બીજા રાજ્યોમાં વરિષ્ઠો માટે ઘર - આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

આંધ્ર પ્રદેશ

આરામ ગ્રહ શીવરામપલ્લી
એસોશિયેશન ફૉર
ઇંડીયન
કેર ઓફ
કાઊંએજે
ન્સીલ
ડ, ૧૬-૧-૨૧,
ઓફ સોસીયે
દીગુલમરથી
વેલરામસ્વામી
ફેર, રેડ હીલ્સ,
માર્ગ, હૈ
મહારાની
દરાબાદ પે-ટ૫૦૦૦૦૪,
, વિશાખાપટનમ
આંધ્ર- ૫૩૦૦૦૨,
પ્રદેશ, ભારત.(
આંધ્
ચુદામણી વૃદ્ધ આશ્રમની સંભાળમાં શિવાનં
ગીરીજન
દ રીહેસીમા
બીલીટેવેશલન
ફરહોમ,
એસોસીયે
કુકટપલ્લી
શન, ચીન્ટુ
પોસ્ટ
ર પોસ્ટ,
ઑફીસ, વાયા
હૈદરાબાદ
ભદ્રચલમ,
- ૫૦૦૮૭૨,
કન્નન
આંધ્ર
જીલ્લો
પ્રદેશ
- ,૫૦૭
ભા
કરૂણા ભારથી, ડિસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટનાલીટલ
મકાનની
સિસ્ટર
સામે, કમ્મમ
ઑફ દ- પુ૫૦૭૦૦૨,
અર, નંબુરઆં
પોસ્ટ
ધ્ર પ્રદે
ઑફીસ,
શ, ગુ
ભારત.
ંટુર -(વરિષ્ઠ
૫૨૨૫૦૮,અનાથ
આંધ્ર
૬૦પ્રદે
વર્ષની
શ, ભારત.
ઉમરના
(ગ
નિરંજના ઓલ્ડ એઈજ હોમ, ગૌતમીનગર,નિર્મલભવન,
કોવુર, વેસ્ટશાસ્ત્રીનગર,
ગોદાવરી ડિસ્ટ્રીક્ટ
સારંગપુર પોસ્ટ
- ૫૩૪૩૫૦,
ઑફીસ,
આંધનીજામબાદ
્ર પ્રદે-શ૫૦૩૧૮૬,
, ભારત. (ગરીબ
આંધ્ર
અનેપ્રદે
અનાશ
એસોશિએસન ફૉર દ કેર ઑફ એજેડ, જટકર
એસોશિએસન
ભવન, ૧-૮-૫૨૬,
ફૉર દ કેચિકડાપલ્લી,
ર ઑફ એજેડ, આશ્રમ
હૈદરાબાદશ્વારણા,
- ૫૦૦૦૨૦,૮-૧૪-૧,
આંધ્ર રેપ્રદે
ડ ક્રોસ
શ, ભારત,
સ્ટ્રીટ,
(દીવસનીગાંદેધખી
ડૉ.આંબેડકર દલિત વર્ગ અભિવૃધિ સંગમ, ૧૬/૩૮૨, ગુજાલા સ્ટ્રીટ, મસપેટ, કુડાપ્પા - ૫૧૬૦૦૧, આંધ્ર પ્રદેશ, ભારત.(વૃદ્ધ છ
હયમથી વેંકટરામા કૃષ્ણ રાવ અતલુરૂ વેલકરુ
ફેરનસોસાયટી
ા નિલાયમ,ઓફ
મહિલા
એજેસેડવપરસન્સ
ા મંડલી, ૬/૪૪૨,
એન્ડકોજીલ્લીપે
ડે કેર સેન્ટર,
ટ, મછીલ્લીપટનમ
ગોપાલપુરમ, કમપડડુ
- ૫૨૧૦૦૧,
પોસ્ટ
આંઑફિસ
ધ્ર પ
લીટલ સીસ્ટર્સ ઑફ પુઅર, હોમ ફૉર
ઓલ્ડ
દ એજેએઇજ
ડ, સિકં
વેલદફર
રાબાદસેન૫૦૦૦૦૩,
્ટર, પ્લૉટ
આંધ્ર૨૮,
પ્રદે
હુડશા ,કોલોની,
ભારત. (વૃમાયાપુ
દ્ધ રગરિબો
, વાયામાટેચંદનિશુ
નગર,લ્ક)
હૈદરાબાદ ૫૦૦
દીલ્હી

