
അനുബന്ധം 

കര്ഷകര് എന്തിന് കൃഷിഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങള് നല്കണം? 

 

 കകന്ദ്ര സര്കാരിടെ  ഡിജിറ്റല് കാര്ഷിക മിഷടെ ഭാഗമായി ഒരു കേശീയ കര്ഷക 

ഡാറ്റാകേസ് തയ്യാറാകി വരികയാണ.് രാജയത്ത് കര്ഷകര്കായി നല്ുന്ന എല്ലാ കസവനങ്ങളം ഒരു 

ുെകീഴില് ടകാണ്ട് വരാനാണ് സര്കാര് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാർവത്രികമായി ഓൺലലൻ 

ഏകീകൃത ലസൻ-ഇന് കസവന സൗകരയങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഡാറ്റാകേസ് വിഭാവനം 

ടെയ്തിരിക്കുന്നത.് 

 നിലവില് ലഭയമായിട്ടുള്ള കര്ഷക ഡാറ്റാകേസ് ആയ പി എം കിസാന് ഡാറ്റാകേസ് ആണ് 

ഇതികലകായി ഉപകയാഗിക്കുന്നത്. എന്നാല് പി എം കിസാന് ഡാറ്റാകേസില് കര്ഷകരുടെ 

കൃഷിഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങള് പൂര്ണമായും ലഭയമല്ല. ഏകീകൃതമായ ഒരു ഭൂകരഖ സംവിധാനം നിലവില് 

രാജയത്ത ് ലഭയമല്ലാത്തതിനാല്, പി.എം.കിസാൻ ഗുണകഭാക്താകളടെ കൃഷിഭൂമിയുടെ വിശോംശങ്ങൾ 

അതത് സംസ്ഥാനടത്ത  ഭൂകരഖകൾ ഉപകയാഗിച്്ച പരികശാധിക്കുന്നതികലകായി എല്ലാ 

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും/കകന്ദ്രഭരണ പ്രകേശങ്ങൾക്കും കകന്ദ്ര സര്കാര് നിർകേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂൊടത, 

പരികശാധിച്ചുറപ്പിച്ച ഭൂകരഖകളടെ ഡാറ്റ കേശീയ കർഷക ഡാറ്റാകേസികലക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ 

നൽകകണ്ടതുമുണ്ട്.  

 
പിഎം കിസാൻ ഡാറ്റാ കേസ് ഉപകയാഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ വിശോംശങ്ങളടെ മാപ്പിംഗ് 

 

 പി എം കിസാൻ ഡാറ്റാകേസുമായി കകരളത്തിടല ഭൂകരഖ വിവരങ്ങള് 

സംകയാജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ടവല്ലുവിളി കേരള റവനൂ വകുപ്പിന്റെ ഭൂമി ഡാറ്റാകേസിൽ ആധാർ 

നമ്പർ ഇല്ലാത്തതാണ്.  സര്കാര് ഉത്തരവ ്G.O (Rt) No.185/2022/AGRI തീയതി 07.03.2022 പ്രകാരം 

രൂപീകരിച്ച ഒരു െീം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇത് നെപ്പാക്കുന്നതിടെ പുകരാഗതി നിരീക്ഷ്ിച്ചു വരികയാണ.് 

 സമയേന്ധിതമായി ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങള് PMKISAN ഡാറ്റയികലക് മാപ്പ് ടെയ്യുന്നതിന ്

ഗുണകഭാക്താകളടെ സവകമധയാലുള്ള ഇെടപെൽ ആവശയമാണ.് അതിനായി ഗുണകഭാക്താകൾ 

അവരുടെ ഭൂമിയുടെ വിശോംശങ്ങൾ AIMS കപാര്ടല് വഴി  ReLIS പ്ലാറ്റ് ക ാമിടെ സഹായകത്താടെ 

പരികശാധിച്്ച ഉറപ്പിച്ച കശഷം സമര്പ്പികണം. ഈ ഡാറ്റ പിന്നീെ് ഉകേയാഗസ്ഥർ പരികശാധിക്കുകയും 

PMKISAN ഡാറ്റാകേസികലക്കും കേശീയ കർഷക ഡാറ്റാകേസികലക്കും നല്ുകയും ടെയ്യും. 

