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महिला स्वातंत्र्यसैहिक
आधुनिक भारतीय इनतहास हा MPSC अभ्यासक्रमातील सामान्य अध्ययिाचा एक निस्तृत आनि महत्त्वाचा निभाग आहे.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची ऐनतहानसक पार्श्वभूमी स्त्रियांच्या योगदािाचा उल्लेख केल्यानििाय अपूिव आहे. भारतातील स्त्रियांिी
केलेल्या बनलदािाला भारतीय इनतहासाच्या इनतहासात प्राथनमक स्थाि आहे. त्ांिी खर्या आत्म्यािे आनि नििः संकोच िौयाविे
लढा नदला आनि आम्हाला स्वातंत्र्य नमळिूि दे ण्यासाठी अिेक िेदिा, िोषि आनि दु िः खांचा सामिा केला.
येथे कािी मित्त्वाच्या महिला स्वातंत्र्यसैहिकांची यादी आिे :
1. झािीची रािी लक्ष्मीबाई
2. अरुिा असफ अली
3. सरोनििी िायडू
4. उषा मेहता
5. मॅडम नभकािी कामा
6. कस्तुरबा गांधी
7. बेगम हिरत महल
8. कमला िेहरू
9. अॅिी बेझंट
10. नििया लक्ष्मी पंनडत
झाशीची राणी लक्ष्मीबाई

19 िोव्हेंबर 1828 - 18 िूि 1858
• निटीिां िी सामिा करतािा, ती धै यव, दे िभक्ती, स्वानभमाि, नचकाटी आनि उदारते चे लक्षि होती.
• 1857 च्या भारतीय उठािात झािीची रािी ही एक महत्त्वाची व्यक्ती होती.
सरोहििी िायडू
•
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•
•
•
•
•

मॅ डम

१३ फेिुिारी १८७९ - २ माचव १९४९
याला ‘िाइनटं गेल ऑफ इं नडया’ असेही म्हितात.
त्ा एक प्रनतनित किनयत्री, प्रनसद्ध स्वातंत्र्यसैनिक आनि उत्तम िक्त्या होत्ा.
1925 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कााँ ग्रेसच्या अध्यक्षपदी त्ां ची नििड झाली.
नतिे स्त्रखलाफत (भारतीय अिज्ञा) चळिळ आनि भारत छोडो आं दोलिासाठीही प्रचार केला.
हिकािी कामा

24 सप्टेंबर 1861- 13 ऑगस्ट 1936
• 1907 मध्ये, नतिे िमविीतील आं तरराष्ट्रीय समाििादी पररषदे त पनहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वि फडकिला.
बे गम ििरत मिल
•

•
•
•
•
•

अॅ िी

1820-1879
नतला अिधची बेगम म्हिूिही ओळखले िात असे .
भारताच्या पनहल्या स्वातंत्र्ययुद्धात (1857-58) नतिे मोठी भूनमका बिािली होती. (1857 च्या उठािाबद्दल िािूि
घ्या)
िािा साहेब, तंट्या टोपे इत्ादींसोबत नतिे निद्रोहात काम केले .
1984 मध्ये, भारत सरकारिे बेगम हिरत महल यांच्या स्मरिाथव एक नतकीट िारी केले .
बे झं ट

ऑक्टोबर 1, 1847 - सप्टेंबर 20, 1933
• ती एक आयररि मनहला होती आनि नथओसॉनफकल सोसायटीची प्रमुख सदस्य होती.
• ती भारतीय राष्ट्रीय कााँ ग्रेसमध्ये सामील झाली आनि भारतातील रािकीय आनि िै क्षनिक कायाव त सामील झाली.
• त्ा कााँ ग्रेसच्या पनहल्या मनहला अध्यक्षा होत्ा.
• 1916 मध्ये नतिे भारतीय गृ हराज्य चळिळीची स्थापिा केली.
• नतिे ‘न्यू इं नडया’ हे िृत्तपत्र सुरू केले .
• बिारस (1913) येथील सेंटरल नहं दू कॉलेि हायस्कूलसह नतिे अिेक िाळा आनि महानिद्यालये स्थापि केली.
अरुणा असफ अली
•

16 िुलै 1909-िुलै 29, 1996
• अरुिा कााँ ग्रेस पक्षाच्या सनक्रय सदस्य होत्ा.
• नमठाच्या सत्ाग्रहादरम्याि त्ा िाहीर मोचाव त सहभागी झाल्या होत्ा.
• नतिे भारतीय राष्ट्रीय कााँ ग्रेसचे मानसक ‘इि-नकलाब’ सं पानदत केले.
• त्ां िा स्वातंत्र्य चळिळीतील ग्राँड ओल्ड लेडी म्हिूि ओळखले िाते .
• भारत छोडो आं दोलिादरम्याि मुंबईत भारतीय राष्ट्रीय कााँ ग्रेसचा ध्वि फडकिण्यासाठी त्ा ओळखल्या िातात.
उषा मे िता
•

25 माचव 1920 - 11 ऑगस्ट 2000
• कााँ ग्रेस रे नडओ (भूनमगत रे नडओ स्टे िि) प्रसाररत करण्यासाठी त्ा प्रनसद्ध होत्ा.
कस्तु रबा गां धी
•

11 एनप्रल 1869 - 22 फेिुिारी 1944
• त्ा मनहला सत्ाग्रहाच्या िेत्ा होत्ा.
• नतिे चंपारि, नबहार येथे इं नडगो कामगारां सोबत िो टॅ क्स मोहीम आनि रािकोट सत्ाग्रहात भाग घे तला.
कमला िे िरू
•
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1899-1936
• ििाहरलाल िेहरू
ं च्या पत्नी कमला यांिी परे डची योििा आखली, दारू आनि निदे िी कापडाची दु कािे काढली
आनि स्वातंत्र्य चळिळीत भाग घेतला.
• युिायटे ड प्रोस्त्रव्हन्समध्ये िो टॅ क्स मोनहमे ला एकनत्रत करण्यात नतिे महत्त्वपूिव भूनमका बिािली.
हििया लक्ष्मी पं हडत
•

•
•
•
•
•
•

18 ऑगस्ट 1900 - 1 नडसेंबर 1990
त्ा मोतीलाल िेहरू
ं च्या कन्या होत्ा.
त्ा कााँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा होत्ा.
निनटि राििटीनिरुद्ध लढण्यासाठी नतिे असहकार चळिळीत प्रिेि केला.
1940 मध्ये आनि पुन्हा 1942 मध्ये भारत छोडो आं दोलिादरम्याि नतला अटक करण्यात आली.
स्वातंत्र्यािंतर नतिे परदे िातील अिेक पररषदांमध्ये भारताचे प्रनतनिनधत्व केले

