APPLICATION FOR T.C. BOOK. For the year 2020-21
న ుండి

వరకు

శ్రీయుత చైరమన్ జిల్లా ఉమ్మడి పరీక్షల్ బో రడు/
జిల్లా విద్యాశాఖలధికారి గారికి పరకాశుంజిల్లా. ఒుంగోల్ు.

ఆరాా!

విషయమ్ు:- విద్ా-ఉననతవిద్ా- టీసి పుస్త కమ్ు స్రఫరాచేయుట గురిుంచి.
స్ూచిక:- గతమ్ుల్ోతమ్రడ స్రఫరాచేయబడిన టీసి పుస్త కమ్ు
నుం..................... తేద్ి........................................
పై తల్ుపబడిన స్ూచిక పరకారమ్ు తేద్ి ........................... న మ్లకు స్రఫరా చేసిన బద్ిలీ స్రిిఫికేట్

పుస్త కమ్ు (టిసీ బుక్) నుం.............మ్రియు టీసీనుం .....................న ుండి................... వరకుగల్ టిసీల్ు
అయిపో యినవి. పరస్త తమ్ు విద్యారడుల్ు బద్ిలీ స్రిిఫికేట్ కొరకు ద్రఖలస్త చేసికొని యునయనరడ,
ఇుంద్ వుంట జిల్లా ఉమ్లమడి పరీక్షల్ బో రడు ఒుంగోల్ు వారి అక ుంటు నుం.30190177872. సి ట్ బయాక్ ఆఫ్
ఇుండియల ....................................... నుంద్ , రూ.300/- ల్ు తేద్ి ................. న చల్ా ుంచి, స్ద్రడక ుంటర్
ఫైల్ న ఇుంద్ వుంట జతపరచడమైనద్ి.
కావున తమ్రడ ద్య యుుంచి మ్ల పాఠశాల్ యుంద్ .................................................
ఉపాద్యాయుని గా పనిచేయుచ నన శ్రీ .................................................................. గారికి బద్ిలీ స్రిిఫి
కేట్ పుస్త కమ్ున (TC Book న ) ఇవవవల్సినద్ి గా కోరడచ నయనన .

TC Book తీసికొన టకు వచిిన వారి స్ుంతకమ్ు.

Attested.
ఇటు
ా
తమ్ విశావస్ పాతరరడు.

జతపరచబడినవి
1)
2)

పరధయనోపాద్యాయుని / పిరనిిపల్ స్ుంతకమ్ు.
పాఠశాల్ మ్ుద్ర

District Common Examination Board Prakasam (District) Ongole.
CHECK LIST FOR T.C. BOOKS. 2020-21
1. Name of the School, with full Address
DISE CODE

2. Name of the Management

:
:

:

3. Particulars of Recognition. (Copy enclosed) : Yes / No
Temporary / permanent, Recognition granted from ___________ To __________
In Rc No ___________ Dated _________of the R J D S E Guntur / D E O Prakasam District.

4. Previous T.C Book Sl No

:

5. Previous T.C No:

: From ___________To ___________

6. The Date of Issue Previous T.C. Books

:

7. How many TCs have been utilized

:

8. How many TCs are cancelled

:

9. How many TCs are kept blank given Sl No’s : From ___________ To ___________
10. Remitted Amount with Date

:

11. Name of the SBI Branch

:

(To Paid Secretary DCEB Prakasam, A/c No 30190177872. in any SBI Branches Rs 300/-)

12. Name and Designation of the person
Authorized to take delivery of the T.C Books.

: Sri

Signature of authorized person.
Attested
Signature of the Headmaster.
with School Stamp

Verified the Old TC Book and found that the
TC Book is maintained in order.
Signature of the inspecting Officer.
(DY EO for High Schools / MEO for UP Schools)

