


அட்டவணை இல: 01 

                                        2016 -1 குறிப்புப் பத்திரம்  

மத்திய அரச சசணவயிலிருந்து நீக்கப்பட்டு மீள அரச சசணவயில் இணைத்துக்ககொள்ளப்படொத அலுவலர்கள் பற்றிய விபரம் 

                                                                                                                                                       

கதொ

டொில

க்கம் 

முழுப் கபயர் அணமச்சு/ 

திணைக்களம்/ 

பைியொற்றும் 

இடம் 

முகவொி சதசிய அ. 

அட்ணட 

இலக்கம் 

பதவி ஏசதனும் 

சசணவக்கு 

உொித்தொயின் 

கபயரும் 

அச்சசணவயும் 

சசணவயி

ல் 

இணைந்த 

திகதி 

சசணவயி

ணை 

நிறுத்திய 

திகதி 

சசணவ 

நிறுத்தத்திற்குக் 

கொரைம் ( பதவி 

நீக்கம்/பதவிய

ண  ணகவிட்டு 

விடுதல்/திறணம

யின்ணம 

கொரைமொக 

பைி ஓய்வு 

கபறச்கசய்தல் 

சசணவயிலி

ருந்து 

நிறுத்தப்ப

ட்டதொயின் 

அதற்குக் 

கொரைம் 

1.  அடுலுகமசக துசித 

சமனுத பிரைொந்து 

இலங்ணக கபொலிஸ் இல:5/C,  

அரலியகஸ் ஹந்திய, 

விதொகம, பண்டொரகம. 
 

811384208V அலுவலகப் 

பைியொளர்  III 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2011.03.09 2016.06.02 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல். 

- 

2.  அதுறுகிொியசக சஜீவ 

அநுருந்திக 

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

குற்றவியல் 

புலைொய்வுத் 

திணைக்களம் 

74,  

ககொஸ்மசத பொணத, 

கலபுகம, 

கமொகரொன்துடுவ 

782050265V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2009.11.06 2016.04.07 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

சபொலியொை 

மொைவர் 

விடுணகப் 

பத்திரம் 

3.  அசபசகொன் 

முதியன்ஸலொசக 

தயொபந்துல 

அசபசகொன் 

இலங்ணக கபொலிஸ் கமதவல, உடுகித, 

கவலிமட. 

753233431V அலுவலகப் 

பைியொளர்  III 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2007.07.16 2016.12.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

4.  அசபரத்ை சஹரத் 

முதியன்ஸலொசக 

நொமல் சதுரங்க 

அசபரத்ை 

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 
தூதரக பொதுகொப்புப் 

பிொிவு 

சியபசலவ பொணத, 

மஹஉஸ்கவவ. 

832984132V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2009.11.01 2016.03.24 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

5.  அமுைகதன்ை 

முதியன்சஸலொசக 

லிலந்தி குமொொி 

பிசரமரத்ை கமைிசக. 

கபொலிஸ் 

கண்கொைிப்பு 

அலுவலகம் – 

இரத்திைபுொி 

 

ரத்ைகிொி, 

பின்ைவல,  

பலங்ககொணட. 

768661103V அபிவிருத்தி 

உதவியொளர் 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2005.10.14 2016.04.01  பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



6.  அந்சதொைிப்பிள்ணள 

சந்திசசகரம் 

மொவட்ட கசயலகம் 

– கிளிசநொச்சி 

இல. 37/10, 

கற்குழி, 

வவுைியொ. 

600062387V சொரதி-II சொரதிச் சசணவ 1993.05.01 2011.05.12 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

7.  அருை நிஷொந்த 

அசபசிொி சமரநொயக 

சதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துணரயொடல் 

மற்றும் அரசகரும  

கமொழிகள் அணமச்சு 

110/4, 

அளுத்வத்ணத, 

கதற்கு சீதுணவ,  

சீதுணவ. 

691270750V சதசிய 

ஒருங்கிணைப்பு 

ஊக்குவிப்பு 

உதவியொளர்  

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2006.01.05 2010.09.06 நியமைத்ணத 

முடிவுறுத்தல்  

அரசொங்க 

சசணவகள் 

ஆணைக்கு

ழுச் சட்டம் 

01 ஆம் 

வகுதியின் 

98 மற்றும் 

100 ஆம் 

பிொிவின் 

பிரகொரம். 

8.  அரசகுலசூொிய 

ஜூவன்ஆரச்சி 

ரொல்லொசக மயுொி 

ஸ்சடலொ பிரைொந்து. 

இணளஞர் 

விவகொரங்கள் 

மற்றும் திறன் 

விருத்தி அணமச்சு 

இல. 13/20, 

கபரகும் மொவத்ணத, 

நொககொட, களுத்துணற. 

746530196V கதொழில் விருத்தி 

பயிற்சி அலுவலர் 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2005.12.01 2013.03.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

9.  ஆதம்பொவொ ஜிப்ொி நிந்தவூர் பிரசதச 

கசயலகம் 

இல. 06,  

பிரதொை வீதி,  

நிந்தவூர். 

660710191V கிரொம அலுவலர் கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

1994.06.20 2013.09.17 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

10.  ஆரச்சி 

விதொரைலொசக 

புஷ்பலொல் 

ஞொைவிதொரை 

கவலிமட பிரசதச 

கசயலகம் 
சிதுமிைி,  

புதிய நகரம், 

அபகஸ்சதொவ. 

750334008V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2009.11.01 2012.01.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

11.  எதீசக பொர்ைொட் ஜகத் 

சரொஹை த சில்வொ  

பிரசதச கசயலகம் - 

ஜொஎல. 
520 ஏ, சிறிவர்தை 

கபகதஸ, ரொகணம.  

662111848V கிரொம அலுவலர் கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

1992.10.16 2011.06.18 விணைத்திறைின்

ணம கொரைமொக 

ஓய்வு கபறச் 

கசய்தல். 

- 

12.  எந்தைிமுத்து எொின்சொ 

மொியொ கரகபகொ. 
பிரசதச கசயலகம் – 

யடியந்கதொணட. 

மொியொ பவொன், 

248, இஹல 

கரொககொணட, 

யடியந்கதொணட. 

845382131X கபருந்சதொட்ட 

சமூக 

தகவல்கதொடர்பொட

ல் வசதிகணள 

வழங்குநர் 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2007.09.01 2010.11.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

13.  இதுநில் கயொைி 

கஹட்டிசக 

மத்திய நுவரகம் 

பலொத்த – பிரசதச 

கசயலகம். 

இல.719/பீ,  

3 கட்டம்,  

அநுரொதபுரம் 

806901164V கபொது எழுதுநர் II கபொது எழுதுநர் 

சசணவ 

2004.12.01 2006.03.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

14.  இப்றொகலப்சப 

வஜீைொ 

நிந்தவூர் பிரசதச 

கசயலகம் 
177 சீ,  

டவுன் சஹொல் சரொட், 

கல்முணை 13. 

 

685330989V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் III 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

1997.08.20 2009.08.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



15.  உதுமொகலப்சப சித்தி 

ொிஸொைொ 

மைிதவலு மற்றும் 

சவணலவொய்ப்புத் 

திணைக்களம் 

102/A,  

மொிக்கொர் மொவத்ணத, 

மருதமுணை. 

767340095V மைிதவள 

அபிவிருத்தி 

உதவியொளர் 

கதொடர்புணடய 

சசணவகள் 

2005.07.15 2010.09.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

16.  எதிொிசிங்ஹ குமசொரு 

கங்கொைம்சக ஷம்பிக 

கபொலிஸ் 

தணலணமயகம் 

104/D,  

“புமிது” 

பஹல விடியல, 

திஹககொணட, 

மொத்தணர. 

752702608V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் III  

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2011.07.12 2017.05.16 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

17.  கதிசரச பிள்ணள 

சயொகநொதன் 

நொவிதன்சவலி 

பிரசதச கசயலகம் 
தொங்கி பொணத, துணர 

நிலொவசை, 
08 

711190066V அபிவிருத்தி 

ஒருங்கிணைப்பு 

அலுவலர் 

கதொடர்புணடய 

சசணவகள் 

2000.05.16 2009.12.04 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

18.  கதிர்கொம தம்பி ரசமஷ் 

குமொர 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

165A,  

புதிக கல்முணைப் 

பொணத, கல்லடி.  

731301530V கலொல் அலுவலர் -
811 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

1998.06.12 2014.11.08 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

19.  கைகரத்ைம் 

மசஹந்திரத்ைம் 

பிரசதச கசயலகம் - 

கரச்சி 

இல.147, 

சில்வொ பொணத, 

வட்டொக்கொச்சி,கிளிந

க ொச்சி. 

592191946V அலுவலகப் 

பைியொளர்   

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

1989.01.02 2013.05.09 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

20.  கந்சத சலகம்லொசக 

யசஸ் ரூபசிங்ஹ 

சதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துணரயொடல் 

மற்றும் அரசகரும 

கமொழிகள் அணமச்சு 

“ரூபமொலீ”, 

பஹலமுல்ல, 

ருவன்கவல்ல. 

762741130V சொரதி  சொரதிச் சசணவ 2000.11.01 2011.04.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

21.  கஸ்தூொி ஆரச்சிசக 

ரங்கைிகொ சுமொலி 

கஸ்தூொி ஆரச்சி 

குடிவரவு 

குடியகல்வுத் 

திணைக்களம்  

இல.9/2, 

கடுகபகலல்ல, 

பதுள்ணள. 

722120450V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் III 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2009.02.02 2015.09.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

22.  சகமரஞ்சைீ சுகந்தன் பிரசதச கசயலகம் - 

கரச்சி 

இல. 34/1, 

திருணவயொரு, 

கிளிகநொச்சிய. 

805482800V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் -III 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2011.08.01 2015.06.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

23.  ஜயமொன்ை 

கமொகஹொட்டசக 

சதொன் சிசிர குமொர 

மத்திய நுவரகம் 

பலொத்த – பிரசதச 

கசயலகம் 

எம்-54, 

பண்டுலகம, 

அநுரொதபுரம். 

692473132V சொரதி II “ஆ” சொரதிச் சசணவ 2000.11.01 2015.08.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

24.  ஜயரத்ை ஹலுசக 

பிசரமதொஸ 

இலங்ணக கபொலிஸ் முதுன்பிடவத்த, 

ஹப்புதசலகம, 

ஹப்புத்சல. 

643650339V அலுவலகப் 

பைியொளர்  I 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

1993.05.01 2016.06.02 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

25.  ஜககொடசக மங்கல 

சிசிர குமொரசிொி 

சதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துணரயொடல் 

மற்றும் அரசகரும 

கமொழிகள் அணமச்சு 

409/19,  

சமகி மொவத்ணத, 

உடகஹமுல்ல, 

நுசகககொணட. 

801101267V சொரதி II “அ’’  சொரதிச் சசணவ 2010.02.03 2012.04.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



26.  டுஷொன் சந்திக 

நொைொயக்கொர 

தமை பிரசதச 

கசயலகம் 

கிரொம 03/B 27, 

முவங்கல, ஹிகுரொை. 
771212867V அலுவலகப் 

பைியொளர்  II 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

1999.11.01 2013.09.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

27.  டிலொைி ருக்மொலி 

தர்மரத்ை 

சவகவல்வல 

இலங்ணக கபொலிஸ் இலக்கம் 398/1, 

வைவொசல, 

களைி. 

