
ഒന മതല ഒമത വെരയള കാസകളിെല ടി സി  .   

(ഓരകക , വിവരങള കണേഫം െചെയങില മാതേമ ഒര കടിയെട ടി സി ഇഷയ െചയാന  
സാധിക ..വിവരങള കണേഫം െചയനതിനമമ് അവെന / അവളെട വിവരങള 
കതയമാെണന് ഉറപവരതണം . ടി .സി പിെനടകനതിന മമാണ് വിവരങളില പിശകകള 
കാണനെവനിരികെട , വിവരങള unconfirm െചയ കിടനതിനായി അതത് ജിലകളിെല 
ഐടി@സള മാസര െടയിനരമാെര സമീപികകയാണ് േവണത് .)

1. ടി.സി തയാറാകനതിനായി ആദയം സമരണ േപാരടലിേലക് േലാഗിന െചയക. 

2. തറന വരന േപജിന മകളിലള ടാബില നിനം class and divisions ല കിക് െചയക. 

3. ഇതില നിനം ടി.സി തയാറാേകണ കടിയെട കാസ്, ഡിവിഷന എന കമതില കിക് െചയ് 
തറകക. 

4. ആ കാസിെല മഴവന കടികളേടയം വിവരങള കാണാം. ടി.സി നലേകണ കടിയെട േപരിന 
േനെര Confirmed ആെണന് േനാകി ഉറപ വരതിയ േശഷം ടി.സി നലേകണ കടിയെട േപരില 
കിക് െചയക. ആ കടിയെട മഴവന വിവരങളം അടങിയ േപജ് തറന വരന. 

 
5. കടിയെട േപരിന മകളില വലതവശതകാണന Issue TC യില കിക് െചയക. 

6. കിടന േപജിെല TC Number ന േനെര School Code/TC No/2014 എന കമതില കാണാന 
കഴിയം. നടവില കാണന TC No ല ഇനി നലകിതടേങണ നമര ആയിരികണം വേരണത്. 
അതായത് സളില നിനം ഏറവെമാടവില നലകിയ ടി.സിയിെല നമര 167 ആെണങില ഇവിെട 
നലേകണത് 168 ആയിരികണം. അേപാള TC Number ഇങെനയായിരികം School 

Code/168/2014 കാണക. 

7. Whether Qualified for Promotion എനതിന് േനെര കാസ് പേമാഷന് അരഹത േനടിയ 
കടിയാെണങില Yes എനം അെലങില No എനം നലകക. 

8. Whether the pupil was in receipt of Fee Concession എനതിന േനെര ഫീസ് ഇളവ് ലഭികന 
കടിയാെണങില Yes എനം അെലങില No എനം നലകക. 

9. Date of Pupils Last attendance to School എനതിന േനെര കടി ഏറവം ഒടവില ഹാജരായ 
പവതി ദിവസവം നലകക. 

10.Date of admission or Promotion to that Standard എനതിന േനെര കടിക് പേമാഷന് 
നലകിയ തീയതി നലകക. 

11.Date on which the name was Removed from Rolls എനതിന േനെര അഡിഷന േറാളില 
നിനം കടിെയ Remove െചയന തീയതി േചരകക. 
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12.Date of application for Certificate എനതിന് േനെര കടിയെട ടി.സികായി അേപക നലകിയ 
തീയതി േചരകക. 

13.Date of issue of certificate എനതിന േനെര ടി.സി നലകന തീയതി േചരകക. 

14.Reason for leaving ന േനെരയള േപാപ്അപ് െമനവില നിനം Request ഓ Higher studies ഓ 
തിരെഞടകാം. 

15.േമലപറഞ പകാരം Request/Higher Studies തിരെഞടത കഴിഞാല അതിന കീഴിലായി 
പതിെയാര വരി ദശയമാകനത് കാണാം. ഈ േകാേമാ േബാകിനളില െപാതവിദയാഭയാസ 
വകപിന് കീഴില വരന School കളിേലകാണ് ടി.സി നലേകണെതങില From database 

എനത് തിരെഞടത് Revenue district, educational district, Sub district, School എനിവ 
പടിപടിയായി െസലക് െചയക. 

