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 દેળન પ્રથભ લર્ટીકર – લરફ્ર્ટ લિજ – યાભેશ્વયભ  

 દેળન પ્રથભ ગ્રાવ લિજ –નારદંા (લફશાય) 

 લૈશ્વશ્વક વોય રયદના અધ્મક્ષ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ – પ્રણલ ભશતેા (2019)    

 ICCના પ્રમખુ ત્રણેમ એલર્ડ જીતનાય શ્વલશ્વન અને બાયતન પ્રથભ રિકેર્ટય – શ્વલયાર્ટ કશરી  

 ઇન્ર્ટયનેળનર ૂરૂર્ટ ગ ્ર્ટડ  પેર્યેળન (ISSF)ના ઉાધ્મક્ષ દે શ્વનયકુ્ત થનાય પ્રથભ બાયતીમ- 

યાશ્વનન્દયશ્વવ ઘ 

 ઇન્ર્ટયનેળનર ૂરૂર્ટ ગ ્ર્ટડ  પેર્યેળન (ISSF)નુ ં વલોચ્મ વન્ભાન ‘ ધ બ્લ ૂ િવ’ થી વન્ભાનીત પ્રથભ 

બાયતીમ ખેરાર્ી – અલબનલ લફ દ્રા  

 બાયતની પ્રથભ યેરલે યશુ્વનલશ્વવિર્ટી – લર્દયા (ગજુયાત) 

 શ્વભ. સુયાનેળનર ર્ટાઇર્ટર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ – પ્રથભેળ ભોલર ગકય 

 અલ્ટ્રા યશ્વન ગભા ંઇન્ર્ટયનેળનર ભેર્ર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ – ઉલ્ટ્રાવ નાયામણ (િન્ઝ ભેર્ર)  

 ફધા જ નાગરયકને ભપત ્લા્્મ સયુક્ષા પ્રદાન કયનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – ઉત્તયાખરં્  

 આદા વેવ રગાલનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – કેય 

 દેળની પ્રથભ રી એમ્બબ્યરુવ વેલા આનાય યાજ્મ – તશ્વભરનાડંુ (ર્. અબ્દુરઘાની દ્વાયા) 

 લદેં ભાતયભ યાષ્ટ્રગાન વલડપ્રથભ લખત ગલાયુ-ં INCનુ ં1896  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ મ્બચ્યમુરપંર્ ળરૂ કયનાય ફેન્ક – યરુ્ટીઆઇ  

 બાયતભા ંલિ્તી ધભડ વલડપ્રથભ પેરામ યાજમભા ં– કેય  

 બાયતનુ ંપ્રથભ ભલ્લ્ટ્ર્ટ ્કેરેયશ્વવવ ક્ક્રશ્વનક –AIIMS, રદલ્ટ્રી  
 દેળભા ંવલડપ્રથભ ‘ કચયા કાપે’ અથાડત ‘ ગાફેજ કાપે’ ળરૂ કયનાય – અંલફકાયુ (છતીવગઢ) 
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 ઇન્ર્ટયનેળનર બકૂય પ્રાઇઝની જેજજ ગ ેનરભા ંવાભેર થનાય એકભાત્ર બાયતીમ – જીત થાઈર  

 RSS વચંાલરત પ્રથભ વૈશ્વનક ્કરૂ ‘ બૈમા વૈશ્વનક શ્વલદ્યાભરંદય’- શ્વળકાયયુ(ઉત્તયપ્રદેળ) 

 બાયતભા ંવશ્વલિવ રે્ટક્ષની ળરૂઆત – 1994- 95  

 પ્રાચીન બાયતભા ંવોપ્રથભ તફીફી વેલાઓના સધુાયક – સશુ્રતુાચામડ 

 પે્રશ્વવર્ને્ર્ટ કભા ંગલ્ટ્ર્ભેર્ર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ફક્વય – શ્વળલા થાા  

 બાયતનુ ંપ્રથભ અંતરયક્ષ વગં્રશારમ – શૈદયાફાદ  

 બાયતની પ્રથભ ખાનગી રેન – તેજવ એક્વેવ (અભદાલાદ-મુફંઇ) 