 ഇതികലകായി കൃഷി വുപ്പ് സവന്തം കപാര്ടലായ എയിംസിൽ നാഷണല് ഇൻക ാർമാറ്റിക് സ് 

ടസെർ (എൻഐസി) കകരളയുടെ സാകേതിക സഹായകത്താടെ ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  



 നിലവില് പി എം കിസാന് പദ്ധതിയുടെ ഗുണകഭാക്താകള് ആയിട്ടുള്ളവര് എയിംസ് 

കപാര്ടലില് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം മുകഖന തങ്ങളടെ കൃഷി ഭൂമിയുടെ വിശോംശങ്ങൾ 

വയക്തിഗതമായി കെര്കകണ്ടതാണ്.  

 

കര്ഷകര് AIMS കപാര്ടലില് എന്താണ് ടെകയ്യണ്ടത് ? 

 

1. കർഷകൻ ആധാർ നമ്പർ കപാര്ടലില് നൽകണം. 

2. തുെര്ന്ന് കപാര്ടലില് കാണിക്കുന്ന ക ാൺ നമ്പർ ശരിയാടണേിൽ, "Send OTP" എന്ന േടൺ 

ക്ലിക് ടെയ്യുക. 

3. കപാര്ടലില് കാണിക്കുന്ന ടമാലേൽ നമ്പർ ശരിയടല്ലേിൽ, പി എം കിസാൻ/എയിംസുമായി 

േന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ോേ് അകൗണ്ട് നമ്പർ നൽുക. 

4. "Captcha" നൽകി "Enter" ക്ലിക് ടെയ്യുക. 

5. ടമാലേൽ നമ്പർ നൽുക. 

6. പുതിയ പാസ് കവഡ് നൽകി പുതിയ പാസ് കവഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ്"Submit" േടൺ ക്ലിക് ടെയ്യുക. 

7. രജിസ്റ്റർ ടെയ്ത ടമാലേൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച "OTP" നൽകി "Submit" ക്ലിക് ടെയ്യുക 

8. AIMS കപാര്ടലിടല കർഷകരുടെ ഡാഷ ്കോർഡിൽ, "PMKisan Land Verification" േടണിൽ 

ക്ലിക് ടെയ്യുക. 

9. ഭൂമിയുടെ വിശോംശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിടിടല്ലേിൽ, "Add New Land" േടണിൽ ക്ലിക ്ടെയ്യുക. 

10. തുെര്ന്ന് കാണിക്കുന്ന കപജിൽ സവന്തം ഭൂമിയുടെ വിശോംശങ്ങൾ കെർത്ത ് "PMKisan Land 

Verification" േടണിൽ ക്ലിക് ടെയ്യുക. 

11. ആധാർ നമ്പർ നൽകി "Search" േടണിൽ ക്ലിക്കു ടെയ്യുക, തുെർന്ന് ഗുണകഭാക്താവിന്ടറ 

PMKISAN ഡാറ്റാകേസിൽ നല്കിയിട്ടുള്ള കപര് കാണാം. 

12. തുെര്ന്ന് "Verify in Land Revenue Records' േടണിൽ ക്ലിക്കുടെയ്യുക. 

13. റവനൂ ഡാറ്റാകേസിൽ നിന്ന് ഭൂമി വിശോംശങ്ങൾ പരികശാധിച്്ച "Submit" േടൺ ക്ലിക് ടെയ്യുക. 

 

ടമാലേല് നമ്പര് ശരിയായിട്ടുള്ളവര് 3 മുതല് 7 വടര നെപെികള് അനുവര്ത്തികകണ്ടതില്ല  

 

PM കിസാനിൽ ഡാറ്റ പരികശാധിച്ച് സമർപ്പികാൻ കൃഷി ഓ ീസർമാർ പാലികകണ്ട 

നെപെികൾ 



 

1. AIMS 1.0-ടെ ഡാഷ ്കോർഡിൽ കലാഗിൻ ടെയ് ത് "My Task Pie diagram" ക്ലിക് ടെയ്യുക 

2. പിഎം കിസാൻ ലാൻഡ് അപ്രൂവൽ കപജിടല "Edit" േടണിൽ ക്ലിക് ടെയ്യുക 

3. തുെര്ന്ന് കാണിക്കുന്ന കപജില് എയിംസിടലയും പി എം കിസാനിടലയും കർഷകടെ കപരും 

ഉെമസ്ഥാവകാശവം പരികശാധിക്കുക. 

