
 

 

 गोवर आणि रुबलेा लसीकरि 

 मोणिमेंतगगत सरल प्रिाली  

 मधील णवद्यार्थी पोर्गल मध्ये    

  करावयाच्या कायगवािीचे  

    माणितीपत्रक.

 

 

 



    आरोग्य आणि कुरु्ुंब कल्याि भारत सरकार याुंच्या मार्ग त एका राष्ट्रव्यापी 

अणभयानाद्वारे शाळा आणि बाह्यसुंपकग  सत्राच्या माध्यमातून गोवर आणि 

रुबेलापासून बालकाुंचे रक्षि करिाऱ्या गोवर व रुबेला (एम आर ) लसीकरि 

मोणिमेचा प्रारुंभ िोत आिे. या मोणिमेचा लाभ  मिाराष्ट्रातील ककती शाळाुंना  

व णवद्यार्थयाांना णमळाला यासाठी लसीकरिाचा अिवाल सदर लसीकरि मोिीम 

शाळास्तरावर पूिग झाली की त्याच कदवशी सरल प्रिालीमधील णवद्यार्थी पोर्गल 

मधील मुख्याध्यापक लॉगीन मध्ये शाळाुंनी नोंद घ्यावयाची आिे. लसीकरि 

मोिीमेंतगगत तालुकास्तर व  शाळास्तरावर कोित्या प्रकारची कायगवािी 

करावयाची याचे  सणवस्तरपिे या माणितीपत्रकामध्ये  मागगदशगन करण्यात     

आि.े याणवषयी आता आपि र्थोडक्यात जािून घेऊया. 

 

लसीकरि मोणिमेंतगगत मखु्यतः दोन स्तरावर कायगवािी 

करावयाची आि े. 

१   गर्णशक्षिाणधकारी याुंच्या लॉगीन मधनू करावयाची 

कायगवािी  

२   शाळास्तरावरून मखु्याध्यापक याुंच्या लॉगीन मधनू 

करावयाची कायगवािी     

 

 

 

 

 

 



१  गर्णशक्षिाणधकारी याुंच्या लॉगीन मधनू 

करावयाची कायगवािी 

  

 सवगप्रर्थम गर्णशक्षिाणधकारी याुंनी Student पोर्गलमध्ये लॉगीन करावे. 

Login करताना आपिास खालील स्रीन कदसून येईल. 

 

 

 

खालील स्रीन मध्ये  गर्णशक्षिाणधकारी याुंनी Username  आणि Password 

नोंदवून login करावे. 



 

 

गर्णशक्षिाणधकारी याुंनी लॉगीन केल्यानुंतर खालील स्रीन कदसून येईल . 

 

      यानुंतर Maintanance या tab मधील Measles Rubella-Plan 

Schedule  या बर्नावर णक्लक करावे. समजून घेण्यासाठी खालील स्रीन 

पिावी. 



 

Measles Rubella-Plan Schedule  या बर्नावर णक्लक केल्यानुंतर 

खालील स्रीन कदसून येईल. 

 

     Add Schedule या Tab अुंतगगत गर्णशक्षिाणधकारी याुंनी लसीकरि 

मोणिमेचे णनयोजन                                              

                 प्रत्येक कें द्रामध्ये         कोित्या          णनयोणजत 

करण्यात येिार आि ेयाची माणिती Add Schedule या Tab             

भरावयाची आि.े  

 खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे  सन २०१८-१९ अुंतगगत 

तालुक्यातील ज्या कें द्रामध्ये िी मोिीम राबवायची आि ेते कें द्र  णनवडावे. 



 

     त्यानुंतर खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे जे कें द्र णनवडलेले आि ेत्या 

कें द्रामध्ये  एम आर म्ििजेच गोवर रुबेला लसीकरि मोिीम कोित्या 

कदवसापासून सुरु करायची आि ेतो कदनाुंक Planning Date या Tab अुंतगगत 

णनवडावा. 

