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ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬-୩୧, ୨୦୨୩        

ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

୧୨

ସେମାନଙ୍କ ନରିାପତ୍ାର ଅଭାବ ପରିଲକି୍ତ ସେଉଥଲିା । ଆଜ ି ସେେ ି
ଦୃଷି୍ରୁ ସେମାସନ ସବଶ ୍ ଉତ୍ମ ସି୍ତସିର ଅଛନି୍ ଏବଂ ଅସନକ େବୁଧିା 
େସୁ�ାଗ ପାଇପାରୁଛନି୍ । ତାୋ ଆଥଥିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ସ�ସକୌଣେି ପ୍ରକାର 
ନରିାପତ୍ା ସୋଇଥାଉ । େରକାର ବତ୍ତ୍ତମାନ ସଦଶର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙ୍କ 
ଦାୟିତ୍ୱ ନଜି ମଣୁ୍ଡକୁ ସନଇଛନି୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ାକୁ 
ୋକାର କରୁଛନି୍ । ତାୋ ଏକ ବାେଗେୃର ମାଲିକାନାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ୋକାର 
କରିବା ସୋଇଥାଉ ଅଥବା ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ସଲାକମାନଙ୍କ ଉପାଜତ୍ତନ ବୃଦ୍ି 
ସୋଇଥାଉ। ସେେ ି ଦଗିସର େରକାର ଅସନକ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତସକୈନ୍ଦକି 
ନୀତ ି ପ୍ରଣୟନଠାରୁ ସନଇ େମାଜ ବସିରାଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବରୁିଦ୍ସର ଦୃଢ଼ 
କା�ତ୍ତ୍ୟାନୁଷା୍ନ ଗ୍ରେଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନସର ନରିାପତ୍ାର ଭାବନା େଷିୃ୍ 
କରିବା ସୋଇଥାଉ; ଏସବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ ସମାଦୀଙ୍କ ସନୃତ୍ୱସର 
ପରିଚାଳତି ଭାରତ ଏେ ିଦଗିସର ଅସନକ େକାରାତ୍ମକ ପଦସକ୍ପ ଗ୍ରେଣ 
କରିଛି । େରକାରଙ୍କ ଏେଭିଳ ିଅସନକ ଉପକ୍ରମ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ପରିବାରଙ୍କ 
ଜୀବନ ଉପସର ଉସଲେଖନୀୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ସଦଶର ଶୀରତ୍ତ ସନତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ 
�ାୋକୁ ପବୂତ୍ତରୁ ଅଣସଦଖା କରା�ାଇ ଆେଥୁଲିା । ଭାରତର ବତ୍ତ୍ତମାନର 
ସନତୃତ୍ୱ ଦାରିଦ୍୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ନମିସନ୍ ବାସ୍ତବଧମତ୍ତୀ କା�ତ୍ତ୍ୟପନ୍ା ଗ୍ରେଣ 
କରିଛନି୍ ଏନଂ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧସର ପବୂତ୍ତରୁ ସ�ଉ ଁସବାଝ ରଖା�ାଇଥଲିା 
ତାୋ ଲାଘବ କରିବା ଦଗିସର ପଦସକ୍ପ ଗ୍ରେଣ କରିଛନି୍ । ଏକ େନ୍ତୁଳତି 
ଓ ଆଦଶତ୍ତ େମାଜ ଗଠନ ସକବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁସେ ଁଏୋ େମୟର 
େବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଆହା୍ନ । ଏେ ିଦଗିସର େରକାର ଗ୍ରେଣ କରିଥବିା 
େିଦ୍ାନ୍ଗତ ପଦସକ୍ପ ୨୦୪୭ ମେିୋ େଦୁ୍ା ସଦଶକୁ ଏେ ିସ୍ୱର୍ଥିମ ସ୍ୱପ୍ନର 
ନକିଟତର ଦଗିସର ମଧ୍ୟ ସପ୍ରରିତ କରୁଛି । ୨୦୧୪ ମେିୋ ପବୂତ୍ତରୁ, ଦୀଘତ୍ତ 