4. "Verify RELIS' േടണിൽ ക്ലിക് ടെയ്യുക 

5. RELIS-ൽ നിന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഉെമസ്ഥതയുടെ വിശോംശങ്ങൾ പരികശാധിക്കുക: കപരും 

സ്ഥലവം പരികശാധിക്കുക 

6. എല്ലാ വിശോംശങ്ങളം ശരിയാടണേിൽ "Approve" േടണിൽ ക്ലിക് ടെയ്യുക 

7. "Approve" േടൺ ക്ലിക് ടെയ്ത് പ്രിവൂ കപജിടല വിശോംശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുക 

8. ആവശയടമേിൽ എടന്തേിലും പരാമർശങ്ങൾ ലെപ്പ് ടെയ്ത് "Approve" േടൺ ക്ലിക് ടെയ്യുക 

9. FDB-യികലക് ഡാറ്റ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് "Confirm" േടണിൽ ക്ലിക് ടെയ്യുക. 

 

കൃഷി ഓ ീസര്  ശ്രദ്ധികകണ്ട കാരയങ്ങള്  

 

• ഈ പ്രവർത്തിയിൽ നാം ഒരു വയക്തിയുടെ പി എം കിസാൻ പദ്ധതിക് കവണ്ടിയുള്ള കയാഗയതകയാ 

അകയാഗയതകയാ പരികശാധിക്കുകയല്ല ടെയ്യുന്നത്. മറിച്ച,് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഒരു 

ഗുണകഭാക്താവ ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥല വിവരങ്ങൾ പരികശാധിച്്ച ശരിയാടണന്ന് ഉറപ്പ് 

വരുത്തുകയാണ.് 

 

• കൃഷി ഓ ീസര്ക് ലാൻഡ് ടവരി ികകഷടെ ഒരു അകപക്ഷ് ലഭിച്ചിട്ടുടണ്ടേിൽ അതിടെ 

അർത്ഥം AIMS സിസ്റ്റം അതിനകം തടന്ന ആ അകപക്ഷ്കൻ ഗുണകഭാക്താവാകണാ എന്ന ്

ആധാർ കരഖ ഉപകയാഗിച്്ച പരികശാധിച്്ച ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഒപ്പം, അകേഹത്തിടെ 

സർകേ നമ്പർ (നിലവിലുകണ്ടാ ഇല്ലകയാ എന്നം), ഭൂവിസ്തൃതി  എന്നിവയും പരികശാധിച്്ച സ് ക്രീനിൽ 

കാണിച്്ച തരും. (3-4 ടസൻറ്റ് വടരഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാുന്നത് അവഗണികാവന്നതാണ്, 

അതിൽ കൂടുതൽ ഉടണ്ടേിൽ ക ോർട്ടൽ തടന്ന അവടര അകപക്ഷ്ികാൻ അനുവേികില്ല)  

• അകപക്ഷ്കനും ReLIS ലസറ്റിടല ഭൂവെമയും ഒരാൾ തടന്ന ആകണാ എന്ന് പരികശാധിക്കുക 

എന്നതാണ് കൃഷി ഓ ീസറുടെ ചുമതല.  

 



• 'Verify Relis' േടണ് അമര്ത്തുകമ്പാള് കാണിക്കുന്നത് കരമെച്ചതിടെ വിവരമല്ല, മറിച്്ച റവനു 

കരഖകളിൽ ഉള്ള ഏറ്റവം പുതിയ ലകവശ വിവരങ്ങൾ (Ownership Details) ആണ്. അതിനാൽ 

ഏറ്റവം പുതിയ കരമെച്ച രസീതിന് കവണ്ടി അകപക്ഷ്കടന ബുദ്ധിമുടികകണ്ടതില്ല. കര്ഷകര് 

കൂട്ടമോയി കരം തീര്ക്കുന്നതിനായി വികല്ലജ്/റവനൂ ഓ ീസുകളില് വര്ധിച്ച രീതിയില് എത്തിയാല് 

അത് റവനൂ ടസര്വറിടന ോധിക്കുകയും എയിംസിലുള്ള Verify ReLIS സംവിധാനം 

പ്രവര്ത്തികാടതയും വകന്നക്കും. 

 

• റവന്യു കരഖേളിൽ സ്ഥലം ഉടമസ്ഥന്റെ ക ര് ആധോറിൽ ഉള്ളതു ക ോന്റല ആേണന്റമന്നില്ല. 

