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रेशनरेशनरेशनरेशन ू�ू�ू�ू� वववव डावप ेचडावप ेचडावप ेचडावप ेच  

  

रेशनचा ू� खूप  मह�वाचा व गभंीर आहे, हे खरे. पण तो आता सवा�चा रािहलेला नाही, हेही खरे. आिण तो सवा�चा 

रािहलेला नसला तरी �याचे गांभीय  कमी होत नाही, हेही खरे. 

वरील तीन िवधाने रेशन$या ू�ा$या ःव&पासंबधंी आहेत. एखादा ू� सोडवताना �या$या ःव&पाची वःतुिन, न-द 

घेणे आवँयक असते. अ1यथा डावप ेचांची आखणी फस4याची श5यता असते. रेशन$या ू�ाची ःव&प  िनि6ती व तो 

सोडव4याचे डावप ेच यासंबधंीचे काही मु7े नमु1यादाखल मी येथे मांडणार आहे. रेशन चळवळीतील एक काय कता  

9हणून आले:या अनभुवां$या आधारे ते मांडणार आहे. अ;यासकानंी, िवच<क वाचकांनी �यात भर घालावी, द&ःतीु  

सुचवावी ही अपे<ा आहेच. 

रेशनचारेशनचारेशनचारेशनचा ू�ू�ू�ू� नेमकानेमकानेमकानेमका कोणाचाकोणाचाकोणाचाकोणाचा? 

रेशनची सु&वात झाली तो काळ अ1नधा1या$या टंचाईचा होता. खाजगी Aयापाऱयांची साठेबाजी, नफेखोरी भरास 

आलेली होती. आिथ क कुवत असलेला वग  अ�य:प  होता. याचा अथ , जवळपास सवा�नाच Aयापाऱयां$या 

नफेखोरीपासून संर<ण 9हणून रेशनची गरज होती. 72-73 $या दंकाळा$याु  पाE भूमीवर तर मुंबईसारFया शहरात 

राहणाऱया अनेकांना खु:या बाजारात धा1य, तेल िवबीला बदंी घात:याचे आठवत असेल. फI रेशनवरच या गोJी 

िमळत असत. आम$याकडे ःवतची मोटार होती (9हणजे आ9ही ऐपतवाले होतो), तरी आ9हाला रेशन$या रांगेत उभे 

राहावे लागत होते, कारण खु:या बाजारात धानय्, तेल िमळतच नAहते, असा अनभुव अनेकजण आजही सांगतात. 

हिरतबातंीची ूिबया याच काळात सु& होती. �याची फळे िमळायला पढु$या काळात सु&वात झाली. खु:या बाजारात 

धा1याची उपलPधता वाढू लागली. Qयाची ऐपत होती, ते खु:या बाजारात खरेदी क& लागले. याच काळात संघिटत 

कामगारांचे वेतनमान वाढू लागले. बयशIी दबळीु  असलेला मRयमवग , किन, मRयमवगा चा आिथ क िःथरतेकडे व 

पढेु सुिःथरतेकडे ूवास सु& झाला. या ूवासाबरोबरच रेशन$या रागेंतून तो बमश नाहीसा झाला. रॉकेलसाठी 9हणून 

येणारेही गसॅ सहज िमळू लाग:यानतंर रेशन दकानाकडेु  िफरकेनासे झाले. आज चाळीशी$या पढेु असणाऱया 

मRयमवगVयांना आपण लहानपणी रेशन$या रांगेत कसे उभे राहायचो, हे आठवते. पण �यां$या मुलाचंा आिण 

रेशनचा काहीही संबधं आज नाही. हा मRयमवग  आज 30 ट55यां$या आसपास, 9हणजे 35 कोटी लोकसंFये$या 

दर9यान आज देशात आहे. �याला तर िनि6तपणे रेशनची आज गरज नाही. उरले:या 70 ट55यांचीच अस ूशकते. 

अथा त, 30◌ः70 हे गणुोYर सगळीकडे सारखे आहे, असे नाही. या 70 ट55यांमRयेही अनेक ःतर आहेत. गरीब, 

अितगरीब, िनराधार, भणंग, बेघर इ.. हे सव जण असंघिटत कामगार, अिःथर जीवन जगणाऱया समुदायात मोडतात. 

