പിന്നാക്ക വിവിഗാവിവിനസവിവപ്പ്
ഒ.ബി.സിിപ്രീമെട്രിന്ിസ്കാളർഷിപ്ി E-Grantz 3.0 യൂസർിൊനുവൽ
1. സ്കാളർഷിപിവ്ി അസ്പക്ഷി ക്ഷണിച്ചുി മനാണ്ടുള്ള പിന്നാക്ക വി വിഗാവി വിനസവി വപ്പ്ി
ഡയറക്ടറുമെി ി വിജ്ഞാപവംി പൂർണൊയിി വായിച്ചി സ്ശഷംി ൊത്രംി അർഹരായി
വിദ്യാർത്ഥിനളുമെി ഡാറ്റാി എൻട്രിി ആരംഗിസ്ക്ക വണ്ടതാണ്. SAMPOORNA യിൽി സ്േർത്തിട്ടുള്ളി
വിദ്യാർത്ഥിനളുമെിവിവരങ്ങൾിൊത്രസ്െിഇ-ഗ്രാന്റ്സിൽിഎന്റർിമേയ്യാവാവൂ.
2. www.egrantz.kerala.gov.in എന്നിമവബ്ിസസറ്റ്ിതുറന്ന്ിofficial login ക്ലിക്ക വ്ിമേയ്യുന.ി
ആദ്യംി Institution Clerk സ്ലാവിൻി യൂസർി മവയിം,ി പാസ്ി സ്വർഡ്ി എന്നിവി വൽനിി സ്ലാവിൻി
മേയ്യുന.ി SC/ST/OEC/OBC(H) എന്നീി വിഗാവങ്ങളുമെി ഡാറ്റാി എൻട്രിയ്ക്കായിി വിലവിൽി
ഉപസ്യാവിക്കുന്നിയൂസർിമവയിം,ിപാസ്ിസ്വർഡ്ിഎന്നിവിഉപസ്യാവിസ്ക്ക വണ്ടതാണ്.

Clerk Login – പ്രധാവിഘട്ടങ്ങൾ
Add New Student

Update Students Mark

Apply for Scholarship

3. വിദ്യാർത്ഥിനമളിരജിസ്റ്റർിമേയ്യുന്നതിവായിിAdd New Student എന്നതിൽിക്ലിക്ക വ്ിമേയ്യുന.

4. ലഗയൊവുന്നി വിൻസ്ഡായിൽി ആധാറിൽി സ്രഖമപടുത്തിയത്ി പ്രനാരമുള്ളി വിദ്യാർത്ഥിയുമെി
സ്പര്,ി ആധാർി വമ്പർി എന്നിവി എന്റർി മേയ്യുന.ി സ്ശഷംി validate Aadhaar എന്നതിൽി ക്ലിക്ക വ്ി
മേയ്യുന.

5. സ്ശഷംിസമ്പൂർണയിൽിസ്രഖമപടുത്തിയത്ിപ്രനാരമുള്ളിഅഡ്മിഷൻിവമ്പർിഎന്റർിമേയ്ത്ി Get
Details from Sampoorna എന്നതിൽിക്ലിക്ക വ്ിമേയ്യുന

6. ഇവിമെി എന്റർി മേയ്യുന്നി വിവരങ്ങൾി പൂർണൊയുംി ശരിയും,ി സ്രഖനൾി പ്രനാരംി
ആധിനാരിനവുൊമണന്ന്ി ഉറപാസ്ക്ക വണ്ടതാണ്.ി ബാങ്ക്ി അമക്ക വൌണ്ട്ി വമ്പർ,ി വരുൊവം,ി ജാതിി
തുെങ്ങിയവി സ്രഖമപടുത്തുന്നതിമലി പിഴവ്ി ഗുണസ്ഗാക്തൃി മതരമെടുപിസ്വയും,ി സ്കാളർഷിപ്ി
വിതരണസ്ത്തയുംി സാരൊയിി ബാധിക്കുന്നതാണ്. Date of joining എന്നതിൽി വിലവിമലി
ക്ലാസിൽി പ്രസ്വശവംി സ്വെിയി തീയതിി അമെങ്കിൽി 01.06.2020ി എന്ന്ി എന്റർി മേയ്താൽി
െതിയാപ്ം.ിവിദ്യാർത്ഥിയുമെിവിവരങ്ങൾിപൂർണൊയിിഎന്റർിമേയ്തിസ്ശഷംിSave മേയ്യുന.
7. ഇപ്രനാരംി രജിസ്റ്റർി മേയ്യമപട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനളുമെി ലിസ്റ്റ്ി Registered Students എന്നി ലിങ്കിൽി
ക്ലിക്ക വ്ിമേയ്താൽിലഗയൊവും.
8. വിദ്യാർത്ഥിയുമെി മുൻി വർഷമത്തി സ്ഗ്രഡ്/ൊർക്ക വ്ി ശതൊവത്തിൽി സ്രഖമപടുത്തുന്നതിവായിി
Update Students Mark എന്നതിൽിക്ലിക്ക വ്ിമേയ്യുന.

