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Ref: GTU/અપીલ/કોરોના અપીલ/2019-20                Date: 25/03/2020 
 
�િત, 
આચાયર્�ી/�સ્ટી�ી, 
સવ� સંલગ્ન સંસ્થા/કૉલેજ 
સ્વિનભર્ર/સરકારી/અનુદાિનત 
 

િવષયઃ કોરોના આફત સમય ે�ટીય ુમારફત આ�થક સહયોગ આપવા બાબત... 
 
મહોદય�ી/મહોદયા�ી, 
 
 નમસ્કાર, આપણે સહુ કોરોના વાઇરસની વૈિ�વક અમાનવીય આફતથી સુપેરે માિહતગારછીએ. માનનીય વડા�ધાન�ી 
નરેન્�ભાઈ મોદીએ સમ� રા�ને 21 �દવસ માટ ેલૉકડાઉન �હેર કરીને અગમચેતી દાખવી છે. આ સમયગાળામા ંઆપણ ેઘર ેજ રહીએ. 
પ�રવારનો સહારો બનીએ. સ્વયં બચીએ અને અન્યને બચાવીએ. આવી પડેલ આફતનો સામનો કરવા માટ ે વ્યિક્તગત સ્તર ે માનિસક 
મનોબળ ટકાવી રાખવુ ં જ�રી છે. માનનીય વડા�ધાનની લાગણીને આપણ ે આ�થક સહયોગ આપીને વધાવવી એ આ આપણી મા� 
નાગ�રક ફરજ જ નહ�, સામાિજક ફરજ પણ છે. આવો, સમ� િવ�વ જ્યારે ભારત તરફ મીટ માંડીને બેઠંુ હોય ત્યાર ેભારતીય નાગ�રક 
તરીકેની પિવ� ફરજ િનભાવીએ. 
 

ગુજરાત ટેક્નોલો�કલ યુિનવ�સટી પ�રવારહંમેશા ં સામાિજક િનસબત માટે �ણીતો છે. એક સંલગ્ન સંસ્થા તરીકે આપની 
સંસ્થા/સંસ્થાના શૈક્ષિણક-િબશૈક્ષિણક સ્ટાફ પણ સદાય સમાજના સહયોગ બાબત ે�ત્યેક પ�રિસ્થિતમા ંઅમારી સાથે જોડાયેલા ર�ા છો 
એ નાતે આપ સહુને કોરોના આફત સામે મદદ�પ થવા માટે મુખ્યમં�ી રાહત ફંડમાં �ટીયુ મારફત દાન આપવા અપીલ ક� ંછંુ. આપના કે 
આપની સંસ્થા દ્વારા મળેલી રકમ આપને/સંસ્થાને 80- G હેઠળ ટેક્સમુિક્ત હેઠળ બાદ મળે એ સબબનંુ સ�ટ�ફકેટ પણ �ટીય ુદ્વારા 
આપવામાં આવશે, જે �ણ સા�.ં 

 
વધુમા,ં હંુ આપ સહુને ન� અપીલ ક�ં છંુ કે �ટીયુની જેમ આપની સંસ્થા પણ સંસ્થાના  કમર્ચારીઓને સહયોગ આપવા માટ ે

આ ર�ઓને સવેતન ગણી આ સમયગાળાનંુ મહેનતા�ં આપ.ે ઉપરાંત �ટીયુના માનવતાયજ્ઞમા ંયથાશિક્ત આ�થક સહયોગ ન�ધાવી 
રાજ્યને આ�થક રીતે સહયોગી બને. આપનો આગોતરો આભાર માની િવરમુ ંછંુ. 
 

 
જય જય ગરવી ગુજરાત. જય િહન્દ. ભારત માતા કી જય.  
 

 
       આપનો િવ�વાસ,ુ               આપનો િવ�વાસ,ુ 
 
    SD/-              SD/- 
       (ડૉ. કે. એન. ખેર)                                      (�ો. ડૉ. નવીન શેઠ) 
            કુલસિચવ                                               કુલપિત 
 



Gujarat Technological

PAYMENT CATEGORY:    

 

Step – 1: Click on the https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID

will display the below screen. Please select checkbox and 

 
 

Step – 2: Select Gujarat in State

of Corporate / Institution and click on
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Technological University - Fee Payment Instruction through SBI Collect option

 

PAYMENT CATEGORY:   “Donation for COVID-19_GTU_CM Relief Fund Gujarat” 

https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID

below screen. Please select checkbox and click on Proceed. 

State of Corporate / Institution and select Educational 

of Corporate / Institution and click on Go. 

Instruction through SBI Collect option 

19_GTU_CM Relief Fund Gujarat” 

https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID-350553 Link. it 

 

 Institutions in type 



Gujarat Technological

PAYMENT CATEGORY:    

 

Step – 3: Select GUJARAT TECHNOLOGICAL

Submit Button. 
 

 

 

Step – 4: Select “Donation for COVID

Drop Down Box. 

 

 

Step – 5: Fill all the necessary Details in the form and verify it and then Click on Submit 

Button. 

2 

Technological University - Fee Payment Instruction through SBI Collect option

 

PAYMENT CATEGORY:   “Donation for COVID-19_GTU_CM Relief Fund Gujarat” 

TECHNOLOGICAL UNIVERSITY in Educational Institution

“Donation for COVID-19_GTU_CM Relief Fund Gujarat”  Payment Category from 

5: Fill all the necessary Details in the form and verify it and then Click on Submit 

Instruction through SBI Collect option 

19_GTU_CM Relief Fund Gujarat” 

Institution Name and click on 

Payment Category from 

 

5: Fill all the necessary Details in the form and verify it and then Click on Submit 

 



3 

Gujarat Technological University - Fee Payment Instruction through SBI Collect option 

 

PAYMENT CATEGORY:   “Donation for COVID-19_GTU_CM Relief Fund Gujarat”   

 

Step – 6: on Verification Screen, Verify details you enter and if it is perfect then Click on Confirm  

                Button. 

 

Step – 7: Now, Select the Payment Option from the following: 

 

• Net Banking , Debit card, Credit Card , NEFT / RTGS (for other bank), SBI Branch Chalan & UPI 

 

 

Step – 8: if you choose "SBI branch" under "Other payment modes" then it will display below screen. 

click on "Pre-acknowledge form in PDF" link to generate the Challan. 

 



4 

Gujarat Technological University - Fee Payment Instruction through SBI Collect option 

 

PAYMENT CATEGORY:   “Donation for COVID-19_GTU_CM Relief Fund Gujarat”   

 

Step – 9: Print below page and go to near SBI branch and give Printout along with cash OR cheque 

 

 

Step – 10: save the downloaded receipt for your reference. 

 

Step 11 : you can also confirm the payment through :  

Click on the https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID-350553 Link. it will display 

the below screen. Please select checkbox and click on Proceed. 

Select: “Payment History” and enter all the required details. You will get detail status ragarding your 

payment you can also redownload your payment receipt. 

 

 