 થાઈરેંર્ ઓન ફેર્શ્વભન્ર્ટન ટનૂાડભેન્ર્ટભા ંવોપ્રથભ BWF સુય 500 ર્ટાઇર્ટર જીતનાય બાયતીમ જર્ી – 

લચયાગ ચેન અને વાજવલક વાઈયાજ  

 રિકેર્ટભા ંએક દળકભા ંત્રણેમ પભેર્ટભા ં20,000 યન કયનાય પ્રથભ બાયતીમ રિકેર્ટય – શ્વલયાર્ટ કશરી  

 યજય પેર્યય વાભે વેર્ટ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ રે્ટશ્વનવ ખેરાર્ી- સશુ્વભત નાગર  

 તભાભ વયકાયી ળાાઓભા ંશાઈરે્ટક લગડખરં્ ધયાલતુ ંદેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ –કેય  

 બાયત વયકાયે નેળનર ભેરર્કર કશ્વભળનના પ્રથભ અધ્મક્ષ- સયેુળચદં્ર ળભાડ  

 બાયતન પ્રથભ ભલ્ટ્ર્ટી – ભર્ર રજજલ્્ર્ટક ાકડ  ધયાલતુ ંયાજ્મ – આવાભ  

 દેળનુ ંપ્રથભ હ્યભુન ્ેવ પરાઇર્ટ વેન્ર્ટય (HSFC)– ચલ્ટ્રાકયે ( કણાડર્ટક) 

 બાયતની પ્રથભ પ્રાઝભા ફેંકની ્થાના – રદલ્ટ્શીભા ં 

 શ્વલશ્વની પ્રથભ ઓનરાઇન B,Scરર્ગ્રી ઇન પ્રગ્રાશ્વભ ગ એન્ર્ ર્રે્ટા વામન્વ રન્ચ કયનાય બાયતની વં્ થા –

IIT, ભદ્રાવ  

 IPLનુ ંઆમજન વોપ્રથભ લખત બાયત ફશાય – દલક્ષણ આરિકા (૨૦૦૯) 

 બાયતની પ્રથભ શ્વવલ્ટ્ક રેનીંગ અને પ્રર્કળન વેન્ર્ટય – અરૂણાચરપ્રદેળ  

 બાયતની પ્રથભ ભફાઈર RT-PSR રેફ ળરૂ કયનાય ળશયે – ફેંગલરુૂ  

 જાશયે વેલા આમગની યીક્ષાભા ંરાન્વજેન્ર્વડને વાભેર કયનાય બાયતનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – આવાભ  

 બાયતના પ્રથભ યાઇપર કરાજ ‘ ળોમડ’નુ ંરકાડણ – શ્વતરૂલનતંયુભ  

 ગફય ગેવથી ફનતા CNG ન વોથી શરે ં – ફનાવ ર્યેી (ગજુયાત) 

 પામય લિગેર્ ડ્રન ધયાલનાયી દેળની પ્રથભ પામય લિગેર્ – અભદાલાદ  

 CAA શ્વલરુદ્ધ પ્ર્તાલ વાય કયનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – કેય  

 એમ્બબ્યરુન્વ ભારે્ટ યેર્ શ્વવગ્નરને ગ્રીન શ્વવગ્નરભા ં પેયલતી શ્વવ્ર્ટભન શ્વલશ્વન વલડપ્રથભ પ્રમગ કયનાય 

બાયતનુ ંયાજ્મ – ગજુયાત (અભદાલાદ)  
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 નેળનર રયક્રૂર્ટભેન્ર્ટ એજન્વી(NRA) દ્વાયા આમજજત CETના આધાયે નકયી આનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – 

ભધ્મપ્રદેળ  

 UK ઈલ્ન્ર્મા લફઝનેળ કાઉન્ન્વરયના પ્રથભ બાયતીમ CEO- જમતં કૃષ્ટ્ણા  

 બાયતનુ ંપ્રથભ ઇન્ર્ટયનેળનર શ્વલભેન રેર્ વેન્ર્ટય ધયાલતુ ંયાજ્મ – કેય  

 બાયતની પ્રથભ યાજ્મ ્તયની ઇ-રીક અદારતનુ ંઆમજન કયનાય યાજ્મ – છતીવગઢ  

 ઇન્ર્ટયનેળનર શકી પેર્યેળન (FIH) દ્વાયા પ્રેમય ઓપ ધ મય 2019 જાશયે થનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાર્ી 

