ರೆೈತ
ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆೈಪಿಡಿ

Farmer

User Manual

1.

ನಾನೆೇಕೆ ಭೂಮಿ ವೆೇದಿಕೆಗೆ ನೊೇೋಂದಣಿ ಆಗಬೆೇಕು ?

1. Why should I Register to bhoomee?

2.

ನಾನು ಭೂಮಿ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೊೇೋಂದಣಿಯಾಗುವುದು
ಹೆೇಗೆ?

2. How should I register to bhoomee

3.

ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಪಡೆಯುತೆತೇನೆ?

3. What will I get for Rs.100

4.

ಭೂಮಿ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನನ ಬೆಳೆಯನುನ ಏಕೆ
ನವೇಕರಿಸಬೆೇಕು?

4. Why should I update my crop

5.

ಭೂಮಿ ಸೆೇವೆಗಳ ಪರಯೇಜನಗಳು ಯಾವುವು ?

5. Benefits of bhoomee services

1. ಸೆೇಲ್ಸ್ ಏಜೆೋಂಟ್ ಯಾರು ಆಗಬಹುದು?

1. Why should I Register to bhoomee?

•ಭೂಮಿ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಬಿತತನೆ ದಿನದಿೋಂದ ಕುಯಿಲ್ಲನ
ದಿನದವರೆಗಿನ ಉತಾಾದನೆ ಗೊೇಚರವಾಗುತತದೆ

• Bhoomee gives visibility to farmers produce from
the day sowing to harvesting

•ಭೂಮಿ
ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆಯ
ಗೊೇಚಾರತೆಯು
ಖರಿೇದಿದಾರರನುನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತತದೆ
ಮತುತ ಪರತಿಯಾಗಿ ರೆೈತನು ತನನ ಉತಾನನಗಳಿಗೆ ಉತತಮ ಬೆಲೆ
ಪಡೆಯುತಾತನೆ

• Visibility increases the chances of getting more
buyers and in turn farmer gets better price for his
produce

•ಅಭ್ಾಯಸದ ಪಾಯಕೆೇಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಮ ಬೆಳೆಯನುನ
ನಿೇವು ಒಮಮ ನವೇಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆ ನಿವವಹಣೆ ಮತುತ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಕಾಲ್ಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ನಿೇಡುತತದೆ
•ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆೈತರನುನ ಇನುಾಟ್
ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ
ಸೋಂಪರ್ಕವಸುತತದೆ,
ಖರಿೇದಿಸುವ
ಸೋಂದಭವದಲ್ಲಿ ಉತಾನನಗಳು ಮತುತ ಬೆಲೆಯನುನ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡುವವರು ಯಾರು

• Once you update your crop based on package of
practice it gives timely information of crop
maintenance and protection
• Similarly it connects farmer to input vendor
relevant at that time, who in turn will give choice
of products and price while buying
• Bhoomee through its loyalty program provides
cash back option on every transaction.

4. ನಾನು ಎಷ್ುು ಸೋಂಪಾದಿಸಬಹುದು?

2. How should I register to bhoomee

•ಗೂಗಲ್ಸ ಪೆಿೇ ಸೊುೇನಿವೋಂದ ಭೂಮಿ ಫಾಮವರ್ ಅಪಿಿಕೆೇಶನ್ ಅನುನ
ಡೌನೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ (ಕನನಡ ಮತುತ ಇೋಂಗಿಿೇಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತದೆ).

• Download the bhoomee Farmer App from Google
Play Store (works in Kannada and English)

•ಅಪಿಿಕೆೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತುತ ಸೆೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ ಒೋಂದು
ಯೇಜನೆಯನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೆೈತರಾಗಿ ನೊೇೋಂದಾಯಿಸಿ

• Open the App and do the sign up and register as
farmer by selecting one plan

•ಪರಸುತತ ಭೂಮಿೇ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒೋಂದೆೇ ಒೋಂದು ಯೇಜನೆ ರ್ಕಸಾನ್
ದಶವನ್ ಇದೆ, ಇದರ ವಾರ್ಷವಕ ಚೋಂದಾ 100 ರೂ.ಗಳು ಮಾತರ.

