
 ଓଡଶିା ସରକାର 
ଖାଦ୍ୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 

****** 

Farmer Registration Form – Digitisation process 
KMS 2016-17 ଖରିଫଯର ଡଜିଟିାଇଯଜସନ କରା ାଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ 

ଖରିଫ୍ 2016ଯର ପୁନବବାର ନବୀକରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତ ି

 
1. ଯଦ ିଆପଣ KMS 2015-16 ଖରିଫର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଡଜିଟିାଇଜଜସନ କରିଥ୍ାନ୍ତ ିଜତଜେ ପୁନେବାର ଖରିଫ୍ 

2016ଜର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଡଜିଟିାଇଜଜସନ କରିୋର ଆେଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜକେଳ ଚାଷ ଜହାଇଥିୋ ଜମିର 
େେିରଣୀ ନେୀକରଣ କରାଯିେ l ଖରିଫ୍ 2016ଜର ତଜିନାଟ ିନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିୋକୁ ଦଆିଯାଇଛ ି(1) ଗ୍ରାମ 
ପଞ୍ଚାୟତ/ୱାଡବ ନଂ, (ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ) (2) ଗ୍ରାମ/ ଯମୌଜା ପଲଟ ନଂ (ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ) (3) ପିନ୍ 
ଯକାଡ (ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ) l ଏତଦ୍ େୟତୀତ ଚାଷୀଠାରୁ ଜମିର ROR କପିର ନକଲ, େୟାଙ୍କ େହରି ପ୍ରଥ୍ମ 
ପଷୃ୍ଠାର ନକଲ ଏେଂ ଆଧାର କାଡବର ନକଲ ଆଣିୋ ଆେଶ୍ୟକ l 

2. ପ୍ରଥ୍ଜମ ଜସାସାଇଟ ିତାଙ୍କ loginଜର ଯାଇ Registrationକୁ Click କରି ଜସଥିଜର ଥିୋ Kharif Renewal 
Form 2016 କୁ ଚୟନ କରିଜଲ ଦୁଇଜ ାଟ ି Tab ଜଦଖାଯିେ ଜସ ୁଡକି ଜହଲା - Renewal Form ଏେଂ 
Updte Land  l ଜସଥିଜର Renewal Formକୁ ଚୟନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ (ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବ) ଜଶ୍ଷ ସ୍ତମବଜର ଥିୋ 
Take Printଜର ଥିୋ  କୁ ଚୟନ କରିଜଲ ଜସହ ିଚାଷୀର ଖରିଫ 2015 ଜଦଇଥିୋ ତଥ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜହେ 
ଏେଂ ତାହାକୁ print କର ିଚାଷୀକୁ ଜଦୋକୁ ପଡେି l ଯଦ ିସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଏକାଥ୍ଜର print କରିୋକୁ ଚାହ ୁଛନ୍ତ ି
ଜତଜେ ଜସଠାଜର ଉପଜର Print all ଜଲଖାଥିେ ତାକୁ click କରିଜଲ ଜସଠାଜର KMS 2015-16 ଖରିଫର 
ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର updated ଜହାଇଥିୋ ତଥ୍ୟର ନେୀକରଣ ଫମବ  ୋହାରିେ l ଏହ ିprint copy ସମସ୍ତ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରି ତାହା ପୂରଣ କରିୋଜର ସାହାଯୟ କରିଜେ  l 
 

 
 

1. ଚାଷୀଙୁ୍କ ଜସମାନଙ୍କର ନେୀକରଣ ଫମବ ପ୍ରଦାନ କର ିତାଙୁ୍କ କପିରି ପୁରଣ କରାଯିେ େୁଝାଇ ଦଅିନୁ୍ତ l ଏହ ିନେୀକରଣ 
ଫମବଜର ଖରିଫ୍ 2016ଜର ତଜିନାଟ ିନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିୋକୁ ଦଆିଯାଇଛ ି(1)ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ/ୱାଡବ ନଂ, (ଏହା 
ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ) (2) ଗ୍ରାମ/ ପଲଟ ନଂ (ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ) (3) ପିନ୍ ଯକାଡ (ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ  



