
പുസ്തകപ്പേ�ര് പ്രായം വിഭാഗം രചയിതാവ് വില

1 കുട്ടികളുടെ� അംബേദ്കര് UP-HS ജീവചരിത്രം 60 30
2 നിലാവിടെ#  ഭംഗി UP-HS ബേനാവല് ടെ'രുമ്പ�വം ശ്രീധരന് 50 25
3 കുട്ടികളുടെ� മഹാത്മാഗാന്ധി UP-HS ജീവചരിത്രം ജി കമലമ്മ 40 20
4 സരിഗമ'ധനിസ UP-HS വിജ്ഞാനം 60 30
5 മുലൂരിടെ# ാലകവിതകള് UP-HS കവിത മൂലൂര് എസ് 'ത്മനാഭപ്പണിക്കര് 55 28
6 ഹിബേതാ'ബേദശകഥകള് LP-UP കഥ 155 78
7 ബേദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം കുട്ടികള്ക്ക് UP-HS ചരിത്രം ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാര് 650 325
8 മഹാത്മജിയുടെ� 'ാരിസ്ഥിതിക ദര്ശനങ്ങള് UP-HS വിജ്ഞാനം 50 25
9 നാലാം ക്ലാസിടെല വരാല് UP-HS കഥ എം ആര് ബേരണുകുമാര് 70 35
10 എ ടെക ബേഗാ'ാലന് UP-HS ജീവചരിത്രം 'യ്യന്നൂര് കുഞ്ഞിരാമന് 80 40
11 ശ്രീനാരായണഗുരു UP-HS ജീവചരിത്രം എം ടെക സാനു 80 40
12 UP-HS വിജ്ഞാനം എസ് അനിത 110 55
13 വി �ി ഭട്ടതിരിപ്പാ�് UP-HS ജീവചരിത്രം നീലന് 80 40
14 ഗുല്ലയും ഹങ്കിളും LP-UP കഥ മരിയം കരിം രത് നാവന്ത് 40 20
15 നിറങ്ങളുടെ� വഴിബേയ UP-HS വിജ്ഞാനം അഞ്ജലി രഘുീര് 50 25
16 എടെ# ബേ'ര് അമൃത UP-HS വിജ്ഞാനം അഞ്ജലി രഘുീര് 50 25
17 ടെവള്ളത്തില് ഒരു മുഖം LP-UP കഥ ലിിഹബേcാം 50 25
18 അമീര്ഹംസടെയ തട്ടിടെക്കാണ്ടുബേ'ായ കഥ UP-HS വിജ്ഞാനം മമത് ദലാല് മംഗല്ദാസ് 75 38
19 മിനിബേയച്ചര് ചിത്രകലയിടെല മുഗള്ജീവിതം UP-HS വിജ്ഞാനം സുഹഗ് ശിബേരാദ്കര് 75 38
20 HS ഇതിഹാസം 650 325
21 ഒച്ചും കുറുക്കനും മറ്റുകഥകളും UP-HS നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് 100 50
22 തലതിരിഞ്ഞ 'ന്നിക്കുട്ടിയും മറ്റുകഥകളും UP-HS നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് 100 50
23 ചൂളം കുത്തുന്ന രാക്ഷസനും മറ്റുകഥകളും UP-HS നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് 100 50
24 ഹാടെമലിനിടെല കുഴലൂത്തുകാരനും മറ്റുകഥകളും UP-HS നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് 100 50
25 ടൊമ്മനഹള്ളിയിടെല കിന്നരബേയാഗി UP-HS നാ�കം ചന്ദ്രദാസന് 45 23
26 ടെ'ാന്നിറത്താള്കഥ UP-HS കഥ ടെqാഫ ടെജ 'ദ്മകുമാരി 45 23
27 കുഞ്ഞുത്താലു HS കഥ 65 33
28 ബേമക്കാന്തല കീഴ്ക്കാന്തല UP-HS കഥ 45 23
29 തബേച്ചാളി ഒബേതനന് UP-HS കഥ 50 25
30 UP-HS ജീവചരിത്രം ക്കര് ബേമത്തല 95 48
31 UP-HS ജീവചരിത്രം ബേചരാവള്ളി ശശി 105 53
32 UP-HS ജീവചരിത്രം രാജന് ബേകാട്ടപ്പുറം 95 48
33 UP-HS ജീവചരിത്രം വി മുസഫര് അഹമ്മദ് 65 33
34 UP-HS ജീവചരിത്രം വി രാധാകൃഷ്ണന് 65 33
35 UP-HS ജീവചരിത്രം ബേജാര്ജ് തഴക്കര 50 25
36 ആനത്തൂക്കം ടെവള്ളി UP-HS നാ�കം എം ശിവqസാദ് 80 40
37 UP-HS ജീവചരിത്രം 'ി 'ി കൃഷ്ണവാര്യര് 80 40
38 റഷ്യന് നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് UP-HS കഥകള് 650 325
39 UP-HS ജീവചരിത്രം എം വി ബേതാമസ് 70 35
40 UP-HS ജീവചരിത്രം എന് കലാധരന് 50 25
41 UP-HS ജീവചരിത്രം സതീശന് '�ിയൂര് 70 35
42 UP-HS ജീവചരിത്രം ബേവണു വാരിയത്ത് 70 35
43 മാനിപ്പുല്ലുണ്ടായ കഥ UP-HS കഥ ബേഷര്ളി എം ബേജാസഫ് 40 20
44 UP-HS കഥ 40 20
45 ആല്ര്ട്ട് ഷൈഷറ്റ്സര് UP-HS ജീവചരിത്രം 60 30

