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ગરીબોની જીવાદોરી: અંત્યોદય અન્ન યોજના 

જીત ુકે. ભોઇ

સંશોધક વવદ્યાર્થી

વીર નર્મદ દવિણ ગુજરાત યુવનવવસમટી  સુરત  ગુજરાત  ભારત 

અમૂર્ત માનવી શારિિીક અને માનરિક રવકાિ માટે પોષણયકુ્ત ખોિાક ખૂબ જ જરૂિી છે. રે્થી જ દેશની આરથતક પ્રગરર્નો આધાિ અન્ન 

િલામર્ી છે. રે્થી જ િાષ્ટ્રના આરથતક રવકાિ માટે અન્ન િલામર્ી ખૂબ જ અગત્યની છે. ભારતમાાં વિવિધ પોષક તત્િોના ઉણપના કારણે થઈ

રહેલા વિવિધ રોગો લોકોના આરોગ્યને નુકસાન પહોાંચાડી રહી છે અાંત્યોદય અન્ન યોજનાના લાભાથી કુટુાંબોની સામાવજક અને આવથિક

તેમજ અાંત્યોદય અન્ન યોજનાની અસરકારકતા માલુમ પડેલ છે કે અન્ન સલામતી માટે અનાજની ઉપલવધધ ઉપયોગીતા તેમજ વથથરતા

જરૂરી છે  

ચાવીરૂપ શબ્દો: અન્ન સુરિા  પોષણ  આરોગ્ય  અન્ન સલાર્તી  ભૂખર્રા  જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા.

 પ્રસ્તાવના:

આજ ેરવશ્વમાાં ઝડપથી આરથતક અને િામાજીક પરિવર્તનો આવી િહ્યા છે દેશને દુરનયા આરથતક રવકાિના પાંથ ેઆગળ વધી િહી છે રે્મ 

છર્ાાં આજ ે રવશ્વ િામે અનાજની અછર્  ભૂખમિો  કુપોષણ  કુપોરષર્ બાળકો વગેિ ેજવેી િમસ્યાઓથી આજ ેપણ પીડાઈ િહ્યા છે. 

૨૦૧૯માાં ફાઓ દ્વાિા પ્રકારશર્ થયેલા અન્ન િુિક્ષા અને પોષણ અાંગેના અહેવાલમાાં જણાવ્યા મજુબ રવશ્વમાથી ભૂખમિાના પ્રમાણમાાં 

ધટાડો થઇ િહયો છે. પિાં રુ્ ર્ાજરે્િમાાં િજૂ કિવામાાં આવેલ અહેવાલમાાં જાણવા મળેલ છે કે વૈરશ્વક કક્ષાએ ભૂખમિાનુાં પ્રમાણ ૧૧% ઘટ્ુાં છે 

જ ેઅનુમાન કિર્ા ઘણુાં ઓછુાં  છે. આજ ેરવશ્વમાાં ૮૨૦ મીલીયન લોકો ભૂખમિાનો ભોગ બનવા પામેલ છે જ ેજણાવે છે કે ૧૦માાંથી ૧ વ્યરક્ત 

આજ ેપણ રવશ્વમાાં ભૂખમિાનો ભોગ બનેલ છે. જથેી રવશ્વમાાંથી ભૂખમિાની િાંપૂણતપણે નાબૂદીનો લક્ષ્ાાંક ૨૦૩૦ િુધી કિવામાાં આવેલ છે. 

ભાિરે્ કૃરષ ક્ષેતે્ર પ્રગરર્ કિીને રવરવધ પાકો અને અનાજોમાાં સ્વાવલાંબન પ્રાપ્ત કિલે છે પિાં રુ્ રે્મ છર્ાાં અન્ન િલામર્ીની બાબર્માાં ભાિર્ 

આજ ેરવશ્વમાાં ઘણુાં પાછળ છે. રવશ્વની વસ્ર્ીમાાં િર્ર્ વધાિો થર્ો િહ્યો છે આ િાથ ેશહેિીકિણ વધવાના કાિણે શહેિો મોટા થવા પામી િહ્યા 

છે. ગ્રામીણ જીવન રૂ્ટર્ાાં ખેડૂર્ોની િાંખ્યામાાં ઘટાડો નોાંધાયો છે. અથતવ્યવસ્થા િાથ ે ટેકનોલોજીનો રવકાિ જોડાવાથી ઝડપથી આરથતક 

