අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන කාර්ෙ මණ්ඩලවලට අෙත් නිලධාරීන්යේවාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2019
රසාෙනාගාර යසේවක
අනු
අංකය

නම

හඳුනුම්පත් අංකය

1

ඒ.සේ. කිා
බුද්ධිකාංගනී සමය

2

එල්.සී.සශට්ටිආරච්චි මිය 198256801094

3

ඩබ්.ඒ.ගුණතික මිය

4

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

ව්ථාන මාරු කරන ද
පාව

අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සවේලා
ව්ථානය

සකො/ ආනන්ද බාලිකා
විදයාය

බප/ජය/රාජසංශ මධය
මශා විදයාය

එල්.සී.සශට්ටිආරච්චි මිය

බප/ජය/රාජසංශ මධය
මශා විදයාය

සකො/ ආනන්ද බාලිකා
විදයාය

ඒ.සේ. කිා බුද්ධිකාංගනී සකො/ ආනන්ද බාලිකා
සමය
විදයාය

788453035V

සශො/තේෂිා මධය මශා
විදයාය

කළු/බුත්සංශ ජාතික
පාව

එබ්.ඒ.අසෝක මයා

ඩබ්.ඒ.අසෝක මයා

771040934V

කළු/තිව්ව විදයාය

කළු/තේෂි ජාතික පාව ඩී.එව්.අයි.ඒ.නිාමනී මිය

5

එව්.ඒ.එච්.ඩී.කුරත්න
මයා

872523855V

සයනෑ ජාතික අධයාපන
විදයා පීඨය

ගම්/මිනුලන්සගොඩ
ඩී.එව්.සවේනානායක
ජාතික පාව

අනුප්රාප්තිකසයකු රහිතල
නිදශව්කර ඇත.

6

ඩී.එව්.අයි.ඒ.නිාමනී මිය 718092515V

කළු/මිරිව්ලත්ත ජාතික
පාව

කළු/තිව්ව ජාතික පාව

අතිරිේත සවේලක පදනම
මත සදු කර ඇත.

857931386V

බප/ජය/රාජසංශ මධය
මශා විදයාය

කළු/තිව්ව ජාතික පාව

කළු/මිරිව්ලත්ත ජාතික
පාව

7

ඩබ්.සේ.සුජීලා චාන්දනී
මිය

198177000179

ගා/ආනන්ද මධය මශා
විදයාය

ග/නගගොඩ රජකීය
විද්යය

පී.එන්.පතිරණ මිය

8

පී.සේ.නදීරා ශිසරෝමනී
මිය

676470344V

ශ/මශානාගජාතික පාව

ශම්/වීරකැටිය රාජපේ
මශා විදයාය

අනුප්රප්තිකගයකු පසුල
බ ගද්නු ගේ.

