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मध्यवर्ती संकल्पना - गियाारोहणार्तून सामागजक बांगिलकी
कधी तरी सहजच तर कधी कोणाच्या आग्रहाखातर आपण ट्रेकला जातो आणण त्यातला णिखळ आिदं
अिभु वल्यािे णियाारोहण हा आपला छंदच बितो. पहाता पहाता हे डोंिरांचं वेड आपल्याला एका वेिळ्याच
उंचीवर घेउि जातं. या णवशाल णिसिाात भटकतािा आपला दृष्टीकोिही व्यापक होऊ लाितो. त्याला जाणवते ते
दिु मा भािातल्या वाडावस्तत्यातील खडतर जीवि, णिसिााच्या आणण मािवाच्या दहु रे ी आघातांिी ढासळणारे
आपले दिु वा भै व. असे एक िा दोि अिेक प्रश्न. अशीच कुठुितरी सरु वात झाली आणण पाहता पाहता
णियाारोहकाच्ं या सामाणजक बाणं धलकीतिू एक एक प्रकल्प उभे राहीले.
डोंिराकडे के वळ छंद म्हणिू , णियाारोहणाकडे णिडाप्रकार म्हणिू पाहण्यास 50 चे दशक उजाडावं लािलं.
साधारण 1975 च्या काळापयंत डोंिरद-या, िडणकल्ले भटकणे, त्यावर णलखाण करणे, िकाशे काढणे व या
माध्यमातिू त्यांचे दस्ततऐवजीकरण करणे यावरच बराचसा भर होता. पण त्या काळातदेखील पण्ु यातला एक
अवलीया आपल्या परीिे णिरीजिांची सेवा करत होता. बापक
ू ाका उर्ा डॉ जी. आर. पटवधाि यांची दर रणववारी
णसहं िडची वारी ठरलेली. आपल्या ज्ञािाचा णिरीजिािं ा उपयोि व्हावा म्हणिू ते िडावरूि कल्याणला उतरायचे,
िावातील लोकांवर औषधोपचार करायचे आणण परत िड चढूि डोणज्याला उतरूि पण्ु याला परतायचे.
याच काळात अणतशय मेहितीिे के लेल्या िडणकल्ल्यांच्या छायाणचत्रणाचा उपयोि जिसामान्यात जािृती व्हावी
म्हणिु बापू िणपल
ु े सारखा दिु प्रा मी या छायाणचत्रांचे प्रदशाि सवादरू पोहचणवण्याचा प्रयत्ि करत होता. अमरणहदं
मडं ळाच्या आणथाक पाठींब्यावर उभे राहीलेले हे प्रदशाि 1986 मध्ये पार अदं मािपयंत पोहचले होते. भांडूपच्या
णजप्सी हायकसाच्या कायाकात्यािं ी यासाठी बरीच मेहित घेतली होती.
1972 मध्ये ईशााळिडावर झालेल्या एका णियाारोहकाच्या अपघाती मृत्यमू ळ
ु े ठाण्यातले काही णियाारोहक या
माचीवरील आदीवासींच्या जवळ िेल.े शरद ओवळेकर सरांच्या मािादशािाखाली राष्ट्ट्रसेवादलाच्या णिरीणवहार
पथकािे माचीच्या णवकासासाठी पढु े जाणीव या एका संस्तथेची स्तथापिाच के ली. णपण्याच्या पाण्याची मल
ु भतू सोय
िसणा-या या ठीकाणी मि 1985 मध्ये णवहीरीचे बांधकाम करण्यात आले. णिरीजिांसाठी प्रत्येक रणववारी खास
वैद्यणकय णशणबरं, आर,जे. मेहता कामिार चळवळीचा णर्रता दवाखािा अशा मल
ु भतू सणु वधा तब्बल 20 वषे
णियणमतपणे परु वण्यात जाणीवचे मोलाचे योिदाि आहे. 1998 मध्ये शाळा बांधल्यामळ
ु े स्तवातंत्र्यािंतर तब्बल
50 वषांिी वाडीवर ज्ञािणकरणे पोहचली. 2002 मध्ये संस्तथेिे या डोंिरवस्ततीवर सौरउजेचा प्रकल्प यशस्तवी करूि
सारी वस्तती प्रकाशमाि के ली. अलीकडच्या काळात येउरच्या जिं लातील आदीवासींसाठी सस्तं थेचे कायाकते झटत
आहेत. येऊरमधील पाच वषााच्या मल
ु ाच्या दभु िं लेल्या टाळूवरील ितंु ाितंु ीची शस्त्रणियासद्ध
ु ा यशस्तवी करण्यात
आली.
