
Admission Notification for SV Veda Vijnana Peethams of TTD for Academic Year
2022-23.

Eligibility & Qualificationss
 

కక.
సస.

 వభగమల వవరమల కలపరమత అరరత   దరఖసస పసపవలసన చరనమ

I. ఎస.వ.  వద వజజనపఠస, ధరరగర, తరమల

 

ఎ.  ఋగగదస (  శకల
శఖ)

బ.  శకకయజరగదస
– (కణగశఖ)

స.  కకషషయజరగదస
– (తతతసరయశఖ)

డ.  – సమవదస
(  కథమ శఖ)

ఇ.  – సమవదస
(  జతమనయ శఖ)

12

సస. 10-12 ససవతతరల
  వయస ఉసడల 5 వ

 తరగత    వదదరరతల కలగ
ఉసడల. వతదక

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

పకనతపల, ఎస.   వవద వజజన   పఠస, ధరరగర, తరమల

 

 

ఎ.  కకషషయజరగదస
– 
(మతతకయనయశఖ)

బ.   – అథరగణ వదస
(  శనక శఖ)

7 సస.

 ఎ.  దవద పకబసదమ

బ. వతఖనసగమమ

స.  పసచరతత
ఆగమస

డ.   చటట డ శవతషషవ
ఆగమస

ఇ. శతవగమస

8 సస. 12-14 ససవతతరల
  వయస ఉసడల 7 వ

 తరగత    వదదరరతల కలగ
ఉసడల. వతదక

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

పకనతపల, ఎస.   వవద వజజన   పఠస, ధరరగర, తరమల
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ఎఫ.  తసతకసర
ఆగమస

జ.   ఋగగద సరరసస
(అసగలయన)

హచ.  శకకయజరగద
 సరరసస (పరససర)

ఐ.  కకషషయజరగద
 సరరసస (ఆపసససబ)

జ.  వతఖనస సరరసస

II. ఎస.   వ ససససకత వదపఠశల, కసరగటట

 
ఎ.  కకషషయజరగదస
–  తతతసరయ శఖ

12

సస.

10-12 ససవతతరల
 వయస ఉసడల. 5 వ

 తరగత    వదదరరత కలగ
ఉసడల. వతదక

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల. పకనతపల, ఎస.వ.వదవజజనపఠస, కసరగటట

మడడల-   మలసజగర జలక   -501301

 

బ.  ఆపసససబ
 పరహతదమ

(సరరసమ)

స. శతవగమమ

8 సస.

12-14 ససవతతరల
 వయస ఉసడల. 7 వ

 తరగత    వదదరరత కలగ
ఉసడల. వతదక

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

III. ఎస.వ. వదపఠశల, ఐ. భమవరస
 ఎ.  ఋగగదస (  శకల

శఖ)

బ.   శకక యజరగదస
– (కణగశఖ)

స.  కకషషయజరగదస
– (తతతసరయశఖ)

12

సస.
10-12 ససవతతరల

 వయస ఉసడల. 5 వ
 తరగత   వదదరరతల కలగ
ఉసడల. వతదక

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

పకనతపల, ఎస. వ.   వదపఠశల, ఐ. భమవరస-
534235,  ఆకవడ మసడలస, పశడమగదవర
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డ.  – సమవదస
(  రణయనయ శఖ)

 
ఇ.   – అథరగణ వదస
(  శనక శఖ)

7 సస.

IV. ఎస.వ. వదపఠశల, వజయనగరస

 

ఎ.  – సమవదస
(కథమశఖ)

బ.  – సమవదస
(  రణయనయ శఖ)

స.  – సమవదస
(  జతమనయ శఖ)

డ. ఋగగదస – 
(  శకల శఖ)

12

సస.

10-12 ససవతతరల
 వయస ఉసడల. 5 వ

  తరగత వదదరరతల కలగ
ఉసడల. వతదక

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

పకనతపల, ఎస.వ. వదపఠశల,    శమత రమయణ 
పతసగణస,  రమనరయణ    సరక దగగర

 వజయనగరస జలక -535004

V. ఎస.వ. వదపఠశల, నలగసడ

 
ఎ.  కకషషయజరగదస
– (తతతసరయశఖ)

12

సస.

10-12 ససవతతరల
 వయస ఉసడల.  5 వ

  తరగత వదదరరతల కలగ
ఉసడల.  వతదక  

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

పకనతపల, ఎస.వ.వదపఠశల,  

ఎ.యస.ఆర.ఎస.ఎల.బ.స. కదసపస, పనగల,

రమగర,  నలగసడ జలక -508002, 

 బ.  ఆపసససబ
 పరహతదస

(సరరసమ)

స.  బదయన
 పరహతదస

(సరరసమ)

డ. శతవగమమ

డ. 

పసచరతతగమమ

8 సస. 12-14 ససవతతరల
 వయస ఉసడల. 7 వ

  తరగత వదదరరతల కలగ
ఉసడల.  వతదక  

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

File No.TTD-35021(88)/6/2019-SVIHVS SEC - TTD



ఇ. దవదపకబసదమ

VI. ఎస.వ.వదపఠశల, కటపపకసడ

 
ఎ.  కకషషయజరగదస
– (తతతసరయశఖ)

12

సస.

10-12 ససవతతరల
 వయస ఉసడల. 5 వ

 తరగత    వదదరరతల కలగ
ఉసడల. వతదక

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

పకనతపల,    శ వసకటశగర వద    వజజన పఠస,
కటపపకసడ,                          గరవయపలస

  (పసట ),  వయ సతలలర, నరసరవపట
(మస), గసటలర(జ) – 522601.

  Phs 9849195367. 

 

బ.  ఆపసససబ
 పరహతదస

(సరరసమ)

స. శతవగమమ

8 సస.

12-14 ససవతతరల
 వయస ఉసడల. 7 వ

  తరగత వదదరరతల కలగ
ఉసడల.  వతదక  

 ససపకదయమ పకకరస
 ఉపనయనస అయవసడల.

        

 

 

కరదనరగహణధకర
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