ଦନି ଧରି ସଦଶର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙୁ୍କ େବୁ ସକ୍ତ୍ରସର େବୁଠାରୁ ଅଧକି ଦୁଃଖକଷ୍ 
େେ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିା । କନି୍ତୁ ୨୦୧୪ ମେିୋସର ଅନୁଷ୍ିତ ୋଧାରଣ 
ନବିତ୍ତାଚନସର ସ�ସତସବସଳ ସଦଶର ରାଜନୀତ ିଏକ ନୂଆ ସମାଡ଼ ସନଲା, 
ସେଥସିର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମିକା ନବିତ୍ତାେ କରିଥସିଲ । ଏେ ିକାରଣରୁ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁସକନ୍ଦ େରକାର ୋମଗି୍ରକ ଆଭିମଖୁ୍ୟ ଆପଣାଇ ବକିାଶର 
ନକ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଥସିଲ । ଏଥସିର େନୁଶିି୍ତ କରା�ାଇଥଲିା ସ� େମାଜର 
ଦୁବତ୍ତଳତମ ସ୍ାନସର ବେବାେ କରୁଥବିା ଗରିବ ସଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟସର 
ସ�ଭଳ ି ୋମାଜକି କଲ୍ୟାଣ ସ�ାଜନାର େଫୁଳ ପେଞ୍ ି ପାରିବ ଏବଂ 
ସେମାନଙୁ୍କ େମାଜ ବକିାଶର ମଖୁ୍ୟସ୍ାତସର ୋମିଲ କରା�ାଇପାରିବ 
�ଦ୍ାରା ସଦଶର ବକିାଶ �ାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବକି ସୋଇପାରିବ । ନୀତଗିତ ନଷି୍ପତି୍ 
ମାଧ୍ୟମସର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଳି୍ପେଂସ୍ାମାନଙୁ୍କ େମସ୍ତ ପ୍ରକାର େବୁଧିା ସ�ାଗାଇ 
ଦଆି�ାଇ ସେମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏେ ି ବକିାଶ �ାତ୍ରାସର େେଭାଗୀ ଭାସବ 
ଗ୍ରେଣ କରା�ାଇଛି । ସେେଭିଳ ି ସଦଶର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ ସ�ଉମଁାନଙ୍କ 
ପ୍ରତ ି ଇତ ି ପବୂତ୍ତରୁ ସକେ ି ସକୌଣେି ପ୍ରକାର େେସ�ାଗର ମସନାଭାବ 
ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କରିନଥସିଲ ଏସବ ସେମାନଙୁ୍କ ବକିାଶର ୋରଥୀ କରା�ାଇଛି । 

ଚଳିତ ବର୍ଗର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଅନୁକଳୂ କକନ୍ଦ୍ର 
ବକେଟ ସମ୍ପକ୍ଗକର ସାରା ବଶି୍ୱକର ଚର୍୍ଗା 

କେଉଛ ି। ବକିଶତି ଭାରତ ନମି୍ଗାଣ ଦରିକର 
ଏେ ିବକେଟ ସମସ୍ତଙୁ୍ ସାମର୍ଗ୍ୟ କ�ାରାଇବ ।

ବାସ୍ତବତା ଦୃଷି୍ରୁ ଏୋ କେଲା 
ନୂତନ ଭାରତ, �ାୋର ଅର୍ଗ, �ବୁ 
ଶକି୍ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା, 
ଏକ ଶରତ �ାୋ ମେଳିା ଶକି୍ର 
ଆକାଂକ୍ାକୁ ପରୂଣ କରିବ, 
କ�ଉଠଁାକର ରରିବମାନଙୁ୍ ଆରକୁ 
ଅଗ୍ରସର କେବାର ପ�୍ଗ୍ୟାପ୍ତ 
ସକୁ�ାର ମିଳିପାରିବ, ରରିବ ଏବଂ 
ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର କଲାକମାନଙ୍ ଆଶା 
ଆକାଂକ୍ା େି ଁଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ 
ଶୀର୍ଗକର ଅବସ୍ାପିତ କରିବ ।

-ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ



ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାଚାର         ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬-୧୧, ୨୦୨୩        ୧୩

ଚଳିତ ବର୍ଗର ବକେଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତର 
ମଳୂଦୁଆକ ୁଆେୁରି ସଦୃୁଢ଼ କରିଛ ି। ସମର୍ଗ 
ଭାରତ, ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତ, ଶକି୍ମାନ ଭାରତ 