– ભનપ્રીતશ્વવ શ  

 બાયતન વોપ્રથભ ર્ટામય ાકડ  – કરકાતા  

 દેળની પ્રથભ વોય ઉજાડ વચંાલરત શ્વભશ્વનએચય રેન ળરૂ કયનાય યાજ્મ – કેય  

 બાયતનુ ંપ્રથભ ચદંન કાષ્ટ્ર્ટ વગં્રશારમ – ભૈસયુ  

 દેળનુ ંપ્રથભ શ્વવ ગર યઝુ પ્રાલ્્ર્ટક મકુ્ત એયર્ટડ  – ઇલ્ન્દયા ગાધંી ઇન્ર્ટયનેળનર એયર્ટડ , રદલ્ટ્શી  

 વભાતંય યન-લે ધયાલતુ ંદેળનુ ંપ્રથભ એયર્ટડ  – કેમ્બેગલર્ા ઇન્ર્ટયનેળનર એયર્ટડ , ફેગલરુૂ  

 ‘FIR આ કે દ્વાય’ મજના ળરૂ કયનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – ભધ્મપ્રદેળ  

 બાયતની પ્રથભ ્લદેળી એલ્ન્ર્ટ- યેર્ીએળન શ્વભવાઇર - રુદ્રભ 

 બાયતની વોપ્રથભ અંર્યવી (દરયમાના ેર્ટાભા)ં ર્ટનર 2023ભા ંળરૂ થળે – મુફંઇ 

 ભાનલ અશ્વધકાય રયદ (હ્યભુન યાઇટ્વ કાઉન્ન્વર)ની વયંકુત યાષ્ટ્ર વરાશકાય વશ્વભશ્વતના પ્રથભ બાયતીમ 

ચેયવડન – અજમ ભલ્ટ્શત્રા  

 દેળનુ ંઇ-કેલફનેર્ટ રાગ ુકયનાય પ્રથભ યાજ્મ – રશભાચરપ્રદેળ (શ્વવભરા ખાતે) 

 લચ્યુડઅર કર્ટડની વફ્ર્ટલેય –ઇન- શાઉવ સશુ્વલધા આનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – ઉત્તયપ્રદેળ (23/4/2020) 

 દેળની પ્રથભ યેર યશુ્વનલશ્વવિર્ટી ળરૂ કયનાય – લર્દયા(ગજુયાત) 

 બાયતની પ્રથભ રર્જજર્ટર યશુ્વનલશ્વવિર્ટી ળરૂ કયનાય  – ભગંરાયુભ (શ્વતરૂલનતંયુભ,કેય) 

 અલ્ટ્રાલામરેર્ટ વેશ્વનર્ટાઈઝેળન ળરૂ કયનાયી બાયતની પ્રથભ ભેરવશ્વલિવ – રખનો ભેર  

 ઇન્ર્ટયનેળનર રે્ટફર રે્ટશ્વનવ પેર્યેળન લલ્ટ્ર્ડ કેર્રે્ટ  ચેરેન્જભાં  ગલ્ટ્ર્ જીતનાય બાયતીમ ખેરાર્ી – ામવ જૈન  

 દેળના પ્રથભ ચીપ ઓપ રર્પેન્વ ્ર્ટાપ (CDS) જનયર – લફશ્વન યાલત (2020) 

 બાયતભા ંપ્રથભ ૂ ુરકવાન િેરર્ર્ટ કાર્ડ રન્ચ કયનાય યાજ્મ – લબલાની, શરયમાણા (તા. 7/12/2019) 

 બાયતનુ ંપ્રથભ વોથી ભટંુ ફામરે્ટક્નરજી વભેંરન આમજક – નલી રદલ્ટ્શી (2019) 

 FSSAI (ફૂર્ વેફ્ર્ટી એન્ર્ ્ર્ટાન્ર્ન્્વ ઓથયીર્ટી ઓપ ઈલ્ન્ર્મા) દ્વાયા ‘ ઇર્ટ યાઇર્ટ ્રે્ટળન’ તયીકે પ્રભાલણત 

