తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి
శ్రీ వేేంకటేశ్వర వేద పథఠశథలలు: (1) వేద విజ్ఞాన పీఠేం, ధరమగిర,ి తిరుమల (2) కీసరగుటట ,
(3) చిలుకూరు (4) ఐ.భీమవరేం (5) విజ్యనగరేం (6) నల్గేండ (7) కోటపపక ేండ మరియు
(8) నాగలాపురేంలకు

పరవేశ్ పరకటన 2019-20
శ్రీ వేంకటేశ్వర వద పాఠశాలలు, వద విజ్ఞాన పీఠేం, ధరమగిర,ి తిరుమల, కీసరగుటట , చిలుకూరు ,
ఐ.భీమవరేం, విజ్యనగరేం, నల్గేండ కోటప్పక ేండ మరియు నాగలాప్ురేంల నేందు బో ధేంప్బడు ఈ క్ీేంద
కోరుులలో ప్రవశ్ేం క రకు వైదక సాేంప్రదాయ ప్దద తి ప్రకారేం ఉప్నయనమైన, నిరిదష్ట వయసుు, విదాారహతలుగల
బాలుర నుేండి దరఖాసుులు కోరబడుచుననవి. క్ీేంద నమూనాలో ప్ూరిు చేసిన దరఖాసుులను, ప్ుటటటన తేద,
విదాారహతలు ఋజువు చేసే దురవ ప్తరేం నకళ్ళను, సవేంత చిరునామా గల పో సుట కారుును జ్త ప్రచి క్ీేంద
తెలుప్బడిన ఆయా చిరునామాలకు 31-05-2019 లోప్ుగా చేరునటల
ు ప్ేంప్వలెను. పై తెలిపిన ఆఖరు తేద
తరువాత వచిిన

దరఖాసుులు సీవకరిేంచబడవు.

సాేంప్రదాయప్దద తిలో

శిక్షణ

ఇవవబడి

ఈ

కోరుుల

అధాయనకాలేంలో భోజ్నేం, వసతి మొదలగు సౌకరాములు ఉచితముగా కలిపేంచబడుతాయి. ఒక ొకొ వద
విదాారిిక్ మూడు లక్షల రూపాయలు మరియు ఒక ొకొ ప్రబేంధ

ఆగమ

సామరు విదాారిిక్ ఒక లక్ష

రూపాయలు చొప్ుపన బాాేంకు లో డిపాజిట్ చేసి వారు తమ కోరుును విజ్యవేంతేంగా ప్ూరిు చేసిన పిదప్
పారితోషికముగా వారికోసేం వసిన డిపాజిట్ మరియు దానిక్ బాాేంకు నుేండి లభేంచు వడడు రేంటటని కలిపి
మొతు మును విదాారిిక్ చెలిుేంచబడుత ేంద. అభ్ారుిలు సవేంత ఖరుిలతో వారత

మౌఖిక ప్రీక్షలకు హాజ్రు

కావలెను. ప్రవశ్ేం విష్యేంలో యాజ్మానాేంవారిదే అేంతిమ నిరణయము. ఆఖరు తేదీని పొ డిగిేంచుటకు మరియు
ప్రవశ్ ప్రకటనను రదుదప్రుచటకు యాజ్మానాేంకు సరవహకుొలు కలవు.ఇతర వివరములకు మరియు అభ్ారిన
ప్తరము నమూన క రకు తితిదే వారి వబ్ సైట్ : www.tirumala.org / www.tirupati.org చిరునామాను
చూడవచుిను.
కీ.సేం.

విభాగముల వివరములు

కథలపరిమితి

దరఖాసతు పేంపవలసిన

అరహత

చిరునామా

ఎస్.వి. వేద విజ్ఞాన పీఠేం, ధరమగిర,ి తిరుమల

I
a.ఋగవవదేం (శాకల శాఖ)

01-07-2007 –

b. శుకు యజురవవదేం – (కాణవశాఖ)

30-06-2009

c.కృష్ణ యజురవవదేం –(తెైతిురీయశాఖ)

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 5 వ

d.సామవదేం – (కౌథుమ శాఖ)

12 సేం.

e.సామవదేం – (జ్ైమినీయ శాఖ)

తరగతి విదాారహతలు కలిగి
ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము
ఉప్నయనేం

a. కృష్ణ యజురవవదేం –
(మైతయ
ర నీయశాఖ)
b. అథరవణ వదేం – (శౌనక శాఖ)

7 సేం.

మదా

అయివుేండాలి.

వైదక
ప్రకారేం

పిరనిుప్ల్,
ఎస్.వి. వద విజ్ఞాన పీఠేం,
ధరమగిరి, తిరుమల
Cell.No.9908933304
Ph.No.0877-2263081

a.దవా ప్రబేందము

01-07-2005 –

b.వైఖానసాగమము

30-06-2007

c.పాేంచరాతార ఆగమేం

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 7 వ ఎస్.వి. వద విజ్ఞాన పీఠేం,

d.చాటాటడ శ్రీవైష్ణవ ఆగమేం

తరగతి విదాారహతలు కలిగి ధరమగిరి, తిరుమల

e.శైవాగమేం

ఉేండాలి.

f.తేంతరసార ఆగమేం

8 సేం.

g.ఋగవవద సామరు ేం (అసవలాయన)
h.శుకు యజురవవద సామరు ేం

సేంప్రదాయము

మదా పిరనిుప్ల్,

వైదక Cell.No.9908933304
ప్రకారేం Ph.No.0877-2263081

ఉప్నయనేం
అయివుేండాలి.

(పారసొర)
i. కృష్ణ యజురవవద సామరు ేం
(ఆప్సు ేంబ)
j. వైఖానస సామరు ేం
II

ఎస్.వి. సేంసకృత వేద పథఠశథల, కీసరగుటట
a.కృష్ణ యజురవవదేం –

01-07-2007 –

(తెైతిురీయశాఖ)

30-06-2009

మదా

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 5 వ
12 సేం.

తరగతి విదాారహతలు కలిగి
ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

వైదక
ప్రకారేం పిరనిుప్ల్,

ఉప్నయనేం

ఎస్.వి. వదసేంసొృత

అయివుేండాలి.

పాఠశాల, కీసరగుటట ,

b.ఆప్సు ేంబ పౌరోహితాము

01-07-2005 –

కీసర మేండలేం,

(సామరు ము)

30-06-2007 మదా

రేంగారడిు జిలాు -501301

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 7 వ

Cell.No.8790720410

c.శైవాగమము

తరగతి విదాారహతలు కలిగి
8 సేం.

ఉేండాలి. వైదక
సేంప్రదాయము ప్రకారేం
ఉప్నయనేం
అయివుేండాలి.

III

ఎస్.వి. వేదపథఠశథల, ఐ.భీమవరేం
a.ఋగవవదేం (శాకల శాఖ)
b.శుకు యజురవవదేం– (కాణవశాఖ)
c.కృష్ణ యజురవవదేం–(తెైతిురీయశాఖ)

01-07-2007 –
12 సేం.

మదా పిరనిుప్ల్,

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 5 వ ఎస్.వి. వదపాఠశాల,
తరగతి విదాారహతలు కలిగి ఐ.భీమవరేం-534235,

d.సామవదేం–(రాణాయనీయ శాఖ)
e.అథరవణ వదేం – (శౌనక శాఖ)

30-06-2009

7 సేం.

ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము
ఉప్నయనేం
అయివుేండాలి.

వైదక ఆక్వీడు మేండలేం,
ప్రకారేం ప్శిిమ గోదావరి
Cell.No.9848355906

IV

ఎస్.వి. వేదపథఠశథల, చిలుకూరు
a. కృష్ణ యజురవవదేం –

01-07-2007 –

(తెైతిురీయశాఖ)

30-06-2009

పిరనిుప్ల్,
మదా ఎస్.వి.

వదపాఠశాల,

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 5 వ చిలుకూరు
12 సేం.

తరగతి విదాారహతలు కలిగి మోయిేంబాద్
ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

పో సుట,
మేండలేం,

వైదక రేంగారడిు జిలాు -501504
ప్రకారేం Cell.No.8790720410

ఉప్నయనేం
అయివుేండాలి.
V

ఎస్.వి. వేదపథఠశథల, విజ్యనగరేం
a. సామవదేం – (కౌథుమ శాఖ)

01-07-2007 –

b. సామవదేం – (రాణాయనీయ

30-06-2009

శాఖ)

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 5 వ

c. సామవదేం – (జ్ైమినీయ శాఖ)

తరగతి విదాారహతలు కలిగి
12 సేం.

ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

మదా

వైదక
ప్రకారేం

ఉప్నయనేం

ఎస్.వి. వదపాఠశాల,
శ్రీమత రామాయణ
పారేంగణేం, రామనారాయణ
సారికా ధగగ ర
విజ్యనగరేం జిలాు 535004

అయివుేండాలి.
VI

పిరనిుప్ల్,

Cell.No.8790720460

ఎస్.వి. వేదపథఠశథల, నల్గేండ
a. కృష్ణ యజురవవదేం –

01-07-2007 –

(తెైతిురీయశాఖ)

30-06-2009

మదా

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 5 వ
12 సేం.

తరగతి విదాారహతలు కలిగి
ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

వైదక
ప్రకారేం

ఉప్నయనేం

పిరనిుప్ల్,

అయివుేండాలి.

ఎస్.వి. వదపాఠశాల,

b. ఆప్సు ేంబ పౌరోహితాేం

01-07-2005 –

ఎ.యేం.ఆర్,ఎస్.ఎల్.బి.సి.

(సామరు ము)

30-06-2007
8 సేం.

మదా కాాేంప్స్, పానగల్,

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 7 వ రామగిరి, నల్గేండ జిలాు -

c. బో దయన పౌరోహితాేం

తరగతి విదాారహతలు కలిగి 508002

(సామరు ము)

ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

d. శైవాగమము

ఉప్నయనేం

d. పాేంచరాతారగమము

అయివుేండాలి.

e. దవా ప్రబేందము

వైదక Cell.No.9866862395
ప్రకారేం

VII

ఎస్.వి. వేదపథఠశథల, కోటపపక ేండ
a. కృష్ణ యజురవవదేం –

01-07-2007 –

(తెైతిురీయశాఖ)

30-06-2009

మదా

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 5 వ
12 సేం.

తరగతి విదాారహతలు కలిగి పిరనిుప్ల్,
ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

వైదక ఎస్.వి. వదపాఠశాల,
ప్రకారేం కోటప్పక ేండ, via

ఉప్నయనేం

సత కూరు, గురవాయ

అయివుేండాలి.

పాలెేం పో సుట, నరసారావు

b. ఆప్సు ేంబ పౌరోహితాేం

01-07-2005 –

పేట (మేండలేం),

(సామరు ము)

30-06-2007

మదా గుేంటూరు జిలాు -

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 7 వ 522540
తరగతి విదాారహతలు కలిగి Ph.No.9000527367

c. శైవాగమము
8 సేం.

ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

వైదక
ప్రకారేం

ఉప్నయనేం
అయివుేండాలి.
VIII

ఎస్.వి. వేదపథఠశథల, నాగలాపురేం
a. కృష్ణ యజురవవదేం –

01-07-2007 –

(తెైతిురీయశాఖ)

30-06-2009

మదా

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 5 వ
12 సేం.

తరగతి విదాారహతలు కలిగి
ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

వైదక
ప్రకారేం

ఉప్నయనేం

ఎస్.వి. వద విజ్ఞాన పీఠేం,
ధరమగిరి, తిరుమల
Cell.No.9908933304
Ph.No.0877-2263081

అయివుేండాలి.
b.వైఖానసాగమము

పిరనిుప్ల్,

01-07-2005 –
30-06-2007

మదా

జ్నిమేంచి ఉేండాలి 7 వ
తరగతి విదాారహతలు కలిగి
8 సేం.

ఉేండాలి.
సేంప్రదాయము

వైదక
ప్రకారేం

ఉప్నయనేం
అయివుేండాలి.

సేంయుకు కథరయనిరవహణాధికథరి