 

Planning Date णनवडल्यानुंतर खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे 

Submit या बर्नावर णक्लक करावे. 



 

Submit या बर्नावर णक्लक केल्यानुंतर णनवडलेल्या कें द्राची माणिती Save 

करावयाची आि ेका अशी सूचना स्रीन वर कदसून येईल. 

 

     खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे णनवडलेल्या कें द्राची लसीकरि 

णनयोजीत कदनाुंक माणिती यशस्वीरीत्या Save  झाल्याची सूचना स्रीन वर 

कदसून येईल.  



 

    माणिती Save झाल्यानुंतर खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे 

णनवडलेल्या कें द्राचे नाव , कें द्रातील एकूि शाळाुंची सुंख्या, णनयोणजत कदनाुंक    

माणिती कदसून येईल .  

 

    वरील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे णनवडलेल्या कें द्रातील  सवग शाळाुंच्या 

मुख्याध्यापकाुंना एकाच वेळी लसीकरि मोिीम-णनयोणजत कदनाुंक याणवषयी 

Send SMS  या बर्नावर णक्लक करून Student Portal मध्ये 

मुख्याध्यापकाुंच्या रणजस्र्र केलेल्या मोबाईल रमाुंकावर  सुंदशे पाठवता     .        



   त्याचबरोबर सदर कें द्रातील एखाद्या शाळेच्या  णनयोणजत तारखेमध्ये  बदल 

असल्यास त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकास लसीकरि मोिीम-णनयोणजत कदनाुंक 

गर्णशक्षिाणधकारी याुंच्या लॉगीन मधून बदलून र्क्त वैयणक्तक त्याच शाळेला 

मोबाईल सुंदेशाद्वारे मुख्याध्यापकाुंना बदल झालेल्या पुढील णनयोणजत 

तारखेणवषयी माणिती दणे्याची सुणवधािी देण्यात आली आि े. 

   खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे कें द्राच्या नावावरती णक्लक केले असता 

त्या कें द्रातील सवग शाळा कदसून येतील.त्या कें द्रातील एखाद्या शाळेच्या 

Plannig Date म्ििजेच णनयोणजत तारखेमध्ये बदल करावयाचा असेल तर 

Update या Check Box मध्ये ज्या शाळेच्या णनयोणजत तारखेमध्ये बदल 

करावयाचा आि ेत्या शाळेच्या समोरील Check Box मध्ये णक्लक करावे. 

 

       खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे Check Box मध्ये णक्लक केले 

असता Planning Date मध्ये बदल करता येतो. खालील स्रीन मध्ये 

दाखवल्याप्रमािे गर्णशक्षिाणधकारी याुंनी त्या शाळेच्या लसीकरि मोिीम 

णनयोणजत कदनाुंक यात असिारा बदल करून करून घ्यावा. 

 



 

खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे लसीकरि मोिीम-णनयोणजत कदनाुंक यात 

असिारा बदल Update Date या बर्नावर णक्लक करून Save करावा. 

 

     खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे Update Date या बर्नावर णक्लक 

केले असता णनयोणजत तारखेमध्ये बदल करण्याची खात्री करण्याणवषयीची 

सूचना स्रीन वरती  कदसून येईल.  



 

     Update Date बरोबर असल्याची खात्री करून OK या बर्नावर णक्लक 

केले असता खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे णनयोणजत तारखेमध्ये बदल 

केलेली माणिती Save  झाल्याची सूचना स्रीन वरती कदसून येईल.

 

     खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे ज्या शाळेची णनयोणजत कदनाुंक 

बदलण्यात आलेली आि े त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाुंना वैयणक्तक ररत्या 



मोबाईल सुंदेश पाठवता येिार आि.े ती शाळा कें द्राच्या सुंख्येतून कमी झालेली 

कदसून येईल. 

