
૧૯મો વાિષ�ક ટ્રાન્સમી�ડયા �જુરાતી સ્ક્ર�ન એન્ડ સ્ટ�જ એવો�્ર્સ – ૨૦૧૯ 

વી�તા લીસ્ટ - ૨૦૧૯ 

ક્રમ. �જુરાત નાટક એવાડર્ - ૨૦૧૯ 

૧ શે્રષ્ઠ લેખક - �જુરાત નાટક 

�રશીત ઝવેર�  

(િનિમત કમ બેક �નુ) 

૨ બાળ કલાકાર - �જુરાત નાટક 

હ�મ દ�સાઈ  

(િનિમત કમ બેક �નુ) 

૩ શે્રષ્ઠ સહ-અ�ભનેત્રી - �જુરાત નાટક 

દ�વાગંી ભટ્ટ જોશી 

(એકલા ચાલો ર�) 

૪ શે્રષ્ઠ સહ અ�ભનેતા - �જુરાત નાટક 

મે�ુલ વૈષ્ણવ 

(તમારા ભાઈ �લ �ુ ફટાક) 

૫ શે્રષ્ઠ અ�ભનેત્રી - �જુરાત નાટક 

�વૂ� ભટ્ટ  

(�ભુ મગંલ સાવધાન) 

૬ શે્રષ્ઠ અ�ભનેતા - �જુરાત નાટક 

સ�લલ ઉપાધ્યાય 

(અદાલત ૨૪ x ૭) 

૭ શે્રષ્ઠ �દગ્દશર્ક - �જુરાત નાટક 

વૈભવ દ�સાઈ 

(�ળુરાજ મેન્શન) 

૮ �ચત્રલેખા શે્રષ્ઠ નાટક - �જુરાત 

�ળુરાજ મેન્શન 

(ફોરમ આટર્સ એન્ડ પ્રોડક્શન) 
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ક્રમ. ટ�વી સીર�યલ એવાડર્ - ૨૦૧૯ 

૯ શે્રષ્ઠ લેખક - ટ�વી સીર�યલ 

વષાર્ અડાલ� - હષાર્ જગદ�શ 

(અ�ભલાષા એક અ�સ્તત્વ ની) 

૧૦ શે્રષ્ઠ સહાયક અ�ભનેત્રી - ટ�વી સીર�યલ 

ના�દયા �હમાની 

(સાવજ – એક પે્રમ ગ�ના) 

૧૧ શે્રષ્ઠ સહાયક અ�ભનેતા - ટ�વી સીર�યલ 

�હતેશ દવે 

(દ�કર� વ્હાલ નો દ�રયો) 

૧૨ શે્રષ્ઠ અ�ભનેત્રી - ટ�વી સીર�યલ 

મહ�ક ભટ્ટ 

(સાવજ - એક પે્રમ ગ�ના) 

૧૩ શે્રષ્ઠ અ�ભનેતા - ટ�વી સીર�યલ 

�હતેન �ુમાર 

(અ�ભલાષા એક અ�સ્તત્વ ની) 

૧૪ શે્રષ્ઠ �દગ્દશર્ક - ટ�વી સીર�યલ 

ધાિમ�ક હ���ુુમાર 

(મહ�ક - મોટા ઘરની વ�)ુ 

૧૫ શે્રષ્ઠ ટ�વી સીર�અલ  

અ�ભલાષા એક અ�સ્તત્વ ની 

(એ.ઇસ.પી. પ્રોડક્શન) 
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ક્રમ. �ુબંઈ નાટક એવાડર્ - ૨૦૧૯ 

૧૬ શે્રષ્ઠ લેખક - �ુબંઈ નાટક 

િવનોદ સરવૈયા 

(તમે ઘ�ુ ં�વો) 

૧૭ શે્રષ્ઠ સહ-અ�ભનેત્રી - �ુબંઈ નાટક 

પલ્લવી પાઠક 

(ચકરડ� ભમરડ�) 

૧૮ શે્રષ્ઠ સહ અ�ભનેતા - �ુબંઈ નાટક 

રા�ન્દ્ર �ટુાલા 

(ચકરડ� ભમરડ�) 

૧૯ શે્રષ્ઠ અ�ભનેત્રી - �ુબંઈ નાટક 

અમી િત્રવેદ� 

(�ણતા ં- અ�ણતા)ં 

૨૦ શે્રષ્ઠ અ�ભનેતા - �ુબંઈ નાટક 

�લનેશ ફણસે 

(�મુ્મસ) 

૨૧ શે્રષ્ઠ �દગ્દશર્ક - �ુબંઈ નાટક 

કમલેશ મોતા 

(�મુ્મસ) 

૨૨ �ચત્રલેખા શે્રષ્ઠ નાટક - �ુબંઈ 

�મુ્મસ 

(માવ�લ આટર્  - મયકં મહ�તા) 
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ક્રમ. િવશેષ એવો�્ર્સ -૨૦૧૯ 

૨૩ ટ્રાન્સમી�ડયા સ્પેશીયલ એવોડર્ 

�જુરાતી �ફલ્મ 'હ�લ્લારો' 

(સારથી પ્રોડક્શન) 

૨૪ ટ્રાન્સમી�ડયા સ્પેશીયલ એવોડર્ 

નાટક - 'સફરજન' 

(અમરદ�પ પ્રોડક્શન) 

૨૫ ટ્રાન્સમી�ડયા સ્પેશીયલ એવોડર્ 

નાટક - 'ભારત ભાગ્ય િવધાતા' 

(શ્રીમદ રાજચદં્ર િમશન, ધરમ�રુ) 

૨૬ શ્રી મહ�શ-નર�શ િવશેષ એવો�્ર્સ 

ક�દાર - ભાગર્વ 

(સગંીત �દગ્દશર્ક) 

