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राज्य ई गव्हननन्स कायनक्रम ( 100 % राज्य परुस्कृत)(कृषी  आयकु्तालय स्तर ) 

 
योजनेचा उदे्दश :                                                 
 कृषष  षिभागाच्या कामाकाजामधील संगणकीकरण 
 कृषष तंत्रज्ञानचा षिस्तार प्रचार ि प्रषसद्धी 
 कृषी षिद्यापीठातील शास्त्रज्ञाचंे  संदेश, हिामानाचा अंदाज, कीड ि रोग यािरील उपाययोजना इ बाबत 

माषहतीचे प्रसारण 
 निीन आज्ञािली षिकसन ि देखभाल 
 इंटरनेट सुषिधा ि सायबर षसक्युषरटी आिश्यक कायनिाही  
 कृषष षिषयक आज्ञािलीचे क्लाऊड व्यिस्थापन 
 संगणक ि तद्अनुषंगीक उपकरणाचा परुिठा 
योजनेची व्याप्ती- संपणुन महाराष्ट्र राज्य 
कायान्ियीन यंत्रणा - कृषष आयुक्तालय, पणेु 
 
योजनेमध्ये समाषिष्ट्ट माषहती तंत्रज्ञान षिषय उपक्रम  
 

एमषकसान एस एम एस सेिा: 

 कृषष षिषयक हिामान सल्लागारपीट ,अषतिृष्ट्टी चक्रीिादळ ,षकडरोगांचा प्रादुभाि ,बाजारभाि इ, 
बाबत षिशेष सल्ला नोंदणीकृत शेतक.यांना मोफत देण्यात येतो . 

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

 महाराष्ट्र राज्य देशपातळीिर प्रथम क्रमाकंािर आहे. 

महाअगॅ्रीटेक:  
• आधुषनक तंत्रज्ञानाचा अषधकतम िापर करुन षिशेषत: सटेॅलाईट इमेजजग ि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या 

सहाय्यानेषपकषनहाय क्षेत्राची अचकूगणना करणे, लागिड केलेल्या षपकांच े आरोग्य सिके्षण करणे ,
षपकांच े काढणी- परृात येणाऱ्या उत्पादनाच े अनुमानकाढणे आषण प्रकल्पांतगनत षिकषसत केलेल्या 
षिषिध संगणकीय प्रणाली परस्परानंा जोडून माषहती एकत्रीकरणाद्वारे शेतक-यांसाठी अचकू सल्ला ि 
मागनदशनन करणारे एकात्त्मक संगणकीय ि मोबाईल अॅप्लीकेशन प्रणाली तयार करणे हे या प्रकल्पाच े
प्रमुख उदे्दश आहेत. 

• MRSAC ,नागपरू ि NRSC, हैद्राबाद यांच्या सहकायाने कृषष षिभागाने महाअॅग्रीटेक हा प्रकल्प २०१९ 
मध्ये कायात्न्ित केला आहे . 

• महाअॅग्रीटेक प्रकल्पाचंे संकेतस्थळ- mrsac.maharashtra.gov.in/mahaagritech 
• Mahaagritech प्रकल्पाबाबत स्ितंत्र िबे पोटनल ि mobile application तयार झाले असनू यामध्ये 

जमीन आरोग्य पषत्रका ,CROPSAP ,MAHARAIN या आज्ञािाल्यांच ेintegration करण्यात आले आहे  
• गाि षनहाय जमीन सुपीकता षनदेशांक माषहती सकंलनाचे काम सपंणून राज्यासाठी पणून झालेले आहे. 

िापरकता MahaAgriTech Geoportal िरून जमीन सुपीकता षनदेशांक नकाशे ि सातं्ख्यकीय माषहती 
डाउनलोड करू शकतो. 
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षकसान कॉल सेंटर - टोल फ्री क्रमांक-1800 180 1551  

 सुरुिात 21 जानेिारी 2004 
 कें द्र शासनकडून सदर सेिा इफको षकसान या कंपनीमाफन त महाराष्ट्र राज्यासाठी सरुु आहे. 
 महाराष्ट्र आषण गोिाच ेऑषफस पणेु इथे कायनरत आहे, 65 कमनचारी कायनरत 
 एकूण िषनभरात (2020-21) 8,55,000 फोन शेतकऱ्यानं कडून पणून महाराष्ट्रतनु येऊन गेलेत, 
 शेतकऱयाचं ेप्रश्न -हिामान अदंाज,सरकारी योजना,बाजार भाि,पीक,कीड आषण रोग व्यिस्थापन, 

षपकांच्या जाती,खत आषण पाणी व्यिस्थापन तण षनयंत्रण,फळं बहार व्यिस्थापन, शेती मधील 
आधुषनक तंत्रज्ञान या बद्दल माषहती षदली जाते. 