कोणी नाका कामगार असतो, कोणी बांधकाम कामगार असतो, कोणी सफाई कामगार असतो, कोणी कंऽाटावर 

कंपनीत अ:पवेतनात काम करत असतो, कोणी मोलकरणी असतात, तर कोणी कचरा वेचक. काही शिफक 

िस]नलवर-लोकल शे1समRये मुलांना पाठीवर बांधून िवबी करत असतात, िमळेल ते काम करत असतात. संघिटत 

कामगारांूमाणे यांना महागाई भYा लाग ूनस:याने महागाई$या तीोतेूमाणे यांची आवक वाढत नाही. सRया$या 

वाढ�या महागाईचा खरोखर ’फटका“ बसणारा हा वग  आहे. �याला रेशन$या संर<णाची िनतांत गरज आहे. पण हे 

संर<ण �याला पिरणामकारिर�या िमळत नाही. यात:या अनेकांची तर रेशनAयवःथेने दखलच घेतलेली नाही. �यांना 

रेशनकाड च नाही. 
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ू�ू�ू�ू� गभंीरगभंीरगभंीरगभंीर; मगमगमगमग दखलदखलदखलदखल काकाकाका नाहीनाहीनाहीनाही? 

या िवभागा$या रेशन$या ू�ांना अनेक आयाम आहेत. पण दद_वानेु  �यांची तशी चचा च होत नाही. हा िवभाग पवूV 

रेशनवर असले:या मRयमवगा ूमाणे बोलका नाही, बाजारात उपलPधता अस:याने थोडे अिधक कJ क&न अिधक 

कमवनू तो वःत ूखरेदी करतो (अथ Aयवःथेत अिधक कमाईसाठी अिधक मेहनतीचा आजतरी �याला अवकाश आहे.), 

काही वेळा उपभोग कमी करतो, पण �याचे जीवन पणू तअडले असे होत नाही. �याचे ’जगणे“ होत नसले, तरी ’तगणे“ 

होत असते. �यामुळे आबोश करत रः�यावर उत&न कायदा व सAुयवःथेचा ू� िनमा ण कर4याइतके �याचे उपिव 

मू:य आज नाही. तसे �याचे जाणतेपणही नाही. असे उपिव मू:य दाखव:यािशवाय ूसारमाRयमांचे ल< वेधले जात 

नाही. ःवतहनू  तो ू� समजून घेऊन मांड4याइतकी उसंत �यांना नसते. मतांवर ूभाव पाड4याइतके उपिव मू:य 

नस:याने (यातले काही तर मतदारच नसतात.) राजकीय प<ांनाही �या ू�ाचे मोल नसते. याला दि<णेकडील काही 

राQयांचा अपवाद आहे. तसेच काही डाAया प<ांचाही अपवाद आहे. पण यातही हा ू� सात�याने व सममपणे लावनू 

धरणारे अपवादानेच आहेत. अ;यासकां$या पातळीवर हा ू� अनेकदा उपलPध आकडेवारी$या मया देतच राहतो. 

एखाद-दसराु  अपवाद वगळता चळवळीत:या लोकासंोबत राहनू  हा अ;यास होताना िदसत नाही. िशवाय हे अ;यास 

अहवाल बहधाु  इंमजीतच असतात, ःथािनक भाषेत नसतात. �यामुळे �याचे उपयोजन िकंवा �यातून सामा1य 

काय क�या�ना िदशािद]दश न होते आहे, असे घडत नाही. ःवयंू ेिरत, Rयेयवादी िशि<त काय क�या�ची ूगतीशील 

चळवळींतील भरती एकूणच रोडाव:याने याही चळवळीत तसे कोणी येत नाहीत. जे कोणी ूगतीशील काय कतd िविवध 

चळवळींत आज आहेत, �यांतले बरेचसे आपाप:या चळवळी$ंया चाकोरीतच अडकलेले आढळतात. Aयापक 

पिरवत नासाठी परःपरांना संवादी राह4याचे अवधान �यां$याकडून राखले जातेच, असे नाही. इतर अनेक 

चळवळींूमाणे रेशन$या चळवळीतही या पोकळीत आज आढळतात ते ूामुFयाने एनजीओचे लोक. ते लोकांना खूप  

मदत करत असतात, आंदोलनांत सहभागी होत असतात, लोकांना संघिटत करत असतात. वःतीतील �यांची 

उपलPधताही चांगली असते. तथािप, ःवयपं ेिरत, Rयेयवादी काय क�या�चा सामािजक-राजकीय जाणतेपणाचा सहभाग 

नसणे ही उणीव �याने भ&न िनघत नाही. िशवाय एनजीओंfारा होणारी साधनाचंी सहज उपलPधतता समुदायां$या 

तन-मन-धना$या आधारे चळवळीने ःवावलंबी बन4यात अनेकदा अडथळा ठरते. या सवा $या पिरणामी, रेशन हा एक 

मोठा ू� असला तरी, नेमकेपणाने, सुःपJपणे, सवा�गांनी समोर येत नाही. 