૨૭ હ�� ુગઢવી એવોડર્ 

શ્રી પ્ર�લ્લ દવે 

(લોક ગાયક) 

૨૮ સ્વ. ગોિવ�દભાઈ પટ�લ મહારથી એવોડર્ 

શ્રી આનદં પ�ંડત 

(બોલી�ડુ િનમાર્તા) 

૨૯ ધી�ભાઈ �બાણી મેમોર�યલ એવોડર્ 

શ્રી પ્રવીણ�ુમાર શાિંતલાલ ગોસ�લયા 

(એમ.ડ�., ધી ગોસ�લયા �પુ) 

૩૦ સ્વ. મનોહર કા�નુ્ગો �ન રત્ન એવોડર્ 

શ્રી કમલ�ુમાર સચેતી 

(પ્ર�ખુ, �ન સામા�જક �ૂથ �તરરાષ્ટ્ર�ય ફ�ડર�શન, �ુબંઇ) 

૩૧ લાઈફ ટાઈમ એચીવમેન્ટ-ફ�મેલ 

શ્રીમતી િમનળ પટ�લ 

૩૨ લાઈફ ટાઈમ એચીવમેન્ટ-મેલ 

શ્રી �ફરોઝ ઈરાની 
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ક્રમ. �જુરાતી �ફલ્મ - ૨૦૧૯ 

૩૩ શે્રષ્ઠ લેખક - �જુરાતી �ફલ્મ 

ડૉ. િવક્રમ પચંાલ - શૌનક વ્યાસ 

(ટ�ચર ઓફ ધી યર) 

૩૪ શે્રષ્ઠ છબીકલા - �જુરાતી �ફલ્મ 

િવશાલ સગંવાઈ - રા� ફડતર� 

(�જુરાત ઈલેવન) 

૩૫ શે્રષ્ઠ સકંલન - �જુરાતી �ફલ્મ 

પકંજ સપકાલે 

(�જુરાત ઈલેવન) 

૩૬ શે્રષ્ઠ �તૃ્ય િનદ�શક - �જુરાતી �ફલ્મ 

�ૃણાલ સોની 

(૨૪ ક�ર�ટ િપ�ળ) 

૩૭ શે્રષ્ઠ કલા �દગ્દશર્ક - �જુરાતી �ફલ્મ 

જય િશહોર 

(મોન્�ુ ની બી�) 

૩૮ શે્રષ્ઠ ગીત લેખક - �જુરાતી �ફલ્મ 

�દલીપ દવે 

(મોન્�ુ ની બી�) 

૩૯ શે્રષ્ઠ સગંીતકાર - �જુરાતી �ફલ્મ 

મે�ુલ �રુતી 

(મોન્�ુ ની બી�) 

૪૦ શે્રષ્ઠ ગાિયકા - �જુરાતી �ફલ્મ 

�િૂમ િત્રવેદ� 

(૪૭ ધન�ખુ ભવન) 

૪૧ શે્રષ્ઠ ગાયક - �જુરાતી �ફલ્મ 

િસદ્ધાથર્ અિમત ભાવસાર 

(�નુક�) 
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૪૨ શે્રષ્ઠ બાળ કલાકાર - �જુરાતી �ફલ્મ 

�દયા પટ�લ 

(�દયા-ધી વન્ડર ગલર્) 

૪૩ શે્રષ્ઠ હાસ્ય કલાકાર - �જુરાતી �ફલ્મ 

�� ુપડં�ા 

(સાજન પ્રીત ની જગમા ંથશે �ત) 

૪૪ શે્રષ્ઠ ખલનાયક - �જુરાતી �ફલ્મ 

રાગી �ની 

(ટ�ચર ઓફ ધી યર) 

૪૫ શે્રષ્ઠ સહ-અ�ભનેત્રી - �જુરાતી �ફલ્મ 

યાિમની જોશી 

(જલસાઘર) 

૪૬ શે્રષ્ઠ સહ અ�ભનેતા - �જુરાતી �ફલ્મ 

ચેતન દઇયા  

(હંગામા હાઉસ) 

૪૭ પ્રથમ �જુરાતી �ફલ્મ શે્રષ્ઠ અ�ભનેત્રી - �જુરાતી �ફલ્મ 

��ૂ ઝવેર� 

(િમસ્ટર કલાકાર) 

૪૮ પ્રથમ �જુરાતી �ફલ્મ શે્રષ્ઠ અ�ભનેતા - �જુરાતી �ફલ્મ  

સોહમ શાહ 

(ફ�ક �કુ ધમાલ) 

૪૯ કલસર્ �જુરાતી શે્રષ્ઠ અ�ભનેત્રી - �જુરાતી �ફલ્મ 

ડ�ઇઝી શાહ 

(�જુરાત ઈલેવન) 

૫૦ કલસર્ �જુરાતી શે્રષ્ઠ અ�ભનેતા - �જુરાતી �ફલ્મ 

મૌલીક નાયક 

(મોન્�ુ ની બી�) 
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૫૧ શે્રષ્ઠ �દગ્દશર્ક - �જુરાતી �ફલ્મ 

િવજયગીર� બાવા 

(મોન્�ુ ની બી�) 

૫2 ર�ડ એફ. એમ. બ�તે રહો લીસનસર્ ચોઇસ - �જુરાતી �ફલ્મ 

 મોન્�ુ ની બી� 

(વીજય�ગ�ર �ફલ્મોસ - ટ્વીનકલ બાવા) 

૫3 શે્રષ્ઠ �જુરાતી �ફલ્મ 

�જુરાત ઈલેવન 

(� � ક્ર�એશન - યશ શાહ, હર�શ પટ�લ, એમ.એસ. જોલી, જયતં �ગલાતર) 
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