757912864V  சிவில் உதவியொளர் 

(கைக்குப்பதியுநர்) 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2007.10.01 2009.03.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

28.  தனூஷொ ரசஜந்திரம் மொவட்ட கசயலகம் 

– கிளிகநொச்சி 

அம்மொன் சகொவிலடி, 

வொதிொி, கரகவட்டி. 

785684125V அபிவிருத்தி 

அலுவலர் -III 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் சசணவ 

2013.07.02 2014.06.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

29.  தலஹிடியொ 

கமரொலலொசக பத்மசிொி 

இலங்ணக கபொலிஸ் வன்ைி ரஸ்நொயக புர , 

நிககவரடிய. 

652813674V அலுவலகப் 

பைியொளர்  III 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

1999.08.02 2016.07.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

சபொலியொை 

மொைவர் 

விடுணகப் 

பத்திரகமொ

ன்றிணைச் 

சமர்ப்பித்த

ல் 

30.  சதன்கமொழி ஶ்ரீ 

கொந்தன்  

பிரசதச கசயலகம் - 

கரச்சி 

திருணவயொரு, 

கிளிகநொச்சி. 

647721389V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் II 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

1997.01.27 2010.01.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

31.  சதொன் குமுது தரங்க 

பண்டொர கொல்லசக 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

அன்வொரம, 

மொவகைல்ல. 

 

723021493V கலொல் அலுவலர் -
749 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

1998.06.12 2010.09.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

32.  சதொன் பரைசக 

சம்பிக நிஷொந்த 

ஏறொவூர் பிரசதச 

கசயலகம் 

28/1,  

கவலிபில்ல, 

கஹககொல்ல, 

தியதலொவ. 

 

771831419V அலுவலகப் 

பைியொளர்   

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2010.11.24 2012.10.22 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

33.  சதொன் பொலித உதித 

மங்கல ரைசிங்க 

சதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துணரயொடல் 

மற்றும் அரசகரும 

கமொழிகள் அணமச்சு 

 

சந்திரவொச, எல்ல கம. 

தியதலொவ. 

672311314V சதசிய 

ஒருங்கிணைப்பு 

ஊக்குவிப்பு 

உதவியொளர் 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2006.01.09 2008.12.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

34.  சதொன் ரைில் பிரஸொத் 

சமரநொயக்க 
பிரசதச கசயலகம் – 

ருவன்கவல்ல 

543/2,  

கவந்தல, 

ருவன்கவல்ல. 
 

813120712V அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் சசணவ 

2012.05.21 2013.09.17 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

35.  நலீன் அக்மீமை கட்டிடத் 

திணைக்களம்  
725/2 ஏ, 

மங்கட பன்ஸல 

பொணத, கடவத்ணத. 
 

771940129V படவணரஞர் இலங்ணக 

கதொழில்நுட்பச் 

சசணவ 

2002.10.01 2012.12.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



36.  நல்லொ ஹந்திசக 

சுபந்ரொ  

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

பயங்கரவொத 

விசொரணைப் பிொிவு 

மொவட்ட 

கதொடம்பொய, ஊரவ, 

சரொடுப. 

715321157V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2012.01.01 2016.02.29 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

37.  நொைொயக்கொர வசம் 

கதலிகட 

பள்ளியகுருசக சதுன் 

குமொர 

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

விசசட பணடயைி 

14,  

பீட்டர் மொவத்ணத, 

கிொிகவல்லகஹகதைி

ய, கிைிகமல்லகஹ. 

871342393V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2012.05.02 2016.02.07 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

38.  கநககத் தூரயலொசக 

கருைொரத்ை 
பிரசதச கசயலகம் – 

வரகொகபொணல. 

டீ 143, 

கவரலுககொள்ளவத்த, 

அலவ்வ. 

573014243V கிரொம அலுவலர் கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

1978.04.03 2013.09.30 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

ஒழுக்கொற்று

க் 

கட்டணளயி

ன் 

அடிப்பணட

யில் 

39.  பத்திைிகுட்டிசக 

ருவைி கடலூகொ 

நிஷொமிைி சநொைிஸ்   

ஏற்றுமதி விவசொயத் 

திணைக்களம் 

இல.103,  

நுககவல பொணத, 

கடுவபிடிய, 

நீர்ககொழும்பு. 
 

697472843V ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

உதவியொளர் 

கதொடர்புணடய 

சசணவகள் 

2005.10.06 2013.06.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

40.  பரைமொைசக 

மல்லிகொ 

பரைமொைசக 

விதொத்தொ வள 

ணமயம், கஸ்சபவ 

தலதொ மொவத்ணத, 

கதல்கமுவ, குருவிட. 

678101060V அலுவலக ஊழியர் அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2010.10.15 2014.02.11 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

41.  பொொிசைஷன் 

தினுஷ்கொ  

லுணுகல பிரசதச 

கசயலகம் 

14 ஆம் கம்பம், பிபில 

பணத, பஸ்ஸர. 

 

 

945162783V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2015.09.15 2016.05.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

42.  பிரபொகரன் கல்பைொ மொவட்ட கசயலகம் 

– முல்ணலத்தீவு 
பிொிவு இல -01, 

முல்லியவணல. 

817581307V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 
 

2011.04.18 2014.12.08 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

43.  புவசைந்திரன் 

ஜிசைன்திரொ 

நொவிதன்சவலி 

பிரசதச கசயலகம் 

23,  

யொட் பொணத, 

கல்முணை. 
 

793381530V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் III 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 
 

2001.03.23 2005.05.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

44.  பிரபொஷ் பிொியந்த 

குைதிலக 

மத்திய நுவரகம் 

பலொத்த – பிரசதச 

கசயலகம்  

இல.519/23,  

ஜயந்தி மொவத்ணத, 

அநுரொதபுரம். 

720153955V கபொது எழுதுநர் II கபொது எழுதுநர் 

சசணவ 

1993.11.01 2005.12.07 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

இலக்கம்  
95272/01 

வழக்கிற்கு 

ஏற்ப 
 



45.  சபரம்பழம் டட்லிகரன் மொவட்ட கசயலகம் 

– கிளிகநொச்சி 

சில்வொ பொணத, 

வட்டகச்சி 

760024309V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் -II 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

1998.05.07 2007.02.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

46.  பஸ்நொயக 

முதியன்சஸலொசக 

அஜித் இந்து  

 

சுசதச ணவத்திய 

அணமச்சு 

பண்டுலகம, 

அநுரொதபுரம். 

760324728V பூந்சதொட்டத் 

கதொழிலொளி 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2005.03.15 2010.04.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 

47.  பொலகிருஷ்ைன் 

சசிகுமொர் 

மொகொைக் கல்விப் 

பைிமணை - 

ஹட்டன் 

06, 

வைிகசசகர புர, 

ககொடகணல. 

833323776V கபருந்சதொட்ட 

சமூக 

தகவல்கதொடர்பொட

ல் வசதிகணள 

வழங்குநர் 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2007.09.01 2010.06.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

48.  பொலசக எனும் 

சஹவொசகொய் 

ககொடசக ஜயொன் 

லக்மொல் 

பிரசதச கசயலகம் – 

கதவிநுவர 

கபலவத்த, தலல்ல 

வடக்கு, கககைதுர..  

803610800V அபிவிருத்தி 

அலுவலர் III 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் சசணவ 

2013.06.11 2015.06.17 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

49.  புத்திக சுதர்ஷை 

சதசவந்திர 

சதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துணரயொடல் 

மற்றும் அரசகரும 

கமொழிகள் அணமச்சு 

B 43/1,  

தலுக்கல, ரபுக்கணை. 
760862665V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் III 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2001.01.01 2010.01.09 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

50.  கமடிவல குபுசர 

ரொஜபக்ஷ நிமல் 

கருைொதிலக  

ஏற்றுமதி விவசொயத் 

திணைக்களம் 

இல 9/1,  

மல்பொை, சகன்கல்ல. 

640043474V சொரதி I இணைந்த சொரதிச் 

சசணவ 

1991.10.15 2012.07.27 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

ஒழுக்கொற்று

க் 

கட்டணளயி

ன் 

அடிப்பணட

யில்  

51.  கமைிக் ஆரச்சிசக 

சின்தக விமல் கமைிக் 

ஆரச்சி 

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

விசசட பணடயைி 

503/B,  

சகொவிந்தல, 

பிலிமதலொவ. 

673464033V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ. 

2009.05.25 2016.02.26 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

சபொலியொை 

மொைவர் 

விடுணகப் 

பத்திரகமொ

ன்றிணைச் 

சமர்ப்பித்த

ல் 

52.  முத்து சுபொஷிைீ பிரசதச கசயலகம் - 

அபகமுவ 

இல. 23,  

தியசிொிகம, திக்ஓய. 

726920656V கிரொம அலுவலர் கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

1999.11.03 2013.12.10 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

ஒழுக்கொற்று

க் 

கட்டணளயி

ன் 

அடிப்பணட

யில் 

53.  கமொஹம்மட் ஜவ்பர் 

கமொஹம்மட்ட 

சர்ஜூன் 

மைிதவலு மற்றும் 

சவணலவொய்ப்புத் 

திணைக்களம் 

இல. 35, 

பங்களொவத்ணத, 

லுணுகல. 

921960638V அலுவலகப் 

பைியொளர்   

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2012.03.01 2014.05.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



54.  கமொஹம்மட் ஷஹீட் 

கபசரொசொ 

இரக்கொமம் பிரசதச 

கசயலகம் 

196,  

பள்ளிப் பொணத, 

வொிப்பத்தொன்சசணை 1 

807683086V கிரொம அலுவலர் - 
III 

கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

2009.03.02 2015.01.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

55.  ரஞ்சித் குமொரகம பிரசதச கசயலகம், 

லக்கல பல்சலகம 

இல.1/9 , 

 ரொவைொகம, லக்கல, 

பல்சலகம. 

732382798V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் II 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

1994.05.02 2012.10.18 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

இலங்ணக 

நிர்வொக 

சசணவயின் 

3 ஆம் 

வகுப்பிற்கு 

ஆட்சசர்ப்பு 

கசய்வதற்க

 ொை 

மட்டுப்படுத்

தப்பட்ட 

சபொட்டிப் 

பொீட்ணசயி

ன் விடய 

ஆய்வு 

விைொப் 

பத்திரத்திை

ண  தகொத 

முணறயில் 

கபற்றுக்க

க ொள்ளல். 
 

56.  ரைதுங்க ஆரச்சிசக 

லக்ஷ்மன் ஜயவீர 

 கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

பயங்கரவொத 

விசொரணைப் பிொிவு 
 

313/77 வலவ்வத்த, 
ஹங்சகிொிய, கம்பஹ. 

573112334V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2001.08.01 2016.04.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

57.  ரைவக ஆரச்சிலொசக 

சமரதுங்க கபசரரொ 

சதசிய தொவரவியல் 

பூங்கொ 

திணைக்களம் 

இல. 73,  

கமதபிடிய, 

சதொலுவல. 

