
CTS    இயங்கைல   பாடெந�கள்:   கட்டணங்கள்   ெதாடர்பான    அ���த்தல்கள்  
  
1. என�     பாடெந�க்     கட்டணத்ைத     கணிப்��வ�     எவ்வா� ?  
உலகளா�ய ேநாய்ப் பரம்பலான ேகா�ட ்-19 �டக்கமான நிைல�ல் , CTS ஆன� ேம          
மாதம் �தல் ஆகஸ்ட ் மாதம் வைர�லான இயங்கைல (Online) �லமான         
பாடெந�க�க்� ஒ� பாடெந� � .2500  ( இலங்ைக மாணவரக்�க்� ) /  USD20         
( இலங்ைகக்� ெவளிேய வ�க்�ம் மாணவரக்�க்� ) �தம் �ேசட ச�ைக�ல்         
வழங்��ற� .  

-  நீங்கள் ��ய மாணவராக இ�ப்�ன் : நீங்கள் ப�� ெசய்�ம் ஒவ்ெவா�          
பாடெந�க்கான      ெதாைகயான�     � . 2500/USD20     ஆக      அைம�ம் .   

   -  நீங்கள் தற்ேபாைதய / கற்ைகெந�ையத் ெதாட�ம் மாணவராக இ�ப்�ன் :        
நீங்கள் 2020  இற்கான  �லைமப்பரி�ல்  �டட்த்�ல்  உள்வாங்கப்பட�ல்ைல       
எனில்,  நீங்கள்  ப��  ெசய்�ம்  ஒவ்ெவா�  பாடெந�க்கான  கடட்ணமான�  �. 2500         
ஆக    அைம�ம்.  

-  நீங்கள் 2020 இற்கான �லைமப்பரி�ல் �டட்த்�ற்�ள் உள்வாங்கப்பட�்       
இ�ப்�ன் : உங்கள� வழைமயான வ�டாந்தக் கடட்ணத் ெதாைகயான�        
ெபா�ந்�ம் . ேமல�க �பரங்க�க்� மாணவரக்�க்கான கணக்�ப்�ரி�ைனத்      
ெதாடர�்       ெகாள்ள�ம்    ( 011   5524257;   <augus�n@cts.lk> ).  

  
2. என�     பாடெந�க்     கட்டணத்ைத     எவ்வா�     ெச�த்�வ� ?   
இயங்கைல �லமாக பாடெந�க்கான �ண்ணப்பப்ப�வத்ைத சமரப்்�த்�  3 ேவைல        
நாடக்�க்�ள் கடட்ண �பரப்பட�்யலான� உங்க�க்� அ�ப்� ைவக்கப்ப�ம் .       
அதன்     �ன்�     �ழ்வ�ம்     ஒ�       �ைற�ல்      உங்கள்     ெகா�ப்பன�கைள     ேமற்ெகாள்ளலாம் :  

  
i. இயங்கைல �லமான வங்�ப் பணப்பரிமாற்றம்  ( Online  Bank  Transfer ) ( வங்�         

�பரங்கள்     �ேழ       தரப்பட�்ள்ள� )  
  
ii. ஏ�ம் HNB பணைவப்� இயந்�ரத்�ற்�டாக  ைவப்��டல்  (Cash  Deposit        

Machine   /   Kiosk)     ( வங்�      �பரங்கள்     �ேழ       தரப்பட�்ள்ள� )  
  

வங்� :    ஹடட்ன்     நஷனல்     வங்�    –    ெகாஹ�வைல  
  

கணக்�ன்     ெபயர ் :    ெகா�ம்�     இைற�யல்     கல்�ரி  
  

கணக்�லக்கம் :    129010003914  
  

SWIFT     ���� :    HBLILKLX001  
  

iii. இயங்கைலக்   ெகா�ப்பன�   வச�கள்    (ேமல�கத்   தகவல்கள்    தரப்ப�ம் )  
  

�க்�யமான� : உங்கள் ெகா�ப்பன�கைள ேமற்ெகாண்ட�ம் , பணம்      
ெச�த்தப்படட்தற்கான ஆதாரத்�ைன  ( ைகத்ெதாைலேப���டாக எ�க்கப்படட்     
�ைகப்படம் )     <studyonline@cts.lk>     என்ற   �ன்னஞ்ச�க்�   அ�ப்�      ைவக்க�ம்.  

  
3. பாடெந�க்     கட்டணங்களில்     ேமல�கக்    கட்டணக்     க��கள்     உண்டா?  
நீங்கள் தற்ேபாைதய /  கற்ைகெந�ையத் ெதாட�ம் மாணவராக இ�ப்�ன்  ேகா�ட-்19         
நிைல  காரணமாக  வ�மான  இழப்�  ஏற்பட�்  நி�  ெந�க்க�க�க்�  �கங்ெகா�த்�க்         
ெகாண்��க்கலாம்.  நீங்கள்  அத்தைகய  �ழ்நிைல�ல்  இ�ந்�, இத்தவைண�ல்       
உங்கள்  கல்�  நடவ�க்ைககைளத்  ெதாடர  நிவாரண  உத�  ேதைவப்படட்ால்,  தய�         
ெசய்�  உங்கள்  2ம்  தவைணக்கான  ப��ப்  ப�வத்ைத  சமரப்்�த்த  �ன்�  �ந்ைதய  -           
ேகா�ட ் 19  CTS  மாணவரக்�க்கான  உத�  �ண்ணப்பப்ப�வத்�ைனப்  �ரத்்�  ெசய்�         
சமரப்்�க்க�ம்.  

  
CTS  தன�  ஊ�ய  நண்பரக்ளிட��ந்�  ெபற்�க்ெகாண்ட  தாராள  பண  உத��ைன  நன்��டன்          
ஏற்�க்ெகாள்�ற�.  அதன்  �லம்  அ�க  ச�ைகக்  கடட்ணத்�ல்  பாடெந�கைள  CTS  இற்�          
வழங்க  ���மா�ள்ள�  (ேகா�ட-்19  ெந�க்க�  நிைல�ல்  �ேசட  ச�ைகக்  கடட்ணம்         
வழங்கப்ப�தல்  உடப்ட).  இச�்றப்�  ச�ைகைய  ெப�ம்  மாணவரக்ள்  அதற்ேகற்ப  �றந்த         
உக்�ராணக்காரராக   இ�ப்பாரக்ெளன   எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�.   
 


