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ആമുഖം 
 
േലാക ബാ1് Lഗൂy് േപാെലയുv ബഹുകzി വികസന ബാ1ുകളാf 

(എം.ഡി.ബി.കൾ) മുൻ ദശകaളിൽ ആേഗാളപരമായി വികസനTിെ4 ഭാഷയും 

ദിശയും എaെന രൂപെywcെവu് Lപധാനമായും നിർവചിZിരുu|. 

ഇV=യിലും, അനുഭവം വ=ത=Mതമല}. നിയLVണaൾ എടുTു മാqcക, 

സiകാര=വൽnരണം, കZവട ഉദാരവൽnരണം തുടaിയവയും, അതുേപാെല 

പരിധിയില}ാT സാ�Tിക വളർZ ഉuം വZcെകാp്, Lപാഥമികമായും 
MLടOചറൽ അ[ജQ്െമ4് േLപാLഗാമുകളിലൂെട (SAPs) നടyിലാnിയ 
സiതLV-വിപണി സാ�Tിക നയaളcം േLപാÑാഹിyിnുu ഏകമാന 
സiഭാവTിലുv വികസനെT മാLതം േLപാÑാഹിyിnുu ഈ 
mാപനaൾ ജനaെള/സമൂഹaെള ഈ സംവാദTിൽ LപാVmിതരാnി 
നിലനിർTുകയാf.  
 
മുൻ ദശകaളിൽ, േലാകെമ�ാടുമുv ജനaളcം ബഹുജന Lപmാനaളcം 
വികസന പÜതികൾnും ഘടനാപരമായ Lകമീകരണ നയaൾnും എതിെര 
അവരുെട ശàം ഉയർTിയിwcvതും ഈ mാപനaൾ ഏqവും 
ജനാധിപത=വിരുÜമായ മാർâaളിലൂെട അവരുെടേമൽ കടuുകയqം 
നടTിയിwcvതുമാf. ഇV=യിൽ, േലാക ബാ1ിനും അതിെ4 ജന-വിരുÜ 
അജpUnും എതിെരയുv Lപതിേരാധം നിർവചിZ| നർäദ 
േപാരാwമാf. ബാ1ിã നർäദാ താåവരയിൽ നിu് പിൻവാേapി 
വരുെമu് ജനകീയ സമരം ഉറyc വരുTി. എuിരുuാലും, ഈ 
mാപനaൾn് അവരുെട പഴയ െതqcകളിൽ നിu് പഠിnുuതിനുv കഴിè 

കുറവാf, അഥവാ സiതLV വിപണിെയയും നവലിബറൽ നയaെളയും 

േLപാÑാഹിyിnുuതിനുv അജp നിലനിർTുവാൻ തaെള 
Lപസêമായി സൂzിnുuതിനുv പുതിയ മാർâaൾ ഉറyc 
വരുTുuതിã സiയം പുനർനിർëചിnുവാൻ തnവíം 
സമർìരാണവെരu് േവണെമ1ിൽ പറയാം.  
 
കഴിî ഏതാനും ദശകaളിൽ, പാർശiവïnൃത സമൂഹaളcെട െചലവിൽ 
സiകാര= േമഖലയുെട താïപര=aൾn് േനwമുpാnുu സാ�Tിക 
നയaളിെല മാqaെള പിVുണUnുuതിനുv എല}ാ അവസരaളcം 

ഉപേയാഗിZcെകാp്, ബഹുകzി വികസന ബാ1ുകൾ അവരുെട Lപസêി 
പുനർനിർവചിnുuതിനായി ദുരVaെള മുതലാളിT ശêികൾnായി 
ഉപേയാഗിZിwcp്. െഡവലHെമ4് േപാളിസി വാUപകൾ പുതിയ SAP 

ആയിTീർuിരിnുuു; സമൂഹaളcെട േമലും പരിmിതിയുെട േമലും 
ഉപജീവനമാർâaളcെട േമലുമുv ആഘാതTിã ഒരു പരിഗണനയും 
നïകാെത, Mമാർw് സിqികളcം ഇൻഡMLടിയൽ േകാറിേഡാറുകളcം 

േപാെലയുv ഭീമമായ േLപാജOടുകൾ പിVുണUnെyടുuു. കഴിî രpു 
ദശാàaളിൽ, IFCയുെട കാര=Tിെലuേപാെല അവരുെട അെnൗpബിളിqി 
െമnാനിസം LപേയാജനെyടുTുuതിനു േവpി സമൂഹaൾ ഈ mാപനaെള 

സമീപിZ അേനകം സòർഭaൾn് ഞaൾ സാz=ം വഹിZിwcp്. ഏഷ=ൻ 
െഡവലHെമ4്  ബാ1് പിVുണേയാെടയുv ടാqാ മുൺLഡ അൾLടാ െമഗാ 
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ൈവദ=ുത പÜതി, IFC പിVുണേയാെടയുv ജി.എം.ആർ. കമലാõ ൈവദ=ുത 
പÜതി, ടാqാ ടീ േLപാജOú, േലാകബാ1് പിVുണേയാെടയുv വിùണുഗ[ 
പിപൽേകാwി ജലൈവദ=ുത പÜതി, അമരാവതി ക=ാyിqൽ സിqി പÜതി 
ഇവയും മqേനകം പÜതികളcം; ഈ പÜതികൾ അവയുെട ആരംഭം 
മുതïnു തെu പാരിmിതികവും സാമൂഹികവുമായ ഉ|nfഠകൾ കാരണം 

വികൃതമാnെywതാf. പേz ഈ mാപനaൾ പാഠaൾ പഠിnുകേയാ 
അവരുെട പരാജയaളcം, ആളcകൾnും പരിmിതിnും അവരുpാnിയ 
നാശം അംഗീകരിnുകേയാ െചUതിwില}. 
 
ഇu് ഇV=യിൽ പാർശiവïnരിnെywവരുെട അഭിലാഷaൾn് അïപം 

േപാലും ഇട നïകാT വ=വmകളcം ഘടനകളcം നയaളcം 

mാപിnുuതിനുv ഒരു സാധ=തയും നûെyടുTാT ഭൂരിപz 

സർnാരിലൂെട, ജനാധിപത= ഘടനകളcെട അടിmാനTിേüൽTെuയുv 
ഒരു വ=വmാപരമായ ആLകമണTിã നാം സാz=ം 

വഹിZcെകാpിരിnുuു. ഇTരെമാരു സമയT്, േലാകബാ1് േപാെലയുv 
mാപനaൾ അവരുെട നിേzപaളിലൂെടയും അറിവിലൂെടയും ഈ 
LപLകിയകെള കൂടുതൽ സഹായിnുകയാf െച†cu|. ബാ1ിെ4 ‘ഈM 
ഓ° ഡൂയിം¢ ബിസിന£്’ ഇV=െയേyാെലയുv രാജ=aെള 

നിയLVണaൾ എടുTു മാqcuതിã േLപരിyിZc, അ| പരിmിതി 
സംരzണെT Lകേമണ നശിyിnുകയും, േകാർyേറഷനുകെള 
സഹായിnുu െതാഴിൽ, ഭൂനിയമaൾ നിർäിnുuതിനു േLപരിyിnുകയും 
െചUതു. 
 
ദുരVം േപാലും മുതലാളിTം േLപാÑാഹിyിnുuതിനുv അജp മുേuാwc 

െകാpുേപാകുuതിനുv ഒരു അവസരമായി ഉപേയാഗിnെyടുuുെവu| 

വിേശഷിZcം നിർഭാഗ=കരമാf. സiകാര=വïnരണTിെ4യും 
നയമാqaളcെടയും ഒളിZc വZ അജpകൾ കൂടാെത സാമൂഹ= 
സുരzയും ആേരാഗ= സുരzിതതiവും നïകുuതിനുv 
ഉTരവാദിTമായിരുuു േകാവി[-19 മഹാമാരി ഈ mാപനaൾn് 
നïേകpിയിരുu|. നയമാqaൾnും സാമൂഹിക േമഖലെയയും ആേരാഗ= 
േമഖലെയയും പുനർനിർവചിnുuതിനും എം.എM.എം.ഇ. േമഖലയിൽ 
മാqaൾ െകാpു വരുuതിനും േവpി സäർ•ം െചലുTുuതിനുv ഒരു 
അവസരമായി േകാവി[-19 ഉപേയാഗിnെyടുuതാf നäളിേyാൾ 
കpുെകാpിരിnുu|. അവരുെട അജp അടിേZïപിnുuതിã 
MDBകൾn് ഈ മഹാമാരി നïകിയ അതിേവഗ ¶ാq്േഫാേമാടുകൂടി, 
സ�ദi=വmകളcെട േമലും സമൂഹaളcെട േമലുമുv ഈ നിേzപaളcെട 
ആഘാതം വിലയിരുേTp| നിർíായകമാf.  
 
േജാ അത2ാലി 

െസ4ർ േഫാർ ൈഫനാൻഷ=ൽ അnൗpബിലിqി 
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അവതാരിക 
 
മഹാമാരിയായ െകാേറാണയും േലാn്ഡൗണും ഇV=യിെലയും 

േലാകTിെലയും സാധാരണ പൗരüാരുെട ജീവിതെTയും 

ജീവേനാപാധികെളയും വരിîുമുറുnയാf െചUത|. അവർ 
അടZിടെyടുക മാLതമല}, െതാഴിലില}ാUമ മുതൽ ഭz= സുരzിതതiമില}ാUമ 
വെരയുv നിരവധി Lപßനaളcെട െകണിയിലകെyടുക കൂടി െച†cേ�ാൾ, 

ഭരണ വേരണ=വർâം 'ഈM ഓ° ഡൂയിം¢ ബിസിന£്' 
സൗകര=െyടുTുuതിനുv തീരുമാനaെളടുnുuതിലും നടപടികൾ 
ൈകെnാvcuതിലും വ=ാപൃതരാf എuതിൽ സംശയമില}. 
 
ഈ ബിസിന£് െതാഴിലാളികൾn് ജീവിnാനാവശ=മായ േവതനവുമായും 

അV£cv ജീവിതനിലവാരവുമായും ബYെyw, Lഗാമീണ ഇV=യിെല 

വ=êിഗതമാേയാ സഹകരണാടിmാനTിേലാ ഉv കുടിൽ 

വ=വസായaളcേടതല}. ഭരണഘടനയുെട അനുേഛദം 43ൽ പരാമാർശിZിwcv 
രാLûനയaൾnുv നിർേദശക തതiaളനുസരിZ് ഭരണകൂടTിെ4 കടമ 
െചറുകിട വ=വസായaൾn് േLപാÑാഹനം നïകുക എuതാf. 
േകാവി[-19െ4യും അതിെ4 ആഘാതTിെ4യും േവളയിൽ േപാലും, 

ഇV=യിെല മാLതമല} മിn വികസiര രാLûaളിെലയും സർnാരുകളcെട 
സാ�Tികവും ധനകാര=വുമായ തLVaളcെടയും മqcം ഊuൽ ലഭിnുu 

ബിസിന£്, വൻേതാതിലുv ഉïപാദനTിേ4തും ഭീമൻ 
േLപാജOടുകളcേടതുമാf. 
  
അÜiാനവർâTിെ4 സiാതLV=ാനVര േപാരാwaളcെട േനwമായ െതാഴിൽ 

നിയമaളcം, അതുേപാെലതെu പരിmിതി നിയമaളcം ചwaളcം േഭദഗതി 
െച†cuതിã അെല}1ിൽ റ•ാnുuതിനുv ഭയേലശമില}ാT തീരുമാനaൾ 

സൂz്മേബാധവും വിേവകവുv ബുÜിജീവികെളയും ജനകീയ 

സംഘടനകെളയും തീർZയായും െഞwിZിരിnയാf. എuിരുuാലും ഇതിനു 
പിuിലുv ശêികളcെട ഇടെപടലുകളcെട സiാധീനaൾ പലർnും 
അ´ാതമാf. െസ4ർ േഫാർ ഫിനാൻഷ=ൽ അnൗpബിളിqി പുറTിറnുu 

ഈ പുMതകം അVാരാLû ധനകാര= mാപനaൾnും അവരുെട ദുരV 

ധനസഹായTിനും ഇnാര=Tിലുv Lപത=zവും പേരാzവുമായ പ1് 
െവളിZTുെകാpുവരുuു. 
 
ഇV=ൻ പൗരüാർ ആ¨നിർഭർ ഭാര| േപാെലയുv മുLദാവാക=aളcെട ഒരു 
LപതിÜiനി േകൾnുേ�ാൾ തെu വൻേതാതിലുv കടബാÜ=തകളcെട 

കാര=Tിൽ ധനസഹായം നïകുuവരുെട LപവർTനaൾnും അവരുമായുv 

നിബYനകൾ നിറî കരാറുകൾnുമുv ഉTരവാദിTെT കുറിZ് 
Lഗാഹ=വും അവേബാധവുമുpാകും. സാ�Tിക മാò=Tിെനതിെരയുv 

േപാരാwaൾ നടTുu സംഘടനകെളnാളcം Lപmാനaെളnാളcം 

കൂടുതലായി ബാധിnെywിരിnുu| പൗരജനaളാf, കാരണം മൗലികവും 
ഭരണഘടനാപരവുമായ മനുഷ=ാവകാശaൾ േനടിെയടുnുuതിൽ തaൾn് 
താaായി ദശാàaളായി വർTിZcെകാpിരുu നിയമ വ=വm 
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ദുർ≠ലെyടുuതിെ4 തിêഫലം അഭിമുഖീകരിnുu| അവരാf. 

തീർZയായും അവർ 'പരി´ാനം' േനടുകയും, തaളcെട േപാരാwം 
Lപാേദശികവും േദശീയവുമായ തലaൾnycറം അVാരാLû തലaളിേലn് 
െകാpുേപാേകpതിെ4 ആവശ=കത തിരിZറിയുകയും െച†cം. 
 
സാ�Tിക സഹായaളിലൂെട തaൾ വരുതിയിലാnുu രാLûaളcെട 

പരിേLപz=Tിൽ തെu അവയുെട നയaളിൽ തaളcെട തLVപരമായ 

ഇൻപുwcകൾ ഉൾേZർnുu കാര=Tിൽ ബഹുകzി വികസന ബാ1ുകളcെട 

പാടവം LപസിÜമാf. അവരുെട ഭാഗT് നിuുv ഘടനാപരമായ| മാLതമല} 
വ=വmയിെലയും ൈകകടTലുകൾ, രാജ=aളcെട പരമാധികാരെT കുറിZ് 
അവേബാധവും ഉ|കfഠയുമുv എല}ാവരും െവല}cവിളിZcേപാരുuുp്. 
ഇV=െയ േപാലുv ഒരു രാജ=T് അVാരാLû ധനകാര= കരാറുകളcമായി 
ബYെyw ആസൂLതണTിലും നിർവഹണTിലും എെV1ിലും ജനാധിപത= 

Lപകിയേയാ അെല}1ിൽ ഒരു പാർലെമ4റി േമൽേനാwേമാ േപാലുമില} എu| 

Lപമുഖ വ=êികളcം സംഘടനകളcം വർഷaളായി ഉuയിnുu ഒരു 
വിഷയമാെണ1ിലും അവർ നിശàരാnെyടുകയാf. ഈ പÆാTലTിൽ, 

ഇV=യുെട ആസൂLതണ കäിഷനിൽ േലാകബാ1ിെ4 Lപതിനിധികെള 

എടുnുuതിനുv നീnെT ഇടതുപz രാLûീയnാർ 90കളcെട അവസാനം 
വിജയകരമായി െവല}cവിളിെZ1ിലും, അവരുെട അനൗപചാരികവും 
എuാൽ അേതസമയം തെu ശêവുമായ ഇടെപടൽ തുടർuുേപാuു. 
ൈവദ= േസവനം എu നിലയിൽ ആേരാഗ=Tിലും, േലാn്ഡൗണിെന 
തുടർuുv സാമൂഹികവും സാ�Tികവുമായി തകർZേയാടുv 
Lപതികരണം എu നിലയിൽ ഭz= സുരzാ, ജീവേനാപാധി പിVുണയിലും 
നടTിയ നിർണായക നിേzപaെള കുറിZcv വിലേയറിയ വിവരaൾ 
ഈ പുMതകTിൽ ചർZ െച†cu|. 
 
വർTമാനകാലT് നാം കാണുu| േപാെലയുv ഒരു അഭൂതപൂർëമായ 

LപതിസYിയിൽ അVാരാLû പിVുണ അത=Vാേപzിതമാf എu കാര=Tിൽ 

സംശയമില}. അതിനാൽ ഇV= മാLതമല} ആLകമണTിനു കീഴിലായ െചറുതും 
വലുതുമായ സ�ദi=വmകളcv പല രാജ=aളcം രpാം േലാക 
യുÜാനVര െLബwൻവു[ mാപനaെള ഈ യുÜസമാന സാഹചര=Tിൽ 

ആLശയിnുകയാf. അØ് ബില=ൺ യു.എM. േഡാളർ മൂല=മുv 
വാUപകൾ, നäുെട െതരെîടുnെyw ജനLപതിനിധികൾ േലാn്ഡൗണിനു 
കീഴിലായിരുuേyാൾ, സാ�Tികസഹായം നïകുuവർn് 
ഭരണഘടനാതീതവും ജനാധിപത=വിരുÜവുമായ ഇടവും പദവിയും 
സൃûിZcനïകിേയാ എuതാf േചാദ=ം. െതാഴിൽ നിയമaളcെട കാര=Tിൽ 
പിuാnം േപാകുuതും, പരിmിതി നിയമaളിലൂെട നിയLVണaളിൽ 
ഇളè വരുTുuതും, അതുേപാെലതെu ഊർ∞ േമഖലയിെല നിയമ 
േഭദഗതികളcം നമുnറിയാവുu| േപാെല എേyാഴും നവലിബറൽ 
പരിùകാര അജpയുെട അവിഭാജ=ഘടകമാf. േലാക ബാ1്, എ.ഡി.ബി., 
എ.ഐ.ഐ.ബി., ന=ൂ ഡവലHെമ4് ബാ1് എuിവയുെമാTുv വാUപാ 
കരാറുകൾn് മുേuാടിയായി രാജ=െT�ാടും LപതിേഷധമുയർTിയ 

ഘടനാപരമായ നയaളിലുpായ പരിùകരണaെള വി¶വകരമായ 
മാqaൾ എu് വിേശഷിyിZിരുuിേല}? 3 Lടില=ൻ േഡാളർ സ�≥ 
വ=വmകെള സംബYിZിടേTാളം അLത ഗണ=മായ അളവിലുvതായി 
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കാണെyടാT ഈ ധനകാര= ഇൻപുwcകൾn് ആേരാഗ=ം, അടിmാനഘടന, 

ഉïപാദനം എuിവ മുതൽ ഭൂമി, കൃഷി, ജലം, ഊർ∞ം എuിവ വെരയുv 
േമഖലകളിൽ േകാർപേറq് വ|കരണTിനുv വ=ാപകവും 

ആഴTിലുvതുമായ ഡാqാ േശഖരണ, പരിùകാര പിVുണേയാടു കൂടി 
ആസൂLതണTിൽ ഒരു സുLപധാന പ1് വഹിnുuതിã വിേദശ 
കരaൾnായി ഒരു അജp ഉേpാ? ധനസഹായaൾ െപാതുേമഖലയുെട 
mാനം സiകാര= േകാർപേറqcകൾ ൈക†ടnുuതിã ആnം കൂwcകയും 
അaെന LപാVmിതരാnെyw സമൂഹaെള അവരുെട ന=ായമായ സാ�Tിക 

സാമൂഹ= ആനൂകൂല=aളിൽ നിu് ഒഴിവാnുകയുമാേണാ? ഡാqാ േബാധമുv 
ബാ1ുകൾ, ഡാq ആസൂLതണ LപLകിയയിൽ ഉപേയാഗLപദമായ 
വിഭവaളാെണu് വീ�ിളnിെnാp്, നിയമപരമായ മുൻഗണനകൾ മുതൽ 
സാേ1തികവിദ=യുെട െതരെîടുycകൾ വെരയുv തീരുമാനaളിൽ 

അവിഹിതമായ ൈകകടTൽ നടTാൻ സാÜ=തയുേpാ? 

അനിതരസാധാരണമായ ഈ രൂപാVരീകരണaൾ െതാഴിലില}ാUമയും 
അരzിതതiവും മൂലം ഇതിേനാടകം തെu Lപഹരേമqിരിnുu സാധാരണ 
പൗരüാരുെട താïപര=aൾnും, അവകാശaൾnും, അടിmാന 
ആവശ=aൾnും എതിരായി ഇV=ൻ സ�ദi=വmUnും ഭരണ 
സംവിധാനTിനും ഹാനി വരുTാൻ േപാകുകയാേണാ? 
 
