राज्य ई गव्हननन्स कायनक्रम( 100 % राज्य पुरस्कृत)(कृषी आयुक्तालय स्तर )
महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषष षिभागामध्ये माषहती तंत्रज्ञानाचा िापर केला जातो. माषहती तंत्रज्ञान
षिषयक कायनिाही राज्य ई गव्हननन्स कायनक्रम (100 % राज्य पुरस्कृत) अंतगनत राबषिली जाते. कृषी
षिद्यापीठातील शास्त्रज्ञांचे संदेश, हिामानाचा अंदाज, कीड ि रोग यािरील उपाययोजना इ बाबत ची
माषहती शेतकयांना कृषी षिभागाच्या षिषिध आज्ञािल्या, िेब पोर्न ल, मोबाईल अँप्लीकेशन,र्ोल फ्री क्रमांक,
फेसबुक, यु र्यूब, blog spot याद्वारे प्राप्त होत आहे . षिभागासाठी निीन आज्ञािली षिकषसत करणे तयांची
दे खभाल करणे, इंर्रनेर् सुषिधा ि सायबर षसक्युषरर्ी साठी आिश्यक कायनिाही करणे तसेच सँर्ेलाईर् ि
ड्रोन तंत्रज्ञानाचा कृषी क्षेत्रात िापर करणे या प्रमुख उषिष्ट्र्ांसाठी कृषी आयुक्तालय स्तर, कृषी षिभाग, पुणे
या कायान्न्ित यंत्रणेमाफनत संपण
ू न महाराष्ट्र राज्यात सदर योजना राबषिली जाते.
महाअॅग्रीर्े क:

•

आधुषनक तंत्रज्ञानाचा अषधकतम िापर करुन षिशेषत: सॅर्ेलाईर् इमेजजग ि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या
सहाय्यानेषपकषनहाय क्षेत्राची अचूकगणना करणे, लागिड केलेल्या षपकांचे आरोग्य सिेक्षण करणे ,
षपकांचे काढणी- परृात येणाऱ्या उतपादनाचे अनुमानकाढणे आषण प्रकल्पांतगनत षिकषसत केलेल्या
षिषिध संगणकीय प्रणाली परस्परांना जोडू न माषहती एकत्रीकरणाद्वारे शेतक-यांसाठी अचूक सल्ला ि
मागनदशनन करणारे एकान्तमक संगणकीय ि मोबाईल अॅप्लीकेशन प्रणाली तयार करणे हे या प्रकल्पाचे
प्रमुख उिेश आहे त.

•

MRSAC ,नागपूर िNRSC, है द्राबाद यांच्या सहकायाने कृषष षिभागाने महाअॅग्रीर्े क हा प्रकल्प २०१९
मध्ये कायान्न्ित केला आहे .

•

पषत्रका ,CROPSAP ,MAHARAIN या आज्ञािाल्यांचे integration करण्यात आले आहे .

एमषकसान एस एम एस सेिा:


कृषष षिषयक हिामान सल्लागारपीर् ,अषतिृष्ट्र्ी चक्रीिादळ ,षकडरोगांचा प्रादु भाि ,बाजारभाि इ,
बाबत षिशेष सल्ला नोंदणीकृत शेतक.यांना मोफत दे ण्यात येतो .



राज्यातील एकूण १३२ लाख शेतकयापैकी नोंदणीकृत असलेल्या शेतक-यांची संख्या 66.4९
लाख(५०%)



महाराष्ट्र राज्य देशपातळीिर प्रथम क्रमांकािर आहे

अ क्र.

सल्ला पाठषिण्याचा कालािधी

सल्ला सख्या

संदेश संख्या

१

१ एषप्रल २०१९ ते ३१ माचन २०२०

१५१६

७.०५ कोर्ी

२

१ एषप्रल २०२० ते ३१ माचन २०२१

९३२

५.९१ कोर्ी

षकसान कॉल सेंर्र - र्ोल फ्री क्रमांक-1800 180 1551


सुरुिात 21 जानेिारी 2004



केंद्र शासनकडू न सदर सेिा इफको षकसान या कंपनीमाफनत महाराष्ट्र राज्यासाठी सुरु आहे .



