රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකතන
கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

07,

සෆක්වහ
011- 2692254

Fax

මසේ අංකය
எது இல

ක.සවේ.නි./අධි./වහ.මළ./2022

My No

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2021.12.10

අමළතළං සල්කේලරුන්
රළජ් අමළතළං සල්කේලරුන්
සදඳළර්තසේන්තු ප්රධළීනන්
දිවහත්රික් සල්කේලරුන්

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු - 2022
කෂමනාකරණ නිධාරී සවේලසේ අධි සරේණිය
ඉශත කරුණ වේබන්ධල මසේ වමළංක ශළ 2021.11.12 දිනෆති ලිපිය මඟින් ඉදිරිඳත් කෂ 2022
ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග ශළ එම ලිපිසේ වශන් කරුණු ලට ඔබසේ කළරුණික අලධළනය සයොමු
කරනු ෆසබ්.
02.
එම වහථළන මළරු සයෝජ්නළ වේබන්ධල මළ සලත ඉදිරිඳත් ව කරුණු දෆක්වීේ පිළිබල රළජ් සවේලළ
සකොමින් වභළසේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති 1 ලෆනි කළණ්ඩසේ XVIII ලෆනි ඳරිච්සේදසේ 210 වශ 211
ලගන්ති අනුල ව ලළර්ෂික වහථළන මළරු සයෝජ්නළ වමළසෝචන කමිටු තීරණ සේ වමඟ ඉදිරිඳත් කරමි.
සමමඟින් සිදු කරනු ෆබ වංසෝධනයන්ට යටත්ල ඉශත වශන් නිධළරීන් වේබන්ධසයන් මළසේ
වමළංක ශළ 2021.11.12 දිනෆති ලිපිය මගින් සයෝජිත 2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග සමයින් අනුමත
කරමි.
03.

ව්ථාන මාරු නිසයෝග වම්බන්ධසයන් ලන අභියාචනා :

(අ)
වහථළන මළරු නිසයෝගයන් වේබන්ධසයන් අතෘප්තියට ඳත් නිධරයන්ට රළජ් සවේලළ සකොමින්
වභළසේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති XX ලන ඳරිච්සේදසේ විධිවිධාන අනුල රළජ් සවේලළ සකොමින් වභළල සලත්
අභියාචනා කෂ ශැක. අභියාචනා මාර්ගගත් ක්රමසයන් http://43.224.125.68:7009 ඔව්සවේ සශෝ ඔබ

ආයත්නය මඟින් අන්ත්ර්ජ්ායට පිවිසීමට භාවිත් කරනු බන්සන් LGN Wi-Fi ජ්ාය නම්
http://10.250.1.112:7009 ඔව්සවේ ඉදිරිඳත් කෂ ශෆකිය.

(ආ) වමාසෝචන කමිටුලට අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කෂ නිධරයන්ට ඳමණක් රළජ් සවේලළ සකොමින්
වභළල සලත අභියළචනළ ඉදිරිඳත් කෂ ශෆකිය.
(ඇ) අභියළචනළ මළර්ගගත ක්රමය ඔවහසවේ රළජ් සවේලළ සකොමින් වභළල සලත ඉදිරිඳත් කිරීසමන්
අනතුරුල එහි මුද්රිත පිටඳතක් තම සදඳාර්ත්සම්න්තු ප්රධානියා මිනන් මා සලත් එවිය යුතුය. ඒ වමඟම
අභියළචනසයහි වශන් කරුණු වනළථ කිරීමට අදළෂ සල්ඛන ද අමුණළ එලන්සන් නේ මෆනවි.
(ඈ) ඉදිරිඳත් කරන අභියළචනයන් 2021.12.24 දිනට සශෝ ඊට සඳර මළර්ගගතල ඉදිරිඳත් කෂ යුතු
අතර එදිනට ඳසුල ඉදිරිඳත් කරන අභියළචනළ ප්රතික්සේඳ කරනු ෆියය ශෆක.

04.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක රීරීම.

