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નામ
સગવડો સંપર્ક
સર હરકીશનદાસ.નરોત્તમદાસ ઇસ્પિતાલ
ઓડીઓગ્રાફી અને સ્પીચ થેરેપવીના
ી વિભાગ,
મુલ્ય
પદ્મશ્રી
તાલિમની સાથે
ગોર્ધનબાપા
નોકરી અનેચોક,
સાથેરાજા
પુનર્વસવાટના
રામ મોહન રોય કેરોડ,
ન્દ્રોની
મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર,
સાથે અધિકતમભારત.
માત્રા ચાર વર્ષન
- શ્રીમતી.ઝેડ.એ.રંગવાલા
ફોન : ૩૬૭૧૮૭૯, ૩૮૫૫૫૫
- શ્રીમતી.જેનીફર.ડીસીલ્વા
ફોન:૩૦૭૧૪૦૪, ૩૮૭૩૩૨૮.
સોમવાર થી શનિવાર.
સમય : સવારના ૯ થી સાંજના ૪.
સંજીવની
એવરેસ્ટ એ/૧-૨જો મજલો, ૧૫૬,ગણવે
તારદેવશનુ
રોડ,
કપડુ
મુંબઈઅને
- ૪૦૦
જુન૦૩૪,
મહિનામાં
મહારાષ્ટ્ર,ભારત.
સસ્તા દરે નોંધવહીઓ. શિયાળામાં ફુટપાથ ઉપર રહેતા લોકો માટે કંતાનનુ
- શ્રી.એચ.સી.મેહ્તા
ફોન. ૪૯૪૨૦૨૨,૪૯૪૩૩૭૭
- શ્રી.સી.એસ.મોદી
ફોન : ૪૯૪૨૦૨૨, ૪૯૪૩૩૭૭.

સોમવાર થી શનિવાર
સમય : સવારના ૧૧ થી સાંજના ૬.
આંધળા માટે રાષ્ટ્રીય મંડળ
૧૧, ખાન અબ્દુલ ગફર રોડ, વરલી
શિક્ષણ
સીફેસમાટે
, મુંબમાર્ગદર્શન,
ઈ, ૪૦૦ ૦૨૫, મહારાષ્ટ્ર,
વ્યવસાયીનાભારત.
સાહિત્યનુ ગ્રંથાલય, રોજગાર અને નિયુક્તી, ગ્રામીણ
- ડો.આર.ટી.વ્યાસ
ફોન : ૪૯૩૨૫૩૯
- શ્રી.એસ.એ.દત્તરંગે
ફોન : ૪૯૩૨૫૩૯, ૪૯૩૬૯૩૦.

સોમવાર થી શનિવાર
સમય : સવારના ૯.૩૦ થી સાંજના ૫.૧૫.
વી.ડી.ભારતીય સંસ્થા
માનસિક રીતે વિકૃતીઓની, ખુશાક્સ
વૈજદગાકા
્ઞાનિક
હાઉસ,
સંસ્થા
આનંમાનસિક
દ રોડ એક્શટે
રીતે મંદોનાંસકલ્યાણ
ન, રૂલા હોલની
માટેનીબાજુ
પ્રવૃ
માં, મલાડ
તિઓમાં (પશ્ચિમ),
રોકાયેલ છે મુઅને
ંબઈ -વિવિધ
૪૦૦૦૬૪,
પ્રકારની
મહારાષઢ
- ડૉ.એ.વી.મેહતા (સંચાલક)
ફોન : ૮૮૯૨૯૩૦, ૮૮૨૧૩૯૩ (ઘર)
- કુમારી.એસ.એલ.આસર (પ્રમુખ)
ફોન : ૮૮૯૨૪૦૯,
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : બપોરના ૧૨ થી સાંજના ૫.

નામ
સગવડો સંપર્ક
મહારાષ્ટ્ર સરકારની સ્ત્રીઓની સ્થાનિક સ્વરાજસંસ્થા
ટાઉન હોલ (કેન્દ્રિય ગ્રંથસમાજની
ાલય), હરનીમાન
વિવિધ કલ્યાણની
સર્કલ, મુંબકચે
ઈ ર-ીઓ૪૦૦
માટે૦૦૧,
પ્રમુખ
સમન્વયનુ
મહારાષ્ટ્ર,
સંગઠન.ભારત.
પ્રવર્તકના કાર્યક્રમો અને સામજીક ર
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૯.૩૦ થી સાંજના ૪.૩૦.
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ભારતમાં રાષ્ટ્રનુ સામજીક જુથ અપંગો માટે સરખા અવસરો, પોસ્ટલ કોલોની રોડ
ચેમ્બુર, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૭૧, મહારાષ્ટ્ર,
અપંગ વિદ્યાર્થીઓ
ભારત.
જે સામાન્ય શાળામાં ભણે છે તેમના માટે પાઠ પુસ્તકો, નોંધ વહીઓ અને ગણવેશો પણ
- કુમારી. સુધા બાલચંન્દ્રન
ફોન : ૫૫૨૦૨૨૪, ૫૫૨૦૨૨૫
- શ્રી.વાય.એસ.શેટ્ટી
ફોન : ૫૫૨૦૨૨૪, ૫૫૨૦૨૨૫.