ଏବଂ ରତମିାନ ଭାରତ ରଠନ ଦରିକର ଏୋ 
ଏକ ବରିାଟ ପଦକକ୍ପ ।

ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍୍ଗନଶୀଳ ଭାରତକର 
କଦଶର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ େୀବନର 
ପ୍ରତ ିସ୍ତରକର ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ପ୍ରବାେକର ପରିଣତ କୋଇଛନ୍ ି। 
ତାୋ ବକିାଶ କେଉ ଅରବା 
ପ୍ରବାେ କେଉ, ସାେସ କେଉ 
କମି୍ା ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରେଣର ସାମର୍ଗ୍ୟ 
କୋଇରାଉ । ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ଏବଂ 
ବକିଶତି ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର 
କରିବା ଦରିକର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଏକ 
ବଶିାଳ ଶକି୍ ପାଲଟିଛ ି।

-ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଅଥତ୍ତାତ୍, ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ ସୋଇଥାଆନ୍ତୁ ଅବା ଗରିବ ସରେଣୀ କମି୍ା ଉସଦ୍ୟାଗୀ 
ବଗତ୍ତ, େବକା ୋଥ ୍ ମାନେିକତାର େେତି େମସ୍ତଙୁ୍କ ବକିାଶର େେମାଗୀ 
କରା�ାଇଛି । ୨୦୧୪ ମେିୋ ଠାରୁ ସକନ୍ଦ େରକାର େମାଜର ସେେେିବୁ 
ବଗତ୍ତଙୁ୍କ େଶକ୍ତ କରିବା ନମିସନ୍ ପ୍ରୟାେ ଜାରି ରଖଛିନି୍ ସ�ଉମଁାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଇତ ିପବୂତ୍ତରୁ େରକାରୀ େୋୟତା ପାଇବା କଷ୍ୋଧ୍ୟ ଥଲିା ।  ଅମତୃ କାଳର 
ପ୍ରଥମ ୋଧାରଣ ବସଜଟସର ସଦଶର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଥତ୍ତ ନମିସନ୍ ଅସନକ 
ନଷି୍ପତି୍ ଗ୍ରେଣ କରା�ାଇଛି । ୭ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ପ�ତ୍ତ୍ୟନ୍ ଉପାଜତ୍ତନ ଉପସର 
ଜସିରା ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ାସର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ସଲାକମାନଙ୍କ ମନସର ପ୍ରବଳ 
ଉତ୍ାେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବକି କଥା । ବସିଶଶ କରି ୩୦ ବରତ୍ତରୁ କମ ୍
ଆୟୁବଗତ୍ତର �ବୁକ �ବୁତୀମାସନ, ସ�ଉମଁାସନ ନୂଆକରି ଚାକରିି କରିଛନି୍, 
କମି୍ା ନୂତନ ଭାସବ ବ୍ୟବୋୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍, ସେମାନଙୁ୍କ ନଜି ନଜିର 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାସର ଅଧକି ଟଙ୍କା େଞ୍ୟ କରିବା ନମିସନ୍ ଏୋ ଦ୍ାରା 
ସପ୍ରାତ୍ାେନ ମିଳପିାରିଛି । 
ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ମନ୍ କୀ ବାତ୍

ଜାତୀୟ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟସର ଏସବ ଭାରତର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାପକ 
ଉତ୍ାନ ଲକ୍୍ୟ କରା�ାଉଛି । ଦାରିଦ୍୍ୟ େୀମାସରଖାର ଦ୍ରୁତ ହ୍ାେ ଏୋର 
ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ସବାଲି କୁୋ�ାଇପାସର । ବତ୍ତ୍ତମାନ ଏୋ ସଦଶର ସମାଟ 
ଜନେଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧୬ ପ୍ରତଶିତକୁ ହ୍ାେ ପାଇଛି । �ଦ ିଏୋକୁ ସମାଟ 
େଂଖ୍ୟା େେିାବସର ସଦଖା�ାଏ ସତସବ ସଦଶର ସମାଟ ଜନେଂଖ୍ୟାର 
ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ ସବାଲି କୁୋ�ାଇପାସର । କୃରି ସକ୍ତ୍ର 
ସେଉ କମି୍ା କ୍ଦୁ୍ ଶଳି୍ପ ସକ୍ତ୍ର ସେଉ, ଅଥବା ସେବା ସକ୍ତ୍ରସର ନସିୟାଜତି 
ସଲାକମାନଙ୍କ କଥା କୁୋ�ାଉ, ସେମାସନ ସଦଶର ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟମ 
ବଗତ୍ତର ଅଂଶବସିଶର ଭାସବ ବସିବଚିତ ସୋଇଥାଆନି୍ । ସେମାନଙ୍କର 
ଆଶା ଆକାଂକ୍ାକୁ ଦୃଷି୍ସର ରଖ,ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ ସମାଦୀ ୭୪ତମ 

