शाdN Pर र. dंकीIण- 2015/र.र.01/जल-1 दि. 28 एदरल,2015
Pदिदश्E - अ
िा्याJ dJJ उभवIािी Eं चाई dृ्य Pदि्थिJी दवचािाJ घेऊN dवंdाFी PाIी-

Eं चाई Tk्J Teािा्र 2019 कि्याdाFी व Eं चाई Pदि्थिJीवि कायTथव Pी TाJ कि्याdाFी

एका्मTक P JीNे दNयuजNR दिमया कmJी आिाखGा Jयाि क N Pा्याची उPल्धJा

वाढदव्याdाFी जलयk्J दशवाि अदSयाN Teािा्र शाdNाकGk N िाRदव्याJ येJ आeे.

जलdंधािI दवSागा्या शाdN दNIणय र. जलअ-2014/र.र.203/जल-7 दि.05

दGdंRि,2014 Tधील Tk ा र. 22.अदSयाNाची फलदN्Pती याT्ये GPS Monitoring RाRJ NTkि

कि्याJ आले आeे .

जलयk्J दशवाि अदSयाN T्ये TuRाईल खिेिीची JिJlि Nाeी. मयाTkळे जलयk्J दशवाि

अदSयाNाची अंTलRजावIी किJ अdले्या यंरIे्या अदधकािी व कTणचािी यां्याकGे उPल्ध
अdले्या TuRाईल चा वाPि कि्याJ यावा. dवण दज््ांNी Jालkका दNeाय ्या अदधकािी व
कTणचािी यांNा TuRाईल व रदशषI यावयाचे आeे मयांची रादधकmJ यािी खालील Tागणिशणक
dlचNाJील र. ई T्ये NTlि के्यारTाIे Jयाि क N Fे वावी.

जलयk्J दशवाि TuRाईल ॲ्ललकेशN Tागणिशणक dlचNा
जलdंधािI दवSागा्या दि.05 दGdंRि,2014 िuजी्या शाdN दNIणयाJील Tk ा र.

22.अदSयाNाची फलदN्Pती याT्ये GPS (Global Positioning System) Monitoring RाRJ
NTkि कि्याJ आले आeे . मयावािे रमयेक काTाचे आषांश व िेखांश रमयष काTा्या दFकाIी
घेIेJ येवlN मयाअNkcंगाNे जलयk्J दशवाि अदSयाNांJगणJ eाJी घे्याJ आले्या काTांची

Sौगादलक TादeJी व फuEu रIालीवािे Nंि घे्याdाFी MRSAC (Maharashtra Remote

Sensing Application Centre) या dंथिे्या Tा्यTाJlN Mobile Application दवकदdJ कि्याJ
आले अdkN रमयष कायणषर
े ावि या्या वाPिाRाRJ dदवथJि Tागणिशणक dlचNा PkढीलरTाIे िे ्याJ
येJ आeेJ.
NuE:1) जलयk्J
4.1+

TuRाईल

ai g y

ॲ्ललकेशN

वाPि्याdाFी

,

व

Android

व 5 TेगादP्dल कoTेिा अdले्या TuRाईलची आव्यकJा

आeे. Jdेच इंEिNेE GाEा काGण ( Internet Connectivity ) अdIे आव्यक आeे.
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2)

ay

a.a

फाईल http://mrsac.maharashtra.gov.in/jalyukt या dंकेJथिळाव N

GाऊNलuG क N Install किावी. जि आधीच eा ॲललीकेशN Install अd्याd मयाला

uninstall क Nच NवीN ॲ््PकेशN Install किा.

3) जलयk्J TuRाईल ॲललीकेशN Install झा्यावि आP्या TuRाईल ्थरN वि Jalyukta
अdा Icon (दच्e) दिdेल.

4) Mobile app dk कि्याअगuिि Mobile Tधील

L

ai

dk किावे.

