महाराष्ट्र सेवा संघ, मुलडुं
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मध्यवर्ती संकल्पना - गियाारोहण आगण मगहला
डोंगर हे अनेक कारणानां ी अनादी काळापासनू आपल्या जीवनाचा अववभाज्य घटक आहेत. पण के वळ हौस छांद म्हणनू डोंगर
चढण्याची सरुु वात झाली ती १७८६ मध्ये मााँट बलााँक या यरु ोपातील सवोच्च विखरावर आरोहणानांतर. वगयाारोहणाचा िास्त्रिद्ध
ु
ववकास झाला तो यरु ोपात. १९ व्या ितकाच्या उत्तरार्ाात यरु ोपात मवहलाांनी वगयाारोहणाच्या क्षेत्रात प्रवेि के ला.
तेथनू ते वारे नगावर्राज वहमालयापयंत पोहोचलां ते सार्ारण १९ व्या ितकाच्या उत्तरार्ाात. मात्र भारतीयानां ा या क्रीडा प्रकाराचां
वेड लागलां ते १९५३ साली सवोच्च वहमविखर एव्हरे स्टवरील पवहल्या यिस्वी आरोहणानांतर.
तरु ळक प्रमाणात महाराष्ट्रातील काही तरुण डोंगर भटकू लागले होते. पण त्याला सस्ां थात्मक वाटचालीची जोड वमळाली
मबांु ईतील काही महाववद्यालयाांतील उत्साही तरुण प्राध्यापकाांमळ
ु े . त्याांनी एकत्र येऊन १९५४ साली सरुु के लेल्या ‘इटां र
कॉलेवजएट हायकसा क्लब’मळ
ु े महाववद्यालयीन तरुण-तरुणींना खऱ्या अथााने डोंगरभटकांतीला उद्यक्त
ु के लां. याच दरम्यान
१९५५ साली मबांु ईत सरुु झालेल्या पारसी पायोवनअसाच्या माध्यमातनू मवहलानां ा डोंगर भटकांतीचा आनदां घेत होत्या.
१९५९ पयंत मात्र महाराष्ट्रात वगयाारोहणाचां िास्त्रिद्ध
ु प्रविक्षण वमळण्याची सोय नव्हती. वहमालयन क्लबच्या मांबु ईतील काही
र्डपड्या तरुणाांनी ‘माऊांटेवनअररांग कोसा स्पॉन्सरींग कवमटी’ची स्थापना करून, वहमालयीन इवन्स्टट्यटू ऑफ
माऊांटेवनअररांगमर्ील िेपााच्या मागादिानाखाली मबांु राच्या डोंगरात प्रस्तरारोहणाचे िास्त्रिद्ध
ु प्रविक्षण द्यायला सरुु वात के ली.
पढु े जवळजवळ दिकभर ह्या उपक्रमात अनेक मवहला परुु षाांच्या खाांद्याला खाांदा लावनू प्रस्तरारोहणाचे र्डे वगरववत होत्या.
१९६१ साली जगदीि नानावटी यानां ी आखलेल्या वनलवगरी पवात मोवहमेत त्याच्ां या पत्नीदेखील त्याांच्याबरोबर होत्या. १९६२
साली मबांु ईत क्लाईम्बसा क्लबची स्थापना करण्यात परुु षाांच्या बरोबरीनेच सौ. चारी याचां ादेखील सहभाग होता.
एव्हाना दावजावलांग येथील १९६१ मध्ये वहमालयन इवन्स्टट्यटू ऑफ माऊांटेवनअरींग या सांस्थेतनू मवहलाांची पवहली तक
ु डी
प्रविक्षण घेऊन बाहेर पडली होती. परुु षाांच्या जोडीनेच मवहलादेखील वगयाारोहण मोवहमाांमध्ये भाग घेऊ लागल्या.
महाराष्ट्रातनू देखील अनेक तरुण-तरुणी वगयाारोहणाचां प्रविक्षण घेत होत्या आवण वहमालयात भ्रमतां ी करत होत्या. त्याांच्या
वगररभ्रमणाची वणानां वृत्तपत्रातां नू प्रकावित होत होती. पण १९६६ पयंत वहमालयीन विखर मोवहमा महाराष्ट्रातनू आखल्या गेल्या
नव्हत्या. १९६३ मध्ये एका सांवमश्र चमबू रोबर तीन गजु राती मल
ु ींनी माऊांट कै लािमर्ील म्हात्री विखर सर के लां, तर १९६४
मध्ये सात भारतीय मल
ु ींच्या टीमने जॉईसी या विटीि मवहलेच्या नेतत्ृ वाखाली सर के लां.
