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 બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ કેરેન્ડયની ળફૃઆત –તા .૨૨ ભાર્ચ ૧૯૫૭  

 બાયત ય આક્રભણ કયનાય પ્રથભ મસુ્લરભ ભમફન કાવીભ-  

 બાયતની પ્રથભ ભહશરા ળાવક - યઝીમા સરુતાન  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ  અંગે્રજી સ વાતાતાહશક – ફેંગર ગેઝેટ (૧૭૮૧ )કરકતાથી  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લજન અને ભા ભાટેની ધ્ધતતઅભરભાાં આલી 

 હકવજન તલના એલયેલટ વય કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લચતાયશણ – ફૂદયજી સ  

 ર્ન્ર ય વલચપ્રથભ ગ મકૂનાય પ્રથભ બાયતીમ આયતી વશા-  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કાડની તભરની ળફૃઆત - પટચ  ગ્રલટય,કરકાાભાાં- ((૧૮૧૮ કરકાાભાાં  

 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કગે્રવ ક્ષના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ –વયજજની નામડુ )1925( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કઈ ફેન્કની લથાના- ફેન્ક પ હશિંદુલતાન  

 ઈગ્રીવ રે્નર તાયી જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા –આયતી વશા )૧૯૪૬( 

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ બાયતીમ ગલનચય- ર્ક્રલતી યાજગારર્ાયી )૨૧.૬.૧૯૪૮( 

 જ્ઞાનીઠ યુલકાય ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- ળાંકય કુફૃજી સ  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ટેરીતલઝન યીવેતાળન લટેળનતલજ્ઞાન ભકૂાં કેન્રની લથાના – ભશાયાષ્ટ્ર 

 ઈગ્રેન્ડભાાં જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- યાજાયાભ ભશનયામ  

 બાયતના વલચપ્રથભ ભતૂભ વેનાધ્મક્ષ- કહયમાતાા એભ. જનયર )૧૫.૧.૧૯૪૯( 

 એલયેલટ વય કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ દના ભાગચદળચક- એભ..એવ.કશરી)૧૯૬૫( 

 બાયતની વલચપ્રથભ ખાનગી કે્ષત્રની જેને તાન નપ એક તભમરમન ડરયથી લધાયે છે  -હયરામન્વ 

ઈન્ડલરીઝ 

ાટચ -1 www.gnanbhandar.com 
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 લલતાંત્ર બાયત વલચપ્રથભ લડાપ્રધાન- જલાશયરાર નશફૃ )૧૫.૮.૧૯૪૭( 

 બાયતના વલચપ્રથભ મજના આમગના અધ્મક્ષ–ડ. ભનભશનતવિંશ  

 બાયત યત્ન ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- વી યાજગારર્ાયી )૧૯૫૪( 

 નફર ાહયતતક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ - યલીન્રનાથ ટાગય)૧૯૧૩( 

 ભયણાય બાયત યત્ન ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી )૧૯૬૬( 

 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા મુ્ મભાંત્રી- સરેુ્તા કૃરાણી )ઉાયપ્રદેળ(   

 બાયતના વલચપ્રથભ ચ ૂાંટણી કતભળનય- સકુુભાય વેન )૧૯૫૧( 

 બાયતીમ રકવબાના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ- ગણેળ લાસદેુલ ભાલરાંકય )૧૯૫૨(  

 તલદેળભાંત્રારમની વલચપ્રથભ બાયતીમ ભાંત્રી- રક્ષ્ભી એન. ભેભણ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાભાન્મ ચ ૂાંટણી મજાઈ–તા. ૧૫.૧૨.૧૯૫૧  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યેર ્ાયે ળફૃઆત- મુાંફઇ થી થાણા તા. ૧૫.૪.૧૯૫૩) ૮૩૪ હક.ભી( 

 તલશ્વ જુતનમય ળતયાંજ જી સતનાય વલચપ્રથભ એતળમન બાયતીમ ખેરાડી- તલશ્વનાથ આનાંદ )૨/૯/૧૯૮૭( 

 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગેવના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ- સબુાર્ાંર ફઝ  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ લલદેળી ફનાલટનુાં વમરુી જશાજ- એવ.એભ.આઈ ળારકી  

 બાયતીમ ન્મામારમના વલચપ્રથભ ભહશરા ન્મામાધીળ- એભ. પાતતભાફીફી  

 બાયતના પ્રધાનભાંત્રી તયીકે વલચપ્રથભ યાજી સનામુાં આનાય પ્રધાનભાંત્રી- ભયાયજી સબાઇ દેવાઈ  

 તલશ્વ રે્સ્પમનભાાં ર્ાંરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ એ્રેહટ્વ - અંજુ  મજૉ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ળીખ યાષ્ટ્રતત ફનનાય - ડૉ જ્ઞાની ઝેરતવિંશ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ મસુ્લરભ યાષ્ટ્રતત ફનનાય – ડ. ઝાહકયહવૈુન  

 નફર ાહયતતક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞાતનક- વી.લી.યાભન )૧૯૩૧( 

 બાયતની વલચપ્રથભ ન્યહુકરમય વફભયીનનુાં નાભ - આઈ.એન.એવ. ર્ક્ર  

 બાયતની વલચપ્રથભ ટેલટ ટયફૂ ફેફીનુાં નાભ- દુગાચ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લીજીન ફલ્ફ કને ર્ાલ ુકમો- મફકાનેયના ભશાયાજાએ )૧૮૯૬ (  

 બાયતભાાં વોથી રાાંફી સયુાંગ - જલાશય સયુાંગ  (જપમ ુકાુભીય)  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ાંર્લીમ મજનાની ળફૃઆત – ૧૯૫૧ભાાં   

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ જતલદ્યતુભથકની લથાના તળલ વમરુયભ )૧૯૧૨ભાાં(  

 બાયતન તળલવમરુભ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન - જી સભ કાફેટ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન (ઉતયાાંર્ર)  

 બાયતની વલચપ્રથભ અણુાંબઠ્ઠી - અતાવયા )તા. ૪.૩.૧૯૫૬( 
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 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા ડીવીી – હકયણ ફેદી  

 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા રીવ લટેળનની ળફૃઆત ્ાયે થઇ શતી- કામરકટ, કેય )૧૯૭૩( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા શાઇકટચનાાં મુ્ મ ન્મામમતૂતિ - શ્રીભતી રીરાફેન ળેઠ)તા. ૫/૮/૧૯૯૧( 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ળાાંતતભાટેનુાં નફર ાહયતતક ભેલનાય ભહશરા- ભધય ટેયેવા (૧૯૭૯)  

 બાયતન વલોચ્મ એલડચ બાયતયત્ન ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા - શ્રીભતી ઇન્દીયા ગાાંધી  

 બાયતની વલચપ્રથભ તલશ્વસુાંદયી ફનનાય બાયતીમ ભહશરા – યીટા પાહયમા  

 બાયતન વલચપ્રથભ જ્ઞાનીઠ એલડચ જી સતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – આળાણૂાચદેલી (૧૯૭૭)  

 બાયતના વલોચ્ર્ અદારતનાાં વલચપ્રથભ ભહશરા યા માર  _ભીય પાતતભા ફીફી (તા .૫/૮/૧૯૯૧)  

 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા યા મકતાચ – 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 દમરત મુ્ મભાંત્રી ફનનાય ભહશરા – ભામાલતી )ઉાયપ્રદેળ( 

 બાયતના વલચપ્રથભ યનુાની ભશાવબાના વલચપ્રથભ ભહશરા પ્રમખુ – શ્રીભતી તલજમારક્ષ્ભી ાંહડત  

 અંતયીક્ષભાાં વોથી લધ ુહદલવ યશનેાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – સનુીતા તલમરમપવ 

 બાયતની વલચપ્રથભ યનુની ભશાવબાના ભહશરા પ્રમખુ તયીકે કની તનભણકૂ ાભનાય પ્રથભ ભહશરા - 

શ્રીભતી તલજમારક્ષ્ભી ાંહડત  

 બાયતના વલચપ્રથભ મુ્ મ ન્મામાધીળ – શયીરાર કણીમા (૧૯૫૧)  

 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 ફાંદયગાશકેતભકર ટચ  )દશજે, ગજુયાત( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ દાદા વાશફે પારકે એલડચ –જી સતનાય – દેતલકા યાની  

 બાયતભાાં હશન્દી વાહશત્મન વલચપ્રથભ જ્ઞાનીઠ એલડચ –સતુભત્રાનાંદ ાંત 

 બાયતભાાં તલકાવ ાભેર વલચપ્રથભ તભવાઈર-અસ્ગ્ન  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લલતી ગણતયીની ળફૃઆત – ૧૮૭૧ભાાં  

 વલચપ્રથભ આંતયાષ્ટ્રીમ “ ઇન્ટયર” વાંલથાભાાં બાયતીમ રીવ અતધકાયી- યતલકાાંત ળભાચ 

 બાયતની વલચપ્રથભ રોં યનુીલવીટીની લથાના – ફેંગ્રય  ) ૧૯૮૭ભાાં (  
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 બાયતીમ વાંળધનભાાં વલચપ્રથભ વાંળધન- ૧૯૫૧ભાાં   

 બાયતન વલોચ્ર્ એલડચ બાયત યત્ન વલચપ્રથભ તલદેળીને – ખાન અબ્દુર ગપાય ખાન  

 બાયતની વલચપ્રથભ ફરતી હપલ્ભ-આરભઆયા  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભભતૂભ યથી ભતૂભ ય ભાય કયત ુતભવાઈર  -  ૃ્ લી  

 બાયતભાાં યજગાયી ફાાંમધયી મજના વલચપ્રથભ અભર કયનાય યા મ – ભશાયાષ્ટ્ર  

 બાયતભાાં ભધ્માશન બજનની વલચપ્રથભ ળફૃઆત કયનાય યા મ – તતભરનાડુાં 

 બાયતીમ ફૃતમાનુાં વલચપ્રથભ અલમલૂ્મ– ૧૯૪૯ 

 મિટીળ બાયતના વલચપ્રથભ ગલનચય જનયર – લનચ શસેલટિંગ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ડી.ડી.ટી.નુાં કાયખાનુાં – અભદાલાદ )૧૮૯૫(  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તવનેભાગશૃ – એરીપનલટન (કરકાા-૧૯૭૧( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ આકાળલાણી કેન્રનીળફૃઆત – મુાંફઇ અને કર્તા )૧૯૨૭(  

 બાયતભાાં યા મવબાભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા વમર્લ-ફી.એવ.યભાદેલી  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભેડીકર કરેજની લથાના – કરકતા (૧૮૩૫)  

 બાયતભાાં યીઝલચ ફેન્કનુાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમકયણ- ૧૯૪૯  

 લલતાંત્ર બાયતના પ્રથભ વાંવદભાાં વલચપ્રથભ લખત ફજેટ યજૂ કયનાય નાણાભાંત્રી વી.ડી.દેળમખુ )૧૯૫૧( 

 એયપવચભાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ામરટ –નલહદતા ફેતવન  

 બાયતની વલચપ્રથભ તલજી રેનડકૈન કલીન )મુાંફઇ અને નૂા( 

 બાયતના વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રતત ફનનાય- ડ. યાજેન્્પ્રવાદ )તા. ૨૪.૧.૧૯૫૧(  

 બાયતન વલચપ્રથભ ઉગ્રશ- આમચબટ્ટ )તા. ૧૯.૪.૧૯૭૫ યતળમાની ભતૂભ યથી( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યભાણ ુતલલપટ –ખયણ )યાજલથાન તા. ૧૧/૫/૧૯૭૪( 

 બાયતની વલચપ્રથભ ઉજાચબઠ્ઠી – તાયાયુ યયેુતનમભ આધાહયત (૧૯૬૯)  

 બાયતની ભધ્મલથ વયકાયભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા પ્રધાન યાજકુભાયી અમતૃકોય -    

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તેરની ળધ – હદગ્ફઈ  

 બાયતીમ વાંતલધાનભાાં વલચપ્રથભ વાંળધન -  ૧૯૫૧  

 બાયતભાાં આલનાય વલચપ્રથભ મખલતી પ્રર્ાયક – વેન્ટ થભવ  

 લલાધીનતાની રડાઈભાાં વલચપ્રથભ ળશીદ થનાય – ભાંગ ાાંડ ે 

 આંતયયાષ્ટ્રીમ ન્મામારમના અધ્મક્ષ ફનનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- ડ. નાગેન્્ ૌતવિંશ  

 બાયતના વલચપ્રથભ દમરત યાષ્ટ્રતત ફનનાય – કે .આય.નાયામણ  
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 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગેવ અતધલેળનના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ -  ડફલ્ય.ુવી. ફેનયજી સ )૧૮૮૫( 

 બાયતની વલચપ્રથભ ફહઉુદે્દળીમ હયમજનાનુાં તનભાચણ – દાભદય નદી ય  

 બાયતીમ રકવબાના તલયધક્ષના વલચપ્રથભ ભાન્મતા પ્રાતાત નેતા-સબુાગયાભતવિંશ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ એતળમાડ યભતત્વલ-હદલ્રી )૧૯૨૫( 

 બાયતન વલચપ્રથભ અલકાળમાત્રા કયનાય – યાકેળ ળભાચ  

 બાયતના તિભ હકનાયે આલનાય વલચપ્રથભ યયુતમન ખરાવી ્ા દેળન શત-રુ્ચગર  

 બાયતની વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ વભાર્ાય એજ્નન્વી – ધ પી પે્રવ પ ઇન્ડીમા  

 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા તલદેળ વમર્લ – ર્કીરા ઐમય  ) તવજિભ તા. ૧૨/૩/૨૧૧૧(  

 બાયતભાાં વોથી નાની લમે ભેમય વલચપ્રથભફનનાય - વાંજી સલ નામક  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લીવ મદુ્દાના કામચક્રભની ળફૃઆત- ૧૯૭૫ભાાં  

 ફેડતભન્ટનન તલશ્વક જી સતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – પ્રકાળ ાદુકણ  

 યાજી સલગાાંધી 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 

 મરસ્પક યભતત્વલભાાં બાગ રેનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ખેરાડી - ભ  ભેયી  રીરા ય  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ હપલ્ભલટાયને યા મવબાના વભ્મ ફનલાનુાં વન્ભાન  ૃ્ લીયાજ કયૂ-  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ રખાંડ ઉત્ાદન કાયખાનાની ળફૃઆત – ૧૮૭૧ભાાં (.ફાંગા)  

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ યક્ષાભાંત્રી તયીકે – વયદાય ફદેલતવિંશ 

 બાયત તયપથી એતળમાડભાાં વલચપ્રથભ સલુણચર્ાંરક જી સતનાય ભહશરાખેરાડી કભરજી સત વાંધ ૂ

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ હૃદમનુાંવપ પ્રત્માયણકયનાય ડ. ી. લેણગુાર  

 બાયતે તેની વલચપ્રથભ હક્રકેટ ટેલટભેર્ – ઈંગ્રેન્ડ વાથે )તા. ૨૫.૬.૧૯૩૨( 

 ગે્રભી એલડચ જી સતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – ાંહડત યતલળાંકય  

 દમક્ષણ ધ્રલુ જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમદનાલડા એવ.એવ. ળભાચ  

 ફાક ભાટેની બાયતની વલચપ્રથભ તલજ્ઞાન અકાદભી- નમર્લકા 

 દ .આહદકા ભાાં બાયતના વલચપ્રથભ યાજદૂત  - ભાધલ ભાંગર મતૂતિ  

 વાંયુ્ ત યાષ્ટ્રવાંઘભાાં હશન્દીભાાં બાણ આનાય વલચપ્રથભ બાયતના લડાપ્રધાન –અટરમફશાયી ફાજાઈ  

 બાયતના વલચપ્રથભ શલાઈદના લડા – એય ભાળચર મખુયજી સ (૧૯૫૪ભાાં)  
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 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ન યતુન  .– આંધ્રપ્રદેળભાાં  

 મિટનની ખાડી અને ાલ્્ની વામરુધનૂી તાયી જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ –ભીહશયવેન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કોંગે્રવના બાગરા- સયુત અતધલેળન )૧૯૧૭( 

 તનળાન એ એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – ભયાયજી સબાઈ 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 મફમરમડચ એલડચ તલજેતા વલચપ્રથભ બાયતીમ-તલલ્વન જશનવન  

 કભનલેલ્થભાાં ર્ન્રક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી- તભલ્ખાતવિંશ  

 લકાય એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – વત્મજી સત યે  

 બાયતીમ યેલ્લેભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા ડ્રાઈલય – સયેુખા માદલ  

 બાયતીમ વાંવદભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા વાાંવદ –સશુ્રી યાધાફાઈ સિુભણ્મ )૧૯૩૮( 

 બાયતીમ એયપવચભાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા – શહયતા ગમર  

 બાયતના વલચપ્રથભ નામફ લડાપ્રધાન ફનનાય – વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર (૧૯૪૭)  

 બાયતીમ તવનેભાભાાં વલચપ્રથભ અમબનેત્રી- દેતલકા યાણી  

 યા મવબાનાાં ઉાધ્મક્ષ તયીકે વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા - શ્રીભતી ભાગાચયેટ આલ્લા 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ખનીજતેરન કલૂ – હદગફઇ, આવાભ )૧૮૮૯(   

 વાંઘ રકવેલા આમગના અધ્મક્ષ તયીકે વલચપ્રથભબાયતીમ ભહશરા – શ્રીભતી યજ તભમરમન ફે્થુાં )૧૯૯૨( 

 તલયધ ક્ષના નેતા ફનનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી વતનમા ગાાંધી-  

 બાયતીમ હપલ્ભભાાં વલચપ્રથભ હપલ્ભ નામક-  દાાતે્રમ દાભદય ડફકે )યાજા શહય  ર્ાંર(  

 યાજી સલ ગાાંધી ખેર યત્ન એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી -  તલશ્વનાથ આનાંદ  

 લન ડ ેહક્રકેટભાાં શહેરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમખેરાડી -  રે્તન ળભાચ  

 બાયતયત્ન એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ લૈજ્ઞાતનક-વી.લી. યભણ  

 આંતયાષ્ટ્રીમ રેતનન ળાાંતત એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ –ડ. વઈફુદ્દીન હકર્લુાં )૧૯૫૨( 

 બાયતીમ રકવબાભાાં વલચપ્રથભ ચ ૂાંટામેરા લૈજ્ઞાતનક -  ડ. ભેઘનાથ વશા  

 એલયેલટ વય કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લચતાયશક – તેનતવિંગ ળેયા )તા. ૨૯.૫.૧૯૫૬(  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ રગ્ન ભાટેન ુ્ તલમન કામદ - -  ૧૮૯૧  
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 લલતાંત્ર બાયતના  વલચપ્રથભ હક્રકેટ ટીભના કતાતાન – રારા અભયનાથ  

 દાદાવાશફે પારકે એલડચ પ્રાતાત કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમગીતકાય -  ભજફૃશ સરુતાનયુી )૧૯૯૩( 

 બકુય પ્રાઇઝ  ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા -  અફૃાંધતી યમ ) ૧૯૯૭(  

 રેતનન ળાાંતત એલડચ પ્રાતાત કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા અફૃણા આવપઅરી-  

 તભવ યતુનલવચ મખતાફ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા - સશુ્રી સલુભીતાવેન (૧૯૯૪)  

 મરસ્પક દડ પાઈનરભાાં જનાય  વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- ી.ટી.ઉા )૧૯૮૪(  

 વાંલકૃતભાાં ફનેર વલચપ્રથભ બાયતીમ હપલ્ભ – આહદ ળાંકયાર્ામચ  

 બાયતલચભાાં અંગેજી સભાાં છાત ુાં વલચપ્રથભ પ્રાર્ીન વભાર્ાયત્ર –ધ ટાઈપવ પ ઇસન્ડમા  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ ધ્લજને અનાવ્મ- તા. ૨૨/૭/૧૯૪૭ના યજ  

 બાયતના ફધા જ ગાભભાાં વલચપ્રથભ લીજી આતુાં યા મ – શહયમાણા  

 બાયતભાાં લટભાાં તનકડન અભર – ૧૯૭૨  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભતૂભને ભાીને યાજ્નલવૌ કય રગાલલાની પ્રથાની ળફૃઆત ળેયળાશ સયૂી-  

 બાયતનુાં બાાના આધાયે ફનનાય વલચપ્રથભ યા મ – આંધ્રપ્રદેળ  

 બાયતે રસ્પકભાાંભાાં વલચપ્રથભ બાગ – ૧૯૨૮  

 બાયતની ન્યઝૂ તપ્રન્ટ વલચપ્રથભ તભર – નેાનગય   (આંધ્રપ્રદેળ )  

 બાયતન વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ વાાંલકૃતતક વભાયશ  ‘અના ઉત્વલ’- નલી હદલ્રી ) ૮.૧૧.૧૯૮૬( 

 બાયતભાાં હપલ્ભની ળફૃઆત – ૧૯૧૩ભાાં 

 ન્યમૂકચ  યા મના પ્રગતતળીર ગા રયેરયર વલચપ્રથભ બાયતીમ અભેહયકન ભેમય – શયતલિંદય એવ. 

આનાંદ  )તા. ૭.૭.૨૧૧૭( 

 હક્રકેટ ટેલટ ભેર્ભાાં બાયતના વલચપ્રથભ વદી કયનાય ખેરાડી રાર અભયનાથ- ( ૧૯૩૩-૪૩ભાાં ૧૧૮ યન( 

 બાયતની વલચપ્રથભ ભહશરા હપલ્ભ તનભાચતા -  પાતતભા ફીફીએ   ‘બરુબરુ એ યીલતાન” (૧૯૨૫)  

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ હક્રકેટ કતાતાન ફનનાય રારા અભયનાથ-  

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

 કેિીજ યતુનલતવિટીભાાં ગમણતની યીક્ષાભાાં વોથી લધ ુ ગણુ પ્રાતાત કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ તલધાથી-ડ. 

આય.ી. યાજમ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ પ્રદતળિત થનાયહપલ્ભ –કૃષ્ટ્ણજ્નન્ભ )૧૯૧૮(  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તાય વેલાની ળફૃઆત  – ૧૮૫૧ભાાં  ,કરકતા અને શાફચય લચ્રે્  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ દૂયદળચનકામચક્રભની ળફૃઆત- તા. ૧૫.૯.૧૯૫૯ ) નલી હદલ્રી( 
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 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લટ તલબાગે લટર જી સલન તલભાની ળફૃઆત ૧૮૮૪-  

 આધતુનક બાયતીમ જાશયે ટારવેલાન પ્રાયાંબ –રડચ ડરેશાઉવીના વભમભાાં )૧૮૩૭(  

 બાયતભાાં લલાલ્મ અદારત ળફૃ કયનાય વલચપ્રથભ યા મ –કણાચટક  ) તા. ૨.૯.૨૧૧૪( 

 ત્રકાય તયીકે કતચવ્મ તનબાલતાાં જેર જનાય વલચપ્રથભ-  બાયતીમ ફાર ગાંગાધય 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 પ ઈન્ડીમાના  વલચપ્રથભ બાયતીમગલનચય - વી.ડી. દેળમખુ  

 બાયતે વલચપ્રથભ મરસ્પકભાાં કુલતીભાાં ર્ાંરક ભેવ્મ- શરેતવિંકી )હપનરેન્ડ -૧૯૧૨ભાાં( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લટીભય ખયીદનાય નયાભ ભયાયજી સ-  

 બાયતના ગૈય કોંગે્રવી પ્રધાનભાંત્રી ફનલાનુાં વલચપ્રથભ લડાપ્રધાન-ભયાયજી સબાઇ દેવાઇ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ પાલટ િીડય આસ્ણ્લક હયમેકટય – કલ્િભ  

 બાયતીમ નાગહયક વેલાભાાં ળાતભર થનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- વત્મેન્રનાથ ટેગય  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ મગુર ફાદળાશ ફાફય-  

 રસ્પકભાાં બાગ રેનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ભેયી રીરા ય-  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ એલયેલટ વય કયનાય ટીભના પ્રમખુ – મિગેડીમય જ્ઞાનતવિંઘ )૧૯૬૧ભાાં( 

 બાયતભાાં આલનાય વલચપ્રથભ મિટીળ પ્રધાનભાંત્રી – શયેલ્ડ ભૈકતભરન  

 બાયતભાાં આલનાય વલચપ્રથભ યતળમાના લડાપ્રધાન  -   લી.એ. બલુ્ગાનીન 

 બાયતભાાં આલનાય વલચપ્રથભ અભેહયકન યાષ્ટ્રતત – ડી આઇજન શાલય  

 બાયત આલનાય વલચપ્રથભ ર્ીની તીથચમાત્રી –પાઈમાન 

 બાયતના વલચપ્રથભ મિટીળ ગલનચયજનયર -  રડચ લયાન શસેલટિંગ્વ 

 બાયતીમ ફાંધાયણ વતભતતના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ-  ડ. વચ્ચ્ર્દાનાંદ તવિંશા તા. ૯/૨૧/૧૯૪૬(  

 બાયતના યાષ્ટ્રધ્લજ ડીઝાઈન ફાંધાયણ વબાએ વલચપ્રથભ લલીકાયી -- તા. ૨૨/૭/૧૯૪૭  

 બાયતયત્ન આલાની ળફૃઆત – ૧૯૫૪ભાાં 

 બાયતભાાં ફાંધાયણ તલળે વલચપ્રથભ તલર્ાય વ્મ્તકયનાય - એર્.એન.યમ  

 બાયતન વલચપ્રથભ હપયાંગી ગલનચય-આલ્ભડા 

 બાયતીમ વાંવદભાાં વલચપ્રથભ ભાન્મતા પ્રાતાત તલક્ષી નેતા-લામ.ફી.ર્ોશાણ  

 ભેગ્વાવ એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા-તલનફા બાલે  
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 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 ૧૫૧૧૧ શજાયથી લધ ુયન કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી-વમર્ન તેંદુરકય  

 બાયતના વલચપ્રથભ ક્રાાંતતલીય – લાસદેુલ ફલાંત પરકે  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ અંગે્રજી સ ભાધ્મભની ળફૃઆત- ૧૮૩૫ભાાં  

 બાયતે રસ્પકભાાં વલચપ્રથભ બાગ રીધ-  ૧૯૨૮ભાાં  

 ભ્ર્તતમ હક્રકેટ ફડચના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ - આય.ઇ. ગ્રાન્ટ ગલેન  

 બાયતના યાષ્ટ્રતતા ગાાંધીજી સને વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રતતા કશનેાય - સબુાર્ાંર 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 વલચપ્રથભપાાંવી ભેલનાય – તાત્માટે  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લલદેળી ર્લ – ફાંગબાંગની ર્લ  (૧૯૧૫ભાાં)  

 બાયતન વલચપ્રથભ વત્માગ્રશ –ર્ાંાયણ વત્માગ્રશ  

 વતત ત્રણ લખત હક્રકેટ ટેલટ શે્રણી જી સતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ કેતાટન-અજજત લાડકેય  

 મફમરમડચભાાં 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 ઇસન્ડમન એયરાઇન્વની લથાના- ૧૯૫૩ભાાં  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ STD ટેરીપન વેલાનીળફૃઆત રખનો અને કાનયુ લચ્રે્ )તા.૨૬/૧/૧૯૬૧(  

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

 બાયતીમ ટેલટ હક્રકેટભાાં વલચપ્રથભ અધચળતક ફનાલનાય બાયતીમ ખેરાડી અભયતવિંશ-  

 બાયતભાાં યેહડમ પ્રવાયણની ળફૃઆત --  ૧૯૨૭ભાાં  

 બાયતીમ લાયવેુનાભાાંથી  કટચ  ભાળચર ફનનાય વલચપ્રથભ  ભહશરા – અંજમર ગતુાતા  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ  રસ્પકભાાં બાગ રેનાય ખેરાડી - નીમરભા ધ અને ભેયી ડીવઝા  

 બાયતના વલચપ્રથભ યતુનલતવિટીની ભાનદ દલી ભેલનાય-સતુનર ગાલલકય  

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ અંગે્રજ ગલનચય જનયર-રડચ ભાઉન્ટ ફેટન  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તલધાનવબાની ચ ૂાંટણી – ૧૯૨૩ભાાં 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ટેરીગ્રાપ રાઈનની ળફૃઆત- ૧૮૫૪ભાાં  

 બાયતને હક્રકેટભાાં વલચપ્રથભ તલજમ અાલનાય બાયતીમખેરાડી - તલજમ શજાયે )૧૯૫૨ભાાં ઈંગ્રેન્ડ ( 

 બાયતીમ ટેલટ  હક્રકેટભાાં વલચપ્રથભ ટેલટ કતાતાન-કે.વી. નામડુ  

 બાયતભાાં ટેરીતલઝન પ્રવાયણ ય હક્રકેટ ભેર્નુાં વલચપ્રથભ પ્રવાયણ - નલી હદલ્રીથી )૧૯૬૬ભાાં(  

 બાયતના વલચપ્રથભ આકાળલાણી લટેળન –ભૈસયુ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ગ્રાશક સયુક્ષા ધાયાન અભર – ૧૯૮૬ભાાં 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ડી .એન.એ .હપિંગય ્ૌહયન્ટ કેન્રની લથાના-શૈદયાફાદ  

 આંતયાષ્ટ્રીમ રસ્પકવતભતતભાાંવાંદગી ાભનાય વલચપ્રથભબાયતીમ – વયદયાફાજી સ 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-ડ. યાજેન્રપ્રવાદ  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ તલન્ડપાભચ –તતુીકયીન  

 બાયતભાાં તળલ્ લથાત્મની ળફૃઆત-  તવિંધ ુવાંલકૃતત દયપમાન 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ગેવ યુ ાડલાની મજનાની ળફૃઆત-ગજુયાત  

 બાયતભાાં વોથી લધ ુવભાર્ાયત્ર પ્રગટબાાભાાં – અંગે્રજી સ  

 પ્રાર્ીન બાયતન વલચપ્રથભ ઇતતશાવ ગ્રાંથ- યાજતયાં મગણી 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ તવભેન્ટનુાં કાયખાનાની લથાના-રે્ન્નઈ   

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ હક્રકેટ યભલાની ળફૃઆત – ૧૭૨૧મુાંફઇ  

 બાયતની વલચપ્રથભ ર્ૂાંકી હપલ્ભ  ફનાલનાય – શયીચ્ન્ર બાયલેડકય 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાંણૂચ કપતાયટુયાઈઝ લટ હપવની ળફૃઆત નલી હદલ્રી-  
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 બાયતભાાં યાંગીન ટેરીતલઝનની ળફૃઆત – ૧૯૮૨ભાાં 

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ કભાન્ડય ઇન ર્ીપ – વય યમ બરુ્ય  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ મુ્ ત ફાંદય -- કાંડરા  

 બાયતના વલચપ્રથભમુ્ મ ભાહશતી કતભશ્નય –- ટી.કે. ળાંકયમરિંગભ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ર્રણી નટ છાલાની ળફૃઆત – ૧૮૬૧ભાાં 

 આતાંય વાંવદીમ વાંઘની પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા અધ્મક્ષ – શ્રીભતી નઝભા શતેાતલુ્રા  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ અણુાંબઠ્ઠીની ળફૃઆત-અતાવયા )૧૯૫૬ભાાં ( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લથામેર યભાણુાં લટેળન-તાયાયુ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ સમૂચઉજાચન તલકાવ-કચ્છ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભેડીકર કરેજની લથાના-કરકાતા  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ દાફૃફાંધીન અભર કયાલનાય - વી. યાજગારર્ાયી )ભરાવભાાં -૧૯૩૭( 

 બાયતની વલચપ્રથભ તલભાની વેલા - બાયત અને રાંડન લચ્રે્ )૧૯૪૮ભાાં(  

 ભાઈક્રલકના ઉચ્ર્ અતધકાયીદે તનભણકૂ ાભનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા નીરભધલન-  

 પીજી સ દેળના વલચપ્રથભ બાયતીમ મૂના પ્રધાનભાંત્રી-ભશને્ર ર્ોધયી  

 બાયતીમ ટાર હટહકટય મહુરત વલચપ્રથભ બાયતીમ-ભશાત્ભા ગાાંધીજી સ  

 બાયતની વલચપ્રથભ ફેટયીથી ર્ારતી કાય-યેલા  

 બાયતની વલચપ્રથભ  યયુ-૨ વાંણૂચ કાય – ભાતતિઝ  

  યએુવ.ી.જી સ. એ ર્યૂ ગલ્પની પ્રતતસષ્ટ્ઠત ર્નૂાચભેન્ટ ભાટે કલમરપાઇ થનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ગલ્પ- 

અજુ ચન અટલાર  

 બાયતન વલચપ્રથભ'લકતિમ લીડ લટાય' ફનનાય યણજી સ રપી ખેરાડી - એન.વી.ઐમતાા  

 કવપડચ યતુનલતવિટીનાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ કેતાટન –ભન્સયુ અરીખાન ટોડી  

 બાયતની  વલચપ્રથભ જભીનથી જભીન ય પ્રશાય કયનાયી તભવાઈર- ૃ્ લી  

 મરસ્પકભાાં બાયતે વલચપ્રથભ શકી યભતભાાં સલુણચર્ાંરક- ૧૯૭૨ભાાં  

 બાયતની વલચપ્રથભ તનતભિત કરય હપલ્ભ-ભધભુતી  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ નડુબ્ફી વાંગ્રશારમ – તલળાખાટ્ટનભ  )૨૧૧૨ભાાં( 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ કપયનુીટી યેહડમનુાં રાઈન્વ આલાભાાં આવ્યુાં – અન્નાભરાઇ તલશ્વ તલદ્યારમ, તાતભરનાડુાં  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ખાતયનુાં કાયખાનુાં – કણાચટક યા મભાાં  

 બાયતના વલચપ્રથભ ઉદ્યગ અને લામણ મભાંત્રી –ુમાભાપ્રવાદ મખુજી  
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 બાયતભાાં વલચપ્રથભ શલાભાન ભથકની લથાના-તવભરા  

 દૂયદળચન ય વલચપ્રથભ ળૈક્ષમણક કામચક્રભની ળફૃઆત- ૧૯૬૧ભાાં  

 બાયતની વલચપ્રથભ કાગની તભરની લથાના - વેયભયુ )તિભ ફાંગા )૧૮૧૨(  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ રખાંડ રાદનુાં કાયખાનુાં - ૧૯૨૩ભાાં બરાલતી ાવે તલશ્વશ્વયૈમા  આમચન એન્ડ લટીર 

રીભીટેડ  

 બાયતભાાં તાાંફાના અમલક ઉત્ાદનભાાં વોથી લધ ુઉત્ાદન- તવિંગભતૂભ (મફશાય)  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ નાઈટ વપાયીની લથાના- ગે્રટય નઇડા  

 બાયતની વલચપ્રથભ અલથીફેંક )   (ની લથાના –  રે્ન્નાઈ 

 બાયતની યીઝલચ ફેન્કની વલચપ્રથભ ડતેાયટુી ગલનચય ભહશરા- કે.જી સ.ઉદે્દળી   

 કે .કે.મફયરા  પાઉન્ડળેન દ્વાયા વ્માવ વન્ભાન ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા વાહશત્મકાય-મર્ત્રા મદુગરે 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ભટી ઉત્ાદન કેન્ર – નથચલે  (આંદભાન તનકફાય)  

 હયરામન્વ ભફાઈર વેલા આનાય બાયતની વલચપ્રથભ કાંની લથાના-  તા. ૪/૫/૨૧૧૪ 

 બાયતની વલચપ્રથભ યા મ ભશાતનદેળક ડીજી સી ભહશરા -  કાંર્ન ર્ોધયી બટ્ટાર્ામચ 

 બાયતની વલચપ્રથભ એય ભાળચર ફનનાયી બાયતીમ     ભહશરા – દ્માલતી ફાંદધ્મામ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ફામડીઝર ફવ ળફૃ કયનાય યા મ - ગજુયાત  

 તવિંગાયુ લટક એલ્ર્ેંજભાાં વાંદગી ાભનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ  કાંની ભેઘભણી ગેની્વ-  

 બાયતની વલચપ્રથભ ર્રણ વાંગ્રશારમની લથાના - મુાંફઇ )૨૧૧૪( 

 અથચળાસ્ત્રકે્ષતે્ર નફર ાહયતતક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ (એતળમાભાાં )–  અભત્મચવેન  (૧૯૯૮ભાાં)  

 જી સલતલજ્ઞાન કે્ષતે્ર નફર ાહયતતક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞાતનક - ડૉ.  શયગતલિંદ ખયુાના 

 નોકાવેનાભાાં વલચપ્રથભ વેનાધ્મક્ષ ફનનાય  બાયતીમ – લાઇવ એડતભયર આય.ડી.કટાયી )૧૯૮૫ભાાં( 

 એ.આય.એવ.એ. ભાાં વલચપ્રથભ બાયતીમ – એ. કવેન્ટ જી સ.  

 દમક્ષણ ધ્રલુ જનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ – રે. યાભર્નચ )૧૯૬૧ભાાં( 

 બાયતના યા મવબાના વલચપ્રથભ વેનાતત –એવ. લી. કૃષ્ટ્ણમતૂતિ )૧૯૫૨ભાાં(  

 બાયતના વલચપ્રથભ બાયતીમ ફેહયલટય) જ્ઞાનેન્ર ભશન ટેગય – (૧૮૬૨ભાાં)  

 તલશ્વની યીક્રભા કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ- એ.ી.તવિંશા   

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વભાર્ાય બરેુહટન પ્રવાયણની ળફૃઆત – તા. ૨૭/૭/૧૯૨૭ના યજ મુાંફઈભાાં  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ડીઝર એભ્ર્ન્જન કાયખાનાની ળફૃઆત - ૧૯૩૨ભાાં વતાયા  ,ભશાયાષ્ટ્ર  
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 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાઈકર ફનાલલાનુાં કાયખાની ળફૃઆત - ૧૯૩૮ભાાં , કરકાા (ઈંહડમા ભેન્યપેુ્ર્હયિંગ 

કાંની )  

 બાયતના વલચપ્રથભ યેરલેભાંત્રી ફનનાય – વયદાય ફરદેલતવિંશ   

 બાયતના વલચપ્રથભ યભલીયર્ક્ર પ્રાતાત કયનાય લાયવેુના અતધકાયી – તનયભાજી સત ળેખ )ભયણાય( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ખાતય ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં – ફૈલ્ગરુા, કણાચટક )૧૯૪૩ભાાં( 

 બાયતભાાં રકવબાની વલચપ્રથભ ફેઠક- તા. ૧૩/૫/૧૯૫૨   

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ આતયયાષ્ટ્રીમ ટેરીપન એ્વરે્ન્જની  ળફૃઆત – ૧૯૭૩ભાાં  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ પટ હપલ્ભનુાં કાયખાનાની લથાના- ઉદગભાંડરભ)૧૯૬૧ભાાં( )હશિંદુલતાન પટ હપલ્ભ 

ભેન્યપેુ્ર્હયિંગ કાંની રી.( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ઇન્ટયનેળનર ડામયે્ટ ડામમરિંગ ટેરીપન વેલાની  ળફૃઆત – બાયત અને મિટન 

)૧૯૮૧ભાાં( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યેલ્લે  એભ્ર્ન્જન કાયખાનાની  ળફૃઆત – જભારયુ )૧૮૮૫ભાાં( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ એલ્યતુભતનમભ કાયખાનાની  ળફૃઆત – વતાયા )એલ્યતુભતનમભ કોયેળન પ 

ઈસન્ડમા- ૧૯૩૭ભાાં( 

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ તળક્ષણભાંત્રી ફનનાય – અબરુ કરાભ આઝાદ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રતતળાવનન અભર કયનાય  યા મ – કેય 

 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવના પ્રથભ મસુ્લરભ  અધ્મક્ષ – ફકફૃદ્દીન તૈમફજી સ 

 લલતાંત્ર બાયતના વલચપ્રથભ લલાલ્મભાંત્રી  ફનનાય- યાજકુભાયી અમતૃકોય  

 બાયતના વલચપ્રથભ કામદા ભાંત્રી  ફનનાય – ડ. ફાફાવાશફે આંફેડકય   

 બાયતના વલચપ્રથભ શ્રભ ભાંત્રી  ફનનાય- જગજી સલન યાભ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ લભાટચકાડચ ડ્રાઈતલિંગ રામવન્વની ળફૃઆત કયનાય યા મ- ગજુયાત  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વેલ્યરુય પનની વેલાની ળફૃઆત કયનાય યા મ – કરકાા )૧૯૯૫ભાાં( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ‘ ગયીફી યેખા’ તનધાચયણ કયલાન પ્રમાવ – ૧૯૭૧ભાાં  

 બાયત વલચપ્રથભ તલશ્વ શકી ક તલજેતા લચ– ૧૯૭૫ભાાં 

 બાયતના વલચપ્રથભ શયીજન મુ્ મભાંત્રી ફનનાય – ટી  .વાંજી સલૈમા  

 ‘ હશન્દી’ દેલનાગયી બાાને યાષ્ટ્રબાા તયીકે વલચપ્રથભ ભાન્મતા – તા. ૨૬/૧/૧૯૪૭ભાાં  

 બાયતના વલચપ્રથભ એટની જનયર – શ્રી ભતીરાર વી. વેતરલાડ 

 બાયતીમ ભનસનુનુાં લણચન કયનાય-  અરફફૃની 



 

ASHWIN DIVEKAR  Mobile No. 9426504646 Page 14 
 

 બાયતની વલચપ્રથભ ફેંક – ાંજાફ નેળનર ફેંક  

 બાયતના ટેલટ ટયફૂ  ફેફીન વપ પ્રમગ  કયનાય વલચપ્રથભ ડ્ટય – ડ. ઇસન્દયા હશન્દુજા  

 બાયતના વલચપ્રથભ ભહશરા  બોતતકળાસ્ત્રી – ડ. તલદ્યા કઠેકય  

 બાયતની વલચપ્રથભ ફવ ડ્રાઈલય ભહશરા – લવાંથકુભાયી )કન્માકુભાયી( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ મસુ્લરભ યાજલાંળની લથાના –કુત્બદુ્દીન ઐફક  )૧૨૧૬ભાાં( 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રગાન જન ગણ ભન  વલચપ્રથભ ગાન- તા. ૨૯/૧૨/૧૯૧૧ના કર્તા અતધલેળન   

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાાંજની અદારત ળફૃ કયનાય યા મ – ગજુયાત  

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

 રે્વ ગ્રાન્ડ ભાલટય ટાઈટર જી સતનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા- બાગ્મશ્રી વાશ ે 

 બાયતભાાં કાય ડ્રાઈતલિંગ કયનાય વલચપ્રથભ  ભહશરા સજુાણ આય.ડી.તાતા )૧૯૧૫ભાાં( 

 બાયતીમ ટેલટ હક્રકેટભાાં તે્રલડી વદી કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – તલયેન્ર વેશલાગ (૨૧૧૪ભાાં 

ાહકલતાન વાભે)  

 બાયતના નાણાાંર્ના વલચપ્રથભ અધ્મક્ષ ફનનાય – જે .ી.તનમગી  

 બાયતીમ ભધ્લથ ધાયાવબાના વલચપ્રથભ હશન્દી અધ્મક્ષ – તલઠ્ઠરબાઈ ટેર       

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ યભાણ ુઅનવુાંધાન કેન્રની લથાના – ૧૮૫૪ભાાં  ,રપફે ખાતે . 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ પટાલાા ભતદાનત્રથી ચ ૂાંટણી મજાનાય યા મ – કેય   

 ઈગ્રીળ રીગ યભલા ભાટે આભાંત્રણ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાટીમ ખેરાડી -  -  લાઈમર્િંગ ભહૂટમા 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ટેકનરજી સથી વાંકમરત ટી -૯૧ એવ . યદુ્ધ ટેન્કનુાં  નાભ – બીષ્ટ્ભ  

 ઇસન્ડમા વામન્વ એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ  લૈજ્ઞાતનક – પ્ર. વી.એન. યાલ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ઈન્ટયનેટ ફૃટ વલચયની ળફૃઆત – રે્ન્નઈ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ગયભ કાડ ફનાલનાય વલચપ્રથભ પે્ટયી – ૧૯૭૬ભાાં કાનયુભાાં 

 લલતાંત્ર બાયતની ફહઉુદેળીમ હયમજના – દાભદય ઘાટી હયમજના  

 બાયતભાાં ભાહશતી અતધકાયન વલચપ્રથભ અભર- તા. ૧૨/૧૧/૨૧૧૧  

 બાયતનુાં  કે્ષત્રનુાં વલચપ્રથભ યેહડમ લટેળનની લથાના- ભેંગ્રય 

 બાયતીમ દૂયદળચન દ્વાયા  વલચપ્રથભ  લટચવ તવયીમર- શભરગ  

 બાતભાાં વલચપ્રથભ ખનીજકરવાનુાં કે્ષત્ર ૧૭૭૪ભાાં ઉત્ાદન- યાણીગાંજ 

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ જૈન વાંગ્રશારમની લથાના- ભથયુાભાાં  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ નટનુાં ર્રણ – તા. ૧૪/૪/૧૯૨૮, બાયતીમ સયુક્ષા પે્રવ નાતવક  
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 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ‘ જી સલ આયમક્ષત તલલતાય’ની ળફૃઆત – તનરગીયીભાાં  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ રકાદારત ળફૃ કયનાય યા મ- ગજુયાત  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ દહયમાઈ અબમાયણ્મ- રક્ષદ્વી  

 ટ્લેન્ટી૨૧ હક્રકેટ લલ્ડચ કભાાં એક લયભાાં છ તવ્વય રગાલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ  ખેરાડી - 

યલુયાજતવિંશ  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા તળક્ષક – વાતલત્રીફાઈ ફૂરે  

 બાયતભાાં  ‘ કાભને ફદરે અનાજ મજનાન અભર- આંધ્રપ્રદેળ  

 હશન્દુલતાન યનુી રીલય રીભીટેડની વલચપ્રથભ ભહશરા ડામયે્ટય – કલ્ના ભયહયમા 

 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 સ   

 રસ્પકભાાંભાાં ટેતનવભાાં ર્ાંર ભેલનાય એકભાત્ર બાયતીમ ખેરાડી  -મરએન્ડય ેવ )૧૯૯૬ભાાં( 

 હશિંદુ યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાના પ્રથભ અતધલેળન નાાં પ્રમખુ – વ્મભકેળર્ાંર ફેનયજી સ  

 બાયત ભાટે રસ્પકભાાં વલચપ્રથભ સલુણચર્ાંરક ભેલનાય બાયતીમ ખેરાડી- અમબનલ મફિંરા  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ યેલ્લે લટેળન ભપત લાઈપાઈ વગલડ ઉરબ્ધ કયનાય- ફેંગ્રય તવટી લટેળન  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ વરાય થભચર ાલય લટેળન- જેવરભેય  

 બાયતનુાં જૈતનુ યીપાઈનયી કયનાય વલચપ્રથભ યા મ – યાજલથાન, લણૂકયણ )તા. ૬/૧૧/૨૧૧૪( 

 બાયતના ફાંધાયણભાાં વલચપ્રથભ સધુાય- ૧૯૫૧ભાાં  

 કરકાા અને અગયતરા લચ્રે્ની પ્રથભ વીધી ફવ વેલા - તા. ૧/૬/૨૧૧૫ 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ઉગ્રશ તનમતત્રત વોય ઉજાચની ળફૃઆત- ાંજાફ  

 બાયતની વલચપ્રથભ પ્રજ્ઞાર્ ુઆઈ.એપ.એવ. અતધકાયી -  ઝેપાઇંગ ) તાતભરનાડુાં તા. 15/5/2015(  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભગો મતૂ્ર હયપાઇનયી તથા ફેન્કની ળફૃઆત – યાજલથાનના ફ્વરગાભભાાં )તા. 4/5/2015( 

 આતાંયયાષ્ટ્રીમ ફૂટફર ભૈત્રી ભેર્ભાાં ૫૧ ગર કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી સનુીર છેત્રી- ) તા. 

16.5.2015( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ અન્ડયગ્રાઉન્ડ યેલ્લે-કરકાા  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ મફનશયીપ યાષ્ટ્રતત ફનનાય – નીરભ વાંજી સલ યેડ્ડી  
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 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ટાર તલબાગભાાં ભનીડચય વેલાની ળફૃઆત– 1880ભાાં  

 ર્ીનભાાં તાનુાં પ્રથભ એકભ લથાના કયનાય વલચપ્રથભ બાયતીમકાંની – ઈન્પતવવ  

 દેળના ખેડતૂને વભતિત વલચપ્રથભ બાયતીમ રે્નર-ડીડી હકવાન  

 લલતાંત્ર બાયતભાાં વલચપ્રથભ વાપમલાદી વયકાયની યર્ના-કેયર  

 બાયતે રસ્પકભાાં વલચપ્રથભ શકી સલુણચર્ાંરક ભેવ્મ – એપવટયચભ )1928ભાાં(  

 આઝાદી છી વલચપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ યભતત્વલનુાં આમજન – રખનો, ઉાયપ્રદેળ ) 1948ભાાં( 

 બાયતીમ લન ડ ેહક્રકેટભાાં છ ફરભાાં છ તવ્વય પ્રાતાત કયનાય ખેરાડી-યતલળાસ્ત્રી  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ પ્રાઇલેટ લન્મજી સલન કયીડય મજનાની ળફૃઆત કયનાય ભધ્મપ્રદેળ-  

 બાયતભાાં એક ભાત્ર કરવાનુાં પયમુઝમભ–આવાભ  

 બાયતના યા મવબાભાાં વલચપ્રથભ હપલ્ભ અમબનેત્રી ભહશરા વભ્મ-નયમગવ દા 

 બાયતના યા મવબાભાાં વલચપ્રથભ ભહશરા ભશાવમર્લ-એવ.લી. યભાદેલી  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ કભનલેલ્થ ગેપવ –નલી હદલ્રી )2010ભાાં(  

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ  નામફ લીકયતયીકે-  એભ. થેન્ફીદુયાઈ  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ જેરી પીળ તાલ – આયાંબડાભાાં  (ગજુયાત )  

 બાયતભાાં વલચ પ્રથભ આતા વ્મલલથાન અતધતનમભન અભર કયનાય યા મ – ગજુયાત  

 બાયતનુાં શલાઈદનુાં વલચપ્રથભ લલદેળી યદુ્ધ તલભાન-તેજવ 

 બાયતભાાં ણૂચ લલયાજ હદલવ વલચપ્રથભઉજલામ – તા. 26/1/1930  

 બાયતભાાં કભનલેલ્થ ગેપવભાાં વલચપ્રથભ સલુણચર્ન્રક ભેલનાય બાયતીમ– અળક ાંહડત  

 કભનલેલ્થ ગેપવભાાં બાયતન  કુલતીભાાં વલચપ્રથભ સલુણચર્ન્રક .ભાાંય૧ુ૯૫૮ -કેરીરાયાભે . 

 કભનલેલ્થ ગેપવભાાં જી સપનેલટીકભાાં કાાંલમર્ાંરક ભેલનાય વલચપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા -  દીા કયભાકય 

)2014ભાાં (  

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ દહયમાઈ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન- જાભનગય )ગજુયાત( 

 બાયતની વલચપ્રથભ અત્માધતુનક ડયેી- ભધય ડયેી ) બાટ, ગાાંધીનગય( 

 બાયતભાાં વલચપ્રથભ ફામહડઝર એવ.ટી. ફવ ળફૃ કયનાય યા મ – ગજુયાત   

 બાયતનુાં વલચપ્રથભ ખાનગી  ફાંદય – ીાલાલ )ગજુયાત(  

 બાયતની વલચપ્રથભ ભડચન ડામલટપ કાંની -1952ભાાં ) કલતયુબાઈ રારબાઈ) 

 બાયતની પ્રથભ ભહશરા લટ પીવ–ળાસ્ત્રીબલન, નલી હદલ્રી  

 બાયતભાાં વોપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ કટકટી જાશયે થઇ – ઈ .વ.  ૧૯૪૨ભાાં 
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 બાયતભાાં વોપ્રથભ ભફાઈર વેલાની ળફૃઆત – ફાંગાના લૂચ મુ્ મભાંત્રી જમતત ફાસ ુઅને તે વાભના 

કેસન્રમ વાંર્ાયભાંત્રી સખુયાભ લચ્રે્ તા. 22/9/1994) 

 બાયતભાાં વેરપન ફનાલનાય વોપ્રથભ કાંની – વેભવાંગ  

 બાયતભાાં ભફાઈર પન વેલા ળફૃઆત કયનાય વોપ્રથભ કાંની – લટેરીમાની ટેરલટા અને બાયતની 

ફી .કે.ભદી તુ વાંયુ્ ત યીતે  

 બાયતનુાં પ્રથભ દૂધ ભાટેનુાં એટીએભ ળફૃઆત–આણાંદ )2014ભાાં(  

 તલશ્વનુાં વોથી રાાંબ ુ યેરલે તારેટપભચ –ખડકયુ,ગયખયુ (બાયત )૧૩૫૫.૪૧ભીટય  ( શરેા ખડકયુ 

૧૧૭૨ .૫ ભીટય( ) ૨૧૧૪ભાાં જાશયે થમેર) 

 ભહશરા સયુક્ષા ભાટે વેલાની ળફૃઆત -૧૮૧ અબમભ ( ૨૧૧૪) 

 બાયતનુાં વોપ્રથભ પ્રદૂતત ળશયે – હદલ્રી  

 બાયતભાાં પ્રથભ ભહશરા લટ પીવની ળફૃઆત – હદલ્રી  

 ‘શાલડચ ભેડર’ પ્રાતાત કયનાય પ્રથભ બાયતીમ –આનાંદ ભહશન્રા )2014ભાાં( 

 CCTV વજ્નજ બાયતનુાં પ્રથભ ળશયે – સયુત (ગજુયાત)  

 બાયતભાાં આઈ .વી.વી.ના ત્રણ યુલકાય પ્રાતાત કયનાય પ્રથભ બાયતીમ કેતાટન –  યતલળાસ્ત્રી (૨૧૧૪ભાાં)  

 સુય કપતાયટુય ભેલનાય બાયતની વોથી પ્રથભ તળક્ષણ વાંલથા –આઈ.આઇ.ટી, કાનયુ )2014ભાાં(  

 બાયતનુાં પ્રથભ કેયવીનમુ્ ત યા મ – હદલ્શી (૨૧૧૪ભાાં)  

 બાયતની પ્રથભ ભનયેર ળફૃ કયનાય યા મ – ભશાયાષ્ટ્ર )તા. 1/2/2014 મફુઈભાાં લડારા થી રે્પબુ. ( 

 બાયતની પ્રથભ ભહશરા તલદેળપ્રધાન – સષુ્ટ્ભા લલયાજ (૨૧૧૪ભાાં)  

 બાયતન પ્રથભ કયર યીપ ગાડચન –ભીઠાયુ  

 એતળમાન વોથી ભટ શભેુ –વનયુ (મફશાય)  

 બાયતભાાં વોપ્રથભ આયગ્મ અદારત ળફૃ કયનાય યા મ- કણાચટક )2014ભાાં(  

  બાયતે મરસ્પકભાાં  વલચપ્રથભ બાગ રીધ – ૧૯૨૮ભાાં  

 બાયતના પ્રથભ ફૂટફર કતાતાન –ઑ. ટેયેરીભન  

 યા મવબાના પ્રથભ લર્ૌચવ વચન વભ્મ – વમર્ન તેંડુરકય 

 વોપ્રથભ ગ્રાન્ટ લરેભ ર્નૂાચભેન્ટ જી સતનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – તલજમ અમતૃયાજ  

  વોપ્રથભ દેંર્ ન જી સતનાય બાયતીમ ખેરાડી – યભેળ હક્રષ્ટ્ણન  

 વોપ્રથભ એતળમન યભતત્વલ મજામ – બાયત  

 બાયતે તેની પ્રથભ લન ડ ેઇન્ટયનેળનર ભેર્ કના વાભે યભી શતી ?- ઇંગ્રેન્ડ  
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 અજુ ચન યુલકાય ભેલનાય પ્રથભ હક્રકેટય – વરીભ દુયાની 

 બાયતીમ હક્રકેટના પ્રથભ ટેલટભાાં વદી કયનાય - વી.કે.નામડુ  

 બાયતભાાં વોપ્રથભ યાષ્ટ્રીમ આલકન અંદાજ આનાય- દાદાબાઈ નલયજી સ  

 પ્રથભ લર્ગાાનુાં ફજેટ યજૂ કયનાય - વી.ડી.દેળમખુ  

 બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવનાાં પ્રથભ વમર્લ- એ..હ્યભુ  

 બાયતના પ્રથભ ચ ૂાંટણી કતભશ્નય – સકુુભાય વેન  

 દેળની પ્રથભ ભહશરા કટચ  – ભારદા )તિભ ફાંગા(  

 ભાતાના દૂધની વલચપ્રથભ ફેન્ક – કરકાતા  

 બાયતની પ્રથભ તયતી પ્રાથતભક ળાા –ભમણયુ  

 બાયતભાાં પ્રથભલાય કટકટી જાશયેાત કયનાય યાષ્ટ્રતત – ડ. યાધાકૃષ્ટ્ણન  

 બાયતભાાં પ્રથભલાય કૃત ગણતયીની ળફૃઆત – 1970ભાાં  

 બાયતભાાં પ્રથભ ઈલરાતભક ફેન્કની લથાના કયનાય યા મ –કેય  

 લકાયભાાં નાભાાંહકત થમેર પ્રથભ બાયતીમ હપલ્ભ – ભધય ઈસન્ડમા )1957( 

 વાંગ ાાંર્ ટેલટભાાં વદી નોંધલાનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી  - ગોતભ ગાંબીય  

 લનડ ેહક્રકેટભાાં વોપ્રથભ શરેીક રેનાય બાયતીમ ફરય – રે્તન ળભાચ  

 બાયતભાાં ફાલકેટફરની યભતની ળફૃઆત કયનાય – ર્ાલ્વચ ીટયવન  

 ટેલટ હક્રકેટભાાં ફેલડી વદી પટકાયનાય વોપ્રથભ બાયતીમ હક્રકેટય – રી ઉભયીગય  

 યાજી સલ ગાાંધી ખેર યત્ન એલડચ ભેલનાય પ્રથભ ખેરાડી – તલશ્વનાથ આનાંદ 

 ‘ શલે્પવ એલડચ ’ ભેલનાય એકભાત્ર બાયતન ટેતનવ ખેરાડી – યાભનાથન કૃષ્ટ્ણન 

 શલે્પવ એલડચ’ ભેલનાય એકભાત્ર બાયતીમ દડલીય - તભલ્ખાતવિંશ   

 આંતયયાષ્ટ્રીમ ન્મામારમભાાં પ્રથભ બાયતીમ ન્મામાધીળ – ડ. નગેન્રતવિંશ  

 બાયતની વોપ્રથભ યભાણ ુવફભયીન –INS ર્ક્ર 

 અંગે્રજએ બાયતભાાં પ્રથભ યતુનલતવિટીની લથાના- ઇ.વ.1854  

 વોપ્રથભ લખત કોંગે્રવ અતધલેળનની અધ્મક્ષતા કયનાય અંગે્રજ –  મજૉ યરુ  

 રકવબાભાાં પ્રથભ તલયધ ક્ષના નેતા - લામ.ફી. ર્લાણ  

 યા મવબાભાાં પ્રથભ તલયધક્ષના નેતા – રકતત તત્રાઠી  

 વોપ્રથભ દ્મશ્રી ભેલનાય બાયતીમ ખેરાડી- તભલ્ખાતવિંશ  

 બાયતભાાં વોપ્રથભ યભલીય ર્ક્ર ભેલનાય વ્મસ્્ત – ભેજય વભનાથ ળભાચ   
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 લલતાંત્ર બાયતના પ્રથભ કભાન્ડય-ઇન-ર્ીપ – જનયર કહયઅતાા 

 બાયતના વાંતલધાન ઘડલાન વોપ્રથભ તલર્ાય કયનાય વ્મસ્્ત – વય એભ.એન.યમ  

 યા મવબાના પ્રથભ ઉાધ્મક્ષ- એવ.લી. કૃષ્ટ્ણમતૂતિ યામ  

 બાયતના પ્રથભ મસુ્લરભ યાષ્ટ્રતત – ડ. ઝાહકયહવેુન  

 મરસ્પક શહૂટિંગભાાં ર્ાંરક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – ભેજય યાજમલધચનતવિંશ યાઠડ  

 બાયતના મરસ્પકના પ્રથભ તયલૈમા – ળભળેયખાન 

 18ભી એતળમન ગેપવભાાં પ્રથભ લખત કપતાયટુયભાાં યભાતી ‘ શાથચલટન’ લધાચભાાં િન્ઝ ભેડર જી સતનાય 

વોપ્રથભ બાયતીમ – તીથચ ભશતેા )2018()ભજૂ, ગજુયાત( 

 કભનલેલ્થ અને એતળમન ગેપવભાાં એ્રેહટ્વભાાં એક જ લે ગલ્ડ ભેડર જી સતનાય પ્રથભ બાયતીમ – 

નીયજ ર્યા )જેલમરન થ્ર( )2018( 

 બાયતના પ્રથભ એટની જનયર - એભ.જી સ. વેતરલાડ 

 લલતાંત્ર બાયતના પ્રથભ યાષ્ટ્રતત ્ા યા મના – મફશાય  

 બાયતીમ ફાંધાયણ વબાનુાં પ્રથભ અતધલેળન- 9 હડવેપફય 1946  

 જેભણે ગમણતને અરગ તલમ તયીકે પ્રલથાતત કયનાય- આમચબટ્ટ 

 મરસ્પક ઈતતશાવભાાં કુલતીભાાં પ્રથભ ર્ાંરક પ્રાતાત કયનાય - કે.ડી.જાદલ  

 અત્માયસધુી વતત ફે મરસ્પકભાાં ર્ાંરક ભેલનાય એકભાત્ર ખેરાડી – સળુીરકુભાય  

 થડચ એપામય દ્વાયા વોપ્રથભ લાય ્ાાં ખેરાડીને આઉટ અામ શત – વમર્ન તેંદુરકય  

 અજુ ચન એલડચ ભેલનાય વલચપ્રથભ હક્રકેટય ખેરાડી – વમરભ દુયાની 

 અજુ ચન એલડચ ભેલનાય પ્રથભ વાઇભ્ર્્રલટ – અભયતવિંઘ  

 અજુ ચન એલડચ ભેલનાય પ્રથભ મફમરમડચ – તલલ્વન જન્વ   

 અજુ ચન એલડચ ભેલનાય પ્રથભ શકી ખેરાડી – તપ્રથીાર તવિંઘ 

 અજુ ચન એલડચ ભેલ્ન્લાય પ્રથભ કુલતીફાજ ખેરાડી – ઉદમર્ાંદ     

 વલચપ્રથભ ‘ તલઝડન’ નુાં વન્ભાન ભેલનાય બાયતીમ હક્રકેટય -કે.એન. યણજી સતતવિંશ  

 જુતનમય તલપફરડન ટાઇટર જી સતનાય પ્રથભ બાયતીમ ટેતનવ ખેરાડી – યાભનાથન કૃષ્ટ્ણન  

 કભનલેલ્થ યભતત્વલભાાં સલુણચર્ાંરક જી સતનાય પ્રથભ બાયતીમ શટૂય – અળક ાંહડત 

 બાયતભાાં દૂયદળચન ઉય પ્રથભલાય હક્રકેટ ભેર્નુાં પ્રવયણ – 1966ભાાં , નલી હદલ્રી  

 એતળમન યભતત્વલભાાં ગલ્ડ ભેડર જી સતનાય પ્રથભ બાયતીમ શટૂય-યણધીયતવિંઘ  

 કેયેમફમન પ્રીતભમય રીગ )CPL)ભાાં વાભેર થનાય પ્રથભ બાયતીમ હક્રકેટય – ઈયપાન ઠાણ  
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 બાયતન  પ્રથભ તલદેળી ક્ષી ાકચ  – મુાંફઇ  

 બાયતના પ્રથભ રકાર જસલટવ – તનાકીન ર્ાંર ઘ )2019( 

 બાયતના પ્રથભ રાન્વજેન્ડય ચ ૂાંટણી એપફેવેડય – ગોયી વાલાંત)મુાંફઇ( 

 બાયતની પ્રથભ વેભી- શાઈલીડ વાંણૂચ AC ર્ઝયી રેન- તેજવ એકલેવ  

 IPLભાાં 5000 યન કયનાય પ્રથભ બાયતીમ હક્રકેટય – સયેુળ યૈના  

 તભવાઇર તવલટપવ એલડચ જી સતનાય પ્રથભ બાયતીમ –જી સ. વતતયેડ્ડી )2019( 

 યતુનલતવિટી પ ીવની ભાનદ ડકટયયેટ દલી ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ – લૈકમાનામડુ  

 રાન્વજેન્ડય રકને પ્રથભ લખત ભતદાન કયલાન અતધકાય – 2014  

 ક્રએતળમાની માત્રા કયનાય પ્રથભ બાયતીમ યાષ્ટ્રતત – યાભનાથ કતલિંદ  

 બાયતભાાં વોપ્રથભ ગયીફી ભાલાની યીત આનાય-  દાદાબાઈ નલયજી સ  

 બાયતભાાં જાશયે લશીલટના પ્રથભ પ્રપેવય – પ્ર. એભ.ી.ળભાચ  

 બાયતન વલચપ્રથભ ખાદી ભર ધયાલતુાં યા મ – ઝાયખાંડ  

 બાયતના પ્રથભ ગાયાંર્ના અધ્મક્ષ – શ્રીતનલાવ લયદમાહયાય  

 બાયતના વોપ્રથભ ાંર્ામતી યાજ અભરભાાં મકૂનાય યા મ – યાજલથાન  

 યતુનલતવિટીભાાં રકાર યાખનાય  દેળનુાં પ્રથભ યા મ – ભશાયાષ્ટ્ર  

 UPIના ઉમગ ફદર ર્ાજૉ લસરૂનાય બાયતની પ્રથભ ફેન્ક – કટક ભહશરા ફેન્ક  

 ટેફર ટેતનવ તલશ્વ યેહકિંગભાાં ટ-25 ભાાં લથાન ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ – જી સ. વાતથમાન )24મ(ુ 

 શપેળામય ભાટે કાઉંહટિંગ હક્રકેટ યભનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – અજી સ્ે યશાણે  

 ભેહડવન લકેલય ગાડચન કુલતી રે્સ્પમનતળભાાં બાગ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ – ફજયાંગ તુનમા  

  ફૂટફરની લૈતશ્વક તનમાભક વાંલથા – હપપાભાાં કામચકાયી હયદભાાં વાભેર થનાય પ્રથભ બાયતીમ – પ્રફૂલ્ર 

ટેર  

 વાંયકુત આયફ અભીયાત )UAF)નુાં વલોચ્મ નાગહયક યુલકાય ઝામેદ ભેડર ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ 

લડાપ્રધાન – નયેન્ર ભદી  

 IPL હક્રકેટના  ઈતતશાવભાાં 100 ભેર્ જી સતનાય પ્રથભ બાયતીમ કતાતાન – ભશને્રતવિંશ ધની )2019( 

 કેયેમફમન પ્રીતભમય રીગ )CPL)ભાાં વાભેર થનાય પ્રથભ બાયતીમ હક્રકેટય – ઈયપાન ઠાણ  

 બાયતન પ્રથભ એકલા ફૂડ ાકચની લથાના – ત ુાંદૂય )આંધ્રપ્રદેળ, ગદાલયી જજલ્ર(  

 વયાંર્ અને કાઉસ્ન્વરય ફનલા ભાટેની ળૈક્ષમણક રામકાત દૂય કયનાય યા મ – યાજલથાન  

 બાયતની પ્રથભ વેભી શાઇ-લીડ રેન – લાંદે બાયત એ્વપે્રવ )નલી હદલ્રી થી લાયાણવી( 



 

ASHWIN DIVEKAR  Mobile No. 9426504646 Page 21 
 

 બાયતના પ્રથભ ણૂચ ૩D હડજજટર તથમેટય – કરકાતા  

 ઇન્ટયનેળનર 20 ભેર્ભાાં 100 તવ્વય રગાલનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી – યહશત ળભાચ  


