पीक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा
(Mobile App) गा.न.नं. 12 मध्ये नोंदहवण्यासाठी
स्वत: शेतकऱयांनी उपलब्ध करुन दे ण्याचा “ई-पीक
पािणी” काययक्रम
अनुषंगाने
यांना

संपण
ू य राज्यात राबहवण्याच्या

क्षेहिय मिसूली अहधकारी व प्राहधकारी

हदशाहनदे श दे ण्याबाबत

मिाराष्ट्र शासन
मिसूल व वन हवभाग
शासन हनणयय क्रमांकः जमीन-2018/प्र.क्र. 92/(भाग-1)/ज-1अ
मादाम कामा मागय, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिालय, मुंबई - 400 032.
हदनांक : 30 जुल,ै 2021
प्रस्तावना :मिाराष्ट्र जमीन मिसूल संहिता, 1966, मिाराष्ट्र जमीन मिसूल हनयमपुस्स्तका (खंड-4)
भाग-दोन मिाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील मिसूली लेखांकन पध्दती, मिाराष्ट्र जमीन
मिसूल अहधकार अहभलेख आहण नोंदविया (तयार करणे व सुस्स्ितीत ठे वणे) हनयम,1971
यामधील तरतुदींनुसार राज्याच्या ग्रामीण क्षेिात ग्राम पातळीवर मिसूली लेखे ठे वण्याकहरता
हवहवध गाव नमुने व दु य्यम नोंदविया हवहित करण्यात आलेल्या आिे त. यामधील गाव नमुना नं
7

िा

“अहधकार

अहभलेख”

हवषयक

असून

गाव

नमुना

नं.12

िा

“हपकांची

नोंदविी”ठे वण्यासंदभात आिे . उक्त नमूद हनयमपुस्स्तकेतील, गा.न.नं. 7-12 संबध
ं ी खुलासा
(अहधकार अहभलेख आहण हपकांची नोंदविी) या शीषाखाली प्रकरणांमध्ये या एकहित
नमुन्यावरील सवयसाधारण सूचना तसेच पीक नोंदविीमधील नोंदी घेण्या संदभातील काययपध्दती
नमूद केलेली आिे . त्यानुसार, सध्या गाव नमुना नं.12 मधील हपकांच्या नोंदी या संबहं धत तलाठी
यांनी घ्यावयाच्या असून, गावभेटी नंतर, सदर नोंदी चुकीच्या आढळल्यास, त्या दु रुस्त
करण्याबाबतचा अहधकार मंडळ हनरीक्षक ककवा त्यािू न वहरष्ट्ठ असलेल्या अहधकारी यांना आिे .

तसेच सध्या गा.न.नं.12 मधील “हपकांच्या नोंदी” या सदरी संबहं धत तलाठी िे पीक पेरणी
अिवालाच्या नोंदी घेतात.

क्षेिीय स्तरावरुन पीक पेरणी अिवालाचा Real time crop data संकहलत िोण्याच्या
दृष्ट्टीने,