9. ലഗയൊവുന്നി വിൻസ്ഡായിൽി സ്നാഴ്സ്ി (Class),ി വിഗാവം (Category –OBC) എന്നിവി മസലക്ട്ി
മേയ്താൽി പ്രസ്തുതി ക്ലാസിൽി രജിസ്റ്റർി മേയ്തിട്ടുള്ളി OBC വിദ്യാർത്ഥിനളുമെി ലിസ്റ്റ്ി ലഗയൊവും.ി
ഓസ്രാി വിദ്യാർത്ഥിയുസ്െയുംി മുൻി വർഷമത്തി സ്ഗ്രഡ്/ൊർക്ക വ്ി ശതൊവത്തിൽി എന്റർി മേയ്ത്ി
Save Mark എന്നതിൽി ക്ലിക്ക വ്ി മേയ്യുന.ി ഉയർന്നി ശതൊവംി ൊർക്ക വ്ി സ്വെിയവമരയാണ്ി
സ്കാളർഷിപിവായിി മസലക്ട്ി മേയ്യുന്നത്ി എന്നതിവാൽി മപാതുവിദ്യാഗയാസി വപ്പ്ി
ഡയറക്ടറുമെി വിർസ്േശംി നർശവൊയിി പാലിച്ച്ി ൊർക്ക വ്ി ശതൊവംി കൃതയൊയിി എന്റർി
മേസ്യ്യണ്ടതാണ്.

10. സ്കാളർഷിപിവ്ി അസ്പക്ഷി സെർപിക്കുന്നതിവായിി Apply for Scholarship(New) എന്നതിൽി
ക്ലിക്ക വ്ിമേയ്യുന.ി

11. ലഗയൊവുന്നി വിൻസ്ഡായിൽി Select Scheme എന്നതിൽി OBC Prematric Scholarship (1 to 10)
എന്ന്ി മസലക്ട്ി മേയ്യുന.ി സ്ശഷംി ഓസ്രാി ി ക്ലാസംി മസലക്ട്ി മേയ്താൽി ൊവദ്ണ്ഡങ്ങൾി
പ്രനാരംി അസ്പക്ഷി സെർപിക്ക വാവുന്നി വിദ്യാർത്ഥിനളുമെി ലിസ്റ്റ്ി ലഗയൊവും.ി പ്ട്ടിനളുമെി സ്പരിവ്ി
സ്വമരയുള്ളിമേക്ക വ്ിസ്ബാക്സിൽിെിന്ിമേയ്ത്ിApply എന്നതിൽിക്ലിക്ക വ്ിമേയ്താൽിഅസ്പക്ഷനരുമെി
ലിസ്റ്റ്ിപ്രിൻസിപൽിസ്ലാവിവിസ്ലക്ക വ്ിസ് ാർസ്വഡ്ിമേയ്യമപടും.

12. സ്ശഷംി Principal Login മേയ്ത്ി Application Verification  Application Verification Pre Matric
എന്നതിൽിക്ലിക്ക വ്ിമേയ്യുന.

13. ലഗയൊവുന്നി വിൻസ്ഡായിൽി കീംി എന്നതിൽി OBC Prematric Scholarship (1 to 10) ി എന്ന്ി
മസലക്ട്ിമേയ്യുന.

14. ഓസ്രാിക്ലാസിവ്ിസ്വമരയുംിഉള്ളിview ിബട്ടൺിക്ലിക്ക വ്മേയ്ത്ിവിദ്യാർത്ഥിനമളിമസലക്ട്മേയ്ത്ി
Remarks ആയിി OK എന്ന്ി സ്രഖമപടുത്തിി Save ബട്ടൺി ക്ലിക്ക വ്ി മേയ്താൽി അസ്പക്ഷനരുമെി
ലിസ്റ്റ്ി പിന്നാക്ക വി വിഗാവി വിനസവി വപ്പ്ി ഡയറക്ടസ്ററ്റിസ്ലക്ക വ്ി സ് ാർസ്വഡ്ി മേയ്യമപടും.ി
ഇസ്താമെി അസ്പക്ഷാി സെർപണത്തിമന്റി ഘട്ടങ്ങൾി പൂർത്തിയായി.ി ഇപ്രനാരംി സ് ാർസ്വഡ്ി
മേയ്തി ഡാറ്റി Retrieve മേയ്യാവാവിെ.ി ഏമതങ്കിലംി വിദ്യാർത്ഥിമയി ഒഴിവാക്ക വിി Clerk Login
സ്ലക്ക വ്ി തിരിച്ചയസ്ക്ക വണ്ടതുമണ്ടങ്കിൽ ആി വിദ്യാർത്ഥിമയി മസലക്ട്ി മേയ്ത്ി ഇസ്തി ഓപ്ഷവിൽി
Remove Student എന്നത്ി ക്ലിക്ക വ്ി മേയ്ത്ി Remarks ആയിി നാരണംി സ്രഖമപടുത്തിി Save
മേയ്താൽിെതിയാപ്ം.

