Module Name: Posting Details in WRD
Posting Details हे अत्यं त महत्वाचे मोडयुल असुन त्यातील माहहती भरताना खालीप्रमाणे काळजी घ्यावी:१) आपण जलसंपदा विभागात कार्यरत झाल्र्ापासुनच्र्ा सिय कार्ालर्नी Postings र्ामध्र्े भराव्र्ात
जसेकी Recruitment, Transfer, Promotion etc.)
२) जलसंपदा विभागतील posting मध्र्े आपण जलसंपदा, जलसंधारण ि वजल्हा पवरषद र्ा सिय
कार्ालर्ीन posting चा समािेश असेल.
३) जलसंपदा, जलसंधारण ि वजल्हा पवरषद व्र्वतरीक्त महाराष्ट्र शासनाच्र्ा ककिा केंद्र सरकारच्र्ा
विभागातील posting हे “Deputation Posting” म्हणुन भरािे.
४) एखादा कमयचारी CRT िरती होता ि तो सरळसेिन
े े RT िरती आला असेल तर त्र्ाची प्रथम CRT
म्हणुन Posting चे सिय Details भरािे ि नंतर “Re-Appointment through Competitive Exam” हा
option घेऊन RT चे posting भरािेत.
५) समािेशनामुळे कमयचाऱ्र्ाच्र्ा Posting ि Cadre मध्र्े बदल झाला असल्र्ास “Samaveshan (
Inclusion)” हा option घ्र्ािा.

I.

Recruitment Details in WRD

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

1.

Recruitment
Details

Attach
Appoinment
order/SB
entry.*

Yes

Non
Remarks
Mandatory
या फील्ड मध्ये आपल्या मूळ सेवा

पुस्तकातील नमन
ु ा ककिंवा Entry ची

“SCAN Copy” जोडण्यात यावी ककवा
“Appoinment Order” ची
जोडण्यात यावी.

2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)

कॉपी

Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No
1

Form Name
Recruitment
Details in WRD

Name of Field
Recruitment types*

How to Field
दिलेल्या “Drop down “ मधून “Recruitment Type”

अचूक भरा

Recruitment Status.*
Recruitment Mode.*

select the “Recruitment Status”
Recruiment कोणाकडून झाली आहे ते

दिलेल्या “Drop

down” मधून अचूक पयााय ननवडा.

Year of Notification of Exam.*

Exam संबंधधत “अधधसच
ु नेचे” (Notification) वर्ा अचक
ू

Merit No.

Examination Result प्रमाणे

भरा.

आलेला Merit No.

दिलेल्या “Drop down” मधन
ू अचक
ू भरा.
Appointing Authority.*

दिलेल्या “Drop down” मधून अचूक पयााय ननवडा.

Recruitment in Reserve Category
(Vertical Reservation).*

“ Recruitment “ जर “Category” मधून झाली असेल

तर दिलेल्या “Drop down” मधन
ू आपल्या category
चा अचूक पयााय ननवडा.

Recruitment in Reserve Category
(Horizotal Reservation).*

“ Recruitment “ जर “Horizotal Reservation/ समांतर

आरक्षण” मधून झाली असेल तर दिलेल्या “ Drop

down ” मधून आपल्या Category व संबंधधत पयााय

जसे “ladies/Ex-service/project affected / Physical
Handicaped/sport person...etc चा अचूक पयााय
ननवडा.
Appoinment Order No.*

Appoinment Order प्रमाणे Appoinment Order चा
नंबर अचक
ू भरा.

Appoinment Order Date.*

Appoinment Order प्रमाणे Appoinment Order ची
दिनांक अचूक भरा.
सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती
करा.

तपासून “ SAVE”

II. First Posting Details in WRD
Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered

Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No
1

Form Name
First Posting
Details

Name of Field

How to Field
जर दह तुमची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

Whether this is your
current posting. *

नाहीतर “No” म्हणा.

Joined in Department *

ज्या ववभागात तम
ु ची ननयक्
ु ती झाली आहे तो ववभाग
दिलेल्या “Drop Down” मधून ननवडा.

Joining To.*

दिलेल्या Drop down मधून अचूक पयााय ननवडा.

Joining Office Type.*

“Appoinment order” प्रमाणे ज्या कायाालयात posting
ममळाली होती ते कायाालय सध्या चालू असेल तर “Existing
office” हा पयााय ननवडा. कायाालय बंि झाले असेल तर “
Closed office” हा पयााय ननवडा.

Offices Type.*

“Appoinment order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिोन्नन्नती
ममळाली आहे त्या कायाालय प्रकारचा दिलेल्या Drop down
मधून अचूक पयााय ननवडा.

District.*

“Appoinment order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिोन्नन्नती
ममळाली आहे ते कायाालय ज्या जजल््यात( District) आहे तो
“जजल्हा” दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा. जर तुम्ही
“Joining To” या मध्ये “Induction Training” हा पयााय

ननवडला असेल तर system “ District“ by default “Nashik”
select करे ल.

