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Services provided at these organizations
- સલાહ આપવી.
- વ્હેલી દરમ્યાનગીરી.
- ગ્રહણશીલ પ્રશિક્ષણ.
- રહેવાના કૌશલ્ય પરિક્ષણો.
- વ્યાવસાયિક પ્રશિક્ષણો.
- આર્થિક પુનર્વસવાટ.
- સામજીક એકીકરણ.
આદી અને અંત શિખવાનુ કેન્દ્ર બાળકો માટે અપંગતા શિખવાની સાથે.
સરનામુ :
Alpha to Omega Learning Centre
16, Valliammal Street,
Chennai 600 010, India.
Telephone: +91 44 6443090, +91 44 616257
Fax: +91 44 6426539
E–mail: krishenterprises@gems.vsnl.net.in.
હેલેન કેલેરનો અપંગ લોકો માટે સામાજીક સંઘ.
આ એક બીન લાભ, ધાર્મિક સ્વૈચ્છિક સંસ્થા ૧૯૭૯માં સ્થાપિત કરેલ છે. આ સંસ્થા તામિલનાડુમાં અપંગ લોકો માટે સેવાની
યોજનાનુ અંમલીકરણ કરે છે, જે ડૉ.જી.થીરૂવસંગમે ગ્રામીણ વિભાગમાં અપંગ લોકોના કલ્યાણ માટે સ્થાપિત કર્યુ છે.
સરનામુ :
Helen Keller Service Society for the Disabled
Vizhiyagam, Viswanathapuram,
Madurai 625 014, Tamil Nadu, India.
Telephone: +91 452 641446, +91 452 640735
Fax: +91 452 641490
E–mail: hkssd@md3.vsnl.net.in
સમવેદા પ્રશિક્ષણ અને સંશોધન કેન્દ્ર (R),
આ એક પત્રકમાં નોંધેલુ બીન નફા અને બીન સરકારી સમાજ છે, જે અપંગ બાળકોને જેઓ ભણવામાં અસમર્થ છે અથવા/અને
સ્વાસ્થયની ન્યુનતા છે તેમના પુનર્વસવાટ માટે સમર્પિત કરે છે. ડૉ.પી.પ્રકાશ, અધ્યક્ષ, મનોવૈજ્ઞાનિક વિભાગ, મૈસોર
મહાવિદ્યાલયના સમર્થ માર્ગદર્શન નીચે સમવેદાની વહેલી શરૂઆત ૧૯૯૫માં થઈ હતી.
સરનામુ :
Samveda Training & Research Centre(R)
Regd. Office: P.B.No.258, D.No.607/1,
6th Main, 6th cross, P.J.Extension,
Davangere 577002, Karnataka, India.
Fax: +91 8192 5351/55571
E–mail: snishanimut@hotmail.com

અમર સેવા સંગમ.
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સંગમનુ સ્થાપન શ્રી.એસ.રામાક્રિશ્નનને ૧૯૮૧માં, જે અપંગોનુ વર્ષ હતુ, તેમાં કર્યુ હતુ. શ્રી.એસ.રામાક્રિશ્નન જ્યારે
આ અકસ્માત થયો ત્યારે તે ૨૧ વર્ષના હતા અને નૌસેનાની સેવામાં ભરતી માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. ગહન આત્મ પુનવસવાટ પછી તે
સમાજની સેવા અને જીવન વીતવવા કોઇક ધ્યેય માટે પ્રેરિત થયો હતો. ૧૯૯૨ના વર્ષમાં, એક જુવાન વ્યાવસાઈક હિસાબનીસ,
શ્રી.એસ.શંન્કરરામન જે સ્નાયુના વિકારથી પીડતો હતો અને પૈડાવાળી ખુરશી ઉપર બંધાયેલ હતો તેણે પોતાનો ચૈનાઈમાં નફા કરતો ધંધો
મુકી દીધો અને શ્રી.એસ.રામાક્રિશ્નનની સાથે જોડાઈ ગયો, એક સ્વપ્ન બાંધવા માટે “Valley” નુ સમાન અપંગ લોકોની સાથે.
તેની દૂરદૃષ્ટી અમર સેવા સંગમને એક નમુનાનુ કેન્દ્ર બનાવવા જે અપંગોની જરૂરીયાત પુરી પાડે છે.