तसेच, सदर data संकहलत करताना पारदशयकता आणणे, पीक पेरणी अिवाल

प्रक्रीयेत शेतकऱयांचा सक्रीय सिभाग घेणे, कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे, पीक हवमा आहण पीक
पािणी दावे हनकाली काढण्याची प्रहक्रया सुलभ करणे, नैसर्गगक आपत्तीमुळे हपकांचे नुकसान
झाल्यास अचूक भरपाई आहण योग्य प्रकारे मदत करणे शक्य व्िावे इत्यादी उद्देशाने पीक
पेरणीबाबतची माहिती भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा (Mobile App) गा.न.नं.12 मध्ये
नोंदहवण्यासाठी शेतकऱयांनी स्वत: उपलब्ध करुन दे ण्याच्या दृष्ट्टीने (Farmer friendly App)
टाटा रस््स यांनी आज्ञावली हवकहसत केली आिे . त्यानुसार मौजे करंजपाडा, तालुका वाडा,
हजल्िा पालघर येिे प्रायोहगक तत्त्वावर सदर आज्ञावलीचा वापर करुन उत्सुक शेतकऱयांनी
त्यांच्या स्माटय भ्रमणध्वनीमध्ये ॲपची स्िापना करुन पीक अिवालाची नवीन पध्दत स्स्वकारली,
तद्नंतर सदर आज्ञावलीनुसार याबाबतचा पिदशी काययक्रम प्रायोहगक तत्त्वावर, राज्याच्या 10
हजल्ियांतील हनवडक 20 तालुक्यांमध्ये राबहवण्यात आला. त्यामुळे, आता टाटा रस्टस मार्यत
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तयार करण्यात आलेल्या आज्ञावलीनुसार“ई-पीक पािणी” काययक्रम राज्याच्या सवय
हजल्ियांमध्ये राबहवण्यासंदभात क्षेिीय मिसूली अहधकारी व प्राहधकारी यांना हदशाहनदे श
दे ण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन िोती.
शासन हनणयय :उपरोक्त पार्श्यभम
ू ीवर, पीक पेरणी बाबतची माहिती गा.न.नं. 12 मध्ये नोंदहवण्यासाठी
शेतकऱयांनी स्वत: भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा उपलब्ध करून दे ण्याबाबतचा “ई-पीक पािणी”
िा काययक्रम टाटा रस््स ने हवकहसत केलेल्या आज्ञावलीचा वापर करून, त्यांच्या तांहिक व
इतर अनुषंहगक बाबींच्या सिाय्याने व सिकायाने हदनांक 15 ऑगस्ट,2021 पासून संपण
ू य
राज्यात राबहवण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने पुढीलप्रमाणे हनणयय घेतला आिे :1. “ई-पीक पािणी” िा काययक्रम Tata Trusts च्या सिकायाने/मदतीने, त्यांनी हवकहसत
केलेल्या आज्ञावलीद्वारे हदनांक 15 ऑगस्ट,2021 पासून संपण
ू य राज्यामध्ये राबहवण्यात
येईल.
2.

राज्यस्तरीय ई-पीक पािणी काययक्रमाच्या अंमलबजावणीकहरता पुढीलप्रमाणे (अ)
राज्यस्तरीय (ब) हवभागस्तरीय (क) हजल्िास्तरीय (ड) तालुकास्तरीय संहनयिण सहमती
गहठत करण्यात येत आिे .:(अ) राज्यस्तरीय संहनयिण सहमती
अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अहभलेख,मिाराष्ट्र राज्य,पुणे

अध्यक्ष

2

कृषी आयुक्त, पुणे

सि अध्यक्ष

3

सिकार आयुक्त, पुणे

सदस्य

4

साखर आयुक्त, पुणे

सदस्य

5

हवभागीय आयुक्त, पुणे

सदस्य

6

पणन संचालक, पुणे

सदस्य

7

टाटा रस्टचे प्रहतहनधी

सदस्य

8

सियोगी अहधष्ट्ठाता, कृषी मिाहवदयालय, पुणे

सदस्य

9

राष्ट्रीय सूचना हवज्ञान केंद्र, पुणे प्रहतहनधी

सदस्य

10

मिाराष्ट्र सुदूर संवद
े न केंद्र, नागपूर/ पुणे यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

11

कहमटीने हनयुक्त केलेले दोन तज्ञ व्यक्ती

सदस्य

12

अग्रणी बँक व पीक हवमा कंपनीचे राज्यस्तरावरील प्रत्येकी एक प्रहतहनधी

सदस्य

13

मिाराष्ट्र माहिती तंिज्ञान मिामंडळ यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

14

उप हजल्िाहधकारी व राज्य समन्वयक ई-पीक पािणी प्रकल्प

सदस्य सहचव

(ब) हवभागस्तरीय संहनयिण सहमती
अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

हवभागीय आयुक्त

अध्यक्ष

2

हवभागीय कृषी सि संचालक

सि अध्यक्ष

3

मुख्यालयातील अहधक्षक कृषी अहधकारी

सदस्य

4

हवभागीय सिहनबंधक सिकारी संस्िा

सदस्य

5

पणन मंडळाचे प्रहतहनधी

सदस्य

6

मुख्यालयाचा हनवासी उप हजल्िाहधकारी ककवा डी.डी.ई.

