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શ-ઇ મહ ાનો નવો ‘ફાિમગ એઝ એ સિવસ ’ (એફએએએસ) યવસાય છે , ણે ભારતીય
$ૃિષમાં ડ)જટલ -ુગની શ/આત કર2 છે

•

ૂ ોને પાક માટ7 અને પાકના ચના િવિવધ તબ<ાઓ માટ7 ટ7કનોલો>-સંચા?લત િવિવધ
ખે4ત
ક@ટમાઇAડ સોB-ુશન Cદાન કર7 છે

•

ૂ ોની જમીનની
એEોનોમી, િમક7નાઇઝેશન અને ડ)જટાઇઝેશનનો ઉપયોગ કર2ને ખે4ત
એકરદ2ઠ આવક વધારશે

•

Hુજરાતમાં શ-ઇ ક7 ોનો Cથમ સેટ એEોનોમી, ઇJKવપમે ટ ર7 ટલ અને ડ)જટાઇઝેશન
ૂ ો માટ7 Lણ એપ – શ-ઇ, શ-ઇ ર7 ટલ અને શ-ઇ
સેવાઓ ઓફર કરશે, ને ખે4ત
િનદાનનો ટ7કો CાNત છે

,  

, !"!": 19.4 અબજ ડોલરના મહ ા S ૂપની કંપની મહ ા એ ડ મહ ા ?લિમટ7ડના

ફામT ઇJKવપમે ટ સેKટર (એફઇએસ)એ આ મહ ાની નવી ‘ફાિમગ એઝ એ સિવસ’ ?બઝનેસના ભાગ/પે
Hુજરાતમાં અમર7 લી, ગાંધીનગર, Uમનગર અને Vૂનાગઢમાં શ-ઇ ક7 ો શ/ કયાT છે .
‘#$%&

к'к,  (%, % )  х+’ ટ7ગલાઇન સાથે શ-ઇ એક ?બઝનેસ વટXકલ છે , 

ૂ ો માટ7 Cગિતશીલ, યાજબી અને Yુલભ છે . શ-ઇનો
ટ7કનોલો> સંચા?લત સેવાઓ Cદાન કર7 છે . આ ખે4ત
ૂ ોની આવક વધારવાનો છે .
ઉZે શ પાકના સં[ ૂણT ચમાં ડ)જટલ મા\યમોથી સંચા?લત સેવાઓ ]ારા ખે4ત
એમાં એEોનોમી એડવાઇઝર2, અ^તન $ૃિષ ઉપકરણ ભાડાં પર આપવાની Yુિવધા તથા ખેતીવાડ2 સાથે
સંબિં ધત અ_યા`ુિનક સચોટ સોB-ુશનો શામેલ છે ,  તમામ ખેતીવાડ2નો સં[ ૂણT ખચT ઘટાડવા અને પાકની
ૂ ની આવક વધારવા પર ક7b ત છે .
ઉ_પાદકતા વધારવા તથા પરણામે ખે4ત
Hુજરાત ઉપરાંત શ-ઇ મહારાcd, efCદ7 શ અને તેલગ
ં ાણામાં સફળતા[ ૂવTક શ/ થઈ છે અને તબ<ાવાર
ૂ ો તેમના ખેતરોમાં, શર2તે અ ય તમામ રાiયોમાં શ/ થશે. તમામ મા\યમોમાં અ?ભગમ સાથે શ-ઇ ખે4ત
ઇ ક7 ોમાં શ-ઇ ડ)જટલ એNસ પર તથા અમારા શ-ઇ સહાયકોનો કોલ સે ટરમાં સંપકT કર2ને યJKતગત
સેવાઓનો લાભ લઈ શક7 છે .
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.$8 к9  :  к, “ભારતમાં ખેતીવાડ2માં ટ7કનોલો>કલ રોકાણ અને નવીનતાઓ લાવવામાં આવી છે , છતાં
ઉ_પાદકતા અને $ૃિષ આવકમાં વધારો કરવાનો ઘણો અવકાશ છે . મહ ામાં અમે ખેતી કરવાની ર2તમાં ફરક
ૂ ોની આવકમાં વધારો કરવા પર અમે \યાન ક7b ત ક-ુk હોવાથી અમાlું િવઝન
લાવવા ઇjછ2એ છ2એ. ખે4ત
ૂ ોને @પધાT_મક ખચm ટ7કનોલો> Cદાન કરવાનો અને તેમના >વનમાં Cગિત (રાઇઝ) કરવા
ભારતીય ખે4ત
સnમ બનાવવાનો છે !”