થનાય દેળનુ ંપ્રથભ યેરલે ્રે્ટળન – મુફંઇ વેન્રર ર્ટશ્વભિનવ  
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 ગ્રશણ દયશ્વભમાન ખલુ્ટ્લ ુયશતે ુ ંબાયતનુ ંએકભાત્ર શ્વળલભરંદય – ્તબેંશ્વય તીથડ (ગજુયાત) 

 દેળનુ ંત્રણ યાજધાનીઓ ધયાલતુ ંદેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ ફનળે- આંધ્રપ્રદેળ (અભયાલતી, શ્વલળાખાટ્ટનભ અને 

કુનુડર) 

 યાજ્મવબાભા ંવલડપ્રથભ લખત આરદલાવી બાાન પ્રમગ – વથંારી 

 યમર એયનરર્ટકર વવામર્ટીનુ ંભાનદ પેરશ્વળ ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ -  જી.વશ્વત યેડ્ડી  

 શ્વલશ્વન પ્રથભ 24 કરાક ચારત  વરાય થભડર ાલય પ્રાન્ર્ટ – આબ ુ(યાજ્થાન) 

 તાજેતયભા ંલિર્ટનના નાણાભતં્રી ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ – ઋશ્વ સનૂક  

 પાઇલ ્ર્ટાય શર્ટર ધયાલતુ ંબાયતનુ ંપ્રથભ યેલ્ટ્લે ્રે્ટળન – ગાધંીનગય  

 ઇન્ર્ટયનેળનર શકી પેર્યેળન (FIH)દ્વાયા પ્રેમય ઓપ ધ મય 2019 ર્ટાઇર્ટર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ - 

ભનશ્વપ્રતશ્વવ શ ( 13/2/2020) 

 યશુ્વનપાઇર્ લેરશકર યજી્રેળન કાર્ડ ( એકીકૃત લાશન નોંધણી કાર્ડ) ળરૂ કયનાય દેળનુ ં પ્રથભ યાજમ –

ભધ્મપ્રદેળ  

 યશુ્વનપાઇર્ ડ્રાઇશ્વલ ગ રાઇવન્વ ( એકીકૃત ડ્રાઇશ્વલ ગ રાઇવન્વ  ળરૂ કયનાય દેળનુ ં પ્રથભ યાજમ – 

ઉત્તયપ્રદેળ  

 બાયતીમ રયઝલડ ફેન્કના પ્રથભ ગલનડય – ઓવફાનડ ન્્ભથ  

 ભરશરા પામય પાઇર્ટવડની ર્ટીભ ધયાલનારંુ દેળનુ ં પ્રથભ એયર્ટડ  – કેમ્બેગલર્ા ઇન્ર્ટયનેળનર એયર્ટડ , 

ફેગલરુૂ  

 COVID-19 મકુત થનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજમ – ગલા  

 COVID-19ના ત્રણ જીનભ શ્વવકલન્વ ળધનાયી દેળની પ્રથભ રેફયેર્ટયી – ગજુયાત ફામરે્ટક્નરજી રયવચડ 

વેન્ર્ટય (GBRC) (ગાધંીનગય)  

 COVID-19ની ભશાભાયીભા ં દેળનુ ં પ્રથભ યેરલે ્રે્ટળન વેશ્વનર્ટાઇઝય ર્ટનર ધયાલનારંુ યેરલે ્રે્ટળન- 

કાલુયુ, અભદાલાદ યેરલે ્રે્ટળન  

 શરીવરુ્ભા ંએક્ષણ રપલ્ટ્ભ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ અલબનેતા – યણદી હરૂ્ા  

 વી- કકમ્બફય (દરયમાઈ કાકર્ી) નાભના દરયમાઈ પ્રાણીનુ ંશ્વલશ્વની પ્રથભ અભ્માયણ્મ – રક્ષદ્વી  

 દેળનુ ંપ્રથભ ઇન્ર્ટયનેળનર પાઇનાન્ન્વમર વશ્વલિવ વેન્ર્ટય (IFSC)ની ળરૂઆત- ગાધંીનગય(ગજુયાત) 