2022 ලර්ය වශළ ව වහථළන මළරු නිසයෝග වේබන්ධසයන් රළජ් සවේලළ සකොමින් වභළල විසින් කරනු
ෆියය ශෆකි සලනවහකේ ලට යටත්ල රළජ් සවේලළ සකොමින් වභළල විසින් තීරණය කරනු බන දින සිට
ක්රියළත්මක සේ.
ඒ අනුල ඔබ අමළතළංසේ/සදඳළර්තසේන්තුසේ/ආයතනසේ සවේලය කරන වහථළන මළරුවිේ බළ ඇති
නිධරයන් නියමිත දිනසේ නල සවේලළ වහථළනයන්හි රළජ්කළරි බළර ගෆීනමට ශෆකිලන ඳරිදි
අනුප්රළප්තිකයන් ඳෆමිසණන සතක් රලළ සනොසගන මුදළ ශෆරීමට ක්රියළකරන සව දන්ලළ සිටිමි. ලාර්ෂික
ව්ථාන මාරු නිසයෝගයක් මත් නියමිත් ඳරිදි ව්ථාන මාරු නිසයෝග බා ඇති නිධාරිසයකු නල සවේලා
ව්ථානය සලත් රාජ්කාරි වශා ලාර්ත්ා සනොකර සිටින අලව්ථාලකදී එම නිධරයා ව්ථාන මාරුල බා ඇති
සදඳාර්ත්සම්න්තුසේ / ආයත්නසේ ප්රධානියා විසින් රාජ්ය සවේලා සකොමින් වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 217
ලගන්තිය අනුල සවේලය ශැර යාසම් නිසේදනය නිකුත් රීරීමට කටයුතු කෂ යුතු බලට රාජ්ය සවේලා
සකොමින් වභාල විසින් තීරණය කර ඇති බැවින් ඒ අනුල ඉදිරි කටයුතු සිදුකර මා සලත් දැන්විය යුතුය.
2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග අනුල නල සවේලළ වහථළනයට ලළර්තළ කරන නිධරයන්ද, මුදළශ
නිධරයන්ද, පිළිබල සේ වමඟ ලන ඒ.සවේ/ලළ.වහ.මළ/ 07, වශ ඒ.සවේ/ලළ.වහ.මළ/ 08 ආකෘති මඟින් වහථළන
මළරු ක්රියළත්මක ලන දින සිට මළව 02 ක් ඇතුෂත මළ සලත ලළර්තළ කෂ යුතුය. ඒ වමඟ අදළෂ නිධරයන්
සවේලයට ලළර්තළ කෂ බලට ශළ මුදළශ බලට ලන ලිපිල පිටඳත්ද ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. (ඒ.සවේ/ලළ.වහ.මළ/
05, ශළ ඒ.සවේ/ලළ.වහ.මළ/ 06)
05.
ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ යටසත් මළ විසින් බළ දී ඇති වහථළන මළරු නිසයෝගලට අමතරල
අමළතළං සශෝ සදඳළර්තසේන්තු අභන්තර වහථළන මළරු නිසයෝග යටසත් කිසියේ නිධළරිසයකුට
වහථළන මළරුවීමක් ෆබී තිබුසන් වුලද, සමම වමළසෝචන කමිටු තීරණලලින් ව වංසෝධන ලට යටත්ල
2021.11.12 දිනෆති ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග ක්රියළත්මක විය යුතු බල වෆම ම මෆනවි.

සේ.සේ. රත්නසිරි
සල්කේ
රළජ් සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතළංය

රාජ්ය ස ේ ලා, පළාත්

භා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය

அே சேணலகள், ரகரை ேணபகள் ற்ரம் உள்ளூரட்ேி அணச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකබද්ධ ස ේල අංය

இணைந்த சேணலகள் பிரிவு

නිදහ  චතුරශ්රය, සකොළඔ 07, ශ්රී ංකල.

சுதந்திச் ேதுக்கம், ககரளம்பு

දුරකතන
கதரணயசபேி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதரணயநகல்:(94)

07,

ෆක් 
011- 2692254

Fax

මසේ අංකය
னது இய

COMS/Trans/V/ල. .ම./2022

My No

COMBINED SERVICES DIVISION

இயங்ணக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

ின்னஞ்ேல்:dgcs@pubad.gov.lk

இணைத்தரம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

உது இய

2021.12.10

திகதி:

அணச்சுக்கரின் கேயரரர்கள்
இரஜரங்க அணச்சுக்கரின் கேயரரர்கள்
திணைக்கரத் தணயலர்கள்
ரலட்டச் கேயரரர்கள்
வருடாந் த இடமாற் றங் கள் – 2022
அரச முகாமமத்துவ உதவியாளர் சசமவ அதி உயர் தரம்
சற்படி லிடம் கதரடர்பரன னது ே இயக்கமும் 2021.11.12 ஆந் திகதி கடிதம் மூயரக அனுப்பி
ணலக்கப்பட்டுள்ர 2022 லருடரந்த இடரற்மக் குளலின் முன்கரறிவுகள் ற்ரம் அக்கடிதத்தில்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிடங்கள் ீது தங்கரின் தலரன கலனம் ஈர்க்கப்படுகின்மது.
02.

