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കർഷകർ അവരവരുന്റട വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, കൃഷിസ്ഥല വിവരങ്ങൾ
കൃഷിവിവരങ്ങൾ എന്നിവ എയിംസ റ ോർട്ടലിൽ നൽകി രജിറേഷൻ
പൂർത്തിയോക്കുക. [www.aims.kerala.gov.in] (Farmer Login)
ഇതിനു റേഷം കർഷകർക്ക എയിംസ റ ോർട്ടലിൽ ലഭ്യമോയിട്ടുള്ള ഓൺലലൻ
റസവനങ്ങളിൽ നിന്നം നിലത്തിന്റെ ഉടമകൾക്കുള്ള ന്റനൽകൃഷി റ ോയൽറ്റി ആനുകൂലയം
ലഭ്ിക്കുന്നതിനുള്ള
റസവനം
തിരന്റെടുത്തു ഓൺലലനോയി അറ േ
സമർപ്പിക്കോവുന്നതോണ . (Farmer Login)
ഇങ്ങന്റന സമർപ്പിക്കുന്ന അറ േകൾ വോർഡടിസ്ഥോനത്തിൽ
അസിസ്റ്റന്റുമോരുന്റട റലോഗിനിൽ ലഭ്യമോകുന്നതോണ. (Agri. Asst. Login)

കൃഷി

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമോരുന്റട റലോഗിനിൽ ലഭ്ിക്കുന്ന അറ േകളുന്റട റ ോർട്ടൽ
രിറേോധന റനരിട്ടുള്ള സ്ഥല രിറേോധന എന്നിവ നടത്തിയതിനുറേഷം
അറ േകന്റെ അർഹതയുള്ള നിലത്തിന്റെ വിസ്തീർണം റ ോർട്ടലിൽ എൻട്രി
വരുത്തുന്ന. തുടർന്ന അറ േ കൃഷിഓഫീസർക്ക റഫോർറവഡ ന്റെയ്യുന്ന. (Agri.
Asst. Login)
ഇപ്രകോരം എയിംസ റ ോർട്ടലിന്റല AO റലോഗിനിൽ ലഭ്ിക്കുന്ന അറ േകൾ കൃഷി
ഓഫീസർ റ ോർട്ടൽ
രിറേോധനയും ആവേയമോകുന്ന േം റനരിട്ടുള്ള
സ്ഥല രിറേോധനയും
നടത്തിയറേഷം
മോറ്റങ്ങൾ
ആവേയമുന്റെങ്കിൽ
വരുത്തിയറേഷം അപ്പ്രൂവ ന്റെയ്യുന്ന. (Agri. Officer Login) [AO അപ്പ്രൂവ ന്റെയ്ത
അറ േകൾ റഫോർറവഡ ന്റെറേെ കോരയമില്ല]
ഇപ്രകോരം അപ്പ്രൂവ ന്റെയ്ത അറ േകൾ എ.ഡി.എ.(അസിസ്റ്റെ ഡയ ക്ടർ)യ്ക്ക
ലഭ്ിക്കുന്ന.
തുടർന്ന
ADA
റലോഗിനിൽ
ലഭ്ിക്കുന്ന
അറ േകൾ
എ.ഡി.എ.(അസിസ്റ്റെ
ഡയ ക്ടർ)
റ ോർട്ടൽ
രിറേോധനയും
ആവേയമോകുന്ന േം റനരിട്ടുള്ള സ്ഥല രിറേോധനയും നടത്തിയറേഷം
സോങ്ങഷൻ ന്റെയ്യുന്ന (No sanction Limit). തുടർന്ന അറ േകൾ റഫോർറവഡ
ന്റെയ്യുന്ന. (ADA Login)
എയിംസ റ ോർട്ടലിൽ ADA റഫോർറവഡ ന്റെയ്യുന്ന അറ േകൾ PAO റലോഗിനിൽ
ലഭ്യമോകുന്ന. തുടർന്ന കൃഷി ഡയ ക്ടറ റ്റിൽ ഓറരോ ജില്ലകൾക്കും മോറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന
ലഭ്യമോയ തുകയുന്റട വിവരങ്ങൾ റ ോർട്ടൽ വഴി ലഭ്യമോക്കുന്ന (വിർച്ചയൽ
അറലോട്ടന്റമൻ ). (From Directorate Scheme Manager login to each PAO login- a
part of Centralized Direct Benefit Transfer System).
ഇപ്രകോരം ലഭ്ിക്കുന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥോനത്തിൽ ജില്ലകൾ എയിംസ
റ ോർട്ടലിൽ ലഭ്യമോയിട്ടുള്ള സോങ്ങഷൻ ന്റെയ്ത അറ േകൾ ഡയ ക്ടറ റ്റിറലക്ക
റ ോർട്ടൽ വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന. (PAO Login)
ഇങ്ങന്റന ജില്ലകളിൽ നിന്നം എയിംസ റ ോർട്ടൽ വഴി കൃഷി ഡയ ക്ടറ റ്റിൽ
ലഭ്ിക്കുന്ന അറ േകൾ
റെർത്ത റ ോർട്ടലിൽ തന്റന്ന ബില്ലുകൾ,
ഐ റ്റി ഡിവിഷൻ, കോർഷിക വികസന കർഷക റേമ വകുപ്പ , റകരള സർക്കോർ
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നിലത്തിന്റെ ഉടമകൾക്കുള്ള ന്റനൽകൃഷി റ ോയൽറ്റി ആനുകൂലയ വിതരണത്തിനുള്ള AIMS ന്റവബ
റ ോർട്ടലിന്റല സംവിധോനം

