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 കർ കർ് അെരെരുവെ് െയക്തിഗത് െിെരങ്ങൾ, കൃ ിസ്ഥല് െിെരങ്ങൾ്
കൃ ിെിെരങ്ങൾ എന്നിെ എയിംസ ് പ ോർട്ടലിൽ് നൽകി് രജിപേ ൻ 
പൂർത്തിയോക്കുക. [www.aims.kerala.gov.in] (Farmer Login) 

 ഇതിനു് പശ് ം് കർ കർക്ക ് എയിംസ ് പ ോർട്ടലിൽ് ലഭയമോയിട്ടുള്ള് ഓൺലലൻ്
പസെനങ്ങളിൽ് നിന്നം് പ്രകൃതിപ ോഭ് ദുരിതോശ്വോസ് ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
പസെനം തിരവെടുത്തു് ഓൺലലനോയി് അപ േ് സമർപ്പിക്കോവുന്നതോണ .          
(കൃ ി് ഓഫീസർ് അപ്പ്രൂെ ് വെയ്ത് FIR - വല് തീയതികൾ് മോത്രപമ് കർ കർക്ക ്
അപ േയ്ക്കോയി് തിരവെടുക്കുെോൻ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കോരയം്
ശ്രദ്ധിപക്കണ്ടതോണ ) (Farmer Login) 

 ഇങ്ങവന് സമർപ്പിക്കുന്ന് അപ േകൾ് െോർഡെിസ്ഥോനത്തിൽ് കൃ ി്
അസിസ്റ്റന്റുമോരുവെ്പലോഗിനിൽ്ലഭയമോകുന്നതോണ . (Agri. Asst. Login) 

 കൃ ി് അസിസ്റ്റന്റുമോരുവെ് ് പലോഗിനിൽ് ലഭിക്കുന്ന് അപ േകളുവെ് പ ോർട്ടൽ്
 രിപശ്ോധന,് പനരിട്ടുള്ള് സ്ഥല രിപശ്ോധന് എന്നിെ് നെത്തിയതിനുപശ് ം്
അപ േകവെ് നഷ്ടത്തിവെ് പതോത ് പ ോർട്ടലിൽ് എൻട്രി് െരുത്തുന്ന. തുെർന്ന ്
അപ േ്കൃ ിഓഫീസർക്ക ്പഫോർപെഡ ്വെയ്യുന്ന. (Agri. Asst. Login) 

 ഇപ്രകോരം് എയിംസ ് പ ോർട്ടലിൽ് AO പലോഗിനിൽ് ലഭിക്കുന്ന് അപ േകൾ് കൃ ി്
ഓഫീസർ് പ ോർട്ടൽ്  രിപശ്ോധനയും് ആെശ്യമോകുന്ന േം് പനരിട്ടുള്ള്
സ്ഥല രിപശ്ോധനയും് നെത്തിയപശ് ം് മോറ്റങ്ങൾ് ആെശ്യമുവണ്ടങ്കിൽ്
െരുത്തിയപശ് ം്അപ്പ്രൂെ ്വെയ്യുന്ന. (Agri. Officer Login) 

 ഇപ്രകോരം് അപ്പ്രൂെ ് വെയ്ത് അപ േകൾ് കൃ ി് ഓഫീസർ് തിരവെടുത്തു്
പസ്റ്ററ്റ വമൻറ ് ആക്കിയതിനുപശ് ം് എ.ഡി.എ. (കൃ ി് അസിസ്റ്റെ ് ഡയറക്ടർ)യ്ക്ക ്
പഫോർപെഡ ്വെയ്യുന്ന. (Agri. Officer Login) 

 ഇപ്രകോരം് AO പലോഗിനിൽ നിന്നം് എയിംസ ് പ ോർട്ടലിവല് ADA പലോഗിനിൽ്
ലഭിക്കുന്ന് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ് എ.ഡി.എ. (കൃ ി് അസിസ്റ്റെ ് ഡയറക്ടർ)് ് പ ോർട്ടൽ്
 രിപശ്ോധനയും് ആെശ്യമോകുന്ന േം് പനരിട്ടുള്ള് സ്ഥല രിപശ്ോധനയും ്
നെത്തിയപശ് ം് അെരെരുവെ് സോമ്പത്തിക്  രിധിക്കുള്ളിലുള്ള് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ്
സോങ്ങ  ൻ് വെയ്യുന്ന [Rs. 1 to 50000]. മറ്റ ് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ [above Rs. 50000] DDA 
യ്ക്ക  (DD-Credit)്പഫോർപെഡ ്വെയ്യുന്ന. (ADA Login) 

