േദശീയ

ന സചി

2019

000-െപാ
000-െപാ

ന

133.5-േജ ാതിഷം- ടAZ
മ1 xAtപദവി : പ1 റയyA നYതിരി4ാVിെi

010- ന സചിക
015-േദശീയ ന സചിക
015.54-ഇ
015.540294812-മലയാളം

സംസ് pത വ ാഖ ാനവ1 ം തzാSള1െട
മ1 xAtഭാഷയ1 ം കാലദീപകവ1 ം അട

ിയത് /

കാണി4{A ശ|രd നYതിരി4ാട്

േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2018 /
ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .തി0വന പ1 രം : വിദ ാഭ ാസ വ34് : േകരള
ന ശാലാ സംഘം [വിതരണം], െമയ് 2019.xiv, 112 ഏ. ; 30 െസമീ.
േബാAഡ് : വില ?



a14-332,P18

030-സAD വിEാനേകാശ
030.(1)-െപാ വിEാനം

വ ാഖ ാനം െചയ് തത് .- 7-അം പതി4് .3}ം3ളം : പ~ാംഗം പ1 സ് തകശാല, ജf.
2015.- 268 ഏ. ; 22 െസമീ.
സംസ് pത മലം മലയാളtി•.
c. 200.00



∆2:864

150-മനഃശാസ് eം
ആന•d, െക. ആA.
ദ1 ഃഖമകTാd : ഒ0 മനഃശാസ് eEെi

Psc super hits : PSC യ് S് ഏTവ1 ം ഇഷ് ടെ4V
േചാദ
/ ജയകA തലേയാല4റY്
സമാഹരിZത് .- [\A : അടയാളം, ആഗ.
2018.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-937135-5-6 : c. 105.00

അപ ഥന

ീd ബ1 ക
„ ്,

ഒക് േടാ. 2018.- 72 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-52-5 : c. 90.00



S



z

നാരായണd, കാവ1 Yായി
വിചിeം വിസ് മയം.- തി0വന പ1 രം : ചി
െമയ് 2018.- 72 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-42-7 : c. 75.00

.- [\A :

152-ശരീരശാസ് eപരമായ മനഃശാസ് eം
152.4-മേനാവികാര
152.41-സ് േനഹം, വാ…ല ം

,

േവ†, േതാ}യ് S•
nണയവ1 ം േരാഗവ1 ം : ൈലംഗിക



z

മനഃശാസ് eം.- തി0വന

പ1 രം : ചി

,

ഏnി. 2018.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.

080-െപാ സമാഹാര
089-ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ
സമാഹാര
089.94812-മലയാളം

ISBN 978-93-84445-59-2 : c. 120.00



S:55

„ ˆ ം മT് അവസ ാ
154-ഉപേബാധമനസ

അമാfല
g , വടSാ ര
സമകാലികം.- തിcര ാടി : അഷ് റഫി ബ1 ക്
െസiA, 2014.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
c. 40.00

ര

ള1ം

154.63-സj പ
o
േ‰ായ് ഡ് , സിŠ‹് , 1856-1939



x

100-തതj ചി

സj പ
o
ള1െട വ ാഖ ാനം / പി. പി. െക.
െപാ വാ വിവ. െചയ് തത് .- 2-അം പതി4് .േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ആഗ. 2018.- 662 ഏ.
; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ.651-661.

130-പരാമേനാവിദ , kഡവിദ
133-പരാമേനാവിദ , kഢവിദ േയാട് ബmെ4V
nേത ക വിഷയ
133.5-േജ ാതിഷം

മലശീAഷകം : The interpretation of dreams.
ISBN 978-81-8267-597-1 : c. 625.00



S:811

ബാദരായണ
nശ
o വിദ : ഭേVാത് പലpതടീകാസഹിതം /
പര4ന ാടി ഉണ
r ിpഷ
r പണിS0െട
ഭാഷാവ ാഖ നേtാട1 uടിയത് .- േകാഴിേSാട് :
ാസ് റV് സ് , ഫിw. 2019.- 104 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-8267-743-2 : c. 125.00

155-വിേഭദക, വികാസ മനശ
” ാസ് eം
േജാ•, സി. െജ.
„ ിെi കാണാSയ
മനസ

.- േകാഴിേSാട് :

ആസ് ൈപA, ഡിസ. 2017.- 190 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-8267-402-8 : c. 190.00



∆2:864



S

മതം

2

155.5-കൗമാരSാ0െട മനഃശാസ് eം

180/190-തതj ചി വിവിധ രാജ
ളി•
180-പ1 രാതന, മധ കാല, െപൗരസ് ത തതj ചി
181-െപൗരസ് ത തതj ചി
181.4-ഭാരതീയ തതj ചി

െപാVയ് SലZd, 1951െകൗമാരം വഴിെതTാതിരി—വാd.- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , െമയ് 2019.- 116 ഏ ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88830-30-0 : c. 145.00



S2

158-nാേയാഗിക മനശ
” ാസ് eം
േതാമസ് , അYSd, 1946„ ˆ ക .- [\A : മംഗേളാദയം,
െതാVറി˜ മനസ

ബാലറാം, എd. ഇ., 1919-1994
ഭാരതീയ സാംസ് കാരിക പാരYര ം / ഇ. എം.
എസ് . നYതിരി4ാടിെi അവതാരിക.േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ആഗ. 2018.- 119 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-608-4 : c. 160.00



™• 2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

R6

ISBN 978-93-87357-07-5 : c. 145.00



S

േകാVയം :
œ ാ
സ

ം

ദtാേeയ
അവധതഗീത : ഒ മല
g ാതായിരി—}തിെi
പരമാന•ം / സj ാമി വി¡¢ാന• വ ാഖ ാനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് : േബാധി, ഒക് േടാ.
2017.- 279 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-340-3 : c. 275.00

158.1-വ šിതj വികാസം
െകാZ1േeസ ാ േതാമസ്
ജീവിതnശ
o
െള എ

181.48-േവദാ ം
181.482-അൈദj ത േവദാ

െന േനരിടാം?.-

ന കAtാവ് : നാഷന• ബ1 S്

[വിതരണം], ™• 2016.- 80 ഏ. ; 22

െസമീ.



∆2x5,11

c. 70.00



S:7

181.482-നാരായണ£0
രവീ¤d, ടി. െക., 1932¥ീനാരായണ£0 : ഒ0 പഠനം.- [\A :
ാസ് റV് സ് , െമയ് 2018.- 168 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-8267-531-5 : c. 210.00

ജിേജാ സിറിയക്
ജീവിതവിജയtിന് ബി-േപാസിTീവ് .േകാഴിേSാട് : ആസ് ൈപA, ഒക് േടാ. 2017.215 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-341-0 : c. 200.00



R66xM56:g



S:7

Eാനതപസj ി, സj ാമി
ആന•tിെi ഇതള1ക .- 2-അം പതി4് േകാഴിേSാട് : േബാധി, ഒക് േടാ. 2018.- 166
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-632-9 : c. 175.00



S:7

സ് പിേയഴ് സ് , േജാ•
അറിയെ4ടാt ¥ീനാരായണ£0 / ടി. എd.
ല¦് മണd വിവ. െചയ് തത് .- 2-അം പതി4് .േകാഴിേSാട് : ാസ് റV് സ് , ആഗ. 2017.- 102
ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Guru the unknown.
ISBN 978-81-8267-297-0 : c. 100.00



R66xM56:g

വാരിയA, ബി. എസ് ., 1937ഉ S0tിെi പാഠ

: 375 ചി

200-മതം

ക .-

േകാVയം : ഡി. സി. ൈലഫ് , മാAZ് 2018.520 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-264-7706-7 : c. 525.00



S:7

158.12-ധ ാനtിലെട വ šിതj വികാസം

ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്
സ് േനഹസംവാദം.- 11 -അം പതി4് േകാഴിേSാട് : ഡയേലാഗ് െസiA :
ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് [വിതരണം],
™• 2016.- 254 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8271-805-0 : c. 180.00

158.128-ധ ാനം



Q

സ1 മ പിž, 1953-

202-ഉപേദശസംഹിതക

ധ ാനtിലെട െസൗഖ ം.- [\A :

വിജയd, േതറYt് , 1964മfഷ മതം.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ജf.
2018.- 104 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87331-47-1 : c. 120.00

മംഗേളാദയം, സപ
Ÿ . 2018.- 72 ഏ. : ചിeം ;
22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-29-7 : c. 80.00



∆:36



Q

മതം

3

210-മത തതj ം
211-ൈദവം

266-മിഷ d, േnഷിത nവAtന

ഗാmീ, േമാഹdദാസ് കരംച•് , 1869-1948

266.20954-ഇ

266.2-കേtാലിSാ മിഷ d

എെi ൈദവം / മ1 ള—ളം മ1 രളീധരd

266.20954-െതേരസ, മദA

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .-

മ²ളമാല, എം. വി.

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, സപ
Ÿ . 2018.- 112 ഏ.

മദA െതേരസ.- 2-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :

; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : My God.

മാ[Œമി, ഫിw. 2017.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-626-8 : c. 120.00

ISBN 978-81-8267-042-6 : c. 100.00





Q:31

220/280--ിസ്
220-ൈബബി

മതം

220.9505-ൈബബി

270--ിസ് ത d സഭാ ചരിeം
275-ഏഷ

കഥക

275.4-ഇ

മാത സ് , ആA4Sര, 1950ൈബബി
ലിTി•

Q62:33wN10

275.483-േകരളം

£ണപാഠകഥക .- [\A :

േപാ , ചിറSേരാട്

ീd, ഏnി. 2019.- 88 ഏ. : ചിeം ;

22 െസമീ.

ദലിത് ൈ-സ് തവA േകരളtി•. കാ†ക

3Vിക —ž 24 കഥക .

954.83 - ചരിeം. േകരളം.

ISBN 978-93-88830-02-7 : c. 105.00



Q6:21(O,3)

230-ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം
232--ിസ്

290-മT് മത
294-ഭാരതtിെല nാചീന മത
294.(1)-േദരാ സZ സൗദ
നീലാ³d

േജാസ് , ടി. ഡി., 1956ആദാമിെi പ1 നAജ®ം.- [\A :

£Aമീത് റാം റഹീം സിങ് : ആ ൈദവ

ജി-േമാVിേവഷd, ഒക് േടാ. 2018.- 80 ഏ. ; 22

താµവം.- േകാVയം : ലിT് മസ് , ആഗ. 2017.-

െസമീ.

120 ഏ., [4] പടം ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87357-15-0 : c. 100.00

ISBN 978-81-264-7667-1 : c. 125.00



Q6:33

260-സാമഹ , െപൗേരാഹിത േവദശാസ് eം



Q

294.3-ബ1 ¢മതം

‰ാdസിസ് , ആല4ാV് , 1953-

ആന•3മാര സj ാമി, 1877-1947

കന•tാരയിെല പാദമ1 ¯ക .- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, ഏnി. 2018.- 128 ഏ. ; 22

ബ1 ¢fം ബ1 ¢െi സ1 വിേശഷവ1 ം / എd. വി.

െസമീ.

ജയnകാശ് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

ഫാദA ബാബ1 േചല4ാടെന—റിZ1ž
ഓAªകള1ം ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .
ISBN 978-93-87331-78-5 : c. 150.00

മാ[Œമി, നവ. 2017.- 336 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Buddha and the gospel of



Q62(Y)

263-ദിവസ

Buddhism.

ISBN 978-81-8267-356-4 : c. 300.00

, സമയം, മതപരമായ



Q4

ആചരണ സ ല

294.5-ഹി•1 മതം

263.042-വി¡¢ സ ല

294.52-മത തtj

േദവദാസd, ബി.
യേറാ4ിലെട ഒ0 തീA±ാടനം : വി¡¢0െട

294.5211-േദവതക

നാVി• / ബി. േദവദാസd, എം. ജി.

ഉണ
r ിൈദവ

രാേജശj രി അªാ എ}ിവA
േചAെ}ഴ1തിയത് .- തി0വന പ1 രം :

ള1െട കഥക

/ സി. സ•ീപനി

പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .- 2-അം പതി4് .േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™ലാ. 2018.- 24 ഏ. :

കാAെമ• ഇiAനാഷന• പബ
g ിഷിംഗ് , ™ലാ.

വAണ ചിeം ; 27 െസമീ.

2018.- 198 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-481-3 : c. 40.00

c. 160.00



Q6:4198
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മതം

4

294.53-െപാ

ആരാധന

294.544-മതാധിഷ
º ിത ജീവിതം
294.5446-വ šിഗത ആചരണ

നാരായണd നYതിരി4ാട് , േച}ാസ്
ത¸സമ1 Zയം : ശി•പഭാഗം / കാണി4{A

വിശj ഭ¯ാന•ശšിേബാധി, സj ാമി

ദാേമാദരd നYതിരി4ാട് ഭാഷാ വ ാഖ ാനം

മാVിറZിയ1 െട മഹാഭാരതം.- 2-അം പതി4് .-

െചയ് തത് .- 11-അം പതി4് .-3}ം3ളം :

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

പ~ാംഗം പ1 സ് തകശാല, െമയ് 2017.- 184

നവ. 2016.- 63 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8271-769-5 : c. 50.00

c. 200.00



Q2:454



Q2:45y8xI26,1

294.535-തീA±ാടന േക¤

294.55-മത വിഭാഗ

,

, പരിഷ് കരണ

nസ ാന

പ1 ണ സ ല
294.5350954-ഇ

294.555-രാമpഷ
r പരമഹംസ, വിേവകാന•d

294.535095483-േകരളം

രാമpഷ
r പരമഹംസ, 1836-1886

294.535095483(1)-ശബരിമല

¥ീരാമpഷ
r d പറ˜ കഥക

നYതിരി, എസ് . പി.

/ അഷിത

പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് ; അരവി•്

ശബരിമല : സ1 nീംേകാടതിവിധിയ1 ം

വVം3ളtിെi ചിe

അfബmചി

കള1ം.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ്,
ഫിw. 2019.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

.- േകാഴിേSാട് :

േബാധി, ™ലാ. 2019.- 254 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-917-7 : c. 275.00

ഉപവിഷയം : 342.5402643 - േകാടതി വിധി.



ISBN 978-93-88830-12-6 : c. 270.00

∆2xM36



Q2:38.4412.3S

294.56-അധ ാ¹Eാനിക ,
മതപരിഷ് SAtാS

ശബരിമല : ചരിeവ1 ം വAtമാനവ1 ം / വി. യ1 .

294.561-മതേനതാSള1ം അവ0െട
nവAtന ള1ം

സ1 േര¤d സംേശാധനം െചയ് തത് .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , െമയ് 2019.- 232 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88830-47-8 : c. 270.00

ഉഷ, ഒ. വി.



Q2:38.4412.3S

£0ഗാഥ / രാമച¤െi അവതാരിക.- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , ജf. 2019.- 152 ഏ. ; 22 െസമീ.

294.537-ഹി•1 nതീകാ¹കതj ം

ISBN 978-93-87357-72-3 : c. 180.00

294.537(1)-േ¦e കലക



അനി• 3മാA, വലിയവീVി•, 1964േകരളം : അfഷ
º ാനകലകള1െട സj

Q2:332

ം നാട് .-

രാധാpഷ
r d, അടA, 1953-

[\A : ജി-േമാVിേവഷd, ™ലാ. 2018.- 96

നª1 െട മഹtായ ൈപ[കം :

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-16-7 : c. 115.00



Q2:(N)

Eാനികള1െട സവിധtിലെട ഒ0 യാe.[\A : ജി-േമാVിേവഷd.
വാ. 1 : ™ലാ. 2018 . - 480 ഏ., 25 പടം ; 22

294.54-മതാധിഷ
º ിത Eാനം, ജീവിതം

െസമീ.

294.543-ആരാധന, ധ ാനം, േയാഗ

ISBN 978-93-87357-36-5 : c. 550.00.

294.5432-ഭšിസാഹിത ം



Q2:25

¥ീ വിഷ
» -ലളിതാ-ശിവ സഹ¼നാമ
സ് േതാe

/ െക. ആA. സി. പിž

294.59-ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം

സംേശാധനം െചയ് തത് .- [\A :

294.592-മത ന

മംഗേളാദയം, ™• 2019.- 65 ഏ. : ചിeം ;

294.5921-ൈവദിക സാഹിത ം

22 െസമീ.

രാമd3Vി, പി. വി.

ISBN 978-93-87357-22-8 : c. 80.00



Q2:417

294.5433-nാA±നാ

ന

ഏകാ¹താസ് േതാeം / െഹാ. െവ. േശഷാ¯ി
വ ാഖ ാനം െചയ് തത് ; എസ് . അ³ലി വിവ.
െചയ് തത് . കാ†ക 324.254(1) - രാഷ് ½ീയ
സj യംേസവക് സംഘം.

ധfAേDദം : പ1 രാതനഭാരതtിെi
ആേയാധനശാസ് eം.- 3}ം3ളം :
കാണി4{A ശ|രd നYതിരി4ാട് സ് മാരക
ന ശാല, നവ. 2014.- 205 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-81614-08-2 : c. 150.00



Q1:21

മതം

5

294.5924-ഭഗവദ് ഗീത

297-ഇസ
g ാം-

ഭഗവദ് ഗീത

ഈT•, ഗായ് , 1921-2010

- നിcപണ

ടAZ

ഇസ
g ാമ1 ം മfഷ ഭാഗേധയവ1 ം / എ. പി.
3˜ാമ1 വിവ. െചയ് തത് .- 2-അം പതി4് .-

ഭഗവദ് ഗീത / സj ാമി ന•ാ¹ജാന•
സംേശാധനം െചയ് തത് ; സി. രാധാpഷ
r െi

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് : േബാധി, സപ
Ÿ .

ഒക് േടാ. 2016.- 480 ഏ. ; 22 െസമീ.

2018.- 374 ഏ. ; 22 െസമീ.

മലശീAഷകം : Islam and the destiny of man.

ISBN 978-81-8267-616-9 : c. 375.00

ISBN 978-81-8271-822-7 : c. 410.00





Q7

R65,6:g

294.5925-പ1 രാണ

297.09-ഇസ് ളാം ചരിeം

294.5925(1)-ഭാഗവതപ1 രാണം

സAവത് െസൗലത്

പ1 രാണ

ഇസ
g ാമിക സമഹം ചരിeസം

. ഭാഗവതപ1 രാണം

ഹം /

¥ീമദ് ഭാഗവതദAശനം : Eാനാ¾തം -

അബ് ദ1 A റÀാd മ1 yര് വിവ. െചയ് തത് .-

ഏകാദശസ് കmം സം

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് .

പിž സം

ഹം / െക. ആA. സി.

വാ. 2 : 5-അം പതി4് . - ജf. 2016 . - 492 ഏ.

ഹിZ് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .-

േകാഴിേSാട് : േബാധി, നവ. 2017.- 263 ഏ. ;

; 22 െസമീ.

22 െസമീ.

ആദ പതി4് : ഡിസ. 1991

ISBN 978-81-8267-352-6 : c. 250.00

ISBN 81-8271-774-9 : c. 350.00



Q22:223

ഭാഗവതപ1 രാണം

വാ. 4 : 3-അം പതി4് . - ജf. 2016 . - 492 ഏ.
; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : മാAZ് 2001

- നിcപണ

ISBN 81-8271-773-2 : c. 230.00

ഭാഗവത സാ¦രത / എം. െക. എd. േപാTി

മലശീAഷകം : മില
g ത് -ഇ-ഇസ
g ാമിയ കി

സംേശാധനം െചയ് തത് .- [\A :

മ1 ഖ് തസA താരീഖ് .

മംഗേളാദയം, ആഗ. 2018.- 120 ഏ. ; 22



Q7v

െസമീ.

297.1-ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം

ISBN 978-93-87357-27-3 : c. 145.00



Q22:223:g

294.5926-ധAªശാസ് e

ഖ1 Aആd ലളിതസാരം / ൈശഖ് മ1 ഹªദ്

.- 3}ം3ളം : കാണി4{A

ശ|രd നYതിരി4ാട് സ് മാരക

297.122-ഖ1 റാd
ഖ1 A ആd

വാസ1 േദവd നYതിരി, പാലനാട്
സ് ¾തി ന

297.12-ഖ1 റാd, ഹാദിസ്

കാര3

ന ശാല,

ം വാണിദാസ് എളയാവ0ം വിവ.

െചയ് തത് .- 15-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :

മാAZ് 2014.- 232 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഡയേലാഗ് െസiA : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ്

ISBN 978-93-81614-04-4 : c. 150.00

െഹൗസ് [വിതരണം], െമയ് 2015.- 1294 ഏ.



Q2:44

; 22 െസമീ.
അfബm

297-ഇസ
g ാം

: ഏ. 1230-1293.

ISBN 978-81-8271-709-1 : c. 650.00

അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി, 1903-1979



Q7:2

സത സാ¦ ം / വി. പി. മ1 ഹªദലി വിവ.
െചയ് തത് .- 38-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :

297.12203-നിഘ‹1 ക , വിEാന േകാശ

ജമാഅെt ഇസ
g ാമി ഹി•് േകരള, െമയ് 2016.-

ഖ1 Aആd ശബ് ദേകാശം / അബ് ദ1 ല
g ാ മdഹാം,

39 ഏ. ; 22 െസമീ.

എം. സി. അബ് ദ1 ല
g ാ എ}ിവA സമാഹരിZത് .-

1-അം പതി4് : 1957

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

മലശീAഷകം : ഷഹാദത് -എ-ഹഖ് .

ഒക് േടാ. 2015.- 177 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8271-790-9 : c. 30.00

ISBN 978-81-8271-750-3 : c. 145.00
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297.1227-ഖ1 റാd. വ ാഖ ാന

297.124-ഹദീസ് - ടAZ

അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി, 1903-1979
ഖ1 Aആd ഭാഷ ം : ടി. െക. ഉൈബദിെi
വിവAtനവ1 ം വ ാഖ ാനവ1 ം.- 21-അം പതി4് േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,
െമയ് 2016.- 824 ഏ. ; 25 െസമീ.
മലശീAഷകം : തAÁമ ഇ ഖ1 Aആd.
ISBN 978-81-8271-787-9 േബാAഡ് :
c. 750.00

ഹദീസ് ഭാഷ ം / ടി. ഇസ് ഹാഖലിയ1 െട
വിവAtനവ1 ം വ ാഖ ാനവ1 ം.- 2-അം പതി4് .േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,
ഫിw. 2016.- 125 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പരി. പതി4് : ™• 2013.
ISBN 978-81-8271-779-4 : c. 90.00



Q7:26



Q7:2:9

297.124-ഹദീസ്
അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി, 1903-1979
സ1 }tിെi nാമാണികത / അബ് ദ1 A
റÀാd മ1 yര് വിവ. െചയ് തത് .- 2-അം പതി4് .േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,
ജf. 2016.- 276 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : സ1 }ത് കീ ആയീനീ
ൈഹസിയത് .
ISBN 978-81-8271-771-8 : c. 190.00



Q7:27

ഉൈബദ് , ടി. െക., 1948ഹദീസ് േബാധനം.- 5-അം പതി4് േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,
™ലാ. 2015.- 224 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : ™• 2004.
ISBN 978-81-8271-725-1 : c. 160.00

297.14-മതപരവ1 ം ആചാരപരവ1 മായ
നിയമ

ള1ം തീ0മാന

ള1ം

യസ1 ഫ് അ•-ഖറദാവി, 1926ഖറദാവിയ1 െട ഫതj ക

/ െക. പി. കമാല1 Âീd

വിവ. െചയ് തത് .- 5-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :
ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് .
ഭാ. 1 : 5-അം പതി4് . - നവ. 2015 . - 563 ഏ.
; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : ആഗ. 1987
മലശീAഷകം : മിd ഹദ •
g ാം - ഫതാവാ
1 ഇസ
മ1 ആസj ിറഃ

ISBN 978-81-8271-762-6 : c. 350.00.



Q7

297.18-കഥക , ഇതിഹാസ
പഴെ~ാല
g ്,

ട

, നീതികഥക ,

ിയവ.

അബ് ദ1 A റÀാd, ഹസനാA
ന®യ1 െട നാY1 ക .- 2-അം പതി4് -



Q7:26

ജഅഫA, എളYിലാേSാട്
വഴിെവളിZം.- 6-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :
ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , സപ
Ÿ . 2015.268 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : െമയ് 2009.
ISBN 978-81-8271-733-6 : c. 190.00

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,
™ലാ. 2015.- 47 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8271-724-4 : c. 50.00



Q7

297.2-ൈദവശാസ് e സി¢ാ
അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി, 1903-1979
ബ1 ¢ിയ1 െട വിധി / വി. പി. മ1 ഹªദലി വിവ.



Q7:26

െചയ് തത് .- 19-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :
ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ജf. 2016.-

നാ•പത് ഹദീസ1 ക / ഇമാം നവവി
സമാഹരിZത് ; ൈശഖ് മ1 ഹªദ് കാര3}്
വിവ. െചയ് തത് .- 10-അം പതി4് .േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,
സപ
Ÿ . 2015.- 31 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : ആഗ. 1995.
ISBN 978-81-8271-739-8 : c. 30.00

55 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : 1959
മലശീAഷകം : അ3• കാ ൈഫസ
g ാ.
ISBN 978-81-8271-775-6 : c. 40.00



Q7:3

297.22-മfഷ രാശി



Q7:26

യസ1 ഫ് അ•-ഖറദാവി, 1926വിശj ാസവ1 ം ജീവിതവ1 ം / െക. പി. കമാല1 Âീd
വിവ. െചയ് തത് .- 6-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :

വി¡¢ിയ1 െട വഴി : െതരെ˜ട1 t 50
ഹദീസ1 ക / 3˜ിമ1 ഹªദ് വളാേ~രി
സമാഹരിZത് .- 3-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :
ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ഒക് േടാ.
2015.- 136 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : െമയ് 2011.
ISBN 978-81-8271-748-0 : c. 125.00

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ആഗ. 2015.312 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : അ•-ഈമാd
വ-അ•-ഹയാഹ് .
ISBN 978-81-8271-729-9 : c. 190.00



Q7:26
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297.24-മT് ൈദവശാസ് e സി¢ാ

297.36-വിേശഷ ദിവസ

297.246-മ1 ഹªദിന് മ1 Y1 ž nവാചക®ാA

297.362-റമസാd ഉപവാസം

297.246-മസാ നബി

വാണിദാസ് , എളയാവര്
പ1 ണ ം പtിറ

അÀദ് ബഹ് ജത്

1 } റമദാd.- േകാഴിേSാട് :

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ™• 2016.-

മസാ നബി / വി. എസ് . സലീം വിവ.

133 ഏ. ; 22 െസമീ.

െചയ് തത് .- 8-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :

ISBN 978-81-8271-798-5 : c. 110.00

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , സപ
Ÿ . 2015.-



Q7:433

47 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിത ം

297.382-nാA±നയ1 ം ധ ാനവ1 ം

മലശീAഷകം : അംബിയാ അല
g ാ.

അബ് ദ1 ല
g െമൗലവി, െക. സി.
നമസ് കാരtിെi ൈചതന ം.- 13-അം

ISBN 978-81-8271-741-1 : c. 45.00



Q7

297.2463-അwഹാം

പതി4് -േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ്
െഹൗസ് , ഫിw. 2016.- 119 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : ഏnി. 1989.
ISBN 978-81-8271-777-0 : c. 80.00

മ1 ഹªദ് റസീഉ• ഇസ
g ാം നദj ീ
ഹ¼t് ഇwാഹീം / ഉൈബദ് [SളയA



Q7:414

വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക്

മ1 ഹªദ് അബ1 • ജലാ•

പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , സപ
Ÿ . 2016.- 184 ഏ. ;

നമസ് കാരം.- 40-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :

22 െസമീ.

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , െമയ് 2015.-

മലശീAഷകം : ഹയാത് ദവത് ഔA 'അലമീ

63 ഏ. ; 22 െസമീ.

അ¼ാത് .

ISBN 978-81-8271-715-2 : c. 40.00

ISBN 978-81-8271-818-0 : c. 180.00



Q7:414



Q7:3

297.26-ഇസ് ളാമ1 ം മേതതര വിഷയ

ള1ം

297.4-സഫിസം
സദ് റ1 Âീd ഇസ
g ാഹി
സj ഫി മതസ|•പവ1 ം ഖ1 Aആfം / െക. ടി.
അബ് ദ1 A റÀാd നദj ി വിവ. െചയ് തത് .-

അഷ് റഫ് , കീഴ1പറY്
എÅെകാ‹് ഐ. എസ് ഇസ
g ാമികമല
g .-

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

™• 2015.- 200 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2015.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീAഷകം : ദീd കാ ഖ1 Aആനി തസDA.

ISBN 978-81-8271-745-9 : c. 95.00



ISBN 978-81-8271-719-0 : c. 180.00

Q7:(Y)

ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്



∆73

297.5-ഇസ
g ാമിക നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
º ിത

ഇസ
g ാമ1 ം മതസഹിഷ
» തയ1 ം.- 6-അം പതി4് -

Eാനം, ജീവിതം

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

അബ് ദ1 •ഹഖ് അdസാരി

സപ
Ÿ . 2016.- 102 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : ജf. 1989.

വിശj ാസിയ1 െട ജീവിത ല¦ ം / അബ് ദ1 A
റÀാd മ1 yര് വിവ. െചയ് തത് .- 2-അം പതി4് .-

ISBN 978-81-8271-792-3 : c. 75.00

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,



Q7:(Y)

297.3-െപാ

മലശീAഷകം : മഖ് സദ് -എ-സി•ഗീ കാ

ആരാധന

ഇസ
g ാമീ തസD1A.

297.35-വി¡¢ സ ല

ISBN 978-81-8271-772-5 : c. 150.00

297.352-മS (ഹÇ് )
ൈഹദരലി, ശാ

ജf. 2016.- 168 ഏ. ; 22 െസമീ.



Q7:4

പ1 രം

ഇസ് ഹാഖലി, ടി.

ഉംറഃ ൈഗഡ് .- 6-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :

nാAഥനക .- 16-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , െമയ് 2015.-

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , നവ. 2015.-

53 ഏ. ; 13X10 െസമീ.

104 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8271-717-6 : c. 20.00



Q7:4198

ISBN 978-81-8271-760-2 : c. 70.00



Q7:4
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297.5-ഇസ
g ാമിക നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
º ിത
Eാനം, ജീവിതം-

297.577-വിവാഹം, 3ട1 ംബജീവിതം- ടAZ

ടAZ

ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്

സദ് റ1 Âീd ഇസ
g ാഹി

ൈവവാഹിക ജീവിതം ഇസ
g ാമിക

ഇസ
g ാമ1 ം സംഘടിത ജീവിതവ1 ം / മ1 ഹªദ്

വീ¦ണtി•.- 18-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :

അബ1 • ജലാ• വിവ. െചയ് തത് .- 8-അം

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ഫിw. 2016.-

പതി4് .-േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ്

280 ഏ. ; 22 െസമീ.

െഹൗസ് , നവ. 2015.- 127 ഏ. ; 22 െസമീ.

1-അം പതി4് : ഏnി. 1986.

ISBN 978-81-8271-756-5 : c. 95.00



Q7:4

ISBN 978-81-8271-780-0 : c. 200.00



Q7:427

297.54-സകാt്
സÅഷ് ട 3ട1 ംബം.- 12-അം പതി4് -

ഹലീം, എ. എ.
സകാt് ൈഗഡ് .- 3-അം പതി4് -

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

സപ
Ÿ . 2015.- 79 ഏ. ; 22 െസമീ.

െമയ് 2015.- 94 ഏ. ; 22 െസമീ.

1-അം പതി4് : ഏnി. 2006.

ISBN 978-81-8271-713-8 : c. 65.00

ISBN 978-81-8271-734-3 : c. 60.00





Q7:4

297.57-മതാധിഷ
º ിത Eാനം, ജീവിതം

Q7:427

297.6-ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം

297.574-മത പരിവAtനം

297.63-മ1 ഹªദ് നബി

രാമസj ാമി നായSാA ഈേറാഡ് െവ|V,

അബ് ദ1 A റÀാd,

1879-1973

റS•

ജാതീയത മതംമാTം ഇസ
g ാം / ജി.

nവാചക സ് േനഹം : ഖ1 Aആനില1 ം

അേലാഷ സ് സംേശാധനം െചയ് തത് ; പി.

സ1 }tില1 ം.- േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക്

ഹാഫിസ് വിവ. െചയ് തത് .- 2-അം പതി4് .-

പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , െമയ് 2015.- 39 ഏ. ;

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

21 െസമീ.

നവ. 2016.- 48 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8271-711-4 : c. 40.00

മലശീAഷകം : Periyar on Islam.



Q7:33

ISBN 978-81-8271-829-6 : c. 50.00



Q7

മ1 ഹªദ് നബി / വി. എസ് . സലീം വിവ.

297.577-വിവാഹം, 3ട1 ംബജീവിതം

െചയ് തത് .- 7-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :

അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി, 1903-1979
ദാYത നിയമ

അÀദ് ബഹ് ജത്

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , സപ
Ÿ . 2015.-

ഇസ
g ാമി• / സി. െക.

മ1 ഹªദ് വിവ. െചയ് തത് .- 5-അം പതി4് .-

55 ഏ. ; 22 െസമീ.

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

1-അം പതി4് :സപ
Ÿ . 1994

ആഗ. 2016.- 124 ഏ. ; 22 െസമീ.

മലശീAഷകം : അംബീയ-ഇ-അല
g ാഹ് .

മലശീAഷകം : Éഖഖ1 െസൗൈജനി.

ISBN 978-81-8271-740-4 : c. 50.00

ISBN 978-81-8271-815-9 : c. 90.00



Q7:33



Q7:427

തറാസി, േനാAമ
3Vികെള എ

മ1 ഹªദ് : മfഷ സ് േനഹtിെi nവാചകd /

െന വളAtാം / എ.

റÀÊ}ിസ സം

നഈം സിÂീഖീ
െക. ടി. Éൈസd, പി. പി. അബ് ദ1 A റÀാd

ഹിZ് വിവ. െചയ് തത് .-

െകാടിയËA വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

11-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക്

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , മാAZ് 2016.-

പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , െമയ് 2015.

630 ഏ. ; 22 െസമീ.

1-അം പതി4് : ഏnി. 2003
മലശീAഷകം : The child in Islam.

മലശീAഷകം : െമാഹ് സിd-ഇ-ഇന് സാനിയത് .

ISBN 978-81-8271-716-9 : c. 50.00

ISBN 978-81-8271-784-8 : c. 390.00



Q7:42
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297.64-മ1 ഹªദ് നബിയ1 െട 3ട1 ംബവ1 ം

297.65-സ ാപന

ള1ം സംഘടനകള1ം- ടAZ

അfയായികള1ം
297.642-ഭാര മാA

അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി, 1903-1979
nസ ാനവ1 ം nവAtക0ം / െക. ടി.

സ{ിദ് സ1 ൈലമാd നദj ീ
ഉª1 • മ1 അമിനീd ആഇശ / എം. പി.

Éൈസd വിവ. െചയ് തത് .- 6-അം പതി4് .-

അബ് ദ1 A റÀാd 3രിS

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

വിവ. െചയ് തത് .-

6-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക്

മാAZ് 2016.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ™• 2016.- 245 ഏ. ;

1-അം പതി4് : ആഗ. 2002

22 െസമീ.

മലശീAഷകം : തÌീക് ഔA കA3d.

മലശീAഷകം : സീറാ-ഇ-ആയിഷ.

ISBN 978-81-8271-783-1 : c. 80.00

ISBN 978-81-8271-791-6 : c. 190.00



Q7



Q7:33

297.648-സj ഹാബ (അfയായിക )

297.65(1)-ജമാt് ഇ-ഇസ
g ാമി

മ1 ഹªദ് മദനി, െക. െക.

അബ് ദ1 ല
g ാ, ടി. െക.

സj ഹാബിക .- േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക്

നട

പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , സപ
Ÿ . 2016.- 696 ഏ. ;

വാഴSാടിേനാട് പറ˜തിd nകാരം.

22 െസമീ.

തീരാt വഴികളി• / സദ് റ1 Âീd

കാ†ക 922.97 - അബ് ദ1 ല
g ാ, ടി. െക.

1-അം പതി4് : ആഗ. 2008.
ISBN 978-81-8271-820-3 േബാAഡ് :

ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്

c. 550.00



Q7w

ഓAമയ1 െട ഓള

ളി•.- േകാഴിേSാട് :

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , നവ. 2015.

297.648-ഉമA, ഖലീഫ

ഉപവിഷയം : 928.94812 - ൈശഖ് മ1 ഹªദ് ,

ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്

കാര3}് .

ഫാറഖ് ഉമA.- 1-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :

ISBN 978-81-8271-764-0 : c. 280.00

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ™ലാ. 2016.-



Q7

504 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : ഫിw. 1984.

„ d അ•-ബ}
297.65-ഹസ

ISBN 971-81-8271-806-7 : c. 350.00



Q7:332

297.648-ഉസ് മാd, ഖലീഫ

ൈഫസ•, െകാZി, 19713Vികള1െട ഹസf•ബ}.- 2-അം പതി4് േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

കമാല1 Âീd, െക. പി.

ആഗ. 2015.- 53 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഖലീഫ ഉസ് മാd.- േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക്

ജമിയത് അ• ഇഖj ാf• മ1 സ
g ീമീനിെi

പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ™• 2015.- 252 ഏ. ;

സ ാപക േനതാവ് .

22 െസമീ.

ISBN 978-81-8271-730-5 : c. 45.00

ISBN 978-81-8271-718-3 : c. 230.00





Q7w

Q7

297.65-സ ാപന

ള1ം സംഘടനകള1ം

297.8-ഇസ
g ാമിക വിഭാഗ
297.86-അÀദി{ nസ ാനം

അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി, 1903-1979
ഇസ
g ാമിക nവAtക0െട
ഉtരവാദിt

അബ് ദ1 A റÀാd, െകാടിയËA പി. പി.

/ ഒ. അബ് ദ1 A റÀാd

ഇസ
g ാമ1 ം ഖാദിയാനിസവ1 ം.- േകാഴിേSാട് :

വിവ. െചയ് തത് .- 11-അം പതി4് .-

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് .

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,
ഒക് േടാ. 2015.- 58 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഭാ. 1 : ഡിസ. 2015 .- 352 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8271-749-7 : c. 50.00

ISBN 978-81-8271-766-4 : c. 280.00.



Q7
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300-സാമഹ ശാസ് eം

305.56-താഴ് } വAഗ
305.563-താഴ് } കAഷക വAഗ

303-സാമഹ n-ിയ
303.4-സാമഹ പരിവAtനം
303.48-സാമഹ പരിവAtന േഹ S
303.484-സാമഹ പരിവAtന nസ ാന
303.484-അംേബദ് കA, ഭീംറാവ1 റാംജി

305.5630954-ഇ
305.563095479-മഹാരാഷ് ½
മഹാരാഷ് ½ കിസാd േലാങ് മാAZ് / വിജയ
nസാദ് സംേശാധനം െചയ് തത് ; ജി.

അംേബഡ് കA, ഭീംറാവ് റാംജി, 1891-1956
ഇ യ1 ം കമ ണിസവ1 ം / ആന•്
െത• മ് ബ് െഡ യ1 െട ആമ1 ഖം ; രാധാpഷ
r d
െചറ1 വല
g ി വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന പ1 രം :
ചി , ആഗ. 2018.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : India and communism.
ISBN 978-93-87842-72-4 : c. 160.00

വിജയ3മാA, ആര ജിനേദവd എ}ിവA
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന

പ1 രം : ചി

,

െമയ് 2018.- 72 ഏ. : വAണ ചിeം ; 22
െസമീ.
മലശീAഷകം : The kisan long march in



Y:1:7xM91

305-സാമഹ വിഭാഗ
305.26-nായം െച} വ šിക

Maharashtra.

ISBN 978-93-87842-40-3 : c. 150.00



Y4.4435

305.568-പ1 റംതžെ4V വAഗ

വAഗീസ് , പി. എ., 1950വാA¢ക െt അകT1ക.- [\A :
മംഗേളാദയം, ™ലാ. 2018.- 88 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87357-10-5 : c. 105.00

305.5688-ദളിത്
രാധാpഷ
r d
അച
Í ാ, നª



Y13

താണജാതിSാരാേണാ?

കാ†ക 954.83 - ചരിeം. േകരളം.
305.6-മത 41ക
305.697-മ1 സ
g ീം

305.4-സ് eീക
305.42-സ് eീകള1െട സാമഹ പദവി
305.42095-ഏഷ
305.420954-ഇ
305.42095483-േകരളം

305.69754-ഇ
305.6975483-േകരളം
œ റി േകാ•ഫറdസ് (ഡിസ.
േകരള മ1 സ
g ിം ഹിസ

¥ീ3മാരി, എസ് .
േകരളീയ സ് eീനേവാ±ാന ചരിeം.
കാ†ക 954.83 - ചരിeം. േകരളം.

22-24:േകാഴിേSാട് )
nബmസമാഹാരം / ജമീ• അഹമദ്
സംേശാധനം െചയ് തത് . കാ†ക 954.83 -

305.5-സാമഹ വAഗ
305.512-തരംതിരിSലിെi തതj
305.5122-ജാതി വ വസ

ചരിeം. േകരളം.
306-സംസ് കാരം, സാമഹിക വ വസ ക

േവ†േഗാപാലd, െക. എ., 1957മ1 തലാളിtവ1 ം ജാതിവ വസ യ1 ം /
പിണറായി വിജയെi അവതാരിക.തി0വന പ1 രം : ചി , ജf. 2018.- 120 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86637-77-2 : c. 115.00

306.0954-ഇ
306.095414-പÎിമ ബംഗാ
മ1 േഖാപാധ ായ, കബിത, 1968nിയെ4V ബംഗാ .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
ആഗ. 2016.- 136 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.



Y592.44

305.52-ഉയA} വAഗ
305.522-ജ®ം െകാ‹1 ഉയA} വAഗ
305.522(1)-നായA

ISBN 978-81-8266-884-3 : c. 120.00



Y73(P157):1

320-രാഷ് ½വിEാനീയം
വീേര¤3മാA, എം. പി.

ശ|രd നYതിരി4ാട് , കാണി4{A
നായ®ാ0െട പADചരിeം.- 3}ം3ളം :
പ~ാംഗം പ1 സ് തകശാല.
ഭാ. 1 : 5-അം പതി4് . - ഡിസ. 2015. -264
ഏ. ; 19 െസമീ.
c. 200.00.

എം പി വീേര¤3മാറിെi തിരെ˜ട1 t
േലഖന

.- തി0വന

പ1 രം : ചി

, ഏnി.

2019.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88485-50-0 : c. 180.00



Y5926



Wx

സാമഹ ശാസ് eം
320.5-രാഷ് ½വിEാനീയ തതj

325-അ

320.55-മതവ1 മായി ബmെ4V

325.2-േദശാ

nത യശാസ് e

11

ാരാഷ് ½ 3ടിേയTം
രഗമനം

325.254-ഇ

320.550954-ഇ

325.25483-േകരളം

ഹമീദ് , േച}മംഗലA, 1948-

േലാകേകരളം : nവാസജീവിതtിേലയ് െSാ0

ഹി•1 തj വാദവ1 ം ഇസ
g ാമിസവ1 ം.- [\A :

ീd

യാe.- തി0വന

ബ1 ക
„ ് , നവ. 2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

പ1 രം : ചി

, [20--?].- 152

ഏ. : ചിeം ; 23 െസമീ.

ISBN 978-93-87357-30-3 : c. 130.00

c. 150.00





W:(Q).44

320.9-രാഷ് ½ീയ സാഹചര ം, അവസ

W(U426).4412

327-വിേദശനയം

320.954-ഇ

327.12-ചാരÐtിയ1 ം വിധj ംസനവ1 ം

രാജpഷ
r d, വി.
എെi രാഷ് ½ീയേലഖന

.- [\A :

രാജd, െചറ1 Sാട്

ീd

അVിമറിSെ4V ചാരേSസ് / ഡി.

ബ1 ക
„ ് , ™• 2018.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.

ബാബ1 േപാളിെi അവതാരിക.- പാലSാട് :

ISBN 978-93-87331-92-1 : c. 115.00



W.44

ജj ാല പബ
g ിേഷഴ് സ് , ™ലാ. 2016.- 224 ഏ. ;
22 െസമീ.
c. 200.00

324-രാഷ് ½ീയ n-ിയ
324.2-രാഷ് ½ീയ ക¦ിക



V44:1914

324.254-ഇ

328-നിയമസഭക

നYതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

328.54-ഇ

െതാഴിലാളിവAഗ
g വ
Ï tിെi വിപ

328.5483-േകരളം

ബÉജന4ാAVി.- 2-അം പതി4് തി0വന

പ1 രം : ചി

328.548302-സംവാദ

, ഡിസ. 2017.- 72 ഏ.

328.548302(1)-nസംഗ

; 22 െസമീ.

നYതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

ISBN 978-93-86637-62-8 : c. 65.00



W, 4A.44

œ ് പാAVി
d കª ണിസ

324.254(1)-ഇ

„ ിെi നിയമസഭാnസംഗ
ഇ. എം. എസ
1957-1959 / രാമച¤d സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകാVയം : സാnസ : നാഷന•

œ ് പാAടിയ1 െട ചരിeം /
േകരളtിെല കമ ണിസ

œ ാ
ബ1 S് സ

േകാടിേയരി ബാലpഷ
r പിžയ1 െട

[വിതരണം], ഫിw. 2018.

ISBN 978-93-87439-97-9 : c. 130.00

അവതാരിക ; മലയാളtിേലS്



W,3.4412

വിവAtനവ1 ം സംേശാധനവ1 ം െചയ് തത് .തി0വന

പ1 രം : ചി

330-സാYtികശാസ് eം

.

330.9-സാYtിക നില, ചരിeം

ഭാ. 3 : ആശയസമര

ള1ം സി പി ഐ (എം)
െi cപീകരണവ1 ം : 1952-1964. - മാAZ്

330.95-ഏഷ
330.954-ഇ

2019 . - 336 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഗംഗാധരd, െക. എd., 1940-

ISBN 978-93-88485-34-0 േബാAഡ് :

സാമഹ നീതിയ1 ം വികസനവ1 ം.-

c. 400.00.



W,4AN29.4412

തി0വന

പ1 രം : ചി

, സപ
Ÿ . 2017.- 112 ഏ.

; 22 െസമീ.

324.254(1)-രാഷ് ½ീയ സj യംേസവക് സംഘം

ISBN 978-93-86637-38-3 : c. 105.00

ഏകാ¹താസ് േതാeം / െഹാ. െവ. േശഷാ¯ി



X.44

വ ാഖ ാനം െചയ് തത് ; എസ് . അ³ലി വിവ.
െചയ് തത് .- െകാZി : 30േ¦e nകാശd,

സി പി ഐ (എം) പഠന

ജf. 2016.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

തി0വന

ഉപവിഷയം : 294.5433 - nാA±നാ

ഏ. ; 22 െസമീ.

ന

:

.

പ1 രം : ചി

4ിെi റിേ4ാAV് ., ഡിസ. 2017.- 144

മ

പഠന 41കള1െട റിേ4ാAV് .
ISBN 978-93-86637-60-4 : c. 135.00

ISBN 978-93-84582-55-5 : c. 80.00



W,4A.44
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332-ധനകാര ം

335.43-കª ണിസം (മാAക
„ ിസം-െലനിനിസം)

332.1-ബാÑക , ബാ|ിങ്

േഗാപd
കമ ണിസം ശാസ് eം ആ¹ീയത.- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, ജf. 2017.- 224 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-86120-88-5 : c. 215.00

332.10954-ഇ
ച¤േശഖA, സി. പി.
ഇ

യിെല ബാÑക

: വAtമാനവ1 ം

ഭാവിയ1 ം / സി. പി. ച¤േശഖറ1 ം ജയതീ



XN

േഘാഷ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് ; സിയാവ1 Âിd
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന

പ1 രം : ചി

,

™ലാ. 2018.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 126-128.
ISBN 978-93-87842-66-3 : c. 130.00



X62.44

333-Œമിയ1 ം npതിവിഭവ

വാസ1 േദവ ഭVതിരി, 1952ജിഎസ് ടി വിശദമായ1 ം ലളിതമായ1 ം.- േകാVയം :
മേനാരമ ബ1 ക
„ ് , ആഗ. 2017.- 68 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-86025-59-3 : c. 75.00

ള1ം

333.7-npതി വിഭവ
ഷീജാ3മാരി, െകാട1 വഴyA
നാടറിയാെനാ0 അവധിSാലം.തി0വന

പ1 രം : ചി



, െമയ് 2018.- 96 ഏ. :

X72.44

ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-97842-31-1 : c. 100.00



Y:1:75

333.79-ഊAÇം



338-ഉത് പാദനം
338.9-സാYtിക വികസനവ1 ം വളAZയ1 ം
338.954-ഇ
338.95483-േകരളം

ഉണ
r ിtാd സംേശാധനം െചയ് തത് .പ1 രം : എനAജി മാേനജ് െമi്

െസiA, 2017.- 84 ഏ. ; 24 െസമീ.
ഹേലാ ആകാശവാണിെയ ആസ് പദമാSി
ത{ാറാSിയത് .
[വില?]



X:271

335-സാYtിക nത യശാസ് e



X.4412

340-നിയമം
342-ഭരണഘടന
342.54-ഇ
342.5402643-േകാടതി ഉtരവ1 ക

335.4-മാAക
„ ിസം
ഗംഗാധരd, െക. എd., 1940മാAക
„ ിയd അA±ശാസ് eം.പ1 രം : ചി

, നവ. 2017.- 48 ഏ. ;

22 െസമീ.
ISBN 978-93-86637-46-8 : c. 50.00



XN

െലനിd, വ
Ó ാഡിമA, 1870-1924
ഭരണuടവ1 ം വിപ
g വവ1 ം / മലയാളtിേലS്
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം., 1953നവേകരളtിന് നവീന പ¢തിക .തി0വന പ1 രം : ചി , ഫിw. 2019.- 97
ഏ. : വAണ ചിeം ; 20 െസമീ.
ISBN 978-93-88485-32-6 : c. 150.00

,

വ വസ ക

തി0വന

േസാമേശഖരd പിž, െജ., 1959ജി എസ് ടി : അറിേയ‹ കാര
.- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , നവ. 2018.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-63-1 : c. 105.00
X729

ഹേലാ ഇ. എം. സി / െക. എം. ധേരശd
തി0വന

336-െപാ ധനകാര ം
336.2-നി3തിവ വസ
336.27-മT് നി3തിക
336.271-എക് ൈസസ് , വി•പന, മല വAധിത
നി3തി
336.271(1)-ചരS് േസവന നി3തി

പ1 രം : ചി

,

ആഗ. 2017.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : The state and revolution.
ISBN 93-86637-26-X : c. 150.00



XN

നYതിരി, എസ് . പി.
ശബരിമല : സ1 nീംേകാടതിവിധിയ1 ം
അfബmചി കള1ം. കാ†ക 294.
535095483(1) - ശബരിമല.
346-വ šിഗത നിയമം
346.54-ഇ
346.54(1)-ഏകീpത സിവി• േകാഡ്
ശരീഅÊം ഏക സിവി•േകാഡ1 ം / ഒ. അബ് ദ1 A
റÀാd സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :
ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ആഗ. 2016.86 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8271-810-4 : c. 75.00



Z44:12
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350-െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം

362.292-മദ പാനം

351-െപാ ഭരണം

സ1 േരഷ് 3മാA, പി. എd.
മലയാളിയ1 ം മദ പാനവ1 ം എ െന
ചികി…ിSണം?.- േകാഴിേSാട് :
ആസ് ൈപA, ™• 2019.- 142 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-8267-915-3 : c. 175.00

351.54-ഇ
351.540217- ാമീണ ഭരണം
351.540217(1)-പ~ായt് രാജ്
സ1 Ôത് 3മാA, എ.
പ~ായt് രാജ് 3Vിക S് .തി0വന

പ1 രം : ചി



Y:411

, നവ. 2017.- 112 ഏ.

; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86637-30-7 : c. 110.00



V44,64:98

351.540336-േപാലീസ് േസവന

സ1 ഗത3മാരി, 1934ഞാfം ഒ0 കഴ1കനാണ് .- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ആഗ. 2018.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-601-5 : c. 170.00

േജSബ് പ1 yസ് , 1952െnാഫഷണ• െപാലീസ് ഇ}െല ഇ}്
നാെള.- തി0വന

പ1 രം : ചി

363-മT് സാമഹ േ¦മ nവAtന
363.7-പാരിസ ിതിക nശ
o
ള1ം
nവAtന ള1ം
363.70526-പരിസ ിതി സംര¦ണം

, െമയ് 2019.-

160 ഏ. ; 22 െസമീ.



Y:1:75

ISBN 978-93-88485-53-1 : c. 190.00



V44,8(Y:4:61)

355-ൈസനിക ശാസ് eം
ഗിഫ1 , േമലാTA
രാജ ം കാ—}വA.- തി0വന

പ1 രം : ചി

,

™ലാ. 2018.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-67-0 : c. 80.00



MV41

364-3Tശാസ് eം
364.1-3Tpത
364.168-സാYtിക, ബിസിനസ് ,
െnാഫഷണ• 3Tpത
364.168(1)-ൈസബA 3Tpത ം
ധന േമേനാd, പാVtി•
ൈസബA ൈ-ം.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ആഗ.
2017.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86440-77-8 : c. 95.00

360-സാമഹ േ¦മം



Y:45

362-സാമഹ േ¦മ nവAtന

364.18-പലവക 3Tpത
364.187-¾ഗ േളാട1 ž -രത

സ1 ഗത3മാരി, 1934ജാ

ത.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™• 2019.-

136 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-893-4 : c. 175.00



YZ.44

നസീA, എd. എ.
Öണം പt ച ം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
ജf. 2017.- 64 ഏ., [8] പടം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-021-1 : c. 100.00



K97860bR414

362.2-മേനാേരാഗിക —ž
364.131-രാഷ് ½ീയ 3Tpത
364.1310954-ഇ
364.131095483-േകരളം

േ¦മnവAtന
362.28-ആ¹ഹത
അമാfല
g , വടSാ

ര, 1969-

ആ¹ഹത nതിേരാധം എ
തിcര

െന?.-

ാടി : അഷ് റഫി ബ1 ക് െസiA, 2014.-

63 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
c. 30.00



Y:41

362.29-ആസšി
അമാfല
g , വടSാ

ര, 1969-

ലഹരി തകA—} ജീവിത

.- തിcര

ാടി :

അഷ് റഫി ബ1 ക് െസiA, 2014.- 80 ഏ. ; 21
െസമീ.

ഉേല
g ഖ് , എd. പി.
കണ
× A : nതികാരരാഷ് ½ീയtിെi
കാണാ41റ
/ ച¤കാ ് വിശj നാഥ്
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഒക് േടാ. 2018.- 191
ഏ. ; 22 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 954.83(1) - ചരിeം. കണ
× A
പ1 സ് തക nകാശനം നടtിെകാ‹്
പിണറായി വിജയd നടtിയ nഭാഷണം
അfബmtി•.
മലശീAഷകം : Kannur : inside India's
bloodiest revenge politics.

c. 40.00



Y:41

ISBN 978-81-8267-640-4 : c. 200.00



Y:45(W).4412

ഭാഷക
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370-വിദ ാഭ ാസം

398.21-നാേടാടിSഥക
398.2109437-െചേSാേസ
g ാവാക

370.8622(1)-വിദ ാഭ ാസ സംരംഭകA

െചേSാേസ
g ാവാക d നാേടാടിSഥക / എd.
മസ—Vി പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .- [\A :
ാസ് റV് സ് , ആഗ. 2017.- 143 ഏ. ; 22
െസമീ.
15 കഥക .
ISBN 978-81-8267-271-0 : c. 125.00

നായA, ജി. പി. സി.
േഡാ. ജി. പി. സി. നായA / പി. സി. പിž
സംേശാധനം െചയ് തത് .- െകാZി : എസ് . സി.
എം. എസ് , ™• 2014.- 310 ഏ., [17] പടം
; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-920267-1-8 : c. 400.00

371-വിദ ാലയ

ള1ം അതിെi nവAtന
371.4-മാAഗദAശനം, െകൗ•സലിംഗ്

ള1ം

398.210946-സ് െപയിd
സ് പാനിഷ് നാേടാടിSഥക / ഹരിത സാവിeി
സംേശാധനം െചയ് തത് .- [\A : ീd ബ1 ക
„ ്,
ഫിw. 2019.- 103 ഏ. ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 11 കഥക
ജAªd നാേടാടിSഥകള1ം
ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .
ISBN 978-93-88830-00-3 : c. 125.00

371.42-വിദ ാഭ ാസ െതാഴിലധിഷ
º ിത
മാAഗദAശനം
േജാമി, പി. എ•.
ഉപരിപഠനം : ഇ



Y75925:353



T

യില1 ം വിേദശÊമ1 ž

നിരവധി േകാഴ് സ1 കള1ം െതാഴി•സാധ തകള1ം.-



Y7541:353

േകാVയം : മേനാരമ ബ1 ക
„ ് , ഒക് േടാ. 2017.206 ഏ. ; 25 െസമീ.

398.210947-റഷ

ISBN 978-93-86025-41-8 : c. 190.00

അസAൈബജാനിെല ഇwാഹിമിെi കഥ / ഇ.
പി. പവിed പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .തി0വന പ1 രം : ചി , െമയ് 2018.- 48 ഏ. :
ചിeം ; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിത ം.
ISBN 978-93-87842-35-0 : c. 50.00



T9(Y4)

372-nാഥമിക വിദ ാഭ ാസം
372.4-വായന
œ ാലിd, ജി.
സ
വായിSാd പഠിSാം.- തി0വന
ചി



പ1 രം :

Y758:353

, ജf. 2018.- 56 ഏ. ; 22 െസമീ.

398.21096-ആ‰ിS

ISBN 978-93-86637-75-8 : c. 60.00



T15

380-വാണിജ ം, വാAtാവിനിമയം, ഗതാഗതം
381-വാണിജ ം
381.1-വിപണന ചാനല1 ക



Y76:353

381.142-െടലിേഷാ4ിംഗ്

398.22-വ šികെള സംബmിZ ഐതിഹ
398.22095-ഏഷ
398.220954-ഇ
398.220954-ബീAബ•

381.142(1)-ഇ-െകാേമഴ് സ്
wിേജഷ് േജാAജ് േജാ•, 1975േഷാ4ി

ിന് ഓ•ൈലd :

ഇ-െകാേമഴ് സിലെട പണവ1 ം സമയവ1 ം
ലാഭിSാം.- േകാVയം : മേനാരമ ബ1 ക
„ ് , നവ.
2016.- 136 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86025-34-0 : c. 120.00



X:50bD65,8(B)

390-സാമഹ ാചാര

, നാേടാടി വിEാനം



398.220954-വി-മാദിത d

398.2-നാേടാടി സാഹിത ം

വി-മാദിത d കഥക / ഇ. എ. ക0ണാകരd
നായA പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് ;
സ1 wÀണ െi ചിe
.- േകാഴിേSാട് :
മി}ാമി}ി, സപ
Ÿ . 2017.- 270 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-315-1 : c. 240.00

/ െക. എസ് .

േവ†േഗാപാ• സമാഹരിZത് .- [\A :
ലിTി•

ബീAബ• കഥക / ബാലpഷ
r d
െപ0Yിലാവി• സമാഹരിZത് .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , ഏnി. 2019.- 136 ഏ. : ചിeം ;
22 െസമീ.
ബാലസാഹിത ം.
ISBN 978-93-87357-99-0 : c. 160.00
Y744:353

398-നാേടാടി വിEാനം
ആേ‰ാ-ഏഷ d നാേടാടിSഥക

ആ‰ിSd കഥക 3Vിക S് / അബ് ദ1 ž
േപരാz പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .തി0വന പ1 രം : ചി , ഏnി. 2019.- 56 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-51-9 : c. 60.00

ീd, ജf. 2019.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87357-88-4 : c. 105.00



Y:351



Y744:353

ശാസ് eം
400-ഭാഷക
400-ഭാഷക

15

507.8-അധ യനtിfം അ¢ ാപനtിfം ഉž
ഉപകരണ

420-ഇംഗ
g ീഷ് ഭാഷ
428-ഭാഷാ nേയാഗം

507.8(1)-സയdസ് െnാജക് ട1 ക
െമായ് തീd, മ1 ഴ—}്

സ1 3മാരd, വി.
April fool : മംഗ
g ീഷ് ട1 ഇംഗ
g ീഷ് .തി0വന പ1 രം : ചി .
ഭാ. 3 : ഒക് േടാ. 2018 . - 216 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-89-2 : c. 220.00.

