േദശീയ

ന സചി

2021

000-െപാ
000-െപാ
001-വി

ന

030.(1)-െപാ

ാനം- ട&O

സനി] േജാ-, എസ് .

ാനം

c & - 4.- േകാ*യം :
പി. എസ് . സി. േകാഡ് മാസ

സധീഷ് , െക.
ന!െള

വി

ഐ റാi് : ഡി. സി. ബക
\ ് [വിതരണം],

െന ന!ളായി?.- $%& :

ഒക് േടാ. 2020.- 278 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,- 2020.- 304 ഏ. ; 22

ISBN 978-93-5390-933-8 : ;. 299.00

െസമീ.



z

ISBN 978-93-89671-76-6 : ;. 370.00



z

082-ഇംഗ് ളീഷ്

010- ന സചിക
015-േദശീയ

080-െപാ സമാഹാര
അബ് ദ] കലാം, എ. പി. െജ., 1931-2015

ന സചിക

015.54-ഇ>?

എെd ഇ>? / െസf Iര?+ േജാ&k് വിവ.

015.540294812-മലയാളം

െചയ് തത് ; lീജ+ പാ]സിങിെd

േദശീയ

അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , േമയ്

ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2020 /

ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .തിGവന>പരം : വിദ?ാഭ?ാസ വIJ് : േകരള
ന ശാലാ സംഘം [വിതരണം], മാ&O് 2021.-

2020.- 189 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : My India: ideas for the future.
ISBN 978-93-5390-441-8 : ;. 220.00



xiv, 111 ഏ. ; 30 െസമീ.

x

േബാ&ഡ് : വില ?

089-ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ



a14-332,P20

030-സ&U വി
030.(1)-െപാ

089.94812-മലയാളം

ാനേകാശ
വി

സമാഹാര

ാനം

ഉണ
| ി}ഷ
| പണി_&, പരJന

ാടി, 1945-

വാ_ിെന~G• സര?+ : േജ?ാതിഷം

KAS സJ& െമ!റി ടിപ
\ ് / സനി] േജാ- എസ് .

ചരിeം സംസ് കാരം / എം. ജി.

സമാഹരിOത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഡിസ. 2019.- 464 ഏ. ; 21 െസമീ.

ശശി€ഷ-െd അവതാരിക.- $•& : കറd് ,

ISBN 978-93-5390-172-1 : ;. 399.00

മാ&O് 2021.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.



z

പണി_&, പി. എസ് .

േജ?ാതിഷം, ചരിeം, ദ&ശനം, സംഗീതം
ട

ിയവ ഉ െJട~ിയി*‚് .

ISBN 978-93-5432-389-8 : ;. 260.00

പി. എസ് . സി. പരീ`കളിെല േകരളം.-



x

4-ആം പതിJ് -േകാ*യം : സാbസ :
c ാ
നാഷന] ബ_് സ

ജലീ], െക. ടി., 1967-

[വിതരണം], ,-

2020.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

മഖപസ് തകചി>ക

ആദ? പതിJ് : ഡിസ. 2014.

ആസ?ാ~ വെര / ടി. പദ„നാഭെd അവതാരിക.-

ISBN 978-93-89495-71-3 : ;. 190.00

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ആഗ. 2020.- 280



z

ഭാസ് കര+ നായ&, േചJാട് , 1942-

: ആസ?ാ~ മത]

ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-638-2 : ;. 299.00



x

ജനഗണമന മത] താമരJവവെര.- േകാ*യം :
േബബി സാം സാമവ], 1977-

കറd് , ഡിസ. 2019.- 125 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.

കനേമ മില
… ാെത / േബബി േജാസ്

ആദ?പതിJ് : ജf. 1992

ക*ികാടിെd അവതാരിക.- േകാ*യം : ലി†് മസ് ,

അfബgം : ഏ. 107-125.

ജf. 2020.- 117 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-5390-160-8 : ;. 140.00

ISBN 978-93-5390-203-2 : ;. 140.00



z



x

തത‹ ചി>

2

089.94812-മലയാളം-

ട&O

150-മനഃശാസ് eം
155-വിേഭദക, വികാസ മനശ
— ാസ് eം
155.4-I*ികളെട മനശ
— ാസ് eം

സാധ, ഇ*ിയവിര
നിരീ`ണ
.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , നവ. 2019.- 111 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-88909-43-3 : ;. 110.00



x

സിസിലിയാ!, െപG‰നാനി
ബŠജന സഖായ / സിബി മാത?സിെd
അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , ആഗ. 2020.- 179 ഏ. : ചിeം
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-945827-8-6 : ;. 180.00



S1

158-bാേയാഗിക മനശ
— ാസ് eം
158.1-വ?•ിത‹ വികാസം



x

സനി] പി. ഇളയിടം, 1968നീതിയെട പാ&Jിട
.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, മാ&O് 2020.- 343 ഏ. ; 21 െസമീ.
4 ഭാഗ ളിലായി 30 േലഖന
.
ISBN 978-81-945526-0-4 : ;. 390.00



x

100-തത‹ ചി>
120-

ഷാല, േകായി_ര
മാതാപിതാ_ തെ•
\
മാ&ഗ
ളായാേലാ.- േകാഴിേ_ാട് :
Œ തടസ
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഫി˜. 2020.- 179
ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-88909-54-9 : ;. 180.00

ഗാ&സിയാ, െഹക് ട&
ഇ_ിഗായ് : ജീവിതം ആന™മാ_ാ+ ഒG
ജാJനീസ് രഹസ?ം / െഹക് ട& ഗാ&സിയയം
šാ+െസസ് ക് മിറാെലസം േച&െ•ഴതിയത്
; ഗീതാ›ലി ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഫി˜.
2021.- 232 ഏ. : ചിeം ; 19 െസമീ.
മലശീ&ഷകം [സ് പാനിഷ് ] : El metodo ikigai
ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : The ikigai journey: the
Japanese secret to a long and happy life.

ാനമീമാംസ, കാര?കാരണ ബgം, മfഷ?വ&ഗ
Œ ം

c , 1954മാക
\ ി ഡിേ_ാസ
ബ•ിയി] നി•് മഹാേബാധ~ിേല_് .2-ആം പതിJ് -പാല_ാട് : നാ+െസ+
സ് Ž ഓഫ് എേവയ് േറാളജി, 2019.- 207 ഏ.
; 22 െസമീ.
ആദ? പതിJ് : 2006.
c &' എ• ’ലികാനാമ~ി] എഴ “.
'ദ മാസ
;. 220.00

ISBN 978-93-5390-971-0 േബാ&ഡ് :
;. 350.00



S:7

േജാ-, മഴേ~†്
വിജയി_ാ+ ഒG മസ് തിഷ് കം.- േകാഴിേ_ാട് :
ആസ് ൈപ&, മാ&O് 2020.- 175 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-945526-3-5 : ;. 210.00



S:7



R2

തറയി], ഡബ
… . െജ.
േയാഗ?നായ അ•?ാപക+.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,ലാ. 2020.- 72 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-89671-92-6 : ;. 95.00

േബാധശാസ് e~ിന് ഒG പാഠപസ് തകം.പാല_ാട് : നാ+െസ+ സ് Ž ഓഫ്
എേവയ് േറാളജി, 2012.- 416 ഏ. ; 21 െസമീ.
c &' എ• ’ലികാനാമ~ി] എഴ “.
'ദ മാസ
;. 320.00





S:7

R2

വാസനയെട ദര>ം.- പാല_ാട് : നാ+െസ+
സ് Ž ഓഫ് എേവയ് േറാളജി, 2008.- 48 ഏ.
; 21 െസമീ.
;. 20.00



R2

വ?•ിേബാധ~ി] നി•്
മഹാേബാധ~ിേല_് .- പാല_ാട് :
നാ+െസ+ സ് Ž ഓഫ് എേവയ് േറാളജി,
2017.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.
c &' എ• ’ലികാനാമ~ി] എഴ “.
'ദ മാസ
;. 190.00



R2

േതാമസ് എ˜ഹാം, സി.
അഹം വിഹംഗഃ : വിജയ~ിെd േജാനാഥ+
മ¥ം.- 3-ആം പതിJ് -േകാഴിേ_ാട് :
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , സപ
¦ . 2019.- 147
ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ആദ? പതിJ് : ആഗ. 2010
റിOാ&ഡ് ബാഗിെd േജാനാഥ+
c - സീഗ എ• മല}തിയെട
ലിവിംഗ് സ
സ‹ ത¥ സം`ിപ
¦ പരിഭാഷയം തീം
െസേd&ഡ് ഇdറാ`െd ദ&ശന~ി]
നി“െകാ‚§ വ?ാഖ?ാനവം.
ISBN 978-93-88909-50-1 : ;. 140.00
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തത‹ ചി>
158.1-വ?•ിത‹ വികാസം-

ട&O

3

158.1-വ?•ിത‹ വികാസം- ട&O

പീ], േനാ&മ+ വി+െസd്

വി••ാന™, സ‹ ാമി, 1950-

േപാസി†ീവ് ഇേമജിംഗ് : ഉ•ത

ജീവിതം ധന?മാകെ* : «Gദ&ശന~ിെd

വിജയ~ിേലെ_ാG സശ•മായ പാത /

bകാശം പര¬• ചി>ക .- േകാ*യം :

െസf Iര?+ േജാ&ജ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

ഡി. സി. ബക
\ ് , ഡിസ. 2019.- 134 ഏ. ; 21

െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , െമയ്

െസമീ.

2020.- 246 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-5390-182-0 : ;. 150.00

മലശീ&ഷകം: Positive imaging: the



S:7

powerful way to change your life.

ശI>ളാേദവി, 1929-2013

ISBN 978-93-5390-489-9 : ;. 270.00



S:7

മായ സസ+ േജ_ബ്

േടാം വ&ഗീസ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ.

നാം അറിയക നെ! അറിയക :
െകൗ-സിലിങ് അfഭവ പാഠ

അപാര ഓ&!ശ•ി േനടാം, പരിശീലി_ാം /

2019.- 230 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ളി] നി•്

മലശീ&ഷകം : Super memory : it can be

ജീവിതന+മയിേല_് ഒG വഴികാ*ി /

yours.

മരളീധര+ തഴ_രയെട അവതാരിക.-

ISBN 978-93-5282-580-6 : ;. 250.00

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഫി˜. 2021.- 181
ഏ. ; 21 െസമീ.

158.12-ധ?ാന~ിലെട വ?•ിത‹ വികാസം

ISBN 978-93-5432-325-6 : ;. 210.00



S:7

158.128-ധ?ാനം
ശാ>Iമാ&, എസ് .

രാധാ}ഷ
| +, ആലവീ*ി] പി.

ധ?ാനവം മാനസികാേരാഗ?വം.- 3-ആം പതിJ് -

െകൗമാര_ാ&ª§ െവല
… വിളിക .-

േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, ,- 2019.- 72 ഏ. ;

േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ആഗ.

21 െസമീ.

2020.- 84 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ISBN 81-7180-909-X : ;. 80.00

ISBN 978-81-947414-2-8 : ;. 105.00





S:(∆:36)
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ലിപി+ രാജ് , എം. പി.

െപാ*യ് _ലO+

േതfറ‰ിെന േതനീOയാ_ാം : ഒG സിവി]

ൈദവം തിരി± നടª“.- $%& :

സ&വീസേദ?ാഗസ െd വ?•ിത‹ വികസന
േന$ത‹ പാഠ

170-സദാചാരം

ജി-േമാ*ിേവഷ+, മാ&O് 2019.- 168 ഏ. ; 22

.- േകാഴിേ_ാട് :

െസമീ.

ആസ് ൈപ&, ഡിസ. 2019.- 104 ഏ. ; 21

ISBN 978-93-88830-20-1 : ;. 200.00

െസമീ.



R4

ISBN 978-81-8268-090-6 : ;. 140.00



S:7

വ&ഗീസ് , പി. എ.
ആധനിക ജീവിത വിജയമ¥

ളി]

181-െപൗരസ് ത? തത‹ ചി>

.-

181.4-ഭാരതീയ തത‹ ചി>

േകാഴിേ_ാട് : ആസ് ൈപ&, ,- 2020.- 104

181.48-േവദാ>ം

ഏ. ; 21 െസമീ.

ച*‰ിസ‹ ാമി

ISBN 978-93-90234-09-7 : ;. 150.00



S:7

വാരിയ&, ബി. എസ് ., 1937വിജയ~ിെനe രഹസ?

180/190-തത‹ ചി> വിവിധ രാജ?

180-പരാതന, മധ?കാല, െപൗരസ് ത? തത‹ ചി>

േമാ`bദീപഖ²നം / സേരഷ് മാധവിെd
സമാഹരണം പഠനം.- തിGവന>പരം :
ച*‰ി സ‹ ാമി ആ&ൈ_വ് െbാജക് ട് , 2015.-

.- േകാ*യം :

95 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഡി. സി. ൈലഫ് , ഡിസ. 2019.- 215 ഏ. ; 21

˜³ാന™ ശിവേയാഗിയെട 'േമാ`bദീപം'

െസമീ.

െ~ ഖ²ിOെകാ‚് എഴതിയ }തി.

ISBN 978-93-5390-125-7 : ;. 230.00

ISBN 978-93-83763-12-2 : ;. 125.00



S:7
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181.482-അൈദ‹ ത േവദാ>ം

232-´ിസ്

181.482-നാരായണ«G

മേനാജ് , െക. ആ&.

േഗാപി, മാ‰§ി

ഭാരത bഭാവം. കാµക 954.(1) - ഭാരത

«Gbഭാവം.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, െമയ്

പഠനം.

2020.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

232.9-´ിസ്

ISBN 978-93-89671-70-4 : ;. 85.00



R66xM56

സാബ, പി. െക.



R66xM56

‚ിയി],

പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ജf. 2020.- 144 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-950001-5-9 : ;. 150.00

സIമാ&, അഴീേ_ാട് , 1929-2021



മണലി]

Q6:3

സമാഹരിOത് .- േകാ*യം : സാbസ :

240-´ിസ് തീയ ധാ&!ിക, ഭ•ി േവദശാസ് eം

[വിതരണം], ജf.

242-ഭ•ി സാഹിത?ം

2019.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.

എഡിസ+, ധfവOപരം, 1952-

ആദ? പതിJ് : 1993.

´ശിെല ഏഴെമാഴിക

അfബgം : ഏ. 145-176.

: ഒG ധ?ാനം.-

\ ി പബ
െന¶ാ†ി+കര : നിസ
… ിേ_ഷ+, ഡിസ.

;. 190.00



R66xM56

200-മതം

2019.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.
;. 100.00



Q6:412

മതം

248-´ിസ് തീയ അfഭവം, ജീവിതം

220-ൈബബി
220.95-ൈബബി

‚ിയി]

േദവbസാദിെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :

ISBN 978-93-5390-180-6 : ;. 140.00

220/280-´ിസ്

തiO+,

വിെd അ!

റാണി ബിf എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയത് ; ടി.

സി. ബക
\ ് , ഡിസ. 2019.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

c ാ
നാഷന] ബ_് സ

232.91-േമരി, േയ•´ിസ്

എെd നല
… അ! / തiO+

വിപ
… വ~ിെd കിഴേ_നട.- േകാ*യം : ഡി.

«Gവിെd ദഃഖം / േപാ

ചരിതം

തiO+,

ചരിeം

‚ിയി]

സഹായകെd തണലി].- 4-ആം പതിJ് -

വാ+ ല-, െഹdിക് വില?ം, 1882-1944

േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് ,

ൈബബിളിെd കഥ / സി. പി. അബബ_&

ഡിസ. 2019.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.

വിവ. െചയ് തത് .- തിGവന>പരം : ചി>,

ആദ? പതിJ് : മാ&O് 2014.

ഒക് േടാ. 2019.- 432 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-88909-63-1 : ;. 120.00

മലശീ&ഷകം : The story of the Bible.



Q6:41

ISBN 978-93-89410-28-0 : ;. 480.00



Q6:21

െതേരസ് േജാ-, സി.
ഇടവഴികളിെല ഇടയസാ•ിധ?ം.-

230-ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം

േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ,ലാ.

ൈമ_ി , കാരിമ†ം

2020.- 132 ഏ. ; 22 െസമീ.

ൈദവം ൈദവപe+ ൈദവമാതാവ് .-

ISBN 978-91-945827-7-9 : ;. 130.00

േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ജf.



2021.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

Q6:3

(കേ~ാലി_വിശ‹ ാസവം െവല
… വിളികളം-1.)

റാേഫ], നീലiാവി]

ISBN 978-81-950001-0-4 : ;. 160.00



Q6:3

´ിസ് തീയ ആˆീയതയെട പരിണാമവം
േപാJ് šാ+സിസം : മതവം
ൈദവശാസ് eവം േലാകെ~ ര`ിªേമാ? /

ലേ_ാസ് , പി. എ].
കേ~ാലികാസഭയെട അബ•വിശ‹ ാസ

.-

ആ+·സ് താഴ~ിെd അവതാരിക.-

$%& : കറd് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], സപ
¦ .

േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് ,

2020.- 146 ഏ. ; 22 െസമീ.

,- 2020.- 208 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-90075-08-9 : ;. 150.00

ISBN 978-81-945827-4-8 : ;. 210.00



Q6:3



Q6

മതം

5

248.24-മതപരിവ&~നം

294.3927-െസ+ ബ•മതം

248.246(1)-ഹി™വി] നി•്

തിക് നാ†് ഹാ+
ഓേരാ ശ‹ ാസവം ശാ>ി : ന!െട
തിരേ_റിയ ജീവിത~ിനായ§ ചില
പരിശീലനമറക / ന™ിനി സി. േമേനാ+
വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
നവ. 2019.- 150 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : Peace is every breath.
ISBN 978-93-87169-74-6 : ;. 170.00

´ിസ് ത?ാനിയിേലª§ മത പരിവ&~നം
ശാ>ി}ഷ
|
പന&ജനി.- 2-ആം പതിJ് -എറണാIളം :
െബൗ•ികം ബക
\ ് , നവ. 2019.- 166 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-942087-7-8 : ;. 170.00





Q6:41

248.4-´ിസ് തീയ ജീവിതം

294.5-ഹി™മതം

bവാചക ശിഷ?ത‹ ം / ൈമ_ി

കാരിമ†ം

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് :
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , േമയ് 2020.- 648
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-945827-6-2 േബാ&ഡ് :
;. 550.00



Q6:4

പ*നായക് , േദബദ~
ഭ•ി : ഹി™മത~ിേലª§ നാ]Jത്
ഉ _ാഴ് ചക / മളIളം മരളീധര+
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം :
ഡി. സി. ബക
\ ് , ഡിസ. 2020.- 215 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : Faith : 40 insights into
hinduism.

ISBN 978-93-5390-969-7 : ;. 230.00

െഫ&ണാ‚സ് , ആ]വിേ†ാ



Q2

പന&ജനിOവGെട സ‹ ാത¥?ം :

294.53-െപാ ആരാധന
294.535-തീ&¹ാടന േകº
പണ?സ ല
294.5350954-ഇ>?
294.535095483-േകരളം

bണിധാന~ിേലെ_ാG പാത / െലൗലി
െചറിയാ+ ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് ;
ഫിലിപ് േനരി െഫറാേറാവിെd
അവതാരികയെട മലയാള വിവ&~നം.െകാOി : bണത ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 176
ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
അfബgം :163-176
മലശീ&ഷകം : Freedom of the reborn.
ISBN 978-81-94418-37-5 : ;. 150.00



Q6:4

വിനായക് നി&മ]
ൈദവ~ിെd ഇഷ് ട

Q4596:4

,

രേമശ് രാമചº+, 1978സ»ാരം : േകരള~ിെല
മഹാേ`e ളിലെട.- െകാ*ാര_ര :
ഫിനിക
… ിേ_ഷ+സ് .
\ ് പബ
ഭാഗം 1 : [2020?].- 466 ഏ. : വ&ണ ചിeം;
24 െസമീ.
;. 1895.00.



Q2:38.4412

.- േകാഴിേ_ാട് :

294.535095483(1)-«Gവായ& േ`eം

പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഡിസ. 2020.- 111
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-948571-9-8 : ;. 110.00



Q6:41

290-മ†് മത
294-ഭാരത~ിെല bാചീന മത
294.3-ബ•മതം
294.36-മതേനതാ_

നാരായണ+, പി.
അേ പശ?ാമി : «Gവായ& േ`eചരിeം
പരാേരഖകളിലെട.- എടപാ : വ§േ~ാ
വിദ?ാപീഠം, ആഗ. 2019.- 336 ഏ. ; 22 െസമീ.
അ&¹സചി : ഏ. 250-251.
അfബg
: ഏ. 252-317.
ന സചി : ഏ. 318-327.
ISBN 978-81-938408-5-6 : ;. 400.00



Q2:38.4412

294.363-ബ•+

294.54-മതാധിഷ
¼ ിത

േജ_ബ് , േകായി_] െക., 1927-

ാനം, ജീവിതം

നളിനി ജനാ&½ന+
ദിവ?ശ•ിയെട അfഭവകഥക .േകാതമംഗലം : ൈസകതം, ആഗ. 2019.- 136
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-88343-77-0 : ;. 130.00

lീബ•+.- െകാOി : l• ബക
\ ് :
പ&േണാദയ [വിതരണം], ആഗ. 2017.- 96
ഏ. ; 22 െസമീ.
;. 70.00



Q4:33
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294.543-ആരാധന, ധ?ാനം, േയാഗ

294.59-ഹി™മത~ിെd ഉറവിടം
294.592-മത ന
294.5924-ഭഗവദ് ഗീത
ഭഗവദ് ഗീത
- നി;പണ

lീ എം.
ധ?ാനം / സ് മിതാ മീനാ`ി ഇംഗ
… ീഷി] നി•്
വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് : േബാധി, ജf.
2020.- 150 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : On meditation.
ISBN 978-93-89869-32-3 : ;. 190.00



Q2:417

294.5432-ഭ•ിസാഹിത?ം
ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.
bാ&¹നക .- െകാOി : നവമന

പ*നായക് , േദബദ~
എെd ഗീത / െക. എസ് . െവiിടാചലം
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം :
ഡി. സി. ബക
\ ് , േമയ് 2020.- 259 ഏ. : ചിeം
; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 257-258
മലശീ&ഷകം : My Gita.
ISBN 978-93-5390-207-0 : ;. 275.00



ബാലവികാസ േകºം, മാ&O് 2018.- 24 ഏ. ;

R65,6:g

22 െസമീ.
;. 30.00



Q2:414

294.544-മതാധിഷ
¼ ിത ജീവിതം
ശശി, ത;&, 1965ഹി™മാ&ഗം / സ് മിത മീനാ`ി ഇംഗ
… ീഷി]



R65,6:g

നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് :

294.5925-പരാണ
294.5925(1)-ഭാഗവതപരാണം
ഭാഗവതപരാണം
- നി;പണ

മാ$€മി, ജf. 2020.- 334 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
മലശീ&ഷകം: The hindu way : an
introduction to hinduism.

ISBN 978-93-89869-49-1 : ;. 425.00



Q2:4

294.55-മത വിഭാഗ

ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.
ഗീത പഠി_ാം I*ികേള.....- െകാOി : നവമന
ബാലവികാസ േകºം, ,- 2016.- 135 ഏ. :
ചിeം ; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിത?ം.
;. 140.00

, പരിഷ് കരണ

bസ ാന
294.5512-ൈവഷ
| വിസം

പ*നായക് , േദബദ~
ശ?ാമവ&ണ
| + / lീലത എസ് . ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ഡിസ. 2020.- 304 ഏ. : ചിeം ; 24
െസമീ.
മലശീ&ഷകം : Shyam : an illustrated
retelling of Bhagavata.

ISBN 978-93-5390-437-1 : ;. 399.00

ൈവഷ
| വം / എ+. രാധാ}ഷ
| +, ജി. ഗംഗാധര+



നായ&, വി. നിത?ാന™ ഭ*് എ•ിവ& േച&•്

Q22:223:g

297-ഇസ
… ാം
297.5-ഇസ
… ാമിക നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം, ജീവിതം
297.57-മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം, ജീവിതം
297.574-മത പരിവ&~നം

സംേശാധനം െചയ് തത് .- 2-ആം പതിJ് .െകാOി : സ}തീº ഓറിയd] റിസ&O്
c ി†?*് , ഒക് േടാ. 2019.- 200 ഏ. ; 22
ഇ+സ
െസമീ.
1-ആം പതിJ് : ഡിസ. 2000.
ISBN 978-81-935593-9-0 : ;. 250.00



Q22

294.5514-ശാേ•യ മതം
ഹരി}ഷ
| +, െന~ല
… &

ആതിര, എസ് .
ഞാ+ ആതിര.- 2-ആം പതിJ് -എറണാIളം :
െബൗ•ികം ബക
\ ് , നവ. 2019.- 256 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-942087-8-5 : ;. 280.00



Q7:4

ത¥ശാസ് eം : ചരിeവം സംസ് }തിയം.c ാ
േകാ*യം : സാbസ : നാഷന] ബ_് സ
[വിതരണം], സപ
¦ . 2019.- 128 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-88992-34-3 : ;. 140.00



Q25

ചിe ജി. }ഷ
| +
ഇGളി] നി•് െവളിO~ിേല_് .- 2-ആം
പതിJ് -എറണാIളം : െബൗ•ികം ബക
\ ്,
നവ. 2019.- 157 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-942087-6-1 : ;. 150.00



Q7:4

സാമഹ?ശാസ് eം
297.574-മത പരിവ&~നം-

ട&O

7

303.485(1)-േകാവിഡ് -19- ട&O

യസഫ് ഇസ
… ാം, 1948-

സിെസക് , സ
… ാേവായ് , 1949-

എÂെകാ‚് ഞാ+ ഇേJാഴം ഗി†ാ&

മഹാമാരി : േകാവിഡ് -19 േലാകെ~

c ീവ+സി]നി•്
ൈകയിേലÂ“ : കാ†് സ

ഇള_ിമറിª“ / സലിം െഷരീഫം സജീവ്

യസഫ് ഇസ
… ാമിേലª§ ആˆീയ യാe /

എ+. യ. വം േച&•് വിവ െചയ് തത് .-

െക. സി. സലീം ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 112

െചയ് തത് . കാµക 927.8242164 - യസഫ്

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇസ
… ാം.

മലശീ&ഷകം : Pandemic! : Covid-19
shakes the world.

lതി, ഒ.

ISBN 978-93-539-0563-7 : ;. 140.00

ഒG പരാവ&~ന~ിെd കഥ.- 2-ആം



Y:435

പതിJ് .-എറണാIളം : െബൗ•ികം ബക
\ ്,
നവ. 2018.- 178 ഏ. ; 21 െസമീ.

305-സാമഹ? വിഭാഗ

ISBN 978-81-942087-5-4 : ;. 150.00

305.4-സ് eീക



Q7:4

305.42-സ് eീകളെട സാമഹ? പദവി
അദീOി, ചിമമാ+ഡ എ+േഗാസി, 1977-

297.6-ഇസ് ളാം മതേനതാ_ളം, സംഘടനകളം
297.63-മഹ!ദ് നബി

c ്
എeയം bിയെJ*വ _് : ഒG െഫമിനിസ

Šൈസ+ «ബാഷ്

മാനിെഫസ് േ†ാ / ദിവ? എസ് . അ¶&
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം :

മഹ!ദ് (സ‹ ).- 8-ആം പതിJ് -േകാഴിേ_ാട് :
ഐപിബി ബക
\ ് , നവ. 2019.- 260 ഏ. ; 22

ഡി. സി. ബക
\ ് , മാ&O് 2021.- 90 ഏ. ; 21

െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-93-89040-15-9 : ;. 280.00

മലശീ&ഷകം : Dear Ijawele, or a feminist



Q7:33

manifesto in fifteen suggestions.

ISBN 978-93-5432-252-5 : ;. 120.00

300-സാമഹ?ശാസ് eം



Y15

303-സാമഹ? b´ിയ
സധ സ™രരാമ+

303.4-സാമഹ? പരിവ&~നം
303.48-സാമഹ? പരിവ&~ന േഹ _

ഇ>?+ സ് eീസമഹം / എ+. സകന?

303.483-ശാസ് e സാേiതിക വികസനം

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .തിGവന>പരം : ചി>, ഒക് േടാ. 2019.- 80

ഉമ& അബ് ദസലാം

ഏ. ; 21 െസമീ.

സാമ>യെട കാമകÃാ& : നാലാം

ISBN 978-93-89410-40-2 : ;. 100.00

വ?വസായവിപ
… വ~ിന് ഒG ആമഖം / സജി



േഗാപിനാഥിെd അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി.

Y15

സി. ബക
\ ് , ഒക് േടാ. 2019.- 208 ഏ. ; 21

305.5-സാമഹ? വ&ഗ

െസമീ.

305.56-താഴ് • വ&ഗ

ISBN 978-93-5390-046-5 : ;. 220.00

305.568-പറംത§െJ* വ&ഗ



Y:1:70bF

305.5688-ദളിത്

303.485-b}തിദ~, സാമഹിക ദര>

305.56880954-ഇ>?

303.485(1)-േകാവിഡ് -19

}ഷ
| +, പി. എസ് .
സാമഹിക നീതി_ായി ഒG സമ&Jിത

േകാവിഡ് : വ?•ി സമഹം രാഷ് Äീയം / വി. എ+.
ജയചº+ സംേശാധനം െചയ് തത് ; ജയരാം

ജീവിതം / വാസ>ീേദവി അഭിമഖം െചയ് തത്

രേമശിെd അവതാരിക.- േകാ*യം : സാbസ

; െക. എ. ഷാജി വിവ. െചയ് തത് .-

c ാ
: നാഷന] ബ_് സ

തിGവന>പരം : ചി>, ഫി˜. 2020.- 368

[വിതരണം], ആഗ.

2020.- 310 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-89495-80-5 : ;. 350.00

ISBN 978-93-89410-81-9 : ;. 440.00



Y:435



Y5927.44

സാമഹ?ശാസ് eം

8

305.8-ജാതിക , വ&ഗ
305.8(1)-വംശീയത

320.954-ഇ>?- ട&O
ജീപ
\ - വി. േപാ , 1979-

\ ാ†, 1947-1979
ഷാÈ&, അസ
ആˆകഥ / സേരഷ് എം. ജി. വിവ
െചയ് തത് ; ആെ›ല ൈവ. േഡവിസിെd
അവതാരിക; െലേ•ാക
\ ് എസ് .
ഹി+ഡ് സിെd മഖവര. കാµക 973 അേമരി_+ ചരിeം.

സമകാലീന രാഷ് Äീയ ചി>ക

: ഒG

ഇട പ` സമീപനം.- േകാഴിേ_ാട് :
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ,ലാ. 2020.- 101
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-945827-9-3 : ;. 115.00



W.44

306-സംസ് കാരം, സാമഹിക വ?വസ ക
306.8-വിവാഹവം Iടംബവം
306.85-Iടംബം

േജാസഫ് എം. പ ശ് േശരി
വിമ&ശനം / bഭാവ&മയെട അവതാരിക.-

ആനിയ! േജാസഫ്
സ് eീ ചി>ക : വ?•ി, Iടംബം, സമഹം.േകാ*യം : അ`രസ് eീ, 2016.- 86 ഏ. ; 21
െസമീ.
;. 65.00

േകാതമംഗലം : ൈസകതം, ഫി˜. 2021.144 ഏ. ; 21 െസമീ.
7 ഭാഗ

ളിലായി 30 േലഖന

.

ISBN 978-81-948970-8-8 : ;. 160.00



W.44



Y2

വിജയ+, പിണറായി, 1944-

320-രാഷ് Äവി
ാനീയം
320.5-രാഷ് Äവി
ാനീയ തത‹
320.54-േദശീയത
320.54(1)-ഹി™ േദശീയത

െപൗരത‹ വം േദശÈറം.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , മാ&O് 2020.- 168 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-397-8 : ;. 180.00

സതീശ് സര?+
ഹി™ ഹി™യിസം ഹി™ത‹ ം.- $%& : ീ+
ബക
\ ് , ജf. 2020.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-93-89671-25-4 : ;. 200.00



W.44

വീേരºIമാ&, എം. പി., 1936വരള• €മി വ†ാെത ഗാgി.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, ,ലാ. 2020.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.



W:(Q2)

22 േലഖന

.

ISBN 978-93-90234-35-6 : ;. 240.00

320.55-മതവമായി ബgെJ*
bത?യശാസ് e
320.557-ഇസ
… ാമിക മൗലികവാദം



W.44

322-രാഷ് Äവം സംഘടിത സമഹവം

േജാസഫ് , ടി. െജ., 1957അ†േപാകാ~ ഓ&!ക . കാµക 923.754
- േജാസഫ് , ടി. െജ.

322.1-രാഷ് Äവം മതവം
ജലീ], െക. ടി., 1967മതം മതÉാ>് മേതതരത‹ ം / പിണറായി

320.9-രാഷ് Äീയ സാഹചര?ം, അവസ
320.954-ഇ>?

വിജയെd അവതാരിക.- തിGവന>പരം :
ചി>, ഒക് േടാ. 2020.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.

അനി]Iമാ&, എ. വി.
ജനാധിപത?~ിf ’ªകയ&
ഭരണഘടനയ് ª ചരമഗീതം.തിGവന>പരം : ചി>, മാ&O് 2020.- 120
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89410-90-7 : ;. 150.00

േലഖന

, bഭാഷണ

, അഭിമഖം.

ISBN 978-93-90301-04-1 : ;. 230.00



W:2(Q)

322.4-രാഷ് Äീയ ആ`+



W.44

ആന™് , 1936€മി ശവേ_ാ*യാI• കാലം / മേനാജ്
േമേനാ+ അഭിമഖം െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, ജf. 2020.- 71 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
ആന™ിെd ഒG േലഖനവം bഭാഷണവം
അfബg~ി].
ISBN 978-81-8268-102-6 : ;. 100.00

322.42-വിപ
… വ

J്

Jക

322.42(1)-നക
\ ലിസം
െചiിനാവിെd ഇടിമഴ_

/ ആ&. െക.

ബിÊരാജ് സംേശാധനം െചയ് തത് .- െകാOി :
bണത ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 464 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.
നക
\ ] വിചാരധാര bേമയമാവ•
സംഭാഷണ

ളെട സമാഹാരം.

ISBN 9788194142812 : ;. 480.00



W.44



W81.44

സാമഹ?ശാസ് eം
c ് വിപ
322.42(1)-മാ&ക
… വ
\ ിസ

Jക

324-രാഷ് Äീയ b´ിയ
324.2-രാഷ് Äീയ ക`ിക

c &, എം. വി.
േഗാവി™+ മാസ

324.254-ഇ>?
c ് പാ&*ി
324.254(1)-ഇ>?+ ക!?ണിസ

കാടകയറ• ഇ>?+ മാേവാവാദം.-

c ് പാ&ടിയെട ചരിeം /
േകരള~ിെല കമ?ണിസ

തിGവന>പരം : ചി>, സപ
¦ . 2020.- 136 ഏ.

േകാടിേയരി ബാല}ഷ
| പി§യെട

; 21 െസമീ.

അവതാരിക ; മലയാള~ിേല_്
വിവ&~നവം സംേശാധനവം െചയ് തത് .-

ISBN 978-93-89410-99-0 : ;. 170.00



W81(XN)

323-െപൗരാവകാശ

9

തിGവന>പരം : ചി>.
ഭാ. 1 : 1940 വെര. - 2-അം പതിJ് . - ജf.
2020 . - 376 ഏ. ; 22 െസമീ.

, ജനാധിപത?

ISBN 978-93-86637-97-0 േബാ&ഡ് : ;. 400.

അവകാശ

00

323.4-bേത?ക പൗരാവകാശ

ഭാ. 2 : 1940-1952. - 2-അം പതിJ് . - ജf.

323.44-സ‹ ാത¥?ം

ISBN 978-93-88485-33-3 േബാ&ഡ് : ;. 400.

2020 . - 352 ഏ. ; 22 െസമീ.

323.44095-ഏഷ?

00

ഭാ. 3 : ആശയസമര

323.440954-ഇ>?

ളം സി പി ഐ (എം)

െd ;പീകരണവം : 1952-1964- 2-അം
പതിJ് . - ജf. 2020 . - 336 ഏ. ; 22 െസമീ.

റായ് , അGgതീ, 1960-

ISBN 978-93-88485-34-0 േബാ&ഡ് : ;. 400.

ആസാദി : സ‹ ാത¥ം ഫാസിസം സാഹിത?ം /

00.



േജാസഫ് െക. േജാബ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

W,4AN29.4412

c ് പാ&*ി
324.254(1)-ഇ>?+ ക!?ണിസ

െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
¦ .
\ ് , സപ

c ്)
(മാ&ക
\ ിസ

2020.- 228 ഏ. ; 21 െസമീ.

c ് പാ&*ി ഓഫ് ഇ>? (മാ&ക
c ്)
കമ?ണിസ
\ ിസ

ന സചി : ഏ. 199-213

പാ&*ിയം ബŠജനസംഘടനകളം.- 8-ആം
പതിJ് -തിGവന>പരം : ചി>, ജf. 2020.-

മലശീ&ഷകം : Azadi : freedom fascism

192 ഏ. ; 21 െസമീ.
fiction.

ISBN 978-93-83903-37-6 : ;. 210.00



ISBN 978-93-5390-706-8 : ;. 250.00

W,4AN64.44



W:5.44

ബŠജന സംഘടനകെളപ†ി.തിGവന>പരം : ചി>, നവ. 2019.- 32 ഏ. ;

ആസാദി : സ‹ ാത¥?ം ഫാസിസം സാഹിത?ം /

22 െസമീ.
;. 20.00

േജാസഫ് െക. േജാബ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.



W,4AN64.44

െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
¦ .
\ ് , സപ

327-വിേദശനയം

2020.- 228 ഏ. ; 21 െസമീ.

327.1-വിേദശ നയ~ിെd െപാ ത~‹
327.16-അ>ാരാഷ് Ä സംഘ&ഷം

ന സചി : ഏ. 199-213

I±ി_ണ
| +, െക. ടി.

മലശീ&ഷകം : Azadi : freedom fascism

പലസ് തീ+ സയണിസം ഹി™ത‹ ം.തിGവന>പരം : ചി>, ഏbി. 2018.- 128

fiction.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-5390-706-8 : ;. 250.00

ISBN 978-93-87842-11-3 : ;. 125.00



W:5.44
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സാമഹ?ശാസ് eം
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330-സാ‰~ികശാസ് eം
330.9-സാ‰~ിക നില, ചരിeം

336-െപാ

ധനകാര?ം

330.95-ഏഷ?

336.5483-േകരളം

336.54-ഇ>?

330.954-ഇ>?

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം., 1953-

ജയbകാശ് , എം.

നവേകരള~ിെd നഖചിeം : േകരള

സി™രമാലക .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

ബഡ് ജ†് 2021-22.- തിGവന>പരം : ചി>,

സപ
¦ . 2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഫി˜. 2021.- 88 ഏ. : ചിeം ; 24 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-05-9 : ;. 125.00

ISBN 978-93-90301-50-8 : ;. 100.0





X.44

335-സാ‰~ിക bത?യശാസ് e

,

X71.4412

338-ഉത് പാദനം

വ?വസ ക

338.1-}ഷി

പരേമശ‹ ര+, എം. പി., 1935നാലാം േലാകം.- $%& : ീ+ ബക
\ ് , ഡിസ.

ഇ>?+ ക&ഷക സമഹം : bതിസgിയെട
അ&¹ശാസ് eം / bഭാത് പ*നായIം

2016.- 224 ഏ. ; 22 െസമീ.

Ž*Gം േച&െ•ഴതിയത് ; മലയാള~ിേലª

ISBN 978-93-86120-79-3 : ;. 220.00



XM2

വിവ. െചയ് തത് .- തിGവന>പരം : ചി>,
ഫി˜. 2021.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90301-43-0 : ;. 160.00

335.4-മാ&ക
\ ിസം
335.41-അടിസ ാന സി•ാ>



X8(J)

335.411-താത‹ ിക വശം
335.4119-ചരിeപരമായ ഭൗതികവാദം

338.18-സ&_ാരിെd കാ&ഷിക നയം
338.1854-ഇ>?

മാ&ക
\ ് , കാറ]

വിÊ }ഷ
| +

ചരിeപരമായ െഭൗതികവാദം / കാറ] മാ&ക
\ ്,

കാ&ഷിക േമഖല : വാÏാനവം വ»നയം /

šഡറിക് എംഗ]സ് , വ
Ì ാഡിമ& െലനി+

രാധാ}ഷ
| + െചറവല
… ി, എഡിസ- എസ് .

എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയത് .- തിGവന>പരം :

എ•ിവ& േച&•് വിവ. െചയ് തത് .-

ചി>, നവ. 2019.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.

തിGവന>പരം : ചി>, ഫി˜. 2021.- 48

മലശീ&ഷകം : Historical materialism : a

ഏ. ; 21 െസമീ.

reader.

;. 30.00

ISBN 978-93-89410-47-1 : ;. 190.00



X8(J).54



XNxM18

335.43-ക!?ണിസം (മാ&ക
\ ിസം-െലനിനിസം)

338.9-സാ‰~ിക വികസനവം വള&Oയം

മാ&ക
\ ് , കാറ], 1818-1883

ശശി, ത;&, 1956ന!െട േലാകം ന!െട ഇ>? / ശശി ത;&,

c ് മാനിെഫസ് േ†ാ / കാറ] മാ&ക
ക!?ണിസ
\ Îം

സമീ& ശര- എ•ിവ& േച&•് എഴതിയത് ;

െšഡറിക് ഏംഗ]സം േച&െ•ഴതിയത് ;

െസf Iര?+ േജാ&ജ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

ആ&. രാമ+ നായ& വിവ. െചയ് ത്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. എ+.

െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf.

പണി_Gെട അവതാരിക.- 4-ആം പതിJ് .-

2020.- 399 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം

തിGവന>പരം : െസd& േഫാ& െസൗ~്

മലശീ&ഷകം : The new world disorder and

c ഡീസ് , നവ. 2018.- 80 ഏ. :
ഇ>?+ സ
ചിeം ; 21 െസമീ.

Indian imperative.

ISBN 978-93-5390-238-4 : ;. 425.00

ആദ? പതിJ് : ,ലാ. 2010.
ISBN 978-93-83763-97-9 : ;. 125.00



X:75



XNxM18

രാജീവ് , പി.

338.954-ഇ>?
കരീം, എളമരം

c ് മാനിെഫസ് േ†ാ : സമകാലിക
ക!?ണിസ

െതാഴി] നിയമ േഭദഗതി

വായന.- തിGവന>പരം : ചി>, ഫി˜.

സ‹ കാര?വത് കരണം േകാ&Jേറ†് വത് കരണം.തിGവന>പരം : ചി>, നവ. 2020.- 80 ഏ. ;

2021.- 242 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 237-242.

21 െസമീ.

ISBN 978-93-90301-48-5 : ;. 270.00

ISBN 978-93-90301-10-6 : ;. 100.00



XNxM18:g



X.44

സാമഹ?ശാസ് eം
340-നിയമം

11

363-മ†് സാമഹ?േ`മ bവ&~ന
363.34-ദര>

342-ഭരണഘടന

363.3493-െവ§െJാ_ം

342.54-ഇ>?

363.34936-നിയ¥ണം

അജി, െനല
… ിനാട്

േവµ, രാജാമണി

ന!െട ഭരണഘടന.- േകാ*യം : ഡി. സി.

bളയം: bതിേരാധം, പന&നി&മാണം :

റഫറ+സ് , ഫി˜. 2020.- 110 ഏ. ; 21

പഠി_ാം ഡO് പാഠ

/ േവµ രാജാമണി,

രാേകഷ് എ+. എം എ•ിവ&

െസമീ.

േച&െ•ഴതിയത് ; വിേനാദ് േജാ-

ISBN 978-93-5390-284-1 : ;. 120.00

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .-



Z44

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, മാ&O് 2020.- 135 ഏ.
: വ&ണOിeം ; 21 െസമീ.

350-െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം

ന സചി : ഏ. 95-96

351-െപാ ഭരണം

മലശീ&ഷകം : What we can learn from the

351.54-ഇ>?

Dutch: rebuilding Kerala post 2018 floods.

ISBN 978-81-945526-1-1 : ;. 360.00

351.540217- ാമീണ ഭരണം



Y:4355:7

ന‰തിരിJാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

363.7-പാരിസ ിതിക bശ
Ò

അധികാര വിേകºീകരണെ~പ†ി.- 2-ആം

bവ&~ന

ളം

ളം

പതിJ് -തിGവന>പരം : ചി>, മാ&O് 2020.-

363.73-മലിനീകരണം

192 ഏ. ; 21 െസമീ.

363.738-വിവിധ bകാര~ില§ മലിനീകരണം

ISBN 978-81-26203-31-4 : ;. 240.00

363.738498-കീടനാശിനിക



V44,64

എ+മകെജയിെല േപാരാളിക

/ വിപി+

േബബി വയലി], മരീന മാത? എ•ിവ&

360-സാമഹ?േ`മം

േച&•് സംേശാധനം െചയ് തത് ;

362-സാമഹ?േ`മ bവ&~ന

അംബികാസത+ മാ

ാടിെd അവതാരിക.-

േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് ,

362.2-മേനാേരാഗിക ª§

ഡിസ. 2020.- 171 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

േ`മbവ&~ന

ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-81-947868-9-4 : ;. 180.00

ഷാനവാസ് , എം. എ.



ഉÃാദം : അേബാധ~ിെd മേഹാÐവം /

Y:435(J:24)

ഷാനവാസ് എം. എ. സജീഷ് എ+. പി.

364-I†ശാസ് eം

എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയ് ത് ;

ഗീതാ}ഷ
| +, ഗീതാലയം
േലാകെ~ നട_ിയ െകാലപാതക

ചാGനിേവദിതയെട അവതാരിക.- 2-ആം

േകാ*യം : ലി†് മസ് , ഡിസ. 2019.- 208 ഏ. ;

പതിJ് .-െകാOി : bണത ബക
\ ് , [20--?].- 312

21 െസമീ.

ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-5390-121-9 : ;. 225.00



ഉ+മാദാവസ െയªറിO് 37 ഓളം

Y:45

േലാകbശസ് ത വ?•ികളെട IറിJക ,

370-വിദ?ാഭ?ാസം

മലയാള~ിെല 6 bശസ് ത വ?•ികളെട

379-െപാ

അfഭവകഥന

രവീºനാഥ് , സി., 1955-

പഠന

ട

.-

, സാഹിത?-സിനിമ

വിദ?ാഭ?ാസ നയം

അറിവിെd സാമഹ?പാഠം.- തിGവന>പരം :

ിയവ ഉ െJട~ിയി*‚് .

ചി>, ഒക് േടാ. 2019.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 9788194418306 : ;. 350.00

ISBN 978-93-89410-37-2 : ;. 140.00



Y423
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സാമഹ?ശാസ് eം

12

380-വാണിജ?ം, വാ&~ാവിനിമയം, ഗതാഗതം

398.2109597-വിയ†് നാം

381-വാണിജ?ം

നിമ], എം. എ+.
വിയ†് നാം നാേടാടി_ഥക

ജയbകാശ് , എം., 1949-

േദവസ?യെട ചിe

കാഹളം മഴª“.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

മാ$€മി, ജf. 2020.- 64 ഏ. : ചിeം ; 21

,ലാ. 2020.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-946820-2-8 : ;. 125.00



X:5

390-സാമഹ?ാചാര?
398-നാേടാടി വി

, നാേടാടി വി

/ േറാണി

.- േകാഴിേ_ാട് :

14 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89869-35-4 : ;. 100.00

ാനം



Y74313:353

ാനം

398.22-വ?•ികെള സംബgിO ഐതിഹ?
398.22095-ഏഷ?

ആന™+, െക. ആ&.
\ Î ം േഫാേക
മനസ
… ാറം.- $%& :

398.220954-ഇ>?

ീ+ ബക
\ ്,

ഡിസ. 2019.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

398.22095483-േകരളം

ISBN 978-93-89671-23-0 : ;. 115.00

ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി], 1855-1937



Y:351

398.2-നാേടാടി സാഹിത?ം

ഐതിഹ?മാല : അÖതകഥക

/

അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഡിസ. 2019.- 126
ഏ. ; 21 െസമീ.

വിഷ
Ó ന‰തിരി, എം. വി., 1939-2019
േഫാേക
… ാറം അസംബgക]പനകളം.-

11 കഥക .

തിGവന>പരം : ചി>, സപ
¦ . 2019.- 104 ഏ.

ISBN 978-81-8268-045-6 : ;. 120.00



; 21 െസമീ.

Y74412:353

ISBN 978-93-89410-26-6 : ;. 120.00



Y:353

ഐതിഹ?മാല : ആന_ഥക

/

അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് '.േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഡിസ. 2019.- 151

398.21-നാേടാടി_ഥക
ഏഷ?-യേറാJ് നാേടാടി കഥക

ഏ. ; 21 െസമീ.

/ എസ് . സg?

8 കഥക .

പനരാഖ?ാനം െചയ് തത് .- െകാOി : l•

ISBN 978-81-8268-046-3 : ;. 130.00

ബക
\ ് : പ&േണാദയ [വിതരണം], ആഗ. 2017.-



Y74412:353

144 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ഐതിഹ?മാല : ഒര>&ജന~ിെd യ•ിയം

25 നാേടാടി കഥക .

മ† കഥകളം / അനി]Iമാ& തിGേവാ~്

;. 120.00



Y:353

ഡിസ. 2019.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.
14 കഥക .

നീലªറ_fം Ž*കാGം / സജിത എം.

ISBN 978-81-8268-047-0 : ;. 125.00

പനരാഖ?ാനം െചയ് തത് ; അരവി™്
വ*ംIള~ിെd ചിe

സമാഹരിOത് .- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി,



V74412:353

.- േകാഴിേ_ാട് :

മി•ാമി•ി, നവ. 2019.- 24 ഏ. :

ഐതിഹ?മാല : കടമ†¬ ക~നാGം മ†

വ&ണOിeം ; 26 െസമീ.

കഥകളം / അനി]Iമാ& തിGേവാ~്

I*ിക ª§ 9 കഥക .

സമാഹരിOത് .- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി,

ISBN 978-81-8268-054-8 : ;. 40.00

ഡിസ. 2019.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.



Y:353

ISBN 978-81-8268-052-4 : ;. 350.00



Y74412:353

398.21094-യേറാJ്
പാÔാത? നാേടാടി_ഥക

ഐതിഹ?മാല : കാളിദാസfം

/ െക. എസ് .

I»+ന‰?ാGം മ† കഥകളം /

േവµേഗാപാ] സമാഹരിOത് .- $%& :
ലി†ി]

അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .-

ീ+, ഫി˜. 2020.- 144 ഏ. ; 21

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഡിസ. 2019.- 103

െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

I*ിക ª§ 20 കഥക .

12 കഥക .

ISBN 978-93-89671-32-2 : ;. 180.00

ISBN 978-81-8268-048-7 : ;. 100.00



Y745:353
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ഭാഷക
398.22095483-േകരളം- ട&O
ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി], 1855-1937

13

398.9-പഴെ»ാല
… ്
398.94812-മലയാളം പഴെ»ാല
… ക
പതിരില
… ാ~ പഴെ»ാല
… ക

ഐതിഹ?മാല : േ`eമാഹാˆ?കഥക

/

: പഴെ»ാല
… ം

വ?ാഖ?ാനവം / ദിജി ചാലJറം സമാഹരിOത് ;

അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .-

െക. വി. േതാമസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഡിസ. 2019.- 382

േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, നവ. 2019.- 144 ഏ. ;

ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

32 കഥക .

ISBN 978-81-300-2233-8 : ;. 150.00

ISBN 978-81-8268-050-0 : ;. 300.00



P32,6:4
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ഐതിഹ?മാല : ന‰തിരി_ഥക

/

494.8-Øാവിഡ ഭാഷക

അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .-

494.812-മലയാള ഭാഷ

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഡിസ. 2019.- 335

േജാസഫ് സ് കറിയ, 1969-

ഏ. ; 22 െസമീ.

ഭാഷയെട വഴിക .- േകാ*യം : സാbസ :

ISBN 978-81-8268-049-4 : ;. 275.00



Y74412:353

ഐതിഹ?മാല : രാജാ_ÃാGെട കഥക

400-ഭാഷക
400-ഭാഷക

/

c ാ
നാഷന] ബ_് സ

[വിതരണം], നവ.

2020.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.

അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .-

ISBN 978-93-90010-06-6 : ;. 180.00

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഡിസ. 2019.- 133



P32

ഏ. ; 21 െസമീ.
12 കഥക .

494.8120285-ക‰?*& bേയാഗ

ISBN 978-81-8268-051-7 : ;. 125.00

മലയാളം ക‰?*ിങ് : bസ•ിയം bേയാഗവം /



Y74412:353

ഷീബ എം. Iര?+, lീകാ>് ആ&. വി.
എ•ിവ& േച&•് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

398.22095483-തേOാളി ഒേതന+

തിGവന>പരം : േകരള സ&വകലാശാല,

ഭാസി, പ•?×&, 1942-

[20--?].- 109 ഏ. ; 21 െസമീ.

I*ികളെട തേOാളി ഒേതന+.-

2017 നവ. 20 മത] 24 വെര സംഘടിJിO

തിGവന>പരം : ചി>, സപ
¦ . 2019.- 192 ഏ.

മലയാള ശി]Jശാലയി] അവതരിJിO

: ചിeം ; 22 െസമീ.

bബg

ബാലസാഹിത?ം.

ളെട സമാഹാരം.

ISBN 978-93-5346-466-0 : [വില?]

ISBN 978-93-89410-20-4 : സപ
¦ . 2019



P320gD65,8(B)
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മലയാളം ക‰?*ിങ് : സാധ?തകളെട വ&~മാനം /

398.2209561- &_ി

ഷീബ എം. Iര?+, ആ&. വി. lീകാ>്

398.2209561-മല
… ാ നാസറ½ീ+

എ•ിവ& േച&•് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

അബബ_&, കാതിയാളം
േഹാജാ_ഥക

തിGവന>പരം : േകരള സ&വകലാശാല,

വീ‚ം.- 3-ആം പതിJ് -

ഡിസ. 2019.- 74 ഏ. ; 20 െസമീ.

േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, െമയ് 2019.- 100 ഏ. :

2019 ഡിസ. 7 മത] 13 വെര നട•

ചിeം ; 22 െസമീ.

ശി]പശാലയി] അവതരിJിO 20

ബാലസാഹിത?ം.

bബg

1-ആം പതിJ് : 2006.

ളെട സമാഹാരം.

ന സചി സഹിതം.

ISBN 81-300-0584-0 : ;. 110.00



Y7591:353

ISBN 9789353960629 : [വില?]



P320gD65,8(B)

രസകരമായ മല
… ാ കഥക

/ മലയ~് അJണ
| ി

494.8125-വ?ാകരണം

പനരാഖ?ാനം െചയ് തത് ; േറാണി
േദവസ?യെട ചിe

േജ?ാതിനാഥ വാര?&, എസ് .

.- േകാഴിേ_ാട് :

മി•ാമി•ി, നവ. 2019.- 24 ഏ. : വ&ണ

െക ഏ എസ് മലയാളം.- േകാഴിേ_ാട് :

ചിeം ; 26 െസമീ.

ആസ് ൈപ&, ഫി˜. 2020.- 238 ഏ. ; 21

I*ിക ª§ 10 കഥക .

െസമീ.

ISBN 978-81-8268-061-6 : ;. 40.00

ISBN 978-93-89869-76-7 : ;. 250.00



Y751:353



P32:2

ശാസ് eം

14

494.8125-വ?ാകരണം-

ട&O

513-അiഗണിതം

മരളീധര+, മാല&, 1950-

രവിIമാ&, ടി. എസ് .

വ?ാകരണവ?ാേകാശം.- േകാ*യം :

അരിെˆ†ിക് .- േകാ*യം : ഡി. സി. റഫറ+സ് ,

ന ക&~ാവ് , സപ
¦ . 2020.- 136 ഏ. ; 21

നവ. 2019.- 216 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-93-5390-062-5 : ;. 220.00

ISBN 9780000318756 : ;. 150.00
494.8127-ശബ് ദവ?]J~ിശാസ് eം

ാനീയം

523.1-bപ»ം

c ?+, 1982െജ&സ+ െസബാസ
നീ

520-േജ?ാതിശാസ് eം
523-ഖേഗാള മ²ല വി

494.8127(1)-bാേദശിക ഭാഷ
ഞാ



B1



P32:2

േമാ+സി വി. േജാ-

.- െകാല
… ം : സ ിതി

ക‹ ാ‚ം ഫിസിക
\ Î ം േകാസ് േമാളജിയം /

പബ
… ിേ_ഷ+സ് , ആഗ. 2019.- 102 ഏ. ; 21

േമാ+സി വി. േജാµം, മിf േജായിയം

െസമീ.

േച&െ•ഴതിയത് . കാµക 539.(1) - ക‹ ാ‚ം

െകാല
… ം തiശ് േശരി മത] താ•ി വെര ഉ§

ഫിസിക
\ ്.

കടJറ ഭാഷ.
;. 120.00



P32,4

494.8128-bേയാഗം

രാജേഗാപാ] കാമത് , എ., 1966bപ» വീഥിയിെല വിസ് മയ

.- േകാ*യം :

ഡി. സി. ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 151 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.

Ù™ാ നായ&, എ+.
മലയാളഭാഷാ പഠനbവ&~ന

ISBN 978-93-5390-290-2 : ;. 170.00

.-

േകാ*യം : ഡി. സി. റഫറ+സ് , ഫി˜. 2020.-



B9

117 ഏ. ; 22 െസമീ.

സാഗ+, കാ , 1934-1996

ISBN 978-93-5282-990-3 : ;. 120.00



P32

500-ശാസ് eം

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം :
ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 352 ഏ. : ചിeം

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940ശാസ് eം, ശാസ് e

േകാസ് േമാസ് / വിേവക് പ>ിയി]

; 21 െസമീ.
&, ശാസ് eകഥക

/

ന സചി : ഏ. 340-348

എം. ലീലാവതിയെട അവതാരിക.- േകാ*യം :

മലശീ&ഷകം : Cosmos.

ഡി. സി. ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 336 ഏ. :

ISBN 978-93-539-0453-1 : ;. 399.00

ചിeം ; 22 െസമീ.



B9

ISBN 978-93-5390-338-1 : ;. 350.00



A

510-ഗണിതം

530.4-പദാ&¹

ളെട അവസ

േജാേമാ+, െക. െജ.

lീധര+, പ§ിയറ, 1950-

Øവ?~ിെd അവസ ക

ഗണിതശാസ് e~ിെd വിചിeേലാകം.$%& : ലി†ി]

530-െഭൗതികം

/ േജാേമാ+ െക.

െജ., ജീജ േവµേഗാപാ] എ•ിവ&

ീ+, ,ലാ. 2020.- 128 ഏ. :

േച&െ•ഴതിയത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.

ചിeം ; 21 െസമീ.

റഫറ+സ് , ഒക് േടാ. 2019.- 142 ഏ. ; 21

ബാലസാഹിത?ം.

െസമീ.

ISBN 978-93-89671-60-5 : ;. 160.00



B

512-ബീജഗണിതം

ISBN 978-93-87169-57-9 : ;. 150.00

537-ൈവദ?തി, ഇലക് േÄാണിക
\ ്

നായ&, എം. ആ&. സി., 1947-

ൈലേജാ െക. േജാസഫ് , 1980-

ആ]ജി˜-േപാളിേനാമിയലക .- േകാ*യം :
ഡി. സി. റഫറ+സ് , ഒക് േടാ. 2019.- 174 ഏ.

ൈവദ?േതാ&kം.- േകാ*യം : ഡി. സി.

; 22 െസമീ.

റഫറ+സ് , നവ. 2019.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-87169-33-3 : ;. 180.00

ISBN 978-93-87169-27-2 : ;. 170.00



B2



C6

bാേയാഗിക ശാസ് eം
539-ആധനിക െഭൗതികം

15

577.076-പന&ചി>നം, അഭ?ാസം
577.076(1)-േചാേദ?ാ~ര

539.(1)-കണികാ ഊ&kത¥ം

സര?ാ േജായ്
പരിസ ിതി.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഫി˜. 2020.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89445-10-7 : ;. 120.00

േമാ+സി വി. േജാക‹ ാ‚ം ഫിസിക
\ Î ം േകാസ് േമാളജിയം /
േമാ+സി വി. േജാµം, മിf േജായിയം
േച&െ•ഴതിയത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.



G:5(m)

റഫറ+സ് , ഡിസ. 2019.- 143 ഏ. ; 21

577.3-വന പാരിസ ിതികം

െസമീ.
ഉപവിഷയം : 523.1 - bപ»ം.
ISBN 978-93-87169-29-6 : ;. 220.00



C

നസീ&, എ+. എ.
മലമഴ_ി.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ,2020.- 216 ഏ. : വ&ണ ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-18-9 : ;. 380.00

539.7-അµ ശാസ് eം, ന?ക് ളിയ& െഭൗതികം



JB

സനിത ഗേണഷ് , 1982-

580-സസ?ശാസ് eം
581-bേത?ക വിഷയ

ആണേവാ&kം.- േകാ*യം : ഡി. സി.
റഫറ+സ് , സപ
¦ . 2019.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-87169-55-5 : ;. 120.00



CM9

540-രസത¥ം

അജിത് Iമാ&, എ+., 1966bകാശസംേശ
… ഷണം.- േകാ*യം : ഡി. സി.
റഫറ+സ് , സപ
¦ . 2019.- 128 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-87169-59-3 : ;. 130.00



സീമ, lീലയം
ആ†വം മലക

I

ളം.- േകാ*യം : ഡി. സി.

റഫറ+സ് , ഒക് േടാ. 2019.- 144 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-87169-16-6 : ;. 150.00



E



I

550-Ûതത‹ ശാസ് eം
551-€ഗ&ഭശാസ് eം, ജലവി

സസ? ളെട വ&ഗ
Œ ീകരണവം
ശാസ് eനാമ ളം.- േകാ*യം : ഡി. സി.
റഫറ+സ് , ഒക് േടാ. 2019.- 190 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-87169-10-4 : ;. 190.00
581.3-സസ? ളെട വള&Oയം
പ&ണ
| വികാസവം
581.35-ജനിതകശാസ് eം

ാനം,

അ>രീ`ശാസ് eം
551.6-കാലാവസ

മാത?സ് േഗ
… ാറി
ജനിതകശാസ് eം / മാത?സ് േഗ
… ാറി, സീമ
lീലയം എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയത് .േകാ*യം : ഡി. സി. റഫറ+സ് , ഒക് േടാ. 2019.192 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-87169-08-1 : ;. 190.00

551.6954-ഇ>?
551.695483-േകരളം
േഗാപIമാ&, േചാലയി]
കാലാവസ ാവ?തിയാനവം േകരളവം.- $%& :
കറd് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ആഗ. 2020.-



327 ഏ. ; 22 െസമീ.

