
 

    

മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരോടുമരോട്ള അത പൗരകതിമങ്ങള്ക്കെതികമള അത പൗര 
ു രോടധവല്ക്െമി പൗരദിന  

“ ുേര്ന്ു പൗരനിര്ന്തരോട  പൗരവുങരോടളനള്കള പൗര 
ഉറപ്പരോടെരോട  പൗരനീതി........... പൗര” 

2021 ജൂണ് പൗര15 



 

  

ആര്ന്കെല്ലാമാണരോടങരോടി  പൗര പൗരഈ പൗരനിങങതികെ പൗരപ്രുങരോടളന  പൗര
ലഭിക്കുക പൗര? 

 ങരോടതരോടനിതരോടെക്ക്കു  പൗരമുതിര്ന്ന പൗര
ന്മന്ങരോടര്ന്ക്കു  പൗരഈ പൗരനിങങപ്രകരോടമ  പൗരങെളില്ക് പൗര
നിുനരോട പൗര ന്ധുെളില്ക് പൗരനിുനരോട പൗര
ുനമക്കുട്ടികളില്ക് പൗരനിുനരോട പൗര പൗരളീവനരോട ശതിന  പൗര
ഭക്ഷിതിന  പൗരസ മക്ഷിതിനങരോടള അത പൗര
ങറ്റ  പൗരസ്കമയള്ള  പൗരകവകരോടശകപ്പടരോട . 

 ങഥരോടര്ന്ഥ പൗരങരോടതരോടനിതരോടെക്, പൗര
ദകത്ളെലിലൂകടള അത പൗരങരോടതരോടനിതരോടെക്, പൗര
മണ്ടരോടനച്ഛന്, പൗരമണ്ടരോടനമ്മ പൗരഎനിവര്ന്െ  പൗരഈ പൗര
നിങങതികെ പൗരപ്രുങരോടളന  പൗരലഭിക്കു . 

 ങരോടതരോടനിതരോടെളകടള  പൗരമുതിര്ന്ന പൗര
ന്മാരോടരുുടള  പൗരുക്ഷങതിന  പൗര
സ മക്ഷിതിന  പൗരഇന്ത്യന് പൗരഭമിഘടന പൗര
ഉറപ്പു പൗരനല്ക്കിങിടുള് അതം   പൗര
ക ഗീകമിച്ചിടുള് അതം ങരോടങ പൗരകരോടമയള്ക് പൗര
നടപ്പില്ക് പൗരവരുുനതിന  പൗരുവണ്ടിങരോടി  പൗര
2007-ല്ക് പൗരഈ പൗരനിങങ  പൗരനിലവില്ക് പൗരവനത . പൗര 

 തകെ പൗരസൃന്ത്  പൗരസമ്പരോടദയ  പൗരകകരോടുണ്ടരോട പൗര
ഉടങസ്ഥതങിലു അത പൗരസൃുകകരോടുണ്ടരോട പൗര
സൃങ  പൗരസ മക്ഷിെരോടന് പൗരകഴിങരോടകത പൗര
വരുന പൗരങരോടതരോടനിതരോടെക്ക്കു  പൗരമുതിര്ന്ന പൗര
ന്മാരോടര്ന്ക്കു  പൗരഈ പൗരനിങങതികെ പൗര ി  പൗര
ലഭയങരോടൄ . 

എന്ത്രോടി  പൗരങരോടതരോടനിതരോടെളകടള  പൗരമുതിര്ന്ന പൗരന്മാരോടരുുടള  പൗരസ മക്ഷി   പൗര
ുക്ഷങ   പൗരസ  ന്ധിച്ച പൗരനിങങ ? പൗര 
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എവികട പൗരകുനക്ഷ പൗരനല്ക്കി  പൗര? 

 കുനക്ഷകന് പൗരതരോടങസിക്കുനുതരോട പൗരകവസരോടന  പൗര
തരോടങസിച്ചുതരോട പൗരആങ പൗരളില്ലാമാണങികല പൗരകങങിെനന്സ  പൗര
ട്രി ൂിലില്ക് പൗര(റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗരഓഫീസില്ക്) പൗര
ളീവനരോട ശതിനരോടങി പൗരകുനക്ഷ പൗരനല്ക്കരോട . 