qിയ രക്ഷിതാബേവ,
മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ബേശ്രഷ്ഠഭാഷാ'ദവി ലഭിച്ചതിടെ#യും ഭരണഭാഷ മലയാളമാക്കിയതിടെ#യും ഭാഗമായി ബേകരള സര്ക്കാരിടെ#  സാംസ്കാരികവകുപ്പു 
സ്ഥാ'നമായ ബേകരള സംസ്ഥാന ാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംസ്ഥാനതലത്തില് വിവിധ 'രി'ാ�ികള് ന�ത്തിവരുന്നു. ഇതിടെ# ഭാഗമായി 
കുട്ടികളില് മാതൃഭാഷാബേ�ഹം വളര്ത്തുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിടെ# സഹകരണബേത്താടെ� ടെതരടെഞ്ഞടുത്ത സ്കൂളുകളില് അക്ഷരയാത്ര 
ന�ത്തുന്നു.  സാഹിത്യമത്സരങ്ങള്, അധ്യാ'കടെര ആദരിക്കല്  എന്നിവടെയ്ക്കാപ്പം 'എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും പുസ്തകം' എന്ന ലക്ഷ്യബേത്താടെ� വിപുലമായ 
പുസ്തകqദര്ശനവും അക്ഷരയാത്രയിലുണ്ട്. കുട്ടികള്ക്ക് അവര്ക്കിഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങള് 'കുതിവിലയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവര്
ണ്ണാവസരമാണിത്. ഈ 'രി'ാ�ിബേയാടു സഹകരിച്ച് താങ്കളുടെ� കുട്ടിക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു പുസ്തകടെമങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം 
ഉണ്ടാക്കണടെമന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.
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46 സമ്പൂര്ണജീവിതം UP-HS ജീവചരിത്രം എന് കൃഷ്ണ'ിള്ള 45 23
47 HS ജീവചരിത്രം ടെക എം അയ്യപ്പന്മാസ്റ്റര് 75 38
48 കണക്കിടെല 'രീക്ഷണങ്ങള് UP-HS ശാസ്ത്രം എന് സുധാകരന് 90 45
49 ബേറച്ചല് കാഴ്സണ് UP-HS ജീവചരിത്രം 'ി 'ി ടെക ടെ'ാതുവാള് 65 33
50 HS വിജ്ഞാനം രാജാവാര്യര് 50 25
51 എടെ# ഓമനക്കഥകള് HS കഥകള് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് 50 25
52 കുട്ടികളും ആബേരാഗ്യവും UP-HS വിജ്ഞാനം 80 40
53 UP-HS കഥ എം കൃഷ്ണദാസ് 60 30
54 'ണ്ടു'ണ്ട് കുഴിയാനകളുടെ� കാലത്ത് UP-HS ബേനാവല് 150 75
55 വീണ്ടും ഒരു qഭാതം LP-UP നാ�കം ടെകാല്ലം തുളസി 35 18
56 മീരയും കൂട്ടുകാരും UP ബേനാവല് ബേജാസാ#ണി കുരീപ്പുഴ 85 43
57 HS ജീവചരിത്രം ആര്യനാ�് സനല്ക്കുമാര് 100 50
58 എടെ# കത്തിരിക്കാക്കഥകള് UP-HS വിജ്ഞാനം ജി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് 75 38
59 സച്ചിന്   വിജയഗാഥ UP-HS ജീവചരിത്രം സനല് ബേജാസ് 65 33
60 HS ജീവചരിത്രം സിപ്പി 'ള്ളിപ്പുറം 60 30
61 ജവഹര്ലാലും ആധുനികബേകരളവും HS വിജ്ഞാനം �ി 'ി ശങ്കരന്കുട്ടി നായര് 45 23
62 ടെനഹ്രുവിടെ# ഇന്ത്യാചരിത്രാവബേലാകനം HS വിജ്ഞാനം 40 20
