શ્રી વલનદબાઇ ડાશમાબાઇ ટે ર
કટ પીયુ બાદયણ
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વલનદબાઇ તે રીઓના દદી છે .ચાય લષની નાની ઉભંયે રીઓ થમ, ત્માયે રીમના ઓયે ળન
થતા નશી એટરે કામભી ખડ યશી ગઇ. તેઓ બાદયણ ભકંન્ટાઇર કઓયે ટીલ ફેન્કભાં ઍકાઉન્ટન્ટ
તયીકે કાભ કયતા,તે વલકરાંગ શલાથી ફીજાનુ ં દદષ વાયી યીતે વભજી ળકતા. જમાયે ણ કઇ
વલક્રાંગને કઇ તકરીપ શમ ત્માયે તેઓ તેને ભદદ કયે . કઇને ફવ ાવ ત કઇને વલકરાંગતાનુ ં
વટીપીકેટ ભેલલાભાં ભદદ કયે . ૧૯૯૭ભાં રંડનથી શ્રી યવવક્બાઇ ભણણબાઇ ટેર આવ્મા,તેભના
વંકષભાં આલી,વભત્ર્તા થતા લધ ૂ કાભ કયલાની ઇછછા થઇ. ૨૮/૧૨/૧૯૯૭ ના યજ બાદયણ
ટાઉનશરભાં એક જાશેય વબા યાખી ફયવદ તાલુકાના વલૅ વલકરાંગને આભંત્રણ આપ્યુ,ં જેભાં ૩૫૦ થી
૪૦૦ જણા ધામાષ, ઘણ ૂ ફધુ જયુ ફધા વાથે લાત કયી અને તેભાં નક્કી કયું કે રીમલાા દદી
વોથી લધાયે શતા. આ વભમભાં આણા બાદયણ આયગ્મ ભંડના દલાખાનાભાં ડૉ શંવકુભાય વેલા
આલા અભદાલાદથી આલતા, તેભને ભળ્મા અને તેભની ભાયપત રીમ પાઉન્ડેળન અભદાલાદન
વંકષ કમો. વાયા કાભભાં ઢીર નશી, તૈમાયી કયી અને આણાજ દલાખાનાભાં ૧૭/૧/૧૯૯૯ ના યજ
શેર કેમ્ કમો જેભાં ૨૫ ઓપ્રેળન થમા.બાદયણ ગાભના ફ્કક્ત ત્રણ દદીજ શતા જેભાંની એક ૧૭
લષની ફશેન ભધુ યાજુત શતી તેઓ તે તાના ગ ય ઉબી ણ થઈ ળકતી નશી,શલે તેઓ
ચારી ળકે છે . આ યીણાભ જમા છી અભાય ઉત્વાશ લધ્મ એટરે ભે ૧૯૯૯ભાં ફીજ કેમ્ ક્ર્મ જેભાં
૨૭ ઓયે ળન થમા. આ છીત એક છી એક કેમ્ કયતાજ ગમા. ધભષજભાં ફે,આણંદભાં ફાય
નડીમાદભાં ત્રણ ,વાલરીભાં એક લવભાં એક ળીલુયભાં ફે, લડદયાભાં ફે, અને ંચભશારભાં
આદીલાવીઓ ભાટે તેજગઢભાં એક કેમ્ કમો. આ વાથે લચ્ચે લચ્ચે આંખના ચાય દાંતના છ ગની
કણીના, ાઇલ્વના એભ જરૂયત પ્રભાણે નલા નલા કેમ્ કયતા ગમા.
આભ કયતા કયતા અભાય વંકષ દળયથના ઉદ્યગવત શ્રી વનરેબાઇ યભણબાઇ ટેર વાથે
થમ, તેઓ દળયથભાં દય ભશીનાના શેરા યલીલાયે બગલાન ભશાલીય વલક્રાંગ વશામના વવભવતના
વશમગથી આટીપીવીય્ર રીમ્્ન કેમ્ કયે છે જેભાં ૧૨૫ થી ૧૫૦ ભાણવ આલે છે , આલનાય દયે કને

વલાયભાં ચાશ ફીસ્કીટ અને ફયે જભલાનુ ં આલાભાં આલે છે . વયે યાળ ૨૮ દદીને ક્રુવત્રભ ગ
(Artificial limb –jaipur foot) આલાભાં આલે છે તૌ દ ઉયાંત જરૂયત પ્રભાણે ફગર ઘડી ,રાકડી,
લકંગ ફ્રેભ કેરીવષ તથા વ્શીર ચેય આલાભાં આલે છે જેન કઇ ચાર્જ શત નથી. અભને આ કાભભાં
યવ શલાથી આ વેલાના કાભભાં જડામા, તેભની વાથે દળયથ આણંદ લડદયા સુયત મુફઇ
ં
અને
ળીયુયભાં કેમ્ કમાષ અને દુય ઔરયસ્વા યાજ્મભાં ણ ગમા,જ્માં ૩૨ રદલવ યશી ફાય કેમ્ કમાષ.
સુનાભીની શનાયત છી દરયમા રકનાયાના ગાભભાં ક્્કથી ભછરીટ્ટભના એયીમાભાં કેમ્ કમાષ
રંડનના એક અંગ્રેજ વભત્ર શ્રી ડૉનાલ્ડ યીચાડષ અને શ્રી ભવત ઓરીલ યીચાડષના વશમગથી એક
પ્રાસ્ટીક વર્જયીન કેમ્ કમો જેભાં ૧૯ જ્નન્ભથી શઠ ત ુટરા (CLAP LIPS) શમ તેભનાં ઓયે ળન કયી
સુદ
ં ય ચશેયાલાા ફનાવ્મા.
બાદયણના શ્રી નટુબાઇ ઝલેયબાઇના વશમગથી ફાય વલકરાંગને ટ્રામવીકર આી અને આ લે
શ્રી નલનીબાઇ અંફારાર ટેર તથા શ્રી ળીરલીય યધુબાઇ ટેર ના વશમગથી લડદયા અને
આણંદભાં ફે કેમ્ કમાષ.
એક કેમ્ કયલા ાછ્ છ થી આઠ અઠલાડીમાન વભમ રાગે છે અને દદીઓનાં ઓયે ળન છી
તેભને ૧૦ થી ૧૪ રદલવ દલાખાનાભાં યાખલા ડે છે તે દયમ્માન અભે તેભની વાથે જ દલાખાનાભાં યશી
તેભનુ ં ધ્માન યાખીએ છીએ અને તેભને જે ખાલાનુ ં ખલડાલીમે તેજ અભે ખાઇએ છે આ યીતે (જાતના)
કેમ્ બાયતભાં કઇ કયત ું નથી.
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