
    

   
   - रेखा घोलकर (हिल्सबरो, न्यू जसी) 
     अठराव्या शतकातील उंबरठ्याजवळ उभी राहिलेली 
जगातील स्त्री ततथेच थबकून राहिली. ततला पुढे जायच े कसे 
याची कल्पना नव्िती म्िणा, ककंवा पुढे जायच ेधैयय िोत नव्िते 
म्िणा, ती उंबरठ्यावर उभी राहिली; ततथूनच बािेरच्या सुंदर 
क्षिततजाकड े पिात राहिली; आशा-आकांिा मनात ठेवून की 
कधीतरी मी बािेर पडने, खूप शशकेन आणण बािेरच्या जगाकडे 
मदतीचा िात पुढे करीन? कािी स्त्स्त्रया पुढे झाल्या असतील. 
पण बऱ्याचशा स्त्स्त्रया उंबरठ्याच्या आतच राहिल्या. एकोणीसावे 
शतक उजाडले आणण एक नवा ककरण आला, नव े इंद्रधनुष्य 
तनळ्या आकाशात आले, एक नवीन कल्पना घेऊन, एक नवीन 
ध्येय घेऊन! स्त्रीशशिणाच े पेव फुटले. स्त्स्त्रया कमजोर नािीत; 
त्यािी तल्लख आिेत, त्यांनािी कािीतरी करून दाखवायचये. 
अशा नाऱ्यांचा घोष सुरू झाला. ककत्येक काययकत ेया ववषयावर 
भाषणे देऊन िी नवीन िाक लोकांपयतं पोचवण्याच ेकाम करीत 
िोत.े अंधारातून प्रकाशाकड ेजाण्याचा मागय या स्त्स्त्रयांना सापडला 
िोता.  
     आनंदीबाई जोशी (१८६५-१८८७): गोपाळराव जोशी 
त्यातलेच एक काययकत े िोत.े स्त्रीशशिण या एकाच ववचाराने 
त्यांना पछाडले िोत.े नऊ वषांच्या आनंदीबरोबर त्यांनी वववाि 
केला त्यामागेिी तचे ध्येय िोत.े आनंदीिी बुध्दीने तल्लख िोती. 
सुरुवात पाटीवर ग, म, भ, न गगरवण्यापासून केली आणण पुढे 
कािी वषायत ती उत्तम इंग्रजी शलिू लागली. यात ततच े पती 
गोपाळराव यांचा मोठा िातभार असला तरी ततच्या कुशाग्र 
बुध्दीमुळे त े साध्य झाले. कोणीतरी सांगावे लागत,े की तू 
डॉक्टर व्िावेस. तसे मेरीने एशलझाबेथला सांगगतले, एका 
अमेररकन टीचर बाईने कृपाला सांगगतले आणण  गोपाळरावांनी 
आनंदीला सांगगतले. आनंदी वयाच्या एकववसाव्या वषी डॉक्टर 
बनली. आजतागायत शंभर वषायनंतरिी भारत ततच े गुणगान 
गात आिे. ती भारतातील पहिली डॉक्टर स्त्री असल्याने 
भारताची शान आिे. 
     एललझाबेथ ब्लॅक्वेल (१८२१-१९१०): इंग्लंडसारख्या प्रगत 
देशांमध्ये बऱ्याचशा स्त्स्त्रया कािीतरी शशकायच्या तयारीने 
घराबािेर पडण्याचा प्रयत्न करीत तर त्यांच े पती त्यांना मेंटल 
पेशंट म्िणून िॉस्त्स्त्पटलमध्ये टाकण्याच्या तयारीत असत. इतकी 
िास्त्यास्त्पद पररस्त्स्त्थती आणण स्त्रीशशिणाववषयी लोकांमध्ये 
नापसंती िोती. त्यावेळी सिा-सात भावंडांमध्ये वाढलेली िी 
लाजरीबुजरी मुलगी एवढी शशकेल व एक हदवस ती एवढी 
प्रशसध्द िोईल असे कोणाला वाटले नव्ित.े  
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*वडील सॅम्युअल ब्लॅक्वेल यांचा साखरेचा धंदा इंग्लंडमध्ये 
अस्त्जबात चालेनासा झाला तवे्िा ब्रिस्त्टल, इंग्लंडमध्ये जन्मलेली 
शलझ (एशलझाबेथ) वयाच्या अकराव्या वषी ततच्या कुटंुब्रबयांसि 
अमेररकेत आली. आपली आजारी मैरीण मेरी हिला भेटायला 
गेली असताना ततच्या लिात आले, की स्त्स्त्रया पुरुष डॉक्टरकडे 
जाण्यापेिा मरण पत्करीत आिेत. त्यावेळी बऱ्याच स्त्स्त्रया 
शाळेतदेखील जात नसत. त्यामुळे या सुशशक्षित मुलीला मेरीने 
सरळच प्रश्न ववचारला, की “तू डॉक्टर का िोत नािीस?” मतृ 
शरीरे आणण रक्त पाहिले, की ततला उलटी येत असे. पण ततने 
मेरीला वचन हदले, की “मी प्रयत्न करीन.” पहिल्यांदा डॉ. 
