
 
 
 

 
 

 

 

 

 
  
  මගේ අංකය   ඔගේ අංකය දිනය 

  எது இ :    உநது இ : திகதி :       

  My No    Your No Date 

   

அமநச்சுக்கின் செனார்கள் 

நாகாண ிபதந செனார்கள் 

திமணக்கத் தமவர்கள் 

 

அபெ செமவனிலிருந்து ீக்கப்ட்ட, நீண்டும் அபொங்க செமவனில் ஆட்செர்ப்புச் 

செய்னப்டக் கூடாத உத்திசனாகத்தர்கள் ற்ின விபம் 
 

நத்தின அபெ செமவனிலிருந்து நற்றும் நாகாண அபெ செமவனிலிருந்து ீக்கப்ட்ட, நீண்டும் அபெ 

செமவக்கு ஆட்செர்ப்புச் செய்னப்டக் கூடாத உத்திசனாகத்தர்கள் சதாடர்ில் ின்வரும் அட்டவமண 

சாருத்தநா டவடிக்மககம எடுப்தற்காக சவினிடப்டுகின்து.  

 

ஒப்ம்/. ெந்த குநாபெிங்ஹ 

தாப் ணிப்ார் ானகம்  

 

த ொலைபபசி : 0112-961296 

த ொலைநகல் : 0112-961296 

மின்னஞ்சல் : ade-iii@pubad.gov.lk 

 

அட்டவமண இ: 01 - சதாடர் இ: 01 முதல் 85 வமப - நத்தின அபெின் உத்திசனாகத்தர்கம 

கமிபற் ட்டினலில் செர்த்தல்   
 

அட்டவமண இ: 02 - சதாடர் இ: 01 முதல் 324வமப - நத்தின அபெின் உத்திசனாகத்தர்கம 

கமிபற் ட்டினலில் செர்த்தல் 
 

அட்டவமண இ: 03 - சதாடர் இ: 01                           - நீண்டும் அபெ செமவனில்  இமணக்  

-கப்ட்ட உத்திசனாகத்தர்கம 

கமிபற் ட்டினலில் இருந்து 

ீக்குதல் 
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Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
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த ொட

ரிலக்க

ம்

முழுப் தெயர்

அமைச்சு / 

திமைக்களம் / 

சேமை நிமலயம்

முகைரி

ச சிய 

அமடயொள 

அட்மட 

இலக்கம்

ெ வி

ஏச னும் ஒரு 

சேமைக்கு 

உரித்துமடய ொ

யின் அச் சேமை

சேமைக்கு 

இமைந்  

திகதி

சேமைமய

 

முடிவுறுத்

திய திகதி

சேமைமய 

முடிவுறுத்துை ற்

கொன கொரைம்

சேமையிலிருந்து 

ெ வி நீக்கம் 

தேய்யப்ெட்ட ொயி

ன் அ ற்கொன 

கொரைம்

1 அதிகாரி 

முதியன்ஸேலாஸக 

இஸ ாஷணீ 

அனுபமா அதிகாரி

ஸேசிய கணக்காய்வு 

அலுவலகம்

96/1, கஜநெக்கம, 

ரிதீநபதி எல்ல, 

மஹவ

847953101V கணக்காய்வு 

பரிஸ ாேகர் II

கணக்காய்வு 

பரிஸ ாேகர் 

ஸ வவ

2017.04.03 2019.12.20 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

2 ஆகஸ கம 

யமன்லாஸக அமல்

 சிவைச் ாவல 

திவணக்களம் - 

புதிய நமகசின் 

சிவைச் ாவல

71/1/B, 

அம்பலன்வத்ே,

அடகலன்பன்ன

920552609 V காவலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2018.10.08 2018.10.15 புதிய 

ஆட்ஸ ர்ப்பிற்கான 

பயிற்சியின் 

பின்னர் 2018.10.15 

ஆந் திகதி முேல் 

ஸ வவக்கு 

 மூகமளிக்கவில்

வல.

3 இருேயோ ன் 

ந பஸ்டியன் ஸலாகு

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

விவ ாயப் 

பாட ாவல, 

ப ந்ேன்.

அரிப்பு ஸமற்கு, 

சிலாவதுவ , 

மன்னார்.

920813356V நகாத்ேர் திவணக்கள 

ரீதியான

2018.03.02 2018.09.22 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

4 இஷா ா மதுஷானி 

குமாரி ரூபசிங் 

குணவர்ேன

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம்  - 

அகுணநகாலநபல

ஸ்ே சிவைச் ாவல

இல. 26,

07 கட்வட, 

மல்கல்ல,

ேங்கல்ல,

936721460V சிவைச் ாவலத் 

நபண் காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2017.11.27 2019.06.09 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

ைத்திய அரே சேமையிலிருந்து நீக்கப்ெட்ட அரே சேமைக்கு ஆட்சேர்ப்புச் தேய்யப்ெடக் கூடொ  உத்திசயொகத் ர்களின் விெரங்கள்

அட்டைமை இலக்கம் 01
2023-I குறிப்புப் பத்திரம்



5 இஹல நகே  

ருவன்  ம்பத் 

இஹலநகே 

விவ ாயம் 

திவணக்களம், அ   

பண்வண, 

நபாலன்னறுவவ.

இலக்கம்: 199, அ   

பண்வண, 

மஹாஇலுப்பல்லம.

813313090V ட க்டர் இயக்குெர் 

III

திவணக்கள 

ரீதியான

2012.12.03 2017.11.02 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

6 உடத்ஸே நகே  

 த்ொயக 

முதியன்ஸேலாஸக 

ஸஹமந்தி ேம்மிகா 

 த்ொயக

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

இயற்வக வள 

முகாவமத்துவ 

நிவலயம், 

ஸப ாேவன.

இலக்கம்: 2/35, 

நேன்னஸஹன, 

ஜம்புகஹபிடிய.

797203050V நிகழ்ச்சித்திட்ட 

உேவியாளர்

இவண ஸ வவ 2006.02.27 2018.07.26 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

7 உதுமாநலப்வப 

முஹம்மது உவவஸ்

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம்  - 

யாழ்ப்பாண 

சிவைச் ாவல

176, அலயாடிபாவே, 

ஏைாவூர் -2B

840701948V சிவைச் ாவல  

ஸமாட்டார் வாகனச் 

 ா தி

திவணக்கள 

ரீதியான

2019.06.03 2019.08.15 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

8 ஏகொயக 

முதியன்ேலா 

நகே  இசுரு 

அஞ் ன ஏகொயக

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

ேல்நேன 

சிவைச் ாவல

இலக்கம் 52/1, 

முவன்நேணிய, 

மாத்ேவள

931792253V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2014.11.26 2019.08.21 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

9 கபு நவல 

கங்கானம்ஸக 

 ந்தியா காமிணி ே 

அல்விஸ்

விவ ாயம் 

திவணக்களம்  

(ோவ  இனவிருத்தி 

வளங்கள் 

நிவலயம்) , 

கன்நனாருவ

7/16, 

ஸ ாஸ்மன்ட் 

பிஸளஸ்,

ஸஜார்ஜ்  ே சில்வா 

மாவத்வே,

கண்டி

747721947V நிகழ்ச்சித்திட்ட 

உேவியாளர் 

(விவ ாயம்)

இவண ஸ வவ 2006.01.17 2013.09.23 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

10  கபுருகமுவ நலாகு 

ஆ ச்சிஸக ோ கா 

நிஷாதி பத்மசிரி

ஸேசிய கணக்காய்வு 

அலுவலகம்

562/26,

பிரீடம் பார்க், 

ேல்தியாவல, 

அதுருகிரிய.

198186604028 முகாவமத்துவ 

ஸ வவ 

உத்திஸயாகத்ேர்  II

முகாவமத்துவ 

ஸ வவ 

உத்திஸயாகத்ேர்  

ஸ வவ

2005.07.01 2021.03.30 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்



11 களுேன்திரிஸக 

இந்திகா பீரிஸ் 

ேயா த்ன

விவ ாயம் 

திவணக்களம், 

விவே 

அத்ோட்சிப்படுத்ே

ல் ஸ வவகள், 

நகாழும்பு.

இல: 04,

 க்ஸபாதி 

மாவத்வே, 

குலதுங்க வீதி, 

பானதுவ 

748121234V விவ ாய 

ஆஸலா கர் III

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2000.05.02 2016.06.30 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

12 குண த்தினம் 

ென்ேனீ

விவ ாயம் 

திவணக்களம், 

அ சின் பண்வண, 

ப ந்ேன்.

சுதுமவல கிழக்கு, 

அ  டி ஒழுங்வக, 

மானிபாய், 

யாழ்ப்பாணம்.

865342357V விவ ாய 

ஆஸலா கர் III

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2012.08.02 2015.07.02 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

13 குலதிலக 

அத்ேனாயக 

முேலிஸக திலக த்ன

ஸேசிய கணக்காய்வு 

அலுவலகம்

157,

கலடுவாவ, 

கலநகடிஸஹன.

660782958V அலுவலக 

உேவியாளர் ஸ வவ 

 (விஸ ட)

அலுவலக 

உேவியாளர் 

ஸ வவ

1994.12.02 2020.02.13 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

14 ஸகாோநகாட 

ஆ ச்சிஸக லலித் 

குமா 

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

களுத்துவ  

சிவைச் ாவல

44/3,ஶ்ரீ சுமங்கல 

வீதி, ெல்லூருவ, 

பானதுவ 

681280804V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

1998.09.01 2019.01.30 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

15  ஸகாஷலீ  மந்திகா  

ஸஹவாவிோ ண

ஸேசிய கணக்காய்வு 

அலுவலகம்

இல. 37, ஜலாஷய 

வீதி, இ த்தினபுரி

896021168V கணக்காய்வு 

பரிஸ ாேகர் II

கணக்காய்வு 

பரிஸ ாேகர் 

ஸ வவ

2017.04.03 2020.03.10 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

16 ஸகானதுவஸக 

ஷி ானி  நபஸ  ா

மனிேவலு மற்றும் 

ஸவவலவாய்ப்பு 

திவணக்களம்

முேலாம் ஒழுங்வக, 

ஜயத்திபு , 

குருஸனகல

716712907V மனிேவலு 

ஸமம்பாட்டு 

உேவியாளர்

இவண ஸ வவ 2005.07.15 2014.08.06 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

17  ந்தி ஸ க  

முேலிஸக இசுரு 

பிரியங்க  

 ந்தி ஸ க 

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம்  - 

நவலிகட 

சிவைச் ாவல

ஸகான்நகாட,  

நோ வக

912451364V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2015.06.08 2019.07.06 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

18 ஜயலத்  ாலலாஸக 

உோ  லக்ஷான் 

ஜயலத்

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

நவலிகட  

சிவைச் ாவல

இலக்கம் 227, 

ஸபாேஸல 

இஹலகம, 

அஸபபுஸ்ே

932772132V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2015.06.08 2019.03.08 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்



19 ஜயசிங்க 

ஆ ச்சிலாஸக 

நிலந்ே குமா 

சிவை ாவலத் 

திவணக்களம்  

ேளுநபாே 

சிவைச் ாவல

851,

நகா நகாளுவ, 

பன்னல

880131400V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2012.09.20 2019.11.04 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

20 ஜஸ த்து லியனஸக 

ெதீஷானி  ங்கிகா ே 

சில்வா

விவ ாயம் 

திவணக்களம்-

ஸேசிய விவ ாயம் 

ேகவல் நிவலயம் 

நோடர்பாடல் 

நிவலயம், 

கன்நனாருவ.

109/2,  

ஸலவலல்லவீதி, 

கண்டி.

786811945V விவ ாய 

ஆஸலா கர் I

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2005.08.01 2018.10.01 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

21 ஜூட் நஜ ாட் 

ஸ்டிரிக்

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் -  

நபாலன்னறுவ 

சிவைச் ாவல

1/42,

8 ஆம் குறுக்கு வீதி, 

கூலாவடி, 

மட்டக்களப்பு

870852070V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2015.06.08 2019.01.14 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

22 ஸஜா ப் ஆன் ஸமரி 

நஜஸ்மின்

பி ஸே  ந யலகம், 

 ம்மாந்துவ 

6/129,             

ந ாரிக்கல்முவன, 

 ம்மாந்துவ 

697373292X கி ாம 

உத்திஸயாகத்ேர்

கி ாம 

உத்திஸயாகத்ேர் 

ஸ வவ

1999.01.13 2011.09.10 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

23 நடனிஸ்டர் 

சுஸ ந்தி ொத் 

பி ஞா த்ன 

ேனன்சூரிய

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம்  - 

நவலிகட 

சிவைச் ாவல

126, 

பபந ந்ேவடக்க ஸகா
ட்வடநகாட

762622998V சிவைச் ாவல  

ஸமாட்டார் வாகனச் 

 ா தி

திவணக்கள 

ரீதியான

2019.06.03 2019.07.18 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

24 ேருஷ தில்ஷான் 

அந்ே வீ 

கட்டிடங்கள் 

திவணக்களம்

101B,

கிவுல, லுணும, 

அம்பலன்நோவட

972740390V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2017.11.01 2018.06.04 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

25 திலகசிங்க ெலீன் விவ ாய 

திவணக்களம்- 

விவே மற்றும் 

ெடுவகப் நபாருள் 

அலுவலகம், 

படஅே

11/6,

குடாநகாட, 

காரியமடித்ே.

841302818V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2018.11.16 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்



26 ஸேமிஸ்லாஸக 

நிர்மலா நிலந்தி 

பிரியேர்ஷனீ

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

ஸேசிய ோவ  

ேடுப்புக் காப்புச் 

ஸ வவ, கட்டுொயக

வலவ்வத்ே, 

நவல்லவாகா , 

மாேம்ஸப.

747721840V நிகழ்ச்சித்திட்ட 

உேவியாளர் 

(விவ ாயம்)

இவண ஸ வவ 2005.07.31 2015.11.26 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

27 ேமகஹ நகே  ருசி  

நுவன்கி 

ஸ னாொயக

நபாலிஸ் 

ேவலவமயகம்

நோடகமுவ, 

கிரிகல்நபாத்ே, 

பலாபத்வல.

907934136V முகாவமத்துவ 

ஸ வவ 

உத்திஸயாகத்ேர் III

முகாவமத்துவ 

ஸ வவ 

உத்திஸயாகத்ேர்  

ஸ வவ

2018.05.15 2018.05.24 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

28 ேவடஸக தில்ஹானி 

இஸனாகா  மந்தி 

நபஸ  ா

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பி தி மாகாண  

விவ ாய 

பணிப்பாளர் 

அலுவலகம், 

நுவந லியா.

கிரீன் ஹவுஸ் 

ஸ்ஸடட்,

ொ வில,  

நகாஸ்வத்ே, 

லுணுவில ஊடாக

716961737V விவ ாய 

நோழிற்பாட்டு 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 1999.05.17 2011.12.01 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

29 திப்பிடி விோனஸக 

 ஞ்சீவ புபுது குமா 

விவ ாயம் 

திவணக்களம்- 

விவ ாயக் கல்லூரி,

லபுதூவ.

234, 

உதியநகாடவத்ேொ

கியாநேணிய.

852253231V அபிவிருத்தி 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 2013.05.02 2017.10.27 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

30 திோொயக 

முன்யன்ஸேலாஸக 

நிலங்க ஸஹஷான 

ஜயஸ க 

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

விரிவாக்கல் 

மற்றும் பயிற்சி 

நிவலயம், 

ஸப ாேவன.

இலக்கம்:22, 

ஸலவலல்ல வீதி, 

கண்டி.

793533420V விவ ாய 

ஆஸலா கர் III

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2005.08.02 2017.11.22 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

31 ேனுஷ்க நிேல் 

பண்டா 

விவ ாய 

திவணக்களம், 

விவே 

அத்ோட்சிப்படுத்ே

ல் ஸ வவகள், 

கன்நனாருவ.

உடுநவல, 

நேல்நேணிய.

801430740V அ   முகாவமத்துவ 

உேவியாளர் III

முகாவமத்துவ 

உேவியாளர் 

ஸ வவ

2008.09.01 2016.12.26 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்



32 ொனாயக்கா  

ஜாநகாடஸக 

லக்ஷ்மன் 

பிரியேர்ஷன

சிவைச் ாவல 

திவணக்களம் - 

நபாலன்னறுவ 

சிவைச் ாவல

இல.41,

மஹவத்ே, 

ேலாவ,வது ப, காலி

842862460 V ஸமாட்டார் வாகன 

 ா தி

திவணக்கள 

ரீதியான

2019.06.03 2019.07.14 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

33 நுவ  

விோஸனலாஸக 

அ ங்க ொமல் 

விஸஜ த்ன

சிவைச் ாவல 

திவணக்களம் - 

புதிய நமகசின் 

சிவைச் ாவல

கந்ஸேநமே கம, 

நகாஸ்நேணிய

903260327V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2017.11.27 2019.07.10 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

34 ப ண ஸஹவஸக 

பிஸ மசிரி

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

விவே பண்வண, 

படஅே.

488/1, வாடியநகாட, 

 த்ன.

591022717V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2019.04.30 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்

35 ப பிடிஸய நகே  

 ஷ்மி லங்கா 

பிஸ ம த்ன

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

முன்ஸனற்ை 

கண்காணிப்பு 

மற்றும் 

மதிப்பீட்டுப் பிரிவு, 

ஸப ாேவன.

98/2, சியபலாபிடிய, 

நேவ கம்நபால, 

மாவனல்வல.

846000151 V அபிவிருத்தி 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 2013.02.27 2019.04.22 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

36 நபடிகிரி 

ஸகா லலாஸக 

ஷந்திம அநுருந்ே

 சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

களுத்துவ  

சிவைச் ாவல

நவஸலநகவத்ே, 

நபலவத்ே,

மதுகம

840973727V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2008.12.29 2019.02.27 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

37 பியதி கமஸக அமில 

நுவன் ேயா த்ன

சிவைச் ாவல 

திவணக்களம் - 

புதிய நமகசின் 

சிவைச் ாவல

விஜய,

 ாகலகந்ே,

அலவ்வ

902040080V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2015.06.08 2019.09.10 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

38 புஷ்ப குமாரி 

கருணாதிலக

விவ ாயக் கல்லூரி, 

குண்ட ாவல

இல: 22,                  

மீகணுவ வீதி, 

அம்பிடிய

687400577V விவ ாய 

நோழிற்பாட்டு 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 1999.05.17 2010.09.05 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்



39 பிரீதிகா தில்ருக் ஷி 

விஸஜதுங்க

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

ஸேசிய ோவ  

ேடுப்புக் காப்புச் 

ஸ வவ, கட்டுொயக

151 ஏ,

எலபிடிவல,

 ாகம.

745893686V அ   முகாவமத்துவ 

உேவியாளர் II

முகாவமத்துவ 

உேவியாளர் 

ஸ வவ

1996.03.05 2014.09.19 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

40 படுநகாட 

புஸ்ேபிடிஸய  

நகே  வ ந்ே 

ஸகாலிந்ே குமா 

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

பழப் பயிர் 

ஆ ாய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

நிவலயம், 

கன்நனாருவ.

66/1/ஏ,

படுநகாட வடக்கு, 

படுநகாட.

