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प्रस्तावना :अवकाश उपग्रह तंत्रज्ञानात मोठया प्रमाणावर प्रगती झाली असून व त्याद्वारे प्राप्त होणारी
माचहती आता सवणसामानयांना चवचवध भौगोचलक माचहती आधारीत कायासाठी उपलब्ध होत आहे .
तसेि उपग्रहाद्वारे प्राप्त होणा-या माचहतीिा वापर शासनाच्या चवचवध कायात होत असून सदर
तंत्रज्ञानािा फायदा शासकीय, चनमशासकीय संस्थांना दे खील उपलब्ध आहे . राज्याला चवचवध
स्तरावर धोरणात्मक चनणणय घेणे, प्रकलपांिी आखणी करणे, प्रकलपांिे कायानवयन, संचनयंत्रण,
भूसवेक्षण करणे इत्यादी व त्याआधारे ग्रामीण व शहरी भागािा चवकास प्रभावीपणे करणे इ. कामे पार
पाडण्यात सदर तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त आहे.
2.

सुदूर संवद
े न (Remote Sensing) उपयोजन केंद्रामार्णत उपलब्ध होणारी उपग्रह छायाचित्रे

व भौगोचलक माचहती (Geographic Information System- GIS) प्रणालीिा वापर चवचवध
प्रशासकीय चवभाग व त्यांिे अचधनस्त कायालये स्वतंत्रपणे करत असलयािे चनदशणनास आलेले आहे
व त्यामुळे उपग्रह छायाचित्रे व भौगोचलक माचहती प्रणाली चवकचसत करण्यावर होणाऱ्या खिािी
चद्वरूक्ती होते तसेि माचहती संि एकाि स्वरुपात उपलब्ध होत नाही.
3.

