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હશન્દી હપલ્ભ અભબનેતા અને પ્રથભ હપલ્ભ 

અભબનેતાન ું નાભ પ્રથભ હપલ્ભ લષ વલળે નોંધ 

ગોવલન્દા  તનફદન   1985  છેલ્રી હપલ્ભ- આ ગમા શીયો (2017) 
અવનરકપ ય  શભાયે-ત મ્શાયે  1979 છેલ્રી હપલ્ભ- શટૂ આઉટ એટ લડારા (2013) 
ળક્તતકપયૂ  ક યફાની  1980  

સ વનર દત્ત  યેલ્લે પ્રેટપોભષ    

અભોર ારેકય  યજનીગુંધા    

વની દેઓર  ગજફ    

દેલ આનુંદ  શભ ઐક શૈ  1946  છેલ્રી હપલ્ભ- ચાર્જળીટ  
નાના ાટેકય  ગભન  1978   

વૈપ અરીખાન  યુંયા  1993   

વળલ્ા ળેટ્ટી  ફાજીગય  1993   

લૈજમુંવતભારા  લડકઈ (તવભર) 1949  

આળા ાયેખ  આવભાન (ફાકરાકાય) 1952   

વભથ ન ચક્રલતી  મગૃમા  1976   

અક્ષમક ભાય  આજ  1987   

યણલીયવવિંશ  ફેન્ડ ફાજા ફાયાત    

અવભતાબ ફચ્ચન  આનુંદ (ફા કરાકાય) 1971  વાત હશન્દ સ્તાની  
આવભયખાન  માદો કી ફાયાત (ફા કરાકાય) 1975  શોરી (1984) 
વરભાન ખાન  ફીલી શો તો ઐવી  1988  છેલ્રી હપલ્ભ:- દફુંગ -૩(2019)  
કાદયખાન  દાગ    
જમા ફચ્ચન  ગ ડ્ડી  1971 15 લષની લમે અભબનમ  
યાજક ભાય  યુંગીરી  1952   

અળોકક ભાય  અછૂત કન્મા  1936   

વુંજીલક ભાય  શભ હશન્દ સ્તાની  1960 હપલ્ભભાું મ ખ્મ અભબનેતા- વનળાન (1965) 
હદરીક ભાય  જલાયબાટા  1944 છેલ્રી હપલ્ભ – હકરા (1998) 
ભનોજક ભાય  પૈળન  1957   
પ્રાણ  ખાનદાન  1942  છેલ્રી હપલ્ભ – ત  ભ જીમો શજાય વાર (2002) 
ળફાના આઝભી  અંક ય  1974   

અજમ દેલગણ  ફૂર ઔય કાુંટે 1991  

ભહશભા ચૌધયી  યદેળ  1997   

વનરભ  જલાની  1984  છેલ્રી હપલ્ભ – અક્નનથ (1990) 
કભરશવન  કરત્તયૂ  કન્રમ્ભા (ફા કરાકાય) 1960  

શ્રીદેલી  જ રી (ફાકરાકાય) 1974 વોરશલાવાલન (1978) 
વોનભકપયૂ  વાુંલહયમા  2007   
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મ કેળ બટ્ટ  જ ભષ  1990   

ભફજોન દાવગ પ્તા  ભાસભૂ    

અનુંગ દેવાઈ  ગાુંધી  1982   

વોનાક્ષીવવન્શા  દફુંગ    

હ ભા ક યેળી  ગેનવ ઓપ લાવેચયૂ  2012   

ફોફીદેઓર  યભલીય (ફાકરાકાય)   

વની દેઓર  ફેતાફ  1983  

વલદ  દાયાવવિંશ  કયન  1994   

અન ષ્કા ળભાષ  યફને ફનાદી જોડી  2008   

અમતૃા યાલ  અફ કે ફયવ  2002   

હકયણ ખેય  આળયા પ્માય દા (ુંજાફી) 1983   

સ ળાુંતવવિંશ 
યાજપતૂ  

કાઈો છે    

કાજોર  ફેખદૂી  1992  છેલ્રી હપલ્ભ – હદરલારે  
જ શી ચાલરા  વલ્તનત   

વભનાક્ષી ળેાદ્રી ેઈન્ટય ફાબ ૂ   

જૈકી શ્રોપ  સ્લાભી દાદા  1982  

યીમાવેન  વલકન્મા (ફાકરાકાય)    

