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��तावना 

        आप�या देशात व�ैदक काळापासनु पा�याब�दलचा उदा� ��ट�कोन “ इमा आप: 

�शवतमा:….., इमा रा���य वध�नी:, इमा सव��य भेषजी” या म�ंामधुन �गोचर होतो. पचंमहाभतुांपकै� एक 

असणा-या पा�यामळेुच महारा��ात �वात�ंो�र काळात जीवनमान आठपट�ने आ�ण लोकस�ंया �तपट�ने 

वाढल�. पा�यासार�या आवत� नसै�ग�क ��ोता�या आधारावरच समाजाच े पा�याशी असलेल े नात े खूप 

बदलल े आहे. �हणून पा�या�या सदंभा�तील �यवहारांची नवी �हतकारक �यव�था उदयास आणणे व 

त�नकुुल अशा �यि�तगत व सामािजक मनोधारणा �ो�सा�हत क�न पया�वरणीय समतोल ठेवणे आव�यक 

आहे.  “पया�वरणाच े�व�प जाग�तक असनू �याच ेआ�हान मा� सामािजक  व राजक�य आहे. आपला 

समाज काळान�ुप ससु�ंकृत व जबाबदार होत नस�यामळेु तर सपंणू� नागर�करण धो�यात आल ेआहे.” 

अस ेथोर पया�वरण शा��� जे�स ल�हलॉक याने �हटल ेआहे. नसै�ग�क अ�ययावतता, आ�म�नभ�रता, 

लोकसहभागाचा �यापक आधार, पा�या�या �व�वध उपयोगांचा सम�वय, �यव�थाचंे �था�य�व, सम�ृद�ची 

�न�म�ती आ�ण �नम�लता ह� पया�वरण स�ंकृतीची सात �यव�छेदक ल�णे आहेत. �यातह� पया�वरणाची 

नसै�ग�क घडी घड�व�याची आ�ण �बघड�व�याची �मता पाणी या घटकात जा�त आहे. �हणजेच पाणी 

आ�ण पया�वरण यांचा सबंधं अ�यो�य आहे. मराठवाडयासार�या �वभागात तर पाणी टंचाई दाहकता गे�या 

दशकांपासनु अ�धक �त�तनेे जाणवत आहे. या �देशातील आठह� िज��यातील भगुभा�तील सात�याने 

घटणार� पाणी पातळी आ�ण वाढणारा पया�वरणीय असमतोल हा �चतंचेा �वषय झाला आहे. �हणूनच 

मराठवा�यासार�या भौगो�लक पा�व�भ�ूम�या अनषुगंाने पाणी आ�ण पया�वरण या सामािजक घटकाचंा 

अतवं�ध घेणे मह�वाच े ठरत.े आंतररा���य �तरावर �यात�कत� असलेल� वा�मी स�ंथा �थापनेपासनुच 

�हणज ेगे�या ३६ वषा�पासनु �सचंन �यव�थापन ��श�णाम�ये मोलाची भ�ूमका पार पाडत आहे. इतकेच 

न�हे तर पा�या�वषयी जनजागतृी कर�याचे कामह� कर�त आहे. आजपय�त स�ंथेन े अनेक अ�भयतं,े 

शतेकर�, �व�याथ� आ�ण म�हलांना पाणी बचतीच ेमौल�क �ान �दल ेआहे. �याचाच एक भाग �हणून 

पाणी आ�ण पया�वरण या दोन �दवसीय मराठवाडा �वभागीय प�रषदे�या मथंनातनू अनेक पलैुवंर �काश 

टाक�याचा आ�ण जनजागतृी कर�याचा वा�मी स�ंथचेा मनोदय आहे.  

 

प�रषदेच ेउ���ट 

अ. पाणी  

 �वभागातील पा�याचा सम� �वकास आ�ण उपयोगाबाबत सजृन�शल चचा�  

 उपल�ध पा�याचा जीवनोनन्ती�या �भावी वापरासाठ� सामािजक सहभागाबाबत चचा�. 

