(ಎನ್ಒ� ಪ��)

ಆವೃ�� ಸಂ�ೆ�. 4.0 – 17 ಏ��ಲ್ 201

ಅ�� 15 (�)

��ಾಗ 1 97ಎ(1 ), ��ಾಗ 1 97ಎ(1 ಎ) ಮತು� �ಯಮ 29(�) �ೋ�
1961 ರಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 197ಎ(1) ಮತು� ��ಾಗ 197ಎ(1ಎ) ಅ�ಯ��, �ಾವ��ೆ ���ಷ� �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ಾ�� �ೆಲವ� �ೈಯ��ಕ ಅಥ�ಾ
ವ���ಗತ�ಾದ (ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ��ಾ� ಅಲ�) �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ
�ಾ�ಹಕರ ಐ�

�ಾಗ I
1. ಕರ�ಾತನ �ೆಸರು (�ೇ��ೆ�ಾರ)

2. ಕರ�ಾತನ �ಾ�ನ
3. �ೆ��ೆ ��ಾ�ರಣ ವಷ� (�ಾವ �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ಾಡ�ಾಗು���ೆ)

4. �ಾ�ಟ್/ಮ�ೆ/�ಾ�ಕ್ ಸಂ�

5. ಮ�ೆ ಆವರಣ �ೆಸರು

6. ���

8. ರ�ೆ�/�ೕ�/ಓ�

9. ಪ��ೇಶ/ಸ�ಳ

10. ಎಒ �ೋಡ್ (�ೊ�ೆಯ �ಾ� ಅಂ�ಾಜು �ಾ�ದವರ ಅ�ಯ��

11. ಪಟ�ಣ/ನಗರ/��ೆ�

12. �ಾಜ�

7. �ಾವ �ಾಡ್�/ಸಕ�ಲ್�� ಎಂದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ

ಪ��ೇಶ �ೋಡ

13. �ನ
15. ಇ�ೕಲ

ಎಒ ಪ��ಾರ

�ಾ��� �ೋಡ

ಎಒ ಸಂ�ೆ�

14. �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ದ �ೊ�ೆಯ �ೆ��ೆ ��ಾ�ರಣ ವಷ�

16. �ೆ��ೕನ್ ಸಂ�ೆ� (ಎಸ್� �ೋಡ್) ಮತು�

��ೈಲ

ಸಂ�ೆ�

17. ಪ�ಸು�ತ �ಾಡ್�/ಸಕ�
18. ವಸ� ��� (1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 6 ಅಥ� �ಾ���ಯ
ಒಳ�ೆ)

19. ವ�ವ�ಾರ/ಉ�ೊ�ೕಗದ �ೆಸರು

20. ಪ�ಸು�ತ ಎಒ �ೋಡ್ (�ೕ�ನಂ�ೆ ಒಂ�ೆ ಆ�ರ�ದ��ೆ

21. ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯ ಮುಖ� ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ ಆಯುಕ�ರು

ಪ��ೇಶ �ೋಡ

ಎಒ ಪ��ಾರ

�ಾ��� �ೋಡ

ಎಒ ಸಂ�ೆ�

�ೆ��ೆ (ಈ �ದಲು ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆಯನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ರ�ದ��ೆ)
22. �ೆಳ�ೆ ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಮೂಲಗ�ಂದ ಅಂ�ಾಜು �ಾಡ�ಾದ ಒಟು� ಆ�ಾಯ:

(ದಯ�ಟು� ಸೂಕ� �ಾಕ್� �ಕ್ �ಾ
ಅನುಸೂ� I ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ �ೇರುಗಳ �ಾ�ಾಂಶ
ಅನುಸೂ� IIರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಭದ��ೆಗಳ ಬ��ದರ
ಅನುಸೂ� III ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಒಟು� �ತ�ದ �ೕ�ನ ಬ��
ಅನುಸೂ� IV ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಘಟಕಗಳ �ೕ�ನ ಬ��
ಅನುಸೂ� V ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ��ಾಗ 80��ಎ(2)(ಎ) ದ��ನ �ಾಪ�ಾ� �ತ�ವನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ







23. �ಂ�ನ ವಷ�ದ ಆ�ಾಯ�ಂದ ಒಟು� ಆ�ಾಯವನು� ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ, �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದಆ�ಾಯವನು� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ
24. �ಾವ �ೇ��ೆಯನು� �ಾಡ�ಾಗು���ೆ ಎಂಬುದನು� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಹೂ��ೆಗಳ �ವರ:
�ೆಡೂ�ಲ್I (ಅವರ �ಾ�ಕತ�ದ �ೇ��ೆ�ಾರ ಮತು� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ೆಸ�ನ��ರುವ �ೇರುಗಳ �ವರಗಳ�)
�ೇರುಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಪ�� �ೇ�ನ �ೇರುಗಳ ವಗ� ಮತು�

�ೇರುಗಳ ಒಟು� ಮುಖ �ೆ�ೆ

�ೇರುಗಳ ��ಷ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ �ಾವ ��ಾಂಕ(ಗಳ�)ದಂದು �ೇರುಗಳನು�

ಮುಖ �ೆ�ೆ

�ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾ�ತು (��/��/ವವವವ)

�ೆಡೂ�ಲ್II (ಅವರ �ಾ�ಕತ�ದ �ೇ��ೆ�ಾರ ಮತು� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ೆಸ�ನ��ನರುವ ಭದ��ೆಗಳ �ವರಗಳ�)
ಭದ��ೆಗಳ �ವರ�ೆ

ಭದ��ೆಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಭದ��ೆಗಳ ��ಾಂಕ(ಗಳ�)

ಭದ��ೆಗಳ �ತ�

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾದ ಭದ��ೆಗಳ

(��/��/ವವವವ)

��ಾಂಕ(ಗಳ�)(��/��/ವವವವ)

�ೆಡೂ�ಲ್III (ಬ�� �ೕ�ೆ �ೇ��ೆ�ಾರ �ೕ�ದ �ತ�ದ �ವರಗಳ�)
ಬ�� �ೕ�ೆ �ಾ��ೆ �ತ�ವನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ� ಆ

ಬ�� �ೕ�ೆ �ೕಡ�ಾದ ಇಂತಹ �ತ�ದ

�ಾವ ��ಾಂಕದಂದು ಬ�� �ತ�ವನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ

ಬ�� �ೕ�ೆ �ೕಡ�ಾದ ಇಂತಹ �ತ�ಗಳ

ವ���ಯ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ

ಪ��ಾಣ

(��/��/ವವವವ)

�ಾ�ಾವ�

ಬ�� ದರ

�ೆಡೂ�ಲ್IV (�ೇ��ೆ�ಾರ �ೆಸ�ನ�� �ಂತು �ಾಭ�ಾ�� ಅವರನು� ಒ�ೆತನದ ಇದು ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳ �ವರಗಳ
ಪರಸ�ರ ಹೂ��ೆ ��ಯ �ೆಸರು

ಘಟಕಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಪ�� ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳ ವಗ� ಮತು� ಮುಖ

