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           મિત્રો, શાળાઓન ું વહીવટી કાર્ય ઓનલાઈન કરવા જઈ રહ્યા   
           છીએ ત્ર્ારે આપે શાળા કક્ષાએથી સિર્ િર્ાયદાિાું જે કાિગીરી કરવાની છે 

તેિાું આ િોડ્ય લ આપન ેિદદ કરે તે હેત થી તૈર્ાર કરવાિાું આવર્ ું છે. આપ સ્ટજે પ્રિાણ ેકાિ કરશો તો સરળતાથી અન ે

ઝડપથી આપન ું કાિ પ ણય કરી શકશો.  

Sasgujarat.in  ઓપન કરો  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       મિત્રો હવ ેઆપ આપની શાળાિાું લોગીન થઈ ગર્ા હશો અન ેઆપને નીચ ેિ જબન ું ડશેબોડ ય દેખાશ.ે હવ ેઆપે  

1. ર્ જરનેિ અન ેપાસવડ ય િાું 
ડાર્સકોડ નાખો 

2. LOGIN AS િાું SCHOOL 

મસલેક્ટ કરો  

3. અહી SIGN IN ME પર 

કલીક કરી લોગીન કરો  

અહી આપની શાળાના નાિની પાછળ આપેલ   પર કલીક 
કરો.  હવે પ્રોફાઈલ પાસવડ ય બદલવો અન ેલોગ આઉટ 
દેખાશ.ે બાજ િાું દશાયવર્ા િ જબ પ્રોફાઈલ પર કલીક કરો 

1.શાળા પ્રોફાઈલ અપડટે કરવી 

અહી કલીક કરી પાસવડ ય બદલી શકો છો 

અને આપના જિલ્લા પર કલીક કરો.

https://www.sasgujarat.in
http://sas.shixan.in/
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હવ ેઆપની સાિ ેઆપની શાળાની પ્રોફાઈલ ખ લી જશ ેતેિાું સુંપ ણય મવગતો ભરી સેવ કરી દો અન ેનીચ ેઆપેલ સેવ બટન પર 
કલીક કરી સેવ કરી દો. સુંપ ણય મવગત અુંગ્રેજીિાુંજ ભરવાની છે.  

 ત્ર્ારબાદ નીચ ેગાિની વસ્તી જામતવાર મવગત નીચ ેિ જબ  હશ ેએ ભરી દો અન ેસેવ કરી દો એકજ ગાિિાું વધારે શાળાઓ 

હોર્ તો ગાિની વસ્તી તિાિ શાળાઓિાું એક સરખી આવશ.ે  

ગાિિાું એક કરતા વધારે શાળાઓ હોર્ ત્ર્ારે વસ્તી અન્ર્ 

શાળાઓ સાથ ેચચાય કરી એક સિાન ભરવી.  

તિાિ ડટેા ભરી અહી કલીક 
કરી સેવ કરી દો. 

તિાિ ડટેા ચેક કરી બરાબર 
હોર્ તો અહી કલીક કરી 
લોક કરો. લોક કર્ાય બાદ 

સ ધારો થશ ેનહી શાળા અન ેપ.ેસેન્ટર બન્નેની પ્રોફાઈલ આ રીતે 
લોક કરવાની રહેશે. 

http://sas.shixan.in/
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મિત્રો, તિારી શાળાિાું મશક્ષકોની મવગત તિ ેહાડ યકોપીિાું તૈર્ાર કરી લીધી હશ ેતે 
મવગત આપ ેઓનલાઈન અપડટે કરવાની છે જે િાટ ેનીચ ેિ જબ પ્રોસેસ કરવાની છે. 

 

2 શશક્ષકોની માહીતી અપડટે કરવી 

1. િાહીતી 
ઉિેરવી પર કલીક 

કરો 

2. મશક્ષક રીપોટ ય 
પર કલીક કરો 

નીચ ેની જમે તમારી શાળાના શશક્ષકો દેખાશ ેતે 

જોઈ લો કોઈ શશક્ષક વધારે ક ેઓછા હોય તો 
ઓનલાઈન કમ્પલેઈન કરી સુધારો કરાવો.  

૩.આ મશક્ષકની િાહીતી ભરવા અહી 
પેમન્સલ ના મનશાન પર કલીક કરો. 

