ई-गव्हर्नंस प्रकल्पांतगगत महप-अॅग्रीटे क प्रकल्
रपबविण्यपसपठी रु.17.68 कोटी वर्नधी वितरीत
करणेबपबत. (सर्न 2019-20)
महपरपष्ट्र शपसर्न
कृषी, ्शुसांिधगर्न, दु ग्धव्यिसपय विकपस ि म््यव्यिसपय विापग
शपसर्न वर्नणगय क्रमपांकः रपकृवि-201८/प्र.क्र. १६९ /ापग-१ /1४ अे
हु तप्मप रपजगुरु चौक, मपदपम कपमप रोड,
मांत्रपलय वि्तपर, मुांबई-400 032
वदर्नपांक: 25 एवप्रल, 2019
सांदाग 1. शपसर्न वर्नणगय कृवष ि ्दु म विापग क्र. प्रव्वियो-2018/प्र.क्र.250/11- अे,वद. 16.11.2018
2. शपसर्न वर्नणगय कृवष ि ्दु म विापग क्र. रपकृवि-2018/प्र.क्र.169/ापग-1/14अे, वद. 02/03/2019
3. महपरपष्ट्र सुदुर सांिद
े र्न उ्योजर्न केंद्र, र्नपग्ूर कपयालयपचे ्त्र क्र. MRSAC/महपअग्रीटे क /
53/2019-20, वद. 18/04/२०१९.
प्र्तपिर्नप :सर्न 2019-20 च्यप खरी् ि रब्बी हांगपमप्पसूर्न रपज्यपत उ्ग्रह ि ड्रोर्न तांत्रज्ञपर्नपचप िप्र करुर्न
महप-ॲग्रीटे क प्रकल् रपबविण्यपस सांदाग क्र. 2 च्यप शपसर्न वर्नणगयपन्िये मपन्यतप दे ण्यपत आलेली आहे.
यप प्रकल्पव्दपरे ्थपवर्नक ्पतळीिर मयावदत क्षेत्रपिर झपलेलयप र्नुकसपर्नीचप आढपिप घे णे, रपज्यपतील
व्क वर्नहपय लपगिडीचे क्षेत्र अचूक्णे ्वरगवणत करणे, महसूल मांडळ ्तरप्यंत सिग प्रमुख व्कपांचे
खरी् ि रब्बी हांगपमपकवरतप क्षेत्र सुधपर गुणपांकपचे वर्नधारण करणे (Area Correction Factor), व्कपांच्यप
आरोग्यपचे वर्नयवमत ्िरु्पत सिेक्षण करुर्न शेतकऱयपांर्नप वकड ि रोगप्पसूर्न व्क सांरक्षणपचप सल्लप ि
मपगगदशगर्न िेळोिेळी दे णे, व्कपांच्यप कपढणी ्श्चपत येणपऱयप उ््पदर्नपचे अर्नुमपर्न (yield estimation)
करणे आवण ्यपआधपरे उ््पवदत शेतमपलपचे सुयोग्य वर्नयोजर्न करण्यपसपठी महप-ॲग्रीटे क
प्रकल्पांतगगत उ्ग्रह ि ड्रोर्न तांत्रज्ञपर्नपचप िप्र करण्यपत येणपर आहे. सदर प्रकल् महपरपष्ट्र शपसर्न,
महपरपष्ट्र सुदूर सांिद
े र्न उ्पययोजर्नप केंद्र, र्नपग्ूर (MRSAC) ि र्नॅशर्नल वरमोट सेन्न्सग सेंटर (NRSCISRO) यपांच्यप सहकपयार्ने रपबविण्यपत येणपर असूर्न सदर प्रकल्पांतगगत विविध बपबकरकवरतप चपलू िषी
वर्नधी वितरीत करण्यपची बपब शपसर्नपच्यप विचपरपवधर्न होती.
शपसर्न वर्नणगय :1. सर्न 2019-20 च्यप खरी् ि रब्बी हांगपमप्पसूर्न रपज्यपत उ्ग्रह ि ड्रोर्न तांत्रज्ञपर्नपचप िप्र करुर्न व्क
्ेरणी, व्कपांचे आरोग्य ि व्कपांचे उ््पदर्न तसेच शेतीचे विविध र्नैसर्गगक आ्त्तीमुळे ्थपवर्नक
्पतळीिर होणपरे र्नुकसपर्न इ. सांदाात महपरपष्ट्र सुदूर सांिद
े र्न उ्पययोजर्नप केंद्र,र्नपग्ूर
(MRSAC) यपांर्नी सपदर केलेलयप प्र्तपिपर्नुसपर र्नॅशर्नल वरमोट सेन्न्सग सेंटर (NRSC-ISRO),
हैद्रपबपद यपांच्यप सहकपयार्ने रपबविण्यपत येणपऱयप महप-ॲग्रीटे क प्रकल्पची अांमलबजपिणीसपठी
रु.17.68 कोटी वर्नधी वितरीत करण्यपत येत आहे.
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2. ्वरच्छे द क्र. 1 मध्ये र्नमूद केलयपर्नुसपर ई-गव्हर्नगन्स कपयगक्रमपांतगगत महप-ॲग्रीटे क प्रकल्पसपठी

