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શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, ગોધરા 
(ગુજરાત એકટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા  સ્થાપિત) 

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  
Website: www.sggu.ac.in 

િ.ં એસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૨/૧૪૫૨૬                તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૨ 

પરરપત્ર-૨૮૮૫ 

વ ષય : એકેડેવિક બેંક ઓફ કે્રડીટ (ABC) િા ંવ દ્યાર્થીઓિા રજીસ્ટ્રેશિ બાબત. 
સદંર્ભ : સ્ટ્ટેટ કો-ઓડીિેટર, ડીજીટલ ઇન્ડડયા કોપોરેશિ, િેશિલ ઈ-ગ િભડસ ડી ીઝિ, િીિીસ્ટ્રી ઓફ 

ઇલેક્ટ્રોવિક્ટ્સ એડડ ઇડફોિેશિ ટેકિોલોજી, ર્ારત સરકારિો તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૨ િો ઈ-િેઈલ   

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિટીિા વ વ ધ ર્ િોિા પ્રોફેસરશ્રીઓ/કો-ઓડીિેટરશ્રીઓ, તિાિ સલંગ્િ કોલેજોિા 
આચાયભશ્રીઓ તર્થા િાડય અનસુ્ટ્િાતક કેડરોિા પ્રોફેસર ઇડચાર્જશ્રીઓિે ઉપરોક્ટ્ત વ ષય અડ યે જણા  ાનુ ં
કે, સદંર્ભ દવશિત ઈ-િેઈલ અનસુાર આપિી કોલેજ, િાડય અનસુ્ટ્િાતક કેડર અિે ર્ િોિા ં વ વ ધ 
અભ્યાસક્રિોિા ંઅભ્યાસ કરતા તિાિ વ દ્યાર્થીઓિા ંિ ી વશક્ષણ િીવત-૨૦૨૨ મજુબ એકેડેવિક બેંક ઓફ 
કે્રડીટ (ACADEMIC BANK OF CREADIT-ABC) િાટે રજીસ્ટ્રેશિ અિે એકાઉડટ બિા  ા આ શ્યક છે. જે ધ્યાિે 
લઈ તિાિ વ દ્યાર્થીઓિે તા.૨૬/૧૨/૨૦૨૨ સધુીિા ંhttps://www.abc.gov.in પર જઈ રજીસ્ટ્રેશિ કરે તેિ 
જાણ કર ા અિે પ્રોત્સાહિ આપ ા તેિજ આ અંગેિી િારહતી વિયત િમિુાિા પત્રકિા ંિાત્ર MS Excel 

ફોિેટિા ંતૈયાર કરી ઈ-િેઈલ એડ્રેસ webmaster@sggu.ac.in પર તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૨ િા ં રોજ બપોરિા 
૦૩:૦૦ કલાક સધુીિા ંિોકલી આપ ા વ િતંી છે. 
      
 

   
પરીક્ષા વિયાિક 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિૅટી, 
ગોધરા. 

બબડાણ: 
- વ દ્યાર્થીએ ACADEMIC BANK OF CREADIT-ABC િા ંરજીસ્ટ્રેશિ કર ા અંગેિી િારહતી પસુ્સ્ટ્તકા 
- વિયત િમિૂાનુ ંિારહતી પત્રક (આ પત્રકિી સોફ્ટકોપી કોલેજિે યવુિ વસિટીએ ફાળ ેલ ઈ-િેઈલ એડે્રસ 

પર િોકલી આપેલ છે.)   
 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવ િંદ ગરુૂ યવુિ વસિટીિા વ વ ધ ર્ િોિા પ્રોફેસરશ્રીઓ/કો-ઓડીિેટરશ્રીઓ, તિાિ સલંગ્િ 
કોલેજોિા આચાયભશ્રીઓ તર્થા િાડય અનસુ્ટ્િાતક કેડરોિા પ્રોફેસર ઇડચાર્જશ્રીઓ તરફ જાણ તર્થા જરૂરી કાયભ ાહી 
સારૂ. 

- સબંવંધત વ દ્યાર્થીઓ તરફ જાણ સારંુ. 

https://www.bknmu.edu.in/uploads/news/2ACADEMIC%20BANK%20CREADIT%20(ABC)%20%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%B2%20%E0%AA%AA%E0%AA%B0%20%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%B0%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AA%BE%20%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%A4.pdf
https://www.abc.gov.in/
https://www.bknmu.edu.in/uploads/news/2ACADEMIC%20BANK%20CREADIT%20(ABC)%20%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%B2%20%E0%AA%AA%E0%AA%B0%20%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%B0%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AA%BE%20%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%A4.pdf


 



Academic Bank of Credit (ABC)





































Thank you.

https://nad.digilocker.gov.in
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