मित्वाची सूचना – एखाद्या शाळेला वैयाणक्तक सुंदेश पाठवायचा असेल तर 

ती प्रकरया कें द्रातील सवग शाळाुंना सुंदशे पाठवण्यापूवी करता येईल. कें द्राने सवग 

शाळाना सुंदेश पाठवले असता वैयणक्तक सुंदशे पाठवता येिार नािी याची नोंद 

घ्यावी.  

 

   खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे वैयणक्तक शाळेला सुंदशे पाठवण्यापूवी 

ककुं वा कें द्रातील सवग शाळाुंना सुंदेश पाठवण्यापूवी स्रीन वरती सुंदशे 

पाठवण्याची खात्री करण्याणवषयी  सूचना कदसून येईल. 



 

खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे सुंदेश पाठवताच स्रीन वरती सुंदशे 

यशस्वीरीत्या पाठवल्याची सूचना कदसून येईल. 

 

 ज्या शाळाुंसाठी सुंदशे पाठवण्यात आलेले आिते त्या शाळेच्या 

मुख्याध्यापकास रणजस्र्र केलेल्या मोबाईल रमाुंकावर  सुंदशे प्राप्त िोईल. 

 खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे ज्या कें द्राुंना ककुं वा शाळाुंना सुंदशे 

प्राप्त झाले आिते त्या शाळेच्या ककुं वा कें द्राच्या Send SMS या बर्नामध्ये 

Send असा बदल झालेला कदसून येईल.  



 

 वरील पद्धतीने गर्णशक्षिाणधकारी आपल्या तालुक्यातील सवग कें द्राचे 

लसीकरि मोणिमेचे णनयोजन करून सवग कें द्राुंतील सवग शाळाुंना  शाळास्तरावर 

कायगवािी करण्यासाठी आराखडा ठरवून द्यावा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

लसीकरि मोणिमेंतगगत            मखु्याध्यापकान े

करावयाची कायगवािी  

 

सवगप्रर्थम  मुख्याध्यापकाने Student पोर्गलला login करावे.Login करताना 

आपिास खालील स्रीन कदसून येईल. 

 

 

खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे  मुख्याध्यापकाने आपल्या शाळेचा Udise 

रमाुंक आणि Password नोंदवून नेिमीप्रमािे login करावे. 

  



 
 

Login केल्यानुंतर खालील स्रीन कदसून येईल . 

 

 

     यानुंतर Maintanance या tab मधील Measles Rubella-Plan 

Schedule  या बर्नावर णक्लक करावे. णक्लक केले असता दोन Sub- Tab 

कदसून येतील, समजून घेण्यासाठी खालील स्रीन पिावी. 



 

 

 

     Maintanance या tab मधील Measles Rubella-Plan Schedule  

या बर्नावर णक्लक केले असता कदसिाऱ्या दोन  Sub-Tab पैकी Measles 

Rubella-Actual Date या  Sub-Tab ला णक्लक करावे.  

 

 



Measles Rubella-Actual Date या Sub-Tab ला णक्लक केले असता 

पुढील स्रीन कदसून येईल. 

 

 

      लसीकरि णनयोणजत कदनाुंक व प्रत्यक्ष लसीकरि कदनाुंक िा वेगवेगळा असू 

शकतो ककुं वा सारखा सुद्धा असू शकतो. त्यामुळे शाळा स्तरावर ज्या कदवशी 

लसीकरि मोिीम राबवली गेली त्या कदवशी सदर शाळेने लसीकरि अिवाल 

माणिती Student Portal मध्ये भरावयाची आिे. वरील स्रीन मध्ये  

दाखवल्याप्रमािे जर लसीकरि णनयोणजत कदनाुंक व लसीकरि प्रत्यक्ष कदनाुंक 

या माणितीमध्ये कािी बदल असल्यास तो बदल करून घेऊन Submit या 

बर्नावर णक्लक करावे. 