 રયચાર્ડ ર્રકન્વ એલર્ડ  પ્રાપ્ત કયનાય વલડપ્રથભ ફલરવરુ્ના ગીતકાય અને બાયતીમ  રેખક – જાલેદ 

અખ્તય 

 યભતગભતને ઉદ્યગન દયજ્જ આનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજમ – શ્વભઝયભ  
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 લલ્ટ્ર્ડ ભેયેથન ણૂડ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ – આરદવમ યાજ (ગરુૂગાલં) 

 બાયતનુ ંપ્રથભ વકંલરત રર્જજર્ટર પ્રેર્ટપભડ –SBIનુ ંYONO 

 દેળનુ ંપ્રથભ શશ્વથમાય વગં્રશારમ – ચાદંીયુ (ઓરર્ળા) 

 દેળનુ ંપ્રથભ ઈરેલ્ક્રક લ્હશકર ચાજજ િંગ ્રે્ટળન રન્ચ – નાગયુ (IOC દ્વાયા)(2018) 

 દેળનુ ંપ્રથભ ફર્ડ ICU ળરૂ કયનાય યાજ્મ – ગજુયાત (જાભનગય) 

 બાયતન વોથી ભર્ટ પરરર્ટ ગ વરાય ાલય પ્રાન્ર્ટ – લામનાર્ (કેય) 

 તાન રગ ધયાલનાય પ્રથભ બાયતીમ ળશયે – ફેંગાલરુૂ 

 દેળનુ ંપ્રથભ આરર્ટિરપશ્વળમર ઇન્રે્ટલરજેન્વ વેન્ર્ટય – મુફંઇ  

 100 ભી લનર્ ેભેચભા ંવદી કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાર્ી – શ્વળખય ધલન  

 ઓળન વેલન ચેરેન્જ ણૂડ કયનાય શ્વલશ્વન વોથી યલુાન અને પ્રથભ એશ્વળમન – યશન ભયે  

 EVMન ઉમગ વલડપ્રથભ બાયતીમ ચ ૂરં્ટણીભા ં– ૧૯૯૮   

 યેતીમા ્થયની ની શ્વલશ્વની વોથી રાફંી ગપુા બાયતભા ં– કેભયુી )ભેઘારમ – ( બાયત) 

 શ્વલશ્વન વોથી ભર્ટ વરાય પ્રાન્ર્ટની ્થાના – કણાડર્ટક (બાયત)  

 બાયતની પ્રથભ કરન આવાભી બેંવન જન્ભ – રશવાય (શરયમાણા) ( નાભ- વચ- ગોયલ) 

 બાયતનુ ંપ્રથભ જતં ુભારે્ટનુ ંમ્બયલુઝમભ – કઇમ્બફતયૂ, તાશ્વભરનાડંુ  

 એશ્વળમાની વોથી ભર્ટી જજલ્ટ્રા કર્ટડ  – લર્દયા  

 બાયતન થભ ઓપળય શ્વલન્ર્ પ્રજેકર્ટ – ખબંાતના અખાત (ગજુયાત) 

 બાયતનુ ંપ્રથભ ભજૂય ચલ મ્બયલુઝમભ ક્ા ંફનળે – અરાપ્ઝુા (કેય) 

 બાયતભા ંવયપ્રથભ IAS યીક્ષાની ળરૂઆત – ૧૯૫૦  

 બાયતન પ્રથભ ્ભાર્ટડ  અને ગ્રીન શાઇલે – કંુર્રી- ગાઝીમાફાદ- 5 ફલાર એક્વપે્રવ   (135 રક.ભી) 

 ઓર ઈલ્ન્ર્મા રપપા કામડકાયી  રયદના વભ્મ ફનનાયા પ્રથભ બાયતીમ –પ્રફૂર રે્ટર (૨૦૧૯) 

 ગ્રફર ર્ટીચય પ્રાઇઝ-2020 જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ શ્વળક્ષક - યણજીતશ્વવ શ રર્વરે (વરાયુ- ભશાયાષ્ટ્ર ) 

 ઇરેક્રીક ળક આતી ર્ટીઝય ગણ લવાલનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ - ગજુયાત (2021)  

 પમુડરા-2 યેવ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ – જેશાન દારૂલારા  