63 ടെനഹ്രുവിടെ# ശാസ്ത്രദര്ശനം HS വിജ്ഞാനം 35 18
64 ടെനഹ്രുവിടെ# ചരിത്രാവബേലാകനം HS വിജ്ഞാനം 50 25
65 അയ്യന്കാളിക്കഥകള് UP-HS ജീവചരിത്രം 'ീറ്റര് കുരിശിങ്കല് 60 30
66 UP-HS ശാസ്ത്രം 60 30
67 അബ്ദുവിടെ# മീനുകള് UP-HS ബേനാവല് 45 23
68 ഒരു അറിക്കഥ UP-HS ബേനാവല് 130 65
69 HS ജീവചരിത്രം പൂയപ്പിള്ളി തങ്കപ്പന് 75 38
70 HS ജീവചരിത്രം വി രാധാകൃഷ്ണന് 55 28
71 HS ജീവചരിത്രം ക്കര് ബേമത്തല 75 38
72 നന്മമരം UP വിജ്ഞാനം 'ായിq രാധാകൃഷ്ണന് 85 43
73 എ 'ി ടെജ അബ്ദുള്കലാം HS ജീവചരിത്രം 90 45
74 കുഞ്ഞായടെ# കുസൃതികള് HS ബേനാവല് വി 'ി മുഹമ്മദ് 80 40
75 വായിച്ചു വളര്ന്ന കഥ UP-HS ഉ'ന്യാസങ്ങള് 75 38
76 ടെകാച്ചുരാജകുമാരന് UP കഥ 90 45
77 HS ജീവചരിത്രം 80 40
78 UP-HS ജീവചരിത്രം എ ചന്ദ്രബേശഖര് 60 30
79 UP-HS ജീവചരിത്രം രാജു കാട്ടുപുനം 60 30
80 UP-HS നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് ബേജാണ് സാമുവല് 650 325
81 അതിരസികന് മുല്ലാക്കഥകള് LP-UP കഥ പുനഃ രാജന് ബേകാട്ടപ്പുറം 225 113
82 HS ശാസ്ത്രം 90 45
83 ഉപ്പും ടെനല്ലും UP-HS കഥ എന് 'ി മുഹമ്മദ് 50 25
84 സ്വാതിതിരുനാള് UP-HS ചിത്രപുസ്തകം ലക്ഷ്മീബേദവ്നാഥ് 50 25
85 UP-HS കഥകള് എം ആര് ബേരണുകുമാര് 70 35
86 ഓലപ്പൂക്കള് LP-UP കവിത വിബേനാദ് ഷൈവശാഖി 40 20
87 നചിബേകതസ് UP-HS കഥ മുഹമ്മ ശശിധരപ്പണിക്കര് 50 25
88 സാ#ിയാബേഗാ എന്ന മീന്'ിടുത്തക്കാരന് LP-UP കഥ ക്കര് ബേമത്തല 40 20
89 ലൂയി ബ്രയില് UP-HS ജീവചരിത്രം ഗംഗാധരന് ടെചങ്ങാലൂര് 90 45
90 സൂപ്പര്ബോയ് രാമു UP-HS കഥ ബേതക്കിന്കാ�് ബേജാസഫ് 75 38
91 മുയലുകളുടെ� �ാറ്റു LP കഥ ഷിബേനാജ് രാജ് 40 20
92 അഞ്ച് പൂച്ചക്കുട്ടികള് LP കഥ 45 23
93 ലാജാവ് LP കഥ ഷിബേനാജ് രാജ് 35 18
94 എണ്ണാം 'ഠിക്കാം LP കവിത 40 20
95 അപ്പുക്കുട്ടനും കട്ടുറുമ്പും LP കഥ രാധികാബേദവി �ി ആര് 50 25
96 കരയിലും ടെവള്ളത്തിലും LP കഥ ചിഞ്ജു qകാശ് 25 13
97 ഞങ്ങള് അമ്പിളിമാമടെ# ഫാനാ… LP കഥ ഷൈസജ എസ് 45 23
98 ഇത് ഞാനാ… LP കഥ ഷൈസജ എസ് 30 15
99 നിലാവിടെല 'ാട്ടുകാര് LP കഥ ഷൈസജ എസ് 55 28
100 ക�് കി�് 'ിടെന്ന �ിക് �ിക് LP കഥ ഷിബേനാജ് രാജ് 45 23
101 കിടു കിടു കടുവ LP കഥ ഷിബേനാജ് രാജ് 40 20
102 അനിയന് 'ഴംടെ'ാരി LP കഥ ഷിബേനാജ് രാജ് 40 20
103 അങ്ങടെന ഞാടെനാരു ബേ'ാബേ»ാം ബേ'ാബേ»ാം LP കഥ ചിഞ്ജു qകാശ് 55 28
104 UP-HS ജീവചരിത്രം കാതിയാളം അബൂക്കര് 80 40
105 തായ് ടെമാഴി UP-HS തിരക്കഥ സിന്ധു സാജന് 65 33
106 വിബേശ്വാത്തരകഥകള് UP-HS കഥ ജി ബേമാഹനകുമാരി 55 28
107 മുന്നാഴിമുത്ത് UP-HS കവിത ഇcിര അബേശാക് 70 35

