
ड्रोनसर्व ेर्व मॅपींग  करण्यासाठी उच्चाधिकार सधमती 
गठीत करणेबाबत.  
 

महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा धर्वभाग 

शासन धनणणय क्रमाकं सीडीए-2019/प्र.क्र. ४४/19/लाक्षेधर्व(कामे) 
मंत्रालय, म ंबई-400 032. 
धदनांक:  08 मे, 2019 

प्रस्तार्वना :-  

सन २०१८-२०१९ या र्वर्षात राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊसमान झाले असून अनेक ताल क्यात 
द ष्ट्काळ सद्दष्ट्य पधरस्स्िती धनमाण झाली आहे. या पधरस्स्ितीर्वर कायमस्र्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी 
तसेच उपलब्ि पाण्याचा योग्य र्वापर र्व धनयोजन आराखडा तयार करण्यासाठी राज्यातील 
ओलीताखालील सर्वण क्षेत्राचा आि धनक तंत्रज्ञानाचा र्वापर करुन (जस े सलेॅला ल मॅंपग, एधरयल 
फोलोग्राफी, ड्रोन सर्व े त्यादी) पाण्याचे अचकू अन मान करार्वयाच ेआहे.   त्यासाठी उच्चस्तरीय सधमती 
गधठत करण्याच ेशासनाच्या धर्वचारािीन होते.  

शासन धनणणय :-  

उपरोक्त पधरस्स्ितीर्वर कायमस्र्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी तसेच उपलब्ि पाण्याचा योग्य 
र्वापर र्व धनयोजन आराखडा तयार करण्यासाठी राज्यातील ओलीताखालील सर्वण क्षेत्राचा आि धनक 
तंत्रज्ञानाचा र्वापर करुन (जसे सलेॅला ल मॅंपग, एधरयल फोलोग्राफी, ड्रोनसर्व े त्यादी) पाण्याचे अचकू 
अन मान काढण्यासाठी प ढीलप्रमाणे उच्चस्तरीय सधमती गठीत करण्यात येत आहे. 

                 उच्चस्तरीय सधमती  

१.  सधचर्व (लाक्षेधर्व), जलसपंदा धर्वभाग   अध्यक्ष 
2. प्रिान सधचर्व (व्यय) अिर्वा त्यांनी नामधनदेधशत केलेले धर्वत्त 

धर्वभागातील सह/उप सधचर्व. 
सदस्य 

3. महासंचालक, महाराष्ट्र अधभयांधत्रकी सशंोिन संस्िा (मेरी ), 
नाधशक. 

सदस्य 

4 कायणकारी सचंालक, धर्वदभण पालबिंारे धर्वकास महामंडळ, 
नागपरू.   

सदस्य 

5. आय क्त (कृधर्ष), साखर सकं ल, धशर्वाजी नगर, प णे. सदस्य 

6. म ख्य अधभयंता, जलसंिारण, येरर्वडा जले रोड, प णे. सदस्य 
7. संचालक, महाराष्ट्र स द र सरं्वदेन उपयोजन कें द्र,  (MRSAC), 

नागपरू 
सदस्य 

8. श्री. अनमोल रेळे, मानद सल्लागार, म ख्यमंत्री कायालय सदस़् 
9. श्री. आधदती नामदेर्व, ४ िे औद्योधगक क्रांती कें द्र जागधतक 

आर्थिक पधरर्षद, म ंबई 
सदस्य 

10. उप सधचर्व (लाक्षेधर्व), जलसंपदा धर्वभाग, मंत्रालय, म ंबई. सदस्य - सधचर्व 
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उपरोक्त सधमतीची कायणकक्षा प ढील प्रमाणे राहील. 

 राज्यात कमी पाऊस पडल्याम ळे अनेक भागात द ष्ट्काळी ंकर्वा द ष्ट्काळसदृष्ट्य पधरस्स्िती धनमाण 
होते.   या पधरस्स्ितीर्वर कायमस्र्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी तसेच उपलब्ि पाण्याचा योग्य र्वापर र्व 
धनयोजन आराखडा तयार करण्यासाठी राज्यातील ओलीताखालील सर्वण क्षेत्राचा आि धनक तंत्रज्ञानाचा 
र्वापर करुन (जसे सॅलेला ल मॅंपग, एधरयल फोलोग्राफी, ड्रोन सर्व े त्यादी) पाण्याचे अचकू अन मान करणे 
र्व यार्वर कायमस्र्वरुपी उपाययोजना र्व धनयोजन आराखडा तयार करणे. 

