
 
Volume-11,Issue-4,March-2018 

Page | 728  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

ડૉ. નરેન્દ્ર બી. ટે 

આસવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય (અથથળાસ્ત્ર) 

ળેઠ આય.એ.કોરેજ ઓપ  આટથવ એન્ડ કોભવથ, ખાનયુ, અભદાલાદ 

બાયત જેલા અસત લસ્તીલાા દેળભાાં ખાદ્ય લસ્તઓુના યુલઠાની લશચેણી ભાટેની 

વ્મલસ્થા આલશ્મક છે. જેથી દેળના ઓછી આલક લાા કે ગયીફ ગ્રાશકોના હશતોનુાં યક્ષણ અને 

ખલુ્રા ફજાય દ્ધસતની સનષ્પતાઓને શર કયી ળકામ. બાયતભાાં છેલ્રા દામકાઓભાાં અનાજ 

અને અન્મ ખાધ ચીજોના ઉત્ાદનભાાં નોધાત્ર લધાયો થમો છે. યાંત ુઆ ખાદ્ય યુલઠાની 

વભાન લશચેણીના અબાલે બાયતભાાં ભખૂભયો અને કુોણ ની વભસ્માભાાં લધાયો થમો છે. આ 

ઉયાાંત દેળભાાં ગયીફીના કાયણે રોકોની ખાદ્ય ચીજો ાછની ખયીદળક્તતનો ણ અબાલ 

જોલા ભે છે. આથી આલા વ્મક્તતઓને મોગ્મ, યૂતો અને ોણક્ષભ આશાય ભી યશ ે તે 

જલાફદાયી સનબાલલા ભાટે વયકાયે જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા ઊબી કયી છે. 

રક્ષક્ષત જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાને તેની યચના, કામથ, વ્મલસ્થા અને હયક્સ્થસતના 

વાંદબથભાાં કોઈ એક વાભાન્મ વ્માખ્માભાાં યજૂ કયલી ખફુ જ મશુ્કેર છે. આભ છતાાં આ અભ્માવભાાં 

જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાને નીચેના ળબ્દોભાાં વ્માખ્માસમત કયાઈ છે. 

“જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા એટરે જેની ભાક્ષરકી અને સનમાંત્રણ વાભાન્મ જનતા લતી 

જાશયે વતાલાાઓની છે. અને જે વાભાન્મ જનતા કે કોઈ ચોક્કવ જૂથ ભાટે ખાધ જરૂયીમાતોના 

સલતયણની જલાફદાયીનો એક બાગ કે વભગ્ર ભાખુાં” 

વાભાન્મ યીતે એભ કશી ળકામ કે જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા એ ખાધ લસ્તઓુના 
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સલતયણનુાં એવુાં ભાખુાં છે કે ફજાય કીભતે જે રોકો ખાદ્ય લસ્તઓુ ખયીદલા ળક્તતભાન નથી. 

તેભને તેભનુાં અને તેભના કુટુાંફનુાં બયણ ોણ કયલા ભાટે મોગ્મ બાલે ખાદ્ય લસ્તઓુ યૂી 

ાડલાભાાં આલે છે. રક્ષક્ષત જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા ધ્લાયા ગયીફ લગથને ખફુ જ નજીલા બાલે 

અનાજ, તેર, ખાાંડ, કેયોવીન લગેયે જેલી લસ્તઓુ યૂી ાડી તેભના વલાાંગી સલકાવની 

ભમાથદાઓ દૂય કયલાનો પ્રમત્ન જાશયે વતા ધ્લાયા કયલાભાાં આલે છે.  

રક્ષક્ષત જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા પ્રાથસભક વાભાજજક કલ્માણ અને ગયીફી સનમ ૂથરન 

કયલા ભાટેનો વયકાયનો મૂભતૂ અને ામાનાાં કામથક્રભ છે. અને તે અનાજ ફજાયના બાલો 

ક્સ્થય યાખલા ભાટે વયકાય ધ્લાયા ળરૂ કયલાભાાં આવ્મો શતો. જરૂહયમાતની ચીજ લસ્તઓુ જેલી કે 

ખાાંડ, ઘઉં, તેર, કેયોવીન રોકોને રક્ષક્ષત જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાના ભાધ્મભથી વ્માજફી બાલે 

યુા ાડલાભાાં આલે છે. જીલન જરૂહયમાતની ચીજ લસ્તઓુના લધતા બાલો વાભે ગયીફોનુાં આ 

વ્મલસ્થા ધ્લાયા ળક્યત: યક્ષણ થામ છે. આ વ્મલસ્થા ધ્લાયા ત્રણ ફાફતો સવધ્ધ થામ છે. 