ಮತು� ��ಾಸ

ಘಟಕಗಳ �ನ��ಾ ಸೂಚಕ ಸಂ�ೆ�

ಘಟಕಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆ�ಾಯ

�ೌಲ�

�ೆಡೂ�ಲ್V (�ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಂಪ�ೆಯು��ೆ �ವರಗಳ�)
�ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ವ��ಸ�ಾಗು��ರುವ �ಾಗೂ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಅ�ಯ��

�ಾ�ೆ �ಾ�ರಂ��ದ ��ಾಂಕ (��/��/ವವವವ)

�ಾ�ೆ�ಂದ �ಂಪ�ೆಯುವ �ತ�

ಬರುವ �ಾ�ೆಯ ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ�ಯ �ವರಗಳ�

___________________________________
�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

(ಎನ್ � ಪ��)

�ೇ��ೆ/ಪ��ಾ�ಕರಣ

*�ಾನು/�ಾವ� ………………………………………………………………………………….. ಈ ಮೂಲಕ, *ನನ�/ನಮ� �ಳ�ವ��ೆ ಮತು� ನಂ��ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೕ�ೆ ���ರುವ ಸಂಗ�ಗಳ� ಸ��ಾ��ೆ, ಪ�ಣ��ಾ��ೆ ಮತು� �ಜ�ಾ��ೆ ಎಂದು
�ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ, 1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 60 �ಂದ 64 ರ ಅ�ಯಂ�ೆ, �ಾವ��ೇ ವ���ಯ ಒಟು� ಆ�ಾಯದ�� ಈ ಪ��ಾರ�ಾ� ಬರುವ ಆ�ಾಯಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ಅಹ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು
�ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ 1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೕ�ನ 22 �ಾಲಮ್ �� ಉ�ೆ�ೕ��ದ *ಆ�ಾಯ/ಆ�ಾಯಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ *ನನ�/ನಮ� ಅಂ�ಾಜು ಒಟು� ಆ�ಾಯವ�, �ಂ�ನ
ವಷ�ದ ಅಂತ��ೆ�…………………………………………………..……………….ಆ�ದು�, ಮುಂ�ನ…………………………………..………………………..�ೌಲ��ಾಪನ ವಷ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಆ�ಾಯವ� ಶ�ನ��ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು �ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ� ಈ
ಮೂಲಕ �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದಂ�ೆ *ನನ/ನಮ� *ಆ�ಾಯ/ಆ�ಾಯಗಳ� �ಂ�ನ ವಷ�ದ ಅಂತ��ೆ� ……………………………………………………………...ಆ�ದು�, ಮುಂ�ನ……………………………………….…………………..�ಧ��ಸು��ೆ ವಷ��ೆ�
ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ��ಸಬಹು�ಾದ ಗ�ಷ� �ತ�ವನು� �ೕರುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ಸಹ �ಾನು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಸ�ಳ: ……………………………..…………..

_____________________________________

��ಾಂಕ: ……………………………………

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

�ಾಗ II [�ೂೕಷ�ೆ ವ�ಕ�ಪ��ದ ವ���ಯ ಬಳ�ೆ�ಾ�]
1. �ಾಗ I �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್

���ೆಡ �ಾಲಮ್ 21 ರ�� ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ರುವ ಆ�ಾಯ �ಾವ��ಾ� ಜವ�ಾ��ಯ ವ���ಯ

2. �ಾಗ II ರ �ಾಲಮ್ 1 ರ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ವ���ಯ �ಾ�

�ೆಸರು.

AAACY2068D

3. ಸಂಪ�ಣ� ��ಾಸ �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್

���ೆಡ್., �ೆಹರು �ೆಂಟ�ಲ್, 9 �ೇ ಮಹ�, �ಸ�ವ� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ, �ಾ

�. ರ�ೆ�, ���, ಮುಂ�ೈ– 400018
5. ಇ�ೕಲ

6. �ೆ��ೕನ್ ಸಂ�ೆ� (ಎಸ್� �ೋಡ್) ಮತು�

��ೈಲ

4. �ಾಗ II ರ �ಾಲಮ್ 1 ರ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ವ���ಯ �ಾ�

ಸಂ�ೆ� (22) 66699000

MUMY02084F
7. ��� �ೇ�ೕಯ ಕಂಪ�

8. �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ೕಡ�ಾದ ��ಾಂಕ

9. �ಾ�ಾಂಶ �ೂೕಷ�ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ �ಾವ�/�ೆ��ಟ್

(��/��/ವವವವ)

ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ಾವ�

10. ಆ�ಾಯ �ಾವ�ಯ �ತ�

11. ಆ�ಾಯ �ಾವ� �ಾ�ದ/�ೆ��ಟ್ �ಾ�ದ ��ಾಂಕ
(��/��/ವವವವ)

12. �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ�ಾದ �ತರ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಯ

13. �ಂಪ�ೆದು�ೊಳ����ೆ �ಾಡ�ಾದ �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಲಭ��ಲ�

�ಾ�ಾಂಶ/�ಂಪ�ೆದು�ೊಳ����ೆ �ೂೕಷ�ೆಯ ��ಾಂಕ (��/��/ವವವವ) ಲಭ��ಲ�
ಮುಖ� ಕ�ೕಷನರ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಆಯುಕ���ೆ ರ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ………………………………………………………………………
ಸ�ಳ: …………………………………………..

__________________________________________________

��ಾಂಕ: …….……………………………..

�ಾಗ I �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ರುವ ಆ�ಾಯ
�ಾವ��ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�� ವ���ಯ ಸ�.

�ಪ��ಗಳ�
1.

�ೂೕಷ�ೆಯನು� �����ೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸಜು��ೊ�ಸ�ೇಕು

2.

*ಅನ�ಯ�ಾಗ�ರುವ�ದನು� ಅ���ಾ�.

3.

#�ೂೕಷ�ೆಯನು� ��ಾಗ 197ಎ(1) ಅ�ಯ�� �ೈಯ��ಕ�ಾ� ಮತು� ��ಾಗ 197ಎ(1ಎ) ಅ�ಯ�� ವ���ಗತ�ಾ� (ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊರ�ಾ�) ಒದ�ಸಬಹುದು.

4.

**ಎಚ್ ಯಎಫ್, ಎಒ�, ಇ�ಾ��ಗಳ ಪರ�ಾ� �ೂೕಷ�ೆ ��ಸು��ೆಯ��ನ �ಾ�ಾಥ��ವನು� ಸೂ�ಸು

5.

ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ಸ� �ಾಡುವ �ದಲು, �ೂೕಷ�ೆಯ�� ಒದ�ದ�ಾದ ಎ�ಾ� �ಾ��ಗಳ� ಸ��ಾ��ೆ, �ಜ�ಾ��ೆ ಮತು� ಪ�ಣ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ತೃ�� �ೂೕಷ�ೆ�ಾರರ�� ಇರ�ೇಕು. �ೂೕಷ�ೆ �ೇ��ೆಯ�� �ಾವ��ೇ ವ��� ತಪ�� �ೇ��ೆಯನು�
�ೕ�ದ��ೆ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ�� 1961 ರ ��ಾಗ 277 ಅ�ಯ ಪ��ಾರ ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ��ಾಹ� ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುತ��ೆ.

