ലിസി ക

ോകേജ് ഓഫ് അലലഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്

(formerly ക ോകേജ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ലക ോറട്ടറി മെ ക
്
ോേജി, ലിസി
മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എജയൂകക്കഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷൻസ്)
എറണോ
പ ഞ്ഞ ക
കേല്റ

ോകേജിന്

ുേം

ീഴിലുള്ള BSc MLT ക

ോഴ്ിസ ന്

അകേക്ഷിക്കുകപോൾ ശ്രദ്ധികക്കണ്ട േോർഗനിർകേരങ്ങൾ
* അകേക്ഷ

ൾ ഓൺലല

ോയി സെർപ്പിക്കോൻ 29-05-2019, 3.00 pm െുതൽ

സോധിക്കുന്നതോണ്.
* ഓൺലലൻ വഴി അകേക്ഷ
2019.

ൾ സെർപ്പിക്കോവുന്ന അവസോ

* 2019-2020 വർഷകേക്കുള്ള BSc MLT ക
എന്ന മവ

ല
്
സറ്റിൽ

തീയതി 30-06-

ട ് www.limen.in
ോഴ്ിസ ൻ്്മറ ക്േോസ്മേക്്സ

ിന്നുും ലഭിക്കുന്നതോണ്.

* അകേക്ഷ േൂരിപ്പിക്കുന്നതി ് െുൻേോയി അകേക്ഷോർത്ഥി ൾ BSc MLT
ക ോഴ്ിസ ൻ്്മറ ക്േോസ്മേ ്റ്റ്സിൽ േറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ിർകേശങ്ങൾ െുഴുവ
വോയിച്ചു െ

ട ്
ോഴ്ിസ ൻ്്മറ ക്േോസ്മേക്്സ

സ്സിലോക്കിയിരിക്കണും (BSc MLT ക

www.limen.in എന്ന മവ

ല
്
സറ്റിൽ

ുും

ിന്നുും ലഭിക്കുന്നതോണ്.)

അകേക്ഷോകഫോറം ഓൺലലനോയി സേർപ്പിക്കുന്നതിന് നോലു
ഘട്ടങ്ങൾ ആണുള്ളത്:
1. അകേക്ഷ ഫീസ് അെക്കു
2. ഞങ്ങേുമെ മവ

ല
്
സറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ മെയ്യു

3. അകേക്ഷ കഫോും ഓൺലല

ിൽ േൂരിപ്പിച്ചു സെർപ്പിക്കു

4. േൂരിപ്പിച്ച അകേക്ഷ കഫോും ്േി
ക

ോപ്പി

ൾമക്കോപ്പും ക

്റ് എെുേു സർട്ടിഫിക്കറ്റു

ോകേജ് ഓഫീസിൽ എേിക്കു

.
േുമെ

.

അകേക്ഷ ഫീസ് അടക്കോൻ ഹെകേണ്ടത്:
ഡിഡി ആയോണ് അകേക്ഷ ഫീസ് അെക്കുന്നമതങ്കിൽ: ഏമതങ്കിലുും
ിന്ന് DD (Rs 650/-), ക

ോകേജ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ലക

ോറട്ടറി മെ

payable at Ernakulam എന്ന കേരിൽ െോറോവുന്നത് എെുക്കു

ോങ്കിൽ

ക
്
ോേജി

.

അമെങ്കിൽ
Net banking / മ്

ഡിറ്റ്

ോർഡ് എന്നിവ ഉേകയോഗിച്ചോണ്

ഫീസ് അെക്കുന്നമതങ്കിൽ, തോമഴ േറയുന്ന

ിങ്ങൾ അകേക്ഷ

ോരയെോണ് േിന്തുെകരണ്ടത്:

-

www.limen.in എന്ന മവ

ല
്
സറ്റിൽ NEWS & ANNOUNCEMENT

VIEW ALL എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് മെയ്യു
-

ു തോമഴ

.

അവിമെ Click here to pay application fee for BSc MLT എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക്
മെയ്യു

.

-

സൗേ് ഇന്തയൻ

-

ഈ കേജിമല

-

Transaction വിജയ

ോങ്കി

്മറ FEEBOOK കേജ് തുറന്നുവരുും.

