
Terms of Reference (ToR) 

Third party auditing of Automatic weather Stations set up by Government of 

Maharashtra under BOO(Built- Own - Operate ) mode of implementation. 

1. BACKGROUND 

              Under the “Mahavedh” project Government of Maharashtra has 

established a network of  2127 Automatic Weather Stations (AWS) throughout 

Maharashtra to the domain level of revenue circle which is an administrative 

unit comprising about 20 to 30 villages. Through these Automatic Weather 

Stations the data related to weather parameters like Air temperature, Relative 

humidity, Wind speed & direction, Rainfall, is being made available in real time 

at an interval of 10 minutes. The project was implemented in BOO (Built Own 

& Operate)  mode by M/S Skymet  Weather Services Pvt. Ltd . 

              AWS field equipment consists of the  components for Data Logger & 

Power Unit, Communication Unit & Server, Fencing Work etc. 

 

2. OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT 

 To use the weather data for preparation of location specific agro advisory 

bulletins up to micro level. 

 To use the weather data for disaster management  

 To use the weather data for crop insurance purpose  

 To use the weather data for study of global warming and Climate Change 

and development of rainfall forecasting models 

 To facilitate the farmers in using the weather data in deciding and shift in 

cropping pattern. 

 To establish weather database bank. 

 To strengthen agriculture research work and effective extension work 

through Agriculture Universities and other organizations.  

 To collect real time weather data, analyze and use it for development of 

crop varieties, development of horticultural and agronomic practices, 

development of pest and disease forewarning models and rainfall 

forecasting.  

 To use weather data for the research on livestock including dairy 

enterprises. 

 

Following are the broad specifications of the various components of AWS. These 

specifications adhere to the requirements of World Meteorological Organization 

(WMO) and the Department of Agriculture and Cooperation, Government of 



India’s projected technical specifications for Weather based crop Insurance 

Scheme (WBCIS). 

 



 



 



SCOPE OF WORK :  

1) The quality of AWS data, its sustainability is determined. 

2) Supervision of AWS operation and maintenance. 

3) Initial Manufacturer calibration.  

4) Field Sensors Calibration. 

5) Laboratory calibration. 

6) Exposure conditions for main sensors of meteorological parameters. 

7) Methodology for third party auditing. 

8) Analysis of Meteorological data. 

9) Training and guidance to field officials. 

10)To monitor all AWS with respect to data package receipts, non  

     functional AWS on daily basis and guide for corrective measures. 

 

 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:  

1. B.Sc (Physics)/ M.Sc (Physics)/ P.hd(Physics) priority will be given for 

higher education. 

2. Equivalent to Scientist -D/Scientist -E / Scientist – F/ Head Surface 

Instrumentation section Indian Metrological Department.  

3. Minimum 5 years experience regarding AWS Installation, AWS sensor, 

Calibrations  related work. 

 

EXPECTED WORK AND OTHER TERMS & CONDITIONS: 

          Attached herewith separately (In Marathi) 

 

 

 

 

 

 



त ांत्रिक सल्ल ग र मह वधे प्रकल्प य ांचे कडून अपेत्रित क म ांच  तपशील 

1) र ज्य तील स्थ त्रपत सेंसरचे प्रती वषी त्रकम न 300 स्वयांचलीत हव म न कें द्र तील  उपकरणे / 

सेंसरचे अांश कन  (Calibration) करणे.  

2) स्वयांचलीत हव म न कें द्र च्य  देखभ ल व दुरुस्तीचे सांत्रनयांिण करणे. 

3) हव म न कें द्र तुन तय र होण -य  आकडेव रीतील अचकुत  तप सणे व त्य च ेत्रवशे्लशण करणे. 

4) कृत्रष त्रवभ ग तील अत्रधक री व कममच री य ांन  प्रत्रशिण व म गमदशमन करणे. 