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦବିେ ପାଳନ ଅବେରସର ଲାଲକଲିୋର ମଞ୍ ଉପରୁ କେଥିସିଲ 
ସ� ଆଜରି ଦୁନଆିସର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ବୃତି୍ଧାରୀମାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଏକ ନାମ କମାଇବାକୁ େକ୍ମ ସୋଇପାରିଛନି୍ ।ଆମର ଡାକ୍ତରମାସନ, 
ଇଞି୍ନୟିରମାସନ, ଆଇନଜ୍ଞମାସନ ଏବଂ ସବୈଜ୍ଞାନକିମାସନ ଏଇ ମଧ୍ୟମ 
ବଗତ୍ତରୁ େି ଁଆେିଛନି୍ ଏବଂ ଦୁନଆିସର େନୁାମ ଅଜତ୍ତନ େେ ନଜିକୁ େପୁ୍ରତଷି ୍ିତ 
କରିପାରିଛନି୍ । ସେ କେସିଲ ସ� ଏୋ େତ ସ� ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ସଲାକମାନଙୁ୍କ 
�ାୋ ବ ିେସୁ�ାଗ ମିଳଥିାଏ ସେମାସନ ଏୋର େବୁନିସି�ାଗ କରିଥାନି୍ ଏବଂ 
ସେଇଥପିାଇ ଁ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ େରକାରୀ େସ୍ତସକ୍ପ ଠାରୁ େଦାେବତ୍ତଦା ମକୁ୍ତ 
ରେବିା େକାସଶ ଚାେିଥଁାନି୍। ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙୁ୍କ େଦାସବସଳ ନୂଆ ନୂଆ େସୁ�ାଗ 
ଏବଂ ମକୁ୍ତ ବାତାବରଣ ମିଳବିା ଉଚତି । ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ା  ଏବଂ 
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାସର ପରିଣତ କରିବା ନମିିତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ ସମାଦୀ 
ସନତୃତ୍ୱାଧୀନ ସକନ୍ଦ େରକାର ଗତ ୯ ବରତ୍ତ ଧରି ନରିବଚ୍ନି୍ନ ଭାସବ କା�ତ୍ତ୍ୟ 
କରିଆେଛୁନି୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ସଦଶର େସବତ୍ତାଚ୍ଚ ସନତୃତ୍ୱ ଭାରତର 
ୋମଥତ୍ତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍। ଦୀଘତ୍ତ େମୟ ଧରି ମଧ୍ୟମ 
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ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗପ୍ରଚ୍ଛଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

