




KOOL REGISTRATION - HELP

 STAGE I (REGISTRATION) 

1. നിലവിലുള്ള  യൂസര്നാമവും  പാസ് വേവഡും  ഉപവേ�ാഗിച്ച്  സമഗ്ര�ിവേലക്ക്  വേലാഗിന്  ചെ�യ്ത്

പ്രവേവശിക്കുക (Teacher Login).

2.  ചെപ്രാഫൈ"ല്  തുറന്ന്  നിലവില്  നല്കി�ിരിക്കുന്ന  വിവരങ്ങള്  ശരി�ാചെ*ന്ന്  ഉറപ്പു

വരുത്തുക.

3. തുടര്ന്ന്, വേ/ാം വേപജില് നിന്നും KOOL  REGISTRATION എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെ�യ്യുക.
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4. ലഭ്യമാകുന്ന  ജാലകത്തില്  Date  of  Joining  in  Service,  Due  Date  of  Probation

Declaration എന്നിവ നല്കി� വേശഷം താചെ< നല്കി�ിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില് നിന്നും വേകാഴ്സിനു

വേനചെരയുള്ള ചെ�ക്വേAാക്സില് ടിക്ക് ചെ�യ്ത് Save Aട്ടണ് അമര്ത്തുക.

5. ഇങ്ങചെന വേസവ് ചെ�യ്യുന്ന വിവരം HM/Principal ന് വേ"ാര്വേവഡ് ചെ�യ്യചെIടും.  രജിവേKഷന്

സ്റ്റാറ്റസ് Pending എന്നും വേരഖചെIടുത്തി�ിട്ടുണ്ടാകും.

NOTE: 
• ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ചെ�യ്ത വേശഷം  HM/Principal  ചെന വിവരം അറി�ിക്കുക. 

• Name, Date of Joining in Service, Due Date of Probation Declaration എന്നിവ
കൃത്യമാ�ി നല്കുക. 

 STAGE II (APPROVAL) 

1. HM/Principal വേലാഗിനില് പ്രവേവശിക്കുക (SAMAGRA).

Date of Joining in Service
Date of Probation Declaration
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2. വേ/ാം  വേപജില്  നിന്നും  KOOL  APPLICANTS  എന്ന  ലിങ്കില്  ക്ലിക്ക്  ചെ�യ്യുക.  കൂള്

വേകാഴ്സിനാ�ി രജിസ്റ്റര് ചെ�യ്തവരുചെട വിവരങ്ങള് അവിചെട ലിസ്റ്റ് ചെ�യ്യും.

3. കൂള് വേകാഴ്സിനാ�ി രജിസ്റ്റര് ചെ�യ്ത അധ്യാപകചെU വേപര്,  വേജാലി�ില് പ്രവേവശിച്ച തീ�ിതി,
ചെപ്രാവേAഷന് പൂര്ത്തി�ാക്കുന്ന തീ�തി  എന്നിവ ശരി�ാ�ി  വേരഖചെIടുത്തി�ിട്ടുണ്ട്  എന്ന്

ഉറപ്പു വരുത്തുക.

4. അതിനു വേശഷം,  Approve Aട്ട*ില്  ( )  ✅ ക്ലിക്ക് ചെ�യ്യുക.  [വേരഖചെIടുത്തി� വിവരത്തില്

ചെതറ്റുചെണ്ടങ്കില്  Reject  Aട്ട*ില്  ക്ലിക്ക്  ചെ�യ്ത്  അവേപക്ഷിക്കുന്ന  ആളിവേനാട്  ചെതറ്റ്

തിരുത്താന് നിര്വേ\ശിക്കുക. വേശഷം ഇവേത പ്രവര്ത്തനം ആവര്ത്തിക്കുക]

5.  Approve ചെ�യ്തു ക<ിഞ്ഞാല് വിവരം അവേപക്ഷകചെന അറി�ിക്കുക.

 STAGE III (PAYMENT) 

1. Teacher Login ല് പ്രവേവശിക്കുക. വേ/ാം വേപജില് നിന്നും KOOL REGISTRATION എന്ന

ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെ�യ്യുക.

2. സ്ഥാപന  വേമധാവി  Approve  ചെ�യ്തു  ക<ിഞ്ഞാല്  രജിവേKഷന്  സ്റ്റാറ്റസ്  APPROVED

എന്നാ�ി മാറി�ിട്ടുണ്ടാകും. അവേതാചെടാIം Pay Online എന്ന Aട്ടണും ലഭ്യമാ�ിട്ടുണ്ടാകും.

3. തുടര്ന്ന്,  Pay Online എന്ന Aട്ട*ില് ക്ലിക്ക് ചെ�യ്യുക.  തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തില് നിന്നും

Pay Now എന്ന Aട്ട*ില് ക്ലിക്ക് ചെ�യ്യുക.

Approve button Reject button

Status APPROVED Payment Button



4. Aന്ധചെIട്ട  Bank Details  നല്കി  Payment  നടപടികള് പൂര്ത്തി�ാക്കി സമഗ്ര�ിവേലക്ക്

തിരിചെച്ചത്തുക.

5. ഇവേIാള്, Pay Online എന്നതിനു താചെ<  SUCCESS എന്ന് വേരഖചെIടുത്തി�ിരിക്കും. Print

എന്നതിനു താചെ< നല്കി�ിരിക്കുന്ന പ്രിUര് ഐക്ക*ില് ക്ലിക്ക് ചെ�യ്ത്  Payment Receipt

ചെU വേകാIിചെ�ടുത്ത് പ്രU് ചെ�യ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

NOTE: 
• Payment Receipt ചെU വേകാIിചെ�ടുത്ത് പ്രU് ചെ�യ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
• ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങുന്നതുമാ�ി Aന്ധചെIട്ട നിര്വേ\ശങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ചെ�യ്ത ജില്ല�ില് നിന്നും

ലഭ്യമാകും.
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