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मध्यवर्ती संकल्पना - महाराष्ट्राच्या गियाारोहणाची ५० वर्षे
उत्क्रांतीच्यर एकर टप्यरवर मरणसु पृथ्वीवर अवतरलर आणण तेव्हरपरसनु च मरणसरचां आणण सरहसरचां नरतां जळ
ु त
गेलां. अज्ञरतरच्यर शोधरची णजज्ञरसर मरणसरलर कधीच स्वस्थ बसु देत नरही. यरतनु च तो णनरणनररळे धरडसरचे
प्रयोग करतो, यर प्रयोगरतनु च कधी मग ‘णकनररर तल
ु र परमररलर’ असां गवरानां सरगररलर सरांगत कोलांबस नव्यर
प्रदेशरच्यर शोधरस णनघतो, तर छोट्यरश्यर णवमरनरतनू न थरबां तर पृथ्वीप्रदणिणेचर सक
ां ल्प करही महरभरग परु र
करतरत.
सरु वरतीपरसनु च डोंगर मरणसरचे सखेसोबती झरले आहेत. यर णशखररच्यर मरथ्यरवरती, त्कयर धररे च्यर पणलकडे
करय असेल बरां हर णवचरर मरणसरच्यर मनरत येत ररहीलर आणण त्कयर शोधरखरतर तो एक-एक डोंगरदऱ्यर परर
करत गेलर. यर णजज्ञरसेचां रुपरांतर सरहसी खेळरत व्हरयलर मरत्र बररच करळ जरवर लरगलर. १५ व्यर शतकरच्यर
उत्तररधरात डोंगरवेड्यरचां ी सरुु झरलेली ही धडपड १९ व्यर शतकरत पोहचली ती नगरणधररज णहमरलयरपयंत.
अडीच हजरर णकलोमीटोरपेिरही लरांब आणण ७०० णकलोमीटरपेिर रुांद अशर पसरलेल्यर पृथ्वीवरच्यर यर
नैसणगाक आश्चयरानां णगयरारोहकरचां मन आकर्नाु घेतलां. आणण यरतनु च जगरच्यर सवोच्च णशखररच्यर शोधरचे प्रयत्कन
सरुु झरले.
१८५६ सरलो सव्हे ऑफ इडां ीयरने एव्हरे स्ट ऊफा चोमोलांगु र अथवर सगरमरथर यर णशखररची उांची ८८४८ मीटर
आहे हे णनणश्चत के ले. तेव्हरपरसनू च त्कयरवर चढरईचे प्रयत्कन सरुु झरले. अनेक णगयरारोहकरच्ां यर प्रयत्कनरलर दरद न देतर
अणजक्ां य ररहीलेलां हे णशखर सर झरलां ते १९५३ च्यर मे महीयायरतील कनाल ज न हटां यरांच्यर नेतत्कृ वरखरली
मोणहमेत. एडमडां णहलरी आणण भररतीय शेपरा तेनणसांग नोगे यरांनी एव्हरे स्टवर प्रथम आरोहण के ले.
हयर यशस्वी णशखर प्रयत्कनरची मोणहनी सपां णू ा भररतभर इतक्यर झपरट्यरनां पसरली की त्कयरतनु च दरणजाणलगां इथे
‘णहमरलयीन मरउांटेणनअररांग इणयास्टट्यटु ’ यर णगयरारोहणरतील शरस्त्रशध्ु द प्रणशिण देणरऱ्यर सांस्थेचर उदय झरलर.
मेजर नदां ु जयरल आणण शेपरा तेनणसगां यरच्ां यर प्रयत्कनरनां र भरभक्कम सरथ होती ती पणां डत जवरहरलरल नेहरु यरच्ां यर
वरदहस्तरची. शरस्त्रशध्ु द प्रणशिण णमळण्यरची सोय झरल्यरनांतर णगयरारोहणरचे हे वेड भररतभर अणधक झपरट्यरनां
पसरु लरगलां. महरररष्ट्र आणण बांगरल यर ररजयरांमधे यर खेळरनां चरांगलांच बरळसां धरलां.
सह्यरद्रीची अणतप्ररणचन डोंगरररगां महरररष्ट्ररचर मेरुदडां म्हणनू ओळखली जरते. दणिणोत्तर सरडेसहरशे णकलोमीटर
पसरलेली ही डोंगर ररांग अणननजयाय खडकरपरसनु बनली आहे. णनणमातीच्यर ओघरत णतने नरनरणवध मनोहररी
आकरर धररण के ले आहेत. यर डोंगररचर आणण इथल्यर लोकजीवनरचर अतटु सांबांध आहे. महरररष्ट्ररचे आदीम
रहीवरसी करतकरी, वररली णकांवर णभल्ल असोत णकांवर प्ररणचन करळरपरसनु ८४ बांदररांत उतरलेलर मरल
घरटमरथ्यरवरच्यर बरजरररांपयंत पोहचवणररे लमरणरांचे तरांडे असोत, सह्यरद्री नेहमीच यर सवरंचर परठीररखर ररणहलर
आहे. आपल्यर कडेखरांद्रवां र नरणेघरट, बोरघरट यरसररखे अनेक घरट बरळगणररर, जवळपरस अडीचशे डोंगरी
णकल्ले आणण परचशेहून अणधक लेणींनी नटलेलर सह्यरद्री पवू ीपरसनु च णगयरारोहकरांनर खणु रवत ररणहलरय. यर
सह्यरद्रीनेच परठबळ परु वलां ते णशवरजी महरररजरांच्यर गणनमी करव्यरलर बरजीप्रभांच्ु यर परवनणखडां ीतील बणलदरनरलर
आणण तरनरजीच्यर णसांहगडरच्यर कड्यरवर आरोहण करून के लेल्यर णवजयी लढरईलर.
लोकमरयाय णटळकरांसररख्यर जरजवल्य देशभक्तरलरही णशवछत्रपतींच्यर यर णकल्ल्यरांच्यर तेजस्वी इणतहरसरनां
आकर्नाु घेतल.ां आणण मग छत्रपतींच्यर समरधीच्यर जीणोध्दरररच्यर णनणमत्तरनां णसहां गड, ररजगड, तोरणर आणण

ररयगड अशी भ्रमांती णटळकरांच्यर परणठांब्यरनां १८९५ इतक्यर जयाु यर करळी यशस्वीरीत्कयर परर पडली. अथरात
णगयरारोहण यर प्रकरररलर तेव्हर एक ्ीडर प्रकरर म्हणनू कोणी ओळखत नव्हत.ां के वळ ह स णकांवर भटकांती म्हणनू
सदु रू बरगलरणरच्यर डोंगरररांगर तडु वरयलर एकर तरुणरनां १९४०च्यर सुमरररलर सरुु वरत के ली, त्कयर तरुणरचां नरव
होतां ड . जी. आर. उफा बरपक
ु रकर पटवधान. सह्यरद्रीतल्यर रेणकांगची सरुु वरत तेव्हरच झरली असां म्हणरयलर हरकत
नरही. यरच समु रररलर मबांु ईतील करहीजणरनां ी ‘पररशी परयोणनयसा’ ह्यर नरवरनां पदभ्रमण मोणहमरच
ां ी सरुु वरत के ली.