यानतंर या ू�ाचे काही आयाम व �यासंबधंीचे सभंाAय उपाय व डावप ेच समजून घेऊया. 

रेशनरेशनरेशनरेशन ू�ाचेू�ाचेू�ाचेू�ाचे िविभ1निविभ1निविभ1निविभ1न आयामआयामआयामआयाम, उपायउपायउपायउपाय वववव डावप ेचडावप ेचडावप ेचडावप ेच 

1997 साली सरकारने रेशन Aयवःथा लआयाधािरत केली. �याआधी ती साव िऽक होती. ू�येकाला एकाच रंगाचे काड , 

एकाच दराचे व एकाच ूमाणात धा1य. Qयांना गरज नाही, �यांना रेशनAयवःथेतून वगळणे आिण गरजवतंांना 

अिधक ःवःतात, अिधक ूमाणात िशधावःत ू देणे व �यायोगे सरकारचा अःथानी खच  कमी करणे, हे सूऽ या 

धोरणामागे होते. सूऽ यो]यच होते. पण या सूऽाूमाणे Aयवहार घडला नाही. धोरणक�या�मधील तळातील वेध 

घे4या$या hJीचा अभाव, राजकारणी, नोकरशहा व Aयापारी-दलाल यांचा ॅJाचार व लोकांूतीची अनाःथा यांमुळे हे 

सूऽ भोवडूंन गेले. उदाहरणाथ , 

1. कj ि सरकारने लाभाथkचा कोटा ठरवनू िदलेला अस:याने सव  पाऽ लाभाथkचा समावेश होत नाही. 

2. पाऽ असूनही ूचिलत बीपीएल िलःटमRये नाव नस:याने लाभ िमळत नाही. 
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3. मुंबईसारFया शहरामंRये मामीण भागाूमाणे सव  कुटंुबांची न-द करणारी बीपीएल िलःट नाही. 

महागनगरपािलके$या सुवण  जयतंी रोजगार योजनेसाठीची बीपीएल िलःट िनवडक कुटंुबाचंी व वः�यांची अस:याने 

असंFय पाऽ लाभाथkची न-द ितथे असेलच याची खाऽी नसते. 

4. महाराlात आज 3 ूकार$या बीपीएल िलःट आहेत. डीआरडीएची वािष क 20,000 &., सुवण  जयतंी रोजगार 

योजनेची वािष क 35,475 &. व रेशनसाठी 15000 &.. अशाूकारे एकाच राQयात गरीब मोज4याचे 3 मापदंड अस4यात 

काहीच तक  नाही. िशवाय �यामुळे ग-धळच होतो. 

5. रेशनसाठीची वािष क 15,000 &. उ�प1नमया दा शहरासाठी व 4000 &. मामीण भागासाठी लआयाधािरत साव जिनक 

िवतरण Aयवःथे$या सु&वातीला 9हणजे 1997 साली महाराlात ठरव4यात आली. मध:या काळात मामीणची 

वाढव4यात येऊन तीही 15,000 &. वािष क कर4यात आली. आज 10 वषd उलटून गे:यावरही ती तेवढीच राहावी, 

यातही काही तक  नाही. दर9यान$या काळात वाढले:या महागाई िनदdशांकाूमाणे संघिटत कामगाराचें पगार 

िकतीतरी पटीने वाढले. माऽ या पगारवाढीचा 1याय रेशनसाठीचे गरीब ठरिव4यासाठी वापर4यात आला नाही, ही �या 

गिरबांची बूर चेJा आहे. 

6. आिथ क उ�प1न मया दा गरीब ठरवताना अपरुी आहे. मुंबईत अनेक कचरा वेचक कुटंुबातील सव  सदःयांचे एकिऽत 

उ�प1न वािष क 15,000 &. $या वर जाते. पण �यांचे अितशय घाणीत काम करणे, बकाल वः�यांत वाःतAय करणे, 

�यामुळे होणाऱया आजारासंाठी होणारा खच  इ. ल<ात घेता �यांचे जीवन अ�यतं िनकृJ असते. पण तरीही ते 

अिधकृतपणे बीपीएलमRये गणले जात नाहीत. हीच िःथती असघंिटत कामगार व अिःथर जीवन जगणाऱया सव  

समुदायाचंी आहे. आज मुंबईसारFया शहरात गिरबातला गरीबही 15,000 &. वािष क उ�प1नमया देत जगचू शकत 

नाही. वाःतिवक Qयांना बीपीएलची रेशनकाडd दे4यात आली आहेत, �यात:या एकाही कुटंुबाचे वािष क उ�प1न वरील 

मया देत अस4याची अिजबात श5यता नाही. 

