දැන්වීමයි
විශ්වවිද්යාලයේ කා රායයා මණ්ඩලයේයටා සහා සිසුන්ටා වි ශේෂිතා පහසුරම්වලින්ා සමන්විතා දුරරථනා
සම්බන්ධතාවයන්ා හඳුන්වාදීමා සඳහාා ේරා ද්ණියා විශ්වවිද්යාලයේයා සහා මිටෙ ට (ා ුද්) ආා තයතනයා
එරඟතාවයරටාඑළඹාඇත.
මමා එරඟතාවයා යට ේා විවිධා සුදුසුරම්ා සඳහාා වනස්ා පහසුරම්වලින්ා යුතුා දුරරථනා පැ ේජා 2ේා
ුCORPMාසහාCORPiායනු වන්ආාහඳුන්වා ද්නුාලයේැ ේ.ාා

1. CORPM පැකේජය
a.
b.

සුදුසුකම:

ේරා ද්ණියාවිශ්වවිද්යාලයේ කාසිය සාස්ර රාරායයයයාමණ්ඩලයේා සේවරනන්
(දුරරථනාසම්බන්ධතාා3ේාද්ේවාාලයේබාාගතාහැර – පෞ) ගලිරා1 සහාපවු  (ා2)
වික ේෂිත පහසුකම්:
(01) මාසිරාගාස්තුවා(බදුාවලයේටායටේව) – රු. 150/=
(02)

ේරා ද්ණියා විශ්වවිද්යාලයේ කා CORPM සහා CORPi පැ ේජවලයේටා ඇතුලයේේවනා සිය සා
ග්රාහරයන්ාරතරාසිය සාඇමතුම්ා– ක ොමිකේ

(03) විශ්වවිද්යාලයේයා විසින්ා නම්රරනා ලයේද්ා ස්ථාවරා දුරරථනා රංරා 100ේා සඳහාා ලයේබාගන්නා
ඇමතුම් ( ේරා ද්ණියාවිශ්වවිද්යාලයේ කාවැද්ගේාදුරරථනාරංරාඇතු සව) – ක ොමිකේ
(04) ර නේාසිය සාදුරරථනාඇමතුම්ාසඳහාා(ඕනෑමාජාලයේයර) – රු. 1/= (වි ාඩියකට)
(05) විවිධාද්ේතාබණ්ඩලයේයන්ාුසම්මතාමිලයේාගණන්වලයේටාවඩාාරඩුආා–ාපසුවාක්රියාේමරාරලයේහැරා
(06) රවමාමාසිරාගාස්තු,ාසබඳතාාගාස්තුාසහාරේතිරාරම්ා නිමැත.
(07) තමා ේාවේමන්ා මිටෙ ට (ාදුරරථනාරංරයා මමාපැ ේජයටාමාරුාරලයේාහැර.ා
(වැද්ගේ: උපහාරා සබඳතාා සහිතා ග්රාහරනන්ා හටා මයා රවාසිද්ායරා වියා හැර.ා ඔබටා
උපහාරාසබඳතාවේාඇේනම්ාරරුණාරරා මිටෙ ට (ා වතින්ාඋප ද්ස්ාලයේබාගන්නආ
(08) දුරරථන කාමාසිරාටෙ (පතා සේවරයා ේ/ග්රාහරයා ේාමාසිරාවැප පන්ාරයරරාගැනීමටා
රටයුතුාරරනුාලයේැ ේ.
(09) දුරරථනා ටෙ (පේා ප්රතිූරයයණයා ුreimburseආා රරනුා ලයේබනා නිලයේධාරීන්ටද්,ා මමා පැ ේජයා
සඳහාා රින් ) සිවලයේටායටේවාඉ (ලුම්ාරලයේාහැකි ේා
(10)

c.

මමා පැ ේජයටා ඇතුලයේේවනා විශ්වවිද්යාලයේ කා සිය සමා ස්ර රා රායයයයා මණ්ඩලයේා
සාමාජිරයන් ේා මාසිරා ‘ ගවීමටා ඇතිා මු සා මුද් (’ා ුtotalා payableආා වලයේා එරතුවා තිගා
ටෙ (පතේා ුbulkා billආා ලයේසා මිටෙ ට (ා සමගමා මගින්ා විශ්වවිද්යාලයේයටා ලයේබා ද්නුා ඇත.ා
ඔබටාසාමනයාපිදි ා ගවුම්ා ශේයයාිලලිබඳා තිරතුරුාජංගමාදුරරතන යන්ාරද්ාළාරංරයටා
ඇමතුමේාදී මන්ාලයේබාගතාහැර.

