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�) �����	 
����� ����� 

ш�� ����ш�(1917) - સવ��થમ �કૂ �જુરાતી 	ફ�મ-િ�"ટ કાઢવાની �	&યા સફળ ન 

થતા ંઆ 	ફ�મ ર*ૂઆત પામી શક+ ન	હ. 

����� -"�#��� (1920) - �જુરાતની �ાદ-િશક-સ.ં/ૃિતક લા2ણીકતા ધરાવતી સવ��થમ 

�જુરાતી �કૂ 	ફ�મ. 

�$�%& �&'�� (1920) -  	4તીય �જુરાતી 	ફ�મ-આમા ં કાન5ભાઈ રાઠોડ- નરિસ:હ 

મહ-તાની ;િૂમકા ભજવી હતી. 

()� $*+, (1921) - ભારતની સવ��થમ �જુરાતી રાજક+ય 	ફ�મ-રાજક+ય કારણોસર 

�િતબિંધત થનાર ભારતની �થમ 	ફ�મ. 

ક��� ��� (1923) - અપરાધ, રહ.ય અને રોમાચંથી ભર?રૂ ભારતની સવ��થમ 

�જુરાતી 	ફ�મ. 

����� (1923) - ‘કલાપી’ની Bણીતી કાCય/ૃિત ‘DદયિE?ટુ+’Fુ ં	ફ�મી Gપાતંર. 

�.�/�01� (1924) - 	દHદશ�ક ચપંકરાય પIણીને આ JચEના ક-ટલાકં .પેિશયલ 

ઇફ-LMના ં 4Nયોની િસOP માટ- ઈ.સ.1925મા ં QHલે"ડની ‘રોયલ 

ફોટોRાફ+ સોસાયટ+’એ માનT્ એસોિશયેટ નીVLુત કયા� હતા. 

‘3*3*�� .�45�’ 7�� 

‘.�058�� ш��� �’ (1924) 

- Wૂંક+ સવા/્(બોલતી) �જુરાતી 	ફ�મ. 

�$�%& �&'�� (7 9$:;, 
1932) 

- િનમા�તા : ચીમનભાઈ દ-સાઈ, 	દHદશ�ક : નાFભુાઈ વક+લની 

સવ��થમ સવા/્ �જુરાતી 	ફ�મ. 

��� ��$*	� (16 9$:;, 
1932) 

- િનમા�તા ચTુંલાલ શાહની O[તીય સવા/્ �જુરાતી 	ફ�મ. આમા ં

ગૌહરબાF ુઅને ભગવાનદાસે અJભનય આ]યો હતો. 

��ક=� ��> ,? (1940) - �થમ �જુરાતી ર�5ૂ 	ફ�મ. 

� ક#'*� (1946) - 	દHદશ�ક વી.એમ.Cયાસની અ^યતં લોકિ�ય 	ફ�મ. 

()� " ,#�� (1947) - 	દHદશ�ક શાિંત/ુમાર દવેની ન_ધપાE 	ફ�મ-અરિવ:દ પડં`ા 

અJભિનત �થમ 	ફ�મ. 

���05�8 (1947) - 	દHદશ�ક નાનાભાઈ ભIની િનaુપા રોયની �bુય ;િૂમકાવાળ+ 

	ફ�મ. 

ક�@�* (1948) - 	દHદશ�ક ચc;ુુ�જ દોશીની Rામસમાજની ?dૃઠ;િૂમવાળ+ 

.નેહકથા-દ+ના પાઠક અJભિનત �થમ 	ફ�મ. 

�&A#? 0� ;�B@� (1960) - સૌ�થમ વાર �જુરાત સરકાર તરફથી �ો^સાહક પા	રતોિષક 

મેળવનાર 	ફ�મ. 
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&?� �;�C (1961) - 	દHદશ�ક રામચ4ં ઠા/ુરની આ 	ફ�મને ઈ.સ.1961ની fેdઠ 

	ફ�મનો એવોડ� મgયો. 

‘�0#�*�’ (1963) 7�� 

‘ક"�05��� 0�’ (1969) 

- રાdhપિત તરફથી �ણુવiાFુ ં�માણપE મેળવનાર+ 	ફ�મો. 

