
ई-पिक िाहणी प्रकल्िाअतंर्गत प्रचार, प्रपिध्दी व 
अनुषंपर्क बाबींकरीता बाबपनहाय खचाच्या 
बाबीमध्ये रु. ५ कोटी मयादेियंत  खचग करण्याि 
तिेच बाबपनहाय बदल करण्याच े अपिकार 
जमाबदंी आयुक्त आपण िंचालक, भमूी अपभलखे, 
िणेु यानंा प्रदान करणेबाबत. 
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शािन पनणगय क्रमांकः बठैक-2021/प्र.क्र.३१२/ल-1. 
िपहला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय,  

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजर्ुरु चौक, मंुबई-400032. 
पदनांक : ११  नोव्हेंबर, 2021. 

 

वाचा :- प्रकल्ि अंमलनबजावणी िपमतीच्या पदनांक २३/९/२०२१ रोजीच्या बठैकीचे इपतवृत्त. 
 

प्रस्तावना :- 
शेतकऱयांना पिक िेरणीबाबतची मापहती भ्रमणध्वनी वरील ॲि व्दारा  उिलब्ि करून देण्याकरीता     

“ई- पिक िाहणी” हा कायगक्रम पदनाकं १५ ऑर्स्ट २०२१ िािून िंिणूग राज्यात राबपवण्यात येत आहे. िदर 
प्रकल्िाच े अंमलबजावणीिाठी जमाबदंी आयुक्त आपण िंचालक, भमूी अपभलेख, िणेु यांच्या पनयंत्रणाखाली 
प्रकल्ि अंमलबजावणी कक्ष स्थािन करण्यात आला आहे. िदर कायगक्रम ििंणूग राज्यात यशस्वी करण्यािाठी 
जमाबदंी आयकु्त आपण िंचालक, भमूी अपभलेख, िणेु याचंेवर जबाबदारी िोिपवण्यात आली आहे. त्याअनुषंर्ाने 
जमाबदंी आयकु्त आपण िचंालक, भमूी अपभलेख, िणेु हे िदर कायगक्रमाच्या अंमलबजावणीची कायगवाही करीत 
आहेत. िदर योजनेच्या प्रचार, प्रपिध्दी व अनुषंपर्क खचाकरीता रु. ५ कोटीच्या मयादेमध्ये खचग करण्याच ेव 
बाबपनहाय खचाच्या बाबीमध्ये बदल करण्याच ेअपिकार जमाबदंी आयकु्त आपण िंचालक, भमूी अपभलेख, िणेु 
यांना प्रदान करण्याची बाब शािनाच्या पवचारापिन होती. त्यानुिार खालीलप्रमाणे पनणगय घेण्यात आला आहे. 

 

शािन पनणगय:- 
प्रकल्ि अंमलबजावणी िपमतीने ई-िीक िाहणी प्रकल्िांतर्गत प्रचार व प्रपिध्दी व इतर अनुषंपर्क 

खचािाठी मार्णी केलेल्या रक्कमेिकैी रु. ५ कोटी ियंतचा खचग जमाबदंी आयुक्त आपण िंचालक, भमूी 
अपभलेख, िणेु याचंे स्स्वय प्रिंजी खात्यामिून ( PLA) खात्यामिून खचग करण्याि मंजूरी देण्यात आली अिून 
प्रस्तावातील बाबपनहाय खचाच्या बाबीमध्ये  रु. ५ कोटीच्या मयादेमध्ये खचग करण्याचे व बाबपनहाय खचाच्या 
बाबीमध्ये बदल करण्याचे अपिकार जमाबदंी आयकु्त आपण िचंालक, भमूी अपभलेख, िणेु यानंा प्रदान करण्यात 
येत आहेत. 
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3. िदर शािन पनणगय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िकेंतस्थळावर उिलब्ि 
करण्यात आला अिून त्याचा िंकेताक 202111111808056019 अिा आहे. हा आदेश पिजीटल स्वाक्षरीने 
िाक्षांपकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यिाल यांच्या आदेशानुिार व नावाने.  

            ( भर्वान िावतं )             
     अवर िपचव       

प्रपत, 
1. मा.राज्यिाल याचंे िपचव. 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रिान िपचव. 
3. िवग मा. मंत्री यांच ेखाजर्ी िपचव. 
4. िवग मा.राज्यमंत्री याचंे खाजर्ी िपचव. 
5. मा.मुख्य िपचव यांच ेिह िपचव. 
6. अिर मुख्य िपचव (पवत्त) / प्रिान िपचव (मापहती तंत्रज्ञान). 
7. जमाबदंी आयकु्त आपण िचंालक, भमूी अपभलेख, िणेु. 
8. नोंदणी महापनरीक्षक व मुद्ाकं पनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, िणेु 
9. िवग पवभार्ीय आयकु्त. 
10. िवग पजल्हापिकारी. 
11. िवग पजल्हा अपिक्षक कृषी अपिकारी. 
12. िवग पजल्हा अिीक्षक, भपूम अपभलेख. 
13. पनवि नस्ती. 
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