१९५३ च्यर एव्हरे स्ट मोणहमेच्यर यशरची ख्यरती सवा भररतभर पसरली तसे मबांु ईतले करही तरुण, प्रभरकर
परटणकर, नवनीत परररख, गरधां ी बधां ु आणण गरयतोंडे हे परचजणां थेट एव्हरे स्टचां जवळुन दशान घेण्यरच्यर णजद्दीनां
मबांु ईतनु णनघरले. १९५४ लर त्कयरांनी एव्हरे स्टच्यर परयथ्यरपयंतच नव्हे तर त्कयरच्यर अगदी जवळ असलेल्यर ‘करलर
पत्कथर’ यर णशखररच्यर मरथ्यरपयंत मजल मररली आणण पवातररज एव्हरे स्टचां जवळुन दशान घेतलां. त्कयरच समु रररस
मबांु ईतले एक स णलणसटर के . के . बनशर यरनां ी णहमरलयरतील णगयरारोहणरची शरस्त्रशध्ु द सरुु वरत के ली. भररतरतनू
त्कयरकरळी गेलेल्यर सवा महत्त्वरच्यर मोणहमरांमधे बनशर यरांच्यर सहभरग होतर. १९५८ सरलच्यर ‘चो-य’ु /e
जगरतल्यर आठव्यर ्मरांकरच्यर णशखरमोणहमेचे ते नेते होते. तर १९६० सरली भररतीयरांतफे एव्हरे स्टवर
आरोहणरचर जो प्रथम प्रयत्कन के लर गेलर त्कयर मोणहमेचे ते उपनेते होते. यर मोणहमरांकरतर एक ‘णपक स्प यासररांग
कणमटी’ स्थरपन झरली, णतचचां रुपरांतर पढु े ‘इणां डयन मरऊांटेणनयररांग फरऊांडेशन’ म्हणजेच आय.एम.एफ. यर
भररतरतील णगयरारोहकरच्ां यर प्रमख
ु सस्ां थेत झरल.ां
णगयरारोहणरचे असे तरु ळक उप्म चरलु असतरांनर सांस्थरत्कमक परतळीवर ही चळवळ सरुु करण्यरची गरज
मबांु ईतल्यर करही तरुणरांनर वरटरयलर लरगली आणण त्कयरतनू च १९५४ सरली ‘इटां र क लेणजएट हरयकसा क्लब’ची
स्थरपनर के ली गेली. प्रोफे सर करमत, प्रो. मरळी, प्रो. चरांदक
े र, प्रो.णटळक, प्रो. मरांजरे कर, शरद ओवळेकर, रमेश
देसरई, परलकर, णदवरणचांद अरोरर आणण णदवरण यरांसररख्यर उत्कसरही मांडळींनी यर क्लबची स्थरपनर के ली.
त्कयरतनु च महरररष्ट्ररत सस्ां थरत्कमक परतळीवरील णगयरारोहणरची महु तु ामढे रोवली गेली. महरररष्ट्ररतील आणण
णवशेर्तः महरणवद्रलणयन तरुणरांनर डोंगरदऱ्यरतील भटकांतीलर उद्क्त
ु करणां हर ‘इटां र क लेणजएट हरयकसा क्लब’
स्थरपनेमरगचर प्रमख
ु उद्देश होतर.
१९५९ पयंत प्रस्तरररोहणरचां शरस्त्रशध्ु द प्रणशिण णमळण्यरची सोय महरररष्ट्ररत उपलब्ध नव्हती. मग त्कयरकरतर
‘णहमरलयन क्लब’च्यर मांबु ईतील १४ सदस्यरांनी जगदीश नरनरवटी यरांच्यर पढु रकरररनां ‘मरउांटेणनयसा कोसा
स्प यासररांग कणमटी’ची स्थरपनर के ली. यर सणमतीमरफा त ‘णहमरलयन इणयास्टट्यटू ऑफ मरऊांटेणनयररांग’ इथले नवरगां
गोंब,ु आगां करमी अशरांसररखे अनभु वी शेपरा प्रणशिक मबांु ईत येऊन इथल्यर तरुण-तरुणींनर प्रस्तरररोहणरचे
शरस्त्रशध्ु द प्रणशिण देऊ लरगले. मब्रांु र डोंगररच्यर पररसररत जवळजवळ दशकभर हर उप्म चरलू होतर. मरमर
भरजां र, करयाहेरी, मलगां गड यरसररख्यर णठकरणी प्रस्तरररोहणरच्यर किर रुांदरवु लरगल्यर. कनरायायरच्यर सळ
ु क्यरवर हे
तरुण प्रस्तरररोहणरचां आपलां कसब आजमरवु लरगले.
‘इटां र क लेणजएट हरयकसा क्लब’लर १९६२ सरली मबांु ई णवद्रपीठरची मरयायतर णमळरली आणण ' यणु नव्हणसाटी
हरयकसा आणण मरऊांटेणनयसा सोसरयटी' ची स्थरपनर झरली. यर सोसरयटीमरफा त मांबु ई णवद्रपीठरसररख्यर एकर
भक्कम सांस्थेचां परठबळ णगयरारोहणरलर लरभलां आणण मग णगयरारोहणरलर उपयक्त
ु अशर अनेक पणु स्तकर आणण
नकरशे शरस्त्रशध्ु द स्वरुपरत प्रणसद्ध होऊ लरगले. एव्हरनर णगयरारोहकरच
ां ी पणहली णपढी महरणवद्रलयरतनू बरहेर
पडली होती. मरत्र महरणवद्रलयीन जीवनरत लरगलेली डोंगररची चटक त्कयरांनर रोजच्यर जीवनरतही स्वस्थ बसू देत
नव्हती. मग त्कयरतनु च ‘णगररणवहरर’ यर सांस्थेची स्थरपनर करण्यरत आली. णगररणवहररतफे णगयरारोहणरचर हर उप्म
समरजरतील सवा स्तररतील लोकरांसरठी मोठ्यर प्रमरणरवर आयोणजत होऊ लरगलर. सवा वयोगटरतील उत्कसरही
व्यणक्तसरठी णनरणनररळे णगररभ्रमणरचे प्रस्तरररोहणरचे करया्म परर पडु लरगले.

पण्ु यरच्यर आघरडीवर जी. आर. पटवधान उफा बरपक
ु रकर पटवधान त्कयरांच्यर शैलीत भटकांती करतच होते.
त्कयरबरोबरच णसहां गडरवर प्रस्तरररोहणरच्यर वेगवेगयायर तत्रां रच
ां र आणण सधां ीचर शोध घेण्यरचां त्कयरच
ां े करया महत्त्वरचां
होते. सह्यरद्रीतील पदभ्रणरच्यर आणण प्रस्तरररोहणरच्यर मरध्यमरतनु णहमरलयरतील प्रगत णगयरारोहणरकडे वरटचरल
करण्यरचे त्कयरांचां ध्येय होतां.
अथरात सह्यरद्रीतल्यर णगयरारोहणरलर जसां सरहसरचां कोंदण होतां तसर इणतहरसरचर अणभमरनही होतर. गो. णन. उफा
अप्पर दरांडेकर आणण ब. मो. उफा बरबरसरहेब परु ां दरे यरांनी इणतहरसरलर कें द्रस्थरनी ठे वनू णशवकरलरत प्रणसध्द
असलेल्यर दगु रंवर चढरई कररयलर सरुु वरत के ली. १९६२ मधे भर परवसरयायरत परवनणखडां ीमरगा पयाहरळर ते
णवशरळगड आणण यरच्यरच पुढल्यर वर्ी ररजमरची, लोहगड, णवसरपरु , तांगु , णतकोनर, णसांहगड, ररजगड, तोरणर,
णलांगरणर, ररयगड अशी दहर णकल्ल्यरांची यरत्रर यर दोघरांच्यर पढु रकरररनां यशस्वी परर परडण्यरत आली.