 कमनचा-यांना षडपाटनमेंट ऑफ अग्रीकल्चर,ATMA आषण कृषी षिद्यापीठ माफन त िळेोिळेी हंगामी 
प्रषशक्षण पण षदली जाते. 
 

टोल फ्री कॉल सेंटर: 

राज्य कृषष षिभागाची शेतक-यांसाठी टोल फ्री क्रमाकं .१८०० २३३ ४०००सेिा कायात्न्ित.या 
सेिवे्दारे शेतक-यांना खते ,षबयाणे ,षकटकनाशके यांच ेपरुिठा ि तक्रारीबाबतच ेषनराकरण मोफतकरण्यात 
येते, तसचे कृषषषिषयक मागनदशननही मोफत करण्यात येते. टोल फ्री कॉल सेंटर च े संषनयंत्रण कृषी 
आयुक्तालय माफन त केले जाते. 

महाषडबीटी पोटनल 

 महाराष्ट्र शासन कृषष षिभागामाफन त योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कृषष षिभागामाफन त महाडीबीटी 
(MahaDBT) ही संगणकीय ऑनलाईन प्रणाली षिकषसत.  

 महाषडबीटी पोटनलिर https://mahadbtmahait.gov.in/ शेतकरी य़ोजना  या सदराखाली जाऊन 
षिषिध लाभाच्या घटकासंाठी शेतकरी अजन करु शकतात.  

 ियैत्क्तक लाभाथी/ शेतकरी यांच्या करीता योजना    
 

अ.क्र योजनेचे नाि योजने अतंगनत लाभाच्या बाबी 
१ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषभयान 

(तृणधान्य, भरडधान्य, कडधान्य, 
गळीतधान्य, भात, कापसू, ऊस)  

षपकषनहाय आधाषरत जसचन साधने सुषिधा ि यंत्र ि औजारे 
यासाठी लाभ षदला जातो. उदा. इलेक्रीक मोटार, षडझेल 
इंषजन, पीव्हीसी पाईप्स, परेणी यंत्र, बीबीएफ पेरणी यंत्र, मळणी 
यंत्र, तसचे षबयाणे, षपक संरक्षण औषधे, सुक्ष्म मुलद्रव्ये इ. 
घटकांना लाभ षदला जातो.  

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

रोटाव्हेटर, रकॅ्टर, पॉिर षटलर, नांगर, पेरणी यंत्र, BBF पेरणी 
यंत्र, मळणी यंत्र, प्लॅटर, षरझर, पॉिर षिडर, स्पे्रअसन, षरपर ि 
इतर यंत्र. 

३ राज्य परुस्कृत कृषष यांषत्रकीकरण 
योजना 

४ राष्ट्रीय कृषष षिकास योजनेंतगनत 
कृषष यांषत्रकीकरण 

५ एकात्त्मक फलोत्पादन षिकास 
अषभयान 

रॅक्टर, पॉिर षटलर, हषरतगृह, शेडनेट, कांदाचाळ, शेततळे 
अस्तरीकरण, प्लॅत्स्टक मल्ल्चग, क्षते्रषिस्तार घटक, षपक संरक्षण 
उपकरणे, काढणी परृात व्यिस्थापन (पकॅ हाऊस, शीतगृह, 
षरफर व्हॅन, षफरते षिक्री कें द्र ि इ.) जुन्या फळबागांच ेपनु:जीिन, 
आळंबी उत्पादन ि नसनरी.  

https://mahadbtmahait.gov.in/
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६ प्रधानमंत्री कृषष जसचन योजना 
(PMKSY) 

जठबक ि तुषार जसचन संच साधनांचा लाभ देण्यात येतो.  