7. िशवाय रेशनकाड  देताना आवँयक ती वाःतAयाची व मूळ िठकाणचे रेशनकाड  र7 के:याची कागदपऽे अशी दबळीु  

कुटंुबे सादर क& शकत नस:याने �यांना रेशनकाड  िमळत नाही. 

8. कागदपऽांची अट िशथील करणारे काही जी.आर. शासनाने काढले आहेत. तथािप, कj िीय गहृखा�याकडून रेशनकाड  

देताना िवशेष द<ता घे4यासंबधंी तसेच चािरnय व कागदपऽांची पडताळणी कर4यासंबधंीचे आदेश येत गे:याने या 

शासनिनण याचंी पिरणामकारक अंमलबजावणी होत नाही. रेशनकाड  हे रेशनसाठीच असले तरी ू�य< Aयवहारात 

रेशनकाड  हे वाःतAय व नागिरक�व िसo कर4याचे एक साधन झा:याने हे होत आहे. पिरणामी, आजही असंFय 

गरजवतं कुटंुबे रेशन$या क<े$या बाहेरच आहेत. 

यावर तसेच एकूण रेशनAयवःथा सधुार4यासाठीचे काही उपाय असे आहेत ◌ः 

1. सव ू थम रेशनकाड  हे वाःतAयाचा परुावा 9हणून वापरले जाणे पणू त बदं करणे. �यासाठी केवळ आदेश काढून 

चालणार नाही (असे अनेक आदेश महाराl शासनाने काढले आहेत. रेशनकाडा वर छापील सूचनाही कर4यात आली 

आहे. तरीही Aयवहारात पासपोट , 1यायालय, नोकरी, शाळा, हॉिःपटल, पोलीस इ. अनेक िठकाणी रेशनकाडा चा 

वाःतAयाचा परुावा 9हणून वापर होतोच.) यासाठी ’कुटंुबओळखपऽा“चा पया य िदला पािहजे. मतदार ओळखपऽ हे 

एका AयIीचे अस:याने �याचा उपयोग होत नाही. रेशनकाडा वर कुटंुबातील सव  सदःयांचा तपशील, वय, नाते इ. 
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असतो. असा तपशील असणारे ’कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब ओळखपऽओळखपऽओळखपऽओळखपऽ“ सव  नागिरकांना qायला हवे. (हे ओळखपऽ दे4यासाठी ूारंभी रेशन 

यऽंणेचाही वापर करता येईल.) �यानतंर Qयांना रेशनसाठी रेशनकाडा ची गरज नसेल, अशा कुटंुबांना रेशन काडd परत 

कर4याचे (सर1डर) कर4याचे आवाहन करावे. आज िदसणारी िबगर रेशनसाठी रेशनकाड  काढ4यासाठी येणाऱयांची 

गदr मग नाहीशी होईल. ते सव  कुटंुब ओळखपऽासाठी रांगा लावतील. आता रेशन काया लयात रेशनकाड  

काढ4यासाठी येणारा माणसू हा रेशनसाठीच रेशनकाड  काढणारा असेल. �या$या अजा तील AयIी व राह4याची जागा 

यांची ू�य< पाहणी क&न रेशन इ1ःप े5टर ता�परुते अथवा कायमःव&पी रेशनकाड  दे4याची िशफारस आप:या 

विर,ांना क& शकेल. रेशनकाडा चे मह�वच कमी झा:याने कागदपऽां$या जंजाळात या माणसांना अडकिव4याचे आता 

कारणच उरणार नाही. ौीमंत, उ$च व मRयमवगVय लोकांना कुटंुब ओळखपऽातच रस अस:याने �यांनी रेशनकाड  

काढ4याची श5यता मंदावते. 9हणजेच किन, मRयवगVय, गरीब व अितगरीब िवभागच रेशन काड  काढतील. 

समाजातील वरचा 30 ट55यांहनू  अिधक िवभाग अशारीतीने Aयवःथा�मक (िसिःटिमक) बदलामुळे बाहेर पडेल व 

गरजवतंच रेशनAयवःथेत राहतील. एका वेगtया व चांग:या अथा ने रेशनAयवःथा लआयाधािरत होईल. आता$या 

Aयवःथेतील राँग ए5स5लुजन व रागँ इ15लुजन हे दो1ही दोष टाळता येतील. बोगस काडा $या व सबिसडी वाया 

जा4या$या समःया बऱयाच ूमाणात कमी होतील. 

