
  

 
Certificate for having studied in Tamil Medium # 

 

 
 

This is to certify that Thiru./Tmt./Selvi. …………………………………(Name) had studied 
Classes ……….. to ………… with Tamil as the medium of instruction, during the year 
…………. to …….……..and had satisfactorily completed the course of studies prescribed 
for  

Classes ………. to ……….. 
 
Thiru./Tmt./Selvi. …………………………………(Name) was / was not awarded scholarship 
meant for students  studying in the Tamil medium. 
 
This certificate is issued with reference to Section 2(d) of the PSTM (Amendment) Act, 
2020, based on verifiable documentary evidence. The undersigned assumes full 

responsibility for the veracity of the contents herein. 

 
 
 

                                                           Signature of                                                                                                                            
                                                                                 Principal/Head Master / 

                                                                                District Educational  Officer / 

                                                                             Chief Educational Officer / 
Place:                                                              District Adi Dravidar Welfare Officer  
Date:                 Seal of the Institution                        Mobile No. ______ 
 
 

# If the candidate has studied in different schools from 1st std. up to 10th std./ 12th std., then  

the above certificate shall be obtained from each of the schools the candidate has studied in. 

 

                                                             

தமிழ் யழியில் யின்தற்கா சான்றிதழ்# 

 

திரு./திருநதி/சசல்வி……………………………………………………………………………………….. (சனர்) ……………………………… 
யகுப்பு முதல் ……………..…….. யகுப்பு யரப, தமிரமப் யிற்றுசநாழினாகக் சகாண்டு …………………………… 
ஆண்டு முதல் ……………………………..ஆண்டு யரப இப்ள்ளியில் டித்தார் எவும்,  மநற்குறிப்பிட்ட 
யகுப்புகளுக்கா டிப்பிர திருப்திகபநாக நிரவு சசய்தார் எவும் சான்ளிக்கப்டுகிது. 
 
 

திரு./திருநதி/சசல்வி.……………………………………………………………………………………….. (சனர்)  அயர்களுக்கு 
தமிழ் யழியில் கல்வி யிலும் நாணயர்களுக்காக யமங்கப்டும் கல்வி உதவித்சதாரக 
யமங்கப்ட்டது / யமங்கப்டவில்ர. 
 
தமிழ் யழியில் டித்மதாருக்கா முன்னுரிரந அளிக்கும்  (திருத்தச்) சட்டம், 2020  
பிரிவு 2 (d)ன் கீழ்,  ஆதாப ஆயணங்கர சரிார்த்ததன் அடிப்ரடயில் இச்சான்றிதழ் 
யமங்கப்டுகிது. இவ்வுள்டக்கங்களின் உண்ரநத்தன்ரநக்கு இச்சான்றிதழில் 
ரகசனாப்மிட்டுள்யர்  முழுப்சாறுப்புரடனயர் ஆயார். 
 
 
                                                                                                                                                                      ரகசனாப்ம் 
                                                                                                                                                    முதல்யர் / தரரந ஆசிரினர் /                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                       நாயட்டக் கல்வி அலுயர் / 
                                                                                                                                                     முதன்ரநக் கல்வி அலுயர்/ 
இடம்:                                   கல்விநிறுயத்தின்                                       நாயட்ட ஆதிதிபாவிடர்  அலுயர்                                                                                                                                                                                                                                      
ாள்:                                      அலுயகமுத்திரப                                                    அரமசிஎண்……  … …    …… 
 
 

# மதர்யர் ஒன்று முதல் த்தாம் யகுப்பு யரப/ னிசபண்டாம்யகுப்பு யரப சயவ்மயறு 
ள்ளிகளில் யின்றுள்ார் எனில், தான் யின் ஒவ்சயாரு ள்ளியிலும் தனித்தனினாக  
சான்றிதரமப் ச மயண்டும். 