6.

(i)

ಇಪ��ೆ�ದು ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳನು� �ೕರುವ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ತ����ೊಳ�ಲು ಯ���ದ�ೆ, ಆರು �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ಆ�ರ�ೆ, ಏಳ� ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ ಮತು� ದಂಡ�ೊಂ��ೆ ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ;

(ii)

�ೇ�ೆ ಇತ�ೆ ಪ�ಕರಣಗಳ��, ಮೂರು �ಂಗ��ೆ ಕ�� ಆ�ರ�ೆ �ಾಗೂ ದಂಡ ಸ�ತ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ ��ೆಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾಗ I ರ �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದಂ�ೆ, ��ಾಗ 197ಎ ನಉಪ-��ಾಗ (1) ಅಥ�ಾ ಉಪ��ಾಗ (1ಎ) ರ�� ಪ��ಾ��ಸದಂ�ೆ ಆ�ಾಯ ಸ�ರೂಪದ �ತ�ದ �ೂೕಷ�ೆಯ ��ೕಕ�ಸು��ೆಯು ಆ�ಾಯ �ಾವ�ಯ ವ���ಯ ಜವ�ಾ���ಾ�ರುತ��ೆ
ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ಆ�ಾಯ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ದ ಆ�ಾಯ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಆ�ಾಯಗಳಂತವ�ಗಳ�

�ತ�ಗಳ ಸ�ಾಸ��ಾ�ರುತ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ ��ಸ�ಗದ ಗ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ��ನ ಹಣವನು� �ಂ�ನ ವಷ�ದ��

�ಾವ��ದ��ೆ ಅಂತಹ ಆ�ಾಯವನು� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಭ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ
60 ವಷ���ಂತ ಕ�� ಇರುವ ವ���ಗ��ಾ� ಅ�� 15 (�) �ೆ ಪ��ೕಲ�ಾ ಪ��
�ಾನು �ೆಳ�ನ �ಾ��ಯನು� ಪ��ೕ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ದೃ�ೕಕ���ೆ�ೕ�ೆ:

�ಕ

1. �ಾ�ಹಕರು <60 ವಷ�ಗಳ� (ಒಂದು �ೇ�ೆ >=60 ವಷ���ಂತ ಕ�� ಇದ��ೆ, ಅ�� 15 ಎಚ್ ಭ��
2. �ಾ�ಹಕರ �ಾ�ಹಕ ಐ� ಎದುರು �ಾ�ಂಕ್ �ಾಖ�ೆಯ�� �ಾ�ನ್ ಅನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ�
3. �ಾ�ೆ �ವ�ಹ�ೆ ಅ��ಯ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�ನ್ �ಾಡ್� ಪ��ಯನು� ಲಗತು� �ಾಡ�ಾ��(�ಸ�ಮ್ �� ನ�ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ)
4. �ಾ�ಹಕರು ಆರು ಸ�ಳಗಳ�� ಸ� �ಾ��ಾ��ೆ ( ಮೂಲಕ ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ)

ಉ�ೊ�ೕ�ಯ �ೆಸರು ____________________________________

ಉ�ೊ�ೕ� �ೋಡ್ _______________________________

ಉ�ೊ�ೕ� ಸ�

��ಾಂಕ:

�ಾ�ೆಯ ಮು�ೆ�

(ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಪ��)

ಆವೃ�� ಸಂ�ೆ�. 4.0 – 17 ಏ��ಲ್ 201

ಅ�� 15 (�)

��ಾಗ 1 97ಎ(1 ), ��ಾಗ 1 97ಎ(1 ಎ) ಮತು� �ಯಮ 29(�) �ೋ�
1961 ರಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 197ಎ(1) ಮತು� ��ಾಗ 197ಎ(1ಎ) ಅ�ಯ��, �ಾವ��ೆ ���ಷ� �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ಾ�� �ೆಲವ� �ೈಯ��ಕ ಅಥ�ಾ
ವ���ಗತ�ಾದ (ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ��ಾ� ಅಲ�) �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ
�ಾ�ಹಕರ ಐ�
�ಾಗ I
1. ಕರ�ಾತನ �ೆಸರು (�ೇ��ೆ�ಾರ)

2. ಕರ�ಾತನ �ಾ�ನ
3. �ೆ��ೆ ��ಾ�ರಣ ವಷ� (�ಾವ �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ಾಡ�ಾಗು���ೆ)

4. �ಾ�ಟ್/ಮ�ೆ/�ಾ�ಕ್ ಸಂ�

5. ಮ�ೆ ಆವರಣ �ೆಸರು

6. ���

8. ರ�ೆ�/�ೕ�/ಓ�

9. ಪ��ೇಶ/ಸ�ಳ

10. ಎಒ �ೋಡ್ (�ೊ�ೆಯ �ಾ� ಅಂ�ಾಜು�ಾ�ದವರ ಅ�ಯ��)

7. �ಾವ �ಾಡ್�/ಸಕ�ಲ್�� ಎಂದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ

ಪ��ೇಶ �ೋಡ
11. ಪಟ�ಣ/ನಗರ/��ೆ�

ಎಒ ಪ��ಾರ

�ಾ��� �ೋಡ

ಎಒ ಸಂ�ೆ�

12. �ಾಜ�
13. �ನ

15. ಇ�ೕಲ

14. �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ದ �ೊ�ೆಯ �ೆ��ೆ ��ಾ�ರಣ ವಷ�

16. �ೆ��ೕನ್ ಸಂ�ೆ� (ಎಸ್� �ೋಡ್) ಮತು�

��ೈಲ

ಸಂ�ೆ�

17. ಪ�ಸು�ತ �ಾಡ್�/ಸಕ�
18. ವಸ� ��� (1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 6 ಅಥ� �ಾ���ಯ
ಒಳ�ೆ)

19. ವ�ವ�ಾರ/ಉ�ೊ�ೕಗದ �ೆಸರು

20. ಪ�ಸು�ತ ಎಒ �ೋಡ್ (�ೕ�ನಂ�ೆ ಒಂ�ೆ ಆ�ರ�ದ��ೆ

21. ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯ ಮುಖ� ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ ಆಯುಕ�ರು