Office Name.*

“Appoinment order” प्रमाणे ज्या कायाालयात “ननयुक्ती”
झाली आहे त्या कायाालयाचे नाव “Drop down” मधून
ननवडा. जर तम्
ु ही “Joining To” या मध्ये “Induction

Training” हा पयााय ननवडला असेल तर system “office
Name” bydefault “मेटा नामिक” select करे ल.

Office Locality.*

पिोन्नन्नती नंतर ज्या कायाालयात “posting” ममळाली आहे ते
कायाालय जर खेडग
े ावत असेल तर “Rular” ननवडा आणण
जर िहरात

Whether you are from
Technical (Engineer)/Non
Technical Stream.*

असेल तर “Urban” ननवडा.

दिलेल्या “Drop down” मधून अचूक 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 करा

Cadre at the time of
Joining.*

WRD मध्ये ननयुक्ती झाल्यानंतर तुमचे असलेले “Cadre”

Post of Joining.*

WRD मध्ये ननयक्
ु ती झाल्यानंतर तम्
ु ही कोणत्या पिावर

दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा.

ननयुक्त झाले आहात ते “ पि “ दिलेल्या “Drop down”
मधून ननवडा.
Have you Served any other

Department in Govt.of
Maharashtra before Joining
WRD ? *
Name of Organization. *

WRD मध्ये ननयक्
ु त होण्यापव
ू ी जर तम्
ु ही महाराष्ट्र

िासनाच्या अन्नय ववभागाकडे कायाायत असाल तर “Yes”
म्हणावे. अन्नयथा “No” हा पयााय ननवडावा .
WRD मध्ये ननयुक्त होण्यापूवी जर तुम्ही महाराष्ट्र

िासनाच्या अन्नय ववभागाकडे कायाायत असाल तर त्या
ववभागाचे Drpop Down मधुन ननवडा.

Is your Service is Continued
in WRD ? *

WRD मध्ये ननयुक्त झाल्यावर तुमची सेवा

पूवीच्या

ववभागापासून “Continued” झाली असेल तर “Yes” म्हणावे.
अन्नयथा “No” हा पयााय ननवडावा.

Date of Joining to

Government service as per
Service continuation. *

WRD मध्ये ननयुक्त झाल्यावर तुमची सेवा पूवीच्या

ववभागापासून “Continued” झाली असेल त्या पूवीच्या

Remark

िासन ववभागात ननयक्
ु त झालेल्याची दिनांक भरा.
---

Joining time.*

पव
ू ीच्या िासन ववभागात तम्
ु ही “हजर” झाले

आहात, त्या

दिविीची “वेळ” (मध्यान पूवा / मध्यान नंतर) अचूक भरा.

Date Of Joining in WRD

System “By default” take this Field as per employee
registration. (Date can be changed by office only)

Is your post upgraded?

जर तुमचे पि “upgrade” झाले असेल तर “Yes” म्हणा,
नसेल तर “No” म्हणा.

Next Posting.*

ननयुक्ती नंतरची तुमची posting झाली असेल तर “Drop

down“ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय ननवडा.
सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासून “ SAVE” करा.

III: Transfer Details
1. Attachments Details
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book

Sr.
No

Form
Name

Name Of
Document

Mandator
y

1.

Transfer
Details

Attach
Transfer
order/SB
entry

Yes

Non
Mandatory

Remarks
या फील्ड मध्ये

आपल्या मूळ सेवा

पुस्तकातील नमुना ककिंवा

Entry ची

“SCAN Copy” जोडण्यात यावी ककवा

“Transfer Order” ची कॉपी जोडण्यात
यावी

2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)
Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No
1

Form Name
Transfer Details

Name of Field

How to Field
जर दह तम
ु ची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

Whether this is your
current posting. *

नाहीतर “No” म्हणा.

Joined in Department *

ज्या ववभागात तुमची ननयुक्ती झाली आहे तो ववभाग
दिलेल्या “Drop Down” मधून ननवडा.

Joining Office Type.*

“Transfer order” प्रमाणे ज्या कायाालयात बिली ममळाली
होती ते कायाालय सध्या चालू असेल तर “Existing office”
हा पयााय ननवडा. कायाालय बंि झाले असेल तर “ Closed
office” हा पयााय ननवडा

Office Type.*

“Transfer order” प्रमाणे ज्या कायाालयात बिली ममळाली
आहे त्या कायाालय प्रकारचा दिलेल्या Drop down मधून
अचूक पयााय ननवडा.

District.*

“Transfer order” प्रमाणे ज्या कायाालयात बिली ममळाली
आहे ते कायाालय ज्या जजल््यात( District) आहे तो “जजल्हा”
दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा.

Office Name.*

“Transfer order” प्रमाणे ज्या कायाालयात “बिली” झाली
आहे त्या कायाालयाचे नाव “Drop down” मधून ननवडा.

