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मंत्रालय नव्तार, मंुबई 400 032. 
नदिाकं: - 08 माचव, 2017  

प्र्ताविा :-  

राज्यात साववजनिक खाजगी भागीदारीतूि प्रत्सयेक महसूल मंडळ ्तरावर ्वयंचनलत हवामाि 
कें द्ाचंी उभारणी करण्याचा व हवामाि नवषयक नवनवध घटकाचंी दैिंनदि मानहती गोळा करण्याकनरता 
‘महावधे प्रकल्प’ राबनवण्याचा शासिाचा मािस होता. या प्रकल्पाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या हवामाि नवषयक 
मानहतीचा मुख्यत: नपक नवमा योजिा तसेच शेतकऱ्यािंा कृषी नवषयक सल्ला व मागवदशविासाठी, कृषी व 
हवामाि क्षते्रात संशोधिासाठी, आपत्ती व्यव्थापिासाठी आनण अन्य क्षते्रामध्ये उपयोग होऊ शकतो.  

कृषी नवभागािे माहे नडसेंबर, 2016 मध्ये महावधे प्रकल्पाची साववजनिक खाजगी भागीदारीतूि 
बाधंा - मालक व्हा - चालवा (BOO) तत्सवावर अंमलबजावणी करण्याकनरता निनवदा प्रनसद्ध केली होती. 
या निनवदा प्रनक्रयेतूि मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. याचंी महावधे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 
सेवा पुरवठादार सं्था (Concessionaire) म्हणिू निवड केली आहे. या सं्थेिे राज्यात सवव महसुल 
मंडळामंध्ये आवश्यकतेिुसार ्वयंचनलत हवामाि कें द्ाचंी उभारणी करावयाची आहे आनण तद्िंतर 
पुढील 7 वषव कालावधीकनरता महावधे प्रकल्प ्व-खचािे चालवावयाचा आहे तसेच शासिास मोफत 
हवामाि नवषयक मानहती पुरवावयाची आहे. अशाप्रकारे, साववजनिक खाजगी भागीदारीतूि महावधे 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदाि करण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती, 
त्सयािुषंगािे शासि पुढीलप्रमाणे निणवय घेत आहे.  

शासि निणवय :- 

1. महावधे प्रकल्पाची साववजनिक खाजगी भागीदारीतूि Build - Own - Operate (BOO) तत्सवावर 
अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे तसेच, मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस 
प्रा. नल. याचंी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकनरता सेवा पुरवठादार सं्था (Concessionaire) 
म्हणिू नियुक्ती करण्यात येत आहे.  
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2. महावधे प्रकल्पातंगवत सववसाधारण प्रदेशामध्ये 12 नक.मी. X 12 नक.मी. अंतरावर आनण डोंगराळ 
प्रदेशामध्ये 5 नक.मी. X 5 नक.मी. अंतरावर एका ्वयंचनलत हवामाि कें द्ाची उभारणी करण्यात 
यावी.   

3. महावधे प्रकल्पातंगवत शासिाची कोणतीही आर्थथक गंुतवणकू असणार िाही तथानप सवव महसूली 
मंडळामध्ये ्वयंचनलत हवामाि कें द्ाचं्या उभारणीकनरता 5 मी. X 7 मी. जागा शासि उपलब्ध करुि 
देईल. सवव महसूली मंडळाध्ये प्राधान्यािे विेतर शासकीय जागा उपलब्ध करुि देण्यात येईल आनण 
ज्या नठकाणी शासकीय जागा उपलब्ध होणार िाहीत त्सया नठकाणी ्थानिक ्वराज्य सं्थाचं्या वा 
अन्य निमशासकीय सं्थांच्या सुयोग्य जागा शासिाकडूि उपलब्ध करुि नदल्या जातील. सदर 
जागाचंी मालकी (Title) शासिाचीच राहील तथानप, महावधे प्रकल्पातंगवत ्वयंचनलत हवामाि 
कें द्ाचं्या उभारणीसाठी सदर जागाचंा ताबा प्रकल्प कालावधीपयंत मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. 
नल. यािंा देण्यात यावा.  