 पा�या�या �दषुण �नय�ंणासाठ� सरंचना�मक उपाययोजना व सधुारणांबाबत चचा� 

ब. पया�वरण 

 �व�वध �कारच े�दषुण व �याचा पया�वरणावर होणारा �भाव याचा आढावा 

 पया�वरण �भावांच े�ववेचना�मक �व�लेषण व सरंचना�मक उपाययोजना बाबत आढावा 

 पया�वरण �वषयक कायदे व �नयमन य�ंणाचंी स�यि�थती ंबाबत आढावा  

 पाणी व पया�वरण सगंोपनासात �सारमा�यमांची भ�ुमका वाढव�याबाबत काय�वाह�ची 

�परेषा 
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सहभाग 

       या �वभागीय प�रषदेसाठ� मराठवा�यातील आठ िज��यातील काय�रत पाणी या �वषयावर 

काय� करणा-या �व�वध �वभागातील अ�धकार� / �व�या�पठातील /महा�व�यालयातील/ सं�थेतील 

पया�वरण अ�भयां��क� (Environmental Engineering) / पाणलोट �यव�थापन (Watershed 

Management) /भुगोल (Geography) / भुगभ�शा�� (Geology) / भौगो�लक मा�हतीशा�� (Geo-

informatics) / जलशा�� (Hydrology)/ वातावरणातील बदल (Climate change)/ कृषी �व�तार 

�श�ण (Agriculture Extension Education)/ कृषी �व�या (Agriculture) / उ�यान�व�या 

(Horticulture) / सामािजक वनीकरण (Social Forestry) / मदृा शा�� (Soil Science) / जल व 

भू�म �यव�थापन (Water & Land Management) / व�ृप��व�या व जनसंवाद (Journalism & 

Mass Communication) / समाजकाय� (social work) व पया�वरण शा�� (Environmental 

Science) �व�याशाखेच ेअ�ध�या�याते / संशोधक / पद�यु�र �व�याथ� अशा 5 त े 7 लोकांना 

�यां�या संशोधन लेखांसह सहभागी होता येईल. सहभागी सद�यांना खाल� �दले�या �वषयांवर आपला 

सशंोधन लेख कमाल तीन हजार श�द मया�देपय�त पाठवता येतील. दोन �दवसीय मराठवाडा �वभागीय 

प�रषदेत सशंोधन लेख सादर�करणाची �यव�था कर�यात आल� आहे.  

 

सशंोधन व �ास�ंगक लेखाचं े�वषय 

म�ुय �वषय : पाणी आ�ण पया�वरण  

उप �वषय : 

 पाणी आ�ण जीवनो�नती (Water & livelihood)  

 पाणी आ�ण �दषुण (Water & Pollution) 

 पाणी आ�ण कृषी (Water & Agriculture) 

 पया�वरणीय �भाव �व�लेषण (Environmental Impact Assessment) 

 पया�वरणीय सामािजक �भाव �व�लेषण (Social Impact Assessment on Environment) 

 मराठवा�यातील पा�याचा �वकास व उपयोग (Development & use of water in Marathawada) 

 पाणी �दषुण �नय�ंणासाठ� सरंचना�मक उपाययोजना (Strategic Planning for Water Pollution 

Control) 

 �व�वध �दषुणाचंा पया�वरणावर होणारा �भाव (Impact of various Pollution on Environment) 

 �सचंनाच ेपाणी �यव�थापनासाठ� �वशषे भौगो�लक त�ं�ान (Geo special technology for irrigation 

water management)   

 पया�वरण �वषयक कायदे व �नयमन य�ंणा (Environmental Laws & Regulatory Mechanism) 

 पाणी व पया�वरण �दषुण �नय�ंणात �सारमा�यमांची भ�ुमका (Role of Media in Water & 

Environmental Pollution Control)    
 

 

  



 

॥झाड ेवाचवा पाणी वाचवा पया�वरणाचा -हास थांबवा॥ 

 

सशंोधन लेख पाठ�वणे आ�ण मा�यता कळ�वणे: 

     प�रषदेसाठ�च ेसशंोधन व �ास�ंगक लेख prowalmi@gmail.com या ईमेलवर �द १० माच� २०१७ 

या अ�ंतम मदुती पय�त पाठ�वता येतील. सशंोधन लेख सादर�करणासाठ� मा�यता �द. १५ माच� २०१७ 