കാലിേഡാസ് േകാപ് :
പാഴ് വസ്

Sളി•നി

പഠേനാപകരണ



P111,9

494.8-¯ാവിഡ ഭാഷക
494.812-മലയാള ഭാഷ
494.8123-നിഘ‹1 S

ചി

ം
.- തി0വന

പ1 രം :

, ഡിസ. 2018.- 120 ഏ. : ചിeം ; 22

െസമീ.
ISBN 978-93-87842-99-1 : c. 120.00



A

510-ഗണിതം

ശബ് ദരÚാവലി / എം. ആA. നാരായണ പിž
സമാഹരിZത് ; എം. എd. കാരശ് േശരി
പരിഷ് കരിZത് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
ഡിസ. 2015.- 724 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : 1951.
ISBN 978-81-8266-585-9 േബാAഡ് :
c. 395.00

ഇസ് മാഈ•, െചാD
ഗണിതം വിജയമ¸

.- േകാഴിേSാട് :

ആസ് ൈപA, ™• 2019.- 205 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-8267-922-1 : c. 210.00



B



P32:4k

ഉണ
r ിpഷ
r d, െതേS4ാV് , 1979-

494.81232-മലയാളം-ഇംഗ
g ീഷ് നിഘ‹1 S

ഗണിതം ലളിതം : ഗണിതശാസ് etിെi

മലയാളം-മലയാളം-ഇംഗ
g ീഷ് നിഘ‹1 / പി. െക.
ശിവദാസ് സമാഹരിZത് .- തി0വന പ1 രം :
ചി , ™• 2018.- 768 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-48-9 േബാAഡ് :
c. 500.00

അടിസ ാന തതj

.- [\A : കറi് :

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ജf. 2019.- 216 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-36-0 : c. 200.00





P32:4k

494.8128-nേയാഗം
494.81281-വാ—ക

B

െകാZ1നാരായണd, ടി. െക., 1945ഗണിതം ഉ…വമാSാം.- തി0വന

രÚാകരd, മാ ാട്
വാേS വാേS.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ™• 2019.- 108 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-72-8 : c. 110.00

ചി

പ1 രം :

, നവ. 2017.- 88 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ബാലസാഹിത ം.
ISBN 978-93-86637-35-2 : c. 80.00





B

P32,3

500-ശാസ് eം

¥ീധരd, പžിയറ, 1950സംഖ ാമാ¸ികം.- [\A : അടയാളം, ഏnി.

nസ}3മാരിയª, എd.
ശാസ് eം നിത ജീവിതtി•.തി0വന പ1 രം : ചി , ഒക് േടാ. 2018.- 64
ഏ. ; 22 െസമീ.
േചാേദ ാtര cപtി•.
ISBN 978-93-87842-59-5 : c. 60.00

2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിത ം.
ISBN 978-81-937135-3-2 : c. 70.00



B



A

¥ീധരd, പžിയറ, 1950അS ള1െട അദ് Ûതവിേശഷ
.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ™ലാ. 2017.- 71
ഏ. ; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിത ം.
ISBN 978-81-8267-208-6 : c. 70.00

510.076-പ1 നAചി

നം, അഭ ാസം

510.076(1)-േചാേദ ാtര
ജയകA, തലേയാല4റY്
പി. എസ് . സി. കണSിെല 3റ1 —വഴിക .[\A : അടയാളം, ആഗ. 2018.- 80 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-937135-6-3 : c. 100.00



A



B(m)

ശാസ് eം
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510.3-നിഘ‹1 ക , വിEാന േകാശ

550-Ûതതj ശാസ് eം

ൈഹസ് u

551-ŒഗAഭശാസ് eം, ജലവിEാനം,

സചിe ദj ിഭാഷാ ഗണിത നിഘ‹1 /

അ

ടി. െക. െകാZ1നാരായണd സമാഹരിZത് .തി0വന

പ1 രം : ചി

, െമയ് 2019.- 240 ഏ.

രീ¦ശാസ് eം

േബബി മാത

: ചിeം ; 22 െസമീ.

npതി nതിഭാസ

ISBN 978-93-88485-54-8 : c. 260.00



Bk

.- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ്,

ഫിw. 2018.- 168 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87331-61-7 : c. 190.00

520-േജ ാതിശാസ് eം



H

523-ഖേഗാള മµല വിEാനീയം
523.1-nപ~ം

570-ജീവശാസ് eം

സാബ1 േജാസ്

ജയ3മാരി, ടി. ആA.

അവസാനtിെi ആരംഭം.- തി0വന
ചി

പÎിമഘVtിെല േദശജാതിക

പ1 രം :

, ™• 2018.- 168 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87842-52-6 : c. 165.00



B9

- സസ് തനിക

- മ…

-

Ð¦

/ ടി. ആA. ജയ3മാരിയ1 ം ആA.

വിേനാദ് 3മാറ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .- [\A :
എZ് & സി., െമയ് 2018.- 160 ഏ., [4 പടം]

530-െഭൗതികം

; 22 െസമീ.

സാബ1 േജാസ്

ISBN 978-93-87911-11-6 : c. 170.00

nപ~ം കണ
r ാടി േനാ—േYാ .തി0വന

:

പ¦ിക

പ1 രം : ചി



, ™• 2019.- 136 ഏ.

G

; 22 െസമീ.

576-ജനിതകം, പരിണാമം

ISBN 978-93-88485-67-8 : c. 150.00



C

530.1-ഗണിത ശാസ് e സി¢ാ

576.8-പരിണാമം
nസ}3മാA, ആA.
npതിയ1 ം ജീവfം.- തി0വന

530.12-കj ാ‹ം ബലത¸ം

പ1 രം : ചി

നവ. 2017.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

സാബ1 േജാസഫ്
സ¦് മ nപ~tിെല ചലന നിയമ

ISBN 978-93-86637-33-8 : c. 60.00

:



G:66

കj ാ‹ം സി¢ാ tിെi ഉžറക .- 2-അം
പതി4് -തി0വന പ1 രം : ചി , ഏnി. 2018.-

580-സസ ശാസ് eം

152 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

583-ദj ിബീജപeം

ISBN 978-93-86637-88-8 : c. 150.00

œ റിേഡ
583.9-ആസ



CN10bB7

583.95-സ് േ-ാഫ1 ലാരിയ•സ്

540-രസത¸ം

583.95(1)-3റി˜ി

രവീ¤d, പി. െക.

ജയ3മാരി, ടി. ആA.

രാസബmവ1 ം രാസ ഊAÇവ1 ം.-

പÎിമഘVtിെല 3റി˜ിക

തി0വന

ജയ3മാരിയ1 ം ആA. വിേനാദ് 3മാറ1 ം

പ1 രം : ചി

,

, സപ
Ÿ . 2018.- 88 ഏ.

/ ടി. ആA.

; 22 െസമീ.

േചAെ}ഴ1തിയത് .- [\A :

ISBN 978-93-86637-68-0 : c. 85.00

ഫിw. 2019.- 64 ഏ., [4] പടം ; 22 െസമീ.



E

ീd ബ1 ക
„ ്,

ISBN 978-93-88830-16-4 : c. 120.00

546-അകാAബണിക രസത¸ം
546.2-ൈഹÜജfം അതിെi സംയ1 š



I8538,16

ള1ം

590-ജÅശാസ് eം

nസ}3മാA, ആA.
ൈഹÜജfം പറയാf‹് .- തി0വന
ചി

നാരായണd, കാവ1 Yായി

പ1 രം :

ജീവേലാകം.- തി0വന

, െമയ് 2019.- 95 ഏ. : ചിeം ; 22

പ1 രം : ചി

, ജf.

2019.- 80 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

െസമീ.
ബാലസാഹിത ം.

ബാലസാഹിത ം.

ISBN 978-93-88485-57-9 : c. 110.00

ISBN 978-93-88485-14-2 : c. 100.00



E110



K

nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
590.7-വിദ ാഭ ാസം, ഗേവഷണം, അfബm

17

613.7-ശാരീരിക ¦മത
613.7046-േയാഗ

വിഷയ
590.723-¾ഗ നിരീ¦ണം

ബാലച¤d, എം. ആA.
േയാഗ : ആേരാഗ വ1 ം മനശ
” ാ ിയ1 ം.- [\A :
മംഗേളാദയം, ™ലാ. 2018.- 104 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87357-08-2 : c. 125.00

നസീA, എd. എ.
കാേടത് , കട1 വേയത് , ഞാേനത് ...? / സ1 നി•
പി. ഇളയിടtിെi അവതാരിക.േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, സപ
Ÿ . 2017.- 166 ഏ.



L:572

: വAണചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-326-7 : c. 175.00



K

598-പ¦ിക

സ1 മd േജാബി േജാസഫ്
േയാഗ : 3Vിക S് .- [\A : മംഗേളാദയം,
™ലാ. 2018.- 96 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-17-4 : c. 115.00

ജയ3മാരി, ടി. ആA.



L:572

േകരളtിെല കാV1പ¦ിക

/ ജയ3മാരി, ടി.

613.9-ജനന നിയ¸ണം, ൈലംഗിക
¡ചിതj പാലനം
613.94-ജനന നിയ¸ണം
613.94(1)-peിമ ബീജസ|ലനം

ആറ1 ം ആA. വിേനാദ് 3മാറ1 ം
േചAെ}ഴ1തിയത് .- [\A : എZ് & സി.,
ഏnി. 2017.- 248 ഏ., [12] പടം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86531-27-8 : c. 190.00



K96

598.176-ജല പ¦ിക
ജയ3മാരി, ടി. ആA.
േകരളtിെല നീAപ¦ിക

/ ജയ3മാരി, ടി.

ആറ1 ം ആA. വിേനാദ് 3മാറ1 ം
േചAെ}ഴ1തിയത് .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , മാAZ്

2018.- 144 ഏ., [8] പടം ; 22 െസമീ.

വിരാണീ, പി|ീ
ഗAഭാശയtിെi രാഷ് ½ീയം : ഐ. വി. എഫ് ,
വാടകഗAഭം, peിമശി¡S എ}ിവയ1 െട
േദാഷ
/ പി. മ1 രളീധരd വിവ. െചയ് തത് .[\A : കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ജf.
2018.- 367 ഏ. ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 357-367
മലശീAഷകം : Politics of the womb.
ISBN 978-93-86429-23-0 : c. 350.00

ISBN 978-93-87331-67-9 : c. 180.00



L9F:31



K96

600-nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി

613-ആേരാഗ വ1 ം േ¦മവ1 ം
ആേരാഗ ചി

ര, 1969-

ക .- തിcര

ള1െട നിയ¸ണം

സ1 3മാരd, പി. െക.
നി4 ൈവറസ1 ം മഹാമാരികള1ം.- [\A :
ബ1 ക
„ ് , ™• 2018.- 143 ഏ. ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 137-138.
ISBN 978-93-87357-00-6 : c. 170.00

610-ൈവദ ം, ആേരാഗ ം
അമാfല
g , വടSാ

614-െപാ ജനാേരാഗ ം
614.5-നിAÂിഷ് ട േരാഗ

ാടി : അഷ് റഫി

ീd

ബ1 ക് െസiA, 2014.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.



L:4:5

c. 50.00



L

മ1 രളീpഷ
r d, ഒ. െക., 1971േരാഗം nതിേരാധം.- േകാഴിേSാട് : പAണ,
സപ
Ÿ . 2017.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1936-9 : c. 100.00



L:5

ശശിധരd, പി. െക., 1955ആേരാഗ പരിപാലനtിെi കാണാ41റ

615-ഔഷധ വിEാനം, ചികി…ാശാസ് eം
615.5-ചികി…ാശാസ് eം
615.538-ആയ1 Aേവദം
േജ ാതിലാ•, െക.
npതിയ1 ം ആയ1 AേDദവ1 ം.- തി0വന പ1 രം :
ചി , ജf. 2018.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86637-73-4 : c. 95.00



LB:4:6

േനശമണി, എസ് .
പ~കAª ചികി… / എസ് . േനശമണിയ1 ം
ല¦് മി എ. എസ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .തി0വന പ1 രം : ചി , ഏnി. 2018.- 128
ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-20-5 : c. 125.00

/

ആA. പാAവതീേദവി വിവ. െചയ് തത് .- [\A :
ാസ് റV് സ് , ആഗ. 2017.- 488 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-8267-281-9 : c. 350.00



L:5



LB:4:6

nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
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616-േരാഗ

640-ãഹത¸ം

ഇക് ബാ•, ബി.

641-ആഹാരം, പാനീയം

ആലീസിെi അßതേരാഗം : സാഹിത വ1 ം

641.5-പാചക വിEാനം

ൈവദ ശാസ് eവ1 ം / അ{44ണിS0െട

ലില
g ി ബാബ1 േജാസ്

ആമ1 ഖം . കാ†ക 809.3 - കഥാ സാഹിത ം.

ൈചനീസ് െറസി4ി.- [\A :

ചരിeവ1 ം വിമAശന പഠന

ആഗ. 2017.- 96 ഏ., [4 പടം] ; 22 െസമീ.

ള1ം.

ീd ബ1 ക
„ ്,

ISBN 978-93-86440-80-8 : c. 130.00

616.462-nേമഹം



M31

േജ ാതിേദവ് േകശവേദവ് , 1967സÁ ഈസ

nേമഹം : How to live with diabetes /
േജ ാതിേദവ് േകശവേദവ1 ം സേ

100 േമാേഡ• പാചക—റി41ക .-

ാഷ്

തി0വന

ശി¡പാല1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .- േകാVയം :

പ1 രം : ചി

, നവ. 2017.- 120 ഏ.

മേനാരമ ബ1 ക
„ ് , നവ. 2017.- 120 ഏ. ; 22

: വAണ ചിeം ; 22 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 93-86637-53-6 : c. 250.00



ന സചി : ഏ. 119-120.

M31

ISBN 978-93-86025-45-6 : c. 110.00

646- }•, വസ് e നിAªാണം, വ šി



L293:4:46

ജീവിതം, 3ട1 ംബ ജീവിതം

616.9-മT് േരാഗ

646.4-വസ് e നിAമാണം

616.91-ൈവറസ് മലമ1 ž േരാഗ

േതാമസ് , എ. െജ.
ത{• ശാസ് eം.- തി0വന

പദá3മാA, ബി.
പനിâVെt പടികടtാം / േറാണി
േദവസ യ1 െട ചിe

പ1 രം : ചി

,

നവ. 2017.- 104 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86637-27-7 : c. 90.00

.- േകാഴിേSാട് :



മി}ാമി}ി, ™• 2018.- 128 ഏ. : ചിeം ;

M8

22 െസമീ.

649-ശി¡പരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം

ISBN 978-81-8267-550-6 : c. 170.00

സm വAമ



L:414

പാരiിങ് പാഠ

.- േകാഴിേSാട് :

630-pഷി

ആസ് ൈപA, ™• 2019.- 168 ഏ. ; 22

631-nേത ക സാേ|തിക വിദ ക ,

െസമീ.
ISBN 978-81-8267-895-8 : c. 190.00

ഉപകരണ
631.8-രാസവള



, മണ
r ് നിയ¸ണ മാAഗ

L9C0bM3

649.1-ശി¡പരിപാലനം

ജയ3മാരി, ടി. ആA.
സ¦് മജീവികള1െട േലാകം.- തി0വന
ചി

പ1 രം :

ജയ3മാA, വി. െക., 1945-

, നവ. 2017.- 56 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

മSെള എ

ISBN 978-93-86637-37-6 : c. 50.00

െന വളAtണം? / െക.

ജയ3മാറിെi അവതാരിക.- [\A : എZ്



J:24

& സി., ഫിw. 2018.- 196 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86905-69-7 : c. 180.00

636-¾ഗസംര¦ണം



L9C0bM3

വിേനാദ് 3മാA, ആA.
ഞ

അ0മക

വളAÊ¾ഗ

649.7-3Vിക —ž ധാAªിക,

: വളAÊപ¦ിക ,

സj ഭാവcപീകരണ പരിശീലനം

/ ആA. വിേനാദ് 3മാറ1 ം ടി.

ആA. ജയ3മാരിയ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .തി0വന

പ1 രം : ചി

സ1 ജേമാ

, നവ. 2017.- 96 ഏ. :

േജാസ്

നല
g ശീല

വളAtാം വലിയവരാകാം.-

ചിeം ; 22 െസമീ.

േകാഴിേSാട് : ആസ് ൈപA, സപ
Ÿ . 2017.-

3Vിക —േവ‹ി.

127 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-86637-34-5 : c. 90.00

ISBN 978-81-8267-324-3 : c. 115.00



KZ



Y110bM3

കലക
650-വ വസായ സ ാപനവ1 ം മT1 േസവന

ള1ം

740-ചിeകല, അല|ാരകലക
745-അല|ാരകലക
745.5-കരെകൗശലം
745.59-വിേശഷ വസ് Sള1െട നിAªാണം
œ ം ആഭരണ
745.5942-േകാസ

650.1-ബിസിനസിെല വിജയം
െകാZ1റാണി േജാസഫ്
സYt് െസൗഭാഗ മാ3വാd.- 2-അം പതി4് േകാഴിേSാട് : ആസ് ൈപA, മാAZ് 2018.112 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-503-2 : c. 115.00



X:8

650.14-െതാഴിലിfം േജാലിSയTtിfമ1 ž

അനീഷ് ആA. ൈമനാഗ4žി
സYAണ ആഭരണ നിAമാണസഹായി.േകാഴിേSാട് : ആസ് ൈപA, ആഗ. 2017.200 ഏ. : വAണ ചിeം ; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-254-3 : c. 350.00



Y:86

വിജയം

780-സംഗീതം
780.954-ഇ d സംഗീതം

മ1 രളീധരd, ടി.
ആദ േജാലി ശരിയായ ച1 വട് / േറായ് 30വിള
വിവ. െചയ് തത് .- േകാVയം : മേനാരമ ബ1 ക
„ ്,
ഏnി. 2017.- 171 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86025-47-0 : c. 170.00



X:95

േഗാപാലpഷ
r d, എസ് .
പാV1ം കാലവ1 ം : സംഗീതtിലെടയ1 ž
യാeക .- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2018.- 307 ഏ. : ചിeം
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-37-7 : c. 325.00



658-മാേനജ് െമi്

NR44

658.1-സ ാപനവ1 ം ധനകാര വ1 ം

മധ1 വാസ1 േദവd, 1969സംഗീതാA±മ1 .- േകാVയം : സാnസ :
œ ാ [വിതരണം], ഫിw.
നാഷന• ബ1 S് സ
2018.- 287 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87866-08-9 : c. 270.00

658.11-വ വസായ സ ാപനtിെi ആരംഭം
േറാഷd, ആA.
œ ാAV് അ4് :
സ

ട

ാം പ1 സംരംഭ

.-

േകാഴിേSാട് : ആസ് ൈപA, മാAZ് 2018.-



NR44

104 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-461-5 : c. 110.00



X:8

690-െകVിട നിAമാണം
692-uട1 ത• നിAªാണ രീതിക
692.1-പ
g ാd വരയ് S•
ഔേസഫ് , പി. വി.
ഏ

780.954-കAണാടക സംഗീതം
780.954-സj ാതി തി0നാ രാമവAª
ഓമന3Vി, െക.
സj ാതി തി0നാ .- ന ഡ•ഹി : സാഹിത
അSാദമി, 2017.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ,.
(ഭാരതീയ സാഹിത ശി•പിക .)
ISBN 978-93-86771-93-3 : c. 50.00



NR44

ദിശയിേല—ം പണിയാവ1 } 156

782-കണ
º സംഗീതം, വായ് പാV്
782.42-ഗാന
782.421542-ചലZിe ഗാന

െഹൗസ് പ
g ാfക .- [\A : എZ് & സി.,
നവ. 2017.- 168 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86905-30-7 : c. 150.00



D3:4

700-കലക
720-വാസ്

19

വിദ

728-വസതിക

മേനാജ് , എം. ഡി.
പാVിെi ൈവശാഖെപൗAണ
r മി.- [\A :
ീd ബ1 ക
Ÿ . 2018.- 176 ഏ. ; 22 െസമീ.
„ ് , സപ
ഉപവിഷയം : 894.8121009 - മലയാള കവിത
- ചരിeവ1 ം വിമAശനവ1 ം.
ISBN 978-93-87357-49-5 : c. 210.00



NR:(NW)

ൈഫസ• നിAമാ•
വീട് : നിAമാണവ1 ം പരിപാലനവ1 ം

784-സംഗീേതാപകരണ

അറിേയ‹െതല
g ാം.- േകാഴിേSാട് :

¥ീധരd നായA, എം. എd.
സംഗീതവ1 ം സംഗീേതാപകരണ ള1ം.തി0വന പ1 രം : ചി , സപ
Ÿ . 2017.- 80 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86637-36-9 : c. 75.00

ആസ് ൈപA, ആഗ. 2017.- 191 ഏ. : വAണ
ചിeം ; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-255-0 : c. 350.00



NA44,3



NR44

സാഹിത ം

20

790-വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
791-െപാ വിേനാദ
791.4-ചലZിeം, േറഡിേയാ, ദരദAശd
791.43-ചലZിeം

791.437MA-േജാസഫ്
ഷാഹി കബീA
േജാസഫ് .- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഫിw. 2019.- 111 ഏ., 4 പടം ;

കാഴ് ചയ1 െട കല : ചില സിനിമാ വിചാര
/
േജാസ് ത|Zd സംേശാധനം െചയ് തത് .തി0വന പ1 രം : െറയj d പബ
g ിേSഷdസ് ,
2018.- 84 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-85557-07-1 : c. 90.00

22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-54-4 : c. 120.00



NW:(P32)

792-നാടകേവദി



NW

മധ1 , വയ് പന
സിനിമയ1 െട െടക് നിക് .- [\A : എZ് & സി.,
മാAZ് 2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86905-87-1 : c. 110.00

792.(1)-നാേടാടി നാടകേവദി. േകരളം
േജാസി, േഫാേക
g ാA
കാSാരിശ
” ിയ1 ം ചവിV1നാടകവ1 ം.തി0വന

പ1 രം : ചി

, സപ
Ÿ . 2017.- 176 ഏ.

; 22 െസമീ.



NW

രÚാകരd, മാ ാട് , 1962േചംബA 333.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , െമയ്
2019.- 96 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
അfബmം : ഏ. 87-96.
ISBN 978-93-87357-74-7 : c. 115.00

കാSാരിശ
” ി നാടകം, wിജീനാ ചരിeം, ചവിV1

നാടകം ട ിയവെയ—റിZ1ž പഠനം.
ISBN 978-93-86637-40-6 : c. 170.00



NT.4412

792.0954-ഇ
792.095483-േകരളം
792.095483-ut് , uടിയാVം



NW

nസീത, െക.
രാമകഥ utര

1 കളി•.- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, ഏnി. 2019.- 104 ഏ. ; 22

791.43(1)-മലയാള ചലZിe
ജയരാജ് , എം.
മലയാള സിനിമ പി}ിV വഴിക .േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ജf. 2018.- 608 ഏ. :
ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-410-3 : c. 600.00

െസമീ.
ഉഷാ ന

ാ0മായി നടtിയ അഭിമ1 ഖം

ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .

ISBN 978-93-88830-25-6 : c. 125.00





NS.4412

NW:(P32)

796-കായിക വിേനാദ

മേനാജ് , എം. ഡി.
മലയാളസിനിമ : കാഴ് ചയ1 െട ഋ േഭദ
.തി0വന പ1 രം : ചി , ഡിസ. 2018.- 160
ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 159-160.
ISBN 978-93-88485-06-7 : c. 170.00

796.3-പÅ കളി
796.325-േവാളിേബാ
അനി•3മാA, എം. എസ് ., 1967േവാളിേബാ
തി0വന



NW

791.430233-സംവിധാനം

: nചാരവ1 ം nസšിയ1 ം.പ1 രം : ചി

, ജf. 2019.- 127ഏ.

; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88485-18-0 : c. 140.00



MY2116

സാജd, െത0വ41ഴ
ഫിലിം ഡയറ¦d.- േകാഴിേSാട് : ാസ്
റV് സ് , ഡിസ. 2017.- 303 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-380-9 : c. 300.00

796.334-ഫ1 ട് േബാ
േജാ• സാമ1 വ•
േലാകക4ിെi 500 ദിന



NW

തി0വന

പ1 രം : ചി

.-

, ™• 2018.- 160 ഏ.

: ചിeം ; 22 െസമീ.

791.437-വിവിധ ചിe ള1ം, തിരSഥകള1ം
791.437MA-മലയാളം തിരSഥക
791.437MA-അ|ി

ISBN 978-93-87842-56-4 : c. 160.00



MY2121

േജായ് മാത 1
അ|ി .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ആഗ. 2018.159 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-599-5 : c.190.00

സ1 േര¤d, എം. പി.
െറഡ് േസാ•.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™•
2018.- 208 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-552-0 : c. 265.00



NW:(P32)



MY2121

സാഹിത ം
800-സാഹിത ം
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808.83-കഥാസാഹിത സമാഹാര

- ടAZ

രാ4ാടിയ1 ം ച1 വ} േറാസാ4വ1 ം / ഗിഫ1 േമലാTA

808-സാഹിത രചന
808.04-വിവിധ ഭാഷകളിെല സാഹിത രചനക

പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .- [\A : അടയാളം,

808.0494812-മലയാളം ഭാഷ

ഏnി. 2018.- 68 ഏ. ; 22 െസമീ.

ശാ

ബാലസാഹിത ം.

, എd. എം.
25 ഉപന ാസ

ISBN 978-81-937135-1-8 : c. 75.00

: നª1 െട Œമി, വീട് , നാട് .-



O,3x

[\A : മംഗേളാദയം, ജf. 2019.- 96 ഏ. ;
22 െസമീ.

വിേശj ാtരകഥക

ISBN 978-93-87357-25-9 : c. 115.00

/ കമറ1 Âീd സമാഹരിZ്

വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന



O32x

,

മാAZ് 2019.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.
14 െചറ1 കഥക .

808.1-കവിതാ രചന

ISBN 978-93-87842-44-1 : c. 130.00

nസ}രാജd
േതfം വയY1 ം.- തി0വന

പ1 രം : ചി



O,3x

,

ഏnി. 2018.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

808.86-എഴ1Êക . സമാഹാര

ISBN 978-93-87842-19-9 : c. 90.00

ആ¹നിേവദന



O,1

/ വി. രവി3മാA

ജf. 2018.- 126 ഏ. ; 22 െസമീ.

808.83-കഥാസാഹിത സമാഹാര

22 nശസ് ത വ šികള1െട

/ മരിയ േറാസ് സമാഹരിZ്

വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

: nശസ് ത0െട

nണയേലഖന

സമാഹരിZ് വിവ. െചയ് തത് .- [\A : കറi് ,

808.8-സാഹിത സമാഹാര
13 െഹാറA കഥക

പ1 രം : ചി

nണയേലഖന

ാസ് റV് സ് ,

.

ISBN 978-93-86429-22-3 : c. 125.00

ഫിw. 2018.- 262 ഏ. ; 22 െസമീ.



O,4x

ISBN 978-81-8267-430-1 : c. 275.00



O,3x

തീവ‹ി പറ˜ കഥക

/ െനൗഷാദ്

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

[\A : കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം],

ഗാmിജിയ1 െട തീവ‹ി യാeാfഭവം

ഒക് േടാ. 2018.- 327 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

അfബmtി•.

ISBN 978-93-86429-42-1 : c. 350.00

ISBN 978-818267-623-7 : c. 300.00



O,3x

നീലെ4dസി• / സത d കല
g 1 0Vി പ1 നരാഖ ാനം



O,1:g

809.3-കഥാ സാഹിത ം
ഇക് ബാ•, ബി.

, െമയ്

ആലീസിെi അßതേരാഗം : സാഹിത വ1 ം

2018.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.

ൈവദ ശാസ് eവ1 ം / അ{44ണിS0െട

6 nശസ് ത വ šികള1െട 12 ബാലകഥക .

ആമ1 ഖം.- തി0വന

ISBN 978-93-87842-34-2 : c. 80.00



O,3x

െനാേബ• കഥക

പഠന ള1ം
809.1-കവിത
ഭšിഭാരതം : ഇതിഹാസ-ഭš കവിക .-

26 െചറ1 കഥക .

പ1 രം : ചി

സാഹിത ചരിeവ1 ം വിമAശന

pഷ
r d നായA, പി. വി., 1942-

മാ[Œമി, സപ
Ÿ . 2018.- 304 ഏ. ; 22 െസമീ.

െചയ് തത് .- തി0വന

809-െപാ

പ1 രം : ചി

, മാAZ്

2018.- 96 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 616 - േരാഗ

.

ISBN 978-93-87842-08-3 : c. 95.00

/ എd. മസ—Vി



O,3:g

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഡിസ. 2017.- 304

രാജpഷ
r d, വി.

ഏ. ; 22 െസമീ.

െചറ1 കഥയ1 െട രാഗതാള

15 െചറ1 കഥക .

.- [\A :

ീd

ബ1 ക
„ ് , ™• 2019.- 288 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-399-1 : c. 300.00

ISBN 978-93-88830-49-2 : c. 335.00



O,3x



O,3:g

സാഹിത ം

22

810-അേമരിSd സാഹിത ം

820-ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിത ം

ഖലീ• ജിwാd, 1883-1931
ച1 ംബി—േYാ വിരിയ1 }ത് / മ1 ˜ിനാട്
പദá3മാA വിവ. െചയ് തത് .- േകാVയം :
œ ാ
സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ
[വിതരണം], ഫിw. 2018.- 232 ഏ. ; 22
െസമീ.
ഉžടSം : nണയകഥക .nണയകവിതക . - nണയ—റി41ക . nണയെമാഴിക .
ISBN 97893-87439-77-1 : c. 230.00

823-ഇംഗ
g ീഷ് കഥാസാഹിത ം
ആന•് നീലകണ
º d, 1973ദ1 േര ാധനd : െകൗരവവംശtിെi
ഇതിഹാസം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി.
ഭാ. 2 : കലി /¥ീ3മാരി രാമച¤d വിവ.
െചയ് തത് . - ഒക് േടാ. 2017 . - 632 ഏ. ; 22
െസമീ.
മലശീAഷകം : Ajaya : Epic of the Kaurava



O111M83

clan. Pt. 2 : Rise of Kali

ISBN 978-81-8267-330-4 : c. 525.00.

813-അേമരിSd കഥാസാഹിത ം



O111,3N73

ബS് , േപ എസ് ., 1892-1973
ദി £ഡ് എAt് / മിനി േമേനാd വിവ.
െചയ് തത് .- തി0വന പ1 രം : ചി , ™•
2018.- 368 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : The good earth.
ISBN 978-93-87842-55-7 : c. 365.00

œ ിd, െജയ് d, 1775-1817
ഓസ
അഹ

യ1 ം മ1 dവിധിയ1 ം / ¥ീ3മാരി

രാമച¤d വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, െമയ് 2019.- 375 ഏ. ; 22 െസമീ.



O111,3M92

മലശീAഷകം : Pride and prejudice.
ISBN 978-81-8267-843-9 : c. 375.00



േറാബAട് സd, േമാAഗd, 1861-1915
ൈടTd / അനിത എം. പി. വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് : ാസ് റV് സ് , െമയ് 2018.- 86
ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Futility or the wreck of the

O111,3L75

കേരാ , ലയിസ് , 1832-1898
ആലീസിെi അßതSാഴ് ചക

/ പി. ശരത്

ച¤d വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന

പ1 രം :

Titan.

ചി

, െമയ് 2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-533-9 : c. 120.00

ISBN 978-93-87842-30-4 : c. 110.00



O111,3M61

ലിT•, േറാബAV് , 1935മയേSാവ് സ് കിയ1 െട കാമ1 കിമാA / സി. എ.
േമാഹdദാസ് വിവ. െചയ് തത് ; വി. ബി.
േജ ാതിരാജ് സംേശാധനം െചയ് തത് .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , ഒക് േടാ. 2018.- 224 ഏ. ; 22
െസമീ.
മലശീAഷകം : The Mayakovsky tapes.
ISBN 978-93-87357-26-6 : c. 260.00



O111,3M32

സി•വിയ1 ം wേണായ1 ം / പി. ശരത് ച¤d
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന

പ1 രം : ചി

,

ഏnി. 2018.- 216 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Sylvie and Bruno.
ISBN 978-93-86637-87-1 : c. 210.00



O111,3M32



O111,3N35

kഗി വാ തിേയാംേഗാ, 19383േ˜ നീ കരയാെത / വിജയd േകാടേ~രി

െഹiി, ഒ., 1862-1910
ഒ െഹiിയ1 െട കഥക / പി. ശരത് ച¤d
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന പ1 രം : ചി ,
സപ
Ÿ . 2018.- 200 ഏ. ; 22 െസമീ.
24 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-87842-78-6 : c. 200.00

വിവ. െചയ് തത് .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , ഡിസ.

2018.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Weep not, child.
ISBN 978-93-87357-57-0 : c. 190.00



O111,3N38



O111,3M62

ഒ0 നിത ഹരിത -ിസ് മസ് സªാനം / ഗീത
ജയരാമd വിവ. െചയ് തത് ; ¥ീലാ• എ. ജി.
യ1 െട ചിe
.- േകാഴിേSാട് : ാസ് റV് സ് ,
™ലാ. 2017.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
5 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-81-8267-209-3 : c. 60.00

േചാസA, െജാ‰ി, 1343-1400
േചാസA കഥക

/ എd. എം. éേലലി

പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .- െകാല
g ം:
ൈസmവ, ജf. 2017.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിത ം.
c. 60.00



O111,3M62



O111,3H43

സാഹിത ം
823-ഇംഗ
g ീഷ് കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

23

828-ഇംഗ് ളീഷ് അന ഗദ pതിക

െചൗഹാd, അfജാ, 1970-

വിജയd, എസ് . വി.

ബിേVാറയ് — േവ‹ിയ1 ž യ1 ¢ം / ബി•1 ബി.

101 Ìസj ാfഭവ

േമേനാd വിവ. െചയ് തത് .- െചൈ} :
œ ് ലാi് ; േകാഴിേSാട് : പAണ, 2017.െവസ

/

ന കAtാവ്

വിവ. െചയ് തത് .- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,
ജf. 2019.- 366 ഏ. ; 22 െസമീ.

580 ഏ. ; 20 െസമീ.

ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : The untouchable

മലശീAഷകം : Battle for Bittora.
ISBN 9789386850119 : c. 399.00

fathers (anecdotes).



O111,3N70

ISBN 978-93-87357-54-9 : c.430.00



O111,6

േഡായ•, ആAതA േകാനd, 1859 - 1930
ഭീതിയ1 െട താഴ് വര / െക. പി. ബാലച¤d

ൈവ•ഡ് , ഓസ് കാA, 1854-1900

വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

ആഴtി• നി

മാAZ് 2018.- 182 ഏ. ; 22 െസമീ.

ž നിലവിളി / രാധാpഷ
r d

െചറ1 വല
g ി ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .-

മലശീAഷകം: The valley of fear.

തി0വന

ആദ പതി4് : േകാVയം: ൈകരളി മ1 ¯ലയം ;

പ1 രം : ചി

, മാAZ് 2019.- 128

ഏ. ; 22 െസമീ.

ഫിw. 1981.

ന കാരd, സ1 Ôt് ആ•‰ഡ് ഡഗ
g സിf

ISBN 978-81-8267-479-0 : c. 175.00



O111,3M59

എഴ1തിയ കt് .
മലശീAഷകം : De Profundis.

തിേയാഡA കിങ്

ISBN 978-93-88485-31-9 : c. 140.00

ആêപാലി / െക. എസ് . േവ†േഗാപാ•



പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .- [\A : അടയാളം,

O111,6M54

മാAZ് 2018.- 68 ഏ. ; 22 െസമീ.

830-ജAªd സാഹിത ം

ISBN 978-81-937135-0-1 : c. 75.00



O111,3

േബാ‹് , റസ് കിd, 1934-

മd, േതാമസ് , 1875-1955
മാജിക് െമൗ‹d / എd. മസ—Vി

െചറിമരം / െക. സതീഷ് വിവ. െചയ് തത് ;
േറാണി േദവസ യ1 െട ചിe

833-ജAªd കഥാസാഹിത ം

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് ; െക.

.-

അരവി•ാ¦െi അവതാരിക.- [\A :

േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, നവ. 2017.- 40 ഏ.
: വAണ ചിeം ; 21 െസമീ.

കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫിw. 2019.-

മലശീAഷകം : Cherry tree.

1024 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-359-5 : c. 50.00

മലശീAഷകം : Der Zauberberg



O111,3N34

ISBN 978-93-86429-55-1 േബാAഡ് :

േലാറdസ് , േഡവിഡ് െഹAെബAV് , 1885-1930

c. 999.00

പേരതd / സി. വി. ബാലpഷ
r d വിവ.
െചയ് തത് ; േജാ• ഫാAലിയ1 െട ചിe

ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Magic mountain.

.-



O113,3M75

2-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, മാAZ്

സസ് കിi് , പാ½ിക് , 1949-

2018.- 95 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

െപAഫ ം : ഒ0 െകാലപാതകിയ1 െട കഥ / പി.

മലശീAഷകം : The man who died.
ISBN 978-81-8267-484-4 : c. 100.00

ആA. പരേമശj രd ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ.



O111,3M85

െചയ് തത് .- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഡിസ. 2018.- 280 ഏ. ; 22

ഹാAഡി, േതാമസ് , 1840-1928
œ A wിഡ് ജിെi േമയA / പദáാ
കാസ

െസമീ.
മല ശീAഷകം : Das Parfum – Die

pഷ
r മAtി വിവ. െചയ് തത് .- [\A : കറi് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഏnി. 2019.- 232

geschichte eines Morders

ഏ. ; 22 െസമീ.

ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Perfume: the story of a

മലശീAഷകം : The mayor of Casterbridge:

murderer.

the life and death of a man of character.

ISBN 978-93-86429-52-0 : c. 280.00

ISBN 978-93-86429-62-9 : c. 230.00



O111,3M40



O113,3N49

സാഹിത ം

24

840-‰~് സാഹിത ം

860-സ് പാനീഷ് സാഹിത ം

843-‰~് കഥാസാഹിത ം

861-സ് പാനീഷ് കവിത

3േ•ര, മിലd, 1929-

െന0ദ, പാേബ
g ാ, 1904-1973

„ ാരതയ1 െട നിറ4കിV1ക
നിസ

/ സലില

ആലSാV് വിവ. െചയ് തത് .- [\A :

ഇ0പ

nണയകവിതകള1ം ഒ0
വിഷാദഗീതവ1 ം / സZിദാന•d ഇംഗ
g ീഷി•

ീd

ബ1 ക
„ ് , ™ലാ. 2018.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.

നി}് വിവ. െചയ് തത് .- [\A :

മലശീAഷകം : La fete de l'insignifiance.

ീd ബ1 ക
„ ്,

ആഗ. 2019.- 64 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87357-09-9 : c. 150.00



മലശീAഷകം : Twenty love poems and a

O122,3N29

song of despair.

ISBN 978-93-88850-50-8 : c. 100.00

േഗാtിേയ, തിേയാഫി•, 1811-1872
ക
g ിേയാപാ½േയാെടാ4ം ഒ0 രാeി / സജയ്



O123,1N04

െക. വി. ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് :

862-സ് പാനീഷ് നാടകം

ാസ് റV് സ് , ഏnി. 2018.- 64

േലാAS, െഫഡറിെകാ ഗാAസിയ, 1896-1936

ഏ. ; 22 െസമീ.

ജAമ / കിളിമാéA മധ1 വിവ. െചയ് തത് .-

ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : One of Cleopatra's

തി0വന

nights.

ISBN 978-81-8267-476-9 : c. 70.00



O122,3M11

, ™ലാ. 2017.- 72 ഏ.

മലശീAഷകം : െയAമ.
ISBN 978-93-86637-04-8 : c. 70.00

െജാെനാ, ഴാd, 1895-1970
മര

പ1 രം : ചി

; 22 െസമീ.



O123,2M96

നV മfഷ d / പി. എസ് . രാേകഷ്

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് ;

863-സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിത ം

േദവnകാശിെi ചിe

സാേഫാ•, കാAേലാസ് റയിസ് , 1964-

.- േകാഴിേSാട് :

മി}ാമി}ി, ™• 2017.- 40 ഏ. : ചിeം ; 22

കാTിെi നിഴ• / രമാ േമേനാd ഇംഗ
g ീഷി•

െസമീ.

നി}് വിവ. െചയ് തത് .- [\A : കറi് :

ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : The man who planted

േകാസ് േമാ [വിതരണം], നവ. 2018.- 560 ഏ.

trees.

; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-182-9 : c. 40.00



O122,3M95

മലശീAഷകം : La sombra del viento.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : The shadow of the wind.
ISBN 978-93-86429-45-2 : c. 575.00

േമാ4സാങ് , േഗയ് ദി, 1850-1893
ഫാദA മിേലാ†ം മT1 കഥകള1ം / രാജd



O123,3N64

Dാര വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

880- ീS് സാഹിത ം

മാ[Œമി, ഡിസ. 2017.- 134 ഏ. ; 22 െസമീ.

883- ീS് ഇതിഹാസ കഥാസാഹിത ം

10 െചറ1 കഥക .

േഹാമA

ISBN 978-81-8267-385-4 : c. 130.00



O122,3M50

നി}് വിവ. െചയ് തത് .- [\A : എZ് & സി.,

മരണംേപാെല ശšം / വി. ആA.

™• 2018.- 224 ഏ. ; 22 െസമീ.

േഗാവി•fണ
r ി ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

ഇലിയഡ് / െക. പി. ബാലച¤d ഇംഗ
g ീഷി•

ISBN 978-93-87911-21-5 : c. 190.00

ാസ് റV് സ് ,



O13,1D30

ആഗ. 2017.- 288 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Strong as death.

891.2-സംസ് pത സാഹിത ം

ISBN 978-81-8267-305-2 : c. 250.00

891.21-സംസ് pത കവിത



O122,3M50

േമാ4സാങ് കഥക

/ രാജd

രാമായണം
വാ•മീകി രാമായണം / എസ് .

Dാര വിവ.

െചയ് തത് .- [\A : അടയാളം, ഏnി. 2018.-

അംബികാേദവി സം

ഹിZ് ഗദ വിവ.

124 ഏ. ; 22 െസമീ.

െചയ് തത് .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , െമയ് 2019.-

16 െചറ1 കഥക .

304 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-973135-2-5 : c. 130.00

ISBN 978-93-88830-37-9 : c. 355.00



O122,3M50



O15,1A1

സാഹിത ം
രാമായണം
- നിcപണ

25

891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിത ം

രാേജ¤d, എസ് .
വിധിവിളയാVം : വാ•മീകിരാമായണtിെല
ദYതിമാA.- [\A : മംഗേളാദയം, െമയ് 2019.112 ഏ. ; 22 െസമീ.
3റി41ക ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .
ISBN 978-93-88830-42-3 : c. 140.00



O15,1A1:g

രാമd േമേനാd, പ1 േtഴt് , 1891-1973
രാമായണസപര .- [\A : എZ് & സി.,
™• 2018.- 696 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87911-06-2 : c. 650.00



O15,1A1:g

ആശാപAണാ േദബീ, 1909-1995
അ ിെവളിZം / രാധാpഷ
r d അയിcA വിവ.
െചയ് തത് .- [\A : അടയാളം, ആഗ. 2018.284 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : ജീബd സm ാ.
ISBN 978-81-937135-7-0 : c. 290.00



O157,3N09

ചേVാപാധ ായ, ബ|ിംച¤, 1838-1898
ആന•മഠം / ലീലാ സAകാA വിവ. െചയ് തത് .[\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ഫിw. 2019.- 144 ഏ. ;
22 െസമീ.
മലശീAഷകം : ആന•മഠ് .
ISBN 978-93-88830-15-7 : c. 170.00



O157,3M38

സാ|ളിയാ, ഹസമ1 ഖ് ധീരജലാ•
രാമായണ പഠന
/ ൈമേeയd വിവ.
െചയ് തത് .- തി0വന പ1 രം : ചി , സപ
Ÿ .
2018.- 248 ഏ. ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 231-248.
ISBN 978-93-87842-30-9 : c. 250.00



O15,1A1:g

ബേ• ാപാധ ായ, ബിŒതിŒഷ•, 1894-1950
അപരാജിേതാ / വി. ആA. േഗാവി•fണ
r ി വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഫിw.
2019.- 430 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : അപരാജിത.
ISBN 978-81-8267-754-8 : c. 420.00



O157,3M94

891.43-ഹി•ി സാഹിത ം
891.431-ഹി•ി കവിത
രാമധാരിസിംഹ `ദിനകA ', 1908-1974
- നിcപണ

മഹാേശj താ േദബീ, 1926-2016
ബഷായ് ട1 ഡ1 / സ1 നി• ഞാളിയt് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഫിw.
2018.- 199 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : അപാെരശാd ബാൈശ ട1 ഡ1 .
ISBN 978-81-8267-429-5 : c. 200.00

സിംഹ് , വിേജ¤ നാരായ•
രാംധാരി സിdഹ് ദിനകA / പി. െക. പി.
കAtാ വിവ. െചയ് തത് .- ന ഡ•ഹി :
സാഹിത അSാദമി, 2018.- 132 ഏ. ; 22
െസമീ.
(ഭാരതീയ സാഹിത ശി•പിക .)
മലശീAഷകം : രാംധാരീ സിംഹ് ദിനകA.
ISBN 978-93-87567-64-1 : c. 50.00



O157,3N26

891.5-ഇറാനിയd സാഹിത ം
891.53-ഇറാനിയd കഥാസാഹിത ം



O152,1N08:g

891.44-ബംഗാളി സാഹിത ം
891.441-ബംഗാളി കവിത
ഠാ3A, രബീ¤നാഥ് , 1861-1941
ഗീതാ³ലി / nിയ എം. എസ് . സj ത¸ വിവ.
െചയ് തത് ; വി. മധ1 സദനd നായ0െട
അവതാരിക.- തി0വന പ1 രം : ചി , െമയ്
2019.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
103 കവിതക .
ISBN 978-93-88830-41-6 : c. 160.00

പിAസാദ് , േസായ, 1952പറയാd ബാSിെവZ കാര
/ രമാ
േമേനാd വിവ. െചയ് തത് .- [\A : ീd
ബ1 ക
Ÿ . 2018.- 320 ഏ. ; 22 െസമീ.
„ ് , സപ
മലശീAഷകം : C'est moi qui eteins les
lumieres

ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Things we left unsaid.
ISBN 978-93-87357-41-9 : c. 370.00



O16,3N52

891.7-റഷ d സാഹിത ം
891.73-റഷ d കഥാസാഹിത ം



O157,1M61

തസ
g ീമ ന¼ീd, 1962എെi തടവറSവിതക / ആ•െബAേVാ
വിവ. െചയ് തത് .- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ജf.
2019.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
40 കവിതക .
ISBN 978-93-87357-96-9 : c. 100.00

ഐ¹ാെtാവ് , ചിംഗിസ് , 1928-2008
ച1 വ} òവാലയണി˜ േപാപ
g ാA ൈത /
ഓമന ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .[\A : ാസ് റV് സ് , ഏnി. 2018.- 135 ഏ. ;
22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : My little poplar in a red
scarf.

ISBN 978-81-8267-482-0 : c. 140.00



O157,1N62



O142,3N28

സാഹിത ം

26

891.73-റഷ d കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

891.73-റഷ d കഥാസാഹിത ം- ടAZ
ബ1 ഗാSവ് , മിഹയീ•, 1891-1940
œ റ1 ം മAഗരീtയ1 ം / െക. േഗാവി•d
മാസ
നായA വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ആഗ. 2018.- 440 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : The master and

െചേSാവ് , ആi• പാേവ
Ó ാവിZ് , 1860-1904
മ

വAഷം / െക. േഗാപാലpഷ
r d

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് :

ാസ് റV് സ് , ഫിw. 2018.-

142 ഏ. ; 22 െസമീ.

Margarita.

ഇംഗീഷ് ശീAഷകം : Three years.

ISBN 978-81-8267-595-7 : c. 450.00



ISBN 978-81-8267-428-8 : c. 150.00

O142,3M91



O142,3M60

േടാ സ് േTായ് , ലിേയാ നിെSാലായj ിZ് ,
1828-1910

ഉത് pഷ് ടകഥക

/ െക. പി. ബാലച¤d

വിവ. െചയ് തത് .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , നവ.

2018.- 136 ഏ. ; 22 െസമീ.



O142,3N64

ISBN 978-93-87357-64-8 : c. 160.00



O142,3M28

„ ാറ1 ക
ര‹് Éസ

ീd ബ1 ക
„ ് , നവ.

2018.- 136 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-65-5 : c. 160.00



O142,3x



O142,3M28

േഡാസ് േTാവസ് Sി, െഫേഡാA
മിെഖയിേലാവിZ് , 1821-1881
പാവ

891.8-സ
g ാവിക് സാഹിത ം
891.84-െസ
g ാേവനിയd സാഹിത ം
891.843-െസ
g ാേവനിയd കഥാസാഹിത ം
െവാജ് േനാവിക് , െഗാറാd, 1980നഷ് ടൈപ[ക
/ ബി•1 മി•Vd
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , െമയ് 2019.- 224 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Jugoslavija, moja dezela.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Yugoslavia, my

/ െക. േഗാപാലpഷ
r d

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് :

891.73008-റഷ d കഥാസാഹിത ം.
സമാഹാര
നാല1 റഷ d കഥക / മ²ളമാല വിവ.
െചയ് തത് .- തി0വന പ1 രം : ചി , െമയ്
2018.- 96 ഏ ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-39-7 : c. 100.00

/ െക. പി. ബാലച¤d

വിവ. െചയ് തത് .- [\A :

സ് െTപ് െനാവ, മറീന, 1964ലാസറിെi െപണ
»
/ സി. എസ് . സ1 േരഷ്
വിവ. െചയ് തത് .- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ഒക് േടാ.
2018.- 400 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Zhenshiny Lazarya.
ISBN 978-93-87357-51-8 : c. 450.00

ാസ് റV് സ് , ഏnി. 2018.-

159 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Poor folk.
ISBN 978-81-8267-506-3 : c. 160.00

fatherland.



ISBN 978-93-88830-04-1 : c. 260.00

O142,3M21

Aഗേനവ് , ഇവാd, 1818-1883

892.7-അറബിക് സാഹിത ം
892.73-അറബിക് കഥാസാഹിത ം

ആദ േnമം / ഓമന ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

ാസ് റV് സ് , ജf.

2018.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : First love.
ISBN 978-81-8267-418-9 : c. 90.00



O142,3



/ േദശമംഗലം രാമpഷ
r d വിവ.

െചയ് തത് .- തി0വന

പ1 രം : ചി

ഖലീ• ജിwാd, 1883-1931
60 ജിwാd കഥക / അസീസ് ത0വണ
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വന പ1 രം : ചി ,
ജf. 2019.- 80 ഏ ; 21 െസമീ.
60 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-88485-15-9 : c. 90.00
O28,3M83

Aഗേനവിെi ജീവിതtി•നി}് ചില
ഏട1 ക



O14,3N80

മÀദ് സഈദ് , 1939ബിd ബAക െത0വ് / എd. ഷംനാദ് വിവ.
െചയ് തത് .- തി0വന പ1 രം : ചി , െമയ്
2019.- 304 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Ben Barka Lane.
ISBN 978-93-88485-09-8 : c. 320.00

, ഏnി.

2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.
ലഘ1 ജീവചരിeം ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .
ISBN 978-93-87842-27-4 : c. 115.00



O142,3



O28,3N39

സാഹിത ം
892.73-അറബിക് കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

27

894.811-തമിഴ് സാഹിത ം
894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിത ം

സിനാd അöd, 1967അവേശഷി41ക / ഉൈബദ് വിവ. െചയ് തത് .[\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ™• 2019.- 248 ഏ. ;
22 െസമീ.
മലശീAഷകം : ഫിÌിസ്
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Index.
ISBN 978-93-88830-05-8 : c. 285.00

തിലകവതി, ജി., 1951ക•മരം / ഷാഫി െചറ1 മാവിലായി വിവ.
െചയ് തത് .- ന ഡ•ഹി : സാഹിത അSാദമി,
2018.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : ക•മരം.
ISBN 978-93-87567-65-8 : c. 185.00



O28,3N67

െവž പ1 ത4ി—}വA / എd. ഷംനാദ് വിവ.
െചയ് തത് .- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , െമയ് 2017.240 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : വഹ് ദഹാ ശജറത്
അ•-റ1 ªാd.
ISBN 978-93-86440-40-2 : c. 230.00



O31,3N51

െപ0മാ

മ1 0കd, 1966-

ക|ണം / മിനിnിയ ആA. വിവ. െചയ് തത് .œ ാ
േകാVയം : സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ
[വിതരണം], െമയ് 2018.- 280 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87866-38-6 : c. 270.00



O31,3N66



O28,3N67

വിdെസi് , എ•.

ഹബീബ് സാലിമി, 1951ട1 ണീഷ യിെല െപണ
»
/ എd. ഷംനാദ്
വിവ. െചയ് തത് .- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ആഗ.
2018.- 192 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : നിസാ 'അ•-ബസാതീd.
ISBN 978-93-87357-18-1 : c. 225.00

ഇ0Vി•t41}വA / ഇടമ• രാജd വിവ.
െചയ് തത് ; െപാ}ീലെi അവതാരിക.-

തി0വന

പ1 രം : ചി

, െമയ് 2019.- 120 ഏ.

; 22 െസമീ.
12 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-88485-61-6 : c.140.00



O28,3N51



O31,3

892.78-അന അറബിക് ഗദ pതിക
894.812-മലയാള സാഹിത ം

ഖലീ• ജിwാd, 1883-1931
ആ¹ീയ സ1 ഭാഷിത
/ സ് മിത മീനാ¦ി
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് ;
ൈബÁേദവിെi ചിe
.- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ഡിസ. 2017.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Spiritual sayings.
ISBN 978-81-8267-388-5 : c. 90.00

രാജd, തി0േവാt്
സിവി• സAവീസ് പരീ¦ മലയാളം.േകാഴിേSാട് : ആസ് ൈപA, ആഗ. 2017.455 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-306-9 : c. 375.00



O32



O28,6M83

ശാ

894.35- ASി സാഹിത ം
894.353- ASി കഥാസാഹിത ം

, എd. എം.
സിവി• സAവീസ് : മലയാളം ഓപ് ഷണ•
േപ4A.- [\A : മംഗേളാദയം.

ഉമിത് , അഹമദ് , 1960ദാരj ിഷ് കവാടം / സി. രവീ¤d നY ാA
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് ; വി. ബി.
േജ ാതിരാജ് സംേശാധനം െചയ് തത് .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , ഫിw. 2019.- 424 ഏ. ; 22
െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : The dervish gate.
ISBN 978-93-87357-84-6 : c. 430.00

ഭാ. 1 : ആഗ. 2018 .- 480 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-23-5 : c. 555.00
ഭാ. 2 : ആഗ. 2018 .- 384 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-24-2 : c. 445.00.



O32

894.81209-മലയാള സാഹിത ം. ചരിeവ1 ം



O4591,3N60

വിമAശനപഠന

ജിേനഷ് 3മാA, എരമം
പാഠ

പാല, ഇസ് ക•A, 1958ഇസ് താംബളിെല nണയപ1 ഷ
÷ േമ / ഹരിത
സാവിeി ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .[\A : ീd ബ1 ക
„ ് , നവ. 2018.- 448 ഏ. ; 22
െസമീ.
മലശീAഷകം : Tulips of Istanbul.
ISBN 978-93-87357-31-0 : c. 500.00

ള1ം

ചി

െപാ0ള1ക .- തി0വന പ1 രം :
, ജf. 2019.- 152 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഹയA െസSiറി മലയാളം
പാഠപ1 സ് തകtി• ഉ െ4VിV1ž കഥ,
കവിത, േനാവ•, സിനിമ
ട ിയവെയ—റിZ1ž പഠന
.
ISBN 978-93-88485-13-3 : c. 170.00



O4591,3N58



O32:g

സാഹിത ം

28

894.81209-മലയാള സാഹിത ം. ചരിeവ1 ം
വിമAശനപഠന

ള1 ം-

894.8121-മലയാള കവിത- ടAZ

ടAZ

ആiണി, കല
g Sാരd, 1983ഒളി4ിZ വാ—ക .- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, ™• 2019.- 88 ഏ. ; 22
െസമീ.
54 കവിതക .
ISBN 978-93-88830-26-3 : c. 105.00

മേനാജ് െജ. പാല—ടി, 1977മലയാള ൈസബA സാഹിത ം.- [\A :

ീd

ബ1 ക
„ ് , ആഗ. 2018.- 360 ഏ. ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 343-360.
ISBN 978-93-87357-28-0 : c. 420.00



O32:g

സേ

ാഷ് 3മാA, എd.

അeയ് — പരിചിതമല
g ാt വഴിക .- [\A :
കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2018.196 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-43-8 : c. 200.00



O32:g

സ1 ധീA, പണിSവീVി•
അേമരിSd മലയാള സാഹിത
നിcപണ

.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,

ഏnി. 2018.- 239 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87331-63-1 : c. 260.00



O32:g

894.8121-മലയാള കവിത



O32,1N83

ആര , സി. പി.
ഇത മര
/ േതാളA ശശിധരെi
അവതാരിക.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,
ഏnി. 2019.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
30 കവിതക .
ISBN 978-93-88830-13-3 : c. 80.00



O32,1

ആAZ, എ. െജ.
കവിത പ—} ക
g ാസ് മ1 റിക / ശശി
മാവിdമടിെi അവതാരിക.- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, നവ. 2018.- 64 ഏ. : ചിeം
; 21 െസമീ.
33 കവിതക .
ISBN 978-93-87357-59-4 : c. 80.00



O32,1

അജി രാജd, 1965മഴമരം െപ{1േYാ

/ ഐറിസിെi

അവതാരിക.- തി0വന

പ1 രം : ചി

, ജf.

2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
28 കവിതക .
ISBN 978-93-86637-90-1 : c. 70.00



O32,1N65

ഉണ
r ി, പിSാേസാ, 1970അതി0കളില
g ായി0െ}|ി•.തി0വന പ1 രം : ചി , െമയ് 2018.- 80 ഏ.
; 22 െസമീ.
51 കവിതക .
ISBN 978-93-87842-41-0 : c. 80.00



O32,1N70

അഷിത, 1956-2019
അഷിതയ1 െട ൈഹ— കവിതക
ജയെi ചിe

/ ദീപ
Ÿ ി

.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

സപ
Ÿ . 2018.- 87 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-627-5 : c. 100.00



O32,1N56

ഉമാേദവി, എ. ജി.
ആവണി4Sളം / പി. വി. pഷ
r d നായ0െട
അവതാരിക.- [\A : ലിTി• ീd, ജf.
2019.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 33 കവിതക .
ISBN 978-93-87357-97-6 : c. 100.00



ആദില എ. കബീA, 1995-

O32,1

ശലഭമഴ / എം. ലീലാവതിയ1 െട അവതാരിക.േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ജf. 2016.- 120 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8266-613-9 : c. 100.00



O32,1N95

ആനി, കടവA, 1967-

കാവ , ബി.
സമ¦ം / nഭാ വAªയ1 െട അവതാരിക.[\A : ജി-േമാVിേവഷd, ഒക് േടാ. 2017.- 64
ഏ. ; 22 െസമീ.
33 കവിതക .
ISBN 978-93-87331-13-6 : c. 75.00



O32,1

െപയ് ത് േതാരാെത.- െകാല
g ം : സ ിതി
പബ
g ിേSഷdസ് , ആഗ. 2018.- 73 ഏ. :

3˜ിരാമd നായA, പി., 1906-1978
മലയാളtിെi nിയകവിതക .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , ആഗ. 2017.- 224 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86440-78-5 : c. 225.00

ചിeം ; 22 െസമീ.
53 കവിതക .
c. 60.00



O32,1N67



O32,1N06

സാഹിത ം
894.8121-മലയാള കവിത-

ടAZ

894.8121-മലയാള കവിത- ടAZ
വിജയd, എം. എd., 1930-2007

3മാരനാശാd, 1873-1924
ചി

ച

ാവിഷ് ടയായ സീത / െക. എസ് .

