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संसद आदर्श ग्राम योजना(SAGY) 

11 ऑक्टोबर 2014 रोजी भारत सरकारच्या अंतर्गत PM नरेंद्र मोदी यांनी 'सांझी' म्हणनू ओळखली  जाणारी  

SAGY सरुू  केली  होती.  SAGY हा एक विकास कायगक्रम प्रकल्प आह ेजो मखु्यत्िे र्ािांच्या सामावजक आवण 

सांस्कृवतक विकासािर कें वद्रत आह.े या योजनेअंतर्गत, 2019 पयंत प्रत्येकी तीन र्ािांमध्ये संस्थात्मक आवण भौवतक 

पायाभतू सवुिधा विकवसत करण्याची जबाबदारी संसदचे्या प्रत्येक सदस्याची आह.े 2019 पयंत तीन र्ािांचा विकास 

करण्याच्या उद्दशेाने संसद आदशग ग्राम योजनेची सरुिात करण्यात आली आवण त्यानंतर सन 2024 पयंत पाच आदशग 

ग्रामांचा विकास करण्यात येईल. विविध आदशग र्ािे विकवसत करण्याबरोबरच पायाभतू सवुिधांच्या विकासाव्यवतररक्त 

उवद्दष्ट ेसाध्य करणे ह ेदेखील त्याचे उवद्दष्ट आह.े 

 

सुरवात : 11 ऑक्टोबर 2014  

मुख्य उद्दिषे्ट:  

• ग्रामपंचायतींचा सिांर्ीण विकास करणाऱ्या प्रवक्रयांना चालना दणेे. 

• मलूभतू सवुिधांमध्ये सधुारणा करून, मानिी विकास िाढिनू, उच्च उत्पादकता वनमागण करून, मानिी 

विकास िाढिनू, उपजीविकेच्या चांर्ल्या संधी उपलब्ध करून, विषमता कमी करून आवण सामावजक 

भांडिल समदृ्ध करून लोकसंख्येच्या सिग घटकांचे जीिनमान आवण जीिनमान सधुारणे. 
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• शेजारच्या ग्रामपंचायतींना अनकूुलनासाठी पे्रररत करण्यासाठी स्थावनक पातळीिरील विकास आवण 

प्रभािी स्थावनक प्रशासनाचे मॉडेल तयार करणे. 

• इतर ग्रामपंचायतींना प्रवशक्षण दणे्यासाठी स्थावनक विकासाच्या शाळा म्हणनू ओळखल्या र्लेेल्या 

आदशग ग्रामांचे पालनपोषण करणे. 

संसद आदर्श ग्राम योजना कर्ासाठी आहे? 

 

संसद आदशग ग्राम योजना (SAGY) 2014 मध्ये 2016 पयंत प्रत्येक खासदाराने एक र्ाि आवण 2019 पयंत 

आणखी दोन र्ािे मॉडेल र्ाि म्हणनू विकवसत करण्याच्या उद्दशेाने सरुू केली होती. 

• र्ाि विकास आराखडा: SAGY अंतर्गत दत्तक घेतलेल्या ग्रामपंचायतींनी र्ाि विकास योजना 

(VDPs) तयार केल्या आहते ज्यात संसाधनांच्या अवभसरणाद्वारे र्ािाची सिांर्ीण प्रर्ती 

साधण्यासाठी प्राधान्यक्रवमत कालबद्ध वक्रयाकलाप आहते. ग्रामपंचायतींनी अवतशय पद्धतशीरपण े

ग्रामसभांचा समािेश करून विकासाचा दृवष्टकोन स्िीकारला आह ेआवण त्यांनी त्यांच्या विकासासाठी 

सिगसमािेशक व्हीडीपी तयार केला आह.े VDP मध्ये सचूीबद्ध केलेल्या प्रकल्पांच्या प्रर्तीचा मार्ोिा 

ठेिण्यासाठी, एक टॅ्रवकंर् टेम्पलेट विकवसत केले र्ेले आह ेआवण प्रर्तीचे ऑनलाइन परीक्षण केले 

जाते.   
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• पंचायत दपगण: ग्राम विकास मंत्रालयाने SAGY चा प्रभाि मोजण्यासाठी 35-वबंद ूअसलेली प्रभाि 

वनरीक्षण साधन विकवसत केले आह.े  यात मलुभतू सवुिधा, वशक्षण, आरोग्य, स्िच्छता, उपजीविका, 

मवहला सबलीकरण, आवथगक समािेशन, अन्न सरुक्षा, सामावजक सरुक्षा आवण ई-र्व्हनगन्स यांचा 

समािेश असलेल्या पररणाम वनदशेकांद्वारे प्रर्ती मोजली जाते.  

• तसेच कें द्र सरकार द्वारे ग्राम स्िराज अवभयान ही मोहीमही सरुू करण्यात आली. "सबका साथ, सबका 

र्ाि, सबका विकास" अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली ही मोहीम सामावजक सलोख्याला चालना 

दणे्यासाठी, सरकारच्या र्रीब वहताच्या उपक्रमांबद्दल जार्रूकता पसरिण्यासाठी, र्रीब कुटंुबांपयंत 

पोहोचनू त्यांची नोंदणी करण्यासाठी तसेच विविध कल्याणासाठी त्यांचा अवभप्राय वमळिण्यासाठी 

आह.े 

•  या दरम्यान, प्रधानमंत्री उज्ज्िला योजना, सौभाग्य, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, 

प्रधानमंत्री जीिन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सरुक्षा विमा योजना, आवण वमशन इदं्रधनषु या सात 

प्रमखु कायगक्रमांतर्गत पात्र कुटंुब/व्यक्तींचे संपकृ्तीकरण केले जाईल.  
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