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વલવપ્રથભ ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ આયશક  બાયતીમ ભહશરા ફચેન્દ્ન્િાર (1984) 
વલવપ્રથભઈગ્રીવ ચેનર તયી જનાય બાયતીમ ભહશરા આયતી સવિંશા (1959) 
વલવપ્રથભ ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ ફીજી લાય વય કયનાય  વતં માદલ (1993) 
વલવપ્રથભ એન્ટાકટીકા ય શોંચનાય બાયતીમ ભહશરા ભેશય યવૂા (1977) 
વલવપ્રથભ  ઉત્તય ધ્રલુ ય શોંચનાય બાયતીમ ભહશરા  પ્રીસત વેનગપુ્તા (1993) 
વલવપ્રથભ  નોકા દ્વાયા વંણૂવ સલશ્વની હયકયભા ંકયનાય  ઉજજલલ્રા ાહટર (1988) 
વલવપ્રથભ  અંતહયક્ષભા ંજનાય બાયતીમ ભહશરા  સશુ્રી કલ્ના ચાલરા  

આમજન ચંના વોપ્રથભ ભહશરા અધ્મક્ષ  ઇન્દ્ન્દયા ગાધંી  
પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા એથરીટ  હશભાદાવ  
વલવપ્રથભ યાષ્ટ્રસત ફનનાય બાયતીમ ભહશરા પ્રસતબા ાહટર (2007) 
વલવપ્રથભ કેન્િ વયકાયભાં પ્રધાન બાયતીમ ભહશરા યાજકુભાયી અમતૃકોય (1952) 
વલવપ્રથભ કોંગે્રવ પ્રમખુ ફનનાય બાયતીમ ભહશરા ડ. એની ફેવન્ટ (1917) 
વલવપ્રથભ યા્માર ફનનાય બાયતીમ ભહશરા વયજજની નામડુ (1947) 
યા્મ વયકાયભા ંપ્રધાન (ઉત્તયપ્રદેળ) શ્રીભતી સલજમારક્ષ્ભી હંડત (1937) 
વલવપ્રથભ  લડાપ્રધાન ફનનાય બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી ઇન્દ્ન્દયા ગાંધી (1972) 
વલવપ્રથભ મખુ્મભતં્રી ફનનાય બાયતીમ ભહશરા શ્રીભસત સચૂચતા કૃરાની(1963, 

ઉત્તયપ્રદેળ) 
વલવપ્રથભ દચરત મખુ્મભતં્રી ફનનાય બાયતીમ ભહશરા સશુ્રી ભામાલતી (ઉત્તયપ્રદેળ) 
વલવપ્રથભ વાવંદ ફનનાય બાયતીમ ભહશરા સશુ્રી યાધાફાઈ સબુ્રહ્મણ્મ (1938) 
વલવપ્રથભ સલયધક્ષના નેતા ફનનાય બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી વસનમા ગાધંી  

રકવબાભા ંઅધ્મક્ષ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  શ્રીભતી ભીયા કુભાય  
યેરલે પ્રધાન ફનનાય બાયતીમ ભહશરા ભભતા ફેનયજી  

યેરલે ફડવની વભ્મ ફનનાય બાયતીમ ભહશરા સલજમારક્ષ્ભી સલજમનાથન  
યેરલે ડ્રાઈલય ફનનાય બાયતીમ ભહશરા સયેુખા માદલ  
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યેર ચારક ફનનાય બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી સયેુખા બોંવરે  

યેરલે ભાસ્તય ફનનાય બાયતીમ ભહશરા હયન્કુસવિંશા યમ (1994) 
કોંગે્રવના ંપ્રથભ ભહશરા અધ્મક્ષ  એની ફેવન્ટ (1917) 
ધાયાવભ્મ ફનનાય બાયતીમ ભહશરા મતુરુક્ષ્ભી યેડ્ડી (આંધ્રપ્રદેળ) 
યા્મવબાના ઉાધ્મક્ષ ફનનાય બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી લામરેટ આલ્લા  

બાયતના કઈણ યા્મની સલધાનવબાની સ્ીકય  શ્રીભતી ળન્નદેલી  

ભેમય ફનનાય બાયતીમ ભહશરા સશુ્રી તાયા ચેહયમન (1957, ચેન્નઈ) 
મખુ્મ વચચલ ફનનાય બાયતીમ ભહશરા સનભવરા બચૂ  