સરનામુ:
Amar Seva Sangam
“Sulochana Gardens”, Post Box No. 001, Tenkasi Road,
Ayikudi P. O Tirunelveli 627 852, Tamil Nadu, India.
Telephone: +91 4633 67160, 67170, 67317
Website: amarseva.org
ચેન્નાઈ :
Telephone: +91 44 8274035, 8240402
E–Mail: amarseva@md3.vsnl.net.in

Child at Disha Center વિશિષ્ટ શિક્ષણ માટે દિશા કેન્દ્ર.
આ તેવા બાળકોને તક આપે છે, જેઓ શારિરીક, માનસિક અને બહુવિધ રીતે અપંગ હોય, જેની દિશાએ સ્થાપના કરી છે.
સરનામુ :
Disha Centre for Special Education
F–139 Shyam Nagar, Jaipur 302 019, India
બેહરા માટે Assisiની શાળા..
આ બેહરાની શાળા Assisi Sisters of Mary Immaculate સંચાલિત કરે છે. તેઓ નિમ્નલિખિત સેવાઓની જવાબદારી લ્યે છે.
(૧) પૂર્વશાળાની તાલિમ - આ શાળાએ એક સંપૂર્ણપણે જરૂરી વસ્તુઓથી સજાવેલ બોલવાની ઉત્તેજના અને ઉપચાર પદ્ધતિ કરવા માટે
એક ખાસ ઓરડો બનાવ્યો છે. (૨) શિક્ષણની સુવિધાઓ - વર્તમાનમાં આ શાળામાં ૯૯ બાળકો છે અને તેમના માટે રહેવાની સુવિધાઓ પણ
કરવામાં આવી છે. બીજા કાર્યક્રમોમાં સમાવેશ છે : માતાપિતાનુ માર્ગદર્શન, ઘરેલુ પ્રશિક્ષણ, સાંભળવાની ઇસ્પિતાલ, બોલવાના
પ્રશિક્ષણના કાર્યક્રમો, જલ્દી શોધી કાઢવુ અને માર્ગદર્શન: વ્યવસાયી તાલિમની કુશળતા જેવી કે સીવવુ, ટાઈપ કરવુ
અને કમ્પ્યુટરની પ્રસ્તુતતા.
સરનામુ :
Palachode PO, Malapuram Dist,
Malapuram, Kerala, India.
Telephone: +91 493 313219
Contact Person: Sr. Celetty Francis, Headmistress.
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માનસિક રીતે અપંગ લોકોના કલ્યાણ માટે સંસ્થા
સરનામુ :
Turner Morrison House, (Basement), 16 Bank Street,
Fort, Mumbai, Maharashtra, India.
Telephone: +91 22 2654816
Contact Person: Pushpa Bhowmik.
અપંગ લોકોના કલ્યાણ માટે સંસ્થા .
આ સંસ્થા અપંગોની ઉન્નતિ માટે કામ કરે છે. તે Alzheimer’s સબંધિત વિકારોના સામાજીક જુથ અને રક્તસ્ત્રાવિતા સામાજીક
જુથ માટે પણ કામ કરે છે.
અપંગોની અહીયા સેવા થાય છે:
- મસ્તિષ્ક પક્ષાઘાત/મગજનો લકવા.
- સાંભળવાની ઇજા.
- માનસિક રૂપે અપંગ.
- હાડકાને ઇજા.
- ધીમેથી શિખનાર.
- નેત્રહીન.
સરનામુ :
M. Square Complex,
Pavamani Road, PO Box No.59,
Calicut, Kerala, India.
Telephone: +91 495 720 601/720 434
Fax: +91 495 720 028
E–mail: awhelt@md3.vsnl.net.in
Contact Person: V. Kunh Ahammed Kutty
અક્ષય પ્રતિષ્ઠાન પુનર્વસવાટ કેન્દ્ર.
અક્ષય પ્રતિષ્ઠાન વિવિધ શિસ્તપાલનના આગમન સાથે જીલ્લા અને રાજ્યના સ્તર ઉપર કામ કરે છે. બાલવાડીથી આઠમાં
ધોરણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને સુગ્રંથિત કાર્યકુશળ શિક્ષા અને અપંગોને આપે છે. ત્યાં ગતિશીલતાને સંયોજીત કરવા માટે મદદ
જેવી કે પગરખા, કૂબડી, calipers , કૃત્રિમ અવયવો બનાવવા માટે એક કાર્યશાળા છે.
સરનામુ :
D–3, Vasant Kunj, New Delhi, India.
