
നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1 മികച്ച ചിത്രം കരുണം  സംവിധാനം : ജയരാജ് നിർമ്മാണം: ജയരാജ്

2

മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ജലമർമ്മരം സംവിധാനം :  ടി.ത്തക. രാജീവ് കുമാർ നിർമ്മാണം; രാധികാ സുപരഷപ്ഗാേി, 
ലതാ കുരയൻ രാജീവ്

3 മികച്ച സംവിധാനം ഷാജി എൻ. കരുൺ ചിത്രം: വാനപ്രസ്ഥം 

4 മികച്ച നടൻ പമാഹൻലാൽ ചിത്രം: വാനപ്രസ്ഥം 

5 മികച്ച നടി സംയുക്താ വർമ്മ  ചിത്രം:വീണ്ടം ചില വീട്ടുകാരയങ്ങൾ 

6 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ എം. ആർ. പഗാേകുമാർ  ചിത്രം:പഗാോലൻനായരുത്തട താടി

7 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി ലക്ഷ്മി പഗാോലസവാമി  ചിത്രം:അരയന്നങ്ങളുത്തട വീട ് 

8 മികച്ച ബാലതാരം മുന്ന സലാം  ചിത്രം:കുരുതിപ്പൂക്കൾ

9 മികച്ച കഥാകൃെ് േി. ബാലചന്ദ്രൻ  ചിത്രം:പുനരധിവാസം

10 മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം എം. ത്തജ. രാധാകൃഷ്ണൻ  ചിത്രം:കരുണം

11
മികച്ച തിരക്കഥ

ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, 
ടി.ത്തക. രാജീവ് കുമാർ

ചിത്രം:ജലമർമ്മരം

12 മികച്ച ഗാനരചന ഗിരീഷ ്പുെപേരി   ചിത്രം:പുനരധിവാസം 

13

മികച്ച സംഗീതസംവിധാനം
 (ഗാനങ്ങൾ)

പജാൺസൺ   
ചിത്രം:അങ്ങത്തനത്തയാരു 
അവധിക്കാലെ്

14 മികച്ച േശ്ചാെലസംഗീതം സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ  ചിത്രം:കരുണം

15

മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ ജയചന്ദ്രൻ 

ചിത്രം:നിറം,  
ഗാനം: പ്രായം നമ്മിൽ പമാഹം
 നൽകി

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്1999
വിവരണം



16

മികച്ച േിന്നണി ഗായിക ത്തക. എസ്. ചിത്ര  

ചിത്രം:അങ്ങത്തനത്തയാരു 
അവധിക്കാലെ് ,   
ഗാനം: േകൽത്തവയിലം കുളിർക്കാറ്റം

17 മികച്ച ചിത്രസംപയാജകൻ

ശ്രീകർ പ്രസാദ ് 
ചിത്രം: കരുണം, 
വാനപ്രസ്ഥം, 
ജലമർമ്മരം

18 മികച്ച ശബ്ദപലഖനം 
ലക്ഷ്മി നാരായണ, ബ്രൂപണാ ടരീര ചിത്രം:വാനപ്രസ്ഥം

19 മികച്ച കലാസംവിധാനം മുരുകൻ ഷാപഡാസ ് ചിത്രം:ഋഷിവംശം

20 മികച്ച ത്തപ്രാസസ്ിംഗ ്ലാബ്  പ്രസാദ ് ലാബ്  ചിത്രം: വാനപ്രസ്ഥം

21 മികച്ച ചമയം എം. ഒ. പദവസയ  , സലീം ചിത്രം:വാനപ്രസ്ഥം

22 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം എ. സതീശൻ   ചിത്രം: ഋഷിവംശം

23 മികച്ച ഹ്രസവചിത്രം  
കലാമണ്ഡലം പഗാേി  സംവിധാനം : അടൂർ പഗാോലകൃഷ്ണൻ

24 കുട്ടികൾക്കുള്ള മികച്ച ചിത്രം 
കുട്ടുമണിപ്പൂക്കൾ  സംവിധാനം : എം. എൻ. വിനയകുമാർ

നിർമ്മാണം; ഫാെിമ അബ്ദുൾ ഖാദർ

25
കലാപമന്മയുള്ള മികച്ച 
ജനപ്രിയചിത്രം

വീണ്ടം ചില വീട്ടുകാരയങ്ങൾ   സംവിധാനം : സതയൻ അന്തിക്കാട്
നിർമ്മാണം: േി.വി. ഗംഗാധരൻ

26 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ വി.ത്തക. പ്രകാശ്    ചിത്രം:പുനരധിവാസം

27 പ്രപതയക അവാർഡ്
കലാഭവൻ മണി   

ചിത്രം: വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും 
േിത്തന്ന ഞാനം.

28
സിനിമത്തയ സംബന്ധിച്ച 
മികച്ച ഗ്രന്ഥം

മലയാള സിനിമയും സാഹിതയവം   ഗ്രന്ഥകാരൻ : മധു ഇറവങ്കര

29
മലയാള സിനിമാ 
സംബന്ധിയായ മികച്ച പലഖനം

മലയാള സിനിമാ ചരിത്രവം 
ചരിത്ര രാഹിതയവം

 പലഖകൻ : ഇ.എം. അഷ ്റഫ്



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1 മികച്ച  കഥാചിത്രം സായാഹ്നം സംവിധായകൻ : ആർ. ശരത് നിർമ്മാതാവ്: എം.എസ്.നസീർ

2 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കഥാചിത്രം മധുരത്തനാമ്പരക്കാറ്്റ  സംവിധാനം : കമൽ നിർമ്മാതാവ്: േി. നന്ദകുമാർ

3 മികച്ച സംവിധാനം എം. ടി. വാസുപദവൻ നായർ  ചിത്രം:ഒരു ത്തചറുപുേിരി

4 മികച്ച നടൻ ഒ. മാധവൻ  ചിത്രം: സായാഹ്നം

5

മികച്ച നടി സംയുക്താവർമ്മ  
ചലച്ചിത്രങ്ങൾ: മധുരത്തനാമ്പരക്കാറ്്റ, 
മഴ
സവയ ംവരപ്പന്തൽ

6 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ ജയറാം  ചിത്രം:സവയംവരപ്പന്തൽ

7 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി വാണി വിശവനാഥ് ചിത്രം: സൂസന്ന 

8
മികച്ച ബാലതാരം

അശവിൻ തമ്പി, 
പബബി മഞ്ജിമ

ചിത്രം:മധുരത്തനാമ്പരക്കാറ്്റ

9 മികച്ച കഥാകൃെ് ആർ. ശരത്  ചിത്രം:സായാഹ്നം

10 ഛായാഗ്രഹണെിത്തല മികവ് സണ്ണി പജാസഫ്  ചിത്രം: സവയംവരപ്പന്തൽ

11 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് എം. േി. സുകുമാരൻ നായർ ചിത്രം:ശയനം

12
മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഒ.വി. ഉഷ  

ചിത്രം: മഴ  
 ഗാനം: ആരാദയം േറയും

13

മികച്ച സംഗീതസംവിധായകൻ 
(ഗാനം)

വിദയാസാഗർ  ചിത്രം:പദവദൂതൻ

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ 
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ബബജു േി   ചിത്രം:മഴ

15

മികച്ച േിന്നണിഗായകൻ 
വിധു പ്രതാേ ്   

ചിത്രം: സായാഹ്നം 
ഗാനം: കാലപമ ബകത്തക്കാള്ളുക

 പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2000
വിവരണം



16
മികച്ച േിന്നണി ഗായിക ആശാ പമപനാൻ  

ചിത്രം: മഴ 
 ഗാനം: ആരാദയം േറയും

17 മികച്ച ചിത്രസംപയാജക ബീനാ പോൾ   ചിത്രം:സായാഹ്നം

18 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ എൻ. ഹരികുമാർ ചിത്രം: മഴ

19 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ എ.വി. പഗാകുൽദാസ ് ചിത്രം:സായാഹ്നം

20 മികച്ച ത്തപ്രാസസ്ിംഗ ്ലാബ് പ്രസാദ ്ഫിലിം  ലപബാറട്ടറി ചിത്രം: സവയംവരപ്പന്തൽ

21 മികച്ച പമക്കപ്പമ്ാൻ ോണ്ഡയൻ ചിത്രം:മധുരത്തനാമ്പരക്കാറ്്റ

22 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം എ. സതീശൻ  ചിത്രം:പദവദൂതൻ

23 മികച്ച പഡാകുത്തമന്ററി േലതുള്ളി ത്തേരുത്തവള്ളം   സംവിധാനം : ത്തക. പമാഹൻകുമാർ നിർമ്മാതാവ്:ത്തക. ശിവപ്രസാദ്

24
ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച മികച്ച 
കലാമൂലയമുള്ള ചിത്രം

പദവദൂതൻ സംവിധാനം: സിബി മലയിൽ
നിർമ്മാതാവ്:സിയാദ ്പകാക്കർ

25 നവാഗത സംവിധായകനള്ള പുരസ്കാരം സുബ്രഹ്മണയൻ ശാന്തകുമാർ ചിത്രം: മൺപകാലങ്ങൾ

26 പ്രപതയക പുരസ്കാരം സൂസന്ന സംവിധാനം; ടി.വി. ചന്ദ്രൻ

27
സിനിമ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
മികച്ച ഗ്രന്ഥം

എം.ടി. ഒരനയാത്ര  ഗ്രന്ഥകാരൻ:  പജാൺപോൾ

28 സിനിമത്തയ സംബന്ധിച്ചുള്ള പലഖനം ഇഡ്ഡലിയും ഫാസിസവം പലഖകൻ: എം. ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ..

29
മികച്ച ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ ്
(പുരുഷശബ്ദം)

എസ്. പഗാോലകൃഷ്ണൻ ചിത്രം:സായാഹ്നം



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1

മികച്ച കഥാചിത്രം പശഷം സംവിധാനം : 
ടി. ത്തക. രാജീവ്കുമാർ

നിർമ്മാതാവ്:ലത കുരയൻ രാജീവ്, 
ത്തക.മാധവൻ

2 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കഥാചിത്രം പമഘമൽഹാർ സംവിധാനം : കമൽ നിർമ്മാതാവ്:എം.വി.പശ്രയംസ്കുമാർ

3 മികച്ച സംവിധായകൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ ചിത്രം:ഡാനി

4 മികച്ച നടൻ മുരളി ചിത്രം:ത്തനയ്ത്തുകാരൻ

5 മികച്ച നടി സുഹാസിനി ചിത്രം:തീർത്ഥാടനം

6 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ ത്തകാച്ചിൻ ഹനീഫ ചിത്രം:സൂത്രധാരൻ

7 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി പസാണാ നായർ ചിത്രം:ത്തനയ്ത്തുകാരൻ

8 മികച്ച ബാലതാരം കൃഷ്ണ ത്തക ചിത്രം:സാരി

9 മികച്ച കഥാകൃെ് ടി. ത്തക. രാജീവ്കുമാർ ചിത്രം:പശഷം

10 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ ത്തക.ജി. ജയൻ ചിത്രം:ഡാനി

11 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് കമൽ ചിത്രം:പമഘമൽഹാർ

12 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഗിരീഷ ്പുെപേരി ചിത്രം:രാവണപ്രഭു

13

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ 
(ഗാനം)

എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ ചിത്രം:അച്ഛത്തനയാത്തണനിക്കിഷ്ടം

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ 
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ബകതപ്രം വിശവനാഥ് ചിത്രം:കണ്ണകി

15 മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ പയശുദാസ ് ചിത്രം:രാവണപ്രഭു

16 മികച്ച േിന്നണി ഗായിക ചിത്ര ചിത്രം:തീർത്ഥാടനം

17 മികച്ച ചിത്രസംപയാജകൻ ശ്രീകർ പ്രസാദ് ചിത്രം:പശഷം

18 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ ബസമൺ ത്തസൽവരാജ് ചിത്രം:പശഷം

19 മികച്ച ത്തപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി ചിത്രാഞ്ജലി ചിത്രം:ഡാനി ചീഫ് ലാബ് ത്തടക്നീഷയൻ:േി. സുധീർ 

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2001
വിവരണം



20 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം സബിത ജയരാജ ് ചിത്രം:കണ്ണകി

21 മികച്ച പഡാകുത്തമന്ററി കനവമലയിപലക്ക് സംവിധാനം :എം ജി ശശി നിർമ്മാതാവ്:പടാമി മാതു

22 മികച്ച കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം പുലർത്തവട്ടം സംവിധാനം :ഹരികുമാർ നിർമ്മാതാവ്:ഡി. ചന്ദ്രപസനൻ നായർ

23
മികച്ച സംവിധായകൻ 
(കുട്ടികളുത്തട  ചിത്രം)

ഹരികുമാർ ചിത്രം:പുലർത്തവട്ടം

24
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീതിയും പനടിയ ചിത്രം

രാവണപ്രഭു സംവിധാനം :രഞ്ജിെ്
നിർമ്മാതാവ്:എം.ത്തജ. ആന്റണി

25 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ ചിത്രം:ത്തനയ്ത്തുകാരൻ

26 പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ് ജയറാം ചിത്രം:പശഷം

27 മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം

അനകൽേനെിത്തന്റ 
ആട്ടപ്രകാശം

പഡാ. സുധാവാരയർ

28 പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ് സിനിമയുത്തട വർെമാനം ഗ്രന്ഥകർൊവ്: ഒ.ത്തക. പജാണി

29 മികച്ച ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ ് തങ്കമണി ചിത്രം:തീർത്ഥാടനം

30
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം 
സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ചിത്രം ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം

സംവിധായകൻ:എം വി 
വിനയകുമാർ

നിർമ്മാതാവ്:വി.എം.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1

മികച്ച കഥാചിത്രം
ഭവം    സംവിധായകൻ : സതീഷ ്പമപനാൻ

2 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കഥാചിത്രം സ്ഥിതി     സംവിധായകൻ: ആർ. ശരത് നിർമ്മാതാവ്:റ്റി.േി. അബ്ദുൾഖാദർ

3 മികച്ച നടൻ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ   ചിത്രം: നിഴൽക്കുെ്

4 മികച്ച നടി നവയാനായർ      ചിത്രം:നന്ദനം

5 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ ജഗതി ശ്രീകുമാർ       ചിത്രം: നിഴൽക്കുെ്, മീശമാധവൻ

6 രണ്ടാമത്തെ നടി പജയാതിർമയി     ചിത്രം: ഭവം

7 മികച്ച ബാലതാരം പ്രണവ് പമാഹൻലാൽ    ചിത്രം:പുനർജ്ജനി

8 മികച്ച കഥാകൃെ് ടി.എ. റസാഖ ്      ചിത്രം:ആയിരെിൽ ഒരുവൻ

9
മി്കച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ

മങ്കട രവിവർമ്മ, 
സണ്ണി പജാസഫ്

ചിത്രം: നിഴൽക്കുെ്

10
മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഗിരീഷ ്പുെപേരി   

ചിത്രം: നന്ദനം 
 ഗാനം: പഗാേിപക ഹൃദയത്തമാരു

11

മികച്ച സംഗീതസംവിധായകൻ 
(ഗാനം)

രവീന്ദ്രൻ    ചിത്രം: നന്ദനം

12

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ
 (േശ്ചാെലസംഗീതം)

ഐസക് പതാമസ ്
ത്തകാട്ടുകാപ്പള്ളി

ചിത്രം:ഭവം

13
മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ 

മധു ബാലകൃഷ്ണൻ     
ചിത്രം:വാൽക്കണ്ണാടി 
 ഗാനം: അപമ്മ.. അപമ്മ..

14
മികച്ച േിന്നണി ഗായിക

ത്തക. എസ്. ചിത്ര  
ചിത്രം:നന്ദനം 
 ഗാനം: കാർമുകിൽ വർണ്ണത്തന്റ

15 മികച്ച ചിത്ര സംപയാജകൻ ബി. അജിത്കുമാർ   ചിത്രം: ഭവം, നിഴൽക്കുെ്

16 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ എൻ. ഹരികുമാർ ചിത്രം:നിഴൽക്കുെ്

17 മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ സുപരഷ ്ത്തകാല്ലം    ചിത്രം:നമ്മൾ

 പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2002
വിവരണം



18 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ ഭാഗയലക്ഷ്മി     ചിത്രം:യാത്രക്കാരുത്തട ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

19 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി പ്രസാദ ്ലപബാറട്ടറി   ചിത്രം:നിഴൽക്കുെ്

20 മികച്ച പമക്കപ്പ ്മാൻ േട്ടണം റഷീദ് ചിത്രം:കുഞ്ഞിക്കൂനൻ

21 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം എസ്. ബി. സതീഷ ്  ചിത്രം:നിഴൽക്കുെ്

22 മികച്ച പഡാകുത്തമന്ററി ജീവനകലയുത്തട പുള്ളുവഗീതം   സംവിധായകൻ : എം. പവണുകുമാർ നിർമ്മാതാവ്:എൽ. ശിവാനന്ദൻ

23 മികച്ച കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം 
കൃഷ്ണേക്ഷക്കിളികൾ   

സംവിധായകൻ : എബ്രഹാം ലിങ്കൺ 
ത്തക.ത്തജ. നിർമ്മാതാവ്; പ്രദീേ ്ോലിയെ്

24
കലാമൂലയവം ജനപ്രീതിയുമുള്ള 
മികച്ച കഥാചിത്രം നമ്മൾ  സംവിധായകൻ : കമൽ നിർമ്മാതാവ്; പഡവിഡ ്കാച്ചപ്പിള്ളി

25 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ സതീഷ ്പമപനാൻ    ചിത്രം: ഭവം

26 പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ് ദിലീേ ് ചിത്രം:കുഞ്ഞിക്കൂനൻ

27 മികച്ച സിനിമാഗ്രന്ഥം സിനിമയുത്തട ഇടങ്ങൾ    ഗ്രന്ഥകാരൻ : സി.വി. ബാലകൃഷ്ണൻ

28

മികച്ച സിനിമാ പലഖനം സ്ത്രീ കഥാോത്രങ്ങൾ 
ത്തടലിവിഷനിലം സിനിമയിലം

 പലഖകൻ   : സുധീർ േരപമശവരൻ

29
പുസ്തകം പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ ് 
(സിനിമാ ഗ്രന്ഥം)

സ്തയസിനിമാപ്പുസ്തകം 
അഥവാ ലൂമിയർമാരുത്തട മക്കൾ മാങ്ങാട ്രത്നാകരൻ

30 പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം ഭാവന ചിത്രം:നമ്മൾ

31
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം
 (കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം)

മാസ്റ്റർ വിഷ്ണു    ചിത്രം:പുനർജ്ജനി

േരിഗണനാർഹമായ എൻട്രികൾ ഇല്ലാെതിനാൽ 
മികച്ച സംവിധായകൻ, 
മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ്, 

മികച്ച സംവിധായകൻ(കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം) 
എന്നീ അവാർഡുകൾ ഈ വർഷം നൽകിയിട്ടില്ല



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1

മികച്ച കഥാചിത്രം
മാർഗം

സംവിധാനം, നിർമ്മാണം: 
രാജീവ്  വിജയരാഘവൻ

2 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കഥാചിത്രം ോഠം ഒന്്ന ഒരു വിലാേം സംവിധായകൻ :ടി.വി. ചന്ദ്രൻ നിർമ്മാതാവ്: ആരയാടൻ ഷൗക്കെ്