சற்படி

இடரற்ம

முன்கரறிவுகள்

ேம்பந்தரக

ன்னிடம்

ேர்ப்பிக்கப்பட்ட

லிட

டுத்துணப்புகள் பற்மி அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலின் நணடமுணமலிதிகள் கதரகுதி I இன் XVIII
ஆம் அத்திரத்தின் 211 ற்ரம் 210 ஆகி பிரிவுகளுக்கு அணலரன முன்கரறிவு ீரரய்வு குளலின்
தீர்ரனங்கணர இத்துடன் அனுப்பி ணலத்துள்சரன். இதன் மூயம் சற்ககரள்ரப்பட்ட தீர்ரனங்களுக்கு
கட்டுப்பட்டதரக சசய குமிப்பிடட உத்திசரகத்தர்கள் கதரடர்பியரன னது ே இயக்கமும் 2021.11.12
ஆந் திகதிமம் ககரண்ட கடிதம் மூயரக உத்சதே 2022 இற்கரன லருடரந்த இடரற்மக் கட்டணரிணன
இத்தரல் லிடுக்கிசமன்.
03.

இடரற்மக் கட்டணரகள் கதரடர்பியரன சன்முணமமடுகள்

)அ( இடரற்மக்
சேணலகள்

கட்டணரகள்

கதரடர்பரக

ஆணைக்குளலின்

ற்பரடுகளுக்கிைங்க

அேரங்க

திருப்திணடரத

நணடமுணம
சேணலகள்

உத்திசரகத்தர்களுக்கு

லிதிகரின்

XX

ஆணைக்குளலிடம்

ஆம்

அேரங்க

அத்திரத்தின்

சன்முணமமட்டிணனச்

ேர்ப்பிக்கயரம். சன்முணமமட்டிணன ஒன்ணயன்(Online) முணமில் http://43.224.125.64:7009
ஊடரகவும் அல்யது தங்கள் நிரலனத்தினுடரக இணைத்ணத அணுகுலதற்கு LGN Wi-Fi
லணயப்பின்னணய பன்படுத்துலதரின் http://10.250.1.112:7009 ஊடரகவும் ேர்ப்பிக்க இலும்.
)ஆ(ீரரய்வுக் குளவுக்கு சன்முணமமட்டிணனச் ேர்ப்பித்த உத்திசரகத்தர்கள் ரத்திம் அேரங்க
சேணலகள் ஆணைக்குளலிடம் சன்முணமமட்டிணனச் ேர்ப்பிக்கயரம்.
)இ( சன்முணமமடுகணர ஒன்ணயன்(Online) முணமினுடரக அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலிடம்
ேர்ப்பித்ததன் பின்னர் லன்பிதிண தங்கள் திணைக்கரத் தணயலர்கள் ஊடரக னக்கு
அனுப்பிணலக்கப்படல் சலண்டும். அத்துடன் முணமமட்டில் குமிப்பிடப்பட்ட லிடங்கணர
நிரூபிப்பதற்கரக ேம்பந்தப்பட்ட ஆலைங்கணரமம் இணைத்து அனுப்பிணலப்பீரக.
)ஈ( ேர்ப்பிக்கப்படுகின்ம சன்முணமமடுகள்
ஒன்ணயனில்

(Online)

2021.12.24 ஆம் திகதின்சமர அதற்கு முன்னரகசலர

ேர்ப்பிக்கப்பட

சலண்டுகன்பசதரடு

ேர்ப்பிக்கப்படுகின்ம சன்முணமமடுகள் நிரகரிக்கப்படயரம்.

அத்திகதிக்குப்

பின்னர்

04.

லருடரந்த இடரற்மக் கட்டணர நணடமுணமப்படுத்தல்.

