






അ ബ ം 1 
പി ാ  വിഭാഗ വികസന വ ് 

 
ഒ.ഇ.സി േപാ ് െമ ിക് േ ാളർഷി ് 2022-23 

 
സം ാന ിന് റെ  േദശീയ ാധാന  ാപന ളിൽ പഠനം നട  

ഒ.ഇ.സി വിദ ാർ ികൾ ് േ ാളർഷി ് അ വദി തിന് ഇ- ാ ്സ് 3.0 േപാർ ലിൽ ഓൺൈലൻ 
അേപ  സമർ ി തി  മാർ േരഖ 

 

ഡാ ാ എൻ ി നട തിന് ൻപായി അേപ കൻ ഇ-ഡി ി ് േപാർ ൽ േഖന വ മാന 

സർ ിഫി ് കര മാ ിയിരി ണം. 

 

 www.eganta.kerala.gov.in എ  േ ാളർഷി ് േപാർ ലിൽ ആധാർ ന ർ ഉപേയാഗി ് One Time 

Registration നടപടി മ ൾ ർ ിയാ ക. (Opt Educational Scheme) 

 ൻവർഷ ളിെല വിദ ാഭ ാസാ ല മായി ബ െ ് ഇ- ാ ്സ് 3.0 േപാർ ലിൽ One 

Time Registration നട ിയി വർ നിലവി  സർ ഐഡി, പാസ് േവർഡ് എ ിവ 

ഉപേയാഗി ് േലാഗിൻ െച ാൻ മതിയാ ം. വീ ം One Time Registration ന് മിേ തി . 

പാസ് േവർഡ് മറ െവ ിൽ Forgot Password എ  ഓ ഷൻ േയാജനെ ാ താണ്. 

 

ഡാ ാ എൻ ി നട തിനായി അേപ കൻ ക േത  േരഖകൾ 

 

െവ ൈസ ിൽ Upload െച തിനായി വെട േചർ  േരഖകൾ ാൻ െച ് 

ി ക. 

 

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

 Bank Passbook (Format - pdf, Size-less than 100kb) 

 Certificates of Educational Qualifications 

 Caste Certificate/SSLC, Income Certificate                                          Format-pdf 

 Fee Receipt                                                                                   Size - Less than 200 kb 

 Bonafied Certificate (Format attached with Notification) 

  



 
 One Time Registration ന് േശഷം ടർ ് വ  േലാഗിൻ േപജിൽ email id/aadhaar no & 

password ഉപേയാഗി ് Sign in െച ക. 
 Profile Details (5 Steps) വനാ ം രി ി ് നൽ ക. 
 Step 1 ൽ Present Address ൽ ടർ  ക ിടപാ കൾ നട തിനാ  ർ  

േമൽവിലാസം േരഖെ ക. 
 Step 3 ൽ അേപ കെ  േപരി  േകരള ിെല ബാ ് അെ ൗ ് വിവര ളാണ് 

േരഖെ േ ത്. 
 Step 5 On-going Student എ ത് Opt െച ് Institution Location എ ത് Outside Kerala 

െതരെ ് ടർ  വിവര ൾ രി ി ക. 
 േശഷം Add Qualification എ ത് െസല ് െച ് എസ്.എസ്.എൽ.സി തലം ത  

വിദ ാഭ ാസ േയാഗ തകൾ ഓേരാ ായി േചർ ക. (ഒെര ം േചർ തിന് േശഷം അ  
േകാ ിന് വീ ം അേത ഓ ഷൻ തെ  ഉപേയാഗി ക) 

 Qualifications േചർ തിന് േശഷം Apply for Scholarships - Post Matric എ ത് െസല ് െച ക. 
 ടർ ് Outside State Scholarship എ ത് െതരെ ് ടർ  വിവര ൾ രി ി ് 

നൽ ക. 
 ഇ-ഡി ി ് േപാർ ൽ േഖന ൈക ിയ വ മാന സർ ിഫി ിെ  ന ർ, െസക രി ി േകാഡ് 

എ ിവ എ ർ െച ് Validate െച ക. ടർ  േപ കൾ ർ മാ ം രി ി ് നൽ ക. 
(അ ബ ം 2 െല 6 ഒ.ഇ.സി വിഭാഗ ളിൽ ഉൾെ  വിദ ാർ ികൾ വ മാന 
സർ ിഫി ിന് പകരം ജാതി െതളിയി  േരഖ അപ്-േലാഡ് െച ാൽ മതിയാ ം.) 

 ഡാ ാ എൻ ി ർ ിയാ ിയ േശഷം Preview പരിേശാധി ് ഉറ ് വ ക േശഷം Declaration 
വായി  മന ിലാ ി Confirm െച ക. 

 ടർ ് Submit Application ി ് െച ് അേപ  സമർ ി ക. അേപ െട ി ് ഔ ് 
upload െച  േരഖകൾ ട ിയവ വ ിൽ േനരിേ ാ തപാൽ മാർ േമാ സമർ ിേ തി . 

