
ખેડતૂની નોધણી-માગગ દર્િકા  

પ્રશ્ન-1 ખેડતૂ નોંધણી કરાળનાર ાસે કઈ કઈ ર્ળગતો હોળી જોઈએ ? 

જળાફ: તમારી પ્રાથર્મક ર્ળગતો ઉરાાંત ફકઁ ન ાં નામ, બ્રાન્ચ તથા ફકઁ અકાઉંટ નાંફર હોળો જરૂરી છે.  

નોંધણી કરાળનારન ાં નામ રેાંકાર્ગમાાં હોવ ાં જરૂરી છે તથા તેનો ફાયો-મેટ્રિક ર્ેટા આે હોળો જરૂરી છે. જો 

રેાંકાર્ગમાાં ફાયો-મેટ્રિક ર્ેટા નહીં હોય તો રજજસ્ટ્િેન ક્ય નથી. રેનકાર્ગ ના હોય તો મામતદાર ઓટ્રપસે 

જય કઢાળી ેવ ાં તથા તેમાાં ફાયો-મેટ્રિક ર્ેટા આી દેળો.  

પ્રશ્ન-2 નોંધણીમાાં કોની કોની જરૂર ર્ે? 

જળાફ: નોંધણી કરાળનાર ોતે હજાર હોળો જરૂરી છે તથા તેને ઓથોટ્રરજેન કરાળળા માટે પામગર ફે્રન્ર્ 

અથળા ઇ-ગ્રામ ઓરેટર ( ફે માથી કોઈ એક )ની હાજરી ણ જરૂરી છે. 

પ્રશ્ન-3: પામગર-ફે્રન્ર્ અને એ-ગ્રામ ઓરેટર નો  ખેડતૂ નોંધણીમાાં શ ાં રો છે? 

જળાફ: ખેડતૂ નોંધણી માટે છેલ્ે પામગર ફે્રન્ર્ે અથળા તો ઇ-ગ્રામ ઓરેટરે ઓથોરાઇજેન કરળાન ાં હોય છે, 

જે માટે તેની હાજરી આળશ્યક છે. આ ઉરાાંત પામગર ફે્રન્ર્ અથળા ઇ-ગ્રામ ઓરેટર ાસે રેનકાર્ગ હોવ ાં 

જરૂરી છે., તથા તેમાાં તેની ફાઓ-મેટ્રિક ર્ળગતો હોળી જરૂરી છે. જો તેમ ના હોય તો હેા મામતદાર 

ઓટ્રપસમાાં જઇ રેનકાર્ગ કઢાળળાન ાં રહેે અથળા તો કાર્ગમાાં ફાઓ-મેટ્રિક ર્ેટા આળાનો રહેે. 

1. Ikisan ક્ાઈંટ રન કરતાાં નીચે પ્રમાણનેી સ્ટ્રીન આળે. તમે જ્યારે કોઈણ મેન ૂઆઇટમ ઉર ક્ક્ક કરો 

ત્યારે જો તમે ૉગગન નહીં કરે હોય તો ૉગગન કરળાન ાં કહેે.  

2. તમે જે RoR કે ીર્ીએસ કૂન ર્સસ્ટ્ટમ માટે જે ય ઝર આઈર્ી અને ાસળર્ગ નો ઉયોગ કરોછો તેજ ય ઝર 

આઈર્ી અને ાસળર્ગથી ikisan માાં ૉગગન થઈ કો. આના માટે ફીજા ય ઝર આઈર્ી અને ાસળર્ગ 

ેળાની જરૂર નથી. 
 



 
 

3. ૉગગન માટેની સ્ટ્રીન  

                                               

  

તમારો ૉગગન આઈર્ી 
અને ાસળર્ગ નાખો   

ખેડતૂ નોંધણી માાં 

વ્યક્ક્તની ટ્રપિંગર 

ર્પ્રન્ટ ન ાં 

ળેટ્રરટ્રપકેન થળાન ાં 

હોય તમારી ાસે 

જે પ્રકારની ફાયો-

મેટ્રિક ટ્રર્ળાઇસ હોય 

તે ર્સેક્ટ કરો. 



4. સ્ટ્ટે-0  

નોંધણી કરાળનાર કેળા પ્રકારની નોંધણી કરાળળા માગ ેછે તેની સાંદગી ચેક ફોક્સ માાં ટીક કરો. અહી તમે 

એકથી ળધારે પ્રકારની સાંદગી કરી કો છો. 
 

 
 

5. સ્ટ્ટે-1 પ્રાથર્મક ર્ળગતો  

સ્ટ્રીન ઉર ફતાવ્યા પ્રમાણનેી પ્રાથર્મક ર્ળગતો આો. 

નોંધ: જો તમે મોફાઇ નાંફર આો તો આગલ ળધો એ ફટન ક્ક્ક કરતાાં એક OTP કોર્ તમારા 

મોફાઇ ઉર એસએમએસ દ્વારા આળે. જે કમ્પ્ય ટર માાં નાખીને છી જ આગલ ળધી કાે. 
 

