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कीड रोग सनियंत्रण व मानिती प्रणाली (पीडीएमआयएस)
Pest Disease Monitoring and Information System (PDMIS)
मागगदर्गक सुचिा
राज्यातील नपकांवरील कीड-रोग व तयांच्या व्यवस्थापिाच्या दृष्टीिे करण्यात येत असलेल्या
उपाययोजिा याबाबत केंद्र र्ासिाकडू ि दर आठवड्यास आढावा घेतला जातो. तयादृष्टीिे कीड रोगांबाबत
अद्ययावत मानिती उपलब्ध असणे आवश्यक ठरते. “नपकांवरील कीड रोग सवेक्षण व सल्ला प्रकल्प” (क्रॉपसॅप)
द्वारे सोयाबीि, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस व िरभरा या नपकांवरील कीड रोगांची मानिती प्राप्त िोणार
आिे . तथानप, इतर नपकांची मानिती प्राप्त करण्यास िोत असलेला नवलंब नवचारात घेऊि तयाकरीता “कीड रोग
सनियंत्रण व मानिती प्रणाली” (Pest Disease Monitoring and Information System (PDMIS)) िी िवीि
संगणकीय प्रणाली नवकसीत करण्यात आलेली आिे . तयाद्वारे कीड रोगांचे अिवाल भरावयाचे व तयािुसार पीक
संरक्षणाचे सल्ले र्ेतकऱयांिा प्रसारीत करावयाचे असूि तयािुषंगािे नजल्िा अनधक्षक कृनष अनधकारी, कृनष
नवकास अनधकारी, उपनवभागीय कृनष अनधकारी, नवभागीय कृनष सिसंचालक तसेच कृनष नवद्यापीठ यांिी
करावयाच्या कायगवािीच्या दृष्टीिे पुढील प्रमाणे सुचिा दे ण्यात येत आिे त.
1. वापरकता खाते व पासवडग चे िस्तांतरण:

कीड रोग सनियंत्रण व मानिती प्रणाली (पीडीएमआएस) व

क्रॉपसॅप प्रकल्पाचे सवग काम िे संगणक आज्ञावलीमार्गत संकेतस्थळाद्वारे िोत असल्यािे नजल्िा/नवभाग/
कृनष नवद्यापीठ स्तरावरील अनधकारी यांच्यासाठी या प्रकल्पाच्या प्रणालीमध्ये वापरकता खाते व पासवडग
तयार करुि दे ण्यात आलेला आिे. तयािुषंगािे अनधकारी यांिी बदली झाल्यािंतर पदभार िस्तांतरण
करतेवळ
े ी वापरकता खाते व पासवडग ची मानिती संबध
ं ीतांिा दे ण्यात यावी. तयािुसार बदलीिे िजर
झालेल्या अनधकारी यांिी लॉनगि करुि प्रोर्ाईल मधील स्वत:ची मानिती अद्यावत करावी.
2. नजल्िा/नवभाग/ कृनष नवद्यापीठ स्तरावरील वापरकता खाते सक्रीय/ कायान्ववत करणे/ पासवडग रीसेट
करणे: सद्यन्स्थतीत नजल्िा/ नवभाग/ कृनष नवद्यापीठ स्तरावरील वापरकता खाते कायान्ववत आिे . तथानप,
आपले वापकता खाते व पासवडग ची मानिती नवसरली असल्यास तो रीसेट करण्याच्या दृष्टीिे पुढीलप्रमाणे
कायगवािी करावी.
2.1

नजल्िा/ नवभाग/ कृनष नवद्यापीठ स्तरावरील ज्या अनधकाऱयांिा बदलीिंतर पूवीच्या अनधकाऱयांकडू ि
वापकता खाते व पासवडग ची मानिती नमळाली िसल्यास ककवा तयांच्याकडू ि वापकता खाते व पासवडग ची
मानिती नवसरली असल्यास अर्ा अनधकाऱयांिी आपल्या निकटतम वरीष्ठ कायालयातील योजिा
संबध
ं ीत अनधकारी यांिा संपकग करुि आपल्या मुख्यालयाच्या तपर्ीलाची मानिती द्यावी.