872063190V  ா தி III வாகன  ா தி 

ஸ வவ

2013.06.24 2017.11.15 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

41 பந்ஸேகம ஆ ச்சிஸக 

கசுன் ஷிந்ேக 

அஸபஸ க 

சிவைச் ாவல  

திவணக்களம்  - 

பூஸ்ே 

சிவைச் ாவல

மஹநகாட, 

ஸஹநகாட, பூஸ்ே

901851484V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2012.11.12 2019.04.29 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

42 நபன்னஸக நகே  

ஷம்பா குமாரி

பி ஸே  ந யலகம், 

களணிய

73/ஏ, புவக்கஹலந்ே 

வீதி, 

நஹய்யன்துடுவ

707501898V முகாவமத்துவ 

உேவியாளர்

முகாவமத்துவ 

ஸ வவ 

உத்திஸயாகத்ேர்  

ஸ வவ

1991.04.01 2018.09.20 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

43 பன்நனநஹக  

முதியன்ஸேலாஸக 

 ந்தி ாவதீ

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

நிவலஸபைான 

விவ ாய ஆ ாய்ச்சி 

நிவலயம், மாகது .

06,

ஜயசிரிகம,

பன்னல.

758204450V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2019.06.13 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்



44 பாலசூரிய 

ஆ ச்சிஸக நிஷாந்தி 

குணபால

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

உேவி  விவ ாய 

பணிப்பாளர் 

அலுவலகம், 

ருவன்நவல்ல.

பீ.ஜீ.ஏ. ஸ்ஸடார்ஸ் 

நபாறுப்பு, 

மாகம்மன, 

ருவன்நவல்ல.

708481386V விவ ாய 

நோழிற்பாட்டு 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 1999.05.17 2015.11.02 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

45 மஞ்சுல பி  ாத் 

ஏகொயக

விவ ாய 

திவணக்களம்- 

விவே மற்றும் 

ெடுவகப் நபாருள் 

அலுவலகம், 

படஅே

வதுகந்ேவா , 

கலாவ, 

காரியமடித்ே.

760884456V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2018.11.14 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்

46 மஞ்சுலா சுபாஷிணி 

குமாரி அம ஸகான்

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

விவே மற்றும் 

ெடுவகப் 

நபாருட்கள் 

அபிவிருத்தி 

நிவலயம், 

ஸப ாேவன.

மதுபாய, லுணுகம, 

ஸஹாடியாநேணிய,

கம்நபால.

826061839V அபிவிருத்தி 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 2013.06.24 2018.06.05 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

47 மடவல லியனஸக 

 ஜித் ஸ ாஹிே

பி ஸே  ந யலகம், 

திம்பிரிகஸ்யாய

625/25,

யுனிக் கார்டன்ஸ்,  

ஸகாவின்ன 

மாவத்வே, 

அதுருகிரிய

611260210V கி ாம 

உத்திஸயாகத்ேர்

கி ாம 

உத்திஸயாகத்ேர் 

ஸ வவ

1987.01.01 2005.11.06 ஸ வவயிலிருந்து 

பேவிநீக்கம் 

ந ய்ேல்

இலஞ் க் 

குற்ைச் ாட்டின் 

அடிப்பவடயில்

48 வமக்கல் 

சுஸபஸ் ாஜா 

சுஜிகான்த்

சிவைச் ாவல 

திவணக்களம்  - 

திருஸகாணமவல 

சிவைச் ாவல

580,

பி தீபாகா  வீதி, 

பாலமீன்மடு, 

முகத்துவா ம், 

மட்டக்களப்பு

903581530V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2015.06.08 2019.09.20 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

49 மஹலியனஸக 

ஹங்சினீ ோரிகா 

ந வ்வந்தி

பி ஸே  ந யலகம், 

நிவிதிகல

யக்நேஹிவத்ே, 

நககுலாநகாட, 

நிவிதிகல

905962353V கி ாம 

உத்திஸயாகத்ேர்

கி ாம 

உத்திஸயாகத்ேர் 

ஸ வவ

2015.01.15 2019.03.27  பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்



50 மாே ஸக பிரியாஜி 

ஶ்ரீ ஸ ாம த்ன

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

உேவி  விவ ாய 

பணிப்பாளர் 

அலுவலகம், 

அம்பிலிபிடிய.

இலக்கம்: 1/8,  

பு ாண வீதி, 

மஹ கம.

678262781V விவ ாய 

நோழிற்பாட்டு 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 1999.05.21 2016.01.26 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

51 மிடிநபாலஸக 

கீர்த்தி பத்மகுமா 

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

நகாழும்பு மறியல் 

சிவைச் ாவல

இலக்கம் 173/1/டீ, 

சியஸன வீதி, 

கம்பஹ

693650348V சிவைச் ாவல ாநஜ

ன்ட்

திவணக்கள 

ரீதியான

1992.03.09 2019.05.07 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

52 மிரியகல்ல 

பதி னஸக 

ென்ோவதி

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

விவே பண்வண, 

அம்பலன்நோவட.

பலுகஸ்நகாநடல்ல, 

அம்பலன்நோவட

587541419 V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2019.04.29 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்

53 மீ ாநலப்வப 

முஹம்மட்  ாலிம்

பி ஸே  ந யலகம், 

 ம்மாந்துவ 

62பீ,

எஸ்மான் வீதி, 

 ாய்ந்ேமருது 05.

580020763V கணனி ே வுப் 

பதிவு இயக்குெர்

இலங்வக 

ேகவல்  

நோடர்பாடல் 

மற்றும் 

நோழில்நுட்பச் 

ஸ வவ

1991.09.06 2005.09.27 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

54 முணசிங்ஹஸக 

கபில  மிந்ே

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

விவே உற்பத்திப் 

பண்வண, 

மித்நேணிய.

லிேநகாடவத்ே, 

கார்ய மடித்ே.

761554538V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2018.11.14 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்

55 முதுகமுவ கமஸக 

தில்கா ஷிஸ ாமனீ 

கமஸக

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பீவடொசினி  

பதிவாளர் 

அலுவலகம், 

நகஸடஸப.

இலக்கம்: 74, 

வடக்கு மாத்ேவள, 

கவுடுநபநலல்ல, 

கண்டி

716132528V விவ ாய 

நோழிற்பாட்டு 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 1999.10.01 2014.02.10 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்



56 ஸமனகா இந்தீவரி 

ஜயதிலக

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பூங்கனியியல் பயிர் 

ஆ ாய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

நிவலயம், 

கன்நனாருவ.

26/1, ஹியா ாபிடிய, 

ஹந்நேஸ்ே.

836672020V நோழில்நுட்ப 

உேவியாளர்

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2014.01.01 2018.03.29 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

57 யக்நேஹி 

ஆ ச்சிலாஸக 

ஷின்ேக பி தீப்

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

வடந க 

சிவைச் ாவல

வலகட,  

நபாதுபிடிய, 

கலவான

820732014V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2013.11.11 2019.04.27 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

58 யடியன விோன 

ஆ ச்சிஸக ஹி ான் 

ஸகஷ 

சிவைச் ாவல 

திவணக்களம் - 

புதிய நமகசின் 

சிவைச் ாவல

S.P. 13 C,

நகமுணு வீதி, 

அம்பாவை

832471143V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2009.10.12 2019.11.27 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

59 யடிஹலகல 

உடஹயாமஸக 

நகே  துஷாந்ே 

மஸனாஜ்  

ஸ னா த்ன

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பூங்கனியியல் பயிர் 

ஆ ாய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

நிவலயம், 

மித்நேணிய.

இலக்கம்: 28/ஏ, 

நபலவ பஹலகம, 

முருேலாவ.

890580416V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2018.12.24 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

60 யட்ஸடாவிட 

விோனஸக நிலன்தி 

விோன

ஸபாக்குவ த்து 

ேவணக்களம்

124/1ந னவி த்ன 

பி ஸே ம்,களுேவ 

நேற்கு

787933173V வி ா வண 

உேவியாளர்

அபிவிருத்தி 

உேவியாளர் 

ஸ வவ

2005.08.01 2014.05.01 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

61  ஸட ால 

முதியன்ஸேலாஸக 

ஸஹமந்ே பி தீப 

 த்ொயக

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பி தி விவ ாய 

பணிப்பாளர் (அ/ப) 

அலுவலகம், 

நமான ாகவல.

30,

பி ஜாஷாலாவ வீதி,

நமான ாகல.

871540772V நோழில்நுட்ப 

உேவியாளர் III

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2017.04.03 2017.06.19 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்



62  த்ொயக 

முதியன்ஸேலாஸக 

ெலிந்ே  ா ங்க 

 த்ொயக

கல்வி அவமச்சு- 

ஸம/ மீகஹகிவுல 

ஸேசிய பாட ாவல

109/ஏ, 

அளுஸபாநகால்ல

நகந்ேநகால்ல, 

பதுள்வள.

900290055V ஆசிரியர்  ஸ வவ (3-

1அ)

இலங்வக 

ஆசிரியர்  

ஸ வவ

2015.12.30 2016.03.16 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

63  த்ொயக 

முதியன்ஸேலாஸக 

ஷாந்ே அஜித்

விவ ாய 

திவணக்களம்- 

விவே மற்றும் 

ெடுவகப் நபாருள் 

அலுவலகம், 

ஸப ாேவன.

59/1,

நகாலன்யாய, 

அலுத்ே ம.

197614702666    நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2018.11.30 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்

64  ாகொயகம்  

நஜயரூபன்

 சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

ேல்நேன 

சிவைச் ாவல

390/ஏ,

பாட ாவல 

மாவத்வே,  

ஸபத்ோவலய், 

வாவழச்ஸ வன

742850781X சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

1998.09.01 2019.06.28 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

65 ஸலாகிே ாஜா 

மஸனாஜித்

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம்  - 

யாழ்ப்பாண 

சிவைச் ாவல

42/24,

5 ஆம் குறுக்கு வீதி, 

இருேயபு ம்/ஸம, 

மட்டக்களப்பு

901522278V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2017.11.27 2019.10.11 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

66 வன்னிொயக 

முதியன்ஸேலாஸக 

சுஜீவா வன்னிொயக

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

விவ ாயப் 

பாட ாவல, 

வாரியநபால.

சிசில வம்படுநவவ, 

நிகநவ டிய.

717301854V விவ ாய 

நோழிற்பாட்டு 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 1999.05.17 2007.01.29 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

67 வன்னிபுஸக கீதிகா 

ஷி ானி

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

விவேப் பண்வண, 

படஅே.

ஶ்ரீ பிரிய ேன 

மாவத்வே, 

கஹேஸமாே ,  ன்ன.

766441548V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2019.06.22 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்



68 வர்ணசூரிய 

முதியன்ஸ லாஸக 

புபுது  ங்கொத் 

வர்ணசூரிய

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

ேல்நேன 

சிவைச் ாவல

திவுல்கஹநகாடுவ, 

மஹ ச்சிமுல்ல, 

அலவ்வ

882561844V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2008.12.29 2019.02.16 ஸ வவயிலிருந்து

 பேவிநீக்கம் 

ந ய்ேல்

சிவைச் ாவல 

ஆவணயாளர் 

ொயகத்தின் 

இலக்கம் 

டீ17/மஹ /63/17 

மற்றும் 2019.01.29 

ஆந் திகதிய 

கடிேத்துக்கு ஏற்ப 

2017.07.30 ஆந் 

திகதி 

அதிகாரியிடம் 

அளிக்கப்பட்டுள்ள 

குற்ைச் ாட்டுப் 

பத்தி த்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள ொன்கு 

குற்ைங்களும் 

குற்ைவாளியாகியுள்

ளார் என்போல்



69 வா ல 

முதியன்ஸ லாஸக 

அஜித்  ம ஸகான்

சிவைச் ாவலத் 

திவணக்களம் - 

ேல்நேன 

சிவைச் ாவல

16/12,

ஸபாமலுவ வீதி, 

வடபுலுவ,

கண்டி

830590269V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2013.11.11 2019.01.07 ஸ வவயிலிருந்து

 பேவிநீக்கம் 

ந ய்ேல்

சிவைச் ாவல 

ஆவணயாளர் 

ொயகத்தின் 

இலக்கம் 

டீ17/யாழ்ப்பாணம்/

67/A/17 மற்றும் 

2019.01.07 ஆந் 

திகதிய 

கடிேத்துக்கு ஏற்ப 

2017.11.14 ஆந் 

திகதி 

அதிகாரியிடம் 

அளிக்கப்பட்டுள்ள 

குற்ைச் ாட்டுப் 

பத்தி த்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்

ள முேலாம், 

இ ண்டாம் மற்றும் 

ொன்காம் 

குற்ைங்களுக்கு 

குற்ைவாளியாகியுள்

ளார் என்போல்70 விக்கி ம 

பதி ணலாஸக 

ஷந்திமா குமாரி 

பதி ண

கல்வி அவமச்சு- 

ஸம/ மீகஹகிவுல 

ஸேசிய பாட ாவல

31,

உடநேன்ன, 

நமேமஹநுவ 

806283550V ஆசிரியர்  ஸ வவ (3-

1)

இலங்வக 

ஆசிரியர்  

ஸ வவ

2006.05.08 2014.12.01 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

71 வீஸஜஸ க  

முதியன்ஸேலாஸக 

ஞானவதீ

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பி ஸ  விவ ாய  

ஆ ாய்ச்சி , 

பண்டா நவல

ேபநகால்ல, 

கந்ஸகஅ ாவ, 

கினிகம.

716333213V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2018.11.08 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்



72 வீ ப்புலி  ோஸக 

ஆரியவதி

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பூங்கனியியல் பயிர் 

ஆ ாய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

நிவலயம், 

கன்நனாருவ.

இல: 52,

மீபிடிய,

எலக்கல.

685952041V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2018.11.08 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்

73 வீ  நகாட 

ஆ ச்சிலாஸக 

ஹ ந்தி புத்திகா 

வீ  நகாட

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

 ப் கமுவ மாகாண 

விவ ாய 

அலுவலகம்

இல.01,

மத்தியம பந்தி 

நிவா   ாலாவ, 

நகாஸ்கம.

725430396V உேவி விவ ாயம் 

பணிப்பாளர் 

(விவ ாயம் 

அபிவிருத்தி)

இலங்வக 

விவ ாயச்  

ஸ வவ

2000.05.02 2018.10.02 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

74  ம ஸகான் 

 த்ொயகலாஸக 

பி ஹாே ஸேவீ 

 த்ொயக

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பூங்கனியியல் பயிர் 

ஆ ாய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

நிவலயம், 

கன்நனாருவ.

அஸஷாக ந வன, 

ஸஹனாவல, 

கடுகன்னாவ.

686761282V விவ ாய 

நோழிற்பாட்டு 

உத்திஸயாகத்ேர்

இவண ஸ வவ 2000.05.16 2007.10.03 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

75  ம்முகம் முது ாமன் விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

விவே மற்றும் 

ெடுவகப் நபாருள் 

அபிவிருத்திப் பிரிவு

8/D/2,

ஆயுர்ஸவே வீதி, 

பல்ஸலகஸலவத்ே, 

குண்ட ாவல.

781514640V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2018.11.13 ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்

76  ம்சுதீன் 

நமாஹமட்  ம்ரூஸ்

பி ஸே  ந யலகம், 

 ம்மாந்துவ 

184,

அம்பாவை வீதி,

 ம்மாந்துவ  2

843402666V கி ாம 

உத்திஸயாகத்ேர்

கி ாம 

உத்திஸயாகத்ேர் 

ஸ வவ

2014.06.10 2019.06.13 ஸ வவயிலிருந்து

 பேவிநீக்கம் 

ந ய்ேல்

அ   நிதிவய 

முவைஸகடாக 

திட்டமிட்டு 

ஸமா டி  ந ய்ேல்



77  ம்சுதீன் ஹாரூன் பி ஸே  ந யலகம், 

 ம்மாந்துவ 

309, வவத்திய ாவல 

வீதி,

 ாய்ந்ேமருது 10

773310513V எழுதுெர் முகாவமத்துவ 

ஸ வவ 

உத்திஸயாகத்ேர்  

ஸ வவ

1999.05.03 2006.10.02 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

78 சிரிவர்ேன 

ஆ ச்சிலாஸக மல்மி 

ந ளம்யா 

சிரிவர்ேன

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

விவே உற்பத்திப் 

பண்வண, வல்பிட

6/2,

உடுஸகாவ நகே , 

திவுலபிடிய

845113483V அ   முகாவமத்துவ 

உேவியாளர் III

முகாவமத்துவ 

உேவியாளர் 

ஸ வவ

2008.09.01 2016.03.23 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

79 சீக்கு பதுஸக  மித் 

ஸயாஹான்

சிவைச் ாவல 

திவணக்களம் - 

புதிய நமகசின் 

சிவைச் ாவல

இல. 28/ஏ, 

நேயயன்ஸனநவல, 

பதுள்வள

913652029V சிவைச் ாவல 

காவலாளர்

திவணக்கள 

ரீதியான

2014.11.26 2019.11.11 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

80 சுபாவிக்கி ம கம 

ஆ ச்சிஸக ஷதுரி 

ஜயபாஷினீ

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பீவடொசினி  

பதிவாளர் 

அலுவலகம், 

நகஸடஸப.

124/ஏ, மாேன்நவல, 

ஹது ன்நகே.

876291851V விவ ாய 

ஆஸலா கர் III

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2016.11.01 2016.12.09 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

81 ந னவி த்னலாஸக  

ஸகேகீ அநு ாோ 

ேர்ம த்ன

விவ ாய 

திவணக்களம் - 

விவ ாய 

நோழில்நுட்பத்  

ஸோட்டம் , 

கன்நனாருவ.

ஆட் ஸ், 

பனம்பிடிய, 

அம்பாகல.

866620849V நோழில்நுட்ப 

உேவியாளர் III

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2015.03.23 2017.11.02 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

82 ஹோ ா கமஸக 

 ஞ்சீவனி 

பி  ங்கிகா நபஸ  ா

விவ ாயத் 

திவணக்களம் - 

விவே 

பரிஸ ாேவனக் 

கூடம், படஅே.

 ஞ்சு ந வன, 

ஒலியம் முல்ல, 

அத்தூடாவ, 

பாலடுவ.

896764160V விவே விவேப்பவர் திவணக்கள 

ரீதியான

2012.12.24 2018.03.15 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்



83 ஸஹ த் 

முதியன்ஸேலாஸக 

ேயானந்ே 

விபுலதிலக

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பி ஸே  

நபாறியியலாளர் 

ஸவவலத்ேளம், 

குண்ட ாவல.

365, நிகநேன்ன, 

கடுகஸ்நோட.

652732682V அ   முகாவமத்துவ 

உேவியாளர் III

முகாவமத்துவ 

உேவியாளர் 

ஸ வவ

1991.05.02 2012.03.29 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

84 ஸஹ த் 

முதியன்ஸேலாஸக 

பிரியந்ே ஸஹ த்

விவ ாயம் 

திவணக்களம் - 

பண்வணப் 

நபாறிமுவை 

ஆ ாய்ச்சி 

நிவலயம், 

மஹஇலுப்பல்லம.

147, கீர்த்தி 

மாவத்வே,

அபவ, குளியாபிடிய.