ಪ��ೇಶ �ೋಡ

ಎಒ ಪ��ಾರ

�ಾ��� �ೋಡ

ಎಒ ಸಂ�ೆ�

�ೆ��ೆ (ಈ �ದಲು ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆಯನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ರ�ದ��ೆ)
22. �ೆಳ�ೆ ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಮೂಲಗ�ಂದ ಅಂ�ಾಜು �ಾಡ�ಾದ ಒಟು� ಆ�ಾಯ:
(ದಯ�ಟು� ಸೂಕ� �ಾಕ್� �ಕ್ �ಾ
ಅನುಸೂ� I ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ �ೇರುಗಳ �ಾ�ಾಂಶ
ಅನುಸೂ� IIರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಭದ��ೆಗಳ ಬ��ದರ
ಅನುಸೂ� III ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಒಟು� �ತ�ದ �ೕ�ನ ಬ��
ಅನುಸೂ� IV ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಘಟಕಗಳ �ೕ�ನ ಬ��
ಅನುಸೂ� V ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ��ಾಗ 80��ಎ(2)(ಎ) ದ��ನ �ಾಪ�ಾ� �ತ�ವನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ
23. �ಂ�ನ ವಷ�ದ ಆ�ಾಯ�ಂದ ಒಟು� ಆ�ಾಯವನು� ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ, �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಆ�ಾಯವನು� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��
24. �ಾವ �ೇ��ೆಯನು� �ಾಡ�ಾಗು���ೆ ಎಂಬುದನು� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಹೂ��ೆಗಳ �ವರ:
�ೆಡೂ�ಲ್I (ಅವರ �ಾ�ಕತ�ದ �ೇ��ೆ�ಾರ ಮತು� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ೆಸ�ನ��ರುವ �ೇರುಗಳ �ವರಗಳ�)
�ೇರುಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಪ�� �ೇ�ನ �ೇರುಗಳ ವಗ� ಮತು�

�ೇರುಗಳ ಒಟು� ಮುಖ �ೆ�ೆ

�ೇರುಗಳ ��ಷ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ �ಾವ ��ಾಂಕ(ಗಳ�)ದಂದು �ೇರುಗಳನು�

ಮುಖ �ೆ�ೆ

�ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾ�ತು (��/��/ವವವವ)

�ೆಡೂ�ಲ್II (ಅವರ �ಾ�ಕತ�ದ �ೇ��ೆ�ಾರ ಮತು� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ೆಸ�ನ��ನರುವ ಭದ��ೆಗಳ �ವರಗಳ�)
ಭದ��ೆಗಳ �ವರ�ೆ

ಭದ��ೆಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಭದ��ೆಗಳ ��ಾಂಕ(ಗಳ�)

ಭದ��ೆಗಳ �ತ�

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾದ ಭದ��ೆಗಳ

(��/��/ವವವವ)

��ಾಂಕ(ಗಳ�)(��/��/ವವವವ)

�ೆಡೂ�ಲ್III (ಬ�� �ೕ�ೆ �ೇ��ೆ�ಾರ �ೕ�ದ �ತ�ದ �ವರಗಳ�)
ಬ�� �ೕ�ೆ �ಾ��ೆ �ತ�ವನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ� ಆ

ಬ�� �ೕ�ೆ �ೕಡ�ಾದ ಇಂತಹ �ತ�ದ

�ಾವ ��ಾಂಕದಂದು ಬ�� �ತ�ವನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ

ಬ�� �ೕ�ೆ �ೕಡ�ಾದ ಇಂತಹ �ತ�ಗಳ

ವ���ಯ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ

ಪ��ಾಣ

(��/��/ವವವವ)

�ಾ�ಾವ�

ಬ�� ದರ

�ೆಡೂ�ಲ್IV (�ೇ��ೆ�ಾರ �ೆಸ�ನ�� �ಂತು �ಾಭ�ಾ�� ಅವರನು� ಒ�ೆತನದ ಇದು ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳ �ವರಗಳ
ಪರಸ�ರ ಹೂ��ೆ ��ಯ �ೆಸರು

ಘಟಕಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಪ�� ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳ ವಗ� ಮತು� ಮುಖ

ಮತು� ��ಾಸ

ಘಟಕಗಳ �ನ��ಾ ಸೂಚಕ ಸಂ�ೆ�

ಘಟಕಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆ�ಾಯ

�ೌಲ�

�ೆಡೂ�ಲ್V (�ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಂಪ�ೆಯು��ೆ �ವರಗಳ�)
�ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ವ��ಸ�ಾಗು��ರುವ �ಾಗೂ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಅ�ಯ��

�ಾ�ೆ �ಾ�ರಂ��ದ ��ಾಂಕ (��/��/ವವವವ)

�ಾ�ೆ�ಂದ �ಂಪ�ೆಯುವ �ತ�

ಬರುವ �ಾ�ೆಯ ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ�ಯ �ವರಗಳ�

____________________________
�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

(ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಪ��)

�ೇ��ೆ/ಪ��ಾ�ಕರಣ

*�ಾನು/�ಾವ� ………………………………………………………………………………….. ಈ ಮೂಲಕ, *ನನ�/ನಮ� �ಳ�ವ��ೆ ಮತು� ನಂ��ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೕ�ೆ ���ರುವ ಸಂಗ�ಗಳ� ಸ��ಾ��ೆ, ಪ�ಣ��ಾ��ೆ ಮತು� �ಜ�ಾ��ೆ ಎಂದು
�ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ, 1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 60 �ಂದ 64 ರ ಅ�ಯಂ�ೆ, �ಾವ��ೇ ವ���ಯ ಒಟು� ಆ�ಾಯದ�� ಈ ಪ��ಾರ�ಾ� ಬರುವ ಆ�ಾಯಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ಅಹ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು
�ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ 1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೕ�ನ 22 �ಾಲಮ್ �� ಉ�ೆ�ೕ��ದ *ಆ�ಾಯ/ಆ�ಾಯಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ *ನನ�/ನಮ� ಅಂ�ಾಜು ಒಟು� ಆ�ಾಯವ�, �ಂ�ನ
ವಷ�ದ ಅಂತ��ೆ�……………………………………………………..……………….ಆ�ದು�, ಮುಂ�ನ………………………………………………..………………. �ೌಲ��ಾಪನ ವಷ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಆ�ಾಯವ� ಶ�ನ��ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು �ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ� ಈ
ಮೂಲಕ �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದಂ�ೆ *ನನ�/ನಮ� *ಆ�ಾಯ/ಆ�ಾಯಗಳ� �ಂ�ನ ವಷ�ದ ಅಂತ��ೆ…………………………………………….…………………..ಆ�ದು�, ಮುಂ�ನ………………………………………………………�ಧ��ಸು��ೆ ವಷ��ೆ�
ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ��ಸಬಹು�ಾದ ಗ�ಷ� �ತ�ವನು� �ೕರುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ಸಹ �ಾನು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಸ�ಳ: …………………………………..

____________________________________

��ಾಂಕ: ……………………………………

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

�ಾಗ II [�ೂೕಷ�ೆ ವ�ಕ�ಪ��ದ ವ���ಯ ಬಳ�ೆ�ಾ�]
1. �ಾಗ I �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್

���ೆಡ �ಾಲಮ್ 21 ರ�� ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ರುವ ಆ�ಾಯ �ಾವ��ಾ� ಜವ�ಾ��ಯ ವ���ಯ

2. �ಾಗ II ರ �ಾಲಮ್ 1 ರ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ವ���ಯ �ಾ�

�ೆಸರು.

