
 
 

Membership Application Form / உறுப்பினர் விண்ணப்ப படிவம் 

This application form must be filled out completely before submission for membership 

consideration.  

உறுப்பினர் விண்ணப்பத்திற்கான சமர்ப்பிப்புக்கு முன் இந்த விண்ணப்ப படிவத்தத முழுதமயாக 

பூர்த்தி சசய்ய வவண்டும்.  

 

Name (சபயர்)  

Date of Birth / Age  

(பிறந்த வததி / வயது) 

 

Residential Address (வீட்டு 

முகவாி) 

 

Residence Telephone / 
Mobile Number 

(குடியிருப்பு  

சதாதைப்வபசி / சமாதபல் 

எண் ) 

 

Company Name 

( நிறுவனத்தின் சபயர்) 

 

Designation ( பதவி)  

Nature of Business  

( வணிகத்தன்தம) 

Mining (அகழாய்வு) / Mineral Separation 

(கனிமம் பிாித்சதடுத்தல்) / Producer 

(உற்பத்தியாளர்) / Trader (வர்த்தகர்) / Exporter 

(ஏற்றுமதியாளர்) 

No. of Years in Business / 

Work Experience (வணிக / 

வவதை அனுபவம் 

ஆண்டுகளின் எண்ணிக்தக 

) 

 

Office Address (அலுவைக 

முகவாி) 

 

Office Telephone / Mobile 

Number (அலுவைக 

சதாதைப்வபசி / சமாதபல் 

எண்) 

 

Email Id (மின்னஞ்சல் 

முகவாி) 

 

Mode of Payment for 
Membership Fee 

(உறுப்பினர் 

கட்டணத்திற்கான கட்டண 

முதற) 

Cash (பணம்) / Cheque( காவசாதை) / DD 

(வதைவவாதை) 

 

 



 
Applicant’s Statement and Agreement 

(விண்ணப்பதாைாின் அறிக்தக மற்றும் ஒப்பந்தம்) 

 

I have read all the rules and regulations of Beach Minerals Producers Association. I understand that 

an invitation for membership in the Beach Mineral Producers Association is at the sole discretion of 

the board of the Association. Moreover, I understand that an application for membership in the 

BMPA does not in any way obligate the BMPA to extend an invitation to me for membership. 

கடற்கதை கனிம உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் அதனத்து விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுதறகதளயும் நான் 

படித்துள்வளன். கடற்கதை கனிம தயாாிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் உறுப்பினர் அதழப்பிற்கான 

அதழப்பிதழ் சங்க குழுவினாின் தனிப்பட்ட விருப்பம் என நான் புாிந்து சகாள்கிவறன். வமலும்  

BMPA இல் உறுப்பினருக்கான ஒரு விண்ணப்பம் எந்த வதகயிலும் BMPA உறுப்பினர் அதழப்பிற்கான 

அதழப்தப நீட்டிக்க வவண்டியதில்தை என்பதத நான் புாிந்து சகாள்கிவறன். 

 

Further, I have read and agree to the terms and conditions of BMPA to join as a member. 

வமலும், BMPA இன் விதிமுதறகள் மற்றும் நிபந்ததனகளுக்கு இணங்க உறுப்பினைாக வசை நான் 

படித்து ஒப்புக் சகாண்வடன். 

 

 

Date (வததி):                                         

Place (இடம்): 

Signature of the applicant (விண்ணப்பதைாாின்  தகவயாப்பம்): 

 

After filling the above mentioned details, members who are interested to become a part of our 

Beach Minerals Producers Association must submit the following along with the signed in application 

form. 

 

வமற்கூறிய விவைங்கதள பூர்த்தி சசய்தபின், எங்கள் BMPA சங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆக 

ஆர்வமுள்ள உறுப்பினர்கள் தகசயாப்பமிடப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவத்துடன் கீழ் 

கண்டவற்தற இதணக்க வவண்டும். 

1. 6 passport size photographs (6 பாஸ்வபார்ட் அளவு புதகப்படம்) 

2. Updated CV ( புதுப்பிக்கப்பட்ட சுய விவை குறிப்பு) 

3. Last 2 years balance sheet of the company ( கடந்த 2 ஆண்டுக்கான நிறுவனத்தின் 

இருப்புநிதை தாள் ) 

4. Annual Report of the company ( நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்தக) 

5. Company registration certificate ( நிறுவனம் பதிவு சான்றிதழ்) 

6. Brochure of the company ( நிறுவனத்தின் சிற்வறடு) 


