
    ગુજરાત ટે નોલોિજકલ યુિનવિસટી 
     સામાિજક વૃિત િવભાગ 

તા. ૧૮-૦૧-૨૦૧૬ 

આપ ણો છો તમે દર વષ તા. ૦૭ િડસે બર સમ  ભારત દેશમા ંસશ  સેના વજિદન ના પ ેઉજવવામા ંઆવે છે. આ િદવસે ભારતીય સેનાના સૈિનકો 
ય ેદેશવાસીઓ વારા સ માનની લાગણી દિશત કરાય છે અને ભારત માતાની ર ા કાજે બિલદાનો આપનાર ભારતીય સેનાના શુરવીર શહીદોને યાદ કરી તેઓને 
ધાંજિલ આપવામા ંઆવે છે. આપણા ંદેશની સરહદો નું રાત િદવસ ખડે પગે ઊભા રહી ર ણ કરતા ંસૈિનકો, મા  સૈિનકો, વગ થ સૈિનકો / વગ થ મા  

સૈિનકોના ધમપ નીઓ અને તેઓના આિ તોના ક યાણ અને પુનઃ વસવાટ માટ ેમદદ પ થવા તેઓની િવિવધ ક યાણકારી વિૃતઓ માટ ે દેશવાસીઓ પાસેથી 
ભંડોળ એકિ ત કરવામા ંઆવે છે. 

 

રા ની ર ા કાજે પોતાના ાણ યોછાવર કરનાર શરુવીર     સૈિનકોના કટુુંબીજનોની સંભાળ રાખવાની ફરજ સૌ દેશવાસીઓની બની રહે છે. સૈિનકો ય ેઆપનું 
ઋણ અદા કરવાની સોનેરી તક સશ  સેના વજિદન આપણને આપ ેછે. તુત બાબત ેઆપને અપીલ કરવામા ંઆવે છે કે આ અવસરે     સશ  સેના વજિદન 
ભંડોળમા ંઆપની સં થા તરફથી િત િવ ાથ  યો ય યોગદાન આપી આપણા ંસૈિનકોનું મનોબળ મજબૂત કરશો અને આ ઉમદા કાયના સહભાગી બનશો.    

 

ઉપરો તઉપરો તઉપરો તઉપરો ત અ વયેઅ વયેઅ વયેઅ વય ેજણાવવાનુંજણાવવાનુંજણાવવાનુંજણાવવાનુ ંકેકેકેક ેગજુરાતગજુરાતગજુરાતગજુરાત ટે નોલોિજકલટે નોલોિજકલટે નોલોિજકલટે નોલોિજકલ યિુનવિસટીયિુનવિસટીયિુનવિસટીયિુનવિસટી, વષવષવષવષ ૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૪૪૪૪-૧૧૧૧૫૫૫૫ માંમાંમાંમા ંભડંોળભડંોળભડંોળભડંોળ એક ીતએક ીતએક ીતએક ીત કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ િજ લામાંિજ લામાંિજ લામાંિજ લામા ંબીજો બીજો બીજો બીજો માકંમાકંમાકંમાકં ા તા તા તા ત કયકયકયકય  છેછેછેછે. જેનાજેનાજેનાજેના માટેમાટેમાટેમાટ ેસિૈનકસિૈનકસિૈનકસિૈનક 

વે ફરેવે ફરેવે ફરેવે ફરે ફંડફંડફંડફંડ ઓિફસ ઓિફસ ઓિફસ ઓિફસ તરફથીતરફથીતરફથીતરફથી યોયોયોયો યેયેયેયેલાલાલાલા    એવાડ એવાડ એવાડ એવાડ સમારભંસમારભંસમારભંસમારભંમા ંમા ંમા ંમા ં અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ લા લા લા લા કલે ટર કલે ટર કલે ટર કલે ટર માનનીય માનનીય માનનીય માનનીય ી ી ી ી રાજકમુાર રાજકમુાર રાજકમુાર રાજકમુાર બેબબેેબેનીનીનીનીવાલવાલવાલવાલના ના ના ના વરદ વરદ વરદ વરદ હ ત ેહ ત ેહ ત ેહ ત ે ટીયુટીયુટીયુટીય ુનેનનેેન ે ોફીોફીોફીોફી અનેઅનેઅનેઅન ેસ માનસ માનસ માનસ માન પપપપ  પણપણપણપણ એનાયત એનાયત એનાયત એનાયત 
કરવામા ંકરવામા ંકરવામા ંકરવામા ંઆવલે આવલે આવલે આવલે છેછેછેછે,  જેના ફોટાઓ અહી નીચે દશાવેલ છે.    આ કાય માટ ેગુજરાત ટે નોલોિજકલ યુિનવિસટી તેની સાથ ેજોડાયલે િવિવધ કોલજેોનો આભાર માને છે કે જેમણ ેઆ 

કારની સામાિજક વિૃતમા ંભાગીદાર બની રા ની ર ા કાજે પોતાના ાણ યોછાવર કરનાર શુરવીર     સૈિનકોના કટુુંબીજનોની સંભાળ લઈ તેમની આિથક મદદ કરલે છે.    