 

762702614V நிகழ்ச்சித்திட்ட 

உதவியொளர் 

கதொடர்புணடய 

சசணவகள் 

2005.08.01 2016.02.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

58.  ரைசிங்க 

முதியன்சஸலொசக 

கபலிகல ககதர 

இந்துக புஷ்பகுமொர 

பண்டொர கவத்தொவ 

ஏற்றுமதி விவசொயத் 

திணைக்களம் 
163/ஏ, 

வதுரகுபுர, முருதலொவ. 

750440053V அலுவலகப் 

பைியொளர்   

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2008.12.26 2014.01.20 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

சபொலியொை 

கல்விச் 

சொன்றிதல

க ொன்றிை

ண ச் 

சமர்ப்பித்த

ல். 

 



59.  ரன்சகொன்சக நொலக 

சமிந்த ஜயவர்தை  

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

இல. 194, 

சதொபகவல,  

உடுகம்கபொல. 

781164628V கலொல் அலுவலர் -
1006 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2001.06.02 2015.08.12 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

இலஞ்சக் 

குற்றச்சொட்

டு 

கதொடர்பொக 

குற்றவொளி

யொதல். 

60.  ரம்யொ நில்மிைீ 

ஆர்ைஸ்ட் 

சதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துணரயொடல் 

மற்றும் அரசகரும 

கமொழிகள் அணமச்சு 

இல. 94, ரத் ஓவிட, 

பல்சலகுபுர, 

பலங்ககொணட. 

735122916V சதசிய 

ஒருங்கிணைப்பு 

ஊக்குவிப்பு 

உதவியொளர் II 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2006.01.09 2011.08.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

61.  ரொஜகருைொ 

மன்திொீசக ஜிைொதொீ 

குமொொி மஹொநொம. 

பிரசதச கசயலகம் – 

ககொத்மணல. 

டீ/61,  

ரம்கபொடகம, 

ரம்கபொணட. 

845592721V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் III 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2011.04.11 2015.06.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

62.  லக்ஷ 

முதியன்சஸலொசக 

அசங்க சஞ்சீவ  

கமநல அபிவிருத்தி 

திணைக்களம் - 

கண்டி 

இல. 233/4, அந்தரகம, 

பட்டியொவத்ணத. 
840634256V அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் சசணவ 

2013.03.05 2015.04.22 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

63.  லக்ஹவட் ககதர 

ஷொந்த பண்டொர 

விசஜசசகர 

பிரசதச கசயலகம் – 

ககொத்மணல. 

ககமுணுகல, ஒசுசல, 

மொகவல, மொஸ்கவல. 

633311773V கிரொம அலுவலர் கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

1994.03.01 2014.03.24 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

ஒழுக்கொற்று

க் 

கட்டணளயி

ன் 

அடிப்பணட

யில் 

64.  வொடிசவலுபிள்ணள 

சதீஸ்குமொர் 

மொவட்ட கசயலகம் 

– கிளிகநொச்சிய 

கஸ்தூொியர் வீதி, 

யொழ்ப்பொைம். 

731510601V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் II 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 
 

1997.10.10 2003.05.14 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

65.  வைசிங்க 

முதியன்சஸலொசக 

சைத் சமரஜீவ  

கமநல அபிவிருத்தி 

திணைக்களம் –

கபொலன்ைறுணவ 

17/17,  கரொடகவவ, 

கல்ஒயஹந்திய. 

722954106V விவசொய ஆரொய்ச்சி 

மற்றும் உற்பத்தி 

உதவியொளர் 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2000.01.03 2011.10.09 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

சிறுவர் 

துஷ்பிரய

ச ொக 

சம்பவம்  

கொரைமொக 

நீதிமன்றத்த

 ில் 

குற்றவொளி

யொதல். 

 

66.  வலகட அதொவுதசக 

சமந்த குமொர  

பிரசதச கசயலகம் - 

ககொலன்ைொவ 

கமதவத்த, தொபசை, 

ஓமல்சப. 

870015550V அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் சசணவ 

2013.09.24 2014.11.13 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 
 

- 



67.  வலகம 

கங்கொைம்லொசக சரத் 

குமொரசிொி 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

பஹல ணதகல 

நொப்பொகவல, 

அவிஸ்ஸொகவல. 

671340043V கலொல் அலுவலர் -
607 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

1991.07.15 2009.01.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

68.  வலககொட ஆரச்சிசக 

ருவன் கல்ப சிொிசசை 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

இல. 15, சதசிய 

வீடணமப்புத் திட்டம், 

கிொிதிவல. 

801490468V கலொல் அலுவலர் -
874 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2001.06.02 2009.09.17 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

இலஞ்சம் 

மற்றும் 

ஊழல் 

புலைொய்வு 

ஆணைக்கு

ழுவிைொல் 

கதொடுக்கப்

பட்ட 

வழக்கில் 

சகல 

குற்றங்களு

க்கும் 

குற்றவொளி

யொதல். 

 

69.  கவடஅஸ்சஸ ககதர 

அசபரத்ை பண்டொ 

ஏற்றுமதி விவசொயத் 

திணைக்களம் 

கன்கதத்த, உடகம, 

அடபொசக. 

661781807V கதொழிலொளி திணைக்கள 

ொீதியொை 

2009.11.01 2014.12.11 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

சபொலியொை 

மொைவர் 

விடுணகப் 

பத்திரகமொ

ன்றிணைச் 

சமர்ப்பித்த

ல் 
 

70.  கவல்சல 

கங்கொைம்சக துஷொர 

குமுது. 

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

தங்கல்ல கபொலிஸ் 

நிணலயம். 

இல. 70/A, லியைகஹ 

வத்த. 

ககொடவொைககொணட, 

தங்கல்ல. 

733364599V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

1993.05.01 2016.02.25 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல். 

சபொலியொை 

மொைவர் 

விடுணகப் 

பத்திரகமொ

ன்றிணைச் 

சமர்ப்பித்த

ல் 
 

71.  விஜயரொசொ அகல்யொ மொவட்ட கசயலகம் 

– முல்ணலத்தீவு 

கனுக்கொைி கிழக்கு, 

முள்ளியொவணல. 

 

 

716452972V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2000.10.23 2014.02.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

72.  விசஜசகொன் 

முதியன்சசலொசக 

சஹரத் நிஸ்ஸங்க  

 

ஏற்றுமதி விவசொயத் 

திணைக்களம் 

ஓபல்கல, மொத்தணள. 672050154V அலுவலகப் 

பைியொளர்  II 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

1999.11.01 2012.05.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



73.  விசஜசிங்க 

சதவலயொசக சந்தை 

அநுர குமொர 

விசஜசிங்க 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

குருகல்கபொணல, 

பபரகம, ஹகஹின்ை. 

733091827V மதுவொிச் சொரதி திணைக்கள 

ொீதியொை 

2006.11.01 2010.11.10 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

நியமைத்த

ண ப் 

கபற்றுக் 

ககொள்வதற்

கொக 

சபொலியொை 

கல்விச் 

சொன்றிதணழ

ச் 

சமர்ப்பித்தத

ன் 

கொரைமொக 

நன்ைடத்த

ண க் 

கொலத்திை

ண  

முடிவுறுத்த

ல்.  

74.  வித்தியொ லக்ஷமன் 

ஜூட் 

மொவட்ட கசயலகம் 

– கிளிகநொச்சி. 

இல. 68, டீ-10, 

உருத்திரபுரம் 

858470595V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் -III 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2011.04.20 2013.10.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

75.  வீரசகொன் 

முதியன்சஸலொசக 

புத்திக சதுரங்க 

ஜயசசகர  

விசசட பணடயைி  ஈ 84/1, ஜைபதய, 

கன்ைன்கதொணட. 

941913083V அலுவலகப் 

பைியொளர்  III  

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2013.07.01 2017.06.15 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

சபொலியொை 

மொைவர் 

விடுணகப் 

பத்திரகமொ

ன்றிணைச் 

சமர்ப்பித்த

ல் 

76.  ஷிசரொமொ நிலந்தி 

கலீல்  

விஞ்ஞொை, 

கதொழில்நுட்ப 

மற்றும் ஆரொய்ச்சி 

அணமச்சு 

 

362/10, 2/1, 

கதமடககொணடபொணத, 

ககொழும்பு 09. 

685470233V விஞ்ஞொை மற்றும் 

கதொழில்நுட்ப 

அலுவலர் 

கதொடர்புணடய 

சசணவகள் 

2000.05.16 2014.12.19 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

77.  ணஷலந்தி 

பிருந்தொவன் 

கமநல அபிவிருத்தி 

திணைக்களம் - 

யொழ்ப்பொைம் 

12/41, கன்ைதிட்டி 

ஒழுங்ணக, 

யொழ்ப்பொைம். 

846962220V அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் சசணவ 

2013.07.04 2015.07.08 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

78.  சத்தியநொதன் சுசரஷ் 

குமொர 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

இல. 14/3, உடதட்டு 

பொணத, மட்டக்களப்பு. 
761990616V கலொல் அலுவலர் -

947 
திணைக்கள 

ொீதியொை 

2001.06.02 2009.11.02 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

79.  சபுமல் சதுரங்க 

வலவ்வத்த 

மின்சக்தி 

எொிகபொருள் மற்றும் 

சக்தி அணமச்சு 

இல. 72, 

மஹபுத்கமுவ, 

அங்ககொணட. 

832410918V அலுவலக ஊழியர் அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2011.08.01 2015.01.13 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



80.  சபொரத்ைம் சமகலொ பிரசதச கசயலகம் - 

புதுக்குடியிருப்பு 

54/21,  சபகொி 

ஒழுங்ணக, 

சந்திலிப்பொய், 

யொழ்ப்பொைம். 

846562389V கிரொம அலுவலர் கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

2013.07.20 2015.08.11 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

81.  சந்திரசசகரம்சமகலொ பிரசதச கசயலகம் - 

புதுக்குடியிருப்பு 

ஏ.ஜீ.ஏ. மொவத்ணத, 

கநடியொகொடு, 

வல்கவடிதுணற,யொழ்ப்

பொைம். 

867641314V கிரொம அலுவலர் கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

2013.07.02 2015.08.08 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

82.  சிொிசூொியசக 

சரொஹொன் பிரசன்ை 

பிரநொந்து. 

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

கபொலிஸ் 

தணலணமயகம். 

326, குசர மொவத்ணத, 

ரத்வத்ணத, வலொை, 

பொைதுணர. 

790790863V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2008.07.01 2016.02.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

83.  சிவநிசொ யசஷொதரன் மைிதவலு மற்றும் 

சவணலவொய்ப்புத் 

திணைக்களம் 

பணழய பொணத, 

சகொப்பொய் கதற்கு, 

சகொப்பொய். 

807421418V அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் சசணவ 

2013.04.02 2016.02.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

84.  சிவபொதம் 

திருச்சசந்துரன் 

மைிதவலு மற்றும் 

சவணலவொய்ப்புத் 

திணைக்களம் 

பன்ைிபுலம், 

பண்டத்தொிப்பு. 

852701854V அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் சசணவ 

2013.07.02 2014.04.07 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

85.  சிவரொசொ மயூொி பிரசதச கசயலகம் – 

கமொிணடம்பத்து 

8 ஆம் ணமற்கல், 

அலம்பில். 
907622370V கிரொம அலுவலர் கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

2014.06.10 2014.11.06 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

86.  சீதொகஹன்ைதிசக 

பந்துல சொகர 

பிரதிக் கொைி 

ஆணையொளர் 

அலுவலகம், 

கபொலன்ைறுணவ. 

