
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 __________] Year: 2021- 
1. □ ভগবদ্গ�তা�- ঐতিতাহ্যগতা ও আধু�তি�ক দৃ�তি�কোক�ণ  (শতি�ব�র ও রতিবব�র, অপর�হ্ণ ৩.১৫ থে#কোক ৫.৪৫টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, দুই তিদৃ�, বছকোর ৩০০০ টা�ক�)

2. □ ভ�রতা�য় আধু/�তি0ক ঐতিতাকোহ্যর স�রস1কো2প  (শতি�ব�র ও রতিবব�র, অপর�হ্ণ ৩.১৫ থে#কোক ৫.৪৫টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, দুই তিদৃ�, বছকোর ৩০০০ টা�ক�)

3. □ শ্রী�শ্রী�র�মক�ষ্ণ ক#�ম�তা ও থে6�ত্রা�বলী� (রতিবব�র, অপর�হ্ণ ১.১৫ টা� থে#কোক ৩টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

4. □ প�তাঞ্জলী থে;�গস<ত্রা ও স্বা�ম� তিবকোবক��কো>র র�জকো;�গ (সম�তিধু প�দৃ) (প্রতিতা রতিবব�র প<বA�হ্ণ ৯.৩০ থে#কোক ১১.১৫) (এক বছর, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

5. □ বৈবতিদৃক ও ভতিDপ<ণA মকোE�প�ঠ  ম�ণ্ডক উপতি�ষদৃ – (প্রতিতা রতিবব�র প<বA�হ্ণ ১০.৩০ থে#কোক ১২) (এক বছর, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

6. □  व्यावहारि�कसंस्कृत / Communicative Sanskrit (রতিবব�র প<বA�হ্ণ ৯.০০ থে#কোক অপর�হ্ণ ১২.৩০) (ছয় ম�স, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, ১০০০ টা�ক�)

7. □ শ্রী� ম� স�রদৃ�  জ�ব�� ও ব�ণ�–  (প্রতিতা থেস�মব�র, অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

8. □  तीन   �ामायण की झांकी (   शि�क्षा का माध्यम: हिहन्दि��,  प्रत्येक सोमवा�,  सायंकाल 5.30  7.00 ) – (  �ो साल,    सप्ताह में एक हि�न,    एक साल में 1500/- रुपये)

9. □ বৈতাতিbর�কোয়�পতি�ষদ্  (মঙ্গলীব�র, অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

10. □ শ্রী�মদ্ভা�গবতাম্ (মঙ্গলীব�র, অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

11. □ থেদৃবব�ণ� ও ভতিDপ্রসঙ্গ (স্বা�ম� তিবকোবক��>)  – তি�বA�তিgতা অ1শ (ব�ধুব�র অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

12. □ শ্রী�শ্রী�র�মক�ষ্ণ লী�লী�প্রসঙ্গ ও শ্রী�শ্রী�gণ্ড� (ব�ধুব�র অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

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

14. □ তিবকোবকg<ড়া�মতিণ (তি�বA�তিgতা অ1শ) (ব�,স্পতিতাব�র অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

15. □ স্বা�ম� তিবকোবক��কো>র জ�ব�� ও ব�ণ� (শুক্রব�র, অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

16. □ ম,�ভ�রতা (শুক্রব�র, অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

17. □ থেmতা�mতাকোর�পতি�ষদ্ (শতি�ব�র, অপর�হ্ণ ৫.৩০ থে#কোক ৭টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

18. □ স্বা�ম� তিবকোবক��কো>র ভতিDকো;�গ (শতি�ব�র, স�য়�হ্ন ৮ থে#কোক ৯টা�) (এক বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�)

19. □ Gospel of Sri Ramakrishna (Kathamrita) (In English, Sunday: 7.30 pm -9 pm, Online only) (2 years, Fees: Rs.1500/- per year)

20. □ ভ�রতা�য় শ�স্ত্রী�য় সঙ্গ�তা  ধ্রুপদৃ – (প্র#ম প;A�য়) (এক বছর, প্রতিতা রতিবব�র, প<বA�হ্ণ ৯টা� থে#কোক অপর�হ্ণ ৫টা�, বছকোর ৬০০০ টা�ক�, *শুধু�ম�ত্রা প�রুষকোদৃর জন্য, 
Off-line only at Belur)

21. □ প�কো}�য়�জ ব�দৃ� (প্র#ম প;A�য়) ( দুই বছর, প্রতিতা রতিবব�র, প<বA�হ্ণ ১১টা� থে#কোক অপর�হ্ণ ২টা�, বছকোর ৩০০০ টা�ক�, *শুধু�ম�ত্রা প�রুষকোদৃর জন্য, Off-line)

22. □ থে;�গ�ভ/�স (তা�তি~ক ও ব/ব,�তিরক) (Certificate course in Yoga) (*স্থা�� -- স্বা�ম�জ�র ব�তিড়া, কলীক�তা�, Off-line only) (প্রতিতা রতিবব�র, ছয় ম�স, 
প<বA�হ্ণ ১০টা� থে#কোক অপর�হ্ণ ১টা� এব1  অপর�হ্ণ ২টা� থে#কোক ৫টা�, ১২,০০০ টা�ক�)

23. □ ককোঠ�পতি�ষদ্ (শ�ঙ্কর-ভ�ষ্য)  (রতিবব�র, অপর�হ্ণ ২টা� থে#কোক ৩.৩০টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�) (*স্থা�� - স্বা�ম�জ�র ব�তিড়া, কলীক�তা�)

24. □ স্বা�ম� তিবকোবক��কো>র কমAকো;�গ  (রতিবব�র, অপর�হ্ণ ৪টা� থে#কোক ৫.৩০টা�) (দুই বছর, সপ্তা�কো, এক তিদৃ�, বছকোর ১৫০০ টা�ক�) (*স্থা�� - স্বা�ম�জ�র ব�তিড়া, 
কলীক�তা�)

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

Recent 
Passport size 
Photograph 

to be attached 
/ uploaded

mailto:vivekananda.university@gmail.com