രവി3മാറിെi അവതാരിക.- തി0വന
ചി

29

Y1 ഴ : സാഹിത നിcപണം / മാ

ാട്

രÚാകരd സംേശാധനം െചയ് തത് .-

പ1 രം :

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ആഗ. 2018.- 88 ഏ.

, െമയ് 2019.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

; 22 െസമീ.

അfബmം : ഏ. 51-88.

ISBN 978-81-8267-613-8 : c. 100.00

ISBN 978-93-88458-51-0 : c. 100.00



O32,1N11:g



O32,1M73

ചി

െക. ജി. എസ് ., 1948-

ാവിഷ് ടയായ സീത / ബാലച¤d

അªമാA / എം. ലീലാവതിയ1 െട അവതാരിക.-

ച1 žിSാടിെi അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് :

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™ലാ. 2017.- 79 ഏ.

മാ[Œമി, ™• 2019.- 55 ഏ. ; 22 െസമീ.

; 22 െസമീ.

ആദ പതി4് : 1919.

8 കവിതക .
ISBN 978-81-8267-244-4 : c. 80.00

ISBN 978-81-8267-889-7 : c. 50.00



O32,1N48



O32,1M73

ഗിരീഷ് , പ1 ലിയA, 1966-

3റ1 4് , ഒ. എd. വി., 1931-2016

- നിcപണ

ഒTയാെi Ôദയം / ഒ. എd. വിയ1 െട

േഗാപി നാരായണd

2019.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.

അവതാരിക.- തി0വന

പ1 രം : ചി

, ജf.

കാവ സര െi യാe : 3Vിക Sായി ഒ എd

22 കവിതക .

വിയ1 െട കാവ ജീവിതം.- െകാല
g ം : ൈസmവ,

പി. േസാമെi പഠനം അവസാനtി•.

ജf. 2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-88485-07-4 : c. 90.00



c. 120.00

O32,1N66



O32,1N31:g

ചി

ാ4ര്

െപണ് െണാഴി˜ വീട് / nസ}രാജെi

കാവ സര െi യാe : 3Vിക Sായി ഒ എd
വിയ1 െട കാവ ജീവിതം.- തി0വന

െച

അവതാരിക.- െകാല
g ം:

പ1 രം :

ാമം ബ1 ക
„ ് , ഒക് േടാ.

2016.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.

, ഏnി. 2019.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.

41 കവിതക .

ആദ പതി4് : െകാല
g ം : ൈസmവ, ജf.

c. 95.00



2018.

O32,1

ISBN 978-93-88485-45-6 : c. 150.00



O32,1N31:g

pഷ
r വാരിയA, എd. വി., 1916-1989

ദിവാകരd, ആTി
ഋ േഭദ

• സി., 1932-

.- വASല : കലാപAണ
r , സപ
Ÿ .

2018.- 142 ഏ. ; 22 െസമീ.

- നിcപണ

84 കവിതക .

ച¤േശഖരd, എം. ആA., 1929-

ISBN 978-93-81423-35-6 : c. 120.00

എd വിയ1 െട pതിക
വിചി



: വാചനവ1 ം

നവ1 ം.- തി0വന

പ1 രം : ചി

O32,1N32

,

ദിവാകരd, വി. െക.

ഡിസ. 2018.- 136 ഏ. ; 22 െസമീ.

പ1 ഴ പറയ1 }ത് .- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,

ISBN 978-93-87842-98-4 : c. 140.00

ഒക് േടാ. 2018.- 72 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,1N16:g

pഷ
r പിž, ച

Y1 ഴ, 1911-1948

21 കവിതക .
ISBN 978-93-87357-53-2 : c. 100.00



O32,1

- നിcപണ
നാരായണd, ക•പT, 1952-

ന•3മാA, െക. പി., 1971ച

കറ1 t പാ•.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ആഗ.

Y1 ഴ : കാലം കവിത കലാപം.- െകാല
g ം:

2017.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.

ൈസmവ, ജf. 2017.- 224 ഏ. ; 22 െസമീ.

35 കവിതക .

c. 210.00

ISBN 978-81-8267-302-1 : c. 100.00



O32,1N11:g



O32,1N52

സാഹിത ം

30

894.8121-മലയാള കവിത-

ടAZ

894.8121-മലയാള കവിത- ടAZ

നാരായണd, ക•പT, 1952-

Ûവേന¤d, ബി.
െഗൗരിപ1 eെi വിലാപ
/ ആA. സ1 നി•
3മാറിെi അവതാരിക.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ്,
ജf. 2018.- 80 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
27 കവിതക .
ISBN 978-93-87331-44-0 : c. 90.00

1828-1910

സമയnÛ.- 2-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ഡിസ. 2016.- 111 ഏ. ; 22 െസമീ.
83 കവിതക .
ISBN 978-81-8266-978-9 : c. 100.00



O32,1



O32,1N52

പരേമശj ര{A, ഉžA എസ് ., 1877-1949

- നിcപണ
മ1 0കd, പാറശ് േശരി, 1956ഉžരിെi േnമസംഗീതവ1 ം വിദ ാപ¢തിയ1 ം.-



O32,1N54

അ~ാല1 ംമട് : മഹാകവി ഉžA
സാംസ് കാരികേവദി, മാAZ് 2018.- 96 ഏ. ;
22 െസമീ.
c. 110.00



O32,1M77:g

പാണി, െക. ജി. ഡി.
േത®ഴഗീത

.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,

മധ1 , കല
g ിയA, 1939-2016
വ ാസെi തിരSഥ / െവžായണി
അAÁനെi അവതാരിക.- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, ഡിസ. 2018.- 64 ഏ. ; 22
െസമീ.
46 കവിതക .
ISBN 978-93-87357-67-9 : c. 80.00



O32,1N39

ആഗ. 2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
55 കവിതക .
ISBN 978-93-87331-86-0 : c. 80.00



O32,1

പിയഷ് നYതിരി4ാട്

മാധവd, പ1 റേZരി
പതാകക Sിടയി•.- തി0വന പ1 രം :
ചി , ജf. 2019.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.
60 കവിതക .
ISBN 978-93-88485-12-8 : c. 130.00



O32,1

„ ംഗനായ യാeികd /
നിസ
nിയദAശdലാലിെi മ1 ഖവ1 ര.- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ™• 2019.- 62 ഏ. ; 22 െസമീ.
21 കവിതക .
ISBN 978-81-8267-905-4 : c. 100.00



O32,1

¾ദ1 ല അരവി•ാ¦d
എെi കണ
r ീAപS .- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, ™• 2018.- 64 ഏ. ; 22
െസമീ.
55 കവിതക .
ISBN 978-93-87331-89-1 : c. 80.00



nകാശd, മടിൈS

O32,1

ഉ4് , മ1 ളക് , കA4രം / എd. nഭാകരെi
അവതാരിക.- [\A :

മംഗളാന•d, 1954മ1 ലSരം / എം. െക. സാfവിെi അവതാരിക.[\A : ീd ബ1 ക
„ ് , നവ. 2018.- 71 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87357-60-0 : c. 100.00

േമഴ് സി, ടി. െക.
„ ് / എd. െക. േദശtിെi
പZമനസ
അവതാരിക.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ഡിസ.
2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
28 കവിതക .
ISBN 978-93-87357-66-2 : c. 80.00

ീd ബ1 ക
„ ് , ™• 2019.-

96 ഏ. ; 22 െസമീ.
63 കവിതക .
സജയ് െക. വി. യ1 െട പഠനം
അവസാനtി•.



O32,1

ISBN 978-93-88830-61-4 : c. 115.00



O32,1

ബാലd, ഏലSര
ഉ…വം.- [\A : ലിTി•

ീd, ™ലാ. 2018.-

72 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-01-3 : c. 90.00



O32,1

േമാഹdദാസ് , െതYžം
വിവAtനം.- പാലSാട് : കാAബ• ബ1 ക
„ ്,
മാAZ് 2017.- 50 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
24 കവിതക
ആര ാട് സന•3മാറിെi പഠനം
അവസാനtി•.
c. 75.00



O32,1

സാഹിത ം
894.8121-മലയാള കവിത-

ടAZ

894.8121-മലയാള കവിത- ടAZ

രേമശd, എസ് ., 1952കറ1 t വDാല1 ക
[\A :

/ പി. രാമെi അവതാരിക.-

ീd ബ1 ക
„ ് , ™• 2019.- 80 ഏ. ; 22

െസമീ.
28 കവിതക .
ISBN 978-93-88830-48-5 : c. 100.00



O32,1N52

രാജേഗാപാലd, നാV1ക•, 1958പ1 രം : ചി



വിഷ
» നാരായണd നYതിരി, 1939- നിcപണ

, ™• 2019.- 80 ഏ. :

ചിeം ; 21 െസമീ.
നഴ് സറി - േലാവA ൈnമറി ക
g ാസ1 കളിെല
3Vിക —ž കഥാകാവ

വിനയച¤d, ഡി., 1946-2013
വിനയച¤ിക / nദീപ് പന ാടിെi
അവതാരിക.- തി0വന പ1 രം : ചി ,
ഒക് േടാ. 2018.- 240 ഏ. ; 22 െസമീ.
സജയ് െക. വി., െക. ബി. nസ}3മാA
എ}ിവ0െട പഠനം അവസാനtി•
50 കവിതക .
ISBN 978-93-87842-90-8 : c. 240.00
O32,1N46

േചാണfറ1 Y1 ം െപാടിയരിയ1 ം.തി0വന

31

.

ISBN 978-93-88485-65-4 : c. 100.00



O32,1N58

ലീലാവതി, എം.
കവിതയ1 െട വിഷ
» േലാകം.- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ഏnി. 2018.- 623 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-466-0 : c. 800.00



O32,1N39:g

രാജd ബാബ1 , മണYA, 1948സADീസ് കവിതക

/ സര േSാട് നേടശെi

അവതാരിക.- തി0വന

പ1 രം : ചി

, ജf.

2018.- 72 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
22 കവിതക .
ISBN 978-93-86637-82-6 : c. 70.00



O32,1N48

േശാണിമ, പാല, 1987ജj ാലാമ1 ഖി / േസാമd കടലരിെi അവതാരിക.[\A : ജി-േമാVിേവഷd, മാAZ് 2019.- 64
ഏ. ; 22 െസമീ.
31 കവിതക .
ISBN 978-93-87357-68-6 : c. 80.00



O32,1N87

രാമച¤d, ഏഴാേZരി, 1944-

¥ീpഷ
r ദാസ് , മാËA
കവിത4രtി.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ജf.
2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.
57 കവിതക .
ISBN 978-93-87331-45-7 : c. 130.00

അപാരതയ1 െട സര കാ

ിക .- േകാVയം :
œ ാ
സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ
[വിതരണം], െമയ് 2017.- 117 ഏ. ; 22 െസമീ.
46 കവിതക .
ISBN 978-93-86562-67-8 : c. 120.00





O32,1

O32,1N44

ഷേനാജ് , പി. എ., 1981ദളിതd.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ™•
2019.- 64 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
41 കവിതക .
ISBN 978-93-88830-65-2 : c. 80.00

കറ1 t െപണ് േണ കരിÑഴലീ.തി0വന

പ1 രം : ചി

, െമയ് 2019.- 128 ഏ.

; 22 െസമീ.
36 കവിതക .
ISBN 978-93-88485-63-0 : c. 140.00





O32,1N81

O32,1N44

ലിTി മരിയ
സാ•െവ െറജിനാ.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,
മാAZ് 2018.- 63 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
19 കവിതക .
ISBN 978-93-87331-56-3 : c. 75.00



O32,1

വാസ1 േദവd, കാലടി
ഗാന

ഷിഹാബ് , ബി.
കണS് െതTിയ കാS / ഏഴാേZരി
രാമച¤െi അവതാരിക.- തി0വന പ1 രം :
ചി , ആഗ. 2018.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.
82 കവിതക .
ISBN 978-93-87842-10-6 : c. 95.00



O32,1

ഷീല േജSബ്
നീല—റി˜ി.- േകാഴിേSാട് : ാസ് റV് സ് ,
ഒക് േടാ. 2017.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
47 കവിതക .
ISBN 978-81-8267-353-3 : c. 95.00

, കവിതക .- കാലടി :

ന കAtാവ് , മാAZ് 2018.- 19 ഏ. ; 20
െസമീ.
[വില?]



O32,1



O32,1

സാഹിത ം

32

894.8121-മലയാള കവിത-

ടAZ

894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാര
ടAZ

സത d, മാടാSര, 1962ആദAശചിøം.- തി0വന

പ1 രം : ചി

,

ഒക് േടാ. 2017.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.
48 കവിതക .
ISBN 978-93-86637-52-9 : c. 85.00



മലയാള കവികള1ം കവിതകള1ം / ഭാസ് കരd
നായA േച4ാട് സമാഹരിZത് .തി0വന പ1 രം : ചി , നവ. 2017.- 104 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86637-11-6 : c. 100.00

O32,1N62

സിവിക് ച¤d, 1949വല വശം േചA
മ



O32,1x

894.8121009-മലയാള കവിത. ചരിeവ1 ം
വിമAശനപഠന ള1ം

നട—ക / അജയ് പി.

ാVിെi മ1 ഖവ1 ര; െക. ഇ. എനിെi

അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് : ചി

, നവ. 2017.-

184 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
55 കവിതക .

3˜ിരാമd, പ{yA
കവിeയ
.- തി0വന പ1 രം : ചി ,
ആഗ. 2018.- 208 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86637-49-9 : c. 200.00



ISBN 978-81-8267-358-8 : c. 200.00

O32,1:g



O32,1N49

സ1 3മാരd, ജി., 1945ആകാശദീപം / സാവിeി ല¦് മണെi
അവതാരിക.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ™ലാ.
2019.- 72 ഏ. ; 22 െസമീ.



ISBN 978-93-88830-70-6 : c. 95.00



O32,1N45

894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാര
/ സി. ആA. ദാസ്

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാVയം : സാnസ
œ ാ
: നാഷന• ബ1 S് സ

[വിതരണം], ഫിw.

2018.- 311 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87439-60-3 : c.300.00



O32,1x

éTിെയാ}് ആVSഥക

േഗാപി, ആദിനാട് , 1929മലയാള കവിത പരിണാമ ളിലെട.തി0വന പ1 രം : ചി , ™• 2019.- 152 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88485-66-1 : c. 170.00
O32,1:g

28 കവിതക .

365 ബാലകവിതക

-

മേനാജ് , എം. ഡി.
പാVിെi ൈവശാഖെപൗAണ
r മി. കാ†ക 782.
421542 - ചലZിe ഗാന
.
രാമവAª, െക. ടി., 1931-1993
കാമപജ.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, മാAZ്
2017.- 239 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : 1985
മണിnവാളpതികെള—റിZ1ž പഠനം
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-81-8267-107-2 : c. 220.00



O32,1:g

/ പി.

894.8122-മലയാള നാടകം

േവ†േഗാപാലെi സമാഹരണം,

അേശാക് ശശി
3˜1 ണ
r ിയ1 െട യാeാപ1 സ് തകം.തി0വന പ1 രം : ചി , ™• 2019.- 80 ഏ. :
ചിeം ; 22 െസമീ.
എസ് . ആA. ലാലിെi '3˜1 ണ
r ിയ1 െട
യാeാപ1 സ് തകം' എ}് േനാവലിെi
നാടകാവിഷ് കാരം.
ISBN 978-93-88485-69-2 : c. 100.00

സംേശാധനം, വ ാഖ ാനം.- േകാVയം :
œ ാ
സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ
[വിതരണം].
വാ. 1 : 2-അം പ1 ന. പതി4് .- ™ലാ. 2017 .1035 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : ഏnി. 1979
വാ. 2 : 2-അം പ1 ന. പതി4് .- ™ലാ. 2017 .1147 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,2

1-അം പതി4് : ഏnി. 1979

ദാേമാദരd, െക., 1912-1976
പാVബാSി.- 5-അം പതി4് -[\A : കറi് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ™ലാ. 2019.- 48 ഏ.
; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : െമയ് 1938.
ISBN 978-93-86429-73-5 : c. 50.00

വാഗA±സചി : ഏ. 1107-1148
എസ് . െക. നായA എഴ1തിയ ആദ പതി4ിെi
അവതാരിക ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .
ISBN 978-93-86562-75-3 : c. 1950.00 (
ഓേരാ വാല tിfം).



O32,1x



O32,2N12
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പിž, എd. എd., 1918-

അബ് ദ1 • ഖാദA, അറയ് S•, 1948-

എd. എd. പിžയ1 െട ഏകാ|

/ ഇ. പി.

അടZിV മ1 റിയിെല താമസSാA.- [\A :

രാജേഗാപാലെi അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് :

ജി-േമാVിേവഷd, ™• 2018.- 88 ഏ. ; 22

മാ[Œമി, നവ. 2017.- 303 ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

23 ഏകാ|

.

5 െചറ1 കഥക .

ISBN 978-81-8267-372-4 : c. 300.00



ISBN 978-93-87357-05-1 : c. 105.00

O32,2N18

ബി•1 , എ. എം.

പžിേവV.- തി0വന

തീവലZാT് .- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ™ലാ.

പ1 രം : ചി

ISBN 978-93-88485-37-8 : c. 100.00

.



O32,3N48

ISBN 978-93-87357-14-3 : c. 135.00



O32,2

ിെല മ… ഗmിക .- [\A :

ീd ബ1 ക
Ÿ .
„ ് , സപ

2017.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.

ീd

16 െചറ1 കഥക .

ബ1 ക
„ ് , നവ. 2018.- 112 ഏ. : ചിeം ; 22

ISBN 978-93-87331-00-6 : c. 125.00

െസമീ.
4 നാടക

അബ് ദ1 • ഗഫA, എd.
കരി|•4വ് .- [\A :

സജിത, മഠtി•
അര

, ഏnി.

2019.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.
2 നാടക



O32,3N48



.

O32,3

ജാനകി ¥ീധരെi പഠനം അവസാനtി•.

അùാസ് , െക. എം.

ISBN 978-93-87357-61-7 : c. 135.00



O32,2

സ1 ഭാഷ് ച¤d, 1972-

െതരെ˜ട1 t കഥക .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ്,

സപ
Ÿ . 2017.- 232 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87331-01-3 : c. 275.00

ഒ}രമണിâA.- െകാല
g ം : ൈസmവ, ജf.



O32,3

2017.- 72 ഏ. ; 22 െസമീ.
മണ• േദശം.- [\A :

ISBN 8193043693 : c. 70.00



O32,2N72

ീd ബ1 ക
Ÿ .
„ ് , സപ

2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-45-7 : c. 85.00

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം



O32,3

അംബിക, െജ. െക.
നിഴല1 കളില
g ാtവ .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ്,

അAഷാദ് , ബേtരി

™ലാ. 2019.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.

ടാക
„ ി ൈÜവറ1 ം കാമ1 കിയ1 ം.- േകാഴിേSാട് :

ISBN 978-93-88830-66-9 : c. 170.00

മാ[Œമി, ഏnി. 2018.- 95 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3

ISBN 978-81-8267-522-3 : c. 140.00

അZd, pപാസനം വി. പി., 1960നിയ മിലാനിയ1 െട നിkഢകY



O32,3

/

œ d പžിേtാടിെi അവതാരിക.െസബാസ

അേശാകd, ച0വി•, 1957-

[\A : ജി-േമാVിേവഷd, ഏnി. 2018.- 128

അേശാകd ച0വിലിെi കഥക

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

: 1975 -

2017 / എസ് . എസ് . ¥ീ3മാറിെi

10 െചറ1 കഥക .

അവതാരിക.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ

ISBN 978-93-87331-71-6 : c. 150.00



O32,3N60

[വിതരണം].
വാ. 1 : ഫിw. 2019 . - 480 ഏ. ; 22 െസമീ.
77 െചറ1 കഥക .

അനിതാ ദാസ്
ഉtര.- തി0വന

2 േനാവൈലT1ക .

പ1 രം : ചി

, ജf. 2018.-

വാ. 2 : ഫിw. 2019 . - 515 ഏ. ; 22 െസമീ.

120 ഏ. ; 22 െസമീ.

52 െചറ1 കഥക .

ISBN 978-93-86637-81-9 : c. 110.00

ISBN 978-93-86429-53-7 : c. 1100.00.



O32,3



O32,3N57

സാഹിത ം
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അഷിത, 1956അപAണവിരാമ

ഉണ
r ി, അªയYലം
.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

സ¦് മജീവി സ4Aജീവി.- േകാഴിേSാട് :

ഏnി. 2019.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

പAണ, ആഗ. 2018.- 108 ഏ. ; 22 െസമീ.

15 െചറ1 കഥക .

സയdസ് േനാവ•.

ആദ പതി4് : സപ
Ÿ . 1993.

ISBN 978-81-300-2046-4 : c. 115.00

ISBN 978-81-8267-825-5 : c. 75.00



O32,3



O32,3N56

ഉണ
r ിpഷ
r d, പ1 òA, 1933-

ഒ0 സ് eീയ1 ം പറയാtത് .- േകാഴിേSാട് :

കഥ : പ1 òA.- േകാVയം : സാnസ :

മാ[Œമി, ഏnി. 2019.- 70 ഏ. ; 22 െസമീ.

œ ാ
നാഷന• ബ1 S് സ

17 െചറ1 കഥക .

[വിതരണം], ™•

2013.- 147 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-827-9 : c. 100.00



O32,3N56

19 െചറ1 കഥക .
ISBN 9780000310569 : c. 140.00

നിലാവിെi നാVി•.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,



O32,3N33

ഏnി. 2019.- 48 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഉണ
r ിpഷ
r d, പ1 òA, 1933-2014

10 െചറ1 കഥക .

- നിcപണ

ISBN 978-81-8267-826-2 : c. 50.00



O32,3N56

ബാലpഷ
r d, ടി.
ഉണ
r ിpഷ
r d പ1 òA.- ന ഡ•ഹി : സാഹിത

അസീസ് , ൈമS

അSാദമി, 2017.- 92 ഏ. ; 22 െസമീ.

ആനിയ1 െട െകാVിന് േജാസഫിെi

(ഭാരതീയ സാഹിത ശി•പിക .)

െപ0|ളിയാVം.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,

ISBN 978-93-86771-94-0 : c. 50.00

ഏnി. 2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3N33:g

2 െനാവൈലT1ക .

ISBN 978-93-87331-82-2 : c. 75.00



O32,3

ഉഷാ3മാരി
ഊ0വിലS് .- േകാഴിേSാട് :

ാസ് റV് സ് ,

ഏnി. 2019.- 286 ഏ. ; 22 െസമീ.

ആന•് നീലകണ
º d, 1973-

ISBN 978-81-8267-785-2 : c. 300.00

െപ•രാമായണം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,



ജf. 2019.- 101 ഏ. ; 22 െസമീ.

O32,3

3 െചറ1 കഥക .

എ•സി േജാ•, 1952-

ISBN 978-81-8267-730-2 : c. 110.00



O32,3N73

ആനി, വžിSാ4d
നീAദിെi പ1 സ് തക

സj Aണമഴ / േറാണി േദവസ യ1 െട ചിe

.-

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™• 2018.- 132 ഏ.
; 21 െസമീ.

.- [\A : കറi് :

ബാലസാഹിത ം.

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഏnി. 2019.- 124

ISBN 978-81-8267-540-7 : c. 175.00

ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3N52

ISBN 978-93-86429-65-0 : c. 130.00



O32,3

ഏലിയാസ് , വി. പി.
മ ാവ?.- േകാഴിേSാട് : പAണ, സപ
Ÿ . 2017.-

ഇ•1 േഗാപd, ജി. ആA., 1974-

92 ഏ. ; 22 െസമീ.

Œമിശ
g ം:
á ശാനം.- 2-അം പതി4് -െകാല

10 െചറ1 കഥക .

ൈസmവ, െമയ് 2019.- 102 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1942-0 : c. 100.00

c. 120.00



O32,3



O32,3N74

കണാരd, എd. സി.

ഇസ് മt് Éൈസd, 1975േകാേലാടം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™ലാ.

ആനബലി.- തി0വന

2019.- 167 ഏ. ; 22 െസമീ.

2019.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-918-4 : c. 200.00

ISBN 978-93-88485-22-7 : c. 140.00



O32,3N75

പ1 രം : ചി

, ഫിw.



O32,3
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േകശവേദവ് , പി., 1904-1983

കബീA, എം. െക.
ഈ െമൗ വാ.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,

നടി.- 11-അം പതി4് -േകാVയം : സാnസ,

െമയ് 2019.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.

മാAZ് 2015.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-88830-27-0 : c. 95.00

ISBN 978-93-85301-52-0 : c. 120.00





O32,3N04

O32,3

ഗായeി

കാAtിക
നിAവചന

പേരത0െട െത0ât് .- [\A :

ളില
g ാt nണയം.- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ്,

ഡിസ. 2018.- 400 ഏ. ; 22 െസമീ.

ജി-േമാVിേവഷd, ആഗ. 2017.- 128 ഏ. ; 22

ISBN 978-93-87357-71-6 : c. 465.00

െസമീ.



ISBN 978-93-86440-87-7 : c. 140.00

O32,3



O32,3

പ1 ഴമേധ നിÎലമാ3} േതാണി.- [\A :

3˜1 3Vd, മാടY് , 1941úഷ് ട് .- [\A :

ഗിരീഷ് ആന•് , 1973കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഡിസ. 2018.-

ീd ബ1 ക
„ ് , ഏnി. 2019.-

55 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

144 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-86429-49-0 : c. 55.00

ആദ പതി4് : 1973.



O32,3N73

ISBN 978-93-88830-39-3 : c. 170.00



O32,3N41

േഗാവി•d, എം., 1919-1989
സA4ം.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ

3മാരd, യ1 . െക., 1950-

[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2018.- 68 ഏ. ; 22

ത¦d3}് സj cപം.- 14-അം പതി4് œ ാ
േകാVയം : സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ

െസമീ.
െക. പി. അ4d, ആA. നേര¤ nസാദ് , ടി.

[വിതരണം], മാAZ് 2018.- 495 ഏ. ; 22

ആA എ}ിവ0െട പഠനം അfബmtി•.

െസമീ.

ISBN 978-93-86429-44-5 : c. 70.00

1-അം പതി4് : നവ. 2012.



O32,3N19

ISBN 978-93-87866-43-0 : c. 470.00



O32,3N50

3മാA, വി. വി.

െഗൗതമd
മാരാരി—ളം േമാഡ•സ് .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ്,

ആഗ. 2017.- 184 ഏ. ; 22 െസമീ.

രഹസ ജാലക

.- തി0വന

പ1 രം : ചി

,

14 െചറ1 കഥക .

ആഗ. 2017.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-86440-85-3 : c. 190.00

15 െചറ1 കഥക .



O32,3

ISBN 978-93-86637-23-9 : c. 85.00



O32,3

ച¤d, എ. വി., 19483Vിശ|രfം അªയ1 ം.- [\A : ലിTി•
ഏnി. 2019.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

pഷ
r 3മാA, െക. െജ.
മfവിെi േലാകം.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,

3Vിക —ž 12 കഥക .

ജf. 2019.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-88830-03-4 : c. 80.00



ISBN 978-93-87357-69-3 : c. 135.00

O32,3N48



O32,3

ച¤േശഖരd നായA, ൈവSം, 1920-2005
പAണ
r 3ംഭം.- തി0വന

pഷ
r d3Vി, മ1 ‹A, 1935-2005

പ1 രം : ചി

, ഏnി.

2018.- 408 ഏ. ; 22 െസമീ.

- നിcപണ

ISBN 978-93-87842-13-7 : c. 390.00

ജയശീലd, പി. ആA.



O32,3N20

മ1 ‹A pഷ
r d3Vി അûശ സാ}ി¢ ം / ടി. െക.
ശ|രനാരായണെi അവതാരിക.തി0വന

ീd,

പ1 രം : ചി

ച¤േശഖരd നായA, ൈവSം, 1928-2005

, ™• 2019.- 136 ഏ.

പ~വdകാട് .- തി0വന

; 22 െസമീ.

പ1 രം : ചി

,

ഏnി. 2018.- 328 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-83903-12-2 : c. 150.00

ISBN 978-93-86637-89-5 : c. 320.00



O32,3N35:g



O32,3N28

സാഹിത ം

36

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം- ടAZ
താഹ, മാടായി
എഴ1Êകാരfം കന കമാ0ം.- [\A : ീd
ബ1 ക
„ ് , ഏnി. 2018.- 79 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87331-73-0 : c. 95.00

െചറ1 കാട് , 1914-1976
െചറ1 കാടിെi െചറ1 കഥക

/ എം. ടി.

വാസ1 േദവd നായ0െട അവതാരിക.- [\A :
കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫിw. 2019.232 ഏ. ; 22 െസമീ.



ആദ പതി4് : 1954.

O32,3

ISBN 978-81-226-1157-1 : c. 230.00



O32,3N14

ജയച¤d നായA, എസ് ., 1939പ1 ഴകള1ം കടല1 ം.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഏnി. 2019.- 180 ഏ. ; 22



O32,3N15

െസമീ.
ISBN 978-93-86429-67-4 : c. 180.00



O32,3N39

ജയേദവ് , വി., 1962ച1 ംബനസമയം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,



ISBN 978-81-8267-839-2 : c. 275.00



O32,3N62

േചാരേ4ര് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഏnി.

O32,3

ISBN 978-81-8267-507-0 : c. 130.00



O32,3N62

ജയിംസ് േസവ A
സ് പാന ാഡ് : 3˜ാലി ചരിeം.- [\A :
കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], എnി. 2019.-

േദവദാസ് , വി. എം.
വഴി ക‹1 പിടി—}വA.- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, മാAZ് 2018.- 135 ഏ. ; 22 െസമീ.
8 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-81-8267-467-7 : c. 150.00



O32,3

328 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-60-5 : c. 330.00



O32,3

േമാറിസ് , 1964-

നീതി േതടി ഒ0 െപ•nവാസി.- [\A :
ീd ബ1 ക
Ÿ . 2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.
„ ് , സപ

േദവª, അടA, 1960സായ ന4¦ിക .- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, സപ
Ÿ . 2018.- 72 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87357-37-2 : c. 90.00



O32,3N60

ISBN 978-93-87357-40-2 : c. 150.00



O32,3N64

േജാസി േജാസഫ് , 1969പ1 രം : ചി

ദാേമാദരd, മ1 ‹ ാടി
െവžd ൈദവം.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ഏnി.
2018.- 192 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87331-77-8 : c. 225.00



2018.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.

ÜീമA.- തി0വന

മ˜1 žി.- [\A : ലിTി• ീd, ™•
2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.
ബാലേനാവ•.
ISBN 978-93-87331-81-5 : c. 135.00
O32,3N15

െമയ് 2019.- 255 ഏ. ; 22 െസമീ.

ജസി

തീെSാടിയd, 1915-2001
താള4ിഴ.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , െമയ് 2019.96 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : 1969.
ISBN 978-93-88830-33-1 : c. 115.00

, സപ
Ÿ . 2017.-

64 ഏ. ; 22 െസമീ.

േദവയാനി, വി. ആA.
പ1 രാണകഥക 3Vിക S് .- [\A : ലിTി•
ീd, ™• 2018.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
21 കഥക .
ISBN 978-93-87331-94-5 : c. 100.00



ISBN 978-93-86637-39-0 : c. 60.00

O32,3



O32,3N69

െടനി വAഗീസ് , 1972താഴ് വാരം.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ജf.
2017.- 111 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86120-99-1 : c. 115.00



O32,3N72

നേടശd, സര േSാട് , 1946മാ|നിയ1 ം മാതളംക}ിയ1 ം.- തി0വന പ1 രം :
ചി , ഏnി. 2019.- 152 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
ബാലേനാവ•.
ISBN 978-93-87842-49-6 : c. 150.00



O32,3N46

സാഹിത ം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം- ടAZ
nകാശd, ച1 ന

ന•3മാA, എം.
നീേറ|• െചേ4ട1 ക
ചിe

37

ാട് , 1952-

„ ് .- [\A :
ൈഹദരാബാദ് എക
„ ് nസ
ജി-േമാVിേവഷd, ഫിw. 2019.- 88 ഏ. ; 22

/ ഇ. പി. ഉണ
r ിയ1 െട

.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഏnി.

2019.- 95 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-8267-815-6 : c. 110.00

ISBN 978-93-87357-95-2 : c. 120.00





O32,3N52

O32,3

nകാശ് , മാരാഹി

നളിനാ¦d, അയ് മനം

നരകകാല കല‹A.- തി0വന

തണ
r ീAമ1 Sം മാധവി.- േകാVയം :

പ1 രം : ചി

œ ാ
ന കAtാവ് : നാഷന• ബ1 S് സ

15 കവിതക .

[വിതരണം], ഡിസ. 2017.- 40 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87842-46-5 : c. 75.00

ISBN 9780000311580 : c. 40.00





O32,3

O32,3

nതാപd

നിഷാദ് , വി. എZ് .

േവളാവA വഴി െവ˜ാറമട് / സി.

„ ിസ് െഷAലക് േഹാംസ് / േറാണി
മിസ
േദവസ യ1 െട ചിe

അéപിെi അവതാരിക.- തി0വന

.- േകാഴിേSാട് :

ചി

മാ[Œമി, െമയ് 2018.- 96 ഏ. : ചിeം ; 22

പ1 രം :

, മാAZ് 2019.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

10 െചറ1 കഥക .

െസമീ.

ISBN 978-93-88485-28-9 : c. 80.00

പി. എം. ഗിരീഷിെi പഠനം



ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .

O32,3

15 െചറ1 കഥക .

nദീപ് ഭാസ് കA

ISBN 978-81-8267-542-1 : c. 150.00



O32,3

കാമാഖ .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, സപ
Ÿ . 2017.384 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-342-7 : c. 350.00

പദáരാജd, പി., 1945പ¹രാജെi വീെ‹ട1 t കഥക



O32,3

/ ഉണ
r ി

ആA. െi അവതാരിക.- [\A : എZ് & സി.,

nദീപ് , െക.

™ലാ. 2018.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഉžി േഡാV് േകാം.- തി0വന

10 െചറ1 കഥക .

പ1 രം : ചി

ISBN 978-93-87842-29-8 : c. 60.00





O32,3N45

പനയാ•, പി. വി. െക., 1949പ1 രം : ചി

O32,3

nദീപ് , േപരശ
” yA

, ™•

അSിSാവ് .- തി0വന

2018.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.

പ1 രം : ചി

, െമയ്

2019.- 104 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87842-38-0 : c. 100.00

ബാലേനാവ•.



O32,3N49

ISBN 978-93-88485-52-4 : c. 120.00



O32,3

പ1 ഷ
÷ നാഥ് , േകാVയം, 1937ഡയ• 00003.- േകാഴിേSാട് :

ാസ് റV് സ് ,

nഭാകരd, എd., 1952-

െമയ് 2019.- 248 ഏ. ; 22 െസമീ.

മായാമfഷ d.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

ആദ പതി4് : 1979.

ഏnി. 2019.- 182 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-840-8 : c. 275.00

ISBN 978-81-8267-791-3 : c. 200.00





O32,3N37

േപാ

,

ഏnി. 2018.- 56 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87911-32-1 : c. 100.00

അട1 Sള.- തി0വന

,

സപ
Ÿ . 2018.- 72 ഏ. ; 22 െസമീ.

O32,3N52

nേമാദ് രാമd

œ d
െസബാസ

മരണമാസ് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഒക് േടാ.

കാT് േപാെല ചിലത് .- [\A : കറi് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2018.- 151

2017.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

11 െചറ1 കഥക .

ISBN 978-93-86429-40-7 : c. 150.00

ISBN 978-81-8267-348-9 : c. 100.00



O32,3



O32,3

സാഹിത ം

38

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം- ടAZ
ബാലpഷ
r d, െചASള

nിdസ് ബി. നായA
ച1 വ} പതാക ച1 രമിറ

വാ—രിയാVം / രാേജഷ് േകാമtിെi മ1 ഖവ1 ര.-

1 േYാ .- [\A :

[\A : ജി-േമാVിേവഷd, ™ലാ. 2019.- 168

ീd ബ1 ക
Ÿ . 2018.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.
„ ് , സപ

ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87357-43-3 : c. 170.00



O32,3

അവസാനtി•.
ISBN 978-93-88830-62-1 : c. 200.00

േnംസ1 ജ
സ1 ഭ¯.- [\A :



ീd ബ1 ക
„ ് , െമയ് 2019.- 200

O32,3

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ബിf വിശj നാഥd, 1980-

ISBN 978-93-88830-28-7 : c. 235.00

ൈദത രാജÔദയം.- [\A : കറi് :



O32,3

േകാസ് േമാ [വിതരണം], മാAZ് 2019.- 155 ഏ.
; 22 െസമീ.

ൈഫസ•, െകാZി, 1971-

ISBN 978-93-86429-56-8 : c. 160.00

സ് േനഹജയി• / ശബീബ മല41റtിെi
ചിe

പദáനാഭd ബ
g ാËരിെi പഠനം



O32,3N80

.- 2-അം പതി4് .-േകാഴിേSാട് :
ബി• ബാല

ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , സപ
Ÿ . 2015.53 ഏ. ; 22 െസമീ.

അA¢നാരീശj ര നാരി.- [\A : കറi് :

3Vിക —ž േനാവ•.

േകാസ് േമാ [വിതരണം], മാAZ് 2018.- 304 ഏ.

ISBN 978-81-8271-738-1 : c.50.00

; 22 െസമീ.



O32,3N71

7 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-86429-30-8 : c. 300.00

ബഷീA, േമേZരി
നദിയ1 െട അടയാള



O32,3

.- [\A : കറi് :

ü•

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഏnി. 2019.- 148

പ1 തിയ പേeാസ് .- തി0വന

ഏ. ; 22 െസമീ.

പ1 രം : ചി

,

െമയ് 2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-86429-68-1 : c. 150.00

6 െചറ1 കഥക .



O32,3

ISBN 978-93-87842-33-5 : c. 70.00



O32,3

ബഷീA, സി•സില
മഴചാറ1 മിടവഴിയി•.- [\A : മംഗേളാദയം,

െബന ാമിd, 1971-

സപ
Ÿ . 2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

െപ•മാറാVം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, െമയ്

ISBN 978-93-87357-44-0 : c. 140.00

2018.- 86 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3

ബാബ1 ഭരദj ാജ് , 1948-

1-അം പതി4് : 2006
8 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-81-8267-536-0 : c. 115.00

നറ1 SലSാട് ഓേVാണമസ് റി4ബ
g ിക് .-



O32,3N71

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, െമയ് 2017.- 327 ഏ.

യ1 tേനസിയ.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

; 22 െസമീ.

െമയ് 2018.- 119 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-149-2 : c. 300.00



O32,3N48

14 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-81-8267-541-4 : c. 135.00



ബാലpഷ
r d, 1938യ1 ¢സ് മാരകം.- തി0വന

O32,3N71

പ1 രം : ചി

,

മf മ1 രളി, 1998-

ഒക് േടാ. 2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

സാരംഗി.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ™•

10 െചറ1 കഥക .

2019.- 272 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87842-79-3 : c. 65.00

ISBN 978-93-88830-23-2 : c. 320.00



O32,3N38



O32,3N98

സാഹിത ം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

39

മ1 3•d, എം., 1942-

- നിcപണ

മേനാജ് ബാബ1 , 1970ദ വയേലTA.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,
™• 2019.- 176 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88830-51-5 : c. 210.00

സേ



O32,3N70

അഷ് ടമ1 ടിSായല1 ം മ{ഴിÊYികള1ം.െകാല
g ം : ൈസmവ, മാAZ് 2018.- 72 ഏ.,
[8 പടം] ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 56.

മേനാജ് , മണിയA, 1969പാഴ് മരം.- [\A : ലിTി• ീd, ജf. 2018.63 ഏ. ; 22 െസമീ.
ബാലേനാവ•.
ISBN 978-93-87331-41-9 : c. 80.00

c. 100.00



O32,3N42:g

മ1 നീA, സി. എം., 1990-



O32,3N69

മല
g ിക, െക. ആA.
മായാമാളവെഗൗള.- തി0വന പ1 രം : ചി
ജf. 2019.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
5 േനാവൈലT1ക .
ISBN 978-93-88485-04-6 : c. 90.00

ാഷ് , ആ¥ാമം

ഇAഫാെi േലാകം.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,
സപ
Ÿ . 2017.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86440-86-0 : c. 135.00

,



O32,3N90

ഉªാെi േകാഴിക .- [\A :



O32,3

മേഹഷ് , െവVിയാA
എേiതായ കഥക .- [\A : കറi് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2018.- 112
ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
13 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-86429-41-4 : c. 1115.00

ജി-േമാVിേവഷd, മാAZ് 2018.- 112 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87331-35-8 : c. 135.00



O32,3N90

മ1 രളി, ബി., 1971രംഗനായകിയ1 െട െകാVാരം / മിനി നായരിെi



O32,3

മാധവി—Vി, 1932-2009
- നിcപണ

അവതാരിക.- െകാല
g ം : ൈസmവ, െമയ്
2019.

10 െചറ1 കഥക .
c. 90.00

രാജീവ് 3മാA, എം., 1958മാധവി—Vി സ് േനഹtിെi െകാടിയടയാളം
: മാധവി—Vിയ1 െട കഥക ഒ0 പഠനം.തി0വന പ1 രം : ചി , ഏnി. 2019.- 224
ഏ. ; 22 െസമീ.
അfബmം : ഏ. 191-215
ന സചി : ഏ. 216-224.
ISBN 978-93-88485-43-2 : c. 250.00



O32,3N71

മ1 ഹªദ് ബഷീA, ൈവSം, 1910-1994

- നിcപണ
നാരായണd, ക•പT
എെi ബഷീA / െക. സതീഷിെi ചിe

.-

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™ലാ. 2018.- 112 ഏ.



O32,3N32:g

: ചിeം ; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : 2013.
ISBN 978-81-8267-575-9 : c. 150.00

മീര, എം.
സിdബാദിെi ക4•യാeക .- [\A :
ലിTി• ീd, ഫിw. 2019.- 79 ഏ. ; 22
െസമീ.
ബാലസാഹിത ം.
ISBN 978-93-88830-01-0 : c. 95.00



O32,3N10:g

യമ
പിപീലിക.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഏnി.
2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3

ISBN 978-81-8267-509-4 : c. 70.00



O32,3

മ1 3•d, എം., 1942മലയാളtിെi സ1 വAണ
r കഥക / ആA.
¥ീലതാ വAമ സമാഹരിZത് .- [\A : ീd
ബ1 ക
„ ് , ഒക് േടാ. 2018.- 200 ഏ. ; 22 െസമീ.
24 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-87357-50-1 : c. 235.00

രഘ1 നാഥd, െക.
സിേസറിയd.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, െമയ്
2019.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-850-7 : c. 175.00



O32,3N42



O32,3

സാഹിത ം

40

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം- ടAZ

രഘ1 നാഥ് , പേലരി, 1954-

രാധ, കരിY1 ഴ

ആന•േവദം.- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , ™ലാ.

അýിപ1 ഷ
÷

2019.- 496 ഏ. ; 22 െസമീ.

.- [\A : മംഗേളാദയം,

™ലാ. 2018.- 216 ഏ. ; 22 െസമീ.

ആദ പതി4് : 2008.

ISBN 978-93-87357-11-2 : c. 255.00

ISBN 978-93-88830-77-5 : c. 575.00



O32,3



O32,3N54

മtായിെയ റഫറി പ1 റtാSി.- േകാഴിേSാട് :

രാധാpഷ
r d, േമതി•, 1944-

മാ[Œമി, ഏnി. 2018.- 143 ഏ. ; 22 െസമീ.

ആ•ബേ½ാസിെi കരZി•.- േകാഴിേSാട് :

7 െചറ1 കഥക .

മാ[Œമി, ™• 2019.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-511-7 : c. 155.00

5 െചറ1 കഥക .



O32,3N54

അfബmം : ഏ. 155-160.
ISBN 978-81-8267-911-5 : c. 180.00

രതീഷ് നായA, 1981-



െവžിെSാVാരവ1 ം സj Aണ
r Sിരീടവ1 ം.- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, നവ. 2018.- 96 ഏ. ; 22

O32,3N44

രാധാpഷ
r d, സി., 1939-

െസമീ.

സ1 pതം.- തി0വന

10 െചറ1 കഥക .

പ1 രം : ചി

, മാAZ്

2019.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-87357-73-0 : c. 115.00



O32,3N81

ആദ പതി4് : േകാVയം : ഡി. സി. ബ1 ക
„ ് , നവ.
2010.

രÚª, എം. ഡി.

ISBN 978-93-87842-45-8 : c. 110.00

ആ¹ഹത ാമ1 നY് .- െകാല
g ം : ൈസmവ,



O32,3N39

ഏnി. 2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.
c. 120.00



O32,3

രാമച¤d, കാര|ര, 1949എവിെടെയെi േവ0ക .- [\A :

Ð•യ് S് സ1 ഖം തെ}.- െകാല
g ം : ൈസmവ,

ജി-േമാVിേവഷd, ™• 2019.- 104 ഏ. ; 22

ഏnി. 2018.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

c. 90.00

ISBN 978-93-88830-58-4 : c. 125.00





O32,3

രേമശd, പറവA
േമാ

രാമച¤d, പാേറSാV് , 1942-

ി—}ിെല നീAZാല1 ക .-

തി0വന

പ1 രം : ചി

O32,3N49

സാമം.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ഒക് േടാ.

, ആഗ. 2017.- 320

2017.- 152 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-97331-10-5 : c. 175.00

ISBN 93-86637-25-3 : c. 310.00



O32,3N42



O32,3

രാമവAª, വയലാA, 1928-1975

രവി3മാA, കലവA
ദ1 •ഖറ1 ം മാലാഖമാ0ം / സ1 േരഷ് 3മാറിെi

വയലാറിെi െചറ1 കഥക .- 2-അം പതി4് -

ചിe

െകാല
g ം : ൈസmവ, ഒക് േടാ. 2018.- 118 ഏ.

.- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , ™ലാ. 2018.-

78 ഏ. ; 22 െസമീ.

; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87357-04-4 : c. 95.00



O32,3

12 െചറ1 കഥക .
c. 140.00



രവിവAമ തY1 രാd, 1966കഥക

O32,3N28

: രവിവAª തY1 രാd / െക. എസ് .

രവി3മാറിെi അവതാരിക.- തി0വന
ചി

റഹീം, സി., 1968-

പ1 രം :

30മ1 ളകിെi വീട് .- [\A :

, ഒക് േടാ. 2018.- 216 ഏ. ; 22 െസമീ.

ീd ബ1 ക
„ ്,

25 െചറ1 കഥക .

മാAZ് 2018.- 216 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87842-83-0 : c. 220.00

ISBN 978-93-87331-33-4 : c. 235.00



O32,3N66



O32,3N68

സാഹിത ം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം- ടAZ
വാസ1 , െക. െക.

റാേഫ•, ൈതSാVി•

ന േറാണിെi ചിരി.- തി0വന

പയTിലകളി• ÐÎികെമാഴിയ1 േ}രം / എസ് .
െക. വസ

41

െi അവതാരിക.- [\A :

പ1 രം : ചി

ീd

23 വിEാന കഥക .

ബ1 ക
„ ് , ഡിസ. 2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-88485-36-8 : c. 170.00

8 െചറ1 കഥക .



O32,3

ISBN 978-93-87357-81-5 : c. 145.00



O32,3

ബ1 ¢ിമാd കഥക .- [\A : ലിTി•

ീd,

ജf. 2019.- 128 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

െറജി ഡി. നായA

3Vിക —ž ൈവEാനിക കഥക .

ഒ0 nവാസിയ1 െട ഡയറി—റി41ക .- [\A :

ISBN 978-93-87357-90-7 : c. 150.00

ീd ബ1 ക
Ÿ . 2017.- 168 ഏ. ; 22 െസമീ.
„ ് , സപ



O32,3

ISBN 978-93-86440-93-8 : c. 205.00



O32,3

വാസ1 േദവd നായA, എം. ടി., 1933എംടിയ1 െട െതരെ˜ട1 t കഥക .- പ1 ന.
പതി4് -[\A : കറi് : േകാസ് േമാ

ലതാ നായA
ഏകAഷി.- [\A :

,

ഏnി. 2018.- 152 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

[വിതരണം], ജf. 2017.- 803 ഏ. ; 22 െസമീ.

ീd ബ1 ക
„ ് , ™• 2018.-

64 െചറ1 കഥക .

176 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0921-9 േബാAഡ് :

ISBN 978-93-87331-87-7 : c. 210.00



O32,3

c. 950.00



O32,3N33

ലളിതാംബിക, േചരിSാVി•

മലയാളtിെi സ1 വAണ
r കഥക .- [\A :

സര ാം¡വ1 ം താമരയിതള1ം.- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , മാAZ് 2018.- 248 ഏ. ; 22 െസമീ.
12 െചറ1 കഥക .

ജി-േമാVിേവഷd, ഒക് േടാ. 2018.- 160 ഏ. ;
22 െസമീ.

ISBN 978-93-87331-62-4 : c. 265.00

ISBN 978-93-87357-35-8 : c. 190.00



O32,3N33



O32,3

ലാേജാ േജാസ്

വി. െക. എd., 1932-2004
പ{െi രാജാവ് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

േകാഫി െഹൗസ് .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , ഏnി.

™• 2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

2018.- 232 ഏ. ; 22 െസമീ.

1-അം പതി4് : സപ
Ÿ . 1972.

ISBN 978-93-87331-74-7 : c. 270.00

ISBN 978-81-8267-460-8 : c. 160.00





O32,3N32

O32,3

ൈഹേÜ~ിയ.- േകാഴിേSാട് :

വിജയല¦് മി, പി. ആA.

ാസ് റV് സ് ,

ആനെSാYന് ജലേദാഷം.- [\A : ലിTി•

ഏnി. 2019.- 263 ഏ. ; 22 െസമീ.

ീd, ഏnി. 2018.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-819-4 : c. 300.00



O32,3

ബാലസാഹിത ം.
ISBN 978-93-87331-72-3 : c. 75.00



ലാ•, എസ് . ആA., 1974-

O32,3

എറണാ3ളം െസൗt് .- തി0വന
ചി

പ1 രം :

വിജയd, ഒ. വി., 1931-2005

- നിcപണ

, െമയ് 2018.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.

7 െചറ1 കഥക .

മേനാജ് , ഡി.

ISBN 978-93-87842-37-3 : c. 100.00

കAªപരYരയിെല കണ
r ിക



O32,3N74

അടിസ ാനമാSിയ1 ž േഫാേVാ

വ…ലd, വാ ശ് േശരി, 1963വിഷമÐtം.- [\A :

: ഒ വി

വിജയെi ഖസാSിെi ഇതിഹാസം േനാവ•
ാഫിക്

പഠനം / ആഷാ േമേനാെi അവതാരിക.-

ീd ബ1 ക
„ ് , ആഗ.

തി0വന

പ1 രം : ചി

, നവ. 2017.- 152 ഏ.

2017.- 152 ഏ. ; 22 െസമീ.

: വAണചിeം ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-86440-79-2 : c. 150.00

ISBN 978-93-86637-54-3 : c. 600.00



O32,3N63



O32,3N31:g

സാഹിത ം

42

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം-

ടAZ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം- ടAZ
ശശി, േചരാവžി

വിനീഷ് , കളtറ, 1974പ1 സ് തക41ഴ1.- തി0വന

പ1 രം : ചി

മ1 േY നട} േവലായ1 ധd.- തി0വന

, ജf.

പ1 രം :

2018.- 56 ഏ. ; 22 െസമീ.

ചി

, ഡിസ. 2018.- 168 ഏ. : ചിeം ; 22

13 ബാലകഥക .

െസമീ.

ISBN 978-93-86637-83-3 : c. 60.00

ISBN 978-93-88485-02-9 : c. 190.00





O32,3

O32,3N74

ശാ

വിdെസi് ഡി-സ്
കലവ1 ം കാലവ1 ം.- തി0വന

പ1 രം : ചി

3മാരി, 1945കാട് പtേ4ാ .- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,

,

ആഗ. 2017.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.

™• 2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-86440-83-9 : c.75.00

ISBN 978-93-87842-54-0 : c. 120.00





O32,3N45

O32,3

ശിവ3മാA, ഏT1മാéA, 1955-

വിമീഷ് , മണിയA, 1987സാധാരണം.- തി0വന

പ1 രം : ചി

യ¦ിSഥകള1ം േnതകഥകള1ം.- േകാഴിേSാട് :
ാസ് റV് സ് , ഡിസ. 2017.- 189 ഏ. ; 22

, ഏnി.

2019.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-93-87842-53-3 : c. 160.00



O32,3N87

ISBN 978-81-8267-389-2 : c. 200.00



O32,3N55

േവ† ബാലpഷ
r d

ശിവദാസd, എ. െക., 1975-

കാണാതായവ0െട മനഃശാസ് eം.-

ശവât് .- േകാഴിേSാട് : പAണ, ആഗ.

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ജf. 2018.- 62 ഏ. ;

2018.- 68 ഏ. ; 22 െസമീ.

22 െസമീ.

10 െചറ1 കഥക .

6 െചറ1 കഥക .

ISBN 978-81-300-2066-2 : c. 75.00

ISBN 978-81-8267-409-7 : c. 65.00



O32,3N75



O32,3

ശിഹാബ1 Âീd, െപായ് Êംകടവ് , 1963-

ൈവശാഖd, 1940nിയെ4V കഥക

/ എസ് . െക. വസ

ഒ0 പാVിെi ദരം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

െi

ഏnി. 2018.- 119 ഏ. ; 22 െസമീ.

അവതാരിക.- േകാVയം : സാnസ :
œ ാ
നാഷന• ബ1 S് സ

9 െചറ1 കഥക .

[വിതരണം], ഫിw.

ISBN 978-81-8267-521-6 : c. 160.00

2018.- 320 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3N63

35 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-87439-78-8 : c. 300.00

നിലാവിനറിയാം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,



O32,3N40

ISBN 978-81-8267-459-2 : c. 130.00

ശ|രനാരായണd, ടി. െക., 1963ഒരഴി˜ാVSാരെi ആ¹ഗത
തി0വന

പ1 രം : ചി

ഏnി. 2018.- 126 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3N63

.-

, മാAZ് 2019.- 88 ഏ.

ര‹് എേള4മാA.- [\A :

ീd ബ1 ക
Ÿ .
„ ് , സപ

; 22 െസമീ.

2017.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

14 െചറ1 കഥക .

9 െചറ1 കഥക .

ISBN 978-93-88485-29-6 : c. 110.00

ISBN 978-93-87331-05-1 : c. 135.00





O32,3N63

ശ|രനാരായണd, പി., 1937-

O32,3N63

¥ീ3മാA, െക., 1967-

ഞാT1േവല : പി. ശ|രനാരായണെi
െതരെ˜ട1 t കഥക .- [\A : കറi് :

കാVിെല ഏVd.- 2-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് :

േകാസ് േമാ [വിതരണം], െമയ് 2019.- 364 ഏ.

3Vമt് 3}ിയര് 3˜ിpഷ
r —റ1 4് രചിZ

; 22 െസമീ.

'ബാലേഗാപാലd' എ} സംഗീത

51 െചറ1 കഥക .

നാടകtിെi പ1 നരാവിഷ് കാരം.

ISBN 978-93-86429-70-4 : c. 365.00

ISBN 81-7180-979-0 : c. 75.00

പAണ, ™ലാ. 2018.- 68 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3N37



O32,3N67
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ഷാഹിന, ഇ. െക.

¥ീ3മാA, ജി., 1975-

നീലtീവ‹ി / ജിസാ േജാസിെi

െഷAലക് േഹാംസ് നYതിരി.- [\A : കറi്

അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, െമയ്

: േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫിw. 2019.- 335

2018.- 79 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഏ. ; 22 െസമീ.

3 െചറ1 കഥക

ISBN 978-93-86429-51-3 : c. 280.00



O32,3N75

അഭിമ1 ഖം അവസാനtി•.
ISBN 978-81-8267-523-0 : c. 135.00



O32,3

¥ീേദവി, വടേSടt്
ൈകകളി• നീല ഞരY1 കള1žവA.- [\A :

ഫാiം ബാt് / ഉമA തറേമലിെi

ീd ബ1 ക
Ÿ . 2018.- 208 ഏ. ; 22 െസമീ.
„ ് , സപ

അവതാരിക.- [\A :

ISBN 978-93-87357-39-6 : c. 245.00

ീd ബ1 ക
„ ് , ആഗ. 2017.-

88 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3

12 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-86440-82-2 : c. 95.00

¥ീധരd, പžിSര, 1941-



O32,3

ഇടയെi ആകാശം.- [\A :

സേ

ജി-േമാVിേവഷd, സപ
Ÿ . 2018.- 64 ഏ. ; 22
െസമീ.

മാ[Œമി, ഡിസ. 2017.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87373-32-7 : c. 80.00



O32,3N41

8 െചറ1 കഥക
1-അം പതി4് : േകാVയം : ഡി. സി. ബ1 ക
„ ്,
നവ. 2010.

¥ീനാഥ് ¥ീനിവാസd, 1982റാ

ാഷ് , ഏZിSാനം, 1971-

നരനായ1 ം പറവയായ1 ം.- േകാഴിേSാട് :

•.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ജf. 2019.-

ISBN 978-81-8267-384-7 : c. 90.00



O32,3N71

96 ഏ. ; 22 െസമീ.
സm ാേമരി

ISBN 978-93-87357-76-1 : c. 115.00



O32,3N82

¥ീപാAവതി
œ ിക് െമൗ‹d.- േകാഴിേSാട് :
മിസ

മരിയ ... െവറ1 ം മരിയ.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
മാAZ് 2018.- 200 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-462-2 : c. 200.00

ാസ്



O32,3

റV് സ് , െമയ് 2019.- 126 ഏ. ; 22 െസമീ.

സേരാജം, എസ് .

ISBN 978-81-8267-866-8 : c. 150.00



O32,3

ജ•പായ് £രിയിെല അA¢യാമം.തി0വന

പ1 രം : ചി

, സപ
Ÿ . 2018.- 88 ഏ.

; 22 െസമീ.

¥ീരാമd, സി. വി., 1931-2007

17 െചറ1 കഥക .

സി. വി. ¥ീരാമെi സYAണ
r കഥക .-

സ1 േലാചന രാംേമാഹെi പഠനം

[\A : കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം].

അവസാനtി•.

വാ. 1 : ഏnി. 2019 . - 823 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87842-77-9 : c. 90.00

100 െചറ1 കഥക .



O32,3

വാ. 2 : ഏnി. 2019 . - 800 ഏ. ; 22 െസമീ.

സലാം, എലിേSാVി•

132 െചറ1 കഥക .

സ് േനഹസാരം കഥക .- [\A : ലിTി•

ISBN 978-93-86429-61-2 േബാAഡ് : c.

ീd, ജf. 2019.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.

2000.00.



O32,3N31

3Vിക —ž സാേരാപേദശ കഥക .
ISBN 978-93-87357-86-0 : c. 170.00



¥ീലത

O32,3

മണ•െമാഴി.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ

സ1 ജാതd, എസ് .

[വിതരണം], ഏnി. 2019.- 302 ഏ. ; 22

വിേവകാന•ം.- തി0വന

െസമീ.

