
 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 1998 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലി സീരിയൽ ത ാറ്റങ്ങൾ എം.ടക.തേവരാജൻ  
(സംവിധാനം) 

 

2 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലി സീരിയൽ തവരുകൾ റ്റി.എൻ.തഗാപകുമാർ 

(സംവിധാനം) 
രവീന്ദ്രനാഥ് 

(നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലിഫിലിം മൺവീണ ശിവകുമാർ അമ്പല പ്ു ഴ 

(സംവിധാനം) 
തറായി ലൂതകാസ് 
(നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിഫിലിം ഇൻസറ ന്റ ്ഓണം ആർ.തഗാപിനാഥ് 

(സംവിധാനം) 
വാസന്തി തഗാപിനാഥ് 

(നിർമ്മാണം) 

5 മികച്ച സംവിധായകൻ എം.ടക. തേവരാജൻ ത ാറ്റങ്ങൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

6 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് മാെമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ ത ാറ്റങ്ങൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

7 മികച്ച കഥാകൃെ് മലയാറൂ്റർ രാമകൃഷണ ൻ തവരുകൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

8 മികച്ച നെൻ എം.ആർ. തഗാപകുമാർ പെ്തൊലപ്ടപാന്ന ്  

9 മികച്ച സഹനെൻ മപുരുകൻ ത ാറ്റങ്ങൾ  

10 മികച്ച നെി ബിന്ദപു  രാമകൃഷണ ൻ ത ാറ്റങ്ങൾ  

11 മികച്ച സഹനെി ബീനാ ആന്റണി പെ്തൊലപ്ടപാന്ന,് ത ാറ്റങ്ങൾ  

12 മികച്ച ബാല ാരം മാസറ ർ സതന്താഷ് തമതലാട്ടപു  ടകാഴിയപുന്ന ഇലകൾ  

13 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ എൻ. അഴക്ൻ ത ാറ്റങ്ങൾ  

14 മികച്ച ചിത്രസംതയാജകൻ ബീനാതപാൾ തവണുതഗാപാൽ പങ്കായം  



 

15 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ ജി. തേവരാജൻ 

എം. ജയചന്ദ്രൻ 

ത ാറ്റങ്ങൾ  

16 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ അനിൽ അമീർ ത ാറ്റങ്ങൾ  

17 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ അനിൽ സിൻ-നിയാ ത ാറ്റങ്ങൾ  

18 സ്ടപഷയൽ ജൂറി അവാർഡ് ടനെപു മപു െി തവണു തവരുകൾ  

19 സ്ടപഷയൽ ജൂറി അവാർഡ് പെ്തൊലപ്ടപാന്ന് വിജയകൃഷണ ൻ 

(സംവിധാനം) 
ഓമനക്കുട്ടൻ ഉണണ ിൊൻ 

(നിർമ്മാണം) 

20 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി സി.വി. രാമൻ ടജയിംസ് തജാസഫ് 

(സംവിധാനം) 
സി-ഡിറ്്റ 

(നിർമ്മാണം) 

21 മികച്ച സംവിധായകൻ 

(തഡാകയപുടമന്ററി) 
ചന്തു എസ്. നായർ തജാൺ എബ്രഹാം 

(തഡാകയപുടമന്ററി) 
 

22 മികച്ച തരാഗ്രാം ഓൺ തൊ്ികൽ & 

തസാഷയൽ ഇഷയൂസ ്

കണണ ാെി 
(എ്ിതസാഡ്-242) 

റ്റി.എൻ. തഗാപകുമാർ 

(സംവിധാനം) 
ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

(നിർമ്മാണം) 

23 മികച്ച കുട്ടികളപു ടെ തരാഗ്രാം ചിറകുകൾ നവീൻ (സംവിധാനം) ഏഷയാടനറ്്റ കമ്മയൂണിതകഷൻ  
ലിമിറ്റഡ് (നിർമ്മാണം) 

24 മികച്ച കമന്തററ്റർ സാജൻ ആന്റണി സി.വി. രാമൻ 

(ടഡാകയപുടമന്ററി) 
 

25 മികച്ച വാർൊവ രണം മായാ ശ്രീകുമാർ ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്  

26 സ്ടപഷയൽ ജൂറി അവാർഡ് റാഗിംഗ് - കുറ്റവപു ം ശിക്ഷയപു ം എ. അൻവർ 

(സംവിധാനം) 
േൂരേർശൻ  
(നിർമ്മാണം) 

 

 

 

 

 

 



 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 1999 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലി സീരിയൽ സൂൾ ഡയറി മപുഹമ്മേ് കുട്ടി 
(സംവിധാനം, നിർമ്മാണം) 

 

2 രണ്ടാമടെ മികച്ച ടെലി സീരിയൽ ബാലയകാലസമ രണകൾ ടലനിൻ രാതജന്ദ്രൻ 

(സംവിധാനം) 
ടശൽവകുമാർ 

(നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലി ഫിലിം അറിയാട  കുക്കു പരതമശവരൻ 

(സംവിധാനം) 
പി.പി. ജയരാജ ്

(നിർമ്മാണം) 

4 രണ്ടാമടെ മികച്ച ടെലിഫിലിം സവാ ന്ത്ര്യെിന്ടറ 
ചിറകെിടയാച്ചകൾ 

ഏ. ഫാറൂഖ ്

(സംവിധാനം) 
സൂരയാ കണണ ൻ 

(നിർമ്മാണം) 

5 മികച്ച സംവിധായകൻ 

 

മപുഹമ്മേ് കുട്ടി സൂൾ ഡയറി  
(ടെലി സീരിയൽ) 

 

6 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് 

 

കുക്കു പരതമശവരൻ അറിയാട  (ടെലി ഫിലിം)  

 മികച്ച കഥാകൃെ് അകബ ർ കകട്ടിൽ സൂൾ ഡയറി  
(ടെലി സീരിയൽ) 

 

8 മികച്ച നെൻ 

 

എം. ആർ. തഗാപകുമാർ പപുലരി, ബാലയകാലസമ രണകൾ  

9 മികച്ച സഹനെൻ ജഗന്നാഥൻ ദ്രൗപേി, സൂൾ ഡയറി  

10 മികച്ച നെി അനില ശ്രീകുമാർ ദ്രൗപേി  

11 മികച്ച സഹനെി രിയരഞ്ജിനി സവാ ന്ത്ര്യെിന്ടറ 
ചിറകെിടയാച്ചകൾ 

 

12 മികച്ച ബാല ാരം കുമാരി അപർണണ  തജാൺ ബാലയകാലസമ രണകൾ  

13 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ റ്റി.ജി. ശ്രീകുമാർ ദ്രൗപേി  



 

14 മികച്ച ചിത്രസംതയാജകൻ മധപു  ടകനകരി സൂൾ ഡയറി  

15 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ സി.  ങ്കരാജ് സൂൾ ഡയറി  

16 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ എസ.് രാധാകൃഷണ ൻ അങ്ക പ്ു റ്ാെ്  

17 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി  (1) സ്തനഹേീപം 
 

(2) പ്ളാസറ ിക് പള്ാസറ ിക് 
പ്ളാസറ ിക് 

അജിെ് എം. തഗാപിനാഥ് 

(സംവിധാനം) 
ജയാ തജാസ് രാജ് സി. എൽ 

(സംവിധാനം) 

ഏഷയാടനറ്്റ 

(നിർമ്മാണം) 
ലില്ലിഭായ് ഡി.ടവ-മഞ്ജരി 
ടെലിവിഷൻ (നിർമ്മാണം) 

18 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) ഹൃേയപൂർവ്വം സൂരയകാന്തി വിതനാേ് മങ്കര (സംവിധാനം)  

19 മികച്ച വാർൊവ രണം രാതജശവരി തമാഹൻ േൂരേർശൻ നയൂസ്  

20 മികച്ച തകാമ്പിയറർ മിനി സപുകുമാർ ഇന്നടെ സര ീയപു ടെ ര ിചഛ ായ  

21 മികച്ച കമറ്തററ്റർ വാസപു തേവ് എൻ. കണണ ാെി (എ്ിതസാഡ്-293)  

22 കാലികവപു ം സാമൂഹയവപു മായ 
വിഷയങ്ങടളക്കുറിച്ചപുള്ള മികച്ച പരിപാെി 

ട രുവിൽ ഒറ്റപ്ടപെപു ന്ന സര ീ വം നീലൻ 

(സംവിധാനം) 
ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

(നിർമ്മാണം) 

23 കുട്ടികൾക്കുതവണ്ടിയപുള്ള മികച്ച പരിപാെി ചങ്ങാ ിക്കൂട്ടം ആഷാ തജാസഫ്  
(സംവിധാനം) 

ഏഷയാടനറ്്റ കമ്മയൂണിതകഷൻ 
ലിമിറ്റഡ് (നിർമ്മാണം) 

24 സ്ടപഷയൽ ജൂറി അവാർഡ് ഹരി ം-കണൂർ ജില്ലയിടല 
ടകാഞ്ചപുപാെങ്ങൾ 

സപുനി  റ്റി.വി 
(സംവിധാനം) 

ഏഷയാടനറ്്റ 

(നിർമ്മാണം) 

25 സ്ടപഷയൽ ജൂറി അവാർഡ് ഇന്നടെ സര ീയപു ടെ ര ിചഛ ായ ലീൻ ബി. ജസ് മസ ്

(സംവിധാനം) 
ടനറ്്റ വർക് ടെലിവിഷൻ 

(നിർമ്മാണം) 

26 സ്ടപഷയൽ ജൂറി അവാർഡ് ഒരു രത യക പരുപാെി മനു ബാലക് ,  നു ബാലക ്  

 

 

 

 

 



 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2000 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലി സീരിയൽ സമക്ഷം തഡാ. എസ്. ജനാർദ്ദനൻ 
(സംവിധാനം, നിർമ്മാണം) 

 

2 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിസീരിയൽ സ യവാൻ സാവിത്രി രാജീവ് നാഥ് (സംവിധാനം) ടകരളി െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലിഫിലിം ആനി വിജി  മ്പി 
(സംവിധാനം, നിർമ്മാണം) 

 

4 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിഫിലിം വരും വരായക കൾ െി.വി. ചന്ദ്രൻ (സംവിധാനം) ടകരളി െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

5 മികച്ച സംവിധായകൻ തഡാ. എസ്. ജനാർദ്ദനൻ സമക്ഷം (ടെലി സിരിയൽ)  

6 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് തഡാ. എസ്. ജനാർദ്ദനൻ സമക്ഷം (ടെലി സീരിയൽ)  

7 മികച്ച കഥാകൃെ് എസ.്വി.തവണുതഗാപാലൻ നായർ സ യവാൻ സാവിത്രി  

8 മികച്ച നെൻ ശ്രീനാഥ് നമ്പീശൻ എന്തിനു കല്ലറ 
ടപാളിച്ചപു  (ടെലി സീരിയൽ) 

 

9 മികച്ച സഹനെൻ ശിവജി ആനി, വരും വരായക കൾ  

10 മികച്ച നെി  ാര കലയാൺ നന്തുണി, മണൽ നഗരം  

11 മികച്ച സഹനെി മഞ്ജു പിള്ള തേവരഞ്ജിനി,  
തസതുവിന്ടറ കഥകൾ 

 

12 മികച്ച ബാല ാരം അർഫാൻ അയൂബ് മിന്നാമിനുങ്ങപുകൾ  
(ടെലി സീരിയൽ) 

 

13 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ ര ാപൻ സി.ആർ ആനി (ടെലിഫിലിം)  

14 മികച്ച ചിത്ര സംതയാജകൻ ടക. ശ്രീനിവാസ് സ യവാൻ സാവിത്രി  

15 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ രതമഷ് നാരായൺ സമക്ഷം, തേവരഞ്ജിനി  



 

16 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ വി.പി. കൃഷണ കുമാർ ആനി (ടെലിഫിലിം)  

17 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ മാന്നാർ രാജൻ സമക്ഷം (ടെലി സീരിയൽ)  

18 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി  ആൺപൂവ് പി. ബാലൻ (സംവിധാനം) ടക.ജി. രഘപു രാമൻ (നിർമ്മാണം) 

19 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) േീപക ്നാരായണൻ മപു റിവപുകളപു ടെ സമാഹാരം, 
ടേവെിന്ടറ അവകാശികൾ 

 

20 മികച്ച വാർൊവ രണം മായാ ശ്രീകുമാർ ഏഷയടനറ്്റ നയൂസ ്  

21 മികച്ച തകാമ്പിയർ സൂരയ ബാലകൃഷണ ൻ ഡയൽ എ തസാംഗ്  

22 മികച്ച കമന്തററ്റർ വി.ടക. ശ്രീരാമൻ ടകാച്ചപു തബബി (പരിപാെി)  

