
കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ ്

ക്ഷകരള സര്കാര്

കർഷകർക്കുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ എക്സക്ഷപാഷർ 
വിസിറ്റ ്

ഓണ്ലൈന് ആയി അക്ഷേേ  
സമര്പ്പിക്കുന്ന വിധം 

1

തയ്യാറാകിയത ്
ഐ ടി ഡിവിഷന് 

കാര്ഷികവികസന കര്ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്



കർഷകർക്കുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ എക്സക്ഷപാഷർ 
വിസിറ്്റ

കര്ഷകര്ക്കുള്ള 
നിര്ക്ഷേശങ്ങള്

1. കുറഞ്ഞത് സവന്തമായി 0.4 ഹെക്ടക്ഷറാ (100 ഹസന്്റ) അതിൽ കൂടുതക്ഷൈാ സവന്തം സ്ഥൈത്ത് നിൈവിൽ വിളകൾ

കൃഷി ഹെയ്യുന്ന കർഷകർക് അക്ഷേേ സമർപ്പികാവുന്നതാണ.്

2. കർഷകർക് കൃഷിയിൽ 10 മുതൽ 30 വർഷഹത്ത േരിെയം ഉണ്ടായിരികണം.

3. കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വാർഷിക വരുമാനം കുറഞ്ഞത് 2 ൈേഹമങ്കിലം ഉണ്ടായിരികണം. വിക്ഷേജ് ഓഫീസർ

നൽകുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫികറ്റ് അേ് ക്ഷൈാഡ് ഹെക്ഷയ്യണ്ടതാണ.്

4. കർഷകന് പ്ലസ് 2/ പ്രീഡിഗ്രി വിേയാഭ്യാസ ക്ഷയാഗ്യതയം, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിലം എഴുതുന്നതിലം

മതിയായ ഗ്രാെയവും ഉണ്ടായിരികണം.

5. 50 വയക്ഷസാ അതിൽ താഹെക്ഷയാ പ്രായമുള്ള കർഷകരായിരികണം.

2

അക്ഷേേകന ്താഹെ േറയന്ന ക്ഷയാഗ്യതകൾ ആവശയമാണ്

അേ് ക്ഷൈാഡ് ഹെക്ഷയ്യണ്ട ക്ഷരഖകൾ 

1. കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വാർഷിക വരുമാനം സൂെിപ്പിക്കുന്ന വിക്ഷേജ് ഓഫീസർ നൽകുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫികറ്റ്.

2. ോസ്്ക്ഷോർട്ടിഹന്റ നമ്പറം കാൈാവധി സൂെിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷേജുകളുഹടയം േകർപ്പ.്

3. വിേയാഭ്യാസ ക്ഷയാഗ്യത ഹതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫികറ്റ്.

4. നിൈവിഹൈ കൃഷിയഹടയം കൃഷിയിൽ സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള നൂതന സാക്ഷങ്കതിക വിേയയഹടയം െിത്രങ്ങൾ.

5. ഭൂമി സംബന്ധമായ ക്ഷരഖകൾ (നികുതി രസീത് മുതൈായവ )



എയിംസ്
2.0

അഗ്രികള്ച്ചര്
ഇന്ഫര്ക്ഷമഷന് 
മാഹനജ്ഹമന്റ്
സിസ്റ്റം

കർഷകർക്കുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ എക്സക്ഷപാഷർ വിസിറ്റിക്ഷൈക്

േരിഗ്ണിക്കുന്നതിനായി അക്ഷേേ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ

സംവിധാനം തയ്യാറാകിയിരിക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പിഹന്റ ക്ഷോര്ട്ടൈായ AIMSന്ഹറ

പുതിയ ക്ഷവര്ഷനില് ആണ്. ഈ പുതിയ ക്ഷോര്ട്ടല് സന്ദര്ശിക്കുന്നതിനായി താഹെ

കാണുന്ന URL അഡ്രസ് സന്ദര്ശിക്കുക.

https://www.aimsnew.kerala.gov.in/

നിൈവിഹൈ AIMS ക്ഷോര്ട്ടൈിഹൈ ക്ഷൈാഗ്ിന് ഐ ഡി, ോസ്് ക്ഷവര്ഡ് എന്നിവ

ഉേക്ഷയാഗ്ിച്ച് കർഷകർക് ഈ ക്ഷോർട്ടൈിലം ക്ഷൈാഗ്ിന് ഹെയ്യാവുന്നതാണ്
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കർഷകർക്കുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ എക്സക്ഷപാഷർ 
വിസിറ്്റ

