
�મ સ�ંથા �ુલ સ�ંથા

૧ મદં�િુ� ધના બાળકોની સ�ંથા MR ૪૩

૨ બહ�રા – �ુગંા બાળકોની સ�ંથા DD ૩૨

૩ �ધ બાળકો સ�ંથા BD ૩૧

૪ �દ�યાગં બાળકોની સ�ંથા PH ૨૭

૫ �દ�યાગં બાળકોની  સરકાર� સ�ં થાની ૧૧

૧૪૪

સમર�

�ુલ



િવ�ાનગર, �ચ�ાનજન ચોક સામ,ે ભાવનગર 9427215290�ીમતી પી.એન.આર.શાહ સોસાયટ� ફોર 

ધી ર�લીફ એ�ડ ર�હ�બીલીટ�શન ઓફ ધી 

ડ�સેબ�ડ, �.ુ�જ. ભાવનગર

9726443455

9426318641

9424700189

9428944489

9586390708

9624912342

9377760077

7567805804

9427373567

9909536895

િવકલાંગ બાળકોની સ�ંથાની નામ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

અપગં માનવ મડંળ

મોબાઈલ ન.ં

PH-1 એ.એમ.એ.સે�ટરની સામ ેડૉ.િવ�મ સારાભાઇ રોડ,વ�ા�રુ, 

અમદાવાદ-380015

 સરના�ું

9724730618

PH-14

PH-6

PH-7

PH-8

PH-9

PH-10

PH-11

PH-12

PH-13

PH-2

PH-3

PH-4

PH-5

નેશનલ હાઇ��ુલ સોલા હાઇિસ�ગ કોમ�લે�, સોલા રોડ, 

અમદાવાદ

�.ુ. ઉવારસદ, તા .�જ.ગાધંીનગર

સોલા, મોટ�રા, �જ. ગાધંીનગર

ન.ં૬  �દુામા હોમ (મા�ુતનદંન કોમ�લે� િ�તમનગર 

એ�લશ��ઝ  અમદાવાદ

અપગં માનવ મડંળ, અમદાવાદ

અપગં માનવ ક�યાણ ક���, અમદાવાદ

સદિવચાર પ�રવાર િવકલાગં �નુવા�સ 

ક���,�.ુ. ઉવારસદ

ભારતીય સેવા સમાજ સેવા સચંા�લત 

િવકલાગં ક�યાણ િનવાસી �ા.શાળા, �.ુ 

મોટ�રા

નાની કડ�, તા.કડ�, �જ.મહ�સાણા

હા��રુ, તા.કલોલ, �જ. ગાધંીનગર

અપગંોની આઇ.ટ�.આઇ, �.ુ સોનગઢ

�ી તા.ર.ગાધંી િવ.�હુ.સચંા�લત અપગં 

બા�લકા �હુ, , �.ુ�જ. ભાવનગર

િવકલાગં �ચ��ન તાલીમ ક���,ઠ�.સાઇં 

સમથ� સોસાયટ� પાસ,ે

શરદયતન ��ુલની પાછળ, ઉમરા, �.ુ�જ. 