 

ગુજરાત ટે નોલોિજકલ યુિનવિસટી વષ ૨૦૧૫-૧૬ માટ ેનીચે મુજબ નો લ યાંક ન કી કરેલ છે. તોતોતોતો દરકેદરકેદરકેદરકે સં થાસં થાસં થાસં થા નેનનેેને િવ યાથિવ યાથિવ યાથિવ યાથ  દીઠદીઠદીઠદીઠ .૧૦૧૦૧૦૧૦/- અનેઅનેઅનેઅન ે ા યાપકોા યાપકોા યાપકોા યાપકો અનેઅનેઅનેઅન ેકમચારીકમચારીકમચારીકમચારી 
દીઠદીઠદીઠદીઠ .૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦/- તથાતથાતથાતથા આચાયઆચાયઆચાયઆચાય  તમેજતમેજતમેજતમેજ ડાડાડાડાયયયયરે ટરરે ટરરે ટરરે ટર, ટીઓટીઓટીઓટીઓ દીઠદીઠદીઠદીઠ .૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦/- નોનોનોનો ફાળોફાળોફાળોફાળો એકિ તએકિ તએકિ તએકિ ત કરવાનુંકરવાનુંકરવાનુંકરવાનુ ંન કીન કીન કીન કી કરલેકરલેકરલેકરલે છેછેછેછે. તોતોતોતો આઆઆઆ દાનદાનદાનદાનનાનાનાના મહાયમહાયમહાયમહાય     માંમાંમાંમા ંઆપઆપઆપઆપ સવસવસવસવ નેનનેેન ેમહ મમહ મમહ મમહ મ યોગદાનયોગદાનયોગદાનયોગદાન 

આપવાઆપવાઆપવાઆપવા માટેમાટેમાટેમાટ ેિવનતંીિવનતંીિવનતંીિવનતંી કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવ ેછેછેછેછે.  



. ૫૦૦૫૦૦૫૦૦૫૦૦/- અનેઅનેઅનેઅન ે એથીએથીએથીએથી વધુવધુવધુવધ ુ ફાળાનીફાળાનીફાળાનીફાળાની અલગઅલગઅલગઅલગથીથીથીથી પહ ચપહ ચપહ ચપહ ચ આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામા ં આવશેઆવશેઆવશેઆવશ.ે સશસશસશસશ  સનેાસનેાસનેાસનેા વજવજવજવજ િદનિદનિદનિદન િનિધમાંિનિધમાંિનિધમાંિનિધમા ં જમાજમાજમાજમા કરાવલેકરાવલેકરાવલેકરાવલે દાનદાનદાનદાન નીનીનીની રકમરકમરકમરકમ નેનનેેન ે આવકઆવકઆવકઆવક વરેાવરેાવરેાવરેા નાનાનાના પપપપ  માકંમાકંમાકંમાકં 

૧૫૩૬૧૫૩૬૧૫૩૬૧૫૩૬/એફએફએફએફ.નનનન.૧૯૭૧૯૭૧૯૭૧૯૭/૧૦૫૧૦૫૧૦૫૧૦૫/૭૬૧૧૭૬૧૧૭૬૧૧૭૬૧૧(એએએએ-૧૧૧૧) તાતાતાતા ૨૫૨૫૨૫૨૫/૧૦૧૦૧૦૧૦/૧૯૭૬૧૯૭૬૧૯૭૬૧૯૭૬ અનેઅનેઅનેઅન ેનોિટિફકશેનનોિટિફકશેનનોિટિફકશેનનોિટિફકશેન નબંરનબંરનબંરનબંર ૭૮૭૮૭૮૭૮/૨૦૦૭૨૦૦૭૨૦૦૭૨૦૦૭ તાતાતાતા ૨૬૨૬૨૬૨૬/૩૩૩૩/૨૦૦૭૨૦૦૭૨૦૦૭૨૦૦૭ થીથીથીથી આવકઆવકઆવકઆવકવરેાવરેાવરેાવરેા માથંીમાથંીમાથંીમાથંી ૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦% મિુ તમિુ તમિુ તમિુ ત આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામા ંઆવલેઆવલેઆવલેઆવલે છેછેછેછે. 

દરેક સં થા ને આ ઉઘરાવલે રોકડ રકમ સં થા ના બઁક ખાતામા ં જમા કરાવી “Collector & President, AFFD FUND Account, 

Ahmedabad””””    (A/C Payee)(A/C Payee)(A/C Payee)(A/C Payee) ના નામ નો ચેક / ા ટ કઢાવી નીચેના સરનામ ેમોકલી આપવા િવનંતી. 