I:6

ISBN 978-93-90075-07-2 : ;. 350.00

600-bാേയാഗിക ശാസ് eം



U287.4412

570-ജീവശാസ് eം
577-ജീവപാരിസ ിതികം
സേരഷ് , മണ
| ാറശ
— ാല

610-ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം
613-ആേരാഗ?വം േ`മവം
613.7-ശാരീരിക `മത
613.7046-േയാഗ
സ‹ ാˆരാമ, സ‹ ാമി
ഹഠേയാഗbദീപിക / നീലകണ
¼ തീ&ഥപാദ&
മലയാള~ിേലª പദ?വിവ. െചയ് തത് .തിGവന>പരം : െസd& േഫാ& െസൗ~്
c ഡീസ് , 2018.- 84 ഏ. : ചിeം ; 21
ഇ>?+ സ
െസമീ.
ISBN 978-93-83763-54-2 : ;. 120.00

പരിസ ിതിയം ൈജവൈവവിധ?വം / സേരഷ്
മണ
| ാറശാലയം േരµക ആറം
േച&െ•ഴതിയത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.
റഫറ+സ് , ജf. 2020.- 175 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-87169-31-9 : ;. 180.00



G:5



L:572

bാേയാഗിക ശാസ് eം
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615-ഔഷധ വി

ാനം, ചികിÐാശാസ് eം

630-}ഷി

615.5-ചികിÐാശാസ് eം

ചº+, െനേല
… _ാട് , 1959-

615.538-ആയ&േവദം

കാലവം }ഷിയം / പി. ഇ™ിരാേദവിയെട

ബാŠേലയ+, വി. ആ&.

അവതാരിക ; േഗാപ പ*ി~റയെട ചിe

.-

ÝേØാഗവം ആയ&േവദവം.- $%& : കറd് :

േകാ*യം : ഡി. സി. ൈലഫ് , ഏbി. 2021.-

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ,ലാ. 2020.- 96 ഏ.

96 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-948348-6-1 : ;. 120.00

ഉപവിഷയം : 616.12 - ÝേØാഗ

.



J

ISBN 978-93-90075-04-1 : ;. 100.00



LB:4:6

634-പഴÞഷി, വനം
634.9-വനം, വനസംര`ണം

615.8-bേത?ക, വിവിധ തരം ചികിÐാരീതിക

634.97-bേത?ക തരം മര

615.85-വിവിധ തരം ചികിÐാരീതിക

634.972-ഈട§ തടി

615.852-മതപരമായ ചികിÐ

വിേനാദ് Iമാ&, ആ&.

രവീº+, പി. െക.

ഒG ൈത നടാം / ആ&. വിേനാദ് Iമാറം, ടി.

െറയ് കി : b}തിയെട വരദാനം.- േകാ*യം :
c ാ [വിതരണം],
സാbസ : നാഷന] ബ_് സ

േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, െമയ് 2019.- 80 ഏ. ;

ആ&. ജയIമാരിയം േച&െ•ഴതിയത് .-

െമയ് 2018.- 191 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-93-87866-54-6 : ;. 210.00

ബാലസാഹിത?ം.



L:4:69

ISBN 978-81-300-2160-7 : ;. 90.00



JB

616-േരാഗ
640-àഹത¥ം
641-ആഹാരം, പാനീയം

അജിത് Iമാ&, എ+., 1966പാര‰ര?േരാഗ

ളം പക&Oവ?ാധികളം /

എ+. അജിത് Iമാറം bദീപ് കണ
| േiാടം

641.5-പാചക വി

േച&െ•ഴതിയത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.

ഭാf രാÊ

ാനം

റഫറ+സ് , ജf. 2020.- 144 ഏ. : ചിeം ; 22

˜ാ³ി+സ് വീ*പാചകം.- $%& : കറd് :

െസമീ.

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2019.- 52

ISBN 978-93-5390-184-4 : ;. 150.00

ഏ., [4 പടം] ; 22 െസമീ.



L:4:6

ISBN 978-93-86429-82-7 : ;. 70.00



M31

616.1-Ýദ് വാഹികാ േരാഗ
616.12-ÝേØാഗ

വിനയ, പി. ജി.

ബാŠേലയ+, വി. ആ&.

ഔഷധമല?

ള§ പാചകം.- $%& : കറd്

ÝേØാഗവം ആയ&േവദവം. കാµക 615.

: േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2019.- 60

538 - ആയ&േവദം.

ഏ., [2 പടം] ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-81-0 : ;. 75.00

616.462-bേമഹം



M31

േജാണി െജ. കണ
| ‰ി§ി
bേമഹം : അപകടകരമായ േരാഗം.- േകാ*യം :
ഡി. സി. ൈലഫ് , നവ. 2019.- 128 ഏ. :

ഷബ് ന ഹസ് ക&
ജനbിയGചിക .- േകാ*യം : ഡി. സി.

ചിeം ; 21 െസമീ.

ൈലഫ് , ഒക് േടാ. 2019.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-5390-086-1 : ;. 150.00

ISBN 978-93-5282-994-1 : ;. 125.00





L293:46:6

618-സ് eീേരാഗ വി
618.1-സ് eീേരാഗ വി

ാനം, സതിശാസ് eം

M31

സമാ ശിവദാസ് , 1944-

ാനം

േകരളഭ`ണചരിeം : ഭ`ണസംസ് കാരം -

618.178-വg?ത

സാമഹികശാസ് eം - Gചിക

ശാ>! മാത?

പാചകªറിJകേളാെട / സമാ ശിവദാസ് ,

വg?തയെട വഴിയിെല ൈകവിളªക .-

ദീപ ജി. എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയത് .-

$%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ. 2020.- 128
ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഫി˜. 2021.- 495
ഏ., [16 പടം] : ചിeം ; 25 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-45-5 : ;. 165.00

ISBN 978-93-5390-652-8 : ;. 799.00



L9F:31



M31

കലക
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649-ശി•പരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം

782-കണ
¼ സംഗീതം, വായ് പാ*്

649.1-ശി•പരിപാലനം

782.42-ഗാന

െപാ*യ് _ലO+, 1915-

782.421542-ചലOിe ഗാന

നല
… മാതാപിതാ_ളാIവാ+.- $%& :

ീ+

ശരത് ചº വ&മ, വയലാ&

ബക
\ ് , നവ. 2019.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-08-7 : ;. 130.00

ചാÂIടെ±ാG സര?+ മാന~് . കാµക



894.8121 - മലയാള കവിത.

L9C0bM3

790-വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ്

സേരഷ് Iമാ&, െക. എ+.

791-െപാ

മ_െള മിട_രാ_ാം.- േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ,

791.4-ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+

ഒക് േടാ. 2019.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

791.43-ചലOിeം

ISBN 978-81-300-2248-2 : ;. 110.00



L9C0bM3

650-വ?വസായ സ ാപനവം മ† േസവന
650.1-ബിസിനസിെല വിജയം

വിേനാദ

േജാസ് , െത†യി]
സിനിമയം രാഷ് Äീയവം / പി. േഗാവി™

ളം

പി§യെട അവതാരിക.- േകാ*യം : സാbസ
c ാ
: നാഷന] ബ_് സ

രാമ+, കരി‰ഴ

[വിതരണം], ഫി˜.

2019.- 198 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

വിജയഗാഥ : വളG• മാേനജ&മാ&_് ഒG

ISBN 978-93-88807-57-9 : ;. 220.00

ൈകJസ് തകം / ശശി ത;രിെd അവതാരിക.-



േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, സപ
¦ . 2020.- 134 ഏ.

NW

; 21 െസമീ.

791.43(1)-മലയാള ചലOിe

ISBN 978-93-90234-83-7 : ;. 170.00



X:8

േജാ- എ˜ഹാമിെd ക¶& / എ+.
സേ>ാഷ് Iമാ& സംേശാധനം െചയ് തത് .-

658-മാേനജ് െമd്

$%& :

ബ
… ാ+ഷാ&ഡ് , െക+

ചിeം ; 21 െസമീ.

ദ ന? വ- മിനി†് മാേനജ& / െക+

ീ+ ബക
\ ് , മാ&O് 2020.- 304 ഏ. :

ഉ§ട_ം : അfഭവം[േലഖന

ബ
… ാ+ഷാ&ഡം, സ് െപ+സ& േജാ-സµം

] .-

ക¶&[തിര_ഥ] . - ഞാfം േജാµം

േച&െ•ഴതിയത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.

ക¶Gം[അഭിമഖം].

ൈലഫ് , സപ
¦ . 2019.- 110 ഏ. ; 21 െസമീ.

ക¬ക , പeവാ&~ എ•ിവ

മലശീ&ഷകം : The new one minute

അfബg~ി].

manager.

ISBN 978-93-89671-50-6 : ;. 370.00

ISBN 978-93-89445-80-0 : ;. 110.00





NW:(P32)

X:8

700-കലക

വി+െസd് , കിരാല&, 1958മലയാളസിനിമയെട നാ വഴിക

780-സംഗീതം
780.954-ഇ>?+ സംഗീതം

കാര?ാ*ിെd െച!ീ+ വെര.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ. 2020.- 88 ഏ. : ചിeം

ജയbകാശ് ശ&!

; 22 െസമീ.

ഭാരതീയ സംഗീതധാര / ടി. ആ&. രാേജഷിെd
ചിe

: രാമ

ന സചി : ഏ. 88.

.- തിGവന>പരം : േകരള

ISBN 978-93-90429-44-8 : ;. 115.00

c ി†?*് , 2019.സംസ ാന ബാലസാഹിത? ഇ+സ
80 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.



NW:(P32)

ISBN 978-93-87136-93-9 : ;. 90.00



791.437-വിവിധ ചിe

ളം, തിര_ഥകളം

NR44

രവി േമേനാ+

സാജ+, െതGവJഴ
100 ക
… ാസിക് സിനിമക

ഇവിെട പാ*ിന് സഗgം / എം. വി.

/ െക. ജി.

േജാ&ജിെd അവതാരിക ; േജാ- േപാളിെd

േlയാംസ് Iമാറിെd അവതാരിക.-

മഖവര.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഫി˜.

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, മാ&O് 2020.- 222 ഏ.

2020.- 320 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

: ചിeം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-943891-9-4 : ;. 350.00

ISBN 978-81-945526-8-0 : ;. 250.00



NR44



NW

സാഹിത?ം

18

791.437(1)-മലയാള ചിe

793-വീടിനക¬§ വിേനാദ

െലനി+ രാേജº+ : തിര_ഥ,

793.3-സാമഹ?, നാേടാടി, േദശീയ á~

ചലOിeപഠന

, അഭിമഖ

793.31-നാേടാടി, േദശീയ á~

,

793.31954-ഇ>?

അfസ് മരണം / അനി]Iമാ& െക. എസ് .

793.31954-Žടിയാ*ം

സമാഹരിOത് .- തിGവന>പരം : ചി>, ജf.

െപൗേലാസ് , െക. ജി.

2020.- 232 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

Žടിയാ*ം : അഭിനയ~ിെd

ISBN 978-93-89410-52-5 : ;. 240.00



NW:(P32)

791.437MA-മലയാളം തിര_ഥക

വള&Oയം.- $%& :

ട&Oയം

ീ+ ബക
¦ . 2020.\ ് , സപ

288 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-947466-0-7 : ;. 350.00



വാസേദവ+ നായ&, എം. ടി., 1933-

NS44

എം. ടി. യെട മ“ തിര_ഥക .-

800-സാഹിത?ം

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, െമയ് 2020.- 296 ഏ.

807-പഠനവം അധ?ാപനവം

: ചിeം ; 21 െസമീ.

807.6-പന&ചി>നം, അഭ?ാസം

ഉ§ട_ം : എ•് സ‹ >ം ജാനകിª*ി .-

1111 സാഹിത? ക‹ ിസ് : േലാകസാഹിത?ം,

എവിെടേയാ ഒG ശe .- സ}തം.

ഭാരതീയസാഹിത?ം, േകരളീയസാഹിത?ം /

ISBN 978-81-946152-0-0 : ;. 320.00



NW:(P32)

െജറി+ റാണി ആ+·സ് സമാഹരിOത് .2-ആം പതിJ് .-േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, മാ&O്

791.437MA-കലാമ²ലം ൈഹദരലി

2019.- 160 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

അÊ െക. നാരായണ+

ISBN 978-81-300-1823-2 : ;. 175.00



കലാമ²ലം ൈഹദരലി / ര-ജി

O

പണി_Gെട മഖവര ; പി. എസ് .

808-സാഹിത? രചന

രാധാ}ഷ
| െd അവതാരിക.- േകാ*യം :

808.3-കഥാസാഹിത?ം

c ാ
സാbസ : നാഷന] ബ_് സ

ഉണG•വ& / യ. പി. ജയരാജ് സമാഹരിO് വിവ.

[വിതരണം],

ഡിസ. 2020.- 192 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ.

ന സചി : ഏ. 190-191.

2019.- 170 ഏ. ; 21 െസമീ.
2-ആം ഭാഗ~ി]

ISBN 978-93-90010-11-0 : ;. 240.00



NW:(P32)

ന ക&~ാവിെd

സ‹ >ം കഥകളം ഉ െപട~ിയി*‚് .
ISBN 978-93-53900-083-0 : ;. 170.00

791.437MA-വിശ‹ ാസപ&Uം മ+സ&



O,3x

I±മഹ!ദ് , പി. ടി.

808.8-സാഹിത? സമാഹാര

വിശ‹ ാസപ&Uം മ+സ& / ഉമ& തറേമലിെd

808.83-കഥാസാഹിത? സമാഹാര

അവതാരിക.- തിGവന>പരം : ചി>,

ക
… ാസിക് ബാലകഥക

ഒക് േടാ. 2019.- 256 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

/ സലാം എലിേ_ാ*ി]

സമാഹരിOത് .- $%& : ലി†ി]

ISBN 978-93-89410-43-3 : ;. 270.00



NW:(P32)

ീ+, ഫി˜.

2020.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-33-9 : ;. 140.00

791.45-െടലിവിഷ+
791.457-േbാ



O,3x

ാമക

âതി : േലാകെ~ െനടവീ&Jിലാഴ് ~ിയ

രാജ+, െപG•

മരണഗgിയായ കഥക

ൈbം ൈടം : െടലിവിഷ+ കാഴ് ചക .-

/ വിവ. െചയ് തത് .-

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ആഗ. 2020.- 240

തിGവന>പരം : േനാവിസ് ബക
¦ . 2019.\ ് , സപ

ഏ. ; 22 െസമീ.

140 ഏ. ; 22 െസമീ.

വിവിധ ഭാഷകളിെല }തിക

ന സചി : ഏ. 138-140.

വിവിധ

േലഖക& വിവ. െചയ് തത് .

;. 150.00

ISBN 978-93-5390-672-6 : ;. 250.00



NW44



O,3x

സാഹിത?ം
808.86-എഴ¬ക . സമാഹാര

820-ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിത?ം
821-ഇംഗ് ളീഷ് കവിത

എ•് സ‹ >ം : ഇഷ് ടെJ* എഴ¬കാ&_് ഒG
ക~് / െബന?ാമി+ സമാഹരിOത് .- േകാ*യം :

ബിമ], വടÈ*്
മ•?മാ&ഗം = middle path. കാµക. 894.
8121 - മലയാള കവിത.

ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 143 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-539-0604-7 : ;. 160.00



O,4x

809-െപാ
പഠന

സാഹിത? ചരിeവം വിമ&ശന
ളം

809.1-കവിത
സജാതാേദവി, 1945-2018
ചിദãിIണ
¼ സം€താ : മധ?കാല
ഭ•കവിeയ

823-ഇംഗ
… ീഷ് കഥാസാഹിത?ം
അനിതാ നായ&
}ഷ
| / സ് മിതാ മീനാ`ി ഇംഗ
… ീഷി] നി•്
വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി,
ജf. 2020.- 294 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം: Chain of custody.
ISBN 978-93-89869-56-9 : ;. 360.00



O111,3

െളJ†ിയ§ പഠനം.-

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ,- 2020.- 247 ഏ.
; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-93-90234-08-0 : ;. 380.00



O,1:g

809.3-കഥാ സാഹിത?ം
അജയ് പി. മ

19

ാ*്

ഗീതാ ഹരിഹര+
േവലിേയ†മായി ഞാ+ / േജാണി എം. എ].
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ജf. 2020.- 288 ഏ.
; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : I have become the tide.
ISBN 978-93-89869-52-1 : ;. 370.00



O111,3

പറവയെട സ‹ ാത¥?ം.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ജf. 2020.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-190-5 : ;. 220.00



O,3:g

810-അേമരി_+ സാഹിത?ം
811-അേമരി_+ കവിത
ഖലീ] ജി˜ാ+, 1883-1931
bവാചക+ / േബാബി േജാസ് ക*ി_ാട് വിവ.

േചസ് , ജയിംസ് ഹാഡ് ലി, 1906-1985
ഡി†ക് ടീവ് / െക. െക. ഭാസ് കര+ പ¶×&
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേ_ാട് : ാസ് റ*് സ് , െമയ് 2020.- 231
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : No business of mine.
ISBN 978-81-8268-141-5 : ;. 260.00



O111,3N06

െചയ് തത് ; കാവാലം ബാലചºെd
അവതാരിക.- 3-ആം പതിJ് .-േകാഴിേ_ാട് :
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ,- 2020.- 78 ഏ.
: ചിeം ; 22 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : The prophet.
ISBN 978-93-88909-79-2 : ;. 80.00



O111,1M83

813-അേമരി_+ കഥാസാഹിത?ം

മ&ഡ& റം / െക. െക. ഭാസ് കര+ പ¶×&
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേ_ാട് : ാസ് റ*് സ് , മാ&O് 2020.247 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : The soft centre.
ISBN 978-81-945526-7-3 : ;. 280.00



O111,3N06

ല‚+, ജാ_് , 1876-1916
ൈവ†് ഫാങ് / പി. പി. െക. െപാ വാ വിവ.
െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ.
2019.- 294 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : White fang.
ISBN 978-93-5282-919-4 : ;. 299.00

െമല‹ ിെല
… , െഹ&മ+, 1819-1891
േമാബി ഡി_് / രശ
„ ി കി*J വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, ഒക് േടാ. 2019.- 136 ഏ.
; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : Mobi Dick.
ISBN 978-81-300-2199-7 : ;. 150.00



O111,3M76



O111,3M19

813.008-അേമരി_+ കഥാസാഹിത?ം.
സമാഹാര
ഭീതി : േലാകെ~ ഭീതിയിലാഴ് ~ിയ
േbതകഥക / വിവ. െചയ് തത് . കാµക 823.
008 - ഇംഗ
… ീഷ് കഥാസാഹിത?ം.
സമാഹാര

.

േഹാേറാവി†് സ് , ആ>ണി, 1955െഹൗസ് ഓഫ് സി]_് / വിf എ+. വിവ.
െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ.
2019.- 294 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : House of silk.
ISBN 978-93-5390-081-6 : ;. 325.00



O111,3N55

സാഹിത?ം

20

823.008-ഇംഗ
… ീഷ് കഥാസാഹിത?ം.

840-š»് സാഹിത?ം
842-š»് നാടകം

സമാഹാര

കാമ, ആ]േബ&, 1913-1960

ഭീതി : േലാകെ~ ഭീതിയിലാഴ് ~ിയ
േbതകഥക .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

കലി«ള / ടി. എം. എ˜ഹാം ഇംഗ
… ീഷി]

,ലാ. 2020.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.

നി•് വിവ. െചയ് തത് .- 2-ആം പതിJ് .-െകാOി :

ഉപവിഷയം : 813.008 - അേമരി_+

bണത ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 112 ഏ. ; 21

കഥാസാഹിത?ം. സമാഹാര

െസമീ.

.

ആദ?പതിJ് : ആഗ. 2005

ISBN 978-93-5390-561-3 : ;. 250.00



O111,3x

മലശീ&ഷകം : Caligula.
ISBN 978-81-94418-32-0 : ;. 125.00

825-ഇംഗ
… ീഷ് bഭാഷണ



O122,2N13

ശശി, ത;&, 1956ശശി ത;രിെd bഭാഷണ

843-š»് കഥാസാഹിത?ം

/ സിസിലി

Iേ™ര, മില+, 1929-

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .-

ഐെഡdി†ി / അæപ് ചº+ ഇംഗ
… ീഷി]

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ജf. 2020.- 216 ഏ.

നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.

; 21 െസമീ.

ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-89869-55-2 : ;. 270.00

മലശീ&ഷകം : L'identite



O111,5N56

ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Identity.
ISBN 978-93-5282-735-0 : ;. 125.00

830-ജ&!+ സാഹിത?ം



839-ജ&!ാനിക് സാഹിത?ം

O122,3N29

839.31-ഡO് സാഹിത?ം

െബ
… ാേ‚], േഷാ--ഫിലിപ് , 1964-

839.313-ഡO് കഥാസാഹിത?ം

ആയ / ദാസ് െഫ&ണാ‚സ് വിവ. െചയ് തത് .-

റിജ് നിെവ]ഡ് , മരിെയക് ലകാസ് , 1991സായാå~ിെd ആIലതക

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഡിസ. 2019.- 304
ഏ. ; 22 െസമീ.

/ രമാ

േമേനാ+ ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് ;

മലശീ&ഷകം : Le baby-sitter.

രാŠ] രാധാ}ഷ
| െd അവതാരിക.- $%& :

ISBN 978-93-5390-143-1 : ;. 325.00



ീ+ ബക
\ ് , ഫി˜. 2021.- 328 ഏ. ; 21

O122,3N64

െസമീ.

േമാദിയാേനാ, പാÄിക് , 1945-

മലശീ&ഷകം (ഡO് ) : De avond is ongemak

ഉറ_Oടവ§ ഓ&!ക

ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : The discomfort of

/ bഭാ ആ&.

ചേ*ാപാധ?ായ വിവ. െചയ് തത് .- $%& :
ീ+ ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

evening.

ISBN 978-93-90429-41-7 : ;. 399.00

ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Sleep of memory.



O112,3N91

ISBN 978-93-89671-26-1 : ;. 105.00



ലിംബ&ഗ് െ˜ൗവ&, പി. എ. എസ് . വാ+,

O122,3N45

860-സ് പാനീഷ് സാഹിത?ം

1829-1873

അക് ബ& : ഇ>?ാചരിeെ~ സംബgിO

863-സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിത?ം

ഒG ആഖ?ായിക / തിGവിതാംŽ& െടക
\ ് †്

ഒെന†ി, Šവാ+ കാ&േലാസ് , 1909-1994

ബ_് ക!ി†ി ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

കJ]ശാല / സേരഷ് എം. ജി. ഇംഗ
… ീഷി]

െചയ് തത് .- തിGവന>പരം : ചി>, ഫി˜.

നി•് വിവ. െചയ് തത് .- $%& :

2020.- 256 ഏ. ; 22 െസമീ.

ജf. 2020.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Akbar : an Eastern

മലശീ&ഷകം : El astillero

Romance.

ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Shipyard.

ISBN 978-93-89410-66-2 : ;. 300.00

ISBN 978-93-89671-40-7 : ;. 275.00



O112,3M29

ീ+ ബക
\ ്,



O123,3N09

സാഹിത?ം

21

869-േപാ&¬ഗീസ് സാഹിത?ം

മഹാഭാരതം

869.3-േപാ&¬ഗീസ് കഥാസാഹിത?ം

- നി;പണ

െകായ് േലാ, െപൗേലാ, 1947-

ചേ*ാപാധ?ായ, േദബാശിഷ്

ആ&O& / കബനി സി. ഇംഗ
… ീഷി] നി“ വിവ.

അജ¶നായ അ&Êന+ : ധീരനായകെd

െചയ് തത് ; ´ിസ് േ†ാഫ് െനയ് മാെd

സ»ാരപഥ~ിെല ഒ+പത് നാഴിക_ല
… ക

ചിe

/

എ+. lീIമാ& ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf.

െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് : ആസ് ൈപ&, ജf.

2021.- 148 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

2020.- 143 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീ&ഷകം [േപാ&¬ഗീസ് ] : O caminho

ന സചി : ഏ. 143

do arco

മലശീ&ഷകം: Invincible arjuna.

ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : The archer.

ISBN 978-93-89869-39-2 : ;. 200.00

ISBN 978-93-5390-657-3 േബാ&ഡ് :



O15,1A2:g

;. 250.00



O124,3N47

പ*നായക് , േദബദ~
രാമായണം Vs മഹാഭാരതം : എെd

സരമാ«, ഷെസ, 1922-2010

സരസമായ താരതമ?ം / സി. െക.

കാേയ+ / അയ് മനം േജാ- ഇംഗ
… ീഷി]

അജിത് Iമാ& ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.

െചയ് തത് . കാµക 891. 21- രാമായണം.

ബക
\ ് , ഒക് േടാ. 2019.- 165 ഏ. ; 21 െസമീ.

നി;പണ

മലശീ&ഷകം : Caim : romance.

.

മഹാഭാരതം

ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Cain.

മഹാഭാരതം / സഗതIമാരി പനരാഖ?ാനം

ISBN 978-93-89445-67-1 : ;. 175.00



O124,3N22

െചയ് തത് ; പി. നാരായണIറJ് സംേശാധനം
െചയ് തത് ; അനി] നാരായണെd ചിe

891.2-സംസ് }ത സാഹിത?ം

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf. 2021.- 432

891.21-സംസ് }ത കവിത

ഏ. : ചിeം ; 26 െസമീ.
ആദ? പതിJ് : ഏbി. 2012.

കാളിദാസ

ISBN 978-93-5390-925-3 േബാ&ഡ് :

േമഘസേ™ശം / Ù~ാfÙ~ വിവ&~നം

;. 599.00

െചയ് തത് െക. െക. ഗണപതി ന‰തിരിJാട് .-



O15,1A2

േകാ*യം : കറd് , െമയ് 2018.- 47 ഏ. ; 22
സ]മ, ത¶ി], 1974-

െസമീ.

മഹാഭാരതം കവി താവഴിക .- പ¶×& : lീ

ISBN 978-81-240-2090-6 : ;. 40.00



O15,1

കാളിദാസ

ശiരാചാര? യണിേവഴ് സി†ി ഓഫ്
സാ+സ് ´ി†് , െമയ് 2020.- 140 ഏ. ; 21
െസമീ.

- നി;പണ

ന സചി : ഏ. 140.

ഗണപതി ന‰തിരിJാട് , െക. െക., 1923-2012
സംസ് }തകാവ?

.-

ISBN 978-81-946716-0-2 : ;. 250.00

ളം ഭാഷാ>രീകരണവം :



O15,1A2:g

രഘവംശെ~ മ+നി&~ി ഒG പഠനം.-

സനി] പി. ഇളയിടം

േകാ*യം : കറd് , നവ. 2019.- 160 ഏ. ; 22

മഹാഭാരതം : സാംസ് കാരിക ചരിeം.-

െസമീ.

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 973

രഘവംശ~ിെd മല~ിെdയം മ“
മലയാള വിവ&~ന

ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ളെടയം താരതമ?

ന സചി : ഏ. 921-944.

പഠനം.

ISBN 978-93-5390-342-8 േബാ&ഡ് :

ISBN 978-93-5390-096-0 : ;. 199.00

;. 999.00



O15,1:g



O15,1A2:g

സാഹിത?ം

22

891.21-സംസ് }ത കവിത-

ട&O

891.21-സംസ് }ത കവിത- ട&O
സ‹ പ
Ò െക. സധാകര+
രാമയാനം / വിേനാദ് െപGവയെട അവതാരിക.-

രാമപാണിവാദ
ശാരികാസേ™ശം / അ‰ലJഴ
േഗാപIമാറിെd ആമഖപഠനവം വ?ാഖ?ാനവം.േകാ*യം :
c ാ
സ

ന ക&~ാവ് : നാഷന] ബ_്

$%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ. 2020.- 72 ഏ.
; 21 െസമീ.
}ഷ
| രാജ ശ&മയെട പഠനം അവസാന~ി].

[വിതരണം], ആഗ. 2020.- 52 ഏ. ; 21

ISBN 978-93-90429-19-6 : ;. 100.00

െസമീ.



O15,1A1:g

സംസ് }തമലം മലയാളലിപിയി].
891.43-ഹി™ി സാഹിത?ം

ISBN 9780000318626 : ;. 60.00



O15,1

891.433-ഹി™ി കഥാസാഹിത?ം
േജാഷി, Ýദേയശ്

രാമായണം

ബസ് തറിെല ചവJവരക

- നി;പണ

/ വി. ജി.

േഗാപാല}ഷ
| + വിവ. െചയ് തത് .- $%& :

പ*നായക് , േദബദ~

ീ+ ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 320 ഏ. ; 21

രാമ+ / േദശമംഗലം രാമ}ഷ
| + വിവ.

െസമീ.

െചയ് തത് ; േദബദ~ പ*നായക് െd

മലശീ&ഷകം : ലാ] ലകീ&.

ചിe

ISBN 978-93-89671-43-8 : ;. 390.00

.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ.



2019.

O152,3

ISBN 978-93-5282-929-3 : ;. 199.00



O15,1A1:g

േbംച™് , 1880-1936

- നി;പണ
കമറ•ീസ, െക.

രാമായണം Vs മഹാഭാരതം : എെd

സ് eീജീവിത പദbശ
Ò

സരസമായ താരതമ?ം / സി. െക.

: മ+ഷി

േbംച™ിെd േനാവലകളി] / ബാബ

അജിത് Iമാ& ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

കാര~ാെd മഖവര.- േകാഴിേ_ാട് :

െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ.

പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , നവ. 2020.- 119 ഏ.

2020.- 208 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 206

ന സചി : ഏ. 119.

ഉപവിഷയം : 891.21- മഹാഭാരതം.

ISBN 978-81-948571-7-4 : ;. 150.00

നി;പണ



O152,3M80:g

മലശീ&ഷകം : Ramayana versus
ഭ*് , രാധാ, 1933-

mahabharata.

ഹിമാലയ പeി / വി. െക. ബാല}ഷ
| +

ISBN 987-93-5390-951-2 : ;. 230.00



O15,1A1:g

രവീº+, വി. എസ് .

നായ& വിവ. െചയ് തത് .- െകാOി : l• ബക
\ ്
: പ&േണാദയ [വിതരണം], ജf. 2018.- 206
ഏ. ; 21 െസമീ.

െബൗ•ീക ദ&ശനം ഇതിഹാസ~ി].- $%& :

മലശീ&ഷകം : മാനാ ഹിമാലയ് കീ േബ*ി.

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 88 ഏ. ; 21

;. 160.00

െസമീ.



O152,3N33

അfബgം : ഏ. 77-87

891.439-ഉ&
891.439-ഉ&ദ സാഹിത?ം

ന സചി : ഏ. 88.

891.4391-ഉ&ദ കവിത

ISBN 978-93-90429-06-6 : ;. 115.00

സാഹി& ലഥിയാ+വി, 1929-1980



O15,1A1:g

- നി;പണ
സമദ് , െക. പി. എ.

ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.

സാഹി& : അ`ര

രാമായണ~ിലെട.- െകാOി : നവമന

ളെട ആഭിചാരക+ / വി.

മസഫ& അഹ!ദിെd അവതാരിക.-

ബാലവികാസ േകºം, ,ലാ. 2016.- 103 ഏ. :

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ,ലാ. 2020.- 366 ഏ.

ചിeം ; 22 െസമീ.

: ചിeം ; 22 െസമീ.

;. 100.00



O15,1A1:g

ISBN 978-93-90234-27-1 : ;. 425.00



O168,1N29:g

സാഹിത?ം
891.456-ഒഡിയ സാഹിത?ം
891.4563-ഒഡിയ കഥാസാഹിത?ം

23

892.73-അറബിക് കഥാസാഹിത?ം
ഖലീ] ജി˜ാ+, 1883-1931

റായ് , bതിഭാ, 1943bതിഭാ റായിയെട തിരെ±ട~ കഥക /
ആ&സ വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് :
പ&ണ, സപ
¦ . 2018.- 224 ഏ. ; 22 െസമീ.
16 െചറകഥക .
ISBN 978-81-300-2104-1 : ;. 250.00

ആദ?ാfരാഗം / ആ&. രാമ+ നായ&
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .തിGവന>പരം : െസd& േഫാ& െസൗ~്
c ഡീസ് , [20--?].- 112 ഏ. : ചിeം ;
ഇ>?+ സ
21 െസമീ.
ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Broken wings.



O1591,3N43

ISBN 978-93-83763-39-9 : ;. 125.00



891.7-റഷ?+ സാഹിത?ം
891.73-റഷ?+ കഥാസാഹിത?ം

O28,3M83

നാസ് തികനായ ഖലീ] / ആ&. രാമ+ നായ&

െചേ_ാവ് , ആd- പാേവ
Ì ാവിO് , 1860-1904
ഭാര?െയ വി]_ാf‚് / േവµ വി. േദശം
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .- െകാOി :
bണത ബക
\ ് , ജf. 2020.- 60 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
2 േനാവൈല†ക .
ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Wife for sale.
ISBN 978-81-94418-35-1 : ;. 75.00

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .തിGവന>പരം : െസd& േഫാ& െസൗ~്
c ഡീസ് , [20--?].- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇ>?+ സ
ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Khalil the heretic.
ISBN 978-93-83763-40-5 : ;. 100.00



O28,3M83



O142,3M60

894.811-തമിഴ് സാഹിത?ം
894.8111-തമിഴ് കവിത
േചര+ GØമ&തി, 1960-

891.85-േപാളിഷ് സാഹിത?ം
891.853-േപാളിഷ് കഥാസാഹിത?ം

കാ†ി] എഴത] / സIമാര+, അനിതാ ത‰ി
എ•ിവ& േച&•് സമാഹരിOത് ;

േടാകാ&ചക് , ഓ ഗ, 1962അസ ിക ªേമ] ഉഴ മറി_െ* നിെd
കലJക / സേരഷ് എം. ജി. ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് ; }ഷ
| ദാസിെd മഖവര.$%& : ീ+ ബക
¦ . 2020.- 280 ഏ. ;
\ ് , സപ
21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം [േപാളിഷ് ] : Prowadz swoj

സOിദാന™െd അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി.
സി. ബക
\ ് , ജf. 2020.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.
64 കവിതക .
ISBN 978-93-5390-174-5 : ;. 150.00



O31,1N60

894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിത?ം

plug prezez kosci umarlyeh.

െപGമാ

ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Drive your plow over

മGക+, 1966-

എരിെവയി] / എസ് . ജേയഷ് തമിഴി] നി•്

the bones of the dead.

വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

ISBN 978-93-89671-58-2 : ;. 340.00



O145,3N62

,- 2020.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : ഏGെവയി].
ISBN 978-93-5390-518-7 : ;. 200.00

നിലയ് _ാ~ സ»ാര
/ രമാേമേനാ+
വിവ. െചയ് തത് .- $%& : ീ+ ബക
\ ് , ജf.
2020.- 432 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : Bieguni
ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : Flights.
ISBN 978-93-89671-27-8 : ;. 525.00



O31,3N66

മണിയറ / ഇടമ- രാജ+ വിവ. െചയ് തത് .$%& :

ീ+ ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 136 ഏ. ;

22 െസമീ.



O145,3N62

892.7-അറബിക് സാഹിത?ം
892.71-അറബിക് കവിത

16 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-45-2 : ;. 170.00



O31,3N66

ൈവരമ¬, 1953-

ഖലീ] ജി˜ാ+, 1883-1931
ÛേദവÃാ& / ആ&. രാമ+ നായ& ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് ; ഖലീ] ജി˜ാെd
ചിe
.- തിGവന>പരം : െസd& േഫാ&
c ഡീസ് , 2017.- 56 ഏ. :
െസൗ~് ഇ>?+ സ
ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83763-38-2 : ;. 100.00

കളി_ാടിെd ഇതിഹാസം / െക. എസ് .
െവiിടാചലം വിവ. െചയ് തത് .- ന?ഡ]ഹി :
സാഹിത? അ_ാദമി, 2019.- 284 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീ&ഷകം : കല
… ി_ാ*് ഇതികാസം.
ISBN 978-93-89195-52-1 : ;. 225.00



O28,1M83



O31,3N53

സാഹിത?ം

24

894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

894.81209-മലയാള സാഹിത?ം. ചരിeവം
വിമ&ശനപഠന ളം

സര?കാ>+
മ§ം പവം കായം / മിനിbിയ ആ&. വിവ.
െചയ് തത് ; പി. വÐലയെട അവതാരിക.c ാ
േകാ*യം : സാbസ : നാഷന] ബ_് സ
[വിതരണം], ജf. 2019.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-88807-42-5 : ;. 12.00



എഴ¬കാ& എഴതാ~ത് / േജാണി ലേ_ാസ്
അഭിമഖം െചയ് തത് .- $%& : ീ+ ബക
\ ്,
ഫി˜. 2020.- 326 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ,.
bശസ് ത സാഹിത?കാരÃാGമായ§
അഭിമഖം.
ISBN 978-93-89671-24-7 : ;. 400.00

O31,3

894.812-മലയാള സാഹിത?ം
ആdണി, എം. ടി.
െതരെ±ട~ രചനക .- $%& : കറd് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], സപ
¦ . 2020.- 179 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-90075-09-6 : ;. 250.00



O32

}ഷ
| പി§, എ+., 1916-1988



O32:g

കനകലത, പി. െക.
വാ_ിെd െപാGളം െപാളിയം.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ജf. 2021.- 135 ഏ. ; 21
െസമീ.
ൈവേലാJി§ി ന കാരി_് എഴതിയ
ക¬കളെട പക&J് അവസാന~ി].
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-93-90429-82-0 : ;. 170.00



O32:g

- നി;പണ
എ+. }ഷ
| പി§ : വ?•ിയം സാഹിത?കാരfം /
എഴമ†& രാജരാജവ&! സംേശാധനം
െചയ് തത് .- ന?ഡ]ഹി : സാഹിത? അ_ാദമി,
2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87989-28-3 : ;. 120.00



O32N16:g

ല`് മി, വി. എസ് .
സംേവദനം / ബാബ െചറിയാെd അവതാരിക.c ് , ഡിസ. 2019.േകാ*യം : ദി ബ_് ൈഡജസ
125 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 േലഖന
.
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-81-945483-1-7 : ;. 125.00



O32:g

894.81208-മലയാള സാഹിത?ം. സമാഹാര
ബ_ിഷ് : bവാസമലയാള~ിെd കഥകളം
കവിതകളം / സാദിഖ് കാവി] സംേശാധനം
െചയ് തത് ; ദീേപഷ് കരി‰കരയെട
അവതാരിക.- േകാ*യം : കറd് , ഒക് േടാ. 2019.135 ഏ. ; 22 െസമീ.
36 െചറകഥകളം, 70 കവിതകളം.
ISBN 978-93-5390-024-3 : ;. 175.00

ഷീബ എം. Iര?+
എഴ~് സംസ് കാരം നിലപാടക .- പ¶×& :
lീ ശiരാചാര? യണിേവഴ് സി†ി ഓഫ്
സാ+സ് ´ി†് , സപ
¦ . 2019.- 240 എ. ; 21
െസമീ.
20 േലഖന
.
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-81-941640-1-2 : ;. 250.00





O32x

894.8121-മലയാള കവിത

;പകം / ഷാÊ šാ+സിസ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഡിസ. 2019.- 128 ഏ. ; 21
െസമീ.
9 കവിതകളം 13 െചറകഥകളം.
ISBN 978-93-88909-70-9 : ;. 120.00



O32x

സാg?താരകം / കാവാലം അനി] സംേശാധനം

അഖി], പ ശ് േശരി, 1995സ‹ പ
Ò ംെകാെ‚ഴതിയ ഒസ?~് .- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ആഗ. 2020.- 96 ഏ. ; 22
െസമീ.
29 കവിതക .
ISBN 978-81-946820-6-6 : ;. 125.00



O32,1N95

അച?ത് എ. രാജീവ് , 1990’വ]_നേ~ാളം.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, െമയ് 2020.- 72 ഏ. ; 22
െസമീ.
45 കവിതക .
ISBN 978-93-89671-66-7 : ;. 95.00

െചയ് തത് .- െകാOി : IGേ`e bകാശ+,
നവ. 2019.- 119 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലയാള കാവ?സാഹിതി െതരെ±ട~
ഉദയഗീത

O32:g

ളം കഥകളം കവിതകളം.

ISBN 978-81-943788-4-6 : ;. 100.00



O32x



O32,1N90

സാഹിത?ം
894.8121-മലയാള കവിത-

ട&O

25

894.8121-മലയാള കവിത- ട&O

അജയ് നാരായണ+
പരാേബാള / ഇ™േലഖ ബി. വയലാറിെd
അവതാരിക.- $%& : ീ+ ബക
\ ് , മാ&O് 2021.111 ഏ. ; 21 െസമീ.
5 ഭാഗ ളിലായി 32 കവിതക .
ISBN 978-93-90429-48-6 : ;. 140.00



O32,1

അനി]Iമാ&, െക. വി., 1960ഇgനം / വിജയല`് മിയെട അവതാരിക.െകാOി : bണത ബക
\ ് , ആഗ. 2019.- 80 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.
37 കവിതക .
ISBN 978-81-94142-88-1 : ;. 100.00



O32,1N60

ഉണ
| ി}ഷ
| +, എ+. ജി., 1949കടലാസവിദ?.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ജf. 2020.- 147 ഏ. ; 21 െസമീ.
50 കവിതക .
പഠന
അവസാന~ി].
ISBN 978-93-5390-229-2 : ;. 170.00



O32,1N49

ഉണ
| ി}ഷ
| +, I‰ള ാട്
അമരJ>] / പി. എം. ഗിരീഷിെd
അവതാരിക ; രാജെd ചിe
.േകാഴിേ_ാട് : ഇ+ൈസ†് പബ
… ി_, ഡിസ.
2020.- 152 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
69 കവിതക .
ISBN 978-93-90535-51-4 : ;. 189.00



O32,1

അ+വ& അലി, 1966െമഹബബ് എക
\ ് bസ് .- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ജf. 2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
46 കവിതക .
ISBN 978-93-5390-264-3 : ;. 110.00



O32,1N66

അബ് ദ§, േപരാê
െപ-I*ി ഒG ചിeശലഭമാI“ / പി. എം.
ഗിരീഷിെd അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ഡിസ. 2019.- 63 ഏ. ; 21 െസമീ.
25 കവിതക .
ISBN 978-93-5390-164-6 : ;. 80.00

ക¶!, േകാ*പടി
േചാരമറിവകളി] കവിത പാടേ‰ാ / പി.
െക. േഗാപിയെട അവതാരിക.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, െമയ് 2020.- 104 ഏ. ; 21
െസമീ.
68 കവിതക .
ISBN 978-93-89671-34-6 : ;. 130.00



O32,1



O32,1

അയില&, വി. സി., 1941ë † ബാല}ഷ
ആˆസഖിേയാട് / കല
| െd
അവതാരിക.- പാല_ാട് : െസൗപ&ണിക,
2021.- 76 ഏ. ; 21 െസമീ.
27 കവിതക .
;. 55.00



O32,1N41

ആചാര?, മ*ം സി. ആ&., 1966ഞാെന>ിf ദഃഖിª“ / എഴമ†& രാജരാജ
വ&!യെട അവതാരിക.- െകാല
… ം : അ‰ാടി
പബ
… ിേ_ഷ+സ് , മാ&O് 2020.- 70 ഏ. ; 22
െസമീ.
26 കവിതക .
;. 100.00



O32,1N66

െക. ജി. എസ് ., 1948ഓ&!െകാ‚് റ_ാവ• വാതിലക / െക.
നാരായണചºെd അവതാരിക.- െകാOി :
bണത ബക
\ ് , നവ. 2019.- 136 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
33 കവിതക .
ൈബÊ നടരാജfം ദിലീപ് രാÊവമായ§
സംഭാഷണവം വ&ഗീസ് ആdണിയെട
പഠനവം അfബg~ി]
ഉ െJട~ിയി*‚് .
ISBN 978-81-943003-9-7 : ;. 150.00



O32,1N48

തകഴിയം മാ¥ികªതിരയം / െക. എം.
മധസദനെd അവതാരിക.- $%& : ീ+
ബക
\ ് , മാ&O് 2021.- 128 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
28 കവിതക .
8 േലഖകGെട പഠന
അfബg~ി].
ISBN 978-93-90429-56-1 : ;. 160.00



O32,1N48

ഇസെബ]
ആˆസ് പ™ന
/ െക. ജയIമാറിെd
അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ.
2020.- 96 ഏ. ; 18 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 96.
ISBN 978-93-90429-59-2 : ;. 135.00

ഗണപതി ന‰തിരിJാട് , െക. െക., 1923-2012
ചി>ാവിഷ് ടനായ രാമ+ : ഒG ഖ²കാവ?ം.േകാ*യം : കറd് , െമയ് 2018.- 46 ഏ. : ചിeം
; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-240-2091-3 : ;. 40.00



O32,1



O32,1N23

സാഹിത?ം

26

894.8121-മലയാള കവിത-

ട&O

894.8121-മലയാള കവിത- ട&O

ഗണപതി ന‰തിരിJാട് , െക. െക., 1923-2012

േജാസ് , ഞ§ിമാ_]
Ù~ഭംഗം / സി. െജ. േജാ&ജിെd

ìവചരിതം : മണിbവാള ഖ²കാവ?ം / ജി.

അവതാരിക ; ലി+ഡ മരിയ ലാലിെd

ഗംഗാധര+ നായGെട അവതാരിക.- െകാOി :

ചിe

IGേ`e bകാശ+, നവ. 2019.- 48 ഏ. ;

പബ
… ിേഷഴ് സ് , ജf. 2021.- 59 ഏ. : ചിeം ;

21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-943788-0-8 : ;. 40.00

19 കവിതക .



O32,1N23

.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ

ISBN 978-81-948571-2-9 : ;. 80.00



O32,1

െചറശ് േശരി ന‰തിരി

- നി;പണ
ഗാഥാവിചാരം : lതിേഭദ

േടാണി എം. ആdണി
ചില>ി / അG- ഗാgി ാമിെd

/ എം. ആ&.

അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ

രാഘവ വാരിയ& സംേശാധനം െചയ് തത് .-

പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഒക് േടാ. 2020.- 76 ഏ. ; 21

ന?ഡ]ഹി : സാഹിത? അ_ാദമി, 2018.-

െസമീ.

264 ഏ. ; 22 െസമീ.

57 കവിതക .

ISBN 978-93-87989-24-5 : ;. 200.00



O32,1:g

ISBN 978-81-947868-3-2 : ;. 90.00



O32,1

ജയറാം, വാഴ&

താµവ+ ആചാരി, എസ് .

പ െമാഴിJO / ആലേiാട് ലീലാ}ഷ
| െd

മരം പറെ±ാG കഥ.- േകാ*യം : കറd് ,

അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ.

നവ. 2019.- 56 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

2020.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

19 കവിതക .

70 കവിതക .

ISBN 978-93-5390-076-2 : ;. 75.00

ISBN 978-93-90429-37-0 : ;. 135.00



O32,1



O32,1

ദിജീഷ് െക. എസ് . പരം

മഖമറ_ാലം / രാവണ
| ിയെട അവതാരിക.-

മാജിക് മഷ് റം.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

$%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 80

സപ
¦ . 2020.- 104 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

30 കവിതക .

34 കവിതക .

സജീവ് എരവ~ിെd പഠനം

ISBN 978-93-90429-36-3 : ;. 105.00



O32,1

അവസാന~ി].
ISBN 978-81-947466-14 : ;. 130.00



O32,1

േജാസഫ് ആdണി, 1956േചാരമ±് .- െകാOി : bണത ബക
\ ് , ആഗ.

ദീപ, നിര›+, 1980-

2009.- 40 ഏ. ; 21 െസമീ.

തടാകം / ആ&. lീലതാ വ&മയെട

അJO+ തേO~ിെd പഠനം

അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

അവസാന~ി].

ഡിസ. 2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

18 കവിതക .

45 കവിതക .

ISBN 81-88810-92-4 : ;. 30.00

ISBN 978-93-90429-09-7 : ;. 130.00





O32,1N56

േജാസഫ് , എസ് ., 1965-

O32,1N80

പ>ാനം ന‰തിരി

ഓ&ഫ?സ് / പി. വി. രവീºെd അവതാരിക.-

ാനപാന / േഗാപിª*െd വ?ാഖ?ാനവം

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf. 2021.- 116

പഠനവം.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഫി˜.

ഏ. ; 21 െസമീ.

2020.- 86 ഏ. ; 22 െസമീ.

43 കവിതക .

ആദ? പതിJ് : മാ&O് 1989.

ISBN 978-93-5432-272-3 : ;. 140.00

ISBN 978-93-5390-318-3 : ;. 90.00



O32,1N65



O32,1

സാഹിത?ം
894.8121-മലയാള കവിത-

ട&O

894.8121-മലയാള കവിത- ട&O
ബിമ], വടÈ*്
മ•?മാ&ഗം = Middle path.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 88 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 821 - ഇംഗ
… ീഷ് കവിത.
ISBN 978-93-90429-34-9 : ;. 115.00

പ&ണ
| eയീ ജയbകാശ് ശ&!, 1968വിഷJ`ി േത

27

“.- തിGവന>പരം :

ഒGമ പബ
… ിേ_ഷ+സ് , ഡിസ. 2018.- 64 ഏ.
; 22 െസമീ.
26 കവിതക .
ISBN 978-93-84329-55-6 : ;. 80.00





O32,1

O32,1N68

സര?fറ

“ ...- എറണാIളം : സര? ബക
\ ്,

െമയ് 2017.- 108 ഏ. ; 22 െസമീ.
22 കവിതക .
;. 95.00



O32,1N68

േപാ , േതനായ+
േകാണിJാടം.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
,- 2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
45 കവിതക .
ISBN 978-93-89671-81-0 : ;. 125.00



മണിയ+, പി. സി.
മാ‰ഴ_ാലം.- $%& : ലി†ി] ീ+, മാ&O്
2020.- 72 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
I*ിക ª§ 50 കവിതക .
ISBN 978-93-89671-51-3 : ;. 100.00



O32,1

മf വ&ഗീസ്
ഓ&!കളെട കാ†് .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
,- 2020.- 64 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
27 കവിതക .
ISBN 978-93-89671-89-6 : ;. 85.00

O32,1

bഭാ വ&മ, 1959െപാ•ി+െകാലസ് / എം. െക. സാfവിെd
അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഡിസ. 2019.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-225-4 : ;. 150.00



O32,1N59



O32,1

േമരി െകാ*J§ിയി], എ+. എസ് ., 1954അâതവാഹിനി / െചറിയാ+
Iനിയേ>ാട~ിെd അവതാരിക.േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ആഗ.
2020.- 72 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-947414-5-9 : ;. 70.00



O32,1N54

ബാല}ഷ
| പി§, െക. എസ് .
സായംസg?.- െകാOി : അ>ാരാഷ് Ä
പസ് തേകാÐവ സമിതി, നവ. 2018.- 160
ഏ. ; 22 െസമീ.
80 കവിതക .
ISBN 978-81-937872-0-5 : ;. 130.00



O32,1

രേമശ+ നായ&, എസ് ., 1948ശ?ാമെ_ാG പവ് / ടി. പദ„നാഭെd
അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഡിസ. 2020.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.
59 കവിതക .
ISBN 978-93-5432-257-0 : ;. 199.00



O32,1N48

ബാലാന™+, േതªംമട് ബി., 1954ബാലാന™+ േതªംമടിെd കവിതക .തിGവന>പരം : െസൗപ&ണിക, ഒക് േടാ.
2019.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.
43 കവിതക .
ISBN 978-81-923970-2-3 : ;. 200.00



O32,1N54

രാധാ}ഷ
| +, ടി. െക., 1966വയല†് പ_ളെട ഋ കാ>ി.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,ലാ. 2020.- 96 ഏ. ; 22
െസമീ.
46 കവിതക .
ISBN 978-81-946820-3-5 : ;. 125.00



O32,1N66

ബാേല™, 1948നിറനിലാവ് / എ+. െക. േദശ~ിെd
അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, സപ
¦ .
2020.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
മ“ ഭാഗ

ളി]

ഭാഗം 1 : േശ
… ാക}തിക
ഒ†േശ
… ാക

.- ഭാഗം 2 :

.- ഭാഗം 3 : പലവക.

ISBN 978-81-947466-3-8 : ;. 200.00



O32,1N48

രാധാ}ഷ
| +, േമതി], 1944€മിെയയം മരണെ~യം IറിO് / സാറാ
േജാസഫ് , ബാലചº+ ച§ി_ാട് , അനിതാ
ത‰ി എ•ിവGെട ആമഖ
.- േകാഴിേ_ാട് :
പ&ണ, സപ
¦ . 2017.- 136 ഏ. ; 22 െസമീ.
കവിതക 3 ഭാഗ ളിലായി.
ആഷാേമേനാെd പഠനം അവസാന~ി].
ISBN 978-81-300-1921-5 : ;. 140.00



O32,1N44

സാഹിത?ം

28

894.8121-മലയാള കവിത-

ട&O

894.8121-മലയാള കവിത- ട&O
വാമന+, മല
… Jി§ി, 1965-

രാമചº+, ഏഴാേOരി, 1944അ‰ിളിയ!ായി / ഈശ‹ ര+ ന‰തിരിയെട

സാരാ`രം സാധകം.- $%& :

ചിe

ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ. 2019.- 80 ഏ. ; 22

.- 2-ആം പതിJ് .-േകാ*യം :

c ാ
സാbസ : നാഷന] ബ_് സ

െസമീ.

[വിതരണം],

മ•ക

നവ. 2020.- 80 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

.

ISBN 978-93-89671-01-8 : ;. 100.00

(അ`രേ~ാണി.)



O32,1N65

20 കവിതക .
ISBN 978-93-900101-1 : ;. 100.00

േവµേഗാപാ], െകെയസ് ., 1953-



O32,1N44

േവµഗാനം / എം. െക. സാfവിെd
അവതാരിക.- ആലJഴ : ഓJ- േഡാ&

രാമ+, പി., 1972-

മീഡിയ, ഡിസ. 2019.- 94 ഏ. : ചിeം ; 21

പി•ിേലª വീ•• കാ†് / എം. എം.

െസമീ.

േജാസഫിെd അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി.

36 കവിതക .

സി. ബക
\ ് , ജf. 2020.- 182 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-942620-0-8 : ;. 100.00

ISBN 978-93-5390-250-6 : ;. 199.00



O32,1N53



O32,1N72

രാമവ&!, വയലാ&, 1928-1975

ൈവIണ
¼ ദാസ് , 1950അനപത? / െചല
… ! അതിര‰ഴയെട

- നി;പണ

അവതാരിക.- എറണാIളം : േജ?ാതി&ഗമയ

ജയIമാ&, െക.

പബ
… ിേഷഴ് സ് , ,- 2014.- 24 ഏ. ; 20

വയലാ& രാമവ&!.- ന?ഡ]ഹി : സാഹിത?

െസമീ.

അ_ാദമി, 2019.- 92 ഏ. ; 22 െസമീ.

;. 20.00



ന സചി : ഏ. 92.

O32,1N50

ISBN 978-93-89195-61-3 : ;. 50.00



O32,1N28:g

ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

മGക+, പാറശ് േശരി
വയലാറിെd െമൗന വല
„ ീക

ഉണ&¬പാ*ക .- എറണാIളം :
േജ?ാതി&ഗമയ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ജf. 2011.- 40
31 ബാലകവിതക .

ളിലെട / വി.

;. 10.00

എസ് . രാധാ}ഷ
| െd അവതാരിക.- െകാല
… ം:



O32,1N50

യവേമള പബ
… ിേ_ഷ+സ് , നവ. 2016.- 272
ഏ. ; 22 െസമീ.

I*െd പാ*് .- എറണാIളം : േജ?ാതി&ഗമയ
പബ
… ിേഷഴ് സ് : I*ിേകാം െപG‰ാവ&

;. 265.00



O32,1N28:g

േര`് മ അ`രി

[വിതരണം], മാ&O് 2007.- 32 ഏ. : ചിeം. ;
21 െസമീ.
32 ബാലകവിതക .

എതി&ഛായ.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ

;. 20.00

പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഡിസ. 2019.- 88 ഏ. ; 22



O32,1N50

െസമീ.

ത¥Jാ*് .- െകാOി : IGേ`e bകാശ+,

42 കവിതക .

,- 2013.- 40 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-88909-72-3 : ;. 80.00



O32,1

I*ിക ª§ 31 കവിതക .
;. 35.00



റംഷാദ് , എം.

O32,1N50

†‹ dി †‹ dി / പി. സേരഷിെd അവതാരിക.-

പകലായനം.- തിGവന>പരം : ഒGമ

േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് ,

പബ
… ിേ_ഷ+സ് , നവ. 2015.- 104 ഏ. ; 21

,- 2020.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

58 കവിതക .

41 കവിതക .

ISBN 978-81-945827-5-5 : ;. 70.00

ISBN 978-93-84329-16-7 : ;. 100.00



O32,1



O32,1N50

സാഹിത?ം
894.8121-മലയാള കവിത-

ട&O

29

894.8121-മലയാള കവിത- ട&O

ൈവIണ
¼ ദാസ് , 1950-

ശiരനാരായണ+, പി. ഐ., 1945€മിയെട നാവ് .- തിGവന>പരം : bഭാത്

മാനവപരാണം.- കരിമക

: ആ&. വി.

ബ_് െഹൗസ് , മാ&O് 2017.- 79 ഏ. : ചിeം

bിേdഴ് സ് , ഫി˜. 2002.- 41 ഏ. ; 21

; 22 െസമീ.

െസമീ.

I*ിക ª§ 58 പരിസ ിതി കവിതക .

22 കവിതക .

ISBN 81-7705-691-4 : ;. 70.00

;. 30.00



O32,1N45



O32,1N50

സ‹ &ണ
| ¬‰ിക .- എറണാIളം :
വായനJര, ഡിസ. 2019.- 71 ഏ. : ചിeം ;

േലാക മലയാളം.- െകാOി : നവമന
ബാലവികാസ േകºം, ഫി˜. 2019.- 48 ഏ.
; 22 െസമീ.

22 െസമീ.

ബാലസാഹിത?ം

32 ബാലകവിതക .

വ§േ~ാ

;. 70.00

രചിO 'എെd ഭാഷ' എ•

കവിതയെട കഥാbസംഗ;പം.



O32,1N50

;. 60.00



O32,1N45

ശiരനാരായണ+, പി. ഐ., 1945എഴതിെയഴതി ജീവിതം...- െകാOി : നവമന

െസൗേരാ&ജ രാമായണം.- െകാOി : നവമന

ബാലവികാസ േകºം, ഒക് േടാ. 2018.- 151

ബാലവികാസ േകºം, മാ&O് 2015.- 80 ഏ. ;

ഏ. ; 22 െസമീ.

22 െസമീ.

108 കവിതക .

35 കവിതക .

;. 160.00



O32,1N45

എ+. െക. േദശ~ിെd പഠനം
അfബg~ി].
;. 80.00

കിലകില_ം.- െകാOി : നവമന



O32,1N45

ബാലവികാസ േകºം, ഫി˜. 2017.- 96 ഏ.
; 22 െസമീ.

ശരത് ചº വ&മ, വയലാ&, 1960-

222 കടiവിതക .

ചാÂIടെ±ാG സര?+ മാന~് .- േകാ*യം :

;. 100.00



O32,1N45

െസമീ.
മലശീ&ഷകം : 782.421542 - ചലOിe

േഗാവി™െന ഭജിÈ : lീശiരാചാര?Gെട

ഗാന

'ഭജേഗാവി™'~ിf ലളിത മലയാള
ആവിഷ് കാര

ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ. 2019.- 264 ഏ. ; 21

.

ISBN 978-93-5390-050-2 : ;. 290.00

ളം കവിതകളം.- െകാOി :



നവമന ബാലവികാസ േകºം, ഏbി. 2017.-

O32,1N60

47 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ശിവദാസ് , പറേമരി

;. 50.00



O32,1N45

ാന നാരായണം :

മfഷ?െന bതിഷ
¼ ിO കണ
| ാടിക

/ ഇ. പി.

രാജേഗാപാലെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, ആഗ. 2020.- 151 ഏ. ; 21 െസമീ.

ാനJാനയെട

47 കവിതക .

േശ
… ാക-ഗാന ആവിഷ് _ാരം.- െകാOി :

ISBN 978-93-90234-57-8 : ;. 200.00

നവമന ബാലവികാസ േകºം, ഫി˜. 2016.-



24 ഏ. ; 22 െസമീ.

O32,1

;. 20.00



O32,1N45

ശിവbസാദ് ത‰രാ+
ശിേവാദയ ചºിക / കാവാലം അനിലിെd
അവതാരിക.- െകാOി : ലാ] പബ
… ിേഷഴ് സ് :

തളരില
… ഞാ+ : ഗീതാ മാഹാˆ?ം.- െകാOി :

െപലി_+ ബക
\ ് [വിതരണം], ഡിസ. 2018.-

നവമന ബാലവികാസ േകºം, മാ&O് 2019.-

80 ഏ. ; 22 െസമീ.

48 ഏ. ; 21 െസമീ.

42 കവിതക .

16 കവിതക .

ISBN 81-9105-902-9 : ;. 80.00

;. 60.00



O32,1N45



O32,1

സാഹിത?ം

30

894.8121-മലയാള കവിത-

ട&O

894.8121-മലയാള കവിത- ട&O
സതീേദവി, എസ് .

lീIമാര+ ത‰ി, 1940തിരെ±ട~ കവിതക

/ ആലേiാട്

മഴ¬§ിക

/ ആശ ആറിെd ചിe

.-

ലീലാ}ഷ
| + സമാഹരിOത് ; എസ് . രേമശ+

c ി†?*് ,
തിGവന>പരം : ബാലസാഹിത? ഇന് സ

നായGെട അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി.

2017.- 27 ഏ. : വ&ണ ചിeം ; 21 െസമീ.

ബക
\ ് , മാ&O് 2020.- 288 ഏ. ; 21 െസമീ.

20 കവിതക .

128 കവിതക .

;. 65.00

ISBN 978-93-5390-318-3 : ;. 310.00



O32,1



O32,1N40

lീധര+ പി§, പി. എസ് .
മ™ാര

സായ് , പേ~ാ*
നവഗീതം.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ജf.

.- േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, ,ലാ.

2020.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

2018.- 51 ഏ. ; 21 െസമീ.

