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૧૮મો વાર્ષિક ટ્રાન્સમીડિયા ગજુરાતી સ્ક્રીન એન્િ સ્ક્ટેજ એવોર્ડ્સ – ૨૦૧૮ 

વીજેતા લીસ્ક્ટ - ૨૦૧૮ 

રમ. ગજુરાત નાટક એવાિ્ - ૨૦૧૮ 
૧ શે્રષ્ઠ લેખક - ગજુરાત નાટક 

ગિરીશ સોલકંી 
(એક આત્મા શદુ્ધ- િૌતમ બદુ્ધ) 

૨ બાળ કલાકાર - ગજુરાત નાટક 
ડરષભ ઠાકોર 

(પત્ની મારી પરમેશ્વર ને હું  પત્ની નો દાસ) 
૩ શે્રષ્ઠ સહ-અગભનેત્રી - ગજુરાત નાટક 

ખ્યાતી દલાલ (ગલગખતિં લાવણ્યા) 
૪ શે્રષ્ઠ સહ અગભનેતા - ગજુરાત નાટક 

અર્નશ કચ્છી 
(ભાભ ુરીટાયિ થાય છે) 

૫ શે્રષ્ઠ અગભનેત્રી - ગજુરાત નાટક 
સાત્વી ચોક્સી 

(ગલગખતિં લાવણ્યા) 
૬ શે્રષ્ઠ અગભનેતા - ગજુરાત નાટક 

સાિર િોડહલ 
(એક આત્મા શદુ્ધ- િૌતમ બદુ્ધ) 

૭ શે્રષ્ઠ ડદગ્દશ્ક - ગજુરાત નાટક 
ગિરીશ સોલકંી 

(એક આત્મા શદુ્ધ- િૌતમ બદુ્ધ) 
૮ શે્રષ્ઠ નાટક - ગજુરાત નાટક 

એક આત્મા શદુ્ધ- િૌતમ બદુ્ધ 
(આડટિઝ્મ થીયેટર, સરુત) 
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રમ. મુબંઈ નાટક એવાિ્ - ૨૦૧૮ 
૦૯ શે્રષ્ઠ લેખક - મુબંઈ નાટક 

ર્મહીર ભતુા 
(ધમો રક્ષર્ત) 

૧૦ શે્રષ્ઠ હાસ્ક્ય કલાકાર - મુબંઈ નાટક 
ર્નમેષ શાહ 

(એક ચતરુ નાર ભારે હોર્શયાર) 
૧૧ શે્રષ્ઠ સહ-અગભનેત્રી - મુબંઈ નાટક 

ધ્રમૂા મહતેા 
(ઓવી) 

૧૨ શે્રષ્ઠ સહ અગભનેતા - મુબંઈ નાટક 
તષુાર ઇશ્વર 
(શાર્તર) 

૧૩ શે્રષ્ઠ અગભનેત્રી - મુબંઈ નાટક 
અમી ર્ત્રવેદી 
(ધમો રક્ષર્ત) 

૧૪ શે્રષ્ઠ અગભનેતા - મુબંઈ નાટક 
ટીકુ તલસાણીયા  

(શાર્તર) 
૧૫ શે્રષ્ઠ ડદગ્દશ્ક - મુબંઈ નાટક 

ર્નમેષ ડદલીપરાય 
(ધમો રક્ષર્ત) 

૧૬ શે્રષ્ઠ મુબંઈ નાટક 
ધમો રક્ષર્ત  

(અવની પ્રોિકશન-અમી ર્ત્રવેદી વોરા, ર્નમેષ ડદલીપરાય) 
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રમ. ટીવી સીરીયલ એવાિ્ - ૨૦૧૮ 
૧૭ શે્રષ્ઠ લેખક - ટીવી સીરીયલ 

ઇકબાલ મનુ્શી 
(લક્ષ્મી સદૈવ મિંલમ) 

