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ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಕಾಂಘ-ಸ್ಕಾಂಸಥೆಗಳಿಗಥ ಧನಸ್ಕಹ ಯ ಅರ್ಜಿ
ಮ ಹಿತಿ ಭತಿಿ ಮ ಡಲು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳ ಸ್ಕಹ ಯ ಪುಟ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡನವ ಮೊದಲನ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗಿ (Gen)
ವಿಶ ೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನ (SCP) ಪರಿಶಿಷಟ ವಗಿದ ಯೇಜನ
ಗಿರಿಜನ್ ಉಪಯೇಜನ (TSP) ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡದ ಯೇಜನ
1. ಸಂಘ-ಸಂಸ ೆಗಳ ಧನ್ಸಹಾಯ ಯೇಜನ
2. ಚಿತ್ರಕಲ - ಶಿಲಪಕಲಾ ಪರದರ್ಿನ್ಕ್ ೆ ಧನ್ಸಹಾಯ
3. ವಾದಯ ಪರಿಕರ ಮತ್ನು ವ ೇಷಭೂಷಣಕ್ ೆ ಧನ್ಸಹಾಯ
ಅತ್ಯಂತ್ ಸರಳ ಮತ್ನು ಸನಲಭವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿರ್ತಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕ್ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಬಹನದನ. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸಿರನವ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಮತ್ನು ಅದಕ್ ೆ ಅರ್ಜಿದಾರರನ ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕಿರನವ ವಿವರ
ಮತ್ನು ದಾಖಲ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ ಳಕಂಡಂತ ನ್ಮೂದಿಸಿದ .
ನಥ

ಾಂದಣಿ : ನಿಮಮ ಸಂಸ ೆಯ ಹ ಸರನ, ಸಂಸ ೆಯ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ನು ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಂಖ್ ಯಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ

ನ್ಂತ್ರ ನ ೂೇಂದಣಿ ಬಟನ್ ಒರ್ತುದರ

ಒಂದನ (OTP) One time password ನಿಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ಲಗ

ರವಾನ ಯಾಗನತ್ುದ . ಅದನ್ನು ಸನರಕ್ಷತಾ ಸಂಕ್ ೇತ್ ಎಂದನ ನ್ಮೂದಿಸಿರನವ ಬಾಕಿಿನ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿ. ನ್ಂತ್ರ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಕ್ ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನಂದನವರ ಸಬಹನದನ. ಈಗಾಗಲ ೇ ಹಿಂದಿನ್ ವಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನ ೂೇಂದಣಿ ಪಡ ದಿರನವ ಸಂಸ ೆಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಹ ೂಸದಾಗಿಯೆೇ ಈ ನ ೂೇಂದಣಿ ಪರಕಿರಯೆಯನ್ನು ಕ್ ೈಗ ೂಳಳಬ ೇಕನ
ಅರ್ಜಿದಾರರನ password ಮರ ತ್ನ ಹ ೂೇಗಿದದಲ್ಲಿ, Forgot Password ಅನ್ನು ಕಿಿಕ್ ಮಾಡನವ ಮೂಲಕ
ನ ೂೇಂದಾಯಿತ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ/ಮೊಬ ೈಲ್ಲಗ ಪಾಸ್ ವರ್ಡಿ ಅನ್ನು ಪಡ ಯಬಹನದಾಗಿರನತ್ುದ .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ಹಥ ಸ್ಕ ಅರ್ಜಿ : ಸಂಸ ೆಯ ಪರವಾಗಿ 2017-18ನ ಯ ಸಾಲ್ಲಗ ಧನ್ಸಹಾಯ ಕ್ ೂೇರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗನವ ಧನ್ಸಹಾಯ
ಅರ್ಜಿ.
ಪೂರಕ ದ ಖಲಥ : ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸನವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸದ ೇ ಉಳಿದ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಈ ಪೂರಕ ದಾಖಲ ಗಳ
ಸಲ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ನುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕ್ ಯ ಪುಟಕ್ ೆ ಪರವ ೇಶಿಸಬಹನದನ. ಹಾಗ ಪುಟ ಪರವ ೇಶಿಸಲನ ಈ
ಮೊದಲನ ಪಡ ದಿರನವ OTP (One time password) ಅಳವಡಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪುಟವನ್ನು ಪರವ ೇಶಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನು ತ್ಮಮ
ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ/ ರ್ತದನದಪಡಿ ಮಾಡಿಕ್ ೂಂಡನ ಮರನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ. ಈ ರಿೇರ್ತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕ್ ಯ ಕಡ ಯ
ದಿನಾಂಕದವರ ಗ ಮಾತ್ರ ಅವಕ್ಾರ್ ಇರನತ್ುದ . ನ್ಂತ್ರ ಯಾವುದ ೇ ರ್ತದನದಪಡಿ ಮಾಡಲನ ಅಥವ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಅವಕ್ಾರ್ ಇರನವುದಿಲಿ.
ಈಗಾಗಲ ೇ ಈ ಹಿಂದಿನ್ ವಷಿದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಧನ್ಹಾಯ ಕ್ ೂೇರಿದ ಸಂಘ- ಸಂಸ ೆಗಳವರನ
ಮತ ು ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕನ. ಕಳ ದ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲ ಕೆ ಪಟ್ಟಟಗಳು, ಅಧಿಕೃತ್ ಲ ಕೆ ಪರಿಶ ೇಧಕರಿಂದ ಪಡ ದ