ଅଜଟ) l ଏତଦ୍ େୟତତି ଚାଷୀଠାରୁ ଜମିର ROR କପିର ନକଲ, େୟାଙ୍କ େହରି ପ୍ରଥ୍ମ ପଷୃ୍ଠା ଏେଂ ଆଧାର କାଡବର 
ନକଲ ଆଣିୋ ଆେଶ୍ୟକ l ନମିନଜର ନେୀକରଣ ଫମବର ନମୁନା ଦଆିଯାଇଛ ିl 
 
 

ପର ପଷୃ୍ଠାଜର ଥିୋ ନେୀକରଣ ଫମବଟ ିଚାଷୀ ପରିେର୍ତ୍ବନ କରି ସାରିୋ ପଜର ଏହାକୁ ଜସାସାଇଟ ିଡଜିଟିାଇଜ କରିଜେ l 



 

Farmer Code : S11123010199

1 7 14

2 ତହସିଲ୍ 8 ସମ୍ପକବ (ପିତା/ସ୍ୱାମୀ) 9 ପରିୋର ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖୟା 3 15

3 10 16 1 0 6 5 6 7 6 4 2 9 5

4 11 ଜମାୋଇଲ ନମବର 9 7 7 3 3 5 5 8 5 1 17 S B I N 0 0 0 3 8 1 6

5 12 √ 18 2 0 1 5 / 1 6 19 ଋତୁ ରେି

6 13 ପରିଚୟ ପତ୍ର ନଂ 20 4 5 8 1 2 4 6 5 7 2 5 8

Sl. No   

କ୍ରମିକ ନଂ

1

2

ଓଡଶିା ସରକାର
ଖାଦ୍ୟ ଯ ାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ିକଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ

ଖରିଫ 2016-17 ଚାଷୀ ନବୀକରଣ ଫମବ
Part - I (ଚାଷୀଙ୍କ ବବିରଣୀ)

ଜଲି୍ଲା ଗଞ୍ଜମ ନାମ ବାବୁଲ୍ ନାହାକ େୟାଙ୍କ ନାମ State Bank of India

ଆସ୍କା ପିତା ଶ୍ାଖା ନାମ Ganjam

ବଲକ/ସହରାଞ୍ଚଳ ଆସ୍କା ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦ ନାହାକ ଜମାଖାତା ନମବର

ପିନ ଯକାଡ OR/10/068/250182 ଆଧାର ନମବର

Part - II (ଗତ ଖରିଫଯର ଚାଷ ଯହାଇଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ)
RI Circle (ଜରଜେନୂୟ  ଅଞ୍ଚଳ) Village/Mouza ଗ୍ରାମ/ ଜମୌଜା Khata No. ଖାତା ସଂଖୟା Irrigated ଜଳଜସଚତି

ପଞ୍ଚାୟତ/ ୱାଡବ ନଂ IFS Code

ଗ୍ରାମ/ ପଲଟ ନଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର (ଜ ାଟକିଜର √ଚହି୍ଲ ଦଅିନୁ୍ତ) EPIC KMS େଷବ

Non-Irrigated ଅଣଜଳଜସଚତି Name of Recorded Tenant(RT) 

Related or Leased to Cultivator 

ଜମି ଜରକଡବ ଥିୋ େୟକି୍ତଙ୍କର ନାମ ଯିଏ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ଚାଷ କରିୋକୁ ଜଦଇଛନ୍ତି

Relationship with RT 

ଜରକଡବ ଥିୋ େୟକି୍ତଙ୍କ ସହତି 
ସମ୍ପକବ

ଆସିକା ଆସିକା 212 1.87 0.00 ପାେବତି ନାହାକ ସ୍ୱାମୀ
ସ୍ୱାମୀଆସିକା ଆସିକା 24 0.65 0.00 ପାେବତି ନାହାକ

ଜମି ମାଲି୍କ (ଖାତାଦ୍ାର)ଙ୍କ ନାମ ଜମି ମାଲି୍କଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ 
ସମ୍ପକବ (ଉ. ପୁଅ, ନାତି, 
ଭାଗଚାଷୀ ଇତୟାଦ୍ି)

ପଲଟ ନମବର ଜମି ପରିମାଣ (ଏକରଯର) କସିମ ଜଳଯସଚନର 
ଉତ୍ସ 

(ଯକନାଲ୍/ ଲି୍ଫଟ)ପଟ୍ଟା ଅନୁ ାୟୀ ଚାଷ ଯହାଇଥିବା

କ୍ର. 