862672860V நோழில்நுட்ப 

உேவியாளர்  ( 

நபாறியியலாளர் 

நபாறிமுவை)

இலங்வக 

நோழில்நுட்ப  

ஸ வவ

2015.03.25 2017.12.07 பேவிவய 

விட்டு விலகுேல்

85 ஸஹ த்  

முதியன்ஸேலாஸக 

பண்டா  நமணிகா

விவ ாய 

திவணக்களம்- 

விவே மற்றும் 

ெடுவகப் நபாருள் 

அலுவலகம், 

அலுத்ே ம

250/5,

பேலயாய, 

அலுத்ே ம.

698073845V நோழிலாளி திவணக்கள 

ரீதியான

2014.10.24 2019.04.29 ஸ வவ 

முடிவுறுத்ேப்பட்

டுள்ளது

ஸபாலியான 

கல்விச் 

 ான்றிேழ்கவள 

 மர்ப்பித்ேல்





   அட்டவணை இலக்கம் 02

மாகாை அரச சசணவணை விட்டு விலகிச் சசன்ற மீண்டும் அரச சசணவக்கு ஆட்சசர்ப்புச் சசய்ைப்படக்கூடாத உத்திசைாகத்தர்கள் பற்றிை விபரங்கள்

த
ச ா

.இ
ல.

முழுப் சபைர்
அணமச்சு/திணைக்க

ளம்/சசணவ 
நிணலைம்

தனிப்பட்ட 
முகவரி

சதசிை 
அணடைாள 
அட்ணட 
இலக்கம்

பதவி

ஏசதனும் 
சசணவணைச் 
சார்ந்தவர் 
எனின் 

அச்சசணவைின் 
சபைர்

சசணவ 
இணைந்த 

திகதி

சசணவ
ணை 

இணடநிறு
த்திை 
திகதி

சசணவணை 
முடிவுறுத்துவத

ற்கான 
காரைம் 

(சசணவைிலிருந்
து 

நீக்குதல்/பதவி
ணை விட்டுச் 
சசல்லுதல்/ 

விணனத்திறனி
ன்ணமைின் 
காரைமாக 
ஓய்வுசபறச் 
சசய்தல்)

சசணவைிலி
ருந்து 

நீக்கப்பட்டிரு
ப்பின் 

அதற்கான 
காரைம்

1 அதாவுத 
முதியன்சேலாசே 
ஜயம்பதி அதாவுத

ஊவா மாோண 
விவோயத் 
திணணக்ேளம்

இல. 69, 

பணைய வதீி, 
உடுதஹ 
ஹஸலே

683120103V ேமத்ததாைில் 
ஆசலாேேர்

ததாைில்நுட்பச் 
சேணவ

2001.04.02 2017.04.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

2 அதுசோரால்லாசே 
தேளஷல்யா மச ாரி 
அதுசோரால

சே/வர/பாபுல் ஹஸன் 
மோ வித்தியாலயம்

 C 15/1, தோடதபால, 

இம்புல்ேஸ்ததணி
ய

758232646V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2005.08.03 2015.12.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

3 அதிோரி 
முதியன்சேலாசே 
ேிஹான் பிரேீத் நிரிமித 
அதிோரம்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
குஞ்ேிகுளம், 

இப்பசலாேம
921712200V பாடோணலக் 

ோவலாளி
திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.15 2018.05.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

4 அ ோர் ேேீ நிோரா ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 1097, 

2 ஆம் ேட்டம்,

புத்தேயா 
மாவத்ணத
அநுராதபுரம்

905853252V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2019.09.10 2020.12.17 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

5 அன்ோர்டீன் பாத்திமா 
நப்லா

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ேமுர்த்தி வங்ேி 
வதீி,
 குரின்வாக்சே ி 
இல. 2 ேிண்ணியா

918602011V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.09.27 2022.03.22 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

6 அபுல்ல  தேதர 
ேருணாவதீ

திவுலப்பிட்டி பிரசதே 
ேணப

அம்பேஹசஹ  
நவ ஜ பதய, 

படல்ேணம

717104048V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் 
சேணவ (சம.மா.)

2005.07.01 2016.06.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

7 அசபேிங்ே 
லிய ஆரச்ேிசே 
வருணி மல்ஷா

இர/பட்டுதேதர ம.வி. இல. 16, 

ேல்ததாட வதீி, 
பலேஹமுல, 

பலாங்தோணட.

936083145V பாடோணல 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.02.24 2016.11.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



8 அப்துல் ேபூர் ேித்தி 
ஜிம்லா ா

சேோ/நான்ேல்ணல 
முஸ்லிம் 
வித்தியாலயம்

ேபூர் விலா 
அரக்ேியாணல, 

தேக்குணுதோல்
ணல

818502737V பட்டதாரி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.24 2014.06.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

9 அப்துல் ேமத் வேீம் 
தமாஹமட்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 40,

ேப்பல்ேணம
ேலாதவவ

870151292V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2008.07.18 2019.01.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

                  -

10 அப்துல் ஹமீது 
ஹலீமா உம்மா

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
17, 

பிரதா  வதீி,
பமுனுேம , 

முரியாேடவல

597392753V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1990.03.01 2015.12.23 சேணவயிலிருந்து 
நீக்குவதற்குப் 
பதிலாே 
ம ிதாபிமா  
அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

                  -

11 அமரசோன் ஆரச்ேிசே 
அேி ி திச த்ரா 
அமரசோன்

நீர்/வடக்கு பட்டேணம 
ே.வி. வித்தியாலயம்

இல. 18, 

ே ிஷ்ட 
ேில்தவஸ்டர் 
வதீி, 
ஜா-எல

868243635V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2016.09.20 2019.01.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

12 அம்பலவா ர் 
ஆ ந்தராஜா

ப/ோர் ியா தமிழ் 
மோ வித்தியாலயம், 

வியலுவ வலயம்

ேரேஸ்தன்ண , 

குருத்தலாணவ
610561250V உதவி 

ஆேிரியர்-

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1996.10.18 2004.06.16 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

13 அரன்தர 
ேங்ோ மலாசே பிரதீப் 
குமார

தோலன் ாணவ நேர 
ேணப

இல. 19/10, 

ரம்யவதீ 
ஒழுங்ணே 
தவசலவத்ணத, 

தவள்ளம்பிட்டி

792270204V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2012.05.02 2019.04.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

14 அருமப்தபரும 
ேன்ோ மலாசே 
சராஹித தல ின்

உள்ளூராட்ேி உதவி 
ஆணணயாளர் 
அலுவலேம், ேம்பஹா

இல. 27/5, 

நுேசஹ வத்ணத, 

ேிரிந்திதவல

730262191V ேமுதாய 
அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2005.09.16 2017.08.11 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

15 அலேர் க்சலாரி சே/ததஹி/ 

ேராதோணட முஸ்லிம் 
ம.வி.

இல. 157, 

தமத தேக்ேில, 

ததல்சதாட்ணட

635613831V உதவி 
ஆேிரியர் 3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1990.03.07 2013.06.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

16 அேந்த அநுராதா 
ேரணபால

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 154, 

அநுராதபுரம் வதீி, 
தம்புத்சதேணம

898492893V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2015.10.23 2022.06.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



17 அஸ்ேங்குசல 
பதிரன் தஹலாசே 
பேன் லக்ஷித

விவோயத் 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

இல. 44, 

விமுக்தி 
மாவத்ணத, 

தலங்ேணம 
ததற்கு, 

தபலவத்ணதபத்தர
முல்ணல

861680045V ேமத்ததாைில் 
ஆசலாேேர்

சமல் மாோண 
ததாைில்நுட்பச் 
சேணவ

2012.10.15 2019.09.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

18 அஹமட் ஜிப்ரி 
ஜுணமல் அஹமட்

ேளுத்துணற நேர ேணப 711/2 

ேல்வள வதீி, 
ேளுத்துணற

832670863V அலுவலே 
உதவியாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் 
சேணவ (சம.மா.)

2019.03.12 2019.03.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

19 அஹமட் பர்ேன்ஜி 
மஸ் வி அஹமட்

ேளுத்துணற நேர ேணப 112/ப,ீ 

ஜயசுந்தர 
மாவத்ணத, 

ேளுத்துணற 
ததற்கு

198513101165 சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2019.03.12 2019.06.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

20

அதுேல் சபடிசே ேிேிர 
குமாரரத் 

திவுலபிட்டிய  பிரசதே  
ேணப

 இல .24/பி-2, 
ேிைக்கு. அஸ்ேன்  

, சதாட்டம், 
திவுலுபிட்டி

640383879V
சவணல / தவ 
ளிக்ேள 
ததாைிலாளி

அலுவலே ஊைியர் 
சேணவ (சம.மா.) 2005.07.01 2018.07.20

திறணமயின்ணமயின்
 ோரணமாே   ஓய்வு

21 அம்பிலிப்பிட்டிசய 
பஞ்ஞாதார சதரர்

சே/உந்துதோணட 
ம ாநாே மோ 
வித்தியாலயம்

ோே வர்த ாராம
ய,

ேஹேல்ல,  

சதவாசலேம

800384230V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.03.05 2015.08.11 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

22 இசல தபருமசே ததான் 
ருவன் அசேல

தோலன் ாணவ நேர 
ேணப

இல. 92, 

நவசலாேபுர, 

சேதவத்த, 

தவள்ளம்பிட்டி

902714405V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.01.01 2020.07.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

23 உக்வத்த ஜயலத்சே 
இந்திராணி

மாத்தணற/ேபுதோணட 
ஸ்ரீ ரத பால ே.வி.

தோரட்டுவ தேதர 
சஹ , 

தபரேம்முல்ல, 

ேம்புறுப்பிட்டி

695070847V பாடோணலத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.01.06 2015.10.05 சேணவ 
முடிவுறுத்தப்பட்டு

ள்ளது.

சபாலி 
பிறப்புச் 
ோன்றிதழ் 
ேமர்ப்பித்தணம

24 உமரேத்வா போத் ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 246 ேீ, 

யாேீன் வதீி, 
நற்பிட்டிமுண  05 

ேல்முண 

911921324V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.09.29 2019.03.23 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

25 உஸ்வத்த ஆரச்ேிசே 
ராஜிமா தில்ஷா ி

இர/அம்பி/தோதலான் 
 சதேிய பாடோணல

262 

சதவாலோவ,

இரத்தி புரி

865951205V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2010.10.12 2011.01.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

26 ஊருவல 
முஹந்திரம்லாசே 
அசயஷா மதுஷா ி

ோணி, விவோய 
அணமச்சு

ஹாவந்தத ிய 
ேந்தி,
தவலிசேதபால, 

பலாங்தோணட

886560893V ேமத்ததாைில் 
ஆசலாேேர்

இலங்ணே 
ததாைில்நுட்ப 
சேணவ

2012.11.01 2018.01.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

27 எதோட அபேஹவத்சத 
ோமி ி சஹமேந்திர

விலங்கு உற்பத்தி 
மற்றும் சுோதார 
திணணக்ேளம்

எதோடவத்த, 

தவலிசேதபால, 

பலாங்தோணட

753082832V மிருே ணவத்தியர்இலங்ணே விலங்கு 
உற்பத்தி மற்றும் 

சுோதார 
திணணக்ேளம்

2006.03.13 2016.10.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



28 எட்வின் ேில்வா 
ேமரதிவாேரலாசே ேமீர 
திச ஷ் ேமீரதிவாேர

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 14, 

யாய 05, 

சோமரங்ேல்ல , 

ேதலன்பிந்துனுதவ
வ

841825004V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.09.25 2018.11.29 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

                  -

29 எதிரிமுணி ருசமஷ் 
மதுஷான்

வலயக் ேல்வி 
அலுவலேம், 

அம்பலாங்தோணட

இல. 296 

தம்ம விஜய 
நிவே,

குலீதோணட,

அம்பலாங்தோணட

870491905V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

ததன் மாோண 
அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2013.09.20 2013.12.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

30 எதிரிேிங்ே 
ேங்ோ ம்சே சுரங்ே 
ேமித குமார

மாத்தணற/ஸ்ரீரத சஜா
தி ம.வி.

இல.10, 

மாத ல்ேணம,

ேம்புறுப்பிட்டி

861831329V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.05.22 2018.01.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

31 எதிரிசூரிய 
பட்டதபந்திசே ஆ ந்த

திஸ்ஸமஹாராணம 
பிரசதே ேணப

இல. 1039/1,

நந்திமித்ர 
மாவத்ணத,

தேமுணுப்புர, 

ததபரதவவ

631861180V ோவலாளி திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.11.01 2014.11.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

32 ஏேநாயே தே விரத்  
முதியன்சேலாசே 
பிரியதர்ஷ  ீஏேநாயே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 69/1, 

புதிய நேரம், 

தபால றுணவ

865040407V பாடோணல 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.10 2020.02.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

33 ேங்ோ ம் ஆரச்ேிசே 
சுஜவீ

விணளயாட்டு மற்றும் 
தபாழுதுசபாக்குத் 
திணணக்ேளம்  
தோழும்பு நேர ேணப

ஈ1/361, 3ஏ, 

குணசேேர 
மாவத்ணத, 

தோழும்பு 12

அறிவிக்ேவில்
ணல.

அலுவலே 
உதவியாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

1994.05.01 2019.07.11 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

34 ேட்டுேஹயலாசே 
சுமித் விசஜேிங்ஹ

விணளயாட்டுத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 120,

யாய 3, 

இராஜாங்ேண 

630703719Vவிணளயாட்டு உத்திசயாேத்தர்திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1998.03.02 2004.12.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

35 ேத ஆரச்ேிசே 
துலங்ேிோ 
தபர் ாண்சடா

நன் டத்ணத மற்றும் 
ேிறுவர் பாதுோப்புச் 
சேணவ திணணக்ேளம், 

மட்டக்ேளப்பு (சமல் 
மாோணம்)

2/32, 

தேத்தரின்புரய 
மாவத்ணத,

வாத்துணவ

925270407V ேணமயல்ோரர் திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.11.01 2015.08.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

36 ேதிரசவல் தேல்வராஜ் 
முருசேஷ்

திஸ்ஸமஹாராணம 
பிரசதே ேணப

ேதிர்ோமம் வதீி, 
சபாேஹதபலஸ்
ஸ 
பாடோணலயின் 
பின்புறம், 

ேியம்பலாேஸ்தவ
வ, 

திஸ்ஸமஹாரா
ணம

752474478V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1999.11.01 2014.02.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

37 ே த்தேசே சராஹித 
துேித தபசரரா

விணளயாட்டுத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 37,

நேர ேணப 
வடீணமப்பு,

புதிய நேரம்,

அநுராதபுரம்

711583270Vவிணளயாட்டு உத்திசயாேத்தர்திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1992.12.02 2003.05.05 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

                  -



38 ேணபதிப்பிள்ணள 
நிமலராஜா

மாத்தணற/சஹன்ட்ஃபர்
ட் தமிழ் ே.வி.

55/6, 7 ஆம் 
ஒழுங்ணே, 

இருதயபுரம், 

மட்டக்ேளப்பு

730882009V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2011.09.05 2013.11.14 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

39 ேன்ோ ி தந்திரி 
ேஹ ிோ நிேன்தி ி 
சும சூரிய

ஆதார 
ணவத்தியோணல, 

நிந்தவூர.

30/2 

திோணல வதீி, 
தபப்பிலியாண 

856620093V மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
மருத்துவர் சேணவ

2015.11.27 2017.06.22 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

40 ேந்சத விதா லாசே 
குளுனு பிரியங்ேர 
பந்துவரீ

சேோ/ருவன்தவல்ல 
சராயல் வித்தியாலயம்

தமாராவத்ணத, 

ருவான்வல்ணல
852605014V உதவி 

ஆேிரியர்   3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.03.03 2014.09.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

41 ேந்சதகும்புர தேதர 
ேேிேலா சமதா குமாரி 
ேந்சதகும்புர

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 82/07, 

ஆரம்பப் 
பாடோணல 
மாவத்ணத,

புதிய நேரம், 

தபால றுணவ

857953541V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2009.06.26 2022.01.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

42 ேளு ஆரச்ேிசே இந்திராணி சுோதார சேணவேள் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 09, 

ேமுத்ரேணம 
ஜயந்திபுர ,

தபால றுணவ

196077003175 முோணமத்துவ
 சேணவ 

உத்திசயாேத்த
ர்

முோணமத்துவ 
சேணவ 

உத்திசயாேத்தர் 
சேணவ

1996.06.25 2020.01.23 விண த்திற ின்
ணமயில் 

அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 

தேய்யப்பட்டுள்ளார்

43 ேசுன் ேந்தருவன் 
குணசேேர

ோ/தபால்பாதோணட 
ம.வி.

இல.443/B, 

தல்ேஸ்யாணய, 

அக்மீமண , 

ோலி

873413123V ஆய்வுகூட 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.02.10 2018.01.24 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

44 ோரியவேம் ேிலிட்டுவ 
ேமசே உதயங்ே 
தஹலருவன்

ததன் மாோண 
பிரதா  அணமச்சு

தபபிலியேஹவத்
ணத, திராணேணம, 

ஹிக்ேடுணவ.

901422486V முோணமத்துவ
 சேணவ 

உத்திசயாேத்த
ர்

முோணமத்துவ 
சேணவ 

உத்திசயாேத்தர் 
சேணவ

2016.10.03 2017.02.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

45 ோரியவேம் ேமசே 
இந்திே வரீ குமார

தபாரலஸ்ேமுணவ 
நேரேணப

358, முதலாம் 
ஒழுங்ணே, 

சதவாலமுல்ணல 
தபாரலஸ்ேமுணவ

710232806V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.07.15 2019.05.17 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

46 தேக்ேிரிவராதோடசே 
நிமாலி நிேங்ேலா 
டயஸ் 
விசஜகுணவர்த 

ோ/மாபலேணம 
ேிரிசு ந்த ம.வி.

மஹசஹன்தோ
ணட, வந்துரம்ப 
வதீி, 
பத்சதேணம

898493784V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.10 2017.06.22 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

47 தேலும் பிரதீப் 
திக்வத்தசே

ப/பலதோல்ணல மோ 
வித்தியாலயம், 

வியலுவ வலயம்

இல. 42-ஏ, 

ேலுேல்பிட்டி, 

பதுணள

802021895V உதவி 
ஆேிரியர் 3-1(இ)

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2012.12.13 2018.03.21 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

48 குடா ேங்ோ மலாசே 
ததான் லலித் ேதுரங்ே

தபாரலஸ்ேமுணவ 
நேரேணப

96/2, 

ேங்ோராணம, 

சவரஹணர, 

தபாரலஸ்ேமுணவ

763660494V ோரதி மாோண அரே 
ோரதிச் சேணவ

2009.07.15 2019.08.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



49 குடுப்பு ஆரச்ேிசே 
விராஜ் ஹர்ஷ குமார

விணளயாட்டு மற்றும் 
தபாழுதுசபாக்குத் 
திணணக்ேளம்  
தோழும்பு நேர ேணப

47/ஏ/7, ேமித்புர, 

மட்டக்குளி,
 

தோழும்பு 15

940743516V ததாைிலாளர் அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2018.06.01 2019.02.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

50 குமாரேிங்ே ேமந்த 
தபசரரா ராஜேருணா

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 514/ேீ1, 

ேமன் குஷன் 
ணமத்திரிபால 
சே ாநாயே 
மாவத்ணத 
அநுராதபுரம்

866624313V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2015.11.02 2019.07.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

51 குருப்பு ஆரச்ேிலாசே 
ேரத் குமாரேிங்ே

எட்டியாந்சதாட்ணட 
பிரசதே ேணப

நிவிதபாலட்டேம, 

மளல்தபால, 

எட்டியாந்சதாட்
ணட

723321832V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.06.10 2017.12.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

52 தோத்தலாவல ேிரான் 
மதுேங்ே தயாரத் 

தரணியேணல பிரசதே 
ேணப

ஈ427/A, 

தபால்ேஸ்வத்த, 

நூரி

912432440V அலுவலே 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.24 2015.06.24 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

53 சோபவே ேமசே ேமிந்த 
பிரியதர்ஷ 

பண்டாரேணம பிரசதே 
ேணப

இல.106, ஜயந்தி 
மாவத்ணத, 

பமுணுேம, 

அளுசபாமுல்ணல

702302757V சவணல 
தவளிக்ேள 
நிர்வாேி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2007.05.03 2019.02.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

54 சோணார 
முதியன்சேலாசே 
நசவாத  ீதில்ருக்ஷி 
வாே ா

தமா/பல்வத்ணத 
நசவாத்யா மோ 
வித்தியாலயம், 

தவல்லவாய வலயம்

பண்டாரநாயே 
மாவத்ணத, 

புத்தணள

847560878V உதவி 
ஆேிரியர் 2-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2011.07.05 2017.12.28 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

55 சோ ார 
அப்புஹாமிலாசே தமித 
நிரஞ்ேன் நாலே 
பண்டார

ப/பத்சதேம மோ 
வித்தியாலயம், 

பதுணள வலயம்

ததமட்ட 
வல்ஹின்  வதீி, 
மய்லேஸ்தன் , 

பதுணள

773250073V உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2004.03.17 2007.11.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

56 சோ ார 
முதியன்சேலாசே 
ேிரந்தி சதவிோ 
பண்டாரநாயே

இணறவரித் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

1141/2, 

தேட்டம்சப, 

சபராதண 

698622474V மதிப்படீ்டாளர் மாோண 
இணறவரிச் சேணவ

1996.03.05 2013.12.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

57 ேச தோட 
பங்குோரசே லலித் 
திலான் அசபவிக்ரம

இர/பர்ேஸன் உயர் 
பாடோணல

153, 

திரிவா தேட்டிய, 

இரத்தி புரி

732330372V உதவி 
ஆேிரியர் II - 2

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1998.02.16 2017.02.26 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

58 ேமஅதிோரி 
முதியன்சேலாசே 
ஹர்ஷஜவீ நிராஞ்ேன் 
பண்டார ேமாதிோரி

 விணளயாட்டுத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 314,

ட்ரக் 05, 

ஜயந்திபுரம் ,

682990031Vவிணளயாட்டு உத்திசயாேத்தர்திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1992.12.01 1997.10.13 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

59 ேம்பளசே அோன் 
புத்திே தபான்சேோ

நீர்ப்பாே  அணமச்சு, 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 139, 

சே ாநாயே 
மாவத்ணத 
வன் ியன் குளம்

933371123V அலுவலே 
உதவியாளர்

வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 

உதவியாளர் சேணவ

2016.10.05 2018.08.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



60 ேம்ம  லிய சே 
தினூஷிோ சநபாலி

விவோயத் 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

சநபாலி, 
தநழுவ,

யாேிரல,

மத்துேணம

866130345V ேமத்ததாைில் 
ஆசலாேேர்

சமல் மாோண 
ததாைில்நுட்பச் 
சேணவ

2012.10.15 2020.01.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

61 ேய ி ோஞ்ே ா 
தோடிதுவக்கு

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ஜயபுர 
தமதோடதவவ

855083264V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2012.11.01 2022.03.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

62 ேயான் அருண தேலும் 
ேளுஆரச்ேி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 146,

வரீேிங்ஹ 
மாவத்ணத, 

தள்தவட்டிய வதீி,
எப்பாவணள

850791539V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.08 2017.07.07 சேணவ 
முடிவுறுத்தப்பட்டு

ள்ளது.

விஷப் 
சபாணதப் 
தபாருட்ேணள 
தன் வேம் 
ணவத்திருந்த
ணம

63 ேருமுணி ஜயேிங்ஹ சே/ததடி/ேிவுல்தத ிய 
மோ வித்தியாலயம்

எத் ாவணல, 

வறக்ோப்தபாணல
602562441V உதவி 

ஆேிரியர்
இலங்ணே 

ஆேிரியர் சேணவ
1990.06.08 2005.04.07 பதவிணய விட்டுச் 

தேல்லுதல்

64 ேலப்பிட்ட தேதர 
அலங்ோரசே ேமில் 
ரங்ே  தர்மேீர்த்தி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 183/27/10,

யேேிரிபுர, 

அநுராதபுரம்

853614661Vபாடோணலக் ோவலாளிதிணணக்ேளம் ோர்ந்தது2015.07.06 2021.12.17 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

65 ேல்ேிஸ்ஸசே ரேித 
மதுஷான் ேல்ேிஸ்ஸ

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 266/2, 

ேீலவிமல 
மாவத்ணத, 

ஒருவல, 

அத்துருேிரிய

892753890V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2012.10.01 2019.03.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

66 ேல்தவட்சடவத்சத 
தேதர ேீதா ி ேந்திரிோ 
ேருணாேிரி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
"ோந்த தேவ  ",

 மஹதேன் 
தபததே, 

 தபால றுணவ

815090403V பாடோணல 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.03 2018.10.26 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

67 ோர்தியவேம் புதேசவ 
வி தீ அமில பிரபாத்

ோ/அனுலா சதவி 
பாலிோ வித்தியாலயம்

129/4, 

மவுண்ட் 
ப்ளேண்ட்பார, 

ஹபுேல, 

வக்தவல்ல

790011953V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2006.03.27 2015.07.31 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

68 குருேம ேல்வடுதேதர 
சு ில் ோந்த

ேரந்தத ிய பிரசதே 
ேணப

சல ேல்பலாத்ணத
,ஊருேஸ்மங்ஹந்
திய

670624447V ோவலாளி திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.24 2017.08.16 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

69 தோடயலாசே ஜயலால் 
விசஜதுங்ே

சேோணல பிரசதே 
ேணப

எந்தபரதவ ிய, 

மாசபாப்பிட்டிய, 

உந்துதோணட

663331158V சவணல 
தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2005.07.01 2017.09.11 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

70 தோரோ சே தில்ருக் 
ஷிரந்த பரீிஸ்

விணளயாட்டு மற்றும் 
தபாழுதுசபாக்குத் 
திணணக்ேளம், 

தோழும்பு மாநேர ேணப

53/20, தராட்ரிசோ 
பிரசதேம், 

மட்டக்குளி, 
தோழும்பு 15.

 852710217V சவணல 
தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.24 2021.02.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



71 தோதராக்ேஹவத்தசே 
மால  ீதபசரரா

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 269/2, 

ே த்ணத வதீி, 
தபாரளுதோட, 

அத்துருேிரிய

695114087V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2012.10.01 2020.08.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

72 சோவிந்தன் சுசரஷ் 
குமார்

ததஹிசயாவிட்ணட 
பிரசதே ேணப

ரீ.ேீ. நிவாே, 

தரணியேணல 
வதீி, 
ததஹிசயாவிட்
ணட

902964339V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.11.01 2013.03.22 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

.

ஒழுக்ோற்றுக்ே
ட்டணளயின் 
அடிப்பணடயில்

73 ேமிலா விக்ரமரத்  
குணசேேர

ோ/மாபலேணம 
ேிரிசு ந்த ம.வி.

இல.05, 

தடம்பலர்ஸ் 
ஒழுங்ணே, 

ேளுதவல்ணல, 

ோலி

601311046V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2016.05.02 2016.09.10 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

74 ஜயதிலே ேண்டக்குளம ோணி ஆணணயாளர் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 84,  

அபயபுரம் , 

ஞா ிக்குளம், 

அநுராதபுரம்

196136300910 ோணி 
உத்திசயாேத்த

ர்

வடமத்திய 
மாோண 

ததாைில்நுட்பச் 
சேணவ

1989.09.01 2021.06.30 சேணவயிலிருந்து 
நீக்குவதற்குப் 
பதிலாே 

ம ிதாபிமா  
அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 

தேய்யப்பட்டுள்ளார்
75 ஜுண து தமாஹமட் 
ேித்திக்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ேிச்சலேட,

தஹாரவப்தபாத்தா
ண 

722752538V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.06.12 2021.09.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

76 ஜுல்யன்சே சதா  
தர்ஷ  ீகுமாரி 
பிசரமரத் 

ஆதார 
ணவத்தியோணல - 

மஹியங்ேண 

இல. 45, 

மியுகுணேம, 

மஹியங்ேண 

822521661V தாதி 
உத்திசயாேத்த

ர் III

தாதியர் சேணவ 2009.04.01 2015.04.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

77 தஜய்னுதீன் நேீர்தீன் சே/ததஹி/ 

சவவல்தலாவ தமிழ் 
வித்தியாலயம்

பணைய 
இராணுவத் 
தணலணமயேம், 

அ ல் நேர், 

ேிண்ணியா.

880243209V உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.31 2014.04.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

78 ஞா ப்பிரோேம் ேிந்தே 
குமார

தோலன் ாணவ நேர 
ேணப

ஆம் ஆண்டின் 
181/4, தபசரரா 
மாவத்ணத, 

தோதலான் ாணவ

821343135V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.06.01 2019.04.13 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

79 தலல்சல ேமசே 
சுசதஷ் பிரியஜ ே

ோலி மாநேர ேணப இல. 52 

பராக்ேிரம 
ஒழுங்ணே, 

ேீ  தோரட்டுவ, 

ோலி

720992922V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.12.01 2016.11.28 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

80 தலஹிட்டிய 
ேமராலலாசே ேதுந்தரா 
தலஹிட்டிய

நீர்/ேபுன்தோட பு ித 
அந்சதா ியார் 
வித்தியாலயம்

49/11/எம்., 

பிசரஸ்ரிப் பார்க், 

ேிரிந்திதவல வதீி, 
யக்ேணல

857560299V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.04.02 2014.09.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



81 தவா  ேமராலலாசே 
தஜரால் லலித் 
அமரேிங்ே

சுோதார சேணவேள் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

87 ஆம் ேி.மீ 
ேட்ணட 
ேன் ட்டிய 
மிஹிந்தணல

620732982V ோரதி வடமத்திய 
மாோண இணணந்த 
ோரதி சேணவ

1991.05.22 2022.02.26 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

.

 

எரிதபாருணளத்
 தவறாேப் 
பயன்படுத்திய
ணம

82 தாமரத் ம் நிசராஷன் நன் டத்ணத மற்றும் 
ேிறுவர் பாதுோப்புத் 
திணணக்ேளம், 

மட்டக்ேளப்பு

ேிரன் கூடம் 08, 

மட்டக்ேளப்பு
913343107V அலுவலே 

உதவியாளர் III

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2017.01.02 2019.01.22 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

83 திப்தபாட்டுவாவ 
விதா சே சுேத்

சுோதார சேணவேள் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

205/16, 

ேலபட இசுரு 
மாவத்ணத 
துலம்மஹர,

பிலியந்தணல

652202411V ோரதி வடமத்திய 
மாோண இணணந்த 
ோரதி சேணவ

1997.03.01 2020.07.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

84 திோ முகுந்தன் மாத்தணற/சஹன்ட்ஃபர்
ட் தமிழ் ே.வி.

தலயாடி வதீி, 
முதணலக்குடா 
சமற்கு, 

தோக்ேட்டிச்சோ
ணல
மட்டக்ேளப்பு

900972288V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.06.06 2017.11.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

85 திஸ்ஸதோடி 
ஆரச்ேிலாசே உசதஷ் 
பிரியதர்ஷ 

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 60/ப,ீ 

தராபர்ட் 
குணவர்த  
மாவத்ணத, 

தலங்ேணம ததற்கு

850841470V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2012.10.01 2019.09.06 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

86 துய்ய ேம்சஹவா 
துலங்ோ ேல்ஹாரி 
முணவரீ டி ேில்வா

ோ/ப ங்ேல 
மோசபாதி ம.வி.

150/3, 

தபால்வத்ணத 
வதீி, 
சபாரம்ணப, 

அம்பலாங்தோணட

198750603367 உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2018.07.30 2018.09.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

87 துணரராஜா  
சயாசேஸ்வரன்

சே/ததஹி/ ஐய்லா 
தமிழ் வித்தியாலயம்

24, 

பிரதா  வதீி, 
எட்டியாந்சதாட்
ணட

693062535V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1989.02.08 2009.07.28 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

88 ததன் சோன் 
முதியன்சேலாசே  
ேேிே ேம்பத் 
ததன் சோன்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 173, 

ேம்மாண  10, 

தபதிதவவ, 

தம்புத்சதேணம

852763108V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.08 2017.06.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

89 தங்ேஹா 
ேமராலலாசே திேன் ா 
தே விரத் 

சே/ததஹி/மஹபாசே 
ே.வி.

இல. 233/7, 

வட்டதரே வதீி 
பாதுக்ணே

680281785V உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2010.01.01 2010.01.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

90 தடல்லசே ஜதீ் நயந்த ோலி மாநேர ேணப இல. 20/5, 

ததன்ேல்லதோணட
 உடசஹண , 

ோலி

820794940V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2011.05.02 2016.12.26 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



91 தடல்லனு சமாதரசே 
ேங்ே பண்டுே

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 239/1, 

தபால்வத்ணத, 

குணசேேர 
மாவத்ணத, 

ஹிம்புட்டாண , 

அங்தோணட

198335505430  சுடணல 
இயக்குநர் 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2019.05.22 2019.06.10 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

92 தி யாதுர திமுத் 
குமார டி ேில்வா

ோலி மாநேர ேணப இல. 58, 

உடவத்ணத, 

மேமுதலி 
மாவத்ணத, 

தடல்ணல, 

ோலி

881863685V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.12.26 2018.05.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

93 தினூஷா ரஷ்மி ி 
பிோஷமுதலி

இர/எரத்  ம.வி. இல. 58/1, 

தர்மபால 
மாவத்ணத, 

இரத்தி புரி

896660101V  உதவி 
ஆேிரியர் 3 I அ

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2016.07.18 2019.01.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

94 தியங்கு படதுருசே 
ேதுர ஜயரங்ே

ப/வத்சதேசல 
வித்தியாலயம், 

வியலுவ வலயம்

இல. 110, 

ேல்தேட்டிய, 

ஹாலி-எணல

831380888V உதவி 
ஆேிரியர் 3-1(அ)

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2016.09.14 2016.11.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

95 திலந்த மல்ஷான் 
ஜயலத்சே

ஸ்ரீ ஜயவர்த புரக் 
சோட்ணட மாநேர ேணப

இல.100/1ப,ீ ேபுமல் 
தபததே, 

தவலிக்ேணட 
இராஜேிரிணய

972731331V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2016.06.29 2019.07.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

96 திலி ி ேம்பிோ 
ேமரநாயே

ேமூே சேணவேள் 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

இல. 138/2, 

குருேல, 

பாதுக்ணே

917473137V ேிறுவர் 
பாதுோப்பு 
இல்லே 
ோப்பாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.05.17 2019.04.10 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

97 திஸாநாயே 
முதியன்சேலாசே 
அேங்ே புபுது 
திஸாநாயே

ஊவா மாோண 
கூட்டுறவு ஊைியர் 
ஆணணக்குழு

தபேஹராவ, 

நிேேதபாத, 

மீேஹேிவுல

821813395V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர் III

அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2015.06.01 2016.06.23 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

98 திஸாநாயே 
முதியன்சேலாசே 
உசதேிோ பிரியங்ே  ீ
ேருணாரத் 

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
துன்  
பிந்துணுதவவ, 

ரம்சபவ , 

அநுராதபுரம்

835500543V உதவி ஆேிரியர்இலங்ணே ஆேிரியர் சேணவ2009.06.22 2021.01.21 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

99 திஸாநாயே 
முதியன்சேலாசே 
ஜா ே தே ரத் 
பண்டார திஸாநாயே

விணளயாட்டுத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

தபால் மாவத்ணத, 

ஹிந்குரக்தோணட
680190151Vவிணளயாட்டு உத்திசயாேத்தர்திணணக்ேளம் 

ோர்ந்தது
1998.12.10 2016.06.22 பதவிணய விட்டுச் 

தேல்லுதல்

100 திஸாநாயே 
முதியன்சேலாசே 
லக்ஷமன் குமார 
பியதிஸ்ஸ

ோணி ஆணணயாளர் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

38, 

மடாட்டுேம வதீி, 
ஆடியாேணல

722432444V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

வடமத்திய 
மாோண 
அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2004.04.30 2022.03.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



101 திஸாநாயே 
முதியன்சேலாசே ேமீர 
மதுஷான் திஸாநாயே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 174/2, 

பளுேஸ்தம , 

தபால றுணவ

881814030V ோவலாளி வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 

உதவியாளர் சேணவ

2015.07.03 2019.11.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

102 திஸாநாயே 
முதியன்சேலாசே 
ேேின் குமார தபசரரா

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 122/1, 

சஹாேந்தர 
வடக்கு, 

சஹாேந்தர

831241608V ோரதி மாோண அரே 
ோரதிச் சேணவ

2012.10.15 2020.06.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

103 திஸாநாயே 
முதியான்சேலாசே 
ேிரில்

ஆதார 
ணவத்தியோணல - 

மஹியங்ேண 

நிக்ேததன்  வதீி, 
அராசவ தேதர, 

மயிலேஸ்ததன் , 

பதுணள

570481614V துப்புரவுத் 
ததாைிலாளி III

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

1997.07.01 2009.10.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

104 ததல்விட 
முதியன்சேலாசே 
குணதாஸசே உபாலி 
ஜயரத் 

இணறவரித் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

405/10/60, 

தபதிதவவ , 

தம்புத்சதேணம

742422780V ேிசரஷ்ட வரி 
உத்திசயாேத்த

ர்

மாோண 
இணறவரிச் சேணவ

2005.10.19 2014.10.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

105 சதத்துவசே நீல் குமார 
தபர் ாண்சடா

ேளுத்துணற நேர ேணப இல. 577, 

மரந்தேஹதவலவ
த்ணத, நாதோணட 
ேளுத்துணற

721960374V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.10.01 2018.03.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

106 சதேிங்ஹ பதிரசே 
ஜயங்ே ரவிஷான் 
டயஸ்

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 147/20, 

வந்துராமுல்ல, 

தோரத்சதாட்ணட, 

ேடுவணல

199318702516  சுடணல 
இயக்குநர் 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2019.05.22 2019.08.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

107 ததான் துேித ரணவரீ மதுராவல பிரசதே 
ேணப, 

அங்குருவாததாட்ட

அக்குருேலவிட்ட, 

அங்குருவாததாட, 

தஹாரணண

882802701V ோவலாளி அலுவலே 
உதவியாளர் 
சேணவ (சம.மா.)

2009.11.01 2018.05.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

108 ததான் நிஷ்ஷங்ே 
தபான் ம்தபருணம

ததன் மாோண 
தபாறியியலாளர் 
சேணவ அலுவலேம்

'நிேல்', 

ஹபுேல, 

வக்தவல்ல

632400411V ததாைில்நுட்ப 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
ததாைில்நுட்ப 
சேணவ

1982.08.01 2005.08.15 விண த்திற ின்
ணமயில் 

அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 

தேய்யப்பட்டுள்ளார்
.