�રુત

�ગુર, હ�સાણા

તા. િવ��રુ,  �જ. મહ�સાણા

સરકાર� ��ુલ સામ,ે પાલન�રુ

પો�ટ ઓ�ફસ સામ,ે ફોટ�  સોનગઠ, �જ. તાપી

મમતા ક��� નાની કડ� સચંા�લત અપગં 

છા�ાલય, �.ુનાની કડ�

મેનાબા ચેર�ટ�બલ ��ટ સચંા�લત મથંન 

અપગં બાળકોની �ા.શાળા, 

છા�ાલય, �.ુ હા��રુ

ડો.�વામી કન��રુ�� અપગં છા�ાલય, �.ુ 

��ુરુ

�ી નવદ�પ એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત 

િવકલાગં સહકાર િવધાલય,

છા�ાલય, �.ુ ફ�ુ

ભારત બે��જયમ મૈ�ી �ે�રત િવકલાગં 

િવધાથ� છા�ાલય, �.ુપાલન�રુ



�રુવેય ન-ં૫, ઠાકોર વાસ, વોટર �ટ�શન 

સામે,સરજન ટાવર પાછળ, જોગણી 

માતા મદં�ર , મેમનગર ગામ, 

અમદાવાદ

પીપ�સ બ�કની પાછળ, પાલડ�, 

અમદાવાદ

C/o બી.એમ.ઇ�સટ�ટ�ટુ ઓફ મે�ટલ 

હ��થ, આ�મરોડ, અમદાવાદ

ઉ�થાન તાલીમ ક���, પીપ�સ બ�કની પાછળ, 

પાલડ�, અમદાવાદ

શારદા ��ૂલ ફોર ધી મે�ટલી ર�ટાડ�ડ �ચ��ન,

C/o બી.એમ.ઇ�સટ�ટ�ટુ ઓફ મે�ટલ હ��થ, 

આ�મરોડ, અમદાવાદ

�ધજન મડંળ સચંા�લત મે�ટલ હાઇ�ન �લીનીક,

ડો. િવ�મ સારાભાઇ રોડ, વ�ા�રુ, અમદાવાદ

નવ�વન ��ન�ગ સે�ટર સચંા�લત મ.ં� ુઅને 

સી.પી. બાળકોની િવિશ�ટ �બનિનવાસી શાળા,

પાથ� કો�પલે�, ��ુ�ૂળ રોડ, �ભુાષચોક, મેમનગર, 

અમદાવાદ

મોબાઈલ ન.ં

9426006149

9825443701

 મદં��ુ�ધ બાળકોની સ�ંથા�ુ ંનામ  સરના�ું

સેન. ઝેિવયસ� હાઇ ��ુલ સામે 

િમરઝા�રુ, અમદાવાદ

9898181071

9426585064

9426350462

9374190940

�કાશ મદં��ુ�ધ બાળકોની િનવાસી શાળા, નહ�� 

ફાઉ�ડ�શનની બા�ુમા,ં

થલતેજ ટ�કરા,બોડકદ�વ, વ�ા�રુ રોડ, અમદાવાદ

ઉ�કષ� ��ૂલ ફોર મે�ટલી ર�ટાડ�ડ �ચ��ન, રામબાગ 

ફાયર ��ગેડ સામે, 

મણીનગર,અમદાવાદ

MR-8

MR-9

MR-1

સોપાન ��ૂલ ફોર મે�ટલી ર�ટાડ�ડ �ચ��ન,�ધ 

ક�યાણ ક��� પાછળ,

િપ�ક સીટ� પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ

�ેરણા મદં��ુ�ધ બાળકોની તાલીમ શાળા, સે�ટ 

ઝેિવયસ� હાઇ��ૂલ પાસે,

િમરઝા�રુ રોડ, અમદાવાદ-૧.

MR-2

MR-3

MR-4

MR-5

MR-6

MR-7

9426419434

9427703910

9909105735

િપ�ક સીટ� પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ 

સે�ટ ઝેિવયસ� હાઇ��ૂલ પાસે,

િમરઝા�રુ રોડ, અમદાવાદ-૧.

નહ�� ફાઉ�ડ�શનની બા�ુમા,ં

થલતેજ ટ�કરા,બોડકદ�વ, વ�ા�રુ રોડ, 

અમદાવાદ

��ુલ ન.ં૧ અને ૨ જય�હ�દ ચાર ર�તા,  

��ખુ ની સામે,મણીનગર,અમદાવાદ

સ�ંથા

નો

કોડ

�જુરાત ક�ળવણી ��ટ સચંા�લત મદં��ુ�ધના 

બાળકોની તાલીમ કોલેજ,

મગંલ�ભાત ��ટ �બ�ડ�ગ, સ�ટ ઝેિવયસ� ��ૂલ 

પાસે, િમરઝા�રુ રોડ, અમદાવાદ-૧



8000547208

9825024898

8141099900

વા�સ�ય મદં��ુ�ધ બાળાઓની િનવાસી શાળા, 

બોડ�લી

રચના�મક ��ટ સચંા�લત સદભાવ માનિસક 

�વા�થય ક���, ગાધંીનગર

�ી શારદા ��ટ સચંા�લત ��િુત િવકાસ શાળા, 

�ાિંતયા.

MR-17
�નુી સેવા આ�મ સચંાલીત મા.�.મ�હલાઓ� ુ

�હુ, ગોરજ

MR-18

MR-19

MR-20

8140853121

9925003694

9879368739

9849108186

શારદા માનિસક �વા�થય ક���, આમલી ગામ, 

બોપલ રોડ,અમદાવાદ

પ�થર �ુવા ર��વે, ર��લફ રોડ, અમદાવાદ

9586818081

9825562681

9408295790          

        

8530444523

MR-13 માનવ ��િુત , સરગાસણ

�ીમતી આઇ.આર.મહ�તા આનદંિનક�તન, 

પાલન�રુ.

�પદંન ��ૂલ ફોર મે�ટલી ર�ટાડ�ડ, વડોદરા

MR-16

ખોળ�યાર માતા મદં�ર, આબલી ગામ, 

આબલી રોડ, બોપલ, અમદાવાદ

સરગાસણ પમંપી�ગ �ટ�શન સામે, 

અડાલજ હાઇવ ેરોડ, સરગાસણ

સરકાર� ��ુલ સામે, ડ�ર� રોડ, પાલન�રુ, બનાસકાઠંા

�લોટ ન-ં૯૭, નર�� પાક�  સામે, વોટર ટ�ક 

રોડ, કાર�લીબાગ, વડોદરા

પો. ગોરજ, તા. વાચોિવયા, �જ. બરોડા

પી.એચ.સી. સામે, અલી�રુા, પો. 

