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2

Years

2½ Yrs
3 Years
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4 DTPw/DTPa + HIB 1
5 Hep B 1

MM

YYYY

बी.सी.जी / क्षय रोग

0.5 ml, thigh

6 OPV 1

7 Pneumococcal-PCV

9 DTPw/DTPa + HIB 2
10 Hep B 2

लक्षणे

दीर्घकाळ येणारा खोकला.
खाणे पिणे व श्वास घेण्यात
अडचण

तापामुळे आलेला थकवा
डोकेदुखी व उलटी

2 drops
2 ml

13 Pneumococcal-PCV
14 DTPw/DTPa + HIB 3
15 Hep B 3

घटसर्प

0.5 ml, thigh
2 drops

स्नायुंमध्ये आलेला
अकुंचनाचा झटका
व ताठरपणा

दीर्घकाळ येणारा खोकला, खाणे,
पिणे व श्वास घेण्यात अडचण

निळसर त्वचा, रक्ताळलेले नाक,
खोकला, सर्दी, श्वास घेण्यात
अडचण, ताप, त्वचेवर डाग

MMR

0.5 ml, right hand

24 Polio Booster 1
25 Vitamin A 2
26
23 Hep A 1
27 Vitamin A 3
28 Hep A 2
every
29 Typhoid Repeat
3 years

30 Vitamin A 4
31 Vitamin A 5

33 Polio Booster 2
0.5 ml, right hand

संसर्ग
हवेतून पसरणारा तसेच
शरीरस्पर्षामुळे होणारा
लक्षणे

रोगग्रस्त व्यक् ती पासून,
खोकला किंवा शिंक

कानाजवळच्या भागात सुज, ताप,
डोकेदुखी अशक्तपणा

21 VPD / VAC Chickenpox

0.5 ml, thigh

रुबेला

संसर्ग
रोगग्रस्त व्यक् ती पासून, खोकला
किंवा शिंक
लक्षणे

VPD/VAC

RV

लस कांजीण्यांपासून संरक्षण दे ते

कांजीण्या

संसर्ग
हवेतून पसरणारा, अतिशय सांसर्गिक
लक्षणे

या रोगामध्ये अंगावर खाज उठणारे
चट्टे व फोड येतात, कंटाळवाणी
डोकेदुखी आणि
तापही येतो.

लस रोटावायरसर्पासून संरक्षण दे ते

रोटावायर्स
संसर्ग

विष्टेशी संपर्क
लक्षणे
उलटी, पाण्यासारखे
जुलाब, ताप व
पोटदुखी.
माझे बाळ रोटावायर्सपासून सुरक्षित आहे

माझे बाळ कांजीण्यांपासून सुरक्षित आहे

Typhoid लस विषमज्वरापासून संरक्षण देते
विषमज्वर

संसर्ग
दुषित पाणी व अन्नाद्वारे मुखातून प्रादुर्भाव.
लक्षणे

उलटी, पाण्यासारखे जुलाब व ताप

संसर्ग
हवेतून पसरणारा तसेच
शरीर्स्पर्षामुळे होणारा
लक्षणे

गोवर मुलांना वेदनादायक असतो,
त्यामुळे योग्य वेळी लस टोचणी करून घ्या.

लस तुमच्या बाळाला गालगुंड, रुबेला, गोवरपासून संरक्षण दे त.े

गालगुंड

19 Vitamin A 1

34 MMR 2

डांग्या खोकला

लक्षणे

0.5 ml, right hand

23 DTP Booster 1

धनुर्वात

संसर्ग
हवेतून पसरणारा तसेच
शरीरस्पर्षामुळे होणारा
लक्षणे

संसर्ग
श्वांसमार्गाद्वारे

17 Pneumococcal-PCV

20 MMR 1

माझे बाळ पोलिओपासून सुरक्षित आहे

0.5 ml, thigh

16 OPV 3

18 Measles

मळमळ अतिसार, त्वचा किंवा
डोळे पिवळे होणे. छातीच्या
पिंजऱ्यातील पोटाच्या उजव्या
बाजूमध्ये अस्वस्थता.
माझे बाळ हेपटायटीस बी. पासून सुरक्षित आहे

DTPw/DTPa लस तुमच्या बाळाला घटसर्प, धनुर्वात आणि डांग्या खोकल्या पासून संरक्षण देते

2 ml

0.5 ml, thigh

12 Rotavirus

संसर्ग
शरीरातले द्रवपदार्थ
लक्षणे

लक्षणे

0.5 ml, thigh

11 OPV 2

तुमच्या बाळाला हेपटायटीस बी
HEP B लस
या रोगापासून संरक्षण दे त.े

हेपटायटीस बी

संसर्ग
अन्न अथवा विष्टेशी संपर्क येणे

माझे बाळ क्षयरोगापासून सुरक्षित आहे

2 drops

8 Rotavirus

पोलिओ

संसर्ग
हवेतून पसरणारा आणि
शरीरस्पर्षामुळे होणारा

0.5 ml, thigh

35 Typhoid

10 Yrs.

DD

3 BCG 0.05 ml, Left, upper arm

32 DTP Booster 2

5-7

YYYY

तुमच्या बाळाला
OPV लस
पोलियो पासून संरक्षण दे ते

BCG रोगाला प्रतिबंध करते

Date of Next Visit

2 drops

22 Pneumococcal-PCV

months

MM

Pincode

ही लस क्षय

पुढच्या भेटीची तारीख

0.5 ml, thigh

2 OPV 0

Give when
weight > 2.5 kg

1½

1 Hep B 0

Comments and sign

पीनकोड

Positive

Negative

Step 4

Step 3

Please write the
date of vaccination

DD
At birth in first

VDRL status

जन्म वजन Birth weight
कि. ग्राम

लस दीली तो दिवस

Immunisations

आर-16 क्र. R-16 no

Surname

Kg

Step 2

weeks
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जन्म वेळ Birth time

द्विलिंगी Other

Step 1

अाडनाव

Father’s name

लिंग Gender

10

12

वडलांचे नाव

आईचे नाव

Mother’s name

लस टोचू न टळणाऱ्या रोगांसं बं ध ी पालकांस ाठी माहिती

Immunisation Schedule And Baby’s Information

बाळाचे नाव

Baby’s name

Paste the
photograph
of your baby here

D

जन्मस्थळाचा पत्ता  Address at birth

रक्तगट Blood group

Fold here

D

एम.सी.टी.एस बालक नोंदणी क्रमांक MCTS Child ID

जन्मतारीख Birthdate

बाळाचा फोटो इथे लावा

गोवर

संसर्ग
हवेतून पसरणारा
लक्षणे

अंगावर चट्टे,
खोकला,लालसर
डोळे आणि ताप

HEP A

लस तुमच्या बाळाला हेपटायटीस ए पासून वाचवते.

हेपटायटीस ए
संसर्ग
विष्टेशी संपर्क
लक्षणे

हेपटायटीस ए मुळे फ्लू सारखे आजारपण
येत.े भूक मंदावते, मळमळते, उलटी होते,
अंगावर चट्टे उठतात, सांधे दुखतात,
काविळ होते.
माझे बाळ सुरक्षित आहे

रोगापासून योग्य वेळी घेतलेली
काळजी घातक रोगांना प्रतिबंध
करते. हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे.

36 HPV

13

