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अस्मिता - िाझा गौरव , िाझा हक्क 2018 

 अस्मिता : अस्मिता ही िहाराष्ट्र शासनाची ग्रािीण भागातील िस्हला व स्ि. प. शाळेतील ११ त े

१९ वर्ष किशोरवयीन िुलींना सॅस्नटरी नॅपकिन पुरवण्याची योिना आह.े ग्रािीण भागातील िस्हलाांना 

िाफि दरात व किशोरवयीन िुलींना रु ५ प्रती या प्रिाण े सॅस्नटरी नॅपकिन स्िळणार आहते. या 

अॅपचा वापर िरून मवयां सहायता गट सॅस्नटरी नॅपकिनची िागणी नोंदवू शितील. 

 

 

 

 अस्मिता ह ेएप्लीिेशन वापरण्यासाठी खालील सचूना लक्षात घ्याव्यात : 

 

१. अस्मिता उपक्रिात सहभागी होण्यािररता सरिारिान्य SHG तील प्रस्तस्नधीिड े सवष प्रथि 

मिाटष फोन असणे गरिेचे आह.े 

२. अस्मिता ह ेएप्लीिेशन आपणास िराठी व इांग्रिी भार्ेत वापरण्यासाठी उपलब्ध आह े . 

३. अस्मिता ह ेएप्लीिेशन वापरण्यासाठी आपल्यािड ेएन . आय. सी. िोड असणे आवश्यि आह.े 

४. तसेच सदर प्रस्तस्नधीचा फोन नांबर Maharashtra State Rural Livelihoods Mission 

(MSRLM) याांच्यािड ेनोंदवलेला असणे गरिेचे आह.े 

५. अस्धि िास्हतीसाठी आपणास ह ेयुिर िॅन्युअल वापरता येईल . 
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अस्मिता - िाझा गौरव , िाझा हक्क 2018 

 अस्मिता एप्लीिेशन आपल्या िोबाईल िध्य ेिस ेInstall िराल ?  

 

१. प्रथि आपल्या मिाटष फोन िधील गुगल प्ले मटोर 

ह्या एप्लीिेशन  वर िावे. 
 

 

 
 

 

२. गुगल प्ले मटोर एप्लीिेशन िध्ये िाऊन 

सचष बार िध्ये Asmita Maharashtra 

असे टाईप िरावे  . 
 

 

३. आपल्या िोबाईल िध्ये अस्मिता एप्लीिेशन 

कदसेल त्यािध्ये Install या पयाषयावर स्ललि 

िरावे . 

 

४. एप्लीिेशन Install झाल्यानांतर Open या 

पयाषयावर स्ललि िरून एप्लीिेशन सुरु 

िरावे . 
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अस्मिता - िाझा गौरव , िाझा हक्क 2018 

 अस्मिता एप्लीिेशन िस ेवापराल ?  

१. एप्लीिेशन open िेल्यानांतर आपणास दोन 

पयाषय कदसतील. त्यातील एसएचिी(बचत गट) / 

स्वओ म्हणनू वापरा , हा पयाषय स्नवडावा . 

  
 

२. एन.आय.सी. ने आपणास िो नोंदणी क्रिाांि 

कदला आह ेतो नोंदणी क्रिाांि खाली मक्रीन 

िध्ये कदलेल्या रठिाणी टािावा . 

 
 

३. त्यानांतर आपल्या SHG ची सांपूणष िास्हती कदसेल . 

नाव, एन.आय.सी क्र, पत्ता, िोबाईल नांबर व 

आपल्या नोंदणीची पुष्टी िरा. 
 

 
 

४.  “नोंदणीची पषु्टी िरा” हा पयाषय स्नवडल्यावर 

आपणास िेसेि द्वारे चार अांिी  नांबर म्हणि े

OTP कदला िाईल  तो (OTP) नांबर आपण 

परत आपल्या एप्लीिेशन िध्ये भरावा . 
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अस्मिता - िाझा गौरव , िाझा हक्क 2018 

५. OTP क्रिाांि भरल्यानांतर नोंदणी पूणष होईल व 

आपणास िुखपृष्ठ कदसेल. त्यािध्ये आपणास बचत 

गटाचे नाव, एन आई सी क्रिाांि, तमु्ही 

िागवलेल्या सॅस्नटरी नॅपकिनच्या खोलयाची 

स्मथती व आपण िेलेल्या सवष व्यवहाराांची सांख्या 

कदसेल . 