കര്ഷകര്ക്കുള്ള
നിര്ക്ഷേശങ്ങള്

1. എയിംസ് ക്ഷോര്ട്ടൈില് രജിസ്ടര് ഹെയ്ത് രജിക്ഷേഷന് ഐ ഡി ൈഭ്യമായിട്ടുള്ള കര്ഷകര്ക് മാത്രക്ഷമ

ഓണ്ലൈന് സംവിധാനം വെി അക്ഷേേ സമര്പ്പികാന് സാധിക്കുകയള്ളൂ. രജിസ്ടര് ഹെയ്യാത്ത കര്ഷകര്

ആേയം രജിക്ഷേഷന് നടേടികള് പൂര്ത്തിയാകി ഐ ഡി, ോസ് ക്ഷവര്ഡ് എന്നിവ സവന്തമാക്ഷകണ്ടതാണ്.

അതിനു ക്ഷശഷം സവന്തം ക്ഷൈാഗ്ിന് വെി അക്ഷേേ സമര്പ്പികാവുന്നതാണ്.

2. തുടർന്ന് കൃഷി ഹെയ്യുന്ന എോ കൃഷി ഭൂമിയഹടയം കൃഷിയഹടയം വിവരങ്ങൾ ഡാഷക്ഷബാർഡിഹൈ MY LAND,

MY CROPS എന്നീ സൗകരയങ്ങൾ വെി ക്ഷോർട്ടൈിക്ഷൈക് നൽകുക. വിവരങ്ങൾ കൺക്ഷഫം ഹെയ്യുക. ഭൂമിയഹട

വിവരങ്ങൾ റവനു വകുപ്പിഹന്റ ReLIS ക്ഷോർട്ടൈിൽ ൈഭ്യഹമങ്കിൽ നികുതി രസീത് അേ് ക്ഷൈാഡ് ഹെക്ഷയ്യണ്ട

ആവശയമിേ.

3. ഒന്നിൈധികം കൃഷിഭ്വഹന്റ േരിധികളിൽ കൃഷി ഉഹണ്ടങ്കിലം ഏഹതങ്കിലം ഒരു കൃഷിഭ്വനിക്ഷൈക് മാത്രം അക്ഷേേ

സമർപ്പിക്കുക. MY CROPS സൗകരയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിൈവിഹൈ എോ വിള വിവരങ്ങഹളയം ഒരു

കൃഷിഭ്വനിക്ഷൈക്കുള്ള ഒരു അക്ഷേേയിൽ ഉൾഹപ്പടുത്തുവാൻ സാധിക്കും.

4. കർഷകരുഹട കൃഷി വിവരങ്ങളുഹട െിത്രങ്ങൾ, നിൈവിൽ സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള നൂതന സാക്ഷങ്കതിക വിേയയഹട

െിത്രങ്ങൾ എന്നിവക്ഷയാഹടാപ്പം, കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കാണിക്കുന്ന വിക്ഷേജ് ഓഫീസറഹട

സർട്ടിഫികറ്റ്, കുറഞ്ഞത് 6 മാസഹമങ്കിലം (2023 ഹഫബ്രുവരി 1 മുതൽ) വാൈിഡിറ്റി ഉള്ള ോസ്്ക്ഷോർട്ടിഹന്റ

ബന്ധഹപ്പട്ട ക്ഷേജുകൾ വിേയാഭ്യാസ ക്ഷയാഗ്യത ഹതളിയിക്കുന്ന ക്ഷരഖകൾ, തുടങ്ങിയ ക്ഷരഖകൾ

അക്ഷേേക്ഷയാഹടാപ്പം സമർപ്പിക്ഷകണ്ടതാണ്.
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കർഷകർക്കുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ എക്സക്ഷപാഷർ 
വിസിറ്്റ

കര്ഷകര്ക്കുള്ള
നിര്ക്ഷേശങ്ങള്

താഹെ േറയന്ന മാനേണ്ഡങ്ങളുള്ള കർഷകർക് എക്സക്ഷപാഷർ േരിശീൈന േരിോടിക ്അക്ഷേേ 

സമർപ്പികാവുന്നതാണ്.

