संदेश
स्वातंत्र ददनोत्सव प्रसंगी बोलताना मी माझ्या सांसद सहकाऱयांच्या वतीने आपणास एक वचन ददले होते. मी माझ्या

स्वप्नसष्ृ टीतील एका अशा आदशश ग्रामाची रूपरे खा मांडली होती, जे आरोग्य, स्वच्छता, दहरवेगारपण आणण सामुदाययक
सौदयाशचे केंद्र असेल. सदर ददशा-यनदे श त्याच ससध्दातावर आधाररत आहे आणण प्रत्येक संसद सदस्यासाठी आदशश ग्राम
योजनेचा आराखडा प्रस्तुत करताहे त. जयांचे अनस
ु रूण करून ते आपआपल्या मतदारसंघात वर्श २०१६ पयंत एक-एक
आणण २०१९ पयंत दोन-दोन आदशश ग्राम ववकससत करू शकतील.

मला महात्मा गांधीजींच्या ववचारधारणेतून बरीच प्रेरणा समळाली आहे .त्यांच्याकडे हे जाणून घेण्याची दरू दृष्टी

होती की कुण्याही गावात वीज आणण्यासाठी केवळ ववजेचे खांब उभे करून भागत नाही तर खऱया प्रकाशासाठी

नीतीमल्
ू यांची जोपासना, सामद
ु ाययक सद्भाव आणण चांगल्या सशक्षणाच्या प्रसाराची गरज असते. मी सध्
ु दा हेच मानतो
की राष्रीय स्वासभमान, दे शभक्ती, एकता, आत्मववश्वास या नीतीमूल्यांची प्रेरणासुध्दा भौयतक सख
ु सोयींचा ववकास
करण्याइतकेच महत्वाचे आहे . वेगळ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे वॅल्यज
ु चें ज करून वॅल्यु चेन यनसमशत करा. प्रबंधकीय

शब्दावलीत वॅल्यु चेन म्हणजे कोणत्याही उद्योगव्यापारात उचलले जाणारे प्रत्येक पाऊल हे नीयतमूल्यांच्या आणण
दक्षतेच्या कमाल वाढीकडची वाटचाल असते. सांसद आदशश ग्राम योजना आणण इतर योजना यातला फरक हा की, इथे
लाभार्थयांकडे मागणारा आणण सरकार दे णारी या नजरे ने पदहले जात नाही. या योजनेचे साध्य, गावांना आपले इस्स्पत

ठरवण्यायोग्य बनववणे आणण त्यांना वैकस्ल्पक यनवड करून ते इस्स्पत प्राप्त करण्याची संधी उपल्ब्ध करून दे ने आहे .
या योजनेतून ददशा समळते आणण मला खात्री आहे की आमचे सरळमागी ग्रामवासी आपल्या कष्टाने आणण उद्यम
कौशल्याने आपली वाट स्वतः यनवडतील.

मी गज
ु रात मुख्यमंत्री होतो तेव्हा मला पस
ुं ारी नावाच्या एका गावच्या ववकासाला हातभार लावण्याची संधी

समळाली होती. अनेकदा पस
ंु ारीचा उल्लेख दे शातील प्रथम क्रमाकांचे गाव म्हणन
ू होतो. मला ह्या ही गोष्टींचा आनंद
होतो की तेलंगणातील गंगादे वीपल्ली आणण महाराष्रातील दहवरे बाजार ह्यासारख्या इतर आदशश गावातील कामे सध्
ु दा

प्रकाशझोतात आहे त. मला आशा वाटते की ह्या योजनेचे कायाशन्वयन करणारे ह्या गावांकडे बघन
ू बोध घेतील. मला
पण
ू श खात्री आहे की येत्या काही वर्ाशत अशा आदशश ग्रामांतील नाववन्यपण
ू श कामांचा आणण यशाच्या शेकडो गाथा
यनदशशनास येतील.

ह्या योजनेत आम्ही सामद
ु ाययक सह्भागीता, अथाशत जनभागीदारीवर सगळे लक्ष केंदद्रत केले आहे . तसे तर

ह्या योजनेचा शभ
ु ारंभ योजनेच्या बोधचचन्हाच्या यनवडीसाठी आयोस्जत ऑनलाईन स्पधेपासून झालाय. ह्या योजनेचा
ववशेर् महत्वाचा भाग म्हणजे गावकरी स्वतःच आपल्या ववकासाचा आराखडा तयार करतील. कामांची आखणी करतील
आणण जे साध्य करायचे त्याचे लक्ष्य यनधाशररत करतील.

माझ्या मनात ववशेर् उत्सक
ं ाने ह्या योजनेत स्माटश स्कूल,
ु ता, ग्रामीण भागातील मल
ु ा-मुलींच्या सशक्षणसंबध

ई-पस्
ु तकालय, ग्रीन स्कूल इत्यादी उपाययोजना सरु
ु करण्याच्या बाबतीत पढ
ु ाकार ककती उत्साहाने घेतला जाईल त्याला
धरून आहे . आमच्या दे शातील तरुण वपढीसाठी अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या हृदयात दृढ आत्मववश्वास
आणण मदहलांबद्दल, हुतात्माबद्दल व वडील मंडळीबद्दल आदर, आरोग्यप्रद उत्तम स्वच्छता, पयाशवरण सरं क्षण, स्वस्थ
वाचनाची आवड इ. भावना बबंबवल्या जाव्यात.

ग्रामीण भारताची स्वप्ने सत्यसष्ृ टीत उतववणाऱया सांसद आदशश ग्राम योजना ह्या कायशक्रमच्या ददशायनदे शांचे

अनावरण करताना मला खप
ू आनंद होत आहे .
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