
CR NO.

1.

1.1 பழுப்பனர்

a. ிந்த திகதி D D M M Y Y Y Y

1.2 கம்ினின் பனர்/ ங்காண்மந பனர்/ திபமைமந

1.3 1.

2.

3.

1.4 ததசின அமைனா அட்மை/கைவுச்சீட்டு/யணிகப்திவு இ.

(பகாம்ிச்சட்ைம் 2007 இன் 7 ஆம் ிரியின்டி, தத.அ.அ/கைவுச்சீட்டு ிபதிமன இமணக்க)

1.5 தசமய யமங்கப்ைவுள் பகயரி

1.6 இயச தசமயனாக ஸ்ரீபப கட்ைணப்ட்டினமப் பயிரும்பும் பம (eBILL  , myBILL  யிண்ணப்ங்கமத் தினாக ிபப்புக)

a. அல்து தால் பம் பறுதல்
(*For eBILL  திவு பசய்தயர்களுக்கு ஸ்ரீபப கட்ைணப்ட்டினின் காகிதப்ிபதி அனுப்ிமயக்கப்ைநாட்ைாது) 

b. www.slt.lk (myBILL தசமய) பநாக உங்கள் கட்ைணப்ட்டினின் யிபங்கமப் ார்க்க யிரும்புகிரீ்கா?

c. உங்கள் கட்ைணப்ட்டினம தாில் பயிரும்ிால், உங்கள் தால் பகயரிமனத் தருக (1.5 இல் குிப்ிட்ைதிிருந்து தயறுட்டிருந்தால்)

1.7 ஸ்ரீபப யாடிக்மகனாபால் பூர்த்திபசய்னப்ைதயண்டும்
a. ற்கதயபள் ஸ்ரீபப இமணப்ின் பதாமதசி இக்கம் கணக்கு இக்கம்

(தநதிக பதா.த ண்/கணக்கு இ. தயறு தாில் குிப்ிைாம்)

b. புதின தசமயக்கு தயபாரு கட்ைணப்ட்டினல் ததமயனா? ஆம் இல்ம
தசமய யமங்கதயண்டின இைத்மத யமபைநாக குிப்ிடுக

அருகாமநனிலுள் ஸ்ரீபப பதா.த இ:

2. பதாைர்பு  யிபம்
2.1 பனர்

2.2 தயி (யணிக யாடிக்மகனார்களுக்கு) 

2.3 பதாைர்பு இக்கங்கள்:  பதா.த

பதாம கல்

3. ிறுயம்  ற்ின தகயல்கள்  (யணிகங்களுக்கு )

3.1 யணிகத்தின் ிபதா அலுயக பகயரி

3.2 VAT திவு இக்கம்:

3.2 யரி யிக்கு அிக்கப்ட்டிருப்ின் அதன் குிப்பு இ:

(குிப்பு: யணிக திவு சான்ிதழ்/கூட்டுருயாக்க சான்ிதழ், டியம் 20, யரியிக்குக்கா ஆயணச்சான்று தான்யற்ின் ிபதிகள் யிண்ணப்த்துைன் இமணக்கப்ைதயண்டும்)

பப்ிபதி இங்தக கிமிக்கவும்

யிண்ணப்ம்  ற்றுக்பகாண்ைமநக்கா  ற்றுச்சீட்டு

அன்ார்ந்த யாடிக்மகனாருக்கு
ஸ்ரீபப உங்கள் யிண்ணப்த்மத ற்றுக்பகாண்டுள்து. இியருங்காத்தில் ம்பைன் பதாைர்புபகாள்ளும்தாது தனவுபசய்து கீழுள்
குிப்பு இக்கத்மதப் னன்டுத்துக.

(ஸ்ரீபப அலுயபால் பூர்த்திபசய்னப்ைதயண்டும்)

CR இக்கம்: பதாமதசி இ:

தநதிக யிபங்களுக்கா ஸ்ரீபப பதாைர்பு இ: திகதி: ...................................................

PDM/FNC-MEGA/004/V.6

(ஸ்ரீபப அலுயபால் ிபப்ப்ைதயண்டும்)

 பாது யிபம்

ங்காண்மந ில், சக கூட்டுப்ங்கார்கதும் 

பனர்கள் பதபழுத்துக்களுைன் (யணிகப்திவு 

சான்ிதமம இமணக்கவும்)

அகப்ட்மை  புதின இமணப்புக்கா  யிண்ணப் டியம்

ஸ்ரீங்கா பபிபகாம்  ில்சி
தியிக்கம் : PQ 7

கணக்கு இ.