રવકાિમાાં વધાિો થઈ િહ્યો છે જોકે દુરનયાના કેટલાક દેશો આજ ેપણ અલ્પરવકરિર્ હોવાના કાિણે આ િમસ્યાઓથી પીડાઈ િહ્યા છે  આ 

કાિણે રે્મની આરથતક અરસ્થિર્ા વધવા પામી છે. આ ઉપિાાંર્ બદલાર્ી જર્ી આબોહવાના કાિણે ખાદ્ય િુિક્ષા  કુદિર્ી િાંિાધનોની અછર્  

કૃરષ ઉત્પાદનોમાાં પણ ઘટાડો નોાંધાયો છે. જમેાાં રવશેષ કિીને ખાદ્ય િુિક્ષા અને ગ્રામીણ જીવન રનવાતહ પિ રવશેષ પ્રકાિની અિિ થઇ િહી છે. 

આજ ે રવશ્વમાાં અનાજનુાં ઉત્પાદન  રવર્િણ અને રે્ના વપિાશમાાં પરિવર્તનો આવી િહ્યા પરિણામે અન્ન િુિક્ષા પોષણ અને આિોગ્યના 

પડકાિો ઊભા થયા છે જો આ પડકાિો એટલે કે ભૂખમિા  ખોિાકની અિલામર્ી અને કોઈપણ સ્વરૂપમાાં કુપોષણ િામનો કિવો હશ ેર્ો 

એના માટે પૂિરુ્ાં આયોજન કિવુાં પડશ ેઅને રે્થી જ અન્ન િલામર્ી માટે અનાજની ઉપલબ્ધર્ા ઉપયોરગર્ા રે્મજ રસ્થિર્ા જરૂિી છે

 અન્નસુરિા નો અર્થમ:

 "દિકે વ્યરક્તઓ માટે બધા જ િમય  િરિય અને સ્વસ્થ જીવન માટે પૂિર્ા ખોિાકની પ્રારપ્ત એટલે અન્ન િલામર્ી  

ના મરે્

 ભૌરર્ક અને આરથતક બાંને િીરે્ બધા જ વ્યરક્તઓ માટે દિકે િમયે જરૂિી પાયાના ખોિાકની પ્રારપ્ત એટલે અન્ન િલામર્ી-  

ના મરે્ 

 અન્નિુિક્ષા એટલે લોકો પાિે ચોક્કિ પ્રમાણમાાં દિકે િમયે િરિય અને ર્ાંદુિસ્ર્ જીવન માટે અનાજની પ્રારપ્ત ગુણવત્તા પરિણામ 

અને વૈરવધ્યર્ા એટલે અન્ન િલામર્ી- ના મરે્

   ઉપિોક્ત આપેલી વ્યાખ્યા પિથી નીચેની બાબર્ો ફરલર્ થાય છે 

 અન્નિુિક્ષા એટલે દેશની િમગ્ર વસ્ર્ીની અનાજની પૂિર્ી ઉપલબ્ધર્ા કિાવવી. 

 પ્રજા પાિ ેપુિર્ી ખિીદશરક્ત હોવી જોઈએ કે જથેી રે્ઓ અનાજની પૂિપેૂિી જરૂરિયાર્ોને િાંર્ોષી શકે. 

 ર્ાંદુિસ્ર્ જીવન માટે અનાજનો જ ેપુિવઠો ઉપલબ્ધ કિાવવામાાં આવ ેરે્ પુિર્ી ગુણવત્તાવાળો અને પોષણયુક્ત હોવો જોઈએ. 

 અન્ન પુિવઠાનો વૃરિદિ એ વસ્ર્ીમાાં થર્ા વધાિા િાથ ેજ લોકોની માથાદીઠ આવકમાાં થર્ા વધાિાને પહોાંચી વળી શકે એટલા 

પ્રમાણમાાં થવો જોઈએ. 

 વસ્ર્ીમાાં થર્ાાં વધાિા િાથ ેઅન્ન પુિવઠાનો વૃરિદિ પણ રવકાિ થવો જોઇએ જથેી લોકોની માથાદીઠ માાંગને માાંગ પહોાંચી શકાય.

