
Module Name: Reward Details in WRD 
टीप: आपण शासकीय सेवेत असल्यापासुनच ेसवव Reward Details प्रणालीत भरावेत 
1. Attachments Details  
 
 Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book 
 
Sr.N
o 

Form Name Name Of 
Document 

Mandatory Non 
Mandatory 

Remarks 

1. Reward 
Details 

Attach 
Appoinment  
Order/SB 
entry.*  

Yes  या फील्ड मध्ये आपल्या मूळ सेवा पुस्तकातील 
नमुना ककिं वा Entry ची “SCAN Copy” 

जोडण्यात यावी किंवा “Reward 
Certificate/Document” ची कॉपी जोडण्यात 
यावी. 
 

  

 
2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)  
 
 Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field. 
 
Sr.No Form Name Name of Field How to Fill 
1 Reward Details Applicable.*  “Applicable” आहे क िं वा नाही यातील पयााय ननवडा. 
  Reward Name.* “Reward Name” दिलेल्या Drop down मधून अचू  

पयााय ननवडा. 
  Reward  by .* “Reward”  ोणा डून ममळाला आहे त ेदिलेल्या Drop 

down मधून अचू  पयााय ननवडा. 
  Reward Year .* “Reward”  ोणत्या वर्षी ममळाला आहे त ेवर्षा दिलेल्या 

“Drop down” मधून ननवडा. 
  Reward For.* “Reward”  ोणत्या  ामासाठी ममळाला आहे त े

थोडक्यात नमूि  रा. 
  Office you work at the time of 

reward is presently exist or 
closed.* 

“Reward” ममळाला तवे्हा तुम्ही ज्या  ायाालयात रुजू 
होता त े ायाालय सध्या चालू असेल तर “Existing 

office” हा पयााय ननवडा.  ायाालय बिंि झाले असेल तर 
“Closed office” हा पयााय ननवडा. 

  Offices Type.* “Reward” ममळाला तवे्हा तुम्ही ज्या  ायाालयात रुजू 
होता, त्या  ायाालयचा प्र ार दिलेल्या Drop down मधून 
अचू  पयााय ननवडा.  

  District.* “Reward” ममळाला तवे्हा तुम्ही ज्या  ायाालयात रुजू 



होता त े ायाालय ज्या जजल््यात (District) आहे तो 
“जजल्हा”  दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा. 

  Office Name.* “Reward” ममळाला तवे्हा तुम्ही ज्या  ायाालयात रुजू 
होता त्या  ायाालयाच ेनाव “Drop down” मधून ननवडा. 

  Whether you are from Technical 
(Engineer)/Non Technical 

Stream.* 

दिलेल्या “Drop down” मधून अचू  पयााय ननवडा. 

  Technical Stream.* जर तुम्ही “Technical (Engineer)” हा पयााय ननवडला 
असेल तर  दिलेल्या दिलेल्या “Drop down” मधून 
तुमच्या “Technical Stream”(Civil/Mech/Elect) ची 
ननवड  रा   

  Cadre (held at the time of 

Reward.)* 
“Reward” ममळाला तवे्हा तुमच ेअसलेले “Cadre” 

दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा. 
  Post (held at the time of 

Reward.)* 
“Reward” ममळाला तवे्हा तुम्ही  ोणत्या पिावर 
ननयुक्त होता त े“पि” दिलेल्या “Drop down” मधून 
ननवडा. 

   सवा मादहती भरल्यानिंतर माहीती  तपासून “ SAVE” 

 रा. 
 
 
 
 


