സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള AIMS വവബ്
പപാർട്ടലിവല സംവിധാനം

കർഷകർ അവരവരുവെ വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, കൃഷിസ്ഥല വിവരങ്ങൾ
കൃഷിവിവരങ്ങൾ എന്നിവ എയിംസ് പപാർട്ടലിൽ നൽകി രജിപേഷൻ
പൂർത്തിയാക്കുക. [www.aims.kerala.gov.in] (Farmer Login)
ഇതിനു പേഷം കർഷകർക്ക് എയിംസ് പപാർട്ടലിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഓൺലലൻ
പസവനങ്ങളിൽ നിന്നം സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ
അംഗമാകുന്നതിനുള്ള അപപേ തിരവെടുത്ത് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
(Farmer Login)
ഇങ്ങവന സമർപ്പിക്കുന്ന അപപേകൾ വാർഡെിസ്ഥാനത്തിൽ
അസിസ്റ്റന്റുമാരുവെ പലാഗിനിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. (Agri. Asst. Login)

കൃഷി

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുവെ പലാഗിനിൽ ലഭ്ിക്കുന്ന അപപേകളുവെ പപാർട്ടൽ
പരിപോധന പനരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിപോധന എന്നിവ നെത്തിയതിനുപേഷം
അപപേകവെ ഇൻഷുർ വെയ്യാവുന്ന വിളയുവെ എണ്ണം/വിസ്തീർണം പപാർട്ടലിൽ
എൻട്രി വരുത്തുന്ന. തുെർന്ന് അപപേ കൃഷിഓഫീസർക്ക് പഫാർപവഡ് വെയ്യുന്ന.
(Agri. Asst. Login)
ഇപ്രകാരം എയിംസ് പപാർട്ടലിൽ AO പലാഗിനിൽ ലഭ്ിക്കുന്ന അപപേകൾ കൃഷി
ഓഫീസർ പപാർട്ടൽ പരിപോധനയും ആവേയമാകുന്നപേം പനരിട്ടുള്ള
സ്ഥലപരിപോധനയും
നെത്തിയപേഷം
മാറ്റങ്ങൾ
ആവേയമുവെങ്കിൽ
വരുത്തിയപേഷം അപ്പ്രൂവ് വെയ്യുന്ന. (Agri. Officer Login)
ഇപ്രകാരം അപപേകൾ അപ്പ്രൂവ് വെയ്ത് കഴിൊൽ ഉെൻതവന്ന കർഷകർ
അെയ്പക്കെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുക, ബാങ്ക് അക്കൗെ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ
കർഷകരുവെ പലാഗിനിൽ " PAY PREMIUM" എന്ന ൊബിൽ ലഭ്ിക്കുന്ന. കൂൊവത ഈ
വിവരങ്ങൾ SMS ആയും കർഷകരുവെ വമാലബലിൽ ലഭ്ിക്കുന്ന. (Farmer Login)
കർഷകർ പ്രീമിയം തുക ബാങ്കിൽ അെച്ചതിനു പേഷം െലാൻ വിവരങ്ങളും െലാനും
കർഷകരുവെ പലാഗിനിൽ നിന്ന് തവന്ന അപ് പലാഡ് വെയ്യുന്ന [ശ്രദ്ധിക്കുക: കൃഷി
ഓഫീസർ പപാർട്ടലിൽ അപപേകൾ അപ്പ്രൂവ് വെയ്ത തീയതിക്ക് പേഷം അെച്ച
തീയതിയിലുള്ള െലാൻ മാത്രപമ പപാർട്ടലിൽ അപ്പലാഡ് വെയ്യുവാൻ
കഴിയുകയുള്ളൂ].(Farmer Login)
കർഷകർ അപ്പലാഡ് വെയ്യുന്ന െലാൻ വിവരങ്ങളും െലാനും കൃഷി ഓഫീസറുവെ
പലാഗിനിൽ ലഭ്യമാകുന്ന. ഇത് പരിപോധിച്ച് കൃഷി ഓഫീസർ അനുമതി നൽകുന്ന.
(Agri. Officer Login)
കൃഷി ഓഫീസറുവെ പലാഗിനിൽ നിന്നം എയിംസ് പപാർട്ടലിൽ വഴി തവന്ന PAO
പലാഗിനിൽ ലഭ്ിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ PAO(പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ) പപാർട്ടൽ
ഐ റ്റി ഡിവിഷൻ, കാർഷിക വികസന കർഷക പേമ വകുപ്പ് , പകരള സർക്കാർ
AGRICULTURE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള AIMS വവബ്
പപാർട്ടലിവല സംവിധാനം

പരിപോധന നെത്തിയതിനു പേഷം അപ്പ്രൂവ് വെയ്യുന്ന. തുെർന്ന് സംസ്ഥാന വിള
ഇൻഷുറൻസ് പപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിജിറ്റൽ sign വെയ്യുന്ന. (PAO Login)
ഇപ്രകാരം ഡിജിറ്റൽ sign വെയ്ത വിള ഇൻഷുറൻസ് പപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
കർഷകവെ പലാഗിനിൽ ലഭ്യമാകുന്ന. കൂൊവത കൃഷി ഉപ്യാഗസ്ഥരുവെ
പലാഗിനുകളിലും ഇൻഷുറൻസ് പപാളിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന. (Farmer
Login, AO Login)
വിേ്മായ യൂസർ മാനവലുകൾക്കായി (User Manual) ഔപ്യാഗിക വവലൈറ്റിവെ
Employees Corner - നിവല
AIMS - വസേൻ സന്ദർേിക്കുക
[https://keralaagriculture.gov.in/employees-corner/].
അവെങ്കിൽ
എയിംസ്
പപാർട്ടലിൽ പലാഗിൻ വെയ്യുക [http://aims.kerala.gov.in/].

ഐ റ്റി ഡിവിഷൻ, കാർഷിക വികസന കർഷക പേമ വകുപ്പ് , പകരള സർക്കാർ
AGRICULTURE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള AIMS വവബ് പപാർട്ടലിവല സംവിധാനം
Illustration of Work flow in AIMS regarding Online processing facility of Applications received for availing
State Crop Insurance Scheme for farmers
1. Farmer Login [Panchayath]
One Time Registration & Online
Application for Crop Insurance Scheme
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 crop data entry
(Area/Qty) and Forward applications
to AO

3. Agricultural Officer (AO)
Login [Krishi
Bhavan/Panchayath]
Portal and Field verification of
Applications and its Approval

6. Agricultural Officer (AO)
Login [Krishi
Bhavan/Panchayath]
Portal verification of Chalan and
Chalan details submitted by farmer
and its Approval

5. Farmer Login [Panchayath]
After remitting the premium amount
in bank, farmer will upload chalan and
enter chalan details in the portal

4. Farmer Login [Panchayath]
After approval by AO, details like
Insurance Premium amount to be
remitted, bank account details etc will
be made available in Farmer login and
also as SMS to Farmers' mobile phone

7. Principal Agricultural
Officer (PAO) Login [District]
Portal verification of Application and
associated documents forwarded from
AO login and its Approval
Digital signing and Issue of Insurance
Policy Certificate

8. Farmer Login [Panchayath]
Digitally signed Insurance Policy
Certificate will be available in Farmer
login

9. Agricultural Officer (AO)
Login [Krishi
Bhavan/Panchayath]
Digitally signed Insurance Policy
Certificate will be available in AO login

ഐ റ്റി ഡിവിഷൻ, കാർഷിക വികസന കർഷക പേമ വകുപ്പ് , പകരള സർക്കാർ
AGRICULTURE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