23 കാലികവപു ം സാമൂഹയവപു മായ 
വിഷയങ്ങടളക്കുറിച്ചപുള്ള മികച്ച പരിപാെി 

ഇന്നടലകളപു ടെ ബാകി സജി ടഡാമനിക് 
(സംവിധാനം) 

ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്ഡിവിഷൻ 

(നിർമ്മാണം) 

24 കുട്ടികൾക്കുതവണ്ടിയപുള്ള മികച്ച പരിപാെി സപുവർൺന സവപന ം എ. അൻവർ (സംവിധാനം) േൂരേർശൻ (നിർമ്മാണം) 

25 ടെലിവിഷൻ നിരൂപണ രചനയുള്ള 
അവാർഡ് 

വി. രാജതഗാപാലൻ ടെലിവിഷൻ തജർണലിസം  

26 രത യക ജൂറി അവാർഡ് ശ്രീല  എസ്. സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു കഥയാട്ടം  

27 രത യക ജൂറി അവാർഡ് എ. അൻവർ വരയാെപു കളപു ടെ തലാകം  

28 രത യക ജൂറി അവാർഡ് എം. സജി  പപുല്ലൂരാ  പാറ-ഒരതനവഷണം 
(ടപൺ മലയാളം) 

 

29 രത യക ജൂറി അവാർഡ് വിതനാേ് മങ്കര കല്ല കാലതൊെ് പറഞ്ഞ ്  

30 സ്ടപഷയൽ ജൂറി പരാമർശം (പരിപാെി) ടഷനി തജകബ് ബഞ്ചമിൻ നമപുക്കും അവർക്കുമിെയിൽ  

31 സ്ടപഷയൽ ജൂറി പരാമർശം (തലഖനം) ടെലിവിഷനിൽ നിറയപുന്നതും 
നിറതയണ്ടതും 

സപുധീർ പരതമശവരൻ 
(തലഖകൻ) 

 

 

 

 



 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2001 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലി സീരിയൽ അവസഥാന്തരങ്ങൾ ജൂഡ ്അട്ടിപ്തപറ്റി 
(സംവിധാനം) 

തരം രകാശ് 

(നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച ടെലിഫിലിം ഡിസംബർ മിസറ ് സജി സപു തരന്ദ്രൻ 

(സംവിധാനം) 
ടകരളി െി.വി 
(നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിഫിലിം കാണാ പ്ു റങ്ങൾ അതശാകൻ 

(സംവിധാനം) 
ടകരളി െി.വി. 
(നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച സംവിധായകൻ ജൂഡ ്അട്ടിപ്തപറ്റി അവസഥാന്തരങ്ങൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

5 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് തബാബി & സഞ്ജയ് അവസഥാന്തരങ്ങൾ 

(ടെലിഫിലിം) 
 

6 മികച്ച കഥാകൃെ് ജി.എ.ലാൽ ഡിസംബർ മിസറ ് 
(ടെലിഫിലിം) 

 

7 മികച്ച നെൻ ടനെപു മപു െി തവണു അവസഥാന്തരങ്ങൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

8 മികച്ച സഹനെൻ െി.എസ.് രാജു അവസഥാന്തരങ്ങൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

9 മികച്ച നെി തജയാ ിർമയി അവസഥാന്തരങ്ങൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

10 മികച്ച സഹനെി ടക.പി.എ.സി. ലളി  അവസഥാന്തരങ്ങൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

11 മികച്ച ബാല ാരം തബബി മഞ്ജിമ കാബൂളിവാല (ടെലിഫിലിം)  

12 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ സി.ആർ. ര ാപൻ കാണാ പ്ു റങ്ങൾ  



 

(ടെലിഫിലിം) 

13 മികച്ച ചിത്രസംതയാജകൻ കുമാരതവൽ അവസഥാന്തരങ്ങൾ 

(ടെലി സീരിയൽ) 

 

14 മികച്ച സംഗീ സംവിധായകൻ സി.എസ്. ബാലഭാസക ർ കാബൂളിവാല (ടെലിഫിലിം)  

15 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ സാജൻ പിരമിഡ്, ര ീഷ് ഡിസംബർ മിസറ ് 
(ടെലിഫിലിം) 

 

16 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ ഷാജി രാഘവൻ കാണാ പ്ു റങ്ങൾ (ടെലി ഫിലിം)  

17 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി മറിയം തജാർജ്്ജ എൻ.പി. തഗാപിനാഥ് 

(സംവിധാനം) 
ടകരളി െി.വി 
(നിർമ്മാണം) 

18 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) വിപിൻ വിജയ് ക്ഷപുരസയധാര  

19 മികച്ച വാർൊവ രണം റാണി വർഗഗ ീസ് ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്  

20 മികച്ച തകാമ്പിയർ ആർ. ശ്രീകണഠ ൻ നായർ നമ്മൾ  മ്മിൽ  ഏഷയാടനറ്്റ  

21 മികച്ച കമന്തററ്റർ ടരാഫസർ അലിയാർ ജീവനസൃ ി േൂരേർശൻ 

22 കാലികവപു ം സാമൂഹയവപു മായ 
വിഷയങ്ങടളക്കുറിച്ചപുള്ള പരിപാെി 

മപു റിവപുണങ്ങാെ ബാലയങ്ങൾ ടഷനി തജകബ് ടബഞ്ചമിൻ 

(സംവിധാനം) 
ഏഷയാടനറ്്റ 

(നിർമ്മാണം) 

23 കുട്ടികൾക്കുതവണ്ടിയപുള്ള മികച്ച പരിപാെി കാട്ടിടല കണണ ൻ ജയേീപ് തകാ മംഗലം 
(സംവിധാനം) 

ബിജു കുരയാതകാസ് 
(നിർമ്മാണം) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2002 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലിസീരിയൽ അന്ന അഴക്ൻ (സംവിധാനം) ടകരളി െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലി സീരിയൽ സപുന്ദരികളപു ം സപുന്ദരന്മാരും അലി അകബ ർ (സംവിധാനം) ലൂസി അലി അകബ ർ, സപുനിൽ 
സഖറിയ മാ യപു (നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലിഫിലിം വിതലാലം സജി സപു തരന്ദ്രൻ (സംവിധാനം) സിദ്ദിഖ് (നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിഫിലിം സൂരയകാന്തി ടഷറി  
(നിർമ്മാണം, സംവിധാനം) 

ടകരളി െി.വി 

5 മികച്ച സംവിധായകൻ എം. തമാഹൻ സായാഹ്ന സവപന ങ്ങൾ  
(ടെലി ഫിലിം) 

ടകരളി െി.വി 

6 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് ജി.എ. ലാൽ ആഴം, വിതലാലം 
(ടെലിഫിലിം) 

സൂരയാ െി.വി. 

7 മികച്ച കഥാകൃെ് തഡാ.അംബികാസപു ൻ മാങ്ങാെ് ടകാതമഴ് യൽ തബ്രക്  
(ടെലിഫിലിം) 

ടകരളി െി.വി. 

8 മികച്ച നെൻ ര ീഷ്  അന്ന (ടെലി സീരിയൽ) ടകരളി െി.വി. 

9 മികച്ച സഹനെൻ സിദ്ദിഖ് വിതലാലം (ടെലിഫിലിം) സൂരയാ െി.വി. 

10 മികച്ച നെി കാതവരി അന്ന (ടെലി സീരിയൽ) ടകരളി െി.വി 

11 മികച്ച സഹനഡി മഞ്ജു പിള്ള സപുന്ദരികളപു ം സപുന്ദരന്മാരും 
(ടെലിസീരിയൽ) 

േൂരേർശൻ 

12 മികച്ച ബാല ാരം തബബി നീരജ ആകാശ ാമര (ടെലിഫിലിം) ഏഷയാടനറ്്റ 

13 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ രാതജഷ് സൂരയകാന്തി (ടെലിഫിലിം) ടകരളി െി.വി. 

14 മികച്ച ചിത്ര സംതയാജകൻ എൻ.പി. സ ീഷ് പറയാൻ ബാകിവച്ച ് 
(ടെലിഫിലിം) 

ജീവൻ െി.വി. 



 

15 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ എം. ജയചന്ദ്രൻ ആഴം, വിതലാലം, അന്ന 

(ടെലിഫിലിം) 
 

16 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ വിതനാേ് സായാഹ്നസവപന ങ്ങൾ  
(ടെലിഫിലിം) 

ടകരളി െി.വി. 

17 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ രേീപ് പത്മനാഭൻ സൂരയകാന്തി (ടെലിഫിലിം) ടകരളി െി.വി. 

18 രത യക ജൂറി പരാമർശം സപുമി ടകാതമഴ് യൽ തബ്രക് 
(ടെലിഫിലിം) 

 

19 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി ഓം ഗുരുതഭയാ നമഃ ബാബപു  പിഷാരെി 
(സംവിധാനം) 

െി.വി. ചന്ദ്രമ ി 
(നിർമ്മാണം) 

20 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) ബാബപു  പിഷാരെി ഓം ഗുരുതഭയാ നമഃ ഏഷയാടനറ്്റ 

21 മികച്ച വാർൊവായന എൻ.ടക. രവീന്ദൻ ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്  

22 മികച്ച വാർൊവായന പി.ടക. അഞ്ജന ടകരളി െി.വി.  

23  മികച്ച തകാമ്പിയർ ചന്തു, അപർണണ  ബാലസപുരഭാ ം ഏഷയാടനറ്്റ 

24 മികച്ച കമന്തററ്റർ കൃഷണ കുമാരൻ  മ്പി ടപാലിയാെ നക്ഷത്രങ്ങൾ േൂരേർശൻ 

25 മികച്ച കാലികവപു ം സാമൂഹയ 
രസക്തിയപു മപുള്ള പരിപാെി 

വഹാം ഇൻസാൻ തകാ മാരാ… വി.എം. േീപ (സംവിധാനം) ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്(നിർമ്മാണം) 

26 രത യക ജൂറി അവാർഡ് എം.എ. റഹ്മാൻ ഇശൻ ഗ്രാമം വിളിക്കുന്നു 

(തഡാകയപുടമന്ററി) 
ടകരളി െി.വി. 

27 രത യക ജൂറി അവാർഡ് എം.എസ.് ബാതനഷ് ഗർഭിണികളപു ടെ വാർഡ് 

(തഡാകയപുടമന്ററി) 
ടകരളി െി.വി. 

28 മികച്ച ടെലിവിഷൻ രചന ചാനൽ വിചാരം അനിൽകുമാർ  ിരുതവാെ്  

 

 

 

 



 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2003 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലി സീരിയൽ അതമരികൻ ഡ്ീംസ് ഷാജിടയം (സംവിധാനം) വത്സല തശഖർ (നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലി സീരിയൽ ശ്രീനാരായണഗുരു അജയന ാഥ് (സംവിധാനം) ഇ.എൻ.മപു രളീധരൻ നായർ 
(നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലിഫിലിം അന്തരങ്ങൾ ഉണണ ികൃഷണ ൻ ബി.  
(സംവിധാനം) 

സിദ്ദീഖ് (നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിഫിലിം ആൻ അൺഫിനിഷഡ ് മൂവി അവിര റതബക (സംവിധാനം) ടചറിയാൻ എ തപാൾ, സാവി 
മതനാ മാ യപു  (നിർമ്മാണം) 

5 മികച്ച സംവിധായകൻ രതമാേ് പയ്യന്നൂർ തേവമാനസം (ടെലിഫിലിം) ടകരളി െി.വി. 

6 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് രഞ്ജി ് ശങ്കർ അതമരികൻ ഡ്ീംസ് 
(ടെലിഫിലിം) 

ഏഷയാടനറ്്റ 

7 മികച്ച കഥാകൃെ് ടക.എൽ. തമാഹനവർമ്മ പാർ്ിെം (ടെലിഫിലിം) േൂരേർശൻ 

8 മികച്ച നെൻ രവി വള്ളതൊൾ അതമരികൻ ഡ്ീംസ് ഏഷയാടനറ്്റ 

9 മികച്ച സഹനെൻ മണീകണഠ ൻ തേവമാനസം ടകരളി െി.വി. 

10 മികച്ച നെി ശാരിക നിനകായ് ഏഷയാടനറ്്റ 

11 മികച്ച സഹനെി േീപ അയ്യങ്കാർ, മീരാ തമതനാൻ അതമരികൺ ഡ്ീംസ് ഏഷയാടനറ്്റ 

12 മികച്ച ബാല ാരം മാസറ ർ ചാണ്ടിനാനർ 

തബബി തശവ  

ഒരു രണയകഥ (ടെലിഫിലിം) 
കാളി (ടെലിഫിലിം) 

ടകരളി െി.വി. 
േൂരേർശൻ 

13  മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ ടവേി ശീ കാറ്്റ (ടെലിഫിലിം) സൂരയാ െി.വി. 

