
 

 

DUPLICATE TRANSFER CERTIFICATE 
TC No.: 19091009951148 
Academic year: 2019-2020 

VIDYA SANSKAAR INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL 
Machohalli Gate, Behind Pooja Hospital 

MACHO HALLI /, NORTH1 / ಉತ್ತ ರ-1, BENGALURU U NORTH / ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತ ರ, KARNATAKA- 560091 
SCHOOL TRANSFER CERTIFICATE 

 1. Admission No./ಪ್ರ ವೇಶ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖೆ್ಯ   14. Standard in which the student is studying at the time of 
leaving the School / 

 ಶಾಲೆ ಬಿಡುವಾಗ ವಿದೆಾ ರ್ಥಿ ಓದುತಿತ ದ್ದ  ತ್ರಗತಿ 

  Class 9 

 2. Cumulative Record No. / Enrollment No./ 

      ಸಂಚಿತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖೆ್ಯ  

      028050169 

 15.Student opted Subject's /ಹೈಯರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಶಿಷ್ೆ  

ಸಂದ್ರ್ಿದ್ಲಿ್ಲ  ಬಡ್ತತ  

a) Languages Studied / ಎ) ಅಧೆ್ ಯನ ಮಾಡ್ತದ್ 

ಭಾಷೆ ENGLISH, HINDI, KANNADA 

b) Elective Studied / ಬಿ) ಅಧೆ್ ಯನ ಮಾಡ್ತದ್ ಐಚಿಿ ಕ 

ವಿಷ್ಯಗಳು 
  MATHEMATICS ,SOCIAL SCIENCE ,SCIENCE 

 3. Date of Admission to School / ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾದ್ 

ದಿನೆಂಕ 

       01-Jun-2010 

 4. Name of the Student in full / ವಿದೆಾ ರ್ಥಿಯ ಪೂಣಿ 

ಹೆಸರು 

      N DARSHAN 

 16. Medium of Instructions / ಬೋಧ್ನ ಮಾಧೆ್ ಮ        

English / ಇೆಂಗಿ್ ೋಷ್ 

 5. Sex / ಲ್ಲೆಂಗ 

      Boy / ಪುರುಷ್ 

 17. Whether the Student has paid all the fees due to School? / 

ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಶುಲ್ಕ ಗಳನ್ನು  ವಿದೆಾ ರ್ಥಿಯು ಪಾವತಿ 

ಮಾಡ್ತದಾದ ನೆಯೇ 

      YES 

 6. Nationality / ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯತೆ 

      Indian / ಭಾರತಿೋಯ 

 18. Fee Concession, if any (Nature and period to be specified) / 

ಶುಲ್ಕ  ವಿನಯಿತಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ದ ಲಿ್ಲ  (ಸವ ರೂಪ್ ಮತ್ತತ  

ಅವಧಿಯನ್ನು  ನಿಧಿಿಷ್ಟ ಪ್ಡ್ತಸತ್ಕಕ ದುದ )        

 7. Religion / ಧ್ಮಿ Caste / Caste_Kannada 
  Hindu / ¿¿¿¿¿    / 

 19. Scholarship if any (Nature and period to be specified) / 

ವಿದೆಾ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ದ ಲಿ್ಲ (ಸವ ರೂಪ್ ಮತ್ತತ  

ಅವಧಿಯನ್ನು  ನಿಧಿಿಷ್ಠ ಪ್ಡ್ತಸತ್ಕಕ ದುದ )       

 8. Name of the Father / ತಂದೆಯ ಹೆಸರು 

      NANJUDAIAH N 
 20. Whether Medically Examined or not /ವೈದೆ್ ಕಿೋಯ ಪ್ರೋಕೆ್ಷ  

ಮಾಡಲಾಗ್ದೆಯೇ /ಇಲಿ್ವೇ       YES 

 9. Name of the Mother / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು 

      PRIYA NANJUNDAIAH 
 21. Month of student last attendance at the School / ಶಾಲೆಗೆ 

ವಿದೆಾ ರ್ಥಿಯು ಕಡೆಯ ಬಾರ ಹಾಜರಾಗ್ದ್ದ  ದಿನೆಂಕ/ ತಿೆಂಗಳು 

      19-Sep-2019 

 10. Whether the candidate belongs to Schedule 
      Caste or Schedule Tribe? / 

      ವಿದೆಾ ರ್ಥಿಯು ಪ್ರಶಿಷ್ಠ  ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಿಷ್ಠ  

ವಗಿಕ್ಷಕ  ಸೇರದ್ವನಗ್ದಾದ ನೆಯೇ 

  General / ಜನರಲ್  / 

 22. Date on which the application for the Transfer Certificate was 

received / ವರ್ಗಿವಣೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಕ್ಕಕ ಗ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು  

ಸ್ವ ೋಕರಸ್ದ್ ದಿನೆಂಕ        

20-Sep-2019 

 11. Whether qualified for promotion to a Higher Standard? 

/ ಮೆಂದಿನ ತ್ರಗತಿಗೆ ಉತಿತ ೋಣಿಗೊಳಿಸಲು 

ಅರ್ಿನಗ್ದಾದ ನೆಯೇ 
      NO 

 23. Number of School Days up to the date of leaving in academic 

year / ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ  ದಿನೆಂಕದ್ವರೆಗ್ನ ದಿನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ  

 12. Student Date of Birth / ವಿದೆಾ ರ್ಥಿಯ ಹುಟ್ಟಟ ದ್ ದಿನೆಂಕ 

(ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ) 
      22-NOV-2004 

 24. Number of School Days the student attended in academic year 

/ ವಿದೆಾ ರ್ಥಿಯು ಹಾಜರಾಗ್ದ್ದ  ಶಾಲೆಗಳ ದಿನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ  

 13. Place / ಸಧ ಳ : MACHO HALLI / 

      Taluka / ತಾಲಿ್ಲಕು : NORTH1 / ಉತ್ತ ರ-1 

      District / ರ್ಜಲಿೆ  : BENGALURU U NORTH / ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉತ್ತ ರ 

 25. Character and Conduct / ನಡತೆ ಮತ್ತತ  ಚಾರತ್ರ ೆ         

 Good 

 
 Date of Entry: _________________                                           Date of Issue: ___________________________ 

 

    Data Entry Operator Sign: _________________                                          Headmaster Sign: ________________________ 

School 

Seal 