ସଂଖୟା
ତହସିଲ୍ ଯରଯଭନୁୟ ସକବଲ୍ ଗ୍ରାମ / ଯମୌଜା ଖାତା ନମବର

Part - III - ନୂଆ କରି ଖରିଫ ଚାଷ ଯହଉଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ  ଭରନୁ୍ତ l

2

1

3

େ.ିଦ୍ର - ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଚାଜରାଟ ିଖାତାରୁ ଅଧିକ ଖାତାଜର ଅଛ ିକମିବା ଜ ାଟଏି ଖାତାଜର ଅଧିକ ପଲଟ ଥ୍ାଏ ତାଜହଜଲ  ଅତରିିକ୍ତ ଫମବ େୟେହାର କରନୁ୍ତ l

ଚାଷୀଙ୍କର ଟପି ଚହି୍ନ ୋ ସ୍ୱାକ୍ଷର

ଯ ାଷଣା  -   ମ  ୂଏତଦ୍ୱାରା ଯ ାଷଣା କରୁଅଛ ିକ,ି ଉପଯରାକ୍ତ ବବିରଣୀ ଯମା ଜ୍ଞାତସାରଯର ସତୟ ଅଯଟ l 
 ଦ୍ ିମ  ୁଭୂଲ୍ ତଥ୍ୟ ଯଦ୍ଇଥ୍ାଏ, ତାଯହଯଲ୍ ଆଇନ ଅନୁସାଯର ଦ୍ଣି୍ଡତ ଯହବ ିl

4



 

ନବୀକରଣ ପଦ୍ଧତ ି(Editing Facility) 
1. ପ୍ରଥ୍ଜମ login କଲାପଜର Registration ମଧ୍ୟଜର ଥିୋ Kharif Renewal Form 2017 କୁ click କର ି

ଜସଥିଜର ଥିୋ Update land କୁ ଚୟନ କରିଜଲ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଜହେ l ଜଯଉ  ଚାଷୀ ତାଙ୍କର 
ନେୀକରଣ ଫମବ ଜଦଇଥିଜେ ଜସହ ିଚାଷୀଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବଜର ଥିୋ Edit icon  କୁ click କରନୁ୍ତ l 

 

 
 

  
 

 
 
 



 

Part-I ଯର ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ବବିରଣୀ ନମିଯନ୍ତ  
Sl. No. 4ଜର ଥିୋ ପଞ୍ଚାୟତ/ୱାଡବ ନଂ : ଏହାକୁ Drop down boxରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ 

Sl. No. 5ଜର ଥିୋ ଗ୍ରାମ/ପଲଟ ନଂ : ଏହାକୁ Drop down boxରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ (ଜକେଳ ଗ୍ରାମ) ପଲଟ ନମବରକୁ Text 

Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ 

Sl. No. 6ଜର ଥିୋ ପିନ ଜକାଡ : Text Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ 

Sl. No. 11ଜର ଥିୋ ଜମାୋଇଲ ନମବର : Text Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ (ଏହା ୋଧ୍ୟତା ମୂଳକ ନୁଜହ  କନୁି୍ତ ଚାଷୀଙୁ୍କ ପ୍ରେର୍ତ୍ବାନୁ୍ତ 
ଜମାୋଇଲ ନମବର ଜଦଜଲ ତାଙୁ୍କ ଧାନ େକିେିାର ଆ ୁଆ ସୂଚନା SMS ମାଧ୍ୟମଜର ପ୍ରଦାନ କରାଯିେ) 

Sl. No. 20ଜର ଥିୋ ଆଧାର ନମବର : Text Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ (ଏହା ୋଧ୍ୟତା ମୂଳକ ନୁଜହ  କନୁି୍ତ ଚାଷୀଙୁ୍କ ପ୍ରେର୍ତ୍ବାନୁ୍ତ 
ଜଦୋପାଇ  ଓ ଏହାର ଏକ ନକଲ ପାଖଜର ରଖନୁ୍ତ) 