अॅलनकड ेशरीरशास्त्र  िा ववषय शशकून ततने शरीरशास्त्र ववषयाची 
ओळख करून घेतली. नंतर ततने मेडडकल कॉलेजमध्ये अजय 
टाकले. एकोणतीस कॉलेजांनी ततला नाकारले, केवळ स्त्री म्िणून. 
पण ती द:ुखी झाली नािी. डॉ. वोररगंटन यांच्या शशफारशीने 
न्युयॉकय च्या स्त्जनेव्िा कॉलेजने ततला स्त्वीकारले, पण एका 
अटीवर. ततच्या वगायतील पुरुष ववद्यार्थयांनी ततला मत े हदली 
पाहिजेत. मुलांना वाटले, मुलगी आिे म्िणून कॉलेज ततला प्रवेश 
नाकारणारच आिे, म्िणून त्यांनी “िोय” म्िणून मत हदले. एकदा 
कॉलेजमध्ये गेल्यावर ततने मन लावून अभ्यास केला. ततला मतृ 
शरीरे आणण रक्त यांची सवय झाली. पुढील आयुष्यातिी ततने 
कष्ट करून िवे त ेशमळवले आिे असे हदसत.े कॉलेजात िी शांत 
व गंभीर मलुगी सवांना आवडली. परंतु ततला कॉलेजमध्ये 
सुरुवातीला ज्या भेदभावाला तोंड द्यावे लागले त े ती ववसरली 
नािी. ततला प्रयोगशाळेत जायला बऱ्याच वेळा मनाई केली गेली. 
(मला वाटत,े पुरुषांची मतृ शरीरे असतील तवे्िा. परंतु याबाबत 
कोठेिी उल्लेख आढळला नािी.) ततला बळजबरीने वगायत 
लेक्चरला वेगळे बसवले गेले. आपल्या गोड वागणुसकीने ततने 
प्राध्यापक आणण इतरांची मने  स्त्जंकली. अशा रीतीने ज्यावेळी 
अमेररकन स्त्स्त्रया शाळेतदेखील जात नव्ित्या त्यावेळेस २३ 
जानेवारी १८४९ ला एशलझाबेथ डॉक्टर बनली. कॉलेजमध्ये 
पहिल्या क्रमांकाने पास झाली. अमेररकेतील पहिली स्त्री डॉक्टर 
बनण्याचा मान ततला शमळाला. (मार पहिली डॉक्टर स्त्री स्त्जने 
अमेररकेत िोशमओपॅथी-पॅ्रस्त्क्टस सुरू केली ततच े नाव िॅरीअट 
केशसया िंट आिे. वीस वषे पॅ्रस्त्क्टस केल्यावर ततला मेडडकल 
कॉलेजमध्ये प्रवेश शमळाला.) पदवी शमळाल्यावर एशलझाबेथने 
बफेलो मेडडकल जनयलमध्ये टायफॉईडवर प्रबंध शलहिला. 
पहिल्यांदाच एका स्त्रीने शलहिलेल्या ह्या प्रबंधाला फार मोठी 
प्रशसध्दी शमळाली. पुढील शशिणाकररता एशलझाबेथ पॅरीसला 
गेली. ततथे ततने लिान मुले व स्त्स्त्रया यांच्या ववभागात नोकरी 
केली. िी नोकरी ततला एका अटीवर शमळाली, ततला ववद्याथी 
डॉक्टर नव्िे तर शमडवाईफ म्िणून संबोधण्यात येईल. ततने ती 
अट मान्य केली; पण त्यामुळे ततला चांगला अनुभव शमळाला.  