109 ததான் சேேரசே ேமித் 
அசஷாக் சதஷப்பிரிய

மஹர பிரசதே ேணப 1101 

மாடி 
வடீ்டுத்ததாகுதி, 
தேந்ததலியத்தபா
லுணவ, 

ராேம

910644505V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2014.10.24 2020.09.23 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

110 ததாபேஹ பதிரசே 
தரங்ே ஆேிரி பரீிஸ்

ப/ஹும்பஹமணட 
வித்தியாலயம், 

வியலுவ வலயம்

30 ப,ீ 

ஓணட வதீி 
ஹிந்ததோட, 

பதுணள

842150116V உதவி 
ஆேிரியர் 3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2005.02.06 2014.06.13 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

111 சதா  ஜயமாலீ 
ரந்திமா ேமரநாயே

சேோ/மாயின்த ாலுவ
 மோ வித்தியாலயம்

இல. 16, 

தந்திரிமுல்ல 
வதீி, 
உடேமுல்ல, 

பாணந்துணற

796380306V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2005.11.11 2008.11.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

112 த பாலசே தர்ஷ  
புஷ்ப குமார

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ராஜபக்ஷேணம , 

மல்வாச ணம,

தலாவ

880163418V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.07 2018.07.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



113 தம்மிே சஹம 
விக்ரமசூரிய

மாவட்ட 
ணவத்தியோணல - 

உந்துதோணட

இல. 747/ேீ, 

முதுமி திலே 
பூங்ோ. மயா  
வதீி, பணைய வதீி, 
பன் ிப்பிட்டி

543160393 V மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
மருத்துவர் சேணவ

1995.09.15 2013.01.07 சேணவயிலிருந்து 
நீக்குவதற்குப் 
பதிலாே 

ம ிதாபிமா  
அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 

தேய்யப்பட்டுள்ளார்

114 நஜபீ் தமாஹமட் 
அஜரதின்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 121,

நிக்ேதவவ , 

தஹாரவப்தபாத்தா
ண 

831014652V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2010.02.11 2013.04.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

115 நதீஷ் ரவிந்து 
தபர் ாண்சடாபுள்சள

ணேத்ததாைில் 
திணணக்ேளம்

119/பி/1, ஒப்சபரிய, 

தோச்ேிேணட
199819701760 ோவலாளி அலுவலே 

உதவியாளர் சேணவ
2017.05.15 2017.05.17 பதவிணய விட்டுச் 

தேல்லுதல்

116 நம்புோர வேம் 
அப்புவாபதுசே தர்மவரீ

சே/வற/ சபாஷிதாராம 
ஆரம்பப் பாடோணல

இல. 385, 

துல்ஹிரிய
662690333V உதவி 

ஆேிரியர்
இலங்ணே 

ஆேிரியர் சேணவ
1992.12.01 2014.10.11 பதவிணய விட்டுச் 

தேல்லுதல்

117 நம்மு ி ஆரச்ேிசே 
நாலே ேஞ்ேீவ

ேம்புறுப்பிட்டி 
சோட்டக் ேல்வி 
அலுவலேம்

இல. 110/2, பரண 
ேண்டிய, 

தத ேணம 
சமற்கு, ஹக்மண 

842114101V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2013.06.11 2017.04.19 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

118 ணந ா ேண்டு ஜவுஃபர் ஆதார 
ணவத்தியோணல, 

தபாத்துவில்

88/ A, 

அல்-ஜமால் வதீி, 
பாேிவத்ணத 
தபாத்துவில்

721573184V  சுோதார 
அலுவலே 
உதவியாளர்

சுோதார அலுவலே 
சேணவ

2005.07.01 2013.12.05 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

119 நாணயக்ோர ேமீ 
நிஷாந்த

ோ/அம்சபேணம ம.வி. இல. 24, 

ரத சூரிய
படேந்வில, 

ோலி

742922766V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2000.09.01 2017.09.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

120 நாமல் ேமுவசே சூலன் 
ஜயசே 

ஸ்ரீ ஜயவர்த புரக் 
சோட்ணட மாநேர ேணப

இல. 100/10ப,ீ 

குருந்த 
மாவத்ணத, 

மயா  வதீி, 
தளபத்பிட்டிய, 

நுசேதோணட

683104671V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.01.11 2019.10.10 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

121 நாவுல்லசே சுமித் 
ோேர தில்ருக் 
நாவுல்லசே

சஹாமாேணம பிரசதே 
ேணப

194, 

பிட்டிப  ததற்கு 
ததல்ேஹவத்ணத, 

சஹாமாேணம

742443469V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் 
சேணவ (சம.மா.)

2013.12.26 2018.07.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

122 நிஷாந்தி ஜயரத் நாதன் இர/பர்ேஸன் உயர் 
பாடோணல

இல. 55, 

முத்தூவ, 

இரத்தி புரி

725022085 V உதவி 
ஆேிரியர் II - 2

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1992.05.04 2012.08.11 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



123 நிஷ்ஷங்ே ராஜபக்ஷசே 
லக்மி  ீநிஷா ி 
பிசரமேந்திர

ஆதார 
ணவத்தியோணல, 

மாவ ல்ணல

தநல்லிவத்த, 

தவலிேல்ணல, 

மாவ ல்ணல

765702178 V மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
மருத்துவர் சேணவ

2008.10.22 2017.04.19 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

124 நிஹால் ோந்தி 
ஜயசுந்தர

விவோயத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 229, 

சேத ,ீ

பண்டுலுேம , 

அநுராதபுரம்

            

596620752V

முோணமத்துவ
 உதவியாளர்

வடமத்திய 
மாோண 

முோணமத்துவ  
உதவியாளர் சேணவ

1994.05.01 2006.02.02 சேணவ 
முடிவுறுத்துதல்

 சபாலிக் 
ேல்விச் 
ோன்றிதழ் 
ேமர்ப்பித்தல்

125 நீல் சராஹன் 
திஸாநாயே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
குரக்ேன் தேன்றர்,

ஒழுேரந்த, 

தேக்ேிராணவ.

672470938V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1992.02.03 2015.06.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

126 நுவன் ேம்பத் 
விக்ரமநாயே 
ேருணாரத் 

ோ/மல்லிோ ம.வி. நுேேல 
மாவத்ணத, 

ஹி ிந்துணம

843284337V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.02.10 2014.09.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

127 பட்டமுத்து ேந்த ம் ேளுத்துணற நேர ேணப 41/16, 

ஜயசுந்தர 
மாவத்ணத,

ேளுத்துணற 
ததற்கு

752393737V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2008.07.01 2019.02.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

128 பதிரன் தஹலாசே 
ரன்மலீ அஞ்ேலிோ 
பதிரண

சே/தர்மேிரி 
சே ாநாயே மோ 
வித்தியாலயம்

C 109/1A, 

அங்குருவல்ணல 
வதீி, 
வறக்ோப்தபாணல

867033637V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.27 2017.08.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

129 பதிராஜ 
முதியன்சேலாசே 
மசேஷிோ மதுஷா ீ

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
வா ிங் 
ோணிேளுக்குப் 
பின் ால் 
ேழுந்சதேணம 
தம்புத்சதேணம

838173028V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2021.01.11 2022.07.26 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

130 பத்மலால் அமரேிரி 
ஜயேிங்ே

ேமூே நலச ாம்பல், 

நன் டத்ணத மற்றும் 
ேிறுவர் பாதுோப்பு 
மற்றும் ேிராமியக் 
ணேத்ததாைில் அணமச்சு

இல. 390, 

ப ாதவன் , 

ேஹவத்ணத

563091794V ேிராம 
அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

ேிராம அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

1979.08.01 2005.06.07 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

எஸ்ணவஎம் 
110723 ஆம்  
இலக்ே 

2006.03.21 ஆம் 
திேதிய 

குற்றப்பத்திரத்
துடன் 

ததாடர்புணடய
தாே 

நடாத்தப்பட்ட 
முணறோர் 
ஒழுக்ோற்று 
விோரணணயி
ன் சபாது 
அக்குற்றச்ோட்
டுக்ேள் 

அண த்துக்கும்
 

குற்றவாளியாே
க் 

ோணப்பட்ட
ணம.



131 பன்திய சதவசே 
துலாஜ் மதுஷான் 
தபான்சேோ

சபலியதோணட நேர 
ேணப

இலக்ேம் 46/1410, 

தநல்லிேஹவத்
ணத, நீர்தோழும்பு 
வதீி, 
சபலியதோணட

962543189V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2015.12.01 2019.12.10 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

132 பன் ல 
அப்புஹாமிலாசே 
அநுரங்ே

சபலியதோணட நேர 
ேணப

இல. 25/7, 

சபாரணதோட்டுவ 
வத்ணத 
ேண்டி வதீி 
ேள ி

980852440V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.06.16 2019.07.31 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

133 பரண விதா லாசே 
மஹிந்தபால

இர/பாதேட தபளத்த 
வி.

ேன் ஸ்ேம, 

தலல்சலாபிட்டிய.
720050080V பாடோணலக் 

ோவலாளி
திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.05.13 2018.11.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

134 பரண விதா  
ராலலாசே குமாரேிரி 
ஜயதிலக்ே

சுோதார  மருத்துவ 
உத்திசயாேத்தர் 
அலுவலேம் 
தோதலான் 

இலக்ேம்: 21, 

நந்த ேணம, 

தோதலான்ண .

510454294V தபாதுச் 
சுோதார ேள 
உத்திசயாேத்த

ர்

துணண மருத்துவச் 
சேணவ

1985.09.29 2008.12.11  பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

தோதலான்ண 
 சுோதார 
மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர் 
அலுவலேத்தி

ல் 
சேணவயாற்று
ம் சபாது 
ேட்டவிசராத 
ேருக்ேணலப்புச்
 தேய்தணம

135 பளிஹக்ோரசே நிந்துல 
துஷார

ோலி மாநேர ேணப 238/57, 

மஹசமாதரவத்
ணத, மஹசமாதணர

872052399V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.12.26 2017.06.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

136 பல்தலக் ேங்ோ மசே 
இந்துமி  ீேருணாதாஸ

ோ/நாரங்ஓவிட்ணட, 

தபாரவேணம மோ 
வித்தியாலயம்

இல. 154 

12 ஆம் மாவத்ணத, 

பிலமி ாவத்ணத, 

ததாடங்தோணட

876661004V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2012.07.11 2019.03.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

137 பாணந்துற ஆரச்ேிசே 
சுசரஷ் லக்ஷமன் 
தபசரரா

தபாறியியல் 
பணியேம் (சம.மா.)

84, 

சவரேம வதீி,
வாத்துணவ

701632362V மின் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2005.07.01 2019.12.10 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

நீதிமன்றத்தில்
 தாக்ேல் 
தேய்யப்பட்ட 
வைக்தோன்றி

ல் 
குற்றவாளியாக்
ேப்பட்டணம

138 சபலியதோணட 
சுதர்ஷ  ேில்மாதாவ

சே/ருவ/தலவன்ேம 
ஸ்ரீ சும திஸ்ஸ ே.வி.

ஸ்ரீ/தம்மிோராணம, 

தலவன்ேணம
633400767V உதவி 

ஆேிரியர்II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1990.01.12 2003.03.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

139 பிஹிேிர ஆரச்ேிசே 
சராஹித அநுருத்த 
மிஹிர தபசரரா

மஹரேணம நேர ேணப இல. 1004/1, 

ேட்டுகுருந்ணத, 

தோட்டாணவ, 

பன் ிப்பிட்டி

892762880V அலுவலே 
உதவியாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2016.04.01 2019.06.11 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



140 பரீ் தமாஹமட் அலி 
நிஜாம்தீன் தமாஹமட் 
அமீர்

வடிோலணமப்புப் பிரிவு, 

தோழும்பு நேர ேணப
எஃப்/4/6, 

ோஞ்ேி ஆரச்ேி 
வத்த, 

தோழும்பு 12

832572217 V அலுவலே 
உதவியாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2014.10.24 2019.12.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

141 வணக்ேத்துக்குரிய 
இஹல சஹதவஸ்ஸ 
ோரத ஹிமி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ஸ்ரீ புஷ்பாராமய, 

விஜய மாவத்ணத, 

இசுறுபுர

790424670V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2008.12.01 2020.12.31 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

142 புண்ணியராஷா மசேஷ் 
குமார

வறக்ோப்தபாணல 
பிரசதே ேணப

பிலாண்டுணவ, 

விோணர வதீி, 
வறக்ோப்தபாணல

870055579V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.24 2017.06.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

143 வணக்ேத்துக்குரிய 
உடங்ோசவ சுசமத 
ஹிமி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ஸ்ரீ பாரசதந்திர 
தபளத்த 
நிணலயம், 

மதவாச்ேி

791694612V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.12.02 2018.12.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

144 வணக்ேத்துக்குரிய 
பாவக்குளசம 
தம்மரத  ஹிமி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ஸ்ரீ விஜயாராமய, 

எத்துன்ேம
642530658V உதவி 

ஆேிரியர்
இலங்ணே 

ஆேிரியர் சேணவ
2006.01.18 2021.11.29 பதவிணய விட்டுச் 

தேல்லுதல்

145 தபான்வரீ ஆரச்ேிலாசே 
ஹிமாலி பிரியதர்ஷ  ீ
லக்மாலீ

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
613/ேீ , 

சும ாராமயவுக்கு
ப் பின் ால், 

சேவாேணம, 

தபால றுணவ

877940659V பாடோணல 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.11.25 2015.12.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

146 தபால்வத்த லிய சே 
தனுஷ்ே மதுஷான்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 03,  

யாய 18,

இராஜாங்ேண  
ேலாஒயா

982172438V விணளயாட்டு 
பயிற்றுவிப்பா

ளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2019.09.02 2022.01.06 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

147 சபாடாப்சப கூரட 
இந்திே சுேந்த குமார 
தபசரரா

ப/பிட்டமாருவ மோ 
வித்தியாலயம்

ஈ.31, 

தபால்வத்ணத, 

மாவ ல்ணல.

783203987V உதவி 
ஆேிரியர் 2-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2003.05.13 2019.01.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

148 பிரேன்  ே ேரத் ம் பிரசதே சுோதார 
சேணவ அலுவலேம்,  

ேல்முண .

513/19, ேிங்ே 
பிரதா  வதீி,  
மட்டக்ேளப்பு.

841662008V மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
மருத்துவர் சேணவ

2017.06.10 2018.12.14 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

149 பிரோதி  ீநிசரஷா 
பிரியங்ோ ஜ த்திரீ 
விசஜேிங்ஹ

ப/ஸ்ரீ தம்மா ந்த மோ 
வித்தியாலயம், 

பதுணள வலயம்

இல. 231, 

பஹல வதீி 
பதுணள

717090128V உதவி 
ஆேிரியர் 3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1992.06.16 2003.01.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

150 பட்டுவிட்ட 
மாடவிலசே ஷிராணி

மாத்தணற/சோங்ேல 
ே.வி.

தேட்டோலேஹவ
த்ணத, 

பட்டுவிட்ணட 
திஹதோணட, 

மாத்தணற

795934693V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2004.09.01 2014.09.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

151 புர்ஹானுதீன் பாத்திமா 
பரீஹா

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
அேத்தி முறிப்பு,

பி.பி. தபற்சே ி, 
ேிலாபத்துணற
மன் ார்

886030177V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.10.02 2019.11.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



152 புலத்தவலசே நளிந்த 
புஷ்ப குமார

தோலன் ாணவ நேர 
ேணப

இல. 22/ஜ/ீ8/1, 

சேதவத்ணத வதீி, 
தவள்ளம்பிட்டி

782150545V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.06.03 2019.07.11 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

153 தபல்ல  சமஸ்திரிசே 
ததான் தராஹான்

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 243/2, 

தராபர்ட் 
குணவர்த  
மாவத்ணத, 

பத்தரமுல்ணல

792343163V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.01 2019.08.22 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

154 சபாதி மலுசவ தேதர 
ரவநீ்திர லக்மால் 
பண்டார

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
192,4  1/2 ஆம் 
ேட்ணட ,

ரஜஅேேணம, 

மின்ச ரியா

841940466V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.06.21 2022.06.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

155 சபாப்சப ேமசே 
ேந்திரேிரி

ோ/ேரணபால 
பிரிதவ ா

திளி ி, 
ஜ பதய 
நாேியாததணிய

747732396V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1980.10.01 2018.05.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

156 பாஷிணி தேளஞல்யா 
வரீசேேர

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ரன்பத்வில,

ேஹட்டேஸ்திேிலி
ய

935773318V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2022.01.03 2022.07.12 சேணவ 
முடிவுறுத்தப்பட்டு

ள்ளது.

சபாலிப் 
பட்டச் 
ோன்றிதழ் 
ேமர்ப்பித்தல்

157 மடவல லிய சே 
துஷார பிரியஷாந்த

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
குறிப்பிடப்படவில்
ணல

801422071V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.06.04 2013.08.13 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

.

ேிறுவர் 
துஷ்பிரசயாேம்

158 மதங்ேதீர நந்த ீ மாத்தணற/டட்லி 
சே ாநாயே ம.வி.

ேத்தாராணம 
மாவத்ணத,

வல்ேணம,  

மாத்தணற

616321781V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1990.01.01 2016.07.25 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

சபாலி 
ஆவணங்ேணள

ச் 
ேமர்ப்பித்தணம

159 மதநாயே 
முதியன்சேலாசே 
ருவன் சுதாரிோ

கூட்டுறவு 
அபிவிருத்தித் 
திணணக்ேளம்

இல. 144, 

7 ஆம் ஒழுங்ணே, 

நாரன்வத்ணத, 

வியாங்தோணட

868383062V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2016.04.11 2018.06.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

160 மதுரப்தபருமசே 
திச ஷா திமாலி

மாத்தணற/ோட்டவல 
ே.வி

ஷாமிோ 
ேிரி ஆரியவங்ஷ 
மாவத்ணத, 

சவரதூவ
 மாத்தணற

856624552V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2009.06.25 2018.10.17 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

161 மத்துமசே டிலான் 
ேந்திரப்பிரிய தபசரரா

விவோயத் 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

74, 

லாவுலு ேஸ் 
ஹந்திய 
பரேஸ்ததாட, 

தஹாரணண

910034065V ேணமயல்ோரர் திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2016.05.02 2021.07.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



162 மதுரங்ே சுபுன் 
ப ாதோணட

இர/நீலேணம தமிழ் வி.  இல.25, 

சே ாநாயே 
மாவத்ணத, 

ேரதியமுல்ல, 

பலாங்தோணட

952132270 V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2016.03.01 2018.04.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

163 ம துங்ே சதவயலாசே 
ஸ்ரீயாமலீ நய ேிரி 
ஜயதிலக்ே

சே/ததஹி/ பட்டுவிட்ட 
ம.வி.