 

Part-II ଯର ଥିବା ଗତ ଖରିଫଯର ଚାଷ ଯହାଇଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ ନମିଯନ୍ତ  
ଏହ ିତଥ୍ୟ  ତ ଖରିଫ 2015 ଋତୁଜର ଚାଷ ଜହାଇଥିୋ ଜମିର େେିରଣୀ ଯାହାକ ିRIଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଜହାଇ CSOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
update ଜହାଇଥିଲା l 
Part-III ଯର ଥିବା ନୂଆ କରି ରବ ିଚାଷ ଯହାଇଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ ନମିଯନ୍ତ  

 

Step-1 Sl.No (କ୍ର. ସଂଖୟା) – ଏଠାଜର କଛି ିକରିୋକୁ ପଡେି ନାହିଁ 
Step-2 Village/Mouza (ଗ୍ରାମ/ଯମୌଜା) - ଏହାକୁ Drop down listରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ  
Step-3 RI Circle (ଯରଯଭନୁୟ ସକବଲ୍) – ଏହାକୁ ଚୟନ କରିୋକୁ ପଡେି ନାହିଁ (ଗ୍ରାମ/ଜମୌଜା ଚୟନ କରିଜଲ ଏହା 

ଦୃଷୟମାନ ଜହେ) (େ.ିଦ୍ର - ଏଥିଜର ଜମୌଜାର ନାମ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ୋର ଜଦଖାଯିେ l ଜମୌଜା ଚୟନ କଲାଜେଜଳ 
ଆପଣ ଚାଷୀ ଜଦଇଥିୋ RI ନାମ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ଜଦୋକୁ ପଡେି, କାରଣ RIର ନାମ ଏଥ୍ର dropdown listଜର 
ଚୟନ କରିୋକୁ ପଡେି ନାହିଁ l ) 

Step-4 Khata No (ଖାତା ନମବର) - ଏହାକୁ Text Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ 

Step-5 Plot No (ପଲଟ ନମବର) - ଏହାକୁ Text Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ 

(େ.ିଦ୍ର - ROR ଜର ଥିୋ ଖାତା ନମବର ଓ ପଲଟ ନମବର ଜଯପରି ଜଲଖାଯାଇଥିେ ଜସପରି ଜଲଖିୋକୁ ପଡେି l  ଯଦ ି
ଖାତା କମିବା ପଲଟ ନମବର  ୁ ୁ଼ଡକିଜର 1511/1.  1511//1    1511./1 (.) (/) ଜଲଖାଯାଇଥ୍ାଏ ଜତଜେ 
ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଲଖିୋକୁ ପଡେି) 

Step-6 Name of Recorded Tenant (RT) or Lease to Cultivator (ଜମି ଯରକଡବ ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କର ନାମ 
କମିବା  ିଏ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯଦ୍ଇଛନ୍ତ)ି - ଏହାକୁ Text Boxଜର ଓଡଆିଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l (ଯଦ ି ଏହା 
Bhulekhଜର ଉପଲବ୍ଧ ଜତଜେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜହେ ଏେଂ ଏହାକୁ ପରିେର୍ତ୍ବନ କରିପାରିଜେ ନାହିଁ l) 



Step-7 Relationship to RT (ଯରକଡବ ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକବ) - ଏହାକୁ Drop down listରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ 
କନୁି୍ତ ଯଦ ିଭାଗଚାଷୀ କମିବା ଅନୟ ଚୟନ କରିଜେ ଜତଜେ ଜ ାଟଏି Text Box ଆସିେ ଜସଥିଜର ୋ ଚାଷୀ ପାଇ  
ସହମତ ି ପତ ି ପତ୍ର ଜଦଇଛ ି କି ନାହିଁ ଚୟନ କରିୋକୁ ପଡେି ଓ ଅନୟ ଚୟନ କରିଜଲ ତାହାକୁ Text Boxଜର 
ଓଡଆିଜର ଜଲଖିୋକୁ ପଡେି l 