१९६१ सरली प्रथमच मबांु ईतनु ‘कुमरऊ’ ररगां ते ील ‘णनलणगरी’ पवात सर करण्यरसरठी मोणहम णनघरली. जगदीश
नरनरवटी यरांच्यर नेतत्कृ वरखरली णनघरलेल्यर यर मोणहमेत एक मजेशीर गोष्ट घडली. णहमरलयरतील मोणहमेत उपयक्त
ु
असणररे तांबु त्कयरवेळी मबांु ईत उपलब्ध नव्हते. मग करय ? सरधे कपडे णशवणरऱ्यर णशप्ां यरलर घरी बोलवनु
शरणमयरयायरसररखे तांबु णशवनु ते मोणहमेलर नेण्यरत आले. अथरात ही सरुु वरतीची धडपड अयशस्वी ठरली तर त्कयरत
नवल ते कसलां!!! त्कयरकरळचे पयाटन मत्रां ी होमी तल्यररखरन यरांनीही महरररष्ट्र शरसनरच्यर वतीनां एणप्रल १९६२
मधे णहमरलयरत एकर पदभ्रमण मोणहमेचां आयोजन के ल.ां यर मोणहमेत १४ डोंगरवेड्यरनां ी मनरलीजवळच्यर
‘रोहतरांग परस’पयंत अणतउांचरवरील पदभ्रमणरचर करया्म यशस्वीररत्कयरपणु ा के लर. प्रो. मरळी हे यर मोणहमेचे
उपनेते होते.
एव्हरनर मबांु ईत ‘क्लरईबसा क्लब’ची स्थरपनर झरली होती. क्लरईबसा क्लबनां १९६२ ते ६५ यर करळरत श्री. वी.
डी. नरडकणी, ड .अमलरडी, आदी णमस्त्री, श्री. व स . चररी, श्री कोठररी, यरांच्यर सहभरगरतुन देवणतब्बर,
थेलबु रमक, नरपवात यर णवणवध मोणहमर आखल्यर.
१९६६ हे वर्ा महरररष्ट्ररच्यर णगयरारोहणरच्यर दृष्टीनां णवशेर् महत्त्वरचां ठरलां. णगररणवहरर यर नक
ु त्कयरच स्थरपन
झरलेल्यर सांस्थेतफे ‘हुनमु रन’ णशखररवर तर ‘द क्लरईबसा' तफे ‘हनमु रन णतब्बर’ णशखररवर मोणहमर आखण्यरत
आल्यर. यरपैकी हनमु रन हे गढ़वरल णहमरलयरतील अणजक्ां य णशखर होत.ां नदां रदेवी णशखर पररसररत असलेल्यर यर
णशखररवर चढरई करतरांनर प्रथम आरोहणरचर मरन सांस्थेनां णमळवलर आणण ररष्ट्रध्वजरबरोबरच हनमु रनरच्यर
मतु ीची स्थरपनरही णशखररव करण्यरत आली. प्रो. चरदां क
े ररच्ां यर नेतत्कृ वरखरलील यर मोणहमेत नेत्कयरबरोबर
णदवरणचांद अरोरर आणण दसु ऱ्यर णटममधे टी. वेंकटरमण, मगां श
े घरत आणण प्रकरश श्रृांगररपरु े यरांनी यशस्वी
आरोहण के लां.
जगदीश नरनवटी यरांच्यर नेतत्कृ वरखरली आखलेली हनमु रन णतब्बरवरची मोणहमसध्ु दर इतर णगयरारोहकरच्ां यर
सहकरयरानां यशस्वी झरली. णहमरलयीन मोणहमरांचे हे वर्ा महरररष्ट्ररच्यरदृष्टीनां यशरची पणहली चरहुल घेऊन आलां.
सणु नयोणजत नरगरी मोणहमर णहमणशखररांवर यशस्वी आरोहण करु शकतरत हर एक नवर णवश्वरस इथल्यर
आरोहकरांनर णमळरलर.
णगयरारोहणरचे हे वररे मबांु ई बरहेरदेखील मोठ्यर जोमरनां पसरु लरगले. १९६५ मधे ‘भररत आऊटवल्डा बरऊांड
परयोणनयसा’ यर सस्ां थेची पण्ु यरत स्थरपनर झरली. प्रकरश गोळे , नरररयण महरजन, द.रर.गोळे यर प्रभतु ींनी सदु शान
णशखररच्यर पररसररतील करही णशखररांवर चढरईचर प्रयत्कन के लर.
परुु र्रांच्यर खरांद्रलर खरांदर लरवनु मणहलरदेखील सह्यरद्रीपरसुन णहमरलयरपयंत णगररभ्रमणरच्यर मोणहमर यशस्वी करु
लरगल्यर. सरांगली, कोल्हरपरु परसनु मबांु ई पण्ु यरच्यर मणहलर णहमरलयरतील णगयरारोहणरचे धडे णगरवु लरगल्यर.
१९६६ मधेच ‘कोकथरांग’ णशखररवर पष्ट्ु पर आठवलेंच्यर नेतत्कृ वरखरली ड . णमनर अगरवरल आणण णगरर शरम यरांनी

मोणहम यशस्वी के ली. १९७० मधे ‘णत्रशल
ु णशखररवर ड . णमनर अगरवरल यरांनी यशस्वी चढरई के ली. इतके च
नव्हे तर १९७५ यर आतां रररष्ट्रीय मणहलर वर्रामधे ‘भररत आऊटवडा बरऊांड परयोणनयसा’नां ‘जोणगन’ णशखररवर
मणहलरांची यशस्वी मोणहम आखली. तर १९७५ मधेच लणलतर परटील, णवजयर गद्रे यरांच्यर पढु रकरररनां ‘लेणडज
मरऊांटेणनयररांग क्लब’ची स्थरपनर झरली.
१९६६ मधे मबांु ईचे ररमदरस प्रभु आणण हररश शहर हे दोन तरुण णगयरारोहक अणखल भररतीय परतळीवरच्यर
मोणहमेत सहभरगी झरले आणण त्कयरांनी ‘णशलर’ हे णस्पती णहमरलयरतील णहमणशखर यशस्वीररत्कयर सर के ले.
१९६९मधे ररमदरस प्रभनु े इडां ो-णब्रटीश मोणहमेबरोबर ‘बेहरली जोत’ आणण ‘दपु रऊां जोत’ अशी दोन णहमणशखरांही
सर के ली. ७०चां दशक सरुु झरलां ते दोन मोठ्यर मोणहमरांनी दोयाही णशखरां चढरईकररतर तरांणत्रकदृष्ट्यर अवघड होती.