സബേഹാദരന് അയ്യപ്പന് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)

നാ�കകൗതുകം (നാ�കത്തിടെ# ചരിത്രം)

ബേ�ാ. ി 'ത്മകുമാര്
സ് കൂള്ക്കഥകള് - സ്കൂളിടെ# മണമുള്ള കഥകള്

ബേ�ാ. രാധിക സി നായര്

ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)

കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടി (മുസിരിസ് 'രമ്പര)

ബേ�ാ. �ി എഫ് ബേഗാ'കുമാര്
ബേ�ാ. �ി എസ് ബേജായ്
ബേ�ാ. ി ബേശാഭനന്

സൗബേരാര്ജ്ജത്തിടെ# കഥ – (കാര്ട്ടൂണ് പുസ്തകം) അരവിc് ഗുപ്ത/ഷൈവശാഖന് തമ്പി
കലവൂര് രവികുമാര്/qഭാ ഉണ്ണി
ബേ�ാ. എന് 'ി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്

ഇളബേങ്കാഅ�ികള് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)
'രീക്ഷിത്തു തമ്പുരാന് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)
മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജി (മുസിരിസ് 'രമ്പര)

ടെqാഫ. എസ് ശിവദാസ്

ബേ�ാ. ബേ'ാള് മണലില്
പുന: ബേ�ാ. ടെക എം ബേജാര്ജ്

മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാന് (മുസിരിസ് 'രമ്പര) ബേ�ാ. എന് 'ി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
'റവൂര് ഭരതന് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)
'ണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)
കബേഥാത്സവം - 100 രാജ്യം 100 കഥകള്

ഭൂമി ഉണ്ടായടെതങ്ങടെന? ടെqാഫ. ടെക 'ാപ്പുട്ടി

കൂട്ടുകൂടുന്ന കഥകള്  (ഒരു കുട്ടിയുടെ� ാല്യകാലകഥകള്)