યા્મવબાભા ંસનભામેર ફનનાય બાયતીમ ભહશરા નયચગવ દત્ત  

યાષ્ટ્રસત દ ભાટે ઉભેદલાયી કયનાય બાયતીમ ભહશરા કેપ્ટન રક્ષ્ભી વશગર (2002) 
દેળના પ્રથભ ભહશરા સલયધક્ષના નેતા ફનનાય બાયતીમ ભહશરા વસનમા ગાંધી  
આંતયયાષ્ટ્રીમ હિકેટભાં 100 સલકેટ રેનાય બાયતીમ ભહશરા ડામના એદુરજી  

બાયતીમ ભહશરા હિકેટ ટીભની પ્રથભ કેપ્ટન ફનનાય બાયતીમ ભહશરા સશુ્રી ળાતંા યંગાસ્લાભી  

ફ્રેંચ ઓન ફેડસભન્ટન સલજેતા બાયતીમ ભહશરા અવણા ટ (1994) 
કાય ચરાલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  સઝેુન આયડી ટાટા (1905) 
સિભી ઔધ સલજ્ઞાનભા ંતારીભ શાંવર કયનાય પ્રથભ ભહશરા  કાદમ્ફની ગાગંરુી અને આનદંી ગાર 

જળી  
સ્રક એક્વચેન્જની ફનનાય બાયતીમ ભહશરા ઓભાના અબ્રાશભ  

બાયતની પ્રથભ ભહશરા ળાવક બાયતીમ ભહશરા યઝીમા સરુતાન(1236) 
બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કગે્રવ ક્ષના વલવપ્રથભ અધ્મક્ષ વયજજની નામડૂ (1925) 
ભહશરા યધુ્ધભા ંરડનાય  યાણી રક્ષ્ભીફાઈ (1857) 
રશ્કયી અસધકાયી પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા નીરા કોસળક હંડત  

સ્ટંટકલીનપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા નાહદમા (1945) 
સુય  વવનાચરટી એલડવ ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા આળા ાયેખ (1998) 
મસુ્સ્રભ યા્મકતાવ પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા યઝીમા ફેગભ 

નફર યુસ્કાય (ળાસંતન)પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ભધય ટેયેવા (1979) 
જ્ઞાનીઠ એલડવ સલજેતા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા આળાણૂાવ દેલી (1977) 
વાહશત્મ અકાદભી એલડવ સલજેતા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા અમતૃા સપ્રતભ (1956) 
બકૂય પ્રાઇઝ સલજેતા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા અરંધતી યમ (1997) 
નભવન ફયરગ એલડવ સલજેતા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ડ. અમતૃા ટેર  
ઓસ્કય એલડવ સલજેતા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા સશુ્રી બાણુ ંઅથૈમા  
બાયત યત્ન એલડવ પ્રાપ્ત કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા રતા ભગેંળકય  
એસળમન ગેમ્વભા ંગલ્ડ ભેડર જીતનાયી પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  યાશી વયનફત (2018- શહૂટિંગ) 
ઓચરસ્મ્ક યભતત્વલભા ંચિંક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા કણવભ ભલ્રેશ્વયી  
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ઓચરસ્મ્ક યભતત્વલભા ંબાગ રેલાલાી પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ભેયી રીરાય (1952) 
લલ્ડવ એથ્રેહટક ચેસ્મ્મનભાં પ્રથભ ચિંક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા અંજુ ફફી જમર્જ  
આંતયયાષ્ટ્રીમ ફૂટફરભા ંશરેીક ગર કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા મરાદંા હડસઝૂા  
ઓચરસ્મ્ક દડભા ંપાઈનરભા ંશોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ી.ટી.ઉા (1984) 
અળકચિ પ્રાપ્ત કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ગ્રહયમા ફેયી (ભયણત્તય)  
એસળમાડવભા ંસલુણવચિંક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા કભરજીત સવિંધ ૂ(1970, 400ભી.દડ) 
અજુ વન એલડવ સલજેતા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા એન. રમ્વડેભ (શકી 1961) 
દાદાવાશફે પાકે એલડવ પ્રાપ્ત કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા દેસલકાયાની  
રેસનન ળાસંત એલડવ સલજેતા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા અરણા આવપઅરી  
ભયણત્તય અળકચિ પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા કભરેળકુભાયી (1997)  
સલશ્વ ગજુયી એલડવ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  આળા ાયેખ (1990) 
ભહશરા ડક્ટય  અવીભા ચેટયજી (1944)(સિભ ફગંા) 
પ્રથભ ભહશરા સ્નાતક  કાદંફીની ફઝ અને ચન્્મખુી ફઝ   
બાયતીમ એયરાઇન્વ ામરટ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા કેપ્ટન દુબાવ ફેનયજી (1966) 
બાયતીમ લાયવેુનાના સલભાનની ામરટ  શહયતા દેઓર (1994) 
વ્માાયી ામરટ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી પે્રભ ભાથયુ  
સલદેળ પ્રલકતા ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા સનરભા યાલ  
યાષ્ટ્રીમ ચલ દયસભમાન પ્રથભ ળશીદ  કુભાયી લચરમમ્ભા 
ન્મામાધીળ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી અન્ના ચેંડી (1938) 
યનુની ભશાવબાના પ્રમખુ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી સલજમારક્ષ્ભી હંડત (1953) 
યાજદૂત ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી સલજમારક્ષ્ભી હંડત(વસલમત 