3 മികച്ച സംവിധായകൻ സിബി മലയിൽ ചിത്രം:എൻത്തറ വീട്, അപ്പൂപന്റം

4 മികച്ച നടൻ ത്തനടുമുടി പവണു ചിത്രം:മാർഗം

5
മികച്ച നടി മീര ജാസ്മിൻ

ചിത്രം:ോഠം ഒന്്ന ഒരു വിലാേം, 
കസ്തൂരി മാൻ

6 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ സിദ്ദിക്ക് ചിത്രം:സപേഹം സുമിത്ര, ചൂണ്ട

7 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി പറാസലിൻ ചിത്രം:ോഠം ഒന്്ന ഒരു വിലാേം

8 മികച്ച ബാലതാരം കാളിദാസൻ ചിത്രം:എൻത്തറ വീട്, അപ്പൂപന്റം

9 മികച്ച കഥാകൃെ് ആരയാടൻ ഷൗക്കെ് ചിത്രം:ോഠം ഒന്്ന ഒരു വിലാേം

10 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ പവണു ചിത്രം:മാർഗം

11

മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ രാജീവ്  വിജയരാഘവൻ, 
എസ്.േി. രപമഷ,് 
അൻവർ അലി

ചിത്രം:മാർഗം

12
മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഗിരീഷ ്പുെപേരി

ചിത്രം:ത്തഗൗരീശങ്കരം
ഗാനം- ഉറങ്ങാത്തത രാവറങ്ങീ

13

മികച്ച സംഗീത 
സംവിധായകൻ 
(ഗാനം)

എം. ജയചന്ദ്രൻ
ചിത്രം:ത്തഗൗരീശങ്കരം 
ഗാനം- കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ

14

മികച്ച സംഗീത 
സംവിധായകൻ 
(േശ്ചാെല സംഗീതം)

ഐസക് പതാമസ ്
ത്തകാട്ടുകാപ്പള്ളി

ചിത്രം:മാർഗം

 പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2003
വിവരണം



15

മികച്ച േിന്നണിഗായകൻ 
േി. ജയചന്ദ്രൻ

ചിത്രം:തിളക്കം - നീത്തയാരു 
പുഴയായ ്

16

മികച്ച േിന്നണി ഗായിക
ഗായത്രി

ചിത്രം:സപേഹം സുമിത്ര 
ഗാനം:- എപന്ത നീ കണ്ണാ

17 മികച്ച ചിത്ര സംപയാജകൻ രഞ്ജൻ അബ്രഹാം ചിത്രം:സി.ഐ.ഡി. മൂസ

18 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ എൻ. ഹരികുമാർ ചിത്രം:മാർഗം

19 മികച്ച കലാസംവിധായകർ

ബാവ, 
മപന്മാഹൻ അഞ്ജൻ

ചിത്രം:മുല്ലവള്ളിയും പതന്മാവം, 
ചിത്രം:സി.ഐ.ഡി. മൂസ

20 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ പചാറ്റാനിക്കര പബബി ചിത്രം:ത്തഗൗരീശങ്കരം

21 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി ത്തജമിനി കളർ ലാബ് ചിത്രം:മുല്ലവള്ളിയും പതന്മാവം

22 മികച്ച പമക്കപ്പ ്മാൻ സലിം കടക്കൽ, സജി കാട്ടാക്കട ചിത്രം:ത്തഗൗരീശങ്കരം

23 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം മപനാജ ് ആലപ്പുഴ, വി. സായ ്ബാബു ചിത്രം:സി.ഐ.ഡി. മൂസ

24 മികച്ച പഡാകുത്തമന്ററി നിഷാദം സംവിധാനം :മധു ഇറവങ്കര

25
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീതിയും പനടിയ ചിത്രം

എത്തന്റ വീട ്അപ്പൂപന്റം സംവിധാനം :സിബി മലയിൽ
നിർമ്മാതാവ്:പപ്രം പ്രകാശ്

26 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ പനമം പുഷ്പരാജ് ചിത്രം:ത്തഗൗരീശങ്കരം

27 പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ് ത്തക. ഹബീബ് ചിത്രം:ഗുഡ

28 മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം നിഴൽച്ചിത്രങ്ങളുത്തട ത്തോരുൾ  രാജൻ േി. ത്തതാടിയൂർ

29

മികച്ച സിനിമാ പലഖനം ഇരപ്പാളികളുത്തട 
വാതശീതീകരണ മുറി

ജി.േി. രാമചന്ദ്രൻ

30
സിനിമാ ഗ്രന്ഥം 
പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ ്

തിരക്കഥാരചന, 
കലയും സിദ്ധാന്തവം പജാസ ്ത്തക. മാനവൽ

31
പലഖനം 
പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ ് മാജിത്തക്കാരുക്കുന്ന മാദ്ധയമം  എം. എഫ്. പതാമസ്

32

പ്രപതയകം ജൂറി അവാർഡ് മീരാ കൃഷ്ണൻ ചിത്രം:മാർഗം, 



33

പ്രപതയകം ജൂറി അവാർഡ് പഡാ. പബാബി, സഞ്ജയ ്
(തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ) ചിത്രം: എത്തന്റ വീട ്അപ്പൂപന്റം

34 പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ ്(നടൻ) േി. ശ്രീകുമാർ ചിത്രം: ോഠം ഒന്്ന, ഒരു വിലാേം

35 പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  (നടി)  ശാന്തി ചിത്രം:ഗുഡ

36 പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  (നടൻ) മാസ്റ്റർ അരുൺ സതയൻ ചിത്രം:എത്തന്റ വീട്, അപ്പൂപന്റം



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1 മികച്ച കഥാചിത്രം അകത്തല സംവിധായകൻ :ശയാമപ്രസാദ് നിർമ്മാതാവ്: പടാം പജാൺ

2

മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കഥാചിത്രം കഥാവപശഷൻ സംവിധായകൻ :ടി.വി. ചന്ദ്രൻ
നിർമ്മാതാക്കൾ: 
േി. പഗാോലകൃഷ്ണൻ (ദിലീേ്)
േി. ശിവകുമാർ (അനൂേ)്

3 മികച്ച സംവിധായകൻ ശയാമപ്രസാദ് ചിത്രം:അകത്തല

4 മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം:കാഴ്ച

5
മികച്ച നടി

കാവയ മാധവൻ, 
ഗീതു പമാഹൻദാസ്

ചിത്രം:ത്തേരുമഴക്കാലം, 
ചിത്രം:അകത്തല, ഒരിടം

6 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ ലാല അലക്്സ ചിത്രം:മഞ്ഞു പോത്തലാരു ത്തേൺകുട്ടി

7 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി ഷീല ചിത്രം:അകത്തല

8
മികച്ച ബാലതാരം

പബബി സനഷ, 
മാസ്റ്റർ യാഷ്

ചിത്രം:കാഴ്ച, സൗമയം
ചിത്രം:കാഴ്ച

9 മികച്ച കഥാകൃെ് ടി.എ. റസാഖ് ചിത്രം:ത്തേരുമഴക്കാലം

10 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ എസ്. കുമാർ ചിത്രം:അകത്തല

11 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് ടി.വി. ചന്ദ്രൻ ചിത്രം:കഥാവപശഷൻ

12 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഗിരീഷ ്പുെപേരി ചിത്രം:കഥാവപശഷൻ

13

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ
(ഗാനം)

എം. ജയചന്ദ്രൻ
ചിത്രം:ത്തേരുമഴക്കാലം, 
കഥാവപശഷൻ

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ഐസക് പതാമസ ്
ത്തകാട്ടുകാപ്പള്ളി

ചിത്രം:ഒരിടം, സോരം

15

മികച്ച േിന്നണിഗായകൻ 
ജി. പവണുപഗാോൽ

ചിത്രം:ഉള്ളം - ആത്തടടീ ആടാത്തടടീ

16

മികച്ച േിന്നണിഗായിക
മഞ്ജരി

ചിത്രം:മകൾക്ക ്- മുകിലിൻ മകപള

 പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2004
വിവരണം



17 മികച്ച ചിത്ര സംപയാജകൻ ആന്റണി എൽ.ജി ചിത്രം:പഫാർ ദ േീപ്പിൾ

18 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ എൻ. ഹരികുമാർ ചിത്രം:ത്തേരുമഴക്കാലം

19 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ രാജാ ഉണ്ണിൊൻ ചിത്രം:അകത്തല

20 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ മീര കൃഷ്ണൻ ചിത്രം:മഞ്ഞു പോത്തലാരു ത്തേൺകുട്ടി

21 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സ്റ്റുഡിപയാ ചിത്രം:ഒരിടം

22 മികച്ച പമക്കപ്പമ്ാൻ രഞ്ജിെ് അമ്പാടി ചിത്രം:മകൾക്ക്

23 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം കുമാർ എടപ്പാൾ ചിത്രം:ഒരിടം

24 മികച്ച പഡാകുത്തമന്ററി പകാവിലൻ എത്തന്റ അച്ചച്ചൻ സംവിധായകൻ:എം.എ. റഹ ്മാൻ നിർമ്മാതാവ്: േി.േി.ആർ. ചന്ദ്രൻ

25
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീതിയും പനടിയ ചിത്രം

കാഴ്ച
സംവിധാനം :
ത്തെസി ഐപ്പ ്പതാമസ് നിർമ്മാതാവ്: പസവിമപനാ മാതു

ത്തസയദ് ്മഹീൻ അബൂപബക്കർ (നൗഷാദ്)

26 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ ത്തെസി ഐപ്പ ്പതാമസ് ചിത്രം:കാഴ്ച

27 പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ് പ്രദീേ ്നായർ ചിത്രം:ഒരിടം

28 മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം സിനിമാനഭവം അടൂർ പഗാോലകൃഷ്ണൻ

29 മികച്ച സിനിമാ പലഖനം മമ്മൂട്ടി എന്ന താരം സി.എസ്. ത്തവങ്കിപടശവരൻ

30
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം
(ഗ്രന്ഥം) ഗുഡ ്ലക്ക ്ടു എവരിബഡി  ആർ. പഗാോലകൃഷ്ണൻ

