Form :- TPR_004_T

வரி செலுத்துனர் அடையாள இலக்கத்டைப் பதிவு செய்வைற்கான விண்ணப்பப் படிவம்
(அரெ ொர்பற்ற நிறுவனங்கள் / ைர்ம ைாபனங்கள் /கூட்டுறவுச் ெங்கங்கள் / ெங்கங்கள் மற்றும் களரிகள் /அடர அரெ நிறுவனங்கள்/
அரெ நிறுவனங்கள் / செமலாப நிதியம் / நம்பிக்டக நிதியங்கள் / தூைரகங்கள் / உயர்ஸ்ைானிகராலயங்கள் /ஏடனயடவ)
* அடையாளம் இைப்பட்ை கூடுகள் கட்ைாயமானடவ
பதிவின் வடக*



அரெ ொர்பற்ற நிறுவனம்



ெங்கங்கள் மற்றும் கழகங்கள்



செமலாப நிதியம்



நம்பிக்டக நிதியம்



ைர்ம ைாபனம்



அடர அரெ நிறுவனம்



ெங்கங்கள் மற்றும்
கழகங்கள்



ஏடனயடவ



கூட்டுறவுச் ெங்கம்



அரெ நிறுவனம்



தூைரகங்கள் / உயர்ஸ்ைானிகராலயங்கள்

பகுதி அ
(அரெ ொர்பற்ற நிறுவனங்கள் / ைர்ம ைாபனங்கள் / கூட்டுறவுச் ெங்கங்கள் / ெங்கங்கள் மற்றும் களரிகள் / அடர அரெ நிறுவனங்கள் /
அரெ நிறுவனங்கள் / செமலாப நிதியம் / நம்பிக்டக நிதியங்கள்)
நிறுவன பதிவு இலக்கம்:
நிறுவனத்தின் சபயர்: (ைமிழில்)
(சிங்களத்தில்)

(ஆங்கிலத்தில்) *

D

ஆரம்பிக்கப்பட்ை திகதி*:

வதிவிை நிடல*:



D

/

M

M



உள்நாடு

/

Y

Y

Y

Y

சவளிநாடு

பகுதி ஆ
(தூைரகங்கள் / உயர்ஸ்ைானிகராலயங்களுக்கானது)
தூைரகத்தின் சபயர்*:

தூைரகம் / உயர்ஸ்ைானிகராலயத்தின் மூல நாடு *:

பகுதி இ

வியாபாரத்தின் பிரைான செயற்பாடு*:
விரும்பும் சமாழி*



சிங்களம்



ைமிழ்



ஆங்கிலம்

கடிைங்கள், அறிவித்ைல்கள், படிவங்கள் மற்றும் விபரத்திரட்டிடன விரும்பும் சமாIழியில் அனுப்புவைற்கு உள்நாட்டு இடறவரித்
திடணக்களம் இைடனப் பயன்படுத்தும்.
அறிவித்ைல்கடள சபற விரும்பும் முடற*



குறுந்ைகவல்

வடலப்பக்க URL:

பதிவு செய்யப்பட்ை முகவரி

1



மின்னஞ்ெல்

( ஆங்கிலம்)

அலகு இலக்கம்:

வளவு இலக்கம்*:

முகவரி

ைபாற் குறியீடு:
சிங்களம்

வளவு இலக்கம்:

அலகு இலக்கம்:

முகவரி

ைபாற் குறியீடு:
(ைமிழ்)

வளவு இலக்கம்:

அலகு இலக்கம்:

முகவரி

ைபாற் குறியீடு:
மாகாணம்:

மாவட்ைம்:

பிரசைெ செயலாளர் பிரிவு:

கிராம செடவயாளர் பிரிவு:

சைாைர்புசகாள்ளல் விபரங்கள்*
ையவுசெய்து 1 சைாைர்புசகாள்ளல் விபரங்கடளசயனும் பூர்த்திசெய்யவும்.

டகத்சைாடலசபசி:

அலுவலகம்:

சவளிநாடு:

மின்னஞ்ெல்:

(தூைரகங்கள்/ உயர்ஸ்ைானிகராலயங்களுக்கு மட்டும்)
சைாைர்புசகாள்பவரின் சபயர்:

வங்கி விபரங்கள்
வங்கியின் சபயர்:

கணக்கு இலக்கம்:

நீங்கள் வரி வடகடய பதிவு செய்ை முகவரிடய இடணக்க / இற்டறப்படுத்ை விரும்பின், ையவுசெய்து இடணப்பு D (வரி வடகடயப் முகவரி)
விண்ணப்ப படிவத்டைப் பூர்த்தி செய்யவும்.
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சபயர்:
சைசிய அடையாள அட்டை இல/ கைவுச்சீட்டு இல:

பைவிப்சபயர்

அதிகாரமளிக்கப்பட்ைவர்
இந்ை விண்ணப்ப படிவத்தில் என்னால் பூரணப்படுத்ைப்பட்ை விபரங்கள் யாவும் உண்டமயானடவயும் ெரியானடவயும் என்படை இத்ைால்
நான் ொன்றுபடுத்துகின்சறன்.

சபயர்
பைவி
சைசிய அடையாள அட்டை இல/ கைவுச்சீட்டு இல:

டகசயாப்பம்
திகதி:

தி

தி

/

மா

மா

/

வ

வ

வ

வ

குறிப்பு: இந்ைப் படிவம் ஆைார ஆவணங்களுைன் (இருப்பின்) அருகில் உள்ள உள்நாட்டு இடறவரித் திடணக்களத்தின் உைவி
சமடெயில் டகயளிக்கப்படுைல் சவண்டும்.
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