




KOOL REGISTRATION - HELP

 STAGE I (REGISTRATION) 

1. നിലവിലുള്ള യൂസര്നാമവും !ാസ് കേവഡും ഉ!കേയാഗിച്ച് സമഗ്രയികേല3് കേലാഗിന് പചയ്ത്

Eകേവശിക്കു� (Teacher Login).

2.  പEാകൈ/ല്  തുറന്ന്  നിലവില്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന  വിവരങ്ങള്  ശരിയാപണന്ന്  ഉറപ്പു

വരുത്തു�.

Login

Click here to 
View the Profile 
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Click here for 
Profile Editing 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില്
ഈ ബേപരൊണ്
�ി'് പ്രbയ്യു
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3 Fill Carefully & Update



3.  തു-ര്ന്ന്,  കേ�ാം  കേ!ജില് നിന്നും  KOOL  REGISTRATION എന്ന ലിbില് ക്ലി3്

പചയ്യു�.

4.  ലഭ്യമാകുന്ന ജാല�ത്തില്  Date  of  Joining  in  Service,  Due  Date  of  Probation

Declaration  എന്നിവ  നല്�ിയ  കേശഷം  താപഴ  നല്�ിയിരിക്കുന്ന  ലിസ്റ്റില്  നിന്നും

കേ�ാഴ്സിനു കേനപരയുള്ള പചക്കേFാക്സില് -ി3് പചയ്ത് Save Fട്ടണ് അമര്ത്തു�.

ഇങ്ങപന  കേസവ്  പചയ്തു  �ഴിഞ്ഞാല്  HM/Principal ന്  കേ/ാര്കേവഡ്  പചdപNടും.

രജികേസ്ട്രഷന് സ്റ്റാറ്റസ് Pending എന്നും കേരഖപNടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.

NOTE: 

KOOL REGISTRATION

Date of Joining in Service
Date of Probation Declaration

Click Here



• Name, Date of Joining in Service, Due Date of Probation Declaration എന്നിവ
കൃത്യമായി നല്കു�.  

• രജിബേdഷനില് നല്ിയ  വിവരങ്ങളില് മൊറ്റം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. പിന്നീട് എപ്ര?ങ്കിലും
തരത്തിലുള്ള മൊറ്റങ്ങള് വരുത്തണപ്രമങ്കില് നം.കൈറ്റ്/2021/1614(16)  തീയതി 11.10.2021
യിപ്രല  വിജ്ഞൊപനത്തില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  മൊതൃയില്  Head  of  the  institution
സൊക്ഷ്യപ്ര2ടുത്തി �ബേത്യം ഫീസടച്ച് അബേപക്ഷിക്കണം.

• ഇത്രയും ൊര്യങ്ങള് പ്രbയ്ത ബേശഷം ഉടന് HM/Principal  പ്രന വിവരം അറിയിക്കു. 



 STAGE II (APPROVAL) 

1. HM/Principal കേലാഗിനില് Eകേവശിക്കു� (SAMAGRA).

2.  കേ�ാം കേ!ജില് നിന്നും  KOOL APPLICANTS  എന്ന ലിbില് ക്ലി3് പചയ്യു�.  കൂള്

കേ�ാഴ്സിനായി രജിസ്റ്റര് പചയ്തവരുപ- വിവരങ്ങള് അകേNാള് ലിസ്റ്റ് പചയ്യും.

3. കൂള് ബേൊഴ്സിനൊയി രജിസ്റ്റര് പ്രbയ്ത അധ്യൊപപ്ര' ബേപര്, ബേജൊലിയില് �ബേവശിച്ച തീയിതി, 
പ്ര�ൊബേ�ഷന് പൂര്ത്തിയൊക്കുന്ന തീയതി എന്നിവ ശരിയൊയി ബേരഖപ്ര2ടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് 

ഉറപ്പു വരുത്തു.

4. അതിനു കേശഷം, Approve Fട്ടണില് ( ) ✅ ക്ലി3് പചയ്യു�. [കേരഖപNടുത്തിയ 

വിവരത്തില് പതറ്റുപണ്ടbില് Reject Fട്ടണില് ക്ലി3് പചയ്ത് അകേ!ക്ഷിക്കുന്ന 

ആളികേനാ-് പതറ്റ് തിരുത്താന് നിര്കേWശിക്കു�. കേശഷം ഇകേത Eവര്ത്തനം ആവര്

ത്തിക്കു�]

 5. Approve പചയ്തു �ഴിഞ്ഞാല് വിവരം അകേ!ക്ഷ�പന അറിയിക്കു�.

KOOL APPLICANTS

Approve button Reject button



 STAGE III (PAYMENT) 

1. Teacher  Login  ല്  Eകേവശിക്കു�.  കേ�ാം  കേ!ജില്  നിന്നും  KOOL

REGISTRATION എന്ന ലിbില് ക്ലി3് പചയ്യു�.

