ेस रलज

‘महंा’ने
ने महाराात सु केल ‘कृष-ई’ क े
•

‘कृष-ई’ या महंाया नया
या ‘फाJमWग अॅज अ सिहKस’ (एफएएएस) यवसायात
यवसाया ून भारतीय शेतीत
डिजटल युग सु!.

•

#पकांसाठ& व पीक हं गामातील
तील #व#वध टYYयांसाठ& सानुकूJलत अशा #व#वध कारया तं6PानाLवारे
चाल#वले+या सेवा शेतक-यांना होणार उपलBध.

•

अॅ2ोनॉमी, यां56क7करण व डिजटायझे
डिजटा
शन यांया सामZयाKया
या उपयोगातून शेतक-यांचे =त एकर
उ9प:न वाढ#व<याचे य9न.

•

‘कृष-ई’, ‘कृष-ई =नदान’ आ@ण ‘कृष-ई रे :टल’ या शेतक-यांसाठ&या तीन ‘अॅ
‘ Yस’या माRयमातून,
अॅ2ोनॉमी, यं6े व उपकरणांची भाडेत9वावर उपलBधता व डिजटायझेशन या सेवा दे <यासाठ& ‘कृष-ई’
कDांचा पहला सेट महाराEFात कायाKि:वत.

मुंबई, 2 ऑटोबर : ‘महंा’या नया
न
‘फाJमWग अॅज अ सिहKस’ (एफएएएस) या यवसायाचा एक भाग
Gहणून, महंा अIड महंा Jल. या कंपनीया कृ #ष उपकरणे #वभागाने महाराEFात आज ‘कृष-ई’ कDे
कायाKि:वत केल. महंा अIड महंा Jल.
Jल ह 19.4 अBज डॉलसKची उलाढाल असले+या महंा
उLयोगसम
गसमह
ु ातील एक मख
ु कं पनी आहे .
‘‘एOसपटK तं6, नवीन उपाय, परणाम दशK#वते’’, असे घोषवाOय असणा-या ‘कृष-ई
ई’या यवसायातून
तं6PानाLवारे चालणा-या गत, परवडणा-या व सुलभ सेवा शेतक-यांना दे <यात येतील.
ील #पकांया संपूणK
हं गामात डिजटल सेवा दे ऊन शेतक-यांचे उ9प:न वाढ#व<याचे ‘कृष-ई’चे
चे उ_Eट आहे . या सेवांमRये
अॅ2ोनॉमी#वषयक स+ला, गत कृ#ष उपकरणे भाडेत9वावर दे णे आ@ण नवीन युगातील शेतीतील अचूक
उपाययोजना यांचा समावेश आहे . शेतीतील एकंदरत खचK कमी करणे, #पकांचे उ9पादन वाढवणे व 9यातून
शेतक-यांचे उ9प:न वाढवणे हे साRय कर<यावर यामRये भर दला जाणार आहे .
आज महंा समूह आपला 75वा
वा वधाKपनदनदे
नदन खील साजरा करत आहे . या समह
ु ाया कारक7द`ची सुaवात
महाराEFातून झाल होती. 9या =नJम9ताने, पहल ‘कृष-ई’ कDे ह औरं गाबाद व बारामती येथे उभार<यात ये त
आहे त. महाराEFातील जालना, वधाK, नांदेड, पुणे, दeड व सोलापूर या सहा ठकाणी ‘कृष-ई’ कDे लवकरच
कायाKि:वत होतील.
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दे शातील इतर राgयांमRयेह ‘कृष-ई’ कDे लवकरच टYYयाटYYयाने सु! कर<यात ये णार आहे त. या ठकाणी
शेतक-यांसाठ& सवKसमावेशक सेवा उपलBध क!न दे <यात येतील.
ील शेतकर आप+या शेतात व या ‘कृष-ई’
कDांवर वैयिOतकृत सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. आमया ‘कृष-ई’ सहाnयकांशी संपकK साध<यासाठ& ते ‘कॉल
सDटर’चा आ@ण ‘कृष-ई अॅYस’चा
चा उपयोग क! शकतील.
शकतील
महंा अ!ड महंा #ल. या कंपनी(या कृ)ष उपकरणे )वभागाचे (एफईएस) 9मख
ु हेमंत #सका या ऐ=तहाJसक
संगी Gहणाले, ‘’क