4. આ શશક્ષકનો ફોટો ઉમેરવા ફોટા 
પર કલીક કરો 

5. જો LIC /ગૃહ ફાયનાન્સ ક ેઅન્ય કોઈ 

લોનની  પગારમાાંથી સીધી કપાત થતી 
હોય તો તે અહીથી ઉમેરી શકાશ.ે  

અહી કલીક કરી શશક્ષક જ ેધોરણના જ ે

શવષયો ભણાવે છ ેતે પસાંદ કરો 

તમામ કામ પુરુ કરી ચેક કરી અહી કલીક કરી લોક કરી દો. લોક કયાા બાદ 

કોઈ ફેરફાર કરી શકશો નહી. ફેરફાર કરવા ઓનલાઈન કાંપલેઈન કરવી પડશે. 

http://sas.shixan.in/
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     મિત્રો કટેલીક મશક્ષકની િાહીતી ભરેલ હશ ેપણ અન્ર્ તિાિ િાહીતી ભરવી ફરજીર્ાત છે તો ત ેભરવા આગળ દશાયવર્ા 
િ જબ જે ત ેમશક્ષકની સાિ ેઆપેલ પેમન્સલ આઈકન પર કલીક કરશો ત્ર્ારે મશક્ષકની મવગતન ું ફોિય ઓપન થશે જે હાડ યકોપીિાું 
આપની પાસ ેશાળા કક્ષાએ તૈર્ાર હશ ેતેજ મવગતો ભરીન ેસેવ કરી દો. જે મશક્ષક ફ લ પગારિાું આવી ગર્ા છે પણ સી.પી.એફ 

નુંબર નથી આવર્ો તેિનાિાું સી.પી.એફ સીલેક્ટ કરી સી.પી.એફ નુંબરિાું 0 લખવ . તિાિ તારીખો કલેેન્ડર િાુંથીજ પસુંદ કરવી. 
  

સેવ કર્ાય બાદ ઉપર આવો ગ્રીન િેસેજ આવે તો ડટેા સેવ 

થઈ ગર્ો છે 

જો કોઈ એરર આવે તો એરર શવગત જોઈ સુધારો કરી ડટેા સેવ કરવો. એરર આવશે તો લાલ કલરથી બતાવશે.  

જો LIC /ગૃહ ફાયનાન્સ ક ેઅન્ય કોઈ 

લોનની  પગારમાાંથી સીધી કપાત થતી 
હોય તે ઉમેરો 

આગળના પેજ પર એરો બોક્ષ 5માાં દશાાવ્યા મુજબ જ ે શશક્ષક ની જો 

LIC /ગૃહ ફાયનાન્સ ક ેઅન્ય કોઈ લોનની  પગારમાાંથી સીધી કપાત થતી 
હોય તે ઉમેરવા શશક્ષકના નામની સામ ે આપેલ     શનશાન  પર 

 LIC પોલીસી  ગ હ ફાઈનાન્સ / અન્ર્ લોન 

જે હોર્ એ પસુંદ કરો અન ેિામસક કપાત તેિજ 

પોલીસી પ રી થવાની તારીખ(ર્ાદ ના હોર્ તો રીટાર્ડ ય 
થવાની તારીખ ) પસુંદ કરો અન ેસેવ કરો. જેિ જેિ 

પોલીસીઓ ઉિેરાશ ેતેિ તેિ નીચ ેબતાવશ.ે પોલીસી 
બુંધ કરવી હોર્તો અહીથી કપાત ચાલ  છે ત્ર્ાું ના 
પસુંદ કરો અન ેપગારમબલિાું ટબે કી થી અપડટે કરો.  

પોલીસીિા ફરેફાર અહીથી કરો 

http://sas.shixan.in/
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3. માશિક પત્રક ભરવ ું  મિત્રો, િામસક પત્રક ભરવાન ું કાિ સરળ છે. આપ સ્ટપે 1 અથવા સ્ટપે 2 ગિ ેત ેપહેલા 
ભરી શકો છો પણ દરેક સ્ટપેિાું મવગતો ભરવાન ું કાિ A થી ચાલ  કરવાન ું છે જેિક ેA 

ભર્ાય બાદ B ત્ર્ારબાદ C ત્ર્ારબાદ D એ ક્રિિાુંજ ભરવાન ું છે. સુંખ્ર્ા વાળા જે ખાનાુંિા 
કુંઈ લખવાન ું નથી ત્ર્ાું 0 અવશ્ર્ લખવાન ું રહેશ.ે  

1 આ સૂચના જ ઓ  િામસક પત્રક,િાું ડટેા ક્ર્ાું િહીના  િાટ ે
ભરાશ ેત ેદશાયવ ેછે. આગળ ક ેપાછળના િહીનાન ું િામસક પત્રક 
ભરાશ ેનહી. અહી બતાવશ ેતે િાસન ુંજ િામસક પત્રક ભરાશે. 