ബ1 ക
„ ് , ഏnി. 2018.- 210 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-86429-69-8 : c. 295.00

ISBN 9789387459045 : c. 210.00



O32,3

പ1 രം : െമലിdഡ



O32,3

സാഹിത ം

44
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിത ം- ടAZ
സ1 മംഗല, 1934-

സ1 ധ എസ് . ന•d
നിയത.- തി0വന പ1 രം : ചി , ™• 2018.152 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-36-6 : c. 150.00



O32,3

സ1 ധാകരd, െക. െക.
മ1 ല
g 4 ചടിZ വി0 കാരd.- േകാഴിേSാട് :
ാസ് റV് സ് , ഏnി. 2018.- 279 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-8267-518-6 : c. 310.00

കAണf കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ഒക് േടാ. 2017.- 88
ഏ. : വAണ ചിeം ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 34 കഥക .
ISBN 978-81-8267-172-0 : c. 90.00



O32,3N34



O32,3

സ1 ധീര, െക. പി.
സj Aഗവാതി•.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
ഡിസ. 2017.- 302 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-412-7 : c. 300.00

പരീ¦ിtിf കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ഒക് േടാ. 2017.- 88
ഏ. : വAണചിeം ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 32 കഥക .
ISBN 978-81-8267-196-6 : c. 90.00



O32,3N34



O32,3

സ1 ധീഷ് , വി. ആA.
¥ീpഷ
r d.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഏnി.
2018.- 95 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-512-4 : c. 120.00

രാവണfം യമധAമfം മT1 കഥകള1ം.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ഒക് േടാ. 2017.- 88
ഏ. : വAണ ചിeം ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 32 കഥക .
ISBN 978-81-8267-171-3 : c. 90.00



O32,3N34



O32,3

സ1 ൈബA, എം., 1954നാേനാ കഥക / Éൈസd എം. െi
ചിe
.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ജf.
2016.- 127 ഏ. ; 22 െസമീ.
80 കഥക .
ISBN 978-81-8266-631-3 : c. 110.00

ശിവെi പാV1വ‹ിയ1 ം മT1 കഥകള1ം.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ഒക് േടാ. 2017.- 88
ഏ. : വAണചിeം ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 41 കഥക .
ISBN 978-81-8267-169-0 : c. 90.00



O32,3N34



O32,3N54

സ1 wÀണ d, 3TിേSാ•
ഖാµവം.- തി0വന പ1 രം : ചി , ഏnി.
2019.- 199 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇതിഹാസ േനാവ•.
ISBN 978-93-88485-46-3 : c. 230.00

¥ീpഷ
r fം ഓട—ഴല1 ം മT1 കഥകള1ം.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ഒക് േടാ. 2017.- 88
ഏ. : വAണചിeം ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 30 കഥക .
ISBN 978-81-8267-170-6 : c. 90.00



O32,3N34



O32,3

സ1 ഭാഷ് ച¤d, 1972സj Aണജാലകമ1 ž വീട് / ച¤d
ചലിശ് േശരിയ1 െട ചിe
.- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, നവ. 2016.- 88 ഏ. ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž സ®ാAഗ കഥക .
ISBN 978-81-8266-949-9 : c. 90.00

¥ീപാAവതി— കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ഒക് േടാ. 2017.- 88
ഏ. : വAണചിeം ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 33 കഥക .
ISBN 978-81-8267-175-1 : c. 90.00



O32,3N34



O32,3N72

സ1 മംഗല, 1934ഒdപ ¥ീരാമ®ാ0ം മT1 കഥകള1ം.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ഒക് േടാ. 2017.- 88
ഏ. : വAണ ചിeം ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 32 കഥക .
ISBN 978-81-8267-197-3 : c. 90.00

ഹfമാfം അAÁനfം മT1 കഥകള1ം.േകാഴിേSാട് : മി}ാമി}ി, ഒക് േടാ. 2017.- 88
ഏ. : വAണ ചിeം ; 22 െസമീ.
3Vിക —ž 30 കഥക .
ISBN 978-81-8267-173-7 : c. 90.00



O32,3N34

സ1 േരഷ് , െക. സി.
കാdഡിയിെല േകാളാYി4S .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , മാAZ് 2019.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-62-4 : c. 150.00



O32,3N34



O32,3
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േസ , 1942-

- നിcപണ

സ1 സ് േമഷ് , ചേ¸ാt് , 1977മലിനീവിധമായ ജീവിതം.- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ഏnി. 2018.- 143 ഏ. ; 22 െസമീ.
11 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-81-8267-524-7 : c. 180.00

േഗാ3•ദാസ് , എം.
േസ

: എഴ1t് ജീവിതം കഥക

/ എം. ടി.

വാസ1 േദവd നായ0െട അവതാരിക.-



O32,3N77

സj Aണ
r മഹ•.- േകാVയം : സാnസ :
œ ാ [വിതരണം], ഏnി.
നാഷന• ബ1 S് സ
2016.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.
10 െചറ1 കഥക .
ISBN 9780000306890 : c. 80.00

തി0വന

പ1 രം : ചി

, ഏnി. 2019.- 176

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
േസ വിെi കഥകള1ം ഉ െപട1 tിയിV1‹് .
ISBN 978-93-88485-42-5 : c. 200.00



O32,3N42:g



O32,3N77

ഹരിതേമാഹനവ1 ം മT1കഥകള1ം / എസ് .
ശാരദ—Vിയ1 െട അവതാരിക.- [\A : കറi്
: േകാസ് േമാ [വിതരണം], മാAZ് 2019.- 464
ഏ. ; 22 െസമീ.
40 െചറ1 കഥക
സ1 നി• പി. ഇളയിടം, െക. അéപ്
എ}ിവ0െട പഠനം അfബmtി•.
ISBN 978-93-86429-57-5 : c. 480.00

ഹണി ഭാസ് കരd
േനാഹയ1 െട പറവക .- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ്,

ഒക് േടാ. 2018.- 136 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-55-6 : c. 160.00



O32,3

ഹരി, വžിZിറ, 1938ആഗി.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, സപ
Ÿ . 2017.176 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3N77

ISBN 978-93-86440-99-0 : c. 210.00



O32,3N38

സ1 ഹറ, ബി. എം., 1952കിനാവ് .- തി0വന പ1 രം : ചി , െമയ് 2018.112 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-43-3 : c. 110.00

ഹരിഹരd, പ

ാര4ിžി, 1977-

കട• കടtിയ കണ
r ീേരാAªക .- [\A :



O32,3N52

വAtമാനം.- തി0വന പ1 രം : ചി ,
ഒക് േടാ. 2018.- 224 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-88-5 : c. 230.00

ജി-േമാVിേവഷd, ™• 2019.- 104 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-88830-59-1 : c. 125.00



O32,3N77



O32,3N52

ഹരീഷ് ആA. നYതിരി4ാട്
മരതകദj ീപ് .- [\A : ലിTി•

œ d, െക. എ.
െസബാസ
ത|ം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™• 2018.62 ഏ. ; 22 െസമീ.
5 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-81-8267-544-5 : c. 115.00

ീd, ജf.

2019.- 72 ഏ. ; 22 െസമീ.
25 ബാലകഥക .
ISBN 978-93-87357-85-3 : c. 90.00



O32,3



O32,3

ഹിജാസ് മ1 ഹªദ്

േസ , 1942éേലണി.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ഏnി. 2019.96 ഏ. ; 22 െസമീ.
11 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-93-88830-34-8 : c. 115.00

ഏഴാകാശ

S41റം.- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, ജf. 2019.- 144 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87357-77-8 : c. 170.00



O32,3N42

േപടിസj പ
o
.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
ഒക് േടാ. 2017.- 111 ഏ. ; 22 െസമീ.
1-അം പതി4് : ഒക് േടാ. 1997
10 െചറ1 കഥക .
ISBN 978-81-8267-346-5 : c. 100.00



O32,3

േഹമ nകാശ് , 1959താരാപഥം.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], െമയ് 2018.- 184 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-31-5 : c. 185.00



O32,3N42



O32,3N59

സാഹിത ം
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894.8123008-മലയാള കഥാസാഹിത ം.

894.8123009-മലയാള കഥാസാഹിത ം.
ചരിeവ1 ം വിമAശനപഠന

സമാഹാര
365 ബാലകഥക

ഭാവനയ1 െട േകാളനിക

/ സി. ആA. ദാസ്

ള1ം- ടAZ

: പെtാdപതാം

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാVയം : സാnസ

éTാ‹ിെല മലയാളേനാവല1 കള1െട പഠനം /

œ ാ
: നാഷന• ബ1 S് സ

എd. സേ

[വിതരണം], ജf.

െചയ് തത് .- തി0വന

2018.- 510 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

പ1 രം : ചി

, െമയ്

2019.- 272 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഈെസാ41 കഥക , െതനാലിരാമd കഥക ,
മഹാഭാരത കഥക , ജാതക കഥക
ട

ാഷ് 3മാA സംേശാധനം

ISBN 978-93-88485-01-2 : c. 290.00



O32,3:g

ിയവയ1 െട പ1 നരാഖ ാനം, മലയാള
894.8124-മലയാള ഉപന ാസ

ബാലസാഹിത കാര®ാ0െട കഥക
ട

ിയവ ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .

അേശാകd, ച0വി•, 1957-

ISBN 978-93-87439-59-7 : c. 500.00

മറവിയി• മറ˜ത് മfഷ A /



O32,3x

ഇ0yറ് 'ഇ}് ' കഥക

തി0വന

/ മണYA

പ1 രം : ചി

ള ◌് .-

, സപ
Ÿ . 2018.- 172 ഏ.

; 22 െസമീ.

രാജdബാബ1 സംേശാധനം െചയ് തത് ;
േദവnകാശിെi ചിe

ഓAª—റി41ക /േലഖന

ISBN 978-93-87842-61-8 : c. 170.00

.- േകാഴിേSാട് :



O32,6N57

ാസ് റV് സ് , നവ. 2017.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആന•് , 1936-

ISBN 978-81-8267-375-5 : c. 100.00



O32,3x

മാ[Œമി ആഴ് ച4തി4് കഥക

- 2017 /

ക•പിത ഭവന ള1ം ക•പിത Œപട ള1ം.[\A : കറi് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ™ലാ.
2018.- 104 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-33-9 : c. 110.00

കമ•റാം സജീവ് സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™ലാ. 2018.- 504 ഏ.



O32,6N36

; 22 െസമീ.

തYി, വി. ജി., 1955-

47 െചറ1 കഥക .

ആയിരം ചിറ3ž പ¦ി.- [\A :

ISBN 978-81-8267-577-3 : c. 450.00



O32,3x

ISBN 978-93-88830-35-5 : c. 135.00



െലസ് േബാസ് : മലയാളtിെല െലസ് ബിയd
കഥക

O32,6N55

/ അനി•3മാA െക. എസ1 ം രശ
á ി

ബാലച¤d, വടേSടt്

ജിയ1 ം സംേശാധനം െചയ് തത് .പരിഷ് SരിZ 2-അം പതി4് .-തി0വന
ചി

ീd ബ1 ക
„ ്,

ഏnി. 2019.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഒഴി˜ കേസരയി• കയറിയിരിS0ത് .-

പ1 രം :

[\A :

, ഏnി. 2019.- 248 ഏ. ; 22 െസമീ.

ീd ബ1 ക
„ ് , ™• 2018.- 240 ഏ. ;

22 െസമീ.

23 െചറ1 കഥക .

ISBN 978-93-87331-91-4 : c. 280.00

പഠനം അfബmtി•.



O32,6

സാേ|തിക പദാവലി : ഏ. 15-21.

മ1 3•d, എം., 1942-

ISBN 978-93-86637-20-8 : c. 270.00



O32,3x

894.8123009-മലയാള കഥാസാഹിത ം.
ചരിeവ1 ം വിമAശനപഠന
നവേനാവ• വസ

ൈദവം സ് േനഹി—} എഴ1Êകാരd.- 136
ഏ., 22 െസമീ.
36 േലഖന

ള1ം

.

c. 150.00



ം : nശസ് തമായ പÊ

േനാവല1 കള1െട വ ത സ് ത വായനക

O32,6N42

/ െക.

ലീലാpഷ
r d, ആലേ|ാട് , 1960-

¥ീ3മാA സംേശാധനം െചയ് തത് .-

മfഷ d സ1 •രനാണ് .- 2-അം പതി4് -

േകാഴിേSാട് : പAണ, സപ
Ÿ . 2017.- 147 ഏ. ;

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഏnി. 2018.- 175

22 െസമീ.

ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1940-6 : c. 150.00

ISBN 978-81-8267-525-4 : c. 175.00



O32,3:g



O32,6N60

ചരിeം
894.8124-മലയാള ഉപന ാസ

-

ടAZ

894.813-െതല1 £ കഥാസാഹിത ം
894.8133-െതല1 £ കഥാസാഹിത ം

ശിഹാബ1 Âീd, െപായ് Êംകടവ് , 1963മറ1 ജീവിതം.- [\A :

47

ീd ബ1 ക
Ÿ . 2017.„ ് , സപ

88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതി4് : േകാVയം : ഡി. സി. ബ1 ക
„ ്,
ആഗ. 2014.
ISBN 978-93-87331-06-8 : c. 105.00



O32,6N63

സലീം
കtിെയരിയ1 } പേ ാVം / എ•. ആA.
സj ാമി വിവ. െചയ് തത് .- ന ഡ•ഹി :
സാഹിത അSാദമി, 2018.- 216 ഏ. ; 22
െസമീ.
മലശീAഷകം : കാല1 Ê} പലേതാട.
c. 245.00



O35,3

¥ീധരd പിž, പി. എസ് .
സാഹിത ചി

894.814-ക}ഡ സാഹിത ം
894.8143-ക}ട കഥാസാഹിത ം

ക .- േകാഴിേSാട് : പAണ,

™ലാ. 2018.- 63 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-300-2077-8 : c. 75.00



O32,6

894.8126-മലയാളം എഴ1Êക
അ{4d, എ., 1949-2010
എ. അ{4െi കÊക

œ d
/ െസബാസ

ൈഭര4, എസ് . എ•., 1934യാനം / െക. വി. 3മാരd വിവ. െചയ് തത് .œ ാ
േകാVയം : സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ
[വിതരണം], ഏnി. 2018.- 220 ഏ. ; 22
െസമീ.
മലശീAഷകം : യാന.
ISBN 978-93-87866-49-2 : c. 210.00



O33,3N34

സമാഹരിZത് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
895.1-ൈചനീസ് സാഹിത ം
895.11-ൈചനീസ് കവിത

ഒക് േടാ. 2018.- 126 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
œ െനഴ1തിയ കÊക .
െസബാസ
ISBN 978-81-8267-638-1 : c. 150.00



O32,4N49

894.8128-അന മലയാള ഗദ pതിക
ഉണ
r ി, ആA.
പ1 സ് തക41ഴ1 : േലഖന

, 3റി41ക ,



O41,1M93

പരിഭാഷക .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™•

895.13-ൈചനീസ് കഥാസാഹിത ം

2018.- 272 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-547-6 : c. 300.00



O32,6

േജാAജ് , പ1 ളിSd
ബVdസില
g ാt ഷAV1ം നി
തി0വന

പ1 രം : ചി

േപായ വാZ1ം., ഡിസ. 2017.- 96 ഏ.

1



.

O41,3N59

ISBN 978-93-86637-72-7 : c. 100.00

900-ചരിeം



O32,6

907-Study and Teaching of History

907.2-ചരിe േലഖനം
907.202-ചരിeകാര®ാA
907.202(1)-വ šിക
907.202-നാരായണd, എം. ജി. എസ് .

െബന ാമിd
ദരം വിളി—േYാ

അലയ് , 1959േഹാേളാ െമൗ‹d / രമാ േമേനാd
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ് . െചയ് തത് .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ്.
ഭാ. 1 : െമയ് 2019 . - 456 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Hollow mountatin : Part
ISBN 978-93-87357-82-2 : c. 460.00.

: ചിeം ; 22 െസമീ.
േകരള രാഷ് ½ീയtിെല നAª

മാേവാ േസòങ് , 1893-1976
മാേവാ േസòങിെi കവിതക / വി.
രവി3മാA ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .[\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ™ലാ. 2018.- 64 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87357-02-7 : c. 80.00

/ െബന ാമിd,

ശിഹാബ1 Âീd െപായ് Êംകടവ് , വി. മ1 സഫA
അഹªദ് എ}ിവ0െട സംവാദം.- [\A :
ീd ബ1 ക
Ÿ . 2017.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
„ ് , സപ
nവാസജീവിതെt 3റിZ1ž സംവാദം.
ISBN 978-93-87331-02-0 : c. 95.00



O32,6

നാരായണd, എം. ജി. എസ് ., 1932ജാലക
.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2018.- 524 ഏ., 10
പടം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-38-4 : c. 550.00



V44wN32,1

ചരിeം

48

910-േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം,

914.6-സ് െപയ് d

യാeാ വിവരണം

മഹ് ദി, എ. ക .1
വിവ എസ് പാന : ഒ0 സ് െപയിd
സ~ാരtിെi ഓAമക .- [\A : എZ് &
സി., ജf. 2018.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ + സിഡി.
ISBN 978-93-86905-41-3 : c. 100.00

910.4-യാeാവിവരണം
910.41-േലാകസ~ാരം
അനിതാ നായA
കാേS കാേS uെടവിെട.- േകാഴിേSാട് :



U8.541

മാ[Œമി, ജf. 2018.- 126 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-419-6 : c. 130.00



U8.1

രÚാകരd, മാ
മാ

ാട് , 1962-

ാട് രÚാകരെi യാeക .- േകാഴിേSാട് :

മാ[Œമി, ™ലാ. 2017.- 192 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-219-2 : c. 175.00

915-ഏഷ
915.15-ടിബT്
915.15(1)-ൈകലാസ് -മാനസേരാവA
തേപാവനം, സj ാമി
ൈകലാസയാe.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
™• 2018.- 215 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-അം പതി4് : ഫിw. 2018.
ISBN 978-81-8267-545-2 : c. 200.00





U8.1

915.3-അേറബ

രാÁ, െജ. എം.
യാeയ1 െട സംഗീതം : െപൗരസ് ത രാജ
തി0വന

പ1 രം : ചി

മ1 ഹªദ് അസദ് , 1900-1992
മSയിേല—ž പാത / എം. എd.
കാരശ് േശരി വിവ. െചയ് തത് . കാ†ക 922.
97 - മ1 ഹªദ് അസദ് .
ISBN 978-81-8271-814-2 : c. 350.00

.-

, ഏnി. 2018.- 224

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
സിംഗ4A, മേലഷ , 3ൈവT് , ഒമാd, ഖtA,
ബഹ് ൈറd, യ1 എ ഇ, െമൗറീഷ സ് ,
െസൗt് ആ‰ിS
രാജ

U8.498

ട

ിയ

915.4-ഇ

ളിലെടയ1 ž യാe.

c. 215.00



U8.1

സല1 അബ് ദ1 • കരീം

ലീലാpഷ
r d, ആലേ|ാട്
സ~ാരിയ1 െട വഴിയYല
.- [\A :
ബ1 ക
„ ് , ™• 2018.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-06-8 : c. 135.00



U8.44

ബ³ാര.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd, ™ലാ.
2019.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88830-40-9 : c. 80.00



U8.1

914-യേറാ4്

േവ†, 1957േസാേളാ സ് േTാറീസ് / കമ•റാം സജീവിെi
അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ജf.
2018.- 168 ഏ. : വAണ ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-417-2 : c. 200.00

914.3-ജAªനി



U8.44

915.4(1)-ഹിമാലയം

േജാസഫ് , വി. െക.
നാസി ഭീകരതയ1 െട നിലവിളിക Sിടയിലെട.തി0വന

പ1 രം : ചി

, ഏnി. 2018.- 256

ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-21-2 : c. 250.00



U8.55

U8.44.2H

ൈദവം ഒളിവി• േപായ നാള1ക
ചിe

.- തി0വന

അേശാകd തYാd, െക.
ശിവം ശിവകരം ശാ ം : ഹിമാലയtിെi
ആ¹ാവിേലS് ഒ0 തീA±യാe.- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, നവ. 2018.- 119 ഏ. :
ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-58-7 : c. 155.00



വിധ1 വിdെസi്
ജAªd യാeാfഭവം /

ീd

: ഒ0

ന കാരെi
പ1 രം : ചി

, ഫിw.

2019.- 136 ഏ. : ചിeം ; 20 െസമീ.
ISBN 978-93-88485-25-8 : c. 230.00



U8.55

തേപാവനം, സj ാമി
ഹിമഗിരിവിഹാരം / ഉžA എസ് .
പരേമശj ര{0െട അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ഏnി. 2018.- 416 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : 1942.
ISBN 978-81-8267-517-9 : c. 300.00



U8.44.2H

ചരിeം
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915.456-ഡ•ഹി

920-ജീവചരിeം

അമാfല
g , വടSാ ര, 1969ദ•ഹിയ1 െട ചരിeപഥ ളിലെട.തിcര ാടി : അഷ് റഫി ബ1 ക് െസiA, 2013.64 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
c. 30.00

920.02-ഭാഗിക സമാഹാര
ഗിഫ1 , േമലാTA
™ൈല ന¦e

: േകശവേദവ് മ1 ത•

œ ് ശ|A വെര.- [\A : ലിTി•
കാAVണിസ



U8.4451

ീd, ജf. 2019.- 104 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87357-87-7 : c. 125.00

രാമവAª, വയലാA, 1928-1975
പ1 0ഷാ ര ളിലെട.- െകാല
g ം : ൈസmവ,
ഒക് േടാ. 2018.- 54 ഏ. ; 22 െസമീ.
c. 60.00



w

920.5-പenവAtകA



U8.4451

915.46-ജª1 കാശ
á ീA

920.5(1)-വ šിക
920.5-മ1 ഹªദ് മ1 സ
g ീം
കബീA, വി. എ.
ഒ0 പeാധിപ0െട അസാധാരണ ജീവിത

സ1 മ പിž, 1953കശ
á ീA : സ~ാരികള1െട പറ1 ദീസ.- [\A :
ജി-േമാVിേവഷd, സപ
Ÿ . 2018.- 64 ഏ., 2
പടം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-38-9 : c. 80.00

കഥ.- 2-അം പതി4് -േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക്
പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് , ഒക് േടാ. 2015.- 143 ഏ.
; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8271-747-3 : c. 130.00





U8.4441

4wN20

915.81-അഫ് ഗാനിസ ാd

920.72-സ് eീക

േജാേമാd േജാസഫ് , 1975അഫ് ഗാനിസ് താd : ഒ0 അപകടകരമായ
യാe.- േകാഴിേSാട് : ാസ് റV് സ് , ഏnി.
2018.- 166 ഏ., [4 പടം] : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-519-3 : c. 200.00

920.72(1)-വ šിക
920.72-ഗാmീ, കസ്

Aബാ

മ²ളമാല, എം. വി.
കസ് òAബാ ഗാmി.- േകാഴിേSാട് :



U8.491

915.9-ദ¦ിണ പAD ഏഷ
915.93-തായ് ലാi്

ാസ്

റV് സ് , െമയ് 2018.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-532-2 : c. 175.00



Y15wM69

920.9-മT1 വിഷയ
വ šിക

േജാണി, ചിTിശ് േശരി, 1941തായ് ലi് : ആന•tിെi അßതേലാകം.[\A : എZ് & സി., ™• 2018.- 60 ഏ.,
[4] പടം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87911-19-2 : c. 80.00

ള1മായി ബmെ4V

920.933372-പരിസ ിതി nവAtകA
920.933372(1)-വ šിക
920.933372-രാജേഗാപാലd, സി.



U8.433

രാജേഗാപാലd, സി.
നിലാവ1 െകാ‹1 േമ˜ വീട് .- [\A :

918-െതേS അേമരിS
918.2-അAജiീന

അടയാളം, ആഗ. 2018.- 84 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-937135-8-7 : c. 95.00

മധ1 നായA, ന േയാAS് , 1947അAജiീനയിെല നാള1ക .- േകാഴിേSാട് :
പAണ, ഫിw. 2012.- 72 ഏ., [4] പടം ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-300-1324-4 : c. 60.00



Y:1:75w,1

920.936219-nേത ക തരം േരാഗ

ള1ž

േരാഗിക
920.9362196994(1)-വ šിക



U8.7913

919.4-ഓസ് േ½ലിയ

920.9362196994-ജയ
ജയ

ി, ജി.

ി, ജി., 1966-

സ് േനഹസ് പAശം : ഒ0 ക ാdസA

മഹ് ദി, എ. ക .1
ആസ് േ½ലിയ : അദ് Ûത ള1െട Œഖµം.[\A : ീd ബ1 ക
„ ് , നവ. 2018.- 176 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87357-34-1 : c. 205.00

േരാഗിയ1 െട അതിജീവന—റി41ക .തി0വന

പ1 രം : ചി

, ഫിw. 2019.- 80

ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88485-24-1 : c. 100.00



U8.8



L:4725wN66,1

ചരിeം

50

922-മതേനാതാS®ാA

922.97-ഇസ
g ാം മതേനതാS®ാA

922.(1)-സമാഹാര

922.97(1)-വ šിക
922.97-അബ് ദ1 ല
g , ടി. െക.

¥ീ3മാരി രാമച¤d

അബ് ദ1 ല
g ാ, ടി. െക.

ഭാരതtിെല ഋഷികവിക .- േകാഴിേSാട് :

നട

മാ[Œമി, ജf. 2019.- 350 ഏ. ; 22 െസമീ.

തീരാt വഴികളി• / സദ് റ1 Âീd

വാഴSാടിേനാട് പറ˜തിd nകാരം.-

ഭാരതീയ ഋഷിമാ0െടയ1 ം £0S®ാ0െടയ1 ം

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

ജീവിതവ1 ം ദAശനവ1 ം.

ഒക് േടാ. 2015.- 359 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-722-7 : c. 375.00

ഉപവിഷയം : 297.65(1) - ജമാത് -ഇ-ഇസ
g ാമി.



Qw

ISBN 978-81-8271-743-5 : c. 290.00



Q7w

922.945-ഹി•1 മതേനതാS®ാA

922.97-മ1 ഹªദ് ആസാദ്

922.945(1)-വ šിക

മ1 ഹªദ് അസദ് , 1900-1992

922.945-ചVYി സj ാമി

മSയിേല—ž പാത / എം. എd.

സ1 േരഷ് മാധവ്

കാരശ് േശരി വിവ. െചയ് തത് .- 9-അം പതി4് .-

ചVYിസj ാമിയ1 െട വഴി.- പ®ന :

േകാഴിേSാട് : ഇസ
g ാമിക് പബ
g ിഷിംഗ് െഹൗസ് ,

ൈജവപാഠശാല, സപ
Ÿ . 2017.- 47 ഏ. ; 18

സപ
Ÿ . 2016.- 511 ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

ഉപവിഷയം : 915.3 - അേറബ
മലശീAഷകം : The road to Mecca.

ISBN 978-93-83763-15-3 : c. 30.00



ISBN 978-81-8271-814-2 : c. 350.00

Q2wM53

922.945-നാരായണ£0

923-സാമഹ ശാസ് eEA
923.1-ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA

മേഹശj രd നായA, െക., 1948-

923.154-ഇ

¥ീനാരായണ£0 / പയ4ിžി ത|4d

923.154(1)-വ šിക

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാVയം : സാnസ
œ ാ
: നാഷന• ബ1 S് സ



Q7wN00,1

923.154-ബാബA

[വിതരണം], മാAZ്

ബാലച¤d, െക. പി.

2018.- 134 ഏ. ; 22 െസമീ.

ബാബA / സ1 3മാA അഴീേSാടിെi

ന സചി : ഏ. 131-134.

അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് :

ISBN 978-93-87866-35-5 : c. 130.00

ാസ് റV് സ് ,

ഒക് േടാ. 2018.- 111 ഏ. ; 22 െസമീ.



Q2wM56

ആദ പതി4് : 1990.
ISBN 978-81-8267-631-2 : c. 120.00

922.945-വിേവകാന•, സj ാമി



V44,1y7I83

ഉണിtിരി, എd. വി. പി., 1945-

923.154-സj ാതിതി0നാ

സj ാമി വിേവകാന•d.- 8-അം പതി4് -

രാമവAª

േഗാപd, പി. െക.

œ ാ
േകാVയം : സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ

സj ാതിതി0നാ

[വിതരണം], മാAZ് 2017.- 174 ഏ. ; 22

: മഹാരാജാവ1 ം മഹാകവിയ1 ം.-

2-അം പതി4് -െകാല
g ം : ൈസmവ, ഫിw.

െസമീ.

2017.- 119 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-86094-98-8 : c. 170.00

ISBN 978-81-930436-7-7 : c. 120.00





V44,1y7M13

∆2y7M63

923.154(1)-സമാഹാര

വീേര¤3മാA, എം. പി., 1936-

pഷ
r d3Vി, െകാVാരSര

വിേവകാന•d : സ} ാസിയ1 ം മfഷ fം.-

തി0വിതാംuA മഹാരാജാS®ാA.- െകാല
g ം:

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ജf. 2019.- 816 ഏ.,

ൈസmവ, ജf. 2017.- 135 ഏ. ; 22 െസമീ.

[24 പടം] ; 22 െസമീ.

13 രാജാS®ാA.

ISBN 978-81-8267-701-2 : c. 999.00

c. 130.00



∆2y7M63



V44,1y7

ചരിeം
923.1567-ഇറാഖ്

923.254-േഗാപാലd, എ. െക.

923.1567(1)-വ šിക

െലനിd, െക. എം., 1938-

923.1567-സÂാം Éൈസd

എ. െക. ജി. എ} ജനനായകd / പയ4ിžി

െലനിd, െക. എം.

ത|4d സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാVയം :

സÂാം Éൈസd : അധിനിേവശtിെi ഇര.[\A :

51

സാnസ, മാAZ് 2018.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.

ീd ബ1 ക
„ ് , ജf. 2017.- 280 ഏ. ; 22

1-അം പതി4് : ആഗ. 2016.

െസമീ.

ISBN 978-93-87866-20-1 : c. 150.00

ഉപവിഷയം : 956.7 - ചരിeം. ഇറാഖ് .



V44y7N04

ISBN 978-93-86120-97-7 : c. 260.00



V467,1y7N37

923.254-േഗാപിനാഥd നായA, ആA.
േഗാപിനാഥd നായA, ആA., 1933-

923.173-അേമരിSd ഐക നാട1 ക
923.173(1)-വ šിക

അfഭവ

പാഠ

923.173-ലി|•, അwഹാം

: ഓAª—റി41ക .-

തി0വന

പ1 രം : ചി

, ജf. 2019.- 208 ഏ.

; 22 െസമീ.

ബVAവAt് , െഹെസSിയ, 1839-1905

ISBN 978-93-88485-13-5 : c. 220.00

എwഹാം ലി|െi 3VിSാലം / ഫിേലാ
േതാമസ് പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് ; സിബി സി.
െജ. യ1 െട ചിe



V44y7N33,1

.- േകാഴിേSാട് :

923.254-ദാസ് , ഐ. വി.

മി}ാമി}ി, െമയ് 2019.- 72 ഏ. : ചിeം ; 22

പവിed, െമാേകരി

െസമീ.
മലശീAഷകം : In the boyhood of Lincoln : a

ഐ വി ദാസ് .- തി0വന

പ1 രം : ചി

tale of Tunker schoolmaster and the times

ഒക് േടാ. 2017.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.

of black hawk.

ISBN 978-93-86637-56-7 : c. 120.00

ISBN 978-81-8267-874-3 : c. 100.00



V44y7N32



V73,1y7M09

923.2-രാഷ് ½ ത¸E®ാA

ഇ. എം. എസ് . : മകള1െട ഓAªക .-

923.254(1)-വ šിക

œ ാ
േകാVയം : സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ

923.254-3˜Zd, പി. െക.

[വിതരണം], ഏnി. 2018.- 296 ഏ. ; 22

ഭാസ1 രേദവി

െസമീ.

പി െക 3˜Zd : ഭാസ1 ര ഓAªക .പ1 രം : ചി

923.254-നYതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് .
രാധ, ഇ. എം.

923.254-ഇ

തി0വന

,

ISBN 978-93-87866-55-3 : c. 280.00

, ™• 2018.- 336 ഏ.



; 22 െസമീ.

V44y7N09

ISBN 978-93-87842-50-2 : c. 330.00

923.254-ബസ1 , സ1 ഭാഷ് ച¤



V44y7N52

ജയേദവദാസ് , ഡി., 1942-

923.254-േകള4d, െക.

േനതാജി സ1 ഭാസ് ച¤േബാസ് .-

¥ീ3മാA, െക., 1967-

തി0വന

3Vികള1െട േകള4ജി.- േകാഴിേSാട് : പAണ,
നവ. 2016.- 127 ഏ. ; 22 െസമീ.

പ1 രം : ചി

, െമയ് 2019.- 111 ഏ.

: ചിeം ; 22 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 954 - ചരിeം. ഇ

ISBN 978-81-300-1828-7 : c. 100.00



ISBN 978-93-88485-60-9 : c. 130.00

V44y7M90

923.254-ഗാmീ, േമാഹdദാസ് കരംച•്

.



V44y7M97

923.254-ബിേനായ് വിശj ം

േnമജ ഹരീ¤d

ബിേനായ് വിശj ം, 1955-

ബാ41ജിേയാെടാ4ം.- [\A : ലിTി• ീd,
െമയ് 2019.- 112 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

പറ˜തി• പാതി.- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ്,

ഒക് േടാ. 2018.- 136 ഏ. ; 22 െസമീ.

ബാലസാഹിത ം.

ISBN 978-93-87357-48-8 : c. 155.00

ISBN 978-93-88830-43-0 : c. 135.00



zGw



V44y7N55,1

ചരിeം

52

923.254-മ1 ഹªദ് അബ് ദ1 റÀd

923.654-അ{4d, സേഹാദരd

രാജd, േകാV41റം

ബിÁ3മാA, എം.

ഭാരതപ1 ed മ1 ഹªദ് അബ് ദ1 റÀാd

സേഹാദരd അ{4d : നേവാ±ാനtിെi

സാഹിബ് / പയ4ിžി ത|4d സംേശാധനം

¡-ന¦eം / പയ4ിžി ത|4d

െചയ് തത് .- േകാVയം : സാnസ : നാഷന•
œ ാ
ബ1 S് സ

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാVയം : സാnസ,

[വിതരണം], ആഗ. 2016.- 152

ആഗ. 2016.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87866-34-8 : c. 100.00

അfബmം : ഏ. 139-151



Y:1:7wM89

ന സചി : ഏ. 152.
923.654-അ{dകാളി

ISBN 978-93-87866-22-5 : c. 150.00



V44y7M98

അ{|ാളി / പയ4ിžി ത|4d

œ A, െക. െക.
923.254-രാമച¤d മാസ

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാVയം :

œ A, െക. െക.
രാമച¤d മാസ
നി

œ ാSി നി
െളെ} കª ണിസ

ഉഷാേദവി, മാരായി•

œ ാ
സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ

െളെ}

ബി. െജ. പി. യാSി.- േകാഴിേSാട് : പAണ,

[വിതരണം], മാAZ് 2018.- 119 ഏ. ; 22

നവ. 2017.- 184 ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-300-1967-3 : c. 200.00

ISBN 978-93-87866-21-8 : c. 120.00





V44y7,1

Y:1:7wM63

923.254-സ{ിദ് മ1 ഹªദ് അലി ഷിഹാബ് ത

923.654-ആന•തീA±, സj ാമി

മ1 നDറലി ശിഹാബ് ത

എwഹാം, അയിc—ഴിയി•

, 1977-

nിയെ4V ബാ4.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

സj ാമി ആന•തീA±d ജീവിതവ1 ം

ആഗ. 2018.- 183 ഏ., [8 പടം] ; 22 െസമീ.

nÐtികള1ം / െക. സി. വAഗീസ് വിവ.
െചയ് തത് .- തി0വന പ1 രം : ചി , മാAZ്

അfബmം : ഏ. 165-183.
ISBN 978-81-8267-610-7 : c. 275.00



V44y7N36

923.4-അഭിഭാഷകA, ന ായാധിപ®ാA

2018.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87842-05-2 : c. 140.00



Y:1:7wN05

923.454-ഇ
923.454(1)-വ šിക

÷ ˆ , പി.
923.654-പല

923.454-പരീ

രാേജഷ് െക. എ0േമലി

പരീ

പിž, എം. എം.

÷ ˆ / രാേജഷ് െക. എ0േമലിയ1 ം
േഡാ. പല

പിž, എം. എം.

ഒ0 വിധികAtാവിെi ധAªസ|ട

രാേജഷ് ചിറ4ാട1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .-

/

സ1 •രം േഗാവി•ിേനാട് പറ˜തിd nകാരം.-

തി0വന

[\A :

ഏ. ; 22 െസമീ.

ീd ബ1 ക
„ ് , മാAZ് 2018.- 100 ഏ. ;

22 െസമീ.

പ1 രം : ചി

അfബm

ISBN 978-93-873331-66-2 : c. 110.00

, ഫിw. 2018.- 112

: ഏ. 84-109

ന സചി : ഏ. 110-112.



Z44wN33,1

ISBN 978-93-86637-94-9 : c. 105.00

923.6-മfഷ സ് േനഹിക ,



Y:1:7wM63

സാമഹ പരിഷ് കAtാS

923.654-വാഗ് ഭടാന• £0

923.654-ഇ

അബബSA, കാതിയാളം, 1941-

923.654(1)-വ šിക

േകരളീയ നേവാ±ാനവ1 ം

923.654-അ4Zd, െപായ് കയി•

വാഗ് ഭടാന•£0േദവfം / പയ4ിžി

െലനിd, െക. എം., 1938-

ത|4d സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാVയം :

െപായ് കയി• അ4Zd : കീഴാള0െട
വിേമാചകd.- േകാVയം : സാnസ :

œ ാ
സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ

œ ാ
നാഷന• ബ1 S് സ

[വിതരണം], ആഗ. 2016.- 120 ഏ. ; 22

[വിതരണം], മാAZ്

െസമീ.

2018.- 96 ഏ. ; 22െസമീ.

ന സചി : ഏ. 119-120.

ന സചി : ഏ. 96.
ISBN 978-93-87866-33-1 : c. 100.00

ISBN 978-93-87866-26-3 : c. 120.00



Y:1:7wM79



Y:1:7wM85

ചരിeം
923.654-വാഗ് ഭടാന• £0-

ടAZ

926-nയ1 š ശാസ് eE®ാA
926.3-pഷിയ1 മായി ബmെ4V വ šിക
926.31584-ൈജവpഷിയ1 മായി ബmെ4V
കAഷകA
926.31584(1)-വ šിക
926.31584-െവ|ട് അ{A

ഭാസി, പ} yA, 1942വാഗ് ഭടാന•£0 : സഹകാരിയ1 ം
നേവാ±ാനനായകfം.- േകാVയം : സാnസ
œ ാ
: നാഷന• ബ1 S് സ

[വിതരണം], െമയ്

2017.- 94 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86562-62-3 : c. 120.00



Y:1:7wM85

923.654(1)-സമാഹാര
േസാമd, നാVാശ് േശരി, 1959നേവാ±ാന ചരിetിെല ഇതിഹാസ

െവ|ട് അ{A, 1966pഷിSാരനായി മാറിയ െടSി / സ് മിത
മീനാ¦ി വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :
മാ[Œമി, ഏnി. 2019.- 208 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Moong over microchips :
adventures of techie-turned farmer.

.-

ISBN 978-81-8267-833-0 : c. 240.00

œ ാ
േകാVയം : സാnസ : നാഷന• ബ1 S് സ



J:25wN66,1

[വിതരണം], ഏnി. 2018.- 120 ഏ. : ചിeം ;

926.37-ഡയറി െടക് േനാളജിയ1 മായി ബmെ4V
വ šിക
926.37(1)-വ šിക
926.37-ഫസല1 Âീd, പി. െക.

22 െസമീ.
16 നേവാ±ാന നായക0െട ലഘ1
ജീവചരിeം.
ISBN 978-93-87866-53-9 : c. 120.00



Y:1:7w

923.7-വിദ ാഭ ാസ nവAtകA
923.754-ഇ
923.754(1)-വ šിക

ഫസല1 Âീd, പി. െക., 1959െവžÊžിക .- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,
ആഗ. 2017.- 504 ഏ. ; 22 െസമീ.
മി•മ കYനിയിെല അfഭവ
.
ISBN 978-93-86440-88-4 : c. 520.00



KZ:7311wN59,1

923.754-ഹരിഹരd, സി. എd.
ഹരിഹരd, സി. എd., 1938œ റ1 െട 3തി41ം കിത41ം.- [\A :
ഒ0 െഹഡ് മാസ

ജി-േമാVിേവഷd, ഡിസ. 2017.- 208 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-93-87331-27-3 : c. 240.00



TwN38,1

925-ശാസ് eE®ാA
925.(1)-സമാഹാര
ഫിേലാ േതാമസ്

927-കലാകാര®ാA
927.5-ചിeകാര®ാA
927.5(1)-വ šിക
927.5-െപാറി~13Vി, സി. എ•.
മേഹഷ് െപൗേലാസ്
ചിeകലയിെല ഏകാ പഥികd : െnാഫ.
സി. എ•. െപാറി~1—Vി വ šിയ1 ം
കലാജീവിതവ1 ം.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ™• 2019.- 116 ഏ., 14 പടം ;
22 െസമീ.
ISBN 978-93-86429-71-1 : c. 150.00

വിശj nസി¢ ശാസ് eE®ാA.േകാഴിേSാട് :



NQ44w

ാസ് റV് സ് , ™ലാ. 2017.-

927.5(1)-സമാഹാര

109 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-220-8 : c. 100.00



Aw

925.4-രസത¸EA
925.4(1)-വ šിക
925.4-ക രി, േമരി



927.8-സംഗീതEA
927.8(1)-സമാഹാര

മദാം മാരി ക റി : ജീവിതവ1 ം േലാകവ1 ം.പ1 രം : ചി

രാജd, Dാര
വിശj nസി¢ ചിeകാരിക .- േകാഴിേSാട് :
ാസ് റV് സ് , ™ലാ. 2017.- 239 എ. : ചിeം ;
22 െസമീ.
33 ചിeകാരികള1െട ലഘ1 ജീവചരിeം.
ISBN 978-81-8267-222-2 : c. 220.00
NQw

സി¢ാA±d, പി. എം.
തി0വന

53

, ഏnി. 2019.- 176

രവി േമേനാd
ഒ0 കിളി പാV് മളേവ...- [\A : ീd ബ1 ക
„ ്,
™• 2019.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-88830-67-6 : c. 150.00

ഏ. ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 175-176.
ISBN 978-93-88485-47-0 : c. 200.00



EwM67



NRw

ചരിeം

54

927.84-ഗായകA

927.9143028-ഭാസി, അടA

927.84(1)-വ šിക

അടA ഭാസി : ചിരിയ1 ം ചി

927.84-ഉദയഭാf, െക. പി.

സമാഹരിZത് .- േകാഴിേSാട് :

ാസ് റV് സ് ,

ഫിw. 2018.- 199 ഏ. ; 22 െസമീ.

ആനി േജാ•സ•
െക പി ഉദയഭാf.- തി0വന

യ1 ം / പദád

പ1 രം : ചി

ISBN 978-81-8267-431-8 : c. 200.00

,



മാAZ് 2019.- 112 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

NWwN27

ISBN 978-93-88485-38-8 : c. 130.00

927.9143028-മ1 രളി



NR44wN34

മ1 രളി മ1 ത• മ1 രളി വെര.- െകാല
g ം : ൈസmവ,

927.9-വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
ട

മ1 രളി
ജf. 2017.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

ിയവയ1 മായി ബmെ4V വ šിക

c. 110.00

927.9143-ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V



വ šിക

NWwN53,1

927.9143(1)-വ šിക

927.9143028-ലളിത, െക. പി. എ. സി.

927.9143-രാമച¤ ബാബ1

ലളിത, െക. പി. എ. സി., 1947-

രാമച¤ ബാബ1 , 1947-

കഥ

ട0ം ... / ബാബ1 ഭരദj ാജിേനാട്
പറ˜തിd nകാരം.- േകാഴിേSാട് :

െസല
g 1 േലായ് ഡ് സj പ
o ാടകd / ജിേതഷ്
ദാേമാദരേനാട് പറ˜തിd nകാരം.-

മാ[Œമി, ഡിസ. 2017.- 274 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™ലാ. 2018.- 360 ഏ.

ആദ പതി4് : േകാVയം : ഡി. സി. ബ1 ക
„ ്,

: ചിeം ; 22 െസമീ.

ആഗ. 2010.

ISBN 978-81-8267-458-5 : c. 400.00

ISBN 978-81-8267-390-8 : c. 325.00





NWw:(P31)

NWwN47,1

927.91430232-സിനിമാ നിAªാതാS

927.9143028-സലീം 3മാA

927.91430232(1)-വ šിക

മധ1 , െക. വി., 1978-

927.91430232-േമാഹd, £ഡ് ൈനT്

ഒ0 ല1 Sില
g ാേ} ഉž ഭയ|ര ബ1 ¢ിയാ... /

േമാഹd, £ഡ് ൈനT്

േദവnകാശിെi ചിe

.- േകാഴിേSാട് :

ാസ് റV് സ് , ആഗ. 2017.- 103 ഏ. : ചിeം ;

േമാഹനം / േമാഹdലാലിെi അവതാരിക.-

22 െസമീ.

േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, മാAZ് 2019.- 272 ഏ.

ISBN 978-81-8267-277-2 : c. 100.00

, [8 പടം] ; 22 െസമീ.



ISBN 978-81-8267-761-6 : c. 350.00

NWwN69



NWw,1

927.933(1)-വ šിക

927.9143028-സിനിമാ നട®ാA

927.933-പദá സ1 wÀണ ം

927.9143028(1)-വ šിക

പദáാ സ1 wÀണ ം

927.9143028-ഇ}െസi്

പ¹ദളം / അനീഷ് 3Vേനാട് പറ˜തിd

ഇ}െസi് , 1948ഇരി

927.933-നAtകA

nകാരം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ജf. 2019.-

ാല—ടയ് — ച1 T1ം / മധ1 െക.

192 ഏ., [4] പടം : ചിeം ; 22 െസമീ.

േമേനാേനാട1 പറ˜തിd nകാരം ;

ISBN 978-81-8267-737-1 : c. 225.00

ഫാസിലിെi അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് :



ND44wN43,1

മാ[Œമി, ഒക് േടാ. 2017.- 136 ഏ. : ചിeം ;
927.96-കായിക താര

22 െസമീ.

œ ിക
927.964-½ാ—ം ജിമ
o ാസ
„ ˆം

ISBN 978-81-8267-345-8 : c. 125.00



NWwN48,1

കാലെi ഡ•ഹിയാe, അ

ിSാട് വഴി /

927.9648(1)-സമാഹാര
വിശj നാഥ് , െക.
ഇ യ1 െട ഒളിYിക് േജതാS .-

nിയദAശെi അവതാരിക ; ദj ിജിtിെi
ചിe

927.9648-ഒളിY d

.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, മാAZ്

േകാഴിേSാട് :

2018.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.

ാസ് റV് സ് , ™ലാ. 2017.-

158 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8267-452-3 : c. 90.00

ISBN 978-81-8257-252-9 : c. 150.00



NWwN48,1



MY2w

ചരിeം
927.9683-മ•പിട1 tSാരd
927.9683(1)-വ šിക
927.9683-മ1 ഹªദ് അലി

55

928.94812-േജാ• സാമ1 വ•
േജാ• സാമ1 വ•
uVം െതTിയ കാഴ് ചക .- തി0വന

കമറ1 Âീd, എം.
മ1 ഹªദ് അലി : ഒ0 മ1 ഷ് ടിയ1 ¢Sാരെi
ജീവിതം.- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഫിw. 2018.- 336 ഏ. : ചിeം ;
22 െസമീ.
അfബmം : ഏ. 331-336.
ISBN 978-93-86429-28-5 : c. 335.00

ചി

പ1 രം :

, സപ
Ÿ . 2018.- 172 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-87842-60-1 : c. 170.00



O32w,1

928.94812-ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്
ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്
ഓAമയ1 െട ഓള



MY241wN42

ളി•. കാ†ക 297.65(1) -

ജമാt് ഇ-ഇസ
g ാമി.
928.94812(1)-സമാഹാര

928- ന കാര®ാA
928.(1)-സമാഹാര

¥ീജിത് െപ0

നാരായണd, കാവ1 Yായി
കവികള1ം കഥകള1ം.- തി0വന പ1 രം : ചി
ഫിw. 2019.- 80 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിത ം.
ISBN 978-93-88485-21-0 : c. 100.00

Zd

എഴ1Êേമശക .- [\A : കറi് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഫിw. 2018.- 136 ഏ. : ചിeം ;

,

22 െസമീ.
ISBN 978-93-864-29-27-8 : c. 135.00



O32w



Ow

928.948121-മലയാള കവിക
928.948121(1)-വ šിക

928.2-ഇംഗ് ളീഷ് ന കാര®ാA
928.23-ഇംഗ
g ീഷ് കഥാpÊS
928.23(1)-വ šിക
928.23-വ ഫ് , െവAജീനിയ

928.948121-രാമവAª, വയലാA
ഭാരതി തY1 രാVി
„ ിd തീരt് .- 8-ം പതി4് -െകാല
ഇ¤ധfസ
g ം:
ൈസmവ, ഏnി. 2015.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

വ1 ഫ് , െവAജീനിയ, 1882-1941
അപAണ വിഷാദ
/ േസാണിയ റഫീഖ്
വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
സപ
Ÿ . 2018.- 312 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-629-9 : c. 300.00

1-ം പതി4് : ഒക് േടാ. 2004.
c. 120.00



O32,1N28w



O111,3M82,1

928.9143-ഹി•ി ന കാര®ാA
928.9143(1)-വ šിക
928.9143-വാ•മീകി, ഓംnകാശ്

രാമവAª, വയലാA, 1928-1975
ഒ0 കവിയ1 െട ഡയറി..- െകാല
g ം : ൈസmവ,
ഒക് േടാ. 2018.- 71 ഏ. ; 22 െസമീ.
c. 80.00



O32,1N28w,1

വാ•മീകീ, ഓംnകാശ് , 1950™ഠd : ഒ0 ദളിതെi ജീവിതം / പി. എ.
ഹമീദ് ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഏnി. 2019.- 222
ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
g ീഷ് ശീAഷകം : Joothan : a dalit's life.
ISBN 978-81-8267-825-5 : c. 240.00

928.948121-വിഷ
» നാരായണd നYതിരി
അദിതി, 1960ൈവകിേയാ ഞാd...!.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
െമയ് 2019.- 92 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-846-0 : c. 140.00



O32,1N39w



O152N50w

928.948123-മലയാള കഥാpÊS
928.948123(1)-വ šിക

928.94812-മലയാള ന കാര®ാA
928.94812(1)-വ šിക
928.94812-3മാരd, മAേSാt്

928.948123-അഷിത
അഷിത, 1956-2019
അത് ഞാനായി0

pഷ
r d, േമtല ഐ. ആA.
മAേSാt് 3മാരd / പയ4ിžി ത|4d
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാVയം : സാnസ
œ ാ [വിതരണം], മാAZ്
: നാഷന• ബ1 S് സ
2018.- 182 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87866-30-0 : c. 180.00

/ ശിഹാബ1 Âീd

െപായ് Êംകടവ് അഭിമ1 ഖം െചയ് തത് .േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ജf. 2019.- 144 ഏ. :
ചിeം ; 22 െസമീ.
3 െചറ1 കഥകള1ം ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .

ISBN 978-81-8267-710-4 : c. 175.00



O32wM74



O32,3N56w,1

ചരിeം

56

928.948123-അഷിത-

ടAZ

928.948123-ലളിതാംബിക അ

അഷിേതാAമ / എd. ¥ീ3മാA സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ™ലാ.
2019.- 134 ഏ. ; 22 െസമീ.
അഷിതയ1 െട 7 കഥക ഉ െ4ട1 tിയിV1‹് .
ISBN 978-81-8267-918-1 : c. 150.00

ലളിതാംബിക അ

Aജനം

AÇനം : ഓAªക

സാ¦ി /

മണിpഷ
r d സംേശാധനം െചയ് തത് .- െകാല
g ം:
ൈസmവ, ഫിw. 2017.- 143 ഏ. ; 22
െസമീ.



O32,3N56w

c. 140.00



O32,3N09w

928.948123-ഉണ
r ിേമേനാd, പി.
928.948123-വിf അwഹാം

ഉണ
r ിേമേനാd, പി., 1940െവ•ചാമര
: വിടവാ ിയ ഒ0
[\ASാലtിെi ഓAªയ് S് .- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , ™• 2018.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.
ന കാരെi ജീവിതെt ആസ് പദമാSി
നിAªിZ ചിeമാണ് 'òവാനÊYിക '.
ISBN 978-93-87331-93-8 : c. 145.00

വിf എwഹാം
ൈറTറ് 3}് .- േകാഴിേSാട് : പAണ, നവ.
2017.- 184 ഏ. ; 22 െസമീ.
ജീവിതവീഥികളി•, രചനാവീഥികളി•,
അ¦രവീഥികളി•, സാമഹ വീഥികളി•



O32,3N40w,1

എ}ീ 4 ഭാഗ

ളി•.

ISBN 978-81-300-1944-4 : c. 200.00

928.948123-ഖാദA, യ1 . എ.



O32,3w,1

ഖാദA, യ1 . എ., 1935ആകാശവാണിSാലം / െക. വി. േതാമസിെi
അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് : പAണ, ആഗ.
2017.- 128 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1931-4 : c. 125.00

928.948123-സേ
സേ

ാഷ് , ഏZിSാനം

ാഷ് , ഏZിSാനം, 1971-

പക•സj പ
o tി• െവയില1 കായാd വ}



O32,3N35w,1

എെi േദശാഭിമാനിSാലം.- [\A : ീd
ബ1 ക
„ ് , ഒക് േടാ. 2018.- 103 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-56-3 : c. 125.00

ഒ0 നരി.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഡിസ.
2017.- 103 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-383-0 : c. 100.00



O32,3N71w,1



O32,3N35w,1

928.948123-േജാ• േപാ

928.948123-സ1 ഭാഷ് ച¤d
സ1 ഭാഷ് ച¤d, 1972-

േജാ• േപാ , 19500ചിസല
g ാപം.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ജf. 2019.160 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-70-9 : c. 190.00

uV¦ര

.- [\A :

ീd ബ1 ക
„ ് , ™•

2018.- 152 ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87331-88-4 : c. 170.00



O32,3N72w,1



O32,3N50w,1

പാഠപ1 സ് തകം / മദനd, െക. െഷരീഫ്

928.948123-nിയ, എ. എസ് .

എ}ിവ0െട ചിe

nിയ, എ. എസ് ., 1967ത®യം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി, ഫിw.
2019.- 256 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-748-7 : c. 275.00

.- േകാഴിേSാട് :

മാ[Œമി, ഡിസ. 2017.- 112 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-9267-391-5 : c. 120.00





O32,3N67w,1

ഫiാസ് മിi.- [\A : ീd ബ1 ക
„ ് , ആഗ.
2017.- 167 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-86440-81-5 : c. 200.00

O32,3N72w,1

928.948124-മലയാള ഉപന ാസകാര®ാA
928.948124(1)-വ šിക



O32,3N67w,1

928.948123-രഘ1 നാഥ് , പേലരി

928.948124-ആഷാ േമേനാd
ആഷാേമേനാd, 1947െഹAേബറിയം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,

രഘ1 നാഥ് , പേലരി
ആ•tറയിെല നിലാെവV
.- [\A :
ീd ബ1 ക
„ ് , നവ. 2018.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-87357-33-4 : c. 190.00

െമയ് 2018.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആദ പതി4് : ™ലാ. 1987.
ISBN 978-81-8267-538-4 : c. 140.00



O32,3w,1



O32,6N47w,1

ചരിeം

57

928.948124-pഷ
r പിž, 3Tി41ഴ

954.0253-1530-1556

േജാസഫ് , പനയ് S•

ബാലച¤d, െക. പി.
Éമയ•.- േകാഴിേSാട് :

3Tി41ഴ pഷ
r പിž : വിചാരവിപ
g വtിെi
ദീപശിഖ / പയ4ിžി ത|4d സംേശാധനം

ആദ പതി4് : 1990.

െചയ് തത് .- േകാVയം : സാnസ : നാഷന•
œ ാ
ബ1 S് സ

ാസ് റV് സ് , െമയ്

2019.- 110 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-884-2 : c. 120.00

[വിതരണം], മാAZ് 2018.- 118



ഏ. ; 22 െസമീ.

V44'J

ISBN 978-93-87866-27-0 : c. 120.00

954.83-േകരള ചരിeം



O32,6N00w,1

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി0വന

ാട് , 1962-

െകാട1 Sാfž േകാഴി.- [\A :

ചി

ീd ബ1 ക
„ ്,

പ1 രം :

, മാAZ് 2019.- 232 ഏ. : ചിeം ; 22

െസമീ.

െമയ് 2019.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-93-88485-39-5 : c. 260.00

ന സചി സഹിതം.



V4412

ISBN 978-93-88830-38-6 : c. 115.00



O32,6N30w

940-യേറാ4്

3റ1 പ് , െക. െക. എd.
േപാAZ1ഗീസ് അധിനിേവശവ1 ം 3˜ാലി

മരയ് SാAമാ0ം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
™ലാ. 2019.- 110 ഏ. ; 22 െസമീ.

940.5-1918-

940.53-ര‹ാം േലാകമഹായ1 ¢ം, 1939-1945

അfബmം : ഏ. 85-110.

œ ്
940.5318-േഹാേളാേകാസ

ISBN 978-81-8267-923-8 : c. 125.00

വീസ് , െറസ് ക



V4412

നരകtിലെടയ1 ž nയാണം :

œ റി േകാ•ഫറdസ് (ഡിസ.
േകരള മ1 സ
g ിം ഹിസ

œ ് -ഓAª—റി41 ക
േഹാേളാേകാസ

(നാസികളി• നി

22-24:േകാഴിേSാട് )

ം ഒ0 സ് eീ—

േനരിേട‹ി വ} അfഭവ

nബmസമാഹാരം / ജമീ• അഹമദ്

) / ൈവSം

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

മ1 രളി ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .തി0വന

് / സി.

ബാലfം െക. പി. േവ†േഗാപാലfം

928.948124-വിജയd, എം. എd.
രÚാകരd, മാ

ക{A സമരം : േപാരാVtിെi കന•ചി

പ1 രം : ചി

േകരള മ1 സ
g ീം െഹറിേTജ് െഫൗേ‹ഷd,

, ഒക് േടാ. 2018.- 368

ഏnി. 2015.- 810 ഏ. ; 25 െസമീ.

ഏ. ; 22 െസമീ.

ഉപവിഷയം : 305.6975483 - Muslims.

മലശീAഷകം : Journey through hell: a

Kerala.

ISBN 978-81-8271-704-6 : c. 620.00

woman's account of her experiences at the



hands of the Nazis.

V4412

ISBN 978-93-87842-06-9 : c. 370.00



V5

950-ഏഷ

േജായ് ബാലd, വ
Ó ാtാ|ര
േകരള സംസ ാന cപീകരണം : അതിAtി
തASവ1 ം ഭാഷാസമരവ1 ം 1945-1956.-

954-ഭാരത ചരിeം

തി0വന

പ1 രം : ചി

, ഒക് േടാ. 2018.- 288

ഏ. : Œപടം ; 22 െസമീ.

ജയേദവദാസ് , ഡി.

ന സചി : ഏ. 272-288.

േനതാജി സ1 ഭാസ് ച¤േബാസ് . കാ†ക 923.

ISBN 978-93-87842-82-3 : c. 290.00

254 - ബസ1 , സ1 ഭാഷ് ച¤.



V4412
954.02-647-1785

േഡാ• േബാസ് െകാ, 1948„ ിരിസ
„ ിെi കാ•പാട1 കളിലെട / എd. എം.
മ1 സ

മf എസ് . പിž
റിൈബ• സ1 •tാ®ാA / െക. എസ് .

നYതിരിയ1 െട അവതാരിക.- േകാഴിേSാട് :

ഇ•1 േശഖA വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേSാട് :

ാസ് റV് സ് , ഡിസ. 2017.- 408 ഏ., [12]

മാ[Œമി, ഒക് േടാ. 2018.- 344 ഏ. ; 22 െസമീ.

പടം ; 22 െസമീ.

3റി41ക : ഏ. 271-327
ന സചി : ഏ. 328-341.

വിശദമായ 3റി41ക

ഉ െ4ട1 tിയിV1‹്

ന സചി : ഏ. 386-392.

