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రేషన్ షాపుల ద్వారా అంద్ే నిత్వావసర సరుకుల పంపిణీలో అవకతవకలు, అకరమాలు త్ొలగంచడవనికి,
లబ్ధి ద్వరులకు సంపూరణ పరయోజనం అంద్ంచడవనికి అనువైన విధవనం అమలు చేయాలని ముఖ్ామంత్రర శ్రర కె.
చంద్రశేఖ్ర్ రావు అభిప్ారయపడవారు. రేషన్ డీలరుు సమ్మె నోటీసు ఇచ్చిన నేపథ్ాంలో పరభుతాం
అనుసరంచవల్సిన వూాహంపై ముఖ్ామంత్రర పరగత్ర భవన్ లో సమీక్ష నిరాహంచవరు. మంత్రర శ్రర సి. లక్ష్మెరెడడా,
పరభుతా ముఖ్ా సలహాద్వరు శ్రర రాజీవ్ శరె, పరభుతా పరధవన కారాద్రి శ్రర ఎస్.పి. సింగ్, ఎంపి శ్రర బాలక
సుమన్, ఎమ్మెల్సి శ్రర కరెె పరభాకర్, ప్ౌర సరఫరాల సంసథ కమీషనర్ శ్రర సివి ఆనంద్, సీనియర్ అధకారులు
శ్రర నరింగ్ రావు, శ్రర రామకృషణ రావు, శ్రరమత్ర వాకాటి కరుణ, శ్రరమత్ర శాంత కుమార, శ్రరమత్ర సిెత్వ సభరాాల్,
భూప్ాల్ రెడడా తద్తరులు ప్ాలగొనవెరు.
‘‘పరతీ ఏటా పరభుతాం 6,500 కోటు రూప్ాయలు ఖ్రుి పటిి రాషి ంర లో పేద్ల కోసం రేషన్ షాపుల ద్వారా
నిత్వావసర సరుకులు అంద్సుునవెం. ఈ కారాకరమం కోసం అఖిల భారత సరవాసు అధకారులత్ో ప్ాటు ఎంత్ో
మంద్ అధకారులు, సిబబంద్ పనిచేసు ునవెరు. పరభుతా యంత్వరంగం తలమునకలవుత్ోంద్. అటు వేల కోటు
ఖ్రుి అవుతుంద్. ఇటు అధకారుల సమయం ప్ో తునెద్. అయినవ సరే, ఆశంచ్చన ఫల్సతం రావటలు ద్ు.
లబ్ధి ద్వరులకు అంద్వల్సిన బ్ధయాం, ఇతర సరుకులు పకకద్వర పడుతునవెయి. బ్ధయాం అకరమ రవాణవ
మాఫియానే ఏరపడడంద్. ఉనెత్వధకారులను కూడవ మ్ేనేజ్ చేసే స్ాథయికి అకరమ ద్ంద్వ నిరాహంచే వారు
చేసుకునవెరు. పరతీ రోజు పేపరు లో అకరమంగా రవాణవ అవుతునె రేషన్ బ్ధయాం పటిివేత అనే వారు లు
వసుునవెయి. రేషన్ బ్ధయాం పకకద్వర పటి డంపై రోజూ వసుునె వారు లు, వలుగు చూసుునె అకరమాలు
మనోవేద్న కల్సగసుునవెయి. ఇంత ఖ్రుి చేసినవ, ఎంత్ో శరమ చేసినవ చెడాపేరు వసుునెద్నే బాధ
కలుగుతునెద్. ఈ పరసిథత్ర ప్ో వాల్స. పేద్ల కోసం పడుతునె ఖ్రుి నూటికి నూరు శాతం పేద్లకే
ఉపయోగపడవల్స. ఇంద్ుకోసం ఓ మంచ్చ విధవనం అమలు చేయాల్స’’ అని ముఖ్ామంత్రర కేసీఆర్ సూచ్చంచవరు.