ഐ.എ°.ഐ.കളcം എം.ഡി.ബി.കളcം അതുേപാെലതെu ഉഭയകzി 
സാ�Tികmാപനaളcം അവലംബിZിരിnുu പദാവലി ഇേyാൾ 
ഒwcംതെu പരമപവിLതമായി കണnാnെyടുuില}. സാമൂഹ= സുരz, 

സാമൂഹ=വും സാ�Tികവുമായ LപവർTനaളcെട വീെpടുy്, 
നിർണായക ആേരാഗ= പരിചരണം, ജീവേനാപാധികൾnുv പിVുണ 
എuിവ ആകർഷകaളാf എuതിൽ സംശയമില} എ1ിലും േകാവി[-19 
മൂലം ബാധിnെywിരിnുu ജനസാമാന=Tിേനാ െതാഴിലിã Lപാധാന=മുv 

െചറുകിട വ=വസായaൾേnാ േപാലും മുൻഗണനാ േമഖലകൾ എu നിലയിൽ 

ഈ വാUപകളcെടയും കരാറുകളcെടയും േനwം ലഭിnുെമu് 
പരിചയസ�Tില}ാെത ഇnാര=aെള വിലയിരുTുu നിùകള1ർnു മാLതേമ 

വിശiസിnാനാവൂ. േനyാളcം ഇേV=ാേനഷ=യും േപാെലയുv രാജ=aളിൽ 

ഇതിേനാടകം തെu ദുരVനിവാരണ സാ�Tിക സഹായം മുേഖന ഉളവായതും 

അഭിവൃÜിെywതും സiകാര=വ|കരണമാെണu| Lപത=zമാnിയിരിnുuു. 
ഉTരാഖ¥്, കാßമീർ സംmാനaളിലും എVിã േകരളTിൽ േപാലും 
ധനകാര= പിVുണയിലൂെട സംmാനതല കടuുകയqaൾ നടnുuു എu| 

കൂടുതൽ വ=êമാf. െപാതുേമഖല, ഭരണകൂടTിെ4 േzമLപവർTനaളcം 
ഉTരവാദിTവും അതുേപാെലതെu സമൂഹTിെ4 ആവശ=aൾnും 
അവശതയനുഭവിnുuവർnും അനുകൂലമായ മുൻഗണനാLകമം 
നിÆയിnൽ എuിവ ബലികഴിZ് സiകാര=ം േകാർപേറqcകളcെടയും 

ലാഭെമടുnലിെ4യും വ=ാപകമായ അധിപത=െT ഗേവഷകർ മുതൽ 

താെഴTwിൽ LപവർTിnുu ആOടിവിQcകൾ വെര തുറuുകാwcuു. 
ഇവെയല}ാം മുതലാളിT സiഭാവTിലുv ദുരV നിവാരണTിെ4യും 
LപതികരണTിെ4യും പÆാTലTിൽ LശÜിnെyടാെതേയാ 

അവഗണിnെyേwാ േപായിരിnുuു. െഫഡറൽ, ഭരണഘടനാ ചwnൂടുകളcം 
ജനാധിപത=, പരമാധികാര ആസൂLതണ LപLകിയകളcം തുര1ം 
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വUnെyടുuതാf നാം ഇu് േദശീയതലTിൽ കpുെകാpിരിnുu|. 

ഭരണകൂടTിെ4 മാLതമല} ജനaെള മുൻനിർTിയുv വികസന 

ആസൂLതണaളcെട മുൻകാലaളിലുpായിwില}ാT വിധTിലുv 

തിരിZcേപാn് ഈ പുMതകTൽ അവേലാകനം െച†െyടുu അVാരാLû 

കരാറുകളcെട Mപûമായ ലz=aൾnും Lപഖ=ാപിത ഉേ•ശ=aൾnും 

വിരുÜമാf. ബാ1ിം¢, എí, വാതകം, ഡിജിqൈലേസഷൻ, ഖനനം എuിവ 
ഖജനാè െകാvയടിnുuതിനായി േകാർപേറq് കളിnാർn് ൈകമാറുu| 
അഭിമുഖീകരിnുu േമഖലകലാf. നർäദ, അമരാവതി സിqി, ടാqാ മുൻLഡ 
പവർ േLപാജOú എuിവയിെലയും അതുേപാെലതെu അടിmാനഘടനാ, 

ജലേസചന േLപാജOടുകളിെലയും എം.ഡി.ബി.കളcെട േLപാജOട-അധിùഠിതം 
മുതൽ െസOടറൽ തലTിൽ വെരയുv നിേzപaളcമായി ബYെyw് 
അവർ നടTുu നിയമ ലംഘനaൾ െവളിZTുവuിwcp്. ഈ 
നിേzപaൾ നäുെട സiVം സർnാരുകൾ മുേഖനയാf എTുuെത1ിൽ 
േപാലും ഇTരം നിയമലംഘനaൾ തുടരുകയാf. Qിµിq്M 
മുതലിേaാwcvവർ, ഇnാര=Tിൽ എം.ഡി.ബി.കളcെട പ1ും അജpയും 
ആേഗാളതലTിൽ തെu വീpും വീpും െവളിെyടുTിയിwcp്. 
പാരിmിതിക അധികാരപരിധികെള അവഗണിnുu| മുതൽ െതാഴിൽ 
നിയമ സംരzണTിൽ ഇളവുകൾ നïകുu| വെരയുv കാര=aളിൽ 

സäർ•വും േLപാÑാഹനവും െചലുTെyടുuു. ധനസഹായ വിഹിതTിെ4 
ഒരു െചറിയ ശതമാനം പരാതി പരിഹാരTിനും നûപരിഹാര 
ആനുകൂല=aൾnുമായി മാqിവZിwcp് എuതിൽ തർnമിെല}1ിൽ 
േപാലും, അവ കാലാവmാ വ=തിയാനം മുതൽ ദുരVലഘൂകരണേമാ 

നûപരിഹാരേമാ കൂടാെതയുv കുടിെയാഴിyിnൽ വെരയുv 

അസiീകാര=വും അന=ായവുമായ പÜതികളാf െകാpുവരുu|. 

വർÜിതമായ ചൂഷണം, കുടിെയാഴിyിnലുകൾ, കാലാവmാ വ=തിയാനം, 

ചുഴലിnാqcകളcം െവvെyാnaളcം േപാലുv Lപകൃതി ദുരVaൾ 
എuിവെയല}ാം Lപകൃതിവിഭവaെളയും ജീവേനാപാധികെളയും 

നശിyിnുകയും സാമൂഹ=വും രാLûീയവുമായ Lപതിേഷധaൾn് 
ഇടയാnുകയും െച†cuു.  
 
െസ4ർ േഫാർ ഫിനാൻഷ=ൽ അnൗpബിളിqി 30 േകാടി സാധാരണ ജനaളcെട 
േമൽ ഭാരേമïപിZcെകാpുv വാUപാ കരാറുകെള ആഴTിൽ 

പരിേശാധിnുകയും അപLഗഥിnുകയും െച†cu വിലേയറിയ ഒരു കർTവ=ം 

നിർവഹിZിരിnുകയാf. പാർലെമ4cകൾ മിnവാറും 
അടîുകിടnുകയും, ബഹുജന മുേuqaൾ നിേരാധിnെyടുകയും, 

വിദ=ാഭ=ാസ mാപനaൾ േപാലും പൂwിnിടnുകയും െചUതിരിnുേ�ാൾ 

തിരശീലകൾn് പിuിൽ നടnുu നീnaൾ െപാതുജന സമzം 

അവതരിyിnെyടുകയാf. ഇതിã ജാLഗതയുv കാവൽnാരാകാനാവുu 
ഉ|കfഠാകുലരായ പൗരüാെര േബാധവാüാരാnാനും, പൗരജനaൾ 
വർഷaേളാളം ചുമnാൻ േപാകുu കടഭാരTിെ4 'യഥാർì 
ഗുണേഭാêാnൾ'nായുv കൂടുതൽ വിശദമായ തിരZിലിã തുടnം 
കുറിnാനുമാവും. അതിലും കൂടുതൽ Lപാധാന=മർഹിnുu| ആേഗാള 
േകാർപേറq് സംഖ=aൾ, ഇV=യുെട ജനസംഖ=യുെട കുറî| 80%, 
വിേശഷിZcം സുരzിതരല}ാT അÜiാനവർâം അഭിമുഖീകരിnുu 
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ഗുരുതരമായ അരzിതാവm ഇേതവെരയും പരിഹരിZിwില}ാT Lപഖ=ാപിത 

Mകീമുകെളയും േzമ നടപടികെളയും ൈകകാര=ം െച†cuതിെന 

സംബYിZcv അവേബാധTിനായിരിnും. ഈ നിർണായക അറിè 
എLതയും െപെwu് താെഴTwcകളിെല വി´ാനമാnുuതിã 
സി.എ°.എ.Un് ഇതിെ4 ലളിതമായ പരിഭാഷ LപസിÜീകരിnാനാവും. 

അവർ അതിനുv നടപടികൾ തീർZയായും സiീകരിnണം.  
 
എല}ാ േകാർപേറq്, നവമുതലാളിT കടuുകയqTിനും അVാരാLû 
ധനകാര= mാപനaളായ എം.ഡി.ബി.കെള മാLതമാേണാ 
കുqെyടുേTpെതu് ആരും േചാദിേZnാം. കാര=aൾ തീരുമാനിnുu 

തലaളിലിരുnുu, ജനാധിപത=പരമായി െതരെîടുnെyw നäുെട 
ജനLപതിനിധികൾn് ഒരുTവാദിTവുമിേല}? തീർZയായും ഉp്! 
അവെരയാf ആദ=ം െവല}cവിളിേnpതും, നവലിബറൽ, നവെകാേളാണിയൽ 
പരിവർTകർ എu നിലയിൽ ആേഗാള ധനവിതരണ േകLòaളിൽ നിu് 
സiീകരിZതും, സiരൂപിZതും, േശഖരിZതുമായ പണം എവിെട എu 
കാര=Tിൽ േചാദ=ം െചേ†pതും. അവർ ഇറnുമതി-കയqcമതി 
രംഗaളിൽ LപവർTിnുuവർn് തുറuുെകാടുnുu| േകവലം വിപണി 
മാLതമല}, മറിZ് ധനകാര=Tിã ഉപരിയായി ജനാധിപത= േവദിയിെല രാLûീയ-

സാ�Tിക ഇടവും, ഭരണെT േപാലുമാf. രാജ=ം കടുT നാശവും, 

ഒഴിവാnെyടലും അരzിതതiവും വഹിേnpി വരുuതിã 
ആേഗാളതലTിൽ കളിnുuവരും അവരുെട കളികളcം 
ഉTരവാദികളായിരിnുേ�ാൾ അവെര േചാദ=ം െച†ാതിരിnാനാവില}. 
രാജ=െT രzിnാനുv ഈ യഥാർì ജനാധിപത= LപLകിയയിൽ സി.എ°.എ. 

തീർZയായും ഒരു Lപധാന പ1് വഹിnും. 
 
േമധാ പാ9കർ 

നർäദാ ബചാേവാ ആേòാളൻ 

ജനകീയ Lപmാനaളcെട േദശീയ സഖ=ം (എൻ.എ.പി.എം.) 
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മുഖവുര  
 
േകാവി[-19 മഹാമാരി ഒരു ആേരാഗ= LപതിസYിയും ആേഗാള 
സ�ദi=വmUn് ഒരു െവല}cവിളിയുമാf. അ| േലാകTിെ4 വിവിധ 
ഭാഗaളിൽ ആേരാഗ=പരിപാലനം ലഭ=മാnുuതിലും സാമൂഹിക 
സംരzണTിലുമുv അപര=ാHതതകെള തുനuുകാwി. ഈ പുതിയ 
െകാേറാണ ൈവറസിെ4 വ=ാപനം തടയുuതിനായി അടിേZïപിnെyw 

അടZcപൂwലുകൾ വ=ാവസായിേകാïപാദനെT ഒരു Mതംഭനാവmയിൽ 

എTിZിരിnുuു; ആേഗാളതലTിൽ സ�ദi=വmകൾ 
തകർuുെകാpിരിnുuു.  
 
ഇതുേപാെലയുv ഒരു സമയT്, ബലഹീനമായ സ�ദi=വmകൾ ഈ 
LപതിസYിയിലൂെട കരകയറാൻ Lശമിnുേ�ാൾ അവെയ 
പിVുണUnുuതിൽ മൾwിലാqറൽ െഡവലHെമ4് ബാ1ുകളcെട (MDBകൾ) 

പ1് വിേശഷിZcം Lപാധാന=മുvതായി മാറുuു. കൂടുതൽ ശêമായ 
സ�ദi=വmകളcം ആേരാഗ= സംവിധാനaളcം േപാലും അഭൂതപൂർëമായ 

െവല}cവിളികൾ േനരിടുേ�ാൾ, ശêമായ െപാതുജനാേരാഗ= 
സംവിധാനaേളാടുകൂടിയ സർnാരുകൾ ഈ സാഹചര=െT കൂടുതൽ 
െമZമായി തരണം െച†cകയും എaെന ആശiാസം നïകാെമu് 
കാണിnുകയും െചUതു.1 
 
േകാവി[-19 LപതിസYി ഉടെലടുTതു മുതൽ, സാ�Tികവും, 

സാമൂഹികവും, ആേരാഗ=പരവുമായ പിVുണUnുേവpി ബൃഹTായ 
പാേnജുകളcമായി എം.ഡി.ബി.കൾ കടuുവരികയുpായി. മഹാമാരിയുെട 
ആേരാഗ=പരവും സാ�Tികവുമായ അനVരഫലaൾ ൈകകാര=ം 
െച†cuതിനായി കzി രാLûaൾn് േലാകബാ1് (WB) മാLതം അടുT 15 

മാസ കാലയളവിൽ 150 ബില=ൺ യു.എM. േഡാളർ2  (ഏകേദശം 1105905 േകാടി 
രൂപ) വാ¢ദാനം െചUതിwcp്. അേനകം രാജ=aൾn് ആേരാഗ= 
സംവിധാനaളcെട െചലവു വഹിnുവാൻ വിഭവaൾ ഇല}ാTതും, അവ 
കടാശiാസം ആവശ=െywിwcvതുമാf. ഏLപിലിൽ, അVാരാLû നാണയനിധി 
(ഐ.എം.എ°.) ചില രാLûaൾn് കടാശiാസം Lപഖ=ാപിnുകയുpായി.  
 
എuിരുuാലും, സ�ദi=വmകൾnുv പിVുണ എuതിലുപരി ഈ 
ധനസഹായaൾ അLത നിരുപLദവകരമല}. എം.ഡി.ബി.കളിൽ നിuുv 
സഹായaൾn് ചരടുകളcെട ബYനം ഇല}ാതിരിnുu| അപൂർëമാf. 

സiേദശീയ നയTിലും സാ�Tിക ഘടനയിലും വിപുലമായ മാqaൾ 
ഉളവാnുuതിã ആLഗഹിnുu, Mപûമായി സൂചിyിZിwcv 

 
1https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/pr20151-imf-executive- 
board-approves-immediate-debt-relief-for-25-countries 
2 All conversions from a dollar to INR @ 1US$=73.29₹ (average value of $ to ₹, September 
2020). All conversions from Euro to INR @ 1 €=86.57₹(average value of $to ₹, September 
2020)  
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വ=വmകളcp്. 2020 മാർZിൽ, ജി20 ധനമLVിമാെര അഭിസംേബാധന 
െചUതുെകാp് േലാക ബാ1് Lപസിഡ4് േഡവി[ മാൽപാ£്, പറîു, 
"കരകയറുuതിനുv സമയം കുറUnുവാൻ സഹായിnുuതിനും 
കരകയറൽ ശêമാകാെമu ആ¨വിശiാസം സൃûിnുuതിനുമായി 
രാജ=aൾ MLടOചറൽ അ[ജQ്െമ4് േLപാLഗാമുകൾ  (SAP) 
നടyിലാേnpി വരും. അമിതമായ നിയLVണaേളാ, സ∫സിഡികേളാ, 

ൈലസൻസിം¢ വ=വmകേളാ, വ=ാപാര സംരzണേമാ, 

വ=വഹാരതïപരതേയാ തട£aളായി ഉv രാജ=aൾn്, കരകയറൽ 
സമയT് വിപണികെളയും തിരെîടുnലുകെളയും കൂടുതൽ 
േവഗTിലുv വളർZാ സാധ=തകെളയും പരിേപാഷിyിnുuതിã ഞaൾ 
അവേരാെടാyം LപവർTിnും."3  

 
േകാവി[-19 അനVര സാഹചര=Tിൽ, ഈ LപതിസYിെയ േനരിടുuതിനുv 

സഹായമായി എം.ഡി.ബി. കൾ ഇതിേനാടകം തെu ഇV=യിൽ 5.5 ബില=ൺ 
യു.എM. േഡാളറിേനാടടുT് (ഏകേദശം 40549.51 േകാടി രൂപ) നിേzപിZc 
കഴിîു. ഇV=യിൽ സാമൂഹിക സംരzണTിലും ആേരാഗ= േമഖലയിലും 
പരിùകരണaളcം കൂടി ഇതിേനാടാyം കൂwിേZർTിരിnുuു.  

േലാകബാ&്  

മൂuു േLപാജOടുകളിലൂെട േലാകബാ1് ഇV=Un് 2.75 ബില=ൺ (ഏകേദശം 202 

േകാടി രൂപ) മൂല=മുv സഹായധനം നïകിnഴിîു; കൂടുതൽ ധനസഹായം 
വuുെകാpിരിnുuുമുpാവും. ഇV=യുെട േകാവി[-19 സാമൂഹിക 
സംരzണ Lപതികരണ പരിപാടി Lദുതഗതിയിലാnുuതിനു േവpി ഇV= 
ഒരു  വാUപ േലാകബാ1ുമായി ധാരണയാnിയിwcp്’4. െഡവലHെമ4് 
േപാളിസി വാUപകൾ വരുu|, ഒരു നിേയാലിബറൽ അജpെയ 
േപാഷിyിnുu ചരടുകേളാെടാyമാf. നയ മാqaൾ വരുTാെമu 
വ=വmയിേüൽ േലാകബാ1് നïകുu വാUപകളാണിവ; ഒരു രാജ=ം 
വാ¢ദാനം െച†cuതും ആ രാജ=Tിനുേവpിയുv ‘കൺLടി 
പാർw്ണർഷിy് െLഫയിംവർnി’ã അനുസരിZാണി|. 
 
സാ�Tിക പാേnജിൽ Lപഖ=ാപിZ പരിùകരണaളിൽ പലതും, െതാഴിൽ, 
പരിmിതി നിയമaൾ പൂർëmിതിയിലാnുuതിനും ൈവദ=ുത േമഖലാ 
പരിùകരണaളcം, ഭൂമി ഏെqടുnൽ നിയമaളിൽ ഇളവും 
ആവശ=െyടുu അVാരാLû ധനകാര= mാപനaളcെട (IFI) പരിùകരണ 
പുMതകTിൽ നിu് േനരിwcvവയാf. 
 
ഈ നടപടികൾ േകാവി[-19 മഹാമാരിെയTുടർuു വരുuതാെണ1ിലും, 

കഴിî ഏതാനും ദശാàaളായി രാജ=െT േലാക ബാ1് 
LപവർTനTിെ4 ഒരു ഭാഗമാf അവ: ഇV=യിെല സാമൂഹിക 

 
3 https://www.worldbank.org/en/news/speech/2020/03/23/  
4 http://documents1.worldbank.org/curated/en/685311589767271707/pdf/India-
Accelerating-Indias-COVID-19-Social-Protection-Response-Program.pdf  
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സുരzിതതiെT സംബYിZ് സമീപ വർഷaളിെല സാേ1തിക 
സഹായTിലൂെടയും അപLഗഥനTിലൂെടയും േലാകബാ1് ആർ∞ിZ 

ആഴTിലുv രാജ= ´ാനTിൽ നിu് ഉpാnിെയടുTതാf ഈ 
രൂപേരഖ. വിഭജിnെywതും വ=êിഗതവുമായ Mകീമുകളcെട mാനT് 
ദരിLദെരയും കാലാവmാ ആഘാതaളാൽ എളcyTിൽ 

ബാധിnെyടാവുuവെരയും സഹായിnുuതും അവരുെട പൂർëmിതി 
വീെpടുnുവാനുv കഴിè െമZെyടുTുuതുമായ ഒരു സംവിധാനം 

െകwിyടുnാൻ ഇV=െയ സഹായിnുu ഇV=ാ കൺLടി പാർúനർഷിH 
േLഫംവർnിെ4, സാമൂഹിക സുരzിതതi സംവിധാനaൾnുv 
ഊuലുമായി േചർuു വരുuതാf ഈ സമീപനം.5 

ഇV=യിെല സാമൂഹിക സംരzണ പരിപാടികളിൽ േസാേഷ=ാ-
ഇnേണാമിO െസൻസM (SEC) ഡാq ലz=ം വUnുu 
ഗുണേഭാêാnൾn് വിതരണം െച†cuതിനുേവpി സiാധീനം 
െചലുTുuതിൽ േദശീയ, സംmാന അധികൃതേരാെടാyം, Lഗാമ വികസന 
മLVാലയTിã സാേ1തിക സഹായം െചUതുെകാp് േലാക ബാ1് 
അടുTു LപവർTിZിwcp്.  

ഇV=യുെട േകാവി[-19 സാമൂഹിക സംരzണ Lപതികരണ പരിപാടി 
വാUപ തiരിതെyടുTുuതിെ4 Lപഖ=ാപിത ഉേ•ശ=ം ദരിLദർn് 
ഏേകാപിതവും മതിയായതുമായ സാമൂഹിക സംരzണം ലഭ=മാnുuതിനുv 

ഇV=യിെല സംmാന, േകLò സർnാരുകളcെട LപാHതിെയ ശêിെyടുTുക 
എuതാf. േനരേT തെu നിലനിïnുu പരിപാടികളcെടയും 
േവദികകളcെടയും ഒരു വിപുലീകരണമായാf ഈ പരിപാടി രൂപകïപന 
െച†െywിരിnുu|.  

ഈ വാUപUn് എw് മുൻ നടപടികളcം (prior action) എw് േLപരകaളcം (trigger) 

ഉp്. ഒരു വികസന നയ വ=വഹാരTാൽ പിVുണUnെyw ഒരു 
പരിപാടിയുെട ഉേ•ശ=aൾ േനടുuതിã നിർíായകെമu് കരുതെyടുu 
നയaളcം mാപനപരമായ LപവർTനaളcമാf മുൻ നടപടികൾ. 

