
ീരീര  വികസനവികസന  വ ്വ ്  ഡയറ െടഡയറ െട      നടപടി മംനടപടി മം
ഹാജഹാജർർ: : േഡാ.േഡാ.  എ.കൗശിഗഎ.കൗശിഗൻ ൻ ഐഎഎസ്.ഐഎഎസ്.

ീര വികസന വ ് – ഡയറ േറ ് – തി വന രം – ജീവന ാര ം - െഡയറി ഫാം
ഇൻ ർമാെര ഭരണെസൗകര ാർ ം ലംമാ ി നിയമി െകാ ് ഉ രവ് റെ വി .

ീര വികസന വ ്
നം. DDDKER/4502/2021-E1             തി വന രം    തീയതിഃ22-06-2022
 
                                                      ഉ രവ്ഉ രവ്
          ീര വികസന വ ിെല താെഴ റ  െഡയറി ഫാം ഇൻ ർമാെര
ഭരണെസൗകര ാർ ം  ലംമാ ി നിയമി െകാ ്  ഉ രവാ .

മ
നം.

െഡയറി ഫാം
ഇൻ ർമാ െട േപ ം
നിലവിെല കാര ാലയ ം

ലംമാ ി നിയമി
കാര ാലയം

റിേ ാർ ിംഗ് ഓഫീസർ

1 ീ. മേനഷ് എം.എസ്.,
 ീര വികസന ണി ്,
പ ണ ാട്, ആല ഴ.

ീര വികസന ണി ്,
െകാ ാര ര, െകാ ം

ീര വികസന
ഓഫീസർ, െകാ ാര ര,
െകാ ം.

2 ീ. േഖഷ് മാർ െക.,
ീര വികസന ണി ്,

മ ി, പ നംതി .

ീര വികസന ണി ്, െച ട്,
െകാ ം

ീര വികസന
ഓഫീസർ, െച ട്,
െകാ ം.

3 ീമതി. ഹാഷിറ ബി., ീര
വികസന ണി ്,
െച ർ, ആല ഴ.

ീര വികസന ണി ്,
മാേവലി ര, ആല ഴ.

ീര വികസന
ഓഫീസർ, മാേവലി ര,
ആല ഴ.
 

4 ീ. ഉേമഷ് മാർ ., ീര
വികസന ണി ്, അ ല ഴ,
ആല ഴ.

ീര വികസന ണി ്,
ശാ ാംേകാ , െകാ ം

ീര വികസന
ഓഫീസർ, 
ശാ ാംേകാ , െകാ ം
 

5 ീ. വിശാ ് െക., ീര
വികസന ണി ്, കൽ ,
വയനാട്.

ീര വികസന ണി ്,
ബാ േ രി, േകാഴിേ ാട്.

ീര വികസന
ഓഫീസർ, ബാ േ രി,
േകാഴിേ ാട്.
 

6 ീ. ജിതിൻ േതാമസ്, ീര
വികസന ണി ്, ബാ േ രി,
േകാഴിേ ാട്.

ീര വികസന ണി ്, കൽ ,
വയനാട്.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  കൽ ,
വയനാട്.

7 ീമതി. അ ലി എം., ീര
വികസന ണി ്,
മാന വാടി, വയനാട്.

ീര വികസന ണി ്,
േതാട ർ, േകാഴിേ ാട്.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  േതാട ർ,
േകാഴിേ ാട്.

8 ീമതി. സംഗീത വി.എസ്.,
ീര വികസന ണി ്,

ഴൽമ ം, പാല ാട്.

ീര വികസന ണി ്, 
ഴ ൽ, ർ.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  ഴ ൽ,

ർ.
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9 ീമതി. ആശ സി.പി., ീര
വികസന ണി ്, ഴ ൽ,

ർ.

ീര വികസന ണി ്,
ഴൽമ ം, പാല ാട്.

ീര വികസന
ഓഫീസർ, ഴൽമ ം,
പാല ാട്.
 

10 ീമതി. ര ഷ പി., ീര
വികസന ണി ്,
മാന വാടി, വയനാട്.

ീര വികസന ണി ്,
ൽ ാൻബേ രി,  വയനാട്.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,

ൽ ാൻബേ രി, 
വയനാട്.

11 ീ. ഗിരീഷ് ി.എ., ീര
വികസന ണി ്,

ൽ ാൻബേ രി,
വയനാട്.

ീര വികസന ണി ്,
മാന വാടി, വയനാട്.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  മാന വാടി,
വയനാട്.

12 ീമതി. ജിഷ െക.ജി., ീര
വികസന ണി ്,
െചാ ർ, ർ. 

ീര വികസന ണി ്,
പഴയ ർ, ർ.

