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Annexure  
 
 

ഭരണഭാഷ – മാ ഭാഷ 

  
സാ പ ം 

  
  

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... (അേപ കെ  േപ ം 

േമൽ വിലാസ ം) എ  പരിശീലീനാർ ി .................................... ജി യിെല ............................................ 

എ  ാപന ിൽ Medical,Engg Entrance/Bank Clerk/Bank Probationary Officer/Civil 

Service/NET/UGC/JRF/GATE/MAT/NET* േകാ ിന് Sunday/Mon/Tue/Wed/Thur/Fri/Sat/Daily/ 

Evening/Holiday** ബാ ിൽ ................... തീയതി തൽ േചർ ി ് എ ം, േകാ ് കാലാവധി 

പരമാവധി ......... മാസം ആെണ ം, ടിയാൾ ത മായി ാസിൽ  ഹാജരാ ് എ ം 

സാ െ .  ഈ േകാ ിെ  ആെക ഫീസ് ...................... പയാെണ ം, ഇതിനകം 

........................... പ ഫീസിന ിൽ ഈടാ ിയി ം സാ െ .  പി ാ  വിഭാഗ 

വികസന വ ിൽ ഹാജരാ തിനായി  ഈ സാ പ ം അ വദി .  ാപനം .................. 

***വർഷ ിേലെറയായി വർ ി താെണ ം സാ െ ിെ ാ . 

  

  

ലം :                                                                                    ാപന േമധാവി െട േപ ം 

തീയതി :                              സീൽ                                                  ഒ ം േമൽവിലാസ ം 

  

  
* ഓൺൈലനിൽ രജി ർ െച ത് കാരം 
**ബാധകമായത് ടിക് െച ക 
***എ  വർഷെമ ത് എ ക 

  
  
  
  
ആഫീസ് േമധാവി െട ഒ ം, ാപന ിെ  സീ ം പതി ാ  സാ പ ൾ പരിഗണി ത  

 
ാപന േമധാവി െട ് – 

പി ാ  വിഭാഗ വികസന വ ് ഉേദ ാഗ ർ ാപനം സ ർശി ്, ആവശ െ  പ ം അ ിഷൻ, അ ൻസ് 
സംബ മായ േരഖകൾ പരിേശാധന ായ് നൽേക താണ്. 



(Format – pdf,  

Size - less than 

200kb) 

 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് 

 എംപ്ലായബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രാഗ്ാം  

മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം    – ഇ ഗ്ാന്റ്സ് 3.0  പ്പാർട്ടലിൽ ഓൺ ലലൻ 

അപ്പക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗപ്രഖ 

  

ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്നതിന് മുൻപായി അപ്പക്ഷകൻ ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്പാർട്ടൽ മുപ്ഖന ജാതി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം 

 www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന  പ്കാളർഷിപ്പ് പ്പാർട്ടലിൽ ആധാർ നമ്പർ 
ഉപപ്യാഗിച്ച് One Time Registration നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. (Opt Educational 
Scheme) 

 മുൻവർഷങ്ങളിസ്മല വിദ്യാഭയാസാനുകൂലയങ്ങളുമായി ബന്ധസ്മപ്പട്ട് ഇ-ഗ്ാന്റ്സ് 3.0 
പ്പാർട്ടലിൽ One Time Registration നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐഡി, പാസ് 
പ്വർഡ് എന്നിവ ഉപപ്യാഗിച്ച് പ്ലാഗിൻ സ്മെയ്താൽ മതിയാവം. വീണ്ടം One Time 
Registration ന് ശ്രമിപ്ക്കണ്ടതില്ല. പാസ് പ്വർഡ് മറന്നുസ്മവങ്കിൽ Forgot Password 
ഓപ്ഷൻ രപ്യാജനസ്മപ്പടത്താവന്നതാണ്. 

  
ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്നതിനായി അപ്പക്ഷകൻ കരുപ്തണ്ട പ്രഖകൾ 

 

 സ്മവബ്ലസറ്റിൽ Upload സ്മെയ്യുന്നതിനായി ചുവസ്മട പ്െർക്കുന്ന പ്രഖകൾ കാൻ സ്മെയ്ത് 

സൂക്ഷിക്കുക. 

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

o Bank Passbook (Format – pdf, Size - less than 100kb) 
o SSLC & Certificates of other Educational Qualifications  
o Consolidated Mark list 
o Caste Certificate  
o Income Certificate 

o Fee Receipt  
o Adhaar, Ration card 

o Certificate from Institution  (Format attached with Notification - Annexure) 
o Proof for Special consideration (if any) 

  

  



 

 

 One Time Registration പ്ശഷം തുടർന്ന് വരുന്ന പ്ലാഗിൻ പ്പജിൽ email id/aadhaar 
no & password ഉപപ്യാഗിച്ച് Sign in സ്മെയ്യുക. 

 Profile Details  മുഴുവനായം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക. 

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

ii. Step 3 ൽ അപ്പക്ഷകസ്മന്റ പ്പരിലുള്ള പ്കരളത്തിസ്മല ബാങ്ക് അസ്മക്കൌണ്ട് 
വിവരങ്ങളാണ് പ്രഖസ്മപ്പടുപ്ത്തണ്ടത്. 

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

 പ്ശഷം Add Qualification എന്നത് സ്മസലക്ട് സ്മെയ്ത് എസ്.എസ്.എൽ.സി തലം 
മുതലുള്ള വിദ്യാഭയാസ പ്യാഗയതകൾ ഓപ്രാന്നായി പ്െർക്കുക. (ഒസ്മരണ്ണം 
പ്െർത്തതിന് പ്ശഷം അടുത്ത പ്കാഴ്സിന് വീണ്ടം അപ്ത ഓപ്ഷൻ തസ്മന്ന 
ഉപപ്യാഗിക്കുക) 

 Qualifications പ്െർത്തതിനു പ്ശഷം Apply for Scholarships – Post Matric എന്നത് 
സ്മസലക്ട് സ്മെയ്യുക. 

 തുടർന്ന് EEP – Financial Assistance for Competitive Exams (OBC) എന്നത് 
സ്മതരസ്മെടുത്ത് തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക. 

 ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്പാർട്ടൽ മുപ്ഖന ലകപ്പറ്റിയ ജാതി/വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുസ്മട 
നമ്പർ, സ്മസകൂരിറ്റി പ്കാഡ് എന്നിവ എന്റർ സ്മെയ്ത് Validate സ്മെയ്യുക. 

 തുടർന്നുള്ള പ്പജുകൾ പൂർണ്ണമായം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക. 
 ഡാറ്റാ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കിയ പ്ശഷം Preview പരിപ്ശാധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 
 പ്ശഷം Declaration വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി Confirm സ്മെയ്യുക. 

  തുടർന്ന് Submit Application ക്ലിക്ക് സ്മെയ്ത് അപ്പക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 
 അപ്പക്ഷയസ്മട രിന്റ് ഔട്ട്, upload സ്മെയ്ത പ്രഖകൾ തുടങ്ങിയവ വകുപ്പിൽ 

പ്നരിപ്ട്ടാ,തപാൽ മാർഗ്ഗപ്മാ സമർപ്പിപ്ക്കണ്ടതില്ല. 
 അപ്പക്ഷയസ്മട സ്റ്റാറ്റസ് Track Application മുഖാന്തരം പരിപ്ശാധിക്കാവന്നതാണ്. 
 ഡാറ്റാ എൻട്രിയമായി ബന്ധസ്മപ്പട്ട് ഉണ്ടാവന്ന രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് 

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

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

  
 