ஏ 55/2, 

பஹலேம, 

பரப்சப, 

ரம்புக்ேண 

868363266V உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.05.20 2017.06.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

164 ம ன்ேந்தயலாசே 
ேமிலா பிரியதர்ஷ ீ

சே/ததடி/தபலிேல 
மோ வித்தியாலயம்

191/2, திதேல்ல, 

தஹட்டிமுல்ணல
848220361V உதவி 

ஆேிரியர்
இலங்ணே 

ஆேிரியர் சேணவ
2013.04.22 2016.08.28 பதவிணய விட்டுச் 

தேல்லுதல்

165 மல்லவ ஜயேிங்ேசே 
லக்மி ி ேமன்லதா

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 225,

ேலாதவவ வதீி, 
சதாணிேல ,

மரதன்ேடதவல

836340671V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.06.11 2022.01.26 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

166 மஹ தபஸ்டியசே 
ேசராஜ ீ

நன் டத்ணத மற்றும் 
ேிறுவர் பாதுோப்புச் 
சேணவ திணணக்ேளம், 

மட்டக்ேளப்பு சமல் 
மாோணம்

251/ப,ீ 

தேமுணு 
மாவத்ணத,

 வலாண  
வடக்கு, 

பாணந்துணற

847750715V ேணமயல்ோரர் திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.06.03 2020.02.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

167 மஹகுமாரலாசே ேதுர 
இஸங்ே

ேடுவணல மாநேர ேணப இலக்ேம் 220/33, 

பத்தி ிமாதாேம, 

இஹல சபாமிரிய, 

ேடுவணல

860020076V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2012.10.01 2019.09.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

168 மஹருதுன்ச  
பஹலசே சுதர்மா 
பிரியதர்ஷ  
விக்ரமேிங்ே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 36, 

அலுத்தவவ , 

தபால றுணவ

745053831V ோவலாளி வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 

உதவியாளர் சேணவ

2015.07.13 2019.08.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

169 மஹரூப் நஸ்ரியா ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
நிக்ேதவவ , 

ேச வல்தபால
845400300V உதவி 

ஆேிரியர்
இலங்ணே 

ஆேிரியர் சேணவ
2008.06.30 2019.07.16 பதவிணய விட்டுச் 

தேல்லுதல்

170 மாடிவிலசே அசயஷா 
ேந்தசரனு

விவோய அணமச்சு 
(சமல் மாோணம்)

511/2, 

பு ித ஆன் வதீி,
தலுவதோடுவ, 

தோச்ேிேணட

855981882V முோணமத்துவ
 சேணவ 

உத்திசயாேத்த
ர் III

சமல் மாோண 
அரே 

முோணமத்துவ 
சேணவ 

உத்திசயாேத்தர் 
சேணவ

2010.06.15 2019.02.17 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

171 மாததாட ேமராலலாசே 
பியுமி சுபாஷா 
விஜயவர்த 

மா சமாட்டார் 
வாே ப் 
சபாக்குவரத்து 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

இல. 183, 

4 ஆம் ஒழுங்ணே,

தஹம் மாவத்ணத, 

பலன்வத்ணத, 

பன் ிப்பிட்டி

847530588V முோணமத்துவ
 உதவியாளர்

மாோண அரே 
முோணமத்துவ 

உதவியாளர் சேணவ

2007.09.19 2016.12.21 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



172 மாதிவல லிய சே 
பிரதீப் அேங்ே வரீசோன்

இர/ேீவலீ ம.ம.வி.  இல. 32, 

சதாரதவலேந்த,

தமதோடவசலதோ
ணட, 

பலாங்தோணட

883020090 V உதவி 
ஆேிரியர் 3 I அ

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2015.02.19 2018.03.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

173 மாரப  வடுசே 
ேந்திமா குமாரி மாரப 

இர/பர்ேஸன் உயர் 
பாடோணல

47/1/A, 

புணேயிரத 
ஒழுங்ணே,

தோஸ்தபலவின் 
இரத்தி புரி

655940669V  உதவி 
ஆேிரியர் II - 2

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1984.12.27 2009.08.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

174 மாரம்பசே தயா ந்த உள்ளுராட்ேித் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 432,

ேங்ேசபா 
மாவத்ணத, 

விஜயபுர, 

அநுராதபுரம்

591024558V நேர மண்டபப் 
தபாறுப்பாளர்

வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 

உதவியாளர் சேணவ

1987.01.01 2019.04.11 சேணவயிலிருந்து 
நீக்குவதற்குப் 
பதிலாே 
ம ிதாபிமா  
அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

175 மாலிம்சே அநுரேிரி 
அதபான்சு

ருவான்வல்ணல 
பிரசதே ேணப

147

பரஸ்ஸல்ணல 
வதீி,
எட்டியாந்சதாட்
ணட.

600493116V வருமா  
நிர்வாேி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1987.12.15 2006.04.06 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

.

ஒழுக்ோற்றுக் 
ேட்டணளயின் 
அடிப்பணடயில்

176 மாட்டிவல நய ா 
மல்ோந்தி

ரஜேம பிரசதே ேணப தபா விஸ்டா, 

ரூமஸ்ஸல
795043586V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.11.01 2016.03.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

177 தமததேதர அநுத்தரா 
ணவத்தியா  ீவிசஜரத் 

பிரதம தேயலாளர் 
அலுவலேம் - 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 13,

வடீணமப்புத் 
ததாகுதி, 
ேதேல்பாய, 

தேக்ேிராணவ.

868233532V முோணமத்துவ
 சேணவ 

உத்திசயாேத்த
ர்

முோணமத்துவ 
சேணவ 

உத்திசயாேத்தர் 
சேணவ

2014.11.05 2021.09.29 சேணவ 
முடிவுறுத்தப்பட்டு

ள்ளது.

சபாலிக் 
ேல்விச் 
ோன்றிதழ் 
ேமர்ப்பித்தல்

178 தமததேதர தி ிதி 
நிர்மாண ீேமரதுங்ே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ேீ.இல 45, 

ேவுடுல்ணல 
ஹிந்குரக்தோணட

736612755V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2015.11.02 2021.10.19 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

179 மிரிஹா  
ஆரச்ேிலாசே அஜித் 
ேிரிவர்த 

ணேத்ததாைில் 
திணணக்ேளம்

253, 

ததவட வதீி, 
ேம்மல்பிட்டிய, 

பஸ்யால

840953807V ோவலாளி அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2013.06.14 2015.10.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

180 முணதோடசஹவசே 
ரேிோ நிசராஷ  ீ
விக்ரமேிங்ஹ

ோ/பு ித அந்த ிஸ் 
மோ வித்தியாலயம்

"ருக்தேவ " 

அம்சபேணம, 

பத்சதேணம

695280963V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1998.02.16 2015.04.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

181 முணேிங்ே ஆரச்ேிசே 
அத்துல முணேிங்ே

விவோயத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

 282/12, 

மாடி 
வடீ்டுத்ததாகுதி, 
இரத்தி புரி வதீி, 
தஹாரணண

571221241V ேமத்ததாைில் 
ஆசலாேேர்

வடமத்திய 
மாோணம் 
இலங்ணே 
ததாைில்நுட்பவியல்
 சேணவ

1994.08.01 2001.08.05 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

182 முதுந்நாயேசே புபுது 
ேயான்

தபாது மக்ேள் 
சுோதாரத் 
திணணக்ேளம், 

தோழும்பு மாநேர ேணப

23ஏ, 

மீேஹவத்த, 

ததல்தோட

861130444V தபாதுச் 
சுோதார 
பரிசோதேர்

துணண மருத்துவச் 
சேணவ

2012.04.02 2018.09.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



183 முதியன்சேலாசே 
அநூஷா பிரியங்ே  ீ
திஸாநாயே

சே/ஸ்வர்ண ஜயந்தி 
மோ வித்தியாலயம்

இல.08, 

மாததய்யாவ வதீி, 
மீவிட்டிய, 

சேோணல

707032049V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1991.05.06 2014.10.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

184 முல்சல 
விதாத லாசே ருவ ி 
நிேங்ேலா மீப்சபேமசே

ப/சுஜாதா மோ 
வித்தியாலயம், 

பதுணள வலயம்

16/10, 

பஹல ரஜ வதீி 
பதுணள

845311668V உதவி 
ஆேிரியர்-3-1

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.09.11 2014.01.24 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

185 முல்சலவிதா லாசே 
சதா  மதுரிோ 
தில்ஹா ி சஹமேந்திர

ப/ேிரிமல்தோணட 
வித்தியாலயம், 

பதுணள வலயம்

35/2, 

பண்டாரநாயே 
மாவத்ணத, பதுணள

848430153V உதவி 
ஆேிரியர்-3-1

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2008.12.08 2012.11.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

186 முஹம்மது நவ்பர் 
முஹம்மது ரேீன்

மாத்தணற/ 

ததய்யந்தணர சதேிய 
பாடோணல

53/8, 

தமான்ஹன்குளம், 

ேல்ேமுணவ

930032433V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.12.08 2018.01.29 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

187 தமரண்டி ேங்ோ ம்சே 
சு ில்

ோ/தபால்ேஹவிணல 
தர்மராஜ ம.வி.

ேிரிேத, இல. 456/B, 

மலித்ததோணட, 

பத்சதேணம

620952460V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1990.02.01 2017.05.19 சபாலிக் ேல்விச் 
ோன்றிதழ் 
ேமர்ப்பித்தல் 
ம ிதாபிமா  
மாற்றடீாே 
ஓய்வுதபறச் 
தேய்தல்

188 தமாதஹாட்டிசே 
ஜி தாே

பிரதி விவோயப் 
பணிப்பாளர் 
அலுவலேம், 

அம்பாந்சதாட்ணட

தம ியேஹ 
தோரட்டுணவ, 

சபாேமுணவ, 

ஹக்குருதவணல

521522160V ததாைிலாளர் திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1998.05.15 2013.11.21 சேணவ 
முடிவுறுத்தப்பட்டு

ள்ளது.

சபாலிக் 
ேல்விச் 
ோன்றிதழ் 
ேமர்ப்பித்தல்

189 தமாஹமட் அதுஹம் 
தமாஹமட் நுஸ்ேி

மாத்தணற/ப ாேடுணவ 
ே.வி.

இல. 30, 

மோமாயா 
மாவத்ணத, 

தோட்டுசவதோ
ணட, மாத்தணற

871000883V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.06.05 2017.09.06 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

190 தமாஹமட் அஷ்ேர் 
ஹ பீா

ஆதார 
ணவத்தியோணல, 

நிந்தவூர்.

23/ A,  

ஸ்ரீ மோ பத்ம 
வதீி,
ததஹிவணள.

853633879V மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
மருத்துவர் சேணவ

2016.11.28 2018.01.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

191 தமாஹமட் இஸதீன் 
பாதிமா

சே/மாவ/ 

மடுல்சபாணவ 
முஸ்லிம் மோ 
வித்தியாலயம்

இல. B,4/2 

தோட்சடதோணட, 

தஹம்மாதேம

906260670V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.09.11 2019.02.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

192 தமாஹமட் 
இஸ்மாயில் ேியா ி

ஆதார 
ணவத்தியோணல, 

இர்ேோமம்.

இலக்ேம்.243/2,  

பிரதா  வதீி, 
அக்ேணரப்பற்று 2.

868632208V மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
மருத்துவர் சேணவ

2015.11.27 2018.03.14 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

193 தமாஹமட் ோேிம் 
ேரபுன் ிஸா

சேோ/தும்மலதத ிய 
முஸ்லிம் 
வித்தியாலயம்

61/2A, 

ஸாஹிரா வதீி
மாவ ல்ணல.

647860354V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2011.08.05 2012.01.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



194 தமாஹமட் நவாஸ் 
பாத்திமா ேப்ரா

சே/உந்துதோணட மோ 
வித்தியாலயம்

H60, 

ேியம்பலாபிட்டிய, 

சேோணல

 886831757V ஆேிரிய 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.05.28 2016.05.14 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

195 தமாஹமட் நியாஸ் 
தமாஹமட் நுஸ்ேி

சுோதார மருத்துவர் 
அலுவலேம் , 

ேம்மாந்துணற.

27/6 A, 

27/6 A, 

மல்லிோராணம 
மாவத்ணத, 

இரத்மலாண .

881951525V மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
மருத்துவர் சேணவ

2016.11.28 2018.01.29 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

196 தமாஹமட் நியாஸ் 
பாத்திமா ஷஹிரா

சே/ததஹி/ பு ித 
மரியாள் த.வி.

இல. 38/1, 

நயாவணல, 

மாவ ல்ணல

885060749V  உதவி 
ஆேிரியர் 2-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2012.05.23 2013.09.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

197 தமாஹமட் பாரிஸ் 
ஷர்மிலா நாஸ்

சே/ததஹி/ 

ேராதோணட முஸ்லிம் 
வித்தியாலயம்

75/B, 

பரஸ்ஸல்ணல 
வதீி,
எட்டியாந்சதாட்
ணட

857390369V உதவி 
ஆேிரியர் 3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.05.11 2012.10.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

198 தமாதஹாமட் மஹபூப் 
ஆயிஷா

சே/ததஹி/ 

ேராதோணட முஸ்லிம் 
ம.வி.

இல. 214, தம்புல்ல 
வதீி, புக்பிட்டிய, 

ேசலவணல

886381727V  உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.30 2014.11.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

199 தமாஹமட் யூசுப் 
தமாஹமட் ஷிபான்

சே/ததஹி/ஸ்ரீவா ி 
த.வி.

இல. 157, 

தமத தேக்ேில, 

ததல்சதாட்ணட

881141167V உதவி 
ஆேிரியர் 3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.06.04 2014.11.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

200 தமாஹமட் ரேீர் 
ஆயிஷா சபேம்

சே/ததஹி/ ஸ்ரீ 
ேணலவா ி த.வி.

196/3, 

ேட்டப்புவ வதீி, 
ேல்ஹின் , 

ேண்டி

895221732V  உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.29 2014.11.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

201 தமாஹமட் ரிஸ்ேி 
பாத்திமா ரிஸ்தா

சே/பிந்தத ிய தமிழ் 
வித்தியாலயம்

A2006/4, 

பரணவத்ணத, 

ேன் த்ததாட 109

888461221V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.31 2015.02.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

202 தமாஹமட் ஹ ஃீபா 
பாத்திமா அஸ்ரின்

சே/ததஹி/ 

யட்டிததரிய ம.வி.
இல. 34, 

ஹிஜ்ராேணம, 

தஹம்மாதேணம

818584229V  உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2010.01.04 2011.05.31 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

203 தமாஹமட் ஹஸன் 
சூபி சேகு இஸதீன்

பிராந்திய 
மருத்துவமண , 

இறக்ோமம்

20/9, 

மீத்ததாட்டமுல்
ணல வதீி, 
தோலன் ாணவ.

851602780V மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர்

இலங்ணே 
மருத்துவர் சேணவ

2015.05.19 2018.12.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

204 யகுபிடியசே சராஹித 
வேந்த குமார அமரதாே

ப/சபாேஹபத  
ஆரம்பப் பாடோணல, 

வியலுவ வலயம்

உதயேிரி 
24ஏ, 

தேதல்ணல, 

மாவுஸ்ஸாதோல்
ல

641971332V உதவி 
ஆேிரியர் 3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1993.06.15 2017.05.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

205 யத்ததஹி சுேந்திம 
சதவப்பிரிய

அ/ததபரதவவ சதேிய 
பாடோணல

தேமுணு 
மாவத்ணத, 

றுஹுணு 
ரிதியேணம, 

அம்பலாந்சதாட்
ணட

880221612V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2013.05.12 2016.04.28 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



206 யாபா 
முதியன்சேலாசே 
பண்டாரநாயே 
ேம்வலவ்சவ பந்துல 
தோடகும்புர

பிந்துனுதவவ, 

சேணவக் ோலப 
பயிற்ேி நிறுவ ம்

இல. 191, 

குருளுதபாத, 

ஹஸலே

812522167V பங்ேளா 
தபாறுப்பாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2014.01.02 2016.11.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

207 சயாத சஜடிசே 
பிசரமலால் குமாரதுங்ே

ருவான்வல்ணல 
பிரசதே ேணப

357/ஏ, 

தசலாவிட்ட 
ததாரவக்ணே

632760850V வருமா  
நிர்வாேி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1989.11.01 2006.04.06 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

.

ஒழுக்ோற்றுக்ே
ட்டணளயின் 
அடிப்பணடயில்

208 சயாதசே உதார ேம்பத் 
ரத் ேிரி

இர/எஹலியதோணட 
தர்மபால 
வித்தியாலயம்

இல. 212, 

ஸ்ரீ விபுலஞா  
மாவத்ணத, 

எஹலியதோணட.

892510156V பாடோணல 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2012.06.27 2015.04.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

209 ரந்ததணிய ஆரச்ேிசே 
ததான் வேந்த 
ரந்ததணிய

ேமூே சேணவ 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

ேல்சலல்சலேம, 

ேிறிேல்தவவ , 

மதவாச்ேி

792190081V அலுவலே 
ததாைிலாளர்

வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 

உதவியாளர் சேணவ

2016.10.05 2021.04.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

210 ரணவே ஆரச்ேிலாசே 
நிசராஷ  ீரணவே

மாவட்ட தபாது 
ணவத்தியோணல 
நீர்தோழும்பு

 272/4 

ேிரில்லவள, 

சவபட

845621527V தாதி உத்திசயாேத்தர்தாதியர் சேணவ 2009.04.01 2011.05.28 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

211 ரணேிங்ே ஆரச்ேிசே 
சுராஜ் தபசரரா

சே/ததஹி/ 

எட்டியாந்சதாட்ணட 
மோ வித்தியாலயம்

537/7, அல்தத ிய, 

ேடவத்ணத
726850291V  உதவி 

ஆேிரியர்-

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2006.01.16 2010.06.17 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

212 ரத் ம் த ோம்பிணே ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
அராலி ததற்கு, 

வட்டுக்சோட்ணட
795623434V உதவி 

ஆேிரியர்
இலங்ணே 

ஆேிரியர் சேணவ
2006.10.05 2012.06.25 பதவிணய விட்டுச் 

தேல்லுதல்

213 ரத் வரீ பட்டதபந்திசே 
அஜித் லக்ஷமன் துேந்த 
குமார

ததன் மாோண பிரதம 
தேயலாளர் அலுவலேம்

இல. 150, "தம்மிே", 

பணைய ோலி 
வதீி, 
வள்ளிவல, 

தவலிேணம

860564203V அரே 
முோணமத்துவ
 உதவியாளர்

ததன் மாோண 
அரே 

முோணமத்துவ 
உதவியாளர் சேணவ

2010.05.10 2018.06.22 பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

 தாப விதிக் 
சோணவயின் II 

ஆம் 
ததாகுதயின் 
முதலாம் 

அட்டவணணயி
ல் அடங்கும் 
குற்றதமான்
ணறச் 
தேய்தணம

214 ரத் ோமி ஸ்ரீ ேவ்தா ப/விசவோ ந்தா 
தமிழ் வித்தியாலயம், 

பதுணள வலயம்

இல. 54,  

பதுணள வதீி,
ஹாலி-எணல

816770300V உதவி 
ஆேிரியர் 3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.05.15 2014.01.21 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

215 ரத்நாயே 
முதியன்சேலாசே 
அனூஷா லக்ஷமி 
ரத்நாயே

விவோயத் 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

18/2, 

மீவணல, 

ருக்ேஹவிணல

805691131V ேமத்ததாைில் 
ஆசலாேேர்

சமல் மாோண 
அரோங்ே சேணவ 
ததாைில்நுட்பச் 
சேணவ

2013.08.12 2019.01.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



216 ரத்நாயே 
முதியன்சேலாசே 
அசோே ரத்நாயே

தரணியேணல பிரசதே 
ேணப

ததாடவத்ணத
நூரி

751184042V அலுவலே 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.11.01 2013.08.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

217 ரத்நாயே 
முதியன்சேலாசே 
தனுே புஷ்பமால் 
திஸாநாயே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 45, 

மாவத்சதேணம, 

ேளங்குட்டிய

198833305210 பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.09 2022.09.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

218 ரத்நாயே 
முதியன்சேலாசே 
சயாக்யா விஷ்வ  ீ
ரத்நாயே

ஆதார 
ணவத்தியோணல, 

இறக்ோமம்

29. 