 या सधमतीकडून जागधतक आर्थिक पधरर्षदेच्या म ंबई स्स्ित ४ िे औद्योधगक क्रांती कें द्र, (WEF-4 th  
IRC) , महाराष्ट्र स दूर संर्वदेन  उपयोजन कें द्र (MRSAC), नागपरू, महाराष्ट्र अधभयांधत्रकी संशोिन संस्िा 
(MERI), नाधशक यांच्या सहकायाने र्व सल्लयाने शास्त्रश ध्द पध्दतीने अभ्यास करुन पाण्याचा योग्य र्वापर 
र्व धनयोजनाबाबतचा आराखडा तयार करण्यात यार्वा.  

             सदर सधमतीला प्रस्त त आराखडा तयार करण्यासाठी लागणारे रु.10 कोली पयंतच ेधर्वत्तीय र्व 
प्रशासकीय अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. तसेच याबाबतचा खचण भागधर्वण्यासाठी राज्यातील 
जलसंपदा धर्वभागांतगणत पाच पालबिंारे धर्वकास महामंडळाकडे असलेल्या धनिीतून समप्रमाणात रक्कम 
उपलब्ि करुन घेण्याची कायणर्वाही करण्याच ेअधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत.  

              र्वरील सधमतीने आपला अहर्वाल धदनांक 3१ माचण, २०20 प र्वी शासनास सादर करार्वा.  

 सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्िळार्वर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201905081545066427 असा आहे. हा आदेश धडजीलल 
स्र्वाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान सार र्व नार्वाने,   

 

 
 

                       ( र.ग.पराते ) 
                         उप सधचर्व, महाराष्ट्र शासन  
  प्रधत, 

1. मा. राज्यपाल यांच ेसधचर्व, राजभर्वन, म ंबई. 
2. मा. म ख्यमंत्री याचंे सधचर्व, मंत्रालय, म ंबई. 
3. सर्वण मा.मंत्री याचंे खाजगी सधचर्व, मंत्रालय, म ंबई. 
4. सर्वण मा. राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सधचर्व, मंत्रालय, म ंबई. 
5. म ख्य सधचर्व, मंत्रालय, म ंबई.  
6. सर्वण पालक सधचर्व, मंत्रालय, म ंबई. 
7. प्रिान सधचर्व (व्यय), धर्वत्त धर्वभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
8. सर्वण प्रशासकीय धर्वभागाचे सधचर्व/प्रिान सधचर्व/अप्पर म ख्य सधचर्व, मंत्रालय, म ंबई. 
9. सर्वण कायणकारी संचालक, पालबिंारे धर्वकास महामंडळ, जलसंपदा धर्वभाग.   
10. महासंचालक, महाराष्ट्र अधभयांधत्रकी सशंोिन ( MERI ), नाधशक. 
11. सर्वण धर्वभागीय आय क्त. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. जलसंपदा धर्वभागातील सर्वण म ख्य अधभयंता.  
13. आय क्त (कृधर्ष), साखर सकं ल, धशर्वाजी नगर, प णे. 
14. सर्वण धजल्हाधिकारी. 
15. महासंचालक, माधहती र्व जनसंपकण  महासचंालनालय, मंत्रालय, म ंबई.  
16. म ख्य अधभयंता, जलसंिारण धर्वभाग, येरर्वडा जले रोड, प णे.  
17. संचालक, महाराष्ट्र स दूर सरं्वदेन उपयोजन कें द्र (MRSAC), नागपरू 
18. श्री. अनमोल रेळे, मानद सल्लागार, म ख्यमंत्री कायालय, म ंबई. 
19. श्री. आधदती नामदेर्व, ४ िे औद्योधगक क्रांती कें द्र जागधतक आर्थिक पधरर्षद, म ंबई. 
20. संचालक, भजूल सर्वके्षण र्व धर्वकास यंत्रणा, प णे. 
21. धनयोजन धर्वभाग, (1433) मंत्रालय, म ंबई. 
22. धर्वत्त धर्वभाग (व्यय-12), मंत्रालय, म ंबई. 
23. जलसंपदा धर्वभाग /लाक्षेधर्व (कामे) कायासन संग्रहािण.  
24. धनर्वडनस्ती, लाक्षेधर्व (कामे) 
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