31 പലഖനം പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ ്

32 ജൂറി േരാമർശം പ്രദീേ ്നായർ ചിത്രം:ഒരിടം

33 പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം

സംവിധായിക:
ലിജി ത്തജ. പുല്ലാപ്പള്ളി

ചിത്രം:സോരം

34

ജൂറി േരാമർശം  അഭിനയം മാമുപക്കായ,
കുോപക്കാ പബാബൻ

ചിത്രം:ത്തേരുമഴക്കാലം,
ചിത്രം:ഈ പേഹ തീരെ്



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1 മികച്ച കഥാചിത്രം തന്മാത്ര സംവിധായകൻ :ത്തെസി നിർമ്മാതാവ്: രാജു മാത്രു

2 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കഥാചിത്രം അച്ഛനറങ്ങാെ വീട് സംവിധായകൻ :ലാൽ പജാസ് നിർമ്മാതാവ്: ത്തറജി പുെയെ്

3 മികച്ച സംവിധായകൻ ത്തെസി ചിത്രം:തന്മാത്ര

4 മികച്ച നടൻ പമാഹൻലാൽ ചിത്രം:തന്മാത്ര

5 മികച്ച നടി നവയ നായർ ചിത്രം:ബസറ, കപണ്ണ മടങ്ങുക

6 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ സലിം കുമാർ ചിത്രം:അച്ഛനറങ്ങാെ വീട്

7 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി ഭാവന ചിത്രം:ബദവനാമെിൽ

8 മികച്ച ബാലതാരം പബബി നീരജ ചിത്രം:കപണ്ണ മടങ്ങുക

9 മികച്ച കഥാകൃെ് ആരയാടൻ ഷൗക്കെ് ചിത്രം:ബദവനാമെിൽ

10 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ സപന്താഷ ്ശിവൻ ചിത്രം:അനന്തഭദ്രം

11 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് ത്തെസി ചിത്രം:തന്മാത്ര

12
മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ത്തോൻകുന്നം ദാപമാദരൻ

ചിത്രം:പനാട്ടം
ഗാനം: േച്ചപ്പനം തപെ..

13

മികച്ച സംഗീത 
സംവിധായകൻ
(ഗാനം)

എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ ചിത്രം:അനന്തഭദ്രം - തിര നരയും

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം 
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

രപമശ് നാരായൺ ചിത്രം:ബസറ

15 മികച്ച േിന്നണിഗായകൻ എം. ജയചന്ദ്രൻ ചിത്രം:പനാട്ടം - ത്തമത്തല്ല ത്തമത്തല്ല

16 മികച്ച േിന്നണിഗായിക ത്തക.എസ്. ചിത്ര ചിത്രം:പനാട്ടം - മയങ്ങിപപ്പായി

17 മികച്ച ചിത്ര സംപയാജകൻ ശ്രീകർ പ്രസാദ് ചിത്രം:അനന്തഭദ്രം

18 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ അജിത് പജാർജ്്ജ ചിത്രം:അത്ഭുതദവീേ്

19 മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ സുനിൽ ബാബു ചിത്രം:അനന്തഭദ്രം

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2005
വിവരണം



20 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ 

ശരത് ദാസ്, 
സൂരയ എസ്. നായർ

ചിത്രം:അച്ചുവിത്തന്റ അമ്മ, 
ചിത്രം:ത്തമയഡ് ്ഇൻ യു.എസ്.എ

21 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി ത്തജമിനി കളർ ലാബ് ചിത്രം:കപണ്ണ മടങ്ങുക

22 മികച്ച പമക്കപ്പമ്ാൻ േട്ടണം റഷീദ് ചിത്രം:അനന്തഭദ്രം

23 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം എസ്.ബി. സതീഷ് ചിത്രം:അത്ഭുതദവീേ്

24 മികച്ച പഡാകുത്തമന്ററി
കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ സംവിധായകൻ :അടൂർ പഗാോലകൃഷ്ണൻ

നിർമ്മാണം: 
സംഗീത നാടക അക്കാദമി

25
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രിയതയും പനടിയ ചിത്രം

അച്ചുവിത്തന്റ അമ്മ സംവിധായകൻ :സതയൻ അന്തിക്കാട്
നിർമ്മാതാവ്: േി.വി. ഗംഗാധരൻ

26 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ പറാഷൻ ആൻഡ്രൂസ് ചിത്രം:ഉദയനാണ ്താരം

27 പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ് ദിലീേ ് ചിത്രം:ചാന്തുത്തോട്്ട

28 മികച്ച സിനിമാഗ്രന്ഥം സിനിമയും സംസ്കാരവം ത്തക. പഗാേിനാഥൻ

29

മികച്ച സിനിമാ പലഖനം ക്ളാസിക്കുകൾ പകാമാളി 
നാടകങ്ങളാകുന്നത്

വിജയകൃഷ്ണൻ

30 പുസ്തകം പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം ഗുഡ ്ലക്ക ്ടു എവരിബഡി  ആർ. പഗാോലകൃഷ്ണൻ

31 മികച്ച പകാറിപയാഗ്രാഫർ  ബൃന്ദ ചിത്രം:ഉദയനാണ ്താരം

32 ജൂറി േരാമർശം  അഭിനയം അജയൻ ചിത്രം:അത്ഭുതദവീേ്

33 ജൂറി േരാമർശം  അഭിനയം അർജ്ജുൻ ലാൽ ചിത്രം:തന്മാത്ര



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1 മികച്ച കഥാചിത്രം ദൃഷ്ടാന്തം
സംവിധായകൻ:
എം.േി. സുകുമാരൻ നായർ

നിർമ്മാതാവ്:
എം.േി.സുകുമാരൻ നായർ

2 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ചിത്രം പനാട്്ടബുക്ക് സംവിധായകൻ :പറാഷൻ ആൻഡ്രൂസ് നിർമ്മാതാവ്:േി.വി.ഗംഗാധരൻ

3 മികച്ച സംവിധായകൻ ത്തലനിൻ രാപജന്ദ്രൻ ചിത്രം:രാത്രിമഴ

4 മികച്ച നടൻ പൃഥവിരാജ് ചിത്രം:വാസ്തവം

5 മികച്ച നടി ഉർവ്വശി ചിത്രം:മധുചന്ദ്രപലഖ

6 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ സായ്കുമാർ ചിത്രം:ആനന്ദബഭരവി

7 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി േത്മപ്രിയ
ചിത്രം:കറുെ േക്ഷികൾ, 
ചിത്രം:ത്തയസ ്യുവർ ഓണർ

8 മികച്ച ബാലതാരം
മാസ്റ്റർ മണി, 
മാളവിക

ചിത്രം:പഫാപട്ടാഗ്രാഫർ, 
ചിത്രം:കറുെ േക്ഷികൾ

9 മികച്ച  കഥാകൃെ് ത്തജയിംസ ്ആൽപബർട്്ടസ് ചിത്രം:ക്ലാപസ്മറ്്റസ്

10 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ മപനാജ ്േിള്ള ചിത്രം:കത്തയാപ്പ്

11 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് പമജർ രവി ചിത്രം:കീർെിചക്ര

12 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് പ്രഭാ വർമ്മ ചിത്രം:ഔട്്ട ഓഫ് സിലബസ്

13
മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം 
(ഗാനം)

രപമശ് നാരായൺ ചിത്രം:രാത്രിമഴ

14
മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

വി. താസി ചിത്രം:തന്ത്ര

15 മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ ശ്രീനിവാസ് ചിത്രം:രാത്രിമഴ

16 മികച്ച  േിന്നണി ഗായിക സുജാത പമാഹൻ ചിത്രം:രാത്രിമഴ
17 മികച്ച ചിത്ര സംപയാജകൻ എൽ. ഭൂമിനാഥൻ ചിത്രം:വാസ്തവം

18 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ ഹരികുമാർ ചിത്രം:ദൃഷ്ടാന്തം

19 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ പഗാകുൽദാസ് ചിത്രം:തന്ത്ര

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2006
വിവരണം



20 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ വിമ്മി മറിയം പജാർജ്്ജ ചിത്രം:കത്തയാപ്പ ്

21 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി ത്തജമിനി കളർ ലാബ് ചിത്രം::കത്തയാപ്പ ്

22 മികച്ച പമക്കേ ്മാൻ േട്ടണം ഷാ ചിത്രം:പുലിജന്മം

23 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം ബി. സായ് ചിത്രം:പനാട്്ടബുക്ക്

24 മികച്ച ഹ്രസവ കഥാചിത്രം ഭൂമിത്തക്കാരു ചരമഗീതം  സംവിധായകൻ :ആർ. ശരത് നിർമ്മാതാവ്: പഡാ. പജാളി സക്കറിയ

25 മികച്ച ത്തഡാകുത്തമന്ററി മിനക്ക ് സംവിധായകൻ :എം.ആർ. രാജൻ
നിർമ്മാതാവ്:ബീനാ നാരായണൻ
പദവദാസൻ കിത്തഴപ്പാട്്ട

26
മികച്ച ജനപ്രീതിയും
കലാമൂലയവമുള്ള ചിത്രം

ക്ലാപസ്മറ്്റസ് സംവിധായകൻ :ലാൽ പജാസ്
നിർമ്മാതാവ്: പ്രകാശ് ദാപമാദരൻ
േി.ത്തക. മുരളിധരൻ

27 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ അവീര റപബക്ക ചലച്ചിത്രം     :തകരത്തച്ചണ്ട

28 പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ് ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രം:തകരത്തച്ചണ്ട

29 മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥ,
അടൂരിത്തന്റ 
ചലച്ചിത്രയാത്രകൾ, 
സിനിമയുത്തട നീതിസാരം

എം.എഫ്.പതാമസ്, 
േി.ജി.സദാനന്ദൻ

30 മികച്ച സിനിമാ പലഖനം
ഗുജറാെിനപശഷം 
മലയാളസിനിമ 
മുസ്ലീമിപനാട ്േറയുന്നത്.

