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അന്തിമ ഗുണഭ ോക്തൃ പട്ടിക തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള എം.ഐ.എസ്. യൂസര് മോനുവല് 

 

അന്തിമ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടവ പ  ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് തി ത്തുന്നതിനും പ്രോയം 

ശരിയോയി ഭരഖപെടുത്തുന്നതിനും –  

അന്തിമ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടവ പ  ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് തി ത്തുന്നതിന് ‘അഡ്മിനിഭേഷന്’ 

പമനുവില് ‘ലൈഫ് അന്തിമപട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടവ പ  ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് തി ത്തുന്നതിന്’ എന്ന  

പമനുവില് ക്ലിക്്ക പെയ്യുക.  ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് എന്റര് പെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.  ചുവപ  

ൈ യമോകുന്ന  നീൈ നിറത്തില് കോണുന്ന ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പരില് ക്ലിക്്ക പെയ്യുഭമ്പോള്പ്  അവ പ  

വിവരങ്ങള്പ് ൈ യമോകും. അവിപ  കോണുന്ന പ ക്സ്റ്റ് ഭബോക്സില് ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് ഭരഖപെടുത്തി 

update ration card ബട്ടണ് ക്ലിക്ക ്പെയ്യുക.  പ്രോയവം ഈ രീതിയില് ‘update age’ ബട്ടണ് പ്രസ്്സ പെയ്്ത 

അപ്ഭഡറ്റ് പെയ്യോം. 

 

ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് പതറ്റിയ കോരണം അന്തിമ പട്ടികയില് നിന്നം ഒഴിവോക്കപെട്ടവ പ  

ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് തി ത്തോന് : ‘അന്തിമ പട്ടിക വോര്ഡ് തൈത്തില്’ എന്ന പമനുവില് 

‘ഒഴിവോക്കപെട്ടവര്’ എന്ന പമനു ക്ലിക്്ക പെയ്യുക.  ‘റിഭെോര്ട്ട് ല െ്’എന്ന ഭകോഭമ്പോ ഭബോക്സില് wrong 

ration card number പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക.  അഭെോള്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണഭ ോക്തോക്കടപ  വിവരങ്ങള്പ് 

ൈ യമോകും.  അതില് ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പരില് ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.  അഭെോള്പ് ൈ ിക്കുന്ന ഭപജില് ശരിയോയ  

ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് ഭരഖപെടുത്തി save new ration card number ബട്ടണ് പ്രസ് പെയ്യുക. 

 

മോര്ക്ക് ഭരഖപെടുത്തുന്നതിന്: അഡ്മിനിഭേഷന് പമനുവില് ‘മോര്ക്ക് ഭരഖപെടുത്തുക’ ക്ലിക്ക് പെയ്യുക. 
അഭെോള്പ് ൈ യമോകുന്ന ഭപജില് വോര്ഡ് പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക.  മോര്ക്ക് ഭരഖപെടുഭത്തണ്ട ഗുണഭ ോക്തോവിപന 

പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക.  അവ പ  ഭകോര് എന്റര് പെയ്യോനുള്ള ഷീറ്റ് ൈ ിക്കും.  മോര്ക്കുകള്പ് ഭരഖപെടുത്തിയ 

ഭശഷം ‘ആപക മോര്ക്ക് കണക്കു ടുകക’ എന്ന ബട്ടണ് പ്രസ്സ് പെയ്യുഭമ്പോള്പ് അവ പ  മോര്ക്്ക ഭരഖപെടുത്തി 

കഴിയം. 