யண/திரு/திருநதி/பசல்யி/ி

ஸ்ரீபப கட்ைணப்ட்டினம நின்ஞ்சல் பநாகப்பறுதல் (* ஸ்ரீபப eBILL தசமய)

மகத்பதாமதசி

நின்ஞ்சல்



4 பாதி  யிபங்கள்  

4.1 ததமயப்டும் பாதி a) சிங்கிள் ித b) ைிள் ித (பதாமதசி, அகப்ட்மை/ிதனா டியி)

c) ட்ரிப்ிள் ித (பதா.த, அகப்ட்மை, ிதனா டியி  d) ி ........................................................

4.2 பதரிவுபசய்ன யிரும்பும் யிமத்திட்ைம்: a) Mega Home b) Mega Office

(யதியிை, சநன ிமன யாடிக்மகனார் Mega Home  பதரிவு பசய்க)

4.3 உகபண பதரிவு a) b)

4.4 ிறுவுதலுக்கா கட்ைண பம: a) பழுக் கட்ைணத்மதபம் எதப தைமயனில் பசலுத்துதல் b) ி

5 ி தசமயகள்  (*இதற்கா யிண்ணப்ங்கள் தினாக பூர்த்திபசய்னப்ைதயண்டும்)

5.1

a) *நாணயர் கபக்ட் b) *பைிமஃப் c) நீட்ைரிங் ல்ஸஸ்  d) *க்யிக் நீட் e) ி...............................

5.2 ஸ்ரீபப பநகாமன் .டி.டி யசதிமனக்பகாண்ைது. .டி.டி யசதிமன ததமயனில்ம ில், இங்தக குினிடுக:

5.2.1 a) டிடி ிநிைத்திற்கா பாதி b) டிடி பசக்கனுக்கா பாதி (அயசினம் ிபப்புக)

6 பறுநதிதசர்  தசமயகள் (ஸ்ரீபப அலுயரிைம் VAS உற்த்திகின் மகதனட்டிமப் பற்றுக்பகாள்வும்)

தநம்ட்ை VAS பாருட்கள் ததமயபனில் 'X' ன்று குினிடுக.                            (** நாதாந்த யாைமகபைன்)

யாடிக்மகனார்/பாதி சிங்கிள் ித VAS  ைிள் ித VAS ட்ரிப்ிள் ித VAS CLI,SMS,SLTPlus இமணக்கப்ட்ைது

a) சிங்கிள் ித  இயசம் ** ** தசமய கிமைப்மதப் பாறுத்து

b) ைிள் ித இயசம் **

c) ட்ரிப்ிள் ித இயசம்

7 _ ைிள் ித அகப்ட்மை யாடிக்மகனார்களுக்கும் ட்ரிப்ிள் ித யாடிக்மகனார்களுக்கும் நட்டும்

7.1 அகப்ட்மை பாதி யிபங்கள்: ததமயப்டும் பாதி (யிருப்நா பாதிக்கு 'X'  குினிடுக)

a) Web Life b) Entrée c) Web Starter d) Web Pal e) Web Family f) Web Surfer

g) Web Pro h) Web Master i) Web Champ j) Web Life k) other ………………..

ாயமனார் பனர் i) ii)

7.2 யாடிக்மகனாருக்கு VMS, DNS,WEB தசமயகள்/அல்து இபண்டுக்கு தநற்ட்ை நின்ஞ்சல் கணக்குகள் ததமயப்ட்ைால், 

SLTNet யிண்ணப் டியத்மத தினாக ிபப்தயண்டும். (Web Master & Web Champ & Web Life தான்யற்றுக்கு நட்டுதந பாருத்தநாகும்)

7.3 ஆம் 

(web pro, web master, web champ, web life தான்யற்றுக்கு நட்டுதந தநதிக கட்ைணத்துைன் யமங்கப்டும்)

7.4 ஸ்ரீபப உகபணத்மத பாருத்துதல் ரிந்துமபக்கப்டுகிது (இதற்கா கட்ைணம் ரூ.500+ அபச யரிகள்)