70 च्या दशकात अशाच एका दिु मा वस्ततीवर दिु प्रा ेमींिी साकारलेला प्रकल्प म्हणजे राजमाची ग्रामसहाय योजिा.
णिसिासौंदयााची लयलटू असणा-या राजमाचीवरील उधेवाडी हे िाव मात्र अणतशय मािासलेले होते. 1976 पासिू
येथे णियणमत भेटी देउि णशवराय मडं ळ, ररझवा बíके तील कमाचारी व इतर समणवचारी तरुणािं ी या माचीला
णवकासाकडे िेण्याचा प्रयत्ि के ला. प्राथणमक िरज होती ती आरोग्याची. त्यामळ
ु े स्तवच्छतेच्या सवयींसाठी अिदी
साबणापासिू ते णवणवध औषधोपचाराच्या सणु वधा परु णवण्यावर भर णदला होता. िावात शाळा िव्हती, पाण्याची
व्यवस्तथा िव्हती. पण संस्तथेच्या कायाकात्यांिी जणू िावाला दत्तकच घेतले होते. मिोरंजि णकल्ल्यावरची
टाके सर्ाई, पढु े माचीवरच्या भल्यामोठया तळ्यातील िाळ उपसला. मिोरंजिवरूि िळाद्वारे पाण्याची सोय

के ली. जवळच्याच भैरोबा मणं दरात शाळेचा श्रीिणेशा झाला. 1979 मध्ये िावाजवळच शाळेची िवीि इमारत
बांधण्यात आली. ह्या कामात िावक-यांचा तर सहभाि असायचाच पण णवणवध संस्तथेतील ट्रेकसाही उत्साहािे
यायचे. सपं णू ा शैक्षणणक साणहत्य परु वणे, पोषक आहार अशा प्रकारच्या परू क योजिा राबण्यात आल्या. पढु े ही
शाळा मावळातील आदशा शाळा म्हणिू िौरणवण्यात आली.
1974-75 च्या दरम्याि णजप्सी हायकसा असं अर्लातिू िाव धारण के लेली भांडूपची तरूण मडं ळी आपल्या
भटकंतीत िडसर्ाईची छोटीमोठी कामं करीत होती. पण 1980 च्या दरम्याि माथेरािवरील हश्य़ाची पट्टी येथील
अवघड वळणाच्या रस्तत्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाच्या णिणमत्तािे आपण असे काम िडणकल्ल्यांवर करू शकतो
याची त्यािं ा जाणीव झाली. यातिू च टाके सर्ाई, िडणकल्ल्यांच्या दरवाजाच
ं ी, तटबदं ीची सर्ाई अशा कामाच
ं ी
सरु वात झाली. 1992 च्या दरम्याि णविय णहिोणीकर व सहका-यांच्या सहायािे स्तथापि झालेल्या दिु णा मत्र या
संघटिेिे दिु सा ंवधािाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्ट्रातील कायााला ख-या अथाािे णदशा णदली. महत्वाचे म्हणजे यामध्ये
महाराष्ट्ट्रातल्या सवाच सस्तं थाच्ं या कायाकात्याचं े पाठबळ होते. णवणवध सस्तं थामं धिू समु ारे 400 - 500 कायाकते यात
सामील झाले होते. 92 - 99 दरम्यािच्या कालावधीत मख्ु यत आपल्या जवळच्याच माहूली (आसििाव), पेठ
(कजात) णतकोिा अशा णकल्ल्यांवरील कामांिा जोर आला. सात वषाात तब्बल 40 - 50 श्रमदाि णशणबरांचे
आयोजि करण्यात आले. कोथळीिडावरील पाय-यांवर वषाािवु षे साचिू राहीलेली माती दरू करूि त्या प्रशस्तत
के ल्या िेल्या तसेच िडावरील टाके सर्ाई, िहु ांची स्तवच्छता करण्यात आली. माहूलीवर एके काळी प्रशस्तत
असणा-या देवडयादेखील अशाच मातीिे भरलेल्या तर पाण्याच्या टाकयाच
ं ी परु ती वाट लािलेली. श्रमदाि तसच
ं
ग्रामस्तथांिा मजरू ी देउि यामध्ये सामील करूि या वास्ततंचू ी णििा राखण्याचा प्रयत्ि के ला.
