
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math

Department of Sanskrit Studies, Admissions BA (Hons) 2019

List of Selected Candidates

Please Note:

1. The above 19 candidates are selected through written admission test, interview and 
viva-voce held on 22 June 2019, out of 96 eligible applications received, against the 
total number of sanctioned seats 25.

2. This in NOT a merit list. After selection of candidates based on their performance in 
written admission test, interview and viva-voce the list is arranged alphabetically

3. All the selected candidates are hereby instructed to take admissions on or before 30 June
2019 by paying the admission fee of Rs.1000/-. Candidates who fail to take admissions 
by 30 June 2019 will lose their seat to those in the waiting list. No entreaties will be 
beyond the last date.

SL NAME OF APPLICANTS CATEGORY

1 BASANTA CHANDRA OBC

2 BIKASH SARDAR SC

3 BISWARUP BEJ OBC

4 DEVANSHU ARJUN RAMAN SC

5 DINOBONDHU MALIK SC

6 KUNTAL MONDAL SC

7 MAINAK MONDAL GENERAL

8 MANISH KUMAR JHA GENERAL

9 PALASH CHAKRABORTY GENERAL

10 PUSPENDU BHUNIA GENERAL

11 RAJDIP GHOSH OBC

12 ROHON DAS SC

13 SAJAL KUMAR HALDAR SC

14 SAJAL KUMAR SANYAL OBC

15 SAMANWAY BANERJEE GENERAL

16 SANJIB GORAI OBC

17 SIDDHARTHA MANDAL GENERAL

18 SUDIP GHOSH OBC

19 TANMOY BISWAS SC



4. Those who take admissions will have to go through the following guidelines attached 
below.

5. All admitted students should report to the undersigned on 30 June 2019. Classes begin 
from 1 July 2019

6. Guardians of all the admitted candidates should meet the undersigned on 30 June 2019 
at 12.30 pm.

নবননবরর্বানচিত ছর্বাত্রদদের প্রনত ননদদেরশ

সসংসসদত নব এ (অনর্বাসর) প্রথমবরর – 2019

1 জজললাই 2019, সসলামবলার কলাস শুরু হবব। নবননবরলানচিত ছলাত্রবকে অনভিভিলাববকের সলাবথে 30.6.2019, রনববলার, সকেলাল ১১
টলার মবধধ্যে ননম্ননলনখিত দ্রবধ্যেলানদি ও ননথেপত্র সবমত চিবল আসবত হবব।

1. দিশম এববং দলাদিশ সশ্রেণণীর মমূল প্রগনতপত্র এববং প্রমলাণপত্র সহ তলাবদির প্রতধ্যেলানয়িত 

5 নট প্রনতনলনপ।

2. যলারলা দলাদিশ সশ্রেণণী 2019 র পমূববরই উতণীণর হবয়িবছ তলারলা মলাবঝে সয পলাঠধ্যেক্রম পবড়েবছ তলার প্রমলাণপবত্রর প্রতধ্যেলানয়িত 
প্রনতনলনপ।

3. SC/ST/OBC-এর সক্ষেবত্র তলার প্রমলাণপত্র এববং তলার প্রতধ্যেলানয়িত 5 নট প্রনতনলনপ।

4. শলারণীনরকে সজস্থতলা নবষবয়ি ডলাকলাবরর প্রমলাণপত্র।

5. সজল নলনভিবং সলানটরনফিবকেট এববং তলার প্রতধ্যেলানয়িত(attested) 3 নট প্রনতনলনপ।

6. চিলানরনত্রকে প্রমলাণপত্র (Character Certificate)।

7. প্রবতধ্যেকে ছলাত্রবকে অনভিভিলাববকের বলানষরকে (annual) ইনকেলাম সলানটরনফিবকেট আনবত হবব। (গলামলাঞ্চবলর জনধ্যে - 
নব.নড.ও) (শহরলাঞ্চবলর জনধ্যে - তহনসলদিলার / গধ্যেলাবজবটড অনফিসলার / ফিলারর কলাস মধ্যেলানজবস্ট্রেট)

8. ৫নট পলাসবপলাটর সলাইবজর সলাম্প্রনতকে ছনব।

9. অনভিভিলাববকের সলাক্ষেনরত ছলাত্রব বনতর নননদিরষ্ট আববদিনপত্র।

10. মশলানর সহ সবনডবং(bedding), থেলাললা-বলানট-গলাস, বলানল, ছলাতলা এববং ননতধ্যেপ্রবয়িলাজনণীয়ি দ্রবধ্যেলানদি বলানড়ে সথেবকে আনবত 
হবব।

11. সলাদিলা পলাঞলানব-২নট, সলাদিলা ধজনত-২নট, খিলাতলা, কেলম ইতধ্যেলানদি আনবত হবব।

12. নবশ্বনবদিধ্যেলালবয়ি ছলাত্রবদির সমলাবলাইল রলাখিলা এববং বধ্যেবহলার কেরলা ননবষধ।

13. সসনমরলার চিললাকেলালণীন বলানড়ে যলাওয়িলার অনজমনত সদিওয়িলা হয়ি নলা। সকেবল মলাত্র পজবজলার ছজনট, বড়েনদিবনর ছজনট এববং 
গণীবষ্মের ছজনটবত বলানড়ে যলাওয়িলা যলাবব।

14. নব এ পরণীক্ষেলায়ি আশলানজরূপ ফিল নলা কেরবল এম এ সত এখিলাবন পড়েলার সজবযলাগ পলাবব নলা।



Waiting List

Swami Japasiddhananda
Belur Math Monday, 24 June 2019

SL NAME OF APPLICANTS CATEGORY

1 SUBHAJIT PAL GENERAL

2 SOUMOJIT PAL GENERAL

3 SUDIPTA BARMAN SC

4 MINTU ROY SC
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