;' .$8 (<= :  к, “અમે oુશ છ2એ ક7, શ-ઇ મહ ા S ૂપની રચનાના 75મા વષTમાં એના ક7 ો શ/
કયાT છે . શ-ઇ એક ઇનોવેટવ નrુ ં ?બઝનેસ વટXકલ છે , નો આશય ભારતમાં ખેતીવાડ2માં નવા ડ)જટલ
-ુગની શ/આત કરવાના અ?ભગમને અપનાવવાનો છે . એનો ઉZે શ એઆઈ, આઇઓટ2 અને ડ)જટલ
ૂ ોના >વનમાં
સોB-ુશનોથી સંચા?લત વધાર7 અસરકારક $ૃિષલnી ટ7કિનકો અપનાવવામાં મદદ કર2ને ખે4ત
ૂ ોની ઉ_પાદકતા અને નફાકારકતા બંને વધારવાનો
પરવતTન લાવવાનો છે ,  વધાર7 યાજબી હશે તથા ખે4ત
ૂ ોને વધાર7 ગાઢ ર2તે જોડ2એ છ2એ અને તેમની
માગT મોકળો કરશે. શ-ઇ ]ારા અમે મહ ામાં અમારા ખે4ત
સાથે મજs ૂત સંબધ
ં ોtુ ં િનમાTણ કર2એ છ2એ.”
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હvુ ં ક7, “શ-ઇ એની સેવાઓ ]ારા ખેતીવાડ2માં પરણામોમાં ફરક લાવે છે , માં એEોનોમી, િમક7નાઇઝેશન
અને ડ)જટાઇઝેશનનો સમ વય થયો છે . શ-ઇ ]ારા અમે વાવેતરના ખચT, પાકના રnણ અને ઉ_પાદકતા
ૂ ોને હકારા_મક અસર
પર અસર કરવા J@થિતસંજોગો આધારત સોB-ુશન Cદાન કર2ને 1 લાખથી વધાર7 ખે4ત
ૂ ોની સાથે એEોનોમી ઇન[ુટ અને
કર2 છે . અ_યાર7 શ-ઇ wદા 1,000 ડ7મો Nલેટ ધરાવે છે , માં અમે ખે4ત
અ_યા`ુિનક િમક7નાઇઝેશન ઉક7લોનો સમ વય કર2ને દ7 ખાય એવી અસર લાવવા કામ કર2 રyાં છ2એ. શ-ઇ
]ારા અમે ચેJzપયન ફામTસTના દ7 શtુ ં સ{ન કરવા કામ કર2 રyાં છ2એ.”
х '+A +Bя&/ <C' ш,
શ-ઇ ઇ ટરનેટ ઓફ િથ|}સ (આઇઓટ2) અને આટXફિશયલ ઇ ટ7?લજ સ (એઆઈ)નો ઉપયોગ કરશે, થી
ૂ ોને સચોટ ખેતીવાડ2 કરવા મળશે, એ પણ યાજબી અને સરળ
ખેતીવાડ2ની ઇકોિસ@ટમને લાભ થશે અને ખે4ત
ર2તે. આ માટ7 એમએ ડએમએ ~ુિનયાભરમાં - ૂહા_મક રોકાણ ક-ુk છે – માં ર7 @સોન – ક7નેડયન CીડbKટવ
એનાલીટKસ કંપની, ગામાયા – J@વસ હાયપર@પેKdલ ઇમેજ એનાલીટKસ કંપની અને કાનટ – ભારતીય
એઆઈ સnમ એEી આઇઓટ2 કંપની સામેલ છે .
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શ-ઇ Cીિસઝન ફાિમગ સોB-ુશનો ખેતર પર, ોન પર, સેટ7લાઇટ પર અને $ૃિષ ઉપકરણો પર િવિવધ
સે સસT અને ક7મેરાનો ઉપયોગ કરશે, થી જમીન, પાક અને મશીનની Uણકાર2 મળશે. એઆઈ અBગોરધમ
ૂ અને eતરક Uણકાર2 ધરાવતા ફBડ મેપમાં પરવિતત કરશે, થી ખે4ત
ૂ ો અને
આ ડ7ટાને -ુઝસTને અtુ$ળ
એEોનોિમ@ટો ઇ ટ7?લજ ટ મશીનોનો ઉપયોગ કર2ને અલગ-અલગ ર2તે ખેતીવાડ2ની કામગીર2 કર2 શકશે. આ
Cકારની કામગીર2થી બટાટા,