2022 ஆம் ஆண்டுக்கரன இடரற்மக் கட்டணரகள் அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலினரல்
சற்ககரள்ரப்படக்கூடி திருத்தங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதரக அேரங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலினரல்
நிர்ைிக்கப்படும் திகதிிலிருந்து நணடமுணமப்படுத்தப்படும்.
அதற்கிைங்க தங்கள் அணச்ேில்/
கபற்ரள்ர

உத்திசரகத்தர்கள்

திணைக்கரத்தில் /நிரலனத்தில் சேணலரற்ரகின்ம /இடரற்மம்
உரி

திகதிில்

புதி

சேணல

நிணயங்கரில்

கடணகணர

கபரரப்சபற்கத்தக்கதரக பிதிமட்டு அலுலயர் லரும்லண தடுத்துணலக்கரல் லிடுலிக்க நடலடிக்ணக
டுக்குரர அமிலிக்கின்சமன். லருடரந்த இடரற்ம கட்டணரகரன்மின் படி இடரற்ம கட்டணரண
கபற்ரள்ர அலுலயர் ஒருலர் புதி சேணல நிணயத்துக்கு லருணக தரல் இருக்குிடத்து அவ்லலுலயர்
இடரற்மம் கேய்ப்பட்ட திணைக்கரத்தின்/ சேணல நிணயத்தின் தணயலரினரல் அேரங்க சேணல
ஆணைக்குளலின் நணடமுணம லிதிகரின் 217 பிரிலிற்கண அலுலயர் தரனரகசல பதலிண லிட்டு
லியகிதரக கருத சலண்டுகன அேரங்க சேணல ஆணைக்குள தீர்ரனித்திருப்பதரல் அதற்கண
நடலடிக்ணக

டுத்து

கட்டணரக்கிைங்க
லிடுலிக்கப்பட்ட

அதுப்பற்மி
சேணல

னக்கு

அமிலித்தல்

நிணயங்களுக்குச்

உத்திசரகத்தர்கரினதும்

சலண்டும்.

2022 லருடரந்த இடரற்மக்

ேமூகரிக்கின்ம

லிபங்கணர

இத்துடன்

உத்திசரகத்தர்கரினதும்
இணைக்கப்பட்டுள்ர

இ.சே/ல.இ.ர/07 ற்ரம் இ.சே/ல.இ.ர/08 ரதிரிப் படிலங்கள் மூயரக இடரற்மம் நணடமுணமக்கு
லரும் தினத்திலிருந்து 2 ரதத்திற்குள் னக்கு அமிக்ணகிடல் சலண்டும். அத்துடன் ேம்பந்தப்பட்ட
உத்திசரகத்தர்கள் சேணலக்குச் ேமூகரித்தணக்கரன ற்ரம் லிடுலிக்கப்பட்டணக்கரன கடிதங்கரின்
பிதிகணரமம் ேர்ப்பித்தல் சலண்டும். )இ.சே/ல.இ.ர/05 ற்ரம் இ.சே/ல.இ.ர/06)
05.
லருடரந்த இடரற்மங்கரின் கீழ் ன்னரல் லறங்கப்பட்டுள்ர இடரற்மக் கட்டணரக்கு
சயதிகரக அணச்சு அல்யது திணைக்கர உள்ரக இடரற்மங்கரின் கீழ் லசனும்
உத்திசரகத்தர்களுக்கு இடரற்மம் கிணடத்தரலும்இந்த ீரரய்வுக்குளக்கரின் தீர்ரனங்கரியரன ,
கட்டுப்ப திருத்தங்களுக்குட்டதரக 2021.11.12 ஆம் திகதி இடரற்மக் கட்டணர நணடமுணமப்படுத்தல்
சலண்டுகன்பணதக் கருத்திற் ககரள்வீரக.

ஒப்பம்./ சஜ.சஜ. த்னேிமி
கேயரரர்
கபரது சேணலகள், ரகரை ேணப௧ள் ற்ரம் உள்ளூரட்ேி அணச்சு

ˡ˫ˉɕ˳˦ʢˣ˫˚˨˫Ʈ˦˝˫˧˫˚˨˫Ʈ˚˫ˢ˘ʯ˞˫˔ɕ˫ʭˤˠ

ܦ῀ܾܥܸܝܡܱܛܱܦ῀ܛܭܸܝܷܝܨιᾠΆ῀ܓᾧܱܨܦܸܲܝᾲᾆ
Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ˁ˨˞˒˫ˁˡ˒˳˦ʢˣ˫ʯǝ˳ɹʢƝˠ
ʯǩ
ʯʭˁˠ

ˁ˫Ɯː ˉ˫Ưˁ˧ˬǿǩȼ˚Ʈ
ʯʭˁˠ
ʯʭˁˠ

2022

ˣ˫ə˥ˮˁ˦˪˕˫˘˞˫ˡˬ˦˞˫˳ˢ˫˪ˇ˘˔˯ˡ˒
˘˞

˳ɹʢƝˠ

ˣə˔˞˫˘˳˦ʢˣ˫˦˪˕˫˘ˠ

˘ˣ˳˦ʢˣ˫˦˪˕˫˘ˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫˳ˣǦˢ˖˳˦ʢˣ˫
˦˪˕˫˘ˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫ưˡ˒

1.

