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User manual AIMS 1.0



1. ദയൊയി താങ്കളുടെ ആധാര്ട് 
നമ്പര്ട് ശ്രദ്ധാപൂര്ട്വം നല്കുക 

2. ഇക്കപ്പാള് താങ്കളുടെ രജിക്കേഷന്
നമ്പര്ട് കാണാന് സാധിക്കം, താങ്കളുടെ

ക്കഫാണ് നമ്പര്ട് ക്കരഖടപ്പടുത്തിയിരുക്കന്നത്

ശരിയാടണങ്കില് Send OTP ബടണ്
അമര്ട്ുക. അഥൊ ടതറ്റാടണങ്കില്
“ഇെിടെ ക്ലിേ് ടെയ്യുക” എന്ന ലിങ്കില്
അമര്ട്ുക.
(Send OTP ബടണ് അമര്ട്ത്തിയ ക്കശഷം അടുത്ത 
നെപെി അറിയാന് ഇെിടെ ക്ലിേ് ടെയൂ) 



3. PMKISAN അടെങ്കില് AIMS
ക്കപാര്ട്ടലില് നല്കിയിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ
ബാങ്ക് അേൗണ്് നമ്പര്ട് നല്കുക.
ക്കശഷം Captcha ടകാടുത്ത് സബ്മിറ്റ്
അമര്ട്ുക.

4. ബാങ്ക് അേൗണ്് നമ്പര്ട് ശരിയായി
നല്കിയ ക്കശഷം താങ്കളുടെ ക്കഫാണ്
നമ്പര്ട്, താങ്കള് login ടെയ്യുന്നതിന്
ക്കെണ്ി നല്കാന് ഉക്കേശിക്കന്ന
പാസ്് ക്കെര്ട്ഡ് എന്നിെ നല്കി സബ്മിറ്റ്
ബടണ് അമര്ട്ുക.

(PMKISAN/AIMS ഇല് നല്കിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അേൗണ്്  നമ്പര്ട് 
അറിയിെ എങ്കില് ക്കഫാണ് നമ്പര്ട് തിരുുന്നതിനായി 
കൃഷിഭെനില് ബന്ധടപ്പടെണ്താണ്.)



5. തുെര്ട്ന്ന് താങ്കള് ഇക്കപ്പാള് നല്കിയ
അടെങ്കില് രജിസ്ടര്ട് ടെയ്തിട്ടുള്ള
ക്കഫാണ് നമ്പരില് ലഭിച്ച OTP സക്കേശം
എന്റര്ട് ടെയ്യുക.

6. ഇക്കപ്പാള് താങ്കള് AIMS ക്കപാര്ട്ടലിനു
ഉള്ളിക്കലേ് login ആവുന്നതാണ്.
താങ്കളുടെ ഡാഷ്ക്കബാര്ട്ഡ് ഇത്തരത്തില്
കാണുൊന് സാധിക്കം. തുെര്ട്ന്ന് ഡാഷ്
ക്കബാര്ട്ഡിന്ടറ െലതുെശത്തായി
നല്കിയിട്ടുള്ള “പി എം കിസാന്
കൃഷിഭൂമിയുടെ ടെരിഫിടേഷന്” എന്ന
ലിങ്കില് ക്ലിേ് ടെയ്യുക.



7. ഇക്കപ്പാള് കാണുന്ന ക്കപജില് നല്കിയിട്ടുള്ള
നിര്ട്ക്കദശം ശ്രദ്ധിക്കക. താങ്കള് സ്ഥലെിെരങ്ങള്
മുന്പ് ക്കെര്ട്ത്തിട്ടുടണ്ങ്കില് മുക്കന്നാട് ക്കപാകുക.
ഇടെങ്കില് “ Add New Land” ബടണ് ഉപക്കയാഗിച്ച്
സ്ഥല െിെരങ്ങള് ക്കെര്ട്ക്കക.

8. തുെര്ട്ന്ന് സ്ഥല െിെരങ്ങള് ക്കെര്ട്ക്കേണ് ക്കപജ്
ലഭിക്കം. സവന്തം കകെശഭൂമിയുടെ െിെരങ്ങള്
മാത്രം ക്കെര്ട്ക്കക. അതിനുക്കശഷം “PMKISAN Land
Verification” എന്ന ബടണില് അമര്ട്ുക.

(സ്ഥല െിെരങ്ങള് എങ്ങടനയാണ് ക്കെര്ട്ക്കേണ്ത്
എന്നറിയുന്നതിനു ഇെിടെ ക്ലിേ് ടെയ്യുക.)

9. തുെര്ട്ന്ന് െീണ്ടം ഈ ക്കപജ് കാണാവുന്നതാണ്.
ഇെിടെ താങ്കളുടെ ആധാര്ട് നമ്പര്ട് നല്കി
“Search” ബടണ് അമര്ട്ുക.

https://keralaagriculture.gov.in/wp-content/uploads/2022/03/add-land.pdf


10. താങ്കളുടെ െിെരങ്ങള് PMKISAN ഡാറ്റാക്കബസില്
ലഭയമാടണങ്കില് മുകളില് കാണുന്ന മാതൃകയില് പി എം
കിസാനില് ടരജിസ്ടര്ട് ടെയ്തിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ക്കപര്
കാണാന് സാധിക്കന്നതാണ്.