 ભારતર્ાં જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થાનો ઈવતહાસ
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 સ્વતંત્રતા પહેલા અને પછીનો સર્યગાળો :

આઝાદી પહેલા ૨૦૦ વષતના રિરટશ શાિનકાળ દિમ્યાન ભાિરે્ ઘણા દુકાનો અને અનાજની અછર્ો ભોગવવી પડી હર્ી. ભાિર્માાં 

પ્રથમવાિ બાંગાળમાાં ૧૭૭૦ માાં દુષ્કાળ કાિણે અાંદાજ ે ૧૦ લાખ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હર્ા. જનેા માટે રિરટશ ઈસ્ટ ઈરડડયા કાંપની દ્વાિા 

અનાજના ઉપાડને જવાબદાિ ગણાવી શકાય. ૧૮૬૦થી ૧૯૧૦ િુધીમાાં ૨૦ જટેલા મોટા દુષ્કાળોનો િામનો ભાિરે્ કયો. આ ઉપિાાંર્ 

સ્વર્ાંત્રર્ા પહેલા ૪૦ વષતના િમયગાળામાાં ભાિર્ના વારષતક માથાદીઠ ઉત્પાદનમાાં પણ િર્ર્ ઘટાડો થર્ો ગયો હર્ો. ૧૯૦૬-૦૭માાં વારષતક 

માથાદીઠ ઉત્પાદન ૨૫૪ રક.ગ્રા. થી ઘટીને ૧૯૩૬-૩૭ માાં ૧૮૧ રક.ગ્રા થઇ જવા પામ્યુાં. આ િમયગાળામાાં સ્થારનક ઉત્પાદનમાાં થયલેો ઘટાડો 

અને અનાજની માાંગમાાં થયેલો વધાિાના કાિણે બમાત (મ્યાનમાિ) થી ચોખાની આયાર્ કિવાની ફિજ પડી હર્ી.િૌપ્રથમ ૧૯૩૯માાં મુાંબઇના 

શહેિી રવસ્ર્ાિમાાં ટૂાંકાગાળા માટે ભાવ વધાિા િામે િક્ષણ આપવા માટે રિરટશિો દ્વાિા જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાની શરૂઆર્ કિવામાાં 

આવી. ૧૯૪૦-૧૯૪૩ ના િમયગાળામાાં પ્રથમવાિ અનાજ રવર્િણ અાંગેની નીરર્ રૈ્યાિ કિવામાાં આવી.

૧૯૪૨-૪૩માાં બાંગાળનુાં મુખ્ય શહેિ કલકત્તા દુકાળનો ભોગ બડયુાં ત્યાિ ેિાહર્ દિ ેઅનાજના રવર્િણ માટે િિકાિ દ્વાિા પિાંદ કિલેી કેટલીક 

ખાનગી દુકાનોને અનાજનો જથ્થો વેચવા માટે આપવામાાં આવ્યો. જે િિકાિ માડય દુકાનો ર્િીકે ઓળખવામાાં આવી. ૧૯૪૬ િુધીમાાં ૧૩ 

જટેલા શહેિો અને ૭૭૧ ટાઉનમાાં જાહેિ રવિર્ણ વ્યવસ્થા હેઠળ િમાવી લેવામાાં આવ્યા.

આ ઉપિાાંર્ કલકત્તામાાં રનયાંત્રક દુકાનો શરૂ કિવામાાં આવી હર્ી. અડય લોકોની ઉપેક્ષા કિવામાાં આવી હર્ી. ૧૯૬૦માાં ખાદ્ય 

પદાથોની અછર્ના કાિણે િાવતજરનક રવર્િણ પ્રણાલી ની શરૂઆર્ થઈ જમેાાં જ ેરવસ્ર્ાિોમાાં અનાજની અછર્ હર્ી એ રવસ્ર્ાિો પિ ધ્યાન 

કેરડિર્ કિવામાાં આવ્યુાં  હરિયાળી િાાંરર્ના પરિણામ સ્વરૂપ દેશના અનાજના ઉત્પાદનમાાં વધાિો થર્ાાં જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાના માિફરે્ 

૧૯૭૦ અને ૧૯૮૦ ના દાયકામાાં અનાજના અછર્વાળા ઘટકો અને ક્ષેત્રો પિ વધુ ધ્યાન કેરડિર્ કિવામાાં આવ્યુાં

 પુન: ગમવિત જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા:

જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાને વધુ િઘન બનાવવાના ઉદે્દશ્યથી રે્મજ જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાના લાભો અરર્ અાંર્રિયાળ  પહાડી  

દુગતમક્ષેત્રો રે્મજ ગિીબ વગતની મોટી િાંખ્યા િહેર્ી હોય એ રવસ્ર્ાિો િુધી પહોાંચાડવાનો હર્ો. આ ઉદે્દશને પાિ પાડવા માટે જૂન ૧૯૯૨માાં 

