Young Social Change Maker Award 
2017
இளம் ச

க மாற் ற தைலவர்

 2017

APPLICATION FORM / ӷண்ணப் ப ப வம்
Name of the Applicant / ӷண்ணப் பதாரரின் ெபயர் *
Title

First

Last

Gender / பாɀனம் *

Date of Birth /

றந்த ேத

*



Please attach Passport Size Photograph / பாஸ்ேபார்ட் அளֺ

ைகப் படத் ை த இைணக் கֺம் *

or drag files here.

Upload

ப ேவற் Ⱦ
Name of the Father / தந்ை தϺன் ெபயர்
Title

First

Last

Name of the Mother / தாϺன் ெபயர்
Title

First

Last

Attach age & address proof / வய ﷲமற் Ⱦம் ℗கவரி சான்ைற இைணக் கֺம் *
or drag files here.

Upload

ப ேவற் Ⱦ
Educational Qualifications / கல் ӷ த

*

Current Job / Position / தற் ேபாைதய ேவைல /
பதӷ *

Address / ℗கவரி *
Address Line 1
Address Line 2
City

State / Province / Region

Postal / Zip Code

India

Email /

ன்னஞ் சல் *

Phone No. / ெதாைலேப ﬤஎண் *
+91



Please explain about your current social change making initiatives / தற் ேபா ﷲநீ ங் கள் எ
சϹக மாற் ற ℗யற் ﬤைய ȼப் டֺம் *

Please explain your achievements in social change / சϹக மாற் றத்
சாதைனகைள ӷளக் க *

த்  ﷲள் ள

ல் தங் க͛ைடய

Please attach a proof for your achievements / சாதைனகள் ெசய் ததற் கான சான்ȼைன
இைணக் கֺம்
Upload

or drag files here.

ப ேவற் Ⱦ
Please explain the challenges encountered in your life / தங் கள் வாழ் ӷல் சந்
ȼத்  ﷲӷளக் க *

What is very unique about your initiatives? / தங் களﷲ
ӷளக் கֺம் *

ட்டத்

த் த சவால் கள்

ன் தனித் தன்ைமைய

Why you should be selected for this award? / எதற் காக நீ ங் கள் இந்த ӷȹ
ேதர்ெத க் கப் பட ேவண்
ம் ? *

ற்

Have you been arrested by police or any crime record in the past? / தாங் கள் எப் ெபாϿதாவﷲ
ைக ﷲெசய் யப் பட்டேதா (அ) ற் ற ண்ணனி உள் ளவரா ?
Yes

No

If yes, Please explain the details / ஆம் எனில் ӷவரம்

ȼப்

டֺம்

Short Biography of the applicant / தங் களின் ﬤȾ ﬦயசரிைதைய

Please Note /

ȼப்

ȼப்

க*

:

* Attachments with this nominations must be clear and legible. Attachments are subject to verification.
ேமேல இைணக்கப் பட்ட அைனத் இைணப் க ம் ெதளிவாக இ த்தல் ேவண் ம் .
இைணப் கள் ேசாதைனக் உட்பட்டதா ம் .
* Jury’s decisions are final and selection will be purely on merit basis.
இவ்
ற்
ம் த
அ ப் பைட ல் ேதர்ெத க்கப் ப
இ
யான .

Submit / சமர்ப்

Please do not submit passwords through Cognito Forms.

ம் . ஆகேவ ந

வர்

ர்ப்ேப