2.2

योजिा संबध
ं ीत अनधकारी यांिी आपल्या खातयाद्वारे लॉनगि करुि वापकता खाते व पासवडग ची मानिती
नवसरलेल्या संबध
ं ीतांच्या मुख्यालय व वापरकता खातयाची मानितीची वापरकता व्यवस्थापि मेवयूतील
मुख्यालय मेवयूद्वारे खात्री करावी. तयािंतर रीसेट पासवडग या मेवयूमध्ये जाऊि सदर वापरकता खाते
निवडावे व रीसेट पासवडग या बटिावर न्ललक करावे. पासवडग रीसेट झाल्यावर सदर पासवडग
संबध
ं ीतांिा कळवावा.
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2.3

वापरकता खाते व पासवडग नवसरलेल्या संबध
ं ीत अनधकारी यांिा वापरकता खाते व रीसेट केलेल्या
पासवडग ची मानिती नमळाल्यािंतर तयाद्वारे लॉनगि करुि िवीि पासवडग तयार करावा. सदर पासवडग
नकमाि आठ वणाचा रािील व तयात नकमाि एक वणग पनिल्या नलपीतील, एक वणग दुसऱया नलपीतील,
एक अंक व एक नवर्ेष अक्षर उदा. @, #, $ इतयादींचा समावेर् रािील (उदा. Abcd@123).

2.4

पासवडग यर्स्वीनरतया बदलल्यावर खाते सक्रीय करण्यासाठी आपली नविंती ऑिलाईि प्रणालीद्वारे
आपल्या निकटतम वरीष्ठ अनधकारी यांिा प्राप्त िोईल. अर्ी नविंती प्राप्त झाल्यास तयांिी वापरकता
व्यवस्थापि मेवयूमधील िवीि वापरकता सक्रीयण यावर न्ललक करावे. प्राप्त वापरकतयांची खात्री
करावी व सदर वापरकतयांची निवड करुि उजव्या कोपऱयातील “सक्रीय करा” या बटिावर न्ललक
करावे. खाते सक्रीय झाल्यावर तयाची मानिती संबध
ं ीतांिा द्यावी.

2.5

वापकता खाते व पासवडग नवसरलेल्या संबध
ं ीत अनधकारी यांचे वापरकता खाते सक्रीय झाल्यािंतर
तयांिी लॉनगि करुि वापरकता प्रोर्ाईलमधील मानिती अद्यावत करावी. प्रोर्ाईल अद्यावत
झाल्यािंतरच वापरकता खाते कायान्ववत िोईल व वापरकतयास तयांच्यासाठी उपलब्ध मेवयुंचा वापर
करणे र्लय िोईल.

2.6

नजल्िा अनधक्षक कृनष अनधकारी, उपनवभागीय कृनष अनधकारी, कृनष नवकास अनधकारी (नजल्िा परीषद)
व तालुका कृनष अनधकारी स्तरावरील वापरकता खाते सक्रीय करण्यासाठी नवभाग स्तरावरील
वापरकता खाते सक्रीय असणे आवश्यक आिे तयादृष्टीिे नवभाग स्तरावरील क्रॉपसॅप संबध
ं ीत तंत्र
अनधकारी यांिी प्रथमत: नवभास्तरावरील वापरकता खाते सक्रीय करुि घ्यावे.

3. कीड रोग सनियंत्रण व मानिती प्रणालीमध्ये ऑिलाईि मानिती भरणे:
नजल्िा स्तर: कीड रोग सनियंत्रण व मानिती प्रणालीमध्ये नजल्िा स्तरावरुि कीड रोगांची मानिती दर
आठवड्यास नियमीतपणे ऑिलाईि भरावयाची आिे . तयादृष्टीिे खालील प्रपत्राप्रमाणे क्षेत्रीय स्तरावरुि
दर आठवड्यास नपकनििाय कीड रोगांची मानिती उपलब्ध करुि घ्यावी.
प्रपत्र
अिवाल कालावधी नदिांक .................. अखेर साप्तािीक कीड रोग अिवाल
तालुका: .............

नजल्िा: ................

आठवडा क्र.: .............

नपकनििाय कीड रोग तपर्ील:
पीक पीक पेरणी िं गाम पीक वाढीची अवस्था पीक न्स्थती पेरणी/
पासूि

कीड

कीड

कीड रोग

लागवड रोगाचे रोगाची प्रादु भावाची

पयंत

क्षेत्र

िाव

नपकनििाय

नपक

सवग कीड

नििाय

तीव्रता टलकेवारी रोगांचे एकूण उपचारीत

(िे लटर)

प्रादु भावीत

क्षेत्र िे .