Telephone: +91 11 6896143
Fax: +91 11 6896143
Contact Person: Aruna Dalmia
Website: http://www.elisda.com/soccult/org.html
ઠાકુર હરિપ્રસાદ સંસ્થા.
માનસિક રૂપે મંદ અપંગ લોકો માટે જીવનની ગુણવત્તા વધારવા માટે પ્રત્યન કરે છે. આના સિવાય તે વ્યાવસાયિક પ્રશિક્ષણ
કાર્યક્રમ, ઉપચારક ચિકિત્સા અને કુંટુંબને આધાર આપે છે.
ઉત્પત્તિ :
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માનસિક રૂપથી મંદના પુનર્વસવાટ માટે શિક્ષણ કેન્દ્ર જીવન લક્ષ્યનુ વક્તવ્ય : " અમારૂ લક્ષ વ્યાપક કાળજી
જેટલી માનસિક રૂપથી અપંગ વ્યક્તિઓ આપી શકાય અને અમારી સુવિધાઓ જે ધર્મ, જાતિ, લિંગના સબંધ વીના જોગવાઈ કરે છે. જો
આપણે વ્યક્તિઓને તેમની કૌશલ્યતા અને સ્વાભિમાન એક સમાજમાં ફળદાયક સભ્યો તરીકે બનવા માટે મદદ કરીયે તો આપણુ જીવનનુ
લક્ષ પુરૂ થાય છે."

બહેરની પહોચ.
સ્વૈચ્છિક સંસ્થા બેહરા અને સાંભળતા લોકોની ભારતમાં બનેલી આંધળાના જુથ સાથે કામ કરે છે.
ટપાલનુ સરનામુ :
30, 4th Floor, Abids Shopping Centre, Abids,
Hyderabad 500 001, Andhra Pradesh, India.
Telephone: +91 40 6665269
E–mail:
General Information: dr@deafreach.org
Webmaster: jsk@deafreach.org
સંચારના નબળા લોકો માટે પુનર્વસવાટ કરવા માટે વાગદેવી કેન્દ્ર.
વાગદેવી કેન્દ્ર ૧૯૯૬માં શાંતા રાધાક્રિશનને એક ભાષણની વાચાનો રોગ વિજ્ઞાની અને ભારતમાં અને યુએસએમાં તાલિમ લીધેલ
સાંભળવાના વિકાર માટે સ્થાપિત કરી છે. આ કેન્દ્રનો ઉદ્દેશ ખરાબ થયેલા એકીક્રત શિક્ષણને પ્રોત્સાહીત કરવા અને
સાર્વજનિક શિક્ષણ અને વિવિધ માધ્યમથી સંચારના નુકશાન વિશે જાગરૂકતા પેદા કરે છે.
અપંગ લોકો માટે નોકરી આપવા માટે રાષ્ટ્રીય કેન્દ્ર (NCPEDP) .
નફો નહી કરતી સંસ્થા જે સરકાર, ઉદ્યોગ,આંતરરાષ્ટ્રિય કચેરીની વચ્ચે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે અને સ્વૈચ્છીક
ક્ષેત્રની વચ્ચે સારી નોકરી માટે તક આપે છે જે અપંગ લોકોની સાથે જીવે છે.
સરનામુ :
National Centre for Promotion of Employment for people with disability
25, Green Park Extension, Yusuf Sarai,
New Delhi 110016, India.
Telephone: +91 11 6854306, 6967910
Fax: +91 11 6963030
E-mail: ncpedp@vsnl.com
રાષ્ટ્રીય સામાજીક જુથ અપંગો માટે સમાન તક (NASEOH)
NASEOH ભારતમાં ૧૯૬૮માં સ્થાપિત, અપંગોની સાથે જીવતા બધા પ્રકારના લોકોની સુધારણા માટે કરી હતી, તે અપંગ લોકો માટે
શિક્ષણ, વ્યાવસાયિક પ્રશિક્ષણ અને મનોરંજન માટે સમાન તક આપે છે.
સરનામુ :
NASEOH
Postal Colony Road, Chembur,
Mumbai 400 071, Maharashtra, India.
E–mail: naseoh@vishwa.com
Telephone: +91 22 5220224/522 5830
Fax: +91 22 5220225
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ભારતીય પુનર્વસવાટ પરિષદ
જવાબદારીમાં નિયંત્રિત કરવા અને એક સરખી તાલિમ આપવા, નીતીઓ અને કાર્યક્રમો અપંગ લોકોના પુનર્વસવાટ કરવાનો સમાવેશ
છે.