બોડ�લી,  તા.  બોડ�લી, �જ�લો. 

છોટાઉદ��રુ

રચના�મક અ�ભગમ ��ટ સચંાલીત, 

હાદ�ક �ેરણા પાક�  સોસાયટ�, એલ. �. 

હો�પીટલ  કોન�ર , મણીનગર, 

અમદાવાદ

જલારામ માગ�, કાર�લીબાગ, વડોદરા 
ક�.�.પટ�લ �ચ��ન હો��પટલ સચંા�લત માનિસક 

�વા�થય ક���,વડોદરા

મોટા �ચલોડા પાસે, પાલજ પાટ�યા, 

�ાતીયા �જ. ગાધંીનગર

MR-10

MR-11
�યોિતસઘં સચંા�લત મદં��ુ�ધ �કશોર� િવભાગ, 

અમદાવાદ

MR-14

MR-15



8490935277

9427734015

9428127480

9727419426

9510626624

7383866349

9925459171

9825589441

9825218252

MR-22

MR-23

9687772520

9558132077

મમતા માનિસક �વા�થય ક���, �રુત

�વન િવકાસ ��ટ સચંા�લત મદં��ુ�ધ બાળકોની 

િશ�ણ તાલીમ સ�ંથા, �રુત

મદં��ુ�ધના બાળકોની િવિવધલ�ી િવધાલય, 

િવજલપોર

�નેહ િનઝ�ર મદં��ુ�ધવાળા બાળકોની શાળા, 

રાજકોટ

મગંલ�િૂત� િવકલાગં ��ટ, �ૂનાગઢ

િશ��ંૂુજ

મગંલ�તૂ� િવકલાગં ��ટ, મગંલ�તૂ� 

કોમ�લે�, કાલવા ચોક, જવાહર રોડ, 

તા.�જ- �ુનાગઢ

MR-21
�ી સાબરકાઠંા ચેર�ટ�બલ ��ટ સચંા�લત 

મદં��ુ�ધના બાળકોની સ�ંથા, �હ�મતનગર
9998828975

મહ�શભાઇ કોઠાર� માગ� પો.િવજલપોર 

તા. જલાલપોર �જ. નવસાર�

સાવની ક�ડની હો�પીટલ, �િુનવરસીટ� 

રોડ, રાજકોટ

�જુરાત ક�ડવણી ��ટ, સચંા�લત મગંલ, 

�ભાત ��ટ બી�ડ��ગ, ઝેવીયસ� ��ુલ 

સામે, મીરઝા�રુ, અમદાવાદ

�જુરાત ગેસ કંપની પાછળ, કલાપી 

ગાડ�ન સામે, અડાજન �રુત

���ના હોટલની પાછળ, સોની 

સમાજવાડ� બા�ુમા,ં મોતી�રુા, 

�હમતંનગર, �જ.સાબરકાઠંા

�િતક ટ�નામે�ટ, �ડ�યા કોલોની, ઠકકર 

બાપા  નગર રોડ

�હમાવન કમપોડ�, મે�દ� નવાબ જગં 

હોલ, પાલડ�

મા�યુ� �વુન, ઇ��ડયા કોલોની, અમદાવાદ

લિન�ગ �લીનીક, �હમાવન, પાલડ�

MR-31

MR-32

MR-29

MR-24

MR-25

MR-26

MR-30

MR-27

MR-28
ર�વે� ુકોલોની, �લોક ન.ં ૮૪, ૮૫, 

લખબાવલ રોડ, �મનગર

�લોટ ન ં. ૧૯૪૫ વરક�ગ �મુન હો�ટ�લ 

સામે, સરદારનગર, ભાવનગર

વોડ� ૨/બી પી.ઓ. બો� ન.ં ૧૫, 

આદ��રુ  (ક�છ)
ઉપાસના હ�ર આસરો ��ટ, આ�દ�રુ (ક�છ)

��ુર �પેિશયલ ��ૂલ ફોર મે�ટલી ર�ટાડ�ડ �ચ��ન, 

ભાવનગર

માનવ ક�યાણ સઘં સચંા�લત સવંેદના મદં��ુ�ધ 

બાળકોની િનવાસી શાળા, �મનગર

શા�ી સરકલ પાસે, �ૂનાગઢ



c/o    �લાઇ�ડ પીપ�સ 

એસોસીએશન      ૧૩૨ એફ ટ� 

ર�ગ રોડ, વ�ા�રુ , અમદાવાદ

જનતાનગર ર��વે પાસે, �ોસ�ગ 

રોડ, ઘાટલોડ�યા, અમદાવાદ

માનવ મદં�ર, મેમનગર, 

અમદાવાદ

સરકાર� ��ુલ, ��ુલ, ડ�ર� રોડ, 

પાલન�રુ, બનાસકાઠંા

૩૦, ગોયાગાટ સોસાયટ�, 

આર.વી.દ�સાઇ રોડ, બરોડા

ધેબર રોડ રાજકોટ

મા�રુબાપા માગ�, �ુ� ુબસ 

�ટ��ડ પાસે, િવસાવદર, તા. 

