
 



 



     
 

 
     

 
 

YOUNG STUDENTS SCIENTIST PROGRAMME 
(YSSP) – 2019 

TAMILNADU STATE COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 
GOVERNMENT OF TAMILNADU 

 MOHAMED SATHAK COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
 

தமிழக அரசின் தமிழ்நாடு அறிவியல் ததாழில்நுட்ப மாநில மன்றமும்                                  

முகமது சதக் கலல அறிவியல் கல்லூரியும் இலைந்து நடத்தும்  

இளம் மாணவ அறிவியலாளர் திட்டம் - 2019 

 

I.  Students participant Details  

S.No. Name of the student Class Father’s Name 
Address  & Mobile 

No. 

1. Mr. IX   

2. Miss. IX   

 

II.  Name of the School and Teacher In charge Address with Mobile No.  

(For Correspondence)   

 

 

 

III.  Parent Contact Address with Mobile No. 

 

Signature of the School Principal/ Headmaster/ Headmistress with Seal 



 

 

 

 

 
YOUNG STUDENTS SCIENTIST PROGRAMME (YSSP) – 2019 

TAMILNADU STATE COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 
GOVERNMENT OF TAMILNADU 

 MOHAMED SATHAK COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
 

தமிழக அரசின் தமிழ்நாடு அறிவியல் ததாழில்நுட்ப மாநில மன்றமும்                                  

முகமது சதக் கலல அறிவியல் கல்லூரியும் இலைந்து நடத்தும்  

இளம் மாணவ அறிவியலாளர் திட்டம் - 2019 

PARENTS’ CONSENT FORM 

பெற்ற ார் ஒப்ெம் 

I / We, the undersigned parent(s) / guardian are aware that our son / daughter               Mr. / 
Miss ……………………………………………………………….. is participating in the Young Students 
Scientist Programme (YSSP) – 2019 catalyzed and supported by Tamilnadu State Council for 
Science and Technology, Government of Tamilnadu organized by Mohamed Sathak College of 
Arts and Science, Sholinganallur, Chennai – 119, between 02nd May 2019 and 16th May 2019 with our 
full acceptance. We are aware that the programme is residential with food facilities for the duration of 
15 Days. We further confirm that our son/daughter shall obey the instructions of the College 
authorities, faculty members and the organizers of the Event.  

தமிழக அரசின், தமிழ்நாடு அறிவியல் பதாழில்நுட்ெ மாநில மன் ம் நடத்தும் ‘இளம் 

மாணவ அறிவியலாளர்’ திட்டத்திற்கு எனது மகன் / மகள் 

………………………………………………………………………………………….. அவர்கள் பங்குதபற 

எங்களது முழு சம்மத்திலனத் ததரிவித்துக் தகாள்கின்றறாம். இத்திட்டம், 02.05.2019 வியாழன் 

ததாடங்கி 16.05.2019 வியாழன் வலர முகமது சதக் கலல அறிவியல் கல்லூரி, றசாழிங்கநல்லூர், 

பசன்லை – 119இல் இலவச உைவு மற்றும் தங்கும் வசதிறயாடு நலடதபறுகிறது என்பலத 

நன்கறிந்துள்றளாம். இத்திட்டத்தில் பங்குதபறும் எனது மகன் / மகள், கல்லூரி நிர்வாகம், 

திட்ட ஒருங்கிலைப்பாளர்கள், றபராசிரியர்கள் வழங்கும் விதிமுலறகலளப் 

பின்பற்றுவறதாடு முழு ஒத்துலழப்லபயும் நல்குவார்கள் என்றும் உறுதியளிக்கின்றறாம். 

 
 
Parents/Guardian’s Signature      Signature of the student  

பெற்ற ார் / ொதுகாவலர் லகபயாப்ெம்        மாணவர் லகபயாப்ெம் 
 
Parent’s Address with Phone Number  
தபற்றறார் முகவரியும் ததாடர்தபண்ணும்   ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

       
Mobile No./ ததாடர்தபண்  

……………………………………For office use…………………………………………... 

 

          