महाराष्ट्र् आषण गोआ चे ऑषफस पुणे इथे कायनरत आहे ,65 कमनचारी कायनरत



एकूण िषनभरात(2020-21) 8,55,000 फोन शेतकऱ्यानं कडू न पूणन महाराष्ट्रतुन येऊन गेलेत,
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शेतकऱयांचे प्रश्न -हिामान अंदाज,सरकारी योजना,बाजार भाि,पीक,कीड आषण रोग व्यिस्थापन,
षपकांच्या जाती,खत आषण पाणी व्यिस्थापन तण षनयंत्रण,फळं बहार व्यिस्थापन,शेती मधील
आधुषनक तंत्र ज्ञान या बिल माषहती षदली जातंय.



कमनचाऱयांना षडपार्न मेंर् ऑफ अग्रीकल्चर,ATMA आषण कृषी षिद्यापीठ माफनत िेळोिेळी हं गामी
प्रषशक्ष पण षदली जातंय

र्ोल फ्री कॉल सेंर्र:
राज्य कृषष षिभागाची शेतक-यांसाठी र्ोल फ्री क्रमांक .१८०० २३३ ४०००सेिा कायान्न्ित.या
सेिव्े दारे शेतक-यांना खते ,षबयाणे ,षकर्कनाशके यांचे पुरिठा ि तक्रारीबाबतचे षनराकरण मोफतकरण्यात
येते, तसेच कृषषषिषयक मागनदशननही मोफत करण्यात येते.र्ोल फ्री कॉल सेंर्र चेसंषनयंत्रण कृषी
आयुक्तालय माफनत केले जाते

महाषडबीर्ी पोर्न ल
महाराष्ट्र शासन कृषष षिभागामाफनत शेतक-यांच्या प्रगतीसाठी षिषिध योजना राबषिल्या जातात. सदर
योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कृषष षिभागामाफनत महाडीबीर्ी (MahaDBT) ही संगणकीय ऑनलाईन प्रणाली
षिकषसत करण्यात आलेली आहे. शेतक-यांसाठी खालील योजना DBT ततिािर राबषिण्यात येत आहेत.
योजनेच्या लाभाची रक्कम तयांचे बॅक खातयािर िगन करण्यात येते. यासाठी

महाषडबीर्ी पोर्न लिर

https://mahadbtmahait.gov.in/ शेतकरी य़ोजना या सदराखाली जाऊन खालीलप्रमाणे षदलेल्या षिषिध
लाभाच्या घर्कांसाठी शेतकरी अजन करु शकतात. यासाठी शेतक-यांनी जिळच्या सामूषहक सुषिधा केंद्र जकिा
महासेतू केंद्रािर जाऊन नोंदणी करुन इच्छु क लाभाच्या घर्कासाठी अजन करु शकतात. पोर्न लिर प्राप्त
झालेल्या अजाची कृषष षिभागामाफनत संगणकीय सोडत काढण्यात येते ि सोडती मध्ये षनिड झालेल्या शेतकयांना लघुसंदेशाद्वारे पुिस
न ूचना षदली जाते. यानंतर शेतक-यांनी आिश्यक कागदपत्रे पोर्न लिर अपलोड करािी
लागतात. शेतक-यांनाकडू न सादर केलेल्या कागदपत्राची छाननी कृषष षिभागामाफनत करण्यात येऊन छाननी
मध्ये पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांना पुिस
न ंमती षदली जाते. पुिस
न ंमती षदल्यानंतर शेतक-यांनी घर्कांची खरे दी
करुन खरे दीची दे यके तसेच आिश्यक कागदपत्रे पोर्न लिर अपलोड करािे लागतात.
शेतक-यांना सामुहीक सुषिधा केंद्रे जकिा महासेतू या षठकाणी जाऊन कागदपत्रे अपलोड करणे काही
कारणामुळे शक्य होत नाही यासाठी शेतक-यांची गैरसोय दूर व्हािी म्हणून कृषष षिभागाने शेतक-यांच्या सोई
कषरता MahaDBT Farmer नािाचे Android Application उपलब्ध करुन षदले आहे . सदर अॅप्लीकेशन
शेतक-यांनी गुगल प्लेस्र्ोअर िरुन डाऊनलोड करुन यायािे. तयामुळे मुळ कागदपत्रे सामुषहक सुषिधा केंद्रे ि
महासेतू केंद्राकडे अथिा कृषष षिभागाकडे सादर करण्याची आिश्यकता नाही.
१) िैयन्क्तक लाभाथी/ शेतकरी यांच्या करीता योजनाअ.क्र योजनेचे नाि
१