दिु सा ंवधािातिू इणतहासचे जति करत आणण सामाणजक बांधीलकी जोपासण्याच्या कायाात पढु े अिेक संस्तथांिी
णवणवध प्रकारे योिदाि णदलं. णिसिाणमत्रिे पालीिजीकच्या णकल्ले सधु ािडवर असाच जोर लावला होता.
रायिडच्या महादरवाजाशी साधाम्य असणा-या महादरवाज्यातिू एके काळी र्क्त रांितच जाता येइल इतका मोठा
मातीचा थर होता. पण 1987-90 च्या दरम्यािच्या श्रमदािामळ
ु े महादरवाजास मोकळा श्वास घेता आला. तर
2005-06 साली डोंबीवलीच्या णक्षतीज ग्रपु िे उवारीत माती उपसिू हे काम पणु त्ा वास िेले व महादरवाजाची शाि
राखली. णिसिाणमत्रिे महादरवाजावरोवरच िडावर टाके सर्ाई णियणमतपणे सरू
ु के ली होती. आज हाच वारसा
णक्षतीजचे कायाकते कधी णिसिाणमत्रच्या बरोबरीिे तर कधी डोंबीवलीच्या दिु णा मत्रच्या जोडीिे पढु े िेत आहेत.
णिररणवहार या संस्तथेिे आपल्या णशणबरांच्या माध्यमातिू 1997 ते 2004 पयंतच्या काळात िडसर्ाई,
धोंडश्याकडील वाटेची सर्ाई, टाके सर्ाईचे काम पढु े चालू ठे वले. णिसिाणमत्रिे पढु च्या काळात प्रबळिड,
किााळा, ईशााळ, सोंडाई अशा आपल्या परीसरातील णकल्ल्यांवरील पाण्याच्या टाके सर्ाईत सातत्य राखले.
सधु ािडावरील भोराईचे मणं दर, णदपमाळ व उद्धस्तत अवशेषांची सार्सर्ाई व णििा राखण्याचे काम णिसिाणमत्रिे
धोंडसे ग्रामस्तथाच्ं या सहकायाािे के ले होते. इितपरु ीिजीकच्या णत्रिं लवाडी णकल्ल्याचा कोकण दरवाजादेखील
असाच मातीिे भरलेला होता. तब्बल 15 श्रमदाि णशणबरांिंतर कल्याणच्या णशविजािा णिरीभ्रमण संस्तथेिे ही माती
सार् करण्यात यश णमळवलं. मालाड च्या िेचर लव्हसािे तांदळ
ू वाडी णकल्ल्यावर 1995 ते 2004 दरम्याि
णियणमतपणे टाके सर्ाईचे काम हाती घेतले होते तर राजिड प्रदणक्षणेच्या माध्यमातिू िेली 23 वषे िडसर्ाई
आणण पाणीटाके सर्ाई के ली जात आहे. णस्तलपर हायकसा िेली 24 वषे दर महाणशवरात्रीला णतकोिा णकल्ल्यावर
िडसर्ाई िडजािरण असे उपिम करीत आहेत.
दिु सा ंवधािाचे काया तसे अवघड आणण सातत्य राखण्यास अवघड. पण आजची तरूणणपढीदेखील यात
चांिल्याप्रकारे कायारत आहे इतकंच िव्हे तर िविवीि संकल्पिांचा वापर करीत आहे. मबंु ईिजीकच्या वसईच्या
भईु कोटासाठी िेली 3 वषे श्रीदत्त राऊतची णकल्ले वसई मोहीम काम करतेय. 2004 पासिू प्रत्येक रणववारी
णकल्ल्यास भेटी देऊि णकल्ल्यातील हिमु ािाच्या मणं दराचे संवधाि तर 553 र्ूटी भयु ाराचा मािोवा घेउि स्तवच्छता

असे उपिम करण्यात आले. वसई णवजय णदिाचा कायािम णदमाखात साजरा होउ लािला. इतके च िाही तर
वसईणकल्ल्याच्या संवधािाच्या कामी सरकाराशी झिडण्यास संस्तथेिे मािेपडु े पाणहले िाही. वसईबरोबरच
पररसरातील अिााळा ,माहीम,के ळवे भईु कोट अशा णठकाणी सस्तं थेच्या कामाचा णवस्ततार झाला आहे.