വാUപാവിഹിതaളcെട വിതരണTിനു മു�് ഓേരാ വ=വഹാരTിനും 
സYിേnpതായ, വാUപാ കരാറിൽ നിർവചിnെywിwcv നിയമ 
വ=വmകളാണിവ. ഈ പാേnജിൽ, കുടിേയq െതാഴിലാളികൾn് പിVുണ 
ഉറyc വരുTുuതിനായി, വിതരണ സംവിധാനaളcം ആനുകൂല=aളcെട 
സംmാനാVര േപാർwബിളിqിയും ഉൾെyടുuു. മുൻ നടപടികളിൽ 
എംേ¶ായീM േLപാവിഡ4് ഫp് െറഗുേലഷനുകളcെട േഭദഗതിയും, േദശീയ 
ദുരV നിവാരണ ആOടിനുvിൽ ഒരു സാമൂഹിക സംരzണ ജാലകം 
സൃûിnുuതിെ4 Lപഖ=ാപനവും, സാമൂഹിക േമഖലാ നയaളിൽ സർnാർ 
Lപഖ=ാപനaളിലൂെടയും ഉപേദശക സമിതികളിലൂെടയും പÜതികളിലൂെടയും 

മാqaളcം േഭദഗതികളcം െകാpുവuതും ഉൾെyടുuു. േLപരകaളിൽ ഭാരത 

 
5 Page 5, para 1 ; 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/685311589767271707/pdf/India-
Accelerating-Indias-COVID-19-Social-Protection-Response-Program.pdf 
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സർnാർ പാൻ-നാഷണൽ േപാർwബിൾ പി.ഡി.എM. Lപാപ=തUnായി ഒരു 
ചwnൂú അംഗീകരിnുകയും സiീകരിnുകയും െചUതതും, മൂuു 
സാമൂഹിക ഇൻഷുറൻM Mകീമുകളcെട (Lപധാൻ മLVി ജീവൻ േജ=ാതി 
ബിമ േയാജന (PMJJBY) യും (Lപധാൻ മLVി സുരz ബിമ േയാജന 
(PMSBY)യും അടൽ െപൻഷൻ േയാജന (APY)യും) ഒരു മൗലിക 
പാേnജിനായി മിഷൻ-േമാഡിേüലുv സാർëLതിക കവേറø 
പിVുടരുuതിã ഒരു ജനസുരzാ മിഷൻ പുറTിറnുu| 
അംഗീകരിZതും, െപാതുവിതരണ സംവിധാനെTയും Lപധാൻ മLVി ജൻ-
ധൻ േയാജന (PMJDY)െയയും ഇ-േനാ യുവർ കQമർ (e-KYC.)െയയും ആധാർ 
അടിmാനസൗകര=െTയും ശêിെyടുTിയതും ഉൾെyടുuു. ഈ 
മാqaളിൽ ഒuും തെu വാദLപതിവാദTിേനാ പര=ാേലാചനUേnാ 
െപാതു ഇടTിേലാ പാർലെമ4റി ഇടTിേലാ ലഭ=മല} എuുvതാf 
Lപധാനമായും LശÜിേnp കാര=ം. 

സംേവദന-മമായ ഡാ1 േശഖരി6ലും വിതരണ 
സംവിധാന;ൾ6ു= ഡിജി1ൈലേസഷനിലു= ഊBലും 

പരിപാടിയുെട നിർവഹണTിã വിവിധ സാമൂഹ= സുരzാ പരിപാടികൾ 

േശഖരിZിwcv നിലവിലുv ഡാqയുെട ഉപേയാഗം ആവശ=മാകുuതാf; 

പുതിയ ഡാqയും േശഖരിnെyടുuതാf, കൂടാെത വലിയ 
വ=ാHതികളിലുv വ=êിപരമായ ഡാq പരിപാടിയുെട 

ഭാഗമാകുuതാെണuും Lപതീzിnെyടുuു. േകാവി[-19 മഹാമാരി 
ൈകകാര=ം െച†cuതുമായി ബYെyw സംേവദനzമമായ ഡാqയും 
േശഖരിnെyടുകയും, ൈകമാqം െച†െyടുകയും ഉപേയാഗിnെyടുകയും 
െച†ാം.  

േലാകബാ1് മു�് വിതരണ സംവിധാനaെള സiാധീനിnുuതിനായി ആ¿ 

സംmാന സർnാരുകൾn് 'നw്M ആ4് േബാൾw്M' പിVുണ Lപദാനം 
െചUതുേപാuിരുuു. സാമൂഹ= സുരzാ പരിùകാരaളcം അവസാന ഘw 
വിതരണ വിഷയaളcം പരിേശാധിnുuതിനായി േലാകബാ1് 2019 

ഡിസംബറിൽ ഒരു 'പÜതികളിൽ നിu് സംവിധാനaളിേലn്' (Schemes to 
Systems) ശിïപശാല സംഘടിyിZിരുuു. സംmാന, േകLò സർnാർ 
ഏജൻസികളിൽ നിuുv മുതിർu ഉേദ=ാഗmർ പെ1ടുTിരുuു.6 
ശിïപശാലകളcെട ലz=aളിെലാu്, പരിപാടിയുെട ലz=aൾ 
കാര=zമമായി വിതരണം െച†cuതിനായി സാേ1തികവിദ=ാ 

¶ാq്േഫാമുകൾ LപേയാജനെyടുTുക എuതായിരുuു എ1ിലും അതുയർTുu 

െവല}cവിളികെള അ| തിരിZറിയുകയുpായില}.7 
 

 
6 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/11/21/lessons-from-social-protection-
india-schemes-to-systems  
7 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/03/15/schemes-to-systems-digital-
human-resources 



 
  
 

 
 

13 

മഹാമാരി: കട*ുകയ-.ിനു0 മറ  
േകാവി&-19 വ*ാപനവും അ0ാരാ23 ധനകാര* 

5ാപന6ള8െട 2പതികരണവും 
 

'ഗുണേഭാêാnളcെട ബാ1് അnൗpുകളിേലnുv ഡിജിqൽ 
േപUെമ4cകൾn് ഉTരവാദിTമുv ഡയറOú െബനിഫിq് LടാൻMഫർ 

മിഷã സാേ1തിക പിVുണ Lപദാനം െചUതുെകാp് ക=ാù ൈകമാqaളcെട 

അവസാന ഘw വിതരണം െമZെyടുuതിã ബാ1് സൗകര=െമാരുnി' എuാf 
േലാകബാ1് അവകാശെyടുu|.8 

എuിരുuാലും, താേഴTwിെല അനുഭവaൾ ഈ അവകാശവാദTിã 
െതളിè നïകുuില}. സർnാർ ആനുകൂല=ളcെട കാര=Tിൽ ഇേyാൾ 

നിയമTിെ4 അംഗീകാരവും സുLപീം േകാടതിയുെട അനുമതിയുമുv 

ആധാറിെ4 സർëവ=ാHതി ഏqവും ദരിLദരായ ചിലർ 

ഒഴിവാnെyടുuതിേലn് നയിnുകയും പwിണിമരണTിã ഇടയാnുകയും 

െചUതു.9 മാLതമല}, ക=ാù ൈകമാqTിെ4 മൂല=ം ദീർഘകാലയളവുകളിലായി 
മാqമില}ാെത തുടർuു, അേതാെടാyം ഗുണേഭാêാnൾn് ലഭിZ തുകകൾ 
അവരുെട ജീവിത ഗുണനിലവാരTിൽ ഗണ=മായ എെV1ിലും വ=ത=ാസം 
വരുTാൻ പര=ാHമല}ാT വിധTിൽ തീെര െചറുതുമാേയnാം.10  

ചുവെട നïകിയിരിnുu| േലാകബാ1് പÜതിയിwിരിnുu േLപാജOടുകളcെട 

പwികയാf. ഈ പwിക പരിപാടി പര�ര നിർേദശിZിരിnുu 
പരിùകാരaളcെട ഒരു അനുLകമം വരZcകാwcകയും േകാവി[-19 
അടിയVിര നടപടികളcം വിശാലമായ ഇടnാല mാപനപരമായ 
പരിùകാരaളcം തäിലുv കíികൾ വരUnുകയും െച†cuു. 

 
8 Para 4, Page 5, 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/685311589767271707/pdf/India-
Accelerating-Indias-COVID-19-Social-Protection-Response-Program.pdf  
9 Of 42 'Hunger-Related' Deaths Since 2017, 25 'Linked to Aadhaar Issues'; The Wire; 
https://thewire.in/rights/of-42-hunger-related-deaths-since-2017-25-linked-to-aadhaar-
issues   
10 https://www.indiaspend.com/india-needs-banks-in-underserved-areas-not-aadhaar-to-
deliver-direct-benefit-transfers/  
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പDിക 1: േകാവിE-19 സാമൂഹH സുര-ാ 
ഇടെപടലുകളMെടയും പരിNകാര;ളMെടയും 
Oകമാനുഗതമാ6ൽ11  

അടിയ>ിര േകാവിA-19 

പരിCകാരDൾ (ഏHപിൽ-ജൂൈല 

2020) 

ഇടNാല സാമൂഹ2 സംരRണ 

പരിCകാരDൾ (ജൂൈല-നവംബർ 2020) 

PMGKY മുേഖന 
Lപഖ=ാപിZിരുu േനരെT 
നിലവിലിരുu ഭzണ/ക=ാù 
പരിപാടികളcെട കാതലായ ഒരു 
കൂwTിെ4 േതാ| അടിയVിര 
േകാവി[-19 
ദുരിതാശiാസTിനായി 
ഉയർTുക 

ഒqെyw പÜതികൾ 
നടyിലാnുuതിെ4 mാനT്, 
സുLപധാന വകുycകെളയും സംmാന 
സർnാരുകെളയും ഇടെപടുTി 
ധനകാര= ആഭ=Vര മLVാലയaളcെട 
ചുമതലയിൽ കൂടുതൽ 
ഏേകാപിതമായി പÜതികൾ 
നടyിലാnുu വിധTിൽ സാമൂഹ= 
സുരzാ സംവിധാനTിൽ 
അടിmാനപരമായ ദിശാമാqമാf 
PMGKY വിഭാവന െച†cu|. 

 

 
11 Page 10; http://documents1.worldbank.org/curated/en/685311589767271707/pdf/India-
Accelerating-Indias-COVID-19-Social-Protection-Response-Program.pdf  
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േകാവി[-19െന ഒരു 
മഹാമാരിയായും അതുേപാെലതെu 
ഒരു 'ദുരV'മായും വി´ാപന 
െചUതതിലൂെട, േകാവി[-19 
ദുരിതാശiാസം നടyിലാnുuതിനും 
വിതരണം െച†cuതിനായി േQq് 
ഡിസാQർ െറMേപാൺM ഫp്M 
(SDRF.)ൽ നിu് ഫpുകൾ 
Lപാപ=മാnുuതിã സംmാന 
സർnാരുകെള േകLò സർnാർ 
LപാHതമാnുuു.  

േQq് ഡിസാQർ െറMേപാൺM 
ഫp്സിെ4 ഉപേയാഗം 
സാഹചര=aേളാú 
അനുരൂപമാകുuതും ദുരVaേളാú 
Lപതികരിnുuതുമായ ഒരു 
സാമൂഹ= സുരzാ സംവിധാനം 
ഇV=യിൽ സൃûിnെyടുuതിã 
ഉേTജകമാകുuതാf. ഇ| 
േകാവി[-19നും ഭാവി 
ദുരVaൾnും സാമൂഹ= 
സഹായTിെ4 പÆാTലTിã 
അനുേയാജ=മായ പാേnജുകൾ 
വിതരണം െച†cuതിã േQq് 
ഡിസാQർ െറMേപാൺM 
ഫp്M/നാഷണൽ ഡിസാQർ 
െറMേപാൺM ഫp്M 
ഉപേയാഗിnാൻ സംmാനaെള 
LപാHതമാnിെnാp് നിലവിലുv 
ദുരV മാേനøെമ4് 
സംവിധാനTിൽ ഒരു സാമൂഹ= 
സുരzാ ജാലകം സൃûിnുu 
പരിùകാരണaളിലുെട 
LപവർTനസ∞മാnുuതാf. 
നിലവിൽ ദുരV മാേനøെമ4ിനുv 
ചwaൾ/ധനസഹായ േഫാർമുലകൾ/ 
LപLകിയകൾ എuിവ സാമൂഹ= 
സംരzണTിനുv ഒരു 
വ=വmകളcം കൂടാെത ഭൗതീക 
അടിmാനഘടനUnാf ഊuൽ 
നïകുu|. ഇTരെമാരു സമീപനം 
ഏെത1ിലും Lഗൂycകൾ 
ഒഴിവാnെyw് േപായിwcെp1ിൽ 
അവർn് പിVുണ നïകാനും 
േലാn്ഡൗൺ ദീർഘിyിnെyടുu 
േഹാw്-Mേപാw് 
ŒQറുകളിൽ/ജില}കളിൽ വരുമാന-
പിVുണ Lപദാനം െച†ാനും 
സംmാനaെള 
അനുവദിnുuതാf. 
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സംmാന െമഷീനറിയിലൂെടയും 
േQq് ഡിസാQർ െറMേപാൺM 
ഫp്സിലൂെടയും കുടിേയq 
െതാഴിലാളികൾn് 
ഭzണെyാതികളിേലnും 
സാധനaളcെട രൂപTിലുv 
ആനുകൂല=aൾnും Lപാപ=ത 
Lപദാനം െച†cക  

കുടിേയqnാർnായുv േകാവിഡി-
19 Lപതികരണം, സംmാന 
അതിർTി േഭദമെന= 
കുടിേയqnാർn് 
ആനുകൂല=aളcെട (ഭzണവും 
സാമൂഹ= ഇൻഷുറൻസും) ഒരു 
അടിmാന പാേnജിã േകLò 
സർnാരും സംmാനaളcം 
എaെന സാ�Tിക സഹായം 
നïകുകയും ഏേകാപിyിnുകയും 
െച†cെമu് നിർവചിnുuതായ 
ഒരു വ=വmാപികമായ നയ 
ചwnൂടിã ഉേTജകമാകും. ഇ| 
പരിപാടികളിൽ നിuുv 
ആനുകൂല=aൾ സംmാനT് 
താമസിnുuവർn് മാLതം 
ലഭിnുu നിലവിലുv പരിപാടി 
രൂപകïപനയുെട പരിമിതി 
പരിഹരിnുuതാf. 

വിവരaൾ/ക=ാù/സാധനaൾ 
എuിവയുെട രൂപTിലുv 
രൂപTിലുv ദുരിതാശiാസം 
സംmാനaൾ േപാQ് ഓഫീസുകൾ, 
ന=ായവില കടകൾ, കä=ൂണിqി 
അടിmാനെyടുTിയുv 
സംവിധാനaൾ എuിവ 
LപേയാജെyടുTി വീwcപടിnൽ 
വിതരണം െച†cക  

ധനകാര= LപാLപത 
ദുർബലമായിരിnുu Lപേദശaളിൽ 
കä=ൂണിqി അധിùഠിത 
സംഘടനകെളയും മുൻനിര 
LപവർTകെരയും അണിനിരTി 
അവസാന ഘw ക=ാù വിതരണം 
െമZെyടുTുuതിã ഡിജിൈqM[ 
േപUെമ4കളിേലn് സംmാന തല 
സർnാർ േശഷികൾ െകwcyടുnുക. 
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െതാഴിലാളികൾn് േകാവി[-19 
ദുരിതാശiാസം Lപദാനം 
െച†cuതിനായി േzമ 
നിധികളിലൂെടയും എം¶ായീM 
െLപാവിഡ4് ഫp് 
ഓർഗൈനേസഷനിലൂെടയും 
വരുമാന സമാന പിVുണ 
നടപടികൾ.  

നിലവിൽ, Lഗാമീണ ഇV=യിൽ 
ക=ാù LടാൻMഫർ പരിപാടികൾ 
വൻ േതാതിൽ 
നടyിലാnെyടുuുp്. ഒരു 
വർഷTിനുvിൽ, നിർ•ിû 
ജൻസുരzാ മിഷനിലൂെട (i) 
ആധാർ, െപാതുവിതരണ 
സL�ദായം, PMGDY എuിവ 
തäിലുv ബYaൾ 
LപേയാജനെyടുTി അസംഘടിത 
െതാഴിലാളികളിേലn് കവേറø 
വ=ാപിyിnുuതിനുv Lപചാരണം 
(ii) PM-KSN. േപാെലയുv ശêമായ 
Lഗാമീണ വരുമാന പിVുണ 
പരിപാടികൾn് 
പരിപൂരകമാകുuതിã കരുTുq 
ഒരു േകാ-േകാൺLടിബ=ൂwറി 
അർബൻ േസ°ടി െനq്M 
¶ാq്േഫാം ഉേTജിyിnുക 
എuിവയിലുെട പൗരüാർn് 
Lപദാനം െച†cu ക=ാഷിെ4യും 
സാമൂഹ= ഇൻഷുറൻM പÜതി 
പിVുണയുെടയും മിLശണം ഇV= 
പുനർസVുലനം െച†cuതാf. 

 

ഈ 750 മില=ൻ യു.എM.േഡാളർ (ഏകേദശം 5529 േകാടി രൂപ) േലാക ബാ1് 
വാUപ ഭരത സർnാർ Lപഖ=ാപിZിwcv ധനകാര= പാേnജിെല മൂu് 
മാസെT േറഷൻ, ഗുണേഭാêാnൾnുv േനരിw് പണം ൈകമാqം, ഒരു 
രാLûം-ഒരു കാർ[ എuിവ േപാെലയുv നടപടികളിൽ ചിലതിെന 
പിVുണUnുuു.  

ഏLപിൽ മുതൽ ജൂൈല വെരയുv േകാവി[-19 സാമൂഹ= സുരzാ 
ഇടെപടലുകളcം പരിùകാരണaളcം പരിേശാധിZാൽ മെqാരു ചിLതമാf 

കാണാൻ സാധിnുu|. ഓഗQിൽ LപധാനമLVി േമാഡിയുമായി നടu ഒരു 
േയാഗTിൽ 10 സംmാനaളിെല മുഖ=മLVിമാർ (മഹാരാLû, ആLYാ 
Lപേദß, ബിഹാർ, ഗുജറാT്, ഉTർ Lപേദß, െതല1ാന, പØാ∫, തമിåനാú, 

പÆിമബംഗാൾ എuിവടaളിെല മുഖ=മLVിമാരും കർണാടക ഉപ 
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മുഖ=മLVിയും) േകാവി[-19െന Lപതിേരാധിnാൻ സംmാന ദുരV 
ദുരിതാശiാസ ഫpുകളിേüൽ 35 ശതമാനTിെ4 ഒരു പരിധി 
വZിരിnുu| ഇനിേമൽ പര=ാHതമെല}uും അ| എടുTുകളേയp 
ആവശ=മുെpuും അസòി¢Üമായി LപMതാവിnുകയുpായി. ഈ പരിധി 
ജൂൈലയിൽ പുറTിറnിയ ഒരു ഉTരവിലൂെട ആഭ=Vര മLVാലയം 
അവതരിyിZതാf.12 പകരം, മഹാമാരിയുെട േവളയിൽ േകLò സർnാർ 
നടTിയ അധികാര േകLòീകരണം Lദുതഗതിയിലുvതായിരുuു. േലാn്ഡൗൺ 
ഏർെyടുTിയ| 2005െല ഡിസാQർ മാേനøെമ4് ആOടിെ4 വ=വmകൾ 
LപേയാഗിZcെകാpാf. അ| നിലവിലുv മേq| നിയമെTയും 
മറികടnാനും, ഇV=യിെല ഏ| അധികൃതർnും നിർേദശaൾ 
നïകുവാനും അTരTിലുv എല}ാ നിർേദശaളcം പാലിnണെമu് 
ആവശ=െyടാനും േകLò സർnാറിെനയും േദശീയ ദുരV നിവാരണ 
അേതാറിqിെയയും അനുവദിnുu ഒuാf.13  
 
സർnാരിെ4 പരാജയaൾ ഗണ=മായിരുuു. വിവരaൾ/ക=ാù/സാധനaൾ 
എuിവയുെട രൂപTിലുv ദുരിതാശiാസം സംmാനaൾ വീwcപടിnൽ 
വിതരണം െച†cu| മുതൽ ഭzണെyാതികളcെടയും സാധാനaളcെടയും 
രൂപTിൽ ആനുകൂല=aൾ Lപാപ=മാnാനുv വ=വmകൾ വെരയുv 
ഒരു കാര=വും LപാവർTികമായില}. ‘േകാവി[-19 മഹാമാരിേയാടുv ഭാരത 
സർnാരിെ4 LപതികരണേTാടുv ഒരു വിമർശനം' എu ഒരു േലഖനTിൽ 
സാ�TികവിദഗÜയായ ജയതി േഘാù ഇaെന എഴുതി, "െപാതു വിതരണ 
സംവിധാനTിൽ നിu് വിശnുuവർn് ഭz=ധാന=ം വിതരണം 
െച†cuതിെല വിശദീകരിnാനാവാT കാലതാമസം വലിയ ഹാനിയാf 
വരുTിയ|. േലാn്ഡൗണിനു മു�്, േകLò സർnാർ (ഫു[ േകാർപേറഷൻ 

ഓ° ഇV= അഥവാ എ°.സി.ഐ.യിലൂെട) ഏതാp് 77 ദശലzം ടൺ, 

അതായ| കരുതൽ േQാn് ആവശ=കതയുെട മൂu് മടaിലധികം, 

ഭz=ധാന=മാf സൂzിZിരുu|. േദശീയ ഭz= സുരzാ നിയമTിെ4 
പരിധിയിൽ വരുuവർn് അധിക ഭz=ധാന=Tിെ4 നാമമാLതമായ 

വിതരണം നടuു. എuിwcേപാലും, ഒരു മാസം കഴിയുേ�ാഴും ഇതിൽ നിu് 
2.2 ദശലzം ടൺ മാLതേമ സംmാനaൾn് വിതരണം 
െചUതിwcpായിരുuുv–.”14 

ഈ പÜതികളcമായും നിർേദശിnെywിരിnുu പരിùകാരaളcമായും 
ബYെyw് നിരവധി ആശ1കളാണുv|. സാമൂഹ= സംരzണവും 
ആധാറുമായി ബYിyിnുu| സംബYിZ് രാജ=T് ഗൗരവമുv ഒരു 
സംവാദം നടnുകയാf. Mമാർw് േഫാണുകളിേലn് Lപാപ=ത ഇല}ാTതിനാൽ 
തaളcെട പഠനം തുടരാൻ കഴിയാTതിനാൽ Mകൂൾ കുwികൾ ആ¨ഹത= 
െചUതേതാെട േകാവി[-19െ4 പÆാTലTിൽ കുടുതൽ രൂzമായ ഒരു 
വൻ ഡിജിqൽ വിടവിെന രാജ=ം എaെന േനരിടണെമu് 

 
12 https://www.business-standard.com/article/current-affairs/state-cms-ask-modi-to-
review-35-cap-on-disaster-management-fund-for-covid-120081101104_1.html  
13 Centralisation without co-ordination; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351648/ 
14 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351648/  
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ആേലാചിnുേ�ാൾ ഒരു രാLûം ഒq ആധാർ എu| കൂടുതൽ വിമർശനTിã 

വിേധയമായിെnാpിരിnുuു.15 മാLതമല}, സംരzണ നിയമaളcെട 
അഭാവTിൽ പരിപാടിUnായുv ഡാqാ േശഖരണം അതിേ4തായ 
െവല}cവിളികൾ ഉയർTുuു,16 വിേശഷിZ് വർÜിതമായ ഒരു െപാലീM 

ഭരണകൂടTിൽ. ഇ| േശഖരിnെyw ഡാqയുെട സംരzണവും 
സiകാര=തയുമായി ബYെywcം മഹാമാരി ഒഴിവായതിനു േശഷം അവ 
ഏ| ഉേ•ശ=Tിനായി ഉപേയാഗിnും എuതിെന സംബYിZcം 
നിർണായകമായ ആശ1കൾ ഉയർTിയിwcp്. ഒരു ഡാqാ സംരzണ നിയമം 

ഇേyാഴും പണിycരയിലാf, കാരണം 2018െല ബിൽ ഇേതവെരയും 
നിയമമാnിയിwില}.17  

 
പിVുണnെyടുu മെqാരു േLപാജOú ഇV= േകാവി[-19 അടിയVിര 
Lപതികരണവും ആേരാഗ= സംവിധാനaളcെട ത†ാെറടുycം േLപാജOú 

(COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness18 Project) ആf. ഇV= 
അതിെ4 െമാTം ആഭ=Vര ഉïപാദനTിെ4 അഥവാ ജി.ഡി.പി.യുെട 1.4% 
മാLതമാf ആേരാഗ=പരിചരണTിനായി െചലവഴിnുu|19. ഇ| േനyാളcം 
Lശീല1യും േപാെലയുv ദzിേണഷ=ൻ അയൽരാജ=aളcേടതിേനnാൾ 
കുറവാf. ഇV=യിെല വിവിധ സംഘaൾ െപാതുജനാേരാഗ=Tിനുv 
െചലè LഹസiകാലേTn് ജി.ഡി.പി.യുെട 3.5 ശതമാനമായും 
ഇടnാലേTn് ജി.ഡി.പി.യുെട 5 ശതമാനമായും ഉയർTണെമu് 
ആവശ=െywിwcp്.  
 
