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संमेलन: १४ जुलै २००२

आंतररा ीय पवर्त वषार्त झालेल्या या पिहल्या संमेलनासाठी जवळपास ४०० ते ५०० िगयार्रोहक एक
जमले होते. अथार्त हा सवर् खूप वषार्नंतर जमून आलेला स्नेहमेळावाच होता. त्यामुळे औपचािरकता
अशी नव्हती आिण खास आराखाडासु ा नव्हता. होती ती फ

िगयार्रोहकांनी एक

येण्याची आिण

िवचारांची दे वाण घेवाण करण्याची एक जबरदस्त इच्छा.
पिहल्या िपढीतील िगयार्रोहक

ी. शरद ओवळे करसर, ज्यांनी िगयार्रोहकांच्या िकत्येक िपढ्या घडिवल्या,

त्यांनी संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषिवले. तर उदघाटक होते
ज्ये

िगयार्रोहक

ी. रामदास गुजराथी आिण स्वागताध्यक्षपदी

ी. हृिषकेश यादव.

पिहलेच संमेलन असल्यामुळे सुरूवातीचा वेळ हा संमेलनाची पा भ
र् म
ू ी, स्वरूप या बाबींच्या स्प ीकरणात
गेला. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात

ी. ओवळे करसरांनी संमेलनाच्या आयोजनाब ल संबंिधतांचे कौतुक

केले व पुढील वाटचालीसाठी मागर्दशर्न केले. संमेलनाचे मुख्य आकषर्ण होते भारतातील पिहल्या नागरी
एव्हरे स्ट मोहीमेचे सादरीकरण आिण त्या मोिहमेत सहभागी झालेल्या
उदय कोळवणकर यांची मुलाखत. सोबत

ी. ऋिषकेश यादव आिण

ी.

ी. जगन्नाथ राउळ यांचा 'दगर्
ु दग
ु र रायगड' हा

रायगडावरील छायिच ांचा स्लाईड शो ज्यामध्ये होते स ा ीच्या इितहासाचे मनोज्ञ दशर्न. यावेळी
स ा ीतील १०० सुळके सर करणार्या

दीप केळकर यांनी

स्तरारोहणाचे थरारक असे दृक ाव्य

सादरीकरण केले. िशवाय 'आरोहक, पुणे' यांच्या 'का ा कड्या'वरील' चढाईची

ास रोखून धरायला

लावणारी िफल्म दाखिवण्यात आली.
इतर कायर् मांतगर्त होते दोन मह वाचे कायर् म. पिहला, आतापयत वेगवेगळ्या मोिहमांमध्ये
िगिरकंदरातच िचरिन े त िवसावलेल्या ज्ञात व अज्ञात िगयार्रोहकांना एक स्मृित-स्मारकस्तंभ उभारून
वािहलेली

ांजली आिण दसरा
आतापयत िविवध मोिहमांच्या वेळी असंख्य िगयार्रोहकांना 'डोंगर
ु

वाटाड्या' म्हणून मदत करणार्या स्थािनकांचा सत्कार. त्यासाठी ाितिनिधक स्वरूपात

ी. कृ ष्णामामा

व मामी आिगवले (माहली
ु ), ी. व सौ. बाळू चौधरी (आजोबा डोंगर), ी. जाऊ कातकरी (बाणचा

पायथा), ी. बाळू पारधी (कोंिदवडे ), ी. कमळू पारधी (इशार्ळवाडी) आदींना िनमंि त करण्यात आले

होते. दगर्
ु मंती व इितहासावर िवपुल लेखन केलेले सु िस
अनेक दिमर्
ु ळ छायािच ांचे

एकंदरीत िगयार्रोहकांना एक

लेखक कै. गो. नी. दांडेकर यांनी िटपलेल्या

दशर्नही संमेलनस्थळी आयोिजत करण्यात आले होते.
आणण्याच्या पिहल्याच

य ात कोणतीही संकल्पना नसताना, िविवध

िवषयांवर चचार् व सादरीकरण घडवून आणण्यात पिहले संमेलन यशस्वी झाले होते.
*****************

