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બાયત દેળભાાં ભહશરાઓ દ્વાયા શ ાં સવદ્ધિ શાાંવર કયલાભાાં આલી છે, તેના ઉય નજય કયીને તેભની સ્થથસતભાાં 

આલેરા વતત હયલતતન ય નજય કયી ળકામ છે: 

 1879: જ્શોન ઈલરમટ હિન્ક લોટ ફેથ ને 1849ભાાં ફેથ ન ળાાની થથાના કયી, જે 1879ભાાં ફેથ ન કોરેજ તયીકે 
સલકવી, આભ તે બાયતની પ્રથભ ભહશરા કોરેજ ફની. 

 1883: ચાંદ્રમ ખી ફસ  અને કાદમ્ફસન ગાાંગ રી બાયત અને લિહટળ વામ્રાજ્મની પ્રથભ ભહશરા થનાતકો ફની. 
 1886: કાદમ્મ્ફની ગાાંગ રી અને આનાંદી ગોાર જોી સિભી ઔધ સલજ્ઞાનભાાં તાલરભ શાાંવર કયનાયા બાયતના 

પ્રથભ ભહશરા ફન્માાં. 
 1905: સ ઝેન આયડી ટાટા કાય ચરાલનાયા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ફન્મા.  
 1916: પ્રથભ ભહશરા સલશ્વસલદ્યારમ, એવએનડીટી (SNDT) ભહશરા સલશ્વસલદ્યારમ 2 જૂન 1916ના હદલવે વભાજ 

સ ધાયક ધોન્ડો કેળલ કલે દ્વાયા ભાત્ર ાાંચ સલદ્યાથીનીઓ વાથે થથાલાભાાં આવ્ ાં. 
 1917: એન્ની ફેવન્ટ બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવના પ્રથભ ભહશરા અધ્મક્ષ ફન્માાં. 
 1919: અજોડ વભાજ વેલાના ભાટે, ાંહડત યભાફાઈ લિહટળ યાજભાાં કૈવય-એ-હશન્દન ાં વન્ભાન ભેલનાયા પ્રથભ 

બાયતીમ ભહશરા ફન્માાં. 
 1925: વયોજજની નામડ  બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવના બાયતભાાં જન્ભેરા પ્રથભ ભહશરા અધ્મક્ષ ફન્માાં. 
 1927: અલખર બાયતીમ ભહશરા હયદની થથાના થઈ. 
 1944: અસવભા ચેટયજી બાયતના સલશ્વ સલદ્યારમભાાંથી ડૉક્ટયેટ ઓપ વાઈન્વની દ્દલી શાાંવર કયનાયા પ્રથભ ભહશરા 

ફન્માાં. 
 1947: 15 ઓગથટ 1947ના આઝાદી છી, વયોજજની નામડ  વા્ં  ક્ત પ્રાાંતોના યાજ્માર ફન્માાં અને આ પ્રહિમાભાાં 

બાયતના પ્રથભ ભહશરા યાજ્માર ણ ફન્માાં. 
 1951: ડકે્કન એયલેઝના પે્રભ ભાથ ય વમલવામી સલભાનચારક ફનનાયા પ્રથભ બાયતીમ ફન્માાં. 
 1953: સલજમારક્ષ્ભી ાંહડત વા્ં  ક્ત યાષ્ટ્ર ભશાવબાની પ્રથભ ભહશરા અધ્મક્ષ(અને પ્રથભ બાયતીમ) ફન્મા. 
 1959: અન્ના ચાંડી બાયતભાાં ઉચ્ચ ન્મામારમ (કેય શાઈકોટત )ના પ્રથભ ભહશરા ન્મામાધીળ ફન્મા.  
 1963: સચેૂતા હિરાની ઉત્તય પ્રદેળના મ ખ્મપ્રધાન ફન્માાં, બાયતના કોઈણ યાજ્મભાાં આ દ ધાયણ કયનાય 

પ્રથભ ભહશરા ફન્માાં. 
 1966: કેપ્ટન દ ગાત ફેનયજી દેળની સલભાન વેલા ઈન્ન્ડમન એયરાઈન્વના પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ાઈરટ ફન્મા. 
 1966: કભરાદેલી ચટ્ટોાધ્મામ વામ દાસમક નેતતૃ્લ ભાટે યોભન ભેગ્વેવે એલોડત જીત્મા. 
 1966: ઈન્ન્દયા ગાાંધી બાયતના પ્રથભ ભહશરા લડાપ્રધાન ફન્મા. 
 1970: કભરજીત વાંધ ૂએસળમન યભતોત્વલભાાં સ લણત દક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ફન્મા. 
 1972: હકયણ ફેદી બાયતીમ ોરીવ વેલાભાાં જોડાનાય પ્રથભ ભહશરા ફન્મા.  
 1979: ભધય ટેયેવાએ નોફર ળાાંસત  યથકાય જીત્મો, આભ કયનાય તેઓ બાયતના પ્રથભ ભહશરા નાગહયક ફન્મા. 
 1984: 23 ભે ના હદલવે, ફચેન્દ્રી ાર ભાઉન્ટ એલયેથટ ય ચડનાયા પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ફન્મા. 
 1989: જન્થટવ એભ. પાસતભા ફીલી બાયતની વલોચ્ચ અદારતના પ્રથભ ભહશરા ન્મામધીળ ફન્મા.  
 1997: કલ્ના ચાલરા અલકાળભાાં જનાય બાયતભાાં જન્ભેર પ્રથભ ભહશરા ફન્મા. 
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 1992: સપ્રમા જીંગન બાયતની વેનાભાાં જોડાનાય પ્રથભ ભહશરા ફન્મા (આગ જતા 6 ભાચત 1993ના તેઓ વેનાભાાં 
ઔચાહયક યીતે વાભેર થમા.)  

 1994: શહયતા કૌય દેઓર બાયતીમ લા્ દના પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ાઈરટ ફન્મા, જેને એકરાાં ઉડ્ડાણ બયી 
શતી. 

 2000: કણાતભ ભલ્રેશ્વયી ઓમ્લ્કભાાં દક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ફન્મા (2000ભાાં સવડનીભાાં ઉનાળુ 
ઓરસ્મ્ક લખતે કાાંથમદક ભેવમો શતો.) 

 2002: રક્ષ્ભી વશગેર બાયતભાાં યાષ્ટ્રસત દની ચ ૂાંટણી ભાટે ઊબા યશનેાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ફન્મા. 
 2004 :  સનતા અયોયા બાયતીમ વેનાના પ્રથભ ભહશરા ફન્મા, જે રેફ્ટનન્ટ જનયરના વલોચ્ચ શોદા સ ધી શોંચ્મા 

શોમ. 
 2007: પ્રસતબા ાહટર બાયતના પ્રથભ ભહશરા યાષ્ટ્રસત ફન્મા. 
 2009: ભીયા ક ભાય બાયતની વાંવદના નીચરા ગશૃ રોકવબાના પ્રથભ ભહશરા થીકય ફન્મા. 
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