
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 01-04-2021] Year: 
2021-  

1. □ ভগব�ীতা- ঐিতহ�গত ও আধুিনক দিৃ�েকাণ  (শিনবার ও রিববার, অপরা �  ৩.১৫ �থেক ৫.৪৫টা) (দইু বছর, স�ােহ দইু িদন, বছের ৩০০০ টাকা) 
2. □ ভারতীয় আধ�াি�ক ঐিতেহ�র সারসংে�প  (শিনবার ও রিববার, অপরা �  ৩.১৫ �থেক ৫.৪৫টা) (দইু বছর, স�ােহ দইু িদন, বছের ৩০০০ টাকা) 
3. □ ��রামকৃ� কথামতৃ ও ��া�াবলী (রিববার, অপরা �  ১.১৫ টা �থেক ৩টা)  (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
4. □ পাত�ল �যাগসূ� ও �ামী িবেবকানে�র রাজেযাগ (সমািধ পাদ) (�িত রিববার পূব�া �  ৯.৩০ �থেক ১১.১৫) (এক বছর, বছের ১৫০০ টাকা) 
5. □ �यावहा�रकसं�कृत / Communicative Sanskrit (রিববার পূব�া �  ৯.০০ �থেক অপরা �  ১২.৩০) (ছয় মাস, স�ােহ এক িদন, ১০০০ টাকা) 
6. □ � মা সারদা – জীবনী ও বাণী (�িত �সামবার, অপরা �  ৫.৩০ �থেক ৭টা)  (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
7. □ तीन रामायण क� झांक� (�श�ा का मा�यम: �हि�द, ��येक सोमवार, सायंकाल 5.30 – 7.00 ) (दो साल,स�ताह म� एक �दन, एक साल म� 

1500/- �पये) 
8. □ �তি�রীেয়াপিনষ�  (ম�লবার, অপরা �  ৫.৩০ �থেক ৭টা)  (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
9. □ �ম�াগবত� (ম�লবার, অপরা �  ৫.৩০ �থেক ৭টা) (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
10. □ �দববাণী ও ভি��স� (�ামী িবেবকান�) – িনব�ািচত অংশ (বধুবার অপরা �  ৫.৩০ �থেক ৭টা) (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
11. □ ��রামকৃ� লীলা�স� ও ��চ�ী (বধুবার অপরা� ৫.৩০ �থেক ৭টা)  (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
12. □ Spiritual Heritage of India  (In English, Wednesday: 5.30 pm -7 pm) (2 years, Fees: Rs.1500/- per year) 
13. □ িবেবকচূড়ামিণ (িনব�ািচত অংশ)  (বহৃ�িতবার অপরা �  ৫.৩০ �থেক ৭টা) (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
14. □ �ামী িবেবকানে�র জীবনী ও বাণী (��বার, অপরা �  ৫.৩০ �থেক ৭টা)  (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
15. □ মহাভারত (��বার, অপরা �  ৫.৩০ �থেক ৭টা)  (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
16. □ ��তা�তেরাপিনষ� (শিনবার, অপরা �  ৫.৩০ �থেক ৭টা) (দইু বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 
17. □ �ামী িবেবকানে�র ভি�েযাগ (শিনবার, সায়া� ৮ �থেক ৯টা) (এক বছর, স�ােহ এক িদন, বছের ১৫০০ টাকা) 

18. □ Gospel of Sri Ramakrishna (Kathamrita) (In English, Sunday: 7.30 pm -9 pm, Online only) (2 years, Fees: Rs.1500/- per year) 
19. □ ভারতীয় শা�ীয় স�ীত – �পদ (�থম পয�ায়) (এক বছর, �িত রিববার, পূব�া �  ৯টা �থেক অপরা �  ৫টা, বছের ৬০০০ টাকা, *�ধুমা� পু�ষেদর জন�, 

Off-line only at Belur) 
20. □ পােখায়াজ বাদন (�থম পয�ায়) ( দইু বছর, �িত রিববার, পূব�া �  ১১টা �থেক অপরা �  ২টা, বছের ৩০০০ টাকা, *�ধুমা� পু�ষেদর জন�,  Off-line) 
21. □ �যাগাভ�াস (তাি�ক ও ব�বহািরক) (Certificate course in Yoga) (*�ান -- �ামীজীর বািড়, কলকাতা,  Off-line only) (�িত রিববার, ছয় মাস, 

পূব�া �  ১০টা �থেক অপরা �  ১টা এবং  অপরা �  ২টা �থেক ৫টা, ১২,০০০ টাকা) 
 

1. Mode of the Class: I opt for (Please Tick “√”) --       □ On-line Class          □ Off-line Class (In-person 
at Campus) 

2. Fees Paid: Rs.________________________ date ___________ 

3. Name (in BLOCK letters)____________________________________________________ 

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

5. Date of birth: ________________________ 

6. Father's Name: _________________________________________________ 

7. Mother’s Name: _________________________________________________ 

8. Husband's Name (if applicable): ___________________________________ 
 

9. Permanent Address:  
 
 

10. Address for Communication:  
 

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

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

13. Educational Qualifications (please attach copies of relevant documents): 
 
 

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

 
 
Date:                                                                                            Full Signature of the candidate 

mailto:vivekananda.university@gmail.com