18 ഗദ?ഗീത

മ‚?ാടി ദാേമാദരെd പഠനം

ഒ. എം. യസഫിെd പഠനം അവസാന~ി].

അവസാന~ി].

ISBN 978-93-89671-36-0 : ;. 105.00

.

4 വരി കവിതക .



O32,1

;. 60.00



O32,1

lതി വി. എസ് . ൈവലï&

സീത സഭാഷ്
അâതപരിയിെല അരയ•ം.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, സപ
¦ . 2020.- 120 ഏ. ; 21

വീട് ഒG ജനാധിപത? രാജ?മല
… .- $%& :

െസമീ.

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 104 ഏ. ;

100 കവിതക .

21 െസമീ.

ISBN 978-81-947466-8-3 : ;. 150.00

71 കവിതക .



O32,1

ISBN 978-93-90429-11-0 : ;. 135.00



O32,1

സIമാ&, അരിªഴ
സ‹ &ണ
| Jനി.- േകാഴിേ_ാട് : മീഡിയ െഹൗസ് ,
െമയ് 2017.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.

സOിദാന™+, െക., 1946ഒG െചറിയ bണയം.- േകാ*യം : ഡി. സി.

225 കവിതക .

ബക
\ ് , ഒക് േടാ. 2020.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-85987-84-7 : ;. 80.00

എം. പി. bതീഷ് നട~ിയ അഭിമഖം



O32,1

ആരംഭ~ിലം പലസ് തീ+ യവകവി

സഗതIമാരി, 1934-2020

അസ് േമാ അസയ് േസ നട~ിയ അഭിമഖം

മരമാമരം / ആˆരാമെd അവതാരിക.-

അവസാന~ിലം ഉ െJട~ിയി*‚് .

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf. 2021.- 68 ഏ.

ISBN 978-93-5390-710-5 : ;. 110.00



O32,1N46

: ചിeം ; 21 െസമീ.
15 കവിതക .

ദഃഖം എ• വീട് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

ISBN 978-93-5432-358-4 േബാ&ഡ് :

ജf. 2020.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

;. 125.00



28 കവിതക .

O32,1N34

അfബgം : ഏ. 91-104.

സധാകര+, ജി.

ISBN 978-93-5390-244-5 : ;. 120.00



O32,3N46

നവയഗപe+ / സി. രാധാ}ഷ
| െd
അവതാരിക ; അâതരാജിെd ചിe

.-

c ാ
േകാ*യം : സാbസ : നാഷന] ബ_് സ

സതീേദവി, എസ് .
നാേവറപാ*് .- േകാഴിേ_ാട് : വിജി], സപ
¦ .

[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2020.- 92 ഏ. : ചിeം ;

2012.- 69 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

28 കവിതക .

5 കവിതക .

;. 50.00

ISBN 978-93-89495-95-9 : ;. 100.00



O32,1



O32,1

സാഹിത?ം
സ˜മണ?+ ന‰തിരിJാട് , ഒളJമണ
| ,

31

894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാര
ട&O

1923-2000

- നി;പണ

-

കാവ?സരഭി / സമാഹരിOത് .- െകാOി :

ശiര+, െക. പി., 1939ഒളJമണ
| .- ന?ഡ]ഹി : സാഹിത? അ_ാദമി,
2019.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89195-71-2 : ;. 50.00

കലാസാഹിത?രംഗം എഴ¬പര, ,- 2018.152 ഏ. ; 22 െസമീ.
101 കവിതകളെട സമാഹാരം.



;. 150.00



O32,1N23:g

സറാബ് , 1955എെd കവിതക / വി. സി. lീജെd
അവതാരിക.- $%& : ീ+ ബക
\ ് , ഒക് േടാ.
2020.- 344 ഏ. ; 21 െസമീ.
223 കവിതക .
ISBN 978-81-946820-4-2 : ;. 420.00

O32,1x

ാനbദ`ിണം / പി. ഐ.
ശiരനാരായണ+ സമാഹരിOത് .- െകാOി :
നവമന ബാലവികാസ േകºം, ജf. 209.- 64
ഏ. ; 22 െസമീ.
;. 70.00





O32,1x

O32,1N55

c ?+, 1961െസബാസ
ഒG ഒO മാeം.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഡിസ. 2020.- 85 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
34 കവിതക
അfബgം : ഏ. 77-85.
ISBN 978-93-5432-263-1 : ;. 100.00

894.8121009-മലയാള കവിത. ചരിeവം
വിമ&ശനപഠന

ളം

ചºേശഖര+, എം. ആ&., 1929മഹാകവിസപ
¦ കം.- $%& :

ീ+ ബക
\ ് , ,-

2020.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-67-4 : ;. 180.00





O32,1:g

O32,1N61

894.8122-മലയാള നാടകം

സ് മിത, പ»വടി, 1975െബൗ•.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ജf.
2020.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
48 കവിതക .
ISBN 978-93-89671-35-3 : ;. 85.00

േകശവേദവ് , 1904-1983

- നി;പണ
സ് മിതാ ഡാനിേയ], എസ് . എ].
േകശവേദവിെd രാഷ് Äീയ നാടക



O32,1N75

c ീഫ+, ഓണിേശരി]
സ
മനസ െപ¶േ‰ാ / േജാ&ജ് ഓണÈറിെd
അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഒക് േടാ. 2020.- 75 ഏ. : ചിeം
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-948571-5-0 : ;. 80.00

ആഖ?ാന~ിെd പ ഇട

:

.-

തിGവന>പരം : െറയ‹ + പബ
… ിേ_ഷ+സ് ,
2019.- 59 ഏ. ; 21 െസമീ.
അfബg

: ഏ. 48-59.

ന സചി : ഏ. 45-47.
ISBN 978-93-85557-08-8 : ;. 80.00



O32,2N04:g



O32,1

നാരായണ പണി_&, കാവാലം, 1928-2016
അവനവ+കട‰.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

ഹി]ഡ ഷീല
ചിറക് േതട• പ`ി.- െകാല
… ം : സ ിതി
പബ
… ിേ_ഷ+സ് , സപ
¦ . 2019.- 74 ഏ. :
ചിeം ; 22 െസമി.
115 കവിതക .

സപ
¦ . 2020.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ¶Jപണി_&, െക. എസ് .
നാരായണപി§, കട!നി* രാമ}ഷ
| +, ഭരത്
േഗാപി, െനടമടി േവµ, എസ് . നടരാജ+, ഇ.



O32,1

894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാര

സി. േതാമസ് , ആ&. പˆനാഭ+, കാവാലം
നാരായണ പണി_&

ട

ിയവGെട

സംഭാഷണം ആരംഭ~ി].

ക¶ാല : ക?ാ‰സ് കവിതക / സജി
കരിേ ാലയം ബിf സചിേവാ~മപരവം
േച&•് സമാഹരിOത് .- േകാഴിേ_ാട് :
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , േമയ് 2020.- 240
ഏ. ; 21 െസമീ.
117 കവിതക .
ISBN 978-93-88909-96-9 : ;. 280.00

ISBN 978-93-5390-714-3 : ;. 80.00



O32,2N28

രവി, ൈത_ാട്
കല
… ടിേ_ാട+ കരിനീലി.- $%& : ഐവറി
ബക
\ ് , ഡിസ. 2020.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-950129-1-6 : ;. 100.00



O32,1x



O32,2

സാഹിത?ം

32

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O

അംബികാസത+, മാ

അജിേജഷ് , പOാ*്

ാട് , 1962-

ചി•മ‚ി.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ആഗ.

അതിരഴിസeം.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി,

2020.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.

,ലാ. 2020.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.

10 െചറകഥക .

ISBN 978-81-946152-9-3 : ;. 220.00

ISBN 978-93-90234-70-7 : ;. 160.00



O32,3



O32,3N62

േവ*േOേകാ+ എ• െത¶ം.- 3-ആം പതിJ് -

ഏഴാം പതിJിെd ആദ?bതി.- േകാ*യം : ഡി.
സി. ബക
\ ് , െമയ് 2020.- 303 ഏ. ; 22 െസമീ.

െകാOി : bണത ബക
\ ് , ജf. 2020.- 111 ഏ.

ISBN 978-93-5390-468-5 : ;. 320.00

; 21 െസമീ.



O32,3

ആദ? പതിJ് : േമയ് 2007.
8 െത¶ം കഥക .

അജീഷ് , ടി.

അfബgം : ഏ. 100-111.

ആടകണ
| + േഗാപി.- $%& :

ISBN 978-81-94418-33-7 : ;. 125.00

2020.- 168 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3N62

ീ+ ബക
\ ് , ജf.

ISBN 978-93-89671-18-6 : ;. 205.00



O32,3

അക് ബ& ക_*ി], 1954കഥക .- േകാ*യം : സാbസ : നാഷന]
c ാ
ബ_് സ

അട~ില, സി. വി. െക., 1957-

[വിതരണം], ജf. 2020.- 152 ഏ.

പാഴിª•് പരാÙ~ം.- േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ,

; 21 െസമീ.

സപ
¦ . 2018.- 244 ഏ ; 22 െസമീ.

21 െചറകഥക .

ISBN 978-81-300-2095-2 : ;. 270.00

ISBN 978-93-88597-82-1 : ;. 170.00



O32,3N57



O32,3N54

c &, 1942അന>+ മാസ

അഖി], െക., 1995-

കാ*ിെല േപാരാ*ം / ശിവെd ചിe

നീലOടയ+.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

.-

െകാOി : അ>ാരാഷ് Ä പസ് തേകാÐവ

,- 2020.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.

സമിതി, മാ&O് 2019.- 64 ഏ. : വ&ണ ചിeം

8 െചറകഥക .

; 24 െസമീ.

ISBN 978-93-89671-86-5 : ;. 135.00



O32,3N95

ബാലസാഹിത?ം.
ISBN 978-81-937872-3-6 : ;. 150.00



അജയേഘാഷ്

O32,3N42

വ;, ദഃസ‹ പ
Ò ം കാണാം.- എറണാIളം : സി.

അനി]Iമാ&, ടി. െക.

ഐ. സി. സി. ബ_് െഹൗസ് , മാ&O് 2018.-

ഞാ+ വാഗ് ഭടനാന™+ / െക. എം. ഭരതെd

186 ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , േമയ്

ISBN 978-93-5093-039-7 : ;. 190.00



O32,3

2020.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-405-0 : ;. 100.00

അജയ+, 1947ൈദവ



O32,3

മലയിറ

േ‰ാ .- $%& :

അf ബാബ

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഡിസ. 2020.- 144 ഏ. ; 21
െസമീ.

ഇനിെയാG ജÃം Žടി.- $%& : മംഗേളാദയം,

ISBN 978-93-90429-49-3 : ;. 180.00

ഡിസ. 2020.- 400 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N47

ISBN 978-93-89671-59-9 : ;. 475.00



O32,3

അജി കമാ]
മഴെനാ‰ര

അæപ് ശശിIമാ&

.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

ജf. 2021.- 176 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഒ+പതാംവീട് .- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ആഗ.

42 െചറകഥക .

2020.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-25-1 : ;. 215.00

ISBN 978-93-90234-78-3 : ;. 170.00



O32,3



O32,3

സാഹിത?ം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

33

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O

അ+വ& അബ് ദ§
ൈbം വി†് നസ് .- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി,
,ലാ. 2020.- 191 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-42-4 : ;. 230.00

ആനി, കടവ&, 1967െപസഹ.- െകാല
… ം : സ ിതി പബ
… ിേ_ഷ+സ് ,
ഒക് േടാ. 2019.- 90 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3

13 െചറകഥക .
;. 80.00



അഭിേഷക് , പരവ&
#െപ+ഡിംഗ് / കാര?വ*ം lീകണ
¼ +
നായGെട അവതാരിക.- $%& : കറd് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], സപ
¦ . 2020.- 70 ഏ. ;
22 െസമീ.
10 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90075-10-2 : ;. 80.00

O32,3N67

ആനിയ! േജാസഫ് , 1951ഈ

G~ി] ഞാ+ തനിെയ.- 2-ആം

പതിJ് -േകാ*യം : അ`രസ് eീ, ഡിസ. 2018.158 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ? പതിJ് : േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,



O32,3

അG- ആ&ഷ, 1982ദാമിയെd അതിഥിക .- $ശ
ñ & : ീ+ ബക
\ ്,
ജf. 2020.- 360 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-16-2 : ;. 435.00

ആഗ. 1985.
ISBN 81-938661-2-2 : ;. 150.00



O32,3N51

ആ&O, എ. െജ.
േകാഡ് ന‰& 11 / േജാ&ജ് ഓണÈറിെd



O32,3N82

അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, സപ
¦ .
2020.- 88 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

അG-, എ. െക., 1991ആ കണ
Ó ക .- $%& : ീ+ ബക
\ ് , മാ&O്
2021.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90429-72-1 : ;. 125.00

21 െചറകഥക .
ISBN 978-81-947466-4-5 : ;. 115.00



O32,3



O32,3N91

ഇ™േഗാപ+, ജി. ആ&., 1974കഥക

അേശാക+, ചGവി], 1957പളിെനല
… ി സ് േ†ഷ+.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ജf. 2020.- 190 ഏ. ; 21 െസമീ.
14 െചറകഥക .
അfബg
: ഏ. 175-190.
ISBN 978-93-5390-227-8 : ;. 210.00

/ ബി. മരളിയെട അവതാരിക.-

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 544
ഏ. ; 22 െസമീ.
40 െചറകഥക .
മിനി bസാദിെd പഠനം അവസാന~ി].
ISBN 978-93-5390-597-2 : ;. 550.00





O32,3N57

അഷ് ടമ&~ി, 1952കഥേപാെല.- േകാ*യം : സാbസ :
c ാ [വിതരണം], ആഗ.
നാഷന] ബ_് സ
2020.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89495-82-9 : ;. 70.00

O32,3N74

ഡി†ക് ടീവ് bഭാകര+.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ഒക് േടാ. 2020.- 382 ഏ. ; 21 െസമീ.
3 േനാവൈല†ക .
ISBN 978-93-5390-921-5 : ;. 399.00



O32,3N74



O32,3N52

േപJ& േറാ_†് / െക. ആ&. രാജിയെട
ചിe

അ³ദ് I*ി, കാടാ‰ഴ
മണേലാ&!ക .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ഫി˜. 2020.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-41-4 : ;. 180.00

.- േകാ*യം : മാ‰ഴം, ഫി˜. 2021.-

190 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
19 െചറകഥക .
ISBN 978-93-5432-078-1 : ;. 250.00





O32,3N74

O32,3

വിലായ~് ബ•.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി,

ആദ&ശ് , എസ് ., 1982ഡാ&ക് െന†് : ദി ഡിജി†] അ‚&േവ ഡ് .േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf. 2021.- 343
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5432-185-6 : ;. 370.00

സപ
¦ . 2020.- 127 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
സജി വി. എസിെdയം സേരഷ് മാധവിെdയം
പഠനം അവസാന~ി].
ISBN 978-93-90234-96-7 : ;. 180.00



O32,3N82



O32,3N74

സാഹിത?ം
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ഉറബ് , 1915-1975

- നി;പണ

ഉണ
| ി, ആ&., 1971-

േമാഹന}ഷ
| +, സി.

െപണ
Ó ം െചറ_fം.- േകാ*യം : ഡി. സി.

ഉറബം എം. ടി. യം : കാല~ിെd കര,

ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 101 ഏ. ; 21 െസമീ.

േദശ~ിെd കര.- േകാ*യം : സാbസ :
c ാ [വിതരണം], മാ&O്
നാഷന] ബ_് സ

11 െചറകഥക .
േജ?ാതിേമാ

പി.

ന ക&~ാവമായി

2020.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

നട~ിയ അഭിമഖം അfബg~ി].

ന സചി : ഏ. 131-136

ISBN 978-93-5390-407-4 : ;. 120.00

ഉപവിഷയം : 894.8123[21].



O32,3N71

ISBN 978-93-89495-61 : ;. 170.00



O32,3N15:g

ഉണ
| ി, ആ&., 1971ഉറബ് , 1915-1979

- നി;പണ

ഐരാവതം.- േകാ*യം : മാ‰ഴം, നവ. 2020.-

ലിപി+ െപൗെലാസ് , 1995കഥാപരിസര

126 ഏ. ; 21 െസമീ.

: ഉണ
| ി ആറിെd കഥകെള

(കഥാമാലിക.)

IറിO§ പഠനം.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

10 െചറകഥക .

ഡിസ. 2020.- 88 ഏ.

ISBN 978-93-5390-965-9 : ;. 150.00

ന സചി : ഏ. 87-88.



O32,3N15

ISBN 978-93-90429-14-1 : ;. 115.00



O32,3N71:g

ഉഷ, ജി.
എെ• മറേ•ാ, സീതെയ?.- എറണാIളം :
സി. ഐ. സി. സി. ബ_് െഹൗസ് , ജf. 2019.-

ഉണ
| ി}ഷ
| +, കല&

140 ഏ. ; 22 െസമീ.

സത?േമവ ജയേത.- േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ,

ISBN 978-93-5093-054-0 : ;. 140.00

ഡിസ. 2019.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

I*ിക ª േവ‚ി ഗാgിജിെയªറിO§
ഉസ് മാ+, െക.

കഥക .

േന&OേOാറ് .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

ISBN 978-81-300-2261-1 : ;. 85.00



O32,3

,ലാ. 2020.- 72 ഏ. ; 22 െസമീ.
20 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-96-4 : ;. 100.00

ഉണ
| ി}ഷ
| +, െചറ G~ി



O32,3

കണ
| ാടിവീട് .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

എഡിസ+, ധfവOപരം, 1952-

8 െചറകഥക .

$Jാദം / എ. എസ് . bതീഷിെd അവതാരിക.-

ISBN 978-93-89671-83-4 : ;. 125.00

തിGവന>പരം : െമലി+ഡ ബക
\ ് , ഫി˜.



O32,3

2017.- 146 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-83885-77-0 : ;. 135.00

ഉമാേദവി
അവ



O32,3N52

/ മരളീധര+ വലിയവീ*ിലിെd

കണ
| + േമേനാ+

അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : ലിപി

പ*ം പറJിª• I*ിക .- $%& :

പബ് ളിേ_ഷ+സ് , െമയ് 2018.- 88 ഏ. ; 22

മംഗേളാദയം, ഡിസ. 2019.- 280 ഏ. ; 22

െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-8802-156-7 : ;. 90.00

5 േനാവൈല†ക .



O32,3

ISBN 978-93-89671-05-6 : ;. 340.00



O32,3

ഉേമഷ് , പി., 1958മതനി™ക+.- $%& :

സ‰&ണകഥക .- $%& : മംഗേളാദയം,

ീ+ ബക
\ ് , ഫി˜.

ഡിസ. 2019.- 496 ഏ. ; 22 െസമീ.

2021.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

63 െചറകഥകളം 2 അവതാരികകളം.

ISBN 978-93-90429-68-4 : ;. 105.00

ISBN 978-93-89671-19-3 : ;. 600.00



O32,3N58



O32,3
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കിര-Iമാ&, െക. െക.
നവംബ& 8.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ഡിസ. 2020.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90429-58-5 : ;. 160.00



O32,3

Iമാര+, യ. െക., 1950ക‚ക‚ിരിെ_.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി,
ആഗ. 2020.- 327 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-68-4 : ;. 375.00

ഗീതാ›ലി, എം.
ഉ~രം മത] േചാദ?ം വെര / െക.
സതീഷിെd ചിe
.- േകാഴിേ_ാട് :
മി•ാമി•ി, സപ
¦ . 2020.- 62 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
14 ബാലകഥക .
ISBN 978-93-90234-80-6 : ;. 100.00



O32,3



O32,3N50

ബ
… ാബ
… ാ.- $%& : ീ+ ബക
\ ് , ഡിസ. 2019.112 ഏ. ; 22 െസമീ.
4 െചറകഥക .
ISBN 978-93-8967106-3 : ;. 140.00



O32,3N50

}ഷ
| + പി. െകാ•േ»രി, 1952േകാമര
.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ.
2019.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
11 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-02-5 : ;. 85.00



O32,3N52

േഗാപാല}ഷ
| +, േതാ*J§ി
ഏകാകിയെട െമൗനം / െക. ജയIമാറിെd
അവതാരിക.- േകാ*യം : ന ക&~ാവ് :
c ാ [വിതരണം].- 143 ഏ.
നാഷന] ബ_് സ
; 21 െസമീ.
;. 180.00



O32,3

േ സി
ര‚ ചരിeകാരÃാGം ഒG യവതിയം.േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,- 2020.- 94
ഏ. ; 22 െസമീ.
15 െചറകഥക .
ISBN 978-93-5390-371-8 : ;. 110.00



O32,3

േകശവേദവ് , പി., 1905-1983
അനിയ+.- േകാ*യം : മാ‰ഴം, ആഗ. 2020.152 ഏ. ; 21 െസമീ.
(കഥാമാലിക.)
9 െചറകഥക .
ISBN 978-93-5390-695-5 : ;. 170.00

ചºമതി
c ് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
വാ‚&ലസ
\ ് , ജf.
2020.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.
15 െചറകഥക .
ISBN 978-93-5390-240-7 : ;. 150.00



O32,3N05

ഗംഗാധര+, എം. െക.
െറയി]Jാള
.- േകാ*യം : സാbസ :
c ാ [വിതരണം], ,ലാ.
നാഷന] ബ_് സ
2019.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-88807-98-2 : ;. 180.00



O32,3



O32,3

ചºേശഖര+, പി.
െവറെത ഇരിª• േനര~് .- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 96 ഏ. ; 21
െസമീ.
15 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90429-20-2 : ;. 125.00



O32,3

ഗേണഷ് , സി.
ഉറ‰േദശീയത.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഒക് േടാ. 2020.- 95 ഏ. ; 21
െസമീ.
8 െചറകഥക .
എം. ആ&. മേഹഷിെd പഠനം
ആരംബ~ി].
ISBN 978-81-947868-5-6 : ;. 110.00

ജഗതി, പി.
ചÂവിെd ചി>യം അതിജീവനവം : പിെ•
അഭികാമ?മായ മേനാഭാവവം.- േകാഴിേ_ാട് :
പ&ണ, ഡിസ. 2019.- 156 ഏ. ; 21 െസമീ.
I*ിക ª§ സയ+സ് േനാവ].
ISBN 978-81-300-2237-6 : ;. 170.00



O32,3



O32,3

ഗിരിജ േസ നാഥ്
തീ&¹ം.- $%& : മംഗേളാദയം, മാ&O് 2020.304 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-28-5 : ;. 370.00



O32,3

ജയlീ, മനയി]
മായാസീത / ചിe എ]. ആറിെd അവതാരിക.േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് ,
ഡിസ. 2020.- 198 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-948571-1-2 : ;. 240.00



O32,3

സാഹിത?ം
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c ിസ് ജി+, പേ~ഴ~്
ജസ
മJ റാ~] െപ-I*ി / എം.
ലീലാവതിയെട അവതാരിക.- െകാOി :
bണത ബക
\ ് , ആഗ. 2019.- 76 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 9788194300342 : ;. 100.00

േജ?ാതിരാജ് , വി. ബി.
Éാ>+J_ളിെല ചകJ് .- $%& :

ീ+ ബക
\ ്,

ഫി˜. 2020.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-38-4 : ;. 115.00



O32,3



O32,3

ത‰ി ആdണി
മര_ിഴവ+ / പി. bകാശിെd അവതാരിക.-

േജാ-, അയ് മനം, 1953ക‚]_ടവ് bണയകാലം.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, മാ&O് 2020.- 135 ഏ. ; 22 െസമീ.
16 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89869-89-7 : ;. 170.00

$%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഡിസ. 2020.- 128
ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
14 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90429-17-2 : ;. 165.00



O32,3



O32,3N53

താഹ, മാടായി

േജാ-സ് , വി. പി.
ഉJ’µക / ഇ. ഡി. േഡവിസിെd
അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , േമയ് 2020.- 118 ഏ. ; 21
െസമീ.
11 െചറകഥക .
ISBN 978-81-945827-0-0 : ;. 120.00

കാരി : ഒG ദളിത് ൈദവ~ിെd ജീവിതേരഖ.േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഫി˜. 2020.- 87
ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
3 േനാെവൈല†ക .
അfബgം : (െത¶ം പഠന

) : ഏ. 59-87.

ISBN 978-93-89869-86-6 : ;. 120.00





O32,3

O32,3

ളസി, െകാല
… ം

േജാ&ജ് , അരീപ
… ാ_], 1963ഞാ+ െവേറാനി_ / ആdണി മനിയറയെട
അവതാരിക ; േജാസഫ് ഉJേതാടിെd
ചിe
.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഡിസ. 2020.- 104 ഏ. : ചിeം
; 21 െസമീ.
17 െചറകഥക .
ISBN 978-81-948571-8-1 : ;. 110.00

ജാfപരാണം / േമാഹ+ലാലിെd അവതാരിക.$%& :

ീ+ ബക
\ ് , ഡിസ. 2020.- 232 ഏ. ;

21 െസമീ.
ISBN 978-93-90429-21-9 : ;. 285.00



O32,3

ദിജി, ചാലJറം



O32,3N63

ഇഷ് ടJഴ.- േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, നവ. 2019.48 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

േജാസഫ് , ഇ. എ., 1958േന&േരഖ / എസ് . െക. വസ>െd
അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ഡിസ. 2020.- 368 എ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90429-01-1 : ;. 445.00

ബാലസാഹിത?ം.
ISBN 978-81-300-2264-2 : ;. 55.00



O32,3

ദിേനഷ് കല?ാണി, 1974-



O32,3N58

ഉÃാദ~ിെd പസ് തകം.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,ലാ. 2020.- 72 ഏ. ; 22

േജാസ് ആdണി, മാതാലയം, 1972സ് പ™ന
.- െകാല
… ം : സ ിതി
പബ
… ിേ_ഷ+സ് , ആഗ. 2020.- 74 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.
13 െചറകഥക .
;. 80.00

െസമീ.
ISBN 978-93-89671-93-3 : ;. 100.00



O32,3N74

േദവദാസ് , വി. എം., 1981-



O32,3N72

ഏറ് / േബാണി േതാമസിെd ചിe

.-

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , മാ&O് 2021.- 175
ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

േജാസ് , പാഴ_ാര+, 1968ബ•+ ചിരിª•ില
… .- േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ,
സപ
¦ . 2018.- 204 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-300-2093-8 : ;. 225.00

പി. എ+. േഗാപീ}ഷ
| െd പഠനം
അവസാന~ി].
ISBN 978-93-5432-289-1 : ;. 199.00



O32,3N68



O32,3N81

സാഹിത?ം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

37

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O
നായ&, പി. ബി. െക., 1927-2011

േദവി മരളീധര+
I±ാOവിെd Iറ‰ക .- എറണാIളം :

പഴേയാര_നവക

ഐനസ് ബക
\ ് , ഡിസ. 2019.- 28 ഏ. : വ&ണ
ചിeം ; 21 െസമീ.

/ വി. എസ് . ശ&!യെട

അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ.
2019.- 184 ഏ. ; 22 െസമീ.

ബാലേനാവ].

ISBN 978-93-89671-13-1 : ;. 225.00

;. 50.00



O32,3N27



O32,3

നാസ&, പഴയകളം

ന>നാ&, 1926-1974

െവളിപാട് / ബാബ െചറിയാെd അവതാരിക.-

സവാരി.- േകാ*യം : മാ‰ഴം, ഒക് േടാ. 2020.-

c ് , ആഗ. 2020.േകാ*യം : ദി ബ_് ൈഡജസ

126 ഏ. ; 21 െസമീ.

248 ഏ. ; 21 െസമീ.

I*ിക ª§ 9 കഥക .

ISBN 978-81-945483-2-4 : ;. 200.00

ISBN 978-93-9350-957-4 : ;. 150.00





O32,3

O32,3N26

നിഖിേലഷ് േമേനാ+

ന™Iമാ&, ആ&.
പടിേയ†ം / പി. േവµവിെd അവതാരിക.-

അേഗാചരം / രജത് ആ&. െd അവതാരിക.-

2-ആം പതിJ് .-േകാ*യം : സാbസ :
c ാ [വിതരണം], നവ.
നാഷന] ബ_് സ

$%& :
21 െസമീ.

2020.- 206 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-08-0 : ;. 150.00

ീ+ ബക
\ ് , മാ&O് 2021.- 120 ഏ. ;

ISBN 978-93-90010-00-4 : ;. 230.00



O32,3



O32,3

നേരº+, എ., 1965«Gവായരിെല സg?ക

bഥമòഷ് ട?ാ.- $%& :

ീ+ ബക
\ ് , മാ&O്

2020.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.

/ ആലേiാട്

ISBN 978-93-89671-39-1 : ;. 160.00

ലീലാ}ഷ
| െd അവതാരിക.- $%& :



O32,3

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 256 ഏ. ;
21 െസമീ.

നിഖി] രാജ് , െക., 1980-

10 െചറകഥക .

കറ~് െവള~ «]േമാഹ&പവക .- $%& :

ISBN 978-81-946820-5-9 : ;. 315.00

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 64 ഏ. ; 21



O32,3N65

െസമീ.
ISBN 978-93-90429-07-3 : ;. 100.00

നാഗJ+ നായ& എസ് .



O32,3N80

െതേ_ാ*§ വ‚ി : പ*ിവO കഥക .തിGവന>പരം :

ന ക&~ാവ് , [20--?].-

നിര›ന, മേനാേമാഹ+

64 ഏ. ; 21 െസമീ.

Žെട പറ_ാ~വ&.- $%& :

16 െചറകഥക .

ീ+ ബക
\ ്,

ഡിസ. 2020.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

;. 80.00



ISBN 978-93-90429-61-5 : ;. 170.00

O32,3

െശേ_റാ& : നീ‚ ഒG കഥ.തിGവന>പരം :



O32,3

നീത സഭാഷ്

ന ക&~ാവ് , [20--?].-

സാലഭ›ിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

63 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

;. 90.00



O32,3

ISBN 978-93-90429-12-7 : ;. 125.00



O32,3

നായ&, പി. ബി. െക., 1927-2011
ആടി_ാ†ിെല ആˆെനാ‰ര

നീലകണ
¼ പി§, കാ;&, 1898-1975

.- $%& :

ഉ Jാെd കിണ&.- േകാ*യം : മാ‰ഴം, നവ.

ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ. 2019.- 160 ഏ. ; 22
െസമീ.

2020.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-ആം പതിJ് : 1998.

9 െചറകഥക .

ISBN 978-93-89671-11-7 : ;. 195.00

ISBN 978-93-5390-959-8 : ;. 150.00



O32,3N27



O32,3M98

സാഹിത?ം

38

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O

നീലകണ
¼ +, കGമം എം.
പ നാ‰ക .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
,- 2020.- 152 ഏ. ; 22 െസമീ.
29 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-85-8 : ;. 190.00

പഴമീfകെള െകാല
… • വിധം / െബന?ാമിfം
Ž*Gം എഴതിയത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
,ലാ. 2020.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
13 എഴ¬കാ& േച&െ•ഴതിയ



O32,3

I†ാേന‹ ഷണ േനാവ].
ISBN 978-93-5390-548-4 : ;. 130.00



O32,3

പടി±ാറJറം െക. െക.
അേ! സംഗീതേമ.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , ,ലാ. 2020.- 112 ഏ. ; 21
െസമീ.
ബാലേനാവ].
ISBN 978-93-88909-80-8 : ;. 110.00

പഷ
ë രാജ+, എ+. പി., 1974ജീവെd അടയാള

.- തിGവന>പരം :

ചി>, ഒക് േടാ. 2019.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89410-35-8 : ;. 90.00



O32,3N74



O32,3

െപാെ†_ാ*് , എസ് . െക., 1913-1982

പദ„നാഭ+, ടി., 1931എെd മ•ാമെ~ േനാവ].- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, ഡിസ. 2019.- 111 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
അfബgം : ഏ. 105-111.
ISBN 978-81-8268-088-3 േബാ&ഡ് :
;. 250.00

വിഘ് േനശ‹ ര+.- േകാ*യം : മാ‰ഴം, നവ.
2020.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറകഥക .
ISBN 978-93-5390-060-1 : ;. 150.00



O32,3N13



O32,3N31

േപാ , ആ¬i]
തരി•€മിയിെല പ_ .- െകാOി : bണത
ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.

നളിനകാ>ിയം മ† കഥകളം.- േകാ*യം : ഡി.
സി. ബക
\ ് , ജf. 2020.- 384 ഏ. ; 21 െസമീ.
നളിനകാ>ി, കഥാ}~് -സാ`ി,
മഖ+സി ിെd മരണം, പഴകട•്
മര ളെട ഇടയിേല_് എ•ീ
കഥാസമാഹാര
ഉ െJട~ിയി*‚് .
ISBN 978-93-5390-196-7 : ;. 399.00

ISBN 978-81-94418-36-8 : ;. 200.00



O32,3

bകാശ+, പി. പി.
ൈദവം എ• ദര>നായക+ / ബാലചº+
ച§ി_ാടിെd അവതാരിക; േസാമ+



O32,3N31

bകാശം പര¬• ഒG െപ-I*ിയം മ†
കഥകളം.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf.
2020.- 343 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-194-3 : ;. 360.00

കടലരിെd ചിe

.- േകാ*യം : ഡി. സി.

ബക
\ ് , ജf. 2021.- 165 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-5432-341-6 : ;. 180.00



O32,3



O32,3N31

bദീപ് , വി. എ+.
ഇGകാലിയെട അേന‹ ഷണം / ജി. ആ&.

മ±നിറമ§ േറാസാJവ് .- േകാ*യം :
മാ‰ഴം, ,- 2020.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറകഥക .
ISBN 978-93-5390-334-3 : ;. 140.00

ഇ™േഗാപെd അവതാരിക.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 112 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.



O32,3N31

പാറ_ടവ് , പി. െക., 1952െപGവിര]_ഥക / അബബ_& കാJാട്
ഇംഗ
… ീഷിേല_് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, സപ
¦ . 2020.- 63 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
മലയാള~ില§ ഒ†വരി_ഥകളം അവയെട
ഇംഗ
… ീഷ് വിവ&~നവം ഉ െJട~ിയി*‚് .
ISBN 978-93-90234-86-8 : ;. 100.00



O32,3N52

12 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90429-29-5 : ;. 140.00



O32,3

bേമാദ് രാമ+, 1969കഥ.- േകാ*യം : സാbസ : നാഷന] ബ_്
c ാ
സ

[വിതരണം], ആഗ. 2020.- 110 ഏ. ; 21

െസമീ.
10 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89495-90-4 : ;. 130.00



O32,3N69

സാഹിത?ം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ംbേമാദ് രാമ+, 1969-

ട&O

39

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O
െബന?ാമി+, 1971നിശബ് ദ സ»ാര

ബാ˜ി മസ് ജിദി] പ`ിക അണയ“.േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ. 2019.- 112
ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറകഥക .
ഇ. പി. രാജേഗാപാലെd പഠനം
അവസാന~ി].
ISBN 978-93-5390-094-6 : ;. 125.00

.- േകാ*യം : ഡി. സി.

ബക
¦ . 2020.- 296 ഏ. ; 21 െസമീ.
\ ് , സപ
ISBN 978-93-5390-668-9 : ;. 330.00



O32,3N71

േബബി, െക. െജ., 1954«ഡ് ൈബ മലബാ&.- േകാ*യം : ഡി. സി.



O32,3N69

bവീ- ചº+
ഛായാമരണം.- 2-ആം പതിJ് -േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, സപ
¦ . 2020.- 231 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ? പതിJ് : ,ലാ. 2020.
ISBN 978-93-90234-95-0 : ;. 270.00

ബക
\ ് , നവ. 2019.- 221 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-074-8 : ;. 240.00



O32,3N54

മാേവലിമdം / സOിദാന™െd അവതാരിക.േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 223



O32,3

šാ+സിസ് , െനാേറാണ, 1972കാ സeം.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഡിസ.
2019.- 148 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറകഥക .
െജ. Êബി†ിെd പഠനം അfബg~ി].
ISBN 978-93-5390-205-6 : ;. 160.00

ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ? പതിJ് : 1991.
അfബgം : ഏ. 215-223.
ISBN 978-93-5390-550-7 : ;. 250.00



O32,3N54

ൈബÊ, െക. ജി., 1959-



O32,3N72

€മിയിെല കാല+ / എസ് . രേമശെd
അവതാരിക.- െകാOി : bണത ബക
\ ് , ആഗ.
2019.- 101 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബാല}ഷ
| +, അ‰ാടി, 1937കരിമഷിേ_ാല
.- േകാ*യം : സാbസ :
c ാ [വിതരണം], ഒക് േടാ.
നാഷന] ബ_് സ
2020.- 312 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89495-93-5 : ;. 390.00

21 െചറകഥക .
ISBN 978-93-83255 : ;. 125.00



O32,3N59



O32,3N37

ഭാരതി ഹരിദാസ്
േദവേസന.- $%& : മംഗേളാദയം, ജf. 2020.-

ബാല}ഷ
| +, സി. വി., 1952എെd Éാ>+ കിനാവക .- േകാ*യം : ഡി.
സി. ബക
\ ് , മാ&O് 2021.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറകഥക .
bകാശ് മരാഹി നട~ിയ അഭിമഖം
അവസാന~ി].
ISBN 978-93-5432-117-7 : ;. 160.00

104 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-17-9 : ;. 130.00



O32,3

c &, െക.
ഭാസ് കര+ മാസ
മേലരി / െക. പി. േമാഹനെd അവതാരിക ;



O32,3N52

രതീഷ് വി+െസdിെd ചിe

.-

തിGവന>പരം : ചി>, ജf. 2021.- 160 ഏ.

ൈദവം പിയാേനാ വായിªേ‰ാ / എ. വി.
പവിeെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, മാ&O് 2020.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
6 െചറകഥക .
ISBN 978-81-945526-2-8 : ;. 130.00

: ചിeം ; 21 െസമീ.
10 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90301-30-0 : ;. 200.00



O32,3



O32,3N52

ബിÊ, പി. െക., 1978െപ-േകാ>+മാ&.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ. 2020.- 144 ഏ. :
ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-22-3 : ;. 180.00

മജീദ് , മേ~ട~്
സര¶ െനയ് ത കനവക

/ ഖദീജ

മംതാസിെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :
പ&ണ, സപ
¦ . 2018.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-300-2094-5 : ;. 175.00



O32,3N78



O32,3
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മണി, െവ§റട പി. എം.
വിരഹദ&ശനം : ആˆാ_ളെട 21
അസാധാരണ കഥക . /
ബാ†-േബാസിെd അവതാരിക.തിGവന>പരം : വ?ാഴവ*ം പബ
… ിേകഷ+സ് ,
െമയ് 2020.- 68 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
21 െചറകഥക .
;. 70.00

മരിയ േറാസ്
ന കാരെd മരണവം മ† ഭീതികഥകളം.േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ,- 2020.- 120 ഏ.
; 21 െസമീ.
6 െചറകഥക .
ന സചി : ഏ. 120.
ISBN 978-93-90234-01-1 : ;. 150.00



O32,3



O32,3

മധ എസ് . നായ&
ആന™ം േതടി / പന~ി]
I±ബ് ദ§യെട അവതാരിക.- 2-ആം
പതിJ് .-േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, സപ
¦ . 2020.216 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ? പതിJ് : 2007.
ISBN 978-93-90234-88-2 : ;. 250.00

മല
… ിക, െക. ആ&.
അകം.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ,ലാ. 2020.125 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-44-8 : ;. 180.00



O32,3



O32,3

മധപാ]
അവ+(മാ&) ജാരപe+ / അഷിതയെട
അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ജf.
2020.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറകഥക .
ISBN 978-81-8268-093-7 : ;. 160.00

മഹമദ് ബി+ ഹമീദ് , 1972റഹാനി.- തിGവന>പരം : ചി>, ഒക് േടാ.
2019.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-57-1 : ;. 170.00



O32,3N72



O32,3

മാധവിª*ി, 1932-2009
അ!യം മകfം.- േകാ*യം : മാ‰ഴം, ,2020.- 152 ഏ. ; 22 െസമീ.
I*ിക ª§ 11 കഥക .
ISBN 978-93-5390-330-5 : ;. 170.00



O32,3N32

മേനാജ് വി. രാമ+, 1971മണ]മ&!ര
.- $%& : ീ+ ബക
\ ്,
മാ&O് 2021.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90429-76-9 : ;. 125.00



O32,3N71

മായ കിരഞാ+ ൈവേദഹി.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ഒക് േടാ. 2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90429-13-4 : ;. 125.00



O32,3

മേനാജ് , എം. ബി.
മരിയ ഇറദയ / ഒ. െക. സേ>ാഷിെd
അവതാരിക.- െകാOി : bണത ബക
\ ് , ,ലാ.
2020.- 88 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ദളിത് ജീവിതവം രാഷ് Äീയവം bേമയമാവ•
12 കഥക .
ISBN 9788194142829 : ;. 100.00

മാഹിയ+, 1948അനാഥ+.- 2-ആം പതിJ് -മാഹി :
ന ക&~ാവ് , ഡിസ. 2003.- 132 ഏ. ; 21
െസമീ.
22 െചറകഥക .
;. 50.00



O32,3

മേനാജ് , Iറ&, 1971മറിനാവ് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,2020.- 416 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-514-9 : ;. 430.00



O32,3N71



O32,3N48

േചകവെd ഇതിഹാസം : േബാധിധ&!+.േകാഴിേ_ാട് : ന ക&~ാവ് , നവ. 2018.128 ഏ. ; 22 െസമീ.
ചരിe േനാവ].
;. 100.00



O32,3N48

മേനാജ് , മണിയ&, 1969ശiരവാരിയGെട ഇG*് / െക. എം. ഭരതെd
അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ജf.
2021.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90429-73-8 : ;. 130.00

ൈദവ~ിെd സ‹ >ം നാട് .- േകാഴിേ_ാട് :
ന ക&~ാവ് , െമയ് 2011.- 296 ഏ. ; 22
െസമീ.
ചരിe േനാവ].
;. 150.00



O32,3N69



O32,3N48
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മാഹിയ+, 1948-

മഹ!ദ് , $%&, 1934പിരിശം.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഡിസ.

മ¶ഴിJഴ ശാ>മാെയാഴI“.- 2-ആം പതിJ് -

2020.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.

േകാഴിേ_ാട് :

2 േനാവൈല†ക .

ന ക&~ാവ് , ഡിസ. 2000.-

269 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-52-3 : ;. 135.00

ചരിe േനാവ].



O32,3N34

;. 100.00



O32,3N48

മീര, െക. ആ&., 1970-

േമാഹ+Iമാ&, lീവിലാസം
മീfവം പരിസ ിതിക
… óം.- $%& : ലി†ി]
ീ+, ,ലാ. 2020.- 64 ഏ. : ചിeം ; 21

ആ മരെ~യം മറ“ മറ“ ഞാ+... / എം.

െസമീ.

മI™െd അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി.

ബാലേനാവ].

ബക
\ ് , മാ&O് 2020.- 88 ഏ. : ചിeം ; 21

ISBN 978-93-89671-54-4 : ;. 85.00

െസമീ.



O32,3

ആദ? പതിJ് : ഫി˜. 2006.

രതീഷ് ബാബ, എസ് ., 1984-

ISBN 978-93-5390-399-2 : ;. 99.00



O32,3N70

നീ എേ•ാടŽെട പറദീസയി] ഇരിªം /
എം. എ. സി½ീഖിെd അവതാരിക.- $%& :

ഖബ& / എം. െക. സാfവിെd അവതാരിക.-

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഡിസ. 2020.- 104 ഏ. ; 21

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
¦ . 2020.- 104
\ ് , സപ

െസമീ.

ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-51-6 : ;. 135.00

ISBN 978-93-5390-690-0 േബാ&ഡ് :



O32,3N84

;. 150.00



O32,3N70

മI™+, എം., 1943-

രാേകഷ് , വി. ടി.
സ് âതിപഥ

.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

ഫി˜. 2021.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

അJം ചട• Iiിയ!.- േകാ*യം : മാ‰ഴം,

10 െചറകഥക .

,- 2020.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-91-2 : ;. 100.00

I*ിക ª§ 12 കഥക .



O32,3

ISBN 978-93-5390-332-9 : ;. 160.00



O32,3N43

രാജി രേമഷ്
ഉറ‰െകാ*ാരം / മഹ!ദ് ഈ&ഷാദ്

അJെd ˜ാ‚ിªJി.- േകാഴിേ_ാട് :

മ_~ിെd ചിe

മാ$€മി, ജf. 2020.- 94 ഏ. ; 31 െസമീ.

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 72 ഏ. :

6 െചറകഥക .

ചിeം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-89869-54-5 : ;. 130.00

ബാലേനാവ].



O32,3N43

.- $%& :

ISBN 978-93-90429-26-4 : ;. 100.00



O32,3

മഹ!ദ് ബഷീ&, ൈവ_ം, 1910-1994
േതÃാവ് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,-

രാജീവ് േമേനാ+, െക.

2020.- 152 ഏ. ; 22 െസമീ.

കട]_ിനാവ് .- േകാ*യം : കറd് , ഒക് േടാ.

I*ിക ª§ 10 കഥക .

2019.- 86 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-5390-328-2 : ;. 170.00

ISBN 978-93-5390-019-9 : ;. 99.00





O32,3N10

മഹ!ദ് റാഫി, എ+. വി.

O32,3

രാജീവ് ശിവശi&

ഒG േദശം ഓെന വരª“.- േകാഴിേ_ാട് :

നാഗഫണം.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,-

മാ$€മി, ,- 2020.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

2020.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-90234-23-3 : ;. 180.00

ISBN 978-93-5390-391-6 : ;. 199.00



O32,3



O32,3
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Gôിണി, െക. എ].

രാേജº+, എട¬ംകര
കിളിമ›ാേരാ ബക
\ ് †ാ .- േകാ*യം : ഡി. സി.

ഓണനിലാവ് / ആശ šാ+സിസിെd

ബക
\ ് , ജf. 2020.- 204 ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ.

ISBN 978-93-5390-258-2 : ;. 220.00

2020.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

17 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90429-43-1 : ;. 115.00

രാധാ}ഷ
| +, േമതി], 1944-



O32,3

ൈലംഗികതെയªറിO് ഒG ഉപന?ാസം.റഷീദ് , പരJന

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 70

നിറ

ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ാടി

ളിെല അJണ
| ി.- $%& : ലി†ി]

ീ+,

,ലാ. 2020.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആദ? പതിJ് : 1995.

ബാലസാഹിത?ം.

അfബgമായി ര‚ ദീ&ഘകവിതകളം

ISBN 978-93-89671-68-1 : ;. 100.00

ഉ െJട~ിയി*‚് .



ISBN 978-93-5390-606-1 : ;. 90.00

O32,3



O32,3N44

ലതാല`് മി, 1977െച‰ര~ി.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf.

രാമ}ഷ
| +, ടി. ഡി., 1961-

2020.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

അg& ബധിര& മക&.- േകാ*യം : ഡി. സി.

16 െചറകഥക .

ബക
\ ് , ജf. 2020.- 175 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-5390-262-9 : ;. 150.00

ISBN 978-93-5390-254-4 : ;. 199.00



O32,3N77



O32,3N61

പO, മ±, ചവJ് / ഭാഗ?നാഥിെd ചിe

.-

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , മാ&O് 2021.- 446

ലാേജാ േജാസ്
റ~ിെd േലാകം.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഒക് േടാ. 2019.- 222 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-5390-028-1 : ;. 240.00

ISBN 978-93-5432-447-5 : ;. 475.00



O32,3



O32,3N61

c ് ഇ+ പീസ് : ഇ•് ഞാ+, നാെള നീ.െറസ

രാമ}ഷ
| +, മലയാ†&, 1927-1997
അതിരി] പ¬നി• മര

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, 2020.- 182 ഏ. ; 21

.- േകാ*യം :

െസമീ.

മാ‰ഴം, ഒക് േടാ. 2020.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-90234-16-5 : ;. 230.00

(കഥാമാലിക.)



O32,3

10 െചറകഥക .
ലാസ& ൈഷ+, 1980-

ISBN 978-93-5390-929-1 : ;. 120.00



O32,3N27

രാമചº+, േവള& പി. െക., 1938െപ+ഗ‹ ി+.- േകാഴിേ_ാട് :

ൈ·വിങ് സ് Ž .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഫി˜. 2020.- 150 ഏ. ; 22 െസമീ.
14 െചറകഥക .

ാസ് റ*് സ് ,

ISBN 978-93-89445-98-5 : ;. 170.00

,- 2020.- 140 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N80

ISBN 978-93-90234-00-4 : ;. 190.00



O32,3N38

രാമfണ
| ി, െക. പി., 1955-

വടതല, ടി. െക. സി., 1921-1988
അbകാശിത ടി. െക. സി കഥക

/

ചºഹാസ+ വടതല സമാഹരിOത് ; സി.

ശരീരദരം / ഇ. പി. രാജേഗാപാലെd

ആ&. ഓമനª*െd അവതാരിക.- െകാOി :

അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

bണത ബക
\ ് , ജf. 2020.- 120 ഏ. ; 21

ഡിസ. 2020.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

7 െചറകഥക .

ആദ?പതിJ് : ,ലാ. 2011.

ISBN 978-93-5432-087-3 : ;. 120.00

ISBN 978-81-94418-31-3 : ;. 125.00



O32,3N55



O32,3N21
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വÐല, പി., 1938െകാല
… ി.- $%& : ീ+ ബക
\ ് , മാ&O് 2021.120 ഏ. ; 21 െസമീ.
19 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90429-90-5 : ;. 150.00

വിf എ˜ഹാം
േകാട.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
¦ . 2019.\ ് , സപ
143 ഏ. ; 22 െസമീ.
16 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89445-69-5 : ;. 150.00



O32,3N38

വാസ+, െജ., 1961ആേ™ാള+.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഡിസ.
2020.- 238 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5432-096-5 : ;. 200.00



O32,3N61

വാസേദവ+ നായ&, എം. ടി., 1933- നി;പണ



O32,3

വിേനായ് േതാമസ്
പ†് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ഏbി. 2020.382 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-409-8 : ;. 399.00



O32,3

വിശ‹ +, പടനിലം
മാേവലി_ാലം / െക. എസ് . രവിIമാറിെd
അവതാരിക.- $%& : മംഗേളാദയം, ഡിസ.
2020.- 224 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-90429-60-8 : ;. 275.00

േമാഹന}ഷ
| +, സി.
ഉറബം എം. ടി. യം : കാല~ിെd കര,
േദശ~ിെd കര. കാµക 894.8123- ഉറബ് ,
1915-1975 - നി;പണ
.



O32,3

വി. െക. എ+., 1932-2004
ജനറ] ചാ~+സം മ† േനാെവല
… കളം.േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,- 2020.- 480
ഏ. ; 21 െസമീ.
4 േനാെവല
… ക .
ISBN 978-93-5390-115-8 : ;. 525.00

വിഷ
Ó , എസ് .
ല_ാ മാ&ലി.- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
പബ
… ിേഷഴ് സ് , ജf. 2020.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ബാലേനാവ].
;. 80.00



O32,3N32



O32,3

ൈവIണ
¼ ദാസ്
ൈദവ~ിെd കളിക .- തിGവന>പരം :
എവ& ീ+, സപ
¦ . 2016.- 66 ഏ. ; 21 െസമീ.
I*ിക ª§ 18 കഥക .
;. 65.00

നാണ‹ ാGം മ† േനാെവല
… കളം.- േകാ*യം : ഡി.
സി. ബക
\ ് , െമയ് 2020.- 278 ഏ. ; 22 െസമീ.
4 േനാവൈല†ക .
ഉ§ട_ം : നാണ‹ ാര് . - ചിeേകരളം . െപ-പട . - Iടിനീര് .
ISBN 978-93-5390-113-4 : ;. 299.00



O32,3



O32,3N32

വിജയ+, എ.
കാലം മറ• കഥ / പി. വി. }ഷ
| + നായGെട
അവതാരിക.- $%& : മംഗേളാദയം, ജf.
2020.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-14-8 : ;. 130.00

ശiരനാരായണ+, പി. ഐ., 1945പായസª*ികേള ഈ കഥ േക È.- െകാOി :
നവമന ബാലവികാസ േകºം, ഫി˜. 2015.104 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിത?ം.
;. 100.00





O32,3N45



ശശി, എം., 1950സ് മരണകളിര‰ം... / രാമഭØെd അവതാരിക.േകാഴിേ_ാട് : ഇ™േലഖ ബക
\ ് , ജf. 2020.230 ഏ. ; 21 െസമീ.
;. 270.00

O32,3

വിനയlീ
പാ»ാലിയെട ഏഴരാeിക .- േകാ*യം :
അ`രസ് eീ, 2017.- 304 ഏ. ; 22 െസമീ.
;. 250.00
O32,3



O32,3N50

വിനായക് നി&മ]
ഒG Iടംബകഥ Žടി.- േകാഴിേ_ാട് :
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ആഗ. 2020.- 260
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-88909-93-8 : ;. 260.00



O32,3

ശിവ+, എടമന
ന?േറാ ഏരിയാ.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഡിസ. 2020.- 271 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5432-142-9 : ;. 299.00



O32,3

സാഹിത?ം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O

ശിവശiര പി§, തകഴി, 1914-1999
മാ»വ*ി].- േകാ*യം : മാ‰ഴം, ആഗ. 2020.152 ഏ. ; 21 െസമീ.
(കഥാമാലിക.)
11 െചറകഥക .
ISBN 978-93-5390-645-0 : ;. 170.00

lീപാ&വതി
േപായÄി കില
… &.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
,ലാ. 2020.- 125 ഏ. ; 21 െസമീ.
കവ& ശീ&ഷകം : േപായÄി കില
… & : അത്
ഞാ+ തെ•.



ISBN 978-93-5390-554-5 : ;. 150.00

O32,3N14

ശിവശiര പി§, തകഴി, 1914-1999
- നി;പണ



O32,3

ഷാജി, ഡി., 1969മരണ

രവിIമാ&, െക. എസ് .
തകഴി ശിവശiരJി§.- ന?ഡ]ഹി :
സാഹിത? അ_ാദമി, 2019.- 120 ഏ. ; 22
െസമീ.
(ഭാരതീയ സാഹിത? ശി]പിക .)
അfബgം : ഏ. 116-120.
ISBN 978-93-89195-84-2 : ;. 50.00

ളെട ഉÐവം.- $%& :

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,ലാ. 2020.- 448 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-89671-72-8 : ;. 545.00



O32,3N69

ഷാഫി െക. മ~ലിഫ് , 1975-



O32,3N14:g

സ‹ പ
Ò സ»ാരി.- $%& :

ീ+ ബക
\ ് , ,-

2020.

•ഭ, വി. ആ&.
പ!.- $%& : കറd് : േകാസ് േമാ [വിതരണം],
ഒക് േടാ. 2020.- 56 ഏ. ; 22 െസമീ.
14 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90075-13-3 : ;. 65.00

സിô‚് േšായ് ഡ് എ•
മനഃശാസ് e

െd ജീവിതകഥ േനാവ]

;പ~ി].
ISBN 978-93-89671-79-7 : ;. 225.00





O32,3N75

O32,3

ഷാഹിന െക. റഫീഖ്

ൈശലജ ദിവാകര+, 1964മ~ശ
— ിയം ക§ªറ_fം.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 152 ഏ. ;
21 െസമീ.
ബാലേനാവ].
ISBN 978-81-947466-5-2 : ;. 190.00

ഏക് പാ]

ജാ+വ& / അനീസ് സലീമിെd

അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ,-.
2020.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറകഥക .



ISBN 978-81-946152-7-9 : ;. 110.00



O32,3N64

lീIമാരി രാമചº+
മാ മത] മൈറ+ൈ·വ് വെര.േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ആഗ. 2020.- 112 ഏ.
; 21 െസമീ.
13 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90234-52-3 : ;. 160.00

O32,3

ഷിനിലാ], വി.
സ‰&_´ാ>ി.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഡിസ. 2019.- 264 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-162-2 : ;. 270.00



O32,3



O32,3

ഷീബ, ഇ. െക.
ലിംഗസമത‹ ം.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, സപ
¦ .

lീജ രാമ+
ഇട ൈകയ`ര
/ ൈവശാഖെd
അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ജf.
2020.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-09-4 : ;. 150.00

2020.- 85 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90234-85-1 : ;. 120.00



O32,3



O32,3

ൈഷന
ജലനയനി / എം. എ. േബബിയെട

lീധര+, െപG‰ടവം, 1938മായാസമØ~ിനരിെക.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , നവ. 2020.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-7559-9 : ;. 100.00

അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ആഗ.
2020.- 216 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-64-6 : ;. 260.00



O32,3N38



O32,3

സാഹിത?ം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O
സത?രാജ+, സി., 1976അവസാനെ~ ഉദ?ാനം.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, സപ
¦ . 2020.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-94-3 : ;. 160.00

െഷൗ_~്
ഏ•ാരയെട ഉÃാദം / ആലിസ്
മഹാമØയെട ചിe

45

.- േകാഴിേ_ാട് :

മാ$€മി, ജf. 2020.- 232 ഏ. : ചിeം ; 22



െസമീ.

O32,3N76

ISBN 978-93-89869-65-1 : ;. 270.00



O32,3

സ_റിയ, 1945അ എ• േവ*_ാര+.- േകാ*യം : മാ‰ഴം,
സപ
¦ . 2020.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

സനിത് , പാറാ*് , 1971ര‚ാം രാവ് .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
മാ&O് 2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
30 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-65-0 : ;.125.00



O32,3N71

(കഥാമാലിക.)
12 െചറകഥക .
ISBN 978-93-5390-740-2 : ;. 140.00



O32,3N45

സOിദാന™+, െക., 1946അന>രം.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ആഗ.

സേ>ാഷ് ഗംഗാധര+, 1956ഇ•െലകളെട െവളിപാടക .- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, സപ
¦ . 2020.- 176 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-947466-2-1 : ;. 215.00



O32,3N56

2020.- 130 ഏ. ; 21 െസമീ.
18 െചറകഥക .
ISBN 978-93-90234-63-9 : ;. 140.00



O32,3N46

സേ>ാഷ് , ആവ~ാ+
വല
… iി.- േകാഴിേ_ാട് : ാസ് റ*് സ് , ,2020.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-17-2 : ;. 110.00



സജീവ് പി§

O32,3

മാമാiം.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ.
2019.- 344 ഏ. ; 22 െസമീ.
'മാമാiം' സിനിമയ് _് ആധാരമായ േനാവ].
ISBN 978-93-5390-111-0 : ;. 350.00



O32,3

സതീേദവി, എസ് .

സ™ീപ് കിര-, 1988മറവിെയട_ാ~ മസ് തകം.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഡിസ. 2020.- 80 ഏ. ; 21
െസമീ.
42 കവിതക .
ISBN 978-93-90429-74-5 : ;. 105.00



O32,3N88

ഉഷമലരിക .- െകാOി : IGേ`e
bകാശ+, ഡിസ. 2016.- 136 ഏ. : ചിeം ;
22 െസമീ.
20 െചറകഥക .
ISBN 978-93-84693-07-7 : ;. 115.00



O32,3

സg?, ബി., 1963ശ•ിസീത / ഏഴാേOരി രാമചºെd
അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ജf.
2020.- 70 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
29 കവിതക .
ISBN 978-93-89869-09-5 : ;. 100.00



സതീശ+, െക. ടി.

O32,3N63

ബേറ_.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ആഗ.
2020.- 232 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-65-3 : ;. 280.00



O32,3

സതീഷ് ബാബ, പ¶×&, 1963-

സബാഹ്
ജാനകി.- ീ+ ബക
\ ് .- 104 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
ബാലേനാവ].
ISBN 81-946820-0-2 : ;. 130.00



O32,3

ന?സ് റീഡറം പOയം.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ജf. 2020.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

സമീ&, മലയി], 1989ഹസ് തിനാപരി.- $%& : കറd് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഫി˜. 2020.- 443 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-86429-94-0 : ;. 450.00

10 െചറകഥക .
സി. ആ&. bസാദിെd പഠനം
അfബg~ി].
ISBN 978-93-5390-176-9 : ;. 120.00



O32,3N63



O32,3N89

സാഹിത?ം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O

സരസ+, എടവന_ാട്
ഹ‚Jfം ഓേല±ാലിയം.- െകാOി :
bണത ബക
\ ് , ,ലാ. 2019.- 80 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
ബാലസാഹിത?ം.
ISBN 978-81-94142-83-6 : ;. 100.00

സിJി, പ§ിJറം, 1943€മിയി] സഗgം ഉ‚ായെത
$%& : ലി†ി]

െന?.-

ീ+, ,ല. 2020.- 88 ഏ. :

ചിeം ; 21 െസമീ.
I*ിക ª§ 25 കഥക .



O32,3

ISBN 978-93-89671-61-2 : ;. 115.00



സലീം, Iരി_ളക~്
െമസെJാേ*മിയ / ശിഹാബ½ീ+
െപായ് ¬ംകടവിെd അവതാരിക.േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, ജf. 2020.- 104 ഏ. ;
21 െസമീ.
ജമീ] അ³ദിെd പഠനം
ഉ െJട~ിയി*‚് .
10 െചറകഥക .
ISBN 978-81-300-2250-5 : ;. 115.00

O32,3N43

സIമാര+, െകടാമംഗലം എം. എം.
ഭഗവതി_ാവ് .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ജf. 2020.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-31-5 : ;. 95.00



O32,3



O32,3

സഹീറാ ത
വി•• സഖിമാ&.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഒക് േടാ. 2019.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5282-791-6 : ;. 250.00

സജീഷ് , പിലിേ_ാട് , 1979bളയാന>രം.- $%& : ഭാഷാ
െസ]ഫ് -പബ
… ിഷിംഗ് , ഡിസ. 2019.- 96 ഏ. ;
21 െസമീ.



O32,3

സായ് , പേ~ാ*
ഒG യാeയം Žടി.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ജf. 2020.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-37-7 : ;. 115.00

20 െചറകഥക .
ISBN 978-93-86429-90-2 : ;. 100.00



O32,3N79

സധാകര+, എം.