താങ്കളുടെ െിെരങ്ങള് PMKISAN ഡാറ്റാക്കബസില് ലഭയമടെങ്കിക്കലാ
അടെങ്കില് താങ്കള് നല്കിയ ആധാര്ട് നമ്പര്ട് ടതറ്റ് ആടണങ്കിക്കലാ
അടെങ്കില് താങ്കള് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിെസങ്ങളില് മാത്രം പി എം
കിസാനില് ടരജിസ്ടര്ട് ടെയ്ത ആളാടണങ്കിക്കലാ മുകളില് കാണുന്ന
മാതൃകയില് ഒരു സക്കേശം കാണാന് സാധിക്കന്നതാണ്.

11. താങ്കള് ടരാകഫലില് ക്കനരടത്ത
ക്കെര്ട്ത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിടന്റ െിെരങ്ങള്
ഇെിടെ ടസലക്് ടെയ്യാന്
സാധിക്കന്നതാണ്. ഇതില് ഒരു സ്ഥലം
തിരടെടുക്കക.



12. തുെര്ട്ന്ന് താങ്കള് തിരടെടുത്ത
സ്ഥലത്തിടന്റ െിെരങ്ങള്
കാണാന് സാധിക്കന്നതാണ്. ഈ
െിെരങ്ങള് റെനൂ െിെരങ്ങളുമായി
ഒു ക്കനാക്കന്നതിക്കലോയി
“Verify in Revenue Land Records”
എന്ന ബടണ് അമര്ട്ുക.

13. തുെര്ട്ന്ന് ഇത്തരത്തില് ഒരു
സക്കേശം ലഭിക്കകയാടണങ്കില്
അടത ബടണ് അമര്ട്ത്തി െീണ്ടം
ശ്രമിക്കക.

താങ്കള് നല്കിയ സ്ഥലെിെരങ്ങള്
ടതറ്റാടണങ്കിക്കലാ അടെങ്കില് നല്കിയ
സ്ഥലെിെരങ്ങള് റെനൂ ഡാറ്റാക്കബസില്
ലഭയമടെങ്കിക്കലാ ഇത്തരത്തില് ഒരു
സക്കേശം ലഭിക്കച്ചോം.



14. താങ്കള് നല്കിയ
െിെരങ്ങള് ശരിയാടണങ്കില്
റെനൂ ഡാറ്റാക്കബസിടല
െിെരങ്ങള് ഇത്തരത്തില്
കാണാന് സാധിക്കന്നതാണ്.

ഇെ ശരിയാണ്
എന്ന് പരിക്കശാധിച്ച് ഉറപ്പു
െരുത്തിയ ക്കശഷം “Submit”
ബടണ് അമര്ട്ുക.

താങ്കള് ക്കെര്ട്ത്തിട്ടുള്ള
സ്ഥലത്തിടന്റ െിസ്തീര്ട്ണവും
റെനൂ െിെരനഗളിടല
െിസ്തീര്ട്ണവും ഒരു
ക്കപാടലയാക്കണാ എന്ന് ഒു
ക്കനാക്കേണ്ാതാണ്.

1 ആര്ട് = 2.47 ടസന്റ് 
1 Sqm = 0.025 ടസന്റ് 
40 sqm = 1 ടസന്റ് 
1 ടെ = 250 ടസന്റ് 
0.1 ടെ = 25 ടസന്റ് 
1 ഏേര്ട് = 100 ടസന്റ് 



15. ഇക്കപ്പാള് താങ്കളുടെ അക്കപേ
സമര്ട്പ്പിേടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു.
താങ്കള്േ് ഇത്തരത്തില് ഒരു
സക്കേശം ലഭിക്കന്നതാണ്.

16. താങ്കള് സമര്ട്പ്പിച്ച
അക്കപേയുടെ െിെരങ്ങള്
ഇത്തരത്തില് കാണാന്
സാധിക്കന്നതാണ്.

താങ്കളുടെ എൊ സ്ഥലത്തിടന്റ െിെരങ്ങളും ഇത്തരത്തില് സമര്ട്പ്പിോവുന്നതാണ്. കുറെത് ഒരു സ്ഥലെിെരം എങ്കിലം
നിര്ട്ബന്ധമായും ടെരിഫിക്കേഷന് സമര്ട്പ്പിക്കേണ്താണ്. ഇത് ഒരു ഒറ്റ തെണ രക്രിയ ആണ്. ഇത്തരത്തില്
സ്ഥലെിെരങ്ങള് ശരിയായി ക്കെര്ട്ത്തെര്ട് പിന്നീെ് ഒരിേലം AIMS ക്കപാര്ട്ടലില് ആ സ്ഥലെിെരങ്ങള് െീണ്ടം ക്കെര്ട്ക്കേണ്തിെ.

തയ്യാറാേിയത്  : ഐ െി ഡിെിഷന്, കാര്ട്ഷിക െികസന കര്ട്ഷക ക്കേമ െകുപ്പ് 



AIMS ക്കപാര്ട്ടലമായി ബന്ധടപ്പട സംശയങ്ങള്േ് ക്കേറ്റ് ടെല്പ് ടഡസ്കില്  
ബന്ധടപ്പടുക.

Ph No : 0471 – 2968122, 0471- 2303990, 0471 – 2309122 

Email : aimsagrikerala@gmail.com

ഐ െി ഡിെിഷന്, കാര്ട്ഷിക െികസന കര്ട്ഷക ക്കേമ െകുപ്പ്


