
 

 

 

എഴുത്തുക്കാർക്കുള്ള ജൂറി (മലയാളം) വിഭാഗം 

 

ഗ്രഗയ്സ്ടരരാക്ക്  

ഗ്രെയ്സ്ടരരോക്ക് കഴിഞ്ഞ 25 ഗ്കോല്ലമോയി 

കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളുും കഥകളുും 

എഴുതുകയുും ചിരതും വരക്കുകയുും ഗ്ചയ്യുന്നു.  

"ഇന്ത്യൻ റിവയൂ ഓഫ് ബുക്ക്സ"് യിൽ 

കോർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയി ഔട്യോെിക ട ോലി 

തുരങ്ങിയതിനു ടേഷും സ ീവമോയി രപമുഖ 

രപസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അവർ ചിരതങ്ങൾ രപസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു. "ടവടലഴസ് ്

രതീ" (Wailers Three) എന്ന പുസ്തകും രപധും ബുക്ക്സ ്രപസിദ്ധീകരിച്ച അവരുഗ്ര പുസ്

തകും സി.ബി.സ്.ഇ.ടകരരിയ വി്യോലയങ്ങൾക്ക് േുപോർേ ഗ്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 

അവർ 1InchMargin എന്ന രപേദ്ധികരണും നരത്തിപ്പിന്ന് കൂഗ്ര ഗ്മൽറ്ിുംെ് ടപോട്ട ്

(Melting Pot) എന്നുള്ള രൂപകൽപന സ്ഥോപനത്തിനഗ്്റ (design house) 

കലോസുംവിധോയകൻ കൂരിയോണ.് ബോലസോഹിതയ മോസികകളോയ ഹൂട്ട് (Hoot), രൂട്ട ്

(Toot), ചോറ്ർടബോക്സ ് (Chatterbox), കവസ്റ്റ ് (Quest),  ൂനിയർ കവസ്റ്റ് (Junior Quest) 

എന്നിവയുഗ്രയുും കലോസുംവിധോയകൻ ആണ്. ഈ മോസികകൾക്കു ടവണ്ടി 

അവർ 1999 മുതൽ 2013 വഗ്ര 250 ഓളും ചിരതങ്ങളുും കഥകളുും രചിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

അവർ ഫങ്കി ററൻടബോ (Funky Rainbow) എന്നുള്ള സവതരന്ത് ബോലസോഹിതയ പുസ്

തക വില്പന സുംരുംഭത്തിനഗ്്റ സഹസ്ഥോപകൻ ആണ്.  

 

 

 

 



 

 

 

ട ാ. എം.എം. ബഷീർ  

തിരുവനന്ത്പുരും കനിയോപുരും രെോമത്തിൽ 

ആണ ് ട ോ. എും എും. ബഷീറിനഗ്്റ  നനും. 

ബിരു്വുും ബിരു്ോനന്ത്രബിരു്വുും 

യൂണിടവഴ്സിറ്ി ടകോടള ് തിരുവനന്ത്പുരത്ത ്

പൂർത്തിയോക്കിയടേഷും ടകരള 

സർവ്വകലോേോലയിൽ ട ോക്ടറൽ പഠനും 

പൂർത്തിയോക്കി. ടകോഴിടക്കോര് സർവ്വകലോേോലയിൽ നിന്ന് അധയോപക ടസവനും 

അനുഷ്ടിച്ച ടേഷും വിരമിച്ചു. രെന്ഥടലോകും,  

മലയോളവിമർേനും, സോഹിതയടലോകും, സുംസ്കോരടകരളും, സമകോലസുംെീതും, 

ടകരളകവിത എന്നീ നിരവധി മോസികകളിൽ പരതധിപനോയി ട ോലി 

അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. അടേഹത്തിന് പുടത്തഴത് രോമ ടമടനോൻ പുരസ്കോരും 1989, 

സി.ഗ്  . സ്മോരക ട ോ. അരബഹോും വരടക്കൽ പുരസ്കോരും 1993, അബു്ോബി േക്തി 

പുരസ്കോരും 2016, ടകരള സോഹിതയ പരിഷത്ത് പുരസ്കോരും 2017 എന്നീ നിരവധി 

പുരസ്കോരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 

ട ാൾ സക്കറിയ  

ടപോൾ സക്കറിയ മലയോളത്തിൽ "സക്കറിയ" 

എന്ന തൂലിക നോമത്തിൽ എഴുതി വരുന്നു. 

അടേഹും 50 തിടലഗ്റ ഫിക്ഷൻ, ടനോൺ-

ഫിക്ഷൻ രചനകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. അതിൽ 

ഗ്ചറു കഥ, ടനോവൽ. യോരതോവിവരണും, സിനിമ 

തിരക്കഥ, സമോഹോരും പിഗ്ന്ന രണ്ടു 

ബോലസോഹിതയ പുസ്തകങ്ങളുും ഉൾഗ്പ്പരുും. അടേഹത്തിനഗ്്റ ഇുംഗ്ലീഷിഗ്ല 

ടനോവൽ ആയ "എ സീഗ്രകര് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കുംപോഷൻ" (A Secret History of  



 

 

 

Compassion) ടകോൺഗ്രസ്റ്റ് രപസിദ്ധീകരണും ആണ ് പുറത്തിറക്കിയത്. 

