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ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം 
2019-ൽ മലയാള ഭാഷയക്കും കവിതയക്കും നൽകിയ സമഗ്ര സുംഭാവനയക് കള്ള 55-ാാമതക 

ജ്ഞാനപീഠ പകരസകകാരത്തിനക ഗ്പമകഖ മലയാള കവി അ്ിത്തും അച്യകതൻ നമ്പൂതിരിയയ 

തിരയെടകത്തക. 6-ആും തവണയാണക മലയാളത്തിലല ക് ജ്ഞാനപീഠ പകരസകകാരും എത്തകന്നതക. 

2019-ൽ അമിതാവക ല ാഷക ഇുംഗ്ലീഷക സാഹിതയത്തിനക നൽകിയ സുംഭാവനകൾ്ക 54-ാാമതക 

ജ്ഞാനപീഠ പകരസകകാരും നൽകി ആദരി്യെടകന്നക, കൂടായത മകൻകാല അവാർഡക 

ലേതാ്യളല്ാും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിയല എഴകത്തകകാരായതിനാൽ പട്ടികയിയല ആദയയത്ത 

ഇുംഗ്ലീഷക ഭാഷാ എഴകത്തകകാരനായി.മകൻ നയതഗ്ന്ത്ജ്ഞനകും പശ്ചിമ ബുംരാൾ രവർണറകമായ 

ലരാപാൽകൃഷ്ണ രാന്ധിയാണക അലേഹത്തിനക അവാർഡക സമ്മാനിച്ചതക, ല ാഷിയന 

അലേഹും 'ഗ്കാഫ്റ്റകസകസക മാൻ ' എന്നകും അഭിസുംലബാധന യച്യ്തക. 

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച ്

ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ സും ടന എല്ാ വർഷവകും ഇന്ത്യൻ എഴകത്തകകാർ ക് നൽകകന്ന സാഹിതയ 

പകരസ്കാരമാണക ജ്ഞാനപീഠ പകരസ്കാരും. ഇതക 1961-ൽ സ്ഥാപിതമായി, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലകും 

ഇുംഗ്ലീഷിലകും എഴകതകന്ന ഇന്ത്യൻ എഴകത്തകകാർ ക് മാഗ്തമാണക ഇതക നൽകകന്നതക. 

ഇന്ത്യയിൽ സാഹിതയ സുംഭവനയക ക് നൽകകന്ന ഏസവകും സമകന്നതമായ പകരസ്കാരമാണക 

ജ്ഞാനപീഠ പകരസ്കാരും. 

ലകരള പിഎസകസി പരീക്ഷകൾ്ക ഇതക ഒരക ഗ്പധാന വിഷയമാണക. 

ഈ ലലഖനും ജ്ഞാനപീഠ പകരസ്കാരയത്ത്കറിച്ചകള്ളതാണക, കൂടായത 1965 മകതൽ 2021 വയരയകള്ള 

ജ്ഞാനപീഠ പകരസ്കാര ലേതാ്ളകയട പട്ടികയകും അതകമായി ബന്ധയെട്ട മസക ഗ്പധാന വിവരങ്ങളകും 

നിങ്ങൾ ക് നൽകകും. 

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം - ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവരുത്തെ പട്ടിക (1965-

2022) 

1984 വയര ഒരക കൃതി ക് മാഗ്തമാണക ജ്ഞാനപീഠ പകരസ്കാരും നൽകിയിരകന്നതക. 1982നക ലേഷും 

ഇന്ത്യൻ സാഹിതയത്തിനക ആേീവനാന്ത് സുംഭാവനകൾ നൽകിയതിനാണക ജ്ഞാനപീഠ ബഹകമതി 

നൽകകന്നതക. 