AAACY2068D

3. ಸಂಪ�ಣ� ��ಾಸ �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್

���ೆಡ್., �ೆಹರು �ೆಂಟ�ಲ್, 9 �ೇ ಮಹ�, �ಸ�ವ� ಆ��ಾ, �ಾ. ಎ.

�. ರ�ೆ�, ���, ಮುಂ�ೈ– 400018
5. ಇ�ೕಲ

6. �ೆ��ೕನ್ ಸಂ�ೆ� (ಎಸ್� �ೋಡ್) ಮತು�

��ೈಲ

4. �ಾಗ II ರ �ಾಲಮ್ 1 ರ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ವ���ಯ �ಾ�

ಸಂ�ೆ� (22) 66699000

MUMY02084F
7. ��� �ೇ�ೕಯ ಕಂಪ�

8. �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ೕಡ�ಾದ ��ಾಂಕ

9. �ಾ�ಾಂಶ �ೂೕಷ�ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ �ಾವ�/�ೆ��ಟ್

(��/��/ವವವವ)

ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ಾವ�

12. �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ�ಾದ �ತರ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಯ

10. ಆ�ಾಯ �ಾವ�ಯ �ತ�

11. ಆ�ಾಯ �ಾವ� �ಾ�ದ/�ೆ��ಟ್ �ಾ�ದ ��ಾಂಕ
(��/��/ವವವವ)

13. �ಂಪ�ೆದು�ೊಳ����ೆ �ಾಡ�ಾದ �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಲಭ��ಲ�

�ಾ�ಾಂಶ/�ಂಪ�ೆದು�ೊಳ����ೆ �ೂೕಷ�ೆಯ ��ಾಂಕ (��/��/ವವವವ) ಲಭ��ಲ�
ಮುಖ� ಕ�ೕಷನರ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಆಯುಕ���ೆ ರ�ಾಸ�ಾ��ೆ ………………………………………………………………………
ಸ�ಳ: ………………………..………………..

_______________________________________
�ಾಗ I �ಾಲಮ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ರುವ ಆ�ಾಯ

��ಾಂಕ: …….……………………………..

�ಾವ��ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�� ವ���ಯ ಸ�

�ಪ��ಗಳ�
1.

�ೂೕಷ�ೆಯನು� �����ೇಟ್ಮೂಲಕ ಸಜು��ೊ�ಸ�ೇಕು.

2.

*ಅನ�ಯ�ಾಗ�ರುವ�ದನು� ಅ���ಾ�.

3.

#�ೂೕಷ�ೆಯನು� ��ಾಗ 197ಎ(1) ಅ�ಯ�� �ೈಯ��ಕ�ಾ� ಮತು� ��ಾಗ 197ಎ(1ಎ) ಅ�ಯ�� ವ���ಗತ�ಾ� (ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊರ�ಾ�) ಒದ�ಸಬಹುದು.

4.

**ಎಚ್ ಯಎಫ್, ಎಒ�, ಇ�ಾ��ಗಳ ಪರ�ಾ� �ೂೕಷ�ೆ ��ಸು��ೆಯ��ನ �ಾ�ಾಥ��ವನು ಸೂ�ಸು.

5.

ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ಸ� �ಾಡುವ �ದಲು, �ೂೕಷ�ೆಯ�� ಒದ�ದ�ಾದ ಎ�ಾ� �ಾ��ಗಳ� ಸ��ಾ��ೆ, �ಜ�ಾ��ೆ ಮತು� ಪ�ಣ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ತೃ�� �ೂೕಷ�ೆ�ಾರರ�� ಇರ�ೇಕು. �ೂೕಷ�ೆ �ೇ��ೆಯ�� �ಾವ��ೇ ವ��� ತಪ�� �ೇ��ೆಯನು�
�ೕ�ದ��ೆ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ�� 1961 ರ ��ಾಗ 277 ಅ�ಯ ಪ��ಾರ ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ��ಾಹ� ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುತ��ೆ.

6.

(iii)

ಇಪ��ೆ�ದು ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳನು� �ೕರುವ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ತ����ೊಳ�ಲು ಪ�ಯ���ದ�ೆ, ಆರು �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ಆ�ರ�ೆ, ಏಳ� ವಷ�ಗಳವ�ೆ ಮತು� ದಂಡ�ೊಂ��ೆ ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ;

(iv)

�ೇ�ೆ ಇತ�ೆ ಪ�ಕರಣಗಳ��, ಮೂರು �ಂಗ��ೆ ಕ�� ಆ�ರ�ೆ �ಾಗೂ ದಂಡ ಸ�ತ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ ��ೆಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾಗ I ರ �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದಂ�ೆ, ��ಾಗ 197ಎ ನ ಉ-��ಾಗ (1) ಅಥ�ಾ ಉಪ��ಾಗ (1ಎ) ರ�� ಪ��ಾ��ಸದಂ�ೆ ಆ�ಾಯ ಸ�ರೂಪದ �ತ�ದ �ೂೕಷ�ೆಯ ��ೕಕ�ಸು��ೆಯು ಆ�ಾಯ �ಾವ�ಯ ವ���ಯ ಜವ�ಾ���ಾ�ರುತ��ೆ
ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ಆ�ಾಯ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ದ ಆ�ಾಯ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಆ�ಾಯಗಳಂತವ�ಗಳ�

�ತ�ಗಳ ಸ�ಾಸ��ಾ�ರುತ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗದ �ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ��ನ ಹಣವನು� �ಂ�ನ ವಷ�ದ��

�ಾವ��ದ��ೆ ಅಂತಹ ಆ�ಾಯವನು� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಹಕು���ಾಕರ�ೆ
1.

ಅ�� 15� ಅನು� 60 ವಷ���ಂತ ಕ�� ಇರುವ ವ���ಗಳ� �ಾತ� ತುಂಬ�ೇಕು (ಒಂದು �ೇ�ೆ >=60 ವಷ���ಂತ ಕ�� ಇದ��ೆ 15ಎಚ್ ಅ�� ತುಂಬ�ೇಕ15ಎಚ್) ಒ�ೆತನ,

2.

�ಾ�ಂಕ್ �ಾಖ�ಾಗಳ�� �ಾ�ನ್ �ವರಗಳನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ ��ಎಸ್ ತ��ಸು��ೆಯನು� ಗುರುತು �ಾಡ�ಾಗುವ��

3.

ಈ ಅ�� ಸ���ೆಯ ��ಾಂಕ�ಂದ ��ಎಸ್ ತ��ಸು��ೆಯನು� ಗುರುತು �ಾಡ�ಾಗುವ�ದ

�ೊ�ೈ�, ವ���ಗಳ ಸಂಘಗಳ�, ಟ�ಸ್�, ಎಚ್ ಎಫ್, ಇ�ಾ�

4.

ಈ�ಾಗ�ೆ ಕ�ತ�ಾ�ರುವ ��ಎಸ್ ಅನು� �ಾ�ಂಕ್ �ಂ�ರು�ಸುವ��ಲ� ಮತು� ಅದನು� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ�ೆಯ ಮೂಲಪ�ೆಯ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

5.