മോര്ക്ക് തി ത്തുന്നതിന്: അഡ്മിനിഭേഷന് പമനുവില് ‘മോര്ക്ക് തി ത്തുക’ ക്ലിക്്ക പെയ്യുക. അഭെോള്പ് 
ൈ യമോകുന്ന ഭപജില് വോര്ഡ് പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക.  മോര്ക്ക് തി ഭത്തണ്ട ഗുണഭ ോക്തോവിപന പസൈക്്റ്റ 

പെയ്യുക.  അവ പ  ഭകോര് എന്റര് പെയ്യുന്നതിനുള്ള ഷീറ്റ് ൈ ിക്കും.  മോര്ക്കുകള്പ് തി ത്തിയ ഭശഷം 

‘അംഗീകരിക്കുക’ എന്ന ബട്ടണ് പ്രസ്സ് പെയ്യുഭമ്പോള്പ് അവ പ  മോര്ക്ക് ശരിയോയി ഭരഖപെടുത്തി കഴിയം. 

 

ഭൂമിയില്ലോത്ത  വന രഹിതപര ഭൂമിയള്ള  വന രഹിതരോയി മോറ്റുന്നതിന് (തിരിച്ചം): ‘വിവരങ്ങള്പ് 

മോറ്റം വ ത്തുക’ എന്ന പമനുവില് ‘ഭൂരഹിത  വനരഹിതര് ഭൂമിയള്ള  വന രഹിതര്’ ക്ലിക്്ക 

പെയ്യുഭമ്പോള്പ് ൈ ിക്കുന്ന ഭകോഭമ്പോ ഭബോക്സില് വോര്ഡ് പസൈക്റ്റ് പെയ്യുഭമ്പോള്പ് ഗുണഭ ോക്തോക്കടപ  

വിവരങ്ങള്പ് ൈ യമോകും.  ബന്ധപെട്ട ഗുണഭ ോക്തോവിപന്റ സര്ഭവ ഭകോഡില് ക്ലിക്ക ്പെയ്യുഭമ്പോള്പ് whether 
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land available for house construction എന്ന ഭെോദ്യത്തിന് yes/no  പസൈക്റ്റ് പെയ്ത് ഭൂമി ഉപണ്ടങ്കില് 

അതിപന്റ വിവരങ്ങള്പ് ഭരഖപെടുത്തി submit ബട്ടണ് പ്രസ്സ് പെയ്യുക. 

ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് ഡൂെ്ളിഭക്കഷന് കോരണം അന്തിമ പട്ടികയില് നിന്നം 

ഒഴിവോക്കപെട്ടവ പ  പട്ടിക കോണുന്നതിന് : ‘അന്തിമ പട്ടിക വോര്ഡ് തൈത്തില്’ എന്ന പമനുവില് 

‘ഒഴിവോക്കപെട്ടവര്’ എന്ന പമനു ക്ലിക്്ക പെയ്യുക.  ‘റിഭെോര്ട്ട് ല െ്’എന്ന ഭകോഭമ്പോ ഭബോക്സില് due to 

duplicate ration card പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക.  അഭെോള്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണഭ ോക്തോക്കടപ  വിവരങ്ങള്പ് 

ൈ യമോകും. ഈ ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് അഡ്മിനിഭേഷന് പമനുവില് ‘ഡൂപ്ലിഭക്കറ്റ് ഭറഷന് കോര്ഡ് 

മോറ്റുന്നതിന്’എന്ന പമനു മുഭഖന ഒ  ഗുണഭ ോക്തോവിപന അന്തിമ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തോവന്നതോണ്. 

 

ഭറഷന് കോര്ഡ് ഡൂപ്ലിഭക്കഷന് ഒഴിവോക്കുന്നതിന്: ഡൂപ്ലിഭക്കഷന് കോരണം അന്തിമ പട്ടികയില് 

ഒഴിവോക്കപെട്ടവപര ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനോയി   ‘അഡ്മിനിഭേഷന്’ പമനുവില് ‘ഡൂപ്ലിഭക്കറ്റ് ഭറഷന് കോര്ഡ് 

മോറ്റുന്നതിന്’ എന്നത് ക്ലിക്്ക പെയ്യുക.  അഭെോള്പ് ൈ യമോകുന്ന പ ക്സ്റ്റ് ഭബോക്സില് ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് 