O32,3

സായ് റ
തിരിെക / െക. എം. ഭരതെd അവതാരിക.$%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,- 2020.- 104
ഏ. ; 22 െസമീ.
10 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-88-9 : ;. 135.00

ആറാമിºിയം.- $%& : കറd് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], മാ&O് 2020.- 124 ഏ. ; 22
െസമീ.
13 െചറകഥക .
ISBN 978-93-86429-96-4 : ;. 130.00



O32,3



O32,3

സധാകര+, പലാJ†, 1951സ™&ശന

സി½ീഖ് , െക. െക.
Ò ാനേവGക / എO് .
അ••ര•~ിെd സ
സദാശിവ+ പി§യെട അവതാരിക.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, സപ
¦ . 2020.- 144 ഏ. ; 22
െസമീ.
19 െചറകഥക .
ISBN 978-81-947466-7-6 : ;. 180.00

/ പി. മരളിയെട അവതാരിക.-

$%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, മാ&O് 2020.- 88
ഏ. ; 22 െസമീ.
10 െചറകഥക .
ISBN 978-93-89671-48-3 : ;. 150.00



O32,3N51



O32,3

സധീ&, പ¶Jാ*്
പനെനാi് / െക. പി. ബാലചºെd

സിg സനി], 1976പ •ിയ സഗgം / പവിe+ തീªനിയെട
അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ഡിസ. 2020.- 96 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
38 കവിതക .
ISBN 978-93-90429-53-0 : ;. 125.00

അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ഡിസ. 2020.- 104 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
23 ന&!കഥക .
ISBN 978-93-90429-35-6 : ;. 100.00



O32,3N76



O32,3

സാഹിത?ം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം- ട&O

സധീഷ് , വി. ആ&., 1961കട_ാOിമാ
ചിe

47

സേരഷ് Iമാ&, വി.

/ േറാണി േദവസ?യെട

\ ിെd bസംഗ
ഇ. എം. എസ

.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ആഗ.

/ എ+.

ശശിധരെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :

2020.- 96 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

മാ$€മി, ജf. 2020.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.

12 െചറകഥക .

6 െചറകഥക .

സജയ് െക. വി. നട~ിയ സംഭാഷണം

ജിസ േജാസിെd പഠനം അവസാന~ി].

അfബg~ി] ഉ െJട~ിയി*‚് .

ISBN 978-93-89869-58-3 : ;. 160.00

ISBN 978-93-90234-69-1 : ;. 150.00



O32,3



O32,3N61

സ˜³ണ?+, എ+.

സസ+ േജാഷി
അദ് Ûത

മkയി] ഒG ••ികലശം.- $%& :

െളാഴിയാെത ആലീസ് / സേ>ാഷ്

ഏOി_ാന~ിെd അവതാരിക.- $%& :

മംഗേളാദയം, ഒക് േടാ. 2020.- 216 ഏ. ; 21

മംഗേളാദയം, െമയ് 2020.- 120 ഏ. ; 22

െസമീ.

െസമീ.

ന സചി : ഏ. 215-216.

14 െചറകഥക .

ISBN 978-93-90429-03-5 : ;. 265.00



O32,3

മിനി bസാദിെd പഠനം.
ISBN 978-93-89671-49-0 : ;. 150.00



സേരº+, െക. ആ&.

O32,3

േദവീനഗര~ിെല അഭയാ&¹ിക .- $%& :

േസ , 1942-

ഭാഷ : കറd് [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2019.- 232

ആംബല+സ് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

ഏ. ; 22 െസമീ.

ഡിസ. 2020.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-86429-80-3 : ;. 250.00



O32,3

സേരº+, മ

ാ*്

കാളമന െചേJടക .- $%& :

ISBN 978-93-5432-158-0 : ;. 140.00



O32,3N42

വനവാസം.- 6-ആം പതിJ് -േകാ*യം :

ീ+ ബക
\ ്,

c ാ
സാbസ : നാഷന] ബ_് സ

മാ&O് 2020.- 264 ഏ. ; 21 െസമീ.

[വിതരണം],

ഫി˜. 2020.- 190 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-89671-56-8 : ;. 295.00



O32,3

ISBN 978-93-89495-62-1 : ;. 210.00



O32,3N42

സേരഷ് Iമാ&, യ. െക.
പകയതിGമീ കല
… ക

േസാണിയ റഫീ_് , 1978-

/ എം. എ+. വിജയെd

ഭഗത് ഭാസി].- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

അവതാരിക.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ആഗ.

മാ&O് 2021.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

2020.- 152 ഏ. ; 22 െസമീ.

9 െചറകഥക .

19 െചറകഥക .

ISBN 978-93-5432-457-4 : ;. 120.00

അേശാക+ ചGവിലിെdയം



അഷ് ടമ&~ിയേടയം പഠനം

O32,3N78

അവസാന~ി].

േസാമേശഖര+ ഉണ
| ി~ാ+, ബി.

ISBN 978-93-89671-97-1 : ;. 190.00



O32,3

മഴ, േനതാവ് , ആന_ാര+ / വി. സി.
േജാണിെd അവതാരിക.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഡിസ. 2020.- 200 ഏ. ; 21

സേരഷ് , ചിറ_ര, 1960ഉ]പ~ിയെട മറിവക .- $%& :

െസമീ.

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2020.- 104 ഏ. ;

18 െചറകഥക .

22 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-69-1 : ;. 245.00

ISBN 978-93-90429-18-9 : ;. 135.00



O32,3



O32,3N60

രാവണായനം.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

c ാഴ് സ- െജ. ക§ി_ാട+
സ
കട] കാ~ിരിª“ പഴെയ.- $%& :

,ലാ. 2020.- 192 ഏ. ; 22 െസമീ.

ീ+

ബക
\ ് , ആഗ. 2020.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 867-93-89671-90-2 : ;. 235.00

ISBN 978-93-89671-91-9 : ;. 160.00



O32,3N60



O32,3

സാഹിത?ം

48

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത?ം-

ട&O

894.8124-മലയാള ഉപന?ാസ

ഹരി, Iറിശ് േശരി

അബ് ദ

സ~ാ&, എ. എ., 1965-

േചാJ് .- $%& : മംഗേളാദയം, ഫി˜. 2021.-

പല&കാല കാഴ് Oക

288 ഏ. ; 22 െസമീ.

മഹ!ദിെd അവതാരിക.- കാസ&േഗാഡ് :

ISBN 978-93-90429-84-4 : ;. 350.00



O32,3

സഫയ& ബക
\ ് , ജf. 2020.- 96 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
26 േലഖന

ഹിജാസ് മഹ!ദ്

/ എ+. പി. ഹാഫിസ്

.

ISBN 978-93-5396-967-7 : ;. 100.00

മനഃസാ`ി.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, നവ.



2020.- 80 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

O32,6N65

ISBN 978-93-90429-50-9 : ;. 105.00



O32,3

894.8123008-മലയാള കഥാസാഹിത?ം.

എതി&േപാ_് .- $%& : കറd് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഡിസ. 2019.- 139 ഏ. ; 22

സമാഹാര
കഥക

േജായ് മാത?

െസമീ.

പOªതിര / ജയേദവ് െക. വി.

ISBN 978-93-86429-88-9 : ;. 150.00

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.



O32,6

ബക
\ ് , േമയ് 2020.- 163 ഏ. ; 21 െസമീ.
16 െചറകഥക .

േജാ&ജ് , ടി. െജ. എസ് ., 1928-

ISBN 978-93-5390-435-7 : ;. 190.00

മലയാളിയെട സ‹ ~് : ബഷീ& മത]



O32,3x

േമാഹ+ലാ] വെര.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ഫി˜. 2021.- 94 ഏ. : ചിeം ; 21

കഥാiണം.- െകാOി : കലാസാഹിത?രംഗം

െസമീ.

എഴ¬പര, െമയ് 2019.- 153 ഏ. ; 22 െസമീ.

18 േലഖന

വിവിധ േലഖകGെട 32 െചറകഥക .

.

ISBN 978-93-5432-368-3 : ;. 120.00

;. 140.00





O32,6N28

O32,3x

മാ$€മി വിഷJതിJ കഥക

േജാ&ജ് , സി. െജ.

/ സഭാഷ് ചº+

\ Î ം.- $%& : കറd് : േകാസ് േമാ
റസ

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് :

അടവം

മാ$€മി, ആഗ. 2020.- 295 ഏ. : ചിeം ; 21

[വിതരണം], ആഗ. 2020.- 132 ഏ. ; 22

െസമീ.

െസമീ.

1969 മത] 2020 വെര സ!ാനിതമായ 32

1-ആം പതിJ് : ആഗ. 2006.

െചറകഥക .

ISBN 978-93-90075-06-5 : ;. 150.00

ISBN 978-93-90234-51-6 : ;. 350.00



O32,6



O32,3x

വിനായക് നി&മ]

894.8123009-മലയാള കഥാസാഹിത?ം.
ചരിeവം വിമ&ശനപഠന

വാ_് കടയേ‰ാ .- േകാഴിേ_ാട് :

ളം

പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ജf. 2020.- 176 ഏ.

േനാവലം bാേദശികതയം / േജാബി+ ചാമ_ാല

; 22 െസമീ.

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് :

ISBN 978-93-88909-66-2 : ;. 170.00

പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , െമയ് 2020.- 200



ഏ. ; 22 െസമീ.

O32,6

ISBN 978-81-945827-2-4 : ;. 230.00



O32,3:g

ഇവിെട ഞാ+ എെ•_ാµ“.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, ജf. 2020.- 256 ഏ. ; 22 െസമീ.

ൈസബറിടവം മലയാളഭാവനയം / സജി
കരിേ

ശാരദª*ി, എസ് .

ാല സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ISBN 978-93-89869-33-0 : ;. 300.00

േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ആഗ.



O32,6

2020.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
എeെയe േbരണക .- േകാഴിേ_ാട് :

11 േനാവലകളെട പഠനം.

മാ$€മി, ജf. 2020.- 397 ഏ. ; 22 െസമീ.

ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-81-945827-3-1 : ;. 130.00

ISBN 978-93-89869-34-7 : ;. 450.00



O32,3:g



O32,6

ചരിeം
894.8124-മലയാള ഉപന?ാസ

-

ട&O

49

894.8128-അന? മലയാള ഗദ?}തിക - ട&O

lീജിത് െപG>O+

സണ
| ി, േകാ_ാJിളിയി], 1957-

വായി_് Gചിേയാെട.- $%& : കറd് :

മ_

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2020.- 84

ഞ

െള അfകരി_Gത് / േജാസ്

വടേ_ട~ിെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :

ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , മാ&O് 2020.- 56

ISBN 978-93-90075-12-6 : ;. 100.00



O32,6

ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88909-98-3 : ;. 60.00

ഹരിIമാ&, പി. െക.



O32,6N57

അ! ത• പസ് തകം / െക. രാധാ}ഷ
|
വാരിയGെട അവതാരിക.- േകാ*യം :
c ാ [വിതരണം],
സാbസ : നാഷന] ബ_് സ

894.814-ക•ഡ സാഹിത?ം
894.8143-ക•ട കഥാസാഹിത?ം

ജf. 2021.- 196 ഏ. ; 21 െസമീ.
2 ഭാഗ

ളിലായി 36 േലഖന

ശിശില, bഭാകര ബി., 1953-

.

ISBN 978-93-90681-21-1 : ;. 250.00

അംബ / െക. വി. Iമാര+ വിവ. െചയ് തത് ;



O32,6

എം. bഭാകര േജാഷിയെട അവതാരിക.-

894.8125-മലയാള bഭാഷണ

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ,- 2020.- 223 ഏ.

െബന?ാമി+

; 21 െസമീ.

അകെ~ ´ിസ്

പറെ~ ´ിസ്

.- $%& :

മലശീ&ഷകം : പംസ് eീ.

ീ+ ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-946152-5-5 : ;. 280.00

ISBN 978-93-89671-84-1 : ;. 125.00



O33,3N53



O32,5

900-ചരിeം

894.8128-അന? മലയാള ഗദ?}തിക
909-െപാ

ഉണ
| ി}ഷ
| +, പ’&, 1933-2014
ഓ&!OിÂക .- $%& :

ീ+ ബക
\ ് , മാ&O്

അറിവ് : ചരിeപഥ

2020.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

/ െക. ഭാസ് കര+

സംേശാധനം െചയ് തത് .- െകാല
… ം : രചന

ISBN 978-93-89671-63-6 : ;. 150.00



O32,6N33

ബക
\ ്.
ബ_് 1 : ജfവരി. - ഫി˜. 2019 . - 176 ഏ. :

ചº+ ൈകമ , പി., 1927-2020
പി. ചº+ ൈകമ

േലാകചരിeം

വ&ണ ചിeം; 24 െസമീ.

(1927-2020) :

ബ_് 2 : െഫ˜വരി . - മാ&O് 2019 . - vi,

ജീവിത~ിെd കവിത / െക. അരവി™ാ`+
സംേശാധനം െചയ് തത് .- $%& : ഐ മാക്

177 - 346 ഏ. : വ&ണ ചിeം; 24 െസമീ.

´ിേയഷ+സ് : േവ] മGക+ െഹൗസിങ്

ബ_് 3 : മാ&O് . - നവ. 2019 . - viii, 347 -

െസാൈസ†ി [വിത, ജf. 2021.- 166 ഏ. :

514 ഏ. : വ&ണ ചിeം; 24 െസമീ.

ചിeം ; 21 െസമീ.

;. 400.00 വീതം.

ISBN 978-81-950279-1-0 : ;. 200.00



V1



O32,6N27

മരളി,

909.83-2000-2099

!ാGIടി

ഹരാരി, യവാ] േനാവാ, 1967-

അതിGകളില
… ാ~ േലാകം.- േകാ*യം : ഡി.
സി. ബക
\ ് , ജf. 2020.- 184 ഏ. : ചിeം ; 21

21-ആം æ†ാ‚ിേല_് 21 പാഠ

െസമീ.

െഡ•ി േതാമസ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

ISBN 978-93-5390-242-1 : ;. 199.00



O32,6

ചില നാ*കാര?

/ bഭാപി§യെട

െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , െമയ്
2020.- 424 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 395-421

അവതാരിക.- േകാ*യം : കറd് , ഏbി. 2013.-

മലശീ&ഷകം : 21 lessons for the 21st

198 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ഓ&!ക

/

century.

ന&!;പ~ി].

ISBN 978-93-5390-419-7 : ;. 450.00

ISBN 978-81-264-4014-4 : ;. 140.00



O32,6



V1

ചരിeം

50

910-േലാക €മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം,

915-ഏഷ?
915.2-ജJാ+

യാeാ വിവരണം

അംബികാസത+, മാ ാട്
െയാെകാേസാ : ജJാ+ വിേശഷ
/ ബിÊ
കാ± ാടിെd അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി.
സി. ബക
\ ് , ജf. 2021.- 160 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-5432-080-4 : ;. 190.00

910.4-യാeാവിവരണം
910.41-േലാകസ»ാരം
െബന?ാമി+
മാ&േകസ് ഇല
… ാ~ മെ_ാേ‚ാ.- േകാ*യം :
ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf. 2020.- 160 ഏ., [8] പടം



: ചിeം ; 21 െസമീ.

U8.42

ISBN 978-93-5390-141-7 : ;. 199.00

915.3-അേറബ?



U8.1

ൈബÊ എ+. നായ&
സി]ക് റ*് / െബന?ാമിെd അവതാരിക.േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,- 2020.- 120

സലാം, സി. വി.
എല
… ാ മര~ിലം തീയ‚് .- തിGവന>പരം :
ചി>, ഒക് േടാ. 2019.- 112 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-89410-29-7 : ;. 130.00



ഏ., [4 പടം] : ചിeം ; 21 െസമീ.

U8.46

ISBN 978-93-5390-463-0 : ;. 150.00

915.357-യൈണ†ഡ് അറബ് എമിേറ†് സ്



U8.1

വാസേദവ+ നായ&, എം. ടി., 1933എം. ടിയെട യാeക .- േകാഴിേ_ാട് :

േബാബ+, െകാ§×&, 1953മG€മിയിെല ഒ†മരം.- $%& : ീ+ ബക
\ ്,
,- 2020.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89761-71-1 : ;. 200.00



മാ$€മി, ,- 2020.- 296 ഏ. ; 21 െസമീ.

U8.461

എം. എസ് . സജി നട~ിയ സംഭാഷണം

915.4-ഇ>?

അവസാന~ി].

ഉണ
| ി}ഷ
| +, േച&•ാ*ി]
ഹിമഗിരിവി
ാനയാe / പി. ചിe+
ന‰തിരിJാടിെd അവതാരിക.- $%& :
കറd് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], മാ&O് 2020.146 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90075-01-0 : ;. 150.00

ISBN 978-81-946152-1-7 : ;. 320.00



U8.1

914-യേറാJ്
മഹ് ദി, എ. ക?.



ഇ†ലി, െനത&ലാd് സ് , െബ]ജിയം
യാeാfഭവ

U8.44

.- േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ,

നവ. 2019.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-300-2246-8 : ;. 100.00



U8.5

ചിദംബരം, െക. വി.
കഥമഴവ‚ിക .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,
ഫി˜. 2021.- 64 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90429-89-9 : ;. 150.00



U8.44

ഹരിത സാവിeി
മറിേവ†വGെട പാതക

/ മാ

ന™ിനി േമേനാ+
പOമണമ§ വഴിക .- $%& : കറd് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ആഗ. 2020.- 146 ഏ.
, 12 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90075-05-8 : ;. 175.00

ാട്

രõാകരെd അവതാരിക.- $%& :

ീ+ ബക
\ ്,

സപ
¦ . 2020.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-946820-9-7 : ;. 200.00



U8.5

914.9-യേറാJിെd മ†് ഭാഗ
914.95- ീസ്
c ?+ േപാ , 1947െസബാസ
അേ´ാേപാളിസ് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ഫി˜. 2020.- 156 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-320-6 : ;. 175.00



U8.51



U8.44

മസഫ& അഹ!ദ് , വി.
ബiറിനരികിെല ബ•+.- േകാ*യം : ഡി.
സി. ബക
\ ് , ഒക് േടാ. 2019.- 239 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
മാധ?മം ആഴ് ചJതിJി] bസി•ീകരിO
'പാേസ‹ േവഡ് ' എ• യാeാപം•ിയിെല 18
അധ?ായ
.
ISBN 978-93-5390-030-4 : ;. 270.00



U8.44

ചരിeം
915.4-ഇ>?-

ട&O

51

915.97-വിയ†് നാം
അഷ് റഫ് , ഇ. എം.

രാധീഷ് Iമാ&
ഭാരതÝദയ~ിലെട ഒG യാe / അേശാക്

ഒG വിയ†് നാം യാe.- തിGവന>പരം : ചി>,

അലക
\ ് ഫിലിJിെd അവതാരിക.- $%& :

നവ. 2019.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,- 2020.- 64 ഏ. ; 22

ISBN 978-93-89410-45-0 : ;. 100.00

െസമീ.



U8.4313

ISBN 978-93-89671-78-0 : ;. 85.00



U8.44

917.1-കാനഡ
േജാണി, കാളാംപറ‰ി]

ലിപി+ രാജ് , എം. പി.
മര

917-ഉ~ര അേമരി_

േമJി

ഓട• വഴിേയ.- േകാ*യം : ഡി. സി.

മര

ളെട മണ
| ി].- $%& :

ബക
\ ് , ഡിസ. 2019.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഒക് േടാ. 2019.- 120 ഏ. :

ISBN 978-93-5390-145-5 : ;. 140.00

ചിeം ; 22 െസമീ.



U8.44

ISBN 978-93-88830-96-6 : ;. 150.00



U8.72

സേ»രീസ്

920-ജീവചരിeം

ചാOെd രാജ് ദത് .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+,

920.02-ഭാഗിക സമാഹാര

,- 2020.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

ബീജീഷ് ബാല}ഷ
| +

ISBN 978-93-89671-82-7 : ;. 115.00



U8.44

സ‹ ;പ് , I•ംപ§ി, 1944-

bകാശ~ിെd പര?ായ

.- െകാOി :

bണത ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 128 ഏ. ; 21
െസമീ.

സമരയാe / പി. െക. സധാകരെd

ISBN 978-81-94142-83-6 : ;. 150.00

അവതാരിക.- $%& : മംഗേളാദയം, ഡിസ.



w

2020.- 96 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

920.054-ഭാരതീയ&

ISBN 978-93-89671-65-3 : ;. 125.00



U8.44

915.42-ഉ~&bേദശ്

തiO+, സി. ടി., 1960വീ±് / വി. െക. ശiരെd ചിe

.-

െകാOി : വായനJര, ഫി˜. 2019.- 112 ഏ. ;

915.42(1)-അേയാധ?

22 െസമീ.

അേശാക+, വി. എ+.

വിവിധ േമഖലകളിെല bഗ]ഭ

രാമജÃ€മിയം ബാബറിമസ് ജിദം.- $%& :

വ?•ികെളªറിO§ ഓ&!ªറിJക .

ീ+ ബക
\ ് , ഫി˜. 2020.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

;. 110.00

ന സചി : ഏ. 88.



w44

ISBN 978-93-89671-47-6 : ;. 115.00



U8.4452.3A

915.496-േനJാ

വിേനാദ് , പായം
ഒരാ

മാeം : നെ! bേചാദിJിª•

ഓേരാേരാ ജീവിത

മാ~ിസ+, പീ†&, 1927-2014

.- തിGവന>പരം :

ചി>, ഒക് േടാ. 2019.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

മ±പലി / െജനി ആ+·സ് ഇംഗ
… ീഷി]

ISBN 978-93-89410-33-4 : ;. 130.00

നി•് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി.



w44

ബക
\ ് , ഫി˜. 2021.- 399 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഹരിദാസ് , എം.

മലശീ&ഷകം : The snow leopard.

വരമാകാ+ വ•വ& : സാംസ് കാരിക

ISBN 978-93-5432-344-7 : ;. 430.00



U8.44974

ഹാരിസ് , െനേÃനി

നഗര~ിെല bതിഭാസാ•ി•?ം.- $%& :
കറd് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫി˜. 2020.203 ഏ. ; 21 െസമീ.

റാംേറാ േനJാ .- േകാ*യം : മാ‰ഴം, നവ.

$%രിെല bശസ് ത വ?•ികെളªറിO§

2020.- 158 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

IറിJക .

ISBN 978-93-5390-890-4 : ;. 180.00

ISBN 978-93-86429-93-3 : ;. 210.00



U8.44974



w44

ചരിeം
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920.71-പGഷÃാ&

920.9306768-ഹിജഡക
920.9306768(1)-വ?•ിക
920.9306768-വിജയരാജമല
… ിക

920.71(1)-വ?•ിക
920.71-അജിത് രാജ് , വി. ബി.

വിജയരാജമല
… ിക
മല
… ികാവസ>ം.- $%& : ീ+ ബക
\ ് , ഡിസ.
2019.- 200 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-07-0 : ;. 245.00

അജിത് രാജ് , വി. ബി., 1956ഒG bവാസിയെട ഓ&!ക .- $%& :
മംഗേളാദയം, ഡിസ. 2020.- 232 ഏ. ; 21
െസമീ.



Y:247wN85,1

ISBN 978-93-90429-66-0 : ;. 280.00



Y16wN56,1

920.71-േജാസഫ് േജാ-, കരിയാനJ§ി
േജാസഫ് േജാ-, കരിയാനJ§ി
കണക് ടിംഗ് ദ േഡാട് സ് : എെd ജീവിതം
എെd കഥ / േജാ&ജ് േമനാശ് േശരിയെട
അവതാരിക.- $%& :

ന ക&~ാവ് , സപ
¦ .

920.9306768(1)-സമാഹാര
ഗീത
അതീത സാ`?
: േകരള~ിെല ക‹ ിയ&
രാഷ് Äീയ~ിെd വ&~മാന
.- $%& :
കറd് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫി˜. 2020.256 ഏ., [2] പടം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-95-7 : ;. 275.00



Y:247w

2020.- 414 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
;. 500.00



Y16w,1

920.71-ൈഫസ], പറേ_ാട്

920.933372-പരിസ ിതി bവ&~ക&
920.933372(1)-വ?•ിക
920.933372-ട?+െബ&ഗ് , േ †
ബിജീഷ് ബാല}ഷ
| +, 1984നി
െകാല
… • ഞ ളെട €മി.- േകാ*യം :
ഡി. സി. ബക
\ ് , ഒക് േടാ. 2019.- 117 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-87169-90-6 : ;. 150.00

ൈഫസ], പറേ_ാട് , 1987ഓ&!Èട് .- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, സപ
¦ .
2020.- 80 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-946820-7-3 : ;. 105.00



Y:1:75wP03



Y16wN87,1

920.71-രഘനാഥ് , െക. ടി.
രഘനാഥ് , െക. ടി., 1939സായ>നസ് മരണക

/ സഭാഷ് ചºെd

അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :

ാസ് റ*് സ് ,

,- 2020.- 63 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ശാ>ാ രഘനാഥിെd അfഭവ കഥ



Y:1:75wP03

അfബg~ി] ഉ െJട~ിയി*‚് .
ISBN 978-93-90234-19-6 : ;. 120.00



Y16wN39,1

920.9-മ† വിഷയ

രാേകഷ് , പി. എസ് .
േ † ട?+െബ&ഗ് : €മിªേവ‚ി ഒG
സ് Ž I*ിയെട േപാരാ*ം / എ+.എസ് .
മാധവെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, ജf. 2020.- 104 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8268-099-9 : ;. 130.00

ളമായി ബgെJ*

920.933804-വ?വസായ സംരംഭക&
920.933804(1)-വ?•ിക
920.933804-േബബി, ഇ. എം.
േബബി, ഇ. എം., 1930എെd ജീവിത~ിെല വഴിവിളªക /
ലില
… ിª*ി വ&ഗീസിെd അവതാരിക.േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 136
ഏ., [6 പടം] ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-559-0 : ;. 180.00

വ?•ിക
920.930674-ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക
920.9306742-സ് eീ ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക
920.9306742(1)-വ?•ിക
920.9306742-നളിനി ജമീല



X8(A)wN30,1

നളിനി ജമീല

920.933804-േമേനാ+, സി. െക.

ഒG ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിയെട

സി. െക. േമേനാ+ : മfഷ?സ് േനഹ~ിെd
മറവാ_് / അമാfല
… വട_ാ ര
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് : ലിപി
പബ് ളിേ_ഷ+സ് , ഒക് േടാ. 2019.- 144 ഏ. :
വ&ണ ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8802-482-7 : [ദി&ഹം 30.00]

bണയപസ് തകം / lീകല മല
… ശ് േശരിേയാട്
പറ±തി+ bകാരം; lീകല
മല
… ശ് േശരിയെട മഖവര.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , േമയ് 2020.- 158 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-425-8 : ;. 199.00



Y15:43w,1



X8(A)wN49

ചരിeം
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920.933804(1)-സമാഹാര

922.22-േപാറസ് , മാ&*ി+ ഡി

േറാഷ+, ആ&.
വിജയപാതക .- േകാഴിേ_ാട് : ആസ് ൈപ&,
ജf. 2020.- 176 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
21 വ?വസായ bമഖGെട ലഘജീവചരിeം.
ISBN 978-93-89869-42-2 : ;. 200.00

ഷാജി, മാലിJാറ
വി•• മാ&*ി+ ഡി േപാറസ് .- േകാഴിേ_ാട് :
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഫി˜. 2020.- 48
ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88909-82-2 : ;. 40.00





X8(A)w

920.936287-അഭയാ&¹ിക
920.936287(1)-വ?•ിക
920.936287-ഇഷികാവ, മസാജി

923-സാമഹ?ശാസ് e
&
923.1-ഭരണാധികാരിക , bസിഡ‚മാ&
923.143-ജ&!നി
923.143(1)-വ?•ിക
923.143-ഹി†് ല&, അേഡാ ഫ്

ഇഷികാവ, മസാജി, 1947അgകാര~ിെലാG പഴ / രമാ േമേനാ+
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .- $%& :
ീ+ ബക
¦ . 2020.- 232 ഏ. ; 21 െസമീ.
\ ് , സപ
ഇംഗ
… ീഷ് ശീ&ഷകം : A river in the darkness :

രാജ+, Uാര
അേഡാ ഫ് ഹി†് ല&. കാµക 943.086 1933-1945.

one man's escape from North Korea.

ISBN 978-93-89671-44-5 : ;. 285.00



Y:495wN47,1

921-തത‹ ചി>കÃാ&, മനശാസ് e
921(1)-സമാഹാര

Q62wJ79

&

േബാധിതീ&¹, സ‹ ാമി
ത~‹ ചി>യിെല ലാവണ?ശി]പിക / എം.
െക. സാfവിെd അവതാരിക.- െകാOി :
bണത ബക
\ ് , ,ലാ. 2019.- 148 ഏ. : ചിeം
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-94142-80-5 : ;. 160.00

923.154-ഇ>?
923.154(1)-സമാഹാര
}ഷ
| Iമാ&, െക. സി.
േകരള~ിെല ഗവ&ണ&മാ&.- േകാഴിേ_ാട് :
ആസ് ൈപ&, മാ&O് 2020.- 128 ഏ. : ചിeം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-89869-88-0 : ;. 160.00



V44,1y7



Rw

922-മതേനതാ_+മാ&
922.2-േറാമ+ കേ~ാലി_&
922.2(1)-വ?•ിക
922.2-അª~ിസ് , കാ&േലാ

923.2-രാഷ് Ä ത¥
Ãാ&
923.254-ഇ>?
923.254(1)-വ?•ിക
923.254-ഉ!+ ചാ‚ി
ചാേ_ാ, പി. ടി.
െകാേറാണ_ാലെ~ I±±കഥക /
േജാ- മ‚_യ~ിെd അവതാരിക.േകാ*യം : കറd് , ഫി˜. 2021.- 182 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5432-092-7 : ;. 199.00

എെšം, I•J§ി, 1995ൈഹേവ േടാ െഹവ+ : കാ&േലാ
അª~ിസ് ൈസബ& യഗ~ിെd വഴികാ*ി /
എെšം I•J§ി, േജാ- കണയi]
എ•ിവ& േച&•് എഴതിയത് ; Iര?+
േജാസഫിെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :
പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് , സപ
¦ . 2020.- 84 ഏ.
: ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-947868-7-0 : ;. 90.00



V44y7N43

923.254-I±ാലി



Q6wN91

922.22-പണ?വാളÃാ&, പണ?വാള~ിക
922.22(1)-വ?•ിക
922.22-േഡാ- േബാസ് േകാ

ബഷീ&, ചi~റ
േപാരാളി : സഖാവ് I±ാലിയെട ജീവിതകഥ /
ഇ. പി. രാജേഗാപാലെd അവതാരിക.തിGവന>പരം : ചി>, ജf. 2020.- 232 ഏ.
: ചിeം ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 231-232.
ISBN 978-93-89410-60-0 : ;. 250.00



V44y7N24

923.254-«Gദാസ+, പി. െക.

ഷാജി, മാലിJാറ
മാ&ഗര†ിെd മാണിക?ം : വി.
േഡാ-േബാസ് േകായെട ജീവചരിeം.േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ പബ
… ിേഷഴ് സ് ,
ഫി˜. 2020.- 48 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88909-81-5 : ;. 40.00

«Gദാസ+, പി. െക., 1935ഞാ+ എെd രാഷ് Äീയം.- തിGവന>പരം :
ചി>, ഒക് േടാ. 2019.- 160 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-89410-41-9 : ;. 180.00



Q62wM15
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ചരിeം
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923.254-െഗൗരി, െക. ആ&.

923.254-റായ് , മാനേബºനാഥ്

ആഷാരാജ+, െച ഴിേ_ാട് , 1988െപ-സഖാവ് .- $%& : ീ+ ബക
\ ് , നവ.
2020.- 64 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-52-0 : ;. 100.00

ദാേമാദര+, എ+., 1919-2016
എം. എ+. േറായ് : സ‹ ാത¥?ാേന‹ ഷിയായ
വിപ
… വകാരി കാµക 954 - ചരിeം . ഇ>?.



V44y7N19

െക. ആ&. െഗൗരിയ!യം േകരളവം / ഗീത
അഭിമഖം െചയ് തത് .- $%& : കറd് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഡിസ. 2019.- 108
ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 954.83 - േകരള ചരിeം.
ISBN 978-93-86429-86-5 : ;. 100.00

923.254-വിശ‹ +, ൈവ_ം
സനി] പി. േതാമസ്
കന]വഴിക .- തിGവന>പരം : ചി>, ജf.
2020.- 104 ഏ. : ill. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89410-55-6 : ;. 130.00



V44y7N39

923.254-സശീല േഗാപാല+



V44y7N19

923.254-േജാസഫ് , പലിªേ•]

ഗീനാIമാരി, ടി., 1975സശീലാേഗാപാല+ ജീവിതകഥ.തിGവന>പരം : ചി>, ഒക് േടാ. 2019.- 152

േജാസഫ് , പലിªേ•], 1932-2017
ഇ എെd വഴി.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,
ജf. 2020.- 382 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-137-0 : ;. 399.00

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89410-42-6 : ;. 170.00



V44y7N29
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923.254-േജാസ് , മാളിേയ_]

923.3-സാ‰~ിക ശാസ് e

&

923.354-ഇ>?
923.354(1)-വ?•ിക

േജാസ് , മാളിേയ_], 1937-2018
സീേറാ ൈമനസ് സീേറാ.- േകാ*യം : കറd് ,
നവ. 2019.- 128 ഏ., 4 പടം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-054-0 േബാ&ഡ് :
;. 199.00

923.354-ഉ!+, എം. എ.
ഉ!+, എം. എ., 1932ഓ&!പടിക

/ സOിദാന™െd അവതാരിക.-

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf. 2020.- 216



V44y7N37,1

ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-178-3 : ;. 230.00

923.254-bതാപ+, ടി. എ+.



X.44wN32,1

bതാപ+, ടി. എ+., 1960ഓ&!കളെട സ് േനഹതീരം / എം. െക.
സാfവിെd അവതാരിക.- $%& : ീ+ ബക
\ ്,
ആഗ. 2020.- 152 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-87-2 : ;. 195.00

923.354-I±ാമ+, എം.
I±ാമ+, എം., 1940എതിര് : െചേറാണയെടയം അ¶Jെdയം
മകെd ജീവിതസമരം / െക. കണ
| +



V44y7N60,1

സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. േവµവിെd
അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

923.254-രേമശ് , െച•ി~ല

,- 2020.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

സേ>ാഷ് , െജ. െക. വി.
രേമശ് െച•ി~ല പി•ി* വഴിക .േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ. 2020.- 342
ഏ., [12 പടം] : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-953-6 : ;. 350.00

ISBN 978-93-5390-520-0 : ;. 175.00



X.44wN49,1

923.4-അഭിഭാഷക&, ന?ായാധിപÃാ&
923.454-ഇ>?



V44y7N56

923.254-രാജീവ് , ബി. എസ് .

923.454(1)-വ?•ിക
923.454-േതാമസ് , െക. ടി.
േതാമസ് , െക. ടി., 1937-

ബി എസ് രാജീവ് : രാഷ് Äീയ~ിെല
സ് േനഹാ`രം / സിg എ. എസ് .
സംേശാധനം െചയ് തത് ; പിണറായി
വിജയെd അവതാരിക.- തിGവന>പരം :
ചി>, ജf. 2020.- 232 എ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-89410-56-6 : ;. 250.00

ര‚ പതി†ാ‚ിെd േപാ&വിളിക
േസാളമെd േതനീOകളെട

:

ട&O /

സിറിയക് േതാമസിെd അവതാരിക.- േകാ*യം :
ഡി. സി. ബക
\ ് , മാ&O് 2021.- 192 ഏ. : ചിeം
; 21 െസമീ.
അfബgം : ഏ. 147-184.
ISBN 978-93-5432-451-2 : ;. 220.00



V44y7N56
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923.454-ഫാ~ിമാ ബീവി

923.554-lീധന? സേരഷ്

അഷറഫ് , െക. ടി.
c ിസ് ഫാ~ിമാബീവി : നീതിയെട
ജസ
ധീരസ»ാരം.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ജf.
2020.- 272 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89869-15-6 : ;. 300.00

രവീº+, ടി. വി.
lീധന?യെട വിജയയാeക

മാ$€മി, ,ലാ. 2020.- 87 ഏ. : ചിeം ; 21



Z44wN27

923.454-രാമ}ഷ
| +, മാേ

/ എം. പി.

വീേരºIമാറിെd അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് :
െസമീ.
അfബgം : ഏ. 81-87.

ാ*്

ISBN 978-93-90234-31-8 : ;. 120.00

രാമ}ഷ
| +, മാേ ാ*്
സാºാന™ം.- െകാOി : അ>ാരാഷ് Ä
പസ് തേകാÐവ സമിതി, ജf. 2019.- 127
ഏ., [4 പടം] ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-937872-2-9 : ;. 100.00



V44,8w

923.6-മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_



Z44w,1

923.41-I†വാളിക
923.4154-ഇ>?
923.4154(1)-വ?•ിക
923.4154-ആdണി, ആട്

923.654-ഇ>?
923.654(1)-വ?•ിക
923.654-തപസിമ¬ നാടാ&, പി.
ലീലാIമാരി, എം.
പി. തപസിമ¬ നാടാ& : കാല~ിf മേ‰

ആdണി, ആട് , 1962തിGടാ തിGടാ : ആട് ആdണിയെട
ആˆകഥ.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ.
2020.- 560 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-536-1 : ;. 575.00

നട• ക&!േയാഗി.- തിGവന>പരം :
െറയ‹ + പബ
… ിേ_ഷ+സ് , 2005.- 96 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-85557-09-5 : ;. 100.00



Y:1:7wM93
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923.654-bസാദ് , സി. സി.

923.5-സ&_ാ& ഉേദ?ാഗസ &, േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക
923.554-ഇ>?
923.554(1)-വ?•ിക
923.554-േജാ&ജ് േജാസഫ് , മണ
Ó ശ് േശരി

}ഷ
| +I*ി, ഓ&ണ
bാ>വത് }തGെട മിശിഹ : േഡാ. സി. സി.
bസാദ് .- േകാ*യം : കറd് , ഫി˜. 2021.264 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

േജാ&ജ് േജാസഫ് , മണ
Ó ശ് േശരി, 1950പെOടിവിള സIമാര+.- േകാഴിേ_ാട് :
മാ$€മി, സപ
¦ . 2020.- 64 ഏ. : ചിeം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-90234-84-4 : ;. 100.00

അfബgം : ഏ. 233-262
ഉപവിഷയം : 954.83- േകരള ചരിeം.
ന സചി : ഏ. 263-264.



ISBN 978-93-5390-656-6 : ;. 280.00

V44,8wN50,1

923.554-ബാŠേലയ+, വി. ആ&.
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923.654(1)-സമാഹാര

ബാŠേലയ+, വി. ആ&.
ഒ†യാ+.- $%& : കറd് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ,ലാ. 2020.- 156 ഏ., [2] പടം ;
22 െസമീ.
ISBN 978-93-90075-03-4 : ;. 170.00

lീÙ™ാ നായ&, എ+.
േകരള നേവാ¹ാന ചരിe~ിെല
ë ാടക .- േകാഴിേ_ാട് : പവനാˆ
കാല



V44,8w,1

പബ
… ിേഷഴ് സ് , ഫി˜. 2020.- 127 ഏ. ; 22
െസമീ.

923.554-രാമചº+, എ+.

36 നേവാ¹ാന നായകെരªറിO§ ലഘ

രാമചº+, എ+.
I†ാേന‹ ഷണ~ിെd കാണാJറ
:
േപാലീസ് ഡയറി / െക. ടി. േതാമസിെd
അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
¦ .
\ ് , സപ
2020.- 261 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-712-9 : ;. 280.00

ജീവചരിeം.
അfബgം : ഏ. 60-127
ചരിeസംഭവ

ളം േചാദ?ാവലിയം

അfബgമായി ഉ െJട~ിയിരിª“.
ISBN 978-93-88909-89-1 : ;. 150.00



V44,8w,1
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923.673-അേമരി_

923.8-വാണിജ?ം, ആശയവിനിമയം, ഗതാഗതം

923.673(1)-വ?•ിക

എ•ിവയിെല വ?•ിക

923.673-കിങ് , മാ&*ി+ ലഥ&

923.854-ഇ>?

കിങ് , മാ&*ി+ ലഥ&, 1929-1968

923.854(1)-വ?•ിക

മാ&*ി+ ലഥ& കി

923.854-ജയbകാശ് , എം.

ിെd ആˆകഥ /

േക
… േബാ- കാഴ് സ- സംേശാധനം

ജയbകാശ് , എം., 1949-

െചയ് തത് ; ആ&. എസ് . Iറപ് വിവ. െചയ് തത് .-

ഏെd ആ]ബ~ി].- $%& :

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,- 2020.- 527

ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഡിസ. 2020.- 96 ഏ. ; 21

ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ന സചി : ഏ. 515-524

ISBN 978-93-90429-57-8 : ;. 125.00

മലശീ&ഷകം : The Autobiography of Martin
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Luther King.

923.854-ഹാരിസ് , െനേÃനി

ISBN 978-93-5390-523-1 : ;. 550.00
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ഹാരിസ് , െനേÃനി
ഡബി

923.7-വിദ?ാഭ?ാസ bവ&~ക&

െബ].- $%& :

ീ+ ബക
\ ് , മാ&O്

923.754-ഇ>?

2020.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.

923.754(1)-വ?•ിക

ഒG ബസ് ക‚ക് ടറെട ഓ&!ªറിJക .

923.754-േജാസഫ് , ടി. െജ.

ISBN 978-93-89671-55-1 : ;. 120.00



D51w,1

േജാസഫ് , ടി. െജ., 1957അ†േപാകാ~ ഓ&!ക .- േകാ*യം : ഡി.

925-ശാസ് e

സി. ബക
\ ് , ജf. 2020.- 431 ഏ. ; 22 െസമീ.

925.(1)-സമാഹാര

ഉപവിഷയം : 320.557 - ഇസ
… ാമിക

Ãാ&

ഇ*ിയO+, എം. എ.

മതെമൗലികവാദം.

ന!െട ശാസ് eകാരÃാ&.- േകാ*യം : ഡി.

ISBN 978-93-5282-853-1 : ;. 450.00



TwN57,1

923.754-ല`് മ-, ആ&.

സി. റഫറ+സ് , ഒക് േടാ. 2019.- 152 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-87169-14-2 : ;. 150.00



Aw

Chengu : the rational romantic (remembering R.

Lakshman) / വി. ജി. ത‰ി, സി. ബി.

ശÕണ
| ി, ടി. ആ&.

േമാഹ+ദാസ് എ•ിവ& സംേശാധനം

േലാകbശസ് ത ശാസ് e

െചയ് തത് .- $%& : കറd് : േകാസ് േമാ

ക‚പിടി~

[വിതരണം], ആഗ. 2019.- 230 ഏ. : ചിeം ;

Gം

ളം.- േകാ*യം : ഡി. സി.

റഫറ+സ് , സപ
¦ . 2019.- 350 ഏ. ; 21 െസമീ.

23 െസമീ.

ISBN 978-93-87169-18-0 : ;. 350.00

മലയാള~ിലം ഇംഗ
… ീഷിലമ§



ഓ&!ªറിJക .

Aw

ശീ&ഷക േപജ് ഇംഗ
… ീഷി].

925.3-െഭൗതിക ശാസ് e

ISBN 978-93-86429-74-2 : ;. 350.00

925.3(1)-വ?•ിക



T.44wN53

923.754-െസ]മ

Ãാ&

925.3-േöാഡിംഗ&, എര‹ ി+
േജാ&ജ് വ&ഗീസ്
എര‹ ി+ േöാഡിംഗ& : തരംഗ

െസ]മ

÷ഷ് ടിO

െസ]ഫി.- $%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ഡിസ.

മfഷ?+.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ജf.

2019.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

2020.- 272 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-89671-12-4 : ;. 130.00

ISBN 978-93-5282-807-4 : ;. 290.00



T.44w,1



CwM87

ചരിeം

57

926-bയ• ശാസ് e

Ãാ&

927.8-സംഗീത

926.1-ൈവദ?ശാസ് e

Ãാ&, േഡാക് ട&മാ&

927.82-ഗായക&

926.165-ച&!േരാഗ വിദÏ+

927.82(1)-വ?•ിക

926.165(1)-വ?•ിക

927.82-ന»!

926.165-ഷാജി, എം. ജി.

ദിരാ&, വി. എO് .

&

ന»! എ• പാ*! / റഫീക് അഹ!ദിെd

ഷാജി, എം. ജി.
ഓ&!യിെല കാ†ാടിമര

അവതാരിക.- $%& :

: ഒG

ച&!േരാഗചികിÐകെd ഓ&!ªറിJക

ീ+ ബക
\ ് , ഡിസ.

2020.- 112 ഏ. : ചിeം.

/

അനി] വ§േ~ാളിെd അവതാരിക ;

െജയ് _് ബിേജായ് , െഗൗരിന™, ജയ+

േവµവിെd ചിe

ന‰?ാ& എ•ിവGെട ഓ&!IറിJക

.- $%& :

മംഗേളാദയം, മാ&O് 2021.- 88 ഏ. : ചിeം ;

അവസാന~ി].

21 െസമീ.

ISBN 978-93-90429-33-2 : ;. 140.00

ഓ&!ക



ന&!;പ~ി].

NR44w

ISBN 978-93-90429-64-6 : ;. 115.00

927.8242164-പാÔാത? ജനbിയ സംഗീത



L87w,1

927.8242164(1)-വ?•ിക

926.3-}ഷിയമായി ബgെJ* വ?•ിക

927.8242164-യസഫ് ഇസ
… ാം

926.392-മÐ?െ~ാഴിലാളിക

യസഫ് ഇസ
… ാം, 1948-

926.392(1)-വ?•ിക

എÂെകാ‚് ഞാ+ ഇേJാഴം ഗി†ാ&

926.392-റഫീഖ് , ടി. െക.

c ീവ+സി]നി•്
ൈകയിേലÂ“ : കാ†് സ

റഫീഖ് , ടി. െക.

യസഫ് ഇസ
… ാമിേലª§ ആˆീയ യാe /

കടലി] എെd ജീവിതം.- േകാഴിേ_ാട് :

െക. സി. സലീം ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

മാ$€മി, ഫി˜. 2020.- 176 ഏ. : ചിeം ; 22

െചയ് തത് .- േകാഴിേ_ാട് : ഇസ
… ാമിക്

െസമീ.

പബ
… ിഷിംഗ് െഹൗസ് , നവ. 2016.- 102 ഏ. ;

ISBN 978-93-89869-67-5 : ;. 220.00

22 െസമീ.



MY65wN71,1

മലശീ&ഷകം : Why I still carry a Guitar : the
spiritual journey of Cat Stevens to Yusuf.

927-കലാകാരÃാ&

Subsidiary Subject : 297.574 - മത

927.5-ചിeകാരÃാ&

പരിവ&~നം

927.5(1)-വ?•ിക

ന സചി സഹിതം.

927.5-വാ+ േഗാഗ് , വി+െസd്

ISBN 978-81-8271-827-2 : ;. 90.00

ജയചº+ നായ&, എസ് .



NR56wN48,1

ഉÃാദ~ിെd സര?കാ>ിക .- $%& :

ീ+

927.9-വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ്

ബക
¦ . 2020.- 144 ഏ., [8 പടം] ; 22
\ ് , സപ

ട

െസമീ.

ിയവയമായി ബgെJ* വ?•ിക

927.9106-സംഘടനക , സ ാപന

ISBN 978-93-89671-29-2 : ;. 240.00



NQwM53

927.5-െസസാ+, േപാ

927.9106(1)-വ?•ിക
927.9106-}ഷ
| മ&~ി, സര?
}ഷ
| മ&~ി, സര?

ദാസ+, പ~ല~്
േപാ

&

fറ

െസസാfം ആധനിക ചിeകലയം.-

െവ*ം / നാരായണ ഭ*തിരിയെട

അവതാരിക.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ, ആഗ. 2018.- 92 ഏ.,

മാ&O് 2021.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

[4 പടം] ; 22 െസമീ.

അfബgം : 145-168.

ISBN 978-81-300-2052-5 : ;. 110.00

ISBN 978-93-5432-366-9 : ;. 199.00



NQwM39
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ചരിeം

58

927.914-ചലOിeം, േറഡിേയാ,

928- ന കാരÃാ&
928.(1)-സമാഹാര

െടലിവിഷfമായി ബgെJ* വ?•ിക
927.9143-ചലOിeവമായി ബgെJ*

ഭാഗ?ല`് മി, പി. െക.
തµJിെd പരവതാനികളി] :
സ&ഗാˆകതയം മരണരതിയം സ് eീകളി].േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, സപ
¦ . 2020.- 143 ഏ.
: ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-92-9 : ;. 180.00

വ?•ിക
927.91430233-സിനിമാ സംവിധായക&
927.91430233(1)-വ?•ിക
927.91430233-െഡ•ിസ് േജാസഫ്
െഡ•ിസ് േജാസഫ്



Ow

നിറÈടകളില
… ാെത / വി. ആ&. സധീഷിെd
അവതാരിക.- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, സപ
¦ .
2020.- 272 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-90234-89-9 : ;. 350.00



NWwN57,1

927.91430233(1)-സമാഹാര
െšയിമിനJറം ജീവിതം / രേമഷ് പതിയമഠം
സമാഹരിOത് .- േകാതമംഗലം : ൈസകതം,
മാ&O് 2019.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലയാള~ിെല 50 സംവിധായകGെട

928.9144-ബംഗാളി ന കാരÃാ&
928.91443-ബംഗാളി കഥാ}¬_
928.91443(1)-വ?•ിക
928.91443-തസ
… ീമ നøീ+
തസ
… ീമാ നøീ+, 1962പവിഴമല
… ിക പªേ‰ാ / ലീലാ സ&_ാ&
വിവ. െചയ് തത് .- $%& : ീ+ ബക
\ ് , ജf.
2020.- 296 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീ&ഷകം : െനഇ കിù െനഇ.
ISBN 978-93-89671-21-6 : ;. 360.00



O157,3N62w,1

ഓ&!ªറിJക .
ISBN 978-93-88343-49-7 : ;. 130.00



NWw

സാജ+, െതGവJഴ

928.94812-മലയാള ന കാരÃാ&
928.94812(1)-വ?•ിക
928.94812-നാഥ് , പി. ജി.
നാഥ് , പി. ജി.
കന] ഇനിയം െകടാെത.- $%& :
ജി-േമാ*ിേവഷ+, മാ&O് 2020.- 96 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-89671-42-1 : ;. 125.00

100 വിശ‹ bസി• ചലOിeസംവിധായക&.േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഫി˜. 2020.- 438
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-943891-8-7 : ;. 475.00





O32w,1

NWw

927.92-നാടക കലാകാരÃാ&

928.94812-പരേമശ‹ ര+, സി. ആ&.

927.92(1)-സമാഹാര

പരേമശ‹ ര+, സി. ആ&., 1950എെd എഴപ ക .- േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി,
ഫി˜. 2020.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89869-87-3 : ;. 160.00

ഭാf bകാശ്
മ+േപ െപയ് ത മഴയിലാണ് ഇേJാ
നനയ•ത് / സഭാഷ് ചºെd അവതാരിക.-



O32N50w,1

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, മാ&O് 2020.- 184 ഏ.
: ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8268-138-5 : ;. 220.00



NTw

927.96-കായിക താര
927.96334-ഫട് േബാ

കളി_ാ&

927.96334(1)-വ?•ിക
927.96334-ചാ¬ണ
| ി, ടി. െക.

928.948123-മലയാള കഥാ}¬_
928.948123(1)-വ?•ിക
928.948123-െനൗഫ] യസഫ്
െനൗഫ] യസഫ്
fണ± തീരാ~ ക]_‚¬‚ക .$%& : ജി-േമാ*ിേവഷ+, ,ലാ. 2020.- 96
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-94-0 : ;. 125.00



ചാ¬ണ
| ി, ടി. െക.
ഫട് േബാ

ൈമ േസാ

O32,3w,1

/ എം. എം. ജാഫ&

928.948123-േസ

ഖാ+ സംേശാധനം െചയ് തത് .- $%& : കറd്

േസ , 1942ഓ&!_ല
… ക .- $%& : ീ+ ബക
\ ് , മാ&O്
2020.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-89671-30-8 : ;. 235.00

: േകാസ് േമാ [വിതരണം], ആഗ. 2019.- 164
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-76-6 : ;. 250.00



MY2121wN45,1
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ചരിeം
928.948124-മലയാള ഉപന?ാസകാരÃാ&

950-ഏഷ?

928.948124(1)-വ?•ിക

953-അേറബ?+ ഉപദ‹ ീപക

59

953.6-േപ&ഷ?+ ഗ ഫ് രാജ?

928.948124-കാരശ് േശരി, എം. എ+.

സ]~ാ+ മഹ!ദ് അ] ക‹ ാസിമി

കാരശ് േശരി, എം. എ+., 1951-

അറബി കട]െ_ാ§ എ• െക*കഥ / ഷീല

\ ക .- േകാഴിേ_ാട് :
കാരശ് േശരിയിെല കിസ

എസ് . േമേനാ+ വിവ. െചയ് തത് .- $%& :

മാ$€മി, ജf. 2020.- 80 ഏ. : ചിeം ; 21

കറd് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2019.-

െസമീ.

270 ഏ., [5] പടം ; 27 െസമീ.
ന സചി സഹിതം

ISBN 978-93-89869-14-9 : ;. 110.00



O32N51w;1

മലശീ&ഷകം : The myth of Arab piracy in
the Gulf.

928.948124-സIമാ&, അഴീേ_ാട്

ISBN 978-93-86429-84-1 : ;. 850.00



വിലാസിനി, ജി., 1939-

V46

bണയകാലം.- $%& :

954-ഭാരത ചരിeം

ീ+ ബക
\ ് , ഡിസ.

2017.- 248 ഏ. ; 22 െസമീ.

«ഹ, രാമചº, 1958-

1-അം പതിJ് : 2012

ജനാധിപത?വാദികളം വിമതGം / െക. സി.

സIമാ& അഴീേ_ാട് അയO

വി]സ- ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .-

bണയേലഖന

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ. 2019.- 398

ഉ െJട~ിയി*‚് .

ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87331-29-7 : ;. 285.00

മലശീ&ഷകം : Democrats and dissenters.



O32,6N26w

928.94814-ക•ഡ

ISBN 978-93-5390-078-6 : ;. 425.00



ന കാര+മാ&

V44

928.94814(1)-വ?•ിക

ദാേമാദര+, എ+., 1919-2016
എം. എ+. േറായ് : സ‹ ാത¥?ാേന‹ ഷിയായ

928.94814-സധാ മ&~ി

വിപ
… വകാരി.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , നവ.

സധാ മ&~ി, 1950ഉ§ി] നി“§ ഉറവക

2019.- 431 ഏ. ; 21 െസമീ.

: സധാ

മ&~ിയെട bിയ ജീവിത കഥക

ഉപവിഷയം : 923.254 - റായ് ,

/ ഷബിത

മാനേബºനാഥ് .

എം. െക. ഇംഗ
… ിഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 978-93-5282-851-7 : ;. 450.00

േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , േമയ് 2020.- 182



V44

ഏ. ; 21 െസമീ.

സണ
| ി ലേ_ാസ് , െചറകര

മലശീ&ഷകം : Here, there, and everywhere.

ചരിe~ിെd വ&ഗ
Œ ീയവ]കരണം

ISBN 978-93-5390-286-5 : ;. 199.00

മതനിരേപ` ഇ>?യി] / രാജ+



O33N50w,1

c ാ
സാbസ : നാഷന] ബ_് സ

940-യേറാJ്

[വിതരണം],

ഒക് േടാ. 2020.- 206 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

943-ജ&!നി

അfബgം : ഏ. 183-204
ന സചി : ഏ. 205-206.

943.086-1933-1945

രാജ+,

«G_ളെട അവതാരിക.- േകാ*യം :

ISBN 978-93-89495-96-6 : ;. 230.00

Uാര



V44

അേഡാ ഫ് ഹി†് ല&.- േകാഴിേ_ാട് : പ&ണ,
നവ. 2019.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.

954.(1)-ഭാരത പഠന

ഉപവിഷയം : 923.143 - ഹി†് ല&,

}ഷ
| + നായ&, പി. വി.
ഇ>? : സമഹം ദ&ശനം കല.- $%& :

അേഡാ ഫ് .

ീ+

ബക
\ ് , ഡിസ. 2019.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-300-2201-7 : ;. 220.00



V55'N45

ISBN 978-93-89671-15-5 : ;. 150.00



z44

ചരിeം

60

954.(
954.(1
.(1)-ഭാരത പഠന

-

ട&O

954.83-േകരള ചരിeം-

മേനാജ് , െക. ആ&.

ട&O

േറാബ&*് , പനിJി§

ഭാരത bഭാവം.- 2-അം പതിJ് -$പണി¬റ :

തിരേയാര ചരിe~ിെല തിGേശഷിJക

െബൗ•ികം ബക
\ ് , ഡിസ. 2017.- 272 ഏ. ;

പി. െക. ൈമ_ി

22 െസമീ.
ഉ§ട_ം : മതദാ&ശനിക രംഗ

ളിെല

ഭാരതസ‹ ാധീനം . - േയ•´ിസ്
സനാതനധ&!ാചാര?+

ഒG

ഉപവിഷയം : 232 - ´ിസ്

/

തരകെd അവതാരിക.-

െകാOി : bണത ബക
\ ് , നവ. 2019.- 196 ഏ. :
ചിeം ; 21 െസമീ.
ISBN 9788194300973 : ;. 200.00



V4412

ചരിതം.

;. 250.00

േവലായധ+, പണി_ശ് േശരി



z44

േകരളചരിeം തിG~ിªറിO

954.83-േകരള ചരിeം

മഹാസംഭവ

.- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ്,

കമലാസന+, എ+. െക.

ഫി˜. 2020.- 144 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 138-139.

I*നാടം ക&ഷകെ~ാഴിലാളിbസ ാനവം /

ISBN 978-93-5390-282-7 : ;. 160.00

തകഴി ശിവശiര പി§യെട അവതാരിക.c ാ
േകാ*യം : സാbസ : നാഷന] ബ_് സ



V4412

[വിതരണം], ഡിസ. 2019.- 238 ഏ. : ചിeം ;

ശ?ാമള, പി.

21 െസമീ.

bാചീന േകരളസമഹവം ജാതിവ?വസ യം.-

ISBN 978-93-88992-85-5 : ;. 270.00



V4412

}ഷ
| +I*ി, ഓ&ണ

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ,ലാ. 2020.- 406 ഏ.
; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 405-406.

bാ>വത് }തGെട മിശിഹ : േഡാ. സി. സി.

ISBN 978-93-90234-43-1 : ;. 450.00

bസാദ് . കാµക 923.654 - bസാദ് , സി.



V4412

സി.

954.83(1)-തiശ് േശരി ($%&)

െക. ആ&. െഗൗരിയ!യം േകരളവം / ഗീത

šാ+സിസ് , തiശ് േശരി

അഭിമഖം െചയ് തത് . കാµക 923.254 -

തiം പശിയ അടയാള

െഗൗരി, െക. ആ&.

.- െകാല
… ം:

സ ിതി പബ
… ിേ_ഷ+സ് , ജf. 2019.- 146
ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

േതാമസ് , പി. ജി.

;. 130.00

സി പി മാ~+ : കഥയം കാലവം.തിGവന>പരം : ചി>, ,ലാ. 2018.- 96 ഏ.



V4412.3T

: ചിeം ; 21 െസമീ.

954.83(1)-മലബാ&

ന സചി : ഏ. 95-96.

IറJ് , െക. െക. എ+.

ISBN 978-93-87842-65-6 : ;. 100.00



V4412

േകാഴിേ_ാട് : മാ$€മി, ഡിസ. 2019.- 232

നാരായണ പിഷാരടി(Jr.), എം. പി., 1940മ+ െകാOിരാജ?െ~ േക*റിവക

മലബാറിെല ˜ി*ീഷ് അധിനിേവശം.ഏ. ; 21 െസമീ.

/ െക. ബി.

അfബgം : 230-232.

ഉണ
| ി~ാെd അവതാരിക.- $%& :

ISBN 978-81-8268-089-0 : ;. 275.00

വിദ?ാേപാഷിണി, 2015.- 102 ഏ. ; 21 െസമീ.



V4412.3MAL

;. 125.00



V4412

ഗംഗാധര+, എം.
വാരിയംI•~് I±ഹ!ദ് ഹാജി :

രാജ+, ഇ., 1959-

മലബാ& കലാപ~ിെല കലാപകാരിക

േകരള~ിെല മാറമറയ് _] കലാപം.-

/

എ. പി. I±ാമ ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

തിGവന>പരം : ചി>, ഡിസ. 2019.- 208
ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് .- േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,-

അfബg

2020.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

: ഏ. 197-203

മലശീ&ഷകം : The Malabar rebellion.

ന സചി : ഏ. 204-208.
ISBN 978-93-89410-50-1 : ;. 250.00

ISBN 978-93-5390-543-9 : ;. 150.00



V4412



V4412.3MAL

ചരിeം
954.83(1)-മലബാ&-

ട&O

ജാഫ&, െക. എം., 1966മലബാ& േപാരാ*ം : ചരിeവം നാ*ചരിeവം.േകാ*യം : ഡി. സി. ബക
\ ് , ,ലാ. 2020.- 192
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-5390-557-6 : ;. 210.00



V4412.3MAL

മലബാ& കലാപം : ചരിeം രാഷ് Äീയം
bത?യശാസ് eം / രാധാ}ഷ
| + െചറവ§ി
സമാഹരിOത് ; െസൗേമ?ºനാഥ ഠാŽറിെd
മഖവര.- തിGവന>പരം : ചി>, ജf. 2021.256 ഏ. : ചിeം ; 21 െസമീ.
3 ഭാഗ ളിലായി 21 േലഖന
.
ISBN 978-93-90301-27-0 : ;. 320.00



V4412.3MAL

970-ഉ~ര അേമരി_
973-അേമരി_+ ഐക?നാടക
\ ാ†, 1947-1979
ഷാÈ&, അസ
ആˆകഥ / സേരഷ് എം. ജി. വിവ
െചയ് തത് ; ആെ›ല ൈവ. േഡവിസിെd
അവതാരിക; െലേ•ാക
\ ് എസ് .
ഹി+ഡ് സിെd മഖവര.- േകാ*യം : ഡി. സി.
ബക
\ ് , ,- 2020.- 416 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 305.8(1)- Racism
മലശീ&ഷകം : Assata : an autobiography.
ISBN 978-93-5390-457-9 : ;. 430.00



V73

61

62

ന കാര, ശീ&ഷകസചി
കാµക

#െപ+ഡിംഗ് .

അഭിേഷക് , പരവ&

100 ക
… ാസിക് സിനിമക .

കാµക

സാജ+,

െതGവJഴ
100 വിശ‹ bസി• ചലOിeസംവിധായക&.

കാµക

1111 സാഹിത? ക‹ ിസ് : േലാകസാഹിത?ം,
ഭാരതീയസാഹിത?ം, േകരളീയസാഹിത?ം /
െജറി+ റാണി ആ+·സ് സമാഹരിOത് .



807.6

.

