
 

बेलायतमाअ� सबै ठाउँमा झ� उ�री ल�नको द��ण �ारो ��त गो�न �सप
रे�टुरे�टमा डा. महाबीर पुन सँग पुन समाज यु.के. को अ�तर��या
काय��म२०२२ अ��ल २४ आइतबार का�दन स�� भएको छ। वहाँलाई
उल�वचको एभरे� इन रे�टुरे�टमा जहाँबु� फाउ�ेशन यु.के.को आयोजनामा
भैरहेको अ�तर��या काय��म बाट लगभग �दउँसोको २:३० बजे�तर गा�डमा
चढाइ म�ये ल�न �दै काय��म �लमा �याईएको  �थयो।काय��ममा पुन
तथा गैर पुनह� अ�न लगायत �ानीय बासीह� डा. युग गु�ङ र इ��ज�नयर
सु�दरस�हत् ५५ जनाको उप���त रहेको �थयो। समाजका महास�चव ��
बहा�र पुन ले  संचालनगनु� भएको काय��ममा अ�य� धन बहा�र पुन ले डा.
महाबीर पुनलाई खादा लगाएर पुन समाज युके को तफ�  देखी �वागत गनु�
भएको �थयो । 

 
रा��य आ�व�कार के�� नेपालका अ�य� डा.महा�बर पुन सँग अ�तकृ� या काय��म स�� 
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डा. महाबीर पुन प��म नेपाल, �या�द� �ज�ला हाल अ�पूण� गाउँ पा�लका वडा नँ ८ नाँगी गाउँमा ज�मेका �थए। बाबाको �दे�शक
�ज�दगीको अनुभवले छोरालाइ �श�ण�शल बनाउँछु भ�े सोचेर  वहाँले प�रवारलाइ �चतवनमा बसाई सरेर लैजानु भयो र महाबीर पुनको
पढाईलाई �नर�तरता �दनु भयो । वहाँले �व�ालयको अ�ययन सकेर लगभग एक दशक ज�त �कुलमै अ�यापन गराउँदै गदा� अमे�रकाको
ने�ा�का �व��व�ालय बाट छा���ती पाएर �व�ान �वषयमा �नातक पास गरे प�छ नेपाल फक� र आफै ज�मेको गाउँ नाँगी मा गै क�ुटरर
तार�ब�हन इ�टरनेट को जडानमा लागेर यसैलाइ ठुलो अ�भयानको �पमा �ब�तार गनु�भएको �थयो। फल�व�प नाँगीमा� नभएर थु�ै
गाँउह�लाइ सँसार सँग जोडेर देखाउन र �चनाउन मा� होइनक� स�वतः नेपालको प�हलो �र �श�ा (Tele Education) को प�न
�ापना गनु�भयो। यसको लग�ै वहाँले �र उपचार (Tele Medicine) प�न शु� गनु�भयो। �य लगायत अनेक गाउँ ठाउँमा अ�
अन�ग�ती काय�ह� सँचालन र �यव�ापन गनु�भएको छ।यी आ�द इ�या�द कुसल काय�ह�को फल�व�प वहाँले �ब.स. २००७मा
ए�सयाको नोबेल पुर�कार  रोमनमेगासेसे प�न हात पानु�भयो। वहाँको य�ता रचना�मक �वचारह�ले आ�नै पहलमा �ब.स. २०१२सालमा
नेपाल रा��य आ�व�कार के�� (National Innovation Centre) को �ापना ग�र हाल वहाँ  �यसको अ�य� �नु��छ ।  

यस�र वहाँले आ�व�कार के��ले धेरै काय�ह� स�� गनु�भएको बताउदै
धेरै काय�ह� सँचालन ग�ररहेको र करोड� �पैयाँको लगानी मा धेरै
सरसामानह� र मे�सनह� बनाइ अ�ताल र सँघ सँ�ाह�लाइ दानको
�पमा �दइ म�त गरेको प�न बताउनु भयो। वहाँले अबको भ�व�यमा के
गन� भ�े बारेमा प�न छोटकरीमा जानकारी �ददै अँ�ेजी मे म�हना स�म
युरोप देशह�मा य�तै काय��मह� गन� प�न बताउनुभयो। 

 

रा��य आ�व�कार के��को बारेमा जानकारी गराउनु भएपछ�
काय��ममा आउनु भएको महानुभावह�को केही
�ज�ासाह�लाई शा�लन जवाफह� �दए  सँगैपुन समाज यु के
का अ�य� धन बहा�र पुन �युले छोटो समयमा प�न समाजले
रा��य आ�व�कार के��को ला�ग २६३२ पाउ�ड उठाउन सफल
भएको र उठाउने काय��म अँ�ेजी म�हना मे २०२२ को अ�त
स�म जारी रा�ख ह�ता�तरण गन� जानकारी �ददै खान�पन सँग
काय��मको समापन गनु� भएको �थयो।

तारा पुन 

www.punsamajuk.com           Email: punsamaajuk@gmail.com