எககொடவொலன்த, 

ககொஸ்ககொல்ல, 

அகுரம்ககொணட, 

மத்தணள. 

851013962V கொவலொளி திணைக்கள 

ொீதியொை 

2014.11.21 2015.06.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

87.  சீைி முஹம்மது யொசிர்  அட்டொணளச்சசை

ண  பிரசதச 

கசயலகம். 

88 A, ஓ.பீ.ஏ. பொணத, 

ஒலுவில் - 06 

800201772V அலுவலகப் 

பைியொளர்   

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2005.07.01 2014.05.21 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

88.  சுசந்த ஆரச்சிசக 

சந்திரதொச 

பிரசதச கசயலகம், 

அகலவத்ணத. 

மொைொசை ககதர, 

கபொலீசுக்கு 

அருகொணம, 

மீகஹகதன்ை. 

651341620V கிரொம அலுவலர் I கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

1992.10.16 2014.07.02 விணைத்திறைின்

ணம கொரைமொக 

ஓய்வு கபறச் 

கசய்தல். 

- 

89.  சுஜிதொ சூொியகுமொரன் மொவட்ட கசயலகம் 

– கிளிகநொச்சிய. 

இல.38, சிவநகர், 

உருத்திரபுரம் 

796470780V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் II 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2001.10.01 2014.03.31 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

90.  சுதுஹகுசர ககதர 

அமில உதயகொந்த 

சமரசிங்ஹ.  

பிரசதச கசயலகம், 

ரபுக்கணை. 

பரசப, ரபுக்கணை. 800272980V கிரொம அலுவலர் II  கிரொம அலுவலர் 

சசணவ 

2001.12.03 2014.11.13 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

91.  சுைில் கொமிைி 

விக்கிரமசிங்க பதிரை  

ஏற்றுமதி விவசொயத் 

திணைக்களம் 

உடகவலவத்ணத, 

வரொலன்த. 

640061124V கருத்திட்ட 

அலுவலர்  II 

வகுப்பு 

இலங்ணக 

கதொழில்நுட்பச் 

சசணவ 

1987.01.01 2014.10.01 விணைத்திறைின்

ணம கொரைமொக 

ஓய்வு கபறச் 

கசய்தல். 

- 



92.  சுந்தரமூர்த்தி ரமைன் மொவட்ட கசயலகம் 

– முல்ணலத்தீவு 

சவொட் இல. -05, 

குமுலமுணை கிழக்கு, 

குமுலமுணை. 

813572940V அரச முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

அரச 

முகொணமத்துவ 

உதவியொளர் 

சசணவ 

2011.08.10 2014.01.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

93.  ணசயிது கமொஹமட் 

பஸொல் கமொஹமட் 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

இல. p 11 சு.வி. 
நிவொச, 

ஹம்பந்கதொணட. 

643442850V கலொல் 

இன்ஸ்கபக்டர் 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

1991.11.02 2015.05.01 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

கமொைர்ரக

ணல உயர் 

நீதிமன்றத்த

 ின் இல. 
42/2014  

குற்றவியல் 

வழக்கின் 

தீர்ப்புக்கு 

ஏற்ப 06 

வருடங்களு

க்கு கடூழிய 

சிணறத்தண்

டணை 

விதித்தல். 

94.  ஹதரசிங் 

ககொடிதுவக்கு 

பிொியந்த 

ககொடிதுவக்கு 

இலங்ணக கபொலிஸ் 07, வரொபிடிய, 

குண்டசொணல. 

712243559V சவணல நிணலய 

ஊழியர் 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2008.07.01 2011.12.05 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

அரச 

சசணவயிை

ண  

இழிவுபடுத்

தும் 

வணகயில் 

நடந்து 

ககொள்ளல். 

95.  ஹதுன்சக உபஷொந்த 

பிரசபொதன் 

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

விசசட பணடயைி 

433, கல்கவடிய, 

சமற்கு 

உக்கல்கபொணட, 

கம்பஹ. 

780750804V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2012.12.05 2016.03.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

96.  ஹபுககொடுசவ சஹரத் 

முதியன்சஸலொசக 

அநுர விசஜரத்ை 

பண்டொர. 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

புபுது 99, அங்குபுர 

பொணத, 

அலவதுககொணட. 

650122372V கலொல் சொரதி திணைக்கள 

ொீதியொை 

2005.07.08 2010.09.30 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

கசய்தல் 

துர்நடத்ணத 

கொரைமொக 

அணமய 

நியமைத்த

ண  

முடிவுறுத்த

ல். 
97.  ஹல்பவத்தசக சொம் 

இங்சைசியஸ் பீொிஸ் 

கபொலிஸ் 

திணைக்களம் – 

கபொலிஸ் 

தணலணமயகம் 

 

இல.19, ஶ்ரீ விக்ரம 

பொணத, வொந்துவ. 

723530695V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

1994.05.01 2016.01.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



98.  சஹன்தொபுர ரவீன் 

லக்மொல் த கசொய்சொ 

கவளிநொட்டு 

உதவிகள் மற்றும் 

வரவுகசலவுத் 

திட்டக் 

கண்கொைிப்புத் 

திணைக்களம் 

இல. 527, 

நீர்ககொழும்பு பொணத, 
பலுகஹகவல, 

கடுகவல்சலகம. 

762772396V சொரதி 11 “அ” சொரதிச் சசணவ 2007.05.14 2010.12.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

99.  சஹரத் ஏகநொயக்க 

முதியன்சஸலொசக 

இடசம வலவ்சவ 

தினூஷ பிொியங்கர 

ஏகநொயக்க 

மதுவொித் 

திணைக்களம் 

120/2, கபுவத்ணத, 

மொங்ககொணட, 

கமதமஹநுவர. 

781783943V கலொல் அலுவலர் -
749 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

1998.06.12 2012.06.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

100.  சஹரத் 

முதியன்சஸலொசக 

அருை சஸ்ொிக 

சஹரத்  

ஏற்றுமதி விவசொயத் 

திணைக்களம் 

இல.54, 

சொதிக்கொவத்ணத, 

வட்டப்பல, 

பிலிமதலொவ. 

862963490V கசயற்திட்ட 

அலுவலர்  III ஆம் 

வகுப்பு 

இலங்ணக 

கதொழில்நுட்பச் 

சசணவ 

2013.02.15 2014.05.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

101.  சஹரத் 

முதியன்சஸலொசக 

சந்திரசசை 

சதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துணரயொடல் 

மற்றும் அரசகரும 

கமொழிகள் அணமச்சு 

யொய 9/124/2,         49 

கம்பம்,  அரொவத்ணத, 

மஹியங்கணை. 

621633651V சதசிய 

ஒருங்கிணைப்பு 

ஊக்குவிப்பு 

உதவியொளர்  II 

திணைக்கள 

ொீதியொை 

2006.01.09 2010.11.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

102.  சஹரத் 

முதியன்சஸலொசக 

லலித் சதறுவன் குமொர 

சஹரத் 

கலககதர தும்பசை 

விதொதொ வள 

நிணலயம். 

இல.03A, புலத்வத்ணத, 

களுவை, உடுவ, 

கலககதர. 

931131591V அலுவலக ஊழியர் அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2015.06.01 2015.07.08 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

103.  சஹவொ லுனுவிலசக 

சமிலொ தர்ஷைீ  

ஏற்றுமதி விவசொயத் 

திணைக்களம் 

4 ஆம் குறுக்குத் கதரு. 

சமகி மொவத்ணத, 

வல்கம, மொத்தணர. 

776411680V ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

உதவியொளர் 

கதொடர்புணடய 

சசணவகள் 

2005.08.02 2014.11.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

104.  சஹவொ 

கபொன்சசகொசக சமிந்த 

பிரதீப் புஷ்பகுமொர 

பிரசதச கசயலகம் – 

கலிகமுவ 

165, கன்சலகமுவ, 

ரம்புக்கை. 

801660879V துப்புரசவற்பொட்டு 

ஊழியர் 

அலுவலகப் 

பைியொளர் 

சசணவ 

2011.06.16 2013.06.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

 

                                                                                                                                                                                                    



அட்டவணை இலக்கம் 02 
 

மாகாை அரச சசணவயிலிருந்து நீக்கப்பட்டு மீண்டும் அரச சசணவயில் சசர்க்கப்படாத உத்திசயாகத்தர்கள் பற்றிய விபரம் 
 

ததாடாி

லக்கம் 

முழுப் தபயர் அணமச்சு/ 

திணைக்களம்/ 

பைியாற்றும் 

இடம் 

முகவாி சதசிய 

அணடயாள 

அட்ணட 

இலக்கம் 

பதவி ஏசதனும் 

சசணவக்கு 

உாித்தாயின் 

அச்சசணவ 

சசணவயில் 

இணைந்த 

திகதி 

சசணவயி

ணை 

நிறுத்திய 

திகதி 

சசணவ 

நிறுத்தத்திற்குக் 

காரைம் ( பதவி 

நீக்கம்/பதவிணய 

ணகவிட்டு 

விடுதல்/திறணமயின்

ணம காரைமாக பைி 

ஓய்வு 

எடுக்கச்தசய்தல்) 

சசணவயிலிருந்து 

நிறுத்தப்பட்டதா

யின் அதற்குக் 

காரைம் 

1.  அக்மீமை லியை 

ஆரச்சிசக  சதான் 

நதீக காஞ்சை 

களைி பிரசதச 

சணப 

58/03B, 

அமுணுதகாட, 

இபுல்தகாட. 
 

803163979V வருவாய் 

நிர்வாகி II 

சமல் 

மாகாை அரச 

சசணவ  

2011.08.01 2015.11.02 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல்  

- 

2.  அகலவத்தசக 

ஜஸ்டீன்  

மா நகர சணப, 

அநுராதபுரம். 

பளுகஸ்தவவ 

பாணத, 

உளுக்குலம, 

மஹபுலன்குலம. 

சதசிய 

அணடயாள 

அட்ணட என் 

குறிப்பிடப்ப

டவில்ணல 

என்பது 

அறியப்படுத்

தப்பட்டுள்ள

து. 

அலுவலக 

உதவியாளர் 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

1999.11.01 2008.01.31 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

3.  அதபத்து கல்லத் 

ரால்லாசக 

ஷியாமலீ ஷம்பிகா 

திலகரத்ை  

சக/ வலகம மகா 

வித்தியாலயம் 
55 ஏ,  

கஹகல்ல, 

சதவாசலகம. 

758580210V ஆசிாியர் இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2005.09.27 2016.12.31 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

4.  அதாவுத அச்சிசக 

வசந்த சிசிர குமார 

ததாழில் 

திணைக்களம்      

(சமல் மாகாைம்) 

199/பீ, 

அதாஉத கந்த, 

அலவல, 

சவயங்தகாட. 