 દેળન 100% ઓગેશ્વનક ફનનાય પ્રથભ કેન્્ળાશ્વવત – રક્ષદ્વી  

 રકશ્વલ પ ભારે્ટ જૈશ્વલક પ્રભાણત્ર ભેલનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – અરૂણારચપ્રદેળ  

 દેળનુ ંપ્રથભ ગ્રીન ઓગેશ્વનક શ્વલરેજ  ખનભા ં(નાગારેંર્) 

 રર્જજર્ટર વશી કયેરી જભીન યેકર્ડની યવીદ આનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – ભશાયાષ્ટ્ર 
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 શ્વલશ્વની પ્રથભ CNG ર્ટશ્વભિનર ફદંય બાયતભા ં – બાલનગય (ગજુયાત) 

 વુૂ ુ ંલલ્ટ્ર્ડ ચેન્મ્બમનશ્વળભા ંગલ્ટ્ર્ ભેર્ર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ – પ્રશ્વલણકુભાય (2020) 

 દેળનુ ં100% LPG કનેક્ળન ધયાલનાય પ્રથભ યાજ્મ – રશભાચરપ્રદેળ  

 બાયતના વલડપ્રથભ કારર્િમરજજ્ર્ટ – ર્. એવ. દ્માલતી  

 યફરર્ટક વજૉયી સશુ્વલધા પ્રાપ્ત પ્રથભ વયકાયી શન્્ર્ટર - વપદયગજં (નલી રદલ્ટ્શી) 

 ઓનરાઈન પ્રેર્ટપભડ ્ભાર્ટડ  ર્ટડ  રન્ચ કયનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજમ – આંધ્રપ્રદેળ (2020) 

 લલ્ટ્ર્ડ યશુ્વનલશ્વવિર્ટી ગેમ્બવભા ં 100 ભીર્ટયભા ંગલ્ટ્ર્ ભેર્ર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ  - દૂશ્વતચદં 

 ઇન્ર્ટયનેળનર ઓગેનાઇઝેળન ર્લેરભેન્ર્ટ  એવશ્વવએળન )IODA)ના જનયર લાઇવ પે્રશ્વવર્ન્ર્ટવ પ્રથભ 

બાયતીમ-ર્. શ્વલનામા ળેટ્ટી  

 લલ્ટ્ર્ડ ફન્ક્વિંગ  ચેન્મ્બમળીભા ં શ્વવલ્ટ્લય ભેર્ર પ્રાપ્ત કયનાય એકભાત્ર બાયતીમ રુૂ ખેરાર્ી – અશ્વભત 

ઘંાર  

 ગેફયઝેફ પ્રાઇઝ -2021 જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ગલણતળાસ્ત્રી -  અતરુ રદલક્ષત(IIT, ગાધંીનગય) 

 બાયતન પ્રથભ વૈન્મ વચંાય ઉગ્રશ – રૂક્ષભલણ  

 બાયતની પ્રથભ રાન્વજેન્ર્ય યશુ્વનલશ્વવિર્ટી ્થાળે – પાઝીરનાગય બ્રકભા,ં (ઉત્તયાખરં્) 

 બાયતના પ્રથભ મખુ્મ ભારશતી કશ્વભળનય – લજાશત શફીબલુ્ટ્રા  

 બાયતના પ્રથભ ભરશરા મખુ્મ ભારશતી કશ્વભળનય – દીક વધં ુ 

 યાજ્મવબાના શ્વલયધ ક્ષના નેતા – રકશ્વત શ્વત્રાઠી  

 યાજમવબા પ્રથભ અધ્મક્ષ – શ્રી.લી.જી.ખેય  

 પ્રકાળન શરેા જ પ્રશ્વતફશં્વધત થનાય શ્વલશ્વનુ ંપ્રથભ ુ્ તક – 1857 : પ્રથભ ્લાતતં્ર્મ  વગં્રાભ (શ્વલનામક 

વાલયકય)  

 ઇંરર્મન નેલીની પ્રથભ ભેઈર્ ઇન ઈલ્ન્ર્મા વફભયીન – INS કરલયી 

 બાયતના વોપ્રથભ ગલનડય જનયર – રર્ડ શ્વલલરમભ ફેંરર્ટ ગ 

 ્લતતં્ર બાયતન વોપ્રથભ ગલનડય જનયર – રર્ડ ભાઉન્ર્ટફેર્ટન  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ કામદાચંની શ્વનભણ ૂકં - ઇ.વ. 1833ભા ંરર્ડ ભેકારેના અધ્મક્ષ ્થાને  