5) Jalyukta TuRाईल ॲ्ललकेशN्या दच्eावि ््लक किा. Jalyukta
ॲ्ललकेश्या दच्eावि ््लक के्याNंJि (Application dk

Menu आeेJ.

TuRाईल

झा्यावि) मयाT्ये खालील

A) रuफाईल ToNेजि (Profile Manager)
B) ToP ॲ््E्हeदE (Map Activity)
C) dंG ToNेजि (Send Manager)

D) ह्l अँG दGदलE (View & Delete)
E) eे्P (Help)

F) ए््झE (Exit). (D,E व F अयाP दवकदdJ euJ आeेJ)
विील रमयेक TेNl T्ये PkढीलरTाIे TादeJी Sिावी.

अ) रuफाईल ToNेजि (Profile Manager) :

Profile Manager या TेNlवि Click किावे, मयाNंJि Load Data for Selection वि

Click किावे.मयाNंJि Select Work Area T्ये जाऊN दज्eा,Jालkका या Option वि

््लक क N मया यािीJील लागl अdलेली RाR(Drop Down) PयायाTधlN दNवGावी. व

मयाNंJि

w

a

वि ््लक किावे,दNवGले्या दज्eयाची फाईल dवणि व N

GाऊNलuG euऊN TuRाईलT्ये जTा euईल.व

w

a

i

i

i

Tध्या Box

T्ये दिdेल.e.g. Nagpur.txt. दNवGले्या दज््ाची फाईल आधीच GाऊNलuG झाली

अd्याd "File already exists. Do you want to reload ? YES / NO " अdे

दवचाि्याJ येईल. "YES" वि click किावे जेIेक N dवणिविची अयावJ (latest) फाईल
GाऊNलuG euऊN TuRाईल T्ये जTा (download) euईल. eी कmJी PkIण झा्याNंJि

Personal Profile Details T्ये जावlN आPले Nाव EाईP किावे, कायालय, PिNाT (Drop
Down) PयायाTधlN दNवGावे, TuRाईल रTांक, िl ि्वNी रTांक व इTेलची Nंि किावी, eी
TादeJी Sि्याNंJि SAVE RENवि ््लक क N आPली TादeJी TuRाईल T्ये जJN

किा.मयाचरTाIे फuEu घे्याdाFी थरीN दिझu्यlशN Image Size दकTाN 640 X 480 व
Preview Size दकTाN 960 X 720 dेE किा व SAVE RENवि ््लक क N आPली
TादeJी TuRाईल T्ये जJN किा.
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R) ToP ॲ्Eी्हeEी (Map Activity) :
Map Activity या Tे्यkवि ््लक के्याNंJि Asset Mapping Module eा

Format येईल या Format Tधील Asset Attributes T्ये जावlN गावाचे Nाव व काTाचा

dंकेJांक (Work id) दNवGावा, eे के्यावि काTाचे Nाव व इJि TादeJी दिdlN येईल eी

TादeJी Drop Down TधlN दNवG्याJ यावी (Select किावी ). एकाच Nावाचे िuN काT
अdJील Jि काTाचा dंवगण, SौदJक उद ्E, Tंजlिी ककTJ, दNधी रuJ इमयिी Pाel N

dंकेJांक दNवGावा. काTा्या दFकाIाची खारी झा्यावि GPS Position वि ््लक

किावे.

अषांश/ िेखांशाची Nंि घे्याdाFी

््लक किावे.

dk

(

)

या REIवि

अषांश/ िेखांश ये्याdाFी आP्या TuRाईल Tधील Location दफचि

अdावे लागJे . Jे dk

Nd्याd रिT Jे dk

किा व अषांश/ िेखांशाची अचlकJा

वाढदव्याdाFी Accuracy श्यJu 6 Tी. ककवा मयाPेषा कTी अdायला eवी. मयाकिीJा
एकाच थिळावि 4 Jे 5 दTNीEे उSे िeा Get Position REN वािंवाि ््लक किा व

