ितसरे िगिरिम
'िगिरिम
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संमेलन' आता चांगलाच आकार घेऊ लागले व िगयार्रोहकांना जूनपासूनच संमेलनाचे वेध

लागत असतात. ितसर्या संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी स्वीकारली होती मुलड
ुं च्या 'च म
हायकसर्' ने. त्यावष 'च म हायकसर्' ने नवनवीन उप म हाती घेतले असल्यामुळे संमेलनासाठी
'िगयार्रोहणातील नवीन वाटा' ही मध्यवत संकल्पना ठरिवण्यात आली.
संमेलनाचे अध्यक्ष होते िगयार्रोहणात नवनवीन उप म हाती घेणारे , 'िहमालयन क्लब'चे

कपािडया तर िवशेष पाहणे
ु होते टी.व्ही वर 'भटकंती' हा लोकि य कायर् म सादर करणारे
गुणाजी. संमेलनासाठी मोठ्या संख्येने जमलेल्या िगयार्रोहकांचे कौतुक करीत

ी. हिरष

ी.िमिलंद

ी. कपािडया यांनी

आपल्या खास शैलीत दोन कायर् म सादर केले आिण त्यातही सवाना आवडलं ते

ितबंिधत

िसयाचेन ग्लेिशयरमधील त्यांनी केलेल्या मोिहमेच्या सादरीकरण.
संमेलनात इतर िविवध कायर् मांतगर्त खालील पिरसंवाद झाले.
ाहक न्यायालय आिण िगयार्रोहण संस्था: एका िशिबरात झालेल्या िशिबराथ च्या झालेल्या
ददवी
मृत्युमळ
ु े संबिधत संस्थेला
ु

ाव्या लागलेल्या भरपाईने िनमार्ण झालेल्या

पिरिस्थतीमुळे कायर् मात या िवषयाचा अंतभार्व करण्यात आला होता. मागर्दशर्क होते
ाहक पंचायतीचे अॅड. िशरीष दे शपांडे आिण डॉ. एम. एस. कामत. यावरील चचत
उभयतांनी िगयार्रोहण संस्था

ाहक न्यायालयाच्या कक्षेत कशा येऊ शकतात व त्यांनी

काय काळजी घ्यावी, याबाबत मागर्दशर्न केले.

ी. रवी परांजपे यांनी कायर् माचे संचालन

केले.
िगयार्रोहण: एक व्यवसाय(?): िगयार्रोहकांना सवर्स्वी नवीन असलेल्या या 'वाटे 'ब ल, ती

'ढोरवाट' आहे की 'पायवाट' आहे , की 'कच्ची सडक', की 'गुळगुळीत डांबरी सडक', हे जाणून
घेण्यासाठी या पिरसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात भाग घेतला

ी. वसंत

िलमये, ी. सुनील जोशी आिण सौ. िविनता मुनी यांनी. िगयार्रोहण हा छं द म्हणून
जोपासताना त्यातून व्यवसायाच्या संधी कशा शोधता येतील यावर मागर्दशर्न करण्यात
आले. समीर कव यांनी या पिरसंवादाचे सू संचालन केले.
यािशवाय संमेलनात दोन नवीन उप म सुरू करण्यात आले.
िगयार्रोहण दृक ाव्य सादरीकरण स्पधार्: िगयार्रोहक फोटो ाफी तर नेहमीच करतात, स्लाईड
शोजदे खील सादर करत असतात. पण त्याची एक स्पधार् ठे वली तर त्याला एक

कारे

उ ेजन िमळे ल आिण गुणव ा वाढीस लागेल या उ े शाने हा कायर् म होता. त्यात एकूण
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वेिशका आल्या. त्यातील तीन सादरीकरणे िनवडू न त्यांना पािरतोषक दे ण्यात आले.

याचे परीक्षक होते

ी. अवधूत परळकर आिण

ी. वसंत िलमये.

नवीन उप म सादरीकरण: यात काही संस्थांनी तसेच व्य ींनी सुरु केलेल्या िगयार्रोहण व
संबिधत क्षे ातील नवीन तसेच िवशेष उप मांचे सादरीकरण करण्यात आले.
सोबत छायािच ांचे एक

दशर्नही भरिवण्यात आले होते.

या संमेलनाच्या िनिम ाने हे नमूद करण्यात आले की संमेलनाची जबाबदारी एखादी संस्था घेत
असली तरी तो एका संस्थेचा कायर् म नसून, महारा
िगयार्रोहण क्षे ाचा उप म आहे . यावष

सेवा संघाच्या पाठींब्याने होणारा सवर्

ी. िबभास आमोणकरांनी संमेलनासाठी अितशय समपर्क

असा लोगो तयार केला, जो आता संमेलनाची ओळख बनून गेला आहे .
ी. हृिषकेश यादव यांच्या नेतत्ृ वाखाली झालेल्या, च म हायकसर् आयोिजत या संमेलनासाठी िविवध
संस्थातील कायर्कत्याचे सहकायर् लाभले होते.
*****************

