
The different types of scholarships and fellowships offered to 
students:  

The government received aid / scholarship: 

1. Scheduled Cast Scholarship (SC Scholarship) 

2. Scheduled Traib Cast Scholarship (ST Scholarship) 
3. Other Backward Class Scholarship/ Socially and Educationally 

Backward Class Scholarship (OBC/SEBC Scholarship) 

4. Economically Backward Class Scholarship (EBC Scholarship) 
5. Handicap Scholarship 
6. Minority Scholarship (National Scholarship Portal-ONLINE) 
7. Scheduled Cast Fellowship for M. Phil/Ph. D. Student. (SC 

Felloship) 
8. Other Backward Class / Socially and Educationally Backward 

Class Fellowship for M. Phil/Ph. D. Student. (OBC Felloship)  

9. MYSY (Mukhyamantri Yuva Swavlamban Yojana-ONLINE (DBT)) 

University from receiving aid / scholarship: 

1. University Self Finance Scholarship 
2. Tuition fees help for the children of Class 3-4 employee  

University of donors from receiving aid / scholarship: 

1. Shree Ratilal Vallabhjee Doshi Family scholarship assistance only 
for Department of Bio-Sciences.  

2. Dr. Taraben N. Patel Family scholarship assistance only for 
Department of Sociology 

Other Fellowship : 

1. DST-Inspire Fellowship. 
2. Council of Science and Industrial Research (C.S.I.R) 



For more information regarding this matter please Contact to clerk or Deputy 
Registrar, scholarship section Sardar Patel University. 
 

302, Second Floor, 
Scholarship Section, 
Sardar Patel University, 
Vallabh Vidyanagar, 
Anand-388120. 

 
 

Contact Person: 
 

 
Dr. Jagruti N. Parmar 

Deputy Registrar 
E-mail : parmarjagruti11@gmail.com 
Office   : 02692 226823 

 
Ms. Akta B. Suthar 

Junior Clerk 
E-mail  : scholarshipspuvvn@gmail.com 
Office    : 02692 226865 

 

 
 

  



સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ� 

વલલલ િવવાનયર 
 

સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ�ના િશષ્ય �િિ િવવાા  ારા રાઅુનાસ્ રત્ાસભ્્ાસ ્વમશ મ્પવમલ 

આિથ�્ નબપા િવદાથ�થનમ સર્ાર સરતથફ રથવા �િુનવસ�ટ� સરતથફ ીુદા ીુદા ્્ારનફ 

આિથ�્ સહા્ આપવા્ાસ આવમ છમ. આ �ામનફ ્ા�હસફ રહ� આપવા્ાસ આવફ છમ. 
 

િશષ્ય �િિના  પાર: 

સરપાર તરફથી મળતી સહા્ : 

૧. રા�ુ�ૂચસ �િસના િવદાથ�થ ્ાટ�નફ િશષ્ય �િિ (SC Scholarship)  

૨. રા�ુ�ૂચસ જન�િસના િવદાથ�થ ્ાટ�નફ િશષ્ય �િિ (ST Scholarship)  

૩. બકફપસચ �િસના િવદાથ�થ ્ાટ�નફ િશષ્ય �િિ (OBC Scholarship)  

૪. આિથ�્ ર�સમ પછાસ વારના િવદાથ�થ ્ાટ�નફ િશષ્ય �િિ (EBC Scholarship)  

૫. િવ્લાસા િવદાથ�થ ્ાટ�નફ િશષ્ય �િિ (Handicap Scholarship)  

૬. ધાિ �્્ લ�ુ્ સફ િશષ્ય �િિ (Minority Scholarship) 

૭. રા�ુ�ૂચસ �િસના િવદાથ�થ ્ાટ�નફ ત�લ�શફપ (SC Felloship)  

૮. બકફપસચ �િસના િવદાથ�થ ્ાટ�નફ ત�લ�શફપ (OBC Felloship)  

૯. �ખુ્્સં ફ �વુા અવાવલસબન ્�જના (MYSY)  
 

�િુનવસ�ટ� દારા મળતી સહા્: 

૧૦. �િુનવસ�ટ� સમલત તાાનાાસ િશષ્ય �િિ 

૧૧. વાર ૩ રનમ ૪ ના ્ ર્ચાર�થ સસસાન�નમ ટટશુન ત� ્ાટ� નફ સહા્.  

