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उ ेशउ ेशउ ेशउ ेशउ ेशउ ेशउ ेशउ ेश::::::::

महारा"ातील मामीण भाग ातील म�हला व �कशोरवयीन
मुलींम'ये Sanitary Napkins व वैय)*क ःव+छतेबाबत 
जाणीव जाग तृी िनमा�ण करणे व /यांना माफक दरात Sanitary

उपल2ध क4न देणे. 
जाणीव जाग तृी िनमा�ण करणे व /यांना माफक दरात Sanitary

Napkins उपल2ध क4न देणे. 



लाभाथ7लाभाथ7लाभाथ7लाभाथ7लाभाथ7लाभाथ7लाभाथ7लाभाथ7 ::

1. मामीणभाग ातील म�हला

�ज8हा प9रषद शाळेतील 11-19 वयोग टातीलमुली2. �ज8हा प9रषद शाळेतील 11-19 वयोग टातीलमुली
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�कंमत�कंमत�कंमत�कंमत�कंमत�कंमत�कंमत�कंमत::

1. �ज8हा प9रषद शाळेतील मुलींना 8 पॅडचे पॅकेट I. 5 या
अनुदािनत �कंमतीत देPयात येईल.

२. मामीण भाग ातील म�हलांना 240 मीमी पॅडचे पॅकेट I. 24/-

  व 280 मीमी पॅडचे पॅकेट I. 29/- या �कंमतीला देPयात येतील  व 280 मीमी पॅडचे पॅकेट I. 29/- या �कंमतीला देPयात येतील

३. ःवयंसहायता समूह सॅिनटरD नॅपकGन पॅकेटवर छापले8या
  दराूमाणे (I. 24/- व I. 29/-) )वबG करतील.



1. �ज8हा प9रषद शाळेतील 11-19 वयोगटांतील मुलींसाठB हD
योजना ूाथिमक िशSण )वभागा+या (�ज.प.) मदतीने

   राब)वPयात येणारआहे.

अंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणीअंमलबजावणी::

   राब)वPयात येणारआहे

2. मामीण भागातील म�हलांसाठB हD योजना “उमेद” पुरःकृत
  ःवयंसहायता समूह (SHG) यां+यामाफ� त राब)वPयात येणार
  आहे.



गटांची गटांची गटांची गटांची गटांची गटांची गटांची गटांची नUदणीनUदणीनUदणीनUदणीनUदणीनUदणीनUदणीनUदणी        ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ::::::::

1. सव�ू थम गटांनी नUदणीसाठB “अ�ःमताअ�ःमताअ�ःमताअ�ःमता    मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल App”

download क रावे. 

2. अ�ःमता �प Vारे ःवयंसहायता समूह (SHG) यांनी गटाचा
NIC code वाप4न नUदणी क रावी. NIC code वाप4न नUदणी क रावी. 

3. नUदणी अगोदर ःवयंसहाWयता समूहाने मोबाईल नंबर 
अXावत क रावा. जेणेक 4न नUदणीसाठB आवँयक  
असलेला OTP मोबाईलवर येईल व नUदणी ू�बया पणू� 
होईल. 



गटांची मागणी ू�बया गटांची मागणी ू�बया गटांची मागणी ू�बया गटांची मागणी ू�बया गटांची मागणी ू�बया गटांची मागणी ू�बया गटांची मागणी ू�बया गटांची मागणी ू�बया ::::::::
1. गावांम'ये अ�ःमता �पVारे ःवयसंहायता समहू (SHG) यांनी नUदणी

क रावी.
2. म�हला व अ�ःमता क ाड�धारक  �क शोरवयीन मलुीमाफ� त आले8या 

मागणीनुसार एक )ऽत मागणी app वर नUदवावी.

3. मागणी नUदा)वतांना ू/येक  ूक ार+या Sanitary napkin ची १४० 
प ॅके ट+या पटDत मागणी नUद)वणे आवँयक  आहे. 
मागणी नUदा)वतांना ू/येक  ूक ार+या  ची १४० 
प ॅके ट+या पटDत मागणी नUद)वणे आवँयक  आहे. 

4. मागणी नUद)व\याप ुव7 app वरDल Yes Bank +या e-wallet म'ये 
�क मान I. ३००० र]क म असावी. 

5. गटाने ःवतःक डDल Debit/Credit/Rupay क ाड� वाप4न अथवा आपले 
सरक ार सेवा क_ िात ू/यS रोख र]क म घेऊन जाऊन app वरDल
Yes Bank चे e-wallet 9रचाज� क रता येईल.  



पुरवठा ू�बया पुरवठा ू�बया पुरवठा ू�बया पुरवठा ू�बया पुरवठा ू�बया पुरवठा ू�बया पुरवठा ू�बया पुरवठा ू�बया ::::::::

1. मागणी नUद)व8याचा Message ःवयसंहाWयता सःंथे+या 
नUदणी असले8या मोबाईलवर येईल.

 
२. मागणीनुसार पुरवठादार तालुक ा )वतरक ाक डे सॅिनटरD
  नॅपकGनचा पुरवठा करेल व तसा Message ःवयसंहायता  नॅपक Gनचा पुरवठा क रेल व तसा Message ःवयसंहायता
  समूह (SHG) या+ंया मोबाईल वर येईल.

३. तालुक ा )वतरक ाक डून ःवयसंहायता समूह (SHG) यानंी पॅड
  उपल2ध क Iन सबंिंधत म�हलानंा )वतरDत क रावेत.



�ज�ज�ज�ज�ज�ज�ज�ज........पपपपपपपप. . . . . . . . शाळेतील �कशोरवयीन मुलींची शाळेतील �कशोरवयीन मुलींची शाळेतील �कशोरवयीन मुलींची शाळेतील �कशोरवयीन मुलींची शाळेतील �कशोरवयीन मुलींची शाळेतील �कशोरवयीन मुलींची शाळेतील �कशोरवयीन मुलींची शाळेतील �कशोरवयीन मुलींची नUदणीनUदणीनUदणीनUदणीनUदणीनUदणीनUदणीनUदणी        ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया ू�बया 
::::::::

1. शाळेम'ये नUद)वले8या ११ ते १९ वयोगटातील सव� मुलीं+या यादDची ूमा�णत ूत 
मुbया'यापक यां+या आप8या मामपंचायती+या आपले सरकार सेवा क_ िात (ASSK) 
ू/येक शाळेने जमा करावे. �कवा

2. सव� पाऽ मुलींची नUदणी ू�बया सुलभ cहावी यासाठB आपले सरकार सेवा 
क_ िचालकास शाळेम'ये सोयी+या वेळेस बोलावून dयावे. Mahaonline ला तँया 
ूकार+या सूचना �दले8या आहेत.
शाळेतील सव� पाऽ मुलींची नUदणी क4न घेPयासाठB मbुया'यापकांनी एका 
ूकार+या सूचना �दले8या आहेत.

3. शाळेतील सव� पाऽ मुलींची नUदणी क4न घेPयासाठB मbुया'यापकांनी एका 
िश�Sकेला जबाबदारD Xावी.

4. ू/येक �कशोरवयीन मुलीचे नजीक+या आपले सरकार सेवा क_ िाचे (ASSK) मदतीने 
अ�ःमता योजनेत नUदणी केली जाईल. 

5. नUदणी झाले8याच मलुीला अ�ःमता काड� �दला जाईल. अ�ःमता काड� शाळेम'ये 
ूाf होतील. मbुया'यापकाने नUद ठेऊन अ�ःमता काड� चे वाटप करायचे आहे. 



Thank You…Thank You…