ബേ�ാ. രാധിക സി നായര്

ബേ�ാ. രാധിക സി നായര്

സീതി സാഹി് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)



108 കിളിമകബേള 'ാടുക UP-HS കഥ മുണ്ടൂര് ബേസതുമാധവന് 75 38
109 ഓര്മ്മയുടെ� അവകാശികള് UP-HS തിരക്കഥ 95 48
110 ആബേല ആബേല അരയാബേല UP-HS കവിത മലയത്ത് അപ്പുണ്ണി 40 20
111 ദി ലാസ്റ്റ് ഭൂതം UP-HS കഥകള് ജി ആര് ഇന്ദുബേഗാ'ന് 75 38
112 ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി UP-HS ജീവചരിത്രം സനില് 'ി ബേതാമസ് 60 30
113 മിന്നാമിന്നി LP-UP കവിത ലതീഷ് കീഴല്ലൂര് 55 28
114 ഇക്കുഷിമ ദ്വീ'ിടെല മുത്തശ്ശി UP-HS ബേനാവല് 'ി ടെക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി 65 33
115 ബേനരിടെ# ടെവളിച്ചം UP-HS ബേനാവല് എസ് �ി ചുള്ളിമാനൂര് 60 30
116 UP-HS ജീവചരിത്രം �ി ാലകൃഷ്ണന് 55 28
117 ഭാഷടെകാണ്ട് കളിക്കാം UP-HS വിജ്ഞാനം രാജബേഗാ'ാലന് നാട്ടുകല് 45 23
118 സുകുമാര് അഴിബേക്കാ�് UP-HS ജീവചരിത്രം വി ദത്തന് 55 28
119 അങ്ങടെന അങ്ങടെന LP-UP നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് ജി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര് 55 28
120 ധീരതടെയ്ക്കാരു സമ്മാനം UP-HS ബേനാവല് 75 38
121 മീ�ിയ HS ബേനാവല് 110 55
122 കല്ലുവച്ച 'ാദസരം UP-HS നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് ടെഫലിക്സ് എം കുമ്പളം 100 50
123 ഉബേ»നിയന് നാബേ�ാ�ികഥകള് LP-UP നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് നിര്മല ടെജയിംസ് 70 35
124 കണ്ടു'ി�ിത്തങ്ങളുടെ� കഥ UP-HS വിജ്ഞാനം 'ി 'ി ടെക ടെ'ാതുവാള് 110 55
125 UP-HS ജീവചരിത്രം 65 33
126 UP-HS ജീവചരിത്രം മാര്ഗി മധു 80 40
127 അത്ഭുതമരുന്ന് UP-HS കഥ പുനഃ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് കി�ങ്ങൂര് 75 38
128 UP-HS ജീവചരിത്രം സി നാരായണന് 75 38
129 UP-HS ജീവചരിത്രം 80 40
130 കാ�ിടെ# 'ാഠങ്ങള് UP-HS ബേനാവല് മ�വൂര് ശശി 55 28
131 അഹിംസ UP-HS നാ�കം �ി ടെക �ി മുഴപ്പിലങ്ങാ�് 95 48
132 ഉണ്ണിക്കുട്ടനും രാമന് 'രുന്തും UP-HS ബേനാവല് ഷാനവാസ് വള്ളിക്കുന്നം 65 33
133 വല്ലം നിറ നിറ നിറബേയാ UP-HS നാ�കം ആലിന്തറ ജി കൃഷ്ണ'ിള്ള 90 45
134 മൂങ്ങാച്ചിക്കുഞ്ഞ് LP കഥ പുനഃ എസ് ശാന്തി 35 18
135 പുരാതന ഇന്ത്യയും മധ്യകാല ഇന്ത്യയും UP-HS ചരിത്രം 185 93
136 ഇന്ത്യ 'റഞ്ഞ ഗണിതം UP-HS വിജ്ഞാനം 45 23