അതിന്യോൽ ക ോർട്ടൽ ഉ കയോഗിച്ചു ഈ ന്റവരിഫികേഷൻ സോധയമല്ല.   ഗുണക ോക്തോവ് അഥവോ 

അക ക്ഷേൻ തന്റന്നയോണ ്ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ ഉറപ്പ് വരുകേണ്ടതോണ്. 

 

• 'Verify Relis' എന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉെമസ്ഥാവകാശം പരികശാധികാൻ കൃഷി ഓ ീസടറ 

സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ്. അത് പരികശാധനയ്ക്ക് പരിമിതമാടണന്ന് 

കോധയടപ്പടുന്ന പക്ഷ്ം അകപക്ഷ്കടെ ആധാരകമാ, ലകവശവകാശ സർടി ികകറ്റാ, one and 

the same സർടി ികകറ്റാ കപാലുള്ള മറ്റു കരഖകൾ പരികശാധിച്്ച വയക്തത വരുത്തി അകപക്ഷ്കളില് 

തീര്പ്പ് കല്പ്പ്പികാവന്നതാണ്. 

 

• ഈ പ്രവർത്തിയിൽ ഒരിെത്തും കരമെച്ച രസീത ്അപ.്കലാഡ്  ടെകയ്യണ്ടതില്ല. കാരണം ReLIS 

കപാർടലിൽ നിന്നം ഉെമസ്ഥതടയ സംേന്ധിച്ച ഏറ്റവം പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആണ് 

കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അത്തരം അപ്.കലാഡുകള് കൃഷി ഓ ീസറിന് പി എം കിസാന് 

സ്ഥലപരികശാധനാ സമയത്ത ് കാണുവാനും സാധികില്ല. ഒകര സമയം ലക്ഷ്കണകിന്  

ഗുണകഭാക്താകള്  യലുകള് അപ്.കലാഡ് ടെയ്യുന്നത് സമയനഷ്ടത്തിനും ഒപ്പം വര്ധിച്ച 

ടസര്വര് ഉപകയാഗത്തിനും അത് വഴി AIMS, ReLIS എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തനടത്തയും ോധിക്കും. 

 

ടപാതുവായി കണ്ടു വരുന്ന Error ടമകേജുകള് അവയുടെ പരിഹാര മാര്ഗങ്ങള്  

1. Please Try Again. Connection with Revenue Webservice could not be established. 

 

ഇത് താല്കാലികമായ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. ഇന്റര്ടനറ്റ് കസവനത്തില് തെേം കനരിടുന്നത ്

ടകാകണ്ടാ റവനു ടസര്വര് കസവനം ലഭികാത്തത് ടകാകണ്ടാ അടല്ലേില് ടനറ്റ് വര്കില് തിരക് 



അനുഭവടപ്പടുന്നത് ടകാകണ്ടാ സംഭവിക്കുന്നത് ആണിത്. െില സമയങ്ങളില് വീണ്ടും ഒകന്നാ രകണ്ടാ 

തവണ Verify Relis േടന് അമര്ത്തിയാല് വിവരങ്ങള് ദൃശയമാും. ഇല്ലാടയേില് പിന്നീെ ്ശ്രമിക്കുക. 

 

2. No Data Found ! 

ഇത്തരം Error ടമകേജുകള് കണ്ടാല് നിലവില് കെര്ത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലവിവരങ്ങള് ഡിലീറ്റ് ടെയ്ത് 

വീണ്ടും കെര്ത്ത ് ടവരില  ടെയ്യാന് ശ്രമിക്കുക. അതടല്ലേില് പ്രസ്തുത സ്ഥലവിവരങ്ങള് റവനു 

ടവബ്ലസറ്റില് ലഭയം ആകണാ എന്ന് പരികശാധികകണ്ടതാണ്. 

 

3. The total land area declared is different from land area in revenue records. 

ഇത്തരത്തില് Error വരുകമ്പാള് Verify Relis േടന് ഉപകയാഗിച്്ച റവനു ഡാറ്റാകേസിടല 

വിവരങ്ങളില് കനാകിയ കശഷം അകത സ്ഥലവിസ്തീര്ണം തടന്ന കരഖടപ്പടുത്തി confirm ടെയ്യുക.

