USER MANUAL FOR MDM
MDM-attendance with SMS मार्गदर्शगका
या सवु िधेचा िापर करून शाळाांना शालेय पोषण आहार योजनेची रोजची उपस्थिती ि लाभािी सांख्या प्रणालीला

पाठिता येईल.हह सवु िधा फक्त खालील कर्मचाऱयाांना िापरता येईल.र्ात्र तयाांचे र्ोबाईल क्रर्ाांक तालक
ु ाथतरािरून
सरल MDM र्ध्ये Update केलेले असले पाहहजेत.
१.र्ख्
ु याध्यापक

२.सहाय्यक र्ख्
ु याध्यापक
३.पयमिेक्षक

४.शालेय पोषण आहाराचे कार् पाहणारा शशक्षक
SMS चा विहित नमन
ु ा -

१.फक्त प्रािशर्क शाळे कररता :

MH MDMM sc 27251108002 , p1-5 200 , mc1-5 0 , pu1-5 MD , ms1-5 195
२.फक्त उच्चप्रािशर्क शाळे कररता :

MH MDMM sc 27251108002 , p6-8 100 , mc6-8 0 , pu6-8 MD , ms6-8 100
३.फक्त प्रािशर्क ि उच्चप्रािशर्क शाळे कररता :

MH MDMM sc 27251108002 , p1-5 200 , mc1-5 0 , pu1-5 MD , ms1-5 195 , p6-8 100 , mc6-8 0 , pu6-8
MD , ms6-8 100
हा SMS 9223166166 या र्ोबाईल क्रर्ाांकािर पाठविण्यात यािा.
सच
ू ना –

हा SMS टाईप करताना िरील विहहत नर्न्
ु यात टाईप करण्यात यािा. जसे की Capital Letter,Small Letter
जसेच्या तसे टाईप करािे.

SMS टाईप करताना MH आणण MDMM यार्ध्ये Space दे ण्यात यािा,म्द्मम्द्र् आणण SC यार्ध्ये सम
ु धा Space
दे ण्यात यािा,p6-8 p1-5 mc6-8 mc1-5 हह अक्षरे ि तयानांतर येणारे अांक आणण तयानांतर येणारा ( , ) यार्ध्ये
सम
ु धा Space दे ण्यात यािा.एकूणच िरील SMS नर्न्ु याची सक्ष्
ू र् पाहणी केली असता,ज्या ज्या हठकाणी दोन्ही

अक्षराांर्ध्ये एकार्ध्ये Space हदल्याचे हदसन
ू येत आहे .तया प्रतयेक हठकाणी आपण SMS तयार करताना Space
दे ण्याची खबरदारी घ्यािी.अन्यिा आपला SMS प्रणाली थिीकारणार नाही याची नोंद घ्यािी.

िरील SMS च्या विहहत नर्न्
ु यातील Short Code चा तपशील पढ
ु ील प्रर्ाणेअ.क्र.
१
२

Short Code

Sc
p1-5

िर्गन

स्पष्टीकरर्

School
Code

शाळे चा ११अांकी U-Dise नांबर,म्द्हणजेच SC च्यापुढे Space दे ऊन शाळे चा ११अांकी

Present

इयत्ता १ली ते ५िी र्धील उपस्थित विध्यािी सांख्या, म्द्हणजेच p1-5 च्यापुढे Space

U-Dise नांबर नर्द
ू करािा.

दे ऊन इयत्ता १ली ते ५िी र्धील उपस्थित विध्यार्थयाांची
३

mc1-5

Meal
cooked

सांख्या नर्ूद करािी.

