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सांपकक  

ठळक मोक्तहमा

श्री झशव छत्रपती पुरस्कयर 
झवजतेे झिर्यारोहक 

क्तिक्षण 

उमेश झिरपे हे झिररप्रेमीच्र्य अष्टहजयरी झशखर मोझहमयांर्े नेते आहेत. २०१२ सयली तर्यांनी जियतील सवोच्र् झशखर मयउांट एव्हरेस्टवर भयरतयतील

सवयात मोठ्र्य र्शस्वी नयिरी मोझहमेर्े नेततृव केले. तर्यनांतर तर्यांनी मयिे वळून पयझहलेर् नयही. एव्हरेस्ट पयठोपयठ इतर सहय अष्टहजयरी झशखरयांवर

भयरतीर् झतरांिय झिरपे र्यांच्र्य नेततृवयखयलील मोझहमयांनी फडकयझवलय. र्यत मयउांट ल्होतसे, मयउांट मकयलू, मयउांट च्र्ो ओर्ु, मयउांट धौलयझिरी,

मयउांट मनयस्लु व मयउांट कयांर्नजुांिय र्य झशखरयांर्य समयवेश आहे. अि कामक्तिर करणारे क्तिरपे हे एकमेव भारी य क्तियाकरोहण मोह म नेीे

आहेी. ऑक्टोबर २०१९ मध्र्े झिरपे र्यांनी नेपयळमधील मयऊां ट मेरय र्य ६४७६ मीटर उांर् झशखरयवर एकट्र्यने (सोलो) र्ढयई केली.

दझिण भयरतयतील पझहली व एकमेव झिर्यारोहण प्रझशिण सांस्थय अशी ओळख असलेल्र्य ियझडार्न झिररप्रेमी इझ्स्टट्र्टू ऑफ मयउांटझनर्ररांिर्ी

स्थयपनय करण्र्यत झिरपे र्यांरे् मोठे र्ोिदयन आहे. ते र्य सांस्थरेे् सांस्थयपक- सांर्यलक आहेत.

झिरपे हे लेखक म्हणून दखेील प्रझसद्ध आहेत. तर्यांनी झिर्यारोहणयसांदभयात अनेक लेख झलझहले असून भयरतभरयतील झवझवध झनर्तकयझलकयांमध्र्े हे

लेख प्रझसद्ध ियले आहेत. २०१४ सयली तर्यांनी आपल्र्य एव्हरेस्ट मोझहमेर्े अनुभव कथन करणयरे ‘िोष्ट एकय ध्र्यसयर्ी- एव्हरेस्ट’ असे पुस्तक

झलझहले असून आबयलवदृ्धयांमध्र्े र्य पुस्तकयलय प्रर्ांड मयिणी आहे. झिरपे हे व्र्वसयर्यने कर सल्लयियर असून िेले ३ दशकयहून अझधक कयळ ते

र्य िते्रयत कयर्ारत आहेत.

साी यिस्व  अष्टहजार  क्तिखर मोक्तहमाांचे नेीतत्व

40+ झहमयलर्ीन झशखर मोझहमय 

umzirpe@gmail.com

मोबाईल

80+ सह्ययद्रीतील मोझहमय 

प्रकािन

२०१२- मयउांट एव्हरेस्ट 

२०१३- मयउांट एव्हरेस्ट व मयउांट ल्होतसे 

२०१४- मयउांट मकयलू 

२०१६- मयउांट च्र्ो ओर्ु 

२०१६- मयउांट धौलयझिरी 

२०१७- मयउांट मनयस्लु 

२०१९- मयउांट कयांर्नजुांिय

८ झिर्यारोहकयांनी जियतील सवयात उांर् झशखर मयउांट एव्हरेस्टवर भयरतीर् झतरांिय फडकयवनू मोहीम र्शस्वी केली

३ झिर्यारोहकयांनी मयउांट एव्हरेस्ट तर एकय झिर्यारोहकयने र्ौथे उांर् झशखर मयउांट ल्होतसेवर र्शस्वी र्ढयई केली

१ झिर्यारोहकयने जियतील पयर्वे उांर् झशखर मयउांट मकयलवूर र्शस्वी र्ढयई केली

२ झिर्यारोहकयांनी जियतील सहयवे उांर् झशखर मयउांट च्र्ोर्ूवर र्शस्वी र्ढयई केली

१ झिर्यारोहकयने जियतील सयतवे उांर् झशखर मयउांट धौलयझिरीवर र्शस्वी र्ढयई केली

२ झिर्यारोहकयांनी जियतील आठवे उांर् झशखर मयउांट च्र्ोर्ूवर र्शस्वी र्ढयई केली

१० झिर्यारोहकयांनी जियतील झतसरे उांर् झशखर मयउांट कयांर्नजुांियवर र्शस्वी र्ढयई केली

२०१४- १५ – महयरयष्ट्र शयसनयर्य मयनयर्य व
क्रीडय िेत्रयतील सवोच्र् श्री झशव छत्रपती परुस्कयर
२०१२- झिररझमत्र सांमेलनयत झदलय जयणयरय
रयज्र्स्तरीर् झिररझमत्र झिर्यारोहण परुस्कयर
२०१२- एबीपी मयिय िौरव परुस्कयर
२०१२- पणुे फेझस्टव्हल परुस्कयर
२०१२- श्री कसबय िणपती परुस्कयर
२०१२- पणुे महयनिरपयझलकेर्य परुस्कयर
२०१३- क्रीडय महर्षी हररभयऊ सयने परुस्कयर
२०१३- झिररभरू्षण समयजश्री परुस्कयर
२०१३- वीरशैव रतन परुस्कयर
२०१५- िुरु महयतम्र् परुस्कयर
२०१९- झशवसयम्रयज्र् िौरव परुस्कयर 
२०१९- टॉप मॅनेजमेंट क्सोरटीर्म फयउांडेशनर्य 

अवॉडा ऑफ एक्सेल्स 

सांस्थयपक- सांर्यलक: ियझडार्न झिररपे्रमी
इझ्स्टट्र्ूट ऑफ मयउांटझनर्ररांि
अध्र्ि: अझखल महयरयष्ट्र झिर्यारोहण
महयसांघ
नेतय- झिररपे्रमीच्र्य अष्टहजयरी झशखर
मोझहमय
सांस्थयपकीर् सदस्र्: The 8000er Club
सांस्थयपकीर् सदस्र् व सझर्व: स्वरूपसेवय
(सेवयभयवी सांस्थय)
सझर्व: झव्हजन सिरमयथय
मयिादशाक: मयउांट एव्हरेस्ट व इतर
अष्टहजयरी झशखर मोझहमय
कर सल्लयियर व व्र्यवसयझर्क

‘िोष्ट एका ध्यासाच : एव्हरेस्ट’ 

पवकीपुत्र िेपाक

मुलाांसाठ  क्तियाकरोहण (मराठ  व इांग्रज )  

प्ररेणयदयर्ी वक्तय 

अि  कामक्तिर  करणारे एकमेव भारी य क्तियाकरोहण नेीे 

व्यवसाय

कर सल्लयियर

http://www.giripremi.com/
http://www.ggim.in/

