
(Format – pdf,  

Size - less than 

200kb) 

 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് 

CA,CMA,CS  Scholarship for OBC   – ഇ ഗ്രാന്റ്സ് 3.0  പപാർട്ടലിൽ ഓൺ ലലൻ 

അപപക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗപരഖ 

  

ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്നതിന് മുൻപായി അപപക്ഷകൻ ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പപാർട്ടൽ മുപഖന ജാതി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം 

 www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന  പകാളർഷിപ്പ് പപാർട്ടലിൽ ആധാർ നമ്പർ 
ഉപപയാഗിച്ച് One Time Registration നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. (Opt Educational 
Scheme) 

 മുൻവർഷങ്ങളിലല വിദ്യാഭയാസാനുകൂലയങ്ങളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 
പപാർട്ടലിൽ One Time Registration നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐഡി, പാസ് 
പവർഡ് എന്നിവ ഉപപയാഗിച്ച് പലാഗിൻ ലെയ്താൽ മതിയാവം. വീണ്ടം One Time 
Registration ന് ശ്രമിപക്കണ്ടതില്ല. പാസ് പവർഡ് മറന്നുലവങ്കിൽ Forgot Password 
ഓപ്ഷൻ പ്രപയാജനലപ്പടത്താവന്നതാണ്. 

  
ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്നതിനായി അപപക്ഷകൻ കരുപതണ്ട പരഖകൾ 

 

 ലവബ്ലസറ്റിൽ Upload ലെയ്യുന്നതിനായി ചുവലട പെർക്കുന്ന പരഖകൾ കാൻ ലെയ്ത് 

സൂക്ഷിക്കുക. 

  

o Passport Size Photo (Format – jpg, Size - less than 100kb) 

o Bank Passbook (Format – pdf, Size - less than 100kb) 
o Certificates of Educational Qualifications  
o Caste Certificate  
o Income Certificate 

o Fee Receipt  

o Bonafied Certificate  (Format attached with Notification - Annexure) 
o Acknowledgement letter for payment of fees/Registration from ICAI/ICMAI/ICSI 
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 One Time Registration പേഷം തുടർന്ന് വരുന്ന പലാഗിൻ പപജിൽ email id/aadhaar 
no & password ഉപപയാഗിച്ച് Sign in ലെയ്യുക. 

 Profile Details (5 Steps) മുഴുവനായം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക. 

i. Step 1 ൽ Present Address ൽ തുടർന്നുള്ള കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനായള്ള 
വിലാസം പരഖലപ്പടുത്തുക. 

ii. Step 3 ൽ അപപക്ഷകലന്റ പപരിലുള്ള പകരളത്തിലല ബാങ്ക് അലക്കൌണ്ട് 
വിവരങ്ങളാണ് പരഖലപ്പടുപത്തണ്ടത്. 

iii. Step 5 ൽ On-going Student എന്നത് Opt ലെയ്ത് Institution Location എന്നത് Inside 
Kerala ലതരലെടുത്ത് തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. 

 പേഷം Add Qualification എന്നത് ലസലക്ട് ലെയ്ത് എസ്.എസ്.എൽ.സി തലം 
മുതലുള്ള വിദ്യാഭയാസ പയാഗയതകൾ ഓപരാന്നായി പെർക്കുക. (ഒലരണ്ണം 
പെർത്തതിന് പേഷം അടുത്ത പകാഴ്സിന് വീണ്ടം അപത ഓപ്ഷൻ തലന്ന 
ഉപപയാഗിക്കുക) 

 Qualifications പെർത്തതിനു പേഷം Apply for Scholarships – Post Matric എന്നത് 
ലസലക്ട് ലെയ്യുക. 

 തുടർന്ന് CA/CMA/CS Scholarship for OBC (100% CSS) എന്നത് ലതരലെടുത്ത് 
തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക. 

 ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പപാർട്ടൽ മുപഖന ലകപ്പറ്റിയ ജാതി/വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുലട 
നമ്പർ, ലസകൂരിറ്റി പകാഡ് എന്നിവ എന്റർ ലെയ്ത് Validate ലെയ്യുക. 

 തുടർന്നുള്ള പപജുകൾ പൂർണ്ണമായം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക. 
 ഡാറ്റാ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കിയ പേഷം Preview പരിപോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 
 പേഷം Declaration വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി Confirm ലെയ്യുക. 

  തുടർന്ന് Submit Application ക്ലിക്ക് ലെയ്ത് അപപക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 
 അപപക്ഷയലട പ്രിന്റ് ഔട്ട്, upload ലെയ്ത പരഖകൾ തുടങ്ങിയവ വകുപ്പിൽ 

പനരിപട്ടാ,തപാൽ മാർഗ്ഗപമാ സമർപ്പിപക്കണ്ടതില്ല. 
 അപപക്ഷയലട സ്റ്റാറ്റസ് Track Application മുഖാന്തരം പരിപോധിക്കാവന്നതാണ്. 
 ഡാറ്റാ എൻട്രിയമായി ബന്ധലപ്പട്ട് ഉണ്ടാവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് 

egrantz3.0helpline2@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ സപേേം അയക്കുക. 

  
********************* 
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