ಲ ಕೆ ಪರಿಶ ೇಧನಾ ವರದಿ, ಅನ್ನದಾನ್ ಪಡ ದಿದದರ ಲ ಕೆಪರಿಶ ೇಧಕರಿಂದ ಪಡ ದ ಹಣಬಳಕ್ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ,
ಸಂಸ ೆಯ ವಯವಹಾರದ ಬಾಯಂಕ್ ಖ್ಾತ ಪುಸುಕ, ಈ ಸಾಲ್ಲನ್ ಕಿರಯಾ ಯೇಜನ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬ ೇಕನ.
ತ್ಮಮ ಸಂಸ ೆಯ ಬ ೈಲಾ, ಕ್ಾಯಿಕ್ಾರಿ ಸಮಿರ್ತ ಸದಸಯರ ಸಾೆನ್ಮಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ ೂಮಮ ಸದಸಯರನ ಅಥವಾ
ಸಂಸ ೆಯ ಬ ೈಲಾ ರ್ತದನದಪಡಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಸಕು ಕ್ಾಲಮಾನ್ಕ್ ೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರನವಂತ ಮತ್ನು ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರನವಂತ
ಸಲ್ಲಿಸದ ೇ ಹ ೂೇದಲ್ಲಿ ಸನಳುಳ ಮಾಹಿರ್ತ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗಿ ಕ್ಾನ್ೂನ್ನ ಕರಮಕ್ ೆ ಒಳಗಾಗಬ ೇಕ್ಾಗನತ್ುದ .
ಯ ವುದಥ ದ ಖಲಥಗಳ ಒಾಂದಕ್ಕಾಂತ್ ಹಥಚ್ುು ಪುಟಗಳನುು ಅಳವಡಿಸ್ಕುವ ಗ (PDF) ಫ ಮ ಯಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ ಿ
ಪುಟಗಳನುು ಒಾಂದಥ ಕಡತ್ವ ಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕಲು ಅವಕ ಶವಿರುತ್ತದಥ. ಆದದರಾಂದ (jpeg) ಮತಿತತ್ರ ಪ ಮ ಯಿಟಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ಕಾಂಪೂರ್ಿ ದ ಖಲಥಗಳ ಬದಲು ಕಥ ವಲ ಒಾಂದು ಪುಟದ ಕಡತ್ ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದ ಖಲಥಗಳನುು ಸ್ಕಲ್ಲಿಸಿಲಿ
ಎಾಂದು ಪರಭ ವಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪರಶ ಲನಥಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಕರಸ್ಕಲ ಗುವುದು.
ಕ್ ೂೇರಿರನವ ಯಾವುದ ೇ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪೂಣಿವಾದ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಅಥವ ಕ್ ೂೇರಿದ ವಷಿದ ಬದಲಾಗಿ ಬ ೇರ ವಷಿಗಳ ದಾಖಲ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರ್ತರಸೆರಿಸಲಾಗನವುದನ. ಇದಕ್ ೆ
ಅರ್ಜಿದಾರರ ೇ ಹ ೂಣ ಯಾಗಿರನತಾುರ . ಪರಿಶಿಷಟ ವಗಿ ಮತ್ನು ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಕ್ ೆ (SCP/TSP) ಸ ೇರಿದ ಅರ್ಜಿದಾರ
ಸಂಸ ೆಗಳ ಎಲಿ ಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಅದ ೇ ವಗಿಕ್ ೆ ಸ ೇರಿರಬ ೇಕನ.
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಕಲ್ಲಿಕಥಯ ಕಥ ನಥಯ ದಿನ ಾಂಕವನುು ವಿಸ್ಕತರಸ್ಕಲ ಗುವುದಿಲಿ.

