
જો કોઈ ખેડતેૂ આગળ ચણા મા
રજજસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય તો તેમનયું

કેવી રીતે રજજસ્ટ્રેશન કરવયું. 
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Login Screen

Login with 
society user

In case of password 
forgot ,click on “Forgot 

Password” button

URL:- ops.esamridhi.in

-


Download Utility

Click on 
Download 

Utility Button  

It’s compulsory to Download and Run Utility in respective 
PC/Laptop for farmer registration.  



Download Utility

Download Utility 32 
Bit or 64 Bit as per 
your “system type”  

Download કર્યા પછી , જે PC/Laptopમય
રજિસ્ટ્રેશન કરતય હોવ એમય utility Install 
કરવી. નવ ું રજિસ્ટ્રેશન કરવય મયટે કે

ખેડતૂની મયહહતી modify કરવય મયટે utility 
Install કરવી ફરજિર્યત છે. 



Farmer Basic Details Modification

Click on Gujarat farmer 
registration button1.

Click on View/Modify farmer 
registration button2.



Farmer Basic/Bank Details Modification
ખેડૂતને Search કરવો 

1. From Date મય 1st Feb 2022 રયખવ ું.
2. ID Proof મય ખેડૂતનો આધયર નુંબર enter

કરવો.
3. Search Button પર click કરવ ું  

નોધ:-
િો કોઈ ખેડૂતે ગઈ સીિન મય ચણય મયટે રજિસ્ટ્રેશન કયરવેલ ું હસે તો તેવય ખેડૂતન ું ફરી થી રજિસ્ટ્રેશન નઇ

થઈશકે.  ખેડૂત ની Basic details મય ખટૂતી મયહહતી Add કરવી અને Bank details િરૂર લયગે તો
Modify કરવય ની રહસે. આધયર કયર્ા અને બેંક id Proof Upload કરવય. ત્ર્યર બયદ િમીનની મયહહતીની

નોંધણી કરવય ની રહસે . 

4. Registration No 
પર Click કરવ ું



Farmer Basic/Bank Details Modification

Farmer Basic Details ખેડૂતનય ID Proof (આધયર/ચ ૂુંટણી કયર્ા) નય
આધયરે ભરવી.  અહી દરેક Mandatory Fields ભરવય અને ID Proof નો

ફોટો અપલોર્ કરવો.
િો ખેડૂત નય નયમ કે મોબયઈલ નુંબર મય ભલૂ હોર્ તો એ સ ધયરી લેવી.



Farmer Basic/Bank Details Modification

Bank Account Details ખેડૂતનય Bank ર્ોક્ય મેન્ટ (Bank 
Passbook/Cancel Cheque) સયથે Verify કરવી. િો કોઈ મયહહતી મય ભલૂ
િણયર્ તો એ સ ધયરી દેવી. Bank ર્ોક્ય મેન્ટ નો ફોટો અપલોર્ કરવો.

Modify Button પર Click કરવ ું.



Crop Record/Land Addition

Click on Gujarat Normal Crop 
Addition button

1.
2

ખેડૂતની પયક અને િમીનની મયહહતી Add કરવય
મયટે + Crop Entry Button par Click કરવ ું



Crop Record/Land Addition

Next સ્ટ્લયઇર્ મયઆપેલી મયહહતી પ્રમયણે અહી
મયહહતી ભરવી



1. સૌ પ્રથમ District, Taluka અને Village Select કરવા. 
2. Survey No લખવો. જો કોઈ ખેડતૂના એક થી વધય Survey No હોય તો એમને અલ્પવવરામ (,) થી 
અલગ કરી કરવો. ઉ.દા. જો કોઈ ખેડતૂના Survey No 12,13 અને 14P1 હોય તો 12,13,14P1 લખવો. 
3. Commodity Code:- જો ખેડતૂની મગફળી ની જમીન add કરવી હોય તો Groundnut Select કરવયું. 

મગ:- Green Gram (Moong)
સોયાબીન:- Soyabean
અડદ:- Black Gram (Urad)

4.ID proof કે પછી Farmer ID બે માુંથી કોઈ એક Enter કરી ને (Refresh) Button પર કરતા ખેડતૂ 
નયું નામ આવી જાસે.
5. HECTOR:- ખેડતૂનો જે વાવેતર નો વવસ્ટ્તાર હોય એ લખવો. 
નોધ:- જમીન ના ડોક્યમેંટ મા આપણે તયાું 1-12-15 ફોરમેટ મા જમીન લખાય છે. અહી તમારે 1.1215
enter કરવા નયું છે.  
6. Croptype:- Owned વસલેક્ટ કરવયું 
7. Crocategory:- Normal Land વસલેક્ટ કરવયું. 
8. Variety  List:- પાક ની variety વસલેક્ટ કરવી. 
9 Crop Record:- 7 નુંબર અને 12 નુંબર કે પછી 7 નુંબર અને તલાટી નો દાખલો ની એક pdf બનાવી 
ને અપલોડ કરવી. Pdf 5 MB SIZE સયધીની અપલોડ થઈ શકસે.   

10. Save Button પર click કરતા Crop record/Land ની માહહતી add થઈ જાસે.   

Crop Record/Land Addition



Print Enrollment Slip

Click on Print Slip 
button to print farmer 

Enrollment slip

Farmer Enrollment slip બે રીતે Print કરી સકયર્ છે.
1. Save Button પર Click કરતય PRINT SLIP Button આવીજાસે. તમે

ત્ર્યુંથી સીધી પ્રપ્રન્ટ કરી સકો છો

Print Enrollment Slip



Print Enrollment Slip

Click on Print Button



Print Enrollment Slip

2. િો કોઈ િમીન add કરતય પ્રપ્રન્ટ નય કરી સકર્ય હોર્ તો નીચે
દરસયવેલ પદ્ધપ્રતથી પણ ફરી થી પ્રપ્રન્ટ કરી સકે છે.

.

1.

2.
3.

4.



િમીનની મયહહતી મય વયવેતરનય પ્રવસ્ટ્તયર મયિ Modification થઈ સકે છે. એ કરવય 
મયટે નીચે મ િબ ની પ્રહિર્ય કરવી.  

Land Records Modification/Delete

.



Land Records Modification/Delete

વયવેતરનો પ્રવસ્ટ્તયર
Enter કરો. 

7 & 12 નુંબર
અપલોર્ કરો .

Upload  Buttonપર
click કરો



િો કોઈએ Village પ્રસલેક્ટ કરવય મય કે Survey No Enter કરવય મય ભલૂ કરી હસે તો એ entries 
Modify નઇ થઈ સકે. એવી ખોટી entry, Delete કરવી પર્સ.ે ત્ર્યર બયદ ફરીથી સયચી Entry કરવી 
પર્સે. entry Delete કરવય મયટે નીચે મ િબ ની પ્રહિર્ય કરવી. 

Land Records Modification/Delete

1.

2. 3.

4.

5.



User Wise Farmer Registration View

1. Click on “View
Centerwise Farmer 

Basic Details”

2. Date select karo

3. Click on Search 
Button

4. નીચે તમયરય દ્વયરય રજિસ્ટ્રેશન કરેલય ખેડતૂન ું લલસ્ટ્ટ
આવી િસે.


