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�ेस �रल�ज  

‘म�ह�ंा’ने 

• ‘कृष-ई’ या म�ह�ंा�या न�या 

�डिजटल युग सु!.  

• #पकांसाठ& व पीक हंगामातील 

चाल#वले+या सेवा शेतक-यांना होणार 

• अॅ2ोनॉमी, यां56क7करण व �डिजटा

उ9प:न वाढ#व<याचे �य9न. 

• ‘कृष-ई’, ‘कृष-ई =नदान’ आ@ण 

अॅ2ोनॉमी, यं6े व उपकरणांची भाडते9वावर उपलBधता

कD �ांचा प�हला सेट महाराEFात

मुंबई, 2 ऑ�टोबर :  ‘म�ह�ंा’�या न

Gहणून, म�ह�ंा अIड म�ह�ंा Jल. या कंपनी�या कृ#ष उपकरणे #वभागाने महाराEFात आज 

कायाKि:वत केल�. म�ह�ंा अIड म�ह�ंा Jल

उLयोगसमहुातील एक �मुख कंपनी आहे

‘‘एOसपटK तं6, नवीन उपाय, प�रणाम दशK#वते

तं6PानाLवारे चालणा-या �गत, परवडणा-या व 

हंगामात �डिजटल सेवा देऊन शेतक-यांचे उ9प:न वाढ#व<याचे 

अॅ2ोनॉमी#वषयक स+ला, �गत कृ#ष उपकरणे भाडेत9वावर देणे आ@ण नवीन युगातील शतेीतील अचूक 

उपाययोजना यांचा समावेश आहे. शेतीतील एकंदर�त खचK कमी करणे

शेतक-यांचे उ9प:न वाढवणे हे साRय कर<यावर 

आज म�ह�ंा समूह आपला 75वा वधाKपन�दन

महाराEFातून झाल� होती. 9या =नJम9ताने

आहेत. महाराEFातील जालना, वधाK, 

कायाKि:वत होतील.  
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ने महारा��ात सु� केल� ‘कृष-ई’ क� �े

�या ‘फाJमWग अॅज अ सि�हKस’ (एफएएएस) �यवसाया

तील #व#वध टYYयांसाठ& सानुकूJलत अशा #व#वध �कार�या तं6PानाLवारे 

शेतक-यांना होणार उपलBध.  

�डिजटायझेशन यां�या सामZयाK�या उपयोगातून 

 

आ@ण ‘कृष-ई रे:टल’ या शेतक-यांसाठ&�या तीन ‘

यं6े व उपकरणांची भाडते9वावर उपलBधता व �डिजटायझशेन या 

महाराEFात कायाKि:वत. 

न�या ‘फाJमWग अॅज अ सि�हKस’ (एफएएएस) या 

या कंपनी�या कृ#ष उपकरणे #वभागाने महाराEFात आज 

ड म�ह�ंा Jल. ह� 19.4 अBज डॉलसKची उलाढाल असले+या म�ह�ंा 

गसमहुातील एक �मुख कंपनी आहे.  

प�रणाम दशK#वते’’, असे घोषवाOय असणा-या ‘कृष-ई

परवडणा-या व सुलभ सेवा शेतक-यांना दे<यात येतील

�डिजटल सेवा देऊन शेतक-यांचे उ9प:न वाढ#व<याचे ‘कृष-ई’चे उ�_Eट आहे

�गत कृ#ष उपकरणे भाडेत9वावर देणे आ@ण नवीन युगातील शतेीतील अचूक 

शेतीतील एकंदर�त खचK कमी करणे, #पकांचे उ9पादन वाढवणे

शेतक-यांचे उ9प:न वाढवणे हे साRय कर<यावर यामRये भर �दला जाणार आहे.  

वा वधाKपन�दनदेखील साजरा कर�त आहे. या समहुा�या कारक7द`ची सुaवात 

9या =नJम9ताने, प�हल� ‘कृष-ई’ कD �ेह� औरंगाबाद व बारामती येथे उभार<यात येत 

, नांदेड, पुणे, दeड व सोलापूर या सहा �ठकाणी 

 

 

क� �े 

�यवसायातून भारतीय शेतीत 

#व#वध �कार�या तं6PानाLवारे 

�या उपयोगातून शेतक-यांचे �=त एकर 

‘अॅYस’�या माRयमातून, 

या सेवा दे<यासाठ& ‘कृष-ई’ 