क्षेत्र िे .
1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

कीटकिार्क पुरवठा
प्रकार

जिजागृतीचा तपनर्ल

तांत्रीक

मात्रा

जम्बो

माध्यमाव्दारे

प्रनसध्दी

पाठनवलेले

गाव

क्षेत्रीय भेटीची

िांव

(की/नल)

झेरॉलसवरील

प्रचार

सानितय

एसएमएस

बैठका

गावे

16

17

18

19

20

सल्ले
12

3.1

13

14

15

नविीत प्रपत्रामध्ये कीड रोगांची मानिती क्षेत्रीय स्तरावरुि दर बुधवारपयंत नियमीतपणे प्राप्त करुि
घ्यावी व दर गुरुवारी सदर मानिती संगणक प्रणालीद्वारे भरावी. बुधवारी सुट्टी असल्यास तयापूवीच्या
लगतच्या कायालयीि कामकाजाच्या नदवर्ी सदर मानिती प्राप्त करुि घ्यावी. तसेच गुरुवारी सुट्टी
असल्यास तयािंतर लगतच्या कायालयीि कामकाजाच्या नदवर्ी सदर मानिती संगणक प्रणालीद्वारे
भरावी.

3.2

कीड रोगांचे अिवाल िवामाि प्रमाणभूत आठवडा नदिांक (Standard Meteorological Week Dates)
यािुसार दर सात नदवसांिी भरावयाचे असूि सदर आठवडा क्रमांक व तया अंतगगत येणारे नदिांक
संगणक प्रणालीतील ड्रॉपडाऊिमध्ये नदले असूि तयाप्रमाणे आठवड्याची निवड करावी.

3.3

आठवडा, पीक व िं गामाच्या निवडीप्रमाणे संबध
ं ीत आठवडा, पीक व िं गामासाठी पूवी मानिती भरली
असल्यास “निवडलेल्या पीक, आठवडा व िं गामासाठी मानिती उपलब्ध आिे . आपण कीड रोग
यादीमधूि मानिती भरु ककवा बदल करु र्कता” असा संदेर् येईल. तयािंतर तयाच आठवडा, पीक व
िं गामासाठी मानिती भरावयाची झाल्यास कीड रोग यादीतील संबध
ं ीत आठवड्यासमोरील संपादि
बटिावर ललीक करुि मानिती भरावी ककवा तयात बदल करावा.

3.4

पीक वाढीची अवस्था: नपकनििाय पीक वाढीची अवस्था िमूद करावी.

3.5

पीक न्स्थती: उत्तम/सवगसाधारण/वाईट याप्रमाणे िमूद करावी.

3.6

नपकाचे पेरणी/लागवड क्षेत्र: दर आठवड्यास सांन्ख्यकी नवभागास नदलेल्या मानितीिुसार नपकाचे
नजल्यातील एकूण पेरणी क्षेत्र िमूद करावे व तयामध्ये नवसंगती रािणार िािी याची दक्षता घ्यावी.

3.7

कीड रोग तपर्ील: कीड रोगाचे िाव तयािंतर तयाची तीव्रता निवडावी व तयािुसार पुढीलप्रमाणे
प्रादु भावाची टलकेवारी िोंदनवण्यात यावी.
कीड रोग तीव्रता

3.8

कीड रोग प्रादु भावाची तीव्रता (टलके)

अतयल्प

5 पेक्षा कमी

अल्प

5 ते 10

मध्यम

11 ते 20

जास्त

20 पेक्षा जास्त

तालुलयांच्या मानितीवरुि नजल्याची एकनत्रत मानिती संगणक प्रणालीमध्ये भरावयाची असल्यािे
एकाच कीडीिे एकापेक्षा जास्त तालुलयातील क्षेत्र बाधीत झाले असल्यास एकाचवेळी सवग बाधीत
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तालुलयांची निवड करण्याची सोय संगणक प्रणालीत करुि नदलेली आिे . तयािुसार कीड नििाय
बाधीत तालुलयांची निवड करावी.
3.9

नपकनििाय कीड रोगांचे प्रादु भावीत क्षेत्र व उपचारीत क्षेत्र: कीड रोगांचे प्रादु भावीत व उपचारीत क्षेत्र
िमूद करातांिा एकाच नपकावरील सवग नकडींद्वारे नजल्यातील एकूण प्रादु भावीत क्षेत्र व उपचारीत
क्षेत्राची बेरीज करुि तयाप्रमाणे नपकनििाय िोंद करावी.