7х0= �E(�B@*�� (1963-

64) 

- �જુરાત સરકાર- સૌ�થમવાર આ 	ફ�મને કર�jુLત આપી. 

;�F�=? ��� (1968) - �થમ રંગીન �જુરાતી 	ફ�મ. 

ક0�� (1969) - પkાલાલ પટ-લની Bણીતી વાતા� ‘કં/ુ’ પર આધા	રત 	દHદશ�ક 

કાિંતલાલ રાઠોડની 	ફ�મ. આ 	ફ�મની અJભનેEી પ�લવી મહ-તાને 

ઈ.સ.1969ના િશકાગો lતરરાdh+ય 	ફ�મ મહો^સવમા ં fેdઠ 

અJભનેEીનો ?રુ.કાર મgયો. આ 	ફ�મને ઈ.સ.1970મા ં fેdઠ 

�ાદ-િશક 	ફ�મ તર+ક-નો રાdh+ય ?રુ.કાર પણ મgયો. 

G�;-��; (1971) - રંગ;િૂમના કલાકાર ઉપે"4 િEવેદ+ની �થમ 	ફ�મ. 

� ક#'*� (1972) - વડોદરા પાસે આવેલી ‘લnમી 	ફ�મ .Wુડ+યોઝ એ"ડ 

લેબોર-ટર+ઝ’ની �થમ 	ફ�મ. 


� "�0#?�� H�0�� 

(1972) 
- ગોવધ�નરામ િEપાઠ+ની મહાનવલ ‘સર.વતીચ4ં’ના આધાર- 

ગોિવ:દ સરpયાએ બનાવેલી એક .વqછ અને કલા^મક 	ફ�મ. 

7I��� *�ш (1978) - 	દ�લી ખાતે આઠમા lતરાdh+ય 	ફ�મ મહો^સવમા ંઆ 	ફ�મને 

રાdh+ય ?રુ.કાર મgયો. ‘"Vયુોક� tVJુઝયમ ઓફ મોડન� આટ� ’ [ારા 

આયોvજત lતરરાdh+ય 	ફ�મ મહો^સવમા ં આ 	ફ�મ �દિશwત 

થઈ. xા"સમા ં યોBયેલ EીB Vનેુ.કો lતરરાdh+ય 	ફ�મ 

મહો^સવમા ં આ 	ફ�મને ‘Vનેુ.કો yમુન રાઈMસ’ એવોડ� �ા]ત 

થયો. લડંનમા ં યોBયેલા ‘"V ૂ ઇ"ડ+યન િસનેમા’ ઉ^સવમા ં આ 

	ફ�મ દશા�વવામા ંઆવી હતી. 

��&@�� J ,0#=? (1983) - 	દHદશ�ક િવભાકર મહ-તાની આ 	ફ�મને �જુરાત સરકાર તરફથી 

fેdઠ 	ફ�મFુ ં	4તીય પા	રતોિષક મgVુ.ં 	હ:દ+(સાજન કા ઘર) સ	હત 

ભારતની નવ ભાષાઓમા ંઆ 	ફ�મની વાતા� પર આધા	રત 	ફ�મો 

બની. ‘માહ-રચી સાડ+’ મરાઠ+ 	ફ�મોના ઇિતહાસમા ં સૌથી વ{ ુ

સફળ 	ફ�મ હતી. 

K�0 K�0ш� K�0ш�;�; (1993) - 	દHદશ�ક સ5ંવ શાહની વત�માન રાજકારણ પર Cયગં કરતી 

�યોગા^મક 	ફ�મ. ઈ.સ.1993મા ં 	દ�લી ખાતે યોBયેલા ભારતના 
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lતરરાdh+ય 	ફ�મો^સવમા ંઆ 	ફ�મ દશા�વાઈ હતી. 

���*��� (*�8 (1994) - પkાલાલ પટ-લની |ાનપીઠ પા	રતોિષક મેળવનાર નવલકથા 

પર આધા	રત 	ફ�મ. 

#'ш ' ��@� #�#� �#'ш  

��@� (1998) 

- િનમા�તા ગોિવ:દભાઈ પટ-લની 	ટ	કટ બાર+ પર અ;તૂ?વૂ� 

સફળતા મેળવનાર 	ફ�મ. 

