సరిచూచుకొనుటకు చెక్ లిస్ట్
1.

గుర్తింపు ధృవీకరణము : వోటరు ధృవీకరణ పత్రము/ పాస్ పో రుు / డ్రవ
ై ింగ్ ల రసెన్సు / పాన్ కారుు / యజమాని, భాగ
స్ాామి లేక(కింపనీ అయిన్టల యితే) డ్రరెకురు యొకక పరస్త సత్ బాయింకరు ద్వారా వార్ స్ింత్కముల గుర్తింపు.

2.

నివాస్ ధృవీకరణము : భాగ స్ాామి లేక (కింపనీ అయిన్టల యితే) డ్రరెకురు యొకక ఇటీవలి టెలీఫో న్ బిలలల/కరెింటు
బిలలల/ఆసతత పన్సు రశీదస/ పాస్ పో రుు / వోటరు ధృవీకరణ పత్రము.

3.

వాయపార చిరునవమా ధృవీకరణ పత్రము.

4.

దరఖాస్సతద్వరుడు మర్ ఏ ఇత్ర బాయింకల/ఆర్ిక స్ింస్ి కల బకాయిీ (ఎగవవేత్) ద్వరుడు అయి ఉిండ కూడదస.

5.

కింపనీ స్ింస్ాిపన్ మర్యు నియమావళి పత్రము/భాగ స్ాాముల భాగస్ాామయ ఒపపింద దస్ాతవేజులల, మొ!!

6.

ఇటీవలి ఆద్వయపు పన్సు ర్టరుుల తో బాటు వయవస్ాిపకలల మర్యు హామీద్వరుల ఆస్సతల మర్యు అపుపల పటీు
వవరణలల.

7.

కిరాయి ఒపపింద పత్రము (ఒక వేళ వాయపారము అద్్ె భవింతిలో ఉన్ుటల యితే) మర్యు వర్తించిన్చో, కాలలష్య
నియింత్రణ మిండలి న్సించి అన్సమతి పత్రిం.

8.

ఎస్.ఎస్.ఐ. / ఎమ్.ఎస్.ఎమ్.ఈ. ర్జిష్ట్ుష్
ే న్. (అవస్రమైన్స్ిందరాాలలో).

9.

నిరాహణ మూలధన్ ఋణ స్దసపాయముల కొరకెైతే రాబో యిే రెిండు స్ింవత్ురాల ఆసతత -అపుపల పటటుక పరణవళికలల
మర్యు కాల పర్మితి రుణవనికెైతే రుణ వయవధి కి గాన్స ఆసతత -అపుపల పటటుక పరణవళికలల స్మర్పించవల న్స.

10.

పారధమిక మర్యు అదన్పు హామీలకెై ఇవాబడే ఆస్సతల తవలూకా లీజు దస్ాతవేజుల/న్కళళు.

11.

దరఖాస్సతద్వరుడు ష్టెడయయలల కలలము/త్గలకల చ్ింద్ిన్ వయకిత అయితే స్ింబింధిత్ ధృవీకరణ పత్రములల.

12.

కింపనీలో అధికమొత్త ింలో పెటు ుబడి ష్టెడయయలల కలలము/త్గలకల చ్ింద్ిన్ వయకలతల మహిళలకల

చ్ింద్ిన్ద్ిగా

నిరాార్ించసకొన్సటకల కింపనీ ర్జిష్టాుేరు వదె న్సిండి న్ పదస పరమాణ పత్రము.

` 25 లక్షలకు పబ
ై డిన ఋణాలకు సంబంధంచి.
13.

యూనిట్

వవరములల (వీటటలో కింపనీ వయవస్ాిపకలల, ఇత్ర డ్రరెకురల

ప్రల ు కింపనీ కారయకలాపాల వవరములల,

కారాయలయముల మర్యు కారాానవల చిరునవమాలల, వాటాద్వరుల నిష్పతిత , మొ!! వవరములల కూడవ ప ిందస పరచ
వల న్స).
14.

(ఉన్ుటల యితే) అన్సబింధ/గూ
ూ పు కింపనీల యొకక గత్ మూడు స్ింవత్ురముల ఆస్సతల-అపుపలపటీు.

15.

పారజెకుల ఋణవల కొరకెైతే (కాల పర్మితి నిధసలల అవస్రమైన్చో) స్మకూరుుకొన్వలసతన్ యింత్ర స్ామగ్ూ వవరములల,
ఎవర్ వదె న్సించి కొన్సగోలల చేయుచసనవురు, వాటట వలలవ, స్రఫరాద్వరుల ప్రల ు,

యింత్రముల స్ామరా యము,

వనియోగ్ించసకొన్దలచిన్ స్ామరా యము, ఉతవపదన్, వకూయాలల, ఆశించిన్ లాభ న్ష్టాులల, ఋణ అవధికి స్ింబింధిించిన్
కాలానికి ఆస్సతల-అపుపలపటీులల, శ్ాూమికలల వవరములల, వనియోగ్ించసకొన్దలచిన్ సతబబింద్ికి స్ింబింధిించిన్ ఆర్ాక
వవరములల మర్యు అటటు ఆర్ాక వవరముల అించనవలకల స్ింబింధిించిన్ ఆధవరములల,మొ!! ప ిందస పరచిన్ పారజెకుల
నివేద్ిక స్మర్పించ వలసత ఉింటుింద్ి.
16.

నిరాాణ పరకిూయ (అవస్రమైన్ చోటల) కింపనీ కారయ నిరాహణవధికారుల పరధవన్ వవరములల, ఏద్ేని ఒపపింద పతవరలల,
వనియోగ్ించే ముడి స్రకలలల, వాటట స్రఫరాద్వరులల కొన్సగోలలద్వరుల వవరములల, పరధవన్ పో టీద్వరుల వవరములల,
వార్తోపో లలుకలన్ుపుపడు కింపనీ బలములల బలహీన్త్లల, మొ!! ..

(ఈ జాబితవ స్యచన్ పారయమేగాని స్మగూమైన్ద్ిగా భావించరాదస. వభిన్ు పారింత్ముల యొకక స్ాినిక అవస్రాలరీతవయ మర్నిు

అించనవలల జోడిింపబడవచసున్స.)
*****

