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પગારબિલમાાં મોંઘવારી અપડટે 
કરવી. 

અન ેમોંઘવારી તફાવત બિલ 
ભરવ ાં  
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Sasgujarat.in  પોર્ ટલ પગારબિલ આપ સારી રીતે ભરી રહ્યા છો ત્યારે સરકારે મોંઘવારી જાહેર કરી છે તો આ મોંઘવારી 

આપની શાળા કક્ષાએથી પગારિીલમાાં કવેીરીતે ઓર્ોમેર્ીક અપડરે્ થશ ેતેમજ આ તફાવતન ાં બિલ ઓનલાઈન કવેીરીતે ભરી 
શકો છો તે આજે આપણ ેજોઈશ ાં.  
(નોંધ– આ મોડ્ય લ માત્ર સમજ માર્ ેછે તફાવતબિલની ચ કવણી અાંગ ેબનણટયનો અમલ સરકાર શ્રી ના આદેશ મ જિજ કરવાનો 
રહેશ.ે)  
 

પગારબિલમાાં મોંઘવારી અપડરે્ કરવી. 
આપની શાળાન ાં લોગીન કરો અન ેપગારપત્રક માાં પગારિીલમાાં જાઓ. 
પગારબિલમાાં ડ રોપડાઉન મેન ાં માાંથી હાલ જે માસ ન ાં પગારિીલ ભરો છો તનેા અગાઉના માસન ેસીલેક્ર્ કરો જેમક ેજાન્ય આરી 
ન ાં પગારિીલ ભરો છો તો અગાઉના વર્ટનો ડીસેમ્િર માસ બસલેક્ર્ કરો. 

અહીથી અગાઉના માસન ેસીલેક્ર્ કરો  

અહી ૧ નાંિર ના ખાનામાાં કલીક કરો અને ર્િે કી થી કસટર ખાના નાં ૫ મોંઘવારી સ ધી લઈ જાઓ. હવે જ ઓ મોંઘવારી અપડરે્ થઈ 
ગઈ હશ.ે દરેક બશક્ષક્નાાં ખાનામા આ પ્રોસેસ કરો દરેકની મોઘવારી અપડરે્ થઈ ગઈ તે જોઈ અને સેવ કરો. 
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ઉપર દર્ાાવ્યા મ જિ મોંઘવારી અપડટે કરવામાાં આપને કોઈ મ શ્કલેી નહી હોય. આપને સમજ ના પડી હોયતો આપ 
અમારો મોઘવારી અપડટે કરવા અાંગેનો બવડીયો નીચેના િટન પર કલીક કરી જોઈ ર્કો છો.  
 
 
 
 

મોંઘવારી તફાવત િીલ ઓનલાઈન ભરવ ાં. 
બમત્રો આપના મનમાાં એક િીજો પ્રશ્ન હર્ ેક ેઆ મોંઘવારી અાંગેન ાં તફાવત િીલ મારે ઓનલાઈન કવેીરીતે ભરવ ાં તો તે 
ભરવા માટ ેઆપ ર્ાળા લોગીનમાાં પગારપત્રક મેન  માાં  મોઘવારી તફાવત પત્રક માાં જાઓ. ત્યાાં શાળાના બશક્ષકોન ાં તફાવત 
િીલ નીચ ેમ જિ દેખાશ.ે 

 
 

 
 
 

                                                                               OFFICAL UPDATE BY 
                                                                      GREEN CIRCLE TECHNOLOGY 

મોઘવારી અપડરે્ કરવા અાંગ ેબવડીયો જોવા અહી કલીક કરો  

જે શિક્ષકન ું બીલ ભરવાન ું ના 
હોય તેન ું ટીકમાકક હટાવી દો  

કોઈ શિક્ષકન ું કોઈ માસન ું 
બીલ ભરવ ાન ું ના હોય ત ે 

શિક્ષકન ું ત ે માસન ું ટીકમાકક 
હટાવી દો  

કોઈ શિક્ષક બીલમાું ના બતવ તા હોય અથવા કોઈ ભ લ થઈ હોય દ ર કરવા આપી 
બીલ ડીલીટ કરો. આ બટન ના હોય તો બીલ પે.સેન્ટર લેવલથી ના મુંજ ર કરાવો 

પગારબીલ જે માસથી ઓનલાઈન ભ રાવાન ું ચાલ  કય ક ત ે
માસથી અહી બેશિક પગાર ભરે લ આવિે. જે ખાના ખાલી 

છે ત ેમા જે ત ેમાસનો ૭ માું પગારનો બેશિક લખ ી ટેબ કી 
આપો આપો આપ ત ફાવત ની ગણત્રી આવી જિે 

ત મામ કામ પ રુ થયા બાદ સેવ બટ ન પર કલીક 
કરી સેવ કરી દો હવ ે ભ લ જણાય ત ો પે.સેન્ટર માુંથી 

ના મું જ ર કરાવો  

મોઘવારી તફાવત િીલ  ભરવા અાંગે બવડીયો જોવા અહી કલીક કરો  
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