
 
 

APPLICATION FORM FOR CHILD FRIENDLY AWARDS - 2017 

     குழந்தை நேய விருதுகளுக்கான  விண்ணப்பபடிவம் – 2017 

 

 (Please tick ONE only) 

(தயவு  செய்து ஒன்றை மட்டும் குைியிடவும்) 

Award Nominated for / விண்ணப்பிக்கும் விருது  

□ Child Friendly Family Award / குழந்றத நேய குடும்ப விருது  

□ Child Friendly School Award / குழந்றத நேய பள்ளி விருது 

□ Child Friendly Village Award / குழந்றத நேய கிராம விருது   

□ Child Friendly Police Award / குழந்றத நேய காவல் விருது  

□ Child Friendly Teacher Award / குழந்றத நேய ஆெிரியர் விருது  

I.  DETAILS OF NOMINEE / விண்ணப்பைாரர் பற்றிய விபரங்கள்: 

1. Full Name / முழு சபயர்: 

2. Date of Birth / பிைந்த நததி: 

3. Name of the Organization / ேிறுவனத்தின் சபயர்: 

4. Address/முகவரி: 

 

 

 

5. Pin code /அஞ்ெல் எண்: 

6. Telephone Numbers / சதாறைநபெி எண்: 

7. Mobile / அறைநபெி எண்: 

8. Email (Official) / மின்னஞ்ெல்: 

     



 
II. Details of Current Work (Not more than 50 words, please attach separate sheet, if necessary)  

ைங்களில் ைற்நபாதையய பணி விபரம் (50 வார்த்றத மிகாமல் இருத்தல் நவண்டும். 

நதறவப்பட்டால் கூடுதல் பக்கம் இறைத்துக் சகாள்ளவும்) 

 

 

III. Details of Achievement (Not more than 50 words, please attach separate sheet, if necessary) 

செய்ை ொைதனப் பற்றிய விபரங்கள் (50 வார்த்றத மிகாமல் இருத்தல் நவண்டும். 

நதறவப்பட்டால் கூடுதல் பக்கம் இறைத்துக் சகாள்ளவும்)  

 

 

 

 

 

IV. Details of Challenges (Please describe the path towards the struggles to achievement)  

(Not more than 50 words, please attach separate sheet, if necessary) 
ெந்ைித்ை ெவால்கள் பற்றிய விபரங்கள் (தயவு செய்து பரிந்துறர செய்யப்படுபவர் ொதறன 

புரிவதற்கு கடந்து வந்த பாறதயில் எதிர்சகாண்ட நபாராட்டங்கள் / ெவால்கள் பற்ைிய விவரிக்கவும்) 

(50 வார்த்றத மிகாமல் இருத்தல் நவண்டும். நதறவப்பட்டால் கூடுதல் பக்கம் இறைத்துக் 

சகாள்ளவும்.)  

 

 

 

 

 

 

 

V. Rationale for Nomination of CHILD FRIENDLY AWARDS – 2017 

(Not more than 50 words, please attach separate sheet, if necessary) 

ேீங்கள் ஏன் இவ்விருைிற்கு நைர்சைடுக்கப்பட நவண்டும் என விளக்கவும் (50 வார்த்றத 

மிகாமல் இருத்தல் நவண்டும். நதறவப்பட்டால் கூடுதல் பக்கம் இறைத்துக் சகாள்ளவும்.)  

 

 

 

 



 
VI. The Uniqueness / Novelty of the organization / Individual (Not more than 50 words) 

ேிறுவனம் (அ) ைனிேபரின் ைனித்ைன்தை / புதுதை (50 வார்த்றத மிகாமல் இருத்தல் நவண்டும்.) 

 

 

 

 

 

VII. The Social / Environmental impact of the Nominee’s work (Not more than 50 words) 

விண்ணப்பைாரர் ஏற்படுத்ைிய ெமூக / சுற்றுசூழலின் ைாக்கம்  (50 வார்த்றத மிகாமல் இருத்தல் 

நவண்டும்.) 