   Submit या बर्नावर णक्लक केले असता कदनाुंक बदल करण्याणवषयी खात्री 

करण्याची सूचना स्रीन वर कदसून येईल. अणधक अभ्यासासाठी खालील स्रीन 

पिावी. 

 



 

 

खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे प्रत्यक्ष कदनाुंक बदलल्यानुंतर ती माणिती 

Save  झाल्याची सूचना स्रीन वर कदसून येईल. 

 

 

खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे कदनाुंक बदल झाल्यानुंतर स्रीन वरती 

प्रत्यक्ष लसीकरि कदनाुंक बदल  झाल्याचे कदसून येईल . 

 



 

     यानुंतर पुन्िा Maintanance या tab मधील Measles Rubella-Plan 

Schedule  या बर्नावर णक्लक केले असता कदसिाऱ्या दोन  Sub-Tab पैकी 

Measles Rubella-Student Details  या  Sub-Tab ला णक्लक करावे. 

यासाठी खालील स्रीन चा अभ्यास करावा. 

 

 

Measles Rubella-Student Details  या  Sub-Tab ला णक्लक केल्यानुंतर 

खालील स्रीन कदसून येईल. 



 

            Measles Rubella-Student Details  या  Sub-Tab या अुंतगगत 

शाळेतील प्रत्येक इयत्तेतील कोित्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि करण्यात 

आले,त्याची माणिती भरावयाची आिे. त्यासाठी खालील स्रीन मध्ये 

दाखवल्याप्रमािे शैक्षणिक वषग   सन २०१८-१९ णनवडावे . ज्या इयत्तेतील 

णवद्यार्थयाांची लसीकरि णवषयक माणिती भरवायची आि ेती इयत्ता णनवडावी. 

इयत्ता शाखा , इयत्ता तुकडी णनवडून, गोवर रुबेला लसीकरि मोिीम Item या 

Tab मध्ये णनवडावी. त्याुंनतर GO  या बर्नावर णक्लक करावे.

 

           GO  या बर्नावर णक्लक केले असता त्या इयत्तेतील णनवडलेल्या 

तुकडीतील सवग णवद्यार्थयाांची यादी स्रीन वर कदसून येईल. यासाठी खालील 

स्रीन चा अभ्यास करावा.   



 

   

   वरील स्रीन मधील णवद्यार्थयाांच्या यादीचे णनरीक्षि केले असता सवग 

णवद्यार्थयाांच्या नावासमोरील चेक या Tab मध्ये Yes  िा  पयागय  आपोआप 

णनवडलेला आि ेि ेकदसून येईल. ज्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि कदल ेगले ेनािी त्या 

णवद्यार्थयाांच्या नावासमोरील No िा पयागय णनवडायचा आिे.तसेच लसीकरि 

का कदल े गले े नािी त्याच े कारििी Select  Reason या पयागयातनू 

णनवडावयाच ेआिे. अणधक माणितीसाठी पुढील स्रीन पिावी. 

  



 

 

   वरील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे ज्या णवद्यार्थयागला लसीकरि कदले गेले 

नािी त्या णवद्यार्थयागच्या नावासमोरील No या पयागयावर णक्लक करावे. 

  No या पयागयावर णक्लक केले असता Reason या Tab मधील Select 

Reason या पयागयासमोरील Drop –down arrow वर णक्लक केले असता 

लसीकरि न करण्यामागील कारिाुंचे पयागय कदसून येईल. त्यातील योग्य पयागय 

णनवडावा.अभ्यासासाठी  खालील स्रीन पिावी. 



 

लसीकरि न करण्याचे कारि णनवडल्यानुंतर खालील स्रीन मध्ये 

दाखवल्याप्रमािे बदल कदसून येईल. 

 

   ज्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि कदले गेले नािी त्या णवद्यार्थयाांची माणिती भरून 

झाल्यानुंतर खालील स्रीन दाखवल्याप्रमािे Save या बर्नावर णक्लक करावे. 

