


  
                                                                                                        2015-1 குறிப்புப் பத்திரம் 

 

மத்திய அரச சசவையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு மீண்டும் அரசாங்க சசவையில் சசர்க்காத உத்திசயாகத்தர்கள் பற்றிய ைிபரம் 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              அட்டைவை இல: 01 
 

 
 

ததாட
ரிலக்
கம் 

முழுப் தபயர் 

அவமச்சு/ 
திவைக்களம்/ 
பைியாற்றும் 

இடம் 

முகைரி 

சதசிய அ. 
அட்வட 

இலக்கம் 

பதைி 

ஏசதனும் 
சசவைக்கு 

உரித்தான 
தபயரும் 

அச்சசவையும் 

சசவையில் 
இவைந்த 

திகதி 

சசவையி
வன 

நிறுத்திய 
திகதி 

சசவை 

நிறுத்தத்திற்குக் 
காரைம் (பதைி 
நீக்கம்/ பதைிவய 

வகைிட்டு 
ைிடுதல்/திறவமயின்

வம காரைமாக 
பைி ஓய்வு 

எடுக்கச்தசய்தல் 

சசவையிலிருந்து 

நிறுத்தப்பட்டதாயின் 
அதற்குக் காரைம் 

 

1 அகுரஸ்ஸ 

கமகக ஜகத் 
அக ோக் குமோர் 
பரீிஸ் 

இறப்பர் 

அபிவிருத்தித் 
திணைக்களம் 
(பிரதோன 
அலுவலகம்) 

இல.15/3, 

பல்லியவத்த 

வலிகவரிய 

683023728V அலுவலக 

பைியோளர் III 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

1999.11.01 2011.08.16 கேணவணய 

முடிவுறுத்தல் 

கபோலியோன மோைவர் 
விடுணகப் 
பத்திரத்திணன 
ேமர்ப்பித்தல். 
 

 

2 அதோவுத 
முதியன்ஸலோ
கக கபோபபபகதர 
நிலந்தி 
கபோபபகக 

 

பன்வில பிரகதே 
பேயலகம்  

55 

பதவடகம, 

மக்கோனிகம 

755802719V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 

கிரோம் 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

1998.12.15 2011.01.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

3 அத்தநோயக 
முதியன்கேலோ
கக சுகமதோ 
ேத்ேரோ குமோரி 
அத்தநோயக 

வனப் போதுகோப்புத் 
திணைக்களம் - 
மோத்தணல 
மோ.வ.அலு. 
அலுவலகம் 

 

18/6,  

வலவ்வத்த, 

நோரங்வல, 

ஹந்பதஸ்ஸ 

806853143V வனக்கள 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2001.05.02 2012.10.16 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

-  

4 அதிகோரி 
முதியன்கேலோ
கக ஜயரத்ன 

பநல் ஆரோய்ச்ேி, 
அபிவிருத்தி 
நிணலயம், 

பதலபகோட 

ஹிதமடயோய, 

கல்பகடிகம 

660351590V ஊழியர் ஆரம்ப கதர்ச்ேி 
அற்ற ஊழியர் 

1989.11.13 2009.06.06 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

ஒழுக்கோற்று 
கட்டணளப் பிரகோரம் 

 

5 அப்துல் ேலோம் 
அஸோம் ேோதிக் 

இந்து ேமய 
கலோச்ேோர 
அலுவல்கள் 
திணைக்களம் 

108 

கோட்டுப்பள்ளிப் 
போணத,  

ஏறோவூர் 3 ஏ. 

871541752V அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ  

உதவியோளர் 
கேணவ 

2011.04.02 2012.05.22 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  



6 அப்துல் கரீம் 
பமோஹம்மட் 
நிஸோர் 

அரேகரும 
பமோழிகள் 
திணைக்களம் 

இல 10,  

பள்ளி பதோர 
போணத, 

பதஹிவல 

 

651551358V பமோழிபபயர்ப்பு 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2000.05.16 2011.11.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -   

7 அப்துல் கோதர் 
பமோஹமட் 
மஸீன் 

விவேோய 
ஆரோய்ச்ேி 
நிணலயம், 

ேீதோ எலிய 

245/2  

மோத்தணல 
போணத,அகுரணை 

632120869X ஆரோய்ச்ேி 
உத்திகயோகத்தர் 

இலங்ணக 
விவேோயச் 
கேணவ 

1992.12.01 2009.08.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

8 அமித் உதயங்க 
ரூபேிங்க 

கலோச்ேோர மற்றும் 
கணல அலுவல்கள் 
அணமச்சு 

391, 

அலுபதைிய, 

தம்பஹல. 

852500697V மத்திய நிணலய 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2007.08.20 2011.05.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

9 ஆனந்த 
விக்கிரமேிங்க 
அகபபிடிய 

உள்நோட்டு 
இணறவரித் 
திணைக்களம் 

இல. 2/2, 

இரண்டோம் 
ஒழுங்ணக, 
ரத்மலோன. 

531683145V பிரதி ஆணையோளர் உள்நோட்டு 
இணறவரிச் 
கேணவ 

1981.08.03 2007.12.14 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

பகோழும்பு 

உச்ேநீதிமன்றத்தின் 
HC/4027/07 வழக்கின் 
தீர்மோனத்திற்ககற்ப 
மற்றும் அ. கே.  ஆ 
இல. PSC/DP/2011-01(01) 

மற்றும் 2013.06.14 

திகதிய  

கடிதத்திற்கு ஏற்ப 

 

 

10 அல்பதனி 
பதிபரன்ன 

கதிலோகக உபோலி 
ஜயேிரி  

வோரியபபோல 
பிரகதே பேயலகம் 

102,  

நோபுகல வத்த, 

பல்லன்பதைிய, 

மோஸ்பபோத. 

660791965V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 

கிரோம் 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

1988.11.15 2013.03.12 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

11 இதிரிமுைி 
ேோமிந்த  

அமல் த ேில்வோ 

பருப்பு வணகப் 
பயிர்கள் எண்ணை 
உற்பத்திப் 
பயிர்களின் 
ஆரோய்ச்ேி 
அபிவிருத்தி 
நிணலயம் – 
அகுைபகோலபலஸ்
ஸ 

 

ேஹன 
கிங்ஸ்வூட் வத்த, 

பரவோஹலு, 

பககுைதுர, 

மோத்தணர 

723523591V திட்ட உதவியோளர்  

(விவேோயம்) 
பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2006.03.06 2010.06.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

12 இகனோகோ 
ேியோமலீ கமகக 

கல்வி 
பவளியடீ்டுத் 
திணைக்களம் 

இல. 
229/3,ரத்மல்பதனி
ய போணத, 

பன்னிபிடிய 

 

768582165V உதவி 
ஆணையோளர் 

இலங்ணக கல்வி 
நிர்வோக கேணவ 
III  

2005.08.01 2012.04.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  



13 இரங்க ேந்ரநோத் 
குமோரேிங்க 

புனர்வோழ்வு 
மற்றும் 
ேிணறச்ேோணலகள் 
மறுேீரணமப்பு 
அணமச்சு - 
ேமுதோயஞ்ேோர் 
திணைக்களம் 

 

கல்வருஸோ 
போணத, ஓருவல, 

அதுருகிரிய 

770090636V கமற்போர்ணவயோளர் திணைக்கள 
ரீதியோன 

2008.07.01 2012.01.09 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

14 இஸ்கதோம்பு 
முதலிகக 
கரோகித 
குைவர்தன 

ேட்ட ஆணைக்குழு 
திணைக்களம் 

533/2, 

நவகமுவ பதற்கு, 

ரைோல 

751712529V ேோரதி II"ஆ" ேோரதிச் கேணவ 2013.02.01 2013.06.07 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

கவனக்குணறவு 
மற்றும் திருப்தியற்ற 
கடணமகள் 

 

15 ஏகநோயக 
முதியன்ேலோகக 
நில்மிை ீ
ஏகநோயக  

 

மோத்தணல பிரகதே 
பேயலகம் 

இந்தபகோல்ல, 

மோதிபபோல 

626180638V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 

கிரோம் 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

1984.08.01 2014.02.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

16 கங்கோனம்கக 
சுனில் ஜயவரீ 

கதேிய 
தோவரவியல் 
பூங்கோ 
திணைக்களம் 
நூறோயிரம் மலர் 
நிழல்கள் 

 

இல 246/3, 

பதல்கஹ வத்த, 

பமுணுவ போணத, 

மகரகம 

642861638V பூங்கோ நடத்துனர் திணைக்கள 
ரீதியோன 

1988.09.21 2011.09.02 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

17 கங்கோனி 
கமரோலலோகக 
ேமரீ பேவ்வந்தி 
ஆரியதோே 

பூங்கனியியல் 
பயிர் ஆரோய்ச்ேி, 
அபிவிருத்தி 
நிருவகம் – 
கன்பனோருவ 

 

59,  

இபுலோன, 

ருவன்பவல்ல 

707412119V ஆரோய்ச்ேி 
உத்திகயோகத்தர் 

இலங்ணக 
விவேோய கேணவ 

2011.09.05 2012.06.12 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

18 கனபதிப்பிள்ணள 
அரியநோயகம் 

இந்து ேமய 
கலோச்ேோர 
அலுவல்கள் 
திணைக்களம் 

இலுப்ணப 
அடிேிகேணன, 

கண்னன்குடோ, 
மட்டக்களப்பு 

 

701032390V அபிவிருத்தி 
உதவியோளர்  
(இந்து கலோச்ேோர) 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2005.08.01 2009.07.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

19 கருைோரத்ன 
திஸோநோயக்ககக 
வஜிர பிரேன்ன 
திஸோநோயக 

கதேிய 
நூதனேோணலகள் 
திணைக்களம் 

ஜயந்தோ 
ட்கரடோர்ஸ் c/o, 

மீவிடிய, 

கககோணல 

722121686 V நூதனேோணல 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2012.04.24 2012.04.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

20 கஸ்தூரி 
ஆரச்ேிகக சுதத் 
து ிர குமோர 

பதோல்பபோருளியல் 
திணைக்களம் 

இல 34/121/03, 

ரஜகலதன்ன, 

அம்போணற 

792980082V ஊழியர் III திணைக்கள 
ரீதியோன 

2008.07.01 2010.10.25 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

 அம்போணற நீதவோன் 
நீதிமன்றத்தின் 
இலக்கம் 7596/ உணடய 
வழக்கின் 

குற்றவோளியோதல் 

 



21 கஹதூவ கஹரத் 
முதியன்கேலோகக 
ேோமிந்த நிலந்த 
குமோர  

கடோன பிரகதே 
பேயலகம் 

5, 

மோனகவரிய, 

பகோச்ேிககட 

723421659V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 

கிரோம் 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

2001.12.03 2010.10.18 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

இலக்கம் 93 

பகோந்தகம்முல்ல 
கிரோம அலுவலகர் 
நிர்வோகப் பிரிவில் 

கேணவயோற்றும் கபோது 
கபோலி ஆவைங்கள் 
தயோரித்தல், 

ேட்டவிகரோதமோக 
கிரோம மக்களிடம் 
பைம் அறவிடல் 

  

22 கஹவிடகக 
கதோன் அஸங்க 
இந்திரஜித் 

இறப்பர் 

அபிவிருத்தித் 
திணைக்களம்  

(பிரதோன 
அலுவலகம்) 
 

இல202, 

பரை பன்ேல 
போணத,  

குடோ ககோனதூவ, 

பமோபரோன்துடுவ. 

