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 બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ કેરેન્ડયની ળફૃઆત – તા. ૨૨ ભાર્ચ ૧૯૫૭ 

 બાયત ય આક્રભણ કયનાય પ્રથભ મસુ્લરભ – ભ.બફન કાવીભ 

 બાયતની પ્રથભ ભહશરા ળાવક – યઝીમા સરુતાન 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ અંગે્રજી વાપ્તાહશક  – ફેંગર ગેઝેટ (૧૭૮૦) કરકતાથી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લજન અને ભા ભાટેની ધ્ધતત – ૧૯૫૮ભાાં અભરભાાં આલી. 
 ઓહકવજન તલના એલયેલટ વય કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લચતાયશણ – ફૂદયજી 

 ર્ન્ર ય વલચપ્રથભ ગ મકૂનાય પ્રથભ બાયતીમ – આયતી વશા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કાડની તભરની ળફૃઆત – પટચ  ગ્રલટય,કરકત્તાભાાં (૧૮૧૮ ભાાં ) 
 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કગે્રવ ક્ષના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ – વયજની નામડ ૂ(૧૯૨૫ભાાં) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કઈ ફેન્કની લથાના – ફેંક ઓપ હશન્દુલતાન 

 ઈગ્રીવ રે્નર તાયી જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – આયતી વશા (૧૯૫૯ભાાં) 
 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ બાયતીમ ગલનચય – ડૉ.ર્ક્રલતી યાજ્ગારર્ાયી (૨૧.૬.૧૯૪૮) 
 જ્ઞાનીઠ યુલકાય ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – જી.ળાંકય કુફૃ 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ટેરીતલઝન યીવેપ્ળન લટેળન ‘ તલક્રભ ભ ૂકેન્ર ‘ની લથાના – આલી ( ભશાયાષ્ટ્ર ) 
 ઈગ્રેન્ડભાાં જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – યાજા યાભભશનયામ 

 બાયતના વલચપ્રથભ ભતૂભ વેનાધ્મક્ષ – રે.જનયર કે.એભ.કહયઅપ્ા ( તા. ૧૫/૧/૧૯૪૯) 
 એલયેલટ વય કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ દના ભાગચદળચક – એભ.એવ.કશરી ( ૧૯૬૫) 
 બાયતની વલચપ્રથભ ખાનગી કે્ષત્રની કઈ કાંની જેને તાન નપ એક તભબરમન ડરયથી લધાયે છે ?- 

હયરામન્વ ઈન્ડલરીઝ 

 લલતાંત્ર બાયત વલચપ્રથભ લડાપ્રધાન – જલાશયરાર નશફેૃ (તા.૧૫/૮/૧૯૪૭) 
 બાયતના વલચપ્રથભ મજના આમગના અધ્મક્ષ – ડૉ. ભનભશનતવિંશ 

 બાયત યત્ન ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – વી.યાજ્ગારર્ાયી (૧૯૫૪ભાાં ) 
 નફર ાહયતતક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – યલીન્રનાથ ટાગય (૧૯૧૩ભાાં ) 
 ભયણત્તય બાયત યત્ન ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – રાર ફશાદૂયળાસ્ત્રી (૧૯૬૬ભાાં ) 
 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા મખુ્મભાંત્રી – સરુ્તા કૃરાણી ( ઉત્તયપ્રદેળ- ) 
 બાયતના વલચપ્રથભ ચ ૂાંટણી કતભળનય – સકુુભાય ( ૧૯૫૦) 
 બાયતીમ રકવબાના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ – ગણેળ લાસદેુલ ભાલરાંકય (૧૯૫૨) 
 તલદેળભાંત્રારમની વલચપ્રથભ બાયતીમ ભાંત્રી – રક્ષ્ભી એન.ભેનન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાભાન્મ ચ ૂાંટણીઓ મજાઈ – તા.૧૫/૧૨/૧૯૫૧ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યેર ક્યાયે ળફૃઆત – મુાંફઈ થી થાણા (૧૯૫૩ભાાં ) 
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 તલશ્વ જુતનમય ળતયાંજ જીતનાય વલચપ્રથભ એતળમન બાયતીમ ખેરાડી – તલશ્વનાથ આનાંદ (તા.૨/૯/૧૯૮૭) 
 બાયતની વલચપ્રથભ કૃત તલમક તલશ્વ તલદ્યારમ – જે.ી.ાંત યતુનલતવિટી ઓપ એગ્રીકલ્ર્ય એન્ડ ટેકનરજી ( 
ઉત્તયપ્રદેળ) 
 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગેવના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ – સબુાર્ાંર ફઝ 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ લલદેળી ફનાલટનુાં વમરુી જશાજ – આઈ.એભ.એવ. ળલ્કી 
 બાયતીમ ન્મામારમના વલચપ્રથભ ભહશરા ન્મામાધીળ – એભ.પાતીભાફીફી 
 બાયતના પ્રધાનભાંત્રી તયીકે વલચપ્રથભ યાજીનામુાં આનાય પ્રધાનભાંત્રી – ભયાયજીબાઈ દેવાઈ 

 તલશ્વ રે્સ્પમનભાાં ર્ાંરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ એથ્રેહટક્વ – અંજુ જ્મર્જ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ળીખ યાષ્ટ્રતત ફનનાય – ડૉ.જ્ઞાની ઝેરતવિંશ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ મસુ્લરભ યાષ્ટ્રતત ફનનાય – ડૉ.ઝાકીયહવેુન 

 નફર ાહયતતક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞાતનક – વી.લી.યાભન ( ૧૯૩૦) 
 બાયતની વલચપ્રથભ ન્યહુકરમય વફભયીનનુાં નાભ – આઈ.એન.એવ ર્ક્ર 

 બાયતની વલચપ્રથભ ટેલટ ટયફૂ ફેફીનુાં નાભ – દુગાચ 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લીજીન ફલ્ફ કને ર્ાલ ુકમો – ફીકાનેયના ભશાયાજાએ (૧૮૯૬ભાાં) 
 બાયતભાાં વોથી રાાંફી સયુાંગ – જલાશય સયુાંગ ( જપમ ુકાશ્ભીય) 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ાંર્લીમ મજનાની ળફૃઆત – ૧૯૫૧ભાાં  
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ જતલદ્યતુભથકની લથાના – તળલવમરુભ (૧૯૦૨ભાાં ) 
 બાયતન તળલવમરુભ (૧૯૦૨ભાાં ) યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?- જીભ કાફેટ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન (ઉતયાાંર્ર) 
 બાયતની વલચપ્રથભ અણુાંબઠ્ઠી કઈ અને ક્યાયે ળફૃઆત થઇ ?- અપ્વયા ( તા.૪/૩/૧૯૫૬) 
 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા ડી.એવ.ી. ફનલાનુાં વન્ભાન કને ભળયુાં છે ?- હકયણ ફેદી 
 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા રીવ લટેળનની ળફૃઆત ક્યાયે થઇ શતી ?- કારીકટ ( કેયર-૧૯૭૩ભાાં) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા શાઇકટચનાાં મખુ્મ ન્મામમતૂતિ ફનલાનુાં વન્ભાન ભેલનાય કણ છે ?- શ્રીભતી 
રીરાફેન ળેઠ (તા.૫/૮/૧૯૯૧ ) 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ળાાંતતભાટેનુાં નફર ાહયતતક ભેલનાય ભહશરા કણ શતા ?- ભધય ટેયેવા (૧૯૭૯) 
 બાયતન વલોચ્મ એલડચ બાયતયત્ન ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા કણ શતા ?-શ્રીભતી ઇન્દીયા ગાાંધી 
 બાયતની વલચપ્રથભ તલશ્વસુાંદયી ફનનાય બાયતીમ ભહશરા – યીટા પાહયમા 
 બાયતન વલચપ્રથભ જ્ઞાનીઠ એલડચ જીતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – આળાણૂાચદેલી (૧૯૭૭) 
 બાયતના વલોચ્ર્ અદારતનાાં વલચપ્રથભ ભહશરા યાજ્માર _ ભીય પાતતભા ફીફી (તા. ૫/૮/૧૯૯૧) 
 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા યાજ્મકતાચ – યઝીમા ફેગભ 