मित्वाची सूचना – लसीकरि अिवाल Save करण्यापूवी सवग माणिती 

तपासून घ्यावी ज्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि कदले गेले नािी त्या णवद्यार्थयाांच्या 



माणितीमध्ये बदल करता येईल पि ज्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि दणे्यात आले 

आि ेअशी माणिती Save केली असता त्या माणितीमध्ये बदल करता येत नािी. 

 

खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे लसीकरि माणिती जतन करण्याणवषयी 

खात्री करण्याची सूचना स्रीन वर कदसून येईल. 

 

Ok या पयागयावर णक्लक केले असता माणिती जतन झाल्याची सूचना  स्रीनवर 

कदसून येईल. 



 

          खालील स्रीन चा अभ्यास केला असता ज्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि 

दणे्यात आले त्या णवद्यार्थयाांच्या नावासमोरील पयागय Lock  झाल्याचे कदसून 

येईल. परुंतु ज्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि दणे्यात आले नािी त्या णवद्यार्थयाांची 

माणिती पुन्िा बदल करता येऊ शकते. 

 

      खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे ज्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि दणे्यात 

आले नािी त्या णवद्यार्थयाांच्या माणितीमध्ये Actual Date व Check या Tab 

मध्ये बदल करता येत असल्याचे कदसून येते.  



 

 

अशा पद्धतीने शाळास्तरावर मुख्याध्यापक लॉगीन मध्ये णवद्यार्थयाांच्या 

लसीकरिाणवषयी माणिती भरावया     आि.े 

 

 

 

 

 

 

 



लसीकरि मोणिमेंतगगत शाळास्तर व 

तालुकास्तरावर उपलब्ध असललेे अिवाल 

 

१  गर्णशक्षिाणधकारी याुंच्या लॉगीन मध्य ेउपलब्ध 

असलले ेअिवाल – 

 

     गर्णशक्षिाणधकारी याुंच्या लॉगीन मध्ये तालुक्यातील एकूि शाळाुंपैकी 

कोित्या शाळाुंनी माणिती , कोित्या शाळा लसीकरिासाठी णनयोणजत आिते, 

कोित्या शाळा नािीत त्याचबरोबर तालुक्यातील एकूि णवद्यार्थयाांपैकी ककती 

णवद्यार्थयाांना लसीकरि दणे्यात आले ककुं वा नािी याची माणिती 

गर्णशक्षिाणधकारी याुंना प्राप्त िोईल. 

 त्यासाठी गर्णशक्षिाणधकारी याुंच्या लॉगीन मधील Reports या मुख्य 

मेनू मधील Status  या Tab ला णक्लक केले असता Measles Rubella- 

School व Measles Rubella-Students या Sub –Tab कदसून येतील 

अभ्यासासाठी खालील स्रीन पिावी. 

 

 

 

 



 

 

  त्यातील Measles Rubella- School या ला Sub –Tab णक्लक केल्यानुंतर 

खालील स्रीन कदसत असल्याप्रमािे शैक्षणिक वषग २०१८-१९ व Item या 

पयागयाुंतगगत  गोवर व रुबेला लसीकरि मोिीम िा पयागय णनवडून Go  या 

बर्नावर णक्लक करावे. 

 

 



    GO या बर्नावर णक्लक केले असता तालुक्यातील एकूि शाळाुंपैकी कोित्या 

शाळा गर्णशक्षिाणधकारी याुंच्या लॉगीन मधून णनयोणजत करण्यात आल्या 

(Planned School ), कोित्या शाळाणनयोणजत करण्यात आल्या नािीत (Un-

Planned School) ,कोित्या णनयोणजत केलेल्या शाळाुंनी णवद्यार्थी पोर्गल मध्ये 

माणिती भरली (Date/Data filled HM ) , तसेच कोित्या णनयोणजत शाळाुंनी 

माणिती भरलेली नािी Date/Data Not filled HM ) असे सवग अिवाल 

गर्णशक्षिाणधकारी याुंना Excel Sheet च्या स्वरुपात णमळतील.  