14 മികച്ച ചിത്രസംതയാജകൻ ടക. ശ്രീനിവാസ് ഹൃേയനിലാവെ് 
(ടെലിഫിലിം) 

ഏഷയാടനറ്്റ 

15 മികച്ച സംഗീ സംവിധായകൻ മധപു  തേവ് തേവമാനസം ടകരളി െി.വി. 



 

16 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ അജി കുമാരപപു രം അചഛ ൻ രാമകൃഷണ ൻ 
(ടെലിഫിലിം) 
തേവമാനസം (ടെലിഫിലിം) 

ടകരളി െി.വി 
 

ടകരളി െി.വി 

17 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ മലയാളി (തരംജിെ് ലാൽ) ആൻ അൺഫിനിഷഡ ് മൂവി 
(ടെലിഫിലിം) 

 

18 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി പ ിടനട്ടാമടെ ആന പി. ബാലൻ (സംവിധാനം) സാവിത്രി േിവാകരൻ 
(നിർമ്മാണം) 

19 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) സജീവ് പാഴൂർ അഗ്നിസാക്ഷിയപു ടെ സാക്ഷി ടകരളി െി.വി. 

20 മികച്ച വാർൊവായന രശമ ി മാക്ിം സൂരയാ െി.വി.  

21 മികച്ച തകാമ്പിയർ എം. ജയചന്ദ്രൻ 

സി. സപുതരഷ ്കുമാർ 

രാതഗാത്സവം 
പാട്ടപു ടപട്ടി 

ടകരളി െി.വി. 
ഏഷയാടനറ്്റ 

22 മികച്ച കമന്തററ്റർ ഷാജി തയാഹന്നാൻ മൂകാംബികയിതലടകാരു 
 ീർത്ഥയാത്ര 

ജീവൻ െി.വി 

23 മികച്ച കാലികവപു ം സാമൂഹയ 
രസക്തിയപു മപുള്ള പരിപാെി 

സപ ന്ദനം ശശികുമാർ അമ്പലെറ 

(നിർമ്മാണം, സംവിധാനം) 
േൂരേർശൻ 

24 മികച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാെി ഹാര്ാ െപു  ടപാക്രാൻ തസാക്രട്ടീസ് വാലെ് 
(സംവിധാനം) 

സൽജിെ് പി.ആർ) 

25 രത യക ജൂറി അവാർഡ് തരാഫ നതരന്ദ്രരസാേ് അഗ്നിസാക്ഷിയപു ടെ സാക്ഷി ടകരളി െി.വി. 

26 രത യക ജൂറി പരാമർശം അനിൽ ബാനർജി മപുൻഷി  ഏഷയാടനറ്്റ  

27 രത യക ജൂറി പരാമർശം ടഷനി തജകബ് ബഞ്ചമിൻ ഹീ.. അവൻ ഇന്തയാവിഷൻ 

28 മികച്ച ടെലിവിഷൻ രചന ടെലിവിഷൻ:ചില ര ിതലാമ 
ദൃശയങ്ങൾ 

അജയപപു രം തജയാ ിഷുമാർ  

 

 



 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2004 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലി സീരിയൽ അവിചാരി ം ടക.ടക. രാജീവ് (സംവിധാനം) ഏഷയാടനറ്്റ (നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലി സീരിയൽ സപുൽൊൻ വീെ് മപുഹമ്മേ് കുട്ടി (സംവിധാനം) റ്റി.രാമകൃഷണ ൻ (നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലിഫിലിം ട്രീ ഓഫ് ടലഫ് ലിതയാ  തേവൂസ് (സംവിധാനം) മാമ്പള്ളിൽ ബ്രതേഴ് ് 
(നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിഫിലിം രാച്ചിയമ്മ ഹരികുമാർ (സംവിധാനം) ചന്ദ്രിക ഹരികുമാർ (നിർമ്മാണം) 

5 മികച്ച സംവിധായകൻ ടക.ടക. രാജീവ് അവിചാരി ം (ടെലിസീരിയൽ) ഏഷയാടനറ്്റ 

6 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് തഡാ.തബാബി, സഞ്ജയ ് അവിചാരി ം (ടെലിസീരിയൽ) ഏഷയാടനറ്്റ 

7 മികച്ച കഥാകൃെ് പി.എ. മപുഹമ്മേ് തകായ സപുൽൊൻ വീെ ്
(ടെലിസീരിയൽ) 

ടകരളി െി.വി. 

8 മികച്ച നെൻ തരം രകാശ് അവിചാരി ം (ടെലിസീരിയൽ) ഏഷയാടനറ്്റ 

9 മികച്ച സഹനെൻ എം.ആർ. തഗാപകുമാർ   

10 മികച്ച നെി ശ്രീവിേയ അവിചാരി ം (ടെലിസീരിയൽ) ഏഷയാടനറ്്റ 

11 മികച്ച സഹനെി സീനെ് 

|തസാനാ നായർ 

സപുൽൊൻ വീെ്, രാഗാർദ്രം 
 യാഗം, രാച്ചിയമ്മ 

ടകരളി െി.വി. േൂരേർശൻ 

േൂരേർശൻ 

12 മികച്ച ബാല ാരം ശിശിര മാനതെയക ് പറകാൻ വാ 
(ടെലിസീരിയൽ) 

ടകരളി െി.വി. 

13 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ റ്റി.ജി. ശ്രീകുമാർ ബ്ളാക് ആന്്റ ടവറ്്റ േി ടഗയിം 
(ടെലിസീരിയൽ) 

ഏഷയാടനറ്്റ 

13 മികച്ച ചിത്രസംതയാജകൻ ടക. ശ്രീനിവാസൻ ബ്ളാക് ആന്്റ ടവറ്്റ േി ടഗയിം, 
േി ട്രാ്്, ഉന്നം 

ഏഷയാടനറ്്റ 

14 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ രതമഷ് നാരായണൻ രാഗാർദ്രം (ടെലിസീരിയൽ) േൂരേർശൻ 



 

15 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ മാ യപു ഈരാളി ര ിജ്ഞ (ടെലിസീരിയൽ) േൂരേർശൻ 

16 മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ മകെ തേവോസ് സപുൽൊൻ വീെ ് ടകരളി െി.വി 

17 രത യക ജൂറി അവാർഡ് അതശാക് നെപു വെിൽ  ിരിച്ചറിയാട  (ടെലിഫിലിം) ടകരളി െി.വി. 

18 രത ക ജൂറി അവാർഡ് സിദ്ദീഖ്   

19 മികച്ച ഡീകയപുടമന്ററി കാലം ച ിച്ച ബിഹാഗും മൽഹാറപു ം വിതനാേ് മങ്കര (സംവിധാനം) ഏഷയാടനറ്്റ (നിർമ്മാണം) 

20 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) വിതനാേ് മങ്കര കാലം ച ിച്ച ബിഹാഗും 
മൽഹാറപു ം,  
വരുണമാസം രിയം, 
ചപുവെപു റ്ിന്ടറ കലഹം 

ഏഷയാടനറ്്റ,  

 

ഏഷയാടനറ്്റ,  

േൂരേർശൻ 

21 മികച്ച വാർൊവായന ഭഗ ് ചന്ദ്രതശഖർ ഇന്തയാവിഷൻ  

22 മികച്ച തകാമ്പിയർ സംഗീ  തമാഹൻ തലഡീസ് ഒൺലി (തരാഗ്രാം) ഏഷയാടനറ്്റ 

23 മികച്ച കമന്തററ്റർ പി.ടക. അഞ്ജന മഴ (തരാഗ്രാം) ഇന്തയാവിഷൻ 

24 മികച്ച ആങ്കർ / ഇന്റർവയൂവർ തഗാപീകൃഷണ ൻ സപുരഭാ ം (തരാഗ്രാം) ഏഷയാടനറ്്റ 

25 മികച്ച ആങ്കർ ബിയാർ രസാേ്, റാണി ശശികുമാർ സപുരഭാ ം ഏഷയാടനറ്്റ 

26 മികച്ച ഇനവസിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ് ബിജു പങ്കജ് വിഷം നിറയപുന്ന 
സപുഗന്ധഗിരികൽ 

സൂരയാ െി.വി. 

27 മികച്ച കാലികവപു ം സാമൂഹയ 
രസക്തിയപു മപുള്ള പരിപാെി 

അറിയാട  മഞ്ജുഷ തജാർജ്്ജ (സംവിധാനം) ടകരളി െി.വി (നിർമ്മാണം) 

28 രത യക ജൂറി അവാർഡ് ടഷനി തജകബ് ടബഞ്ചമിൻ മഴ, ഷാതഡാസ ് ഇന്തയാവിഷൻ 

29 രത യക ജൂറി പരാമർശം എം. തവണുകുമാർ നെെം ജീവന്ടറ അഗ്നി  േൂരേർശൻ 

30 രത യക ജൂറി പരാമർശം ഹരികുമാർ പെയണി േൂരേർശൻ 

31 രചനാവിഭാഗം അവാർഡ് ദൃശയവിസമ യങ്ങളപു ടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എം.ടക. ശിവശങ്കരൻ  

 



 

 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2005 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിസീരിയൽ അഗ്നിസാക്ഷി ശ്രീജിെ് പതലരി (സംവിധാനം) തഡാ.പി.ടക. ജനാർദ്ദനക്കുറപു്് 
(നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച ടെലിഫിലിം അന്നും മഴയായിരുന്നു ബി. ഉണണ ികൃഷണ ൻ (സംവിധാനം) ബി. ഉണണ ികൃഷണ ൻ (നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലിഫിലിം സമസയ എം. തമാഹൻ (സംവിധാനം) അമൃ  െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച സംവിധായകൻ ടക.പി. ശിവകുമാർ കൂട്ടിതലയക ്  

5 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് ബി. ഉണണ ീകൃഷണ ൻ അന്നും മഴയായിരുന്നു അമൃ  െി.വി. 

6 മികച്ച കഥാകൃെ് തജാൺ തപാൾ അമ്മ  അമൃ  െി.വി. 

7 മികച്ച നെൻ സിദ്ദീഖ് സമസയ, അന്നും മഴയായിരുന്നു അമൃ  െി.വി. 

8 മികച്ച സഹനെൻ പി. ശ്രീകുമാർ അന്നും മഴയായിരുന്നു അമൃ  െി.വി. 

10 മികച്ച നെി അമ്പിളി തേവി അമ്മ  

11 മികച്ച സഹനെി തസാനാ നായർ സമസയ, ജലം  

12 മികച്ച ബാല ാരം സനൂഷ വയലിൻ  

13 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ െി.ജി. ശ്രീകുമാർ പന്തലായനിയിതലക് ഒരു യാത്ര  

14 മികച്ച ചിത്രസംതയാജകൻ അഖിൽ എസ്. തമതനാൻ നീകം  

15 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ മണികാന്ത കദ്രി അന്നും മഴയായിരുന്നു  

16 മികച്ച ശബ ്േതലഖകൻ കൃഷണ കുമാർ കൂട്ടിതലയക ്  

17 മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ സി. രാജതഗാപാൽ അന്നും മഴയായിരുന്നു  

18 രത യക ജൂറി അവാർഡ് നിഴലാട്ടം സകീർ മഠെിൽ (സംവിധാനം) രവികുമാർ എ. (നിർമ്മാണം) 

19 രത യക ജൂറി പരാമർശം (അഭിനയം) സി.ടക. ബാബപു  ജന്മം (ടെലിഫിലിം)  



 

20 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി രാതലയസമ ി ം ടകലാസം വിതനാേ് മങ്കര (സംവിധാനം) ഏഷയാടനറ്്റ (നിർമ്മാണം) 

21 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) അജയൻ ആർ.എസ.് ജഹാവി  ീടര, എവരിതഡ 
ഹീതറാസ് 

എ.സി.വി. 

22 മികച്ച വാർൊവ രണം എസ.് ശര ്ചന്ദ്രൻ 

രശമ ി മാക്ിം 
ടകരളി െി.വി. 
സൂരയ െി.വി. 

 

23 മികച്ച തക  ംപയർ  തമാചി  സി.എം. ഉേയാമൃ ം അമൃ  െി.വി. 

24 മികച്ച കമന്തററ്റർ (ഔട്്ട ഓഫ് വിഷൻ) ടരാഫസർ അലിയാർ മലയാളെിന്ടറ രിയ സി.ടജ-   

25 മികച്ച ആങ്കർ / ഇന്റർവയൂവർ വി. ആർ. സപുധീഷ ് സട്പഷയൽ സപുരഭാ ം 
(അഭിമപുഖം) 
എം.െി. വാസപു തേവൻ നായർ 

 

26 മികച്ച അവ ാരക അലീന പെികൽ ബട്ടർഫ്ടളസ് ഏഷയാടനറ്്റ 

27 മികച്ച ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ് ഷാജഹാൻ പി.  ജനാധിപ യവപു ം അവകാശവപു ം 
കണൂരിൽ നിന്ന ്ചില കഥകൾ 

 

28 മികച്ച കാലികവപു ം സാമൂഹയ 
രസക്തിയപു മപുള്ള പരിപാെി 

ശവമപു റിയിൽ നിങ്ങടളയപു ം കാെ് 

(വാർൊവാരം) 
എം.എസ.് ബതനഷ് ടകരളി െി.വി. 

29 മികച്ച കുട്ടികളപു ടെ പരിപാെി ഒരിടൊടൊരിെെ് ശ്രീജിെ് നരി്റ്റ (സംവിധാനം) ഇന്തയാവിഷൻ 

30 രത യക ജൂറി അവാർഡ് ആത്മാകളപു ടെ ട ാഴൻ ടജ.എസ.് ഇന്ദപുകുമാർ 
(സംവിധാനം) 

ഏഷയാടനറ്്റ (നിർമ്മാണം) 

31 രത യക ജൂറി പരാമർശം (പരിപാെി)  ലട ാട്ട്ന്മാരുടെ നഗരെിൽ അനന്തപത്മനാഭൻ, അമൽ വിജി, 
എം. കൃഷണ കുമാർ (സംവിധാനം) 

അമൃ  െി.വി. 
(നിർമ്മാണം) 

32 രത യക ജൂറി പരാമർശം (തഡാകയപുടമന്ററി)  ാള്ിഴകളപു ടെ രാ്കലപുകൾ എസ.് േിലീപ് ചാരു  മൂെ് 
(സംവിധാനം) 

 

33 രത യക ജൂറി പരാമർശം (സംവിധാനം) ആർ. തഗാപാലകൃഷണ ൻ തലാസറ ് ടലഫ് സപുശീല (നിർമ്മാണം) 



 

34 രത യക ജൂറി പരാമർശം  (അഭിമപുഖം) ടകാച്ചപുണ്ടാരിയപു ടെ കുസൃ ികൾ രിയങ്കാ തമതനാൻ ഇന്തയാവിഷൻ 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2006 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലിസീരീസ് ചിത്രശലഭം പപുരുതഷാെമൻ (സംവിധാനം) മഹാരാജാ ശിവാനന്ദൻ 
(നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച ടെലിഫിലിം തഗാലി മനു (സംവിധാനം, നിർമ്മാണം) ജീവൻ െി.വി. 

3 രണ്ടാമടെ മികച്ച ടെലിഫിലിം നീർമാ ളെിന്ടറ  പൂകൾ തസാഹൻലാൽ (സംവിധാനം) അമൃ ാ െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച സംവിധായകൻ മനു തഗാലി (ടെലിഫിലിം) ജീവൻ െി.വി. 

5 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് ടരാഫ. സ്രിവരാഹം ബാലകൃഷണ ൻ 

തസാഹൻലാൽ 

നീർമാ ളെിന്ടറ  പൂകൾ  
(ടെലിഫിലിം) 

അമൃ ാ െി.വി. 

6 മികച്ച കഥാകൃെ് മനു തഗാലി (ടെലിഫിലിം) ജീവൻ െി.വി. 

7 മികച്ച നെൻ െി.ജി. രവി നിഴൽരൂപം (ടെലിഫിലിം)  

8 മികച്ച സഹനെൻ ഒറ്റ്ാലം പ്ൻ ഇരുൾ തമഖങ്ങൾക്കും 
സൂരയരശമ ികൾക്കും മതയയ  

അമൃ ാ െി.വി. 

9 മികച്ച നെി ടഷല്ലി എൻ. കുമാർ  നിടയ (ടെലിഫിലിം) അമൃ ാ െി.വി. 

10 മികച്ച സഹനെി സൂരയ തമാഹൻ ഭർൊവ് (ടെലിഫിലിം) േൂരേർശൻ 

11 മികച്ച ബാല ാരം അശവനി ടസൻ േി കയൂബ് (ടെലിഫിലിം) ജീവൻ െി.വി. 

12 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ െി.ഡി. ശ്രീനിവാസ്  നിടയ (ടെലിഫിലിം) അമൃ ാ െി.വി. 

13 മികച്ച ചിത്ര സംതയാജകൻ അഭിലാഷ് ഐ. ചാംസ് േി കയൂബ് (ടെലിഫിലിം) ജീവൻ െി.വി. 

14 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ രതമശ ്നാരായൺ നീർമാ ളെിന്ടറ  പൂകൾ അമൃ ാ െി.വി. 

15 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ സി.ആർ. ചന്ദ്രൻ നീർമാ ളെിന്ടറ  പൂകൾ അമൃ ാ െി.വി. 

16 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ ശശി കാട്ടാകാമ്പൽ േി കയൂബ് (ടെലിഫിലിം) ജീവൻ െി.വി. 



 

17 രത യക ജൂറി അവാർഡ്  (സംവിധാനം) മതനാജ്, വിതനാേ് േി കയൂബ് (ടെലിഫിലിം) ജീവൻ െി.വി. 

18  മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി ഭാഗയ: ജനാധിപ യെിടല  
പാട്ടപു കാരി 

ടഷനി തജകബ് ടബഞ്ചമിൻ 
(സംവിധാനം) 

സിംഫണി ടെലിവിഷൻ 
(നിർമ്മാണം) 

19 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി സംവിധായകൻ മണിലാൽ പെവൂർ കലാമണ്ഡലം ടഹേരാലി ഇന്തയാവിഷൻ 

20 മികച്ച വാർൊവായന ഷാനി റ്റി.പി എം.എം. െി.വി  

21 മികച്ച തകാമ്പിയർ രേീഷ് സൂ്ർ ഹിറ്്റസ് കിരൺ െി.വി 

22 മികച്ച കമന്തററ്റർ തരം സപുജ രേക്ഷിണം അമൃ ാ െി.വി. 

23 മികച്ച ആങ്കർ / ഇനർവയൂവർ ശ്രീകണഠ ൻ നായർ നമ്മൾ  മ്മിൽ ഏഷയാടനറ്്റ 

24 മികച്ച ആങ്കർ ടക.ബി. തവണു മാജിക് ലാന്തറൺ ടകരളി െി.വി. 

25 മികച്ച ഇടനവസറ ിതഗറ്റീവ്  തജർണലിസറ ് ബി.എസ.്തജായ് എഫ്.സി.ഐ. അരി കുഭതകാണം എം.എം.െി.വി 

26 മികച്ച കാലികവപു ം സാമൂഹയ 
രസക്തിയപു മപുള്ള  പരിപാെി 

ഉള്ളെകങ്ങൾ (വാർൊവാരം) എം.എസ.്ബതനഷ് 
(സംവിധാനം) 

ടകരളി െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

27 മികച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാെി പൂ്ി മധപു  ടക.എസ.് (സംവിധാനം) ഹിബിസക സ് ഡിടസൻ 
(നിർമ്മാണം) 

28 രത യക ജൂറി അവാർഡ്  (സംവിധാനം) എസ.്എൻ. സപുധീർ അനാമിക (പരിപാെി) ടകരളി െി.വി 

29 രത യക ജൂറി അവാർഡ്   ടറജി ടസയ്ൻ (സംവിധാനം) 
രശാന്്ത  ടലൻസ ്വയൂ 
(ഛായാഗ്രാഹണം) 

 ഉേയാമൃ ം അമൃ ാ െി.വി. 

30 രത യക ജൂറി പരാമർശം ശ്രീകുമാർ അരൂക്കുറ്റി (സംവിധാനം) ഇ തഫാർ എലിഫന്റ് ടകരളി െി.വി 

31 രത യക ജൂറി പരാമർശം രതമാേ് പയ്യന്നൂർ (സംവിധാനം) അടന്നാരികൽ  
(ടസമൺ ബ്രിെ്തൊ) 

എം.എം. െി.വി. 

32 മികച്ച ടെലിവിഷൻ രചന മിനി വിഷൻ തജാസ് കുമാർ (രചയി ാവ്)  

 



 

 

 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2007 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലിസീരീസ് േയ സജി സപു തരന്ദ്രൻ (സംവിധാനം) ടക.എം.വർഗഗ ീസ്, ത ാമസ് 
എബ്രഹാം, ലൂതകാസ് ടക 
ചാതകാ, ടകരളി െി.വി. 
(നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച ടെലിഫിലിം ടെ്് ടററ്റർ േീതപഷ് . െി. (സംവിധാനം) സീമ പി. സഫീറ ഹസൻ, 

ഇബ്രാഹിം ടക.പി. 
(നിർമ്മാണം) 

3 രണ്ടാമടെ മികച്ച ടെലിഫിലിം അന്നയപു ടെ ലിലല്ി്ൂകൾ അൻസർ ഖാൻ (സംവിധാനം) രാതജഷ് നമ്പയാർ (നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച സംവിധായകൻ േീതപഷ് െി. ടെ്് ടററ്റർ (ടെലിഫിലിം) ടക.സി.എൻ.െി.വി. 

5 മികച്ച  ിരകഥാകൃെ് തഡാ. വത്സലൻ വാതുശ്തശരി ടെ്് ടററ്റർ (ടെലിഫിലിം) ടക.സി.എൻ. െി.വി. 

6 മികച്ച കഥാകൃെ് സ ീഷ്  ടക. സ ീഷ് പൂകളിൽ മഞ്ഞ് വീഴപു തമ്പാൾ 

(ടെലിഫിലിം) 
ഏഷയാടനറ്്റ 

7 മികച്ച നെൻ ടക.ബി. ഗതണഷ് കുമാർ മാധവം (ടെലി സീരിയൽ) സൂരയാ െി.വി. 

8 മികച്ച സഹനെൻ ഇർഷാേ് മാധവം (ടെലി സീരിയൽ) സൂരയാ െി.വി. 

9 മികച്ച നെി മീര വാസപു തേവ് കനൽ്ൂവ് (ടെലിസീരിയൽ) ടകരളി െി.വി. 

10 മികച്ച സഹനെി മീര നന്ദൻ വീെ് (ടെലിഫിലിം) അമൃ  െി.വി. 

11 മികച്ച ബാല ാരം  തബബി ഗൗരി രതമാേ് അന്നയപു ടെ ലിലല്ി്ൂകൾ സൂരയ െി.വി. 

12 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ ജലീൽ ബാേപുഷ ടെ്് ടററ്റർ ടക.സി.എൻ. െി.വി 

13 മികച്ച ചിത്രസംതയാജകൻ രാതജഷ് തൃശൂർ അന്നയപു ടെ ലിലല്ി്ൂകൾ സൂരയ െി.വി. 



 

14 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ സാനന്്ദ തജാർജ്്ജ ഡാനി േി മാൻതഡ്ക് ഏഷയാടനറ്്റ 

15 മികച്ച ശബ ്േതലഖകൻ സി.ആർ. ചന്ദ്രൻ വീെ് (ടെലിഫിലിം) അമൃ  െി.വി 

16 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ ടജ.പി. ചിറ്റാരികൽ ടെ്് ടററ്റർ (ടെലിഫിലിം) ടക.സി.എൻ.െി.വി. 

17 രത യക ജൂറി അവാർഡ് ബാലകൃഷണ ൻ പാ്ിനിശ്തശരി ടെ്് ടററ്റർ (ടെലിഫിലിം) ടക.സി.എൻ.െി.വി 

18 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി 16 mm ടമമ്മറീസ്, മൂവ്ടമന്റ് & 

ടമഷീൻ 

ടക.ആർ. മതനാജ് (സംവിധാനം) രഞ്ജിനി കൃഷണ ൻ (നിർമ്മാണം) 

19 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി പപുനരാഖയാനം മധപു  ഇറവങ്കര  
(സംവിധാനം, നിർമ്മാണം) 

 

20 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി സംവിധായകൻ ടക.ആർ. മതനാജ് 16mm ടമമ്മറീസ് : മൂവ്ടമന്റ്  & 

ടമഷീൻ 

 

21 മികച്ച വാർൊവായന എസ.് ശര ്ചന്ദ്രൻ പീ്ിൾ െി.വി.  

22 മികച്ച തകാമ്പിയർ ആർ. ശ്രീകണഠ ൻ നായർ നമ്മൾ  മ്മിൽ  
പമ്പയിടല ടവറസ് 

ഏഷയാടനറ്്റ 

23 മികച്ച കമന്തററ്റർ അമൂ്പട്ടി ജലം ടകാണ്ട് മപു റിതവറ്റവൾ ജയഹ ിന്്ദ െി.വി. 