७ SC/ST शेतक-यांसाठी ियैत्क्तक 
लाभाच्या योजना 

१) षबरसा मंुडा कृषष क्रांती 
योजना 

२) डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर 
कृषष स्िािलंबन योजना 

या योजनेंतगनत निीन षिहीर बाधंकाम, जुनी षिषहर दुरुस्ती, 
इनिले बोजरग, पंपसंच, िीज जोडणी आकार, शेततळाच े
प्लॅत्स्टक अस्तरीकरण, सूक्ष्मजसचन सचं (षठबक ि तुषार), सोलर 
पंप 
 

 
२)  शेतकरी गट/ शेतकरी कंपनी/शेतकरी संघ साठी कृषष षिभागाच्या योजना 
 

अ.क्र योजनेचे नाि योजने अतंगनत लाभाच्या बाबी 
१ कृषष यांषत्रकीकरण 

उपअषभयान (कृषष औजारे 
बकॅ स्थापना)   

षिषिध यंत्र/ेऔजारे घटकाकंरीता षिषिध लाभ षदला जातो. उदा. 
रोटाव्हेटर, रकॅ्टर, पॉिर षटलर, नांगर, परेणी यंत्र, BBF पेरणी यंत्र, 
मळणी यंत्र, प्लॅटर, षरझर, पॉिर षिडर, स्पे्रअसन षरपर ि इतर यंत्र 

२ एकात्त्मक फलोत्पादन 
षिकास अषभयान 

पॉलीहाऊस, शेडनेट, हषरतगृह, प्लॅत्स्टक मल्ल्चग, आषळबी 
उत्पादन, प्राथषमक प्रषक्रया कें द्र. नसनरी, काढणी परृात व्यिस्थापन 
(कांदाचाळ, रेफरव्हॅन इ.)  

 
महाषडबीटी फामनर अपॅ्लीकेशन ि कागदपत्रे छाननी मोबाईल अपॅ्लीकेशन 

• कागदपत्र े अपलोड करण्यासाठी शेतक-यांच्या सोई कषरता MahaDBT Farmer Android App  
तसेच क्षेषत्रय स्तरािरील अषधकारी ि कमनचारी यांना कागदपत्राचंी पडताळणी करण्याकषरता 
स्कु्रषटनी मोबाईल अॅप्लीकेशन उपलब्ध. 

• पोटनल िापरकतासाठी सोईस्कर (युजर फ्रें डली) करण्याच्या दृष्ट्टीने  सातत्याने षिकसन सुरु. 
• पोटनलिरील अडचणीचे षनराकरण करणेकषरता कृषष षिभागाचे हेल्पडेस्क क्रमांक 020-

26111126 

यु ट्यबू चँनल - https://www.youtube.com/c/agriculturedepartmentgom 

कृषी षिभागाचे स्ितंत्र यु ट्यूब चँनल सुरु आहे. षपक व्यिस्थापन,बीज प्रषक्रया ,तसेच  कृषी षिषयक 
माषहती य ुट्यूबिर उपलब्ध करून देण्यात येते. 
 

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 

देण्यात आली आहे. 
 कृषष षिभागाच्या जिळपास २७ योजनांचा समािशे केला असनू त्यात कृषष षिभाग ि षजल्हा पषरषद 

यांच्यामाफन त राषबिण्यात येणा-या योजनाचंाही समािशे करण्यात आला आहे ि षिषिध योजनांची 
सषिस्तर माषहती देण्यात आली आहे.  
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कृषष षिभाग Whats app number - 8010550780 
 

 कृषष षिषयक योजनांची माषहती षमळिण्यासाठी 8010550780 या Whatsapp क्रमांकािर नमस्कार 
जकिा Hello हा शब्द टाईप करुन पाठिल्यास आपणास स्िागत संदेश प्राप्त होतो. 

 यामध्ये कृषष षिभागाच्या प्रचषलत योजनाबाबत संषक्षप्त शब्द षदले आहेत.उदा. Well, Mech, Hort 
इत्यादी टाईप करुन िरील क्रमांकािर पाठिल्यास आपणास पाषहज े असण्या-या योजनेची माषहती 
उपलब्ध होते. 

क्रॉपिॉच -   
 (URL - cropwatch.maharashtra.gov.in/cis/Login.jsp)  शेतकरी /कृषष षिभागातील कायनरत 

यंत्रणेसाठी तालुकाषनहाय, षजल्हा षनहाय, षिभाग षनहाय षपक पेरणी अहिाल उपलब्ध आहेत. 
सदर अहिाल दर आठिड्याला अपडेट करण्यात येतो. 

