
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;      Website: http://rkmvu.ac.in     Email: rkmveri@gmail.com

Application Form for Enrolment in the Various Courses under the School of Indian Heritage

Mode of the Class: Off-line Class (In-person at Campus). Classes begin on 05 January 2023.  

1. Name (in CAPITAL letters)__________________________________________________________

2. Gender: Male / Female. Marital Status: Married / Unmarried. 

3. Nationality: Indian / Others

4. Date of birth: _________________________________________________

5. Father's Name: _______________________________________________

6. Mother’s Name: _______________________________________________

7. Husband's Name (if applicable): ____________________________________________________

8. Permanent Address: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. Address for Communication (if it is different from the permanent address): 

_________________________________________________________________________________

10. Contact / Phone Nos.: Mobile _______________________    Emergency: ____________________

11.  E-mail ID(s) (if any): ______________________________________________________________

12. Educational Qualifications (please enclose copies of relevant documents : Higher Secondary or 

highest educational qualification): ____________________________________________________

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

________________________________________________________________________________

14.  Fees paid: Rs ___________________, Receipt Number:_________________ Date: __________
(Please enclose the copy of the money receipt)

                                                                                                    Full Signature of the candidate with date

 যে� যে��র্স�গুলি
তে� ভলি�� হতে� চা�ন যের্সগুলি
তে� পতে�� প���তে� “  √” (লি�ক্) লিচাহ্ণ লি�ন ।

Recent Passport size 
Photograph to be 

attached / uploaded

For Office Use Only
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Name of the Course(s) you want to choose: (Please Tick “√”)

(যে� যে��র্স�গুলি
তে� ভলি�� হতে� চা�ন যের্সগুলি
তে�  “√” (লি�ক্) লিচাহ্ণ লি�ন )

1)  □ মহ�ন���য়ণ উপলিনষদ্ (প্রলি� শলিনবা�� অপ��হ্ণ ৪.৪৫ যে(তে� ৫.৪৫, স্বা�ম+ আত্মলিপ্রয়�নন্দ) (দুই বাছ�, বাছতে� ১৫০০
����)

2)  □ যে�তেন�পলিনষদ্ (প্রলি� শলিনবা�� অপ��হ্ণ ৬�� যে(তে� ৭.৩০, স্বা�ম+ অলিমতে�শ�নন্দ) (এ� বাছ�, ১৫০০ ����)

3)  □ ভগবাদ্গ+��-  ঐলি�হ্যগ� ও আধুAলিন� �BলিCতে��ণ  (শলিনবা�� ও �লিবাবা��,  অপ��হ্ণ ৩.৩০ যে(তে� ৫.৪৫,  স্বা�ম+
লিশবাপDণ��নন্দ) (দুই বাছ�, র্সপ্তা�তেহ দুই লি�ন, বাছতে� ৩০০০ ����)

4)  □ ভ���+য় আধুG�লিত্ম� ঐলি�তেহ্য� র্স��র্সHতেIপ  (শলিনবা�� ও �লিবাবা��, অপ��হ্ণ ৫.৪৫ যে(তে� ৭��, স্বা�ম+ র্সমপ�ণ�নন্দ)
(দুই বাছ�, র্সপ্তা�তেহ দুই লি�ন, বাছতে� ৩০০০ ����)

5)  □ व्यावहारि
क-  संस्कृत / Communicative Sanskrit (প্রলি� �লিবাবা��, পDবা��হ্ণ ৯.০০ যে(তে� অপ��হ্ণ ১২.৩০, র্সHস্কৃB�
লিবাভ�গ) (ছয় ম�র্স,  ১০০০ ����)

6)  □ প��ঞ্জ
 যে��গর্সDত্র ও স্বা�ম+ লিবাতেবা��নতেন্দ� ��জতে��গ  (র্স�ধুন প��) (লিনবা��লিচা� অHশ) (প্রলি� �লিবাবা��,  পDবা��হ্ণ ৯.৩০
যে(তে� ১১.৩০, স্বা�ম+ ��তে
শ�নন্দ) (এ� বাছ�, ১৫০০ ����)

7)  □ যেc�ত্রম�
�,  র্সহস্রন�ম�বা
+  ও শ্রী+শ্রী+চাণ্ডী+  (প্রলি� �লিবাবা��,  অপ��হ্ণ ১২.৩০ যে(তে� ১.৪৫,  স্বা�ম+ লিশবাপDণ��নন্দ)  (এ�
বাছ�, বাছতে� ১৫০০ ����)