24 മികച്ച ആങ്കർ / ഇന്റർവയൂവർ തജാൺ ബ്രിട്ടാസ് തക്രാസ് ഫയർ ടകരളി െി.വി. 

25 മികച്ച ആങ്കർ / ഇന്റർവയൂവർ തജാണി ലൂതകാസ് തനടര ടചാതവ്വ എം.എം. െി.വി 

26 മികച്ച ആങ്കർ രാജ് കതലഷ് തെസറ ് ഓഫ് തകരള അമൃ  െി.വി 

27 മികച്ച ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ്  തജർണലിസറ ് മഞ്ജുഷ്  തഗാപാൽ തവഗമാനകം, സവാശ്രയം, 
തേവസവം അഴിമ ി 

ഏഷയാടനറ്്റ 

28 മികച്ച കാലികവപു ം സാമൂഹയ  
രസക്തിയപു മപുള്ള പരിപാെി 

കുെകിൽ നിന്ന്  
വാർെകടളാന്നുമില്ല 

ഷാജഹാൻ പി. ഏഷയാടനറ്്റ 

29 മികച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാെി കുറ്റികാട്ടിൽ തഡാട്്ട തകാം ബ്ളാക്  ആൻഡ ് ടവറ്്റ 
അനിതമഷൻ  സറ ു ഡിതയാ 

വിനു ഉറപുകുന്്ന,  അഭിലാഷ്  
തനായൽ ഡിസിൽവ 



 

30 രത യക ജൂറി അവാർഡ്  (സംവിധാനം) ആർ. എസ്. വിമൽ ജലം ടകാണ്ട് മപു റിതവറ്റവൾ ജയഹ ിന്്ദ െി.വി 

31 രത യക ജൂറി  അവാർഡ്  (അവ രണം) ആർ. സപുഭാഷ ് പാേമപു ദ്ര പീ്ിൾ െി.വി. 

32 രത യക ജൂറി അവാർഡ് എൻ. ടക. രവീന്ദ്രൻ എവിടെ ഓണം?  

തകട്ടതും കണ്ടതും 
ഏഷയാടനറ്്റ 

33 രത യക ജൂറി പരാമർശം (സംവിധാനം) സപുനീഷ് ടലക് ടലഫ് തറാസ് ബൗൾ (നിർമ്മാണം) 

34 രത യക ജൂറി പരാമർശം (സംവിധാനം) രതമാേ്  ശിവോസ്, 
നിയാസ്  ഇബ്രാഹിം 

ആർട്്ട ഓഫ് ഫീലിങസ്് സൂരയ െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

35 രത യക  ജൂറി പരാമർശം  (രതമയം) പി.ആർ. വന്ദന ആതരാഗയതകരളെിന്ടറ  
ശ്രയയക ് 

ഏഷയാടനറ്്റ 

36 രത യക ജൂറി പരാമർശം  (അവ രണം) അശവ ി അതശാകൻ  ിടര ട ൻട്രൽ ജീവൻ െി.വി. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2008 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലിസീരീസ് അരനാഴികതനരം ശിവതമാഹൻ  മ്പി (സംവിധാനം) അമൃ  െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച ടെലിഫിലിം േി മേർ ജിത്തു തകാളയാെ് (സംവിധാനം) ശ്രീകുമാർ എരുവട്ടി 
(നിർമ്മാണം) 

3 രണ്ടാമടെ മികച്ച ടെലിസീരിയൽ വിശുയ അൽതഫാൺസാമ്മ 

േി പാഷൻ ഫ്ളവർ 

സിബി തയാഗയാവീെൻ 
(സംവിധാനം) 

റവ. സിസറ ർ സീലിയ 

4 മികച്ച കഥാകൃെ് വിൻസന്റ് തപതര്ാെൻ േി മേർ (ടെലിഫിലിം) ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

5 മികച്ച നെൻ മപു രളി അരനാഴികതനരം അമൃ  െി.വി. 

6 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെൻ എം. ആർ. തഗാപകുമാർ അരനാഴികതനരം അമൃ  െി.വി. 

7 മികച്ച നെി ടലന അരനാഴികതനരം അമൃ  െി.വി. 

8 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെി റിമിന േി മേർ (ടെലിഫിലിം) ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

9 മികച്ച ബാല ാരം  അഖിൽ വിശവനാഥ്,  

അരുൺ വിശവനാഥ് 

മാങ്ങാണ്ടി (ടെലിഫിലിം) ജീവൻ െി.വി 

10 മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ എസ.് അൻപപുമണി മപുഖാമപുഖം (ടെലിഫിലിം: തലാംഗ്) സൂരയ െി.വി. 

11 മികച്ച െി.വി. തഷാ രണാമം: മപുഹമ്മേ് റാഫി ഏഷയാടനറ്്റ  

12 മികച്ച ഡബ്ബിങ ്ആർട്ടിസറ ് (ഫീടമയിൽ) തേവി അരനാഴികതനരം അമൃ  െി.വി. 

13 കുട്ടികളപു ടെ മികച്ച തഷാർട്്ട ഫിലിം മാങ്ങാണ്ടി ര ീഷ് (സംവിധാനം) തജാസഫ് വർഗഗ ീസ് 
(നിർമ്മാണം) 

14 മികച്ച ചിത്ര സംതയാജകൻ ഷിബീഷ് ടക. ചന്ദ്രൻ േി മേർ ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ് 



 

15 മികച്ച സംഗീ സംവിധായകൻ അനിൽ പാ്ന ംതകാെ് അരനാഴികതനരം അമൃ  െി.വി 

16 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ സപുതരഷ ടമലകാെ ് അ ിരുകൾ ത െപു ന്നവർ 
(ടെലിഫിലിം:തലാംഗ്) 

സിറ്റി ചാനൽ 

17 മികച്ച കലാ സംവിധായകൻ സജി കിളിമാനൂർ അരനാഴികതനരം അമൃ  െി.വി. 

18 രത ക ജൂറി അവാർഡ് (നെൻ) എസ.്ജി. സപുതമഷ ് മൂന്നാമടെ സൂചി (ടെലിഫിലിം: 
തലാംഗ്) 

ജീവൻ െി.വി. 

19 രത യക ജൂറി അവാർഡ് (സംവിധാനം) അൻസാർ ഖാൻ മപുഖാമപുഖം (ടെലിഫിലിം: തലാംഗ്) സൂരയ െി.വി. 

20 രത യക ജൂറി അവാർഡ്  (നെൻ) സാജു ആറ്റിങ്ങൾ േി ഓഫീസർ അമൃ  െി.വി 

21 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി ( ജനറൽ) ഹിജ് റ എം. വിനീഷ് 
രഭീഷ് മപു കുന്ദൻ (സംവിധാനം) 

മിലട്ലനിയം കമയൂണിതകഷൻ 
(നിർമ്മാണം) 

22 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (സയൻസ്) കാനം: ടലഫ ്സറ്്തറാറി ഓഫ്  
എ മിഡ് ലാന്റ ്ഹിൽ 

ബാബപു  കാമ്പ്രെ്  (സംവിധാനം) ടസാടസറ്റി തഫാർ ഇതകാളജി 
ആന്റ് ആർട്്ടസ് (നിർമ്മാണം) 

23 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (ബതയാഗ്രഫി) ശബദ ങ്ങൾ (റി്ിൾസ്) എം.ആർ. ശശിധരൻ 
(സംവിധാനം) 

ഐ. & പി. ആർ.ഡി., സി-ഡിറ്്റ 
(നിർമ്മാണം) 

24 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി  
(വപു മൺ & ചിൽഡ്ൺ) 

കണണ ീരിന്ടറ ഗന്ധം ഷ ംനാേ് പപുതുശ്തശരി 
(സംവിധാനം) 

ഏഷയാടനറ്്റ 
കമ്മയൂണിതകഷൻസ ് ലിമിറ്റഡ് 
(നിർമ്മാണം) 

25 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) സപുനീഷ ്സപു തരന്ദ്രൻ തഡ ത്രീ  തറാസ് ബൗൾ 

26 മികച്ച നയൂസ ്കാമറാമാൻ വി. ആർ. രാതജഷ് കൂെൽമാണികയം തക്ഷത്രെിടല 
ആന 

മതനാരമ നയൂസ് 

27 മികച്ച വാർൊവ ാരകൻ എം.വി. നിതകഷ് കുമാർ നയൂസ ്ടനറ്്റ ഇന്തയാ വിഷൻ 

28 മികച്ച തകാമ്പിയർ / ആങ്കർ എ. സഹതേവൻ 24 ഫ്രയിംസ് ഇന്തയാവിഷൻ 

29 മികച്ച കമന്തററ്റർ നിഷാേ് റാവപുെർ ത ാൽകാട  ഇന്തയ ജയ് ഹിന്്ദ െി.വി 



 

30 മികച്ച ആങ്കർ / ഇന്റർവയൂവർ തജാൻ ബ്രിട്ടാസ് തക്രാസ് ഫയർ, 

കവസറ യൻ ടെം 
ടകരളി െി.വി. 
പീ്ിൾസ് െി.വി 

31 മികച്ച ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ് ടലബി സജീന്ദ്രൻ ബപുൾസ്റ്തറാറി മതനാരമ നയൂസ് 

32 മികച്ച െി.വി. തഷാ ടബസറ ് സിറ്റിസൺ 
തജർണലിസറ ് 

അമൃ  െി.വി  

33 മികച്ച കുട്ടികളപു റ്ടറ പരിപാെി കുട്ടികളപു ടെ വാർെ സിമി സാബപു , അപർൺന 
നമൂ്പ ിരി (സംവിധാനം) 

ജയഹ ിന്്ദ െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

34 രത യക ജൂറി അവാർഡ്  (സംവിധാനം) സി. റഹീം കിളിവാ ിൽ, രകൃ ിയപു ടെ ശബദ ം ടകരളി െി.വി. 

35 രത യക ജൂറി അവാർഡ് (സംവിധാനം) പി.ടക. ശയാം കൃഷണ ൻ ഒരു സമരകാലെിന്ടറ 
ഓർമ്മകൾ 

ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

36 രത യക ജൂറി പരാമർശം 
(വാർൊവ രണം) 

രജനി വാരയർ പീ്ിൾ െി.വി  

37 രത യക ജൂറി പരാമർശം (സംവിധാനം) പി.ആർ. ശ്രീകുമാർ പരതമശവരവിജയം:ഒരു ചപു ട്ടികഥ വിക്തെഴ് ് ചാനൽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2009 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലി സീരിയൽ ആതഗ്നയം ടക.ടക. രാജീവ് (സംവിധാനം) തരം രകാശ് (നിർമ്മാണം) 

2 രണ്ടാമടെ മികച്ച ടെലി സീരിയൽ സവാർത്ഥം ആർ. ഉണണ ികൃഷണ ൻ (സംവിധാനം) അമൃ  െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലിഫിലിം (20 മി. കുറഞ്ഞ ്) േി റിെ്തെൺ  ടഷറി (സംവിധാനം) ടഷറി, ടഷജു, റീനാ രാതജഷ് 
(നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച ടെലിഫിലിം (20 മി. കൂെിയ ്) ആ ിര XC അജൻ (സംവിധാനം) സപുസത്മഷ ്ചതന്ദ്രാെ് 
( ിരകഥ) 

5 മികച്ച കഥാകൃെ് രിയ എ.എസ് ചാരുല യപു ടെ ബാകി 
(ടെലിഫിലിം) 

 

6 മികച്ച െി.വി. തഷാ കഥപറയപു തമ്പാൾ  ടകരളി െി.വി.  

7 മികച്ച തകാമഡി തരാഗ്രാം തകാമഡി സറ ാർസ് ടബജു ജി തമലില (സംവിധാനം) ഏഷയാടനറ്്റ (നിർമ്മാണം0 

8 മികച്ച ഡബ്ബിങ ്ആർട്ടിസറ ് (പപുരുഷൻ) തഷാബി  ിലകൻ നിഴലപു ം നിലാവപു ം പറയപുന്ന ്  
(ടെലിഫിലിം)  

അമൃ  െി.വി. 

9 മികച്ച ഡബ്ബിങ ്ആർട്ടിസറ ് (സര ീ) ശാരേ െീച്ചർ ആതഗ്നയം (ടെലി സീരിയൽ) േൂരേർശൻ 

10 മികച്ച സംവിധായകൻ  
(ടെലിഫിലിം / ടെലി സീരിയൽ) 

അജൻ ആ ിര XC (ടെലിഫിലിം) അമൃ  െി.വി. 

11 മികച്ച നെൻ മണികണഠ ൻ ഉണരൂ (ടെലിഫിലിം)  േൂരേർശൻ 

12 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെൻ െി.എസ.് രാജു സവാർത്ഥം, വാെകയക ് ഒരു ഹൃേയം അമൃ  െി.വി. 

