आठवे िगिरिम

सम्मेलन: ११ व १२ जुलै २००९

सात वषार्पूव एक िवचार पुढे आला. सवर् िगरीिम ांनी एक

येऊन आपआपल्या अनुभवांची दे वाणघेवाण

करावी, स्वत:चीच ओळख नव्याने महारा ातील िगयार्रोहकांना ावी. या िवचारातूनच जन्मास आले
िगिरिम

संमेलन. दरवष महारा सेवा संघ मुलुंड व महारा ातील एखादी िगयार्रोहण संस्था यांच्या संयु

िव माने संमेलन आयोिजत केले जाते. ११ व १२ जुलै २००९ रोजी आयोिजत आठव्या िगरीिम
जबाबदारी पनवेलच्या िनसगर्िम

संस्थेने स्वीकारली होती.

संमेलनाची

आठव्या संमेलनाची मध्यवत संकल्पना होती “िगयार्रोहणातून सामािजक बांिधलकी”. िवषय मोठा, सवाना
िगयार्रोहणाकडे बघण्यासाठी नवीन िवचार व नवी दृ ी दे णारा होता. सामािजक बांिधलकी कशी आिण
कोणत्याही पिरिस्थतीत िनभावता येते याचे मूितर्मत
ं उदाहरण म्हणजे, दस्तुरखु

िवशेष अितथी मेजर एच.

पी. एस. अहलुवािलया. स्वत: एका अपघातात अपंग होऊन दे खील त्यांनी अपंगांसाठी बांधलेले अ ावत

हॉिस्पटल. हे ध्येय गाठण्यासाठी घेतलेली अपार मेहनत दशर्िवणारी िच फीत व

त्यक्ष मुलाखातीतून

उलगडलेले त्यांचे कायर् हे त्यांनी सर केलेल्या एव्हरे स्ट इतकेच उ ुंग होते. ११ जुलै रोजी संमेलनपूवर्
संध्येला झालेल्या या िवशेष कायर् मामुळे संमेलनाची सुरुवात अितशय समपकर् आिण सुंदर झाली.
मुख्य कायर् मा होता १२ जुलै २००९ रोजी. त्यात

थम स ात सकाळी छायािच

िगयार्रोहकांना उपयोगी पडणा-या डोंगरातील औषधी वनस्पती

दशर्नाच्या उदघाटनाने संमेलनाची सुरवात

झाली. मुख्य संमेलनासाठी लाभलेले अध्यक्ष मा.

ी. संभाजीराव िभडे गुरुजी व

वझे यांनी सेवा संघाची मािहती दे ऊन संमेलनाचे

ास्तािवत केले. संमेलन

पी. एस. अहलुवािलया (अध्यक्ष, आयएमएफ) यांच्या आगमनानंतर महारा
मान्यवरांचे स्वागत केले. या कायर् माचे अध्यक्ष
िगिरिम

पुरस्कार

दान करण्यात आले.

दशर्न आिण

मुख पाहणे
ु मेजर एच.

सेवा संघाच्या
मुख

ी चं शेखर

ी. भारत ठाकूर यांनी

ी. िभडे गुरुजी व मेजर अहलुवािलया यांच्या हस्ते

आपल्या अध्यक्षीय भाषणात िभडे गुरुजींनी िगिरिम संमेलनाच्या संकल्पनेचे कौतुक तर केले िशवाय

संमेलानाबरोबरच महारा ाचा इितहास जपण्याचे आवाहनही केले. 'िगयार्रोहणातून सामािजक बांिधलकी' या
मध्यवत संकल्पनेवर आधािरत िच फीत खरोखरच सुंदर झाली. िवस्तार मोठा असल्यामुळे ते थोडक्यात
कसे मांडावे याचे सुंदर उदाहरण

ी सुहास जोशी यांनी दाखिवले. तदनंतर

ी. चं शेखर बव, ी. पदमाकर

गायकवाड, ी. धनंजय मदन यांची समीर कव यांनी याच िवषयावर िवशेष मुलाखत घेतली.

या संमेलनाच्या आयोजनामुळे िनसगर्िम

संस्थेस एक वेगळाच आत्मिव ास िमळाला, तर एका मोठ्या

व्यासपीठावर संस्थेच्या सवर् कायर्कत्याची व अनेक मान्यवर िगयार्रोहकांची ओळख झाली. आपल्या

ओघवत्या िनवेदनाने मुग्धा सारं ग व िवजय पवार यांनी सवर् िगिरिम ांबरोबर पाहण्यां
चीही मने िजंकली.
ु
महारा

सेवा संघ मुलुंड, सवर् िगिरिम
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व िगयार्रोहक संस्था यांच्या उत्साही व

संमेलन यशस्वीरीत्या पार पाडले.
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