732801758V அலுவலக 

உதவியாளர் 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2013.06.14 2014.07.08 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் தசய்தல் 

சபாலியாை 

பாீட்ணச 

தபறுசபற்றுச் 

சான்றிதணழ 

சமர்ப்பித்தல். 
5.  அதுசகாரல்லாசக 

தகௌஷல்யா 

மசைாஜி 

அதுசகாரல 

சக/ பாபுல்ஹஸன் 

முஸ்லிம் மகா 

வித்தியாலயம். 

சீ 15/1, 

தகாடதபால, 

இபுல்கஸ்ததைிய 

758232646V ஆசிாியர் இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2008.08.03 2015.12.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

6.  அதஸ்ச்சூாியசக 

சஞ்சீவ 

புலத்சிங்கள 

பிரசதச சணப 

கம்தமதபிடிய, 

புலத்சிங்கள. 

731341796V சாணலத் 

ததாழிலாளி 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ  

2012.11.01 2016.10.12 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



7.  அப்துல் கபூர் சித்தி 

ாிம்லாைா 

சக/ நாங்கல்ல 

முஸ்லிம் 

வித்தியாலயம் 

கபூர் விலா, 

அரக்கியால, 

தககுைதகால்ல. 

818502737V பட்டதாாி 

ஆசிாியர் 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2014.01.24 2014.06.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

8.  அமரசசகர 

சிாிவர்தை 

ஜயசசகர முதலிசக 

தைஞ்சா துஷ்மந்தி 

ஜயசசகர  

மினு/ததவலதபால 

ஆைந்த 

வித்தியாலயம் 

1 பீ,  

தகமுணு 

மாவத்ணத, 

மினுவன்தகாட. 

805222603V ஆசிாியர்  

3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2005.10.20 2011.08.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

9.  அரன்கல்லசக 

ஹசலி சமாஜ்யா 

அசபசசகர 

மினு/ தபால்வத்த 
ஶ்ரீ ரதைசார மகா 

வித்தியாலயம் 

இல. 263/2, 

படதபாத, 

மாததல்கமுவ, 

கம்பஹ. 
 

866831610V ஆசிாியர் 3-I இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2012.04.27 2015.09.04 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

10.  அலங்கார தரக்ஸ் 

இந்திக த சில்வா 

சமல் மாகாை 

கால்நணட உற்பத்தி 

மற்றும் சுகாதார 

திணைக்களம்         

( கால்நணட 

அலுவலகம், 

ஹபராதுவ.)  

குரு தசவை, 

கரபுடுகல, 

கபுருபிடிய. 

772371187V சாரதி III சாரதிச் 

சசணவ  

2013.09.18 2014.06.02 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல். 

வாகைம் 

ஓட்டுதலில் 

சதர்ச்சியின்ணம. 

11.  மதிப்பிற்குாிய 

அபிலிபிடிசய 

பஞ்ஞாசார சதரர் 

சக/ ரங்வல 

மகாநாக மகா 

வித்தியாலயம் 

சாசை 

வர்தைாராமய, 

கஹகல்ல, 

சதவாசலகம. 

 

800384230V ஆசிாியர் இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2007.03.05 2015.08.11 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

12.  இந்திக லசந்த 

திஸாநாயக 

லியைசக 

ததாழில் 

திணைக்களம்      

(சமல் மாகாைம்) 

இல. 88, 

வலபல்லவத்ணத, 

தவலிகல, 

தபாகுணுவிட. 

 

780531380V அலுவலக 

உதவியாளர் 
II 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2009.01.30 2013.04.14 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

13.  இதுன்தகாடசக 

மசகஷ் 

நாைாயக்கார 

சமல் மாகாை 

கல்வி, 

விணளயாட்டு 

மற்றும் இணளஞர் 

விவகாரங்கள், 

கலாசார 

அலுவல்கள் 

மற்றும் கணல 

மற்றும் தகவல் 

ததாழில்நுட்ப 

அணமச்சு 

 

664/2, 

ஹல்கஹததைிய 

பாணத, 

அங்தகாணட. 

741570122V விணளயாட்டு 

அலுவலர் 

முகாணமத்துவ 

உதவியாளர் 

சசணவ - 

ததாழில்நுட்ப

ம் 

2000.05.02 2016.12.24 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



14.  இபுலாை லியைசக 

நந்தசிாி 

மினு/ வதுரவ 

கைிஷ்ட 

வித்தியாலயம். 

இல. 611,  

ததன் எபரலுவ, 

தவலிசவாிய. 

 

602380785 V ஆசிாியர்  

I  ஆம் தரம் 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

1988.12.27 2012.01.17 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

15.  உடுமுல்லசக 

ததான் துஷாந்த 

லக்மால் 

சபருவணள நகர 

சணப 

வைஹிங்தகாட

வத்த, வலதர. 

சபருவணள. 

 

932184435V சுகாதார 

ஊழியர் III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2014.01.01 2015.04.24 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

16.  உமகிலிய கமசக 

சரத் காந்த 

லபுதூவ அரச 

பண்ணை 

கமசக சபகாிப் 

பாணத, குருந்த 

கந்த, அக்மீமை. 

780955414 V ததாழிலாளி திணைக்கள 

ாீதியாை 

2009.11.01 2015.01.16 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல். 

நியமைக் 

கடிதத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டு

ள்ள 

நிபந்தணைகணள 

பூரைப்படுத்தியி

ருக்காணம. 

 

17.  எதிாிமுைி ருசமஷ் 

மதுஷான் த சில்வா 

வலய கல்விப் 

பைிமணை – 

அம்பலங்தகாணட 

இல. 296, 

தர்மவிஜய 

நிவாச,  

கலதகாடவத்ணத

, குளீதகாட. 

870491905V அபிவிருத்தி 

அலுவலர்  III 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

சசணவ 

2013.09.20 2013.12.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

18.  எபிட அதாவுத 

தகதர நலிந்த 

சஹமப்பிாிய 

ஜயதிலக 

தபா/ தபதிதவவ 

மகா வித்தியாலயம் 

இல. 197/2, 

சசவாகம, 

தபாலன்ைறுணவ

. 

823434332V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2008.11.19 2016.03.14 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

19.  எல்.எப். சஹ்ரா ர/நிவ்/மடலகம 

தமிழ் 

வித்தியாலயம் 

67/12,  

உக்வத்த, 

ரக்வாை. 

916862938V ஆசிாியர் 

உதவியாளர் 

 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2016.06.01 2016.06.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

20.  எஸ்.டீ. நலீன் 

 

 

மினு/ ஆறாம் 

பாவுலு சபாப் மகா 

வித்தியாலயம் 

இல.69, 

தம்மிட, 

ஹுணுமுல்ல. 

 

அணடயாள 

அட்ணட 

இலக்கம் 

இல்ணல. 
 

ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2009.09.29 2009.10.24 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

21.  கட்டங்சக 

கமஎதிசக சரத் 

ரத்ைாயக 

 

தகாடகதவல 

பிரசதச சணப 

இபுல்கஹததைி

ய, நியங்கம, 

தகாடகதவல. 

872585222V சவணல/ களத் 

ததாழிலாளி  

III ஆம் தரம் 
 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2014.10.24 2015.12.07 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

22.  கட்டாடிசக 

சிாிபால 

ஹ/ ஹிகுரகந்த 

மகா வித்தியாலயம் 
“நிசகதை நிவாச” 

கீாியதகடிய, 

அபகஹசஹை, 

கிரம. 

 

650063449 V ஆசிாியர் 
2- II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

1997.04.01 2012.05.16 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் தசய்தல். 

ஒழுக்காற்றுக் 

கட்டணளயின் 

அடிப்பணடயில் 



23.  கத்திாி ஆரச்சிசக 

இந்திரஜித் 

தபாரலஸ்கமுவ 

நகர சணப 
இல.04, 

தவலிதகாடுவ 

வத்த, மாகந்தை, 

மடபாத. 

 

651090660V சாரதி அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

(மாகாை 

அரச சசணவ) 

 

2007.04.27 2014.09.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல். 

 - 

24.  கதிசரசாபிள்ணள 

காண்டீபன்  

மார/ ஹன்பார்ட் 

கைிஷ்ட 

வித்தியாலயம் 

46,  

அரசம் 

பிள்ணளயார் 

சகாவில் பாணத, 

மட்டக்களப்பு 

821773261 V ஆசிாியர் 
3- I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2012.09.03 2013.02.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல். 

- 

25.  கபுரு பண்டாசக 

சுபசிங்க 

அ/ அபகஹ தவவ 

வித்தியாலயம் 

படதரல்லாவ, 

மஹதபாதாை. 

621680773V ஆசிாியர் 
2-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

1990.02.12 2015.04.09 அனுதாபத்தின் 

காரைமாக 

ஓய்வுதபறச் தசய்தல். 

 - 

26.  கருைாரத்ை 

முதியன்சசலாசக 

நிஷாந்தி 

ஷிசராமாலா 

கருைாரத்ை 

தபா/ விஜித மத்திய 

மகா வித்தியாலயம் 

ருவன் தபல 

தவாை, 

பீ.ஓ.பி.313, 

புலஸ்திகம. 

 

805850566V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2008.12.04 2014.09.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல். 

 - 

27.  கலசக கார்ஜி 

சஹவசக தம்மிக 

கிாிஷாந்த 

ஆாியரத்ை. 

ததாழில் 

திணைக்களம் 

(சமல் மாகாைம்) 

112/2, 

அன்ைாசி 

சஹை, ராகம. 
 

800881757V காவலாளி II அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2013.06.14 2014.08.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல். 
- 

28.  களுசதவ பிரசன்ை 

த தசாய்சா 

வலய கல்விப் 

பைிமணை- 

அம்பலங்தகாணட 

சிாிசசை 

மாவத்ணத, 

பலபிடிய. 

 

750182119V நிகழ்ச்சித்திட்

ட 

உதவியாளர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2005.01.27 2012.07.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல். 
- 

29.  குலசின்சக 

சுமைசசை 

மார/ தகடியசப 

வடக்கு கைிஷ்ட 

வித்தியாலயம். 

52/3, 

கல்எடும, 

ததய்யந்தர. 
 

520690689V ஆசிாியர் 
1- II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

1984.03.18 2010.10.21 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் தசய்தல் 

ஒழுக்காற்றுக் 

கட்டணளயின் 

அடிப்பணடயில் 

30.  குல்லன் தசட்டி 

ஜலால்தீன் 

மநகர சணப - 

அநுராதபுரம் 

இல.376, 

சதவநம்பிய 

திஸ்ஸபுர, 

திஸாதவவ, 

அநுராதபுரம். 

721082288V அலுவலக 

உதவியாளர் 
III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

1994.05.01 2008.10.31 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

31.  தகாம்பஞ்ஞசக 

சுதர்ஷை 

தபான்சசகா 

ததஹிவல 

கல்கிஸ்ஸ மாநகர 

சணப 

13, 

ஶ்ரீ தர்மாராம 

பாணத, 

வலவ்வத்த, 

ரத்மலாை. 
 

800060656V பயிற்சியற்ற  

ஊழியர் II 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

1999.11.01 2015.11.06 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

தகாம்பஞ்ஞசக 

சுதர்ஷை 

தபான்சசகா 



32.  சகாபல லியைசக 

சிாியா தீபாைி 

அ/மாைன்கட்டிய 
ஶ்ரீ சாராைந்த 

வித்தியாலயம் 

இல.7 டீ, 

கண்டி வீதி, 

யக்கல. 
 