137 ഹരിതസസ്യങ്ങളുടെ� കൂട്ടുകാരി UP-HS ജീവചരിത്രം നിര്മല ടെജയിംസ് 50 25
138 ഡുടെമലാങ്മാ UP-HS യാത്രാവിവരണം ടെക 'ി ഷൈശലജ 85 43
139 ഞാന് LP കവിത 'ി ഗംഗാധരന് നായര് 45 23
140 നമ്മുടെ� എഴുത്തുകാര് UP-HS വിജ്ഞാനം ശ്രീജിത്ത് ടെ'രുന്തച്ചന് 150 75
141 ആകാശം ഉറങ്ങുകയാണ് LP-UP കഥ ബേqമജ ഹരീന്ദ്രന് 45 23
142 നമ്മുടെ� 'ഴശ്ശി UP-HS ബേനാവല് മബേനാജ് മണിയൂര് 130 65
143 ഏqില് പൂവ് UP-HS ബേനാവല് രാഹുല്രാജ് 130 65
144 കഥ 'റയും ക�ല്ബേദശത്ത് UP-HS യാത്രാവിവരണം വിജയന് മ�പ്പള്ളി 100 50
145 'ഴമടെയബേത്ത�ി UP-HS വിജ്ഞാനം രാബേജശ്വരി ബേതാന്നയ്ക്കല് 70 35
146 ഉറൂ് HS ജീവചരിത്രം �ി qദീ'് കുമാര് 80 40
147 LP-UP കാര്ട്ടൂണ് അരവിc് ഗുപ്ത 75 38
148 കുളവും കരയും LP കഥ ടെക ഉഷ 30 15
149 ജ്യാമിതിയുടെ� കഥ UP-HS ഗണിതം 70 35
150 'ത്മനാഭടെ# പൂച്ച UP-HS കഥ 'യ്യന്നൂര് കുഞ്ഞിരാമന് 75 38
151 ക�ലിടുക്കിടെല ഇന്ത്യന് വീരഗാഥ UP-HS വിജ്ഞാനം സനില് 'ി ബേതാമസ് 70 35
152 കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ� വര്ണ്ണബേലാകം LP കഥ എം ടെക സിബേജഷ് 35 18
153 വീ�് LP കവിത എ വി ചന്ദ്രന് 35 18
154 നാട്ടുവിബേശഷം UP-HS വിജ്ഞാനം രാബേജശ്വരി ബേതാന്നയ്ക്കല് 70 35
155 കുഞ്ഞുമഴയ്ക്കും ബേമാഹം LP കഥ നിഷ സി 50 25
156 ഒരു മണ്യാത്ര LP കഥ രഞ്ജിത്ത് ബേമാഹന് 50 25
157 എവറസ്റ്റ് ആബേരാഹണകഥകള് HS വിജ്ഞാനം സനില് 'ി ബേതാമസ് 120 60
158 കുസൃതികഥകള് LP-UP കഥ ഹരി ചാരുത 50 25
159 കുളം ആരുബേ�ത് ജല്ലം ആരുബേ�ത് LP-UP കഥ എസ് ശാന്തി 50 25
160 UP-HS ജീവചരിത്രം ടെസാസ്റ്റ്യന് 'ള്ളിബേത്താ�് 80 40
161 UP-HS ജീവചരിത്രം എ ചന്ദ്രബേശഖര് 90 45
162 ജലം ജീവന് UP-HS വിജ്ഞാനം 50 25
163 കരിക്കട്ടയില് നിന്ന് എണ്ണച്ചായത്തിബേലക്ക് HS വിജ്ഞാനം 180 90
164 ഷൈസക്കിള് ചവിട്ടാന് LP കവിത 'ി 'ി രാമചന്ദ്രന് 50 25
165 മഴവില്ല് LP കവിത അസുരമംഗലം വിജയകുമാര് 50 25
166 ഷൈചനീസ് ബോയ് UP-HS ബേനാവല് കലവൂര് രവികുമാര് 50 25
167 ഗണിതശാസ്ത്രമനീഷികള് UP-HS ശാസ്ത്രനാ�കം സി എന് സ്കറിയാക്കുട്ടി 70 35
168 ബേവഴാമ്പലും ടെതള്ളിവിത്തും LP-UP കഥ 50 25
169 ആനക്കുട്ടിയും കാട്ടുപ്ലാവും LP-UP കഥ 60 30

ബേ�ാ. അബേശാക് �ിക്രൂസ്

ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പുതൂര് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)

