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1. काय आहे हे कसान याड  ?  

- आप याला मा हत आहे क भारत हा एक 

कृषी धान देश आहे. भारताम ये ७०% 

लोकसं या खे याम ये राहते आ ण त े

शेतकर  आहेत. जर आप याला भारत 

देशाचा वकास करायचा असेल तर ामीण 

भागाचा, शेतक याचंा वकास केलाच 

पा हजे. भारतातील ामीण भागाम ये 

नवीन तं ान  आ ण दळणवळणाची 

साधने कमी आहेत.  

- तर मग तु हाला वाटते क वकास होईल? 

सरकारची योजना काह ह  असो कवा 

सरकार जे काह  करत असेल, कुठेतर  

आपला वकास आ ण देशाचा वकास 

आप या हाताम ये यावा लागणार आहे. 

आपले आ ण आप या देशाला पढेु 

ने यासाठ  , आपल  िज मेदार  आहे क 

आपण काह तर  केले पा हजे. हे सगळे 

वचारात घेऊन कसान याड हे एक 

डीजीटल भारत नमाण कर यासाठ  

टाकलेले प हले पाउल आहे. या ठकाणी 

शेतकयानी तयार केलेले  शेती उ पादन 

जसे क धा य, डाळ , फुले, भाजीपाला , 

मसाले, कांदा, ऊस, पशु उ पादन, मासे, 

लाकूड, आयवु दक झाडे, इ. उ पादने 

ऑनलाइन ललाव क न जा त 

बाजारभावाने व  क  शकतात.  

- 
तु हाला मा हत आहे क शेतकयानी तयार 

केलेले शेती उ पादने शहर  भागात जा त  

कमंत देऊन खरेद  केल  जातात.परंत ु

शेतक यांने शतेी कर यासाठ  केलेला खच 

देखील नघत नाह . आ ण यामळेु 

शेतकर  कज बाजर  होत चालला आहे. 

शेतकर  आ ण या या कुटंुबा या  व वध 

सम या ल ात घेऊन  कसान याड यारे 

शेतक याचें उ प न हे यापार , उपभो ता, 

सुपर माकट, होलसेल यापार , करकोळ 

यापार  , नयातदार, फूड कंपनी 

ऑनलाइन ललाव क न खरेद  क  

शकतात. महागाई कमी कर यासाठ  व 

शेतक याला जा त नफा मळ यासाठ   हे 

खूप मह वाचे आहे.  

- आ हाला व वास आहे क ,या आम या 

उप मा वारे  कृषी े   आ ण शतेकर  

यांना मो या माणात  लाभ होईल आ ण 

यातून आमचा शेतकर  प रवार आ ण देश 

दो ह  पढेु जाईल.  

२. कसान याड हे कधी चाल ू होणार आहे? 

शेतक यापयत कधी पोहचणार आहे.   

- कसान याड हे थम महारा  म ये 

पावसाळा सु  झा यावर हणजेच १५ जून 

२०१८ पासून सु  करनार आहोत.  

 
आता माल शेतात असतानाच ऑन लाईन 

ललावा वारे बु कंग व खरेद  होणार  
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३. कसान याड म ये सहभागी हो यासाठ  

काय करावे लागेल?  

- 

कसान याड म ये चार कारचे लोक सहभागी 

होऊ शकतात. १) शेतकर  २) शेतकर  म  ३) 

खर ददार/ उपभो ता / यापार / नयातदार/कंपनी 

४) सेवा परुवणारे  

- शेतकर  वतः कसान याड वेब साईट वर 

जाऊन आप या पकाची व उ प नाची न द 

क  शकतात कवा आप या गावामधील 

शेतकर  म ा वारे  पक व उ पादन याचंी 

न द क  शकतात  

- खर ददार/ उपभो ता / यापार /कंपनी कसान 

याड म ये सहभागी हो यासाठ  वतः वेब 

साईट वर दे यात आले या मागदशक सचूनाचें 

पालन क न आपल  न द आ ण ऑनलाइन 

ललाव क  शकतात कवा कोण याह  

कार या मदतीसाठ  आम या हे पलाइन 

नबंरवर बोलू शकतात. व आप या जवळ या 

शेतकर  म ाची मदत घेऊ शकतात. 

- सेवा परुवणारे ( वाहतकू, वजन, गणुव ा, 

हमाल ) कसान याड म ये सहभागी 

हो यासाठ  वतः वेब साईट वर दे यात 

आले या मागदशक सचूनांचे पालन क न 

आपल  न द आ ण ऑनलाइन सेवा देऊ 

शकतात कवा कोण याह  कार या मदतीसाठ  

आम या हे पलाइन नबंरवर बोल ू शकतात व 

आप या गावातील शतेकर  म ाची मदत घेऊ 

शकतात. 