13 മികച്ച നെി മീരാ കൃഷണ  ആതഗ്നയം (ടെലി സീരിയൽ) േൂരേർശൻ 



 

14 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെി  ആശാ ശര ് നിഴലപു ം നിലാവപു ം പറയപുന്ന ്  
(ടെലിഫിലിം) 

അമൃ  െി.വി. 

15 മികച്ച ബാല ാരം നന്ദപു  കുഞ്ഞിക്കൂനൻ (ടെലി സീരിയൽ) േൂരേർശൻ 

16 മികച്ച കയാമറാമാൻ സപുജി ് വാസപു തേവ് നിഴലപു ം നിലാവപു ം പറയപുന്ന ്  അമൃ  െി.വി. 

17 മികച്ച ചിത്ര സംതയാജകൻ അരുൺ ടകലാസ് ആ ിര XC (ടെലിഫിലിം) അമൃ  െി.വി. 

18 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ വിശവജിെ് സവാർത്ഥം (ടെലി സീരിഅയൽ) അമൃ  െി.വി. 

19 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ സി.ആർ. ചന്ദ്രൻ ആ ിര XC (ടെലിഫിലിം) അമൃ  െി.വി. 

20 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ അനിൽ കുമ്പഴ ആതഗ്നയം 9റ്ടറലി സീരിയൽ) േൂരേർശൻ 

21 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി  (ജനറൽ) ഷീ ടെൽസ് മതഹഷ് കിെങ്ങിൽ (സംവിധാനം) മതഹഷ് കിെങ്ങിൽ 
(നിർമ്മാണം) 

22 മികച്ച ടഡാകയപുടമന്ററി (സയൻസ്) ഫാമിങ് തഫാർ ഫയൂച്ചർ തവണു നായർ (സംവിധാനം) തവണു നായർ (നിർമ്മാണം) 

23 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (ബതയാഗ്രഫി) തകരളാസ് തമാസറ ് തഫവറിറ്്റ 
ലീഡർ: സി. തകശവൻ 

അഭയതേവ് (സംവിധാനം) എ.സി.വി. (നിർമ്മാണം) 

24 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി ബാ്ടയങ്ങ് മകതള  എൻ.ടക. രവീന്ദ്രൻ ഏഷയാടനറ്്റ  
കമ്മയൂനിതകഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് 

25 മികച്ച എജയൂതകഷൻ തരാഗ്രാം  സിനിമാകാരയങ്ങൾ അനന്തപത്മനാഭൻ (സംവിധാനം) അമൃ  െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

26 മികച്ച സംവിധായകൻ 9ടഡാകയപുടമന്ററി) സപുധി നാരായണൻ ടലവ്സ ്ടലസ്് ഓർഡിനറി  തറാസ് ബൗൾ (നിർമ്മാണം) 

27 മികച്ച നയൂസ ്കാമറാമാൻ സപുബീഷ ്ഗുരുവായൂർ നാലക്ഷരം ടകകലാകാൻ ഈ 
കുഞ്ഞപുങ്ങൾ നെത്തുന്ന 
സാഹസികയാത്ര ആടരയപു ം 
ടെട്ടിക്കും 

ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

28 മികച്ച വാർൊവ ാരകൻ ശര ് ചന്ദ്രൻ നയൂസ ്ആൻഡ് വയൂസ് ടകരളി-പീ്ിൾ 

29 മികച്ച തകാമ്പിയർ / ആങ്കർ സപുടബേ എ തവാക ്വിെ് സപുടബേ ഏഷയാടനറ്്റ 



 

രാജ് കതലഷ് തെസറ ് ഓഫ് തകരള അമൃ  െി.വി. 

30 മികച്ച കമന്തററ്റർ തരം സപുജ ഇന്നലടെ  ാരം അമൃ  െി.വി. 

31 മികച്ച ആങ്കർ /ഇന്റർവയൂവർ തജാൺ ബ്രിട്ടാസ് ടക്രാസ് ഫയർ, കവസറ യൻ ടെം ടകരളി െി.വി., പീ്ിൾ െി.വി. 

32 മികച്ച ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ് ആർ. അജയടഘാഷ് സർകാർ ആശുപത്രികളിടല 
അഴിമ ി 

ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

33 മികച്ച െി.വി. തഷാ ടബസറ ് സിറ്റിസൺ 
തജർണലിസറ ് 

അമൃ  െി.വി.  

34 മികച്ച കുട്ടികളപു ടെ പരിപാെി  പൂ്ി 2 മധപു  ടക.എസ.് (സംവിധാനം) ഹിബിസക സ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ 
ടര.ലി. (നിർമ്മാണം) 

35 രത യക ജൂറി അവാർഡ് ത ന്മാവ്- ബഷീർ പപുനലൂർ 
രാജന്ടറ തനാകിലപു ം വാകിലപു ം 

മാങ്ങാെ് രത്നാകരൻ (സംവിധാനം) ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

36 രത യക ജൂറി പരാമർശം (സംവിധാനം) ഷ ംനാറ്്റ പപുതുശ്തശരി കണണ ിരിലപു ം ടകൊെ വിളക്കുകൾ  

37 രത യക ജൂറി പരാമർശം (സംവിധാനം) എബിൻ രാജ് മധപു രം നിന്ടറ ജീവി ം  
തലാകതമ യാത്ര 

 

38 ടെലിവിഷടനക്കുറിച്ചപുള്ള മികച്ച മലയാള 
തലഖനം 

സി.എസ്. ടവങ്കിതെശവരൻ അവ രി്ിച്്ച നഷട പ്ടപെപുെിയ 
വാർെകൾ 

മാതൃഭൂമി ആഴച ് ി്്  
ഓഗസറ ് 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2010 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലിഫിലിം (20 മി. കുറഞ്ഞ ്) രണയെിൽ ഒരുവൾ 
വാഴ്െപ്ടപെപു ം വിധം 

മണിലാൽ  
(സംവിധാനം,  ിരകഥ) 

സഞ്ജു മാധവ് (നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച തെലിഫിലിം (20 മി. കൂെിയ ്) പ്ളാനിംഗ് സപുതേവൻ (സംവിധാനം) ടകരളി െി.വി. 

3 മികച്ച കഥാകൃെ്  സതന്താഷ് എച്ചികാനം പന്തിതഭാജനം (ടെലിഫിലിം)  

4 മികച്ച െി.വി. തഷാ മാമ്പഴം ടകരളി െി.വി.  

5 മികച്ച തകാമഡി തരാഗ്രാം തകാമഡി സറ ാർസ് ടബജു തമലില (സംവിധാനം) ഏഷയാടനറ്്റ 

6 മികച്ച ടകാതമഡിയൻ അബി മിസറ ർ ഫൺ  

7 മികച്ച ഡബ്ബിങ ്ആർട്ടിസറ ് (ടമയിൽ) ബിജു മാധവൻ ൊൻ ജനിച്തചാെ്ടെ   

8 മികച്ച ഡബ്ബിങ ്ആർട്ടിസറ ് (ഫീടമയിൽ) തഗ്രസി ശ്രീകാന്ത് ടസഡ് വിംഗ് ്  

9 കുട്ടികളപു റ്ടറ മികച്ച തഷാർട്്ട ഫിലിം കതളഴ് ് ഓഫ് േ റയിൻ രാതജഷ് രാഘവൻ  
(സംവിധാനം, നിർമ്മാണം) 

േീപക ്ഖപുഷവ, രാതജഷ് 
രാഘവൻ 

( ിരകഥ) 

10 മികച്ച സംവിധായകൻ  
(ടെലിസീരിയൽ /ടെലിഫിലിം) 

സബാഹ് െിക് െിക്  

11 മികച്ച നെൻ  അച്ചയപു ാനന്ദൻ, അതശാക് കുമാർ പ്ളാനിംഗ്   

12 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെൻ രാതജഷ് ടഹബ്ബാർ െിക് െിക്  

13 മികച്ച നെി  തരവ ി െിക് െിക്  



 

14 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെി  ീർത്ഥ െി. രാജ് േി തര  

15 മികച്ച ബാല ാരം നവനീ ് കതളഴ് ് ഓഫ് േ റയിൻ  

16 മികച്ച കാമറാമാൻ ജതയഷ് കതളഴ് ് ഓഫ് േ റയിൻ  

17 മികച്ച ചിത്ര സംതയാജകൻ രാതജഷ് തൃശൂർ െിക് െിക്  

18 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ ചന്ദ്രൻ തവയാട്ടപു തമൽ രണയെിൽ ഒരുവൾ 
വാഴ്െപ്ടപെപു ം വിധം 

 

19 മികച്ച ശബദ  തലഖകൻ ഷാജി മാധവൻ കതളഴ് ് ഓഫ് േ റയിൻ  

20 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ സന്ദീപ് ടക ചന്ദ്രൻ രണയെിൽ ഒരുവൾ 
വാഴ്െപ്ടപെപു ം വിധം 

 

21 രത യക ജൂറി അവാർഡ് (െി.വി. തഷാ) സര ീറ്്റ ടലറ്്റസ് സപുധീർ അമ്പല്ാെ ്(സംവിധാനം) ഇന്തയാവിഷൻ (നിർമ്മാണം) 

22 രത യക ജൂറി അവാർഡ് (െി.വി. തഷാ) കഥയല്ലി ് ജീവി ം അമൃ  െി.വി. (നിർമ്മാണം)  

23 രത യക ജൂറി പരാമർശം േി തര നിഷ എൻ.വി (നിർമ്മാണം)  

24 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (ജനറൽ) ടക്ാെ് ബാബപു  കമ്പ്രാെ് (സംവിധാനം) ബാബപു  കമ്പ്രാെ് (നിർമ്മാണം) 

25 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (സയൻസ്) എ ടപസറ റിങ ്തജർണി ടക. ആർ. മതനാജ് (സംവിധാനം) രഞ്ജിനി കൃഷന ൻ (നിർമ്മാണം) 

26 മികച്ച ടഡാകയപുടമന്ററി (ബതയാഗ്രഫി) ഒ.വി.വിജയൻ  
സതന്ദഹിയപു ടെ സംവാേ േൂരങ്ങൾ 

വിജു വർമ്മ (സംവിധാനം) ഐ.& പി.ആർ.ഡി 
(നിർമ്മാണം) 

27 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി  
(വപു മൺ & ചിൽഡ്ൺ) 

ഒറ്റയാൾ ടഷനി തജകബ് ബഞ്ചമിൻ സ്ടഷനി തജകബ് ബഞ്ചമിൻ, 

നജുമപു ദ്ദീൻ മപുഹമ്മേ് ഇസമ ായിൽ 

28 മികച്ച എഡയൂതകഷണൽ തരാഗ്രാം ജീവികാൻ എത്ര പഠികണം തരണുക രവി (സംവിധാനം0 ടകരളി െി.വി (നിർമ്മാണം) 

29 മികച്ച ആങ്കർ തഫാർ എഡയൂതകഷൻ 
തരാഗ്രാം 

വിജയകൃഷണ ൻ ചിത്രശാല  

30 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) ബാബപു  കമ്പ്രാെ് ടക്ാെ്  

31 മികച്ച നയൂസ ്കയാമറാമാൻ ആർ.ടക. ജയരകാശ് മാനിടന വിഴപു ങ്ങിയ  



 

ടപരുമ്പാമ്പിന്ടറ ടേനയ  

32 മികച്ച വാർൊവ ാരക വീണാ തജാർജ്്ജ ഇന്തയാവിഷൻ  

33 മികച്ച തകാമ്പിയർ / ആങ്കർ ശ്രീജാ ശയാം   

34 മികച്ച കമന്തററ്റർ (ഔട്്ട ഓഫ് വിഷൻ) ടരാഫസർ അലിയാർ ടക്ാെ്, കർമ്മതയാഗി  

35 മികച്ച ആങ്കർ / ഇന്റർവയൂവർ  രതമാേ് രാമൻ നിയന്ത്ര്ണതരഖ  

36 മികച്ച ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ് ജിമ്മി ജയിംസ് ടക.എസ.്ആർ.െി.സി. 
ഡ്വർമാരുടെ മാരതൊൺ 

 

37 മികച്ച െി.വി. തഷാ കവർ സ്റ്തറാറി എഷയാടനറ്്റ നയൂസ്  

38 കുട്ടികൾകായപുള്ള മികച്ച പരിപാെി ടകാച്ചപു  ടകാച്ചപു  വാർെകൾ ബിജു ബി നായർ (സംവിധാനം) ഇന്തയാവിഷൻ (നിർമ്മാണം) 

39 രത യക ജൂറി അവാർഡ് വിളവിന്ടറ നൂറപു തമനി ഷാതലാം െി.വി.  