2. हे झा:यावर जे रेशनAयवःथेत राहतील �या सवा�ना बीपीएल मRये घेता येईल. कj ि सरकारने आवँयक तर इJांक 

वाढवनू qायला हवा. नाहीतर राQय सरकारने तो भार उचलावा. (तािमळनाडू, कना टक, आंी ूदेश, छYीसगढ ही 

राQये असा भार उचलत आहेत.) ःवतची अशी काहीही ःवतंऽ पoत न अवलंबता कj दाने ठरवनू िदले:या इJांकाूमाणे 

व ःवतची काहीच अिधक र5कम न घालता राQय सरकार रेशन$या योजना राबवत आहे. (अिलकडेच िद:ली 

सरकारने 1 लाख &पयांपय�त$या रेशनकाड धारकांना 35 िकलो धा1याची गरंॅटी िदली आहे. महाराlात, खास क&न 

मुंबईत ू�येक एपीएल कुटंुबाला ूित मिहना फI 1 ममॅ धा1य वाwयाला येते, असा वYृांत िहंदःतानु  टाई9स या 

दैिनकाने 16 जून 2008 रोजी ूिसo केला आहे.) 

3. हे होईपय�त अंतिरम पाऊल 9हणून बीपीएलसाठीचा आिथ क िनकष र7 क&न Aयवसाय व राह4याची जागा यां$या 

आधारे बीपीएल रेशनकाड  दे4यात यावे. उदा. नाका कामगार, बांधकाम कामगार, वीटभwटी िकंवा ऊसतोडणी 

कामगार, मोलकरणी िकंवा घरगडी, झोपडपwटीत राहणारे इ. ना बीपीएल रेशनकाड  qावे. कचरा वेचक, हातगाडी 

ओढणारे, सायकल िर5शा चालवणारे, आिदम जमाती इ. ना सरसकट ’अं�योदय“ योजनेत घे4याचे आदेश सवy$च 

1यायालयाने िदले आहेत. (बीपीएल$या यादीत �यांचे नाव अस4याची गरज नाही.) �याच धतVवर, ना:या$या शेजारी 

राहणारे, ड-गर उतारावर राहणारे, डंिपगं माऊंडवर िकंवा �या$या जवळ राहणारे, फुटपाथवर राहणारे, िवःथािपत इ. 

ना अं�योदय मRये घे4यात यावे. 

4. वरील पoतीतून एक बाब उघड होते, ती 9हणजे, ूचिलत बीपीएल यादीचा व रेशनकाडा चा संबधं तोडावा. बीपीएल 

यादी ही 5 वषा�साठी असते. (ती खुली-ओपनएंडेड नसते.) �या यादीत चुकी$या सवd<णामुळे न आलेले अथवा 

दर9यान$या काळात पिरिःथती ढासळलेले लोक सवलती$या रेशनला विंचत राहतात. वाढ�या महागाई$या काळात 

अ1नअसरुि<तता ही ूवाही िःथती असते. (जागितक बकेँ$या अRय<ांनी अिलकडेच सांिगतले की, वाढती महागाई व 

जागितक अ1नअिरJामुळे अजून 10 कोटी लोक गरीब होतील.) 

5. शहरात वःती सभा, चाळ सभा, �या िविशJ वःतीतील बचतगट अथवा मिहला मंडळां$या सव  सदःयाचंी सभा 

(मिहला मामसभे$या धतVवर) आयोिजत क&न �यां$यापढेु बीपीएल, अं�योदय व अ1नपणूा  लाभाथkची संभाAय यादी 
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मांडावी व मंजरू क&न zयावी. काही िठकाणी �यांनाच ती पीआरए (पािट िसप ेटरी रिॅपड अूायजल) तंऽाचा वापर क&न 

तयार कर4यास सांगावी. पारदश कतेसाठी ही ूभावी पoती आहे. पीआरएचे ूिश<ण करणे माऽ आवँयक आहे. 

6. मामीण भागात मामसभे$या ऐवजी वाडीसभा तसेच मिहला सभेचा वापर यासाठी करावा. 

7. दरवषV लाभा{या�चे पनुिव लोकन करावे. पाऽ असले:याचंा समावेश करावा, अपाऽांना बाहेर काढावे. या सव  कामात 

ःवयसेंवी संःथांचे सहा|य घेता येईल. 

8. राँग इ15लुजनऐवजी राँग ए5ःमा5लजुन हा अिधक िचंतेचा िवषय असायला हवा. शंभर अपराधी सुटले तरी 

चालतील पण एकही िनरपराध सापडू नये, असे सूऽ 1यायालयीन खट:यात वापरले जाते. अ1नसरु<ेचा ू� हा जीवन 

जग4याशीच अस:याने �यात तर हे त}व असलेच पािहजे. राQयक�या�चे उि7J सबिसडी वाचवणे हे नAहे, तर 

माणसाला उपासमारीपासून वाचवणे हे असले पािहजे. याचा अथ , चुकीचा समावेश टाळ4याकडे दल <ु  करणे, असा 

नAहे. ती द<ता तर zयायचीच. 