 

1) स्वयांचलीत हव म न कें द्र िील उपकरणे / सेंसरचे अांश कन (Calibration) करणे- 

                अांश कन क ल वधीची मयाद  सांपलेल्य , त्रवत्रहत मयादेपेि  ज स्त त्रवचलन द खवण -य  

तसेच दुरुस्ती केलले्य  उपकरण ांचे / सेंसरच े त्रवत्रहत त्रनकष ांच्य  व म नक ांप्रम णे अांश कन करणे, 

हव म न कें द्र तील उपकरणे/ सेंसर तसेच signal conditioning module म त्रहती त्रमळवण रे व म त्रहती 

वहन करण -य  उपकरण चे क यान्वयन ब बत पडत ळणी करणे. उपकरणे/ स्वयांचलीत हव म न कें द्र 

तप सणी प्रण ली IMD प्रम णे  असल्य ची ख िी करणे आवश्यक आहे. 

2) स्वयांचलीत हव म न कें द्र च्य  देखभ ल व दुरुस्तीचे सांत्रनयांिण करणे- 

          श सन व मे. स्क यमेट वदेर सर्ववसेस प्र . त्रल. य ांचेतील कर रन म्य तील पत्ररत्रशष्ट 4 नुस र 

स्वयांचलीत हव म न कें द्र ांची देखभ ल व दुरुस्ती होणेब बत सत्रनयांिण करणे. उद . Preventive 

maintenance, Break down maintenance, स्वयांचलीत हव म न कें द्र स मे. स्क यमेट वदेर सर्ववसेस 

प्र . त्रल. य ांच्य  अत्रभयांत्य ांच्य  भटेी, कें द्र ांच्य  स्थळ वरील log card प हणे तसेच कर रन म्य तील 

पत्ररत्रशष्ट 3 नुस र उपकरण ांची पडत ळणी करणे. 

3) हव म न कें द्र तून तय र होण -य  आकडेव रीतील अचकूत  तप सणे व त्य चे त्रवश्लेशण करणे- 

            हव म न कें द्र तून सवम हव म न त्रवषयक घटक ांच  त्रवत्रहत क लमयादेत ड ट  तय र होऊन तो 

data logger मध्य ेस ठत्रवल  ज तो तेथून तो main server ल  येतो व मह वधे सांकेत स्थळ वर उपलब्ध 



होतो य ब बत पडत ळणी करणे. हव म न घटक ांचे सर सरी मूल्य अचकू भरले गेल्य ची ख िी करणे. 

हव म न घटक ांचे अहव ल ांचे त्रवशे्लशण करुन हव म न अांद ज ब बत तसेच हव म न घटक ांची 

आकडेव री त्रवच र त घेऊन कृत्रष हव म न त्रवषयक सल्ले तय र करणेस श सन स  मदत व म गमदशमन 

करणे.  

4) कृत्रष त्रवभ ग तील अत्रधक री व कममच री य ांन  प्रत्रशिण व म गमदशमन करणे- 

              हव म न कें द्र तील हव म न त्रवषयक घटक ांच्य  आकडेव रीचे त्रवशे्लशण करुन त्य आध रे 

अहव ल तय र करणे, स्वयांचलीत हव म न कें द्र तील उपकरणे / सेंसरच ेअांश कन, कें द्र च्य  देखभ ल 

व दुरुस्तीब बत कृत्रष त्रवभ ग तील अत्रधक री व कममच री य ांन  प्रत्रशिण व म गमदशमन  करणे.  

५)        त ांत्रिक म गमदशमन   

          स्वयांचत्रलत हव म न कें द्र सांबांधी िते्रिय स्तर वरून प्र प्त होण ऱ्य  तक्र रीच्य  अनुषांग ने त ांत्रिक 

त्रवशे्लषण करून अहव ल देणे व आवश्यक सुध रण  सुचत्रवणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 



अटी व शती 

1) सदर क म स ठीची कर र पद्धतीने त्रनयुक्तीची क लमयाद  श सन त्रनयुक्त करेल त्य  

त्रदन ांक प सून ज स्तीत ज स्त 1 वषम र हील, परांतु त्रनयुक्तीचे आवश्यकतेनुस र व ढीव 

क ल वधीकरीत  दरवषी नुतनीकरण करत  यईेल. म ि एकूण क ल वधी 3 वषा पेि  अत्रधक 

असण र न ही. 