டி.எம்.தோழும்பு 
வதீி, 
நாவணல

905174592V மருத்துவ உத்திசயாேத்தர்மருத்துவர் சேணவ 2015.11.27 2017.11.19 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

219 ரதம்பல ேமசே ருவன் 
ோமிந்த குமார

திஸ்ஸமஹாராணம 
பிரசதே ேணப

இல. 504, 

இரண்டாம் ஓணட,

மாேம வதீி, 
திஸ்ஸமஹாராம

751230133V ோரதி திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.01.01 2014.02.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

220 ரணவே ஆரச்ேிசே 
ததான் யுசரஷ் நீலே 
அநுர

ஸ்ரீ ஜயவர்த புரக் 
சோட்ணட மாநேர ேணப

இல. 121/35, 

ேபுமல் தபததே, 

தவலிக்ேணட, 

இராஜேிரிணய

813093340V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.11.19 2019.04.29 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

221 ர வல்ல லிய சே 
திலீப் மதுஷங்ே

ோலி மாநேர ேணப இல. 19/7 

ஜின்ேங்ணே 
மாவத்ணத, 

ேிந்சதாட்ணட

900183615V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2011.05.02 2017.05.16 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

222 ரச புர சஹவசே 
தினூஷ குமார

உள்ளூராட்ேி உதவி 
ஆணணயாளர் 
அலுவலேம், மாத்தணற

108, 

ேிரிதபத்த,   

பம்புவேந்த, 

ேரந்தத ிய

833353373V சவணல 
தவளிக்ேள 
நிர்வாேி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.24 2017.05.17 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

223 ரன்தோத்சே ரணசதவ திவுலப்பிட்டி பிரசதே 
ேணப

இல. 58ஏ, 

இஹல 
மடம்தபல்ல,

மீரிேணம ஊடாே

681674093V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் 
சேணவ (சம.மா.)

2013.04.01 2018.03.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

224 ரண்வள 
அப்புஹாமிலாசே 
ேருணாவதீ

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 959, 

ேந்த  தபாகுண,

உணேலாதவதஹர

626220126V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1990.10.03 2012.04.04 விண த்திற ின்
ணமயில் 
அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

225 ரன்ஹாமிசே நிஷாந்த 
நளனீ் குமார

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல.9/2, 

2 ஓணட 
தபால றுணவ

781990175V ோவலாளி வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 

உதவியாளர் சேணவ

2015.07.03 2017.11.05 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



226 ர ஹில் சஜடிசே 
அநூஷா மாத ல் 
குணதிலே

சே/ததஹி/ராஜேிங்ே 
ம.ம.வி.

346A, 

விசலசேதோட, 

எஹலியதோணட

848504378V உதவி 
ஆேிரியர்-

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.10.15 2013.10.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

227 ரவித் நிசராஷ ீ ஆதார 
ணவத்தியோணல, 

நிந்தவூர்.

பிரதா  வதீி, 
ோணரத்தீவு 12.

867880615V தாதி 
உத்திசயாேத்த

ர்

தாதியர் சேணவ 2011.11.14 2017.02.28 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

228 ராஜபக்ஷசே 
பிசரமலால் குமாரேிரி

விணளயாட்டுத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 174, 

3 ஆம் ேட்ணட 
இராஜாங்ேண  
வதீி , 

தம்புத்சதேணம

குறிப்பிடப்படவி
ல்ணல

விணளயாட்டு உத்திசயாேத்தர்திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2011.04.06 2011.04.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

229 ராஜரத் ம் ேவிேி ாத் இர/சஹயஸ் தமிழ் 
வித்தியாலயம்

அலுத் சேல்ல, 

ஒசரஞ்ச் ஃபலீ்ட், 

ரக்வாண 

831650133V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.05.01 2016.06.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

230 ராஜாதுணர ேசஜந்திரன் ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ோயுதாயி,
மாவிட்டாபுரம், 

தேலிப்பாய்,

யாழ்ப்பாணம்

830423877V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.10.03 2012.10.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

231 சராஹி  ீஇஹலசே சஹாமாேணம பிரசதே 
ேணப

345, 

தஹட்டியாவத்ணத
707163895V சுோதாரத் 

ததாைிலாளர்
திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.01.10 2019.05.19 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

232 லங்ோ ி ரணேிங்ஹ மாத்தணற/தராட்டும்ப 
விஜயபா மோ 
வித்தியாலயம்

சோல்தரதேதர 
நாதுேல, 

மாத்தணற

828502506V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2008.07.28 2017.08.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

233 லக்மாலி தே விரத் விவோயத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 28, 

ரன்தஹதிய 
மாவத்ணத,

நுேதவல , 

ேண்டி

676562532V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

வடமத்திய 
மாோண 
அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2000.05.16 2008.11.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

234 லங்ோோர 
முதியன்சேலாசே 
ஹரின் இஷார 
விசஜரத் 

ேிராம அபிவிருத்தித் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

40 

ேிரிதமடியாவ , 

ஹிசதாேம

901620954V அலுவலே 
ததாைிலாளர்

வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 

உதவியாளர் சேணவ

2016.10.05 2020.08.31 சேணவ 
முடிவுறுத்துதல்

சபாணதப் 
தபாருள் 
ணவத்திருந்த
ணம

235 லிய சே ேசுன் 
லஹிரு குமார

விவோயத் 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

இல. 66/டீ/2, 

ஸ்ரீ ேரணங்ோர 
மாவத்ணத, 

ரிலாவல.

941072453V ததாைிலாளர் திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.11.22 2017.12.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

236 லி துரசே நந்த  
தமண்டிஸ்

ோலி மாநேர ேணப இல. 43/1, 

சதா ேீவத்ணத, 

மேமுதலி 
மாவத்ணத, 

தடல்ணல, ோலி

762881489V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2001.12.03 2017.01.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

237 தலச்சுமன் ரவிேந்திரன் தோலன் ாணவ நேர 
ேணப

இல.10/189 எஃப், 

ஒறுதோடவத்த, 

தவள்ளம்பிட்டி

750254667V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.24 2020.06.05 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



238 தலாகு ஹபு 
ஆரச்ேிலாசே ஷயாமலீ 
பிரியதர்ஷ  ீ
பிசரமதிலே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 34/388, 

வாவி வதீி, 
அநுராதபுரம்

875152360V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.12.05 2018.12.16 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

239 வேிஷ மாலன் 
விசஜதுங்ே

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 148/1, 

தலாசஹ , 

மாலசப

893303537V சுடணல 
இயக்குநர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2019.05.22 2019.06.07 சேணவ 
முடிவுறுத்துதல்

ததாைித் 
தணேணமேள் 
உறுதிப்படுத்தப்
படாணம

240 வட்டா தோடசே 
அநுராத ேிந்தே 
பிசரமதாஸ

மஹரேணம நேர ேணப இல.310/2, 

மாதிதவல வதீி, 
சோட்சட.

810513969V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.09.15 2019.07.04 சேணவ 
முடிவுறுத்துதல்

பதவிக்குரிய 
ேடணமேணள 
நிணறசவற்றா
ணம,  

சமற்பார்ணவ 
உத்திசயாேத்த
ர்ேளுக்குக் 
ேட்டுப்படாணம

 சபான்ற 
ோரணங்ேளி
 ால்

241 வடிசவல் தேளரி குமாரி ஆதார 
ணவத்தியோணல, 

ேம்மாந்துணற

உடங்ோ 02, 

அம்பாணற வதீி, 
ேம்மாந்துணற

825413154V சுோதார 
அலுவலே 
உதவியாளர்

சுோதார ஊைியர் 
சேணவ

2006.06.08 2012.05.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

242 வடு தந்திரி ேந்திரகுமார வலயக் ேல்வி 
அலுவலேம், 

அம்பலாங்தோணட

ேிரிந்திவணல, 

மீட்டியாதோணட
761693158V ஆய்வுகூட 

உதவியாளர்
திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.02.10 2016.03.31 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

243 வடு ணமத்திரிசே 
உசத ி மல்ோந்தி

அம்பலாங்தோணட 
பிரசதே ேணப

தல்ேல,

நிந்தா 
876744074V முன்பள்ளி 

நிர்வாேி
திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.24 2017.10.29 சேணவ 
முடிவுறுத்துதல்

சபாலி 
பரீட்ணேச் 
ோன்றிதழ்ே
ணளச் 

ேமர்ப்பித்தல்244 வடுசே ோமி தமா ோ 
தபசரரா

நீர்/ேணுவ  பு ித 
சஜாேப் ே. 

வித்தியாலயம்

222/1ஏ, 

பிளிம்புல 
சஹத ேம

816973767V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.07.16 2018.05.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

245 வ ேிங்ே 
முதியன்சேலாசே 
சு ில் ோந்த வ ேிங்ே

இர/அம்பி/ஜ ாதிபதி 
மத்திய மோ 
வித்தியாலயம்

இல. 83/6, 

ேலப்பிட்டமணட, 

அவிோவணள.

680263833V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2005.10.14 2006.01.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

246 வ ிேசேேர ஆரச்ேிசே 
நுவன் குமார

மஹரேணம நேர ேணப இல. 36/2பி, 
ஆ ந்த ணமத்ரி 
மாவத்ணத, 

மஹரேணம

853152480V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.09.15 2019.07.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

247 வன் ி ஆரச்ேிசே 
குணதிலே

ப/பல்ேஹதன்  மோ 
வித்தியாலயம்

மீேஹகும்புரவத்
ணத,

தவதஹர, 

குருநாேல்

196104602790 உதவி 
ஆேிரியர் 2-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1989.09.08 2006.09.16 விண த்திற ின்
ணமயில் 

அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 

தேய்யப்பட்டுள்ளார்

248 வன் ிநாயே 
முதியன்சேலாசே 
ேமந்த வன் ிநாயே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
யாய 01, 

பன்ேணல வதீி, 
இராஜாங்ேண  
தம்புத்சதேணம

915172423V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2016.10.17 2021.01.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



249 வன் ியேிங்ேம் 
விசநாதன்

மாத்தணற/தபவர்லி 
தமிழ் ே.வி.

முண க்ோடு 
ேிைக்கு, 

தோக்ேட்டிச்சோ
ணல, 

மட்டக்ேளப்பு

883062310V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.06.07 2018.08.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

250 வரணசூரிய ேமசே 
ேஞ்ேீவ குமார

மாவட்ட விவோயப் 
பயிற்ேி நிணலயம், 

சபாத்திவணல

132/1,

இந்திேஹலியத்த, 

லபுதுவ, 

ோலி

802123558V ததாைிலாளர் திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.11.01 2017.07.03 விண த்திற ின்
ணமயில் 

அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 

தேய்யப்பட்டுள்ளார்
.

251 வர்ணகுல வரீசூரிய 
ோமர ேம்பத்

நியாேம பிரசதே ேணப அல்ல, 

தணபத்சதேம, 

அல்பிட்டி

880210157V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.06.12 2017.06.13 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

252 வலேம 
ேன்ோ மலாசே 
ருஷிரா ேஜவீ  ீதபசரரா

நன் டத்ணத மற்றும் 
ேிறுவர் பாதுோப்புச் 
சேணவ திணணக்ேளம், 

மட்டக்ேளப்பு சமல் 
மாோணம்

281/1,

தலவத்துசஹன்பி
ட்ட ததற்கு, 

மாதோணள

776073458V ேணமயல்ோரர் திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2011.11.01 2016.12.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

253 வலிமு  சதவசே 
ரவிந்து தினுே ஜயமால்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
2316 

3 ஆம் ேட்டம், 

ோிிேயப்ப 
மாவத்ணத, 

அநுராதபுரம்

972480673V அலுவலே 
உதவியாளர்

அலுவலே உதவியாளர் சேணவ2017.10.02 2019.09.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

254 தவலிேம  ஆரச்ேிசே 
பிரதீப் குமார

தபாது மக்ேள் 
சுோதாரத் 
திணணக்ேளம், 

தோழும்பு மாநேர ேணப

33/262, 

அம்பத்தசல வதீி
தவள்ளம்பிட்டி

831784555V அலுவலே 
உதவியாளர்

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2014.10.24 2019.05.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

255 தவலிவ பதிரண 
திச ஷ்  குமார

மாத்தணற/பிட்டபத்த
ணற ம.வி.

778  

அலுவ , 

தவலிவ, 

தமாரவக்ணே

842954738V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.09.04 2016.11.21 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

256 விக்ரமஆரச்ேிசே 
வருண தசுன் 
விக்ரமஆரச்ேி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 86, 

யாய 01, 

இராஜாங்ேண 

883264339V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2016.01.04 2021.03.20 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

257 விக்ரமேிங்ஹ 
ஆரச்ேிசே சதா  
ஷிசராமி ருவி ா 
விக்ரமேிங்ே

சே/ததஹி/முேந்திரம் 
ே.வி.

177/2, 

சபரவத்த வதீி,
மாத்தவிட்ட, 

தச ாவிட்ட

775262168X உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2011.06.06 2011.07.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

258 விக்ரமேிங்ஹ 
ேமாச்ேிசே ஹஷி ி 
ஷேிோ விக்ரமேிங்ஹ

மாத்தணற/தோடகும்பு
ணர ே.வி.

568/ஏ, 

தபங்ேமுணவ வதீி,
ேல்ததால,

தோட்டதபால

878561600V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.01 2016.06.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

259 விக்ரமேிங்ஹ ேஞ்ேீவ 
பிரதீப் விக்ரமேிங்ஹ

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 476, 

தோக்ோதவவ ,

தேட்டலாவ

803462631V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2006.07.31 2022.06.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



260 விசஜதுங்ே லிய  
பட்டதபந்திசே 
சுவர்ணோந்தி 
விசஜதுங்ே

ஆதார 
ணவத்தியோணல - 

பலாங்தோணட

தருஷா, 

ேல்வள வதீி, 
உடேந்த, 

பலாங்தோணட

636962821 V குடும்பச் 
சுோதார 
சேணவ 
ஊைியர்

துணண மருத்துவச் 
சேணவ

1992.06.05 2019.03.02  பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

சமாேடியா  
முணறயில் 
ேல்விச் 
ோன்றிதழ் 
தயாரித்து 
சேணவயில் 
இணணந்து 
அரோங்ே 
ேம்பளம் 
தபற்று 
சேணவ 

தேய்தணமயி
 ால்

261 விசஜேிங்ஹ 
தேநாயேலாசே பாக்யா 
மதுபாஷி ி பூதாதோட

சே/ததஹி/அம்பமல்ல 
ே.வி.

ப.ீ 3/126, 

நவ மீபிட்டிய வதீி,
மீபிட்டிய 
சேோணல

866940479V உதவி 
ஆேிரியர்  3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2012.07.05 2014.03.21 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

262 விதா  ஆரச்ேிலாசே 
மதுஷான் ோலிங்ே 
வதீா ஆரச்ேி

தோழும்பு மாநேர ேணப 138, 

தவளஹா  வதீி, 
பரவா வில, 

திவுலப்பிட்டி

931760262V தீயணணப்பு 
வரீர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2016.04.01 2019.10.19 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

263 விதா ாச்ேி 
குணவர்த  ரவிந்திர 
ருக்மால்

நியாேம பிரசதே ேணப 110/B, 

02 ஜ ேவி ஜய 
மாவத்ணத, 

ேருவலததாட்ட
தபாரவேம

198901701168 ோரதி திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.07.21 2017.08.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

264 விதா  ேமசே 
சோஷலா பிரியந்தி 
விக்ரமேிங்ே

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 23, 

ருக்மவ ீவத்ணத, 

ேண்டி

866201439V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.04.22 2021.09.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

265 விதா  ேமசே ேமன் 
பிரியன்த புஷ்பகுமார

மாத்தணற/ேியம்பலா
தோணட சமற்கு ே.வி.

ேமேி, 
பரேஸ்ததன் , 

பிட்டதபத்தணர

710760659V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1992.09.01 1996.06.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

266 விதா  சமேத்திரி 
ோமரி ருவன்திோ

ததன் மாோண பிரதம 
தேயலாளர் அலுவலேம்

6A, 

பவுலிஸ் 
மாவத்ணத, 

ேந்சதவத்த, 

ோலி

827750239V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

ததன் மாோண 
அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 

சேணவ

2013.06.15 2018.10.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

267 விச ாத் 
தபர் ாண்சடாபுள்சள

ணேத்ததாைில் 
திணணக்ேளம்

42, 

உடங்ோவ, 

தோச்ேிேணட

941871747V ோவலாளி அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2017.05.15 2017.05.17 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

268 விதா லாசே இந்திரா 
டி தமல்

ப/மலித்த மோ 
வித்தியாலயம், 

பதுணள வலயம்

19/6, 

19/6, தவலிமணட 
வதீி, 
பண்டாரவணள

647170161V உதவி 
ஆேிரியர் 2-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1984.01.02 2006.08.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

269 வரீேிங்ஹசே ஹிரான் 
ோவிந்த அல்விஸ்

விவோயத் 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

20/ஏ, 

மயா  வதீி, 
தமால்லிதோட, 

வாத்துணவ

199512701837 விடுதி நிர்வாேி சமல் மாோண 
அரோங்ே சேணவ 
ததாைில்நுட்ப 
அல்லாதது

2019.07.05 2020.12.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

270 வரீசூரிய 
முதியன்சேலாசே 
ோம  ீபுத்திே வரீசூரிய

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
13 V/இல. 646 , 

குடாேலத்சதவ,

குருந்தன்குளம்

905703013V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2015.10.22 2021.10.26 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



271 வரீசேேர 
முதியன்சேலாசே 
தரிந்து இசராஷன் 
வரீசேேர

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
39/2, 

அஷ்வயா 
தபதிதவவ ,

ேதலன்பிந்துனுதவ
வ

852893184V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2015.10.26 2022.03.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

272 ேிவலிங்ேம் ரதிஸ்குமார் சே/ததஹி/பு ித 
மரியாள் தமிழ் 
வித்தியாலயம்

இல. 18, 

பிரதா  வதீி,
எட்டியாந்சதாட்
ணட

781680494V உதவி 
ஆேிரியர் 3-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.05.02 2009.04.21 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

273 ேதரதிவாேர முதலிசே 
ேிறிஷா ி ேமிந்திோ 
விசஜரத் 

சே/ேியம்பலாபிட்டிய 
யட்டாலதிஸ்ஸ 
ே ிஷ்ட 
வித்தியாலயம்

"சு ிலமாலா" 

தோட்டிக்ோவணல, 

ேலிேமுணவ 
நேரம்

786810183V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2006.06.19 2012.02.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

274 ேத்த வித்த 
பதிரணலாசே துேித் 
ேலப்பத்தி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
123/1,

முதலாம் 
ஒழுங்ணே, 

2 அல, 

புதிய நேரம்,

தபால றுணவ

861231623V பாடோணல 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.03 2019.01.26 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

275 ேபுதந்திரிசே ோ ே ேளுத்துணற நேர ேணப 41/23, 

விக்ரமேிங்ஹ 
தபததே, 

ேளுத்துணற 
ததற்கு

893212752V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.10.01 2019.07.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

276 ேமன் குமார குணதிலே  விணளயாட்டுத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

மிஹிந்து 
மாவத்ணத 
தபாத்தாச ேம , 

அநுராதபுரம்

712371412V விணளயாட்டு உத்திசயாேத்தர்திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1992.12.01 2009.06.24 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

277 ேமந்தி வாே ா 
திஸாநாயே

நீர்/நீர்தோழும்பு பு ித 
மரியாள் 
வித்தியாலயம்

இல. 101, 

ேித்தார்த்த 
பிரசதேம், 

பலீ்லவத்த, 

ஆடிஅம்பலம

767912552V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2002.07.15 2018.08.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

278 ேமயமந்திரி தலாகு 
லிய  வடுசே ேபில 
ருவன் குமார

மஹரேணம நேர ேணப இல. 43/3/ஏ, 

மாதிதவல, 

சோட்ணட

713381730V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1992.10.15 2019.08.13 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

279 ேமரசோன் 
முதியன்சேலாசே 
ோஞ்ே ா பிரியதர்ஷ  ீ
ேமரசோன்

இர/அம்பி துங்ேம 
மோ வித்தியாலயம்

இல. 3/4, 

அம்பலாந்சதாட்
ணட வதீி, 
சூரியதவணவ.