પુન: ગતરઠર્ જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાને ૧૭૭૫ બ્લોકમાાં શરૂ કિવામાાં આવી. આ ઉદે્દશન ેપાિ પાડવા માટે િાવતજરનક રવર્િણ પ્રણાલી 

અાંર્ગતર્ રવરવધ પ્રકાિની યોજનાઓ શરૂ કિવામાાં આવી. ઉપિાાંર્ આ અાંગે િાજય િિકાિોએ પહાડી રવસ્ર્ાિના ગિીબ કુટુાંબોની ઓળખ 

કિી અને િાજ્ય િિકાિ િાથે રવચાિ-રવમશત કિી રે્મના અનુરૂપ રવરવધ પ્રકાિની યોજનાઓ શરૂ કિવામાાં આવી. આ ઉપિાાંર્ જાહેિ રવર્િણ 

વ્યવસ્થામાાં મજબૂર્ાઈ લાવવા માટે કેરડિય રનગતમન મૂલ્યમાાં ૫૦ પૈિાનુાં જટેલુાં મૂલ્ય ઓછુાં  કિવામાાં આવ્યુાં અને િાથ ેિાથે ૨૦ રકલોગ્રામ જટેલુાં 

અનાજ પ્રરર્કાડત  વધાિવામાાં આવ્યુાં

 જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થામાાં રવર્િણ વ્યવસ્થામાાં િુધાિો કિવા માટે રે્મજ િાજ્ય િિકાિ દ્વાિા ગિીબ કુટુાંબની ઓળખ કિી રે્મને િસ્ર્ા 

અનાજ ની દુકાન માિફરે્ અનાજની પહોાંચ  ગિીબ કુટુાંબોને િાશન કાડત  આપવા  િસ્ર્ા અનાજની દુકાનોને િાંખ્યામાાં વધાિો કિવો રે્મજ 

અનાજના િાંગ્રહ ક્ષમર્ામાાં વધાિો કિવો વગેિ ેજવેી માળખાકીય િુરવધાઓમાાં વધાિો કિવાનો ઉદે્દશ્ય આ યોજનામાાં િામેલ છે પુન: ગતરઠર્ 

જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાના માિફરે્ ચા  મીઠુાં  િાબુ  દાળ વગેિ ેજવેી વધાિાની વસ્રુ્ઓની પહોાંચ ગિીબો િુધી પહોાંચાડવાનો હેરુ્ િામેલ 

હર્ો.

 લક્ષ્ાંવકત જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા:

ભાિર્ િિકાિ દ્વાિા ગિીબો પિ વધુ ધ્યાન કેરડિર્ કિવાના ઉદે્દશથી ૧૯૯૭ લક્ષ્ાાંરકર્ જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાની શરૂઆર્ કિવામાાં 

આવી. આ યોજના અાંર્ગતર્ ર્મામ િાજ્યોમાાં ગિીબ કુટુાંબની ઓળખ કિી િસ્ર્ા અનાજના દુકાનના માિફરે્ ખૂબ જ નીચી રકાંમરે્ પાિદશતક 

અનાજનુાં રવર્િણ થાય એવી વ્યવસ્થા કિવામાાં આવી હર્ી. 

આ યોજના હેઠળ આવનાિ ગિીબ કુટુાંબની ઓળખ કિવા માટે િાજ્યોએ ૧૯૯૩માાં આયોજન પાંચના અધ્યક્ષ પ્રોફેિિ ડી  ટી. 

લાકડાવાલાના અધ્યક્ષર્ા હેઠળ િચવામાાં આવેલ િરમરર્ "ગિીબોની િાંખ્યા અને રે્ના પ્રમાણ ની ગણર્િી માટેનુાં રનષ્ણાાંર્ જૂથ" દ્વાિા રૈ્યાિ 

કિવામાાં આવેલ પિરર્નો ઉપયોગ કયો.  જથેી ગિીબ અને મધ્યમ વગત વચ્ચે નો ર્ફાવર્ ઊભો થયો જમેાાં જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાને નીચ ે

મજુબ બે રવભાગોમાાં વહેંચવામાાં આવી.

