પગારબિલમાાં મોંઘવારી અપડેટ
કરવી.

અને મોંઘવારી તફાવત બિલ
ભરવાં
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પોર્ટલ પગારબિલ આપ સારી રીતે ભરી રહ્યા છો ત્યારે સરકારે મોંઘવારી જાહે ર કરી છે તો આ મોંઘવારી

આપની શાળા કક્ષાએથી પગારિીલમાાં કેવીરીતે ઓર્ોમેર્ીક અપડેર્ થશે તેમજ આ તફાવતનાં બિલ ઓનલાઈન કેવીરીતે ભરી
શકો છો તે આજે આપણે જોઈશ.ાં
(નોંધ– આ મોડ્યલ માત્ર સમજ માર્ે છે તફાવતબિલની ચકવણી અાંગે બનણટયનો અમલ સરકાર શ્રી ના આદેશ મજિજ કરવાનો
રહે શ.ે )

પગારબિલમાાં મોંઘવારી અપડ ેર્ કરવી.
આપની શાળાનાં લોગીન કરો અને પગારપત્રક માાં પગારિીલમાાં જાઓ.
પગારબિલમાાં ડરોપડાઉન મેનાં માાંથી હાલ જે માસ નાં પગારિીલ ભરો છો તેના અગાઉના માસને સીલેક્ર્ કરો જે મકે જાન્યઆરી
નાં પગારિીલ ભરો છો તો અગાઉના વર્ટનો ડીસેમ્િર માસ બસલેક્ર્ કરો.

અહીથી અગાઉના માસને સીલેક્ર્ કરો
અહી ૧ નાંિર ના ખાનામાાં કલીક કરો અને ર્ ેિ કી થી કસટર ખાના નાં ૫ મોંઘવારી સધી લઈ જાઓ. હવે જઓ મોંઘવારી અપડ ેર્ થઈ
ગઈ હશે. દરેક બશક્ષક્નાાં ખાનામા આ પ્રોસેસ કરો દરેકની મોઘવારી અપડેર્ થઈ ગઈ તે જોઈ અને સેવ કરો.
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ઉપર દર્ાાવ્યા મજિ મોંઘવારી અપડેટ કરવામાાં આપને કોઈ મશ્કેલી નહી હોય. આપને સમજ ના પડી હોયતો આપ
અમારો મોઘવારી અપડેટ કરવા અાંગેનો બવડીયો નીચેના િટન પર કલીક કરી જોઈ ર્કો છો.

મોઘવારી અપડ ેર્ કરવા અાંગે બવડીયો જોવા અહી કલીક કરો

મોંઘવારી તફાવત િીલ ઓનલાઈન ભરવ.ાં
બમત્રો આપના મનમાાં એક િીજો પ્રશ્ન હર્ે કે આ મોંઘવારી અાંગેનાં તફાવત િીલ મારે ઓનલાઈન કેવીરીતે ભરવાં તો તે

ભરવા માટે આપ ર્ાળા લોગીનમાાં પગારપત્રક મેન માાં મોઘવારી તફાવત પત્રક માાં જાઓ. ત્યાાં શાળાના બશક્ષકોનાં તફાવત
િીલ નીચે મજિ દેખાશે.

કોઈ શિક્ષક બીલમાું ના બતવતા હોય અથવા કોઈ ભલ થઈ હોય દર કરવા આપી
બીલ ડીલીટ કરો. આ બટન ના હોય તો બીલ પે.સેન્ટર લેવલથી ના મુંજર કરાવો

જે શિક્ષકનું બીલ ભરવાનું ના
હોય તેનું ટીકમાકક હટાવી દો
કોઈ શિક્ષકનું કોઈ માસનું
બીલ ભરવાનું ના હોય તે
શિક્ષકનું તે માસનું ટીકમાકક
હટાવી દો

પગારબીલ જે માસથી ઓનલાઈન ભરાવાનું ચાલ કયક તે
માસથી અહી બેશિક પગાર ભરેલ આવિે. જે ખાના ખાલી
છે તેમા જે તે માસનો ૭માું પગારનો બેશિક લખી ટેબ કી
આપો આપો આપ તફાવત ની ગણત્રી આવી જિે

તમામ કામ પરુ થયા બાદ સેવ બટન પર કલીક
કરી સેવ કરી દો હવે ભલ જણાય તો પે.સેન્ટર માુંથી
ના મુંજર કરાવો

મોઘવારી તફાવત િીલ ભરવા અાંગે બવડીયો જોવા અહી કલીક કરો
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