િવસાવદર �જ.�ુનાગઠ

વેરાવડ રોડ ઉના, �જ. 

ગીરસોમનાથ

બોરબદંર રોડ,   માગંરોળ �જ. 

�ુનાગઠ, �જુરાત

વાધે�ર� �લોટ, પોરબદંર - 

૩૬૦૫૭૫

 સરના�ું

ટાઇમ ઓફ �ડ�યા પાસે, 

આ�મ રોડ નવરંગ�રુા, 

અમદાવાદ

ટાઇમ ઓફ �ડ�યા પાસે, 

આ�મ રોડ નવરંગ�રુા, 

અમદાવાદ

૧૩૨, ર�ગ રોડ, ડૉ. િવ�મ 

સારાભાઇ રોડ, વ�ા�રુ, 

અમદાવાદ

c/o નેશનલ એસોસીએશન ફોર 

ધ �લાઇ�ડ ૧૩૨ એફ ટ� ર�ગ 

રોડ, વ�ા�રુ , અમદાવાદ

મોબાઈલ ન.ં

9904161127

9925919735

9879878753

9737496049

9925452601

9824933049

9824933049

9825433258

9824091153

9428944489

9427913572

9925942429

9824553714

9426962154

BD-1

BD-2

BD-3

BD-4

BD-6

BD-5 �લાઇ�ડ મેન એસોિસએશન, અમદાવાદ

�ધ અપગં �ાથિમક છા�ાલય, ઘાટલો�ડયા, 

અમદાવાદ-૧૬

�ધશાળા  (��લૂ ફોર ધી �લાઇ�ડ), આ�મરોડ, 

અમદાવાદ

��િન�ગ કોલેજ ફોર ધી �લાઇ�ડ, અમદાવાદ

એ.ટ�.સી.બી. ��લૂ વ�ા�રુ, અમદાવાદ

�ેઇલ �ેસ, અમદાવાદ

BD-13

�ધ ક�યા �કાશ�હુ, મેમનગર, અમદાવાદ

લાય�સ �લાઇ�ડ ગ�સ� વે�ફ�ર સે�ટર, વડોદરા

BD-7

�ી વી.ડ�.પાર�ખ �ધ મ�હલા િવકાસ �હુ, રાજકોટBD-10

 

�ી એમ.ક�.મહ�તા ��ાચ� ુિવધાલય, પાલન�રુBD-8

 �ધ બાળકોની સ�ંથા�ુ ંનામ

�ી �ધ િવધાથ� �વુન, િવસાવદર

�ી �ધ અપગં સહકાર ક���, ઉના

�ી ��ાચ� ુ(�ધ) સહ િશ.િવ.િવ.મ�ંદર, માગંરોળ

�ી ભારતીય  ��ાચ� ુ ��ુ�ળૂ, પોરબદંર

BD-11

BD-12

BD-14

BD-9



BD-24 કંઠા �ી િવકાસ �હૃ, રાજકોટ 9227928284

�ુના અપનાબ�ર પાસે, કંસારા 

બ�ર, માડંવી-ક�છ.

ઘ-૩ શો �મ પાસે, કલા મદં�ર 

પાસે, �વેલર ગોડ રોડ, �રુત

પો�ટ બો� ન.ં ૩૭ બોરવાની 

રોડ, છાપર� પો�ટ, દાહોદ

સીવીલ હો�પીટલ રોડ, 

નાનકવાડા, વલસાડ

ફણસા, �મરગામ, �જ.વલસાડ

�� ુજ�શન પાસે, �રુ���નગર

એરો�ોમ રોડ, �મનગર

�ી ક�. ક� ��ુલ, હોમ ફોર ધ 

�લા�ડ પાસે નવા �ફલટર 

િવ�ાનગર ભાવનગર

�ચતલ રોડ, દંત પાસે, મદં�ર, 

અમર�લી

(0260)271636

9

9428729038

9327164436

9978397001

9879394330

9925778317

9998486887

9909842425

9727238058

BD-15

એન.એ.બી.સચંા�લત ��ુતવય ચ�િુવહ�ન તાલીમ 

ક���, વલસાડ

ક�.ક�.��લૂ એ�ડ હોમ ફોર ધી �લાઇ�ડ, ભાવનગર

�ધજન તાલીમ ક���, અમર�લી

�ધજન ક�યાણ મડંળ, રાજકોટ

�ધજન તાલીમ ક���, �મનગર

ધી ટાટા એ�ીક�ચરલ એ�ડ �રલ ��િન�ગ સે�ટર ફોર ધી 

�લાઇ�ડ,

ફણસા, �મરગામ, �જ.વલસાડ

BD-23

BD-21

BD-22

BD-16

BD-17

BD-18

BD-19

BD-20

�ી એમ.ટ�.દોશી �ધ િવધાલય, �રુ���નગર.