૧. ગિીબી િખેા નીચ ેઆવર્ા લોકો 

૨. ગિીબી િખેા ઉપિ આવર્ા લોકો

આ યોજના હેઠળ અનાજની વહેંચણીનો આધાિ િાજ્ય અને કેડિ શારિર્ પ્રદેશોએ રે્મના છેલ્લા વષોમાાં જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થા 

અાંર્ગતર્ ઉપાડવામાાં આવેલ િિિેાશ અનાજના જથ્થાના આધાિ ેકિવામાાં આવશ.ે

લક્ષ્ાાંરકર્ જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાનુાં મૂલ્યાાંકન કિર્ા જાણવા મળયુાં કે પ્રસ્રુ્ર્ યોજનામાાં ઘણા અવિોધો અને રબનઅિિકાિક િારબર્ 

થયેલ છે. આગળ જર્ા લક્ષ્ાાંરર્ જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થામાાં અમલવાિીમાાં િૌથી મોટી િમસ્યા અને લાભાથીઓના ઓળખ માટેનુ 

રબનઅિિકાિક િાંચાલન અથવા કામગીિી છે. જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થામાાં િહેલ ભૂરર્યા કાડત  રવિર્ણ વ્યવસ્થાને અવ્યવસ્થા ર્િફ દોિી જાય 

છે. લાભાથીઓની ઓળખની કામગીિી રવકેરડિર્ પરધ્ધર્ીથી થયેલ હોવાના કાિણે જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થાની કામગીિીમાાં મૂશ્કેલીમાાં 

વધાિો કિનાિ હર્ો. આ ઉપિાાંર્ અડય બીજી મહત્વની બાબર્ જાણવા મળી કે લાભાથીઓ પોર્ાના હકકથી વાંરચર્ હર્ા. જથેી રે્મને 

પાયાના અરધકાિ આપવા માટે રે્મને રે્મના અરધકાિ આપવા ખૂબ જ જરૂિી એવા િાધનો આપવા જમેકે િોજગાિી  આવકની 

આિમાનર્ામાાં ઘટાડો કિવો રે્મજ ખાદ્ય િુિક્ષા આપવી વગેિ.ે જાહેિ રવર્િણ વ્યવસ્થામાાં લાભાથીઓ યોગ્ય વ્યવસ્થાના અભાવે માત્ર અન ે

માત્ર િસ્ર્ા અનાજની દુકાન પિ જ આધાિ િાખવાની ફિજ પડર્ી હર્ી. ઘણા રકસ્િાઓમાાં ગિીબ લાભાથીઓના લાભો બીજા અડય લોકો 

દ્વાિા લેવામાાં આવર્ો હર્ો. આ ઉપિાાંર્ અનાજ રવર્િણની કામગીિી અન્ન પુિવઠા રવભાગને િોાંપવામાાં આવેલ જમેણે િમગ્ર ભાિર્માાં 

અનાજનુાં વ્યવસ્થાપન રનિીક્ષણ વહેંચણીની કામગીિી મોટા પ્રમાણમાાં કિવાની હર્ી જનેા કાિણે અનાજના રવર્િણ અાંગેના 

વ્યવહાિોની કામગીિીમાાં અવ્યવસ્થા અને રબનકાયતક્ષમર્ા પ્રવતર્ર્ી હર્ી. આવી કોઇ રવિાંગર્ર્ા જણાઇ ત્યાાં િુધીમાાં રલકેજ પોઇડટન ે

શોધવુાં અને રે્ની જવાબદાિી નકકી કિવી ખૂબ જ મૂશ્કેલ હરુ્ાં. ભાિર્માાં નેશનલ િેમ્પલ િવ ેમજુબ દેશમાાં કુલ વસ્ર્ીના પાાંચ ટકા લોકો એક 

રદવિ પેટભિ ભોજન લીધા રવના જ િૂઇ જાય છે. બી.પી.એલ. પરિવાિોમાાં અરર્ગિીબ પરિવાિોમાાંથી ભૂખમિાને નાબૂદ કિવા અને જાહેિ 

રવર્િણ વ્યવસ્થાના હેરુ્ રિિ કિવા માટે અાંત્યોદય અન્ન યોજના એક વધાિાનુાં પગલુાં ગણવામાાં આવ ેછે. 
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 અંત્યોદય અન્ન યોજના એટલે શું   

ઐરર્હારિક ભાિર્માાં િમાજમાાં અસ્પૃશ્યર્ા ગિીબાઈ પછાર્પણુાં વગેિ ેજવેી િમસ્યાઓનો લાભ ઉઠાવી રિરટશિોએ ભાિર્ના 

લોકોને અનેક સ્વરૂપે અલગ પાડયા જમેાાંથી િમાજમાાં િામાજીક આરથતક અને ધારમતક અિમાનર્ામાાં વધાિો થર્ો ગયો  . દ્વાિા ગાાંધીજી

િૌપ્રથમ ભાિર્માાં અાંત્યોદય દ્વાિા િવોદયનો ખ્યાલ આપવામાાં આવ્યો જવેી ભાિર્માાં િહેલ ગિીબ અને પછાર્ વગોનો રવકાિ થઇ શકે .