 હદલ્રીની ગાદી ય ફેવનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – આયતી વશા (૧૯૫૯ભાાં) 
 ઈગ્રીળ રે્નર તાયી જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – યાજકુભાયી અમતૃકોય 

 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા યાષ્ટ્રતત – શ્રીભતી પ્રતતબા ાટીર 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ દબરત મખુ્મભાંત્રી ફનનાય ભહશરા – ભામાલતી (ઉત્તયપ્રદેળ) 
 બાયતના વલચપ્રથભ યનુાની ભશાવબાના વલચપ્રથભ ભહશરા પ્રમખુ – શ્રીભતી તલજમારક્ષ્ભી ાંહડત 

 અંતયીક્ષભાાં વોથી લધ ુહદલવ યશનેાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – સનુીતા તલબરમપવ 
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 બાયતની વલચપ્રથભ યનુની ભશાવબાના ભહશરા પ્રમખુ તયીકે કની તનભણકૂ ાભનાય પ્રથભ ભહશરા- શ્રીભતી 
તલજમારક્ષ્ભી ાંહડત 

 બાયતના વલચપ્રથભ મખુ્મ ન્મામાધીળ – શયીરાર કણીમા (૧૯૫૦) 
 બાયતયત્ન ભેલનાય વલચપ્રથભ વાંગીતકાય – એભ,એવ, શબુરક્ષ્ભી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભયભાણ ુઉજાચ દ્વાયા તલદ્યતુની ઉત્ાદન ળફૃઆત – ૧૯૬૯ભાાં 
 બાયતન વલચપ્રથભ ભયીન યાષ્ટ્રીમ ાકચ  – કચ્છની ખાડીભાાં 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ યવામણ ફાંદયગાશ (કેતભકર ટચ )- દશજે (ગજુયાત) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ દાદા વાશફે પારકે એલડચ જીતનાય- દેતલકા યાણી 
 બાયતભાાં હશન્દી વાહશત્મન વલચપ્રથભ જ્ઞાનીઠ એલડચ જીતનાય- સતુભત્રાનાંદ ાંત 

 બાયતભાાં તલકાવ ાભેર વલચપ્રથભ તભવાઈર- અસ્ગ્ન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લલતી ગણતયીની ળફૃઆત – ૧૮૭૧ભાાં 
 આંતયાષ્ટ્રીમ વાંલથા ‘ ઇન્ટયર’ભાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ રીવ અતધકાયી- યતલકાાંત ળભાચ 
 બાયતની વલચપ્રથભ રોં યનુીલવીટીની લથાના – ફેંગ્રય ( ૧૯૮૭ભાાં ) 
 બાયતીમ વાંળધનભાાં વલચપ્રથભ વાંળધન- ૧૯૫૧ભાાં 
 બાયતન વલોચ્ર્ એલડચ બાયત યત્ન વલચપ્રથભ તલદેળીને – ખાન અબ્દુર ગપાય ખાન 

 બાયતની વલચપ્રથભ ફરાતી હપલ્ભ- આરભ આયા 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભભતૂભ યથી ભતૂભ ય ભાય કયત ુતભવાઈર- થૃ્લી 
 બાયતભાાં યજગાયી ફાાંમધયી મજના વલચપ્રથભ અભર કયનાય યાજ્મ – ભશાયાષ્ટ્ર 

 બાયતભાાં ભધ્માશન બજનની વલચપ્રથભ ળફૃઆત કયનાય યાજ્મ- તાભીરનાડુ 

 બાયતીમ ફૃતમાનુાં વલચપ્રથભ અલમલૂ્મ – ૧૯૪૯ભાાં, વબર્ન ર્ોધયી 
 બિટીળ બાયતના વલચપ્રથભ ગલનચય જનયર – લનચ શસે્લતિંટ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ડી.ડી.ટી.નુાં કાયખાનુાં – અભદાલાદ ( ૧૮૯૫ભાાં ) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તવનેભાગશૃ – એરીપનલટન ( કરકત્તા -૧૯૭૦ભાાં) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ આકાળલાણી કેન્રની ળયઆત- મફુઈ અને કરકત્તા (૧૯૨૭ભાાં) 
 બાયતભાાં યાજ્મવબાભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા વબર્લ- ફી.એવ.યભાદેલી 
 બાયતના વલચપ્રથભ હપલ્ડ ભાળચર – એવ.એર્.એપ.જે.ભાનેકયી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભેડીકર કરેજની લથાના – કરકતા (૧૮૩૫) 
 બાયતભાાં યીઝલચ ફેન્કનુાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમકયણ- ૧૯૪૯ભાાં 
 લલતાંત્ર બાયતના પ્રથભ વાંવદભાાં વલચપ્રથભ લખત ફજેટ યજૂ કયનાય નાણાભાંત્રી – વી.ડી.દેળમખુ (૧૯૫૧ભાાં) 
 એયપવચભાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ામરટ – નલેદીતા ફવીન 

 બાયતની વલચપ્રથભ તલજી રેન (ડકૈન ક્લીન)- મફુઈ અને નૂા લચ્રે્) 
 બાયતના વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રતત ફનનાય- ડ. યાજેન્દય પ્રવાદ (તા.૨૪/૧/૧૯૫૦) 
 બાયતન વલચપ્રથભ ઉગ્રશ – આમચબટ્ટ (તા.૧૯/૪/૧૯૭૫) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યભાણ ુતલલપટ – ખયણ (યાજલથાન-તા.૧૧/૫/૧૯૭૪) 
 બાયતની વલચપ્રથભ ઉજાચબઠ્ઠી – તાયાયુ યયેુતનમભ આધાહયત (૧૯૬૯) 
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 બાયતની ભધ્મલથ વયકાયભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા પ્રધાન- યાજકુભાયી અમતૃકોય 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તેરની ળધ – હદગ્ફઈ 

 બાયતીમ વાંતલધાનભાાં વલચપ્રથભ વાંળધન- ૧૯૫૧ભાાં 
 બાયતભાાં આલનાય વલચપ્રથભ બખલતી પ્રર્ાયક – વેન્ટ થભવ 

 લલાધીનતાની રડાઈ-૧૮૫૭ભાાં તલપ્રલભાાં વલચપ્રથભ ળશીદ ાભનાય – ભાંગર ાાંડ ે

 આંતયયાષ્ટ્રીમ ન્મામારમના અધ્મક્ષ ફનનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- ડ.નાગેન્્ ૌતવિંશ 

 બાયતના વલચપ્રથભ દબરત યાષ્ટ્રતત ફનનાય – કે.આય.નાયામણ 

 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગેવ અતધલેળનના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ- ડબ્લ્ય ુવી. ફેનજી ( ૧૮૮૫ભાાં) 
 બાયતની વલચપ્રથભ ફહઉુદે્દળીમ હયમજનાનુાં તનભાચણ – દાભદય નદી ય 

 બાયતીમ રકવબાના તલયધક્ષના વલચપ્રથભ ભાન્મતા પ્રાપ્ત નેતા- યાભસબુાગતવિંશ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ એતળમાડ યભતત્વલ- હદલ્રી (૧૯૫૧ભાાં) 
 બાયતન વલચપ્રથભ અલકાળમાત્રા કયનાય – યાકેળ ળભાચ 
 બાયતના તિભ હકનાયે આલનાય વલચપ્રથભ યયુતમન ખરાવી ક્યા દેળન શત- રુ્ચગર 