2 અગાઉના િાસનો ભરેલા િામસક પત્રક નો 
ડટેા લાવવા અહી કલીક કરો 

માશસક પત્રક સ્ટપે ૧ માાં A થી E  ભરવુાં ફરજીયાત છ.ે ઉત્સવ નો અહેવાલ અપલોડ કરવો ફરજીયાત નથી. 
મુલાકાતીની શવગત F કોઈ આવેલ હોય તોજ ભરવાની છ ેફરજીયાત નથી.  
એકવાર માશસક પત્રક ભયાા બાદ દર મહીને અગાઉના જ ેમાસનો ડટેા આ માસમાાં કોપી કરવો તે 2 માાં દશાાવ્યા મુજબ 

શસલેક્ટ કરી સુધારા વધારા કરી માત્ર સેવ કરવાનો છ.ે જમેક ેહુ એશિલ શસલેક્ટ કરીશ તો એશિલ નો ડટેા આવી જશ ે

ફેરફાર કરી સેવ કરીશ તો સેવ 1 માાં ઉપર ખૂણામાાં લાલ કલરના ફોન્ટમાાં દશાાવેલ માસમાાંજ થશે એશિલમાાં નહી.  

http://sas.shixan.in/
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માશસક પત્રક સેવ થતાાંજ લીલા કલરનો સેવ થયાાંન અાંગેનો મેસજે બતાવશે. જો સેવ ના થાય તો સ્ટપે ૧ માાં A થી E  
સુધી જ ેશવગત ભરી છ ેએમાાં કોઈ ખાનુાં ખાલી હશ ેઅને એ ખાનામાાં 0 કરવાનુાં રહી ગયુાં હશ ેતેમજ એ ખાનાનો રાંગ 

આછો લાલ થઈ ગયો હશ.ે તે ખાનામાાં 0 કરી ફરી િયાસ કરો.  

િામસક પત્રક સ્ટપે ૨ A િાું પણ એક વાર સુંપ ણય ડટેા આપે  ભરવાનો 
રહેશ ે ત્ર્ારબાદ જેિક ેહાલ જ લાઈન ું િામસક પત્રક ભરાર્ છે જો િ ે

જ નન ું િામસક પત્રક ભરેલ હશ ે તો અહી કલીક કરી જ ન ૨૦૧૯ 

પસુંદ કરતાજ જ નનો ડટેા આવી જશ ેએિા ફરેફાર કરી સેવ કરીશ 

એટલે ઉપર ખ ણાિાું  દશાયવલે િાસિાું  ડટેા સેવ થશ.ે  

આપે માશસક પત્રક માશસક પત્રક સ્ટપે ૨ B  પણ એકવાર સાંપુણા શવગત ભરવાની રહેશ.ે ત્યાર બાદ અગાઉના 
માસન ેપસાંદ કરી ડટેા સેવ કરતા ઉપર ખુણામાાં  દશાાવેલ માસમાાં ડટેા સેવ થશ.ે  માશસક પત્રક ભરતાાં સમય ે

એન્ટર કી દબાવવી નહી એન્ટર દબાવતાની સાથે માશસક પત્રક સેવ થઈ જશ.ે જો આવુ થાય તો પે સેન્ટર નો 
સાંપકા કરવો પે સેન્ટરમાાં માશસક પત્રક સુધારવાનુાં અને દુર કરવા(ડીલીટ કરવા) ની સુશવધા આપેલ છ.ે  

