ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನಸ್ಹ ಯ ಅರ್ಜಿ
ಮ ಹಿತಿ ಭತಿಿ ಮ ಡಲು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳ ಸ್ಹ ಯ ಪುಟ

ಅರ್ಜಿಯನುು ಭತಿಿ ಮ ಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿವರಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ.
ಸ ಮ ನಯ ವಗಿ (Gen)

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನೆ (SCP) ಪರಿಶಿಷಟ ವಗಿದ ಯೇಜನೆ
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೇಜನೆ (TSP) ಪರಿಶಿಷಟ ಪಾಂಗಡದ ಯೇಜನೆ
1. ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಧನಸ್ಹ ಯ ಯೇಜನೆ
2. ಚಿತ್ರಕಲೆ- ಶಿಲಪಕಲ ಪರದರ್ಿನಕ್ಕಕ ಧನಸ್ಹ ಯ
3. ವ ದಯ ಪರಿಕರ ಮತ್ುು ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕಕ ಧನಸ್ಹ ಯ

ಅತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ರಳ ಮತ್ುು ಸ್ುಲಭವ ಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮ ಹಿತಿಗಳನುು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಕ್ಕ ಸ್ಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧ ನದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸ್ಬಹುದು. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪರಶುಗಳನುು ಮತ್ುು ಅದಕ್ಕಕ ಅರ್ಜಿದ ರರು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಿರುವ
ವಿವರ ಮತ್ುು ದ ಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಈ ಕ್ಕಳಕಾಂಡಾಂತೆ ನಮೂದಿಸಿದೆ.
ನಿಮಮ ಹೆಸ್ರನುು ನಮೂದಿಸಿ : ಅರ್ಜಿದ ರ ಹೆಸ್ರು / ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸ್ರನುು ನಮೂದಿಸಿ.
your@domain.com : ಅರ್ಜಿದ ರರ ಜೂತೆ ಸ್ಾಂವಹನ ನಡೆಸ್ಲು ಬಳಸ್ಲ ಗುವ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳ ಸ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ : ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಪರವ ಗಿ ತ್ುತ್ುಿ ಸ್ಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಪಕಿಿಸ್ಬಹುದ ದ ದೂರವ ಣಿ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ
ನೊೇಾಂದಣಿ : ನಿಮಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ ದ ಖಲ್ಲಸಿದ ನಾಂತ್ರ ನೊೇಾಂದಣಿ ಬಟನ್ ಒತಿುದರೆ ಒಾಂದು (OTP) One
time password ನಿಮಮ ಮೊಬೈಲ್ಲಗೆ ರವ ನೆಯ ಗುತ್ುದೆ. ಅದನುು ಸ್ುರಕ್ಷತ ಸ್ಾಂಕ್ಕೇತ್ ಎಾಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವ
ಬ ಕಿಿನಲ್ಲಿ ದ ಖಲ್ಲಸಿ. ನಾಂತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಕ್ಕ ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಾಂದುವರೆಸ್ಬಹುದು.
ಈಗ ಗಲೆೇ ಕಳೆದ ವಷಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ಧನಸ್ಹ ಯ ಮಾಂಜೂರ ದ ಅಥವ ಆಗದಿರುವ,
ಮತ್ುು ಅಪೂಣಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದ ರರು ತ್ಮಮ ಹಳೆಯ ಲ ಗಿನ್ ಮೂಲಕವೇ ತ್ಮಮ ಪ ಸ್ ವರ್ಡಿ ಬಳಸಿ
ಅರ್ಜಿ
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವುದು
ಕಡ್ ಾಯ.
ಅರ್ಜಿದ ರರು
password
ಮರೆತ್ು
ಹೊೇಗಿದದಲ್ಲಿ,
Forgot Password ಅನುು ಕಿಿಕ್ ಮ ಡುವ ಮೂಲಕ ನೊೇಾಂದ ಯಿತ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ/ಮೊಬೈಲ್ಲಗೆ ಪ ಸ್ ವರ್ಡಿ
ಅನುು ಪಡೆಯಬಹುದ ಗಿರುತ್ುದೆ.
ಸ್ದರಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಾಂದಿನ ವಷಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದ ದ ಖಲೆಗಳನುು ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಕರಿಸಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು ಹ ಗೂ
ಈ ವಷಿಕ್ಕಕ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ದ ಖಲಕ್ಕಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವುದು.