પુસ્ર્ક િસ્કીનના જહોન આવેલ કિવામાાં િજુ ના૧૯૮૦ ખ્યાલ પ્રસ્રુ્ર્ અડટો ધીિ લાસ્ટ માાંથી પે્રિણા લઇ કિવામાાં આવ્યો  . શરૂઆર્ જનેી

માટે રવકાિ ભાિર્ીયો લધુમરર્ આરિકામાાં દરક્ષણ દ્વાિા ગાાંધીજી ફોરનકિ ફામતની સ્થાપનાવી કિવામાાં આવી .

નેશનલ િેમ્પલ િવે દ્વાિા કિવામાાં આવેલ 50માાં િવેમાાં અત્યાંર્ ગાંભીિ બાબર્ જાણવા મળી છે કે ગિીબી િખેા નીચ ેવિવાટ કિનાિ લોકો 

માત્ર ગિીબ નથી પિાંરુ્ ર્મને બે ટાંકનુાં ભોજન પણ મળવા પ્રાપ્તાં  થરુ્ાં નથી. િવેમાાં જાણવા મળયુાં છે કે ઘણા બધા ગિીબ લોકોને અપૂિર્ા 

ભોજનના કાિણે મૃત્યુનો ભોગ બનવુાં પડરુ્ાં હરુ્ાં. આ ઉપિથી એવા ર્ાિણ પિ આવી શકાય છે કે િમગ્ર ભાિર્ દેશમાાં લોકોને ગિીબી ઉપિાાંર્ 

ભૂખમિાનો પણ િામનો કિવો પડી િહ્યો છે રે્મજ આાંકડાકીય મારહર્ી ઉપિથી એ બાબર્ પણ જાણવા મળી છે કે દેશમાાં પાાંચ કિોડ લોકોન ે

આખા વષતમાાં બે ટાંકનુાં ભોજન પણ મળવાપાત્ર નથી

ઉપિોક્ત બાબર્ને ધ્યાનમાાં િાખીને ભાિર્ના વડાપ્રધાનશ્રી દ્વાિા અાંત્યોદય અન્ન યોજના ની શરૂઆર્ ૨૫  રડિેમ્બિ 2000ના િોજ કિી. આ 

યોજના અાંર્ગતર્ એક કિોડ કુટુાંબોને એટલે કે પાાંચ કિોડ લોકોને અનાજ આપવાની જાહેિાર્ કિવામાાં આવી. આ પાાંચ કિોડ ગિીબ લોકોની 

ઓળખ કેટલાક માપદાં ડોના આધાિ ેકિવામાાં આવશ.ે

 અંત્યોદય અન્ન યોજનાનંુ તબક્કાવાર વવસ્તરણ: 

 અંત્યોદય અન્ન યોજનાનો પહેલો વવસ્તાર -

 ૨૦૦૩-૦૪માાં અાંત્યોદય અન્ન યોજનાનુાં રવસ્ર્િણ કિવામાાં આવ્યુાં જમેાાં ૫૦ લાખ બી.પી.એલ. પરિવાિોનો િમાવેશ કિવામાાં આવ્યો. 

રવધવા અિાધ્ય બીમાિ વ્યરક્તઓ શાિીરિક ખોડખાપણ વાળા વ્યરક્તઓ ૬૦ વષતથી વધુ વયના વ્યરક્તઓ કે જમેને કોઇ પણ પ્રકાિની 

િામારજક િહાય પ્રાપ્ત થર્ી ન હોય એવા વ્યરક્તઓનો િમાવેશ કિવામાાં આવ્યો. આમ અાંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ ૧.૫ કિોડ (અથવા 

બીપીએલ કુટુાંબોના ૨૩ ટકા) પરિવાિોને આવિી લેવામાાં આવ્યા. 