यरपैकी पणहली मोणहम होती णगररणवहररनां आखलेली कुमरऊां पररसररतील ‘नांदरखरत’ यर मोणहमेत णशखररवर
चढरईचर प्रयत्कन सरुु असतरनां रच णहमकडर कोसळुन ररमदरस प्रभु आणण णदवरणचदां अरोरर यर आघरडीच्यर
णगयरारोहकरांची जीवनयरत्रर सांपुष्टरत आलो. द क्लरईबसा
ां नां आयोजलेल्यर गढवरल णहमरलयरतील ‘बथर टोली’
मोणहमेलर देखील अशर प्रसांगरलर सरमोरां जरवां लरगलां. णनतीन पटेल यर मबांु ईच्यरच नवोणदत णगयरारोहकरचर आणण
आगां करमी यर अनुभवी शेपराचर मृत्कयु यर मोणहमेदरम्यरन झरलर. मरत्र यरपवु ी प्रो. रमेश देसरई आणण हररश
करपडीयर यरांची तक
ु डी ‘बथर टोली सरऊथ’ हे णशखर सर करण्यरत यशस्वी झरली.
यर दोयाही मोणहमर सपां ल्यर ते दःु खरचां सरवट घेऊन. आपल्यर णमत्ररच
ां र अपघरती मृत्कयु त्कयरांच्यर सहकरऱ्यरच्ां यर फररच
णजव्हररी लरगलर. मरत्र णगयरारोहणरची चळवळ अशर धक्क्यरांनी थरांबणररी नव्हती. त्कयरनांतर एखरद-दोन वर्रंपयंत
थांडरवलेल्यर णहमरलयरतील मोणहमर पयाु हर नव्यर जोमरनां नव्यर उत्कसरहरनां सरुु झरल्यर. ड . पटवधान आपल्यर
शोधक वृत्तीनां णहमरलयरतल्यर गगां ोत्री नलेणशयरमधील करनरकोपरर शोधत णनरणनररळी णहमणशखरां चढतच होते.
यर २०-२५ वर्राच्यर णगयरारोहणरच्यर वरटचरलीकडे बणघतलां की एक गोष्ट प्रकर्राने जरणवते ती यर करळरत
णगयरारोहण िेत्ररलर णनणरायक आणण णवधरयक वळण देणररी मडां ळी लरभली. प्रणसध्दीमरध्यमरपरसनु शक्य तेवढां दरू
ररहत, सरधनरांच्यर कमतरतेतील उणीव जरणवु न देतर, उपलब्ध सरधनरांत जरस्तीत जरस्त चढरईचर प्रयत्कन करणां
शक्य तो अशर मोणहमरांत तरुणरांनर वरव देणां आणण अथरातच त्कयरांच्यर प्रयत्कनरांनर योनय ती णदशर देणां हे करम यर
मडां ळींनी अत्कयांत यशस्वीपणे परर परडल.ां
१९७० लर जयांत नरखवर आणण के शरीनरथ णपतळे यरांनी मणच्छांद्रगडरच्यर णशखररवर आरोहण कररयचां ठरवलां.
णनव्वळ एकर दोररच्यर सहरय्यरनां तीन गरवकयायरच
ां ी मदत घेऊन ते मणच्छांद्रच्यर मरथ्यरवर चढले. देहरी गरवरतल्यर
लोकरांनर हे सगळच इतकां अद्भुत होतां की गड उतरल्यरवर लोकरांनी यर तरुणरांची ढोल, लेझीमच्यर तरलरवर चक्क
णमरवणक
ु च करढली.
मरत्र खऱ्यर अथरानां महरररष्ट्ररतील प्रस्तरररोहणरलर सरुु वरत झरली ती १९७०च्यर उत्तररधरात. णडसेंबर १९७८मधे
ह णलडे हरयकसाच्यर णगयरारोहकरांनी णहरर पांडीतरांच्यर नेतत्कृ वरखरली णदलीप झझांु ररररवरांनर बरोबर घेऊन णलांगरण्यरवर
प्रथम यशस्वी आरोहण के लां. नोव्हेंबर १९७९ मधे हडबीच्यर शेंडीवर श्रीकरांत ओक, णदपक महरजन, ए.डी.
गोखले आणण प्रसरद करांदीकर यरांनी यशस्वी चढरई के ली. इतर अनेक लहरन मोठे सळ
ु के यर दरम्यरन सर होऊ
लरगले. हे सळ
ु के आरोहण करतरांनर उभ्यर णभांती सरमोऱ्यर आल्यर तर णगयरारोहकरांनर कधी मरघररी परतरवां
लरगरयच.ां करतळकड्यरवर कुठे ही खरच, भेग अथवर कपरर नसली तर णतथां आरोहण करणां शक्य व्हरयचां नरही.
अशर प्रकररच्यर आरोहणरसरठी आवश्यकतर असते ती एक्सपरयाशन बोल्ट यर सरधनरची. यर वेळपयंत
महरररष्ट्ररमध्ये अशर चढरयरत एक्सपरयाशन बोल्ट फररसर वरपरलर गेलर नव्हतर. तो वरपरलर न जरण्यरचां मख्ु य
कररण म्हणजे त्कयरची अनपु लब्धतर. यर अडचणीवर मरत करण्यरत आली ती १९८३च्यर मरचा मणहयायरत
वरनरणलांगीच्यर चढरईत. कमलेश सतु रवणी आणण अणनल भरटीयर यरांनी भररतीय बनरवटीचे एक्सपरयाशन बोल्ट

तयरर के ले. मग त्कयर बोल्टच्यर सहरय्यरनां वरनरणलांगीसररखर अवघड सळ
ु कर श्रीकरांत ओक, चररुहरस जोशी यरांच्यर
मरगादशानरखरली, भरत हडकर, सजां य बोरोले यरच
ु डी चढुन गेली.
ां ी तक
वरनरणलांगीचां हे आरोहण महरररष्ट्ररतील प्रस्तरररोहणरचर महत्त्वरचर टप्पर मरनलर परणहजे. कररण यर चढरईनांतर
महरररष्ट्ररत प्रस्तरचढरईचे जणु पेवच फुटले. वेगवेगयायर सांस्थरतले णबनीचे णगयरारोहक अनेक अस्पणशात कठीण
सळ
ु क्यरवां र चढरई करतर झगडु लरगले. णडसेंबर १९८३ मधे के व्ह एक्सप्लोरसाच्यर णदलीप झजांु ररररव, रमरकरतां
महरणडक, णहरर पांणडत, अरुण सरवतां , णदणलप धमु रळ यरांनी मरहुलीतील भटोबर उफा नवरर सुळक्यरवरती यशस्वी
आरोहण के ल.ां
एणप्रल १९८४ मधे नेचसा लव्हसा, ह णलडे हरयकसा आणण के व्ह एक्सप्लोरसा यरांनी सांयक्त
ु ररत्कयर सटरणरजवळच्यर
तांगु ी सळ
ु क्यरवर यशस्वी चढरई के ली. णदणलप झजांु ररररव, णहरर पांणडत, अरुण सरवतां , नरे न शेटीयर, जगयानरथ ररऊळ
हे आघरडीचे णशलेदरर यर मोणहमेत होते. णडसेंबर १९८४ ते मरचा १९८५ यर करलरवधीत झरलेल्यर अश्वमेध
मोणहमेत नेचर लव्हसा आणण ह णलडे हरयकसाच्यर प्रस्तरररोहकरांनी मरहुली पररसररतील अनेक सळ
ु के सर के ले.