9. छYीसगढ राQयाने आप:या राQयाची अशी ःवतंऽःवतंऽःवतंऽःवतंऽ ऑड रऑड रऑड रऑड र तयार केली आहे. तशी महाराl सरकारने कर4याची गरज 

आहे. अशा ऑड र$या ःव&पात सव  शासन िनण य एकिऽतपणे अंमलबजावणी करणाऱया अिधकाऱयांना व जनतेला 

उपलPध झा:यास �यात दोह-चीही सोय होते. अंमलबजावणीत ग-धळ वा गरैसमजतुी राहत नाहीत. 

10. रेशनAयवःथे$या िवकj िीकरणाने यातील खूप  ू� सुटू शकतील. रेशनAयरेशनAयरेशनAयरेशनAयवःथेचेवःथेचेवःथेचेवःथेचे िवकj िीकरणिवकj िीकरणिवकj िीकरणिवकj िीकरण याचा अथ  

कj िाकडून धा1य न घेता राQयाने �या$या वाwयाची सबिसडी ू�य< zयायची. या सबिसडी$या रकमेतून आप:या 

राQयाची िवभागवार तसेच वष भरातील िविवध हंगामातंील गरज, खा4या$या सवयी ल<ात घेऊन श5यतो ःथािनक 

भरड धा1याची खरेदी करणे (सामा1य शेतकऱयाचा िहतसंबधंही �यातून रेशनAयवःथेशी जोडला जाईल), ःथािनक 

उपलPधता नसेल तर जेथून ःवःतात िमळेल तेथून खरेदी करणे व िज:हापातळीवर वाटपाचे िनयोजन करणे. गावात 

बचतगटांfारे रेशनचे िवतरण करणे. गावातील गरजवतंाचंी ूाधा1यबमाची यादी गावात मिहला मामसभा तसेच 

वाडीसभांfारे ठरवणे. यातील गरैूकाराला आळा घाल4यासाठी लाभाथkची द<ता सिमती तयार करणे. या सिम�या 

दकानिनहायु  असाAयात. 

11. महाराlातील 86 ट5के रेशन दकानांचेु  अिधकृत उ�प1न बीपीएलप े<ा कमी आहे, असे सवy$च 1यायालया$या 

किमशनरां$या अहवालात न-दवलेले आहे. तरीही रेशन दकानेु  िमळिव4यासाठी आटािपटा, लाच देणे हे का चालते? 

उYर सरळ आहे, ॅJाचार कर4यासाठी. यावर उपाय 9हणून बचतगटांनाबचतगटांनाबचतगटांनाबचतगटांना रेशनरेशनरेशनरेशन दकानेदकानेदकानेदकानेुु ुु  दे4याचा िनण य राQय सरकारने 

3 जानेवारी 2006 ला घेतला. पण रेशन दकानदारु  व सव प<ीय आमदारां$या दबावाखातर तो िनण य माघारी घेऊन 

नोAहjबर 2007 ला सुधािरत िनण य जाहीर केला. �याूमाणे आता फI नवीन व बदं पडलेली रेशन दकानेु  बचत गटांना 

qावयाची आहेत. ू� आहे, ही दकानेु  चालणार कशी? छYीसगढ सरकारने यावर केलेली उपाययोजना पथदश क आहे. 

75 हजार &पये 20 वषा�$या मुदतीचे िबनAयाजी कज , fार िवतरण योजनेfारा सरकार दकानापय�तु  माल पोहोचवणार 

इ. ूकारचे सहा|य �यांनी बचतगटांना केले आहे. �यामुळे ती दकानेु  चाल ूशकतात. महाराlात जु1या जी.आर.मRये 

िवतरण भवन, fार िवतरण योजना इ. िवशेष सवलती बचतगटां$या दकानांनाु  दे4याचे नमूद केलेले होते. नAया 

आदेशात हे सगळे गायब आहे. अशा िःथतीत ही दकानेु  चालणे अश5य होणार आहे. सरकार$या मते बचतगटांना 

रेशन दकानेु  देणे हा बांितकारी िनण य आहे. तो तसा Aहायचा तर या दकानांनाु  सरकारने िवशेष बाब मानले पािहजे व 

किमशन वाढवनू तसेच अ1य सुिवधा देऊन ती चालतील ही जबाबदारी ःवतची समजली पािहजे. यासाठी एक 
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मॉिनटिरंगमॉिनटिरंगमॉिनटिरंगमॉिनटिरंग किमटीकिमटीकिमटीकिमटी सरकारने िनयIु केली पािहजे. ही सिमती राQयातील बचतगटांना िदले:या काही िनवडक 

दकानांचाु  अ;यास करेल व आवँयक �या सुधारणांसाठी सरकारला सूचना देईल आिण या सूचनाचंी अंमलबजावणी 

झाली का तेही पाहील. 