ಹೊಸ್ ಅರ್ಜಿ : ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಪರವ ಗಿ 2016-17ನೆ ಸ ಲ್ಲಗೆ ಧನಸ್ಹ ಯ ಕ್ಕೂೇರಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲ ಗುವ ಧನಸ್ಹ ಯ ಅರ್ಜಿ.
ಪೂರಕ ದ ಖಲೆ : ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವ ಗ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ದೆೇ ಉಳಿದ ದ ಖಲೆಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲು ಈ ಪೂರಕ
ದ ಖಲೆಗಳ ಸ್ಲ್ಲಿಕ್ಕ ಬಟನ್ ಒತ್ುುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಕ್ಕಯ ಪುಟಕ್ಕಕ ಪರವೇಶಿಸ್ಬಹುದು. ಹ ಗೆ ಪುಟ
ಪರವೇಶಿಲು ಈ ಮೊದಲು ಪಡೆದಿರು OTP (One time password) ಅಳವಡಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪುಟವನುು
ಪರವೇಶಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ದ ಖಲೆಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು/ ತಿದುದಪಡಿ ಮ ಡಿಕ್ಕೂಾಂಡು
ಮರುಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು. ಈ ರಿೇತಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಕ್ಕಯ ಕಡೆಯ ದಿನ ಾಂಕದವರೆಗೆ ಮ ತ್ರ ಅವಕ ರ್ ಇರುತ್ುದೆ. ನಾಂತ್ರ
ಯ ವುದೆೇ ತಿದುದಪಡಿ ಮ ಡಲು ಅವಕ ರ್ ಇರುವುದಿಲಿ.
ಈಗ ಗಲೆೇ ಈ ಹಿಾಂದಿನ ವಷಿದಲ್ಲಿ ದ ಖಲೆಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ಧನಹ ಯ ಕ್ಕೂೇರಿದ ಸ್ಾಂಘ- ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಗಳವರು
ಮತೆು ಎಲ ಿ ವಿವರಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕ ಗಿರುವುದಿಲಿ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಸ ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪಟ್ಟಟಗಳು, ಅಧಿಕೃತ್ ಲೆಕಕ
ಪರಿಶೂೇಧಕರಿಾಂದ ಪಡೆದ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧನ ವರದಿ, ಅನುದ ನ ಪಡೆದಿದದರೆ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧಕರಿಾಂದ ಪಡೆದ
ಅದರ ಹಣ ಬಳಕ್ಕ ಪರಮ ಣ ಪತ್ರ, ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ವಯವಹ ರದ ಬ ಯಾಂಕ್ ಖ ತೆ ಪುಸ್ುಕ, ಈ ಸ ಲ್ಲನ ಕಿರಯ
ಯೇಜನೆಗಳನುು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು.

ತ್ಮಮ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಬೈಲ , ಕ ಯಿಕ ರಿ ಸ್ಮಿತಿ ಸ್ದಸ್ಯರ ಸ ೆನಮ ನಗಳಲ್ಲಿ ಯ ವುದೆೇ ವಯತ್ಯಯ
ಆಗಿದದಲ್ಲಿ , ತಿದುದಪಡಿಯನುು ಅಗತ್ಯವ ಗಿ ದ ಖಲ್ಲಸ್ಲು ಅವಕ ರ್ವನುು ಕಲ್ಲಪಸ್ಲ ಗಿದೆ. ಒಾಂದೊಮಮ ಸ್ದಸ್ಯರು
ಅಥವ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಬೈಲ ತಿದುದಪಡಿ ಆಗಿ ಅದನುು ಪರಸ್ಕು ಕ ಲಮ ನಕ್ಕಕ ಅನವಯವ ಗಿರುವಾಂತೆ ಮತ್ುು
ಚ ಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರುವಾಂತೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ದೆೇ ಹೊೇದಲ್ಲಿ ಸ್ುಳುು ಮ ಹಿತಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದಾಂತ ಗಿ ಕ ನೂನು ಕರಮಕ್ಕಕ
ಒಳಗ ಗಬೇಕ ಗುತ್ುದೆ.