राष्ट्रीय

अन्न

योजने अंतगनत लाभाच्या बाबी
सुरक्षा

अषभयान षपकषनहाय आधाषरत जसचन साधने सुषिधा ि यंत्र ि औजारे

(तृणधान्य, भरडधान्य, कडधान्य, यासाठी लाभ षदला जातो. उदा. इलेक्रीक मोर्ार, षडझेल
गळीतधान्य, भात, कापूस, ऊस)

इंषजन, पीव्हीसी पाईप्स, पेरणी यंत्र, बीबीएफ पेरणी यंत्र, मळणी
यंत्र, तसेच षबयाणे, षपक संरक्षण औषधे, सुक्ष्म मुलद्रव्ये इ.
घर्कांना लाभ षदला जातो.

२

कृषष यांषत्रकीकरण उप-अषभयान षिषिध यंत्र/े औजारे घर्कांकरीता षिषिध लाभ षदला जातो. उदा.
(Farm Submission)

३

रोर्ाव्हे र्र, रॅक्र्र, पॉिर षर्लर, नांगर, पेरणी यंत्र, BBF पेरणी

राज्य पुरस्कृत कृषष यांषत्रकीकरण यंत्र, मळणी यंत्र, प्लॅर्र, षरझर, पॉिर षिडर, स्प्रेअसन, षरपर ि
योजना
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इतर यंत्र.

४

राष्ट्रीय कृषष षिकास योजनेंतगनत
कृषष यांषत्रकीकरण

५

एकान्तमक

फलोतपादन

षिकास रॅक्र्र, पॉिर षर्लर, हषरतगृह, शेडनेर्, कांदाचाळ, शेततळे

अषभयान

अस्तरीकरण, प्लॅन्स्र्क मल्ल्चग, क्षेत्रषिस्तार घर्क, षपक संरक्षण
उपकरणे, काढणी परृात व्यिस्थापन (पॅक हाऊस, शीतगृह,
षरफर व्हॅ न, षफरते षिक्री केंद्र ि इ.) जुन्या फळबागांचे पुन:जीिन,
आळं बी उतपादन ि नसनरी.

६

प्रधानमंत्री कृषष जसचन योजना जठबक ि तुषार जसचन संच साधनांचा लाभ दे ण्यात येतो.
(PMKSY)

७

SC/ST शेतक-यांसाठी िैयन्क्तक या योजनेंतगनत निीन षिहीर बांधकाम, जुनी षिषहर दु रुस्ती,
लाभाच्या योजना

इनिेल बोजरग, पंपसंच, िीज जोडणी आकार, शेततळाचे

१) षबरसा मुंडा कृषष क्रांती प्लॅन्स्र्क अस्तरीकरण, सूक्ष्मजसचन संच (षठबक ि तुषार), सोलर
योजना

पंप

२) डॉ.बाबासाहे ब

आंबड
े कर

कृषष स्िािलंबन योजना
२) शेतकरी गर्/ शेतकरी कंपनी/शेतकरी संघ साठी कृषष षिभागाच्या योजना
अ.क्र
१

२

योजनेचे नाि
कृषष

योजने अंतगनत लाभाच्या बाबी

यांषत्रकीकरण षिषिध यंत्र/े औजारे घर्कांकरीता षिषिध लाभ षदला जातो. उदा.

उपअषभयान (कृषष औजारे

रोर्ाव्हे र्र, रॅक्र्र, पॉिर षर्लर, नांगर, पेरणी यंत्र, BBF पेरणी यंत्र,

बॅक स्थापना)

मळणी यंत्र, प्लॅर्र, षरझर, पॉिर षिडर, स्प्रेअसन षरपर ि इतर यंत्र

एकान्तमक

फलोतपादन पॉलीहाऊस, शेडनेर्, हषरतगृह, प्लॅन्स्र्क मल्ल्चग, आषळबी

षिकास अषभयान

उतपादन, प्राथषमक प्रषक्रया केंद्र. नसनरी, काढणी परृात व्यिस्थापन
(कांदाचाळ, रे फरव्हॅन इ.)



