सातवे िगिरिम
महारा

सम्मेलन : १२ व १३ जुलै २००८

सेवा संघ मुलड
ुं यांच्या िव माने दरवष आयोिजत करण्यात येणारे िगिरिम संमेलन १२ व

१३ जुलै रोजी नेहमीच्याच उत्साहात पार पडले. या सातव्या िगिरिम

संमेलनाची मध्यवत संकल्पना

होती 'िगयार्रोहणातून संवधर्न'. याच वष भारतीय िगयार्रोहकांच्या िशखर संघटनेला (IMF) ५० वषर् तर,
िहमालयन क्लबला ८० वष पूणर् झाली होती. म्हणूनच संमेलनाच्या पूवस
र् ध्
ं येला, म्हणजे १२ जुलल
ै ा
संध्याकाळी, एका िवशेष कायर् माचे आयोजन करण्यात आले. सुरवातीस या दोन्ही संस्थांच्या कायार्ची
मािहती दे णा-या िच िफती दाखिवण्यात आल्या. तदनंतर दोन्ही संस्थांच्या पदािधका -यांच्या बरोबर
िवशेष संवाद साधला गेला. त्यात आयएमएफतफ कनर्ल एच.एस. चौहान, सिचव (IMF) आिण कनर्ल
नरें

कुमार (पिहल्या कांचनगंगा यशस्वी मोिहमचे नेते) या िदल्लीतील पाहण्यां
चा सहभाग होता. तर
ु

िहमालयन क्लबतफ

ी. हरीष कापिडया, ी िदव्येश मुनी आिण

ी तनील िकलाचंद या पदािधका-

यांबरोबर िदलीप लागू आिण वसंत घाग यांनी संवाद साधला. संमेलनाच्या पूवर् संध्येला झालेल्या या
िवशेष कायर् मामुळे या दोन िदग्गज संस्थांनी िगयार्रोहण क्षे ात िदलेल्या योगदानाची मािहती
उपिस्थतांना िमळाली. तसेच संमेलनाच्या आदल्या िदवशी खास हाडर् कोअर िगयार्रोहकांसाठी सुरू
केलेल्या या पूवस
र् ध्
ं येच्या कायर् माचा एक नवा पायंडा पडला.
१३ जुलच्
ै या सकाळच्या स ाची सुरुवात छायािच
महारा

सेवा संघाचे अध्यक्ष

संमेलनाचे

दशर्नाच्या उदघाटनाने झाली. मुख्य कायर् मात

ी. चं शेखर वझे यांनी सेवा संघाच्या कायार्चा आढावा घेत िगिरिम

योजन सांिगतले. त्यानंतर संमेलनाचे अध्यक्ष

मान्यवरांच्या हस्ते िगिरिम

पुरस्कार

ी. चौहान व व्यासपीठावरील इतर

दान करण्यात आले. अध्यक्षीय भाषणात

ी. चौहान यांनी

संमेलनाच्या कल्पनेचे कौतुक केले व िदल्लीतही इतके छान संमेलन कधी झालेले नाही, अशी मािहती
िदली. िशवाय आयएमएफतफ मदतीचे आ ासनही िदले. इतर मान्यवरांनीदे खील आपल्या भाषणात,
संमेलनाच्या संकल्पनेचे व य ांचे कौतुक केले. आणखी एक िवशेष गो
असताना

म्हणजे ही सवर् भाषणे चालू

कृ ती अस्वास्थामुळे उपिस्थत राहू न शकलेले आयएमएफचे अध्यक्ष मेजर एच. पी. एस.

अहलुवािलया यांनी

मणध्वनीवरून सवाशी संवाद साधला. त्यानंतर आयएमएफ व िहमालयन क्लब

या दोन्ही संस्थांच्या कायार्ची मािहती दे णा-या िच िफती दाखिवण्यात आल्या. व्यासपीठावरील

पाहण्यां
ना मराठमोळे फेटे बांधण्यात आल्यामुळे कायर् म खूपच 'रं गतदार' िदसत होता.
ु
दपारच्या
स ाची सुरुवात
ु

िस

इितहास संशोधक व अभ्यासक

ी. िननाद बेडेकर यांच्या व्याखानाने

झाली. त्यांनी आपल्या भाषणात महारा ातील गडकोटांच्या दरावस्थे
चे िवदारक िच
ु

िगिर ेमींनी गडाच्या जपणुकीसाठी केलेले

स्प

केले. अनेक

य , इटलीसारख्या दे शातील पुरातत्व ठे वा जपण्याची प त

व आपल्याकडील सरकारी अनास्था याची तुलना केली. एकंदरीतच दगर्
ु संवधर्नाच्या अनुषंगाने एक

वेगळा दृ ीकोन यातून समोर आला. त्यानंतर

ी. वसंत घाग यांनी संमेलनाच्या संकल्पनेवर

सादरीकरण केले. ज्यात संवधर्नात कायर्रत असलेल्या महारा ातील संस्थांची मािहती दे ण्यात आली.

डोंगर भटकंती दरम्यान पुरेशी सुरक्षा सावधानता न बाळगल्यामुळे होणा-या अपघातांचे

माण

वाढल्याच्या पा भ
र् म
ू ीवर 'डोंगरातील शाळा' हा खास मािहतीपट यावष संमेलनातफ सादर करण्यात
आला. या मािहतीपटासाठी चारुहास जोशी, डॉ. िमिलंद िचतळे व शंतनू पंिडत या तज्ञ व्य ींनी खास
य

केले. यानंतर कायर् म होता पुरस्कार

नेचर लव्हसर्चे िदनेश ठोसर हे संमेलन

ा

िच िफतींचे सादरीकरण.

मुख होते. त्यांच्या नेतत्ृ वाखाली संस्थेच्या अनेक सभासदांनी

संमेलन यशस्वी करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. त्यातही
िजतें

अ ेकर यांचा खास उल्लेख करता येईल. यावेळी

ी रमाकांत गुरव, राजन बागवे आिण ी.
ी. िनतीन जाधव यांनी वसंत घाग

यांच्याबरोबरीने मेहनत घेऊन तयार केलेली एक स्मरिणका कािशत करण्यात आली. संमेलन यशस्वी

करण्यासाठी अनेक संस्थांचे सहकायर्ही लाभले.

शेवटी पुढील वष पुन्हा भेटायच्या इरा ाने सवर् िगिर ेमींनी एकमेकांचा िनरोप घेतला.
*****************