एकोणिसाव्या शतकातील काही स्त्रिया 
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मार लिान मुलांना लस टोचण्याची पध्दत फार तनदयय िोती असे 
ततला जाणवले. स्त्जथे लस टोचायची ततथे चाकूने कातडीला भोक 
पाडले जाई. त्यामुळे इन्फ़ेक्शन िोत असे. कािी मुले त्यात 
दगावत असत. रुग्णाच्या इन्फेक्शनमुळे ततच्या डोळ्याला 
इन्फेक्शन झाले व ततने एक डोळा गमावला. तथेील डॉक्टरांनी 
ततला खोटा डोळा लावून हदला. ती डगमगली नािी. रुग्णांची 
सेवा करतच राहिली. ती लंडनमध्ये परत आली. तथेील 
बाथोलोम्यु या इस्त्स्त्पतळात पुढील शशिणासाठी दाखील झाली. 
ततथे ततला डॉ. पॅजेट भेटली. ततने ततला खूप मदत केली. ततचा 
आत्मववश्वास वाढला. अनुभव घेण्यासाठी िॉस्त्स्त्पटलमध्ये नोकरी 
करणे आवश्यक िोत.े पण कोणतेिी िॉस्त्स्त्पटल ततचा उमेदवार 
म्िणून ववचारदेखील करायला तयार नव्ित;े केवळ ती एक स्त्री 
िोती म्िणून. तवे्िा ततने स्त्वतंर पॅ्रस्त्क्टस करण्याच े ठरवून 
दवाखाना उघडलािी. पण स्त्री डॉक्टरकड े कोण येणार? 
आजूबाजूच्या लोकांकडून कािी प्रततसाद शमळाला नािी. एकिी 
माणूस दवाखान्यात डोकावला नािी. धाशमयक शशकवण व उत्तम 
संस्त्कार असल्याने ततची ववचारधारणा इतर स्त्स्त्रयांपेिा अलग 
िोती. ततच े सारे कुटंुब गुलामगगरीच्या ववरुध्द िोत,े आणण 
गुलामगगरी नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या संस्त्थांना ततचे 
सारे कुटंुबीय मदत करीत असत. सािस्त्जकच या सवय ववचारांचा 
पगडा ततच्या मनावर िोता. ततने ठरवले, रोग्यांना मोफत 
तपासायच.े ततने स्त्स्त्रयांच्या िक्कासाठी भाषणे केली. भेदभावाला 
ववरोध केला. ततने आपली डॉक्टर बिीण एशमली ब्लॅक्वेल आणण 
अत्यंत बुस्त्ध्दमान व पेशाने शमडवाईफ असलेली मरी 
झॅकझवे्िास्त्का (झॅक) या दोघींसि १८५८ साली न्यूयॉकय  इन्फरमरी 
फॉर वुमेन अँड गचल्रने (आताच ेNYU िॉस्त्स्त्पटल) स्त्थापन केले.  
णखशात पैसा नव्िता पण लोकांच्या सद्सद्वववेकबुध्दीला जागे 
करून जेवढे शमळतील तवेढे पैसे त्यांनी जमवले, त्याकररता त्या 
ततघी त्यावेळच्या मॅनिॅटनसारख्या घाणेरड्या ववभागात राित 
िोत्या. १८६१-१८६५ या यादवी युध्दाच्या काळात ततने ककत्येक 
नसेसना रेतनगं हदले. जरी स्त्स्त्रयांना आता मेडडकल कॉलेजात 
प्रवेश शमळत असे, तरी पुरुषांच े वचयस्त्व असल्याने बायकांना 
वेगळी वागणूक शमळे. त्याकररता १८६८ साली ततने स्त्स्त्रयांसाठी 
न्यूयॉकय  इन्फरमरी मेडडकल कॉलेज काढले. १८६९ साली ती 
इंग्लंडमध्ये परत गेली. ततथे ततने लंडन स्त्कूल ऑफ मेडडसीन 
स्त्थापन केले. एशलझाबेथ गॅरेट ततला आपली गुरू समजत असे. 
१८७१ साली ततने इंग्लंडमध्ये नॅशनल िेल्थ सोसायटी (NHS) 

काढण्यासाठी मदत केली. आणण ती अजूनिी अस्त्स्त्तत्वात आिे. 
१८७४ मध्ये सोकफया जेक्स ब्लेक, एशलझाबेथ गॅरेट व ती स्त्वत: 
या ततघींनी लंडन स्त्कूल ऑफ मेडडशसन फॉर ववमेनची स्त्थापना 
केली. परंतु ब्लेक व एशलझाबेथच ेपटे ना. शेवटी १८७७ साली ती 
तनवतृ्त झाली आणण  लंडन येथे परतली.  

