
ைம�ேறா ஃபினா�� வணிக� பிரி�ட� ெதாட��ைடய அைன�� உ�ப�திக�� 
 
ைம�ேறா கட�க� 

ெபா�ளி� ெபய� ஏேத�� ச�ைகக�  ம��� 
ஊ��வி���க� உ�ளட�கலாக 
நிதிசா� ம��� ஏைனய 
ந�ைமக� 

க�டண�, தர�, வ�� 
�தலியன 

ெபா�� / ேசைவயிைன ெப���ெகா�வத�� 
பி�ப�ற�படேவ��ய நைட�ைறக� 

பிரதான விதி�ைறக�� 
நிப�தைனக�� 

�ைற�பா��ைன ைகயா�� நைட�ைற 

 

இ��திரிய தனி�ப�ட கட� 

 

* 12-24 மாத�க� 
வைரயான கால�ப�தி 

 

* கட� பா�கா�� 
கா�பீ� 

 

 

 

* அ�த ேநர�தி� 
நைட�ைறயி�  உ�ள 
விகித�க� விசாரைணயி� 
கிைட���. 

 

● ச�ைத�ப��த� தர�க��� அைமவாக 
நிதிசா� கட� வசதிெயா�றிைன 
ெப���ெகா�ள வி���� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 
வைலயைம�பிைன நா�த� / க�பனியி� 
உரிய அதிகாரியிைன ெதாட�� ெகா�ள� 
ேவ���.  

 

● கட� வசதியிைன  
ெப���ெகா�வத�கான 
வி�ண�ப� ப�வ�திைன ஏைனய   
அைன�� �ைண  
ஆவண�க�ட�� 
வா��ைகயாள� சம�பி�த�  
ேவ���. 

 

● வி�ண�பதாரி நிதிசா� கட� 
வசதியிைன 
ெப���ெகா�வத�� ச�ட 
ரீதியாக ஏ���ெகா�ள�ப�ட 
வயெத�ைலைய உைடய இல�ைக 
பிரைஜயாக இ��த� ேவ���.  

 

● வி�ண�பதாரி 
�யெதாழி� �ரிபவராக அ�ல� 
ச�பள� ெப�� உ�திேயாக�தராக 
இ��க ����. 
 

● க�பனியி� கட� 
வழ�க� ஏ�பா�� விதிக��� 
அைமவாக வா��ைகயாளரி� 
தைகைமக� காண�பட� 
ேவ���.  

 

● கட� வசதி�கான 
அைன�� ேகாரி�ைகக�� கட� 
மதி�பீெடா�றி�� அைமவாகேவ 
காண�ப�� எ�ப�ட� கட� 
வசதி�கான அைன�� 
அ�மதியளி���க�� க�பனியி� 
�ரண த��ணிவிேலேய 
தீ�மானி�க�ப��.  

 

● ஒ�ப�த�தி�� 
அைமவாக கடைன மீள� 
ெச��தாத ச�த��பெமா�றி�, 
அ� ெதாட�பான கால� கட�த 
ெகா��பன�� க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன வா��ைகயாள� 
க�பனி�� ெச���த� ேவ���.  

 

 

 

● எ�தெவா� வா��ைகயாள�� 
க�பனியி� �ரித ேசைவ�� 
(011- 5880456) அைழ�பிைன 
ஏ�ப��தி �ைற�பா��ைன 
சம�பி�க ���� . 

 

● வா��ைகயாளெரா�வ� 
எ�தெவா�  LOLC 
கிைளயி�டாக�� 
�ைற�பா��ைன ைகயளி�க 
����.  

   
● கட� மதி�பீ� . 

 

   ● வா��ைகயாள� மதி�பீ��� 
ப�திெயா�றாக ச�ைத�ப��த� 
உ�திேயாக�த� வா��ைகயாள� 
ச�தி�பிைன (வீ���கான� / 
வணிக�தி�கான�) ேம�ெகா�வா�. 

 

 
 
 
 

   

● கட� வசதி�கான 
அ�மதியளி�த�� 
அதைன வழ��த�� . 

 

வீ�� அபிவி��தி� கட� 
* 24-60 மாத�க� வைரயான 

கால�ப�தி 
 

* கட� கா�பீ�� ெகா�ைக 

* அ�த ேநர�தி� 
நைட�ைறயி�  உ�ள 
விகித�க� விசாரைணயி� 
கிைட���  
 

 ● ஆதனெமா�� �ைண 
ஈடாக வழ�க�பட� 
ேவ���. 

 

● ேம��ற�ப�டவ�றி�� 
ஏ�ப ஏைனய அைன�� 
விதி�ைறக�� 
நிப�தைனக�� 

 



 
* வழ�க�ப�� ஏைனய ெபா��க� 

* ெசா�� மா�றீ��� 
க�டண� ம���/அ�ல� 
ெசா�� அைடமான 
விகித�க� ெபா��தமான 
வித�தி� பிரேயாகி�க�ப��.  
 

 பிரேயாகி�க�ப��. 
 

 

 

 



 
வியாபார அபிவி��தி� கட� 

* 24-60 மாத�க� வைரயான 
கால�ப�தி 

 

* கட� கா�பீ�� ��ைக 

 

  * வழ�க�ப�� ஏைனய 
ெபா��க� 

* நிக�� கால�தி� 
நைட�ைறயி��ள விகித�க� 
விசாரைணயி� ேபா� 
பிரேயாகி�க�ப�� . 

* ெசா�� மா�றீ��� 
க�டண� ம���/அ�ல� ெசா�� 
அைடமான விகித�க� 
ெபா��தமான வித�தி� 
பிரேயாகி�க�ப��. 

 ● ஆதனெமா�� �ைண 
ஈடாக வழ�க�பட� 
ேவ���. 