3.10

पुरवठा केलेल्या निनवष्ठा: अिवाल कालावधी अखेर पुरवठा केलेल्या कीटकिार्क निनवष्ठांचाच
तपर्ील िमूद करावा, निनवष्ठांच्या तपनर्लामध्ये नवनवध योजिांद्वारे उपलब्ध करुि नदलेल्या पीक
संरक्षण ओैषधांचा समावेर् करावा. कृनष नवभागासि नजल्िा पनरषदे कडील कृनष नवकास अनधकारी
यांचेमार्गत पुरवठा करण्यात आलेल्या निनवष्ठांचािी यामध्ये समावेर् करावा. तयादृष्टीिे संबध
ं ीत कृनष
नवकास अनधकारी यांच्या स्तरावरुि नियनमत अिवाल प्राप्त करुि घ्यावेत. कीटकिार्क प्रकार यामध्ये
कीटकिार्के, बुरर्ीिार्के व जैनवक कीडिार्के याप्रमाणे नवभागणी करावी व तयािुसार
कीटकिार्काचे तांत्रीक िांव व पुरवठा मात्रा (की/नल) िमूद करावी.

3.11

जिजागृती: अिवाल कालावधी अखेर केलेल्या जिजागृती (जम्बो झेरॉलस, माध्यमाव्दारे प्रचार,
प्रनसध्दी सानितय, एसएमएस, क्षेत्रीय भेटी, गाव बैठका इ.) बाबतचा तपनर्ल िमुद करावा.

4. कृनष नवद्यापीठ स्तर: नजल्िास्तरावरुि कीड रोगांचे अिवाल भरल्यािंतर तयाचा तपर्ील क्रॉपसॅप
प्रकल्पांतगगत सिभागी कृनष नवद्यानपठातील र्ास्त्रज्ञांिा उपलब्ध िोईल. सदर अिवालाचे नवश्लेषण करुि
क्रॉपसॅप प्रकल्पांतगगत कायगरत संर्ोधि सियोगी यांिी कीटकर्ास्त्र नवभाग प्रमुख यांचे मागगदर्गिाखाली दर
मंगळवारी आवश्यकतेिुसार पीक संरक्षण नवषयक ऑिलाईि सल्ला नवतरीत करावा. मंगळवारी र्ासकीय,
साप्तािीक अथवा स्थानिक सुट्टी असल्यास तयािंतर लगतच्या कायालयीि कामकाजाच्या नदवर्ी
ऑिलाईि पीक संरक्षण सल्ला नवतरीत करावा.
5. उपनवभागस्तर: कृनष नवद्यापीठांकडू ि ऑिलाईि प्राप्त नर्र्ारर्ींच्या अिुषंगािे क्रॉपसॅप प्रकल्पाच्या सि
2021-22 साठीच्या मागगदर्गक सुचिांचे पत्र जा.क्र./नवप्र-7/क्रॉपसॅप 21-22/प्रमासू-3/2021/18049,
नद.09/06/2021 मधील मुद्दा क्र.6.8, 15.3.9 व 15.4.3 व 15.4.4 मध्ये िमुद केल्यािुसार नकसाि
पोटग लद्वारे उपनवभाग/नजल्िा स्तरावरुि र्ेतकऱयांिा एसएमएसद्वारे सल्ले प्रसारीत करावेत. उपनवभाग
स्तरावरील निधारीत एसएमएसची संख्या पूणग झाल्यास नजल्िा स्तरावरुि र्ेतकऱयांिा एसएमएसद्वारे सल्ले
प्रसारीत करावेत.
6. कीड रोग व्यवस्थापि: क्रॉपसॅप अंतगगत समानवष्ठ नपके व तयाव्यनतरीलत इतर नपकांवर कीड रोगांचा
प्रादु भाव नियंत्रणात रािणेच्या दृष्टीिे सवग क्षेत्रीय यंत्रणांिी वेळीच कायगवािी करणे आवश्यक आिे . याबाबत
नवनवध प्रनसध्दी माध्यमातील बातम्यांची गांनभयािे दखल घेऊि कीड रोग व्यवस्थापिाच्या दृष्टीिे नवनवध
प्रनसध्दी माध्यमांद्वारे र्ेतकऱयांमध्ये जिजागृती करावी. कीड रोग व्यवस्थापिासाठी नवनवध योजिांमधील
पीक संरक्षण घटकांतगगत निनवष्ठांचा वापर करुि प्रादु भावग्रस्त क्षेत्र आर्थथक िुकसाि संकेत पातळीखाली
आणण्याकनरता क्रॉपसॅप प्रकल्पाच्या मागगदर्गक सुचिांिुसार कायगवािी करण्याची सवग संबध
ं ीतांिी दक्षता
घ्यावी.
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7. सनियंत्रण:
7.1