१९६६ साली हनमु ान पवातावरील वगररववहारची मोहीम यिस्वी झाली. त्याच वषी पष्ट्ु पा आठवले याच्ां या सपां णू ा मवहलाांच्या
चमनू े कोकथाांग विखरावर मोहीम आखली. मीना अग्रवाल आवण वगरा िाम या दोन मबांु ईच्या तरुणींबरोबर प्रवीण िमाा ही
गजु रातमर्ील व दावजावलांगच्या लक्पा िेपाा या तरुणींचा समावेि होता. त्यापवू ी कोकथागां वर ज्या मोवहमा गेल्या होत्या त्यानां ी
२० हजार फूटाांपयंतच आरोहण के लां होतां. पष्ट्ु पा आठवले याांच्या के वळ मवहलाांच्या चमनू े विखरमाथा गाठला नाही, पण वीस
हजार १६० फूट उांचीपयंत आरोहण करुन कोकथाांगची नवी उांची गाठली. परुु षाांच्या बरोबरीनेच मवहलाांनी स्वत:ला वसद्ध के लां
होत.ां परुु ष-मवहला अिी स्पर्ाा नव्हती, मात्र आपणदेखील अिा मोवहमा करू िकतो हा आत्मववश्वास या मोवहमेने मवहलाांना
नक्कीच वमळवनू वदला.
१९६८ मध्ये वहमाचल प्रदेिातील माऊांट कै लासवर आयोवजत के लेल्या इडां ो जापनीज लेडीज एक्सवपडीिनमध्ये डॉ. मीना
अग्रवाल सहभागी झाल्या होत्या. १९७० मध्ये क्लाईम्बसा क्लबमाफा त वत्रिल
ू पवातावर के वळ मवहलाांच्या चमनू े मोहीम
आखली. रे खा पारीख, पष्ट्ु पा आठवले, रे खा अग्रवाल या मवहलाांच्या चमनू े डॉ. मीना अग्रवाल याांच्या नेतत्ृ वाखाली वत्रिल
ू वर
मे-१९७० मध्ये यिस्वी आरोहण के ल.ां महाराष्ट्रातनू वत्रिल
ू वर के लेलां ते पवहलेच यिस्वी आरोहण होत.ां

मवहलाांची ही घोडदौड अिीच पढु े सरू
ु रावहली. याच दरम्यान डोंगरात भटकांतीचां वेड लागलेल्या उष:प्रभा पागे, ववजया गद्रे,
लवलता पाटील, के सरस्वती अिा अनेकानां ी पढु े ववववर् उपक्रमातां नू मवहलाच्ां या वगयाारोहणातील सहभाग वाढवण्याला चालना
वदली, प्रोत्साहन वदले.
१९७४ साली वगररववहारतफे आयोवजत हनुमान पवातावरील के वळ मवहलाांच्या मोवहमेचे नेतत्त्ृ व लवलता पाटील याांनी के लां होतां.
त्यामध्ये उष:प्रभा पागे याांचा सहभाग होता.
१९७५ हे आांतरराष्ट्रीय मवहला वषा महाराष्ट्रासाठी अिीच ववजयपताका घेऊन आलां. पण्ु यातील भारत आऊटवडा पायोवनअसा
या सस्ां थेने जोगीन ३ या विखरावर मोहीम आखली होती. डॉ. कुसमु सोहराब, पद्मा मेहता, ववजया गद्रे, लवलता पाटील आवण
नांवदनी वनत्यानांद या मवहलाांच्या चमनू े २० हजार ६५ फूट उांचीवरील ही मोहीम यिस्वी के ली. मोवहमेच्या नेत्या डॉ. कुसमु
सोहराब याांनी विखर आरोहण के लां.
याच वषीच्या आणखी एका महत्त्वाच्या घटनेची नोंद घ्यावी लागेल. ती म्हणजे मबांु ई-ठाण्यातील ववजया गद्रे, लवलता पाटील,
सवु िला अय्यांगार, मीना िानबाग, रजनी वाथे या काही तरुणींनी एकत्र येऊन लेडीज माऊांटेवनअरीगां क्लबची स्थापना के ली.
