
உதவிக்கு அழையுங்கள் 

இந்த தகயல்கள் 15-11-2014 தததி யரப துல்ினநா தகயல்கள்.  
எதாயது நாற்ங்கள் இருக்குமநில் சம்ந்தப்ட்ட அரநப்புகர மதாடர்பு மகாள் தயண்டுகிதாம்.  

நாற்ங்கர ிபஜ்ஞ்னாயிற்கு அனுப்ிால் யபதயற்கப்டும். 

மண்களுக்கா அயசப உதயி   1091 ி.எஸ்.என்.எல் ாண்ட்ரிிருந்து நட்டுதந 

குமந்ரதகளுக்கா  அயசப உதயி  (ரசல்டுரன்) 1098 அரத்து  மதாரதசினிி௫ந்தும் 

24 நணிநப உதவிக்கு 

ஆஷ்பனா (ஆந்திப நகிா சர) தற்காிக தங்குநிடம், ஆதாசர, 
சட்ட உதயி, நருத்துய உதயி 
நற்றும் நதாதத்துய ரீதினிா 
ஆதபவு.  

044-24642566  (24 நணி தபம்) 21/12 தபாஸரி சர்ச் சார, சாந்ததாம்  

மசன்ர 600004. (24 நணி தபம்) 

அன்ழ ாத்திநா குமந்ரத  
ரநனம் 

ranikrishnan06@yahoo.com 

மதாரதசி யமி ஆதாசர 

நற்றும் தர்காணல் ஆதாசர  

(பன்திவு மசய்ன  தயண்டும்) 

9444444874 (24 நணி தபம்)  1. 34, கிமக்கு நாட யதீி,  
ரநாப்பூர், மசன்ர 600004. 

2. 48, பாஜிவ் காந்தி தபாடு 

காபப்ாக்கம் 

மசன் – 600097. 

அருநவ 

 

ஆதாசர நற்றும் தகயல் உதயி, 
சட்ட உதயி, நதாதத்துய 
ரீதினிா ஆதபவு 

044- 26454615 (24 நணி தபம்) 11, தசாரனம்நன் தகாயில் மதரு, 
அனாயபம், மசன்ர 600023. 

 

ிசிவிசி  

(குற்த்தடுப்பு நற்றும் 
ாதிக்கப்ட்தடாரின் னுக்கா 
சர்யததச ரநனம்)  

pcvc2000@yahoo.com 

சாந்தி அயசப உதயி, தங்குநிடம் 
நற்றும் ி அயசப உரயிட 
யசதிகள், நருத்துய யசதிகள், 
தாக்குயபத்து யசதிகள், யடீு ததட 
யடீு நாற் உதயி, உணர்வு ரீதினா 
ஆதபவு நற்றும் சட்ட உதயி.  

044-43111143 (24 நணி தபம்) 

 

 

2030, பதல் ிபதா சார, 

அண்ணா கர் தநற்கு, மசன்ர 
600040. 

சிநகா 

help@snehaindia.org 

ந அழுத்தம் மகாண்டயர்கள், 
தட்டநாயர்கள், தற்மகார 
நிரனில் உள்யர்களுக்கு 
நதாதத்துய ரீதினிா ஆதபவு. 

 

044-24640050/ 044 24640060  

(24 நணி தபம்) 
11, ார்க் யியூ சார  

பாஜா அண்ணாநரபுபம்  

மசன்ர 600028.  

(கார 8 நணினிிருந்து இபவு 10 

நணியரப சந்திக்கும் யசதி) 



உதவிக்கு அழையுங்கள் 

இந்த தகயல்கள் 15-11-2014 தததி யரப துல்ினநா தகயல்கள்.  
எதாயது நாற்ங்கள் இருக்குமநில் சம்ந்தப்ட்ட அரநப்புகர மதாடர்பு மகாள் தயண்டுகிதாம்.  

நாற்ங்கர ிபஜ்ஞ்னாயிற்கு அனுப்ிால் யபதயற்கப்டும். 

 

ிபச்சழனிலி௫க்கும் பண்களுக்கா உதவி ழநனங்கள் 

தி நினன் 

team@thebanyan.org 
நிர சரினில்ாத ஆதபயற் 
மண்களுக்கா யடீ்டு பாநரிப்பு 
யசதிகள், ந சிகிச்ரச, 

கருத்துரப யமங்கல் நற்றும் 
புர்யாழ்வு. 

044 26530504 / 26530599 

 
6 யது பதன்ரந சார 

பகப்தர் எரி திட்டம் 

பகப்தர் தநற்கு 

மசன்ர – 600057. 

 

கழலபசல்வி கருணாலனா  

சபக  ரநனம் 

info@kkssindia.org 

தற்காிக தங்குநிடம், சட்ட ரநனம், 
ஆதாசர. 

 

044-26257779/ 044-26254956 3/ிி1, பகப்தர் தநற்கு, மசன்ர 
600037.  

(எம்ஜிஆர்  சிர அ௫கில்) 

ரிஷி அன ிழலனம் சிறுநிகள் நற்றும் மண்களுக்கா 
தற்காிக தங்குநிடம். 

044-24981679 36/187, கச்தசரி சார, ரநாப்பூர், 
மசன்ர 600004. 

சநகாதரி  

sahodari@ywcamadras.org 

தற்காிக தங்குநிடம், ஆதாசர, 
சட்ட உதயி, நருத்துய நற்றும் 
நதாதத்துய உதயி.  

044-25321737/ 044 26431200 

 
1086, பூந்தநல்ி மடுஞ்சார, 
மசன்ர 600084. 

உரயிட யசதி கார 6 
நணினிிருந்து நார 11 நணி 
யரப  

மண்களுக்கு எதிபா யன்பர ற்ின ிபஜ்ஞ்னாயின் 16 ாள் ிபச்சாபத்தின் (2009) ஒரு குதினாக இது மயினிடப்டுகிது. ிபதாநா இடங்கில் 
யிம்பப்டுத்தாம். தநலும் தகயல்களுக்கு  prajnyatrust@gmail.com என் நின்ஞ்சல் பகயரிரன மதாடர்புமகாள்ாம்.  

 

 


