
जाग�तक पाणथळ �दवस व कादंळवन उ�सव

जाग�तक पाणथळ �दवसाच औे�च�य साधनू ब.ॅ बाळासाहबे खड�कर
महा�व�ालय, व�गलुा� आ�ण �स�ध�ुग� वटेलडँ �ीफ डॉ�यमु�टशेन क�मट� यानंी
'जाग�तक पाणथळ �दवस व कादंळवन उ�सव' आयो�जत केला होता. या काय��माचे
आयोजन माडंवी कादंळवन व फळसशंोधन क��, व�गलुा� या �ठकाणी 2 व 3 फे�वुारी
2019 ला कर�यात आल हेोत.े



जल�द�डी :-

काय��माची स�ुवात ब.ॅ बी. के. कालॅजे त मेाडंवी कादंळवन पय�त जल�द�डी
काढून झाली. जल�द�डी म�य खेड�कर कालॅजेच �ेव�ाथ� तसचे व�गलुा� हाय�कूलचे
झाजं पथक, �स�ध�ुग� �व�ा�नकेतनच लेझेीम पथक यानंी स��य सहभाग घतेला होता.
तसचे गाड��स �लब, को�हापरु, यरुकेा �लब, कणकवली, म�ँ�ुह फाऊंडशेन,
बाळासाहबे सावतं कोकण कृषी �व�ापीठ, दापोली या स�ंथाचं सेद�य स�ुा
जल�द�डीत सहभागी झाल हेोत.े जल�द�डीत एकुण 1200 माणस सेहभागी झाली होती



उ�ाटन :-

या काय�शाळचे उे�ाटन �स�ध�ुग� �ज��ाच पेालकम�ंी मा. �दपक केसरकर
या�ंया ह�त 'ेजल कलश' पजुनान झेाल.े यावळे� मा. �दलीप पाढंरप� (े�ज�हा�धकारी,
�स�ध�ुग�), डा.ॅ �नरजंना च�हाण (भारतीय म�हला शा��� सघंटना), शीतल पाचपाडंे
(सहायक सचंालक, म�ँ�ुह फाऊंडशेन), समाधान च�हाण (उपवनसरं�क), डा.ॅ
�वलास दऊेलकर (�ाचाय�, ब.ॅ बी. के. कालॅजे, व�गलुा�) व इतर मा�यवर उप��थत होत.े
"�ज��ात असणा�या �नसग� स�दया�च सेवंध�न के�यान हेा �ज�हा आरो�यदायी होऊ
शकेल. कादंळवनाचंी जवै�व�वधता राखली ग�ेयास �याचा लाभ म��छमारानंा
�मळणार आह"े अस मेा. केसरकर यानंी ��तपादन केल.े तसचे यावळे� पाणथळ
जागा�ंया सवंध�नासाठ� गा�हाण घेाल�यात आल.े �वा�मनी बचत गट, व�गलुा�, यरुकेा
�लब, कणकवली, पाणथळ �वयसंवेक याचंा स�कार कर�यात आला. या�शवाय
'�स�ध�ुग� - लडँ ऑफ वटेलडँ' या प�ुतकाच �ेकाशन कर�यात आल.े



�दश�न :-

काय��मा�या वळे� माडंवी यथे �ेव�वध स�ंथानी आपआपली �दश�न �टा�ॅस
लावली होती. याम�य खेड�कर कॉलजे�या इ�तहास �वभागाच �ेटालॅ सवा�च आेकष�ण
ठरल.े इ�तहास �वभागान जे�ुया काळात दनै�ंदन जीवनात वापर�या जाणार ् या
व�तूंच �ेदश�न दाखवल हेोत.े या�शवाय हाटॅ�क�चर कालॅजे, मळुद,े म�ँ�ुह फाऊंडशेन,
य�ुन�ह�स�ट� ऑफ लाइफ, �वा�मनी बचत गट, �शवाजी य�ुन�ह�स�ट�, को�हापरू -
वन�पतीशा�� �वभाग व �ीन नचेर �लब - ब.ॅ बी. के. कालॅजे, व�गलुा� यानंी आपली
�टा�ॅस माडंली होती.



�ा�यान :े-

फळसशंोधन क��, व�गलुा� यथे रेा�ीय �तरावरील काय�शाळते �व�वध त�ाचंी
�ा�यान आेयो�जत केली होती. याम�य खेालील त�ानंी माग�दश�न केल हेोत.े

मा. �शतल पाचपाडं -े कादंळवन सवंध�न

मा. स�चन दसेाई - �स�ध�ुग� वटेलडँ सव�

डा.ॅ �दवाकर नायड -ू हवामान बदल व पाणथळ

डा.ॅ �कार चौहान - सम�ु पातळ�त वाढ पाणथळ�स धोका

डा.ॅ बाळकृ�ण गावड -े �स�ध�ुग� पाणथळ�मधील वन�पती �व�वधता

कु. ��तीश लाड - आबंखेण वटेलडँ

कु. म�हार इ�ंलकर - �मरी�ट�का �वा�ॅ�स

कु. �वीण सावतं - �स�ध�ुग� पाणथळ�मधील प�ी �व�वधता



चचा�स� :-

त�ा�ंया माग�दश�नानतंर शवेट�या स�ात चचा�स� आयो�जत केल हेोत.े डा.ॅ
अ�नलराज जगदाळ वे डा.ॅ �नरजंना च�हाण या�ंया उप��थतीत चचा�स� पार पडल.े
याम�य सेहभागी स�ंथा�ंया ��त�नध�नी भाग घतेला होता.