लेडीज माऊांटेवनअरींग क्लबकडून मल
ु वकला, देववतबबा अिा अनेक मोवहमा आखल्या गेल्या. के वळ मवहलाच
ां ेच रेक,
वहमालयीन मोवहमा यामळ
ु े मवहलाांच्या सहभागाला प्रोत्साहन वमळत गेलां.
के वळ मवहलाांच्याच मोवहमामध्ये नाही तर इतर मोवहमाांमध्येदख
े ील मवहलाांचा सहभाग वाढता होता. १९७८ साली पणु े
माऊांटेवनअसातफे मल
ु वकला विखर मोवहमेत उष:प्रभा पागे याांनी विखरावर आरोहणां के लां. १९८० मध्ये ववजय महाजन व
अरुांर्ती जोिी या दोघाांनीच कावलांदी विखरावर मोहीम आखली होती. पण त्या मोवहमेत त्याांचा ददु वै ी मृत्यू झाला. आपल्या
सहकाऱ्याच्ां या स्मृतीवप्रत्यथा लगेचच पढु च्याच वषी १९८१ मध्ये पद्मा मेहता आवण अरुणा साठे यानां ी कावलदां ी विखरावर मोहीम
आखली आवण त्याांच्या स्मृती जागवल्या.
१९८१ कॅ प्टन बलवतां वसांर्ू आवण चांद्रप्रभा ऐतवाल याांच्या नेतत्त्ृ वाखाली नांदादेवी महत्त्वाकाांक्षी मोवहमेत महाराष्ट्राच्या डॉ.
कुमकुम सलजु ा (खडावलया) आवण सषु मा महाजन या दोन वगयाारोहकाच
ां ा समावेि होता. त्यापवु ी सषु मा महाजन याच
ां ा भारते
खटांु ा, कावलांदी, थारकोट तर डॉ. खडावलया याांचा कावलांदी, साऊथ पवाती व्हॅली वपक या मोवहमाांमध्ये सहभाग होता.
याच काळात मबांु ईतील विटी बडी या प्रस्तरारोहणात कारकीदा घडवत होत्या. कोवकळा मेहता, नांवदनी पांड्या आवण स्वाती देसाई
वगयाारोहणातील अनेक उपक्रमाांत सहभागी होत होत्या.
सार्ारण १९८२ ते २००० पयंतचा काळ हा अनेक अथांनी महाराष्ट्रातील वगयाारोहणासाठी महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. अनेक
र्रु रणानां ी २५ वषांपवू ी रूजवलेलां रोपटां चागां लचां फोफावलां होत.ां महत्त्वाचां म्हणजे अनेक सस्ां थाच्ां या माध्यमातनू त्याला चागां ली
बळकटी येत होती, आवण मवहलाांचा सहभाग वदवसेंवदवस वाढू लागला होता.
प्रस्तरारोहणाचा सराव आता सळ
ु के आरोहणाकडे वळू लागला होता. अथाात मल
ु ीदेखील त्याकडे न वळत्या तर आश्चयाच.
१९७८ मध्ये उष:प्रभा पागे याांनी वलांगाण्यावर यिस्वी आरोहण के लां. प्रस्तरारोहणात एका मवहलेचा उल्लेख आवजनाू करावा
लागेल. ते नाव म्हणजे नीता भोईर. कसलीही भीडभाड न बाळगता, स्त्री-परुु ष भेदभाव न करता रॉकवर ठामपणे उभां राहून एक
प्रस्तरारोहक-प्रविक्षक म्हणनू नीताने अनेक प्रस्तरारोहक घडवले. इतके च नाही तर १९८३ ते १९८६ दरम्यान वतने जोगीन,
फ्रेंडविप आवण स्वगारोवहणी अिा यिस्वी विखरमोवहमाांचे नेतत्ृ व के लां.