Post of Joining.*

बिली नंतर ज्या पिावर तुमची ननवड झाली आहे त्या
पिाची ननवड “Drop down” मधून ननवडा.

Relieve Date from earlier
office.*

बिली पूवी ज्या

कायाालयातून तुम्हाला “Relieve” केले त्या

Relieve time from earlier
office.*

बिली पूवी ज्या

कायाालयातून तुम्हाला “Relieve” केले त्या

Joining date in current
office.*

बिली नंतर

Joining time in current
office.*

बिली नंतर

Office Locality.*

बिली नंतर ज्या कायाालयात “posting” ममळाली आहे ते

दिविीची “दिनांक” अचक
ू भरा.
दिविीची “वेळ” अचूक भरा.
ज्या

कायाालयात तुम्ही “हजर” झाले

आहात,त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.
ज्या

कायाालयात तुम्ही “हजर” झाले

आहात,त्या दिविीची “वेळ” अचक
ू भरा.

कायाालय जर खेडग
े ावत असेल तर “Rular” ननवडा आणण
जर िहरात

असेल तर “Urban” ननवडा.

Transfer Order No.

“Transfer order No. ” अचूक भरा.

Transfer Order Date

“Transfer order” ची “ दिनांक ” अचक
ू भरा

Ground For Transfer

Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय
ननवडा.

Is your post upgraded ?

जर तुमचे पि “upgrade” झाले असेल तर “Yes” म्हणा
.नसेल तर “No” म्हणा .

Next Posting.*

नंतर च्या

posting बाबत “Drop down “ मध्ये दिलेल्या

पयााया मधून अचूक पयााय ननवडा.
सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासून “ SAVE” करा.

IV: Promotion Details
1. Attachments Details
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book

Sr.
No

Form
Name

Name Of
Document

Mandator
y

1.

Promotion
Details

Attach
Promotion
order/SB
entry

Yes

Non
Mandatory

Remarks
या

फील्ड

मध्ये

आपल्या

मूळ

सेवा

पुस्तकातील नमुना ककिं वा Entry ची “SCAN

Copy” जोडण्यात यावी ककिं वा “Promotion
Order” ची कॉपी जोडण्यात यावी.

2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)
Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No
1

Form Name
Promotion Details

Name of Field

How to Field
जर दह तम
ु ची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

Whether this is your
current posting. *

नाहीतर “No” म्हणा.

Joined in Department *

ज्या ववभागात तुमची ननयुक्ती झाली आहे तो ववभाग
दिलेल्या “Drop Down” मधून ननवडा.

2

Joining Office Type.*

“Promotion order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिोन्नन्नती
ममळाली होती ते कायाालय सध्या चालू असेल तर “Existing
office” हा पयााय ननवडा. कायाालय बंि झाले असेल तर “
Closed office” हा पयााय ननवडा

Office Type.*

“Promotion order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिोन्नन्नती
ममळाली आहे त्या कायाालय प्रकारचा दिलेल्या Drop down
मधून अचूक पयााय ननवडा.

District.*

“Promotion order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिोन्नन्नती
ममळाली आहे ते कायाालय ज्या जजल््यात( District) आहे तो
“जजल्हा”

Office Name.*

दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा.

“Promotion order” प्रमाणे ज्या कायाालयात “पिोन्नन्नती”
झाली आहे त्या कायाालयाचे नाव “Drop down” मधून

ननवडा.

Office Locality.*

पिोन्नन्नती नंतर ज्या कायाालयात “posting” ममळाली आहे ते
कायाालय जर खेडग
े ावत असेल तर “Rular” ननवडा आणण
जर िहरात

Cadre before promotion. *

असेल तर “Urban” ननवडा.

या दिकाणी मागील posting चे “Cadre “By Default

System घेत.े
Cadre after promotion.*

पिोन्नन्नती नंतर Promotion order प्रमाणे असलेले तुमचे
“Cadre” दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा.

Post of Joining.*

पिोन्नन्नती नंतर ज्या पिावर तुमची ननवड झाली आहे त्या
पिाची ननवड “Drop down” मधून ननवडा.

Relieve Date from earlier
office.*

पिोन्नन्नती पूवी ज्या

कायाालयातून तुम्हाला “Relieve” केले

Relieve time from earlier
office.*

पिोन्नन्नती पूवी ज्या

कायाालयातून तुम्हाला “Relieve” केले

Joining date in current
office.*

पिोन्नन्नती नंतर

Joining time in current
office.*

पिोन्नन्नती नंतर

Promotion Order Date

“Promotion order” ची “ दिनांक ” अचूक भरा

Deem date applicable as
per order

मानीव दिनांक (Deem Date) “Promotion order” ला लागू

त्या दिविीची “दिनांक” अचक
ू भरा.
त्या दिविीची “वेळ” अचूक भरा.
ज्या

कायाालयात तम्
ु ही “हजर” झाले

आहात,त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.
ज्या

कायाालयात तुम्ही “हजर” झाले

आहात,त्या दिविीची “वेळ” अचक
ू भरा.