ಪ�� ಹಣ�ಾಸು ವಷ� �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ ಒಳಗ�ೆ �ೊಸ 15� ಅ��ಯನು� �ೊಸ ಹಣ�ಾಸು ವಷ��ಾ�� ಸ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

6.

ಅ�� 15� ಅನು� �����ೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸ��ಸ�ೇ�ರುತ��

7.

�ಾ�ಂಕ್ �ೊ�ೆ�ೆ ಬುಕ್ �ಾಡ�ಾದ ಪ�� ��ರ �ೇವ��ಾ� 15� ಅ��ಯನು� ಸ��ಸ�ೇ�ರುತ�

8.

�ಾವ��ೆ ಪ��ಾಮಗಳ�, ನಷ� �ಳಂಬ �ಾರಣ ಅಥ�ಾ 15� ಅ�� ಸ��ಸ�ರು��ೆ ಅಥ�ಾ ತ�ಾ�ದ ಸ��ಸು��ೆ�ೆ �ಾ�ಂಕ್ ಜವ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ

9.

�ಾನು/�ಾವ� ತ�ಾ�� �ಾ�ನ್ ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ�ದು 1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 272� ಅನ�ಯ ದಂಡ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� ತ�ಾ�� �ಾ�
ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾವ��ೆ �ೕ�ಯ�� �ಾ�ಂಕ್ �ಾರಣವಲ� ಎಂದು ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�

ಸ� ಮತು� ��ಾಂಕ�ೊಂ��ೆ
�ಾ�ಂಕ �ಾ�ೆಯ ಮು�ೆ�

(�ಾ�ಹಕ ಪ��)

ಆವೃ�� ಸಂ�ೆ�. 4.0 – 17 ಏ��ಲ್ 201

ಅ�� 15 (�)

��ಾಗ 1 97ಎ(1 ), ��ಾಗ 1 97ಎ(1 ಎ) ಮತು� �ಯಮ 29(�) �ೋ�
1961 ರಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 197ಎ(1) ಮತು� ��ಾಗ 197ಎ(1ಎ) ಅ�ಯ��, �ಾವ��ೆ ���ಷ� �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ಾ�� �ೆಲವ� �ೈಯ��ಕ ಅಥ�ಾ
ವ���ಗತ�ಾದ (ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ��ಾ� ಅಲ�) �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ
�ಾ�ಹಕರ ಐ�

�ಾಗ I
1. ಕರ�ಾತನ �ೆಸರು (�ೇ��ೆ�ಾರ)

2. ಕರ�ಾತನ �ಾ�ನ
3. �ೆ��ೆ ��ಾ�ರಣ ವಷ� (�ಾವ �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ಾಡ�ಾಗು���ೆ)

4. �ಾ�ಟ್/ಮ�ೆ/�ಾ�ಕ್ ಸಂ�

5. ಮ�ೆ ಆವರಣ �ೆಸರು

6. ���

8. ರ�ೆ�/�ೕ�/ಓ�

9. ಪ��ೇಶ/ಸ�ಳ

10. ಎಒ �ೋಡ್ (�ೊ�ೆಯ �ಾ� ಅಂ�ಾಜು�ಾ�ದವರ ಅ�ಯ��)

11. ಪಟ�ಣ/ನಗರ/��ೆ�

12. �ಾಜ�

15. ಇ�ೕಲ

16. �ೆ��ೕನ್ ಸಂ�ೆ� (ಎಸ್� �ೋಡ್) ಮತು�

7. �ಾವ �ಾಡ್�/ಸಕ�ಲ್�� ಎಂದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ

ಪ��ೇಶ �ೋಡ

13. �ನ

ಎಒ ಪ��ಾರ

�ಾ��� �ೋಡ

ಎಒ ಸಂ�ೆ�

14. �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ದ �ೊ�ೆಯ �ೆ��ೆ ��ಾ�ರಣ ವಷ�
��ೈಲ

ಸಂ�ೆ�

17. ಪ�ಸು�ತ �ಾಡ್�/ಸಕ�
18. ವಸ� ��� (1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 6 ಅಥ� �ಾ���ಯ
ಒಳ�ೆ)

19. ವ�ವ�ಾರ/ಉ�ೊ�ೕಗದ �ೆಸರು

20. ಪ�ಸು�ತ ಎಒ �ೋಡ್ (�ೕ�ನಂ�ೆ ಒಂ�ೆ ಆ�ರ�ದ��ೆ

21. ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯ ಮುಖ� ಆಯುಕ�ರು ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ ಆಯುಕ�ರು

ಪ��ೇಶ �ೋಡ

ಎಒ ಪ��ಾರ

�ಾ��� �ೋಡ

ಎಒ ಸಂ�ೆ�

�ೆ��ೆ (ಈ �ದಲು ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆಯನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ರ�ದ��ೆ)
22. �ೆಳ�ೆ ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಮೂಲಗ�ಂದ ಅಂ�ಾಜು �ಾಡ�ಾದ ಒಟು� ಆ�ಾಯ:

(ದಯ�ಟು� ಸೂಕ� �ಾಕ್� �ಕ್ �ಾ
ಅನುಸೂ� I ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ �ೇರುಗಳ �ಾ�ಾಂಶ
ಅನುಸೂ� IIರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಭದ��ೆಗಳ ಬ��ದರ
ಅನುಸೂ� III ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಒಟು� �ತ�ದ �ೕ�ನ ಬ��
ಅನುಸೂ� IV ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಘಟಕಗಳ �ೕ�ನ ಬ��
ಅನುಸೂ� V ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ��ಾಗ 80��ಎ(2)(ಎ) ದ��ನ �ಾಪ�ಾ� �ತ�ವನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ
23. �ಂ�ನ ವಷ�ದ ಆ�ಾಯ�ಂದ ಒಟು� ಆ�ಾಯವನು� ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ, �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದ ಆ�ಾಯವನು� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��
24. �ಾವ �ೇ��ೆಯನು� �ಾಡ�ಾಗು���ೆ ಎಂಬುದನು� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಹೂ��ೆಗಳ �ವರ:
�ೆಡೂ�ಲ್I (ಅವರ �ಾ�ಕತ�ದ �ೇ��ೆ�ಾರ ಮತು� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ೆಸ�ನ��ರುವ �ೇರುಗಳ �ವರಗಳ�)
�ೇರುಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಪ�� �ೇ�ನ �ೇರುಗಳ ವಗ� ಮತು�

�ೇರುಗಳ ಒಟು� ಮುಖ �ೆ�ೆ

�ೇರುಗಳ ��ಷ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ �ಾವ ��ಾಂಕ(ಗಳ�)ದಂದು �ೇರುಗಳನು�

ಮುಖ �ೆ�ೆ

�ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾ�ತು (��/��/ವವವವ)

�ೆಡೂ�ಲ್II (ಅವರ �ಾ�ಕತ�ದ �ೇ��ೆ�ಾರ ಮತು� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ೆಸ�ನ��ನರುವ ಭದ��ೆಗಳ �ವರಗಳ�)
ಭದ��ೆಗಳ �ವರ�ೆ