उपरोक्त बाबी चविारात घेता, चवचवध चवभागांच्या भौगोचलक माचहती व सुदूर संवद
े न

तंत्रज्ञानांच्या वापरात सुसूत्रीकरण, प्रमाणीकरण करुन राज्याकरीता “महाराष्ट्र चडजीटल भौगोचलक
माचहतीसंि प्रणाली” (Maharashtra Geo-spatial Digital Database System - MGDDS)
चवकचसत करण्यासाठी “प्रमुख संस्था (NODAL AGENCY)”म्हणून चनयुक्त करण्यािा व यापुढे
कोणत्याही प्रशासकीय चवभागाने अथवा सावणजचनक उपक्रमाने आचण स्थाचनक स्वराज्य संस्थांनी
उपग्रहीय भौगोचलक माचहती संि स्वतंत्रपणे खरेदी करू नये असा धोरणात्मक चनणणय घेण्यािा
प्रस्ताव शासनाच्या चविाराधीन होता.
शासन चनणणय : महाराष्ट्र चरमोट सेन्नसग अॅप्लीकेशन सेंटर (MRSAC- महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न उपयोजन
केंद्र), नागपूर यांिी राज्यासाठी सामाचयक “महाराष्ट्र चडचजटल भौगोचलक माचहती संि प्रणाली”
चवकचसत करणे, त्यांिी अंमलबजावणी व दे खभाल ह्याकरीता “प्रमुख संस्था ( NODAL AGENCY )”
म्हणून चनयुक्ती करण्यात येत आहे.
अ) महाराष्ट्र चरमोट सेन्नसग अॅप्लीकेशन सेंटर (MRSAC- महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न उपयोजन
केंद्र), प्रमुख संस्था म्हणून पुढील काये पार पाडे ल:-
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1. राज्याकरीता वेळोवेळी आवश्यक असलेली उपग्रह छायाचित्रे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने
चवकत घेणे, त्यावर आवश्यक ते प्रक्रीया करुन शासनाच्या चवचवध चवभागांच्या वापरा करीता
“महाराष्ट्र चडचजटल भौगोचलक माचहती संि प्रणाली” (Maharashtra Geo-spatial Digital
Database System -MGDDS) मार्णत उपलब्ध करुन दे णे.
2. सवण चवभागांकरीता आवश्यक असलेली भौगोलीक माहीती STANDARD DATA FORMAT
/ TEMPLATE मध्ये गोळा एकचत्रत करण्यासाठी सवण चवभागांना तांचत्रक सहाय्य करणे.
3. सुदूर संवद
े न (Remote Sensing), भौगोचलक माचहती प्रणाली (Geographic Information
System-GIS), GPS, LIDAR अशा अत्याधुचनक तंत्रज्ञानािा वापर करुन ग्रामीण, शहर,
कृषी, वने, खचनज, रस्ते, पाणी, वगैरे साधन संपचि चवकास योजना आखणी, अंमलबजावणी,
चनयंत्रण तसेि नैसर्गगक चवपदा मध्ये उपलब्ध करुन दे णे.
4. अ) सुदूर संवद
े न व भौगोचलक माचहती एकचत्रतरीत्या शासनाच्या सर्वहणरवर जतन करणे व
त्याच्या वापराने DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) चवकचसत करणे तसेि
राज्याकचरता “महाराष्ट्र चडचजटल भौगोचलक माचहती संि प्रणाली” (Maharashtra Geospatial Digital Database System - MGDDS) चवकचसत करणे.
ब) उपरोक्त प्रणाली चवकचसत करणे व उपग्रह छायाचित्रे चमळचवण्यासाठी महाराष्ट्र चरमोट
सेन्नसग अॅप्लीकेशन सेंटर (MRSAC- महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न उपयोजन केंद्र) यांना करार्वया
लागणाऱ्या खिासाठी चनयोजन चवभागाच्या अथणसंकलपात तरतूद करण्यात यावी.
क) शासनाच्या सवण चवभागांनी व त्यांिे अचधनस्त कायालये / संस्था, महामंडळे यांनी आवश्यक
असलेली उपग्रह छायाचित्रे चमळचवण्यासाठी महाराष्ट्र चरमोट सेन्नसग अॅप्लीकेशन सेंटर (
MRSAC- महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न उपयोजन केंद्र ), नागपूर कड़े मागणी नोंदवावी तसेि
भौगोचलक माचहती प्रणाली वापरासाठी MRSAC िे तांचत्रक सहाय्य घ्यावे, पचरणामी चवभागाने
व त्यांच्या अचधनस्त कायालयांनी उपग्रह छायाचित्रे भौगोचलक माचहती संि स्वतंत्रपणे चवकत
घेऊ नयेत.
ड) Nodal Agency माफणत खरेदी करताना उद्योग, ऊजा व कामगार चवभागाच्या/ शासनाच्या
खरेदी धोरणाच्या तरतूदींिे पालन करून खरेदी प्रचक्रया राबवावी.
इ) महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न उपयोजन केंद्र, नागपूर यांिेकडू न आवश्यक प्रतवारीिी (Quality)
माचहती उपलब्ध होणे शक्य नसलयास वा अवाजवी चवलंब होत असलयास ती अनय संस्थांकडू न
अथवा यंत्रणांकडू न खरेदी करण्यासंदभात चनयोजन चवभागािी पूवप
ण रवानगी घेणे आवश्यक
राहील.
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हा शासन चनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यािा संकेतांक क्रमांक 201604291531050816 असा आहे. हा
आदे श चडचजटल स्वाक्षरीने साक्षांचकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

Nagnath
Shivram Bhoge
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7) संिालक, महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न उपयोजन केंद्र, नागपूर
8) सवण चवभागीय आयुक्त.
9) चवशेष पोलीस महाचनरीक्षक, नक्षल चवरोधी अचभयान, नागपूर.
10) सवण चजलहाचधकारी
11) आयुक्त, नागपूर महानगरपाचलका, नागपूर.
12) सवण चजलहाचनयोजन अचधकारी.
13) पोलीस आयुक्त, नागपूर.
14) महार्वयवस्थापक, चरजनल सेंटर (NRSC), अंतचरक्ष चवभाग, नागपूर.
15) महार्वयवस्थापक,RRSC-NRSC अंतचरक्ष चवभाग,नागपूर.
16) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर.
17) प्रमुख साधन संपिी शास्त्रज्ञ,महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न उपयोजन केंद्र, मुंबई शाखा.
18) प्रमुख साधन संपिी शास्त्रज्ञ,महाराष्ट्र सुदूर संवद
े न उपयोजन केंद्र, 4 था मजला, नवीन
प्रशासकीय भवन, डी-ववग,कौनसील हॉलच्या समोर, पुणे शाखा, पुणे-411 001.
19) चवि चवभाग, अथणसंकलप शाखा, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
20) चनवड नस्ती (का.1426) संग्रहाथण.
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