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आतापयत समेंलनाला व्यापक स्वरुप ा  झाले होते आिण त्यात महारा ाच्या कानाकोपर् यातून 
िगयार्रोहक हजेरी लावत होते. िविवध सचूना येत होत्या. नवनवीन मध्यवत  कल्पना समेंलनासाठी 
िवचारात घेतल्या जात होत्या. स ा ीतील  दगर् मंतीच्याु  ध्येयाने ेिरत होऊन िक्षितजाचे आव्हान 
स्वीकारलेल्या डोंिबवलीच्या ' ेक िक्षतीज' ससं्थेने ५ व्या समेंलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी स्वीकारत  

'स ा ी' हेच मध्यवत  सू  म्हणनू िनवडले.  
 
समेंलनाचे अध्यक्षपद भषूिवणार होते, स ा ीच्या दर् याखोर् यात गडिकल्ल्यांचा मागोवा घेताना त्याच्या 
इतर बाबींवर अभ्यासपुवर्क काश टाकणारे लेखक, िगयार्रोहक . के. घाणेकर. काही अपिरहायर् 
कारणामळेु ते उपिस्थत राह शकले नाहीतू . पण त्यांनी पाठिवलेला  सदेंश समेंलनात वाचून 
दाखिवण्यात आला. महारा ाच्या पुरातत्व खात्याचे माजी सचंालक ी. अरिवंद जामखेडकर व केसरी 
टसर्चे ससं्थापकु , सचंालक ी. केसरी पाटील हे िवशेष अितथी म्हणनू आवजूर्न उपिस्थत रािहले.  
 
स पवर्ताचे आव्हान खूपच मोठे आहे. त्याचा िवस्तारदेखील िततकाच चंड. न ा, जगंले, िकल्ले, हजारो 
मिंदरे, िवपुल जवैिविवधता अशा सवाचा त्यात समावेश. त्यावर 'स ा ीची जीवनगाथा' हे एक िवशेष 
सादरीकरण समेंलनात सादर करण्यात आले. यासाठी अमेय जोशी, सहुास जोशी, गणेश अभ्यंकर, 
सन्न वै , सौरभ जोगळेकर, अिभजीत आवळसकर, सदुीप आठवले, पराग दाबके, चारुता कुलकण , 

युवराज गजुर्र, मदंार जोशी आिण पकंज जवेुकर यांनी खूप मेहनत घेतली. त्यातूनच समेंलनाच्या 
मध्यवत  सकंल्पनेवर िवशेष सादरीकरणाची था जोपासली गेली.  
 
स ाि ला इितहासाचा देिदप्यमान वारसा िमळवून देणारे गडकोट, सरकार दरबारी कायमच उपेिक्षत 
रािहले आहेत. पण कॉप रेट्सना िकल्ले देण्याच्या नकुत्याच जाहीर झालेल्या सरकारच्या िनणर्याच्या 
पा र्भमूीवर एक पिरसवंाद आयोिजत करण्यात आला होता. त्यासाठी रीतसर आमं ण देऊनही 
सरकारचे ितिनधी अनुपिस्थत राहीले. पण इतर वक्त्यांनी त्यावर आपले िवचार कट केले. ी. 
हिरष कपािडया यांनी स ा ीचे मह व िवशद करत, युरोपातील आल्प्स पवर्तासारखा स ा ीचा 
पयर्टनासाठी उपयोग करुन घेण्याची शक्यता व गरज यावर िवचार मांडले. ी. अरिवंद जामखेडकरांनी 
आपल्या मु ेसदु भाषणात पुरातत्व िवभागाच्या िकल्ल्यांच्या बाबतीत असलेल्या अनास्थेवर बोट ठेवले. 
आपल्यावरील जबाबदारी टाळण्यासाठीच िकल्ले देण्याचा िवचार चाल ूअसल्याची शंका व्य  केली. तर 
ी. केसरी पाटील यांनी मलुभतू सिुवधा नसतील तर पयर्टनाचा िवकास करण्यामागील अडचणी िवशद 
केल्या व त्याब ल खंत व्य  केली.  
 
यािशवाय ५० वषार्तील स्तररोहणाचा आढावा घेणारा पिरसवंाद घेण्यात आला. त्यात सहभाग होता 
ी. शशी रानडे, ी. िदलीप झुजंारराव, ी. ीकांत ओक, ी. मोरे र कुळकण , ी. िवकास सातरकर 
यांचा. पाचव्या समेंलनापासनू छायािच  स्पधार् आयोिजत करण्यात येऊ लागली. पिहल्याच स्पधसाठी 



४५० छायािच े आली होती.  त्यातील िनवडक छायािच ांचे एक दशर्न भरिवण्यात आले तर पिहल्या 
छायािच ांना पािरतोषके देण्यात आली. यावेळी कािशत करण्यात आलेलेया 'सदंभर् पुिस्तके'त 
महारा ातील िकल्ल्यांची तसेच सळुक्यांची सिवस्तर यादी देण्यात आली होती.  
 
या समेंलनाचे मखु होते ी. सहुास जोशी आिण त्यांच्या जोडीला होते िगयार्रोहणातील नवोदीत आिण 
तरुण असे िक्षितज पुचे  ७५ कायर्कत. भारतातील सवार्त जनु्या असलेल्या 'स ा ी'च्या 
सकंल्पनेभोवती झालेल्या समेंलनाच्या आयोजनात मा  जास्तीत जास्त तरुण िगयार्रोहकांचा सहभाग 
होता. 

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