ജ്ഞാനപീഠ പകരസ്കാരത്തിനക അർഹരായവരകയട ലിസ്റ്റക തായഴ യകാടക്കന്നക: 

വർഷം ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ ്ജേതാക്കൾ ഭാഷ 

1965 

േി.േങ്കര്കറകെക മലയാളും 

1966 

താരാേങ്കർ ബലദാപാധയായ ബുംരാളി 
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1967 

കകൊളി യവങ്കടെരൗഡ പകട്ടപകപ കന്നഡ 

1967 

ഉമാേങ്കർ ലോഷി രകേറാത്തി 

1968 

സകമിഗ്താനദൻ പന്ത്ക ഹിദി 

1969 

ഫ്റ്റിറാഖക ലരാരഖ്പകരി ഉർദക 

1970 

വിേവനാഥ സതയനാരായണ യതലകങ്കക 

1971 

ബിഷ്ണക ലഡ ബുംരാളി 

1972 

രാുംധാരി സിുംരക ദിനകർ ഹിദി 

1973 

ദത്താലഗ്തയ രാമച്ഗ്ദ ലബയഗ്ദ കന്നഡ 

1973 

ലരാപിനാഥക യമാഹന്ത്ി ഒറിയ 

1974 

വിഷ്ണക സഖാരും ഖലേ്ർ മറാത്തി 

1975 

പി വി അഖിലൻ തമിഴക 

1976 

ആോപൂർണ ലദവി ബുംരാളി 

1977 

യക.േിവറാും കാരന്ത്ക കന്നഡ 

1978 

സച്ചിദാനദ ഹിരാനദ വാത്സ്യായൻ ‘ആലജ്ഞയ’ ഹിദി 
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1979 