સમુદાય સહાયતા અને પુરસ્કર્તા કાર્યક્રમો
એ-૨, રસધારા, કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસાઇટી
આપત્તિથી
લિમિટે
પ્રભાવિત
ડ, ૩૮૫,લોકો
એસ.વી.પી
માટે રાહત/પુ
રોડ,શ્રીમતી.એસ.આર.આપટે
નમુંબર્વસવાટ.
ઈ - ૪૦૦ ૦૦૪, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફોન : ૩૮૬૮૦૦૨, ૩૮૮૧૪૯૬, ૩૮૨૧૮૨૨, ૩૮૮૬૭૮૯.
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૧૦ થી સાંજના ૫.
ચિકિત્સા અને માનસિક રોગ
સામાજીક કામનો વિભાગ, એલ.ટી.એમ.જી
વૈદ્યકીય
ઇસ્પિતાલ,
અને માનસિક
OPD,૧૨,
રોગ સામાજીક
સાયન,તબીબી
કાર્ય
મુંબઈ - ૪૦૦
વિભાગ,
સામાજીક
૦૨૨,
ઇસ્પિતાલની
મહારાષ્ટ્ર,
કાર્યકર્તાઓ
વ્યાપક
ભારત. સેવા છે, જે સામાજીક, આર
ફોન : ૪૦૭૬૩૮૧
સોમવાર થી શનિવાર
સમય : સવારના ૯.૩૦ થી સાંજના ૪.૩૦.
ચેસ્ટશાયર હોમ્સ ઇંડિયા
બેથલેહેમ હાઊસ, મહાકાલી રોડ, અંતેધબીજા
ેરી (પુવિશ્વ
ર્વ), મુંબયુઈદ્ધ
- ૪૦૦
પછી૦૯૩,
ભૂતપૂરમહારાષ્ટ્ર,
્વ સેશ્રી.ક્રિપલાની
વા આપતાભારત.
અપંગ પુરૂષો માટે ચાલુ થયુ હતુ. હવે તેની સેવાઓ જરૂરીયાત
ફોન : ૮૩૨૪૫૧૫
રવીવાર થી શનિવાર
સમય : સવારના ૯ થી સાંજના ૭.