₹17.68 कोटी (रु्ये सतरप कोटी अडु सष्ट्ट लपख फक्त), वर्नधी उ्लब्ध करुर्न दे ण्यपत येत असूर्न
तो योजर्नेच्यप ्ुढील लेखपवशषांतगगत सर्न 2019-20 मध्ये अथगसांकल्ल्त केलेलयप तरतुदीतूर्न खची
टपकपिप मपगणी क्र. डी -7

3451 सवचिपलय - आर्गथक सेिप
०९०, सवचिपलय (0२) ई-गव्हर्नगन्स कपयगक्रम
(0२)(0४) ई-गव्हर्नगन्स कपयगक्रम अांमलबजपिणी (कृवष) (कपयगक्रम) (३४५१२७८२)
१७, सांगणक खचग
3. यप शपसर्न वर्नणगयपन्िये वितरीत केलेलयप वर्नधीच्यप आहरणपकवरतप सहपय्यक सांचपलक (लेखप-1),
कृवष आयुक्तपलय, महपरपष्ट्र रपज्य, ्ुणे यपांर्नप आहरण ि सांवितरण अवधकपरी म्हणूर्न आवण आयुक्त
(कृवष), महपरपष्ट्र रपज्य, ्ुणे यपांर्नप वर्नयांत्रण अवधकपरी म्हणूर्न घोवषत करण्यपत येत आहे .
4. सदर शपसर्न वर्नणगय हप महपरपष्ट्र शपसर्नपच्यप www.maharashtra.gov.in यप सांकेत्थळपिर
उ्लब्ध करण्यपत आलप असूर्न ्यपचप सांकेतपक 201904251248144201 असप आहे . हप आदे श
वडजीटल ्िपक्षरीर्ने सपक्षपांवकत करुर्न कपढण्यपत येत आहे .
महपरपष्ट्रपचे रपज्य्पल यपांच्यप आदे शपर्नुसपर ि र्नपिपर्ने,
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( श्रीकपांत आांडगे )
अिर सवचि, महपरपष्ट्र शपसर्न

1. अ्र मुख्य सवचि, मुख्यमांत्री कपयालय, मांत्रपलय, मुांबई-32
2. प्रधपर्न सवचि (मपवहती ि तांत्रज्ञपर्न), मांत्रपलय, मुांबई-32
3. सवचि (कृवष), कृवष ि ्दु म विापग, मांत्रपलय, मुांबई-32
4. प्रकल् सांचपलक, र्नपर्नपजी दे शमुख कृवष सांवजिर्नी प्रकल्, मुांबई
5. सांचपलक, महपरपष्ट्र सुदुर सांिद
े र्न उ्योजर्न केंद्र, र्नपग्ूर
6. सांचपलक, र्नॅशर्नल वरमोट सेन्न्सग ॲल्ललकेशर्न सेंटर, हैद्रपबपद
7. आयुक्त (कृवष), कृवष आयुक्तपलय, महपरपष्ट्र रपज्य, ्ुणे
8. सांचपलक, कृवष (वर्नयोजर्न ि प्रवक्रयप) कृवष आयुक्तपलय, महपरपष्ट्र रपज्य, ्ुणे
9. सांचपलक (आ्मप), कृवष आयुक्तपलय, महपरपष्ट्र रपज्य, ्ुणे
10. मुख्य सपांल्ख्यक, कृवष आयुक्तपलय, महपरपष्ट्र रपज्य, ्ुणे
11. महपलेखप्पल, महपरपष्ट्र -1/2, (लेखप ्वरक्षप / लेखप ि अर्नुज्ञय
े तप), मुांबई / र्नपग्ूर
12. उ् सवचि (11-अे/14-अे), कृवष ि ्दु म विापग, मांत्रपलय, मुांबई यपांचे ्िीय सहपय्यक
13. अिर सवचि/कक्ष अवधकपरी (11- अे/14-अे), कृवष ि ्दु म विापग, मांत्रपलय, मुांबई -32
14. वर्निड र्न्ती (कपयासर्न 11-अे/14-अे)
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