୧୪

ବଗତ୍ତଙୁ୍କ େମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ରୂସପ ଅଣସଦଖା କରା�ାଇ ଆେଥୁଲିା । ସଗାଟିଏ ଦୃଷି୍ରୁ 
ଏୋ ଧରିନଆି �ାଇଥଲିା ସ� ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଥତ୍ତରକ୍ା କରିବାକୁ ସକେ ି
ନାୋନି୍ ଏବଂ ଏେ ିବଗତ୍ତଙୁ୍କ �ାୋ କଛିି କରିବାର ଅଛି ତାୋ ସକବଳ ସେମାସନ 
େି ଁନଜିସ୍ୱ ୋଧନସର କରିସବ । ଏଥପିାଇ ଁସେମାନଙୁ୍କ ନଜିର େମସ୍ତ ଶକି୍ତ 
ଖଟାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥଲିା। ବତ୍ତ୍ତମାନ ସକନ୍ଦ େରକାର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ୋମଥତ୍ତ୍ୟକୁ 
ଚହିି୍ ପାରିଛନି୍ ଏବଂ ଏଥପିାଇ ଁ ସେମାନଙୁ୍କ େମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନରିାପତ୍ା 
ସ�ାଗାଇ ସଦଇଛନି୍ । ଆଜ ିସଦଶର କଠିନ ପରିରେମୀ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ ସଦଶକୁ 
ନୂତନ ଶୀରତ୍ତକୁ ପେଞ୍ାଇ ପାରିଛନି୍ । େରକାରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ସ�ାଜନାରୁ ମଧ୍ୟମ 
ବଗତ୍ତର ସଲାକମାସନ ବେୁ ମାତ୍ରାସର ଉପକୃତ ସୋଇପାରିଥବିାରୁ ଅସନକ 
ଦୃଷ୍ାନ୍ ରେଛିି ।  ୨୦୧୪ ମେିୋ ପବୂତ୍ତରୁ ୧ ଜବି ି ଡାଟାର ମଲୂ୍ୟ ୨୫୦ 
ଟଙ୍କା ଥଲିା �ାୋକ ିଆଜ ି୧୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ ୍ମଲୂ୍ୟସର ଉପଲବ୍ଧ ସେଉଛି 
। ଆଜ ି ସଦଶର ଜସଣ ନାଗରିକ ୋରାୋରି ୨୦ ଜବି ି ଡାଟା ବ୍ୟବୋର 
କରୁଛନି୍ । �ଦ ିଏୋର ମଲୂ୍ୟକୁ େେିାବ କରା�ାଏ, ସତସବ ଜସଣ ବ୍ୟକି୍ତ 
ୋରାୋରି ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା େଞ୍ୟ କରିପାରୁଛନି୍ । ପବୂତ୍ତରୁ ସଗାଟିଏ ମଧ୍ୟମ 
ବଗତ୍ତର ପରିବାର ବସୟାସଜ୍ୟଷ ୍ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁପବୂତ୍ତରୁ ମାେକୁ ୧୦୦୦ରୁ 
୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ�ତ୍ତ୍ୟନ୍ ଔରଧ କଣିବିା େକାସଶ ବ୍ୟୟ କରୁଥସିଲ । ସ�ଉ ଁ
ଔରଧ ବଜାରସର ୧୦୦ ଟଙ୍କାସର ଉପଲବ୍ଧ ତାୋ ଏସବ ଜନ ଔରଧ ି
ସକନ୍ଦସର ମାତ୍ର ୧୦- ୨୦ ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟସର େେଜସର ମିଳପିାରୁଛି ।  ଆଜ,ି 
ଏେ ିଜନ ଔରଧ ିସକନ୍ଦ ଜରିଆସର ସଦଶର ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ସଲାକମାସନ 
ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ସକାଟି ଟଙ୍କା େଞ୍ୟ କରିପାରୁଛନି୍। ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ସଗାଟିଏ 
ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରୂଣ କରିବା ନମିସନ୍ େେରାଞ୍ଳସର ଅସନକ ପ୍ରକାର 
ବାେଗେୃ ଋଣ ପ୍ରଦାନ େବୁଧିା ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଥଲିା । ‘ସରରା’ ଆଇନର 
ପରିେର େମ୍ପ୍ରୋରିତ ସେବା ଫଳସର, ବତ୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର 