ગયીફોને વ્માજફી બાલે ચીજ લસ્તઓુ ભે, તેભના ોણનુાં ધ્માન યશ ે અને ફજાય બાલ 

સનમાંસત્રત યશ.ે આ વયકાયની ખાધ સયુક્ષા નીસતભાાં ભશત્લનો બાગ બજલે છે. ભાાંગના પ્રભાણભાાં 

અનાજનુાં ઓછાં ઉત્ાદન અને ઉરબ્ધતા ને સનલાયલા રક્ષક્ષત જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા 

વયકાયનો ઉભદા પ્રમાવ છે.  

ફીજા સલશ્વ યધુ્ધ દયસભમાન ક્ષિટીળયોએ નાગહયકોના બાગનુાં અનાજ રશ્કયની 

જરૂહયમાત ભાટે પાલી દીધુાં. જેના ગર ેફાંગાભાાં ભખૂભયો પાટી નીકળ્મો. જેભાાં ૪૦ રાખ 

રોકો ભામાથ ગમા. આ તફકે્ક ઊબી થમેરી અનાજની અછતને શોચી લલા યેળન ધ્ધસત 

દાખર કયલાભાાં આલી. ળશયેી સલસ્તાયભાાં ભોટી વાંખ્માભાાં રોકોને વભાલેળ કયતી વ્માજફી 

બાલની દુકાનો ખોરલાભાાં આલી અને ચીજ લસ્તઓુનુાં લેચાણ ળરુ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

ાછથી આ વ્મલસ્થા ગ્રામ્મ સલસ્તાયભાાં ણ સલસ્તાયલાભાાં આલી. ૧૯૪૩ ભાાં ફાંગાભાાં 

ભખૂભયો પાટી સનકળ્મો શતો. આ અનબુલે સ્લતાંત્રતા અગાઉ વયકાયે અન્ન નીસત ઘડી કાઢી શતી. 

આ યીતે જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા અભરી ફની શતી. ૧૯૫૦ અને ૧૯૬૦ ના દામકાભાાં 

ઉત્ાદકોને ટેકાના બાલ અને ગ્રાશકોને અનાજભાાં વફવીડી આલાનુાં ભાખુાં ગોઠલલાભાાં આવ્યુાં 

શત ુાં.  
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સ્લતાંત્રતા ફાદ દેળભાાં લાયાંલાય યાષ્રીમ સ્તયે અન્નની ખેંચ ડી. જેના ગરે અનાજના 

બાલભાાં ઉછાો આવ્મો આભ છતાાં ૧૯૮૦ ના તફક્કાભાાં શહયમાી ક્રાાંસત છી ખત કયતાાં લધ ુ

ઉત્ાદન થતા જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાનો કલ્માણી આળમ લધ ુ ભજબતુ ફન્મો. ૧૯૯૨ થી 

વયકાયે ગાભડાના અંતહયમા સલસ્તાય અને છાત, અસત ગયીફ સલસ્તાયભાાં અસત જરૂહયમાતની 

ચીજ લસ્તઓુ ઉરબ્ધ કયાલતી જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા મોજના અભરી ફનાલી. આ વ્મલસ્થા 

શઠે વયકાયે રોકોને ખલુ્રા ફજાયભાાંથી યાશત બાલે જરૂહયમાતની ચીજ લસ્તઓુ ખયીદલાની 

છાંટ આી. 

૧૯૯૦ ભાાં આસથિક સધુાયાના ગરે જરૂહયમાતની ચીજ લસ્તઓુના બાલો લધી ગમા 

શતા. આ બાલ લધાયાની અવય ઘટાડલાના બાગ રૂે વયકાયે જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાનો રાબ  

પતત ગયીફોને ભે તેલો સનણથમ કમો. આ સનણથમ મજુફ વયકાયે અસત યાશત બાલે ખફુ જ  

ગયીફ રોકોને અનાજ રુૂાં ાડલાનો આળમ નક્કી કમો. ૧૯૯૨ અગાઉ દેળનો કોઈ ણ 

નાગહયક જાશયે વ્મલસ્થાભાાંથી ચીજ લસ્તઓુ ખયીદી ળકતો શતો.  