9

ඩබ්.ජී.විනීතා මිය

685560976V

මාර/කීර්ති අසබ්වික්රම
ජාතික පාව

මාර/සකොටසපො ජාතික
පාව

ආර්.ඒ.ආර්.උදයංගනි මිය

10

එව්.බාසරියසේ මිය

7275428500V

මාර/නාරන්සදණිය මධය
මශා විදයාය

මාර/මාතර මධය මශා
විදයාය

අනුප්රාප්තිකසයේ රහිතල
නිදශව් කර ඇත

11

එව්.එම්.රන්දන මයා

731181659V

මාර/සතලිජ්ජවි මශා
විදයාය

මාර/තිශසගොඩ ජාතික පාව ඒ.බි.සී.වසරෝජනි මිය

මාර/තිශසගොඩ ජාතික පාව

12

එව්.ඒ.සී.පී.කුමාරි මිය

655090630V

ශ/තංගල් පිරිමි ජාතික
පාව

ශම්/සදබරලැල ජාතික
පාව

ශම්/සදබරලැල ජාතික
පාව

13

ඒ.බී.සී.සගරෝජිනී මිය

655422625V

මර/තිහගගොඩ මහ
විද්යය

මාර/සතලිජ්ජවි මධය මශා
එව්.එම්.රන්දන මයා
විදයාය

මාර/සතලිජ්ජවි මධය මශා
විදයාය

14

ඩේ.ගේ.මද්ලත්ත මිය

718643740V

ගා/විදයාසෝක විදයාය

ගා/මහින්ද විදයාය

ගා/මහින්ද විදයාය

එච්.පී.සේ.කමනි
සර්ණුකා මිය

එන්.එම්.ඩයව් මිය

ග/නගගොඩ රජකීය
විද්යය

මාර/සකොටසපො ජාතික
පාව

15

ගේ.ඒ.ටී.ඩී.චන්ද්රතික
මිය

16

හම්/වීරකටිය ජතික පස

ශම්/ලව්මුල් ජාතික
පාව

පී.සේ.නදීරා ශිසරෝමනි මිය ශම/මශානාග ජාතික පාව

ආර්.ඒ.ආර්.උද්යංගනී මිය 806202754V

මර/ගකොටගපගළ මධ්ය
මහ විද්යය

මාර/සමොරලක කීර්ති
අසබ්වික්රම ජාතික පාව

ඩේ.ජී.විනිත මිය

මාර/සමොරලක කීර්ති
අසබ්වික්රම ජාතික පාව

17

එච්.පී.සේ.කමනි
සර්ණුකා මිය

197359902120

ශම්/සදබරලැල මධය මශා
විදයාය

ශම්/තංගල් පිරිමි ජාතික
පාව

එව්.ඒ.සී.පී. කුමාරි මිය

ශම්/තංගල් පිරිමි ජාතික
පාව

18

එන්.එම්.ඩයව් මිය

818511426V

ගා/මහින්ද විදයාය

ගා/විදයාසෝක ජාතික
පාව

ඩබ්.සේ.මැදලත්ත මිය

ගා/විදයාසෝක ජාතික පාව

19

පී.එන්.පතිරණ මිය

797631540V

ගා/නාසගොඩ රාජකීය
විදයාය

ගා/ඇල්පිටිය ආනන්ද
විදයාය

ඩබ්.සේ.සුජීලා චාන්දනි මිය

ගා/ඇල්පිටිය ආනන්ද
විදයාය

20

පී.ඒ.එන්.ප්රියදර්නී මිය

728592095V

ක්/ක්ගලු විද්යය

කෑ/මයුරපාද ජාතික පාව

සේ.ඒ.ආර්.ජීලනි මිය

කෑ/මයුරපාද ජාතික පාව

21

සේ.ආර්.ටී.පී.සප්මරත්න
මිය

917071659V

ගම්/මිනුලන්සගොඩ
ර/සීලලී මධය මශා විදයාපය ඩී.එව්.සවේනානායක
ජාතික පාව

22

සේ.ඒ.ආර්.ජීලනී මිය

895840785V

කෑ/මාල/මයුරපාද මධය
මශා විදයාය

807000551V

කෑ/කෑගලු මශා විදයාය

අනුප්රාප්තිකසයකු පසුල
බා සදනු ැසබ්.
පී.ඒ.එන්.ප්රියදර්නි මිය

කෑ/කෑගලු මශා විදයාය

23

ආර්.එම්.පී.සේ.සේ.රත්නාය
845452148V
ක මිය

බ/ාන්ත සජෝප් විදයාය

බ/විාකා බාලිකා විදයාය යූ.පී.ඒ.නන්දනි මිය

24

යු.පී.ඒ.නන්දනී මිය

687251504V

බ/විාකා බාලිකා විදයාය

බ/ාන්ත සජෝප් විදයාය

25

එම්.ඒ.එම්.පුයිල් මයා

198807100982

කු/ කකුණගගොල්
මහ/ හින්දු ජතික පස. මුසලිම් මධ්ය මහ
රජලල්
විද්යය

අනුප්රප්තිකගයකු පසුල
බ ගද්නු ගේ.