20181 196780700122 ˚Ǧǧˢ˞˧˃˞ˡ˫˨ˢ˫˳Ę SUPRA ˳˧ʤ˞˫˃˞ȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ
˞ɢɣˁ˫ě˒˳˦ʢˁˡ

ʯȴˠ˫ˇ˘ˠʳŻˁˢ
˳˘ʣ˧ˬˁ

2.

20185 737131335v

ŐŐĚ˔˫˘˫ɣǨˇǦǖƯˢˁ SUPRA ʳːȼ˳ˁʣ˞˦˫ɜ˦˪ˉ˘ˡ˫ɢ
Class ˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

ʯȴˠ˫ˇ˘ˠʳŻˁˢ
˳˘ʣ˧ˬˁ

3.

20187 840931838V

ǎ˳Ǧˤ˪ʈˡʭ˃ʆɜˣə˗˘

SUPRA ˁˢˣ˫˘ȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘ˠʳŻˁˢ
˳˘ʣ˧ˬˁ

4.

20191 198367200598 ˡʭˉˢ˫˦Őˣǧ

SUPRA ûɜʱɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘ˠʳŻˁˢ
˳˘ʣ˧ˬˁ

5.

20192 807920308v

ˣɐ˳úʻȼˉˠʈǦ˖ˡ

SUPRA Ğ˫Ⱦˠǧˣ˫˦˦˧ʳǎûɝȼ
Class ˧˫˳˃ʣː˘ˬęɣǖˣɕ
ˁə˞˫Ǧ˔ȝˣə˗˘ˡ˫ˉɕ
ʯ˞˫˔ɕ˫ʭˤˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘ˠʳŻˁˢ
˳˘ʣ˧ˬˁ

6.

10898 638492776V

ƌʻļʻ˦˪ȟˠ˫ǧ

SUPRA ˣ˘˦ʭˡú˥˒
Class ˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

ˣ˘Őɫ˦ʭˡú˥˒
˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫ˁˡ˳˘ʣ˞ˬ˔

7.

10898 708321583V

˳úŐɓźˉˠƯ˦˪˦

SUPRA ˣ˘Őɫ˦ʭˡú˥˒
Class ˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

ˣ˘˦ʭˡú˥˒
˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫ˁˡ˳˘ʣ˞ˬ˔

8.

10899 196615101273 ʻȼːȩ˖ˠ˫ˣʭˤ

SUPRA ʯƱˡɣˠȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ ˞˫˔ˡǎ˦˪Ƶú˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ

9.

10899 642440349V

ʼʻ˦˪ʯƱ˳ˁʤˡˢ

SUPRA Ư˧˳˃ʣːȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ ʯƱˡɣˠȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ

10 .

10899 745452523V

ːȩʻȼʼʇǎ˦˫˘˫ˠˁ

SUPRA ˞˫˔ˡǎ˦˪Ƶú˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ

_Combined Services Transfer Unit & Combined Services Information Technology Unit

Ư˧˳˃ʣːȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ
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ˣ˫ə˥ˮˁ˦˪˕˫˘˞˫ˡˬ˦˞˫˳ˢ˫˪ˇ˘˔˯ˡ˒
˘˞

˳ɹʢƝˠ

ˣə˔˞˫˘˳˦ʢˣ˫˦˪˕˫˘ˠ

˘ˣ˳˦ʢˣ˫˦˪˕˫˘ˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫˳ˣǦˢ˖˳˦ʢˣ˫
˦˪˕˫˘ˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫ưˡ˒

11 .

10900 716683818V

ʯɞƝ˳əƟˁ˫

SUPRA ˞˫˔ˡȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ

ûɜǦ˖Țʑɢˣˬɢˢ
ȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ

12 .

10900 830660054V

ʰəŐʼʻǦý˞˫ˡ

SUPRA ûɜǦ˖Țʑɢˣˬɢˢ
Class ȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˞˫˔ˡȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ

13 .