Step-8 Have you recevied the consent letter from land owner?  (ଜମି ମାଲି୍କଙ୍କ ଠାରୁ ସହମତ ି
ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତ ି କ ି ?) – ଚାଷୀ ଯଦ ି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ସହମତ ି ପତ୍ର ଆଣି ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କରିଥ୍ାନ୍ତ ି ଜତଜେ 
dropdown box ରୁ “Yes” ଚୟନ କରନୁ୍ତ ନତୁୋ “No” ଚୟନ କରନୁ୍ତ l 

Step-9 Total Area (in Acre) (ପଟ୍ଟା ଅନୁ ାୟୀ ଜମି ପରିମାଣ (ଏକରଯର)) - ଏହାକୁ Text Boxଜର  ଜଲଖନୁ୍ତ l 
(ଯଦ ି ଏହା Bhulekhଜର ଉପଲବ୍ଧ ଜତଜେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜହେ ଏେଂ ଏହାକୁ ପରିେର୍ତ୍ବନ କରିପାରିଜେ   
ନାହିଁ l) 

Step-10 Cultivated Area (in acre) (ଚାଷ ଯହାଇଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ (ଏକରଯର)) - ଏହାକୁ Text Boxଜର 
ଜଲଖନୁ୍ତ l (େ.ିଦ୍ର – ପଟ୍ଟା ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ପରିମାଣ ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଜହାଇପାରିେ ନାହିଁ )  

Step-11 Type of land (କସିମ) – ଏହାକୁ Text Boxଜର ଓଡଆିଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l (ଯଦ ି ଏହା Bhulekhଜର 
ଉପଲବ୍ଧ ଜତଜେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜହେ ଏେଂ ଏହାକୁ ପରିେର୍ତ୍ବନ କରିପାରିଜେ ନାହିଁ l) 

Step-12 ଜଳ ଯସଚନର ଉତ୍ସ – ଏହାକୁ Drop down listରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ, ଏଠାଜର ଜକନାଲ ଓ ଲିଫଟ ଦୁଇଟ ିଚୟନ 
ପାଇ  ଅଛ ି(େ.ିଦ୍ର – ଯଦ ିଚାଷୀ ଜଳକର ଜଦଉଥ୍ାନ୍ତ ିଜତଜେ ତାହାର ନକଲ ସଂଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ)  

 
 

 
Option – 1 : ଚାଷୀର ଅନୟ ତହସିଲଜର ଥିୋ ଜମି ପାଇ  Add Land Details in Other Tehsil କୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ  

Option – 2 : ଚାଷୀର ଜସହ ିଜମୌଜାର କନୁି୍ତ ଅନୟ ଖାତା ନମବର ପାଇ  Add Land Details in Same Village କୁ 
ଚୟନ କରନୁ୍ତ  
Option – 3 : ଚାଷୀର ଅନୟ ଜମୌଜା ପାଇ  Add Land Details in Other Village କୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ 

Option – 4 : ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲା ପଜର Submit buttonକୁ ଚୟନ କରି ତଥ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖନୁ୍ତ l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ନୂତନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂରକି୍ଷତ କରିବା ପାଇ  ସଚୂନା 
 

Step-1 : http://portal.foododisha.inଜର ଆପଣ ଜସାସାଇଟ ି ଜକାଡ୍ କୁ Login ID ଏେଂ 
Password େୟେହାର କର ିLogin କରନୁ୍ତ l  

 

Step-2 : Login କଲାପଜର ୋମ ପାର୍ଶ୍ବଜର ଥିୋ Registration କୁ ଚୟନ କର ି Farmer Registration କୁ 
ଚୟନ କରନୁ୍ତ l 

Step-3 : ଚାଷୀଙ୍କର Tehsilକୁ dropdown listଜର ଚୟନ କରନୁ୍ତ l  

Step-4 : ଏଥ୍ର ନୂତନ କର ିAre you already registred in another society for KMS 2016-17 ? 

