
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
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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 09-01-2020] Year: 2020-  
1. □ ভগবদ্গগীতত- ঐততহ্যগত ও আধধুতনিক দদৃতষ্টিককতণ  (শতনিবতর ও রতববতর, অপরতহ ৩.১৫ থথেকক ৫.৪৫টত) (দুই বছর, সপতকহ দুই তদনি, বছকর ৩০০০ টতকত)

2. □ ভতরতগীয় আধধততত্মিক ঐততকহ্যর সতরসসংকক্ষেপ  (শতনিবতর ও রতববতর, অপরতহ ৩.১৫ থথেকক ৫.৪৫টত) (দুই বছর, সপতকহ দুই তদনি, বছকর ৩০০০ টতকত)

3. □ শগীশগীরতমকদৃষ কথেতমদৃত ও থসতততবলগী (রতববতর, অপরতহ ১টত থথেকক ৩টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

4. □ পততঞ্জল থযতগসসূত ও সতমগী তবকবকতনিকন্দের রতজকযতগ (ককবলধ ও সমততধ পতদ) (প্রতত রতববতর পসূবরতহ ৯.১৫ থথেকক ১১.৪৫) (দুই বছর, বছকর ১৫০০ টতকত)

5. □ वययवहयररकसससकक त / Communicative Sanskrit (রতববতর পসূবরতহ ৯.০০ থথেকক অপরতহ ১২.৩০) (ছয় মতস, সপতকহ এক তদনি, ১০০০ টতকত)

6. □ শগী মত সতরদত  জগীবনিগী ও বতণগী–  (প্রতত থসতমবতর, অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

7. □  ततन   रयमययण कक झयसकक (   शशकय कय मयधयम: शहननन,  पतययक ससमवयर,  सययसकयल 5.30  7.00 ) – (  नस सयल,    सपयह मम एक शनन,    एक सयल मम 1500/- रपयय)
8. □ শগীমদতগবতম্ (মঙ্গলবতর, অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

9. □ কততত্তিরগীকয়তপতনিষদ  (মঙ্গলবতর, অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

10. □ থদববতণগী ও ভতক্তিপ্রসঙ্গ (সতমগী তবকবকতনিন্দে)  – তনিবরততচিত অসংশ (বধুধবতর অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

11. □ শগীশগীরতমকদৃষ লগীলতপ্রসঙ্গ ও শগীশগীচিণগী (বধুধবতর অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

12. □ Spiritual Heritage of India  (medium of instruction: English, Wednesday: 5.30 pm -7 pm) (2 years, Fees: Rs.1500/- per year)

13. □ তবকবকচিসূডতমতণ (তনিবরততচিত অসংশ) (বদৃহস্পততবতর অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

14. □ সতমগী তবকবকতনিকন্দের জগীবনিগী (শুক্রবতর, অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

15. □ রতমতয়ণ / মহতভতরত (শুক্রবতর, অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

16. □ থশ্বেততশ্বেতকরতপতনিষদ (শতনিবতর, অপরতহ ৫.৩০ থথেকক ৭টত) (দুই বছর, সপতকহ এক তদনি, বছকর ১৫০০ টতকত)

17. □ ভতরতগীয় শতসগীয় সঙ্গগীত  ধপদ – (প্রথেম পযরতয়) (এক বছর, প্রতত রতববতর, পসূবরতহ ৯টত থথেকক অপরতহ ৫টত, বছকর ৬০০০ টতকত, *শুধধুমতত পধুরুষকদর জন)

18. □ পতকখতয়তজ বতদনি (প্রথেম পযরতয়) ( দুই বছর, প্রতত রতববতর, পসূবরতহ ১১টত থথেকক অপরতহ ২টত, বছকর ৩০০০ টতকত, *শুধধুমতত পধুরুষকদর জন)

19. □ ককঠতপতনিষদ শতঙরভতষ– -সহ (*সতনি -- সতমগীজগীর বততড, কলকততত) (প্রতত রতববতর, অপরতহ ২.০০ থথেকক ৩.৩০) (দুই বছর, বছকর ১৫০০ টতকত)

20. □ সতমগী তবকবকতনিকন্দের 'কমরকযতগ' (*সতনি -- সতমগীজগীর বততড, কলকততত) (প্রতত রতববতর, অপরতহ ৪.০০ থথেকক ৫.৩০) (দুই বছর, বছকর ১৫০০ টতকত)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

mailto:vivekananda.university@gmail.com