सगळीकड े पहिल्या नंबराने भूषवलेली एशलझाबेथ कधीिी 
वववािबध्द झाली नािी. त्यामुळे शेवटी लंडनमध्ये ती फार एकटी 
झाली, कारण आता बरेचसे काम संपले िोत.े दखुऱ्या डोळ्यामुळे 
आणखी कािी करता येत नव्ित.े एक पान वाचल्यावर डोळे बंद 
करून पडावे लागत असे. १९१० मध्ये ती इंग्लंडमध्ये आपली 
मानसकन्या ककटीसमवेत रिात िोती, आणण तेथेच मरण पावली. 
ततची कािी मत े ककती बरोबर िोती याचा आजिी आपल्याला 
पडताळा येतोय. ततच े मत िोत,े की चांगले पौस्त्ष्टक अन्न, 
भरपूर ववश्ांती, व्यायाम आणण स्त्वच्छता या चार गोष्टी पाळल्या 
तर जगातील रोगराई कमी िोईल. स्त्वच्छतवेर शलहिताना ततने 
अमेररका आणण फ्रान्स सारख्या प्रगत देशातिी त्यावेळी डॉक्टर 
रोग्याला तपासल्यावर िात धुवत नािीत यावर टीका केली. यावर 
ततने शलहिलेले ग्रंथ प्रशसध्द झाले आिेत. 
.................... 
**कृपाबाई णिरती (१८६२-१८९२) जन्म नगरला झाला. जन्माने 
ती मराठी िोती. णिश्चन धमय स्त्वीकारलेल्या वडडलांची (िररपंत 
णिस्त्ती) िी नाजुक मुलगी कृपाबाई, आपल्या बारा भावंडांबरोबर 
वाढली. जगरीतीच्या उलट जाणे म्िणजे प्रवािाच्या उलट 
पोिण्यासारखे िोत े आणण त्यातून पार पडणे कठीण िोत.े 
आपल्या वपत्याप्रमाणे धमांतर केल्याने िररपंतांना प्रचंड िोभाला 
तोंड द्यावे लागले. दोन्िी धमांचा तौलतनक अभ्यास केल्यावर 
कोणत्या धमायचा स्त्वीकार करायचा िा तनणयय त्या माणसाचा 
असतो, नािी का? भावंड े सारे मुलगे असल्याने शाळेत जात 
असत, अभ्यास करीत असत. त्यामुळे कृपाबाईिी भले थोरले 
पुस्त्तक घेऊन वाचन करीत असे. ततची आई या गोष्टीला 
वेडाचार म्िणे. मोठा भाऊ भास्त्कर याने ततला शलिायला-
वाचायला शशकवले. परंतु त्याच े अकाली तनधन झाले. ततच्या 
साऱ्या स्त्वपनांची राख झाली. ततला आपले जीवन तनष्प्रभ वाटू 
लागले. ततच ेजीवन ब्रबनशशडाच ेझाले. तवे्िा ततच्या आईने ततला 
मुंबईच्या झनाना शमशन कॉलेजमध्ये भरती केले. तथेील 
शशिकांना प्रश्न पडला, की ततला कोणत्या इयते्तत घ्यावे की 
ततची शशक्षिका म्िणून तनयुक्ती करावी? कारण त्यांना जाणवले 
की सवायत वरच्या वगायत जे शशकवले जात ेत्यापेिा ततने अगधक 
ज्ञान शमळवले आिे. तथेे ततच्याबद्दल ऐकणाऱ्या एका अमेररकन 
डॉक्टर बाईने ततच्या जीवनाची हदशा बदलली. ततला म्िटले, तू 
डॉक्टर बनावेस. ततच्या जीवाचा थरथराट झाला; पण मागयिी 
सापडला. ततच्या जीवनाला अथय आला. या डॉक्टरबाईंच्या 
देखरेखीखाली ती नव्या जोमाने अभ्यासाला लागली. प्रथम ततने 