 ഇപ്രകോരം് ADA പലോഗിനിൽ നിന്നം് എയിംസ ് പ ോർട്ടലിവല DDA പലോഗിനിൽ്
ലഭിക്കുന്ന് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ് DDA (കൃ ി് വഡ ൂട്ടി് ഡയറക്ടർ)് ് പ ോർട്ടൽ്
 രിപശ്ോധനയും് ആെശ്യമോകുന്ന േം് പനരിട്ടുള്ള് സ്ഥല രിപശ്ോധനയും്
നെത്തിയപശ് ം് അെരെരുവെ് സോമ്പത്തിക്  രിധിക്കുള്ളിലുള്ള് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ്്
സോങ്ങ  ൻ്വെയ്യുന്ന [Rs. 50001 to 100000]. മറ്റ ്പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ [above Rs. 100000] 
PAO യ്ക്ക ്പഫോർപെഡ ്വെയ്യുന്ന. (DDA Login) 
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 ഇപ്രകോരം് DDA പലോഗിനിൽ നിന്നം് എയിംസ ് പ ോർട്ടലിവല് PAO പലോഗിനിൽ 
ലഭിക്കുന്ന് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ് PAO (പ്രിൻസിപ്പൽ് കൃ ി് ഓഫീസർ)് ് പ ോർട്ടൽ്
 രിപശ്ോധനയും് ആെശ്യമോകുന്ന േം് പനരിട്ടുള്ള് സ്ഥല രിപശ്ോധനയും ്
നെത്തിയപശ് ം് അെരെരുവെ് സോമ്പത്തിക്  രിധിക്കുള്ളിലുള്ള് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ്
സോങ്ങ  ൻ്വെയ്യുന്ന [Rs. 100001 to 300000]. മറ്റ ്പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ [above Rs. 300000] 
DA യ്ക്ക ്പഫോർപെഡ ്വെയ്യുന്ന. (PAO Login) 

 ഇപ്രകോരം് PAO പലോഗിനിൽ നിന്നം് എയിംസ ് പ ോർട്ടലിവല് DA പലോഗിനിൽ്
ലഭിക്കുന്ന് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ് Director(കൃ ി് ഡയറക്ടർ)് ് പ ോർട്ടൽ്  രിപശ്ോധനയും്
ആെശ്യമോകുന്ന േം് പനരിട്ടുള്ള് സ്ഥല രിപശ്ോധനയും ് നെത്തിയപശ് ം്
അെരെരുവെ് സോമ്പത്തിക്  രിധിക്കുള്ളിലുള്ള് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ് സോങ്ങ  ൻ്
വെയ്യുന്ന [above Rs. 300000]. (DA Login) 

 എയിംസ ് പ ോർട്ടലിൽ് െിെിധ് പലോഗിനുകളിൽ് സോങ്ങ  ൻ് വെയ്യുന്ന്
പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ PAO പലോഗിനിൽ ലഭയമോകുന്ന. തുെർന്ന ് കൃ ി് ഡയറക്ടപററ്റിൽ്
ഓപരോ് ജില്ലകൾക്കും് മോറ്റിെച്ചിരിക്കുന്ന് ലഭയമോയ് തുകയുവെ് െിെരങ്ങൾ് പ ോർട്ടൽ്
െഴി് ലഭയമോക്കുന്ന് (െിർച്ചയൽ് അപലോട്ട വമൻറ ). (From Directorate Scheme Manager 
login to each PAO login- a part of Centralized Direct Benefit Transfer System). 