प्रजरपती बोधणे, णदलीप झजांु ररररव, उदय कोळवणकर, प्रणदप के ळकर, नरें द्र शेटीयर, मणी अय्यर, जगयानरथ ररऊळ
आणण णमणलांद परठक यरांचर समरवेश असलेल्यर ३२ जणरांच्यर तक
ु डीनां यर करलरवधीत लुझ बोल्डर, वणझर,
करवली, नवरी, नवरीची करवली आणण आसपरसचे सुळके के ले. एणप्रल ८५मधे के व्ह एक्सप्लोरसाच्यर अरुण
सरवतां , सणतश आबां ेरकर, अणभजीत परटील यरनां ी लोणरवयायरजवळील डुक्स नोज म्हणजेच नरगफणी हर ८००
फुटी प्रस्तर कडर सर के लर. णडसेंबर ८५ मधे वसांत णलमये, णगररश सांत, अनांत पे आणण जयांत कुलकणी यर आय.
आय.टी.च्यर चमनू ां कोकणकडर उत्तर धररे च्यर मरगरानां सर के लर. सांपणू ा महरररष्ट्ररतील प्रस्तरररोहकरांचां आकर्ाण
ठरलेलर ७१० फुटी ‘बरण’ सळ
ु कर णडसेंबर १९८६ मधे ह णलडे हरयकसाच्यर सभरसदरांनी सर के लर. णमणलांद
परठक, प्रजरपती बोधणे, अणनल चव्हरण. डी.टी. कुलकणी यर चढरईत सहभरगी झरले होते.
प्रस्तरररोहणरची ही चढती कमरन करयम ररणहली आणण कोकणकड्यरच्यर मध्यभरगरतील चढरईस अत्कयतां कठीण
अशर ओव्हरहँगच्यर मरगरानां णमणलांद परठक, ररजेश पटरडे, अणनल सरबळे आणण त्कयरांच्यर सहकरऱ्यरांनी यशस्वी
आरोहण के लां.
मबांु ईतल्यर प्रस्तरररोहकरचां ी ही धडपड सरुु असतरनां रच पण्ु यरतल्यर प्रस्तरररोहकरनां ी आपलर मोहरर वळवलर तो
प्रस्तर णभतां ीकडे. सांजय डोईफोडे, सरु े याद्र चव्हरण, मोरे श्वर कुलकणी, प्रसरद धमरळ, ररजेश पटरडे, अणनल सरबळे
आणण त्कयरच
ां े पणु े व्हेंचरसा आणण आरोहक यर सस्ां थरतील सहकरऱ्यरनां ी जरनेवररी ८८ मधे ‘ऑथार सीट’ हर
महरबळेश्वर इथलर कडर सर के लर. तर जरनेवररी ९१ मधे सरडे तीन हजरर फुट उांचीचर ढरकोबरचर कडर सर के लर.
खऱ्यर अथरानां १९७८ ते १९९१ हर करळ महरररष्ट्ररतील प्रस्तरररोहणरचर सवु णाकरळ म्हणतर येईल.
प्रस्तरोहणरच्यर यर सवु णाकरळरतच सस्ां थरत्कमक मरध्यमरतनू मोठ्यर प्रमरणरवर पदभ्रमणरच्ां यर करया्मरच
ां ी सरुु वरत
झरली. सरांगलीच्यर सांभरजीररव णभडे यरांच्यर प्रेरणेतनु स्थरपन झरलेल्यर णशवप्रणतष्ठरनने १९७७ सरली पयाहरळगड ते
णवशरळगड यर मोणहमेतनु सवा इणतहरसप्रेमींसरठी दगु ाभ्रमांतीचे दरलन खल
ु े के ले. १९७८ परसनां यथु ह स्टेलच्यर पणु े
शरखेद्वररे णशवदगु दा शान हर दहर णदवस दहर णकल्ल्यरांचर करया्म सरुु झरलर. १९८३ परसनु च्म हरयकसानां
सह्यरद्रीतल्यर णवणवध डोंगरररांगरांवरती ‘सह्यरांकन’ हर पदभ्रमणरचर उप्म एक वर्राआड आयोणजत कररयलर
सरुु वरत के ली. यरच करलखडां रत यगां णझगां ररो रेकसाच्यर मरध्यमरतनु ‘सह्यणगरर दशान’ यर नरवरनां पदभ्रमणरचे
करया्म आयोणजत के ले जरऊ लरगले. १९८८लर यर पदभ्रमणरच्यर उप्मरलर वेगळां पररमरण णमळरलां ते नेचर
लव्हसा आणण ह णलडे हरयकसाने आयोणजत के लेल्यर ररजगड प्रदणिणेतनु . यरच ररजगड प्रदणिणेच्यर थोडर करळ
आधीपरसनु सोमनरथ समेळरांच्यर पढु रकरररनां दरवर्ी ररयगड प्रदणिणेचे करया्म देखील णनयणमतररत्कयर आयोणजत
के ले जरऊ लरगले.

१९७८ ते १९८८ यरच करलखडां रत महरररष्ट्ररतले णगयरारोहक णहमरलयरत नवनवीन मोणहमर करण्यरत गतांु ले होते.
हररश करपडीयर यरच्ां यर नेतत्कृ वरखरली १९७९ सरली ‘करलरबलदां ’ नलेणशयरमधे ‘णत्कशररांग वे’ यर अणजक्ां य
णशखररवर गेलेली मोणहम यशस्वी झरली. झरणक्सस बोगरानां यर अस्पणशात णशखररवर पणहलां परऊल ठे वलां. त्कयरच
मोणहमेत ‘बांबरधरु र’ आणण ‘सांगल्पर’ ही दोन णशखरे दख
े ील सर करण्यरत आली. हररश करपडीयरांच्यरच
नेतत्कृ वरखरली १९८१मधे द मरऊांटेणनयसातफे सदु शान पवात हे गगां ोत्री पररसररतील अणजक्ां य णशखर फ्रेंच आणण
भररतीय णगयरारोहकरांनी एकणत्रतररत्कयर सर के लां. जोडीलरच चतभु जाु , सैफी, कोटेश्वर यर णशखररांवर देखील चढरई
करण्यरत आली. १९८२ लर पण्ु यरत स्थरपन झरलेल्यर ‘णगररप्रेमी’ यर सस्ां थेनां उर्ः प्ररगे यरच्ां यर नेतत्कृ वरखरली
शणशकरांत णहरे मठ, महरवीर ठरकुर आणण बरळकृ ष्ट्ण खेर यरांच्यर सहभरगरने ‘णलओपरणगायरल’ ही णहमरचल
प्रदेशरतील सवोच्च णशखररवरील मोणहम यशस्वी के ली.
मबांु ईतील णगररणवहररच्यर चमनु ां सजां य बोरोले आणण णनतर भोईरच्यर नेतत्कृ वरखरली १९८५लर ‘स्वगारोणहणी-२’ हे
अणजक्ां य णशखर सर के लां. तर के व्ह एक्सप्लोअरचे रमरकरांत महरणडक, दत्तर फोपे, सणतश आबां ेरकर आणण सांजय
ररांगणेकर १९८६लर ‘सल
ु ीट प’ यर कुमरऊां णहमरलयरतील अणजक्ां य णशखररवर पोहचले. ह णलडे हरयकसाने १९८५
मधे ‘पबु ी करमेट’ नलेणशयरमधल्यर ‘मरनर’ णशखररच्यर अणजांक्य उत्तर कड्यरवर प्रजरपणत बोधणे यरांच्यर
नेतत्कृ वरखरली मोणहम आखली होती. चढरईलर अणतशय कणठण असर हर णशखर मरगा णमणलांद परठक आणण णदणलप
झझांु ररररव यरच्ां यर अथक प्रयत्कनरनतां रही सर होऊ शकलां नरही. १९८६मधेच श्रीकरतां ओक यरच्ां यर नेतत्कृ वरखरली
गेलेल्यर णगररणवहररच्यर मोणहमेतनु सांजय बोरोले, अणनल कुमरर यरांनी भररतरतलां णतसऱ्यर ्मरांकरचां ‘करमेट’
णशखर सर के लां.