ISBN 978-81-8267-641-1 : c. 350.00



V44

ISBN 978-81-8267-403-5 : c. 425.00



V4412

ചരിeം
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954.83-േകരള ചരിeം-

ടAZ

954.83-േകരള ചരിeംടAZ
ശ|രd നYതിരി4ാട് , കാണി4{A

േപാ , ചിറSേരാട് , 1936-2008
ദലിത് ൈ-സ് തവA േകരളtി•.തി0വന

പ1 രം : െറയj d പബ
g ിേSഷdസ് ,

2018.- 192 ഏ.
ഉപവിഷയം : 275.483 - േകരളം
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-93-85557-06-4 : c. 200.00



V4412

nതാപ് , കിഴേSമഠം, 1969-

പµിതരാജd കാണി4{A ശ|രd
നYതിരി4ാടിെi േലഖനസമാഹാരം.3}ം3ളം : പ~ാംഗം പ1 സ് തകശാല, 2001.228 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഉžടSം : കാണി4{രിെന—റിZ1ž
േലഖന
. - nസ് താവനയ1 ം
nതികരണവ1 ം . - കാണി4{രിെi
േലഖന
.
c. 75.00



V4412

പV1ം പരിവVവ1 ം : തി0വിതാംuA
രാജപÚിമാ0െട ഇതിഹാസം.- െകാല
g ം:
ൈസmവ, നവ. 2018.- 142 ഏ. : ചിeം ;
22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 138-139.
c. 170.00



V4412

¥ീ3മാരി, എസ് .
േകരളീയ സ് eീനേവാ±ാന ചരിeം.തി0വന പ1 രം : ചി , ജf. 2019.- 220 ഏ.
; 22 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 305.42095483 - സ് eീകള1െട
സാമഹ പദവി. േകരളം.
ISBN 978-93-88456-16-6 : c. 240.00



V4412

ബാലpഷ
r d, െക., 1963ജനാധിപത േകരളം.- േകാഴിേSാട് : മാ[Œമി,
ഏnി. 2019.- 159 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8267-817-0 : c. 175.00



V4412

രാധാpഷ
r d
അച
Í ാ, നª

താണജാതിSാരാേണാ?.-

œ d േജാസഫ് , 1957െസബാസ
ഇടിമ1 ഴ ിയത് ആA—േവ‹ി?.- േകാഴിേSാട് :
പAണ, മാAZ് 2018.- 212 ഏ. : ചിeം ; 22
െസമീ.
തലശ് േശരി-പ1 •4žി നക
„ ൈലT്
കലാപSാA തªില1 ž കtിടപാട1 ക .
ISBN 978-81-300-2005-1 : c. 225.00



V4412

െകാല
g ം : ൈസmവ, ജf. 2017.- 111 ഏ. ;

954.83(1)-കണ
× A

22 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 305.5688 - ദലിതA.
c. 100.00



V4412

ശ|രd നYതിരി4ാട് , കാണി4{A
ആര ®ാ0െട 3ടിേയTം (േകരളtി•).-

ഉേല
g ഖ് , എd. പി.
കണ
× A : nതികാരരാഷ് ½ീയtിെi
കാണാ41റ
/ച¤കാ ് വിശj നാഥ്
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് . കാ†ക
364.131095483 - രാഷ് ½ീയ 3Tpത
.
േകരളം.

3}ം3ളം : പ~ാംഗം പ1 സ് തകശാല.

954.83(1)-കാസAേകാട്

ഭാഗം 1 : 4-അം പതി4് .- ആഗ. 2016. - 152

3റ1 പ് , െക. െക. എd., 1939Œ3tകയ1 ം കാAഷിക ബm ള1ം : മ1 d
കാസAേഗാഡ് താലSി•.- തി0വന പ1 രം :
ചി , മാAZ് 2018.- 104 ഏ. ; 22 െസമീ.
അfബm
: ഏ. 88-104.
ISBN 978-93-86637-99-4 : c. 100.00

ഏ.; 22 െസമീ.
c. 125.00
ഭാഗം 2 : 4-അം പതി4് .- മാAZ് 2017. - 230
ഏ.; 22 െസമീ.
c. 150.00



V4412.3KAS

ഭാഗം 3 : 3-അം പതി4് .- ജf. 2014. - 241

954.83(1)-[\A

ഏ. : ചിeം ; 22 െസമീ.
c. 150.00
ഭാഗം 4 : 3-അം പതി4് .- ആഗ. 2014. - 208
ഏ.; 22 െസമീ.
c. 150.00.



V4412

ഹരി, എd. ജി. േചA4്
െപ0വനം ാമം.- [\A : ജി-േമാVിേവഷd,
™ലാ. 2017.- 104 ഏ., [4] പടം ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 103-104.
ISBN 978-93-86440-72-3 : c. 120.00



V4412.3T

ചരിeം
954.83076-പ1 നAചി നം, അഭ ാസം
954.83076(1)-േചാേദ ാtര
േകരളചരിeം : േചാദ ാtര ളിലെട / nിയ
പിലിേSാട് സമാഹരിZത് .- േകാഴിേSാട് :
ാസ് റV് സ് , െമയ് 2019.- 166 ഏ. ; 22
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 165-166.
ISBN 978-81-8267-864-4 : c. 180.00



V4412(m)

954.91-പാകിസ് താd
അ•ബിനിയ, ആലിസ്
ൈസmവതടtിെല സാêാജ
/ ബി•1
മി•Vd വിവ. െചയ് തത് .- [\A : ീd ബ1 ക
„ ്,
ഡിസ. 2017.- 384 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീAഷകം : Empires of the Indus.
ISBN 978-93-87331-37-2 : c. 400.00



V44Q7

956-മ¢ പAD രാജ
956.7-ഇറാഖ്
െലനിd, െക. എം.
സÂാം Éൈസd : അധിനിേവശtിെi ഇര.
കാ†ക 923.1567 - സÂാം Éൈസd.



V467

59

60

ന കാര, ശീAഷകസചി
കാ†ക

100 േമാേഡ• പാചക—റി41ക .
സÁ ഈസ
101 Ìസj ാfഭവ
എസ് . വി

അബ് ദ1 • ഖാദA, അറയ് S•

കാ†ക

.

വിജയd,

: നª1 െട Œമി, വീട് , നാട് .
, എd. എം

365 ബാലകവിതക / സി. ആA. ദാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8121008

കാ†ക

അംബിക, െജ. െക
നിഴല1 കളില
g ാtവ .



894.8123

കാ†ക

അS ള1െട അദ് Ûതവിേശഷ
¥ീധരd, പžിയറ
.

അ|ി .

കാ†ക



927.9143028

അVിമറിSെ4V ചാരേSസ് .

രാജd,

അതി0കളില
g ായി0െ}|ി•.

കാ†ക

ഉണ
r ി,

പിSാേസാ
അത് ഞാനായി0

കാ†ക

.

അഷിത

കാ†ക

അeയ് — പരിചിതമല
g ാt വഴിക .
സേ

ാഷ് 3മാA, എd



928.948121

കാ†ക

അനിത, എം. പി., വിവ.

േറാബAട് സd, േമാAഗd
അനിതാ ദാസ്

.



894.8123

അനിതാ നായA
കാേS കാേS uെടവിെട.
േകരളം : അfഷ
º ാനകലകള1െട സj

ം നാട് .



294.537(1)

അനി•3മാA, എം. എസ് .
േവാളിേബാ

: nചാരവ1 ം nസšിയ1 ം.



796.325

അനീഷ് ആA. ൈമനാഗ4žി
സYAണ ആഭരണ നിAമാണസഹായി.

രാധ, കരിY1 ഴ



745.5942

േജായ് മാത 1

കാ†ക

അനീഷ് 3Vd.

അZd, pപാസനം വി. പി.
നിയ മിലാനിയ1 െട നിkഢകY
/
œ d പžിേtാടിെi അവതാരിക.
െസബാസ

അfഭവ

കാ†ക


894.8123

അ

പദáാ സ1 wÀണ ം

പാഠ
: ഓAª—റി41ക .
േഗാപിനാഥd നായA, ആA

കാ†ക

ിെവളിZം.

അച
Í ാ, നª താണജാതിSാരാേണാ?.
കാ†ക രാധാpഷ
r d

അപരാജിേതാ.

അച
Í ാ, നª താണജാതിSാരാേണാ? കാ†ക
954.83 - ചരിeം. േകരളം. കാ†ക
രാധാpഷ
r d

അപാരതയ1 െട സര കാ

കാ†ക

ആശാപAണാ േദബീ
ബേ• ാപാധ ായ,

ബിŒതിŒഷ•
ിക .

കാ†ക

രാമച¤d, ഏഴാേZരി
അപAണ വിഷാദ

.

കാ†ക

വ1 ഫ് ,

െവAജീനിയ

/ ഐറിസിെi

അ³ലി, എസ് ., വിവ. കാ†ക
ഏകാ¹താസ് േതാeം



910.41

അനി• 3മാA, വലിയവീVി•

കാ†ക

nദീപ് , േപരശ
” yA

കാ†ക

അജി രാജd
മഴമരം െപ{1േYാ
അവതാരിക.

കാ†ക

ൈവകിേയാ ഞാd...!.

അംേബഡ് കA, ഭീംറാവ് റാംജി
ഇ യ1 ം കമ ണിസവ1 ം / ആന•്
െത• മ് ബ് െഡ യ1 െട ആമ1 ഖം ; രാധാpഷ
r d
െചറ1 വല
g ി വിവ. െചയ് തത് .
303.484

അýിപ1 ഷ
÷

സമാഹരിZത് .

ഉtര.

അംബികാേദവി, എസ് ., വിവ.
രാമായണം

കാ†ക

യ1 ം / പദád

അദിതി

കാ†ക

Psc super hits : PSC യ് S് ഏTവ1 ം ഇഷ് ടെ4V
േചാദ
/ ജയകA തലേയാല4റY്
സമാഹരിZത് .
030.(1)

അSിSാവ് .

അടA ഭാസി : ചിരിയ1 ം ചി

ഖലീ• ജിwാd

April fool : മംഗ
g ീഷ് ട1 ഇംഗ
g ീഷ് .
സ1 3മാരd, വി

പനയാ•, പി. വി. െക

െചറ1 Sാട്

365 ബാലകഥക / സി. ആA. ദാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8123008

60 ജിwാd കഥക .

കാ†ക

അട1 Sള.

13 െഹാറA കഥക / മരിയ േറാസ് സമാഹരിZ്
വിവ. െചയ് തത് .
808.83
25 ഉപന ാസ
കാ†ക ശാ

കാ†ക

അടZിV മ1 റിയിെല താമസSാA.



894.8121

അപAണവിരാമ

.

കാ†ക

അഷിത

അഫ് ഗാനിസ് താd : ഒ0 അപകടകരമായ യാe.

കാ†ക

േജാേമാd േജാസഫ്

അബ1 •-അലയ്
അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി
ഇസ
g ാമിക nവAtക0െട
ഉtരവാദിt

/ ഒ. അബ് ദ1 A റÀാd

വിവ. െചയ് തത് .



297.65

ദാYത നിയമ



297.1227

ഇസ
g ാമി• / സി. െക.

മ1 ഹªദ് വിവ. െചയ് തത് .



297.577

nസ ാനവ1 ം nവAtക0ം / െക. ടി.
Éൈസd വിവ. െചയ് തത് .



297.65

ബ1 ¢ിയ1 െട വിധി / വി. പി. മ1 ഹªദലി വിവ.
െചയ് തത് .



297.2

െചയ് തത് .

വാഗ് ഭടാന•£0േദവfം / പയ4ിžി ത|4d

പžിേവV.



894.8123

അബ് ദ1 • ഗഫA, എd
കരി|•4വ് .



894.8123

ആ‰ിSd



894.8123

മണ• േദശം.



923.654

കാ†ക

അബ് ദ1 A റÀാd നദj ി, െക. ടി., വിവ.
സദ് റ1 Âീd ഇസ
g ാഹി



894.8123

അമാfല
g , വടSാ
സമകാലികം.

ര



089.94812

ആ¹ഹത nതിേരാധം എ

കാ†ക

അബ1 •

ആേരാഗ ചി

അഅ് ലാ െമൗദദി



297.86

അബ് ദ1 A റÀാd, െകാടിയËA പി. പി., വിവ.

nവാചക സ് േനഹം : ഖ1 Aആനില1 ം



297.63

കാ†ക

അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി
അബ് ദ1 •ഹഖ് അdസാരി

കാ†ക

സAവത് െസൗലത്



297.18

അബ് ദ1 ല
g െമൗലവി, െക. സി
നമസ് കാരtിെi ൈചതന ം.



297.382

കാ†ക

ഖ1 Aആd ശബ് ദേകാശം
അബ് ദ1 ല
g ാ, എം. സി., u. സമാഹAtാ.
ഖ1 Aആd ശബ് ദേകാശം



915.456

.



362.29

കാ†ക

ഉഷാേദവി, മാരായി•
œ d
/ െസബാസ



894.8126

കാ†ക

അര ിെല മ… ഗmിക .
മഠtി•

അA¢നാരീശj ര നാരി.

.

െക. ജി. എസ്

അAജiീനയിെല നാള1ക .
ന േയാAS്

ന®യ1 െട നാY1 ക .

ളിലെട.

കാ†ക

കാ†ക

സജിത,

കാ†ക

അരവി•് , വVം3ളം, ചിeകാരd.
രാമpഷ
r പരമഹംസ

അബ് ദ1 A റÀാd, ഹസനാA

അബ് ദ1 ല
g ാ മdഹാം, സമാഹAtാ.

കാ†ക

അ{4d, എ.
എ. അ{4െi കÊക
സമാഹരിZത് .

റS•

കാ†ക

അªമാA.
അ{|ാളി.

നഈം സിÂീഖീ

അബ് ദ1 A റÀാd, മ1 yര് , വിവ.



അേമരിSd മലയാള സാഹിത നിcപണ
കാ†ക സ1 ധീA, പണിSവീVി•

അബ് ദ1 A റÀാd, െകാടിയËA പി. പി

സ1 }tില1 ം.



362.28

613

ലഹരി തകA—} ജീവിത

ശരീഅÊം ഏക സിവി•േകാഡ1 ം
ഇസ
g ാമ1 ം ഖാദിയാനിസവ1 ം.

െന?.

ക .

ദ•ഹിയ1 െട ചരിeപഥ

കാ†ക

അബ് ദ1 A റÀാd, ഒ., സംേശാധകd.

കാ†ക



894.8123

അùാസ് , െക. എം
െതരെ˜ട1 t കഥക .

േകരളീയ നേവാ±ാനവ1 ം
സംേശാധനം െചയ് തത് .



922.97



297.124

അബബSA, കാതിയാളം

അബ് ദ1 A റÀാd,

അബ് ദ1 • ഖാദA, അറയ് S•
അടZിV മ1 റിയിെല താമസSാA.

അബ് ദ1 ž, േപരാz. കാ†ക
കഥക 3Vിക S്

സ1 }tിെi nാമാണികത / അബ് ദ1 A റÀാd

കാ†ക

നട
തീരാt വഴികളി• / സദ് റ1 Âീd
വാഴSാടിേനാട് പറ˜തിd nകാരം.



297

അബ് ദ1 A റÀാd, ഒ., വിവ.



അബ് ദ1 •ഹഖ് അdസാരി
വിശj ാസിയ1 െട ജീവിത ല¦ ം / അബ് ദ1 A
റÀാd മ1 yര് വിവ. െചയ് തത് .
297.5

സത സാ¦ ം / വി. പി. മ1 ഹªദലി വിവ.

മ1 yര് വിവ. െചയ് തത് .

അബ് ദ1 ല
g ാ, ടി. െക
നട
തീരാt വഴികളി• / സദ് റ1 Âീd
വാഴSാടിേനാട് പറ˜തിd nകാരം.
കാ†ക 922.97 - അബ് ദ1 ല
g ാ, ടി. െക.
297.65(1)

ഖ1 Aആd ഭാഷ ം : ടി. െക. ഉൈബദിെi
വിവAtനവ1 ം വ ാഖ ാനവ1 ം.

61

മധ1 നായA,

ബി• ബാല

അAഷാദ് , ബേtരി
ടാക
„ ി ൈÜവറ1 ം കാമ1 കിയ1 ം.
അറിയെ4ടാt ¥ീനാരായണ£0.
സ് പിേയഴ് സ് , േജാ•
അലയ്
േഹാേളാ െമൗ‹d / രമാ േമേനാd
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ് . െചയ് തത് .



894.8123

കാ†ക



895.13

അേലാഷ സ് -ആന•്

62

കാ†ക

അേലാഷ സ് , ജി., സംേശാധകd.

അസീസ് , ൈമS

രാമസj ാമി നായSാA ഈേറാഡ് െവ|V

ആനിയ1 െട െകാVിന് േജാസഫിെi
െപ0|ളിയാVം.

അ•ബിനിയ, ആലിസ്
ൈസmവതടtിെല സാêാജ

/ ബി•1

മി•Vd വിവ. െചയ് തത് .
അവധതഗീത : ഒ
പരമാന•ം.

അഹ



954.91

മല
g ാതായിരി—}തിെi
കാ†ക ദtാേeയ

അവേശഷി41ക .

കാ†ക

അവസാനtിെi ആരംഭം.

മ1 ഹªദ് നബി / വി. എസ് . സലീം വിവ.

സിനാd അöd

കാ†ക

മസാ നബി / വി. എസ് . സലീം വിവ.

സാബ1

: 1975 - 2017.

ആകാശവാണിSാലം.
ആഗി.

ം : ഹിമാലയtിെi

ആ¹ാവിേലS് ഒ0 തീA±യാe.



915.4(1)

അേശാകd, ച0വി•

കാ†ക

സ1 3മാരd, ജി

കാ†ക

ഖാദA, യ1 . എ

ഹരി, വžിZിറ

ആ¹നിേവദന

: nശസ് ത0െട

nണയേലഖന

/ വി. രവി3മാA

സമാഹരിZ് വിവ. െചയ് തത് .

അേശാകd ച0വിലിെi കഥക

: 1975 -

ആ¹ഹത nതിേരാധം എ

2017 / എസ് . എസ് . ¥ീ3മാറിെi
അവതാരിക.



894.8123

മറവിയി• മറ˜ത് മfഷ A /
ഓAª—റി41ക /േലഖന

ള ◌് .



894.8124

അേശാക് ശശി
3˜1 ണ
r ിയ1 െട യാeാപ1 സ് തകം.



894.8122

അമാfല
g , വടSാ



808.86

കാ†ക

െന?.

ര

ആ¹ഹത ാമ1 നY് .

കാ†ക

ആ¹ീയ സ1 ഭാഷിത

.

രÚª, എം. ഡി

കാ†ക

ഖലീ•

ജിwാd

കാ†ക

ആദAശചിøം.

ആദാമിെi പ1 നAജ®ം.

രാമpഷ
r പരമഹംസ

സത d, മാടാSര

കാ†ക

േജാസ് , ടി. ഡി

ആദില എ. കബീA

അഷിത
അപAണവിരാമ

.



894.8123

ഒ0 സ് eീയ1 ം പറയാtത് .

894.8123

നിലാവിെi നാVി•.

894.8123

അത് ഞാനായി0




/ ശിഹാബ1 Âീd

ജയെi ചിe

അഷിതയ1 െട ൈഹ— കവിതക .

കാ†ക



928.948123

കാ†ക

Eാനതപസj ി, സj ാമി
ആന•d, െക. ആA

ആന•മഠം.

എÅെകാ‹് ഐ. എസ് ഇസ
g ാമികമല
g .



297.26

അസAൈബജാനിെല ഇwാഹിമിെi കഥ / ഇ.

.

കാ†ക



150

ചേVാപാധ ായ,

ബ|ിംച¤
ആന•േവദം.

കാ†ക

രഘ1 നാഥ് , പേലരി

ആന•് നീലകണ
º d

പി. പവിed പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .



398.210947

ഖലീ•



294.3

കാ†ക

ദ1 ഃഖമകTാd : ഒ0 മനഃശാസ് eEെi

അഷ് റഫ് , കീഴ1പറY്

ജിwാd

ബ1 ¢fം ബ1 ¢െi സ1 വിേശഷവ1 ം / എd. വി.

അപ ഥന

കാ†ക

കാ†ക

വിജയല¦് മി, പി. ആA

ആന•tിെi ഇതള1ക .

ാഷ് , ആ¥ാമം

അസീസ് , ത0വണ, വിവ.

Aഗേനവ് , ഇവാd

ജയnകാശ് വിവ. െചയ് തത് .

അഷിേതാAമ / എd. ¥ീ3മാA സംേശാധനം
അഷ് ടമ1 ടിSായല1 ം മ{ഴിÊYികള1ം.

കാ†ക

ആന•3മാര സj ാമി

അഷിത
െചയ് തത് .

മ1 രളീധരd, ടി



894.8121

കാ†ക

ആദ േജാലി ശരിയായ ച1 വട് .

ആനെSാYന് ജലേദാഷം.

/ ദീപ
Ÿ ി

.



894.8121



928.948123

അഷിതയ1 െട ൈഹ— കവിതക

ശലഭമഴ / എം. ലീലാവതിയ1 െട അവതാരിക.

ആദ േnമം.

െപായ് Êംകടവ് അഭിമ1 ഖം െചയ് തത് .

സേ



297.246

കാ†ക

ആകാശദീപം.

അേശാകd, ച0വി•

കാ†ക



297.63

െചയ് തത് .

അേശാകd തYാd, െക

അഷിത.

െജയ് d

െചയ് തത് .

അേശാകd ച0വിലിെi കഥക

ശിവം ശിവകരം ശാ

œ ിd,
ഓസ

അÀദ് ബഹ് ജത്

േജാസ്

കാ†ക



894.8123

കാ†ക

യ1 ം മ1 dവിധിയ1 ം.

ദ1 േര ാധനd : െകൗരവവംശtിെi
ഇതിഹാസം.
െപ•രാമായണം.



823



894.8123

ആന•് -ഇ0പ
ആന•്
ക•പിത ഭവന

ള1ം ക•പിത Œപട

ള1ം.



894.8124

കാ†ക

ആനബലി.

ആനി േജാ•സ•

ആസ് േ½ലിയ : അദ് Ûത ള1െട Œഖµം.
കാ†ക മഹ് ദി, എ. ക 1



ഇ. എം. എസ് . : മകള1െട ഓAªക .
രാധ, ഇ. എം

ആനി, കടവA
894.8121

ആനി, വžിSാ4d
നീAദിെi പ1 സ് തക

.



894.8123

ആനിയ1 െട െകാVിന് േജാസഫിെi

കാ†ക

െപ0|ളിയാVം.

അസീസ് , ൈമS

ആiണി, കല
g Sാരd
ഒളി4ിZ വാ—ക .
ആ‰ിSd കഥക



894.8121

3Vിക S് / അബ് ദ1 ž

േപരാz പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .
ആേ‰ാ-ഏഷ d നാേടാടിSഥക



398.21096

കാ†ക

ആêപാലി.



കാ†ക

തYി, വി. ജി

വടSാ

.

കാ†ക

ക .

അമാfല
g ,

ഇത മര

ര

കാ†ക
മഹാരാഷ് ½ കിസാd േലാങ് മാAZ്

ആര ജിനേദവd, u. വിവ.
ആര , സി. പി
ഇത മര

/ േതാളA ശശിധരെi

അവതാരിക.



894.8121

ആര ®ാ0െട 3ടിേയTം (േകരളtി•).

കാ†ക

ആAZ, എ. െജ



894.8121

കാ†ക

ആലീസിെi അßതSാഴ് ചക .
കേരാ , ലയിസ്

ആലീസിെi അßതേരാഗം : സാഹിത വ1 ം
ൈവദ ശാസ് eവ1 ം.

കാ†ക

ആ•tറയിെല നിലാെവV

ഇക് ബാ•, ബി
.

കാ†ക

രഘ1 നാഥ് , പേലരി

കാ†ക

ആ•ബേ½ാസിെi കരZി•.
രാധാpഷ
r d, േമതി•
ആ•െബAേVാ, വിവ.
ആഴtി• നി

കാ†ക

ž നിലവിളി.

തസ
g ീമ ന¼ീd

കാ†ക

ൈവ•ഡ് , ഓസ് കാA
ആവണി4Sളം.

കാ†ക

.

കാ†ക

ഉമാേദവി, എ. ജി

¥ീധരd,

കാ†ക

ആര , സി. പി

ഇ

യിെല ബാÑക : വAtമാനവ1 ം ഭാവിയ1 ം.
കാ†ക ച¤േശഖA, സി. പി

ഇ

യ1 ം കമ ണിസവ1 ം. കാ†ക
അംേബഡ് കA, ഭീംറാവ് റാംജി

ഇ

യ1 െട ഒളിYിക് േജതാS .
വിശj നാഥ് , െക

കാ†ക



894.8123

കാ†ക

„ ിd തീരt് .
ഇ¤ധfസ

/ ശശി

മാവിdമടിെi അവതാരിക.

കാ†ക

ഇ•1 േഗാപd, ജി. ആA.
Œമിശ
á ശാനം.

ശ|രd നYതിരി4ാട് , കാണി4{A

കവിത പ—} ക
g ാസ് മ1 റിക

ഇടയെi ആകാശം.
പžിSര

ഇടിമ1 ഴ ിയത് ആA—േവ‹ി?.
œ d േജാസഫ്
െസബാസ

ശശിധരd, പി. െക

ആേരാഗ ചി

ആലീസിെi അßതേരാഗം : സാഹിത വ1 ം
ൈവദ ശാസ് eവ1 ം / അ{44ണിS0െട
ആമ1 ഖം.
809.3

398.2

ആേരാഗ പരിപാലനtിെi കാണാ41റ

കാ†ക

ഇക് ബാ•, ബി
ആലീസിെi അßതേരാഗം : സാഹിത വ1 ം
ൈവദ ശാസ് eവ1 ം / അ{44ണിS0െട
ആമ1 ഖം . കാ†ക 809.3 - കഥാ സാഹിത ം.
ചരിeവ1 ം വിമAശന പഠന ള1ം.
616

തിേയാഡA കിങ്

ആയിരം ചിറ3ž പ¦ി.

കാ†ക

„ ിെi നിയമസഭാnസംഗ
ഇ. എം. എസ
:
കാ†ക
നY
തിരി4ാട്
,
ഇ.
എം.
1957-1959.
എസ്

/ െക. എസ് .

േവ†േഗാപാ• സമാഹരിZത് .



928.948124



927.84

െപയ് ത് േതാരാെത.

ആശാപAണാ േദബീ
അ ിെവളിZം / രാധാpഷ
r d അയിcA വിവ.
െചയ് തത് .
891.443
ആഷാേമേനാd
െഹAേബറിയം.

കണാരd, എd. സി

െക പി ഉദയഭാf.

63

ഭാരതി തY1 രാVി

ഇ}െസi്
ഇരി ാല—ടയ് — ച1 T1ം / മധ1 െക.
േമേനാേനാട1 പറ˜തിd nകാരം ;
ഫാസിലിെi അവതാരിക.
927.9143028
കാലെi ഡ•ഹിയാe, അ ിSാട് വഴി /
nിയദAശെi അവതാരിക ; ദj ിജിtിെi
ചിe
.
927.9143028
ഇരി

ാല—ടയ് — ച1 T1ം.

ഇ0Vി•t41}വA.

കാ†ക

കാ†ക

ഇ}െസi്

വിdെസi് , എ•

ഇ0yറ് 'ഇ}് ' കഥക / മണYA
രാജdബാബ1 സംേശാധനം െചയ് തത് ;
േദവnകാശിെi ചിe
.
894.8123008
ഇ0പ nണയകവിതകള1ം ഒ0 വിഷാദഗീതവ1 ം.
കാ†ക െന0ദ, പാേബ
g ാ

ഇAഫാെi-ഉഷ

64

ഇAഫാെi േലാകം.
ഇലിയഡ് .

കാ†ക

കാ†ക

മ1 നീA, സി. എം

ഉണ
r ിൈദവ ള1െട കഥക / സി. സ•ീപനി
പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .
294.5211

കാ†ക

ഉണ
r ിേമേനാd, പി.
െവ•ചാമര
: വിടവാ ിയ ഒ0
[\ASാലtിെi ഓAªയ് S് . 928.948123

േഹാമA

ഇസ് താംബളിെല nണയപ1 ഷ
÷ േമ.
പാല, ഇസ് ക•A
ഇസ് മt് Éൈസd
േകാേലാടം.



ഉത് pഷ് ടകഥക . കാ†ക
ലിേയാ നിെSാലായj ിZ്



ഉtര.

894.8123

ഇസ് മാഈ•, െചാD
ഗണിതം വിജയമ¸

.

510

ഇസ
g ാമിക nവAtക0െട ഉtരവാദിt
കാ†ക അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി
ഇസ
g ാമിക സമഹം ചരിeസം
സAവത് െസൗലത്

ഹം.

ഇസ
g ാമ1 ം ഖാദിയാനിസവ1 ം. കാ†ക
റÀാd, െകാടിയËA പി. പി

കാ†ക

ഇസ
g ാമ1 ം മതസഹിഷ
» തയ1 ം.
മ1 ഹªദ് , കാര3}്

ഉ…വം.

.

അബ് ദ1 A
ൈശഖ്



കബീA, എം. െക

ഈT•, ഗായ്
ഇസ
g ാമ1 ം മfഷ ഭാഗേധയവ1 ം / എ. പി.
3˜ാമ1 വിവ. െചയ് തത് .

കാ†ക

ൈഹദരലി, ശാ

ഉണിtിരി, എd. വി. പി.
സj ാമി വിേവകാന•d.



, 3റി41ക

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

ന•3മാA,



894.8121

ാടി, വ ാഖ ാതാ.

ഉമാേദവി, എ. ജി
ആവണി4Sളം / പി. വി. pഷ
r d നായ0െട
അവതാരിക.
894.8121
ഉമിത് , അഹമദ്
ദാരj ിഷ് കവാടം / സി. രവീ¤d നY ാA
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് ; വി. ബി.
േജ ാതിരാജ് സംേശാധനം െചയ് തത് . 894.353

കാ†ക

ഉª1 • മ1 അമിനീd ആഇശ.
സ1 ൈലമാd നദj ീ

മ1 നീA, സി. എം

കാ†ക

സ{ിദ്

ഉേല
g ഖ് , എd. പി
കണ
× A : nതികാരരാഷ് ½ീയtിെi
കാണാ41റ
/ ച¤കാ ് വിശj നാഥ്
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .



364.131095483

കണ
× A : nതികാരരാഷ് ½ീയtിെi
കാണാ41റ
/ച¤കാ ് വിശj നാഥ്
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് . കാ†ക
364.131095483 - രാഷ് ½ീയ 3Tpത
.
േകരളം.
954.83(1)
ഉžി േഡാV് േകാം.

ബാലpഷ
r d, ടി

മ1 ഹªദ്

സിനാd അöd



ഉണ
r ിpഷ
r d, െതേS4ാV്
ഗണിതം ലളിതം : ഗണിതശാസ് etിെi
അടിസ ാന തതj
.
ഉണ
r ിpഷ
r d, പ1 òA
കഥ : പ1 òA.



894.8128

ഉണ
r ിpഷ
r പണിSA, പര4ന
കാ†ക ബാദരായണ

കാ†ക

ഉൈബദ് , വിവ.

ഉªാെi േകാഴിക .

894.8123

ഉണ
r ി, പിSാേസാ
അതി0കളില
g ായി0െ}|ി•.

ഉണ
r ിpഷ
r d പ1 òA.

പ1 രം



ഉണ
r ി, ആA
പ1 സ് തക41ഴ1 : േലഖന
പരിഭാഷക .
ഉണ
r ി, ഇ. പി., ചിeകാരd.
എം



297

922.945

ഉണ
r ി, അªയYലം
സ¦് മജീവി സ4Aജീവി.

nകാശd,

297.124

ഉൈബദ് , [SളയA, വിവ.
റസീഉ• ഇസ
g ാം നദj ീ

ഇസ് ഹാഖലി, ടി., വിവ. & വ ാഖ ാതാ.
കാ†ക ഹദീസ് ഭാഷ ം

ഉംറഃ ൈഗഡ് .

കാ†ക

ഉൈബദ് , ടി. െക.
ഹദീസ് േബാധനം.

297.5

കാ†ക

ബാലd, ഏലSര

ഉൈബദ് , ടി. െക., വ ാഖ ാതാ. & വിവ.
കാ†ക അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി

ഇസ് ഹാഖലി, ടി
nാAഥനക .

ഈ െമൗ വാ.

കാ†ക

ഉ4് , മ1 ളക് , കA4രം.
മടിൈS

കാ†ക

ഇസ
g ാമ1 ം സംഘടിത ജീവിതവ1 ം.
സദ് റ1 Âീd ഇസ
g ാഹി

അനിതാ ദാസ്

ഉപരിപഠനം : ഇ യില1 ം വിേദശÊമ1 ž
നിരവധി േകാഴ് സ1 കള1ം െതാഴി•സാധ തകള1ം.
കാ†ക േജാമി, പി. എ•

കാ†ക

കാ†ക

ഇസ
g ാമ1 ം മfഷ ഭാഗേധയവ1 ം.
ഈT•, ഗായ്

കാ†ക

േടാ സ് േTായ് ,

കാ†ക

nദീപ് , െക

ഉžരിെi േnമസംഗീതവ1 ം വിദ ാപ¢തിയ1 ം.
കാ†ക മ1 0കd, പാറശ് േശരി



ഉ S0tിെi പാഠ
: 375 ചി
കാ†ക വാരിയA, ബി. എസ്



ഉഷ, ഒ. വി
£0ഗാഥ / രാമച¤െi അവതാരിക.

510

894.8123

ക .



294.561

ഉഷാ3മാരി-ഒ0
ഉഷാ3മാരി
ഊ0വിലS് .



894.8123

അ{|ാളി / പയ4ിžി ത|4d സംേശാധനം
െചയ് തത് .



923.654

ഊ0വിലS് .

കാ†ക

ഉഷാ3മാരി

ഋ േഭദ

കാ†ക

ദിവാകരd, ആTി

കാ†ക

എ. അ{4െi കÊക .

അ{4d,

എ
െലനിd, െക. എം
എം പി വീേര¤3മാറിെi തിരെ˜ട1 t

കാ†ക

.

ഏ

വീേര¤3മാA, എം.

പി
വാസ1 േദവd നായA, എം. ടി
അഷ് റഫ് , കീഴ1പറY്

എd വിയ1 െട pതിക

കാ†ക

: വാചനവ1 ം വിചി

കാ†ക



894.8123

കാ†ക

ഹിജാസ്

പവിed, െമാേകരി

ഐ¹ാെtാവ് , ചിംഗിസ്
ച1 വ} òവാലയണി˜ േപാപ
g ാA ൈത /
ഓമന ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .

കാ†ക

.

രാമച¤d,

ലതാ നായA

S41റം.

ഐ വി ദാസ് .

നവ1 ം.

ച¤േശഖരd, എം. ആA

എd. എd. പിžയ1 െട ഏകാ|
പിž, എd. എd



891.73

കാ†ക

എെi കണ
r ീAപS .

ഒ െഹiിയ1 െട കഥക .

¾ദ1 ല

അരവി•ാ¦d

ഒ}രമണിâA.

കാ†ക

എെi തടവറSവിതക .

തസ
g ീമ

കാ†ക

എെi േദശാഭിമാനിSാലം.

ഖാദA, യ1 .

കാ†ക

െഹiി, ഒ

സ1 ഭാഷ് ച¤d

ഒരഴി˜ാVSാരെi ആ¹ഗത
ശ|രനാരായണd, ടി. െക

എ

കാ†ക
.

കാ†ക

കാ†ക

ഗാmീ, േമാഹdദാസ്

ഒ0 കവിയ1 െട ഡയറി..
വയലാA

കാ†ക

രാമവAª,

കാ†ക

നാരായണd, ക•പT

ഒ0 കിളി പാV് മളേവ...

കാ†ക

രവി േമേനാd

കരംച•്
എെi ബഷീA.

കാ†ക

ഒdപ ¥ീരാമ®ാ0ം മT1 കഥകള1ം.
സ1 മംഗല

ന¼ീd

എെi ൈദവം.

Zd

ദിശയിേല—ം പണിയാവ1 } 156 െഹൗസ്
പ
g ാfക . കാ†ക ഔേസഫ് , പി. വി

ഏഴാകാശ
മ1 ഹªദ്

എÅെകാ‹് ഐ. എസ് ഇസ
g ാമികമല
g .

കാ†ക

കാ†ക

ഏലിയാസ് , വി. പി
മ ാവ?.

കാ†ക

എംടിയ1 െട െതരെ˜ട1 t കഥക .

¥ീജിത് െപ0

ഏകാ¹താസ് േതാeം / െഹാ. െവ. േശഷാ¯ി
വ ാഖ ാനം െചയ് തത് ; എസ് . അ³ലി വിവ.
െചയ് തത് .
324.254(1)

കാ†ക

എ. െക. ജി. എ} ജനനായകd.

കാ†ക

താഹ,

ഏകാ¹താസ് േതാeം / െഹാ. െവ. േശഷാ¯ി
വ ാഖ ാനം െചയ് തത് ; എസ് . അ³ലി വിവ.
െചയ് തത് . കാ†ക 324.254(1) - രാഷ് ½ീയ
സj യംേസവക് സംഘം.
294.5433

സി

േലഖന

കാ†ക

എവിെടെയെi േവ0ക .
കാര|ര
ഏകAഷി.

•

കാ†ക

എഴ1Êകാരfം കന കമാ0ം.
മാടായി
എഴ1Êേമശക .

ഉഷാേദവി, മാരായി•

.

65

എെi രാഷ് ½ീയേലഖന

.

ഒ0 നിത ഹരിത -ിസ് മസ് സªാനം.
െഹiി, ഒ

കാ†ക

രാജpഷ
r d, വി
എേiതായ കഥക .

കാ†ക

ഒ0 പeാധിപ0െട അസാധാരണ ജീവിത കഥ.
കാ†ക കബീA, വി. എ

മേഹഷ് ,

െവVിയാA
എwഹാം ലി|െi 3VിSാലം.

ഒ0 പാVിെi ദരം. കാ†ക
െപായ് Êംകടവ്

കാ†ക

ബVAവAt് , െഹെസSിയ
സj ാമി ആന•തീA±d ജീവിതവ1 ം
nÐtികള1ം / െക. സി. വAഗീസ് വിവ.
എറണാ3ളം െസൗt് .



923.654

കാ†ക

ലാ•, എസ് .

ആA
.



894.8123

കാ†ക

ഒ0 ല1 Sില
g ാേ} ഉž ഭയ|ര ബ1 ¢ിയാ....
കാ†ക മധ1 , െക. വി
ഒ0 വിധികAtാവിെi ധAªസ|ട
കാ†ക പരീ പിž, എം. എം
ഒ0 സ് eീയ1 ം പറയാtത് .

എ•സി േജാ•
സj Aണമഴ / േറാണി േദവസ യ1 െട ചിe

ശിഹാബ1 Âീd,

ഒ0 nവാസിയ1 െട ഡയറി—റി41ക .
െറജി ഡി. നായA

എwഹാം, അയിc—ഴിയി•

െചയ് തത് .

കാ†ക

കാ†ക

œ റ1 െട 3തി41ം കിത41ം.
ഒ0 െഹഡ് മാസ
ഹരിഹരd, സി. എd

.
അഷിത

കാ†ക

ഒTയാെi-കശ
á ീA

66

ഒTയാെi Ôദയം.

കാ†ക

ഗിരീഷ് , പ1 ലിയA

കാ†ക

ഒളി4ിZ വാ—ക .
കല
g Sാരd

ആiണി,

കാ†ക

കാ†ക

ഐ¹ാെtാവ് , ചിംഗിസ്



780.954

കാ†ക

ഓAമയ1 െട ഓള ളി•.
മ1 ഹªദ് , കാര3}്

ൈശഖ്



കാ†ക

കണS് െതTിയ കാS.



692.1

മ1 0കd

കാ†ക

കട• കടtിയ കണ
r ീേരാAªക .
ഹരിഹരd, പ ാര4ിžി



894.8123

കണ
× A : nതികാരരാഷ് ½ീയtിെi
കാണാ41റ
. കാ†ക ഉേല
g ഖ് , എd. പി
കണ
× A : nതികാരരാഷ് ½ീയtിെi
കാണാ41റ
/ച¤കാ ് വിശj നാഥ്
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് . കാ†ക
364.131095483 - രാഷ് ½ീയ 3Tpത
.
േകരളം. കാ†ക ഉേല
g ഖ് , എd. പി
കtിെയരിയ1 } പേ
കഥ : പ1 òA.
കഥ

ട0ം ...

ാVം.

കാ†ക
കാ†ക

കാ†ക

കബീA, എം. െക
ഈ െമൗ വാ.

കാ†ക

അബ് ദ1 • ഗഫA, എd

കാ†ക

കേരാ , ലയിസ്
ആലീസിെi അßതSാഴ് ചക
ച¤d വിവ. െചയ് തത് .

/ പി. ശരത്



823

സി•വിയ1 ം wേണായ1 ം / പി. ശരത് ച¤d
വിവ. െചയ് തത് .
823

കാ†ക

കAtാ, പി. െക. പി., വിവ.
വിേജ¤ നാരായ•

കാ†ക

കറ1 t വDാല1 ക .

സലീം

കാ†ക

കവികള1ം കഥകള1ം.
കാവ1 Yായി



894.8123

കബീA, വി. എ
ഒ0 പeാധിപ0െട അസാധാരണ ജീവിത
കഥ.
920.5
കമറ1 Âീd, എം
മ1 ഹªദ് അലി : ഒ0 മ1 ഷ് ടിയ1 ¢Sാരെi
ജീവിതം.
927.9683

കാ†ക

കാ†ക
രേമശd, എസ്

വിdെസi് ഡി-സ്

ക•പിത ഭവന ള1ം ക•പിത Œപട
കാ†ക ആന•്
ക•മരം.

കാ†ക

സിംഹ് ,

നാരായണd, ക•പT

കാ†ക

കലവ1 ം കാലവ1 ം.

കാ†ക

കാ†ക

കAªപരYരയിെല കണ
r ിക : ഒ വി വിജയെi
ഖസാSിെi ഇതിഹാസം േനാവ•
അടിസ ാനമാSിയ1 ž േഫാേVാ ാഫിക്
പഠനം. കാ†ക മേനാജ് , ഡി
കറ1 t െപണ് േണ കരിÑഴലീ.
രാമച¤d, ഏഴാേZരി

ലളിത, െക. പി. എ. സി

കന•tാരയിെല പാദമ1 ¯ക .
‰ാdസിസ് , ആല4ാV്

കാ†ക

കറ1 t പാ•.

ഉണ
r ിpഷ
r d, പ1 òA

കഥക : രവിവAª തY1 രാd.
രവിവAമ തY1 രാd

യസ1 ഫ്

കAണf കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.
സ1 മംഗല

ഷിഹാബ് , ബി

കണാരd, എd. സി
ആനബലി.

കമ ണിസം ശാസ് eം ആ¹ീയത.
േഗാപd

കരി|•4വ് .

823

ഔേസഫ് , പി. വി
ഏ ദിശയിേല—ം പണിയാവ1 } 156
െഹൗസ് പ
g ാfക .
െപ0മാ

കാ†ക

ക0ണാകരd നായA, ഇ. എ.
വി-മാദിത d കഥക

œ ിd, െജയ് d
ഓസ
അഹ യ1 ം മ1 dവിധിയ1 ം / ¥ീ3മാരി
രാമച¤d വിവ. െചയ് തത് .

കാ†ക



297.648

ക{A സമരം : േപാരാVtിെi കന•ചി ് /
സി. ബാലfം െക. പി. േവ†േഗാപാലfം
സംേശാധനം െചയ് തത് .
954.83

ഓAമയ1 െട ഓള ളി•. കാ†ക 297.65(1) ജമാt് ഇ-ഇസ
g ാമി. കാ†ക ൈശഖ്
മ1 ഹªദ് , കാര3}്

ക|ണം.

കമാല1 Âീd, െക. പി
ഖലീഫ ഉസ് മാd.
കമാല1 Âീd, െക. പി., വിവ.
അ•-ഖറദാവി

Aഗേനവ് , ഇവാd

ഓമന3Vി, െക
സj ാതി തി0നാ .

കാ†ക

കമ•റാം സജീവ് , സംേശാധകd.
മാ[Œമി ആഴ് ച4തി4് കഥക

ഒഴി˜ കേസരയി• കയറിയിരിS0ത് .
കാ†ക ബാലച¤d, വടേSടt്
ഓമന, വിവ.

കാ†ക

കമറ1 Âീd, സമാഹAtാ. & വിവ.
വിേശj ാtരകഥക

തിലകവതി, ജി

കാ†ക

കവിത പ—} ക
g ാസ് മ1 റിക .
എ. െജ
കവിത4രtി.

കാ†ക

കവിതയ1 െട വിഷ
» േലാകം.
എം
കവിeയ

.

ള1ം.

കാ†ക

നാരായണd,

കാ†ക

ആAZ,

¥ീpഷ
r ദാസ് , മാËA

കാ†ക

ലീലാവതി,

3˜ിരാമd, പ{yA

കശ
á ീA : സ~ാരികള1െട പറ1 ദീസ.
പിž

കാ†ക

സ1 മ

കസ് òAബാ-pഷ
r d

കാ†ക

കസ് òAബാ ഗാmി.
വി

മ²ളമാല, എം.

കാ†ക

കാ†ക
കാ†ക

ശാ

കാ†ക
3മാരി

kഗി വാ

കാ†ക

3Vികള1െട േകള4ജി.

3Vികെള എ

കാ†ക

കാമാഖ .

കാ†ക

nദീപ് ഭാസ് കA

കാ†ക

െന വളAtാം.

തറാസി, േനാAമ
3Vിശ|രfം അªയ1 ം.

രാമവAª, െക. ടി

¥ീ3മാA, െക

കാ†ക

3Vികള1െട ഹസf•ബ}.
ൈഫസ•, െകാZി

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

ച¤d, എ. വി

3േ•ര, മിലd
„ ാരതയ1 െട നിറ4കിV1ക
നിസ

/ സലില

ആലSാV് വിവ. െചയ് തത് .

കാ†ക



843

3മാരനാശാd

കാരശ് േശരി, എം. എd., വിവ.
മ1 ഹªദ് അസദ്

ചി

കാ†ക

ളില
g ാt nണയം.

കാTിെi നിഴ•. കാ†ക
കാAേലാസ് റയിസ്

ാവിഷ് ടയായ സീത / െക. എസ് .

രവി3മാറിെi അവതാരിക.
ചി



894.8123

സാേഫാ•,



894.8121

ാവിഷ് ടയായ സീത / ബാലച¤d

ച1 žിSാടിെi അവതാരിക.
3മാരd, െക. വി., വിവ.



894.8121

കാ†ക

കാ†ക

േപാ

3മാരd, യ1 . െക.
ത¦d3}് സj cപം.

ിSാട് വഴി.

രഹസ ജാലക
30മ1 ളകിെi വീട് .



കാവ , ബി
സമ¦ം / nഭാ വAªയ1 െട അവതാരിക.



894.8121

കാവ സര െi യാe : 3Vിക Sായി ഒ എd
വിയ1 െട കാവ ജീവിതം. കാ†ക േഗാപി
നാരായണd

3˜ിരാമd നായA, പി.
മലയാളtിെi nിയകവിതക .

കാ†ക

റഹീം, സി

Œ3tകയ1 ം കാAഷിക ബm

ള1ം : മ1 d

കാസAേഗാഡ് താലSി•.



954.83(1)

3Tി41ഴ pഷ
r പിž : വിചാരവിപ
g വtിെi
ദീപശിഖ. കാ†ക േജാസഫ് , പനയ് S•
uVം െതTിയ കാഴ് ചക .

കാ†ക

േജാ•

സാമ1 വ•
uV¦ര

ഹാAഡി,

.

കാ†ക

സ1 ഭാഷ് ച¤d

pഷിSാരനായി മാറിയ െടSി.

കാ†ക

െവ|ട്

അ{A

സ1 ഹറ, ബി. എം

കാ†ക



894.8123

േപാAZ1ഗീസ് അധിനിേവശവ1 ം 3˜ാലി
മരയ് SാAമാ0ം.
954.83

791.43

കാ†ക

.

3റ1 പ് , െക. െക. എd

കാഴ് ചയ1 െട കല : ചില സിനിമാ വിചാര
/
േജാസ് ത|Zd സംേശാധനം െചയ് തത് .

œ A wിഡ് ജിെi േമയA.
കാസ
േതാമസ്



894.8123

3മാA, വി. വി

കാലിേഡാസ് േകാപ് : പാഴ് വസ് Sളി•നി ം
പഠേനാപകരണ
. കാ†ക െമായ് തീd,
മ1 ഴ—}്

3˜ാമ1 , എ. പി., വിവ.
ഗായ്

ൈഭര4,

എസ് . എ•

കാലെi ഡ•ഹിയാe, അ
കാ†ക ഇ}െസi്

കാ†ക

കാ†ക

3േ˜ നീ കരയാെത.
തിേയാംേഗാ

കാമപജ.

കിനാവ് .

കാ†ക

3˜1 ണ
r ിയ1 െട യാeാപ1 സ് തകം.

¥ീ3മാA, െക

കാdഡിയിെല േകാളാYി4S .
സ1 േരഷ് , െക. സി

കാT് േപാെല ചിലത് .
œ d
െസബാസ



894.8123

അേശാക് ശശി

കാണാതായവ0െട മനഃശാസ് eം.
േവ† ബാലpഷ
r d

കാAtിക
നിAവചന



894.8121009

3˜1 3Vd, മാടY്

അനിതാ

കാേടത് , കട1 വേയത് , ഞാേനത് ...?.
നസീA, എd. എ

കാരശ് േശരി, എം. എd.
ശബ് ദരÚാവലി

.

úഷ് ട് .

കാ†ക

കാേS കാേS uെടവിെട.
നായA

കാVിെല ഏVd.

3˜ിരാമd, പ{yA
കവിeയ

കാSാരിശ
” ിയ1 ം ചവിV1നാടകവ1 ം.
േജാസി, േഫാേക
g ാA

കാട് പtേ4ാ .

67

pഷ
r 3മാA, െക. െജ
മfവിെi േലാകം.

ഈT•,



894.8123

pഷ
r d നായA, പി. വി.
ഭšിഭാരതം : ഇതിഹാസ-ഭš കവിക .



894.8121



809.1

pഷ
r d-ഗണിതം

68

pഷ
r d, േമtല ഐ. ആA

െകാZ1നാരായണd, ടി. െക.
ഗണിതം ഉ…വമാSാം.

മAേSാt് 3മാരd / പയ4ിžി ത|4d
സംേശാധനം െചയ് തത് .



928.94812

pഷ
r d3Vി, െകാVാരSര
തി0വിതാംuA മഹാരാജാS®ാA.

കാ†ക

െക പി ഉദയഭാf.



923.154(1)

ആനി േജാ•സ•

അªമാA / എം. ലീലാവതിയ1 െട അവതാരിക.

ഗണിത നിഘ‹1



œ റി േകാ•ഫറdസ് (ഡിസ.
േകരള മ1 സ
g ിം ഹിസ

മാ



305.6975483

œ റി േകാ•ഫറdസ് (ഡിസ.
േകരള മ1 സ
g ിം ഹിസ



954.83

േകരള സംസ ാന cപീകരണം : അതിAtി

ക
g ിേയാപാ½േയാെടാ4ം ഒ0 രാeി.

ഖലീ• ജിwാd

യസ1 ഫ്

കമാല1 Âീd, െക. പി

/ അസീസ് ത0വണ

വിവ. െചയ് തത് .



892.73

ആ¹ീയ സ1 ഭാഷിത

ളിലെട / nിയ



954.83076(1)

œ ് പാAടിയ1 െട ചരിeം /
േകരളtിെല കമ ണിസ

/ സ് മിത മീനാ¦ി

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് ;
ൈബÁേദവിെi ചിe
ച1 ംബി—േYാ

േകാടിേയരി ബാലpഷ
r പിžയ1 െട

.



892.78

വിരിയ1 }ത് / മ1 ˜ിനാട്

പദá3മാA വിവ. െചയ് തത് .

അവതാരിക ; മലയാളtിേലS്
വിവAtനവ1 ം സംേശാധനവ1 ം െചയ് തത് .

കാ†ക

ഖാµവം.



324.254(1)

കാ†ക



810

സ1 wÀണ d, 3TിേSാ•

ഖാദA, യ1 . എ.
ആകാശവാണിSാലം / െക. വി. േതാമസിെi

ജയ3മാരി, ടി. ആA

കാ†ക

ജയ3മാരി, ടി. ആA

അവതാരിക.

928.948123

എെi േദശാഭിമാനിSാലം.

928.948123




ഖ1 A ആd

േകരളീയ നേവാ±ാനവ1 ം

ഖ1 Aആd ലളിതസാരം / ൈശഖ് മ1 ഹªദ്

വാഗ് ഭടാന•£0േദവfം.

കാ†ക

കാര3

അബബSA, കാതിയാളം

ം വാണിദാസ് എളയാവ0ം വിവ.

െചയ് തത് .

കാ†ക

േകരളീയ സ് eീനേവാ±ാന ചരിeം.



297.122

ഖ1 Aആd ഭാഷ ം : ടി. െക. ഉൈബദിെi

¥ീ3മാരി, എസ്

വിവAtനവ1 ം വ ാഖ ാനവ1 ം.

954.83 - ചരിeം. േകരളം.

കാ†ക

അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി

േകരളീയ സ് eീനേവാ±ാന ചരിeം. കാ†ക

കാ†ക

ഖ1 Aആd ലളിതസാരം.

¥ീ3മാരി, എസ്

കാ†ക

ഖ1 A ആd

ഖ1 Aആd ശബ് ദേകാശം / അബ് ദ1 ല
g ാ മdഹാം,

േകശവേദവ് , പി.

എം. സി. അബ് ദ1 ല
g ാ എ}ിവA സമാഹരിZത് .

നടി.





894.8123

ൈകകളി• നീല ഞരY1 കള1žവA.

കാ†ക

കാ†ക

െകാZ1േeസ ാ േതാമസ്
ജീവിതnശ
o
െള എ

297.12203

ഗംഗാധരd, െക. എd.

¥ീേദവി, വടേSടt്
ൈകലാസയാe.

കാ†ക

60 ജിwാd കഥക

ം നാട് .

അനി• 3മാA, വലിയവീVി•

േകരളtിെല നീAപ¦ിക .

കാ†ക

അ•-ഖറദാവി

കാ†ക

േജായ് ബാലd, വ
Ó ാtാ|ര

കാ†ക

ഖറദാവിയ1 െട ഫതj ക .
ഖലീഫ ഉസ് മാd.

േകരളtിെല കാV1പ¦ിക .

കാ†ക

െപാVയ് SലZd

തASവ1 ം ഭാഷാസമരവ1 ം 1945-1956.

പിലിേSാട് സമാഹരിZത് .

ഇസ് മt് Éൈസd

േഗാtിേയ, തിേയാഫി•

nബmസമാഹാരം / ജമീ• അഹമദ്

േകരളചരിeം : േചാദ ാtര

ലാേജാ േജാസ്

െകൗമാരം വഴിെതTാതിരി—വാd.

സംേശാധനം െചയ് തത് . കാ†ക 954.83 -

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

േകാേലാടം.

nബmസമാഹാരം / ജമീ• അഹമദ്



650.1

രÚാകരd,

ാട്

േകാഫി െഹൗസ് .

22-24:േകാഴിേSാട് )

േകരളം : അfഷ
º ാനകലകള1െട സj

കാ†ക

െകാട1 Sാfž േകാഴി.

894.8121

സംേശാധനം െചയ് തത് .

െകാZ1നാരായണd, ടി. െക., സമാഹAtാ.
കാ†ക ൈഹസ് u സചിe ദj ിഭാഷാ
െകാZ1റാണി േജാസഫ്
സYt് െസൗഭാഗ മാ3വാd.

െക. ജി. എസ് .

ചരിeം. േകരളം.



510

മാAക
„ ിയd അA±ശാസ് eം.
തേപാവനം, സj ാമി

സാമഹ നീതിയ1 ം വികസനവ1 ം.
ഗണിതം ഉ…വമാSാം.

െന േനരിടാം?.



158.1

കാ†ക

െകാZ1നാരായണd, ടി. െക



335.4



330.954

ഗണിതം-ച¤േശഖരd
ഗണിതം ലളിതം : ഗണിതശാസ് etിെi
അടിസ ാന തതj
. കാ†ക
ഉണ
r ിpഷ
r d, െതേS4ാV്

െചേSാവ് , ആi• പാേവ
Ó ാവിZ്

കാ†ക

കാ†ക

േഗാപി നാരായണd
കാവ സര െi യാe : 3Vിക Sായി ഒ എd
വിയ1 െട കാവ ജീവിതം.
മലയാള കവിത പരിണാമ



േഗാപിനാഥd നായA, ആA.



894.8123

രാജ ം കാ—}വA.



355

കാ†ക

: ഓAª—റി41ക .



േഗാവി• പിഷാരടി.

കാ†ക

െചറ1 കാട്

കാ†ക
ബേ• ാപാധ ായ, ബിŒതിŒഷ•

േഗാവി•fണ
r ി, വി. ആA., വിവ.

കാ†ക

േമാ4സാങ് , േഗയ് ദി

കാ†ക

േഗാവി•d നായA, െക., വിവ.
ബ1 ഗാSവ് , മിഹയീ•
േഗാവി•d, എം.
സA4ം.



894.8123

ഗിരീഷ് , പ1 ലിയA
ഒTയാെi Ôദയം / ഒ. എd. വിയ1 െട
അവതാരിക.
894.8121
ഗീത ജയരാമd, വിവ.

കാ†ക

കാ†ക

െഹiി, ഒ

മാരാരി—ളം േമാഡ•സ് .
െഗൗരിപ1 eെi വിലാപ



894.8123

കാ†ക

.

Ûവേന¤d, ബി
.

കാ†ക

ച¤േശഖA,

സി. പി

ഠാ3A, രബീ¤നാഥ്
ച

ഉഷ, ഒ. വി

Y1 ഴ : കാലം കവിത കലാപം.

കാ†ക

ന•3മാA, െക. പി
ച

kഗി വാ തിേയാംേഗാ
3േ˜ നീ കരയാെത / വിജയd േകാടേ~രി
വിവ. െചയ് തത് .
823
േഗാ3•ദാസ് , എം
േസ : എഴ1t് ജീവിതം കഥക / എം. ടി.
വാസ1 േദവd നായ0െട അവതാരിക.

Y1 ഴ : സാഹിത നിcപണം.

കാ†ക

വിജയd, എം. എd
ചVYിസj ാമിയ1 െട വഴി.

കാ†ക

സ1 േരഷ് മാധവ്

ചേVാപാധ ായ, ബ|ിംച¤
ആന•മഠം / ലീലാ സAകാA വിവ. െചയ് തത് .



891.443



894.8123

േഗാtിേയ, തിേയാഫി•
ക
g ിേയാപാ½േയാെടാ4ം ഒ0 രാeി / സജയ്
െക. വി. ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .

ച¤കാ

് വിശj നാഥ് , വിവ.

കാ†ക

ഉേല
g ഖ് ,

എd. പി
ച¤d, എ. വി.
3Vിശ|രfം അªയ1 ം.



843

േഗാപd
കമ ണിസം ശാസ് eം ആ¹ീയത.



894.8123

െഗൗതമd

േഘാഷ് , ജയതീ, u.

£Aമീത് റാം റഹീം സിങ് : ആ ൈദവ താµവം.
കാ†ക നീലാ³d

സj ാതിതി0നാ

പാഠ

923.254

രാ4ാടിയ1 ം ച1 വ}

ഗിരീഷ് ആന•്
പ1 ഴമേധ നിÎലമാ3} േതാണി.

കാ†ക

അfഭവ



211

ഗിഫ1 , േമലാTA
™ൈല ന¦e
: േകശവേദവ് മ1 ത•
œ ് ശ|A വെര.
കാAVണിസ
920.02

£0ഗാഥ.

ളിലെട.
894.8121009

ഗായeി
പേരത0െട െത0ât് .