എന്റര് പെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടണ് പ്രസ്സ് പെയ്യുക.  ചുവപ  നീൈ നിറത്തില് കോണുന്ന ഭറഷന് കോര്ഡ് 

നമ്പരില് ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.  അഭെോള്പ് അവ പ  വിവരങ്ങള്പ് ൈ യമോകും. പ്രോയം ഭരഖപെടുത്തിയിട്ടിപല്ലങ്കില് 

അത് ഭരഖപെടുത്തിയ ഭശഷം update age ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.  ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് പതറ്റുപണ്ടങ്കില് 

ശരിയോയ ഭറഷന് കോര്ഡ് നമ്പര് ഭരഖപെടുത്തിയ ഭശഷം update ration card ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.  

അര്ഹനോയ ഗുണഭ ോക്സ്റ്ത്തോവിപന നിൈനിര്ത്തി മറ്റുള്ളവപര reject പെയ്യുക.  ഒന്നില് ടുടുതല് 

തഭേശസവയം രണ സ്ഥോപനങ്ങളില് ഭറഷന് കോര്ഡ് ഡൂപ്ലിഭക്കഷന് വന്നികപണ്ടങ്കില് പരസ്പര 

ധോരണഭയോപ  തീ മോനപമടുഭക്കണ്ടതോണ്. 

ഭക്ലശഘ കത്തില് മോറ്റം വ ത്തുന്നതിന് : അഡ്മിനിഭേഷന് പമനുവില് ‘ഭക്ലശ ഘ കങ്ങള്പ് 

ഒഴിവോക്കുക /ടുട്ടിഭേര്ക്കുക’ക്ലിക്ക് പെയ്യുക. അഭെോള്പ് ൈ യമോകുന്ന ഭപജില് വോര്ഡ് പസൈക്റ്റ് പെയ്യുഭമ്പോള്പ്  

ഗുണഭ ോക്തോക്കടപ  പട്ടിക ൈ യമോകും. അതില് സര്ഭവ ഭകോഡ് നമ്പര് ക്ലിക്്ക പെയ്യുഭമ്പോള്പ് ആ ഗുണ 

ഭ ോക്തവിപന്റ വിവരങ്ങള്പ് ൈ യമോകും. ഭക്ലശ ഘ കങ്ങള്പ് ഒഴിവോക്കി/ടുട്ടിഭേര്ത്ത് save പെയ്യുക.  

ഒന്നിൈധികം ഭക്ലശ ഘ കങ്ങള്പ് ടുട്ടിഭെര്ക്കുന്നതിന് ctrl ബട്ടണ് പ്രസ്സ് പെയ്ത് പകോണ്ട് ഭക്ലശ ഘ കങ്ങള്പ് 

പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക.    

ഗ്രോമസ  തീ മോന പ്രകോരം ഒരോപള അന്തിമ പട്ടികയില് നിന്ന്  ഒഴിവോക്കുന്നതിന്: - 

അഡ്മിനിഭേഷന് പമനുവില് ‘ഗ്രോമസ /വോര്ഡ് സ ’ പമനുവില് ‘പട്ടികയില് നിന്നം മോറ്റുക’ എന്ന പമനു 

ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.   വോര്ഡ് പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക.  ഗുണഭ ോക്തോവിപന്റ സര്ഭവ ഭകോഡ് ക്ലിക്്ക പെയ്യുക.  

അഭെോള്പ് ൈ ിക്കുന്ന ഭപജില് reason for rejection/withheld നല്കിയ ഭശഷം reject/withheld family ബട്ടണ് 

പ്രസ്സ് പെയ്യുക. 