िहु ािरिजीकच्या िोपाळिडासंदभाात णविोळीच्या णिरीणमत्र प्रणतष्ठािची तर शासिाबरोबर चकक लढाईच सरू
ु
आहे. िोपाळिडाच्या खाजिी मालकीची कुणकुण लािल्यावर माहीतीचा अणधकार व स्तथािीकांची मदत घेत
दोि वषाात िोपाळिडाची सवा कािदपत्र णमळविू 1960 सालीच िडाची णविी झाल्याचे प्रकरण उघडकीस
आणण्यात आले. िडाची खाजिी मालकी संपष्टु ात यावी यासाठी चकक स्तवातंत्र्यणदिी रत्िाणिरी णजल्हाणधकायाच्ं या समोर आमरण उपोषण सरू
ु के लं होत.ं उपोषणाितं र णजल्हा प्रशासि, परु ातत्व खाते जािे झाले असले तरी
अजिू ही लढा सरू
ु च आहे.
भोर येथील चंद्रोखर शेळके यांिी 2000 साली स्तथापलेल्या रायरे श्वर प्रणतष्ठािच्या माध्यमातूि रायरे श्वरावरील
इणतहासप्रणसद्द महादेवाच्या मणं दराची डािडूजी आणण रंिरंिोटी करण्यात आली. येथील मळ
ु पजु ारी असणा-या
जिं मांिा त्यांच्या जमीिी णमळविू णदल्या. प्रणतष्ठाििे राजिडावर वीज पोहचणवण्याचे देखील महत्वाचे काम के ले.
दिु सा ंवधािाच्या कामास िेटके स्तवरूप यावे म्हणिू प्रणतष्ठाििे पण्ु यातील इणतहास तज्ञ, णियाारोहण संस्तथा आणण
स्तथाणिकांची अशी णमळूि दिू ा संवधाि सणमतीच तयार के ली आहे. त्या माध्यमातिू णकल्ले रोहीडावर श्रमदािािे
िडाची वाट, सदर, मणं दर व तटबंदी अशा णठकाणांची सर्ाईची कामे के ली. णवशेष म्हणजे िडाला परु ाति
पदधतीचा मजबतू असा लाकडी दरवाजाच बसणवला आहे. िडावर रखवालदार िेमिू , त्याला सपं कााची साधिं
णदली आहेत. तसेच िडावर णवणवध उत्सव साजरे करूि िावक-यांिा मोठा प्रमाणात त्यात सहभािी के ले आहे.
कोल्हापरू करांिी आपल्या पररसरातील रांिणा णकल्ला णिवडला आहे. णिसिावधे या संस्तथेिे भिवाि णचले यांच्या
मािादशािाखाली िडावरील आकषाक पण ढासळलेली णदपमाळ पन्ु हा एक एक णचरा सांधूि णदमाखात उभी के ली
आहे. िडावर णदशादशाक व माणहतीपर र्लक बसणवले आहेत. पररसरातील जिं लात आढळलेली अज्ञात
समाधी, णशवणपडं व भग्िावस्तथेतील िदं ीची पिु ाप्रणतष्ठापिा के ली आहे. पाविणखडं ीत शरू मावळ्यांच्या स्तमृती
जािणवण्यासाठी व रणभमू ीचे पाणवत्र्य जपण्यासाठी स्तमारक उभे के ले आहे.
