સાતમા પગારપંચની ભલામણ મુજબ પગાર બાંધણી નનયત કરવા માટેની તબક્કાવાર કાયયવાનિ
(૧) IFMS માં ઉપાડ અનધકારી / પગાર બાંધણીના Rights ધરાવતા અનધકારીશ્રીએ લોગીન કરવું.
(૨) આ રીતે લોગ ઇન કયાય બાદ નીચે મુજબની લીંકમાં કમયચારીઓના કેસ જોઈ શકાશે.
 Work list > Pay fixation > Approved cases. (૦૧-૦૧-૨૦૦૬ પછી નોકરીમાં
દાખલ થયેલ કમયચારીઓ માટે)
 Work list > Pay fixation > Received cases. (૦૧-૦૧-૨૦૦૬ પિેલાં નોકરીમાં
દાખલ થયેલ કમયચારીઓ માટે)
(૩) ઉક્ત લીંકમાં સંબનધત કચેરીના કમયચારીઓના નામની યાદી દશાયવતી સ્ક્રીન દેખાશે. આ નામ પૈકી
જે કમયચારીની પગાર બાંધણી કરવાની િોય તેની સામેના બોક્ષમાં ટીકમાકય કરી પસંદ કરવાનું રિેશ.ે
Search ની ફંકશનાલીટીથી પણ જે કમયચારીનું પગાર નનયત કરવાનું થાય તેઓનો કેસ શોધી
શકાશે.
(૪) સ્ક્રીનની નીચે “Office Order”ની લીંક પર ક્લીક કરવાથી છઠ્ઠા પગારપંચ મુજબની નનયત
કરેલ પગારની નવગતો ખુલશે, જે માં સંબનધત કમયચારીની તમામ ઈવેન્ટ સનિતની નવગતો ચકાસી
લઈ, કેસમાં જરૂરી સુધારા થયાની ખાતરી કરી લેવી.
(૫) “7th pay office order” ની લીંક તેમજ Annexure ની લીંક પર ક્લીક કરી Order અને
Annexure જનરેટ કરવા તથા પગારબાંધણીની નવગતો સરકારશ્રીના સાતમા પગારપંચ
અન્વયેની પગારબાંધણીના નીનત નનયમો પ્રમાણે છે તેની ચકાસણી કરી લેવી.
(૬) જો કોઈ કમયચારીની પગારને લગતી નવગતો અપડેટ (Update) કરવાની બાકી િોય (જે મકે,
બઢતી / ઉચ્ચતર પગારધોરણની નવગતો, ઈજાફા છોડવા, નોકરીમાં જોડાયા તારીખ, િોદ્દા ફેરફાર,
વગેર)ે તો GPF નંબરની િાઈલાઈટેડ લીંક પર ક્લીક કરતાં તે કમયચારીની નવગતો ધરાવતી સ્ક્રીન
ખુલશે અને કેસ અપડેટ કરી શકાશે.
(૭) જો Pay Fixation બાબતે કોઈ નવસંગતતા જણાય અથવા કોઈ ટેકનનકલ મુશ્કેલી ઉપનસ્ક્થત
થાય તો નીચે દશાયવેલ અનધકારીશ્રી / પ્રનતનનનધનો સંપકય સાધવો તથા સ્ક્રીનશોટ વગેરે તમામ
નવગતો સાથે નીચે જણાવ્યા મુજબના ઈ-મેલ આઈ ડી પર ઈ-મેલ મોકલવો.
 શ્રી બી જે દવે, નિસાબી અનધકારી, ઈડીપી સેલ, નિસાબ અને નતજોરી નનયામકની કચેરી,
ગાંધીનગર.
(૦૭૯) ૨૩૨ ૫૬૩૪૧
edpmgr5-dat@gujarat.gov.in


શ્રી એમ એમ પટેલ, નિસાબી અનધકારી, પગાર ચકાસણી એકમ, નિસાબ અને નતજોરી
નનયામકની કચેરી, ગાંધીનગર.
૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૫૪૯



TCS Helpdesk, ઈડીપી સેલ,નિસાબ અને નતજોરી નનયામકની કચેરી, ગાંધીનગર.
૦૭૯ ૨૩૨ ૫૭૩૨૬ / ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૭૩૨૫
supt-sys-dat@gujarat.gov.in