• Currently there is only one plan Kissan Darshan
which cost Rs.100 per year.

•ರ್ಕಸಾನ್ ದಶವನ್ ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿನ ನಮಮ ಸೆೇವೆಯ ವೆೈಶಿಷ್ುಯಗಳು
ನೊೇೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸಲಾಡುತತವೆ.

• The features of our service in Kissan Darshan will
be shown during the registration.

•ಅಗತಯವರುವ ಎಲಾಿ ಕಡಾಾಯ ವವರಗಳನುನ ನಿಮಮ ಮೊಬೆೈಲನ OTP
ಪರಿಶಿೇಲನೆಯೋಂದಿಗೆ
ನಮೂದಿಸಬೆೇಕು.

• All the mandatory details required should be
entered with OTP verification of your mobile.

•ಪಾವತಿಯನುನ ಅನೆೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ "ಡೆಬಿಟ್ / ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ವ ಅಥವಾ
ಮೊಬೆೈಲ್ಸ ವಾಲೆಟ್ / ಯುಪಿಐ" ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.

• The payment can be made through multiple
options debit / Credit card or Mobile wallet / UPI.

2. ಏಜೆನಿ್ ವಧ್ಗಳು ಮತುತ ಪೂವಾವಪೆೇಕ್ಷಿತ ಏನು?
•ಬೆಳೆ ನವೇಕರಣಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸಿ ನಿೇವು ಧ್ವನಿ ಸೋಂದೆೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ ಸಕಾಲ್ಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಪಡೆಯುತಿತೇರಿ.
•ಸುಗಿೆಯ ದಿನಾೋಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಮ ಉತಾನನಗಳಿಗೆ ಸುತತಲ್ಲನ
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ೆು ಬೆಲೆಗಳನುನ ಪಡೆಯುತಿತೇರಿ.
•ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಸಾೋಂಕಾರಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಎಚಿರಿಕೆಯ
ಸೋಂದೆೇಶಗಳನುನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತುತ ರೊೇಗಗಳನುನ ತಪಿಾಸಲು
ಮುನೆನಚಿರಿಕೆ ಕರಮಗಳನುನ ಸಹ ತಿಳಿಸುತತದೆ.

•ಕೃರ್ಷ ಉತಾನನಗಳ / ಉಪಕರಣಗಳನುನ ಕೊಳುುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಶ್
ಬಾಯಕ್ ಆಫರ್ ಗಳನುನ ಪಡೆಯಬಹುದು
•ವವಧ್ ಸೆೇವೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತುತ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮೊೇ
ಕೊೇಡ್ ಗಳನುನ ಪಡೆಯಬಹುದು

•ಎಲಾಿ ಇತರ ಸೆೇವೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲಾಿ ರೆೈತರೂ ರೂಪಾಯಿ 200
ರಿೋಂದ 2000 ಸಾವರದ ವೆರೆಗೆ ಕಾಯಶ್ ಬಾಯಕ್ ಪರಯೇಜನಗಳನುನ
ಪಡೆಯಬಹುದು

3. What will I get for Rs.100
Based on the crop updates you will receive timely
information on crop protection through voice
messages.
Based on the harvest dates you will get market prices
for your produce in and around your area.

Alert messages on any contagious diseases, also on
precautions to avoid diseases.
Cash back during purchase of Agri Inputs

Promo Codes on discounts and offers on various
services
All in all farmer can get Rs.200 to Rs.2000 by cash
back on the transactions apart from other benefits.

3. ಸೆೇಲ್ಸ್ ಪರತಿನಿಧಿಯ ಪಾತರ

4. Why should I update my crop

•ಭೂಮಿೇ ಸೆೇವೆಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು ರೆೈತನು ತಾನು ಬೆಳೆಯುವ
ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಮತತಷ್ುು ವಾಣಿಜಯ ಬೆಳೆಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಲು
ಉಪಯುಕತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತತದೆ

Farmer should update every crop he grows in that
year along with commercial crops to reap the benefits
of bhoomee services.