तालुकास्तर: क्रॉपसॅप प्रकल्पाप्रमाणे उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांचेकडू ि आठवडानििाय
ऑिलाईि सवेक्षणावर अधारीत एएमएसद्वारे प्राप्त झालेल्या ॲडव्िायजरीच्या मराठी भाषेतील जम्बो
झेरॉलस करुि मंडळ कृनष अनधकारी, कृनष पयगवक्ष
े क व कृनष सिाय्यक व “आतमा” अंतगगत निवडण्यात
आलेल्या र्ेतकरी नमत्र (FF) यांचेमार्गत प्रतयेक गावातील कृनष वाता र्लकावर तसेच, कृनष सेवा
केंद्राच्या िोटीस बोडावर वेळोवेळी लावल्या जातील याकडे व्यन्लतर्: लक्ष दे ण्याची संपण
ू ग जबाबदारी
तालुका कृनष अनधकारी यांची रािील. उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांचक
े डू ि ॲडव्िाजरीचा
एसएमएस प्राप्त करुि घेणे व सदर एसएमएसच्या मराठी भाषेतील जम्बो झेरॉलस प्रती तयार करुि
तालुलयातील प्रतयेक गावातील कृनष वातार्लकावर तसेच, कृनषसेवा केंद्रांवर लावण्याची संपण
ू ग
जबाबदारी तालुका कृनष अनधकारी व तयांचे अनधिस्त मंडळ कृनष अनधकारी, कृनष पयगवक्ष
े क व कृनष
सिाय्यक यांची रािील. तसेच, ज्या नठकाणी कीड रोगांची तीव्रता वाढलेली आिे तयानठकाणी कीड रोग
नियंत्रणाची मोनिम राबनवण्याकनरता आपतकालीि पनरन्स्थतीत नवनवध योजिांतगगत पुरवठा करण्यात
आलेल्या निनवष्ठा र्ेतकऱयांिा वेळीच उपलब्ध करुि कीड रोगांची तीव्रता आनथकग िुकसाि संकेत
पातळीच्या खाली आणण्याची संपण
ू ग जबाबदारी तालुका कृनष अनधकारी यांची रािील.

7.2

उपनवभागस्तर: कृनष नवद्यापीठांकडू ि ऑिलाईि प्राप्त नर्र्ारर्ींच्या अिुषंगािे प्रतयेक उपनवभागीय
कृनष अनधकारी दर आठवड्यास तयांचे कायगक्षेत्रातील एसएमएससाठी िोंदणीकृत र्ेतकरी व तालुका
कृनष अनधकाऱयांिा दोि वेळा एसएमएसद्वारे ॲडव्िायजरी पाठवतील. तसेच, तया रे डीओ,
आकार्वाणी, वृत्तपत्रात निवेदिाद्वारे प्रनसध्दीस दे ण्याची जबाबदारी उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांची
रािील. उपनवभागास आठवड्यास निधारीत केलेली एसएमएसची संख्या पूणग झाल्यास एसएमएसचा
मसूदा नजल्िास्तरावरील िोंदणीकृत युजसग यांिा पाठनवणे व तयांच्यामार्गत सदर सल्ला संबध
ं ीत
तालुलयातील र्ेतकऱयांिा एसएमएसद्वारे पाठनवण्यात आल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी
उपनवभागीय कृनष अनधकारी यांची रानिल.