12. रोख सबिसडी देऊन खु:या बाजारात धा1य खरेदी कर4याचा (फूडफूडफूडफूड ःटँपःटँपःटँपःटँप  िकंवािकंवािकंवािकंवा ःमाट ःमाट ःमाट ःमाट  काड काड काड काड ) पायलटपायलटपायलटपायलट ूोजे5टूोजे5टूोजे5टूोजे5ट 

शहरातील एखाqा भागात करावा. या क:पने$या बाजू$या तसेच िवरोधी असले:या त�ाचंी सिमती नेमून �याचा 

बारकाईने अ;यास करावा. या अ;यासा$या िनंकषा�वर ितचा पढुील िवःतार करावयाचा की ही क:पनाच र7 करावी, 

याचा िनण य zयावा. रोख सबिसडीची र5कम संघिटत कामगारा$ंया पगाराूमाणे महागाई िनदdशांकावर ठरावी. ही 

र5कम केिडट काड  पoतीने (ःमाट  काड ) वापरता ये4याची Aयवःथा करावी. सRया$या वाढ�या महागाईचा फटका 

तळ$या िवभागांना अिधक बसणार आहे. अम�य  सेन 9हणतात �याूमाणे, वःतूंची उपलPधता नसणे हे उपासमारीचे 

कारण 1943 $या बगंाल$या दंकाळातहीु  नAहते. मुFय कारण दकाना$याु  फळीवरील वःत ूखरेदी कर4याची <मता 

(बयशIी) नसणे, हे होते. आजही तेच आहे. अशावेळी दब लांनाु  बयशIी बाहे&न दे4याचा ूयोग करणे व �याची 

पिरणामकारकता तपासणे यो]य ठरेल. Qयावेळी वःतूचंी उपलPधताच धो5यात येईल, �यावेळी वःतूंचेच रेशिनगं 

करावे लागेल. या लेखा$या ूारंभी न-दव:याूमाणे 70 $या दशकात मुंबईसारFया शहरात हे पाऊल उचलले गेले होते. 

(आज$या जागितक अ1नअिरJा$या काळात अमेिरकेत:या वॉलमाट मRये एकावेळी तांदळा$या 4 प े<ा अिधक 

िपशAया िद:या जात नाहीत. अशारीतीचे रेशिनगं वेळ आ:यास आप:याकडेही करावे लागेल.) 

डावप ेचांिवडावप ेचांिवडावप ेचांिवडावप ेचांिवषयीषयीषयीषयी आणखीआणखीआणखीआणखी थोडेसेथोडेसेथोडेसेथोडेसे... 

’महागाई वाढली आहे-रेशनAयवःथा मजबतू करा“, एवढेच बोलून चालणार नाही. ती मजबतू कशी करायची, याचे 

वरीलूमाणे तपशील काय क�या�ना मांडावे लागतील. ू�य< अंमलबजावणीत सहभागी Aहावे लागेल. लविचकता व 

Aयावहािरकता दाखवावी लागेल. उदा. रेशनAयवःथा साव िऽक झालीच पािहजे, ही काहींची घोषणा आहे. ’सरकारने 

रेशनAयवःथा मोडीत काढ4यासाठी 9हणून लआयाधािरत केली. यामागे जागितक बकेँचा दबाव आहे. या दबावापोटी 

शासन क:याणकारी भूिमकेपासून ढळत आहे. �याचा एक भाग 9हणून रेशनAयवःथा लआयाधािरत कर4यात आली.“ 

ही या मागची धारणा. ही धारणा यो]य आहे, असे मानले, तरी रेशनAयवःथा साव िऽक असताना$या काळातही 

समाजातील वरचा थर रेशनवर येत नAहता, �याला बाजारात अिधक चांग:या ूतीचे धा1य उपलPध होते व ते खरेदी 

कर4याची �याची <मता होती, ही वःतुिःथती आजही तीच आहे. समजा रेशनAयवःथा साव िऽक केली, तरी हा वग  

रेशनवर ये4याची दरा1वयानेहीू  श5यता नाही. बरे, Qयाची बाजारातून खरेदी कर4याची <मता आहे, �याला काय 

9हणून सवलतीचे धा1य रेशनfारे qायचे? 

