अनेसास सर्वोत्कृष्ट पस्
ु तक परु स्कारका लागि पस्
ु तक दताा िने
समय थप भएको सच
ू ना

संसारभरर छररएर बसोवास गरे का नेपाली लेखकहरूबाट नेपाली साहहत्यका ववभभन्न ववधामा
लेखखएका पस्
ु तकहरूको मल्
ू याङ्कन गरी नेपाली साहहत्यका ववभभन्न ववधामा परु स्कार प्रदान गनन
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यसअघि यही फरवरी २८, २०१८ सम्मको समयसीमा घनधानरण गरी पस्
ु तक दतान गनन सावनजघनक

सूचना जारी भएकामा ववभभन्न दे शबाट स्रष्टाहरुबाट पुस्तक दतानको समय बढाउन अनुरोध भएका
आधारमा बोर्न अफ ट्रस्टीज कायनसभमघतको यही फरबरी १८ मा बसेको पण
ू न बैठकले माचन १५

सम्मका लागग पुस्तक दतान गने गरी समय बढाउने सवनसम्मत घनणनय गरे काले उक्त भमघतसम्ममा
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पस्
ु तक प्राप्त हुनेगरी यसअघि घनधानरण भएका तपभसलका स्थानमा ६ प्रघत पस्
ु तक पठाइहदनह
ु ुन
सबै लेखकहरुमा सादर अनुरोध गररन्छ ।
साथै उक्त बैठकले अनेसास सवोत्कृष्ट कृघतको पुरस्कारको हालको रकम अमेररकी र्लर १५००
लाई बढाएर अमेररकी र्लर २००० बनाउने घनणनय गरे को कुरा सबैको जानकारीका लागग सूगचत
गररन्छ ।
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नेपाल च्याप्टरमा पस्
ु तक दतान गने ठे गाना
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फोन नं. ९८५१०–५९३५४

Deepa Rai Pun

संयक्
ु त राज्य अमेररकामा माचन १५ भभत्रमा आइपग्ु ने गरी पस्
ु तक पठाउने ठे गाना
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submission form मुद्रण गरी फाराम भरी पठाउनुहुन ववनम्र अनुरोध छ ।

कृपया आफूले अमेररकामा दतान गनन पठाएको वा नेपालमा दतान गरे को जानकारी तलको इमेलमा दतान भमघत
र स्थानसहहत गराउनुहोला ।

जानकारी गराउने इमेल ठे गानााः inlsawardscommittee@inls.org, inlsboardoftrustees@inls.org
साथै थप जानकारीका लागग पत्राचार गनन मागथको इमेल प्रयोग गनह
ुन ोला ।

–पुरस्कार सभमघत

अनेसास बोर्न अफ ट्रस्टीज

