
Transfer Cert if icate

TC Number 
Admission No
Name of school
കടിയെട േപര്

Whether the school is government aidedor recognized school
പാഠശാല ഗനണെമനറ് വകേയാ എയിഡേഡാ അംഗീകാരം സിദിചിടളേതാ എന് 

Name of Pupin.
കടിയെട േപര്

Name of parent/Guardian and relationship of the pupil to the guardian
പിതാവിെന  രകിതാവിെന േപരം കടിയമായള ബനവം

Identification Marks if any 
വിദയാരതിെയ തിരിചറിയാനള അടയാളങള എെനങിലം ഉെണങില അവ

Nationality
േദശം

Religion 
മതം

Whether the candidate  belongs  to   Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes or Other Backward Communities or whether he 
is  a  convert  from Scheduled Castes or Scheduled Tribes 
വിദയാരതി പടിക ജാതിയിേലാ പടിക വരഗതിേലാ മറ് പിേനാക സമദായതിേലാ 
െപടവേനാ പടിക വരിഗതില നിേനാ പരിവരതനം െചയവേനാ എന്

Date of Birth according to Admission Register (in words)
അഡിഷന രജിസര അനസരിചള ജനന തിയതി    അകരതില

Standard in which the pupil was last enrolled (in words)
പാഠശാല വിടന അവസരതില പഠിചിരന കാസ്   അകരതില

Date of admission or promotion to that standard 
ആ കാസിേലക് പേവശനം െകാടത തിയതി

Whether qualified for promotion to a higher standard
പഠിചിരന കാസില നിന കയറതിന് അരഹതയേണാ എന്

Whether the pupil has paid all the fees due to the school
അടേയണ ഫീസ് മഴവന അടചിടേണാ എന്

Whether the pupil was in receipt of fee concession
വിദയാരതിക് ഫിസ് സൗജനയം ലഭിചിടേണാ എന്

Date of the pupil's last attendance at school
വിദയാരത പാഠശാലയില ഹാജരായ അവസാന തിയതി

Date on which the name was removed from rolls
രജിസറില നിനം േപര് നീകെപട തീയതി

Date of application for certificate
സരടിഫിേകറിന് അേപകിച തീയതി

Date of issue of certificate
സരടിഫിേകറ് െകാടത തീയതി

Reasons for leaving
സരടിഫിേകറ് മലം വിടാനള കാരണം

School to which pupil intends proceeding
സരടിഫിേകറ് മലം േചരാനേദശികന സള

Date of last successful vaccination
ഒടവില വിജയകരമായി വസരിക്  കതിെവച തീയതി

Number of school days up to date
ആകപാെട അനവെരയള സാദയായ ദിവസങള

Number of school days pupil attended
വിദയാരതി ഹാജരായ ദിവസങള

Headmaster/ Headmistress
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