महावेध
राज्यातील महसुल मंडळस्तरावर स्वयंचललत हवामान केंद्र उभारणीचा प्रकल्प
कृलि लवभागाने साववजलनक खाजगी भागीदारीतुन बांधा-मालकव्हा- चालवा(Built-Own-Operate-

BOO) तत्वावर महावेध प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरण्याकलरता मे.स्कायमेट वेदर सर्व्व्हसेस प्रा.लल यांची
सेवा पुरवठादार संस्था म्हणुन लनयुक्ती केली आहे . प्रकल्पातंगवत राज्यातील २१०५ महसुल मंडळामध्ये
स्वयंचललत हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे .
महावेध

प्रकल्पांतगवत

प्रत्येक

स्वयंचललत

हवामान

केंद्राद्वारे

तापमान,पजवन्यमान,सापेक्ष

आद्रव ता,वाऱ्याचा वेग आलण लदशा या हवामान लवियक घटकाची Real Time मालहतीची नोंद होत असुन दर
१० लमनीटांनी सदर मालहती पोटव लवर उपलब्ध होत आहे . महावेध प्रकल्पाचे मध्यवती व्यवस्थापन कक्ष कृलि
महालवद्यालय, पुणे येथे कायान्न्वत आहे .
महावेध प्रकल्पांतगवत स्वयंचललत हवामान केंद्राद्वारे प्राप्त होणाऱ्या हवामानलवियक मालहतीचा
उपयोग पीक लवमा योजना, हवामान आधारीत पीक लवमा योजना,कृलि हवामान सल्ला व मागवदशवन,कृलि
संशोधन व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी होत आहे . तसेच संशोधन व अव्यावसालयक स्वरुपाच्या सेवा
दे ण्यासाठीहवामान घटकांच्या नोंदींची मालहती केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अलधनस्त संस्थांना /
लवद्यापीठांना संशोधन कायासाठी शासन लनशुल्क उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
स्वयंचललत हवामान केंद्राच्या राज्यात लनमाण होणाऱ्या जाळ्यामुळे हवामानाच्या मालहतीमध्ये
अचुकता येत असुन सदर प्रकल्पातील स्थालनक केंद्राद्वारे उपलब्ध होणारी मालहती शेतकऱ्यांना
कळलवणेबाबत, कृलि हवामान सल्ल्याबाबत मोबाईल ऍप कायान्न्वत करण्यात आले आहे .
स्वयंचललत हवामान केंद्रावरुन उपलब्ध होणाऱ्या मालहतीचा वापर करण्यासंदभात स्कायमेट वेदर
सर्व्व्हसेस , मुंबई यांचेकडु न कृलि आयुक्तालय, सवव लजल्हा अलधक्षक कृलि अलधकारी, लजल्हालधकारी यांचे
कायालयास महावेध पोटव लचा लॉलगन आय डी व पासवडव दे ण्यात आले आहेत.
कक्ष अलधकारी,म-७ , मदत पुनववसन मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र एससीवाय -२०१९ / प्रक्र. १३४
/म-७ लद.२२ जुन,२०२० नुसार महसुल लवभागामार्वत महसुल मंडळस्तरावर बसलवण्यात आलेल्या
मॅन्युअल पजवन्यमापक यंत्राच्या आधारे लमळणारी मालहती न वापरता महावेध प्रणालीची पजवन्यमानाची
आकडे वारी वापरण्यात यावी याबाबत लनदे श लदले आहेत.
महावेध प्रकल्पांतगवत तांलत्रक सल्लागार स्वयंचललत हवामान केंद्र या पदावर श्री. आर.आर माळी
सेवालनवृत्त महालनदे शक , भारत मौसम लवभाग, पुणे यांची लनयुक्ती करण्यात आली आहे .
स्थालनक पातळीवर हवामान केंद्राची आवश्यकता व संरक्षणाबाबत लोकजागृती करणेबाबत
लजल्हालधकारी यांना कळलवले आहे .
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