ಭದ��ೆಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಭದ��ೆಗಳ ��ಾಂಕ(ಗಳ�)

ಭದ��ೆಗಳ �ತ�

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾದ ಭದ��ೆಗಳ

(��/��/ವವವವ)

��ಾಂಕ(ಗಳ�)(��/��/ವವವವ)

�ೆಡೂ�ಲ್III (ಬ�� �ೕ�ೆ �ೇ��ೆ�ಾರ �ೕ�ದ �ತ�ದ �ವರಗಳ�)
ಬ�� �ೕ�ೆ �ಾ��ೆ �ತ�ವನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ� ಆ

ಬ�� �ೕ�ೆ �ೕಡ�ಾದ ಇಂತಹ �ತ�ದ

�ಾವ ��ಾಂಕದಂದು ಬ�� �ತ�ವನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ

ಬ�� �ೕ�ೆ �ೕಡ�ಾದ ಇಂತಹ �ತ�ಗಳ

ವ���ಯ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ

ಪ��ಾಣ

(��/��/ವವವವ)

�ಾ�ಾವ�

ಬ�� ದರ

�ೆಡೂ�ಲ್IV (�ೇ��ೆ�ಾರ �ೆಸ�ನ�� �ಂತು �ಾಭ�ಾ�� ಅವರನು� ಒ�ೆತನದ ಇದು ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳ �ವರಗಳ
ಪರಸ�ರ ಹೂ��ೆ ��ಯ �ೆಸರು

ಘಟಕಗಳ ಸಂ�ೆ�

ಪ�� ಘಟಕದ ಘಟಕಗಳ ವಗ� ಮತು� ಮುಖ

ಮತು� ��ಾಸ

ಘಟಕಗಳ �ನ��ಾ ಸೂಚಕ ಸಂ�ೆ�

ಘಟಕಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆ�ಾಯ

�ೌಲ�

�ೆಡೂ�ಲ್V (�ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಂಪ�ೆಯು��ೆ �ವರಗಳ�)
�ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ವ��ಸ�ಾಗು��ರುವ �ಾಗೂ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಅ�ಯ��
ಬರುವ �ಾ�ೆಯ ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ�ಯ �ವರಗಳ�

�ಾ�ೆ �ಾ�ರಂ��ದ ��ಾಂಕ

�ಾ�ೆ�ಂದ �ಂಪ�ೆಯುವ �ತ�

(��/��/ವವವವ)

__________________________________
�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

(ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಪ��)

�ೇ��ೆ/ಪ��ಾ�ಕರಣ

*�ಾನು/�ಾವ� ………………………………………………………………………………….. ಈ ಮೂಲಕ, *ನನ�/ನಮ� �ಳ�ವ��ೆ ಮತು� ನಂ��ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೕ�ೆ ���ರುವ ಸಂಗ�ಗಳ� ಸ��ಾ��ೆ, ಪ�ಣ��ಾ��ೆ ಮತು� �ಜ�ಾ��ೆ ಎಂದು
�ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ, 1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 60 �ಂದ 64 ರ ಅ�ಯಂ�ೆ, �ಾವ��ೇ ವ���ಯ ಒಟು� ಆ�ಾಯದ�� ಈ ಪ��ಾರ�ಾ� ಬರುವ ಆ�ಾಯಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ಅಹ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಎಂದು
�ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ 1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೕ�ನ 22 �ಾಲಮ್ �� ಉ�ೆ�ೕ��ದ *ಆ�ಾಯ/ಆ�ಾಯಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ *ನನ�/ನಮ� ಅಂ�ಾಜು ಒಟು� ಆ�ಾಯವ�, �ಂ�ನ
ವಷ�ದ ಅಂತ��ೆ�……………………………………………………………..……….ಆ�ದು�, ಮುಂ�ನ…………………………………………………….……………….�ೌಲ��ಾಪನ ವಷ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಆ�ಾಯವ� ಶ�ನ��ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು �ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. *�ಾನು/�ಾವ�
ಈ ಮೂಲಕ �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದಂ�ೆ *ನನ�/ನಮ� *ಆ�ಾಯ/ಆ�ಾಯಗಳ� �ಂ�ನ ವಷ�ದ ಅಂತ��ೆ…………………………………………………………..ಆ�ದು�, ಮುಂ�ನ…………………………….………………….. �ಧ��ಸು��ೆ ವಷ��ೆ�
ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ��ಸಬಹು�ಾದ ಗ�ಷ� �ತ�ವನು� �ೕರುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ಸಹ �ಾನು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಸ�ಳ: …………………….…………………..

____________________________________

��ಾಂಕ: ……………………………………

�ೇ��ೆ�ಾರರ ಸ�

�ಾಗ II [�ೂೕಷ�ೆ ವ�ಕ�ಪ��ದ ವ���ಯ ಬಳ�ೆ�ಾ�]
1. �ಾಗ I �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್

���ೆಡ �ಾಲಮ್ 21 ರ�� ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ರುವ ಆ�ಾಯ �ಾವ��ಾ� ಜವ�ಾ��ಯ ವ���ಯ

�ೆಸರು.

2. �ಾಗ II ರ �ಾಲಮ್ 1 ರ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ವ���ಯ �ಾ�
AAACY2068D

3. ಸಂಪ�ಣ� ��ಾಸ �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್

���ೆಡ್., �ೆಹರು �ೆಂಟ�ಲ್, 9 �ೇ ಮಹ�, �ಸ�ವ� ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ಎ.

�. ರ�ೆ�, ���, ಮುಂ�ೈ– 400018
5. ಇ�ೕಲ

6. �ೆ��ೕನ್ ಸಂ�ೆ� (ಎಸ್� �ೋಡ್) ಮತು�

��ೈಲ

ಸಂ�ೆ� (22) 66699000

4. �ಾಗ II ರ �ಾಲಮ್ 1 ರ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ವ���ಯ �ಾ�
MUMY02084F
7. ��� �ೇ�ೕಯ ಕಂಪ�

8. �ೂೕಷ�ೆಯನು� �ೕಡ�ಾದ ��ಾಂಕ

9. �ಾ�ಾಂಶ �ೂೕಷ�ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ �ಾವ�/�ೆ��ಟ್

(��/��/ವವವವ)

ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ಾವ�

12. �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ�ಾದ �ತರ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಯ

10. ಆ�ಾಯ �ಾವ�ಯ �ತ�

11. ಆ�ಾಯ �ಾವ� �ಾ�ದ/�ೆ��ಟ್ �ಾ�ದ ��ಾಂಕ
(��/��/ವವವವ)

13. �ಂಪ�ೆದು�ೊಳ����ೆ �ಾಡ�ಾದ �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಯ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಲಭ��ಲ�

�ಾ�ಾಂಶ/�ಂಪ�ೆದು�ೊಳ����ೆ �ೂೕಷ�ೆಯ ��ಾಂಕ (��/��/ವವವವ) ಲಭ��ಲ�
ಮುಖ� ಕ�ೕಷನರ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಆಯುಕ���ೆ ರ�ಾಸ�ಾ��ೆ ………………………………………………………………………
ಸ�ಳ: ………………………………..………..

