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ಮೈಕ ್ರೇ ಫ ೈನಾನ್ಸ್ ಯೇಜನ  (ಕಿಯುಸಾಲ) 
ಈ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಗಹಾಮೋಣ , ಅರೆನಗಯ ಭತ್ತು ನಗಯ ಾದೆೋವಗಳಿಗೆ ಸೆೋರಿದ ಕತವಲ / ಕತವಲ ಅಲಲದ ರಿಶಿಶಠ  

ಜಹತಿಗೆ ಸೆೋರಿದ ಷವಷಹಹಮ ಗತುಂುಗಳ ಷದಷಯರಹಗಿಯತ ಪಲಹೆೋಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಷಣಣ ಾಮಹಣದ  ಹಯಹಯ 

ಚಟತಟಿಕೆಗಳನತು ಆಯುಂಭಿಷಲತ ಸಹಲ ಭತ್ತು ಷಹಹಮಧನ ಒದಗಿಷಲಹಗತುದತ.  
ಘಟಕ ೆಚಚ ಯೂ. 15,000/- ( ಾತಿ ಷದಷಯರಿಗೆ) 

ಷಹಹಮಧನ  ಯೂ. 10,000/ 
ಬೋಜಧನ ಸಹಲ ಯೂ. 5,000/- (ವೆೋ. 4 ಯ ಫಡಿಡ) ನಿಗದಿ ಮಹಡಿದ 36 ಮಹಸಿಕ ಕುಂತ್ತಗಳಲ್ಲಲ ನಿಗಭಕೆೆ 

ಭಯತಹತಿ ಮಹಡಬೆೋಕತ. 
 

ನಿೇಡ್ಫಹುದಾದ ಅರ್ಥಿಕ ಚಟುಟಿಕ ಗಳು :- 

ಕೃಷಿಯಹಧರಿತ್ ಚಟತಟಿಕೆಗಳು , ಫಿನೆೈಲ್ ತ್ಯಹರಿಕೆ , ಸಹಫೂನತ ತ್ಯಹರಿಕೆ , ಅಗಯಫತಿು ತ್ಯಹರಿಕೆ , ಷಣಣ 
ಾಮಹಣದ ಹಯಹಯ ಇತ್ಹಯದಿ ಲಹಬಧಹಮಕ ಚಟತಟಿಕೆಗಳು. 
        

ಸೌಲಬಯ ಡ ಮಲು ಸ್ವ-ಸ್ಹಾಮ ಸ್ಂಘಕ ಕ ಇಯಬ ೇಕಾದ ಆಹಿತ ಗಳು:-  

• ಷುಂಘದ ಷದಷಯರೆಲಲಯೂ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿಗೆ ಸೆೋರಿದರಹಗಿಯಬೆೋಕತ. 

• ಷುಂಘ ಹಾಯುಂಬಹಗಿ 5 ಶಷಗಳಹಗಿಯಬೆೋಕತ. 

• ಷವಷಹಹಮ ಷುಂಘು ಷಮೋದ ಬಹಯುಂಕುಲ್ಲಲ ಖಹತ್ೆ ಹೊುಂದಿದತು , ಸಹಕಶತಟ ಹಿಹಟತ ನಡೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಚನ 
ಮೊತ್ುನತು ಖಹತ್ೆಮಲ್ಲಲ ಇರಿಸಿಯಬೆೋಕತ. 

• ಸೌಲಬಯ ಕಲ್ಲಿಷತ ಷವಷಹಹಮ ಗತುಂಪಿನಲ್ಲಲ ಕನಿಶಟ 10 ಹಹಗೂ ಗರಿಶಟ 20 ಷದಷಯಯ ಮತಿಯಳಗಿಯಬೆೋಕತ . 

• ಷುಂಘದ ಷದಷಯಯತ ನಿಗಭದಿುಂದ ಈ ಹಿುಂದೆ ಯಹುದೆೋ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಸೌಲಬಯ ಡೆದಿಯಬಹಯದತ. 
    



 

     ಸೌಲಬಯ ಡ ಮಲು ಸ್ವ-ಸ್ಹಾಮ ಸ್ಂಘದ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ  ಇಯಬ ೇಕಾದ ಅಹಿತ ಗಳು:- 

• ಅರ್ಜಷದಹಯಯತ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿಗೆ ಸೆೋರಿದರಹಗಿಯಬೆೋಕತ. 

• ಅರ್ಜಷದಹಯರಹಗಲ್ಲೋ, ಕತಟತುಂಫದ ಷದಷಯರಹಗಲ್ಲೋ ನಿಗಭದ ಯಹುದೆೋ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಈ ಹಿುಂದೆ 
ಸೌಲಬಯನತು ಡೆದಿಯಬಹಯದತ. 