(ଆପଣ ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଯସାସାଇଟଯିର ନାମ ପଞି୍ଜକୃତ କରିଛନ୍ତ ି

କ ି KMS 2016-17 ? (Yes କମିବା No) ଚୟନ କରନୁ୍ତ l 

ଯଦ ି “Yes” ଚୟନ କରନ୍ତ ି ଏଠାଜର ଚାଷୀର Farmer Code 

: S10102010001 ଜଦୋକୁ ପଡେି l ଯଦ ି ଚାଷୀ ଜ ାଟଏି ଜସାସାଇଟଜିର ନାମ 

ପଞି୍ଜକରଣ କରଥି୍ାନ୍ତ ିକନୁି୍ତ ତାଙ୍କର ଜମି ଅନୟ ଦୂର ତହସଲିଜର ଥ୍ାଏ ଜସ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଏହା 

ଦରକାର l  

Step-5 : Continue button ଚୟନ କରନୁ୍ତ l 

Step-6 : ଏଠାଜର ଆପଣଙୁ୍କ ଡାହାଣପାଖ ଉପର ପାର୍ଶ୍ବଜର ଅପ୍ରାନ୍ତ 
ଓଡଆିର ତନି ିପ୍ରକାର keyboard dropdown listଜର ଦଆିଯାଇଛ ି
(Phonetic, Modular and Inscript) ଆପଣଙ୍କର ଅେୟାସ ଥିୋ 
keyboard କୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଓଡଆିଜର ଜଲଖିୋ ପାଇ  ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ Text 
Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଜଟ l 

 

http://portal.foododisha.in/


Farmer Paddy Register 

A. ଚାଷୀଙ୍କର ବବିରଣୀ 

 

1. Cultivator Name (ଚାଷୀଙ୍କ ନାମକୁ) textbox ଜର ଓଡଆିଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଜଟ l 
2. Cultivator Name in English (ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଇଂରାଜୀଜର) ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଜଟ l 
3. Relation Type (ସମ୍ପକବ)କୁ dropdown box ରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ l 
4. Relation Name (ସମ୍ପକବୀୟଙ୍କ ନାମ)କୁ textbox ଜର ଓଡଆିଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ l 
5. No. of Family Members (ପରେିାର ସଦସୟଙ୍କ ସଂଖୟା) କୁ textbox ଜର ଇଂରାଜୀଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା 

ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଜଟ l 
6. Mobile Number (ଜମାୋଇଲ ନମବର) କୁ textbox ଜର ଇଂରାଜୀଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l 

7. ID Proof (ପରଚିୟ ପତ୍ର) (KCC/ BKKY କମିବା EPIC)କୁ dropdown box ରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଏହା 
ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଜଟ l 
7(a). ID Proof Number (ପରଚିୟ ପତ୍ର ନମବର)କୁ textbox ଜର ଇଂରାଜୀଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ 
ଅଜଟ l 
7(b). Aadhhar Number (ଆଧାର ନମବର) କୁ textbox ଜର ଇଂରାଜୀଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l  

8. Bank Name (େୟାଙ୍କର ନାମ)କୁ dropdown box ରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ l 
9. Branch Name (ଶ୍ାଖାର ନାମ)କୁ dropdown box ରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ l 



10. Account Number (ଜମାଖାତାର ନମବର) କୁ textbox ଜର ଇଂରାଜୀଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଜଟ l 
11. PIN Code (ପିନ୍ ଜକାଡ) କୁ textbox ଜର ଇଂରାଜୀଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ l 
12. KMS (ଜକ.ଏମ୍.ଏସ) l ଏଠାଜର କଛି ିକରେିାକୁ ପଡେି ନାହିଁ l 
13. Season (ଋତୁ) l ଏଠାଜର କଛି ିକରେିାକୁ ପଡେି ନାହିଁ l 
14. GP/Ward No (ପଞ୍ଚାୟତ/ୱାଡବ ନମବର) କୁ dropdown box ରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ l 
15. Village/Mouza (ଗ୍ରାମ/ଜମୌଜା) କୁ dropdown box ରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଏହା ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଜଟ l 
16. Residence Address (ୋସକରୁଥିୋ ସ୍ଥାନର ଠକିଣା) କୁ textbox ଜର ଇଂରାଜୀଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l ଏହା 

ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଜଟ l 
 

B. ଚାଷ ଯହଉଥିବା ଜମିର ବବିରଣୀ 

 
Step-1 Sl.No (କ୍ର. ସଂଖୟା) – ଏଠାଜର କଛି ିକରିୋକୁ ପଡେି ନାହିଁ 
Step-2 Village/Mouza (ଗ୍ରାମ/ଯମୌଜା) - ଏହାକୁ Drop down listରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ  
Step-3 RI Circle (ଯରଯଭନୁୟ ସକବଲ୍) – ଏହାକୁ ଚୟନ କରିୋକୁ ପଡେି ନାହିଁ (ଗ୍ରାମ/ଜମୌଜା ଚୟନ କରିଜଲ ଏହା 

ଦୃଷୟମାନ ଜହେ) (େ.ିଦ୍ର - ଏଥିଜର ଜମୌଜାର ନାମ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ୋର ଜଦଖାଯିେ l ଜମୌଜା ଚୟନ କଲାଜେଜଳ 
ଆପଣ ଚାଷୀ ଜଦଇଥିୋ RI ନାମ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ଜଦୋକୁ ପଡେି, କାରଣ RIର ନାମ ଏଥ୍ର dropdown listଜର 
ଚୟନ କରିୋକୁ ପଡେି ନାହିଁ l ) 

Step-4 Khata No (ଖାତା ନମବର) - ଏହାକୁ Text Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ 

Step-5 Plot No (ପଲଟ ନମବର) - ଏହାକୁ Text Boxଜର ଜଲଖନୁ୍ତ 

(େ.ିଦ୍ର - ROR ଜର ଥିୋ ଖାତା ନମବର ଓ ପଲଟ ନମବର ଜଯପରି ଜଲଖାଯାଇଥିେ ଜସପରି ଜଲଖିୋକୁ ପଡେି l  ଯଦ ି
ଖାତା କମିବା ପଲଟ ନମବର  ୁ ୁ଼ଡକିଜର 1511/1.  1511//1    1511./1 (.) (/) ଜଲଖାଯାଇଥ୍ାଏ ଜତଜେ 
ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଲଖିୋକୁ ପଡେି) 

Step-6 Name of Recorded Tenant (RT) or Lease to Cultivator (ଜମି ଯରକଡବ ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କର ନାମ 
କମିବା  ିଏ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯଦ୍ଇଛନ୍ତ)ି - ଏହାକୁ Text Boxଜର ଓଡଆିଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l (ଯଦ ି ଏହା 
Bhulekhଜର ଉପଲବ୍ଧ ଜତଜେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜହେ ଏେଂ ଏହାକୁ ପରିେର୍ତ୍ବନ କରିପାରିଜେ ନାହିଁ l) 

Step-7 Relationship to RT (ଯରକଡବ ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକବ) - ଏହାକୁ Drop down listରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ 
କନୁି୍ତ ଯଦ ିଭାଗଚାଷୀ କମିବା ଅନୟ ଚୟନ କରିଜେ ଜତଜେ ଜ ାଟଏି Text Box ଆସିେ ଜସଥିଜର ୋ ଚାଷୀ ପାଇ  
ସହମତ ି ପତ ି ପତ୍ର ଜଦଇଛ ି କି ନାହିଁ ଚୟନ କରିୋକୁ ପଡେି ଓ ଅନୟ ଚୟନ କରିଜଲ ତାହାକୁ Text Boxଜର 
ଓଡଆିଜର ଜଲଖିୋକୁ ପଡେି l 

Step-8 Have you recevied the consent letter from land owner?  (ଜମି ମାଲି୍କଙ୍କ ଠାରୁ ସହମତ ି
ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତ ି କ ି ?) – ଚାଷୀ ଯଦ ି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ସହମତ ି ପତ୍ର ଆଣି ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କରିଥ୍ାନ୍ତ ି ଜତଜେ 
dropdown box ରୁ “Yes” ଚୟନ କରନୁ୍ତ ନତୁୋ “No” ଚୟନ କରନୁ୍ତ l 