7.3

नजल्िास्तर: अनधिस्त कायालयांकडू ि कीड रोगांचे अिवाल व निनवष्ठा पुरवठा याबाबतची मानिती
संकलीत करणे व ते नवनित मुदतीत संगणक प्रणालीद्वारे ऑिलाईि भरण्याची संपण
ू ग जबाबदारी नजल्िा
अनधक्षक कृनष अनधकारी यांची रानिल. उपनवभागास आठवड्यास निधारीत केलेली एसएमएसची संख्या
पूणग झाल्यास उपनवभागाकडू ि पाठनवलेल्या तालुकानििाय ॲडव्िायझरी एसएमएसच्या मसूद्यािुसार
सदर ॲडव्िायझरी नजल्िास्तरावरुि संबध
ं ीत तालुलयातील र्ेतकऱयांिा एसएमएसद्वारे पाठनवण्याची
जबाबदारी प्रथमत: उपनवभागीय कृनष अनधकारी व तयािंतर नजल्िा अनधक्षक कृनष अनधकारी यांची
रानिल. नजल्िा अधीक्षक कृनष अनधकारी यांचे अध्यक्षतेखालील नजल्िा मानसक चचासत्र तसेच,
नजल्िास्तरावर िव्यािे स्थापि केलेल्या नजल्िास्तरीय कीड/रोग सवेक्षगण, निदाि व सल्लागार
पथकाद्वारे कीड रोग परीन्स्थतीचा दर मनिवयाला आढावा घेणे, जिजागृती प्रनर्क्षणाचे नियोजि करणे,
प्रादु भावीत नठकाणी नवनवध योजिांतगगत तरतूद केलेली औषधे तवरीत उपलब्ध करुि दे णे व तयासाठी
कीड रोग नियंत्रणाची मोनिम राबवूि कीड रोग प्रादु भाव आनथकग िुकसाि संकेत पातळीच्या खाली
आणण्याची संपण
ू ग जबाबदारी संबध
ं ीत नजल्िा अनधक्षक कृनष अनधकारी व तालुका कृनष अनधकारी यांची
रािील.
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7.4

नवभागस्तर: नवभागातील सवग नजल्यांकडू ि अिवाल नियनमतपणे भरले जातील याचे पयगवक्ष
े ण
नवभागीय कृनष सिसंचालक कायालयािे करावे. सवग नजल्यांकडू ि कीड रोगांचे अिवाल नियनमत व
वेळेत भरणेच्या दृष्टीिे नवभागीय अनधक्षक कृनष अनधकारी यांिी संबध
ं ीत नजल्िा अनधक्षक कृनष
अनधकारी यांचेकडे पाठपुरावा करुि प्रतयेक सोमवारी अिवाल भरल्याबाबत खात्री करावी.
तयाचबरोबर, क्रॉपसॅप प्रकल्पांतगगत कायगरत नवभागीय सनियंत्रण सनमतीच्या मानसक बैठकांद्वारे
याबाबत नियनमत आढावा घेऊि नवभागातील नपकांवरील कीडरोगांचा प्रादु भाव आर्थथक िुकसाि संकेत
पातळीच्या खाली ठे वण्याच्या दृष्टीिे प्रभावी नियोजि व सनियंत्रण संबध
ं ीत नवभागीय कृनष सिसंचालक
करतील.
क्षेत्रीय स्तरावरुि िोंदनवलेल्या अिवालाच्या अधारे केंद्र र्ासिास दर आठवड्यास राज्यातील कीड

रोग पनरन्स्थती व तयावरील व्यवस्थापिाच्या अिुषंगािे करण्यात येत असलेल्या उपाय योजिांबाबत अवगत
करण्यात येत असल्यािे अिवाल नबिचूक व वस्तुनिष्ठ असतील याची सवग संबध
ं ीतांिी दक्षता घ्यावी.
सदर प्रणाली वापराबाबत कािी अडचणी असल्यास प्रथत: नवभाग स्तरावरील संगणक प्रणाली
कायालयीि मदतिीस यांिा संपकग करुि तयाचे निराकरण करावे. सदर अडचणींचे नवभाग स्तरावर निराकरण
ि झाल्यास सदर अडचण मिाराष्र मानिती तंत्रज्ञाि मिामंडळ, मुंबई यांिा Pritam.Wanjari@mahait.org
ganesh.lokhande@mahait.org या ईमेलवर पाठनवण्याबाबत संबध
ं ीतांिा आपल्या स्तरावरुि सुचीत करावे
-------------------------------000-------------------------------
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