ിർകേശങ്ങൾ അ

ുസരിച്ചു RS 650 അെക്കു

രെോയി േൂർേിയോക്കുകപോൾ സ്്
ഡീമറ്റയിൽസ് ്േി ്റ് മെയ്തു സൂക്ഷിക്കു .

ീ

.
ിൽ വരുന്ന

ഹെബ്ലസറ്റിൽ കേര് രജിസ്റ്റർ ഹെേോൻ കെണ്ടത്:
[രജിസ്റ്റർ മെയ്യോ

ോയി ഞങ്ങേുമെ മവ ല
്
സറ്റികലക്ക് ്േകവശിക്കുും െുൻേ്
തോമഴ േറയുന്ന ോരയങ്ങൾ ല വശും ഉമണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുേു : ശരിയോയ
ഒരു ഇമെയിൽ അ്ഡസ് (സവന്തെോയ ഇമെയിൽ ഇെോേ േക്ഷും ഇമെയിൽ
ഐഡി സവന്തെോക്കു ); സവന്തും േോസ്സ്കേോർട്ട് ലസസ് കഫോകട്ടോ അേ്കലോഡ്
മെയ്യണും (JPEG കഫോർെോറ്റിൽ 50 kb യിൽ ൂെോേതുും 200 x 150 px
വലുപ്പേിലുള്ളത്; ഡിഡി യുമെ ഡീമറ്റയിൽസ് or സൗേ് ഇന്തയൻ
ോങ്ക്
FEEBOOK ഇൽ ലേസ അെച്ചകപ്പോൾ എെുേ ്േി ്റൗട്ട്]
െു

േിൽ മ

ോെുേിരിക്കുന്ന

ോരയങ്ങൾ ല

വശും ഉമണ്ടന്നു

ഉറപ്പുവരുേിയോൽ,
-

www.limen.in എന്ന മവ

ല
്
സറ്റിൽ NEWS & ANNOUNCEMENT

VIEW ALL എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് മെയ്യു

ു തോമഴ

.

-

അവിമെ Click here to apply online for BSc MLT എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് മെയ്യു

-

തുറന്നു വരുന്ന കേജിൽ,

.

ിങ്ങേുെ email id, mobile phone number, date of

birth എന്നിവ േൂരിപ്പിച്ചു REGISTER
ിങ്ങേുമെ ഈമെയിലികലക്കു

ട്ടൺ ക്ലിക്ക് മെയ്യുകപോൾ,
ിങ്ങേുമെ applicant id ഉും password ഉും

എേുും.
-

െമറ്റോരു വിൻകഡോയിൽ

ിങ്ങേുമെ ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ മെയ്യു

.

ഞങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇമെയിൽ തുറന്നു applicant id ഉും password ഉും
തയ്യോറോക്കി വയ്ക്കു
-

ക

രമേ

കേോ

ു

.

ിങ്ങേുമെ ഡീമറ്റയിൽസ്

ൽ

ിയ കേജികലക്ക് വീണ്ടുും

. അവിമെ Return to the login page. Click Here എന്ന്

ോണുും.

അതിൽ ക്ലിക്ക് മെയ്യുകപോൾ, applicant id, password എന്നിവ
ൽ

ോ

ുള്ള സ്ഥലും

കലോഗിൻ മെയ്യു
-

ോണുും. അവിമെ ഇവ

ി

ിങ്ങൾ

.

ഈ കേജിൽ, ഡിഡി ആയോണ് അകേക്ഷ ഫീസ് അെച്ചമതങ്കിൽ,
ഡിഡി യുമെ ഡീമറ്റയിൽസ് (DD
ൽ

ു

അതി

പർ, Date, Issuing Bank എന്നിവ)

. അതെ, FEEBOOK വഴിയോമണങ്കിൽ, Transaction id യുമെ

അവസോ
-

ൽ

അഞ്ച് അക്കങ്ങേുും Transaction date ഉും

ു കശഷും NEXT STEP

ട്ടൺ ക്ലിക്ക് മെയ്യു

ൽ
.

ു

.