इंग्लंडमध्ये जाऊन शशिण घ्यावे आणण तेथून अमेररकेत जावे, 
अशी योजना आखण्यात आली. त्या अमेररकन बाईंच े मायदेशी 
जाण्याच े हदवस जवळ येत िोत.े कृपाबाईने इंग्लंडला जाण्यापूवी 
डॉक्टरांची परवानगी घेणे मित्वाच ेिोत,े  तीिी  शमळाली.  पण  
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एका शमशनऱ्याच े समाधान झाले नािी. त्याच े म्िणणे, ह्या 
नाजूक मुलीला इंग्लंडमध्ये पाठवायच े म्िणजे मतृ्यूच्या खाईत 
घालण्यासारखे आिे. इंग्लंड-अमेररकेत जाऊन डॉक्टर बनायचे 
स्त्वपन अधुरे राहिले तरी कृपाबाई डगमगली नािी. ततने मद्रास 
वैद्यकीय मिाववद्यालयात अजय टाकला. त्यावेळी स्त्स्त्रयांना तथेे 
प्रवेश शमळत असे. जर ती इंग्लंडमध्ये जाऊन डॉक्टर झाली 
असती तर परदेशी जाऊन डॉक्टर िोणारी ती पहिली भारतीय 
स्त्री ठरली असती. पण मद्रास वैद्यकीय मिाववद्यालयात प्रवेश 
घेणारी कृपाबाई णिस्त्ती िी पहिली भारतीय स्त्री िोय िेिी कािी 
थोडके नािी.  ब्लॅकवेलप्रमाणे कॉलेजात ती पहिली स्त्री ववद्याथी 
असल्याने ततच ेजोरदार स्त्वागत केले गेले. परंतु या ववद्यालयात 
स्त्स्त्रयांना संपूणय अभ्यासक्रम पूणय करून पदवी शमळवायची 
परवानगी  नव्िती. पहिल्या वषी कृपाबाई पहिली आली. (१८८०) 
पण नंतर ततची तब्येत ढासळली. अभ्यासक्रम पूणय करायची 
शक्ती ततच्यात राहिली नािी. घरी आल्यानंतर १८८३ मध्ये ततचा 
वववाि सॅम्युअल सत्यवादन यांच्याशी झाला. कृपाने स्त्स्त्रयांना 
शशिण द्यायला सुरुवात केली. मुसलमान स्त्स्त्रयांसाठी एक शाळा 
सुरू केली. अशा ह्या कृपाबाईने सगुणा नावाची इंग्रजी कादंबरी 
शलहिली. िी पहिली भारतीय स्त्री स्त्जने इंग्रजीत कादंबऱ्या 
शलहिल्या. उपजत लेणखका असल्याने ततच्या कादंबऱ्या तडफदार 
वाटत. ‘सगुणा’ या आत्मचरररवजा कादंबरीनंतर ततने ‘कमला’ 
कादंबरी शलहिली. दोन्िी कादंबयऱ्यांना चांगली प्रशसध्दी शमळाली. 
या दोन्िी कादंबरी-नातयका स्त्वत: िवे तसे जीवन जगत असतात. 
कमला पतीला सोडून जात े पण नंतर ततला त्याच्याकडे यावे 
लागत,े तर सगुणा स्त्स्त्रयांवर झालेल्या अन्यायाववषयी बोलत.े 
ततच्यावरील बंधनांववषयी बोलत.े स्त्रीची आकांिा फक्त 
वववािापुरती नसावी असे ततला वाटत.े कृपाबाईच्या अकाली 
मतृ्यूने ठरवल्याप्रमाणे बऱ्याचशा गोष्टी ततच्या िातून झाल्या 
नािीत, पण नाजूक तब्येतीला सांभाळून आपल्या छोट्याशा 
कारककदीत ततने जे कािी कायय केले आिे, त े भरीव आणण 
अप्रततम आिे.  