 हंगामातील आठिडाषनहाय षपक लागिडीखालील क्षेत्राची ऑनलाईन माषहतीसाठी ही प्रणाली 
िापरली जाते. यामध्ये कृषष षिभागामाफन त तालुकाषनहाय लागिड क्षते्राची माषहती/आकडेिारी 
संकषलत केली जाते. त्यानुसार षजल्हा/तालुका/षिभाग/राज्य षनहाय षपक षनहाय लागिडीचे क्षते्र, 
मागील िषन ि सरासरी तुलनात्मक आकडेिारी अहिाल सकेंतस्थळािर उपलब्ध आहेत. 

क्रॉपसॅप  
 URL: https://cropsap.maharashtra.gov.in/हे िबे पोटनल ि मोबाईल अॅप्लीकेशन असून शेतक-यांना 
कृषी षिद्यापीठे/शास्त्रज्ञानंी जारी केलेल्या सूचना आषण सिन सल्ले क्रॉपसॅपच्या  िबेपोटनलिर सािनजषनक 
डोमेनिर िर षपकषनहाय,षजल्हाषनहाय  षकड रोग पातळी ि व्यिस्थापनाचे सल्ल े (advisory) िळेोिळेी 
Publish केले जातात. 

 षपकािरील षकड अथिा रोग सिके्षण ि सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) अंतगनत षपकाचे सिके्षण करुन षकड 
अथिा रोगांच्या प्रादुभािाबाबत शेतक-यांना उपाय योजना ि सल्ला मोबाईलिर एसएमएसद्वारे 
पाठषिला जातो, त्यासाठी कें द्र परुस्कृत षकसान एसएमएस सेिचेा िापर केला जात आहे. 

  क्रॉपसॅप योजनेंतगनत खालील 8 षपकासंाठी कीड ि रोग  षनरीक्षण डेटा कॅप्चर केला जातो. 
 षपके -कापसू,भात,तूर,सोयाबीन,मका,ज्िारी,ऊस,हरभरा . 
 दरिषी क्रॉपसपॅ योजना १ जुलैपासून सुरू होते 
 हा डेटा ईटीएल आषण जिळील ईटीएल गाि े / पीकषनहाय षकड अथिा रोगांच्या प्रादुभािाबाबत 

आक्रमणाच ेषिश्लेषण करण्यास मदत  

पजनन्यमापन आषण षिश्लषेण - (maharain.maharashtra.gov.in ) 

 सदरचा प्रकल्प हा एसएमएसद्वारे दैनंषदन पािसाची आकडेिारी संकषलत करून जनतेला माषहती 
उपलब्ध करून देण्यासाठी असून यामध्ये राज्यातील २०६५ महसूल मंडळांची पजनन्यषिषयक नोंदी 
तथा सरासरी ि मागील िषाची तुलनात्मक माषहती पाहता येते. प्रत्येक 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 तुलनात्मक स्िरुपात भौगोषलक माषहती प्रणाली नकाशाद्वारे (GIS 
maps) राज्य, षजल्हा ि तालुकाषनहाय उपलब्ध आहे. षिभागषनहाय राज्याचा नकाशा ि मंडळ 
षनहाय सिन षजल््ांच्या नकाशाद्वारे पािसाच्या तीव्रतेनुसार िगेिगेळ्या रंगषनदेशकाप्रमाणे माषहती 
षमळते. 

https://www.maharain.gov.in/
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 महारेन पोटनलिरील माषहती स्टेट डाटा बकँ पोटनलिर (https://mahasdb.maharashtra.gov.in) 
सुध्दा उपलब्ध आहे. 

 पजनन्यमापन ि षिश्लेषण या प्रणालीस Skoch Order of Merit 2014 पाषरतोषषक देिून गौरषिण्यात 
आले आहेत. 