40 രത യക ജൂറി പരാമർശം തവണുതഗാപാൽ 

രാമചന്ദ്രൻ ടക 

രണ ി   

41 രത യക ജൂറി പരാമർശം  ടകാച്ചപു  കെത്തുകാരൻ ഏഷയാടനറ്്റ  

42 ടെലിവിഷടന സംബന്ധിച്ച 
മലയാളെിടല മികച്ച തലഖനം 

എ. ചന്ദ്രതശഖർ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2011 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലി സീരിയൽ ടേവെിന് സവന്തം തേവൂട്ടി ടക. മധപുപാൽ (സംവിധാനം) പി.എഫ്. മാ യൂസ ്( ിരകഥ) 

2 രണ്ടാമടെ മികച്ച ടെലി സീരിയൽ തജാൺൺ ഡി. പാനിക് സനിൽ കളെിൽ (സംവിധാനം) തജാൺ തജാസഫ് (നിർമ്മാണം) 

3 മികഛ്ക തെലി ഫിലിം  മഞ്ഞാന ശിവരസാേ് ടക.വി.  
(സംവിധാനം,  ിരകഥ) 

െി.വി.സി ഫാകറ റി (നിർമ്മാണം) 

4 മികച്ച ടെലിഫിലിം (20 മി. കുെിയ ്)  ട്ടപുമ്പപു റെ്ൻ പി.പി. സപുതേവൻ  
(സംവിധാനം,  ിരകഥ) 

അചയപു ാനന്ദൻ (നിർമ്മാണം) 

5 മികച്ച കഥാകൃെ് ഇ. ഹരികുമാർ ശ്രീപാർവ്വ ിയപു ടെ പാേം േൂരേർശൻ 

6 മികച്ച െി.വി. തഷാ പട്ടപു റപുമാൽ ടകരളി െി.വി. (നിർമ്മാണം)  

7 മികച്ച തകാമഡി തരാഗ്രാം മറിമായം ആർ. ഉണണ ികൃഷണ ൻ (സംവിധാനം) മഴവിൽ മതനാരമ (നിർമ്മാണം) 

8 മികച്ച ടകാതമഡിയൻ മണികണഠ ൻ പട്ടാമ്പി മറിമായം  

9 മികച്ച ഡബ്ബിങ ്ആർട്ടിസറ ് (ടമയിൽ) തഷാബി  ിലകൻ ഭദ്ര സൂരയ െി.വി. 

10 മികച്ച ഡബ്ബിങ ്ആർറ്റിസറ ് (ഫീടമയിൽ) വിമ്മി മറിയം തജാർജ്്ജ ടേവെിന് സവന്തം തേവൂട്ടി  

11 കുട്ടികളപു റ്ടറ മികച്ച തഷാർട്്ട ഫിലിം കാത്തു മധപു  ടക.എസ.് (സംവിധാനം) മനു ടക.എസ്. ( ിരകഥ) 

12 മികച്ച സംവിധായകൻ ജീൻ തപാൾള്ളാൽ ടഡബറ ് (ടെലിഫിലിം/ടെലി 
സീരിയൽ) 

മഴവിൽ മതനാരമ 

13 മികച്ച നെൻ ബാബപു  അന്നൂർ ടേവെിന് സവന്തം തേവൂട്ടി മഴവിൽ മതനാരമ 



 

14 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെൻ അചയപു ാനന്ദൻ  ട്ടപുമ്പപു റെ്ൻ  

15 മികച്ച നെി ശ്രീലക്ഷമ ി അർയചന്ദ്രന്ടറ രാത്രി  

16 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെി തശാഭ തമാഹൻ ചൂെ്  

17 മികച്ച ബാല ാരം അ പ്ു  ടക.ജി മഞ്ഞാന  

18 മികച്ച കയാമറാമാൻ ആൽബി ടഡബറ ്  

19 മികച്ച ചിത്ര സംതയാജകൻ ര ീഷ് ടക.ആർ ടഡബറ ്  

20 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ രതമശ ്നാരായൺ ചൂെ്  

21 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ െി. കൃഷന നുണണ ി മയൂസിക് ഓഫ് േ ബൂ്രം  

22 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ ജസറ ിൻ  ടകാെികൾ മാറപുകയാണ് പീ്ിൾ െി.വി. 

23 രത യക ജൂറി പപു രസക ാരം (െി.വി. തഷാ) ഫ്ളതവഴ് ് ഓഫ് ഇന്തയ ലക്ഷമ ി എൻ. നായർ ടകരളി െി.വി. 

24 രത യക ജൂറി പപു രസക ാരം  
( ിരകഥ, സംഭാഷണം) 

രവീൺ ഇറവങ്കര വീണ്ടപു ം ഒരാൾ എ.ടവ. െി.വി. 

25 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (ജനറൽ) മൗനെിന്ടറ നിലവിളി സതന്താഷ് പി.ഡി (സംവിധാനം) തഡാ.ടഡാമനിക് ടജ കാടൂ്ടർ 
(നിർമ്മാണം) 

26 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (സയൻസ് ) തലാസറ ് വപു ഡ് സി.റഹീം (സംവിധാനം) രിയ റഹീം (നിർമ്മാണം) 

27 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (ബതയാഗ്രഫി) കവിയൂർ തരവമ്മ ടലനിൻ രാതജന്ദ്രൻ (സംവിധാനം) ബി. രാതകഷ് (നിർമ്മാണം) 

28 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (വിമൺ & 

ചിൽഡ്ൺ) 

ഷ ംനാേ് പപുതുശ്തശരി 
(സംവിധാനം) 

ഏഷയാടനറ്്റ കമ്മയൂണിതകഷൻസ ്
(നിർമ്മാണം) 

 

29 മികച്ച എജയപുതകഷണൽ തരാഗ്രാം നാഞ്ചിനാെിന്ടറ ഉ പ്ു ടപരുമ ടക.എസ.് രാജതശഖരൻ 
(സംവിധാനം) 

േൂരേർശൻ (നിർമ്മാണം0 

30 മികച്ച ആങ്കർ തഫാർ എജയൂതകഷൻ 
തരാഗ്രാം 

സൂരയ എസ.് നായർ േി നയൂട്രൽ ആക്ന്്റ വിക്തെഴ് ് െി.വി. 



 

31 മികച്ച സംവിധായകൻ (ടഡാകയപുടമന്ററി) എം.ജി. അനീഷ്  മരണാനന്തരം  

32 മികച്ച നയൂസ ്കയാമറാമാൻ ബിപിൻ രാജ് ത ാമസ് മരണാനന്തരം  

33 മികച്ച വാർൊവ ാരക രജുല ബി ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്  

34 മികച്ച തകാമ്പിയർ /ആങ്കർ ജയതമാഹൻ നായർ എസ്.  ിരുവാ എ ിർവാ മതനാരമ നയൂസ് 

35 മികച്ച കമന്തററ്റർ (ഔട്്ട ഓഫ് വിഷൻ) എം.ജി. അനീഷ് മരണാനന്തരം  

36 മികച്ച ആങ്കർ / ഇന്റർവയൂവർ ഷനി െി.പി. ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി തഷാ  

37 മികച്ച ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ് ഷിബപു  തജാസഫ് ആേിവാസി വന്ധയ ംകരണം- 
അതനവഷണം 

മതനാരമ നയൂസ് 

38 മികച്ച െി.വി. തഷാ നാെകതമ ഉലകം  വി.എസ.് കൃഷണ രാജ് (നിർമ്മാണം)  

39 മികച്ച കുട്ടികളപു ടെ പരിപാെി കിങ്ങിണി റജി ടസൻ (സംവിധാനം) എ.ടവ. െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

40  രത യക ജൂറി പപു രസക ാരം കാഴച ് ി്് എം. എസ.് ബതനഷ് 
(സംവിധാനം) 

 

41 രത യക ജൂറി പരാമർശം നമൂ്പ ിരി-വരയപു ടെ കുലപ ി  ബിനുരാജ് കലാപീഠം 
(സംവിധാനം) 

 

42 രത യക ജൂറി പരാമർശം ഹരി വിേയാലയം മതനാജ് കൃഷന ൻ (സംവിധാനം) വിക്തെഴ് ്, േൂറേർശൻ 

43 ടെലിവിഷൻ സംബന്ധിയായ 
മലയാളതലഖനം 

സിനിമയപു ം ടെലിവിഷനും- 
ഗുണവപു ം തോഷവപു ം 

സപുധീർ പരതമശവരൻ (രചന)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2012 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച രണ്ടാമടെ ടെലി സീരിയൽ സന്ധയാരാഗം ശിവതമാഹൻ  മ്പി(സംവിധാനം) അമൃ  െി.വി. (നിർമ്മാണം) 

2 മികച്ച ടെലിഫിലിം (20 മി. കുറഞ്ഞ ്) തഫ്രാഗ് സനൽകുമാർ ശശിധരൻ 
(സംവിധാനം) 

കാഴച  ഫിലിൽ തഫാറം 
(നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലിഫിലിം (20 മി. കൂെിയ ്) മഴതയാടൊ്ം മായപുന്ന ് മണിലാൽ  
(സംവിധാനം,  ിരകഥ) 

സഞ്ജീവ് കുമാർ (നിർമ്മാണം)` 

4 മികച്ച െി.വി. തഷാ മാമ്പഴം മലയാളം കമയൂണിതകഷൻസ ്
ലിമിറ്റഡ് (നിർമ്മാണം) 

ടകരളി െി.വി. 

5 മികച്ച തകാമഡി തരാഗ്രാം മറിമായം ആർ. ഉണണ ികൃഷണ ൻ (സംവിധാനം) മഴവിൽ മതനാരമ 

6 മികച്ച ടകാതമഡിയൻ ഹരീഷ് തകാമഡി ടഫസറ ിവൽ മഴവിൽ മതനാരമ 

7 മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസറ ് (ടമയിൽ) തഷാബി  ിലകൻ രാമായണം, സായ് വിന്ടറ മകൾ മഴവിൽ മതനാരമ 

8 മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസറ ് (ഫീടമയിൽ) തേവി രാമായണം, സായ് വിന്ടറ മകൾ മഴവിൽ മതനാരമ 

9 കുട്ടികളപു ടെ മികച്ച തഷാർട്്ട ഫിലിം ഇമ്മിണിബടലയാരാൾ മതനാജ് കലപ ത്തൂർ (സംവിധാനം) 
ടക. രഞ്ജിെ് ( ിരകഥ) 

ടക.വി.സി തഗാപി 
(നിർമ്മാണം) 

10 മികച്ച സംവിധായകൻ മണിലാൽ മഴതയാടൊ്ം മായപുന്ന ്  

11 മികച്ച നെൻ മപുകുന്ദൻ സന്ധയാരാഗം അമൃ  െി.വി. 

12 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെൻ തരം രകാശ് സന്ധയാരാഗം അമൃ  െി.വി. 



 

13 മികച്ച നെി അനനയ േൂടര മഴവിൽ മതനാരമ 

14 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെി റാണി ശരൺ തലാറി തഗൾ  

15 മികച്ച ബാല ാരങ്ങൾ അതുൽ  
തരണുക 

ഇമ്മിണി ബല്ടലയാരാൾ 

മാരി 
അഴവിൽ മതനാരമ 

േർശന െി.വി 

16 മികച്ച കയാമറാമാൻ അനുരാഗ് ഗുണ 13-ആം ടവള്ളി സൂര െി.വി. 

17 മികച്ച ചിത്ര സംതയാജകൻ രാതജഷ് ടക.വി. മീൽസ് ടറഡി (തഷാർട്്ട ഫിലിം) ഇന്തയാവിഷൻ 

18 മികച്ച സംഗീ  സംവിധായകൻ ജയൻ പിഷാരെി തഫ്രാഗ് ടകരളി-പീ്ിൾ െി.വി. 

19 മികച്ച ശബദ  തലഖകൻ എബി േൂടര മഴവിൽ മതനാരമ 

20 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ ഷ ംജു പപുന്നാെ് സായ് വിന്ടറ മകൾ മഴവിൽ മതനാരമ 

21 രത യക ജൂറി അവാർഡ് (െി.വി. തഷാ) കഥ ഇതുവടര യമപുന എസ്.എം. മഴവിൽ മതനാരമ 

22 രത യക ജൂറി പരാമർശം (അഭിനയം) ഋതുൽ ശ്രീകുമാർ തഫ്രാഗ് ടകരളി-പീ്ിൾ െി.വി. 