 બાયતની વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ વભાર્ાય એજ્નન્વી – ધ પી પે્રવ ઓપ ઇન્ડીમા 
 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા તલદેળ વબર્લ – ર્કીરા ઐમય (તવક્કિભ-તા.૧૨/૩/૨૦૦૧) 
 બાયતભાાં વોથી નાની લમે ભેમય વલચપ્રથભ વાંજીલ નામક 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લીવ મદુ્દાના કામચક્રભની ળફૃઆત -૧૯૭૫ભાાં 
 ફેડતભન્ટનન તલશ્વક જીતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – પ્રકાળ ાદુકણ 

 યાજીલગાાંધી ખેરયત્ન યુલકાય ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- તલશ્વનાથ આનાંદ 

 બાયતીમ વાંગીતની વલચપ્રથભ ગાભપન યેકડચ – ૧૮૯૮ભાાં 
 બાયતભાાં તવતલર વેલા ની વલચપ્રથભ ળફૃઆત – રડચ ડરેશાઉવી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા તલશ્વ તલદ્યારમના લથાક- ડી.કે.કલે 

 ઓબરસ્પક યભતત્વલભાાં બાગ રેનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ખેરાડી- ભેયી રીરા ય 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ હપલ્ભલટાયને યાજ્મવબાના વભ્મ ફનલાનુાં વન્ભાન- થૃ્લીયાજ કયૂ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ રખાંડ ઉત્ાદન કાયખાનાની ળફૃઆત – ૧૮૭૦ભાાં (.ફાંગા) 
 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ યક્ષાભાંત્રી તયીકે – વયદાય ફદેલતવિંશ 

 બાયત તયપથી એતળમાડભાાં વલચપ્રથભ સલુણચર્ાંરક જીતનાય ભહશરા ખેરાડી- કભરજીત વાંધ ૂ

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ હૃદમનુાંવપ પ્રત્માયણ કયનાય- ડ. ી. લેણુાંગાર 

 બાયતે તેની વલચપ્રથભ ટેલટ – ઈંગ્રેંડવાથે તા. ૨૫/૬/૧૯૩૨ના હદલવે યભાઈ શતી. 
 ગે્રભી એલડચ જીતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – ાંહડત યતલળાંકય 

 દબક્ષણ ધ્રલુ જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમદના લડા- એવ.એવ.ળભાચ 
 ફાક ભાટેની બાયતની વલચપ્રથભ તલજ્ઞાન અકાદભી – નબર્લકા 
 ઓબરસ્પકભાાં ર્ાંરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- ડી.કે.ડી. તવઘફાબ ુ

 દ.આહિકા ભાાં બાયતના વલચપ્રથભ યાજદૂત –ભાધલ ભાંગર મતૂતિ 
 વાંયકુ્ત યાષ્ટ્રવાંઘભાાં હશન્દીભાાં બાણ આનાય વલચપ્રથભ બાયતના લડાપ્રધાન –અટરબફશાયી ફાજાઈ 
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 બાયતના વલચપ્રથભ શલાઈદના લડા – એય ભાળચર મખુયજી (૧૯૫૪ભાાં) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ઓન યતુન. –આંધ્રપ્રદેળભાાં 
 બિટનની ખાડી અને ાલ્ક્ની વામરુધનૂી તાયી જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ –ભીહશયવેન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કોંગે્રવના બાગરા – 1907 સયુત અતધલેળનભાાં 
 તનળાન એ એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – ભયાયજીબાઈ દેવાઈ 

 યાષ્ટ્રીમ ભાનલ અતધકાય આમગના અધ્મક્ષ ફનનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- ન્મામમતૂતિ યાંગનાથ તભશ્ર 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ શલાઈ ટાર વેલા – અલ્શાફાદથી નૈની (૧૯૧૧) 
 ટેલટ હક્રકેટભાાં શહેરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- શયબજનતવિંશ 

 બાયતની વલચપ્રથભ મ ૂાંગી હપલ્ભ- ુાંડયીક (૧૯૧૨) 
 તલશ્વ બફબરમડચ એલડચ તલજેતા વલચપ્રથભ બાયતીમ- તલલ્વન જન્વ 

 કભનલેલ્થભાાં ર્ન્રક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- તભલ્ખાતવિંશ 

 ઓલકાય એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – વત્મજીત યે 

 બાયતીમ યેલ્લેભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા ડ્રાઈલય – સયેુખા માદલ 

 આઈ.એ.એવ. ફનનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- શ્રીભતી અન્નાયાજન જ્મર્જ 

 બાયતીમ વાંવદભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા વાાંવદ ફનનાય-સશુ્રી યાધાફાઈ સિુભણ્મભ (૧૯૩૮) 
 બાયતીમ એયપવચભાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- શયીતાગમર 

 બાયતના વલચપ્રથભ નામફ લડાપ્રધાન ફનનાય – વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર (૧૯૪૭) 
 બાયતીમ તવનેભાભાાં વલચપ્રથભ અબબનેત્રી ફનલાનુાં ગોયલ- દેતલકા યાણી 
 યાજ્મવબાનાાં ઉાધ્મક્ષ તયીકે વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- શ્રીભતી લામરેટ આલ્લા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ખ્નીજ્તેરન કલૂ- હદગ્ફઈ ( આવાભ-૧૮૮૯) 
 વાંઘ રકવેલા આમગના અધ્મક્ષ તયીકે વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- શ્રીભતી યજ તભબરમન ફેથ્થુાં(૧૯૯૨) 
 તલયધ ક્ષના નેતા ફનનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- શ્રીભતી વતનમા ગાાંધી 
 બાયતીમ હપલ્ભભાાં વલચપ્રથભ હપલ્ભ નામક- દત્તાત્રમ દાભદય ડફકે ( યાજા શયીર્ાંર) 
 યાજીલ ગાાંધી ખેર યત્ન એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- તલશ્વનાથ આનાંદ 

 લન ડ ેહક્રકેટભાાં શહેરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- રે્તન ળભાચ 
 બાયતયત્ન એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ લૈજ્ઞાતનક- વી.લી.યાભન 

 આંતયાષ્ટ્રીમ રેતનન ળાાંતત એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – ડૉ. વૈફુદ્દીન કીર્લ ૂ(૧૯૫૨) 
 બાયતીમ રકવબાભાાં વલચપ્રથભ ચ ૂાંટામેરા લૈજ્ઞાતનક – ડૉ. ભેઘનાથ વશા 
 એલયેલટ વય કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લચતાયશક – તેનતવિંગ ળેયા ( તા. ૨૯/૫/૧૯૫૬) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ રગ્ન ભાટેન ખુ્તલમન કામદ- ૧૮૯૧ 

 લલતાંત્ર બાતના વલચપ્રથભ હક્રકેટ ટીભના કપ્તાન – રારા અભયનાથ 

 દાદાવાશફે પારકે એલડચ પ્રાપ્ત કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ગીતકાય- ભજફૃશ સલુ્તાનયુી (૧૯૯૩) 
 બકુય પ્રીઝ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- અફૃાંધતીયમ (૧૯૯૭) 
 રેતનન ળાાંતત એલડચ પ્રાપ્ત કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- અફૃણા આવપઅરી 
 તભવ યતુનલવચ બખતાફ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- સશુ્રી સલુભીતાવેન (૧૯૯૪) 
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 ઓબરસ્પક દડ પાઈનરભાાં જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- ી.ટી.ઉા (૧૯૮૪) 
 વાંલકૃતભાાં ફનેર વલચપ્રથભ બાયતીમ હપલ્ભ – આહદ ળાંકયાર્ામચ 
 બાયતલચભાાં અંગેજીભાાં છાત ુાં વલચપ્રથભ પ્રાર્ીન વભાર્ાયત્ર –ધ ટાઈપવ ઓપ ઇન્ન્ડમા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ ધ્લજને અનાવ્મ- તા. ૨૨/૭/૧૯૪૭નાાં યજ 

 બાયતના ફધા જ ગાભભાાં વલચપ્રથભ લીજી આતુાં યાજ્મ – શહયમાણા 
 બાયતભાાં લટભાાં ીન્કદન અભર- ૧૯૭૨ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભતૂભને ભાીને યાજ્નલવૌ કય રગાલલાની પ્રથાની ળફૃઆત- ળેયળાશ સયૂી 
 બાયતનુાં બાાના આધાયે ફનનાય વલચપ્રથભ યાજ્મ- આંધપ્રદેળ 