शेतक-यांना तसेच षिभागाच्या अषधकारी ि कमनचारी यांना पोर्न ल User friendly होण्याच्या दृष्ट्र्ीने
खालील महत्त्िपुणन बदल करण्यात आले असून पोर्न ल अद्याित करण्याचे काम सरु आहे .



सोडतीमध्ये षनिड झालेल्या शेतक-यांना डॉक्युमेर् ि ईन्व्हाईस upload करण्साठई MahaDBT
Farmer नािाचे मोबाईल अॅप उपलब्ध करुन षदलेले आहे .



डॉक्युमेर् अपलोड करणेसाठी आता िेळेचे बंधन लािण्यात आले असून १० षदिसाचा कालािधी
करण्यात आला आहे . तसेच Invoice अपलोड करणेसाठी ३० षदिसाचा कालािधी केला आहे.
सदर कालािधीत शेतक-यांनी Document upload न केल्यास Auto delete होईल.



अजन करताना बॅक खाते क्रमांक चुकीचा र्ाकल्यास शेतक-याला स्ित:च्या लॉगीनमधून Edit करता
येईल.



शेतक-यांना अजन करताना Non Aadhar Profile मधून लॉर्री लागली असल्यास शेतकरी
स्ित:च्या लॉगीन मधून आधार नंबर अपडे र् करुन यायािे ि प्राधान्याने आधार बेस्ड प्रोफाईला
प्राधान्य द्यािे.



मागील ७ िषात शेतकरी ठराषिक Survey number िर लाभ घेतला असल्यास तयांची पडताळणी
करणेसाठी मागील ७ िषाचा Legacy Data पोर्न लिर उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
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शे्तक-यांना लॉर्रीमध्ये षनिड झाल्याचे, कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी, ईन्व्हाईस अपलोड
करण्यासाठी तसेच अजन रि झालेबाबत एस.एम.एस पाठषिण्यात येत आहे .



शेतक-यांनी षिषहत मुदतीमध्ये डॉक्युमेर् अपलोड न केल्यास तयांचा अजन रि झाल्यािर प्रषतक्षा
यादीतील शेतक-यांची षनिड करण्यात येत आहे .
नोव्हें बर २०२१ अखेर पोर्न ल िर १८ लाख पेक्षा अषधक शेतक-यांनी नोंदणी केली असून आतापयंत

४४ लाखापेक्षा अषधक लाभाच्या घर्कांसाठी अजन प्राप्त आहे त. कृषष षिभागाच्या सन

२०२१-२२ अंतगनत

षिषिध योजनाकरीता महाषडबीर्ी पोर्न लिर ऑनलाईन अजन न्स्िकारण्याची प्रषक्रया २४ तास सुरु असते. तरी
सिन शेतकरी बांधिाना पोर्न लिरील षिषिध योजनांचा लाभ घेण्याकषरता पोर्न लिर नोंदणी करुन अजन
करण्याचे कृषष षिभागामाफनत आिाहन करण्यात येत आहे .

यु ट्यूब चँनल
कृषी षिभागाचे शेतकरी शेतीशाळा या नािाचे स्ितंत्र यु ट्यूब चँनल सुरु आहे . तयािर खरीप हं गामाच्या
पूिन तयारीसाठी आिश्यक सिन तांषत्रक माषहतीच्या षचत्रषफती उपलब्ध करून दे ण्यात येतात. या व्यषतषरक्त
सोयबीन षबयाणे उगिण क्षमता तपासणी बाबत ची षचत्रषफत, बांधािर खाते उपलब्ध करून देणे बाबतची
माषहती कृषी षिभागाने यु ट्यूबिर उपलब्ध करून दे ण्यात येतात.