असेल तर “Promotion order” प्रमाणे मानीव दिनांक
(Deem date) भरा.

Is your post upgraded?

जर तुमचे पि “upgrade” झाले असेल तर “Yes” म्हणा
.नसेल तर “No” म्हणा .

Next Posting.*

Promotion नंतर

जर नवीन posting ममळाले असेल तर

तर “Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधन
ू अचूक
पयााय ननवड

सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासून “ SAVE” करा.

V: Deputation Details
1. Attachments Details
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book

Sr.
No

Form
Name

Name Of
Document

Mandator
y

1.

Deputatio
nDetails

Attach
Deputatio
norder/SB
entry

Yes

Non
Mandatory

Remarks
या फील्ड मध्ये आपल्या मूळ सेवा
पुस्तकातील नमुना ककिंवा Entry ची
“SCAN Copy” जोडण्यात
ककिंवा

“Deputation

document” ची
यावी.

यावी

Order/

कॉपी

जोडण्यात

2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)
Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No
1

Form Name
Deputation
Details

Name of Field

How to Field
जर दह तुमची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

Whether this is your
current posting. *

नाहीतर “No” म्हणा.

Deputation Agency.*

ज्या Agency मध्ये प्रनतननयुक्ती (Deputation) झाले आहे
त्याचे नाव मलहा.

Name of Department.*

ज्या Department मध्ये प्रनतननयुक्ती (Deputation) झाली
आहे त्याचे नाव मलहा.

Office Name.*

“Deputation order” प्रमाणे ज्या कायाालयात
“प्रनतननयुक्ती” (Deputation )झाली आहे त्या कायाालयाचे
नाव “Drop down” मधून ननवडा.

Office Locality.*

“प्रनतननयक्
ु ती” (Deputation) नंतर ज्या कायाालयात

“posting” ममळाली आहे ते कायाालय जर खेडग
े ावत असेल
तर “Rular” ननवडा आणण जर िहरात

असेल तर “Urban”

ननवडा.

Post of Joining.*

“प्रनतननयुक्ती” (Deputation) नंतर ज्या पिावर तम
ु ची

ननवड झाली आहे त्या पिाची ननवड “Drop down” मधून
ननवडा.

Relieve Date from earlier
office.*

“प्रनतननयुक्ती” (Deputation) पूवी ज्या

कायाालयातून

Relieve time from earlier
office.*

“प्रनतननयुक्ती” (Deputation) पूवी ज्या

कायाालयातून

Joining date in current
office.*

“प्रनतननयुक्ती” (Deputation) नंतर

Joining time in current
office.*

“प्रनतननयुक्ती” (Deputation) नंतर ज्या कायाालयात तुम्ही

Reason for Deputation

प्रनतननयुक्ती (Deputation) चे कारण “Drop down “ मध्ये

तुम्हाला “Relieve” केले त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.
तम्
ु हाला “Relieve” केले त्या दिविीची “वेळ” अचक
ू भरा.
“हजर” झाले
“हजर” झाले

ज्या कायाालयात तुम्ही

आहात,त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.

आहात,त्या दिविीची “वेळ” अचूक भरा.

दिलेल्या पयााया मधन
ू ननवडा.
Is Extension granted for

Deputation

प्रनतननयुक्ती (Deputation) ला Extension ममळाले आहे
क ंवा नाही “Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून
ननवडा.

Pensionary Contribution
Recovered

Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय

Group Insurance
Scheme(GIS) Recovered

Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधन
ू अचक
ू पयााय

Next Posting.*

प्रनतननयुक्ती (Deputation)

ननवडा.
ननवडा.

नंतर posting बाबत “Drop

down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय ननवडा.
सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासून “ SAVE” करा.

VI: Reversion Details
1. Attachments Details
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in
e-Service Book

Sr.
No

Form
Name

Name Of
Document

Mandator
y

1.

Reversion
Details

Attach
Reversion
order/SB
entry

Yes

Non
Mandatory

Remarks
या

फील्ड

पस्
ु तकातील
“SCAN

मध्ये

नमन
ु ा

Copy”

आपल्या
ककिं वा

मळ
ू

सेवा

Entry

जोडण्यात

ची

ककिं वा

“Reversion Order” ची कॉपी जोडण्यात
यावी.

2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)
Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No
1

Form Name
Reversion
Details

Name of Field

How to Field
जर दह तुमची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

Whether this is your
current posting. *

नाहीतर “No” म्हणा.

Joined in Department *

ज्या ववभागात तुमची ननयुक्ती झाली आहे तो ववभाग
दिलेल्या “Drop Down” मधन
ू ननवडा.