દીલ્હી ક્રિશ્ચન ફ્રેન્ડ ઇન નીડ સોસાયટી, હોમ ફૉર દ એજેડ, ફતેહપુર બેરી, નવી દીલ્હી - ૧૧૦૦૩૦,(ગરીબો માટે નિશુલ્ક
સંધ્યાનેથાજી નગર, હયાત રીજેન્સી હોટેલની સામે, નવી દીલ્હી ૧૧૦૦૨૩, ભારત.(રહેવા અને જમવા માટે એક માટે અને બે જણ માટે ઓરડાઓ ગીલ્ડ ઑફ સર્વિસ,(દીલ્હી શાખા),શુ
સીનીયર
ભમ, સી-૨૫,
સીટીજન
સાઊથ
હોમ કૉમ્પલે
ઓફ આય.આય.ટી,
ક્સ, વેલકુ
ફેતઅ
ુબ રહોટે
સોસાયટી,
લની પાછળ,
(પત્રકમાં
ઇન્સ્ટીટ્યુ
નોંધેલુ), બી-૩૩,
શનલગ્રાઊન
એરીયા,
ભારત. ફોન.નં. +૯૧ ૧૧ ૬૨૯૩૧૧૯,
૬૨૯૩૧૨૦, ૬૪૭૯૪૫૬, ૬૪૭૯૪૫૭, ૬૪૭૬૫૮,
ફેક્સ :૬૨૯૩૧૨૦.
વેબસાઈટ:
http://www.seniorhomeindia.com
E–mail: schc@bol.net.in
કર્નાટક

વરિષ્ઠો માટે મદદ, ૧૪૯૨, ૧૭એ મેઈન રોડ, બીજો ફેઈસ, જે.પી.નગર, બેંગલોર - ૫૬૦ ૦૭૮. કર્નાટક, ભારત.( નિશુલ્ક અને ભુગતાન સ
દ બેંગલોર ફ્રેન્ડ ઇન નીડ સોસાયટી ૩, કલનલ હીલ રોડ, બેંગલોર - ૫૬૦૦૫૧. કર્નાટક, ભારત. (મહિનાની ફી - જમા રકમ સાથે, કેટલાક મ
ઇવનટાઈડ હોમ, સેંટ જોસેફ કોન્વેન્ટ, વ્હાઈટ ફીલ્ડ, બેંગલોર - ૫૬૦૦૬૬, કર્નાટક, ભારત. (સ્વતંત્ર સ્વયં ભુગતાન ઉપર ન

આરોગ્ય મઠ કેન્દ્ર, સેન્ટ લોરેનકે્સ
નેરા ગાર્ડન,
બેન્ક રીલીફ
પડેમલે
એન્ડ
પોસ્ટ
વેલઓફીસ,
ફર સોસાયટી,
મેંગલોર -૨૭થ
૫૭૫૦૦૫,
ક્રોસ,કર્નાટક,
બનાશંકરી બીજો
ભારત, ફે(ભુઈગ
સ,તાનનો
બેંગલોર
પ્રકા
- ૫૬
કેરાલા

બીશપ ગ્રાંડસન
કાર્થીક
મેમોરીયેથીરૂ
લ અનપુ
નલ લક્ષ્મીબાઈ
નિલાયમ બિલ્ડીગ,
ગેરાઈન્ટ્રીક
એલ.એમ.એસ
સેંટકં
ર,મ્પાઉડ,
પુજાપુરા,ચેથીરૂ
રૂવવરકોનમ,
થંમપુરમ -પરાસ્સાલ
૬૯૫૦૧૨, કે- ર૬૯૫
ાલા, ભારત.
૫૦૨,(ભુ
કેગ
રાલા,
તાન ભારત.(
પ્રકારન
સંથાગીરી હેલ્થ કૉમ્પ્લેક્સ અને ઓલ્ડ એઇજ હોમ, એન.એ.ડી. રોડ, એચ.એમ.ટી કોલોની પોસ્ટ ઑફિસ, કલમસરી, એરનાકુલામ - ૬

