20-12-2017
சங் கர ஜெயந்தி 2018 பூர்த்தி பரிக்ஷை 2018ம் ஆண
் டு ஏப் ரல் மாதம்
1 ஆம் தததி முதல் 3 ஆம் தததி வரை (ஞாயிறு முதல் ஜசவ் வாய் )
காஞ் சிபுரம் ஸ்ரீமடத்தில் வேத ோரியாக தனித் தனி நாட்களில் கீவே
ககாடுக்கப்பட்டுள் ள முறைப்படி நடத்தத் தீர ்மானிக்கப்பட்டுள் ளது.
1-4-2018
ஞாயிறு

ரிக் வேதம் சம் ஹிறத
கிருஷ்ணயஜுர ் வேதம் பதம் கிரமம் முதல் செட்

2-4-2018
திங் கள்

ரிக் வேதம் பதம் கிரமம் மை்றும் கணாந்தம்
கிருஷ்ணயஜுர ் வேதம் பதம் கிரமம் இசெண்டாம் செட்
கிருஷ்ணயஜுர ் வேதம் கணாந்தம்

3-4-2018
செவ் வாய்

சாம வேதம் பூர ்ே மை்றும் உத்திரபாகம்
சுக்லயஜுர ் வேதம் பதம் கிரமம் மை்றும் கணாந்தம்

பாடசாறலயிலிருந்து பூர ்த்தி பரிறைக்கு அனுப்பப்படும் ஒே் கோரு
வித்யார ்த்தியும் தனித்தனி அப்ளிவகஷன் பாரத்தில் வகட்கப்பட்ட
விபரங் கறள முழுறமயாகத் தந்து 28-2-2018 வததிக்கு முன் வமை் கு
மாம் பலம் ட்ரஸ்ட் ஆபிஸுக்கு, இரண்டு சட்றட வபாடாமல் எடுத்த
பாஸ்வபாரட
் ் வபாட்வடாக்களுடன்
அனுப்பி றேக்கவும்
VRNT.ORG
இறணய தளத்திலிருந்தும் விண்ணப்ப பாரம் டவுன்வலாடு கசய் து
ககாள் ளலாம்
ைிக் தவதம் சம் ஹிரத. சுக்ல யஜுை் தவதம்
பதம் கிைமம் ,
கிருஷ்ணயஜுை் தவதம் பதம் கிைமம் சாம தவதம் பூை்வபாகம்
பைிரை ககாடுப் பவை்கள் முன்று ோர ்ஷிக பரிறை ககாடுத்த
ேருடங் கள், பாஸ் கசய் த ேகுப்பு விபரங் கறள ககாடுக்க வேண்டும்

ைிக் தவதம் பதம் கிைமம் மற் றும் கணாந்தம் , சுக்ல யஜுை் தவதம்
கணாந்தம்
. கிருஷ்ணயஜுை் தவதம் கணாந்தம் , சாம தவதம்
உத்திைபாகம் பைிரை ககாடுப் பவை்கள் முந்றதய
VRNT பாஸ்
கசய் த
பரிறை கஸர ்டிபிவகட் கஜராக்ஸ் நகறல தேைாமல்
அப்ளிவகஷனுடன்
அனுப்பி
றேக்கவேண்டும் .
அேர ்களுக்கு
ோர ்ஷிக பரிறை விபரங் கள் வதறேயில் றல,
ஹால் டிக்கட்டுகள் பரிறை தின விபரங் கவளாடு பின்னர ் அனுப்பி
றேக்கப்படும் .
பரிறை சம் பாேறண காவசாறல மூலமாகவோ அல் லது கநப்ட்
டிரான்ஸ்பர ் மூலமாகவோ தான் ககாடுக்க முடியும் . ஆகவே எல் லா
வித்யார ்த்திகளும் அப்ளிவகஷனுடன் தங் களுறடய வபங் க் கணக்கு
விபரங் கறள கீவே ககாடுக்கப்பட்டுள் ளபடி வபங் க் பாஸ் புக்கின்
முதல் பக்கத்தின் கஜராக்ஸ் நகலுடன் தேைாமல் அனுப்பி றேக்க
வேண்டும் .
வபங் க் அக்கவுன்ட் இல் லாத வித்யார ்த்திகள் உடவன
வபங் கில் அக்கவுன்ட் துேங் கி அப்ளிவகஷனுடன் அனுப்ப வேண்டும்
1.
2.
3.
4.
5.

