










INSTRUCTIONS FOR   Pre Matric scholarship for  Students with disabilities ( for 
Fresh Applicants CLASS 9 AND 10) 
 
site address :    www.scholarships.gov.in 
 
STEP 1 :  New Registration   എ  ലി ്   എടു ുക   
 

  

STEP 2 :     നിർേദശ ൾ  വായി ു േനാ ിയതിനു േശഷം continue button 
click   െച ുക 
 

                 



                    
 

 

STEP 3 :  തുടർ ് ലഭി ു  രജിസ്േ ടഷൻ  േഫാമിൽ   േചാദി ി ു   
എ ാ വിവര ളും  കൃത തേയാെട നൽകുക . 

 

   



  a.   Pre Matric scholarship for students with disability scholarship നു  
അേപ ി ു  കു ികൾ  Scholarship Category എ    േകാള ിൽ Pre 
matric  എ ും Scheme Type   എ  േകാള ിൽ Scholarship  Scheme  
എ ും  select െച ുക. 

                 

 b.   Identification Details ൽ  Aadhaar number  select  െച ുക.  
Aadhaar number ലി ്  െച ാൻ കഴിയാ   കു ികൾ Bank A/C number 
select െചയ്ത്, Bank passbook ൻെറ first page ാൻ െച  ്(file size-below 
200kb file  type -PDF/JPEG)  UPLOAD െച ുക .   

 c.   നൽകിയ എ ാ  വിവര ളും  കൃത മാെണ ്  ഉറ ു 
വരു ിയ േശഷം   REGISTER  button click െച ുക.  
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STEP 4 :      തുടർ ്  MOBILE  ലഭി ു    MESSAGE( APPLICTION ID and DOB  )   
ഉപേയാഗി  ്CONTINUE/ LOGIN TO APPLY എ    LINK വഴി LOGIN െച ുക. 

  

  

STEP5 :     ENTER   APPLICATION ID AND PASSSWORD (DOB)  HERE  
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STEP6 :  MOBILE  ൽ െമേ ജ് ആയി  ലഭി ു    OTP െകാടു ുക 

     

NOTE:    Change mobile number എ  option  ഉപേയാഗി ു   ആവശ െമ ിൽ 
മാ തം െമാൈബൽ   ന ർ  േച  ്   െച ാവു താണ്. 

STEP7 :  PASSWORD CHANGE െച ുക 
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  Eg :  Abcde123# 

STEP 8 :       password  ശരിയായി reset     െച ുേ ാൾ കു ിയുെട                   
േപരിലു    േപജ ്ലഭിയ് ു താണ്. ഇതിൽ application form ൽ        

ി  ്െച ുക 
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        Registration സമയ  ് enter   െച   വിവര ളിൽ   െത ുെ ിൽ 
(state, name, gender, scheme, dob, a/c number ,ifsc ...)  “withdraw application” എ    ലി  ്
ഉപേയാഗി  ്application withdraw  െച തിനു  േശഷം New Registration  ലി  ്
ഉപേയാഗി  ്പുതിയതായി  രജി ർ  െച ുക  

 

    

Application form ൽ  മൂ ു ഭാഗ ൾ ഉ  ്

           1. General information 

          2.  Academic Details       

          3. Other Details 
 

 

Application form  ൽ േചാദി ി ു   വിവര ൾ കൃത തേയാെട നൽകുക 
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 STEP10 :  Other details ൽ disability സംബ ി   വിവര ൾ   enter െച  ് 
െകാടു ുക.  എ ാ വിവര ളും  കൃത മായി നൽകിയ േശഷം  save & 
continue Button  click െച ുക 
 

 

 



STEP 11 :   തുടർ ് ലഭി ു  േപജിൽ  

                   a.  CONTACT DEATAILS െകാടു ുക 

               b.  SCHEME DETAILS ൽ PREMATRIC SCHOLARSHIP FOR STUDENTS WITH 
DISABILITIES SELECT െച ുക   
 

 

 c.      ആധാർ  ന റിനു  പകരം A/C NUMBER   ഉപേയാഗി  ് രജി ർ 
െച  കു ികൾ  UPLOAD DOCUMENTS െല Doc format download  െചയ്ത്  
പൂരി ി ു, പധാനാധ ാപകൻ  സാ െപടു ിയ േശഷം അപ്
േലാഡ്   െച ു െകാടു ുക. 
 
 

 



d.   എ ാ വിവര ളും ശരിയാെണ  ് ഉറ ുവരു ിയ േശഷം     FINAL 
SUBMIT  button click െച ുക  
 

 

 
 



PRE MATRIC SCHOLARSHIP FOR  STUDENTS WITH DISABILITIES (RENEWAL 
APPLICATION FOR STUDENTS STUDYING IN CLASS 10) 

site address :    www.scholarships.gov.in 

STEP1 :   HOME PAGE െല   Login ബ ൺ  ി  ്െച ുക . അതിൽ നി ും   
RENEWAL 2021-22    SELECT  െച ുക 

 

STEP 2 :  തുടർ ് ലഭി ു  േപജിൽ   കു ിയുെട APPLICATION ID 
PASSWORD  െകാടു ുക. CAPTCHA  ENTER െച  ്LOGIN   െച ുക 

   

    



NOTE :   Application ID / Password/  mobile no  ന െ ി ു വർ  ് ഇേത    
 േപജിലു     Forgot application Id,  Recover Password , Update Mobile 
 Number എ ീ  ലി ുകൾ  ഉപേയാഗിച്    recover/reset /update    
 െച ാവു താണ്   

  

 

STEP3 :    Login െച ുേ ാൾ ലഭി ു  േപജിൽ Apply for Renewal  click 
െച ുക 
 

 

 



   STEP4 :  തുടർ  ്ലഭി ു  േപജിൽ താെഴയു   വിവര ൾ    
േരഖെ ടു ുക. 

  Enter the details of   Aadhar number, Family income, mail id , Day          
scholar/hosteler ,Class start date  ,Admission no/registration no, Admission 
year, Roll no, section . 
 

 
 

Step5 :   School change ഉ  കു ികൾ “withdraw application” (For fresh 
registration) എ  link ഉപേയാഗി  ്withdraw  െച തിനു േശഷം New 
Registration  െച  ് application submit  െചേ താണ് 
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STEP6 :    എ ാ വിവര ളും ശരിയാെണ ്  ഉറ ു വരു ിയ േശഷം  
FINAL SUBMIT   button click െച ുക 

  


