राष्ट्रीय पररषदे चा सोमवारी समारोप
जळगाव : भारतातील अनेक भाग भूजल कमतरतेमुळे नापीक झाले आहे त. त्याचा

पररणाम

अन्नधान्य

उत्पादनावरही

होत

आहे .

भूजल

पुनभभरण

होण्यासाठी

पावसाच्या

ननर्मभतीकररता प्रयत्न करावे लागतील, असा सरू ‘म.ू जे.’ तील भज
ू ल : स्थिती,क्षमता, आव्हाने’
या ववषयी आयोस्जत दोन ददवसीय राष्ट्रीय पररषदे त ननघाला. तसेच, भज
ू ल प्रदष
ू ण न होवू दे ता

‘समद्
ू ल भारता’ची कास धरून प्रयत्नरत राहूया असा ननधाभर यावेळी करण्यात आला.
ृ ध भज
ददवसाच्या बीजभाषणात सोलापरू ववद्यापीठाचे प्रा. पी.प्रभाकर म्हणाले की, भववष्ट्यात
पाणी टं चाई भीषण होणार आहे . वेळीच उपाययोजना करण्यासाठी आतापासन
ू सरु
ु वात करावी

लागणार आहे . तसेच, भज
ू लाचा अननयंत्रित वापरदे खील रोखावा लागणार असन
ू दे शात पाण्याची
समथया ननमाभण होणार नाही अशा प्रयोगांची गरज आहे .

ददवसभरात, प्राचायभ डॉ. कुलकणी यांनी उजनी धरणातील भूजल प्रदष
ू ण याववषयी प्रबंध

सादर करताना, मानवी ननष्ट्काळजीपणावर भर ददला. धरणात िेट कचरा फेकण्यामुळे आणण

इतर मानवननर्मभत कारणांमुळे प्रदष
ू णाची मोठी समथया मानव व जलचरांवर जाणवत आहे ,

असेही सांगगतले. डॉ.र्मर्लंद पंडडत यांनी ग्रामीण भागातील पाण्यामुळे होणारा ववकास यावर
सादर केलेल्या प्रबंधात ववकर्सत गावांची मादहती दे त ववववध प्रयोग राबववले तर गावे जलमय

होतील असे सांगगतले. डॉ.गौरी राणे यांनी पाणलोट क्षेिाच्या पररणामववषयी तर मुंबईचे बॉबी
मेथ्यू आणण एलन अरान्हा, पुण्याचे वैष्ट्णवी मुंडलीक, अजयकुमार, भावना उम्रीकर, डॉ.चेतन
महाजन, ककरण कंु भार यांनीही भूजलावरील ववववध प्रबंध सादर केले.
समारोप
म.ू जे.महाववद्यालयात उमवव प्रायोस्जत स्जओफोरम संथिा आणण जलश्री संशोधन

केंन्रातफे ‘भज
ू ल : स्थिती,क्षमता, आव्हाने’ या ववषयी आयोस्जत दोन ददवसीय राष्ट्रीय पररषदे चा

सोमवारी समारोप झाला. यावेळी बोलताना जेष्ट्ठ पिकार र्मर्लंद कुलकणी म्हणाले की, भज
ू ल
वाचववण्यासाठी ववशेष प्रयत्न झाले पादहजेत. शेतकयाांच्या शेतीत पाणी पोहोचेल असे ननयोजन

पूणप
भ णे झाल्यास ननस्चचतच जलक्ांती येईल. प्रसंगी प्राचायभ डॉ.यु.डी.कुलकणी, जलश्रीचे प्रमुख
डॉ.थवाती संवत्सर उपस्थित होते.

पररषदे चा आढावा घेताना प्रा. के.सी.नतवारी यांनी सांगगतले की, पररषदे तून भूजल

समथयेववषयी सुयोग्य मंिन झाले. अनेक संशोधकांनी सुचववलेल्या उपायावर ‘जलश्री’ केंन्रातफे

कृती कायभक्म हाती घेतले जातील. सूिसंचालन व आभार प्रा. तुषार चौधरी आणण प्रा. ककरण

पवार यांनी केले. यावेळी उमववचे पयाभवरणशाथि प्रशाळे चे संचालक डॉ. एस.टी.इंगळे , प्राचायभ
डॉ.अशोक राणे उपस्थित होते. ददवसभरात १५ शोधप्रबंध सादर झालेत. ७५ संशोधकांनी पररषदे त
सहभाग घेतला. पररषदे साठी सुर्मत भावसार, प्रा.तेजस पाटील, प्रा.योगगनी वाणी, समीर कुरे शी,
ववभावरी पाटील, र्शवानी पाटील, प्रणव धनगर, प्रशांत पाटील, प्रतीक्षा पांडे आदींनी पररश्रम
घेतले.

