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             കോർഷിക വികസന കർഷക പേമ വകുപ്പറ , പകരള സർക്കോർ                  AGRICULTURE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 

പപോതുവോ  നിർപേശങ്ങൾ 

1. AIMS പവബറ  പപോർട്ടൽ എങ്ങപന ലഭ്യമോകുും പവബറ പരൌസറിപല അഡ്രസറ  ബോറിൽ  http://aims.kerala.gov.in/ എന്നറ ടൈപ്പറ പെയ്യുക. ഇതറ AIMS പ ോും 
പപജറ  തുറക്കോന് സ ോ ിക്കുും

 
2. ഈ പപോർട്ടൽ വഴി കൃഷി അസിസ്റ്റന്ിനറ കർഷകർക്കറ നൽകോന് കഴിയുന്ന പസവനങ്ങൾ. 

a. സ്ഥലപരിപശോധന നൈത്തി കൃഷി ഓഫീസർക്കറ പഫോർപവർഡറ പെയ്ോും  
b. ഇന്ഷവർ പെയ്ത വിളകൾക്കറ പ്രകൃതിപേോഭ്ും മൂലും കൃഷി നോശും സുംഭ്വിച്ചോൽ നഷ്ടപരി ോരത്തിനോ ി സമർപ്പിച്ച അപപേൾ സ്ഥലപരിപശോധന 
നൈത്തി വിവരങ്ങൾ കൃഷി ഓഫീസർക്കറ പഫോർപവർഡറ പെയ്ോും 

c. പ്രകൃതി പേോഭ്ത്തിൽ വിളനോശും സുംഭ്വിച്ചോൽ  നഷ്ടപരി ോരത്തിനറ സമർപ്പിച്ച അപപേൾ സ്ഥലപരിപശോധന നൈത്തി വിവരങ്ങൾ കൃഷി 
ഓഫീസർക്കറ പഫോർപവർഡറ പെയ്ോും 

പപോർട്ടൽ ഉപപ ോഗിക്കുന്നതുമോ ി ബന്ധപപട്ട നിങ്ങളുപൈ സുംശ ങ്ങൾക്കറ aimsitkerala@gmail.com എന്ന ഇ-പമ ിൽ വഴിപ ോ 0471—2303990, 0471-2309122 എന്ന 
പഫോൺ നമ്പറുകൾ വഴിപ ോ ബന്ധപപ്പൈോവുന്നതോണറ. 

http://aims.kerala.gov.in/
mailto:aimsitkerala@gmail.com
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1. AIMS പവബറ  പപോർട്ടലിപന് വലതു വശത്തറ കോണുന്ന Dept Login എന്ന ഒപറഷനിൽ പ്രപവശിക്കുക  
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3. AIMS പവബറ  പപോർട്ടലിപന് ഡോഷറ പബോർഡിൽ പനപരപത്ത കൃഷി അസ്സിസ്ടന്ിനറ മോപ്പറ പെയ്പപ്പട്ട വോർഡിപല വിള ഇന്ുറന്സറ പപോളിസി / വിള 

ഇന്ുറന്സറ കറള ിും അപപേകൾ എന്നിവ തോപഴ My Tasks എന്ന ശീർഷകത്തിനറ കീഴിൽ വരുന്നതോണറ.  
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4. വിള ഇന്ഷവറന്സറ എടുക്കുന്നതിനുപവണ്ടിയുള്ള അപപേകൾ Insurance Application എന്ന ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ അറിയുവോന് കഴിയുന്നതോണറ.  
 

5. ഓപരോ കർഷകപന്യുും അപപേകൾ ഇവിപൈ കോണോവുന്നതുും, അപപേയുപൈ വലതുവശത്തുള്ള Edit എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കറ പെ റ തോൽ അപപേകളിൽ 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകപന് വിവരങ്ങളുും, ഇന്ുർ പെപയ്ണ്ട വിളകളുപൈ വിശേ വിവരങ്ങളുും പരിപശോധിക്കോവുന്നതോണറ  
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6. കർഷകന് സമർച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥല വിവരങ്ങൾ, കൃഷി വിവരങ്ങൾ, ബോങ്കറ അക്കൌണ്ടറ നമ്പർ,  പമോടബൽ നമ്പർ എന്നിവ മുകളിൽ കോണുന്ന മോതൃക ിൽ 

വരുന്നതോണറ .  