વઘં,1947) 
પે્રવ પટગ્રાપય ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શભાઈ વ્માયાલારા  

લૈજ્ઞાસનક  શ્રીભતી વસલતા યાની  

વઘં રકવેલા આમગના અધ્મક્ષ  શ્રીભતી યજ સભચરમન ફેથ્થુ ં(1992) 
ભેજજસ્રેટ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી આજાના કુજ્મમ્ભા 
વેળન જજ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી અન્ના ચેંડી 
લડી અદારતના મખુ્મ ન્મામાધીળ   રીરા ળેઠ (હશભાચરપ્રદેળ) 
વલોચ્મ અદારતભાં ન્મામાધીળ  કુ. ભીયા વાહશફ પાસતભા ફીફી (1989) 
વેનાસધકાયી ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા સશુાસવની દાવગપુ્તા 
આમજનચંની અધ્મક્ષ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ઇન્દ્ન્દયા ગાધંી  

આઈ.એ.એવ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા અન્ના ્મર્જ  

કુરસત ફનનાયપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી શંવાફેન ભશતેા 
(એભ.એવ.યસુન.લડદયા) 

એન્ન્જનીમયફનનાયપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી એ. રચરતા  
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ચીપ એન્ન્જનીમય ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી ી.કે.તે્રસવમા 
ડી.એવ.ી. ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા હકયણ ફેદી(1972) 
દેળની પ્રથભ ભહશરા એહડળનર વચરસવટય  ઇન્દ્ન્દયા જમસવિંશ  

ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા એવ. સલજમારક્ષ્ભી  

હપલ્ભ નાસમકા ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા કભરાફાઈ ગખરે (1913, ભહશાસયુ 
ભશની) 

અંગે્રજી રેચખકા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા તર દત્ત  

ઉન્માવકાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા શ્રીભતી સ્લણવકુભાયી દેલી  
સભવ લલ્ડવ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા યીતા પાયીમા (1966) 
સભવ યસુનલવવ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા સશુ્રી સસુ્સ્ભતા વેન (1994) 
વયંકુત યાષ્ટ્રવઘંના વગંીત વભાયશભા ંબાગીદાયી કયલાલાી  એભ.એવ. સબુ્બરુક્ષ્ભી (1966) 
બાયતીમ હપલ્ભના વગંીતકાય ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા જદનફાઈ (1935, તરાળ-એ-શન) 
ફવ ડ્રાઈલય  લવથંકુભાયી (1992) 
કૈવય- એ- હશન્દનુ ંવન્ભાન ભેલનાય  યભાફાઈ હંડત (1919) 
બાયતીમ વેનાભા ંજડાનાય પ્રથભ ભહશરા  સપ્રમા જીંગન(1992) 
બાયતના પ્રથભ એરચી ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા સભવ વી.ફી.મથુમ્ભા  

પ્રથભ ભહશરા રીવ કસભશ્નય ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા રસતકા વયન, મુફંઇ  

એસળમન ગેમ્વભા ંભહશરા સવિંગલ્વ ક્લાટવય પાઈનરભા ંબ્રન્ઝ ભેડર જીતનાય 
પ્રથભ બાયતીમ  ભહશરા  

ી.લી.સવિંધ ૂ(2018) 

એસળમન ગેમ્વભા ંકુસ્તીભાં ગલ્ડ ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ફની. 
 