એમ.બી. �ન �ધ િવ�ાલય, દાહોદ

�ધ,બહ�રા � ૂગંા તથા અપગં બ�ચાઓની સ�ંથા, 

માડંવી-ક�છ.

એ.એમ.�ધજનશાળા ઘોડરોડ રોડ, �રુત



મોતી�રુા, �હમતંનગર, સાબરકાઠંા

ર��વે �ોિસ�ગ પાસે, દાભાન રોડ, નડ�યાદ

ડભૌઉ ભાગોલ, તા.પો. સો�જ�ા

વોટર ટ��ક રોડ બી/ક� ભગીની સમાજ, 

�વામીનારાયન મદં�ર પાસે, કાર�લી બાગ , 

વડોદરા

વોટર ટ��ક રોડ બી/ક� ભગીની સમાજ  

અ�ાપાક�  નગર,કાર�લી બાગ , વડોદરા

�બીકાિનક�તન અઠવાલાઇ�સ, �રુત

ટાઇમ ઓફ �ડ�યા, આ�મ રોડ, 

નવરંગ�રુા, અમદાવાદ

ટાઇમ ઓફ �ડ�યા, આ�મ રોડ, 

નવરંગ�રુા, અમદાવાદ

�� ુ�જુરાત હાઇકોટ�  પાસે, એસ.�. હાઇવે, 

સોલા, અમદાવાદ

�લોક ન-ં૧૧૧, ચ -ટાઇપ, સે�ટર -૨૮, 

ગાધંીનગર

તા�કુા પચંાયત પાસે, ઓ�ફસ દ�હગામ

કંસાડા દરવા� �મખાના પાસે, પાટણ

મમતા મદં�ર ક��પસ, સરકાર� હાઇ��ુલ 

પાસે, ડ�ર� રોડ, પાલન�રુ, બી.ક�

પો�ટ. તલોદ તા�કુા. તલોદ, �જ.સાબરકાઠંા

એસ.ટ�.�ટ�શન તા.મોડાસા,  �જ.  અરવ�લી

DD-6

DD-7

DD-8

DD-9

�ીમતી એમ,ક�.�યાસ- �ીમતી 

વાય.આર.સાડં�સરા બહ�રા � ૂગંા શાળા, પાટણ

મા �વણવાણી �કુબિધર િવધાલય, પાલન�રુ

��િન�ગ સે�ટર ફોર ધી એડ�ટ ડ�ફ, આ�મરોડ, 

અમદાવાદ

ક�પના બાલમ�ંદર અને િશ��ુહુ, આ�મરોડ, 

અમદાવાદ

�ી ક�.એસ.દ��ઢયા �કુ બિધર િવધામ�ંદર, 

સોલા, અમદાવાદ

સમપ�ણ �કુ બિધર િશ� ુિવધામ�ંદર, 

ગાધંીનગર

DD-3

DD-4

DD-5

DD-1 બહ�રા-� ૂગંા શાળા,આ�મરોડ, અમદાવાદ

��િન�ગ કોલેજ ફોર ધી ટ�ચસ� ઓફ ધી ડ�ફ, 

આ�મ રોડ, અમદાવાદ
DD-2

બહ�રા-� ૂગંા સ�ંથા�ુ ંનામ

સ�ંથા

નો

કોડ

મોબાઈલ ન.ં

9904161127

 સરના�ું

ટાઇમ ઓફ �ડ�યા, આ�મ રોડ, અમદાવાદ

ટાઇમ ઓફ �ડ�યા, આ�મ રોડ, 

નવરંગ�રુા, અમદાવાદ

DD-10

�ી વા.હ�.ગાધંી બહ�રા � ૂગંા શાળા, મોડાસા

�હ.ના.સ.બ�ક બહ�રા � ૂગંા િવધાલય, �હ�મતનગર

�ી એસ.�.�હમભ� બિધર િવધાિવહાર, 

ન�ડયાદ

�ી પી.સી.ભ� �કૂ બિધર િવધાલય, સો�જ�ા

�ીમતી કમળાબેન બિધર િવધાલય, વડોદરા

�ીમતી શારદાબેન બિધર છા�ાલય, વડોદરા

�કુ બિધર િવકાસ ��ટ સચંા�લત બહ�રા � ૂગંા 

બાળકોની શાળા, �રુત

શેઠ �ી �.ડ�.ઉપા�યાય બહ�રા � ૂગંા શાળા, 

તલોદ

DD-15

DD-16

DD-17

DD-11

DD-12

DD-13

DD-14

9904148584

9979220787

9998390173

9408609191

9426360004

9904161127

9904161127

9904161127

મ�હલા ��િુત અ�ભયાન પ�લીક ચેર�ટ�બલ 

��ટ સચંા�લત બહ�રા � ૂગંા શાળા, દહ�ગામ

9978253349

9537332042

9426840015

9979946523

9825644397

9426571119

9427073102

9725770279



પો. કછોલી, અમલસાદ, તા. ગનદ�વી, �જ. 