૧૮ શે્રષ્ઠ સહાયક અગભનેત્રી - ટીવી સીરીયલ 
નાડદયા ડહમાની 

(સાવજ – એક પે્રમ િર્જના) 
૧૯ શે્રષ્ઠ સહાયક અગભનેતા - ટીવી સીરીયલ 

રાહુલ અંતાણી 
(લક્ષ્મી સદૈવ મિંલમ) 

૨૦ શે્રષ્ઠ અગભનેત્રી - ટીવી સીરીયલ 
ખ્યાતી વાઘેલા 

(દીકરી વહાલ નો દડરયો) 
૨૧ શે્રષ્ઠ અગભનેતા - ટીવી સીરીયલ 

સન્ની પચંોલી 
(સાવજ – એક પે્રમ િર્જના) 

૨૨ શે્રષ્ઠ ડદગ્દશ્ક - ટીવી સીરીયલ 
દીપક બાવસ્ક્કર 

(દીકરી વહાલ નો દડરયો) 
૨૩ શે્રષ્ઠ ટીવી સીરીઅલ  

લક્ષ્મી સદૈવ મિંલમ 
(ઓશીન એન્ટરટાઈનમેન્ટ – મુબંઈ) 
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રમ. ર્વશેષ એવોર્ડ્સ -૨૦૧૮ 
૨૪ ટ્રાન્સમીડિયા સ્ક્પેશીયલ એવોિ્ 

િીતા રબારી (િાયકા) 
૨૫  ટ્રાન્સમીડિયા સ્ક્પેશીયલ એવોિ્ 

ડકશોર ઝાટડકયા (સામાજજક કાય્કર) 
૨૬ હમે ુિઢવી એવોિ્ 

કરસન સાિઠીયા 
(લોક િાયક) 

૨૭ મહશે-નરેશ ર્વશેષ એવોર્ડ્સ 
સગચન સઘંવી - જીિર સરૈયા 
(િાયક - સિંીત ડદગ્દશ્ક) 

૨૮ િોર્વિંદભાઈ પટેલ મહારથી એવોિ્ 
શ્રી ઈન્રકુમાર અને શ્રી અશોક ઠાકરીયા 

(બોલીવિુ ડદગ્દશ્ક - પ્રોિયશુર - અભીનેતા) 
૨૯ ધીરૂભાઈ અંબાણી મેમોરીઅલ એવોિ્ 

રુઝાન ખભંાતા 
(ઉદ્યોિપર્ત અને સામાજજક કાય્કર) 

૩૦ મનોહર કાનનુ્િો જૈન રત્ન એવોિ્ 
જયતંીલાલ ભીમરાજ જૈન 

(ઉદ્યોિપર્ત અને સામાજજક કાય્કર) 
૩૧ લાઈફ ટાઈમ એચીવમેન્ટ - ફીમેલ 

િોપી દેસાઈ 
(અગભનેત્રી - ડદગ્દશ્ક - પ્રોિયશુર) 

૩૨ લાઈફ ટાઈમ એચીવમેન્ટ - મેલ 
હોમી વાડિયા 

(અગભનેતા - ડદગ્દશ્ક) 
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રમ. ગજુરાતી ડફલ્મ - ૨૦૧૮ 
૩૩ શે્રષ્ઠ લેખક - ગજુરાતી ડફલ્મ 

રાહુલ ભોલે, ર્વનીત કનોજજયા, ચેતન ધનાની 
( રેવા ) 

૩૪ શે્રષ્ઠ છબીકલા - ગજુરાતી ડફલ્મ 
ટી. િીરીધરન 
( લાબંો રસ્ક્તો ) 

૩૫ શે્રષ્ઠ સકંલન - ગજુરાતી ડફલ્મ 
દીપક વીરકુિ, ર્વલાસ રાનિ,ે તષુાર પારેખ 

( નટ સમ્રાટ ) 
૩૬ શે્રષ્ઠ કલા ડદગ્દશ્ક - ગજુરાતી ડફલ્મ 

ભોિીલાલ પરમાર 
( એક રાધા એક મીરા ં) 

