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जागतिक शेिकरी तिनाच्या तनतित्ताने जगाच्या पोतशिंद्याला 

िानाचा िुजरा 
 

 

            श्रीराि ग्रािीण सिंशोधन व तवकास प्रतिष्ठान सिंचातलि  लोकििंगल औद्योतगक 

प्रतशक्षण सिंस्थेच्या किमचाऱ्ािंनी व प्रतशक्षणार्थ्ाांनी राष्ट्र ी् शेिकरी तिवस साजरा केला. 

वडाळा, उत्तर सोलापूर ्ेथील शेिकरी िाननी् श्री चरणतसिंह जातलिं िर गा्कवाड ्ािंना 

लोकििंगल सिूहाच्या विीने िहाराष्ट्र ाचे आराध्य श्री तवठू िाऊलीच्या िूिीचे सृ्मिीतचन्ह भेट 

म्हणून िेण्याि आले व एक शेिकरी म्हणून शेिकरी तिनाच्या तनतित्ताने त्ािंच्या कािाचा 

गौरव करण्याि आला. 
"स्वि:च्या रक्ताचिं पाणी करुन सिंपूणम जगाच्या भूकेसाठी राबणाऱ्ा जगाच्या पोतशिंद्याला 

िानाचा िुजरा करण्यासाठी “राष्ट्र ी् शेिकरी तिवस" साजरा केला जािो. लोकििंगल 

औद्योतगक प्रतशक्षण सिंस्थेचे प्राचा म् श्री ्ोगेश गा्कवाड सर ्ािंच्या िागमिशमनाखाली 

तनिेशक श्री बाळासाहेब जाधव सर ्ािंनी ्ा का म्क्रिाची रूपरेषा ि्ार केली िसेच ्ा 

का म्क्रिाला श्री सिंभाजी जाधव सर, राहुल गवळी सर,श्री रणजीि गाडे सर, श्री सौरभ 

ितहटनकर सर, श्री लवटे सर, श्री तवटकर सर आतण लोकििंगल औद्योतगक प्रतशक्षण 

सिंस्थेचे तवद्याथी का म्क्रि स्थळी उपस्स्थि होिे. 
        भारि हा कृषीप्रधान िेश आहे. िेशीिील िोठी लोकसिंख्या उिरतनवामहासाठी शेिीवर 

अवलिं बून आहे. िात्र अन्न उत्पािनासाठी शेिकऱ्ािंना अनेक आव्हानािंना सािोरे जावे 



लागिे. खरेिर आपण शेिकऱ्ािंचे िररोज आभार िानले पातहजेि. प्रते्क िेशवासी्ाला 

त्ािंच्या तनस्वाथम ्ोगिानािुळे अन्न पुरवले जािे. शेिकऱ्ािंबद्दल आिर व्यक्त करण्यासाठी 

िरवषी २३ तडसेंबर हा तिवस भारिी् शेिकरी तिन म्हणून साजरा केला जािो. 
          िाजी पिंिप्रधान आतण शेिकरी तित्र नेिे चौधरी चरण तसिंह ्ािंची आज ज ि्ंिी आहे. 

स्वगी् चौधरी चरणतसिंग ्ािंनी भारिाचे पिंिप्रधान असिाना शेिकऱ्ािंची स्स्थिी व तिशा 

सुधारण्यासाठी अनेक प्र्त्न केले. चौधरी चरण तसिंह हे स्विःिेखील शेिकरी कुटुिंबािून 

आले होिे. त्ािुळेच त्ािंना शेिकऱ्ािंच्या सवम प्रकारच्या सिस्ािंची जाण होिी. िेशािील 

सवोच्च पिावर तवराजिान होऊनही त्ािंनी शेिकऱ्ािंसाठी सुधारात्मक का म् सुरूच ठेवले. 

चौधरी चरणतसिंग ्ािंनी भारि शेिकऱ्ािंचा िेश असल््ाचे ओळखले होिे. पिंिप्रधान 

झाल््ानिंिर त्ािंनी शेिी आतण शेिकऱ्ािंच्या तहिासाठी अनेक िहत्त्वाचे तनणम् घेिले. कृषी 

के्षत्राच्या तवकासाि आतण शेिकऱ्ािंच्या तहिाचे हे सवम का्िे आणण्याि िहत्त्वाची भूतिका 

बजावली. कृषी उत्पािने, बाजार, त्ािंना सावकारािंच्या िावडीिून िुक्त करण्यासाठी त्ािंनी 

का्द्यािंची ि्ारी केली. 
 