 കകല്ലാമാണങ്കില്ക് പൗരഎതിര്ന്കക്ഷി പൗരതരോടങസിക്കുന പൗരളില്ലാമാണങികല പൗര
ട്രി ൂിലില്ക് പൗരകുനക്ഷ പൗരനല്ക്കരോട . 

സ മക്ഷിതിന അത പൗരകുനക്ഷ 

 സൃന്ത്ങരോടങി പൗരകുനക്ഷ പൗരനല്ക്കരോടന് പൗര
സരോടധിെരോടതവര്ന്െ  പൗരങുറ്റകതങ്കിലു  പൗരവയകികക് പൗര
മുഖരോടന്ത്ിമുങരോട പൗരമളിസ്റ്റര്ന് പൗരകേയ്ത പൗരസ ഘടനകക് പൗര
വഴിുങരോട പൗരകുനക്ഷ പൗരനല്ക്കരോട . പൗര 

 ട്രി ൂിലിന  പൗരസൃുങധങ പൗരുകകസ്ളെരോട . 

 ട്രി ൂിലികെ പൗരഉതമവ  പൗരപ്രകരോടമ  പൗരളീവനരോട ശ  പൗര
നല്ക്കരോടതവര്ന്കെതികമ പൗരവരോടറെ  പൗര്പറകപ്പ്ളവിച്ച  പൗര
ഒരു പൗരങരോടസ  പൗരവകമുങരോട പൗരനി  പൗരകടയ്ക്കുനത  പൗര
വകമുങരോട പൗരളങില്ക്ശിക്ഷ പൗരവിധിെരോട . 

എള്കന പൗരപ്രുങരോടളന  പൗരലഭിക്കു  പൗര? 

 സൃങ  പൗരവരുങരോടന  പൗരകകണ്ടതരോടനരോടകരോടത പൗരങരോടതരോടനിതരോടെക്ക്കു  പൗര
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരോടര്ന്ക്കു  പൗരഈ പൗരനിങങ പൗരപ്രകരോടമ  പൗരകുനക്ഷ പൗരനല്ക്കരോട . 

 ഇതിനരോടങി പൗരപ്രുതയക  പൗരസ്ഥരോടനിച്ച പൗരകങങിെനന്സ  പൗര
ട്രി ൂിലിലരോടി  പൗരകുനക്ഷ പൗരനല്ക്ുകണ്ടത . 

 പ്രരോടങപൂര്ന്തിങരോടങ പൗരങെള  പൗരുനമക്കുട്ടികള  പൗരഈ പൗര
നിങങതികെ പൗരനമിധിങില്ക് പൗരവരു . പൗരങെക് പൗരഇല്ലാമാണരോടത പൗര
മുതിര്ന്നവര്ന് പൗരതള്ളകട പൗരകരോടലുശഷ  പൗരകവരുകട പൗര
വസ്തുവകകക് പൗരനിന്തുടര്ന്ച്ചരോടവകരോടശ പൗരപ്രകരോടമ  പൗരം കവശ  പൗര
ലഭിക്കുനവമില്ക് പൗരനിുനരോട പൗരളീവിതകരോടല  പൗരതള്ളകട പൗരവസ്തു പൗര
ം കവശ  പൗരവച്ച  പൗരഉനുങരോടഗിക്കുനവമില്ക് പൗരനിുനരോട പൗര
ളീവനരോട ശ   പൗരുക്ഷങ   പൗരആവശയകപ്പടരോട . 

 നമങരോടവധി പൗര10,000/- പൗരരൂന വകമ പൗരപ്രതിങരോടസ  പൗര
ളീവനരോട ശങരോടങി പൗരലഭിെരോട . 



 

  

്ളതല്ക് വിവമള്ക്െ  പൗര ന്ധകപ്പ്ളക 

മങ്ങ 
ന . 

റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന് പൗര(RDO) 

ുഫരോടണ് നമ്പര്ന് ഇ-കങങില്ക് 

1. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, പൗരതിരുവനന്ത്്പമ  

0471-2731600 rdotvm@gmail.com 

2. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, കന്ളങള്രോടട  

0471-2800700 rdonedumangadu@gmail.com 

3. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, കകരോടല്ലാമാണ  

0474-2793461 rdokollam@gmail.com 

4. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ്പനലൂര്ന് 

0475-2228880 rdopunalur@gmail.com 

5. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, തിരുവല്ലാമാണ 

0469-2601202 rdo.tvla@gmail.com 

6. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, കടൂര്ന് 

04734-224827 rdoadoor@gmail.com 

7. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ആലപ്പുഴ 

0477-2263441 rdoalappuzha@yahoo.com 

8. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, കേള്ന്നൂര്ന് 

0479-2452225 rdochengannur@gmail.com 

9. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, നരോടല 

0482-2212212 sdmpala@gmail.com 

10. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ുകരോടട്ടങ  

0481-2562315 rdoktm.ker@nic.in 

11. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ുദവിൄള  

04865-264222 rdodevikulam@gmail.com 

വസ്തു പൗരഇടനരോട്ളകള  പൗരകസരോടധുവരോടെരോട  

 മുതിര്ന്ന പൗര ന്മാരോടര്ന്ക്കു  പൗര ങരോടതരോടനിതരോടെക്ക്കു  പൗര ളീവനരോട ശ   പൗര ുക്ഷങ   പൗര
നല്ക്കരോടന അത പൗരനിങങതികല പൗരവൄപ്പ  പൗര 23 പൗരപ്രകരോടമ  പൗര 24/09/2008-ന  പൗര ുശഷ  പൗരതള്ക് പൗര
നടതിങിടുള് അത പൗര വസ്തു പൗര സ  ന്ധങരോടങ പൗര മങ്ങവിമങ്ങള്ക് പൗര മുതിര്ന്നവരുകട പൗര
കുനക്ഷ പൗരപ്രകരോടമ  പൗരആവശയകങങ്കില്ക് പൗരട്രി ൂിലിന  പൗരറദരോടെരോട നതരോടി . 



 

    

മങ്ങ 
ന . 

റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന് പൗര(RDO) 

ുഫരോടണ് നമ്പര്ന് ഇ-കങങില്ക് 

12. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ഇ്ളെി 

04862-232231 rdo.idukki@kerala.gov.in 

13. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ുഫരോടര്ന്ട്ട  പൗര പൗരകകരോടച്ചി 

0484-2215340 rdochn@gmail.com 

14. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, മൂവരോടറ്റു്പഴ 

0485-2811400 rdomvpa@gmail.com 

15. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, തൃശൂര്ന് 

0487-2360100 thrissur.rdo@gmail.com 

16. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ഇമിഞ്ഞരോടലക്കുട 

0480-2820888 rdoijk.rev@kerala.gov.in 

17. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, നരോടലെരോടട  പൗര 

0491-2535585 rdopkd@gmail.com 

18. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ഒറ്റപ്പരോടല  

0466-2244323 suc_otp.rev@kerala.gov.in 

19. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, കനമിന്ത്ല്ക്ങണ്ണ 

04933-227214 ptmrdo@yahoo.co.in 

20. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, തിരൂര്ന് 

0494-2421200 rdotirur@gmail.com 

21. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ുകരോടഴിുെരോടട  

0495-2375458 rdo.kkd@gmail.com 

22. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, വടകമ 

0496-2514300 rdovatakara@gmail.com 

23. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, ങരോടനന്ത്വരോടടി 

04935-240222 subcollectormndy@gmail.com 

24. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, തലുേമി 

0490-2343500 rdothalassery@gmail.com 

25. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, തളിപ്പറമ്പ  

0460-2300332 rdo-tlpb.rev@kerala.gov.in 

26. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, കരോടസര്ന്ുഗരോടഡ  

0499-4220081 rdo1kasaragod@gmail.com 

27. റവനു പൗരഡിവിഷില്ക് പൗര
ഓഫീസര്ന്, കരോടഞ്ഞള്രോടട  

0467-2204298 rdokas.ker@nic.in 