पण्ु यरतनु १९८६लर आणखी एक महत्कवरकरांिी मोणहम णनघरली ती म्हणजे ‘सतोपांथ’, णमनु मेहतर, नांदु परगे आणण
भरत मरांगरे यर पण्ु यरतील तीन आघरडीच्यर णगयरारोहकरांनी चतरु ां गी पररसररतल्यर यर अणतशय कणठण णशखररवर
चढरईचर प्रयत्कन के लर. मरत्र ददु वै रनां यर णतघरचां रही अॅव्हलरच
ां मधे मृत्कयु झरलर. महरररष्ट्ररच्यर णगयरारोहण िेत्ररवर
झरलेलर हर एक मोठर आघरतच होतर. यर आघरतरचर धक्कर सहन करुन श्रीमती उर्ः प्रभर परगे आणण त्कयरांच्यर
सहकरऱ्यरांनी पढु ील वर्ी सतोपांथ पररसररत जरऊन यर णगयरारोहकरांच्यर मृतदेहरलर योनय ती णचरणनद्रर देण्यरचे
महत्त्वरचां करम परर परडल.ां उर्:प्रभर परगे यरच्ां यर यर प्रयत्कनरत णवजयर गद्रे, णहरर पणां डत व जगयानरथ ररऊळ सहभरगी
झरले होते.
एकरपेिर एक अवघड मोणहमर पणु ा करतरनां र महरररष्ट्ररतल्यर णगयरारोहकरच
ां र आत्कमणवश्वरस वरढीलर लरगलर होतर.
आतर सवराचां लि लरगलां होतां ते ‘सपु रक्लब’ म्हणनू ओळखल्यर जरणरऱ्यर आठ हजरर मीटरवरच्यर सवोच्च
णशखररांकडे. यरपैकी भररतरतलां सवोच्च आणण जगरतील णतसऱ्यर ्मरांकरचां णशखर करांचनजांगरकडे
महरररष्ट्ररतल्यर णगयरारोहकरचां ी नजर वळली. णगररणवहररच्यर पढु रकरररतनु वसतां णलमयरांच्यर नेतत्कृ वरखरली २४
णगयरारोहकरांचर चमु मरचा १९८८मधे यर णशखररचां आवरहन णस्वकररण्यरसरठी णनघरलर. आठ हजरर मीटरवरच्यर
चढरईचर महरररष्ट्ररतनू होणररर हर पणहलरच प्रयत्कन होतर. हवरमरनरची सरथ न णमळरल्यरनां चररुहरस जोशी आणण
उदय कोळवणकर यर दोघरांनरही आपले प्रयत्कन णशखर मरथ्यरपरसनू अगदी थोड्यर अतां ररवर सोडून द्रवे लरगले.
ददु वे रनां यर मोणहमेचे उपनेते सांजय बोरोले यरांचे ‘हरयपोथणमायर’ यर णवकरररनां णनधन झरले.
करच
ां नजगां र सर झरले नरही, तरी यर मोणहमेतनू णमळरलेलर अनभु व महरररष्ट्ररतील णगयरारोहकरच्ां यर दृष्टीनां मोलरचर
होतर. यर मोणहमेतनु प्रेरणर घेऊन यरपढु च्यर करळरत णहमरलयरत तरांणत्रकदृष्ट्यर अवघड अस्पशा अशर क शल्यपणु ा
मोणहमरांच्यर आखणीलर सरुु वरत झरली.
१९९० लर पण्ु यरच्यर णदपक कुलकणीच्यर नेतत्कृ वरखरली ‘भृगपु ांथ’ हे के दररगगां र खोयायरतील णशखर सर करण्यरत
आलां. यर मोणहमेत पण्ु यरतील णमणलांद पोटे, मोहन पटेल यरसररखे कसलेले णगयरारोहक सहभरगी झरले होते.

यरचवर्ी णदव्येश मनु ींनी ‘करगभर्ु ण’ णशखररवर चढरई के ली. तर प्रजरपती बोधणेंच्यर नेतत्कृ वरखरली गेलेल्यर
‘मरत्री’ मोणहमेत प्रसरद धमरळ यरनां ी णशखररवर यशस्वी परऊल ठे वल.ां १९९१ हे वर्ा सध्ु दर महरररष्ट्ररतल्यर
णगयरारोहकरांसरठी यशरची सोनेरी णकनरर घेऊन आलां. गगां ोत्री पररसररतील योगेश्वर हे अणजक्ां य णशखर रमरकरांत
महरणडक यरांच्यर तक
ु डीनां सर के लां. तर प्रजरपणत बोधणे यरांच्यर नेतत्कृ वरखरली गेलेल्यर ‘णपनॅकल क्लब’च्यर
मोणहमेत सरु ें द्र चव्हरण, मोरे श्वर कुलकणी, प्रसरद धमरळ आणण अणनल सरबळे यरनां ी ‘पनवरलीद्वरर’ यर णशखररवर
पणहली भररतीय चढरई के ली. १९८६ लर झरलेलर आघरत णवसरुन पण्ु यरच्यर णगररप्रेमी सांस्थेनां सतोपांथवर पयाु हर
एकदर नव्यर जोमरनां चढरईची तयररी के ली. प्रसरद धमरळ नेते असलेल्यर यर मोणहमेत सरु ें द्र चव्हरण, मोरे श्वर
कुलकणी, अणनल सरबळे , ररजेश पटरडे आणण सांजय डोईफोडे यरांनी सतोपांथ णशखररवरील पणहली भररतीय
मोणहम यशस्वी के ली. यरचवर्ी पण्ु यरतल्यर ‘स्पोटा अॅयाड ररसचा फरऊांडेशन’तफे पणहली भररतीय नरगरी एव्हरे स्ट
मोणहम आखण्यरत आली. अपऱ्ु यर णनधीच्यर सक
ां टरलर न जमु रनतर शथीचे प्रयत्कन करुन यर मोणहमेचे णगयरारोहक
सरऊथ सणमटपयंत पोचले. एव्हरे स्टचर मरथर अगदी थोडक्यर अतां ररवर ररणहलर होतर. पण यर मोणहमेचे नेते ड .
णदपक कुलकणी यरांचर सहकररी रे मडां जेकबसह ददु वै ी मृत्कयु झरलर. एव्हरे स्ट णशखर चढरईचर प्रयत्कन जरी फसलर
तरीही आपण सवासरमरयाय नरगररक जगरतल्यर अत्कयुच्च णशखररवर मोणहम आयोणजत करु शकतो हर आत्कमणवश्वरस
महरररष्ट्ररतील णगयरारोहकरांनर णमळरलर.