નવસાર�

પો. કછોલી, તા. ગનદ�વી, �જ. નવસાર�

મહ�શભાઇ કોઠાર� માગ�, પો.િવજલ�રુ, તા. 

જલાલ�રુ, �જ. નવસાર�

DD-27

DD-20

DD-21

DD-22

DD-23

DD-24

DD-25 9979208497

9426737806

9978368236

9925459171

9879394330

9723827217

9714202029

9723014901

�� ુજ�શન પાસે, �રુ��નગર

૫૧, િવ�ાનગર, ભાવનગર

ધેબારભાઇ રોડ, �વામીનારાયણ ��ુુ�ુલ, 

રાજકોટ

એર ફોસ� રોડ, ખેતીવાડ� ફામ�, �મનગર

c/o મ�હલા �ધૃા�મ, �લમડા લાઇન, આણદં 

રોડ, �મનગર

�લોટ ન-ં ૨૬-૨૭, વોડ�-૨ બી, �ટ�શન રોડ, 

આદ��રુ

બી/એચ, ગાય�ીનગર ૨ સોસાયટ� (હવેલી) 

સે� ુ��બુ  બામરોલી રોડ, ગોધરા, �જ. 

પચંમહાલ

�ી અને �ીમિત છ.શા.િવરાણી બહ�રા � ૂગંા 

શાળા, રાજકોટ

�ી ��ુ�ા અને �ી ધનાણી બહ�રા � ૂગંા શાળા, 

�મનગર

�ી રામ �કુ બિધર િવધા િવહાર ��ટ બહ�રા 

� ૂગંા શાળા, �મનગર

માતા લ�મી રોટર� બહ�રા બાળકો માટ�ની 

સ�ંથા, આ�દ�રુ, ક�છ

બ. અને ઇ. બહ�રા � ૂગંાની શાળા, કછોલી,

DD-26

DD-18

DD-19

બહ�રા � ૂગંા િવધાલય, ગોધરા, �જ.પચંમહાલ

ગ.ક�.નાયક બિધર ક�યા િવધાલય, કછોલી

�ી �.સ.કોઠાર� બહ�રા � ૂગંા િવિવધલ�ી 

િવધાલય, િવજલપોર

�ી ડ�.એસ.પાર�ખ બહ�રા � ૂગંા શાળા, 

�રુ���નગર

ખી.લ.બહ�રા � ૂગંા શાળા, ભાવનગર

8980833400

9427791784



અ.ન. સ�ંથા�ુ ંનામ સરના�ુ MR/PH/DD/BD કોડ નબંર

૧ �ીમતી એ.એમ.�ધજન શાળા, �રુત સચંાલીત �ધ ક�યા છા�ાલય

�રુત

BD PLAN(1) 

૨ સોસાયટ� ફોર ધી ��િન�ગ એ�ડ વોક�શનલ ર�હ�બીલીટ�શન ડ�સેબ�ડ,

સેવાતીથ�, તરસાલી, વડોદરા

PH PLAN(2)  

૩ ઉ�ર �જુરાત િવકલાગં સઘં અભય શોપ�ગ સે�ટર, કાસંા ચાર ર�તા

પાસે જવાહર �ાથિમક શાળા પાસે િવસનગર-૩૮૪૩૧૫ �જ-મહ�સાણા

PH PLAN(3)  

૪ �લાઇ�ડ વે�ફ�ર કાઉ�સીલ દાહોદ સચંા�લત બ�ુ િવકલાગં િનવાસી

શાળા િમશન રોડ, માડંવ રોડ, પચં�ખુી હ�મુાન મ�ંદર પાસે

�.ુદાહોદ-૩૮૯૧૫૧

PH PLAN(4)  

૫ �વુા ચેતના સ�ંથા સચંા�લત િવકલાગં છા�ાલય અને �વ.રોજગાર�

તાલીમ ક��� મહાવીર નગર, �.ુ�હ�મતનગર �જ-સાબરકાઠંા

PH PLAN(5)  

૬ નવ�યોત એ��.ુ ��ટ સચંા�લત નવ�યોત મનો. ક���, મદં ��ુ�ધ

બાળકોની તાલીમી અને િનવાસી શાળા, �ુના ગજં બ�ર

બી.આર.સી. ભવન સામે �.ુપો.-થરાદ �જ.બ.કાં

MR PLAN(6)  