फूड ःटँपसारFया ूयोगांनाही याच मनोभूिमकेतून िवरोध होतो. या भूिमकेनसुार, फूड ःटँप शPद जरी उ$चारला, तरी 

तो उ$चारणारा जागितक बकेँचा बगलब$चा, जनिवरोधी ठरतो. वःतूंचे रेशिनगं व बयशIीचे रेशिनगं यात फरक 

आहे. आज रेशनवर सवलतीत धा1य िमळते, याचा अथ , खु:या बाजारातील धा1याचा भाव व रेशनवरील धा1याचा 

भाव यातील फरकाची र5कमच सरकार रेशनकाड धारकाला देते. मग ती दकानदाराकरवीु  का qावी? महागाई 

िनदdशांकाची जोड देऊन सरळ का देऊ नये? भारतीय अ1न महामंडळाचे, शेतकऱयाचें मग काय होईल, असा ू� 

उपिःथत केला जातो. �यालाही उYरे आहेत. पण इथे �या$या तपिशलात जाणे यो]य ठरणार नाही. पण रॉकेलमRये 

सरळ अनदुानाची पoत ःवीकार4यात तर शेतकरी िकंवा भारतीय अ1न महामंडळाचा िहतसंबधं आड येत नाही. 

बाजारभावाने रॉकेल िवकणारी ृी सेलची दकानेु  जागोजाग काढायची. सगtयांना एकच भाव. Qया गिरबांना िकंवा 

सामा1यांना सवलतीत रॉकेल qायचे आहे, �यांना फरकाची र5कम आगाऊ qायची. याचा अथ  10 &. लीटर हा रेशनचा 
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भाव व बाजारातील िवनाअनदुािनत रॉकेलचा भाव समजा 40 &. असला, तर 30 &. ही फरकाची र5कम qायची. 

रॉकेलमधला काळाबाजार, �यातले मािफया ही ूचंड ध-ड गिरबां$या मागा त सRया आहे. ती दरू कर4यासाठीचे झगडे 

करत असतानाच ू�य< सबिसडी दे4याचे Aयवःथा�मक बदलाचे माग  का वाप& नयेत? ’ न रहेगा बांस, न रहेगी 

बासुरी“ अशा पoतीचे माग  का शोध ूनयेत? 

रेशनमRये 1 &. पोहोचवायला 4 &. खच  हा िनयोजन आयोगाचाच िनंकष  असताना सबिसडी वाया जा4याचे माग  

रोखणे, ही चळवळीचीही जबाबदारी आहे की नाही? सRया आप:याला 335 &.ला िमळणाऱया गसॅ िसलjडरची खरी 

िकंमत आहे, 653 &.. 9हणजे सरकार ःवतचे 318 &. एका िसलjडरमागे आप:याला देते. ही 318 &. ची सबिसडी 

सगtयांना का? Qया 35 कोटीं$या मRयमवगा चा ूारंभी उ:लेख केला आहे, �याला या सबिसडीची काहीही 

आवँयकता नाही. चळवळ करणाऱयांचे सरकार आले तर, �यांचा ूाधा1यबम काय राहील, याचा िवचार क&न 

आज$या आप:या माग4या ठरव4याचा जबाबदारपणा आपण दाखवायला नको का? 

मु7ा हा की, जुने अिभिनवे�, कम ठ धारणा सोडून Aयवहाय  माग4या ठरवाAया लागतील. �यावर लोकमत संघिटत, 

िबयाशील करावे लागेल. Aयापक एकजूट साध4यासाठी िकमान सहमतीचे त}व काटेकोर पाळ4याची लविचकता 

दाखवावी लागेल. 

रेशनAयवःथा आज1म ठेवावी, ही ही आपली अपे<ा असता कामा नये. बाजारात वःतूंची उपलPधता आिण ितथे 

स1मानाने खरेदी कर4याची <मता िनमा ण करणे, ही आपली िदशा असली पािहजे. आज िवकिसत होणाऱया 

अथ Aयवःथेत Qयां$याकडे बयशIी नाही, �यांना 1या|य मोबदला देणारा रोजगार िमळ4यासाठीचा लढा लढत 

असतानाच अिधक मोबदला देणाऱया रोजगारासाठी आवँयक ती कौश:ये �यां$यात विृoंगत क&न �यांना िसo 

करणे गरजेचे आहे. 

दैनिंदन जीवनात रेशनची गरज संपणे, ती Aयवःथा केवळ आपYीकाळासाठीच ठेवणे, हेच आज$या रेशनचळवळीचे 

लआय असले पािहजे. 

- सुरेशसुरेशसुरेशसुरेश सावंतसावंतसावंतसावंत 

संपक  ◌ः रेशिनगं कृती सिमती, 52, िग:डर लेन महानगरपािलका शाळा, मुंबई सjशल रे:वे ःटेशन$या समोर, मुंबई - 

400008 

 