या �यवसायाचा एक भाग 

या कंपनी�या कृ#ष उपकरणे #वभागाने महाराEFात आज ‘कृष-ई’ कD �े 

अBज डॉलसKची उलाढाल असले+या म�ह�ंा 

ई’�या �यवसायातून 

सेवा शेतक-यांना दे<यात येतील. #पकां�या संपूणK 

चे उ�_Eट आहे. या सेवांमRये 

�गत कृ#ष उपकरणे भाडेत9वावर देणे आ@ण नवीन युगातील शतेीतील अचूक 

#पकांचे उ9पादन वाढवणे व 9यातून 

 

समहुा�या कारक7द`ची सुaवात 

औरंगाबाद व बारामती येथे उभार<यात येत 

दeड व सोलापूर या सहा �ठकाणी ‘कृष-ई’ कD �े लवकरच 
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देशातील इतर राgयांमRयेह� ‘कृष-ई’ 

शेतक-यांसाठ& सवKसमावेशक सेवा उपलBध क!न दे<यात येतील

कD �ांवर वैयिOतकृत सेवांचा लाभ घेऊ

सDटर’चा आ@ण ‘कृष-ई अॅYस’चा उपयोग क! शकतील

म�ह�ंा अ!ड म�ह�ंा #ल. या कंपनी(या कृ)ष उपकरणे )वभागाचे 

�संगी Gहणाले, ‘’कृ#ष iे6ातील गंुतवणूक व तं6Pानातील ना#व:यता यांमुळे भारतात कृ#ष उ9पादन वाढले 

असले, तर� उ9पादकता आ@ण शेतीतील

आGहाला या संदभाKत मोठे काम करायचे आहे आ@ण शेती कर<या�या पkतीत बदल

मुlय9वे शेतक-यां�या उ9प:नवाढ�कड ेलi ठेवनू 9यांना 

उ:नतीसाठ& सiम बनवणे हे आमचे Rयेय आहे

#स�का पुढे 1हणाले, ‘’म�ह�ंा समहुा�या 

अस+याने आGह� आनं�दत आहोत. भारतात न�या �डिजटल युगानुसार शेती कर<याची क+पना 

ना#व:यपूणK �यावसा=यक पkतीने राब#व<यात येणार आहे

‘कृष-ई’चे Rयेय आहे. याकर�ता आ�टKmफJशअल इंटेJलज:स 

सहाnयाने शेतीतील तं6े अoधक �भावीपणे 

उ9पादकता व नफा वाढव<या�या pEट�ने परवडणार� व सहजी उपलBध होणार� �डिजटल सो+यु

पुरवणे असे ‘कृष-ई’चे =नयोजन आहे

=नमाKण कर�त आहोत व 9यांना आम�याशी जोडून घेत आहोत

‘एम अ!ड एम #ल.’(या एफईएस 4�ॅटेजी व एफएए

यांनी नमूद केले, ‘’अॅ2ोनॉमी, यां56क7करण व 

होणारा बदल �दसू लागला आहे. ‘कृष

आहेत. पीक लागवडीचा खचK, #पकांचे आरोqय आ@ण उ9पा

या शेतक-यांना दाखवून �दले आहेत. 

आहेत. तेथे आGह� शेतक-यां�या बरोबर�ने काम क!न 

दशKन 9यांना घड#वतो. ‘कृष-ई’मधून आGहाला चॅिGपयन शेतक-यांचे राEF =नमाKण कर<याकड ेवाटचाल 

करायची आहे.’’ 
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 कD �े लवकरच टYYयाटYYयाने सु! कर<यात येणार आहेत

शेतक-यांसाठ& सवKसमावेशक सेवा उपलBध क!न दे<यात येतील. शतेकर� आप+या शे

घेऊ शकतील. आम�या ‘कृष-ई’ सहाnयकांशी संपकK  साध<यासाठ& 

चा उपयोग क! शकतील.  

या कंपनी(या कृ)ष उपकरणे )वभागाचे (एफईएस) 9मुख हेमंत #स�का

कृ#ष iे6ातील गंुतवणूक व तं6Pानातील ना#व:यता यांमुळे भारतात कृ#ष उ9पादन वाढले 

तर� उ9पादकता आ@ण शेतीतील उ9प:न यां�या वाढ�साठ& अजून बराच वाव आहे

आGहाला या संदभाKत मोठे काम करायचे आहे आ@ण शेती कर<या�या पkतीत बदल

मुlय9वे शेतक-यां�या उ9प:नवाढ�कड ेलi ठेवनू 9यांना rपधाK9मक दरांमRये तं6Pान पुरवणे आ@ण 

उ:नतीसाठ& सiम बनवणे हे आमचे Rयेय आहे.’’   