1. കുറഞ്ഞത് 0.4 ഹെക്ടക്ഷറാ (100 ഹസന്്റ) അതിൽ കൂടുതക്ഷൈാ സ്ഥൈത്ത് നിൈവിൽ വിളകൾ കൃഷി ഹെയ്യുന്ന

കർഷകർക് അക്ഷേേ സമർപ്പികാവുന്നതാണ.് കൃഷി/ കൃഷിസ്ഥൈ വിസ്തീർണ്ണം പൂർണ്ണമായം അക്ഷേേയിൽ

കാണിച്ചിരികണം.

2. കർഷകർക് കൃഷിയിൽ 10 മുതൽ 30 വർഷഹത്ത േരിെയം ഉണ്ടായിരികണം.

3. വയതയസ്ത വിളകൾ കൃഷി ഹെയ്യുന്നവർക്കും ഇസ്രാക്ഷയൈിഹൈ വിളകൾ കൃഷി ഹെയ്യുന്നവർക്കും വിള

വിസ്തൃതികനുസരിച്ച് മുൻഗ്ണന ൈഭ്ിക്കും.

4. കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വാർഷിക വരുമാനം കുറഞ്ഞത് 2 ൈേഹമങ്കിലം ഉണ്ടായിരികണം. വിക്ഷേജ് ഓഫീസർ

നൽകുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫികറ്റ് അേ് ക്ഷൈാഡ് ഹെക്ഷയ്യണ്ടതാണ്.

5. കർഷകന് പ്ലസ് 2/ പ്രീഡിഗ്രി വിേയാഭ്യാസ ക്ഷയാഗ്യതയം, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിലം എഴുതുന്നതിലം

മതിയായ ഗ്രാെയവും ഉണ്ടായിരികണം.

6. 50 വയക്ഷസാ അതിൽ താഹെക്ഷയാ പ്രായമുള്ള കർഷകരായിരികണം.

7. കർഷകൻ ഏഹതങ്കിലം കർഷക ഉത്ോേക സംഘടനയിഹൈ അംഗ്മാഹണങ്കിൽ മുൻഗ്ണന ൈഭ്ിക്കും.
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കർഷകർക്കുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ എക്സക്ഷപാഷർ 
വിസിറ്്റ

കര്ഷകര്ക്കുള്ള
നിര്ക്ഷേശങ്ങള്

താഹെ േറയന്ന മാനേണ്ഡങ്ങളുള്ള കർഷകർക് എക്സക്ഷപാഷർ േരിശീൈന േരിോടിക് അക്ഷേേ 

സമർപ്പികാവുന്നതാണ്.

8. കർഷകനു സാധുവായ ോസ് ക്ഷോർട്ട് ഉണ്ടായിരികണം. ോസ്്ക്ഷോർട്ടിന് 2023 ഹഫബ്രുവരി 1 മുതൽ കുറഞ്ഞത്

6 മാസഹമങ്കിലം കാൈാവധി ഉണ്ടായിരികണം.

9. വിവിധ ലെഹടക് കൃഷിരീതികളിൽ അതീവ താൽേരയമുള്ള നവീന ആശയങ്ങളുള്ള കർഷകരായിരികണം.

10. വിമാനഹച്ചൈവ് ഒടുകാൻ തയ്യാറള്ള കർഷകർക് മുൻഗ്ണന ൈഭ്ിക്കും.

11. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹെഡിറ്റുകൾ (ക്ഷൈാണുകൾ) ഉൾഹപ്പഹടയള്ള മൂൈധനം ഉേക്ഷയാഗ്ഹപ്പടുത്തി നൂതന

സാക്ഷങ്കതിക വിേയകൾ സവന്തമായി സവന്തം കൃഷിഭൂമിയിൽ ഹെയ്യാനും, മറ്റുള്ളവർക് ഇത്തരം അറിവുകൾ േകർന്നു

നൽകാനും തയ്യാറായ കർഷകരായിരികണം.

12. വിക്ഷേശ യാത്രയമായി ബന്ധഹപ്പട്ടക്ഷതാ/ േദ്ധതിയമായി ബന്ധഹപ്പട്ടക്ഷതാ അയ്യാ എോത്തരം ആക്ഷരാഗ്യ

സുരോ മാനേണ്ഡങ്ങളും ോൈിക്കുവാൻ കർഷകൻ തയ്യാറായിരികണം.
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നിൈവില് ഐ ഡി ൈഭ്യമായിട്ടുള്ളവർ ക്ഷൈാഗ്ിന് എന്ന ഹമനു ഉേക്ഷയാഗ്ിക്കുക. 