16.െപാതവിദയാഭയാസ വകപിന് കീഴില വരന School കളിേലകല കടി ടി.സി വാങി 
േപാകനെതങില േകാേമാ േബാകില നിനം Other തിരെഞടത് Destination school name 

ആയി ഏത് സളിേലകാേണാ ടി.സി വാങനത്; ആ സളിെന േപര് എനര െചയക. 

17.Number of school days up to date , Number of school days pupil attended ഇവ നലി താെഴ 
കാണന Issue TC യില കിക് െചയക. 

18.വരന വിനേഡായില Print TC യില കിക് െചയക. 

19.തറന വരന േപജിെല print ല കിക് െചയ് പിന് എടകാം. അെലങില print to file െകാടത് 
pdf ആയി േസവ് െചയക. എഴതിതയാറാകിയിരന ടി.സിക പകരം സമരണയില െചെയടത 
ടി.സിയെട ഈ പിനാണ് കടി അഡിഷന േനടാനാഗഹികന സളിേലക് നലേകണത്. 

TC ISSUE   െചയ കടിയെട ടി  .  സിയെട പിന് വീണം എടകനെതങെന  ?  

എെനങിലം കാരണവശാല ഇേപാള തയാറാകിയ ടി.സിയെട പകരപ് പിനീട് എടകണെമനെണങില 
േമലപറഞ െസപകളിലെട േപായി പിെനടകാനാവില. കാരണം TC Issue െചയേതാെട കടി േറാളില 
നിനം ഒഴിവാകെപടിരികമേലാ. ഇതിനായി േപജിന മകളിലള രണാമെത ടാബ് ആയ Students ല 
കിക് െചയക. തറന വരന േപജില Search Former Students എന ഒര ടാബില കിക് െചയക. 

ചവെടയള ചിതം േനാക. 

ഇതില TC Issue െചയ കടിയെട േപേരാ അതമെലങില TC Number ഓ (School Code/TC No/Year) 

നലകിെകാണ് കടിെയ െസരച് െചയ് കെണതാം. കടിെയ കെണതിയാല േപരില കിക് െചയേമാള 
തറന വരന േപജിെല Print TC വഴി വീണം TC പിന് െചയാവനേതയള. 
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TC ISSUE   െചയ േശഷം   Edit   െചയനെതങെന  ?  

െതാടമകളില പറഞ രീതിയില Former Students ല നിനം കടിെയ കെണതക. TC േനരെത Issue 

െചയ കടിയാെണങില േപജിെന ഇടത വശതായി ✓TC Issued Mark as not Issued എന 
കാണനണാകം.

TC എഡിറ് െചയണെമനെണങില, അതിെല Mark as not Issued എനതില കിക് െചയണം. ഇേപാള 
േപജിെന വലത മകളിലായി Print TC, Conduct Certificate എനിവയ് ഇടയിലായി Edit TC എന ടാബ് 
പതയകെപടിടണാകം. ഈ ടാബില കിക് െചയ് ആവശയമായ മാറങള TC യില വരതി വീണം Issue 

െചയാവനതാണ്.

മെറാര വിദയാലയതില നിനം   TC   െകാണ വരന കടിെയ സമരണ വഴി   
Admit   െചയനെതങെന  ?   

1. സമരണ േപാരടലിെല മനാമെത ടാബായ Admission ല കിക് െചയക. 

2. തറന വരന േപജിെല Admit from TC No എന ലിങില കിക് െചയക. 

3. കടി െകാണ വനിരികന ടി.സിയെട പിനൗടില നിനം TC Number (School Code/TC 

No/Year) കതയമായി നലകി സബമിറ് െചയക. 

4. തടരന വരന േപജില നിങളെട വിദയാലയതില കടിെയ അഡിറ് െചയേമാഴള അഡിഷന 
നമര േചരകക. തടരന് Submit ബടണ കിക് െചയ െകാണ് നിങളെട വിദയാലയതിെല 
േറാളിേലക് അഡിറ് െചയാന സാധികം. 
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