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     VCE દ્વારા 

“https://fpp.
gujarat.gov.i
n”URL એન્ટર 
કરતાાં નીચ ે

મુજબની 

સ્ક્રીન દેખાશે. 
જમેાાં User-Id, 

Password  
તથા કેપ્ચા 

કોડ એન્ટર 
કરવો.   
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અગાઉ જણાવ્યા અનુસાર િોગ-ઈન કરતા નીચ ેમજુબની સ્ક્રીન દેખાશે.  
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ત્યારબાદ Farmer-Registration->Data Entry પર ક્િીક કરતા નીચે મજુબની સ્ક્રીન દેખાશે.  
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સીિેક્ટ કરવી.  
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સ્ટ્ેપ-૨ 



     સ્ટ્ેપ-૩ 
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View Preview પર ક્િીક કરતા નીચે મજુબની ખેડૂતની તમામ રવગતો દેખાશે. જ ે

ખેડૂત તથા ડેટા એન્ટર ી ઓપરટેર દ્વારા ફરીથી ચેક કરવાની રિેશે.  
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અત્રે જણાવેિ ચેક 

બોક્સ પર ટીક 

કરતા જ-ેતે ખેડૂતના 

નીચે બતાવેિ 

મોબાઈિ નાંબર પર 

જ એક OTP આવશ.ે  
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ખેડૂતના મોબાઈિમાાં 

આવેિ OTP એન્ટર 
કરી, Submit પર 
ક્િીક કરતા આ 

મજુબની સ્ક્રીન 
દેખાશે. જમેાાં Yes પર 
ક્િીક કરતા 
રજીસ્ક્ટર ેશન થઇ જશે. 
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ખેડૂતનુ રજીસ્ક્ટર ીશનની પ્રરરયા 

પૂણણ થતા નીચે મજુબન ુફોમણ 

દેખાશે. ત્યારબાદ તમાર ેમેનજે 

ડોકયુમેંટ પર કિીક કરવાનુાં 

રિેશે . 
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ત્યારબાદ નીચ ે

મજુબની ફોમણ 

ખૂિશે. 
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તમાર ેસાઇઝ ને reduce કરવા માટે નીચ ેઆપેિ રિન્ક પર રક્િક કરવાનુાં રિશે ત્યારબાદ 

તેમાાં આપેિ screen shot મજુબના ત્રણ ઓપ્શન પ્રમાણે select કરી convert કરતાાં સાઇઝ 

reduce થઈ જશે . (https://online2pdf.com/reduce-pdf-file-size) 
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ડૉકુ્યમેન્ટ 

અપિોડ ની 

સાઇઝ બાજુમાાં 

મુકેિ સ્ક્રીનશોટ 

મજુબની રિશ ે

ડોકયુમેંટ 

અપિોડ કરવા 
માટે browse 
પર કિીક કરી 

અપિોડ કરવાનુાં 

રિેશ ેત્યારબાદ 

અપિોડ ફાઇિ 

પર રક્િક 

કરવાનુાં રિેશ ે. 
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જો ડૉકુ્યમેન્ટ   
બધા 

અપિોડ થઈ 

જશે તો  
Document 
saved 
successfully  
એવો મેસજે 

આવશે.  
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ત્યારબાદ રપ્રન્ટ પર 

રક્િક કરી રપ્રન્ટ 

કરવાની રિેશે . 
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રજીસ્ક્ટર ેશન કયાણ બાદ થયેિ રજીસ્ક્ટર ેશન જોવા માટે નીચ ેદશાણવ્યા અનસુાર Procurement 
schemeસીિેક્ટ કરી View Data પર ક્િીક કરતા થયેિ રજીસ્ક્ટર ેશનની તમામ રવગતો 

દેખાશે.   
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