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ಮಹಿಳಾ ಕಿಸಾನ್ ಯೇಜನ  

• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನವದೆಹಲಿ ಸಹಯೀಗದೆೊಡನೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನುು 
ನಿೀಡಲಾಗುತಿಿದೆ. 

• ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೆೀರಿದ ಸಣಣ ಮತ್ುಿ ಅತಿೀ ಸಣಣ ಮಹಿಳಾ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಸಾಾಲಭ್ಯ 
ಕಲಿಿಸಲು ಈ ಯೀಜನೆ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತಿಿದುು, ರೊ.40,000/- ಕ್ಕಿಂತ್ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ 
ಇರುವ ಜಮೀನು ಹೆೊಿಂದದ ಮಹಿಳ ,ೆ ಜಿಂಟಿ ಖಾತೆ ಹೆೊಿಂದದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಹಿರಿರುತಾಿರೆ. ಯೀಜನೆಯ 
ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಿಂಡಿಂತಿದೆ. 

 

ಮಹಿಳಾ ಕಿಸಾನ್ ಯೇಜನ  

ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೊ. 50,000/- 

ಸಹಾಯಧನ ರೊ.10000/- 

ಬೀಜಧನ ರೊ. 10000/- 

ಅವಧ್ಧಸಾಲ ರೊ.30000/- 

 

      ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ  ಇರಬ ೇಕಾದ ಅರ್ಿತ ಗಳು:- 

• ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೆೀರಿದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಬೆೀಕು. 

• ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಜಮೀನಿದುು  ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾಗಿರಬೆೀಕು. 

• ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಲಿೀ, ಕುಟುಿಂಬದ ಸದಸಯರಾಗಲಿೀ ನಿಗಮದ ಯಾವುದೆೀ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಈ ಹಿಿಂದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯವನುು ಪಡೆದರಬಾರದು. 

• ವಯಸುು 18 ರಿಿಂದ  60 ವಷ್ಿದ ಒಳಗಿರಬೆೀಕು. 

• ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಿಗಳಿಿಂದ ಕನಾಿಟಕದಲಿಿ ವಾಸಿಸುತಿಿರಬೆೀಕು. 

• ಕುಟುಿಂಬದ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಆದಾಯ  ರೊ.40,000 ಮೀರಿರಬಾರದು. 



• ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಿಂಬದ ಸದಸಯರಲಿಿ ಯಾರೆೊಬಬರೊ ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರಿಯಲಿಿರಬಾರದು.  

• ಬ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿ ಹೆೊಿಂದರಬೆೀಕು 
 

ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ  ಸಲ್ಲಸಿಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು :- 

• ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ. 

• ಆದಾಯ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ. 

• ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ/ಚ್ುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ/ಡೆೈವಿಿಂಗ ಲೆೈಸಸು/ ಪಾಸ ಕಾರ್ಡಿ/ 
ಭಾವಚತ್ರವಿರುವ ಬಾಯಿಂಕ್ ಪಾಸ ಪುಸಿಕ/ಪಾಸ ೋೀಟಿ)   

• ರೆೀಷ್ಸ ಕಾಡುಿ ಪರತಿ (ಬ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾಡುಿದಾರರಾಗಿರಬೆೀಕು) 

• ಪಾಸ ೋೀರ್ಟ್ ಿ ಸೆೈ ಅ ಅಳತೆಯ ಇತಿಿೀಚನ ಭಾವಚತ್ರ -2. 

• ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲಿಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಧಸಿದ ಪಹಣಿ (ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ) 

• ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ. 
 

       ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ  ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ರ್ಂತಗಳು:-     

• ಸಿಾೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೆೀತ್ರವಾರು ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ, ಮಾನಯ ಶಾಸಕರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲಿನಿ 
ಆಯ್ಕಕ ಸಮತಿಯಲಿಿ ಮಿಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ಆಯ್ಕಕ ಸಮತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಬಗೆೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಿಂಚೆ/ಎಸ.ಎಮ್.ಎಸ ಮೊಲಕ 
ತಿಳಿಸಿಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರೆೀ ನೆೀರವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಅಿಂತ್ಜಾಿಲ ತಾಣದಲಿಿ ಅರ್ಜಿ ಸಿಂಖೆಯ 
ದಾಖಲಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೆೊಳಳಬಹುದು. 

• ನಿಗಮದ ತಾಲೊಿಕು ಅಭಿವೃದಿ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕಕ ಸಮತಿ ಮೊಲಕ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲಿಟಟ ಅರ್ಜಿದಾರರ 
ಸಥಳ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಿರಿರುವ ಕುರಿತ್ು ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೀರಿಗೆ ವರದ ಸಲಿಿಸುವರು. 

• ತಾಲೊಿಕು ಅಭಿವೃದಿ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳು ಸಥಳ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಿರೆಿಂದು ವರದ ಸಲಿಸಿಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು 
ಮೊಲ ದಾಖಲೆಗಳನುು ರ್ಜಲಾಿ ಕಛೆೀರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸಾಥಪಕರಿಿಂದ ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ 
ಅರ್ಜಿಗಳನುು ಕೆೀಿಂದರ ಕಛೆೀರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಿಂಜೊರಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೆೊಡಲಾಗುವುದು.   

• ಕೆೀಿಂದರ ಕಛೆೀರಿಯಿಂದ ಮಿಂಜೊರಾತಿ ಆದೆೀಶ ಬಿಂದ ನಿಂತ್ರ ಅವಧ್ಧಸಾಲ ಮತ್ುಿ ಬೀಜಧನ ಸಾಲದ 
ಮೊತ್ಿಕೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಧಸಿದಿಂತೆ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲಿಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೊ ಕಾರಸ ಮಾಡಿದ 10 ಚೆಕ್ 
ಹಾಳೆಗಳನುು ಆಯಾ ರ್ಜಲೆಿಯ  ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸಾಥಪಕರು, ಡಾ. ಬ.ಆರ್. ಅಿಂಬೆೀಡಕರ್ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ  ರವರ 
ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ದನಾಿಂಕ ಹಾಗೊ ಮೊತ್ಿ ನಮೊದಸದೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕು.  

• ನಿಗಮದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬೀಜಧನಸಾಲ ಹಾಗೊ ಅವಧ್ಧಸಾಲಕೆಕ  ಜಾಮೀನು ನಿೀಡಬೆೀಕು.  

 

 


