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10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതപ്്യ സ്മര സസ്നാനികൾ 

ഗവൺമെന്റ ് പരീക്ഷാ തയ്യാമറടുപ്പിനുള്ള ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്തത്തിന്മറ ഒരു ത്പധാന 

ഭാഗൊണ ്സ്വാതത്ന്ത്യ സ്െര സസ്നാനികളുും അവരുമട സ്ുംഭാവനകളുും. 

സ്വതത്ന്ത് ഇന്ത്യക്കുസവണ്ടിയുള്ള സപാരാട്ടത്തിൽ സ്്ത്തീകളുമട സ്ുംഭാവന വിസ്മരിക്കാനാവിലല്. 

ധീരരായ ഒരുപാട ്സ്്ത്തീകൾ ത്രിട്ടീഷ ്ഭരണത്തിമനതിമര ശബ്ദെുയർത്തി. സ്വതത്ന്ത് 

ഇന്ത്യക്കുസവണ്ടിയുള്ള സപാരാട്ടത്തിൽ സ്്ത്തീകളുമട സ്ുംഭാവന വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. ധീരരായ 

ഒരുപാട ്സ്്ത്തീകൾ ത്രിട്ടീഷ ്ഭരണത്തിമനതിമര ശബ്ദെുയർത്തി. 

ഈ സലഖനത്തിൽ, സകരള പിഎസ്്സ്ി പരീക്ഷകൾക്കായി രാജ്യമത്ത ഏറ്റവുും ത്പെുഖ വനിതാ 

സ്വാതത്ന്ത്യ സ്െര സസ്നാനികളുമട ഒരു ലിസ്റ്റ ്നിങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കുും. 

സ്്ത്തീകളുമട സ്ുംഭാവനകമള പരാെർശിക്കാമത ഇന്ത്യൻ സ്വാതത്ന്ത്യ സ്െരത്തിന്മറ ചരിത്ത 

പശ്ചാത്തലും അപൂർണ്ണൊയിരിക്കുും. ഭാരതത്തിമല സ്്ത്തീകൾ അർപ്പിച്ച തയാഗങ്ങൾക്ക ്ഇന്ത്യൻ 

സ്വാതത്ന്ത്യ സ്െര ചരിത്തത്തിൽ ഒരു ത്പധാന സ്ഥാനെുണ്ട.് അവർ യഥാർത്ഥ ചചതനയസത്താടുും 

അചഞ്ചലൊയ ധീരതസയാടുും സപാരാടി, നെുക്്ക സ്വാതത്ന്ത്യും സനടിത്തരാൻ നിരവധി സവദനകളുും 

ചൂഷണങ്ങളുും കഷ്ടപ്പാടുകളുും സനരിട്ടു.. 

ഇ്യൻ ചരിപ്തത്തിലെ 10 വനിതാ സ്വാതപ്്യ സ്മര  സസ്നാനികൾ 

ഇവിമട ചില ത്പധാന സ്്ത്തീ സ്വാതത്ന്ത്യ സ്െര സസ്നാനികൾ പട്ടികമപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട:് 

ഝാൻസ്ിയിലെ റാണി െക്ഷ്മി ബായി അരുണ അസ്ഫ ്അെി 

സ്സരാജിനി നായിഡു ഉഷാ സമത്ത 

മാഡം ഭിക്കാജി കാമ കസ്തൂ ർബാ ഗാന്ധി 

ബീഗം ഹപ്സ്ത്്ത മഹൽ കമൊ ലനഹറ്ു 

ആനി ബസ്ന്റ ് വിജയ െക്ഷ്മി രണ്ഡിറ്്റ 
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ഝാൻസ്ിയിലെ റാണി െക്ഷ്മി ബായി 

 

 1828 നവുംരർ 19 - 18 ജ്ൂൺ 1858 

 ത്രിട്ടീഷുകാരുൊയുള്ള ഏറ്റുെുട്ടലിൽ അവർ  ചധരയും, രാജ്യസ്്സനഹും, ആത്മാഭിൊനും, 

സ്ഥിസരാത്സാഹും എന്നിവയുമട അടയാളൊയിരുന്നു. 