അകേക്ഷ കഫോം ഓൺലലനിൽ േൂരിപ്പിച്ചു സേർപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടേോണ്
ഇനി:
-

ഈ കേജിൽ

ിങ്ങേുമെ കേർസണൽ ഇൻഫർകെഷൻ

കെോദ്യങ്ങേോണുള്ളത്. അവമയെോും
ക്ലിക്ക് മെയ്യു
-

തുെർന്ന് വരുന്ന കേജിൽ,
NEXT STEP ക്ലിക്ക് മെയ്യു

ിങ്ങേുമെ
ൽക

് കശഷും, NEXT STEP

മ്മ്യൂണിറ്റി quota യുെോയി

ണ്ടത്. അത്

ൽ

ിയ കശഷും,

.

ിങ്ങേ്ക്ക് ഒരു ്േിവയു

്ശദ്ധകയോമെ അത് വോയിച്ചു ക
മതറ്റു

ോണോ

ോവുും.

ോക്കി, േൂരിപ്പിച്ച

ോരയങ്ങേിൽ

ൾ േറ്റിയിട്ടുമണ്ടങ്കിൽ, തിരുേോൻ, PREVIOUS STEP

്േസ് മെയ്യു
-

ുള്ള

അകപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കേജിൽ, ിങ്ങേുമെ അക്കോഡെി ് വിവരങ്ങൾ
ല്ോക
ുള്ളതോണ്. അവ ൽ ിയ കശഷും, NEXT STEP ്േസ് മെയ്യു .
അകപ്പോൾ

-

ിയതി

ോ

.

ന്ധമപ്പട്ട വിവരങ്ങേോണ്
-

ൽ

ൽ

ട്ടണിൽ

.

മതറ്റു

ൾ തിരുേി, എെോും ശരിയോമണന്നു ക ോധയും വന്നോൽ, Joint
Declaration ു തോമഴ ോണുന്ന Agree ക ോക്് സ tick മെയ്യു . അതി ു
കശഷും FINISH

ട്ടൺ ക്ലിക്ക് മെയ്യു

.

ിങ്ങേുമെ ഓൺലലൻ അകേക്ഷ കഫോെി

-

്മറ േൂരിപ്പിക്കൽ

േൂർേിയോയി.
* ഒറ്റയെിക്ക് ഓൺലല

ിൽ അകേക്ഷ കഫോും േൂരിപ്പിക്കണും എന്നിെ.

ിങ്ങേുമെ applicant id ഉും password ഉും ഉേകയോഗിച്ചു എകപ്പോൾ കവണമെങ്കിലുും
ഓൺലലൻ അകേക്ഷ കഫോെിൽ
േൂരിപ്പിക്കോും. അവസോ

യറി

കേജിമല FINISH

ിങ്ങേ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ
ട്ടൺ ക്ലിക്ക് മെയ്തോൽ േിന്നീെ്

എഡിറ്റ് മെയ്യോൻ സോധിയ്ക്കിെ.
*

ിങ്ങേുമെ ഈമെയിലിൽ

കഫോെി

്മറ ഒരു pdf ക

ഇമെയിൽ

ിങ്ങൾ േൂരിപ്പിച്ചു സെർപ്പിച്ച അകേക്ഷ

ോപ്പി

ിങ്ങേ്ക്ക്

ിങ്ങേുമെ inbox ഇൽ

ോണുന്നിമെങ്കിൽ, spam box തുറന്നു ക

തുെർന്ന് മെകയ്യണ്ട

ോരയങ്ങേുമെ ഒരു ലിസ്റ്റ്

േൂരിപ്പിച്ച അകേക്ഷ കഫോം ക
-

ിട്ടുും.

ഈമെയിലിൽ
ദ്ിവസേി
സയ

്സസ്സി

self attested ക

ോക്കു

ൂെി

. ഈ pdf file ഇൽ

ോണുും.