Joining Office Type.*

“Reversion order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिानवती
(Reversion) ममळाली होती ते कायाालय सध्या चालू असेल
तर “Existing office” हा पयााय ननवडा. कायाालय बंि झाले
असेल तर “ Closed office” हा पयााय ननवडा

Office Type.*

“Reversion order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिानवती
(Reversion)ममळाली आहे त्या कायाालय प्रकारचा दिलेल्या
Drop down मधून अचूक पयााय ननवडा.

District.*

“Reversion order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिानवती
(Reversion) ममळाली आहे ते कायाालय ज्या जजल््यात(

District) आहे तो “जजल्हा” दिलेल्या “Drop down” मधून
ननवडा.

Office Name.*

“Reversion order” प्रमाणे ज्या कायाालयात “पिानवती
(Reversion)” झाली आहे त्या कायाालयाचे नाव “Drop
down” मधून ननवडा.

Cadre Held after
Reversion.*

पिानवती (Reversion) नंतर कोणते cadre होते ते

Post of Joining.*

पिानवती (Reversion) नंतर ज्या पिावर तुमची ननवड

दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा.
झाली आहे त्या पिाची ननवड “Drop down” मधून ननवडा.

Relieve Date from earlier
office.*

पिानवती (Reversion) पूवी ज्या

कायाालयातून तुम्हाला

Relieve time from earlier
office.*

पिानवती (Reversion) पव
ू ी ज्या

कायाालयातन
ू तम्
ु हाला

Joining date in current
office.*

पिानवती (Reversion) नंतर

Joining time in current
office.*

पिानवती (Reversion) नंतर

Reason for Reversion

पिानवती (Reversion) ज्या कारण मळ
ु े झाले त्या

“Relieve” केले त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.
“Relieve” केले त्या दिविीची “वेळ” अचूक भरा.
“हजर” झाले
“हजर” झाले
कारणासािी

ज्या

कायाालयात तुम्ही

आहात,त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.
ज्या

कायाालयात तुम्ही

आहात,त्या दिविीची “वेळ” अचूक भरा.

“Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून

अचूक पयााय ननवडा.
Reversion order Date

“Reversion order” प्रमाणे दिनांक
भरा.

Next Posting.*

पिानवती (Reversion) नंतर posting झाले असेल तर
“Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधन
ू अचक
ू पयााय
ननवडा.

सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासून “ SAVE” करा.

VII. Re-Appointment through Competitive Exam Details
1. Attachments Details
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book

Sr.
No

Form
Name

Name Of
Document

Mandator
y

1.

ReAppointm
ent
through
Competiti
ve Exam
Details

Attach
ReAppointm
ent /SB
entry

Yes

Non
Mandatory

Remarks
या फील्ड मध्ये आपल्या मळ
ू सेवा
पुस्तकातील नमुना ककिंवा Entry ची
“SCAN Copy” जोडण्यात

यावी

ककिंवा “Re-Appointment Order”
ची कॉपी जोडण्यात यावी.

2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)
Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No
1

Form Name
ReAppointment
through
Competitive
Exam Details

Name of Field
Recruitment Type.*

How to Field
दिलेल्या “Drop down “ मधून “Recruitment Type”

अचूक भरा

Recruitment Mode.*

Re-Appointment कोणाकडून झाली आहे ते दिलेल्या
“Drop down” मधून अचूक पयााय ननवडा.

Year of Notification of Exam.*

Exam संबंधधत “अधधसुचनेचे ” (Notification) वर्ा अचूक

Merit No.

Examination Result प्रमाणे

भरा.

आलेला Merit No.

दिलेल्या “Drop down” मधून अचूक भरा.
Appointing Authority.*

दिलेल्या “Drop down” मधन
ू अचक
ू पयााय ननवडा.

Recruitment in Reserve Category
(Vertical Reservation).*

“ Recruitment “ जर “Category” मधून झाली असेल

तर दिलेल्या “Drop down” मधून आपल्या category
चा अचक
ू पयााय ननवडा.

Recruitment in Reserve Category
(Horizotal Reservation).*

“ Recruitment “ जर “Category” मधून झाली असेल

तर दिलेल्या “ Drop down ” मधून आपल्या Category
व संबंधधत पयााय जसे “ladies/Ex-service/project
affected / Physical Handicaped/sport person...etc
चा अचक
ू पयााय ननवडा.

Appoinment Order Date.*

Re-Appoinment Order प्रमाणे Appoinment Order ची
दिनांक अचूक भरा.

Appoinment Order No.

Re-Appoinment Order प्रमाणे Appoinment Order चा
नंबर अचूक भरा.

Sr.
No.
1

Form Name
Posting Details

Name of Field

How to Field
जर दह तुमची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

Whether this is your
current posting. *

नाहीतर “No” म्हणा.

Joined in Department *

ज्या ववभागात तम
ु ची ननयक्
ु ती झाली आहे तो ववभाग
दिलेल्या “Drop Down” मधून ननवडा.