 1857-മല ഇന്ത്യൻ കലാപത്തിമല നിർണായക വയക്തിതവൊയിരുന്നു ഝാൻസ്ിയിമല 

റാണി. 

സ്സരാജിനി നായിഡു 

 

 13 മെത്രുവരി 1879 - 2 ൊർച്ച ്1949 

 'ഇന്ത്യയുമട ചനറ്റിുംസഗൽ' എന്നുും അറിയമപ്പടുന്നു. 

 അവർ ഒരു വിശിഷ്ട കവയിത്തിയുും ത്പശസ്ത സ്വാതത്ന്ത്യ സ്െര സസ്നാനിയുും െികച്ച 

വാഗ്മിയുും ആയിരുന്നു. 

 1925-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സകാൺത്ഗസ്ിന്മറ ത്പസ്ിഡന്റായി അവർ 

തിരമെടുക്കമപ്പട്ടു. 

 ഖിലാെത്ത ്(ഇന്്ത്യൻ അനുസ്രണസക്കട)് ത്പസ്ഥാനത്തിനുും കവിറ്്റ ഇന്ത്യാ സ്െരത്തിനുും 

സവണ്ടി അവർ ത്പചാരണും നടത്തി. 
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മാഡം ഭിക്കാജി കാമ 

 

 24 മസ്പ്റ്റുംരർ 1861– 13 ഓഗസ്്റ്റ 1936 

 1907-ൽ ജ്ർമ്മനിയിൽ നടന്ന അന്ത്ാരാഷ്ത്ട സസ്ാഷയലിസ്റ്റ ്സ്സമ്മളനത്തിൽ അവർ 

ആദയമത്ത ഇന്ത്യൻ സദശീയ പതാക ഉയർത്തി. 

ബീഗം ഹപ്സ്ത്്ത മഹൽ 

 1820-1879 

 അവധിമല രീഗും എന്നുും അവർ അറിയമപ്പട്ടിരുന്നു. 

 ഇന്ത്യയുമട ഒന്നാും സ്വാതത്ന്ത്യസ്െരത്തിൽ (1857-58) അവർ ഒരു ത്പധാന പങ്്ക വഹിച്ചു. 

(1857-മല കലാപമത്തക്കുറിച്ച ്അറിയുക) 

 നാനാ സ്ാമഹര,് താന്ത്ിയ സതാമപ്പ തുടങ്ങിയവസരാമടാപ്പും അവർ കലാപത്തിൽ 

ത്പവർത്തിച്ചു. 

 1984-ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ ്രീഗും ഹത്സ്ത്ത ്െഹലിന്മറ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു സ്റ്റാമ്പ ്

പുറത്തിറക്കി. 

ആനി ബസ്ന്റ ്

 

 ഒകസ്ടാരർ 1, 1847 - മസ്പ്റ്റുംരർ 20, 1933 
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 അവർ  ഒരു ഐറിഷ ്വനിതയുും തിസയാസ്െിക്കൽ മസ്ാചസ്റ്റിയിമല ഒരു ത്പെുഖ 

അുംഗവുൊയിരുന്നു. 

 അവർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സകാൺത്ഗസ്ിൽ സചരുകയുും ഇന്ത്യയിമല രാഷ്ത്ടീയ 

വിദയാഭയാസ് ത്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർമപ്പടുകയുും മചയ്തു. 

 സകാൺത്ഗസ്ിന്മറ ആദയ വനിതാ ത്പസ്ിഡന്റായിരുന്നു അവർ. 

 1916-ൽ അവർ ഇന്ത്യൻ സഹാും റൂൾ െൂവമ്െന്റ ്സ്ഥാപിച്ചു. 

 അവർ "നയൂ ഇന്ത്യ" എന്ന പത്തും തുടങ്ങി. 

 രനാറസ്ിമല മസ്ൻത്ടൽ ഹിന്ദു സകാസളജ് ്ചഹസ്കൂ ൾ ഉൾമപ്പമട നിരവധി സ്കൂ ളുകളുും 

സകാസളജ്ുകളുും അവർ സ്ഥാപിച്ചു (1913). 