ോകേജ് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കൽ

ിട്ടിയ pdf ഫയൽ ്േി
ും ലിസി ക

്റ് മെയ്തു

ിശ്ചിത

ോകേജ് ഓഫ് അലലഡ് മെൽേ്

്മറ ഓഫീസിൽ ആവശയെോയ മസര്െിഫിക്കറ്റു
ോപ്പി

കേോമെോപ്പും രജികസ്റ്റഡ് തേോലോകയോ / ക

2019 ജൂലല അഞ്ചോും തിയതി 4.00 pm-

രികട്ടോ

് െുൻേോയി

എേികക്കണ്ടതോണ്.
ിങ്ങേുമെ േൂരിപ്പിച്ച അകേക്ഷ കഫോെി

ക

ോപ്പിയുും മസർട്ടിഫിക്കറ്റു

േുമെ ക

്മറ ്േി
ോപ്പി

്റ് മെയ്ത

േുും ഓഫീസിൽ

എേുന്ന േക്ഷും, അത് ഓഫീസിൽ എേിയതോയി

േുമെ

ോണിച്ചു

ിങ്ങൾക്കു ഒരു ഇമെയിൽ വരുും. ്േസ്ുത ത ഇമെയിൽ ലഭിക്കോേ
േക്ഷും,
സവീ

ിങ്ങേുമെ അകേക്ഷ ഞങ്ങേുമെ ഓഫീസിൽ

രിച്ചിട്ടിെ എന്നു െ

സ്സിലോകക്കണ്ടതോണ്. അേരും

സോെെരയങ്ങേിൽ, ഞങ്ങേുമെ ഓഫീസുെോയി കഫോണിൽ (0484
2755049 [രോവിമല 8 െണി െുതൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 4 െണി വമര])
ന്ധമപ്പട്ടു, അകേക്ഷ കഫോും ഇവിമെ എേിക്കോ
െേെി
* ലവ
സവീ

ൾ

ിങ്ങൾ സവീ

ികയോ, േൂർേിയോ

ോയി കവണ്ട

രികക്കണ്ടതോണ്.

ോമതകയോ ലഭിക്കുന്ന അകേക്ഷ

ൾ

രിക്കുന്നതെ.

റോങ്ക് ലിസ്റ്റി ്മറ ്േസദ്ധീ രണവുെോയി
ന്ധമപ്പട്ട ോരയങ്ങൾ, ക്േോസ്മേക്് ട
സിൽ വിശദ്െോയി ൽ ിയിട്ടുള്ളത് വോയിച്ചു െ സിലോക്കു .
അകേക്ഷകയോഹടോപ്പം സേർപ്പികക്കണ്ട അനുബന്ധ കരഖ
(ക

ോപ്പി

ൾ

ൾ േോശ്തം):

1. േോസ്സ്കേോർട്ട് ലസസ് കഫോകട്ടോ
2. കയോഗയത േരീക്ഷയുമെ െോർക്ക് ലിസ്റ്റ് (സവയും സോക്ഷയമപ്പെുേിയത്)
3. SSLC / 10 th ക്ലോസ്സിമല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജ

തിയതി കരഖമപ്പെുേിയ കേജ്,

സവയും സോക്ഷയമപ്പെുേിയത്)
4. DD -യുമെ ഒറിജി
5. ആധോർ

ൽ / ഓൺലല

ോയി ഫീസെച്ചതിൻ്്മറ രസീത്

ോർഡ്

ഫ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
6. ്െോൻസ്ർ
7. ക

റ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

8. സവഭോവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
9. ലെക്ഗഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആവശയമെങ്കിൽ)
10.

മ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

11. സുംവരണും മെയ്ത സീറ്റു
മതേിയിക്കുന്നതി
ക

ോപ്പി

( ഇെവ

ും കതെുന്നവർ അത്

ോവശയെോയ സർട്ടിഫിക്കറ്റി

്മറ സോക്ഷയമപ്പെുേിയ

ൾ സെർപ്പികക്കണ്ടതോണ്
വി

ോരി / റവ

യു അധി

സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്്മറ േ
12. മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്
മ

േിൽ ്േകവശ

ോരി

ൾ എന്നിവരിൽ

ിന്നുും ലഭിക്കുന്ന

ർപ്പ്)

മ
സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അഡ്ിഷൻ
സെയേു

ോണ്ടുവന്നോൽ െതിയോ

ുും)