വിശiാസേയാഗ=മല}ാT 'ഇൻഷുറൻM മാതൃക'20 അടിmാനെyടുTിയുv 

ആയുùമാൻ ഭാര| ആേരാഗ= സംരzണ പÜതി ഉേപzിnണെമu്, 
ആേരാഗ=Tിനായും ആേരാഗ=പരിചരണTിനുv സാർവLതിക 
Lപാപ=തUnായുമുv ജനaളcെട അവകാശTിനായി േപാരാടുu 

െനqiർnുകളcെടയും സംഘടനകളcെടയും ഒരു ¶ാq്േഫാമായ ജൻ സiാm= 

അഭിയാൻ ആവശ=െywിwcp്. 
 
േലാകബാ1് േരഖകൾ അനുസരിZ് അടിയVിര Lപതികരണവും ആേരാഗ= 
സംവിധാനaളcെട ത†ാെറടുycം േLപാജOú േകാവി[-19 
ധനസഹായTിനായി െതരെîടുT| മഹാമാരിേയാടുv 

 
15 https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-kerala-girl-cant-attend-online-classes-
amid-lockdown-commits-suicide-2239318  
16 https://www.huffingtonpost.in/entry/modi-govt-tracking-database-police-state-
fears_in_5e70cb5ec5b6eab7793ca8f5  
17 https://www.prsindia.org/billtrack/draft-personal-data-protection-bill-2018  
18 https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/466861585949433867/india-COVID-19-emergency-response-and-
health-systems-preparedness-project  
19 http://archive.indiaspend.com/cover-story/centre-on-course-to-meet-2025-goal-of-
spending-2-5-of-gdp-on-public-health-44272  
20 https://www.newsclick.in/jsa-releases-manifesto-peoples-health-towards-2019-elections  
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രാLûവ=ാപ=കമായ ഒരു അടിയVിര LപതികരണTിെ4 
അത=ാവശ=Tിെ4യും ദീർഘകാല സംവിധാനം ശêിെyടുTൽ 
നിർേദശaളcെടയും അടിmാനTിലാf. േലാകബാ1് ഒരു ദശലzം 
യു.എM േഡാളർ (ഏകേദശം 7375.8 േകാടി രൂപ) നïകിയിwcvതായ 
േLപാജOú, െപാതുജനാേരാഗ= സംവിധാനaൾnുv അടിയVിര പിVുണ 
പരിേശാധിnുകയും ഈ സംവിധാനaെള ആേരാഗ= ഇൻഷുറൻM 
ക�നികൾ േപാെലയുv എ4ിqികളcമായി ഏേകാപിyിnുuതിൽ ഊuൽ 
നïകുകയും െച†cuതാf; അതിനാൽ ഇവയും സർnാർ പÜതികളcെട 
ഭാഗം തെuയാf. 
 
േLപാജOടിെ4 ഘടകaളിൽ ഇവ ഉൾെyടുuു  

● അടിയVിര േകാവി[-19 Lപതികരണം,  

● േരാഗLപതിേരാധLപവർTനെTയും ത†ാെറടുyിെനയും 

പിVുണUnുuതിã േദശീയ, സംmാന ആേരാഗ= സംവിധാനaൾ 
ശêിെyടുTുക 

● മഹാമാരി ഗേവഷണെTയും ബഹു-െസOടർ, േദശീയ 
mാപനaെളയും ¶ാq്േഫാമുകെളയും ശêിെyടുTുക  

● കä=ൂണിqിെയ ഇടെപടുTലും അപകടസാÜ=താ ആശയവിനിമയവും 

● നടTിy് മാേനøെമ4്, േശഷി െകwിyടുnൽ, േമേനാwം, വിലയിരുTൽ 
എuിവ 

● കpിൻജ4് എമർജൻസി െറMേപാൺM കേ�ാണ4് (സി.ഇ.ആർ.സി.)  
 
േLപാജOú മാേനø െച†cu| ആേരാഗ= കുടുംബേzമ മLVാലയTിനുvിെല 

മൂu് എ4ിqികളാU നാഷണൽ െഹൽT് മിഷൻ (NHM), നാഷണൽ െസ4ർ 
േഫാർ ഡിസീM കൺേLടാൾ (NCDC), ഇV=ൻ കൗൺസിൽ േഫാർ െമഡിnൽ 
റിേസർZ് (ICMR) എuിവയാf. ഇതു കൂടാെത, േകാവി[-19നുv 
ലേബാറwറി, തീLവ പരിചരണ േസവനaളcെട േശഷി ആവശ=ാനുസരണം 
വർÜിyിnാനാവുuതിനായി സംmാനaളിെലയും േകLòTിെലയും 

ഏജൻസികൾ മുേഖന സiകാര= േമഖലയുെട ഇടെപടലും നടTുuതാf.  

ഇV=യിെല േകാവി[-19 LപതികരണTിനായി േലാകബാ1് ധനസഹായം 
െച†cu മൂuാമെT േLപാജOú സൂz്മ, െചറുകിട ഇടTരം 
സംരംഭaളcെട അടിയVിര Lപതികരണം (Micro, Small, Medium and Enterprises 

Emergency Response) ആW.21 അ| േകാവി[-19 LപതിസYിയിലൂെട 
എം.എM.എം.ഇ.കൾnുv ധനസഹായ ഒഴുn് സംരzിnുuതിൽ ഭാരത 
സർnാറിെന പിVുണUnുuതിനുv ഒരു വികസന നയ ധനസഹായം 
നïകലാf. േലാകബാ1് ഈ വികസന ധനസഹായTിനായി 750 ദശലzം 

യു.എM. േഡാളർ (ഏകേദശം 5531 േകാടി രൂപ) നïകിയിരിnയാf.  

ഈ േLപാജOടിã മൂu് തൂണുകളാണുv|: 

● സൂz്മ, െചറുകിട ഇടTരം സംരംഭaൾnുv ധനസഹായaൾ 
ചാനൽ െച†cക;  

 
21 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/30/world-bank-approves-
750-million-emergency-response-program-for-micro-small-and-medium-enterprises-in-india  
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● ബാ1ിം¢ ഇതര ധനകാര= ക�നികെള (NBFCകെള) പിVുണUnുക; 
കൂടാെത 

● സൂz്മ, െചറുകിട ഇടTരം സംരംഭaൾnുv വാUപ 
അനുവദിnൽ േപUെമ4cകൾ എuിവUnായി ഫിൻെടO, ഡിജിqൽ 

ഫിനാൻഷ=ൽ സർവീസുകൾ (DFS) എuിവയുെട ഉപേയാഗTിã 
േLപാÑാഹനം നïകുകയും അവെയ മുഖ=ധാരയിലാnുകയും 
െച†cക 

െഡവലZെമ[് േപാളിസി ഓ_േറഷൻ HപാവർcികമാNുef െപാതു േമഖലാ 

ധനകാര2 സംവിധാനെc സhകാര2വfകരിNുക എe ഉേkശ2േcാടു കൂടി 

ധനകാര2 േമഖലയിൽ സhകാര2 മm2വർcികെള േHപാnാഹിNുeതാW. ഇ| 

'ആ¨നിർഭർ ഭാര|' പാേnജിനു കീഴിൽ Lപഖ=ാപിnെyw പുതിയ 
സiകാര=വ|കരണ നയTിനു കീഴിൽ ബാ1ിംഗിെന തLVLപാധാന=മുv ഒരു 
േമഖലയായി നിയുêമാnുu| പരിഗണിZcവരികയാf എu േകLò 

സർnാറിെ4 സമീപകാല LപMതാവനUn് അനുരപമാf എu് കാണാനാവും.22 

തLVLപധാനമായ ഓേരാ േമഖലയിലും സർnാർ ഉടമmതിയിലുv നാï 

ക�നികളിൽ കൂടുതൽ നിലനിïnുuില} എuതാf പുതിയ സiകാര=വ|കരണ 

നയം വിഭാവനം െച†cu|.  

ധനസഹായം സംബYിZ ഈ നയം ഇV=യിെല എം.എM.എം.ഇ.കെള 
പിVുണUnുuതിനായുv േലാകബാ1ിെ4യും ഇ4ർനാഷണൽ ഫിനാൻM 
േകാർപേറഷെ4യും (IFC) ഇടപടലുകളcെട ഗണTിെ4 ഒരു ഭാഗമാf. 

േലാകബാ1് നിയLVണപരമായ പരിùകാരaൾ െകാpുവരികയും, IFC 

എം.എM.എം.ഇ. േപാർw്േഫാളിേയായും തaൾ ഇതിേനാടകം േചർuു 
LപവർTിnുu 70തിലധികം ധനകാര= mാപനaളcെട ഒരു െനqiർnും 
പരിേശാധിnുകയുമാf െച†cu|. ഈ ഇടപടലുകൾ ഇടnാലTിൽ 

സiകാര= േമഖലാ ഫിനാൻസിംഗിൽ ഘടനാപരമായ പരിùകാരaെള 

അഭിസംേബാധന െച†cെമu് Lപതീzിnെyടുuു.  

ഇSർനാഷണൽ ൈഫനാൻഷHൽ േകാർപേറഷൻ  (IFC) 

േലാn്ഡൗൺ കാരണമുpായ സാ�Tിക അധഃപതനTാൽ zതേമq സiകാര= 

ക�നികെളയും അവരുെട ജീവനnാെരയും പിVുണUnുuതിã 8 ബില=ൺ 
യു.എM. േഡാളർ (ഏകേദശം 59006.8 േകാടി രൂപ.) സഹായധനമാf IFC 
ലഭ=മാnുu|.23 IFC ധനസഹായTിെ4 ഏറിയകൂറും വിതരണ 
ശൃംഖലകളിെല തട£aൾ കാരണം െഞരുnമനുഭവിnുu സiകാര= 
ക�നികൾn് വ=ാപാര ധനസഹായവും, LപവർTന-മൂലധന പിVുണയും 
ഇടnാല ധനസഹായവും നïകുuതിനായി നിലവിലുv കzി ധനകാര= 

 
22 https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/privatisation-is-not-a-panacea-
for-psbs/article31797549.ece  
23https://ifcextapps.ifc.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.nsf/0/CCCB1EAC6F61E32C85258
52E0068124B?OpenDocument  
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mാപനaെള (client financial institutions) LപാHതരാnുuതിനായി 
ഉപേയാഗിnും. 

IFCയുെട Lപതികരണം മഹാമാരിയാൽ േനരിw് ബാധിnെyw, ടൂറിസവും 
ഉïപാദിyിnലും േപാെലയുv, സാ�Tിക േമഖലയിലുv നിലവിലുv 

കzികെളയും പിVുണUnും. േസവനaൾnും, ൈവേദ=ാപകരണaൾnും 
ഫാർമസ=ൂwിnലുകൾnും വർÜിZ ആവശ=ം േനരിടുu, 
ആേരാഗ=പരിപാലനവും അതുമായി ബYെyw വ=വസായaളcം 
ഉൾെyെടയുv, മഹാമാരിേയാടു Lപതികരിnുuതിൽ ഏർെywിരിnുu 
േമഖലകെളയും ഈ പാേnø പിVുണUnും. 

IFC LപതികരണTിã നാലു ഘടകaളcp്:  

● റിയൽ െസOടർ ൈLകസിM െറMേപാൺM െഫസിലിqി 
● േµാബൽ േLട[ ൈഫനാൻM േLപാLഗാം 

● വർnിം¢ ക=ാyിqൽ െസാല=ൂഷൻM േLപാLഗാം   

● കzികളcെട അേപzയിൽ ആരംഭിZ ഒരു പുതിയ ഘടകം  

ഇV=യിൽ, IFC ഇതുവെര 34.40 മില=ൺ യു.എM.േഡാളറിെ4 (ഏകേദശം 
253.6 േകാടി രൂപ) വാUപ റിയൽ െസOടർ ൈLകസിM െറMേപാൺM 
ഫസിലിqിnു കീഴിൽ െജ.െക. േപyർ ലിമിqഡിã ലഭ=മാnിയിwcp്.24 
അടിmാനസൗകര=ം, ഉïപാദനം, കൃഷി, േസവന വ=വസായaളിലുv 
മഹാമാരിയാൽ കൂടുതലായി ബാധിnെyടുu കzികെള റിയൽ െസOടർ 
ൈLകസിM െറMേപാൺM ഫസിലിqി പിVുണUnുuു. ഈ സൗകര=Tിനു 
കീഴിൽ, IFC ക�നികൾn് വാUപകൾ നïകുകയും ചില േകസുകളിൽ 

ഓഹരി നിേzപaൾ നടTുകയും െച†cം. ഈ IFC നിേzപം േകാവി[-19 
െ4 ആഘാതം കാരണം ഉയർuു വu വർÜിZcവരുu LപവർTന 
മൂലധനTിനും; ആസൂLതിതമായതും ഭാവി മൂലധന െചലവുകൾnും ക=ാù 
°േളാ ഉïപാദനTിൽ വരുവാൻ സാധ=തയുv കുറവുകൾnും 

ധനസഹായം നïകും. 2018 ൽ, െജ.െക. േപyർ ലിമിqഡിã, അതിെ4 
നിലവിലുv കടം പുനർധനസഹായം െച†cuതിനായി IFC 44.7 മില=ൺ 
േഡാളർ (ഏകേദശം 327 േകാടി രൂപ) ഒരു ഐ.എൻ.ആർ. ഡിേനാമിേനq[ 
വാUപയുെട25 രൂപTിൽ വിതരണം െച†cകയുpായി. 

ഏഷHൻ െഡവലYെമS്  ബാ&് (ADB) 

േകാവി[-19 െ4 ആേരാഗ=, സാമൂഹ=, സാ�Tിക ആഘാതെT 
ലഘൂകരിnുuതിൽ സർnാരിെന സഹായിnുu േകാവി[-19 ആOടീè 
െറMേപാൺM ആൻ[ എOMെപൻഡിZർ സേyാർw് േLപാLഗാം (CARES) 
േLപാജOടിã ഏഷ=ൻ െഡവലHെമ4്  ബാ1് 1.5 ബില=ൺ േഡാളർ 
(ഏകേദശം 11059 േകാടി രൂപ) ധനസഹായം നïകുകയുpായി. 

 
24 https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SII/43078  
25 INR denominated loan means the currency fluctuation risk is borne by the offshore lender 
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ദാരിLദ=േരഖUnു താെഴയുv കുടുംബaൾnും, കർഷകർnും, 
ആേരാഗ=പരിപാലന LപവർTകർnും MLതീകൾnും, MLതീകളcെട സiയം 
സഹായ സംഘaൾnും, വിധവകൾnും, മുതിർu പൗരüാർnും, 
വികലാംഗർnും, താåu േവതനം ലഭിnുuവർnും, നിർäാണ 
െതാഴിലാളികൾnും മൂuു മാസെT സാമൂഹികസുരzാ 
പരിപാടികളിലൂെടയുv സഹായം നïകലും സംരzണവും ഈ പരിപാടി 
ലz=മിടുuു.  

 
LപധാൻമLVി ഗരീ∫ കല=ാൺ േയാജന (PMGKY), അഥവാ ദരിLദർnായുv 
LപധാനമLVിയുെട േzമ പÜതിnു കീഴിലുv അംഗീകൃതമായ ചാനലുകൾ 
വഴി ഗുണേഭാêാnളിേലെnTും. േLപാസിക=ൂഷൻ നടപടി 
ഒഴിവാnുuതിã പിഴെയാടുnുവാനും കണnിൽെyടാT സ�ാദ=ം 
െവളിെyടുTുuതിനും ആLഗഹിnുuവർnുേവpിയുv ഒരു വരുമാന 
Lപഖ=ാപന പÜതിയായിwാf ഈ പÜതി ആദ=ം അവതരിyിnെyw| 
എu| LശÜിnുu| യുêമായിരിnും.26 
 
ADB ആേരാഗ= േമഖലയിലുv അതിെ4 LപവർTനംെകാp്, 
കുേറnാലമായി നയെT സiാധീനിnുകയും മാqം വരുTിnുകയും 

െചUതിwcp്. ഈ അടിയVര LപവർTനം മു�ുpായിwcvതും ഇേyാൾ 

നടuുെകാpിരിnുuതുമായ ആേരാഗ= േമഖലാ LപവർTനaളിേüലും നയ 

സംവാദaളിേüലും പണിയെywതാf. 2013ൽ നാഷണൽ അർബൻ െഹൽT് 
മിഷൻ (NUHM) െ4 പിVുണയിലൂെടയുv ഇV=യിെല അതിെ4 ആദ= 
ആേരാഗ= േമഖലാ LപവർTനം മുതൽ, ആേരാഗ= േമഖലയിലുv ADB 
യുെട ഇടപാú വർÜിZcെകാpിരിnുകയാf.  
 
2018ൽ ആയുùമാൻ ഭാരതിെ4 ആരംഭTിനും േദശീയ ആേരാഗ= മിഷനു 
കീഴിലുv NUHM െ4 നടyിലാnലിനും പിuാെല, നഗര Lപേദശaളിൽ 
സമLഗമായ Lപാഥമിക ആേരാഗ= പരിപാലനTിെ4 വിതരണെT 

പിVുണUnുuതിã ADB ഇേyാൾ ഒരു പÜതി വികസിyിnുകയാf (2020 
ൈപൈy്ലൻ).27  

ഇതുകൂടാെത, സാർëLതിക ആേരാഗ= പരിരzെയ ശêിെyടുTുകയും 
Lപധാൻ മLVി ജൻ ആേരാഗ= േയാജനയുെട (PMJAY) നടyിലാnലിെന 

പിVുണUnുകയും െച†cക എu ലz=േTാെട റിy’ിO ഓ° െകാറിയ ഇ-

ഏഷ=യുെടയും േനാളø പാർúനർഷിH ഫpിെ4യും കൂടി സഹ-

 
26 https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/government-announces-
new-income-declaration-scheme-pm-garib-kalyan-yojana-stringent-penalties-
prescribed/articleshow/56020146.cms  
27 https://www.adb.org/news/300-million-loan-signed-support-india-s-national-urban-
health-program 
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ധനസഹായേTാെട െടOനിnൽ അ£ിQൻM (TA.) േLപാLഗാമിനും ADB 

ധനസഹായം െച†cuുp്.28 

PMJAYnു കീഴിൽ, ഡിജിqൽ പരിഹാരaളിലൂെടയും 
ധനസഹായTിലൂെടയും, റിy’ിO ഓ° െകാറിയ േപാെലയുv 
രാജ=aളcെട ആേരാഗ= സംവിധാന പരിùകാരaളിലുv അനുഭവaൾ 
ഉൾെnാvിZcെകാpും, മഹാമാരികെള ൈകകാര=ം െച†cuതിനും 
കൂടുതൽ െമZവും കൂടുതൽ ഉചിതവുമായ Lപാപ=ത േനടുuതിനും 
LപാHതമായ സമLഗവും കാര=zമവും ആധുനികവുമായ 
ആേരാഗ=പരിപാലന സംവിധാനം വികസിyിnുuതിനും മാേനø 
െച†cuതിനുമുv LപാHതി ശêിെyടുTിെnാpും, ഇV=യുെട 
ആേരാഗ=പരിപാലന സംവിധാനം പുനർ നിർവചിnുവാൻ ടി.എ. 
ലz=മിടുuു.  
 
