
Module Name: Medical Examination 
 
1. Attachments Details 
 
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-
Service Book 

SR. 
No. 

Form Name Name of Document Mandatory Remarks 

1 Medical 
Examination 
Details 

Attachment For 
Medical 
examination 
Proof* 

Yes मुळ सेवा प
ुतकातील वदैय�कय �माणप�ाची 

�कंवा न�द�ची 
कॅन कॉपी जोड यात यावी व 

उपल"ध नस$यास खा&लल�माणे काय'वाह� 

करावी. 

ई सेवा प�ुतकात मा�हती भरताना ब�याच �ठकाणी 

काह� मह��वाची कागदप�े (उदा. पो�लस 

!हे"र#फकेशन, जातपडताळणी )माणप� इ�याद�) 

+ाउझ क-न अपलोड करावयाची आहेत व सदर 

#फ0ड ह� लाल कलरचे �टार माक2  3हणजेच 

Mandatory 3हणजेच मा�हती भरणे आव4यक या 

)कारातील आहे.  

परंतु काह� वेळा सदर कागदप�े �मळ6याबाबत 

काया2लयीन काय2वाह� चालु असते, अशा वेळी 

(इतर मा�हती उपल:ध अस0यास) ता�परु�या 

�व-पात या काय2वाह�बाबतचे उदययावत 

काया2लयीन प� �कॅन क-न अपलोड करावे 

आ>ण मुळ कागदप� उपल:ध झा0यावर 

)णाल�त अपलोड करणे अ�याव4यक आहे. 

उदाहरणाथ2: 

1. MPSC Aवारे नBवन नेमणुक झाले0या 

अCधका�यांचे पो�लस !हे"र#फकेशन, 

मेडीकल सटD#फकेट इ�याद� कागदप� 

उपल:ध ्नस0यास ती शासनाकडुन 

मागाऊन Gयावी लागतील व अशा वेळी 
(इतर मा�हती उपल:ध अस0यास) 

ता�परु�या �व-पात या 

काय2वाह�बाबतचे उदययावत 

काया2लयीन प� �कॅन क-न अपलोड 

करावे. 

2. तसेच ज ् या जHुया कम2चा�यांचे पो�लस 

!हे"र#फकेशन, मेडीकल सटD#फकेट 

इ�याद� कागदप� सेवा प�ुतकात  

उपल:ध ् ा नसतील तर ती न!याने Bवह�त 

काया2लयांकडुन उपल:ध क-न Gयावी 

लागतील.  

�या�शवाय DDO यांना Validation ची 

)#Iया पणु2 करता येणार नाह� याची 

नJद Gयावी  

 



 

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 Medical 
Examination 
Details 

Certificate Number * मुळ  सेवा पु
तकातील Medical  Certificate वर�ल 

नJद� )माणे 

  Certificate Date * मुळ सेवा पु
तकातील Medical  Certificate 

वर�ल न�द� �माणे 

  Medical Cert. Issuing Authority 
* 

मुळ सेवा पु
तकातील Medical  Certificate 

वर�ल न�द� �माणे 

  Name of Hospital * मुळ  सेवा पु
तकातील Medical  Certificate 

वर�ल न�द� �माणे 

  Result * मुळ सेवा पु
तकातील Medical  Certificate 

वर�ल न�द� �माणे 

    