 બાયતે ઓરસ્પકભાાંભાાં વલચપ્રથભ બાગ – ૧૯૨૮ 

 બાયતની ન્યઝૂ તપ્રન્ટ વલચપ્રથભ તભર- નેાનગય ( આંધ્રપ્રદેળ ) 
 બાયતન વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ વાાંલકૃતતક વભાયશ ‘ અના ઉત્વલ’- નલી હદલ્રી ( તા.૮/૧૧/૧૯૮૬) 
 બાયતભાાં હપલ્ભની ળફૃઆત – ૧૯૧૩ભાાં 
 ન્યમૂકચ  યાજ્મના પ્રગતતળીર ગા રયેર યર વલચપ્રથભ બાયતીમ અભેહયકન ભેમય – શયતલિંદય એવ. આનાંદ 
(તા. ૭/૭/૨૦૦૭) 
 હક્રકેટ ટેલટ ભેર્ભાાં બાયતના વલચપ્રથભ વદી કયનાય ખેરાડી- રાર અભયનાથ (૧૯૩૩-૩૪,૧૧૮ યન ) 
 બાયતની વલચપ્રથભ ભહશરા હપલ્ભ તનભાચતા પાતતભા ફીફીએ – ‘ બરુબરુ એ યીલતાન”(૧૯૨૫ભાાં) 
 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ હક્રકેટ કપ્તાન ફનનાય- રારા અભયનાથ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ દૂયદળચન દ્વાયા વભાર્ાય રે્નર – તા. ૧૪/૮/૧૯૯૯ના હદલવે ળફૃઆત 

 કેિીજ યતુનલતવિટીભાાં ગબણતની યીક્ષાભાાં વોથી લધ ગણુ પ્રાપ્ત કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ તલધાથી- 
આય.ી.યાજમ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ પ્રદતળિત થનાય હપલ્ભ – કૃષ્ટ્ણજન્ભ (૧૯૧૮ભાાં ભૈજેસ્લતક તવનેભા) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તાય વેલાની ળફૃઆત – ૧૮૫૧ભાાં, કરકતા અને શાફચય લચ્રે્) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ દૂયદળચન (ટેરીતલઝન) કામચક્રભની ળફૃઆત- તા.૧૫/૯/૧૯૫૯ભાાં, નલી હદલ્રી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લટ તલબાગે લટર જીલન તલભાની ળફૃઆત- ૧૮૮૪ભાાં 
 આધતુનક બાયતીમ જાશયે ટારવેલાન પ્રાયાંબ – ૧૮૩૭ભાાં, રડચ ડરેશાઉવીનાાં વભમભાાં 
 બાયતભાાં લલાલથ્મ અદારત ળફૃ કયનાય વલચપ્રથભ યાજ્મ –કણાચટક (તા. ૨/૯/૨૦૧૪) 
 ત્રકાય તયીકે કતચવ્મ તનબાલતાાં જેર જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- ફારગાંગાધય તતરક 

 રકવબાના વલચપ્રથભ ઉાધ્મક્ષ – અનાંત ળમનભ આમાંગય 

 બાયતના વલચપ્રથભ અથચળાસ્ત્રી જેભને ત્રણ લાય કોંગે્રવ અધ્મક્ષ યહ્યા – .યાભપ્રવાદ ફીસ્લભલ્રે 

 બાયતની વલચપ્રથભ કૃત યતુનલતવિટી- ાંતનગય 

 બાયતની યીઝલચ ફેંક ઓપ ઈન્ડીમાના વલચપ્રથભ બાયતીમ ગલનચય- વી.ડી.દેળમખુ 

 બાયતે વલચપ્રથભ ઓબરસ્પકભાાં કુલતીભાાં ર્ાંરક ભેવ્મ -૧૯૫૨ભાાં,શરેતવિંકી(હપનરેન્ડ) 
 બાયતની કભનલેલ્થ ગેભભાાં જીપનાલટીકભાાં ર્ાંરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ખેરાડી- દીા કયભાકય 
(૨૦૧૪ભાાં ) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લટીભય ખયીદનાય- નયત્તભ ભયાયજી 
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 વાંઘ રક વેલા આમગનાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- યજ તભબરમન ફેથ્યુાં 
 એંટાકચટીકા ય જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- ભશમેવૂ 

 બાયતના ગૈય કોંગે્રવી પ્રધાનભાંત્રી ફનલાનુાં વલચપ્રથભ લડાપ્રધાન- ભયાયજીબાઈ દેવાઈ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ પાલટ િીડય આસ્ણ્લક હયમેકટય – કલ્િભ 

 બાયતીમ નાગહયક વેલાભાાં ળાતભર થનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- વત્મેન્રનાથ ટેગય 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ મગુર ફાદળાશ- ફાફય 

 ઓરસ્પકભાાં બાગ રેનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- ભેયી રીરા ય 
 નોકાથી વભગ્ર તલશ્વની વપય કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- ઉજ્લરા ાટીર 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ એલયેલટ વય કયનાય ટીભના પ્રમખુ- બિગેડીમય ગ્માનવીઘ (૧૯૬૦ભાાં) 
 બાયતભાાં આલનાય વલચપ્રથભ બિટીળ પ્રધાનભાંત્રી – શયેલ્ડ ભૈકતભરન 

 બાયતભાાં આલનાય વલચપ્રથભ યતળમાના લડાપ્રધાન- લી.એ. બલુ્ગાનીન 

 બાયતભાાં આલનાય વલચપ્રથભ અભેહયકન યાષ્ટ્રતત- દી.આઈજન શાલય 

 બાયત આલનાય વલચપ્રથભ ર્ીની તીથચમાત્રી –પાઈમાન 

 બાયતના વલચપ્રથભ બિટીળ ગલનચય જનયર- રડચ લયાન શને્લટિંગ્વ 

 બાયતીમ ફાંધાયણ વતભતતના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ- ડૉ. વચ્ચ્ર્દાનાંદ તવન્શા (તા. ૯/૧૨/૧૯૪૬) 
 બાયતના યાષ્ટ્રધ્લજ ડીઝાઈન ફાંધાયણ વબાએ વલચપ્રથભ લલીકાયી- તા. ૨૨/૭/૧૯૪૭ 

 બાયતયત્ન આલાની ળફૃઆત – ૧૯૫૪ભાાં 
 બાયતભાાં ફાંધાયણ તલળે વલચપ્રથભ તલર્ાય વ્મક્ત કયનાય- એર્.એન.યમ 

 બાયતન વલચપ્રથભ હપયાંગી ગલનચય – આલ્ભેડા 
 બાયતીમ વાંવદભાાં વલચપ્રથભ ભાન્મતા પ્રાપ્ત તલક્ષી નેતા – લામ.ફી.ર્ોશાણ 

 ભેગ્વાવ એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – તલનફા બાલે 

 બાયતના યાષ્ટ્રતત ફનનાય વલચપ્રથભ લૈજ્ઞાતનક – ડૉ.અબ્દુર કરાભ 

 તલશ્વ જુતનમય ળતયાંજ રે્સ્પમન ફનનાય વલચપ્રથભ એતળમન બાયતીમ ખેરાડી- તલશ્વનાથ આનાંદ 
(તા.૨/૯/૧૯૮૭) 
 બાયતીમ ટેલટ હક્રકેટભાાં ૧૫૦૦૦ શજાયથી લધ ુયન કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- વબર્ન તેન્ડુરકય 

 બાયતના વલચપ્રથભ ક્રાાંતતલીય – લાસદેુલ ફલાંત પરકે 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ અંગે્રજી ભાધ્મભની ળફૃઆત- ૧૮૩૫ભાાં 
 બાયતે ઓરસ્પકભાાં વલચપ્રથભ બાગ રીધ- ૧૯૨૮ભાાં 
 બાયતીમ હક્રકેટ ફડચના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ- આરૌ.ઈ. ગ્રાન્ટ ગલેન 