म�ह�ंा समहुा�या 75 �या वधाKपन�दनी ‘कृष-ई’चा प�हला सेट

भारतात न�या �डिजटल युगानुसार शेती कर<याची क+पना 

ना#व:यपूणK �यावसा=यक पkतीने राब#व<यात येणार आहे. शेतक-यां�या आयुEयात प�रवतKन घड#व<याचे 

याकर�ता आ�टKmफJशअल इंटेJलज:स (एआय), इंटरनेट ऑफ oथqंज 

अoधक �भावीपणे #वकसीत क!न ती 9यांना उपलBध क!न देणे आ@ण वाढती 

उ9पादकता व नफा वाढव<या�या pEट�ने परवडणार� व सहजी उपलBध होणार� �डिजटल सो+यु

चे =नयोजन आहे. ‘कृष-ई’�या माRयमातून ‘म�ह�ंा’मRये आGह� शेतक-यांशी pढ संबंध 

=नमाKण कर�त आहोत व 9यांना आम�याशी जोडून घेत आहोत.’’ 

(या एफईएस 4�ॅटेजी व एफएएएस या )वभागांचे #स;नअर <हाईस 9े#सड�ट

यां56क7करण व �डिजटायझेशन या ‘कृष-ई’�या सेवांमधून शेती उ9पादनात 

ष-ई’�या माRयमातून आGह� एक लाख शतेक-यांना सु#वधा पुर#व

#पकांचे आरोqय आ@ण उ9पादकता या गोEट�ंवर प�रणाम घडवणाऱे उपाय आGह� 

. ‘कृष-ई’कड ेसRया �ा9यviके दाख#व<यासाठ&

तेथे आGह� शेतक-यां�या बरोबर�ने काम क!न अॅ2ोनॉमी व �गत यं6े यां�यामुळे झाले+या �गतीचे 

मधून आGहाला चॅिGपयन शेतक-यांचे राEF =नमाKण कर<याकडे वाटचाल 

 

 

कD �े लवकरच टYYयाटYYयाने सु! कर<यात येणार आहेत. या �ठकाणी 

शतेकर� आप+या शतेात व  या ‘कृष-ई’ 

सहाnयकांशी संपकK  साध<यासाठ& ते ‘कॉल 

9मखु हेमंत #स�का या ऐ=तहाJसक  

कृ#ष iे6ातील गंुतवणूक व तं6Pानातील ना#व:यता यांमुळे भारतात कृ#ष उ9पादन वाढले 

साठ& अजून बराच वाव आहे. ‘म�ह�ंा’मRये 

आGहाला या संदभाKत मोठे काम करायचे आहे आ@ण शेती कर<या�या पkतीत बदल घडवून आणायचे आहेत. 

तं6Pान पुरवणे आ@ण 

चा प�हला सेट कायाKि:वत होत 

भारतात न�या �डिजटल युगानुसार शेती कर<याची क+पना ‘कृष-ई’ या 

शेतक-यां�या आयुEयात प�रवतKन घड#व<याचे 

इंटरनेट ऑफ oथqंज (आयओट�) यां�या 

#वकसीत क!न ती 9यांना उपलBध क!न देणे आ@ण वाढती 

उ9पादकता व नफा वाढव<या�या pEट�ने परवडणार� व सहजी उपलBध होणार� �डिजटल सो+युश:स 9यांना 

मRये आGह� शेतक-यांशी pढ संबंध 

एस या )वभागांचे #स;नअर <हाईस 9े#सड�ट रमेश रामचं�न 

�या सेवांमधून शेती उ9पादनात 

�या माRयमातून आGह� एक लाख शतेक-यांना सु#वधा पुर#वले+या 

दकता या गोEट�ंवर प�रणाम घडवणाऱे उपाय आGह� 

ड ेसRया �ा9यviके दाख#व<यासाठ& समुारे 1 हजार Yलॉyस 

2ोनॉमी व �गत यं6े यां�यामुळे झाले+या �गतीचे 

मधून आGहाला चॅिGपयन शेतक-यांचे राEF =नमाKण कर<याकड ेवाटचाल 
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शेतीम>ये ?डिजटल युगाची सAुवात 