ബീലരഗ്ദ കകമാർ ഭട്ടാച്ാരകയ അസമീസക 

1980 

എസക.യക.യപായസ്ാട്ടക മലയാളും 

1981 

അമൃത ഗ്പീതും പഞ്ചാബി 

1982 

മഹാലദവി വർമകമ ഹിദി 

1983 

മാസ്തി യവങ്കിലടഷക അയ്യങ്കാർ കന്നഡ 

1984 

തകഴി േിവേങ്കരെിളകള മലയാളും 

1985 

പന്നാലാൽ പലട്ടൽ രകേറാത്തി 

1986 

സച്ചിദാനദ റൗത്ഗ്ത ഒറിയ 

1987 

വിഷ്ണക വാമൻ ഷിർവാദ്കർ മറാത്തി 

1988 

ലഡാ.സി.നാരായണ യറഡ്ഡി യതലകങ്കക 

1989 

ഖകറത്തകത്ലൻ ത്ഹദർ ഉർദക 

1990 

വിനായക കൃഷ്ണ ലരാകാകക കന്നഡ 

1991 

സകഭാഷക മകലഖാപാധയായ ബുംരാളി 

1992 

നലരഷക ലമതകത ഹിദി 
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1993 

സീതാകാന്ത്ക മഹാപാതകര ഒറിയ 

1994 

യക.ആർ.അനന്ത്മൂർത്തി കന്നഡ 

1995 

ലഡാ.എും.ടി.വാസകലദവൻ നായർ മലയാളും 

1996 

മഹാലേവതാ ലദവി ബുംരാളി 

1997 

അലി സർദാർ ോഗ്ഫ്റ്റി ഉർദക 

1998 

രിരീഷക കർണാടക കന്നഡ 

1999 

രകർഡിയൽ സിുംരക പഞ്ചാബി 

1999 

നിർമ്മൽ വർമകമ ഹിദി 

2000 

ഇദിരാ ലരാസവാമി അസമീസക 

2001 

രാലേഗ്ദ ലകേവകലാൽ ഷാ രകേറാത്തി 

2002 

ഡി േയകാന്ത്ൻ തമിഴക 

2003 

വിദ കരണ്ടികർ മറാത്തി 

2004 

റഹ്മാൻ റാഹി കശ്മീരി 

2005 

കകൻവർ നാരായണൻ ഹിദി 
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2006 

രവീഗ്ദ ലകലള്ർ യകാങ്കണി 

2006 

സതയ ഗ്വത ോസകഗ്തി സുംസ്കൃ തും 

2007 

ലഡാ.ഒ.എൻ.വി.കകറകെക മലയാളും 

2008 

അഖകലാഖക മകഹമ്മദക ഖാൻ ഉർദക 

2009 

അമർ കാന്ത്ക ഹിദി 

2009 

ഗ്േീലാൽ േകകകല ഹിദി 

2010 

ച്ഗ്ദലേഖര കമ്പാര കന്നഡ 

2011 

ഗ്പതിഭ ലറ ഒറിയ 

2012 

റവൗരി ഭരദവാേ യതലകങ്കക 

2013 

ലകദാർനാഥക സിുംരക ഹിദി 

2014 

ഭാൽച്ഗ്ദ യനമായഡ മറാത്തി 

2015 

ലഡാ.ര കവീർ ച്ൗധരി രകേറാത്തി 

2016 

േങ്ക ല ാഷക ബുംരാളി 

2017 

കൃഷ്ണ ലസാബ്തി ഹിദി 
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2018 

അമിതാവക ല ാഷക ഇുംഗ്ലീഷക 

2019 

അ്ിത്തും അച്യകതൻ നമ്പൂതിരി മലയാളും 

2020 

നീലമണി ഫ്റ്റൂ്ൻ േൂനിയർ അസമീസക 

2021 

ദാലമാദർ മൗലസാ യകാങ്കണി 

 

ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തു തകൾ 

ഇന്ത്യയിയല ഏസവകും വലിയ സാഹിതയ പകരസ്കാരത്തിയന പസിയകള്ള ഗ്പധാന വസ്തകതകൾ 

ച്കവയട നൽകിയിരി്കന്നക. ദയവായി അതിലൂയട കടന്നക ലപാവകക. 

1. ജ്ഞാനപീഠ പകരസ്കാരും രാേയയത്ത പരലമാന്നത സാഹിതയ 

പകരസ്കാരത്തിനകള്ള അുംരീകാരും ലനടി. 

2. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ്ക മാഗ്തമകള്ള അവാർഡക വർഷും ലതാറകും 

നൽകയെടകന്നക. 

3. മസക ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾയ്ാെും ഇുംഗ്ലീഷകും അവാർഡിനായി 

പരിരണി്കന്നക. 

4. വിേയി്ക ഒരക രൂപ കയാഷക ത്ഗ്പസക നൽകകന്നക. 11 ലക്ഷും രൂപയകും 

ഹിദക വിദയാഭയാസ ലദവതയായ സരസവതി ലദവിയകയട യവങ്കല 

പകർെകും. 

5. 1965ൽ മലയാള സാഹിതയകാരൻ േി േങ്കര്കറകെിനകയറ 

‘ഓട്കഴൽ’ (ദി ബാുംബൂ ഫ്ലൂട്ടക) എന്ന ലനാവലിനാണക ആദയമായി 

അവാർഡക ലഭിച്ചതക. 

6. 1976ൽ ബുംരാളി എഴകത്തകകാരിയായ ആോപൂർണലദവിയാണക ഈ 

പകരസകകാരും ലനടിയ ആദയ വനിതാ എഴകത്തകകാരി. 

7. വയവസായിയകും മനകഷയസകലനഹിയകമായ സാഹക ോന്ത്ി ഗ്പസാദക 

യേയിൻ 1944-ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണക ഈ അവാർഡക നൽകകന്ന സും ടന. 

8. ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠും എന്ന സാുംസ്കാരിക സും ടനയാണക 

ജ്ഞാനപീഠ പകരസ്കാരും സകലപാൺസർ യച്യ്യകന്നതക. 

9. 1944-ൽ വയവസായിയകും മനകഷയസകലനഹിയകമായ സാഹക ോന്ത്ി 

ഗ്പസാദക യേയിൻ സ്ഥാപിച്ചതാണക ഈ അവാർഡക നൽകകന്ന സും ടന. 
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