#�@�L�M�0  (1998) - 	દHદશ�ક િવ?લુ શાહની 35MM િસનેમા .કોપમા ં બનેલી �થમ 

�જુરાતી 	ફ�મ. 

��# (1998) - પયા�વરણ અને �/ૃિત �^યે �ેમ CયLત કરતી �કૂ 	ફ�મ. આ 

	ફ�મને �જુરાત સરકાર તરફથી fેdઠ 	ફ�મFુ ં પા	રતોિષક 

એનાયત થVુ,ં પરંc ુઆ 	ફ�મ છબીઘરો }ધુી પહ_ચી શક+ નહ+. 

#?ક?�� ��0=*� (2000) - િનમા�તા સવ5ભાઈ સતાણીની આ 	ફ�મને fેdઠ �જુરાતી 	ફ�મ 

તર+ક- અને અJભનેEી મોના થીબાને fેdઠ અJભનેEી તર+ક- એવોડ� 

મgયો. 

 કર�jુLત Vગુમા ંઉપે"4 િEવેદ+ 45 ~ટલા 	ફ�મોમા ંઅJભનેતા ર�ા. 

અJભનેEી .નેહલiા સાથે તેમણે 28 	ફ�મોમા ંકામ કર+ નવી િવ&મ 

.થા]યો. 
 

N) (���@ ����OP����0 
�����Q 

�#B#шRક સરદાર ચTુંલાલ, દલ}ખુ પચંોલી, િવજય ભI, સોહરાબ મોદ+, 

મહ-�બૂ ખાન, ગોિવ:દ સરpયા, કાિંતલાલ રાઠોડ, ક-તન મહ-તા, 

મનમોહન દ-સાઈ, મહ-શ ભI, �િવણ ભI, િવ&મ ભI, 

મે�ુલ/ુમાર, અ�બાસ �.ુતાન, ઈ"4/ુમાર, સજંય લીલા 

ભણશાલી, િવ?લુ શાહ, સજંય ગઢવી, નીરજ વોરા, સજંય છેલ 

વગેર-. 

�0��� $�#Sшક અિવનાશ Cયાસ, ક�યાણ5 આણદં5, વી*ુ શાહ, ગૌરાગં Cયાસ. 

ક;� $�#Sшક કF ુદ-સાઈ. 

ક;�ક�� [ારકાદાસ સપંટ, માણેકલાલ પટ-લ, હોમી મા.ટર, 	દનેશા 

Jબલીમો	રયા, ક-ક+ અડાજણીયા, ફાતમા બેગમ, �બેદા, /ૃdણકાતં, 

સોહરાબ મોદ+, આશા પાર-ખ, �તાપ ઓઝા, િનaુપા રોય, 

સ5ંવ/ુમાર, વી.એસ.દ-સાઈ, દ+ના પાઠક, ઉપે"4 િEવેદ+, અaુણા 

ઈરાની, ઊિમwલા ભI, Jબ"Tુ, પર-શ રાવળ, }િુ�યા પાઠક, િસPાથ� 

રાદં-	રયા, દ-વેન ભોBણી, શમ�ન જોષી, 	ડtપલ કપા	ડયા, 
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અરિવ:દ રાઠોડ, દ-વેન વમા�, ફાaુખ શેખ, િનમેષ દ-સાઈ, ગોપી 

દ-સાઈ, મ��લકા સારાભાઈ, પરવીન બાબી, ~ક+ fોફ, અરિવ:દ 

જોષી, *ુગલ હસંરાજ, જયતંી પટ-લ, મહાવીર શાહ, ર^ના પાઠક, 

સમીર ખbખર, સજંય ગોરડ+યા, અ�તૃ પટ-લ, હોમી વા	ડયા, 

aુબી પટ-લ, શરદ .માત�, �િવણ જોષી, રા~શ જોષી, 	દનેશ 

	હ:�,ુ }Bુતા મહ-તા, આ	દ^ય લાJખયા, �aુુશ દ-�,ુ ટ+/ુ 

તલસાણીયા, .વGપ સપંટ, રા*ુ બારોટ વગેર-. 
 