കാµക

ഹരാരി, യവാ] േനാവാ
Chengu : the rational romantic (remembering

േമാഹ+ദാസ് എ•ിവ& സംേശാധനം

അംബ.

കാµക

കാ±

/ ബിÊ

ാടിെd അവതാരിക.



915.2

ചി•മ‚ി.

894.8123

േവ*േOേകാ+ എ• െത¶ം.

894.8123

അകം.

കാµക

അകെ~ ´ിസ്

.

581

കാµക

അജീഷ് , ടി.
ആടകണ
| + േഗാപി.

c ?+ േപാ
െസബാസ

അഖി], െക.

അേഗാചരം.
അേ

കാµക



അട~ില, സി. വി. െക.
പാഴിª•് പരാÙ~ം.

894.8121

കാµക

കാµക

േജാ&ജ് , സി. െജ.



894.8123

കാµക

രാജ+,

Uാര

അേഡാ ഫ് ഹി†് ല&. കാµക 943.086 കാµക രാജ+, Uാര
1933-1945.

നാരായണ+,

പി.

അതിരഴിസeം.

അച?ത് എ. രാജീവ്
’വ]_നേ~ാളം.

\ Î ം.
റസ

അേഡാ ഫ് ഹി†് ല&.

പശ?ാമി : «Gവായ& േ`eചരിeം

പരാേരഖകളിലെട.



894.8123

അടവം

നിഖിേലഷ് േമേനാ+



920.71

അÊ െക. നാരായണ+
കലാമ²ലം ൈഹദരലി / ര-ജി
പണി_Gെട മഖവര ; പി. എസ് .
രാധാ}ഷ
| െd അവതാരിക.
791.437MA



894.8123

അഖി], പ ശ് േശരി
സ‹ പ
Ò ംെകാെ‚ഴതിയ ഒസ?~് .



കാµക

അജിത് Iമാ&, സി. െക., വിവ.
പ*നായക് , േദബദ~



നീലOടയ+.



അജിത് രാജ് , വി. ബി.
ഒG bവാസിയെട ഓ&!ക .

894.8123

കാµക



616

സസ? ളെട വ&ഗ
Œ ീകരണവം
ശാസ് eനാമ ളം.

അക് ബ& ക_*ി]
അേ´ാേപാളിസ് .



894.8123

അജിത് Iമാ&, എ+.
പാര‰ര?േരാഗ ളം പക&Oവ?ാധികളം /
എ+. അജിത് Iമാറം bദീപ് കണ
| േiാടം
േച&െ•ഴതിയത് .



ലിംബ&ഗ് െ˜ൗവ&,

കഥക .



894.8123

581

അക് ബ& : ഇ>?ാചരിeെ~ സംബgിO ഒG

കാµക
പി. എ. എസ് . വാ+



342.54

bകാശസംേശ
… ഷണം.

െബന?ാമി+
ആഖ?ായിക.



894.8123



മല
… ിക, െക. ആ&.
പറെ~ ´ിസ്



809.3

ഏഴാം പതിJിെd ആദ?bതി.

ാട്

െയാെകാേസാ : ജJാ+ വിേശഷ



.



സ_റിയ

ശിശില, bഭാകര ബി.

അംബികാസത+, മാ

േ‰ാ .

അജ¶നായ അ&Êന+ : ധീരനായകെd
സ»ാരപഥ~ിെല ഒ+പത് നാഴിക_ല
… ക .
കാµക ചേ*ാപാധ?ായ, േദബാശിഷ്

അജിേജഷ് , പOാ*്
അതിരഴിസeം.

030.(1)

കാµക



അജയ് പി. മ ാ*്
പറവയെട സ‹ ാത¥?ം.

അജി, െനല
… ിനാട്
ന!െട ഭരണഘടന.

KAS സJ& െമ!റി ടിപ
\ ് / സനി] േജാ- എസ് .
അ എ• േവ*_ാര+.

894.8123

മലയിറ



923.754

സമാഹരിOത് .

അജയ+
ൈദവ

അജി കമാ]
മഴെനാ‰ര

R. Lakshman) / വി. ജി. ത‰ി, സി. ബി.
െചയ് തത് .

894.8123

അജയ് നാരായണ+
പരാേബാള / ഇ™േലഖ ബി. വയലാറിെd
അവതാരിക.
894.8121

സാജ+, െതGവJഴ

21-ആം æ†ാ‚ിേല_് 21 പാഠ

അജയേഘാഷ്
വ;, ദഃസ‹ പ
Ò ം കാണാം.



894.8121

കാµക

അതിരി] പ¬നി• മര
രാമ}ഷ
| +, മലയാ†&

അജിേജഷ് , പOാ*്
.

കാµക

അതിGകളില
… ാ~-അേ!
അതിGകളില
… ാ~ േലാകം.

കാµക

മരളി,

: േകരള~ിെല ക‹ ിയ&

രാഷ് Äീയ~ിെd വ&~മാന

കാµക

.

ഗീത
അദീOി, ചിമമാ+ഡ എ+േഗാസി
c ്
എeയം bിയെJ*വ _് : ഒG െഫമിനിസ

അദ് Ûത



305.42

കാµക

െളാഴിയാെത ആലീസ് .

സസ+ േജാഷി
ന‰തിരിJാട് , ഇ. എം. എസ് .
.



894.8123

അന>രം.

കാµക

സOിദാന™+, െക.

അനപത?.

കാµക

ൈവIണ
¼ ദാസ്

അനാഥ+.

കാµക

മാഹിയ+

അനിതാ നായ&
}ഷ
| / സ് മിതാ മീനാ`ി ഇംഗ
… ീഷി] നി•്
വിവ. െചയ് തത് .
അനിയ+.

കാµക



823

േകശവേദവ് , പി.

അനി], കാവാലം, സംേശാധക+.

കാµക

അനി]Iമാ&, എ. വി.
ജനാധിപത?~ിf ’ªകയ&



320.954

അനി]Iമാ&, െക. എസ് ., സമാഹ&~ാ..

കാµക െലനി+ രാേജº+: തിര_ഥ,
ചലOിeപഠന
, അഭിമഖ
,
അfസ് മരണം



894.8121

അനി]Iമാ&, ടി. െക.
ഞാ+ വാഗ് ഭടനാന™+ / െക. എം. ഭരതെd



894.8123

അനി]Iമാ&, തിGേവാ~് , സമാഹ&~ാ..
അf ബാബ
അæപ് ചº+, വിവ.



894.8123

കാµക

Iേ™ര, മില+

അgകാര~ിെലാG പഴ.
മസാജി



894.8123

കാµക

മI™+, എം.

അJെd ˜ാ‚ിªJി.

കാµക

മI™+, എം.

കാµക

രസകരമായ മല
… ാ

ഇഷികാവ,

അബബ_&, കാതിയാളം
േഹാജാ_ഥക വീ‚ം.

കാµക



398.2209561

അബബ_&, കാJാട് , വിവ.
പാറ_ടവ് , പി. െക.

കാµക

അബബ_&, സി. പി., വിവ.
ല-, െഹdിക് വില?ം

കാµക

വാ+

അബ് ദ] കലാം, എ. പി. െജ.
എെd ഇ>? / െസf Iര?+ േജാ&k് വിവ.
െചയ് തത് ; lീജ+ പാ]സിങിെd
അവതാരിക.
082

അബ് ദ സ~ാ&, എ. എ.
പല&കാല കാഴ് Oക / എ+. പി. ഹാഫിസ്
മഹ!ദിെd അവതാരിക.
894.8124

കാµക



894.8123

ഉണ
| ി}ഷ
| +, I‰ള

ാട്

അമാfല
… , വട_ാ ര, സംേശാധക+. കാµക
സി. െക. േമേനാ+: മfഷ?സ് േനഹ~ിെd
മറവാ_്
അâതപരിയിെല അരയ•ം.
സഭാഷ്

കാµക

അ‰ിളിയ!ായി.
ഏഴാേOരി

അ!യം മകfം.
അേ! സംഗീതേമ.
െക. െക.

കാµക

സീത

േമരി െകാ*J§ിയി],

കാµക

അ! ത• പസ് തകം.
െക.

അæപ് ശശിIമാ&
ഒ+പതാംവീട് .

കാµക

അâതവാഹിനി.
എ+. എസ് .

ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി]

ഇനിെയാG ജÃം Žടി.

അJം ചട• Iiിയ!.

അമരJ>].

ഇgനം / വിജയല`് മിയെട അവതാരിക.

കാµക



അഭിേഷക് , പരവ&
#െപ+ഡിംഗ് / കാര?വ*ം lീകണ
¼ +
നായGെട അവതാരിക.

അനി]Iമാ&, െക. വി.

അവതാരിക.

894.8121



അബ് ദ§, േപരാê
െപ-I*ി ഒG ചിeശലഭമാI“ / പി. എം.
ഗിരീഷിെd അവതാരിക.
894.8121

സാg?താരകം

ഭരണഘടനയ് ª ചരമഗീതം.

894.8123

അ+വ& അലി
െമഹബബ് എക
\ ് bസ് .

അbകാശിത ടി. െക. സി കഥക .
വടതല, ടി. െക. സി.

c &
അന>+ മാസ
കാ*ിെല േപാരാ*ം / ശിവെd ചിe

അ+വ& അബ് ദ§
ൈbം വി†് നസ് .

അJണ
| ി, മലയ~് .
കഥക

കാµക

അധികാര വിേകºീകരണെ~പ†ി.

രാമ}ഷ
| +, ടി.

അപാര ഓ&!ശ•ി േനടാം, പരിശീലി_ാം.
കാµക ശI>ളാേദവി

മാനിെഫസ് േ†ാ / ദിവ? എസ് . അ¶&
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .

കാµക

അg& ബധിര& മക&.
ഡി.

!ാGIടി
അതീത സാ`?

63

രാമചº+,

കാµക

കാµക
കാµക

ഹരിIമാ&, പി.

മാധവിª*ി
പടി±ാറJറം

അയില&-ആലീസ്

64

അയില&, വി. സി.
ë † ബാല}ഷ
ആˆസഖിേയാട് / കല
| െd
അവതാരിക.
894.8121
അരിെˆ†ിക് .

കാµക

രവിIമാ&, ടി. എസ് .

ആചാര?, മ*ം സി. ആ&.
ഞാെന>ിf ദഃഖിª“ / എഴമ†& രാജരാജ
വ&!യെട അവതാരിക.
ആടി_ാ†ിെല ആˆെനാ‰ര

894.8123

അG-, എ. െക.
ആ കണ
Ó ക .

894.8123




അറബി കട]െ_ാ§ എ• െക*കഥ.
കാµക സ]~ാ+ മഹ!ദ് അ] ക‹ ാസിമി

അറിവ് : ചരിeപഥ
/ െക. ഭാസ് കര+
സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാµക

അ†േപാകാ~ ഓ&!ക .
ടി. െജ.



909

ആˆസഖിേയാട് .

കാµക

ആˆസ് പ™ന

.

അയില&, വി. സി.

കാµക

ഇസെബ]

ആദ&ശ് , എസ് .



894.8123

കാµക

കാµക

.

കാµക

വ&ഗീസ് , പി. എ.

നാരായണ

കാµക

ഖലീ] ജി˜ാ+

ആധനിക ജീവിത വിജയമ¥

കാµക

മധ എസ് . നായ&

ആന™+, െക. ആ&.
\ Î ം േഫാേക
മനസ
… ാറം.

മധപാ]

ഉമാേദവി



398

ആന™്
സത?രാജ+,

€മി ശവേ_ാ*യാI• കാലം / മേനാജ്
േമേനാ+ അഭിമഖം െചയ് തത് .

കാµക

െപസഹ.
894.8123

അേശാക+, വി. എ+.
രാമജÃ€മിയം ബാബറിമസ് ജിദം.

915.42(1)



അഷറഫ് , െക. ടി.
c ിസ് ഫാ~ിമാബീവി : നീതിയെട
ജസ
ധീരസ»ാരം.
അഷ് ടമ&~ി
കഥേപാെല.

സ് eീ ചി>ക
ഈ

G~ി] ഞാ+ തനിെയ.



923.454



അസ ിക ªേമ] ഉഴ മറി_െ* നിെd
കലJക . കാµക േടാകാ&ചക് , ഓ ഗ

തിGടാ തിGടാ : ആട് ആdണിയെട
ആˆകഥ.



923.4154

ആdണി, എം. ടി.
െതരെ±ട~ രചനക .
ആയ.

കാµക



894.812

െബ
… ാേ‚], േഷാ--ഫിലിപ്

േകാഡ് ന‰& 11 / േജാ&ജ് ഓണÈറിെd
അവതാരിക.



894.8123

കാµക

വാസ+, െജ.

ആdണി, ആട്

ആ&O&.
അG-, എ. െക.



894.8123

ആ&O, എ. െജ.

അഹം വിഹംഗഃ : വിജയ~ിെd േജാനാഥ+
മ¥ം. കാµക േതാമസ് എ˜ഹാം, സി.

േസ

കാµക

ആേ™ാള+.

915.97

ആ മരെ~യം മറ“ മറ“ ഞാ+...
മീര, െക. ആ&.

: വ?•ി, Iടംബം, സമഹം.





അ³ദ് I*ി, കാടാ‰ഴ
മണേലാ&!ക .



894.8123

ആനിയ! േജാസഫ്
306.85



894.8123

അഷ് റഫ് , ഇ. എം.
ഒG വിയ†് നാം യാe.



320.954

ആനി, കടവ&

അേശാക+, ചGവി]
പളിെനല
… ി സ് േ†ഷ+.

കാµക



\ ാ†
ഷാÈ&, അസ

ഡാ&ക് െന†് : ദി ഡിജി†] അ‚&േവ ഡ് .

േജാസഫ് ,

Ò ാനേവGക .
അ••ര•~ിെd സ
സി½ീഖ് , െക. െക.

ആംബല+സ് .

സനിത ഗേണഷ്

297.574

കാµക

ആˆകഥ.

ആന™ം േതടി.

കാµക

അജീഷ് , ടി.

ആതിര, എസ് .

അവനവ+കട‰. കാµക
പണി_&, കാവാലം

ആ കണ
Ó ക .

കാµക

ആണേവാ&kം.

അ†േപാകാ~ ഓ&!ക . കാµക 923.754 േജാസഫ് , ടി. െജ. കാµക േജാസഫ് , ടി.
െജ.

അവസാനെ~ ഉദ?ാനം.
സി.

കാµക

ആടകണ
| + േഗാപി.

ആദ?ാfരാഗം.

കാµക

കാµക

ഞാ+ ആതിര.

കാµക

അറിവിെd സാമഹ?പാഠം.
രവീºനാഥ് , സി.

അവ .

.

നായ&, പി. ബി. െക.

അG- ആ&ഷ
ദാമിയെd അതിഥിക .

അവ+(മാ&) ജാരപe+.



894.8121



894.8123

കാµക

െകായ് േലാ, െപൗേലാ

ആ&സ, വിവ.

കാµക

റായ് , bതിഭാ

ആറാമിºിയം.

കാµക

സധാകര+, എം.

ആ†വം മലക

ളം.

കാµക

ആലീസ് , മഹാമØ, ചിeകാരി.
െഷൗ_~്

സീമ, lീലയം

കാµക

ആ]ജി˜-ഉÃാദ~ിെd
ആ]ജി˜-േപാളിേനാമിയലക .
നായ&, എം. ആ&. സി.

കാµക

ആശ, ആ&., ചിeകാരി.
എസ് .
ആഷാരാജ+, െച
െപ-സഖാവ് .

കാµക

ശാരദª*ി, എസ് .
സതീേദവി,

ഇഷികാവ, മസാജി



\ ിെd bസംഗ
ഇ. എം. എസ
സേരഷ് Iമാ&, വി.



920.936287

ഇഷ് ടJഴ.

ഈ

കാµക

ഉണG•വ& / യ. പി. ജയരാജ് സമാഹരിO്
വിവ. െചയ് തത് .



808.3

കാµക

ഉണ&¬പാ*ക .



925.(1)

േജാസഫ് ,

ൈവIണ
¼ ദാസ്

ഉണ
| ി, ആ&.
െപണ
Ó ം െചറ_fം.



894.8123

ഉണ
| ി}ഷ
| പണി_&, പരJന

കാµക

അf ബാബ

കാµക

ാടി

വാ_ിെന~G• സര?+ : േജ?ാതിഷം
ചരിeം സംസ് കാരം / എം. ജി.

}ഷ
| +

ശശി€ഷ-െd അവതാരിക.

ഇ>?+ ക&ഷക സമഹം : bതിസgിയെട
അ&¹ശാസ് eം / bഭാത് പ*നായIം
Ž*Gം േച&െ•ഴതിയത് ; മലയാള~ിേലª
വിവ. െചയ് തത് .
338.1

കാµക

സധ



089.94812

ഉണ
| ി}ഷ
| +, എ+. ജി.
കടലാസവിദ?.



894.8121

ഉണ
| ി}ഷ
| +, കല&
സത?േമവ ജയേത.
ഉണ
| ി}ഷ
| +, I‰ള



894.8123

ാട്

അമരJ>] / പി. എം. ഗിരീഷിെd

ഇ™േഗാപ+, ജി. ആ&.
കഥക / ബി. മരളിയെട അവതാരിക.

അവതാരിക ; രാജെd ചിe



894.8123

ഡി†ക് ടീവ് bഭാകര+.



894.8123

േപJ& േറാ_†് / െക. ആ&. രാജിയെട
ചിe
.
894.8123
വിലായ~് ബ•.

കാµക

കാµക

G~ി] ഞാ+ തനിെയ.

ഈശ‹ ര+ ന‰തിരി, ചിeകാര+.
രാമചº+, ഏഴാേOരി

lീജ രാമ+

ഇ*ിയO+, എം. എ.
ന!െട ശാസ് eകാരÃാ&.

ഇ>? : സമഹം ദ&ശനം കല.
നായ&, പി. വി.



894.8121

ആനിയ! േജാസഫ്

കാµക

ഇടവഴികളിെല ഇടയസാ•ിധ?ം.
െതേരസ് േജാ-, സി.

ഇgനം.

/ െക. ജയIമാറിെd

അവതാരിക.

കാµക

എെd വഴി. കാµക
പലിªേ•]

ദിജി, ചാലJറം

ആˆസ് പ™ന

ഇ_ിഗായ് : ജീവിതം ആന™മാ_ാ+ ഒG
ജാJനീസ് രഹസ?ം. കാµക ഗാ&സിയാ,
െഹക് ട&
.

കാµക

ഇസെബ]

കാµക

.

അgകാര~ിെലാG പഴ / രമാ േമേനാ+
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .

ആസാദി : സ‹ ാത¥?ം ഫാസിസം സാഹിത?ം.
കാµക റായ് , അGgതീ

ഇ>?+ സ് eീസമഹം.
സ™രരാമ+

രവി

േമേനാ+

923.254

ഇനിെയാG ജÃം Žടി.

കാµക

ഇവിെട പാ*ിന് സഗgം.

ആസാദി : സ‹ ാത¥ം ഫാസിസം സാഹിത?ം.
കാµക റായ് , അGgതീ

ഇ

കാµക

ഇവിെട ഞാ+ എെ•_ാµ“.

ഴിേ_ാട്

ഇട ൈകയ`ര

65



894.8123

അനി]Iമാ&, െക. വി.

ഇ•െലകളെട െവളിപാടക .
സേ>ാഷ് ഗംഗാധര+

കാµക

ഇGകാലിയെട അേന‹ ഷണം.
വി. എ+.

കാµക

.



894.8121

ഉണ
| ി}ഷ
| +, െചറ G~ി
കണ
| ാടിവീട് .



894.8123

ഉണ
| ി}ഷ
| +, േച&•ാ*ി]
ഹിമഗിരിവി

ാനയാe / പി. ചിe+

ന‰തിരിJാടിെd അവതാരിക.



915.4

ഉണ
| ി}ഷ
| +, പ’&
ഓ&!OിÂക .
ഉ Jാെd കിണ&.



894.8128

കാµക

നീലകണ
¼ പി§,

കാ;&

ഇGളി] നി•് െവളിO~ിേല_് .
ചിe ജി. }ഷ
| +

bദീപ് ,

ഉ~രം മത] േചാദ?ം വെര.

കാµക

ഗീതാ›ലി, എം.

കാµക

ഇ†ലി, െനത&ലാd് സ് , െബ]ജിയം
യാeാfഭവ
. കാµക മഹ് ദി, എ. ക?.

ഉÃാദം : അേബാധ~ിെd മേഹാÐവം.

കാµക

ഷാനവാസ് , എം. എ.

ഉÃാദ~ിെd പസ് തകം.
കല?ാണി

കാµക

ദിേനഷ്

ഉÃാദ~ിെd-എെd

66

കാµക

ഉÃാദ~ിെd സര?കാ>ിക .

എംഗ]സ് , െšഡറിക് , Ž.

ജയചº+ നായ&, എസ് .
ഉJ’µക .

കാµക

വ
Ì ാഡിമ&, Ž.

േജാ-സ് , വി. പി.

´ശിെല ഏഴെമാഴിക

സാമ>യെട കാമകÃാ& : നാലാം



303.483

ഉമാേദവി



894.8123

ഉേമഷ് , പി.
മതനി™ക+.



894.8123

ഉ!+, എം. എ.
ഓ&!പടിക

: ഒG ധ?ാനം.



എതിര് : െചേറാണയെടയം അ¶Jെdയം

കാµക

I±ാമ+,

എം.
എതി&ഛായ.

കാµക

േര`് മ അ`രി

കാµക

എതി&േപാ_് .

േജായ് മാത?

c ്
എeയം bിയെJ*വ _് : ഒG െഫമിനിസ
/ സOിദാന™െd അവതാരിക.

ഉറ_Oടവ§ ഓ&!ക .

കാµക

അദീOി,

ചിമമാ+ഡ എ+േഗാസി

കാµക

എeെയe േbരണക .

േമാദിയാേനാ, പാÄിക്

ശാരദª*ി,

എസ് .

ഉറ‰െകാ*ാരം.

കാµക

രാജി രേമഷ്

ഉറ‰േദശീയത.

കാµക

ഗേണഷ് , സി.

എÂെകാ‚് ഞാ+ ഇേJാഴം ഗി†ാ&
c ീവ+സി]നി•്
ൈകയിേലÂ“ : കാ†് സ
യസഫ് ഇസ
… ാമിേലª§ ആˆീയ യാe.

ഉറബം എം. ടി. യം : കാല~ിെd കര,
േദശ~ിെd കര.

കാµക

മാനിെഫസ് േ†ാ.



923.354

കാµക

േമാഹന}ഷ
| +,

കാµക

സി.

യസഫ് ഇസ
… ാം

എെ• മറേ•ാ, സീതെയ?.

ഉറബം എം. ടി. യം : കാല~ിെd കര,
1915-1975 - നി;പണ

.

കാµക

ഉഷ, ജി.

എ•് സ‹ >ം : ഇഷ് ടെJ* എഴ¬കാ&_് ഒG

േദശ~ിെd കര. കാµക 894.8123- ഉറബ് ,

ക~് / െബന?ാമി+ സമാഹരിOത് .

കാµക



808.86

എ+. }ഷ
| പി§ : വ?•ിയം സാഹിത?കാരfം /

േമാഹന}ഷ
| +, സി.

എഴമ†& രാജരാജവ&! സംേശാധനം

ഉറബ്
ഐരാവതം.



894.8123

ഉ]പ~ിയെട മറിവക .

കാµക

െചയ് തത് .



894.812

എ+മകെജയിെല േപാരാളിക

സേരഷ് ,

/ വിപി+

േബബി വയലി], മരീന മാത? എ•ിവ&

ചിറ_ര
ഉ§ി] നി“§ ഉറവക
bിയ ജീവിത കഥക .

േച&•് സംേശാധനം െചയ് തത് ;

: സധാ മ&~ിയെട

കാµക

അംബികാസത+ മാ

സധാ

ാടിെd അവതാരിക.



മ&~ി

363.738498

എെd ഇ>?.

ഉഷ, ജി.
എെ• മറേ•ാ, സീതെയ?.
ഉഷമലരിക .

കാµക



894.8123

സതീേദവി, എസ് .

അബ് ദ] കലാം, എ.

പി. െജ.

കാµക

പരേമശ‹ ര+,

സി. ആ&.

േന&OേOാറ് .



894.8123

എം. എ+. േറായ് : സ‹ ാത¥?ാേന‹ ഷിയായ
വിപ
… വകാരി.

കാµക

എെd എഴപ ക .

ഉസ് മാ+, െക.

കാµക

ദാേമാദര+, എ+.

എം. എ+. േറായ് : സ‹ ാത¥?ാേന‹ ഷിയായ
വിപ
… വകാരി കാµക 954 - ചരിeം . ഇ>?..

കാµക



242

894.8123

മകെd ജീവിതസമരം.

/ മരളീധര+ വലിയവീ*ിലിെd

അവതാരിക.

മാ&ക
\ ് , കാറ]

$Jാദം / എ. എസ് . bതീഷിെd അവതാരിക.

വ?വസായവിപ
… വ~ിന് ഒG ആമഖം / സജി

അവ

കാµക

.

എഡിസ+, ധfവOപരം

ഉമ& അബ് ദസലാം

േഗാപിനാഥിെd അവതാരിക.

.; െലനി+,

ദാേമാദര+, എ+.

എം. ടി. യെട മ“ തിര_ഥക .

നായ&, എം. ടി.

കാµക

എെd ഗീത.

കാµക

കാµക

സറാബ്

പ*നായക് , േദബദ~

എെd ജീവിത~ിെല വഴിവിളªക .

കാµക

േബബി, ഇ. എം.
എെd നല
… അ!.

കാµക

കാµക

എെd Éാ>+ കിനാവക .

വാസേദവ+

എെd മ•ാമെ~ േനാവ].

വാസേദവ+ നായ&, എം. ടി.
എം. ടിയെട യാeക .

എെd കവിതക .

തiO+,

കാµക

ബാല}ഷ
| +, സി. വി.
പദ„നാഭ+, ടി.

കാµക

‚ിയി]

എെšം-ഓ&!പടിക
എെšം, I•J§ി
ൈഹേവ േടാ െഹവ+ : കാ&േലാ അª~ിസ്
ൈസബ& യഗ~ിെd വഴികാ*ി / എെšം
I•J§ി, േജാ- കണയi] എ•ിവ&
േച&•് എഴതിയത് ; Iര?+ േജാസഫിെd
അവതാരിക.
922.2

കാµക

എ˜ഹാം, ടി. എം., വിവ.
ആ]േബ&
എരിെവയി].

കാµക

സലാം, സി.

അæപ് ശശിIമാ&

മാeം : നെ! bേചാദിJിª•

ഓേരാേരാ ജീവിത

കാµക

.

വിേനാദ് ,

പായം

കാµക

c ?+
െസബാസ

കാµക

വിനായക്

നി&മ]

കാµക

ഒG െചറിയ bണയം.

കാµക

ഒG ൈത നടാം.

കാµക

സOിദാന™+,

വിേനാദ് Iമാ&, ആ&.

കാµക

ഒG േദശം ഓെന വരª“.

മഹ!ദ്

റാഫി, എ+. വി.

കാµക

ഒG പരാവ&~ന~ിെd കഥ.

lതി,

ഒ.

കാµക

ഷാഹിന െക.

ഏ•ാരയെട ഉÃാദം.

കാµക

െഷൗ_~്

ഏെd ആ]ബ~ി].
എം.

കാµക

ജയbകാശ് ,

കാµക

ഒG bവാസിയെട ഓ&!ക .

അജിത്

രാജ് , വി. ബി.

കാµക

ഐതിഹ?മാല : ആന_ഥക .
ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി]

bണയപസ് തകം.

കാµക

നളിനി ജമീല

ഒG വിയ†് നാം യാe.

കാµക

അഷ് റഫ് , ഇ.

എം.
ഒ†യാ+.

/ എസ് . സg?



398.21

Iേ™ര, മില+

ഐതിഹ?മാല : അÖതകഥക .
ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി]

കാµക
കാµക

ഒളJമണ
| .

കാµക

ബാŠേലയ+, വി. ആ&.

കാµക

ശiര+, െക. പി.

കാµക

ഓണനിലാവ് .

Gôിണി, െക. എ].

ഓേരാ ശ‹ ാസവം ശാ>ി : ന!െട തിരേ_റിയ
ജീവിത~ിനായ§ ചില പരിശീലനമറക .
കാµക തിക് നാ†് ഹാ+
ഓ&ഫ?സ് .

കാµക

ഐതിഹ?മാല : ഒര>&ജന~ിെd യ•ിയം
മ† കഥകളം. കാµക ശÕണ
| ി,
െകാ*ാര~ി]

ഓ&!കളെട കാ†് .

ഐതിഹ?മാല : കടമ†¬ ക~നാGം മ†
കഥകളം. കാµക ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി]

ഓ&!െകാ‚്

ഐതിഹ?മാല : കാളിദാസfം I»+ന‰?ാGം
മ† കഥകളം. കാµക ശÕണ
| ി,
െകാ*ാര~ി]

ഓ&!_ല
… ക .

ഐതിഹ?മാല : േ`eമാഹാˆ?കഥക .
കാµക ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി]

സായ് , പേ~ാ*

ഒG ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിയെട

കാµക

ഏഷ?-യേറാJ് നാേടാടി കഥക
പനരാഖ?ാനം െചയ് തത് .

കാµക

ഒG യാeയം Žടി.

േദവദാസ് , വി. എം.

ഏഴാം പതിJിെd ആദ?bതി.
അജിേജഷ് , പOാ*്

ഐെഡdി†ി.



863

കാµക

െക.

കാµക

ജാ+വ&.

കാµക

ഉറബ്

ഒG Iടംബകഥ Žടി.

ഏകാകിയെട െമൗനം. കാµക
േഗാപാല}ഷ
| +, േതാ*J§ി

ഏറ് .

കാµക

ഒG ഒO മാeം.

എഴ~് സംസ് കാരം നിലപാടക .
ഷീബ എം. Iര?+

ഏക് പാ]
റഫീഖ്

ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി]

ഐരാവതം.

ഒരാ

എഴ¬കാ& എഴതാ~ത് / േജാണി ലേ_ാസ്
അഭിമഖം െചയ് തത് .
894.81209

ാ.

കാµക

ഒ+പതാംവീട് .

എഴതിെയഴതി ജീവിതം... കാµക
ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.

ഏംഗ]സ് , െšെഡറിക് , Ž.
മാ&ക
\ ് , കാറ]

ഐതിഹ?മാല : രാജാ_ÃാGെട കഥക .

നി•് വിവ. െചയ് തത് .

മGക+

കാµക

കാµക

ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി]

കJ]ശാല / സേരഷ് എം. ജി. ഇംഗ
… ീഷി]

എര‹ ി+ േöാഡിംഗ& : തരംഗ
÷ഷ് ടിO
മfഷ?+. കാµക േജാ&ജ് വ&ഗീസ്
എല
… ാ മര~ിലം തീയ‚് .
വി.

ഐതിഹ?മാല : ന‰തിരി_ഥക .

ഒെന†ി, Šവാ+ കാ&േലാസ്

കാമ,

െപGമാ

67

േജാസഫ് , എസ് .

കാµക

ഓ&!കളെട സ് േനഹതീരം.

മf വ&ഗീസ്

കാµക

bതാപ+, ടി. എ+.

കാµക
ഓ&!Èട് .

റ_ാവ• വാതിലക .

െക. ജി. എസ് .

കാµക

കാµക

ഓ&!OിÂക .
ഓ&!പടിക .

േസ

ൈഫസ], പറേ_ാട്

കാµക
കാµക

ഉണ
| ി}ഷ
| +, പ’&
ഉ!+, എം. എ.

ഓ&!യിെല-കാരശ് േശരി

68

ഓ&!യിെല കാ†ാടിമര
: ഒG
ച&!േരാഗചികിÐകെd ഓ&!ªറിJക .
കാµക ഷാജി, എം. ജി.
ഔഷധമല?
പി. ജി.

കാµക

ള§ പാചകം.

കാµക

കമറ•ീസ, െക.

വിനയ,

സ് eീജീവിത പദbശ
Ò

കാµക

കാµക

കട]_ിനാവ് .
കട_ാOിമാ

റഫീഖ് , ടി.

I*നാടം ക&ഷകെ~ാഴിലാളിbസ ാനവം /
തകഴി ശിവശiര പി§യെട അവതാരിക.



954.83

c ് മാനിെഫസ് േ†ാ : സമകാലിക വായന.
ക!?ണിസ

കണക് ടിംഗ് ദ േഡാട് സ് : എെd ജീവിതം എെd
കഥ. കാµക േജാസഫ് േജാ-,
കരിയാനJ§ി

കാµക

കാµക

ക‚ക‚ിരിെ_.



ബŠജന സംഘടനകെളപ†ി.
ക¶ാല : ക?ാ‰സ് കവിതക



894.8123



894.8123

കാµക

ഉണ
| ി}ഷ
| +, െചറ G~ി
.



കഥാപരിസര
: ഉണ
| ി ആറിെd കഥകെള
IറിO§ പഠനം. കാµക ലിപി+
െപൗെലാസ്

കനേമ മില
… ാെത.
സാമവ]

കാµക

കന] ഇനിയം െകടാെത.
ജി.
കന]വഴിക .

കാµക

കJ]ശാല. കാµക
കാ&േലാസ്

കാµക

കലാമ²ലം ൈഹദരലി.

അÊ െക.

കലി«ള.

കാµക

കാമ, ആ]േബ&

കല
… ടിേ_ാട+ കരിനീലി.

കാµക

രവി,

ൈത_ാട്
കളി_ാടിെd ഇതിഹാസം.

കാµക

കാടകയറ• ഇ>?+ മാേവാവാദം.

ൈവരമ¬

കാµക

c &, എം. വി.
േഗാവി™+ മാസ



894.81209

േബബി സാം

കാµക

കാµക

നിഖി] രാജ് , െക.
നാരായണ+

894.8123008

കനകലത, പി. െക.
വാ_ിെd െപാGളം െപാളിയം.



338.954

കറ~് െവള~ «]േമാഹ&പവക .

ചിദംബരം, െക. വി.

കഥാiണം.

ബാല}ഷ
| +,

െതാഴി] നിയമ േഭദഗതി സ‹ കാര?വത് കരണം

അഷ് ടമ&~ി

കാµക

കാµക

.



894.8121

േകാ&Jേറ†് വത് കരണം.

കഥക പOªതിര / ജയേദവ് െക. വി.
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8123008
കഥമഴവ‚ിക .

കരിമഷിേ_ാല

/ പി.

കരീം, എളമരം

അക് ബ& ക_*ി]

കാµക



894.8121008

ക¶!, േകാ*പടി

അ‰ാടി

ഇ™േഗാപ+, ജി. ആ&.

കഥേപാെല.

ാലയം ബിf സചിേവാ~മപരവം

േച&•് സമാഹരിOത് .

േചാരമറിവകളി] കവിത പാടേ‰ാ

bേമാദ് രാമ+

കാµക

കരിേ



324.254(1)

/ സജി

െക. േഗാപിയെട അവതാരിക.

കേ~ാലികാസഭയെട അബ•വിശ‹ ാസ
കാµക ലേ_ാസ് , പി. എ].

കാµക

പാ&*ിയം ബŠജനസംഘടനകളം.
324.254(1)

സ‰&ണകഥക .

കാµക

രാജീവ് , പി.

c ് പാ&*ി ഓഫ് ഇ>? (മാ&ക
c ്)
കമ?ണിസ
\ ിസ

േജാ-,

കണ
| + േമേനാ+
പ*ം പറJിª• I*ിക .

കണ
| ാടിവീട് .

കാµക

Iമാര+, യ. െക.

കണ
| +, െക., സംേശാധക+.
I±ാമ+, എം.

മാ&ക
\ ്,

കാറ]

സധീഷ് , വി. ആ&.

ക‚]_ടവ് bണയകാലം.
അയ് മനം

കാµക

c ് മാനിെഫസ് േ†ാ.
ക!?ണിസ

രാജീവ് േമേനാ+, െക.

കാµക

.



891.433

കമലാസന+, എ+. െക.

കട] കാ~ിരിª“ പഴെയ. കാµക
c ാഴ് സ- െജ. ക§ി_ാട+
സ

കാµക

: മ+ഷി

കാര~ാെd മഖവര.

ഉണ
| ി}ഷ
| +, എ+. ജി.

കടലി] എെd ജീവിതം.
െക.

കഥക .

െകായ് േലാ,

െപൗേലാ

േbംച™ിെd േനാവലകളി] / ബാബ

കടലാസവിദ?.

കഥ.

കാµക

കബനി, സി., വിവ.

കാ*ിെല േപാരാ*ം.
കാ സeം.

കാµക

കാµക

c &
അന>+ മാസ

šാ+സിസ് , െനാേറാണ

കാമ, ആ]േബ&
നാഥ് , പി.

കലി«ള / ടി. എം. എ˜ഹാം ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് .

സനി] പി. േതാമസ്
ഒെന†ി, Šവാ+

കാേയ+.

കാµക



842

സരമാ«, ഷെസ

കാരശ് േശരി, എം. എ+.
\ ക .
കാരശ് േശരിയിെല കിസ



928.948124

കാരശ് േശരിയിെല-െക

കാµക

\ ക .
കാരശ് േശരിയിെല കിസ
കാരശ് േശരി, എം. എ+.

I*െd പാ*് .

കാµക

വിജയ+, എ.

കാലവം }ഷിയം.

കാµക

ചº+, െനേല
… _ാട്

കാളമന െചേJടക .
മ ാ*്

കാµക

I†ാേന‹ ഷണ~ിെd കാണാJറ
:
േപാലീസ് ഡയറി. കാµക രാമചº+, എ+.
Žടിയാ*ം : അഭിനയ~ിെd ട&Oയം
വള&Oയം. കാµക െപൗേലാസ് , െക. ജി.

കാഴ് സ-, േക
… േബാ-, സംേശാധക+.
കാµക കിങ് , മാ&*ി+ ലഥ&



ജയbകാശ് , എം.

കിങ് , മാ&*ി+ ലഥ&
മാ&*ി+ ലഥ& കി ിെd ആˆകഥ /
േക
… േബാ- കാഴ് സ- സംേശാധനം
െചയ് തത് ; ആ&. എസ് . Iറപ് വിവ. െചയ് തത് .



കാµക



894.8123

ശiരനാരായണ+, പി.

കാµക

കിളിമ›ാേരാ ബക
\ ് †ാ .
എട¬ംകര

നിര›ന,

അനിതാ നായ&

}ഷ
| മ&~ി, സര?
fറ െവ*ം / നാരായണ ഭ*തിരിയെട
അവതാരിക.
927.9106

രാേജº+,

}ഷ
| + നായ&, പി. വി.
ഇ>? : സമഹം ദ&ശനം കല.
}ഷ
| + പി. െകാ•േ»രി
േകാമര
.



923.154(1)



954.(1)



894.8123

}ഷ
| +, പി. എസ് .
സാമഹിക നീതി_ായി ഒG സമ&Jിത
ജീവിതം / വാസ>ീേദവി അഭിമഖം െചയ് തത് ;
െക. എ. ഷാജി വിവ. െചയ് തത് .



305.56880954

I±ാOവിെd Iറ‰ക .
മരളീധര+

കാµക

േദവി

I±ാമ+, എം.
എതിര് : െചേറാണയെടയം അ¶Jെdയം
മകെd ജീവിതസമരം / െക. കണ
| +
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. േവµവിെd
അവതാരിക.
923.354
I±ാമ, എ. പി., വിവ.
എം.

കാµക

കാµക

}ഷ
| Iമാ&, െക. സി.
േകരള~ിെല ഗവ&ണ&മാ&.

923.673

കിലകില_ം.
ഐ.

Žെട പറ_ാ~വ&.
മേനാേമാഹ+
}ഷ
| .

894.8121008

കിര-Iമാ&, െക. െക.
നവംബ& 8.



894.8123





കാµക



954.83(1)

സേരº+,

891.21

കാഹളം മഴª“.
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IറJ് , െക. െക. എ+.
മലബാറിെല ˜ി*ീഷ് അധിനിേവശം.

കാളിദാസ
േമഘസേ™ശം / Ù~ാfÙ~ വിവ&~നം
െചയ് തത് െക. െക. ഗണപതി ന‰തിരിJാട് .

കാവ?സരഭി / സമാഹരിOത് .

ഭാസി,

894.8123

ബ
… ാബ
… ാ.

കാµക

കാലാവസ ാവ?തിയാനവം േകരളവം.
േഗാപIമാ&, േചാലയി]

കാµക

Iമാര+, യ. െക.
ക‚ക‚ിരിെ_.

േചര+ GØമ&തി

കാലം മറ• കഥ.

ൈവIണ
¼ ദാസ്

Iേ™ര, മില+
ഐെഡdി†ി / അæപ് ചº+ ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് .

കാ&ഷിക േമഖല : വാÏാനവം വ»നയം.
കാµക വിÊ }ഷ
| +

കാµക

കാµക

I*ികളെട തേOാളി ഒേതന+.
പ•?×&

കാരി : ഒG ദളിത് ൈദവ~ിെd ജീവിതേരഖ.
കാµക താഹ, മാടായി

കാ†ി] എഴത].

69

കാµക

ഗംഗാധര+,

I±ി_ണ
| +, െക. ടി.
പലസ് തീ+ സയണിസം ഹി™ത‹ ം.

}ഷ
| +I*ി, ഓ&ണ
bാ>വത് }തGെട മിശിഹ : േഡാ. സി. സി.
bസാദ് .
923.654
bാ>വത് }തGെട മിശിഹ : േഡാ. സി. സി.
bസാദ് . കാµക 923.654 - bസാദ് , സി. സി.



954.83

െക ഏ എസ് മലയാളം.
വാര?&, എസ് .

കാµക

േജ?ാതിനാഥ

െക. ആ&. െഗൗരിയ!യം േകരളവം / ഗീത
അഭിമഖം െചയ് തത് .
923.254



327.16

I±മഹ!ദ് , പി. ടി.
വിശ‹ ാസപ&Uം മ+സ& / ഉമ& തറേമലിെd
അവതാരിക.
791.437MA
I*നാടം ക&ഷകെ~ാഴിലാളിbസ ാനവം.
കാµക കമലാസന+, എ+. െക.

െക. ആ&. െഗൗരിയ!യം േകരളവം / ഗീത
അഭിമഖം െചയ് തത് . കാµക 923.254 െഗൗരി, െക. ആ&.
954.83
െക. ജി. എസ് .
ഓ&!െകാ‚് റ_ാവ• വാതിലക / െക.
നാരായണചºെd അവതാരിക.
894.8121

െക-ഗിരിജ

70

െക. ജി. എസ് .
തകഴിയം മാ¥ികªതിരയം / െക. എം.
മധസദനെd അവതാരിക.
894.8121
ë ാടക .
േകരള നേവാ¹ാന ചരിe~ിെല കാല
കാµക lീÙ™ാ നായ&, എ+.
േകരളചരിeം തിG~ിªറിO മഹാസംഭവ
കാµക േവലായധ+, പണി_ശ് േശരി

ചിe

.



892.71

ഗംഗാധര+, എം.
വാരിയംI•~് I±ഹ!ദ് ഹാജി :
മലബാ& കലാപ~ിെല കലാപകാരിക

/

എ. പി. I±ാമ ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .
െറയി]Jാള



954.83(1)

.



894.8123

ഗണപതി ന‰തിരിJാട് , െക. െക.



894.8123

വÐല, പി.

കാµക

കാµക
കാµക

കാµക

ചി>ാവിഷ് ടനായ രാമ+ : ഒG ഖ²കാവ?ം.



894.8121

ìവചരിതം : മണിbവാള ഖ²കാവ?ം / ജി.
ഗംഗാധര+ നായGെട അവതാരിക.
സംസ് }തകാവ?

ളം ഭാഷാ>രീകരണവം :

രഘവംശെ~ മ+നി&~ി ഒG പഠനം.



891.21

കാµക

ആ&O, എ. െജ.

േപാ , േതനായ+
}ഷ
| + പി. െകാ•േ»രി

കാളിദാസ

ഗണിതശാസ് e~ിെd വിചിeേലാകം.

കാµക

lീധര+, പ§ിയറ

ഗേണഷ് , സി.
ഉറ‰േദശീയത.
ഗാഥാവിചാരം : lതിേഭദ



894.8123

/ എം. ആ&.

രാഘവ വാരിയ& സംേശാധനം െചയ് തത് .



സാഗ+, കാ

െകൗമാര_ാ&ª§ െവല
… വിളിക .
രാധാ}ഷ
| +, ആലവീ*ി] പി.

894.8121

കാµക

ഗാ&സിയാ, െഹക് ട&
ഇ_ിഗായ് : ജീവിതം ആന™മാ_ാ+ ഒG

´ിസ് തീയ ആˆീയതയെട പരിണാമവം േപാJ്
šാ+സിസം : മതവം ൈദവശാസ് eവം
േലാകെ~ ര`ിªേമാ?. കാµക
റാേഫ], നീലiാവി]
´ശിെല ഏഴെമാഴിക : ഒG ധ?ാനം.
എഡിസ+, ധfവOപരം



894.8121

ഗണപതി ന‰തിരിJാട് , െക. െക., വിവ..

വിf എ˜ഹാം

േകാവിഡ് : വ?•ി സമഹം രാഷ് Äീയം / വി.
എ+. ജയചº+ സംേശാധനം െചയ് തത് ;
ജയരാം രേമശിെd അവതാരിക.
303.485(1)
േകാസ് േമാസ് .



811

നി•് വിവ. െചയ് തത് ; ഖലീ] ജി˜ാെd

െകാേറാണ_ാലെ~ I±±കഥക .
കാµക ചാേ_ാ, പി. ടി.

.

െചയ് തത് ; കാവാലം ബാലചºെd
ÛേദവÃാ& / ആ&. രാമ+ നായ& ഇംഗ
… ീഷി]

കാµക

െകായ് േലാ, െപൗേലാ
ആ&O& / കബനി സി. ഇംഗ
… ീഷി] നി“ വിവ.
െചയ് തത് ; ´ിസ് േ†ാഫ് െനയ് മാെd
ചിe
.
869.3

േകാമര



892.73

bവാചക+ / േബാബി േജാസ് ക*ി_ാട് വിവ.
അവതാരിക.

േകശവേദവ് , പി.
അനിയ+.

േകാണിJാടം.



892.73

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .

േകശവേദവിെd രാഷ് Äീയ നാടക
:
ആഖ?ാന~ിെd പ ഇട
. കാµക
സ് മിതാ ഡാനിേയ], എസ് . എ].

േകാഡ് ന‰& 11.

മീര, െക. ആ&.

നാസ് തികനായ ഖലീ] / ആ&. രാമ+ നായ&

േകരളഭ`ണചരിeം : ഭ`ണസംസ് കാരം സാമഹികശാസ് eം - Gചിക
പാചകªറിJകേളാെട. കാµക സമാ
ശിവദാസ്

കാµക

കാµക

കാµക

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .

കാµക

േകരള~ിെല മാറമറയ് _] കലാപം.
രാജ+, ഇ.

േകാട.

ക‹ ാ‚ം ഫിസിക
\ Î ം േകാസ് േമാളജിയം.
േമാ+സി വി. േജാ-

ആദ?ാfരാഗം / ആ&. രാമ+ നായ&



കാµക



808.83

ഖലീ] ജി˜ാ+

324.254(1)

െകാല
… ി.

/ സലാം എലിേ_ാ*ി]

സമാഹരിOത് .

ഖബ&.

.

c ് പാ&ടിയെട ചരിeം /
േകരള~ിെല കമ?ണിസ
േകാടിേയരി ബാല}ഷ
| പി§യെട
അവതാരിക ; മലയാള~ിേല_്
വിവ&~നവം സംേശാധനവം െചയ് തത് .
േകരള~ിെല ഗവ&ണ&മാ&.
}ഷ
| Iമാ&, െക. സി.

ക
… ാസിക് ബാലകഥക

കാµക

ജാJനീസ് രഹസ?ം / െഹക് ട& ഗാ&സിയയം
šാ+െസസ് ക് മിറാെലസം േച&െ•ഴതിയത്
; ഗീതാ›ലി ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .



158.1

ഗിരിജ േസ നാഥ്
തീ&¹ം.



894.8123

ഗീത-ചാ~+
ഗീത
അതീത സാ`?
: േകരള~ിെല ക‹ ിയ&
രാഷ് Äീയ~ിെd വ&~മാന
.

ന കാരെd മരണവം മ† ഭീതികഥകളം.

കാµക


920.9306768(1)

ഗീത. കാµക
േകരളവം

71

െക. ആ&. െഗൗരിയ!യം

മരിയ േറാസ്

േ † ട?+െബ&ഗ് : €മിªേവ‚ി ഒG

കാµക

സ് Ž I*ിയെട േപാരാ*ം.
രാേകഷ് , പി. എസ് .
േ സി

ഗീത പഠി_ാം I*ികേള..... കാµക
ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.

ര‚ ചരിeകാരÃാGം ഒG യവതിയം.



894.8123

ഗീതാ ഹരിഹര+
േവലിേയ†മായി ഞാ+ / േജാണി എം. എ].
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .
823

ച*‰ിസ‹ ാമി
േമാ`bദീപഖ²നം / സേരഷ് മാധവിെd

ഗീതാ}ഷ
| +, ഗീതാലയം
േലാകെ~ നട_ിയ െകാലപാതക

ചേ*ാപാധ?ായ, േദബാശിഷ്

.

ഗീതാ›ലി, എം.
ഉ~രം മത] േചാദ?ം വെര / െക.
സതീഷിെd ചിe
.

കാµക



894.8123



923.254

േബബി, െക. െജ.

«Gദാസ+, പി. െക.
ഞാ+ എെd രാഷ് Äീയം.
«Gbഭാവം.

കാµക

«Gവിെd ദഃഖം.



923.254

േഗാപി, മാ‰§ി

«Gവായരിെല സg?ക .
എ.

കാµക



181.48

അജ¶നായ അ&Êന+ : ധീരനായകെd
സ»ാരപഥ~ിെല ഒ+പത് നാഴിക_ല
… ക

ഗീനാIമാരി, ടി.
സശീലാേഗാപാല+ ജീവിതകഥ.
«ഡ് ൈബ മലബാ&.



364

സമാഹരണം പഠനം.

കാµക

എ+. lീIമാ& ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .



891.21

കാµക

ചേ*ാപാധ?ായ, bഭാ ആ&., വിവ.
േമാദിയാേനാ, പാÄിക്

ചÂവിെd ചി>യം അതിജീവനവം : പിെ•
അഭികാമ?മായ മേനാഭാവവം.

കാµക

ജഗതി, പി.
ചº+ ൈകമ , പി.

നേരº+,

പി. ചº+ ൈകമ

(1927-2020) :

ജീവിത~ിെd കവിത / െക. അരവി™ാ`+
സIമാ&, അഴീേ_ാട്

«ഹ, രാമചº
ജനാധിപത?വാദികളം വിമതGം / െക. സി.
വി]സ- ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .

സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8128

ചº+, െനേല
… _ാട്
കാലവം }ഷിയം / പി. ഇ™ിരാേദവിയെട
അവതാരിക ; േഗാപ പ*ി~റയെട ചിe



630

ചºമതി



551.695483

േഗാപാല}ഷ
| +, േതാ*J§ി
ഏകാകിയെട െമൗനം / െക. ജയIമാറിെd
അവതാരിക.
894.8123
േഗാപാല}ഷ
| +, വി. ജി., വിവ.
േജാഷി, Ýദേയശ്

.



954

േഗാപIമാ&, േചാലയി]
കാലാവസ ാവ?തിയാനവം േകരളവം.

കാµക

c ്.
വാ‚&ലസ



894.8123

ചºേശഖര+, എം. ആ&.
മഹാകവിസപ
¦ കം.



894.8121009

ചºേശഖര+, പി.
െവറെത ഇരിª• േനര~് .
ചºിക.

കാµക



894.8123

ചºമതി

ചരിe~ിെd വ&ഗ
Œ ീയവ]കരണം

േഗാപി, മാ‰§ി
«Gbഭാവം.
േഗാപിª*+, വ?ാഖ?ാതാ.
ന‰തിരി

/



181.482

കാµക

േഗാപ, പ*ി~റ, ചിeകാര+.
െനേല
… _ാട്

പ>ാനം

കാµക

മതനിരേപ` ഇ>?യി].
ലേ_ാസ് , െചറകര
ചരിeപരമായ െഭൗതികവാദം.

കാµക

ചº+,

കാµക

മാ&ക
\ ്,

കാറ]
ചാേ_ാ, പി. ടി.
െകാേറാണ_ാലെ~ I±±കഥക

േഗാവി™െന ഭജിÈ : lീശiരാചാര?Gെട
'ഭജേഗാവി™'~ിf ലളിത മലയാള
ആവിഷ് കാര ളം കവിതകളം. കാµക
ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.
c &, എം. വി.
േഗാവി™+ മാസ
കാടകയറ• ഇ>?+ മാേവാവാദം.

സണ
| ി

/

േജാ- മ‚_യ~ിെd അവതാരിക.



923.254

ചാOെd രാജ് ദത് .



322.42(1)

കാµക

സേ»രീസ്

ചാ~+, ടി. െക.; ചºഹാസ+, വടതല,
സമാഹ&~ാ.

കാµക

വടതല, ടി. െക. സി.

c ിസ്
ചാ¬ണ
| ി-ജസ

72

ചാ¬ണ
| ി, ടി. െക.
ഫട് േബാ ൈമ േസാ / എം. എം. ജാഫ&
ഖാ+ സംേശാധനം െചയ് തത് .
927.96334
ചാÂIടെ±ാG സര?+ മാന~് .
ശരത് ചº വ&മ, വയലാ&

കാµക



ജയIമാരി, ടി. ആ&., Ž.
Iമാ&, ആ&.



ജയIമാ&, െക.
വയലാ& രാമവ&!.

915.4

അംബികാസത+, മാ

കാµക

ചിറക് േതട• പ`ി.
ചില നാ*കാര?
ചില>ി.

കാµക

.

കാµക

ാട്

!ാGIടി

േടാണി എം. ആdണി

െചേ_ാവ് , ആd- പാേവ
Ì ാവിO്
ഭാര?െയ വി]_ാf‚് / േവµ വി. േദശം
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .
891.73
െചiിനാവിെd ഇടിമഴ_
/ ആ&. െക.
ബിÊരാജ് സംേശാധനം െചയ് തത് . 322.42(1)
െച‰ര~ി.

കാµക

ലതാല`് മി

േചര+ GØമ&തി
കാ†ി] എഴത] / സIമാര+, അനിതാ ത‰ി
എ•ിവ& േച&•് സമാഹരിOത് ;
സOിദാന™െd അവതാരിക.
894.8111
േചസ് , ജയിംസ് ഹാഡ് ലി
ഡി†ക് ടീവ് / െക. െക. ഭാസ് കര+ പ¶×&
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .
823
മ&ഡ& റം / െക. െക. ഭാസ് കര+ പ¶×&
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .
823

കാµക

േചാരമ±് .

ഹരി, Iറിശ് േശരി

കാµക

ഛായാമരണം.

കാµക

കാµക

bവീ- ചº+

ജഗതി, പി.
ചÂവിെd ചി>യം അതിജീവനവം : പിെ•
അഭികാമ?മായ മേനാഭാവവം.
894.8123
ജനഗണമന മത] താമരJവവെര.
ഭാസ് കര+ നായ&, േചJാട്

കാµക

വിേനാദ്



894.8121



927.5

കാµക

ജയേദവ് , െക.വി., സംേശാധക+.
കഥക പOªതിര
ജയ>ിവാസ+.

കാµക

വാസ+, െജ.

ജയbകാശ് ശ&!
ഭാരതീയ സംഗീതധാര / ടി. ആ&. രാേജഷിെd
ചിe
.
780.954
ജയbകാശ് , എം.
സി™രമാലക .



330.954

ഏെd ആ]ബ~ി].
ജയരാജ് , യ. പി., വിവ.



923.854

കാµക



381

കാµക

ഉണG•വ&

ജയറാം, വാഴ&
പ െമാഴിJO / ആലേiാട് ലീലാ}ഷ
| െd
അവതാരിക.
894.8121
മഖമറ_ാലം / രാവണ
| ിയെട അവതാരിക.



894.8121

ജയlീ, മനയി]
മായാസീത / ചിe എ]. ആറിെd അവതാരിക.



894.8123

ജേയഷ് , എസ് ., വിവ.
മGക+
ജലനയനി.

േജാസഫ് ആdണി

േചാരമറിവകളി] കവിത പാടേ‰ാ .
ക¶!, േകാ*പടി

മാത?സ് േഗ
… ാറി

കാഹളം മഴª“.

േചകവെd ഇതിഹാസം : േബാധിധ&!+.
കാµക മാഹിയ+

േചാJ് .

.

«ഹ,

ജയചº+, വി. എ+. , സംേശാധക+. കാµക
േകാവിഡ് : വ?•ി സമഹം രാഷ് Äീയം

ഹി]ഡ ഷീല
മരളി,

കാµക

ജയചº+ നായ&, എസ് .
ഉÃാദ~ിെd സര?കാ>ിക .

ചി>ാവിഷ് ടനായ രാമ+ : ഒG ഖ²കാവ?ം.
കാµക ഗണപതി ന‰തിരിJാട് , െക. െക.

കാµക

കാµക

ജനിതകശാസ് eം.

ചിദãിIണ
¼ സം€താ : മധ?കാല
ഭ•കവിeയ െളJ†ിയ§ പഠനം.
കാµക സജാതാേദവി

ചി•മ‚ി.

ജനറ] ചാ~+സം മ† േനാെവല
… കളം.
കാµക വി. െക. എ+.

ജനാധിപത?വാദികളം വിമതGം.
രാമചº

297.574

ചിദംബരം, െക. വി.
കഥമഴവ‚ിക .

ഷബ് ന ഹസ് ക&

ജനാധിപത?~ിf ’ªകയ& ഭരണഘടനയ് ª
ചരമഗീതം. കാµക അനി]Iമാ&, എ. വി.

ചാÂIടെ±ാG സര?+ മാന~് . കാµക
894.8121 - മലയാള കവിത. കാµക
ശരത് ചº വ&മ, വയലാ&
ചിe ജി. }ഷ
| +
ഇGളി] നി•് െവളിO~ിേല_് .

കാµക

ജനbിയGചിക .

കാµക

കാµക

െപGമാ

ൈഷന

ജലീ], െക. ടി.
മതം മതÉാ>് മേതതരത‹ ം / പിണറായി
വിജയെd അവതാരിക.



322.1

മഖപസ് തകചി>ക : ആസ?ാ~ മത]
ആസ?ാ~ വെര / ടി. പദ„നാഭെd അവതാരിക.



089.94812

c ിസ് ജി+, പേ~ഴ~്
ജസ
മJ റാ~] െപ-I*ി / എം.
ലീലാവതിയെട അവതാരിക.



894.8123

c ിസ് -േജാസഫ്
ജസ
c ിസ് ഫാ~ിമാബീവി : നീതിയെട
ജസ
ധീരസ»ാരം. കാµക അഷറഫ് , െക. ടി.
ജാനകി.

കാµക

ജാfപരാണം.

േജാ-സ-, സ് െപ+സ&, Ž.

ഉJ’µക

േജാേമാ+, െക. െജ.



.

കാµക

കാµക

Øവ?~ിെd അവസ ക

/ േജാേമാ+ െക.

െജ., ജീജ േവµേഗാപാ] എ•ിവ&
േച&െ•ഴതിയത് .



530.4

േജായ് മാത?
എതി&േപാ_് .

: ഒG



320.954



894.8124

േജാ&ജ് േജാസഫ് , മണ
Ó ശ് േശരി
പെOടിവിള സIമാര+.

പഷ
ë രാജ+,



923.554

േജാ&ജ് വ&ഗീസ്
എര‹ ി+ േöാഡിംഗ& : തരംഗ
മfഷ?+.

ജീവിതം ധന?മാകെ* : «Gദ&ശന~ിെd
bകാശം പര¬• ചി>ക . കാµക
വി••ാന™, സ‹ ാമി
െജനി ആ+·സ് , വിവ.
പീ†&

കാµക

അവതാരിക ; േജാസഫ് ഉJേതാടിെd
ചിe



494.8127(1)

േജ_ബ് , േകായി_] െക.
lീബ•+.

.



894.8123

േജാ&ജ് , ടി. െജ. എസ് .
മലയാളിയെട സ‹ ~് : ബഷീ& മത]
േമാഹ+ലാ] വെര.



894.8124

േജാ&ജ് , സി. െജ.
അടവം

\ Î ം.
റസ



894.8124

േജാഷി, Ýദേയശ്



294.363

േജാണി െജ. കണ
| ‰ി§ി
bേമഹം : അപകടകരമായ േരാഗം.

കാµക

ബസ് തറിെല ചവJവരക

/ വി. ജി.

േഗാപാല}ഷ
| + വിവ. െചയ് തത് .



616.462

എഴ¬കാ&



891.433

േജാസഫ് ആdണി
േചാരമ±് .



894.8121

േജാസഫ് എം. പ ശ് േശരി

കാµക

േജാണി, എം. എ]., വിവ.
ഹരിഹര+

ഗീതാ

വിമ&ശനം / bഭാവ&മയെട അവതാരിക.



320.954

േജാണി, കാളാംപറ‰ി]
േമJി മര ളെട മണ
| ി].

േജാസഫ് െക. േജാബ് , വിവ.



917.1

േജാ- എ˜ഹാമിെd ക¶& / എ+.
സേ>ാഷ് Iമാ& സംേശാധനം െചയ് തത് .
.

കാµക

കാµക

റായ് ,

അGgതീ
േജാസഫ് േജാ-, കരിയാനJ§ി
കണക് ടിംഗ് ദ േഡാട് സ് : എെd ജീവിതം



791.43(1)

എെd കഥ / േജാ&ജ് േമനാശ് േശരിയെട

എെšം,

അവതാരിക.



920.71

േജാസഫ് സ് കറിയ

േജാ-, അയ് മനം
ക‚]_ടവ് bണയകാലം.
േജാ-, അയ് മനം, വിവ.
ഷെസ



925.3

ഞാ+ െവേറാനി_ / ആdണി മനിയറയെട

െജറി+ റാണി ആ+·സ് , സമാഹ&~ാ..
കാµക 1111 സാഹിത? ക‹ ിസ് :
േലാകസാഹിത?ം, ഭാരതീയസാഹിത?ം,
േകരളീയസാഹിത?ം

േജാ- കണയi], Ž.
I•J§ി

÷ഷ് ടിO

േജാ&ജ് , അരീപ
… ാ_]

മാ~ിസ+,

c ?+
െജ&സ+ െസബാസ
ഞാ
നീ .