4. महसूल नवभागाच्या शासि निणवय क्र. जमीि - 2015/प्र.क्र.45/ज-1, नद. 1 जूि, 2015 िुसार 
महावधे प्रकल्पातंगवत प्रत्सयेक महसूल मंडळामध्ये उभारावयाच्या ्वयंचनलत हवामाि कें द्ाकंनरता 
संबंनधत नजल्हानधकाऱ्यांकडूि शासकीय जागेचा ताबा घेण्याच्या कायववाहीचे राज्य ्तरावरुि 
आयुक्त (कृषी) यािंी संनियंत्रण कराव.े याकामी सवव नजल्हा अनधक्षक कृषी अनधकारी याचंी िोडल 
अनधकारी म्हणिू नियुक्ती करण्यात येत असूि त्सयािंी आपापल्या नजल्हयाच्या नजल्हानधकाऱ्याकंडे  
नजल्हयातील सवव महसूली मंडळामंधील जागा ्वयंचनलत हवामाि कें द्ाचं्या उभारणीकनरता 
उपलब्ध करुि देण्याबाबतचा प्र्ताव सादर करुि सदर जागाचंा ताबा मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस 
प्रा. नल. यािंा दयावयाचा आहे.  

5. ्वयंचनलत हवामाि कें द्ाचं्या उभारणीकनरता शासिािे जागा ह्तातंरीत केल्याच्या नदिाकंापासूि 
6 मनहन्याच्या कालावधीत मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. यािंी ्व-गंुतवणकूीतूि हवामाि 
कें द्ाचंी उभारणी पूणव करावयाची आहे. सवव महसूली मंडळामध्ये हवामाि केद्ाचंी उभारणी पूणव 
झाल्यािंतर त्सयािंी 7 वषव कालावधीकनरता ्व-खचािे प्रकल्प चालवावयाचा आहे तसेच, सवव 
हवामाि कें द्ाचंी देखभाल व दुरु्ती आनण िादुरु्त अथवा चोरी झालेल्या उपकरणाचंी बदली 
करावयाची जबाबदारी मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा.नल. याचंी राहील. 

6. महावधे प्रकल्पातंगवत प्रत्सयेक ्वयंचनलत हवामाि कें द्ादं्वारे ‘तापमाि, पजवन्यमाि, सापेक्ष आद्वता, 
वाऱ्याचा वगे आनण नदशा’ या हवामाि नवषयक घटकाचंी Real time मानहतीची प्रती 10 नमनिटािंी 
डेटा लॉगरमध्ये िोंद घ्यावयाची असूि सदर िोंदनवलेली मानहती दर 1 तासािे सव्हवरला 
पाठवावयाची आहे. मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा.नल. यािंी सदर हवामाि नवषयक Real time 
मानहती शासिास क्लाऊड सव्हवरवर 7 वषव कालावधीकनरता मोफत उपलब्ध करुि दयावयाची आहे.  

7. महावधे प्रकल्पातंगवत उपलब्ध होणारी हवामाि नवषयक मानहतीचा शासि अथवसहाय्यीत नपक नवमा 
योजिाकंनरता अनधकृत हवामाि नवषयक मानहती म्हणिू उपयोग करण्यात यईेल. त्सयािुषंगािे या 
प्रकल्पातंगवत उभारण्यात येणारी सवव हवामाि कें द् शासि अथवसहाय्यीत नपक नवमा योजिाकंनरता 
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खरीप व रबी हंगामाकंनरता ्वतंत्रपणे रीतसर अनधसूनचत करण्यात येतील. त्सयाचप्रमाणे नपक नवमा 
योजिेंतगवत सहभागी  होणाऱ्या सवव नवमा कंपन्यािंा िेमूि नदलेल्या नवमा क्षते्रातील (Insurance unit) 
हवामाि कें द्ाचंी मानहती मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा.नल. याचं्याकडूि नवहीत दरािे खरेदी करणे 
बंधिकारक राहील. 

8. मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. यािंा नपक नवमा योजिेंतगवत नवमा कंपन्यािंा नकमाि 6 मनहिे 
अथवा त्सयापेक्षा जा्त कालावधीच्या हवामाि नवषयक मानहतीची प्रती ्वयंचनलत हवामाि कें द् प्रती 
मनहिा ₹ 3250/- अनधक कर व शुल्क या दरापेक्षा जा्त दरािे नवक्री करता येणार िाही. सदर मुळ 
दरामध्ये प्रकल्प कायान्वीत झाल्यापासूि दर 3 वषािंतर 10% पयंत वाढ अिुज्ञये राहील. 
अशाप्रकारे, 3 वषािंतर हवामाि नवषयक मानहती नवक्रीचा कमाल दर ₹ 3575/- अनधक कर व 
शुल्क, आनण 6 वषािंतर सदर कमाल नवक्री दर ₹ 3900/- अनधक कर व शुल्क असा राहील. 
त्सयाचप्रमाणे, नपक नवमा कंपन्यािंा 6 मनहन्यापंेक्षा कमी कालावधीची Real time हवामाि नवषयक 
मानहती हवी असल्यास सदर मानहतीच्या नवक्रीचा दर ठरनवण्याचा अनधकार मे. ्कायमेट वदेर 
सर्व्व्हसेस प्रा. नल. यािंा राहील. 

9. महावधे प्रकल्पातंगवत शासिास दैिंनदिनरत्सया मोफत प्राप्त होणाऱ्या Real time हवामाि नवषयक 
मानहतीचा राज्य शासि जिनहताथव (Public good) उपयोग करु शकेल तसेच ही मानहती कें द् अथवा 
राज्य शासिाच्या अन्य नवभागािंा / अनधि्त शासकीय सं्थािंा नि:शुल्क उपलब्ध करुि देण्याची 
मुभा राहील. त्सयािुसार सदर मानहती आधारे कें द् अथवा राज्य शासिाच्या अनधि्त सं्थाचं्या / 
नवद्यापीठाचं्या अथवा खाजगी सं्थाचं्या मदतीिे राज्य शासिाकडे संपूणव ्वानमत्सव हक्क असणारी 
उत्सपादिे राज्य शासि नवकसीत करु शकेल तथानप, अशा उत्सपादिाचंा शासि वानणज्ज्यक उपयोग 
(Data Monetization) करणार िाही. त्सयाचप्रमाणे, या प्रकल्पातंगवत Real time हवामाि नवषयक 
मानहती प्राप्त झाल्यापासूि 365 नदवसािंतर साववजनिकनरत्सया प्रनसद्ध करण्याची शासिास मुभा 
राहील. 

10. शासि Real time हवामाि नवषयक मानहती कें द् अथवा राज्य शासिाच्या अनधि्त सं्थािंा / 
नवद्यापीठािंा संशोधि कायासाठी नि:शुल्क उपलब्ध करुि देऊ शकेल तथानप, या सं्था सदर 
मानहती आधारे व्यावसायीक उत्सपादिाचंी निर्थमती करुि Real time हवामाि नवषयक मानहतीचा 
वानणज्ज्यक प्रयोजिासाठी (Data Monetization) उपयोग करणार असल्यास त्सयािंा अशा सवव 
प्रयोजिासंाठी मे. ् कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. याचं्याकडूि सदर मानहती खरेदी करावी लागेल. 

11. पनरच्छेद क्र. 9 व 10 मधील प्रयोजिाचंा अपवाद वगळता कोणत्सयाही कें द् वा राज्य शासिाच्या 
नवभागास / अनधि्त शासकीय सं्थािंा वानणज्ज्यक प्रयोजिासाठी Real time हवामाि नवषयक 
मानहती हवी असल्यास सदर मानहतीच्या नवक्रीचा दर ठरनवण्याचा अनधकार मे. ्कायमेट वदेर 
सर्व्व्हसेस प्रा. नल. यािंा राहील. त्सयाचप्रमाणे, कोणत्सयाही त्रय्थ सं्थेस Real time हवामाि नवषयक 
मानहती उपलब्ध करुि देतेवळेी सदर मानहती शासिाच्या (कृषी नवभाग, महाराष्ट्र शासि) व                            
मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. याचं्या संयुक्त िावासह ( Acknowledgement) देण्यात यावी.  
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12. मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. यािंी महावधे प्रकल्पाकनरता शासिाकडे रुपये दोि कोटी 
रकमेची परफॉमवन्स बँक गॅरंटी जमा केलेली आहे. महोवध प्रकल्पाच्या निनवदेतील तरतूदीिुसार, 
जागा ह्तातंरीत केल्याच्या नदिाकंापासूि 6 मनहन्याचं्या आत मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. 
यािंी सवव ्वयंचनलत हवामाि कें द्ाचंी उभारणी पूणव करुि प्रकल्प कायान्वीत केल्यास सदर बकँ 
गॅरंटी रुपये एक कोटी रकमेपयंत कमी करण्यास शासि यथावकाश मान्यता देईल. 