  

4. ഇകപ്പാള് നല്കിയ ആധാര് നിലവിലുള്ള രജികേഷന് വിവരങ്ങളമായി മാച്്ച ടെയ്യുന്നില്ല. ഇത് 

കൃഷിഭവടെ ശ്രദ്ധയില് ടപടുത്തുക.  

(എ) സവന്തം കലാഗിനില് അല്ലാടത മടറ്റാരാളടെ ആധാര് നമ്പര് ഉപകയാഗിച്്ച സൃഷ്ടികടപ്പട 

കലാഗിനില് നിന്ന് അകപക്ഷ്ികാന് ശ്രമിക്കുകമ്പാള് ഇങ്ങടന Error വരാന് സാധയത ഉണ്ട്. 

(രജികേഷനില് വന്ന പിഴവ് ആകാം) കലാഗിന് ടെയ്തത് സവന്തം ആധാര് ഉപകയാഗിച്ചുള്ള ഐ ഡി 

യില് ആടണന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. (ഉോ: വീണ്ടും സവന്തം ആധാര് ഉപകയാഗിച്ചു രജിസ്ടര് ടെയ്യാന് 

ശ്രമിച്ചാല് ആധാറുമായി േന്ധടപ്പട ഐഡി കാണാന് കഴിയുന്നതാണ് )  

 

(േി) 2022 ട ബ്രുവരിയ്ക്ക് കശഷം പി എം കിസാന് പദ്ധതിയില് അംഗമായ ആളകള് അകപക്ഷ്ികാന് 

ശ്രമിക്കുകമ്പാള് ഇത്തരത്തില് Error വരാറുണ്ട്. പി എം കിസാനില് സവന്തം രജിേഷന് തീയതി 

അറിയുന്നതിനായി പി എം കിസാന് കപാര്ടലിടല Beneficiary Status എന്ന ടമനു 

ഉപകയാഗികാവന്നതാണ്. ഒരു പടക്ഷ് 2022 ട ബ്രുവരിയ്ക്ക് മുന്കപ അംഗമായ ആളകള്ക് ഈ പ്രശ്നം 

കനരിടുന്ന എേില് പൂര്ണ വിവരങ്ങകളാടൊപ്പം കസ്റ്ററ്റ് ടഹല്പ് ടഡസ്്ക-കലക് ഇടമയില് ടെയ്യുക.  

 

ടപാതുവായി കണ്ടു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, അവയുടെ പരിഹാര മാര്ഗങ്ങള് 

 

1. ക ാണ് നമ്പര് തിരുത്താന് കൃഷി ഓ ീസറുടെ കലാഗിനില് Unlock Data േടണ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. 

 



കൃഷി ഓ ീസര് കര്ഷകടെ ഏടതേിലും ഒരു സര്കേ നമ്പറിലുള്ള സ്ഥല വിവരങ്ങള്  കെര്ത്ത ്

ടകാടുക്കുക. കശഷം unlock data േടണ് വരുന്നതാണ്. (AO Login-Farmer Data-Farmer Search-Edit-

Land Details).  സ്ഥലവിവരങ്ങള് കെര്ക്കുന്ന സമയത്ത ് മാത്രകമ കര്ഷകരുടെ വിവരങ്ങള് 

കൃഷിഭവനുമായി േന്ധികടപ്പടുന്നള്ളൂ. ആയതിനാല് സ്ഥലവിവരങ്ങള് കെര്ത്ത ്ടകാടുക്കുന്നകതാെ് കൂെി 

എയിംസ് സംവിധാനം കര്ഷകടന  ഒരു കൃഷിഭവടെ ഗുണകഭാക്താവായി മാപ്പ് ടെയ്യുന്ന. സവന്തം 

കൃഷിഭവന് കീഴിലുള്ള കര്ഷകരുടെ വിവരങ്ങള് മാത്രകമ കൃഷി ഒ ീസരിനു തിരുത്തുവാന് 

സാധിക്കുകയുള്ളൂ.  

2. സര്കേ നമ്പറിനു സേ് ഡിവിഷന് ഇല്ലാതിരിക്കുക.  

ഇത്തരം കകസുകളില് റവനു നിുതി / കരമെച്ച രസീത് ( ലകവശം ഉള്ളതില് ഏറ്റവം പുതിയത് ) 

ഉപകയാഗിച്്ച മാത്രം സ്ഥല വിവരങ്ങള് കെര്ക്കുക.  