േജാണി ലേ_ാസ് .
എഴതാ~ത്

കാµക

േനാവലം bാേദശികതയം

954.83(1)

ജീപ
\ - വി. േപാ
സമകാലീന രാഷ് Äീയ ചി>ക
ഇട പ` സമീപനം.



894.8123

േജാബി+, ചാമ_ാല, സംേശാധക+.

ജാഫ&, െക. എം.
മലബാ& േപാരാ*ം : ചരിeവം നാ*ചരിeവം.
.

/ ഇ. ഡി. േഡവിസിെd

അവതാരിക.

ജാഫ& ഖാ+, എം. എം., സംേശാധക+.
കാµക ചാ¬ണ
| ി, ടി. െക.

ജീവെd അടയാള
എ+. പി.

കാµക

േജാ-സ് , വി. പി.

ളസി, െകാല
… ം

ജീജ േവµേഗാപാ], Ž.
േജാേമാ+, െക. െജ.

.

ബ
… ാ+ഷാ&ഡ് , െക+

സബാഹ്

കാµക

73

കാµക

േജാ-, മഴേ~†്
വിജയി_ാ+ ഒG മസ് തിഷ് കം.

ഭാഷയെട വഴിക .



894.8123

സരമാ«,



494.812

േജാസഫ് , ഇ. എ.
േന&േരഖ / എസ് . െക. വസ>െd
അവതാരിക.
േജാസഫ് , ഉJേതാട് , ചിeകാര+.



158.1

േജാ&ജ് , അരീപ
… ാ_]



894.8123

കാµക

േജാസഫ് -ത‰ി

74

േജാസഫ് , എസ് .
ഓ&ഫ?സ് / പി. വി. രവീºെd അവതാരിക.



894.8121

േജാസഫ് , ടി. െജ.
അ†േപാകാ~ ഓ&!ക .



923.754

അ†േപാകാ~ ഓ&!ക . കാµക 923.754
- േജാസഫ് , ടി. െജ.



320.557

േജാസഫ് , പലിªേ•]
ഇ

എെd വഴി.



923.254

േജാസ് ആdണി, മാതാലയം
സ് പ™ന



894.8123

േജാസ് , ഞ§ിമാ_]
Ù~ഭംഗം / സി. െജ. േജാ&ജിെd അവതാരിക
; ലി+ഡ മരിയ ലാലിെd ചിe



േജാസ് , െത†യി]
സിനിമയം രാഷ് Äീയവം / പി. േഗാവി™
പി§യെട അവതാരിക.



791.43

േജാസ് , പാഴ_ാര+
ബ•+ ചിരിª•ില
… .



894.8123

സീേറാ ൈമനസ് സീേറാ.
ാന നാരായണം :



923.254

ാനJാനയെട

ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.

കാµക

ാനbദ`ിണം / പി. ഐ.
ശiരനാരായണ+ സമാഹരിOത് .



894.8121008

േജ?ാതിനാഥ വാര?&, എസ് .



494.8125

േജ?ാതിരാജ് , വി. ബി.
Éാ>+J_ളിെല ചകJ് .
.

കാµക

ഞാെന>ിf ദഃഖിª“.



894.8123

കാµക

ഞാ+ എെd രാഷ് Äീയം.

കാµക

ആചാര?,

ആതിര, എസ് .

കാµക

«Gദാസ+,

പി. െക.
ഞാ+ വാഗ് ഭടനാന™+.

കാµക

അനി]Iമാ&, ടി. െക.
ഞാ+ െവേറാനി_.

കാµക

േജാ&ജ് ,

അരീപ
… ാ_]
ഞാ+ ൈവേദഹി.
േടാം വ&ഗീസ് , വിവ.

കാµക

കാµക
കാµക

മായ കിരശI>ളാേദവി



894.8121

ഹാരിസ് , െനേÃനി

ഡാ&ക് െന†് : ദി ഡിജി†] അ‚&േവ ഡ് .
കാµക ആദ&ശ് , എസ് .

കാµക

േചസ് , ജയിംസ് ഹാഡ് ലി

ഡി†ക് ടീവ് bഭാകര+.
ജി. ആ&.

കാµക

ഇ™േഗാപ+,

െഡ•ി േതാമസ് , വിവ.
യവാ] േനാവാ

കാµക

ഹരാരി,

െഡ•ിസ് േജാസഫ്
നിറÈടകളില
… ാെത / വി. ആ&. സധീഷിെd
അവതാരിക.
927.91430233

കാµക

തകഴി ശിവശiരJി§.
െക. എസ് .

ലാസ& ൈഷ+

കാµക

രവിIമാ&,

കാµക

െക. ജി.

കാµക

തiO+, ‚ിയി]
എെd നല
… അ! / തiO+ ‚ിയി], റാണി
ബിf എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയത് ; ടി.
േദവbസാദിെd അവതാരിക.
232.91
സഹായകെd തണലി].
തiO+, സി. ടി.
വീ±് / വി. െക. ശiരെd ചിe

c ?+
െജ&സ+ െസബാസ

മ*ം സി. ആ&.
ഞാ+ ആതിര.

െബ].

തiം പശിയ അടയാള
.
šാ+സിസ് , തiശ് േശരി

പ>ാനം ന‰തിരി

െക ഏ എസ് മലയാളം.



891.853

തകഴിയം മാ¥ികªതിരയം.
എസ് .

കാµക

േശ
… ാക-ഗാന ആവിഷ് _ാരം.

/ രമാേമേനാ+

േടാണി എം. ആdണി
ചില>ി / അG- ഗാgി ാമിെd
അവതാരിക.

ൈ·വിങ് സ് Ž .

േജാസ് , മാളിേയ_]

നീ

നിലയ് _ാ~ സ»ാര
വിവ. െചയ് തത് .

ഡി†ക് ടീവ് .

.
894.8121

ഞാ



891.853

ഡബി

.

ാനപാന.

േടാകാ&ചക് , ഓ ഗ
അസ ിക ªേമ] ഉഴ മറി_െ* നിെd
കലJക / സേരഷ് എം. ജി. ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് ; }ഷ
| ദാസിെd മഖവര.



248

.



920.054

തടാകം.

കാµക

ദീപ, നിര›+

തµJിെd പരവതാനികളി] :
സ&ഗാˆകതയം മരണരതിയം സ് eീകളി].
കാµക ഭാഗ?ല`് മി, പി. െക.
ത~‹ ചി>യിെല ലാവണ?ശി]പിക .
കാµക േബാധിതീ&¹, സ‹ ാമി
ത¥Jാ*് .

കാµക

ൈവIണ
¼ ദാസ്

ത¥ശാസ് eം : ചരിeവം സംസ് }തിയം.
കാµക ഹരി}ഷ
| +, െന~ല
… &
ത‰ി ആdണി
മര_ിഴവ+ / പി. bകാശിെd അവതാരിക.



894.8123

ത‰ി-ദീപ
ത‰ി, വി. ജി., സംേശാധക+; േമാഹ+ദാസ് ,
സി. ബി., Ž. സംേശാധക+. കാµക

െതാഴി] നിയമ േഭദഗതി സ‹ കാര?വത് കരണം

േതാമസ് എ˜ഹാം, സി.

കാµക

േപാ ,

അഹം വിഹംഗഃ : വിജയ~ിെd േജാനാഥ+
മ¥ം.

തറയി], ഡബ
… . െജ.
േയാഗ?നായ അ•?ാപക+.

തസ
… ീമാ നøീ+
പവിഴമല
… ിക പªേ‰ാ
വിവ. െചയ് തത് .

ര‚ പതി†ാ‚ിെd േപാ&വിളിക
/ ലീലാ സ&_ാ&

േസാളമെd േതനീOകളെട



928.91443



894.8121

കാµക

വിപ
… വകാരി.



954

എം. എ+. േറായ് : സ‹ ാത¥?ാേന‹ ഷിയായ
വിപ
… വകാരി കാµക 954 - ചരിeം . ഇ>?.

േപാ

െസസാfം ആധനിക ചിeകലയം.



927.5

കാµക
െബ
… ാേ‚], േഷാ--ഫിലിപ്

ദാസ് െഫ&ണാ‚സ് , വിവ.

ഗിരിജ േസ നാഥ്

ദിജി, ചാലJറം
ഇഷ് ടJഴ.



894.8123

അച?ത് എ.



894.8123

ദിജി, ചാലJറം, സമാഹ&~ാ.; േതാമസ് , െക.

കാµക പതിരില
… ാ~
പഴെ»ാല
… ക : പഴെ»ാല
… ം വ?ാഖ?ാനവം

വി., സംേശാധക+.

ദിജീഷ് െക. എസ് . പരം

എഡിസ+, ധfവOപരം

മാജിക് മഷ് റം.

െതേ_ാ*§ വ‚ി : പ*ിവO കഥക .
കാµക നാഗJ+ നായ& എസ് .



894.8121

ദിേനഷ് കല?ാണി
ഉÃാദ~ിെd പസ് തകം.

ആdണി,



894.8123

ദിരാ&, വി. എO് .
ന»! എ• പാ*! / റഫീക് അഹ!ദിെd



248

േതfറ‰ിെന േതനീOയാ_ാം : ഒG സിവി]
സ&വീസേദ?ാഗസ െd വ?•ിത‹ വികസന
േന$ത‹ പാഠ
. കാµക ലിപി+ രാജ് ,
എം. പി.

കാµക

അG-

ദാസ+, പ~ല~്

ളസി, െകാല
… ം
ജാfപരാണം / േമാഹ+ലാലിെd അവതാരിക.

േതÃാവ് .

കാµക



തിGടാ തിGടാ : ആട് ആdണിയെട ആˆകഥ.
കാµക ആdണി, ആട്

െതേരസ് േജാ-, സി.
ഇടവഴികളിെല ഇടയസാ•ിധ?ം.

ദാമിയെd അതിഥിക .

923.254

സായ് റ

കാµക

കാµക

എം. എ+. േറായ് : സ‹ ാത¥?ാേന‹ ഷിയായ

തിരേയാര ചരിe~ിെല തിGേശഷിJക .
കാµക േറാബ&*് , പനിJി§

െതരെ±ട~ രചനക .
എം. ടി.



954.83

ദാേമാദര+, എ+.



കാµക

സി പി മാ~+ : കഥയം കാലവം.

ആ&ഷ

294.3927

കാµക



923.454

ബ
… ാ+ഷാ&ഡ് , െക+



$Jാദം.

ട&O / സിറിയക്

േതാമസിെd അവതാരിക.

ദ ന? വ- മിനി†് മാേനജ&.

894.8123

’വ]_നേ~ാളം.
രാജീവ്

:

േതാമസ് , പി. ജി.

തിക് നാ†് ഹാ+
ഓേരാ ശ‹ ാസവം ശാ>ി : ന!െട തിരേ_റിയ
ജീവിത~ിനായ§ ചില പരിശീലനമറക /
ന™ിനി സി. േമേനാ+ വിവ. െചയ് തത് .

കാµക



336.5483

േതാമസ് , െക. ടി.

താഹ, മാടായി
കാരി : ഒG ദളിത് ൈദവ~ിെd ജീവിതേരഖ.

തീ&¹ം.

നവേകരള~ിെd നഖചിeം : േകരള
ബഡ് ജ†് 2021-22.

കാµക

താµവ+ ആചാരി, എസ് .
മരം പറെ±ാG കഥ.

കാµക



158.1

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.



158.1

തളരില
… ഞാ+ : ഗീതാ മാഹാˆ?ം.
ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.

തിരിെക.

കരീം,

എളമരം

(remembering R. Lakshman)

തിരെ±ട~ കവിതക .
lീIമാര+ ത‰ി

കാµക

േകാ&Jേറ†് വത് കരണം.

Chengu: the rational romantic

തരി•€മിയിെല പ_ .
ആ¬i]

75

മഹ!ദ് ബഷീ&, ൈവ_ം

അവതാരിക.



927.82

ദിവ? എസ് . അ¶&, വിവ.

കാµക

അദീOി,

ചിമമാ+ഡ എ+േഗാസി
ദിവ?ശ•ിയെട അfഭവകഥക .

കാµക

നളിനി ജനാ&½ന+
ദീപ, ജി. Ž.

.

കാµക

സമാ ശിവദാസ്

ദീപ-നായ&

76

ദീപ, നിര›+

ന‰തിരിJാട് , ഇ. എം. എസ് .
അധികാര വിേകºീകരണെ~പ†ി.

തടാകം / ആ&. lീലതാ വ&മയെട
അവതാരിക.
ദഃഖം എ• വീട് .

കാµക



കാµക



894.8123

േദവീനഗര~ിെല അഭയാ&¹ിക .

കാµക

/ ആലേiാട്

നല
… മാതാപിതാ_ളാIവാ+.



015.540294812



894.8123

കാµക

െപാ*യ് _ലO+
നളിനകാ>ിയം മ† കഥകളം.

കാµക

കാµക

പദ„നാഭ+, ടി.

bകാശ+, പി. പി.

നളിനി ജനാ&½ന+

കാµക

ൈദവം തിരി± നടª“.

ദിവ?ശ•ിയെട അfഭവകഥക .

െപാ*യ് _ലO+
ൈദവം ൈദവപe+ ൈദവമാതാവ് .

കാµക

ഒG ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിയെട
bണയപസ് തകം / lീകല മല
… ശ് േശരിേയാട്

കാµക

ൈദവം പിയാേനാ വായിªേ‰ാ .

പറ±തി+ bകാരം; lീകല

ബാല}ഷ
| +, സി. വി.

മല
… ശ് േശരിയെട മഖവര.

കാµക

േ‰ാ .
.

കാµക

കാµക

നവംബ& 8.

അജയ+
ൈദവ~ിെd ഇഷ് ട

Øവ?~ിെd അവസ ക .

ൈവIണ
¼ ദാസ്

കാµക

ൈദവ~ിെd സ‹ >ം നാട് .

കാµക

കിര-Iമാ&, െക. െക.

കാµക

2021-22.

കാµക



920.9306742

നവേകരള~ിെd നഖചിeം : േകരള ബഡ് ജ†്

വിനായക്

നി&മ]
ൈദവ~ിെd കളിക .



294.54

നളിനി ജമീല

ൈമ_ി , കാരിമ†ം

മാഹിയ+
േജാേമാ+,

േതാമസ് ഐസക് , ടി.

എം.
നവഗീതം.

കാµക

നവയഗപe+.

സായ് , പേ~ാ*

കാµക

സധാകര+, ജി.

നസീ&, എ+. എ.

െക. െജ.

മലമഴ_ി.

lീ എം.



577.3

നാം അറിയക നെ! അറിയക : െകൗ-സിലിങ്

കാµക

ധ?ാനവം മാനസികാേരാഗ?വം.

അfഭവ പാഠ

ശാ>Iമാ&, എസ് .

ളി] നി•്

ജീവിതന+മയിേല_് ഒG വഴികാ*ി.

കാµക

ìവചരിതം : മണിbവാള ഖ²കാവ?ം.
ഗണപതി ന‰തിരിJാട് , െക. െക.

ന»! എ• പാ*!.

ഇ*ിയO+,

ലീലാ}ഷ
| െd അവതാരിക.

ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാµക

കാµക

മായ സസ+ േജ_ബ്

നാഗJ+ നായ& എസ് .

ദിരാ&, വി. എO് .

െതേ_ാ*§ വ‚ി : പ*ിവO കഥക .



ന>നാ&

894.8123

സവാരി.



894.8123

പടിേയ†ം / പി. േവµവിെd അവതാരിക.



894.8123

ന™ിനി േമേനാ+

കാµക



894.8123

രാജീവ് ശിവശi&

നാണ‹ ാGം മ† േനാെവല
… കളം.
െക. എ+.

കാµക

വി.

നാഥ് , പി. ജി.

പOമണമ§ വഴിക .
ന™ിനി സി. േമേനാ+, വിവ.

െശേ_റാ& : നീ‚ ഒG കഥ.
നാഗഫണം.

ന™Iമാ&, ആ&.

ഹാ+

ശശി,

എം. എ.
«Gവായരിെല സg?ക

ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2020 /

മലയിറ

കാµക

നേരº+, എ.

കാµക

സേരº+, െക. ആ&.

ൈദവം എ• ദര>നായക+.

അജി, െനല
… ിനാട്

ന!െട േലാകം ന!െട ഇ>?.
ന!െട ശാസ് eകാരÃാ&.

I±ാOവിെd Iറ‰ക .

കാµക

സധീഷ് ,

ത;&

ഭാരതി ഹരിദാസ്

േദവി മരളീധര+

ധ?ാനം.

കാµക

ന!െട ഭരണഘടന.

.
894.8123

ൈദവ

കാµക

െന ന!ളായി?.

െക.

ഏറ് / േബാണി േതാമസിെd ചിe

േദശീയ

351.540217

ന!െള

സOിദാന™+, െക.

േദവദാസ് , വി. എം.

േദവേസന.





894.8121



915.4

കാµക

തിക് നാ†്

കന] ഇനിയം െകടാെത.



928.94812

നായ&, എം. ആ&. സി.
ആ]ജി˜-േപാളിേനാമിയലക .



512

നായ&-പ*നായക്
നായ&, പി. ബി. െക.
ആടി_ാ†ിെല ആˆെനാ‰ര
പഴേയാര_നവക
അവതാരിക.

നീതിയെട പാ&Jിട
.



894.8123

/ വി. എസ് . ശ&!യെട

നാരായണ പണി_&, കാവാലം
അവനവ+കട‰.



894.8122

നാരായണ പിഷാരടി(Jr.), എം. പി.
മ+ െകാOിരാജ?െ~ േക*റിവക
ഉണ
| ി~ാെd അവതാരിക.



954.83

കാµക

നാേവറപാ*് .

കാµക

സതീേദവി, എസ് .

കാµക

നീലകണ
¼ തീ&ഥപാദ&, വിവ.
സ‹ ാˆരാമ, സ‹ ാമി
പ നാ‰ക .



894.8123

വ*ംIള~ിെd ചിe



894.8123

കാµക

നീലOടയ+.

.



398.21

അഖി], െക.

fണ± തീരാ~ ക]_‚¬‚ക .

കാµക

െനൗഫ] യസഫ്

െവ*ം.

കാµക

}ഷ
| മ&~ി, സര?

േന&OേOാറ് .

കാµക

ഉസ് മാ+, െക.

fറ

നാസ&, പഴയകളം
െവളിപാട് / ബാബ െചറിയാെd അവതാരിക.

കാµക



894.8123

പനരാഖ?ാനം െചയ് തത് ; അരവി™്

പരേമശ‹ ര+, എം. പി.

നാസ് തികനായ ഖലീ].
ജി˜ാ+

ഉ Jാെd കിണ&.

നീലªറ_fം Ž*കാGം / സജിത എം.

വി. െക.

നാരായണ+, പി.
അേ പശ?ാമി : «Gവായ& േ`eചരിeം
പരാേരഖകളിലെട.
294.535095483(1)
നാലാം േലാകം.

സനി] പി.

നീലകണ
¼ +, കGമം എം.

/ െക. ബി.

കാµക

കാµക

.

ഇളയിടം
നീലകണ
¼ പി§, കാ;&



894.8123

നാരായണ+ I*ി, വി. െക.
എ+.

77

േന&േരഖ.

കാµക

േജാസഫ് , ഇ. എ.

േനാവലം bാേദശികതയം / േജാബി+ ചാമ_ാല

ഖലീ]

സംേശാധനം െചയ് തത് .

നിഖിേലഷ് േമേനാ+
അേഗാചരം / രജത് ആ&. െd അവതാരിക.



894.8123009

െനൗഫ] യസഫ്



fണ± തീരാ~ ക]_‚¬‚ക .

894.8123

bഥമòഷ് ട?ാ.



894.8123

നിഖി] രാജ് , െക.
കറ~് െവള~ «]േമാഹ&പവക .



െകാല
… • ഞ ളെട €മി.
ബിജീഷ് ബാല}ഷ
| +

നിമ], എം. എ+.
വിയ†് നാം നാേടാടി_ഥക
േദവസ?യെട ചിe
.

.

നിറÈടകളില
… ാെത.
േജാസഫ്

നിറനിലാവ് .

/ േറാണി



398.2109597



സാധ, ഇ*ിയവിര

ൈവIണ
¼ ദാസ്

കാµക
കാµക

പOമണമ§ വഴിക .

രാമ}ഷ
| +, ടി.
ന™ിനി

േമേനാ+
പടി±ാറJറം െക. െക.
അേ! സംഗീതേമ.
പടിേയ†ം.

െഡ•ിസ്

കാµക

കാµക



894.8123

ന™Iമാ&, ആ&.

പ*ം പറJിª• I*ിക .

കാµക

കണ
| +

േമേനാ+

റഷീദ് ,

പ*നായക് , േദബദ~

കാµക

എെd ഗീത / െക. എസ് . െവiിടാചലം

ബാേല™

നിലയ് _ാ~ സ»ാര
േടാകാ&ചക് , ഓ ഗ
നിശബ് ദ സ»ാര

സതീഷ് ബാബ,

ഡി.

കാµക

നിറ ളിെല അJണ
| ി.
പരJന ാടി

കാµക

കാµക

പO, മ±, ചവJ് .

894.8123

കാµക

ശിവ+, എടമന

പ¶×&
പകലായനം.

കാµക

നിര›ന, മേനാേമാഹ+
Žെട പറ_ാ~വ&.
നിരീ`ണ

കാµക

ന?േറാ ഏരിയാ.

ന?സ് റീഡറം പOയം.

894.8123

നി



928.948123

.

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .

കാµക



294.5924

ഭ•ി : ഹി™മത~ിേലª§ നാ]Jത്
.

കാµക

ഉ _ാഴ് ചക

െബന?ാമി+

/ മളIളം മരളീധര+

നീ എേ•ാടŽെട പറദീസയി] ഇരിªം.
കാµക രതീഷ് ബാബ, എസ് .

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .

നീത സഭാഷ്
സാലഭ›ിക.

െചയ് തത് ; േദബദ~ പ*നായക് െd



294.5

രാമ+ / േദശമംഗലം രാമ}ഷ
| + വിവ.



894.8123

ചിe

.



891.21

പ*നായക് -പ

78

രാമായണം Vs മഹാഭാരതം : എെd

പാ&*ിയം ബŠജനസംഘടനകളം. കാµക
c ് പാ&*ി ഓഫ് ഇ>? (മാ&ക
c ്)
കമ?ണിസ
\ ിസ

സരസമായ താരതമ?ം / സി. െക.

പാറ_ടവ് , പി. െക.

പ*നായക് , േദബദ~

അജിത് Iമാ& ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

െപGവിര]_ഥക

െചയ് തത് . കാµക 891. 21- രാമായണം.
നി;പണ

.



891.21

രാമായണം Vs മഹാഭാരതം : എെd

പാÔാത? നാേടാടി_ഥക

അജിത് Iമാ& ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .



891.21

ശ?ാമവ&ണ
| + / lീലത എസ് . ഇംഗ
… ീഷി]



294.5925(1)

പണി_&, പി. എസ് .



030.(1)

സനി] േജാ-, എസ് .
പി. എസ് . സി. പരീ`കളിെല േകരളം.




894.8123

bകാശം പര¬• ഒG െപ-I*ിയം മ†

പ!.

പി•ിേലª വീ•• കാ†് .
പിരിശം.

കാµക

കാµക

മഹ!ദ് , $%&

േപാസി†ീവ് ഇേമജിംഗ് : ഉ•ത
വിജയ~ിേലെ_ാG സശ•മായ പാത /



െസf Iര?+ േജാ&ജ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.

894.8123

െചയ് തത് .



158.1

കാµക

പകയതിGമീ കല
… ക .



335

പ നാ‰ക .

കാµക

നീലകണ
¼ +, കGമം

കാµക

ജയറാം, വാഴ&

എം.

പരേമശ‹ ര+, സി. ആ&.
എെd എഴപ ക .



928.94812

പ െമാഴിJO.

കാµക

പരാേബാള.

കാµക

അജയ് നാരായണ+

പന&ജനി.

പരിസ ിതി.

കാµക

സര?ാ േജായ്

പന&ജനിOവGെട സ‹ ാത¥?ം :

പരിസ ിതിയം ൈജവൈവവിധ?വം.

കാµക

അജയ് പി.

പലസ് തീ+ സയണിസം ഹി™ത‹ ം.

കാµക

വിേനായ് േതാമസ്

പªേ‰ാ .

കാµക

കാµക

അബ് ദ

സ~ാ&, എ. എ.
പളിെനല
… ി സ് േ†ഷ+.

കാµക

അേശാക+,

ചGവി]

തസ
… ീമാ

പഴമീfകെള െകാല
… • വിധം / െബന?ാമിfം

നøീ+
പാ»ാലിയെട ഏഴരാeിക .

Ž*Gം എഴതിയത് .

കാµക

പഴേയാര_നവക .

വിനയlീ
പായസª*ികേള ഈ കഥ േക È.
പാര‰ര?േരാഗ

ളം പക&Oവ?ാധികളം.

അജിത് Iമാ&, എ+.



894.8123

കാµക

നായ&, പി. ബി.

െക.

കാµക

ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.

കാµക

പ†് .

കാµക

I±ി_ണ
| +, െക. ടി.

കാµക

െഫ&ണാ‚സ് , ആ]വിേ†ാ

പല&കാല കാഴ് Oക .

ാ*്

ശാ>ി}ഷ
|

bണിധാന~ിേലെ_ാG പാത.

കാµക

സേരഷ് , മണ
| ാറശ
— ാല

പവിഴമല
… ിക

സേരഷ് Iമാ&,

യ. െക.

പരേമശ‹ ര+, എം. പി.
നാലാം േലാകം.

മ

രാമ+, പി.

പീ], േനാ&മ+ വി+െസd്

സധീ&, പ¶Jാ*്

•ഭ, വി. ആ&.

പറവയെട സ‹ ാത¥?ം.

ലീലാIമാരി,

എം.



കാµക

ചº+

കാµക

നട• ക&!േയാഗി.

894.8123

കാµക

കാµക

പി. തപസിമ¬ നാടാ& : കാല~ിf മേ‰

894.8123

മ±നിറമ§ േറാസാJവ് .

(1927-2020) :

ജീവിത~ിെd കവിത.



കഥകളം.

പണി_&, പി. എസ് .

പി. ചº+ ൈകമ

398.94812

നളിനകാ>ിയം മ† കഥകളം.



398.21094

കാµക

ൈകമ , പി.

െക. വി. േതാമസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .
പദ„നാഭ+, ടി.
എെd മ•ാമെ~ േനാവ].

/ െക. എസ് .

c & - 4.
പി. എസ് . സി. േകാഡ് മാസ

: പഴെ»ാല
… ം

വ?ാഖ?ാനവം / ദിജി ചാലJറം സമാഹരിOത് ;

പനെനാi് .

അട~ില,

േവµേഗാപാ] സമാഹരിOത് .

കാµക

പി. എസ് . സി. പരീ`കളിെല േകരളം.
പതിരില
… ാ~ പഴെ»ാല
… ക

കാµക

പാഴിª•് പരാÙ~ം.



894.8123

സി. വി. െക.

സരസമായ താരതമ?ം / സി. െക.

നി•് വിവ. െചയ് തത് .

/ അബബ_& കാJാട്

ഇംഗ
… ീഷിേല_് വിവ. െചയ് തത് .

പഷ
ë രാജ+, എ+. പി.
ജീവെd അടയാള
പ

•ിയ സഗgം.

.

കാµക



894.8123

സിg സനി]

പെOടിവിള-bവീപെOടിവിള സIമാര+. കാµക
േജാസഫ് , മണ
Ó ശ് േശരി

േജാ&ജ്

79

കാµക

െപൗരത‹ വം േദശÈറം.
പിണറായി

വിജയ+,

പ>ാനം ന‰തിരി
ാനപാന / േഗാപിª*െd വ?ാഖ?ാനവം
പഠനവം.
894.8121

െപൗേലാസ് , െക. ജി.

പ&ണ
| eയീ ജയbകാശ് ശ&!
വിഷJ`ി േത “.

bകാശം പര¬• ഒG െപ-I*ിയം മ†

സര?fറ



894.8121

“ ...

െപണ
Ó ം െചറ_fം.



894.8121

കാµക

െപ-േകാ>+മാ&.

കാµക

െപ-സഖാവ് . കാµക
െച ഴിേ_ാട്
െപ+ഗ‹ ി+.

കാµക

bകാശസംേശ
… ഷണം.

രാമചº+, േവള& പി. െക.



േപJ& േറാ_†് .
ആ&.

ആനി, കടവ&

.

ബീജീഷ്



894.8123

കാµക

കാµക

bണയകാലം.

അജിത് Iമാ&,

വിലാസിനി, ജി.

bതാപ+, ടി. എ+.
ഓ&!കളെട സ് േനഹതീരം / എം. െക.
സാfവിെd അവതാരിക.



923.254

bതിഭാ റായിയെട തിരെ±ട~ കഥക .

കാµക

പാറ_ടവ് , പി.

റായ് , bതിഭാ

കാµക

bദീപ് , കണ
| േiാട് , Ž.

നിഖിേലഷ് േമേനാ+

കാµക

.

അജിത്

Iമാ&, എ+.

ഇ™േഗാപ+, ജി.

bദീപ് , വി. എ+.
ഇGകാലിയെട അേന‹ ഷണം / ജി. ആ&.

െപാ*യ് _ലO+
ൈദവം തിരി± നടª“.

കാµക



bപ» വീഥിയിെല വിസ് മയ

കാµക



894.8123

.

കാµക

രാജേഗാപാ] കാമത് , എ.
bഭാ വ&മ
െപാ•ി+െകാലസ് / എം. െക. സാfവിെd

bഭാ വ&മ

െപാെ†_ാ*് , എസ് . െക.
വിഘ് േനശ‹ ര+.

കാµക

ഇ™േഗാപെd അവതാരിക.

649.1

െപാ വാ , പി. പി. െക., വിവ.
ല‚+, ജാ_്
െപാ•ി+െകാലസ് .



170

നല
… മാതാപിതാ_ളാIവാ+.

േപായÄി കില
… &.

കാµക

.

എ+.

bഥമòഷ് ട?ാ.

കാµക

പദ„നാഭ+, ടി.

bകാശ~ിെd പര?ായ

കടലരിെd ചിe

ആഷാരാജ+,

894.8113

കാµക

കാµക

കഥകളം.

ച§ി_ാടിെd അവതാരിക; േസാമ+

മണിയറ / ഇടമ- രാജ+ വിവ. െചയ് തത് .

െപസഹ.



793.31954

ൈദവം എ• ദര>നായക+ / ബാലചº+

ബിÊ, പി. െക.

കാµക

വള&Oയം.

bകാശ+, പി. പി.

കാµക

െപGമാ മGക+
എരിെവയി] / എസ് . ജേയഷ് തമിഴി] നി•്
വിവ. െചയ് തത് .
894.8113

െപGവിര]_ഥക .
െക.

ട&Oയം

ബാല}ഷ
| +

ഉണ
| ി, ആ&.

െപ-I*ി ഒG ചിeശലഭമാI“.
അബ് ദ§, േപരാê

Žടിയാ*ം : അഭിനയ~ിെd

അവതാരിക.



894.8123

lീപാ&വതി

bേമഹം : അപകടകരമായ േരാഗം.

കാµക

േജാണി െജ. കണ
| ‰ി§ി
bേമാദ് രാമ+

േപാരാളി : സഖാവ് I±ാലിയെട ജീവിതകഥ.
കാµക ബഷീ&, ചi~റ

കഥ.



894.8123

ബാ˜ി മസ് ജിദി] പ`ിക

േപാ െസസാfം ആധനിക ചിeകലയം.
കാµക ദാസ+, പ~ല~്

അണയ“.



894.8123

bളയം: bതിേരാധം, പന&നി&മാണം :

േപാ , ആ¬i]
തരി•€മിയിെല പ_ .

894.8123

േപാ , േതനായ+
േകാണിJാടം.

894.8121

േപാ , മണലി], സമാഹ&~ാ.
സIമാ&, അഴീേ_ാട്



894.8121




കാµക

േപാസി†ീവ് ഇേമജിംഗ് : ഉ•ത
വിജയ~ിേലെ_ാG സശ•മായ പാത.
കാµക പീ], േനാ&മ+ വി+െസd്

പഠി_ാം ഡO് പാഠ

.

കാµക

േവµ,

രാജാമണി

കാµക

bളയാന>രം.

സജീഷ് , പിലിേ_ാട്

bവാചക ശിഷ?ത‹ ം / ൈമ_ി

കാരിമ†ം

സംേശാധനം െചയ് തത് .
bവാചക+.

കാµക



248.4

ഖലീ] ജി˜ാ+

bവീ- ചº+
ഛായാമരണം.



894.8123

bാചീന-െബന?ാമി+

80

bാചീന േകരളസമഹവം ജാതിവ?വസ യം.
കാµക ശ?ാമള, പി.

ബാല}ഷ
| പി§, െക. എസ് .
സായംസg?.

894.8121

bാ>വത് }തGെട മിശിഹ : േഡാ. സി. സി.
bസാദ് . കാµക }ഷ
| +I*ി, ഓ&ണ

ബാല}ഷ
| +, അ‰ാടി
കരിമഷിേ_ാല
.

894.8123

bാ>വത് }തGെട മിശിഹ : േഡാ. സി. സി.
bസാദ് . കാµക 923.654 - bസാദ് , സി. സി..
കാµക }ഷ
| +I*ി, ഓ&ണ

ബാല}ഷ
| +, സി. വി.
എെd Éാ>+ കിനാവക .

bാ&¹നക .
ഐ.

കാµക

ശiരനാരായണ+, പി.

ഫാ~ിമാ ബീവി.

കാµക

ഫട് േബാ ൈമ േസാ .
ടി. െക.

ചാ¬ണ
| ി,

ൈഫസ], പറേ_ാട്
ഓ&!Èട് .



920.71

േഫാേക
… ാറം അസംബgക]പനകളം.
കാµക വിഷ
Ó ന‰തിരി, എം. വി.
.



954.83(1)

šാ+സിസ് , െനാേറാണ
കാ സeം.



894.8123

െšയിമിനJറം ജീവിതം / രേമഷ് പതിയമഠം
സമാഹരിOത് .
927.91430233(1)
ബiറിനരികിെല ബ•+.
അഹ!ദ് , വി.
ബേറ_.

കാµക

കാµക

മസഫ&

ബഷീ&, ചi~റ
േപാരാളി : സഖാവ് I±ാലിയെട ജീവിതകഥ /
ഇ. പി. രാജേഗാപാലെd അവതാരിക.



923.254

കാµക

േജാഷി,

ബŠജന സംഘടനകെളപ†ി. കാµക
c ് പാ&*ി ഓഫ് ഇ>? (മാ&ക
c ്)
കമ?ണിസ
\ ിസ
ബŠജന സഖായ.
െപG‰നാനി

കാµക

ബാ˜ി മസ് ജിദി] പ`ിക
കാµക bേമാദ് രാമ+

ബാേല™
നിറനിലാവ് / എ+. െക. േദശ~ിെd
അവതാരിക.
894.8121
ബാŠേലയ+, വി. ആ&.
ഒ†യാ+.



923.554

ÝേØാഗവം ആയ&േവദവം.



615.538

ÝേØാഗവം ആയ&േവദവം. കാµക 615.538
- ആയ&േവദം.
616.12
ബി എസ് രാജീവ് : രാഷ് Äീയ~ിെല
സ് േനഹാ`രം / സിg എ. എസ് .
സംേശാധനം െചയ് തത് ; പിണറായി
വിജയെd അവതാരിക.
ബിജീഷ് ബാല}ഷ
| +
നി
െകാല
… •ഞ



923.254

ളെട €മി.



920.933372

ബിÊ, പി. െക.
െപ-േകാ>+മാ&.



894.8123

കാµക

ബിÊരാജ് , ആ&.െക., സംേശാധക+.
െചiിനാവിെd ഇടിമഴ_
ബിമ], വടÈ*്
മ•?മാ&ഗം = Middle path.

സതീശ+, െക. ടി.

ബസ് തറിെല ചവJവരക .
Ýദേയശ്



894.8123



െഫ&ണാ‚സ് , ആ]വിേ†ാ
പന&ജനിOവGെട സ‹ ാത¥?ം :
bണിധാന~ിേലെ_ാG പാത / െലൗലി
െചറിയാ+ ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് ;
ഫിലിപ് േനരി െഫറാേറാവിെd
അവതാരികയെട മലയാള വിവ&~നം. 248.4

šാ+സിസ് , തiശ് േശരി
തiം പശിയ അടയാള

/ എ. വി.

894.8121

അഷറഫ് , െക. ടി.

കാµക



894.8123

ൈദവം പിയാേനാ വായിªേ‰ാ
പവിeെd അവതാരിക.

ബാലാന™+, േതªംമട് ബി.
ബാലാന™+ േതªംമടിെd കവിതക .

അ+വ& അബ് ദ§

കാµക



ബാലാന™+ േതªംമടിെd കവിതക .
കാµക ബാലാന™+, േതªംമട് ബി.

ൈbം ൈടം : െടലിവിഷ+ കാഴ് ചക .
കാµക രാജ+, െപG•
ൈbം വി†് നസ് .





894.8121

മ•?മാ&ഗം = middle path. കാµക.
894.8121 - മലയാള കവിത.
ബീജീഷ് ബാല}ഷ
| +
bകാശ~ിെd പര?ായ



821

.



920.02

ബ_ിഷ് : bവാസമലയാള~ിെd കഥകളം
കവിതകളം / സാദിഖ് കാവി] സംേശാധനം
െചയ് തത് ; ദീേപഷ് കരി‰കരയെട
അവതാരിക.
894.81208

കാµക

സിസിലിയാ!,

ബ•+ ചിരിª•ില
… .
പാഴ_ാര+

അണയ“.

ബ•ിയി] നി•് മഹാേബാധ~ിേല_് .
c
കാµക മാക
\ ി ഡിേ_ാസ

ബാല}ഷണ+ നായ&, വി. െക. വിവ.
ഭ*് , രാധാ

കാµക

െബന?ാമി+
അകെ~ ´ിസ്

േജാസ് ,

പറെ~ ´ിസ്

.



894.8125

െബന?ാമി+-€മിയിെല
െബന?ാമി+
മാ&േകസ് ഇല
… ാ~ മെ_ാേ‚ാ.
നിശബ് ദ സ»ാര

ഭഗത് ഭാസി].



910.41

.



894.8123

81

കാµക

േസാണിയ റഫീ_്

ഭഗവതി_ാവ് . കാµക സIമാര+,
െകടാമംഗലം എം. എം.

െബന?ാമി+, സമാഹ&~ാ. കാµക എ•്
സ‹ >ം: ഇഷ് ടെJ* എഴ¬കാ&_് ഒG
ക~്

ഭ*് , രാധാ
ഹിമാലയ പeി / വി. െക. ബാല}ഷ
| + നായ&
വിവ. െചയ് തത് .
891.433

േബബി സാം സാമവ]
കനേമ മില
… ാെത / േബബി േജാസ്
ക*ികാടിെd അവതാരിക.

ഭാഗ?ല`് മി, പി. െക.
തµJിെd പരവതാനികളി] :
സ&ഗാˆകതയം മരണരതിയം സ് eീകളി].



089.94812



േബബി, ഇ. എം.
എെd ജീവിത~ിെല വഴിവിളªക /
ലില
… ിª*ി വ&ഗീസിെd അവതാരിക.

928.(1)



920.933804

േബബി, െക. െജ.
«ഡ് ൈബ മലബാ&.



927.92(1)



894.8123

മാേവലിമdം / സOിദാന™െd അവതാരിക.



894.8123

ൈബÊ എ+. നായ&
സി]ക് റ*് / െബന?ാമിെd അവതാരിക.



910.41

ൈബÊ, െക. ജി.
€മിയിെല കാല+ / എസ് . രേമശെd
അവതാരിക.
894.8123
ൈബബിളിെd കഥ.
െഹdിക് വില?ം

കാµക

വാ+ ല-,

േബാധിതീ&¹, സ‹ ാമി
ത~‹ ചി>യിെല ലാവണ?ശി]പിക
െക. സാfവിെd അവതാരിക.
േബാബ+, െകാ§×&
മG€മിയിെല ഒ†മരം.

കാµക

ബ
… ാബ
… ാ.

കാµക

കാµക

ഭാരത bഭാവം. കാµക 954.(1) - ഭാരത പഠനം..
കാµക മേനാജ് , െക. ആ&.
ഭാരതÝദയ~ിലെട ഒG യാe.
രാധീഷ് Iമാ&

കാµക

ഭാരതി ഹരിദാസ്
േദവേസന.



894.8123

കാµക

ജയbകാശ്

കാµക

െചേ_ാവ് ,

േജാസഫ് സ് കറിയ

ഭാസി, പ•?×&
I*ികളെട തേOാളി ഒേതന+.



c &, െക.
ഭാസ് കര+ മാസ
മേലരി / െക. പി. േമാഹനെd അവതാരിക ;
രതീഷ് വി+െസdിെd ചിe
. 894.8123
ഭാസ് കര+, െക., സംേശാധക+.
അറിവ് : ചരിeപഥ

കാµക



398.22095483

കാµക

ഭാസ് കര+, പ¶×& െക. െക. വിവ.
േചസ് , ജയിംസ് ഹാഡ് ലി

ഭാf രാÊ

Iമാര+, യ. െക.

ബ
… ാ+ഷാ&ഡ് , െക+
ദ ന? വ- മിനി†് മാേനജ& / െക+
ബ
… ാ+ഷാ&ഡം, സ് െപ+സ& േജാ-സµം
േച&െ•ഴതിയത് .
658
െബ
… ാേ‚], േഷാ--ഫിലിപ്
ആയ / ദാസ് െഫ&ണാ‚സ് വിവ. െചയ് തത് .



843

ഭ•ി : ഹി™മത~ിേലª§ നാ]Jത്
ഉ _ാഴ് ചക . കാµക പ*നായക് ,
േദബദ~

മേനാജ് , െക. ആ&.



921(1)

സ് മിത, പ»വടി

˜ാ³ി+സ് വീ*പാചകം.

കാµക

ഭാഷയെട വഴിക .

/ എം.

കാµക

െബൗ•ീക ദ&ശനം ഇതിഹാസ~ി].
രവീº+, വി. എസ് .

ഭാരത bഭാവം.



641.5

ഭാര?െയ വി]_ാf‚് . കാµക
ആd- പാേവ
Ì ാവിO്

915.357

േബാബി േജാസ് , ക*ി_ാട് , വിവ.
ഖലീ] ജി˜ാ+

ഭാf രാÊ
˜ാ³ി+സ് വീ*പാചകം.

ഭാരതീയ സംഗീതധാര.
ശ&!

േബാധശാസ് e~ിന് ഒG പാഠപസ് തകം.
c
കാµക മാക
\ ി ഡിേ_ാസ

െബൗ•.

ഭാf bകാശ്
മ+േപ െപയ് ത മഴയിലാണ് ഇേJാ
നനയ•ത് / സഭാഷ് ചºെd അവതാരിക.

കാµക

ഭാസ് കര+ നായ&, േചJാട്
ജനഗണമന മത] താമരJവവെര.
ഭീതി : േലാകെ~ ഭീതിയിലാഴ് ~ിയ
േbതകഥക .



030.(1)



823.008

ഭീതി : േലാകെ~ ഭീതിയിലാഴ് ~ിയ
േbതകഥക / വിവ. െചയ് തത് . കാµക
823.008 - ഇംഗ
… ീഷ് കഥാസാഹിത?ം.
സമാഹാര
.
813.008
ÛേദവÃാ&.

കാµക

ഖലീ] ജി˜ാ+

€മി ശവേ_ാ*യാI• കാലം.
€മിയിെല കാല+.

കാµക

കാµക

ആന™്

ൈബÊ, െക. ജി.

€മിയി]-മലമഴ_ി

82

€മിയി] സഗgം ഉ‚ായെത
കാµക സിJി, പ§ിJറം

കാµക

€മിയെട നാവ് .
ഐ.

െന?.

ഓ&!കളെട കാ†് .

ശiരനാരായണ+, പി.

Éാ>+J_ളിെല ചകJ് .
വി. ബി.

കാµക
േജ?ാതിരാജ് ,

മണ]മ&!ര

കാµക



അവതാരിക.
മ™ാര

കാµക

മGക+

കാµക

ജലീ],

ബിമ],

മധ എസ് . നായ&
ആന™ം േതടി / പന~ി] I±ബ് ദ§യെട
അവതാരിക.
894.8123
മധപാ]
അവ+(മാ&) ജാരപe+ / അഷിതയെട
അവതാരിക.
894.8123
ഹിജാസ് മഹ!ദ്

മനസ െപ¶േ‰ാ .
ഓണിേശരി]

കാµക

\ Î ം േഫാേക
മനസ
… ാറം.
ആ&.

കാµക

lീധര+ പി§, പി. എസ് .

കാµക

കാµക

മരം പറെ±ാG കഥ.

താµവ+

ആചാരി, എസ് .

കാµക

മര_ിഴവ+.
മര

ത‰ി ആdണി

കാµക

ഓട• വഴിേയ.

ലിപി+ രാജ് ,

എം. പി.

കാµക

ളെട ഉÐവം.

മരമാമരം.

കാµക

മരിയ ഇറദയ.

ഷാജി, ഡി.

സഗതIമാരി

കാµക

മേനാജ് , എം. ബി.

മരിയ േറാസ്
ന കാരെd മരണവം മ† ഭീതികഥകളം.

മ•?മാ&ഗം = middle path. കാµക. 894.8121 മലയാള കവിത. കാµക ബിമ], വടÈ*്

കാµക

കാµക

.

മാഹിയ+

ഉേമഷ് , പി.

മ•?മാ&ഗം = Middle path.
വടÈ*്



894.8123

മ¶ഴിJഴ ശാ>മാെയാഴI“.

മരണ

കാµക



232

ശiരവാരിയGെട ഇG*് / െക. എം. ഭരതെd

പദ„നാഭ+,



മതം മതÉാ>് മേതതരത‹ ം.
െക. ടി.

മനഃസാ`ി.

പഠനം.
മേനാജ് , മണിയ&

894.8121

െപGമാ



954.(1)

ഭാരത bഭാവം. കാµക 954.(1) - ഭാരത

894.8123

മണി, െവ§റട പി. എം.
വിരഹദ&ശനം : ആˆാ_ളെട 21
അസാധാരണ കഥക / ബാ†-േബാസിെd
അവതാരിക.
894.8123

കാµക



894.8123

ഭാരത bഭാവം.

മേനാജ് വി. രാമ+

മണിയ+, പി. സി.
മാ‰ഴ_ാലം.



894.8123

മേനാജ് , െക. ആ&.

അ³ദ് I*ി,

കാµക

.

അവതാരിക.
മറിനാവ് .

മാ~ിസ+, പീ†&

കാµക

മണേലാ&!ക .
കാടാ‰ഴ



894.8123

മേനാജ് , എം. ബി.

മേനാജ് , Iറ&

കാµക

കാµക

മkയി] ഒG ••ികലശം.
സ˜³ണ?+, എ+.

കാµക

.

മരിയ ഇറദയ / ഒ. െക. സേ>ാഷിെd

മജീദ് , മേ~ട~്
സര¶ െനയ് ത കനവക / ഖദീജ
മംതാസിെd അവതാരിക.

മ±നിറമ§ േറാസാJവ് .
ടി.

മേനാജ് വി. രാമ+

സേരഷ് Iമാ&,

മ_ ഞ െള അfകരി_Gത് .
സണ
| ി, േകാ_ാJിളിയി]

മതനി™ക+.

കാµക

മfഷ?െന bതിഷ
¼ ിO കണ
| ാടിക .

മണ]മ&!ര

കാµക

കാµക

മ_െള മിട_രാ_ാം.
െക. എ+.

മണിയറ.



894.8121

ശിവദാസ് , പറേമരി

€മിെയയം മരണെ~യം IറിO് .
രാധാ}ഷ
| +, േമതി]

മ±പലി.

മf വ&ഗീസ്

c ീഫ+,
സ



894.8123

മG€മിയിെല ഒ†മരം.

കാµക

േബാബ+,

െകാ§×&
മ&ഡ& റം.

കാµക

േചസ് , ജയിംസ് ഹാഡ് ലി

മറവിെയട_ാ~ മസ് തകം.

കാµക

മലബാ& കലാപം : ചരിeം രാഷ് Äീയം
bത?യശാസ് eം / രാധാ}ഷ
| + െചറവ§ി
സമാഹരിOത് ; െസൗേമ?ºനാഥ ഠാŽറിെd
മഖവര.



954.83(1)

മലബാ& േപാരാ*ം : ചരിeവം നാ*ചരിeവം.

കാµക

ജാഫ&, െക. എം.

മലബാറിെല ˜ി*ീഷ് അധിനിേവശം.
ആന™+, െക.

സ™ീപ്

കിര-

കാµക

IറJ് , െക. െക. എ+.
മലമഴ_ി.

കാµക

നസീ&, എ+. എ.

മലയാളം-മാ
c
മാക
\ ി ഡിേ_ാസ

മലയാളം ക‰?*ിങ് : bസ•ിയം bേയാഗവം /
ഷീബ എം. Iര?+, lീകാ>് ആ&. വി.
എ•ിവ& േച&•് സംേശാധനം െചയ് തത് .

വ?•ിേബാധ~ി] നി•്
മഹാേബാധ~ിേല_് .



494.8120285

മലയാളം ക‰?*ിങ് : സാധ?തകളെട വ&~മാനം /
ഷീബ എം. Iര?+, ആ&. വി. lീകാ>്
എ•ിവ& േച&•് സംേശാധനം െചയ് തത് .



494.8120285

മലയാളഭാഷാ പഠനbവ&~ന
Ù™ാ നായ&, എ+.

.

കാµക



വിജയരാജമല
… ിക

കാµക

മഴെനാ‰ര

.

മഹാകവിസപ
¦ കം.
ആ&.



894.8123

കാµക

ചºേശഖര+, എം.



കാµക

മഹാഭാരതം : സാംസ് കാരിക ചരിeം.
സനി] പി. ഇളയിടം

സ]മ,

കാµക

c
മാക
\ ി ഡിേ_ാസ
ബ•ിയി] നി•് മഹാേബാധ~ിേല_് .

കാµക

മണിയ+, പി. സി.



894.8123

കാµക

കാµക

lീധര+,

ജയlീ, മനയി]

മാ&േകസ് ഇല
… ാ~ മെ_ാേ‚ാ.
െബന?ാമി+

കാµക

c ് മാനിെഫസ് േ†ാ / കാറ] മാ&ക
ക!?ണിസ
\ Îം
െšഡറിക് ഏംഗ]സം േച&െ•ഴതിയത് ;
ആ&. രാമ+ നായ& വിവ. െചയ് ത്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. എ+.
പണി_Gെട അവതാരിക.
335.43

മഹാമാരി : േകാവിഡ് -19 േലാകെ~
ഇള_ിമറിª“. കാµക സിെസക് ,
സ
… ാേവായ്
മഹ് ദി, എ. ക?.
ഇ†ലി, െനത&ലാd് സ് , െബ]ജിയം
യാeാfഭവ
.

സജീവ് പി§

മാ&ക
\ ് , കാറ]
ചരിeപരമായ െഭൗതികവാദം / കാറ] മാ&ക
\ ്
šഡറിക് എംഗ]സ് , വ
Ì ാഡിമ& െലനി+
എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയത് .
335.4119

മഹാഭാരതം

മഹാഭാരതം കവി താവഴിക .
ത¶ി]

കാµക

ൈവIണ
¼ ദാസ്

മായ സസ+ േജ_ബ്
നാം അറിയക നെ! അറിയക :
െകൗ-സിലിങ് അfഭവ പാഠ ളി] നി•്
ജീവിതന+മയിേല_് ഒG വഴികാ*ി /
മരളീധര+ തഴ_രയെട അവതാരിക.
158.1

മായാസീത.

891.21

കാµക



894.8123008



മായാസമØ~ിനരിെക.
െപG‰ടവം

മഹാഭാരതം
മഹാഭാരതം / സഗതIമാരി പനരാഖ?ാനം
െചയ് തത് ; പി. നാരായണIറJ് സംേശാധനം
െചയ് തത് ; അനി] നാരായണെd ചിe
.
മഹാഭാരതം.

/ സഭാഷ് ചº+

മായ കിരഞാ+ ൈവേദഹി.

അജി കമാ]

മഹമദ് ബി+ ഹമീദ്
റഹാനി.

ളായാേലാ.

894.8123

കാµക

മാനവപരാണം.
മാ‰ഴ_ാലം.

സതീേദവി, എസ് .

കാµക

\
മാതാപിതാ_ തെ• മാ&ഗ
Œ തടസ
കാµക ഷാല, േകായി_ര

മാമാiം.

മഴ, േനതാവ് , ആന_ാര+. കാµക
േസാമേശഖര+ ഉണ
| ി~ാ+, ബി.
മഴ¬§ിക .

ശിവശiര പി§, തകഴി

മാധവിª*ി
അ!യം മകfം.

894.8123

കാµക

മല
… ികാവസ>ം.

കാµക

ദിജീഷ് െക. എസ് . പരം

മാത?സ് േഗ
… ാറി
ജനിതകശാസ് eം / മാത?സ് േഗ
… ാറി, സീമ
lീലയം എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയത് . 581.35

c &, െക.
ഭാസ് കര+ മാസ

മല
… ിക, െക. ആ&.
അകം.

മാ»വ*ി].



120

മാ~ിസ+, പീ†&
മ±പലി / െജനി ആ+·സ് ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് .
915.496

മലയാളിയെട സ‹ ~് : ബഷീ& മത]
േമാഹ+ലാ] വെര. കാµക േജാ&ജ് , ടി.
െജ. എസ് .

കാµക

കാµക

മാജിക് മഷ് റം.

മാ$€മി വിഷJതിJ കഥക
സംേശാധനം െചയ് തത് .

മലയാളസിനിമയെട നാ വഴിക : രാമ
കാര?ാ*ിെd െച!ീ+ വെര. കാµക
വി+െസd് , കിരാല&

മേലരി.

83



മാ&ഗര†ിെd മാണിക?ം : വി.
േഡാ-േബാസ് േകായെട ജീവചരിeം.
കാµക ഷാജി, മാലിJാറ



മാ&*ി+ ലഥ& കി ിെd ആˆകഥ.
കിങ് , മാ&*ി+ ലഥ&



മാ

914

120

േബാധശാസ് e~ിന് ഒG പാഠപസ് തകം.

120

വാസനയെട ദര>ം.

120



മത] മൈറ+ൈ·വ് വെര.
lീIമാരി രാമചº+

കാµക
കാµക

മാേവലി_ാലം-േമാബി

84

കാµക

മാേവലി_ാലം.
മാേവലിമdം.

വിശ‹ +, പടനിലം

കാµക

േബബി, െക. െജ.

മ§ം പവം കായം.

മാഹിയ+
അനാഥ+.



മഹ!ദ് (സ‹ ).



മഹ!ദ് ഈ&ഷാദ് , മ_ം, ചിeകാര+.
കാµക രാജി രേമഷ്

894.8123

ൈദവ~ിെd സ‹ >ം നാട് .

894.8123

മ¶ഴിJഴ ശാ>മാെയാഴI“.

894.8123

മിf േജായി, Ž.

.

കാµക



സര?കാ>+

േമാ+സി വി.

േജാമിറാെലസ് , šാ+െസസ് ക് , Ž.

.

കാµക

ഗാ&സിയാ, െഹക് ട&

കാµക
േമാഹ+Iമാ&, lീവിലാസം

മീfവം പരിസ ിതിക
… óം.

കാµക



915.4

Šൈസ+ «ബാഷ്

മഹ!ദ് ബഷീ&, ൈവ_ം
േതÃാവ് .

894.8123

മഹ!ദ് റാഫി, എ+. വി.
ഒG േദശം ഓെന വരª“.

894.8123

മഹ!ദ് , $%&
പിരിശം.

894.8123





മഹ?½ീ+, നട_‚ിയി]. കാµക
കാരശ് േശരി, എം. എ+.

മീര, െക. ആ&.
ആ മരെ~യം മറ“ മറ“ ഞാ+.. / എം.
മI™െd അവതാരിക.

സര?കാ>+

മസഫ& അഹ!ദ് , വി.
ബiറിനരികിെല ബ•+.

േചകവെd ഇതിഹാസം : േബാധിധ&!+.

കാµക

കാµക

ഹരിത



894.8123

മിനിbിയ, ആ&., വിവ.

കാµക

മറിേവ†വGെട പാതക .
സാവിeി



âതി : േലാകെ~ െനടവീ&Jിലാഴ് ~ിയ
മരണഗgിയായ കഥക / വിവ. െചയ് തത് .

894.8123

ഖബ& / എം. െക. സാfവിെd അവതാരിക.



894.8123



808.83

െമല‹ ിെല
… , െഹ&മ+
േമാബി ഡി_് / രശ
„ ി കി*J വിവ. െചയ് തത് .

മI™+, എം.



813

അJം ചട• Iiിയ!.

894.8123

അJെd ˜ാ‚ിªJി.

894.8123

മഖപസ് തകചി>ക
ആസ?ാ~ വെര.
മഖമറ_ാലം.




െമഹബബ് എക
\ ് bസ് .

കാµക

േമഘസേ™ശം.

കാµക

ജലീ], െക. ടി.

ജയറാം, വാഴ&

കാµക

മ+ െകാOിരാജ?െ~ േക*റിവക .

കാµക

കാµക

നനയ•ത് .

േമാ`bദീപഖ²നം.

!ാGIടി

ചില നാ*കാര?



894.8128

/ bഭാപി§യെട

അവതാരിക.



894.8128

മരളീധര+, മാല&
വ?ാകരണവ?ാേകാശം.
മരളീധര+, മളIളം, വിവ.



494.8125

കാµക

പ*നായക് ,

േദബദ~
മGക+, പാറശ് േശരി
വയലാറിെd െമൗന വല
„ ീക

ളിലെട / വി.

എസ് . രാധാ}ഷ
| െd അവതാരിക.
മറിനാവ് .

കാµക

മേനാജ് , Iറ&

കാµക

ൈമ_ി , കാരിമ†ം, സംേശാധക+.
bവാചക ശിഷ?ത‹ ം

c ിസ്
ജസ

ജി+, പേ~ഴ~്
അതിGകളില
… ാ~ േലാകം.

കാളിദാസ
േജാണി,



894.8121

ൈമ_ി , കാരിമ†ം
ൈദവം ൈദവപe+ ൈദവമാതാവ് .

ഭാf bകാശ്

മJ റാ~] െപ-I*ി.

കാµക

അ+വ& അലി

േമരി െകാ*J§ിയി], എ+. എസ് .
അâതവാഹിനി / െചറിയാ+
Iനിയേ>ാട~ിെd അവതാരിക.

നാരായണ പിഷാരടി(Jr.), എം. പി.
മ+േപ െപയ് ത മഴയിലാണ് ഇേJാ

സലീം,

കാµക

േമJി മര ളെട മണ
| ി].
കാളാംപറ‰ി]

ൈശലജ

ദിവാകര+

മരളി,

കാµക

: ആസ?ാ~ മത]

മ~ശ
— ിയം ക§ªറ_fം.

കാµക

െമസെJാേ*മിയ.
Iരി_ളക~്



894.8121

കാµക



230

കാµക
ച*‰ിസ‹ ാമി

േമാദിയാേനാ, പാÄിക്
ഉറ_Oടവ§ ഓ&!ക / bഭാ ആ&.
ചേ*ാപാധ?ായ വിവ. െചയ് തത് .



843

േമാ+സി വി. േജാക‹ ാ‚ം ഫിസിക
\ Î ം േകാസ് േമാളജിയം /
േമാ+സി വി. േജാµം, മിf േജായിയം
േച&െ•ഴതിയത് . കാµക 539.(1) - ക‹ ാ‚ം
ഫിസിക
\ ്.
523.1
ക‹ ാ‚ം ഫിസിക
\ Î ം േകാസ് േമാളജിയം /
േമാ+സി വി. േജാµം, മിf േജായിയം
േച&െ•ഴതിയത് .
േമാബി ഡി_് .

കാµക



539.(1)

െമല‹ ിെല
… , െഹ&മ+

േമാഹന}ഷ
| +-രാജ+
േമാഹന}ഷ
| +, സി.

രേമശ് രാമചº+
സ»ാരം : േകരള~ിെല

ഉറബം എം. ടി. യം : കാല~ിെd കര
േദശ~ിെd കര.



894.8123

.

ളിലെട.



294.535095483

കാµക

െšയിമിനJറം ജീവിതം

േദശ~ിെd കര. കാµക 894.8123- ഉറബ്
1915-1975 - നി;പണ

മഹാേ`e

രേമഷ് , പതിയമഠം, സമാഹ&~ാ.

ഉറബം എം. ടി. യം : കാല~ിെd കര



894.8123

രവി േമേനാ+
ഇവിെട പാ*ിന് സഗgം / എം. വി.

േമാഹ+Iമാ&, lീവിലാസം
മീfവം പരിസ ിതിക
… óം.



894.8123

േlയാംസ് Iമാറിെd അവതാരിക.



780.954

രവി, ൈത_ാട്

യസഫ് ഇസ
… ാം

കല
… ടിേ_ാട+ കരിനീലി.

എÂെകാ‚് ഞാ+ ഇേJാഴം ഗി†ാ&
c ീവ+സി]നി•്
ൈകയിേലÂ“ : കാ†് സ

തകഴി ശിവശiരJി§.

െക. സി. സലീം ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.



297.574

എÂെകാ‚് ഞാ+ ഇേJാഴം ഗി†ാ&



927.8242164

അംബികാസത+, മാ

കാµക

കാµക

തറയി],



920.71

സനിത് , പാറാ*്

കാµക

ര‚ പതി†ാ‚ിെd േപാ&വിളിക
ട&O.

/ മലയ~് അJണ
| ി

പനരാഖ?ാനം െചയ് തത് ; േറാണി
േദവസ?യെട ചിe

.

രാേകഷ് , എ+. എം., Ž.

.



398.2209561

കാµക

േ † ട?+െബ&ഗ് : €മിªേവ‚ി ഒG

േതാമസ് ,

സ് Ž I*ിയെട േപാരാ*ം / എ+.എസ് .

െക. ടി.

മാധവെd അവതാരിക.

രതീഷ് ബാബ, എസ് .

സ് âതിപഥ



894.8123

കാµക

രതീഷ് വി+െസd് , ചിeകാര+.

കാµക

.



894.8123

രാഘവ വാരിയ&, എം. ആ&., സംേശാധക+.

കാµക

c &, െക.
ഭാസ് കര+ മാസ
രമാ േമേനാ+, വിവ.



920.933372

രാേകഷ് , വി. ടി.

നീ എേ•ാടŽെട പറദീസയി] ഇരിªം /
എം. എ. സി½ീഖിെd അവതാരിക.