26

ගේ.එම්.ගේ.බී.කුගසේක
660070893V
ර මය

ම/ශ්රී සංඝමිත්ත ජතික
පස

මශ/ධර්මරාජ විදයාය

සේ.ඩි.සජ්.එන්.
වික්රමසංශ මයා

27

ගේ.ඩී.ගේ.එන්.වික්රමසංහ
812271164V
මය

මශ/ධර්මරාජ විදයාය

මා/ශ්රි වංඝමිත්තා ජාතික
පාව

සේ.එම්.සේ.බී.කුසවේක මා/ශ්රි වංඝමිත්තා ජාතික
ර මයා
පාව

28

එම්.එව්.එෆ්.සපසර්රා මයා

670074328V

කු/ බංගිරිය ශ්රී සරණංකර
මධ්ය මහ විද්යය

කු/ගේ.ආර්.ජයලර්ධ්න
ජතික පස

ඩේ.එම්.ඩී.ඒ.ලඩුගගද්ර මය

කු/ගේ.ආර්.ජයලර්ධ්න ජතික
පස

29

එව්.එච්.යූ.වරීනා මිය

627101961V

කු/ ශ්රී සුමංගමධ්ය මය
විද්යය ලරියගපොළ

කු/මදීන ජතික පස

එම්.සේ.එන්.රිානා මිය

කු/මදීන ජතික පස

30

ඩබ්.එම්.ඩී.ඒ.ලඩුසගදර මයා 196707901203

කු/ගේ.ආර්.ජයලර්ධ්න මධ්ය
මහ විද්යය

කු/බංගිරිය ශ්රි සරණංකර
ජතික පස

එම්.එස.එෆ.ගපගර්ර මය

කු/බංගිරිය ශ්රි සරණංකර
ජතික පස

බ/විාකා බාලිකා විදයාය

ආර්.එම්.පී.සේ.සේ.රත්නාය
බ/ාන්ත සජෝප් විදයාය
ක මිය

මශ/ධර්මරාජ විදයාය

31

එම්.සේ.එන්.රිානා මිය

778123258V

කු/මදීන ජතික පස

කු/කකුණගගොල් ජතික
පස

එව්.එච්.යූ.වරීනා මිය

කු/ශ්රී සුමංග මධ්ය මහ
විද්යය

32

ඩබ්.එන්.ඩී.ගුණසවේන මිය

855452499V

කු/මදීන ජතික පස

කු/ශ්රි සුමංග මධ්ය මහ
විද්යය

අනුප්රප්තිකගයේ රහිතල
නිද්හසකර ඇත

33

ඩී.ආර්.එම්.දශනායක මිය

196582103830

කු/පරක්රමබහු මධ්ය මහ
විද්යය

කු/අව්ල ශ්රි රාහු ජාතික
පාව

අතිරිේත සවේලක පදනම
මත සදු කර ඇත.

34

ටී.එම්.එන්.එව්.අසබ්සංශ
මිය

798110438V

සපො/ආනන්ද බාලිකා
විදයාය

සපො/මින්සන්රිය ජාතික
පාව

එච්.පී.ලවන්ත කුමාර මයා

35

පී.එම්.එම්.කුමාරදාව මයා 730241321V

සපො/ආනන්ද බාලිකා
විදයාය

කු/මලියසද්ල බාලිකා
විදයාය

අනුප්රාප්තිකසයේ රහිතල
නිදශව්කර ඇත

36

එච්.පී.ලවන්ත කුමාර මයා 196735100647

සපො/මින්සන්රිය ජාතික
පාව

සපො/ආනන්ද බාලිකා
විදයාය

ටී.එම්.එන්.එව්.අසබ්සංශ
මිය

සපො/ආනන්ද බාලිකා
විදයාය

37

එම්.යසන්තන් මයා

770610842V

යාපනය ජාතික අධයාපන
විදයා පීඨය

යා/හින්දු විදයාය

සේ.සජ්බාන් මයා

යා/හින්දු විදයාය

38

එව්.මනිලන්නන් මයා

690951614V

යාපනය ජාතික අධයාපන
විදයා පීඨය

යා/හින්දු විදයාය

පී.කුශරාජා

යා/හින්දු විදයාය

සපො/මින්සන්රිය ජාතික
පාව

39

සේ.සජයබාන් මයා

40

පී.කුශරාජා මයා

611130619V

යා/යාපනය හින්දු විදයාය

යාපනය ජාතික අධයාපන
විදයා පීඨය

එම්.යසන්තන් මයා

යාපනය ජාතික අධයාපන
විදයා පීඨය

යා/යාපනය හින්දු විදයාය

යාපනය ජාතික අධයාපන
විදයා පීඨය

එව්.මනිලන්නන් මයා

යාපනය ජාතික අධයාපන
විදයා පීඨය

