
                

 

                          േകരളേകരള  മമ   െതാഴിലാളിെതാഴിലാളി  േ മേ മ  േബാര്േബാര്ഡ്ഡ് , ,എറണാ ളംഎറണാ ളം   
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േ ഷകേ ഷകൻൻ
                  ചീഫ്ചീഫ്  എകഎക◌്സിക ീവ്◌്സിക ീവ്
  
സ ീകസ ീകർർ ാവ്ാവ്

െചയെചയർർമാമാൻൻ
എ ാഎ ാ  ജി ാജി ാ  ക ി ിക ി ി//െകാ ിെകാ ിൻ ൻ േപാേപാർർ ്്  ്്  ഏരിയഏരിയ  ക ി ിക ി ി
  

സസർ,ർ,
വിഷയവിഷയ◌ം◌ം- - േകരളേകരള  മ െതാഴിലാളിമ െതാഴിലാളി  േ മേബാേ മേബാർർഡ്ഡ്- - ജീവന ാര ംജീവന ാര ം- -   ഡിഡി  ൈടൈട
പി ് മാ െടപി ് മാ െട  01/02/2023 01/02/2023 നിലെവ ളളനിലെവ ളള    െ ാവിഷണെ ാവിഷണൽ ൽ സീനിേയാറി ിസീനിേയാറി ി  ലി ്ലി ്

സി ീകരി ത്സി ീകരി ത്  സംബ ി ്.സംബ ി ്.
  

േകരളേകരള  മ െതാഴിലാളിമ െതാഴിലാളി  േ മേബാേ മേബാർർഡിെലഡിെല    ഡിഡി  ൈടപി ്മാ െടൈടപി ്മാ െട 01.02.202 01.02.202 33  െലെല  നിലെവ ളളനിലെവ ളള
െ ാവിഷണെ ാവിഷണൽ ൽ സീനിേയാറി ിസീനിേയാറി ി  ലി ്ലി ്    ഇേതാെടാ ംഇേതാെടാ ം  ഉളളട ംഉളളട ം  െച .െച .    ലി ്ലി ്  ൈക ിയതിെൈക ിയതിെ   രസീത്രസീത്  മടമട
തപാലിതപാലിൽ ൽ അയഅയ   തേര താണ്.തേര താണ്.

ടിടി  ലി ്ലി ്  ബ െബ െ   എ ാഎ ാ UDT-  UDT- മാമാർർ ംം    താമസംവിനാതാമസംവിനാ  നനൽൽേക ംേക ം  ആയതിെആയതിെ         ൈക ്ൈക ്
രസീത്രസീത്  വാ ിവാ ി  ഫയലിഫയലിൽ ൽ ിേ ംിേ ം, , ബ െബ െ   എ ാഎ ാ  ജീവന ാജീവന ാർർ ംം    ടിടി  ലി ്ലി ്  നനൽൽകിയി െകിയി െ
വിവരംവിവരം  െചയെചയർർമാമാൻ ൻ സാ െ ിസാ െ ി  ഈഈ  ഓഫീസിേല ്ഓഫീസിേല ്  അറിയിേ മാണ്.അറിയിേ മാണ്.

  െ ാവിഷണെ ാവിഷണൽ ൽ സീനിേയാറി ിസീനിേയാറി ി  ലി ്ലി ്  സംബ ി ്സംബ ി ്  എെ ി ംഎെ ി ം  ആേ പ ംആേ പ ം  അഭി ായ ംഅഭി ായ ം
ഉെ ിഉെ ിൽ ൽ ആയത്ആയത് 15  15 ദിവസ ി ളളിദിവസ ി ളളിൽ ൽ (01-03-2023(01-03-2023നകംനകം))ഈഈ  ഓഫീസിേല ്ഓഫീസിേല ്  േരഖാ ലംേരഖാ ലം
അറിയിേ താണ്.അറിയിേ താണ്.    അ ാ പ ംഅ ാ പ ം  ഇത്ഇത്  അ ിമഅ ിമ  സീനിേയാറി ിസീനിേയാറി ി  ലി ായിലി ായി  കണ ാ ികണ ാ ി  ടടർർനടപടികനടപടികൾൾ
സ ീകരി െമ ളളസ ീകരി െമ ളള  വിവരംവിവരം  ടിടി  അറിയി ്അറിയി ്  െകാള .െകാള .