 અંત્યોદય અન્ન યોજનાનો બીજો વવસ્તાર:

 ૨૦૦૪-૦૫ કેડિ િિકાિના અાંદાજપત્રમાાં જાહેિાર્ કિવામાાં આવી કે અાંત્યોદય અન્ન યોજનાનો લાભ વધુ ૫૦ લાખ બી.પી.એલ. પિીવાિોન ે

આપવામાાં આવશ.ે આ િાથ ેએવા પરિવાિોનો પણ િમાવેશ કિવામાાં આવ્યો જ ેપૂિર્ા પ્રમાણમાાં અનાજ મેળવવા માટે અિક્ષમ હર્ા 

અથવા અનાજ મેળવવાના અાંરર્મ ચિણમાાં હર્ા. આ અનુિાંધાનમાાં ૩ ઓગષ્ટ્ ૨૦૦૪માાં ભાિર્ િિકાિ દ્વાિા કેટલાક માગતદશતક િુચનો 

કિવામાાં આવ્યા. જ ેમજુબ અાંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ કુલ પરિવાિોની િાંખ્યા વધીને ૨ કિોડ (અથવા બી.પી.એલ. કુટુાંબના ૩૦.૬૬ ટકા 

જટેલી થઇ જવા પામી હર્ી. 

 અંત્યોદય અન્ન યોજનાનો ત્રીજો વવસ્તાર :

 ૨૦૦૫-૦૬માાં કેડિ િિકાિ દ્વાિા વધુ ૫૦ લાખ બી.પી.એલ. પરિવાિોને અાંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ િમાવી લેવાની જાહેિાર્ કિી. આ 

અનુિાંધાનમાાં અાંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ કુલ પરિવાિોની િાંખ્યા વધીને ૨.૫ કિોડ (અથવા બી.પી.એલ. કુટુાંબના ૩૮ ટકા) જટેલી થઈ ગઈ.

 આમ 30 એરપ્રલ ૨૦૦૯ િુધી અાંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ િાજ્ય અને કેડિ શારિર્ પ્રદેશો દ્વાિા ૨૪૨.૭૫ લાખ પરિવાિોને આવિી 

લેવામાાં આવ્યા. િાજ્યો અને કેડિ શારિર્ પ્રદેશો દ્વાિા કેડિના માપદાં ડોના આધાિ ેઅાંત્યોદય અન્ન યોજનામાાં િમારવષ્ટ્ પરિવાિોની અાંદાજીર્ 

િાંખ્યા અને પિાંદ કિવામાાં આવેલ કુટુાંબની િાંખ્યા મજુબ િશેનકાડત  આપવામાાં આવ્યા. 

 અંત્યોદય અન્ન યોજના હેિળ આવરી લેવાના કુટંુબો નક્કી કરવાના ધોરણો: 

 જમીન રવહોણા ખેર્મજૂિો િીમાાંર્ ખેડૂર્ો ગ્રામ્્ય કાિીગિો જવેા કે કુાંભાિ ચામડુ પકવનાિા વણકિો લુહાિ િુથાિ

ઝુપડપટ્ટીમાાં િહેર્ા લોકો અને અરવરધિિ િેકટિમાાં દૈરનક ધોિણે રે્મનુાં ગજુિાન કમાર્ા જવેા કે માલ િામાન ઉાંચકનાિા કુલી

િીક્ષાચાલક હાથલાિી ચલાવનાિા ફળફળારદ અને ફુલ વેચનાિ મદાિીઓ કાગળ વીણનાિા અને વાંરચર્ ર્થા આવી જ 

કેટેગિીમાાં આવર્ા અડ્ય ગ્રામ્્ય અને શહેિ રવસ્્ર્ાિમાાં િહેર્ા લોકો.

 રવધવા િાંચારલર્ કુટુાંબો અથવા રબમાિ વ્્યરક્તઓ/અશકર્ વ્્યરક્તઓ/ ૬૦ વષતની ઉાંમિની વ્્યરક્તઓ અથવા રે્થી વધાિ ેઉાંમિની 

વ્્યરક્તઓ કે જમેને જીવન રનવાતહ માટેનુાં િાધન ન હોય અથવા િામારજક આધાિ ન હોય.

 રવધવાઓ અથવા રબમાિ વ્્યરક્તઓ અથવા અશકર્ વ્્યરક્તઓ અથવા ૬૦ વષતની ઉાંમિ કે રે્થી વધાિ ેઉાંમિની વ્્યરક્તઓ અથવા 

એાંકલ સ્્ત્રીઓ અથવા એકલ પુરૂષો કે જમેને કુટુાંબ ન હોય અથવા િામારજક આધાિ ન હોય અથવા જીવન રનવાતહ માટેનુાં કોઇ 

િાધન ન હોય.