http://sas.shixan.in/
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મશક્ષકના રીપોટ યિાું જે ફરેફાર કરો ત ેમપ્રન્ટિાું દેખાર્ ત ેિાટ ેઆપે િામસક પત્રકિાું મપ્રુંટ િામસક પત્રકિાું જવાન ું છે.ત્ર્ાું 
િામસક પત્રકિાું જે િાસિાું આ ફરેફાર ન ેઉિેરવાું િાગો છો તે િાસ મસલેક્ટ કરી િામસક પત્રક ઉિેરવાું પર મક્લક કરતા 
પ છશ ેક ેઆપ િામસક પત્રકિાું જે તે િાસિાું મશક્ષકો ઉિરેવા િાગો છો? ખાત્રી કરવી આપતાું ત ેફરેફારો એ િાસથી લાગ  
થઈ જશ.ે એ િાસ પછી આવનાર િાસિાું આ ફરેફાર આપોઆપ  થઈ જશ.ે આ પ્રક્રીર્ા ફરેફાર કરો ત્ર્ારે એકજ વાર 
કરવી પડ ેછે.  દર િહીન ેઉિેરવાની જરૂર રહેતી નથી.  
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4. પગારશિલ ભરવ ું મિત્રો, પગારમબલ ભરવાિાું ખ બજ કાળજી રાખવી જરૂરી છે. પગારમબલ ભરવા િાટ ેઆગળના િહીનાન ું 
પગારમબલ સાથે રાખો જેનાથી ભૂલ ના થાર્ તિાિ બાબતોને કાળજીપ વયક ચકાસવાની છે. સૌપ્રથિ જો આપની 
શાળાના કોઈ મશક્ષકના પગારિાુંથી ગૃહ લોન ક ેએલ.આઈ.સી કપાત થતી હોર્ તો આગાઉ દશાયવર્ા િ જબ 

આપે ઓનલાઈન કરી હશ ેત્ર્ારબાદજ પગારમબલ ભરવાન ું છે.  

પગારશબલ ભરતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો. 
* પગારમબલ કર્ાું િહીના િાટ ેભરાશે ત ેસ ચના વાુંચી લો આપ આગળ ક ેપાછળના િહીનાન ું મબલ ભરી શકતા નથી.  
* પગારમબલ ભરતી વખતે TAB KEY નો ઉપર્ોગ કરી કસયર આગળના ખાનાિાું લઈ જાઓ.  

* પગારમબલિાું મશક્ષકના પગારિાુંથી ગૃહ લોન ક ેએલ.આઈ.સી કપાત થતી હોર્ અન ેદેખાતી ના હોર્ તો આગળના 
ખાનાિાું કસયર લઈ જઈ TAB 

   KEY થી LIC ના ખાના સ ધી લઈ જાઓ અને થોડી રાહ જ ઓ.  ગૃહ લોનિાું પણ LIC ની જેિ ટબે કી નો ઉપર્ોગ કરો.  
* િુંડળી ની કપાત ખાનાિાું ટબે કી લઈ જતાું િુંડળી ની કપાત 0 થઈ જશે એ ધ્ર્ાન રાખો. જ્ર્ારે િુંડળી લોગીન િાુંથી મશક્ષકોની કપાત નાખશ ે     
   ત્ર્ારબાદ આ પ્રશ્ન નહી રહે.  
* પગારમબલ એક વાર ભર્ાય બાદ બીજા િહીને ભરેલા પગાર પત્રક જોવા માટે માસ સસલકે્ટ કરો. પર જઈ આગળનો િહીનો મસલેક્ટ       
કરવો જેિક ેઓગષ્ટ ન ું પગારમબલ ભરવ ું છે તો જ લાઈ મસલેક્ટ કરવો તો જ લાઈના ભરેલા આુંકડા પગારમબલિાું કોપી થઈ આવી જશે.       
ફરેફાર હોર્તો ફરેફાર કરો અને પછી સેવ કરી દો તો ઉપર ખૂણાિાું લખેલ િાસિાું(આ પગાર પત્રક…… િાસ િાટજે ભરાશે) પગારનો ડટેા સેવ 
થશ.ે    