2. സ്ഥാ!ന  കേമധാവി  Approve  പചയ്തു  �ഴിഞ്ഞാല്  രജികേസ്ട്രഷന്  സ്റ്റാറ്റസ്

APPROVED  എന്നായി  മാറിയിട്ടുണ്ടാകും.  അകേതാപ-ാNം  Pay  Online എന്ന

Fട്ടണും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകും.

3. തു-ര്ന്ന്,  Pay Online എന്ന Fട്ടണില് ക്ലി3് പചയ്യു�. തുറന്നുവരുന്ന ജാല�ത്തില്

നിന്നും Pay Now എന്ന Fട്ടണില് ക്ലി3് പചയ്യു�.

4. Fന്ധപNട്ട  Bank  Details  നല്�ി  Payment   ന-!-ി�ള്  പൂര്ത്തിയാ3ി

സമഗ്രയികേല3് തിരിപച്ചത്തു�.

5. ഇകേNാള്,  Pay  Online  എന്നതിനു  താപഴ   SUCCESS  എന്ന്

കേരഖപNടുത്തിയിരിക്കും.  Print  എന്നതിനു  താപഴ  നല്�ിയിരിക്കുന്ന  Eിന്റര്

ഐ3ണില് ക്ലി3് പചയ്ത്  Payment  Receipt  പന്റ കേ�ാNിപയടുത്ത് Eിന്റ്  പചയ്ത്

സൂക്ഷിക്കു�.

Pay Now

Printer icon
Payment SUCCESS

Status APPROVED Payment Button



NOTE: 
• Payment Receipt പന്റ കേ�ാNിപയടുത്ത് Eിന്റ് പചയ്ത് സൂക്ഷിക്കു�.
• ക്ലാസ്സ് തു-ങ്ങുന്നതുമായി Fന്ധപNട്ട നിര്കേWശങ്ങള് രജിസ്റ്റര് പചയ്ത ജില്ലയില് നിന്നും

ലഭ്യമാകും.
• ഓണ്കൈലനായി !ണമി-!ാ-്  ന-ത്തുകേമ്പാള് സാകേbതി� ത�രാറാമൂലം ന-!-ി ക്രമം പൂര്

ത്തിയാ3ാന്  �ഴിയാപത  വന്നാല്   Fാb്  അപ3ൗണ്ടില്  നിന്ന്  !ണം  പഡFിറ്റ്
പചയ്തിട്ടുകേണ്ടാ എന്ന് !രികേശാധിച്ച് ഇപല്ലbില് മാത്രപമ രണ്ടാമത് !ണം അ-കേ3ണ്ടതുള്ളൂ.

• ഓണ്കൈലനായി !ണമി-!ാ-് ന-!-ി ക്രമം പൂര്ത്തിയാ3ാന് �ഴിയാപത വരി�യും Fാb്
അപ3ൗണ്ടില്  നിന്ന്  !ണം  പഡFിറ്റ്  പചയ്യു�യും  പചയ്തിട്ടുപണ്ടbില്  കേ!യ് പമന്റ്
സ്ഥിരീ�രിക്കുന്നതിന് പവF് കൈസറ്റില് നിര്കേWശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേ!ാപല ഇപമയില് വഴികേയാ
മകേറ്റപതbിലും കേ�ാണ്-ാക്റ്റ് രീതിയികേലാ കൈ�റ്റ് ഓ/ീസുമായി Fന്ധപNടു�.

• ഒരി3ല് ഉ!കേയാക്താവ് രജിസ്റ്റര് പചയ്യു�യും ഓണ്കൈലന് കേ!യ് പമന്റ് കേഗറ്റ് കേവ വഴി /ീസ്
അ-ക്കു�യും  പചയ്താല്  ഒരു  സാ�ചര്യത്തിലും  ഇ-!ാ-്  റWാ3ാകേനാ  !ണം  റീ/ണ്ട്
പചdാകേനാ �ഴിയില്ല. 

• ഏപതbിലും അകേ!ക്ഷ�ന് നിര്കേWശിച്ചതിലും കൂടുതല് /ീസ് അ-ച്ചതായി �പണ്ടത്തു�യും
Eസ്തുത  അകേ!ക്ഷ�നില്  നിന്ന്  അകേ!ക്ഷ  ലഭിക്കു�യും  പചയ്താല്  Eസ്തുത  തു�
അ3ൗണ്ട്സ് ഡിNാര്ട്ട്പമന്റില് നിന്നുള്ള !രികേശാധനയ്ക്ക് കേശഷം  കേ!യ് പമന്റ് കേഗറ്റ് കേവ വഴി
റീ/ണ്ട് പചയ്യുന്നതാണ്.

• റീ/ണ്ടികേനാ ചാര്ജ് Fാ3ിപന  ഉള്ള പക്ലയിമു�പളാന്നും ഒരു ഉ!കേയാക്താവും കേ!യ് പമന്റ്
കേസവന ?ാതാവിന് നല്�ാന് !ാ-ില്ല.