એકથી ળધારે 
નોંધણીનો પ્રકાર 
સાંદ કરી આગલ 

ળધો 



 
 

  

 

6. સ્ટ્ટે-2 શ  ધનની ર્ળગતો. 

તમે આે રજજસ્ટ્િેનના પ્રકાર પ્રમાણે શ ધનની ર્ળગતો આળાની રહેે. 
 

 

જો નોંધણીમાાં 
મોફાઇ નાંફર 

આે હે તો એક 
OTP આે નાંફર 
ઉર મોકાે અને 
તેન ાં ળેટ્રરટ્રપકેન 
કરળાન ાં રહેે. 



 

                      

  

એકથી ળધારે શ  ધન એક 

થી ળધ  સ ાંખ્યમા નાખી કો 
છો. 



 

7. સ્ટ્ટે: 3 જમીન ખાતાની ર્ળગતો 

જજલ્ો , તાલ કો તથા ગામ સાંદ કરી ખાતા નાંફર આી તેને ોધો. આમ કરળાથી તમે આે ખાતાની 

ર્ળગતો  કમ્પ્ય ટર ઉર આળી જે. 
 

 

 
 

8. સ્ટ્ટે:-4 રેાંકાર્ગની ર્ળગતો આી ટ્રપિંગર ર્પ્રિંટન ાં ળેટ્રરટ્રપકેન કરાળવ ાં  

 

ખેડ ત ખાતા 
નાંફર આી 
નામ ોધી તે 
નામ સાંદ 
કરી આગલ 

ળધો 

રેન કાર્ગ નાંફર થી ર્ળગત ોધતા તેમાાં 
રહેા સભ્યોની ર્ળગતો આળી જે. જે નામ 
ઉર ક્ક્ક કરો તે નામ સાંદ થઈ નીચે 
આળી જે. આમ કયાગ ફાદજ આગલ ળધી 

કાે . 

વ્યક્ક્તના નામ ઉર ક્ક્ક કરતાાં તે નામ 

સાંદ થઈ જે. જ્યાાં સ ધી નોંધણી કરાળનાર 

ન ાં નામ ખાતા માથી સાંદ થયે નહીં હોય 

ત્યાાં સ ધી આગલ જઇ કાે નહીં. 

સાંદ કરે નામ 
અહી આળી જ ે



 

રેનકાર્ગ માથી નામ સાંદ કરી આગલ ળધતાાં તે મેમ્પફર માટે ટ્રપિંગર ર્પ્રન્ટ ળેટ્રરટ્રપકેન કરળાન ાં રહેે. નોંધણી 

કરાળનારે ટ્રપિંગર ર્પ્રન્ટ આળાની રહેે જે કમ્પ્ય ટર ળેટ્રરપાઇ કરે. જો તે ટ્રપિંગર ર્પ્રન્ટ ળેટ્રરપાઇ થે તો જ આગલ 

ળધી કાે. આ માટે વ્યક્ક્ત ાસે રેનકાર્ગ હોવ ાં જરૂરી છે તથા તેમાાં નામ અને ફાયો-મેટ્રિક ર્ટેા ણ આેો હોળો 

જરૂરી છે. 

 

9. સ્ટ્ટે:-5 આગલ ઉર કરેી એક્ક્ટર્ળટી ની નોંધ અટ્રહયાાં દેખાર્ળામાાં આળે. જે ફરાફર છે તે ચકાસી ો.  

 



ખેડતૂ નોંધણીન ાં ઓથોરાઇજેન ખેડતૂ ર્મત્ર ( પામગર ફે્રન્ર્ ) દ્વારા થે. તે ગામ સાંદ કરી તે ગામના પામગર ફે્રન્ર્ 

ર્સેક્ટ કરો. 

 

10. પામગર ફે્રન્ર્ /ઇ-ગ્રામ ઓરેટર સાંદ કરી આગલ ળધતાાં પામગર ફ્રેંર્/ેઇ-ગ્રામ ઓરેટરે  ોતાનો ફાઓ-મેટ્રિક 

ર્ટેાન ાં ળેટ્રરટ્રપકેન કરાળળાન ાં થે. જો તે યોગ્ય હે તો જ ખેડતૂ નોંધણી ણૂગ થે. 

11. સપલતા ળૂગક થયે નોંધણીનો મેસેજ આવ્યા ફાદ ખડેતૂ નોંધણી  ણાગ થઈ જે. 

 

12. ખેડતૂ નોંધણી ત્ર ની ર્પ્રન્ટ આઉટ ણ નીકલે.  

છેલ્ે ઓથોરાઇજેન પામગર ફે્રન્ર્ દ્વારા 

અથળા તો ઇ-ગ્રામ ઓરેટર દ્વારા 

કરળાન ાં થાય  છે. આ ફે માથી જેના 

દ્વારા ઓથોરાઇજેન કરળાન ાં છે તેન ે 

ર્સેક્ટ કરો.   

પામગર ફે્રન્ર્ અથળા તો ઇ-

ગ્રામ ઓરેટર ર્સેક્ટ કરો.  



 


