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િાિાસાહબે ફાળકે એવોર્ડ  

ક્રમ વર્ડ એવોર્ડ શ્વવજેતાન ું નામ ભાર્ા  કે્ષત્ર  
1  1968  િેશ્વવકા રાણી  દહન્િી અભભનેત્રી  
2 1970 બી.એન.સરકાર  બુંગાળી  શ્વનમાડતા  
3 1971 પથૃ્વીરાજ કપરૂ ( મરણોત્તર) દહન્િી  અભભનેતા  
4 1972 પુંકજ મલ્લિક  બુંગાળી /દહન્િી  સુંગીત શ્વનિેશક  
5 1973 રૂબી માચસડ (સ િોચના) દહન્િી  અભભનેત્રી  
6 1974 બી.નરશ્વસિંહ રેડ્ડી  તેલ ગ   દિગ્િશડક  
7 1975 ધીરેન્્નાથ ગાુંગ િી  બુંગાળી  અભભનેતા, દિગ્િશડક  
8 1976 કાનન િેવી  બુંગાળી  અભભનેત્રી 
9 1977 નીશ્વતન બોઝ  બુંગાળી /દહન્િી  દિગ્િશડક  

10 1978 રાયચુંિ સી. બોરાિ  બુંગાળી /દહન્િી સુંગીત શ્વનિેશક  
11 1979 સોહરાબ મોિી  દહન્િી  અભભનેતા, દિગ્િશડક  
12 1980 પી.જયરાજ  દહન્િી /તેલ ગ   અભભનેતા, દિગ્િશડક 
13 1981 નૌશાિ અિી   દહન્િી  સુંગીત, શ્વનિેશક  
14 1982 એિ.વી.પ્રસાિ  દહન્િી /તશ્વમિ  અભભનેતા, દિગ્િશડક 
15 1983 દ ગાડબાઈ  ખાટે દહન્િી/મરાઠી  અભભનેત્રી  
16 1984 સત્યજીત રાય  બુંગાળી  દિગ્િશડક  
17 1985 વી. શાુંતારામ  દહન્િી/મરાઠી  અભભનેતા, દિગ્િશડક 
18 1986 બી.નાગી.રેડ્ડી  તેલ ગ   શ્વનમાડતા  
19 1987 રાજકપરૂ  દહન્િી  અભભનેતા, દિગ્િશડક 
20 198 અશોકક માર  દહન્િી  અભભનેતા  
21 1989 િતા મુંગેશકર  દહન્િી/મરાઠી  ગાયક  
22 1990 એ. નાગેિર રાવ  તેલ ગ   અભભનેતા  
23 1991 ભાિજી પેઢારકર  મરાઠી દિગ્િશડક, શ્વનમાડતા  
24 1992 ભ પેન્ર હજાદરકા  અસશ્વમયા  દિગ્િશડક  
25 1993 મજરૂહ સ િતાનપ રી  દહન્િી  ગીતકાર  
26 1994 દિિીપક માર  દહન્િી  અભભનેતા  
27 1995 રાજક માર  કન્નર્ અભભનેતા  
28 1996 શ્વશવાજી ગણેશન  તશ્વમિ  અભભનેતા  
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ક્રમ વર્ડ એવોર્ડ શ્વવજેતાન ું નામ ભાર્ા  કે્ષત્ર  

29 1997 પ્રિીપ  દહન્િી  ગીતકાર  

30 1998 બી.આર.ચોપરા  દહન્િી  દિગ્િશડક, શ્વનમાડતા  

31 1999 ઋશ્વર્કેશ મ ખરજી  દહન્િી  દિગ્િશડક  

32 2000 આશા ભોસિે  દહન્િી/મરાઠી  ગાયક  

33 2001 યશ ચોપરા  દહન્િી  દિગ્િશડક, શ્વનમાડતા  

34 2002 િેવ આનુંિ  દહન્િી  અભભનેતા, દિગ્િશડક, શ્વનમાડતા  

35 2003 મણૃાિસેન  બુંગાળી  દિગ્િશડક  

36 2004 એ. ગોપાિકૃષ્ણન( મિયાિમ) મિયાિમ  દિગ્િશડક  

37 2005 શ્યામ બેનેગિ  દહન્િી  દિગ્િશડક  

38 2006 તપનશ્વસિંહા બુંગાળી/દહન્િી  દિગ્િશડક 

39 2007 મન્ના ર્ે બુંગાળી/દહન્િી  ગાયક  

40 2008 વી.કે.મશૂ્વતિ  દહન્િી  શ્વસનેમેટોગ્રાફર  

41 2009 ર્ી. રામાનાયડ ું તેલ ગ   શ્વનમાડતા  

42 2010 કે. બાિાચુંિ  તશ્વમિ/તેલ ગ   શ્વનમાડતા  

43 2011 સૌશ્વમત્ર ચેટરજી  બુંગાળી અભભનેતા  

44 2012 પ્રાણ  દહન્િી  ચદરત્ર, અભભનેતા  

45 2013 ગ િઝાર  દહન્િી  ગાયક  

46 2014 શશીકપરૂ  દહન્િી  અભભનેતા  

47 2015 મનોજક માર દહન્િી  અભભનેતા,દિગ્િશડક  

 

e-
ed

ug
uj
ar

at
.tk




