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F2-10968/18       സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടറററ്റ് 

വികാസ്ഭവന് ,തിരുവനന്തപുരം. 
തീയതി : 30/03/2019 
E-mail: swdkerala@gmail.com 
Ph: 0471 2306040  

 

സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടര്  
തിരുവനതപുരം  
 
 

എല്ലാ ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഓഫീസര്മാര്കം 
എല്ലാ കീഴ്കാരയാലയ റമധാവികള്ക്കം 
 
 

സര് ,  
വിഷയം:- സാമൂഹയനീതി വകുപ്പ് - ഓഫീസുകളിലല ആവശയത്തിനായി കമ്പ്യൂട്ടറം 

അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം വിതരണം ലെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
സൂെന:- (1) സ.ഉ.(സാധാ)നം.706/2018/സാ.നീ.വ തീയതി 12/12/2018 

(2) ഈ ഓഫീസില്  നിന്നം ലകല്റരാണില്  നല്കിയ 3212  നം. 
വര്ക് order 
   

 സാമൂഹയനീതി വകുപ്പിലല എല്ലാ കാരയാലയങ്ങളിലം ഇ-ഓഫീസ് നടപ്പിലാക 

ന്നതിലെ ഭാഗമായി കമ്പ്യൂട്ടറകളം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളം വാങ്ങുന്നതിന് സൂെന (1) 

ലല ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്ന. ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഓഫീസര്മാരുലടം  ം  

മറ്റ് കാരയാലയ റമധാവികളലടം  ം റിറപ്പാര്ട്ടിലെ അടിനത്ാനത്തിലഎണ് എ ം 

കമ്പ്യൂട്ടറകളാണ് വാങ്ങിയിട്ടുഎണ്ത്. ആയതിലെ അടിനത്ാനത്തില്  കമ്പ്യൂട്ടറകള്ക്  അതാത് 

ജില്ലാ ഓഫീസുകളില്  എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറകളില്  ലകല്റരാണ്  Operating System 

upload ലെയ്ത് കഴിം  ന്ന മുറയ്ക്ക് താലഴപ്പറം  ന്ന നത്ാപന റമധാവികള്ക്  DSJO മാരില്  നിന്നം 

രസീത് നല്കി കമ്പ്യൂട്ടര്  കകപ്പറ്റണലമന്ന് അറിയികന്ന. ജില്ലാ ഓഫീസര്മാര്  കകപ്പറ്റ്  

രസീത് വാങ്ങി റരാഡീകരിച്ച ്ഈ കാരയാലയത്തില്  ലഭയമാറകണ്ടതാണ് . കമ്പ്യൂട്ടറകള്ക്  

കകപ്പറ്റുന്ന നത്ാപന റമധാവികള്ക്  കമ്പ്യൂട്ടറകള്ക്  സംബന്ധിച്ച വിവരം ററാക്  

രജിററില്  റരഖലപ്പടുത്തി ബന്ധലപ്പട്ട ഉറ്യാഗനത്ര്ക് നല്റകണ്ടം ം കമ്പ്യൂട്ടറകള്ക്  

ഓഫീസില്  എത്തിച്ച ് പ്രവര്ത്തണമമമാകിയിട്ടുലണ്ടന്ന വിവരം ഈ ഓഫീസില്  

അറിയിറകണ്ടതാണ് .  
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ജില്ല  നത്ാപനത്തിലെ റപര് 
അനുവ്ിച്ച 
കമ്പ്യൂട്ടറകളലട 
എ ം 

 
തിരുവനന്തപുരം 

1 ലകയര്  റഹാം, പുലയനാര്റകാട്ട 1 
2 DPO തിരുവനന്തപുരം 1 
3 DPO ആറ്റിങ്ങല്  1 
4 ആശാഭവന്  (ലമന്), പൂജപ്പുര 1 
5 ആശാഭവന്  (വിലമന്), പൂജപ്പുര 1 
6 വൃദ്ധസ്നം പകല്  പരിപാലന റകന്ദ്രം 
(സ്ത്രീകള്ക്), പൂജപ്പുര 

1 

ലകാല്ലം 7 DPO ലകാല്ലം 1 
പത്തനംതിട്ട 8 DPO പത്തനംതിട്ട 1 
ആലപ്പുഴ 9 CHDC ആലപ്പുഴ 1 
റകാട്ടയം 10 DPO റകാട്ടയം 1 
ഇടുകി 11 DPO ഇടുകി 1 

12 HPH ഇടുകി 1 
എറണാകുളം 13 DPO മൂവാറ്റുപുഴ 1 

14 OAH എറണാകുളം 1 
15 ആശാഭവന്(ലമന്) എറണാകുളം 1 

തൃശൂര്  16 DPO തൃശൂര്  1 
17 OAH തൃശൂര്  1 
18 ആശാഭവന്  (വിലമന്) തൃശൂര്  1 
19 പ്രതയാശാഭവന്  തൃശൂര്  1 

പാലകാട് 20 DPO പാലകാട് 1 
മലപ്പുറം 21 DPO മലപ്പുറം 1 

22 OAH മലപ്പുറം 1 
23 ലറസ്ക്യൂ റഹാം തവനൂര്  1 

റകാഴിറകാട് 24 DPO റകാഴിറകാട് 1 
25 OAH റകാഴിറകാട് 1 
26 ആശാഭവന്  (വിലമന്) റകാഴിറകാട്  1 
27 HPH റകാഴിറകാട് 1 
28 ആശാഭവന്(ലമന്), റകാഴിറകാട്  1 
29 HMDC റകാഴിറകാട് 1 

വയനാട് 30 DPO വയനാട് 1 
കണ്ണൂര്  31 DPO കണ്ണൂര്  1 
കാസര്റഗാഡ്  32 DPO കാസര്റഗാഡ്  1 

 

 