४. तालुका कवा िज हा माकट याड/क मट  

आ ण कसान याड यात काय फरक आहे ? 

- कसान याड हे शेतक यांसाठ  एक पयायी 

बाजार यव था आहे. या ठकाणी शतेक याला 

यांचे शेती उ प न कोठेह  घेऊन जा याची 

आवशकता नाह . कसान याड वारा शतेी माल 

हा शेतक यां या घरातून , शेतातून कवा 

गोदामामधून यो य कमंत देऊन ल लावा वारे 

खरेद  केला जाईल.  

- शेतक याला या ठकाणी जा त बाजार भाव 

मळेल या ठकाणी शतेकर  आप या  मालाची 

व  क  शकतो. कसान याड हे यापार  

आ ण शेतकर  यांना समोर समोर आणत आहे.  

- कसन याड या मा यमातून संपणू देशामधील 

शेतकर  आ ण यापार / उपभो ता /खर ददार 

मालाची खरेद  व  कर यासाठ  समोर समोर 

येत आहेत. जस क यापार / उपभो ता 

/खर ददार कोण याह  रा याम ये बसून, 

कोण याह  रा यातील शतेी मालाचा ललाव 

कवा बाजारभावाची मा हती क  शकतो.  
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५. कसान याड चे कामकाज कशा कारे 

चालणार आहे ? 

- 

कसान याड चा शोध आ ण वकास एक 

अ तशय उ च श त ट म वारे  शतेकर , 

यापार , उपभो ता, खरेद दार याचंा मो या 

माणावर फायदा कर यासाठ  केला आहे. 

कसान याड वारा महारा ातील व देशातील 

येक गावाम ये एका शेतकर  म ाची नवड 

केल  जाणार आहे, क जो पेरणी, लागवड 

आ ण शेती उ पादनाची मा हती कसान याड 

वेब साईट वर अपलोड करेल. आ ण ह संपणू 

शेती मालाची मा हती यापार / उपभो ता 

/खरेद दार यां यापयत पोहचेल आ ण त े शतेी 

मालाचा ऑनलाइन ललाव करतील . 

६. कसान याड ह संक पना कोणाची आहे ? 

आ ण यांचा उ देश/हेतू काय आहे? 

- ह क पना ी वण माधव शमा याचंी 

आहे. यांनी २००४ म ये पद यु र श ण पणेु 

येथून घेतले आ ण १२ ते १३ वष ामीण 

भागात नोकर  करत घालवले.   नोकर या 

काळात जा त वेळ खे याम ये दला आ ण 

असा अनभुव आला क, खरोखर भारत देशाचे 

दोन भागाम ये वभाजन झाले आहे. एक 

ामीण आ ण दसुरा शहर  भाग, या 

कालावधीम ये शहरातील लोकांशी बोलून असा 

अनभुव आला क, भारताचा वकास हा खूप 

जलद गतीने होत आहे आ ण भारत लवकरच 

महास ा बनेल. आ ण याच वेळेस भारताचे 

७०% लोक हे ामीण भागात राहत असतील. 

ह प रि थती पाहू न असे वाटते क कुठे न 

कुठे काह तर  चुक चे चालले आहे. लोक 

हणतात क भारताम ये संगणक १९९२ साल  

आले. हे खर आहे क भारता या काह  

भागाम ये संगणक आले, परंतु भारता या 

ामीण भागाम ये काह च आले नाह . 

अशा कारचे अनेक गभंीर अनभुवाची शदोर  

घेऊन, मनाम ये वचार आला क एक 

सामा य माणसू आपला देश आ ण 

देशवासीयांसाठ  काय क  शकतो? तर या 

वेळेस दोन पयाय समोर आले, प हला देवाला 

ाथना, पजूा क  कवा काह तर  क . तर 

देवाची पजूा आ ण ाथना मी दररोज कर त 

आहे, याचबरोबर हा वचार आला क का नाह  

आप या देशातील कृषी उ पादन डजीटल 

म यामा वारे  खु या बाजाराम ये ललाव 

क न व  कर यास मदत क न चांगला 

बाजारभाव देऊन शेतक यां या जीवनाम ये 

बदल घडव.ू  

७. शतेकयाना यां या शेती मालाचे पसेै 

दे याची िज मेदार  कसान याड ची आहे काय 

? 

