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माझी वसुंधरा अभियान २.०
MIS नोंदणीसाठीची कायय प्रणाली
MVA२.० MIS संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया :
१) https://abhiyanmis.majhivasundhara.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावे.
२) सदर संकेतस्थळ पूणणतः open झाल्यानंतर web page च्या खालील बाजूस असलेल्या “Sign Up” या ललक वर क्ललक
करावे.
३) पुढील web page वरील क्रवचारल्या गेलेल्या क्रिकाणी आपल्या स्थाक्रनक संस्थे च्या प्रकारा नुसार योग्य तो पयाय क्रनवडावा.
४) “Type Of Local Body” या क्रिकाणी नागरी स्थाक्रनक संस्थांनी “Urban” व ग्राम पंचायतींनी “Rural” पयाय क्रनवडावा.
५) त्यानंतर, आपला भिल्हा, तालका व नंतर स्थाभनक सुंस्थेचे नांव ड्रॉप डाऊन मेनू मधून क्रनवडावे.
६) आपला अक्रधकृ त ईमेल आयडी आक्रण संपका सािीचा मोबाईल िमांक नोंदवावा.
(आपल्याला माझी वसुंधरा सुंबुंधी सवव माहिती या इमेल वर हमळणार आिे तसेच नोंदहवलेल्या क्रमाुंकावर “OTP” येणार असल्याने तम्िी योग्य माहिती टाकत
आिात याची खात्री करा.)

७) त्यानंतर, नोंदणी प्रक्रिया पूणण करण्यासािी खाली क्रदलेल्या “Sign Up” पयायावर क्ललक करावे. त्यानंतर आपणास
आपली नोंदणी प्रिीया पूणण झाल्याचे दर्णवेल व तसा ईमेलही आपणास येईल.
८) वरील सवण प्रिीया पूणण झाल्यानंतर, लॉगीन ID & Password प्राप्त करण्याकक्ररता, आपण नोंदक्रवलेल्या इमेल ID वरून
helpmismva@gmail.com या आमच्या अक्रधकृ त इमेल वर इमेल करावा.
९) आपण पािवक्रवलेल्या इमेलच्या आधारे आपण नोंदक्रवलेल्या माक्रहतीस मंजरू ी दे ऊन लॉगीन ID & Password आपणास
आपल्या नोंदणीकृ त ईमेल वर प्राप्त होईल.
१०) इमेलद्वारे प्राप्त झालेल्या लॉगीन ID & Password चा वापर करून MVA२.० MIS या संकेतस्थळा वरून आपले
Account Login करावे.
११) प्रथम login केल्यानंतर आपणास password बदलाने अक्रनवायण आहे .
१२) Password बदलून झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने login करावे.
१३) Login झाल्यानंतर “Basic Information” मध्ये क्रवचारण्यात आलेली माक्रहती संपण
ू ण भरून घ्यावी.
१४) आपण भरलेली माक्रहती पूणण पडताळणी नंतर “OTP” च्या सहाय्याने “Submit” करावी.
(OTP सुंबुंधीची माहिती SMS द्वारे पहिल्याुंदा नोंदहवण्यात आलेल्या सुंपकव क्रमाुंकावर प्राप्त िोईल.)

१५) अश्या प्रकारे MVA२.० MIS कक्ररताची नोंदणी प्रक्रिया पूणण होईल.
(MIS Portal वर माझी वसुंधरा अक्रभयान २०२० सािी तयार केलेले अकाउं ट या वर्षी वैध राहणार नाहीत, व सवण स्थाक्रनक संस्थांना नवीन
अकाउं ट तयार करणे बंधनकारक आहे .)

धन्यवाद !