ಅರ್ಜಿ ಪುಟ ಮ ಹಿತಿ ಭತಿಿ ಮ ಡಲು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳ ಸ್ಕಹ ಯ ಪುಟ
ಕಲ ವಿದರ / ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ಹಥಸ್ಕರು : ಕಲಾವಿದರ / ಸಂಸ ೆಯ ಹ ಸರನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಿ.
ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ಪೂರ್ಿ ವಿಳ ಸ್ಕ : ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ ೆ/ಕಲಾವಿದರ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಂಚ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸಿ
ಸ್ಕಾಂಪಕಿ ದ ರವ ಣಿ : ಸಂಸ ಯ
ೆ ಪರವಾಗಿ ತ್ನತ್ನಿ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಿಿಸಬಹನದಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ ಯ
ತ ಲ ಕು/ ರ್ಜಲಥಿಯ ಹಥಸ್ಕರು: ಅರ್ಜಿದಾರ ಕಲಾವಿದರನ/ ನಿಮಮ ಸಂಸ ೆಯನ ಕ್ಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸನರ್ತುರನವ ತಾಲೂಕಿನ್
ಮತ್ನು ರ್ಜಲ ಿಯ ಹ ಸರನ ನ್ಮೂದಿಸಿ. ರ್ಜಲ ಿಯ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿರನವ ಹ ಸರನಗಳಿಂದ ನಿಮಮ ರ್ಜಲ ಿಯನ್ನು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ.
ಇಮ ಲ್ ನಮ ದಿಸಿ : ನಿಮಮ ಸಂಸ ೆಯ ಈ ಆನ್-ಲ ೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನ ೂೇಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಇ-ಮೇಲ್
ವಿಳಾಸವನ್ನು ತ ಗ ದನಕ್ ೂಳುಳತ್ುದ . ಪರತ ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸನವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಮತ್ನು ಇದನ್ನು ಬದಲ್ಲಸಲನ
ಅವಕ್ಾರ್ವಿರನವುದಿಲಿ.
ಲಥಕಕ ಪರಶಥ ಧಕರ ಹಥಸ್ಕರು : ಸಂಸ ೆಯ ಲ ಕೆ ಪಟ್ಟಟಗಳ ಪರಿಶ ೇಧನ ಮಾಡಿರನವ ಚಾಟಿರ್ಡಿ ಅಕ್ೌಟ್ಟಂಗ್
ಸಂಸ ೆ/ವಯಕಿುಯ ಹ ಸರನ. ಭಾರರ್ತೇಯ ಲ ಕೆ ಪರಿಶ ೇಧನಾ ಸಂಸ ೆಯಲ್ಲಿ ನ ೂೇಂದಣಿ ಪಡ ದಿಲಿದ ವಯಕಿುಗಳನ್ನು (Tax
consultant/Advocate/Tax Practitioner/Accountant) ಇತಾಯದಿ ವಯಕಿುಗಳನ್ನು ಭಾರರ್ತೇಯ ಲ ಕೆಪರಿಶ ೇಧನಾ
ಸಂಸ ೆ (The Institute of chartered accountants of India)ಯಲ್ಲಿ ನ ೂೇಂದಣಿ ಹ ೂಂದಿಲಿದ ಹ ೂರತ್ನ ಮಾನ್ಯತ
ಪಡ ದ ಲ ಕೆ ಪರಿಶ ೇಧಕರ ಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗನವುದಿಲಿ.
ಇ-ಮ ಲ್ ನಮ ದಿಸಿ : ಅರ್ಜಿದಾರರ ಜ ೂತ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡ ಸಲನ ಬಳಸಲಾಗನವ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ`
ಅದಯಕ್ಷ/ ಕ ಯಿದಶಿ/ ಖಜ ಾಂಚಿ