१९९३ सरली णगयरारोहणरच्यर िेत्ररत एक वेगयायरच परर्मरची नोंद होत होती. हृणर्के श यरदव यरच्ां यर
नेतत्कृ वरखरली अधां णगयरारोहकरांनी मनरलीजवळची ‘लडरखी’ आणण ‘णशतीधरर’ ही दोन णशखरां सर के ली. १९९५
लर णवनय हेगडे यरांच्यर नेतत्कृ वरखरली गेलेल्यर मोणहमेत ररजेश गरडगीळ आणण व्ही. शक
ां र यरांनी ‘मरनरपवात-२’ यर
चतरु ां गी नलेणशयरमधल्यर अणजांक्य णशखररवर पणहलां पदरपाण के लां. त्कयरच वर्ी सह्यणगरी रेकसातफे झरांस्कर
भरगरतील ‘णशगां ो’ खोऱ्यरत एकर सवेिण आणण चढरई मोणहमेचां आयोजन करण्यरत आलां. मेधर बरपट यरांच्यर
नेतत्कृ वरखरली गेलेल्यर यर मोणहमेत ६२४८ मीटर उांचीचां एक अणजक्ां य अनरणमक णशखर सर झरल.ां
एकीकडे यशरची ही णशखरां गरठली जरत असतरांनरच दसु रीकडे लडरखमधील ‘नयर’ णशखररवर वेगळे च नरट्य
घडत होते. अनुभवी णगयरारोहक अरुण सरमतां हे गेली करही वर्ा सरतत्कयरनां ‘नयर’ यर णशखररवर चढरईचर प्रयत्कन
करत होते. १९९५ सरलचर त्कयरचां र प्रयत्कन जवळजवळ यशस्वी होत आलेलर होतर. मरत्र यर णशखररवरच
अणतश्रमरनां अरुण सरमतां यरांचां णनधन झरलां.
णहमरलयरतील णशखरे एकरमरगनु एक सर करण्यरचर हर झपरटर सरुु असतरनां र णवणनतर मनु ीच्यर डोक्यरत मरत्र
वेगळीच कल्पनर आली. अरुणरचल प्रदेश ते णसयरणचन नलेणशयर एवढर लरांबलचक पसरलेलर हर णहमरलय परयी
चरलनु परर कररयचर यर अणभनव कल्पनेनां णतनां मोणहमेलर सुरुवरत के ली. सहर मणहयायरच्यर अणवश्ररांत पररश्रमरनांतर
हर प्रदीघा रेक पणु ा करुन ती करररकोरम ररगां ते ील इणां दरर कोललर पोचली.
णवणनतरचर हर परर्म सरुु असतरांनरच मबांु ई पण्ु यरचे णगयरारोहक एकर वेगयायर प्रयत्कनरलर लरगले होते. १९९२च्यर
एव्हरे स्ट मोणहमेतनु णमळरलेल्यर धड्यरमधनु यशस्वी नरगरी एव्हरे स्ट मोणहम ररबवरयची, यर णनश्चयरनां सवा सांस्थरांची
बांधनां बरजल
ु र सररुन, सगळे नरमवतां णगयरारोहक १९९० सरली स्थरपन झरलेल्यर अणखल महरररष्ट्र णगयरारोहण
महरसांघरच्यर झेंड्यरखरली एकत्र आले. आणण सरुु वरत झरली १९९८ च्यर एव्हरे स्ट मोणहमेची. हृणर्के श यरदव
यरच्ां यर समथा नेतत्कृ वरखरली गेलेल्यर यर मोणहमेत यशरचर एक नवर अध्यरय णलणहलर गेलर. १८ मे १९९८ लर सरु ें द्र
चव्हरणनां एव्हरे स्टच्यर मरथ्यरवर महरररष्ट्ररचर भगवर ध्वज फडकवलर. महरररष्ट्ररच्यर णगयरारोहणरच्यर इणतहरसरत
हर णदवस णनणश्चतच सवु णरािररांनी णलणहलर जरईल.
१९५४ परसनु सरुु झरलेलर णगयरारोहणरचर हर झझां रवरत आतर एकर वेगळरच टप्प्यरवर येऊन पोहचलर होतर. मबांु ई
पण्ु यरबरहेर देखील णगयरारोहणरचर प्रसरर वेगरनां होऊ लरगलर होतर. ८५-९०च्यर आसपरस नरणशक, अकोलर,

कोल्हरपरु , पोलरदपरु , नरगपरु , अमररवती, डोंणबवली अशर सररख्यर अनेक णठकरणी स्थरपन झरलेल्यर नवनवीन
सस्ां थरनां ी णगयरारोहणरत वेगवेगयायर वरटर शोधरयलर मदत के ली.
जरनेवररी १९९१ मधे णगररणवररज हरयकसाच्यर णकरण अडफडकररांच्यर नेतत्कृ वरखरली आजोबर कड्यरची २२००
फुटरची चढरई यशस्वी करण्यरत आली. यरच आजोबरच्यर णभतां ीवरती प्रणदप के ळकर आणण णस्लपर हरयकसानी
णमळुन वेगयायर मरगरंनी चढरई के ली होती. यरच करलखडां रत अरुण सरवतां च्यर नेतत्कृ वरखरली ‘णभवरची करठी’
करण्यरत आली. १९९० ते ९५च्यर करलखडां रत सह्यणगरी रेकसा, पॅररमरऊांट रेकसा आणण शैलभ्रमरचे प्रस्तरररोहक
मरहुली पररसररत अस्पशा ररणहलेल्यर णचरर, रांगभतु , शक
ां र, नवरर, नदां ी, ब्रम्हर, मरहुली बरण, वरजत्रां ी अशर
वेगवेगयायर सळ
ु क्यरांवर आरोहण करीत होते. पण्ु यरच्यर आरोहक सांस्थेच्यर मरध्यमरतनु जरनेवररी ९४मधे
सरल्हेरच्यर शैलणभतां ीवर यशस्वी आरोहण करण्यरत आलां.
१९९३ परसनु च महरररष्ट्ररत स्पोटास क्लरईणबग हर प्रकरर रुजु लरगलर. १९९३ लर महरररष्ट्र णगयरारोहण
महरसांघरच्यर आयोजनरखरली पणहली प्रस्तरररोहण स्पधरा करयाहेरी गफ
ांु र इथां घेण्यरत आली. त्कयरनांतर वेगवेगयायर
कृ णत्रमी णभांतींच्यर मरध्यमरतनू हर खेळ फोफरवु लरगलरय. आज महरररष्ट्ररचे वीर स्पोटास् क्लरईणबगच्यर िेत्ररत
ररष्ट्रीय आणण आतां रररष्ट्रीय परतळीवर आपले परर्म दरखणवत आहेत.
णगयरारोहणरतील सरहसरांबरोबरच णगररजनरांशी असलेली आपली बरांणधलकी जपणां णततकच महत्त्वरचां असतां.
ररजमरची ग्ररमसहरय्य योजनर, दगु णा मत्र, णनसगाणमत्र अशर अनेक सस्ां थरनां ी उभां के लेलां सरमरणजक करया ह्यर सदां भरात
महत्त्वरचां ठरतां.