या चच�म�य 'ेवटेलडँची नमेक� �ा�या काय? वटेलडँच सेवंध�न का कराव?े जर
एखा�ा वटेलडँच नेसै�ग�क �व�प बदलल अेस�यास �या वटेलडँच सेवंध�न कराव केा?
�याच नेसै�ग�क �व�प परत �मळव�यासाठ� कोण�या उपाययोजना करा�ात?
वटेलटँम�य मेानवी ह�त�पे' या कळ��या �वषयावंर चचा� कर�यात आली.

'पाणथळ सरं�ण व सवंध�न ह �ेया पाणथळ��या न�जक राहणार ् या
�था�नकाकंडनूच होऊ शकत.े �यानंा याबाबत जागतृ क�न व पाणथळ��या
मा�यमातनू �यानंा रोजगारा�या सधंी उपल�ध क�न �द�यास �यातनू रोजगार व
पय�टन वाढून पया�वरण सवंध�न होईल' यावर एकंदरीत सवा�च एेकमत झाल.े



सा�ंकृ�तक काय��म :-

स�ंयाकाळ� उप��थता�ंया मनोरजंनासाठ� सा�ंकृ�तक काय��म माडंवी यथेे
आयो�जत कर�यात आल हेोत.े याम�य खेड�कर कालॅजे�या �व�ाथ�, �श�क व
�श�के�र कम�चा�यानंी सहभाग घतेला होता. �ा. �ववके च�हाण, �ा. पी. एम. दसेाई
व मा. जयतं बोवलकेर यानंी काराओके गायन सादर केल हेोत.े खड�कर कालॅजे�या
�व�ा�या�नी फुगडी व कोळ�न�ृय ह सेा�ंकृ�तक काय��म सादर केल हेोत.े �या�शवाय
दशावतार स�ुा सादर केल हेोत.े



�फ�ड ��हझीटस् :-

काय�शाळ�ेया �सर ् या �दवशी सकाळ�या स�ात �फ�ड ��हझीटस् आयो�जत
के�या हो�या. याम�य �ेनशातं तलाव, वडखोल व आबंखेण, परबवाडा या वटेलडँना
भटे� द�ेयात आ�या. यावळे� डा.ॅ अ�नलराज जगदाळ येानंी धरण बाधंणी, डा.ॅ तर�मु
यानंी फायटो �ल�ँटा�ॅस, मा. जयतं बोवलकेर यानंी फोटो�ाफ�, कु. ��तीश लाड याने
प�ी �व�वधता तर कु. �नतीन कवठणकर यान वेन�पती �व�वधता यावर माग�दश�न केल.े
आबंखेणीवर �व�वध �थलातं�रत प�ी पाह�याची सधंी सहभा�यानंा भटेली.



�च�कला �पधा�:-

लहान मलुामं�य पेाणथळ�ब�ल जाग�कता �नमा�ण �हावी यासाठ� �च�कला
�पधा� आयो�जत कर�यात आली होती. यात दोन गटाचंा समावशे होता 5वी त 8ेवी
लहान गट व 9वी मोठा गट. या �पध�म�य वे�गलुा� हाय�कूल, व�गलुा�, पाटकर हाय�कूल,
व�गलुा�, अणसरु-पाल हाय�कूल, अणसरू, �य इू�ं�लश �कूल, उभादाडंा, प.ू �ा. शाळा,
परबवाडा, प.ू �ा. शाळा दाभोली न.ं 1 व प.ू �ा. शाळा व�गलुा� न.ं 2, 3, 4 या
�ाथ�मक शाळा याचं एेकूण �मळनू 41 �व�ा�या�नी सहभाग घतेला होता.

सहभागी �पध�कापंकै� खालील �व�ा�या�नी �माकं पटकावला.