सदस्य

7

उपायुक्त, मिसूल

सदस्य सहचव

8

टाटा रस्टचे प्रहतहनधी

सदस्य

पृष्ट्ठ 5 पैकी 2
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अग्रणी बँक व पीक हवमा कंपनीचे हवभागीय स्तरावरील प्रत्येकी एक

सदस्य

प्रहतहनधी
(क) हजल्िास्तरीय संहनयिण सहमती
अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

हजल्िाहधकारी

अध्यक्ष

2

हनवासी उप हजल्िाहधकारी ककवा डी.डी.ई.

सदस्य सहचव

3

हजल्िा अहधक्षक कृषी अहधकारी

सदस्य

4

अहधक्षक, भूमी अहभलेख

सदस्य

5

हजल्िा सूचना हवज्ञान अहधकारी

सदस्य

6

टाटा रस्टचे प्रहतहनधी/ हजल्िा समन्वयक

सदस्य

7

हजल्ियातील कृषी मिाहवदयालयाचे प्राचायय (असल्यास)

सदस्य

8

अग्रणी बँक व पीक हवमा कंपनीचे हजल्िास्तरावरील प्रत्येकी एक प्रहतहनधी

सदस्य

(ड) तालुकास्तरीय संहनयिण सहमती
अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

उप हवभागीय अहधकारी

अध्यक्ष

2

उप हवभागीय कृषी अहधकारी

सि अध्यक्ष

3

तिहसलदार

सदस्य

4

तालुका कृषी अहधकारी

सदस्य सहचव

5

अग्रणी बँक व पीक हवमा कंपनीचे तालुका स्तरावरील प्रत्येकी एक प्रहतहनधी

सदस्य

3. “ई-पीक पािणी” िा काययक्रम संपण
ू य राज्यात यशस्वीपणे राबहवण्यासाठी, पुढीलप्रमाणे
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची स्िापना जमाबंदी आयुक्त तिा संचालक भूमी
अहभलेख, पुणे यांच्या हनयंिणाखाली करण्यात येत आिे.
(अ) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष

4.

अ.क्र.

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य

1

उप हजल्िाहधकारी व राज्य समन्वयक-ई पीक पािणी प्रकल्प

अध्यक्ष

2

कृषी अहधकारी (वगय-1)

सदस्य

3

टाटा रस््स यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

4

राष्ट्रीय सूचना हवज्ञान केंद्र पूणे यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

5

मिाराष्ट्र सुदूर संवद
े न केंद्र पूणे यांचे प्रहतहनधी

सदस्य

6

मिा आयटीचे प्रहतहनधी

सदस्य

7

दोन हवषयतज्ञ मिसूल अहधकारी/ कमयचारी

सदस्य

8

दोन हवषयतज्ञ कृषी अहधकारी/ कमयचारी

सदस्य

9

कक्ष अहधकारी- ई पीक पािणी प्रकल्प

सदस्य सहचव

“ई-पीक पािणी” िा काययक्रम संपण
ू य राज्यात यशस्वीपणे राबहवण्यासाठी, जमाबंदी
आयुक्त व संचालक भूमी अहभलेख,मिाराष्ट्र राज्य यांच्यावर पुढील जबाबदारी
सोपहवण्यात येत आिेत :अ) सदर काययक्रम राबहवताना मिसूल आहण कृषी हवभागाच्या क्षेिीय यंिणा,
जमाबंदी आयुक्त, NIC, माहिती व तंिज्ञान उपहवभाग, अिय व सांस्ख्यकी
पृष्ट्ठ 5 पैकी 3
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संचालनालय आहण Tata Trusts यांच्या भूहमका हनहित करण्याबाबत मागयदशयक
सूचना काढणे.
ब) सदर काययक्रमांतगयत नवीन प्रणालीमध्ये, पीक पेरणी अिवाल नोंदहवण्यासाठी
शेतकऱयांनी स्वत: माहिती उपलब्ध करुन दे ण्याची काययपध्दती ( Procedure of
Self Reporting of Crops by farmers) हनहित करणे.
क) “ई-पीक पािणी” िा काययक्रम यशस्वीपणे राबहवण्यासाठी, क्षेिीय स्तरावरील
पूवत
य यारी करणे, संबहं धतांना प्रहशक्षण देणे, मागयदशयन करणे, ई-पीक पािणी
ॲपसंबध
ं ीचे िस्तांतरण इत्याहदसंदभात आवश्यकतेनुसार हदशाहनदे श दे णे.
ड) सदर काययक्रमाची प्रचार व प्रहसध्दी करणे.
5. सवय संबहं धत क्षेिीय प्राहधकारी व अहधकारी यांनी या कामासाठी टाटा रस््स च्या हनयुक्त
अहधकारी व कमयचारी यांच्या सिकायाने सदर काययक्रम यशस्वी पध्दतीने राबहवण्याची
खबरदारी व दक्षता घ्यावी.
6.