સલનેળ પગટ (2018) 

બાયતના યા્મવબાભા ંવલવપ્રથભ ભહશરા વચચલ  ફી.એવ.યભાદેલી  

એયપવવભાં વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ાઇરટ  નલેહદતા ફેસવન  

પ્રથભ હપલ્ભ અચબનેત્રી મખુ્મભતં્રી ફનનાય  સશુ્રી જમરચરતા (1991, તાસભરનાડંુ) 
યા્મવબાની પ્રથભ ભહશરા ડેપ્યટુી ચેયભેન  લામરેટ આલ્લા   

બાયતના વલવપ્રથભ ભહશરા સલદેળ વચચલ  ચહકરા ઐમય (સવજિભ-૨૦૦૧) 
બાયતભાં વલવપ્રથભ ભહશરા સલે સલદ્યારમના સ્થાક  ડી.કે.કલે 

વઘં રકવેલા આમગના અધ્મક્ષ તયીકે વલવપ્રથભ ભહશરા  શ્રીભતી યજ સભચરમન ફેથ્થુ ં(1992) 
બાયતની વલવપ્રથભ ભહશરા હપલ્ભ સનભાવતા  પાસતભા ફીફી ( બરુબરુ એ હયસ્તાન) 
આંતય વવંદીમ વઘંની પ્રથભ બાયતીમ  ભહશરા અધ્મક્ષ  શ્રીભતી નઝભા શપે્તલુ્રાશ  

ભાઈિવફ્ટના ઉચ્ચ અસધકાયદે સનભણ ૂકં ાભનાય વલવપ્રથભ ભહશરા  નીરભ ધલન  

બાયતીમ હયઝલવ ફેન્કના વલવપ્રથભ ડેપ્યટુી ગલનવય ભહશરા  કે.જી.ઉદે્દળી  

કે.કે.ચફયરા પાઉન્ડેળન દ્વાયા વ્માવ વન્ભાન ભેલનાય વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  ચચત્રા મદુુગરે  

બાયતની વલવપ્રથભ યા્મ ભશાસનદેળક (ડીજીી) ફનનાય ભહશરા  કંચન ચોધયી બટ્ટાચામવ  

બાયતની વલવપ્રથભ ભહશરા બોસતકળાસ્ત્રી સલજ્ઞાની  ડ. સલદ્યા કઠેકય  
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ચેવ ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય ટાઇટર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  બાગ્મશ્રી વાશ ે 

બાયતીમ વેનાભા ંવાભેર થનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  સપ્રમા ઝીગ્નાન (1992) 
બાયતની વલવપ્રથભ એય ભાળવર ફનનાય બાયતીમ ભહશરા  દ્માલતી ફધંાધ્મામ  

એક જલાન તયીકે પ્રાદેસળક વેનાભા ંવાભેર થનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  ળાસંત હટગ્ગા 
અંતયીક્ષમાનનુ ંવચંારન કયનાય વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  સસુનતા સલચરમમ્વ  

બાયતના વલવપ્રથભ ભહશરા સળક્ષક  વાસલત્રીફાઈ ફૂરે  

કભનલેલ્થ ગેમ્વભા ંજજમ્નેસ્ટીકભા ંકાસ્મચિંક ભેલનાય વલવપ્રથભ બાયતીમ 
ભહશરા  

હદળા કયભાકય (2014) 

કભનલેલ્થ ગેમ્વભા ંસ્ક્લળભા ંવલવપ્રથભ ‘ સલભેન્વ ડબ્લ્વ’ભા ંસલુણવચિંક 
ભેલનાય બાયતીમ ભહશરાઓ  

હદીકા ાચરકાય અને જળના 
ચીનીપ્ા(2014) 

લનડે હિકેટભા ંવતત 10ભી લાય રક્ષ્મન ીછ કયતા ં50થી લધ ુયન કયનાય 
પ્રથભ ભહશરા બાયતીમ ખેરાડી  

સ્મસૃત ભધંાતા (2021) 

લીવ મદુ્દાન કામવિભ વોપ્રથભ આનાય ભહશરા  શ્રીભતી ઇન્દ્ન્દયા ગાંધી  

દેળના રશ્કયભા ંપ્રથભ ભહશરા રેપન્ટ ન્ટ કનવર અસધકાયી ફનનાય બાયતીમ 
ભહશરા  

નીરા હંડત (સયુત) 

ભહશરા લલ્ડવકભા ંવદી કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ખેરાડી  સતરસ કાસભની  

એક અઠલાહડમાભા ંફે લખત ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ વય કયનાય સલશ્વની અને બાયતની 
પ્રથભ લવતાયશક  

અંશ ુજાભળેના (2017) 
(અરણાચરપ્રદેળ) 

ઓચરસ્મ્ક સવલ્લય ચિંક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ી.લી.સવિંધ ૂ 

ઓચરસ્મ્કભાં કુસ્તીભા ંચિંક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા વાક્ષી ભચરક  

ઓસ્રેરીમા પ્રલાવનની પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય  હયણીતા ચયા (2017) 
ભાઉન્ટ ભાનવલ્ર ય વપતાલૂવક આયશણ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  અણાવ કુભાય (ઉત્તયપ્રદેળ) 
વાહશત્મ અકાદભી એલડવ ભેલનાય પ્રથભ ભહશરા વાહશત્મકાય  અમતૃા સપ્રતભ  