 എൻ.േി. സജീഷ്

31 മികച്ച നൃെ സംവിധാനം മധു പഗാേിനാഥ്, സജി വക്കംചലച്ചിത്രം     :തന്ത്ര

32
ജൂറി േരാമർശം  
(അഭിനയം)

ഖുശ്ബു ചലച്ചിത്രം     :കത്തയാപ്പ്

33
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  
(സംവിധാനം)

മധു ബകതപ്രം ചലച്ചിത്രം     :ഏകാന്തം



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1

മികച്ച കഥാചിത്രം
അടയാളങ്ങൾ സംവിധായകൻ:എം.ജി. ശശി നിർമ്മാണം:

അരവിന്്ദ പവണുപഗാോൽ

2 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കഥാചിത്രം ഒപര കടൽ സംവിധായകൻ :ശയാമപ്രസാദ് നിർമ്മാണം: എൻ.ബി.വിന്ധയൻ

3 മികച്ച സംവിധായകൻ എം.ജി. ശശി ചിത്രം:അടയാളങ്ങൾ

4 മികച്ച നടൻ പമാഹൻലാൽ ചിത്രം:േരപദശി

5 മികച്ച നടി മീര ജാസ്മിൻ ചിത്രം:പര കടൽ

6 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ മുരളി ചിത്രം:വീരാളിപ്പട്്ട, പ്രണയകാലം

7 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി ലക്ഷ്മി പഗാോലസവാമി ചിത്രം:തനിത്തയ

8 മികച്ച ബാലതാരം കുമാരി ജയശ്രീ ശിവദാസ് ചിത്രം:ഒരിടത്തൊരു പുഴയുണ്ട്

9 മികച്ച കഥാകൃെ് േി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ചിത്രം:േരപദശി

10 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ എം.ത്തജ. രാധാകൃഷ്ണൻ  ചിത്രം:ബപയാപസ്കാപ്പ്

11 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് സതയൻ അന്തിക്കാട് ചിത്രം:വിപനാദയാത്ര

12 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് റഫീക്ക ്അഹമ്മദ് ചിത്രം:പ്രണയകാലം

13

മികച്ച സംഗീതസംവിധാനം 
(ഗാനം)

എം. ജയചന്ദ്രൻ ചിത്രം:നിപവദയം

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം 
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ഔപസപ്പച്ചൻ ചിത്രം:ഒപര കടൽ

15 മികച്ച േിന്നണിഗായകൻ വിജയ ്പയശുദാസ് ചിത്രം:നിപവദയം

16 മികച്ച േിന്നണി ഗായിക പശവത ചിത്രം:നിപവദയം

17 മികച്ച ചിത്ര സംപയാജകൻ വിപനാദ ്സുകുമാരൻ ചിത്രം:ഒപര കടൽ

18 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ ടി. കൃഷ്ണനണ്ണി   ചിത്രം:ഒറ്റക്കയൻ

19 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ രാജപശഖരൻ ചിത്രം:നാല ത്തേണ്ണുങ്ങൾ

20 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ സീനെ്, ഹഫ് സെ് എ.േി. ചിത്രം:േരപദശി

21 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി പ്രസാദ ്ഫിലിം ലാബ് ചിത്രം:അടയാളങ്ങൾ

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2007
വിവരണം



22 മികച്ച പമക്കപ്പമ്ാൻ േട്ടണം റഷീദ് ചിത്രം:േരപദശി

23 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം എസ്.ബി. സതീശൻ ചിത്രം:നാല ത്തേണ്ണുങ്ങൾ

24 മികച്ച ത്തഡാകുത്തമന്ററി ബിപഫാർ ദ ബ്രഷ ്പരാപ്പഡ്് സംവിധാനം :വിപനാദ ്മങ്കര നിർമ്മാതാവ്:എ.വി.അനൂേ്

25
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീയും പനടിയ ചിത്രം

കഥ േറയുപമ്പാൾ സംവിധാനം :എം. പമാഹനൻ
നിർമ്മാതാക്കൾ:
മുപകഷ്, ശ്രീനിവാസൻ

26 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ ബാബു തിരുവല്ല ചിത്രം:തനിത്തയ

27 മികച്ച കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം കളിത്തയാരുക്കം   സംവിധാനം :എസ്. സുനിൽ നിർമ്മാണം:ത്തക.വി.ശ്രീധരൻ

28 പ്രപതയക ജൂറി പുരസ്കാരം ജഗതി ശ്രീകുമാർ

ചിത്രം:േരപദശി, 
വീരാളിപ്പട്്ട, 
അറബിക്കഥ

29 മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം

ശലഭച്ചിറകുകൾ ത്തകാഴിയുന്ന 
ചരിത്രശിശിരെിൽ

എൻ.േി. സജീഷ്

30

മികച്ച സിനിമാ പലഖനം കാണാതായ പുരുഷൻ 
കാഴ്ചത്തപ്പടുന്ന സിനിമ

ത്തക.േി. ജയകുമാർ

31 മികച്ച പകാറിപയാഗ്രാഫർ ബൃന്ദ ചിത്രം:വിപനാദയാത്ര

32 ജൂറി േരാമർശം  സംവിധാനം മധു ബകതപ്രം ചിത്രം:ഏകാന്തം

33 ജൂറി േരാമർശം  അഭിനയം ടി.ജി. രവി ചിത്രം:അടയാളങ്ങൾ, ഒറ്റക്കയൻ



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1 മികച്ച കഥാചിത്രം ഒരുത്തേണ്ണും രണ്ടാണും സംവിധാനം :അടൂർ പഗാോലകൃഷ്ണൻ

2 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ചലച്ചിത്രം ഭൂമിമലയാളം സംവിധാനം :ടി.വി. ചന്ദ്രൻ

3 മികച്ച സംവിധായകൻ അടൂർ പഗാോലകൃഷ്ണൻ ചലച്ചിത്രം     :ഒരു ത്തേണ്ണും രണ്ടാണും

4 മികച്ച നടൻ ലാൽ ചലച്ചിത്രം     :തലപ്പാവ്

5 മികച്ച നടി പ്രിയങ്ക ചലച്ചിത്രം     :വിലാേങ്ങൾക്കപ്പുറം

6 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ അനൂേ ്പമപനാൻ ചലച്ചിത്രം     :തിരക്കഥ

7 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി പ്രവീണ ചലച്ചിത്രം     :ഒരുത്തേണ്ണും രണ്ടാണും

8 മികച്ച ഹാസയതാരം  മാമുപക്കായ ചലച്ചിത്രം     :ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം

9 മികച്ച ബാലതാരം നിപവദ പതാമസ് ചലച്ചിത്രം     :ത്തവറുപത ഒരു ഭാരയ

10 മികച്ച കഥാകൃെ് ആരയാടൻ ഷൗക്കെ് ചലച്ചിത്രം     :വിലാേങ്ങൾക്കപ്പുറം

11 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ എം.ത്തജ. രാധാകൃഷ്ണൻ  ചലച്ചിത്രം     :ബയപസ്കാപ്പ്

12 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് അടൂർ പഗാോലകൃഷ്ണൻ ചലച്ചിത്രം     :ഒരു ത്തേണ്ണും രണ്ടാണും

13 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് ചലച്ചിത്രം     :ഗുൽപമാഹർ

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം 
(ഗാനം)

എം. ജയചന്ദ്രൻ ചലച്ചിത്രം     :മാടമ്പി

15

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം 
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ചന്ദ്രൻ വായാട്ടുമ്മൽ ചലച്ചിത്രം     :ബയപസ്കാപ്പ്

16 മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ ശങ്കർ മഹാപദവൻ ചലച്ചിത്രം     :മാടമ്പി

17 മികച്ച േിന്നണി ഗായിക മഞ്ജരി ചലച്ചിത്രം     :വിലാേങ്ങൾക്കപ്പുറം

18 മികച്ച ചിത്ര സംപയാജകൻ ബീന പോൾ പവണുപഗാോൽ ചലച്ചിത്രം     :ബയപസ്കാപ്പ്

19 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ ടി. കൃഷ്ണനണ്ണി   , ഹരികുമാർ ചലച്ചിത്രം     :ഒരുത്തേണ്ണും രണ്ടാണും

20 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ മധു ജഗത്    ചലച്ചിത്രം     :കൽക്കട്ട നൂസ്

21 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ ശ്രീജ   ചലച്ചിത്രം     :മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം

22 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിപയാ ചലച്ചിത്രം     :ബയപസ്കാപ്പ്

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2008
വിവരണം



23 മികച്ച പമക്കപ്പമ്ാൻ രഞ്ജിെ്  അമ്പാടി   ചലച്ചിത്രം     :തിരക്കഥ

24 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം കുമാർ എടപ്പാൾ ചലച്ചിത്രം     :വിലാേങ്ങൾക്കപ്പുറം

25
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീതിയും പനടിയ ചിത്രം

ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം സംവിധാനം :സതയൻ അന്തിക്കാട്
നിർമ്മാതാവ്:
എം.ത്തജ. ആന്റണി

26 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ മധുോൽ ചലച്ചിത്രം     :തലപ്പാവ്

27 മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം

പബാധതീരങ്ങളിൽ
കാലം മിടിക്കുപമ്പാൾ

എ.ചന്ദ്രപശഖരൻ

28 മികച്ച പകാറിപയാഗ്രാഫർ വൃന്ദ, വിപനാദ ് ചലച്ചിത്രം     :കൽക്കട്ട നൂസ്

29 ജൂറി േരാമർശം  സംവിധാനം മധുസൂദനൻ  ചലച്ചിത്രം     :ബയപസ്കാപ്പ്



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1

മികച്ച കഥാ ചിത്രം ോപലരി മാണികയം ഒരു 
ോതിരാത്തകാലോതകെി
ത്തന്റ കഥ

സംവിധാനം :രഞ്ജിെ് നിർമ്മാതാവ്:എ.വി. അനൂേ്
മഹാ സുബബർ

2
രണ്ടാമത്തെ മികച്ച കഥാചിത്രം രാമാനം സംവിധാനം :എം.േി. സുകുമാരൻ നായർ നിർമ്മാണം:

എം.േി. സുകുമാരൻ നായർ

3 മികച്ച സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ ചിത്രം:പകരളവർമ്മ േഴശ്ശിരാജ

4
മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി

ചിത്രം:ോപലരി മാണികയം 
ഒരു ോതിരാത്തകാലോതകെിത്തന്റ കഥ

5

മികച്ച നടി പശവത പമപനാൻ ചിത്രം:ോപലരി മാണികയം 
ഒരു ോതിരാത്തകാലോതകെിത്തന്റ കഥ

6 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ മപനാജ ്ത്തക. ജയൻ ചിത്രം: പകരളവർമ്മ േഴശ്ശിരാജ

7 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി േത്മപ്രിയ ചിത്രം: പകരളവർമ്മ േഴശ്ശിരാജ

8 മികച്ച ഹാസയതാരം  സുരാജ ്ത്തവഞ്ഞാറമൂട് ചിത്രം:ഇവർ വിവാഹിതരായാൽ

9 മികച്ച ബാലതാരം പബബി നിപവദിത ചിത്രം:ഭ്രമരം

10 മികച്ച കഥാകൃെ് ശശി േരവൂർ ചിത്രം:കടാക്ഷം

11 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ ത്തക.ജി. ജയൻ ചിത്രം:സൂഫി േറഞ്ഞ കഥ

12

മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് എം.ടി. വാസുപദവൻ നായർ ചിത്രം:പകരളവർമ്മ േഴശ്ശിരാജ

13 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് റഫീക്ക ്അഹമ്മദ് ചിത്രം:സൂഫി േറഞ്ഞ കഥ 

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ
(ഗാനം)

പമാഹൻ സിൊര ചിത്രം:സൂഫി േറഞ്ഞ കഥ

15

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

രാഹുൽ രാജ ് ചിത്രം:ഋതു

16 മികച്ച േിന്നണിഗായകൻ ത്തക.ത്തജ. പയശുദാസ് ചിത്രം:മദ്ധയപവനൽ

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2009
വിവരണം



17 മികച്ച േിന്നണിഗായിക പശ്രയ പഘാഷൽ ചിത്രം:ബനാറസ്

18

മികച്ച ക്ളാസിക്കൽ സിംഗർ
ശരെ്

ചിത്രം:പമഘതീർത്ഥം 
ഗാനം:ഭാവയാമി ോടുത്തമത്തന്റ

19 മികച്ച ചിത്ര സംപയാജകൻ ശ്രീകർ പ്രസാദ് ചിത്രം:പകരളവർമ്മ േഴശ്ശിരാജ

20 മികച്ച ശ്ബ്ദപലഖകൻ എൻ. ഹരികുമാർ ചിത്രം:േൊംനിലയിത്തല തീവണ്ടി

21 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ മുത്തുരാജ ് ചിത്രം: പകരളവർമ്മ േഴശ്ശിരാജ

22 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ പഷാബി തിലകൻ ചിത്രം: പകരളവർമ്മ േഴശ്ശിരാജ

23 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിപയാ ചിത്രം:സൂഫി േറഞ്ഞ കഥ

24

മികച്ച പമക്കപ്പ ്മാൻ രഞ്ജിെ്  അമ്പാടി, 
പജാർജ്്ജ

ചിത്രം: ോപലരി മാണികയം
 ഒരു ോതിരാത്തകാലോതകെിത്തന്റ കഥ

25 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം നടരാജൻ ചിത്രം: പകരളവർമ്മ േഴശ്ശിരാജ

26 മികച്ച ത്തഡാകുത്തമന്ററി ചിത്രം എഴുതാെ കത്തുകൾ സംവിധാനം :വിപനാദ ്മങ്കര നിർമ്മാതാവ്: എം.എൻ.കാരപശ്ശരി

27
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീതിയും പനടിയ ചിത്രം

ഇവിടം സവർഗ്ഗമാണ ് സംവിധാനം :പറാഷൻ ആൻഡ്രൂസ്
നിർമ്മാതാവ്:എം.ത്തജ.ആന്റണി

28 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ േി. സുകുമാർ ചിത്രം: സവന്തം പലഖകൻ

29

കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം പകശു സംവിധാനം :േി. ശിവൻ നിർമ്മാണം:ചിൽരൺസ ്ഫിലിം
 ത്തസാബസറ്റി ഓഫ് ഇന്തയ

30 മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം

മലയാള സിനിമ: പദശം, 
ഭാഷ, സസ്കാരം ജി.േി. രാമചന്ദ്രൻ

31

മികച്ച സിനിമാ പലഖനം ത്തചമ്മീൻ: പദശഭാവനയുത്തട 
എതിത്തരാലികൾ
 അേഹരിക്കത്തപ്പടുന്ന 
കലാേങ്ങൾ

േി.എസ.് രാധാകൃഷ്ണൻ, 

ത്തക.േി. ജയകുമാർ

32 നൃെം ദിപനശ് കുമാർ ചിത്രം:സാഗർ ഏലിയാസ ്ജാക്കി



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്
1 മികച്ച കഥാചിത്രം ആദാമിത്തന്റ മകൻ അബു സംവിധാനം :സലീം അഹമ്മദ് നിർമ്മാതാക്കൾ:സലീം അഹമ്മദ,് 

അഷറഫ് പബദി

2 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച കഥാചിത്രം മകരമഞ്്ഞ സംവിധാനം :ത്തലനിൻ രാപജന്ദ്രൻ നിർമ്മാതാവ്:ത്തലനിൻ രാപജന്ദ്രൻ
3 മികച്ച സംവിധായകൻ ശയാമപ്രസാദ് ചിത്രം:ഇലക്ട്ര
4 മികച്ച നടൻ സലീം കുമാർ ചിത്രം:ആദാമിത്തന്റ മകൻ അബു
5 മികച്ച നടി കാവയ മാധവൻ ചിത്രം:ഗദ്ദാമ
6 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ ബിജു പമപനാൻ ചിത്രം:ടി.ഡി. ദാസൻ സ്റ്റാൻപഡർഡ് VI B
7 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി മംത പമാഹൻദാസ് ചിത്രം:കഥ തുടരുന്നു
8 മികച്ച ഹാസയതാരം  സുരാജ ്ത്തവഞ്ഞാറമൂട് ചിത്രം:ഒരു നാൾ വരും

9 മികച്ച ബാലതാരം കൃഷ്ണ േത്മകുമാർ ചിത്രം:ജാനകി
10 മികച്ച കഥാകൃെ് പമാഹൻ ശർമ ചിത്രം:ഗ്രാമം

11
 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ

ഷഹനാദ ്ജലാൽ, 
എം ത്തജ രാധാകൃഷ്ണൻ

ചിത്രം:ചിത്രസൂത്രം, 
ചിത്രം:വീട്ടിപലക്കുള്ള വഴി

12 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് സലീം അഹമ്മദ് ചിത്രം:ആദാമിത്തന്റ മകൻ അബു
13 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് റഫീക്ക ്അഹമ്മദ് ചിത്രം:സദഗ്മയ -

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധായൻ
(ഗാനം)

എം. ജയചന്ദ്രൻ
ചിത്രം:കരയിപലക്ക ്ഒരു കടൽദൂരം 
- ചിത്രശലഭപമ

15

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ഐസക് പതാമസ ്
ത്തകാട്ടുകപ്പള്ളി

ചിത്രം:ആദാമിത്തന്റ മകൻ അബു, 
സദഗ്മയ

16 മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ ഹരിഹരൻ ചലച്ചിത്രം     :ോട്ടിത്തന്റ ോലാഴി -  

17 മികച്ച േിന്നണിഗായിക രാജലക്ഷ്മി ചലച്ചിത്രം     :ജനകൻ - 

18

മികച്ച ക്ലാസിക്കൽ ഗാനം പഡാ. എം. ബാലമുരളീകൃഷ്ണ ചലച്ചിത്രം     :ഗ്രാമം - 
ഗാനം: ഇയർ ബക അബന്നയിൽ ...

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2010
വിവരണം



19 മികച്ച ചിത്രസംപയാജകൻ പസാബിൻ ത്തക പസാമൻ ചിത്രം:േകർന്നാട്ടം

20

മികച്ച ശബ്ദപലഖകർ ശുഭദീേ ്ത്തസൻഗുപ്ത, 
അജിത് എം പജാർജ്

ചിത്രം:ചിത്രസൂത്രം

21 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ ത്തക കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചിത്രം:യുഗപുരുഷൻ

22

മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ 

റിസബാവ , 
പ്രവീണ

ചിത്രം:കർമപയാഗി, 
ചിത്രം:ഇലക്ട്ര

23
മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്
ലപബാറട്ടറി

പ്രസാദ ്കളർലാബ് ചിത്രം:വീട്ടിപലക്കുള്ള വഴി

24 മികച്ച പമക്കപ്പമ്ാൻ േട്ടണം റഷീദ് ചിത്രം:യുഗപുരുഷൻ

25 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം എസ്.ബി. സതീശൻ ചിത്രം:യുഗപുരുഷൻ , മകരമഞ്്ഞ

26 മികച്ച ത്തഡാകുത്തമന്ററി പമക്കിങ് ഓഫ് എ മാപരാ സംവിധാനം :മീനാദാസ ്നാരായണൻ നിർമ്മാതാവ് :മീനാദാസ ്നാരായണൻ

27
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീതിയും പനടിയ ചിത്രം

പ്രാേിപയട്ടൻ ആന്്റ ദി ത്തസയ്നറ്് സംവിധാനം :രഞ്ജിെ്

28 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ പമാഹൻ രാഘവൻ ടി.ഡി. ദാസൻ സ്റ്റാൻപഡർഡ ്VI B