ബേ�ാ. എം ബേഗാ'ാലകൃഷ്ണന് ഉണ്ണിത്താന്

പുനഃ ബേ�ാ. �ി രാബേജന്ദ്രന്

ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യര് (മുസിരിസ് 'രമ്പര) ബേ�ാ. കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി
അമ്മന്നൂര്മാധവചാക്യാര് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണ'ിള്ള (മുസിരിസ് 'രമ്പര)
ബേ�ാ. എസ് രാധാകൃഷ്ണന് - തത്വചിന്തകനായ രാഷ്ട്ര'തി ബേ�ാ. കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി

ബേ�ാ. സുമി ബേമരി ബേതാമസ്
ടെqാഫ. 'ി രാമചന്ദ്രബേമബേനാന്

വിരലമര്ത്താം വരയ്ക്കാം - (വിരല്ച്ചിത്രങ്ങള് വരച്ചു'ഠിക്കാന്)

ബേ�ാ. �ി രാബേജന്ദ്രന്

ഫാദര് തിബേയാഫിന് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)
രാമുകാര്യാട്ട് (മുസിരിസ് 'രമ്പര)

ബേ�ാ. വി വി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്
ബേ�ാ. അജിത്കുമാര് ജി

ബേ�ാ. അമിതാച്ചന് ടെക എച്ച്
ബേ�ാ. അമിതാച്ചന്, ബേനഹ ടെക എ



170 കുട്ടിയും ബേവഴാമ്പലും LP കഥ 50 25
171 അമ്മക്കുട്ടിയുടെ� അത്ഭുതങ്ങള് UP-HS ബേനാവല് ടെക എ ീന 40 20
172 കിളി 'റന്ന വഴിബേയ LP-UP ബേനാവല് മൃദുലാഭായ് മണ്ണൂര് 70 35
173 കാക്കക്കല്യാണം LP-UP കവിത ആനcന് ടെചറായി 50 25
174 ചിറകുള്ള മനുഷ്യന് UP-HS വിജ്ഞാനം ടെക എന് കുട്ടി ക�മ്പഴിപ്പുറം 70 35
175 നമ്മുടെ� ാപ്പു UP-HS വിജ്ഞാനം സന്ധ്യ ആര് 130 65
176 മീനുക്കുട്ടി കണ്ട ബേലാകം LP-UP കഥ ടെക വി ബേമാഹന്കുമാര് 75 38
177 കാട്ടിടെല കൂട്ടുകൃഷി LP കഥ 'ി എ അബ്ദുല്കരീം 80 40
178 ഒരു കുബേഞ്ഞ്യ വയറുബേവദന LP കഥ റജീന നൂര്ജഹാന് 60 30
179 വ�ക്കന് 'ാട്ട് കഥകള് UP-HS നാബേ�ാ�ിക്കഥകള് സജീവന് ടെമാബേകരി 550 275
180 എടെ# പൂവിന് ഒരുമ്മ – ചിത്രപുസ്തകം LP കഥ ഗിരീഷ് 'രുത്തിമഠം 30 15
181 മിസ്റ്റര് ബോണ്ട് എടെ# കുഞ്ഞുപൂച്ച LP കഥ ഷൈഷല സി ബേജാര്ജ് 30 15
182 ചി'് ബേകാ ചി'് ബേകാ UP-HS നാ�കം ബേഷര്ളി ബേസാമസുcരന് 70 35
183 ഐതിഹ്യമാല UP-HS കഥ പുനഃ ബേജ്യാതി ടെക ജി 400 200
184 വനയാത്ര UP-HS ബേനാവല് 70 35
185 ഇരുളില് നിന്നും ടെവളിച്ചത്തിബേലക്ക് ബേകരളം ന�ന്ന കഥ UP-HS ചരിത്രം ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാര് 50 25
186 സ് ബേനഹപൂര്വ്വം ചിന്നൂന് മുത്തശ്ശന് UP-HS കത്തുകള് �ി നാരായണന് 70 35
187 മുല്ലടെമാട്ടുകള് LP-UP കവിത qശാന്ത് കബേണ്ണാം 60 30
