
બેન્કન ું નામ : 

શાખા:  

પ્રતિ 

બ્રાન્ચ મેનજેરશ્રી, 

... ... ... ... ... ... ... ... ...  

પી.એમ કિસાન યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે િૃકિ કિરાણ મેળવવાન ું અરજી ફોમમ 

િ. ફક્ત િચેરીના ઉપયોગ માટે: 

અરજી નુંબર જ્ઞાતિ નાના 

ખેડૂિ 

સીમાુંિ 

ખેડૂિ 

અન્ય 

ખેડૂિ 

 

 

    

ખ. કિસાન કે્રડીટ િાડમ (KCC)નો પ્રિાર અને જરૂરી કિરાણની રિમ (યોગ્ય  ટીિમાિમ  િરવ ું)  

 નવ ું KCC ઇસ્ય  કરવા   હાલની મયાાદામાું 

વધારો કરવા 

 બુંધ KCC ખાિ ું ચાલ  

કરાવવા  

 

જરૂરી તધરાણની રકમ   

 

ગ. અરજદારની કવગતો: 

અરજદારન ું નામ: 

 

ખાિા નુંબર (પી.એમ.તકસાન લાભાર્થી*): 

 

જો પ્રધાનમુંત્રી સ રક્ષા વીમા 

યોજના અને પ્રધાનમુંત્રી 

જીવન જયોતિ વીમા યોજના 

હેઠળ આવરી લેવામાું ન 

આવે િો, આ બે યોજનાઓ 

હેઠળ કવરજે માટે ઓટો 

ડેતબટ માટેની સુંમતિ. 

યોજનાન  નામ વાતષાક પ્રીમીયમ વીમા રાતશ હા કે ના 

પ્રધાનમુંત્રી સ રક્ષા 

વીમા યોજના 

રૂ. 12/- રૂ. 2 લાખ  

પ્રધાનમુંત્રી જીવન 

જયોતિ વીમા યોજના 

રૂ. 330/- રૂ. 2 લાખ  

પી.એમ.તકસાન ના બેન્ક ખાિામાું રૂ.12/- પ્રધાનમુંત્રી સ રક્ષા વીમા 

યોજના માટે રૂ.330/- પ્રધાનમુંત્રી જીવન જયોતિ વીમા યોજના માટે 

ડેબીટ ર્થશે.  

આ ખાિામાર્થી અરજદારના KYC અને અન્ય તવગિોનો KCC હેઠળ ઉપયોગ કરવામાું આવશે.   

ઘ. હાલની કિરાણની કવગતો: 

બેન્ક/કો-ઓપ બેન્ક/અન્ય શાખા સ તવધા 

(KCC/ATL) 

વણચૂકવાયેલી 

રકમ (રૂ.) 

મ દિવીિી રકમ 

(રૂ.) 

 

 

 

    



ચ. અરજદારની જમીનની અને વાવેતર પાિની કવગતો 

ગામન ું 

નામ 

ખાિા/ સવે 

નુંબર 

જમીનનો પ્રકાર તવસ્િાર વાવેિર કરલે પાકની તવગિ 

પોિાની લીઝ પર ભાગીદારી ખરીફ રતવ અન્ય 

 

 

 

        

છ. પશ પાલિ અન ેમત્સયપાલિ માટે  

ગામન ું નામ દૂધાળા પશ ધન 

(સુંખ્યા) 

બકરી અને 

ઘેટાું (સુંખ્યા) 

ભૂુંડ (સુંખ્યા) મરધા (સુંખ્યા) અન્ય 

  

 

    

મીઠાપાણીના મત્સસ્યઉદ્યોગ અને જળચરઉછેર દતરયાઇ મત્સસ્યઉદ્યોગ 

 

 

 

 જ. જામીનગીરી:    

પ્રાર્થતમક જામીનગીરીની તવગિ સુંય ક્ત જામીનગીરીની તવગિ 

 

 

 

ઝ. બાહેિરી:   

હ ું  / અમે આર્થી જાહેર કરીએ છીએ કે મારા / અમારા દ્વારા આપેલ બધી માતહિી ખરી, સાચી અને સુંપૂણા છે, જનેી 

મને જાણ અને માન્ય છે. હ ું /અમે આર્થી બાહેધરી આપીએ છીએ કે, બેન્ક આ લોનન ેમજૂરી આપવા માટે તનયિ 

કરલે તનયમો અને શરિોન ું પાલન કરીશ ું અને અમોને બુંધનકિાા રહેશે. તધરાણના સમયગાળા દરમ્યાન અમારા 

દ્વારા અન્ય કોઈ પણ મેળવેલ સુંપતિ માટેની તસ્ર્થિીમાું બેંકને જાણ કરીશ/કરીશ ું. આર્થી હ ું /અમે બાહેધરી આપીએ 

છીએ કે મે/અમે અન્ય કોઈ પણ બેન્ક/સુંસ્ર્થામાુંર્થી તકસાન કે્રડીટ કાડા  મેળવેલ નર્થી કે મળય ું નર્થી.   

 

 

અરજદારની સહી/અુંગૂઠાન ું તનશાન 

------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

પહોુંચ (કચેરી માટે) 

 અરજદારશ્રી ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

રહેવાશી ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  પાસેર્થી KCC ખાિ ું ખોલાવવા 

માટે તધરાણ અરજી સ્વીકાર કરલે છે.  

િારીખ.          બેન્ક કમાચારીની સહી 