8) □ স্বা�ম+ লিবাতেবা��নতেন্দ� জ্ঞা�নতে��গ (প্রলি� �লিবাবা��, অপ��হ্ণ ২�� যে(তে� ৩.৩০, স্বা�ম+ অলিমতে�শ�নন্দ) (এ� বাছ�, ১৫০০
����)

9)  □ শ্রী+ ম� র্স����  জ+বান+ ও বা�ণ+–  (প্রলি� যের্স�মবা��, অপ��হ্ণ ৫.৩০ যে(তে� ৭��, স্বা�ম+ যে�বাত্বা�নন্দ) (দুই বাছ�, বাছতে�
১৫০০ ����)

10)  □ স্বা�ম+ লিবাতেবা��নতেন্দ� ভলিlতে��গ (প্রলি� মঙ্গ
বা��, অপ��হ্ণ ৫.৩০ যে(তে� ৭��, স্বা�ম+ শ�স্ত্রলিবা�G�নন্দ) (দুই বাছ�, বাছতে�
১৫০০ ����)

11)  □ শ্রী+মদ্ভা�গবা�ম্ / ��ম�য়ণ / পA��ণ (প্রলি� মঙ্গ
বা��, অপ��হ্ণ ৫.৪৫ যে(তে� ৭��, স্বা�ম+ র্সমপ�ণ�নন্দ) (দুই বাছ�, বাছতে�
১৫০০ ����)

12)  □ শ্রী+শ্রী+��ম�Bষ্ণ 
+
�প্রর্সঙ্গ (প্রলি� বাAধুবা��, অপ��হ্ণ ৫.৩০ যে(তে� ৭��,  স্বা�ম+ যে�বাত্বা�নন্দ) (দুই বাছ�, বাছতে� ১৫০০
����)

13)  □ লিবাতেবা�চাDড়া�মলিণ  (লিনবা��লিচা� অHশ) (প্রলি� বাBহস্পলি�বা�� অপ��হ্ণ ৫.৩০ যে(তে� ৭��,  স্বা�ম+ ��তে
শ�নন্দ) (এ� বাছ�,
১৫০০ ����)

14)  □ স্বা�ম+ লিবাতেবা��নতেন্দ� জ+বান+ ও বা�ণ+ (প্রলি� শুক্রবা��, অপ��হ্ণ ৫.৩০ যে(তে� ৭��, স্বা�ম+ যে�বাত্বা�নন্দ) (দুই বাছ�, বাছতে�
১৫০০ ����)

15)  □ ভ���+য় শ�স্ত্র+য় র্সঙ্গ+�  ধ্রুপ� – (প্র(ম প���য়) (এ� বাছ�, প্রলি� �লিবাবা��, পDবা��হ্ণ ১০�� যে(তে� অপ��হ্ণ ৪��, শ্রী+
ম�লিন�
�
 যে�) (এ� বাছ�, ৬০০০ ����, *বায়র্স র্স+ম�  ৩৫ বাছ�– , শুধুAম�ত্র পAরুষতে�� জন্য)

16) □ প�তেz�য়�জ বা��ন (প্র(ম প���য়) (প্রলি� �লিবাবা��, পDবা��হ্ণ ১০�� যে(তে� অপ��হ্ণ ২��, শ্রী+ �রুণ�ময় ��র্স ও শ্রী+ শঙ্ক�
ভট্টা�চা���)  (এ� বাছ�, ৩০০০ ����, *বায়র্স র্স+ম�  ৩৫ বাছ�– , শুধুAম�ত্র পAরুষতে�� জন্য)

17)  □ যে��গ�ভG�র্স (��লি}� ও বাGবাহ�লি��) (Certificate course in Yoga) (*স্থা�ন   --   লিনতেবালি��� ভবান  ,   স্বা�ম+জ+� পৈপ�B�
বা�লিড়া  ,    �
����  -  ৬  )  (প্রলি� �লিবাবা��,  পDবা��হ্ণ ৯.৩০ যে(তে� অপ��হ্ণ ১.৩০, শ্রী+ প্রশ�ন্ত র্স�মন্ত) (ছয় ম�র্স, ৬০০০ ����,
শুধুAম�ত্র পAরুষতে�� জন্য) 

            Date:                                                                                 Full Signature of the candidate