एकांदरीतच प्रस्तरारोहणच्या वाढीसाठी हा काळ पोषक होता. नाविक येथील वैनतेय वगयाारोहण वगररभ्रमण सांस्थेच्या सषु मा
मराठे यानां ी हडबीची िेंडी, डाग्ां या, अजां नेरी नवरा, सडां े हे सळ
ु के व र्ोडपची प्रस्तरवभतां ीवरील आरोहण ८६ ते ९२ या काळात
यिस्वी के लां. ज्योती िेट्ये याांनी ८३ नांतर यथु होस्टेल काांवदवलीच्या माध्यमातनू हडबी, कळकराय, माांगी तांगु ी, खडा पारसी
अिा सळ
ु क्यावां र आरोहण के ली. तर ९० नतां रच्या काळात यथु होस्टेल कावां दवलीच्या भारती चाचड यानां ी गणेि, वजीर,
तेलबैला आदी सुळक्याांचा माथा गाठला.
प्रस्तरारोहणातील मवहलाांचा सहभाग तसा मयाावदतच म्हणावा लागेल असा होता. पण वहमालयीन मोवहमाांमध्ये बरीच बाजी
मारली होती. ८३ मध्ये पण्ु यातील वगररभ्रमण सस्ां थेच्या मवहलाच्ां या चमनू े जोगीन ३ हे विखर सर के ल.ां यामध्ये सहभागी

असणाऱ्या सषु मा कट्टी याांनी पुढे कामेट, अवबगावमन, भृगपु ांथ मोवहमेत सहभाग घेतला. तर १९९२ च्या एव्हरे स्ट मोवहमेत कॅ म्प
दोनपयंत आरोहण के ल.ां याच मोवहमेत सवु प्रया चक्रवती यानां ीदेखील कॅ म्प दोनपयंत आरोहण के लां होत.ां
सि
ु ीला अय्यांगार, कांु दा कारभारी, सांवगता माईणकर अिा मवहला डोंगरात परुु षाांच्या बरोबरीने कायारत होत्या. सांवगता माईणकरने
८२ च्या आसपास सहकारी परुु ष वगयाारोहकाांच्या जोडीने बाजी मारली होती.
१९८४ सालच्या फक्त मवहलाांच्या चमनू े एव्हरे स्ट मोवहमेत महाराष्ट्राच्या िरावती प्रभचू ा समावेि होता. त्या मोवहमेतील ती
सवाात लहान सदस्य होती. सार्ारण या २० वषांच्या काळात इतर मोवहमा होत होत्या तिाच उष:प्रभा पागे, ववजया गद्रे, के
सरस्वती, वववनता मनु ी यासां ारखी, वगयाारोहण हीच जीवनिैली मानणारी व्यवक्तमत्त्वां घडवली.
उष:प्रभा पागे याांनी वैयवक्तक कामवगरीबरोबरच पण्ु यात समववचारी तरुणाांबरोबर एकत्र येऊन ‘वगररप्रेमी’ सांस्थेची स्थापना करून
वगयाारोहणाच्या सांस्थात्मक कायाात योगदान वदलां आहे. १९८१ साली वलयो पागीयाल मोहीम पन्ु हा एकदा १९८२ मध्ये
वगररप्रेमी सांस्थेसाठी यिस्वी के ली. तर १९८३ मध्ये माना विखर सर के लां. सांपणू ा मवहलाांच्या एव्हरे स्ट मोवहमेच्या सराव मोवहमेत
त्याांनी गगां ोत्री ३ विखर सर के लां. १९८६ ची सतोपांथ विखर मोहीम मात्र त्याांची परीक्षा पाहणारी होती. १९८५ च्या सतोपांथ
विखरावरील मोवहमेत अपघाती मृत्यू झालेल्या पतीचे व त्याच्या वमत्राच
ां े मृतदेह िोर्नू काढून वहमपवातावरच त्याच्ां यावर अवां तम
सांस्कार के ले. या मोवहमेत त्याांच्याबरोबर ववजया गद्रे, वहरा पांडीत व बाळा राऊळ याांचा समावेि होता.
लेडीज माऊांटेवनअरींग क्लब सरू
ु करून ववजया गद्रे याांनी अनेक उपक्रम सरू
ु के लेच होते. १९९२ मध्ये चांद्रप्रभा ऐतवाल याांच्या
नेतत्ृ वाखाली त्या सांतोपांथ विखर मोवहमेत सहभागी झाल्या होत्या.