PMJAY നടyിലാnുuതിലുv വിടവുകൾ നികTുuതിെന സഹായിnുവാൻ 
TA ലz=മിടുuു. േകാവി[-19 മഹാമാരിേയാടുv സiകാര= േമഖലാ 
LപതികരണെT ശêിെyടുTുuതിനുv ഒരു ചwnൂടും തLVaളcം TA 

വികസിyിnുകയും െച†cം. സാർëLതിക ആേരാഗ=പരിപാലനTിേലnു 
മുേuറുuതിã TA. സംഘം ഒരു ‘ബഹു-േമഖലാ സമീപനം’ എടുnുെമu് 
Lപതീzിnെyടുuു. 

ചുവെട പറയുu കാര=aളcം TA െച†cം:  

• വിവര സാേ1തിക വിദ=ാ വിടവുകൾ വിലയിരുTുകയും 

ഫലLപദവും LപവർTനപരമായി കാര=zമവുമായ 

ആേരാഗ=പരിപാലന ഭരണം (െŒയിമുകൾ മാേനø െച†cuതും, തwിy് 
കpുപിടിnുuതും, വാaലും ഉൾെyെട) സാധ=മാnുuതിനുv 
ഡിജിqൽ സംവിധാനaൾ വികസിyിnുകയും െച†cക;  

• ഡിജിqൽ പരിഹാരaൾ വാaുuതിനുv വഴികൾ നിർേ•ശിnുക;  

• നിയമപരമായ മാർâനിർേ•ശaൾ വികസിyിnുക; കൂടാെത  

• നിർ•ിû ഡിജിqൽ പരിഹാരaൾ LപാHതമാnുuതിã നയപരവും 

നിയLVണപരവുമായ Lകമീകരണaൾ ശുപാർശ െച†cക. ഡിജിqൽ 
പരിഹാരaൾ ഉപേയാഗിnുuതിനും മാേനø െച†cuതിനുമുv 
അവരുെട കഴിè െമZെyടുTുuതിã എൻ.എZ്.എ.യിലും േദശീയ 
ആേരാഗ= mാപനaളിലുമുv ജീവനnാർnും ഉേദ=ാഗmർnും 

(MLതീകൾ ഉൾെyെട) പരിശീലനവും ടി.എ. ലഭ=മാnും.”29  

 

 
28 https://www.adb.org/projects/54009-001/main#project-pds  
29 Page 3, Para 12 https://www.adb.org/sites/default/files/project-
documents/54201/54201-001-tar-en.pdf  
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ഈ TA നടyിലാnുuതിനുേവpി, ADB ആയിരിnും അ[മിനിMേLടqർ. അ| 
േമൽേനാwം വഹിnുകയും ഉപേദûാnളcമായും തïപരകzികളcമായും 

ആശയവിനിമയം നടTുകയും െച†cം. നടyിലാnുu ഏജൻസിയും 
ഫലaൾn് കണnു േബാധിyിേnpതും നാഷണൽ െഹൽT് 
അേതാറിqിയായിരിnും. TAUnു കീഴിലുv LപവർTനaൾ 
നടyിലാnുuതിനായി േദശീയവും അVർേ•ശീയവുമായ 14 ഉപേദûാnെള 
എ.ഡി.ബി. നിയമിnും.  

ഡിജിqൽ പരിഹാരaളിലുv LശÜേകLòീകരണവും, 

ആേരാഗ=പരിപാലനTിലുv ഡാqയിേüലും പരിùകരണaളിേüലുമുv 
നിയLVണവും എല}ാം ഈ പരിപാടിയുെട അജpയുെട ഭാഗമാf. 

മqcvവെയ ഒഴിവാnുu ഡിജിqൽ പരിഹാരaളcെട 
സiഭാവെTnുറിZcം, ഡിജിqലായി ലഭ=മാnുu പരിഹാരaൾ 

Lപാപ=മാവുuതിനുv വലിെയാരു എíം ആളcകളcെട 

കഴിവില}ാUമെയnുറിZcം ഒരു മന£ിലാnലുമില}. രാജ=െT ഒqെyw 
Lഗാമീണ Lപേദശaളിൽ LപവർTനzമമായ ആശുപLതികൾ 
നിലവിലിെല}1ിൽ ഇൻഷുറൻസിലൂെട സാർëLതിക ആേരാഗ= പരിരz 

അസാധ=മാf. സാർëLതിക ആേരാഗ=പരിപാലനം ഉറyc വരുTുuതിനുv 
ഒരു മാർâെമu നിലയിൽ ഇൻഷുറൻസിനുv പരിമിതികൾ 

അംഗീകരിnെywിwില}. ജനസംഖ=ാപരമായും സാമൂഹികമായും 
സാ�Tികമായും അത=Vം വ=ത=Mതമായ രാജ=aളcെട അനുഭവaൾ 
പരിഗണിnുu| ഇV=യിൽ ആേരാഗ= സംവിധാന പരിùകരണം 
ആസൂLതണം െച†cuതിനുv ഒരു മികZ മാർâമാകണെമuില}; േനേര 
വിപരീതമായി, അ| ദാരുണമാെണu് െതളിയിnെyേwnാം.  

ഏഷH ഇൻOഫാZOട[ചർ ഇൻെവ]്െമS് ബാ&് (AIIB) 

 
ഏഷ= ഇൻLഫാMLടOചർ ഇൻെവQ്െമ4് ബാ1് േകാവി[-19 LപതികരണTിൽ 

1.25 ബില=ൺ േഡാളർ (ഏകേദശം 9215.8 േകാടി രൂപ) നിേzപിZിwcp്. 
അവർ രpു േLപാജOടുകൾn് ധനസഹായം നïകി; രpും സഹ-
ധനസഹായേTാെടയുvതാf; എ.ഡി.ബി.യുമായി േചർu് േകാവി[-19 
ആOടീè െറMേപാൺM ആൻ[ എOMെപൻഡിZർ സേyാർwcം (CARES) 
േലാകബാ1ുമായി േചർu് േകാവി[-19 എമർജൻസി െറMേപാൺM 
ആൻ[ െഹൽT് സിQംM Lപിെyേയ[െന£് േLപാജOടും.  

 
മുൻകാലaളിെലേyാെല, AIIB. മുuണി ധനവിനിേയാഗവിദ¢Üരുെട പിuിൽ 
നിuുെകാpാf LപവർTിnുu|; േനരിw് കണnു േബാധിyിേnpി 
വരാTവíം േകാവി[-19 േനാú േപാരാടുuതിനുv അതിെ4 
Lപതി´ാബÜത LപകടിyിZcെകാp്. ഒരു സഹ-ൈഫനാൻസ=റാf 
എuതിെ4 അടിmാനTിൽ മാLതം േകാവി[-19 എമർജൻസി 
െറMേപാൺM ആൻ[ െഹൽT് സിQംM Lപിെyേയ[െന£് 
േLപാജOടിനുേവpി േലാകബാ1ിെ4 പാരിmിതികവും സാമൂഹികവുമായ 

ചwnൂú ഉപേയാഗിnുuതിã AIIB സäതിZc. േLപാജOടുമായി ബYെyw 
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പരാതികൾ ൈകകാര=ം െച†cuതിã േലാകബാ1ിെ4 േകാർyേറq് പരാതി 
പരിഹാര േസവനTിലും, അതിെ4 സiതLV കണnുേബാധിyിnൽ 
സംവിധാനമായ ഇൻMെപzൻ പാനലിലും, AIIB. ആLശയിnും. 

എ.ഐ.ഐ.ബി.യുെട സiVം സiതLV കണnുേബാധിyിnൽ സംവിധാനം, 
േLപാജOú-അെഫOട[ പീyിൾM െമnാനിസം (PPM) രpു 
സാഹചര=aളിലും ബാധകമായിരിnില}.  
 
ഈ സാഹചര=ം ADB-യുമായി സഹകരിZ് ധനസഹായം നïകുu മq് 
േകാവി[-19 ആOടീè െറMേപാൺM ആൻ[ എOMെപൻഡിZർ 
സേyാർwിേനാú (CARES) സമാനമാf; അതിൽ എ.ഡി.ബി.യുെട േസ°ഗാർ[ 
േപാളിസി േQq്െമ4് ബാധകമായിരിnുuതും, പരാതികൾ 
എെV1ിലുമുെp1ിൽ അ| ൈകകാര=ം െച†cuതിനുv ഉTരവാദിTം 
അവരുെട കണnുേബാധിyിnൽ സംവിധാനമായ കം¶യൻM റിവ=ൂ 
പാനലിã ആയിരിnുuതും എ.ഐ.ഐ.ബി.യുെട പ1് ധനസഹായTിൽ 
മാLതം പരിമിതെyടുuതുമാf.  
 
ഇ| AIIB-യുെട സവിേശഷമായ ഒരു സiഭാവവിേശഷമാf, ഇ| േകാവി[-19 
ഫpുകളിൽ മാLതം പരിമിതെyടുuതുമല}. ഈ സഹ-ധനസഹായ മാതൃക 
എ.ഐ.ഐ.ബി.n് ഗുണകരമാf, വിേശഷിZcം േലാകബാ1ും ഏഷ=ൻ 
െഡവലHെമ4്  ബാ1ും േപാെലയുv മqc mാപനaൾ, കൃത=മായ 

LശÜUnും േനാwyിഴUnും അവർ വഹിേnpി വരുu െചലവുകൾ അവർ 

AIIB-യുെട േമൽ ചുമTാTപzം. െചറിയ െചലവുv േകാ-ൈഫനാൻസിõ 
ഫീM െകാp്, എ.ഐ.ഐ.ബി.n് ഗണ=മായ ലാഭം ഉpാnുവാൻ കഴിയും 
കാരണം അതിെ4 വാUപാ െചലവുകൾn് എളcyTിൽ അതിെ4 താåu 
ഭരണപരമായ െചലവുകൾ വഹിnുവാൻ കഴിയും.  
 
മേq mാപനaളcം, അവരുെട മുഴുവൻ സംരzണ നയവൃòTാൽ, 

േLപാജOടുകൾn് ധനസഹായം നïകുuതുമായി ബYെyw് യശ£ിനു 
േകാwമുpാകുവാനുv സാധ=തകളിൽ നിuും എ.ഐ.ഐ.ബി.െയ 
സംരzിnുuു. ബാധകമായ നയaളcം, നടപടിLകമaളcം, കൃത=മായ 
LശÜയും മുഖ= ൈഫനാൻസിയറിെ4 ഉTരവാദിTaളാf; AIIB-യുെട 
പ1ിെനയും ബാധ=തെയയും സംബYിZ് ഒwcം വ=êത ഇല}.  

നHൂ െഡവലYെമS്  ബാ&് (NDB) 

 
എമർജൻസി അ£ിQൻM േLപാLഗാം ഇൻ േകാംബാqിõ േകാവി[-1930 

പÜതിയിൽ NDB ഇV=Un് 1 ബില=ൺ യൂ.എM.േഡാളർ (ഏകേദശം 7373.7 
േകാടി രൂപ) ലഭ=മാnിയിwcp്. നിർíായകമായ ആേരാഗ=പരിപാലന 
സാധനaളcെടയും േസവനaളcെടയും കരmമാnലിലൂെടയും 
വിന=ാസTിലൂെടയും ഈ പÜതി സാ�Tികവും സാമൂഹികവുമായ 
LപവർTനaളcെട കരകയറൽ LപാHതമാnും. അതിെ4 േസാഷ=ൽ േസ°qി 

 
30 https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2020/05/Summary-Disclosure-Emergency-
Assistance-Program-India-.pdf  
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െനq് ശêിെyടുTുuതിൽ ഭാരത സർnാരിെന പിVുണUnുuതിനുേവpി 
ഈ പÜതി ധനകാര= വിഭവaളcം ലഭ=മാnും. ധനസഹായTിെ4 പരിധിയിൽ 
ആേരാഗ=പരിപാലന േമഖലയിെല അടിയVര Lപതികരണവും 2020 ജനുവരി 
1 മുതൽ െചലവായിnഴിî തുകUnുേവpി േസാഷ=ൽ േസ°qി െനq് 
ശêിെyടുTുuതും ഉൾെyടുuു.  

െമാ^ം വാ_പ 

വാർഷിക ബജq് 25 ലzം േകാടി രൂപയുv ഒരു 3 Lടില=ൺ സ�ദi=mUn് 
െമാTം 6.5 ബില=ൺ യു.എM.േഡാളറിെ4 (ഏകേദശം 47922.5 േകാടി രൂപ) 

ഒരു െമാTം വാUപ ഭീമാകാരമല}. എuിരുuാലും വാUപകൾ കാരണം 

ഇV=Unുpാകാൻ േപാകുu സäർ•വും, നയaളിൽ മാqം 
വരുTെywcെകാpിരിnുu രീതിെയ സംബYിZ പാർലെമ4റി 
പരിേശാധന ഇല}ാതായതും ഈ രാജ=Tിെ4 അടിTറെയTെu 
മാqിമറിnുu ഭീമവും നീpു നിïnുuതുമായ 
അനVരഫലaളcpാnുuതാf. വാUപകളcെട വലിyTിã 
ആനുപാതികമല}ാT സiാധീനമാf വാUപ നïകുu ഈ mാപനaൾ 
െചലുTുu|.   

 
വിശകലനTിെ4യും, ആസൂLതണTിെ4യും, വികസന നയ വാUപകളിലൂെട 
േLപാജOടുകൾn് ധനസഹായം നïകുuതിെ4യും, എല}ാ ധർäaളcം 
േലാകബാ1ും മq് NDB.കളcം കൂടുതലായി ഏെqടുTുെകാpിരിnുകയാf. 

േലാകബാ1ിെ4 പദLപേയാഗaളcെടയും, റിൈസലിയൻM, സെQUനബിലിqി, 
േപാQ്-ഡിസാQർ റിnവറി എuിവ േപാെലയുv പദaളcെട 
ഉപേയാഗTിെ4യും നിഗൂഢത ഇല}ാതാേnpതുp്. ഈ ദശാàTിെല 
Lപകൃതി ദുരVaളcെട വർÜനേവാടും കാലാവmാ വ=തിയാന 
യാഥാർì=aേളാടുെമാyം ദുരV മുതലാളിT ശêികൾ  
ഉപേയാഗിnുu| ഒരു യാഥാർì=മായിTീർuിരിnുuു. മേqെതാരു 
സമയTും Lപതിേരാധം േനരിേടpി വരുu നയ പരിùകരണaൾ 
ദുരVaളcെട സമയT് മുേuാwc െകാpുേപാകാൻ കൂടുതൽ എളcyമാf. 

ആേഗാളവ=ാപകമായി സ�ദi=വmകൾ കുഴîുമറിîതും, അധിക 
പിVുണ ആവശ=മായതുമായ അവmയിൽ ആയിരിnുേ�ാൾ, േലാകബാ1് 
േപാെലയുv എം.ഡി.ബി.കൾn് അവരുെട അജp 
േLപാÑാഹിyിnുuതിã സാഹചര=ം അനുവദിnുവാൻ പാടില}.  

ഇ`Hെയ സംബaിb് േകാവിE-19 ധനസഹായ;ളMെട 
സാംഗതHം എ`ാd? 
 
ദുര$ ധനസഹായം: നയപരി.കരണ1ിനു2 എള56മാർ9ം 

 
വർഷaളായി, േലാകബാ1ും മq് MDBകളcം േപാെലയുv 
ധനകാര=mാപനaൾ ദുരVാനVര സാഹര=aെളയും കാലാവmാ 
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വ=തിയാനെTയും നയപരിùകരണaൾnു േവpി േLപരിyിnുuതിനുv 

ഒരു അവസരമായി ഉപേയാഗിnുവാൻ ആരംഭിZിwcp്. ദുരVാനVര 
പുനരധിവാസ, കരകയqൽ പÜതികൾ ഈ MDBകൾn് എളcyTിലുv 
Lപേവശനം സാധ=മാnുകയും, LശÜ ദുരVTിലായതു കാരണം െചറുTു 
നിïപുകൾ ഇല}ാതാവുകയും െച†cuു.  
 
റിൈസലിയൻM ഉം സെQUനബിലിqിയും േപാെലയുv പദaൾ 

ആഖ=ാനTിേലn് നിർäിZc േചർTിരിnുuു. േലാകബാ1് േപാെലയുv 
mാപനaൾ വിശകലനTിെ4യും, ആസൂLതണTിെ4യും, വികസന നയ 
വാUപകളിലൂെട േLപാജOടുകൾn് ധനസഹായം നïകുuതിെ4യും, 

ദുരVേശഷം തേ•ക LപവർTനaൾ നിരീzിnുuതിെ4യും ധർäaൾ 

ഏെqടുnുuു. ഈ LപLകിയയിൽ അധികാരTിെ4 ഒരു വൻ േകLòീകരണം 
ഉp്.  
 
ദി േനഷനിൽ വu ദുരV മുതലാളിTTിെ4 ഉദയെTnുറിZcv ഒരു 
േലഖനTിൽ നേവാമി Œീൻ ചൂpിnാwcuു,"ഒരു ആകMമിക വിപTിനു 
േശഷം, സഹായ േഡാളറുകൾ ലഭിnുuതിനുേവpി എVുേവണെമ1ിലും 
സാധാരണയായി സർnാരുകൾ െച†cം - ഭീമമായ കടaൾ 
വർÜിyിZcെകാpിരിnുക എuതും വിേവചനരഹിതമായ നയ 
പരിùകരണaൾnു സäതിnുക എuതും ആf അതുെകാp് 
അർìമാnുuെത1ിൽ േപാലും. തേ•ശീയരായ ജനaൾ പാർyിടവും 
ഭzണവും കെpTുuതിനുേവpി Lപയാസെyടുേ�ാൾ, 

സiകാര=വïnരണTിെനതിെരയുv രാLûീയ സംഘാടനം ഭാവനാതീതമായ 
ആഢംബരം േപാെല േതാuാം."31 എuാൽ തകർuുേപായ രാജ=aൾ മെqാരു 
കാരണംെകാp് േലാകബാ1ിã ആകർഷണീയമാf: അവ ആ´കൾ 
അനുസരിnും. 
 
സമീപ വർഷDളിൽ, ഇ>2 കാലാവpാ ദുര>Dളിൽ ഒരു വർmനവിനു 

സാR2ം വഹിst. നയ പരിCകരണവും കൂടി ഒ_ം വരുe, കരകയറലിനു 

േശഷമുu പmതികളtം പുരധിവാസ പmതികളtം െകാvുവരുeതിനുu എലwാ 
അവസരDളtം േലാകബാx് ഉപേയാഗെ_ടുcിയിztv്.  
 
2013 മുതൽ, ഇV= ഏതാനും വലിയ ദുരVaൾnു സാz=ം വഹിZിwcp്. 
ഈ ദുരVaേളാടുv ബാ1ിെ4 Lപതികരണം, മഹനീയമായ ദുരV സuÜത 
സൃûിnുകയും പൂർëmിതിLപാപകമായ അടിmാനസൗകര=aൾ 
നിർäിnുകയും െച†cക എu നാട=Tിൽ സാ�Tികവും ഭരണപരവുമായ 

പരിùകരണaൾ നടyിലാnുuതിനുv ഒരു അവസരമായിരുuു.  
 
ഉTരാഖ¥് Lപളയം, ൈഫലിൻ ചുഴലിnാq്, ഹു[ഹു[ ചുഴലിnാq്, 
Lശീനഗറിെലയും വലിയ താåവര LപേദശെTയും Lപളയം, േകരളTിെല 
Lപളയം എuിവ ദുരVാനVര നാശaളcെടയും ആവശ=aളcെടയും തiരിത 
നിർíയം നടTുuതിã ഭാരത സർnാരിã േലാകബാ1് പിVുണ നïകിയ 
ഏതാനും ദുരVaളാf.  

 
31 https://www.thenation.com/article/archive/rise-disaster-capitalism/  
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ഈ വിലയിരുTലുകൾ ദുരVാനVര കരകയറൽ പാതെയnുറിZcv 

വ=êമായ മാർâനിർേ•ശം നïകി. അതിെനTുടർu്, അടിയVര 
േLപാജOടുകൾ ത†ാറാnെywc; അവ ഇേyാൾ 
നടyിലാnിെnാpിരിnുകയാf. ഈ േLപാജOടുകൾ കരകയറലിലും 
പുനർനിർäാണTിലും, സംmാന തലTിൽ ദീർഘ-കാല പൂർëmിതി 
Lപാപിnലും അടിയVര Lപതികരണ LപാHതിയും ശêിെyടുTുuതിലും 
LശÜയൂuുuു.32 
  
2018ലും 2019ലും, Lപളയaളcം ഉരുൾെപാwലും ഏതാp് മുഴുവൻ 
സംmാനെTയും Mതംഭിyിnുu| േകരളം കpു. ഇടുnി ജില}യിലുpായ 

ഉരുൾെപാwലിൽ ഈ വർഷം േപാലും 50 നടുT് ആളcകൾ മരണെywc. ഈ 
ദുരVaൾ േകരളTിെ4 ൈജവൈവവിÜ=Tിേüലും ഇേyാൾTെu 
േലാലമായ പരിmിതിയിേüലും അത=Vം Lപതികൂലമായ ഒരു ആഘാതം 
ഉpാnിയിരിnുuു. 
 
2018 ൽ, നീpുനിu ഒരു െതnുപടിîാറൻ കാലവർഷം േകരളTിൽ 

കഴിî 100 വർഷaളിൽ ഉpായിwcvതിൽ വZ് ഏqവും േമാശമായ, 4.25 
ബില=ൺ യു.എM.േഡാളറിെ4 (ഏകേദശം 31350.9 േകാടി രൂപ) നûം 
കണnാnെyw, Lപളയaളിൽ ഒuിൽ കലാശിZc. ദുരVനിവാരണTിൽ 
ഊuിയ പÜതികൾn് ധനസഹായം നïകുuതിã ഈ ദുരVാനVര 

സാഹചര=ം േലാകബാ1ിെന അനുവദിZc; പുനരധിവാസം, േപാQ്-ഡിസാQർ 
റിnവറി, ബിൽഡിõ റിൈസലിയൻM എuിവ െകാളcTു പദaളായി 
ഉപേയാഗിZcെകാp്. നയ പരിùകരണaളcമായി ബYിyിZc വരുu 
വികസന നയ വാUപകൾnും മqc ധനസഹായaൾnുമുv 
എളcyTിലുv ഒരു Lപേവശന ബിòു േലാകബാ1് കെpTി.  