इयत्ता १ली ते ५िी कररता पोषण आहार शशजविला आहे ,ककां िा कसे,म्द्हणजेच mc1-5
च्यापढ
ु े Space दे ऊन शून्य(0)

अििा १ ते ६ पैकी पोषण आहार न शशजविण्याचे

कारण या पैकी एक क्रर्ाांक नर्ूद करािा.सदरील अांकाचे अिम पुढील प्रर्ाणे0 = शालेय पोषण आहार शशजविण्यात आला आहे .
1 = थियांपाकी / र्दतनीस अनुपस्थित होते.
2 = ताांदळ
ू ि धान्याहदर्ाल सांपला.

3 = शालेय पोषण आहारासाठी दे ण्यात आलेले आगाऊ अनद
ु ान सांपले.
4 = थनेहभोजन दे ण्यात आले.
5 = शाळे ला थिाननक सुट्टी.
6 = शाळे ची सहल.
४

pu1-5

Pulses

इयत्ता १ली ते ५िी कररता तयाहदिशी शशजविण्यात आलेल्या पोषण आहाराच्या
र्ेनूर्ध्ये िापरण्यात आलेला एक पदािम, म्द्हणजेच pu1-5 च्यापुढे Space दे ऊन
पुढीलपैकी कोणताही एक Short Code नर्ूद करािा.
MD-र्ुगडाळ

TD-तुरडाळ

HB-हरभरा

VT-िाटणा

MT-र्टकी
५

ms1-5

Meal
Served

MG-हहरिेर्ग
ु

MSD-र्सुरडाळ
CH-चिळी

इयत्ता १ली ते ५िी च्या ककती विध्यािामना पोषण आहार दे ण्यात आला.
म्द्हणजेच ms1-5 च्यापढ
ु े Space दे ऊन इयत्ता १ली ते ५िी ची लाभािी सांख्या नर्द
ू
करािी.

६

p6-8

७

mc6-8

Present

इयत्ता ६िी ते ८िी र्धील उपस्थित विध्यािी सांख्या, म्द्हणजेच p6-8 च्यापुढे Space
दे ऊन इयत्ता ६िी ते ८िी र्धील उपस्थित विध्यािाांची सांख्या नर्ूद करािी.

Meal
cooked

इयत्ता ६िी ते ८िी कररता पोषण आहार शशजविला आहे ,ककां िा कसे,म्द्हणजेच mc6-8
च्यापुढे Space दे ऊन शून्य(0) अििा १ ते ६ पैकी पोषण आहार न शशजविण्याचे
कारण या पैकी एक क्रर्ाांक नर्ूद करािा.सदरील अांकाचे अिम पुढील प्रर्ाणे0 = शालेय पोषण आहार शशजविण्यात आला आहे .
1 = थियांपाकी / र्दतनीस अनप
ु स्थित होते.
2 = ताांदळ
ू ि धान्याहदर्ाल सांपला.

3 = शालेय पोषण आहारासाठी दे ण्यात आलेले आगाऊ अनुदान सांपले.
4 = थनेहभोजन दे ण्यात आले.
5 = शाळे ला थिाननक सुट्टी.
6 = शाळे ची सहल.

अ.क्र.

Short Code

िर्गन

स्पष्टीकरर्

८

Pu6-8

Pulses

इयत्ता ६िी ते ८िी कररता तयाहदिशी शशजविण्यात आलेल्या पोषण आहाराच्या
र्ेनूर्ध्ये िापरण्यात आलेला एक पदािम, म्द्हणजेच Pu6-8 च्यापुढे Space दे ऊन
पुढीलपैकी कोणताही एक Short Code नर्ूद करािा.
MD-र्ग
ु डाळ

TD-तरु डाळ

HB-हरभरा

VT-िाटणा

MT-र्टकी
९

ms6-8

Meal
Served

MG-हहरिेर्ुग

MSD-र्सरु डाळ
CH-चिळी

इयत्ता ६िी ते ८िी च्या ककती विध्यािामना पोषण आहार दे ण्यात आला.
म्द्हणजेच ms6-8 च्यापुढे Space दे ऊन इयत्ता ६िी ते ८िी ची लाभािी सांख्या नर्ूद
करािी.