906501767V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2015.11.09 2018.01.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

280 ேமரதுங்ே 
ஆரச்ேில்லாசே நய  
பத்மகுமார

பிரசதே ேணப, 

ரம்புக்ேண 
ேிரிந்தத ிய, 

ரம்புக்ேண 
821621542 V ோரதி ோரதிேள் சேணவ 2015.12.31 2018.05.07 பதவி நீக்ேம் 

தேய்யப்பட்டுள்ளார்
சபாலிப் 
பரீட்ணேச் 
ோன்றிதழ் 
ேமர்ப்பித்தல்

281 ேமீர மச ாஹர 
தவவிலிதோட

நாதோணட பிரசதே 
ேணப

127B, 

ஓவிலா , 

தமத ேீம்பிய, 

ோலி

198622201532 ததாைில்நுட்ப 
உத்திசயாேத்த

ர்

ததன் மாோண 
ததாைில்நுட்பச் 
சேணவ

2014.08.14 2018.08.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



282 ேம்முேலிங்ேம் தரஜிமன் ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
272, 

சதவா ம்பியதிஸ்
ஸ புர,

திஸாதவவ, 

அநுராதபுரம்

960643151V பாடோணல 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் ோர்ந்தது2014.11.19 2022.03.30 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

283 ேரவ  முத்து குோஜி ி சே/ததஹி/ 

ததஹிசயாவிட்ணட 
த.ம.வி.

இல. 07, 

துணறநீலாவணண
மட்டக்ேளப்பு

875692321V உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2014.01.27 2015.03.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

284 ேல்பசதாரு துப்பஹிசே 
நிஷ்ஷங்ே வரீவர்த 

சே/ததஹி/ வஹரக்ே 
ம.வி.

இல. 220/ப,ீ 

சோ சஹ  
ேடவத்ணத

841910621V உதவி 
ஆேிரியர் 3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.05.02 2013.05.08 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

285 ேியம்பலாதோடேமசே 
ேமிந்த புஷ்ப குமார

விவோயத் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 233, 

வயற் பயிர் 
பரிசோதண  
நிறுவ  
உத்திசயாேபூர்வ 
இலலம்,

மஹ 
இலுப்பல்லம

751192053V ேமத்ததாைில் 
ஆசலாேேர்

வடமத்திய 
மாோணம் 
இலங்ணே 

ததாைில்நுட்பவியல்
 சேணவ

2006..08.01 2016.01.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

286 ேிராய்தீன் ஹுஸ் ி 
தமாஹமட்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ேட்டுக்தேலியாவ ,

புப்சபாேணம,

தேக்ேிராணவ.

851552952V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2010.02.15 2012.09.24 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

287 ேிரிபாலசே திளி  
ேஞ்ேீவ ேருணாேிரி

விலங்கு உற்பத்தி 
மற்றும் சுோதார 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 98,

ததல்ஹிரியாவ, 

தம்புத்சதேணம

913231481 V விலங்கு 
அபிவிருத்தி 
ஆசலாேேர்

வடமத்திய 
மாோணம் 
இலங்ணே 

ததாைில்நுட்பவியல்
 சேணவ

2015.11.18 2022.01.20 சேணவ 
முடிவுறுத்துதல்

ேல்வி 
தணேணமேணள
ப் பூர்த்தி 
தேய்திருக்ோ
ணம

288 ேில்பத்ோரிசே 
அச ாஷா ோந்த  ீ
தே விரத் 

நீர்தோழும்பு மாநேர 
ேணப

இல. 106/1,  

பஹலேம, 

பஹல 
மடம்தபல்ல,

ேட்டாண 

846072691V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2010.09.01 2019.10.22 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

289 சுஜவீ சோரலசே உடுேணம வலயக் 
ேல்வி அலுவலேம்

இல. 23, 

தஹதில்லதோணட
ோ/எத்துமசல

790120698V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2008.10.02 2016.12.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

290 சுது சதவசே மதுஷங்ே 
ஜயேிங்ே

நேரேணப, சேோணல 44 

ஒலேன்ேந்த,

சேோணல

932223503V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.04.01 2016.12.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

291 சுதுசதவசே நிஷாந்த 
தபர் ாண்சடா

ேடுவணல மாநேர ேணப இல. 209/1, 

தலாசஹ , 

மாலசப

800360170V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2012.10.01 2019.08.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

292 சுதுஹகுருசே ேரத் 
ஆ ந்த விசஜேிங்ஹ

சேோணல பிரசதே 
ேணப

சமாரத , 

உந்துதோணட
703192289V சவணல 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

1999.10.12 2019.03.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

293 தே விரத்  
முதியன்சேலாசே 
குேல் பிரபாஸ்வர 
தே விரத் 

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
9 அல, 

மஹ தநலிசபவ , 

ஹிசதாேம
அநுராதபுரம்

952423304V பாடோணல 
உதவியாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.07.08 2017.04.22 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



294 தே விரத்  சஹரத் 
பண்டாசே அேலா 
குமாரி ேிறிசே  
தே விரத் 

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ேதலன்பிந்துனுதவ
வ வதீி,
ேீப்புக்குளம

766790690V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2008.11.24 2021.07.09 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

295 தேல்ல மஹமீ  
அ விரத் 

ஆதார 
ணவத்தியோணல - 

மஹியங்ேண 

புளுேஸ்ததன் , 

பிந்துனுதவவ, 

பண்டாரவணள

620824887V ோதாரண 
ததாைிலாளி III

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

1997.07.01 2012.03.29 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

296 சே ாநாயே 
தமாதஹாட்டி 
அப்புஹாமிலாசே 
நிலந்தி தமாரா குமாரி 
சே ாநாயே

சே/ததஹி/ஹல்ஒழுவ 
ே.வி.

ஈ 08, 

தஹாதலாம்புவ, 

துந்ததாட்ணட

726973024V உதவி 
ஆேிரியர் 2-II

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2000.09.01 2014.09.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

297 சேரேிங்ே பதிரணசே 
ேமிந்த ஞா சதவ

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
175/1, 

ஆர்பி 3 அல,

பளுேஸ்தம , 

தபால றுணவ

760584142V ோவலாளி வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2015.07.03 2019.12.27 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

298 இஸ்மாலயில் 
தமாதஹாம்மது

ஆதார 
ணவத்தியோணல - 

ேலவாண 

ேலவாண , 

தபாத்துப்பிட்டி.
590333425V ோரதி மாோண அரே 

ோரதிச் சேணவ
1993.12.01 2011.12.13  பதவி நீக்ேம் 

தேய்யப்பட்டுள்ளார்
ஒழுக்ோற்றுக் 
ேட்டணளயின் 
அடிப்பணடயில்
      

அலுவலே 
சநரத்தில் 
குடிசபாணதயி
ல் 227-0137 

ஆம் இலக்ே 
அம்பியூலன்ஸ்
 வண்டிணய 
ஓட்டியணம

299 பேி ி பிரேங்ஜலீ 
அல்சலதோட

நீர்/பட்டுவத்ணத மோ 
வித்தியாலயம்

477/ஏ,

நாராங்தோட 
பாலுவ, 

பட்டுவத்ணத

866931100V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2017.07.20 2018.03.29 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

300 பாரூக் சுல்தான் 
பாத்திமா ருஷ்தியா

மாத்தணற/தத ியாணய
 பு ித தமத்தீவ் 
இணடநிணல ம.வி.

57/A, 

மாரேஹவத்ணத, 

மீ அல்ணல, 

ஹக்மண 

875011170V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2012.03.08 2016.02.02 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

301 ஹலஹப்தபருமசே 
அவன்தி லக்ஷிோ 
தபான்சேோ

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ேரம்ணப, 

ேலாேரம்ணப, 

இப்பசலாேம

936280609V அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்த

ர்

அபிவிருத்தி 
உத்திசயாேத்தர் 
சேணவ

2022.01.03 2022.03.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

302 ஹல்லவ பியன்ோரசே 
திஸ்ஸ பாலித 
தபர் ாண்சடா

நீர்/மூேலன்ேமுணவ 
பண்டாரநாயே 
வித்தியாலயம்

இல. 11/235, 

பணைய ேம்பஹா 
வதீி, 
வலிபில்லாணவ, 

ேசணமுல்ணல

196001901004 உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

1985.05.15 2017.07.05 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

303 ஹலம்ப நிசராஷ் 
ேஞ்ேீவ

பலப்பிட்டி பிரசதே 
ேணப

 இல. 672/4/B/1, 

ேறதோலேந்த 
வதீி,
அே தேட்டிய, 

ேரந்தத ிய

820354729V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.08.01 2017.09.04 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



304 தஹடிவசர 
வியன் லாசே ரூபிோ 
தில்ஷா ி

சே/ததஹி/தும்பாசே 
ம.வி.

இல. 28, 

இசுறு பியே,

ேம்மா   வதீி, 
வட்டதரே 
பாதுக்ணே

855083558V  உதவி 
ஆேிரியர்      

3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.03.12 2014.09.18 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

305 ஹனீ் பரேஹ 
கும்புரலாசே தனூஷா 
ேந்தமாலி

பிராந்திய சுோதார 
சேணவப் பணிப்பாளர் 
அலுவலேம் - 

இரத்தி புரி

சபாம்புவ, 

பன்ேலவத்த, 

பலாங்தோணட

836292146V சுோதார 
முோணமத்துவ
 உதவியாளர்

மாோண சுோதார 
முோணமத்துவ 

உதவியாளர் சேணவ

2008.03.03 2010.09.14  பதவி நீக்ேம் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

ஒழுக்ோற்றுக் 
ேட்டணளயின் 
அடிப்பணடயில்
 இரத்தி புரி 
இலங்ணே 
வங்ேியின் 
001127 ஆம் 
இலக்ே 

ோசோணலணய
யும் 784750166 

ஆம் இலக்ே 
ோசோணலணய
யும் உப 

படிவத்துடன் 
சமாேடியா  
முணறயில் 
தபற்றுக்தோண்

டணம

306 ஹுணேன் ஜிப்ரி 
தமாஹமட் இன்ஹாம்

PMCU, 
முஹம்மதியாபுரம். ;

பிரதா  வதீி, 
பள்ளிக் 
குடியிருப்பு, 

அக்ேணரப்பற்று 06.

763010813V  சுோதார 
அலுவலே 
உதவியாளர்

சுோதார அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2007.01.05 2016.12.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

307 தஹட்டி ஆரச்ேிலாசே 
நய ோந்தி 
சஹட்டிஆரச்ேி

சே/தர்மேிரி 
சே ாநாயே மோ 
வித்தியாலயம்

26/1B, 

ஏேல்ல,) 

தபலிேணல(ே.மா.)

786830583V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2005.09.19 2015.10.19 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

308 சஹட்டிஆரச்ேிசே 
விமுக்தி ோமர

ஸ்ரீ ஜயவர்த புரக் 
சோட்ணட மாநேர ேணப

இல. 15/10, தபசரரா 
மாவத்ணத, 

மீத்ததாட்டமுல்
ணல, 

தவள்ளம்பிட்டி

892553947V தீயணணப்பு 
வரீர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.06.20 2019.02.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

309 தஹட்டிஆரச்ேிலாசே 
இசுரு பிரியமன்த 
தஹட்டிஆரச்ேி

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
இல. 70/1, 

தமதபார, 

எதுமல்பிட்டிய

963011954V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2017.10.03 2019.09.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

310 தஹட்டிசே ததான் 
ேிங்ஸ்லி குணசேேர

தோலன் ாணவ நேர 
ேணப

இல. 270/1, 

ேள ிமுல்ணல, 

முல்சலரியாணவ 
புதிய நேரம்

732370447V சவணல/ 

தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2005.07.01 2019.07.12 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

311 சஹன் ே 
முதியன்சேலாசே 
விஷாோ நிலந்தி 
பிசரமேிரி

சே/ததஹி/ 

மீேஸ்ததன்  ம.வி.
டி 78/1, 

யட்சடாதோட, 

சேோணல

815724291V  உதவி 
ஆேிரியர்      

3-I

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2007.06.25 2013.09.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



312 தஹன்நாயே 
முதியன்சேலாசே 
தமிது ேதுரங்ே 
தஹன்நாயே

விவோயத் 
திணணக்ேளம் (சமல் 
மாோணம்)

58/14, 

பேணற வதீி,
ஹிந்ததோட, 

பதுணள

871710600V ேமத்ததாைில் 
ஆசலாேேர்

சமல் மாோண 
அரோங்ே சேணவ 
ததாைில்நுட்பச் 
சேணவ

2013.08.12 2021.10.15 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

313 சஹ ே ராலலாசே 
சுமித் துமிந்த குணரத் 

நேரேணப, சேோணல எஃப் 437, 

ஒலேன்ேந்த, 

சேோணல.

870792735V சுோதாரத் 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.12.31 2017.07.25 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

314 சஹரத் பண்டாசே 
ேிறியா ி குமாரி 
சஹரத்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
389/1, 

பம்பரேல வதீி, 
வாதுதவவ,

யட்டிேல்ஒழுவ

867823930V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2013.06.12 2020.01.03 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

315 சஹரத் 
முதியன்சேலாசே 
ஞா திலே

உள்ளுராட்ேித் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

இல. 604/4, 

மயிலேஸ் 
ஹந்திய 
அநுராதபுரம்

620672378V ததாைிலாளர் வடமத்திய 
மாோண 
அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

1987.01.01 2019.04.11 விண த்திற ின்
ணமயில் 
அடிப்பணடயில் 
ஓய்வுதபறச் 
தேய்யப்பட்டுள்ளார்

316 சஹரத் 
முதியன்சேலாசே 
ஹிமாலி ேமுத்ர 
குமாரி சஹரத்

ேல்வித் திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்
ேிதத், 

தபாலிஸ் 
நிணலயத்திற்கு 
அருோணம 
எலதஹற வதீி
பேமு 

877863204V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2000.3.10 2021.07.10 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

317 சஹவா 
ேட்டுவந்தத ியசே 
அதுல பிரோத்

ோ/நபதவ ஸ்ரீ சுமங்ேல 
ம.வி.

தலாகுசேவத்ணத, 

தபால்பதோணட, 

யக்ேலமுல்ணல

811110655V பாடோணலக் 
ோவலாளி

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2015.10.19 2018.11.01 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

318 சஹவா ேங்ோ மசே 
ேரித தபசரரா

சபலியதோணட நேர 
ேணப

இல. 147, 

வ வாேல வதீி, 
ேள ி

801961312V சுடணல 
இயந்திர 
இயக்குநர்

அலுவலே 
உதவியாளர் சேணவ

2002.01.01 2019.10.23 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

319 சஹவா 
தோக்ோவலசே 
மசஹஷ் சுபுந்திே 
ஜயதுங்ே

மாத்தணற/ திேதோணட 
சதேிய பாடோணல

பிரியங்ே ,ீ 

தோக்ோவணல, 

தேக்ேணதுர

861523837V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2016.09.09 2017.06.10 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

320 சஹவா பரணிசே சுஜவீ மாத்தணற பிரசதே 
ேணப

இல. 53, 

ஹாமுதேவத்த, 

வல்ேணம, 

மாத்தணற

771181660V ோவலாளி திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2013.01.01 2018.09.07 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

321 சஹவா மலவிசே 
குசும்ேிரி த ேில்வா

சுோதார சேணவேள் 
திணணக்ேளம், 

வடமத்திய மாோணம்

554/1D , 

சபராதண  வதீி, 
ேண்டி

520580921V விசேட 
மருத்துவ 
உத்திசயாேத்த

ர் 
(மேப்சபறியல் 
மற்றும் 
மேளிர் 
மருத்துவம்)

இலங்ணே மருத்துவர் சேணவ1978.03.15 2008.09.29 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

322 சஹவா ரணேிங்ேசே 
ேந்திே சுேந்த

 இர/அம்பி ஜ ாதிபதி 
ம.ம.வி.

சு ில் நிவே, 

இல. 6417, 

புதிய நேரம், 

அம்பிலிப்பிட்டி.

861091619V உதவி 
ஆேிரியர்

இலங்ணே 
ஆேிரியர் சேணவ

2010.10.08 2018.11.06 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



323 தஹாரதல் சஜடிசே 
நிஹால் ரூபேிங்ே

நேரேணப, சேோணல 151, ஒலேன்ேந்ணத, 

சேோணல
771450121V சுோதாரத் 

ததாைிலாளர்
திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2009.11.01 2017.03.06 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்

324 தஹாதராம்பாசவ 
ேம்லத்தலாசே மஞ்சுள 
பிரதீப் குமார

பிரசதே ேணப, 

ரம்புக்ேண 
15 

அசோேபு, 

தியசு  த, 

ரம்புக்ேண 

780162031 V சவணல 
தவளிக்ேள 
ததாைிலாளர்

திணணக்ேளம் 
ோர்ந்தது

2014.10.24 2018.08.06 பதவிணய விட்டுச் 
தேல்லுதல்



அட்டவணை இலக்கம் 03 

 

 

கணைநிரற்பட்டியலிடப்பட்டதன் பின்னர் மீளவும் சேணவயில் அமர்த்தப்பட்ட உத்திசயோகத்தர்களின் பபயர்கணள 

கணைநிரற் பட்டியலிளிருந்து நீக்குதல். 

 

பதோடரிலக்கம் பபயர் முகவரி பதவி குறிப்பு 

 

01 

 

எதிரிமுனி ருமேஷ் 

ேதுஷான் த சில்வா 

 

இல. 296, 

தர்ேவிஜய நிவாச, 

கலககாடவத்த, 

குளீககாட. 

 

அபிவிருத்தி 

உத்திமயாகத்தர் III  

 

இவ் உத்திமயாகத்தர் கதாடர்பில் 2016- Iகுறிப்புத் 

தாளில் பிரசுரிக்கப்பட்ட அறிக்கக இதனால் 

இரத்துச் கசய்கின்மேன். 

 

 

 