* પગારબીલિાું કોઈ પણ ભૂલ થાર્ તો તરતજ પે. સેન્ટરનો સુંપકય કરી પગારબીલ ના િુંજ ર કરાવવ ું. પગારબીલિાું ગ્રીન A ઉપર દેખાર્ તેનો 
િતલબ પગારબીલ પે. સેન્ટર કક્ષાએ િુંજ ર થઈ ગર્ ું છે. ત્ર્ારબાદ ભૂલ ધ્ર્ાન ેઆવે તો ઓનલાઈન કુંપ્લઈન કરવાની રહેશ.ે રેડ R દેખાર્ તો 
પગારબીલ ના િુંજ ર થર્  છે િાટ ે જે િહીનાન ું બીલ ભર્ ય છે તેજ િહીનો સીલેક્ટ કરો ભ લ સ ધારો અને ફરી સબિીટ કરો. પગારબીલ ના િુંજ ર 
થતાું આચાર્યના િોબાઈલિાું SMS આવશે.  
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* પગારમબલ મપ્રન્ટ કરશો તેના પર આ પગારબીલ શાળા, પે.સેન્ટર ક ેતાલ કા કક્ષાએ િુંજ ર થર્ ું ત ેમવગત પણ બતાવશે. 
* એચ.ટાટ આચાર્ય, િૂલ્ર્ વમધયત(સી.પી.એફ) ઓડીનરી(જી.પી.એફ) મવદ્યાસહાર્ક દરેકન ું મબલ અલગ અલગ ભરવ ું ફરજીર્ાત છે. 

* જો કન્ટીજુંસી લેતા હો તો તેન ું મબલ પણ તાલ કાની સ ચના િ જબ અલગથી ભરી અલગ મપ્રુંટ આપવાની રહેશ.ે  

* પ્રથિ પગારબીલ ભર્ાય બાદ અગાઉના િાસના િેન્ર્ અલ ભરેલ પગારબીલ સાથ ેઅવશ્ર્ સરખાવી જ ઓ.  

જો આપની શાળામાું અન્ય શાળાના શશક્ષકો િતાવે છ ેઅથવા શશક્ષકો નથી િતાવતા ત્યારે… 

મિત્રો આપની શાળાિાું અન્ર્ શાળાના મશક્ષકો બતાવતા હોર્ તો પેજ નું 4 પર દશાયવર્ા િ જબ મશક્ષકની િાહીતી સ ધારવા મશક્ષક રીપોટ યિાું 
જઈ જે મશક્ષકને શાળાિાુંથી દ ર કરવા છે તેિના નાિ સાિે પેંમસલ ના મનશાન પર કલીક કરો ત્ર્ારબાદ શાળિાુંશાળિાું મશક્ષક હાજર છે ત્ર્ાું  

હા હશ ેતેના બદલ ેબદલી બતાવો બદલીની તારીખિાું આજની 
તારીખ લખી સેવ કરી દો આપની શાળાિાુંથી આ મશક્ષક દ ર થઈ 

જશે.  

જો આપની શાળાિાું કોઈ એક બે ક ેવધારે મશક્ષક નથી બતાવતા તો િાહીતી ઉિેરવી િાું જઈ બદલીથી આવેલ મશક્ષક ઉિેરવા પર કલીક કરો. 
મશક્ષકનો િોબાઈલ નુંબર નાખો જન્િ તારીખ અને ખાતા દાખલ તારીખ નાખો. સબિીટ કરો. ઓટીપી આવશે ત ેનાખો  અન્ર્ મવગત નાખો. 
બદલીના કારણોિાું શાળિાું મશક્ષક ના બતાવતા હોવાથી લખી સબિીટ કરો.  
આ મશક્ષક ને તેની જ ની સ્ક લિાુંથી દ ર કરવાિાું આવેલ નથી.િાટ ેજ ની સ્કલૂનો કોન્ટકે કરી રેકોડ ય દ ર કરાવવો.  આવી એરર આવે તો 1 દીવસ 

રાહ જ ઓ બીજી શાળાિાું આ મશક્ષક હશે ત્ર્ાુંથી દ ર કરશે પછી તિે ઉિેરી શકો છો અથવા ઓનલાઈન કમ્પલેઈન કરી રેકોડ ય દ ર કરાવો.  

િદદ િાટ ેવીડીર્ો જોવા િાટ ેબારકોડ 
પર કલીક કરો અથવા બારકોડ સ્કને 

કરો  
Prepare By Girish chaudhari 
             Visit www.shixan.in 
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પે.િેન્ટર ના કાયો વહીવટી કાિ ઓનલાઈન થતાું પે.સેન્ટરન ું ભારણ નહીવત થઈ જાર્ છે. પે.સેન્ટર ેપગારબીલ ચેક કરી 
િુંજ ર કરવાન ું રહે છે. પે.સેન્ટર એ કરવાના કાર્ો નીચે િ જબ છે.  