2) त्रनयुक्त व्यक्ती त्रह वय च्य  65 व्य  वषापयंतच क यमरत र हू शकेल. तथ त्रप, ज्य  व्यक्तीच्य  सेव  

त्य नांतर च लू ठेवणे आवश्यक आहे असे मत असेल त्य वळेी त्रनयुक्ती करण्य त आलेली व्यक्ती 

सिम प्र त्रधक -य स एक स्तर वत्ररष्ठ अत्रधक -य च्य  / प्र त्रधक -य च्य  म न्यतेने च लू ठेवली 

ज ईल म ि कोणत्य ही पत्ररस्स्थतीत त्रनयुक्त केलेली व्यक्ती  वय च्य  70 व्य  वषापयंतच  क यमरत 

र हू शकेल. 

3) त्रनयुक्तीच्य  क ल वधीत कर र पद्धतीने त्रवत्रविीत क मे पुणम करण्य ची जब बद री सांबांत्रधत 

व्यक्तीची र त्रहल. त्रनयुक्त अत्रधक -य  त्रवरुद्ध कोणतीही  त्रवभ गीय चौकशी च लू ककव  प्रस्त त्रवत 

नस वी व अश  चौकशी प्रकरणी कोणतीही त्रशि  झ लेली नस वी.  

4) श सन व मे. स्क यमेट वदेर सर्ववसेस प्र . त्रल. य ांचेतील कर रन म्य तील स्वयांचलीत हव म न 

कें द्र तील हव म न त्रवषयक घटक ांच्य  म त्रहतीच्य  गोपत्रनयतेब बतचे व इतर अटी व शतीब बतचे  

प लन करणे.  

5) स म न्य प्रश सन त्रवभ ग़ श सन त्रनणमय क्र. सांत्रकणम-2715/प्र.क्र.100/13 त्रद.१७.१२.२०१६ नुस र 

म त्रसक प त्ररश्रत्रमक व भत्ते देय र हतील. 

6) कर र पद्धतीने त्रनयुक्ती देण्य त आल्य मुळे सांबांत्रधत स श सन च्य  कोणत्य ही सांवगात सेव  

सम वशेन चे/ स म वून घेण्य चे व  त्रनयत्रमत सेवचेे इतर कोणतेही ल भ त्रमळण्य च  अत्रधक र/हक्क 

नसेल. 



7) त्रनयुक्तीस ठी सिम प्र त्रधक री य ांन  त्रवशेष पत्ररस्स्थतीत कोणत्य ही वळेी अश  अत्रधक -य ांच्य  

कर र पद्धतीवरील सेव  सम प्त करण्य चे अत्रधक र र हतील. 

8) कर र पद्धतीने त्रनयुक्त करण्य त आलेली व्यक्ती, सोपवलेली सेव  प र प डण्य च्य  क म त व्यत्यय 

त्रनमाण होईल अश  कोणत्य ही व्य वस त्रयक क म त गुांतलेली नस वी. 

9) कर र पद्धतीने त्रनयुक्त करण्य त आलेल्य  व्यक्तीने गुांतलेले त्रहतसांबांध (conflict of interest) 

ज हीर करणे आवश्यक र हील. 

10) कर र पद्धतीने त्रनयुक्त करण्य त आलेल्य  व्यक्तीने त्य ांन  प्र प्त होण -य  क गदपिे/ म त्रहती व 

आध रस मुग्रीब बत गोपनीयत  प ळणे आवश्यक र हील. 

11) कर र पद्धतीने त्रनयुक्त करण्य त आलेल्य  व्यक्तींनी त्य ांच्य वर सोपवलेले क मक ज त्रनत्ररृत 

केलेल्य  क ल वधीत पुणम करणे आवश्यक र त्रहल. त्य ांच्य  क मक ज ब बत त्रनयुक्तीस ठी सिम 

असलेले प्र त्रधक री वळेोवळेी आढ व  घेऊन क म चे मूल्यम पन करतील. 

        उपरोक्त प्रम णेच्य  अटी व शती नुस र सांब त्रधत ांन  श सन त्रनयुक्त करेल त्य  

त्रदन ांक प सून  त्रनयुक्ती देण्य त येईल तसेच उपरोक्त प्रम णे व  श सन ने /त्रवभ ग ने त्रवत्रहत 

केलेल्य  अत्रतरीक्त अटी व शती म न्य असल्य चे बांधपि घेण्य त येईल. 

 