ફફીતા યાઝ    

ચુંકી ાુંડે  આગ શી આગ  1987  

ધભેન્દ્ર  હદર બી તેયા શભ બી તેયે  1960 છેલ્રી હપલ્ભ- ડફર દી ટ્રફર (ુંજાફી)(2014) 
શભેાભાભરની    

ભનીા કોઈયારા  પેયી બેટૌરા(નેાી) 1989   

કાજોર  ફેખ દી  1992 છેલ્રી હપલ્ભ – હદરલારે (2015) 
જીતેન્દ્ર  ત્થયો કે નાભ  1964  

વોનાક્ષીવવિંશા  દફુંગ 2010  

વલનોદ ખન્ના  ભન કા ભીત 1968  

ટ્વલિંકર ખન્ના  ફયવાત  1995 છેલ્રી હપલ્ભ- રલ કે ભરમે કછૂ બી કયેગા (2001) 
ળત્ર ધ્નવવિંશા  પ ુંડભરક (ભયાઠી)   

નાના ાટેકય  ગભન  1978  છેલ્રી હપલ્ભ- ઇટ્વ ભામ રાઈપ (2020) 
જાલેદ જાપયી  ભેયી જ ુંગ  1985  છેલ્રી હપલ્ભ- ભસ્કા (2020) 
હયમા ચડ્ડા  ઓમે રકી રકી ઓમે  2008  છેલ્રી હપલ્ભ- ુંગા (2020) 
યજનીકાુંત  અપલૂાષ યાગગુંગર (તવભર) 1975  છેલ્રી હપલ્ભ- દયફાય(2020) 
ભેઘના ગ રઝાય  હ  ત ૂત ૂ 1999  છેલ્રી હપલ્ભ- છાક (2020) 
વભીયા યેડ્ડી  ભૈને હદર ત  ઝકો હદમા  2002  છેલ્રી હપલ્ભ- લાયાધાનામકા (કન્નડ)(2013) 
જોની રીલય  અક્ન્િકક   અલ્રા વલલ્રાઈ (તવભર)   

યાજાર માદલ  હદર ક્યા કયે  1999   
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નવરૂદ્દીન ળાશ  શભ ાુંચ  1980   

અભયીળપ યી  પે્રભ પ જાયી  1971  છેલ્રી હપલ્ભ – કચ્ચી વડક  
ઓભપ યી  ઘાવીયાભ કોટલાર (ભયાઠી) 1976  છેલ્રી હપલ્ભ – ભીઝષમા (2016) 
ક્સ્ભતા ાટીર  ભેયે વાથ ચર  1974   

યાજ ફબ્ફય  હકસ્વા ખ યળી કા  1977   

યેળ યાલર  નવીફ કી ફભરશાયી  1982   

અન ભ ખેય  આગભન  1982   

અવયાની  શયે કાચ કી ચહૂડમા  1967   

સ વનર ળેઠ્ઠી  ફરયાભ  1992   

પે્રભ ચોયા  મ ડ મ ડ કે ના દેખ  1960   

વુંજમ દત્ત  યોકી  1981   

વલનોદ ખન્ના  ભન કા વભત  1968  છેલ્રી હપલ્ભ – હદરલારે  
લૈજમુંતી ભારા  લડકઈ (તવભર) 1949  

દીવકા ાદ કોણ  ઓભ ળાુંવત ઓભ  2007   

એ.આય.યશભેાન  યોજા  1992   

વઈદ જાપયી  ળતયુંજ કે ભખરાડી  1981  છેલ્રી હપલ્ભ – વનભ તેયી કવભ (2009) 
હયવતક યોળન  બગલાન દાદા  1986  છેલ્રી હપલ્ભ – લોય (2019) 
યાણી મ ખયજી  ભફમેય ફૂર (ફુંગાી) 1996   

 


