
 

िपवळं, केशरी, पांढरं असा काडाचा भदेभाव न करता 
सवाना रेशन यव था लागू करा! 
खा यावर पसै ेनको, रेशन पािहज!े! 

परवा एक आजी सांगत होती की पूवीर् रेशनवर काय काय िमळायचं. आजीनं एका एका व तचूं नाव 
सांगायला सु वात केली, “गहू, तांदूळ, तेल, साखर, रॉकेल, डाळी, मीठ, माचीस, मुलांना कपडे, व ा पण 
िमळाय या. िदवाळीत तर रवा, मैदा, डालडा पण िमळायचा.” आ हाला प्र  पडला की पवूीर् सरकार एवढं सारं 
परुवायचं तर आता का बंद केलं? पवूीर् एकच रेशनकाडर् होतं. कोणताही भदेभाव न करता सवर् जनतेला रेशनवर धा य 
िमळत होतं. यानंतर सरकारनं िपवळं, केशरी, पांढरं अशी तीन प्रकारची रेशन काड आणली. 

पण सरकारनं अशी वेगवेगळी काड का आणली? 
‘रेशनचं धा य खर् या गिरबांपयत पोहोचत नाही’ असं हणत 

सरकारनं गिरबांम ये भदे करत १९९६ साली िपवळं, केशरी, पांढरं 
अशी तीन रेशन काड आणली. दािरद्रयरेषेवरील लोकांसाठी रेशनवरील 
दर वाढवनू बाजारभावाजवळ आण यानं ते रेशनवर जायचे बंद झाले. 
दािरद्रयरेषेखालील बहुतांशी लोकांना काडर्च वाटलं गेलं नाही. 
सरकारच सांगतं की ७०.५% लोकांकडं एकतर काडर् नाही िकंवा 
असलं तर APL काडर् आहे. असं क न सरकारनं जा तीत जा त लोकांना रेशन या यव थेतनू बाहरे काढलं. 

याचा लोकांवर काय पिरणाम झाला? 
लोकांना रेशनवर धा य न िद यानं धा याचा साठा प्रचंड हणजे ७०० लाख टन पयत वाढला. यातील लाखो 

िक्वंटल धा य सडलं. पडून रािहलेलं धा य सडलं, पण गिरबांपयत पोहोचलं नाही. कुपोषण, भकुबळींची संख्या 
वाढली. यामळुे दशेभरात आदंोलनं झाली. सव च यायालयानं ह तक्षेप करत प्र येक कुटुंबाला ३५ िकलो व त 
धा य द्यायला सांिगतले. २०१३ ला अ नसरुक्षा कायदा आला. कायद्यानसुार ७५% ग्रामीण आिण ५०% शहरी 
िमळून ६७% लोकांना रेशन दकुानांतनू ५ िकलो तांदळू/गहू/बाजरी अनक्रमे ३/२/१ . ने िमळायला पािहजे. 
या कायद्याचं काय वा तव आहे? 

हा अ नसरुक्षा कायदा अ नसरुक्षा परुवत नाही. एका प्रौढ यक्तीला १४ िकलो, 
तर बालकाला ७ िकलो धा याची गरज असते. हा कायदा प्रती यक्ती ५ िकलो धा य 
दतेो. यातही फक्त गहू आिण तांदळू. खरं तर वेगवेग या प्रकारे लोकांना रेशनमधनू 
बाहरे काढायचे प्रय न चाल ू आहते. केशरी काडर्वर अ न व नागरी परुवठ्याचा 
िशक्का नस याने, पॉस मशीनवर कुटुंबप्रमखुाचा अगंठा उमटत नस याने रेशनवर 
धा य िदलं जात नाही. यात कुटुंबातील सवानीच अगंठा दे यासाठी जायचं असं 
हट यावर आणखी लोकं रेशनमधनू बाहरे पडणार. 

आता तर जे गहू, तांदळू िमळत होतं तेही सरकार बंद करणार आह.े रेशन दकुानात व त धा य दे याऐवजी 
‘थेट लाभ ह तांतरण’ (Direct Benefit Transfer – डी.बी.टी.) हणजेच खा यावर पैसे दे याचा प्रयोग सरकार 
करत आह.े अनदुान वेळेवर आिण आप याच खा यावर जमा होईल की नाही याची काही खात्री नाही. अनेक 
लोकां या खा यावर गॅसचे अनदुान अजनूही पोहोचत नाही. उद्या महागाई वाढली तरी अनदुान काही वाढणार नाही. 