िडणकल्ल्यांबाबत थोडी हटके वाटचाल के ली आहे ती संभाजीराव णभडे िरुु जींच्या णशवप्रणतष्ठाििे. जिसामान्यांचे
वैभवाशाली इणतहासाचे प्रणतक असणा-या िडकोटांकडे लक्ष जावे याउद्देशािे 1985 पासिू िडकोट मोहीमांचे
आयेंजि सरू
ु के ले. सरु वातीस असलेली सातआठशे िडप्रमींची संख्या आता चोणवसाव्या मोहीमेवेळी तब्बल 22
हजारावं र पोहोचली आहे. णशवचररत्र घरोघरी पोहचावे या उद्देशािे र्क्त छपाई खचा घेउि राजा णशवछत्रपणत हा
ग्रंथ तब्बल 1 लाख घरात पोहचणवला आहे. तर यासवाावर कळस म्हणजे दिु ा रायिडावर णशणवछत्रपतींची
समाधी, णसंहासि अशा सहा स्तथळांच्या पजु चे े व्रत णित्यणियमािे िेली 17 वषा सांभाळले आहे.
णिरीकंदरी भटकतािाच साहसी वृत्तीला वाव णमळतो तो प्रस्ततरारोहणातिू आणण णहमणशखरे सर करण्यातिू .
त्यासाठीचे तांणत्रक णशक्षण घेउि भटकी मडं ळी अशा मोहीमा यशस्तवी करतात. आपले हेच कौशल्य समाजासाठी
वेिळ्या प्रकारे उपयोिात आणले खोपोलीच्या यशवतं ी हायकसािे. 1986 साली बोर घाटातील एका अपघात
प्रसंिी माउंटि रे स्तकयचू े तंत्र वापरीत अपघातग्रस्ततांची सटु का के ली. मि ऑथार सीट महाबळेश्वर, इको पॉइपट
माथेराि या व अशा तब्बल 25 णठकाणी अपघतातील मृतदेह व जखमींची रे स्तकयच्ू या तंत्रािे सटु का के ली.
माळशेज घाट, कोकण कडा, माहुली णकल्ला येथील अपघात प्रसिं ी णशविजािा या कल्याणच्या सस्तं थेिं रे स्तकयू
ऑपरे शन्स के ली आहेत. मलंििड व पेठ येथील अपघातात यिु ाचे कायाकते धाउि िेले होते तर आजोबा
पवातावरील एका ट्रेकरचा दरीत पडूि झालेल्या अपघातप्रसंिी णशविजािा, यिु ा, सॅक व णिरीणवराजच्या
णियाारोहकांिी एकत्रीत रे स्तकयू ऑपरे शि के ले होते. पण्ु यातील णवणवध संस्तथांच्या णियाारोहकांिी तोरण्यावरील दोि

ट्रेकसाच्या अपघातप्रसंिी मोलाची कामणिरी बजावली आणण णसंहिडावरील अपघातप्रसंिी णिरीप्रेमी संस्तथेच्या
णियाारोहकांिी रे स्तकयू ऑपरे शि के लं होतं.
णिययाारोहकािं ी िैसणिाक आपत्तीप्रसिं ीही आपले कताव्य णिभावले आहे. 1988 च्या उत्तरकाशीतील भक
ू ं पावेळी
णिरीजिांच्या मदतीस पण्ु याच्या णिरीप्रमी संस्तथेिे मोलाची मदत परु णवली. महाराष्ट्ट्रात णकल्लारी येथे झालेल्या
भक
ू ं पाच्या वेळी तर आज णदिांक व णियाारोहण महासंघाच्या माध्यमातिू मबंु ईतील णपिॅकल कलब, यिु ा व इतर
अिेक णियाारोहकािं ी एकत्रीतपणे मदत पथक पाठणवले होते. यथु हॉस्तटेल अबं रिाथिं वैद्यणकय पथक पाठवलं
होतं. भजू येथील भक
ू ं पात िेचर लव्हसािे मदतीचा हात णदला होता. अकोल्यात तर अणजकं य ऍडव्हेंचर ग्रपु तर्े
णडझास्तटर मॅिेजमेंटचे शास्त्राॊ क्त धडेच िेली 4 वषा णिरवले जात आहेत.
जल
ु ै 2005 मध्ये महाराष्ट्ट्रातल्या जलप्रकोपादरम्याि दिु मा भािात रस्तते उखडल्यामळ
ु े मदतच पोहचली िव्हती.