ସଲାକମାନଙ୍କ ବରତ୍ତ ବରତ୍ତର କଷ୍ ଅଜଥିତ ଉପାଜତ୍ତନକୁ ଏକ ବସିଶର ବଗତ୍ତ ଚାପି 
ରଖ ିପାରିସବନାେି ଁ । ସରରା ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ସଲାକମାନଙ୍କ ମନସର ଏକ 
ନୂଆ ଆତ୍ମବଶି୍ାେ ଆଣ ିସଦଇଛି। ପ୍ରସତ୍ୟକ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ ପରିବାର ମନସର 
ସେମାନଙ୍କର େନ୍ାନମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ରେଛିି �ଦ୍ାରା 
ସେମାନଙ୍କର ଭବରି୍ୟତ ନରିାପଦ ସୋଇପାରିବ । ଏେ ିସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନସର 
ରଖ,ି ସଦଶସର ସମଡ଼କିାଲ, ଇଞି୍ନୟିରିଂ ଏବଂ ସପଶାଦାରୀ କସଲଜ 
େଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଥସିର େିଟ୍ େଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ ିକରା�ାଇଛି । ଏେ ିପଦସକ୍ପ 
ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙ୍କ ଆକାଂକ୍ାକୁ ପରୂଣ କରିବା ଦଗିସର ନୂତନ ସପ୍ରାତ୍ାେନ 
ସ�ାଗାଇଛି ।  ଜଏିେଟି ପ୍ରଚଳନ ସ�ାଗ ୁଟିକେ ୋର କମିଛି ଏବଂ ଅନୁରୂପ 
ଭାସବ ଆୟକର ମଧ୍ୟ ହ୍ାେ ପାଇଛି । ଭାରତୀୟ ରିଜଭତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ େେତି 
େମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍୍କଗଡ଼ୁକୁି ଲିଙ୍୍କ କରା�ିବା ମଧ୍ୟ ନଜିସ୍ୱ ଭାସବ ଏକ ଗ୍ୟାସରଣି୍ 
�ାୋକ ିମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ପରିବାରଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନରିାପତ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି । 
ଏମଏେଏମଇ ସକ୍ତ୍ର ଏବଂ କୃରି ସକ୍ତ୍ରସର ଅଣା�ାଇଥବିା େଂସ୍ାର ମଧ୍ୟମ 
ବଗତ୍ତର ରେମଜୀବୀ ପରିବାରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଭାସବ ଉପକୃତ କରିପାରୁଛି। 
ଏେେିବୁ େଂସ୍ାର ସ�ାଗ,ୁ ବ୍ୟବୋୟୀ ଏବଂ କ୍ଦୁ୍ ଉସଦ୍ୟାଗୀମାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ପାଣ୍ରୁି େଜାର େଜାର ସକାଟି ଟଙ୍କାର େବୁଧିା ୋେଲ କରିପାରୁଛନି୍। 
ସଦଶର ୋଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଶକି୍ତ ଓ ୋମଥତ୍ତ୍ୟ ଆତ୍ମନଭିତ୍ତର ଭାରତ 
ଅଭି�ାନକୁ ଗତମିାନ କରୁଛି । ଆଜରି ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙ୍କ ଠାସର ପରିବତ୍ତ୍ତନର 
ଶକି୍ତ ନେିତି ରେଛିି। ଇଜ ୍ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ପାଇ ଁକରା�ାଇଥବିା ୋମାଜ ିସ�ାଜନା 
ଉପକ୍ରମରୁ �ଦ ିସକୌଣେି ସଗାଷୀ୍ େବତ୍ତାଧକି ଉପକୃତ ସୋଇଥାଆନି୍ ସତସବ 
ସେମାସନ ସେଉଛନି୍ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତର ପରିବାର । ତାୋ ଶସ୍ତାସର ଉପଲବ୍ଧ 
ଇଣ୍ରସନଟ୍ ସୋଇଥାଏ କମି୍ା ଶସ୍ତା ସ୍ାଟତ୍ତସଫାନ୍ ସୋଇଥାଉ ଅଥବା 

