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संमेलन: १५ जुलै २००७

िगयार्रोहण हे तसे पिहले तर दलर्
र् दखल घेतली गेली. असे असूनही
ु िक्षतच क्षे . क्विचतच त्याची जाणीवपूवक
महारा ात िकत्येक संस्था िगयार्रोहणात कायर्रत आहे त. अशाच तब्बल १० िगयार्रोहण संस्थांचे २००६ हे
२५ वे वषर् म्हणून साजरे होत होते. असा योग इतर क्षे ात क्विचतच येत असावा. त्यामुळेच सहाव्या

संमेलनाची मध्यवत संकल्पना त्या अनुषंगाने ठरिवण्यात आली. या संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी
होती 'यंग िझंगारो' या रौप्यमहोत्सवी संस्थेकडे . संमेलनाचे अध्यक्ष होते पुण्याचे पिहल्या िपढीतील

िगयार्रोहक

ी.एन.के.महाजन तर मुख पाहणे
ु होते, िविवध मोिहमांच्या माध्यमातून िगयार्रोहकांशी जवळीक

िनमार्ण झाली आहे असे महारा ाचे माजी पोलीस महासंचालक

ी. भीष्मराज बाम.

महाजन सरांनी आपल्या भाषणात मुंबईकरांनी सुरू केलेल्या या उप माचे कौतुक केलेच िशवाय आपल्या

नमर्िवनोद शैलीत पुणेकरांना िचमटे दे खील काढले. इतकेच नव्हे तर सेवा संघातफ पुण्यातही असा उप म
सुरू व्हावा अशी अपेक्षा व्य

केली. "िगयार्रोहण हा गुरुत्वाकषर्णाच्या िनयमािवरु

वसुंधरा दे खील अशाच दरू जाणा-यांवर

जाणारा खेळ असून

ेम करते. डोंगरावर जाणे मला आता शक्य नाही. म्हणूनच

पंढरपूरला जाऊ न शकणारे जसे पंढरपूरला जाऊन आलेल्यांचे दशर्न घेतात. तशाच त-हे ने मला तुमची भेट
घ्यावीशी वाटते" अशा शब्दात बामसरांनी िगयार्रोहकांचे कौतुक केले.

वाय झेड हायकसर्, च म हायकसर्, िगिरिवराज हायकसर्, िगिर ेमी, नागपूर माऊटे िनअसर्, यंग ब्लड
Adventure, े िकंग and Adventure टाटा पॉंवर स्पोट्सर्, यशवंती हायकसर्, भन्नाट े कसर् आिण िज
महोत्सव साजरा करणा-या संस्थांनी आजवर केलेल्या उल्लेखनीय कायार्वर
गाडगीळ यांनी एक िवशेष सादरीकरण केले. िगयार्रोहणाच्या
त्यािनिम ाने सवासमोर आले.

ी. सुहास जोशी व

या रौप्य

ी. राजेश

सारास हातभार लावणा-या या संस्थांचे कायर्

यािशवाय 'डोंगरगाणी' हा आणखी एक वेगळा कायर् म सादर करण्यात आला. सादरकत होते राहल
ु जोशी.

अनेकदा िगरी मण करताना, मुख्यत्वेकरून कॅम्प फायरच्या वेळी ही पारं पािरक गाणी गायली जातात. ही

सवर्च गाणी बोलीभाषेच्या परं परे तून जोपासली जातात. या गाण्यांचे संकलन व्हावे, पण त्याचे स्वरूप बदलू

नये हा कायर् माचा उ े श होता.

असाच आणखी एक कायर् म होता तो म्हणजे नुकतीच अवघड अशी 'िशविलंग' मोहीम यशस्वी करून
आलेल्या पुण्याच्या 'िगरी ेमी' संस्थेचे सादरीकरण. संमेलनाच्या वेळी

कािशत करण्यात आलेल्या संदभर्

पुिस्तकेत िगयार्रोहण संस्थांची िवस्तृत मािहती दे ण्यात आली व िवस्मृतीत चाललेली डोंगरगाणी समािव
करण्यात आली.

संमेलनाचे मुख होते 'वाय झेड' तफ

ी.

ीधर दळवी. २००५ साली िगयार्रोहणाची ५० वष तर या वष

िगयार्रोहण संस्थांची २५ वष या दोन्ही संमेलनाच्या मध्यवत संकल्पनेतून िगयार्रोहणाची पाळे मुळे
महारा ात िकती रुजली आहे त हे च संमेलनातून स्प झाले.
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