
REGISTERED USER 
(രജി ർ െചയ ഉപേയാ ാവ്) 

Registered User 

Already have a permanent account (Student ID)? 

If you have a Student ID, Sign in with User id and password. 

After Sign in 

1) You Can apply to a Course/Screening Test 

2) Access our resources 

രജി ർ െചയ ഉപേയാ ാവ് 

നി ൾ ് ിരമായ ഒരു അ ൗ ് ഉെ ിൽ (നി ൾ ് ഒരു ുഡൻറ് 

ഐഡി ഉെ ിൽ) ഐഡിയും പാസ് േവർഡും ഉപേയാഗി ് േലാഗ്ഇൻ െച ുക. 

േലാഗ്ഇൻ െചയതിന് േശഷം 

1) നി ൾ ് േകാ ്/ ീനിംഗ് െട ിന് അേപ ി ാം. 

2) ഞ ളുെട മ ് ഓൺൈലൻ േസവന ളും ലഭ മാകും. 

Forgot password? 

You can reset your password. (use the option ‘Reset Password via email’ in login window) 

പാസ് േവർഡ് മറെ ിൽ? 

നി ളുെട പാസ് േവർഡ് പുനഃസ മാ ു തിനു  സൗകര ം ലഭ മാണ.് 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEW USER 
(പുതിയ ഉപേയാ ാവ്) 

New User 

If you are a new user (didn’t have a Student ID), register by entering your details. Mere 

registration will not make you eligible for any course / screening test. You must login to your 

account with Student ID & Password then Apply for the Course / Screening test and confirm it. 

പുതിയ ഉപേയാ ാവ് 

നി െളാരു പുതിയ യൂസർ ആെണ ിൽ ( ുഡൻറ് ഐഡി ഇെ ിൽ) 

ആവശ മായ വിവര ൾ നൽകി രജി ർ െച ുക. രജിേ ഷൻ െചയാൽ  

മാ തം ഒരു േകാ ്/ ീനിംഗ് െട ിന് േയാഗ ത ലഭി ി . രജിേ ഷന് േശഷം 

ുഡൻറ്ഐഡിയും പാ ് േവർഡും ഉപേയാഗി ് നി ളുെട അെ ൗ ിൽ 

േലാഗിൻ െചയ് േകാ ്/ ീനി ് െട ിന് അേപ ി തിനുേശഷം കൺേഫം 

െചേ താണ.് 

1. New Users 

Click "Register" Tab at the top of the home page / 

Click https://brilliantpala.in/support/?dr=register&inc=register and fill out the form and submit 

it.After successful submission of the data, User ID and password will be generated 

 



 

 

 

 

Registered Users(Existing Users) 

Click "Login" Tab and Enter User id and Password to login to your existing account 



 

 

 

 

 

2. After login using the User Id and Password generated, Click ”Apply to Screen 
Test” or “Apply to Courses” as you wish from the side menu of dashboard 
page. 

 

 

 

 

3. After Applying for Screening Test or Courses the application will be only 
considered after payment has being successfully done 



 

 

4. Hall Ticket can be downloaded from our website 3 days before the 
test if the application is successfully submitted with payment 

 

 

 

 