ಯ ವುದೆೇ ದ ಖಲೆಗಳ ಒಾಂದಕಿಕಾಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಪುಟಗಳನುು ಅಳವಡಿಸ್ುವ ಗ (PDF) ಫ ಮ ಯಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಎಲ ಿ
ಪುಟಗಳನುು ಒಾಂದೆೇ ಕಡತ್ವ ಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲು ಅವಕ ರ್ವಿರುತ್ುದೆ. ಆದದರಿಾಂದ (jpeg) ಮತಿುತ್ರ ಪ ಮ ಯಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಂಪೂಣಿ ದ ಖಲೆಗಳ ಬದಲು ಕ್ಕೇವಲ ಒಾಂದು ಪುಟದ ಕಡತ್ ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದ ಖಲೆಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿಲಿ
ಎಾಂದು ಪರಿಭ ವಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶಿೇಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಲ ಗುವುದು.
ಕ್ಕೂೇರಿರುವ ಯ ವುದೆೇ ದ ಖಲೆಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಅಪೂಣಿವ ದ ದ ಖಲೆಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಅಥವ ಕ್ಕೂೇರಿದ ವಷಿದ ಬದಲ ಗಿ ಬೇರೆ ವಷಿಗಳ ದ ಖಲೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನುು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಲ ಗುವುದು.
ಇದಕ್ಕಕ ಅರ್ಜಿದ ರರೆೇ ಹೊಣೆಯ ಗಿರುತ ುರೆ. ಪರಿಶಿಷಟ ವಗಿ ಮತ್ುು ಪರಿಶಿಷಟ ಪಾಂಗಡಕ್ಕಕ ಸ್ಥೇರಿದ ಅರ್ಜಿದ ರ
ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲಿ ಪದ ಧಿಕ ರಿಗಳು ಅದೆೇ ವಗಿಕ್ಕಕ ಸ್ಥೇರಿರಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಕ್ಕಯ ಕ್ಕೂನೆಯ ದಿನ ಾಂಕವನುು ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲ ಗುವುದಿಲಿ.

ಅರ್ಜಿ ಪುಟ ಮ ಹಿತಿ ಭತಿಿ ಮ ಡಲು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳ ಸ್ಹ ಯ ಪುಟ
ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸ್ರು : ಅರ್ಜಿದ ರ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸ್ರು
ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಪೂಣಿ ಅಾಂಚೆ ವಿಳ ಸ್ : ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಪರಸ್ುೆತ್ ಕ ಯಿ ನಿವಿಹಿಸ್ುತಿುರುವ ಅಾಂಚೆ ವಿಳ ಸ್
ರ್ಜಲೆಿಯ ಹೆಸ್ರು : ರ್ಜಲೆಿಯ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸ್ರುಗಳಿಾಂದ ನಿಮಮ ರ್ಜಲೆಿಯನುು ಆಯೆಕ ಮ ಡಿ
http:// : ನಿಮಮ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ವಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ಇದದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಳ ಸ್ ನಮೂದಿಸಿ
ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ನೊೇಾಂದಣಿ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ : ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಗಳ ನೊೇಾಂದಣ ಧಿಕ ರಿಯವರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ
ನೊೇಾಂದಣಿ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ
ನೊೇಾಂದಣಿ ದಿನ ಾಂಕ : ಕ ಯಲೆಾಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ನೊೇಾಂದಣಿ ವಷಿ ದ ಖಲ್ಲಸ್ಲು ದಿನ ಾಂಕದ ಬ ಕಿಿನಲ್ಲಿರುವ
ಕಸ್ಿರ್ ಬಳಸಿ ವಷಿ ಮತ್ುು ತಿಾಂಗಳು ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಿನ ಾಂಕವನುು ಗುರುತಿಸಿ ದ ಖಲ್ಲಸ್ುವುದು.
ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧಕರ ಹೆಸ್ರು : ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕಕ ಪಟ್ಟಟಗಳ ಪರಿಶೂೇಧನೆ ಮ ಡಿರುವ ಚ ಟಿರ್ಡಿ ಅಕೌಟ್ಟಾಂಗ್
ಸ್ಾಂಸ್ಥೆ/ವಯಕಿುಯ ಹೆಸ್ರು. ಭ ರತಿೇಯ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧನ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೊೇಾಂದಣಿ ಪಡೆದಿಲಿದ ವಯಕಿುಗಳನುು
(Tax consultant/Advocate/Tax Practitioner/Accountant) ಇತ ಯದಿ ವಯಕಿುಗಳನುು ಭ ರತಿೇಯ
ಲೆಕಕಪರಿಶೂೇಧನ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆ (The Institute of chartered accountants of India)ಯಲ್ಲಿ ನೊೇಾಂದಣಿ
ಹೊಾಂದಿಲಿದ ಹೊರತ್ು ಮ ನಯತೆ ಪಡೆದ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧಕರೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ ಗುವುದಿಲಿ.
ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧಕರ ನೊೇಾಂದಣಿ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ : ಭ ರತಿೇಯ ಲೆಕಕಪರಿಶೂೇಧನ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆ (The Institute of
chartered accountants of India)ಯಲ್ಲಿ ನೊೇಾಂದ ಯಿಸ್ಲಪಟಟ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧಕರ ನೊೇಾಂದಣಿ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯ
ಅಧಯಕ್ಷ, ಕ ಯಿದಶಿಿ ಮತ್ುು ಖಜ ಾಂರ್ಜ/ಕ್ಕೂೇಶ ಧಯಕ್ಷರ ಗಿ ಕ ಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುತಿುರುವ ಪದ ಧಿಕ ರಿಯ ಹೆಸ್ರು
ಆಯ ಪದನ ಮಗಳ ಮುಾಂದೆ ದ ಖಲ್ಲಸ್ಬಬೇಕು ಮತ್ುು ಅವರ ಸ್ಾಂಪಕಿ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಗಳನುು ನಮೂದಿಸ್ಬೇಕು.
ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಅಾಂಗರಚ್ನೆ ಮತ್ುು ಬೈಲ ಪರತಿ : ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಬೈಲ ಪರತಿಯನುು PDF ಅಥವ ಮೈಕ್ಕೂರಸ ಫ್ಟಟ ವರ್ಡಿ
doc ಅಥವ docx ಮ ದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ choose file ಎಾಂಬ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಒತಿುರಿ
ಮತ್ುು ನಿಮಮ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಬೈಲ ಪರತಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಿರಿ.

ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ನೊೇಾಂದಣಿ ದ ಖಲೆಗಳು : ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಗಳ ನೊೇಾಂದಣ ಧಿಕ ರಿ ನಿೇಡಿರುವ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ನೊೇಾಂದಣಿ
ಪರಮ ಣ ಪತ್ರ (Registration Certificate) ಲಗತಿುಸಿರಿ.
ಪರಸ್ಕು ವಷಿದ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ನವಿೇಕರಣ ಪತ್ರ : ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯು ವ ರ್ಷಿಕ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಮತ್ುು ಲೆಕಕಪಟ್ಟಟಗಳ
ವಿವರಗಳನುು ಸ್ಾಂಘ-ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಗಳ ನೊೇಾಂದಣ ಧಿಕ ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿ ಸ್ದಸ್ಯರ ಸ್ಭ ನಡವಳಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆದ
ನೊೇಾಂದಣಿ ನವಿೇಕರಣ ಪರಮ ಣ ಪತ್ರದ ಪರತಿ.
ಕಳೆದ ವಷಿ ಧನಸ್ಹ ಯಕಕ ನೊೇಾಂದ ಯಿಸಿದ ಲೆಕಕಪರಿಶೂೇದಕರಿಾಂದ ಧೃಡಿೇಕೃತ್ವ ದ ಲೆಕಕಪಟ್ಟಟ, ಮತ್ುು
ಅನುದ ನ ಬಳಕ್ಕ ಪರಮ ಣ ಪತ್ರ ಈ ಹಿಾಂದಿನ ವಷಿ ಪಡೆದಿರುವ ಧನಸ್ಹ ಯಕ್ಕಕ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧಕರಿಾಂದ ಲೆಕಕ
ಪರಿಶೂೇಧನೆಗೊಳಪಟುಟ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧನ ವರದಿ(Audit report) ಮತ್ುು ಲೆಕಕ ಪಟ್ಟಟಗಳು (Statement
of Accounts) ಧನಸ್ಹ ಯ ಪಡೆದ ಹಣವನುು ಮಾಂಜೂರ ದ ಉದೆದೇರ್ಕ ಕಗಿ ಮ ತ್ರ ಬಳಕ್ಕ ಮ ಡಿದ ಬಗೆೆ
ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧಕರಿಾಂದ ಅವರ ಸ್ಹಿ ಮತ್ುು ಮೊಹರಿನೊಾಂದಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಹೆರ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅನುದ ನ ಬಳಕ್ಕ
ಪರಮ ಣ ಪತ್ರವನುು ( Utilisation certificate) ಅಳವಡಿಸ್ುವುದು.