याच दरम्यान के सरस्वती यादेखील अनेक सांस्थाांच्या माध्यमातनू कायारत होत्या. कावलांदी, ननू , गोलप काांग्री, स्वगारोवहणी,
रूदगु रै ा अिा मोवहमाचां े त्यानां ी नेतत्ृ व के लां आहे. १९९३ च्या इडां ो नेपाळ मवहला एव्हरे स्ट मोवहमेत त्या लॉवजवस्टक इनचाजा
होत्या. एक्सप्लोरर अॅण्ड अॅडव्हेंचर सांस्थेच्या माध्यमातनू त्याांनी अनेक मवहलाांना वगयाारोहणाकडे वळवण्याचां महत्त्वाचां काम
के लां आहे.
१९८४ पासनू डोंगरात भटकणाऱ्या वववनता मनु ीला वहमालयाने भरु ळ पाडली. गेल्या पस्तीस वषांत वतने २५ वहमविखरावां र
मोवहमा के ल्या आहेत. त्यापैकी नऊ विखरां तर तोपयंत अस्पविातच होती. लाप्गो, छामसेर काांग्री, खाांगविवलांग, चामिेर काांग्री
अिा अनेक विखराांचा समावेि होतो. १९९८ साली वसयाचेन ग्लेवियर पार करुन भारताचे उत्तरे कडील िेवटचां टोक म्हणजे
इवां दरा कोल गाठलां. तर १९९७ मध्ये के वळ चार मवहलाांच्या चमनू े वतने के लेल्या रान्स वहमालय रेकची वविेष नोंद घ्यावी
लागेल. अरुणाचल ते जम्मू कावममरमर्ील पवू ा काराकोरम पासपयंत तबबल ४५०० वकलोमीटरचा खडतर रेक वववनताने यिस्वी
के ला. असा रक के लेली ती महाराष्ट्रातील पवहलीच मवहला आहे.
सार्ारण २००० नांतरचा काळ हा वगयाारोहण क्षेत्रात अनेक वस्थत्यांतरां आणणारा होता. सांस्थात्मक वीण नाही म्हटली तरी
काहीिी उणावली. तर दसु रीकडे व्यापारी उपक्रमाांची सांख्या वाढू लागली. वहमालयीन मोवहमाांमध्ये तल
ु नेनां एव्हरे स्टकडे कल
वाढू लागला. पण त्याचबरोबरीने स्वत:च्या पायावर उभ्या रावहलेल्या नव्या वपढीतील मल
ु ींची सांख्या वाढू लागली.
याच काळात काही तरुणींनी मात्र प्रस्तरारोहणात अगदी सातत्य राखलां आहे. वैिाली राणे आवण पल्लवी वताक या दोघींनी
चक्क सळ
ु के आरोहणाचां ितक पार के लां आहे. वैिालीने िैलभ्रमर सस्ां थेच्या माध्यमातनू २९ अवजक्ां य सळ
ु क्यासां ह १३५
सळ
ु क्याांवर यिस्वी आरोहण के लां आहे. तर पल्लवी वताकने िैलभ्रमरच्या माध्यमातनू २६ अवजक्ां य सुळक्याांसह ९७ सुळक्याांवर
आरोहण के लां. तर नांतर वनसगा वमत्र व इतर सांस्थाांबरोबर सुळके आरोहणाचां ितक पार करत आजवर १३० सळ
ु के सर के ले.
पल्लवीच्या या कामवगरीबद्दल वतला छत्रपती परु स्कारानेदख
े ील गौरवण्यात आलां आहे.
िीतल करांबे वहने नऊ वषांच्या कालावर्ीत कळकराय, महालक्ष्मी, अजां नेरी नवरा, ड्यक्ू स नोज, सरसगडची वरची वॉल,
इिााळगड, गणेि, वलगां ाणा, तेलबैला (आतली बाज)ू , कालगोंडा, माहुली वजीर, कारा व् तक, माहुली भालदार, डाग्ां या असे बावीस
सळ
ु के आरोहण के लां आहे. एका रस्ता अपघातात वतचा मृत्यू झाल्याने वतची कारकीदा खांडीत झाली.

ह्याच काळात अनेक सांस्थाांतनू मवहला वदनाचे रेक आयोवजत के ले जायचे. पण २०१२ मध्ये वप्रवसवलया मदन, वैिाली
हळदवणेकर, भारती चाचड, गौरी बोईड, सवु प्रया चक्रवती आवण पल्लवी वताक या मवहलानां ी एकत्र येऊन तेलबैलावर
आरोहणाचा उपक्रम यिस्वी के ला.