***लिलेव्हा िेररक आईन्सरटाइन (१८७५-१९४८) ज्या वेळी स्त्स्त्रया 
कॉलेजातदेखील जात नव्ित्या, त्या काळी तडफदार आणण 
कतयबगार गणणतज्ञ-भौततकशास्त्रज्ञ म्िणून हिचा उल्लेख करणे 
आवश्यक आिे. ती जन्मापासून लंगडी िोती व एका पायाने 
लंगडत चालत असे. तीिी त्यावेळी स्त्स्त्वत्झलंडमधील झुरीक 
पॉशलटेस्त्क्नकमध्ये पुरुष ववद्यार्थयांच्या घोळक्यात एकटीच स्त्री 
िोती. १९२१ साली अल्बटय आईन्स्त्टाईनला गथअरी ऑफ 
ररलेटीस्त्व्िटी या ववषयातील कामगगरीकररता नोबेल परुस्त्कार 
शमळाला. त्याच ेe=mc2 िे समीकरण  प्रशसध्दच आिे. िा पेपर 
तयार करताना त्यातील गणणताच्या भागाच ेकाम त्याची प्रथम 
पत्नी शमलेव्िा हिने केले असा कािी लोकांचा दावा आिे. याबाबत  

ठाम पुरावा उपलब्ध नसला तरी सवयसाधारणपणे तसे समजले 
जात.े त्या दोघांच्या परव्यविारातून त ेकािीसे व्यक्त िोत ेअसे 
कािी लेखकांच ेमत आिे. तरीिी ततच ेव्यस्त्क्तमत्व त्याच्या भव्य 
सावलीत ववतळून गेले व जगाला ती अनशभज्ञ राहिली. ती िुशार 
असूनिी आपला अभ्यासक्रम पूणय करू शकली नािी. कारण 
त्यावेळी ती अल्बटयच्या मुलाची आई बनणार िोती व ते दोघे 
अजून वववाहित नव्ित.े ती अल्बटयपेिा चार वषांनी मोठी 
असल्याने त्याच्या घरून वववािाला ववरोध िोता. १९१९ मध्ये 
त्यांचा घटस्त्फोट झाल्यावर त्यातील अटींप्रमाणे अल्बटयच्या 
पुरस्त्काराच ेपैसे शमलेव्िाला शमळाले. पुरस्त्कार अल्बटयकड ेराहिले. 
पण पैसे पुरेसे नव्ित.े धाकट्या मुलाला मानशसक ववकार 
असल्याने त्याच्या औषधपाण्याला बराच खचय येत असे. ततने 
शेवटपयतं दोन्िी मुलांचा संभाळ केला व घरिी संभाळले. 
****सुधा िूती (१९५०) िी स्त्री एकोणीसाव्या शतकातील नािी. 
वीस आणण एकवीसाव्या शतकातदेखील ततला जो अनुभव आला 
तो इथे नोंद करण्यासारखां आिे. सुधा बी.व्िी. बी.कॉलेज ऑफ 
कम्पयुटर सायन्स व इंस्त्जतनयररगं मधून कम्पयुटर इंस्त्जतनयर 
झाली. या कॉलेजात ती एकटीच स्त्री िोती. त्यावेळी कॅम्पसमध्ये 
स्त्वतंर लेडीज शौचालयिी नव्ित.े कॉलेजातून ती पहिल्या 
क्रमांकाने उत्तीणय झाली. कोसय संपल्यावर नोकरी शोधत असताना 
ततच्या पिाण्यात टेल्को कंपनीने एका कम्पयुटर इंस्त्जतनयरच्या 
जागेसाठी जाहिरात हदली िोती ती आली. आश्चयायची गोष्ट 
म्िणजे िी जाहिरात फक्त पुरुषांसाठी िोती. सुधा मूतीने त्यांना 
पोस्त्ट काडयवर शलिून ववचारले की असा भेदभाव का? लगेच 
ततला नोकरी हदली गेली िे सांगणे न लगे! हिचा जन्म 
कनायटकातील मराठी िाम्िण घरात (कुलकणी) झाला. त्यावेळच्या 
इतर तरुणींसारखे िीसुध्दा जीन्स घालीत असे, केस कापलेले 
िोत.े उत्तम संस्त्कार आणण शशकवण याचा पगडा तर िोताच. 
आपल्या मतांशी ती नेिमीच प्रामाणणक राहिली. पण ततने वेष 
बदलला, जीनच्या जागी साडी आली, केसाचा अंबाडा घातला 
गेला. झोपडपट्टीतून कफरताना ततला हदक्कत वाटली नािी. 
इन्फोशससच्या स्त्थापनेत ततच्या पतीला ततने साथ हदली. पशैाची 
मदत केली व त्याकररता मोठ्या पगाराची नोकरी घेतली व 
पतीला त्याच ेस्त्वपन जगू हदले.  समाजसेवा आणण शलखाण या 
दोन बाबी ततला अजूनिी मित्त्वाच्या वाटतात. पूरग्रस्त्तववभागात 
इन्फोशससने फार मोठी कामगगरी बजावली आिे. १०,००० 
शौचालये, २,३०० घरे, वाचनालये बांधली गेली. ततने कानडी 
आणण इंग्रजी भाषेत बरीच पुस्त्तके शलहिली आिेत. त्यातील कािी 
प्रशसध्द आिेत.  
................... 
संदर्भसूची: पुढील पानावर:  
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