ಆದ ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲ ಖ್ಯಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ : ಆದ ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲ ಖ್ಯಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆದ ಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕಕ ಪತ್ರಗಳ
ರಿಟನ್ಿಿ ಪರತಿಯನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರಿ.
ಪರಸ್ುುತ್ ವಷಿ ನಡೆಸ್ಲು ಉದೆದೇಶಿಸಿರುವ ಕ ಯಿಕರಮಗಳ ಕಿರಯ ಯೇಜನೆ ವಿವರ : ಧನಸ್ಹ ಯ ಕ್ಕೂೇರಿ ಅರ್ಜಿ
ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಷಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಲು ಉದೆದೇಶಿಸಿರುವ ಕ ಯಿಕರಮಗಳ ಯೇಜನೆ ಮತ್ುು ಅದಕ ಕಗಿ ಯೇಜಸಿರುವ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಾಂಪನೂಮಲಗಳ ಯೇಜನೆ ಹಿಾಂದಿನ ವಷಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕ ಯಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕ ವಿವರ ( ಏಪ್ರರಲ್ - ಮ ರ್ಚಿ)
- ಕ ಯಿಕರಮ ಆಮಾಂತ್ರಣ ಪತಿಕ್ಕ ಛ ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿೇಡಿಯೇ ಸಿೇಡಿೇ ಪತಿರಕ ವರದಿ : ಹಿಾಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ
ವಷಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕ ಯಿಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಸ ಕಯನ್ ಮ ಡಿ PDF ಕಡತ್ ತ್ಯ ರಿಸಿ (20MB
ಮಿೇರದಾಂತೆ) ಕಡತ್ ಅಳವಡಿಸಿರಿ.
ಮೊದಲ ಬ ರಿಗೆ ಧನಸ್ಹ ಯ ಪಡೆಯುತಿುರುವ ಸ ಮ ನಯ ವಗಿದ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯು 2 ವಷಿದ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೂೇಧಿತ್ ಲೆಕಕ
ಪಟ್ಟಟ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು : ಇದೆೇ ಮೊದಲ ಬ ರಿಗೆ ಇಲ ಖ್ಯಯಿಾಂದ ಧನಸ್ಹ ಯ ಪಡೆಯುತಿುರುವ ಸ ಮ ನಯ ವಗಿದ
ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಾಂದಿನ ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ವಷಿಗಳ, ಅಾಂದರೆ 2015-16ನೆ ಸ ಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯು
2015-16 ಮತ್ುು 2014-15ನೆ ಸ ಲ್ಲನ ಲೆಕಕಪಟ್ಟಟಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುು ಲೆಕಕಪರಿಶೂೇಧನ ವರದಿಗಳನುು
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು )
ಮೇಲಕಾಂಡ ವಚ್ುಪಟ್ಟಟಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವ ಗಿ ಕಲ ವಿದರು, ಸ ಹಿತಿಗಳು ಹ ಗೂ ಗಣಯರುಗಳಿಗೆ ಪ ವತಿಸಿದ
ಸ್ಾಂಭ ವನೆ ಮತ್ುು ಸ್ಾಂಘಟನ ವಚ್ುಗಳಿಗೆ ಪ ವತಿಸಿದ ಸ್ಮಗರ ವಚ್ುದ ವಿವರಗಳು: ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸಿರುವ
ಕ ಯಿಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ ವಿದರಿಗೆ ಮತ್ುು ವೇದಿಕ್ಕ, ಧವನಿ-ಬಳಕು, ವಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮ ಡಿದ ವಚ್ುಗಳ ವಿವರಗಳನುು
ವಿವರವ ಗ ದ ಖಲ್ಲಸ್ುವುದು.