 
                         Certificate for having studied in Tamil Medium@ 

 

 

 
This is to certify that Thiru./Tmt./Selvi. …………………………………(Name) had studied  …..……………. 
(Diploma/Degree/PG Degree, etc.) during the year …………. to …….……. with Tamil as the 
medium of instruction and had satisfactorily completed the course of studies prescribed for 
……………………………… (Diploma/Degree/PG Degree, etc.). 

 
Thiru./Tmt./Selvi. …………………………………(Name)was / was not awarded scholarship meant 

for students studying in the Tamil medium. 
 
This certificate is issued with reference to Section 2(d) of the PSTM (Amendment) Act, 2020, 
based on verifiable documentary evidence. The undersigned assumes full responsibility for the 
veracity of the contents herein. 

 

                                                                                                Signature of                    

                                                                                            Registrar/Principal/ 
                                                                                  Controller of Examinations / 

                                                                        Head / Director of Educational Institution / 
                                                                   Director / Joint Director of Technical Education / 
Place:                                                                          Registrar of Universities  
Date:                   Seal of the Institution                             Mobile No. ______ 

 
 
 

@If the candidate has completed different courses in different Institutions, such a certificate 

shall be obtained from each of these Institutions for the courses completed therein. 

 

                                                                            
தமிழ் யழியில் யின்தற்கா சான்றிதழ் 

 
 

திரு./திருநதி/சசல்வி……………………………………………………………………………………….. (சனர்) ……………………………… டிப்பிர 
(ட்டனம் / ட்டம் / முதுநிர ட்டம் மான்ரய)  தமிரமப் யிற்றுசநாழினாகக் சகாண்டு …………..…….. ஆண்டு 
முதல் ……………………………ஆண்டு யரப இந்நிறுயத்தில்  டித்தார் எவும் 
அப்டிப்பிர………………………………..(ட்டனம் / ட்டம் / முதுநிர ட்டம்மான்ரய)     திருப்திகபநாக  நிரவு 
சசய்தார் எவும் சான்ளிக்கப்டுகிது. 
 
திரு./திருநதி/சசல்வி.……………………………………………………………………………………….. (சனர்)  அயர்களுக்கு தமிழ் யழியில் 
கல்வி யிலும் நாணயர்களுக்காக  யமங்கப்டும் கல்வி உதவித் சதாரக    யமங்கப்ட்டது / 
யமங்கப்டவில்ர. 
 
தமிழ் யழியில் டித்மதாருக்கா முன்னுரிரந அளிக்கும் (திருத்தச்) சட்டம், 2020 பிரிவு 2 (d)ன் கீழ்,  ஆதாப 
ஆயணங்கர சரிார்த்ததன் அடிப்ரடயில் இச்சான்றிதழ் யமங்கப்டுகிது.  இவ்வுள்டக்கங்களின் 
உண்ரநத் தன்ரநக்கு  இச்சான்றிதழில்  ரகசனாப்மிட்டுள்யர்  முழுப்சாறுப்புரடனயர்  ஆயார். 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    ரகசனாப்ம்      
                                                                                                                                                                                                            தியார் / முதல்யர் / 
                                                                                                                                                                                           மதர்வுக் கட்டுப்ாட்டு அலுயர் /        
                                                                                                                                                                                    கல்வி நிறுயத் தரயர் / இனக்குர் /  
                                                                                                                                                                                          சதாழில்நுட்க் கல்வி இனக்குர் /   
                                                                                                                                                                                                           இரண இனக்குர் / 
இடம்:                                   கல்விநிறுயத்தின்                                                                                  ல்கரக்கமகங்களின் தியார்   
ாள்:                                     அலுயகமுத்திரப                                                                                                  அரமசிஎண்……………. 
 
 
 
 

@ மதர்யர் சயவ்மயா டிப்புகர சயவ்மயறு நிறுயங்களில் நிரவு சசய்துள்ார் 
எனில், தான் டிப்பிர நிரவு சசய்த ஒவ்சயாரு நிறுயத்திலும் தனித்தனினாக 
இச்சான்றிதரமப் ச மயண்டும். 