तेव्हा पण्ु याच्या णिरीप्रेमी संस्तथेिी स्तवरूपवणधािीच्या सहकायाािे महाडजवळील कुडपण िावी 250 घरांिा धान्य व
औषधे पोहचणवली. चिम हायकसािे महाड शहर, ओमळी व के विाळे िावातील 300 घरािं ा जीविावयक वस्ततू
परु णवल्या. बदलापरु ात तर यथु हॉस्तटेल अबं रिाथ यिु ीटच्या सुिील जोशी व सहका-यांिी महापरु ात अडकलेल्या
समु ारे 85 अबालवृद्धांिा सरु णक्षत स्तथळी हलवले होते. अणजंकय ऍडव्हेंचर अकोलािं 2006 च्या परु ात
अकोल्यातील णकत्येक िािररकांिा सरु णक्षत स्तथळी िेण्याचे काया यशस्तवी के ले होते. 1989 च्या जांभळ
ू पाडाच्या
महापरु ात यथु हॉस्तटेल अबं रिाथ, णिसिाणमत्र व णकत्येक णियाारोहकांिी मदतकाया के ले होते.
णिरीभ्रमतं ीचा णिखळ आिदं तर सदृु ढ व्यक्ती अिदी सहजपणे णमळवीत असतात. परंतु शारररीक व्यिं असणायांिा देखील तो आिंद लटु ता यावा या भाविेिेच यंि णझिं ारोिे 1982 सालापासिू अधं अपंिांसाठी ट्रेक सरू
ु
के ले. त्याहीपढु े जाउि णियाारोहणाचे शास्त्राॊ क्त प्रणशक्षण णदले आणण णहमालयीि मोहीमापण यशस्तवी के ल्या.
आज कल्पणवहार सारखी संस्तथा 2005 पासिू णवणवध िडणकल्ल्यांवर खास अधं ांसाठी ट्रेक यशस्तवीपणे आयोणजत
करीत आहे. अणजकं य अडॅव्हेंचर अकोला या आपल्या अिोख्या णिरीणमत्रांसाठी प्राणक्षण णशणबरे , ट्रेक, वाळवटं ी
ट्रेक असे अणभिव उपिम िेली 10 वषा यशस्तवीपणे राबणवत आहे. यथु हॉस्तटेल अबं रिाथ यणु िटिं सश्रु षृ ा व यिु ा
संस्तथेच्या मदतीिे 70 अपंिांिा रायिडची मोहीम करविू आणली तर काही जणांिी रॅ पलींिचा अिभु व घेतला.
रत्िाणिरीतील मक
ु बधीर णवद्याथी व के रळातील अिाथ मल
ु ांसाठी णपिॅकल कलबिे मोर्त णियाारोहण णशणबरे
घेतली आहेत.
डोंिरात खल्ु या णिसिाात स्तवच्छंदी भटकणा-या भटकयांिा पयाावरणाची जाणीव आपसक
ू च येते असं म्हटं लं तर
र्ारसं वाविं ठरणार िाही. णकंबहूिा त्यामळ
ु े च णिसिाणमत्र सारख्या सस्तं थेची स्तथापिा होते तीच मळ
ु ी किााळ्याच्या
वेताळमाळावर 600 झाडं लाविू . तर िंतर याच किााळ्यात 50 विराई बंधारे घालिू आपली पयाावणााशी
असलेली बांधीलकी वाढवली. णिव्वळ डोंिरात, जिं लात कामं ि करता णिसिाणमत्रिे त्याच बरोबर रायिड
णजल्ह्यात जलसाक्षरता अणभयािातिू जिजािृतीचे काम के लं. णजल्ह्यातील प्राथणमक णशक्षकासं ाठी बीएिएचएस
च्या सहायािे पयाावरण कायााशाळा हा आणखीि एक िवा प्रकल्प णिसिाणमत्रिे याशस्तवी के ला आहे. महत्वाचं
म्हणजे आपण रहातो तेथेपण ही बांधीलकी जपण्याच्या हेतिू े पिवेलमधील बल्लाळेश्वर या ऐणतहाणसक
तळ्यातील काही भािातील िाळ उपसिू त्याचे मरण थांबणवले आहे.