റപ്രോസീഡിങ്ങുകൾ
തേോ ോകുകയും വിവിധ റലോഗിനുകളിൽ വഴി കൃഷി
ഡയ ക്ടർക്ക സമർപ്പിക്കുകയും ന്റെയ്യുന്ന. കൃഷി ഡയ ക്ടറുന്റട അനുമതി
ലഭ്ിച്ചതിനുറേഷം പ്ലോനിംഗ , ഫിനോൻസ, അക്കൗെസ എന്നി ന്റസേനുകളുന്റട
എയിംസ റ ോർട്ടലിന്റല റലോഗിനുകൾ വഴി തന്റന്ന ട്രഷ ിയിറലക്ക ഓൺലലനോയി
സമർപ്പിക്കുന്ന. ബില്ലുകൾ ോസോകുന്ന മു യ്ക്ക കർഷകരുന്റട ബോങ്ക അക്കൗെിറലക്ക
ആനുകൂലയം ലഭ്ിക്കുന്ന. (From Directorate Scheme Manager login, Sr. AO(TA),
DDA(CD), JDA(WM), Addl. DA (CP), Director, DD Planning, SFO, Accounts section, DDO
logins - Centralized Direct Benefit Transfer System).
വിേദമോയ യൂസർ മോനവലുകൾക്കോയി (User Manual) ഔറദയോഗിക ന്റവലൈറ്റിന്റെ
Employees Corner - നിന്റല
AIMS - ന്റസേൻ സന്ദർേിക്കുക
[https://keralaagriculture.gov.in/employees-corner/].
അന്റല്ലങ്കിൽ
എയിംസ
റ ോർട്ടലിൽ റലോഗിൻ ന്റെയ്യുക [http://aims.kerala.gov.in/].
Screenshot of Dashboard of a Farmer
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നിലത്തിന്റെ ഉടമകൾക്കുള്ള ന്റനൽകൃഷി റ ോയൽറ്റി ആനുകൂലയ വിതരണത്തിനുള്ള
AIMS ന്റവബ റ ോർട്ടലിന്റല സംവിധോനം
Illustration of Work flow in AIMS regarding Online processing facility of Applications received for availing Royalty to
Owners of Cultivable Paddy Land

1. Farmer Login [Panchayath]
One Time Registration & Application for
Schemes/Services (Apply for paddy
royalty) in AIMS portal
( Application only if already registered in
the AIMS portal)

2. Agricultural Assistant (AA)

Login [Krishi
Bhavan/Panchayath]

Portal and Field verification of applications,
Verified paddy land area data entry and
Forward applications to AO

3. Agricultural Officer (AO) Login
[Krishi Bhavan/Panchayath]
Portal and Field verification of
Applications. Correction of verified data, if
needed and its Approval and forward
applications to ADA

6. Centralised Direct Benefit
Transfer System (CDBT)
[Directorate/State]
Scheme Manager, Section, DD, JDA, Addl.
DA, DA, Planning, Finance & Accounts
logins available for Bill & Proceedings
generation, Payment Authorisation and eSubmission to Treasury

7. Fund Disbursement [Treasury]
As soon as bill is passed by Treasury, fund
will be disbursed and credited to Farmers
account

5. Principal Agricultural Officer
(PAO) Login [District]
Sanctioned Applications will be
automatically forwarded and will be
available in respective PAO login. Forward
Applications to Scheme Manager Login as
per directions from the Directorate

4. Assistant Director of
Agriculture (ADA) Login [ADA
Office/Block]
Portal and Field verification of
Applications. Sanctioning the Applications
and Forward to PAO
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