- होय आहे. ऑनलाइन ललाव झा यावर 

यापार  / उपभो ता /खरेद दार यां याकडून 

येणा या पशैाची िज मेदार  कसान याड ची 
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आहे. शतेक याचें शते मालाचे पसेै हे यां या 

जन धन खा याम ये जमा केले जातील.   

८. कसान याड ची मुख वै श टे/फायदे काय 

आहेत ? 

- कसान याड ची वै श टे पढु ल माणे आहेत 

१) लागवड व पेरणीची मा हती :-  शेतकयानी 

यां या शेतात लावलेल  कवा पेरलेल  सव 

पकाची मा हती ह ऑनलाइन दसणार आहे, 

जेणेक न  यापार  माल शेतात असतानाच 

ललावा वारे  बकु क   शकतील.  

२) ऑनलाइन ललाव :-  अ) शेतकर  :- 

याम ये शेतकर  म  शेतक यांची तयार 

मालाची तवार  क न तो ललाव कर यसाठ  

ऑनलाइन मा हती कसान याड पोटल वर 

पाठवेल. याम ये यापार , उपभो ता ,खर ददार, 

व इतर कंपनी सहभागी होऊन ऑनलाइन 

ललाव करतील. शेतकयाना यांचा माल माकट 

म ये घेऊन जा याची गरज नाह . यामळेु 

यांचा वाहतूक खच वाचणार आहे. या वारे  

शेतकर  व यापार /खर ददार हे एकमेकांसोबत 

यापार करतील. तु हाला तर मा हत आहे क 

शेतकर  आपला माल व त दरात वकतो, व 

तोच माल शहरातील लोक मो या कंमतीला 

खरेद  करतात. हणजे जर शहरातील य ती 

१०० पयाला भाजी खरेद  करत असेल तर 

तीच भाजी शेतकयाने ५० पायला वकलेल  

असते. ऑनलाइन ल लावा वारे  ह 

कमतीमधील तफावत दरू होणार आहे. 

अशा कारे बरेच फायदे शेतकयाना होणार 

आहेत.  व वास ठेवा, जर असे झाले तर 

भारत देश पु हा एकदा ‘सोने क च डया’ 

बनेल.  

ब) यापार / उपभो ता /खर ददार/कंपनी :- 

भारताम ये हे प ह यांदा होणार आहे क, 

जगातील सव यापार / 

उपभो ता/खर ददार/कंपनी आ ण भारतातील 

शेतकर  हे सामोरा समोर एका डीजीटल 

म यामा यारे यापार करतील. यापार  

शेतक याचंा माल शेतात पेरणी /लागवड केल  

असतानाच ऑनलाइन ल लावा यारे बु कंग क  

शकतात. कवा तयार मालाची देखील ललाव 

बोलून यो य कमतीने खरेद  क  शकतात. 

कृषी यापार / उपभो ता भारतामधून 

कोण याह  ठकाणी बसून, कोण याह  

शेतमालाचा  ललाव क  शकतात. यापार  व 

खर ददार यांना तयार शेती माल कती 

माणात व कोण या ठकाणी आहे याची संपणू 

तपशीलवार मा हती  उपल ध होणार आहे. 

याचा फायदा शेती माल खरेद  कर यासाठ  

होणार आहे.  

क) औ यो गक कंपनी:- कंपनी यांना आवशक 

असलेला शेती माल कोण याह  ठकाणाव न 

नवडतील आ ण ललाव करतील , यामळेु 

शेतकयाना जा त भाव मळेल व कंपनीचीह   

वेळ आ ण पशैाची बचत होईल.  
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३) करार शतेी  :- याम ये  औ यो गक कंपनी 

तला हवे असलेले पक घे यासाठ  यो य या 

शेतकायासोबत करार क न यां या प धतीने 

पक घेऊ शकते. या यारे कंपनी व शेतकर  या 

दोघांना मोठा फायदा होणार आहे.  

४) उलट ललाव (Reverse Auction ):-  याम ये 

कंपनी तला गरज असनारा ठोक शतेी माल 

खरेद  कर याची मा हती ऑन लाईन का शत 

क न माल खरेद  कर यासाठ  यापा याना 

आमं त क  शकते . 