2

Joining To.*

दिलेल्या Drop down मधून अचूक पयााय ननवडा.

Joining Office Type.*

“Re-Appoinment order” प्रमाणे ज्या कायाालयात posting
ममळाली होती ते कायाालय सध्या चालू असेल तर “Existing
office” हा पयााय ननवडा. कायाालय बंि झाले असेल तर “
Closed office” हा पयााय ननवडा.

Offices Type.*

“Re-Appoinment order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिोन्नन्नती
ममळाली आहे त्या कायाालय प्रकारचा दिलेल्या Drop down
मधून अचूक पयााय ननवडा.

District.*

“Re-Appoinment order” प्रमाणे ज्या कायाालयात पिोन्नन्नती
ममळाली आहे ते कायाालय ज्या जजल््यात( District) आहे तो
“जजल्हा” दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा. जर तुम्ही
“Joining To” या मध्ये “Induction Training” हा पयााय

ननवडला असेल तर system “ District “bydefault “Nashik”
select करे ल.

Office Name.*

“Re-Appoinment order” प्रमाणे ज्या कायाालयात
“ननयुक्ती” झाली आहे त्या कायाालयाचे नाव “Drop down”

मधन
ू ननवडा.जर तम्
ु ही “Joining To” या मध्ये “Induction
Training” हा पयााय ननवडला असेल तर system “ office
Name” bydefault “मेटा नामिक” select करे ल.

Whether you are from
Technical (Engineer)/Non
Technical Stream.*

दिलेल्या “Drop down” मधून अचूक 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 करा

Cadre at the time of
Joining.*

Re-Appointment मधुन ननयुक्ती झाल्यानंतर तुमचे

Post at the time of Joining.*

Re-Appointment मध्ये ननयुक्ती झाल्यानंतर तुम्ही

असलेले “Cadre” दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा.

कोणत्या पिावर ननयुक्त झाले आहात ते “पि“ दिलेल्या
“Drop down” मधून ननवडा.

Relieve Date from earlier
office.*

Re-Appointment पव
ू ी ज्या कायाालयातून तुम्हाला

Relieve time from earlier
office.*

Re-Appointment पव
ू ी ज्या कायाालयातून तुम्हाला

Joining date in current
office.*

Re-Appointment नंतर ज्या कायाालयात तुम्ही “हजर”

Joining time in current
office.*

Re-Appointment नंतर ज्या कायाालयात तुम्ही “हजर” झाले

Office Locality.*

Re-Appointment नंतर ज्या कायाालयात “posting”

“Relieve” केले त्या दिविीची “दिनांक” अचक
ू भरा.
“Relieve” केले त्या दिविीची “वेळ” अचक
ू भरा.

झाले आहात,त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.
आहात,त्या दिविीची “वेळ” अचूक भरा.

ममळाली आहे ते कायाालय जर खेडग
े ावत असेल तर “Rular”
ननवडा आणण जर िहरात असेल तर “Urban” ननवडा.

Is your post upgraded?

जर तम
ु चे पि “upgrade” झाले असेल तर “Yes” म्हणा
.नसेल तर “No” म्हणा .

Next Posting.*

Re-Appointment नंतरची तुमची posting झाली असेल

तर “Drop down” मध्ये दिलेल्या पयााया मधन
ू अचक
ू पयााय
ननवडा.

सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासून “ SAVE” करा.

VIII. Suspension Details
1. Attachments Details
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book

Sr.
No

Form Name

Name Of
Document

Ma
nda
tory

1.

Suspension
Details

Attach
Suspension
order/SB entry

Yes

Non
Mandatory

Remarks

या फील्ड मध्ये आपल्या मूळ सेवा पुस्तकातील
नमुना

ककिं वा

Entry

ची

“SCAN

Copy”

जोडण्यात यावी ककवा “Suspension Order/
Document” ची कॉपी जोडण्यात यावी.

Resumption
Details

Attach
Resumption
order/SB entry

Yes

या फील्ड मध्ये आपल्या मूळ सेवा पुस्तकातील

नमुना ककिं वा Entry ची “SCAN Copy” जोडण्यात
यावी

ककवा “Resumption Order” 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 Field

1

Suspension
Details

Whether this is your current
posting. *

नाहीतर “No” म्हणा.

Joinig office
Details

Joined in Department *

ज्या ववभागात तम
ु ची ननयक्
ु ती झाली आहे तो ववभाग

जर दह तुमची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

दिलेल्या “Drop Down” मधून ननवडा.

Joining Office Type.*

“Suspension order” प्रमाणे ज्या कायाालयातून ननलंबन

झाले ते कायाालय सध्या चालू असेल तर “Existing office”
हा पयााय ननवडा. कायाालय बंि झाले असेल तर “ Closed
office” हा पयााय ननवडा.

