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पिहल्या संमेलनाच्या यशस्वी सांगतेतच दस
ु -या संमेलनाचे बीज दडलेले होते. संमेलन हा फ

एखा ा

वष होणारा कायर् म नसून तो दरवष सातत्याने होणार असल्याची जाणीव संमेलनास हजर
रािहलेल्या

त्येकालाच झाली होती. पिहले संमेलन अनेक संस्थांच्या सदस्यांचा हातभार लावून संपन्न

झाले असले तरी दस
ु -या संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी Pinnacle Club या संस्थेने स्वीकारली
होती.

संमेलनासाठी 'िगयार्रोहणातून अभ्यास' हे मध्यवत सू

िनवडण्यात आले होते. िगयार्रोहणातील िविवध

पैलच
ूं ी मािहती होण्यासाठी व त्यातून नव्या मोिहमांसाठी नवा दृ ीकोन िमळण्यासाठी अभ्यासही करणे
गरजेचे आहे , यासंबंधीचे मागर्दशर्न या संमेलनात करण्यात आले. या संमेलनाला

ी सतीश मराठे ,

अध्यक्ष युनायटे ड वेस्टनर् बँक, सातारा हे उदघाटक म्हणून लाभले होते.
महारा ातील बहुसख्
ं य िगयार्रोहकांची िगरी मणाची सुरुवात स ाि तील िकल्ले चढण्यापासूनच होते.

ू िनसगर्सौंदयर् न पाहता, ते कसे बांधले आहे त याचाही अभ्यास केला तर
पण ते नुसतेच िकल्ले चढन
त्या चढाईचा आनंद ि गुणीत कसा होईल यावर

ी भालचं

कुलकण , उपसंचालक – पुरातत्व िवभाग

यांनी मागर्दशर्न केले. अगदी मुब
ं ईच्या िकल्ल्यांपासून सुरुवात करून इतर िगिरदगाच्या
वैिशष्ट्यांचे
ु
िववेचन करीत अभ्यासपूणर् असे व्याख्यान या संगी त्यांनी केले. संमेलनातील इतर कायर् मात
खात्याचे उपसंचालक

ी. एन. यु.

ीडा

ोते यांनी िगयार्रोहण संस्था शासकीय अनुदान कसे िमळवू

शकतात व त्याचा िविनयोग कसा करू शकतात, याबाबत मागर्दशर्न केले. बहसं
ु ख्य िगयार्रोहण
संस्थांना याबाबतीत अडचणी येत असल्यामुळे त्यांचे भाषण खूपच उपयु
'िहमालयन क्लब'च्या

ठरले.

ी. िदव्येश मुनी यांनी िहमालयातील मोिहमा कशा आखाव्यात, त्याची पूवर्

तयारी करताना कोणत्या गो ी ध्यानात ठे वाव्यात या िवषयावर उ म मागर्दशर्न केले. िहमालयातील
मोिहमेच्या यशामागे पूवत
र् यारी िकती महत्वाची असते हे त्यांनी पटवून िदले. िगयार्रोहकांना अितशय
जवळचा असणारा िवषय म्हणजे - पयार्वरण. म्हणूनच पयार्वरण तज्ञ

ी. िमिलंद आमडे कर यांनी

िगयार्रोहणातील पयार्वरणाचे महत्व िवषद केले. सौ. िविनता मुनी यांनी नुकत्याच यशस्वीपणे पूणर्

केलेल्या आिण फ
यावेळी महारा

मिहलांचाच सहभाग असलेल्या ' ान्स िहमालयन

सेवा संघाच्या न. िच. केळकर

े क' चे सुद
ं र सादरीकरण केले.

ंथालयातफ िगयार्रोहण व संबिधत िवषयावरील मराठी

व इं जी पुस्तकांचे

दशर्न भरिवण्यात आले होते.

Pinnacle Club च्या

ी. समीर परांजपे यांच्या नेतत्ृ वाखाली आयोिजत झालेल्या या संमेलनात

मध्यवत संकल्पनेला अनुसरुन सादर केलेल्या िविवध कायर् मांमळ
ु े या संमेलनातून त्या संकल्पनेला
व िगयार्रोहणाला एक िदशा िमळाली.
*****************