830292403V அலுவலக 

பைியோளர் III 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

2012.05.02  2012.05.08  பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

23 கிரி அல்லகக 
அகபவர்தன 

கதேிய 
நூதனேோணலகள் 
திணைக்களம் 

249/5, 

ரதனகஜோதி 
மோவத்ணத, 

ககோடிகமுவ, 

இரத்தினபுரி. 

630780802V அலுவலக 

பைியோளர் II 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

2001.10.01 2012.04.24 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

24 குமோரேோமி 
ேிவோஜினி 

பதோழில் மற்றும் 
பதோழிற்ேங்க 
உறவுகள் அணமச்சு 

 

இல.5, 

கபோஸ்கவல் 
பபபதஸ, 

பகோழும்பு 06. 

736861488V கைக்கோளர் இலங்ணக 
கைக்கோளர் 
கேணவ 

2002.02.01 2011.04.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

25 குருகுல 
ஆரச்ேிகக கதோன 
சுரங்கோ மகனோரி 
நோனோயக்கோர 

அரே கைக்குகள் 
திணைக்களம் 

59  

கதுபபோட, 

பதல்பகோட. 
 

தற்கபோணதய 
முகவரி; இல.27, 

லிப்டன் ட்ரய்வு, 

விக்கடோரியோ 3175, 

அவுஸ்திகரலியோ 

 

735793365V உதவி நிரலோக்குநர் திணைக்கள 
ரீதியோன 

2000.08.01 2013.02.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

_  

26 குருகுலசூரிய 
படபதிகக 
ே ிகலோ 
குருகுலசூரிய 

சுற்றோடல் மற்றும் 
புதுப்பிக்கத்தக்க 
ேக்தி அணமச்சு  

44/8,  

நிககப,  

நதிமோல, 

பதஹிவல 

 

828583891V அரே 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் III 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2011.07.01 2013.01.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -   

27 குலதுங்க 
முதியன்கே 
லோகக கமனகோ 
எரங்கன ீகுமோரி 
குலதுங்க 

இறப்பர் 

அபிவிருத்தித் 
திணைக்களம்  

(கககோணல பிரகதே 
பேயலகம்) 

இல:116, 

அடபவத்த, 

உடமோகடவர, 

ஹிகுல 

736591464V அபிவிருத்தி 
உதவியோளர் 111 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.10.13 2012.04.05  பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  



28 குேலோ 
பேனவிரத்ன 

தோவர ணவரசு 
சுட்டியிடுதல் 
நிணலயம், 

கஹோமோகம. 
 

27/9, 

நியதகல போணத, 

தூவவத்த, 

கஹோமோகம. 

708222100V விவேோய இயக்க 
அலுவலர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2000.05.17 2011.06.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

29 பககஹல் 
பத்தரகக 
லின்டன் 
பிரனோந்து 

 

சுங்கத் 
திணைக்களம் 

218/29, 

குருந்துகஹன, 

கடவத்த போணத, 

ரோகம. 

652123538V சுங்க பரிகேோதகர் இலங்ணக சுங்கச் 
கேணவ 

1993.06.07 2012.05.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

30 பகோட்டஹச்ேிகக 
கதோன் பந்துல 
பிரியந்த 

விவேோயத் 
திணைக்களம் - 
தோவர ணவரசு 
சுட்டியிடுதல் 
நிணலயம், 

கஹோமோகம. 

 பகமுணு, 

உனிந்துபவல, 

பதலிஜ்ஜவில, 

மோத்தணர. 

732221638V திட்ட உதவியோளர்  

(விவேோயம்) 
பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.08.01 2010.04.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

31 பகோடிப்பிலி 
ஆரச்ேிகக 
இ ோன் 
மது ங்க 

இறப்பர் 

அபிவிருத்தித் 
திணைக்களம்  

(பிரதோன 
அலுவலகம்) 
 

வில்போத, 

பதோடங்பகோட. 

912721264V அலுவலக 

பைியோளர் III 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

2012.05.02 2012.05.08  பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

32 ககோகோடுகக 
உபுல் ஆனந்த 

கட்டிடத் 
திணைக்களம் 

67/45, 

நோகஸ்தன்ன, 

கண்டி. 

800692468V பதோழிநுட்ப 
உத்திகயோகத்தர்  

(ேிவில்) 

இலங்ணக 
பதோழிநுட்பச் 
கேணவ 

2013.06.03 2013.06.07 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

33 ககோநோர 
முதியன்கஸ 

லோகக ேமித் 
பண்டோர 

பதங்கு 
அபிவிருத்தி 
மற்றும் மக்கள் 
கதோட்ட 
அபிவிருத்தி 
அணமச்சு 

 

10 , 

ககோனதலோவ, 
தபகல்ல. 

820800656V ேோரதி II"ஆ" ேோரதிச் கேணவ 2011.12.09 2012.10.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

34 கனபதி பில்ணல 
அன்பினி 

பிரதோன 
பபோறியியலோளர் 
அலுவலகம், 

கபரோதணன 

 

363, 

ஏ.வ.ீ போணத, 

யோழ்ப்போைம். 

706941983V ேிவில் பபோறியியல்  இலங்ணக 
பபோறியியல் 
கேணவ 

1999.05.10 2011.03.31 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

35 கம்லத் 
ரோலலோகக 
பிரதீப் குமோர 
கம்லத்  

குளியோப்பிடிய 
கமற்கு பிரகதே 
பேயலகம் 

தலம்மஹர, 

பன்னல 

771100465V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 

கிரோம் 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

2000.05.08 2013.10.16 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  



36 கயோன் சுரஞ்ேித் 
உடஹகக 

பதோழிநுட்ப 
மற்றும் ஆரோய்ச்ேி 
அணமச்சு (விதோதோ 
வள நிணலயம்) 

இல.20, 

ஜோலியபகோட, 
பிலியந்தல 

812914391V அலுவலக 

பைியோளர் 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

2010.10.15 2011.03.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

37 கோர்தியவேம் 
புஸ்ஸவலகக 
நிகரோ ன் 
ேஞ்ேீவ 

இணளஞர் 
அலுவல்கள் 
மற்றும் திறன்கள் 
அபிவிருத்தி 
அணமச்சு 

 

வரீதுங்க 
ஸ்கடோர்ஸ், 

கபோவிடியமுல்ல,  

வதுரப 

773664757 V அலுவலக 

பைியோளர் III 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

2007.06.22 2010.06.21 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

38 ேமிந்த 
மிஹிதுகுலசூரிய 

கதேிய 
சுவடிகள்கூட 
திணைக்களம் 

இல274/25 A, 
ேந்தன உயன, 

பபரகும்பதனிய, 

இபுல்பகோட 

690963639V திட்டமிடல் 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2005.09.21 2013.01.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

39 ேோந்தன ீகரணுகோ 
பண்டிதரத்ன 

சுற்றோடல் மற்றும் 
புதுப்பிக்கத்தக்க 
ேக்தி அணமச்சு  

இல 12, 
ஏ,நோகஹவத்த 
போணத, 

வத்கதபகதர, 

மகரகம 

655652000V உதவிப் 
பைிப்போளர் 

அணமச்சு 
ரீதியோன 

1995.04.04 2013.02.07 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

40 ஜமபுதன்கன 
கமரோலலோகக 
திலோனி தரங்கோ 
பேனவிரத்ன 

பிரோந்திய 
விவேோய 
ஆரோய்ச்ேி மற்றும் 
அபிவிருத்தி 
நிணலயம் – 
மோகதுர 

 

199டி,  

சுகத மோவத்த, 

அரகபகம, 

பிலிமதலோவ 

718041139V ஆரோய்ச்ேி 
உத்திகயோகத்தர் 

இலங்ணக 
விவேோய கேணவ 

2011.09.15 2011.12.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

41 ஜயபகோடி 
ஆரச்ேிகக டியுடர் 

கஸ்கபவ பிரகதே 
பேயலகம் 

இல 1/2/ ேமூபகோர 
மோவத்ணத,வேேல, 

பிலியந்தல 

 
 

590280216V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 

கிரோம 

உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

1983.12.01 2000.07.14 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

அலுவலகத்தில் குடி  

கபோணதயில் நடத்தல் 

 

42 ஜயேிங்க 
எல்லக்கல 
அப்புஹோமிலோ
கக ரித்மோ 
மதுவந்தி 
ஜயேிங்க 

வயற்பயிர்ச்  

பேய்ணக ஆரோய்ச்ேி,  
அபிவிருத்தி 
நிணலயம்,  

மகோஇலுப்பல்லம 

இல 35/41 ப,ீ 

வேலதூபத, 

மோத்தணள 

795203273V விவேோய 
ஆகலோேகர் 

பதோழிநுட்ப 
கேணவ 

2005.08.02 2012.05.12 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

  



43 ஜயேிங்க 
ஆரச்ேிகக ேித்ரோ 
அய்ரோங்கன ீ

பபகரரோ 

சுற்றோடல் மற்றும் 
புதுப்பிக்கத்தக்க 
ேக்தி அணமச்சு  

இல 239/15 ஏ, 

பகோஸ்கஹ 

கஹன ஹந்திய, 

ஶ்ரீ சுமங்கல 
போணத, 

பமதமோவத்த, 
பன்னிபிடிய 

555610041V பேயற்போட்டு 
உத்திகயோகத்தர் I  

திணைக்கள 
ரீதியோன 

1984.09.18 2012.03.01 திறணமயின்ணம 
கோரைமோக ஓய்வு 
பபறச்பேய்தல் 

 -  

44 ஜயேிங்க 
அரச்ேிகக பிரீதி 
பநல்கோ 

புனர்வோழ்வு 
மற்றும் 
ேிணரச்ேோணலகள் 
மறுேீரணமப்பு 
அணமச்சு -

ேமுதோயஞ்ேோர் 
திணைக்களம் 

 
 
 

10 ஜ,ீ   

வல்பபோல போணத, 

உடுகம்பபோல 

748101535V எழுதுநர் திணைக்கள 
ரீதியோன 

2008.07.01 2011.10.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

45 ஜயசூரிய 
முதலிகக கயோன் 
நயனஜித் 
ஜயசூரிய 

வனப் போதுகோப்புத் 
திணைக்களம் - 
புத்தளம் 
மோ.வ.அலு. 
அலுவலகம் 

 

62  குடோ பிங்கிரிய, 

பனிபரன்டோவ 

782580469V வனக்கள 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2000.03.06 2012.07.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

46 ஜூடி திலோனி 
அந்கதோனி 

விவேோயத் 
திணைக்களம் 

இல 2/35, 

பல்லோைபதனிய, 

கககோணல 

815584198V அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் III 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2005.09.15 2011.03.17 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

47 ஞோைககனேன் 
முரலிதரன் 

சுங்கத் 
திணைக்களம் 

இல.11/ 4 ஆம் 
வதீி,  
கன்னகிபுரம், 

ஒஸ்ஹில், 

திருககோைமணல 

683150959X சுங்க பரிகேோதகர் இலங்ணக சுங்கச் 
கேணவ 

1993.06.07 2011.09.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

48 தலபகோடுவகக 
கஹமந்த 
நயனஜித் 
ேிரிவர்தன 

பயிர் பதோற்று 
கநோய் தடுப்புச் 
கேணவ, கடுநோயக 

39/5  

ேித்தோர்த்த 
பகஸஜ், 

கிருலப்பன, 

பகோழும்பு 05 

 

