Vivekananda Research Centre
An ‘Off-Campus’ Centre of
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute
(Deemed-to-be-University as declared by Govt. of India u/s 3 of UGC Act, 1956)
Head Quartered at: Belur Math, Howrah, West Bengal

(Accredited by NAAC with the highest grade A++)
Address of ‘Off-Campus’ Centre:
Ramakrishna Mission Swami Vivekananda’s Ancestral House and Cultural Centre
105 Vivekananda Road, Kolkata - 700 006 , Ph: 033-22570213 / 26549999, rkmveri@gmail.com

Admission Notice
A. Certificate Course in Yoga (6 months)
 Minimum Eligibility: Higher Secondary (plus two) - Male candidates only
 Maximum Age: 50 yrs
 Class timings: Once a week (Sundays, 10 am – 1 pm lecture classes, 2 pm – 5 pm
practical classes)
 Course fees: Rs. 12000/- for whole course, payable at the time of admission
 Course duration: Six months, twice a year (January – June, July –December)
 Last date of application: 15 January 2020
 Classes start: Sunday 19, January 2020
 Admission offices: Swami Vivekananda Ancestral House (10 am – 5 pm),
RKMVERI Belur Math (10 am – 5 pm)

B. ‘Yoga for Healthy Living’
(A three months concise course on asanas, pranayama and yogic kriyas for
improvement of general health and lifestyle)
 Eligibility: Male candidates, no age limit
 Class timings: Any three days of the week (Monday – Saturday, between 2.00 pm –
6.00 pm )
◦ Students of Vivekananda Youth Forum, Language and Computer,
Communicative English & Computer Application can also attend
 Course fees: Rs. 5,000/- for whole course, payable at the time of admission.
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Admission Notice
1. Certifcate in Yoga (ছয় মমাস)


ননন্যূনতম যযমাগন্যূতমা: উচ্চ মমাধন্যূমমক (পমাস দদই) - যকবল পদরুষ পমাররর্থীরমা



বয়সসর্থীমমা – অননরর 50 বছর



দ ২ টমা
কমাসসর সময়: সপমাসহে একবমার (রমববমার, সকমাল 10 টমা - 1 টমা 1 পযরন্ত বককতমা কমাস, দদপর
- মবকমাল ৫ টমা যরসক শুরু কসর বন্যূবহেমামরক কমাস)



যকমাসর মফ: 12000 / - পদসরমা যকমাসসরর জনন্যূ, ভমতর র সময় পদমানসযমাগন্যূ



যকমাসসরর সময়কমাল: ছয় মমাস, বছসর দদ'বমার (জমানদয়মামর - জদন, জদলমাই-মডিসসম্বর)



আসবদসনর যশেষ তমামরখ: 15 জমানদয়মারর্থী, 2020



কমাস শুরু: রমববমার 19 জমানদয়মারর্থী, 2020



ভমতর অমফস: সমামর্থী মবসবকমানসন্দের পপতক ক বমামড, কলকমাতমা (সকমাল 10 টমা - 5 টমা),
RKMVERI যবলদড মঠ (সকমাল 10 টমা - 5 টমা)

2. মতন মমাসসর Yoga for Healthy Living (সমাধমারণ সমাসন্যূ ও জর্থীবনযমাতমার উন্নমতর জনন্যূ আসন,
পমাণমায়মাম ও যযমামগক মক্রিয়মার উপর মতন মমাসসর একমট সসংমক্ষিপ যকমাসর) আসন, পমাণমায়মাম ও মক্রিয়মা
মশেখদন সদস জর্থীবসনর জনন্যূ)


যযমাগন্যূতমা: পদরুষ পমাররর্থীরমা, বয়সসর সর্থীমমা যনই



শশণণর সময: সপপহহর শয শকপনও ণতন ণদন (শসপমবপর - শণনবপর, দদপদর ২.০০ শথহক সননপ 06.00 টপর
মহধন)
•

মবসবকমানন্দে যদব যফমারমাম, ভমাষমা ও কমম্পিউটমার, যযমাগমাসযমাগমনলক ইসংসরমজ ও কমম্পিউটমার
অন্যূমামপসকশেন এর মশেক্ষিমাররর্থীরমাও এসত অসংশে মনসত পমাসরন



যকমাসর মফ: পদসরমা যকমাসসরর জনন্যূ 5,000/- টমাকমা, ভমতর র সময় পদমানসযমাগন্যূ।