23 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (ജനറൽ -1) നിങ്ങൾ അരണടയ കതണ്ടാ? സപുനന്ദ ഭട്്ട (സംവിധാനം) തസാങ് ടലൻ ഫിലിംസ് 
(നിർമ്മാണം) 

24 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (ജനറൽ -2) ടഗറ്്റ അ്് & സറ ാൻഡ് അ്് ശ്രീമിെ് എൻ. (സംവിധാനം) രേീപ് ടക.പി. (നിർമ്മാണം) 

25 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (സയൻസ്, 
എൻവതയാടെന്റ്)  

ഒരു കുരുവി നതമ്മാെ് 
എന്തുപറയാനാണ് 

രേീപ് എം. നായർ ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

26 മികച്ച ടഡാകയപുടമന്ററി (ബതയാഗ്രഫി) കാനായിയപു ടെ കല തനമം പപുഷപ രാജ് (സംവിധായകൻ) ഐ. & പി.ആർ.ഡി  

27 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (വപു മൺ & 

ചിൽഡ്ൺ) 

അകലങ്ങളിടല ഇന്തയ അഖില തരമചന്ദ്രൻ ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്
(നിർമ്മാണം) 

28 മികച്ച എഡയപുതകഷണൽ തരാഗ്രാം ഔട്്ട ഓഫ് സിലബസ് ജയലക്ഷമ ി എസ് (സംവിധാനം) ഐ.െി. @സൂൾ, വിക്തെഴ് ് 

29 മികച്ച ആങ്കർ തഫാർ എഡയൂതകഷണൽ 
തരാഗ്രാം 

രഞ്ജിനി തമതനാൻ ടസക്് ആന്്റ യപു  എ.ടവ െി.വി. 



 

30 മികച്ച സംവിധായകൻ (തഡാകയപുടമന്ററി) വാൾട്ടർ ഡികൂ്രസ് പട്ടം പറത്തുന്ന ടപൺകുട്ടി  

31 മികച്ച നയൂസ ്കയാമറാമാൻ റ്റി.ആർ.ര ീഷ് സൂൾ  ഇന്തയാവിഷൻ 

32 മികച്ച വാർൊവ ാരകൻ ഇ. സനീഷ് നയൂസ ്അപത്ഡറ്്റ ഇന്തയാവിഷൻ 

33 മികച്ച തക  ംപിയർ /ആങ്കർ ശ്രീധനയ എച്്ച. ഗൃഹാതുരം ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

34 മികച്ച കമന്തററ്റർ ആേർശ് പട്ടെയിലപു ം പട്ടപു തപാകാട  ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

35 മികച്ച ആങ്കർ / ഇന്റർവയൂവർ േീപ വി.എം.  ഗ്രീൻ റിപ്തപാർട്്ട ഇന്തയാവിഷൻ 

36 മികച്ച ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ് അരുൺ ശങ്കർ തകാഴിതകാെ് ടമഡികൽതകതളജ് 
ഓ്തറഷൻ  ീയറ്റർ 

റിപ്തപാർട്ടർ െി.വി. 

37 മികച്ച െി.വി. തഷാ ടഫയ്് ബപുകഡ ് ജയതമാഹൻ നായർ മതനാരമ െി.വി. 

38 രത യക ജൂറി അവാർഡ് 
(തഡാകയപുടമന്ററി - ജനറൽ) 

വിഷപർവ്വം വിപിൻ വിജയ് േൂരേർശൻ 

39 രത യക ജൂറി അവാർഡ്  
(തഡാകയപുടമന്ററി - ജനറൽ) 

ടേവകരു അമീർ അലി ഒളവറ (ഛായാഗ്രഹണം)  

40 രത യക ജൂറി അവാർഡ് 
(തഡാകയപുടമന്ററി ജനറൽ) 

ബിടഹന്റ ്േി മിസറ ് ലിതജാ ത ാമസ് (ചിത്രസന്നിതവശം)  

41 ടബസറ ് ആർട്ടികിൾ ഇൻ  
മലയാളം ഓൺ ടെലിവിഷൻ 

പരമ്പരകൾക് എ ിടര 

പീഡനതകസ് എെപു കണം 
എ. ചന്ദ്രതശഖർ (രചയി ാവ്) കലാകൗമപു േി 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

സംസഥാന   ടെലിവിഷൻ   അവാർഡ-് 2013 

ക്രമ നം. കാറ്റഗറി ടെറ്റിൽ വിവരണം 

1 മികച്ച ടെലിസീരിയൽ വാഴ്െപ്ടപട്ട മറിയം തത്രസയാ 
കുെപു ംബങ്ങളപു ടെ മയയസഥ 

സിബി തയാഗയവീെൻ 

(സംവിധാനം,  ിരകഥ) 

മേർ രസന്ന  ട്ടിൽ 
സി.എച്്ച.എഫ് (നിർമ്മാണം) 

2 രണ്ടാമടെ മികച്ച ടെലി സീരിയൽ ഇന്ദപു തലഖ മപുഹമ്മേ്കുട്ടി (സംവിധാനം) അബദ ു ൾ ജബ്ബാർ എൻ.വി.  
(നിർമ്മാണം) 

3 മികച്ച ടെലിഫിലിം (20 മി. കുറഞ്ഞ ്) തമക്് നിതുന ടനവിൽ േിതനശ്  
(നിർമ്മാണം, സംവിധാനം,  ിരകഥ) 

 

4 മികച്ച കഥാകൃെ് തമക്് നിതുന ടനവിൽ േിതനശ്  

5 മികച്ച െി.വി. തഷാ കുട്ടി്ട്ടപു റപുമാൽ ടകരളി െി.വി.  

6 മികച്ച തകാമഡി തരാഗ്രാം  ട്ടീം മപു ട്ടീം ആർ. ഉണണ ികൃഷണ ൻ (സംവിധാനം) മഴവിൽ മതനാരമ 

7 മികച്ച ടകാതമഡിയൻ നിയാസ് ബകർ മറിമായം മഴവിൽ മതനാരമ 

8 മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആർറ്റിസറ ് (പപുരുഷൻ) ആർ. സ ീശൻ ഇന്ദപു തലഖ  

9 മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസറ ് (സര ീ) ഏയ്ഞ്ചൽ ഷിതജായ് വാഴ്െപ്ടപട്ട മറിയം തത്രസയ 
കുെപു ംബങ്ങളപു ടെ മയയസഥ 

ശാതലാം െി.വി. 

10 കുട്ടികളപു ടെ മികച്ച തഷാർട്്ട ഫിലിം ത ാരാമഴ  ീർത്ഥ വിതനാേ് (സംവിധാനം) 
(എം.ഐ.യപു .പി.സൂൾ, കുറ്റയാെി) 

ആരയ ചന്ദ്രൻ, തമഘ വി.വി. 
( ിരകഥ)  



 

11 മികച്ച സംവിധായിക  
(ടെലി സീരിയൽ /ടെലിഫിലിം) 

തമക്്   

12 മികച്ച നെൻ  
(ടെലി സീരിയൽ / ടെലിഫിലിം) 

സലീം കുമാർ പതര ന്ടറ പരിഭവങ്ങൾ ജയഹ ിന്്ദ െി.വി. 

13 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെൻ ടക. അരുൺ കൃഷണ  
വിതവകാനന്ദൻ ജി 

തമക്്  

14 മികച്ച നെി ശ്രീകല വി.ടക. തമക്്  

15 മികച്ച രണ്ടാമടെ നെി തമരി ജിസബ ി പൗതലാസ് വാഴ്െപ്ടപട്ട മറിയം തത്രസയ 
കുെപു ംബങ്ങളപു ടെ മയയസഥ 

ശാതലാം െി.വി. 

16 മികച്ച ബാല ാരം  ൻഹാ  ബസപു ം 
അജനയ നാരായണൻ 

ത ാരാമഴ  

17 മികച്ച കയാമറാമാൻ രജു ആർ. അമ്പാെി 
ടജറി ടസമൺ 

തമക്്  

18 മികച്ച ചിത്രസംതയാജകൻ വിഷുരാജ് ആർ പതര ന്ടറ പരിഭവങ്ങൾ  ജയഹ ിന്്ദ െി.വി. 

19  മികച്ച സംഗീ സംവിധായകൻ മധപു  തപാൾ പതര ന്ടറ പരിഭവങ്ങൾ ജയഹ ിന്്ദ െി.വി. 

20 മികച്ച ശബദ തലഖകൻ വി.പി. കൃഷണ കുമാർ പതര ന്ടറ പരിഭങ്ങൾ ജയഹ ിന്്ദ െി.വി. 

21 മികച്ച കലാസംവിധായകൻ രാതജഷ് കൽ്ത്തൂർ ഇന്ദപു തലഖ  

22 രത യക ജൂറി പരാമർശം (സംവിധാനം) അനുപമ ടക തജാസഫ് 
ലക്ഷമ ി എൻ വാരയർരനഘ 
രസാേ് 

തൂബ  

23 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി  
(ശാസര ം, പരിസഥി ി) 

ടപാളൂ്ളന്ന ജീവി ങ്ങൾ 

(അകലങ്ങളിടല ഇന്തയ) 
പി.ആർ. സപുനിൽ 

(സംവിധാനം) 
ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

(നിർമ്മാണം) 

23 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി (ജീവചരുത്രം) ഇന്തയൻ സിനിമയപു ടെ 
100വർഷങ്ങൾ (പി.ടക.നായർ) 

എം.ജി.സജീഷ് 
(സംവിധാനം) 

ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

(നിർമ്മാണം) 



 

24 മികച്ച തഡാകയപുടമന്ററി  
(സര ീകളപു ം കുട്ടികളപു ം) 

സര ീ- ടകാട്ടാരകര ഗംഗ ഗായത്രി ടജ 

(സംവിധാനം) 
ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

(നിർമ്മാണം) 

25 മികച്ച വിേയാഭയാസ പരിപാെി അന്തരീക്ഷ ര ിഭാസങ്ങൾ ആർ.പി. ചന്ദ്രൻ (സംവിധാനം) വിക്തെഴ് ് ചാനൽ 

26 മികച്ച അവ ാരക വിേയാഭയാസപരിപാെി നല്ലപാഠം പാർവ്വ ി കുരയാതകാസ് (സംവിധാനം) മതനാരമ നയൂസ് 

27 മികച്ച നയൂസ ്കയാമറാമാൻ സ്തനഹ‘നായ‘കൻ (കാഴച ് ി്് എം.പി. വിജയൻ 

(സംവിധാനം) 
ജീവൻ െി.വി. 

28 മികച്ച വാർൊവ ാരക സപുബി  സപുകുമാർ ജീവൻ െി.വി.  

29 മികച്ച തകാമ്പിയർ / ആങ്കർ അനീഷ് രവി കുക്കുംബർ സിറ്റി മീഡിയാ വൺ 

30 മികച്ച കമന്തററ്റർ (ഒഔട്്ട ഓഫ് വിഷൻ) എം.ജി. അനീഷ് ഇന്തയൻ സിനിമയപു ടെ 100 വർഷങ്ങൾ 

(ഫിലിം ഇൻസറ ിറ്റയൂറ്്റ) 

ഏഷയാടനറ്്റ നയൂസ ്

31 മികച്ച ആങ്കർ /ഇന്റർവയൂവർ  അഭിജി ് ബി േി വയൂ ജയഹ ിന്്ദ െി.വി. 

32 മികച്ച ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ് സപുനിൽ തബബി,  
സാജി ് അജമ ൽ 

ടൂ്രെ് ഇൻടസഡഡ് (പപു ഴവധം) മീഡിയ വൺ 

33 മികച്ച റ്റി.വി. തഷാ അക ംപപു റം ശ്രീകല എം.എസ്  മാതൃഭൂമി നയൂസ ്

34 മികച്ച കുട്ടികളപു ടെ പരിപാെി നല്ലപാഠം ജയതമാഹൻ നായർ (സംവിധാനം) മതനാരമ നയൂസ ്(നിർമ്മാണം) 

35 രത യക ജൂറി പരാമർശം കാഴച ് ി്് എം.എസ.് ബതനഷ് ജീവൻ െി.വി. 

36 രത യക ജൂറി പരാമർശം ഏകാന്ത യപു ടെ അഴിമപു ഖങ്ങൾ ചിറയിൻകീഴ് രാധാകൃഷണ ൻ  

37 രത യക ജൂറി പരാമർശം 
(ഇൻടവസറ ിതഗറ്റീവ് തജർണലിസറ ്) 

േീപക ്ധർമ്മെം അപകെെിലാകുന്ന സപു രക്ഷ  

38 രത യക ജൂറി പരാമർശം  
(വാർെ അവ രണം) 

നിഷ ടജബി 
(സന്ധയാ വാർെ) 

മതനാരമ നയൂസ്  

39 ടെലിവിഷടനക്കുറിച്ചപുള്ള  
മികച്ച മലയാളം രചന 

മനുഷയൻ മനുഷയടര 
അന്ധരാക്കുന്ന വിധം 

എം.എസ.്ബതനഷ് പച്ചക്കു ിര 



 

40 രത യക ജൂറി പരാമർശം 
(ടെലിവിഷടനക്കുറിച്ചപുള്ള മലയാളം 
രചന) 

നാം ഏതു രം കാണികൾ അനിൽകുമാർ  ിരുതവാെ്  