 
                                                                                                                                                          വിശ തേയാെടവിശ തേയാെട
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പകപകർർ ്് - -
                  എ ാഎ ാ    ഉപകാര ാലയഉപകാര ാലയ ൾൾ ംം  ((െചയെചയർർമാമാൻ ൻ േഖേഖനന))

േബാേബാർർഡിെഡിെ   െവബ്െവബ്  ൈസ ്ൈസ ്
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                      KERALA HEAD LOAD WORKERS WELFARE BOARD KERALA HEAD LOAD WORKERS WELFARE BOARD

             PROVISIONAL SENIORITY LIST OF UD TYPIST AS ON 01/02/2023             PROVISIONAL SENIORITY LIST OF UD TYPIST AS ON 01/02/2023
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SI.SI.
No.No.

NameName Date ofDate of
BirthBirth

Date ofDate of
Entry inEntry in
ServiceService

PromotionPromotion
Order No. & DateOrder No. & Date

Date ofDate of
promotion (wef)promotion (wef) RemarksRemarks

11

LAKSHMY VLAKSHMY V 20-05-196920-05-1969 13-03-199613-03-1996 E1-2533/2004E1-2533/2004
dt:12-12-2006 wef 12-dt:12-12-2006 wef 12-
12-200612-2006

12-12-200612-12-2006  

22

SANTHOSHSANTHOSH
KTKKTK

30-05-197030-05-1970 17-10-200117-10-2001 E1-2533/2004E1-2533/2004
dt:12-12-2006 wef 12-dt:12-12-2006 wef 12-
12-200612-2006

12-12-200612-12-2006  

33
SINI THOMASSINI THOMAS 09-04-197209-04-1972 18-10-200118-10-2001 E1-2533/2004E1-2533/2004

dt:12-12-2006 wef 12-dt:12-12-2006 wef 12-
12-200612-2006

12-12-200612-12-2006  

44
SHEELA KKSHEELA KK 24-05-196824-05-1968 14-08-200814-08-2008 E1-6348/2010E1-6348/2010

dt:24-07-2012 wefdt:24-07-2012 wef
15-08-201015-08-2010

15-08-201015-08-2010  

55
RAJMOHAN KRAJMOHAN K 9/4/19799/4/1979 27-03-201727-03-2017 E1-1935/2020E1-1935/2020

dt: 27.02.2020 wefdt: 27.02.2020 wef
27.03.201927.03.2019

27-03.-201927-03.-2019
 

66
AKHILESHAKHILESH
KUMAR NKUMAR N

01-01-198701-01-1987 14/11/201814/11/2018 E1-1935/2020E1-1935/2020
dt:18-3-2022 wef 14-dt:18-3-2022 wef 14-
11-202011-2020

14/11/202014/11/2020
 

77
PRAMOD ESPRAMOD ES 24-03-198324-03-1983 15-12-201815-12-2018 E1-1935/2020E1-1935/2020

dt:18-03-2022 wef 15-dt:18-03-2022 wef 15-
12-202012-2020

15/12/202015/12/2020
 

88
ANITHA MOLANITHA MOL
KCKC

05-02-198505-02-1985 27-05-201927-05-2019 E1-1935/2020E1-1935/2020
dt: 18-3-2022 wef 27-dt: 18-3-2022 wef 27-
05-202105-2021

27/5/202127/5/2021
 

JIMMY PAULJIMMY PAUL 11-08-197611-08-1976 01-06-201901-06-2019 E1-1935/2020E1-1935/2020
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99 dt: 18-3-2022wef 1-dt: 18-3-2022wef 1-
06-202106-2021

1/6/20211/6/2021
 

1010
INDU CSINDU CS 24-04-198324-04-1983 16-7-201916-7-2019 E1-1935/2020E1-1935/2020

dt: 18-3-2022wef 24-dt: 18-3-2022wef 24-
07-202107-2021

24/7/202124/7/2021
 

1111

JIJO KGJIJO KG 29-11-198929-11-1989 27-11-201827-11-2018 E1-1935/2020E1-1935/2020
dt: 09-01-2023 wefdt: 09-01-2023 wef
05-10-202205-10-2022 05/10/202205/10/2022  
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