శశ విశశశ్వామితత ఆననందననాథ యోగశశశమనం ఛనారరిటబబుల టత సస

సదదద్గురర శశ విశశశ్వామితత శిషషష్యులల 2005వ ససంవతత్సరసంలల శశ పపురరషషో తత్తమ గగౌడ అధష్యుక్షుడడుగశ శశవిశశశ్వామితత
ఆనసందననాథ మహాయోగగేశశ్వార తతశకకత్త ససంహహిత పపీఠమ, వరసంగలలనద సశస్థాపపసంచనారర. ఆగషష 2010 లల శశ శశశ్వాత లకకక
వశరశహహిమమాత ఆలయనిరశకణ కశరష్యుకశమసం మముఖఖష్యుదదద్దేశసంగశ ఈ తతశకకత్త ససంహహిత పపీఠమ నద యోగశశశమసంగశ మమారరర
శశవిశశశ్వామితత ఆనసందననాథ యోగశశశమసం, పరకశల పపేరరతత రరజిసషర చదశశరర.
శశ శశశ్వాత లకకక వశరశహహిమమాత భకలత్తలల తమ ధన-వసదత్త సహాయమాలల-శశ విశశశ్వామితత ఆనసందననాథ యోగశశశమసం,
పరకశలకల అసందచదశశరర. వశటటితత ఆలయనిరశకణసం ఏపపతయల 2013 ననాటటికక ఇసంచదమిసంచద పపూరత్తయ
అమకవశరర విగశహపతతషష శశవిజయననామ ససంవతత్సర ఉగశదద పపుణష్యుదదననాన జరరగరసందద.
శశవిశశశ్వామితత ఆనసందననాథ యోగశశశమసం నిరశశ్వాహకలలల అమకవశరర ఆలయ నిరశకణసం విజయవసంతసంగశ
పపూరత్తవపుతషనన శుభసమయసంలల ఈఆలయ నిరశశ్వాహణతత బబాటటుగశ-అననాధనాలయసం, ఉచిత వవవైదష్యుశశల, గగోశశల
నిరశ్వాహణ వసంటటి పతజజాససంకగేమ కశరశష్యులల చదయటబానికనదవపుగశ యోగశశశమసం ససంసస్థానద ఛనారరటబముల టతసష గశ మమారరర
శశవిశశశ్వామితత ఆనసందననాథ యోగశశశమసం ఛనారరటబముల టతసష, రగేగగసండ పపేరరన తరరగర రరజిసపేషస్ట్రేషన చదసపే పతకకశయ
చదపటబాషరర.
ఛనారరటబముల టతసష పతతపశదదసంచిన సపేవశ కశరష్యుకశమమాలల :
ఆలయసం : ఆలయనిరశకణసంలల మిగరలిన పనదలల పపూరరత్తచదయముట, ఆలయ దదవైనసందదన నిరశశ్వాహణతత బబాటటుగశ
ఆలయసంలల జరరగగే ఉతత్సవశలల పతతదష్యుక కశరష్యుకశమమాలకల ధనసహాయసం- నిరశశ్వాహణ అసందజగేయముట.
ఉచిత వనమమూలికశవవవైదష్యుశశల : చినన తరహా వవవైదష్యుశశల నిరశకణమము దనాని నిరశశ్వాహణ.
అననాధ శరణనాలయసం : చినన శరణనాలయ నిరశకణసం దనాని నిరశశ్వాహణ.
గగోశశల : చినన ససవైజ గగోశశల నిరశకణ కశరష్యుకశమసం చదపటటుషట.
టతసష బబో రర
NAME

DESIGNATION

CONTACT NUMBER

ADDRESS

Sri D.Purushottam Goud

President

09866225762

Regonda-506348

(Regonda Swamy)

Regonda Mandalm
Warangal Dist.(AP)

Sri G. Raghuram

Vice Prsident

040-23372465

Flat No. 302 , Plot
No. 10-1-128/2
Vipanchi Residency
Masabtank

Hydrabad-500028
Sri P. Srinivas

Secretary

09396243234

Bhuvangiri

Sri D. Venugopal

Treasurer

09849528980

Regonda-506348
Regonda Mandalm
Warangal Dist.(AP)

Sri B.V.S.Bose

Joint Secretary

09494660401

3-1,FCI Colony

0884-2353853

Vighneswarnagar,
Valasapakala,
Kakinda-533005
E.G.Dist. (AP)

Smt. G.Lakshmi

Leagal Advisor

09959301113

Flat No. 302 , Plot
No. 10-1-128/2
Vipanchi Residency
Masabtank
Hydrabad-500028

Dr. M.Vidyasagar

Medical Advisor

09885342510
0870-2427519

Chandra Homeo
Stores, Papayyapeta
Chaman, Warnagal

దనాతలల తమ విరశళళాలనద పతసదత్తతసం శశ డక.వవేణముగగోపశల(టటతజరర, శశవిశశశ్వామితత ఆనసందననాథ యోగశశశమసం,
పరకశల)రగేగగసండ – 506384, రగేగగసండ మసండలసం, వరసంగల జిలమాల, (ఆ.పత) ) పపేరరన మణణిఆరద్దేర / బబాసంకల దనాతఫష
దనాశ్వారశ కశని పసంపపసంచసండక.
అతతశ్వారలల విరశళళాలనద సదళళువపుగశ బబాష్యుసంక దనాశ్వారశ ఆన లలవైన టబాతనత్సన్స్ఫర చదయడనానికక వీలలగశ టతసష యొకక
బబాష్యుసంక అకగౌసంట వివరశలల ఈ పపేజ లల ఇసశత్తమము.
టతసష లలేదనా ఆలయమానికక ససంభసందదసంచిన మరగే వివరశలల కకోసమమమైననా శశ బ వి ఎస బబో సద నద టటలిఫషో నవ –
09494660401 / 0884-2353853 లలేదనా bosebvs@gmail.com దనాశ్వారశ ససంపతదదసంచసండక.
శశ శశశ్వాత లకకక వశరశహహిమమాత మ అనందరకక సకల ససౌభభాగశగ్యాలక పతసశదదనంచచ గశత

!