வித்யார ்த்தியின் கபயர ் (வபங் க் அக்கவுன்டில் இருப்பது வபால் )
வபங் கின் கபயர ்
வபங் கின் கிறள இருக்கும் இடம்
அக்கவுன்ட் கநம் பர ் (எல் லா டிஜிட்டுகளும் )
ஐ எப் எஸ் சி வகாடு எண்

சான்றிதே் மை்றும் சம் பாேறண ேேங் கும் விோ ெங் கெ செயந்தி
(18-04-2018) அன்று நறடகபறும் .
பூர ்த்தி பரிறைக்கும் சான்றிதே்
சம் பாேறண ோங் க ேரும்
வித்யார ்த்திகளின்
வபாக்குேரத்து
கசலறே ட்ரஸ்டு குறைந்த ருட்டின் முறையில் ட்ரஸ்வட ஏை்றுக்
ககாள் ளும் .

20-12-2017
It has been decided to conduct the SANKARAJAYANTHI 2018 Poorthi Examinations from
1ST to 3RD APRIL 2018 ( SUNDAY to TUESDAY) at Srimatam, Kanchipuram on the above
days vedawise.
1-4-2018:
SUNDAY

Rig Vedam Samhithai
Krishna Yajur Vedam Padam & Kramam 1st set

2-4-2018:
MONDAY

Rig Vedam Padam & Kramam & Ghanantham
Krishna Yajur Vedam Padam & Kramam 2nd set
Krishna Yajur Vedam Ghanantham

3-4-2018
TUESDAY

Sama Vedam Poorva and Uthira Bhagam
Sukla Yajur Vedam Padam & Kramam and Ghanantham

Eligible Vidyartis of your Patasala may fill up the Poorthi application form, duly furnishing all
the details and send the same to Trust Office at West Mambalam so as to reach on or before
28-2-2018 along with two Passport size photographs taken without wearing shirts. In the
event of more than one candidate appearing for the Poorthi Examinations, Xerox copies of
the enclosed specimen form may be used.The applications forms can also be downloaded
from website VRNT.ORG. Hall Tickets will be sent to the Patasala Address with details of
Exam. Dates before the examination to all selected Vidyatis which should be presented at the
time of taking up the Examination.
Vidyartis applying for Rig Vedam Samhithai, Shukla Yajur Vedam Padam & Kramam,
Krishna Yajur Vedam Padam & Kramam and Sama Vedam Poorva Bhagam should
necessarily give the details of Three Varshika Examinations passed along with the Class in
which they have passed and the Patasala in which passed without fail.
Vidyartis applyint for Rig Vedam Padam & Kramam, Ghanantham, Shukla Yajur Vedam
Ghanantham, Krishna Yajur Vedam Ghanantham and Sama Vedam Uthirabhagam
should necessarily enclose Xerox copy of the VRNT Pariksha Certificate earlier passed
without fail. They need not furnish the Varshika Examination details.
Hall Tickets will be sent to the Patasala Address with details of Exam. Dates before the
examination to all selected Vidyatis which should be presented at the time of taking up the
Examination.
Since the Sambavana will be paid either by cheque or by NEFT transfer to the Vidyarti’s
account, the Vidyartis must furnish the following details along with the Xerox copy of the first
page of their Bank Account. The cheque/NEFT will not be issued/made other than the
Vidyarti. Those who are not having Bank account should necessarily open an account before
applying for the Poorthi Examination and send the details
1. Name of Vidyartis (as per Bank account)
2. Name of Bank
3. Branch name
4. Savings Bank account No. (All digits)
5. IFSC code
The function for distribution of Certificates and Sambavana to the successful vidyartis will be
held on
18-4-2018 (SANKARAJAYANTHI DAY) and the details of the function will be
intimated to Vidyartis at the time of taking up their examinations.
TA for appearing for Poorthi Examination and for receiving Certificates by shortest route will
be borne by the Trust.
EXECUTIVE TRUSTEE