13. महावधे प्रकल्प कायान्वीत झाल्यापासूि 7 वषव कालावधी पूणव झाल्यािंतर सदर प्रकल्प चालनवण्यास 
मुदतवाढ देणे अथवा यथाज््थती िवीि निनवदा जारी करणे याबाबत शासिाचा निणवय अंतीम राहील. 

14. प्रकल्पाचा 7 वषांचा कालावधी पूणव झाल्यािंतर मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. यािंी सवव 
्वयंचनलत हवामाि कें द्ाचंा ताबा शासिाकडे सोपवावयाचा आहे. सदर हवामाि कें द्ावंरील 
उपकरणे, डेटा लॉगर, सेन्ससव, सोलार पॅिल, बॅटरी व संबंनधत वायरींग मे. ् कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस 
प्रा. नल. घेऊि जाऊ शकतील तथानप प्रकल्प ्थळावंरील कंुपण, फाऊंडेशि व अन्य ्थापत्सय कामे 
शासि मालकीची राहतील.  

15. महावधे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या अिुषंगािे महत्सवपूणव बाबींचा थोडक्यात उल्लेख या शासि 
निणवयामध्ये करण्यात आला असूि या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकनरता शासिािे व मे. ्कायमेट 
वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल. यािंी नद. 15/02/2017 रोजी केलेल्या करारािाम्यात उक्त बाबींनवषयी 
तसेच अन्य तरतुदींचे नव्तृत नववचेि केलेले आहे. सबब, महावधे प्रकल्पाची अंमलबजावणी सदर 
करारिाम्यातील तरतूदींिुसारच करण्यात येईल आनण सदर करारिामा सवव कायदेशीर बाबींसाठी 
अंतीम गृहीत धरण्यात येईल.  

16. महावधे प्रकल्पातंगवत महसूल मंडळ ्तरावर शासकीय जागा उपलब्ध करुि देण्याच्या अिुषंगािे 
महसूल नवभागाच्या अिौपचारीक संदभव क्र.22582, नद. 03 फेब्रवुारी, 2017 अन्वये प्राप्त 
मान्यतेिुसार सदर शासि निणवयानं्वये निगवनमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासि निणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्सयाचा संकेताकं 201703081258433101 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल ्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

       महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे,  
 

 
 

                              ( श्रीकांत चं. आडंगे ) 
                                         अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री मंत्रालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. मंत्री (कृषी) याचंे खाजगी सनचव मंत्रालय, मंुबई 
3. मा. राज्यमंत्री (कृषी) याचंे खाजगी सनचव 
4. मा. मुख्य सनचव, मंत्रालय, मंुबई 
5. अ.मु.स. (नवत्त), नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
6. अ.मु.स. (नियोजि), नियोजि नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7. प्र. स. (कृषी), कृषी व पदुम नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8. प्रकल्प संचालक, िािाजी देशमुख कृषी संजीविी प्रकल्प, मंुबई 
9. सवव नवभागीय आयुक्त 
10. आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे  
11. सवव नजल्हानधकारी  
12. सवव उपसनचव (कृषी),  कृषी, पदुम नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
13. संचालक (नव्तार व प्रनशक्षण), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
14. सवव संचालक / कृषी सहसचंालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
15. सवव नवभागीय कृषी सहसंचालक 
16. सवव नजल््ाचंे नजल्हा अनधक्षक कृषी अनधकारी. 
17. मानहती व जिसंपकव  संचालिालय, मंत्रालय, मंुबई 
18. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अिुज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, मंुबई 
19. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अिुज्ञयेता), महाराष्ट्र-2, िागपूर 
20. मुख्य कायवकारी अनधकारी, मे. ्कायमेट वदेर सर्व्व्हसेस प्रा. नल., जी.वाय.एस. हाईट्स, सेक्टर 125, िोएडा 
21. निवड ि्ती (कायासि राकृनवयो). 
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