
 

 

 

இலங்ைக ெதன் ழக் ப் பல்கைலக்கழகம் 
 

2020 ஆம் ஆண் ற்கான வழங் னரக்ைள ப  ெசய்தல் 
 

2020 ஆம் ஆண் ற்கான ழ் ப் டப்ப ம் ெபா டக்ள் மற் ம் ேசைவகைள 

வழங் வதற் , இலங்ைக ெதன் ழக் ப் பல்கைலக்கழகத் டன் யமாக 
ப ைன ேமற்ெகாள்ள ம் ம் அரச ைணக்களங்கள், அர  உரிைமயான 

வணிக ெபா த் ைற, ெபா க் ட் த்தாபனங்கள், உள் ர ் கவரக்ள், 
உற்பத் யாளரக்ள், ரதான நிேயாகஸ்தரக்ள் யாபார நி வனங்கள்; மற் ம் 

ஒப்பந்தக்காரரக்ளிட ந்  ண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப ன்றன. 
 

ப வான  ஒன் ற்  ேமற்பட்ட ெபா டக்ள் மற் ம் ேசைவகள் 
ரி ற் யெதனின் ஒவ்ெவா  ரி ற் ம் தனித்தனி ண்ணப்பங்கள் ஒேர 

க த உைற ள் ைவத்  அ ப்பப்பட ம். ளப்ெபற யாத ைவப் த ்

ெதாைகயாக பா. 1000/= ஒவ்ெவா  ரி ற் மான ப ற்காக ெச த்தப்பட 

ேவண் ம். ைவப் தெ்தாhைகயான  90 நாட்கள் ெசல் ப யா ம் வங் க் 

கட்டைள டன் ேசரத்்  நி யாளர,் இலங்ைக ெதன் ழக் ப் பல்கைலக்கழகம் 

இற்  வைரயப்பட்  அ ப்பப்படல் ேவண் ம் அல்ல  பல்கைலக்கழக 

காசாளரிடம் ேநர யாக பணம் ெச த் ய பற் ச் ட் டன் அ ப்பப்படல் 
ேவண் ம். வழங் னரக்ள் ஆவணங்கைள பல்கைலக்கழக வைலத்தளம் 

www.seu.ac.lk இல்; ப றக்கம் ெசய்ய ம். 
 

காேசாைலகள் மற் ம் கா க்கட்டைளகள் ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா . மாற்  

ண்ணப்பங்கள் க த் ற்ெகாள்ளப்படமாட்டா . ண்ணப்பதாரரக்ள் தங்கள  

யாபார ப ச ் சான் த ல் காணப்ப ன்றவாறான யாபார வைகைய 

மாத் ரம் ப கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 

பல்கைலக்கழகமான  எந்தெவா  ண்ணப்பத் ைன ம் ஏற் க்ெகாள்வதற் ம் 
நிராகரிப்பதற் ம் உரிைமையக் ெகாண் ள்ள . அ தத் த் வ ம் 3 

தடைவகளிலான ைலேகாரல்க க்  ப லளிக்கத்தவ ம் எந்தெவா  
வழங் ன ம் எவ் த அ த்த ன்  2020 ஆம் ஆண் ற்கான வழங் னரக்ள் 

ப வாளர ் பட் ய ந்  நீக்கப்ப வர.் சாதாரணமாக ெபா ட்கள் மற் ம் 

ேசைவக க்கான ேகள் ம க்கள் ப ெசய்யப்பட்ட வழங் னர;்களிட ந்  

ேகாரப்ப ம் ஆனா ம் ேவ  ேபாட் சச் ைககளி ந்  ேகள் ம க்கைளக் 

ேகா ம் உரிைமைய பல்கைலக்கழகம் ெகாண் க் ற . 
 
2020 ஆம் ஆண் ற்காக  ப ெசய்யப்பட்ட வழங் னரக்ள் ஆகக் ைறந்த  45 

நாட்க க்  கடன் வச கைள வழங் வதற்  உடன்பட ேவண் ம். இந்நிபந்தைன 

றப்ப டத்  ப ன் ன்னராக இ ப் ம் ப் ட்ட வழங் னர ்

ப ப்பட் ய ந்  நீக்கப்ப வார.் 
 

வழங் னர,் ெப ம  ேசர ் வரி (VAT) இற் ப் ெபா ப் ைடயவரா ன் VAT 

சான் த ன் அத்தாட் ப்ப தத்ப்பட்ட ர  ண்ணப்பபத் டன் 



 

இைணக்கப்படல் ேவண் ம். வழங் னரக்ள் VAT இற் ப் ெபா ப் ைடயவரல்லர ்

எனின் உள்நாட்  இைறவரித் ைணக்களத் ட ந்  அண்ைம ல் 

ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வரி லக்  சான் த ன் அதத்ாட் ப்ப தத்ப்பட்ட ர  

ண்ணப்பபத் டன் இைணக்கப்படல் ேவண் ம்.ேமற் றப்பட்ட சான் தழ்கள் 

சமரப்் க்கப்படாத ம் ரணப்ப த்தப்படாத மான ண்ணப்பங்கள் 

நிராகரிக்கப்ப ம். 
 

எல்லா ண்ணப்பங்க ம் க த உைற ன் இட பக்க ேமல் ைல ல் 

“வழங் னரக்ள் ப  – 2020 “ என்  ப் டப்பட்  ர  நி யாளர,் இலங்ைக 

ெதன் ழக் ப் பல்கைலக்கழகம் பல்கைலக்கழக ங்கா, ஒ ல் #32360 என்  

கவரி டப்பட்  23.12.2019 அன்  அல்ல  அதற்  ன்னரப் த் தபா ல் 

அ ப் ைவக்க ேவண் ம். 
 

ண்ணப்பதாரரக்ள் ண்ணப்பத் டன் யாபார ப ச ்

சான் த ன் ர ெயான்ைற ம் அ ப் ைவக்க ேவண் ம்.ேமற் ப் ப்படட் 

சான் தழ்; சமரப்் க்கப்படாத ம் ைமயாக ரணப்ப த்தப்படாத மான 

ண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்ப ம். 

 
ேமல க பரங்கைள பல்கைலக்கழக வைலத்தளத் ல் (www.seu.ac.lk) 

பாரை்வ டலாம்;. 
 

ப வாளர ் 
இலங்ைக ெதன் ழக் ப் பல்கைலக்கழகம் 

பல்கைலக்கழக  ங்கா  
ஒ ல் #32360 
 