इंटरनेट ऑफ oथqंज (आयओट�) व आ�टKmफJशअल इ:टेJलज:स 

प�रसंrथेमRये (इकोJसrट�म) लाभ Jमळवून दे<यासाठ&

परवड<याजोqया व सुलभ पkतीने पोहोच#व<यासाठ& 

एम’ने जगभरात धोरणा9मक गंुतवणूक के

कंपनी, ‘गमाया’ ह� िrवस हायपरrपेOFल इमेज 

एनेब+ड अॅo2-आयओट�’ कंपनी यांचा समावेश आहे

‘कृष-ई #�Jसजन फाJमWग सो+यूश:स

zोनवर, उप2हांवर आ@ण शेती�या उपकरणांवर

अ+गो�रदम’तफ{  हा डटेा वाप!न सोपे व भरपूर मा�हती असलेले नकाशे बन#व<यात येतात

उपयोग शतेक-यांना व ‘अॅ2ोनॉJमrट

ठेव<यासाठ& होतो. बटाटा, �ाiे व ऊस उ9पादक शेतक-यांना लागवडीचा खचK कमी कर<यासाठ& आ@ण 

उ9पादन वाढ#व<यासाठ& या तं6Pानाचा मोठा उपयोग सRया होत आहे

‘कृष-ई’ने Jभ:न आ@ण शेतकर�-कD ��त

यामRये #पकासंबंधी स+लासेवा दे<यात येते

रोगनाशक यांचे वाrत#वक वेळेतील =नदान

‘रे:टल अ ॅप’मRये ‘एआय’ची ताकद Jमळालेले

कामकाज यांचा मागोवा घेतला जातो

मा�हती असलेले हे mकट ‘Yलग अIड Yले

आतापयWत सुमारे 2 हजार रे:टल उदयोजकांनी वापरलेले असून 9यातून

नफा यां�यात वाढ होते.  

‘कृष-ई’, ‘कृष-ई रेBटल’ आDण ‘कृष-ई ;नदान

येतात.  
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व आ�टKmफJशअल इ:टेJलज:स (एआय) यां�या सहाnयाने शेती�या 

लाभ Jमळवून दे<यासाठ&, तसेच अचूकपणे शेती कर<याची शOती शेतक-यांपयWत 

परवड<याजोqया व सुलभ पkतीने पोहोच#व<यासाठ& ‘कृष-ई’ कायK कर�ल. हे साRय कर<याकर�ता 

ने जगभरात धोरणा9मक गंुतवणूक केल� आहे. यामRये ‘रेसन’ ह� कॅनडातील �े�डिOट�ह 

ह� िrवस हायपरrपेOFल इमेज अॅनाले�टOस कंपनी आ@ण ‘कॅरनॉट

कंपनी यांचा समावेश आहे.  

फाJमWग सो+यूश:स’मRये माती, पीक आ@ण यं6े यांचा डटेा संकJलत कर<याकर�ता शेतात

उपकरणांवर #व#वध �कारचे से:सर आ@ण कॅमेरे

तफ{  हा डटेा वाप!न सोपे व भरपूर मा�हती असलेले नकाशे बन#व<यात येतात

2ोनॉJमrट’ना शेतांवर�ल कारभारावर बु#kमान यं6ां�या सहाnयाने देखरेख 

�ाiे व ऊस उ9पादक शेतक-यांना लागवडीचा खचK कमी कर<यासाठ& आ@ण 

उ9पादन वाढ#व<यासाठ& या तं6Pानाचा मोठा उपयोग सRया होत आहे.  

कD ��त पkतीने स+ला व भाड ेसेवा दे<यासाठ& तीन

दे<यात येते; तसेच सानुकूJलत व ग=तमान अशी पीक

वेळेतील =नदान आ@ण =नराकरण यांचाह� 9यात समावेश असतो

ची ताकद Jमळालेले ‘आयओट� mकट’ समा#वEट आहे. यातून उपकरणे

घेतला जातो. मो}या �माणावर उपकरणे व यं6साम2ी बाळगणा-या उLयोजकांची 

ड Yले’ rवaपाचे, वापर<यास सोपे आ@ण अ9यंत परवडणारे आहे

उदयोजकांनी वापरलेले असनू 9यातून रे:टल �यवसायाची कायKiमता व 

ई ;नदान’ ह� =त:ह� अ ॅYस ‘गूगल Yले rटोअर

 

 

