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वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना/ One Nation One Ration Card Scheme 

• हे एक राष्ट्र ीय शिधापशिका आहे जे स्थलाांतररत कामगार आशि त्ाांच्या कुटुांशियाांना देिभरातील कोित्ाही रास्त भाव 

दुकानातून साववजशनक शवतरि प्रिाली (PDS) फायद्ाांमधे्य प्रवेि करण्यास सक्षम करेल. 

• वन नेिन वन रेिन कार्व योजना (ONORC) 1 जुलै 2020 पासून देिभरात अन्न सुरक्षा लाभाांच्या पोटेशिशलटीला 

अनुमती देईल. याचा अथव गरीि स्थलाांतररत कामगार देिातील कोित्ाही रेिन दुकानातून अनुदाशनत ताांदूळ आशि 

गहू खरेदी करू िकतील. 

 

वैशशष्ट्ये /Characteristics of the ONORC 

• सध्याची शिधापशिका एक राष्ट्र  एक शिधापशिका म्हिून िदलली जातील. 

• NFSA अांतगवत नोांदिीकृत प्रते्क लाभाथीला वाटप केलेले हे साववशिक शिधापशिका असेल. 

• ONORC चा वापर करून, एका शिकािाहून दुस-या शिकािी स्थलाांतररत झालेला लाभाथी लाभार्थ्ाांच्या मूळ 

शिकािाची पवाव न करता गांतव्य िहरात असलेल्या रास्त भाव दुकानातून अनुदाशनत धान्य खरेदी करू िकतो. 

• इलेक्ट्र ॉशनक पॉइांट ऑफ सेल (ePoS) उपकरिाांवर िायोमेशटर क प्रमािीकरिाद्वारे लाभाथी ओळखले जातील. प्रते्क 

रास्त भाव दुकानात ही उपकरिे िसवली जातील. 

• राष्ट्र ीय पोटेशिशलटी हे वापरून कायव करेल: 

1. साववजशनक शवतरि प्रिालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन (IM-PDS) पोटवल - हे रेिन कार्व पोटेशिशलटीसािी ताांशिक 

व्यासपीि प्रदान करेल. 

2. अन्नशवतरि पोटवल - ते राज्यातील अन्नधान्य शवतरिाचा रे्टा ePoS उपकरिाांद्वारे होस्ट करेल. यामुळे लाभार्थ्ावला 

राज्यामधे्य (आांतर-शजल्हा) अनुदाशनत अन्नधान्य शमळण्यास मदत होईल. 

• आधार कार्ाांना शिधापशिकाांसह जोर्ले जातील, ज्यामुळे लाभार्थ्ाांना त्ाच शिधापशिकेचा वापर करून रेिन 

शमळण्यास मदत होईल. 

उशिषे्ट/Objectives  

ONORC खालील िदल आिेल: 

1. साववजशनक शवतरि व्यवस्थेत सुधारिा. 

2. प्रते्क लाभार्थ्ावपयांत अन्नधान्य पोहोचविे. 

3. माचव 2021 पयांत सवव भारतीय राजे्य आशि कें द्रिाशसत प्रदेिाांना योजनेमधे्य एकशित करिे. 
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प्रमुख वैशशष्ट्ये/ Salient Features 

• PDS च्या एकात्मिक व्यवस्थापन (IMPDS.) अांतगवत त्ाची अांमलिजाविी केली जात आहे. 

• 65 कोटी लाभाथी ONORC योजनेंतगवत समाशवष्ट् आहेत. 

• NFSA अांतगवत नोांदिीकृत लाभार्थ्ाांपैकी 80 टके्क लाभाथी या योजनेत समाशवष्ट् झाले आहेत. 

• या योजनेत 25 राजे्य आशि कें द्रिाशसत प्रदेिाांचा समावेि करण्यात आला आहे. 

• एकदा सवव राजे्य/कें द्रिाशसत प्रदेि या योजनेअांतगवत एकशित केल्यावर 81 कोटी लाभार्थ्ाांना या योजनेचा लाभ 

शमळण्याची नोांद आहे. 

• लाभाथींना मदत करण्यासािी सरकार हेल्पलाइन नांिर आिेल. 
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फायदे/ Benefits 

वन नेिन वन रेिन कार्वचा मुख्य फायदा खालीलप्रमािे आहे. 

• ONORC मुळे देिातील कोित्ाही रास्त भाव दुकानातून अनुदाशनत अन्नधान्य शमळेल, ज्यामुळे देिाच्या शवशवध 

भागात राहिाऱ्या स्थलाांतररताांना मोिा फायदा होईल. 

• ONORC सह, एका राज्यातील सवव लाभार्थ्ाांना रेिन कार्व जारी केलेल्या इतर राज्याांमधे्य समान रािन शमळू िकते. 

• ही योजना मशहला आशि समाजातील इतर गरीि घटकाांसािी फायदेिीर िरेल कारि PDS मधे्य प्रवेि करण्यासािी 

सामाशजक ओळख एक मजिूत घटक असेल. 

• ग्लोिल हांगर इांरे्क्समधे्य 17 पैकी 102 व्या क्रमाांकावर आल्याने ONORC 2030 पयांत भूक शनमूवलनाचे लक्ष्य साध्य 

करण्यात मदत करेल. 

आव्हाने/Challenges 

बशिष्कार तु्रटी/Exclusion Error 

• स्माटव कार्व आशि आधार जोर्िी द्वारे PDS प्रशक्रया शर्शजटायझेिन झाल्यानांतर िुटी/लीकेज कमी होऊ िकतात, 

परां तु आधार जोर्िीला लागिाऱ्या वेळामुळे लाभाथी वगळले जाऊ िकतात. 

रे्टा अभाव/Lack of Data 

• इतर िहराांमधे्य कामासािी जािाऱ्या लोकसांखे्यच्या आकरे्वारीची कमतरता आहे. त्ामुळे लाभाथी वेगवेगळ्या 

शिकािी जात असताना त्ाांची ओळख पटविे किीि होते. 
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