 બાયતના યાષ્ટ્રતતા ગાાંધીજીને વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રતતા કશનેાય- સબુાર્ન્ર ફઝ 

 બાયતન વલચપ્રથભ ળશીદ – ભાંગર ાાંડ ે

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ સમૂોદમ – અફૃણાર્રપ્રદેળભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વ્લત્ર ગણતયીની ળફૃઆત- રડચ હયન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લેાય કયલા આલનાય- રુ્ચગીઝ 

 બાયતના પ્રથભ લલાતાંત્ર્મ યધુ્ધભાાં વલચપ્રથભ પાાંવી ભેલનાય – તાત્માટે 
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 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લલદેળી ર્લ – ફાંગબાંગની ર્લ ( ૧૯૦૫ભાાં) 
 બાયતન વલચપ્રથભ વત્માગ્રશ –ર્ાંાયણ વત્માગ્રશ 

 વતત ત્રણ લખત હક્રકેટ ટેલટ શે્રણી જીતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ કેપ્ટન- અજીત લાડકેય 

 બફબરમડચભાાં વોથી નાની લમે તલશ્વ રે્સ્પમન ફનનાય બાયતીમ ખેરાડી- ગીત ળેઠી 
 દ્મશ્રી એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- તભલ્ખાતવિંશ 

 બાયતન લીયતા ભાટેન યભલીય ર્ક્ર ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – ભેજય વભનાથ ળભાચ 
(૧૯૪૭ભાાં) 
 બાયતના વલચપ્રથભ લડાપ્રધાનને કટે વભન્વ ફજાવ્યુાં- ી.લી.નયતવિંશયાલ 

 બાયતભાાં ઇન્ન્ડમન એયરાઇન્વની લથાના- ૧૯૫૩ભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ STD ટેરીપન વેલાની ળફૃઆત- તા.૨૬/૧/૧૯૬૦ , ( રખનો અને કાનયુ) 
 બાયતીમ ટેલટ હક્રકેટભાાં પ્રથભ ફરે તલકેટ રેનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- કતરદેલ 

 આંતયાષ્ટ્રીમ હક્રકેટ લન ડભેાાં ાાંર્ શજાય યન યૂા કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- ભ.અઝફૃદ્દીન 

 બાયતની વલચપ્રથભ થ્રી ડી હપલ્ભ – ભરમારભ બાાભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કટકટીની ઘણા કયનાય યાષ્ટ્રતત –ડૉ.યાધાકૃષ્ટ્ણન 

 બાયતભાાં યાષ્ટ્રતત ભાટે ઉભેદલાયી કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- કેપ્ટન રક્ષ્ભી વેશગર 

 બાયતીમ ટેલટ હક્રકેટભાાં વલચપ્રથભ અધચળતક ફનાલનાય બાયતીમ ખેરાડી- અભયતવિંશ 

 બાયતભાાં યેહડમ પ્રવાયણની ળફૃઆત- ૧૯૨૭ભાાં 
 બાયતીમ લાયવેુનાભાાંથી કટચ  ભાળચર ફનનાય વલચપ્રથભ  ભહશરા – અંજબર ગપુ્તા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ઓરસ્પકભાાં બાગ રેનાય ખેરાડી- નીબરભા ધ અને ભેયી ડીવઝા 
 બાયતના વલચપ્રથભ યતુનલતવિટીની ભાનદ દલી ભેલનાય- સનુીર ગાલલકય 

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ અંગે્રજ ગલનચય જનયર- રડચ ભાઉન્ટ ફેટન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તલધાનવબાની ચ ૂાંટણીઓ – ૧૯૨૩ભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ટેરીગ્રાપ રાઈનની ળફૃઆત- ૧૮૫૪ભાાં 
 બાયતને હક્રકેટભાાં વલચપ્રથભ તલજમ અાલનાય બાયતીમ ખેરાડી- તલજમ શજાયે (૧૯૫૨ભાાં-ઇંગ્રેન્ડ) 
 બાયતીમ ટેલટ હક્રકેટભાાં વલચપ્રથભ ટેલટ કપ્તાન- વી.કે.નામડુ 

 બાયતભાાં ટેરીતલઝન પ્રવાયણ ય હક્રકેટ ભેર્નુાં વલચપ્રથભ પ્રવાયણ- ૧૯૬૬ભાાં- નલી હદલ્રીથી 
 બાયતની વલચપ્રથભ ભહશરા રીવ અતધકાયી આયકુ્ત- રાતકાવયન 

 બાયતના વલચપ્રથભ આકાળલાણી લટેળન –ભૈસયુ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ગ્રાશક સયુક્ષા ધાયાન અભર – ૧૯૮૬ભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ડી.એન.એ. હપિંગયતપ્રન્ટ કેન્રની લથાના- શૈદયાફાદ 

 આંતયાષ્ટ્રીમ ઓરસ્પકવતભતતભાાં વાંદગી ાભનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- વયદયાફજી તાતા 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ આતથિક વભાર્ાયત્ર  – અભય ઉજારા કાયફાય (હશન્દી બાાભાાં) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ રકાર ખયડ વાય થમ- ૧૯૬૮ભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ એતળમાડ યભતત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન કયનાય બાયતીમ- ડૉ.યાજેન્રપ્રવાદ 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ તલન્ડપાભચ –તતુીકયીન 
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 બાયતભાાં તળલ્ લથાત્મની ળફૃઆત- તવિંધ ુવાંલકૃતત દયપમાન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ગેવ યુ ાડલાની મજનાની ળફૃઆત- ગજુયાત 

 બાયતભાાં વોથી લધ ુવભાર્ાયત્ર પ્રગટ- અંગેજીબાાભાાં 
 પ્રાર્ીન બાયતન વલચપ્રથભ ઇતતશાવ ગ્રાંથ- યાજતયાં બગણી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તવભેન્ટનુાં કાયખાનાની લથાના- રે્ન્નઈ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ હક્રકેટ યભલાની ળફૃઆત – ૧૭૨૧ભાાં, મુાંફઈભાાં 
 બાયતની વલચપ્રથભ ર્ૂાંકી હપલ્ભ ફનાલનાય – શયીચ્ન્ર બાયલેડકય 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાંણૂચ કપપ્યટુયાઈઝ લટ ઓહપવની ળફૃઆત- નલી હદલ્રી 
 બાયતભાાં યાંગીન ટેરીતલઝનની ળફૃઆત – ૧૯૮૨ભાાં 
 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ કભાન્ડય ઇન ર્ીપ – વય યમ બરુ્ય 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ મકુ્ત ફાંદય- કાંડરા 
 બાયતના વલચપ્રથભમખુ્મ ભાહશતી કતભશ્નય – કે.ટી. ળાંકયબરિંગભ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ર્રણી નટ છાલાની ળફૃઆત – ૧૮૬૧ભાાં 
 આતાંય વાંવદીમ વાંઘની પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા અધ્મક્ષ – શ્રીભતી નઝભા શપે્તલુ્રા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ અણુાંબઠ્ઠીની ળફૃઆત- અપ્વયા ( ૧૯૫૬ભાાં) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લથામેર યભાણુાં લટેળન- તાયાયુ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ સમૂચઉજાચન તલકાવ- કચ્છ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભેડીકર કરેજની લથાના- કરકત્તા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ દાફૃફાંધીન અભર કયાલનાય –વી.યાજ્ગાલ્ર્ાયી (૧૯૩૭ભાાં-ભરાવભાાં) 
 બાયતની વલચપ્રથભ તલભાની વેલા- ૧૯૪૮ભાાં બાયત-રાંડન લચ્રે્ 

 ભાઈક્રલકના ઉચ્ર્ અતધકાયીદે તનભણકૂ ાભનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- નીરભધલન 