બાયત વયકાયે તભાભ યાજ્મની જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાની મોજનાના અલરોકન અને 

વભીક્ષા છી તા.૧-૬-૧૯૯૭ થઈ રક્ષક્ષત જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા(TPDS) અનાલી છે. આ 

મોજના શઠે ગયીફ રોકોને જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થા ધ્લાયા વ્માજફી બાલે અનાજ રુૂાં 

ાડલાનુાં નક્કી કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

1) ગજુયાતભાાં કુર ૧૮૫૦૦ ગ્રાભભાાં ૈકી ૧૪૬૬૩ ગાભભાાં જ જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાની 

સ્થામી અને ૧૭ પયતી દુકાનો છે. આભ ૩૮૩૭ ગાભોભાાં શજુ ણ જાશયે સલતયણ 

વ્મલસ્થાની સ્થામી દુકાન ન શોલાથી ગાભજનો રાબ ભેલી ળકતા નથી. 

2) ગાભભાાં દુકાન નશોલાથી નજીકના ગભે રેલા જલાનો ખચથ લધી જતા જાશયે સલતયણ 

વ્મલસ્થાભાાંથી અભે ખલુ્રા ફજાયોભાાં ભતી લસ્તઓુના બાલો વયખા થઈ જામ છે.  

3) વયકાયની લશીલટી મશુ્કેરીઓના કાયણે ઘણી લાય રાાંફા વભમથી ગોદાઉનભાાં વાચલી 

યાખેર ભાર જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાભાાં રાલલાભાાં આલે છે. ઘણીલાય આ ભારનો 

યુલઠાની ગણુલતા ખફુ જ નીચી શોમ છે.  

4) જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાની દુકાનના વાંચારકો તોરભાભાાં ગેયયીસત આચયીને ગ્રાશકોને 

છેતયતા જોલા ભે છે.  
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5) જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાભાાંથી ભતી લસ્તનુ ુાં ભશતભ પ્રભાણ નક્કી શોલાથી લધ ુવભ્મો 

ધયાલતા કુટુાંફને ભતો જથ્થો ખફુ જ નજીલો રાગ ેછે. 

6) જાશયે સલતયણ વ્મલસ્થાભાાં ભાત્ર ઘઉં, ચોખા, તેર અને કેયોવીન જ ભે છે. યાંત ુજો 

આ દુકાનને ફાજયી, ભકાઇ, કઠો, ખાતય, ક્ષફમાયણ, દલાઓ, વાબ ુ જેલી જીલન 

જરૂહયમાત દયેક લસ્તઓુ આલાભાાં આલે તો ખાધ્મ સયુક્ષાનો ખયા અથથભાાં વીધ કયી 

ળકામ. 

7) કાડથ અંગેની ખાભીઓ :- 

 જેઓ ખેયે ખય ગયીફ છે તેભને BPL કાડથ ભતા નથી અને તેઓ તરુનાત્ભક યીતે 

વાયી ક્સ્થસત ભાાં છે તેભને ફી.ી.એર કાડથ ભે છે.  

 જેઓ ખયે ખય BPL કાડથ ભેલાને ાત્ર છે તેભને APL કાડથ ાત્ર થયુાં છે. ફી.ી.એર 

કાડથ ની ભાાંગણી ઘણા લખતથી કયે છે તો ણ તેભને ફી.ી.એર કાડથ આલાભાાં 

આલતા નથી. 

 રાબાથીને વસ્તા દયે જીલન જરૂયી લસ્તનુી પ્રાપ્તત  

 રાબાથીની લાસ્તસલક આલકભાાં લધાયો  

 રાબાથીને સ્થાસનક સ્થે લસ્તઓુની પ્રાપ્તત 

 રાબાથીના જીલન ધોયણભાાં સધુાયો  

 TPDS ભાાં રાબાથીની કેટેગયી પ્રભાણે રાબ ભતા ગયીફોને લધ ુપામદો  

 તશલેાય દયસભમાન જરૂયી પ્રાથસભક લસ્તઓુ યુતા પ્રભાણભાાં યૂી ાડલાભાાં આલે 

છે. 

 TPDS દ્વાયા ગયીફો સધુી ગણુલત્તા યતુત લસ્તઓુ શોચાડલી  

 TPDS દ્વાયા લતથભાનભાાં અન્મ લસ્તઓુ જેલી કે વાબ,ુ ચા, ખાડ લગેયે જેલી લસ્ત ુ

વ્માજફી કીભતે ભયી યશ ેછે. 

 TPDS ભાાં ડીજીટેરાઈઝેળન થતા લશીલટભાાં ાયદસળિતા ભાાં લધાયો થમો છે. 

 ડીજીટેરાઈઝેળનના કાયણે કાયાફજાયી અને ભસૂતમા કાડથભાાં ઘટાડો 

 ડીજીટેરાઈઝેળનના કાયણે TPDS ના રાબો વીધા જ રાબાથીને ભે છે. 
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