ഇത് വഹരയം രജിസ്റ്റർ ഹെയ്യാത്തവര് രജിക്ഷേഷന് നടേടികള് പൂര്ത്തിയാകിയ ക്ഷശഷം ക്ഷൈാഗ്ിന് ഹെയ്യുക 
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തുടര്ന്ന് വരുന്ന ക്ഷേജില് ക്ഷൈാഗ്ിന് ഐ ഡി, ോസ്് ക്ഷവര്ഡ്, കയാപ്ച്ച്ച എന്നിവ നല്കിയ ക്ഷശഷം ക്ഷൈാഗ്ിന് 

അമര്ത്തുക 



9

തുടര്ന്ന് മുകളില് കാണുന്ന മാതൃകയില് ഡാഷക്ഷബാര്ഡ് കാണാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൃഷി ഹെയ്യുന്ന എോ കൃഷി ഭൂമിയഹടയം കൃഷിയഹടയം 

വിവരങ്ങൾ ഡാഷക്ഷബാർഡിഹൈ MY LAND, MY CROPS എന്നീ സൗകരയങ്ങൾ വെി ക്ഷോർട്ടൈിക്ഷൈക് നൽകുക. ഇതില് കാണുന്ന“ Apply For New 

Service”അഥവാ “ക്ഷസവനങ്ങള്ക ്അക്ഷേേിക്കുക” എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക.
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തുടര്ന്്ന വരുന്ന സ്ക്രീനില് നിന്നും അക്ഷേേ

സമർപ്പിക്ഷകണ്ട കൃഷിഭ്വൻ (ആ കൃഷിഭ്വൻ േരിധിയിൽ

കൃഷി വിവരങ്ങൾ ക്ഷെർത്തിട്ടുണ്ടാകണം),

ക്ഷസവനത്തിഹന്റ തരം, ക്ഷസവനം എന്നിവ

തിരഹഞ്ഞടുക്കുക.

തുടര്ന്ന ്“Apply for New” ബട്ടൺ അമര്ത്തുക 
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തുടര്ന്ന് അക്ഷേേ  സമര്പ്പിക്കുന്നതിനു മുന്േ് നിര്ക്ഷേശങ്ങള് വയക്തമായി വായിച്ചു 

മനസിൈാക്കുക. തുടര്ന്ന് “Proceed” ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. 
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അക്ഷേോ ക്ഷേജില് കാണുന്ന വിവരങ്ങള് യഥാെമം നല്കുക 

1. അക്ഷേേകഹന്റ വയസ്്, ോസ്് ക്ഷോർട്ട് നമ്പർ, ോസ്്ക്ഷോർട്ടിഹന്റ വാൈിഡിറ്റി, കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വാർഷിക വരുമാനം, വിമാനഹച്ചൈവ് ഒടുകാൻ 
തയ്യാറാക്ഷണാ (അഹത/ അേ) എന്നീ വിവരങ്ങൾ നൽകുക. 

2. കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കാണിക്കുന്ന വിക്ഷേജ് ഓഫീസറഹട സർട്ടിഫികറ്റ്, കുറഞ്ഞത് 6 മാസഹമങ്കിലം (2023 ഹഫബ്രുവരി 1 മുതൽ) വാൈിഡിറ്റി 
ഉള്ള ോസ്്ക്ഷോർട്ടിഹന്റ ബന്ധഹപ്പട്ട ക്ഷേജുകൾ എന്നിവ അക്ഷപ്ലാഡ് ഹെയ്യുക.

വിവരങ്ങള് നല്കിയ ക്ഷശഷം Save ബട്ടൺ അമര്ത്തുക 
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കൃഷിയഹട വിവരങ്ങൾ ഓക്ഷരാന്നായി ഹതരഹഞ്ഞടുത്ത് ADD ബട്ടൺ ഉേക്ഷയാഗ്ിച്ച് അേ് ക്ഷഡറ്റ് ഹെയ്യുക. (ഒന്നിൽകൂടുതൽ ഭൂമി ഉഹണ്ടങ്കിൽ 
ഓക്ഷരാ ഭൂമിയം ഹതരഹഞ്ഞടുത്തതിന് ക്ഷശഷം ആ ഭൂമിയിഹൈ കൃഷിയഹട വിവരങ്ങൾ ഓക്ഷരാന്നായി നൽകണം). ഓക്ഷരാ കൃഷിയഹടയം 

ക്ഷഫാക്ഷട്ടാ അേ് ക്ഷൈാഡ് ഹെയ്യാനുള്ള  സൗകരയം ൈഭ്യമാണ്.
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പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ, ഉേക്ഷയാഗ്ിച്ചിട്ടുള്ള നൂതന സാക്ഷങ്കതിക വിേയകൾ എന്നിവയിൽ ആവശയഹപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുക. Total Land Area ownedഎന്ന 
ക്ഷകാളം കൃഷിഭൂമി വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ഓക്ഷട്ടാമാറ്റിക് ആയി ഫിൽ ഹെയ്യുന്നതാണ്.

ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ക്ഷെര്ത്തതിനു ക്ഷശഷം Save ബട്ടൺ അമര്ത്തുക.
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വിേയാഭ്യാസ ക്ഷയാഗ്യത, ഇംഗ്ലീഷ് ഭ്ാഷയിഹൈ േരിജ്ഞാനം എന്നിവയിൽ ക്ഷയാഗ്യമായത്  ഹതരഹഞ്ഞടുത്ത്  നൽകുക. ആവശയമായ ക്ഷരഖകളും സമർപ്പിക്കുക.

ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ക്ഷെര്ത്തതിനു ക്ഷശഷം Save ബട്ടൺ അമര്ത്തുക. അതിനു ക്ഷശഷം Submit Application ബട്ടൺ അമര്ത്തുക.
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തുടര്ന്ന് സമര്പ്പികഹപ്പടാന് ക്ഷോകുന്ന അക്ഷേേയഹട ഒരു പ്രിവു കാണാന് സാധിക്കും. നല്കിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് േരിക്ഷശാധിച്ച് ഉറപ്പിച്ച 

ക്ഷശഷം Final Submit ബട്ടൺ അമര്ത്തുക.



17

Final Submit ബട്ടഹന്റ സമീേത്തായി നല്കിയിട്ടുള്ള Print Application ബട്ടണ് ഉേക്ഷയാഗ്ിച്ച്

സമര്പ്പികാന് ക്ഷോകുന്ന േരാതി/അക്ഷേേ പ്രിന്റ് എടുകാവുന്നതാണ.്
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ക്ഷേജിന്ഹറ ഏറ്റവും മുകളിൈായി നല്കിയിട്ടുള്ള Language ഓപ്ച്ഷന് ഉേക്ഷയാഗ്ിച്ച് ഭ്ാഷ മാറ്റാവുന്നതാണ.് 

നിൈവില് ഇംഗ്ലീഷ്, മൈയാളം ഭ്ാഷകള് ൈഭ്യമാണ്. 
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ഏഹതങ്കിലം കാരണത്താല് അക്ഷേേ സമര്പ്പികാന്

കെിയാഹത േകുതിയ്്ക്ക മുറിഞ്ഞു ക്ഷോയാല് പ്രസ്തുത അക്ഷേേ

Draft ആയി ക്ഷസവ് ആകുന്നതാണ.് Draft അക്ഷേേകള്

കാണുന്നതിന് My Applications ടാബ് സന്ദര്ശിക്കുക.
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സമര്പ്പികഹപ്പട്ടു കെിഞ്ഞ േരാതിയഹട/അക്ഷേേയഹട വിവരങ്ങള് My Applications ടാബിൽ Submitted എന്ന വിഭ്ാഗ്ത്തിന് കീെില് 

കാണുവാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. 



21തയ്യാറാകിയത ് : ഐ ടി ഡിവിഷന്, കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് 

കര്ഷകഹന്റ ഹപ്രാലഫൽ വിവരങ്ങള് കാണുന്നതിനും തിരുത്തുന്നതിനുമായി ഏറ്റവും മുകളില് 

വൈതു വശത്തായി നല്കിയിട്ടുള്ള ഹപ്രാലഫൽ ഹമനു ഉേക്ഷയാഗ്ികാവുന്നതാണ.് 



AIMS ക്ഷോര്ട്ടലമായി ബന്ധഹപ്പട്ട സംശയങ്ങള്ക് ക്ഷസ്റ്ററ്റ് ഹെല്പ് ഹഡ്ില്  ബന്ധഹപ്പടുക.

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

Email : aimsagrikerala@gmail.com, aims.agri@kerala.gov.in, 

ഐ ടി ഡിവിഷന്, കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് 

https://www.aimsnew.kerala.gov.in, https://www.aims.kerala.gov.in,  

mailto:aimsagrikerala@gmail.com
mailto:aims.agri@kerala.gov.in
https://www.aimsnew.kerala.gov.in/
https://www.aims.kerala.gov.in/
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