अचlकJा (Accuracy) 6 Tी. Pेषा कTी आली की थिळाचा फuEu काढावा. फuEu काढJाNा
थिळाPाdlN 5 Jे 6 Tी. अंJिावि िl ि उSे िeावे. फuEu काढJाNा TuRाईलची
खालीलरTाIे अdावी :

ii

(दवशेc dkचNा:- फuEu bearing angle reading dJJ RिलJ अdJे, मया्याकGे ल्य
िे ऊ Nये.)
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फuEu angle reading
जलयk्J दशवाि अदSयाNांJगणJ eाJी घे्याJ आले्या काTांचे dाधािI: 3 फuEu

काढावेJ. Pदeला फuEu काT dk

कि्याPlवी (P1), िk dिा फuEu काT रगJीPिावि

अdJाNा (P2) व दJdिा फuEu काT PlIण झा्यावि (P3) काTा्या dय्थिJीNkdाि (Drop

Down TधlN) Select किावे व फuEu काढावे. Pदeला फuEu काढJाNा जदTNीवि खkI
क N Fे वावी, जेIेक N िk dिा व दJdिा फuEu काढJाNा मयाच थिाNाव N काढIे
dkलS euईल.

फuEu काढ्याNंJि Remark या Option वि जाऊN काeी अदSराय अdJील Jि

मयाची Nंि किावी व मयाNंJि TादeJी dहeणि वि PाFदव्याdाFी SEND REN वि ््लक

किावे. इंEिNेE कNे्शN यu्य अd्याd थिळाची TादeJी dहeणि PाFदवली जाJे अ्यिा
इंEिNेE कNे्शN आ्यावि PाFदव्याdाFी SEND LATER ्या वाPिाNे TादeJी PाFवा.

(रमयष काTा्या दFकाIी फuEu काढJाNा इंEिNेE कNे्शN वा TuRाईल कविेज Ndेल

Jिी फuEu काढJा येईल व GPS Location रालJ euईल Jdेच TuRाईल कविेज व इंEिNेE

कNे्शN उPल्ध झा्यावि TादeJी व फuEu अPलuG किJा येईल )
क) dंG ToNेजि (Send Manager):

dंG ToNेजि या Tे्यl T्ये गे्याNंJि ्या थिळांची TादeJी TuRाईल T्ये इंEिNेE

कNे्शN अPlिे अd्याd dहeणि वि PाFदव्याdाFी dंG ToNेजि (Send Manager) Tे्यl

चा वाPि किा. याT्ये रमयेक थिळाची, फाईलची दNवG क N dंG (Send) या RENवि
Click किावे.

G) Mobile Application वािे Upload केलेले
http://mrsac.maharashtra.gov.in/jalyukt व

PाeJा येईल.

GPS Tagged फuEu व TादeJी URL-

http://117.240.186.22:6080/jalyukt वि

इ) dििek Mobile Application वाPि्याdाFी अदधकािी /कTण चािी यांची यािी

रादधकmJ क N खालील िका्याJ S N दवSागीय आयk्J थJिाव N उPआयk्J
(िueयu) यांNी दि. 02 Tे, 2015 PयंJ जलdंधािI दवSागाd wcdjal1@gmail.com
व dadarao.gaikwad@nic.in वि PाFवावे.
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अ.र.

1

अदधका-याचे Nाव PिNाT दवSाग

2

3

4

रTI्वNी
रTांक
5

आय.एT.ई.आय.रTांक

(याdाFी IMEI रTांकाdाFी

*#06# Gायल किावे.)
6

ई) रमयष Mobile Application वािे फuEu काढ्याची कायणवाeी दि. 07 Tे, 2015 PाdlN dk

किावी.

उ) दि.06 Tे,2015 PयंJ PlIण झाले्या काTांचे फuEu दि. 15 Tे, 2015 PयंJ घेऊN या

Mobile Application वािे अPलuG किIे RंधNकािक िाeील.
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