2018 ഒOേടാബറിൽ േകരള സർnാരിെ4 സമLഗ Lപളയ വീെpടുnൽ 
Lപയ|നaൾnും ഭാവി ആഘാതaൾെnതിെര കൂടുതൽ െമZമായ 
റിൈസലിയൻM ഉpാnുuതിനുമായി േലാകബാ1് 500 മില=ൺ 
യു.എM.േഡാളർ വെര വരുu (ഏകേദശം 3688 േകാടി രൂപ) ധനസഹായം 
നïകി.33  2019 ജൂണിൽ േലാകബാ1് ഫQ് റിൈസലിയ4്  േകരള േLപാLഗാം 
െഡവലHെമ4്  േപാളിസി ഓyേറഷã 150 മില=ൺ യു.എM.േഡാളറിെ4 
(ഏകേദശം 1106.5 േകാടി രൂപ) ഒരു െഡവലHെമ4്  േപാളിസി 
വാUപUn് അനുമതി നïകി.34 നിർ•ിû LപവർTനം േകരള സർnാരിെ4 
റിൈസലിയ4് റിnവറിെയ 2018 ഓഗQ് Lപളയം മുതൽ പിVുണUnുuു. 
നിർ•ിû േLപാLഗമാqിO LപവർTനം, രpു െഡവലHെമ4് േപാളിസി 
േലാണുകളcെട (ഡി.പി.എൽ.കൾ) േLശണിയിെല ഒuാമേT|, നിർíായക 

 
32 https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/world-bank-india-disaster-risk-
management-program-2016.pdf  
33 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/16/world-bank-commits-
support-to-rebuild-a-more-resilient-kerala 
34 http://documents.worldbank.org/curated/en/428421551979689773/pdf/Concept-
Program-Information-Document-PID-Resilient-Kerala-Program-P169907.pdf 
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Lപാധാന=മുv േമഖലകളിെല നയaളcെടയും mാപനപരമായ 
പരിùകരണaളcെടയും വീെpടുnലിെനയും, ദുരV 
അപകടസാധ=തകേളാടും കാലാവmാ വ=തിയാനaേളാടുമുv ദീർഘ-കാല 
റിൈസലിയൻസിെന (കരകയറൽzമത) Lപധാന Lപവണത ആnുuതിെനയും 
പിVുണUnുuു. 

ദുരV അപകടസാധ=ത കുറUnുuതിെന മുഖ= Lപവണത ആnുകയും 

കാലാവmാ റിൈസലിയൻM നിർäിnുകയും െച†cuതിനുv Lപയ|നം 

എuതുെകാp് അടിmാന സൗകര= വികസനെTയും േസവന വിതരണെTയും 

ബാധിnുu ഒരു ഇടെപടൽ എuാf അർìമാnുu|. ജലവിതരണം, 

ശുചീകരണ LപLകിയ, ഖരമാലിന=ം ൈകകാര=ം െച†ൽ, ഗതാഗതം, കൃഷി 
എuിവെയല}ാം അaെന ബാധിnെyടുകയും േലാകബാ1ിെ4 
ദീർഘകാലമായി നിലനിïnുu സiകാര=വïnരണ അജp ഈ 
പരിùകരണaളിലൂെട യാഥാർì=മാവുകയും െച†cuു.  

ദുരV വാUപ നïകലിലൂെട, വിേനാദസØാരേമഖലയിലും അടിmാനസൗകര= 

വികസനTിലും സ�ദi=വmയുെട യഥാർì ആവശ=aേളാ ജനaളcെട 

താïപര=aേളാ ശരിയാംവíം പരിഗണിnാെത, േലാകബാ1് ബൃഹTായ 
പരിùകരണവും സiകാര=വïnരണവും േLപാÑാഹിyിZc. േലാകബാ1ിെ4 
സമീപകാല വാUപനïകലിെ4 േകാവി[-19 പÆാTലം, 

നïകിെnാpിരിnുu ഈ ദുരV ധനസഹായTിെ4 തുടർZയാf.  

ഇ$;യുെട ഉയരു? ധന@Aിയും ബാഹ; കടവും 

േകാവി[-19 മഹാമാരിയും തുടർuുv േലാn്ഡൗണും ഒരു സാ�Tിക 
മാò=ം സൃûിZc; 2021 െ4 ആദ= മൂuു മാസTിൽ രാജ=Tിെ4 ജി.ഡി.പി. 
വളർZയിൽ വu കുറè 23.9% ആf. ഇ| 1996ൽ രാജ=ം ൈLതമാസികമായി 
ജി.ഡി.പി. റിേyാർw് െച†cവാൻ ആരംഭിZേശഷമുv ഏqവും േമാശമായ 
വളർZാ നിരnാf.35 ഇ| നികുതി വരുമാനTിൽ 29.7%െ4 കുTെനയുv 
ഒരു കുറവിനു കാരണമായി. Lപധാന നികുതികളായ വരുമാന നികുതി 28.9% 
കpും, േകാർyേറq് നികുതി 41.8% കpും, കQംM തീരുവ 47.9% കpും, 

സി.ജി.എM.ടി. 40.2% കpും കുറîു െമാTം നികുതി വരè 6,03,201 
േകാടിയിൽ നിu് 38.6 ശതമാനം താåu് 3,70,642 േകാടിയായി.36 കൺേLടാളർ 

ജനറൽ ഓ° അnൗp്M പുറTുവിw വിവരaൾ Lപകാരം, ഏLപിൽ-ഓഗQ് 
കാലയളവിലുv ധനnäി വാർഷിക ലz=Tിെ4 109.3 ശതമാനTിൽ 
നിuു. ഇ| കഴിî വർഷെT തTുല= കാലയളവിേലതിലും 57% 
കൂടുതലായിരുuു. 

വർÜിZ ആേരാഗ= െചലവിനുv ആവശ=കതയും നികുതി േശഖരണTിലുv 

കുറവും സർnാരിെന ബാഹ= ധനസഹായTിൽ ആLശയിnുuതിേലnു 
നയിZc. ഇ| സർnാരിെന കൂടുതലായി ബഹുകzി ഏജൻസികളിൽ നിuും 

 
35 https://www.sbi.co.in/documents/13958/3312806/010920-
Ecowrap_20200901.pdf/cf085ebb-ab33-f42a-23e9-25fbb69e6f09?t=1598937075548 
36 https://www.financialexpress.com/economy/at-rs-40072-crore-govts-external-financing-
jumps-5-times-till-august/2095402/lite/?__twitter_impression=true&s=09 
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ഉഭയകzി ഏജൻസികളിൽ നിuുമുv ബാഹ= ധനസഹായTിൽ 
ആLശയിnുuതിേലnു നയിZc. കൺേLടാളർ ജനറൽ ഓ° അnൗp്സിെ4 
കണnനുസരിZ്, മഹാമാരിയുമായി ബYെyw െചലവുകൾ 

സYിnുuതിനായി ഇV= െറേnാ[ ധനസഹായമായ 39,165 േകാടി രൂപ 
ബഹുകzി ഏജൻസികളിൽ നിuും വാaുകയുpായി.37 െകയർ 

േറqിംഗുകളcെട ഒരു റിേyാർw് Lപകാരം, സർnാരിെ4 ബാഹ= ധനസഹായം 
ഈ വർഷTിെ4 ആദ= അØു മാസaളിൽ കഴിî വർഷെT സംഖ=യിൽ 

നിu് അØിരwിേയാടടുT് ഉയർuു. സർnാർ കടTിെ4 ബാഹ= 
ധനസഹായം മുഴുവൻ വർഷTിനുേവpിയുv ബജq് എQിേമqിെ4 867% 
ആf.38  

ഭാരതീയ റിസർè ബാ1ിെ4 കണnനുസരിZ്, 2020 ജൂൺ വെരയുv 
ഇV=യുെട ബാഹ= വാUപവാaൽ 554.5 ബില=ൺ യു.എM.േഡാളർ 
(ഏകേദശം 4065004.94 േകാടി രൂപ) ആf; ഇ| 2019 വർഷTിൽ നäൾ 
ആെക വാaിയ വാUപാതുകയിലും കൂടുതലാf. ബാഹ=കടവും ജി.ഡി.പി. 
യും തäിലുv അനുപാതവും 2020 മാർZ് അവസാനTിെല 20.6 
ശതമാനTിൽ നിu് 2020 ജൂൺ അവസാനTിൽ 21.8 ശതമാനTിേലn് 
വർÜിZc.39 

ഇV=യുെട ഉദാരവïnരണTിെ4 കീർTിയുv മുൻ LപധാനമLVി േഡാ. 

മൻേമാഹൻ സിõ ഉൾെyെട അേനകം സാ�Tിക വിദ¢Üർ, ബഹുകzി 
ഏജൻസികളിൽ നിuുv വാUപവാaൽ വർÜിyിnുuതിã ശുപാർശ 
െച†cuു. ഈ വാUപകൾ ചരടുകൾ കൂടാെത ലഭിnുuവയല}. ഇേyാൾ, 

നമുn് ഈ ബഹുകzി വാUപ നïകലിെ4 ഉ∞ീവനമാf, അതു 
സംഭവിZcെകാpിരിnുuു, അവ ചരടുകൾ കൂടാെതയാf വരുu|. 

ബജqറി പിVുണUnായി ഉേ•ശിZിwcv വികസന നയ വാUപകൾ 
പരിùകണെTnുറിZcv Mപûമായ വ=വmകേളാെടാyമാf വരുu|. 

ഒരു ആേരാഗ= അടിയVരാവmUn് സമാനവും ഏേകാപിത 

െപാതുജനനീnTിേüൽ നിയLVണaളcമുv ഒരു കാലഘwമായ െകാേറാണ 

കാലഘwം, കൂടുതൽ വലിയ പര=ാേലാചനകേളാ െപാതുജനസäതേമാ 
േപാലും കൂടാെത പരിùകരണaൾ േLപാÑാഹിyിnുuതിനു കൂടുതൽ 
എളcyമായ ഒരു സാഹചര=ം സൃûിnുuു. പരിùകരണaളിലുv ഇTരം 
െപരുyം, അ| ൈവദ=ുതി പരിùകരണaളിലായാലും, കാർഷിക 
പരിùകരണaളിലായാലും, െതാഴിൽ പരിùകരണaളിലായാലും, 
പാരിmിതിക മാനദ¥aളിലുv േനർyിnലുകളായാലും, 
Lപതിേഷധമുpാകുേമാ എu ഭയം കാരണേമാ െതരുവുകളിെല യഥാർì 
Lപതിേഷധം കാരണേമാ മാqി നിർTെywിരുu മുൻ പരിùകരണaളcെട 
പൂർTീകരിnെyടാT ഇടപാടുകളcെട ഒരു നടyിലാnലാf. 

 
37 https://www.livemint.com/news/india/government-borrows-record-amount-from-
external-sources-to-fund-mounting-expenses-11599634118007.html  
38 https://www.business-standard.com/article/economy-policy/at-rs-40-072-cr-govt-s-
external-financing-jumps-5-times-till-aug-report-120093001755_1.html 
39https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR4148DE7359B3A024E11B6F2A99A5
1944F27.PDF 
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േലാകബാFിെG അ$ർഭവിJിരി@ു? അജL: നയ 
പരി.കരണMൾ 

 
അVാരാLû ധനകാര= mാപനaൾ (IFIകൾ) അവർ കടമായി നïകുuേതാ 
Lഗാ4ായി വാ¢ദാനം െച†cuേതാ ആയ പണTിേനnാൾ വളെരേയെറ 
സiാധീനം ആഭ=Vര നയTിേüൽ െചലുTുuുെവu| ഇേyാൾ 
വ=êമാf. അവ നയaെള സiാധീനിnുകയും, വാUപ വാaുuവർnുv 
നിബYനകൾ അനുശാസിnുകയും, സòi=വmെയ മാqcuതിനുv 
അധികാരം ൈകയാളcകയും െച†cuു. 
  
1990 കളിൽ {Hട|ചറൽ അAജ~്െമ[് േHപാHഗാം (SAP) എe് 

വിളിNെ_zിരുeതിനു പകരമായുu ഒരു പുതിയ Hപേയാഗം മാHതമാW 

െഡവലZെമ[് േപാളിസി വാ�പകൾ എef. ഈ വാUപ േLപാജOടിനു 
േവpിയുvതല}, അവയുെട ഫലaളcെട വിലയിരുTൽ ‘Lപയർ 
ആzെന’യും ‘Lടിഗറുകെള’യും അടിmാനമാnിയുമാf. േലാകബാ1് 
Lപതീzിnുu ഘടനാപരവും നയപരവുമായ വ=തിയാനaൾ അേനക 
വർഷaൾെകാp് ഉരുTിരിîതും, േകാവി[-19 LപതിസYിയുെട ഫലമായി 
ഇേyാൾ കൂടുതൽ എളcyTിൽ സാധ=മായിTീർuതുമാf. ഇതിã ഒരു 
Lപേയാഗം തെuയുp് - നയ സാധ=ത (policy opening). അതായ|, അവർ 
ധനസഹായം നïകുu േമഖലകളcെട "ഫലLപാHതിnും ശêീകരണTിനും" 
േലാകബാ1് അനുശാസിnുu നയ പരിùകരണaൾ സiീകരിേZ 
മതിയാവൂ.  
 
ഉപ-േദശീയ ധനസഹായം, ആHഗഹിs പരിCകരണcിനുu ഒരു മാർÄെമe 

നിലയിൽ 
 
വളെര അടുTകാലTായി േലാകബാ1് സംmാനaളcമായി േനരിwcv 

പ1ാളിTTിലൂെട നയ മാqaളിലുv അതിെ4 ഇടെപടൽ കൂടുതൽ 

ആഴTിലുvതാnിയിwcp്. മു�്, ഘടനാപരമായ Lകമീകരണ 
പരിപാടികൾnായി േകLòവുമായിw് ആയിരുuു സഖ=ം. ഇV=യിൽ, 

ആേരാഗ=വും, വിദ=ാഭ=ാസവും, അടിmാനസൗകര=aളcം, ജലവിതരണവും 
ഉൾെyെടയുv മിn േമഖലകളcം സംmാന വിഷയaളായതു 
കാരണവുമാf ഇ|. ഈ േമഖലകളിൽ അഭിലഷണീയമായ പരിùകരണaൾ 
െകാpു വരുuതിã, േലാകബാ1ിã സംmാനaെളയും 
മുനിസിyാലിqികെളയും സiാധീനിnുകയും അവരുെട വ=വmകളcം 

നിയമaളcം മാqcകയും െചേ†pതുp്.  
 
ഉേദ=ാഗmഭരണTിനുvിൽ, സiVം പzTുനിïnുവാൻ ആളcകെള 
സൃûിZcെകാpാf സംmാനT് ഇTരം സiാധീനം ഉpാnുu|; ഒരു 
റിേവാൾവിõ േഡാർ നയTിൽ ഉേദ=ാഗmരിൽ നിu് റിLകൂw് 
െച†cuതിലൂെട േദശീയ തലTിൽ േനരേT പരീzിZ ഒരു ആശയമാണി|. 

േകാവി[-19 പിVുണ വാUപകൾn്, ബാ1് സംmാന സർnാരുകളcമായി 
അടുT് LപവർTിnും. േനwaൾ സംmാന സർnാരുകളിലൂെടയും 
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വഹനീയമായ സാമൂഹിക സംരzണ വിതരണ സംവിധാനaളിലൂെടയും 

നïകും.  

 
1991 െല സാ�Tിക പരിùകരണaളcെട പൂർTീകരിnാT അജpെയ 

സംേബാധന െച†cuതിã ഉേ•ശിZcv േലാകബാ1ിെ4 1995 െല കൺLടി 
അ£ിQൻM MLടാqജി (സി.എ.എM.) േയാെടയാf ഉപ-േദശീയ തലTിലുv 
ധനസഹായം ആരംഭിZ|. െപാതു അടിmാനസൗകര=aളcം സാമൂഹിക 
േസവനaളcം ലഭ=മാnുuതിൽ നിർíായകമായ ഒരു പ1ുv 
സംmാനaളcെട ധനകാര= LപകടനെT െമZെyടുTുuതിã വ=êമായും 
ഉേ•ശിZcvതായിരുuു അ|.  
 
“സംmാനTിെ4 െപാതു ധനസഹായaെള ഒരു സുmിര ഗതിയിൽ 
വUnുuതും സhകാര2 നിേRപcിÅ കൂടുതൽ സൗഹാർkപരമായ ഒരു 

ചുÉtപാ9 pാപിNുeതുമായ സാ�Tികപരവും, വിലയിടൽ 
സംബYിZതും, നിയLVണപരവുമായ പരിùകരണaൾ 
േLപാÑാഹിyിnുക” എu ലz=മുv സംmാനaളിൽ 
LശÜയൂuിെnാp് 1997െല സി.എ.എM.ലൂെട ഇ| മുേuാwc 
െകാpുേപാകെywc.  

 
2001 െല സി.എ.എM. സംmാനaളcെട വർÜിZ Lപാധാന=ം 
എടുTുകാണിnുuു. സാ�Tികപരവും, േമഖലാപരവും, 

ഭരണനിർവഹണപരവുമായ പരിùകരണaൾ ഏെqടുT, ആLYാLപേദß, 

കർണാടക, ഉTർLപേദß, ഗുജറാT്, മധ=Lപേദß, രാജmാൻ എuിവ 
ഉൾെyെടയുv സംmാനaെള സiാധീനിnുവാൻ േലാകബാ1ിനു കഴിîു. 
ഒഡീഷ അതിെ4 ൈവദ=ുതി േമഖലെയ പുനർരൂപീകരിnുകയും 
സiകാര=വïnരിnുകയും െചUതു.  

േലാകബാ1ിെ4 ഇേyാഴെT കൺLടി പാർúനർഷിH േLഫംവർn് (സി.പി.എ°.) 

(കൺLടി അ£ിQൻM MLടാqജിയുെട പുതിയ േപÿ) സംmാന 
പ1ാളിTaെള നിർíായകമായ ഉട�ടിയായി തിരിZറിയുuു. 2018 െല 
സി.പി.എ°., വ=êിഗത LപവർTനaേളnാൾ േLപാLഗമാqിO 

സമീപനaളിൽ LശÜ േകLòീകരിnുu, ഓേരാ സംmാനTിനും 
Lപേത=കമായുv വികസന മുൻഗണനകെള സiീകരിnുകയുpായി.  

േലാകബാ1ിെ4 ഉേ•ശ=aളcെടയും Lപബല വിഷയaളcെടയും ഫലLപദമായ 

നടyിലാnലിനുv ലേബാറzറികളായി HപവർcിNുe സംpാന പxാളിcം 
ഈ തH>ം ആവശ2െ_ടുeു. ഇV=യിെല മqc സംmാനaളിൽ 
പകർTാവുu സമീപനaൾ പരീzിnുകയാf ഇതിെ4 ലz=ം.  

വാOപകെള ഉൾെ@ാ2ി@ു?തിQ േദശീയ നയMൾ 
വളO@ു?ു  

േലാകബാ1് വാUപകൾ ഒരു വിലേയാടുകൂടിയാf വരുu|. 

മുൻഗണനാർഹമായ വിപണി Lപാപ=താ നയaളിൽ വu ഒരു മാqമാf 

സമീപകാല സംഭവവികാസaളിെലാu്. േലാകബാ1ിെ4 െഹൽT് 
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സിQംM േഫാർ Lപിെyേയ[െന£് േLപാജOú വരുu|, 
നിർവഹണTിൽ "സാർവLതിക േയാഗ=ത" എu വ=വmേയാടു 
കൂടിയാf; ഇ| ഫലLപദമായി അർìമാnുu| ഈ േLപാജOú 
നടyിലാnുേ�ാഴുv വാaലുകൾn് പ’ിO െLപാക=ുർെമ4് (േമn് 
ഇൻ ഇV=Un് മുൻഗണന നïകുu) ഓർഡർ, ൈമേLകാ Mേമാൾ & 
മീഡിയം എ4ർൈLപസM (MSME) േപാളിസി, Qാർw്-അycകൾnുv 
ചില േനwaൾ, ഇവ ബാധകമായിരിnരു| എuാf.40  

 
േകാവി[-19െ4 സാ�Tിക Lപതികൂലാവmേയാടു േപാരാടുവാൻ 
ആ¨നിർഭർ ഭാര| നിർäിnുuതുമായി മുേuാwc േപാകുu 
സർnാർ, ഈ നിബYനകൾ അംഗീകരിnുu| വിേശഷിZcം 
കപടതയാf.  

 

അTരം റഫറൻസുകൾ നീnം െച†cuതിനുേവpി െടൻഡർ േരഖകൾ 
േഭദഗതി െച†ണെമuും േലാകബാ1ിെ4 അഴിമതിവിരുÜ 
മാർâനിർേ•ശaളcം ഈ േLപാജOടിെ4 ഒരു സഹ ൈഫനാൻസ=ർ 
ആയ എ.ഐ.ഐ.ബി.യുെട നിേരാധിZിwcv നയaളcം 
പാലിnുuതിã േകാൺLടാOടർമാർ Mപûമായി സäതിnുuു എu് 
ഉറyc വരുTണെമuും െറയിൽേവ മLVാലയം, എല}ാ േസാണൽ 
െറയിൽേവകൾnും, ഉïപാദന യൂണിqcകൾnും മq് Lപധാന 
mാപനaൾnും അയZ ഒരു കുറിyിൽ പറîു. 
െഹൽT് സിQംM േഫാർ Lപിെyേയ[െന£് േLപാജOú നടyിലാnുu 

ഏജൻസികളിെലാuാf െറയിൽേവ മLVാലയം. െവ4ിേലqറുകൾ, 
ഓOസിജൻ സിലിpറുകൾ ആദിയായ ൈവദ= 
ഉപകരണaേളാടുകൂടിയ കൂടുതൽ ഐെസാേലഷൻ സൗകര=aൾ 
ഒരുnുuതിലാf മുഖ= LശÜ.  

