
सगरमाथा आरोहण �ोजे�ट सफल बनाएर बेलायत फ�क�नु भएका नेपाली
च�च�त ना�यका तथा पुन समुदायको प�हलो म�हला सगरमाथा आरोही
सु�ी �दया गबु�जा पुन, बेलायत �मणमा रहनु भएका नेपालको प�हलो
कमेडी �या��यन शो का रनर अप तथा च�च�त कलाकार खड्ग बहा�र
पुन (खगपु ) पुन समाजको �नम��णामा बेलायत आउनु भएका च�च�त
गायक गा�यका गगन पुन र गीता पाईजा पुन को स�मानमा पुन समाज
यु.के. �ारा आयो�जत स�मान तथा भेटघाट काय��म २४ जुलाई २०२२को
�दन ल�डन ��त �लु अ�च�ड रे�टुरे�टको सभा क�मा भ�यताका साथ
स�� भएको छ ।

स�मान तथा भेटघाट काय��म भ�यताका साथ स��  
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पुन समाज यु.के. का अ�य� धन बहा�र पुन को सभाप�त�वमा आयो�जत काय��म समाजका सं�ापक अ�य� मेजर स�त पुन एम�बई
बाट कुलदेवतालाई �दयो बालेर काय��मको उ�ाटन ग�रएको �थयो भने पुन समाज यु.के. का उपा�य� केशमाया पुन ले �वागत म�त�य र
सं�ापक अ�य� मेजर स�त पुन एम�बई बाट बधाई म�त�य �दनु भएको �थयो । उ�ले�खत स�म�नत �य��ह�लाई पुन समाज यु.के. को
तफ�  देखी खादा, स�मान प�, फुल गु�ा स�हत् �दया गबु�जा पुनको सगरमाथा आरोहण �ोजे�ट अ�तग�त यु.के. NHS र नेपालमा रहेको   
असहाय बालबा�लका हेन� सं�ालाई सहयोग गन� उदे�यमा समाजको तफ�  देखी ३३१४.०० पाउ�, पुन समाज यु.के. को १४ औ वा�ष�क
भेटघाट काय��मको ला�ग  समाजको �नम��णामा यु.के. आउन ुभएका गायककार गगन पुन लाई सो काय��ममा संक�लत ्सहयोग रकम
२३००.०० पाउ� ,बेलायत �मणमा आउनु भएका खड्ग बहा�र पुन  (खगप ु ) लाई वहाँको कलाका�रताको अझ ैउ�रो�र �ग�तको
कामना गद� ७००.०० पाउ� र पुन समाज यु.के. को �नम��णामा भख�रै नेपाल देखी आउनु भएक� गा�यका गीता पाईजा पुन लाई अब
आउने समाजको काय��ममा सहयोग गन� गरी केही (पकेट खच� ) सहयोग ग�रएको �थयो ।
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�बशेषअ�तथी खाम भाषी समाज यु.के.का पुव� अ�य� �ह�मत �सङ रोका
र वहाँका धम�प�नी,समाजका पुव� अ�य�ह� अती �साद ् पुन र एक
बहा�र फगामी, स�लाहकारह�, म�हला स�मती अ�य� तथा पुव�
अ�य�ह�, शाखा स�मती अ�य�ह� तथा �े��य ��त�न�धह� उप��त
स�मान काय��ममा पुन म�हला स�मती अ�य� �पा पुन,पुव� अ�य�ह�
�भम कुमारी पुन र राधा पुनबाट पुन म�हला स�म�त यु.के. को तफ�  देखी
प�न स�मान ग�रएको �थयो ।       

सगरमाथा आरोहणको प�रक�पना, उदे�य र आरोहण गदा�को
�णको बारेमा �भ�डयो स�हत् आ�नो मा�म�क भनाइ रा�दै सु�ी
�दया गबु�जा पुन ले पुन समाज यु.के.लाई स�मान र सहयोगको
ला�ग ध�यवाद �य� गनु� भएको �थयो । �य�तै खबपु,गगन पुन र
गीता पाईजा पुन ले प�न आ�नो छो�ो म�त�यह� रा�दै पुन
समाज यु.के. लाई ध�यवाद �दनु भएका �थए । �ापना
कालदेखी अ�हले स�म पुन समाज यु.के. ले नेपाल र यु.के.मा
गरेका �ब�भ� सहयोगह� र काय��मह�को बारेमा छोटक�रमा
�भजुअल माफ� त जानकारी रा�दै छो�ो समयमा आयोजना
ग�रएको स�मान तथा भेटघाट काय��ममा उप��त स�मा�नत
�य��ह�मा बधाई र उप��त सबैमा ध�यवाद �य� गद� पुन
समाज यु.के. का अ�य� धन बहा�र पुन ले खानाको ब�दोव�त
स�हत् काय��मको समापन गनु� भएको �थयो भने काय��म पुन
समाज यु.के. का महास�चब ��बहा�र पुन ले संचालन गनु�भएको
�थयो ।    
  


