नेपालीहरुको डाइरे क्टरी २०१५ मा नाम समाबेश गनन CNSUK को आवहान
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नेपाली संघ संस्था, ब्यबसाय र व्यक्तिहरुको डाइरे तटरी २०१०, २०११ र २०१३ को सफलिा पछी अब विभिन्न सबबसाधारण, ब्यबसाय िथा
संघ संस्थाहरुको मागलाई ध्यानमा राखी २०१५ को डाइरे तटरी ननम्न मख्
ु य बबशेषिाहरु सहहि चाडै प्रकाशन हुुँदैछ ।
१. व्यक्तिहरुको नम्बरहरुलाई नामको आधारमा बर्गबकरण गररने छ। जसबाट खोजेको
नम्बर नछट्टो पत्िा लगाउन सककने छ ।

२. संघ संस्था िथा ब्यबसायहरुको टे भलफोन नम्बरको साथै फ्यातस, इमेल, िेबसाइट र ठे गाना
पनन छावपने छ ।

३. बबस्िि
ु य नेपाली संघ संस्थाहरुको बावषबक
ृ नेपाली अंग्रेजी पात्रो एिं बेलायिक्स्थि मख्
कायबक्रम पनन समािेश हुने छ ।

४. बेलायिक्स्थि नेपालीहरुको र्चनारी र मुख्य बबशेषिा झल्काउने सामग्री पनन समाबेश हुने छ ।
यस अघिको डाइरे क्टरीमा छुट्नभ
ु यो ? धन्दा नमान्नह
ु ोस ् । आफ्नो वििरण घनशल्
ु क छाप्न चाहने महानुिािहरुले यही डीसेम्बर
महहनाको ३१ िाररक सम्ममा ननम्नअनुसार आफ्नो वििरण हामीलाइ पठाउनु होला+ (Write In English capital letters)
1. Full name* .......................................................................

2. Town/City* ..................................................

3. Telephone no.* Home:.... ........................... Mobile ................................
4.Address (संघसंस्था र ब्यबसायको मात्र)
Town/City.....................................

**

Others. ...............................

: House no.: ................ Street/Road ................................................
County.............................................. Post code .......................................

**

5.Email :.................................................6. Website**....................................7. Fax No.**:........................................
+ Terms and conditions apply. For details please visit www.cnsuk.org.uk * बबबरण अननबायब छ, ** संघसंस्था र ब्यबसायको

मात्र प्रकाशन हुने छ ।

डाइरे क्टरी २०१५ लाई प्रयोजन गनुनहोस, आफ्नो ब्याबसाय ददगो बनाउनुहोस, ककनकी ...
 डाइरे तटरी बषबिरी प्रयोग गररने हुुँदा यसमा छावपएको बबज्ञापन हदघबकाभलन हुन्छ ।
 हजारौं प्रनिहरु छपाईने र यसलाई बेलायििरी नेपाली सामाक्जक एिं ब्यबसानयक संघ संस्था िथा व्यक्तिहरुलाई ननशुल्क बाडडने छ ।
साथै नेपाली ब्यबसाय िएका विभिन्न स्थानका अन्य सम्िाव्य ग्राहकहरुलाई पनन वििरण गररने छ जसबाट अरु माध्यमबाट सम्पकब

हुन नसकेका ग्राहकलाई आफ्नो बस्िु िा सेिाको बारे मा सूर्चि गनब सककने छ ।
 CNSUK ले नाफाको लार्ग निई नेपाली समुदायको पहहचान बढाउने लक्ष्य भलएर अंग्रेजीमा बबभशष्ठ संक्षिप्ि पररचय र उपयोगी सामग्री
सहहि प्रकाभशि गने हुदा बबज्ञापन सामग्रीले पनन उच्च महत्ि पाउने छ ।

बबज्ञापन सम्बन्न्ध थप वववरणका लागग www.cnsuk.org.uk मा जानुहोस। ससधै कुराकानीको लागग लोकेन्र ढकाललाई 07909842760 मा,
अकफस म्यानेजर श्रीमिी अक्म्बका िण्डारीलाई 07780432056 मा िा भसएनयस युकेका अन्य कुनै प्रनिननर्धलाई सम्पकब गनब सतनु हुनेछ.।
हामीलाई कसरी सम्पकन गने ?

नयाुँ वििरण दिाब गनब, पुरानो बबबरण सुधानब िा हटाउन चाहने महानुिािहरुले ननम्नअनुसार सम्पकब गनब सतनु हुनेछ
१. फोन गरे र: 07909842760;

२.

SMS (text) गरे र: 07909842760;

३.

इमेल गरे र: cnsuk07@gmail.com

४. हुलाक माफनत: CNSUK Directory Project 2015, 29 Palmer Park Avenue, Reading, Berkshire, RG6 1DN
५. Website माफनत web-form भरे र: www.cnsuk.org.uk

CNSUK is registered in England and Wales (Co. Reg. No. 06275044). CNSUK’s research activities are not-for-profit. CNSUK is also registered
with the Office of Information Commissioner and is governed by the UK Data Protection Act.