േവµ,

രാേകഷ് , പി. എസ് .

: േസാളമെd

കാµക



891.21

െമല‹ ിെല
… , െഹ&മ+

രാജാമണി

േ സി
േതനീOകളെട

കാµക

രസകരമായ മല
… ാ കഥക

/ സഭാഷ് ചºെd

ര‚ ചരിeകാരÃാGം ഒG യവതിയം.



615.852

െബൗ•ീക ദ&ശനം ഇതിഹാസ~ി].

രഘനാഥ് , െക. ടി.

കാµക



923.554

രവീº+, പി. െക.

രശ
„ ി കി*J, വിവ.

അവതാരിക.

/ എം. പി.

വീേരºIമാറിെd അവതാരിക.

രവീº+, വി. എസ് .

ഡബ
… . െജ.
സായ>നസ് മരണക



379

െറയ് കി : b}തിയെട വരദാനം.

ാട്

േയാഗ?നായ അ•?ാപക+.

രവീºനാഥ് , സി.

lീധന?യെട വിജയയാeക

െക. സി. സലീം ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
.



513

രവീº+, ടി. വി.

യസഫ് ഇസ
… ാമിേലª§ ആˆീയ യാe /

െയാെകാേസാ : ജJാ+ വിേശഷ

അരിെˆ†ിക് .
അറിവിെd സാമഹ?പാഠം.

c ീവ+സി]നി•്
ൈകയിേലÂ“ : കാ†് സ

െചയ് തത് .



894.8123

രവിIമാ&, ടി. എസ് .

െചയ് തത് . കാµക 927.8242164 - യസഫ്
ഇസ
… ാം.



894.8122

രവിIമാ&, െക. എസ് .

യസഫ് ഇസ
… ാമിേലª§ ആˆീയ യാe /

ര‚ാം രാവ് .

85

ഗാഥാവിചാരം: lതിേഭദ

രാജേഗാപാ] കാമത് , എ.
ഇഷികാവ,

bപ» വീഥിയിെല വിസ് മയ

മസാജി

.



523.1

രാജ+, ഇ.

കാµക

േടാകാ&ചക് , ഓ ഗ

കാµക

റിജ് നിെവ]ഡ് , മരിെയക് ലകാസ്

േകരള~ിെല മാറമറയ് _] കലാപം.
രാജ+, ചിeകാര+.
I‰ള

രേമശ+ നായ&, എസ് .
ശ?ാമെ_ാG പവ് / ടി. പദ„നാഭെd
അവതാരിക.
രേമശ് െച•ി~ല പി•ി* വഴിക .
സേ>ാഷ് , െജ. െക. വി.

രാജ+,



894.8121

കാµക

കാµക



954.83

ഉണ
| ി}ഷ
| +,

ാട്
Uാര

അേഡാ ഫ് ഹി†് ല&.



943.086

അേഡാ ഫ് ഹി†് ല&. കാµക 943.086 1933-1945.



923.143

രാജ+-േര`് മ

86

രാജ+, െപG•
ൈbം ൈടം : െടലിവിഷ+ കാഴ് ചക .

രാമ}ഷ
| +, മലയാ†&
അതിരി] പ¬നി• മര



791.457

രാജരാജവ&!, എഴമ†&, സംേശാധക+.
കാµക എ+. }ഷ
| പി§: വ?•ിയം
സാഹിത?കാരfം
രാജി രേമഷ്
ഉറ‰െകാ*ാരം / മഹ!ദ് ഈ&ഷാദ്
മ_~ിെd ചിe
.
രാജി, െക. ആ&., ചിeകാര+.
ഇ™േഗാപ+, ജി. ആ&.



894.8123



894.8123

രാജീവ് ശിവശi&
നാഗഫണം.



894.8123

രാജീവ് , പി.
c ് മാനിെഫസ് േ†ാ : സമകാലിക
ക!?ണിസ
വായന.
335.43
രാേജº+, എട¬ംകര
കിളിമ›ാേരാ ബക
\ ് †ാ .
രാധാ}ഷ
| +, െചറവല
… ി, വിവ.
}ഷ
| +



894.8123

കാµക

വിÊ

രാധാ}ഷ
| +, ആലവീ*ി] പി.
െകൗമാര_ാ&ª§ െവല
… വിളിക .



158.1

രാധാ}ഷ
| +, എ+., സംേശാധക+; ഗംഗാധര+
നായ&, ജി., Ž. സംേശാധക+; ഭ*,
നിത?ാന™, സംേശാധക+. കാµക
ൈവഷ
| വം



894.8123

രാമജÃ€മിയം ബാബറിമസ് ജിദം.
അേശാക+, വി. എ+.

കാµക

രാമfണ
| ി, െക. പി.
ശരീരദരം / ഇ. പി. രാജേഗാപാലെd
അവതാരിക.
രാമ+.

കാµക



894.8123

പ*നായക് , േദബദ~

രാമ+ നായ&, ആ&., വിവ.
ജി˜ാ+

കാµക

ഖലീ]

രാമ+ നായ&, ആ&., വിവ.
ജി˜ാ+

കാµക

ഖലീ]

രാമ+ നായ&, ആ&.,വിവ.
ജി˜ാ+

കാµക

ഖലീ]





ൈലംഗികതെയªറിO് ഒG ഉപന?ാസം.



894.8123

രാധീഷ് Iമാ&
ഭാരതÝദയ~ിലെട ഒG യാe / അേശാക്
അലക
\ ് ഫിലിJിെd അവതാരിക.
915.4

രാമപാണിവാദ
ശാരികാസേ™ശം / അ‰ലJഴ
േഗാപIമാറിെd ആമഖപഠനവം വ?ാഖ?ാനവം.



891.21

രാമയാനം.

കാµക

സ‹ പ
Ò െക. സധാകര+

രാമായണം Vs മഹാഭാരതം : എെd സരസമായ
താരതമ?ം. കാµക പ*നായക് , േദബദ~
രാമായണ~ിലെട. കാµക
ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.
രാവണായനം.

കാµക

സേരഷ് , ചിറ_ര



Gôിണി, െക. എ].
ഓണനിലാവ് / ആശ šാ+സിസിെd
അവതാരിക.
894.8123



;പകം / ഷാÊ šാ+സിസ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .
894.81208

894.8123

.

894.8123

രാമ}ഷ
| +, േദശമംഗലം, വിവ.; പ*നായക് ,
േദബദ~, ചിeകാര+. കാµക
പ*നായക് , േദബദ~

രാമചº+, േവള& പി. െക.
െപ+ഗ‹ ി+.

650.1

894.8121

പO, മ±, ചവJ് / ഭാഗ?നാഥിെd ചിe

രാമചº+, ഏഴാേOരി
അ‰ിളിയ!ായി / ഈശ‹ ര+ ന‰തിരിയെട
ചിe
.
894.8121

രാമ+, പി.
പി•ിേലª വീ•• കാ†് / എം. എം.
േജാസഫിെd അവതാരിക.
894.8121

രാധാ}ഷ
| +, േമതി]
€മിെയയം മരണെ~യം IറിO് / സാറാ
േജാസഫ് , ബാലചº+ ച§ി_ാട് , അനിതാ
ത‰ി എ•ിവGെട ആമഖ
.
894.8121

രാമ}ഷ
| +, ടി. ഡി.
അg& ബധിര& മക&.



923.454

രാമ+, കരി‰ഴ
വിജയഗാഥ : വളG• മാേനജ&മാ&_് ഒG
ൈകJസ് തകം / ശശി ത;രിെd അവതാരിക.

രാധാ}ഷ
| +, െചറവല
… ി, സമാഹ&~ാ. കാµക
മലബാ& കലാപം: ചരിeം രാഷ് Äീയം
bത?യശാസ് eം
രാധാ}ഷ
| +, ടി. െക.
വയല†് പ_ളെട ഋ കാ>ി.



894.8123

ാ*്

രാമചº+, എ+.
I†ാേന‹ ഷണ~ിെd കാണാJറ
:
േപാലീസ് ഡയറി / െക. ടി. േതാമസിെd
അവതാരിക.
923.554

കാµക

രാജീവ് േമേനാ+, െക.
കട]_ിനാവ് .

രാമ}ഷ
| +, മാേ
സാºാന™ം.

.

േര`് മ അ`രി
എതി&ഛായ.



894.8121

േരµക-ൈലേജാ
േരµക, ആ&., Ž.
മണ
| ാറശ
— ാല

.

കാµക

സേരഷ് ,



894.81209



റാംേറാ േനJാ .

കാµക

റാണി ബിf, Ž.
‚ിയി]

.



ല‚+, ജാ_്
ൈവ†് ഫാങ് / പി. പി. െക. െപാ വാ
െചയ് തത് .



ലതാല`് മി
െച‰ര~ി.

894.8123

ലാേജാ േജാസ്
റ~ിെd േലാകം.

894.8123

926.392

റാണി, പി. എ+.

കാµക

894.8123

ഹാരിസ് , െനേÃനി

കാµക

തiO+,




894.8123

ആസാദി : സ‹ ാത¥?ം ഫാസിസം സാഹിത?ം /
േജാസഫ് െക. േജാബ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .
323.440954
റായ് , bതിഭാ
bതിഭാ റായിയെട തിരെ±ട~ കഥക /
ആ&സ വിവ. െചയ് തത് .
891.4563
റിജ് നിെവ]ഡ് , മരിെയക് ലകാസ്
സായാå~ിെd ആIലതക / രമാ
േമേനാ+ ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് ;
രാŠ] രാധാ}ഷ
| െd അവതാരിക. 839.313
റ~ിെd േലാകം.

കാµക
.

കാµക

ലാേജാ േജാസ്

കാµക

ഗംഗാധര+, എം.

കാµക

കാµക

കാµക

ഷീബ, ഇ. െക.

ലിംബ&ഗ് െ˜ൗവ&, പി. എ. എസ് . വാ+
അക് ബ& : ഇ>?ാചരിeെ~ സംബgിO
ഒG ആഖ?ായിക / തിGവിതാംŽ& െടക
\ ് †്
ബ_് ക!ി†ി ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .
839.313
ലി+ഡ മരിയ ലാ], ചിeകാര+.
േജാസ് , ഞ§ിമാ_]

കാµക

ലിപി+ െപൗെലാസ്
കഥാപരിസര
: ഉണ
| ി ആറിെd കഥകെള
IറിO§ പഠനം.
894.8123
ലിപി+ രാജ് , എം. പി.
േതfറ‰ിെന േതനീOയാ_ാം : ഒG സിവി]
സ&വീസേദ?ാഗസ െd വ?•ിത‹ വികസന
േന$ത‹ പാഠ
.
158.1
മര

ഓട• വഴിേയ.

ല_ാ മാ&ലി.

കാµക



915.4

വിഷ
Ó , എസ് .

ലേ_ാസ് , പി. എ].
കേ~ാലികാസഭയെട അബ•വിശ‹ ാസ

.



നിമ],

230

െലനി+ രാേജº+ : തിര_ഥ,
ചലOിeപഠന
, അഭിമഖ
,
അfസ് മരണം / അനി]Iമാ& െക. എസ് .
സമാഹരിOത് .
791.437(1)

സധീഷ് , വി. ആ&.

േറാബ&*് , പനിJി§
തിരേയാര ചരിe~ിെല തിGേശഷിJക /
പി. െക. ൈമ_ി തരകെd അവതാരിക.



ൈലംഗികതെയªറിO് ഒG ഉപന?ാസം.
കാµക രാധാ}ഷ
| +, േമതി]



ൈലേജാ െക. േജാസഫ്
ൈവദ?േതാ&kം.

954.83

േറാഷ+, ആ&.
വിജയപാതക .

ലിംഗസമത‹ ം.



894.8123

ലീലാ}ഷ
| +, ആലേiാട് , സമാഹ&~ാ..
കാµക lീIമാര+ ത‰ി

c ് ഇ+ പീസ് : ഇ•് ഞാ+, നാെള നീ.
െറസ
കാµക ലാേജാ േജാസ്
േറാണി േദവസ?, ചിeകാര+.
എം. എ+.

ലാസ& ൈഷ+
ൈ·വിങ് സ് Ž .

ലീലാIമാരി, എം.
പി. തപസിമ¬ നാടാ& : കാല~ിf മേ‰
നട• ക&!േയാഗി.
923.654

മഹമദ് ബി+ ഹമീദ്

െറയ് കി : b}തിയെട വരദാനം.
രവീº+, പി. െക.

കാµക



823

c ് ഇ+ പീസ് : ഇ•് ഞാ+, നാെള നീ.
െറസ

റായ് , അGgതീ
ആസാദി : സ‹ ാത¥ം ഫാസിസം സാഹിത?ം /
േജാസഫ് െക. േജാബ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .
323.440954

െറയി]Jാള
െക.

വിവ.



സായ് റ

റാേഫ], നീലiാവി]
´ിസ് തീയ ആˆീയതയെട പരിണാമവം
േപാJ് šാ+സിസം : മതവം
ൈദവശാസ് eവം േലാകെ~ ര`ിªേമാ? /
ആ+·സ് താഴ~ിെd അവതാരിക.
248

റഹാനി.

റംഷാദ് , എം.

ല`് മി, വി. എസ് .
സംേവദനം / ബാബ െചറിയാെd അവതാരിക.

894.8121

റഷീദ് , പരJന ാടി
നിറ ളിെല അJണ
| ി.

കാµക

†‹ dി †‹ dി.

റംഷാദ് , എം.
†‹ dി †‹ dി / പി. സേരഷിെd അവതാരിക.
റഫീഖ് , ടി. െക.
കടലി] എെd ജീവിതം.

87

920.933804(1)



537

േലാക-വിf

88

കാµക

േലാക മലയാളം.

ശiരനാരായണ+,

വാരിയംI•~് I±ഹ!ദ് ഹാജി : മലബാ&
കലാപ~ിെല കലാപകാരിക . കാµക
ഗംഗാധര+, എം.

പി. ഐ.
േലാകെ~ നട_ിയ െകാലപാതക

കാµക

.

വാരിയ&, ബി. എസ് .
വിജയ~ിെനe രഹസ?

ഗീതാ}ഷ
| +, ഗീതാലയം

േലാകbശസ് ത ശാസ് e
ക‚പിടി~

Gം

കാµക

ളം.

വാസനയെട ദര>ം.

ശÕണ
| ി, ടി.

ആ&.

.

കാµക



158.1

c
മാക
\ ി ഡിേ_ാസ

െലൗലി െചറിയാ+, വിവ.

വാസ>ീേദവി; ഷാജി, െക. എ., വിവ.
}ഷ
| +, പി. എസ് .

വടതല, ടി. െക. സി.

വാസ+, െജ.
ആേ™ാള+.

കാµക
െഫ&ണാ‚സ് , ആ]വിേ†ാ
അbകാശിത ടി. െക. സി കഥക

/



894.8123

വÐല, പി.
െകാല
… ി.



894.8123

കാµക

വനവാസം.



894.8123

വിഘ് േനശ‹ ര+.
െക.

കാµക

വയല†് പ_ളെട ഋ കാ>ി.
രാധാ}ഷ
| +, ടി. െക.

കാµക

വയലാറിെd െമൗന വല
„ ീക

കാµക

ളിലെട.

കാµക

കാµക

കാµക

.



158.1

സേ>ാഷ് , ആവ~ാ+

കാµക

ഉണ
| ി}ഷ
| പണി_&,

ാടി

വാ_ിെd െപാGളം െപാളിയം.

കാµക

കനകലത, പി. െക.
വാ_് കടയേ‰ാ .
c ്.
വാ‚&ലസ

കാµക

കാµക

വിനായക് നി&മ]

ചºമതി

വാ+ ല-, െഹdിക് വില?ം
ൈബബിളിെd കഥ / സി. പി. അബബ_&
വിവ. െചയ് തത് .



220.95

വാമന+, മല
… Jി§ി
സാരാ`രം സാധകം.
വായി_് Gചിേയാെട.
െപG>O+

കാµക



894.8121

lീജിത്



920.9306768

വിജയി_ാ+ ഒG മസ് തിഷ് കം.
േജാ-, മഴേ~†്

കാµക

വിÊ }ഷ
| +
കാ&ഷിക േമഖല : വാÏാനവം വ»നയം /
രാധാ}ഷ
| + െചറവല
… ി, എഡിസ- എസ് .
എ•ിവ& േച&•് വിവ. െചയ് തത് . 338.1854

വാ_ിെന~G• സര?+ : േജ?ാതിഷം ചരിeം
പരJന



320.954

േറാഷ+, ആ&.

വിജയരാജമല
… ിക
മല
… ികാവസ>ം.

വ&ഗീസ് , പി. എ.

സംസ് കാരം.

കാµക

വിജയപാതക .

അജയേഘാഷ്
ആധനിക ജീവിത വിജയമ¥

കാµക

വിജയ+, പിണറായി
െപൗരത‹ വം േദശÈറം.

വീേരºIമാ&, എം. പി.
വ;, ദഃസ‹ പ
Ò ം കാണാം.

.

വിജയ+, എ.
കാലം മറ• കഥ / പി. വി. }ഷ
| + നായGെട
അവതാരിക.
894.8123

കാµക

ഹരിദാസ് , എം.
വരള• €മി വ†ാെത ഗാgി.

െപാെ†_ാ*് , എസ് .

വിജയ~ിെനe രഹസ?
വാരിയ&, ബി. എസ് .

വരമാകാ+ വ•വ& : സാംസ് കാരിക
നഗര~ിെല bതിഭാസാ•ി•?ം.

കാµക



894.8123

വിജയഗാഥ : വളG• മാേനജ&മാ&_് ഒG
ൈകJസ് തകം. കാµക രാമ+, കരി‰ഴ

ജയIമാ&, െക.

മGക+, പാറശ് േശരി

വല
… iി.



910.41

വി. െക. എ+.
ജനറ] ചാ~+സം മ† േനാെവല
… കളം.
നാണ‹ ാGം മ† േനാെവല
… കളം.

ശാ>! മാത?

വയലാ& രാമവ&!.



791.437MA

എം. ടിയെട യാeക .

േസ

വg?തയെട വഴിയിെല ൈകവിളªക .

കാµക



894.8123

വാസേദവ+ നായ&, എം. ടി.
എം. ടി. യെട മ“ തിര_ഥക .

ചºഹാസ+ വടതല സമാഹരിOത് ; സി.
ആ&. ഓമനª*െd അവതാരിക.

കാµക

വിനയ, പി. ജി.
ഔഷധമല?

ള§ പാചകം.



641.5

വിനയlീ
പാ»ാലിയെട ഏഴരാeിക .

894.8123

വിനായക് നി&മ]
ഒG Iടംബകഥ Žടി.

894.8123

ൈദവ~ിെd ഇഷ് ട
വാ_് കടയേ‰ാ .
വിf എ˜ഹാം
േകാട.




.



248.4



894.8124



894.8123

വിf-ൈവIണ
¼ ദാസ്

കാµക

വിf, എ+., വിവ.

േഹാേറാവി†് സ് ,

വിഷ
Ó , എസ് .
ല_ാ മാ&ലി.

ആ>ണി

വീ±് .

വിേനാദ് Iമാ&, ആ&.
ഒG ൈത നടാം / ആ&. വിേനാദ് Iമാറം, ടി.



634.972

വിേനാദ് , പായം
മാeം : നെ! bേചാദിJിª•

ഓേരാേരാ ജീവിത

.

വിേനായ് േതാമസ്

കാµക

കാµക



േജാസ് , ഞ§ിമാ_]

Ù™ാ നായ&, എ+.
മലയാളഭാഷാ പഠനbവ&~ന

.



മലയാളസിനിമയെട നാ വഴിക



കാര?ാ*ിെd െച!ീ+ വെര.



791.43(1)

വിപി+ േബബി, വയലി], സംേശാധക+.

കാµക

സാബ,

കാµക

േജാസഫ് എം. പ ശ് േശരി

കാµക

വിയ†് നാം നാേടാടി_ഥക .

കാµക

മണി,

െവ§റട പി. എം.

കാµക

ഇ™േഗാപ+, ജി.

ആ&.
വിലാസിനി, ജി.
bണയകാലം.



928.948124

കാµക

വി]സ-, െക. സി., വിവ.

«ഹ,

രാമചº
വിേവക് , പ>ിയി], വിവ.

കാµക

കാµക

കാµക

സഹീറാ ത

ജീവിതം ധന?മാകെ* : «Gദ&ശന~ിെd



158.1

വിശ‹ +, പടനിലം
മാേവലി_ാലം / െക. എസ് . രവിIമാറിെd
അവതാരിക.



894.8123

“.

കാµക

പ&ണ
| eയീ

ജയbകാശ് ശ&!
വിഷ
Ó ന‰തിരി, എം. വി.
േഫാേക
… ാറം അസംബgക]പനകളം.

ഷാജി, എം. ജി.

േവµ, രാജാമണി
bളയം: bതിേരാധം, പന&നി&മാണം :
പഠി_ാം ഡO് പാഠ
/ േവµ രാജാമണി
രാേകഷ് എ+. എം എ•ിവ&
േച&െ•ഴതിയത് ; വിേനാദ് േജാ- ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് .
363.34936
േവµഗാനം. കാµക
െകെയസ് .

േവµേഗാപാ],



894.8121

േവലിേയ†മായി ഞാ+.
ഹരിഹര+

കാµക

ൈവIണ
¼ ദാസ്
ൈദവ~ിെd കളിക .



954.83

ഗീതാ



894.8123

അനപത? / െചല
… ! അതിര‰ഴയെട
അവതാരിക.
894.8121

വിശ‹ ാസപ&Uം മ+സ&. കാµക
I±മഹ!ദ് , പി. ടി.
വിഷJ`ി േത

കാµക

െചേ_ാവ് ,

േവലായധ+, പണി_ശ് േശരി
േകരളചരിeം തിG~ിªറിO
മഹാസംഭവ
.

വി••ാന™, സ‹ ാമി
bകാശം പര¬• ചി>ക .

കാµക

േവµേഗാപാ], െകെയസ് .
േവµഗാനം / എം. െക. സാfവിെd
അവതാരിക.

ഷാജി,

മാലിJാറ
വി•• സഖിമാ&.

കാµക

േവµേഗാപാ], െക. എസ് ., സമാഹ&~ാ..
കാµക പാÔാത? നാേടാടി_ഥക

സാഗ+,

കാ
വി•• മാ&*ി+ ഡി േപാറസ് .

കാµക

നാസ&, പഴയകളം

േവ*േOേകാ+ എ• െത¶ം.
അംബികാസത+, മാ ാട്

േവµ, ചിeകാര+.

വിരഹദ&ശനം : ആˆാ_ളെട 21

വിലായ~് ബ•.

കാµക

േവµ വി. േദശം, വിവ.
ആd- പാേവ
Ì ാവിO്

നിമ],

എം. എ+.
അസാധാരണ കഥക .

കാµക

ൈവരമ¬

െവളിപാട് .

പി. െക.
വിമ&ശനം.

കാµക

െവറെത ഇരിª• േനര~് .
ചºേശഖര+, പി.

എ+മകെജയിെല േപാരാളിക

വിപ
… വ~ിെd കിഴേ_നട.

494.8128

െവiിടാചലം, െക. എസ് ., വിവ.
പ*നായക് , േദബദ~

: രാമ

lതി

320.954

894.8123

വി+െസd് , കിരാല&

കാµക



894.8123

തiO+, സി. ടി.

വീേരºIമാ&, എം. പി.
വരള• €മി വ†ാെത ഗാgി.
Ù~ഭംഗം.



920.054

പ†് .

കാµക

വീട് ഒG ജനാധിപത? രാജ?മല
… .
വി. എസ് . ൈവലï&

ആ&. ജയIമാരിയം േച&െ•ഴതിയത് .

ഒരാ

89



398.2

ഉണ&¬പാ*ക .

894.8121

I*െd പാ*് .

894.8121

ത¥Jാ*് .

894.8121

പകലായനം.

894.8121






ൈവIണ
¼ ദാസ് -ശാ>Iമാ&

90

ൈവIണ
¼ ദാസ്
മാനവപരാണം.

894.8121

സ‹ &ണ
| ¬‰ിക .

894.8121




കാµക

ൈവദ?േതാ&kം.

ഐതിഹ?മാല : ആന_ഥക /
അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് '.

േജാസഫ്
ൈവരമ¬



398.22095483

കളി_ാടിെd ഇതിഹാസം / െക. എസ് .
ൈവ†് ഫാങ് .

കാµക



894.8113

ല‚+, ജാ_്

ൈവഷ
| വം / എ+. രാധാ}ഷ
| +, ജി. ഗംഗാധര+
നായ&, വി. നിത?ാന™ ഭ*് എ•ിവ& േച&•്
സംേശാധനം െചയ് തത് .



294.5512

c
മാക
\ ി ഡിേ_ാസ

കാµക

വ?ാകരണവ?ാേകാശം.

മരളീധര+,

ശI>ളാേദവി



398.22095483

അപാര ഓ&!ശ•ി േനടാം, പരിശീലി_ാം /
േടാം വ&ഗീസ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
ശ•ിസീത.



158.1

കാµക

ശiര പി§, െക. ജി.

ഐതിഹ?മാല : ന‰തിരി_ഥക /
അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .



398.22095483

സg?, ബി.

കാµക

ഐതിഹ?മാല : കടമ†¬ ക~നാGം മ†
കഥകളം / അനി]Iമാ& തിGേവാ~്
സമാഹരിOത് .
398.22095483

ഐതിഹ?മാല : േ`eമാഹാˆ?കഥക /
അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .

മാല&

െചയ് തത് .

ഐതിഹ?മാല : ഒര>&ജന~ിെd യ•ിയം
മ† കഥകളം / അനി]Iമാ& തിGേവാ~്
സമാഹരിOത് .
398.22095483

ഐതിഹ?മാല : കാളിദാസfം
I»+ന‰?ാGം മ† കഥകളം / അനി]Iമാ&
തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .
398.22095483

വ?•ിേബാധ~ി] നി•് മഹാേബാധ~ിേല_് .

കാµക



398.22095483

ൈലേജാ െക.

െവiിടാചലം വിവ. െചയ് തത് .

ശÕണ
| ി, െകാ*ാര~ി]
ഐതിഹ?മാല : അÖതകഥക /
അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .

ഐതിഹ?മാല : രാജാ_ÃാGെട കഥക /
അനി]Iമാ& തിGേവാ~് സമാഹരിOത് .

െക. ജി. എസ് .

ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.



398.22095483

ഗീത പഠി_ാം I*ികേള.....

294.5924

bാ&¹നക .

294.5432




രാമായണ~ിലെട.



891.21

എഴതിെയഴതി ജീവിതം...

894.8121

കിലകില_ം.

894.8121




േഗാവി™െന ഭജിÈ : lീശiരാചാര?Gെട
ളം കവിതകളം.

ാന നാരായണം :

Gം



925.(1)

ശരത് ചº വ&മ, വയലാ&
ചാÂIടെ±ാG സര?+ മാന~് . കാµക
894.8121 - മലയാള കവിത.
782.421542
ചാÂIടെ±ാG സര?+ മാന~് .

'ഭജേഗാവി™'~ിf ലളിത മലയാള
ആവിഷ് കാര

ശÕണ
| ി, ടി. ആ&.
േലാകbശസ് ത ശാസ് e
ക‚പിടി~ ളം.



894.8121

ാനJാനയെട

േശ
… ാക-ഗാന ആവിഷ് _ാരം.

894.8121

തളരില
… ഞാ+ : ഗീതാ മാഹാˆ?ം.

894.8121




ശരീരദരം.

കാµക

ശശി ത;രിെd bഭാഷണ
ത;&

.





894.8123
894.8121

േലാക മലയാളം.

894.8121

െസൗേരാ&ജ രാമായണം.

894.8121





ശiരനാരായണ+, പി. ഐ., സമാഹ&~ാ..
ശiര+, െക. പി.

മണിയ&



894.8121

കാµക

മേനാജ് ,

ശശി, ത;&
ന!െട േലാകം ന!െട ഇ>? / ശശി ത;&
സമീ& ശര- എ•ിവ& േച&•് എഴതിയത് ;
െസf Iര?+ േജാ&ജ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ.
െചയ് തത് .
338.9
ശശി ത;രിെd bഭാഷണ
/ സിസിലി
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .
825

ാനbദ`ിണം

ശiരവാരിയGെട ഇG*് .

ശശി,

894.8123

€മിയെട നാവ് .

ഒളJമണ
| .

കാµക

ശശി, എം.
സ് മരണകളിര‰ം.. / രാമഭØെd അവതാരിക.

പായസª*ികേള ഈ കഥ േക È.

കാµക



894.8121

രാമfണ
| ി, െക. പി.

ഹി™മാ&ഗം / സ് മിത മീനാ`ി ഇംഗ
… ീഷി]
നി•് വിവ. െചയ് തത് .
294.544
ശാ>Iമാ&, എസ് .
ധ?ാനവം മാനസികാേരാഗ?വം.



158.128

ശാ>!-ഷാജി
ശാ>! മാത?
വg?തയെട വഴിയിെല ൈകവിളªക .



618.178

ശാ>ി}ഷ
|
പന&ജനി.



248.246(1)

ശാരദª*ി, എസ് .
ഇവിെട ഞാ+ എെ•_ാµ“.



894.8124

എeെയe േbരണക .
ശാരികാസേ™ശം.

കാµക



894.8124

രാമപാണിവാദ

ശാസ് eം, ശാസ് e
&, ശാസ് eകഥക .
കാµക ശിവദാസ് , എസ് .
ശിവദാസ് , എസ് .
ശാസ് eം, ശാസ് e
&, ശാസ് eകഥക
എം. ലീലാവതിയെട അവതാരിക.
ശിവദാസ് , പറേമരി
മfഷ?െന bതിഷ
¼ ിO കണ
| ാടിക
രാജേഗാപാലെd അവതാരിക.

ശിവ+, ചിeകാര+.

/



500



894.8121



894.8123

കാµക

c &
അന>+ മാസ

ശിവbസാദ് ത‰രാ+
ശിേവാദയ ചºിക / കാവാലം അനിലിെd
അവതാരിക.
894.8121
ശിവശiര പി§, തകഴി
മാ»വ*ി].
ശിേവാദയ ചºിക.
ത‰രാ+



894.8123

കാµക

ശിവbസാദ്



894.8143



894.8123

കാµക

െശേ_റാ& : നീ‚ ഒG കഥ.
നായ& എസ് .
ൈശലജ ദിവാകര+
മ~ശ
— ിയം ക§ªറ_fം.
ശ?ാമെ_ാG പവ് .
എസ് .

കാµക

നാഗJ+



894.8123

രേമശ+ നായ&,



954.83

കാµക

പ*നായക് , േദബദ~

lീ എം.
ധ?ാനം / സ് മിതാ മീനാ`ി ഇംഗ
… ീഷി] നി•്
വിവ. െചയ് തത് .
294.543
lീകാ>് , ആ&. വി. സംേശാധക+. കാµക
മലയാളം ക‰?*ിങ് : bസ•ിയം bേയാഗവം

കാµക

lീIമാ&, എ+., വിവ.
േദബാശിഷ്
lീജ രാമ+
ഇട ൈകയ`ര
അവതാരിക.



894.8123

ചേ*ാപാധ?ായ,

/ ൈവശാഖെd



894.8123



894.8124

lീധന?യെട വിജയയാeക .
രവീº+, ടി. വി.

കാµക

lീധര+ പി§, പി. എസ് .
മ™ാര
.



894.8121

lീധര+, പ§ിയറ
ഗണിതശാസ് e~ിെd വിചിeേലാകം.



510

lീധര+, െപG‰ടവം
മായാസമØ~ിനരിെക.

894.8123

lീപാ&വതി
േപായÄി കില
… &.

894.8123

lീബ•+.

കാµക

lീലത, എസ് ., വിവ.
േദബദ~




േജ_ബ് , േകായി_] െക.

കാµക

പ*നായക് ,

lതി വി. എസ് . ൈവലï&
വീട് ഒG ജനാധിപത? രാജ?മല
… .
lതി, ഒ.
ഒG പരാവ&~ന~ിെd കഥ.
ഷബിത, എം. െക., വിവ.
ഷബ് ന ഹസ് ക&
ജനbിയGചിക .

ശ?ാമള, പി.
bാചീന േകരളസമഹവം ജാതിവ?വസ യം.
ശ?ാമവ&ണ
| +.

lീIമാരി രാമചº+
മാ മത] മൈറ+ൈ·വ് വെര.

lീÙ™ാ നായ&, എ+.
േകരള നേവാ¹ാന ചരിe~ിെല
ë ാടക .
കാല

ശിശില, bഭാകര ബി.
അംബ / െക. വി. Iമാര+ വിവ. െചയ് തത് ;
എം. bഭാകര േജാഷിയെട അവതാരിക.
•ഭ, വി. ആ&.
പ!.

lീIമാര+ ത‰ി
തിരെ±ട~ കവിതക / ആലേiാട്
ലീലാ}ഷ
| + സമാഹരിOത് ; എസ് . രേമശ+
നായGെട അവതാരിക.
894.8121

lീജിത് െപG>O+
വായി_് Gചിേയാെട.

/ ഇ. പി.

ശിവ+, എടമന
ന?േറാ ഏരിയാ.

91

കാµക



923.654(1)



894.8121



297.574

സധാ മ&~ി



641.5

\ ാ†
ഷാÈ&, അസ
ആˆകഥ / സേരഷ് എം. ജി. വിവ െചയ് തത് ;
ആെ›ല ൈവ. േഡവിസിെd അവതാരിക;
െലേ•ാക
\ ് എസ് . ഹി+ഡ് സിെd മഖവര.
കാµക 973 - അേമരി_+ ചരിeം. 305.8(1)
ആˆകഥ / സേരഷ് എം. ജി. വിവ െചയ് തത് ;
ആെ›ല ൈവ. േഡവിസിെd അവതാരിക;
െലേ•ാക
\ ് എസ് . ഹി+ഡ് സിെd മഖവര. 973
ഷാജി, എം. ജി.
ഓ&!യിെല കാ†ാടിമര
: ഒG
ച&!േരാഗചികിÐകെd ഓ&!ªറിJക /
അനി] വ§േ~ാളിെd അവതാരിക ;
േവµവിെd ചിe
.
926.165

ഷാജി-സേ>ാഷ്

92

ഷാജി, ഡി.
മരണ ളെട ഉÐവം.

സOിദാന™+, െക.



894.8123

ഷാജി, മാലിJാറ
മാ&ഗര†ിെd മാണിക?ം : വി.
േഡാ-േബാസ് േകായെട ജീവചരിeം.
വി•• മാ&*ി+ ഡി േപാറസ് .
ഷാÊ šാ+സിസ് , സംേശാധക+.
;പകം



922.22



922.22

കാµക



894.8123

ഷാല, േകായി_ര
മാതാപിതാ_ തെ•
\
മാ&ഗ
ളായാേലാ.
Œ തടസ



155.4

ഷാഹിന െക. റഫീഖ്
ഏക് പാ] ജാ+വ& / അനീസ് സലീമിെd
അവതാരിക.
894.8123
ഷാഹിന പി. അഹസ് , സംേശാധക+. കാµക
േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം
ഷിനിലാ], വി.
സ‰&_´ാ>ി.



894.8123

ഷീബ എം. Iര?+
എഴ~് സംസ് കാരം നിലപാടക .



894.81209

ഷീബ എം. Iര?+, സംേശാധക+. കാµക
മലയാളം ക‰?*ിങ് : സാധ?തകളെട
വ&~മാനം
ഷീബ, ഇ. െക.
ലിംഗസമത‹ ം.





സജി കരിേ ാല, സംേശാധക+. കാµക
ൈസബറിടവം മലയാളഭാവനയം

സജിത, എം.

കാµക

കാµക

നീലªറ_fം Ž*കാGം

സജീവ് പി§
മാമാiം.



894.8123

സജീഷ് , എ+. പി., Ž.
എം. എ.

.

കാµക

ഷാനവാസ് ,

സ»ാരം : േകരള~ിെല മഹാേ`e
കാµക രേമശ് രാമചº+

ളിലെട.

സേ»രീസ്
ചാOെd രാജ് ദത് .



915.4

സണ
| ി ലേ_ാസ് , െചറകര
ചരിe~ിെd വ&ഗ
Œ ീയവ]കരണം
മതനിരേപ` ഇ>?യി] / രാജ+ «G_ളെട
അവതാരിക.
954
സണ
| ി, േകാ_ാJിളിയി]
മ_ ഞ െള അfകരി_Gത് / േജാസ്
വടേ_ട~ിെd അവതാരിക.
894.8128
സതീേദവി, എസ് .
ഉഷമലരിക .



894.8123

നാേവറപാ*് .
മഴ¬§ിക



894.8121

/ ആശ ആറിെd ചിe

.

സതീശ+, െക. ടി.
ബേറ_.

894.8123

സതീശ് സര?+
ഹി™ ഹി™യിസം ഹി™ത‹ ം.

320.54(1)

സതീഷ് ബാബ, പ¶×&
ന?സ് റീഡറം പOയം.

894.8123

സത?േമവ ജയേത.



894.8123

െഷൗ_~്
ഏ•ാരയെട ഉÃാദം / ആലിസ് മഹാമØയെട
ചിe
.
894.8123

കാµക

894.8121



ഷീല എസ് . േമേനാ+, വിവ. കാµക
സ]~ാ+ മഹ!ദ് അ] ക‹ ാസിമി

സംേവദനം.

ദഃഖം എ• വീട് .



894.8121

894.8123

ൈഷന
ജലനയനി / എം. എ. േബബിയെട
അവതാരിക.

894.8121

സജി, കരിേ ാല, സമാഹ&~ാ.
ക¶ാല: ക?ാ‰സ് കവിതക

ഷാനവാസ് , എം. എ.
ഉÃാദം : അേബാധ~ിെd മേഹാÐവം /
ഷാനവാസ് എം. എ. സജീഷ് എ+. പി.
എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയ് ത് ;
ചാGനിേവദിതയെട അവതാരിക.
362.2
ഷാഫി െക. മ~ലിഫ്
സ‹ പ
Ò സ»ാരി.

ഒG െചറിയ bണയം.

ല`് മി, വി. എസ് .



കാµക




ഉണ
| ി}ഷ
| +, കല&

സത?രാജ+, സി.
അവസാനെ~ ഉദ?ാനം.

894.8123

സനിത് , പാറാ*്
ര‚ാം രാവ് .

894.8123

സനി] പി. േതാമസ്
കന]വഴിക .

സംസ് }തകാവ? ളം ഭാഷാ>രീകരണവം :
രഘവംശെ~ മ+നി&~ി ഒG പഠനം.
കാµക ഗണപതി ന‰തിരിJാട് , െക. െക.





923.254

സേ>ാഷ് Iമാ&, എ+. , സംേശാധക+.
കാµക േജാ- എ˜ഹാമിെd ക¶&

സ_റിയ
അ എ• േവ*_ാര+.

894.8123

സOിദാന™+, െക.
അന>രം.

894.8123



സേ>ാഷ് ഗംഗാധര+
ഇ•െലകളെട െവളിപാടക .

894.8123



സേ>ാഷ് , ആവ~ാ+
വല
… iി.

894.8123




സേ>ാഷ് -സി
സേ>ാഷ് , െജ. െക. വി.
രേമശ് െച•ി~ല പി•ി* വഴിക .
സ™&ശന

.

കാµക

സാഗ+, കാ



923.254

സധാകര+, പലാJ†



894.8123

സg?, ബി.
ശ•ിസീത / ഏഴാേOരി രാമചºെd
അവതാരിക.
894.8123

ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .



523.1

100 ക
… ാസിക് സിനിമക

/ െക. ജി.

േജാ&ജിെd അവതാരിക ; േജാ- േപാളിെd
മഖവര.



791.437

100 വിശ‹ bസി• ചലOിeസംവിധായക&.



927.91430233(1)

സബാഹ്
ജാനകി.



894.8123

സമകാലീന രാഷ് Äീയ ചി>ക : ഒG
ഇട പ` സമീപനം. കാµക ജീപ
\ - വി.
േപാ

കാµക

സമീ& ശര-, Ž.

കാµക

സ‰&_´ാ>ി.

.



089.94812

കാµക

സാºാന™ം.

രാമ}ഷ
| +, മാേ

ാ*്

സാg?താരകം / കാവാലം അനി] സംേശാധനം
സാബ േജാ&ജ് .



894.81208

കാµക

സേ»രീസ്

സാബ, പി. െക.



894.8123

കാµക

ഷിനിലാ], വി.

കാµക

സ‰&ണകഥക .

കാµക



894.8123

തസ
… ീമാ നøീ+

കാµക



സിെസക് ,

}ഷ
| +, പി. എസ് .

കാµക

ബാല}ഷ
| പി§, െക.

എസ് .
സായ>നസ് മരണക .

കാµക

രഘനാഥ് ,

കാµക

കാµക

ഒG യാeയം Žടി.

894.8123

നവഗീതം.

894.8121




തിരിെക / െക. എം. ഭരതെd അവതാരിക.





894.8123

യസഫ് ഇസ
… ാം

894.8123

സാരാ`രം സാധകം.

കാµക

വാമന+,

മല
… Jി§ി



891.21

സാലഭ›ിക.

കാµക

സാഹി& : അ`ര

സസ? ളെട വ&ഗ
Œ ീകരണവം ശാസ് eനാമ
കാµക അജിത് Iമാ&, എ+.

കാµക

സായ് , പേ~ാ*

സായ് റ

ന>നാ&

സഹീറാ ത
വി•• സഖിമാ&.

കാµക

സായാå~ിെd ആIലതക .

915.3

സ]മ, ത¶ി]
മഹാഭാരതം കവി താവഴിക .

സഹായകെd തണലി].
‚ിയി]

സാമഹിക നീതി_ായി ഒG സമ&Jിത ജീവിതം.

റിജ് നിെവ]ഡ് , മരിെയക് ലകാസ്

സലീം, Iരി_ളക~്
െമസെJാേ*മിയ / ശിഹാബ½ീ+
െപായ് ¬ംകടവിെd അവതാരിക.
സലീം, െക. സി., വിവ.

ഉമ& അബ് ദസലാം

െക. ടി.

കാµക

സലാം, സി. വി.
എല
… ാ മര~ിലം തീയ‚് .
സലീം െഷരീഫ് , വിവ.
സ
… ാേവായ്

കാµക

സായംസg?.

സലാം, എലിേ_ാ*ി], സമാഹ&~ാ.
ക
… ാസിക് ബാലകഥക



181.482

വ?വസായവിപ
… വ~ിന് ഒG ആമഖം.

കണ
| + േമേനാ+

സരസ+, എടവന_ാട്
ഹ‚Jfം ഓേല±ാലിയം.
സ&കാ&, ലീലാ, വിവ.

വിപ
… വ~ിെd കിഴേ_നട.
സാമ>യെട കാമകÃാ& : നാലാം

സരമാ«, ഷെസ
കാേയ+ / അയ് മനം േജാ- ഇംഗ
… ീഷി] നി•്
വിവ. െചയ് തത് .
869.3

കാµക

നിരീ`ണ

െചയ് തത് .

ശശി, ത;&

സമീ&, മലയി]
ഹസ് തിനാപരി.

ബ_ിഷ് : bവാസമലയാള~ിെd കഥകളം
സാധ, ഇ*ിയവിര

സ‹ ;പ് , I•ംപ§ി

.

കാµക

സാദിഖ് , കാവി], സംേശാധക+.
കവിതകളം

സമദ് , െക. പി. എ.
സാഹി& : അ`ര ളെട ആഭിചാരക+ / വി.
മസഫ& അഹ!ദിെd അവതാരിക. 891.4391

സവാരി.

േകാസ് േമാസ് / വിേവക് പ>ിയി]
സാജ+, െതGവJഴ

സ™ീപ് കിരമറവിെയട_ാ~ മസ് തകം.

സമരയാe.

93

കാµക

ളം.

നീത സഭാഷ്

ളെട ആഭിചാരക+.

സമദ് , െക. പി. എ.

കാµക

സി പി മാ~+ : കഥയം കാലവം.
േതാമസ് , പി. ജി.

തiO+,

സി. െക. േമേനാ+ : മfഷ?സ് േനഹ~ിെd
മറവാ_് / അമാfല
… വട_ാ



894.8123

സംേശാധനം െചയ് തത് .

ര



920.933804

സി½ീഖ് -സര¶

94

സി½ീഖ് , െക. െക.
Ò ാനേവGക
അ••ര•~ിെd സ

സജാതാേദവി
ചിദãിIണ
¼ സം€താ : മധ?കാല
ഭ•കവിeയ െളJ†ിയ§ പഠനം.

/ എO് .

സദാശിവ+ പി§യെട അവതാരിക.



894.8123

കാµക

സിനിമയം രാഷ് Äീയവം.

േജാസ് ,

െത†യി]

കാµക

സി™രമാലക .

കാµക

ബി

സ് േനഹാ`രം
സിg സനി]
•ിയ സഗgം / പവിe+ തീªനിയെട

അവതാരിക.



894.8123

സിJി, പ§ിJറം
€മിയി] സഗgം ഉ‚ായെത

െന?.



894.8123

സി]ക് റ*് .

കാµക

ൈബÊ എ+. നായ&

കാµക

സിസിലി, വിവ.

സധാകര+, എം.
ആറാമിºിയം.



894.8123

സധാകര+, ജി.
നവയഗപe+ / സി. രാധാ}ഷ
| െd
അവതാരിക ; അâതരാജിെd ചിe



സധാകര+, പലാJ†
സ™&ശന
/ പി. മരളിയെട അവതാരിക.

സിസിലിയാ!, െപG‰നാനി
ബŠജന സഖായ / സിബി മാത?സിെd



894.8123



089.94812

സിെസക് , സ
… ാേവായ്
മഹാമാരി : േകാവിഡ് -19 േലാകെ~
ഇള_ിമറിª“ / സലിം െഷരീഫം സജീവ്





സനിത ഗേണഷ്
ആണേവാ&kം.

894.8121

സീമ, lീലയം
സീമ, lീലയം, Ž.

540

കാµക

.

േജാസ് ,

മാളിേയ_]
സകന?, എ+., വിവ.

കാµക

സധ സ™രരാമ+

സIമാര+, െകടാമംഗലം എം. എം.
ഭഗവതി_ാവ് .



894.8123

സIമാര+, സമാഹ&~ാ.; അനിതാ ത‰ി, Ž.
സമാഹ&~ാ.

കാµക

സIമാ&, അരിªഴ



894.8121

സIമാ&, അഴീേ_ാട്
«Gവിെd ദഃഖം / േപാ

മണലി]

സമാഹരിOത് .
സഗതIമാരി.

കാµക



181.482

മഹാഭാരതം

സഗതIമാരി
മരമാമരം / ആˆരാമെd അവതാരിക.



894.8121



030.(1)

കാµക

സനി] േജാ-, എസ് ., സമാഹ&~ാ.
KAS സJ& െമ!റി ടിപ
\ ്
സനി] പി. ഇളയിടം
മഹാഭാരതം : സാംസ് കാരിക ചരിeം.
നീതിയെട പാ&Jിട

.



891.21



089.94812

സ˜³ണ?+, എ+.
മkയി] ഒG ••ികലശം.

േചര+ GØമ&തി

സ‹ &ണ
| Jനി.



539.7

സനി] േജാ-, എസ് .
c & - 4.
പി. എസ് . സി. േകാഡ് മാസ

മാത?സ് േഗ
… ാറി

കാµക

സീേറാ ൈമനസ് സീേറാ.



001



സീത സഭാഷ്

ളം.



894.8123

സധീഷ് , വി. ആ&.
കട_ാOിമാ
/ േറാണി േദവസ?യെട
ചിe
.
894.8123

303.485(1)

ആ†വം മലക

സധീ&, പ¶Jാ*്
പനെനാi് / െക. പി. ബാലചºെd
അവതാരിക.
സധീഷ് , െക.
ന!െള െന ന!ളായി?.

എ+. യ. വം േച&•് വിവ െചയ് തത് .

അâതപരിയിെല അരയ•ം.

.
894.8121

ശശി, ത;&

അവതാരിക.



305.42

സധാ മ&~ി
ഉ§ി] നി“§ ഉറവക : സധാ മ&~ിയെട
bിയ ജീവിത കഥക / ഷബിത എം. െക.
ഇംഗ
… ിഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് . 928.94814

എസ് രാജീവ് : രാഷ് Äീയ~ിെല

പ



894.8123

സധ സ™രരാമ+
ഇ>?+ സ് eീസമഹം / എ+. സകന?
ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .

ജയbകാശ് , എം.

സിg എ. എസ് ., സംേശാധക+.

സജീഷ് , പിലിേ_ാട്
bളയാന>രം.



809.1

സഭാഷ് ചº+, സംേശാധക+.
മാ$€മി വിഷJതിJ കഥക



894.8123

കാµക

സമാ ശിവദാസ്
േകരളഭ`ണചരിeം : ഭ`ണസംസ് കാരം സാമഹികശാസ് eം - Gചിക
പാചകªറിJകേളാെട / സമാ ശിവദാസ് , ദീപ
ജി. എ•ിവ& േച&െ•ഴതിയത് .
641.5
സര¶ െനയ് ത കനവക .
മേ~ട~്

കാµക

മജീദ് ,

സേരº+-സ‹ പ
Ò
c ?+
െസബാസ
ഒG ഒO മാeം.

സേരº+, െക. ആ&.
േദവീനഗര~ിെല അഭയാ&¹ിക .



െസ]ഫി.



െസ]മ
െസ]ഫി.



േസ
ആംബല+സ് .

894.8123

സേരº+, മ ാ*്
കാളമന െചേJടക .

894.8123

സേരഷ് Iമാ&, െക. എ+.
മ_െള മിട_രാ_ാം.

649.1

സേരഷ് Iമാ&, യ. െക.
പകയതിGമീ കല
… ക / എം. എ+. വിജയെd
അവതാരിക.
894.8123
സേരഷ് , എം. ജി., വിവ.
Šവാ+ കാ&േലാസ്

കാµക

കാµക

േടാകാ&ചക് , ഓ ഗ

കാµക

\ ാ†
ഷാÈ&, അസ

ഒെന†ി,




894.8123

സേരഷ് , മണ
| ാറശ
— ാല
പരിസ ിതിയം ൈജവൈവവിധ?വം / സേരഷ്
മണ
| ാറശാലയം േരµക ആറം
േച&െ•ഴതിയത് .
577
/ എ+.



894.8123

/ വി. സി. lീജെd



894.8121

സ]~ാ+ മഹ!ദ് അ] ക‹ ാസിമി
അറബി കട]െ_ാ§ എ• െക*കഥ / ഷീല
എസ് . േമേനാ+ വിവ. െചയ് തത് .
953.6

കാµക



894.8113



577.076(1)

കാµക

അബ് ദ]

പീ], േനാ&മ+ വി+െസd്

c ?+ േപാ
െസബാസ
അേ´ാേപാളിസ് .



928.948123

വനവാസം.



894.8123

ൈസബറിടവം മലയാളഭാവനയം / സജി
കരിേ ാല സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8123

േസാമ+ കടല&, ചിeകാര+.
bകാശ+, പി. പി.

കാµക

േസാമേശഖര+ ഉണ
| ി~ാ+, ബി.
മഴ, േനതാവ് , ആന_ാര+ / വി. സി.
േജാണിെd അവതാരിക.



894.8123

െസൗേരാ&ജ രാമായണം. കാµക
ശiരനാരായണ+, പി. ഐ.
സ് eീ ചി>ക : വ?•ി, Iടംബം, സമഹം.
കാµക ആനിയ! േജാസഫ്
സ് eീജീവിത പദbശ
Ò
: മ+ഷി
േbംച™ിെd േനാവലകളി]. കാµക
കമറ•ീസ, െക.

കാµക

സ് പ™ന
.
മാതാലയം

സ് മരണകളിര‰ം...

േജാസ് ആdണി,

കാµക

സ് മിത മീനാ`ി, വിവ.

ശശി, എം.

കാµക

ശശി, ത;&



894.8121

സ് മിതാ ഡാനിേയ], എസ് . എ].
േകശവേദവിെd രാഷ് Äീയ നാടക
ആഖ?ാന~ിെd പ ഇട
.

കാµക

സസ+ േജാഷി
അദ് Ûത െളാഴിയാെത ആലീസ് / സേ>ാഷ്
ഏOി_ാന~ിെd അവതാരിക.
894.8123

കാµക



894.8123

ഓ&!_ല
… ക .

സ് മിതാ മീനാ`ി, വിവ.
നായ&

പ&ണ
| eയീ

സര?ാ േജായ്
പരിസ ിതി.

െസf Iര?+ േജാ&ജ് , വിവ.
കലാം, എ. പി. െജ.



923.754

സ് മിത, പ»വടി
െബൗ•.

സര?കാ>+
മ§ം പവം കായം / മിനിbിയ ആ&. വിവ.
െചയ് തത് ; പി. വÐലയെട അവതാരിക.
സര?fറ “ ... കാµക
ജയbകാശ് ശ&!

െസ]മ

േസാണിയ റഫീ_്
ഭഗത് ഭാസി].
894.8123

സശീലാേഗാപാല+ ജീവിതകഥ.
ഗീനാIമാരി, ടി.

കാµക



രാവണായനം.

സറാബ്
എെd കവിതക
അവതാരിക.



894.8121

894.8123009

സേരഷ് , ചിറ_ര
ഉ]പ~ിയെട മറിവക .

സേരഷ് Iമാ&, വി.
\ ിെd bസംഗ
ഇ. എം. എസ
ശശിധരെd അവതാരിക.

95

സ് âതിപഥ

കാµക

:



894.8122

അനിതാ

lീ എം.
.

കാµക

രാേകഷ് , വി. ടി.

c ാഴ് സ- െജ. ക§ി_ാട+
സ
കട] കാ~ിരിª“ പഴെയ.



894.8123

c ീഫ+, ഓണിേശരി]
സ
മനസ െപ¶േ‰ാ / േജാ&ജ് ഓണÈറിെd
അവതാരിക.
894.8121
സ‹ പ
Ò െക. സധാകര+
രാമയാനം / വിേനാദ് െപGവയെട അവതാരിക.



914.95



891.21

സ‹ പ
Ò ംെകാെ‚ഴതിയ-െഹൗസ്

96

കാµക

സ‹ പ
Ò ംെകാെ‚ഴതിയ ഒസ?~് .
അഖി], പ ശ് േശരി

കാµക

സ‹ പ
Ò സ»ാരി.

ഹി]ഡ ഷീല
ചിറക് േതട• പ`ി.

ഷാഫി െക. മ~ലിഫ്

സ‹ ;പ് , I•ംപ§ി
സമരയാe / പി. െക. സധാകരെd
അവതാരിക.



915.4

സ‹ &ണ
| ¬‰ിക .

കാµക

കാµക

സ‹ &ണ
| Jനി.

ൈവIണ
¼ ദാസ്

സIമാ&, അരിªഴ

സ‹ ാˆരാമ, സ‹ ാമി
ഹഠേയാഗbദീപിക / നീലകണ
¼ തീ&ഥപാദ&



613.7046

കാµക

സ‹ ാˆരാമ,

സ‹ ാമി
ഹ‚Jfം ഓേല±ാലിയം.

കാµക

/ െഡ•ി

േതാമസ് ഇംഗ
… ീഷി] നി•് വിവ. െചയ് തത് .



909.83

ഹരി, Iറിശ് േശരി



894.8123

ഹരിIമാ&, പി. െക.
അ! ത• പസ് തകം / െക. രാധാ}ഷ
|
വാരിയGെട അവതാരിക.



894.8124

ഹരി}ഷ
| +, െന~ല
… &
ത¥ശാസ് eം : ചരിeവം സംസ് }തിയം.



294.5514

ഹരിത സാവിeി
മറിേവ†വGെട പാതക

/ മാ

ാട്

രõാകരെd അവതാരിക.



914

ഹരിദാസ് , എം.
വരമാകാ+ വ•വ& : സാംസ് കാരിക
നഗര~ിെല bതിഭാസാ•ി•?ം.
ഹരിദാസ് , െക. െക.

കാµക

കാµക

ഹസ് തിനാപരി.



920.054

മാഹിയ+

സമീ&, മലയി]

ഹാരിസ് , െനേÃനി
ഡബി

െബ].

923.854

റാംേറാ േനJാ .

915.496




ഹിജാസ് മഹ!ദ്
മനഃസാ`ി.



894.8123

ഹി™ ഹി™യിസം ഹി™ത‹ ം.

കാµക

സതീശ്

സര?+
ഹി™മാ&ഗം.

കാµക

ഹിമഗിരിവി

ശശി, ത;&

ാനയാe.

കാµക

ഉണ
| ി}ഷ
| +,

േച&•ാ*ി]
ഹിമാലയ പeി.

കാµക

ഭ*് , രാധാ

ÝേØാഗവം ആയ&േവദവം. കാµക 615.538 ആയ&േവദം. കാµക ബാŠേലയ+, വി.
ആ&.

േഹാജാ_ഥക വീ‚ം. കാµക
അബബ_&, കാതിയാളം

െഹൗസ് ഓഫ് സി]_് . കാµക
േഹാേറാവി†് സ് , ആ>ണി

ഹരാരി, യവാ] േനാവാ

േചാJ് .



297.63

കാµക

േഹാേറാവി†് സ് , ആ>ണി
െഹൗസ് ഓഫ് സി]_് / വിf എ+. വിവ.
െചയ് തത് .
823

സരസ+, എടവന_ാട്
21-ആം æ†ാ‚ിേല_് 21 പാഠ

ÝേØാഗവം ആയ&േവദവം.
ബാŠേലയ+, വി. ആ&.

ൈഹേവ േടാ െഹവ+ : കാ&േലാ അª~ിസ്
ൈസബ& യഗ~ിെd വഴികാ*ി. കാµക
എെšം, I•J§ി

മലയാള~ിേലª പദ?വിവ. െചയ് തത് .
ഹഠേയാഗbദീപിക.



894.8121

Šൈസ+ «ബാഷ്
മഹ!ദ് (സ‹ ).

97

വിഷയസചി
അª~ിസ് , കാ&േലാ:വ?•ിക :േറാമ+

ആയ&േവദം:ചികിÐാശാസ് eം:ഔഷധ

കേ~ാലി_&:മതേനതാ_+മാ&



922.2

അiഗണിതം:ഗണിതം:ശാസ് eം



513

അടിസ ാന സി•ാ>



920.71

:മാ&ക
\ ിസം



335.41

അµ ശാസ് eം, ന?ക് ളിയ& െഭൗതികം:



539.7

ാനം,

ജീവിതം:ഹി™മതം



294.543

ആരാധന, ധ?ാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
¼ ിത

ാനം,

ജീവിതം:ഹി™മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന



294.543

ആേരാഗ?വം േ`മവം:ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം



181.482

ശാസ് eം



641

ഇംഗ
… ീഷ് കഥാസാഹിത?ം:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിത?ം:

അ>ാരാഷ് Ä സംഘ&ഷം:വിേദശ നയ~ിെd

സാഹിത?ം

െപാ ത~‹
:വിേദശനയം:
രാഷ് Äവി
ാനീയം



327.16

സാഹിത?ം



823

ഇംഗ
… ീഷ് കഥാസാഹിത?ം. സമാഹാര



894.8128

സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
ഇംഗ
… ീഷ് bഭാഷണ

ളമായി



920.936287

അഭിഭാഷക&, ന?ായാധിപÃാ&



923.4

അേമരി_:മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_



923.673

അേമരി_+ ഐക?നാടക :ഉ~ര അേമരി_:
ചരിeം



973

അേമരി_+ കവിത:അേമരി_+ സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം



811

സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിത?ം:

സാഹിത?ം



825

ഇംഗ് ളീഷ് :െപാ സമാഹാര
െപാ

:

ന



082

ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ
സമാഹാര
െപാ

:െപാ സമാഹാര

:

ന



089

ഇംഗ് ളീഷ് കവിത:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം



821

അേമരി_+ കഥാസാഹിത?ം. സമാഹാര

813

:

ഇ>?:ഏഷ?

398.220954

ഇ>?:ഏഷ?

915.4

അേമരി_+ കഥാസാഹിത?ം:അേമരി_+



813.008

അേമരി_+ സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



820

ഇ>?:അഭിഭാഷക&, ന?ായാധിപÃാ&





810



915.42(1)

അറബിക് കഥാസാഹിത?ം:അറബിക് സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം



823.008

ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

അേമരി_+ കഥാസാഹിത?ം:അേമരി_+

സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

:

ഇംഗ
… ീഷ് കഥാസാഹിത?ം:ഇംഗ് ളീഷ്

അന? മലയാള ഗദ?}തിക :മലയാള സാഹിത?ം:

അേയാധ?:ഉ~&bേദശ് :ഇ>?:ഏഷ?



613

ആഹാരം, പാനീയം:àഹത¥ം:bാേയാഗിക

അൈദ‹ ത േവദാ>ം:േവദാ>ം:ഭാരതീയ
തത‹ ചി>

ബgെJ* വ?•ിക



615.538

മത

ആധനിക െഭൗതികം:െഭൗതികം:ശാസ് eം

അഭയാ&¹ിക :മ† വിഷയ

ാനം, ചികിÐാശാസ് eം:ൈവദ?ം,

ആേരാഗ?ം
ആരാധന, ധ?ാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
¼ ിത

അജിത് രാജ് , വി. ബി.:വ?•ിക :പGഷÃാ&:
ജീവചരിeം

വി




ഇ>?:ഏഷ?:േലാക €മിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം



അറബിക് കവിത:അറബിക് സാഹിത?ം:



915.4

ഇ>?:ഏഷ?:വ?•ികെള സംബgിO
ഐതിഹ?

892.73



923.454



398.220954

ഇ>?:ഏഷ?:സാ‰~ിക നില, ചരിeം:
സാ‰~ികശാസ് eം

സാഹിത?ം



892.71

അറബിക് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



892.7

അേറബ?:ഏഷ?:േലാക €മിശാസ് eം, സ ല



330.954

ഇ>?:ഏഷ?:സ‹ ാത¥?ം:bേത?ക
പൗരാവകാശ



323.440954

ഇ>?:കാലാവസ :€ഗ&ഭശാസ് eം,

വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം

915.3

അേറബ?+ ഉപദ‹ ീപക :ഏഷ?:ചരിeം

953

ആധനിക െഭൗതികം:െഭൗതികം:ശാസ് eം

539



ജലവി

ാനം, അ>രീ`ശാസ് eം






551.6954

ഇ>?:I†വാളിക
ഇ>?:തീ&¹ാടന േകº

ആdണി, ആട് :വ?•ിക :ഇ>?:I†വാളിക



923.4154



923.4154

, പണ?സ ല



294.5350954

ഇ>?-ഏഷ?