അടേഹത്തിന ് ടകരള സോഹിതയ അക്കോ മി, ടകരര സോഹിതയ അക്കോ മി 

ഉൾഗ്പ്പഗ്ര നിരവധി പുരസ്കോരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. നവുംബർ 2013 ഇൽ അടേഹും 

ടകരള സോഹിതയ അക്കോ മിയുഗ്ര വിേിഷ്ടോുംെും ആയി തിരഗ്ഞ്ഞരുക്കഗ്പ്പട്ടു. 

അടേഹും തിരുവനന്ത്പുരത്ത് ഭോരയ ലളിതടയോഗ്രോപ്പും  ീവിക്കുന്നു. 

അടേഹത്തിന ്ഒരു മകനുും ഒരു മകളുും ഉണ്ട.് 

 

ഗ്ഷർലീൻ റഫീഖ ് 

 ഗ്ഷർലീൻ റഫീഖ്, ഗ്കോച്ചി 

അരിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള രഫീലോൻസ ്

എഴുത്തുകോരിയുും എ ിറ്റുും ആണ്.  ി 

സി ബുക്സിനഗ്്റ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇുംഗ്ലീഷ ്

രപസിദ്ധീകരണമോയ മോടങ്കോ (Mango) യിൽ 

രപവർത്തിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 

റരപമറിയുും ഗ്സക്കണ്ടറി ക്ലോസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള "്ി ഇുംഗ്ലീഷ ്

എക്സഗ്്രപസ്" (The English Express) എന്ന ഇുംഗ്ലീഷ ് പോഠപുസ്തക 

ടേഖരത്തിന്ഗ്റയുും പിഗ്ന്ന “ക്ലോസിക് ടഫോക്ഗ്രയിൽസ് എറൗണ്്ട  ി ടവൾ ് 

“(Classic Folktales around the world) എന്ന 12 ടവോളയും പുസ്തകങ്ങളുഗ്രയുും 

എ ിടറ്ോറിയൽ രീമിൻഗ്റ അുംെമോയിരുന്നു. ഗ്ഷറിലീൻ ഭിന്നടേഷിയുള്ള 

കുട്ടികഗ്ള കമ്പ്യൂട്ടർ (ICT) മൂലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു NGO യിൽ രപവർത്തിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

അത് കൂരോഗ്ത അവർ ഗ്കോച്ചിയിഗ്ല ഒരു ഗ്പോതു നയും െടവഷണ ടകരരത്തിൽ 

കൺസൾട്ടന്റ് എ ിറ്ർ ആണ്. അവർ രണ്ടു ഗ്പൺ കുട്ടികളുഗ്ര അമ്മയോണ്.  

 



 

 

 

സുനിത ബാലകൃഷ്ണൻ 

 

സുനിത ബോലകൃഷ്ണൻ രബിട്ടീഷ ്

ഗ്കൗൺസിൽ സോക്ഷയഗ്പ്പരുത്തിയ 

സൃഷ്ടിപരമോയ എഴുത്ത് പരിേീലക ആണ.് 

ഇുംഗ്ലീഷിലുും മലയോളത്തിലുും 

പരതരപവർത്തക, വിവർത്തക, എ ിറ്ർ, 

എഴുത്തുകോരി എന്നീ ടമഖലകളിൽ 

രപവർത്തിക്കുന്നു. അവർ രണ്ടു ടനോവൽ, 

ഒരു പ്യ ടേഖരും, പിഗ്ന്ന  മ്പ് ലഹരിയുഗ്ര വയോധികളുഗ്ര വയോഖയോതോവ് 

(Interpreter of Maladies) ഉൾഗ്പ്പഗ്ര അഞ്ചു വിവർത്തനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്്ട. അവർ 

െോർ ിയൻ, ്ി ഹിരു ലിറ്ററി റിവയൂ, കോരവൻ, മോതൃഭൂമി, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ടറച്ചർ 

എന്നീ പരതങ്ങളിലുും മോസികകളിലുും എഴുതീട്ടുണ്്ട. സുനിത 2010 ഗ്പൻെയുൻ-

എച്. രീ. () ഗ്ചറു കഥ പുരസ്കോര ട തോവോണ ്അടതോഗ്രോപ്പും മണിപ്പോൽ ഗ്സൻറ്ർ 

ഓഫ് ഹയുമോനിറ്ീസിനഗ്്റ 2019 "ബുക്ക് കുംപ്ലീഷൻ ഗ്ഫടല്ലോഷിപ്പ"് ട തോവോണ.് 

അവർ സവന്ത്ും നോരോയ തിരുവനന്ത്പുരത്ത് തോമസിക്കുന്നു. 