අයදුම්පත් ලබාගන් ා ආකාරය:
මමා මිටෙ ට (ා සබඳතාවයා ලයේබාගැනීමටා රවශයා විශ්වවිද්යාලීය යා ස්ර රා රායයා මණ්ඩලයේ කා
සාමාජිරනන්ාහටාපහතාතරාරයටාරයදුම්පේාලයේබගතාහැර
(01) 2017/06/07ාසිටා2017/06/17ාද්ේවාාපාලයේනාරංශ යන්
(02) බාගතාකිරීම: http://www.pdn.ac.lk/mainpg-contents/downloads.php

2. CORPi පැකේජය
a.

b.

සුදුසුකම:

ේරා ද්ණියාවිශ්වවිද්යාලයේ කාසිය සාසිසුන්
ේරා ද්ණියාවිශ්වවිද්යාලයේ කාසිය සාතාවරාලිර/ රින්ත්රාේා සේවරනන්
ේරා ද්ණියාවිශ්වවිද්යාලයේ කාසිය සාස්ර රාරායයයයාමණ්ඩලයේා සේවරනන්
(CORPMාපැ ේජයාලයේබාගැනීමටාරරමැතිා හෝාඑයටාරති යයරාසබඳතාා ලයේසආ
වික ේෂිත පහසුකම්:
(01) මාසිරාගාස්තුවා(බදුාවලයේටායටේව) – රු. 100/=
(02)

ේරා ද්ණියා විශ්වවිද්යාලයේ කා CORPM සහා CORPi පැ ේජවලයේටා ඇතුලයේේවනා සිය සා
ග්රාහරයන්ාරතරාසිය සාඇමතුම්ා– ක ොමිකේ

(03) ර නේාසිය සාදුරරථනාඇමතුම්ාසඳහාා(ඕනෑමාජාලයේයර) – රු. 1.50 (වි ාඩියකට)
(04) රවමාමාසිරාගාස්තුා හෝාසම්බධතාාගාස්තුා නිමැත.
(05) නැවතා ගවනාරේතිරාරමා– රු. 500/=
(06) තමා ේාවේමන්ා මිටෙ ට (ාදුරරථනාරංරයා මමාපැ ේජයටාමාරුාරලයේාහැර.ා
(වැද්ගේ: උපහාරා සබඳධතාා සහිතා ග්රාහරනන්ා හටා මයා රවාසිද්ායරා වියා හැර.ා ඔබටා
උපහාරාසබඳධතාවේාඇේනම්ාරරුණාරරා මිටෙ ට (ා වතින්ාඋප ද්ස්ාලයේබාගන්නආ
(07) දුරරථනාගාස්තුානිසිාරලයේටා ගවීමාඑේාඑේාග්රාහරයා ේා පෞ) ගලිරාවගකීමකි.ා
(08) කමම පැකේජයට කේ ඉකුත්ව
c.

දි යේ

ැත (එ ම්, ඔබට සැමදා පාවිච්චි කල හැක)

සබඳතා ලබාගන් ා ආකාරය:




විශ්වවිද්යාලීය යාසිසුන්ාසහාතාවරාලිර/ රින්ත්රාේා සේවරනන්ටාපහතාතරාරයටාසබඳතාා
ලයේබාගතාහැර.
a) විශ්වවිද්යාලයේ කාපැවැේවීමටාර ේේයාාරරනා මිටෙ ට (ාජංගමාරායයයාලයේාාමගින්ා
ුි නාසහාස්ථානාපසුවාද්ැනුම් ද්නුාඇතආ හෝා
b) ඕනෑමා මිටෙ ට (ාමධයස්ථානයකින්ා-ා2017ාජූනිාමසා20ාවනාි නාසිට
ේරා ද්ණියාවිශ්වවිද්යාලයේ කාස්ර රාරායයාමණ්ඩලයේාසාමාජිරනන්ා
– CORPMාසබඳතාාවලයේටාරති යයරවාCORPiාසබඳතාවන්ාලයේබාගැනීමාසඳහා
 ඔබ ේාCORPMාසබඳතාවයුන්ආාලයේබාගේාපසුා මයාපහසු වන්ාරලයේහැර
 CORPiාසබඳතාාපමණේානම්ාුඑනම්,ාCORPMාසබඳතාාසඳහාාඉ (ලුම්ා නිරරආ
 ඉ (ලුම්පත්ර කාිලපා1ාඉහතාසඳහන්ාa) හෝාb) තරාරයටාඉි ිදපේරරන්න

වැඩිාවිස්තරාසඳහාාපහතාසඳහන්ාරංරාරමතන්න:
 දුරකථ පැකේජවල විස්තර සඳහා:
–
මිටෙ ට (ාතයතන ක:
රන්ි  (ා(071 475 7208) හෝාඉන්ි ර (071 535 5513)
– විශ්වවිද්යාලයේ කාුICSUආ:
3371, 3991, 3993
 CORPM අයදුම්පත/ගිවිසුම සහ ගාස්තු කගවීම් පිලිබඳ විස්තර සඳහා:
– පාලයේනාරංශය: 2438

