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जळगाव:- शेतकरी आत्महत्येसाठी राजकीय व्यवस्था व कॉर्पोरे ट लॉबी याांचे आर्थिक
हहतसांबांध जबाबदार आहे असे प्रततर्पादन म.ू जे. महाववद्यालयातील वनस्र्पतीशास्र
ववभागाचे प्रा. डॉ. जयवांत मगर याांनी केले. म.ू जे. महाववद्यालयातील अथिशास्र व
तनयोजन मांडळ याांच्या सांयक्
ु त ववद्यमानाने " भारतातील कार्पसाचे कृषी अथिशास्र
आणि कार्पस
ां ी आत्महत्या" या ववषयावर डॉ. जयवांत मगर याांचे
ू उत्र्पादक शेतक-य च
व्याख्यान मांगळवार हद. २० फेब्रव
ु ारी२०१८ रोजी आयोजजत करण्यात आले होते. या
ववषयावर बोलताना ते र्पढ
ु े म्हणाले की, दे शातील प्रमख
ु कार्पसाच्या जाती व त्या
जातीचे लागवड क्षेर व त्याांना लागणारा उत्र्पादन खचि याववषयी मागिदशिन केले.

सन १९९८-९९ र्पासन
ू दे शात कार्पस
ू उत्र्पादक शेतक-य ांच्य

आत्महत्या व्हायला

सरु
ु वात झाली कारण सरकारकडून होणारा ववत्तर्परु वठा घटत गेला व कार्पस
ू
उत्र्पादनाववषयीचे चक्र व याबाबतीत सरकार व शेती सांशोधन सांस्था याांनी
र्पद्धतशशरर्पणे डोळे झाक केलेली आहे . कार्पस
ू उत्र्पाहदत करताना साधारणर्पणे दरवषी
जानेवारी फेब्रव
ु ारी महहन्यार्पयंत कार्पसाची झाडे नष्ट केली र्पाहहजेत कारण ते जर
नष्ट केले नाही तर कार्पसावरील बोंड अळीची अांडी जजवांत राहतात व र्पढ
ु च्या वषी
ती र्पन्
ु हा कार्पसाचे मोठ्या प्रमाणावर नक
ु सान करतात. बोंड अळीवरील उर्पाय
म्हणन
ू जी जांतन
ू ाशके जी बाजारात ववकली जातात ती जांतन
ू ाशके खरतर ती
हहरव्या बोंड अळीवरील उर्पाय आहे र्पण भारतात तीच जांतूनाशके लाल रां गाच्या बोंड
अळीवर वार्परतात म्हणजे आजार मलेररयेचा व औषध मार टायफॉईडचे हदले जाते
अशी ववर्परीत र्पररजस्थती आहे . ही सवि माहीती तलाठी, ग्रामसेवक ते कृषीमांरी या
सवि प्रशासनातील घटकाांना माहहत असन
ू सध्
ु दा ते याववषयी कुठे ही बोलत नाहीत,
कारण याच्यामागे राजकीय व्यवस्था व कॉर्पोरे ट लॉबी याांचे फार मोठ्या प्रमाणात
आर्थिक हहतसांबांध गांत
ु लेले आहे त. यानांतर ववद्यार्थयांनी ववचारलेल्या ववववध
प्रशनाांना डॉ. मगर याांनी समर्पिक उत्तरे हदली. यावेळी कायिक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून डॉ.
महे श बडवे याांनी ववद्यार्थयांनी मल
ू भत
ू सांशोधनावर भर द्यावा याबद्दल मागिदशन
केले. शेवटी कायिक्रमाचे आभार तनयोजन मांडळाचे चेअरमन प्रा.डी.आर.वसावे याांनी
केले. यावेळी व्यासर्पीठावर अथिशास्र ववभागप्रमख
डॉ. महे श बडवे, डॉ. एन.एस.
ु
बोरसे व तनयोजन मांडळाचे चेअरमन प्रा.डी.आर.वसावे उर्पजस्थत होते. कायिक्रमाचे
प्रास्ताववक डॉ. एन.एस. बोरसे, सर
ू सांचालन डॉ.एल.एन.तायडे व आभार प्रदशिन
प्रा.डी. आर.वसावे याांनी केले. या कायिक्रमाला अथिशास्र ववभागातील प्राध्यार्पक एफ.
य.ु कोचरू े तसेच अथिशास्र व इतर ववद्या शाखेतील ववद्यार्थयांची मोठी उर्पजस्थती
होती.

