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પ્રથમ ભારતીય મહિલાઓ









 પ્રથમ મહિલા શાસક – રઝીયા સુલતાના (૧૨૩૬)
પ્રથમ મહિલા યુદ્ધમાાં લડનાર – રાની લક્ષ્મીબાઈ (૧૮૫૭)
પ્રથમ મહિલા સ્નાતક – વિદ્યાગૌરી(ગુજરાત) (૧૯૦૪)
પ્રથમ મહિલા રાજ્ય પ્રધાન – વિજયા લક્ષ્મી પાંહડત (૧૯૩૭)
પ્રથમ મહિલા લશ્કરી અવધકારી – નીલા કૌવશક પાંહડત
પ્રથમ મહિલા સ્ટાંટક્િીન – નાહિયા (૧૯૪૫)
પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ – સરોજીની નાયડુ (૧૯૪૭)
પ્રથમ મહિલા કેન્દ્રીય પ્રધાન – રાજકુમારી અમ ૃત કૌર (૧૯૫૨)
પ્રથમ મહિલા સાંયક્ુ ત.રાષ્ટ્રીય.સાંઘ સામાન્દ્ય. સભાના પ્રમુખ – વિજયા

લક્ષ્મી

પાંહડત (૧૯૫૩)










પ્રથમ મહિલા ઈંગ્લીશ ખાડી તરનાર – આરતી સિા (૧૯૫૯)
પ્રથમ મહિલા વિશ્વ સુિરી
ાં
– રીતા ફરીયા (૧૯૬૨)
પ્રથમ મહિલા મુખ્ય પ્રધાન – સુચિતા કૃપલાની (૧૯૬૩)
પ્રથમ મહિલાિડાપ્રધાન – ઇન્દ્િીરા ગાાંધી (૧૯૬૬)
પ્રથમ મહિલા િાિા સાિેબ ફાળકે અિાડડ – િે વિકારાની શેરકી (૧૯૬૯)
પ્રથમ મહિલા નોબેલ પાહરતોવિક – મધર ટેરેસા (૧૯૭૯)
પ્રથમ મહિલા એિરે સ્ટ વિજેતા – બિેન્દ્રી પાલ (૧૯૮૪)
પ્રથમ મહિલા સાહિત્ય અકાિમી – કુાંિવનકા કાપહડયા (૧૯૮૫)
પ્રથમ મહિલા ન્દ્યાયમ ૂવતિ સુપ્રીમ કોટડ મીર – સાિેબ ફાવતમાબીબી (૧૯૮૯)
પ્રથમ મહિલા આઈ.પી.એસ. – હકરણ બેિી (૧૯૭૨)
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પ્રથમ મહિલા વિશ્વ ગુર્જરી એિોડડ – આશા પારે ખ (૧૯૯૦)
પ્રથમ મહિલા બેહરસ્ટર – કનેલીયા સોરાબજી (૧૯૯૦)
પ્રથમ મહિલા પ્રેસ ફોટોગ્રાફર – િોમાઈ વ્યારાિાલા
પ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્દ્યાયાધીશ (હિમાિલ પ્રિે શ) – લીલા શેઠ (૧૯૯૧)
પ્રથમ મહિલા રે લ્િે ડ્રાઈિર – સુરેખા યાિિ (૧૯૯૨)
પ્રથમ મહિલા બસ ડ્રાઈિર – િસાંથકુમારી (૧૯૯૨)
પ્રથમ મહિલા સ્ટોક એક્ષ્િન્દ્જ પ્રમુખ – ઓમાના અબ્રાિમ (૧૯૯૨)
પ્રથમ મહિલા પાયલટ – દુબાડ બેનરજી (૧૯૯૩)
પ્રથમ મહિલારે લ્િે સ્ટેશન માસ્તર – રીન્દ્કુસીન્દ્િા રોય (૧૯૯૪)
પ્રથમ મહિલા ફ્રેંિ ઓપન બેડવમન્દ્ટન વિજેતા – અપણાડ પોપટ (૧૯૯૪)
પ્રથમ મહિલા વમસ યુવનિસડ – સુસ્સ્મતા સેન (૧૯૯૪)
પ્રથમ મહિલા પ્રાણી વમત્ર એિોડડ – મેનકા ગાાંધી (૧૯૯૬)
પ્રથમ મહિલા અિકાશ યાત્રી – કલ્પના િાિલા (૧૯૯૭)
પ્રથમ મહિલા ઓલસ્પપકમાાં િાંરક વિજેતા – મલ્લેશ્વરી (૨૦૦૦)
પ્રથમ મહિલા મરણોતર અશોકિક્ર – કમલેશ કુમારી (૨૦૦૧)
પ્રથમ મહિલા શતરાં જ ગ્રાન્દ્ડ માસ્ટર વિજેતા – વિજય લક્ષ્મી
પ્રથમ મહિલા િાયુસેનામાાં પાયલટ – િહરતા કૌર િે ઓલ
પ્રથમ મહિલા મેયર(મુબ
ાં ઈ) – સુલોિના મોિી
પ્રથમ મહિલા આઈ.એ.એસ. અન્ન – જ્યોર્જ
પ્રથમ મહિલા લોકસભાના સભ્ય રાધાજી – સુબ્રમણ્યમ
પ્રથમ મહિલા રાજ્યસભાના સભ્ય – નરગીસ િત્ત
પ્રથમ મહિલા રાજદુત વિજયા લક્ષ્મી – પાંહડત
પ્રથમ મહિલા ઈજનેર – લચલતા સુબ્બારાિ
પ્રથમ મહિલા ડોક્ટર – આનાંિી ગોપાલા, પવિમ બાંગાળાના િતા.
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