 ર્મામ આદીમ આરદવાિી કુટુાંબો

 બી.પી.એલ. કાડતધાિક એચઆઇવી ગ્રસ્્ર્ વ્્યરક્ત

 બી.પી.એલ. કાડતધાિક િકર્રપત્તથી અિિગ્રસ્્ર્

 િામારજક ડ્યાય અને અરધકાિીર્ા રવભાગ હેઠળ નોાંધાયેલા ર્મામ રવધવા અપાંગ અશકર્ વ્્યરક્તઓ કે જઓે બી.પી.એલ. કાડત  

ધાિકો હોય રે્ ર્મામ વ્્યરક્તઓ. 
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 અંત્યોદય કાર્મ ધારકોને ર્ળવાપાત્ર આનાજનો જથ્ર્થો: 

અાંત્યોદય કાડત ધાિક

િમ વસ્રુ્
વ્યરક્ત દીઠ મળવાપાત્ર 

જથ્થો

કાડત દીઠ મહત્તમ મળવાપાત્ર 

જથ્થો
ભાવ

એન.એફ.એિ.એ. 

અાંત્યોદયા ઘઉાં
રક.ગ્રા. રૂ. પ્રરર્ રક.ગ્રા.

એન.એફ.એિ.એ. 

અાંત્યોદયા ચોખા
રક.ગ્રા. રૂ. પ્રરર્ રક.ગ્રા.

કપાિીયા રે્લ લીટિ રૂ. પ્રરર્ રક.ગ્રા.

સ્ત્રોર્: 

 સંદભમ સૂવચ
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ANNEXURE

S.No. States/Uts Ceiling of AAY 
Households 

families Persons Avg family 
size 

1 Andhra Pradesh 9.09 9.09 23.52 2.59 

2 Arunachal Pradesh 0.38 0.37 1.47 3.98 

3 Assam 7.04 6.92 28.17 4.07 

4 Bihar  25.01 25.01 125.05 5.00 

5 Chattisgarh  7.19 7.19 20.42 2.84 

6 Delhi 1.57 0.76 2.90 3.82 

7 Goa  0.18 0.13 0.50 3.91 

8 Gujarat  8.13 8.12 42.77 5.27 

9 Haryana  3.03 2.68 11.35 4.24 

10 Himachal Pradesh 1.97 1.82 7.67 4.21 

11 Jharkhand  9.18 9.17 37.98 4.14 

12 Karnataka  12.00 10.97 43.91 4.00 

13 Kerala  5.96 5.96 25.59 4.29 

14 Madhya Pradesh 15.82 13.98 50.20 3.59 

15 Maharashtra  25.05 25.05 108.01 4.31 

16 Manipur  0.64 0.64 2.01 3.15 

17 Meghalaya  0.70 0.70 2.91 4.15 

18 Mizoram  0.26 0.26 0.82 3.19 

19 Nagaland  0.48 0.48 2.11 4.44 

20 Odisha 12.65 12.59 38.52 3.06 

21 Punjab  1.79 1.79 7.71 4.31 

22 Rajasthan  9.32 9.32 37.00 3.97 

23 Sikkim  0.17 0.17 0.55 3.32 

24 Tamil Nadu  18.65 18.65 68.60 3.68 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                      © 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 1 January 2021 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2101304 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 2504 
 

25 Telangana  6.49 5.67 15.29 2.70 

26 Tripura  1.13 1.10 4.98 4.54 

27 Uttar Pradesh 40.95 40.81 131.85 3.23 

28 Uttarakhand  1.91 1.84 7.92 4.30 

29 West Bengal  19.86 16.42 54.99 3.35 

30 A & N  0.11 0.04 0.14 3.82 

31 Dnh And Daman & Diu 0.08 0.05 0.25 4.64 

32 Lakshdweep  0.01 0.01 0.04 4.00 

33 Chandigarh  0.09 0.00 0.01 4.35 

34 Puducherry  0.32 0.26 0.84 3.23 

35 J&K  2.76 2.33 10.61 4.55 

36 Ladakh  0.06 0.06 0.29 4.79 

 Total 250.00 240.39 916.93 3.81 

Source: From, F., Pool, C., Under, W., & Schemes, A. L. L. (2020). November, 2020). 2020, 14–15. 
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