ಹಿಾಂದಿನ ಐದು ವಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆ ಇಲ ಖ್ಯಯಿಾಂದ ಪಡೆದ ಅನುದ ನದ ವಿವರ ಈ (2016-17ಕ್ಕಕ) ಹಿಾಂದಿನ ಐದು
ವಷಿ ಅಾಂದರೆ (2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13 ಮತ್ುು 2011-12) ಸ ಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅನುದ ನ
ಪಡೆದಿದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆದೆೇರ್ದ ಪರತಿಗಳನುು ದ ಖಲ್ಲಸ್ುವುದು.

ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಮನುಣೆ ಪುರಸ ಕರಗಳ ದ ಖಲೆಗಳು ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯು ಯ ವುದೆೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ ಧನೆ
ಮ ಡಿದದಲ್ಲಿ ಹ ಗೂ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಸ ಧನೆಯನುು ಗುರುತಿಸಿ ಯ ವುದ ದರೂ ಪುರಸ ಕರ ದೊರೆತಿದದಲ್ಲಿ ಅದರ
ವಿವರಗಳನುು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ುವುದು
ಪದ ಧಿಕ ರಿಗಳ ವಿವರ :ಪದ ಧಿಕ ರಿಗಳ ವಿವರ ಬಟನ್ ಒತಿುದೊಡನೆ ಪದ ಧಿಕ ರಿಗಳ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿ ಎಾಂಬ
ಬ ಕ್ಿ ತೆರೆದುಕ್ಕೂಳುುತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ ಧಿಕ ರಿಗಳ ಹೆಸ್ರು, ಲ್ಲಾಂಗ, ವಗಿಗಳನುು ಭತಿಿ ಮ ಡಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವುದು,
ಸ ಹಿತಿ/ಕಲ ವಿದರೆ/ಅಲಿವ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ ಚೆಕ್ ಬ ಕಿಿನ ಮೇಲೆ ಕಿಿಕ್ ಮ ಡಿ ಭತಿಿ ಮ ಡುವುದು. ಸ್ದಸ್ಯರ ಬಗೆೆ
ವಿಶೇಷವ ಗಿ ನಮೂದಿಸ್ಬಹುದ ದ ವಿವರಗಳಿದದಲ್ಲಿ ಅದನುು ‘ಸ್ದಸ್ಯರ ವಿವರ’ ಬ ಕಿಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ುವುದು
ಮತ್ುು ಸ್ದಸ್ಯರ ಭ ವಚಿತ್ರವನುು ಕ್ಕಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬ ಕಿಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂಿೇರ್ಡ ಮ ಡಬೇಕು. ಆ ನಾಂತ್ರ
ಸ್ದಸ್ಯರನುು ಸ್ಥೇರಿಸ್ು ಎಾಂಬ ಬಟನ್ ಒತ್ುುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಕ ಯಿಕ ರಿ ಸ್ಮಿತಿಯ ಎಲ ಿ ಸ್ದಸ್ಯರ
ವಿವರಗಳನುು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು.
ಬ ಯಾಂಕ್ ಪ ಸ್ ಪುಸ್ುಕದ ವಿವರಗಳು : ಹಿಾಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಷಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವಯವಹ ರದ ಸ್ಾಂಪೂಣಿ
ವಿವರಗಳು ದ ಖಲ ಗಿರುವ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಬ ಯಾಂಕ್ ಪ ಸ್ ಪುಸ್ುಕದ ವಿವರಗಳನುು ಪ ಸ್ ಪುಸ್ುಕದ ಖ ತೆ
ವಿವರಗಳಿರುವ ಪುಟವೂ ಸ್ಥೇರಿದಾಂತೆ ಸ್ಾಂಪೂಣಿವ ಗಿ ಸ ಕಯನ್ ಮ ಡಿ (PDF)ಫ ಮ ಯಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ುವುದು.

ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಬ ಯಾಂಕ್ ವಿವರ
ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯು ತ್ನು ಕ ಯಿಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ವಯವಹ ರಕ್ಕಕ ಬಳಸ್ುವ, ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ ಯಾಂಕ್ ಖ ತೆಯ
ವಿವರಗಳನುು ಮ ತ್ರ ತ್ಪ್ರಪಲಿದೆ ನಮೂದಿಸಿವುದು.
ರ ರ್ಷರೇಕೃತ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ಹೆಸ್ರು- ನಮೂದಿಸ್ುವುದು.