 પીજી દેળના વલચપ્રથભ બાયતીમ મૂના પ્રધાનભાંત્રી- ભશને્ર ર્ોધયી 
 બાયતીમ ટાર હટહકટય મહુરત વલચપ્રથભ બાયતીમ- ભશાત્ભા ગાાંધીજી 

 બાયતની વલચપ્રથભ ફેટયીથી ર્ારતી કાય- યેલા 
 બાયતની વલચપ્રથભ યયુ-૨ વાંણૂચ કાય- ભાતીઝ 

 ય.ુએવ.ી.જી. એ ર્યૂ ગલ્પની પ્રતતન્ષ્ટ્ઠત રુ્નાચભેન્ટ ભાટે ક્લરીપાઈ થનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ગલ્પ – અજુ ચન 
અટલાર 

 બાયતન વલચપ્રથભ ‘ લકીમ લીડ લટાય ‘ ફનનાય યણજી રપી ખેરાડી- એન.વી.ઐમપ્ા 
 ઓકવપડચ યતુનલતવિટીનાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ કેપ્ટન –ભન્સયુ અરીખાન ટોડી 
 બાયતની વલચપ્રથભ જભીનથી જભીન ય પ્રશાય કયનાયી તભવાઈર- થૃ્લી 
 ઓબરસ્પકભાાં બાયતે વલચપ્રથભ શકી યભતભાાં સલુણચર્ાંરક- ૧૯૭૨ભાાં, 
 બાયતની વલચપ્રથભ તનતભિત કરય હપલ્ભ- ભધભુતી 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ નડુબ્ફી વાંગ્રશારમ – તલળાખાટ્ટનભ (૨૦૦૨ભાાં) 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ કપયનુીટી યેહડમનુાં રાઈન્વ આલાભાાં આવ્યુાં- અન્નાભરાઇ તલશ્વતલધારમ ,તતભરનાડુ 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ખાતયનુાં કાયખાનુાં – કણાચટક યાજ્મભાાં 
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 બાયતના વલચપ્રથભ ઉદ્યગ અને લાબણજ્મભાંત્રી –શ્માભાપ્રવાદ મખુજી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ શલાભાન ભથકની લથાના- તવભરા 
 દૂયદળચન ય વલચપ્રથભ ળૈક્ષબણક કામચક્રભની ળફૃઆત- ૧૯૬૧ભાાં 
 બાયતની વલચપ્રથભ કાગની તભરની લથાના- વેયભયુ( ૧૮૧૨ભાાં,.ફાંગા) 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ રખાં રાદનુાં કાયખાનુાં- ૧૯૨૩ભાાં બરાલતી ાવે તલશ્વશ્વયૈમા આમચન એન્ડ લટીર રીભીટેડ 

 બાયતભાાં તાાંફાના અમલક ઉત્ાદનભાાં વોથી લધ ુઉત્ાદન- તવિંગભભૂી (બફશાય) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ નાઈટ વપાયીની લથાના- ગે્રટય નઇડા 
 બાયતની વલચપ્રથભ અલથીફેંક ( )ની લથાના – રે્ન્નાઈ 

 બાયતની યીઝલચ ફેન્કની વલચપ્રથભ ડપે્યટુી ગલનચય ભહશરા- કે.જી.ઉદે્દળી 
 કે.કે.બફયરા પાઉન્ડળેન દ્વાયા વ્માવ વન્ભાન ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા વાહશત્મકાય- બર્ત્રા મદુગરે 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ભટી ઉત્ાદન કેન્ર – નથચલે ( આંદભાન તનકફાય) 
 હયરામન્વ ભફાઈર વેલા આનાય બાયતની વલચપ્રથભ કાંનીની લથાના- તા. ૪/૫/૨૦૦૪ 

 બાયતની વલચપ્રથભ યાજ્મ ભશાતનદેળક ( ડીજીી) ફનનાય ભહશરા- કાંર્ન ર્ોધયી બટ્ટાર્ામચ 
 બાયતની વલચપ્રથભ એય ભાળચર ફનનાયી બાયતીમ ભહશરા- દ્માલતી ફાંદાધ્મામ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ફામડીઝર ફવ ળફૃ કયનાય યાજ્મ- ગજુયાત 

 તવિંગાયુ લટક એલક્ર્ેંજભાાં વાંદગી ાભનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ કાંની- ભેઘભણી ઓગેનીક્વ 

 બાયતન વલચપ્રથભ તળબક્ષત જીલ્ર- ભારાપ્યુભ ( કેય) 
 બાયતની વલચપ્રથભ ર્રણ વાંગ્રશારમની લથાના- મુાંફઈ ( ૨૦૦૪ભાાં) 
 અથચળાસ્ત્રકે્ષતે્ર નફર ાહયતતક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ (એતળમાભાાં) – અભત્મચવેન ( ૧૯૯૮ભાાં) 
 જીલતલજ્ઞાન કે્ષતે્ર નફર ાહયતતક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞાતનક- ડૉ. શયગતલિંદ ખયુાના 
 નોકાવેનાભાાં વલચપ્રથભ વેનાધ્મક્ષ ફનનાય બાયતીમ- લાઈવ એડતભયર આરૌ.ડી.કટાયી (૧૯૫૮ભાાં) 
 એપ.આરૌ.એવ.એ.ભાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ- એ. કવેન્ટ જી. 
 દબક્ષણ ધ્રલુ જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – રે. યાભર્યણ ( ૧૯૬૦ભાાં) 
 બાયતના યાજ્મવબાના વલચપ્રથભ વેનાતત – એવ.લી.કૃષ્ટ્ણમતૂતિ (૧૯૫૨ભાાં) 
 બાયતના વલચપ્રથભ બાયતીમ ફેહયલટય- જ્ઞાનેન્ર ભશન ટેગય – (૧૮૬૨ભાાં) 
 તલશ્વની યીક્રભા કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – એ.ી.તવન્શા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વભાર્ાય બરેુહટન પ્રવાયણની ળફૃઆત – તા. ૨૭/૭/૧૯૨૭ના યજ મુાંફઈભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ડીઝર એન્ન્જન કાયખાનાની ળફૃઆત- ૧૯૩૨ભાાં વતાયા, ભશાયાષ્ટ્ર 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાઈકર ફનાલલાનુાં કાયખાની ળફૃઆત- ૧૯૩૮ભાાં, કરકત્તા (ઈંહડમા ભેન્યપેુક્ર્હયિંગ કાંની ) 
 બાયતના વલચપ્રથભ યેરલેભાંત્રી ફનનાય- વયદાય ફરદેલતવિંશ 

 બાયતના વલચપ્રથભ યભલીયર્ક્ર પ્રાપ્ત કયનાય લાયવેુના અતધકાયી- તનભચરજીત ળેખ(ભયણત્તય) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ખાતય ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં- ૧૯૪૩ભાાં કણાચટકના ફૈલ્ગરુા 
 બાયતભાાં રકવબાની વલચપ્રથભ ફેઠક- તા. ૧૩/૫/૧૯૫૨ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ આતયયાષ્ટ્રીમ ટેરીપન એક્વરે્ન્જની ળફૃઆત- ૧૯૭૩ભાાં 
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 બાયતભાાં વલચપ્રથભ પટ હપલ્ભનુાં કાયખાનાની લથાના- ઉદગભાંડરભ(૧૯૬૦ભાાં) (હશન્દુલતાન પટ હપલ્ભ 
ભેન્યપેુકર્હયિંગ કાંની રી.) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ઇન્ટયનેળનર ડામયેક્ટ ડામબરિંગ ટેરીપન વેલાની ળફૃઆત- ૧૯૮૦ભાાં, બાયત અને બિટન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યેલ્લે એન્ન્જન કાયખાનાની ળફૃઆત- ૧૮૮૫ભાાં જભારયુ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ એલ્યતુભતનમભ કાયખાનાની ળફૃઆત- ૧૯૩૭ભાાં વતાયા,(એલ્યતુભતનમભ કોયેળન ઓપ 
ઇન્ન્ડમા ) 
 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ તળક્ષણભાંત્રી ફનનાય- અબરુ કરાભ આઝાદ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રતતળાવનન અભર કયનાય યાજ્મ- કેય 

