
TC Number 15/36396/2022

Admission No 1694

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

CHRIST CHURCH VIDYAPITH

Whether the school is government aided or recognized school
പാഠശാല ഗവണെ്മ  ്വകേയാ, എയിഡേഡാ, അംഗീകാരം സി ി ി േതാ എ ്

Unaided Recognised

Name of pupil
വിദ ാര് ി െട േപര്

MEBIN MATHEW

Name of parent/Guardian and relationship of the pupil to the guardian
പിതാവിെ /ര കര് ാവിെ  േപ ം വിദ ാര് ി മാ  ബ ം

MATHEW THOMAS, Father

Identification Marks if any
വിദ ാര് ിെയ തിരി റിയാ  അടയാള ള ്എെ ി ം ഉെ ില ്അവ

,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Christian-ORTHODOX

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
വിദ ാരഥ്ി പ ിക ജാതിയിേലാ പ ിക വ൪ ിേലാ മ  പിേ ാ  സ ദായ ിെലാ
െപ വെനാ, പ ിക വരഗ് ില ്നിേ ാ മതപരിവര് നം െച വേനാ എ ്

General

Date of Birth according to Admission Register (in words)
അ ിഷന് രജി ര ്അ സരി  ജനന ീയതി (അ ര ില)്

29/05/2010 Twenty nine May Two thousand ten

Standard in which the pupil was last enrolled (in words)
പാഠശാല വി  അവസര ില ്പഠി ി  ാ  ്(അ ര ില)്

Sixth Standard

Date of admission or promotion to that standard
ആ ാസിേല  ് േവശനം െകാ  തീയതി

01 June 2021

Whether qualified for promotion to a higher standard
പഠി ി  ാ ിലന്ി  കയ ിന് അരഹ്ത േ ാ എ ്

Yes

Whether the pupil has paid all the fees due to the school
അടേ  ഫീസ ് വന് അട ി േ ാ എ ്

Yes

Wheteher the pupil was in receipt of fee concession
വിദ ാര് ി  ്ഫീസ ്സൗജന ം ലഭി ി േ ാ എ ്

No

Date of the pupil's last attendance at school
വിദ ാരഥ്ി പാഠശാലയില ്ഹാജരായ അവസാന തീയതി

31 March 2022

Date on which the name was removed from rolls
രജി റില ്നി ം േപര ്നീ െ  തീയതി

11 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

10 May 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

11 May 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

REQUEST

School to which pupil intends proceeding
സര് ിഫി  ലം േച വാ േ ശി  ള്

S V H S Cheriyanad

Date of last successful vaccination
ഒ വില ്വിജയകരമായി മ രി  ് ിെവ  തിയതി

Number of school days up to date
ആക ാെട അ വെര  സാ ായ ദിവസ ള്

200

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

175

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate


