శ్రీ వేేంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయేం
తి.తి.ద్ే ప్ర ో త్యాహితము, విశ్వవిద్యాలయ అనుసేంద్యన ఆయోగము ద్యవరా పరిగణితము

అలిపిర-ి చంద్రగిరి భైపాస్ రోడ్డు, తిరుపతి - 517502

పరవేశ పరకటన – 2019-20
శాస్త్ర (ి బి.ఏ.) ఆచయరా(ప్.జి.) విశిష్ాాచయరా(యేం.ఫ్ల్.) మరియు విద్యావారిధి కోరసా(ప్హెచ్.డి) పోవేశ్ేం కొఱకు అరసుల ైన అభ్ారసుల నుేండి దరఖాసురలు
ఆహ్వవనేంచబడుచుననవి. నరణీత దరఖాసురపతోేం మరియు ప్ాోస్తపెకాస్ ను ఉచితేంగా రిజిస్టాాార్, శ్రీ వేేంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయేం, అలిప్ర-ి చేందోగిరి
భైప్ాస్ రోడుు, తిరసపతి - 517502 నుేండి లేద్య విశ్వవిద్యాలయ వెబ్ స్తపైట్ (www.svvedicuniversity.ac.in) నుేండి ప్ ేందవచుును. అడిిషను
ు
పోవేశ్ పరణక్ష ఆధయరేంగా జరసగుత్యయి. ఏ కోరసాల యేంద్ైననూ పోవేశ్ము కొరకు సేంసకృతభాష్ా పరిజా ఞనేం ఆవశ్ాకము. పూరిరచేస్త్న దరఖాసురల
స్తవవకరణకు ఆఖరస త్ేద్ిిః 10-6-2019 స్టాయేంతోేం 5.00 గేంటలవరకు
శాస్తిర ి(B.A)

అరహతలు (వయస్సు 17-22 స్)

వేదములలోకీమాేంతేం (1)ఋగవవదేం, (2)కృషీ యజురవవదేం, (3) శుకు యజురవవదేం
(కాణవ/మాధ్ాేంద్ిన) (4) అథరవవేద (శౌనక) మరియు (5)స్టామవేదేంలో
రహస్టాాేంతేం (కౌథుమ/జమి
ై నీయ/రాణయయనీయ)
ఆగమేంలో పోతిష్ాఠేంతేం (6) వెైఖానస,(7)ప్ాేంచరాతో మరియు (8)శైవ
ప్ౌరోహిత్యాలలో ష్ర డశ్ సేంస్టాకరాేంతేం (9)ఆశ్వలాయన (10)ఆపసర ేంబ (11)
వెైఖానస (అష్ాాదశ్ సేంస్టాకరాేంతేం) మరియు (12) ప్ారసకర
వేదభాషాేం (13) ఋగవవదేం (14)కృషీ యజురవవదేం (15)శుకు యజురవవదేం (కాణవ/
మాధ్ాేంద్ిన) (16)స్టామవేదేం మరియు (17) అథరవవేదభాషాములు
18. కలెేం (శౌీతేం)

సేంబేంధిత వేదేంలో మూలాేంత అధ్ాయనేం (సేంహిత + బాోహిణేం+ఆరణాకేం+
ఉపనషతత
ర లు)
సేంబేంధిత

ఆగమములో

బోహమ ితావాేంతము

యొకక

విజయవేంతమైన

యొకక

విజయవేంతమైన

అధ్ాయనేం
సేంబేంధిత

సూతోేంలో

ఉపనయానయేంతము

అధ్ాయనేం
సేంబేంధిత వేదములో మూలాేంత అధ్ాయనేం (సేంహిత + బాోహిణేం+
ఆరణాకేం+ ఉపనషతత
ర లు)
ఏద్ేన వేదేంలో మూలాేంత అధ్ాయనేం

19. మీమాేంస

ఏద్ేన వేదేంలో మూలాేంత అధ్ాయనేం

ఆచారయ( M.A)

అరహతలు (వయస్సు 20-25 స్)

వేదములలో ఘనయేంతేం (1) ఋగవవదేం (2) కృషీ యజురవవదేం, మరియు (3)

సేంబేంధిత వేదేంలో కీమాేంతేంలో ఉత్తర రీ త.

శుకు యజురవవదేం (కాణవ/మాధ్ాేంద్ిన)
4. స్టామవేదేంలో సలక్షణయేంతేం (కౌథుమ/జైమినీయ/ రాణయయనీయ)
5.అదరవవేదేంలో సలక్షణయేంతేం(శౌనక శాఖా)
ఆగమమేంలో(6)వెైఖానస (7)ప్ాేంచరాతో మరియు

స్టామవేదేంలో రహస్టాాేంత ఉత్తర రీ త
అదరవవేదేంలో పద్యేంతేం ఉత్తర రీ తల ైవుడయలి.

(8) శైవ

ప్ౌరోహితాేంలో (9)ఆశ్వలాయన (10)ఆపసర ేంబ (11)వెైఖానస మరియు
(12)ప్ారసకర

సేంబేంధిత ఆగమమేంలో పోతిష్ాఠేంత భాగేంలో ఉత్తర రీ త
సేంబేంధిత సూతోేంలో ష్ర డశ్ సేంస్టాకరాేంత భాగేంలో ఉత్తర రీ త, వెైఖానస
ప్ౌరోహితాేం కోరకు అష్ాాదశ్ సేంస్టాకరాేంత భాగేంలో ఉత్తర రీ త

వేద భాషాములో 13) ఋగవవదేం (14) కృషీ యజురవవదేం
(15)శుకు యజురవవదేం(కాణవ/ మాధ్ాేంద్ిన) (16)స్టామవేదేం మరియు

సేంబేంధిత వేద భాషాేంలో శాస్త్ర ి లేద్య వేదభాషాములో తతామాన కోరసాలయేందు
ఉత్తర రీ త

(17)అథరవవేదేం భాషాములు
(18) మీమాేంస

గురిరేంపు ప్ ేంద్ిన విశ్వవిద్యాలయేం/ సేంసు నుేండి
శాస్త్ర /
ి మీమాేంసశాసర మ
ి ునేందు తతామాన కోరసాలయేందు ఉత్తర రీ త

విశిష్ాాచారయ (M.Phil)
వేద, వేదభాషా, ప్ౌరోహితా, ఆగమ మరియు మీమాేంస

అరహతలు (వయస్సు22 స్ం. పైగా)
ఆచయరా/యేం.ఏ/ గురిరేంపు ప్ ేంద్ిన విశ్వవిద్యాలయేం/సేంసు నుేండి కనీసేం
55% మారసకలత్ో ఉత్తర రీ త

విద్ాయవారిధి (Ph.D)

అరహతలు (వయస్సు 22స్ం. పైగా)

వేద, వేదభాషా, ప్ౌరోహితా, ఆగమ మరియు మీమాేంస

వేద

విశ్వవిద్యాలయేం

లో

భోధిేంపబడుచునన

ఏద్ేన

ప్ాఠ్ాేంశ్ేంలో

గురిరేంపుప్ ేంద్ిన విశ్వవిద్యాలయేం నుేండి కనీసేం 55% మారసకలత్ో ప్.జి.
కోరసాలో ఉత్తర రీ త

డిపో ల మా

అరహతలు ( కనీస్ వయఃపరిమితి 16 స్ం.)

ఋగవవదేం, కృషీ యజురవవదేం, శుకు యజురవవదేం,స్టామవేదేం, అథరవవేదేం

ఏద్ేన వేద శాఖ నేందు సేంహిత్యేంత అధ్ాయనేం

పి.జి. డిపో ల మా

అరహతలు (కనీస్ వయఃపరిమితి 20 స్ం.)

కృషీ యజురవవద్ీయ లక్షణశాసర ేంి

కృష్ణయజురవేద్మునంద్స శాస్త్ర ి లేక కరమాంత అధ్యయనం

ప్ౌరోహితాేం

శాస్త్ర ి లేక ష్ల డ్శ స్ంస్ాారాంత అధ్యయనం

వేద్యేంగేం

ఏద్ేని వేద్ శాఖ నంద్స మూలాంత అధ్యయనం

స్టౌకరాాలు/ప్ర ో త్యాహకాలుిః విశ్వవిద్యాలయమునేందు రగుాలర్ గా విద్యాభాాసేం చేయు శాస్త్ర ,ి ఆచయరా, విశిష్ాాచయరా, విద్యావారిధి విద్యారసులకు ఉచిత
వసతి, భోజనేం, వసర మ
ి ులు మరియు ఒకొకకక విద్యారిుకి నగదు ప్ర ో త్యాహకాలు ఇవవబడును. ఇేంకనూ వివరాలకై ప్ాోస్తపెకాస్ చూడవచుును.
దూరవాణి- 08772264651,
షరాిః విద్యారసుల పోవేశ్ పరణక్షలు మరియు పోవేశ్ముల విషయమై ఎటువేంటి సమాచయరేం లేకుేండయ నలుపుదల చేయుటకు ఏ విధ్మైన నరీయేం
త్తసుకొనుటకైననూ విశ్వవిద్యాలయమునకు సరావధికారములు కలవు.
తిరసపతి
త్ేద్ిిః

రిజిస్టాాార్