 

ગતગતગતગત વષવષવષવષ ૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪-૧૫૧૫૧૫૧૫ દર યાનદર યાનદર યાનદર યાન િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ સં થાઓસં થાઓસં થાઓસં થાઓ વારાવારાવારાવારા ઉદારઉદારઉદારઉદાર હાથેહાથેહાથેહાથ ેફાળોફાળોફાળોફાળો આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામા ંઆવલેઆવલેઆવલેઆવલે હતોહતોહતોહતો, તનેુતનેુતનેુતને ુિલ ટિલ ટિલ ટિલ ટ નીચેનીચેનીચેનીચ ેમજુબમજુબમજુબમજુબ છેછેછેછે, જેજેજેજે બદલબદલબદલબદલ યિુનવિસટીયિુનવિસટીયિુનવિસટીયિુનવિસટી આપઆપઆપઆપ સવનોસવનોસવનોસવનો આભારઆભારઆભારઆભાર ય તય તય તય ત કરેકરેકરેકર ે
છેછેછેછે: 

 

 

 

કે ટકે ટકે ટકે ટ. (ડૉડૉડૉડૉ) સીસીસીસી એસએસએસએસ સઘંવીસઘંવીસઘંવીસઘંવી,  

સામાિજકસામાિજકસામાિજકસામાિજક    વિૃતવિૃતવિૃતવિૃત    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ,    / / / / NNNN. S. S. S. S. S. S. S. S    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ 

લોક નં. ૦૬, ગુજરાત ટે નોલોિજકલ યુિનવિસટી િબ ડ ગ,,,, 

એલ. ડી. કોલેજ ઓફ એિ જનીયિરગ હો ટલે ગેટ પાસે, 

જૂની પાસ –––– પોટ ઓિફસ સામે,,,,     

નવરંગપુરા,,,,     

અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૯. 

ફોન નં. : ૯૦૯૯૦ ૩૫૬૦૦   
 

 

 

    

    



Gujarat Technological University, Ahmedabad 

Sainik Welfare & Resettlement Fund    2014-15 

Sr No. Code Name of Institutes 
Total Amount of 

Donation (Rs.) 

1 028 L D College of Engineering, Ahmedabad 59990 

2 042 SCET, Surat 45511 

3 685 Amrut Inst. Of Diploma 26222 

4 087 Parul Inst. Of Technology 26002 

5 080 Vadodara Inst. Of Engi. 25000 

6 004 B H Gardi College of Engi. & Tech., Rajkot 25000 

7 646 Shri N M Gopani Poly 21000 

8 640 RCTI Diploma (Jaykumar Bipinbhai Patel) 20000 

9 019 Government Engi. College, Valsad 19002 

10 049 Vidyabharti Trust of Tech. 18500 

11 637 N G Patel, Poly 18001 

12 639 Parul Polytechnic 17050 

13 647 Shri Tapi Brahmcharya Ashram College of Diploma 16330 

14 663 Balaji Institute of Diploma, Junagadh 15480 

15 078 Smt. S R Patel College 10000 

16 061 Government Engi. College, Palanpur 8701 

17 075 SVBIT, Unava 8000 

18 063 Madhuben Bhanubhai Patel Engi. 6900 

19 046 Universal College of Engi. 6250 

20 617 Government Polytechnic, Ahmedabad 6217 

21 022 Government Engi. College, Patan 6000 

22 615 Government Polytechnic Girls, Surat 5760 

23 645 Shri K J Poly, Bharuch 5140 

24 635 M L Inst. Of Diploma 5030 

25 067 Sal Institute of Engi. 5001 

26 614 Government Polytechnic Girls, Ahmedabad 4720 

27 277 Sal Institute of Pharmacy 4700 



 

 

 

 

 

28 104 Gujarat Power Engi. 4630 

29 043 SSEC, Bhavnagar 4515 

30 730 LJ Inst. Of Computer Application 4500 

31 656 B V Patel Institute, Umrakh 4400 

32 060 Government Engi. College, Godhara 4300 

33 109 Balaji Institute of Technology, Junagadh 4030 

34 213 Babaria Pharmacy College 3987 

35 610 Christ Inst. Of Poly 3806 

36 799 Naranlala School of MCA 3800 

37 205 Anand Pharmacy 2950 

38 254 Shri Dhanvantary Pharmacy 2660 

39 618 Government Polytechnic, Godhara 2513 

40 722 K K Parekh Inst. Of MBA 2465 

41 658 Government Polytechnic, Daman 2170 

42 124 Sardar Patel College of Engi. 2005 

43 789 Christ Inst. Of MBA 1716 

44 635 Growmore Faculty of Diploma 1500 

45 623 Government Polytechnic, Gandhinagar 1370 

46 522 & 558 Marwadi Edu. Group of MCA 1251 

47 681 Smt. R S Patel Institue, Palasar 1100 

48 505 C U Shah Inst of MCA 1001 

49 251 Shri Leuva Patel College 1000 

50 252 Shri B M Shah College of Pharmacy 1000 

51 246 Sat Keval College of Pharmacy 820 

52 755 Sardar Patel College of MBA 800 

Grand Total 499796 



 