7. ഇങ്ങപന ലഭ്ിക്കുന്ന അപപേകൾ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ  ശ്രദ്ധപ ോപൈ പരിപശോധിക്കുകയുും തുൈർന്നറ സ്ഥല പരിപശോധനക്കുപവണ്ടി കർഷകനുമോ ി 

ബന്ധപപ്പടുകയുും പെയ്ോും 

8. സ്ഥലപരിപശോധന നൈത്തുപമ്പോൾ കർഷകന് ഇന്ുർ പെയ്ോന് ഉപേയശിക്കുന്ന വിളകൾ വയക്തമോകുും വിധും പഫോപട്ടോ എടുക്കുവോന് ശ്രദ്ധിക്കുക.   
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9. കർഷകന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപപേ പ്രകോരും കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ സ്ഥല പരിപശോധന നൈത്തുകയുും പരിപശോധന ിൽ അസ്സിസ്റ്റന്ിനു പബോധയപപട്ടിട്ടുള്ള 

വിളയുപൈ എണ്ണും/ സ്ഥലവിസ്തൃതി വിവരങ്ങൾ “Verified Quantity/ Area” എന്ന പകോളത്തിൽ പരഖപപ്പടുത്തുകയുും പെയ്യുക.    

10. പരിപശോധന വിവരങ്ങൾ പെർത്തറ പകോടുത്തയുൈന്, കർഷകന് അൈപക്കണ്ട തുക വലതുവശത്തുള്ള “Premium Amount” എന്ന പകോളത്തിൽ കോണോന് കഴിയുും. 

 

11. തുൈർന്നറ “Upload Image” എന്ന പകോളത്തിൽ പനരപത്ത തയ്ോറോക്കി ിട്ടുള്ള പഫോപട്ടോ “Choose File” എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലികറ പെയ്യുന്നതുവഴി അപറ പലോഡറ 

പെയ്യുകയുും പെയ്യുക 
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12.  ഇന്ുറന്സറ അപപേ പരിപശോധന കഴിഞ്ഞോൽ വലതുവശത്തുള്ള Verify എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കറ പെയ്യുക 
 

13. അപപ്പോൾ മുകളിൽ കോണുന്ന മോതൃക ിൽ “Are you sure Verify this crop ?” എന്ന ഡ പലോഗറ പബോക്സറ വരുന്നതോണറ . ഇതിൽ “Yes verify it” എന്ന ബട്ടൺ 
അമർത്തുക.  
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14. ഇപപ്പോൾ “Crop verification successful” എന്ന ഡ പലോഗറ പബോക്സറ വരുന്നതോണറ. ഇതിൽ Ok എന്നറ ക്ലികറ പെയ്യുക. 
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15. കർഷകന് സമർപ്പിച്ച അപപേ ിപല എല്ലോ വിവരങ്ങളുും പരിപശോധിച്ചറ പവരിടഫ പെയ്ത കഴിഞ്ഞോൽ “Forward” എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കറ പെയ്യുക. 

16. പവരിടഫ പെയ്ത അപപേ ിൽ പഫോർപവഡറ പെയ്യുന്നതിനറ മുമ്പോ ി എപെങ്കിലും പതറ്റുകൾ കപണ്ടത്തി ോൽ അതറ തിരുത്തുന്നതിനോ ി “Revert” എന്ന 

ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഇങ്ങപന revert പെയ്ത അപപേകൾ/ വിളകൾ പുനഃപരിപശോധന പെയ്ോവുന്നതോണറ. 

17. കർഷകന് സമർപ്പിച്ച അപപേകളിൽ കൃഷി അസ്സിസ്റ്റിന്ിനറ പരി രിക്കോന് കഴി ോത്ത  അപോകതകൾ എപെങ്കിലും ഉപണ്ടങ്കിൽ, അപപേകൾ “Return” 

എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുന്നതറ വഴി കർഷകപന് പലോഗിനിപലക്കറ തിരിപക പപോകുന്നതോണറ . 
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18. അപപേ ിൽ മറ്റു അപോകതകപളോന്നും ഇപല്ലങ്കിൽ മുകളിൽ കോണുന്ന ഡ പലോഗറ പബോക്സിൽ അനുപ ോജയമോ   സോേയപപ്പടുത്തൽ പതരപഞ്ഞടുക്കുക. 

ഈ അപപേയുപൈ പമൽ എപെങ്കിലും അധിക കുറിപ്പുകൾ ഉപണ്ടങ്കിൽ “Remarks” എന്ന പബോക്സിൽ നൽകോവുന്നതോണറ.  

19. തുൈർന്നറ “Forward” എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. 

20. ഇങ്ങപന പഫോർപവഡറ പെയ്യുന്ന അപപേകൾ കൃഷി ഓഫീസറുപൈ പലോഗിനിപലക്കറ പ്രീമി ും അപ്പ്രപ്പുവലിനോ ി പപോകുന്നതോണറ. 
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