 ഇപ്രകോരം് ലഭിക്കുന്ന് െിെരത്തിവെ് അെിസ്ഥോനത്തിൽ് ജില്ലകൾ് എയിംസ ്
പ ോർട്ടലിൽ് ലഭയമോയിട്ടുള്ള് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ് ഡയറക്ടപററ്റിപലക്ക ് പ ോർട്ടൽ് െഴി്
സമർപ്പിക്കുന്ന. (PAO Login) 

 ഇങ്ങവന് ജില്ലകളിൽ് നിന്നം് എയിംസ ് പ ോർട്ടൽ് െഴി് കൃ ി് ഡയറക്ടപററ്റിൽ്
ലഭിക്കുന്ന് പസ്റ്ററ്റ വമന്റുകൾ് ് പെർത്ത ് പ ോർട്ടലിൽ തവന്ന് ബില്ലുകൾ, 
പപ്രോസീഡിങ്ങുകൾ് ് തയ്യോറോക്കുകയും,് െിെിധ് പലോഗിനുകളിൽ് െഴി് കൃ ി്്
ഡയറക്ടർക്ക  സമർപ്പിക്കുകയും് വെയ്യുന്ന.് കൃ ി ഡയറക്ടറുവെ് അനുമതി്
ലഭിച്ചതിനുപശ് ം ബില്ലുകൾ് പ്ലോനിംഗ , ഫിനോൻസ , അക്കൗണ്ട സ ് എന്നി്
വസേനുകളുവെ്എയിംസ ്പ ോർട്ടലിവല്പലോഗിനുകൾ്െഴി്തവന്ന്ട്ര റിയിപലക്ക ്
ഓൺലലനോയി് സമർപ്പിക്കുന്ന.് ബില്ലുകൾ് ട്ര റിയിൽ  ോസോകുന്ന് മുറയ്ക്ക ്
കർ കരുവെ് ബോങ്ക ് അക്കൗണ്ടിപലക്ക ് ആനുകൂലയം് ലഭിക്കുന്ന. (From Directorate 
Scheme Manager login, AO(TR), ADA(TR), JDA(WM), Addl. DA (CP), Director (DA), DD 
Planning, SFO, Accounts section, DDO logins of Centralized Direct Benefit Transfer 
System). 

 െിശ്ദമോയ് യൂസർ് മോനവലുകൾക്കോയി (User Manual)് ഔപദയോഗിക് വെലൈറ്റിവെ്്്
Employees Corner - നിവല് ് AIMS - വസേൻ് സന്ദർശ്ിക്കുക 
[https://keralaagriculture.gov.in/employees-corner/]. ് അവല്ലങ്കിൽ് ് എയിംസ ്
പ ോർട്ടലിൽ്പലോഗിൻ്വെയ്യുക്[http://aims.kerala.gov.in/]. 
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Screenshot of Dashboard of a Farmer 
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Illustration of Work flow in AIMS regarding Online processing facility of Applications received for availing 

Assistance for Crop loss due to Natural Calamity 

 

 

1. Farmer Login [Panchayath]

One Time Registration & Application for 
Schemes/Services (Assistance for crop loss 

due to NC)  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 loss Area/Qty entry and 

Forward applications to AO

3. Agricultural Officer (AO) Login 

[Krishi Bhavan/Panchayath]

Portal and Field verification of applications, 
Approval, Generate Statement and 

Forward Satements to ADA

4.  Assistant Director of 

Agriculture (ADA) Login [ADA 

Office/Block]

Portal and Field verification of Statements 
and Sanction the statements [Rs. 1 to 
50000], Forwarding Statement above 

50000

5. Deputy Director of Agriculture 

(DDA) Login [District]

Portal and Field verification of Statements 
and Sanction the statements [Rs. 50001 to 

100000], Forwarding Statement above 
100000

6. Principal Agricultural Officer 

(PAO) Login [District]

Portal and Field verification of Statements 
and Sanction the statements  [Rs. 100001 
to 300000], Forwarding Statement above 

300000

7. Director of Agriculture (DA) 

Login [Directorate/State]

Portal and Field verification of Statements 
and Sanction the statements [Rs. Above 

300000]

8. Principal Agricultural Officer 

(PAO) Login [District]

Sanctioned statements will be 
automatically forwarded and will be 

available in respective PAO login. Forward 
Statements to Scheme Manager Login as 

per directions from the Directorate 

9. Centralised Direct Benefit 

Transfer System (CDBT) 

[Directorate/State]

Scheme Manager, Section, DD, JDA, Addl. 
DA, DA, Planning, Finance & Accounts 

logins are  available for Bill & Proceedings 
generation, Payment Authorisation and e-

Submission to Treasury