अथाातच गेल्या काही वषांत ववववर् सांस्थाांमर्नू मवहलाांचा प्रस्तरारोहणातील सहभाग वाढलेला आहे. पांर्रा-वीस वषांत दीपाली
वबरादर, वप्रयाांका वचांचोळकर, र्नश्री लेकुरवाळे , इिा कुलकणी, हवमदा खान, अजां ू पवनकुलम, गौतमी देिपाांडे, अवदती
गाडगीळ, वबांदा देिमख
ु , सांगीता वडस्कर, िलाका वारांगे, िैला वाणी, नीलम ठाकूर जळवी, सार्ना वीरकर, ज्योती कानेटकर,
पल्ल्वी भोर, खि
ु ी कांबोज, वत्रवेणी के सरकर, नेहा िेट, वषाा लाग,ू इिानी सावतां , प्राजक्ता घोडे अिा वकमान २०-२५ मल
ु ी
प्रस्तरारोहणात सहभागी झाल्या होत्या. बाण, वानरउडी, ईिााळ, तेलबैला, वलांगाणा, हडबी, भवानीकडा, टकारा, कळकराय,
मावणकची वलांगी, न्हावीन, अजां नेरी नवरा नवरी, सरसगड वॉल, गणेि, कालगोंडा, माहुली वजीर, कावताक, भालदार, डाांग्या,
ढाक, पवहनेचा नवरा, सांडे, र्ोडप वॉल, माांगी तांगु ी, खडा पारिी, भैरवगड, कलावतां ीण, हॉट डॉग, लईु जा, ड्यक्ू स, कणगा,
टकमक, तेवलण, काकडमाळ वलांगी, वसद्धगड वलांगी, नानाचा अगां ठा असे तीस-चाळीस सुळके या मल
ु ींच्या खात्यावर जमा
झाले आहेत.
गेल्या काही वषांत महाराष्ट्रातून वहमालयीन मोवहमाांचे प्रमाण तसे कमी असलां तरी पांर्रा एक मवहला वगयाारोहक नेटाने वाटचाल
करताना वदसतात. स्टोक काांग्री, गगां ोत्री ३, माऊांट ननू , चमिेर काांग्री, लालांगू व्हॅली एक्सवपडीिन, रूदगैरा, जोगीन ३, फ्लटू ेड
वपक, माऊांट सीबी १३, माऊांट यनु ाम, माऊांट सझु वत्ला, माऊांट काांगला ताबो, देववतबबा, नोबा,ू जाांबू वपक, कालानाग,
के दारडोम, पातालसू, हनमु ान वतबबा, सेव्हन वसस्टसा, काला पत्थर, नामाजगंु , ग्योक्यो री, थेलू कोटेश्वार, मल
ु वकला, माउांट कामेट
अिा विखरावां रील मोवहमेत तन्वी गाडगीळ, वप्रयाक
ां ा वचच
ां ोळकर, अजां ू पनीकुलम, गौतमी देिपाडां े, अवदती गाडगीळ, सांगीता
वडस्कर, मवनषा वाघ, ज्योती िेट्ये, मावणक वबस्वास, समृद्धी भतु कर, इिानी सावतां , प्राजक्ता घोडे अिा मवहलाांचा समावेि
होता. अथाात त्यातदेखील नावीन्याची वाट पकडत वववनता मनु ी आजदेखील अस्पविात विखरां सर करत आहेत. २०१५ मध्ये
रस्सा ग्लेवियरमर्ील पाच अस्पविात विखरां वतने यिस्वीररत्या आरोहण के ली आहेत.
अथाात सळ
ु के आरोहणातील ही प्रगती तल
ु नेने वहमालयीन मोवहमाांमध्ये कमीच आहे. पण अवलकडच्या काळात कृ ष्ट्णा पाटील
आवण वप्रयाांका मोवहते याांनी एव्हरे स्टवर महाराष्ट्रातील मवहलाांचां नाव कोरलां.