 

● ேம��ற�ப�டவ�றி�� 
ஏ�ப ஏைனய அைன�� 
விதி�ைறக�� 
நிப�தைனக�� 
பிரேயாகி�க�ப��. 
. 

 

 



ைம�ேறா ��தைக ெபா��க� (ெசா�� அ��பைடயாக� ெகா�ட�) 
 

ெபா�ளி� ெபய� ஏேத�� ச�ைகக�  ம��� 
ஊ��வி���க� உ�ளட�கலாக 
நிதிசா� ம��� ஏைனய 
ந�ைமக� 

க�டண�, தர�, வ�� �தலியன ெபா�� / ேசைவயிைன 
ெப���ெகா�வத�� 
பி�ப�ற�படேவ��ய 
நைட�ைறக� 

பிரதான விதி�ைறக�� நிப�தைனக�� �ைற�பா��ைன ைகயா�� நைட�ைற 

 

ேமா�டா� ைச�கி� ��தைக 
 

● ஊ��வி��� பரி�கைள 
ெப��� ெகா�வத�கான 
தைகைம  (நிக� 
கால�தி� 
ெசய�பா����ள 
ஊ��வி���களி� 

ஏ�ப��த�ப�� 
மா�ற�க��� 
அைமவாக ) 

 

● வீத�களானைவ 
ALCO வினா� 
தீ�மானி�க�ப�ட 
க�டண�க��� 
அைமவாக காண�ப�� . 

 

● அைன�� ச�ட 
�ைறயான / ஏைனய 
க�டண�க� 
பிரேயாகி�க�ப�� . 

 

 

 

● ச�ைத�ப��த� 
தர�க��� அைமவாக 
நிதிசா� கட� 
வசதிெயா�றிைன 
ெப���ெகா�ள வி���� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 
வைலயைம�பிைன நா�த� 
/ க�பனியி� உரிய 
அதிகாரியிைன ெதாட�� 
ெகா�ள� ேவ���.  
 

 

● வி�ண�பதாரி நிதிசா� கட� வசதியிைன 
ெப���ெகா�வத�� ச�ட ரீதியாக 
ஏ���ெகா�ள�ப�ட வயெத�ைலைய உைடய 
இல�ைக பிரைஜயாக இ��த� ேவ���.  

 

 

● வி�ண�பதாரி �யெதாழி� 
�ரிபவராக அ�ல� ச�பள� ெப�� 
உ�திேயாக�தராக இ��க ����. 

 

● க�பனியி� கட� வழ�க� ஏ�பா�� 
விதிக��� அைமவாக வா��ைகயாளரி� 
தைகைமக� காண�பட� ேவ���.  

 

● கட� வசதி�கான அைன�� 
ேகாரி�ைகக�� கட� மதி�பீெடா�றி�� 
அைமவாகேவ காண�ப�� எ�ப�ட� கட� 
வசதி�கான அைன�� அ�மதியளி���க�� 
க�பனியி� �ரண த��ணிவிேலேய 
தீ�மானி�க�ப��.  

 

● ஒ�ப�த�தி�� அைமவாக கடைன 
மீள� ெச��தாத ச�த��பெமா�றி�, அ� 
ெதாட�பான கால� கட�த ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� �தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� க�பனி�� ெச���த� 
ேவ���.  

 

 

 

● எ�தெவா� வா��ைகயாள�� 
க�பனியி� �ரித ேசைவ�� 
(011- 5880456) அைழ�பிைன 
ஏ�ப��தி �ைற�பா��ைன 
சம�பி�க ���� . 

 

● வா��ைகயாளெரா�வ� 
எ�தெவா�  LOLC 
கிைளயி�டாக�� 
�ைற�பா��ைன ைகயளி�க 
����. 

 

��ச�கர வ�� ��தைக  
 

● ஊ��வி��� பரி�கைள 
ெப��� ெகா�வத�கான 
தைகைம  (நிக� 
கால�தி� 
ெசய�பா����ள 
ஊ��வி���களி� 

ஏ�ப��த�ப�� 
மா�ற�க��� 
அைமவாக )  

  ● கட� 
வசதியிைன 
ெப���ெகா�வத�கான 
வி�ண�ப� ப�வ�திைன 
ஏைனய அைன�� 
�ைண 
ஆவண�க�ட�� 
வா��ைகயாள� 
சம�பி�த� ேவ���. 

 

 

பார� �ைற�த �ர� ��தைக 
 

 

● ேபா���த�ைம வா��த 
வ�� வீத�க� 

  ● கட� மதி�பீ� ..  

 
 

● மீள� ெச���தைல 
ப�வகால அ�வைட 
வ�மான�தி�� 
அைமவாக க�டைம��� 
ெகா�ள ����.  

2 ச�கர ம���  4 ச�கர 
�ர�ட�க� ��தைக 
 

 
● வா��ைகயாள� 

மதி�பீ��� 
ப�திெயா�றாக 
ச�ைத�ப��த� 
உ�திேயாக�த� 
வா��ைகயாள� 
ச�தி�பிைன 
(வீ���கான� / 
வணிக�தி�கான�) 
ேம�ெகா�வா�. 

 

 

 

 

விவசாய உபகரண ��தைக 

 

● மீள� ெச���தைல 
ப�வகால அ�வைட 
வ�மான�தி�� 
அைமவாக க�டைம��� 
ெகா�ள ����   ● கட� 

வசதி�கான 
அ�மதியளி�த�� 
அதைன 
வழ��த�� .. 

 



 

Quadricycle Lease 

 

● வழ��ன�டனான விேசட 
விைல� கழி�க�� 
ஊ��வி���க�� 
(கிைட�க�ெபற���யத�� 
அைமவாக) 

 

   

 