ಹಥಸ್ಕರು:

ಕರಮವಾಗಿ ಆಯಾ ಪದಾಧಿಕ್ಾರಗಳನ್ನು ನಿವಿಹಿಸನರ್ತುರನವ

ಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಹ ಸರನಗಳನ್ನು ಅವರ ಪದನಾಮಗಳ ಎದನರನ ನ್ಮೂದಿಸನವುದನ.
ಅದಯಕ್ಷ/ ಕ ಯಿದಶಿ/ ಖಜ ಾಂಚಿ ಮೊಬಥೈಲ್ ಸ್ಕಾಂಖ್ಥಯ: ಅಧಿಕೃತ್ ಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಕಿಿಸಲನ ಬಳಸಬಹನದಾದ
ಮೊಬ ೈಲ್ ಸಂಖ್ ಯ

ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ನಥ

ಾಂದಣಿ ಸ್ಕಾಂಖ್ಥಯ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ ೆಯನ ನ ೂೇಂದಣಿ ಕ್ಾಯಿದ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ ದಿರನವ ನ ೂೇಂದಣಿ

ಸಂಖ್ ಯ ದಾಖಲ್ಲಸಬ ೇಕನ. ಕ್ಾಯಲ ಂಡರಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಂಸ ೆಯ ನ ೂೇಂದಣಿ ವಷಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲನ ದಿನಾಂಕದ ಬಾಕಿಿನ್ಲ್ಲಿರನವ
ಕಸಿರ್ ಬಳಸಿ ವಷಿ ಮತ್ನು ರ್ತಂಗಳು ನ್ಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗನರನರ್ತಸಿ ದಾಖಲ್ಲಸನವುದನ.
ವಥಬಥಸೈಟ್ : ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ ಯ
ೆ ನ ವ ಬ್ ಸ ೈಟ್ ಹ ೂಂದಿದದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಳಾಸ
ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ನಥ

ಾಂದಣಿ ದಿನ ಾಂಕ : ಸಂಸ ೆಯನ ನ ೂೇಂದಣಿ ಕ್ಾಯಿದ ಯಡಿ ನ ೂೇಂದಣಿ ಪಡ ದ ದಿನಾಂಕ

ಲಥಕಕ ಪರಶಥ ಧಕರ ನಥ

ಾಂದಣಿ ಸ್ಕಾಂಖ್ಥಯ : ದಿ ಇನಿಿಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಚಾಟಿರ್ಡಿ ಅಕ್ೌಂಟ ಂಟ್ಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಸಂಸ ೆಯಿಂದ ಪಡ ದ ಲ ಕೆಪರಿಶ ೇಧಕರ ಅಧಿಕೃತ್ ನ ೂೇಂದಣಿ ಸಂಖ್ ಯ ನ್ಮೂದಿಸಬ ೇಕನ.
ವಗಿ : ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕ್ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ ವಗಿವು ಯಥಾವತಾುಗಿ ನ್ಮೂದಾಗನತ್ುದ . ಬದಲ್ಲಸಲನ
ಅವಕ್ಾರ್ವಿರನವುದಿಲಿ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ಅಾಂಗರಚ್ನಥ ಮತ್ುತ ಬಥೈಲ