•ಬೆಳೆಗಳನುನ ನವೇಕರಿಸಿದ ದಿನಾೋಂಕದಿೋಂದ ಪರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಆ ಬೆಳೆಗೆ
ಅಭ್ಾಯಸದ ಪಾಯಕೆೇಜ್ ಅನುನ ರಚ್ಚಸುತತದೆ.

Every time the crop is updated bhoomee creates
package of practice for that crop from that date.

•ಇದು ಬೆಳೆಯ ಪರತಿ ಹೋಂತದಲೂಿ ಸವಯೋಂಚಾಲ್ಲತ ಸೋಂದೆೇಶಗಳು ಮತುತ
ಎಚಿರಿಕೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದನುನ ಪಾರರೋಂಭಿಸುತತದೆ.

This in turn will start providing automatic messages
and alerts at each stage of the crop.

•ನಿೇವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯ ನಿಖರ ಹೋಂತವನುನ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ, ನಿಮಮ
ಉತಾನನಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಮತುತ ಗುಣಮಟುವನುನ ಪಡೆಯಲು
ಬೆಳೆಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕಾದ ರಸಗೊಬಬರ, ಪ್ೇಷ್ಣೆ ಮತುತ ಇತರ ಬೂಸುರ್
ಅವಶಯಕತೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತದೆ.
•ರೆೈತರ ಉತಾನನಗಳ ಸೋಂಗರಹವನುನ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಚ್ಚಕೊಳುುವ
ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರಿೇದಿದಾರರನುನ ಆಕರ್ಷವಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಖರಿೇದಿದಾರರೊೋಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಹೋಂಚ್ಚಕೊಳುಲಾಗುತತದೆ

Since we know the exact stage of the crop we will be
able to provide fertilizer, nutrition and other booster
requirements to be given to the crop to get maximum
yield and quality for your produce.
Also the information of this is shared with buyers to
attract more buyers to procure farmers produce.

5. ಸೆೇಲ್ಸ್ ಪರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಪರರ್ಕರಯ್ಕ

5. Benefits of bhoomee services

•ಎಲಾಿ ಭೂಮಿ ಸೆೇವೆಗಳನುನ ನಿಮಮ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆೇ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತತದೆ

All bhoomee services are delivered at your door step

•ನಮಮ ಏಜೆೋಂಟರು
ಖರಿೇದಿಸುತಾತರೆ

Gets 100% Genuine Products bought through our
agents online.

ಆನೆಿೈನನಲ್ಲಿ

100%

ನೆೈಜ

ಉತಾನನಗಳನುನ

•ಇನುಾಟ್ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮತುತ ಇಳುವರಿ ಹೆಚಿಳ

Reduction in Input cost & Increase in yield

•ರೆೈತರ ಉತಾನನಗಳ ಗೊೇಚರಿಸುವಕೆಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು
ಮಾರುಕಟ್ೆು ಸೋಂಪಕವವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತತದೆ
•ಮಾರಾಟ ಪರರ್ಕರಯ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ
ಭೂಮಿೇ ವೆೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಂಚ್ಚಕೊಳುಬೆೇರ್ಕಲಿ

ಕಮಿಷ್ನ್ ಗಳನುನ

•ಸೋಂಗರಹಣಾ ಕೆೇೋಂದರಗಳು (ಕೆಲವು ಸಥಳಗಳು) ಯಾವುದೆೇ ಕಮಿಷ್ನ್
ಮತುತ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಿವಲಿದೆೇ ಉತತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಉತಾನನಗಳನುನ
ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದೆ

Visibility of farmers produce increases Market-Linkage
for selling his produce
Don’t have to share any commission to bhoomee on
the sale proceedings
Collection Centres (Few locations) will help sell the
produce locally for better price with no commission
and no transport cost