िेचर लव्हसािे चकक 1600 वृक्षांची लािवड करूि वांिणी येथे खास णिसिा उद्याि उभारलं आहे. िॅशिल
पाका मधील 500 णकलो कचरा सार् करूि तेथे कचरा कंु डाच
ं ी व्यवस्तथा सस्तं थेिे के ली आहे. दर महाणशवरात्रीला
कान्हेरी िहु ा पररसरात िो प्लास्तटीक अणभयाि हा िेचर लव्हसाचा एक िैणमत्तीक उपिम. सधु ािडावर तर णक्षतीज
ग्रपु िे िेली 3 वषा अणतशय मेहितीिे वृक्षारोपणाचा प्रयोि यशस्तवी के ला आहे. णिररणवहारिे सधु ािडवरील
णशणबरांच्या दरम्याि 1997 - 2004 पयंत वृक्षारोपणाचा उपिम राबणवला आहे. िडणकल्ल्यांवरील अणभयािात
णत्रंिलवाडी णकल्ला पररसरात णशविजािा कल्याण यांिी सलि 13 वषा के लेले वृक्षारोपण महत्वाचे ठरते.

अकोल्याच्या अणजकं य ऍडव्हेंचरिे अणजकं य वृक्ष दत्तक योजिा सरू
ु करूि समु ारे 78 वृक्षांचे पालकत्व णवणवध
कुटुंबांकडे णदले आहे. तसेच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतिात वाघ वाचवा मोणहमेत सहभाि, व्याघ्र कातडी जप्ती
मोहीम व सामाणजक विीकरण मोणहमामं ध्ये अणजकं यचा सहभाि महत्वाचा आहे. णपिॅकल कल्बिे िव महाराष्ट्ट्र
यवु ा अणभयाि व हररयालीच्या माध्यमातिू ठाणे व कल्याण पररसरात वृक्षारोपण के ले आहे. तर यथु हॉस्तटेल
अबं रिाथ यणु िटिे णत्रंिलवाडी पररसरात 150 झाडं लावली आहेत.
डोंिरात भटकतािा भटकयाला वाडावस्तत्यावं रच्या प्रदषु णमक्त
ु , खल्ु या णिसिाातील िावक-याच्ं या जीविाचे
आकषाण वाटत असते. पण स्तवातंत्र्याच्या अधा शतकािंतर देखील तेथे प्राथणमक वैद्यणकय सोयी परु े शा िसल्याचे
जाणवते. याच जाणीवेतिू णविोळीच्या णिरीणमत्र प्रणतष्ठाििे स्तवयमं चॅरीटेबल ट्रस्तटच्या सहकायाािे 2004 पासिू
दिु मा भािातील वाडावस्तत्यांवर समु ारे 17 वैद्यणकय णशणबरांचे आयोजि के ले आहे. कुलंिडाच्या पायथ्याशी
कुरुंिवाडीत, माहूलीच्या पायथ्याशी, चंदरे ीच्या पायथ्याशी व पालघर डहाणू पररसरातील अतं िात भािात णमळूि
समु ारे 4800 णिरीजिािं ा औषधोपचार परु णवले आहे. णपिॅकलिे घारापरु ी, धसई, सोिावळे आशा समु ारे आठ
णशणबरांमधिू 2500 ग्रामस्तथांसाठी आरोग्य तपासणी व समु ारे मणहिाभर परु े ल इतका औषधपुरवठा के लाय.
इतके च िाही तर रायिडवरील रॅ पणलंि कॅ म्पदरम्याि 4000 हजार लोकांमध्ये एडस् णवषयी जिजािृतीचे काम के ले
आहे. यथु हॉस्तटेल अबं रिाथ यणु िटिे जवळच्याच कांबा पठारावरील आदीवासी पाडय़ाच्या णवकास कायािमात
वृक्षारोपण, स्तवच्छता , मोर्त वैद्यणकय सणु वधा तसंच शालेय णवद्याथ्यांिा शैक्षणणक साणहत्य असे चौर्े र कायािम
1985 ते 1991 च्या कालावधीत यास्तवी के ले आहेत. डोंबीवलीच्या णक्षतीजिे सधु ािडावरील कामाबरोबरच
पायथ्याच्या पाच्छापरू िावात णवद्याथ्यांसाठी वाचिालय सरू
ु के ले आहे.