સ્ટીર ઈન્ડસ્રીભા ંઆગેલાન ઉદ્યગસત આએસળમાના વોથી લધ ુધનલાન 
બાયતીમ ભહશરા  

વાસલત્રી જજિંદાર  

ઇવયના વોપ્રથભ ભહશરા ડામયેકટય ફનેર સલજ્ઞાની  ગીતા લધવન  

75ભા ગણતતં્ર હદલવે યેડભા ંપાઇટય પ્રેન ઉડાડનાય પ્રથભ ભહશરા પાઇટય  બાલના કાતં  

શ્રી હકરીભાજંાય લવત વય કયનાય એસળમાની વોથી નાની લમની અને સલશ્વની 
ફીજી વોથી નાની ભહશરા  

ઋજત્લકા(આંધ્રપ્રદેળ, નલ લવની) 

ઓચરસ્મ્કભાં ફેડસભન્ટનભા ંચિંક પ્રાપ્ત કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  વામના નેશલાર  

અજુ વન એલડવ ભેલનાય પ્રથભ ટેસનવ ભહશરા ખેરાડી  સનરભા ંભાકંડ  

લન ડે હિકેટ ટીભભા ં10 શજાય યન યૂા કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા હિકેટય  સભતારી યાજ (દ.આહફ્રકા- ભાચવ-2021) 
રાઇટ સ્ર્ૌવવ એયિાફ્ટ (LSA) દ્વાયા એટરાન્ટીક ાય કયનાયી સલશ્વની પ્રથભ 
બાયતીમ ભહશરા  

આયશી હંડત (2019) 

દેળની પ્રથભ ભહશરા નાણાભતં્રી સનભવરા વીતાયભન (2019)  
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ICC ભેચ યેપયી ેનરભા ંવાભેર થનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  જી.એવ.રક્ષ્ભી (2019) 
IAFની પ્રથભ ભહશરા ઓયેળન પાઇટય ામરટ  બાલના કાતં 

યમર વવામટીભા ંવાભેર થનાય વલવપ્રથભ ભહશરા  ડ. ગગનદી કાગં (2019) 
ભકાલ ુલવત ય વપતાલૂવક આયશણ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  સપ્રમકંા ભહશતે (ઉત્તયપ્રદેળ)  

મુફંઇ સ્ટક એક્વચેન્જના પ્રથભ સ્લતતં્ર ભહશરા ડામયેકટય  એભ. જમશ્રી વ્માવ  

ઓસ્રેચરમન રેડીઝ PGA રુ્ય (LPGA)જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ગલ્પ ખેરાડી  લાણી કયૂ  

બાયતીમ લાય ુવેનાના (IAF)પ્રથભ ભહશરા ફ્રાઇટ એન્ન્જસનમય  હશના જમસ્લાર  

ચચલ્ડ્રન મ્યઝુીક કેટેગયીભા ંગે્રભી એલડવ ભાટે નસભનેટ થનાય એકભાત્ર બાયતીમ 
ભહશરા  

પાલ્ગનુી ળાશ (2019) 

તેજવ રડાકુ સલભાનભા ંઉડાન બયનાયી પાઇટય જેટની વોથી નાની લમની પ્રથભ 
ભહશરા ક-પાઇટય  

ી.લી.સવિંધ ૂ(૨૦૧૯) 

15 જાન્યઆુયી વેના હદલવ યેડભા ંપ્રથભલાય ભહશરા ઓહપવયે ઇંહડમન આભી 
વસલિવ (ASC) વૈન્મનુ ંનેતતૃ્લ કયનાય (2019) 

બાલના કસ્તયુી (2019) 

ઇન્ટયનેળનર ભનેટયી પંડ (IMF)ના પ્રથભ ભહશરા મખુ્મ અથવળાસ્ત્રી  ગીતા ગીનાથ (કણાવટક) 
દચક્ષણ ધ્રલુની મવુાપયી કયનાય પ્રથભ ભહશરા (IPS) ઓહપવય  અવણાકુભાય (2019) 
ફસ્ક્વિંગની યભતભા ંપ્રથભ ગલ્ડ ભેડર જીતનાય બાયતીમ ભહશરા  ભશમ્ભદ  અરી કભાયની  