Step-9 Total Area (in Acre) (ପଟ୍ଟା ଅନୁ ାୟୀ ଜମି ପରିମାଣ (ଏକରଯର)) - ଏହାକୁ Text Boxଜର  ଜଲଖନୁ୍ତ l 
(ଯଦ ି ଏହା Bhulekhଜର ଉପଲବ୍ଧ ଜତଜେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜହେ ଏେଂ ଏହାକୁ ପରିେର୍ତ୍ବନ କରିପାରିଜେ   
ନାହିଁ l) 

Step-10 Cultivated Area (in acre) (ଚାଷ ଯହାଇଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ (ଏକରଯର)) - ଏହାକୁ Text Boxଜର 
ଜଲଖନୁ୍ତ l (େ.ିଦ୍ର – ପଟ୍ଟା ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ପରିମାଣ ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଜହାଇପାରିେ ନାହିଁ )  

Step-11 Type of land (କସିମ) – ଏହାକୁ Text Boxଜର ଓଡଆିଜର ଜଲଖନୁ୍ତ l (ଯଦ ି ଏହା Bhulekhଜର 
ଉପଲବ୍ଧ ଜତଜେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜହେ ଏେଂ ଏହାକୁ ପରିେର୍ତ୍ବନ କରିପାରିଜେ ନାହିଁ l) 

Step-12 ଜଳ ଯସଚନର ଉତ୍ସ – ଏହାକୁ Drop down listରୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ, ଏଠାଜର ଜକନାଲ ଓ ଲିଫଟ ଦୁଇଟ ିଚୟନ 
ପାଇ  ଅଛ ି(େ.ିଦ୍ର – ଯଦ ିଚାଷୀ ଜଳକର ଜଦଉଥ୍ାନ୍ତ ିଜତଜେ ତାହାର ନକଲ ସଂଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ)  

 
 

Option – 1 : Add More ଯଦ ିଚାଷୀଙ୍କର ଜ ାଟଏି ଖାତାଜର ଏକରୁ ଏକାଧିକ ପଲଟ ଥ୍ାଏ ଜତଜେ Add more କୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ, 
ତାହାର ତଜଳ ଆଉ ଜ ାଜଟ ଲାଇନ ଆସେି ଜସଥିଜର ଆପଣ ଜଲଖନୁ୍ତ l 

Option – 2 : Save and Continue with Same Tehsil ଯଦ ିଜସହ ିତହସଲିଜର ଅନୟ ଗ୍ରାମ/ଜମୌଜାଜର ଚାଷୀର ଜମ ି
ଥ୍ାଏ ଜତଜେ ଆପଣ Save and Continue with Same Tehsil କୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଏହାକୁ ଚୟନ କଜଲ ଆପଣ ଜସହ ିତହସଲିଜର 
ଅନୟ ଗ୍ରାମ/ଜମୌଜାଜର ଥିୋ ଜମରି େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରପିାରଜିେ l 

Option – 3 : Save and Continue with Another Tehsil ଯଦ ି ଅନୟ ତହସଲିଜର ଚାଷୀର ଜମି ଥ୍ାଏ ଜତଜେ ଆପଣ 
Save and Continue with Another Tehsil କୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l ଏହାକୁ ଚୟନ କଜଲ ଆପଣ ଅନୟ ତହସଲି କମିବା ଅନୟ ଜଲି୍ଲାର 
ତହସଲି ମଧ୍ୟ ଚୟନ କର ିଜମରି େେିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରପିାରଜିେ l 

Option – 4 : Add land details is same Khata No. ଯଦ ି  ଚାଷୀଙ୍କର ଜ ାଟଏି ଖାତାଜର େହୁତ  ୁଡଏି ପଲଟ ଥ୍ାଏ 
ଜତଜେ ଜସ ସମୟଜର ଏହାକୁ େୟେହାର କରେିା ଆେଶ୍ୟକ l 

Option – 5 : Cancel button ଯଦ ିଆପଣ ଜଦଇଥିୋ ତଥ୍ୟ ୁଡକୁି ସଂରକି୍ଷତ କର ି ରଖିୋକୁ ଚାହ ୁନଥ୍ାନ୍ତ ି ଜତଜେ Cancel 

button କୁ ଚୟନ କରନୁ୍ତ l 
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