 

 

  

 त्यानुंतर Reports या मुख्य मेनू मधील Status  या Tab ला णक्लक केले 

असता लसीकरि मोणिमेंतगगत णवद्यार्थीणवषयक माणिती णमळवण्यासठी  

Measles Rubella-Students या Sub –Tab कदसून येतील. 



 

 Measles Rubella- Students या Sub –Tab ला  णक्लक केल्यानुंतर 

खालील स्रीन कदसत असल्याप्रमािे शैक्षणिक वषग २०१८-१९ व Item या 

पयागयाुंतगगत  गोवर व रुबेला लसीकरि मोिीम िा पयागय णनवडून Go  या 

बर्नावर णक्लक करावे. Go  या बर्नावर णक्लक केले असता तालुक्यातील 

एकूि शाळाुंची सुंख्या ,  एकूि णवद्यार्थयाांची सुंख्या , त्यापैकी कोित्या 

णवद्यार्थयाांना लसीकरि करण्यात आले , कोित्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि 

करण्यात आले नािी, ककती णवद्यार्थयाांची माणिती णवद्यार्थी पोर्गल मध्ये भरण्यात 

आली. या सवग बाबींचा अिवाल गर्णशक्षिाणधकारी याुंना प्राप्त िोईल. 

 

 



२  शाळास्तरावर मखु्याध्यापक याुंच्या लॉगीन ला 

उपलब्ध असलले ेअिवाल 

 

    ज्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि दणे्यात आले आि े तसेच ज्या णवद्यार्थयाांना 

लसीकरि दणे्यात आले नािी त्या णवद्यार्थयाांची इयत्ताणनिाय व तुकडीणनिाय 

माणिती शाळास्तरावर उपलब्ध करून दणे्यात आलेली आि ेत्यासाठी Reports 

या मुख्य मेनुमधील Status  या Tab ला णक्लक केले असता Measles 

Rubella- Students या Sub –Tab ला  णक्लक करावे. अभ्यासासाठी 

खालील स्रीन पिावी. 

 

 

    Measles Rubella- Students या Sub –Tab ला  णक्लक केल्यानुंतर 

खालील स्रीन कदसत असल्याप्रमािे शैक्षणिक वषग २०१८-१९ व Item या 

पयागयाुंतगगत  गोवर व रुबेला लसीकरि मोिीम िा पयागय णनवडून Go  या 

बर्नावर णक्लक करावे. 



 

 

    GO या बर्नावर णक्लक केले असता खालील स्रीन मध्ये दाखवल्याप्रमािे 

शाळेतील एकूि णवद्यार्थयाांपैकी कोित्या इयत्तेतील,कोित्या तुकडीतील, ककती 

णवद्यार्थयाांना लसीकरि दणे्यात आले ककुं वा दणे्यात आले नािी याची सुंख्या 

कदसून येईल.त्याचबरोबर ककती णवद्यार्थयाांची माणिती भरावयाची राणिली याची 

सुंख्या कदसून येईल. 

 

 

     या साुंणख्यकीय अिवालासोबत कोित्या णवद्यार्थयाांना लसीकरि दणे्यात 

आले ककुं वा दणे्यात आले नािी याची माणिती णवद्यार्थयाांच्या नावासि कदसिाऱ्या 

सुंख्येवर णक्लक करताच स्रीन वर कदसेल. अभ्यासासाठी खालील स्रीन पिावी. 



 

 

 

    अशा प्रकारे शाळेतील लसीकरि पूिग झाल्यानुंतर त्याच कदवशी 

लसीकरिाचा अिवाल Student Portal वरील मुख्याध्यापक Login द्वारे नोंद 

     . 


