“चला शा वत शेतकर घडवूया”

“चला शा वत शेतकर घडवय
ू ा” हा नारा दे त गावोगाव या शेतक यांना एकजट
ु ने शा वत शेती
कर याचे मह व '!ी द" शेतकर सहकार साखर कारखाना %ल. %शरोळ व ' डॉ. आ*पासाहे ब
ऊफ/ सा.रे . पाट ल जय%संगपूर उदगांव सहकार ब1क %ल. जय%संगपूर' यश2वी3र या पार पाडत
आहे . सहकाया/तूनच आपण 5वकास सा6य क7 शकतो हा 5व वास या 8ारपडमू9त :क;पाने
<नमा/ण केला याचा मला अ%भमान वाटतो.
शेतक यां या 5वकासासाठ@ <न2वाथBपणे कCट घेणार : येक 5वचार, Dय9ती Eह आपल आहे
आFण यां या सहकाया/तन
ू च आपण संघEटतपणे हे 2व*न साकार क7 शकतो Eह जाFणव या
:क;पातून

झाल .

Hहणूनच

या

द"

कारखाना याIवारे

राबव यात

येत

असले;या

“8ारपडमू9त” :क;प 5वकासा या कामांची शंख
ृ ला यां याIवारे अ5वरत घडत आहे Hहणून हा
:क;प राबव यात येत आहे .
एकजुट ने शेतक यांचा 5वकास सा6य करत आपणासमोर आदश/ <नमा/ण करणारा हा
8ारपडमू9तीचा :क;प न9कKच कौतूकास पाM आहे . मला आशा आहे कK आदश/ Nयावा अशा
शेतक यांची संOया EदवसPEदवस वाढत आहे आFण आपण 'चला शा वत शेतकर घडवूया' हे
5वचार

: येक

शेतक यां या

5वकासासाठ@

हातभार

लावेल.

'8ारपडमू9त

:क;प' या

5वषयाबरोबर आरोSय, %श8ण, Dयवसाय अशा अनेक 2तरावर काम करत शेतकर न9कKच
समI
ृ ध होतील.
%शरोळ ताल9
ु यातील बहुसंOय गावांतील ज%मनी 8ारपड बन;या आहे त या ज%मनी पU
ु हा
5पकवू बनव याचे काय/ !ी द" शेतकर सहकार साखर कारखाUया या मा6यमातून केले.
यास नवसंजीवनी 7प आले आहे . गेल अनेक वषV 8ारपड जमीन Hहणून सातबारावर नWद
आहे . मोEहमे अंतग/त शेतक यां या सातबारावर पीक पा याची नWद कर याचे आदे श
िज;हाYधकार

दौलत

दे साई

साहे ब

यांनी

यावेळी

Eदले.

%शरोळ तालु9यातील हसरु , अजुन
/ वाड, कुटवाड, शेडशाळ या भागातील 8ारपड ज%मन सुधारणा

केल

आहे .

याची पाहणी कर यासाठ@ आले होते, डौलाने उभी असलेल

5पके पाहून

िज;हाYधकार दौलत दे साई यांनी भारावून गेले.
यावेळी मा[यासोबत :ांताYधकार डॉ 5वकास खरात कारखाUयाचे काय/कार संचालक एम Dह
पाट ल संचालक भै]यासाहे ब पाट ल, :मोद पाट ल, 5वजय सय
/ ंशी, मO
ू व
ु य शेती अYधकार
!ीशैल हे गाणा, अYधकार

Eदल प जाधव, नायब तहसीलदार संजय काटकर, उ"म कांबळे ,

ं े, रावसाहे ब
शामराव पाट ल, हसरु चे सरपंच बाबासाहे ब सत
ु ार, महादे व मेथे, %शवमत
ू B दे %शग
चौगल
ु े, आ*पासो म^डवाळ, राजू तासगावे, अशोक %शरढोणे यां यासह शासकKय अYधकार
शेतकर मो_या संOयेने उपि2थत होते.