ഇ$;യുെട അയൽരാജ;Mളിെല േലാകബാF് 
ധനസഹായMളിൽ നി?ു2 പാഠMൾ  

 
േനാyാളിൽ, 2015 ഭൂക�Tിനു േശഷം, േനyാളിെ4 പുനർനിർäിതിnായി 
േലാകബാ1് അര ബില=ൺ യു.എM.േഡാളർ വെര (ഏകേദശം 3688 േകാടി 
രൂപ) ധനസഹായം നïകി. ഇതിൽ പാർyിട പുനർനിർäാണം, അTരം 
പുനർനിർäാണTിനുേവpിയുv അധിക ധനസഹായം, ബജq് പിVുണ, 

േറാ[ നിർäാണം, ആേരാഗ=പരിപാലനTിനു േവpി കുറZ് ഫpുകൾ 
ആദിയായവ ഉൾെywിരുuു. േനാyാൾ സർnാർ, േµാബൽ െഫസിലിqി േഫാർ 

ഡിസാQർ റിഡzൻ ആൻ[ റിnവറി (ജി.എ°.ഡി.ആർ.ആർ.)െ4 
പിVുണേയാടുകൂടി ഒരു േപാQ് ഡിസാQർ റിnവറി േLഫംവർn് 
(പി.ഡി.ആർ.എ°.) ത†ാറാnി. ജി.എ°.ഡി.ആർ.ആർ. േലാകവ=ാപകമായി 

 
40 https://www.thehindu.com/news/national/no-preference-for-make-in-india-in-world-
bank-project-to-curb-covid/article32655167.ece  



 
  
 

 
 

35 

മഹാമാരി: കട*ുകയ-.ിനു0 മറ  
േകാവി&-19 വ*ാപനവും അ0ാരാ23 ധനകാര* 

5ാപന6ള8െട 2പതികരണവും 
 

LപവർTിnുu, േലാകബാ1് മാേനø െച†cu, ഒരു Lഗാ4് നïകൽ 

സംവിധാനമാf. 

 
2004 ഡിസംബർ 26 െല സുനാമിnുേശഷം, ഏqവും ബാധിതമായ Lപേദശaളിൽ 
ഇേVാേനഷ=, ഇV=, Lശീല1, മാലി ദiീH, െസാമാലിയ, സീെഷൽM ഇവ 
ഉൾെywിരുuു.41 ഈ രാജ=aൾെnല}ാം െപാതുജന േസവനaളcം 

mാപനപരമായ കഴിവുകളcമായി ബYെyടുTി, പുനർനിർäാണTിനും 
കരകയറലിനുമായി ബൃഹTായ നിേzപaൾ ലഭിZc. ഈ വാUപകൾ 
ഈ രാജ=aളിെല Lപാേദശിക ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനaെള ബാധിZc. 

ഇേVാേനഷ=യിൽ, Lപധാനമായും, േലാകബാ1ും എ.ഡി.ബി.യും ഉൾെyെടയുv 
എം.ഡി.ബി.കൾ പുനർനിർäാണ ആവശ=aേളാú േസാ°q് േലാണുകൾ 

െകാp് Lദുതഗതിയിൽ LപതികരിZc. 1.1 ബില=ൺ യു.എM.േഡാളർ മൂല=മുv 
(ഏകേദശം 8112 േകാടി രൂപ) േLപാജOú വാUപകൾെകാpും നയ 
പരിùകരണ സഹായ വാUപ െകാpും, േലാകബാ1് 
സiകാര=വïnരണTിനായും സാ�Tിക ഉദാരവïnരണെT 
സഹായിnുu പുതിയ ചwaൾnായും േLപരിyിZc. ഇതിനു േശഷമാf 
ഇേVാേനഷ= എí, വാതകം, േവദ=ുതി എuിവയിേüൽ േQq് സംരഭaളcെട 
സiകാര=വïnരണTിã അനുവദിnുu പുതിയ നിയമaൾ നിർäിZ|.42 

 
കൂടുതൽ സമീപ കാലT്, സുലാേവസി ഭൂക�Tിനും 2018 സുനാമിnും േശഷം, 

ദുരിതാശiാസ, പുനർനിർäാണ LപവർTനaൾnും ദീർഘ-കാല 
റിൈസലിയൻസിã താaാവുuതിനും േവpി, േലാകബാ1് 1 ബില=ൺ 
യു.എM.േഡാളർ (ഏകേദശം 7372 േകാടി രൂപ) സഹായം Lപഖ=ാപിZc. ഈ 
നിർ•ിû 1 ബില=ൺ യു.എM.േഡാളർ പാേnജുകളിൽ, ആശുപLതികൾ, 

വിദ=ാലയaൾ, പാലaൾ, േറാഡുകൾ, ൈഹേവകൾ, ജലവിതരണ 
സൗകര=aൾ തുടaിയവ ഉൾെyെടയുv നിർíായകമായ 
െപാതുസൗകര=aളcെടയും അടിmാനസൗകര= ആMതികളcെടയും 
പുനർനിർäാണTിനായി പരസഹായെമേന=യുv ഒരു പുതിയ അടിയVര 
വീെpടുnൽ പÜതി ഉൾെywിരുuു. ഇേVാേനഷ= ജിേയാെതർമൽ 
റിേസാåM റിMO മിqിേഗഷൻ േLപാജOú43, െസൻLടൽ സുലാേവസി 
റീഹാബിലിേqഷൻ ആൻ[ റീകൺMLടzൻ േLപാജOú, ഇേVാേനഷ= 
ഡിസാQർ റിൈസലിയൻM ഇനിേഷ=qീèM േLപാജOú44 എuിവ 
ദുരVTിനു േശഷം അനുവദിnെyw പÜതികളിൽ ചിലതാf. 

 
41 http://documents.worldbank.org/curated/en/194061468258308532/pdf 
/321540tsunamireport102020501public1.pdf 
42 https://www.brettonwoodsproject.org/2005/01/art-108058/  
43 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/14/world-bank-announces-
assistance-for-indonesia-natural-disaster-recovery-and-preparedness  
44 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166071  
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സWകാര; കXനികള5െട താYപര;Mൾ േZപാ[ാഹി6ി@ുക  

േകാവി[-19 LപതികരണെT സംബYിZിടേTാളം നിർíായകം എu 
തരTിൽ െമഡിnൽ ഉïപuaളcെട ഒരു പwിക ത†ാറാnിയ േµാബൽ 
പാൻഡമിO സൈ¶ െചയിൻ െനqiർnിെ4 (PSCN.) സഹ-കൺവീനർ 
കൂടിയാf േലാകബാ1്. ഈ മഹാമാരിേയാú ഫലLപദമായി 
Lപതികരിnുuതിã െമഡിnൽ സൈ¶കളcം ഉപകരണaളcം ആസൂLതണം 
െച†cuതിനും ആർ∞ിnുuതിനും ഭാരത സർnാരിെന 
പിVുണUnുuതിã േലാകബാ1് േലാകാേരാഗ= സംഘടനയുമായി േചർuു 
LപവർTിZcെകാpിരിnുകയാf.45 
 
േലാകTിെലവിെടയും ഏതു Mെകയിലിലും ഏതു വിതരണ ശൃംഖലയും 
ആOസM െച†cവാൻ ഡ’⁄ൂ.എZ്.ഒ.െയയും സiകാര= േമഖലാ 
പ1ാളികെളയും അനുവദിnുu ഒരു വിപണി ശൃംഖല സൃûിnുകയും 
മാേനø െച†cകയും െച†cuതാf PSCNെ4 ധർäം.46 േലാകബാ1്, ഈ 
െനqiർnിെ4 സഹ-കൺവീനർ എu നിലയിൽ, അ| ഇതിേനാടകം തെu 
േലാകെT�ാടും അടിയVിര ആേരാഗ= പിVുണ േLപാജOടുകൾn് 
ധനസഹായം നïകുuു എu| പരിഗണിnുേ�ാൾ അവർ  
സർnാരുകളcെട തീരുമാനaെള സiാധീനിnാനാവുu ഒരു mിതിയിലാf 
എu| നിMതർnമാf..  
 
ഇV=യിൽ, േകാവി[-19 അടിയVിര Lപതികരണവും ആേരാഗ= 
സംവിധാനaളcെട ത†ാെറടുycം േLപാജOടിെ4 ഘടകaളിെലാu്, 
േപåസണൽ െLപാwOടീè എകiിHെമ4് (PPE), ഓOസിജൻ െഡലിവറി 
സിQaൾ, മരുuുകൾ എuിവയുെട േശഖരണTിെ4 േതാ| വർÜിyിZcം, 

എOLടാ േപUെമ4cകൾ (ഹസാർ[ േപ, നûപരിഹാരTിനുv ഭാരത 
സർnാർ ചwaൾn് അനുരൂപമായി മരണം സംഭവിZാലുv 
ആനുകൂല=aൾ എuിവയുെട രൂപTിൽ) നïകി ൈവദ¢Ü=മുv 
ആേരാഗ= LപവർTകെര നിലനിർTിയും േകാവി[-19 മാേനø 
െച†cuതിനുv േശഷി െമZെyടുTാൻ ഭാരത സർnാറിെന 
പിVുണUnുക എuതാf. േലാകബാ1ിെ4 സiാധീനവും വിവിധ 
േഫാറaളിൽ അതിനുv പ1ും പരിഗണിnുേ�ാൾ, െമഡിnൽ 
സൈ¶കളcെട േശഖരണം േപാെലയുv ഗുരുതരമായ വിഷയaളിൽ 
അതിനുpാകാവുu സiാധീനെT അവഗണിnാൻ Lപയാസമാf. 

ഡാ]യുെട ഉപേയാഗം 

േലാകബാ1് ഈ മഹാമാരിെയ ആേരാഗ= സംവിധാനaളcെട മാേനøെമ4ിെ4 

ഭാഗമായി ഡാq േശഖരിnാൻ ഉപേയാഗിnുകയാf. ഇതിൽ വ=êിപരമായ 

 
45 Para 22, Page 12 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/466861585949433867/pdf/India-COVID-19-
Emergency-Response-and-Health-Systems-Preparedness-Project.pdf  
46 https://www.weforum.org/COVID-19-action-platform/projects/pandemic-supply-chain-
network-pscn  
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ഡാqയുെടയും േദശീയ നിയമTിേലാ ഭരണTിേലാ കടuുവuിwില}ാT 
ഡാqയുെടയും ഒരു േശഖരം ഉൾെyടുuു. അടുT േലാക വികസന റിേyാർw്, 
202147 "ഡാq െമZെyw ജീവിതaൾn്" (Data for Better Lives) എuതിലാf 
ഊuൽ നïകുu| എu| വളെര Lപസêമാf. േലാക വികസന 
റിേyാർw് േലാകബാ1ിെ4 വി´ാനപരമായ LപവർTനം നിറേവqcu 
ഒuാf. ഡാq അവഗണിnാനാവാT ഒരു അവശ= േമഖലയാെണuും 
Lപസêമായി നിലനിൽnുuതിã അതിൽ ൈകകടേTp| 
അത=ാവശ=മാകുuതാെണuും അവർ കാണുuു എu| വ=êമാf.  
 
പുതിയ ഡാq ത†ാറാnുകയും ചൂഷണം െച†cകയും െച†cെമuുv| 

േലാകബാ1് പിVുണേയാെടയുv േകാവി[-19 വാUപകളിൽ Lപകടമാf. 

േലാകബാ1് പിVുണUnുu ഇV=യുെട േകാവി[-19 സാമൂഹ= സുരzാ 
Lപതികരണ പരിപാടി തiരിതെyടുTൽ (Accelerating India’s COVID-19 Social 
Protection Response Program) അതിെ4 നയ േരഖയിൽ ഇaെന 
LപMതാവിZിരിnുuു: "പര�രയിെല ആദ= െഡവലHെമ4് േപാളിസി 
ഓyേറഷനു (DPO) കീഴിൽ പിVുണUnെyടുu പരിപാടിയുെട ഭാഗTിã 
പുതിയ ഡാqയുെട േശഖരണം ആവശ=മായി വരുuതല}, മറിZ് ഇടെപടുu 
നിലവിലുv വിവിധ സാമൂഹ= സുരzാ േLപാLഗാമുകൾnായി േശഖരിZ 
നിലവിലുv ഡാqെയ പുർíമായി ആLശയിnുuതാf. എuിരുuാലും, 

പര�രയിെല രpാമെT ഡി.പി.ഒ.Un് േകാവി[-19 വ=ാപനം ൈകകാര=ം 
െച†cuതുമായി ബYെyw് കൂqൻ വ=ാHതികളിലുv വ=êിപരമായ 
ഡാq, വ=êിപരമായി തിരിZറിയാനാവുu വിവരaൾ, സംേവദനzമമായ 
ഡാq എuിവ േശഖരിnുകയും ൈകമാqം െച†cകയും ഉപേയാഗിnുകയും 

െച†cuതിനുv സാÜ=തയുp്. അ| അTരം ഡാqയുെട നിയമവിേധയവും, 

അനുേയാജ=വും ആനുപാതികവുമായ ഉപേയാഗവും സംMകരണവും 
ഉറycവരുTുuതിനുv നടപടികൾ േദശീയ നിയമTിേലാ ഡാqാ ഭരണ 
ചwaളിേലാ ഉൾേZർTിwcvേതാ അെല}1ിൽ ആേരാഗ= വിവര 
സംവിധാനTിൽ പതിവായി േശഖരിnുuേതാ ൈകകാര=ം െച†cuേതാ 

അല}ാTതായ സാഹചര=aൾnു കീഴിലായിരിnും."48 

 
അേതാെടാyം, േലാകബാ1് പിVുണUnുu ഇV= േകാവി[-19 അടിയVിര 
Lപതികരണ ആേരാഗ= സംവിധാന ത†ാെറടുnൽ േLപാജOടിനു കീഴിൽ, 

േLപാജOടിെ4 നടTിy്, മാേനøെമ4്, േശഷി െകwിyടുnൽ, േമൽേനാwം, 

വിലയിരുTൽ എuിവUnായുv ആേരാഗ= കുടുംബേzമ 
മLVാലയTിെ4 ഡിസീM സർവയലൻM ¶ാq്േഫാമിലൂെട ഭാരത 
സർnാറിെ4 േകാവി[-19 മഹാമാരിUnുv ത†ാെറടുycം 
Lപതികരണവും െമZെyടുTുuതിനായി േLപാജOú നിർÖിത ബുmിയും ബിÜ 

 
47 https://consultations.worldbank.org/consultation/wdr2021  
48 Page 23; http://documents1.worldbank.org/curated/en/685311589767271707/pdf/India-
Accelerating-Indias-COVID-19-Social-Protection-Response-Program.pdf  
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ഡാÉാ അനലിÉി|സും ഉൾെ_െടയുu സാേxതികവിദ2 

Hപേയാജനെ_ടുcുeതാW.49 

നിലവിലു2 വാOപകളിെല മാ]Mൾ  

 
േലാകബാ1് േകLò, സംmാന തലaളിൽ നടuുവരുu ആേരാഗ=, 

വിദ=ാഭ=ാസ, സാമൂഹ= സുരzാ േLപാജOടുകൾ മുേഖന ഭാരത സർnാറിെല 
പിVുണZ് വരികയാf. ഈ LപവർTനaൾ മഹാമാരിnായി ആേരാഗ=, 

വിദ=ാഭ=ാസ, സാമൂഹ= സുരzാ സംവിധാനaെള ശêിെyടുTുuതിനുv 

അനുബY നിേzപaൾ Lപദാനം െച†cuു. ആേരാഗ= അടിയVിരാവmയുെട 
സാമൂഹ=വും സാ�Tികവുമായ Lപത=ാഘാതaളcെട ലഘൂകരണെT 
പിVുണUnുuതിനായി 500 ദശലzം യു.എM.േഡാളർ (ഏകേദശം 3686 

േകാടി രൂപ) ഇ4ർനാഷണൽ െഡവലHെമ4് അേസാസിേയഷൻ (IDA) 
ക=ാൻസേലഷനുകൾ െഡവലHെമ4് േപാളിസി െLകഡിq് (DPC) ആയി റീകäിq് 
െച†ാൻ ഭാരത സർnാർ േലാകബാ1ിേനാú അഭ=ർìിZിwcp്. ഇ| 
നിലവിലുv വാUപകളിലും തിരിZടവുകളിലും ഒരു മാqം എu് 
അർìമാേയnാവുuതാf.  

സWകരാര;, ബഹുക_ി ഫLുകള5െട ര_കർ1ാ@ൾ 

േകാവി[-19 LപതിസYി ഭാരത സർnാരിെ4 LപതികരണTിനുv 
പിVുണയായി വികസന പ1ാളികളcെട ഏേകാപിതമായ ഒരു 
സiരുnൂwലിã Lപേചാദനമായിwcp്. സാമൂഹ= സുരzാ 
LപതികരണTിനുv േലാകബാ1് പരിപാടിയിൽ LഫØ് ഏജൻസിയായ 
ഏജൻെസ Lഫാൻെസ െഡ െഡവലHെമ4് (AFD)ൽ നിuുv 200 ദശലzം 
യൂേറാ (ഏകേദശം 1732.8 േകാടി രൂപ) ജർäൻ െLകഡിqാൻQാൾw് ഫുർ 
വീെഡറൗ°ബൗ (KfW) യിൽ നിuുv 460 ദശലzം യൂേറാ (ഏകേദശം 
3985.5 േകാടി രൂപ) എuിവയുെട സമാVര ധനസഹായം ഉൾെyടുuു. ഇ| 
ഭാരത സർnാരിെ4 സാമൂഹ= സംരzണ LപതികരണTിനുv ഏഷ=ൻ 
െഡവലHെമ4് ബാ1ിൽ (ADB) നിuുv 1 ദശലzം യു.എM. േഡാളർ 
(ഏകേദശം 7376.6 േകാടി രൂപ) സമാVര ധനസഹായTിã പുറേമയാf. 

ജാyനീM ഇ4ർനാഷണൽ േകാഓപേറഷൻ ഏജൻസി (JICA), ന=ൂ 
െഡവലHെമ4് ബാ1് (NDB) എuിവയും സമാVര ധനസഹായTിനുv 
സാÜ=ത അേനiഷിnുകയാf. 

സാ�Tികരംഗം ദീർഘ വർഷaൾ മാò=Tിലായതിനു േശഷം, 2016ൽ ബാ1് 
ഓ° ജyാൻ വാണിജ= ബാ1ുകൾnായി തaൾ സൂzിnുu 
അnൗpുകളിേüൽ ഒരു െനഗqീè പലിശ നിരn് ചുമTുകയും അവരുെട 
ക=ാù സൂzിnുuതിã അവരിൽ നിu് ചാർø ഇടാnാൻ തുടaുകയും 
െചUതു എuുv| സൂചിyിnുu| ഇവിെട Lപേത=കം സംഗതമാf. ഈ 

 
49Page17; http://documents1.worldbank.org/curated/en/466861585949433867/pdf/India-
COVID-19-Emergency-Response-and-Health-Systems-Preparedness-Project.pdf  
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നടപടികൾ നിേzപെTയും വാUപകെളയും ഉേTജിyിnാൻ 
ഉേ•ശിZcvവയാf. 

വികസന നയ വാUപ േകLò, സംmാന സർnാറുകൾn് സാേ1തിക 
സഹായം അഥവാ െടOനിnൽ അസിQൻM (ടി.എ.) നïകുuതും 
ആവശ=മാnുuു. ടി.എ.Unായി അധിക ഫpുകൾnായി േലാകബാ1് ബിൽ 
ആ4് െമലിൻഡ ഫൗേpഷനുമായും ചർZയിലാf. ഈ ഫൗേpഷെ4 50 

ദശലzം യു.എM. േഡാളർ ജീവകാരുണ= സംരംഭaൾ എLപകാരമാf 
േകവലം ജീവകാരുണ=Tിã ഉപരിയാകുuൈതu് ദ 
േനഷൻവിശദീകരിZിwcp്.50 

ഇ| Lപധാനമായും "വികസനTിã പരമാവധി ധനസഹായം" എu 
േലാകബാ1് സമീപനTിã അനുരൂപമാf. സുmിര വികസന ലz=aൾ 
ൈകവരിnുuതിനുv ബില=ൻM ടു Lടില}⁄ൻM, ഇേyാൾ മാOസിൈമസിം¢ 
ഫിനാൻM േഫാർ ഡവലHെമ4് (MFD) എuീ ശീർഷകaളിലുv 
അജpUnു കീഴിൽ െ’ൻഡ[ ഫിനാൻസും െപാതു സiകാര= പ1ാളിTaളcം 

(PPPകൾ) Lപധാന ഉപകരണaളായി ഉപേയാഗിnെyടുകയാെണ1ിലും, 

ഇവUn് പര�രാഗത െപാതു സംഭരണേTnാൾ കൂടുതൽ െമZമായി 
വികസന േLപാജOടുകൾ െഡലിവർ െച†ാൻ സാധിnുെമuതിേനാ 
െഡലിവർ െച†cെമuതിേനാ ഒരു െതളിവുമില}. സുmിര വികസന ലz=aൾ 
ൈകവരിnുuതിനുv ബില=ൻM ടു Lടില}⁄ൻM, ഇേyാൾ മാOസിൈമസിം¢ 
ഫിനാൻM േഫാർ ഡവലHെമ4് (MFD) എuീ ശീർഷകaളിലുv 
അജpUnു, കീഴിൽ െ’ൻഡ[ ഫിനാൻസും െപാതു സiകാര= 
പ1ാളിTaളcം (PPPകൾ) Lപധാന ഉപകരണaളായി 
ഉപേയാഗിnെyടുകയാെണ1ിലും, ഇവUn് പര�രാഗത െപാതു 
സംഭരണേTnാൾ കൂടുതൽ െമZമായി വികസന േLപാജOടുകൾ െഡലിവർ 
െച†ാൻ സാധിnുെമuതിേനാ െഡലിവർ െച†cെമuതിേനാ ഒരു 
െതളിവുമില}.51 
 
േലാകബാ1് Lഗൂy് ഒരു പുതിയ െഹൽT് എമർജൻസി Lപിേy[െന£് ആ4് 
െറMേപാൺM മൾwി-േഡാണർ ഫp് mാപിnാൻ പÜതിയിടുകയാf. 

