ি য় ছা ছা ী,
িতবােরর মত এবােরও (২০২১-২০২২ আিথক বেষ) পি মব সরকােরর ামী িবেবকান
মিরট কাম িম

লারিশপ ি েম আেবদন করার জন অনু েরাধ করা হে । এখনও যারা

আেবদন কেরািন, এখনই https://banglaruchchashiksha.wb.gov.in

পাটােল

SVMCM বাতাম িটেপ লগ কের আেবদন কেরা।
আেয়র উ সীমা
পািরবািরক আয় বছের ২,৫০,০০০টাকা বা তার কম হেত হেব (ব িত ম: কন া
সু িবধােভাগী এবং নন নট এম.িফল., নন- নট িপ.এইচ.িড. এবং নট এল এস িপ এইচ িড
ছা -ছা ীরা)
তথ আপেলাড কেরা
১। মাধ িমক বা সমতুল পরী ার মাকিশট
২। শষ বাড/ কাউি ল/ কেলজ/ িব িবদ ালয় পরী ার মাকিশট
৩। পািরবািরক আেয়র সংশাপ বা জেয়

িবিডও/ িবিডও ( ামীণ এলাকায়)/ এি িকউিটভ

অিফসার(িমউিনিসপ ািলিট)/ ডপুিট কিমশনার(কেপােরশন)/
দ (কন া

আেবদনকারীেদর

ে

প-এ গেজেটড অিফসার ারা

েযাজ নয়) হেত হেব

৪।বসবােসর সািটিফেকট িহেসেব আধার আই িড/ ভাটার আই িড/ রশন কাড/ সংি
কতৃপ

ারা

দ শংসাপ

৫।কাযকরী চালু একাউ
ান কিপ।
৬। ভিতর রিসদ

ন র এবং আই.এফ.এস. কাড সহ পাস বইেয়র

থম পাতার

লারিশেপর হার
কাস/ া াম

যাগ তার জন শষ

মািসক হার (টাকায়)

কায়ািলফাইং পরী ার ন র
উ

মাধ িমক

৬০%

১০০০

াতক র(কলা)

১০০০

াতক র(বািণজ )

১০০০

াতক র(িব ান)

১৫০০

াতক র(অন ান ইউিজিস

১৫০০

অনু েমািদত পশাদাির কাস)
াতেকা র র(কলা)

এসিভএমিসএেমস – এর

২০০০

াতেকা র র (বািণজ )

জন ৫৩%, ক-৩

২০০০

াতেকা র র (িব ান)

আেবদনকারীর জন ৪৫%

২৫০০

াতেকা র র ( পশাদাির

২৫০০

কাস)
নন- নট এম.িফল./ নন- নট

যথা েম ৫০০০ ও ৮০০০

িপ.এইচ.িড. এবং নট এল
এস িপ এইচ িড
াতক(ইি িনয়ািরং),

াতক: ৬০%

াতেকা র(ইি িনয়ািরং এবং

াতেকা র: রােজ র য

এ আই িস িট ই অনু েমািদত

কানও িব িবদ ালয় ও

পশাদাির কাস)

৫০০০

পি মবে এ আই িস িট ই
অনু েমািদত ই িটিটউট থেক
াতেক ৫৫%

পিলেটকিনক
াতক র ( মিডকাল িডি )

৬০%

১৫০০

৬০%

৫০০০ এবং ১৫০০ যথা েম

এবং িডে ামা কাস
হ লাইন: ১৮০০-১০২-৮০১৪। e-mail: helpdesk.svmcm-wb@gov.in
উ িশ া িবভাগ, পি মব সরকার

Dear Students,
Like every year, this year also (financial year 2021-2022), you are requested to apply for Swami
Vivekananda Merit cum Means Scholarship. Those who have not yet applied, please apply
immediately through https://banglaruchchashiksha.wb.gov.in portal. You have to click SVMCM
button in the said portal to log in.
Upper-limit of income
Family income shall not exceed Rs. 2,50,000/- per annum (Except: Kanyashree Applicant and NONNET M.PHIL., NON –NET Ph.D. & NET L.S. Ph.D. students)
UPLOAD DOCUMENTS
1. Marksheet of Madhyamik Examination or its equivalent
2. Marksheet of last Board/ Council/College/ University Examination
3. Income certificate of family by Joint BDO/ BDO (rural areas)/ Executive Officer
(Municipality)/ Deputy Commissioner (Corporation)/ Group-A Gazetted Officer (not
applicable for Kanyashree application)
4. Residential certificate as Aadhaar ID/ Voter ID/ Ration Card/ Certificate issued by concerned
authority
5. Scanned copy of Bank Passbook (first page) containing A/C No. and IFS Code.
6. Admission receipt
Rates of Scholarship
COURSE/PROGRAMME
HIGHER SECONDARY
UG(ARTS)
UG(COMMERCE)
UG(SCIENCE
UG (OTHER UGC APPROVED
PROFESSIONAL COURSES)
PG (ARTS)
PG(COMMERECE)
PG(SCIENCE)
PG (OTHER PROFESSIONAL
COURSES)
NON-NET M.PHIL./NON –NET
Ph.D. & NET L.S. Ph.D.
UG(ENGG.) & PG (ENGG &
OTHER
AICTE
APPROVED
PROFESSIONAL COURSES)
POLYTECHNIC
UG (MEDICAL-DEGREE) AND
DIPLOMA COURSES

ELIGIBILITY MARKS IN
LAST QUALIFYING
EXAMINATION
60%

SCHOLARSHIP RATE
PER MONTH(Rs.)

53% FOR SVMCM
45% FOR K3 APLICANTS

2000/2000/2500/
2500/-

UG: 60%
PG: 55% IN UG FROM ANY
UNIVERSITY
OR
AICTE
AFFILIATED INSTITUTION IN
WEST BENGAL

60%
60%

1000/1000/1000/1500/1500/-

5000/-&8000/RESPECTIVELY
5000/-

1500/5000/- AND 1500/RESPECTIVELY

Helpline: 1800-102-8014. e-mail: helpdesk.svmcm-wb@gov.in
Higher Education Department, Government of West Bengal