लहान गट - 1) कु. �व�ण उूदय आरोलकर - प.ू �ा. शाळा दाभोली न.ं १

2) कु. समता राजन काबंळ -े प.ू �ा. शाळा व�गलुा� न.ं ४

3) कु. �गती जगद�श �कनळकेर - प.ू �ा. शाळा व�गलुा� न.ं ४

4) कु. सजेल सजंय �कनळकेर - प.ू �ा. शाळा व�गलुा� न.ं ४

मोठा गट - 1) कु. �येस राधाकृ�ण गवडं -े �य इू�ं�लश �कूल, उभादाडंा

2) कु. बाळकृ�ण द�ाराम गोवकेर - �य इू�ं�लश �कूल, उभादाडंा

3) कु. गाय�ी गोपीचदं बागलु - रा. कृ. पाटकर हाय�कूल, व�गलुा�

4) कु. �नतीश साबाजी करगंटुकर - रा. कृ. पाटकर हाय�कूल, व�गलुा�



काय�शाळा :-

�स�या �दवशी रा�ीय �तरावरील काय�शाळा माडंवी यथे आेयो�जत कर�यात
आली होती. या काय�शाळते गाड��स �लब, को�हापरू �या सद�यानंी उ�म माग�दश�न
केल.े

सगंीता कोक�तकर - �नम�ल �ोज�ेट

नीता �श�द -े जा�वदं�च सेरबत

वषा� वायचळ - तरगंता ब�गचा

क�पना सावतं - हडंीतील ब�गचा टरेारीअम

सगंीता कोक�तकर - तटुल�ेया कुंडीतील ब�गचा

या�शवाय हाटॅ�क�चर कालॅजे, मळुद चेा �व�ाथ� कु. वदेातं दळवी याने
'कोकेडामा' या ब�गचा �काराची मा�हती �दली. तसचे जवेणावळे� मा. सदं�प राणे
यानंी '�थलातंर आ�ण शा�त �वकास' या �वषयावर मा�हती �दली.

कौश�य आे�मसात क�न म�हला व यवुकानी आ�म�नभ�र �हाव येासाठ� ही
वगेळ� ब�उ�शेीय काय�शाळा ठेव�यात आली होती. सजृनशील उ�ान कौश�यावंर भर
द�ेयात आला होता �यातनू �नसग� सवंध�नही साधता यईेल.



साराशं :

'जाग�तक पाणथळ �दवस व कादंळवन उ�सव' हा माडंवी म�ँ�ुह साईट व
फळसशंोधन क��, व�गलुा� यथे 2े व 3 फे�वुारी 2019 ला साजरा कर�यात आला. या
काय��मास ब.ॅ बी. के. कालॅजे, व�गलुा�, �स�ध�ुग� वटेलडँ �ीफ डॉ�यमु�टशेन कमीट�,
फळसशंोधन क��, व�गलुा� व �वा�मनी �वयसंहा�यता गट, माडंवी याचं मेोलाच येोगदान
लाभ�यान हेा काय��म यश�वीपण पेार पडला.

या काय��माला मा. �दपक केसरकर (पालकम�ंी, �स�ध�ुग�), मा. �दलीप पाढंरप�े
(�ज�हा�धकारी, �स�ध�ुग�) या मा�यवरानंी भटे �दली होती व पया�वरण, पाणथळ व
कादंळवन सबंधंी चालल�ेया कामाच केौतकु केल.े

तसचे या काय�शाळते ब.ॅ बी. के. कालॅजे, व�गलुा�, एस. पी. के. कालॅजे,
सावतंवाडी, हाटॅ�क�चर कालॅजे, मळुद,े �शवाजी य�ुन�ह�स�ट�, को�हापरू, कृषी
�व�ापीठ, दापोली, य�ुन�ह�स�ट� ऑफ लाईफ, धामापरू, फळसशंोधन क��, व�गलुा�,
म�ँ�ुह फाऊंडशेन, महारा�, सी.सी.आर-एन.आय.ओ., गोवा, यरुकेा �लब, कणकवली
यासार�या स�ंथानंी सहभाग घते�यामळु हेा काय��म ब�उ�शेी ठरला.
चचा�स�ादर�यान या स�ंथा�ंया ��त�नधीनी सहभाग घते�यामळु बे���ीकोणीय चचा�
घडनू आली. या चच�च सेार अस �ेनघाल के� 'पाणथळ सरं�ण व सवंध�न ह �ेया
पाणथळ��या न�जक राहणार ् या �था�नकाकंडनूच होऊ शकत.े �यानंा याबाबत
जागतृ क�न व पाणथळ��या मा�यमातनू �यानंा रोजगारा�या सधंी उपल�ध क�न
�द�यास �यातनू रोजगार व पय�टन वाढून पया�वरण सवंध�न होईल'

काय�शाळते दाखवल�ेया �ा�य��कातंनू म�हला व यवुावग� कौश�य �ेवक�सत
क�न आ�म�नभ�र होतील, यासाठ� ही ब�उ�शेीय काय�शाळा घतेली होती. याम�ये
सजृनशील उ�ान कौश�यावंर भर द�ेयात आल हेोत �ेयातनू �नसग� सवंध�नही साधता
यईेल.



यशोगाथा :