ಬ ಯಾಂಕಿನ ಶ ಖ್ಯಯ ಹೆಸ್ರನುು ನಮೂದಿಸ್ುವುದು
ಬ ಯಾಂಕ್ ಶ ಖ್ಯಗೆ ನಿೇಡಿರುವ ಐ.ಎಫ್ಟ.ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ಕೂೇರ್ಡ ಅನುು ಅಳವಡಿಸ್ುವುದು.
ಬ ಯಾಂಕಿನ ಎಾಂ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್ ಕ್ಕೂೇರ್ಡ ಅನುು ನಮೂದಿಸ್ುವುದು

ಇಲ ಖ್ಯಯು ಧನಸ್ಹ ಯ ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ನಾಂತ್ರ ಮಾಂಜೂರ ದ ಧನಸ್ಹ ಯವನುು ಈ ವಿವರದಲ್ಲಿ
ನಿೇಡಿರುವ ಬ ಯಾಂಕ್ ಖ ತೆಗೆ ಜಮ ಮ ಡುವುದರಿಾಂದ ಈ ವಿವರಗಳು ತ್ಪ ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯೆೇ ಲೊೇಪಕ್ಕಕ
ಬ ಧಯವ ಗುವುದು.
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಲ ದ ಎಲ ಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುು ಲಗತಿುಸಿರುವ ದ ಖಲೆಗಳು ನನು ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಟಗೆ
ಸ್ತ್ಯವ ಗಿವ. ನಮಮ ಸ್ಾಂಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಪುಪ ಮ ಹಿತಿ ನಿೇಡಿರುವುದು ಸ ಬೇತ ದಲ್ಲಿ ಇಲ ಖ್ಯ ಕ್ಕೈಗೊಳುುವ
ಯ ವುದೆೇ ಸ್ೂಕುಕರಮಕ್ಕಕ ಬದದವ ಗಿರುತೆುೇವ.
ಎಾಂಬ ಘೂೇಷಣೆಯನುು ಹೌದು ಎಾಂಬ ಬಟನ್ ಒತ್ುುವ ಮೂಲಕ ಮ ಡುತಿುದಿದೇರಿ. ಒಾಂದೊಮಮ ಯ ವುದೆೇ ತ್ಪುಪ
ಮತ್ುು ಮೊೇಸ್ದ ಮ ಹಿತಿ ದ ಖಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಕಾಂಡು ಬಾಂದಲ್ಲಿ ಕ ನೂನು ರಿೇತ ಯ ಕಿರಮಿನಲ್ ಕರಮಕ್ಕಕ
ಒಳಗ ಗಬೇಕ ಗುತ್ುದೆ. ಆದದರಿಾಂಧ ಸ್ಾಂಪೂಣಿ ವಿವೇಚ್ನೆ ಮತ್ುು ಜ ಗರತೆಯಿಾಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನುು ಭತಿಿ ಮ ಡಿ
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವುದು.
ಅಾಂತಿಮವ ಗಿ ಮುಾಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕಕ ಎಾಂಬ ಬಟನ್ ಒತಿುದ ನಾಂತ್ರ ದ ಖಲ್ಲಸ್ಲ ದ ಎಲ ಿ ವಿವರಗಳನುು ಒಾಂದೆೇ
ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗರವ ಗಿ ಒದಗಿಸ್ಲ ಗುವುದು. ಈ ಎಲ ಿ ವಿವರಗಳನುು edit ಬಟನ್ ಒತ್ುುವ ಮೂಲಕ
ನಮೂದಿಸಿರುವ ಯ ವುದೆೇ ವಿವರಗಳನುು ಪರಿಷಕರಿಸ್ಬಹುದ ಗಿರುತ್ುದೆ. ನಾಂತ್ರ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ ಿ ವಿವರಗಳು
ಸ್ರಿಯ ಗಿವ ಮತ್ುು ಎಲ ಿ ದ ಖಲೆಗಳನುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲ ಗಿದೆ ಎಾಂದು ಖ ತಿರ ಪಡಿಸಿಕ್ಕೂಾಂಡು submit ಬಟನ್
ಒತಿುದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಅರ್ಜಿಯು ಇಲ ಖ್ಯಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿಕ್ಕಯ ಗುವುದು.

