
�ರಂತರ
ಎ�  �ಒಗ��ಾ�

೨�ೕ  �ಾ��  ನ
�ಾಖ�ಾ�ಯ
��ೕಷ�  

ಇಂ�ೕ  �ಮ�  ಎ�  �ಒ  ಅನು�
ಎ�  �ೂೕ�  �ಾ��ೂ�� !

'�ರಂತರ,' �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ತುಂ�ಾ �ಳಮಟ�ದ ಎ� �ಒಗ��, ಅವ�ಗಳ
�ಾಯಕತ�, ಆಡ�ತ ಮಂಡ� �ಾಗೂ �ೕಲ�ಟ�ದ �ವ�ಹ�ಾ ಹಂತದ

�ಬ�ಂ�ಗ��ಂ�� �ಲಸ �ವ��ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಂ��ಕ ಅ�ವೃ���ಾ�
��ೕಷ�ಾ� ��ಾ�ಸ�ೂ��ರುವ ೧೮ �ಂಗಳ ಅವ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ��.

 
ನಮೂ�ಯನು� ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಇಂ�ೕ �ಮ� ಸಂ��ಯನು� �ಾಖ���ೂ��.
ಆ� �ೖ� ನಮೂ�ಯ �ಂ�ಅನು� ಪ�ಯಲು ಎ� ಎಂಎ�/ �ಾ��ಆ��

ಸಂ�ೕಶವನು� - ��ೖ� ಸಂ�� 8688733334 �ರಂತರ ಎ� �ಒ ಎಂದು ಕಳ���. 
 

 

 
 

ಸಂಪ���: +91 86887 33334; koushik@dhwanifoundation.com
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ಎ� �ಒಗಳ�, ಸ�ಾ�ರ, �ಾ����ೕ� ಸಂ��ಗಳ�, �ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ
�ಾಸನಬದ� ಏ���ಗಳ �ಾನೂನು ಅನುವತ�� �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ಗಳ �ಾಲ�
���ನ �ೕ�ೂ�ೕಟ, �ಾಯ��ಾಂ��ಕ ��ೕ�ಶನಗಳ�, �ಾಹ�
ಸಂಪಕ��ಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸು�ಾ�ತ ಆಡ�ತ ವ�ವ��
ಅತು�ತ�ಮ �� ಆ� ವ�ವ��ಗಳ�, ಸ��ಾದ ಪ���ಗಳ �ೕಮ�ಾ�,

ಉ�ೂ�ೕ� �ಳವ��ಯನು� �ಾ��ಪ���ೂಳ��ವ�ದು 
ಉತ�ಮ ��ಾ�ರಗಳ� �ಾಗೂ ವರ��ಾ���ಾ� ಎಂಐಎ� ಮೂಲಕ
ಗಣ�ೕಕರಣ �ಾಗೂ �ಯ� �ೖ� ದ�ಾ�ಂಶ
��ಟ� �ೕ��ಾ �ಾಗೂ �ಾ���ಂ� �ಾಯ�ತಂತ�ದ ಮೂಲಕ
ಸು�ಾ�ತ ದೃ��, �ೂ��ಾ��, �� �ೂ�ೕ�ೕಕರಣ ವ�ವ��ಗಳ� 
�ಾಯ��ಾಂ��ಕ �ೕಜ�ಗಳ ಕ� ಮುನ��ಸುವ �ಾಯಕತ� ರೂ�ಸು��,

ಎರಡ�ೕ ಹಂತದ �ಾಯಕತ� �ಾಗೂ ಸಂಪಕ��ಾಲ.

ಎ� �ಒ �ಾಯಕ�� ಕ�ಷ� ೨೦ �ನಗಳ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ�
ಮಂಡ� ಸದಸ��� ಕ�ಷ� ೧೦ �ನಗಳ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ�
ಹಣ�ಾಸು/ಅ�ೌಂ�� ವ���� ಕ�ಷ� ೨೫ �ನಗಳ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ�
ಫಂ� �ೖ�ಂ� �ಾ��ೕಜ� ಗ�� ಕ�ಷ� ೨೫ �ನಗಳ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ�

ಎ� �ಒಗ�� ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಂದ �ೂ�ಯುವ �ಾಭಗಳ�:
 

 

�ೕಜ�ಯ ರಚ�:
 

ಎ� �ಒ �ಬ�ಂ�ಗ�� ಈ �ಳ�ನಂ� ೧೮ �ಂಗಳ ಅವ�ಯ �ೕತ� ಮಟ�ದ��
�ಾಗೂ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡ �ಾಗವ�ಸು��:

���ನ �ಾ���ಾ� ದಯ�ಾ� ನಮ� �� �ೖ� � �ೕ� �ೕ�:
https://dhwanifoundation.org/



 