700221741V விவேோய 
உத்திகயோகத்தர் 

இலங்ணக 
விவேோய கேணவ 

2000.05.02 2009.06.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

  



49 தல்பகஹவகக 
பபகலோமோ 
பிரியதர் ைி 

வனப் போதுகோப்புத் 
திணைக்களம்  - 

வயம்ப/ கமற்கு 
வலயம் 

 
 

களுபகதர வத்த , 

ஹபரோதுவ 

746682905V வனக்கள 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2000.03.01 2011.01.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

50 தும்பகன பகதர 
ேரத் பஹன்ரி 
ஹதுருேிங்க 

கதேிய 
நூதனேோணலகள் 
திணைக்களம் 

இல. 199, 

குபுகரகம, 

கண்டி 

691610160V அருங்கோட்ேியக 
கோவலோளி 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2012.09.13 2012.09.14 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

51 கதவரோஜோ 
கன்னன் 

இந்து ேமய 
கலோச்ேோர 
அலுவல்கள் 
திணைக்களம் 

 
 

48  

கடவிட் போணத, 

யோழ்ப்போைம் 

780850205V கைனியில் 
தரவுப்பதிவு 
இயக்குனர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2005.07.01 2012.04.06 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

52 தம்மகக ேந்தியோ 
தர் னி 
விக்ரமேிங்க 

விவேோய 
திணைக்களம் 
ஒலியுடன் கூடிய 
கோட்ேிப் பிரிவு – 
கன்பனோருவ 

 
 

87,  

பகோக்கல, 

உபபதலவ, 

மோஸ்பபோத 

765071402V திட்ட உதவியோளர் 
(விவேோயம்) 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.08.01 2012.01.04 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

53 தினுபோ து ோந்தி 
ஜயவர்தன 

இலங்ணக நில 
அளணவத் 
திணைக்களம் 

இல 2/29, 

விஜயோநந்த 
மோவத்ணத, 

பவலிவத்த, கோலி 

787002927V அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் III 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2001.03.20 2012.11.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

54 திஸோநோயக 
முதியன்கே 

லோகக 
கேனோரத்ன 

மஹவ பிரகதே 
பேயலக 
கோரியோலயம் 

 
 

அபகஸ்பவவ, 

ரிதிபபதி அல்ல 

601983583V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் II 

கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

2000.05.02 2013.03.28 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

ஒழுக்கோற்று 
நடவடிக்ணகயின் 
பிரகோரம் 

 

55 திஸோநோயக 
முதியனகே 

லோகக ேனத் 
குமோர 
திஸோநோயக  

அரேங்க போதுகோப்பு 
மற்றும் நகர 
அபிவிருத்தி 
அணமச்சு 

 
 

 ோன்தேிரி,  

 03 கணுவிற்கு 
அருகக, படல்குபுர 

770073774V ஆரோய்ச்ேி 
உத்திகயோகத்தர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.11.07 2010.03.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

56 துணுகோரகக 
பிரியங்கனி 
பிகரமலதோ 

கட்டிடத் 
திணைக்களம் 

 
 
 

418/2, 

துணுகோரபகோட, 

ஓபநோயக 

815331311V பதோழிநுட்ப 
உத்திகயோகத்தர்  

(ேிவில்) 

இலங்ணக 
பதோழில்நுட்ப 
கேணவ 

2012.02.15 2013.01.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

  



57 பதஹிவல 
லியனகக ேந்தன 
குமோர 
தர்மகீர்த்தி 

ேமூக கேணவகள் 
திணைக்களம் 

20, பகடபபோல, 

வதுருகம 

733141204V அலுவலக 

பைியோளர் III 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

1999.11.15 2008.05.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

58 பதஹிவலகக 
பேமில் பிரேன்ன 
குமோர 

பிரதமர் 
அலுவலகம் 

2 ஆம் ஒழுங்ணக, 

இசுருபுர, இங்கிரிய 

853574295V அலுவலக 
பைியோளர் 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

2009.03.02 2011.08.17 கேணவணய 

முடிவுறுத்தல் 

 கபோலி கல்விச் 
ேோன்றிதழ்கணள 

ேமர்ப்பித்தல் 

 

59 பதோடங்பகோட 
லியனகக 
பத்மேிரி 

பதன் மோகோை 
மதிப்படீ்டு 
அலுவலகம் 

உடுகம போணத, 

மஹகஹனபகவ
த்த ஆனன்பகோட, 

கோலி 

691930580V மோவட்ட மதிப்படீ்டு 
உதவியோளர் 

இலங்ணக 
மதிப்படீ்டுச் 
கேணவ 

2000.05.17 2012.12.17 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

60 கதோமின்ககோ 
பதிபரன்னஹலோ
கக மிரு ோ 
கிரி ந்தி 

புத்தேோேன மற்றும் 
ேமயவிவகோர 
அலுவல்கள் 
அணமச்சு 

396/3, 

பஹல கபோமிரிய, 

கடுபவல 

867620730V அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் III 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2011.04.11 2013.03.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

61 பதோலுபகக 
சுரங்க குமோர 

கதேிய 
நூதனேோணலகள் 
திணைக்களம் 

வகுருபதனிய, 

பஹட்டிமுல்ல, 

கககோணல 

852364220 V அருங்கோட்ேிய 
கோவலோளி 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2011.12.01 2012.06.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

62 கதோன இகனோகோ 
பிரியங்கனி 
எதிரிேிங்க 

இலங்ணக நில 
அளணவத் 
திணைக்களம் 

638/31,  

ேிகரடி கிரீன்,  

நதுன்கமுவ, 

கம்பஹ 

836443624V அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் III 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2005.02.01 2012.08.24 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

63 நமதவ விதோகன 
கமகக 
ேந்திரகுமோர 

இறப்பர் 

அபிவிருத்தித் 
திணைக்களம் 
(பிரதோன 
அலுவலகம்) 
 
 

22/ஏ, 

ரவிரோஜ 
மோவத்ணத,  

கவகட 

673570810V ேோரதி II"ஆ" ேோரதிச் கேணவ 2012.12.20 2012.12.24  பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

64 நவகமுவகக 
லேந்த பபகரரோ 

கதேிய 
மிருகக்கோட்ேிேோ
ணல திணைக்களம் 

41, 

தர்மபோல 
மோவத்ணத, 

மோதிபவல, 

ககோட்ணட 

 
 

743053320V கல்வி மற்றும் 
ஆரோய்ச்ேி 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2005.08.01 2012.09.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 
-  

  



65 முன்- 
நுவரபக்ஷகக 
எட்வட் 
ரோஜகுமோர 
என்ற பபயர் 
மோற்றப்பட்டத
ன் பின் 

நவரத்ன 
முதியன்கேலோ
கக எட்வட் 
ேமன் குமோர 

 

இப்போகமுவ பிரகதே 
பேயலகம் 

உபுல் பேவன, 

பஸ்தரிப்பிடத்திற்
கு முன், 

இப்போகமுவ 

542243872V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் II 

கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

1981.01.01 2005.12.07 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

ஒழுக்கோற்று 
கட்டணளப் பிரகோரம் 

 

66 நிரூபமோ 
ரைவரீ 

குடிவரவு - 
குடியகல்வுத் 
திணைக்களம் 

 
 

இல. 16 

நோரகஹன்பிட 
போணத, நோவல 

716992233V கைனியில் 
தரவுப்பதிவு 
இயக்குனர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

1998.10.15 2011.09.22 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

  

67 பத்தினி துரகக 
மோலின ீ

ணகத்பதோழில் 
மற்றும் வைிக 
அணமச்சு 

இல. 47/20,  

குருபுர,  

மோவித்தர, 

பிலியந்தல 

577681180V பதோழில் 
பரிகேோதகர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

1993.07.05 2012.02.17 ேோதோரை 
திறணமயின்ணம 
கோரைமோக ஓய்வு 
பபறச்பேய்தல் 

   

68 பத்மிைி 
ரூபேிங்க 

பருப்பு வணகப் 
பயிர்கள் எண்ணை 
உற்பத்திப் பயிர்களின் 
ஆரோய்ச்ேி அபிவிருத்தி 
நிணலயம் – 
அகுைபகோல 
பபலஸ்ஸ 

 
 
 

408,  

பஹலபகோட 
கோல்கலகம, 

பகோபலோன்ன 

775570725V ஆரோய்ச்ேி 
உத்திகயோகத்தர் 

இலங்ணக 
விவேோய கேணவ 

2007.03.15 2010.03.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

69 பனம்பர 
ஆரச்ேிகக 
இந்திக 
பத்மலோல் 
விகஜேிங்க 

 
 

கலோச்ேோர மற்றும் 
கணல அலுவல்கள் 
அணமச்சு 

ஓழு கரதகம, 

பககிரோவ 

803654948V கலோச்ேோர. நிணலய 
கோவலோளி 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2006.09.01 2009.11.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  



70 பல்கலகக 
தனஞ்ேன ீ
இேங்கோனி 
பபகரரோ 

புனர்வோழ்வு மற்றும் 
ேிணறச்ேோணலகள் 
மறுேீரணமப்பு 
அணமச்சு - 
ேமுதோயஞ்ேோர் 
திணைக்களம் 

 

விஜயோ நந்தரோம 
போணத, 

4 ஆம் மோவத்ணத, 

கஹோன்னன்தர, 

பிலியந்தல 

815794095V கைனி இயக்குனர் திணைக்கள 
ரீதியோன 

2008.07.01 2012.02.17 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

71 புஷ்போ 
கருைோதிலக 

விவேோயக் கல்லூரி 
குண்டேோணல 

இல 03, 
ேரம்முதலி 
மோவத்ணத,  

மோத்தணர 

 
 

687400577V விவேோய 
பேயற்போட்டு 
உத்திகயோகத்தர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2000.05.16 2010.09.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

72 புலுக்பகோடி 
ரோல்லோகக 
சுகத் பிகரமேிரி 

கதேிய சுவடிகள்கூட 
திணைக்களம் 

இலக்கம்54, 

நுகபிடிய, 

உகுபவல, 

மோத்தணல 

681043357V அலுவலக 

பைியோளர் III 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

1996.05.20 2013.01.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

73 பபத்தோ 
தன்திரிகக 
சுமித்ர 
தஸநோயக  

இணளஞர் 
அலுவல்கள் மற்றும் 
திறன்கள் 
அபிவிருத்தி 
அணமச்சு 

இல126, 

யுனிவோர்ஸல் 
ேிடி, 

படுவன்துடோவ 
போணத, ஹபுகல, 

கோலி 
 
 

662892890 V ேோரதி II 'ஆ' ேோரதிச் கேணவ 2007.02.22 2011.12.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

74 பபோலதுபகோட 
வடுகக லேித் 
பிரியங்கர 

மதிப்படீ்டுத் 
திணைக்களம் 

இல 385, 

விமோனநிணலயப் 
போணத, 

ஹிகுரக்பகோட 

792533884V மோவட்ட மதிப்படீ்டு 
உதவியோளர் 

இலங்ணக 
மதிப்படீ்டுச் 
கேணவ 

2008.08.11 2010.09.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

75 பிரதோபேிங்க 
பகமுவகக 
லோல் ரவிந்ர 

அரே விணதகள் 
உற்பத்திப் பண்ணை, 

அம்பலந்பதோட 

கஷ்மி, கலனகம 

வடீு, மோகதுர 

842533805V கோவலோளி III ஆரம்ப மட்ட 
கதர்ச்ேி அற்ற 
ஊழியர் 

2013.01.22 2013.04.04 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

76 பிரேோத் 
பரோக்கிரம 
முல்கல 
விதோன 

 
 

