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Whether the school is a Govt,Aided or Recognised School

വിദ�ാ� �ിയെട േപര � ് (വലിയ അ�ര�ി�  )

TRANSFER CERTIFICATE

Ranjith Kumar A.K

Name of parent/guardian and relationship of the pupil to the guardian

ര�ക� �ാവിെ� േപ�ം വിദ�ാ� ഥിയമായ�  ബ വം  � � �

Religion  and Community ( മതവം ജാതിയം  � � )

Date of birth according to Admission Register (in figures and  words)

അഡമിഷ% റജിസ�  അ(സരി)� ജനന തി+തി ് , �

Standard in which the Pupil was last enrolled (In words)

വിദ�ാലയം വിട- അവസര�ി�  പഠി)ി�- ക/ ാസ  � 0 ്

Date of admission or promotion to that standard

ആ ക/ ാസിേല2  3േവശനം െകാട� തി+തി 0 ് �

Whether qualified for promotion to a higher standard
പഠി)ി�- ക/ ാസി� നി5ം കയ6�ിന അ� ഹതയേ8ാ എ- 0 ് ്�

Whether the Pupil has paid all thefees due to the school

അടേയ28 ഫീസ  മഴവ% അട)ചി>േ8ാ എ- ് ് ് ്� � �
Whether the Pupil was in reciept of fee concession

വിദ�ാ� �ി2 ഫീസ  സൌജന�ം ലഭി)ി>േ8ാ എ- ് ് ്�

      ---

Date of Pupil's last attendance at School
വിദ�ാ� �ി വിദ�ാലയ�ി�  ഹാജരായ അവസാന തി+തി 

Date on which the name was removed from rolls

രജിസറി�  നി5ം േപര നീ2ം െചയത തീ+തി , ് ്

Number of working days upto the date

ആകAാെട അ5വെരയ� സാധ�ായ ദിവസCD  �

Number of working days the Pupil attended

വിദ�ാ� �ി ഹാജരായ ദിവസCD  

Date of application for certificate

സ� >ിഫി26ി( അേപ�ി) തീ+തി 

Date of issue of the certificate

സ� >ിഫി26 െകാട� തീ+തി ് �

Reason for leaving 

സ� >ിഫി26 മലം വിദ�ാലയം വിടവാ(� കാരണം് F �

School to which the Pupil intends proceeding
സ� >ിഫി26 മലം േച�വാ% ഉേHശിI- വിദ�ാലയം ് F

Date of last successful vaccination

ഒടവി�  വിജയകരമായി മസരി K�ിവ) തീ+തി � F

Identification marks of student if any

വിദ�ാ� �ിെയ തിരി)റിയാ(� അടയാളCD  

Place

Date

Signature of Head of Instituition with Seal

സ ാപന േമലധികരിയെട ഒAം സീലംM � � �

TC No 1ADMISSION No

Name of School

Name of Pupil (In Block Letters)

Nationality

Whether the candidate belongs to Scheduled Castes or Sceduled Tribes 
or Other Backward Communities or whether he is a convert from 
Scheduled Castes or Scheduled Tribes

Indian

01/01/2012

First  January Two Thousand Twelve

സNളിെ� േപര് ്

സND ഗവ് ,എയിഡഡ്,അംഗീകാരം ഉ�ത എ-് ്

(േദശം)

വിദ�ാ� �ി പ>ിക ജാതിയിേലാ പ>ിക വരഗ�ിേലാ മ6 പിേ-ാ2് �
 വിഭാഗ�ിേലാ െപ>യാേളാ എ-്
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