ஸ்ரீபப இால் உகபணம் பாருத்தப்ைத்ததமயனில்மபனில் இங்தக குிப்ிடுக

7.5 குிப்புகள்: சிப்பு/ஊக்குயிப்பு/ கைப்ாட்டு பாதிகள் அல்து ி)

8 யிரும்பும்  ிதனா டியி பாதி  - ைிள் ித ிதனா டியி யாடிக்மகனார்களுக்கும் ட்ரிப்ிள் ித யாடிக்மகனார்களுக்கும் நட்டும்

8.1 ிதனா டியி பாதி யிபங்கள்: ததமயப்டும் பாதி (யிருப்நா பாதிக்கு 'X'  குினிடுக)

a) PEO Titanium b) PEO Platinum c) PEO Gold d) PEO Entertainment

e) PEO Silver f) PEO Silver Plus g) Unnatham h) Udayam i) Other ………………………………….

8.2 பறுநதிதசர் தசமயகள் (பாருத்தநா பட்டிக்குள் 'X' ன் குினிடுக)

a) Time shift TV b) *Video On Demand c) Other ………………………………………

8.3 ிதனா டியி ி தசமயகள் (பாருத்தநா பட்டிக்குள் 'X' குினிடுக. FTTH யாடிக்மகனாருக்கு நட்டும். நாதாந்த கட்ைணம் ரூ.200/)

a) HD Pack

(*கிமைக்கும் தன்மநமனப் பாறுத்துள்து.) (** தகட்கப்டும் ிகழ்ச்சிகமப் பாறுத்து கட்ைணங்கள் அயிைப்டும்)

அலுயக ாயமக்கு நட்டும் (ஸ்ரீபப அலுயபால் ிபப்ப்ைதயண்டும்)

யாடிக்மகனார் .டி:  @sltbb பதாைர் இ:  -  -

யாடிக்மகனார் உைன்டிக்மக ஸ்ரீபப ற்றுக்பகாண்ைமந
இங்தக ன்ால்/ம்நால் யமங்கப்ட்ை தகயல்கள் னாவும் உண்மநனாமய யாடிக்மகனார் யிரும்ிக்தகட்ை தசமயமன ஸ்ரீபப ற்றுக்பகாண்டு, அமத 

வும் சரினாமய வும், இங்தக குிப்ிைப்ட்டிருக்கும் யிதிகள் நற்றும் யமங்குயதற்கா சிந்த பனற்சிகமச் பசய்பம். இச்தசமயனாது ஸ்ரீபப இால் 

ிந்தமகம ான்/ாம் யாசித்திந்துள்துைன்,  இயற்றுக்கும் திர்காத்தில் இறுதினாக ற்றுக்பகாள்ப்டும் குதி ன்தாக பாருள் பகாள்ப்டுயதுைன்

ஸ்ரீபப ில்சி இால் உருயாக்கப்டும் யிதிகளுக்கும் இணங்குயதாக ஸ்ரீபப இற்கும் யாடிக்மகனாருக்கும் இமைனிா உைன்டிக்மகனின் நிகவும்

உறுதினிக்கிதன்/ உறுதினிக்கிதாம். அயசினநா அங்கநா 'ஸ்ரீபப இால் யமங்கப்டும் பதா.த தசமயக்கா  

ினதிகளும் ிந்தமகளும் அன்ிிருந்து மைபமக்கு யரும்.

மகபனாப்ம்: .............................................................. ஸ்ரீபப அதிகாபம்பற் ஊமினர் மகபனாப்ம்: ..........................................................................................

பத்திமப: திகதி: ............................................
திகதி: ................................................

நின்ஞ்சல்,web,DNS தசமயபைா ிமனா எரு IP பகயரி ததமயனா? இல்ம

யிரும்பும்  அகப்ட்மை  பாதி

தயறு ததனும் பறுநதிதசர் தசமயகள் ததமயபனில் தனவுபசய்து குிப்ிடுக (பாருத்தநா கட்ைணங்கள் அயிைப்டும்)

ஸ்ரீபப யமங்கும் உகபணம் யாடிக்மகனாரின் உகபணம் (COTIS பாதி)

யிரும்பும் .டி.டி பாதி:


