संदेश
११ ऑक्टोबर स्व. लोकनायक श्री. जयप्रकाश नारायणजींच्या वाढददवसाच्या प्रसंगी आम्ही गांधीजींचे अनक
ु रण

करीत ग्रामस्वराजाची संकल्पना सांसद आदशश ग्राम योजनेद्वारे साकार करू इच्च्ितो. श्री. अटल बबहारी वाजपेयींच्या
दरू दशी नेतत्ृ वात राष्ट्रीय जनतांबिक यत
ु ीने सडकांची ननर्मशती आणण शहरी स्तराच्या सख
ु सोईच्या माध्यमाने भारतातील

खेडोपाडी आर्थशक संधी उपलब्ध करण्याचा संकल्प केला होता. प्रधानमंिी ग्राम सडक योजना ह्या संकल्पेतून ग्रामीण

भागात सडकांच्यामळ
ु े दळण-वळणाची चांगली सोय उपलब्ध करून दे णाऱ्या कामात माझा जवळून सहभाग होता. आज
श्री. नरें द्र मोददजींच्या कुशल नेतत्ृ वात आम्ही, सांसद आदशश ग्राम योजनेच्या माध्यमातून आपल्या गावोगावी ववकासाचा
हक्क पोहचववण्याची आमची बांर्धलकी आणण संकल्पपत
ू ीच्या ददशेने पढ
ु े जात आहोत.

सांसद आदशश ग्राम योजना, ग्रामीण भारताच्या मळ
ू स्वरूपाला बाध न आणता, गावोगावी सगळ्या सख
ु सोई

उपलब्ध करून ग्रामीणांना आपली स्वतःची ननयती स्वतः ठरवण्याची संधी उपलब्ध करणारी योजना आहे .

ही एक आगळ्या प्रकारची, संपण
ू श पररवतशनशील आणण सवाांगीण ववकासाचा दृष्ट्टीकोन घेऊन चालणारी योजना

आहे . ह्या योजनेत गावातील शेती, आरोग्य, र्शक्षण, स्वच्िता, पयाशवरण, उपजीववका अशा ववर्भन्न क्षेिात सवशसमावेशी
ववकासाचा ववचार केल्या गेला आहे . ह्या योजनेचा उद्दे श केवळ साधन-सुववधा उपलब्ध करणे नव्हे तरजीवनमान
सुधारणे, सामाच्जक ननर्ध समध्
ू आणणे
ृ द करणे आहे . हे असे काही घटक आहे त जे दरू गामी सकारात्मक बदल घडवन
आणण सातत्याने त्यांना दटकवन
ू ठे वणे सुननच्चचत करू शकतात.

सुदृढ आणण पारदशी ग्रामपंचायती, सक्रीय ग्रामसभांच्या माध्यमाने स्थाननक प्रजातंि मजबत
ू करणे आणण

चांगली शासनव्यवस्था ननमाशण करणे हे योजनेचे महत्वाचे उद्ददष्ट्ट आहे . उदाहरणादाखल सांगायचे म्हणजे गज
ु राथेतील
पस
ुं ारी गावात ग्रामपंचायत कायशकत्याांच्या उपच्स्थतीसाठी बायोमेदरक (जैवमापन) व्यवस्था अंमलात आणली गेली आहे ,

ज्यामळ
ु े जबाबदारी आणण कायशननष्ट्पादनात दक्षता सनु नच्चचत झाली, ह्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या दहवडे बाजार ह्या गावाने
दष्ट्ु काळ आणण पाण्याच्या दर्ु भशक्षापासन
ू मुक्ती र्मळवण्यासाठी, वनसंरक्षण आणण समेकीत जलसंरक्षण ह्या उपाययोजना
करण्यात संयक्
ु त वनप्रबंधन सर्मतीला वाव ददला.

संबर्ं धत खासदारांनी आपापल्या ननवाशचन क्षेिात ह्या कामात पढ
ु ाकार घेऊन मागशदशशन करावे. त्यांनी

ग्रामसमुदायाला केवळ ववकास कायश हाती घेण्यापरु ते प्रेररत करणेच नव्हे तर ह्या योजनेत असलेली ननतीमुल्येसुद्धा

त्यांच्यात बबंबवावीत. खासदारांनी ह्या आदशशग्रामाना अशा प्रकारे ववकर्सत करावे की त्यांनी आपल्या आजब
ू ाजच्
ू या
क्षेिातील लोकांनी असेच र्शकून ह्यांच्या प्रयत्ननासारखे प्रयन्त आपापल्या गावाच्या उत्कर्ाशसाठी करावे, असे आदशश

ठरावे. ह्या योजनेत इतर वेगवेगळ्या सरकारी मंिालयांच्या, ववभांगांच्या सुननयोच्जत समन्वयाची आणण अर्भमख
ु ी
करणाची सध्
ु दा गरज आहे . इथे मला हे नमूद करणे आवचयक वाटते की संसंदेतील माझे सहकारी इतर राज्य सरकार,
भारत सरकार आणण अन्य सह्भाग्यांसोबत झालेल्या अनेक चचाशसंिांचे फळ म्हणजे हे ददशा-ननदे श आहेत.

संबर्ं धत खासदाराच्या नेतत्ृ वसोबत मानवीय ववकासासाठी आवचयक भौनतक सवु वधा आणण चाररत्र्य ननमाशण व

पयाशवरण संरक्षणच्या सुननच्चचतीसह, ग्रामीण पातळीवर एक सवश-समावेशी ग्रामयोजना ववकर्सत करण्यासाठी सगळ्या
समुदायाच्या भागीदारीस वाव ददला जावा म्हणजेच ही योजना सफल होईल.
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ननतीन गडकरी

केंद्रीय ग्रामीण ववकास, पंचायती राज, पेयजल आणण स्वच्िता,

मागशपररवहन,महामागश आणण जलपोत पररवहन मंिी.