డడబ్ధటిపై సీఎంకు వివరంచ్చన అధకారులు:
ముఖ్ామంత్రర సూచన మ్ేరకు అధకారులు సపంద్ంచవరు. ద్ేశంలోని వివిధ ప్ారంత్వలోు పరజా పంపిణీ వావసథ
అమలులో వచ్చిన మారుపలను వివరంచవరు. ముఖ్ాంగా రేషన్ షాపుల ద్వారా సరుకులు అంద్ంచే బద్ులు

నగద్ునే నేరుగా లబ్ధి ద్వరులకు అంద్ంచే విధవనం (Direct Benifit Transfer) అమలులో ఉంద్ని చెప్ాపరు.
చండీఘర్, ప్ాండడచేిర, ద్వద్వర హవేల్స లాంటి కేంద్ర ప్ాల్సత ప్ారంత్వలోు పరజా పంపిణీ వావసథ ద్వారా సబ్ధిడీ
ద్వారా అంద్ే సరుకులకు బద్ులుగా నేరుగా లబ్ధి ద్వరుల ఖ్ాత్వలోనే ద్వనికి సంబంధంచ్చన డబుబలను
జమచేసు ునవెరని వివరంచవరు. అద్ే విధవనం అనిె రాషాిరలూ అమలు చేయాలని పరధవన మంత్రర శ్రర
నరేంద్రమోడీ కూడవ పిలుపునిచవిరని గురుు చేశారు. 2013లో యుపిఎ పరభుతాం త్ెచ్చిన ఆహార భద్రత
చటి ం (ఫుడ్ సకూారటీ యాకుి – యాకుి 20/2013) కూడవ సబ్ధిడీల ద్వారా అంద్ంచే లబ్ధి ని నగద్ు
రూపంలో నేరుగా లబ్ధి ద్వరులకు అంద్ంచవలనే సూచన ఉంద్ని చెప్ాపరు. సరుకుకు బద్ులుగా నగద్ునే
లబ్ధి ద్వరులకు అంద్ంచడం వలు కల్సగే పరయోజనవలను కూడవ వివరంచవరు. పరసు ుతం ఆహారం కోసం బ్ధయాం
మాతరమ్ే సరఫరా చేసు ునవెమని, అద్ీ నిరవణత సమయంలో అంద్సుునవెమని చెప్ాపరు. బ్ధయాం కాకుండవ
నగద్ు అంద్సేు లబ్ధి ద్వరులు వార ఆహారపు అలవాటు కు అనుగుణంగా సరుకులు కొనుగోలు చేసుకుంటారని,
ఏద్ కొనవల్స? ఎపుపడు కొనవల్స? అనే చవన్ి కూడవ లబ్ధి ద్వరుడడకే ఉంటుంద్ని చెప్ాపరు. కాబటిి, రాషి ంర లో
రేషన్ షాపుల ద్వారా అంద్ంచే బ్ధయాం, ఇతర నిత్వావసర సరుకులకు బద్ులుగా అంత్ే మొతు ం నగద్ును
నేరుగా లబ్ధి ద్వరుల ఖ్ాత్వలోు జమ చేసే విధవనం అమలు చేసే అంశానిె పరశ్రల్సంచవలని వారు సీఎంకు
సూచ్చంచవరు. ద్ీనికి సపంద్ంచ్చన ముఖ్ామంత్రర రేషన్ షాపుల ద్వారా బ్ధయాం అంద్ంచడం ఉతు మమా?
నగద్ును లబ్ధి ద్వరులకు నేరుగా అంద్ంచడం ఉతు మమా అనే విషయంపై ఆలోచ్చంచవలని కోరారు.
సమ్మె నేపథ్ాంలో పరత్వామాెయ ఏరాపటు
ు
-----------------------------------రేషన్ డీలరుు సమ్మెకు నోటీసు ఇచ్చినంద్ున లబ్ధి ద్వరులకు ఇబబంద్ కలగని విధంగా పరత్వామాెయ
ఏరాపటు
ు చేసు ునవెమని అధకారులు చెప్ాపరు. డీలరుు సమ్మె ఆలోచన విరమంచుకోకుంటల, నిత్వావసర
సరుకులు పంపిణీ చేయడం స్ాధాం కాద్ు కాబటిి, ద్వనికి సంబంధంచ్చన నగద్ును నేరుగా లబ్ధి ద్వరులకే
అంద్ంచే ఏరాపటు
ు చేయాలని అధకారులు భావిసుునవెరు.
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