कृषष षिषयक Blogspot आषण Autoreply ची सुषिधा
 कृषष षिभागाने कृषष षिषयक योजनांच्या अद्याित माषहतीसाठी Blogspot तयार करण्यात आला आहे.
 सदर BlogSpot ची जलक krushi-vibhag.blogspot.com आहे .
 कृषष षिषयक योजनामध्ये योजनेची व्याप्ती, लाभाथी षनकष, अनुदान ि अजन कुठे करािा याबाबत माषहती
दे ण्यात आली आहे.
 कृषष षिभागाच्या जिळपास २७ योजनांचा समािेश केला असून तयात कृषष षिभाग ि षजल्हा पषरषद
यांच्यामाफनत राषबिण्यात येणा-या योजनांचाही समािेश करण्यात आला आहे ि षिषिध योजनांची
सषिस्तर माषहती दे ण्यात आली आहे .
 कृषष षिभाग Whats app number - 8010550780
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 कृषष षिषयक योजनांची माषहती षमळिण्यासाठी 8010550780 या Whatsapp क्रमांकािर नमस्कार
जकिा Hello हा शब्द र्ाईप करुन पाठिल्यास आपणास स्िागत संदेश प्राप्त होतो.
 यामध्ये कृषष षिभागाच्या प्रचषलत योजनाबाबत संषक्षप्त शब्द षदले आहेत.
उदा. Well, Mech, Hort इतयादी र्ाईप करुन िरील क्रमांकािर पाठिल्यास आपणास पाषहजे
असण्या-या योजनेची माषहती उपलब्ध होते.


महाकृषी मोबाईल ॲन्प्लकेशन ि िेब पोर्न ल - (URL - http://krishi-helpdesk.com/krishibackend/user/login)- कृषष षिभागातील क्षेषत्रय अषधकारी आषण संबषं धत क्षेत्रातील भाग
धारकांसाठी एकच व्यासपीठ तयार करणे हे कृषी षिभागाचे ध्येय असून षिभागाने महाकृषी
व्यासपीठाचे षिकसन हाती घेतले आहे . महाकृषी मोबाईल ॲन्प्लकेशन ि िेब पोर्न ल हे क्षेत्रीय
स्तरािरील अषधकारी/कमनचारी यांच्या कामाची ि एकंदरीत कृषष षिषयक माषहती संकषलत
करण्यासाठी षिकषसत करण्यात येत असून या प्लॅर्फॉमन द्वारे कृषी स्थान पदानुक्रम षडषजर्ल केली
जाते म्हणजे षिभाग, षजल्हा, उपषिभाग, तालुका, मंडळ, सजा, गाि आषण तयाचप्रमाणे प्रतयेक
षठकाणचे संबषं धत क्षेत्र अषधकारी ऑन बोडन केले जात आहे त म्हणजे कृषी आयुक्तालय ते कृषष
सहाय्यक पयंतच्या षिषिध क्षेत्रीय स्तरािरील षक्रयाकलाप (Activities) व्यिन्स्थत करण्यास तसेच
तयांच्या सेिांच्या िापरासाठी इतर कोणतयाही संबषं धत षिद्यमान अनुप्रयोगासह एकषत्रत करण्यास
सक्षम करे ल.

महाकृषी ॲन्प्लकेशन मध्ये समाषिष्ट्र् असलेली मॉड्यूल.
१) ऑषफससन मॅजपग

५) उतपादक षितरक नोंदणी

2) लोकेशन मॅजपग

६) प्रषशक्षण मॉड्यूल

३) ऑचनडन मॅजपग

७) कृषी षिकास आराखडा

४) शेतीशाळा
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क्रॉपसॅप


(URL - cropsap.maharashtra.gov.in) हे िेब पोर्न ल ि मोबाईल अॅप्लीकेशन असून शेतक-यांना
िेब पोर्न ल िर षपक षनहाय, षजल्हाषनहाय षकड रोग पातळी ि व्यिस्थापनाचे सल्ले (advisory)
िेळोिेळी Publish केले जातात.



षपकािरील षकड अथिा रोग सिेक्षण ि सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) अंतगनत षपकाचे सिेक्षण करुन षकड
अथिा रोगांच्या प्रादु भािाबाबत शेतक-यांना उपाय योजना ि सल्ला मोबाईलिर एसएमएसद्वारे
पाठषिला जातो, तयासाठी केंद्र पुरस्कृत षकसान एसएमएस सेिच
े ा िापर केला जात आहे .