845031797V ஆசிாியர் 
3-1 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2011.08.01 2015.10.16 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

சகாபல நியைசக 

சிாியா தீபாைி 

33.  தகாடவத்சத 

லியைசக ட்ரசான் 

சமிந்த 

சமூக நலன்புாி 

நன்ைடத்ணத 

மற்றும் சிறுவர் 

பராமாிப்புச் 

சசணவகள் 

திணைக்களம் 

(ததன் மாகாைம்) 

மாத்தணற தகதர, 

கிாிந்ததகாட, 

மாைவில, 

வலஹந்தூவ. 

காலி. 

 

752162255 V நிகழ்ச்சித்திட்

ட 

உதவியாளர்  
III 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

சசணவ. 

2005.10.03 2012.12.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

தகாடவத்சத 

லியைசக 

ட்ரசான் சமிந்த 

34.  ஜுவன் வடு 

துஷாாி தீபிகா 

கா/ படதபால மகா 

வித்தியாலயம் 

இல. 137, 

தல்கஸ்தகாட, 

அம்பலன்தகாட. 

718232708V ஆய்வுகூட 

ஊழியர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2009.02.11 2012.10.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

ஜுவன் வடு 

துஷாாி தீபிகா 

35.  திாிமாதுர அசித் 

சாைக த தசாய்சா 

காலி மகதகாட 

கைிஷ்ட 

வித்தியாலயம் 

95/1B, 

ஊரவத்த, 

அம்பலன்தகா

ணட. 

851674357V பாடசாணல 

ஆய்வுகூட 

ஊழியர்    II-II 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2009.02.10 2016.04.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

திாிமாதுர அசித் 

ஷாைக த 

தசாய்சா 

36.  தஹம்பத் 

முதியன்சசலாசக 

தணுஷ்க ஷாமிகர 

உள்ளூராட்சித் 

திணைக்களம், 

வடமத்திய 

மாகாைம். 

இல.11, 

யசசிாிபுர, 

அநுராதபுரம். 

783122294V வடமத்திய 

மாகாைம் 

அரச சசணவ 

நிகழ்ச்சித்திட்ட 

உதவியாளர் 

(தபௌதீக 

திட்டமிடல்) 
 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2005.10.18 2013.08.29 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

37.  ததரைியகலசக 

சுரங்க பிசரமலால் 

பீாிஸ் 

ததஹிவல 

கல்கிஸ்ஸ மாநகர 

சணப 

23/14, 

வடரப்பல  

பாணத, 

கல்கிஸ்ஸ. 

812054031V ஊழியர் III அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2001.10.01 2013.07.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

38.  ததான் நிஷ்ஷங்க 

தபான்ைம்தபரும 

ததன் மாகாைம் 

தபாறியியல் 

சசணவ அலுவலகம் 

“நிசல” 

ஹபுகல, 

வக்தவல்ல. 

632400411X ததாழில்நுட்ப 

அலுவலர் 1- I 

இலங்ணக 

ததாழில்நுட்ப

ச் சசணவ  

1983.08.01 2005.08.15 விணைத்திறைின்ணம 

காரைமாக ஓய்வு 

தபறச்தசய்தல். 

ஒழுக்காற்றுக் 

கட்டணளயின் 

அடிப்பணடயில். 

39.  ததான் நுவன் 

ஷாமர 

தசன்தநாயக 

பிரசதச சுகாதார 

சசணவகள் 

பைிப்பாளர் 

அலுவலகம்  - 

தபாலன்ைறுணவ. 
 

சதாரவதுர, 

தகாஹிசல 

தகதர. 

811370983V ஏவலன் திணைக்கள 

ாீதியாை 

2009.11.01 2014.07.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

40.  நம்புகார வசம் 

அப்புவாபதுசக 

தர்மவீர 

சக/வர/சபாஷிதா

ராம  ஆரம்பப் 

பாடசணல 

 

இல. 385, 

துல்ஹாிய. 

662690333 V ஆசிாியர்  
2-II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

1992.12.01 2014.10.11 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



41.  நாநாயக்கார 

காாியவசம் 

ததாலமுல்லசக 

நுவன் பிரசன்ை  

தஹாரணை நகர 

சணப 

520/10பீ1,  

ஶ்ரீ 
விையாலங்கார 

மாவத்ணத, 

கல்ஏதடுதகாட,

தஹாரணை. 

 

780890983V அலுவலக 

உதவியாளர் 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ  

2013.12.27 2016.07.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

42.  நிலூஷா ஷியாமலீ 

திஸாநாயக  

அ/ கல்சநவ 

ஆரம்பப் 

பாடசாணல 

நவ நகரய, 

கல்சநவ. 

 

798262580V ஆசிாியர்  
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

 

2006.05.02 2014.05.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

43.  நிஷ்ஷங்க பமுணு 

ஆரச்சிலாசக 

திசைஷ் 

புஷ்பகுமார 

தபா/ பளுகஸ்தமை 

மகா வித்தியாலயம் 

இல. 52, 

யாய 5, 

ஜயந்திபுர. 
 

843272339V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2010.10.06 2016.05.02. பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

44.  நிஹால் 

கருைாதிலக 

தர்மப்பிாிய 

சக/வர ததாரவக 

சிாிநிவாச மகா 

வித்தியாலயம் 

91/B, 

பல்சலபாசக, 

ததாரததைிய 

கன்த, ததாரவக. 
 

592743010V பாடசாணல 

சுகாதார 

ஊழியர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2001.10.01 2015.12.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

45.  நிஹால் காந்தி 

ஜயசுந்தர 

மாகாை விவசாய 

பைிப்பாளர் 

அலுவலகம் வட 

மத்திய மாகாைம்  

இல. 229, 

சஷதை, 

பண்டுலகம, 

அநுராதபுரம். 

596620752V எழுதுவிணை

ஞர் 

வட மத்திய 

மாகாை அரச 

சசணவயில் 

தபாதுவாை 

எழுதுவிணை

ஞர் சசணவ 

1994.05.01 2014.04.04 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் தசய்தல்  

பாீட்ணச 

தபறுசபறுகள் 

சபாலியாைணவ 

எை 

உறுதிப்படுத்தப்

படல் 

46.  நுவன் மதுஷங்க 

தஹட்டியாரச்சி 

ததாழில் 

திணைக்களம் 

(சமல் மாகாைம்) 

456, 

ஶ்ரீ சுமை 

மாவத்ணத,  

தகௌைிமுல்ல, 

அங்தகாணட. 
 

902071423V காவலாளி அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2013.06.14 2015.03.11 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

47.  பாதகம குருப்புசக 

சுதர்ஷை 

புஷ்பகுமார 

ததாழில் 

திணைக்களம் 

(சமல் மாகாைம்) 

156/1, 

சகாளும்மஹர, 

ததல்தகாணட. 
 

912600122V காவலாளி II அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

 

2013.06.14 2013.07.11 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

48.  பிலிப் சார்ல்ஸ் 

சமர்வின் 

ர/நிவ்/மீைச்சியம்

மால் வித்தியாலயம் 

203/1,  

ஓபநாயக பாணத, 

கட்டங்சக, 

கஹவத்த. 

 

812133276V ஆசிாியர்  
2-II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2001.11.06 2017.01.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



49.  மதிப்பிற்குாிய 

உடசஹசை 

சீலரதை சதரர் 

அ/தபல்லன்கடவல 

மகா வித்தியாலயம் 

தவதஹரகல 

தபௌத்த 

நிணலயம் 

தவதஹரகல, 

தபுத்சதகம. 

632452209V ஆசிாியர் 
2-II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

1993.05.03 2011.08.21 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

50.  மதிப்பிற்குாிய 

சவதிைிகம 

விமலதிஸ்ஸ சதரர் 

அ/ஶ்ரீ சுமங்கல 

மகா வித்தியாலயம் 

அஸ்கிாி மகா 

விகாணர,  இல. 

17, தவல்லவ 

பன்சல, கண்டி. 

 

751001797V ஆசிாியர் 
2-11 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2001.01.22 2012.01.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

51.  பூர்ைி இஷாரா 

ராஜபக்ஷ  

ஶ்ரீ ஜயவர்தைபுர 

மா நகர சணப 

இல. 60/1 பீ, 

கந்தவத்த பாணத, 

நுசகதகாணட. 

 

875770543V III ஆம் வகுதி 

பயிற்சியற்ற 

ஊழியர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2012.01.30 2015.11.24 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

52.  தபட்டகன் நயைா 

தரங்கைீ த சில்வா 

கா/ சித்தார்த்த 

மத்திய மகா 

வித்தியாலயம் 

இல. 08,  

ஹீகல்தூவ 

பாணத, 

அம்பலங்தகா

ணட. 
 

656692189V ஆசிாியர் 
3- I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

1989.11.15 2004.01.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

53.  சபயாஹந்தி 

சுசரைி தாரகா 

கிங்கிைி த சில்வா 

தபா/ சுங்காவில 

முஸ்லிம் 

வித்தியாலயம் 

இல. 346, 
தவஸ்டர்சீமன்வ

த்ணத, 

திவுலபிடிய 

பாணத,          

வடக்கு கதிராை, 

ததமன்ஹந்திய. 
 

886952694V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2012.07.02 2016.03.08 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

54.  சபச்சம்மா 

கிறிஷ்ைன் 

தஹாரணை நகர 

சணப 

கிசரஸ்லன்ட் 

வத்ணத, 

தஹாரணை. 

 

761973967X சுகாதார 

ஊழியர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

1999.11.01 2015.03.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 

55.  தபான்னுதுணர 

ராஜலக்ஷ்மி 

சக/ மாததைிய 

தமிழ் 

வித்தியாலயம் 

தபைிதஹல 

வத்த, 

சவவல்ததைிய 

645570537V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

1994.03.22 2016.09.22 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

56.  பிசரமலால் 

முதுமால 

ததாழில் 

அபிவிருத்தி 

திணைக்களம் 

(ததன் மாகாைம்) 

இல. 14, 

ரன்தகாத்மலு 

சுைாமி கிராமம், 

வசைதகாணட, 

தங்கல்ல. 

 

661871431V காவலாளி திணைக்கள 

ாீதியாை 

1997.05.01 2010.08.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



57.  பந்துகுசூாிய மக 

குருன்ைான்சசலா

சக சமிந்த மிவ்லன் 

சில்வா 

நீர்தகாழும்பு  மா 

நகர சணப 

இல. 178/டீ/2, 

சதான் சடவிட் 

மாவத்ணத, 

வடக்கு 

கதிராணை, 

திபிாிகஸ்கடுவ 
 

791984718V சுகாதார 

ஊழியர் III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2010.09.01 2014.07.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

58.  பலபிடி சமாதரசக 

அஜித் குமார் 

பிரைாந்து 

ததாழில் 

திணைக்களம்  

(சமல் மாகாைம்) 

55/2, 

ஜயபிம, 

ததற்கு கதிராை, 

நீர்தகாழும்பு. 

 

741562910V காவலாளி III அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2013.09.12 2014.09.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

59.  பாலசிங்க சபடிசக 

தமித்  மதுரங்க 

பியகம பிரசதச 

சணப 

இல. 49, 

கம்மல்வத்த. 