ಪರತಿ : ಸಂಸ ೆಯ ಬ ೈಲಾ ಪರರ್ತಯನ್ನು PDF ನ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಅಳವಡಿಸಬ ೇಕನ. ಅಲ್ಲಿ

choose file ಎಂಬ ಬಟನ್ ಮೇಲ ಒರ್ತುರಿ ಮತ್ನು ನಿಮಮ ಸಂಸ ೆಯ ಬ ೈಲಾ ಪರರ್ತಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಿ.
ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ನಥ

ಾಂದಣಿ ದ ಖಲಥಗಳು :ಸಂಘ-ಸಂಸ ೆಗಳ ನ ೂೇಂದಣಾಧಿಕ್ಾರಿ ನಿೇಡಿರನವ ಸಂಸ ೆಯ ನ ೂೇಂದಣಿ

ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ(Registration Certificate) ಲಗರ್ತುಸಿರಿ.
ಪರಸ್ಕಕತ ವರ್ಿದ ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ನವಿ ಕರರ್ ಪತ್ರ : ಸಂಸ ೆಯನ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಟನವಟ್ಟಕ್ ಗಳ ಮತ್ನು ಲ ಕೆಪಟ್ಟಟಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಸಂಘ-ಸಂಸ ೆಗಳ ನ ೂೇಂದಣಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗ ಸವಿ ಸದಸಯರ ಸಭಾ ನ್ಡವಳಿ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡ ದ ನ ೂೇಂದಣಿ
ನ್ವಿೇಕರಣ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಪರರ್ತ.
ಕಳಥದ ವರ್ಿ ಧನಸ್ಕಹ ಯಕಕ ನಥ