નામ
સગવડો સંપર્ક
મેરીનુ મદદગારોનુ સામાજીક જૂથ. અમરૂત
બી/૧૦૫, જયવંત સાવંત રોડ, દહીસર
કોઢના
(પશ્ચિમ),
દરદીઓ મુઅને
ંબઈ -બાળકો
૪૦૦ ૦૬૮,
માટે તાલિમ
મહારાષ્ટ્ર,
વર્ગો.
સીસ્ટર
કોઢવાળી
ભારત.
વંદના,
સ્ત્રીઓ
સીસ્ટર
માટે જમાલીના
મંડળ.
ફોન : ૮૯૩૫૯૦૮.
શનિવાર અને રવિવાર
સમય : ગમે તે સમય સાંજના ૬.૩૦ પહેલા.
જાહેર જનતાનો outreach કાર્યક્રમ
મેથોડીસ્ટ કેન્દ્ર, ૨૧, વાય.એમ.સીએ
એક પત્રકમાં
રોડ,નોં
પહે
ધ લકરેો લમજલો,
ુ ટ્રસ્ટ
મુંબઈ - જે
૪૦૦
ઝોપડપટ્ટીની
શ્રીમતી.
૦૦૮, મહારાષ્ટ્ર,
મોલી
ઉન્નતિની
ભારત.
જોર્જ
યોજનાના માધ્યમથી સંડોવાયેલ છે, જેવ
ફોન : ૩૦૮૬૭૮૯
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૯.૩૦ થી સાંજના ૫ અને
શનિવારે સવારના ૯.૩૦ થી ૧.
શ્રધાનંદ મહિલાશ્રમ.
હિન્દુ સ્ત્રીઓના કલ્યાણની
બહારથી
સંસઆવતી
્થા દ્વારા
જરૂરમંદસંસ્ત્રીઓ
ચાલિત, શ્રધાનં
માટે કાર્ય
દ રોડ, કેમહેનશ્દ્ર.
્વરી ઉદ્યાન,
(તાર કરવાનુમાટુકામ,
ંગા,કપડા
મુંબઈ -શિવવા
૪૦૦ ૦૧૯,
અને મહારાષ્ટ્
જમવાની વસ
- શ્રી.પી.જી.ઓક
ફોન : ૪૩૭૨૫૫૨,૪૩૭૩૭૧૫
- ડૉ. મ્રુદ્રુલા કોઠારી
ફોન : ૪૩૭૨૫૫૨, ૪૩૭૩૭૧૫.
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મહારાષ્ટ્ર લોક્નીતા
. સેવા મંડળ
૧૬-એ, સેંટ ફ્રાન્સીસ એવન્યુ
બે કોઢવાળાની
, સાન્ટાક્રુ
કૉલોની
ઝ (પશ્ચિમ),
સાથે કામ કરે
મહારાષ્ટ્ર,
છેશ્રીમતી.પ્રતિભા
- ઉલ્હાસનગર
ભારત. અને અંબરનાથ.
શેઠ કોઢવાળા દરદીઓ માટે જવાબદારી લ
ફોન : ૬૪૮૧૮૨૦, ૬૪૯૭૬૮૨.
એસ.પી.ટી સાધના શાળા,
ડૉ.આર.રબેરો બાળકોનુ કૉમ્પલે
હુન
ક્ષ,
્નરકળા
સોફીયા
શીખવનારી
કેમ્પાસ,સંસ
ભુલ
્થાના
ાભાઈ દેઅભ્યાસક્રમો
સાઈ રોડ, મુંબઈ -માનસિક
૪૦૦ ૦૨૬.
રૂપથીમહારાષ્ટ્ર,
વિકલાંગ માટે, ભારત.
પ્રશિક્ષણ પુરૂ થયા પ

નામ
સગવડો સંપર્ક
પાંગળાઓને શિક્ષણ આપવાની સંસ્થા (બાળકો અને પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓ)
અગ્રીપાડા મ્યુનિસીપલ શાળાનુ
અસ્થિસ્નાયુ
મકાન, મોતલીબાઇ
ઓનીશેવિકૃ
રી, તમુિવાળા
ંબઈ - ૪૦૦
બાળકો
૦૧૧,
અનેમહારાષ્ટ્ર,
જુવાનો માટે છાત્રાલય.
ભારત.
શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, વ્યાવ
- શ્રીમતી.જીનોબીયા.બાનાજી
ફોન : ૩૦૯૦૩૫૫.
- શ્રીમતી.જ્યોત્સના મોદી
ફોન : ૩૦૯૦૩૫૫.