ૂ ોને વાવેતરનો ખચT ઘટાડવામાં અને તેમની ઉપજ
ાn અને શેરડ2ના ખે4ત

વધારવામાં મદદ મળ2 છે .
ૂ ક7b ત ર2તે સલાહકાર અને ર7 ટલ સિવસ Cદાન કરવા Lણ એપ લચ કર2 છે .
શ-ઇએ િવિશcટ અને ખે4ત
સલાહકાર સેવાઓ પાક ક7b ત છે અને એમાં ક@ટમાઇAડ અને ગિતશીલ પાક ક7લે ડર તથા રયલ ટાઇમ
િનદાન તથા જvુઓ
ં
અને રોગોtુ ં સમાધાન કરવાની બાબતો સામેલ છે .
ર7 ટલ એપ એઆઈ પાવડT આઇઓટ2 કટનો ઉપયોગ કરશે,  ઉપકરણ પર અને કામગીર2 પર નજર રાખશે.
ઉપકરણના કાફલા સાથે ર7 ટલ eLિC યોસTને લયાંક બનાવીને કટ Nલગ એ ડ Nલે માટ7 ડઝાઇન કરવામાં
આવી છે , નો ઉપયોગ કરવો અિત સરળ અને વાજબી છે . લગભગ 2,000 ર7 ટલ eLિC યોસT ]ારા
ઉપયોગ થતી આ કટ ર7 ટલ ઓપર7 શનની કાયTદnતા અને નફાકારકતામાં વધારો કરશે.
આ Lણ એપ ш-, ш-

 &/  ш- . તર2ક7 ઉપલધ છે , ને H ૂગલ Nલે @ટોરમાંથી

ડાઉનલોડ કર2 શકાય છે .
 .ш
19.4 અબજ ડોલરtુ ં મહ ા S ૂપ િવિવધ કંપનીઓtુ ં Vૂથ છે ,  લોકોને નવીન મોબા?લટ2 સોB-ુશ સ મારફતે સnમ
બનાવે છે , Eામીણ િવ@તારોમાં સ ૃ લાવે છે , શહ7ર2 >વનની Hુણવા વધાર7 છે , નવા યવસાયોને પોષણ આપે
ુ ાયોને Cો_સાહન આપે છે . તે ભારતમાં -ુટ?લટ2 હ2કBસ, ઇ ફોમmશન ટ7કનોલો>, નાણાક2ય
છે અને િવિવધ સ દ
સેવાઓ અને વેક7શન ઑનરિશપમાં ટોચtુ ં @થાન ધરાવે છે તથા િવમાં વોB-ુમની

bcટએ d7Kટરની સૌથી મોટ2

કંપની છે . આ ર - ૂએબલ એનજ, એEી?બઝનેસ, લો)જb@ટKસ, એ?E?બઝનેસ, લો)જb@ટKસ અને રયલ એ@ટ7ટ
ડ7વલપમે ટમાં પણ મજs ૂત કામગીર2 ધરાવે છે .

ભારતમાં હ7ડKવાટT ર ધરાવvુ ં મહ ા S ૂપ 100 દ7 શોમાં

2,56,000થી વધાર7 લોકોને રોજગાર2 આપી છે .
મહ ા પર વધાર7 Uણકાર2 મેળવો www.mahindra.com / Twitter and Facebook: @MahindraRise
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