
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థా నములు, తిరుపతి 
శీ్ర వేేంకటేశ్వర వదే పథఠశథలలు: (1) కీసరగుటట , (2) చిలుకూరు  (3) ఐ.భీమవరేం (4) విజయనగరేం 

(5) నల్గ ేండ (6) కోటపపక ేండ మరియు (7) నాగలాపురేంలకు 

పరకటన  
  శ్ర ీ వేేంకటేశ్వర వేద పాఠశాలలో, కీసరగుటట , చిలుకూరు , ఐ.భీమవరేం, విజయనగరేం, నల్గ ేండ 
కోటప్పక ేండ మరియు నాగలాప్ురేంల నేందు విద్ాారుు లకు వివిధ కోరుులకుగాను  సేంభావన ప్దద తి యేందు 
బో ధిేంచుటకు అరుు ల ైన అధాాప్కులు క రకు వ ైద్ిక సాేంప్రద్ాయ ప్దద తి  ప్రకారేం దరఖాసుు లు కోరబడుచుననవి. 
క్ేీంద్ి నమూనాలో ప్ూరిు చేసిన దరఖాసుు లను, ప్ుటటటన తేద్ి,  విద్ాారుతలలు జువవు చేస  దుర వ ప్తలరేం నక్ళనను, 
జతల ప్రచి, పరా జెకుట  అధికారి, శ్ర ీ వేేంకటేశ్వర ఉననతల వేద విద్ాాధాయన సేంసు , శవవతల భవనేం, 
తి.తి.ద్ేవసాు నములు, Opp. to ఎస్.వి.విశ్వవిద్ాాలయేం, చితలతు రు రోడుు , తిరుప్తి-2, చిరునామాకు            
తేది.31-05-2019. లోప్ుగా చేరునటలు  ప్ేంప్వల ను. ప ై తెలిపిన ఆఖరు తేద్ి తలరువాతల వచిిన దరఖాసుు లు 
సవవకరిేంచబడవు. వసతి (ఖాళీ ఉననచ )ో మొదలగు సౌకరాములు ఉచితలముగా కలిపేంచబడుతాయి. 
అధాాప్కులు సవేంతల ఖరుిలతో ప్రీక్షలకు హాజరు కావల ను. ప్రవేశ్ేం విషయేంలో యాజమానాేంవారిద్ే అేంతిమ 
నిరణయము. ఆఖరు తేద్ీని పొ డిగిేంచుటకు మరియు ప్రవేశ్ ప్రకటనను రదుద ప్రుచటకు యాజమానామునకు 
సరవహకుులు కలవు. ఇతలర వివరములకు మరియు అభారున ప్తలరము నమూన క రకు తితిద్ే వారి  వ బ్ స ైట్ : 
www.tirumala.org / www.tirupati.org  చిరునామాను చూడవచుిను.  

పరభుత్వ ఉదయ ోగేంలో ఉననవథరు / పెనషన్ ప ేందుత్ునన పేండిత్ులు అనరుు లు. 

హ ేందూ మత్సుా లు మాత్రమ ేదరఖాసుు  చేయవలెను. 

వయసుు: ఈ ప్రకటన తేద్ీ నాటటక్ 18 సేంవతలురములు నిేండి 42 సేంవతలురములోప్ు ఉేండవల ను. 

ఎస్.వి. వదేసేంసకృత్ పథఠశథల, కీసరగుటట  

     

                                                         ఎస్.వి. వదేపథఠశథల, చిలుకూరు                  

1 కృషణ యువరవవదేం   2 
                    

                                          ఎస్.వి. వదేపథఠశథల, నల్గ ేండ 

1 శ ైవ ఆగమేం 1 

2 ఆప్సు ేంబ సాారుేం 1 

3 పాేంచరాతలర ఆగమేం 1 

4 సేంసుృతలేం 2 

ఎస్.వి. వదేపథఠశథల, ఐ.భీమవరేం  

క.ీసేంఖో. శథఖ పేరు  
నమోదు 
సేంఖో 

1 కృషణ యువరవవదేం  4 

2 శ ైవ ఆగమేం  4 

http://www.tirumala.org/
http://www.tirupati.org/


                        ఎస్.వి. వేదపథఠశథల, విజయనగరేం 

1 సేంసుృతలేం     1 
                   ఎస్.వి. వదేపథఠశథల, కోటపపక ేండ 

1 కృషణ యువరవవదేం  2 

2 శ ైవ ఆగమేం  1 
3 సoసుృతలేం 1 

 ఎస్.వి. వదేపథఠశథల, నాగలపురేం 
1 కృషణ  యువరవవదేం  1 

2 వ ైఖానస ఆగమేం  1 

అరుత్లు: 
వేదేం:  
ఏద్ెైనా గురిుేంప్ు పొ ేంద్ిన సేంసు  ద్ావరా కృషణ యువరవవదేం, శుకుయిెువరవవదేం జగవవదేం లో కమీాేంతలేం / 
ఘనాేంతలేం / సలక్షణ ఘనాేంతలేం గాని సామవేదేంలో ఛేంద్ో గాేం మరియు అధరవణవేదేంలో  సేంహితల 
ప్ూరిు ప్టాట  కలిగి ఉేండవల ను. 
ఆగమేం :   
ఏద్ెైనా  గురిుేంప్ు పొ ేంద్ిన సేంసు  ద్ావరా ప్రతిషాట ేంతలేం దృవీకరణ ప్తలరేం కలగి ఉేండవల ను 
పౌరోహ త్ోేం/స్థారుo:   
ఏద్ెైనా  గురిుేంప్ు పొ ేంద్ిన సేంసు  ద్ావరా షో డశ్ కరాoతలేం  దృవీకరణ ప్తలరేం కలగి ఉేండవల ను 
సేంసకృత్ేం:  శాసు రము నేందు మాసట ర్ డిగీ ీకలిగి ఉేండవల ను. 

సేంభావన: (వేద, ఆగమ, పౌరోహ త్ో  శథసు ర పేండతి్ులకు): 
న లకు రూ.22,000/- (ఇరువ ై రెేండు వేల రూపాయలు మాతలరమే) మరియు వసతి (ఖాళీ ఉనన 
యిెడల) కలిపేంచబడును. 
  
                సహాయ కథరోనిరవహణాధికథరి  
                                                   శ్ర ీవేేంకటేశ్వర ఉననతల వేద విధా అధాయన సేంసు   
 
 
 

 

1 కృషణ  యువరవవదేం 3 

2 జగవవదేం  1 

3 శుకు యువరవవదేం  1 

4 సామ వేదేం (రాణాయనీయ శాఖ) 1 

5 ఆథరవణ వేదేం  1 

6 సేంసుృతలేం 3 