ഗീതാ³ലി.



894.8121

േഗാപി, ആദിനാട്

വാസ1 േദവd,

ഗാmീ, േമാഹdദാസ് കരംച•്
എെi ൈദവം / മ1 ള—ളം മ1 രളീധരd
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .

ഗിഫ1 , േമലാTA.
േറാസാ4വ1 ം

േഡാസ് േTാവസ് Sി, െഫേഡാA

മിെഖയിേലാവിZ്

ഗAഭാശയtിെi രാഷ് ½ീയം : ഐ. വി. എഫ് ,
വാടകഗAഭം, peിമശി¡S എ}ിവയ1 െട
േദാഷ
. കാ†ക വിരാണീ, പി|ീ
ഗാന
, കവിതക .
കാലടി

കാ†ക

േഗാപാലpഷ
r d, െക., വിവ.

കാ†ക

ഗണിതം വിജയമ¸
.
ഇസ് മാഈ•, െചാD

69



894.8123

ച¤d, ചലിശ് േശരി, ചിeകാരd.

കാ†ക

സ1 ഭാഷ് ച¤d



335.43

: മഹാരാജാവ1 ം മഹാകവിയ1 ം.



923.154

േഗാപാലpഷ
r d, എസ്
പാV1ം കാലവ1 ം : സംഗീതtിലെടയ1 ž
യാeക .
780.954

ച¤േശഖരd നായA, ൈവSം
പAണ
r 3ംഭം.

894.8123

പ~വdകാട് .

894.8123




ച¤േശഖരd, എം. ആA.
എd വിയ1 െട pതിക
വിചി

നവ1 ം.

: വാചനവ1 ം



894.8121

ച¤േശഖA-ജയശീലd

70

ച¤േശഖA, സി. പി
ഇ

യിെല ബാÑക

ജഅഫA, എളYിലാേSാട്
വഴിെവളിZം.

: വAtമാനവ1 ം

ഭാവിയ1 ം / സി. പി. ച¤േശഖറ1 ം ജയതീ

ജനാധിപത േകരളം.

േഘാഷ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് ; സിയാവ1 Âിd
വിവ. െചയ് തത് .



332.10954

ചിeകലയിെല ഏകാ

കാ†ക



ജയകA, തലേയാല4റY് , സമാഹAtാ.
കാ†ക Psc super hits: PSC യ് S് ഏTവ1 ം
ഇഷ് ടെ4V േചാദ

മേഹഷ്

കാ†ക

ാവിഷ് ടയായ സീത.

കാ†ക

ച1 ംബനസമയം.
ച1 ംബി—േYാ

3മാരനാശാd

ജയേദവ് , വി

വിരിയ1 }ത് .

കാ†ക

ഖലീ•



േകരളtിെല നീAപ¦ിക / ജയ3മാരി, ടി.
ആറ1 ം ആA. വിേനാദ് 3മാറ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .

ച1 വ} òവാലയണി˜ േപാപ
g ാA ൈത.
ഐ¹ാെtാവ് , ചിംഗിസ്

ച1 വ} പതാക ച1 രമിറ

1 േYാ .



598.176

കാ†ക

പÎിമഘVtിെല 3റി˜ിക / ടി. ആA.
ജയ3മാരിയ1 ം ആA. വിേനാദ് 3മാറ1 ം
േചAെ}ഴ1തിയത് .
583.95(1)

nിdസ് ബി. നായA
െചേSാവ് , ആi• പാേവ
Ó ാവിZ്
മ

വAഷം / െക. േഗാപാലpഷ
r d

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .
െചേSാേസ
g ാവാക d നാേടാടിSഥക



891.73

/ എd.

മസ—Vി പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .



398.2109437

െച

ാ4ര്

അവതാരിക.



894.8121

കാ†ക

േബാ‹് , റസ് കിd

െചറ1 കഥയ1 െട രാഗതാള

.

കാ†ക
കാ†ക

െചറ1 കാട്

/ എം. ടി.

വാസ1 േദവd നായ0െട അവതാരിക.



894.8123

േചംബA 333.

കാ†ക

ൈചനീസ് െറസി4ി.

രÚാകരd, മാ

കാ†ക

ലില
g ി ബാബ1

കാ†ക

േചാസA കഥക .



954



923.254



894.8123



894.8123



കാ†ക



ജയരാജ് , എം
മലയാള സിനിമ പി}ിV വഴിക .



ജയശീലd, പി. ആA
മ1 ‹A pഷ
r d3Vി അûശ സാ}ി¢ ം / ടി. െക.
ശ|രനാരായണെi അവതാരിക.
894.8123

823

െചൗഹാd, അfജാ
ബിേVാറയ് — േവ‹ിയ1 ž യ1 ¢ം / ബി•1 ബി.
േമേനാd വിവ. െചയ് തത് .



894.8123

േനതാജി സ1 ഭാസ് ച¤േബാസ് .

ജയnകാശ് , എd. വി., വിവ.
ആന•3മാര സj ാമി

/ എd. എം. éേലലി

പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .



649.1

920.9362196994

േചാസA, െജാ‰ി

േചാസA, െജാ‰ി
േചാസA കഥക

വിേനാദ്

ജയ3മാA, വി. െക.
മSെള എ െന വളAtണം? / െക.
ജയ3മാറിെi അവതാരിക.

ജയ ി, ജി.
സ് േനഹസ് പAശം : ഒ0 ക ാdസA
േരാഗിയ1 െട അതിജീവന—റി41ക .

കാ†ക

ജയേദവ് , വി

കാ†ക

കാ†ക

േചാരേ4ര് .

രാജേഗാപാലd, നാV1ക•
േചാരേ4ര് .



ജയേദവ് , വി.
ച1 ംബനസമയം.

ാട്

േജാസ്
േചാണfറ1 Y1 ം െപാടിയരിയ1 ം.

.



570

631.8

ജയേദവദാസ് , ഡി
േനതാജി സ1 ഭാസ് ച¤േബാസ് . കാ†ക
923.254 - ബസ1 , സ1 ഭാഷ് ച¤.

െചറ1 കാട്
െചറ1 കാടിെi െചറ1 കഥക

സ¦് മജീവികള1െട േലാകം.

ജയച¤d നായA, എസ് .
പ1 ഴകള1ം കടല1 ം.

രാജpഷ
r d, വി
െചറ1 കാടിെi െചറ1 കഥക .

പÎിമഘVtിെല േദശജാതിക :
പ¦ിക - സസ് തനിക - മ…
Ð¦
/ ടി. ആA. ജയ3മാരിയ1 ം ആA.
വിേനാദ് 3മാറ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .
ജയ3മാരി, ടി. ആA., u.
3മാA, ആA

െപണ് െണാഴി˜ വീട് / nസ}രാജെi
െചറിമരം.

ജയ3മാരി, ടി. ആA
േകരളtിെല കാV1പ¦ിക / ജയ3മാരി, ടി.
ആറ1 ം ആA. വിേനാദ് 3മാറ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .
598

ജിwാd

കാ†ക

ജയകA, തലേയാല4റY്
പി. എസ് . സി. കണSിെല 3റ1 —വഴിക .
510.076(1)

െപൗേലാസ്
ചി

ബാലpഷ
r d, െക

പഥികd : െnാഫ. സി.

എ•. െപാറി~1—Vി വ šിയ1 ം
കലാജീവിതവ1 ം.



297.124

കാ†ക

823



791.43(1)

ജയിംസ് ജയിംസ് േസവ A

േജാമി, പി. എ•

സ് പാന ാഡ് : 3˜ാലി ചരിeം.
ജAമ.

കാ†ക

നിരവധി േകാഴ് സ1 കള1ം െതാഴി•സാധ തകള1ം.



േജാേമാd േജാസഫ്
അഫ് ഗാനിസ് താd : ഒ0 അപകടകരമായ

േമാറിസ്

നീതി േതടി ഒ0 െപ•nവാസി.
ത.

കാ†ക



യാe.

894.8123

സ1 ഗത3മാരി

േകരള സംസ ാന cപീകരണം : അതിAtി

കാ†ക
രാമസj ാമി നായSാA ഈേറാഡ് െവ|V
കാ†ക

.

തASവ1 ം ഭാഷാസമരവ1 ം 1945-1956.
േജായ് മാത 1
അ|ി .

നാരായണd, എം. ജി.

എസ്
ജി എസ് ടി : അറിേയ‹ കാര



േജാസഫ് .

ജീവിതവിജയtിന് ബി-േപാസിTീവ് .
െപാ0ള1ക .

ജീവിതnശ
o

െള എ

കാ†ക



894.81209

നാരായണd, കാവ1 Yായി

െചയ് തത് .



928.948124

േജാസഫ് , വി. െക
നാസി ഭീകരതയ1 െട നിലവിളിക Sിടയിലെട.

െന േനരിടാം?.



914.3

െകാZ1േeസ ാ േതാമസ്

േജാസി േജാസഫ്

കാ†ക

ജീവിതവിജയtിന് ബി-േപാസിTീവ് .

ÜീമA.

ജിേജാ സിറിയക്

കാSാരിശ
” ിയ1 ം ചവിV1നാടകവ1 ം.

വാ•മീകീ, ഓംnകാശ്

കാഴ് ചയ1 െട കല: ചില സിനിമാ വിചാര
േജാസ് , ടി. ഡി.

േമലാTA

ആദാമിെi പ1 നAജ®ം.

േജSബ് പ1 yസ്
െnാഫഷണ• െപാലീസ് ഇ}െല ഇ}്
നാെള.



351.540336

െജാെനാ, ഴാd



158.1

േജ ാതിേദവ് േകശവേദവ്
nേമഹം : How to live with diabetes /
േജ ാതിേദവ് േകശവേദവ1 ം സേ

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് ;
.



232

Eാനതപസj ി, സj ാമി
ആന•tിെi ഇതള1ക .

നV മfഷ d / പി. എസ് . രാേകഷ്



ാഷ്

ശി¡പാല1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .

843

േജാണി, ചിTിശ് േശരി



616.462

േജ ാതിരാജ് , വി. ബി., സംേശാധകd.

കാ†ക

ഉമിത് , അഹമദ്

തായ് ലi് : ആന•tിെi അßതേലാകം.

കാ†ക



915.93

ലിT•, േറാബAV്

േജ ാതിലാ•, െക

േജാ• േപാ
0ചിസല
g ാപം.

npതിയ1 ം ആയ1 AേDദവ1 ം.



928.948123

ജj ാലാമ1 ഖി.

േജാ• സാമ1 വ•
uVം െതTിയ കാഴ് ചക .



928.94812

േലാകക4ിെi 500 ദിന
േജാ•, സി. െജ
„ ിെi കാണാSയ
മനസ



792.(1)

കാ†ക

േജാസ് ത|Zd, സംേശാധകd.

™ൈല ന¦e
: േകശവേദവ് മ1 ത•
œ ് ശ|A വെര. കാ†ക ഗിഫ1 ,
കാAVണിസ

േദവnകാശിെi ചിe



894.8123

േജാസി, േഫാേക
g ാA

കാ†ക

™ഠd : ഒ0 ദളിതെi ജീവിതം.

മര

ഷാഹി കബീA

3Tി41ഴ pഷ
r പിž : വിചാരവിപ
g വtിെi
ദീപശിഖ / പയ4ിžി ത|4d സംേശാധനം



158.1

ജിേനഷ് 3മാA, എരമം

കാ†ക

കാ†ക

േജാസഫ് , പനയ് S•

ജിേജാ സിറിയക്

ജീവേലാകം.

േപായ വാZ1ം.
894.8128

കാ†ക

വാസ1 േദവ ഭVതിരി

പാഠ



791.437MA

ബVdസില
g ാt ഷAV1ം നി

േസാമേശഖരd പിž, െജ
ജിഎസ് ടി വിശദമായ1 ം ലളിതമായ1 ം.



954.83

േജാAജ് , പ1 ളിSd

കാ†ക

.



915.81

േജായ് ബാലd, വ
Ó ാtാ|ര

ജാതീയത മതംമാTം ഇസ
g ാം.
ജാലക

യില1 ം വിേദശÊമ1 ž
371.42

കാ†ക

സേരാജം, എസ്

ജാ

ഉപരിപഠനം : ഇ



894.8123

േലാAS, െഫഡറിെകാ ഗാAസിയ

ജ•പായ് £രിയിെല അA¢യാമം.
ജസി

71

.



796.334

ഞ

കാ†ക

അ0മക
വളAÊ¾ഗ



615.538

േശാണിമ, പാല

: വളAÊപ¦ിക ,
.

കാ†ക

വിേനാദ് 3മാA,

ആA
.



155

ഞാfം ഒ0 കഴ1കനാണ് .

കാ†ക

സ1 ഗത3മാരി

ഞാT1േവല-േത®ഴഗീത

72

ഞാT1േവല : പി. ശ|രനാരായണെi
െതരെ˜ട1 t കഥക . കാ†ക
ശ|രനാരായണd, പി

ത®യം.

കാ†ക

അAഷാദ് ,

ട1 ണീഷ യിെല െപണ
»
സാലിമി

കാ†ക

ഹബീബ്

െടനി വAഗീസ്
താഴ് വാരം.

േറാബAട് സd, േമാAഗd

„ ാറ1 ക / െക. പി. ബാലച¤d
ര‹് Éസ
വിവ. െചയ് തത് .
891.73
ഠാ3A, രബീ¤നാഥ്
ഗീതാ³ലി / nിയ എം. എസ് . സj ത¸ വിവ.
െചയ് തത് ; വി. മധ1 സദനd നായ0െട
അവതാരിക.
891.441

കാ†ക

േഡാ. ജി. പി. സി. നായA.
പി. സി
÷ˆ.
േഡാ. പല

കാ†ക

പ1 ഷ
÷ നാഥ് , േകാVയം

കാ†ക

നായA, ജി.



823

േഡാസ് േTാവസ് Sി, െഫേഡാA മിെഖയിേലാവിZ്
പാവ
/ െക. േഗാപാലpഷ
r d ഇംഗ
g ീഷി•
നി}് വിവ. െചയ് തത് .
891.73

കാ†ക

േജാസി േജാസഫ്

ത¦d3}് സj cപം.
െക
ത|ം.

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

3മാരd, യ1 .

œ d, െക. എ
െസബാസ

ത|4d, പയ4ിžി, സംേശാധകd.
അബബSA, കാതിയാളം

കാ†ക

കാ†ക

ഉഷാേദവി, മാരായി•

കാ†ക

pഷ
r d, േമtല ഐ. ആA

കാ†ക

േജാസഫ് , പനയ് S•

കാ†ക

ബിÁ3മാA, എം

കാ†ക

രാജd, േകാV41റം

തണ
r ീAമ1 Sം മാധവി.
അയ് മനം

കാ†ക

നളിനാ¦d,

ത¸സമ1 Zയം : ശി•പഭാഗം. കാ†ക
നാരായണd നYതിരി4ാട് , േച}ാസ്



894.8124

േതാമസ് , എ. െജ



297.577

തസ
g ീമ ന¼ീd
എെi തടവറSവിതക
വിവ. െചയ് തത് .

/ ആ•െബAേVാ



891.441

തായ് ലi് : ആന•tിെi അßതേലാകം.
കാ†ക േജാണി, ചിTിശ് േശരി

കാ†ക

താരാപഥം.
താള4ിഴ.

കാ†ക

േഹമ nകാശ്
തീെSാടിയd

കാ†ക

െടനി വAഗീസ്

താഹ, മാടായി
എഴ1Êകാരfം കന കമാ0ം.

രാേജഷ് െക. എ0േമലി

േഡായ•, ആAതA േകാനd
ഭീതിയ1 െട താഴ് വര / െക. പി. ബാലച¤d
വിവ. െചയ് തത് .



915.4(1)

തറാസി, േനാAമ
3Vികെള എ െന വളAtാം / എ.
റÀÊ}ിസ സം ഹിZ് വിവ. െചയ് തത് .

താഴ് വാരം.

േഡാ• േബാസ് െകാ
„ ിരിസ
„ ിെi കാ•പാട1 കളിലെട / എd. എം.
മ1 സ
നYതിരിയ1 െട അവതാരിക.
954.83

ÜീമA.

ഹിമഗിരിവിഹാരം / ഉžA എസ് .
പരേമശj ര{0െട അവതാരിക.

ത{• ശാസ് eം.



േടാ സ് േTായ് , ലിേയാ നിെSാലായj ിZ്
ഉത് pഷ് ടകഥക / െക. പി. ബാലച¤d
വിവ. െചയ് തത് .
891.73

ഡയ• 00003.



915.15(1)

തYി, വി. ജി.
ആയിരം ചിറ3ž പ¦ി.

894.8123

കാ†ക

ൈടTd.

nിയ, എ. എസ്

തേപാവനം, സj ാമി
ൈകലാസയാe.

ടാക
„ ി ൈÜവറ1 ം കാമ1 കിയ1 ം.
ബേtരി
.

കാ†ക



894.8123

തിേയാഡA കിങ്
ആêപാലി / െക. എസ് . േവ†േഗാപാ•
പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .
തി0വിതാംuA മഹാരാജാS®ാA.
pഷ
r d3Vി, െകാVാരSര



823

കാ†ക

തിലകവതി, ജി.
ക•മരം / ഷാഫി െചറ1 മാവിലായി വിവ.
െചയ് തത് .
894.8113
തീെSാടിയd
താള4ിഴ.



894.8123

മ˜1 žി.



894.8123

തീവ‹ി പറ˜ കഥക / െനൗഷാദ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
തീവലZാT് .

കാ†ക



808.83

ബി•1 , എ. എം

Aഗേനവിെi ജീവിതtി•നി}് ചില ഏട1 ക .
കാ†ക
Aഗേനവ് , ഇവാd
Aഗേനവ് , ഇവാd
ആദ േnമം / ഓമന ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ.
െചയ് തത് .
891.73
Aഗേനവിെi ജീവിതtി•നി}് ചില
ഏട1 ക / േദശമംഗലം രാമpഷ
r d വിവ.
െചയ് തത് .
891.73
െതരെ˜ട1 t കഥക .
െക. എം

കാ†ക

േതfം വയY1 ം.
േത®ഴഗീത

.

കാ†ക

കാ†ക

അùാസ് ,

nസ}രാജd
പാണി, െക. ജി. ഡി

െതാVറി˜-നദിയ1 െട

കാ†ക

„ ˆ ക .
െതാVറി˜ മനസ
അYSd

േതാമസ് ,

യേറാ4ിലെട ഒ0 തീA±ാടനം : വി¡¢0െട

േതാമസ് , അYSd
„ ˆ ക .
െതാVറി˜ മനസ



158

േതാമസ് , എ. െജ
ത{• ശാസ് eം.

കാ†ക

മേനാജ് ബാബ1

ദലിത് ൈ-സ് തവA േകരളtി•.
േപാ , ചിറSേരാട്

ദ•ഹിയ1 െട ചരിeപഥ ളിലെട.
അമാfല
g , വടSാ ര

കാ†ക

എ}ിവA



263.042

േദവദാസ് , വി. എം

സായ

ന4¦ിക .



894.8123

3Vിക S് .



894.8123

ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2018 /

കാ†ക

ൈദത രാജÔദയം.

കാ†ക

യാeാfഭവം.

: ഒ0 ജAªd

വിധ1 വിdെസi്

ൈദവം സ് േനഹി—} എഴ1Êകാരd.

കാ†ക

മ1 3•d, എം

കാ†ക

കാ†ക

ദj ിജിt് , ചിeകാരd.

ഇ}െസi്

ധfAേDദം : പ1 രാതനഭാരതtിെi

കാ†ക

ആേയാധനശാസ് eം.

രാമd3Vി,

പി. വി
ധന േമേനാd, പാVtി•
ൈസബA ൈ-ം.

ഉമിത് , അഹമദ്

കാ†ക



364.168(1)

ധേരശd ഉണ
r ിtാd, െക. എം., സംേശാധകd.
365

കാ†ക

ഹേലാ ഇ. എം. സി

കാ†ക

ധ ാനtിലെട െസൗഖ ം.

365 ബാലകവിതക
ബS് , േപ

ബിf വിശj നാഥd

ൈദവം ഒളിവി• േപായ നാള1ക



മ1 ഹªദ് : മfഷ സ് േനഹtിെi nവാചകd /



894.8121



894.8121

അഷിത

ദ1 ഃഖമകTാd : ഒ0 മനഃശാസ് eEെi
അപ ഥന
. കാ†ക ആന•d, െക.
ആA
ദ1 േര ാധനd : െകൗരവവംശtിെi ഇതിഹാസം.
കാ†ക ആന•് നീലകണ
º d

സ1 മ പിž

നഈം സിÂീഖീ

എസ്

• സി.

കാ†ക

േദവª, അടA



894.8123

ദീപ
Ÿ ി ജയd, ചിeകാരി.

മധ1 , െക. വി

015.540294812

ദാേമാദരd, മ1 ‹ ാടി
െവžd ൈദവം.

ദിവാകരd, വി. െക
പ1 ഴ പറയ1 }ത് .

കാ†ക

കാ†ക



കാ†ക

ഇ0yറ്

ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .

894.8122

ദാസ് , സി. ആA., സംേശാധകd.
ബാലകഥക

െജാെനാ, ഴാd

േദശീയ

ദാേമാദരd, െക.
പാVബാSി.

കാ†ക

കാ†ക

പ1 രാണകഥക

ദാേമാദരd നYതിരി4ാട് , കാണി4{A,
വ ാഖ ാതാ. കാ†ക നാരായണd
നYതിരി4ാട് , േച}ാസ്

ദാYത നിയമ
ഇസ
g ാമി•.
അബ1 • അഅ് ലാ െമൗദദി



894.8123

കാ†ക

േദവnകാശ് , ചിeകാരd.

േദവയാനി, വി. ആA

ഷേനാജ് , പി. എ

ദിവാകരd, ആTി
ഋ േഭദ
.

രാേജശj രി അªാ
േചAെ}ഴ1തിയത് .

'ഇ}് ' കഥക

ദലിത് ൈ-സ് തവA േകരളtി•. കാ†ക
954.83 - ചരിeം. േകരളം. കാ†ക േപാ ,
ചിറSേരാട്

ദി £ഡ് എAt് .

നാVി• / ബി. േദവദാസd, എം. ജി.

വഴി ക‹1 പിടി—}വA.



646.4

ദtാേeയ
അവധതഗീത : ഒ മല
g ാതായിരി—}തിെi
പരമാന•ം / സj ാമി വി¡¢ാന• വ ാഖ ാനം
െചയ് തത് .
181.482

കാ†ക

െബന ാമിd

േദവദാസd, ബി



ദാരj ിഷ് കവാടം.

കാ†ക

ദരം വിളി—േYാ .

338.95483

കാ†ക

രവി3മാA,

കലവA

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
നവേകരളtിന് നവീന പ¢തിക .

ദളിതd.

കാ†ക

ദ1 •ഖറ1 ം മാലാഖമാ0ം.

െതാഴിലാളിവAഗ
g വ ബÉജന4ാAVി.
Ï tിെi വിപ
കാ†ക നYതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ്

ദ വയേലTA.

73

െക. ടി. Éൈസd, പി. പി. അബ് ദ1 A റÀാd
െകാടിയËA വിവ. െചയ് തത് .
നട

തീരാt വഴികളി•.

കാ†ക



297.63

അബ് ദ1 ല
g ാ,

ടി. െക
നടി.

കാ†ക

േകശവേദവ് , പി

നേടശd, സര േSാട്
മാ|നിയ1 ം മാതളംക}ിയ1 ം.
നദിയ1 െട അടയാള
േമേZരി

.

കാ†ക



894.8123

ബഷീA,

ന•3മാA-നിയത

74

ന•3മാA, എം
നീേറ|• െചേ4ട1 ക
ചിe

നേവാ±ാന ചരിetിെല ഇതിഹാസ
കാ†ക േസാമd, നാVാശ് േശരി

/ ഇ. പി. ഉണ
r ിയ1 െട

.



നഷ് ടൈപ[ക
െഗാറാd



നസീA, എd. എ
കാേടത് , കട1 വേയത് , ഞാേനത് ...? / സ1 നി•
പി. ഇളയിടtിെi അവതാരിക.
590.723

894.8123

ന•3മാA, െക. പി.
ച

Y1 ഴ : കാലം കവിത കലാപം.

894.8121

ന•ാ¹ജാന•, സj ാമി, സംേശാധകd.

കാ†ക

ഭഗവദ് ഗീത

കാ†ക

ന®യ1 െട നാY1 ക .

Öണം പt ച

അബ് ദ1 A റÀാd,

ഹസനാA

കാ†ക

നമസ് കാരം.

നാേനാ കഥക .

കാ†ക

നYതിരി, എസ് . പി
ശബരിമല : സ1 nീംേകാടതിവിധിയ1 ം
കള1ം.



294.535095483(1)

ശബരിമല : സ1 nീംേകാടതിവിധിയ1 ം
കള1ം. കാ†ക
294.535095483(1) - ശബരിമല.
നYതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് .
„ ിെi നിയമസഭാnസംഗ
ഇ. എം. എസ

ബÉജന4ാAVി.



324.254

നª1 െട മഹtായ ൈപ[കം : Eാനികള1െട

നായA, ജി. പി. സി
േഡാ. ജി. പി. സി. നായA / പി. സി. പിž
സംേശാധനം െചയ് തത് .
370.8622(1)



nകാശ് , മാരാഹി

കാ†ക

സേ

നറ1 SലSാട് ഓേVാണമസ് റി4ബ
g ിക് .

ാഷ് ,

വളAtാം വലിയവരാകാം.
േജാസ്

നി

തണ
r ീAമ1 Sം മാധവി.



894.8123

നവേകരളtിന് നവീന പ¢തിക .

കാ†ക



590



030.(1)

/ മ²ളമാല വിവ.



891.73008

œ ാSി നി െളെ} ബി.
െളെ} കª ണിസ
œ A,
െജ. പി. യാSി. കാ†ക രാമച¤d മാസ
െക. െക

നി4 ൈവറസ1 ം മഹാമാരികള1ം.
സ1 3മാരd, പി. െക

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം
ം : nശസ് തമായ പÊ

േനാവല1 കള1െട വ ത സ് ത വായനക



928.(1)

നാസി ഭീകരതയ1 െട നിലവിളിക Sിടയിലെട.
കാ†ക േജാസഫ് , വി. െക

നളിനാ¦d, അയ് മനം

നവേനാവ• വസ



നാ•പത് ഹദീസ1 ക / ഇമാം നവവി
സമാഹരിZത് ; ൈശഖ് മ1 ഹªദ് കാര3}്
വിവ. െചയ് തത് .
297.124

കാ†ക

ബാബ1 ഭരദj ാജ്
സ1 ജേമാ

894.8121

നാല1 റഷ d കഥക
െചയ് തത് .

ഏZിSാനം

കാ†ക

സമയnÛ.



വിചിeം വിസ് മയം.

വീസ് , െറസ് ക

നല
g ശീല

894.8121

ജീവേലാകം.

ം ഒ0 സ് eീ—

കാ†ക

കറ1 t പാ•.
നാരായണd, കാവ1 Yായി
കവികള1ം കഥകള1ം.

).

.

894.8123

കാ†ക

നരകtിലെടയ1 ž nയാണം :
œ ് -ഓAª—റി41 ക
േഹാേളാേകാസ

നരനായ1 ം പറവയായ1 ം.



907.202

നാരായണd, ക•പT
എെi ബഷീA / െക. സതീഷിെi ചിe

രാധാpഷ
r d, അടA

േനരിേട‹ി വ} അfഭവ

ശ|രd

നാരായണd, എം. ജി. എസ് .
ജാലക
.

െതാഴിലാളിവAഗ
g വ
Ï tിെi വിപ

(നാസികളി• നി

സ1 ൈബA, എം



:

328.548302(1)

കാ†ക

കാ†ക

നാരായണd നYതിരി4ാട് , േച}ാസ്
ത¸സമ1 Zയം : ശി•പഭാഗം / കാണി4{A
ദാേമാദരd നYതിരി4ാട് ഭാഷാ വ ാഖ ാനം
െചയ് തത് .
294.53

1957-1959 / രാമച¤d സംേശാധനം

നരകകാല കല‹A.



364.187

കാ†ക



342.5402643

സവിധtിലെട ഒ0 യാe.

ം.

നാരായണ പിž, എം. ആA., സമാഹAtാ.
കാ†ക ശബ് ദരÚാവലി

അfബmചി

െചയ് തത് .

െവാജ് േനാവിക് ,

നായ®ാ0െട പADചരിeം. കാ†ക
നYതിരി4ാട് , കാണി4{A

അബ് ദ1 ല
g െമൗലവി, െക. സി

അfബmചി

കാ†ക

.

നാടറിയാെനാ0 അവധിSാലം.
ഷീജാ3മാരി, െകാട1 വഴyA

മ1 ഹªദ് അബ1 • ജലാ•

നമസ് കാരtിെi ൈചതന ം.

.

നിയ മിലാനിയ1 െട നിkഢകY
അZd, pപാസനം വി. പി

/ െക.

¥ീ3മാA സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8123009

നിയത.

കാ†ക

കാ†ക
.

സ1 ധ എസ് . ന•d

കാ†ക

നിAവചന
നിAവചന

കാ†ക

ളില
g ാt nണയം.

കാ†ക
െപായ് Êംകടവ്

കാ†ക

നിലാവിെi നാVി•.

നിലാവ1 െകാ‹1 േമ˜ വീട് .

„ ്.
പZമനസ

കാ†ക
അംബിക, െജ.

പ~വdകാട് .
ൈവSം

െക
നിഷാദ് , വി. എZ്
„ ിസ് െഷAലക് േഹാംസ് / േറാണി
മിസ
േദവസ യ1 െട ചിe

.



പിയഷ്

നYതിരി4ാട്
„ ാരതയ1 െട നിറ4കിV1ക .
നിസ

കാ†ക

3േ•ര,

മിലd

കാ†ക

നീതി േതടി ഒ0 െപ•nവാസി.

കാ†ക

.

ആനി,

നീേറ|• െചേ4ട1 ക .

കാ†ക

ന•3മാA, എം

നീല—റി˜ി.

കാ†ക

ഷീല േജSബ്

നീലtീവ‹ി.

കാ†ക

ഷാഹിന, ഇ. െക

െചയ് തത് .



808.83

നീലാ³d
£Aമീത് റാം റഹീം സിങ് : ആ ൈദവ
താµവം.

േചാസA, െജാ‰ി

ഇ0പ

nണയകവിതകള1ം ഒ0
വിഷാദഗീതവ1 ം / സZിദാന•d ഇംഗ
g ീഷി•



861

േനതാജി സ1 ഭാസ് ച¤േബാസ് .

കാ†ക

േനതാജി സ1 ഭാസ് ച¤േബാസ് . കാ†ക 923.254

പ~കAª ചികി… / എസ് . േനശമണിയ1 ം

കാ†ക

കാ†ക

പദá3മാA, മ1 ˜ിനാട് , വിവ.
ജിwാd

കാ†ക

പദáാ pഷ
r മAtി, വിവ.
േതാമസ്



616.91

ഖലീ•

അടA ഭാസി:

കാ†ക

/ ഉണ
r ി



894.8123

ഹാAഡി,

പനയാ•, പി. വി. െക.
അട1 Sള.



894.8123

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

വി. െക. എd

കാ†ക



പരേമശj രd, പി. ആA., വിവ.
സസ് കിi് , പാ½ിക്



പരീ¦ിtിf കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.
കാ†ക സ1 മംഗല

615.538

/ എd. മസ—Vി

ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .

പദáാ സ1 wÀണ ം

പ¹രാജെi വീെ‹ട1 t കഥക .
പദáരാജd, പി

പ{െi രാജാവ് .

േനശമണി, എസ്
ല¦് മി എ. എസ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .

മാധവd,

പയTിലകളി• ÐÎികെമാഴിയ1 േ}രം.
റാേഫ•, ൈതSാVി•

കാ†ക

ജയേദവദാസ് , ഡി

െനാേബ• കഥക

കാ†ക

പനിâVെt പടികടtാം.
പദá3മാA, ബി

ജയേദവദാസ് , ഡി
- ബസ1 , സ1 ഭാഷ് ച¤.

കാ†ക

പദáാ സ1 wÀണ ം
പ¹ദളം / അനീഷ് 3Vേനാട് പറ˜തിd
nകാരം.
927.933

െന0ദ, പാേബ
g ാ

നി}് വിവ. െചയ് തത് .

പµിതരാജd കാണി4{A ശ|രd
നYതിരി4ാടിെi േലഖനസമാഹാരം.
കാ†ക ശ|രd നYതിരി4ാട് , കാണി4{A



894.8121008

േസ

കാ†ക

സ1 Ôത്

കാ†ക

പദáരാജd, പി.
പ¹രാജെi വീെ‹ട1 t കഥക
ആA. െi അവതാരിക.

േവ†േഗാപാലെi സമാഹരണം,

éേലലി, എd. എം.

കാ†ക

പദád, സമാഹAtാ.
ചിരിയ1 ം ചി യ1 ം

/ പി.

സംേശാധനം, വ ാഖ ാനം.

ച¤േശഖരd നായA,



294.(1)

éTിെയാ}് ആVSഥക

കാ†ക

േനശമണി, എസ്

പദá3മാA, ബി
പനിâVെt പടികടtാം / േറാണി
േദവസ യ1 െട ചിe
.

നീലെ4dസി• / സത d കല
g 1 0Vി പ1 നരാഖ ാനം

കാ†ക

കാ†ക

പV1ം പരിവVവ1 ം : തി0വിതാംuA
രാജപÚിമാ0െട ഇതിഹാസം.
nതാപ് , കിഴേSമഠം

പ¹ദളം.

വžിSാ4d

éേലണി.

േമഴ് സി, ടി. െക

പതാകക Sിടയി•.
പ1 റേZരി

േമാറിസ്

നീAദിെi പ1 സ് തക

വാസ1 , െക. െക

പ~ായt് രാജ് 3Vിക S് .
3മാA, എ
894.8123

കാ†ക

„ ംഗനായ യാeികd.
നിസ

ജസി

കാ†ക

പ~കAª ചികി….

കാ†ക

ഹണി

പക•സj പ
o tി• െവയില1 കായാd വ} ഒ0
നരി. കാ†ക സേ ാഷ് , ഏZിSാനം

അഷിത

രാജേഗാപാലd, സി
നിഴല1 കളില
g ാtവ .

കാ†ക

ന േറാണിെi ചിരി.

ശിഹാബ1 Âീd,

75

കാ†ക

േനാഹയ1 െട പറവക .
ഭാസ് കരd

കാAtിക
നിലാവിനറിയാം.

ളില
g ാt-പരീ¦ിtിf

808.83

പരീ -െപ0മാ

76

പരീ പിž, എം. എം
ഒ0 വിധികAtാവിെi ധAªസ|ട
/
സ1 •രം േഗാവി•ിേനാട് പറ˜തിd nകാരം.

പിയഷ് നYതിരി4ാട്
„ ംഗനായ യാeികd /
നിസ
nിയദAശdലാലിെi മ1 ഖവ1 ര.



923.454

പേരതd. കാ†ക
െഹAെബAV്

േലാറdസ് , േഡവിഡ്

കാ†ക

കാ†ക

പറ˜തി• പാതി.

പറയാd ബാSിെവZ കാര

പžിേവV. കാ†ക
അറയ് S•

ഗായeി

കാ†ക

.

894.8122



കാ†ക

കാ†ക

പ1 രാണകഥക



പ1 0ഷാ

ര

ളിലെട.

രാമവAª,

പ1 ഴ പറയ1 }ത് .

കാ†ക

ദിവാകരd, വി. െക

പ1 ഴകള1ം കടല1 ം.

കാ†ക

ജയച¤d നായA,

എസ്

ശശിധരd,

പ1 ഴമേധ നിÎലമാ3} േതാണി.
പ1 ഷ
÷ നാഥ് , േകാVയം
ഡയ• 00003.



894.8123

കാ†ക

പ1 സ് തക41ഴ1 : േലഖന



പAണ
r 3ംഭം.

വിനീഷ് , കളtറ

കാ†ക

പരിഭാഷക .

894.353

കാ†ക

ഗിരീഷ് ആന•്

പ1 സ് തക41ഴ1.

പാല, ഇസ് ക•A
ഇസ് താംബളിെല nണയപ1 ഷ
÷ േമ / ഹരിത
സാവിeി ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .

കാ†ക

, 3റി41ക ,

ഉണ
r ി, ആA

ച¤േശഖരd നായA,

ൈവSം

പാവ
. കാ†ക േഡാസ് േTാവസ് Sി,
െഫേഡാA മിെഖയിേലാവിZ്

െപണ് െണാഴി˜ വീട് .

പി െക 3˜Zd : ഭാസ1 ര ഓAªക .
കാ†ക ഭാസ1 രേദവി

െപ•രാമായണം.

പി. എസ് . സി. കണSിെല 3റ1 —വഴിക .
കാ†ക ജയകA, തലേയാല4റY്

കാ†ക

വയലാA

സm വAമ

മേനാജ് , മണിയA

ഹം / െക. ആA. സി.

ഹിZ് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .
294.5925(1)



യമ

കാ†ക

. ഭാഗവതപ1 രാണം

പിž സം

ജിേനഷ്

കാ†ക

ü•

3Vിക S് .

ഏകാദശസ് കmം സം

894.8121

പാAവതീേദവി, ആA.,വിവ.
പി. െക

കാ†ക

¥ീമദ് ഭാഗവതദAശനം : Eാനാ¾തം -

സ1 ഭാഷ് ച¤d

കാ†ക

നായA,

േദവയാനി, വി. ആA
പ1 രാണ

പാണി, െക. ജി. ഡി
േത®ഴഗീത
.

കാ†ക

പ1 തിയ പേeാസ് .

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

പിž, പി. സി., സംേശാധകd.
1 } റമദാd.
വാണിദാസ് , എളയാവര്

പാV1ം കാലവ1 ം : സംഗീതtിലെടയ1 ž യാeക .
കാ†ക േഗാപാലpഷ
r d, എസ്
പാഠ
െപാ0ള1ക .
3മാA, എരമം

സ് േതാe

പ1 ണ ം പtിറ

-

പാVിെi ൈവശാഖെപൗAണ
r മി. കാ†ക
782.421542 - ചലZിe ഗാന
. കാ†ക
മേനാജ് , എം. ഡി

കാ†ക

കാ†ക

ജി. പി. സി

ദാേമാദരd, െക

പാVിെi ൈവശാഖെപൗAണ
r മി.
മേനാജ് , എം. ഡി

പിപീലിക.



കാ†ക
. ഭാഗവതപ1 രാണം

പിž, െക. ആA. സി., സംേശാധകd.

923.254

കാ†ക

കാ†ക

/ ഇ. പി.

രാജേഗാപാലെi അവതാരിക.
പ1 രാണ

പÎിമഘVtിെല േദശജാതിക : പ¦ിക
സസ് തനിക - മ…
- Ð¦
.
കാ†ക ജയ3മാരി, ടി. ആA

പാഴ് മരം.

എd. എd. പിžയ1 െട ഏകാ|

¥ീ വിഷ
» -ലളിതാ-ശിവ സഹ¼നാമ

പÎിമഘVtിെല 3റി˜ിക .
ജയ3മാരി, ടി. ആA

.



891.53

പിž, െക. ആA. സി., വിവ.

അബ് ദ1 • ഖാദA,

പവിed, െമാേകരി
ഐ വി ദാസ് .

പാരiിങ് പാഠ

/ രമാ

പിž, എd. എd.

ബിേനായ് വിശj ം

പറയാd ബാSിെവZ കാര
പിAസാദ് , േസായ

പാഠപ1 സ് തകം.

പിAസാദ് , േസായ
േമേനാd വിവ. െചയ് തത് .

പേരത0െട െത0ât് .

പാVബാSി.



894.8121

െപ•മാറാVം.

കാ†ക

െപയ് ത് േതാരാെത.
െപ0മാ

കാ†ക

െച

ാ4ര്

െബന ാമിd

കാ†ക
കാ†ക

ആന•് നീലകണ
º d
ആനി, കടവA

മ1 0കd

ക|ണം / മിനിnിയ ആA. വിവ. െചയ് തത് .



894.8113

െപ0വനം-െnാഫഷണ•
െപ0വനം
േചA4്

ാമം.

കാ†ക

ഹരി, എd. ജി.

.

കാ†ക

nബmസമാഹാരം. കാ†ക േകരള മ1 സ
g ിം
œ റി േകാ•ഫറdസ് (ഡിസ.
ഹിസ
22-24:േകാഴിേSാട് )

േസ

െപാVയ് SലZd
െകൗമാരം വഴിെതTാതിരി—വാd.



155.5

nഭാകരd, എd.
മായാമfഷ d.



894.8123

nേമഹം : How to live with diabetes.
േജ ാതിേദവ് േകശവേദവ്

കാ†ക

െപാ വാ , പി. പി. െക., വിവ.
േ‰ായ് ഡ് , സിŠ‹്

കാ†ക

nപ~ം കണ
r ാടി േനാ—േYാ .
സാബ1 േജാസ്

െപAഫ ം : ഒ0 െകാലപാതകിയ1 െട കഥ.
കാ†ക സസ് കിi് , പാ½ിക്
േപടിസj പ
o

77

കാ†ക

െപായ് കയി• അ4Zd : കീഴാള0െട
വിേമാചകd. കാ†ക െലനിd, െക. എം

nേമാദ് രാമd
മരണമാസ് .

േപാAZ1ഗീസ് അധിനിേവശവ1 ം 3˜ാലി
മരയ് SാAമാ0ം. കാ†ക 3റ1 പ് , െക. െക.
എd

nവാചക സ് േനഹം : ഖ1 Aആനില1 ം സ1 }tില1 ം.
കാ†ക അബ് ദ1 A റÀാd, റS•
nശ
o വിദ : ഭേVാത് പലpതടീകാസഹിതം.
കാ†ക ബാദരായണ

േപാTി, എം. െക. എd., സംേശാധകd.
കാ†ക ഭാഗവത സാ¦രത
œ d
േപാ െസബാസ
കാT് േപാെല ചിലത് .

nസ}3മാരിയª, എd
ശാസ് eം നിത ജീവിതtി•.



894.8123

േപാ , ചിറSേരാട്
ദലിത് ൈ-സ് തവA േകരളtി•. കാ†ക
954.83 - ചരിeം. േകരളം.
275.483
ദലിത് ൈ-സ് തവA േകരളtി•.
nകാശd, ച1 ന ാട്
„ ്.
ൈഹദരാബാദ് എക
„ ് nസ



nസീത, െക
രാമകഥ utര

npതി nതിഭാസ

.



894.8123

കാ†ക

npതിയ1 ം ആയ1 AേDദവ1 ം.
േജ ാതിലാ•, െക
npതിയ1 ം ജീവfം.
ആA

കാ†ക

േബബി മാത

കാ†ക
nസ}3മാA,

nതാപd
േവളാവA വഴി െവ˜ാറമട് / സി. അéപിെi
അവതാരിക.
894.8123

nദീപ് ഭാസ് കA
കാമാഖ .
nദീപ് , െക
ഉžി േഡാV് േകാം.
nദീപ് , േപരശ
” yA
അSിSാവ് .



1 കളി•.

nസ ാനവ1 ം nവAtക0ം.
അഅ് ലാ െമൗദദി
nാAഥനക .



546.2

808.1

കാ†ക



792.095483

കാ†ക

അബ1 •

ഇസ് ഹാഖലി, ടി

nിdസ് ബി. നായA
ച1 വ} പതാക ച1 രമിറ

1 േYാ .



894.8123

nിയ, എ. എസ് .
ത®യം.

928.948123

ഫiാസ് മിi.

928.948123




nിയ, എം. എസ് ., വിവ.
രബീ¤നാഥ്

nണയവ1 ം േരാഗവ1 ം : ൈലംഗിക മനഃശാസ് eം.
കാ†ക േവ†, േതാ}യ് S•

nതാപ് , കിഴേSമഠം
പV1ം പരിവVവ1 ം : തി0വിതാംuA
രാജപÚിമാ0െട ഇതിഹാസം.



576.8

ൈഹÜജfം പറയാf‹് .
nസ}രാജd
േതfം വയY1 ം.

894.8123



500

nസ}3മാA, ആA
npതിയ1 ം ജീവfം.



954.83

nകാശd, മടിൈS
ഉ4് , മ1 ളക് , കA4രം / എd. nഭാകരെi
അവതാരിക.
894.8121
nകാശ് , മാരാഹി
നരകകാല കല‹A.



894.8123

കാ†ക

ഠാ3A,

nിയ, പിലിേSാട് , സമാഹAtാ. കാ†ക
േകരളചരിeം: േചാദ ാtര ളിലെട
nിയെ4V കഥക .

കാ†ക

ൈവശാഖd

nിയെ4V ബംഗാ .
കബിത

കാ†ക

മ1 േഖാപാധ ായ,

കാ†ക



nിയെ4V ബാ4.
ത



േnംസ1 ജ
സ1 ഭ¯.



േnമജ ഹരീ¤d
ബാ41ജിേയാെടാ4ം.



െnാഫഷണ• െപാലീസ് ഇ}െല ഇ}് നാെള.
കാ†ക േജSബ് പ1 yസ്

954.83

894.8123

894.8123

894.8123

മ1 നDറലി ശിഹാബ്



894.8123



923.254

ഫiാസ് -ബിേVാറയ് —

78

കാ†ക

ഫiാസ് മിi.

nിയ, എ. എസ്

ബാദരായണ
nശ
o വിദ : ഭേVാത് പലpതടീകാസഹിതം /

ഫസല1 Âീd, പി. െക.
െവžÊžിക .



926.37

കാ†ക

ഫാദA മിേലാ†ം മT1 കഥകള1ം.

കാ†ക

ബാബA.

ഷാഹിന, ഇ. െക

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക



925.(1)



728

ൈഫസ•, െകാZി
3Vികള1െട ഹസf•ബ}.



297.65

സ് േനഹജയി• / ശബീബ മല41റtിെi
.



894.8123

‰ാdസിസ് , ആല4ാV്
കന•tാരയിെല പാദമ1 ¯ക .



260

േ‰ായ് ഡ് , സിŠ‹്
സj പ
o
ള1െട വ ാഖ ാനം / പി. പി. െക.
െപാ വാ വിവ. െചയ് തത് .



154.63

എസ് .

െചയ് തത് .



813

ബാലച¤d, എം. ആA
േയാഗ : ആേരാഗ വ1 ം മനശ
” ാ

ിയ1 ം.



613.7046

ബാലച¤d, െക. പി
ബാബA / സ1 3മാA അഴീേSാടിെi
അവതാരിക.



923.154

ബാലച¤d, െക. പി., വിവ.



954.0253

കാ†ക

േടാ സ് േTായ് , ലിേയാ നിെSാലായj ിZ്

കാ†ക

േഡായ•, ആAതA േകാനd

കാ†ക

േഹാമA

ഉ…വം.
ബാലd, സി., സംേശാധകd.

േതാമസ് പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് ; സിബി സി.



923.173

ബേ• ാപാധ ായ, ബിŒതിŒഷ•



894.8121

കാ†ക
്

ക{A

സമരം: േപാരാVtിെi കന•ചി
ബാലറാം, എd. ഇ.

ഭാരതീയ സാംസ് കാരിക പാരYര ം / ഇ. എം.

അപരാജിേതാ / വി. ആA. േഗാവി•fണ
r ി വിവ.



891.443

മഹാേശj താ േദബീ

എസ് . നYതിരി4ാടിെi അവതാരിക.



181.4

ബിÁ3മാA, എം
സേഹാദരd അ{4d : നേവാ±ാനtിെi

ബഷീA, േമേZരി

¡-ന¦eം / പയ4ിžി ത|4d
.



894.8123

ബഷീA, സി•സില
മഴചാറ1 മിടവഴിയി•.

കാ†ക

േലാറdസ് , േഡവിഡ് െഹAെബAV്



എwഹാം ലി|െi 3VിSാലം / ഫിേലാ

നദിയ1 െട അടയാള

ബാലpഷ
r d, സി. വി., വിവ.

ബാലd, ഏലSര

ബVAവAt് , െഹെസSിയ

കാ†ക

ബീAബ• കഥക

894.8124

േജാAജ് , പ1 ളിSd

െചയ് തത് .

കാ†ക

ഒഴി˜ കേസരയി• കയറിയിരിS0ത് .

േപായ വാZ1ം.

.



894.8123

ബാലച¤d, വടേSടt്

സല1 അബ് ദ1 • കരീം

െജ. യ1 െട ചിe

ഉണ
r ിpഷ
r d പ1 òA.

Éമയ•.

ദി £ഡ് എAt് / മിനി േമേനാd വിവ.

ബVdസില
g ാt ഷAV1ം നി



894.8123

ബാലpഷ
r d, െപ0Yിലാവി•, സമാഹAtാ.

അറിേയ‹െതല
g ാം.

ബഷായ് ട1 ഡ1 .



954.83

വാ—രിയാVം / രാേജഷ് േകാമtിെi മ1 ഖവ1 ര.

വീട് : നിAമാണവ1 ം പരിപാലനവ1 ം

കാ†ക



894.8123

ജനാധിപത േകരളം.

ൈഫസ• നിAമാ•

കാ†ക

ലളിത, െക. പി. എ.

യ1 ¢സ് മാരകം.

ബVAവAt് ,

വിശj nസി¢ ശാസ് eE®ാA.

ബ³ാര.

കാ†ക

ബാലpഷ
r d

ഫിേലാ േതാമസ്

ബS് , േപ

ബാലച¤d, െക. പി



െഹെസSിയ

ചിe



133.5

േnമജ ഹരീ¤d

894.8123

സാജd,

െത0വ41ഴ
ഫിേലാ േതാമസ് .

കാ†ക

ബാബ1 ഭരദj ാജ്
നറ1 SലSാട് ഓേVാണമസ് റി4ബ
g ിക് .

ൈശഖ് മ1 ഹªദ് ,

കാര3}്
ഫിലിം ഡയറ¦d.

കാ†ക

ബാബ1 ഭരദj ാജ് .
സി

കാ†ക
േലാറdസ് , േഡവിഡ് െഹAെബAV്

ഫാAലി, േജാ•, ചിeകാരd.
ഫാറഖ് ഉമA.

ാടി ഉണ
r ിpഷ
r പണിS0െട

ഭാഷാവ ാഖ നേtാട1 uടിയത് .
ബാ41ജിേയാെടാ4ം.

േമാ4സാങ് , േഗയ് ദി

ഫാiം ബാt് .

പര4ന

സംേശാധനം െചയ് തത് .
ബിേVാറയ് — േവ‹ിയ1 ž യ1 ¢ം.



894.8123

െചൗഹാd, അfജാ



923.654

കാ†ക

ബിf-മ
ബിf വിശj നാഥd
ൈദത രാജÔദയം.



894.8123

ബിേനായ് വിശj ം
പറ˜തി• പാതി.



923.254

ബി•1 ബി. േമേനാd, വിവ.

കാ†ക

െചൗഹാd,

കാ†ക

അ•ബിനിയ,

െവാജ് േനാവിക് , െഗാറാd

ബി•1 , എ. എം
തീവലZാT് .



894.8122

ബി• ബാല
അA¢നാരീശj ര നാരി.
ബീAബ• കഥക



894.8123

കാ†ക

ബിd ബAക െത0വ് .

മÀദ് സഈദ്

/ ബാലpഷ
r d

െപ0Yിലാവി• സമാഹരിZത് .



398.220954

കാ†ക

ബ1 ¢fം ബ1 ¢െi സ1 വിേശഷവ1 ം.
ആന•3മാര സj ാമി
ബ1 ¢ിമാd കഥക .
ബ1 ¢ിയ1 െട വിധി.

കാ†ക

കാ†ക

വാസ1 , െക. െക
അബ1 • അഅ് ലാ

ബ1 ഗാSവ് , മിഹയീ•
œ റ1 ം മAഗരീtയ1 ം / െക. േഗാവി•d
മാസ
നായA വിവ. െചയ് തത് .

ഭാരതി തY1 രാVി
„ ിd തീരt് .
ഇ¤ധfസ



894.8123

/ െബന ാമിd

അഹªദ് എ}ിവ0െട സംവാദം.

894.8128

െപ•മാറാVം.

894.8123

യ1 tേനസിയ.

894.8123





േബബി മാത
.



551

കാ†ക

ഖലീ•



923.654



£ണപാഠകഥക .

923.254

ഭാസ് കരd നായA, േച4ാട് , സമാഹAtാ.
കാ†ക മലയാള കവികള1ം കവിതകള1ം
േഡായ•, ആAതA

Ûവേന¤d, ബി
െഗൗരിപ1 eെi വിലാപ
3മാറിെi അവതാരിക.

/ ആA. സ1 നി•



894.8121

Œ3tകയ1 ം കാAഷിക ബm ള1ം : മ1 d
കാസAേഗാഡ് താലSി•. കാ†ക 3റ1 പ് ,
െക. െക. എd
Œമിശ
á ശാനം.

കാ†ക

കാ†ക

ഇ•1 േഗാപd, ജി. ആA



894.8143

മാത സ് , ആA4Sര
úഷ് ട് .

േബാ‹് , റസ് കിd
െചറിമരം / െക. സതീഷ് വിവ. െചയ് തത് ;
േറാണി േദവസ യ1 െട ചിe

കാ†ക

ൈഭര4, എസ് . എ•.
യാനം / െക. വി. 3മാരd വിവ. െചയ് തത് .

ജിwാd

.



823

ഇ-െകാേമഴ് സിലെട പണവ1 ം സമയവ1 ം



381.142(1)

ഭšിഭാരതം : ഇതിഹാസ-ഭš കവിക .
pഷ
r d നായA, പി. വി

3˜1 3Vd, മാടY്

മംഗളാന•d
മ1 ലSരം / എം. െക. സാfവിെi അവതാരിക.



മSയിേല—ž പാത.

ിന് ഓ•ൈലd :

ലാഭിSാം.

കാ†ക

894.8121

wിേജഷ് േജാAജ് േജാ•

കാ†ക

കാ†ക

ഭാവനയ1 െട േകാളനിക : പെtാdപതാം
éTാ‹ിെല മലയാളേനാവല1 കള1െട പഠനം /
എd. സേ ാഷ് 3മാA സംേശാധനം
െചയ് തത് .
894.8123009

ഭീതിയ1 െട താഴ് വര.
േകാനd

ശിഹാബ1 Âീd െപായ് Êംകടവ് , വി. മ1 സഫA

േഷാ4ി



928.948121

ഭാരതീയ സാംസ് കാരിക പാരYര ം.
ബാലറാം, എd. ഇ



െബന ാമിd

ൈബബി

ഭാരതപ1 ed മ1 ഹªദ് അബ് ദ1 റÀാd സാഹിബ് .
കാ†ക രാജd, േകാV41റം

891.73

പ1 തിയ പേeാസ് .

ൈബÁേദവ് , ചിeകാരd.

കാ†ക

ഭാസ1 രേദവി
പി െക 3˜Zd : ഭാസ1 ര ഓAªക .

ü•

npതി nതിഭാസ

െലനിd,

ഭാസി, പ} yA
വാഗ് ഭടാന•£0 : സഹകാരിയ1 ം
നേവാ±ാനനായകfം.

െമൗദദി

ദരം വിളി—േYാ

കാ†ക

ഭരണuടവ1 ം വിപ
g വവ1 ം.
വ
Ó ാഡിമA

ഭാരതtിെല ഋഷികവിക .
¥ീ3മാരി രാമച¤d

ആലിസ്

കാ†ക

ഭഗവദ് ഗീത / സj ാമി ന•ാ¹ജാന•
സംേശാധനം െചയ് തത് ; സി. രാധാpഷ
r െi
അവതാരിക.
294.5924

ഭാഗവത സാ¦രത / എം. െക. എd. േപാTി
സംേശാധനം െചയ് തത് .
294.5925(1)

അfജാ
ബി•1 മി•Vd, വിവ.

79

കാ†ക

മSെള എ െന വളAtണം?.
ജയ3മാA, വി. െക
മ²ളമാല, എം. വി
കസ് òAബാ ഗാmി.

മ1 ഹªദ് അസദ്

കാ†ക



920.72

മ²ളമാല-മലയാളtിെi

80

മ²ളമാല, എം. വി
മദA െതേരസ.
മ²ളമാല, വിവ.



266.20954

കാ†ക

മേനാജ് , എം. ഡി
പാVിെi ൈവശാഖെപൗAണ
r മി.

നാല1 റഷ d

കഥക
മ˜1 žി.

കാ†ക

മണ•െമാഴി.



തീെSാടിയd

കാ†ക

മണ• േദശം.

894.8121009

മലയാളസിനിമ : കാഴ് ചയ1 െട ഋ േഭദ

അùാസ് , െക. എം

കാ†ക



മേനാജ് , ഡി
കAªപരYരയിെല കണ
r ിക : ഒ വി
വിജയെi ഖസാSിെi ഇതിഹാസം േനാവ•
അടിസ ാനമാSിയ1 ž േഫാേVാ ാഫിക്
പഠനം / ആഷാ േമേനാെi അവതാരിക.

കാ†ക
AÇനം: ഓAªക

സാ¦ി

കാ†ക

മtായിെയ റഫറി പ1 റtാSി.



രഘ1 നാഥ് , പേലരി

894.8123

കാ†ക

മദനd, ചിeകാരd.

കാ†ക

മദA െതേരസ.

മേനാജ് , മണിയA
പാഴ് മരം.

സ1 ഭാഷ് ച¤d

മ²ളമാല, എം. വി

മദാം മാരി ക റി : ജീവിതവ1 ം േലാകവ1 ം.

കാ†ക

ഇ}െസi്

മധ1 നായA, ന േയാAS്
അAജiീനയിെല നാള1ക .



918.2

മധ1 വാസ1 േദവd



780.954

മധ1 , കല
g ിയA
വ ാസെi തിരSഥ / െവžായണി
അAÁനെi അവതാരിക.



894.8121

കാ†ക
െഫഡറിെകാ ഗാAസിയ

മധ1 , കിളിമാéA, വിവ.

േലാAS,

ഒ0 ല1 Sില
g ാേ} ഉž ഭയ|ര ബ1 ¢ിയാ.. /
േദവnകാശിെi ചിe

.



927.9143028

മധ1 , വയ് പന
സിനിമയ1 െട െടക് നിക് .
„ ിെi കാണാSയ
മനസ



791.43

കാ†ക

.

േജാ•,

സി. െജ
റിൈബ• സ1 •tാ®ാA / െക. എസ് .
ഇ•1 േശഖA വിവ. െചയ് തത് .

മരണംേപാെല ശšം.
േഗയ് ദി

കാ†ക

േമാ4സാങ് ,

സാരംഗി.

മfഷ d സ1 •രനാണ് .

ലീലാpഷ
r d,

സm ാേമരി

കാ†ക

മരിയ േറാസ് , സമാഹAtാ. & വിവ.
13 െഹാറA കഥക
മറവിയി• മറ˜ത് മfഷ A.
അേശാകd, ച0വി•
മറ1 ജീവിതം. കാ†ക
െപായ് Êംകടവ്

കാ†ക

ശിഹാബ1 Âീd,

ളിലെട.

മലയാള ൈസബA സാഹിത ം.
മേനാജ് െജ. പാല—ടി

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

മലയാളം-മലയാളം-ഇംഗ
g ീഷ് നിഘ‹1 / പി. െക.
ശിവദാസ് സമാഹരിZത് .
494.81232

വിജയd, േതറYt്

മേനാജ് െജ. പാല—ടി
മലയാള ൈസബA സാഹിത ം.

കാ†ക

മലയാള സിനിമ പി}ിV വഴിക .
ജയരാജ് , എം

ആലേ|ാട്

കാ†ക

ഹരീഷ് ആA.



pഷ
r 3മാA, െക. െജ

കാ†ക

മരതകദj ീപ് . കാ†ക
നYതിരി4ാട്

nേമാദ് രാമd

മലയാള കവിത പരിണാമ
േഗാപി, ആദിനാട്

894.8123

കാ†ക

കാ†ക



954.02

മf മ1 രളി



മലയാളtിെi nിയകവിതക .
3˜ിരാമd നായA, പി



മലയാളtിെi സ1 വAണ
r കഥക .
മ1 3•d, എം

894.81209

മേനാജ് ബാബ1
ദ വയേലTA.