ଆକମ ଭାରତର ସମି୍ଧାନ ଏବଂ 
ତ୍ରିଙ୍ଗାଠାରୁ କପ୍ରରଣା ଲାଭ 
କରିଛ-ୁ ରରିବମାକନ ନ୍ୟାୟ 
ପାଇକବ, ସାଧାରଣ କଲାକକ 
ଆରକୁ ଆକରଇବାର ସକୁ�ାର 
ପାଇକବ, ନମି ୍ନ ମଧ୍ୟବରି୍ କରେଣୀ, 
ମଧ୍ୟବରି୍ କରେଣୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ 
ମଧ୍ୟବରି୍ କରେଣୀ କସମାନଙ୍ର 
ପ୍ରରତ ିକକ୍ତ୍କର କ�ପରି କକୌଣସି 
ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମଖୁୀନ 
କେକବନାେି ଁ। ସରକାରଙ୍ ପକ୍ରୁ 
କ�ଭଳି କକୌଣସି ପ୍ରକାର 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ରେବି ନାେି ଁ।

-ନକରନ୍ଦ୍ର କମାଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ଉଡାନ ସ�ାଜନା ଅଧୀନସର ଶସ୍ତାସର ମିଳଥୁବିା ବମିାନ �ାତ୍ରା ଟିସକଟ 
ସୋଇଥାଉ, ବା ରାଜମାଗତ୍ତ ଅଥବା େଚୂନାର ବଭିିନ୍ନ ଉପାୟ ସୋଇଥାଉ, 
ଏେ ି େମସ୍ତ େବୁଧିା ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙ୍କ ଶକି୍ତକୁ େି ଁ ବଢ଼ାଇବାସର େୋୟକ 
ସୋଇଛି । ଜଏିେଟି ଉପସଭାକ୍ତାମାନଙ୍କର ଅସନକ ସଦୈନନ୍ନି ବ୍ୟୟଭାର 
କମାଇ ପାରିଛି । 
ସାମଗି୍ରକ ଚନି୍ା ସେତି ଆଶା ଆକାଂକ୍ା ପରୂଣ

ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଥଥିକ ସକ୍ତ୍ର େେତି େଂଶି୍ଷ୍ ବସିଶରଜ୍ଞମାନଙ୍କ 
ମତ ଅନୁୋସର, ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙୁ୍କ ତନିସିଗାଟି ସରେଣୀସର ବଭିକ୍ତ 
କରା�ାଇପାସର । ଆକାଂକ୍ୀ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ, ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ ଓ ମଧ୍ୟମ 
ବଗତ୍ତ । �ଦଓି ଆକାଂକ୍ୀ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତ ଆଥଥିକ ଦୃଷି୍ସକାଣରୁ ଦୁବତ୍ତଳ ଏବଂ 
ସଦୈନନ୍ନି ଜୀବନସର ସେମାନଙୁ୍କ ଅସନକ ଅନଶିି୍ତତାର େମଖୁୀନ 
ସେବାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ, ତଥାପି ସେମାସନ େଦାସବସଳ ଏକ ଉତ୍ମ ମାନର 
ଜୀବନ ବଞ୍ବିାକୁ ଆଶା ରଖଥିାନି୍ । ସେମାସନ ସଟଲିଭିଜନ, ସରଡଓି, 
େମ୍ାଦପତ୍ର ତଥା ୋମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ େସବତ୍ତାପରି ଉଚ୍ଚ ଆୟ�କୁ୍ତ 
ବଗତ୍ତର ଉପଭୁକି୍ତ ଧାରା ଦ୍ାରା ବ୍ୟାପକ ଭାସବ ପ୍ରଭାବତି ସୋଇଥାନି୍ । 
େରକାରଙ୍କ ସ�ାଜନାରୁ ଏେ ି ବଗତ୍ତର ସଲାକମାସନ ଉଭୟ େେରାଞ୍ଳ 
ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳସର ଉପକୃତ ସୋଇଛନି୍ । ସେେେିବୁ ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ 
ସ�ାଜନା ମଧ୍ୟସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ େବୁଧିା େସ୍ତାନ୍ରଣ (ଉଦାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କରିାନ ସ�ାଜନା), ଆଥଥିକ େମାସ�ାଜନ (ଜାମ ୍ ତ୍ରୟୀ), 
ଏଲପିଜ ି େବେିଡ,ି େଲୁଭ ମଲୂ୍ୟସର ବାେଗେୃ, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାସର 
ସଶୌଚାଳୟ ନମିତ୍ତାଣ, ଅଣ-ୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବୀମା, ଏବଂ ମାଇସକ୍ରା – ସପନେନ 
ସ�ାଜନା ୋମିଲ । ଏେ ିବଗତ୍ତର ସଲାକମାସନ ମଧ୍ୟ ସେବା ସକ୍ତ୍ର, ବସିଶର 
କରି େେରାଞ୍ଳସର କମତ୍ତନ�ିକିୁ୍ତ େସୁ�ାଗର େମ୍ପ୍ରୋରଣରୁ ଫାଇଦା 
ପାଇପାରିଛନି୍ ।  ୋଧାରଣତଃ ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟମ ବଗତ୍ତଙ୍କ ନକିଟସର ଆଥଥିକ 



































 








