29
പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ ്
(സംവിധാനം) വിേിൻ വിജയ് ചിത്രം:ചിത്രസൂത്രം

30

മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം തിരക്കഥാസാഹിതയം: 
സൗന്ദരയവം പ്രസക്തിയും,
 ചരിത്രവം ചലച്ചിത്രവം: പദശീയ 
ഭാവനയുത്തട ഹർഷമൂലയങ്ങൾ

പജാസ ്ത്തക. മാനവൽ , 

േി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

31 മികച്ച സിനിമാ പലഖനം ത്തനാസ്റ്റാൾജിയ 
നിർമിക്കത്തപ്പടുന്നത്, 
ത്തകാല്ലരുത് സംവിധായകത്തര

എൻ വി സുജിത്കുമാർ, 
പഡാ. ബിജു

32 മികച്ച ക്പാറിപയാഗ്രാഫർ മധു പഗാേിനാഥ്, സജീവ ്വക്കം ചിത്രം:മകരമഞ്്ഞ

33 ജൂറി േരാമർശം  അഭിനയം തബലവാസൽ വിജയ ് ചിത്രം:യുഗപുരുഷൻ

34 ജൂറി േരാമർശം  സംവിധാനം പപ്രം ലാൽ  ചിത്രം:ആത്മകഥ



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1

മികച്ച കഥാചിത്രം
ഇന്തയൻ റുപ്പി സംവിധാനം :രഞ്ജിെ് നിർമ്മാണം:

ഓഗസ്റ്റ ്സിനിമാ ഇന്തയാ ബപ്ര.ലി.

2 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച കഥാചിത്രം ഇവൻ പമഘരൂേൻ സംവിധാനം :േി. ബാലചന്ദ്രൻ നിർമ്മാണം:പ്രകാശ് ബാത്തര

3 മികച്ച സംവിധായകൻ ത്തെസ്ി ചിത്രം:പ്രണയം

4 മികച്ച നടൻ ദിലീേ് ചിത്രം:ത്തവള്ളരിപ്രാവിത്തന്റ ചങ്ങാതി

5 മികച്ച നടി പശവത പമപനാൻ ചിത്രം:പസാൾട്്ട ആന്്റ ത്തേപ്പർ

6 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ ഫഹദ ്ഫാസിൽ ചിത്രം:ചാപ്പാ കുരിശ്, അകം

7 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി നിലമ്പൂർ ആയിഷ ചിത്രം:ഊമക്കുയിൽ ോടുപമ്പാൾ

8 മികച്ച ഹാസയതാരം  ജഗതി ശ്രീകുമാർ ചിത്രം:സവപ്നസോരി

9 മികച്ച ബാലതാരം മാളവിക നായർ ചിത്രം:ഊമക്കുയിൽ ോടുപമ്പാൾ

10 മികച്ച കഥാകൃെ് എം. പമാഹനൻ ചിത്രം:മാണികയക്കല്ല്

11 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ എം.ത്തജ. രാധാകൃഷ്ണൻ ചിത്രം:ആകാശെിത്തന്റ നിറം

12 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് പബാബി-സഞ്ജയ് ചിത്രം:ട്രാഫിക്

13 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ചിത്രം:നായിക

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം 
(ഗാനം)

േി. ശരെ് ചിത്രം:ഇവൻ പമഘരൂേൻ

15

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം 
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ദീേക് പദവ് ചിത്രം:ഉറുമി

16 മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ സുദീേ ്കുമാർ ചിത്രം:രതിനിർപവ്വദം

17

മികച്ച േിന്നണി ഗായിക
പശ്രയ പഘാഷാൽ

ചിത്രം:രതിനിർപവ്വദം
ചിത്രം:വീരപുത്രൻ

18 മികച്ച ചിത്ര സത്തമാപയാജകൻ വിപനാദ ്സുകുമാരൻ ചിത്രം:ഇവൻ പമഘരൂേൻ

19 മികച്ച ശ്ബ്ദപലഖകൻ രാജകൃഷ്ണൻ ചിത്രം:ഉറുമി, ചാപ്പാ കുരിശ്

20 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ സുജിത് ചിത്രം:നായിക

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2011
വിവരണം



21 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ 

വിജയ ്പമപനാൻ, 
പ്രവീണ

ചിത്രം:പമൽവിലാസം,
ചിത്രം:ഇവൻ പമഘരൂേൻ

22 മികച്ച പപ്രാസസ്ിംഗ ്ലപബാറട്ടറി ത്തജമിനി കളർ ലാബ് ചിത്രം:ആകാശെിത്തന്റ നിറം

23 മികച്ച പമക്കപ്പ് സുപദവൻ ചിത്രം:ത്തവള്ളരിപ്രാവിത്തന്റ ചങ്ങാതി

24 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം ഇന്ദ്രൻസ ്ജയൻ ചിത്രം:വീരപുത്രൻ

25 മികച്ച ത്തഡാകുത്തമന്ററി ചിത്രം

ട്രാവൻകൂർ എ സാഗ 
ഓഫ് ബനവലൻസ്

സംവിധാനം :ബി. ജയചന്ദ്രൻ
നിർമ്മാതാവ്:ബി. ജയചന്ദ്രൻ

26

മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രിയതയും പനടിയ ചിത്രം

പസാൾട്്ട ആന്്റ ത്തേപ്പർ സംവിധാനം :ആശിഖ ്അബു നിർമ്മാതാവ്:സദാനന്ദൻ ആർ.

27 മികച്ച നവാഗതസംവിധായകൻ ത്തഷറി ചിത്രം:ആദിമധയാന്തം

28 മികച്ച കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം മഴവിൽ നിറവിലൂത്തട സംവിധാനം  :രാപജഷ ്കുമാർ ആർ.

29
മികച്ച സംവിധായകൻ 
(കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം)

രാപജഷ ്കുമാർ ആർ. ചിത്രം:മഴവിൽ നിറവിലൂത്തട

30
പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ ്
(സംവിധാനം) പഡാ. ബിജു ആകാശെിത്തന്റ നിറം

31

മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം പലാകസിനിമാകാഴ്ചകളും
 സ്ഥലകാലങ്ങളും

ജി.േി. രാമചന്ദ്രൻ

32

മികച്ച സിനിമാ പലഖനം എലിപ്പൊയം: എലി 
പുറെ്  അകത്തും

നീലൻ

33
 പ്രപതയക ജൂറി പുരസ്കാരം
(സിനിമാ ഗ്രന്ഥം) മലയാള സിനിമാേഠനങ്ങൾ  സി.എസ്.ത്തവങ്കിപടശവരൻ

34 മികച്ച പകാറിപയാഗ്രാഫർ കുമാർ ശാന്തി ചലച്ചിത്രം     :ത്തവള്ളരിപ്രാവിത്തന്റ ചങ്ങാതി

35 ജൂറി േരാമർശം  അഭിനയം മാസ്റ്റർ പ്രിജിെ് ചലച്ചിത്രം     :ആദിമദ്ധയാന്തം



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1 മികച്ച കഥാചിത്രം ത്തസല്ലുപലായഡ്് സംവിധാനം :കമൽ നിർമ്മാണം:ഉബബദ,് കമൽ

2 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച കഥാചിത്രം ഒഴിമുറി സംവിധാനം :മധുോൽ നിർമ്മാതാവ്:േി.എൻ. പവണുപഗാോൽ

3 മികച്ച സംവിധായകൻ ലാൽ പജാസ് ചിത്രം:അയാളും ഞാനം തമ്മിൽ

4
മികച്ച നടൻ പൃഥവിരാജ്

ചിത്രം:ത്തസല്ലുപലായഡ്്, 
അയാളും ഞാനം തമ്മിൽ

5 മികച്ച നടി റിമ കല്ലിങ്കൽ ചിത്രം:നിദ്ര, 22 ഫീത്തമയിൽ പകാട്ടയം

6 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ മപനാജ്.ത്തക.ജയൻ ചിത്രം:കളിയച്ഛൻ

7 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി സജിത മഠെിൽ ചിത്രം:ഷട്ടർ

8 മികച്ച ഹാസയതാരം  സലിം കുമാർ ചിത്രം:അയാളും ഞാനം തമ്മിൽ

9
മികച്ച ബാലതാരം

(1) മിപനാൺ 
(2) ബവജയന്തി

ചിത്രം: 101 പചാദയങ്ങൾ 
ചിത്രം: മോടിക്കുരു

10 മികച്ച കഥാകൃെ് മപനാജ ്കാന ചിത്രം:ചായിലയം

11 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ മധു നീലകണ്ഠൻ ചിത്രം:അന്നയും റസൂലം

12 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് അഞ്ജലി പമപനാൻ ചിത്രം:മോടിക്കുരു

13 മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് റഫീഖ ്അഹമ്മദ് ചിത്രം:സ്പിരിറ്്റ (മഴ ത്തകാണ്ട ്മാത്രം...)

14

മികച്ച സംഗീതസംവിധാനം
(ഗാനം)

എം. ജയചന്ദ്രൻ ചിത്രം:ത്തസല്ലുപലായഡ്് (കാപറ്റ കാപറ്റ...)

15

മികച്ച സംഗീതസംവിധാനം
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ബിജിബാൽ ചിത്രം:കളിയച്ഛൻ, ഒഴിമുറി

16

മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ 

വിജയ ്പയശുദാസ്

ചിത്രം:ഗ്രാന്്റ മാസ്റ്റർ 
(അകത്തലപയാ നീ...), 
സ്പിരിറ്്റ (മഴ ത്തകാണ്ട ്മാത്രം...)

17

മികച്ച േിന്നണി ഗായിക
സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ

ചിത്രം:ത്തസല്ലുപലായഡ്് 
(ഏനപണ്ടാടീ അമ്പിളി ചന്തം...)