सरकारला अनुदान कमी करायचंय 
BPL – दािरद्रयरेषेखालील – गरीब 

AAY – अं योदय – जा त गरीब 

APL – दािरद्रयरेषेवरील – कमी गरीब 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी बधुवार, िद. १३ फेब्रवुारी २०१९ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

जे रेशनव न धा य घेत नाहीत यां यावर काय पिरणाम होईल? 
डी.बी.टी. योजना लाग ूझा यावर महारा ट्रातील ५१,००० रेशन दकुानं बंद होणार. मग, सरकार शेतकर्यांकडून 

धा य िवकत घेणार नाही. शेतकर्यांना काही िपकांना जी थोडीफार सरुिक्षतता (हमीभाव) िमळत होती, ती पण बंद 
होणार. शेतकर् यांचं नकुसान होणार आिण दसुरीकडे यापारी, साठेबाजी करणारे, मोठ्या कंप या यां या हातात सगळा 
धा यबाजार जाणार. मग या िकंमतीला गहू, तांदळू िवकतील या िकंमतीला आप याला खरेदी करावा लागणार. 
रेशन यव थेमळुे िकंमतींवर िनयंत्रण राहतं. खरं तर अ नधा यांचा साठेबाजार आिण काळाबाजार रोख यासाठीच 
सरकारने १९७० या दशकात रेशन यव था सु  केली होती आिण आता तीच उद् व त करत आहते. 
पण आव यक असतानाही रेशन यव था का उद् व त करत आहेत? 

२०१८–१९ या वषीर् महारा ट्र सरकारने ‘अ न व नागरी पुरवठा’  या खा या या एकूण बजेट या ७३% 
हणजे ५,०९२ कोटी पये इतका िनधी खा याला िवतिरत केला; पण या खा याने प्र यक्षात फक्त ३.५% 
इतकाच खचर् केला. आह ेते तटुपुंजे अनदुानही सरकार खचर् करत नाही. 

संिवधानातील कलम ४७ नसुार दशेातील प्र येक नागिरकाला पोषक 
अ नधा य िमळण ंहा नागिरकाचा अिधकार आह.े प्र येक कुटुंबाला ३५ िकलो 
धा य यात तांदळू, गहू, वारी िकंवा बाजरी, २ िकलो डाळ, १ िकलो तेल 
एवढ्या िकमान गो ी दे यासाठी सरकारला अजनू १.२५ लाख कोटी पये 
लागतील. सरकार हणतं आम याकडे पैसा नाही. गे या ४ वषात 
उद्योगपतींना २२ लाख कोटी पयांची करमाफी आिण आतापयत १९ 

लाख कोटी पयांची कजर्माफी केली आहे. यािशवाय हायवेसारख्या नको या 
िठकाणी लाखो कोटी पये खचर् करत आहते. याव न प  िदसतं की सरकारकडं 
भरपरू पैसा आह.े पण तो जनतेसाठी नाही. सरकारला जनतेला िदलं जाणारं अनदुान 
कमी करत बंदच करायचं आह े आिण जनते या हक्काचा पैसा मठूभर 
उद्योगपतीं या, कंप यां या िखशात टाकायचा आह.े 

जनता उपाशी आिण साठेबाज–कंप या तुपाशी! 
उठसटू दशेभक्ती या बाता मारणार् या या सरकारला दशेातील क करी लोकांशी काहीही दणेंघणे ंनाही. ‘जनता 

उपाशी आिण साठेबाज, यापारी, िवदशेी कंप या तपुाशी’ हचे यांचं धोरण आह.े या धोरणांना कडाडून िवरोध करत 
एकत्र ये यािशवाय पयार्य नाही! आपण आपली मागणी जोरदारपणे मािगतली पािहजे: भाषण नको, रेशन पािहजे! 
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माग या 
 िपवळं, केशरी, पांढरं असा काडाचा भदेभाव न करता सवाना रेशन यव था लाग ूकरा. 
 डाळी, तेल, साखर यासंारख्या १३ जीवनाव यक गो ी रेशन यव थेत सामील करा. 
 रेशन यव थेऐवजी येऊ घातले या थेट लाभ ह तांतरणाचा (डी.बी.टी.) प्रयोग र  करा. 

मूठभर उद्योगपतींना दरवषीर् 
५.५ लाख कोटी . करमाफी. 

सवाना रेशनवर अ नधा य 
पुरव यासाठी फक्त ३ लाख 
कोटी . सुद्धा नाहीत? 