સ્નેહ ભવન, કોમ્પાડી, મંજડી પોસ્ટવિશ્રાં
ઑફિસ,તી થિરૂ
ભવન,
વલાસે-ંટ૬૮૯
મેરી ઇસ્પિતાલ,
૧૦૫, કેરાલા,પોસ્ટ
ભારત.( રહે
ઑફિસ
વા માટે: ચથનગોટુ
એક અનેનાડા,
બે જણાક્વીલમપરા,
માટે ઓરડાઓ,કાલીકટ,
વૈદ્યકીય
ક

હોમેજ, ૩૩/૫૬૪, એ.આર.કેમ્પ રોડ, મરીકુ
પિસગાહ,
ન્નુ પોસ્ટ
બેકર કમ્પાઊં
ઑફિસ,ડકોઝીકોડ
, કોટ્ટાયમ
- ૬૭૩૦૧૨,
- ૬૮૬૦૦૧,
કેરાલા,
કેરાલા,
ભારત.ભારત.(
(ભુગતાનનો
ભુગતાનનો
પ્રકાર
પ્રકાર,
ઉંચી આવકવાળ
એક જણ અ
સેવાગ્રામ પોથી, થયલોલાપંરબુ પોસ્ટ ઑફિસ, કોટ્ટાયમ- ૬૮૬૬૦૫, કેરાલા, ભારત( પતિપત્નીના જોડા અને એકલા માટે શરૂઆતમાં એક વ
શ્રી રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમ, આશ્રમ લેન, આઝાદ રોડ, કલુર, કોચી - ૬૮૨૦૧૭, કેરાલા, ભારત.( ખોરાક વગેરે માટે સભાસદ પ્રમાણે શુલ્ક અ
તામિલનાડુ

અનબાહમ સી.એચ.આઈ હોમ ફોર એજેડ,બેસન્ટ એવન્યુ, અડયાર, સી.એચ ૬૦૦૦૨૦, તામિલનાડુ, ભારત.
કે જે હોમ ફોર એજેડ ૧૯ ગુરૂસ્વામી રોડ, ચેતપેટ, સી.એચ. ૬૦૦૦૩૧, તામિલનાડુ, ભારત. (જમવા અને રહેવા માટે રૂ.૮૦૦/- દરેક મહિને અને રૂ.૩૦૦૦

1/2

બીજા રાજ્યોમાં વરિષ્ઠો માટે ઘર - આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

નયા જ્યોતી ચેરીટીસ ટ્રુસ્ટ, સંપર્ક
શાંતિ: સદન,
ડૉ.એમ.એસ.શ્રીનિવાસન,
મદ્રાસ સેવા સદન, ૭,૧૧હેર(ઓલ્ડ
ીંગટન રોડ,
૪), ચેકંનડ્નાઈ
ાસ્વામી
- ૬૦૦૦૩૧,
શેરી, આર.એ.પુ
તામિલનાડુ
રમ, ચે,નભારત
્નાઈ - ૬

તળિયાનો મજલો (પાછા આપવાની રકમ રૂ.શ્રી.પી.ઓબુ
૩૦,૦૦૦/-, પહે
લ રેલડો્ડી
મજલોસીનીયર
રૂ.૨૫,૦૦૦/સીટીજન
અનેહોમ,
ખોરાક
આંધમાટે
્ર રૂમહિલા
.૧૭૫૦/-દર
સભા, ૧૨,
મહિનેદુ.ર)્ગાબાઈ દેશમુખ રોડ, આ

એસોશિએસન ઑફ સીનીયર સીટીજન્સ
મેરીરીસોર્ટ,
કલ્બવાલાઇસ્ટ
જાદવકોસ્ટ
હોમ ફોરરોડ,
ધ એજે
મુત્તાકડુ
ડ. નેશનલ
પોસ્ટ
કાઊંઓફિસ,
ન્સીલવાયા
ઓફ વુ
: કોવાલમ,
મન ઈન ઈંચેડનીયા,
્નાઈ,
ટી.એન.
એમ.જી.આ
બ્ર
પિથમસદન મદ્રાસ ચિન્મય સેવા ટ્રસ્ટ, તમારાઈપક્કમ, વેંગાલ પોસ્ટ ઑફિસ, થિરૂવલ્લુર તાલુકા, ચેન્નાઈ એમ.જી.આર. ડિસ્

2/2