  વહીવટી કાિ ઓનલાઈન થતાું પે.સેન્ટરન ું ભારણ નહીવત થઈ જાર્ છે. પે.સેન્ટર ેપગારબીલ ચેક કરી િુંજ ર કરવાન ું રહે છે. પે.સેન્ટર એ 

કરવાના કાર્ો નીચે િ જબ છે.  

* પે.સેન્ટર પગારમબલ ચેક કરશ ેઅને પગારમબલ ચકાસણી િાું જઈ શાળાના નાિ પર કલીક કરી િુંજ ર કરશે. 
* પગારમબલ િાું અગાઉના િાસ િાું અને ચાલ  િાસિાું રકિિાું કોઈ ફરેફાર હશ ેતો નાિની આગળ  આવી જશે. 

 * પગારમબલ િુંજ ર કર્ાય બાદ બેક મશડ્ય લ િાું મશક્ષકોની સુંખ્ર્ાની ખાત્રી કરશ ેજેનાથી કોઈ શાળાન ું મબલ િુંજ ર કરવાન ું બાકી   
 રહી જાર્ તો િુંજ ર કરી શકાર્.  

* શાળા મવનુંતી કરે તો િામસક પત્રક  દ ર કરશ ેઅથવા નાની ભૂલ હોર્ તો િાસીક પત્રક સ્ટપે ૧ સ ધારવ ું અને િાસીક પત્રક    
    સ્ટપે ૨ સ ધારવ ું િાું જઈ િામસક પત્રકિાું સ ધારો કરી આપશે.  
* શાળા મવનુંતી કરે તો પગારમબલ ચકાસણી િાું જઈ શાળાના નાિ પર કલીક કરી પગારમબલ ના િુંજ ર કરશે.  
* પ્રથિ પગારમબલને અગાઉના પગારબીલ સાથ ેિેળવી લેવ  જેનાથી ભૂલ મનવારી શકાર્. 

*જરૂરી તિાિ મપ્રન્ટ ઓનલાઈન કાઢી તાલ કાની સૂચના િ જબ કાિ કરવ ું.  
* પગારમબલ કપાતિાું જઈ તિાિ પ્રકારની કપાત ચેક કરી લેવી.  

પે.િેન્ટર માુંથી િીધ  શાળામાું લોગીન  

જ્ર્ાું સ ધી શાળા પે.સેન્ટરન ેલોગીન પરમિશન આપશે ત્ર્ાું સ ધી પે.સેન્ટર િાુંથી સીધ  શાળા લોગીન િાું જઈ શકાશે અને શાળા 
લોગીનિાુંથી લોગ આઉટ કરતાું પાછા પે.સેન્ટરિાું આપો આપ લોગીન થઈ શકશો.  િાહીતી ઉિેરવી િાું શાળા િાહીતીિા 
જાઓ.  શાળાના નાિ સાિે   આઈકન પર કલીક કરી શાળાિાું લોગીન કરો.  

અહી કલીક કરી 
શાળાિાું લોગીન કરો 
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પગારમબલ િુંજ ર ના િુંજ ર પે.સેન્ટરિાું પગારમબલિાું પગારમબલ ચકાસણી ઓપન કરતા આવ  શાળાઓન ું લીસ્ટ દેખાશે 

બાકી = પગારમબલ શાળાએ ભરલે નથી.      િુંજ ર બાકી= શાળાએ પગારબીલ ભરેલ છે પે.સેન્ટર એ િુંજ ર કરવાન ું બાકી છે. 

િુંજ ર == પે.સેન્ટર દ્વારા િુંજ ર કરેલ છે.     ના િુંજ ર= કોઈ કારણસર પગારબીલ ના િુંજૂર થરે્લ છે. 

શાળાના નાિ પર કલીક કરતા નીચ ેિ જબ 

િુંજ ર ના િુંજ ર બટન આવશ.ે એક વાર 
િુંજ ર કર્ાય બાદ તાલ કા કક્ષાએ પગારબીલ 

જશ.ે  

ભૂલ હશ ેઅન ેતાલ કા કક્ષાએ પગારબીલ ના 
િુંજૂર થાર્ તો તિાિ શાળાઓન ું મબલ ના 
િુંજ ર થશ.ે  

http://sas.shixan.in/
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