૭ �ી મનોિવકાસ ��ટ સચંા�લત મનોિવકાસ �કુ બિધર છા�ાલય,

�.ુદ�ગામ પો.કરાયા વાયા.વાપી, તા.પારડ�-૩૯૬૧૯૧ �.વલસાડ

DD PLAN(7)  

૮ ખો�ડયાર એ��.ુ��ટ સચંા�લત મદં��ુ�ધના બાળકોની શાળા,

પાજંરાપોળ, આઝાદ ચોક પાસે �.ુમહ�સાણા

MR PLAN(8)  

૯ ભારત લોક�હત સેવા સિમતી સચંા�લત ‘�ચ�જય’ મદં��ુધીના

બાળકોની િનવાસી શાળા ૨/એ આઝાદ નગર �ષીક�સ િવ�ાલય,

નવી ફતેહવાડ�, સરખેજ, અમદાવાદ

MR PLAN(9)  

૧૦ �ધજન મડંળ (ક�.સી.આર.સી.) સચંા�લત બ�ુિવધ િવકલાગંતા

ધરાવતી બહ�નો/બાળાઓ માટ�ની િનવાસી સ�ંથા, ખ�ી પાણી �રુવઠા

ગે�ટ હાઉસ સામે �જુ-૩૭૦૦૦૧

PH PLAN(10)  

MR

૧૨ માનવ ક�યાણ ��ટ સચંા�લત ઓટ�ઝમ. માનિસક �િત અને

બ�ુિવકલાગંતા ધરાવતી બહ�નોની િનવાસી શાળા િનસાળ ફ�ળ�,ુ

શાળા ન.ં૧૨૧, રામ�ૃ�ણા કો��લે� સામે કતાર ગામ �રુત-૩૯૫૦૦૪

MR PLAN(12)  

૧૩ લોક સેવક ગઢડા સચંા�લત �ધ િવ�ાલય �.ુથોરડ�, તા.સાવર

�ંુડલા, �જ-અમર�લી

BD PLAN(13)  

૧૪ અમર�લી �કુ બિધર સેવા ��ટ સચંા�લત �ી ટ�.એમ.આર મહ�તા

બ.�.ુશાળા અમર�લી

DD PLAN(14)  

૧૧ અ��મતા િવકાસ ક���, �ાણસા સચંા�લત અ��મતા મદં ��ુધી

બાળકોની િનવાસી શાળા, નબી�રુા- રોડ �.ુ�ાણસા-૩૯૨૦૨૦ 

PLAN(11)  



૧૫ �નેહ એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત સ�ંવની

�પેિશયલ ��ુલ ફોર સેર��લ પાલસી રાજકોટ �મનગર રોડ,

�.ુ�યવા, તા-�ોલ �જ-�મનગર

PH PLAN(15)  

૧૬ �ી જલા ક�ળવણી સેવા ��ટ, પાદરા સચંા�લત સેર��લ પાલસી

(મગજનો લકવો) ધરાવતા બાળકોની િવિશ�ટ સ�ંથા “ક�શવ” ૯-

િમલન �ંુજ સોસાયટ� �ટ�શન રોડ પાદરા-૩૯૧૪૪૦ �જ-વડોદરા

PH PLAN(16)  

૧૭ �ી પી.એન.આર.શાહ સોસાયટ� ફોર ર�લીફ એ�ડ ર�હ�બીલીટ�શન

ઓફ ધી �ડસેબ�ડ સચંા�લત સેર��લ પાલસી (મગજનો લકવો)

ધરાવતા

PH PLAN(17)  

૧૮ �ડસેબ�ડ વેલફ�ર ��ટ ઓફ ઇ�ડ�યા સચંા�લત િવકલાગં

બાલીકાઓની હો�ટ�લ, ઉમરા, �રુત

PH PLAN(18)  

૧૯ પાવનધામ િવકલાગંો માટ�ની હો�ટ�લ ધી સોસાયતી ફોર ધી

ફ�ઝીકલી હ��ડ�ક�પ સદં�શ �ેસ રોડ બોડકદ�વ અમદાવાદ

PH PLAN(19)  

૨૦ મેનાબા ચેર�ટ�બલ ��ટ સચંા�લત મથંન મા.�. બાળકોની િનવાસી

તાલીમી શાળા �.ુહા��રુ, તા-કલોલ �જ-ગાધંીનગર

મો.૯૪૨૬૪૪૩૪૫૫

MR DDRS-1

૨૧ �ી ��ાચ� ુ મ�હલા સેવા �ંુજ સચંા�લત �ુમાર� િવ.ક�.શાહ �ધ

મ�હલા ક�ળવણી ક���, �ળુ� રોડ, �રુ���નગર મો.૯૪૨૭૬૬૪૩૭૬,

૮૩૨૦૭૪૭૪૧૫

BD DDRS-2

૨૨ સિવ�સ એસોસીએશન ફોર ધી �લાઇ�ડ સચંા�લત �ધ શાળા મેઇન

શોપ�ગ સે�ટર પાસે, બગીચા પાસે, સે�ટર-૧૬, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૬

