
Module Name: Leave Details  
 
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. Leave 
Details 

Attach 
Appoinment  
order/SB 
entry. 

No  या फील्ड मध्ये आपल्या मळू सेवा पुस्तकातील 
नमुना ककिं वा Entry ची “SCAN Copy” 

जोडण्यात यावी ककिं वा रजा मिंजूरीच्या अजााची प्रत 

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 Leave Details Applicable.*  “Applicable” आहे क िं वा नाही यातील पयााय 
ननवडा. 

 Leave Balance Leave balance at the end of the year.* अधि ारी/ र्ाचारी यािंच्या दि.३१/१२/२०१६ पयंत 
च्या शिल्ल  रजेचा तपिील शलहा. जे  र्ाचारी 
३१/१२/२०१६ निंतर जलसिंपिा ववभागात जॉईन 
झाले असतील तयािंची शिल्ल  रजा प्रणाली 
स्वत:  ाढुन िेईल. 

  Earn Leave Balance.* दि.३१/१२/२०१६ पयतं च्या  शिल्ल  अर्जात 
रजेचा रजेचा तपिील शलहा. 

  Half Pay Leave Balance.* दि.३१/१२/२०१६ पयतं च्या शिल्ल  अिापगारी 
रजेचा तपिील शलहा. 

  Save . भरलेली र्ादहती जतन  रा. 
 Leave Details 

After selected 
Year. 

Nature Of the Leave. *  ोणती रजा घेतली आहे तया रजेच ेस्वरूप 
दिलेल्या “Drop down” र्िून ननवडा. 

  From Date. * रजा  ोणतया दिविी पासून घेतली आहे ती 
दिनािं  नर्ूि  रा. 

  To Date.* रजा  ोणतया दिवसा पयतं घेतली आहे ती 
दिनािं  नर्ूि  रा. 



  No.Of Days. * ए ूण घेतलेल्या रजेच ेदिवस येथे नर्ूि होईल. 
  Preffix. * ज्या दिवसापासून रजा घेतली आहे तया 

दिवसाच्या आिी जर सुट्टी येत असेल तर ती 
दिनािं  नर्ूि  रा. 

  Suffix. * ज्या दिवसापयतं रजा घेतली आहे तया 
दिवसाच्या निंतर जर सुट्टी येत असेल तर ती 
दिनािं  नर्ूि  रा. 

  Contact Adress. * रजेच्या  ाळात तुम्हाला सिंप ा   रावयाचा 
असेल तर तो पतता नर्ूि  रावा. 

  Leave Reason. * रजेच े ारण नर्ूि  रा . 
  Permission of leaving Head quarter. * रजेच्या  ाळात र्ुख्यालय सोडून जावयाची 

परवानगी “आहे क िं वा नाही” त ेनर्ूि  रा. 
  Permission From Date.* परवानगी असल्यास  ोणतया दिनािं ापासून 

आहे तो दिनािं  नर्ूि  रा. 
  Permission to Date.* परवानगी असल्यास  ोणतया दिनािं ापयतं आहे 

तो दिनािं  नर्ूि  रा. 
   सवा र्ादहती भरल्यानिंतर र्ाहीती तपासून 

“Submit”  रा. 
 
 
 
 