 

3. സ്ഥല വിവരങ്ങള് റവനൂ ഡാറ്റാകേസില് ഇല്ലാതിരിക്കുക അഥവാ റീ സര്കേ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങള് 

എങ്ങടന ടവരി ികകഷന് കവണ്ടി സമര്പ്പിക്കും?  

ഇത്തരം കകസുകളില് നിലവില് കൃഷിഭൂമി ടവരി ികകഷന് അകപക്ഷ് സമര്പ്പികാന് കഴിയില്ല. 

അത്തരം ഗുണകഭാക്താകള്ക് പിന്നീെ ് അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

 

4. സ്ഥലം കര്ഷകടെ ഉെമസ്ഥതയില് ആടണേിലും റവനൂ വിവരങ്ങള് ടതറ്റായിരിക്കുക. 

 

ഇത്തരം കകസുകളില് റവനു വുപ്പുമായി േന്ധടപ്പട്ടു റവനു കരഖകളില് വിവരങ്ങള് ശരിയാകിയതിന് 

കശഷം മാത്രം AIMS ഇല് അകപക്ഷ് സമര്പ്പിക്കുക.  

 

5. OTP ലഭികാതിരിക്കുക  

(എ) ടമാലേല് ടനറ്റ് വര്ക ് സംേന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്, ടനറ്റ് വര്കിടല തിരക ് എന്നിവ 

കാരണമാകാം.  

(േി) ഉപകയാഗിക്കുന്ന ക ാണ് ടമമ്മറി നിറഞ്ഞത്  ടകാണ്ടും ആകാം.  

 

6. ക ാണ് നമ്പര് തിരുത്തുവാന് കൃഷിഭവനില് കപാകകണ്ടതുകണ്ടാ?   

ആേയമായി എയിംസില് രജിസ്ടര് ടെയ്യാന് വരുന്ന വയക്തിയ്ക്ക് (മുന്പ് കലാഗിന് ടെയ്യുകകയാ പാസ്  

കവര്ഡ്  മാറ്റാന് ശ്രമിക്കുകകയാ ടെയ്യാത്ത ആള് ) സവയം ക ാണ് നമ്പരും പാസ്  കവര്ഡും 

തിരുത്താനുള്ള സംവിധാനം ലഭയമാണ്. അടല്ലേില്  വയക്തികളടെ ക ാണ് നമ്പര് കൃഷി ഓ ീസര്ക ്



തിരുത്തി നല്കാന് കഴിയുന്നതാണ്. 

 

7. സ്ഥലവിവരങ്ങള് കെര്ക്കുകമ്പാഴം ക ാണ് നമ്പര് തിരുത്തുവാന് കൃഷിഭവനില് കപാുകമ്പാഴം നിുതി 

െീട് ആവശയമുകണ്ടാ??  

സര്കേ നമ്പര് കൃതയമായി എന്രി വരുത്തുന്നതിന് നിുതി രസീത് ഉപകയാഗിക്കുന്നത ് ടതറ്റുകള് 

ഒഴിവാകാന് സഹായിക്കും. 

 

8. അകപക്ഷ് Reject ടെയ് താല് വീണ്ടും അകപക്ഷ്ികാന് കഴിയുകമാ ?  

കഴിയും. പി എം കിസാന് കൃഷിഭൂമിയുടെ ടവരി ികകഷന് ലിേില് കപായി വീണ്ടും സ്ഥല വിവരങ്ങള് 

തിരടഞ്ഞടുത്്ത അകപക്ഷ് സമര്പ്പിക്കുക.  

 

9. അകപക്ഷ്കള് റികടണ് ടെയ്യാന് സാധിക്കുകമാ?  

ഇല്ല. ടതറ്റായിട്ടുള്ള അകപക്ഷ്കള് Reject ടെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് മാത്രകമ നിലവിലുള്ളൂ. 

 

10. കൃഷി ഓ ീസര് അപ്പരൂവ് ടെയ്തു കഴിഞ്ഞ വിവരങ്ങള് പിന്നീെ് തിരുത്തുവാന് സാധിക്കുകമാ? 

ഇല്ല. സാധികില്ല.  

 

11. Verify Relis േടണ് അമര്ത്തുകമ്പാള് കാണുന്ന വിവരങ്ങളില് Tax paid by, Tax paid Date എന്നീ 

വിവരങ്ങള് ലഭയമല്ല.  