പുതിയ ഫpിെ4 ഉേ•ശ=ം മഹാമാരിയുെട അടിയVിര ആേരാഗ= 
Lപത=ാഘാതaേളാú Lപതികരിnുകയും രാജ=aളcെട സാ�Tിക 
ഉയിർെTഴുേuïപിã ആnം കൂwcകയും െച†cക എuുvതാf. എല}ാ 
േഡാണർ രാജ=aളിൽ നിuുമുv സംഭാവനകൾnായി ഇേyാൾ 
തുറuിwിരിnുu പുതിയ െഹൽT് എമർജൻസി Lപിേy[െന£് ആ4് 
െറMേപാൺM മൾwി-േഡാണർ ഫpിെ4 mാപക േഡാണറാകുuതിനുv 

തaളcെട താïപര=ം ജyാൻ ഇതിേനാടകം LപകടിyിZcകഴിîിwcp്.  
 
ഫpിെ4 ആേഗാള മാേനജറായി േലാകബാ1് ഉയർuുവരുuതായാf 

കാണുu|. മു�് കാലാവmാ വ=തിയാന ഫpുകളcെടയും ഇേyാൾ 

 
50 https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/  
51 http://www.ipsnews.net/2020/08/world-banks-mobilizing-finance-development-not-
financing-development/ 
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േകാവി[-19 ധനസഹായTിെ4യും കാര=Tിൽ, േലാകബാ1ിെ4 

വ=ാപകമായിെnാpിരിnുu പ1ും ധർäaളcം, അേതാെടാyം ആേഗാള 
ഫpുകൾ എaെന ചാനൽ െച†െyടുuു എuതിെ4 രzകർTാവായി 
മാറി Lപസêമായി നിïnുuതിനുv അതിെ4 Lശമaളcം Lപകടമാf. 

ദൂരVനിവാരണ, വികസന ധനസഹായTിെ4 േപരിൽ ആേഗാള 
േകാർപേറqcകളcെടയും വികസിത സ�≥ വ=വmകളcെടയും 

താïപര=aളcമായി ഒTുേപാകാനാf േലാകബാ1് Lശമിnുu|.  

നിതാ$ ജാZഗതയാa സWാതZ$1ിെG വില  

 
േകാവി[-19 LപതിസYിേയാú ഏqവും ആദ=ം LപതികരിZ ഏജൻസികളിൽ 
ചിലവ എം.ഡി.ബി.കളായിരുuു. െകാേറാണ ൈവറM മഹാമാരിയുെട 
ആേരാഗ=സംബYവും സാ�Tികവുമായ ഫലaൾ ൈകകാര=ം 
െച†cuതിã അതിെ4 കzി രാLûaെള സഹായിnുuതിã “150 
ബില=ൺ യു.എM.േഡാളർ (ഏകേദശം 1105905 േകാടി രൂപ) അടുT 15 
മാസaൾെകാp്” വിന=സിnുവാൻ േലാകബാ1ിനു സാധിnുെമu് 2020 
മാർZിൽ േലാകബാ1് Lപസിഡ4് േഡവി[ മാൽപാ£് Lപഖ=ാപിZിരുuു.52 
 

അേത സമയT്, േവഗേമറിയ സാ�Tികവും സാമൂഹികവുമായ 
കരകയറലിനുv ഒേരെയാരു വഴിയായി അവർ കാണുu, ഘടനാപരമായ 
പരിùകരണaെള സംബYിZcv അവരുെട കൂടുതൽ വിശാലമായ 
അജpെയnുറിZ് ഈ mാപനaൾn് വ=êതയുp്. ഈ 
ധനസഹായaൾ, അവയുെട കൂെടയുv നയ പരിùകരണaെള 

സംബYിZcv പര=ാേലാചനUn് ഒwcംതെu സമയമില}ാT ഫാQ് Lടാn്, 
അടിയVര ധനസഹായaളായാf അംഗീകരിnെyw|. 

എuിരുuാൽേyാലും, ഈ പിVുണ Lഗാ4cകളcെട രൂപTിലല}, മറിZ് 
വാUപകളcെട രൂപTിലാf. എuിരിnിലും ഈ വാUപകൾn് നäൾ 

പലിശ അടUേnpതുp്, ഇ| ഇV=യുെട ബാഹ= വാUപയുെട കൂwTിൽ 
കണnാnെyടുകയും െച†cം. േലാകബാ1് വാUപകൾn്, കäിq്െമ4് 
ചാർø േറq് Lപതിവർഷം അൺവി|േLഡാൺ ൈഫനാൻസിõ ബാലൻസിേüൽ 
ഒരു ശതമാനTിെ4 പകുതി (1%െ4 1/2) മുതൽ Lപതിവർഷം ഒരു 
ശതമാനTിെ4 കാൽ ഭാഗം (1%െ4 1/4) വെര വ=ത=ാസെyടുuു. എ.ഡി.ബി. 
വാUപകൾn്, Lപതിവർഷം 0.15% കäിq്െമ4് ചാർജാf അടUേnp|.  

ഈ ധനസഹായaൾ നയരൂപീകരണTിലുv എം.ഡി.ബി.കളcെട സiാധീനം 
ഏകീകരിnുuതിനും, അaെന േദശീയ ഭരണപÜതിയും സ�ദi=വmയും 
മൗലികമായി മാqcuതിനും ഉപേയാഗിnെyടുuു. എല}ാവർnുമുv 
ആേരാഗ= പരിരzയും, സാമൂഹിക സംരzണ നയaളcം, ആേരാഗ= 
നയവും, വിവരaളcെട േശഖരണവും ഉപേയാഗവും േപാെലയുv 

 
52 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-g20-worldbank/world-bank-
could-deploy-150-billion-over-15-months-in-coronavirus-battle-idUSKBN21A2ZX  
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Lപധാനെyw നയ തീരുമാനaൾ െപാതുജനaൾെyw വാദLപതിവാദaേളാ 
സാധാരണയായി െപാതുജനaളcെട അറിവുേപാലും കൂടാെതേയാ 
േവഗതേയറിയ ഒരു രീതിയിൽ തീരുമാനിnെyടുuു.  
 
ഇ| സിവിൽ സമൂഹവും, Lപmാനaളcം, ആOടിവിQcകളcം, 

ഐ.എ°.ഐ.കളcെട LപവർTനaെള കുറിZcv വിവരaൾ 

േശഖരിnുuതിലും ആ അറിè വ=ാപനം െച†cuതിലും Lപേത=ക ഗൗരവവും 

തീz്ണമാേnpതിã സവിേശഷമായ Lപാധാന=ം നïകുuു. നäുെട െപാതു 
ജീവിതെT സംബYിZിടേTാളം നിർണായകമായ വിഷയaളിൽ 
െപാതുവായേതാ നിയമനിർäാണ സഭകളിെലേയാ സംവാദaളcം 
ചർZകളcം നടnാതിരിnുേ�ാൾ അ| ജനാധിപത=െT തുര1ം വUnലാf. 

വികസiര േലാകെT�ാടുമുv െനqiർnുകൾ ഐ.എ°.ഐ. ധനസഹായം 
കൂടുതൽ സൂz്മമായി നിരീzിnുuതിനും അTരTിൽ ധനസഹായം 
ലഭിnുu LപവർTനaൾnും േLപാജOടുകൾnും പാർലെമ4റി േമൽേനാwം 

ഉറyാnുuതിനുമായി ഒരുമിZ് വേരp| ആവശ=മാf.  

 
രാLûമീമാംസകനായ ഹേരാൾ[ ലാMകിയുെട ഭാഷയിൽ പറയുകയാെണ1ിൽ 

"നിതാV ജാLഗതയാf സiാതLVTിെ4 വില." മാLതമല} "പൗരüാരുെട 
ആ¨ാഭിമാന േബാധമാf നിയമTിെ4 അzരേTnാൾ അവർnുv 
ഏqവും ഉറZ സംരzണം."  
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അനുബ34ൾ 
 

അനുബaം 1: ഓേരാ gാപന^ിെSയും 
അ6ൗiബിളി1ി െമ6ാനിസ^ിെS വിശദാംശ;ൾ: 

 
േലാക ബാ&് 
അ"ൗ$ബിളി(ി െമ"ാനിസം: ഇൻ2െപ4ൻ പാനൽ  

ഒരു പരാതി ഫയൽ െച=>?തിനു@ വിശദാംശDൾ: https://www.inspectionpanel.org/how-
to-file-complaint  
ഇെമയിൽ: ipanel@worldbank.org  

 
ഏഷ*ൻ െഡവല/െമ1്  ബാ&് 
അ"ൗ$ബിളി(ി െമ"ാനിസം: കംGയൻ2 റിവIൂ പാനൽ  
ഒരു പരാതി ഫയൽ െച=>?തിനു@ വിശദാംശDൾ: 

https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/how-file-complaint  
ഇെമയിൽ: crp@adb.org  
 

ഇ1ർനാഷണൽ ൈഫനാൻ9 േകാർ:േറഷൻ (IFC) 
അ"ൗ$ബിളി(ി െമ"ാനിസം: കംGയൻ2 അൈഡMസർ ഓംബുPമാQ  
ഒരു പരാതി ഫയൽ െച=>?തിനു@ വിശദാംശDൾ: 

http://www.caoombudsman.org/howwework/filecomplaint/   
ഇെമയിൽ: cao@worldbankgroup.org  

 
ഏഷ*ാ ഇൻBഫാ9BടDചർ ഇൻെവF്െമ1് ബാ&്  
അ"ൗ$ബിളി(ി െമ"ാനിസം: േSപാജUV-അഫUടP പീZിൾ2 െമ"ാനിസം 

ഒരു പരാതി ഫയൽ െച=>?തിനു@ വിശദാംശDൾ: https://www.aiib.org/en/about-
aiib/who-we-are/project-affected-peoples-mechanism/how-we-assist-you/index.html  
ഇെമയിൽ: ppm@aiib.org  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
 

43 

മഹാമാരി: കട*ുകയ-.ിനു0 മറ  
േകാവി&-19 വ*ാപനവും അ0ാരാ23 ധനകാര* 

5ാപന6ള8െട 2പതികരണവും 
 

അനുബaം 2: േകാവിE-19 ൽ നിB് കരകയറുBതിനു= 

സഹായമായി മൾDിലാ1റൽ െഡവലYെമS് ബാ&ുകളിൽ 

നിBും ഇ`H സnീകരിbിDM= സഹായധന;ളMെട 

വിശദാംശ;ൾ  

 
mാപനം: േലാക ബാ1് 
േLപാജOടിെ4 േപÿ: ഇV=ാ േകാവി[-19 എമർജൻസി െറMേപാൺM ആൻ[ 

െഹൽT് സിQംM Lപിെyേയ[െന£് േLപാജOú 
േമഖല: ആേരാഗ= േമഖലാ LപവർTനaൾ  
ഫpിംഗിെ4 തരം: വിവിധമുഖ േLപാLഗമാqിO സമീപനം 
തുക (യു.എM. േഡാളർ): 1 ബില=ൺ (ഫാQ് Lടാn് േകാവി[-19 ഫസിലിqി 
(എ°.ടി.സി.എ°.) nു കീഴിൽ 350 യു.എM. േഡാളറും ഐ.ബി.ആർ.ഡി. യിൽ 

നിu് 650 യു.എM. േഡാളറും) 

അംഗീകാരം ലഭിZ തീയതി: 2 ഏLപിൽ, 2020 
സംഘ തലവൻ: െറാണാൾ[ ഉെപന=ൂ മുതാസ, സുേരù കുൻഹി െമാഹä≥  

േLപാജOടിെ4 ലി1്: http://documents1.worldbank.org/curated/en/466861585949433867/pdf/India-

COVID-19-Emergency-Response-and-Health-Systems-Preparedness-Project.pdf 
 
   
  

 
mാപനം: േലാക ബാ1് 
േLപാജOടിെ4 േപÿ: ഇV=യുെടേകാവി[-19 സാമൂഹിക സംരzണ Lപതികരണ 

പÜതി തiരിതെyടുTുuു  
േമഖല: സാമൂഹിക സംരzണം 
ഫpിംഗിെ4 തരം: വികസന നയ വാUപ 
തുക (യു.എM. േഡാളർ): 750 ദശലzം 

അംഗീകാരം ലഭിZ തീയതി: 14 െമU, 2020 
സംഘ തലവൻ: Lശയന ഭwാചാര=, അംLബിù ഷാഹി, ൈകiസർ എം. ഖാൻ  

േLപാജOടിെ4 ലി1്: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-

detail/P173943#abstract 
   
  

 
mാപനം: IFC 
േLപാജOടിെ4 േപÿ: RSE COVID JK Paper 
േമഖല: 
ഫpിംഗിെ4 തരം: റിയൽ െസOടർ ൈLകസിM െറMേപാൺM ഫസിലിqി  
തുക (യു.എM. േഡാളർ): 34.40 ദശലzം 

അംഗീകാരം ലഭിZ തീയതി: ജൂൺ, 2020 
സംഘ തലവൻ: General IFC Inquiries, IFC Communications, Telephone: +1-202-473-3800, Fax: +1-

202-974-4384 
േLപാജOടിെ4 ലി1്: https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SII/43078 
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mാപനം: ഏഷ=ൻ െഡവലHെമ4്  ബാ1് 
േLപാജOടിെ4 േപÿ: േകാവി[-19 ആOടീè െറMേപാൺM ആൻ[ 

എOMെപൻഡിZർ സേyാർw് േLപാLഗാം (CARES) 
േമഖല: ആേരാഗ= പരിപാലനം, സാമൂഹിക സംരzണം, െതാഴിൽ, െപാതു 
േമഖലാ മാേനøെമ4്  
ഫpിംഗിെ4 തരം: വാUപ, സാേ1തിക സഹായം 
തുക (യു.എM. േഡാളർ): 1.5 ബില=ൺ യു.എM. േഡാളർ (വാUപ 1 500 
ദശലzം യു.എM. േഡാളർ വാUപ 2 1 ബില=ൺ യു.എM. േഡാളർ) 
അംഗീകാരം ലഭിZ തീയതി: ഏLപിൽ, 2020 
സംഘ തലവൻ: മിLത, സബ=സാചി, ദzിേണഷ=ൻ ഡിyാർúെമ4് 
േLപാജOടിെ4 ലി1്: https://www.adb.org/projects/54182-001/main#project-pds 
   
  

 
mാപനം: ഏഷ=ൻ െഡവലHെമ4്  ബാ1് 
േLപാജOടിെ4 േപÿ: ഇV=യിെല സാർവLതിക ആേരാഗ= പരിരz: Lപധാൻ മLVി 
ജൻ ആേരാഗ= േയാജനയുെട നടyിലാnലിെന പിVുണUnുuു 
േമഖല: ആേരാഗ= േമഖലാ വികസനവും പരിùകരണവും 
ഫpിംഗിെ4 തരം: സാേ1തിക സഹായ സവിേശഷ ഫp് 
തുക (യു.എM. േഡാളർ): 200,000 യു.എM. േഡാളർ  

അംഗീകാരം ലഭിZ തീയതി: 14 െമU, 2020 

സംഘ തലവൻ: ജിേയാõ േഹാ യുൻ; ദzിേണഷ=ൻ ഡിyാർúെമ4് 
േLപാജOടിെ4 ലി1്: https://www.adb.org/projects/54009-001/main#project-pds 
   
  

 
mാപനം: ഏഷ=ൻ െഡവലHെമ4്  ബാ1് 
േLപാജOടിെ4 േപÿ: Lപാേദശികം: േകാവി[-19 െ4 െപാwിycറെyടലിെന 

സംേബാധന െച†cuതിã സഹായിnുകയും െതേn ഏഷ=യിൽ പകർZ 

വ=ാധികേളാടുv ത†ാെറടുy് ശêിെyടുTുക 

േമഖല: വിദ=ാഭ=ാ േമഖലാ വികസനം - സാമൂഹിക സംരzണ Lപാരംഭaൾ; 

ആേരാഗ= േമഖല - പകർZ വ=ാധി നിയLVണം - ആേരാഗ= സംവിധാന വികസനം 

ഫpിംഗിെ4 തരം: സാേ1തിക സഹായ സവിേശഷ ഫp്  
തുക (യു.എM. േഡാളർ): 1.00 മില=ൺ യു.എM. േഡാളർ 

അംഗീകാരം ലഭിZ തീയതി: 20 േമU 2020 
സംഘ തലവൻ: േLശùത യൂണിക; ദzിേണഷ=ൻ ഡിyാർúെമ4് 
േLപാജOടിെ4 ലി1്: https://www.adb.org/projects/54201-001/main#project-documents 
   
  

 
mാപനം: ഏഷ=ാ ഇൻLഫാMLടOചർ ഇൻെവQ്െമ4് ബാ1്  
േLപാജOടിെ4 േപÿ: COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project 
േമഖല: ആേരാഗ= േമഖലാ LപവർTനaൾ  
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ഫpിംഗിെ4 തരം: സഹ-ധനസഹായ േLപാജOú, മുഖ= ൈഫനാൻസ=ർ- േലാക 

ബാ1് 
തുക (യു.എM. േഡാളർ): 500 ദശലzം യു.എM. േഡാളർ 

അംഗീകാരം ലഭിZ തീയതി: 7 െമU, 2020 
സംഘ തലവൻ: ഹരി ഭാMകർ, േLപാജOú ടീം ലീ[; hari.bhaskar@aiib.org 

േLപാജOടിെ4 ലി1്: https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/India-COVID-19-

Emergency-Response-and-Health-Systems-Preparedness-Project.html 
   
  

 
mാപനം: ഏഷ=ാ ഇൻLഫാMLടOചർ ഇൻെവQ്െമ4് ബാ1് 
േLപാജOടിെ4 േപÿ: COVID-19 Active Response and Expenditure Support (CARES) 
േമഖല: ആേരാഗ= പരിപാലനം, സാമൂഹിക സംരzണം, െതാഴിൽ, െപാതു 
േമഖലാ മാേനøെമ4്  
ഫpിംഗിെ4 തരം: സഹ-ധനസഹായ േLപാജOú, മുഖ= ൈഫനാൻസ=ർ- ഏഷ=ൻ 

െഡവലHെമ4്  ബാ1് 
തുക (യു.എM. േഡാളർ): 750 ദശലzം യു.എM. േഡാളർ 

അംഗീകാരം ലഭിZ തീയതി: ജൂൺ, 2020 
സംഘ തലവൻ: ഹരി ഭാMകർ, േLപാജOú ടീം ലീ[; hari.bhaskar@aiib.org 

േLപാജOടിെ4 ലി1്: https://www.aiib.org/en/projects/details/2020/approved/India-COVID-19-

Active-Response-and-Expenditure-Support.html   
  
 



െസnർ േഫാർ ഫിനാൻഷ ൽ അkൗ ബിലി ി 
(CFA) ധനകാര  sാപന ളിൽ സുതാര തയും 
സാമൂഹ  ഉtരവാദിtവും 
െമcെpടുtുnതിനു േവ ിയുll പയ ന െള 
നിേയാഗിkുകയും പിnുണ kുകയും െചy nു. 
ഈ േപാരാ tിൽ ഏർെpടുnതി  
പsാന െളയും, സംഘടനകെളയും, 
ആ ടിവിs കെളയും, 

വിദ ാർtികെളയും, യുവജന െളയും 
സഹായിkുnതിനു േവ ി ഗേവഷണവും, 
പചാരണ ള ം, പരിശീലന ള ം 

ആ ടിവിs കെളയും, 

വിദ ാർtികെളയും, യുവജന െളയും വിദ ാർtികെളയും, യുവജന െളയും 
സഹായിkുnതിനു േവ ി ഗേവഷണവും, 
പചാരണ ള ം, പരിശീലന ള ം 
ഉപേയാഗിkുകയും, നയ ൾ മാ വാനും 
ബാ ിങിെനയും സmദ വsെയയും കുറിc ll 
െപാതുജന സംവാദ ൾ മാ വാനും 
ഉപകരിkുn പചാരണ ളിൽ പെ ടുkുകയും 
െചy nു.

േദശീയവും അnർേdശീയവുമായ ധനകാര  
sാപന ള െട നിേkപ ൾ ഞ

െചy nു.

േദശീയവും അnർേdശീയവുമായ ധനകാര  േദശീയവും അnർേdശീയവുമായ ധനകാര  
sാപന ള െട നിേkപ ൾ ഞ
  നിരീkിkുകയും, ബാ ിം  േമഖലെയയും 
രാജ tിെn സmദ വsെയയും സ ാധീനിkുn 
നയ ളിൽ ഞ ൾ ഇടെപടുകയും, 
ശി പശാലകളിലൂെടയും ഹസ കാല 
േകാ സുകളിലൂെടയും ധനകാര  രംഗെt 
നിഗുഢതകൾ ഇലാതാkുകയും, അവ
  െപാതുജനtിെn പണം 
ഉപേയാഗിkുnതുെകാ ്, ബാ ുകെളയും സ

നിഗുഢതകൾ ഇലാതാkുകയും, അവ
  െപാതുജനtിെn പണം 
ഉപേയാഗിkുnതുെകാ ്, ബാ ുകെളയും സ
 kാരിെനയും, കൂടുതൽ സുതാര വും കണkു 
േബാധിpിkുവാൻ ബാധ sവും ആkുnതി  
പൗരnാെരയും ഞ ൾ ശkീകരിkുകയും 
െചy nു.




