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ெபண்களுக்கான அவசர உதவி

பி.எஸ்.என்.எல் லாண்ட்ைலனிலிருந்து மட்டுேம

24 மணிேநர உதவிக்கு
ஆஷ்ரயா (ஆந்திர மகிளா சைப)

தற்காலிக தங்குமிடம்,

044-24642566 (24 மணி ேநரம்)

ஆேலாசைன, சட்ட உதவி,

ெசன்ைன 600 004

மருத்துவ உதவி மற்றும்

(24 மணி ேநரமும் திறந்திருக்கும்)

மேனாதத்துவ ரீதியிலான ஆதரவு
அன்ைன பாத்திமா குழந்ைத நல

ெதாைலேபசி வழி ஆேலாசைன

9444444874 (24 மணி ேநரம்)

ைமயம்
அருேவ

ஆேலாசைன மற்றும் தகவல்

044- 26454615 (24 மணி ேநரம்)

பிசிவிசி (குற்றத்தடுப்பு மற்றும்

சாந்தி அவசர உதவி, தங்குமிடம்

பாதிக்கப்பட்ேடாரின் நலனுக்கான

மற்றும் பிற அவசர உைறவிட

11, ேசாைலயம்மன் ேகாவில்
ெதரு, அயனாவரம், ெசன்ைன

ரீதியிலான ஆதரவு

pcvc2000@yahoo.com

34, கிழக்கு மாட வதி,
ீ
ைமலாப்பூர்,
ெசன்ைன 600 004

உதவி, சட்ட உதவி, மேனாதத்துவ

சர்வேதச ைமயம்)

12, ேராஸரி சர்ச் சாைல, சாந்ேதாம்

600023
044-43111143 (24 மணி ேநரம்)

2030, முதல் பிரதான சாைல,
அண்ணநகர் ேமற்கு, ெசன்ைன 40.

வசதிகள், மருத்துவ வசதிகள்,
ேபாக்குவரத்து வசதிகள், வடு
ீ ேதட
வடு
ீ மாற்ற உதவி,
உணர்வுரீதியான ஆதரவு மற்றும்
சட்ட உதவி.

சிேனகா
help@snehaindia.org

மன அழுத்தம் ெகாண்டவர்கள்,
பதட்டமானவர்கள், தற்ெகாைல

044-24640050 (24 மணி ேநரம்)

மனநிைலயில் உள்ளவர்களுக்கு
மேனாதத்துவரீதியிலான ஆதரவு.

11, பார்க் வியூ சாைல
ராஜா அண்ணாமைலபுரம்
ெசன்ைன 600028.
(காைல எட்டு மணியிலிருந்து
இரவு பத்து மணிவைர சந்திக்கும்
வசதி)

இந்த தகவல்கள் 9 டிசம்பர் 2009 ேததி வைர துல்லியமான தகவல்கள்.

எதாவது மாற்றங்கள் இருக்குெமனில் சம்பந்தப்பட்ட அைமப்புகைள ெதாடர்பு ெகாள்ள ேவண்டுகிேறாம்.
மாற்றங்கைள பிரஜ்ஞ்யாவிற்கு அனுப்பினால் வரேவற்கப்படும்.

உதவிக்கு அைழயுங்கள்

பிரச்ைனயிலிருக்கும் ெபண்களுக்கான உதவி ைமயங்கள்
கைலெசல்வி கருணாலயா சமூக
நல ைமயம்

தற்காலிக தங்குமிடம், சட்ட
ைமயம், ஆேலாசைன

044-26359495 (காைல பத்து
மணியிலிருந்து மாைல ஆறு மணி
வைர)

3/பிபி1, முகப்ேபர் ேமற்கு,
ெசன்ைன 600037.
(ஆவின் பஸ் நிைலயம் அருகில்)

044-26257779 (மாைல ஆறு மணிக்கு
ேமல்)
ரிஷி அபய நிைலயம்

சிறுமிகள் மற்றும் ெபண்களுக்கான

044-24981679

சேகாதரி

தற்காலிக தங்குமிடம்,

044-25321737

மருத்துவ மற்றும் மேனாதத்துவ

மணியிலிருந்து மாைல 5 மணி

ywca_sahodari@yahoo.com

தற்காலிக தங்குமிடம்

36/187, கச்ேசரி சாைல,
ைமலாப்பூர், ெசன்ைன 600004

ஆேலாசைன, சட்ட உதவி,

044-26431200 (காைல 9

உதவி.

வைர)

1086, பூந்தமல்ைல ெநடுஞ்சாைல,
ெசன்ைன 600084.
உைறவிட வசதி காைல ஆறு
மணியிலிருந்து மாைல 11 மணி
வைர

ெபண்களுக்கு எதிரான வன்முைற பற்றிய பிரஜ்ஞ்யாவின் 16 நாள் பிரச்சாரத்தின் (2009) ஒரு பகுதியாக இது ெவளியிடப்படுகிறது. பிரதானமான
இடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம். ேமலும் தகவல்களுக்கு prajnyatrust@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிைய ெதாடர்புெகாள்ளலாம்.

இந்த தகவல்கள் 9 டிசம்பர் 2009 ேததி வைர துல்லியமான தகவல்கள்.

எதாவது மாற்றங்கள் இருக்குெமனில் சம்பந்தப்பட்ட அைமப்புகைள ெதாடர்பு ெகாள்ள ேவண்டுகிேறாம்.
மாற்றங்கைள பிரஜ்ஞ்யாவிற்கு அனுப்பினால் வரேவற்கப்படும்.