૩૭ શે્રષ્ઠ નતૃ્ય ર્નદેશક - ગજુરાતી ડફલ્મ 
અર્શ્વન માસ્ક્ટર - માધવ ડકશન 

એક રાધા એક મીરા ં
૩૮ શે્રષ્ઠ િીત લેખક - ગજુરાતી ડફલ્મ 

ર્નરેન ભટ્ટ  
( શરતો લાગ ુ) 

૩૯ શે્રષ્ઠ સિંીતકાર - ગજુરાતી ડફલ્મ 
પાથ્ ઠક્કર 

( શરતો લાગ ુ) 
૪૦ શે્રષ્ઠ િાર્યકા - ગજુરાતી ડફલ્મ 

જસ્ક્લીન રોયલ 
( શરતો લાગ ુ) 

૪૧ શે્રષ્ઠ િાયક - ગજુરાતી ડફલ્મ 
જીિરદાન િઢવી - ગજુરાતી ડફલ્મ ( ધાકિ ) 
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૪૨ શે્રષ્ઠ બાળ કલાકાર - ગજુરાતી ડફલ્મ 
રીશ ચૌહાણ 

( બેક બેન્ચર ) 
૪૩ શે્રષ્ઠ ખલનાયક - ગજુરાતી ડફલ્મ 

ડફરોઝ ઈરાની 
( િૌ રક્ષક ) 

૪૪ શે્રષ્ઠ હાસ્ક્ય કલાકાર - ગજુરાતી ડફલ્મ 
જય ઉપાધ્યાય  

( પાઘિી ) 
૪૫ શે્રષ્ઠ સહ-અગભનેત્રી - ગજુરાતી ડફલ્મ 

પ્રતીક્ષા લોનકર 
( ઓક્સીજન ) 

૪૬ શે્રષ્ઠ સહ અગભનેતા - ગજુરાતી ડફલ્મ 
ઓમ ભટ્ટ 

( બેક બેન્ચર ) 
૪૭ પ્રથમ ગજુરાતી ડફલ્મ શે્રષ્ઠ અગભનેત્રી - ગજુરાતી ડફલ્મ 

શ્રીનુ ંપરીખ 
( લાબંો રસ્ક્તો ) 

૪૮ પ્રથમ ગજુરાતી ડફલ્મ શે્રષ્ઠ અગભનેતા - ગજુરાતી ડફલ્મ 
ચેતન ધનાની 

( રેવા ) 
૪૯ શે્રષ્ઠ  અગભનેત્રી - ગજુરાતી ડફલ્મ 

સજુાતા મહતેા 
( ગચત્કાર ) 

૫૦ શે્રષ્ઠ અગભનેતા - ગજુરાતી ડફલ્મ 
અંશલુ ર્ત્રવેદી 
( ઓક્સીજન ) 
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૫૧ શે્રષ્ઠ ડદગ્દશ્ક - ગજુરાતી ડફલ્મ 
રાહુલ ભોલે, ર્વનીત કનોજજયા 

( રેવા ) 
૫૨  શે્રષ્ઠ ડફલ્મ ડરડટક - ર્નણા્યક પસદંિી 

બેક બેન્ચર 
( પપ્ુલ ર્વિંગ્સ પ્રોિક્શન ) 

૫૩ રેિ એફ. એમ. લીસનસ્ ચોઇસ શે્રષ્ઠ પ્રોયલુર ગજુરાતી ડફલ્મ 
 શરતો લાગ ુ

( સપુરડહટ એન્ટર ટાઈનમેન્ટ, યડુકત વોરા ) 
૫૪ શે્રષ્ઠ ગજુરાતી ડફલ્મ 

રેવા 
( બે્રઈન બોક્ષ સ્ક્ટુિીઓ, પરેશ વોરા ) 

 