 બાયતન વોપ્રથભ લાઈવયૉમ – રર્ડ કેશ્વન ગ  

 VAT રાગ ુકયનાય બાયતનુ ંપ્રથભ યાજમ – શરયમાણા  

 બાયતભા ંVATન અભર – શરેી એશ્વપ્રર 2005  

 VAT રાગ ુકયનાય બાયતનુ ંઅંશ્વતભ યાજ્મ – ઉત્તયપ્રદેળ 
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 યાષ્ટ્રીમ અનસુલૂચત જાશ્વત (SC)આમગના વોપ્રથભ અધ્મક્ષ કણ શતા ? - સયુજ બાણ (2004) 

 યાષ્ટ્રીમ અનસુલૂચત જનજાશ્વત (ST)આમગના વોપ્રથભ અધ્મક્ષ કણ શતા ? - કંુલયશ્વવ શ (2004) 

 રરં્ન ન્્થત યમર વવામર્ટીના વદ્મ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞાશ્વનક – જગદીળચદં્ર ફઝ  

 બાયતના પ્રથભ મખુ્મ ભારશતી કશ્વભળનય – લજાશત શફીબલુ્ટ્રા  

 દેળ,આ ચંામતીયાજ ળરૂ કયનાય પ્રથભ યાજમ - યાજ્થાન  

 વં્ કૃતને યાજકીમ બાાન દયજ્જ આનાય પ્રથભ યાજમ - ઉત્તયાખરં્  

 મલૂ્ટ્મલશ્વધિત કાય (લેય)રાગ ુકયનાય પ્રથભ યાજમ – શરયમાણા 

 ણૂડ વાક્ષયતા પ્રાપ્ત કયનાય દેળની વોપ્રથભ યાજ્મ - કેય  

 પ્રાલ્્ર્ટક ફેગ ને પ્રશ્વતફશં્વધત કયનાય વોપ્રથભ યાજમા – રશભાચરપ્રદેળ  

 ભરશરા ફેન્ક ફનાલનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ – ભશાયાષ્ટ્ર  

 બાયતયવન ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાર્ી – વલચન તેંદુરકય  