 

 

 

 

DECLARATION BY THE APPLICANT 

விண்ணப்பைாரரின் உறுைியளிப்பு 

 

I, .................................................................(Name) hereby declare that all the above 

furnished information is true to the best of my knowledge. I am willing to accept the Child 

Friendly Award, if selected. 

ோன், ..................................................................... (சபயர்) நமநை குைிப்பிட்டுள்ள அறைத்து தகவல்களும் 
உண்றமயானறவ. ோன் குழந்றத நேய விருதிறன சபறுவதற்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டால் அதறன 

ஏற்றுக்சகாள்ள ெம்மதிக்கின்நைன் என்று இதன் மூைம் அைிவிக்கின்நைன்.
 

 Place / நததி:                                                                                                          

 Date / இடம்:      Signature of the Applicant 

விண்ைப்பதாரரின் றகசயாப்பம்  

 

 

 



 

ATTACHMENTS / இறைப்புகள்   

Sl. No. / வ.எண் Name of the Attachment / இறைப்பின் சபயர்   

1. 

ONE Maxi size (4x6 inches) photograph of Family 

/School / Village/ Police / Teacher 

குடும்பம் / பள்ளி / கிராமத்தின் சபரிய 

அளவிைான (4x6) புறகப்படம் ஒன்று 

 

2. 

Also any other work-related photographs, copies of 

certificates & press clippings and other relevant 

documents. 

நவறு ஏநதனும் நவறை ெம்பந்தப்பட்ட 

ஆவைங்கள் 

 

 

Please Note: Materials that accompany the Nomination Form will not be returned. 

குறிப்பு: விண்ணப்பத்துடன் இதணத்து அனுப்பப்படுபதவகள் ைிருப்பியளிக்கப்படைாட்டாது. 

 

VIII. DETAILS OF NOMINATOR (Please note: self-nomination will be accepted) 

பரிந்துதர செய்பவர் பற்றிய விபரங்கள் (கவனிக்கவும்: சுய பரிந்துதர எற்றுசகாள்ளப்படும்) 

 

1. Full Name / முழு சபயர்:  

2. Address / முகவரி: 

 

  

3. Pin Code / அஞ்ெல் எண்: 

4. Telephone Numbers / சதாறைநபெி எண்:    

5. Mobile / அறைநபெி எண்: 

6. Email (Official) / மின்னஞ்ெல்: 

Place / நததி:    

Date / இடம்: பரிந்துறரக்கப்படுபவரின் றகசயாப்பம்

                                                                                                            Signature of Nominator 

 



 
Eligibility Criteria / தகுதி அடிப்பறட: 

 The Nominator should be a resident of UT of Puducherry, Villupuram, Cuddalore. 

பரிந்துறர செய்யப்படுபவர்கள் புதுச்நெரி, விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் பகுதிகளில் 
வெிப்பவர்களாக இருத்தல் நவண்டும். 

 Minimum two years of service experience in the respective fields. 

ெம்பந்தப்பட்ட துறையில் குறைந்தப்பட்ெம்   இரண்டு ஆண்டுகள் நவறை செய்த அனுபவம் 

நதறவ. 

 

Please send the completed form only by Post / Courier or by in person to: 

 

The Coordinator, 

Child Leader Awards – 2017, 

c/o Trust for Youth and Child Leadership(TYCL) 

No. 17, Pookara St,  

Muthialpet,  

Puducherry - 605 003  

Phone: 0413-2224243 / +91 7339222100  

Website: www.tycl.org.in  

Email: childleaderawards@tycl.org.in 

 

பூர்த்தி செய்த விண்ைப்பத்றத நேரிநைா / தபால் மூைம் அனுப்ப நவண்டிய முகவரி:  

ஒருங்கிதணப்பாளர்  

குழந்தை ைதலவர் விருது - 2017,  

c/o இதளஞர் ைற்றும் குழந்தைகள் ைதலதைத்துவ தையம் 

எண். 17, பூக்கார வைீி,  
முத்ைியால்நபட்தட,  

புதுச்நெரி - 605 003 

சைாதலநபெி: 0413-2224243 / +91 7339222100 

இதணயைள முகவரி: www.tycl.org.in 

ைின்னஞ்ெல்: childleaderawards@tycl.org.in 

 


