சரிபார்க்கும் பட்டியல்
1. அடையாளத்திற்கான நிரூபணம் : வாக்காளர் அடையாள அட்டை /பாஸ்பபார்ட்/ ஓட்டுநர்
உரிமம் / பான் அட்டை / சான்றளிக்கப்பட்ை

டகயயாப்பம் உரிடமயாளரின் தற்பபாடதய

வங்கியிைமிருந்து, இயக்குனரின் பங்குதாரர் (ஒரு நிறுவனமாக இருப்பின்)
2. முகவரிக்கான நிரூபணம் : சமீ பத்திய யதாடைபபசி கட்ைண ரசீது, சமீ பத்திய மின்சாரக்
கட்ைண ரசீது/ யசாத்து வரி ரசீது / பாஸ்பபார்ட் / வாக்காளர் அட்டை (உரிடமயாளருடையது),
இயக்குநர் /பங்குதாரர் (ஒரு நிறுவனமாக இருப்பின்)
3.வியாபார முகவரிக்கான நிரூபணம்
4. எந்த வங்கியிலும்/ நிதி நிறுவனத்திைமும் கைடனச் யசலுத்தத் தவறியவராக இருக்கக்
கூைாது
5.நிறுவனத்தின் ஒப்பந்ததாரர்கள் குறிப்பாடண மற்றும் நிறுவன அடமப்பின் விதிமுடறகள்
/ கூட்ைாளிகளின் கூட்ைாண்டம, கூட்ைடமப்பு பற்றிய உைன்படிக்டக
6. யசாத்து மற்றும் கைன் விவரங்கள் கைன் யபறுபவர் மற்றும் ஜாமீ ன்தாரர், அவர்களின்
சமீ பத்திய வருமான வரி அறிக்டக
7. வாைடக ஒப்பந்தம் (வாைடகக்கு வியாபார வளாகத்டத

எடுத்திருந்தால்) மற்றும் மாசு

கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திைிருந்து அனுமதி (யபாருந்தினால்).
8. எஸ்எஸ்ஐ (SS1) / எம்எஸ்எம்இ(MSME) பதிவு (யபாருந்தினால்)
9. அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ை இருப்புநிடைக் குறிப்புகள் - யசய்யபாருள்
மூைதன வரம்புகளுக்கானடவ. காை கைனுக்கான காைப்பகுதி முடிவடையும் வடரயில் இது
யகாடுக்கப்பை பவண்டும்
10.

முதன்டம

மற்றும்

இடணயாக

வழங்கப்படும்

யசாத்துக்களுக்கான

குத்தடகப்

பத்திரங்கள்,ஒப்பந்தம் / உரிடமக்கான ஆவணப் பத்திரம் – ஆகியவற்றின் நகல்கள்
11. விண்ணப்பதாரர் தாழ்த்தப்பட்ை/நைிந்த (எஸ்சி/எஸ்டி) பிரிவில் யபாருந்துகிறாரா என்படத
உறுதியசய்யும் ஆவணங்கள்.
12.

நிறுவனத்தில்

உள்ள

யபரும்பான்டமயான

பங்குகள்

எஸ்சி/எஸ்டி/யபண்

பிரிவினருக்குச் யசாந்தமாக உள்ளதா (இவ்வாறு இருப்பின்) என்பதற்கான (ROC)

பபான்ற
கம்யபனிப்

பதிவாளரிைமிருந்து யபற்ற சான்றிதழ்
25 ைட்சத்திற்கும் பமைாக யவளிப்பாடு யகாண்ை வடககளுக்கு
13.

நிறுவனம்

பற்றிய

அடனத்து

விவரங்கள்

(நிறுவனத்தின்

முதலீட்ைாளர்

மற்றும்

பங்குதாரர்களின் யபயர்கள், நிறுவனத்தில் உள்ள மற்ற இயக்குநர்கள், நைத்தப்படும் அடனத்து
நைவடிக்டககள் மற்றும் இயங்கும்

தளங்கள்,

அலுவைகங்களின்

முகவரிகள், பங்குதாரர்

ஒவ்யவாருவரும் நிறுவனத்தில் முதலீடு யசய்திருக்கும் பங்கின் முடற)

14. அபசாசிபயட் / குரூப் கம்பனிகளின் கடைசி மூன்று ஆண்டுகள் இருப்புநிடை அறிக்டக
(அவ்வாறு இருப்பின்)
15. வாங்கிய இயந்திரங்களின் விவரங்கடளக் யகாண்டிருக்கும் திட்ை அறிக்டக (யகாள்முதல்
திட்ைம் பதடவப்பட்ைால்), விற்பவர்கள் பற்றிய விவரம், அதற்கான விடை, இயந்திரங்களின்
திறத் தன்டம, கிடைக்கக்கூடிய நிதி விவரங்கள், பயன்பாட்டுத் திறன், உற்பத்தி, விற்படன,
இைாபம், இழப்பு (இருக்குமானால்) மற்றும் இருப்புநிடைக் கைன், பணியமர்த்தப்பை பவண்டிய
ஊழியர்கள்

விவரம், நிதி விவரங்கள் பபான்றவற்டற

கணிக்கும்

பநரத்தில்

கருத்தில்

யகாண்டுள்ள அனுமானங்கள்
16. உற்பத்தி யசயல்முடற (நிடறபவற்றப்பட்ைால்), நிர்வாகிகளின் முக்கிய திறம்
விவரங்கள்,

எவர்களுைன்

பயன்படுத்தப்படும்
நிறுவனத்திைமிருந்து

விற்படனக்கான

மூைப்யபாருட்கடளப்

கூட்டு

பற்றிய

முயற்சி

விவரங்கள்

எடுக்கப்
மற்றும்

சார்ந்த

பட்டுள்ளது,
விற்பவர்கள்,

வாங்குபவர்களின் விவரங்கள், முக்கிய பபாட்டியாளர்கடளப் பற்றிய

விவரங்கள் மற்றும் பபாட்டியாளர்களுைன் ஒப்பிடுடகயில் இந்த நிறுவனத்தின் பைம் மற்றும்
பைவனங்கள்
ீ
முதைியன
(சரிபார்க்கும்
குறிக்பகாளாகக்

பட்டியல்

முழுடமயானதல்ை.

யகாண்டுள்ளது.

பதடவயானடவ பசர்க்கப்பைைாம்)

எடுத்துக்காட்டும்

தன்டம

மட்டுபம

பமலும் கூடுதைாக உள்ளூர் பதடவகடளப் யபாறுத்து