મો.૭૦૪૧૨૪૨૭૨૧

BD DDRS-3

૨૩ �ડસેબ�ડ વેલફ�ર ��ટ ઓફ ઇ��ડયા સચંા�લત િવકલાગં બાળકોની

�ાથિમક શાળા, સાઇ સમથ� સોસાયટ� પાસે, શારદાયતન ��ુલ

પાછળ, ઉમરા, �રુત-૩૯૫૦૦૭ મો.૯૯૦૯૦૯૧૬૨૫

PH DDRS-4

૨૪ ��ધા ચેર�ટ�બલ ��ટ વલસાડ સચંા�લત નવ સ�ન મદં��ુધીના

બાળકોની િવિશ�ટ શાળા, પાલી�હલ-૩ ડ�-રોડ, બગંલા ન.ં૧૨૦

તીથલ રોડ, વલસાડ-૩૯૬૩૦૧  મો.૯૪૨૭૧૪૦૩૮૪

MR DDRS-5

૨૫ નવચેતન �ધજન મડંળ સચંા�લત િવકલાગં િવહાર �.ુતા.માધાપર,

�જ-ક�છ મો.૮૪૦૧૭૨૧૧૧૫

BD DDRS-6

૨૬ નવચેતન �ધજન મડંળ સચંા�લત �ીમતી બી.ક�.વેકર�યા િવકલાગં

ક�યા�ંુજ , �.ુતા.માધાપર, �જ-ક�છ મો. ૯૯૨૫૦૯૫૮૨૯

BD DDRS-7



૨૭ આર.ડ�.આચાય� મ�હલા એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત �વન ��િૃત

મદં��ુ�ધના બાળકોની શાળા, વઢવાન ર�લવે �ટ�શન પાસે, વાઘેલા

રોડ, �.ુવઢવાણ-૩૬૩૦૩૦ �જ-�રુ���નગર મો.૯૪૨૬૪૫૫૦૨૧

MR DDRS-8

૨૮ પચંમહાલ અ��ુ�ુચત �િત એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત બહ�રા �ુગંા

િવ�ાલય �નુલાઇટ િસનેમા ક�પાઉ�ડ, દાહોદ રોડ, �.ુગોધરા, �જ-

પચંમહાલ મો.૯૯૭૮૩૬૮૨૩૬

DD DDRS-9

૨૯ રોટર� �લબ નડ�યાદ સમાજ સેવા અને સશંોધન ��ટ સચંા�લત �ી

�.એચ.પટ�લ બિધર �યવસાય તાલીમ અને �નુ:�થાપન ક���

મીશન રોડ, ર�લવે �ોસ�ગ રોડ પાસે, �.ુનડ�યાદ, �જ-ખેડા

મો.૯૯૯૮૫૧૪૦૧૭

DD DDRS-10

૩૦ માનવ ક�યાણ ��ટ સચંા�લત અપગં તાલીમ અને �નુવ�સન

ઉ�ોગભવન �ી ચી.લ.પર�ખ “મમતા મ�ંદર” દાડં� રોડ, િવજલપોર,

તા.જલાલપોર, �જ-નવસાર�-૩૯૬૪૫૦ મો.૯૯૭૮૮૦૫૮૭૩

PH DDRS-11

૩૧ �ી જય સ�ચદાનદં એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત બહ�રા �ુગંા શાળા

નવાગઢ ર�લવે �ટ�શન સામે �.ુ�ત�રુ �જ-રાજકોટ-૩૬૦૩૭૦

મો.૮૭૪૦૮૩૫૭૨૧, ૮૪૬૦૪૫૫૫૦૪

DD DDRS-12

૩૨ નેશનલ એસોસીયેશન ફોર ધી �લાઇ�ડ િસિવલ હો��પટલ રોડ,

નાનકવાળા, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧

BD DDRS-13

૩૩ જય�ી મા�િતનદંન �કશાન િવકાસ ��ટ �ખુસર સચંા�લત માનિસક

�િતવાળા �ુમારોની સ�ંથા �જ-ગોધરા

MR DDRS-14

૩૪ રા���ય �ધજન મડંળ ખેડા સચંા�લત મદં��ુ�ધ બા�લકાઓ માટ�

િશ�ણ અને તાલીમ માટ�ની િનવાસી સ�ંથા, �.ુનડ�યાદ

MR DDRS-15

૩૫ �િુનવસ�લ વેલફ�ર ��ટ ઓફ ઇ��ડયા સચંા�લત મદં��ુ�ધના

બાળકોની સ�ંથા �પે�યલ ક�ર સે�ટર ફોર �લો લન�સ બારડોલી, �જ-

�રુત

MR DDRS-16