 അേപ െട ാ സ് Track Application ഖാ രം പരിേശാധി ാ താണ്. 
 ഡാ ാ എൻ ി മായി ബ െ ് ഉ ാ  ൾ 

പരിഹരി തിന് egrantz3.0helpline2@gmail.com എ  വിലാസ ിൽ സേ ശം അയ ക. 
 
 
 

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



Annexure 2

List Other Eligible Communities(SC)
Sl. No. Name of the Community

1 Madiga
2 Kudumbi

Dheevara/ Dheevaran

(Arayan, Valan, Nulayan, Mukkuvan, Arayavathi, Valanchiyar, Paniyakal, Mokaya,  Bovi,  Magayar, Mogaveerar)

4 Scheduled Caste converted to Christianity
5 Kusavan, Kulalan, Kumbharan, Velaan, Odan, Andhra Nair, Andhuru Nair
6 PulayaVettuvan (Except Kochi State)

List of Communities selected for OEC educational assistance subjected to a maximum of
Rs. 6 Lakh annual income as per  G.O.(Ms) 10/2014/BCDD dated 23.05.2014

Sl. No. Name of the Community

1 Vaniya (Vanika, VanikaVaisya, VanibhaChetty, VaniyaChetty, Ayiravar, Nagarathar and Vaniyan

2 Veluthedathu Nair (Veluthedan and Vannathan)

3
Chetty/Chetties (KottarChetties, ParakkaChetties, ElurChetties, AttingalChetties, PudukkadaChetties, 
IranielChetties, Sri PandaraChetties, Telugu Chetties, UdiyankulangaraChetties, PeroorkadaChetties, Sadhu 
Chetties, 24 ManaChetties, WayanadanChetties, KalavaraChetties and 24 Mana Telugu Chetties,

4 Ezhavathi (Vathy)
5 Ganika

6 Kanisu or KaniyarPanicker, Kani or Kaniyan (Ganaka) or Kanisan or Kamnan, KalariKurup / KalariPanicker

7 Vilkurup, Perumkollan
8 Yadavas (Kolaya, Ayar, Mayar, Maniyani and Iruman), Erumakkar
9 Devanga

10 Pattariyas
11 Saliyas (Chaliya, Chaliyan)
12 Pandithar
13 Vaniar
14 Ezhuthachan
15 Chakkala / Chakkala Nair
16 Reddiars (throughout the State except in Malabar Area)
17 Kavuthiya

18
Veerasaiva (Yogi, YogeeswaraPoopandaram, Malapandaram, Jangam, Matapathi, Pandaram, Pandaran, Vairavi, 
Vairagi)

19 Vilakkithala Nair –Vilakkithalavan
20 Vaduka–Vadukan, Vadugar, Vaduka, Vaduvan
21 Chavalakkaran
22 Agasa
23 Kaikolan
24 Kannadiyans

3

OEC (Other  Eligible Communities)



25 Kerala Mudalis
26 Madivala
27 Naikkans
28 Tholkolans
29 Thottian
30 Mooppar or KallanMoopan or KallanMoopar



SI No TYPES OF FEE AMOUNT
1 Admission fee 1000/-
2 Tuition fee 1000000/-
3 Exam fee 3000/-
4 Library fee 1000/-
5 Lab fee 5000/-
6 Computer lab fee 5000/-
7 Arts fund 500/-
8 Sports fund 500/-
9 Students welfare fund 1000/-
10 ID Card 100/-
11 Magazine fee 100/-
12 Field study 900/-
13 Reading charge for blind 1000/-
14 Medical Insurance 1000/-
15 Matriculation fee 500/-
16 Recognition fee 500/-
17 Registration fee/Enrollment fee 1000/-
18 Advanced lab facility fund 10,000/-
19 Digital activity fund 5000/-
20 Placement acivity fund 5000/-

21
Thesis typing/Printing charge
(Only for research scholars)

1000/-

                                                                                                      Annexure 3

BCDD
OEC Postmatric Scholarship - Scholarship for OEC 

Students Studying Outside the State.



Annexure 4 
OEC Postmatric Scholarship 

Government of Kerala 
 

Personal Details of the Applicant 

Name of the Applicant  
Name of Parent  
Date of Birth  
Permanent Address  

Religion & Caste  

Name of Course  

Course Details 

Name of Course  

Date of admission Admn. No 

Duration in years  

Current year/Semester  

Type of Admission Merit/Reservation/Management/Sports 

Type of course Full time/Part time 

Fee remitted Rs. 

 
 
 

Name & signature of the applicant 
 

 
Bonafide Certificate 

 
1. Certified that the above furnished details are found true with reference to the certificates 

and records kept in this institute. 
2. Certified that the student is not in receipt of scholarship from any other agencies. 
3. Certified that the attested copy of the fee structure (specify refundable & non-refundable 

fee) is attached. 
4. Certified that the student has got admission on merit/reservation. (Not in management 

quota) 
5. Certified that the student attends classes regularly and his/her average monthly 

attendance is more than 80%. 
6. Certified that the character & conduct of the student is satisfactory/good. 

 
 
Place:  
Date: 
 
                                Office seal 

Name & Signature of the  
Head of Institution (Designation Seal) 