કર્ક રોગના દરદીઓની મદદ
.
કરવા માટે સંસ્થા
૫, મલ્હોત્રા હાઊસ, જી.પી.ઓની
નગરપાલિકાના
સામે, મુંબઈ - સરકારી
૪૦૦ ૦૦૧,
ઇસ્પિતાલો
મહારાષ્ટ્ર,
અને
શ્રીમતી.કલ્પના.વેન્કટરામન
સાધારણ
ભારત. વર્ગના દરદીઓ માટે chemotherapy માટે દવાની સ
ફોન : ૩૦૬૧૨૯૧.
કુમારી.વીનયા.ચાકો
ફોન : ૩૦૭૭૮૧૨મ
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૧૦ થી સાંજના ૫.
ભારતની પુરસ્કર્તા સમિતી
મથુરાદાસ એસ્ટેટ બિલ્ડીંગ, ૪૩/૪૫,
મુળશી તાલુ
કોલાબા
કાનાકોસવે
પહાડોમાં
, મુંબઆર.ડી.
ઈ - ૪૦૦કે૦૩૯,
ન્દ્ર,
ડૉ(શ્રીમતી)
મહારાષ્ટ્ર,
જીલ્લા પૂભારત.
ણેજુલી
.
નકોડા
ફોન : ૨૦૪૦૩૨૧, ૨૦૨૦૩૯૩
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૧૦.૩૦ થી સાંજના ૫.૩૦
શનિવારે : સવારના ૧૦.૩૦ થી બપોરના ૨.૩૦.
ભૌતિક ચિકીત્સા અને પુનર્વસાવટ માટે ઓલ ઇન્ડીયા ઇન્સ્ટીટ્યુટ.
માલિકે સોપેલુ : અ૧૧, પી.એમ.આર,
ક્ષે
હસ્તાવ
ત્રિય પાર્ક,
પુનર્વસવાટ
ર્ક્લક
અનેરોડ,
પ્રશિક્ષણ
મહાલક્ષ્મી,
ડૉ.બી.રમેશ
કેન્દ્રોને
મુંબઈ અવધાની
- ૪૦૦
ગ્રામીણ
૦૩૪, મહારાષ્ટ્ર,
ક્ષેત્રોમાં અપં
ભારત.
ગોના પુનર્વસવ
ફોન : ૪૯૩૨૭૪૭
મંગળવાર અને ગુરૂવાર, સવારના ૯ થી સાંજના ૪ (શક્યતો જમવાના સમયમાં).
મહારાષ્ટ્રમાં એક માનસિક વિકલાંગની (A.W.M.H. પુરૂષ)
સાથે રહેતા વ્યક્તિઓના કલ્યાણ કરવાનુ
ક્ષેમંતડ્રમાં
ળ, ભોય
કર્મચારીઓની
તળીયુ, ટર્નર
વચમાં માનસિક
મોરીસન અને
હાઊસ,
સહયોગ
૧૬, બેમાટે
ન્કસેવસ્ટ્રીટ,
ાઓની એક યાદી
મુંબઈ -પ્રકાશિત
૪૦૦ ૦૨૩,કરેમહારાષ્ટ્ર,
છે. સંશોધનન
- શ્રી.ટી.અરવિન્દ મેનન
ફોન : ૪૩૦૩૩૫૯
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૧૦ થી સાંજના ૫.૩૦.
- શ્રીમતી.સાયરા.વોહરા
ફોન : ૨૬૫૪૮૧૬
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૧૦ થી સાંજના ૫.૩૦.

3/5

મુંબઈમાં અપંગો માટે પુનવર્સવાટના કેન્દ્રો - આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી
Last Updated Tuesday, 17 January 2012 04:50

શનિવારે સવારના ૧૦ થી બપોરના ૧.

નામ
સગવડો સંપર્ક
ગોપી ક્રિશ્ના પિરામલ સ્મારક ઇસ્પિતાલ
ગણપત રાવ કદમ માર્ગ, લોઅર પરેસ્વાસ્થય
લ, મુંબઈ - ૪૦૦
કેન૦૧૩,
્દ્રમહારાષ્ટ્ર,
(વ્યાયામ શાળા)
ભારત. ની જોગવાઈ કરે છે.
- શ્રી.એમ.બી.વાઘ
ફોન : ૪૯૪૭૮૩૭
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૯
થી બપોરના ૧.
- શ્રી.એચ.જી.તાવડે
ફોન : ૪૯૪૬૬૪૭
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૯ થી સાંજના ૪.૩૦
શનિવારે : સવારના ૯ થી બપોરના ૧.

શારિરીક રૂપે અપંગોની ભાગીદારી
એફ.પી.એચ. બિલ્ડીંગ, લાલા લજપતરાઈ
નિશુલ્કમાર્ગ,
તાલિમ -હાજી
સાથે -અલી,
નોકરીમુંબ-ઈ,સાથે
મહારાષ્ટ્ર,
- પુનર્વસવાટ
ભારત. કેન્દ્રની સાથે અધિકતમ માત્રા ૪ વર્ષની તાલિમ
- શ્રીમતી. સુધા.વી.પંડીત
- અને શ્રી.એ.કે.સીન્હા
ફોન: ૪૯૩૮૪૭૬/૯૦
સોમવાર થી શનિવાર, સમય : ૯ થી ૫.
સર.જમશેદજી.દુગન આંખની બેન્ક
સર.જે.જે.હૉસ્પિટલ્સ.
જનસંખ્યામાં જાગરૂકતા વિકસિત કરવા ડો.જે.પી.બહાને
કે જેનાથી જરૂરીયાત મંદ લોકોને મદદ મળે.
ફોન : ૩૭૫૦૧૦૨
સમય : સવારના ૯ થી સાંજના ૫.