�ರಂತರ
ಎ�  �ಒಗ��ಾ�
 
   ೨�ೕ  �ಾ��  ನ  �ಾಖ�ಾ�ಯ��ೕಷ�

ಉನ��ೕಕ��ದ ಜ�ಾ�ಾ��ಗ��ಾ� ಹಣ�ಾಸು/ಅ�ೌಂ�� ವ����
���ೕ�ಾ�ಹವನು� ಒದ�ಸಲು �ಾಗೂ ಫಂ� �ೖ�ಂ� �ಾ��ೕಜ� ಗಳ
�ೕ�ಗಳನು� ಪ�ದು�ೂಳ�ಲು ಅನು�ಾನ �ಂಬಲ
�ಾಗವ�ಸುವವ�� ಊಟ, ವಸ��ಂ�� �ಾ�ಾ��ಾರದ ಸಂಪ�ಣ�
ಖ��ನ �ಾ��ೕಜಕತ�
�ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅವ�ಯ�� �ಾ�� �ಾಗೂ ಗೂಂಜ� (ಎಂಐಎ�) ಗಳಂತಹ
�ಾ���ೕ� ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ ತರ�ೕ� �ೕಡುವ�ದು
�ಂ��ೕ� ಗಳ�, �ಾ�ನೂ�ಯ� ಗಳ� �ಾಗೂ ಇತ� �ಾ�ಾ�ಾ�ತ
ಸಂಪನೂ�ಲಗ��ಂ�� �ಾ�� �ಾ� ಅನು� ಒದ�ಸುವ�ದು
ಸ�ತಂತ� ಮಂಡ� ಸದಸ��ಾ� ಅನುಭವವ�ಳ� �ೕತ� ವೃ��ಪರರ �ೕ�
ಒದ�ಸುವ�ದು
�ಎ� ಆ�, �ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಇತ� �ೕತ� ತ��ೂಂ�� ಸಂಪಕ��ಾಲದ
ಅವ�ಾಶ

ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಎ� �ಒಗ�� ಈ �ಳಕಂಡ �ಂಬಲವನು�
ಒದ�ಸುತ��:

 

�ಾಯ�ಕ�ಮ �ಚ�:
ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ�� ತಗಲುವ ಸಂಪ�ಣ� �ಚ� ಒಂದು ಎ� �ಒ� ರೂ.

೧೦,೦೦,೦೦೦ (ಹತು� ಲ� ರೂ.ಗಳ� �ಾತ�). �ಾ�ಾ�ಯು, ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ��
ಆ���ಾಗುವ ಎ� �ಒಗ�� ೮೦%ವ�� ��ಾ����ೕತನ ಲ�ಸುತ��.

ಸಂಪ�ಣ� ಹಣ�ಾ�ನ �ಂಬಲದ ಅಗತ��ರುವ ಎ� �ಒಗ��, �ಲವ�
�ಖರ�ಾದ �ಾನದಂಡಗಳನು� ಆಧ�� ೧೦೦% ��ಾ����ೕತನ �ೕಡಲು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

���ನ �ಾ���ಾ� ದಯ�ಾ� ನಮ� �� �ೖ� � �ೕ� �ೕ�:
https://dhwanifoundation.org/



�ಾಯ�ಕ�ಮದ�� �ಾಗವ�ಸಲು ಅಹ��:
 

�ಖರ�ಾದ 12A �ಾಗೂ 80G �ೂೕಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ
�ಾಗು ಕ�ಷ� ಕ�ದ ೩ ವಷ�ಗ�ಂದ ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಎ� �ಒಗಳ�
 

ಧ�� �ೌಂ�ೕಷ� ಕು�ತು:
 

ಧ�� �ೌಂ�ೕಷ� (�ಎ�) �ಾ�ಾ�ಕ �ೕತ�ದ ��ಧ �ಾ�ೕ�ಾರ�ೂಂ�� ತನ�
��ಧ ಉಪಕ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸ�ಂದನ�ೕಲ �ಾಗೂ ��ಾ��ಾಹ� �ಾ�ಾ�ಕ

ವಲಯದ ��ಾ�ಣ�ಾ�� �ಲಸ �ಾಡು���. �ಾ�ಾ�ಕ �ೕತ�ದ
ಉ�ಾ�ದಕ�, �ಾರದಶ�ಕ� �ಾಗೂ �ಮ�ಗಳನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು ನಮ�

ಉ��ೕಶ�ಾ��.

 

 

ಸಂಪ���:
�ರಂತರ ���ೕ�ಾ�ಂ
ಧ�� �ೌಂ�ೕಷ�

೬೧೪, ೧೧ ಅಡ�ರ��, ೨�ೕ ಮುಖ� ರ��, ೩�ೕ ಹಂತ,
�� ನಗರ, �ಂಗಳ�ರು, ಕ�ಾ�ಟಕ ೫೬೦ ೦೭೮

ಇ�ೕ�: koushik@dhwanifoundation.com
+91 86887 33334
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���ನ �ಾ���ಾ� ದಯ�ಾ� ನಮ� �� �ೖ� � �ೕ� �ೕ�:
https://dhwanifoundation.org/