_________________________________________________

��ಾಂಕ: …….……………………………..

�ಾಗ I �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ರುವ ಆ�ಾಯ
�ಾವ��ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�� ವ���ಯ ಸ�.

�ಪ��ಗಳ�
1.

�ೂೕಷ�ೆಯನು� �����ೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸಜು��ೊ�ಸ�ೇಕು

2.

*ಅನ�ಯ�ಾಗ�ರುವ�ದನು� ಅ���ಾ�.

3.

#�ೂೕಷ�ೆಯನು� ��ಾಗ 197ಎ(1) ಅ�ಯ�� �ೈಯ��ಕ�ಾ� ಮತು� ��ಾಗ 197ಎ(1ಎ) ಅ�ಯ�� ವ���ಗತ�ಾ� (ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊರ�ಾ�) ಒದ�ಸಬಹುದು.

4.

**ಎಚ್ ಯಎಫ್, ಎಒ�, ಇ�ಾ��ಗಳ ಪರ�ಾ� �ೂೕಷ�ೆ��ಸು��ೆಯ��ನ �ಾ�ಾಥ��ವನು� ಸೂ�ಸು.

5.

ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ಸ� �ಾಡುವ �ದಲು, �ೂೕಷ�ೆಯ�� ಒದ�ದ�ಾದ ಎ�ಾ� �ಾ��ಗಳ� ಸ��ಾ��ೆ, �ಜ�ಾ��ೆ ಮತು� ಪ�ಣ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ತೃ�� �ೂೕಷ�ೆ�ಾರರ�� ಇರ�ೇಕು. �ೂೕಷ�ೆ �ೇ��ೆಯ�� �ಾವ��ೇ ವ��� ತಪ�� �ೇ��ೆಯನು�
�ೕ�ದ��ೆ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ�� 1961 ರ ��ಾಗ 277 ಅ�ಯ ಪ��ಾರ ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ��ಾಹ� ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುತ��ೆ.

6.

(v)

ಇಪ��ೆ�ದು ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳನು� �ೕರುವ �ೆ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ತ����ೊಳ�ಲು ಪ�ಯ���ದ�ೆ, ಆರು �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ಆ�ರ�ೆ, ಏಳ� ವಷ�ಗಳವ�ೆ ಮತು� ದಂಡ�ೊಂ��ೆ ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ;

(vi)

�ೇ�ೆ ಇತ�ೆ ಪ�ಕರಣಗಳ��, ಮೂರು �ಂಗ��ೆ ಕ�� ಆ�ರ�ೆ �ಾಗೂ ದಂಡ ಸ�ತ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ ��ೆಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾಗ I ರ �ಾಲಮ್ 22 ರ�� ಉ�ೆ�ೕ��ದಂ�ೆ, ��ಾಗ 197ಎ ನ ಉ-��ಾಗ (1) ಅಥ�ಾ ಉಪ��ಾಗ (1ಎ) ರ�� ಪ��ಾ��ಸದಂ�ೆ ಆ�ಾಯ ಸ�ರೂಪದ �ತ�ದ �ೂೕಷ�ೆಯ ��ೕಕ�ಸು��ೆಯು ಆ�ಾಯ �ಾವ�ಯ ವ���ಯ
ಜವ�ಾ���ಾ�ರುತ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ಆ�ಾಯ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ದ ಆ�ಾಯ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಆ�ಾಯಗಳಂತವ�ಗಳ�

�ತ�ಗಳ ಸ�ಾಸ��ಾ�ರುತ��ೆ ಅಥ� �ೆ��ೆ ��ಸ�ಾಗದ ಗ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ��ನ

ಹಣವನು� �ಂ�ನ ವಷ�ದ�� �ಾವ��ದ��ೆ ಅಂತಹ ಆ�ಾಯವನು� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಹಕು���ಾಕರ�ೆ
1.

ಅ�� 15� ಅನು� 60 ವಷ���ಂತ ಕ�� ಇರುವ ವ���ಗಳ� �ಾತ� ತುಂಬ�ೇಕು (ಒಂದು �ೇ�ೆ >=60 ವಷ���ಂತ ಕ�� ಇದ��ೆ 15ಎಚ್ ಅ�� ತುಂಬ�ೇಕ15ಎಚ್)
ಒ�ೆತನ, �ೊ�ೈ�, ವ���ಗಳ ಸಂಘಗಳ�, ಟ�ಸ್�, ಎಚ್ ಎಫ್, ಇ�ಾ�

2.

�ಾ�ಂಕ್ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ�� �ಾ�ನ್ �ವರಗಳನ ನ�ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ ��ಎಸ್ ತ��ಸು��ೆಯನು� ಗುರುತು �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ

3.

ಈ ಅ�� ಸ���ೆಯ ��ಾಂಕ�ಂದ ��ಎಸ್ ತ��ಸು��ೆಯನು� ಗುರುತು �ಾಡ�ಾಗುವ�ದ

4.

ಈ�ಾಗ�ೆ ಕ�ತ�ಾ�ರುವ ��ಎಸ್ ಅನು� �ಾ�ಂಕ್ �ಂ�ರು�ಸುವ��ಲ� ಮತು� ಅದನು� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಇ�ಾ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಪ�ೆಯ�ೇ�ಾಗುತ�

5.

ಪ�� ಹಣ�ಾಸು ವಷ� �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ ಒಳಗ�ೆ �ೊಸ 15� ಅ��ಯನು� �ೊಸ ಹಣ�ಾಸು ವಷ��ಾ�� ಸ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

6.

ಅ�� 15� ಅನು� �����ೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸ��ಸ�ೇ�ರುತ��

7.

�ಾ�ಂಕ್ �ೊ�ೆ�ೆ ಬುಕ್ �ಾಡ�ಾದ ಪ�� ��ರ �ೇವ��ಾ� 15� ಅ��ಯನು� ಸ��ಸ�ೇ�ರುತ�

8.

�ಾವ��ೆ ಪ��ಾಮಗಳ�, ನಷ� �ಳಂಬ �ಾರಣ ಅಥ�ಾ 15� ಅ�� ಸ��ಸ�ರು��ೆ ಅಥ�ಾ ತ�ಾ�ದ ಸ��ಸು��ೆ�ೆ �ಾ�ಂಕ್ ಜವ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ

9.

�ಾನು/�ಾವ� ತ�ಾ�� �ಾ�ನ್ ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ�ದು 1961 ರ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ಯ ��ಾಗ 272� ಅನ�ಯ ದಂಡ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� ತ�ಾ�� �ಾ�
ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾವ��ೆ �ೕ�ಯ�� �ಾ�ಂಕ್ �ಾರಣಲ� ಎಂದು ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ

ಸ� ಮತು� ��ಾಂಕ�ೊಂ��ೆ
�ಾ�ಂಕ �ಾ�ೆಯ ಮು�ೆ�

