
TC Number 423/23944/2022

Admission No 460

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ABHINAV P V

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

VINEESH P G , Father

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

A BLACK MOLE ON THE LEFT SIDE OF FACE,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-ARAYA

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 ്

OEC

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

27/04/2006 Twenty seven April Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

14 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

207

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 446/23944/2022

Admission No 462

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ABHINAV SREEJITH

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

SREEJITH K D, Father

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

A BLACK MOLE ON NEAR CHEEKS,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

15/01/2007 Fifteen January Two thousand and seven

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

24 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

207

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 424/23944/2022

Admission No 1001

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ABHIRAM SUKESH

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

SUKESH K R, Father

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

A BLACK MOLE ON RIGHT SIDE OFTHE FOREHEAD,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

23/06/2006 Twenty three June Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

14 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

195

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 425/23944/2022

Admission No 1258

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ABHISHEK P S

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

SURAJ P R, Father

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

A BLACK MOLE ON RIGHT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

20/07/2006 Twenty July Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

14 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

206

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 426/23944/2022

Admission No 550

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ADHITHYAN K B

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

BAHULEYAN, Father

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

A BLACK MOLE ON LEFT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-araya

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 ്

OEC

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

01/05/2006 One May Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

14 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

189

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 467/23944/2022

Admission No 463

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ADITHYAN V V

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

VIJESH V B, Father

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

A BLACK MOLE ON LEFT EAR,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

25/08/2006 Twenty five August Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

27 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

192

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 471/23944/2022

Admission No 464

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ADWAITH SIVA C S

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

SIVARAMAN C V, Father

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

BLACK MOLE ON THE LEFT HAND SHOULDER,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

03/03/2006 Three March Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

27 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

200

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 456/23944/2022

Admission No 486

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

AKSHAYA C G

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

GIREESH C N, Father

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

A BLACK MOLE ON FACE,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-araya

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 ്

OEC

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

19/12/2005 Nineteen December Two thousand and five

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

25 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

207

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 448/23944/2022

Admission No 519

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

AMITH ANILKUMAR

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

ANILKUMAR T R, Father

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

A BLACK MOLE ON LEFTTHUMB,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

26/07/2006 Twenty six July Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

24 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

198

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 468/23944/2022

Admission No 1058

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ANAMIKA GIRISH

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

GIRISH K.S, Father

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

A BLACK MOLE ON THE RING FINGER OF RIGHT
HAND,A BLACK MOLE ON THE LITTLE FINGER OF
RIGHT HAND

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

19/08/2006 Nineteen August Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

27 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

207

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 433/23944/2022

Admission No 563

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ANAMIKA M S

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

SUNIL M S, Father

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

BLACK MOLE ON THE RIGHT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-THIYYA

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 ്

OBC

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

11/04/2006 Eleven April Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

16 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

202

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 457/23944/2022

Admission No 510

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ANANYA P V

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

VINOD P R, Father

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

A BLACK MOLE ON LEFT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-arya

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 ്

OEC

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

25/10/2006 Twenty five October Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

25 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

202

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 434/23944/2022

Admission No 547

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ARADHANA N J

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

N M JAYAPRAKASH, Father

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

A BLACK MOLE ON THE RIGHT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-VISWAKARMA

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 ്

OBC

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

09/08/2006 Nine August Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

16 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

191

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 435/23944/2022

Admission No 490

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ARDRA DAS

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

DASAN C N, Father

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

A BLACK MOLE ON LEFT EYE,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-araya

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 ്

OEC

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

22/08/2006 Twenty two August Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

16 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

207

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 437/23944/2022

Admission No 1000

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ARDRA P P

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

PRAMOD P P, Father

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

BLACK MOLE ON THE LEFT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

29/01/2006 Twenty nine January Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

16 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

198

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 436/23944/2022

Admission No 491

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

ASWATHY ANILKUMAR

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

ANIL KUMAR M A, Father

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

A BLACK MOLE ON THE RIGHT CHEEK,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-NAIR

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)്

08/12/2006 Eight December Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

16 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

205

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 458/23944/2022

Admission No 1901

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

AVANI K S

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

SUDHEER K S, Father

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

A POCK MARK ON RIGHT CHIN,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

28/10/2006 Twenty eight October Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

25 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

208

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 438/23944/2022

Admission No 546

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

M BHADRA SUNIL

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

SUNIL M S, Father

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

A BLACK MARK ON THE LEFT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-dheevara

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 ്

OEC

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

13/03/2006 Thirteen March Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

01 July 2022

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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

16 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

208

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 459/23944/2022

Admission No 468

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

BHOOMIKA SATHEESAN K

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

K G SATHEESAN, Father

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

A BLACK MOLE ON LEFT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-araya

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 ്

OEC

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

23/06/2006 Twenty three June Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

25 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

207

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 449/23944/2022

Admission No 467

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

CHANDRAMAHADEV M S

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

SOMASUNDARAN M K, Father

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

A BLACK MOLE NEAR THE LEFT SIDE OF NOSE,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-EZHAVA

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 ്

OBC

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

07/11/2005 Seven November Two thousand and five

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

24 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

206

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate



TC Number 439/23944/2022

Admission No 515

Name of school
പാഠശാല െട േപര്

SRI SAI VIDYA BHAVAN

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

DEVANANDA K R

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

RAMESH K U, Father

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

BLACK MOLE ON RIGHT HAND,

Nationality
േദശം

Indian

Religion
മതം

Hindu-THIYYA

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 ്

OBC

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

28/08/2006 Twenty eight August Two thousand and six

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

Tenth Standard

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

02 May 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

19 May 2022

Date of application for certificate
സര് ിഫി ിന് അേപ ി  തീയതി

09 June 2022

Date of issue of certificate
സര് ിഫി ിന് െകാ  തീയതി

20 June 2022

Reasons for leaving
സര് ിഫി  ലം വിടാ  കാരണം

COURSE COMPLETE

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

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

212

Number of school days pupil attended
വിദ ാരഥ്ി ഹാജരായ ദിവസ ള്

176

Headmaster/Headmistress
െഹ ാസ ് ൪/െഹ ി ്

Transfer Certificate