 બાયતન વલડપ્રથભ વૈન્મ વચંાય ઉગ્રશ – રૂક્ષભલણ 

 બાયતન વલડપ્રથભ અણ ુયીક્ષણ – ૧૯૭૪  

 બાયતન વલડપ્રથભ અણ ુયીએક્ર્ટય – અપ્વયા  

 બાયતન વલડપ્રથભ ર્ટાલુા જજલ્ટ્ર – આવાભ  

 રે્ટ્ર્ટ રિકેર્ટભા ંફેલર્ી વદી કયનાય બાયતન પ્રથભ ફેટ્વભેન – રી ઉભયીગય  

 રકવબાના  પ્રથભ અનસુલૂચત જન જાશ્વતના રકવબાના અધ્મક્ષ - ી.એ. વગં્ભા 

 ચાલ ુકામડકા દયમ્બમાન અલવાન ાભનાય વોપ્રથભ રકવબાના અધ્મક્ષ-એભ.વી. ફારમગી 

 કલર ગ યુ્કાયની ળરૂઆત – 1952ભા ં  

 યાષ્ટ્રીમ રપલ્ટ્ભ યુ્કાયની ળરૂઆત – 1954ભા ં  

 અજુ ડન યુ્કાયની ળરૂઆત -1961ભા ં 

 દાદાવાશફે પાકે યુ્કાયની ળરૂઆત – 1969ભા ં  

 હમાવ યુ્કાયની ળરૂઆત – 1992ભા ં 

 ગાધંી ળાશં્વત યુ્કાયની ળરૂઆત – 1995ભા ં 

 રકવબાભા ંશાજય ન યશનેાય પ્રથભ પ્રધાનભતં્રી - ચોધયી ચયણશ્વવ શ  

 કામડકા ણૂડ થમા શરેા યાજીનામુ ંઆનાય પ્રથભ પ્રધાનભતં્રી – ભયાયજીબાઇ દેવાઇ  

 બાયતના પ્રથભ રકવબાના અધ્મક્ષ – અનતં ળમનભ આમગંય 

 રકવબાભા ંપ્રથભ કના શ્વલરુદ્ધ અશ્વલશ્વાવન પ્ર્તાલ મકૂનાય – જલાશયરાર નશરેૂ  
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 રકવબાભા ંઅશ્વલશ્વાવન પ્ર્તાલને કાયણે વોપ્રથભ યાજીનામુ ંઆનાય લર્ાપ્રધાન – ભયાયજીબાઇ દેવાઇ  

 બાયતીમ રકવબાભા ંવોથી ઓછા રદલવના શ્વલક્ષી નેતા - ી.લી. નયશ્વવ શયાલ  

 બાયતીમ શ્વલધાનવબાભા ંપ્રથભ ભરશરા અધ્મક્ષ – શ્રીભતી ળન્ન દેલી  

 લિરર્ટળ વવંદભા ંશોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ – દાદાબાઈ નલયજી  

 શ્વલશ્વન અને બાયતન વોપ્રથભ લખત થર્ડ અમ્બામય દ્વાયા આઉર્ટ થનાય રિકેર્ટય - વલચન તેંદુરકય  

 બાયતભા ંવલડપ્રથભ આઈએએવની યીક્ષા રેલાઈ  - 1950ભા ં

 પ્રથભ રક વેલા આમગની યચના – 26 ઓક્ર્ટફય 1926  

 બાયતની પ્રથભ રર્જજર્ટર યશુ્વનલશ્વવિર્ટી – રે્ટક્નશ્વવર્ટી , ભગંરભયુ, કેય) 

 દેળભા ંવોપ્રથભ યાષ્ટ્રશ્વત ળાવન રાગ ુથનાય યાજ્મ – જંાફ 

 બાયતનુ ંપ્રથભ જશાજ – INS કાલેયી  

 બાયતનુ ંપ્રથભ દરયમાઈ રલાદ કેન્દ્ર – ગાધંીનગય( ગજુયાત) 

 દેળનુ ંપ્રથભ રર્જજર્ટર ગાભ – આકદયા (ગજુયાત) 

 બાયતનુ ંએકભાત્ર પ્રાચીન ક્ષી ભરંદય – યામશ્વવ ગયૂા (રશ ભતનગય, ગજુયાત) 

 બાયતભા ંવોપ્રથભ નોકાદની ્થાના કયનાય – શ્વળલાજી ભશાયાજ  

 બાયતભા ંવોપ્રથભ તન ઉમગ કયનાય – ફાફય  

 બાયતનુ ંપ્રથભ શરેયરે્ટજ ગાભ – પ્રાગયુ (રશભાચરપ્રદેળ) 

 બાયતની પ્રથભ એન્જીશ્વનમયીંગ કરેજ – IIT, રૂયકેરા  

 બાયતની પ્રથભ વોય ઉજાડથી ચારતી ફર્ટ – આરદવમ  

 બાયતની પ્રથભ શ્વવયીમર – શભરગ (7 જુરાઇ 1984), દૂયદળડન ચેનર ય પ્રવારયત થઈ શતી.  

 રે્ટ્ર્ટ રિકેર્ટભા ંફેલર્ી વદી કયનાય બાયતીમ પ્રથભ ફેટ્વભેન – રી ઉભયીગય 

 શ્વભ. યશુ્વનલવડ તયીકે લખતાફ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ – ભન્તળ યૉમ  

 વોપ્રથભ બાયત યવન એલર્ડ ભેલનાય- વી. યાજગારચાયી   

 ્ક્લળ ભરેશ્વળમન ઓન ચેન્મ્બમનશ્વળ -2021નુ ંર્ટાઇર્ટર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ કણ છે ? - વોયલ 

ઘાર 

 બાયતની પ્રથભ ઇન્રે્ટલરન્જર્ટ રાન્વર્ટડ  શ્વવ્ર્ટભ ગાઝીમાફાદભા ંરન્ચ કયલાભા ંઆલી છે.  