 

Verify Relis േടന് അമര്ത്തുകമ്പാള് കാണുന്നത് ഉെമസ്ഥതയുടെ വിവരങ്ങള് ആണ്. കൃഷി ഓ ീസര് 

പരികശാധികകണ്ടത് ഉെമസ്ഥത ആണ്. നിുതി വിവരങ്ങള് അല്ല.  

 

12. കര്ഷകന് സവന്തം കപരിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവിവരങ്ങളം ഇത്തരത്തില് സമര്പ്പികകണ്ടതുകണ്ടാ? 

കര്ഷകര് ുറഞ്ഞത് സവന്തം കപരിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിടെ എേിലും വിവരം സമര്പ്പികകണ്ടതാണ.് 

 

13. സ്ഥലവിവരങ്ങള് റവനൂ വുപ്പിടെ ടവേ്  ലസറ്റില് പരികശാധികാന് സാധിക്കുകമാ? 

Revenue.kerala.gov.in – Verify Land – Ownership Details എന്ന ഭാഗത്ത് സ്ഥലത്തിടെ 

ഉെമസ്ഥതയുടെ വിവരങ്ങള് പരികശാധികാവന്നതാണ്.  

 



14. Relis'ൽ Land verify ടെയ്യുകമ്പാൾ കൂട്ടു സവത്്ത (Joint property) applicant 's Own land (single 

property) ആയി കാണിച്ചാൽ Approve ടെയാൻ പറ്റുകമാ?  

Joint Ownership ഉം സവന്തം സ്ഥലമായി കണകാകാവന്നതാണ്.   

 

15. Approve/Reject ടെയ്ത അകപക്ഷ്കള് പിന്നീെ ് കാണാന് സാധിക്കുകമാ? 

എയിംസ് കപാര്ടലിടല എല്ലാ കലാഗിനുകളിലും Reports-Scheme Based Report-Land Verificaton 

Summary എന്ന ഭാഗത്ത് കാണുവാന് സാധിക്കും  

 

16. വനാവകാശ കരഖ വച്്ച AIMS ൽ land verification ടെയ്യാൻ കഴിയുകമാ?  

നിലവില് കഴിയില്ല.  

 

17. സ്ഥലവിവരങ്ങള് എങ്ങടന തിരുത്തും? 

സ്ഥല വിവരങ്ങള് കെര്ക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റതവണ പ്രക്രിയ ആണ്. റവനൂ വിവരങ്ങളമായി ഒത്തു കനാകി ഒരു 

തവണ കെര്ത്ത ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീെ ് സ്ഥലം ലകമാറ്റം ടെയ്യുകമ്പാള് മാത്രകമ തിരുത്തലുകള് 

ആവശയമായി വരികയുള്ളൂ. 

ശ്രദ്ധിക്കുക : 

• ഒരികല് Confirm ടെയ്തു കഴിഞ്ഞ സ്ഥലവിവരങ്ങള് പിന്നീെ ്Edit ടെയ്യാന് സാധികില്ല. 

• ഒരു സ്ഥലവിവരം ഉപകയാഗിച്്ച അകപക്ഷ് സമര്പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീെ് ആ സ്ഥലം ഡിലീറ്റ ്

ടെയ്യുവാന് കര്ഷകന് സാധികില്ല.  

• അകപക്ഷ് സമര്പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ഡിലീറ്റ് ടെകയ്യണ്ട ആവശയം വന്നാല് കൃഷിഭവനുമായി 

േന്ധടപ്പടുക. 

• എന്നാല് അകപക്ഷ് സമര്പ്പികാത്ത സ്ഥലവിവരങ്ങള് കര്ഷകന് തടന്ന ഡിലീറ്റ് ടെയ്യാന് 

സാധിക്കുന്നതാണ്.  

• മറ്റു കസവനങ്ങള്കായി അകപക്ഷ്ികണം എേില് നിുതി രസീത ് / പാടകരാര് അപ്.കലാഡ ്

ടെകയ്യണ്ടതാണ്. 

 

AIMS കപാര്ടലുമായി േന്ധടപ്പട സംശയങ്ങള്ക് കസ്റ്ററ്റ് ടഹല്പ് ടെസ്കുമായി േന്ധടപ്പടുക.  

0471 – 2968122, 0471- 2303990, 0471 – 2309122, Email : aimsagrikerala@gmail.com 

 