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2012
വിവരണം



18 മികച്ച കളറിസ്റ്റ് ജയപദവ് ചിത്രം:അന്നയും റസൂലം

19 മികച്ച ചിത്രസംപയാജകൻ അജിെ്കുമാർ. ബി ചിത്രം:അന്നയും റസൂലം

20 മികച്ച ശബ്ദപലഖകൻ എം. ആർ. രാജകൃഷ്ണൻ ചിത്രം:മോടിക്കുരു

21 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ സുപരഷ ്ത്തകാല്ലം ചിത്രം:ത്തസല്ലുപയായഡ്്

22 മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ വിമ്മി മറിയം പജാർജ്്ജ ചിത്രം:നിദ്ര

23 മികച്ച പമക്കേമ്ാൻ എം.ജി. പറാഷൻ ചിത്രം:മായാപമാഹിനി

24 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം എസ്.ബി. സതീഷ് ചിത്രം:ത്തസല്ലുപലായഡ്്, ഒഴിമുറി

25

മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീതിയും പനടിയ ചിത്രം

അയാളും ഞാനം തമ്മിൽ സംവിധാനം :ലാൽ പജാസ് നിർമ്മാണം:പപ്രം പ്രകാശ്

26 മികച്ച നവാഗത സംവിധായകൻ ഫറൂഖ ്അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ചിത്രം:കളിയച്ഛൻ

27
പ്രപതയക ജൂറി പുരസ്കാരം 
(സംവിധാനം) ജയൻ ത്തചറിയാൻ  ചലച്ചിത്രം     :ോപ്പിലിപയാ ബുദ്ധ

28

മികച്ച സിനിമാ ഗ്രന്ഥം സിനിമയുത്തട പനാട്ടങ്ങൾ ത്തക.പഗാേിനാഥൻ

29

മികച്ച സിനിമാ പലഖനം നിറങ്ങളുത്തട സൗന്ദരയ
 രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ

പഡാ അജു ത്തക. നാരായണൻ, 
ത്തക.ത്തചറി പജക്കബ്

30
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  
(അഭിനയം) സരിത

ചിത്രം:ോപ്പിലിപയാ ബുദ്ധ

31
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  
(ഗായകർ )

ബവക്കം വിജയലക്ഷ്മി, 
ശ്രീറാം

ചിത്രം:ത്തസല്ലുപലായഡ്്

32
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  
(പലഖനം)

പശഷം ത്തവള്ളിെിരയിൽ  ചിത്രം:കിരൺ രവീന്ദ്രൻ



നമ്പർ  വിഭാഗം പേര്

1

മികച്ച കഥാചിത്രം
സി.ആർ. നമ്പർ-89 സംവിധാനം :സുപദവൻ നിർമ്മാണം: 

വി. അചുതാനന്ദൻ

2
രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ചലച്ചിത്രം പനാർെ് 24 കാതം സംവിധാനം :അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർമ്മാണം: 

മുപകഷ ്ആർ. പമെ

3 മികച്ച സംവിധായകൻ ശയാമപ്രസാദ് ചിത്രം:ആർട്ടിസ്റ്റ്

4

മികച്ച നടൻ
ഫഹദ ്ഫാസിൽ 

ലാൽ

ചിത്രം:ആർട്ടിസ്റ്റ,് പനാർെ് 24 കാതം 
ചിത്രം:അയാൾ, സക്കറിയയുത്തട
 ഗർഭിണികൾ

5 മികച്ച നടി ആൻ അഗസ്റ്റിൻ ചിത്രം:ആർട്ടിസ്റ്റ്

6 രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടൻ അപശാക് കുമാർ ചിത്രം:സി.ആർ. നമ്പർ-89

7
രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടി ത്തലന

ചിത്രം:ത്തലഫ്്റ്റ ബററ്്റ ത്തലഫ്്റ്റ, 
കനയക ടാക്കീസ്

8

മികച്ച ഹാസയതാരം  സുരാജ ്ത്തവഞ്ഞാറമൂട്
ചിത്രം:ബദവെിത്തന്റ സവന്തം ക്ലീറ്റസ,് 
പുള്ളിപ്പുലിയും ആട്ടിൻകുട്ടിയും

9

മികച്ച ബാലതാരം
(1) പബബി അനിക 
(2) മാസ്റ്റർ സനൂേ ്സപന്താഷ്

ചിത്രം:5 സുന്ദരികൾ - പസതു ലക്ഷ്മി 
ചിത്രം: ഫിലിപ്സ ്ആന്്റ ദ മങ്കിത്തേൻ

10 മികച്ച കഥാകൃെ് അനീഷ ്അൻവർ ചിത്രം:സക്കറിയയുത്തട ഗർഭിണികൾ

11 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ സുജിത് വാസുപദവ്  ചിത്രം:അയാൾ, ത്തമമ്മറീസ്

12 മികച്ച തിരക്കഥാകൃെ് പബാബി-സഞ്ജയ് ചിത്രം::മുംബബ പോലീസ്

പകരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ ്2013
വിവരണം



13

മികച്ച ഗാനരചയിതാവ്
എൻ. പ്രഭാവർമ്മ 
പഡാ. മധു വാസുപദവൻ

ഏതു സുന്ദര സവപ്ന യവനിക...
ഒറ്റയ്ക്കു ോടുന്ന പൂങ്കുയിപല...
ചിത്രം:നടൻ

14

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം 
(ഗാനം)

ഔപസപ്പച്ചൻ
ചിത്രം:നടൻ 
ഒറ്റയ്ക്കു ോടുന്ന പൂങ്കുയിപല,
ഏതു സുന്ദര സവപ്ന യവനിക

15

മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം
(േശ്ചാെലസംഗീതം)

ബിജിബാൽ
ചിത്രം:ബാലയകാലസഖി

16
മികച്ച േിന്നണി ഗായകൻ കാർെിക് ചിത്രം:ഒറീസ് 

(ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ എൻ)

17

മികച്ച േിന്നണി ഗായിക
ബവക്കം വിജയലക്ഷ്മി

ചിത്രം:നടൻ (ഒറ്റയ്ക്കു ോടുന്ന പൂങ്കുയിപല)

18 മികച്ച കളറിസ്റ്റ് രഘുരാമൻ ചിത്രം:അയാൾ

19 മികച്ച ചിത്രസംപയാജകൻ ത്തക. രാജപഗാോൽ ചിത്രം:ഒരു ഇന്തയൻ പ്രണയകഥ

20

മികച്ച ശ്ബ്ദപലഖകൻ ഹരികുമാർ മാധവൻ നായർ, 
രാജീവൻ അയപ്പൻ, 
എൻ. ഹരികുമാർ

ചിത്രം:കനയക ടാക്കീസ്

21 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ എം. ബാവ ചിത്രം:ആപമൻ

22

മികച്ച ഡബ്ബിങ്  ആർട്ടിസ ്റ്്റ 
അമ്പൂട്ടി
ശ്രീജ രവി

ചിത്രം:വസന്തെിത്തന്റ 
കനൽവഴികളിൽ
 അയാൾ

23  ലാബ് / സ്റ്റുഡിപയാ

24 മികച്ച പമക്കപ്പമ്ാൻ േട്ടണം റഷീദ് ചിത്രം:സവോനം

25 മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം സിജി പതാമസ ്പനാപബൽ ചിത്രം:ആപമൻ

26
മികച്ച കലാമൂലയവം 
ജനപ്രീതിയും പനടിയ ചിത്രം

ദൃശയം സംവിധാനം :ജിത്തു പജാസഫ് നിർമ്മാണം: 
ആന്റണി ത്തേരുമ്പാവൂർ



27 മികച്ച നവാഗതസംവിധായകൻ ത്തക.ആർ. മപനാജ് ചിത്രം:കനയക ടാക്കീസ്

28

മികച്ച കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം ഫിലിപ്സ ്ആന്്റ ദ മങ്കിത്തേൻ
സംവിധായകർ:പറാജിൻ പതാമസ,് 
ഷാനിൽ മുഹമ്മദ്

നിർമ്മാതാക്കൾ: 
വിജയ ്ബാബു,
 സാന്ദ്ര പതാമസ്

29

മികച്ച സംവിധായകൻ
(കുട്ടികളുത്തട ചിത്രം)

പറാജിൻ പതാമസ്, 
ഷാനിൽ മുഹമ്മദ്

ചിത്രം:ഫിലിപ്സ ്ആന്്റ ദ മങ്കിത്തേൻ

30

പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ്
(സംവിധാനം)

അനീഷ ്അൻവർ ചിത്രം:സക്കറിയയുത്തട ഗർഭിണികൾ

31

പ്രപതയക ജൂറി അവാർഡ്
(ഗായിക)

മൃദുല വാരയർ ചിത്രം:കളിമണ്ണ്

32

മികച്ച സിനിമാ പലഖനം
ചരിത്രത്തെ ചലച്ചിത്രമാക്കിയ 
മാസ്റ്റർ 
ബദവനർെകത്തന്റ പക്രാധം

വി. വിജയകുമാർ, 
ഐ. ഷണ്മുഖദാസ്

33 പുസ്തകം പ്രപതയക ജൂറി പുരസ്കാരം

34 മികച്ച പകാറിപയാഗ്രാഫർ കുമാർ ശാന്തി ചിത്രം:ഒറീസ്

35
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  
(അഭിനയം)

കലാഭവൻ ഷാപജാൺ, 
സനഷ

ചിത്രം:ദൃശയം, 
ചിത്രം:സക്കറിയായുത്തട ഗർഭിണികൾ

36
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  
(സംവിധാനം)

േി. സുപരഷ ്ഉണ്ണിൊൻ   ചിത്രം:അയാൾ

37
പ്രപതയക ജൂറി േരാമർശം  
(സംഗീതസംവിധാനം)

അഫ് സൽ യൂസഫ്  
ചിത്രം:ഇമ്മാനവൽ, 
പഗാഡ് പഫാർ ത്തസയിൽ



 