• ಅರ್ಜಷದಹಯಯ ಮಷತು 18 ರಿುಂದ 60 ಶಷಗಳ ಒಳಗಿಯಬೆೋಕತ. 

• ಕಳೆದ 15 ಶಷಗಳಿುಂದ ಕನಹಷಟಕದಲ್ಲಲ ಹಸಿಷತತಿುಯಬೆೋಕತ. 

• ಕತಟತುಂಫದ ಹಷಿಷಕ ಆದಹಮ  ಯೂ.22,000 ಮೋರಿಯಬಹಯದತ. 

• ಅರ್ಜಷದಹಯಯ ಕತಟತುಂಫದ ಷದಷಯಯಲ್ಲಲ ಯಹರೊಫಬಯೂ ಷಕಹಷರಿ ನೌಕರಿಮಲ್ಲಲಯಬಹಯದತ.  

• ಬ.ಪಿ.ಎಲ್. ಡಿತ್ಯ ಚ್ಚೋಟಿ ಹೊುಂದಿಯಬೆೋಕತ 
 

ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ  ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು :- 

• ಜಹತಿ ಾಮಹಣ ತ್ಾ. 

• ಆದಹಮ ಾಮಹಣ ತ್ಾ. 

• ರೆೋಶನ್ ಕಹಡತಷ ಾತಿ (ಬ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಹಡತಷದಹಯರಹಗಿಯಬೆೋಕತ) 

• ಹಸೊಿೋಕರ್ಟಷ ಸೆೈಜ್ ಅಳತ್ೆಮ ಇತಿುೋಚ್ಚನ ಭಹಚ್ಚತ್ಾ -2. 

• ಗತಯತತಿನ ಚ್ಚೋಟಿ (ಆಧಹರ್ ಕಹರ್ಡಷ/ಚತನಹಣಹ ಗತಯತತಿನ ಚ್ಚೋಟಿ/ಡೆೈವುಂಗೆಲೈಗಷನ್ು/  

ಹನಹೆಯರ್ಡಷ/ಭಹಚ್ಚತ್ಾವಯತ ಬಹಯುಂಕ್ ಹಷತಿತ್ಷುಕ/ಹಸೊಿೋಫಟಷ)   

• ಷವ ಷಹಹಮ ಷುಂಘದ ನಡಳಿ ಹಹಗೂ ಬಹಯುಂಕ್ ಹಸ್ ುಷುಕದ ಝೆರಹಕ್ು ಾತಿಗಳು. 
        

ಪಲಾನುಬವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗ್  ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ಹಂತಗಳು:- 

• ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಷಗಳನತು ವಧಹನಷಭಹ ಕ್ೆೋತ್ಾಹಯತ ಟಿಟ ಮಹಡಿ , ಮಹನಯ ವಹಷಕಯ ಅಧಯಕ್ಷತ್ೆಮಲ್ಲಲನ 
ಆಯ್ಕೆ ಷಮತಿಮಲ್ಲಲ ಭುಂಡಿಷಲಹಗತುದತ. 

• ಷಮತಿಮಲ್ಲಲ ಆಯ್ಕೆಯಹದ ಗತುಂುಗಳ ಷದಷಯಯತ ಯೂ. 20/-ಯ ಛಹಹ ಕಹಗದದಲ್ಲಲ ಾನೊೋರ್ಟ , 

ಕನಿುಡರೆೋಶನ್ ಯಶಿೋದಿಮನತು ಹಹಗೂ ಸಹಲ ಭಯತಹತಿ ಒಿುಂದ ತ್ಾನತು ಾತ್ೆಯೋಕಹಗಿ ನಿೋಡಬೆೋಕತ. 

• ನಿಗಭದ ರ್ಜಲಹಲ ಕಛೆೋರಿಯುಂದ ಷುಂಘದ ಹೆಷರಿಗೆ ಚೆಕ್ ವತ್ರಿಷಲಹಗತುದತ. 

• ಷವ-ಷಹಹಮ ಷುಂಘದ ತಿಯುಂದ ಪಲಹನತಬವಗಳಿÀಗೆ ಸಣ ವತ್ರಿಷತುದತ. 

• ಷವ ಷಹಹಮ ಷುಂಘು ಪಲಹನತಬವಗಳಿುಂದ ಸಹಲ ಷೂಲ್ಲ ಮಹಡಿ ನಿಗಭದ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಹತಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ್ 
ಯಶಿೋತಿಮನತು ಡೆಮ ತ್ಕೆದತು. 