குருநோகல் பிரகதே 
பேயலகம் 

159,புத்தளம் 
போணத, 

வோரியபபோல 

590552623V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 

கிரோம் 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

1990.02.15 2011.12.06 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

ேமூக போதுகோப்பு நிதி 
கமோேடி பதோடர்போன 
விேோரணையில் 
குற்றவோளியோதல் 

 

 

  



77 பஹுவிட 
பதிரனகக 
தம்மிக 
பேனவிரத்ன 

பண்ணை 
இயந்திரமயமோக்க
ல் பயிற்ேி 
நிணலயம், 

அநுரோதபுரம் 

 
 
 

இல 2261,  

III ஆம் படி,  

நவ நகரம், 

அநுரோதபுரம் 

742731146V நிகழ்ச்ேித்திட்ட 
உதவியோளர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.07.01 2010.02.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

-  

78 புத்திக ேதுரங்க 
விகஜதுங்க 

 மல் ரோஜபக்ஷ 
விவேோய 
பதோழிநுட்ப 
மற்றும் சுற்றுலோ 
பூங்கோ, படஅத, 

ஹுங்கம 

 
 

 

174/4,  

பண்டோர 
மோவத்ணத, 

ஹிரிபிடிய, 

பன்னிபிடிய 

850751285V கோவற்கோரர் III ஆரம்ப மட்ட 
கதர்ச்ேி அற்ற 
ஊழியர் 

2013.01.21 2013.01.22 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 
 -  

79 புத்திகோ 
பிரேோதின ீ
ரத்நோயக 

பநல் ஆரோய்ச்ேி 
அபிவிருத்தி 
நிணலயம், 

பதலபகோட 

 
 
 

16/4,  

அஸ்பவத்தும, 

குருைோகல் 

716622835V விேசாய 

கண்காணிப்பு 

உத்திவயாகத்தர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2000.05.17 2009.12.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

80 மஞ்சு ஶ்ரீ 
அர்ஜுன 
கலங்சூரிய 

வளிமண்டளவியல் 
திணைக்களம் 

 
 
 
 
 

190/5  

பட்டிவில 
ககோனவல 

742030148V நிதி 
உதவியோளர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.10.19 2011.12.05 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

   

81 மதுரேிங்க 
முதியன்கேலோகக 
ரஞ்ேித் வரீேிங்க   

வரீபபகதர பிரகதே 
பேயலகம் 

ரங்ஞனகம, 

உஹுமிய 

கதேிய 
அணடயோள 
அட்ணடயின் 
பிரதி பபயர் 
வழிக்ககோப்பில் 
கோைப்படோணம 

 
 

கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 
III 

கிரோம் 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

2001.12.03 2014.06.25 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

 அ.கே.ஆ.பேயன்மு
ணற ஒழுங்குமுணற 
விதியின் அத்தி.87 இன் 
ஏற்போடுகளுக்கு ஏற்ப 
கடணமக்கு 
ேமூகமளிக்கும் கபோது 
திணைக்கள 
தணலவருக்கு 
ேமர்ப்பிக்க கவண்டிய 

ஆவைங்கணள 
ேமர்ப்பிக்கத் 
தவறியணம 

 

  



82 மரக்கலமோனகக 
அஜித் கரோஹன 
ேில்வோ 

இணளஞர் 
அலுவல்கள் 
மற்றும் திறன்கள் 
அபிவிருத்தி 
அணமச்சு 

இலக்கம் 
194,பமதகம, 

நவபமதகம 

623273202 V திறன் அபிவிருத்தி 
உதவியோளர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.07.04 2012.06.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

-  

83 மல்லவ 
ஆரச்ேிகக 
நிலங்க ேம்பத் 

இலங்ணக நில 
அளணவத் 
திணைக்களம் 

இல.116 1/16, 
மடபோவிட, 

தங்ஓவிட 

851312013V அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் III 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2007.12.10 2012.03.14 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

84 மகலக்ஷ 
முதியன்கேலோ
கக சுனில் 
ஜயபநத்தி 

ேமூர்த்தி 
ஆணையோளர் 
நோயக 
திணைக்களம் 

83 ப,ீ  

ேமிது மோவத்ணத, 

மோவித்தர, 

பிலியந்தல 

590011150V எழுதுநர் பபோது எழுதுநர் 
கேணவ 

1980.08.04 2002.04.12 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

 மரைச் ேோன்றிதழின் 
பிரிவுகளில் 
கபோலியோன 
மோற்றங்கணள 
ஏற்படுத்தல்  

 

85 மகவலகக 
கதோன் கரோய் 
மங்கல ேபரமோது 

சுங்கத் 
திணைக்களம் 

63/22,  

ேபரமோது ேோணல, 

வரகோபகோட, 

களைி 

623574377V சுங்க பரிகேோதகர் II இலங்ணக சுங்கச் 
கேணவ 

1989.01.01 2009.07.20 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

ஒழுக்கோற்று 
கட்டணளப் பிரகோரம் 

 

86 மஹசுந்தர 
ஆரச்ேிகக வஜிரோ 
ரூபிகோ 
வன்னியோரச்ேி 

தோவர மரபணு 
வளங்கள் 
நிணலயம் 

20,  

பூவபநக போணத, 

கம்பபோல 

687131347V விேசாய கண்காணிப்பு 

உத்திவயாகத்தர் 
பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

1999.05.17 2012.03.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

-  

87 மோதர ஆரச்ேிகக 
கதோன் சூரகேன 

இந்து ேமய 
கலோச்ேோர 
அலுவல்கள் 
திணைக்களம் 

301   

இந்திரகஜோதி 
மோவத்ணத, 

கந்திரிமுல்ல, 

போனதுர 

651100283V அலுவலக 
உதவியோளர் 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

1983.05.01 2011.09.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

88 மோபடுனகக 
கதோன் தசுன் 
புத்திக மோபுன 

கட்டிடத் 
திணைக்களம் 

16 ேீ,  

ககோடிகம்பகோட, 

போதுக்க 

853123218V பதோழிநுட்ப 
உத்திகயோகத்தர்  

(ேிவில்) 

இலங்ணக 
பதோழிநுட்ப 
கேணவ 

2010.02.11 2013.01.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

  



89 மிரிஞ்ஞகக 
இந்திரபோல 
ககோஸ்தோ 

பிரோந்திய 
விவேோய 
ஆரோய்ச்ேி மற்றும் 
அபிவிருத்தி 
நிணலயம் – 
கபோபுவல 

 

இலக்கம் 152, 

பிடிபன வடக்கு, 

கஹோமோகம 

670343192V பதோழில் 
உத்திகயோகத்தர் 

ஆரம்ப மட்ட 
கதர்ச்ேி அற்ற 
ஊழியர் 

1988.09.01 2010.07.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

90 மிரிஸ்ஸ பதோட 
கஹவோகக 
நிஹல் வேந்த 

உதவி விேசாய 

பணிப்பாளர் காரியாலயம் 

ஹம்பன்ததாட்ட 

 
 
 

படஅத,  

ஹுங்கம 

670261069V விவேோய 
ஆகலோேகர் 

இலங்ணக 
பதோழிநுட்ப 
கேணவ 

1993.09.01 2011.04.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

91 முத்து சுபோகை ீ அபகமுக 
ககோரணல பிரகதே 
பேயலகம் 

இலக்கம் 23, 

தியேிரிகம,  

திக்ஒய 

726920656V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 

கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

 
 

1999.11.03 2013.05.16 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

ஒழுக்கோற்று 
கட்டணளப் பிரகோரம் 

 

92 முஹம்மது 
போரூக் 
முஹம்மது 
ரிஸ்வோன் 

 

விவேோயக் 
கல்லூரி 
குண்டேோணல 

689/4,  

கோலி வதீி, 
களுத்துணர 

753610782V விரிவுணரயோளர் இலங்ணக 
விவேோய கேணவ 

2011.09.15 2013.05.31 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

-  

93 பமகடர 
பிடிகயபகதர 
ேமிந்த நந்தகேன  

கலோச்ேோர மற்றும் 
கணல அலுவல்கள் 
அணமச்சு 

தித்தபவல் 
கம்மன, கலிகந்த, 

பதகலதோட 

843540813V கலோச்ேோர மத்திய 
நிணலய 
கோவற்கோரர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2006.08.12 2009.10.21 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

94 பமபரஞ்ஞகக 
நோலக பிரபோத் 
பிரனோந்து 

பமோரடுவ பிரகதே 
பேயலகம் 

164/159,  

மிரோஜ் நிவே,  

பேய்ேோபுர, 

பமோரடுவ 

643651378V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் I 

கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

1993.10.18 2013.06.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

95 பமோரகந்தபகோட 
கங்கோனம்கக 
கதோன் அநுர 
குமோர 

இணளஞர் 
அலுவல்கள் 
மற்றும் திறன்கள் 
அபிவிருத்தி 
அணமச்சு 

 

இல 244, 

கிரிபமடிபதன்ன, 

பலங்பகோட 

740591800 V அலுவலக 
பைியோளர் III 

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

2008.06.23 2010.05.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

96 பமோஹமட் 
ஹுணஸன் 
அஸ்ஹர் 

மதிப்படீ்டுத் 
திணைக்களம் 

28/46,  

ககோடபகோட 
போணத,  

பவலிகம 

583490086V அலுவலக 
பைியோளர்  

அலுவலக 

பைியோளர் 
கேணவ 

1980.08.11 2010.12.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

  



97 பமோஹமட் 
பஸீர் போத்திமோ 
ரிஸ்வோனோ 

பிரதோன 
பபோறியியலோளர் 
அலுவலகம், 

கபரோதணன 

69,  

ரஜ வதீி, 
மோத்தணல 

765850940V ேிவில் 
பபோறியியலோளர் 

இலங்ணக 
பபோறியியலோளர் 
கேணவ 

2008.03.24 2009.08.25 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

98 ரைதுங்க 
ஜயகேகர 
ககோரலலோகக 
நந்தன குலரத்ன 

பூங்கனியியல் 
பயிர் ஆரோய்ச்ேி 
அபிவிருத்தி 
நிறுவகம், 

கன்பனோருவ 

198,  

அனிகட் போணத, 

அஸ்கிரிய, 

கம்பஹ 

662810355V ஆரோய்ச்ேி 
உத்திகயோகத்தர் 

இலங்ணக 
விவேோய கேணவ 

1996.05.17 2009.04.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

99 ரத்நோயக 
முதியன்ஸலோ
கக அஜித் 
இந்திரவங்ே 
ரத்நோயக 

கதேிய 
தோவரவியல் 
பூங்கோ 
திணைக்களம் - 
கம்பஹ 
தோவரவியல் மலர் 

வளர்ப்பு 
பரிகேோதணன 
நிறுவனம் 

 

தீப்தி,  
கரவில போணத, 

படல்குபுர 

761212770V நிகழ்ச்ேித்திட்ட 
உதவியோளர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.08.01 2012.03.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

100 ரத்நோயக 
முதியன்கேலோ
கக அஜித் 
நி ோந்த 

மதிப்படீ்டுத் 
திணைக்களம் 

இல 247/5,  

கதவோல 
மோவத்ணத, 

கம்பஹ 

813523809V மோவட்ட 
மதிப்படீ்டு 
உதவியோளர் 

இலங்ணக 
மதிப்படீ்டுச் 
கேணவ 

2008.08.11 2010.10.07 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

101 ரன்பண்டகக 
ரைரோஜோ 
பண்டோர 

உதவி விேசாய 

பணிப்பாளர் அலுேலகம் 
ஹசலக 

623/2B,  

பிரிடன் 
மோவத்ணத, 

அநுரோதபுரம் 

 

640834366V விேசாய கண்காணிப்பு 

உத்திவயாகத்தர் 
பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2000.05.17 2010.10.15 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

102 ரம்பட் 
கதவயலோகக 
தரங்க தம்மிக 
சூரகேன 

பதோல்பபோருளியல் 
திணைக்களம் 

இல 34/6/5/ඊ, 

ரஜகலபதன்ன, 

அம்போணற 

822244920V பதோழிலோளி III திணைக்கள 
ரீதியோன 

2009.11.01 2012.12.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

103 ரம்யோ நில்மிை ீ
ஆர்னஸ்ட் 

கதேிய பமோழிகள் 
மற்றும் ேமூக 
ஒருணமப்போட்டு 
அணமச்சு 

94 ரத்ஓவிட,  

பல்கலகும்புர, 

பலங்பகோட 

735122916V ேமூக 
ஒருணமப்போட்டு 
ஊக்குவிப்பு 
உதவியோளர் 11 

ஆம் தரம் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2006.10.09 2011.08.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  



104 ரோஜகுலதுங்க 
கீதக நி ோந்த 

வனப் போதுகோப்புத் 
திணைக்களம் - 
குருைோகல் 
மோ.வ.அலு. 
அலுவலகம் 

550/17,  

நுகவில போணத, 

நீர் பகோழும்பு 

780250267V வனக்கள 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2000.03.01 2009.06.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

105 ரோஜபக்ஷ 
ஆரச்ேிகக 
இந்திக 
ரோஜபக்  

புனர்வோழ்வு 
மற்றும் 
ேிணறச்ேோணலகள் 
மறுேீரணமப்பு 
அணமச்சு - 
ேமுதோயஞ்ேோர் 
திணைக்களம் 

எரத்ன,  

குருவிட 

741264102V ேோரதி II ஆ ேோரதிச் கேணவ 2005.07.01 2010.04.12 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

106 வடுகவஸ்திரிகக 
கதோன் ேதுரோனி 
கமலநயனி 
குைரத்ன 

புனர்வோழ்வு 
மற்றும் 
ேிணறச்ேோணலகள் 
மறுேீரணமப்பு 
அணமச்சு - 
ேமுதோயஞ்ேோர் 
திணைக்களம் 

குரு நிவே 
ேம்மின்ன மகோ 
வித்தியோலயம், 

அரகங்வில,  

பபோலன்னறுவ 

778500167V ேமுதோயஞ்ேோர் 
உத்திகயோகத்தர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2007.01.01 2011.08.26 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

107 வன்னி 
ஆரச்ேிகக 
வத்ேலோ சுமுது 
வன்னியோரச்ேி 

இணளஞர் 
அலுவல்கள் 
மற்றும் திறன்கள் 
அபிவிருத்தி 
அணமச்சு 

பகோஸ்வத்தபகோட 
போணத,  

மதுகம 

775851120V நிகழ்ச்ேித்திட்ட 
உதவியோளர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.10.19 2011.09.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

108 வன்னிபுர 
கோஞ்ேனோ 
ேமன்மலீ 
ஜயதுங்க 

கமோட்டோர் வோகன 
கபோக்குவரத்து 
திணைக்களம் 

490/3 ,  

ஈரிய பவடிய 
போணத, 

கிரிபத்பகோட 

658604171V திணைக்கள 
எழுதுநர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2005.12.05 2013.03.05 கேணவணய 

முடிவுறுத்தல் 

கபோலி கல்விச் 
ேோன்றிதழ்கணள 

ேமர்ப்பித்தல் 

 

109 வலமுனி அநுபோ 
ேன்ஜவீன ீ
பேோய்ேோ 

நிவிதிகல பிரகதே 
பேயலகம் 

வடோ பபோத, 

நிவிதிகல 

845414327V கிரோம 
உத்திகயோகத்தர் 
III 

கிரோம் 
உத்திகயோகத்தர் 
கேணவ  

2009.03.02 2012.09.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

110  பவலிகடகக 
அமில கஹமந்த 

கலோச்ேோர மற்றும் 
கணல அலுவல்கள் 
அணமச்சு 

இல 186/A, 

அலபோர, 

கஹகனகம, 

பபோகுணுவிட 

 

793310218 V கலோச்ேோர   
மத்திய நிணலய 
கோவற்கோரர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2007.12.19 2011.04.08 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

-  

111 விக்ரமேிங்க 
ஆரச்ேிகக உபுல் 
பிரேன்ன 

கதேிய மோைவர் 
பணட 

இல 70/1,  

மோரகஹ, 

ககோரடுவ, 

பகடலகபோருவ, 

ஹகுருபவல 

801051332V ேோரதி ேோரதிச் கேணவ 2008.10.15 2012.06.13 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

-  



112 விக்ரமேிங்க 
முதியன் 
கேலோகக புத்திக 
சுகரஜ் ஶ்ரீமன்த 

பண்ணை 
இயந்திரமயமோக்க
ல் ஆரோய்ச்ேி 
ணமயம், 

அநுரோதபுரம் 

 

இலக்கம் 131, 

பேனரத்புர, ேக 
அபகஸ்பவவ, 

மதிரிகிரிய 

811650137V பபோறியியக்க 
வல்லுநர் 

ஆரம்ப மட்ட 
கதர்ச்ேி அற்ற 
ஊழியர் 

2008.07.16 2012.12.30 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

113 விகஜககோன் 
ரோலலோகக 
மகனோஜ் குமோர 
விகஜரத்ன 

 

பதோல்பபோருளியல் 
திணைக்களம் 

ஈ 4/2, ப ீ 

அல்பிடிய, 

பதவனகல 

890660649V தச்ேர் III  திணைக்கள 
ரீதியோன 

2012.03.15 2012.09.28 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

114 விதோனகக 
பிரதீப் 

ணகத்பதோழில் 
மற்றும் வைிக 
அணமச்சு 

“பிகரமவலீோ“ 
பவலபடிகவத்ணத, 

தீபோநந்த 
மோவத்ணத, 

கபுருகமுவ  

671450990V அலுவலக 
பைியோளர்  

அலுவலக 

பைியோளர் கேணவ 

2012.07.04 2013.04.03 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

115 பவத்தன்கக 
கதோன கயோனி 
ேந்திரிகோ 
சுகததோே 

 

பதோழில் மற்றும் 
பதோழிற்ேங்க 
உறவுகள் 
அணமச்சு 

இலக்கம் 630B, 

13/2, போபகோட, 

கிலீமகல, 

இரத்தினபுரி 

847790261V அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2011.04.11 2012.02.06 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

116 ேியோமலி 
ரத்னகுமோரி 
இனிதிகோ ஶ்ரீமதி 
டயஸ் 
தஹநோயக 

 

பநல் ஆரோய்ச்ேி, 
அபிவிருத்தி 
நிணலயம், 

பதலபகோட 

53/2,  

பிரிய மோவத்ணத, 

மகுளுதுவ, 

பிலியந்தல 

707321075V ஆரோய்ச்ேி 
உத்திகயோகத்தர் 

இலங்ணக 
விவேோய கேணவ 

2011.09.19 2012.01.02 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

117 ேமன் பிரியந்த 
பமன்டிஸ் 
ஜயேிங்க 

மதிப்படீ்டு 
மோளிணக ( நிதிப் 
பிரிவு) 

112 ஏ,  

கடவத போணத 

பநதிமோல, 

பதஹிவல 

 

661560711V அலுவலக 
பைியோளர்  

அலுவலக 

பைியோளர் கேணவ 

1988.04.01 2011.06.29 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

118 ேிங்கத்குட்டி 
ஆரச்ேிகக ேம்பிக 
பிரதீப் குமோர் 

சுங்கத் 
திணைக்களம் 

399/1,  

வலவ்வத்த 
போணத, 

கஹோமோகம 

 

671270410V உதவி சுங்க 
அதிகோரி II 

இலங்ணக சுங்கச் 
கேணவ 

1997.12.15 2010.03.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

119 ேிங்கப்பூலி 
ஆரச்ேிகக 
மிஹிரி தக்ஷிலோ 

கதேிய 
நூதனேோணலகள் 
திணைக்களம் 

80 ஏ,  

தித்தபத்தர 

887360375V நூதனேோணல 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2012.04.26 2012.04.27 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  



120 ேிங்கோரகவல் 
போலமுருகன்  

இந்து ேமய 
கலோச்ேோர 
அலுவல்கள் 
திணைக்களம் 

அரேடி வதீி, 
திருபநல்கவலி 
கிழக்கு, 

யோழ்ப்போைம் 

740311409V அரே 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2005.07.01 2012.01.29 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

121 ேிங்கோரகவல் 
ஆதிபலச்ேமி 

இலங்ணக 
விவேோயக் 
கல்லூரி, 

குண்டேோணல 

8/8, பல்கலககல 
ஜனபதய, 

குண்டேோணல 

656763841V ஊழியர் ஆரம்ப மட்ட 
கதர்ச்ேி அற்ற 
ஊழியர் 

1997.01.01 2012.07.29 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

122 ேிவரோஜ் 
ககோகுலன் 

சுங்கத் 
திணைக்களம் 

130/02, 

ணவத்தியேோணல 
போணத, 

களுகபோவில, 

பதஹிவல 

760930300V சுங்க பரிகேோதகர்  இலங்ணக சுங்கச் 
கேணவ 

1996.08.01 2011.02.07 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -   

123 சுபுன் கிரி ோன்த 
ரோமேிங்க 

பருப்பு வணகப் 
பயிர்கள் எண்ணை 
உற்பத்திப் 
பயிர்களின் 
ஆரோய்ச்ேி 
அபிவிருத்தி 
நிணலயம் - 
அகுைபகோலபல
ஸ்ஸ 

சுபுன். பலோபகோத, 

பபலிஅத்த, 

ஹம்பந்பதோட 

778532654V நிகழ்ச்ேித்திட்ட 

உதவியோளர் 

பதோடர்புணடய 

அதிகோரி வகுதி 
2005.08.02 2011.10.31 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

124 சுவத 
பஹன்னதிகக 
அஜந்த 

பதோல்பபோருளியல் 
திணைக்களம் 

இலக்கம் 23, 

மக அகுருபகோட, 

திஸ்ஸமஹோரோம 

751903022V ஊழியர் III திணைக்கள 
ரீதியோன 

2009.11.01 2012.12.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

125 ஹிக்கடுகவ 
முஹம்திரம்லோ
கக பியல் 
விகஜநோயக 

வயற்பயிர்ச் 
பேய்ணக 
ஆரோய்ச்ேி,  
அபிவிருத்தி 
நிணலயம்,  

மகோஇலுப்பல்லம 

கடியோவ,  

யோய 1,  

எப்போவல 

623583384V ஊழியர் III ஆரம்ப மட்ட 
கதர்ச்ேி அற்ற 
ஊழியர் 

1988.09.01 2013.02.18 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

126 பஹட்டிஆரச்ேி
லோகக முதித 
பிரேன்ன 
திலகரத்ன 

வனேீவரோேீ வள 
போதுகோப்பு 
அணமச்சு 

இலக்கம் 83, 

பதோடுபல போணத, 

உள் ககோட்ணட, 

ககோட்ணட 

720750880V அலுவலக 
பைியோளர் 

அலுவலக 

பைியோளர் கேணவ 

2009.11.09 2013.09.17 நியமனம் 
முடிவுறுத்தப்படல் 

கபோலி கல்விச் 
ேோன்றிதழ்கணள 

ேமர்ப்பித்தல் 

 

127 கஹன்தோதுர 
ரவனீ் லக்மோல் 
த பேோய்ேோ 

கருத்திட்ட 
முகோணமத்துவம் 
மற்றும் 
கண்கோைிப்புத் 
திணைக்களம் 

527,  

நீர்பகோழும்பு 
போணத, 

பலுகஹபவல, 

கடுவல்கலகம 

762772396V ேோரதி II 'ஆ' ேோரதிச் கேணவ 2007.05.14 2010.12.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  



128 கஹவோரத்னகக 
கயோனி 
தில்ருக்ஷி 

வனேீவரோேீ வள 
போதுகோப்பு 
அணமச்சு 

230/A,  

பவலிபிடிய, தர்கோ 
நகர் 

855470721V அரே 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் III 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2012.03.01 2012.03.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

129 கஹரத் முதியன் 
கேலோகக 
சுத்தோஹோமி 

நன்னடத்ணத 
மற்றும் ேிறுவர் 
பரோமரிப்பு 
கேணவகள் 
திணைக்களம் 

 
 
 

பவத நிவே, 

ஹுரிகஸ்பவவ, 

எப்போவல 

712973145V ேிறுவர் 
உரிணமகள் 
ஊக்குவிப்பு 
உத்திகயோகத்தர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2000.05.16 2013.05.16 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

_  

130 கஹரத் 
முதியங்ஸலோ
கக உபுல் குமோர 
உதய பண்டோர 

அரேங்க போதுகோப்பு 
மற்றும் நகர 
அபிவிருத்தி 
அணமச்சு 

 
 
 

டீ 24  

பகோடகம,  

ஹிகுல 

810974810V அரே 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் III 

அரேோங்க 
முகோணமத்துவ 
உதவியோளர் 
கேணவ 

2008.09.01 2012.03.20 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

131 கஹரத் 
முதியங்ஸலோ
கக தயோ 
நில்மிைி 
கஹரத் 

பநல் ஆரோய்ச்ேி 
அபிவிருத்தி 
நிணலயம், 

பதலபகோட 
இப்போகமுவ 

 
 
 

நந்தன, 

பகோடபவஹர, 

நிகவரடிய 

706710078V விேசாய கண்காணிப்பு 

உத்திவயாகத்தர் 
பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2000.05.16 2012.03.16 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

_  

132 கஹரத் முதியன் 
கேலோகக 
கஹரத் ரத்நோயக 

பண்ணை 
இயந்திரமயமோக்கல் 
ணமயம்,  

அநுரோதபுரம் 

 
 
 

6 ஆம் ணமல் 
கட்ணட, 

மோருன்பகோட, 

ஆைமடுவ 

693243904V நிகழ்ச்ேித்திட்ட 
உதவியோளர் 

பதோடர்புணடய 
அதிகோரி வகுதி 

2005.08.01 2012.10.01 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

-   

133 கஹரத் 
பண்டோரலோகக 
இந்திக ேந்-  
திமோல் 

வனப் போதுகோப்புத் 
திணைக்களம் - 
கண்டி மோ.வ.அலு. 
அலுவலகம் 

 
 
 
 

130-ப1ீ  

வலபகதர, 

வட்டப்பபோல 

752980624V வனக்கள 
உதவியோளர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2000.03.06 2010.02.09 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -  

134 கஹவோ 
கங்கோனம்லோகக 
ஜவீன ீபத்மலதோ 

கமோட்டோர் வோகன 
கபோக்குவரத்து 
திணைக்களம் 

 
 
 
 

முருதகம, 

அகரவிட, 

அவிஸ்ஸோகவல்ல 

 

737141225V திணைக்கள 
எழுதுநர் 

திணைக்கள 
ரீதியோன 

2005.12.05 2013.03.05 கேணவணய 

முடிவுறுத்தல் 

கபோலி கல்விச் 
ேோன்றிதழ்கணள 

ேமர்ப்பித்தல்  

  



135 கஹவோ கட்டுகக 
பிரதீப் 
பிகரமலோல் 
குைரத்ன 

பதோல்பபோருளியல் 
திணைக்களம் 

பவல்லபமோரோன, 

கண்டி போணத, 

மிஹிந்தகல 

820080521V ஊழியர் III திணைக்கள 
ரீதியோன 

2008.07.01 2010.12.08 கேணவயிலிந்து பதவி 
நீக்கம் பேய்தல் 

 குற்றவியல் 
குற்றத்திற்கு 
தண்டணன பபறல். 
வழக்கு எண் 
HC/128/2007 அநுரோதபுர 
உச்ேநீதிமன்றம். 

  

136 கஹவோவேன் 
ரைவரீகக கபில 
கரோஹோன் 

மதிப்படீ்டுத் 
திணைக்களம் 

இலக்கம் 209/1, 

கிரில்லவல, 

வோபட 

783493799V மோவட்ட 
மதிப்படீ்டு 
உதவியோளர் 

இலங்ணக 
மதிப்படீ்டுச் 
கேணவ 

2008.08.11 2010.11.23 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -   

137 கஹவோவிதோரை
கக ேமிந்த 
கஹவோவிதோரை 

முன்கனற்றம் 
கண்கோைிப்பு 
மற்றும் மதிப்பீட்டு 
அலகு, 

கபரோபதைிய  

ஆேிரி, 

ககோதலோவல, 

ரஜஎல, 

ஹிகுரக்பகோட 

742852237V விவேோய 
பபோருளியலோளர்  

இலங்ணக 
விவேோயச் கேணவ 

2007.03.15 2011.03.10 பதவிணய விட்டு 

விலகுதல் 

 -   
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ததாட
ரிலக்
கம் 

முழுப் தபயர் அவமச்சு/ 
திவணக்களம்/ 
பணியாற்றும் 

இடம் 

முகைரி      சதசிய         

அட்வட 
இலக்கம் 

பதைி ஏசதனும் 
சசவைக்கு 

உரித்தான 
தபயரும் 

அச்சசவையும் 

சசவையில் 
இவணந்த திகதி 

சசவையிவன 

நிறுத்திய 
திகதி 

சசவை 

நிறுத்தத்திற்குக் 
காரணம்  

(பதைி 
நீக்கம்/பதைிவய 

வகைிட்டு 
ைிடுதல்/திறவமயி
ன்வம காரணமாக 

பணி ஓய்வு 
எடுக்கச்தசய்தல் 

சசவையிலி 
ருந்து 

நிறுத்தப்பட்டதா
யின் அதற்குக் 

காரணம் 

 

1 அசினி 
உமேஷா விமே
மசகர 

ஹ/ ரத்ேல்வல, 

கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம்  

66,           

வரீககடிய பாதத,  
தங்கெடிய 

தங்கல்ல. 

837623715V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2008.07.01 2010.05.01 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

2 அலங்கார 

கரக்ஸ் இந்திக  

த சில்வா 

விலங்கு 

உற்பத்திகள் 
ேற்றும் சுகாதார 
திதணக்களம் 
(கால்நதட 
தவத்திய 
அலுவலகம் - 
ஹபராதுவ 

குருகசவன, 

கரபுடுகல, 

கபுருபிடிய. 

772371187V சாரதி சாரதிச் மசதவ  III 2013.09.08 2014.06.02 மசதவதய 

முடிவுறுத்தல் 

வாகனம் 

கசலுத்தும் 
திறதேயின்தே 

 

3 ஆண்டவத்த 

கங்கானம்மக 
பிரசன்ன 
நுவன் குோர 

வலய கல்வி 
அலுவலகம் 
உடுகே 

ருஹுணு 

ஸ்மடார்ஸ், 

பதுன்ககாட, 

வலஹன்தூவ. 

800900301V அலுவலக 

உதவியாளர் 

அலுவலக 

பணியாளர் மசதவ 
III 

2001.10.01 2007.07.24 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 
4 இேதூவ கேமக 

சம்பிகா நந்தன ீ 

கா/கஹத ேகா 
வித்தியாலயம் 

ேய ோவத்த 
பாதத, 

ககாடல்லவத்த, 

இேதூவ. 

816971152V பாடசதலத் 

கதாழிலாளி 
கதன்ோகாண 

கணிஷ்ட 
பணியாளர் மசதவ 
III 

2009.02.10 2014.05.30 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 



5 இஷான் 

தினூஷ 
அமபரத்ன 

ர/நிவி/தும்பர 

ோனான 
வித்தியாலயம் 

இல 131,  

திக்மஹாபுர, 
கஹரண. 

852490926V உபஆசிரியர் ஆசிரியர் மசதவ  

3-I 

2012.10.09 2014.09.24 பதவிதய விட்டு 
விலகுதல் 

  

 
6 உத்பலா யசஸ் 

ஶ்ரீ சேரநாயக 
முணசிங்க 

கா/ஹனீடிகல 

ஷாரிபுத்ர ேகா 
வித்தியாலயம்  

இல 184, 

ஹனீ்பந்தல 
பாதத,               காலி. 

748233652V பயிலுனர் உப 
ஆசிரியர் 

இ.ஆ.மச. 2-II 1998.03.06 2013.01.21 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

7 உகபக்ஷா 

ககௌஷல்யா 
எதிஸ்சூரிய 

கா/யடலேத்த ேகா 
வித்தியாலயம் 

52/1 ஏ,  

கிதுலம்பிடிய 
பாதத,            

 காலி. 

716043371V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 2-II 1998.03.02 2013.07.18 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

8 ஓகன்மதவத்மத 

மஹவாமக 
அநுலாவதி 

ோர / கபலிககடிய 
கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

சிரிககலும்,   

கபலிககடிய 
ேலிதூவ, 

அகுரஸ்ஸ 

585415685V உபஆசிரியர்  இ.ஆ.மச. 2-II 1992.03.20 2013.09.20ஆம் 
திகதிய 
கடிதத்தில் 
இருந்து 

மசதவதய 

முடிவுறுத்தல் 

மபாலியான 

பிறப்புச் 
சான்றிதலிதன 
முன்தவத்தல்  

9 கஞ்சன 

தம்ோல் 
தலஹிடியமக 

கதன் ோகாண 
சதப கசயலகம் 

எம்.10            

முலன,       

 ேீபாவல,      

கபாந்தல. 

792411304V சாரதி சாரதிச் மசதவ  II 2001.10.01 2004.04.23 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

10 கதலுவ 
கவல்லாலமக 

யசரத்ன 

ோர/ ேஹாநாே 
வித்தியாலயம் 

தபால் கம்பச் சந்தி,       
தல்அரப, 

கபுருகமுவ.  

613160620V ஆசிரியர் 

மசதவ 

ஆசிரியர் மசவ 2-II 1990.03.27 2009.01.19 மசதவதய 

முடிவுறுத்தல் 

சிறுவர் 

துஷ்பிரமயாக 
குற்றச்சட்டிற்கு 
குற்றவாளியாதல் 

  

11 குலசிங்ஹமக 

இந்திக 
அமபசிங்க 

விவாசாயத் 

திதணக்களம் 
(மே.ோக) 

287/1,   

சேணகபத்த,  

தித்தபத்தர. 

782873792V சாரதி மேல்ோகாண 

சாரதிச் மசதவ  

II ஆ 

2011.05.16 2014.09.19 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

12 ககாஸ்ககடிய 

கேமக நிலந்த 
லக்ோல்  

கா/தித்தகல்ல 

அமாநிகித ேகா 
வித்தியாலயம் 

ஶ்ரீ ேகா விகாதர 

ோவத்தத, 

ஹியாமர,   

காலி . 

780140887V ஆய்வக 

ஊழியர் 

கதன்ோகாண 

கணிஷ்ட 
பணியாளர் மசதவ  

II 

2009.02.12 2015.02.11 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 



13 கேரால்லாமக 

துஷார இந்திக 
கேமக 

விலங்கு உற்பத்தி 
ேற்றும் சுகாதார 
திதணக்களம் 

ே ீ08,        

ேஹதிவல,  

கங்துன. 

- பயிற்சியற்ற 

கதாழிலாளி 
திதணக்கள 

ரீதியான 

2012.06.26 2014.05.11 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

14 கலகே 

சிகாரதந்திமக 
சசித்ரா 
ேதுஷானி 

சுகாதார ோவட்ட 
தவத்தியசாதல 

டுவன  

கடுவன 

வாசனா, . 

லியனககவத்த,  

நாவிேன-கதற்கு,  

ோத்ததற 

875951106V சுகாதார 

அலுவலக 
உதவியாளர் 
(கணிஷ்ட) 

திதணக்கள 

ரீதியான 

2011.12.01 2013.03.14 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

15 சந்திோ 

மராஷாணி 
சேரநாயக 

கா/ோககதர ேகா 
வித்தியாலயம் 

சம்பத்,      

பத்மதகே பாதத,              

ஹிரிபுர,            

காலி. 

745242464V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2000.09.01 2012.03.07 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

16 சன்முகம் 

கேலநாதன் 

மு/கதலேகள் 

வித்தியாலயம் 

சாந்த மேம்ஸ் வதீி,     
இலவாதல. 

832932906V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2009.06.26 2011.01.27 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

17 சேிந்த 

குலதுங்க 
கஹட்டியாரச்சி 

ோர/கஹாரககாட 

ேகா 
வித்தியாலயம் 

"சிசில"       

கந்தூவ,  

கதலிஞ்ஞவில. 

 

730802218V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 2-II 1998.03.02 2009.09.07 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

18 சம்பிகா 

பிரியந்தி 
லியனபதிரண 

ோர/ேிரிஸ்ஸ 

தம்ேசார கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

"துரு கசவன", 

ேடிஹ,     

கபுருகமுவ. 

685192705V ஆசிரியர் 

மசதவ 

இ.ஆ.மச. 3-1 1998.06.01 2014.04.09 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

19 சாயா ோனகீ 
சுகந்திகா 
பிரியதர்சன ீ
தியகஹமக 

கா/ திக்குபுர, 

சித்தார்த ேகா 
வித்தியாலயம் 

விமேசிங்க 

ோவத்தத,               

அகங்கே. 

838311504V ஆய்வக 

ஊழியர் 

கதன்ோகாண 

கணிஷ்ட 
பணியாளர் மசதவ  

2009.02.10 2012.02.22 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

20 ேபுருதுககாட 

கேமக 
ேஞ்ேூல 
பிரகதி குோர 

கதன்ோகாண சதப 
கசயலாளர் 
அலுவலகம் 

சுசிரி,          

லபுதூவ,          

காலி. 

800283043V சாரதி சாரதிச் மசதவ  II 2002.05.23 2007.09.12 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 



21 ேயரத்ன கேமக 
சுபாஷிண ீ
இமனாகா 

ோர/ேஹாோயா 

ேகளிர் கல்லூரி 

ஹிடியாலுககவத்த, 

உடுபலீ்லககாட, 

ஹக்ேண’ 

717051092V ஆசிரியர் 

மசதவ 

ஆசிரியர் மசதவ 2-

II 

1995.05.12 2010.08.13 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

22 ோதுங்மக 

தனுோ 
ஹஸன்தி 

கா/இதுருவ ேகா 
வித்தியாலயம் 

இல.17,               

ஶ்ரீ பஞ்ஞானந்த 

பாதத, 

ேஸ்ஸல, 

மபருவதல. 

807583174V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 2-II 2005.10.10 2014.02.03 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

23 கேகதீஸ்வரன் 

ஷாலின ீ

மு/புதுகுடியிருப்பு 

உமராேன் 
கத்மதாலிக 
வித்தியாலயம் 

கலம்பரய, 

மகாப்பாய் வடக்கு, 

மகாப்பாய். 

898141918V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2013.04.26 2014.04.29 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

24 கேனபீா 

அம்புமராசிகா 
அலஸ் 

கா/ ஹபுகல ேகா 
வித்தியாலயம் 

ஹபுகல,  

வக்கவல்ல. 

735720988V ஆய்வக 

ஊழியர் 

கதன்ோகாண 

கணிஷ்ட 
பணியாளர் மசதவ  

2001.10.01 2013.06.11 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

25 திலுக்சி 
சதோலி 
நாநாயக்கார 

ோர/பஸ்ககாட ேகா 
வித்தியாலயம் 

148/11,    

ேஸ்டீன் டயஸ் 
ோவத்தத,  

எககாட உயன, 

கோரடுவ. 

836674154V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2007.08.07 2013.10.08 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

26 தரங்கிகா 

பிரபாஷின ீ
விமேசிரிவர்தன 

ோர/ மகாேில 

கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

"ரவ"ீ  

அலமஹன்பிட, 

தல்பாவில, 

கககணாதுர. 

728281030V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2005.11.10 2011.01.30 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

27 துடுமவ 

கங்கானம்மக 
சுேித் ருவன் 
குோர 

கா/கிதுலம்பிடிய 

ஆனந்த ேகா 
வித்தியாலயம் 

கிரி அம்ேதலத்த,  

பனாகமுவ, 

வன்சாவல. 

781514632V பாடசாதல 

காவலாளி 
கதன்ோகாண 

கணிஷ்ட 
பணியாளர் மசதவ 
II 

2008.07.01 2015.07.04 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 



28 துய்ஹானந்தி
மக நதீகா 
நில்ேிண ீ

கா/ சாராலங்கார 
ேகா 
வித்தியாலயம் 

"நிஸங்கா"  

பன்வில பாதத, 

பதன,      

ஹிக்கடுவ. 

747080313V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 2-II 1999.03.17 2014.02.17 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

29 துஷித் தினூஷ 
உேகிலிய 

ோர/ வரல்ல எம்.டீ 
யாபா ேகா 
வித்தியாலயம் 

இலக்கம் 161ப,ீ  

பிடுவல பாதத, 

எல்பிடிய. 

780331054V ஆய்வக 

ஊழியர் 

ஆய்வக ஊழியர்  III 2009.02.10 2011.09.27 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

30  கதபுகல 
ககேதிமக ேஹ ீ
குோரி 
குணரத்ன 

கேணிமக 

ோர/ திக்கவல்ல 
வடக்கு 
வித்தியாலயம் 

இலக்கம் 65,   
ஸ்ரீ தர்ோராே 
ோவத்தத, 

மவரகம்பிட. 

735480294V ஆசிரியர் 

மசதவ 

ஆசிரியர் மசதவ 2-

II 

1997.07.21 2013.02.11 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

31 மதலத் நதுன் 
குோர த 
கசாய்சா 

கா/அலகாக ேகா 
வித்தியாலயம் 

இலக்கம் 4412,    

58 ஆவது 
ோவத்தத, 
லுகபாக், 
கடக்சாஸ்,           

79414.  

692341708V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2006.09.21 2013.05.21 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

32 தீலூபா 

மசனானி 
லியனமக 

ோர/ தல்பாவில 
ேிஹிது கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

இலக்கம் 34/2,  

அபய கபகதச, 

நூமப,        

ோத்ததற. 

717223144V ஆசிரியர் 

மசதவ 

ஆசிரியர் மசதவ  

2-II 

1994.05.04 2008.04.09 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

33 நல்ல மஹவா 
ரந்திோ 
நிலூஷி 
ேயசூரிய 

கா/ பிரோபதீ  

மகாதேீ ேகளரீ் 
ேகா கல்லூரி 

இலக்கம் 332/4, 

ககரேிணிய, 

அம்பலங்ககாட. 

826541911V ஆய்வக 

ஊழியர் 

கணிஷ்ட 

பணியாளர் மசதவ 
III 

2008.06.16 2011.10.11 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

34 நாபான 

சுேனசார மதரர் 

ஹ/கபரலிகபால 

கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

கவகஹரகல 

ரேேஹா விகார 
கதஹிகல, 

முருதலாவ,  

கண்டி. 

661322276V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 2-II 2006.05.04 2012.07.26 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 



35 நிஸாமுர்தீன் 

ேிர்ஸா பரீனா 

ோர/ அல் ஹூதா 
முஸ்லிம் 
கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

86/சீ,  

கபாதுமுல்லமக 
வத்த,  

ககாடபிடிய, 

அகுரஸ்ஸ. 

827290126V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2014.01.13 2014.08.04 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

36 பஹலமக 

பிரியந்த 
அமபகுணவர்தன 

விலங்கு உற்பத்தி 
ேற்றும் சுகாதார 
திதணக்களம் 

கலஉடகதன்ன, 

கதகலதிரிய, 

உதுககாட. 

761190539V பயிற்சியற்ற 

கதாழிலாளி 
திதணக்கள 

ரீதியான 

2012.06.26 2014.05.11 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

37 பாதகட கேமக 
சுமனத்ரா 
சதோலி 

ஹ/ ககக்கல்ல 
ேகா 
வித்தியாலயம் 

பட்டிய துதறமுக 
பாதத,  

வாதுருப்ப, 

அம்பலந்கதாட. 

878052080V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2012.07.04 2014.01.14 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

38 கபல கடியமக 
துஷாந்த 

ஹ/ ோேடல ேகா 
வித்தியாலயம் 

206,  

மபாலடியாய 
பிங்கே,  

ஹுங்கே. 

752532974V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 2-II 1997.07.21 2012.05.14 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

39 பாலசுப்ரேனிய
ம் லமஸானா 

ர/பல/சிசில்டன் 

தேிழ் 
வித்தியாலயம் 

குப்பிலான் - கதற்கு, 

ஏர்லாதல. 

865181744V பட்டதாரி 

உபஆசிரியர் 

இ.ஆ.மச. 3-1 2014.01.27 2014.09.01 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

40 கபபிமல ககதர 
துஷாரீ ோதிகா 
பிரீதி குோரி 

கபபிமல 

ேினு/ கபால்வத்த 
ேகா 
வித்தியாலயம் 

26/3, 

காமலககதர, 

கஹாரகஸ்முல்ல
திவுலபிடிய. 

735514202V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 2-II 2005.10.26 2014.03.16 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

41 ேனிக்கவா 

துரககய் சுனில் 

கவலிகே பிரமதச 
சதப 

மகாரடுவவத்த, 

மகாவில கந்த, 

கவலிகே. 

671781473V வதீி ஊழியர் கதன்ோகாண 

கணிஷ்ட 
பணியாளர் மசதவ 
III 

1998.05.15 2013.08.06 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

42 ேல்லியாவடு 

கபில ஹசித 
கமனஷ் 

ோகாண நீர்ப்பாசன 
திதணக்களம் 

"ஹசித" 

கபால்கலவ்வ, 

படகபால. 

713401900V சாரதி சாரதிச் மசதவ   2007.07.01 2014.04.10 மசதவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம்கசய்தல் 

ஒழுக்காற்று 

கட்டதளப் 
பிரகாரம் 

 



43 கேலாககாட 

கேமக 
சத்யபால 

ோகாண 

நீர்ப்பாசனத் 
திதணக்களம் 

104/ஏ,   

குந்துப்புகந்த, 

அகுலுகஹ. 

580454703V கண்கானிப்புத்
கதாழிலாளி 

திதணக்கள 

ரீதியான 

2013.01.01 2014.12.10 மசதவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம்கசய்தல் 

மபாலியான 

ஆவணங்கதள 
தயாரித்தல் 

 

44 கோஹேட் 

பாஸி சித்தி 
அஸாரியா 

ர/நிவி/பிங்கந்த 

தேிழ் 
வித்தியாலயம் 

82/சீ,       

திப்பிடிய,  

அரணாயக. 

855121085V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2012.07.16 2014.09.24 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

45 கோகஹேட் 

அனஸீ் 
பாத்திோ 
ரிஹானா 

கா/ தல்கஸ்வல 
தேிழ் கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

இல 61/6  

ேரதான பாதத, 

பலபிடிய. 

866412286V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2011.05.27 2013.05.23 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

46 ரஷினி சுரங்கா 
விமேசிங்க 

ஹ/நதிகம்வில 

கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

விேய,       

கோரககடி ஆர, 

நாகுலுகமுவ. 

858634180V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-I 2011.04.25 2014.02.03 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

  

47 ராஜ் குோர் 
தஹநாயக 
யாபா 

ோர/நாயிம்பல 

பண்டத்தர ேகா 
வித்தியாலயம் 

43,          

நாயிம்பல, 
பண்டத்தர,  

660410368V ஆய்வக 

ஊழியர் III 

கல்விசாராப் 

பதவியினர் 

2014.01.10 2015.09.23 மசதவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம்கசய்தல் 

மபாலியான 

ஆவணங்கதளத் 
தயாரித்து அரச 
மசதவக்கு 
உற்படுதல் 

 

48 ராேய்யா பாலு ர/நிவி/தால தேிழ் 
வித்தியாலயம் 

குடித்ததன 

(மேற்கு) , 

குடித்ததன, 

யாழ்ப்பாணம். 

861154459V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2014.01.23 2014.09.24 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

49 ராசாதம்பி 
கோகஹேட் 
சபரீ் 

மக/ோவ/ 
கமனகதன்ன 

ேகா 
வித்தியாலயம் 

இல ஏ. 15,  

ரபுக்கன வதீி, 
பூடாவ,  

ோவனல்ல. 

610630901V ஆசிரியர் 

மசதவ 

இ.ஆ.மச. 2-I 1989.02.01 2014.04.16 மசதவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம்கசய்தல் 

அரச மசதவயின் 
நன்ேதிப்பிதன 
இழக்கச்கசய்தல் 

 

50 லக்ஷ்ேி 
ககாடிதுவக்கு 

ஹ/லுணே 

துடுககமுணு ேகா 
வித்தியாலயம் 

238 சீ,         

வத்மத கேராலமக 
வத்த, 

பரவாகஹர, 

கககணதுர 

716661563V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2008.07.03 2015.06.16 மசதவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம்கசய்தல் 

மபாலியான 

கல்விச் 
சான்றிதழ் ஒன்று 
சேர்ப்பித்தல் 

 



51 லியனதந்திரி 
கேமக ரசிக 
பிரசாத் குோர 

பிரமதச சதப 
ஹக்ேன 

34/1,          

தலகஹ ககாரடுவ, 

பமுணுகே, 

கஹாரபாவிட. 

771562558V அரச 

முகாதேத்து
வ 
உதவியாளர்  

அரச 

முகாதேத்துவ 
உதவியாளர் 
மசதவ III 

2009.07.24 2014.06.09 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

52 லியனசூரியமக 

சேல் 
சிரிவர்தன 

ோவட்ட சுகாதார 
மசதவ 
பணிப்பாளர் 
அலுவலகம் - காலி 

இல 36,   

பானவத்த,        

சீன ககாரடுவ,  

காலி 

640772255V சுகாதார சாரதி சாரதி மசதவ 2001.10.01 2007.01.23 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

53  கலாகு 
கவல்லமக 
தரிது நிஷாந்த 

ோவட்ட 

கபாறியியலாளர்  

(கட்டிட) 
அலுவலகம் - 
ோத்ததர 

சசத் வலயம்,  

துடாவ,    

 ோத்ததர. 

762054000V அலுவலக 

உதவியாளர் 

அலுவலக 

பணியாளர் மசதவ 
II 

1999.11.01 2014.07.01 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

  

54 வத்மத 

விதானமக 
தேித் சதோலி 

ஹ/ 
லுணுகம்கவஹர 
ேகா 
வித்தியாலயம் 

கூடலுககாட வத்த 
, அலவதுதிஸ்ஸ, 

கதலுவ,  

அஹங்கே. 

847452358V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2008.07.01 2014.09.26 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

55 வதுலந்மத 

ரத்நாயக 
முதியன் 
மசலாமக 
உத்பலா டிகிரி 
குோரிஹாேி 
ரத்நாயக 

விலங்கு உற்பத்தி 
ேற்றும் சுகாதார 
திதணக்களம் 

டீ. ரத்நாயக        

( நிள 
அளதவயாளர்)  
இற்கு,  கவரல்லபத, 

ரபுக்கன. 

767142170V கால்நதட 

ேருத்துவ 
உத்திமயாகத்
தர் 

 இலங்தக 
விலங்கு உற்பத்தி 
ேற்றும் சுகாதார 

சேவை 

2006.10.02 2013.08.15 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

56 விக்ரே 

ஆரச்சில்லாமக 
நிேல் 
கருணாதிலக 

விலங்கு உற்பத்தி 
ேற்றும் சுகாதார 
திதணக்களம் 

ப2ீ62,   

திக்ககாஹுபிடிய
கஹட்டிமுல்ல. 

650701224V பண்தணத் 

கதாழிலாளி 
திதணக்கள 

ரீதியான 

1999.11.01 2013.10.25 திறதேயின்தே 

காரணோக 
ஓய்வுகபறச்கசய்தல் 

  

 

57 விக்கிரே சேன் கா/சித்தார்த்த ேகா 
வித்தியாலயம் 

கலுமப,  

ஹிக்கடுவ. 

780964596V பாடசாதல 

காவலாளி 
கணிஷ்ட 

பணியாளர் மசதவ 
III 

2008.12.04 2013.08.01 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 



58 விேயசிங்க 

முதியன்மசலா
மக சந்தர 
குோர 
குணதிலக 

விலங்கு உற்பத்தி 
ேற்றும் சுகாதார 
திதணக்களம் 

ப2ீ9,         

ஏருகே,          

வதுர. 

813631371V பயிற்சியற்ற 

கதாழிலாளி 
திதணக்கள 

ரீதியான 

2012.06.26 2014.05.27 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

59 விதான கேமக 
சேிந்த 

ஹ/ஒயகாவ 

ரணவரனாகவவ 
கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

மகாரலககதணிய,

வில்பிட,  

அகுரஸ்ஸ. 

842350255V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2008.07.03 2014.05.24 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

60 வரீசிங்க 

ஆரச்சிமக 
தயாநந்த 

க/மதவாமலகே 

கணிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

சனசுே,  

மதவாமலகே, 

கதல்லவ,  

கோரவக. 

533561233V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 1983.05.02 2012.07.26 மசதவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம்கசய்தல் 

துர்நடத்ததகளில் 

ஈடுபடுதல் 

 

61 கவலிகே 

ேஹிந்த மதரர் 

மக/ோவ/மவகன்த
மல ேகா 
வித்தியாலயம் 

மகான்திகவல 

புராண விகாதர, 

மகான்திகவல, 

ோவனல்ல. 

640261340V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 2-II 2007.07.06 2014.08.18 மசதவயிலிருந்து 

பதவி நீக்கம்கசய்தல் 

அரச மசதவயின் 
நன்ேதிப்பிதன 
இழக்கச்கசய்தல்  

62 ஷிமராேி தீபிகா 
ேயகநத்தி 

கா/ புஸ்ஸ ேகா 
வித்தியாலயம் 

இலக்கம் 194/1, 

சகமபாவத்த, 

உழுவிடிமக,  

காலி. 

815162374V ஆசிரியர்  இ.ஆ.மச. 3-1 2005.03.16 2010.06.08 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

63 மக. வ.ீமக.மக. 
சுேனபால 

ர/நிவி/ஹல்மதால 

வித்தியாலயம் 

இலக்கம் 450, 

எலகபாத கதற்கு, 

இரத்தினபுரி. 

- உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2013.05.16 2013.06.14 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

64 சுமரஷ்குோர் 

மகாகுலதீபா 

மு/மகாக்குலாயீ 
அரச தேிழ் 
கலவன் பாடசதல 

3ஆவது தேல், 

புதரிகுடா, 

முல்லிவதல. 

817433782V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2007.11.05 2011.04.08 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

65 சுவதி ஹந்திமக 
டிஷாரா 
ககௌஷல்யா 

ஹ/ோகே ேகா 
வித்தியாலயம் 

இலக்கம் 452, 

ஹல்ேில்லாவ, 

திஸ்ஸேகாராே. 

886180454V உபஆசிரியர் இ.ஆ.மச. 3-1 2012.07.02. 2014.05.08 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 



66 ஹபுதன்திரி 

கேமக கீத் 
சதுரங்க 

விவசாய 

திதணக்களம் 
(மேல் . ோகாணம்) 

437/2,   

அங்கம்பிடிய,  

பாதுக்க. 

911550750V காவலாளி மேல்ோகாண 

வலய அலுவலக 
பணியாளர் மசதவ 
III 

2013.12.23 2014.07.23 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

67 ஹவ்மப 

விதானமக 
சந்தன 

காலி ோநகர சதப 380/24,   

வலவ்வத்த 
தடல்ல,           

காலி. 

763194558V ஊழியர் கணிஷ்ட 

பணியாளர் மசதவ 
III 

2007.07.01 2011.05.23 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

68 மஹவா 

விதான 
கங்கானம்மக 
காேிணி 

பலபிடிய பிரமதச 
சதப 

மராஸ்ேீட்.  
சீனிகே,  

ஹிக்கடுவ. 

673434940V சாதலத் 

கதாழிலாளர் 

சாதலத் 

கதாழிலாளர் III 

2001.10.01 2015.04.15 பதவிதய விட்டு 

விலகுதல் 

  

 

\ 
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