ಾಂದ ಯಿಸಿದ ಲಥಕಕಪರಶಥ ದಕರಾಂದ ಧೃಡಿ ಕೃತ್ವ ದ ಲಥಕಕಪಟಿಿ, ಮತ್ುತ

ಅನುದ ನ ಬಳಕಥ ಪರಮ ರ್ ಪತ್ರ : ಈ ಹಿಂದಿನ್ ವಷಿ ಪಡ ದಿರನವ ಧನ್ಸಹಾಯಕ್ ೆ ಲ ಕೆ ಪರಿಶ ೇಧಕರಿಂದ ಲ ಕೆ
ಪರಿಶ ೇಧನ ಗ ೂಳಪಟನಟ ಲ ಕೆ ಪರಿಶ ೇಧನಾ ವರದಿ(Audit report) ಮತ್ನು ಲ ಕೆ ಪಟ್ಟಟಗಳು (Statement of
Accounts) ಧನ್ಸಹಾಯ ಪಡ ದ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ಉದ ದೇರ್ಕ್ಾೆಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ ೆ ಲ ಕೆ
ಪರಿಶ ೇಧಕರಿಂದ ಅವರ ಸಹಿ ಮತ್ನು ಮೊಹರಿನ ೂಂದಿಗ ಲ ಟರ್ ಹ ರ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ ದ ಅನ್ನದಾನ್ ಬಳಕ್ ಪರಮಾಣ
ಪತ್ರವನ್ನು ( Utilisation certificate) ಅಳವಡಿಸನವುದನ.
ಆದ ಯ ತಥರಗಥ ಇಲ ಖ್ಥಗಥ ಸ್ಕಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರ :ಆದಾಯ ತ ರಿಗ ಇಲಾಖ್ ಗ ಸಲ್ಲಿಸಿರನವ ಆದಾಯ ತ ರಿಗ ಲ ಕೆ ಪತ್ರಗಳ
ರಿಟನ್ಿಿ ಪರರ್ತಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ.
ಪರಸ್ಕುತತ್ ವರ್ಿ ನಡಥಸ್ಕಲು ಉದಥದ ಶಸಿರುವ ಕ ಯಿಕರಮಗಳ ಕ್ರಯ ಯ ಜನಥ ವಿವರ :ಧನ್ಸಹಾಯ ಕ್ ೂೇರಿ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿರನವ ವಷಿದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಸಲನ ಉದ ದೇಶಿಸಿರನವ ಕ್ಾಯಿಕರಮಗಳ ಯೇಜನ ಮತ್ನು ಅದಕ್ಾೆಗಿ ಯೇರ್ಜಸಿರನವ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ೂಮಲಗಳ ಯೇಜನ , ಹಿಂದಿನ್ ವಷಿದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಸಿದ ಕ್ಾಯಿ ಚಟನವಟ್ಟಕ್ ವಿವರ ( ಏಪ್ರರಲ್ - ಮಾರ್ಚಿ)
- ಕ್ಾಯಿಕರಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪರ್ತಕ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ವಿೇಡಿಯೇ ಸಿೇಡಿೇ ಪರ್ತರಕ್ಾ ವರದಿ : ಹಿಂದಿನ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಷಿದಲ್ಲಿ
ನ್ಡ ಸಿದ ಕ್ಾಯಿಚಟನವಟ್ಟಕ್ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾೆಾನ್ ಮಾಡಿ PDF ಕಡತ್ ತ್ಯಾರಿಸಿ (20MB ಮಿೇರದಂತ )
ಕಡತ್ ಅಳವಡಿಸಿರಿ.
ಮೊದಲ ಬ ರಗಥ ಧನಸ್ಕಹ ಯ ಪಡಥಯುತಿತರುವ ಸ ಮ ನಯ ವಗಿದ ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯು 2 ವರ್ಿದ ಲಥಕಕ ಪರಶಥ ಧಿತ್ ಲಥಕಕ
ಪಟಿಿ ಸ್ಕಲ್ಲಿಸ್ಕಬಥ ಕು : ಇದ ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಇಲಾಖ್ ಯಿಂದ ಧನ್ಸಹಾಯ ಪಡ ಯನರ್ತುರನವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗಿದ
ಸಂಸ ೆಗಳು ಹಿಂದಿನ್ ಎರಡನ ಆರ್ಥಿಕ ವಷಿಗಳ, ಅಂದರ 2017-18ನ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸನವ ಸಂಸ ೆಯನ 201617 ಮತ್ನು 2015-16ನ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲ ಕೆಪಟ್ಟಟಗಳ ವಿವರ ಮತ್ನು ಲ ಕೆಪರಿಶ ೇಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕನ)

ಮ ಲಕಾಂಡ ವಥಚ್ುಪಟಿಿಗಳಿಗಥ ಅನುಗುರ್ವ ಗಿ ಕಲ ವಿದರು, ಸ ಹಿತಿಗಳು ಹ ಗ
ಸ್ಕಾಂಭ ವನಥ ಮತ್ುತ ಸ್ಕಾಂಘಟನ

ಗರ್ಯರುಗಳಿಗಥ ಪ ವತಿಸಿದ

ವಥಚ್ುಗಳಿಗಥ ಪ ವತಿಸಿದ ಸ್ಕಮಗರ ವಥಚ್ುದ ವಿವರಗಳು: ಸಂಸ ೆಯನ ನ್ಡ ಸಿರನವ

ಕ್ಾಯಿಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗ ಮತ್ನು ವ ೇದಿಕ್ , ಧವನಿ-ಬ ಳಕನ, ವಯವಸ ೆಗಳಿಗ ಮಾಡಿದ ವ ಚಚಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು
ವಿವರವಾಗ ದಾಖಲ್ಲಸನವುದನ.

ಹಿಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಂಸಥೆ ಇಲ ಖ್ಥಯಿಾಂದ ಪಡಥದ ಅನುದ ನದ ವಿವರ ಈ (2017-18ಕ್ ೆ) ಹಿಂದಿನ್ ಐದನ ವಷಿ
ಅಂದರ (2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, ಮತ್ನು 2012-13) ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ್ ಪಡ ದಿದದಲ್ಲಿ ಅದರ
ಆದ ೇರ್ದ ಪರರ್ತಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನವುದನ.
ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ವಿಶಥ ರ್ ಮನುಣಥ ಪುರಸ ಕರಗಳ ದ ಖಲಥಗಳು ಸಂಸ ೆಯನ ಯಾವುದ ೇ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ ೇಷ ಸಾಧನ
ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ ೆಯ ಸಾಧನ ಯನ್ನು ಗನರನರ್ತಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪುರಸಾೆರ ದ ೂರ ರ್ತದದಲ್ಲಿ ಅದರ
ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸನವುದನ.
---------------------------------------------------------------------------------------ಪದ ಧಿಕ ರಗಳ ವಿವರ :ಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ವಿವರ ಬಟನ್ ಒರ್ತುದ ೂಡನ ಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿ ಎಂಬ
ಬಾಕ್ಿ ತ ರ ದನಕ್ ೂಳುಳತ್ುದ . ಅದರಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಹ ಸರನ, ಲ್ಲಂಗ, ವಗಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸನವುದನ,
ಸಾಹಿರ್ತ/ಕಲಾವಿದರ /ಅಲಿವ ಎಂಬ ಬಗ ೆ ಚ ಕ್ ಬಾಕಿಿನ್ ಮೇಲ ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡನವುದನ. ಸದಸಯರ ಬಗ ೆ
ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ನ್ಮೂದಿಸಬಹನದಾದ ವಿವರಗಳಿದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ‘ಸದಸಯರ ವಿವರ’ ಬಾಕಿಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸನವುದನ ಮತ್ನು
ಸದಸಯರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ ಳಗ ನ್ಮೂದಿಸಿರನವ ಬಾಕಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಿೇರ್ಡ ಮಾಡಬ ೇಕನ. ಆನ್ಂತ್ರ ಸದಸಯರನ್ನು
ಸ ೇರಿಸನ ಎಂಬ ಬಟನ್ ಒತ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ ೆಯ ಕ್ಾಯಿಕ್ಾರಿ ಸಮಿರ್ತಯ ಎಲಾಿ ಸದಸಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಬ ೇಕನ. ಹ ಚನಚವರಿ ಸದಸಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತ್ಪಾಪಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದದಲ್ಲಿ ತ ಗ ದನ ಹಾಕಲನ ಅವಕ್ಾರ್ಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ .
ಬ ಯಾಂಕ್ ಪ ಸ್ ಪುಸ್ಕತಕದ ವಿವರಗಳು : ಹಿಂದಿನ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಷಿದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಸಿರನವ ಆರ್ಥಿಕ ವಯವಹಾರದ ಸಂಪೂಣಿ
ವಿವರಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರನವ ಸಂಸ ೆಯ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸುಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಪುಸುಕದ ಖ್ಾತ ವಿವರಗಳಿರನವ
ಪುಟವೂ ಸ ೇರಿದಂತ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸಾೆಾನ್ ಮಾಡಿ (PDF)ಫಾಮಾಯಿಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸನವುದನ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ಬ ಯಾಂಕ್ ವಿವರ
ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯು ತ್ನು ಕ ಯಿಚ್ಟುವಟಿಕಥಗಳ ವಯವಹ ರಕಥಕ ಬಳಸ್ಕುವ, ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ಹಥಸ್ಕರನಲ್ಲಿರುವ ಬ ಯಾಂಕ್ ಖ್ ತಥಯ
ವಿವರಗಳನುು ಮ ತ್ರ ತ್ಪ್ಪಿಲಿದಥ ನಮ ದಿಸಿವುದು.
ರಾರ್ಷರೇಕೃತ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹ ಸರನ : ನ್ಮೂದಿಸನವುದನ.
ಬಾಯಂಕಿನ್ ಶಾಖ್ ಯ ಹ ಸರನ್ನು: ನ್ಮೂದಿಸನವುದನ
ಬಾಯಂಕ್ ಶಾಖ್ ಗ ನಿೇಡಿರನವ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ ೂೇರ್ಡ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸನವುದನ.
ಬಾಯಂಕಿನ್ ಎಂ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್ ಕ್ ೂೇರ್ಡ ಅನ್ನು ನ್ಮೂದಿಸನವುದನ
ಇಲಾಖ್ ಯನ ಧನ್ಸಹಾಯ ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶಿೇಲನ ನ್ಂತ್ರ ಮಂಜೂರಾದ ಧನ್ಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ವಿವರದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರನವ
ಬಾಯಂಕ್ ಖ್ಾತ ಗ ಜಮ ಮಾಡನವುದರಿಂದ ಈ ವಿವರಗಳು ತ್ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ ೆಯೆೇ ಲ ೂೇಪಕ್ ೆ ಬಾಧಯವಾಗನವುದನ.