 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવના પ્રથભ મસુ્લરભ અધ્મક્ષ- ફકફૃદીન તૈમફજી 

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ લલાલથ્મભાંત્રી ફનનાય- યાજકુભાયી અમતૃકોય  

 બાયતના વલચપ્રથભ કામદા ભાંત્રી ફનનાય- ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય     
 બાયતના વલચપ્રથભ શ્રભ ભાંત્રી ફનનાય- જગજીલનયાભ     

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લભાટચકાડચ ડ્રાઈતલિંગ રામવન્વની ળફૃઆત કયનાય યાજ્મ – ગજુયાત 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વેલ્યરુય પનની વેલાની ળફૃઆત કયનાય- કરકત્તા (૧૯૯૫ભાાં) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ‘ગયીફી યેખા ‘ તનધાચયણ કયલાન પ્રમાવ – ૧૯૭૦ભાાં 
 બાયત વલચપ્રથભ તલશ્વ શકી ક તલજેતા લચ – ૧૯૭૫ભાાં 
 બાયતના વલચપ્રથભ શયીજન મખુ્મભાંત્રી ફનનાય – ટી. વાંજીલૈમા 
 ‘હશન્દી’ દેલનાગયી બાાને યાષ્ટ્રબાા તયીકે વલચપ્રથભ ભાન્મતા- તા. ૨૬/૧/૧૯૪૭ભાાં 
 બાયતના વલચપ્રથભ એટની જનયર – શ્રી ભતીરાર.વી. વેતરલાડ 

 બાયતીમ ભનસનુનુાં લણચન કયનાય- અરફફૃની 
 બાયતની વલચપ્રથભ ફેંક- ાંજાફ નેળનર ફેંક 

 બાયતના ટેલટ ટયફૂ ફેફીન વપ પ્રમગ કયનાય વલચપ્રથભ ડક્ટય- ડૉ.ઇન્દીયા હશન્દુજા 

 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા બોતતકળાસ્ત્રી- ડૉ.તલદ્યા કઠેકય 

 બાયતની વલચપ્રથભ ફવ ડ્રાઈલય ભહશરા- લવાંથકુભાયી (કન્માકુભાયી) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ મસુ્લરભ યાજલાંળની લથાના –કુત્બદુ્દીન ઐફક (૧૨૦૬ભાાં) 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રગાન જન ગણ ભન વલચપ્રથભ ગાન- તા. ૨૯/૧૨/૧૯૧૧ના કરકતા અતધલેળન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાાંજની અદારત ળફૃ કયનાય યાજ્મ- ગજુયાત 

 પ્રથભ એતળમન ગેપવભાાં આતળ જ્મત લશન કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- તભલ્ખાતવિંશ 

 રે્વ ગ્રાન્ડ ભાલટય ટાઈટર જીતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- બાગ્મશ્રી વાશ ે

 બાયતભાાં કાય ડ્રાઈતલિંગ કયનાય વલચપ્રથભ ભહશરા – સજુાન આરૌ.ડી.તાતા (૧૯૦૫ભાાં) 
 વર ફ્રાઈટ યપભચ કયનાયી બાયતની વલચપ્રથભ ભહશરા- શહયતા કોર દેઓર (૧૯૪૪ભાાં) 
 કભળીમર ામરટ તયીકે વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ામરટ- પે્રભ ભાથયુ (૧૯૫૧ભાાં-ડિેન એયલેઝ) 
 ઇન્ન્ડમન એયરાઈન્વના વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ામરટ- કેપ્ટન દુગાચ ફેનયજી ( ૧૯૬૬ભાાં) 
 યાભન ભેગ્વેવ એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- કભરાદેલી ર્ટ્ટાધ્મામ 

 બાયતીમ વેનાભાાં વાભેર થનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- તપ્રમા ઝીન્ગાન (૧૯૯૨ભાાં) 
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 બાયતીમ વેનાભાાં રેફ્ટી.જનયરના શદ્દા ય જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- નુીતા અયયા ( 
તા.૨૦/૫/૨૦૦૫ભાાં) 
 ઓલટેબરમાભાાં ન્ય ુ વાઉથ લેલવયેર કોયેળનભાાં રેન એન્ન્જન ડ્રાઈલય ફનનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા-
ભન્ધીય યાજતૂ ( ૨૦૦૫ભાાં- લતુધમાણા- ાંજાફ) 
 બાયતના વલચપ્રથભ યેલ્લે ભાંત્રી ફનનાય- ડૉ.જન ભથાઇ 

 બાયતના વલચપ્રથભ કૃત-અન્ન ભાંત્રી ફનનાય- ડૉ.યાજેન્રપ્રવાદ 

 બાયતીમ ટેલટ હક્રકેટભાાં તે્રલડી વદી કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – તલયેન્ર વેશલાગ (૨૦૦૪ભાાં ાહકલતાન 
વાભે) 
 અંતહયક્ષમાનનુાં વાંર્ારન કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- સનુીતા તલબરમપવ 

 બાયતના નાણાાંર્ના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ ફનનાય – જે.ી.તનમગી 
 બાયતની વલચપ્રથભ અંગેજી ભહશરા રેબખકા – તફૃર 

 બાયતીમ ભધ્લથ ધાયાવબાના વલચપ્રથભ હશન્દી અધ્મક્ષ – તલઠ્ઠરબાઈ ટેર 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ યભાણ ુઅનવુાંધાન કેન્રની લથાના – ૧૮૫૪ભાાં, રપફે ખાતે. 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ પટાલાા ભતદાનત્રથી ચ ૂાંટણી મજાનાય યાજ્મ- કેયર 

 ઈગ્રીળ રીગ યભલા ભાટે આભાંત્રણ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાટીમ ખેરાડી- લાઈબર્િંગ ભહૂટમા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ટેકનરજીથી વાંકબરત ટી-૯૦ એવ. યદુ્ધ ટેન્કનુાં નાભ- બીષ્ટ્ભ 

 ઇન્ન્ડમા વામન્વ એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞાતનક- પ્ર. વી.એન.યાલ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ જ્ઞાનીઠ એલડચ ભેલનાય- અમતૃા પ્રીતભ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ઈન્ટયનેટ ફૃટ વલચયની ળફૃઆત- રે્ન્નાઈ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ગયભ કાડ ફનાલનાય વલચપ્રથભ પેક્ટયી – ૧૯૭૬ભાાં કાનયુભાાં 
 બાયતીમ હક્રકેટભાાં રણાર્ામચ એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- સનુીતા ળભાચ 
 લલતાંત્ર બાયતની ફહઉુદેળીમ હયમજના – દાભદય ઘાટી હયમજના 
 બાયતભાાં ભાહશતી અતધકાયન વલચપ્રથભ અભર- તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૦ 

 બાયતનુાં કે્ષત્રનુાં વલચપ્રથભ યેહડમ લટેળનની લથાના- ભેંગરય 

 બાયતીમ દૂયદળચન દ્વાયા વલચપ્રથભ  લટચવ તવયીમર- શભરગ 

 બાતભાાં વલચપ્રથભ ખનીજકરવાનુાં કે્ષત્ર ૧૭૭૪ભાાં ઉત્ાદન- યાણીગાંજ 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ૈનન વાંગ્રશારમની લથાના- ભથયુાભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ નટનુાં ર્રણ- તા. ૧૪/૪/૧૯૨૮, બાયતીમ સયુક્ષા પે્રવ નાતવક 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ‘ જીલ આયબક્ષત તલલતાય’ની ળફૃઆત- નીરગીયીભાાં 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ રકાદારત ળફૃ કયનાય યાજ્મ- ગજુયાત 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ દહયમાઈ અબમાયણ્મ- રક્ષદ્વી 