સરનામુ :
Rehabilitation Council of India
23–A, Shivaji Marg, Near Karampura Complex,
New Delhi 110 015, India.
સંજીવની સેવા સંગમ.
૧૯૮૧ની સાલમાં, જે અપંગો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે ઘોષિત કરાયુ હતુ, ૧૨ ઉદ્યમી સ્ત્રીઓનુ જુથ ઈંદોરમાં ૧૬ ફેબ્રુઆરી
૧૯૮૧એ ભેગુ થયુ હતુ અને એક પંજીકૃત સમાજ "સંજીવની સેવા સંગમ" જે અપંગોના કલ્યાણ માટે અને ઉદ્દેશની સાથે શિક્ષણ,
સ્વાસ્થય, સામાજીક - આર્થિક સ્તરને ઉપર લાવવા માટે તાલિમ અને નોકરી આપીને તેના સંપુર્ણ પુનર્વસવાટ માટે મદદ કરે છે.
સરનામુ :
Sanjeevani Seva Sangam
Behind Satya Sai Vidya Vihar, Scheme No. 54
Indore 452008, Madhya Pradesh, India.
Telephone: +91 731 553823
કાકુમ કરંગલ.
એક માનસિક વિકૃતિવાળાનુ ઘર.
સરનામુ :
Siva Sakthi Kaakkum Karangal
No 3, Ponniamman Kovil Street,
Alapakkam, Chennai 608 801, Tamil Nadu, India.
Telefax: +91 44 4769848
E–mail: mktg@bayindia.com
જેની કેન્દ્ર.
માનસિક વિકૃતિવાળા બાળકો માટે દિવસની શાળા. જીવનલક્ષ માટે તેમને અધિકતમ આત્મનિર્ભરતા અને સ્વતંત્ર રીતે રહેવા માટે અને
માનસિકરૂપે તૈયાર રહેવા અપંગ બાળકોના પુનર્વસવાટ અને સમાજમાં એક ઉત્પાદક સભ્ય બનવા માટે તૈયાર કરે છે. (અપંગ
વ્યક્તિઓ માટે ભારતીય સંસ્થાઓ - જ્યોતી).
સરનામુ :
The Janey Centre for Special Education
Near Pishari Temple, Eroor,
Kochi 682 306, Kerala, India.
Telephone: +91 484 780772, 778906
Fax: +91 484 425290
E–mail: janey@md3.vsnl.net.in
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જ્યોતી.
માનસિક રૂપે અપંગ બાળકો માટે એક વિશિષ્ટ શાળા. જ્યોતીનુ લક્ષ અપંગોને સ્વ-આધાર અને આત્મનિર્ભરતા માટે તાલિમ
આપવાનુ છે. આ સંસ્થાનુ પ્રાથમિક લક્ષ શિક્ષણ, પૂર્વવ્યવસાયી અને રોજગારની તાલિમને માનસિક રૂપમાં વિકૃતિવાળા અને
સાંભળવાની ખામીવાળા બાળકોને આપવાનુ છે.
MGR સ્મારક દાનનુ ટ્રસ્ટ.
આ ઘર પુનર્વસવાટનુ નિયામક મંડળ અપંગોના પુનર્વસવાટ માટે માન્ય કર્યુ છે અને તામિલનાડુની સરકારે વિશિષ્ટ તાલિમ
આપેલ કર્મચારીઓના જુથના ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક સ્તર સુધીના વર્ગ સુધી બધા વિજ્ઞાનના સંઘો માટે સુવિધાઓ કરી આપે છે.
સામાન્ય શિક્ષણ સિવાય એક કુશળ અને સમર્પિત શિક્ષકોનુ જુથ બાળકોને ભાષા અને ભાષાનુ કૌશલ્યના રૂપમાં એજ પ્રમાણે
વ્યાયામ, નૃત્યુ અને યોગા કરવા માટે અને તેમની સંપૂર્ણપણે ચરોકોર વ્યક્તિત્વને સંભાળ રાખવા માટે મદદ કરે છે અને પડકારતી
દુનિયાનો સામનો કરાવે છે.
સરનામુ :
MGR Higher Secondary School & Home for the Speech & Hearing Impaired
MGR Gardens, Chennai 600 089, India.