कृ#ष iे6ातील गुंतवणूक व तं6Pानातील ना#व:यता यांमुळे भारतात कृ #ष उ9पादन वाढले
असले, तर उ9पादकता आ@ण शेतीतील उ9प:न यांया वाढसाठ&
साठ& अजन
ू बराच वाव आहे. ‘महंा’मRये
आGहाला या संदभाKत मोठे काम करायचे आहे आ@ण शेती कर<याया पkतीत बदल घडवून आणायचे आहे त.
मुlय9वे शेतक-यांया उ9प:नवाढकडे लi ठे वन
ू 9यांना rपधाK9मक दरांमRये तं6Pान पुरवणे आ@ण
उ:नतीसाठ& सiम बनवणे हे आमचे Rये य आहे.’’
#सका पुढे 1हणाले, ‘’महं
महंा समह
चा पहला सेट कायाKि:वत होत
ु ाया 75 या वधाKपनदनी ‘कृष-ई’चा
अस+याने आGह आनंदत आहोत. भारतात नया डिजटल युगानुसार शेती कर<याची क+पना ‘कृष-ई’ या
ना#व:यपण
ू K यावसा=यक पkतीने राब#व<यात येणार आहे. शेतक-यांया आयुEयात परवतKन घड#व<याचे
‘कृष-ई’चे Rयेय आहे . याकरता आटK mफJशअल इंटेJलज:स (एआय), इंटरनेट ऑफ oथqं ज (आयओट) यांया
सहाnयाने शेतीतील तं6े अoधक भावीपणे #वकसीत क!न ती 9यांना उपलBध क!न दे णे आ@ण वाढती
उ9पादकता व नफा वाढव<याया pEटने परवडणार व सहजी उपलBध होणार डिजटल सो+युश:स 9यांना
परु वणे असे ‘कृष-ई’चे
चे =नयोजन आहे. ‘कृष-ई’या माRयमातून ‘महंा’मRये
मRये आGह शेतक-यांशी pढ संबंध
=नमाKण करत आहोत व 9यांना आमयाशी जोडू न घेत आहोत.’’
आहोत
‘एम अ!ड एम #ल.’(या
(या एफईएस 4ॅ टेजी व एफएए
एफएएएस
एस या )वभागांचे #स;नअर <हाईस 9े#सडट रमेश रामचंन
यांनी नमूद केले, ‘’अॅ2ोनॉमी, यां56क7करण व डिजटायझेशन या ‘कृष-ई’या
या सेवांमधन
ू शेती उ9पादनात
होणारा बदल दसू लागला आहे . ‘कृष-ई’या
ष या माRयमातून आGह एक लाख शेतक-यांना स#ु वधा पुर#वले
#व +या
आहे त. पीक लागवडीचा खचK, #पकांचे आरोqय आ@ण उ9पादकता
उ9पादकता या गोEटंवर परणाम घडवणाऱे उपाय आGह
या शेतक-यांना दाखवन
डे सRया ा9यviके दाख#व<यासाठ& सम
ू दले आहेत. ‘कृष-ई’कडे
ु ारे 1 हजार Yलॉyस
आहे त. तेथे आGह शेतक-यांया बरोबरने काम क!न अॅ2ोनॉमी
2ोनॉमी व गत यं6े यांयामुळे झाले+या गतीचे
दशKन 9यांना घड#वतो. ‘कृष-ई’मध
मधन
ू आGहाला चॅिGपयन शेतक-यांचे राEF =नमाKण कर<याकडे वाटचाल
करायची आहे .’’
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शेतीम>ये ?डिजटल युगाची सA
ु वात
इंटरनेट ऑफ oथqं ज (आयओट) व आटK mफJशअल इ:टे Jलज:स (एआय) यांया
या सहाnयाने शेतीया
परसंrथेमRये (इकोJसrटम) लाभ Jमळवून दे <यासाठ&,
यासाठ& तसेच अचूकपणे शेती कर<याची शOती शेतक-यांपयWत
परवड<याजोqया व सुलभ पkतीने पोहोच#व<यासाठ& ‘कृष-ई’ कायK करल. हे साRय कर<याकरता ‘एम अIड
एम’ने
ने जगभरात धोरणा9मक गंुतवणूक केल आहे . यामRये ‘रे सन’ ह कॅनडातील ेडिOटह अॅनालेटOस
कंपनी, ‘गमाया’ ह िrवस हायपरrपेOFल इमेज अॅनालेटOस कंपनी आ@ण ‘क
कॅरनॉट’
रनॉट ह भारतीय ‘एआयएनेब+ड अॅo2-आयओट’ कंपनी यांचा समावेश आहे .