रेकला येणाऱ्या मल
ु ींची सांख्या वदवसेंवदवस वाढणारीच असली तर काही तरी ध्येय ठे वनू वकल्ले भटकणारी हवमदा खान सारखी
एखादीच. १९९८ मध्ये रायगडावर अप्पा परब याांच्या व्याख्यानातनू प्रेरणा घेऊन हवमदाने महाराष्ट्रातील यच्चयावत वकल्ल्याांना
भेटी द्यायला सरुु वात के ली. कोणी सोबत असेल तर ठीक नाही तर थेट एकटीनेच वतची ही भटकांती सरुु ठे वली. आत्तापयंत वतने
तबबल ३८५ वकल्ल्याांवर भटकांती के ली आहे. इवतहासाच्या प्रेरणेतनू वतने के लेली कामवगरी सवाच मवहलाांसाठी प्रेरणादायी
म्हणावी लागेल.
मवहलाांच्या वगयाारोहणातील कारवकदीचा आढावा वहमालयीन विखरे आवण प्रस्तरारोहण या माध्यमातनू घेतला असला तरी
त्याांच्या सांस्थात्मक कामातील योगदानाविवाय तो पणू ा होणार नाही. बऱ्याचवेळा सांस्थात्मक काया हे पडद्यामागचे आवण
अनेकदा नीरस आवण वेळखाऊ असते. तरीदेखील अनेक कायाकते हे काम नेटाने पढु े नेत सस्ां थेच्या वाटचालीत मोलाचा वाटा
उचलतात. विवबराांचे आयोजन, सांस्थेच्या वगररभ्रमण मोवहमा, प्रदिान व इतर कायाक्रम यामध्ये मवहलाांचा महत्वाचा सहभाग
रावहला आहे. चक्रम हायकसाच्या मैत्रीय भट आवण सख
ु दा वभडे, वगररसांचारच्या सांवगता वडस्कर, सह्याद्री वमत्र महाडच्या
िलाका वारांग,े वैनतेय वगररभ्रमण नाविकच्या सुषमा मराठे , िैला वाणी, वाएचए कावां दववलीच्या भारती चाचड, ज्योती िेंडे,
वायएचए अर्ां ेरीच्या वरदा कोतवाल िेंडे, वायएचए अमरावतीच्या प्राची पालकर, वगररववहां गच्या नीलम ठाकूर जळवी, सार्ना
वीरकर, वनसगावमत्रच्या गायत्री बोईड, ज्योती कानेटकर, वायएचए अबां रनाथच्या अनघा लेले, अपणाा भट्टे, रेकवक्षवतजच्या
प्राजक्ता महाजन, सीमा भाराांबे-बोरोले आवण वनवमषा जोिी, महाबाँक रेकसाच्या अमृता फोपे, सीमा आपटे, रांजना वलमये, अतल
ु ा
िेलगावकर, सांपदा घाडी, श्रद्धा घाडी, अजां नी बारटक्के , नीना बने, वस्मता खाडे, राणी नाईक, मानसी सावतां , रममी कवाड,
सलोनी पडोळे , आिा गवाड, िेफाली मोरे , अनपु मा पेडणेकर आवण मार्वी पडोळे , नेचर लव्हसाच्या वदपा वाळवेकर, वविाखा

पाटील, अवश्वनी नाटेकर, रममी नाईक, वदपाली पेंडसे आवण मजां ु सावला या सवा मवहला वगयाारोहकाांच्या योगदानामळ
ु े
महाराष्ट्रातील सस्ां थात्मक वाढीला बळकटी वमळाली आहे.
ही झाली डोंगरात र्डपडणाऱ्या मवहलाांची गौरवगाथा. पण गेल्या पन्नास वषाात असांख्य परुु ष वगयाारोहकाांना सवक्रय पाठींबा
देणारी त्याांची आई, बहीण, पत्नी, मल
ु गी याांचे योगदानदेखील महत्वाचे आहे. काहीना आपला मल
ु गा, भाऊ, पती, वडील
गमवावे लागले आहेत. अिाच सवाच मवहलाांना समस्त वगयाारोहकाांचा सलाम.
महाराष्ट्रातील मवहलाांच्या वगयाारोहणाच्या वाटचालीचा हा एकांदरीत आढावा. परुु ष - मवहला अिी स्पर्ाा, भेदाभेद असां खल्ु या
वनसगाात काहीचां नसत.ां पण मवहलाच्ां या वाटचालीत िारररक, मानवसक आवण सामावजक अडथळयानां ी ही वाट कर्ी कर्ी
वबकट होत असते. ती ववहवाट व्हावी हीच या सांमल
े नाच्या वनवमत्ताने आिा करुया.
जय वहदां , जय महाराष्ट्र
----समाप्त---