Office Type.*

“Suspension order” प्रमाणे ज्या कायाालयात ननलंबन
(Suspension)ममळाली आहे त्या कायाालय प्रकारचा
दिलेल्या Drop down मधून अचूक पयााय ननवडा.

District.*

“Suspension order” प्रमाणे ज्या कायाालयात ननलंबन
(Suspension) ममळाली आहे ते कायाालय ज्या
जजल््यात( District) आहे तो “जजल्हा” दिलेल्या “Drop
down” मधून ननवडा.

Office Name.*

“Suspension order” प्रमाणे ज्या कायाालयात “ननलंबन
(Suspension)” झाली आहे त्या कायाालयाचे नाव “Drop
down” मधन
ू ननवडा.

Office Locality.*

“ननलंबन (Suspension)” ज्या कायाालयान्नतगात झाले ते
कायाालय जर खेडग
े ावत असेल तर “Rular” ननवडा आणण
जर िहरात असेल तर “Urban” ननवडा.

Date details

Joining date in current office.*

ननलंबन (Suspension) ज्या
कायाालयात कधी “हजर” झाले

कायाालयात झाले त्या
आहात,त्या दिविीची

“दिनांक” अचूक भरा.

Joining time in current office.*

ननलंबन (Suspension ज्या

कायाालयात झाले त्या

कायाालयात कधी “हजर” झाले,त्या दिविीची “वेळ” अचूक
भरा.
Suspension
Details

Suspension from Date.*

ननलंबन (Suspension) ज्या दिविी झाले त्य दिवसाची
दिनांक भरा

Reason.*

ननलंबन (Suspension) ज्या कारण मुळे झाले ते कारण
थोडक्यात मलहा.

Order No.*

Suspension Order प्रमाणे order No.अचूक भरा.

Order Date .*

Suspension Order प्रमाणे order Date अचक
ू भरा.

Post at the time of Suspension.*

ननलंबन (Suspension) ज्या दिविी झाले त्यावेळची
Post सािी “Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून
अचक
ू पयााय ननवडा.

Headquarter During Suspension

ननलंबन (Suspension) च्या वेळी असलेल्या मुख्यालयाचे
नाव मलहा.

Suspension Status

Suspension Status सािी “Drop down “ मध्ये दिलेल्या
पयााया मधून अचूक पयााय ननवडा.

Next Posting.*

ननलंबन (Suspension) नंतर posting झाले असेल तर
“Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय
ननवडा.

Resumption
Details

Suspension end date

ननलंबन (Suspension) संपले असेल तर ती दिनांक
टाका.

Order No.*

Resumption Order प्रमाणे order No.अचूक भरा.

Order Date .*

Resumption Order प्रमाणे order Date अचूक भरा.

Post at the time of Resumption.*

Resumption ज्या दिविी झाले त्यावेळची Post सािी
“Drop down “ मध्ये दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय
ननवडा.

Is the Suspension Considered
Breaks? *

“Drop down “ मध्ये दिलेल्या Yes/No पयााया मधून अचूक

Break Period

Break Period नमुि करा

पयााय ननवडा.

सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासन
ू “ SAVE” करा.

IX. Switch to Other Department
1. Attachments Details
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book

Sr.
No

Form
Name

Name Of
Document

Mandato
ry

1.

Switch to
Other
Departmen
t Details

Attach
order/SB
entry

Yes

Non
Mandatory

Remarks
या

फील्ड

पस्
ु तकातील

मध्ये

नमन
ु ा

आपल्या
ककिं वा

मळ
ू

सेवा

Entry ची

“SCAN Copy” जोडण्यात यावी ककिं वा
“Appoinment

Order”

जोडण्यात यावी.

ची

कॉपी

2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)
Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No

Form Name

1

Switch to
Other
Department
Details

Name of Field

How to Field
जर दह तुमची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

Whether this is your current
posting. *

नाहीतर “No” म्हणा.

Type of the Service.*

“order” प्रमाणे ज्या कायाालयात posting झालेली आहे ते

कायाालय “Drop down” मधून ननवडा.
Name of the Department.*

“order” प्रमाणे ज्या कायाालयात posting झालेली आहे

department ननवडा.
Post Held.*

“order” प्रमाणे post ननवडा.

Relieve Date from WRD.*

“order” पव
ू ी ज्या कायाालयातून तुम्हाला “Relieve” केले
त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.

Relieve time from WRD.*

“order” प्रमाणे पव
ू ी ज्या कायाालयातून तुम्हाला “Relieve”
केले त्या दिविीची “वेळ” अचूक भरा.

Joining date to a particular

Department.*
Joining time to a particular
Department.*

“order” प्रमाणे Joining Date अचूक भरा.
“order” प्रमाणे Joining time अचूक भरा.

Order No .*

“order” प्रमाणे Order No. भरा.

Order Date.*

“order” प्रमाणे order Date अचूक भरा.

