तपासणी यादी
1.

ओळखीचा परु ावा :- निवडणक
ू ओळखपत्र / पारपत्र / वाहिचालिाची अिज्ञ
ु प्ती/ पॅि काडड / कंपिी असल्यास
सध्याच्या बँकेकडील मालक / भागीदार / संचालकाच्या सहीच्या िमुन्याची ओळख

2.

राहण्याच्या पत्तत्तयाचा पुरावा कंपिी असल्यास मालक / भागीदार / संचालकाचे अलीकडील टे ललफोि बबल,
ववजेचे बबल, मालमत्तता कराची पावती,/ पारपत्र / निवडणूक ओळखपत्र.

3.
4.
5.
6.
7.

व्यावसानयक पत्तत्तयाचा परु ावा

अजडदाराचे कुठल्याही बँकेकडे / ववत्ततीय संस्थेकडे थकीत दे णे िसावे

मेमोरँ डम ऑफ असोलसएशि, आटीकल्स ऑफ असोलसएशि, भागीदारी करार इ.
अजडदार व जामीिदार यांच्या अलीकडील आयकर वववरण पत्रासह त्तयांच्या मालमत्तता व दे णी यांचे वववरण.
(व्यावसानयक जागा भाड्याची असल्यास भाडे करार. तसेच लागू होत असल्यास प्रदष
ू ण नियंत्रण बोडाडची
परवािगी.

8.
9.

लागू असल्यास एस. एस. आय. / एमएसएमइ िोंदणी

खेळते भांडवल हवे असल्यास प्रकल्पाचा पुढील दोि वषाांचा ताळे बंद आणण मुदतीचे कजड हवे असल्यास कजड
फेडीच्या वषाडपयांतचा ताळे बंद

10.
11.
12.

प्राथलमक व संलग्ि तारण म्हणूि ठे वाल्या जाणाऱ्या सवड मालमत्ततांचे लीज डीड / टायटल डीड.

लागू असल्यास अजडदार अ. जा. / अ. ज. प्रवगाडतील असल्याचा परु ावा.

अ. जा. / अ. ज. / महहला प्रवगाडतील व्यक्तीकडे कंपिीचे नियंत्रण बहुसंख्येिे असल्याचे लसद्ध
करणारे रजजस्रार ऑफ कंपिीजकडील प्रमाणपत्र .

२५ लाखाांवरील जोखीम असणाऱ्या प्रकरणाांबाबत
13.

व्यवसाय घटकाची माहहती (प्रवतडकांची िावे, कंपिीचे इतर संचालक, व्यवसायात केल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया,
सवड कायाडलये व कारखान्यांचे पत्तते, शेअर होजल्डंग चे स्वरूप इ.

14.

संलग्ि / गट कंपन्यांचे (असल्यास) मागील तीि वषाांचे ताळे बंद

15.

प्रकल्प अहवाल (जर प्रस्ताववत प्रकल्पाला मुदतीचे कजड हवे असेल तर) ज्यात ववकत घेण्याच्या यंत्रसामग्रीची

माहहती, कोणाकडूि ववकत घेणार, कपॅलसटी वापराची माहहती, उत्तपादि, वविी, मुदत कजाडच्या मुदतीपयांतचे
अंदाजजत िफा-तोटा पत्रक, कामगारांची माहहती, िोकरीवर ठे वल्या जाणाऱ्या कमडचायाांची माहहती, या ववत्ततीय
अंदाजांचा आधार इ.

16.

लागू असेल तर उत्तपादि प्रक्रिया, कंपिीच्या महत्तवाच्या अधधकायाांववषयी माहहती, कोणाबरोबर व्यावसानयक
सहबद्धता असेल तर त्तयाबद्दल माहहती, कच्चा माल व त्तयाचे पुरवठादार, ग्राहकांची माहहती, प्रमुख स्पधडकांची
माहहती आणण स्पधडकांच्या तुलिेत कंपिीची बलस्थािे व कमजोरी, यांची माहहती.

.

(ही यादी फक्त सूचक आहे , सवडसमावेशक िाही आणण ववववध हठकाणच्या स्थानिक पररजस्थतीवर अवलंबूि
त्तयात गरजेप्रमाणे अधधक माहहती द्यावी.)

*****