पय�त ईमेल�दारे कळ�व�यात येईल. प�रषदेत मा�यता�ा�त सशंोधन लेखा�ंया सादर�करणासाठ� सबं�ंधतांना 

वेळ आर��त राह�ल. सशंोधन लेखासोबतच लेखकाने �वत:च ेपणु� नाव, सपंणु� प�ा, पद�य�ुर पदवीचा 

�वषय, वष�,  महा�व�यालयाच े नाव, मोबाईल �मांक, महा�व�यालयाचा सपंक�  �मांक इ. सव� बाबी 

�ाचाया�ची �वा�र� असले�या अनमुती प�ासह पाठ�वणे बधंनकारक आहे. सशंोधन लेख ि�वकार�याच े

आ�ण नाकार�याच ेसव� ह�क आयोजकांना आहेत. 

 

प�रषदेच े�थळ आ�ण वेळ 

      पाणी आ�ण पया�वरण या �वषयावर�ल ह� दोन �दवसीय मराठवाडा �वभागीय प�रषद् जल व 

भ�ुम �यव�थापन स�ंथा (वा�मी), कांचनवाडी, पठैण रोड, औरंगाबाद येथे �द. २३ आ�ण २४ माच� २०१७ 

रोजी सकाळी ९.०० त ेसायकंाळी ५.३० वाजेपय�त आहे. 

 

प�रषदेसाठ� न�दणी  

     या दोन �दवसीय मराठवाडा �वभागीय प�रषदेसाठ� ��त सहभागी न�दणी श�ुक �पये २०० (�. 

दोनश)े भ�न  प�रषदे�या प�ह�या �दवशी �हणजेच �द. २३ माच� २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाज�यापासनु 

न�दणी करता येईल. तसेच ऑनलाईन न�दणीची स�ुवधा उपल�ध क�न दे�यात आल� असनू �याकर�ता 

स�ंथे�या www.walmi.org या सकेंत �थळास भेट दयावी 

 

भोजन व �नवास �यव�था 

      न�दणी झाले�या सहभागी सद�यांची भोजनाची �यव�था स�ंथे�या मेसम�ये �न:श�ुक 

कर�यात येईल. �थम येणा-यास �ाधा�य त�वाने मया��दत लोकांची �नवास �यव�था स�ंथे�या 

वसतीगहृात कर�यात आल� आहे. 

 

प�रषदे�या न�दणीसाठ� सपंक�  

�ा. डॉ. राजेश परुा�णक: ९४२४४३९२२७, ईमेल आयडी : rajeshpuranik@gmail.com 

�ा�यापक व �मखु, सामािजक शा�� े�व�याशाखा तथा आयोजक 

 

�ा. डॉ. �ह�.पी. पवार: ९०२८६३९२९८, ईमेल आयडी : vrushvijay@yahoo.co.in  

�ा�यापक व �मखु, �व�ान �व�याशाखा तथा आयोजक 

 

�ा. �पाल� गोरे: ९४२२२०७६८०, ईमेल आयडी : prowalmi@gmail.com 

सहायक �ा�यापक तथा प�रषद सम�वयक  
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Paper Submission guidelines 
 

For Research Paper/Article 
 

Manuscript- word document  

Abstract-100 to 200 words 

Full paper- 3000 words with single spacing, Times new roman font, size 12 

Submission – Electronically through email to prowalmi@gmail.com  

 

For Exhibition  

 

Limited space is available for exhibition. Those interested must apply before 10th march 

2017.All exhibition materials should be related to water & environment technology. 

Responsibility for bringing exhibit models etc. shall be of respective organization.  

 

Bank Details for submission of registration fees  

 

Name of bank: STATE BANK OF HYDERABAD 

Bank Address: WALMI campus, kanchanwadi, paithan road, Aurangabad 

Account no. : 520103330156 

IFSCode: SBHY0020543 

MICR code : 431004010 

 

OR 

 

Registration fee to be paid either in cash or Demand Draft drawn in favor of Director 

General, WALMI, kanchanwadi, paithan road, Aurangabad payable at Aurangabad 

OR by Cheque payment at : at par cheques payable at Aurangabad. 

 

 

 

 