 ટ્લેન્ટી૨૦ હક્રકેટ લલ્ડચ કભાાં એક ઓલયભાાં છ તવક્વય રગાલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ  ખેરાડી- યલુયાજતવિંશ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા તળક્ષક – વાતલત્રીફાઈ ફૂરે 

 બાયતભાાં ‘ કાભને ફદરે અનાજ મજનાન અભર- આંધ્રપ્રદેળ 

 હશન્દુલતાન યનુી રીલય રીભીટેડની વલચપ્રથભ ભહશરા ડામયેક્ટય – કલ્ના ભયહયમા 
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 બાયતભાાં દળાાંળ દ્ધતતન અભરની ળફૃઆત – તા. ૧/૪/૧૯૫૭ 

 બાયતની વલચપ્રથભ લલદેળી વાંળધન જશાજ- તવિંધ ુવાધના 
 બાયતભાાં દૂધ ભાટેનુાં વલચપ્રથભ એટીએભ- આણાંદ (ગજુયાત) 
 બાયતન વલચપ્રથભ મઘુર ફાદળાશ- ફાફય 

 બાયતના અથચળાસ્ત્રી કોંગે્રવના ત્રણ લખત અધ્મક્ષ અન્નાય- દાદાબાઈ નલયજી 

 ઓરસ્પકભાાંભાાં ટેતનવભાાં ર્ાંર ભેલનાય એકભાત્ર બાયતીમ ખેરાડી- બરએન્ડય ેવ (૧૧૯૬ભાાં) 
 હશિંદુ યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાના પ્રથભ અતધલેળન નાાં પ્રમખુ – વ્મભકેળર્ાંર ફેનયજી 

 બાયત ભાટે ઓરસ્પકભાાં વલચપ્રથભ સલુણચર્ાંરક ભેલનાય બાયતીમ ખેરાડી- અબબનલબફન્રા 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ યેલ્લે લટેળન ભપત લાઈપાઈ વગલડ ઉરબ્ધ કયનાય- ફેગ્રય વીટી લટેળન 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ વરાય થભચર ાલય લટેળન- જેવરભેય 

 બાયતનુાં ૈનતનુ યીપાઈનયી કયનાય વલચપ્રથભ યાજ્મ- યાજલથાન ,લણૂકયણ(તા. ૬/૧૦/૨૦૧૪) 
 બાયતના ફાંધાયણભાાં વલચપ્રથભ સધુાય- ૧૯૫૧ભાાં 
 કરકત્તા અને અગયતરા લચ્રે્ની પ્રથભ વીધી ફવ વેલા- તા.૧/૬/૨૦૧૫ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ઉગ્રશ તનમતત્રત વોય ઉજાચની ળફૃઆત- ાંજાફભાાં 
 બાયતની પ્રથભ આહદલાવી ભહશરા યાજ્માર-દ્વદી મમુ ૂચએ (ઝાયખાંડ-તા. ૧૮/૫/૨૦૧૫) 
 બાયતની વલચપ્રથભ પ્રજ્ઞાર્ ુઆઈ.એપ.એવ અતધકાયી – ઝેપાઈગ ( તતભરનાડુ- તા. ૧૫/૫/૨૦૧૫) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ગો-મતૂ્ર યીપાઈનયી તથા ફેન્કની ળફૃઆત- યાજલથાનના ફક્વરગાભભાાં (તા. ૪/૫/૨૦૧૫) 
 આતાંયયાષ્ટ્રીમ ફૂટફર ભૈત્રી ભેર્ભાાં ૫૦ ગ કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- સનુીર છેત્રી 
(તા.૧૬/૫/૨૦૧૫) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ અન્ડયગ્રાઉન્ડ યેલ્લે- કરકત્તા 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ બફનશયીપ યાષ્ટ્રતત ફનનાય – નીરભ વાંજીલ યેડ્ડી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ટાર તલબાગભાાં ભનીઓડચય વેલાની ળફૃઆત- ૧૮૮૦ભાાં 
 ર્ીનભાાં તાનુાં પ્રથભ એકભ લથાના કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ કાંની- ઇન્પવીવ 

 દેળના ખેડતૂને વભતિત વલચપ્રથભ બાયતીમ રે્નર- ડી.ડી. હકવાન 

 લલતાંત્ર બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાપમલાદી વયકાયની યર્ના- કેયર 

 બાયતે ઓરસ્પકભાાં વલચપ્રથભ શકી સલુણચર્ાંરક ભેવ્મ- ૧૯૨૮ભાાં એપવટડચભ ઓરસ્પક 

 આઝાદી છી વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ યભતત્વલનુાં આમજન- રખનો (૧૯૪૮ભાાં- ઉત્તયપ્રદેળ ) 
 બાયતીમ લન ડ ેહક્રકેટભાાં છ ફરભાાં છ તવક્વય પ્રાપ્ત કયનાય ખેરાડી- યતલળાસ્ત્રી 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ પ્રાઇલેટ લન્મજીલન કયીડય મજનાની ળફૃઆત કયનાય- ભધ્મપ્રદેળ 

 બાયતભાાં એક ભાત્ર કરવાનુાં પયબુઝમભ- આવાભ 

 બાયતના યાજ્મવબાભાાં વલચપ્રથભ હપલ્ભ અબબનેત્રી ભહશરા વભ્મ- નયગીવ દત્ત 

 બાયતના યાજ્મવબાભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા ભશાવબર્લ- લી.એવ.યભાદેલી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ગાયાંર્ની યર્ના- ૧૯૪૬ભાાં શ્રી તનલાવ લાયદામાયીમાય 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કભનલેલ્થ ગેપવ – ૨૦૧૦ભાાં નલી હદલ્રી 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ નામફ લીકય તયીકે- એભ. થન્ફીદૂયાઈ 
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 બાયતનુાં વલચપ્રથભ જેરી પીળ તાલ – આયાંબડાભાાં ( ગજુયાત) 
 બાયતભાાં વલચ પ્રથભ આતત્ત વ્મલલથાન અતધતનમભન અભર કયનાય યાજ્મ – ગજુયાત 

 બાયતનુાં શલાઈદનુાં વલચપ્રથભ લલદેળી યદુ્ધ તલભાન- તેજવ 

 બાયતભાાં ણૂચ લલયાજ હદલવ વલચપ્રથભ ઉજલામ- તા.૨૬/૧/૧૯૩૦ 

 બાયતભાાં કભનલેલ્થ ગેપવભાાં વલચપ્રથભ સલુણચર્ન્રક ભેલનાય બાયતીમ- અળક ાંહડત 

 કભનલેલ્થ ગેપવભાાં બાયતન કુલતીભાાં વલચપ્રથભ સલુણચર્ન્રક – ૧૯૫૮ભાાંય.ુકે. રીરાયાભે 

 કભનલેલ્થ ગેપવભાાં જીપનેલટીકભાાં કાાંલમર્ાંરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- હદળા કયભાકયે (તત્રયુા) 
૨૦૧૪ભાાં 
 કભનલેલ્થ ગેપવભાાં લકલળભાાં વલચપ્રથભ ‘ તલભેન્વ ડફલ્વ’ભાાં સલુણચર્ાંરક ભેલનાય બાયતીમ ભહશરા ખેરાડીઓ 
– દીતકા ારીકર અને જળના બર્નીપ્ા ( ૨૦૧૪ભાાં) 
 બાયતનુાં વલચપ્રથભ દહયમાઈ ઉદ્યાન- જાભનગય દહયમાઈ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન (ગજુયાત) 
 બાયતની વલચપ્રથભ અત્માધતુનક ડયેી- ભધય ડયેી (ગજુયાત) 
 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ફામહડઝર એવ.ટી ફવ ળફૃ કયનાય યાજ્મ- ગજુયાત 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ખાનગી ફાંદય- ીાલાલ (ગજુયાત) 
 બાયતની વલચપ્રથભ ભડચન ડામલટપ કાંની –અતરુ રીભીટેડ (૧૯૫૨ભાાં-કલતયુબાઈ રારબાઈ) 

 

 