‘कृष-ई #Jसजन फाJमWग सो+यूश:स’मRये
:स
माती, पीक आ@ण यं6े यांचा डेटा संकJलत कर<याकरता शेतात,
ात
zोनवर, उप2हांवर आ@ण शेतीया उपकरणांवर #व#वध कारचे से:सर आ@ण कॅ मेरे बसवले जातात. ‘एआय
अ+गोरदम’तफ
तफ{ हा डेटा वाप!न सोपे व भरपूर माहती असलेले नकाशे बन#व<यात येतात
ात. या नकाशांचा
उपयोग शेतक-यांना व ‘अॅ2ोनॉJमrट’ना
2ोनॉJमrट
शेतांवरल
वरल कारभारावर बु#kमान यं6ांया सहाnयाने दे खरे ख
ठे व<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-क
कDत पkतीने स+ला व भाडे सेवा दे <यासाठ& तीन अॅYस सु! केल आहे त.
यामRये #पकासंबंधी स+लासेवा दे <यात येत;े तसेच सानुकूJलत व ग=तमान अशी पीक दनदJशKका, क7टक व
रोगनाशक यांचे वाrत#वक वेळेतील =नदान आ@ण =नराकरण यांचाह 9यात समावेश असतो.
असतो
‘रे :टल अप
ॅ ’मRये ‘एआय’ची
ची ताकद Jमळालेले ‘आयओट mकट’ समा#वEट आहे . यातून उपकरणे व शेतीचे
कामकाज यांचा मागोवा घेतला जातो
जातो. मो}या माणावर उपकरणे व यं6साम2ी बाळगणा-या उLयोजकांची
माहती असलेले हे mकट ‘Yलग अIड Yले’ rवaपाचे, वापर<यास सोपे आ@ण अ9यंत परवडणारे आहे. हे mकट
आतापयWत सम
ु ारे 2 हजार रे :टल उदयोजकांनी वापरलेले असन
ू 9यातून रे :टल यवसायाची कायKiमता व
नफा यांयात वाढ होते.
‘कृष-ई’, ‘कृष-ई रे Bटल’ आDण ‘कृष-ई
ई ;नदान’
;नदान ह =त:ह अॅYस ‘ग
गूगल Yले rटोअर
rटोअर’व!न डाऊनलोड क!न घेता
येतात.
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‘महंा’)वषयी :
महंा समह
ू हा 19.4 अBज डॉलसK इतक7 उलाढाल असलेला अनेक कंप:यांचा समह
ू आहे . हा समूह लोकांना
नवीन, समk
आण<यास तसेच शहर नागरकांचे
ृ मो5बJलट सो+युश:स दे ऊन 2ामीण भागात समk
ृ ी आण<यास,
राहणीमान वाढ#व<यास मदत करतो.. नवीन यवसायांचे यवrथापन आ@ण समाजोपयोगी काय{ह हा समूह
करत असतो. भारतात युटJलट वाहनांचे उ9पादन,
उ9पादन माहती तं6Pान, आoथKक सेवा आ@ण पयKटन rथळांया
iे6ातील उLयोग यांमRये या समह
ु ाचे नाव अ2भागी आहे . महंा ह जगातील सवाKत मोठ& Fॅ Oटर उ9पादक
कंपनी आहे . या समह
यवसाय लॉिजिrटOस, रअल
ु ाया अ:य यवसायांमRये अपारं परक ऊजाK, कृ#ष यवसाय,
इrटे ट #वकसन या उLयोगांचा समावेश आहे
आ . भारतातच मुlयालय असलेला महंा उLयोग समह
ू 100
दे शांमRये 2,56,000 हू न अoधक लोकांना रोजगार दे तोो.
महंा#वषयक अoधक माहती जाणन
पाहा y#वटर व
ू घे <यासाठ& www .mahindra.com / ह वेबसाईट पाहा.
फेसबक
चे अनुसरण करा
करा.
ु साठ& @MahindraRiseचे
मी?डया संपकF :
मोहन नायर
हाईस ेJसडDट (कGयु=नकेश:स)
महंा अIड महंा Jल.
दरू Rवनी : +91 22 28468510
ईमेल : nair.mohan @mahindra.com
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