ಅರ್ಜಿ ನಮ ನಥಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕಲ ದ ಎಲ ಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುತ ಲಗತಿತಸಿರುವ ದ ಖಲಥಗಳು ನನು ತಿಳುವಳಿಕಥ ಮಟಿಿಗಥ
ಸ್ಕತ್ಯವ ಗಿವಥ.ನಮಮ ಸ್ಕಾಂಸಥೆಯ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಪುಿ ಮ ಹಿತಿ ನ ಡಿರುವುದು ಸ ಬ ತ ದಲ್ಲಿ ಇಲ ಖ್ಥ ಕಥೈಗಥ ಳುುವ
ಯ ವುದಥ ಸ್ಕ ಕತಕರಮಕಥಕ ಬದದವ ಗಿರುತಥತ ವಥ.
ಎಂಬ ಘೂೇಷಣ ಯನ್ನು ಹೌದನ ಎಂಬ ಬಟನ್ ಒತ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡನರ್ತುದಿದೇರಿ. ಒಂದ ೂಮಮ ಯಾವುದ ೇ ತ್ಪುಪ ಮತ್ನು
ಮೊೇಸದ ಮಾಹಿರ್ತ ದಾಖಲ

ಅಳವಡಿಸಿರನವುದನ ಕಂಡನಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಾನ್ೂನ್ನ ರಿೇತಾಯ ಕಿರಮಿನ್ಲ್ ಕರಮಕ್ ೆ

ಒಳಗಾಗಬ ೇಕ್ಾಗನತ್ುದ . ಆದದರಿಂದ ಸಂಪೂಣಿ ವಿವ ೇಚನ ಮತ್ನು ಜಾಗರತ ಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
ಸಲ್ಲಿಸನವುದನ.
ಅಂರ್ತಮವಾಗಿ

ದಾಖಲ್ಲಸಲಾದ

ಎಲಾಿ

ವಿವರಗಳನ್ನು

ಒಂದ ೇ

ಪುಟದಲ್ಲಿ

ಸಮಗರವಾಗಿ

Acknowledgement/Print ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗನವುದನ.
ಹಿೇಗ ಸಲ್ಲಿಕ್ ಯಾದ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ರ್ತದನದಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲನ
ಅವಕ್ಾರ್ವಿರನತ್ುದ . ನ್ಂತ್ರ ಯಾವುದ ೇ ರ್ತದನದಪಡಿಗಳಿಗ

ಅವಕ್ಾರ್ವಿರನವುದಿಲಿ. ಇದರ ೂಂದಿಗ

ಲಗರ್ತುಸಿರನವ

ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸಲನ ತ್ಮಮ ಬದಧತ ಸೂಚಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲನ ಸೂಚಿಸಿದ .