10901 758631206V

˳úʇʻǦȫȝ˘˫Ǧǐ

SUPRA ˡƮ˘Țˡˡ˜ə˦ʭˣə˗˘
Class ȝ˫˳Ǌɵˠˁ˫əˠ˫ˢˠ

ˡƮ˘Țˡ˔˫ú˥˒ɪ˖ɕ˫ˢˠ

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ

14 .

10901 772433948V

ːȩʼșʰəʯ˞ˡŐˣ

SUPRA ˡƮ˘Țˡ˔˫ú˥˒ɪ˖ɕ˫ˢˠ ˡƮ˘Țˡˡ˜ə˦ʭˣə˗˘
Class
ȝ˫˳Ǌɵˠˁ˫əˠ˫ˢˠ

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ

15 .

10902 671033256V

ȫʻȼˣ˦Ǧ˔ý˞˫ˡ

SUPRA ˜Ɯː˫ˡ˳ˣˢˁ˲ɿˁə˞
Class ˚ə˳ɏ˥˒˧˫˦ʭˣə˗˘
˞˗ɕ˦˪˕˫˘ˠ

˧ɢǐȼȿɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ
˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫ˁˡ˳˘ʣ˞ˬ˔

16 .

10902 733510021V

ɫʼșʰəʻ˦˪˳˚˳əˡ˫

SUPRA ˜Ɯː˫ˡ˳ˣˢȝ˫˳Ǌɵˠ
Class ˣ˫ɜ˞˫ə˃ʯ˗ɕú˥
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˜Ɯː˫ˡ˳ˣˢˁ˲ɿˁə˞
˚ə˳ɏ˥˒˧˫˦ʭˣə˗˘
˞˗ɕ˦˪˕˫˘ˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫ˁˡ˳˘ʣ˞ˬ˔

17 .

10902 736830698V

ȫʼʼʼ˳˜ʤ˃ȿˣ

SUPRA ʱɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˜Ɯː˫ˡ˳ˣˢȝ˫˳Ǌɵˠ
ˣ˫ɜ˞˫ə˃ʯ˗ɕú˥
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫ˁˡ˳˘ʣ˞ˬ˔

18 .

10902 747393567V

ƌŐʴȝ˘˫Ǧǐ

SUPRA ˣˬɢˢˣ˫ˠȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ ʱɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʯȴˠ˫ˇ˘˫ˁˡ˳˘ʣ˞ˬ˔

19 .

10903 795351159V

˳úʼʼý˞˫ˡʆʭ˧

SUPRA ˡˉ˳ɏȿǖ˒
Class ˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

˳ˣ˘˦ú˳˘ʣ˞ˬ˔

20 .

10904 698131837V

ːȩʻȼʯɐɪĀ˞ʉɜˠ

SUPRA ʰ˒˞ƍˣˁ˫əȽˁɪ˖ɕ˫ˢˠ ǧˁˣˬˡŹˠȝ˫˳Ǌɵˠ
Class
˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

˳ˣ˘˦ú˳˘ʣ˞ˬ˔

21 .

10904 760962635V

ʻʻļʻȼʰəʯ˳ȩˡƮ˘

SUPRA ǧˁˣˬˡŹˠȝ˫˳Ǌɵˠ
Class ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʰ˒˞ƍˣˁ˫əȽˁɪ˖ɕ˫ˢˠ

˳ˣ˘˦ú˳˘ʣ˞ˬ˔

22 .

10905 658102257V

ʰəŐƌȫˡ˫ˉ˚ú˥

SUPRA ˁ˭˃ɢˢˡ˜ə˦ʭˣə˗˘
Class ȝ˫˳Ǌɵˠˁ˫əˠ˫ˢˠ

ˁ˭˃ɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ

_Combined Services Transfer Unit & Combined Services Information Technology Unit

ˡ˫ˉɕ«˳˦ʢˣ˫˚˨˫Ʈ˦˝˫˧˫
˚˨˫Ʈ˚˫ˢ˘ʯ˞˫˔ɕ˫ʭˤˠ
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23 .

10905 818552181V

ȫɓʻǦǧ˦ʭ˦ˢ˫

SUPRA ˁ˭˃ɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ ˁ˭˃ɢˢˡ˜ə˦ʭˣə˗˘
Class ˁ˫əˠ˫ˢˠ
ȝ˫˳Ǌɵˠˁ˫əˠ˫ˢˠ

_Combined Services Transfer Unit & Combined Services Information Technology Unit

˦˪˕˫˘˞˫ɞˣʯˣˢʭěˁˡ˘
ˢǏ
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