રયીમવ લલ્ડવ સ્ર્ૌવવ એલડૌવવ ભાટે ભનીનેટ થનાયી પ્રથભ બાયતીમ  સલનેળ પગટ (કુસ્તીફાજ)(2019) 
ફધંાયણ વબા યચલાની ભાગં વલવપ્રથભ કયનાય  ફા ગગંાધય સતરક (1895) 
BWF લલ્ડવ રુ્ય પાઇનર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી  ી.લી.સવિંધ ૂ(2018) 
ITTFબે્રકથ્ર ુટેફર ટેસનવ સ્ટાય એલડવ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી  ભચણકા ફત્રા (2018) 
ભહશરા હિકેટભા ંT20 આંતયયાષ્ટ્રીમ હિકેટભા ંવલવપ્રથભ વદી કયનાય બાયતીમ 
ભહશરા ખેરાડી  

શયભનપ્રીત કોય (2019) 

અભેહયકન શાઉવભા ંપ્રથભ દચક્ષણ એસળમન અને પ્રથભ બાયતીમ અભેહયકન 
ભહશરા  

સુનરા જમાર  

ઇન્ટયનેળનર કટવ  ઓપ જન્દ્સ્ટવ ખાતે ઇન્ટન ળી પ્રગ્રાભ પ્રાપ્ત કયનાય 
બાયતીમ કન્મા  

ઈળા કાન્ત  

ગ્રફર ઇલેન્ટભાં 100 ભીટય દડભા ંગલ્ડભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  દૂતીચદં (2019) (લલ્ડવ યસુનલસવિમાડ) 
ફ્રેંચ વન્ભાન પ્રાપ્ત કયનાય બાયતીમ ભહશરા ળેપ  સપ્રમભ ચેટયજી  

દેળની પ્રથભ DGP ફનનાય બાયતીમ ભહશરા  કંચન ચોધયી બટ્ટાચામવ (2004) 
ઇન્દ્ન્ડમન નેળનર વામન્વ એકેડભી (INSA)ભા ંવલવપ્રથભ ભહશરા અધ્મક્ષ  ચહંિભા ળાશા (2020) 
પેડયેળન ઇન્ટયનેળનર ભટવય સ્ર્ૌવવભા ંલલ્ડવ ટાઇટર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ  ઐશ્વમાવ સલવા (2019) 
સલદેળ દૂતાલાવભા ંસનયસુ્ક્ત થનાય દેળના પ્રથભ ભહશરા વૈન્મ યાજદ્વાયી  અંજચરસવિંઘ (યસળમા) 
ICCના સ્ટેટ એવસળએળનની પ્રથભ ભહશરા પ્રમખુ  રા ગરુનાથ (તાસભરનાડંુ) 
ચફર એન્ડ ભેચરન્ડા ગેટ્વ પાઉડેળન દ્વાયા ચેન્જભેંટ એલડવ જીતનાય પ્રથભ 
બાયતીમ  

ામર જાંગીડ (યાજસ્થાન) 
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ટહકમ ઓચરસ્મ્ક 2020ભા ંક્લચરપાઇ થનાય પ્રથભ બાયતીમ કુસ્તીફાજ ભહશરા  સલનેળ પગટ  

નોકાથી વભગ્ર સલશ્વની વપય કયનાય વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  ઉજલરા ાટીર  

વર ફ્રાઈટ યપભવ કયનાયી બાયતની વલવપ્રથભ ભહશરા શહયતા કોર દેઓર  ( ૧૯૪૪ભા)ં 
બાયતીમ હિકેટભા ંિણાચામવ એલડવ ભેલનાય વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા સનુીતા ળભાવ 
બાયતની પ્રથભ આહદલાવી ભહશરા યાજમાર  િોદીમમુએૂ(ઝાયખડં તા. 18/5/2015)  

વોપ્રથભ બાયતીમ ચ ૂટંણીચંના મખુ્મ ભહશરા અસધકાયી  લી .એવ.યભા દેલી 
બાયતભાં વોપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ભેજીસ્રેટ ફનનાય  ઓભના કંુજ્મપ્ા 
બાયતીમ સ્ટેમ્ વોપ્રથભ કમા ભહશરાન ફન્મ  ભીયાફાઈ 

વોપ્રથભ એડલકેટ ફનનાય બાયતીમ ભહશરા  યેગીના ગશુા 
વોપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા હિકેટય ૧૦૦ સલકેટ ભેલનાય  ડામના એદરજી 

પ્રાણીસભત્ર એલડવ જીતનાય બાયતીમ ભહશરા  ભેનકા ગાંધી 
નેળનર ડેયી ડેલરભેન્ટ ફડવના ભહશરા ચેયવવન અમતૃા ટેર  
અચખર બાયતીમ વાહશત્મ વભેંરનભા ંપ્રમખુ ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  કુસભુાલતી દેળાડેં 
વોપ્રથભ એભ.ફી.ફી.એવ. કયનાય બાયતીમ ભહશરા  કાદંફીની ગાગંરુી 
ઓરસ્મ્ક ભાટે વોપ્રથભ કની વદંગી થનાય બાયતીમ ભહશરા ી.ટી.ઉા 
યુાણન અભ્માવ કયનાય પ્રથભ મસુ્સ્રભ  અરફરની 
ફ્રાવંથી બાયત આલેર યાપેર યદુ્ધ સલભાન ઉડાલનાય પ્રથભ ભહશરા પાઇટય 
ાઇરટ  

