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List of Chief Guests At Republic Day ( 26January ) 
 

ક્રમ ળવષ અતિતિ તળેવન ું નામ ષોદ્દો દે 

૧ ૧૯૫૦ સ કાનો ઇન્ડોનેતયા પ્રમ ખ 

૨ ૧૯૫૫ મલક ગ ાફ મષમદ ાકકસ્િાન ગળનષર જનર 
૩ ૧૯૬૧ રાણી એીઝાફેિ ઇંગ્ેન્ડ  
૪ ૧૯૬૫ રાણા અબ્દ  ષમીદ ાકકસ્િાન કૃતવ મુંત્રી 
૫ ૧૯૬૮ એેક કકશીગન રતયા  
૬ ૧૯૭૪ તશકરમાળો ફુંડારનાયક શ્રીુંકા  
૭ ૧૯૭૬ જેક લિરાક ફ્ાુંશ પ્રમ ખ 
૮ ૧૯૭૮ ડૉ.ેકિક કષેરી આયેન્ડ પ્રમ ખ 
૯ ૧૯૭૯ માલ્કમ ફે્ર ઓસ્ટેલયા પ્રમ ખ 
૧૦ ૧૯૮૦ તળલ્ેરી ગીસ્કાડષ ફ્ાુંશ પ્રમ ખ 
૧૧ ૧૯૮૫ રાઉ અલ્પોન્શીન આજને્ટીના પ્રમ ખ 
૧૨ ૧૯૮૬ એન્રશે ગ્રીશ પ્રધાનમુંત્રી 
૧૩ ૧૯૮૭ એન  ગાલિિયા ેરૂ પ્રમ ખ 
૧૪ ૧૯૮૮ જે. જયળધષન શ્રીુંકા રાષ્ટ્િતિ 
૧૫ ૧૯૯૨ મારીઓ શોંરેશ ોર્ ષગ રાષ્ટ્િતિ 
૧૬ ૧૯૯૩ જ્ષોન મેજર ઇંગ્ેન્ડ પ્રધાનમુંત્રી 
૧૭ ૧૯૯૪ ષાુંગ િાુંગ ટાુંગ તશિંગાપ ર પ્રધાનમુંત્રી 
૧૮ ૧૯૯૫ નેલ્શન મુંડેા દલિણ આકફ્કા પ્રમ ખ 
૧૯ ૧૯૯૬ ડૉ.પેનાાંડો ષનેરીક્ ું કાડોશો બ્રાઝી પ્રમ ખ 
૨૦ ૧૯૯૭ ફાસ્ડીયો  ાુંડ ે તત્રતનદાદ અને 

ટોફાગો 
પ્રધાનમુંત્રી 

૨૧ ૧૯૯૮ જેક્ શ લિરાક ફ્ાુંશ પ્રમ ખ 
૨૨ ૧૯૯૯ કકિંગ લફરેન્ર લફર લફક્રમ ાષ દેળ નેાલ પ્રમ ખ 
૨૩ ૨૦૦૦ ઓલ શેગ ન ઓફશુંજો નાઈજીકરયા પ્રમ ખ 
૨૪ ૨૦૦૧ અબ્દેાઝીઝ ફોઉંન્ટેફ્લકા અલ્ગેરીયા પ્રમ ખ 
૨૫ ૨૦૦૨ કાસ્શમ ઉકટમ મૌરીટીઉશ પ્રમ ખ 
૨૬ ૨૦૦૩ મષુંમદ ખાિમી ઈરાન પ્રમ ખ 
૨૭ ૨૦૦૪ લ ઇઝ લ્નાશીઓ લ ા દ તશલ્ળા બ્રાઝી પ્રમ ખ 
૨૮ ૨૦૦૫ કકિંગ જીગ્મે શીન્ગ્યે ળાુંગચકૂ ભિૂાન રાજા 
૨૯ ૨૦૦૬ કકિંગ અબ્દ લ્ા લફન અબ્દ ાઝીઝ  અ  શૌદ શાઉદી અરેલફયા  
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૩૦ ૨૦૦૭ વ્ાદીમીર પ તિન રતયા પ્રમ ખ 
૩૧ ૨૦૦૮ તનકોશ શારકોઝી ફ્ાુંશ પ્રમ ખ 
૩૨ ૨૦૦૯ ન સ ષલ્િાન નઝરફયેળ કઝાષનીસ્િાન પ્રમ ખ 
૩૨ ૨૦૧૦ લ મય ુંગ ફાક કરફ્બ્ક ઓપ 

કોકરયા 
પ્રમ ખ 

૩૩ ૨૦૧૧ સ તશો મોષમમદ લફન ઝાયેદ  અબ ધાફી  રાજક માર  
૩૪ ૨૦૧૨ લિિંગલ ક તનળાત્રા   િાઈેન્ડ   ળડાપ્રધાન   
૩૫ ૨૦૧૩ જજગ્મે ખેશર નાગમેય ળાગચકૂ  ભિૂાન  રાજા  
૩૬ ૨૦૧૪ તન જો એફે  જાાન  ળડાપ્રધાન  
૩૭ ૨૦૧૫ ફરાક ઓફામા અમેકરકા પ્રમ ખ 
૩૮ ૨૦૧૬ ફ્ાન્કોતશયો ષોાુંદે  ફ્ાુંશ  રાષ્ટ્િપ્રમ ખ  
૩૯ ૨૦૧૭  ેખ મોષમમદ લફન ઝાયેદ  અબ ધાફી  રાજક માર  
૪૦ ૨૦૧૮  આતયાન દેોના ૧૦ દેોના પ્રતિતનતધમુંડલ  

 
 

જનર પ્રાય િ 

આંગ શાન સ ૂ 
સ લ્િાન ષશનઅી ફોલ્લ્કયા  

હનૂ  શેન  
જોકો તળડોડો 
ી તશયન લ ૂુંગ 

નજીફ રજાક 

ઙ્ગુંયેન શ યાન ફુક 

િોંગોન તશશૌીિ 

કિગોડિેૂટષ 

 
 
 

િાઇેન્ડ 

મયાનમાર 

બ્ર નેષ 

કુંફોકડયા 
ઇન્ડોનેતયા 
તશિંગાપ ર  
મેતયા 
તળયેિનામ 

ાઓશ  
કપલાઈન્શ 

 
 
 

પ્રધાનમુંત્રી 
નેિા 

રાજક માર  
ળડાપ્રધાન 

રાષ્ટ્િતિ 

પ્રધાનમુંત્રી 
પ્રધાનમુંત્રી 
પ્રધાનમુંત્રી 
પ્રધાનમુંત્રી 
રાષ્ટ્િતિ 

૪૧ ૨૦૧૯  તશકર રામપોશા શા.આકફ્કા રાષ્ટ્િતિ 
 
 