डोंिरद-या पार करतािा णिरीजिांचे मल
ु भतू प्रश्न उमजलेल्या सणतश कोळवणकर यांिी एकांडय़ा णशलेदाराप्रमाणे
ढाक णकल्ल्याच्या पायथ्याशी णवणवध उपिम सरू
ु के ले आहेत. पाण्याच्या मल
ु भतू प्रश्नावर तोडिा काढण्यासाठी
डॉ अणजत िोखले यांच्या मािादशािािे 2006 पासिू विराई बंधा-याचे काम सरू
ु के ले. दोि वषाात पररणामकारक
णिकाल णदसल्याितं र पचं ायतीच्या माध्यमातिू तळ्याच्या बाधं कामाची सरु वात के ली तसेच 100 मीटर लाबं ीच्या
3 बंधा-यांचे काम प्रितीपथावर आहे. िावातील तरूणांच्या सहकायाािे ढाक पयाावरण संस्तथा स्तथापि करूि 100
झाडे लावण्यात आली.
द-या डोंिरात अभयारण्याच्या क्षेत्रात असणा-या आणदवासींच्या वस्तत्यांपढु े पिु वासि हे एक णदव्यच असते.
मेळघाटातील बोरी ,कोहा व कंु ड या तीि पिु वासीत िावांच्या मदतीसाठी अकोल्याच्या अणजकं य ऍडव्हेंचरिं
मोर्त वैद्यकीय णशणबरं व िाव हररतकरणाचे प्रकल्प यशस्तवीपणे राबवले आहेत. मरु बाडिजीकचे भीमाशक
ं र
अभयारण्यातील णसद्धिड माचीवरचे िाव असेच पिु वासिाच्या प्रणतक्षेत असलेले. जल
ु ै 2005 च्या जलप्रकोपात
काही रणहवासी आस-यासाठी खाली आले. कल्याणिजीकच्या रायता िावातील अश्वमेध प्रणतष्ठाििे त्यांच्या
पिु वासिासाठी शासिदरबारी णदलेल्या लढयाला आता कुठे मतु ा स्तवरुप णमळत आहे.
शासणकय योजिेचा लाभ ि णमळाल्यामळ
ु े असाच आपला एक डोंिरणमत्र बबि कडू हलाखीत होता. त्याला
णलंिाणा माची िावाच्या स्तथलांतरीत जािेत घर िव्हतं. महाडच्या डॉ राहूल वारंििे े सह्याद्रीणमत्रच्या माध्यमातिू
बबिसाठी घर बांधण्याचा संकल्प के ला. धमु के तू ट्रेकसा, चिम हायकसा , णिसिाणमत्र, णिसिाणिरीभ्रण, यंि ब्लड
ऍडव्हेंचर, णजद्द सारख्या अिेक संस्तथा, व्यक्ती व णियाारोहकांिी मदत के ली आणण या पावसाळ्यापवू ी बबिला घर
णमळालं देखील.
सामाणजक बांधीलकीसारखी थोडीशी अवघड वाटणारी संकल्पिादेखील आपल्या या भटकयांिी समथापणे
साकारली आहे. त्यांिा माणहत आहे की आपल्या प्रयत्िािे कदाणचत खपु मोठे काया घडणार िाही, सामाणजक
िांती विैरेपण होणार िाही. तरीही त्यांिे आपले काम िेटािे के ले आहे, करीत आहेत व पढु ेही करीत राहणार
आहेत...

माणसू आणण माणसू कीचा, आपण दवु ा सांधायचा
भटकंतीच्या णिणमत्तािे, माणसू माणसाशी बांधायचा
डोंिरद-या िडणकल्ले, पाऊलवाटा तडु वायच्या
एके क पाऊल चढतािा, अतं रातील िाठी सोटवायच्या
डोंिरकवेत करतािा, आधार भककम करायचा
िडसेवा करण्यासाठी, हात हाती धरायचा
पयाावरण ग्लोबल वॉणमंि, सिळं आपणचं बघयचं
वसधंु रे ला वाचवण्यासाठी, आता आपण जिायचं
णिररणमत्रच्या माध्यमािे, सिळे आपण एक होऊ
णिधाार आणण ध्येयासक्तीची, चला आपण शपथ घेऊ.
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माणहती संकलि, लेखि, संपादि व सादरीकरण णटम : सहु ाज जोशी, धिंजय मदि, श्रद्धा णतसिावकर, हृषीके श
यादव.
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