સળલાંગીસવિંશ  

ICC ઇન્ટયનેળનર ેનર ઓપ ધ ભેચ યેપયીભા ંવલવ પ્રથભ ભહશરા યેપયી  ગહંડકટા વલવ રક્ષ્ભી (જી.એવ.રક્ષ્ભી) 
(આંધ્રપ્રદેળ) (2019) 

સલભેન્વ લલ્ડવ યેસડ ચેસ્મ્મનસળ જીતનાય બાયતની પ્રથભ ભહશરા ચેવ ખેરાડી  કનેરુ શમ્ી (2019) 
દચક્ષણ અભેહયકાના વલોચ્મ ભાઉન્ટ એકાંકાગઆુ વય કયનાયી સલશ્વની વોથી નાની 
લમની કન્મા 
 

કામ્મા કાસતિકેમ (12 લવની)( મુફંઇ) 
તા. 9/2/2020ના યજ  

ભહશરા પામય પાઇટવવની ટીભ ધયાલનારંુ દેળનુ ંપ્રથભ એયટવ    કેમ્ેગલડા ઇન્ટયનેળનર એયટવ , 
ફેગલરુ 

બાયતીમ તટ યક્ષક દ (ઇંહડમન કસ્ટ ગાડવ)ભા ં DIG તયીકે ફઢતી ાભનાય 
પ્રથભ ભહશરા  

નૂયુ કુરશે્રષ્ટ્ઠ  

બાયતના પ્રથભ ભહશરા લકીર  કનેચરમા વયાફજી 
બાયતીમ નોકાદની પ્રથભ ભહશરા ામરટ  શબુાગંી સ્લર (2018) 
લલ્ડવ લેઇટ ચરપહટિંગ ચેસ્મ્મનભા ંગલ્ડ ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  કણવભ ભલ્રેશ્વયી (૧૯૯૪) 
લલ્ડવ ેયા સ્સ્લસભિંગ ચેસ્મ્મનસળભા ંગલ્ડ જીતનાય પ્રથભ ભહશરા  કંચન  ફારા (૨૦૧૭) 
૧૦૦૦ હકભી BRM 74.5કરાકભા ંણૂવ કયનાય પ્રથભ હપભેર યેન્ડેન્મય  ખળુારી યુહશત (ગજુયાત) 
રકવબાના પ્રથભ ભહશરા ભશાવચચલ સ્નેશરના શ્રીલાસ્તલ (૨૦૧૮) 
વ્મસ્ક્તગત જજમ્નેન્દ્સ્ટક્વ લલ્ડવક જીતનાયી પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ખેરાડી  અરણા બટુ્ટા યેડ્ડી (બ્રન્ઝ ભેડર- 2018) 
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ICCફડવના પ્રથભ સ્લામત્ત ભહશરા હડયેક્ટય  ઇન્િા નચૂી (જૂન-૨૦૧૮) 
બાયતીમ લાયદુની પ્રથભ પાઇટય જેટ ઉડાડનાય પ્રથભ ભહશરા  અલની ચતલેુદી (૨૦૧૮) 
ITBP(ઇન્ડ-સતફેટીમન ફડવય રીવ)ના પ્રથભ ભહશરા કમ્ફેટ ઓહપવય  પ્રકસૃત (ઉત્તયાખડં) (૨૦૧૮) 
એન્ટાકવ હટકાભા ં એક લવથી લધ ુ વભમ વાય કયનાયી પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા 
લૈજ્ઞાસનક  

ભગંરા ભચણ (૪૦૩ હદલવ)(૨૦૧૬) 

ઓરસ્મ્ક ગેમ્વભા ંFencer તયીકે ક્લચરપામ થનાયી શરેી બાયતીમ એન્થ્રટ બલાની દેલી (તાસભરનાડુ) 
બ્રડિાન્દ્સ્ટિંગ કન્ટેન્ટ કમ્પ્રેઇન્ટ્વ કાઉસ્ન્વર (BCCC)ના પ્રથભ ભહશરા ચેયવવન  ગીતા સભત્તર (2021) 
ઇન્ટયનેળનર ઓચરસ્મ્ક કસભટીભા ંપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  નીતા અંફાણી (2016)  
અળક ચિ ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  સનયજા બણત (1987) 
અંતયીક્ષભા ંવોથી લધ ુહદલવ યશનેાય વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  સનુીતા સલચરમમ્વ 
સભવ એસળમા ેસવહપક  ચખતાફ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  ઝીન્નત અભાન  
સભવ અથવ ચખતાફ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  સનકર પાયીમા  
મખુ્મ ભાહશતી કસભશ્નય તયીકે પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  હદક વધં ૂ
ાહકસ્તાનન વલોચ્મ યુસ્કાય ‘ સનળાન-એ- ઇન્વાસનમત’ જીતનાય પ્રથભ  
બાયતીમ ભહશરા  