નામ
સગવડો સંપર્ક
બાળકો માટે ઝેરબાઈ વાડીયા ઈસ્પિતાલ
આચાર્ય ધોંડે માર્ગ, પરેલ, મુંબ૧૨
ઈ -વર્ષથી
૪૦૦ ૦૧૨,
નીચેમહારાષ્ટ્ર,
ના બાળકો માટે ભારત.
ઇસ્પિતાલ છે. આંતર અને બાહ્યરૂગ્ણાલયના દરદીઓને સારવાર આપે છ
- શ્રીમતી.આર.ઓબેરોય
- કુમારી.એસ.સેહગલ
ફોન : ૪૧૨૯૭૮૬/૭,
વિસ્તરણ : ૩૩૦, સોમવાર થી શનિવાર
સમય : સવારના ૯.૩૦ થી સાંજના ૪.
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સાંભળવાની ક્ષમતાવાળાઓ માટે વિકાસ વિદ્યાલય
એ-૩, મેહ્તા એપાર્ટમેન્ટ્સ,બાળપણથી
પ્રોફેસર.વી.એસ.આગાશે
એસ.એસ.સી (મરાઠી)
પથ,સુદાદર,
ધીની તાલિમ.
મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૨૮, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ત્રણ આર.સામાજીક જુથ (પુનનિર્માણ શસ્ત્રક્રિયા, પુનર્વસવાટ અને સંશોધન)
જૈન મંદીરની સામે, આર.સી.માર્ગ,શાળામાં
ચેમ્બુરપ્લાસ્ટીક
, મુંબઈ - ૪૦૦ શસ્ત્રક્રિયા,
૦૭૧, મહારાષ્ટ્ર,
એન.કે.સહાની
પ્રદર્શનો
ભારત.
અને કોઢ વિષય ઉપર ભાષણો LUMS Associa
ફોન : ૫૫૨૩૦૫૧,
સોમવાર થી શુક્રવાર.
સાંભળવાની ક્ષમતા ધરાવતાઓ માટે અલીયાવર જંગ રાષ્ટ્રીય સંસ્થા
ભંડારા રેક્લેમેશન (પશ્ચિમ), મુંબપોસાઈ
ઈ - ૪૦૦
શકે૦૫૦.
તેવી કિંમતે સાંભળવા માટે મદદ પહોચાડે છે. પરામર્શ, કારકિર્દી માટે માર્ગદર્શન, તાલિમ, નોકર
- શ્રીમતી.રેખા.રોય
ફોન : ૬૪૨૨૬૩૮,
સોમવાર, ગુરૂવાર અને શુક્રવાર,
સમય : સવારના ૯ થી સાંજના ૫.૩૦.
- Mr. M. R. Wankhede
Telephone: 6427320,
Mon., Thurs., & Fri.
Time: 9.a.m. to 5.30 p.m.

મરીયન હાઉસ ઓફ ચેરીટી
અવર લેડી ઓફ હેલ્થ ચર્ચની માનસિક
સામે, વરસોવા,
રૂપે/શારિરીક
મુંબઈ - રૂ૪૦૦
પે અપં
૦૬૧.
ગ બાળકો અને
ઉપરી
મોટી ઉમરના લોકો માટે ઘરની વ્યવસ્થા કરે છે, જેમનુ કોઇ પણ
ફોન : ૬૨૬૬૩૨૦, ચોવીસ કલાક સેવા.
અપંગો માટે વિજય મર્ચન્ટ પુનર્વસવાટ કેન્દ્ર
અપંગો માટે વિજય મર્ચન્ટ પુનર્વસવાટ
કેન્દ્ર
કેન્દ્ર,
ટેલીફોન
ત્રીજો
બુથ, ફળોની
મજલો, એદુકવીંાનગસંચાલક
,અને
માહત્રે
વેચાણપેસચિવ
નકરવા
ઇમારત,
માટે સેકામનો
નાપતીપ્રબં
બાપટધ માર્ગ,
કરે છે. અપં
દાદરગ(પશ્ચિમ),
ો સિલાઈના મુઆદ
ંબઈ
ફોન : ૪૩૭૯૯૨૨
સોમવાર થી શુક્રવાર
સમય : સવારના ૧૧ થી સાંજના ૪.
ચેશાયર હોમ.
અંધેરી (પુર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૯૩,
કાયમી
મહારાષ્ટ્ર,
આશરો અનેભારત.
ઓછી કમાણીવાળા પુરસિસ્ટર
ૂષો જે શારિરીક
પુષ્પા
રીતે કાયમી- અપં
સિસ્ટર
ગ છે, પણ
સંભાળ
ચેપી નથી,લેનાર,
તેવાની સારવાર
શ્રીક
ફોન : ૮૩૨૪૫૧૫, અઠવાડીયાના બધા દિવસો
સમય : સવારના ૯ થી ૧૧ અને સાંજના ૪ થી ૭.૩૦.
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