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          �वषय : पाणी व पया�वरण मराठवाडा �वभागीय प�रषदे�या �नमं�णाबाबत 

 

महोदय,       

        पया�वरणाची नैस�ग�क घडी घड�व�याची आ�ण �बघड�व�याची �मता पाणी या घटकात 

आहे. पाणी आ�ण पया�वरण यांचा संबधं अ�यो�य आहे. मराठवाडयासार�या �वभागात तर पाणी 

टंचाई दाहकता गे�या दशकांपासुन अ�धक �त�तेन े जाणवत आहे. या �देशातील आठह� 

िज��यातील भूगभा�तील सात�यान ेघटणार� पाणी पातळी आ�ण वाढणारा पया�वरणीय असमतोल 

हा �चतंेचा �वषय आहे. 

     आंतररा���य �तरावर �यात�कत� असलेल� वा�मी सं�था गे�या ३६ वषा�पासुन �सचंन 

�यव�थापन ��श�णाम�ये मोलाची भू�मका पार पाडत आहे. तसेच पा�या�वषयी जनजागतृी 

कर�याचे कामह� कर�त आहे. आजपय�त सं�थेन े अनेक अ�भयंते, शतेकर�, �व�याथ� आ�ण 

म�हलांना काय��म पाणी वापराबाबत मौल�क �ान �दले आहे. �वशषेत: आज�या युवा�पढ�म�ये 

पाणी आ�ण पया�वरण याबाबत जाग�कता �नमा�ण कर�या�या उ�देशाने पाणी आ�ण पया�वरण या 

�वषयार दोन �दवसीय मराठवाडा �वभागीय प�रषदेचे आयोजन �द. २३ आ�ण २४ माच� २०१७ 

रोजी या सं�थेतफ�  कर�यात आले आहे. या प�रषदे�या मा�यमातून �यापक �तरावर पाणी आ�ण 

पया�वरण याबाबत मंथन घडव�याचा आ�ण जनजागतृी कर�याचा वा�मी सं�थेचा मनोदय आहे.  

       या प�रषदेसाठ� आप�या �व�या�पठातील/महा�व�यालयातील/ सं�थेतील �थाप�य 

अ�भयां��क� �व�याशाखा ((Civil Engineering) /भुगोल (Geogrophy) / भुगभ�शा�� (Geology) / 
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भौगो�लक मा�हतीशा�� (Geo-informatics) / पाणी वहनशा�� (Hydrology)/ कृषी �व�तार 

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

(Horticulture) / सामािजक वनीकरण (Social Forestry) / मदृा �व�ान (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. 

     संशोधन लेखांचे �वषय, लेख पाठ�व�याची अ�ंतम तार�ख, सादर�करणासाठ� लेख 

ि�वकार�याची मा�यता, प�रषदेसाठ�ची न�दणी, न�दणी शु�क यासह अ�धक मा�हती सोबत 

जोडले�या मा�हती प�ात �व�ताराने �दल� आहे. तसेच प�रषदेत सहभागी होऊ इि�छणा-यांसाठ� 

ऑनलाईन न�दणीची सु�वधाह� उपल�ध क�न दे�यात आल� आहे.  यासाठ� सं�थे�या 

www.walmi.org या संकेत�थळाला भेट �यावी.  

     तर� कृपया पाणी आ�ण पया�वरणा�या होणा-या –हासाला पायबंद घाल�यासाठ� सहकाय� 

क�न या मराठवाडा �वभागीय प�रषदेत आपला स��य सहभाग न�दवावा. 

 

सोबत : प�रषदेचे मा�हती प�क 
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