FAQs
1. അഡ്മിഷൻിവമ്പർിമതറ്റായിിസ്രഖമപടുത്തിയാൽിഎങ്ങമവിതിരുത്താം?
സ്കാളർഷിപിവ്ി അസ്പക്ഷി സെർപിക്കുന്നതിവ്ി മുമ്പായിി ചുവമെി സ്രഖമപടുത്തുംി പ്രനാരംി
അഡ്മിഷൻിവമ്പർിതിരുത്താവുന്നതാണ്.
Registered Students  Select Class  Edit Admission Number
2. ആധാർിഇൊത്തിപ്ട്ടിനൾക്ക വ്ിഅസ്പക്ഷിസെർപിക്ക വാവാവുസ്ൊ?
ആധാർിവിർബന്ധൊണ്
3. സ്കാളർഷിപിവ്ി മതരമെടുക്ക വമപട്ടി സ്ശഷംി ൊത്രംി വിദ്യാർത്ഥിയുമെി ബാങ്ക്ി അമക്ക വൌണ്ട്ി
എന്റർിമേയ്താൽിെതിയാവുസ്ൊ?
അസ്പക്ഷി സെർപിക്കുസ്മ്പാൾി വിദ്യാർത്ഥിയുമെി സ്പരിലള്ളസ്താ,ി വിദ്യാർത്ഥിയുസ്െയുംി
രക്ഷിതാവിസ്ന്റയുംി
സ്പരിലള്ളി
സ്ജായിന്റ്ി
അമക്ക വൌസ്ണ്ടാി
വിർബന്ധൊയുംി
ഉണ്ടായിരിസ്ക്ക വണ്ടതാണ്.
4. ക്ലാർക്ക വ്ിസ്ലാവിവിൽിവിന്നംിസ് ാർസ്വഡ്ിമേയ്തിസ്ശഷംിഅസ്പക്ഷിപിന്നാക്ക വിവിഗാവിവിനസവി
വപ്പിസ്ലക്ക വ്ിസ് ാർസ്വഡ്ിമേയ്യാതിരിക്ക വാൻിസാധിക്കുസ്ൊ?
സാധിക്കും.ി പ്രിൻസിപൽി സ്ലാവിവിൽി Application Verification  Application Verification Pre
Matricി Remove Student Enter Remarks  Save
ഇപ്രനാരംിമേയ്ത്ിഅസ്പക്ഷിക്ലാർക്ക വ്ിസ്ലാവിവിസ്ലക്ക വ്ിതിരിച്ചയക്ക വാം.
5. ആദ്യംിസ്േർത്തിബാങ്ക്ിഅമക്ക വൌണ്ട്ിവമ്പർ,ിവിലാസം,ിരക്ഷിതാക്ക വളുമെിസ്പരുനൾ,ിഗിന്നസ്ശഷിി
വിവരംിതുെങ്ങിയിവിവരങ്ങൾിിEdit മേയ്യാൻിസാധിക്കുസ്ൊ?
അസ്പക്ഷി Forward മേയ്യുന്നതിവ്ി മുമ്പായിി Apply for Scholarship എന്നി ഓപ്ഷവിൽ
വിദ്യാർത്ഥിയുമെിസ്പര്ിമസലക്ട്ിമേയ്ത്ിEdit ഓപ്ഷൻിഉപസ്യാവിച്ച്ിസ്െൽപറെിവിവരങ്ങൾി
തിരുത്താവുന്നതാണ്.ി എന്നാൽി ജാതി,ി നാറ്റവറി,ി ക്ലാസ്ി എന്നീി വിവരങ്ങൾി ഇപ്രനാരംി Edit
മേയ്യാവാവിെ.
6. അസ്പക്ഷിക്കുന്നിഎൊവർക്കുംിസ്കാളർഷിപ്ിലഗയൊവുസ്ൊ?
അസ്പക്ഷിക്കുന്നി
എൊവർക്കുംി
സ്കാളർഷിപ്ി
ലഗയൊയിമക്ക വാള്ളണമെന്നിെ.ി
അനുവദ്ിക്ക വമപടുന്നി
ണ്ടിമന്റി അെിസ്ഥാവത്തിൽി ഉയർന്നി ൊർക്ക വ്/സ്ഗ്രഡ്ി ശതൊവംി
സ്വെിയവർക്ക വ്ിമുൻവണവിവൽനിിഗുണസ്ഗാക്താക്ക വമളിമതരമെടുക്കുന്നതാണ്.
7. സെർപിച്ചിഅസ്പക്ഷയുമെിസ്റ്റാറ്റസ്ിഎങ്ങമവിഅറിയാം?
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