सदर काययक्रम संपण
ू य राज्यात राबहवण्याबाबत टाटा रस््स आहण मिाराष्ट्र शासन
यांच्यातील सामंजस्य कराराची प्रत (M.O.U.) लवकरच सवय संबहं धतांना पाठहवण्यात
येईल.

7. NIC यांनी मागील तीन कृषी वषाचा गाव नमुना नं.12 मधील record केलेला तपशील
टाटा रस्टस यांच्या नामहनदे हशत सल्लागारांकडे तातडीने editable soft copy मध्ये
उपलब्ध करण्यात यावा.
सदर

शासन

हनणयय

मिाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202107301611058819
असा आिे . िा आदे श हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आिे .
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(रमेश चव्िाण)

शासनाचे सि सहचव
प्रत,

1)

मा.राज्यपाल, मिाराष्ट्र राज्य यांचे सहचव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.

2)

मा.मुख्यमंिी यांचे अपर मुख्य सहचव, मुख्यमंिी सहचवालय, मंिालय, मुंबई-32

3)

मा.मंिी (मिसूल) यांचे खाजगी सहचव, मंिालय, मुंबई-32.

4)

मा.राज्यमंिी (मिसूल) यांचे खाजगी सहचव, मंिालय, मुंबई-32.

5)

मा.मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र शासन, मंिालय, मुंबई-32.

6)

अपर मुख्य सहचव (हवत्त), हवत्त हवभाग, मंिालय, मुंबई-32.

7)

मिालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा व अनुज्ञयेता), मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर

8)

अपर मुख्य सहचव (मिसूल) यांचे हव.का.अ./स्वीय सिायक, मंिालय,मुंबई.

9)

प्रधान सहचव, कृषी हवभाग, मंिालय, मुंबई.

10) प्रधान सहचव, मदत व पुनवयसन हवभाग, मंिालय, मुंबई.
11) प्रधान सहचव, हवधानमंडळ सहचवालय, हवधानभवन, मुंबई.
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12) सवय हवभागीय आयुक्त.
13) जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अहभलेख, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
14) सवय हजल्िाहधकारी/अपर हजल्िाहधकारी.
15) माहिती व जनसंपकय संचालनालय, मंिालय,मुंबई-32.
16) राज्य समन्वयक, एनआयसी, मंिालय, मुंबई-32.

17) सवय सि सहचव / उप सहचव, मिसूल व वन हवभाग, मंिालय, मुंबई.
18) मंिालयीन सवय प्रशासकीय हवभाग,
19) “ज”समूिातील सवय अवर सहचव /कक्ष अहधकारी, मिसूल व वन हवभाग, मुंबई.
20) श्री.जयंतकुमार बांहठया, माजी मुख्य सहचव,
21) मुख्य काययकारी अहधकारी, टाटा रस्टस, वल्डय रेड सेंटर, 26 वा मजला, सेंटर वन
इमारत, वल्डय रेड सेंटर, मुंबई-400 005

22) मॅनेकजग रस्टी, टाटा रस्ट, वल्डय रेड सेंटर, 26 वा मजला, सेंटर वन इमारत, वल्डय
रेड सेंटर, मुंबई-400 005

23) हनवड नस्ती (कायासन ज-1 अ)
****

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