െജാെനാ, ഴാd

മലയാള കവികള1ം കവിതകള1ം / ഭാസ് കരd
നായA േച4ാട് സമാഹരിZത് . 894.8121008

മf എസ് . പിž

മfഷ മതം.

കാ†ക

മരിയ ... െവറ1 ം മരിയ.

മധ1 , െക. വി.

മfവിെi േലാകം.

നV മfഷ d.

മരണമാസ് .



833

കാ†ക

മയേSാവ് സ് കിയ1 െട കാമ1 കിമാA.
ലിT•, േറാബAV്
മര

സംഗീതാA±മ1 .



894.8123

മd, േതാമസ്
മാജിക് െമൗ‹d / എd. മസ—Vി
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് ; െക.
അരവി•ാ¦െi അവതാരിക.

കാ†ക

സി¢ാA±d, പി. എം
മധ1 െക. േമേനാd.

.

791.43(1)

¥ീലത

മണിpഷ
r d, സംേശാധകd.
ലളിതാംബിക അ



782.421542

പാVിെi ൈവശാഖെപൗAണ
r മി. കാ†ക
782.421542 - ചലZിe ഗാന
.

894.8123

കാ†ക
കാ†ക

മലയാളtിെi-മ1 േY
മലയാളtിെi സ1 വAണ
r കഥക
കാ†ക വാസ1 േദവd നായA, എം. ടി
മലയാളസിനിമ : കാഴ് ചയ1 െട ഋ േഭദ
കാ†ക മേനാജ് , എം. ഡി

.

മലയാളിയ1 ം മദ പാനവ1 ം എ െന
ചികി…ിSണം?. കാ†ക സ1 േരഷ് 3മാA,
പി. എd
മലിനീവിധമായ ജീവിതം.
ചേ¸ാt്

കാ†ക

81

മാത സ് , ആA4Sര
ൈബബി £ണപാഠകഥക .

220.9505

മാധവd, പ1 റേZരി
പതാകക Sിടയി•.

894.8121



മാധവി—Vി സ് േനഹtിെi െകാടിയടയാളം :
മാധവി—Vിയ1 െട കഥക ഒ0 പഠനം.
കാ†ക രാജീവ് 3മാA, എം

സ1 സ് േമഷ് ,

മായാമfഷ d.

കാ†ക

മായാമാളവെഗൗള.

മല
g ിക, െക. ആA
മായാമാളവെഗൗള.





894.8123

nഭാകരd, എd

കാ†ക

മല
g ിക, െക. ആA

കാ†ക

മാരാരി—ളം േമാഡ•സ് .

െഗൗതമd

കാ†ക

മഴചാറ1 മിടവഴിയി•.
സി•സില

കാ†ക

ബഷീA,

മാAക
„ ിയd അA±ശാസ് eം.
ഗംഗാധരd, െക. എd

മഴമരം െപ{1േYാ .

കാ†ക

അജി രാജd

മാേവാ േസòങിെi കവിതക .
മാേവാ േസòങ്

കാ†ക

മഹാരാഷ് ½ കിസാd േലാങ് മാAZ് / വിജയ
nസാദ് സംേശാധനം െചയ് തത് ; ജി.
വിജയ3മാA, ആര ജിനേദവd എ}ിവA
വിവ. െചയ് തത് .
305.563095479

മാേവാ േസòങ്
മാേവാ േസòങിെi കവിതക / വി.
രവി3മാA ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .

മഹാേശj താ േദബീ
ബഷായ് ട1 ഡ1 / സ1 നി• ഞാളിയt് വിവ.
െചയ് തത് .
891.443

œ റ1 ം മAഗരീtയ1 ം.
മാസ
മിഹയീ•

മേഹശj രd നായA, െക.
¥ീനാരായണ£0 / പയ4ിžി ത|4d
സംേശാധനം െചയ് തത് .
922.945
മേഹഷ് െപൗേലാസ്
ചിeകലയിെല ഏകാ പഥികd : െnാഫ.
സി. എ•. െപാറി~1—Vി വ šിയ1 ം
കലാജീവിതവ1 ം.
927.5
മേഹഷ് , െവVിയാA
എേiതായ കഥക .
മഹ് ദി, എ. ക 1
ആസ് േ½ലിയ : അദ് Ûത



894.8123



895.11

കാ†ക

മിനി േമേനാd, വിവ.
എസ്
മിനിnിയ, ആA., വിവ.
മ1 0കd
œ ിക് െമൗ‹d.
മിസ

കാ†ക

ബ1 ഗാSവ് ,
ബS് , േപ

കാ†ക

കാ†ക

„ ിസ് െഷAലക് േഹാംസ് .
മിസ
വി. എZ്

െപ0മാ

¥ീപാAവതി

കാ†ക

മീര, എം
സിdബാദിെi ക4•യാeക .



894.8123

മ1 3•d, എം.
ൈദവം സ് േനഹി—} എഴ1Êകാരd.

ള1െട Œഖµം.





894.8124

919.4

വിവ എസ് പാന : ഒ0 സ് െപയിd
സ~ാരtിെi ഓAമക .



914.6

മÀദ് സഈദ്
ബിd ബAക െത0വ് / എd. ഷംനാദ് വിവ.
െചയ് തത് .
892.73
മാ|നിയ1 ം മാതളംക}ിയ1 ം.
സര േSാട്
മാ

കാ†ക

ാട് രÚാകരെi യാeക .
രÚാകരd, മാ ാട്

മാജിക് െമൗ‹d.

കാ†ക

നിഷാദ് ,

നേടശd,

മലയാളtിെi സ1 വAണ
r കഥക
¥ീലതാ വAമ സമാഹരിZത് .

മd, േതാമസ്

മാVിറZിയ1 െട മഹാഭാരതം. കാ†ക
വിശj ഭ¯ാന•ശšിേബാധി, സj ാമി



306.095414

മ1 ‹A pഷ
r d3Vി അûശ സാ}ി¢ ം.
ജയശീലd, പി. ആA



894.8123008

കാ†ക

കാ†ക

മ1 നDറലി ശിഹാബ് ത
nിയെ4V ബാ4.

923.254

മ1 നീA, സി. എം.
ഇAഫാെi േലാകം.

894.8123




ഉªാെi േകാഴിക .

മാ[Œമി ആഴ് ച4തി4് കഥക - 2017 /
കമ•റാം സജീവ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8123

മ1 േഖാപാധ ായ, കബിത
nിയെ4V ബംഗാ .

മ1 തലാളിtവ1 ം ജാതിവ വസ യ1 ം.
േവ†േഗാപാലd, െക. എ

കാ†ക

/ ആA.

മ1 േY നട} േവലായ1 ധd.
േചരാവžി



894.8123

കാ†ക

ശശി,

മ1 രളി-േമാഹdദാസ്

82

മ1 രളി
മ1 രളി മ1 ത• മ1 രളി വെര.



927.9143028

കാ†ക

മ1 രളി മ1 ത• മ1 രളി വെര.

മ1 രളി

മ1 രളി, ബി.
രംഗനായകിയ1 െട െകാVാരം / മിനി നായരിെi
അവതാരിക.



894.8123

കാ†ക

മ1 രളി, ൈവSം, വിവ.

വീസ് , െറസ് ക

േരാഗം nതിേരാധം.



613

മ1 രളീധരd, ടി
ആദ േജാലി ശരിയായ ച1 വട് / േറായ് 30വിള
വിവ. െചയ് തത് .



650.14

കാ†ക

മ1 രളീധരd, പി., വിവ.

വിരാണീ, പി|ീ

കാ†ക

മ1 രളീധരd, മ1 ള—ളം, വിവ.
േമാഹdദാസ് കരംച•്



894.8121

മ1 ല
g 4 ചടിZ വി0

മംഗളാന•d

സ1 ധാകരd, െക. െക
മ1 സഫA അഹªദ് , വി., u.

.

കാ†ക
കാ†ക

കാ†ക

അബ1 •

അഅ് ലാ െമൗദദി
മ1 ഹªദ് അബ1 • ജലാ•
നമസ് കാരം.



297.382

മ1 ഹªദ് അബ1 • ജലാ•, വിവ.

കാ†ക

മ1 ഹªദ് അലി : ഒ0 മ1 ഷ് ടിയ1 ¢Sാരെi ജീവിതം.
മ1 ഹªദ് അസദ്
മSയിേല—ž പാത / എം. എd.

കാ†ക

േമാ ി—}ിെല നീAZാല1 ക .
രേമശd, പറവA

കാ†ക



507.8(1)

കാ†ക
േമാ4സാങ് ,

Dാര



843



843

922.97

േമാഹനം.



297.648

കാ†ക

/ രാജd



Dാര വിവ.



േമാഹd, £ഡ് ൈനT്

േമാഹd, £ഡ് ൈനT്
േമാഹനം / േമാഹdലാലിെi അവതാരിക.



മ1 ഹªദ് : മfഷ സ് േനഹtിെi nവാചകd.

927.91430232

നഈം സിÂീഖീ

േമാഹdദാസ് , െതYžം
വിവAtനം.

മ1 ഹªദ് റസീഉ• ഇസ
g ാം നദj ീ
ഹ¼t് ഇwാഹീം / ഉൈബദ് [SളയA
വിവ. െചയ് തത് .



894.8121

സാ|ളിയാ,

േമാ4സാങ് കഥക
െചയ് തത് .

മ1 ഹªദ് മദനി, െക. െക

കാ†ക



894.8121

843

അÀദ് ബഹ് ജത്

സj ഹാബിക .

¾ദ1 ല അരവി•ാ¦d
എെi കണ
r ീAപS .



915.3

മSയിേല—ž പാത / എം. എd.
മ1 ഹªദ് നബി.

അÀദ് ബഹ് ജത്

മരണംേപാെല ശšം / വി. ആA.
േഗാവി•fണ
r ി ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ.
െചയ് തത് .

കാരശ് േശരി വിവ. െചയ് തത് . കാ†ക 922.97

കാരശ് േശരി വിവ. െചയ് തത് .

കാ†ക

േമാ4സാങ് , േഗയ് ദി
ഫാദA മിേലാ†ം മT1 കഥകള1ം / രാജd
വിവ. െചയ് തത് .

കമറ1 Âീd, എം

- മ1 ഹªദ് അസദ് .

െനാേബ•

മd, േതാമസ്

േമാ4സാങ് കഥക .
േഗയ് ദി

സദ് റ1 Âീd ഇസ
g ാഹി

കാ†ക

കാ†ക

െമായ് തീd, മ1 ഴ—}്
കാലിേഡാസ് േകാപ് :
പാഴ് വസ് Sളി•നി ം
പഠേനാപകരണ
.

േഡാ• േബാസ് െകാ
മ1 ഹªദലി, വി. പി., വിവ.

pഷ
r d, േമtല

െചേSാേസ
g ാവാക d

ൈമേeയd, വിവ. കാ†ക
ഹസമ1 ഖ് ധീരജലാ•

െബന ാമിd
„ ിരിസ
„ ിെi കാ•പാട1 കളിലെട.
മ1 സ

കാ†ക

േമഴ് സി, ടി. െക
„ ് / എd. െക. േദശtിെi
പZമനസ
അവതാരിക.

കാ†ക

കാരd.

െചേSാവ് , ആi•

മസ—Vി, എd. കാ†ക
നാേടാടിSഥക

മസാ നബി.

ഉžരിെi േnമസംഗീതവ1 ം വിദ ാപ¢തിയ1 ം.

കാ†ക

മAേSാt് 3മാരd.
ഐ. ആA

കാ†ക

മ1 0കd, പാറശ് േശരി

മ1 ലSരം.

വAഷം. കാ†ക
പാേവ
Ó ാവിZ്

മസ—Vി, എd., വിവ.
കഥക

ഗാmീ,

അബ1 •

മ1 xAtപദവി : പ1 റയyA നYതിരി4ാVിെi
സംസ് pത വ ാഖ ാനവ1 ം തzാSള1െട
മ1 xAtഭാഷയ1 ം കാലദീപകവ1 ം അട ിയത് /
കാണി4{A ശ|രd നYതിരി4ാട്
വ ാഖ ാനം െചയ് തത് .
133.5
മ

മ1 രളീpഷ
r d, ഒ. െക.

കാ†ക

മ1 ഹªദ് , സി. െക., വിവ.
അഅ് ലാ െമൗദദി



297.2463

േമാഹdദാസ് , സി. എ., വിവ.
േറാബAV്



894.8121

കാ†ക

ലിT•,

മ ാവ?-രാജd
മ ാവ?.

കാ†ക

ഏലിയാസ് , വി. പി

യ¦ിSഥകള1ം േnതകഥകള1ം.
ശിവ3മാA, ഏT1മാéA

രമാ േമേനാd, വിവ

കാ†ക

യമ
പിപീലിക.

കാ†ക

കാ†ക



894.8123



രേമശd, പറവA

കാ†ക

െബന ാമിd

യ1 ¢സ് മാരകം.

കാ†ക

ബാലpഷ
r d

േമാ

ദ1 •ഖറ1 ം മാലാഖമാ0ം / സ1 േരഷ് 3മാറിെi
ചിe



297.14

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക

മാേവാ േസòങ്

രവി3മാA, വി., സമാഹAtാ. & വിവ.

കാ†ക

ആ¹നിേവദന

:

nശസ് ത0െട nണയേലഖന
: രവിവAª തY1 രാd / െക. എസ് .

രവി3മാറിെi അവതാരിക.



894.8123

കാ†ക

രവീ¤d നY ാA, സി., വിവ.



രവീ¤d, ടി. െക.
¥ീനാരായണ£0 : ഒ0 പഠനം.

.



928.948123

ആന•േവദം.



894.8123

മtായിെയ റഫറി പ1 റtാSി.



894.8123

ര‹് എേള4മാA. കാ†ക
െപായ് Êംകടവ്

ശിഹാബ1 Âീd,

„ ാറ1 ക . കാ†ക
ര‹് Éസ
ലിേയാ നിെSാലായj ിZ്

േടാ സ് േTായ് ,

ഉമിത് ,

അഹമദ്

894.8123

രഘ1 നാഥ് , പേലരി
ആ•tറയിെല നിലാെവV



181.482

രവീ¤d, പി. െക
രാസബmവ1 ം രാസ ഊAÇവ1 ം.
രഹസ ജാലക

.

കാ†ക

രാംധാരി സിdഹ് ദിനകA.



540

3മാA, വി. വി

കാ†ക

സിംഹ് ,

വിേജ¤ നാരായ•
രാേകഷ് , പി. എസ് ., വിവ.

കാ†ക

െജാെനാ,

ഴാd

രതീഷ് നായA
െവžിെSാVാരവ1 ം സj Aണ
r Sിരീടവ1 ം.

രാജpഷ
r d, വി



894.8123

രÚª, എം. ഡി
ആ¹ഹത ാമ1 നY് .



894.8123

Ð•യ് S് സ1 ഖം തെ}.



894.8123

എെi രാഷ് ½ീയേലഖന

.

320.954

െചറ1 കഥയ1 െട രാഗതാള

.

809.3

േചാണfറ1 Y1 ം െപാടിയരിയ1 ം.

894.8121




രാജേഗാപാലd, നാV1ക•



രാജേഗാപാലd, സി

രÚാകരd, മാ ാട്
വാേS വാേS.



494.81281

െകാട1 Sാfž േകാഴി.



928.948124

േചംബA 333.

791.43

മാ

910.41



ാട് രÚാകരെi യാeക .

രÚാകരd, മാ ാട് , സംേശാധകd.
വിജയd, എം. എd
രമാ േമേനാd, വിവ.



894.8123

രവി3മാA, വി., വിവ.

കഥക

മ1 രളി, ബി

രഘ1 നാഥd, െക
സിേസറിയd.

.

രവിവAമ തY1 രാd

സ1 മd േജാബി

രംഗനായകിയ1 െട െകാVാരം.



927.8(1)

രവി3മാA, കലവA

/ െക. പി. കമാല1 Âീd

ിയ1 ം.



894.8123

ഒ0 കിളി പാV് മളേവ...

വിശj ാസവ1 ം ജീവിതവ1 ം / െക. പി. കമാല1 Âീd
വിവ. െചയ് തത് .
297.22

േയാഗ : 3Vിക S് .
േജാസഫ്

ി—}ിെല നീAZാല1 ക .

രവി േമേനാd

യേറാ4ിലെട ഒ0 തീA±ാടനം : വി¡¢0െട
നാVി•. കാ†ക േദവദാസd, ബി

േയാഗ : ആേരാഗ വ1 ം മനശ
” ാ
ബാലച¤d, എം. ആA

/ പി. രാമെi അവതാരിക.
894.8121

ൈഭര4, എസ് . എ•

യസ1 ഫ് അ•-ഖറദാവി
ഖറദാവിയ1 െട ഫതj ക
വിവ. െചയ് തത് .

കറ1 t വDാല1 ക

.

യ1 tേനസിയ.

കാ†ക

സാേഫാ•, കാAേലാസ് റയിസ്

രേമശd, എസ് .

യാeയ1 െട സംഗീതം : െപൗരസ് ത രാജ
കാ†ക രാÁ, െജ. എം
യാനം.

83

കാ†ക

പിAസാദ് , േസായ



കാ†ക

അലയ്

നിലാവ1 െകാ‹1 േമ˜ വീട് .
രാജd

Dാര, വിവ.

കാ†ക



920.933372

േമാ4സാങ് , േഗയ്

ദി
രാജd ബാബ1 , മണYA
സADീസ് കവിതക

/ സര േSാട് നേടശെi

അവതാരിക.
രാജd, ഇടമ•, വിവ.
എ•



894.8121

കാ†ക

വിdെസi് ,

രാജd-രാമായണം

84

രാജd, േകാV41റം
ഭാരതപ1 ed മ1 ഹªദ് അബ് ദ1 റÀാd
സാഹിബ് / പയ4ിžി ത|4d സംേശാധനം
െചയ് തത് .
923.254

രാധാpഷ
r d, സി.
സ1 pതം.

രാജd, െചറ1 Sാട്
അVിമറിSെ4V ചാരേSസ് / ഡി.
ബാബ1 േപാളിെi അവതാരിക.

രാമകഥ utര
െക



327.12

രാജd, തി0േവാt്
സിവി• സAവീസ് പരീ¦ മലയാളം.

894.812

രാജd, Dാര
വിശj nസി¢ ചിeകാരിക .

927.5(1)




രാജdബാബ1 , മണYA, സംേശാധകd.
കാ†ക ഇ0yറ് 'ഇ}് ' കഥക

.



രാേജ¤d, എസ്
വിധിവിളയാVം : വാ•മീകിരാമായണtിെല
ദYതിമാA.
891.21

കാ†ക

രാേജഷ് െക. എ0േമലി
÷ ˆ / രാേജഷ് െക. എ0േമലിയ1 ം
േഡാ. പല
രാേജഷ് ചിറ4ാട1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് . 923.654
രാജ ം കാ—}വA.

കാ†ക

ഗിഫ1 , േമലാTA

രാധ, ഇ. എം
ഇ. എം. എസ് . : മകള1െട ഓAªക .
രാധ, കരിY1 ഴ
അýിപ1 ഷ
÷
രാധാpഷ
r d
അച
Í ാ, നª

.



923.254



894.8123

താണജാതിSാരാേണാ?.



954.83

അച
Í ാ, നª താണജാതിSാരാേണാ?
കാ†ക 954.83 - ചരിeം. േകരളം. 305.5688
നª1 െട മഹtായ ൈപ[കം :
Eാനികള1െട സവിധtിലെട ഒ0 യാe.



കാ†ക

രാധാpഷ
r d, െചറ1 വല
g ി, വിവ. കാ†ക
അംേബഡ് കA, ഭീംറാവ് റാംജി

കാ†ക

രാമpഷ
r d, േദശമംഗലം, വിവ.
Aഗേനവ് , ഇവാd

കാ†ക

œ A, െക. െക
രാമച¤d മാസ
œ ാSി നി
നി െളെ} കª ണിസ
ബി. െജ. പി. യാSി.
രാമച¤d, ഏഴാേZരി
അപാരതയ1 െട സര കാ



894.8123

െളെ}



923.254

ിക .



894.8121

കറ1 t െപണ് േണ കരിÑഴലീ.



894.8121

രാമച¤d, കാര|ര
എവിെടെയെi േവ0ക .

894.8123

രാമച¤d, പാേറSാV്
സാമം.

894.8123




രാമച¤d, സംേശാധകd. കാ†ക
നYതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ്
രാമd േമേനാd, പ1 േtഴt്
രാമായണസപര .



891.21

രാമd3Vി, പി. വി
ധfAേDദം : പ1 രാതനഭാരതtിെi
ആേയാധനശാസ് eം.
രാമവAª, െക. ടി.
കാമപജ.
രാമവAª, വയലാA
ഒ0 കവിയ1 െട ഡയറി..
പ1 0ഷാ

ര

ളിലെട.



294.5921



894.8121009



928.948121



915.456



894.8123

രാമസj ാമി നായSാA ഈേറാഡ് െവ|V
ജാതീയത മതംമാTം ഇസ
g ാം / ജി. അേലാഷ സ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; പി. ഹാഫിസ് വിവ.
െചയ് തത് .
297.574
രാമായണ പഠന
. കാ†ക
ഹസമ1 ഖ് ധീരജലാ•

ൈവ•ഡ് , ഓസ് കാA

രാധാpഷ
r d, േമതി•
ആ•ബേ½ാസിെi കരZി•.

nസീത,

രാമpഷ
r പരമഹംസ
¥ീരാമpഷ
r d പറ˜ കഥക / അഷിത
പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് ; അരവി•്
വVം3ളtിെi ചിe
.
294.555

വയലാറിെi െചറ1 കഥക .

294.561

രാധാpഷ
r d, അയിcA, വിവ.
ആശാപAണാ േദബീ

കാ†ക



910.41

.

1 കളി•.

927.9143



894.8123

രാേജശj രി അªാ , എം. ജി., u.
േദവദാസd, ബി

രാ4ാടിയ1 ം ച1 വ} േറാസാ4വ1 ം / ഗിഫ1 േമലാTA
പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് .
808.83

രാമച¤ ബാബ1
െസല
g 1 േലായ് ഡ് സj പ
o ാടകd / ജിേതഷ്
ദാേമാദരേനാട് പറ˜തിd nകാരം.

രാജീവ് 3മാA, എം.
മാധവി—Vി സ് േനഹtിെi െകാടിയടയാളം :
മാധവി—Vിയ1 െട കഥക ഒ0 പഠനം.
രാÁ, െജ. എം
യാeയ1 െട സംഗീതം : െപൗരസ് ത രാജ



894.8123

സാ|ളിയാ,

രാമായണം
വാ•മീകി രാമായണം / എസ് . അംബികാേദവി
സം ഹിZ് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .
891.21

രാമായണസപര -േലാAS

കാ†ക

രാമായണസപര .
പ1 േtഴt്

രാമd േമേനാd,

കാ†ക

കാ†ക

അമാfല
g , വടSാ

മ1 രളീpഷ
r d, ഒ.



കാ†ക

തറാസി,

കാ†ക

മf എസ് .



നിഷാദ് , വി. എZ്

കാ†ക

പദá3മാA, ബി

കാ†ക

േബാ‹് , റസ് കിd

കാ†ക

എ•സി

േജ ാതിരാജ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



813

ലിTി മരിയ
സാ•െവ െറജിനാ.



894.8121



641.5

കാ†ക

സ1 മംഗല

ലീലാpഷ
r d, ആലേ|ാട്
.



915.4



894.8124

ലീലാവതി, എം



894.8121

സÂാം Éൈസd : അധിനിേവശtിെi ഇര.



923.1567

സÂാം Éൈസd : അധിനിേവശtിെi ഇര.
കാ†ക 923.1567 - സÂാം Éൈസd.

കാ†ക

മ1 രളീധരd, ടി

ാം പ1 സംരംഭ



923.254

െപായ് കയി• അ4Zd : കീഴാള0െട

.



കാ†ക
കാ†ക



956.7

എ. െക. ജി. എ} ജനനായകd / പയ4ിžി
ത|4d സംേശാധനം െചയ് തത് .

658.11

ലതാ നായA
ഏകAഷി.

േമാഹdദാസ് വിവ. െചയ് തത് ; വി. ബി.

െലനിd, െക. എം



.



894.8123

കവിതയ1 െട വിഷ
» േലാകം.

813

ല¦് മണd, ടി. എd., വിവ.
സ് പിേയഴ് സ് , േജാ•

എറണാ3ളം െസൗt് .

മfഷ d സ1 •രനാണ് .

േറാബAട് സd, േമാAഗd
ൈടTd / അനിത എം. പി. വിവ. െചയ് തത് .

ല¦് മി, എ. എസ് , u.
എസ്

കാ†ക

സ~ാരിയ1 െട വഴിയYല

വിf എwഹാം

കാ†ക

ട

.

ലാ•, എസ് . ആA.

ലീല നYതിരി4ാട് .

സ1 േര¤d, എം. പി

േറാണി േദവസ , ചിeകാരd.
േജാ•

േറാഷd, ആA
œ ാAV് അ4് :
സ



ലില
g ി ബാബ1 േജാസ്

894.8123

കാ†ക

േറായ് 30വിള, വിവ.

894.8123

ൈചനീസ് െറസി4ി.

െറജി ഡി. നായA
ഒ0 nവാസിയ1 െട ഡയറി—റി41ക .

കാ†ക

ൈഹേÜ~ിയ.



മയേSാവ് സ് കിയ1 െട കാമ1 കിമാA / സി. എ.

¥ീനാഥ് ¥ീനിവാസd

റിൈബ• സ1 •tാ®ാA.
പിž

ൈറTറ് 3}് .

894.8123

ലിT•, േറാബAV്

റാേഫ•, ൈതSാVി•
പയTിലകളി• ÐÎികെമാഴിയ1 േ}രം / എസ് .
െക. വസ െi അവതാരിക.
894.8123

െറഡ് േസാ•.

േകാഫി െഹൗസ് .

ലാസറിെi െപണ
»

894.8123

റÀÊ}ിസ, എ., വിവ.
േനാAമ

കാ†ക

കാ†ക

.

ര

സ് െTപ് െനാവ, മറീന

റഹീം, സി.
30മ1 ളകിെi വീട് .

•.



894.8123

ലാേജാ േജാസ്

േജാ• േപാ

കാ†ക

േരാഗം nതിേരാധം.
െക

ലഹരി തകA—} ജീവിത

കാ†ക

രാസബmവ1 ം രാസ ഊAÇവ1 ം.
രവീ¤d, പി. െക

റാ

ലളിതാംബിക, േചരിSാVി•
സര ാം¡വ1 ം താമരയിതള1ം.

രാവണfം യമധAമfം മT1 കഥകള1ം.
സ1 മംഗല

0ചിസല
g ാപം.

85

വിേമാചകd.



923.654

െലനിd, വ
Ó ാഡിമA
ഭരണuടവ1 ം വിപ
g വവ1 ം / മലയാളtിേലS്
വിവ. െചയ് തത് .

േനശമണി,



335.4

െലസ് േബാസ് : മലയാളtിെല െലസ് ബിയd
കഥക



894.8123

ലളിത, െക. പി. എ. സി.
കഥ ട0ം .. / ബാബ1 ഭരദj ാജിേനാട്
പറ˜തിd nകാരം.
927.9143028
ലളിതാംബിക അ AÇനം : ഓAªക സാ¦ി /
മണിpഷ
r d സംേശാധനം െചയ് തത് .



928.948123

/ അനി•3മാA െക. എസ1 ം രശ
á ി

ജിയ1 ം സംേശാധനം െചയ് തത് .
േലാകക4ിെi 500 ദിന

.



894.8123008

കാ†ക

േജാ•

സാമ1 വ•
േലാകേകരളം : nവാസജീവിതtിേലയ് െSാ0
യാe.



325.25483

േലാAS, െഫഡറിെകാ ഗാAസിയ
ജAമ / കിളിമാéA മധ1 വിവ. െചയ് തത് .



862

േലാറdസ് -വിേനാദ്

86

േലാറdസ് , േഡവിഡ് െഹAെബAV്

വാസ1 േദവd നായA, എം. ടി.
എംടിയ1 െട െതരെ˜ട1 t കഥക .

പേരതd / സി. വി. ബാലpഷ
r d വിവ.
െചയ് തത് ; േജാ• ഫാAലിയ1 െട ചിe



.

894.8123



823

വ…ലd, വാ ശ് േശരി
വിഷമÐtം.



894.8123

കാ†ക

വയലാറിെi െചറ1 കഥക .

രാമവAª,

വയലാA

കാ†ക

വAഗീസ് , െക. സി., വിവ.
അയിc—ഴിയി•
വAഗീസ് , പി. എ.
വAtമാനം.

കാ†ക

വല വശം േചA



305.26

സ1 ഹറ, ബി. എം

കാ†ക

നട—ക.

കാ†ക

കാ†ക
എളYിലാേSാട്

വാ—രിയാVം.
വാേS വാേS.

രÚാകരd, മാ

ാട്

വാഗ് ഭടാന•£0 : സഹകാരിയ1 ം
നേവാ±ാനനായകfം.

കാ†ക

വാണിദാസ് , എളയാവര്
1 } റമദാd.

വാണിദാസ് , എളയാവര് , u. വിവ.



297.362

കാ†ക

ഖ1 A

ആd
വായിSാd പഠിSാം.

കാ†ക

œ ാലിd, ജി
സ

: 375 ചി

ക .



158.1

വാA¢ക െt അകT1ക.

കാ†ക

വAഗീസ് , പി.

കാ†ക

രാമായണം

വാ•മീകീ, ഓംnകാശ്
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .

/

ന കAtാവ്



828

കാ†ക

kഗി വാ



202

വിജയല¦് മി, പി. ആA
ആനെSാYന് ജലേദാഷം.



894.8123

വിധ1 വിdെസi്
ൈദവം ഒളിവി• േപായ നാള1ക : ഒ0
ജAªd യാeാfഭവം / ന കാരെi
ചിe
.

കാ†ക



വിനീഷ് , കളtറ
പ1 സ് തക41ഴ1.



വിf എwഹാം
ൈറTറ് 3}് .

928.9143

വാസ1 , െക. െക
ന േറാണിെi ചിരി.

894.8123

ബ1 ¢ിമാd കഥക .

894.8123





914.3

ാടിെi



894.8121

വിനയച¤d, ഡി



894.8123



928.948123



വിേനാദ് 3മാA, ആA
ഞ
അ0മക : വളAÊപ¦ിക
വളAÊ¾ഗ
/ ആA. വിേനാദ് 3മാറ1 ം ടി.
ആA. ജയ3മാരിയ1 ം േചAെ}ഴ1തിയത് .
636



വിേനാദ് 3മാA, ആA., u.
ജയ3മാരി, ടി. ആA

വാസ1 േദവ ഭVതിരി
ജിഎസ് ടി വിശദമായ1 ം ലളിതമായ1 ം.
336.271(1)

വാസ1 േദവd നYതിരി, പാലനാട്
.

മഹാരാഷ് ½

വിജയd, േതറYt്
മfഷ മതം.

വിനയച¤ിക.

™ഠd : ഒ0 ദളിതെi ജീവിതം / പി. എ. ഹമീദ്

സ് ¾തി ന

നാരായണd,

വിനയച¤d, ഡി.
വിനയച¤ിക / nദീപ് പന
അവതാരിക.

എ
വാ•മീകി രാമായണം.

കാ†ക

വിധിവിളയാVം : വാ•മീകിരാമായണtിെല
ദYതിമാA. കാ†ക രാേജ¤d, എസ്

വാരിയA, ബി. എസ് .
ഉ S0tിെi പാഠ

വിചിeം വിസ് മയം.
കാവ1 Yായി

വിജയd, േകാടേ~രി, വിവ.
തിേയാംേഗാ

ഭാസി,

പ} yA
പ1 ണ ം പtിറ



വിജയd, എസ് . വി
101 Ìസj ാfഭവ
വിവ. െചയ് തത് .

ബാലpഷ
r d, െചASള

കാ†ക

894.8123



വിജയd, എം. എd.
ച Y1 ഴ : സാഹിത നിcപണം / മാ ാട്
രÚാകരd സംേശാധനം െചയ് തത് . 894.8121

ജഅഫA,

കാ†ക

894.8121

വി. െക. എd.
പ{െi രാജാവ് .

വിജയ3മാA, ജി., വിവ. കാ†ക
കിസാd േലാങ് മാAZ്

േദവദാസ് ,

വി. എം
വഴിെവളിZം.

വാസ1 േദവd, കാലടി
ഗാന
, കവിതക .

വിജയ nസാദ് , സംേശാധകd. കാ†ക
മഹാരാഷ് ½ കിസാd േലാങ് മാAZ്

സിവിക്

ച¤d
വഴി ക‹1 പിടി—}വA.



894.8123

വി-മാദിത d കഥക / ഇ. എ. ക0ണാകരd
നായA പ1 നരാഖ ാനം െചയ് തത് ;
സ1 wÀണ െi ചിe
.
398.220954

എwഹാം,

വാA¢ക െt അകT1ക.

മലയാളtിെi സ1 വAണ
r കഥക .

294.5926

.

കാ†ക

വിdെസi് -ൈവ•ഡ്
വിdെസi് ഡി-സ്
കലവ1 ം കാലവ1 ം.



894.8123

വിdെസi് , എ•
ഇ0Vി•t41}വA / ഇടമ• രാജd വിവ.
െചയ് തത് ; െപാ}ീലെi അവതാരിക.



894.8113



894.8123

വിരാണീ, പി|ീ
ഗAഭാശയtിെi രാഷ് ½ീയം : ഐ. വി. എഫ്
വാടകഗAഭം, peിമശി¡S എ}ിവയ1 െട
േദാഷ
/ പി. മ1 രളീധരd വിവ. െചയ് തത് .



വിവ എസ് പാന : ഒ0 സ് െപയിd
സ~ാരtിെi ഓAമക . കാ†ക
എ. ക 1

കാ†ക
കാ†ക

മഹ് ദി,

േമാഹdദാസ് , െതYžം
സ1 ജാതd, എസ്

വിശj nസി¢ ചിeകാരിക .
Dാര

വിശj ഭ¯ാന•ശšിേബാധി, സj ാമി
മാVിറZിയ1 െട മഹാഭാരതം.

കാ†ക

വിശj ാസിയ1 െട ജീവിത ല¦ ം.
അബ് ദ1 •ഹഖ് അdസാരി
വിേശj ാtരകഥക
വിവ. െചയ് തത് .

രാജd,



294.5446

യസ1 ഫ്

കാ†ക

കാ†ക

കാ†ക
കാ†ക

സിനാd

ഫസല1 Âീd, പി. െക
ദാേമാദരd, മ1 ‹ ാടി

െവžിെSാVാരവ1 ം സj Aണ
r Sിരീടവ1 ം.
രതീഷ് നായA
േവ† ബാലpഷ
r d
കാണാതായവ0െട മനഃശാസ് eം.

കാ†ക



894.8123

േവ†
േസാേളാ സ് േTാറീസ് / കമ•റാം സജീവിെi
അവതാരിക.
915.4



152.41

മ1 തലാളിtവ1 ം ജാതിവ വസ യ1 ം / പിണറായി
വിജയെi അവതാരിക.
305.5122
േവ†േഗാപാലd, െക. പി., u. സംേശാധകd.
കാ†ക ക{A സമരം: േപാരാVtിെi
കന•ചി ്
േവ†േഗാപാലd, പി., സമാഹAtാ &
സംേശാധകd. കാ†ക éTിെയാ}്
ആVSഥക

/ കമറ1 Âീd സമാഹരിZ്

കാ†ക

രÚª, എം.

nണയവ1 ം േരാഗവ1 ം : ൈലംഗിക
മനഃശാസ് eം.

കാ†ക

വിശj nസി¢ ശാസ് eE®ാA.
ഫിേലാ േതാമസ്

വിശj ാസവ1 ം ജീവിതവ1 ം.
അ•-ഖറദാവി



927.9648(1)

കാ†ക

കാ†ക

െവ•ചാമര
: വിടവാ ിയ ഒ0
[\ASാലtിെi ഓAªയ് S് . കാ†ക
ഉണ
r ിേമേനാd, പി

െവžd ൈദവം.

വി¡¢ിയ1 െട വഴി : െതരെ˜ട1 t 50
ഹദീസ1 ക / 3˜ിമ1 ഹªദ് വളാേ~രി
സമാഹരിZത് .
297.124
വിശj നാഥ് , െക
ഇ യ1 െട ഒളിYിക് േജതാS .



928.23

െവ|ട് അ{A
pഷിSാരനായി മാറിയ െടSി / സ് മിത
മീനാ¦ി വിവ. െചയ് തത് .
926.31584

െവžÊžിക .

കാ†ക

വി¡¢ാന•, സj ാമി, വ ാഖ ാതാ.
ദtാേeയ

/ േസാണിയ റഫീഖ്

െവž പ1 ത4ി—}വA.
അöd

വിേവകാന•d : സ} ാസിയ1 ം മfഷ fം.
കാ†ക വീേര¤3മാA, എം. പി

വിഷമÐtം.



വ1 ഫ് , െവAജീനിയ
അപAണ വിഷാദ
വിവ. െചയ് തത് .
Ð•യ് S് സ1 ഖം തെ}.
ഡി

613.94(1)

വിേവകാന•ം.

വീസ് , െറസ് ക
നരകtിലെടയ1 ž nയാണം :
œ ് -ഓAª—റി41 ക
േഹാേളാേകാസ
(നാസികളി• നി ം ഒ0 സ് eീ—
േനരിേട‹ി വ} അfഭവ
) / ൈവSം
മ1 രളി ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .
940.5318

വിമീഷ് , മണിയA
സാധാരണം.

വിവAtനം.

87



808.83

വ…ലd, വാ ശ് േശരി

േവ†േഗാപാ•, െക. എസ് .
തിേയാഡA കിങ്

കാ†ക

വീട് : നിAമാണവ1 ം പരിപാലനവ1 ം
അറിേയ‹െതല
g ാം. കാ†ക ൈഫസ•
നിAമാ•

േവ†േഗാപാ•, െക. എസ് ., സമാഹAtാ.
കാ†ക ആേ‰ാ-ഏഷ d നാേടാടിSഥക

വീേര¤3മാA, എം. പി
എം പി വീേര¤3മാറിെi തിരെ˜ട1 t
േലഖന
.

ൈവകിേയാ ഞാd...!.

േവളാവA വഴി െവ˜ാറമട് .



320

വിേവകാന•d : സ} ാസിയ1 ം മfഷ fം.



922.945

കാ†ക

കാ†ക

nതാപd

അദിതി

ൈവ•ഡ് , ഓസ് കാA
ആഴtി• നി ž നിലവിളി / രാധാpഷ
r d
െചറ1 വല
g ി ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .



828

ൈവവാഹിക-ൈശഖ്

88

ൈവവാഹിക ജീവിതം ഇസ
g ാമിക വീ¦ണtി•.
കാ†ക ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്

ശശി, േചരാവžി

ൈവശാഖd
nിയെ4V കഥക
അവതാരിക.

ശശിധരd, പി. െക.
/ എസ് . െക. വസ

മ1 േY നട} േവലായ1 ധd.

െi

ആേരാഗ പരിപാലനtിെi കാണാ41റ



ആA. പാAവതീേദവി വിവ. െചയ് തത് .

894.8123

െവാജ് േനാവിക് , െഗാറാd
നഷ് ടൈപ[ക
/ ബി•1 മി•Vd
ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ. െചയ് തത് .

ശാ





808.0494812

സിവി• സAവീസ് : മലയാളം ഓപ് ഷണ•

കാ†ക

മധ1 , കല
g ിയA

Öണം പt ച

കാ†ക

നസീA, എd. എ

േപ4A.
ശാ



ശ|രനാരായണd, പി.
ഞാT1േവല : പി. ശ|രനാരായണെi
െതരെ˜ട1 t കഥക .
894.8123
ശ|രd നYതിരി4ാട് , കാണി4{A
ആര ®ാ0െട 3ടിേയTം (േകരളtി•).




305.522(1)



954.83

ശബ് ദരÚാവലി / എം. ആA. നാരായണ പിž
സമാഹരിZത് ; എം. എd. കാരശ് േശരി
പരിഷ് കരിZത് .
494.8123
കേരാ ,

ശവât് .



894.8123

കാ†ക
മലയാളം-മലയാളം-ഇംഗ
g ീഷ് നിഘ‹1

ശിവദാസ് , പി. െക., സമാഹAtാ.

ശരീഅÊം ഏക സിവി•േകാഡ1 ം / ഒ. അബ് ദ1 A
റÀാd സംേശാധനം െചയ് തത് .
346.54(1)
ശിവദാസd, എ. െക

കാ†ക

കാ†ക
.

െബന ാമിd

ശിഹാബ1 Âീd, െപായ് Êംകടവ്
ഒ0 പാVിെi ദരം.

894.8123

നിലാവിനറിയാം.

894.8123

മറ1 ജീവിതം.

894.8124





ര‹് എേള4മാA.



894.8123

േശഷാ¯ി, െഹാ. െവ., വ ാഖ ാ.

കാ†ക

ഏകാ¹താസ് േതാeം
ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}്
ഇസ
g ാമ1 ം മതസഹിഷ
» തയ1 ം.



297.26

ഓAമയ1 െട ഓള

ളി•.

ഓAമയ1 െട ഓള

ളി•. കാ†ക 297.65(1) -

ജമാt് ഇ-ഇസ
g ാമി.
ഫാറഖ് ഉമA.

െഹiി, ഒ

ആദില എ. കബീA



894.8123

ശിവദാസd, എ. െക.

കാ†ക

ശബരിമല : സ1 nീംേകാടതിവിധിയ1 ം
അfബmചി കള1ം. കാ†ക
294.535095483(1) - ശബരിമല. കാ†ക
നYതിരി, എസ് . പി

കാ†ക

ശിവ3മാA, ഏT1മാéA

ശിഹാബ1 Âീd, െപായ് Êംകടവ് , u.

ശബരിമല : സ1 nീംേകാടതിവിധിയ1 ം
അfബmചി കള1ം. കാ†ക നYതിരി,
എസ് . പി

ശവât് .

കാ†ക

അേശാകd തYാd, െക

അഷിത



കാ†ക

ം : ഹിമാലയtിെi

ആ¹ാവിേലS് ഒ0 തീA±യാe.

ശിഹാബ1 Âീd, െപായ് Êംകടവ് .

294.535095483(1)

ശലഭമഴ.

ശിവം ശിവകരം ശാ

സ1 മംഗല

ശബരിമല : ചരിeവ1 ം വAtമാനവ1 ം / വി. യ1 .
സ1 േര¤d സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാ†ക

കാ†ക

nസ}3മാരിയª, എd

ശിവെi പാV1വ‹ിയ1 ം മT1 കഥകള1ം.

ശ|രd നYതിരി4ാട് , കാണി4{A, വ ാഖ ാതാ.
കാ†ക മ1 xAtപദവി: പ1 റയyA
നYതിരി4ാVിെi സംസ് pത വ ാഖ ാനവ1 ം
തzാSള1െട മ1 xAtഭാഷയ1 ം
കാലദീപകവ1 ം അട ിയത്

കാ†ക



894.8123

യ¦ിSഥകള1ം േnതകഥകള1ം.

954.83

ശരത് ച¤d, പി., വിവ.
ലയിസ്

3മാരി

ശാസ് eം നിത ജീവിതtി•.

.

പµിതരാജd കാണി4{A ശ|രd
നYതിരി4ാടിെi േലഖനസമാഹാരം.



894.812

കാട് പtേ4ാ .

894.8123

നായ®ാ0െട പADചരിeം.



613

: നª1 െട Œമി, വീട് , നാട് .

891.843

വ ാസെi തിരSഥ.

ശ|രനാരായണd, ടി. െക.
ഒരഴി˜ാVSാരെi ആ¹ഗത

/

, എd. എം
25 ഉപന ാസ

േവാളിേബാ : nചാരവ1 ം nസšിയ1 ം.
കാ†ക അനി•3മാA, എം. എസ്
ം.



894.8123



297.65(1)



928.94812



297.648

ൈവവാഹിക ജീവിതം ഇസ
g ാമിക
വീ¦ണtി•.

297.577

സÅഷ് ട 3ട1 ംബം.

297.577

സ് േനഹസംവാദം.





200

ൈശഖ് -െഷരീഫ്
ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}് , വിവ.
ആd

കാ†ക

കാ†ക

ഖ1 A

¥ീനാരായണ£0.



894.8121

¥ീ3മാരി രാമച¤d
ഭാരതtിെല ഋഷികവിക .



922.(1)

കാ†ക

ആന•്

കാ†ക

സ1 മംഗല

¥ീമദ് ഭാഗവതദAശനം : Eാനാ¾തം ഏകാദശസ് കmം സം
പ1 രാണ



കാ†ക

¥ീ3മാA, െക.
കാVിെല ഏVd.

. ഭാഗവതപ1 രാണം

3Vികള1െട േകള4ജി.



894.8123

¥ീലത
മണ•െമാഴി.



894.8123

മ1 3•d,

¥ീലാ•, എ. ജി., ചിeകാരd.

കാ†ക

െഹiി,

ഒ
ഷംനാദ് , എd., വിവ.

കാ†ക



കാ†ക

സിനാd അöd



കാ†ക

ഹബീബ് സാലിമി

മÀദ് സഈദ്

ഷേനാജ് , പി. എ.



894.8123

ദളിതd.



894.8121

ഷാഫി, െചറ1 മാവിലായി, വിവ.

¥ീpഷ
r ദാസ് , മാËA
കവിത4രtി.



894.8121

കാ†ക

¥ീpഷ
r fം ഓട—ഴല1 ം മT1 കഥകള1ം.
സ1 മംഗല

കാ†ക

തിലകവതി, ജി
ഷാഹി കബീA
േജാസഫ് .

സ1 ധീഷ് , വി. ആA



791.437MA

കാ†ക
ന സചി : മലയാള വിഭാഗം

ഷാഹിന പി. അഹസ് , സംേശാധകd.
േദശീയ



928.94812(1)

ഷാഹിന, ഇ. െക
നീലtീവ‹ി / ജിസാ േജാസിെi

¥ീേദവി, വടേSടt്
ൈകകളി• നീല ഞരY1 കള1žവA.



894.8123

അവതാരിക.



894.8123

ഫാiം ബാt് / ഉമA തറേമലിെi
ള1ം.

¥ീധരd പിž, പി. എസ്
സാഹിത ചി ക .



784

അവതാരിക.



894.8123

ഷിഹാബ് , ബി



894.8124

കണS് െതTിയ കാS / ഏഴാേZരി
രാമച¤െi അവതാരിക.

¥ീധരd, പžിSര
ഇടയെi ആകാശം.
¥ീധരd, പžിയറ
അS ള1െട അദ് Ûതവിേശഷ

കാ†ക

എം

923.254

¥ീ3മാA, ജി.
െഷAലക് േഹാംസ് നYതിരി.

¥ീധരd നായA, എം. എd
സംഗീതവ1 ം സംഗീേതാപകരണ

കാ†ക

സി. വി. ¥ീരാമെi സYAണ
r കഥക .

¥ീലതാ വAമ, സമാഹAtാ.

894.8123

¥ീജിത് െപ0 Zd
എഴ1Êേമശക .

കാ†ക

ഹം.

954.83

¥ീ3മാA, െക. സംേശാധകd. കാ†ക
നവേനാവ• വസ ം: nശസ് തമായ പÊ
േനാവല1 കള1െട വ ത സ് ത വായനക

¥ീനാഥ് ¥ീനിവാസd
റാ •.

¥ീപാAവതി— കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.

¥ീരാമd, സി. വി.

േകരളീയ സ് eീനേവാ±ാന ചരിeം. കാ†ക
954.83 - ചരിeം. േകരളം.
305.42095483

സംഖ ാമാ¸ികം.



894.8123

¥ീരാമpഷ
r d പറ˜ കഥക .

œ ിd, െജയ് d
ഓസ

കാ†ക

¥ീപാAവതി
œ ിക് െമൗ‹d.
മിസ

രാമpഷ
r പരമഹംസ

¥ീ3മാരി, എസ്
േകരളീയ സ് eീനേവാ±ാന ചരിeം.

¥ീpഷ
r d.

കാ†ക

രവീ¤d, ടി. െക

¥ീ വിഷ
» -ലളിതാ-ശിവ സഹ¼നാമ
സ് േതാe
/ െക. ആA. സി. പിž
സംേശാധനം െചയ് തത് .
294.5432

¥ീ3മാA, എd., സംേശാധകd.
അഷിേതാAമ

മേഹശj രd

¥ീനാരായണ£0 : ഒ0 പഠനം.

േശാണിമ, പാല
ജj ാലാമ1 ഖി / േസാമd കടലരിെi അവതാരിക.

കാ†ക

കാ†ക

നായA, െക

നാ•പത് ഹദീസ1 ക

¥ീ3മാരി രാമച¤d, വിവ.
നീലകണ
º d

89



894.8123



894.8121

ഷീജാ3മാരി, െകാട1 വഴyA
നാടറിയാെനാ0 അവധിSാലം.

.



500



510

ഷീല േജSബ്
നീല—റി˜ി.
െഷരീഫ് , െക., u. ചിeകാരd.



894.8123



333.7

സ1 ഭാഷ് ച¤d



894.8121

കാ†ക

െഷAലക് -സേഹാദരd

90

കാ†ക

െഷAലക് േഹാംസ് നYതിരി.
¥ീ3മാA, ജി

സേ



േഷാ4ി ിന് ഓ•ൈലd : ഇ-െകാേമഴ് സിലെട
പണവ1 ം സമയവ1 ം ലാഭിSാം. കാ†ക
wിേജഷ് േജാAജ് േജാ•

കാ†ക

സംഖ ാമാ¸ികം.

കാ†ക

.

കാ†ക
കാ†ക



894.8122



641.5

കാ†ക

.

കാ†ക

കാ†ക

സമ¦ം.
സമയnÛ.

േബാ‹് , റസ് കിd
നീലെ4dസി•

അബ1 • അഅ് ലാ

കാ†ക

നാരായണd, ക•പT

സYt് െസൗഭാഗ മാ3വാd.

കാ†ക

അനീഷ് ആA. ൈമനാഗ4žി

ഉª1 • മ1 അമിനീd ആഇശ / എം. പി. അബ് ദ1 A
റÀാd 3രിS

വിവ. െചയ് തത് .

ജ•പായ് £രിയിെല അA¢യാമം.

സA4ം.

കാ†ക

ചേVാപാധ ായ,

കാ†ക

േഗാവി•d, എം

സAവത് െസൗലത്

സj ഫി മതസ|•പവ1 ം ഖ1 Aആfം / െക. ടി.
അബ് ദ1 A റÀാd നദj ി വിവ. െചയ് തത് . 297.4

ഇസ
g ാമിക സമഹം ചരിeസം

ഹം / അബ് ദ1 A

റÀാd മ1 yര് വിവ. െചയ് തത് .
സADീസ് കവിതക .

കാ†ക



297.09

രാജd ബാബ1 ,

മണYA
സലാം, എലിേSാVി•
സ് േനഹസാരം കഥക .

അബ് ദ1 ല
g ാ, ടി.



894.8123

കാ†ക

സലില, ആലSാV് , വിവ.
ൈശഖ് മ1 ഹªദ് ,

3േ•ര,

മിലd
സലീം

സേ ാഷ് 3മാA, എd
അeയ് — പരിചിതമല
g ാt വഴിക .

കtിെയരിയ1 } പേ



894.81209

കാ†ക



894.8123

ബ|ിംച¤

സദ് റ1 Âീd ഇസ
g ാഹി
ഇസ
g ാമ1 ം സംഘടിത ജീവിതവ1 ം / മ1 ഹªദ്
അബ1 • ജലാ• വിവ. െചയ് തത് .
297.5

സേ ാഷ് ശി¡പാ•, u. .
േജ ാതിേദവ് േകശവേദവ്



297.642

സേരാജം, എസ്

സÂാം Éൈസd : അധിനിേവശtിെi ഇര.
കാ†ക 923.1567 - സÂാം Éൈസd.
കാ†ക െലനിd, െക. എം

സേ ാഷ് 3മാA, എd., സംേശാധകd.
കാ†ക ഭാവനയ1 െട േകാളനിക :
പെtാdപതാം éTാ‹ിെല
മലയാളേനാവല1 കള1െട പഠനം

കാ†ക

സYAണ ആഭരണ നിAമാണസഹായി.

സAകാA, ലീലാ, വിവ.

കാ†ക

ര

സ{ിദ് സ1 ൈലമാd നദj ീ



കാ†ക



894.8123

അമാfല
g , വടSാ

കാവ , ബി

സÂാം Éൈസd : അധിനിേവശtിെi ഇര.
കാ†ക െലനിd, െക. എം

സÅഷ് ട 3ട1 ംബം.
കാര3}്



649

െകാZ1റാണി േജാസഫ്

894.8121

കാ†ക

ള1െട

സm ാേമരി
സമകാലികം.

സത d, മാടാSര
ആദAശചിøം.

സദ് റ1 Âീd, വാഴSാട് .
െക

ഉണ
r ിൈദവ

മരിയ ... െവറ1 ം മരിയ.

സ~ാരിയ1 െട വഴിയYല
ലീലാpഷ
r d, ആലേ|ാട്

സത സാ¦ ം.
െമൗദദി

പാരiിങ് പാഠ

േഗാtിേയ,

സÁ ഈസ
100 േമാേഡ• പാചക—റി41ക .

സത d, കല
g 1 0Vി.

കാ†ക

സm വAമ

െന0ദ, പാേബ
g ാ

സജിത, മഠtി•
അര ിെല മ… ഗmിക .

സതീഷ് , െക., വിവ.



928.948123

കഥക

ഹലീം, എ. എ

കാ†ക

സജയ് , െക. വി., വിവ.
തിേയാഫി•

നരി.
സ•ീപനി, സി.

കാ†ക

സZിദാന•d, വിവ.



894.8123

പക•സj പ
o tി• െവയില1 കായാd വ} ഒ0

കാ†ക

ള1ം.

ാഷ് , ഏZിSാനം

നരനായ1 ം പറവയായ1 ം.

മധ1 വാസ1 േദവd

കാ†ക

സകാt് ൈഗഡ് .

894.8123

സേ

¥ീധരd, പžിയറ

സംഗീതവ1 ം സംഗീേതാപകരണ
¥ീധരd നായA, എം. എd
സംഗീതാA±മ1 .

ാഷ് , ആ¥ാമം

അഷ് ടമ1 ടിSായല1 ം മ{ഴിÊYികള1ം.

ാVം / എ•. ആA.

സj ാമി വിവ. െചയ് തത് .
സലീം, വി. എസ് ., വിവ.



894.8133

കാ†ക

അÀദ്

ബഹ് ജത്
സല1 അബ് ദ1 • കരീം
ബ³ാര.



910.41

സേഹാദരd അ{4d : നേവാ±ാനtിെi
¡-ന¦eം.

കാ†ക

ബിÁ3മാA, എം

സാ|ളിയാ-സ1 wÀണ d
സാ|ളിയാ, ഹസമ1 ഖ് ധീരജലാ•
രാമായണ പഠന

സിവിക് ച¤d
വല വശം േചA

/ ൈമേeയd വിവ.

െചയ് തത് .



891.21

ഫിലിം ഡയറ¦d.



791.430233

കാ†ക

വിമീഷ് , മണിയA

നി}് വിവ. െചയ് തത് .



863

കj ാ‹ം സി¢ാ

tിെi ഉžറക .



530.12

സിേസറിയd.

ശാ

കാ†ക

, എd. എം
രഘ1 നാഥd, െക

അവതാരിക.



894.8121

സ1 3മാരd, പി. െക

അവസാനtിെi ആരംഭം.



523.1

nപ~ം കണ
r ാടി േനാ—േYാ .

കാ†ക



530

രാമച¤d, പാേറSാV്

കാ†ക

കാ†ക

സാ•െവ െറജിനാ.
ക .

¥ീധരd പിž,

വിേവകാന•ം.



894.8123

സ1 ധ എസ് . ന•d



894.8123

സ1 ധാകരd, െക. െക

സിംഹ് , വിേജ¤ നാരായ•

മ1 ല
g 4 ചടിZ വി0

രാംധാരി സിdഹ് ദിനകA / പി. െക. പി.
കAtാ വിവ. െചയ് തത് .



891.431

സി¢ാA±d, പി. എം
മദാം മാരി ക റി : ജീവിതവ1 ം േലാകവ1 ം.



925.4

സിനാd അöd



892.73

െവž പ1 ത4ി—}വA / എd. ഷംനാദ് വിവ.
െചയ് തത് .



892.73

കാ†ക

മധ1 , വയ് പന

കാ†ക

സിdബാദിെi ക4•യാeക .

മീര,

എം

കാ†ക

ബVAവAt് , െഹെസSിയ

കാരd.



894.8123

സ1 ധീര, െക. പി
സj Aഗവാതി•.



894.8123

സ1 ധീA, പണിSവീVി•
അേമരിSd മലയാള സാഹിത
നിcപണ

/ ഉൈബദ് വിവ. െചയ് തത് .

.



894.81209

സ1 ധീഷ് , വി. ആA
¥ീpഷ
r d.



894.8123

സ1 നി•, ഞാളിയt് , വിവ.

കാ†ക

മഹാേശj താ േദബീ
സ1 •രം േഗാവി•് .

കാ†ക

പരീ

പിž, എം.

എം
സ1 }tിെi nാമാണികത.

കാ†ക

അബ1 •

അഅ് ലാ െമൗദദി
സ1 ൈബA, എം.

ച¤േശഖA, സി.

പി
സി•വിയ1 ം wേണായ1 ം.

വളAtാം വലിയവരാകാം.

നിയത.

¥ീരാമd, സി. വി

കാ†ക

േജാസ്

സ1 ജാതd, എസ്

സി. വി. ¥ീരാമെi സYAണ
r കഥക .

സിയാവ1 Âിd, വിവ.



363.70526



4ിെi റിേ4ാAV് .

സിബി, സി. െജ., ചിeകാരd.



649.7



സിനിമയ1 െട െടക് നിക് .



428

രാധാpഷ
r d, സി

362

നല
g ശീല

330.954

അവേശഷി41ക

കാ†ക

ത.

സ1 ജേമാ

പി. എസ്
സി പി ഐ (എം) പഠന

April fool : മംഗ
g ീഷ് ട1 ഇംഗ
g ീഷ് .

ഞാfം ഒ0 കഴ1കനാണ് .

ലിTി മരിയ

കാ†ക

സ1 3മാരd, വി

ജാ

േദവª, അടA

മf മ1 രളി

കാ†ക



614.5

സ1 ഗത3മാരി

ഗംഗാധരd, െക. എd
ന4¦ിക .

നി4 ൈവറസ1 ം മഹാമാരികള1ം.

സ1 pതം.

കാ†ക

സാമഹ നീതിയ1 ം വികസനവ1 ം.

ലയിസ്

കാ†ക

ആകാശദീപം / സാവിeി ല¦് മണെi

:

സാബ1 േജാസ്

കാ†ക

കാ†ക

സ1 3മാരd, ജി.

സ¦് മ nപ~tിെല ചലന നിയമ

സാഹിത ചി

സിവി• സAവീസ് പരീ¦ മലയാളം.

േപ4A.

സാബ1 േജാസഫ്

സാരംഗി.



894.8121

സിവി• സAവീസ് : മലയാളം ഓപ് ഷണ•

കാTിെi നിഴ• / രമാ േമേനാd ഇംഗ
g ീഷി•

സായ

ാVിെi മ1 ഖവ1 ര; െക. ഇ. എനിെi

രാജd, തി0േവാt്

സാേഫാ•, കാAേലാസ് റയിസ്

സാമം.

മ

നട—ക / അജയ് പി.

അവതാരിക.

സാജd, െത0വ41ഴ
സാധാരണം.

91

നാേനാ കഥക
ചിe

കാ†ക

കേരാ ,

/ Éൈസd എം. െi

.



894.8123

സ1 wÀണ d, 3TിേSാ•
ഖാµവം.



894.8123

സ1 wÀണ d-േസാേളാ

92

കാ†ക

സ1 wÀണ d, ചിeകാരd.
വി-മാദിത d കഥക
സ1 ഭ¯.