ததல்தகாணட. 

842145090V களத் 

ததாழிலாளி 
III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2013.07.08 2015.05.19 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் தசய்தல் 

குற்றவியல் 

வழக்தகான்றில் 

குற்றவாளியாதல் 

மற்றும் சிணறத் 

தண்டணை 

விதிக்கப்படல். 

 

60.  தபட்டதகாடசக 

உதார ஷதுரங்க 

களுத்துணர நகர 

சணப 
இல. 12,  

தர்ம விஜய 

பிாிதவை பாணத, 

களுத்துணர 

ததற்கு. 

 

802691530V சவணல/ களத் 

ததாழிலாளி 
III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2012.07.10 2014.09.16 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

தபட்டதகாடசக 

உதார ஷதுரங்க 

61.  பாஷித நயை 

படதகாட 

விவசாயத் 

திணைக்களம்  

(சமல் மாகாைம்) 

 

353/1 ஏ, 

கஹதுடுவ 

ததற்கு, 

சகாரலஇம, 

சகாைதபால. 
 

951660280V ஊழியர் அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2014.11.19 2014.11.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

62.  மடவல லியைசக 

துஷார பிாியசாந்த 

அ/மகுசலவ மகா 

வித்தியாலயம் 

நல்லச்சிய, 

தபுத்சதகம. 

 

801422071V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2007.07.18 2013.07.29 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் தசய்தல் 

 ஒழுக்காற்றுக்கு 

எதிராை 

நடவடிக்ணகதயா

ன்றின் 

காரைமாக 

63.  மல்லவச்சி 

கங்காைம்சக 

சஞ்சய மதுஷான் 

களுத்துணர நகர 

சணப 

வலகடவத்த, 

எதைமடல, 

களுத்துணர 

வடக்கு. 

 

881701600V தீயணைப்பு 

பணட வீரன் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2010.10.15 2015.04.06 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  



64.  மாததாட 

கமராளலாசக 

பியுமி சுபாஷா 

விஜயவர்தை 

மாகாை 

சமாட்டார் வாகை 

சபாக்குவரத்து 

திணைக்களம்          

( சமல் மாகாைம்) 

இல. 183,  

4 ஆம் ஒழுங்ணக, 

தஹம் மாவத்ணத. 

தபலவத்ணத, 

பன்ைிபிடிய. 

 

847530588V முகாணமத்துவ 

உதவியாளர்  

சமல் 

மாகாை அரச 

முகாணமத்துவ 

உதவியாளர் 

சசணவ 

2007.09.19 2016.12.21 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

65.  தமஸ்டியசக சதான் 

குஷான் சுதம்ம 

திலகசிாி 

விவசாயத் 

திணைக்களம் 

(சமல் மாகாைம்) 

இல. 270/14/ஈ, 

தம்மின்ை 

மாவத்ணத, 

சராயல் காட்ன், 

தஹாரணை. 

862430115V விவசாய 

ஆசலாசகர்  

 II ஆ 

சமல் 

மாகாை அரச 

சசணவயின் 

ததாழில்நுட்ப

ச் சசணவ 

2012.10.15 2016.03.12 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

66.  மின்கப்புலிசக 

சின்தக உபதிஸ்ஸ 

விவசாயத் 

திணைக்களம் 

(சமல் மாகாைம்) 

137/B,  

களுமட, 

திவுலபிடிய. 

753641556V ததாழிலாளி திணைக்கள 

ாீதியாை 

2013.09.13 2014.02.26 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல்.  
சமர்ப்பிக்கப்பட்

டுள்ள மாைவர் 

விடுணகப் 

பத்திரம் 

பாடசாணலயில் 

இருந்து 

வழங்கப்பட்டத

ன்று எை 

நிரூபிக்கப்பட்டு

ள்ளது. 

67.  மீமைசக ஷமில 

தராஷான் 

பிரைாந்து 

ததஹிவணல 

கல்கிஸ்ஸ மாநகர 

சணப 

23/2 ஏ, 

வடரப்பல 

பாணத, 

கல்கிஸ்ஸ. 

851043578V ஊழியர் III அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2006.11.01. 2014.06.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

68.  முகன் சன்தைதாஸ் சபலியதகாணட  

நகர சணப 
இல. 329/11, 

பியகம பாணத, 

பட்டிய, களைி. 

701251830X ஊழியர் III அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

1999.11.01 2012.03.09 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

69.  முதின்சஸலாசக 

அனூஷா 

பிாியங்கைீ 

திஸாநாயக 

சக/ சுவர்ை 

ஜயந்தி மகா 

வித்தியாலயம். 

இல. 08, 

மாததய்யாவ 

பாணத, மீபிடிய, 

சககாணல. 

707032049V ஆசிாியர் 
2-II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

1991.05.06 2014.10.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

70.  தமாஹம்மட் 

முஸ்தபா 

தமாஹம்மட் 

பஸ்ைி 

தபா/ முஸ்லிம் 

மத்திய மகா 

வித்தியாலயம் 

இல. 168, 

தநல்சன்புர, 

கல்சலல்ல,தபா

லன்ைறுணவ. 

 

872990135V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2014.12.02 2016.08.13 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

71.  தமாஹம்மட் 

நவாஸ் பாத்திமா 

ஷப்ரா 

சக/ உதுதகாட 

தமிழ் 

வித்தியாலயம் 

எச். 60, 

சியம்பலாபிடிய, 

சககாணல. 

886831757V ஆசிாிய 

உதவியாளர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2015.05.28 2016.05.14 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  



72.  தமாஹம்மட் யூசுப் 

தமாஹம்மட் 

ததஹிவணல 

கல்கிஸ்ஸ மாநகர 

சணப 

1/3/பீ 67,  

எகமுது புர, 

மட்டக்குளிய. 

671123913V ஊழியர் அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2001.10.01 2014.02.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

73.  தமாஹம்மட் ாிஸ்கி 

பாத்திமா ாிஸ்தா 

சக/ பிங்ததைிய 

தமிழ் 

வித்தியாலயம் 

A- 206/4, 

பரைவத்ணத, 

கன்ைன்ததாட்

ணட. 

888461221V ஆசிாியர்  
3- I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2014.01.31 2015.02.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

74.  ரத்ைசசகர 

தைசுந்தர 

ஆரச்சிலாசக 

பிாியந்த குமார 

ஜிைதாஸ 

தபுத்சதகம 

ஆரம்பப் 

பாடசாணல 

இபில்கம, 

கம்மாை 10, 

தபதிதவவ, 

தபுத்சதகம. 

773220344V ஆசிாியர் 
2-II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2003.06.03 2015.04.22 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

75.  ரத்நாயக்க 

முதியன்சஸலாசக 

உபுல் இந்திக 

ரத்நாயக 

விவசாயத் 

திணைக்களம் 

(சமல் மாகாைம்) 

43/1,  

சரந்தவத்த 

பாணத, 

தபாரலஸ்கமுவ. 

850035229V விடுதிக் 

கட்டுப்பாட்டா

ளர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2014.09.17 2015.02.07 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

76.  ரத்மலசக பிரதீப் 

சஞ்ஜீவ 

சபருவணள நகர 

சணப 

165, 

தகாஸ்வத்த, 

கல்தபாத்த, 

கரததகாணட, 

சபருவணள 

801001742V ததாழிற்சா

ணல ஊழியர் 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2001.10.01 2015.07.02 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

77.  ரய்கம 

புலத்சிங்ஹலசக 

அசஷாக் சுசரஷ் 

ததஹவணல 

கல்கிஸ்ஸ மாநகர 

சணப 

43/115, 

சஞ்சயபுர, 

ணவத்திய 

பாணத,ததஹிவ

ணல. 

780512148V ஊழியர் 
 III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2009.01.28 2014.03.19 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

78.  ரய்கம் சகாரசலசக 

சராஹை 

மஹிலால் 

சமூக நலன்புாி 

நன்ைடத்ணத 

மற்றும் குழந்ணத 

பராமாிப்பு 

திணைக்களம் 

(ததன் மாகாைம்) 

இல. 121ஏ, 

பிடவத்ணத, 

தஹாரபாவிட, 

கபுருபிடிய. 

880313371V ததன் 

மாகாை 

அரசாங்க 

முகாணமத்து

வ 

உதவியாளர்  

III 
 

ததன் 

மாகாை 

அரசாங்க 

முகாணமத்துவ 

உதவியாளர்  

சசணவ 

2014.08.15 2014.08.22 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

79.  ராஜபக்ஷ 

தூரயலாசக 

சிாியாசக ஷந்திமா 

சமந்திமாலி 

நிஷாந்தி 

இராஜாங்கணை 

பிரசதச சணப 

இல. 163, 

தகத்த பஹுவ, 

அபன்தபால. 

855181320V சாணலத் 

ததாழிலாளி 

III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2009.11.01 2014.12.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

80.  சரன்கநாதன் 

விமலாஹசன் 

தஹாரணை நகர 

சணப 
132/15 எச், 

சராஸ்வுட்வத்த, 

தஹாரணை. 

 

850570477V சுகாதார 

ஊழியர் III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2009.11.01 2016.01.02 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல்.  

 



81.  சரணுகா நீலமைீ 

களுஆரச்சி 

வருமாைத் 

திணைக்களம்     ( 

சமல் மாகாைம்) 

இல. 288/23, 

சலக் வீவ் 

கார்ட்ன்ஸ், 

தவவபாணத, 

மாலசப. 

 

675440727V சிசரஷ்ட வாி 

அறவிடும் 

அலுவலர்  III 
- I 

மாகாை 

வருமாை 

சசணவ  

2005.09.15 2016.01.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

82.  தராபர்ட் 

அன்டைீலாசக 

மசகஷ் உசபந்திர 

தஹாரணை நகர 

சணப 
520/43 ஏ, 

நகர்ப்புற 

வீடுகள், 

முைகம, 

தஹாரணை. 

 

763175081V ஊழியர் III அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2013.03.25 2016.09.29 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல். 
சபாலியாை 

கல்விச் 

சான்றிதழ்கணள 

சமர்ப்பித்தல். 

83.  லியை ஆரச்சிசக 

சுதர்ஷைீ 

பிாியங்கா 

குைவர்தை 

மாவட்ட 

ணவத்தியசாணல – 

ஹிகுரக்தகாணட 

இல. 58,  

RB 05, 

ஹதமுை, 

ஹிகுரக்தகாணட. 
 

697083880V உடல்நல 

உதவியாளர்  

(கைிஷ்ட) 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2014.04.01 2015.06.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

84.  லியைசக சதான் 

சுமித்சசை 

ததஹிவணல 

கல்கிஸ்ஸ மாநகர 

சணப 

25 பீ,  

தபரகும் 

மாவத்ணத, 

ததஹிவணல. 
 

732763228V ஊழியர்  III அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2005.07.01 2015.06.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 - 

85.  வடதரக தலாகுசக 

ஹர்ஷீ பிாியாைி 

லபுதூவ, அரச 

பண்ணை 

இல.235, 

மூலை,  

நராவல. 

755693626V ஊழியர் திணைக்கள 

ாீதியாை 

2000.06.01 2015.01.06 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல். 

நியமைக் 

கடிதத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டு

ள்ள 

நிபந்தணைகணள 

பூரைப்படுத்தியி

ருக்காணம. 