ई-परिाना:- कृषष षनषिष्ट्ठा परिाना व्यिस्थापन 
 

राज्यस्तरीय ि षजल्हास्तरीय  खते षबयाणे ि औषधे यांच्या परिाना षितरण साठी महा परिाना 
अंतगनत निीन इ परिाना सगंणकीय प्रणाली षिकषसत करण्यात आली आहे.सदर सुषिधा आपले सरकार 
पोटनल िर उपलब्ध आहे . 
महा परिाना षिषय संकेतस्थळ mahaparwana.mahait.org  
 
कृषष सकेंतस्थळ- 
 सदर सकेंतस्थळािर कृषष षिषयक षिषिध योजनांच्या मागनदशनक सचूना तसेच षपक व्यिस्थापन, 
एकात्त्मक षकड रोग षनयंत्रण इत्यादीबाबत माषहती षदली जाते. (http://krishi.maharashtra.gov.in) 
 

ई-षठबक 
 सदर संगणकीय प्रणाली NIC द्वारे षिकषसत केलेी असून २०१२-१३ पासून कायनरत 
 URL: http://1.6.125.78/mahdrip/ethibak/index.php 
 प्रधानमंत्री कृषष जसचन योजना ही कें द्र परुस्कृत योजना भारत शासनामाफन त राबषिण्यात येत आहे.  
 योजनेतील भागधारक लाभाथी शेतकरी, उत्पादक कंपनी, षितरक ि महाराष्ट्र शासन  
 सदर अॅप्लीकेशनिर लाभ षमळालेल्या शेतक-यांना मागील ७ िषाचा legacy data उपलब्ध आहे. 
 प्रधानमंत्री कृषष जसचन योजने अंतगनत जसचन सुषिधांसाठी महाषडबीटी पोटनलिर षिकसन करण्यात 

आले आहे.  

ई-साईल 3.00 

 महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्थापन केलले्या मृदा चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये मृदा चाचणी ही सिात 
महत्त्िाची सेिा आहे  

 ऑफलाईन डेस्कटॉप अॅप्लीकेशन, NIC माफन त षिकषसत  
 राज्यातील ३१ षजल््ामधील एकूण 214 शासकीय मृद ि पाणी तपासणी प्रयोगशाळेमध्ये सदर 

सॉफ्टिअेऱ कायनरत  
 भागधारक- शेतकरी, उत्पादक कंपन्या, शासकीय संस्था, अशासकीय संस्था 
 माती नमुन्यातील २१ घटक तपासले जातात. षिश्लेषण पषरणामांिर आधाषरत, शेतकऱ्यांना सॉइल 

हेल्थ काडन (SHC) षितरीत केले जाते 
 सन २०२१-२२ मधील जषमन आरोग्य पषत्रकेचा डाटा महाअॅग्रीटेक प्रकल्पातंगनत षजओ पोटनलिर 

अपलोड करण्याची कायनिाही सुरु आहे. (महाअॅग्रीटेक प्रकल्पांच े संकेतस्थळ - 
mrsac.maharashtra.gov.in/mahaagritech) 
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महाकृषी मोबाईल ॲत्प्लकेशन ि िबे पोटनल  
 कृषष षिभागातील क्षेषत्रय अषधकारी आषण संबषंधत क्षते्रातील भाग धारकासंाठी एकच व्यासपीठ 

तयार करणे हे कृषी षिभागाचे ध्येय असनू षिभागाने महाकृषी व्यासपीठाचे षिकसन हाती घेतले 
आहे. 

 महाकृषष या मोबाईल ि िबे अॅप्लीकेशनच े URL uatmahakrushi.mahaitgov.in/krishi-
backend/user/login िर होस्ट करण्यात आले आहे.   

 महाकृषी मोबाईल ॲत्प्लकेशन ि िबे पोटनल हे क्षेत्रीय स्तरािरील अषधकारी/कमनचारी यांच्या 
कामाची ि एकंदरीत कृषष षिषयक माषहती सकंषलत करण्यासाठी षिकषसत करण्यात येत आहे.या 
प्लॅटफॉमनद्वारे कृषीषिभागातील  पदानुक्रम षडषजटल केला जाणार आहे. 
षिभाग, षजल्हा, उपषिभाग, तालुका, मंडळ, सजा, गाि आषण त्याचप्रमाणे प्रत्येक षठकाणच ेसबंषंधत 
क्षेत्रीय अषधकारी ऑन बोडन केले जात आहेत.  
 

महाकृषी ॲत्प्लकेशन मध्ये समाषिष्ट्ट असललेी मॉड्यलू. 
 

 ऑषफससन मॅजपग  
 लोकेशन मॅजपग   
 ऑचनडन मॅजपग 
 शेतकरी शेतीशाळा (एफ एफ एस) 
 प्रषशक्षण मोड्यूल  