५) शेती दकुान :- याम ये शेतकर  यांना 

आवशक असणार  शेती उपयोगी व तू, अवजार 

, खत , बयाणे, क टकनाशक हे ऑनलाईन 

यो य व रा त कमतीम ये खरेद  क  

शकतात. शेती उपयोगी अवजार व इतर व त ू

बनवणा या कंपनी शेती दकुानाम ये न द क न 

यांचे उ पादन  शेतक या पयत पोहचून व  

क  शकतात.  यामं ये खे यातील म हला व 

बचत गट आपले नाव नोदणी क न यांनी 

तयार केलेले उ पादने हे शहर  भागातील 

लोकांना ऑनलाईन व  क  शकतात . यातून 

म हला सश त होतील आ ण यां या कुटंुबाला 

हातभार लागेल.  

६) शेती वषयी मा हती :- या वभागाम ये 

कसान याड हे शेती वषयक आवशक असणार  

संपणू मा हती शेतकयाना वनामू य देणार 

आहे. या मा हती म ये हवामान, पक वमा, 

पक संगोपन, शासक य योजना, ७/१२ उतारा, 

आधु नक अवजारे, पशपुालन , शतेी जोड 

यवसाय, बाजारभाव, त णांना नोकर  सधंी, 

शेती कायदे, पोल स आ ण कोट कायदे, पाणी 

नयोजन, ामपचंायत मा हती, ववाह नोदणी, 

शेती बात या व काय म, कसान पत परुवठा 

, वीज परुवठा, श ण मागदशन, देव आ ण 

धम , आरो य , नसग संवधन, माती पर ण, 

समाजक याण  या वषयी मा हती असणार 

आहे.  

७) सेवा परुवणारे :- याम ये गावातील त ण 

सु श त, अ श त यांना कसान याड वारे  

रोजगार मळणार आहे. कसान याडची 

यव था व काय पार पाड यासाठ  वाहतकू, 

हमाल, गणुव ा नर क, वाहतूक वमा  व 

इतर य तीचंी आवशकता असणार आहे. जी 

य ती  वर ल सेवा दे यासाठ  स म असेल 

ती या वभागाम ये नाव न द क न आपला 

यवसाय सु  क  शकतात.  

 

 

 

 

९. कसान याड म ये नाव नोदणी/सद य 

हो यासाठ  काह  खच येतो का ? 

-  कसान याड म ये नाव नोदणी/सद य 

हो यासाठ  शेतकर , यापार , उपभो ता, 
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खरेद दार, कंपनी, नयातदार, कसान म , 

तालुका आ ण िज हा यव थापक , गणुव ा 

नर क, आ ण सेवा देणारे यांना कोणताह  

खच नाह . नाव नोदणी/ सद य होणे पणूपणे 

मोफत आहे.  

१०. कसान याड म ये शेती मालाची गणुव ा 

व त ठरव यासाठ  कोणती या आहे?  

- कसान याड म ये शतेी मालाची गणुव ा व 

त ठरव यासाठ  व वध पयाय दले आहेत.  

- कसान म ासाठ  :- कसान म ाला 

मालाची गणुव ा व त ठरव यासाठ  वेळो 

वेळी श ण दले जाईल. सव कसान 

म ांना गणुव ा व त ठरव यासाठ  मा हती 

पु तक हे कसान याड पोटल वर उपल ध 

असणार आहे.  गणुव ा व त ठरव यासाठ  

ऑ डयो आ ण  ि ह डओ देखील दे यात येतील 

.  

- यापार / उपभो ता/खरेद दार :- यापार  जर 

मो या माणावर शेती माल खरेद  करत असेल 

तर ते याचंा  वतःचा गणुव ा नर क 

पाठवनू कसान याड पोटल वर दल  गेल ल  

गणुव ा व त याचंी पडताळणी क  शकतात.  

- कवा कसान याड पोटल वर गणुव ा 

नर क याचंी याद  दलेल  आहे यातून 

एकाची छोट शी र कम देऊन याची नवड 

क न ललाव कर याआधी मालाची गणुव ा व 

त पडताळू शकतात.  

 

 

११. कसान याड शी संपक कसा साधावा ? 

- आप या गावातील कसान म , तालकुा 

यव थापक, िज हा यव थापक यांची याद  

कसान याड पोटल वर दल  आहे. 

www.kisaanyard.com  हे आमचे संकेत थळ 

आहे. येथे ऑनलाईन जाऊन आपण सव 

मा हती पाहू  शकता व आम याशी फोन कवा 

ई मेल वारे  काह  त ार अस यास आ हाला 

कळव ूशकता.  

 

 

  शेतकर  :- ऑन लाईन ललाव झाला 

काय ?  

कसान म  :- होय.  

http://www.kisaanyard.com
http://www.kisaanyard.com