 

86.  வதியசக சமன் 

விஜயசிங்க 

கூட்டுறவு 

அபிவிருத்தி 

திணைக்களம்         

( ததன் மாகாைம்)  
 

வதிய வத்ணத, 

குபுல்கம, 

ததவிநுவர. 

742192156V நிகழ்ச்சித்திட்

ட 

உதவியாளர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2005.10.31 2014.04.08 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

87.  வைசிங்க 

ஆரச்சிலாசக 

நிர்மாலி 

திசைஷிகா 

ஜயசிங்க 

 

ர/நிவ்/சதல மகா 

வித்தியாலயம் 

இல. பீ/35/சீ, 

சிதுருபிடிய 

பாணத, 

நிவிதிகல. 

876971402V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2013.04.01 2015.06.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



88.  வன்ைியாரச்சிசக 

தராஷான் நிமன்த 

மாலக 

விவசாயத் 

திணைக்களம் 

(சமல் மாகாைம்) 

இல. 168/1, 

அமுணுகுபுர, 

வதுருகம, 

கம்பஹ. 
 

821554080V ஊழியர் திணைக்கள 

ாீதியாை 

2016.03.11 2016.04.05 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல். 

க.தபா.(ச.த.) 

பாீட்ணசயின் 

தபறுசபற்றுப் 

பத்திரம் 

சபாலியாை 

சான்றிதழ் எை 

நிரூபிக்கப்ட்டுள்

ளது. 

 

89.  விதாை கமசக 

யசபால 

கூட்டுறவு 

அபிவிருத்தி 

திணைக்களம்     ( 

ததன் மாகாைம்) 

 

 

கரபுடுயாய 

வத்ணத, லபுதூவ, 

காலி. 

 

 

552941934V அலுவலக 

உதவியாளர்  
III 

அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

1988.09.01 2009.09.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

90.  விதாைகமசக 

சஜாைி சுமுதுமலீ 

தபசரரா  

சமாட்டார் 

சபாக்குவரத்து 

மாகாை 

ஆணையாளர் 

அலுவலகம்         ( 

சமல் மாகாைம்) 

இல. 67/49,  

ராகம வத்ணத, 

ராகம. 

866701296V முகாணமத்து

வ 

உதவியாளர்  
II   

சமல் 

மாகாை அரச 

முகாணமத்துவ 

உதவியாளர் 

சசணவ 

2007.06.15 2015.09.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

91.  விதாைலாசக 

பிரகீத் ஜைக 

ஷிராந்த  த 

அல்வீஸ் 

ததாழில் 

திணைக்களம்    ( 

சமல் மாகாைம்) 

203, 

இஹல 

தகாஸ்கம, 

தகாஸ்கம. 

811430595V காவலாளி II அலுவலக 

பைியாளர் 

சசணவ 

2010.11.03 2014.11.07 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் தசய்தல் 

சபாலியாை 

பாீட்ணசப் 

தபறுசபாதரான்

றிணை  

சமர்ப்பித்தல். 

92.  தவதகர தகதர 

தசைரத் விஜய 

குமார 

தபா/ அத்தர 

கல்சலவ மகா 

வித்தியாலயம் 

யாய. 02,19, 

ஹீரவிடிய, 

ஒரு தபதி 

சியபலாவ, 

பகமூை. 
 

792453120V மாகாை 

பாடசாணல 

காவலாளி  

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2015.07.08 2015.07.09 சசணவணய 

முடிவுறுத்தல். 

 அலுவலக 

சநரத்தினுள் மது 

வாணட 

வீசியணம. 

93.  தவல்லப்புலி 

ஆரச்சிசக அமின்த 

மார/மஹாைாம 

மகா வித்தியாலயம் 

144/23, 

சுஜாதா உயை, 

அலசவல்ல 

பாணத, 

மாத்தணர. 

 

711440712V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

1999.05.17 2016.01.06 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

94.  சமன் ஜயசுந்தர சுகாதார அணமச்சு பங்களா தகதர, 

உடுகம. 

722650468V தாதி      

(ஆண் ) 

அலுவலர் III 
 

தாதிச் சசணவ  1999.03.10 2003.01.31 அனுதாபத்தின் 

காரைமாக 

ஓய்வுதபறச் தசய்தல். 

ஒழுக்காற்றுக் 

கட்டணளயின் 

அடிப்பணடயில். 



95.  சமரசிங்ஹ சக 

சநாசயல் குமார 

பிரதாை அணமச்சு 

வட மத்திய 

மாகாைம் 

இல.1/167, 

நிட்டம்புவ 

பாணத, 

சவயங்தகாணட. 

642292056V வட மத்திய 

மாகாைம் 

அரச 

சசணவயின் 

அபிவிருத்தி 

உதவியாளர் 

(இயந்திர 

தபாறியியலா

ளர்) 

 

 வட மத்திய 

மாகாைம் 

அரச 

சசணவயின் 

அபிவிருத்தி 

உதவியாளர் 

சசணவ 

2000.05.16 2013.10.11 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 

96.  சுதுஹகுரு நிமல்சிாி ததாழிற்துணற 

அபிவிருத்தித் 

திணைக்களம் 

(ததன் மாகாைம்) 

 

யடகல, 

குருதுவத்த, 

ஊரகஸ்மங்ஹந்

திய. 

581701942V தச்சு நிர்வாகி திணைக்கள 

ாீதியாை 

1988.09.01 2001.10.29 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

97.  சூாிசக சதான் 

சம்பத் உதயகுமார 

மார/சகாம்பந்தல 

விஜயபா கைிஷ்ட 

வித்தியாலயம்  

 

- 790944666V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2008.06.01 2015.01.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

98.  சசைாதீர 

அதாவுதசக 

உசபக்ஷா மதுமாலி 

ஜயவர்தை 

மினு/ தரஜி 

ரைதுங்க ஆரம்பப் 

பாடசாணல 

106, 

முத்தரகம, 

சவயங்தகாணட. 
 

877132510V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

2012.01.05 2015.02.21 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

99.  ஹக்மை 

தகாடிதுவக்குசக 

அஜித் நிசராஷன் 

வில்பட் 

பிரசதச சுகாதார 

சசணவ 

பைிப்பாளர் 

அலுவலகம் 

தபாலன்ைறுணவ 

இல. 475/1, 

பத்திைி 

தபசதஸ, 

தபாலன்ைறுணவ

. 
 

823233876V சாதாரை 

ஊழியர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2009.11.01 2015.04.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

100.  ஹத்ததாடுவ கமசக 

காந்தி 

மார/ சிாி ரதை 

சஜாதி மகா 

வித்தியாலயம் 

“சாமர” 

பாவுல வத்ணத, 

எல்கிாிய, 

ததலிஜ்ஜவில. 

627742304V ஆசிாியர் 
3- II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ 

1990.03.01 2006.04.24 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் 

தசய்தலுக்குப் பதிலாக 

அனுதாபத்தின் 

காரைமாக 

ஓய்வுதபறச் தசய்தல். 
 

சபாலியாை 

கல்விச் 

சான்றிதழ்கணளச் 

சமர்ப்பித்தல். 

101.  ஹிடிஹாமில்லாசக 

உசபக்ஷா 

சிாிவர்தை 

மாகாை சுகாதார 

அணமச்சு ( சமல் 

மாகாைம்) 

J/2/3, 

எல்விடிகல 

மாடிக் 

குடியிருப்பு, 

தகாழும்பு 07. 
 

776642410V முகாணமத்துவ 

உதவியாளர் 

முகாணமத்துவ 

உதவியாளர் 

சசணவ 

1999.04.15 2014.09.29 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 



102.  ஹிைிதும லியைசக 

ருவன் இந்திக 

கா/ அலுத்வல மகா 

வித்தியாலயம் 

இல. 222/13, 

வூட்லான்ட் 

வத்ணத, 

சபரதுடுவ, 

சகாைபீனுவல. 

 

793260946V ஆய்வக 

ஊழியர் 

திணைக்கள 

ாீதியாை 

2008.06.16 2013.05.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

103.  ஹிரன்ஷி 

மசைாந்தியா 

சகாட்டாதூவ 

கமசக 

ததாழிற்துணற 

அபிவிருத்தித் 

திணைக்களம் 

(ததன் மாகாைம்) 

51, 

குருசகவத்த , 

வடதரக கிழக்கு, 

காலி. 
 

846332979V அபிவிருத்தி 

அலுவலர்  III 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

சசணவ 

2013.02.15 2013.10.21 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

104.  தஹட்டி 

ஆரச்சிலாசக 

நில்மிைீ நயை 

காந்தி தஹட்டி 

ஆரச்சி 

சக/ துல்ஹிாிய 

மகா வித்தியாலயம் 

26/18,  

ஏகல்ல, 

சபலிகல. 

786830583V ஆசிாியர்  
2-II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2005.09.15 2015.10.19 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

105.  சஹவாயாலாசக 

தமத்சிாி ஜயமன் 

திலகரத்ை 

சக/தததி/சசைாநா

யக மகா 

வித்தியாலயம் 

தமத்சிாி தசவை, 

குடா பல்சலகம, 

மக பல்சலகம. 

840210499V ஆசிாியர்  
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

2016.07.17 2016.07.17 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

106.  சஹரத் 

முதியன்சசலாசக 

பிசரமசிாி 

தபா/ திவுலாை 

அல் அக்ஸா 

முஸ்லிம் 

வித்தியாலயம் 

1619, 

தபதிதவவ, 

ஜயந்திபுர, 

தபாலன்ைறுணவ

. 

592210924V ஆசிாியர் 
2-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

1986.04.16 2013.08.22 விணைத்திறைின்ணம 

காரைமாக ஓய்வு 

தபறச்தசய்தல். 

  

107.  சஹரத் 

முதியன்சசலாசக

சஹரத் தமைிசக 

அ/நல்லச்சிய 

வித்தியாலயம் 

சலதுலபில்லாவ, 

கசைதகாணட, 

மின்தஹட்டிய, 

குருைாகல். 

705620024V ஆசிாியர் 
3-I 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

1999.05.17 2014.03.31 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

108.  சஹவா முைசிங்க 

நிசராஷைீ 

விக்கிரமதுங்க 

முைசிங்க 

மார/வாவ்வ 

கைிஷ்ட 

வித்தியாலயம் 

இல.2/9,  

ஶ்ரீ சுைந்த 

மாவத்ணத, 

சவசலதகாணட, 

மாத்தணர. 

 

705322560V ஆசிாியர் 
2- II 

இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

1992.09.01 2011.01.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

- 

109.  சஹவா வசம் 

புஷ்பா 

அய்ராங்கைீ 

கா/  

சஹன்ைததாணட 

வித்யாவர்தை மகா 

வித்தியாலயம் 

யசசாதரா 

பாடசாணல 

அருசக, சமாதர 

ஒழுங்கு, 

ததாடன்தூவ, 

காலி. 

676582770V ஆசிாியர்3- II இலங்ணக 

ஆசிாியர் 

சசணவ  

1993.03.12 2011.11.23 சசணவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம் தசய்தல் 

சபாலியாை 

சான்றிதழ்கணளச் 

சமர்ப்பித்தல்  

                                                                                                                                                                                                     