�િુનવસ�ટ�ના દાતાઓ તરફથી મળતી સહા્: 

૧૨. શફ રિસલાલ વલલવ્ દ�શફ પર�વાર સરતથફ ્પસફ િશષ્ય �િિ. (તકસ બા્�-

સા્ાસ િવવાા ્ાટ�) 

૧૩. ડૉ. સારાબમન એન. પટ�લ સરતથફ ્પસફ િશષ્ય �િિ. (તકસ સ્ાજશાા િવવાા 

્ાટ�) 



સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ� 

વલલલ િવવાનયર 
 

સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ�ના િશષ્ય �િિ િવલાયમાાથી  અુુ નાતપ   ્ાસયમમાા  વાશ માળવાલ 

િવવાથ�ઓના નીના ે�ુુ બુદા બુદા  પારની રિથ પ સહા્ રપવામાા રવા આા. 

 

 સરપાર તરફથી મળતી સહા્ : 

૧.  અ�ુ�ૂનત �િતના િવવાથ�ઓ માટ�ની િશષ્ય �િિ (SC Scholarship): 

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �. 

૨,૫૦,૦૦૦થફ થછ� હ�્ સમવા સ્ા્ િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં છમ.  

- આ િવદાથ�થ પાસમ ેજુરાસ સર્ારાુસ રા�ુ�ૂચસ �િસાુસ ્્ા્પં હ�યુસ જ�ર� છમ. 

૨.  અ�ુ�ૂનત �ન�િતના િવવાથ�ઓ માટ�ની િશષ્ય �િિ (ST Scholarship) 

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �. 

૨,૫૦,૦૦૦થફ થછ� હ�્ સમવા સ્ા્ િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં છમ.  

- આ િવદાથ�થ પાસમ ેજુરાસ સર્ારાુસ રા�ુ�ૂચસ જન�િસાુસ ્્ા્પં હ�યુસ જ�ર� છમ. 

૩. ુકીપાન �િતના િવવાથ�ઓ માટ�ની િશષ્ય �િિ (OBC Scholarship) 

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �. 

૧,૦૦,૦૦૦થફ થછ� હ�્ સમવા સ્ા્ િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં છમ.  

- આ િવદાથ�થ પાસમ ેજુરાસ સર્ારાુસ સા્ા્્ રનમ શ ક�્્ ર�સમ પછાસ વારાુસ ્્ા્પં હ�યુસ 

જ�ર� છમ. 

૪. રિથ પ ર�તા પઆાત વયરના િવવાથ�ઓ માટ�ની િશષ્ય �િિ (EBC Scholarship) 

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �. 

૨૫,૦૦૦થફ થછ� હ�્ સમવા સ્ા્ િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં છમ.  

- આ િવદાથ�થએ તકસ ્ાાટ ાન એાડ રત્ાસભ્્ાસ ્વમશ મ્પવમલ� હ�વ� જ�ાએ. 

- આ િવદાથ�એ છમલલફ પર�કા્ાસ ૬૦%થફ વ� ુેુ્  મ્પવમલા હ�વા જ�ાએ. 

- આ િવદાથ�થનમ િશષ્ય �િિ પમટ� સમ્્મ વર�લફ  ટટશુન ત�નફ ર્્ જ પરસ ્પમ છમ. 



૫. િવપલાાય િવવાથ�ઓ માટ�ની િશષ્ય �િિ (Handicap Scholarship) 

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �. 

૨૪,૦૦૦થફ થછ� હ�્ સમવા સ્ા્ િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં છમ.  

- આ િવદાથ�થ ૨૫% �્ સમથફ વ� ુિવ્લાસાસા ધરાવસા હ�વ� જ�ાએ. 

- આ િવદાથ�એ છમલલફ પર�કા્ાસ ૪૦%થફ વ� ુેુ્  મ્પવમલા હ�વા જ�ાએ. 

- આ િવદાથ�થનમ િશષ્ય �િિ પમટ� વાિષ�્  �. ૩૦૦૦ ્પમ છમ. 