അരുണ അസ്ഫ ്അെി 

 ജ്ൂചല 16, 1909-ജ്ൂചല 29, 1996 

 സകാൺത്ഗസ്് പാർട്ടിയുമട സ്ജ്ീവ ത്പവർത്തകയായിരുന്നു അരുണ. 

 ഉപ്പ ്സ്തയാത്ഗഹസ്െയത്ത ്അവർ മപാതു ൊർച്ചുകളിൽ പമങ്കടുത്തിരുന്നു. 

 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സകാൺത്ഗസ്ിന്മറ ൊസ്ികയായ 'ഇൻ-കവിലാര'് എഡിറ്റ ്മചയ്തു. 

 സ്വാതത്ന്ത്യ സ്െരത്തിന്മറ ത്ഗാൻഡ ്ഓൾഡ ്സലഡി എന്നാണ ്അവർ അറിയമപ്പടുന്നത.് 

 കവിറ്റ ്ഇന്ത്യാ സ്െരകാലത്ത ്സരാുംമരയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സകാൺത്ഗസ്് പതാക 

ഉയർത്തിയതിന് അവർ ത്പശസ്തയാണ്. 

ഉഷാ സമത്ത 

 ൊർച്ച ്25, 1920 - ഓഗസ്്റ്റ 11, 2000 

 സകാൺത്ഗസ്് സറഡിസയാ (ഒരു ഭൂഗർഭ സറഡിസയാ സസ്റ്റഷൻ) സ്ുംസത്പക്ഷണും മചയ്യുന്നതിൽ 

അവർ ത്പശസ്തയായിരുന്നു. 

കസ്തൂ ർബാ ഗാന്ധി 

 

 ഏത്പിൽ 11, 1869 - മെത്രുവരി 22, 1944 

 അവർ സ്്ത്തീകളുമട സ്തയാത്ഗഹത്തിന്മറ സനതാവായിരുന്നു. 

 അവർ െഹാത്മാഗാന്ധിയുമട ഭാരയയായിരുന്നു. 

 രീഹാറിമല ചമ്പാരനിമല ഇൻഡിസഗാ മതാഴിലാളികൾമക്കാപ്പും നികുതി രഹിത 

കാമമ്പയന്ിലുും രാജ്സ്കാട്ട ്സ്തയാത്ഗഹത്തിലുും അവർ പമങ്കടുത്തു. 
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കമൊ ലനഹറ്ു 

 1899–1936 

 ജ്വഹർലാൽ മനഹറ്ുവിന്മറ ഭാരയ, കെല പസരഡുകൾ ആസ്ൂത്തണും മചയ്യുകയ്യുും, 

െദയത്തിന്മറയുും വിസദശ തുണിക്കടകളുമടയുും പിക്കറ്റിുംഗിന് സനതൃതവും നൽകി, 

സ്വാതത്ന്ത്യ സ്െരത്തിൽ ഏർമപ്പട്ടു. 

 യുചണറ്റഡ ്ത്പവിശയകളിൽ സനാ ടാക്സ ്കാമമ്പയ്ൻ ഏകീകരിക്കുന്നതിൽ അവർ 

നിർണായക പങ്്ക വഹിച്ചു. 

വിജയ െക്ഷ്മി രണ്ഡിറ്്റ 

 

 ഓഗസ്്റ്റ 18, 1900 - ഡിസ്ുംരർ 1, 1990 

 സൊത്തിലാൽ മനഹറ്ുവിന്മറ െകളായിരുന്നു. 

 അവർ സകാൺത്ഗസ്് പാർട്ടിയുമട ത്പസ്ിഡന്റായിരുന്നു. 

 ത്രിട്ടീഷ ് ഭരണത്തിമനതിമര സപാരാടാൻ അവർ നിസ്സഹകരണ ത്പസ്ഥാനത്തിൽ 

ത്പസവശിച്ചു. 

 1940-ലുും 1942-മല കവിറ്്റ ഇന്ത്യാ സ്െരത്തിനിടയിലുും അവർ അറസ്റ്റിലായി. 

 സ്വാതത്ന്ത്യാനന്ത്രും വിസദശത്ത ് നടന്ന നിരവധി സ്സമ്മളനങ്ങളിൽ അവർ ഇന്ത്യമയ 

ത്പതിനിധീകരിച്ചു. 
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