महरररष्ट्ररतील णगयरारोहण जसजसां णवस्तरर परवत होतां तसतसां णगयरारोहणरशी सांबांणधत सरणहत्कय देखील जयामरलर
येऊ लरगलां होतां. अनेक णसद्धहस्त लेखकरांनी आपरपल्यर लेखणीतनु डोंगररतलर हर थररर करगदरवर उमटवलर
आणण पहरतर पहरत अनोख्यर डोंगर सरणहत्कयरचर एक पवातच उभर ररणहलर. १९२६ मधील स.ह. जोगळेकर
णलणखत ‘सह्यरद्री’ १९४८ मधे प्रभरकर परटणकररनां ी णलणहलेलां ‘णहमरलयरशी झजांु ’ आणण ‘एव्हरे स्ट दशान’, तर
श्रीकरांत ररय यर टोपण नरवरनां णलणहणरऱ्यर णदपक आगरशेचे १९६० चां ‘गगनचांबु न’ आणण ‘शैलररधरनरथ मोणहनी’
यर पस्ु तकरांनी मररठी सरणहत्कयरलर णगयरारोहण िेत्ररची ओळख करून णदली. गो.नी. दरांडेकररांचां ‘दगु भ्रा मरणगरथर’,
पण्ु यरचां ‘सह्यरद्री’ मरणसक, णगयरारोहकरचां बरयबल समजलां जरणररां हररश करपणडयर णलणखत रेक णद सह्यरद्री,
डोंगरररांगरांचर णनखळ आनांद देणररी आनांद परळद्रांची ‘डोंगरयरत्रर’, प्र. के . घरणेकररांची ‘सरद सह्यरद्रीची भटकांती
णकल्ल्यरच
ां ी’, ह णलडे हरयकसा णनणमात ‘महरररष्ट्ररची णनसगा लेणी’, यगां णझगां ररो रेकसानी पढु रकरर घेऊन तयरर
के लेलर ‘सरांगरती सह्यरद्रीचर’, णहमरलयन क्लबचे दरवर्ी प्रकरशीत होणररे ‘णद णहमरलयीन जनाल’, वसांत
णलमयरांचां ‘धांदु स्वच्छांद’ आणण प्र. के . घरणेकररांचां ‘एव्हरे स्ट ररजर णहमणशखररांचर’ असां णकतीतरी डोंगरी सरणहत्कय
सरतत्कयरनां णलणहलां गेल.ां यर सरणहत्कयरत वेगळर उल्लेख कररवरसर वरटतो सणु नल ररज यरच्ां यर अणवश्ररतां पररश्रमरनां
१९८२परसनू सरतत्कयरनां प्रकरणशत होणरऱ्यर ‘णजद्द’ यर त्रैमरणसकरचर अप्पर परबरांसररख्यर इणतहरस तज्ञ लेखकरांनां
आपल्यर लेखणीद्वररे यर प्रकरशनरलर महत्त्वरचां बळ परु वलां.
सरधररण १९५४ परसनु सरुु झरलेल्यर णगयरारोहकरांच्यर यर णवणवध उप्मरांची बरह्यजगत क तक
ु रनां नोदां घेत होतां.
णगयरारोहकरांनी परर्मच तसे के ले होते. सह्यरद्रीतील णदडशेहून अणधक सळ
ु क्यरांवर यशस्वी आरोहणे एव्हरनर
झरली होती. दोन-अडीचशे णकल्ल्यरांवर णनयणमतपणे भटकांती सरुु होती. णहमरलयरतील सवोच्च एव्हरे स्टलरही
महरररष्ट्ररतल्यर णगयरारोहकरांनी गवसणी घरतली होती...
हे सवा घडत असतरांनरच णनरणनररळे मरनसयामरन णगयरारोहकरांच्यर वरट्यरस येऊ लरगले. महरररष्ट्र शरसनरतफे णदलर
जरणररर णशवछत्रपती परु स्करर सवाप्रथम प्रजरपती बोधणे यरांनर णगयरारोहणरकरतर प्रदरन करण्यरत आलर. मरगोमरग
णदपक कुलकणी, ऋणर्के श यरदव, सरु ें द्र चव्हरण, ररजेश पटरडे हे देखील यर परु स्करररचे मरनकरी ठरले. प्रणदप

के ळकररांनर हर परु स्करर महरररष्ट्ररत १०० सळ
ु क्यरांच्यर आरोहणरचां शतक सवाप्रथम पणु ा करणररर प्रस्तरररोहक
म्हणनू प्रदरन करण्यरत आलर. जरगणतक परतळीवर श्री. हररश कपरडीयर यरनां र लडां नच्यर र यल जीओग्ररणफकल
सोसरयटीनां सांशोधकरचां सवु णा पदक देऊन सयामरणनत के लां.
एकणवसरव्यर शतकरतसध्ु दर महरररष्ट्ररतील ड गरवेड्यरांची ही वरटचरल अशरच गतीनां सरुु ररणहली. २००१लर
पण्ु यरच्यर आरोहकरनां ी ‘करत्रर कडर’ सर के लर. २००२ सरली पण्ु यरच्यर णगररप्रेमींनी ‘सदु शान पवात’ अवघड
मरगरानां सर करण्यरचर मरन णमळवलर. यर टप्यरत पवू ी सर झरलेल्यर णकत्कयेक सळ
ु क्यरांवर वेगवेगळे नवीन मरगा
शोधनू अणधकरणधक कठीण चढरई करण्यरचे प्रयत्कन होऊ लरगले. यरचरच पररणरम म्हणनू की करय २००४ मधे
बरण सळ
ु क्यरवरती शैलभ्रमर, णगररणवररज, सॅक आणण णनसगाणमत्र अशर चरर सांस्थरांनी वेगवेगयायर मरगरंनी चढरई
के ली. २००४ सरलीच णदव्येश मनु ी, णवनीतर मनु ी आणण श्रीपरद सपकरळ यरांनी णस्थती णहमरलयरतील ‘खरांग
णत्कशणलांग’ यर अस्पशा णशखररवर पणहले मरनवी परऊल ठे वले.
यरच दरम्यरन महरररष्ट्ररच्यर णगयरारोहणरत नवीन सांकल्पनरदेखील णवकणसत होऊ लरगल्यर आहेत. ‘णहमरलयन
क्लब ड ट ऑगा’ ‘भ्रमतां ी ड ट क म’, ‘रेक णितीज ड ट क म’ ह्यर इटां रनेट मरध्यमरतील सांकेतस्थळरांमधनु
णगयरारोहणरचर शरस्त्रशध्ु द प्रसरर आणण प्रचरर सरुु झरलरय. लोणरवळर ते णभमरशक
ां र, ररजगड ते तोरणर अशर
सह्यरद्रीच्यर डोंगरररांगर सरध्यर सरयकलच्यर सहरय्यरनां परर करून ‘णनसगा णगररभ्रमणनां’ परदेशरतील मरऊांटन
बरईकींगची सक
ां ल्पनर सह्यरद्रीच्यर मरतीत रुजणवण्यरचर प्रयत्कन के लरय.
आज णगयरारोहणरची चळवळ महरररष्ट्ररत महत्त्वरच्यर टप्यरवर येऊन पोहचली आहे. यरपढु ची णितीजां इतकीच
उजवल असतील णकांबहुनर यरहूनही भव्य असतील यर आशेनेच महरररष्ट्र पढु च्यर णपढीतल्यर णगयरारोहकरांकडे
परहतो आहे, त्कयरांचे परर्म यायरहळतो आहे. धयायवरद...... ..जय णहदां जय महरररष्ट्र..
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