ീര വികസന
ഓഫീസർ, പഴയ ർ,

ർ.
13 ീമതി. ജീനിക പി.ജി., ീര

വികസന ണി ്, പഴയ ർ,
ർ.

ീര വികസന ണി ്,
െചാ ർ, ർ. 

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  െചാ ർ,

ർ. 
14 ീ. വിെമ ൺ വി., ീര

വികസന ണി ്,  ചാല ടി,
ർ.

ീര വികസന ണി ്,
ൈവ ിൻ, എറണാ ളം.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  ൈവ ിൻ,
എറണാ ളം

15 ീമതി. അമലാ ല ി എ.,
ീര വികസന ണി ്,

ൈവ ിൻ, എറണാ ളം.

ീര വികസന ണി ്,
ചാല ടി, ർ.

ീര വികസന
ഓഫീസർ, ചാല ടി,

ർ.
 
 

16 ീ. അഭിലാഷ് എം., ീര
വികസന ണി ്,
മാന വാടി, വയനാട്.

ീര വികസന ണി ്,
െച ർ, ആല ഴ.

ീര വികസന
ഓഫീസർ, െച ർ,
ആല ഴ.

17 ീമതി. േജാബിയ േജായ്,
ീര വികസന ണി ്,

േകാതമംഗലം, എറണാ ളം

ീര വികസന ണി ്,
െതാ ഴ, ഇ ി.

ീര വികസന
ഓഫീസർ, െതാ ഴ,
ഇ ി.

18 ീമതി. ദിവ  ആർ., ീര
വികസന ണി ്,
ച നാേ രി, േകാ യം.

ീര വികസന ണി ്,
െപ ടവിള, തി വന രം.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  െപ ടവിള,
തി വന രം

19 ീമതി. അനഘ എ.എ.,
ീര  വികസന ണി ്,

െകാേ ാ ി, മല റം.

ീര വികസന ണി ്, 
നില ർ, മല റം.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,   നില ർ,
മല റം.

20 ീ. മി ൻ ി., ീര
വികസന ണി ്,  നില ർ,
മല റം.

ീര  വികസന ണി ്,
െകാേ ാ ി, മല റം.

ീര  വികസന
ഓഫീസർ, െകാേ ാ ി,
മല റം.

I/35408/2022



21 ീമതി. സി  ി., ീര
വികസന ണി ്,
െപ ടവിള,
തി വന രം.

ീര വികസന ണി ്, ഇല ർ,
പ നംതി .

ീര വികസന 
ഓഫീസർ, ഇല ർ,
പ നംതി .

22 ീ. രതീഷ് മാർ, ീര
വികസന ണി ്,
െപ ടവിള,
തി വന രം.

ീര വികസന ണി ്, േനമം,
തി വന രം.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  േനമം,
തി വന രം.

23 ീ. നിഷ വൽസലൻ,  ീര
വികസന ണി ്, േനമം,
തി വന രം.

ീര വികസന ണി ്,
െപ ടവിള, തി വന രം.

ീര വികസന
ഓഫീസർ,  െപ ടവിള,
തി വന രം

 
          ബ െ  ഉേദ ാഗ െര അടിയ ിരമായി  വി തൽ െചേ താണ്.  വി തൽ െച
വിവര ം തിയ കാര ാലയ ിൽ േജാലിയിൽ േവശി  വിവര ം ഈ ഓഫീസിൽ
അടിയ ിരമായി അറിയിേ താണ്.
 
                                                                                             
                                                                                 ഡയറ ർ
                                                                                  
 
ബ െ  ഉേദ ാഗ ർ ് (േമലധികാരി േഖന)
 
പകർ ്◌ഃ 1) എ ാ െഡപ ി ഡയറ ർമാർ ം.
          2) േജായി ് ഡയറ ർ ( ളാനിംഗ്, ജനറൽ)
          3) െഡപ ി ഡയറ ർ ( ളാനിംഗ്, ജനറൽ, എ ൻഷൻ, ഐ.ടി.)
          4) ബ െ  ീര വികസന ഓഫീസർമാർ ് (േമലധികാരി േഖന)
          5) ഡയറ െട സി.എ.
          6) അ ിനിേ ീവ് ഓഫീസ െട സി.എ.
          7) അ ിനിേ ീവ് അസി ്.
          8) ീര വികസന ഓഫീസർ (െവബ്-ൈസ ിൽ േചർ തിന്)
          9) സീനിയർ ് (ഇ, ഇ.എസ്., ബി., ഡി. െസ കൾ.)
         10) ഈ ഓഫീസിെല ഇ2, ഇ3, ഇ.എസ്.1, ഡി2 സീ കൾ ്.
         11) സ യം  12) േശഖരസ യം.
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