ഭവപറോ  തഭേശസവയം രണ സ്ഥോപനത്തിലുള്ള ഗുണഭ ോക്തോവിപന സവന്തം തഭേശസവയം 

 രണ സ്ഥോപനത്തിഭൈക്ക് പകോണ്ട് വ ന്നതിന്: ‘വിവരങ്ങള്പ് മോറ്റം വ ത്തുക’ എന്ന പമനുവില് 

‘സ്ഥൈം മോറ്റുക’ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.  enter ration card number to search എന്ന പ ക്സ്റ്റ് ഭബോക്സില് ഭറഷന് 
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കോര്ഡ് നമ്പര് എന്റര് പെയ്ത ഭശഷം get details എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.  ഗുണഭ ോക്തോവിപന്റ 

വിവരങ്ങളില് local body കോണുന്നി ത്തുള്ള change ബട്ടണ് പ്രസ്സ് പെയ്ത ഭശഷം select a ward to transfer 

the data എന്ന ഭകോഭമ്പോ ഭബോക്സില് നിന്നം വോര്ഡ് പസൈട് പെയ്ത ഭശഷം change LB എന്ന ബട്ടണ് 

പ്രസ്സ് പെയ്യുക. 

ഗുണഭ ോക്തോവിപന്റ വോര്ഡ് മോറ്റുന്നതിന് : ‘വിവരങ്ങള്പ് മോറ്റം വ ത്തുക’ എന്ന പമനുവില് 

‘ഗുണഭ ോക്തോവിപന്റ വോര്ഡ് മോറ്റുക’ ക്ലിക്ക് പെയ്യുഭമ്പോള്പ് ൈ ിക്കുന്ന ഭകോഭമ്പോ ഭബോക്സില് വോര്ഡ് പസൈക്്റ്റ 

പെയ്യുക.  സര്ഭവ ഭകോഡ് പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക. ‘select a ward to transfer the data’ എന്ന ഭകോഭമ്പോ 

പബോക്സില് ഏത് വോര്ഡ് ആഭണോ ഭവണ്ടത് ആ  വോര്ഡ് പസൈക്റ്റ് പെയ്യുക.  Change ward ബട്ടണ് പ്രസ്സ് 

പെയ്യുക.   

ഭകോര് ഷീറ്റ് എന്രി ണര്ണമോയി എന്ന് സോക്ഷ്യപെടുത്തുന്നതിന് : എല്ലോ ഗുണഭ ോക്തോക്കടപ യം 

മോര്ക്്ക ഭരഖപെടുത്തിയ ഭശഷം അഡ്മിനിഭേഷന് പമനുവില് ‘മോര്ക്ക് ഭരഖപെടുത്തി കഴിു’ ക്ലിക്്ക 

പെയ്യുക.  സോക്ഷ്യപെടുത്തുക എന്ന ബട്ടണ് പ്രസ്സ് പെയ്യുക. സോക്ഷ്യപെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞോല് പിന്നീ ് 

ആ ഭ യം മോര്ക്ക് ഭരഖപെടുത്തോന് സോധിക്കുന്നതല്ല.  

 രണസമിതി/കൗണ്സില് തീ മോനം ഭരഖപെടുത്തി  സോക്ഷ്യപെടുത്തുന്നതിന് : 

അഡ്മിനിഭേഷന് പമനുവില് ‘ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക അംഗീകോരം’ ക്ലിക്ക് പെയ്യുക.   രണ 

സമിതി/കൗണ്സില് തീ മോനം നമ്പ ം തീയതിയം ഭരഖപെടുത്തിയ ഭശഷം സോക്ഷ്യപെടുത്തുക എന്ന 

ബട്ടണ് പ്രസ്സ് പെയ്യുക. സോക്ഷ്യപെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞോല് പിന്നീ ് യോപതോന്നം തപന്ന ടുട്ടിപെര്ക്കോഭനോ  

ഒഴിവോക്കോഭനോ ഭ ദ്ഗതി വ ത്തുന്നതിഭനോ സോധിക്കില്ല. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