�या सहाnयाने शेती�या 

तसेच अचूकपणे शेती कर<याची शOती शेतक-यांपयWत 

हे साRय कर<याकर�ता ‘एम अIड 

ह� कॅनडातील �े�डिOट�ह अनॅाले�टOस 

कॅरनॉट’ ह� भारतीय ‘एआय-

यांचा डटेा संकJलत कर<याकर�ता शेतात, 

कॅमेरे बसवले जातात. ‘एआय 

तफ{  हा डटेा वाप!न सोपे व भरपूर मा�हती असलेले नकाशे बन#व<यात येतात. या नकाशांचा 

वर�ल कारभारावर बु#kमान यं6ां�या सहाnयाने देखरेख 

�ाiे व ऊस उ9पादक शेतक-यांना लागवडीचा खचK कमी कर<यासाठ& आ@ण 

तीन अ ॅYस सु! केल� आहेत. 

अशी पीक �दनदJशKका, क7टक व 

समावेश असतो.  

यातून उपकरणे व शेतीचे 

मो}या �माणावर उपकरणे व यं6साम2ी बाळगणा-या उLयोजकांची 

वापर<यास सोपे आ@ण अ9यंत परवडणारे आहे. हे mकट 

रे:टल �यवसायाची कायKiमता व 

गूगल Yले rटोअर’व!न डाऊनलोड क!न घेता 
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‘म�ह�ंा’)वषयी : 

म�ह�ंा समहू हा 19.4 अBज डॉलसK इतक7 उलाढाल असलेला 

नवीन, समkृ मो5बJलट� सो+युश:स देऊन 2ामीण भागात समkृी आण<यास

राहणीमान वाढ#व<यास मदत करतो. 

कर�त असतो. भारतात यु�टJलट� वाहनांचे उ9पादन

iे6ातील उLयोग यांमRये या समहुाचे नाव अ2भागी आहे

कंपनी आहे. या समहुा�या अ:य �यवसायांमRये अपारंप�रक ऊजाK

इrटेट #वकसन या उLयोगांचा समावेश आ

देशांमRये 2,56,000 हून अoधक लोकांना रोजगार देतो

म�ह�ंा#वषयक अoधक मा�हती जाणून घे<यासाठ& 

फेसबुकसाठ& @MahindraRiseचे अनुसरण करा

मी?डया संपकF  : 

मोहन नायर 

�हाईस �ेJसडDट (कGयु=नकेश:स) 

म�ह�ंा अIड म�ह�ंा Jल. 

दरूRवनी : +91 22 28468510 

ईमेल : nair.mohan @mahindra.com

 

-- 

  

Mahindra & Mahindra Ltd. All rights reserved. 

अBज डॉलसK इतक7 उलाढाल असलेला अनेक कंप:यांचा समहू 

समkृ मो5बJलट� सो+युश:स देऊन 2ामीण भागात समkृी आण<यास, तसेच शहर� नाग�रकांचे 

. नवीन �यवसायांचे �यवrथापन आ@ण समाजोपयोगी काय{ह� हा समूह 

भारतात यु�टJलट� वाहनांचे उ9पादन, मा�हती तं6Pान, आoथKक सेवा

iे6ातील उLयोग यांमRये या समहुाचे नाव अ2भागी आहे. म�ह�ंा ह� जगातील सवाKत मोठ& FॅOटर उ9पादक 

या समहुा�या अ:य �यवसायांमRये अपारंप�रक ऊजाK, कृ#ष �यवसाय

इrटेट #वकसन या उLयोगांचा समावेश आहे. भारतातच मुlयालय असलेला म�ह�ंा उLयोग समहू 

हून अoधक लोकांना रोजगार देतो.  

म�ह�ंा#वषयक अoधक मा�हती जाणून घे<यासाठ& www .mahindra.com / ह� वेबसाईट पाहा

चे अनुसरण करा.  

nair.mohan @mahindra.com 

 

 

समहू आहे. हा समूह लोकांना 

तसेच शहर� नाग�रकांचे 

नवीन �यवसायांचे �यवrथापन आ@ण समाजोपयोगी काय{ह� हा समूह 

आoथKक सेवा आ@ण पयKटन rथळां�या 

म�ह�ंा ह� जगातील सवाKत मोठ& FॅOटर उ9पादक 

कृ#ष �यवसाय, लॉिजिrटOस, �रअल 

भारतातच मुlयालय असलेला म�ह�ंा उLयोग समहू 100 

ह� वेबसाईट पाहा. y#वटर व 


