UNIVERSITY OF PERADENIYA
EXTENSION OF THE PERIOD OF REGISTRATION OF SUPPLIERS - 2022

Considering the Present pandemic situation in the country, the University has decided to
extend the period of Registration of Suppliers for the year 2022, Up to 30th November 2021.
For further details and specimen application, please see the advertisement appeared in
‘’Dinamina’’ and ‘’ Daily News’’ newspapers on 14th October 2021. The documents can be
downloaded from the University Website, i.e. www.pdn.ac.lk the envelope containing
application marked “Application for Registration of Suppliers 2022” should be sent under
registered post or handed over to the Deputy Bursar, Local supplies Unit, University of
Peradeniya, Peradeniya. Applications will be closed on 30th November, 2021.
None of the other conditions of the previously published advertisement for registration of
suppliers remain unchanged.
Further details, could be obtained from Deputy Bursar/Local Supplies, University of
Peradeniya on Telephone Number 081-2392413/2417.
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