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இந்தியாவின் முதல் பெண்கள் ெட்டியல் 

ய.எண்  துற  பபர்கள்  ஆண்டு  ிந்த இடம்  

1 முதல் இந்தி பபண் ருத்துலர்  ஆனந்தி ககோபோல் க ோளி 1886 புகன, பிரிட்டிஷ் இந்திோ 

2 INC இன் முதல் பபண் தலயலர் அன்ி பசண்ட் 1917 யண்டன்,இங்கியோந்து  

3 INC இன் முதல் இந்தி பபண் தலயலர் சரபளஜழி ளயுடு 1925 றலதபளளத்,ஆந்தழபப்ிபரதசம்(பதலுங்களள) 
4 முதல் இந்தி பபண் லிோனி-ஏர் லயன்  சளபள தக்பளல் 1936 புது தில்யி 
5 ஆங்கிய கேனயில் நீந்தி முதல் இந்தி பபண் அபதழ சலள 1959 பகளல்கத்தள,ரநற்கு யங்களம் 

6 அர் ுனோ லிருது பபற்ம  முதல் இந்தி பபண் ஸ்படஃபி டி'கேோேோ 1963 ரகளயள 

7 முதல் பிபஞ்ே அறகி இந்தி பபண் ரீட்டள ஃரினள 1966 பிரிட்டிஷ் போம்கப(இப்கபோது மும்லப) 

8 

ஆேி லிலரோட்டில் தங்கம் பலன்ம முதல் இந்தி 

பபண் கநல்ஜதீ் சந்து 1970 ஞ்சளப் 

9 போத த்னோலலப் பபற்ம முதல் இந்தி பபண் இந்தழபள களந்தழ 1971 அகளளத்,உத்தபப் ிபரதசம் 

10 ஞோனபடீம் லிருலத பபற்ம முதல் இந்தி பபண் அஷ்டரளர்ணள ரதயி 1976 கல்கத்தள(பகளல்கத்தள,ரநற்குயங்களம்) 

11 கநோபல் பரிசு பபற்ம முதல் இந்தி பபண் நதர் பதபசள  1979 கற்கு ப ர்னி(இப்கபோது ோேிகடோனிோ) 
12 பதல் இந்தழன நகிர் ஆஸ்களர் யிருது பயன்யர் பனு அதோ 1983 பகளல்பூர்,ிரிட்டிஷ் இந்தழனள(நகளபளஷ்டிபள) 

13 எம்டி எயபபஸ்ட் ஏழன பதல் இந்தழன பண் போச்பேண்ட்ரி போல் 1984 உத்தழபகளரழ(இப்ரளது உத்தபகண்ட்) 

14 அரசளக் சக்பளறயப் பற் பதல் பண்நணி ீபள ளரளட் 1987 சண்டிகர்,ஞ்சளப் 

15 உச்ே நீதின்மத்தின் முதல் பபண் நீதிபதி நீபள சளலழப் ளத்தழநள ீ ீ 1989 த்தம்தழட்டள,ரகபள 

16 உக அமகழ ஆ பதல் இந்தழன பண் சுஷ்ிதோ பேன் 1994 

லைதோபோத்,ஆந்திப்பிகதேம்(இப்பபோழுது 

பதலுங்கோனோ) 

17 புக்கர் ரிசு பதல் இந்தழன பண் அருந்ததழ பளய் 1997 ரழல்ளங்,அசளம்(தற்ரளது ரநகளனள) 

18 யிண்பயிக்கு பசன் பதல் இந்தழன பண் கல்ள சளவ்ள 1997 கர்ல்,ஞ்சளப்(இப்ரளது லரினளள) 

19 ளபத் பத்ளறயப் பற் பதல் பண்  ளடகழ   எம் எஸ் சுப்புபட்சுநழ  1998 நதுறப,தநழழ்ளடு 
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ழம்ிக் ரளட்டினில் தக்கம் பயன் பதல் இந்தழன 

பண்  கர்ணம்  நல்ரஸ்யரி 2000 ஆந்தழபப்ிபரதசம் 

21 WTA தலயப்பு பலன்ம முதல் இந்தி பபண் சளினள நழர்றள 2004 

றலதபளளத்,ஆந்தழபப்ிபரதசம்(இப்பளழுது 

பதலுங்களள) 

22 இந்தழனளயின் பதல் பண் ஆளுர் (உத்தப ிபரதசம்) சரபளஜழி ளயுடு 1947 - 1949 

றலதபளளத்,ஆந்தழபப்ிபரதசம்(இப்பளழுது 

பதலுங்களள) 
23 ஐ.ள.யில் பதல் இந்தழன பண் தூதர் லி யட்சுி பண்டிட் 1947 - 1949 அயகோபோத்,உத்தப் பிகதேம் 

24 பதல் பண் நத்தழன அறநச்சர் (சுகளதளப அறநச்சர்) பளஜ்குநளரி அம்ரிதள கவுர் 1947 - 1957 க்ரள,உத்தபப் ிபரதசம் 

25 பதல் பண் நளழ பதல்யர் (உத்தப ிபரதசம்) சுஜதீள  கழரிளளி 1963 - 1967 அம்ள,ஞ்சளப்(இப்ரளது லரினளள) 

26 இந்திோலின் முதல் பபண் பித ந்திரி இந்தழபள களந்தழ 1966-1977 அகளளத்,உத்தபப் ிபரதசம் 

27 இந்தழனளயின் பதல் பண் ஐ.ி.எஸ் அதழகளரி கழபண் ரடி 1975(படல்ழ) அம்ரித்றர்,ஞ்சளப். 

28 நவுண்ட் எயபபஸ்டில் ஏத்தளம பதல் இந்தழன பண் சந்ரதளஷ் னளதவ் 1992, 1993 அரினளள 

29 இந்தழனளயின் பதல் பண் குடினபசு தறயர் ிபதழள ளட்டீல் 2007 - 2012 நகளபளஷ்டிபள 

30 இந்தழனளயின் பதல் பண் தழருங்றக களயல் அதழகளரி  ரக ப்ரிதழகள னரழி 2017(தர்நபுரி) தநழழ்ளடு 

 