क्रॉपिॉच 

(URL - cropwatch.maharashtra.gov.in/cis/Login.jsp) शेतकरी /कृषष षिभागातील कायनरत
यंत्रणेसाठी तालुकाषनहाय, षजल्हा षनहाय, षिभाग षनहाय षपक पेरणी अहिाल उपलब्ध आहे त.
सदर अहिाल दर आठिड्याला अपडे र् करण्यात येतो.



हं गामातील आठिडाषनहाय षपक लागिडीखालील क्षेत्राची ऑनलाईन माषहतीसाठी ही प्रणाली
िापरली जाते. यामध्ये कृषष षिभागामाफनत तालुकाषनहाय लागिड क्षेत्राची माषहती/आकडे िारी
संकषलत केली जाते. तयानुसार षजल्हा/तालुका/षिभाग/राज्य षनहाय षपक षनहाय लागिडीचे क्षेत्र,
मागील िषन ि सरासरी तुलनातमक आकडे िारी अहिाल संकेतस्थळािर उपलब्ध आहे त.
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पजनन्यमापन आषण षिश्लेषण - (maharain.maharashtra.gov.in )


सदरचा प्रकल्प हा एसएमएसद्वारे दै नंषदन पािसाची आकडे िारी संकषलत करून जनतेला माषहती
उपलब्ध करून दे ण्यासाठी असून यामध्ये राज्यातील २०६५ महसूल मंडळांची पजनन्यषिषयक नोंदी
तथा सरासरी ि मागील िषाची तुलनातमक माषहती पाहता येते. प्रतयेक महसूल मंडळात
पजनन्यमापक यंत्र बसषिले असून राज्यातील २०६५ राजस्ि मंडळ अषधकारी पािसाची नोंद घेऊन
एमएसद्वारे माषहती पाठषितात.



सन १९९७ पासूनची अद्याित माषहती

maharain.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

ऑनलाईन उपलब्ध असून ती तुलनातमक स्िरुपात भौगोषलक माषहती प्रणाली नकाशाद्वारे (GIS
maps) राज्य, षजल्हा ि तालुकाषनहाय उपलब्ध आहे . षिभागषनहाय राज्याचा नकाशा ि मंडळ
षनहाय सिन षजल््ांच्या नकाशाद्वारे पािसाच्या तीव्रतेनुसार िेगिेगळ्या रं गषनदे शकाप्रमाणे माषहती
षमळते.


महारे न पोर्न लिरील माषहती स्र्े र् डार्ा बँक पोर्न लिर (https://mahasdb.maharashtra.gov.in)
सुध्दा उपलब्ध आहे .



पजनन्यमापन ि षिश्लेषण या प्रणालीस Skoch Order of Merit 2014 पाषरतोषषक दे िन
ू गौरषिण्यात
आले आहे त.

ई-परिाना:- कृषष षनषिष्ट्ठा परिाना व्यिस्थापन


षबयाणे, खते ि षकर्कनाशके या कृषष षनषिष्ट्ठाची षिक्री ि उतपादन करण्यासाठी लागणारा परिाना
सदर प्रणालीद्वारे ऑनलाईन प्राप्त होतो. तसेच यामध्ये प्रामुख्याने परिाना व्यिस्थापन, षनषिष्ट्ठा
तपषशल ि षिक्री अहिाल याबाबत माषहती आहे. षनषिष्ट्ठा व्यिस्थापन कायनिाही अंतगनत नमुने
काढण्यासाठी - ई-इन्सपेक्र्र ि नमुने तपासण्यासाठी - ई-लॅब या प्रणाली षिकषसत करण्यात येत
आहे त.



ई-परिाना प्रणालीस Skoch Order of Merit 2013 आषण 2014, PSU पाषरतोषषक 2014, राज्य
ई-गव्हननन्स पाषरतोषषक 2013, ई महाराष्ट्र पाषरतोषषक 2013 आषण ई-इंषडया पाषरतोषषक 2012
यांनी गौरषिण्यात आलेले आहे त. राष्ट्रीय उपअषभयान प्रकल्पांतागनत राज्याची ई-परिाना प्रणाली
दे शभर िापरासाठी षनिडण्यात आलेली आहे .



सदर सुषिधा आपले सरकार पोर्न लिर उपलब्ध आहे .
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