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ెౕహ సప!య ము^ాంశగళV....
౧. అచుQకiా-ద సమయ వ:హ(ె-ప ాయ:కమవనూ సమయె స
ాA Wారంj, ముాయ \ెూFస2ాCతు
౨. ెౕఏ
ాద 9ాలు OెసUాంత ెౕటరl: హద కనNగర Oెూiె- తmదరు ఉPత `రుఉపOార మతు WాౕయగFదSవo, Oాగు ాంప4ాCక ఎళVp ెల3 మతు లడుqగrెs ంJ\ె

బందవరను ా$గస2ాCతు
౩. ెౕహ సప!యను 4ాఖ2ె సం^ెయ Wాuౕజకరు Wాuౕ[దSరు
౪. BharatFamily.com నవరు Apple iPod Touch అను బహుZాన*ాA ౕNదరు. అదను ఉపuౕAెూండు కనడకూటవo Oైx భూకంప zౕNత \ాA ము9ెూౕUైవతు Bాలc గళ
{ Uాె|+ మూలక కూNతు. కనడకూటవo {యను దుపHటు- ZాN UNICEF's Haiti Children Relief fund \ె ౕNతు
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౧. నూ ాక: 2ై8 ఇనూUె ంద aౕ గగ ెూI3
౨. ఎడ$: ెూౕ ై9ాaయ+ ంద aౕమ 9ా 9ై
౩. J చు ఫ:,సx:ై ప 3 అౌంiెం-
౪. BharatFamily.com ఆ9ె3ౖ కమూx ౕట:+
౫. AVON ంద aౕమయUాద !ౕUా మతు సుధ
౬. aవ బూxWాల:c, Zాం
౭. J Uాయ+ ాశ, ఇంNయ ాశ జు*ెల అం ెూ3ౕం
౮. ఇ N ెం ఇంNయ అWార+
౯. Jay Tax Services, Santa Clara
౧౦. Kార బాc, స*ెౕ+, ాంiాా3Uా, యూయ x
౧౧. Bా.aౕత+ \ెూౕ^ె3, NNఎl స*ెౕ+
౧౨. య+ ఐl `ౕ అం ెంగళsc ెె, ాంiాా3Uా
౧౩. aౕఆiెూౕ సfౕ:సl, Zాం
౧౪. ౕతు ై, య+ ఎ ె-ౕ ఏెం, ఘc ాగc
౧౫. ACCU Dental, Bా.సుమ కుZాc, ాంiాా3Uా మతు ా Oెూౕ ె
౧౬. aౕమ సుZా aౕధc, య+ ఎ ె-ౕ కన2ె-ం, 2ెగ య+ ఎ ె-ౕ
౧౭. zౕా ఇంNయ Uె ెూ-ౕUెం, Zాం, Zౌంట వd, ాంiాా3Uా మతు ా Oెూౕ ె
౧౮. ల$c సూH ెౕట ం ంద aౕమ f4ా గు కc
౨౦.
ా ౌ+, Zాం
౨౧. iెౕ- ఇంNయ zా, స*ెౕ+
౨౨. !ౕN ా Wాట:నc: ఇంNయ ఎ Wెl,9ా: అbౕ ా ఎNశ
౨౨. !ౕN ా Wాట:నc: ెౕ ఏ
ా బ బ, on KLOK 1170 AM
౨౩. !ౕN ా Wాట:నc: PSymphony, on KLOK 1170 AM
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౧. ౌంBెౕశ ాc ఎక2ె, www.FFE.org
౨. శంకర ఐ ౌంBెౕశ, www.GiftOfVision.org
౩. ఒ సూ+ అ ఎ iై, www.OSAAT.org
౪. ఇనS, www.INDUZ.org
౫. ఇంN ా iెUె Wాె-, www.ILPnet.org
౬. అb క Uె ాl, ా *ా www.siliconvalley-redcross.org
౭. EKAL f4ాలయ, www.EKAL.org
౮. 9ాfక, www.NAVIKA.org
౯. అక, www.akkaonline.org
౧౦. US జనగణ 2010, www.CENSUS.gov
౧౧. ఐ, www.IndiaCC.org
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