If Your service get continue.*

तम
ु ची service continue झाली असेल तर “Drop down “

मध्ये दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय ननवडा.
Next Posting.*

नंतर posting झाले असेल तर “Drop down “ मध्ये
दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय ननवडा.
सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासन
ू “ SAVE” करा.

X.Samaveshan ( Inclusion) Details
1. Attachments Details
Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book

Sr.
No

Form Name

Name Of
Docume
nt

Mandato
ry

1.

Samaveshan
Details

Attach
order/SB
entry

Yes

Non
Mandatory

Remarks

या

फील्ड

पुस्तकातील

मध्ये

नमुना

“SCAN Copy”

आपल्या
ककिंवा

जोडण्यात

मळ
ू

सेवा

Entry

ची

यावी ककवा

“Order/ 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

1

Samaveshan
Details

Name of Field

How to Field
जर दह तुमची Current posting असेल तर “Yes” म्हणा.

Whether this is your current
posting.*

नाहीतर “No” म्हणा.

Joined in Department *

ज्या ववभागात तुमची ननयुक्ती झाली आहे तो ववभाग
दिलेल्या “Drop Down” मधून ननवडा.

Joining Office Type.*

“Samaveshan order” प्रमाणे ज्या कायाालयात ननयक्
ु ती
झाली आहे

ते कायाालय सध्या चालू असेल तर “Existing

office” हा पयााय ननवडा. कायाालय बंि झाले असेल तर “
Closed office” हा पयााय ननवडा

Offices Type.*

“Samaveshan order” प्रमाणे ज्या कायाालयात ननयक्
ु ती

झाली आहे त्या कायाालय प्रकारचा दिलेल्या Drop down
मधून अचूक पयााय ननवडा.

District.*

“Samaveshan order” प्रमाणे ज्या कायाालयात ननयुक्ती

झाली आहे ते कायाालय ज्या जजल््यात( District) आहे तो
“जजल्हा”

दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा. जर तुम्ही

“Joining To” या मध्ये “Induction Training” हा पयााय
ननवडला असेल तर system “ District “bydefault
“Nashik” select करे ल.

Office Name.*

“Samaveshan order” प्रमाणे ज्या कायाालयात “ननयुक्ती”
झाली आहे त्या कायाालयाचे नाव “Drop down” मधून
ननवडा.जर तुम्ही “Joining To” या मध्ये “Induction

Training” हा पयााय ननवडला असेल तर system “ office
Name” bydefault “मेटा नामिक” select करे ल.

Cadre before Samaveshan. *

या दिकाणी “Samaveshan “ च्या आधीच्या

posting चे

“Cadre “By Default System घेत.े
Samaveshan (Inclusion) in*

“Samaveshan” हे कोणत्या field मध्ये झाले ते दिलेल्या
“Drop down” मधून ननवडा.

Technical Stream

जर तम्
ु ही “Technical (Engineer)” हा पयााय ननवडला
असेल तर

दिलेल्या दिलेल्या “Drop down” मधून तुमच्या

“Technical Stream”(Civil/Mech/Elect) ची ननवड करा

Cadre held at the time of
Samaveshan .*

Post at the time of Samaveshan
.*

“Samaveshan” मधन
ु ननयुक्ती झाल्यानंतर तम
ु चे

असलेले “Cadre” दिलेल्या “Drop down” मधून ननवडा.

“Samaveshan” मध्ये ननयुक्ती झाल्यानंतर तुम्ही

कोणत्या पिावर ननयुक्त झाले आहात ते “पि“ दिलेल्या
“Drop down” मधून ननवडा.

Relieve Date from earlier
office.*

“Samaveshan” पव
ू ी ज्या कायाालयातून तुम्हाला

Relieve time from earlier
office.*

“Samaveshan” पव
ू ी ज्या कायाालयातून तुम्हाला

Joining date in current office.*

“Samaveshan” नंतर ज्या कायाालयात तुम्ही “हजर” झाले

“Relieve” केले त्या दिविीची “दिनांक” अचूक भरा.

“Relieve” केले त्या दिविीची “वेळ” अचूक भरा.
आहात,त्या दिविीची “दिनांक” अचक
ू भरा.

Joining time in current office.*

“Samaveshan” नंतर ज्या कायाालयात तुम्ही “हजर” झाले
आहात,त्या दिविीची “वेळ” अचूक भरा.

Samaveshan (Inclusion)
Reson *

“Samaveshan” हे कोणत्या कारणामळ
ु े झाले ते दिलेल्या

Samaveshan Order No .*

““Samaveshan order” प्रमाणे Order No. भरा.

Samaveshan Order Date.*

“Samaveshan order” प्रमाणे order Date अचूक भरा.

Next Posting.*

नंतर posting झाले असेल तर “Drop down “ मध्ये

“Drop down” मधून ननवडा.

दिलेल्या पयााया मधून अचूक पयााय ननवडा.
सवा मादहती भरल्यानंतर माहीती

तपासन
ू “ SAVE” करा.