98

ഇ>?:തീ&¹ാടന േകº
െപാ ആരാധന

, പണ?സ ല

ഇസ
… ാമിക നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
¼ ിത



294.5350954

ഇ>?:ദളിത് :പറംത§െJ* വ&ഗ
വ&ഗ
ഇ>?:േദശീയ

:

ന സചിക :

:താഴ് •




793.31954

ധനകാര?ം:സാ‰~ികശാസ് eം





320.557

ഇസ് ളാം മതേനതാ_ളം, സംഘടനകളം:ഇസ
… ാം:



297.6

ഈട§ തടി:bേത?ക തരം മര

:വനം,



634.972

ഉണ
| ി, ആ&., 1971-:മലയാള കഥാസാഹിത?ം:
മലയാള സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



351.54

ഇ>?:ഭരണഘടന:നിയമം:സാമഹ?ശാസ് eം



342.54

ഇ>?:ഭരണാധികാരിക , bസിഡ‚മാ&:
സാമഹ?ശാസ് e
&
923.154
ഇ>?:മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_



923.654



894.8123

ഉ~ര അേമരി_:ചരിeം



970

ഉ~ര അേമരി_:േലാക €മിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം



917

ഉ~&bേദശ് :ഇ>?:ഏഷ?



915.42

ഉത് പാദനം

338

ഉത് പാദനം:സാ‰~ികശാസ് eം

338




ഉത് പാദനം:സാ‰~ികശാസ് eം:

ഇ>?:മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_ :
സാമഹ?ശാസ് e
&

923.654

ഇ>?:രാഷ് Ä ത¥

923.254

സാമഹ?ശാസ് eം

Ãാ&

ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം



ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം:´ിസ്



ഇ>?:രാഷ് Äീയ സാഹചര?ം, അവസ :
രാഷ് Äവി
ാനീയം:സാമഹ?ശാസ് eം

മതം:



ഇ>?:വാണിജ?ം, ആശയവിനിമയം, ഗതാഗതം
എ•ിവയിെല വ?•ിക
923.854



923.754

ഇ>?:സ&_ാരിെd കാ&ഷിക നയം:}ഷി:
ഉത് പാദനം
338.1854
ഇ>?:സാ‰~ിക വികസനവം വള&Oയം:
ഉത് പാദനം:സാ‰~ികശാസ് eം
338.954





230

ഉ!+ ചാ‚ി:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥

320.954

&



230

മതം

324.254

ഇ>?:വിദ?ാഭ?ാസ bവ&~ക&



338



ഇ>?:രാഷ് Äീയ ക`ിക :രാഷ് Äീയ b´ിയ

Ãാ&



923.254

ഉ!+, എം. എ.:വ?•ിക :ഇ>?:സാ‰~ിക
ശാസ് e

&



923.354

ഉ&ദ കവിത:ഉ&ദ സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



891.4391

ഉ&ദ സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



891.439

ഉറബ് , 1915-1975:മലയാള കഥാസാഹിത?ം:
മലയാള സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
എഴ¬ക . സമാഹാര
സമാഹാര



894.8123

:സാഹിത?

:സാഹിത? രചന:സാഹിത?ം

923.354

ഇ>?:സ&_ാ& ഉേദ?ാഗസ &, േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക



923.554

c ് പാ&*ി:ഇ>?:രാഷ് Äീയ
ഇ>?+ ക!?ണിസ
ക`ിക :രാഷ് Äീയ b´ിയ
324.254(1)
c ് പാ&*ി (മാ&ക
c ് ):ഇ>?:
ഇ>?+ ക!?ണിസ
\ ിസ
രാഷ് Äീയ ക`ിക :രാഷ് Äീയ b´ിയ



808.86

ഏഷ?

398.22095

ഏഷ?

915

ഏഷ?

950

ഏഷ?:ചരിeം

950






ഏഷ?:േലാക €മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം,



324.254(1)

ഇ>?+ സംഗീതം:സംഗീതം:കലക

ാനീയ

ാനീയം

വനസംര`ണം:പഴÞഷി, വനം

336.54

ഇ>?:സാ‰~ിക ശാസ് e

:രാഷ് Äവി

:രാഷ് Äവി

മ†് മത

:സാമഹ?,

ഇ>?:െപാ ഭരണം:െപാ ഭരണം,
ൈസനികശാസ് eം

bത?യശാസ് e
തത‹

015.54

ഇ>?:െപാ



297.5

ഇസ
… ാമിക മൗലികവാദം:മതവമായി ബgെJ*



305.56880954

ന സചിക

ഇ>?:നാേടാടി, േദശീയ á~
നാേടാടി, േദശീയ á~

ാനം,

ജീവിതം:ഇസ
… ാം



780.954

ഇഷികാവ, മസാജി:വ?•ിക :അഭയാ&¹ിക :
മ† വിഷയ ളമായി ബgെJ* വ?•ിക

യാeാ വിവരണം:ചരിeം



915

ഏഷ?:വ?•ികെള സംബgിO ഐതിഹ?



398.22095



920.936287

ഇസ
… ാം

297

ഇസ
… ാം:മ†് മത

297




ഏഷ?:സാ‰~ിക നില, ചരിeം:
സാ‰~ികശാസ് eം



330.95

ഏഷ?:സ‹ ാത¥?ം:bേത?ക പൗരാവകാശ



323.44095

ഒഡിയ-േകശവേദവ്
ഒഡിയ കഥാസാഹിത?ം:ഒഡിയ സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
891.4563
ഒഡിയ സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
ഔഷധ വി



891.456

ാനം, ചികിÐാശാസ് eം



615

99

കീടനാശിനിക :വിവിധ bകാര~ില§
മലിനീകരണം:മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക
bശ
Ò

ളം bവ&~ന

ളം



363.738498

I±ാമ+, എം.:വ?•ിക :ഇ>?:സാ‰~ിക
ശാസ് e

&



923.354

ഔഷധ വി
ാനം, ചികിÐാശാസ് eം:ൈവദ?ം,
ആേരാഗ?ം
615

I±ാലി:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä

കണികാ ഊ&kത¥ം:ആധനിക െഭൗതികം:
െഭൗതികം:ശാസ് eം
539.(1)

Iടംബം:വിവാഹവം Iടംബവം:സംസ് കാരം,

കണ
¼ സംഗീതം, വായ് പാ*് :സംഗീതം



782

ത¥

Ãാ&



923.254

സാമഹിക വ?വസ ക :സാമഹ?ശാസ് eം



306.85

കഥാ സാഹിത?ം:െപാ സാഹിത? ചരിeവം
വിമ&ശന പഠന ളം:സാഹിത?ം
809.3

I*ികളെട മനശ
— ാസ് eം:വിേഭദക, വികാസ

കഥാസാഹിത? സമാഹാര
:സാഹിത?
സമാഹാര
:സാഹിത? രചന:സാഹിത?ം

I†വാളിക

മനശ
— ാസ് eം:മനഃശാസ് eം:തത‹ ചി>



155.4



923.41



I†ശാസ് eം:സാമഹ?േ`മം:സാമഹ?ശാസ് eം



Žടിയാ*ം:ഇ>?:നാേടാടി, േദശീയ á~

808.83



364

കഥാസാഹിത?ം:സാഹിത? രചന:സാഹിത?ം
808.3

ക•ട കഥാസാഹിത?ം:ക•ഡ സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
894.8143
ക•ഡ

ന കാര+മാ&:

ന കാരÃാ&



928.94814

ക•ഡ സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
ക‰?*& bേയാഗ
ഭാഷക :ഭാഷക



894.814

:മലയാള ഭാഷ:Øാവിഡ



494.8120285

ക!?ണിസം (മാ&ക
\ ിസം-െലനിനിസം):
മാ&ക
,
\ ിസം:സാ‰~ിക bത?യശാസ് e
വ?വസ ക :സാ‰~ികശാസ് eം
335.43
കലക

700

കലാകാരÃാ&

927

കലാമ²ലം ൈഹദരലി:മലയാളം
തിര_ഥക :വിവിധ ചിe ളം,
തിര_ഥകളം:ചലOിeം




:

സാമഹ?, നാേടാടി, േദശീയ á~



793.31954

}ഷി:ഉത് പാദനം



338.1

}ഷി:ഉത് പാദനം:സാ‰~ികശാസ് eം:
സാമഹ?ശാസ് eം



338.1

}ഷി:bാേയാഗിക ശാസ് eം



630

}ഷിയമായി ബgെJ* വ?•ിക



926.3

}ഷ
| പി§, എ+., 1916-1988:മലയാള
സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



894.812

}ഷ
| മ&~ി, സര?:വ?•ിക :സംഘടനക ,
സ ാപന
ട

:വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ്

ിയവയമായി ബgെJ* വ?•ിക



927.9106

േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ?



791.437MA

കവിത:െപാ സാഹിത? ചരിeവം വിമ&ശന
പഠന ളം:സാഹിത?ം
809.1
കാനഡ:ഉ~ര അേമരി_:േലാക €മിശാസ് eം,
സ ല വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം



927.96

േകരളം:ഇ>?:ഏഷ?



398.22095483



398.22095483

േകരളം:ഇ>?:കാലാവസ :€ഗ&ഭശാസ് eം,
ജലവി

ാനം, അ>രീ`ശാസ് eം



കാരശ് േശരി, എം. എ+.:വ?•ിക :മലയാള
ഉപന?ാസകാരÃാ&:മലയാള ന കാരÃാ&

551.695483

േകരളം:ഇ>?:തീ&¹ാടന േകº



928.948124

കാളിദാസ:സംസ് }ത കവിത:സംസ് }ത
സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



954.83

ഐതിഹ?



കാലാവസ :€ഗ&ഭശാസ് eം, ജലവി
അ>രീ`ശാസ് eം

േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ?:ചരിeം

േകരളം:ഇ>?:ഏഷ?:വ?•ികെള സംബgിO

917.1

കായിക താര



954.83

ാനം,

പണ?സ ല

,



294.535095483

േകരളം:ഇ>?:തീ&¹ാടന േകº



551.6

പണ?സ ല

:െപാ

,

ആരാധന



294.535095483



891.21

കിങ് , മാ&*ി+ ലഥ&:വ?•ിക :അേമരി_:
മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_
923.673

േകരളം:ഇ>?:െപാ

ധനകാര?ം:

സാ‰~ികശാസ് eം



336.5483

േകശവേദവ് , 1904-1983:മലയാള നാടകം:
മലയാള സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



894.8122

േകാവിഡ് -ജJാ+

100

േകാവിഡ് -19:b}തിദ~, സാമഹിക
ദര>

ീസ് :യേറാJിെd മ†് ഭാഗ

:സാമഹ? പരിവ&~ന േഹ _ :

സാമഹ? പരിവ&~നം



303.485(1)

´ിസ് തീയ അfഭവം, ജീവിതം:´ിസ് തീയ



248

´ിസ് തീയ അfഭവം, ജീവിതം:´ിസ് തീയ

മതം:

മതം



248

´ിസ് തീയ ജീവിതം:´ിസ് തീയ അfഭവം,
മതം



248.4

´ിസ് തീയ ധാ&!ിക, ഭ•ി േവദശാസ് eം



240

´ിസ് തീയ ധാ&!ിക, ഭ•ി േവദശാസ് eം:
മതം



240

´ിസ് തീയ ധാ&!ിക, ഭ•ി േവദശാസ് eം:
മതം:മതം



240

´ിസ്

:ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം

´ിസ്

:ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം:



232

മതം:മതം



232

:ഉപേദശ സംഹിത,

ൈദവശാസ് eം



232.9

´ിസ്

മതം

220/280

´ിസ്

മതം:മതം

220/280




ാനീയം:േജ?ാതിശാസ് eം:

ശാസ് eം




510

:കണ
¼ സംഗീതം, വായ് പാ*് :സംഗീതം



782.42

ഗായക&:സംഗീത

&



927.82

«Gദാസ+, പി. െക.:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥

Ãാ&

:ഗാന

:കണ
¼ സംഗീതം,

വായ് പാ*് :സംഗീതം



782.421542



791.43

ചലOിeം:ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+



791.43

ചലOിeം:ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+:
െപാ

വിേനാദ



791.43

ചലOിeം:ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+:
െപാ

വിേനാദ

:വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ്



791.43

ചലOിeം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷfമായി
ബgെJ* വ?•ിക



927.914

ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+



791.4

ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+:െപാ
വിേനാദ



791.4

ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+:െപാ
വിേനാദ

:വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ്



923.254

േകº



791.4

ചലOിeവമായി ബgെJ* വ?•ിക



927.9143

ചലOിeവമായി ബgെJ* വ?•ിക :
ചലOിeം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷfമായി
ബgെJ* വ?•ിക



927.9143

ചാ¬ണ
| ി, ടി. െക.:വ?•ിക :ഫട് േബാ
കളി_ാ&:കായിക താര

«Gവായ& േ`eം:േകരളം:ഇ>?:തീ&¹ാടന



927.96334

ചികിÐാശാസ് eം:ഔഷധ വി

ാനം,

ചികിÐാശാസ് eം:ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം

, പണ?സ ല



615.5



ചിeകാരÃാ&:കലാകാരÃാ&



െചറശ് േശരി ന‰തിരി:മലയാള കവിത:മലയാള

294.535095483(1)

àഹത¥ം:bാേയാഗിക ശാസ് eം

640

െഗൗരി, െക. ആ&.:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥

ചലOിe ഗാന



926.165

523

ഗണിതം:ശാസ് eം
ഗാന

Ãാ&,

ചലOിeം

ജീവിതം:´ിസ് തീയ ധാ&!ിക, ഭ•ി

ഖേഗാള മ²ല വി

ച&!േരാഗ വിദÏ+:ൈവദ?ശാസ് e
േഡാക് ട&മാ&

ധാ&!ിക, ഭ•ി േവദശാസ് eം:´ിസ്

ചരിതം:´ിസ്

:മാ&ക
\ ിസം





´ിസ്

ചരിeപരമായ ഭൗതികവാദം:താത‹ ിക വശം:
335.4119

248

´ിസ്



900

മതം

´ിസ് തീയ അfഭവം, ജീവിതം:´ിസ് തീയ

´ിസ്



914.95

അടിസ ാന സി•ാ>

ധാ&!ിക, ഭ•ി േവദശാസ് eം:´ിസ്

´ിസ്

വിവരണം
ചരിeം

ധാ&!ിക, ഭ•ി േവദശാസ് eം

േവദശാസ് eം:´ിസ്

:യേറാJ് :േലാക

€മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ

Ãാ&

സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



923.254

ന കാരÃാ&

928

ന കാരÃാ&:ജീവചരിeം:ചരിeം

928

ന സചിക



927.5





010

േചാേദ?ാ~ര



894.8121

:പന&ചി>നം, അഭ?ാസം:

ജീവപാരിസ ിതികം:ജീവശാസ് eം
ജനിതകശാസ് eം:സസ?

ളെട വള&Oയം

പ&ണ
| വികാസവം:bേത?ക വിഷയ
സസ?ശാസ് eം

ാമീണ ഭരണം:ഇ>?:െപാ ഭരണം:



577.076(1)

:



581.35

ജJാ+:ഏഷ?:േലാക €മിശാസ് eം, സ ല

െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം



351.540217

വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം



915.2

ജയbകാശ് -ന
ജയbകാശ് , എം.:വ?•ിക :ഇ>?:വാണിജ?ം,

തiശ് േശരി ($%&):േകരള ചരിeം:ഭാരത
ചരിeം:ഏഷ?
954.83(1)

ആശയവിനിമയം, ഗതാഗതം എ•ിവയിെല
വ?•ിക

101



923.854

തേOാളി ഒേതന+:േകരളം:ഇ>?:ഏഷ?



ജ&!നി:ഭരണാധികാരിക , bസിഡ‚മാ&

398.22095483



തത‹ ചി>



തത‹ ചി>കÃാ&, മനശാസ് e
ജീവചരിeം:ചരിeം

923.143

ജ&!ാനിക് സാഹിത?ം:ജ&!+ സാഹിത?ം
ജാതിക , വ&ഗ

:സാമഹ? വിഭാഗ

839

:

സാമഹ?ശാസ് eം



305.8

ജീവചരിeം

920

ജീവചരിeം:ചരിeം

920

ജീവപാരിസ ിതികം:ജീവശാസ് eം

577

ജീവപാരിസ ിതികം:ജീവശാസ് eം:ശാസ് eം

577

ജീവശാസ് eം

570




തപസിമ¬ നാടാ&, പി.:വ?•ിക :ഇ>?:
മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_
923.654



തമിഴ് കഥാസാഹിത?ം:തമിഴ് സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
894.8113



തമിഴ് കവിത:തമിഴ് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



570



സ&_ാ& ഉേദ?ാഗസ &, േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക

894.8111

തമിഴ് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



894.811

തസ
… ീമ നøീ+:വ?•ിക :ബംഗാളി
കഥാ}¬_ :ബംഗാളി ന കാരÃാ&

േജാ&ജ് േജാസഫ് , മണ
Ó ശ് േശരി:വ?•ിക :ഇ>?:





928.91443

923.554

േജാസഫ് േജാ-, കരിയാനJ§ി:വ?•ിക :
പGഷÃാ&:ജീവചരിeം



920.71

േജാസഫ് , ടി. െജ.:വ?•ിക :ഇ>?:വിദ?ാഭ?ാസ
bവ&~ക&



923.754

Ãാ&



923.254

േജാസ് , മാളിേയ_]:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
Ãാ&

:



335.411

താഴ് • വ&ഗ
തീ&¹ാടന േകº



305.56

, പണ?സ ല



തീ&¹ാടന േകº
െപാ ആരാധന

, പണ?സ ല

:



294.535



&_ി:വ?•ികെള സംബgിO ഐതിഹ?
:
നാേടാടി സാഹിത?ം
398.2209561



േതാമസ് , െക. ടി.:വ?•ിക :ഇ>?:അഭിഭാഷക&,
ന?ായാധിപÃാ&
923.454

923.254

ാനമീമാംസ, കാര?കാരണ ബgം,
മfഷ?വ&ഗ
Œ ം:തത‹ ചി>

താത‹ ിക വശം:അടിസ ാന സി•ാ>
മാ&ക
\ ിസം

294.535

േജാസഫ് , പലിªേ•]:വ?•ിക :ഇ>?:

ത¥



921



ജീവശാസ് eം:ശാസ് eം

രാഷ് Ä ത¥



100

&:

120

േജ?ാതിശാസ് eം:ശാസ് eം

520

ജ&!നി:യേറാJ് :ചരിeം

943

ജ&!+ സാഹിത?ം

830




ദളിത് :പറംത§െJ* വ&ഗ
വ&ഗ

:താഴ് •



ദര>

:മ†് സാമഹ?േ`മ bവ&~ന



േദശീയ

ന സചിക :



305.5688



െടലിവിഷ+:ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+:
െപാ

വിേനാദ

363.34

791.45

ട?+െബ&ഗ് , േ †:വ?•ിക :പരിസ ിതി
bവ&~ക&:മ† വിഷയ
ബgെJ* വ?•ിക

ന സചിക

േദശീയത:രാഷ് Äവി
ാനീയ തത‹
രാഷ് Äവി
ാനീയം

ളമായി



920.933372

ഡO് കഥാസാഹിത?ം:ഡO് സാഹിത?ം:
ജ&!ാനിക് സാഹിത?ം:ജ&!+ സാഹിത?ം



839.313

494.8

Øാവിഡ ഭാഷക :ഭാഷക

494.8




ധ?ാനം:ധ?ാന~ിലെട വ?•ിത‹ വികാസം:
വ?•ിത‹ വികാസം:bാേയാഗിക മനശ
— ാസ് eം



158.128



839.31

െഡ•ിസ് േജാസഫ് :വ?•ിക :സിനിമാ
സംവിധായക&:ചലOിeവമായി ബgെJ*
വ?•ിക



320.54

Øാവിഡ ഭാഷക

ഡO് സാഹിത?ം:ജ&!ാനിക് സാഹിത?ം:ജ&!+
സാഹിത?ം



015

:



927.91430233

ധ?ാന~ിലെട വ?•ിത‹ വികാസം:വ?•ിത‹
വികാസം:bാേയാഗിക മനശ
— ാസ് eം
158.12
നക
… വ Jക :രാഷ് Äീയ ആ`+
\ ലിസം:വിപ
J് :രാഷ് Äവം സംഘടിത സമഹവം



േഡാ- േബാസ് േകാ:വ?•ിക :പണ?വാളÃാ&,

322.42(1)

പണ?വാള~ിക :േറാമ+ കേ~ാലി_&

ന»!:വ?•ിക :ഗായക&:സംഗീത



922.22

&



927.82

നളിനി-േപാ&¬ഗീസ്

102

നളിനി ജമീല:വ?•ിക :സ് eീ

പഴെ»ാല
… ് :നാേടാടി വി
ാനം:
സാമഹ?ാചാര?
, നാേടാടി വി

ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക :
ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക



927.92

നാേടാടി വി

ാനം

നാേടാടി വി

ാനം:സാമഹ?ാചാര?

നാേടാടി വി



,



398

ാനം:സാമഹ?ാചാര?

,

ാനം:സാമഹ?ശാസ് eം



398

നാേടാടി സാഹിത?ം



398.2

നാേടാടി സാഹിത?ം:നാേടാടി വി

ാനം

നാേടാടി സാഹിത?ം:നാേടാടി വി

ാനം:

സാമഹ?ാചാര?

, നാേടാടി വി



398.2

ാനം

നാേടാടി സാഹിത?ം:നാേടാടി വി

ാനം:

, നാേടാടി വി



398.2

നാേടാടി, േദശീയ á~

:സാമഹ?, നാേടാടി,

േദശീയ á~



793.31

നാേടാടി_ഥക :നാേടാടി സാഹിത?ം:നാേടാടി
ാനം



398.21

നാേടാടി_ഥക :നാേടാടി സാഹിത?ം:നാേടാടി
വി

ാനം:സാമഹ?ാചാര?

വി

ാനം

, നാേടാടി

ന കാരÃാ&

നിയ¥ണം:െവ§െJാ_ം:ദര>

പറംത§െJ* വ&ഗ



180



920.71

:താഴ് • വ&ഗ



305.568

േപ&ഷ?+ ഗ ഫ് രാജ?
:അേറബ?+
ഉപദ‹ ീപക :ഏഷ?:ചരിeം



953.6

െപാ

ആരാധന

െപാ

ധനകാര?ം:സാ‰~ികശാസ് eം

336

െപാ

േലാകചരിeം:ചരിeം

909



294.53




791




915.496

ന കാരÃാ&



928.948123



807

ളെട അവസ :െഭൗതികം:ശാസ് eം

ാനേകാശ

:



030.(1)




:വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ്



791

െപാ സാഹിത? ചരിeവം വിമ&ശന
പഠന ളം:സാഹിത?ം

809

െപാ

000

ന




െപാ ഭരണം:െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം



351

െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം

350

െപാ സമാഹാര

080

:െപാ

ന




േപാറസ് , മാ&*ി+ ഡി:വ?•ിക :പണ?വാളÃാ&,
പണ?വാള~ിക :േറാമ+ കേ~ാലി_&



922.22



530.4

പരേമശ‹ ര+, സി. ആ&.:വ?•ിക :മലയാള
ന കാരÃാ&: ന കാരÃാ&
928.94812

പഴÞഷി, വനം

പരാതന, മധ?കാല, െപൗരസ് ത? തത‹ ചി>

വിേനാദ

െനൗഫ] യസഫ് :വ?•ിക :മലയാള

ബgെJ* വ?•ിക



294.5925

െപാ

340

പരിസ ിതി bവ&~ക&:മ† വിഷയ

:മത ന

വിേനാദ



പഠനവം അധ?ാപനവം:സാഹിത?ം

പന&ചി>നം, അഭ?ാസം:പഠനവം അധ?ാപനവം:
സാഹിത?ം
807.6

െപാ

േനJാ :ഏഷ?:േലാക €മിശാസ് eം, സ ല

കഥാ}¬_ :മലയാള

പന&ചി>നം, അഭ?ാസം:ജീവപാരിസ ിതികം:
ജീവശാസ് eം
577.076

379

363.34936

വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം



927.8242164

പണ?വാളÃാ&, പണ?വാള~ിക :േറാമ+
കേ~ാലി_&
922.22



:മ†്

നിയമം:സാമഹ?ശാസ് eം

&:

െപാ വിദ?ാഭ?ാസ നയം:വിദ?ാഭ?ാസം:
സാമഹ?ശാസ് eം

928.94812

സാമഹ?േ`മ bവ&~ന

പാÔാത? ജനbിയ സംഗീത
സംഗീത
&

െപാ വി
ാനം:സ&U വി
െപാ
ന

നാരായണ«G:അൈദ‹ ത േവദാ>ം:േവദാ>ം:
ഭാരതീയ തത‹ ചി>
181.482

പദാ&¹





398.21

നാഥ് , പി. ജി.:വ?•ിക :മലയാള
ന കാരÃാ&:

ളം

പGഷÃാ&:ജീവചരിeം

ാനം:

സാമഹ?ശാസ് eം

വി



641.5

ളം bവ&~ന

363.7

പരാണ



398.2

സാമഹ?ാചാര?

പാരിസ ിതിക bശ
Ò

398

ാനം

നാേടാടി വി

398.9

പാചക വി
ാനം:ആഹാരം, പാനീയം:
àഹത¥ം:bാേയാഗിക ശാസ് eം

ിയവയമായി ബgെJ* വ?•ിക :

കലാകാരÃാ&

നാേടാടി വി





920.9306742

നാടക കലാകാരÃാ&:വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ്
ട

ാനം

ളമായി

േപാളിഷ് കഥാസാഹിത?ം:േപാളിഷ് സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
891.853
േപാളിഷ് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



891.85



േപാ&¬ഗീസ് കഥാസാഹിത?ം:േപാ&¬ഗീസ്
സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
869.3



േപാ&¬ഗീസ് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

920.933372

634



869

െപൗരസ് ത?-ഭാരതീയ
െപൗരസ് ത? തത‹ ചി>:പരാതന, മധ?കാല,
െപൗരസ് ത? തത‹ ചി>

ബംഗാളി



181

b}തിദ~, സാമഹിക ദര>
:സാമഹ?
പരിവ&~ന േഹ _ :സാമഹ?
പരിവ&~നം
303.485
bതാപ+, ടി. എ+.:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥
Ãാ&
923.254
bേത?ക തരം മര
പഴÞഷി, വനം

:വനം, വനസംര`ണം:

:സസ?ശാസ് eം

bേത?ക വിഷയ

:സസ?ശാസ് eം:ശാസ് eം




ബ•+:മതേനതാ_ :ബ•മതം:ഭാരത~ിെല
bാചീന മത
294.363



േബബി, ഇ. എം.:വ?•ിക :വ?വസായ
സംരംഭക&:മ† വിഷയ ളമായി ബgെJ*
വ?•ിക
920.933804

615.8

ാനീയം:

ൈബബി :´ിസ്



523.1

bേമഹം:േരാഗ
:ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം:
bാേയാഗിക ശാസ് eം
616.462
bേയാഗം:മലയാള ഭാഷ:Øാവിഡ ഭാഷക :
ഭാഷക
494.8128



923.654

bാേദശിക ഭാഷ:ശബ് ദവ?]J~ിശാസ് eം:
മലയാള ഭാഷ:Øാവിഡ ഭാഷക
494.8127(1)
bാേയാഗിക മനശ
— ാസ് eം

158

bാേയാഗിക മനശ
— ാസ് eം:മനഃശാസ് eം:
തത‹ ചി>

158

bാേയാഗിക ശാസ് eം

600





േbംച™് , 1880-1936:ഹി™ി കഥാസാഹിത?ം:
ഹി™ി സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
891.433
േbാ ാമക :െടലിവിഷ+:ചലOിeം,
േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+:െപാ വിേനാദ

ൈബബി
മതം



294.3

:മ†്



294.3

മതം:മതം



220

ചരിeം:ൈബബി :´ിസ്

മതം:



220.95

ഭ•ി സാഹിത?ം:´ിസ് തീയ ധാ&!ിക, ഭ•ി
േവദശാസ് eം:´ിസ് മതം:മതം



242

ഭ•ിസാഹിത?ം:ആരാധന, ധ?ാനം, േയാഗ:
മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം, ജീവിതം:ഹി™മതം



294.5432

ഭഗവദ് ഗീത:ഭഗവദ് ഗീത:മത ന
ഹി™മത~ിെd ഉറവിടം
ഭഗവദ് ഗീത:മത ന
ഉറവിടം

:



294.5924

:ഹി™മത~ിെd



294.5924

ഭരണഘടന:നിയമം:സാമഹ?ശാസ് eം



342

ഭരണാധികാരിക , bസിഡ‚മാ&

923.1

ഭരണാധികാരിക , bസിഡ‚മാ&:
സാമഹ?ശാസ് e
&

923.1

ഭാഗവതപരാണം:പരാണ




:മത ന



294.5925(1)



791.457

ഫാ~ിമാ ബീവി:വ?•ിക :ഇ>?:അഭിഭാഷക&,
ന?ായാധിപÃാ&
923.454

ഭാഗവതപരാണം:ഭാഗവതപരാണം:പരാണ
:
മത ന
294.5925(1)
ഭാഗിക സമാഹാര

:ജീവചരിeം:ചരിeം



920.02

കളി_ാ&:കായിക താര



927.96334

ൈഫസ], പറേ_ാട് :വ?•ിക :പGഷÃാ&:
ജീവചരിeം
920.71

ഭാരത ചരിeം:ഏഷ?

954

ഭാരത ചരിeം:ഏഷ?:ചരിeം

954

ഭാരത പഠന




:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ?:ചരിeം



š»് കഥാസാഹിത?ം:š»് സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം

843

š»് നാടകം:š»് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

842

š»് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

840

ബംഗാളി കഥാ}¬_ :ബംഗാളി
ന കാരÃാ&



512

ബ•മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന മത
മത

581

ഫട് േബാ



650.1



581

bസാദ് , സി. സി.:വ?•ിക :ഇ>?:
മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_

ബിസിനസിെല വിജയം:വ?വസായ സ ാപനവം
മ† േസവന ളം:bാേയാഗിക ശാസ് eം

ബ•മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന മത

bേത?ക, വിവിധ തരം ചികിÐാരീതിക :
ഔഷധ വി
ാനം, ചികിÐാശാസ് eം
bപ»ം:ഖേഗാള മ²ല വി
േജ?ാതിശാസ് eം:ശാസ് eം



928.9144

ബാŠേലയ+, വി. ആ&.:വ?•ിക :ഇ>?:
സ&_ാ& ഉേദ?ാഗസ &, േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക
923.554



323.4

bേത?ക വിഷയ

ന കാരÃാ&

ബീജഗണിതം:ഗണിതം:ശാസ് eം

634.97

bേത?ക പൗരാവകാശ

103

954.(1)



ഭാരത~ിെല bാചീന മത



ഭാരത~ിെല bാചീന മത

:മ†് മത



ഭാരത~ിെല bാചീന മത
മതം

:മ†് മത



ഭാരതീയ തത‹ ചി>

928.91443



294



294

:



294



181.4

ഭാരതീയ-മലയാള

104

ഭാരതീയ തത‹ ചി>:െപൗരസ് ത? തത‹ ചി>:
പരാതന, മധ?കാല, െപൗരസ് ത? തത‹ ചി>



181.4

ഭാരതീയ&:ജീവചരിeം:ചരിeം



920.054

ഭാഷക



400

€ഗ&ഭശാസ് eം, ജലവി
അ>രീ`ശാസ് eം
െഭൗതിക ശാസ് e

ാനം,

Ãാ&:ശാസ് e



551

Ãാ&



925.3

െഭൗതികം:ശാസ് eം



530

മത പരിവ&~നം:മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം,
ജീവിതം:ഇസ
… ാമിക നീതിശാസ് eം,
മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം, ജീവിതം:ഇസ
… ാം

മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_

923.6

മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_ :
സാമഹ?ശാസ് e
&

923.6





മേനാേരാഗിക ª§ േ`മbവ&~ന
സാമഹ?േ`മ bവ&~ന
:
സാമഹ?േ`മം:സാമഹ?ശാസ് eം
മ† വിഷയ



മത വിഭാഗ
, പരിഷ് കരണ bസ ാന
ഹി™മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന മത

:



920.9

മ† വിഷയ ളമായി ബgെJ* വ?•ിക :
ജീവചരിeം
920.9
മ†് മത



290

:മതം



290

മ†് സാമഹ?േ`മ bവ&~ന





363

മലബാ&:േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ?



294.55

മതം
മത ന



200



294.592

:ഹി™മത~ിെd ഉറവിടം



294.592

മതേനതാ_+മാ&



922

മതേനതാ_ :ബ•മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന
മത
294.36
മതപരമായ ചികിÐ:വിവിധ തരം
ചികിÐാരീതിക :bേത?ക, വിവിധ തരം
ചികിÐാരീതിക :ഔഷധ വി
ാനം,
ചികിÐാശാസ് eം
615.852
മതപരിവ&~നം:´ിസ് തീയ അfഭവം, ജീവിതം:
´ിസ് തീയ ധാ&!ിക, ഭ•ി േവദശാസ് eം



248.24

മതവമായി ബgെJ* bത?യശാസ് e
രാഷ് Äവി
ാനീയ തത‹
:
രാഷ് Äവി
ാനീയം

:



320.55

മതാധിഷ
¼ ിത ജീവിതം:മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം,
ജീവിതം:ഹി™മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന
മത
294.544

297.57

മതാധിഷ
¼ ിത

294.54

മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം, ജീവിതം:ഹി™മതം:
ഭാരത~ിെല bാചീന മത

മലയാള ഉപന?ാസകാരÃാ&:മലയാള
ന കാരÃാ&
മലയാള ഉപന?ാസ
സാഹിത?ം



928.948124

:മലയാള സാഹിത?ം:



894.8124

മലയാള കഥാ}¬_ :മലയാള

ന കാരÃാ&



928.948123

മലയാള കഥാസാഹിത?ം:മലയാള സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
894.8123
മലയാള കഥാസാഹിത?ം. ചരിeവം
വിമ&ശനപഠന ളം:മലയാള
കഥാസാഹിത?ം:മലയാള സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
894.8123009
മലയാള കഥാസാഹിത?ം. സമാഹാര
:
മലയാള കഥാസാഹിത?ം:മലയാള സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
894.8123008
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
894.8121



മലയാള കവിത. സമാഹാര
:മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിത?ം:സാഹിത?ം 894.8121008



മലയാള

ന കാരÃാ&

മലയാള

ന കാരÃാ&:



294.54

മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം, ജീവിതം:ഹി™മതം:
ഭാരത~ിെല bാചീന മത
:മ†് മത



928.94812

ന കാരÃാ&



928.94812

മലയാള ചലOിe
:ചലOിeം:ചലOിeം,
േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+:െപാ വിേനാദ



294.54

മÐ?െ~ാഴിലാളിക :}ഷിയമായി ബgെJ*
വ?•ിക
926.392
മനഃശാസ് eം:തത‹ ചി>

954.83(1)

മലയാള കവിത. ചരിeവം വിമ&ശനപഠന ളം:
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
894.8121009



മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം, ജീവിതം:ഇസ
… ാമിക
നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
¼ ിത
ാനം,
ജീവിതം:ഇസ
… ാം
ാനം, ജീവിതം:ഹി™മതം



362.2

ളമായി ബgെJ* വ?•ിക

മ†് മത

297.574

മത ന

:



150



791.43(1)

മലയാള ചിe
:വിവിധ ചിe ളം,
തിര_ഥകളം:ചലOിeം:ചലOിeം,
േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+
791.437(1)

മലയാള-രാഷ് Äവം
മലയാള നാടകം:മലയാള സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



894.8122

മലയാള bഭാഷണ



232.91



894.8125

മലയാള ഭാഷ:Øാവിഡ ഭാഷക



494.812

മലയാള ഭാഷ:Øാവിഡ ഭാഷക :ഭാഷക



494.812

മലയാള സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



894.812

മലയാള സാഹിത?ം. ചരിeവം
വിമ&ശനപഠന

ളം:മലയാള സാഹിത?ം:

സാഹിത?ം



യേറാJ് :േലാക €മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം,
യാeാ വിവരണം:ചരിeം
914



യസഫ് ഇസ
… ാം:വ?•ിക :പാÔാത? ജനbിയ
സംഗീത
&:സംഗീത
&
927.8242164



േയാഗ:ശാരീരിക `മത:ആേരാഗ?വം േ`മവം:
ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം
613.7046

ന സചിക :

ന സചിക

015.540294812

മലയാളം തിര_ഥക :വിവിധ ചിe

ളം,

തിര_ഥകളം:ചലOിeം

791.437MA

മലയാളം തിര_ഥക :വിവിധ ചിe

ളം,

തിര_ഥകളം:ചലOിeം:ചലOിeം,
േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+



791.437MA

വി

ാനം:സാമഹ?ാചാര?
ാനം

, നാേടാടി

bവ&~ന



രസത¥ം:ശാസ് eം



രാജീവ് , ബി. എസ് .:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥
Ãാ&
923.254



രാമ}ഷ
| +, മാേ ാ*് :വ?•ിക :ഇ>?:
അഭിഭാഷക&, ന?ായാധിപÃാ&

398.94812

മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക bശ
Ò

ളം

ളം

363.73

മഹാഭാരതം:സംസ് }ത കവിത:സംസ് }ത
സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

891.21

മാേനജ് െമd് :വ?വസായ സ ാപനവം മ†
േസവന

ളം:bാേയാഗിക ശാസ് eം



658

മാ&ക
\ ിസം



335.4

മാ&ക
\ ിസം:സാ‰~ിക bത?യശാസ് e

,

വ?വസ ക :സാ‰~ികശാസ് eം
c ് വിപ
മാ&ക
… വ
\ ിസ

Jക :വിപ
… വ

രാഷ് Äീയ ആ`+



335.4

Jക :

J് :രാഷ് Äവം

സംഘടിത സമഹവം



322.42(1)

മല
… ാ നാസറ½ീ+: &_ി:വ?•ികെള
സംബgിO ഐതിഹ?

:നാേടാടി

സാഹിത?ം

രാമവ&!, വയലാ&, 1928-1975:മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
894.8121
രാമായണം:സംസ് }ത കവിത:സംസ് }ത
സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
രാഷ് Ä ത¥

Ãാ&

രാഷ് Äവി
ാനീയ തത‹
രാഷ് Äവി
ാനീയം



891.21



923.2

:



320.5

320

രാഷ് Äവി

ാനീയം:സാമഹ?ശാസ് eം

320



രാഷ് Äവം മതവം:രാഷ് Äവം സംഘടിത
സമഹവം:രാഷ് Äവി
ാനീയം:
സാമഹ?ശാസ് eം

322.1



രാഷ് Äവം സംഘടിത സമഹവം

297.63

േമേനാ+, സി. െക.:വ?•ിക :വ?വസായ
വ?•ിക



923.454

രാമചº+, എ+.:വ?•ിക :ഇ>?:സ&_ാ&
ഉേദ?ാഗസ &, േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക
923.554

ാനീയം

മഹ!ദ് നബി:ഇസ് ളാം മതേനതാ_ളം,

സംരംഭക&:മ† വിഷയ



540

രാഷ് Äവി



398.2209561

സംഘടനകളം:ഇസ
… ാം:മ†് മത

രഘനാഥ് , െക. ടി.:വ?•ിക :പGഷÃാ&:
ജീവചരിeം
920.71
രേമശ് , െച•ി~ല:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥
Ãാ&
923.254

മലയാളം പഴെ»ാല
… ക :പഴെ»ാല
… ് :നാേടാടി
വി



940

യേറാJ് :േലാക €മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം,
യാeാ വിവരണം
914

:
089.94812

മലയാളം:ഇ>?:േദശീയ



914.9

യേറാJ് :നാേടാടി_ഥക :നാേടാടി സാഹിത?ം:
നാേടാടി വി
ാനം
398.21094

മലയാളം:ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ
ന

യേറാJിെd മ†് ഭാഗ
:യേറാJ് :േലാക
€മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം



894.81208

:െപാ സമാഹാര

യൈണ†ഡ് അറബ് എമിേറ†് സ് :ഏഷ?:േലാക
€മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം:ചരിeം
915.357

യേറാJ് :ചരിeം

:മലയാള

സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

യാeാവിവരണം:േലാക €മിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം
910.4



894.81209

മലയാള സാഹിത?ം. സമാഹാര

െപാ

േമരി, േയ•´ിസ് വിെd അ!:´ിസ് ചരിതം:
´ിസ് :ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം

:മലയാള സാഹിത?ം:

സാഹിത?ം

സമാഹാര

105

ളമായി ബgെJ*
920.933804







322

രാഷ് Äവം-േവദാ>ം

106

രാഷ് Äവം സംഘടിത സമഹവം:
രാഷ് Äവി
ാനീയം:സാമഹ?ശാസ് eം
രാഷ് Äീയ ആ`+
സമഹവം



322

J് :രാഷ് Äവം സംഘടിത



322.4

രാഷ് Äീയ ക`ിക :രാഷ് Äീയ b´ിയ



324.2

രാഷ് Äീയ b´ിയ



324

രാഷ് Äീയ സാഹചര?ം, അവസ :
രാഷ് Äവി
ാനീയം:സാമഹ?ശാസ് eം
േരാഗ



320.9

:ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം



616

േരാഗ
:ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം:bാേയാഗിക
ശാസ് eം
റഫീഖ് , ടി. െക.:വ?•ിക :
മÐ?െ~ാഴിലാളിക :}ഷിയമായി
ബgെJ* വ?•ിക



616



926.392

റഷ?+ കഥാസാഹിത?ം:റഷ?+ സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
891.73
റഷ?+ സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



891.7

വാസേദവ+ നായ&, എം. ടി., 1933-:മലയാള
കഥാസാഹിത?ം:മലയാള സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം
894.8123
വിജയരാജമല
… ിക:വ?•ിക :ഹിജഡക :മ†
വിഷയ ളമായി ബgെJ* വ?•ിക



920.9306768

വി

ാനം:െപാ

ന



001

വിേദശ നയ~ിെd െപാ ത~‹
:
വിേദശനയം:രാഷ് Äവി
ാനീയം
വിേദശനയം:രാഷ് Äവി



327.1

ാനീയം



327

വിദ?ാഭ?ാസ bവ&~ക&



923.7

വിദ?ാഭ?ാസം:സാമഹ?ശാസ് eം

370

വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ്

790




വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ് ട
ബgെJ* വ?•ിക

ിയവയമായി



927.9

വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ് ട ിയവയമായി
ബgെJ* വ?•ിക :കലാകാരÃാ&



927.9

റായ് , മാനേബºനാഥ് :വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥
Ãാ&
923.254

വിപ
… വ Jക :രാഷ് Äീയ ആ`+
രാഷ് Äവം സംഘടിത സമഹവം

േറാമ+ കേ~ാലി_&

922.2

േറാമ+ കേ~ാലി_&:മതേനതാ_+മാ&

922.2

വിേഭദക, വികാസ മനശ
— ാസ് eം:മനഃശാസ് eം:
തത‹ ചി>
155




ല`് മ-, ആ&.:വ?•ിക :ഇ>?:വിദ?ാഭ?ാസ
bവ&~ക&
923.754
ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക



920.930674

േലാക €മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം
910
േലാക €മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം:ചരിeം
910
േലാകസ»ാരം:യാeാവിവരണം:േലാക
€മിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം:ചരിeം
910.41
വംശീയത:ജാതിക , വ&ഗ
:സാമഹ?
വിഭാഗ
:സാമഹ?ശാസ് eം
305.8(1)
വന പാരിസ ിതികം:ജീവപാരിസ ിതികം:
ജീവശാസ് eം:ശാസ് eം

577.3

വനം, വനസംര`ണം:പഴÞഷി, വനം

634.9

J് :



322.42

വിയ†് നാം:ഏഷ?:േലാക €മിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം 915.97
വിയ†് നാം:നാേടാടി_ഥക :നാേടാടി സാഹിത?ം:
നാേടാടി വി
ാനം
398.2109597
വിവാഹവം Iടംബവം:സംസ് കാരം, സാമഹിക
വ?വസ ക :സാമഹ?ശാസ് eം
306.8
വിവിധ ചിe

ളം, തിര_ഥകളം:ചലOിeം



791.437

വിവിധ ചിe ളം, തിര_ഥകളം:ചലOിeം:
ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+
791.437
വിവിധ ചിe ളം, തിര_ഥകളം:ചലOിeം:
ചലOിeം, േറഡിേയാ, ദരദ&ശ+:െപാ
വിേനാദ
791.437



വിവിധ തരം ചികിÐാരീതിക :bേത?ക,
വിവിധ തരം ചികിÐാരീതിക :ഔഷധ
വി
ാനം, ചികിÐാശാസ് eം
615.85

വg?ത:സ് eീേരാഗ വി
ാനം:സ് eീേരാഗ
വി
ാനം, സതിശാസ് eം:ൈവദ?ം,
ആേരാഗ?ം
618.178

വിവിധ bകാര~ില§ മലിനീകരണം:
മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക bശ
Ò
ളം
bവ&~ന ളം
363.738

വാണിജ?ം:വാണിജ?ം, വാ&~ാവിനിമയം,
ഗതാഗതം:സാമഹ?ശാസ് eം



വിശ‹ +, ൈവ_ം:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥
Ãാ&
923.254



വിശ‹ ാസപ&Uം മ+സ&:മലയാളം തിര_ഥക :
വിവിധ ചിe ളം, തിര_ഥകളം:ചലOിeം

വാണിജ?ം, ആശയവിനിമയം, ഗതാഗതം
എ•ിവയിെല വ?•ിക
വാണിജ?ം, വാ&~ാവിനിമയം, ഗതാഗതം:
സാമഹ?ശാസ് eം
വാ+ േഗാഗ് , വി+െസd് :വ?•ിക :
ചിeകാരÃാ&:കലാകാരÃാ&



381

923.8



791.437MA



െവ§െJാ_ം:ദര>
bവ&~ന



േവദാ>ം:ഭാരതീയ തത‹ ചി>

380

927.5

:മ†് സാമഹ?േ`മ



363.3493



181.48

േവദാ>ം-വ?ാകരണം
േവദാ>ം:ഭാരതീയ തത‹ ചി>:െപൗരസ് ത?
തത‹ ചി>:പരാതന, മധ?കാല, െപൗരസ് ത?
തത‹ ചി>
181.48
ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം



610

ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം:bാേയാഗിക ശാസ് eം
ൈവദ?ശാസ് e

Ãാ&, േഡാക് ട&മാ&

107

വ?•ിക :ഇ>?:വിദ?ാഭ?ാസ bവ&~ക&



923.754(1)

വ?•ിക :ഇ>?:സ&_ാ& ഉേദ?ാഗസ &,
േപാലീസ് ൈസനിക േമധാവിക



923.554(1)



വ?•ിക :ഗായക&:സംഗീത



വ?•ിക :ചിeകാരÃാ&:കലാകാരÃാ&

610
926.1

&



927.82(1)

ൈവദ?തി, ഇലക് േÄാണിക
\ ് :െഭൗതികം:ശാസ് eം



927.5(1)



537

ൈവഷ
| വിസം:മത വിഭാഗ
, പരിഷ് കരണ
bസ ാന
:ഹി™മതം:ഭാരത~ിെല
bാചീന മത
294.5512
വ?•ികെള സംബgിO ഐതിഹ?



398.22

വ?•ികെള സംബgിO ഐതിഹ?
നാേടാടി സാഹിത?ം

:




923.4154(1)

വ?•ിക :ഇ>?:വാണിജ?ം, ആശയവിനിമയം,
ഗതാഗതം എ•ിവയിെല വ?•ിക



&



923.354(1)

ന കാര+മാ&:



928.94814(1)

വ?•ിക :ച&!േരാഗ വിദÏ+:
ൈവദ?ശാസ് e
Ãാ&, േഡാക് ട&മാ&



വ?•ിക :ജ&!നി:ഭരണാധികാരിക ,
bസിഡ‚മാ&
923.143(1)
വ?•ിക :പാÔാത? ജനbിയ സംഗീത
&:
സംഗീത
&
927.8242164(1)
വ?•ിക :ഫട് േബാ
താര

വ?•ിക :പണ?വാളÃാ&, പണ?വാള~ിക :
േറാമ+ കേ~ാലി_&



922.22(1)

ന കാരÃാ&



928.91443(1)

ശാസ് e

Ãാ&:

Ãാ&



925.3(1)

വ?•ിക :മÐ?െ~ാഴിലാളിക :}ഷിയമായി
ബgെJ* വ?•ിക



926.392(1)

ന കാരÃാ&



928.948124(1)

വ?•ിക :മലയാള കഥാ}¬_ :മലയാള
ന കാരÃാ&
വ?•ിക :മലയാള



928.948123(1)

ന കാരÃാ&:

ന കാരÃാ&



928.94812(1)

വ?•ിക :േറാമ+ കേ~ാലി_&:
മതേനതാ_+മാ&

926.165(1)

വ?•ിക :പGഷÃാ&:ജീവചരിeം



920.933372(1)

വ?•ിക :മലയാള ഉപന?ാസകാരÃാ&:മലയാള

923.854(1)

വ?•ിക :ക•ഡ
ന കാരÃാ&

ളമായി ബgെJ* വ?•ിക

വ?•ിക :െഭൗതിക ശാസ് e

920.936287(1)

വ?•ിക :ഇ>?:സാ‰~ിക ശാസ് e

വിഷയ

വ?•ിക :ബംഗാളി കഥാ}¬_ :ബംഗാളി



398.22

വ?•ിക :അഭയാ&¹ിക :മ†
വിഷയ ളമായി ബgെJ* വ?•ിക
വ?•ിക :ഇ>?:I†വാളിക

വ?•ിക :പരിസ ിതി bവ&~ക&:മ†



വിഷയ

ളമായി ബgെJ* വ?•ിക



920.933804(1)

വ?•ിക :സിനിമാ സംവിധായക&:
ചലOിeവമായി ബgെJ* വ?•ിക



927.91430233(1)

920.71(1)

കളി_ാ&:കായിക



927.96334(1)

വ?•ിക :സംഘടനക , സ ാപന
:
വിേനാദം, സ് േപാ&ട് സ് ട ിയവയമായി
ബgെJ* വ?•ിക
927.9106(1)
വ?•ിക :സ് eീ ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക :
ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക
920.9306742(1)
വ?•ിക :അേമരി_:മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_
923.673(1)



922.2(1)

വ?•ിക :വ?വസായ സംരംഭക&:മ†

വ?•ിക :ഹിജഡക :മ† വിഷയ
ബgെJ* വ?•ിക

ളമായി



920.9306768(1)

വ?•ിത‹ വികാസം:bാേയാഗിക മനശ
— ാസ് eം



158.1

വ?•ിത‹ വികാസം:bാേയാഗിക മനശ
— ാസ് eം:
മനഃശാസ് eം:തത‹ ചി>
158.1
വ?വസായ സംരംഭക&:മ† വിഷയ
ബgെJ* വ?•ിക
വ?വസായ സംരംഭക&:മ† വിഷയ

ളമായി



920.933804

ളമായി

ബgെJ* വ?•ിക :ജീവചരിeം

വ?•ിക :ഇ>?:അഭിഭാഷക&, ന?ായാധിപÃാ&





920.933804

923.454(1)

വ?•ിക :ഇ>?:മfഷ?സ് േനഹിക ,
സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_
923.654(1)

വ?വസായ സ ാപനവം മ† േസവന

വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä ത¥

വ?ാകരണം:മലയാള ഭാഷ:Øാവിഡ ഭാഷക :

Ãാ&



923.254(1)

ളം:

bാേയാഗിക ശാസ് eം
ഭാഷക



650



494.8125

ശബ് ദവ?]J~ിശാസ് eം-സാ‰~ിക

108

ശബ് ദവ?]J~ിശാസ് eം:മലയാള ഭാഷ:
Øാവിഡ ഭാഷക



494.8127

ശാേ•യ മതം:മത വിഭാഗ
bസ ാന

സമാഹാര

:തത‹ ചി>കÃാ&,
&:ജീവചരിeം:ചരിeം

മനശാസ് e



, പരിഷ് കരണ

921(1)

സമാഹാര

:ഹി™മതം:ഭാരത~ിെല

bാചീന മത



294.5514

ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം



613.7

ശാസ് e സാേiതിക വികസനം:സാമഹ?

ട

ിയവയമായി ബgെJ*

സമാഹാര
വിഷയ



927.92(1)

:വ?വസായ സംരംഭക&:മ†
ളമായി ബgെJ* വ?•ിക :

ജീവചരിeം

പരിവ&~ന േഹ _ :സാമഹ?



303.483

ശാസ് eം



500

ശാസ് e

Ãാ&

925

ശാസ് e

Ãാ&:ജീവചരിeം:ചരിeം

925




ശിവശiര പി§, തകഴി, 1914-1999:മലയാള

സമാഹാര





920.933804(1)

:ശാസ് e

Ãാ&:ജീവചരിeം:

ചരിeം



925.(1)

സമാഹാര
വിഷയ

:ഹിജഡക :മ†
ളമായി ബgെJ* വ?•ിക :

ജീവചരിeം
സമാഹാര

കഥാസാഹിത?ം:മലയാള സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം

സ് േപാ&ട് സ്

വ?•ിക :കലാകാരÃാ&

ശാരീരിക `മത:ആേരാഗ?വം േ`മവം:

പരിവ&~നം:സാമഹ? b´ിയ

:നാടക കലാകാരÃാ&:വിേനാദം,



920.9306768(1)

:ഇ>?:ഭരണാധികാരിക ,

bസിഡ‚മാ&:സാമഹ?ശാസ് e

&

894.8123

ശി•പരിപാലനം:ശി•പരിപാലനം, േരാഗി

സമാഹാര

പരിചരണം:àഹത¥ം:bാേയാഗിക ശാസ് eം



649.1

ശി•പരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം:àഹത¥ം:
bാേയാഗിക ശാസ് eം



923.154(1)

:സിനിമാ സംവിധായക&:

ചലOിeവമായി ബgെJ* വ?•ിക :
ചലOിeം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷfമായി
ബgെJ* വ?•ിക



649



927.91430233(1)

സ&_ാരിെd കാ&ഷിക നയം:}ഷി:ഉത് പാദനം

lീധന? സേരഷ് :വ?•ിക :ഇ>?:സ&_ാ&



338.18

ഉേദ?ാഗസ &, േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക



923.554

ഷാജി, എം. ജി.:വ?•ിക :ച&!േരാഗ വിദÏ+:
ൈവദ?ശാസ് e

Ãാ&, േഡാക് ട&മാ&



926.165

േöാഡിംഗ&, എര‹ ി+:വ?•ിക :െഭൗതിക
ശാസ് e

Ãാ&:ശാസ് e

Ãാ&



925.3

സംഗീതം

780

സംഗീതം:കലക

780

സംഗീത




&



927.8

സംഘടനക , സ ാപന
സ് േപാ&ട് സ്

ട

:വിേനാദം,



927.9106

സാമഹ?ശാസ് eം



306

സംസ് }ത കവിത:സംസ് }ത സാഹിത?ം:

ചരിeം

580



സാമഹ? പരിവ&~ന േഹ _ :സാമഹ?
പരിവ&~നം



303.48

സാമഹ? പരിവ&~ന േഹ _ :സാമഹ?
പരിവ&~നം:സാമഹ? b´ിയ



303.48

സാമഹ? പരിവ&~നം

303.4

സാമഹ? പരിവ&~നം:സാമഹ? b´ിയ

303.4





303

സാമഹ? വിഭാഗ

:സാമഹ?ശാസ് eം

സാമഹ?േ`മ bവ&~ന



305



793.3

:

സാമഹ?േ`മം:സാമഹ?ശാസ് eം



362



300



സാമഹ?ശാസ് e

:ഇ>?:മfഷ?സ് േനഹിക ,

:

സസ?ശാസ് eം:ശാസ് eം



360

സാമഹ?പരിഷ് ക&~ാ_ :
സമാഹാര

580

സാമഹ?ശാസ് eം

170

&



581.3

സസ?ശാസ് eം

സാമഹ?േ`മം:സാമഹ?ശാസ് eം

891.2

സദാചാരം:തത‹ ചി>

സാമഹ?ശാസ് e

:സസ?ശാസ് eം



891.21

സംസ് }ത സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

സമാഹാര

bേത?ക വിഷയ

സാമഹ?, നാേടാടി, േദശീയ á~

സംസ് കാരം, സാമഹിക വ?വസ ക :

സാഹിത?ം

ളെട വള&Oയം പ&ണ
| വികാസവം:

സാമഹ? b´ിയ

ിയവയമായി ബgെJ*

വ?•ിക

സസ?



923.654(1)

ന കാരÃാ&:ജീവചരിeം:




&



923

സാമഹ?ാചാര?

, നാേടാടി വി

ാനം

സാമഹ?ാചാര?

, നാേടാടി വി

ാനം:

സാമഹ?ശാസ് eം



390



390

സാ‰~ിക നില, ചരിeം:സാ‰~ികശാസ് eം



928.(1)



330.9

സാ‰~ിക-ÝേØാഗ
സാ‰~ിക bത?യശാസ് e
സാ‰~ികശാസ് eം

, വ?വസ ക :



335

109

സ് eീേരാഗ വി
ാനം:സ് eീേരാഗ വി
സതിശാസ് eം:ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം

ാനം,



618.1

സാ‰~ിക bത?യശാസ് e
, വ?വസ ക :
സാ‰~ികശാസ് eം:സാമഹ?ശാസ് eം 335

സ് eീേരാഗ വി
ആേരാഗ?ം

സാ‰~ിക വികസനവം വള&Oയം:ഉത് പാദനം:
സാ‰~ികശാസ് eം
338.9

സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിത?ം:സ് പാനീഷ്
സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

863

സാ‰~ിക വികസനവം വള&Oയം:ഉത് പാദനം:
സാ‰~ികശാസ് eം:സാമഹ?ശാസ് eം

സ് പാനീഷ് സാഹിത?ം:സാഹിത?ം

860



&




323.44




സ&U വി

923.3

330

സാ‰~ികശാസ് eം:സാമഹ?ശാസ് eം

330

സാഹിത? രചന:സാഹിത?ം

808




:സാഹിത? രചന:



808.8

സാഹിത?ം



സ&_ാ& ഉേദ?ാഗസ &, േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക
923.5

സാ‰~ികശാസ് eം

സാഹിത? സമാഹാര
സാഹിത?ം



618

സ‹ ാത¥?ം:bേത?ക പൗരാവകാശ

338.9

സാ‰~ിക ശാസ് e

ാനം, സതിശാസ് eം:ൈവദ?ം,



800

സാഹി& ലഥിയാ+വി, 1929-1980:ഉ&ദ കവിത:
ഉ&ദ സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
891.4391

ാനേകാശ

:െപാ

ന

030
ഹാരിസ് , െനേÃനി:വ?•ിക :ഇ>?:വാണിജ?ം,
ആശയവിനിമയം, ഗതാഗതം എ•ിവയിെല
വ?•ിക
923.854

ഹിജഡക :മ† വിഷയ
വ?•ിക

ളമായി ബgെJ*

920.9306768
ഹിജഡക :മ† വിഷയ ളമായി ബgെJ*
വ?•ിക :ജീവചരിeം
920.9306768

സിനിമാ സംവിധായക&:ചലOിeവമായി
ബgെJ* വ?•ിക
927.91430233

ഹി™ി കഥാസാഹിത?ം:ഹി™ി സാഹിത?ം:
സാഹിത?ം

സിനിമാ സംവിധായക&:ചലOിeവമായി
ബgെJ* വ?•ിക :ചലOിeം, േറഡിേയാ,
െടലിവിഷfമായി ബgെJ* വ?•ിക

ഹി™ി സാഹിത?ം:സാഹിത?ം



927.91430233

ാനീയ



320.54(1)

ഹി™മതം



294.5

ഹി™മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന മത



294.5



ഹി™മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന മത
മത

:മ†്



ഹി™മതം:ഭാരത~ിെല bാചീന മത
മത
:മതം

:മ†്

928.948124

സധാ മ&~ി:വ?•ിക :ക•ഡ
ന കാര+മാ&: ന കാരÃാ&



891.43

ഹി™ േദശീയത:േദശീയത:രാഷ് Äവി
തത‹
:രാഷ് Äവി
ാനീയം

സIമാ&, അഴീേ_ാട് :വ?•ിക :മലയാള
ഉപന?ാസകാരÃാ&:മലയാള ന കാരÃാ&



891.433

928.94814

സ˜മണ?+ ന‰തിരിJാട് , ഒളJമണ
| ,
1923-2000:മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിത?ം:സാഹിത?ം
894.8121



294.5



294.5

ഹി™മത~ിെd ഉറവിടം



294.59

സശീല േഗാപാല+:വ?•ിക :ഇ>?:രാഷ് Ä
ത¥
Ãാ&
923.254

ഹി™വി] നി•് ´ിസ് ത?ാനിയിേലª§ മത
പരിവ&~നം:മതപരിവ&~നം:´ിസ് തീയ
അfഭവം, ജീവിതം:´ിസ് തീയ ധാ&!ിക,
ഭ•ി േവദശാസ് eം
248.246(1)

െസ+ ബ•മതം:ബ•മതം:ഭാരത~ിെല
bാചീന മത
:മ†് മത
294.3927

ഹി†് ല&, അേഡാ ഫ് :വ?•ിക :ജ&!നി:
ഭരണാധികാരിക , bസിഡ‚മാ& 923.143

െസ]മ:വ?•ിക :ഇ>?:വിദ?ാഭ?ാസ
bവ&~ക&

Ýദ് വാഹികാ േരാഗ
ആേരാഗ?ം



923.754

െസസാ+, േപാ :വ?•ിക :ചിeകാരÃാ&:
കലാകാരÃാ&
927.5
േസ :വ?•ിക :മലയാള കഥാ}¬_ :
മലയാള ന കാരÃാ&
928.948123
സ് eീ ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക :
ൈലംഗികെ~ാഴിലാളിക



920.9306742

സ് eീകളെട സാമഹ? പദവി:സ് eീക :സാമഹ?
വിഭാഗ
:സാമഹ?ശാസ് eം
305.42
സ് eീക :സാമഹ? വിഭാഗ
സാമഹ?ശാസ് eം

:



305.4

ÝേØാഗ
േരാഗ

:േരാഗ

:Ýദ് വാഹികാ േരാഗ
:ൈവദ?ം, ആേരാഗ?ം

:ൈവദ?ം,



616.1

:



616.12

