KOOL REGISTRATION - HELP
STAGE I (REGISTRATION)
1. നിലവിലുള്ള യൂസര്നാമവും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് സമഗ്രയിലേക്ക് ലോഗിന് ചെയ്ത്
പ്രവേശിക്കുക (Teacher Login).

Login

2.

പ്രൊഫൈല് തുറന്ന് നിലവില് നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തുക.

Click here for
Profile Editing

3. തുടര്ന്ന്, ഹോം പേജില് നിന്നും KOOL REGISTRATION എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
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4. ലഭ്യമാകുന്ന ജാലകത്തില് Date of Joining in Service, Due Date of Probation
Declaration എന്നിവ നല്കിയ ശേഷം താഴെ നല്കിയിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില് നിന്നും കോഴ്സിനു
നേരെയുള്ള ചെക്ബോക്സില് ടിക്ക് ചെയ്ത് Save ബട്ടണ് അമര്ത്തുക.

Date of Joining in Service

Date of Probation Declaration

Click Here

5. ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന വിവരം HM/Principal ന് ഫോര്വേഡ് ചെയ്യപ്പെടും. രജിസ്ട്രേഷന്
സ്റ്റാറ്റസ് Pending എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.
NOTE:
• ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ചെയ്ത ശേഷം HM/Principalനെ വിവരം അറിയിക്കുക.
•

Name, Date of Joining in Service, Due Date of Probation Declaration എന്നിവ
കൃത്യമായി നല്കുക.

STAGE II (APPROVAL)
1. HM/Principal ലോഗിനില് പ്രവേശിക്കുക (SAMAGRA).
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2. ഹോം പേജില് നിന്നും KOOL APPLICANTS എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കൂള്
കോഴ്സിനായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങള് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.

Approve button

Reject button

3. കൂള് കോഴ്സിനായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത അധ്യാപകന്റെ പേര്, ജോലിയില് പ്രവേശിച്ച തീയിതി,
പ്രൊബേഷന് പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന തീയതി എന്നിവ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്
ഉറപ്പു വരുത്തുക.
4. അതിനു ശേഷം, Approve ബട്ടണില് (✅) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. [രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരത്തില്
തെറ്റുണ്ടെങ്കില് Reject ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളിനോട് തെറ്റ്
തിരുത്താന് നിര്ദ്ദേശിക്കുക. ശേഷം ഇതേ പ്രവര്ത്തനം ആവര്ത്തിക്കുക]
5. Approve ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് വിവരം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുക.

STAGE III (PAYMENT)
1. Teacher Login ല് പ്രവേശിക്കുക. ഹോം പേജില് നിന്നും KOOL REGISTRATION എന്ന
ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
2. സ്ഥാപന മേധാവി Approve ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് രജിസ്ട്രേഷന് സ്റ്റാറ്റസ് APPROVED
എന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം Pay Online എന്ന ബട്ടണും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകും.

Status APPROVED

Payment Button

3. തുടര്ന്ന്, Pay Online എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുറന്നുവരുന്ന ജാലകത്തില് നിന്നും
Pay Now എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Pay Now

4. ബന്ധപ്പെട്ട Bank Details നല്കി Payment നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി സമഗ്രയിലേക്ക്
തിരിച്ചെത്തുക.
5. ഇപ്പോള്, Pay Online എന്നതിനു താഴെ SUCCESS എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. Print
എന്നതിനു താഴെ നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രിന്റര് ഐക്കണില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Payment Receipt
ന്റെ കോപ്പിയെടുത്ത് പ്രന്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

Payment SUCCESS

Printer icon

NOTE:
• Payment Receipt ന്റെ കോപ്പിയെടുത്ത് പ്രന്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
• ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ജില്ലയില് നിന്നും
ലഭ്യമാകും.