188 ഖുദിറാം ബോസ് UP-HS ജീവചരിത്രം 100 50
189 ടെസ്റ്റഫിയുടെ� 'ന്ത് LP-UP കഥ ീന ബേജാര്ജ് 60 30
190 ഭാരതീയ സംഗീതധാര UP-HS വിജ്ഞാനം 90 45
191 ശര്ക്കബേരം 'ഞ്ചാബേരം LP കവിത ബേജാസ് ബേഗാതുരുത്ത് 80 40
192 ഹായ് അരിയുണ്ട LP കഥ അംബുജം ക�മ്പൂര് 50 25
193 ഈബേസാപ്പ് കഥകള് LP-UP കഥ പുനഃ സി വി സുധീന്ദ്രന് 170 85
194 അബ്ദുവിടെ# ബേ'നകള് LP-UP കഥ വി എച്ച് നിഷാദ് 60 30
195 ടെ'ാന്വട്ടം LP കവിത മ�വൂര് രാധാകൃഷ്ണന് 60 30
196 വള്ളിനിക്കറിട്ട ാല്യം HS കഥ ടെ�ന്നിസ് അറയ്ക്കല് 120 60
197 ആകാശപ്പറവകള് UP-HS തിരക്കഥ 80 40
198 അച്ചുവിടെ# ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങള് LP-UP വിജ്ഞാനം മബേനാജ് അഴീക്കല് 70 35
199 'റക്കുംതളികയില് അത്ഭുതയാത്ര UP-HS ബേനാവല് സിപ്പി 'ള്ളിപ്പുറം 50 25
200 നന്മ മലയാളം നമ്മുടെ� മലയാളം UP-HS വിജ്ഞാനം ഷാജി മാലിപ്പാറ 70 35
201 നമ്മുടെ� സൗരയൂഥം UP-HS വിജ്ഞാനം 'ി എം സിദ്ധാര്ത്ഥന് 70 35
202 മായുന്ന ഗ്രാമക്കാഴ്ചകള് UP-HS വിജ്ഞാനം മുരളീധരന് തഴക്കര 80 40
203 'ാ�ാം നമുക്ക് 'ാ�ാം LP-UP കവിത വത്സലന് അഞ്ചാം'ീ�ിക 45 23
204 'ക്ഷിക്കവിതകള് UP-HS കവിത സച്ചിദാനcന് 50 25
205 ടെ'ാ�ിയരിക്കഞ്ഞി UP-HS കഥ എം ആര് ബേരണുകുമാര് 40 20
206 ഞാന് വട്ടപൂജ്യം LP കഥ നിഷ സി 40 20
207 കായല് കഥകള് UP-HS വിജ്ഞാനം ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം 100 50
208 ീര്ല് കഥകള് LP-UP കഥ പുനഃ സാഗാ ടെജയിംസ് 120 60
209 UP-HS ജീവചരിത്രം 50 25
210 ഒ ചന്തുബേമബേനാന് HS ജീവചരിത്രം 80 40
211 ചിന്നുക്കഥകള് UP-HS കഥ ഗീതാ സൂര്യന് 130 65
212 വിചിത്രക്കണ്ണാ�ി UP-HS ബേനാവല് 'ി ടെക സുധി 90 45
213 മീന്കഥകള് UP-HS കഥ 'ി ടെജ ബേജാസ് 60 30
214 LP കഥകള് ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാര് 350 175
215 LP കഥകള് ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാര് 350 175

ബേ�ാ. അമിതാച്ചന് ടെക എച്ച്

ബേ�ാ. �ി ആര് ജയകുമാരി

ബേ�ാ. �ി എസ് ബേജായ്

ബേ�ാ. ജയqകാശ് ശര്മ്മ

ബേ�ാ. അബേശാക് �ിക്രൂസ്

കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണ'ിള്ള (മുസിരിസ് 'രമ്പര) ബേ�ാ. സി ടെജ ബേറായ്
ബേ�ാ. ടെക ശ്രീകുമാര്

വായിച്ചുവളരാം 'രമ്പര  I (10 പുസ്തകങ്ങള്)
വായിച്ചുവളരാം 'രമ്പര  II (10 പുസ്തകങ്ങള്)
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