
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute

(Deemed-to-be University as declared by Government of India under Section 3 of UGC Act, 1956)
PO Belur Math Dist Howrah West Bengal 711202 India

Phone : (033) 2654 9999: Fax: (033) 2654 4640, Email : vivekananda.university@gmail.com
Application Form for Enrolment in the Various Courses under the School of Indian Heritage

Name of the Course(s) you want to choose: (Please Tick “√”) [Classes begin on 20-01-2019] Year: 2019-  

For 2 years, two days per week & Fees: Rs.3000/- per year     (  দুই     বছর  ,   সপপ্তাহহ     দুই     দদিন  ,   বছহর     ৩০  ০০     টপ্তাকপ্তা  )  :

1. □ ভগবদ্গগীতপ্তা- ঐদতহ্যগত ও আধধুদনক দিদৃদষ্টিহকপ্তাণ  (শদনবপ্তার ও রদববপ্তার, অপরপ্তাহ ৩.৩০ থথেহক ৫.৪৫টপ্তা)

2. □ ভপ্তারতগীয় আধধপ্তাদত্মিক ঐদতহহ্যর সপ্তারসসংহক্ষেপ  (শদনবপ্তার ও রদববপ্তার, অপরপ্তাহ ৩.৩০ থথেহক ৫.৪৫টপ্তা)

For 2 years, one day per week & Fees: Rs.1500/- per year   (  দুই বছর  ,   সপপ্তাহহ এক দদিন  ,   বছহর ১৫০০ টপ্তাকপ্তা  ):

3. □ শগীশগীরপ্তামকদৃষ কথেপ্তামদৃত (রদববপ্তার, অপরপ্তাহ ১টপ্তা থথেহক ৩টপ্তা)

4. □ পপ্তাতঞ্জল থযপ্তাগসসূত্র ও সপ্তামগী দবহবকপ্তানহন্দের রপ্তাজহযপ্তাগ (দবভসূদত ও ককবলধ পপ্তাদি) (রদববপ্তার পসূবরপ্তাহ ৯.১৫ থথেহক ১১.৪৫)  – শুধধুমপ্তাত্র দদ্বিতগীয় বহররর জন্য   

5. □ শগী মপ্তা সপ্তারদিপ্তা  জগীবনগী ও বপ্তাণগী–  (প্রদত থসপ্তামবপ্তার, অপরপ্তাহ ৫.৩০ থথেহক ৭টপ্তা)

6. □ 'দতন রপ্তামপ্তায়ণ কগী ঝপ্তাঝাঁকগী' (বপ্তাদল্মিকগী, তধুলসগীদিপ্তাস, অধধপ্তাত্মি) /  ततन   ररमरयण कक झरझकक (   शशकर कर मरधयम: शहननन,  पतययक ससमवरर,  सरयझकरल 5.30  7.00 )–

7. □ কতদত্তিরগীহয়প্তাপদনরদ  (মঙ্গলবপ্তার, অপরপ্তাহ ৫.৩০ থথেহক ৭টপ্তা)

8. □ থদিববপ্তাণগী ও ভদক্তিপ্রসঙ্গ (সপ্তামগী দবহবকপ্তানন্দে)  – দনবরপ্তাদচিত অসংশ (বধুধবপ্তার অপরপ্তাহ ৫.১৫ থথেহক ৭টপ্তা)

9. □ শগীশগীরপ্তামকদৃষ লগীলপ্তাপ্রসঙ্গ ও শগীশগীচিণগী (বধুধবপ্তার অপরপ্তাহ ৫.৩০ থথেহক ৭টপ্তা)

10. □ Spiritual Heritage of India  (medium of instruction: English, Wednesday: 5.30 pm -7 pm)

11. □ দবহবকচিসূডপ্তামদণ (দনবরপ্তাদচিত অসংশ) (বদৃহস্পদতবপ্তার অপরপ্তাহ ৫.৩০ থথেহক ৭টপ্তা)  – শুধধুমপ্তাত্র দদ্বিতগীয় বহররর জন্য

12. □ সপ্তামগী দবহবকপ্তানহন্দের জগীবনগী (শুক্রবপ্তার, অপরপ্তাহ ৫.৩০ থথেহক ৭টপ্তা)

13. □ রপ্তামপ্তায়ণ / মহপ্তাভপ্তারত (শুক্রবপ্তার, অপরপ্তাহ ৫.৩০ থথেহক ৭টপ্তা)

14. □ মধুণহকপ্তাপদনরদ ও মপ্তাণধুহকধপ্তাপদনরদ (শদনবপ্তার, অপরপ্তাহ ৫.৩০ থথেহক ৭টপ্তা)

For 1 year, one day per week & Fee Rs.1500/-   (  এক বছর  ,   সপপ্তাহহ এক দদিন  ,   ১৫০০ টপ্তাকপ্তা  ): 

15. □ শগীমদপ্তাগবতম (মঙ্গলবপ্তার, অপরপ্তাহ ৫.৩০ থথেহক ৭টপ্তা)

For 6 Months, one day per week & Fee Rs.1000/-     (  ছয় মপ্তাস  ,   সপপ্তাহহ এক দদিন  ,   ১০০০ টপ্তাকপ্তা  ):

16. □ বধপ্তাবহপ্তাদরক সসংসদৃত / Communicative Sanskrit (রদববপ্তার পসূবরপ্তাহ ৯.০০ থথেহক অপরপ্তাহ ১২.৩০)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Name (in BLOCK letters)____________________________________________________

2. Gender: Male / Female. Marital Status: Married / Unmarried. Nationality: Indian / Others

3. Date of birth: ________________________

4. Father's / Husband's Name: _________________________________________________

5. Permanent Address: 

6. Address for Communication: 

7. Contact Phone Nos.: Residence (landline)_________________ Mobile: _______________

8.  E-mail ID (if any): _________________________________________________________

9. Educational Qualifications (please attach copies of relevant documents):
(Students who have given documents previously may not have to give those again)

10. Religion: _____________________

11. Whether belonging to SC/ST/OBC: Yes / No

12. Any other relevant information you wish to give:       
(whether previously attended any of the spiritual courses?)

Date:                                                                                            Full Signature of the candidate

Photograph

Formerly Ramakrishna Mission Vivekananda University

mailto:vivekananda.university@gmail.com