6.  ધાિમ પ લ�મુતી િશષ્ય �િિ (Minority Scholarship) 

- વારસ્ાસ વસસા ધાિ �્્  લ�ુ્ સફ ્�્ના ��ુઅલ્, �ખઅસફ, શફખ, �ન, પારસફ, રનમ �દુ ધ ર્ના 

િવદાથ�થનમ જ આ િશષ્ય �િિન� લાવ  ્પવા પાં છમ.  

- આ િવદાથ�એ છમલલફ પર�કા્ાસ ૫૦%થફ વ� ુેુ્  મ્પવમલા હ�વા જ�ાએ. 

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �. 

૨,૦૦,૦૦૦થફ થછ� હ�વફ જ�ાએ 

- આ િશષ્ય �િિન� લાવ લમવા િવદાથ�એ ON LINE ત� ર્ વરવાાુસ હ�્ છમ. 

૭.  અ�ુ�ૂનત �િતના િવવાથ�ઓ માટ�ની ફ�લ�શીપ (SC Felloship): 

- �િુનવસ�ટ�ના રાઅુનાસ્ િવવાા�્ાસ એ્.�તલ. �્ પફએચ.ડ�. ્રસા િવદાથ�થનમ વાિષ�્ ત�લ�શફપ 

�.૨૫,૦૦૦/- રનમ �. ૩૦,૦૦૦/- ્પવા પાં હ�્ છમ.  

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �.  

�. ૨,૫૦,૦૦૦થફ થછ� હ�વફ જ�ાએ.  

- આ િવદાથ�થ પાસમ ેજુરાસ સર્ારાુસ રા�ુ�ૂચસ �િસાુસ ્્ા્પં હ�યુસ જ�ર� છમ. 

૮. ુકીપાન �િતના િવવાથ�ઓ માટ�ની ફ�લ�શીપ (OBC Felloship): 

- �િુનવસ�ટ�ના રાઅુનાસ્ િવવાા�્ાસ એ્.�તલ. �્ પફએચ.ડ�. ્રસા િવદાથ�થનમ રાભુ મ્ વાિષ�્ 

ત�લ�શફપ �.૨૪,૦૦૦/- રનમ �. ૩૦,૦૦૦/- ્પવા પાં હ�્ છમ.  

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્ાર્ 

િવઅસાર્ાસ ્ાટ� �.૨૭,૦૦૦ રનમ શહ�ર� િવઅસાર ્ાટ� �. ૩૬,૦૦૦ �્ સમથફ થછ� હ�વફ જ�ાએ. 

- આ િવદાથ�થ પાસમ ેજુરાસ સર્ારાુસ સા્ા્્ રનમ શ ક�્્ ર�સમ પછાસ વારાુસ ્્ા્પં હ�યુસ 

જ�ર� છમ. 



૯. ેખુ્માં ી �વુા ુવાવલાુ ન ્��ના (MYSY): 

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �. 

૬,૦૦,૦૦૦ �્ સમથફ થછ� હ�્ સમવા સ્ા્ િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં છમ.  

- આ િવદાથ�એ ધ�ર્-૧૦ રથવા ધ�ર્-૧૨ પછ�ના �ડપલ�્ા રથવા અનાસ્ ્કાના રત્ાસભ્� 

્ાટ� ેજુરાસ ્ાધ્િ્્  રનમ  ઉચિર ્ાધ્િ્્ િશક્ બ�ડર, ાાસધફનાર રથવા રા્ ્ાા્ 

બ�ડરનફ ેજુરાસ્ાસથફ સબસિધસ પર�કા્ાસ ૮૦% �્ સમથફ વ� ુથવરથલ પરસમાટાાલ મ્પવમલા 

હ�વા જ�ાએ. 

- આ િશષ્ય �િિ અનાસ્ કકાનાસ િવદાથ�થનમ ્પમ છમ.  

- અવ-િનવરર રત્ાસભ્ ્ાટ� િશષ્ય �િિ પમટ�  વાિષ�્  ટટશુન ત�ના ૫૦% ર્્ રથવા �. ૫૦,૦૦૦ સમ 

બમ પ ્� � થ�સ હ�્ સમ ર્્ ્પમ છમ.  

- આ િશષ્ય �િિન� લાવ લમવા િવદાથ�એ ON LINE ત� ર્ વરવાાુસ હ�્ છમ. 