Telephone: +91 44 2490629, 2490562
બહેરા અને માનસિકરૂપે મંદ માટે કલાર્કની શાળા.
નૃત્ય, યોગા અને કમ્પ્યુટરની તાલિમ સાથે શિક્ષણ પણ આપે છે. કલાર્ક શાળા ભારતમાં ઘણી ઓછી શાળાઓમાંથી એક સફળ શાળા
છે જે સાંભળવાની નબળાઈવાળા અને માનસિક રૂપે મંદોને ઉચ સ્તરનુ શિક્ષણ આપે છે.
સરનામુ :
The Director
The Clarke School for the Deaf
#3, 3rd Street, Dr. Radhakrishnan Salai
Mylapore, Chennai 600 004, Tamil Nadu, India.
Telephone: +91 44 8572422
Fax: +91 44 8572422
E–mail: clarkskn@md2.vsnl.net.in
મિથ્રા.
Madras Institute To Habilitate Retarded Afflicted (Mithra) એક નફો નહી કરતી સ્વૈચ્છિક અને ધર્માર્થ
સંસ્થા છે, જે માનસિક રૂપે મંદ અને શારિરીક રૂપે અપંગ બાળકોને પુનર્વસવાટ કરીને તેમના ખાનપાનની વ્યવસ્થા કરે છે.
ભારતમાં સરનામુ :
Sr. Mary Theodore, O.A.M.,
Hon. Secretary/Admn. Officer,
Mithra,
D 171, R. V. Nagar,
Anna Nagar, Madras 600 102, South India.
Telephone: +91 44 6449368
Fax: +91 44 6449368
E–mail : mithra@md3.vsnl.net.in
ઑસ્ટ્રેલિયામાં સરનામુ :
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Mrs. H. Mahanoy
9, Soden Street, Greenslopes 4120,
Queensland, Australia.
Telephone: +91 73 3972199
Fax: +91 73 38473116.

શાંતતા.
એક સામાજીક આર્થિક પુનર્વસવાટ યોજના.
શારિરીક રૂપે ભારતમાં અપંગ વ્યક્તિઓ માટે હસ્તકલાની વસ્તુઓ બનાવે છે.
સરનામુ :
Silence
398, Jodhpur Park,
Calcutta 700 068, India
Telephone: +91 33 4730269
Fax: +91 33 4131976
E–mail: silence@silence-india.com
Cheshire ના ઘરો.
શારિરીક રૂપમાં અપંગ લોકો માટે Cheshire ના ઘરોમાં રહેવાની સુવિધાઓ છે. સેવાઓમાં સમાવેશ છે : ૪૫ શારિરીક રૂપે અપંગ સ્ત્રીઓ
અને કન્યાઓ, ઉમર : ૪ થી ૮૪, પુનર્વસવાટનુ કેન્દ્ર (જે ૧૯૮૫માં શરૂ થયુ) જેઓને શારિરીક રીતે અપંગ પુરૂષો અને સ્ત્રીઓને
તાલિમ આપવાનુ લક્ષ છે, આ શાળા બાળકોના ઘર, દુકાનમાંથી હસ્તકલા વેચે છે.
સરનામુ :
The General Secretary
Cheshire Homes India Bangalore Unit,
H.A.L. Road, Bangalore 560 017, India.
Telephone: +91 80 5266970
ભાગ પાડવાની અને સંભાળ રાખવાની બાળકોના કલ્યાણની સમિતી
ભાગ પાડવાની અને સંભાળ રાખવાની બાળકોના કલ્યાણની સમિતી એ નફો નહી કરતી બીન રાજકીય, બીનસરકારી સંસ્થા છે, જે ગરીબ,
અનાથ અને નિરાશ્રિત બાળકો, અપંગ, વૃદ્ધ, સ્ત્રીઓ, ગ્રામીણ ગામડામાંથી બંધનમુક્ત મજુરો અને મચ્છીમારો અને શહેરની ચેન્નાઈ
(મદ્રાસ) દક્ષિણ ભારતીય શહેરના ઝુપડીપટ્ટીઓની સાથે કામ કરે છે.
સરનામુ :
Share and Care Children’s Welfare Society
28, Arumugam Street,
Perambur, Chennai 600 011, India.
Phone: +91 44 5376338/+91 44 5379175
Telefax: +91 44 5376338
E–Mail: sharcare@md2.vsnl.net.in
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