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महारा ात साधारणपणे १९५४ साली सरुू झालेल्या िगयार्रोहणाच्या छंदाला आता ५० वष होत आली. १९५३ 
च्या पिहल्या यशस्वी एव्हरेस्ट मोिहमेनंतरच भारतात िगयार्रोहणाला चालना िमळाली होती व तेव्हाच 
महारा ात या आगळ्या वेगळ्या खेळाचे बीज रोवले गेले. म्हणूनच 'महारा ातील िगयार्रोहणाची ५० वष'  हे सू  
चौथ्या संमेलनासाठी मध्यवत  संकल्पना म्हणून िनवडण्यात आले आिण त्याच्या आयोजनाची जबाबदारी होती 
मुंबईतील सवार्त जुन्या अशा 'िगरीिवहार' या  संस्थेकडे. २००५ हे 'कांगचेनजुंगा' या जगातील ितसर् या उ ुंग 
िहमिशखरावरील यशस्वी चढाईचेसु ा सुवणर्महोत्सवी वषर् होते. हे औिचत्य साधून त्या चढाईचे नेततृ्व करणारे 
कनर्ल ी. एन. कुमार यांना मुख पाहणे म्हणून आमंि त करण्यात आले होतेु . 

संमेलनाचे मुख वैिशष्ट्य म्हणजे गेल्या ५० वषार्तील िगयार्रोहणातील मह वाच्या घडामोडींचे दृक ाव्य 
सादरीकरण. ज्यातून गतकाळातील आठवणींना उजाळा तर िमळालाच िशवाय नव्या मोिहमा, नवीन तं  आिण 
नव्या डोंगरांचे आव्हान समोर असल्याचे िदसले. सवार्त महत्वाचे म्हणजे यामुळे महारा ातील िगयार्रोहणाच्या 
वाटचालीचे थमच दस्तऐवजीकरण झाले. यासाठी सुहास जोशी, रजनीश गोरे, राजेश गाडगीळ, चं शेखर दामले, 

अिमत जोशी, संजय जंगम आदींनी खूप पिर म घेतले. यासाठी ऋिषकेश यादव, शशी रानडे व आनंद पाळंदे 
यांचे मागर्दशर्न लाभले. 

सुवर्ण महोत्सवी वाटचालीच्या िनिम ाने ५० वषार्तील िगयार्रोहण साधनसामु ीतील बदल दशर्िवणारे दशर्न 
आयोिजत करण्यात आले होते. त्यासाठी सवर् िपढीतील िगयार्रोहकांशी संपकर्  साधनू साधनसामु ी 
िमळिवण्यासाठी ी. अिभजीत बमर्न यांनी खूपच मेहनत घेतली. 

संमेलनासाठी थमच महारा ाबाहेरील पाहणे आल्यामुळे संमेलनाची ख्याती िदल्लीपयत पोहोचण्यास खूपच ु
मदत झाली. मुख पाहणे कनर्ल कुमार यांनी संमेलनाच्या आयोजनाचे तसेच त्यािनिम ाने आलेल्या ु
िगयार्रोहकांचे कौतुक केले. िशवाय त्यांनी त्यांच्या कांगचेनजुंगा मोहीमेची सिवस्तर मािहतीही सांिगतली. तसेच 
यावेळी िफल्म्स िडिव्हजनची त्या मोहीमेवरील िच फीत दाखिवण्यात आली. 

यावेळी 'स्पोटर्स क्लाईिबंग' वर एक पिरसंवाद आयोिजत करण्यात आला होता. यात सहभाग होता ी. 
अिभजीत बमर्न, ी. वैभव मेहता, ी. काश केळशीकर यांचा, तर संचालन केले समीर कव यांनी. पिरसंवादात 
कृि म स्तर िभंतीवरील आरोहण, स्पोटर्स क्लाईिम्बंग व िगयार्रोहणाचा आंतररा ीय खेळात कसा समावेश 
होईल या िवषयावर चचार् करण्यात आली. 

यावेळी िगिरिम  संमेलनासाठी सुकाणू सिमती तयार करण्यात आली आिण िगिरिम  सन्मानांची सुरुवात 
करण्यात आली. खालील माणे सन्मान देण्याचे ठरिवण्यात आले. 

१. िगिरिम  जीवनगौरव २. िगिरिम  िगिर मण ३ िगिरिम  सामािजक कायर् ४. िगिरिम  िगयार्रोहक ५. 
उत्कृ  िगयार्रोहक ६. उत्कृ  स्तरारोहक  

यावेळी थमच 'िगिरिम  संदभर् पुिस्तका' िस  करण्यात आली ज्यात महारा ातील िगयार्रोहण संस्थांची 
मािहती, मह वाच्या वेबसाईटस, मह वाचे फोन नंबसर् वगैरे मािहती समािव  करण्यात आली होती. 



'िगरीिवहार' तफ या संमेलनाची जबाबदारी ज्ये  िगयार्रोहक ी. महेश देसाई यांचेकडे होती तर त्यांना 
सवर्तोपरी सहकायर् केले होते ी. सन्ना जोशी आिण ी. हृिषकेश यादव यांनी. िशवाय 'वाय झेड' आिण 'च म 
हायकसर्' या संस्थांच्या सभासदांचेही सहकायर् लाभले. िगयार्रोहणाच्या मूळ संकल्पनेवर आयोिजत या 
संमेलनापासून िगयार्रोहणासंबंधी दस्तऐवजीकरणाची था सुरु झाली. 
 

   ***************** 


