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ఎవరెస్టు శిఖరం అధిరోహంచిన

సంఘిక, గిరిజన సంక్షేమ విద్యార్ధులు
ముఖామంత్రి చంద్రబాబు అభినందనలు

అమరావతి, మే 13 : అత్ాంత్ ఎత్తయిన ఎవరెస్టు శిఖరాన్ని అధిరోహంచడం ద్యారా రాష్ట్ర
సంఘిక సంక్షేమ - గిరిజన సంక్షేమ గుర్ధకుల పాఠశాలల విద్యార్ధులు ఆంధ్రప్రదశ్ కీరితన్న ప్రపంచాన్నకి
చాటార్ధ. శన్నవారం ఉదయం ఎవరెస్టు శిఖరాగ్రం చేర్ధకుని ముగుుర్ధ విద్యార్ధులు జాతీయ
పతాకాన్ని, అంబేదకర్ చిత్రం పటం ముద్రంచిన రాష్ట్ర-పాఠశాల పతాకాలను ఎగురవేశార్ధ.
శ్రీకాకుళం జిల్లా సీత్ంపేటలోన్న గిరిజన గుర్ధకుల పాఠశాలలలో చదువుతుని సీన్నయర్ ఇంటర్
విద్యారిు కృష్ణారావు, కర్నిలు జిల్లా బెలగలలోన్న సంఘిక సంక్షేమ గుర్ధకుల పాఠశాలలో
చదువుతుని సీన్నయర్ ఇంటర్ విద్యారిు స్టరేష్ బాబు, తూర్ధుగోద్యవరి జిల్లా మారేడుమిల్లాలోన్న
గిరిజన గుర్ధకుల పాఠశాలలలో చదువుతుని సీన్నయర్ ఇంటర్ విద్యారిు దురాురావు ఈ జైత్రయాత్రను
దిగిాజయంగా పూరిత చేశార్ధ. అనంత్రం అడ్వాన్డ్స్ బేస్ కాాంపకు తిర్ధగు పయనమయాార్ధ.
ఇదదర్ధ అమాాయిలతో సహా మొత్తం 11 మంది విద్యార్ధులతో కూడిన మొదటి బృందం, ఇదదర్ధ
విద్యార్ధులతో కూడిన రెండో బృందం ఎవరెస్టు అధిరోహణకు గత్ నెల 8న విజయవాడ నుంచి
బయలుదేరి వెళ్ాంది. ఎవరెస్టుపై వాతావరణం, ఆరోగా పరిస్థితిన్న బటిు ప్రస్టతత్ం అడ్వాన్డ్స్ బేస్
కాాంపలో వుని బృందంలోన్న మిగిల్లన సభ్యాలు శిఖరాగ్రాన్ని చేర్ధకుంటార్ధ.
విద్యార్ధులకు అడుగడుగు ప్రభ్యత్ా ప్రోతాాహం
కనీసం 12 మంది ఎసీా, ఎసీు విద్యార్ధులై ఎవరెస్టు పరాతారోహణ చేసేల్ల చూడ్వలన్న
సంకల్లుంచిన రాష్ట్ర ప్రభ్యత్ాం స్టమార్ధ ర్న. 4 కోటాతో ఈ మహత్తర ్రాజెకకుుకు శ్రీకారం ుటటిుంది.
శారీరక సమరాుాన్ని బటిు రాష్ట్రంలోన్న వివిధ సంఘిక, గిరిజన సంక్షేమ గుర్ధకుల పాఠశాలల నుంచి
ఎంపిక చేస్థ విజయవాడ దగుర కేత్నకండలోన్న సీబీఆర్ అకాడమీ ్రాజథమికంగా శిక్షణ ఇచాార్ధ.
వీరికి పరాతారోహణ ప్రముఖ కోచ్ బి శేఖర్బాబు విద్యార్ధుల్లి స్టశిక్షితుల్లి చేశార్ధ. వీరిలో 34
మందిన్న రెండో దశ శిక్షణ కోసం డ్వరిిల్లంగలోన్న హమాలయన్డ్ పరాతారోహణ సంసికు ప్రభ్యత్ాం
పంపించింది. వీరిలో 14 మంది విద్యార్ధదలను చివరిగా ఎంపిక చేస్థ లడఖలో మైనస్ 40 డిగ్రీల
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ఉష్ణాగ్రత్లో రెండువారాల పాటు రాటుదేలేల్ల శిక్షణ అందించగా ఒకర్ధ మాత్రం విమలమయాార్ధ.
చివరిగా 13 మంది రెండు బృంద్యలుగా పరాాతారోహణకు బయలుదేరి వెళ్ాంది.
ఈ విద్యార్ధులు ఓవైపు ఇంటరీాడియట్ పబిాక్ పరీక్షలకు సనిదుమవుతూ, మరోవైపు
పరాతారోహణకు శిక్షణ పందుతూ అహరిిశలు శ్రమించార్ధ. పరాాతారోహణకు వెళ్ాన రెండు
బృంద్యలోాన్న 13 మంది విద్యార్ధులు మళ్లా జూన్డ్ మొదటివారాన్నకి విజయవాడకు చేర్ధకుంటార్ధ.
ఎవరెస్టును అధిరోహంచిన విద్యార్ధులను ముఖామంత్రి రా చంద్రబాబు యుడు
అభినందించార్ధ. ప్రపంచాన్నకి తెల్లసేల్ల రాష్ట్ర కీరిత పతాకను హమ శిఖరంపై ఎగురవేశారంటూ
కితాబిచాార్ధ. అత్ాంత్ పేదరికం నుంచి వచిా అతుానిత్ శిఖరాన్నకి చేరారన్న ప్రశంస్థంచార్ధ.