  
 

६. डावीिड े तीन रेर्ा असलेल्या स्चत्राचा पयाषय 

स्नवडावा त्या नांतर  आपल्याला स्वस्वध पयाषय 

उपलब्ध होतील. ऑडषर व्यवमथापन ज्यात 

ऑडषर िरा ऑडषर बघा, ई-पािीट ररचािष, 

वमतूांचे स्वतरण, भार्ा स्नवडा ह े पयाषय 

उपलब्ध होतील.  
 

 
 

७. ई-पािीट ररचािष असा पयाषय उपलब्ध आहे. प्रथि 

आपणास िवळील िें द्र चालिा (िे.सी.) िड े

िाऊन आपल्या खात्यात पैस ेभरावे लागतील . 

 

८. त्यानांतर आपण मवताहून पैसे भरू शितो 

त्यासाठी पैसे ििा हा पयाषय स्नवडा , त्यानांतर 

पैसे भरण्यासाठी आवश्यि सवष बँि डीटेल्स 

फोिष िध्ये भरा व सबस्िट िरा . 
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अस्मिता - िाझा गौरव , िाझा हक्क 2018 

९. पैसे ििा झाल्यानांतर आपण व्यवहार िरु शितो , 

िुख्य पृष्ठावरील ऑडषर व्यवमथापन पयाषयातील 

ऑडषर िरा हा पयाषय स्नवडावा . 

  
 

१०. ऑडषर िरा हा पयाषय स्नवडल्यानांतर 

आपण वमतू स्नवडा िधून  खालील तीन वमत ू

स्नवडू शितो . 
 

 
 

११. वमतू स्नवडल्यानांतर त्याच्या पलीिडचे वमतूच े

प्रिाण स्नवडा या पयाषयातील आपणास हव े

असलेले प्रिाण स्नवडा व ऑडषर द्या या बटनावर 

स्ललि िरा  .  
 

 

12. आपणास स्नवडलेल्या वमतूांची यादी कदसेल 

त्यानांतर ऑडषरची पुष्टी िरा हा पयाषय 

स्नवडावा.  
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अस्मिता - िाझा गौरव , िाझा हक्क 2018 

 

13. ऑडषरची पुष्टी िेल्यानांतर पुन्हा एिदा आपणास 

हवी असलेल्या वमतूांची तपासणी िरून  ऑडषर  

िरा हा पयाषय स्नवडा. ऑडषर यशमवीररत्या 

िेल्याचा सांदशे दाखवेल. 

  
 

 

१४. ऑडषर पहा च्या िाध्यिातून आपण आतापयंत 

कदलेल्या सवष ऑडषर पाहू शितो व आपण कदलेल्या 

ऑडषर ची सद्यस्मतथी येथे पाहू शितो. 

 

 

१५. वमतूांच्या यादीतील २४० किवा २८० किवा २४० 

अनुदास्नत या पैिी ग्राहिास हवी असणारी वमत ू

स्नवडावी . 

 

१६. वमतूांच्या यादीतील २४० किवा २८०या पैिी 

ग्राहिास हवी असणारी वमतू स्नवडून त्यािध्य े

ग्राहिाची िास्हती भरावी व सबस्िट िरा. 
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अस्मिता - िाझा गौरव , िाझा हक्क 2018 

१७.वमतूांच्या यादीतील २४० अनुदास्नत हा 

पयाषय स्नवडलयास ग्राहिाांचा िाडष मिॅन 

साठी स्वचारेल, त्यािध्ये त्या िुलीची 

िास्हती असेल . 
 

 
 

 

१८.अस्मिता िाडष मिॅन झाल्यानांतर ती 

िास्हती खालील मक्रीन प्रिाणे कदसेल 

स्तथे आपणास वमतूांचे किती नग हवे 

आहते ती सांख्या टािावी व सबस्िट 

िरावे  . 

 

 