સનયજા સભશ્રા  

સલશ્વની પ્રથભ ભહશરા જેને ઇન્ટય ારાવભેંટયી યસૂનમન (IPU)ભા ંઆજીલન અધ્મક્ષ 
ફનનાય  

નઝભા શપે્તલુ્રા 

સલદેળભા ંબાયતન ધ્લજ કયકાલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  ભેડભ કાભા  
વભય યથૂ ઓચરસ્મ્કભા ંજૂડ સ્ધાવભા ંવલવ પ્રથભ સવલ્લય ભેડર જીતનાય  તફાફાદેલી થગંજભે (૨૦૧૮) 
વભય યથૂ ઓચરસ્મ્કભા ં સલભેન્વ શહૂટિંગ ૧૦,ભી એય સસ્ટરભા ં ગલ્ડ ભેડર 
જીતનાય બાયતીમ ભહશરા  

ભન ુબાકય (૨૦૧૮) 

જાસભમા સભચરમા ઇસ્રાસભમા યસુનલસવિટીના પ્રથભ ભહશરા લાઇવ ચાન્વેરય  પ્ર. નજભા અખ્તય (૨૦૧૯)  
હયમ ેયાચરસ્મ્કવભા ં ગા પેંકભા ં સવલ્લય ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ 
એથરીટ ભહશરા   

દીા ભચરક (૨૦૧૬)  

કભનલેલ્થ ગેમ્વ (૨૦૧૪) અને એસળમન ગેમ્વ (૨૦૧૮)ભા ંગલ્ડ ભેડર જીતનાય 
પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  

સલનેળ પગટ (શહયમાણા) 

યુીએવવી અધ્મક્ષ ફનનાય પ્રથભ ભહશરા  યજ સભચરમન ફેથ્ય ૂ
વશુુ ંલલ્ડવ ચેસ્મ્મનસળભા ંગલ્ડ ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  જૂા કાડીમાન (2017) 
સલદેળી સભળન ય ઇંહડમન આભીના પ્રથભ ભહશરા જજ એડ્લકેટ જનયર  રે. કનવર જમસત ળભાવ (2020) 
સભસ્ટય યસુનલવવ -2019 ચખતાફ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  ચચતે્રળ નટવન (10 કી.ગ્રાભ કેટેગયીભા)ં 
ન્યમૂકવભાં ભેરચરમન મ્યચુઝમભ ઓપ આટવ  (MET)ના પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા 
રસ્ટી  

નીતા અંફાણી  

લલ્ડવ એથ્રેહટક્વ ચેસ્મ્મળીભા ંચિંક પ્રાપ્ત કયનાય એકભાત્ર બાયતીમ ભહશરા  અંજુફફી જમર્જ  
અભેયીકાભા ંપેડયર કમ્યસુનકેળન કસભળન(FCC)ના પ્રથભ ભહશરા ચીપ ટેકનરજી 
ઓહપવય  

ડ. ભસનકા ઘ  



 

ASHWIN DIVEKAR   Mobile No. 9426504646 Page 9 

 

બાયતનાં પ્રથભ મખુ્મ ભાહશતી કસભળનય ભહશરા  લજાશત શફીબલુ્રા  
ઇન્દ્ન્ડમન એયરાઇન્વના વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ામરટ  કેપ્ટન દુગાવ ફેનયજી (1966) 
બાયતની હયઝલવ ફેન્કના વયપ્રથભ ડેપ્યટુી ગલનવય ભહશરા  કે.જી.ઉદે્દળી  
બાયતના વલવપ્રથભ  ભહશરા બોસતકળાસ્ત્રી  ડૉ. સલદ્યા કડેકય  
ભાઈિવપટના ઉચ્ચ અસધકાયીદે સનભણ ૂકં ાભનાય વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  નીરભાધલન  
એયપવવભાં વલવપ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ામરટ  નલેહદતા ફવીન 
કભસળિમર ામરટ તયીકે પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા  પે્રભભાથયુ (1951- ડેિન એયલેઝ) 
 