�િુનવસ�ટ� દારા મળતી સહા્: 

૧૦. �િુનવસ�ટ� સાલફ ફાાનાાસ િશષ્ય �િિ: 

- િવદાથ�ના ્ાસા-િપસા/વાલફનફ આવ્ સથા બધા સાધન� ્પ�નમ �ુસ�ુસબનફ વાિષ�્  આવ્ ્પ� �.  

૧,૫૦,૦૦૦થફ થછ� હ�્ સમવા સ્ા્ િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં છમ.  

- �િુનવસ�ટ� સસચા�લસ રાઅુનાસ્ િવવાા�્ાસ અવ-િનવરર (Self Finance) રત્ાસભ્્ાસ ્વમશ 

મ્પવમલ હ�વ� જ�ાએ.  

ન�ધ: � િવદાથ�એ રા�ુ�ૂચસ �િસ, રા�ુ�ૂચસ જન�િસ, બકફપસચ �િસ, આિથ�્ ર�સમ 

પછાસ વાર, િવ્લાસા િવદાથ�થ ્ાટ� ્પસફ �્ રા્ િશષ્ય �િિ ્ાટ� ત� ર્ વર�લ હ�્ 

સમવા િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિન� લાવ ્પસ� નથફ. 

૧૧. વયર ૩  ના ૪ ના પમરનાર�ઓ સાતાન�ના ટટશુન ફ� માટ� ની સહા્.: 

- � િવદાથ�ના ્ાસા/િપસા �િુનવસ�ટ�ના વાર ૩ રનમ ૪ ના ્ ર્ચાર� સર� �્ તરજ બ�વસા હ�્ , 

રનમ સમ્ના સસસાન�નમ ્ાાટ ાન એાડ રત્ાસભ્્ાસ ્વમશ મ્પવમલ� હ�્ સમ્નમ િશષ્ય �િિ પમટ� 

ટટશુન ત�નફ ર્્ પરસ આપવા્ાસ આવમ છમ. 

 



�િુનવસ�ટ�ના દાતાઓ તરફથી મળતી સહા્: 

૧૨. શી રિતલાલ વલલલ્ દ�શી પર�વાર તરફથી મળતી િશષ્ય �િિ. (ફકત ુા્�-સા્ાસ 

િવલાય માટ�): 

- શફ રિસલાલ વલલવ્ દ�શફ પર�વાર સરતથફ ્પમલ દાનનફ ર્્ના ન્ાજ્ાસથફ તકસ બા્�-

સા્ાસ િવવાા્ાસ રત્ાસ ્રસા િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં હ�્ છમ. 

- આ િશષ્ય �િિ તકસ થફ્ર� પર�કા્ાસ સાથફ વ� ુેુ્  મ્પવનાર ૨ ્ફિવ્સ રનમ ૨ તાાનલ એ્ 

�ુલ ૪ િવદાથ�થનમ વાિષ�્ �. ૩,૬૦૦/- આપવા્ાસ આવમ છમ.  

૧૩. ડૉ. તારા ાુન એન. પટ�લ તરફથી મળતી િશષ્ય �િિ. (ફકત સમા�શાા િવલાય માટ�): 

- ડૉ. સારાબમન એન. પટ�લ સરતથફ ્પમલ દાનનફ ર્્ના ન્ાજ્ાસથફ તકસ સ્ાજશાા િવવાા્ાસ 

રત્ાસ ્રસા િવદાથ�થનમ આ િશષ્ય �િિ ્પવા પાં હ�્ છમ. 

- આ િશષ્ય �િિ તકસ થફ્ર� પર�કા્ાસ સાથફ વ� ુેુ્  મ્પવનાર ૧ ્ફિવ્સ, ૧ તાાનલ રનમ ૧ 

એ્.�તલ. એ્ �ુલ ૩ િવદાથ�થનમ વાિષ�્ �. ૩,૬૦૦/- આપવા્ાસ આવમ છમ. 

  ન�ધ: � તા િવવાથ�/િવવાથ�નીના વ ર દર ્ાન એપ � િશષ્ય �િિન� લાલ મળવા 

પાં હ�્ આા. તા એપ સાથા ાુ િશષ્ય �િિ માળવી શપત�/શપતી નથી.  
 

રલાર 

 

********************************************************************************  