കാ†ക

ഹരിതേമാഹനവ1 ം മT1കഥകള1ം / എസ് .
ശാരദ—Vിയ1 െട അവതാരിക.
894.8123

േnംസ1 ജ

സ1 ഭാഷ് ച¤d
ഒ}രമണിâA.
uV¦ര

സ1 സ് േമഷ് , ചേ¸ാt്



894.8122

.



928.948123

പാഠപ1 സ് തകം / മദനd, െക. െഷരീഫ്
എ}ിവ0െട ചിe
.
928.948123
സj Aണജാലകമ1 ž വീട് / ച¤d
ചലിശ് േശരിയ1 െട ചിe
.

894.8123

സ1 മ പിž
കശ
á ീA : സ~ാരികള1െട പറ1 ദീസ.

915.46




ധ ാനtിലെട െസൗഖ ം.
സ1 മംഗല
ഒdപ



158.128

¥ീരാമ®ാ0ം മT1 കഥകള1ം.



894.8123

കAണf കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.



894.8123

പരീ¦ിtിf കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.



894.8123

രാവണfം യമധAമfം മT1 കഥകള1ം.



894.8123

ശിവെi പാV1വ‹ിയ1 ം മT1 കഥകള1ം.



894.8123

¥ീpഷ
r fം ഓട—ഴല1 ം മT1 കഥകള1ം.



894.8123

¥ീപാAവതി— കിVിയ ശാപവ1 ം മT1 കഥകള1ം.



894.8123

ഹfമാfം അAÁനfം മT1 കഥകള1ം.



894.8123

സ1 മd േജാബി േജാസഫ്
േയാഗ : 3Vിക S് .



613.7046

സ1 േര¤d, എം. പി
െറഡ് േസാ•.



796.334

സ1 േരഷ് , സി. എസ് ., വിവ.
സ് െTപ് െനാവ, മറീന
സ1 സ് േമഷ് , ചേ¸ാt്
മലിനീവിധമായ ജീവിതം.
സj Aണ
r മഹ•.



351.540217(1)

സ¦് മ nപ~tിെല ചലന നിയമ
കj ാ‹ം സി¢ാ tിെi ഉžറക .
കാ†ക സാബ1 േജാസഫ്

കാ†ക

സ¦് മജീവി സ4Aജീവി.
അªയYലം

:

ഉണ
r ി,

കാ†ക

സ¦് മജീവികള1െട േലാകം.
ജയ3മാരി, ടി. ആA

സര ാം¡വ1 ം താമരയിതള1ം. കാ†ക
ലളിതാംബിക, േചരിSാVി•
സസ് കിi് , പാ½ിക്
െപAഫ ം : ഒ0 െകാലപാതകിയ1 െട കഥ / പി.
ആA. പരേമശj രd ഇംഗ
g ീഷി• നി}് വിവ.
െചയ് തത് .
833
œ d േജാസഫ്
െസബാസ
ഇടിമ1 ഴ ിയത് ആA—േവ‹ി?.



954.83

œ d, െക. എ
െസബാസ
ത|ം.



894.8123

œ d, സമാഹAtാ.
െസബാസ
അ{4d, എ

കാ†ക

െസല
g 1 േലായ് ഡ് സj പ
o ാടകd.
ബാബ1

കാ†ക

േസ : എഴ1t് ജീവിതം കഥക .
േഗാ3•ദാസ് , എം

രാമച¤

കാ†ക

േസ
éേലണി.



894.8123

.



894.8123

കാ†ക

കാ†ക

.



ൈസബA ൈ-ം.
പാVtി•



േസാണിയ റഫീഖ് , വിവ.
െവAജീനിയ



േസാമd, നാVാശ് േശരി
നേവാ±ാന ചരിetിെല ഇതിഹാസ

362.292

922.945

സ1 േരഷ് , െക. സി
കാdഡിയിെല േകാളാYി4S .



894.8123

സ1 Ôത് 3മാA, എ
പ~ായt് രാജ് 3Vിക S് .

ൈസmവതടtിെല സാêാജ
അ•ബിനിയ, ആലിസ്

െന

സ1 േരഷ് മാധവ്
ചVYിസj ാമിയ1 െട വഴി.



894.8123

വAtമാനം.

േപടിസj പ
o

സ1 േര¤d, വി. യ1 ., സംേശാധകd. കാ†ക
ശബരിമല: ചരിeവ1 ം വAtമാനവ1 ം
സ1 േരഷ് 3മാA, പി. എd
മലയാളിയ1 ം മദ പാനവ1 ം എ
ചികി…ിSണം?.

സ1 ഹറ, ബി. എം.
കിനാവ് .

894.8123

ധന േമേനാd,

കാ†ക

കാ†ക

വ1 ഫ് ,

.



923.654(1)

േസാമേശഖരd പിž, െജ.
ജി എസ് ടി : അറിേയ‹ കാര





894.8123



894.8123

.
336.271(1)

േസാേളാ സ് േTാറീസ് .

കാ†ക

േവ†

സ് േനഹജയി•-Éൈസd

കാ†ക

സ് േനഹജയി•.
സ് േനഹസംവാദം.
കാര3}്

ൈഫസ•, െകാZി

കാ†ക



398.210946

കാ†ക

സ് പിേയഴ് സ് , േജാ•
അറിയെ4ടാt ¥ീനാരായണ£0 / ടി. എd.
ല¦് മണd വിവ. െചയ് തത് .
181.482

കാ†ക

സ് മിത മീനാ¦ി, വിവ.
ജിwാd

കാ†ക



/ സി. എസ് . സ1 േരഷ്



891.73

കാ†ക

സj Aഗവാതി•.

കാ†ക

കാ†ക

സj Aണമഴ.

കാ†ക

കാ†ക

സ1 സ് േമഷ് , ചേ¸ാt്

സj ഹാബിക .
െക

കാ†ക

മ1 ഹªദ് മദനി, െക.

സj ാമി, എ•. ആA., വിവ.

സj ഫി മതസ|•പവ1 ം ഖ1 Aആfം.
സദ് റ1 Âീd ഇസ
g ാഹി
ഹണി ഭാസ് കരd
േനാഹയ1 െട പറവക .

കാ†ക

ഹരിഹരd, പ ാര4ിžി
കട• കടtിയ കണ
r ീേരാAªക .



894.8123

ഹരിഹരd, സി. എd.
œ റ1 െട 3തി41ം കിത41ം.
ഒ0 െഹഡ് മാസ




894.8123



297.54

ഹേലാ ഇ. എം. സി / െക. എം. ധേരശd
ഉണ
r ിtാd സംേശാധനം െചയ് തത് .
ഹ¼t് ഇwാഹീം. കാ†ക
റസീഉ• ഇസ
g ാം നദj ീ

ഹിജാസ് മ1 ഹªദ്
ഏഴാകാശ
S41റം.
ഹി•1 തj വാദവ1 ം ഇസ
g ാമിസവ1 ം.
േച}മംഗലA

ഉണിtിരി,

കാ†ക

കാ†ക



333.79

മ1 ഹªദ്

ഹാAഡി, േതാമസ്
œ A wിഡ് ജിെi േമയA / പദáാ pഷ
കാസ
r മAtി
വിവ. െചയ് തത് .
823

സj ാമി ആന•തീA±d ജീവിതവ1 ം nÐtികള1ം.
കാ†ക എwഹാം, അയിc—ഴിയി•

കാ†ക

പാല,

ഹാഫിസ് , പി., വിവ. കാ†ക രാമസj ാമി
നായSാA ഈേറാഡ് െവ|V

ഓമന3Vി, െക

സj ാതിതി0നാ : മഹാരാജാവ1 ം മഹാകവിയ1 ം.
കാ†ക േഗാപd, പി. െക

സj ാമി വിേവകാന•d.
എd. വി. പി



894.8123

കാ†ക

ഹലീം, എ. എ
സകാt് ൈഗഡ് .

സ1 ഭാഷ്

എ•സി േജാ•

കാ†ക



954.83(1)

ഹരീഷ് ആA. നYതിരി4ാട്
മരതകദj ീപ് .

സj Aണ
r മഹ•.

സj ാതി തി0നാ .

ഹരി, എd. ജി. േചA4്
െപ0വനം ാമം.

923.754

േ‰ായ് ഡ് ,

സ1 ധീര, െക. പി

സj Aണജാലകമ1 ž വീട് .
ച¤d



320.550954

വാ•മീകീ,

ഹരിതേമാഹനവ1 ം മT1കഥകള1ം.
സ1 സ് േമഷ് , ചേ¸ാt്
372.4

സj പ
o
ള1െട വ ാഖ ാനം.
സിŠ‹്

കാ†ക

ഹമീദ് , പി. എ., വിവ.
ഓംnകാശ്

ഹരിത സാവിeി, സംേശാധകd.
സ് പാനിഷ് നാേടാടിSഥക

.

œ ാലിd, ജി
സ
വായിSാd പഠിSാം.
സ് െTപ് െനാവ, മറീന
ലാസറിെi െപണ
»
വിവ. െചയ് തത് .



892.73

ഹമീദ് , േച}മംഗലA
ഹി•1 തj വാദവ1 ം ഇസ
g ാമിസവ1 ം.

ഹരിത സാവിeി, വിവ.
ഇസ് ക•A

വാസ1 േദവd

œ ാAV് അ4് : ട ാം പ1 സംരംഭ
സ
കാ†ക േറാഷd, ആA

/ എd. ഷംനാദ്

ഹരി, വžിZിറ
ആഗി.

ഖലീ•

െവ|ട് അ{A

സ് ¾തി ന
. കാ†ക
നYതിരി, പാലനാട്

ഹബീബ് സാലിമി
ട1 ണീഷ യിെല െപണ
»
വിവ. െചയ് തത് .



297.124

കാ†ക

ഹfമാfം അAÁനfം മT1 കഥകള1ം.
സ1 മംഗല

സലാം,

/ ഹരിത സാവിeി

സ് പാന ാഡ് : 3˜ാലി ചരിeം.
ജയിംസ് േസവ A

ഉൈബദ് , ടി. െക

ഹദീസ് ഭാഷ ം / ടി. ഇസ് ഹാഖലിയ1 െട
വിവAtനവ1 ം വ ാഖ ാനവ1 ം.

സ് േനഹസ് പAശം : ഒ0 ക ാdസA േരാഗിയ1 െട
അതിജീവന—റി41ക . കാ†ക ജയ ി, ജി
സ് പാനിഷ് നാേടാടിSഥക
സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാ†ക

ഹദീസ് േബാധനം.

ൈശഖ് മ1 ഹªദ് ,

കാ†ക

സ് േനഹസാരം കഥക .
എലിേSാVി•

93

സലീം

ഹിമഗിരിവിഹാരം.

കാ†ക

Éമയ•.



894.8123

കാ†ക

കാ†ക



894.8123

കാ†ക

ഹമീദ് ,

തേപാവനം, സj ാമി

ബാലച¤d, െക. പി

Éൈസd, എം., ചിeകാരd.
സ1 ൈബA, എം

കാ†ക

Éൈസd-േഹാേളാ

94

കാ†ക

Éൈസd, െക. ടി., വിവ.
അഅ് ലാ െമൗദദി

കാ†ക

അബ1 •

നഈം സിÂീഖീ

െഹiി, ഒ.
ഒ െഹiിയ1 െട കഥക
വിവ. െചയ് തത് .

/ പി. ശരത് ച¤d



813

ഒ0 നിത ഹരിത -ിസ് മസ് സªാനം / ഗീത
ജയരാമd വിവ. െചയ് തത് ; ¥ീലാ• എ. ജി.
യ1 െട ചിe
.
813
െഹAേബറിയം.

കാ†ക

ആഷാേമേനാd

േഹമ nകാശ്
താരാപഥം.



894.8123

കാ†ക

ൈഹÜജfം പറയാf‹് .
nസ}3മാA, ആA
ൈഹേÜ~ിയ.

കാ†ക

ലാേജാ േജാസ്

ൈഹദരലി, ശാ പ1 രം
ഉംറഃ ൈഗഡ് .
„ ്.
ൈഹദരാബാദ് എക
„ ് nസ
ച1 ന ാട്



297.352

കാ†ക

nകാശd,

ൈഹസ് u സചിe ദj ിഭാഷാ ഗണിത നിഘ‹1 /
ടി. െക. െകാZ1നാരായണd സമാഹരിZത് .



510.3

േഹാമA
ഇലിയഡ് / െക. പി. ബാലച¤d ഇംഗ
g ീഷി•
നി}് വിവ. െചയ് തത് .
883
േഹാേളാ െമൗ‹d.

കാ†ക

അലയ്

95

വിഷയസചി
647-1785:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ :ചരിeം



954.02

അംേബദ് കA, ഭീംറാവ1 റാംജി:
സാമഹ പരിവAtന nസ ാന

:

സാമഹ പരിവAtന േഹ S :സാമഹ
പരിവAtനം



303.484



546

അ|ി :മലയാളം തിരSഥക :വിവിധ

അഷിത:വ šിക :മലയാള കഥാpÊS :
മലയാള ന കാര®ാA
928.948123



അÀദി{ nസ ാനം:ഇസ
g ാമിക വിഭാഗ
ഇസ
g ാം:മT് മത



അAജiീന:െതേS അേമരിS:േലാക
Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം:ചരിeം

ം:ഭാരതീയ
181.482

അൈദj ത േവദാ ം:േവദാ ം:ഭാരതീയ
തതj ചി :െപൗരസ് ത തതj ചി

181.482

അധ യനtിfം അ¢ ാപനtിfം ഉž
ഉപകരണ

:ശാസ് eം



507.8

അധ ാ¹Eാനിക , മതപരിഷ് SAtാS :
ഹി•1 മതം:ഭാരതtിെല nാചീന മത



294.56

അ

ാരാഷ് ½ 3ടിേയTം



325

അന അറബിക് ഗദ pതിക :അറബിക്
സാഹിത ം:സാഹിത ം



892.78

അന മലയാള ഗദ pതിക :മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം



894.8128

അ4Zd, െപായ് കയി•:വ šിക :ഇ

:

മfഷ സ് േനഹിക ,
സാമഹ പരിഷ് കAtാS



923.654

അഫ് ഗാനിസ ാd:ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം,
സ ല വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം



915.81

അബ് ദ1 ല
g , ടി. െക.:വ šിക :ഇസ
g ാം
മതേനതാS®ാA:മതേനാതാS®ാA



922.97

അwഹാം:മ1 ഹªദിന് മ1 Y1 ž nവാചക®ാA:മT്
ൈദവശാസ് e സി¢ാ

:ൈദവശാസ് e

സി¢ാ



സാഹിത ം:സാഹിത ം

അ{4d, സേഹാദരd:വ šിക :ഇ

ആയ1 Aേവദം:ചികി…ാശാസ് eം:ഔഷധ
വിEാനം, ചികി…ാശാസ് eം:ൈവദ ം,
ആേരാഗ ം
615.538
ആരാധന, ധ ാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
º ിത Eാനം,
ജീവിതം:ഹി•1 മതം
294.543
ആേരാഗ വ1 ം േ¦മവ1 ം

613

ആേരാഗ വ1 ം േ¦മവ1 ം:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം

613

ആേരാഗ വ1 ം േ¦മവ1 ം:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം:
nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി

613





:



362.29

:



923.654



362.29

ആഹാരം, പാനീയം:ãഹത¸ം:nാേയാഗിക
ശാസ് eം, െടക് േനാലജി

:



928.948124



810



ആഷാ േമേനാd:വ šിക :മലയാള
ഉപന ാസകാര®ാA:മലയാള ന കാര®ാA

œ റിേഡ:ദj ിബീജപeം
ആസ

മfഷ സ് േനഹിക ,
സാമഹ പരിഷ് കAtാS





813

അേമരിSd സാഹിത ം:സാഹിത ം



362.28

923.654

ആസšി:സാമഹ േ¦മ nവAtന
സാമഹ േ¦മം:സാമഹ ശാസ് eം

അേമരിSd കഥാസാഹിത ം:അേമരിSd



918.2

ആ‰ിS:നാേടാടിSഥക :നാേടാടി സാഹിത ം:
നാേടാടി വിEാനം
398.21096



923.173



297.86

:

ആസšി:സാമഹ േ¦മ nവAtന
സാമഹ േ¦മം

അേമരിSd ഐക നാട1 ക :ഭരണാധികാരിക ,
nസിഡ‹1 മാA

ആന•തീA±, സj ാമി:വ šിക :ഇ
മfഷ സ് േനഹിക ,
സാമഹ പരിഷ് കAtാS



923.4

:

ആ¹ഹത :മേനാേരാഗിക —ž
േ¦മnവAtന
:സാമഹ േ¦മ
nവAtന
:സാമഹ േ¦മം

297.2463

അഭിഭാഷകA, ന ായാധിപ®ാA



745



791.437MA

ം:േവദാ



892.7

അേറബ :ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം
915.3
അല|ാരകലക

ള1ം, തിരSഥകള1ം:ചലZിeം

അൈദj ത േവദാ
തതj ചി



923.654

അറബിക് കഥാസാഹിത ം:അറബിക് സാഹിത ം:
സാഹിത ം
892.73
അറബിക് സാഹിത ം:സാഹിത ം

അകാAബണിക രസത¸ം:രസത¸ം:ശാസ് eം

ചിe

അ{dകാളി:വ šിക :ഇ :
മfഷ സ് േനഹിക ,
സാമഹ പരിഷ് കAtാS



583.9



641

ഇ-െകാേമഴ് സ് :െടലിേഷാ4ിംഗ് :വിപണന
ചാനല1 ക :വാണിജ ം
381.142(1)

ഇംഗ
g ീഷ് -ഇസ
g ാമിക

96

ഇംഗ
g ീഷ് കഥാpÊS :ഇംഗ് ളീഷ്

ഇ

ന കാര®ാA



928.23

തതj

ഇംഗ
g ീഷ് കഥാസാഹിത ം:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിത ം:
സാഹിത ം



823

ഇംഗ
g ീഷ് ഭാഷ:ഭാഷക

ഇ



െപാ

:െപാ സമാഹാര

ഇംഗ് ളീഷ്




ഇ

:രാഷ് ½ീയ ക¦ിക :രാഷ് ½ീയ n-ിയ

ഇ

:രാഷ് ½ീയ ക¦ിക :രാഷ് ½ീയ n-ിയ:



ഇ

:ഏഷ :-ിസ് ത d സഭാ ചരിeം

ഇ

:ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല



923.454




:ഏഷ :വ šികെള സംബmിZ



398.220954

:ഏഷ :സാYtിക നില, ചരിeം:



330.954

:ഏഷ :സ് eീകള1െട സാമഹ പദവി



305.420954

:കേtാലിSാ മിഷ d:മിഷ d, േnഷിത
nവAtന



266.20954

:താഴ് } കAഷക വAഗ

:താഴ് }

വAഗ



305.5630954

:തീA±ാടന േക¤

, പ1 ണ സ ല



:േദശാ

രഗമനം:അ



:േദശീയ

ന സചിക :



015.54

:നാടകേവദി

ഇ

:െപാ ഭരണം

ഇ

:െപാ ഭരണം:െപാ ഭരണം,



792.0954



351.54

ൈസനികശാസ് eം
ഇ



351.54

:ബാÑക , ബാ|ിങ് :ധനകാര ം:
സാYtികശാസ് eം



332.10954

ഇ

:ഭരണഘടന:നിയമം

ഇ

:ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA



364.1310954

ഇ

:രാഷ് ½ീയ സാഹചര ം, അവസ :
രാഷ് ½വിEാനീയം:സാമഹ ശാസ് eം



ഇ

:വിദ ാഭ ാസ nവAtകA

ഇ

:വ šിഗത നിയമം:നിയമം

ഇ



346.54

:സംസ് കാരം, സാമഹിക വ വസ ക :

ഇ



306.0954

:സാYtിക വികസനവ1 ം വളAZയ1 ം:
ഉത് പാദനം

ഇ



338.954

œ ് പാAVി:ഇ
d കª ണിസ

:രാഷ് ½ീയ

ക¦ിക :രാഷ് ½ീയ n-ിയ



324.254(1)

ഇ

d സംഗീതം:സംഗീതം

780.954

ഇ

d സംഗീതം:സംഗീതം:കലക

780.954




ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V വ šിക



ഇറാഖ് :ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA





342.54

ഇറാഖ് :മ¢ പAD രാജ

:ഏഷ :ചരിeം



956.7

ഇറാനിയd കഥാസാഹിത ം:ഇറാനിയd
സാഹിത ം:സാഹിത ം



891.53

ഇറാനിയd സാഹിത ം:സാഹിത ം



891.5

ഇസ
g ാം

297

ഇസ
g ാം:മT് മത

297

ഇസ
g ാം:മT് മത




:മതം



297

ഇസ
g ാം മതേനതാS®ാA:മതേനാതാS®ാA





922.97

ഇസ
g ാമിക നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
º ിത Eാനം,

:ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA:
സാമഹ ശാസ് eEA



923.754

സാമഹ ശാസ് eം

923.154

ഇ

:3Tശാസ് eം

923.1567

ന സചിക

ഇ

:രാഷ് ½ീയ 3Tpത

927.9143028

ാരാഷ് ½ 3ടിേയTം
325.254

ഇ

ഇ



324.254

ഇ}െസi് :വ šിക :സിനിമാ നട®ാA:

294.5350954

ഇ

രാഷ് ½വിEാനീയം

320.954



915.4

സാYtികശാസ് eം

ഇ



:ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല

ഐതിഹ

ഇ



923.254

324.254

915.4

വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം

ഇ



305.69754

275.4

വിവരണം, യാeാ വിവരണം

ഇ



923.654

:രാഷ് ½ ത¸E®ാA

328.54

:അഭിഭാഷകA, ന ായാധിപ®ാA

ഇ

സാമഹ ശാസ് eEA



ഇ

ഇ

:മfഷ സ് േനഹിക ,

820

ഇ

ഇ



923.654

ഇ

928.2

ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിത ം:സാഹിത ം

:മfഷ സ് േനഹിക ,

:മ1 സ
g ീം:മത 41ക

089

ന കാര®ാA



320.550954

ഇ

:

ന

:രാഷ് ½വിEാനീയം

സാമഹ പരിഷ് കAtാS :

828

ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ

:രാഷ് ½വിEാനീയ

സാമഹ പരിഷ് കAtാS



ഇംഗ് ളീഷ് അന ഗദ pതിക :ഇംഗ് ളീഷ്

സമാഹാര

ഇ

420

സാഹിത ം:സാഹിത ം

:മതവ1 മായി ബmെ4V
nത യശാസ് e



923.154

ജീവിതം:ഇസ
g ാം



297.5

ഇസ
g ാമിക-കായിക

97

ഇസ
g ാമിക നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
º ിത Eാനം,
ജീവിതം:ഇസ
g ാം:മT് മത
297.5

ഏകീpത സിവി• േകാഡ് :ഇ
നിയമം:നിയമം

ഇസ
g ാമിക നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
º ിത Eാനം,
ജീവിതം:ഇസ
g ാം:മT് മത
:മതം
297.5

ഏഷ

950

ഏഷ :-ിസ് ത d സഭാ ചരിeം

275

ഇസ
g ാമിക വിഭാഗ

ഏഷ :ചരിeം

950

:ഇസ
g ാം:മT് മത



297.8

ഇസ് ളാം ചരിeം:ഇസ
g ാം:മT് മത

:മതം



297.09

ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം



297.6

ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം

:വ šിഗത



346.54(1)





ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം,
യാeാ വിവരണം
915
ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം,
യാeാ വിവരണം:ചരിeം
915
ഏഷ :വ šികെള സംബmിZ ഐതിഹ





297.6

398.22095

ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം:
മT് മത
297.6

ഏഷ :സാYtിക നില, ചരിeം:
സാYtികശാസ് eം

ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം

297.1



ഏഷ :സ് eീകള1െട സാമഹ പദവി

ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം:ഇസ
g ാം

297.1



œ ിക
ഒളിY d:½ാ—ം ജിമ
o ാസ
„ ˆ ം:കായിക താര

ഇസ് ളാമ1 ം മേതതര വിഷയ ള1ം:ൈദവശാസ് e
സി¢ാ
:ഇസ
g ാം:മT് മത
297.26
ഉണ
r ിpഷ
r d, പ1 òA, 1933-2014:മലയാള
കഥാസാഹിത ം:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം
894.8123
ഉണ
r ിേമേനാd, പി.:വ šിക :മലയാള
കഥാpÊS :മലയാള ന കാര®ാA



927.9648

ഉത് പാദനം



338



927.84

മതം:



230

ഉപേദശസംഹിതക :മതം
„ ˆ ം മT് അവസ ാ
ഉപേബാധമനസ
മനഃശാസ് eം:തതj ചി

ഔഷധ വിEാനം, ചികി…ാശാസ് eം:ൈവദ ം,
ആേരാഗ ം
615

:സാമഹ വAഗ



954.83(1)

കേtാലിSാ മിഷ d:മിഷ d, േnഷിത
nവAtന



266.2

കഥക , ഇതിഹാസ
, നീതികഥക ,
പഴെ~ാല
g ് , ട ിയവ.:ഇസ
g ാം:മT് മത
:
മതം
297.18
കഥാ സാഹിത ം:െപാ സാഹിത ചരിeവ1 ം
വിമAശന പഠന ള1ം:സാഹിത ം
809.3



കഥാസാഹിത സമാഹാര
:സാഹിത
സമാഹാര
:സാഹിത രചന:സാഹിത ം

ള1ം:
154

ഉമA, ഖലീഫ:സj ഹാബ (അfയായിക ):
മ1 ഹªദ് നബിയ1 െട 3ട1 ംബവ1 ം
അfയായികള1ം:ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം,
സംഘടനകള1ം
297.648
ഉയA} വAഗ



782

കണ
× A:േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ



202

ര



919.4

കണ
º സംഗീതം, വായ് പാV് :സംഗീതം



ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം:-ിസ്
മതം



305.42095

ഓസ് േ½ലിയ:േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം

928.948123

ഉദയഭാf, െക. പി.:വ šിക :ഗായകA:
സംഗീതEA



330.95



305.52

ഉസ് മാd, ഖലീഫ:സj ഹാബ (അfയായിക ):
മ1 ഹªദ് നബിയ1 െട 3ട1 ംബവ1 ം
അfയായികള1ം:ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം,
സംഘടനകള1ം
297.648
ഊAÇം:npതി വിഭവ
:Œമിയ1 ം
npതിവിഭവ ള1ം:സാYtികശാസ് eം



333.79

എക് ൈസസ് , വി•പന, മല വAധിത നി3തി:മT്
നി3തിക :നി3തിവ വസ
336.271
എഴ1Êക . സമാഹാര
:സാഹിത
സമാഹാര
:സാഹിത രചന:സാഹിത ം



808.83

ക}ട കഥാസാഹിത ം:ക}ഡ സാഹിത ം:
സാഹിത ം
894.8143
ക}ഡ സാഹിത ം:സാഹിത ം

കª ണിസം (മാAക
„ ിസം-െലനിനിസം):
മാAക
,
„ ിസം:സാYtിക nത യശാസ് e
വ വസ ക :സാYtികശാസ് eം
335.43
കരെകൗശലം:അല|ാരകലക





745.5

കലക

700

കലാകാര®ാA

927

കലാകാര®ാA:ജീവചരിeം

927





കവിത:െപാ സാഹിത ചരിeവ1 ം വിമAശന
പഠന ള1ം:സാഹിത ം
809.1
കവിതാ രചന:സാഹിത രചന:സാഹിത ം

808.86



894.814

കായിക താര



808.1



927.96

കായിക-ഖ1 റാd

98

കായിക വിേനാദ

:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്

േകരളം:ഇ

:ഏഷ :സ് eീകള1െട സാമഹ പദവി





305.42095483

796



േകരളം:ഇ :തീA±ാടന േക¤
പ1 ണ സ ല



േകരളം:ഇ :േദശാ
3ടിേയTം

കാസAേകാട് :േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ
954.83(1)

3˜Zd, പി. െക.:വ šിക :ഇ
ത¸E®ാA

:രാഷ് ½
923.254

3Vിക —ž ധാAªിക, സj ഭാവcപീകരണ
പരിശീലനം:ശി¡പരിപാലനം, േരാഗി
പരിചരണം:ãഹത¸ം:nാേയാഗിക
ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
649.7
3മാരd, മAേSാt് :വ šിക :മലയാള
ന കാര®ാA: ന കാര®ാA
928.94812
œ റിേഡ:
3റി˜ി:സ് േ-ാഫ1 ലാരിയ•സ് :ആസ
ദj ിബീജപeം
583.95(1)
3റ1 4് , ഒ. എd. വി., 1931-2016:മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം
894.8121
3Tpത

:3Tശാസ് eം

രഗമനം:അ

ാരാഷ് ½



325.25483

:നാടകേവദി



792.095483

േകരളം:ഇ

:മ1 സ
g ീം:മത 41ക
േകരളം:ഇ :രാഷ് ½ീയ 3Tpത
3Tശാസ് eം



305.6975483

:



364.131095483

േകരളം:ഇ :സാYtിക വികസനവ1 ം
വളAZയ1 ം:ഉത് പാദനം
338.95483
േകള4d, െക.:വ šിക :ഇ
ത¸E®ാA

:രാഷ് ½



923.254




േകാടതി ഉtരവ1 ക :ഇ

364

uട1 ത• നിAªാണ രീതിക :െകVിട നിAമാണം:
nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
692
ut് , uടിയാVം:േകരളം:ഇ



294.535095483

ൈകലാസ് -മാനസേരാവA:ടിബT് :ഏഷ :േലാക
Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം
915.15(1)

364.1

3Tശാസ് eം

േകരളം:ഇ

,

:നാടകേവദി

:ഭരണഘടന:നിയമം



342.5402643

œ ം ആഭരണ
േകാസ
:വിേശഷ വസ് Sള1െട
നിAªാണം:കരെകൗശലം:അല|ാരകലക





745.5942

792.095483

peിമ ബീജസ|ലനം:ജനന നിയ¸ണം:ജനന
നിയ¸ണം, ൈലംഗിക ¡ചിതj പാലനം:
ആേരാഗ വ1 ം േ¦മവ1 ം
613.94(1)
pഷി:nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
pഷിയ1 മായി ബmെ4V വ šിക




-ിസ്

മതം

220/280

-ിസ്

മതം:മതം

220/280

630

pഷ
r വാരിയA, എd. വി., 1916-1989:മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം






270

കj ാ‹ം ബലത¸ം:ഗണിത ശാസ് e
സി¢ാ
:െഭൗതികം:ശാസ് eം



530.12



േ¦e കലക :ഹി•1 nതീകാ¹കതj ം:െപാ
ആരാധന:ഹി•1 മതം
294.537(1)



കൗമാരSാ0െട മനഃശാസ് eം:വിേഭദക,
വികാസ മനശ
” ാസ് eം:മനഃശാസ് eം:
തതj ചി

894.8123

pഷ
r പിž, 3Tി41ഴ:വ šിക :മലയാള
ഉപന ാസകാര®ാA:മലയാള ന കാര®ാA
928.948124

pഷ
r പിž, ച Y1 ഴ, 1911-1948:മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം

കAണാടക സംഗീതം:ഇ



155.5

d സംഗീതം:സംഗീതം



780.954



894.8121

െകVിട നിAമാണം:nാേയാഗിക ശാസ് eം,
െടക് േനാലജി



690

േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം

954.83

േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ

954.83




ഖേഗാള മµല വിEാനീയം:േജ ാതിശാസ് eം:
ശാസ് eം
523
ഖാദA, യ1 . എ.:വ šിക :മലയാള
കഥാpÊS :മലയാള ന കാര®ാA



928.948123

ഖ1 റാd:ഖ1 റാd, ഹാദിസ് :ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം

േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ :ചരിeം





297.122

954.83

േകരളം:ഇ



232



-ിസ് ത d സഭാ ചരിeം

894.8121

േകരളം:ഇ



925.4

-ിസ് :ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് eം:
-ിസ് മതം:മതം

926.3

pഷ
r d3Vി, മ1 ‹A, 1935-2005:മലയാള
കഥാസാഹിത ം:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം

ക രി, േമരി:വ šിക :രസത¸EA:
ശാസ് eE®ാA



ഖ1 റാd:ഖ1 റാd, ഹാദിസ് :ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം:
ഇസ
g ാം
297.122



ഖ1 റാd, ഹാദിസ് :ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം

328.5483

:ഏഷ :-ിസ് ത d സഭാ ചരിeം
275.483



297.12

ഖ1 റാd-ജല
ഖ1 റാd, ഹാദിസ് :ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം:ഇസ
g ാം

99

ചലZിeം, േറഡിേയാ, ദരദAശd:െപാ



297.12

വിേനാദ

:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്



791.4

ഖ1 റാd. വ ാഖ ാന
:ഖ1 റാd:ഖ1 റാd, ഹാദിസ് :
ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം
297.1227

ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V വ šിക

ഗണിത ശാസ് e സി¢ാ
ശാസ് eം

ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V വ šിക :

:െഭൗതികം:

ഗാന



വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്



ബmെ4V വ šിക

530.1

ഗണിതം:ശാസ് eം

510



782.42

ഗാmീ, കസ് Aബാ:വ šിക :സ് eീക :
ജീവചരിeം
920.72
ഗാmീ, േമാഹdദാസ് കരംച•് :വ šിക :
ഇ :രാഷ് ½ ത¸E®ാA
923.254



927.84

ãഹത¸ം:nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി



640

േഗാപാലd, എ. െക.:വ šിക :ഇ
ത¸E®ാA

:രാഷ് ½



േഗാപിനാഥd നായA, ആA.:വ šിക :ഇ :
രാഷ് ½ ത¸E®ാA
923.254
ന കാര®ാA

928

ന കാര®ാA:ജീവചരിeം

928

ന കാര®ാA:ജീവചരിeം:ചരിeം

928

ാമീണ ഭരണം:ഇ





927.9143

രാഷ് ½വിEാനീയം:സാമഹ ശാസ് eം



327.12

ചികി…ാശാസ് eം:ഔഷധ വിEാനം,
ചികി…ാശാസ് eം:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം



615.5

ചിeകാര®ാA:കലാകാര®ാA

927.5

ചിeകാര®ാA:കലാകാര®ാA:ജീവചരിeം

927.5



സാഹിത ം



895.13

ൈചനീസ് കവിത:ൈചനീസ് സാഹിത ം:
സാഹിത ം



895.11



േചാേദ ാtര



351.540217



398.2109437

ൈചനീസ് കഥാസാഹിത ം:ൈചനീസ് സാഹിത ം:

ൈചനീസ് സാഹിത ം:സാഹിത ം



:പ1 നAചി

നം, അഭ ാസം:

േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം
േചാേദ ാtര

:പ1 നAചി



895.1



954.83076(1)

നം, അഭ ാസം:

ഗണിതം:ശാസ് eം

ീS് ഇതിഹാസ കഥാസാഹിത ം: ീS്
സാഹിത ം:സാഹിത ം

883

ീS് സാഹിത ം:സാഹിത ം

880




ചVYി സj ാമി:വ šിക :ഹി•1 മതേനതാS®ാA:
മതേനാതാS®ാA
922.945



െചേSാേസ
g ാവാക :നാേടാടിSഥക :നാേടാടി



010

:െപാ ഭരണം

ിയവയ1 മായി

സാഹിത ം:നാേടാടി വിEാനം

923.254

ന സചിക

ട

ചാരÐtിയ1 ം വിധj ംസനവ1 ം:വിേദശനയം:

:കണ
º സംഗീതം, വായ് പാV് :സംഗീതം

ഗായകA:സംഗീതEA



927.9143



510.076(1)

ജനന നിയ¸ണം:ജനന നിയ¸ണം,
ൈലംഗിക ¡ചിതj പാലനം:ആേരാഗ വ1 ം
േ¦മവ1 ം



613.94

ജനന നിയ¸ണം, ൈലംഗിക ¡ചിതj പാലനം:
ആേരാഗ വ1 ം േ¦മവ1 ം



ചരS് േസവന നി3തി:എക് ൈസസ് , വി•പന,
മല വAധിത നി3തി:മT് നി3തിക :
നി3തിവ വസ
336.271(1)

ജനിതകം, പരിണാമം:ജീവശാസ് eം:ശാസ് eം

ചരിe േലഖനം



ജÅശാസ് eം:ശാസ് eം



ജ®ം െകാ‹1 ഉയA} വAഗ

907.2

ചരിeം

900

ചരിeകാര®ാA:ചരിe േലഖനം
ചലZിe ഗാന
:ഗാന
വായ് പാV് :സംഗീതം



907.202



576

വAഗ

:സാമഹ വAഗ



305.522



ള1ം
സംഘടനകള1ം:ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം,



സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം

782.421542

791.43

ചലZിeം:ചലZിeം, േറഡിേയാ, ദരദAശd:
െപാ വിേനാദ
791.43

ജª1 കാശ
á ീA:ഇ

ചലZിeം:ചലZിeം, േറഡിേയാ, ദരദAശd:
െപാ വിേനാദ
:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്

ജയ



297.65(1)

:ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം,

സ ല വിവരണം, യാeാ വിവരണം



915.46

ി, ജി.:വ šിക :nേത ക തരം

േരാഗ



791.43

ചലZിeം, േറഡിേയാ, ദരദAശd:െപാ
വിേനാദ



590

:ഉയA}

ജമാt് ഇ-ഇസ
g ാമി:സ ാപന

:കണ
º സംഗീതം,

ചലZിeം

613.9

ള1ž േരാഗിക :മT1 വിഷയ ള1മായി
ബmെ4V വ šിക
920.9362196994
ജല പ¦ിക :പ¦ിക :ജÅശാസ് eം:



791.4

ശാസ് eം



598.176

ജാതി-ദj ിബീജപeം

100

ജാതി വ വസ :തരംതിരിSലിെi തതj
സാമഹ വAഗ
:സാമഹ വിഭാഗ

:

താഴ് } വAഗ



തീA±ാടന േക¤



305.56

, പ1 ണ സ ല

305.5122

ജീവചരിeം

920

ജീവചരിeം:ചരിeം

920

ജീവശാസ് eം:ശാസ് eം

570







926.31584

േജാ• േപാ :വ šിക :മലയാള
കഥാpÊS :മലയാള ന കാര®ാA




928.94812

േജാസഫ് :മലയാളം തിരSഥക :വിവിധ
ചിe ള1ം, തിരSഥകള1ം:ചലZിeം



791.437MA



520

േജ ാതിഷം:പരാമേനാവിദ , kഢവിദ േയാട്
ബmെ4V nേത ക വിഷയ
:
പരാമേനാവിദ , kഡവിദ :തതj ചി



133.5



830

ജAªd കഥാസാഹിത ം:ജAªd സാഹിത ം:
സാഹിത ം
833
ടിബT് :ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം

തതj ചി



927.964



926.37



ളി•



180/190

തമിഴ് കഥാസാഹിത ം:തമിഴ് സാഹിത ം:
സാഹിത ം
894.8113
തമിഴ് സാഹിത ം:സാഹിത ം
തരംതിരിSലിെi തതj
:സാമഹ
വAഗ
:സാമഹ വിഭാഗ



894.811



305.512

തായ് ലാi് :ദ¦ിണ പAD ഏഷ :ഏഷ :േലാക
Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം
915.93
താഴ് } കAഷക വAഗ

െതേരസ, മദA:ഇ :കേtാലിSാ മിഷ d:
മിഷ d, േnഷിത nവAtന



266.20954

െതല1 £ കഥാസാഹിത ം:െതല1 £ കഥാസാഹിത ം:
സാഹിത ം
894.8133



894.813

െതാഴിലിfം േജാലിSയTtിfമ1 ž വിജയം:
ബിസിനസിെല വിജയം:വ വസായ
സ ാപനവ1 ം മT1 േസവന ള1ം:nാേയാഗിക
ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
650.14
ദ¦ിണ പAD ഏഷ :ഏഷ :േലാക
Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം



915.9

ദാസ് , ഐ. വി.:വ šിക :ഇ
ത¸E®ാA

100

വിവിധ രാജ

െതേS അേമരിS:േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം
918



ഡ•ഹി:ഇ :ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം,
സ ല വിവരണം, യാeാ വിവരണം 915.456
തതj ചി



954.83(1)

ദളിത് :പ1 റംതžെ4V വAഗ
:സാമഹ
വAഗ
:സാമഹ വിഭാഗ
305.5688

381.142

ഡയറി െടക് േനാളജിയ1 മായി ബmെ4V
വ šിക :pഷിയ1 മായി ബmെ4V
വ šിക



894.35



915.15

െടലിേഷാ4ിംഗ് :വിപണന ചാനല1 ക :വാണിജ ം
œ ിക
½ാ—ം ജിമ
o ാസ
„ ˆ ം:കായിക താര

ASി സാഹിത ം:സാഹിത ം

െതല1 £ കഥാസാഹിത ം:സാഹിത ം

ജAªനി:യേറാ4് :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം
914.3
ജAªd സാഹിത ം:സാഹിത ം



646

[\A:േകരള ചരിeം:ഭാരത ചരിeം:ഏഷ

928.948123

േജ ാതിശാസ് eം:ശാസ് eം

}•, വസ് e നിAªാണം, വ šി ജീവിതം,
3ട1 ംബ ജീവിതം:ãഹത¸ം:nാേയാഗിക
ശാസ് eം, െടക് േനാലജി

ASി കഥാസാഹിത ം: ASി സാഹിത ം:
സാഹിത ം
894.353

ൈജവpഷിയ1 മായി ബmെ4V കAഷകA:
pഷിയ1 മായി ബmെ4V വ šിക

േജാ• സാമ1 വ•:വ šിക :മലയാള
ന കാര®ാA: ന കാര®ാA



294.535



305.563



923.254

ദിവസ
, സമയം, മതപരമായ ആചരണ
സ ല
:സാമഹ , െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് eം:-ിസ് മതം
േദരാ സZ സൗദ:ഭാരതtിെല nാചീന
മത
:മT് മത
:മതം
േദവതക :മത തtj
:ഹി•1 മതം:
ഭാരതtിെല nാചീന മത
േദശാ
േദശീയ

രഗമനം:അ




294.5211

ന സചിക

ൈദവം:മത തതj ം:മതം



325.2



015



211

ൈദവശാസ് e സി¢ാ



297.2

ൈദവശാസ് e സി¢ാ
മത

:ഇസ
g ാം:മT്

ൈദവശാസ് e സി¢ാ
മത
:മതം

:ഇസ
g ാം:മT്

ദj ിബീജപeം



263

294.(1)

ാരാഷ് ½ 3ടിേയTം

ന സചിക :

¯ാവിഡ ഭാഷക

:താഴ് } വAഗ

:രാഷ് ½



297.2



297.2



494.8



583

ധനകാര ം-പ1 രാതന
ധനകാര ം:സാYtികശാസ് eം



332

ധ ാനം:ധ ാനtിലെട വ šിതj വികാസം:
വ šിതj വികാസം:nാേയാഗിക മനശ
” ാസ് eം



ധ ാനtിലെട വ šിതj വികാസം:വ šിതj
വികാസം:nാേയാഗിക മനശ
” ാസ് eം
158.12
ധAªശാസ് e
:മത ന
:
ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം:ഹി•1 മതം



294.5926

നYതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് .:വ šിക :ഇ :
രാഷ് ½ ത¸E®ാA
923.254
നാടകേവദി

792

നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് :കലക

792




നാേടാടി നാടകേവദി. േകരളം:നാടകേവദി:
വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് :കലക
792.(1)
നാേടാടി വിEാനം



398

നാേടാടി വിEാനം:സാമഹ ാചാര
,
നാേടാടി വിEാനം:സാമഹ ശാസ് eം
നാേടാടി സാഹിത ം:നാേടാടി വിEാനം



398



398.2

നാേടാടി സാഹിത ം:നാേടാടി വിEാനം:
സാമഹ ാചാര
, നാേടാടി വിEാനം:
സാമഹ ശാസ് eം
398.2
നാേടാടിSഥക :നാേടാടി സാഹിത ം:നാേടാടി
വിEാനം
398.21
നായA:ജ®ം െകാ‹1 ഉയA} വAഗ
ഉയA} വAഗ
:സാമഹ വAഗ

:



305.522(1)

നാരായണ£0:അൈദj ത േവദാ
ഭാരതീയ തതj ചി

ം:േവദാ

ം:



181.482

നാരായണ£0:വ šിക :
ഹി•1 മതേനതാS®ാA:മതേനാതാS®ാA



922.945

നാരായണd, എം. ജി. എസ് .:വ šിക :
ചരിeകാര®ാA:ചരിe േലഖനം
907.202
നി3തിവ വസ



351.540217(1)

പenവAtകA:ജീവചരിeം



920.5

പദá സ1 wÀണ ം:വ šിക :നAtകA:
വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് ട ിയവയ1 മായി
ബmെ4V വ šിക
927.933
പÅ കളി:കായിക വിേനാദ
സ് േപാAട് സ്

:വിേനാദം,



796.3

പരേമശj ര{A, ഉžA എസ് ., 1877-1949:
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം
894.8121
പരാമേനാവിദ , kഡവിദ :തതj ചി

130

പരാമേനാവിദ , kഢവിദ േയാട് ബmെ4V
nേത ക വിഷയ
:പരാമേനാവിദ ,
kഡവിദ :തതj ചി

133





പരിണാമം:ജനിതകം, പരിണാമം:ജീവശാസ് eം:
ശാസ് eം
576.8
പരിസ ിതി nവAtകA:മT1 വിഷയ ള1മായി
ബmെ4V വ šിക
920.933372
പരിസ ിതി സംര¦ണം:പാരിസ ിതിക
nശ
o
ള1ം nവAtന ള1ം:മT്
സാമഹ േ¦മ nവAtന
:
സാമഹ േ¦മം
363.70526
പരീ പിž, എം. എം.:വ šിക :ഇ
അഭിഭാഷകA, ന ായാധിപ®ാA
പലവക 3Tpത
3Tശാസ് eം

:3Tpത

:



923.454

:

364.18
÷
ˆ
പല, പി.:വ šിക :ഇ :മfഷ സ് േനഹിക ,
സാമഹ പരിഷ് കAtാS
923.654

പÎിമ ബംഗാ :ഇ :സംസ് കാരം, സാമഹിക
വ വസ ക :സാമഹ ശാസ് eം 306.095414
പാകിസ് താd:ഏഷ :ചരിeം



954.91




പാരിസ ിതിക nശ
o
ള1ം nവAtന
സാമഹ േ¦മ nവAtന
:
സാമഹ േ¦മം



പ1 നAചി നം, അഭ ാസം:േകരള ചരിeം:ഭാരത
ചരിeം
954.83076



പ1 നAചി

297.12203

:ഗണിതം:
510.3

നിഘ‹1 S :മലയാള ഭാഷ:¯ാവിഡ ഭാഷക
494.8123

340

നിAÂിഷ് ട േരാഗ ള1െട നിയ¸ണം:
െപാ ജനാേരാഗ ം:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം:
nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി

:



336.2

നിയമം



598

ാമീണ ഭരണം:ഇ

പാചക വിEാനം:ആഹാരം, പാനീയം:
ãഹത¸ം:nാേയാഗിക ശാസ് eം,
െടക് േനാലജി

നിഘ‹1 ക , വിEാന േകാശ
:ഖ1 റാd:
ഖ1 റാd, ഹാദിസ് :ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം
നിഘ‹1 ക , വിEാന േകാശ
ശാസ് eം

പ¦ിക :ജÅശാസ് eം:ശാസ് eം
പ~ായt് രാജ് :
െപാ ഭരണം

158.128

101



641.5

ള1ം:മT്



363.7

നം, അഭ ാസം:ഗണിതം:ശാസ് eം



510.076

പ1 രാണ



614.5

നAtകA:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
ട ിയവയ1 മായി ബmെ4V വ šിക



927.933

:മത ന

പ1 രാണ
:മത ന
ഉറവിടം



294.5925

:ഹി•1 മതtിെi



294.5925

പ1 രാതന, മധ കാല, െപൗരസ് ത തതj ചി
തതj ചി വിവിധ രാജ
ളി•

:



180

പ1 റംതžെ4V-ബിസിനസിെല

102

പ1 റംതžെ4V വAഗ

:സാമഹ വAഗ

സാമഹ വിഭാഗ

െപാ

ആരാധന:ഹി•1 മതം

nാചീന മത

െപാ



297.3

:മT് മത



294.53

ന

:



030.(1)



791

െപാ

വിേനാദ

െപാ

സാഹിത ചരിeവ1 ം വിമAശന

:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്



791

ള1ം:സാഹിത ം



809

ന



000

nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി



614

െപാ ഭരണം



328.548302(1)

സാമഹ ശാസ് eം



372

nായം െച} വ šിക :സാമഹ വിഭാഗ
സാമഹ ശാസ് eം




351

െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം



nാേയാഗിക മനശ
” ാസ് eം



158

nാേയാഗിക മനശ
” ാസ് eം:മനഃശാസ് eം:
തതj ചി



158

nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി



600

nാA±നയ1 ം ധ ാനവ1 ം:ഇസ
g ാം:മT് മത
nാA±നാ

ന

:ആരാധന, ധ ാനം, േയാഗ:

മതാധിഷ
º ിത Eാനം, ജീവിതം:ഹി•1 മതം

ന

െടക് േനാലജി



692.1

ഫസല1 Âീd, പി. െക.:വ šിക :ഡയറി



927.5

:െപാ ഭരണം:

െപൗരസ് ത തതj ചി



181

െപൗരസ് ത തതj ചി :പ1 രാതന, മധ കാല,
െപൗരസ് ത തതj ചി :തതj ചി വിവിധ
ളി•



ള1ം:

സാYtികശാസ് eം



333.7

:Œമിയ1 ം npതിവിഭവ

വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്

:



796.334

‰~് കഥാസാഹിത ം:‰~് സാഹിത ം:
സാഹിത ം



843



840

ബംഗാളി കഥാസാഹിത ം:ബംഗാളി സാഹിത ം:
സാഹിത ം



891.443

ബംഗാളി കവിത:ബംഗാളി സാഹിത ം:സാഹിത ം
891.441

ബംഗാളി സാഹിത ം:സാഹിത ം

സാYtികശാസ് eം:സാമഹ ശാസ് eം



333.7

ബസ1 , സ1 ഭാഷ് ച¤:വ šിക :ഇ
ത¸E®ാA

nേത ക തരം േരാഗ

ള1ž േരാഗിക :മT1
ള1മായി ബmെ4V വ šിക



891.44

:രാഷ് ½



923.254

ബാÑക , ബാ|ിങ് :ധനകാര ം:



920.936219

nേത ക സാേ|തിക വിദ ക , ഉപകരണ

:

സാYtികശാസ് eം
ബാബA:വ šിക :ഇ

pഷി:nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി



332.1

:ഭരണാധികാരിക ,

nസിഡ‹1 മാA



923.154



ബിേനായ് വിശj ം:വ šിക :ഇ
ത¸E®ാA



ബിസിനസിെല വിജയം:വ വസായ സ ാപനവ1 ം

631

nപ~ം:ഖേഗാള മµല വിEാനീയം:
523.1

:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം:

nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി



926.37



ള1ം:

േജ ാതിശാസ് eം:ശാസ് eം

pഷിയ1 മായി ബmെ4V വ šിക

‰~് സാഹിത ം:സാഹിത ം
181

:Œമിയ1 ം npതിവിഭവ

െടക് േനാളജിയ1 മായി ബmെ4V വ šിക :
ഫ1 ട് േബാ :പÅ കളി:കായിക വിേനാദ



nേമഹം:േരാഗ



928.948123



080

351.540336

npതി വിഭവ

ന കാര®ാA

െകVിട നിAമാണം:nാേയാഗിക ശാസ് eം,

െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം

npതി വിഭവ

കഥാpÊS :മലയാള



350

:ഇ

nിയ, എ. എസ് .:വ šിക :മലയാള

പ
g ാd വരയ് S•:uട1 ത• നിAªാണ രീതിക :

െപാറി~13Vി, സി. എ•.:വ šിക :
ചിeകാര®ാA:കലാകാര®ാA
േപാലീസ് േസവന



294.5433



സാമഹ ശാസ് eം
:െപാ

:മതം



350

െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം:
െപാ സമാഹാര

:
305.26

351

െപാ ഭരണം:െപാ ഭരണം, ൈസനികശാസ് eം

വിഷയ

:േകരളം:ഇ

297.382

െപാ ജനാേരാഗ ം:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം:

രാജ

:സംവാദ

nാഥമിക വിദ ാഭ ാസം:വിദ ാഭ ാസം:

വിേനാദ

െപാ

nസംഗ



വിEാനം:സAD വിEാനേകാശ

പഠന

494.8128

294.53

ആരാധന:ഹി•1 മതം:ഭാരതtിെല

െപാ





ആരാധന:ഇസ
g ാം

െപാ

nേയാഗം:മലയാള ഭാഷ:¯ാവിഡ ഭാഷക

305.568

െപാ

െപാ

:



616.462

:രാഷ് ½



923.254

മT1 േസവന ള1ം:nാേയാഗിക ശാസ് eം,
െടക് േനാലജി
650.1

ബീAബ•-മദ പാനം
ബീAബ•:ഇ :ഏഷ :വ šികെള
സംബmിZ ഐതിഹ



398.220954

ബ1 ¢മതം:ഭാരതtിെല nാചീന മത
മത
:മതം
ൈബബി
മതം

:മT്



294.3

കഥക :ൈബബി :-ിസ്

ൈബബി :-ിസ്

550

ŒഗAഭശാസ് eം, ജലവിEാനം,
അ രീ¦ശാസ് eം:Ûതതj ശാസ് eം:
ശാസ് eം

551





ള1ം:സാYtികശാസ് eം





333

220.9505

മതം:മതം



220

ഭšിസാഹിത ം:ആരാധന, ധ ാനം, േയാഗ:
മതാധിഷ
º ിത Eാനം, ജീവിതം:ഹി•1 മതം



294.5432

ഭഗവദ് ഗീത:ഭഗവദ് ഗീത:മത ന
ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം
ഭഗവദ് ഗീത:മത ന
ഉറവിടം

:

923.1




:മത ന



294.5925(1)

ഭാഗവതപ1 രാണം:പ1 രാണ
:മത ന
:
ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം
294.5925(1)
ഭാഗവതപ1 രാണം:ഭാഗവതപ1 രാണം:പ1 രാണ
:
മത ന
294.5925(1)
:ജീവചരിeം:ചരിeം



920.02



210



297.574

മത വിഭാഗ
, പരിഷ് കരണ nസ ാന
ഹി•1 മതം:ഭാരതtിെല nാചീന മത

:



294.55

മതം



200

മത ന
മത ന



294.592

:ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം



294.592

മത ന
:ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം:
ഹി•1 മതം
294.592



മതേനാതാS®ാA

922

മതേനാതാS®ാA:ജീവചരിeം:ചരിeം

922

ഭാരത ചരിeം:ഏഷ

954

ഭാരത ചരിeം:ഏഷ :ചരിeം

954

ഭാരതtിെല nാചീന മത

294





294

:



294

ഭാരതീയ തതj ചി



294.52



954

:മT് മത



297.352

മത 41ക
305.6
മതേനതാSള1ം അവ0െട nവAtന ള1ം:
അധ ാ¹Eാനിക ,
മതപരിഷ് SAtാS :ഹി•1 മതം:
ഭാരതtിെല nാചീന മത
294.561

ഭാരത ചരിeം

ഭാരതtിെല nാചീന മത
മതം



മത പരിവAtനം:മതാധിഷ
º ിത Eാനം,
ജീവിതം:ഇസ
g ാമിക നീതിശാസ് eം,
മതാധിഷ
º ിത Eാനം, ജീവിതം:ഇസ
g ാം

923.1



:െപാ



ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA:
സാമഹ ശാസ് eEA

:മT് മത

530

മS (ഹÇ് ):വി¡¢ സ ല
ആരാധന:ഇസ
g ാം

മത തതj ം:മതം

342

ഭാരതtിെല nാചീന മത

െഭൗതികം:ശാസ് eം



ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA

ഭാഗിക സമാഹാര

333

മത തtj
:ഹി•1 മതം:ഭാരതtിെല
nാചീന മത

294.5924

ഭാഗവതപ1 രാണം:പ1 രാണ

Œമിയ1 ം npതിവിഭവ ള1ം:
സാYtികശാസ് eം:സാമഹ ശാസ് eം



294.5924

:ഹി•1 മതtിെi

ഭരണഘടന:നിയമം

ഭാരതീയ തതj ചി

Ûതതj ശാസ് eം:ശാസ് eം

Œമിയ1 ം npതിവിഭവ

മതം:

103



181.4




മതപരവ1 ം ആചാരപരവ1 മായ നിയമ ള1ം
തീ0മാന ള1ം:ഇസ
g ാം:മT് മത
:മതം



:െപൗരസ് ത തതj ചി

297.14



181.4

ഭാരതീയ തതj ചി :െപൗരസ് ത തതj ചി :
പ1 രാതന, മധ കാല, െപൗരസ് ത തതj ചി :
തതj ചി വിവിധ രാജ
ളി•
181.4
ഭാര മാA:മ1 ഹªദ് നബിയ1 െട 3ട1 ംബവ1 ം
അfയായികള1ം:ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം,
സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം
297.642

മതവ1 മായി ബmെ4V nത യശാസ് e
രാഷ് ½വിEാനീയ തതj
:
രാഷ് ½വിEാനീയം

:



320.55

മതാധിഷ
º ിത ജീവിതം:മതാധിഷ
º ിത Eാനം,
ജീവിതം:ഹി•1 മതം
294.544



മതാധിഷ
º ിത Eാനം, ജീവിതം:ഇസ
g ാമിക
നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
º ിത Eാനം,
ജീവിതം:ഇസ
g ാം

297.57



മതാധിഷ
º ിത Eാനം, ജീവിതം:ഹി•1 മതം

294.54

ഭാഷക

400

ഭാഷാ nേയാഗം:ഇംഗ
g ീഷ് ഭാഷ:ഭാഷക

428

മ¢ പAD രാജ

ഭാസി, അടA:വ šിക :സിനിമാ നട®ാA:
ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V വ šിക



927.9143028




:ഏഷ :ചരിeം

956

മദ പാനം:ആസšി:സാമഹ േ¦മ
nവAtന
:സാമഹ േ¦മം

362.292




മനഃശാസ് eം-മിഷ d

104

മനഃശാസ് eം



150

മനഃശാസ് eം:തതj ചി



150

മfഷ രാശി:ൈദവശാസ് e സി¢ാ

:

ഇസ
g ാം:മT് മത



297.22

മലയാള കവിത. സമാഹാര

:മലയാള കവിത:

മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം
മലയാള

ന കാര®ാA

മലയാള

ന കാര®ാA:



894.8121008



928.94812

ന കാര®ാA



മfഷ സ് േനഹിക ,

928.94812

സാമഹ പരിഷ് കAtാS



923.6

സാമഹ പരിഷ് കAtാS :



923.6

േറഡിേയാ, ദരദAശd:െപാ

വിേനാദ



791.43(1)



152.4

മേനാേരാഗിക —ž േ¦മnവAtന
സാമഹ േ¦മ nവAtന



894.8122



362.2

ള1മായി ബmെ4V വ šിക



920.9

മT് ൈദവശാസ് e സി¢ാ

:ൈദവശാസ് e

സി¢ാ




336.27

മT് മത



290

:മതം



290

:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം



616.9

മT് സാമഹ േ¦മ nവAtന

:

സാമഹ േ¦മം



363

മലയാള കവിത. ചരിeവ1 ം വിമAശനപഠന

ള1ം:



894.8121009

മലയാള ഉപന ാസ



928.948124

:മലയാള സാഹിത ം:

സാഹിത ം



894.8124

മലയാള കഥാpÊS :മലയാള

മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം

894.812




മലയാള സാഹിത ം. ചരിeവ1 ം
വിമAശനപഠന

ള1ം:മലയാള സാഹിത ം:



894.81209

മലയാളം:ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ
സമാഹാര
െപാ

:െപാ സമാഹാര

:

ന



089.94812

മലയാളം:ഇ

:േദശീയ

ന സചിക :

ന സചിക



015.540294812

മലയാളം എഴ1Êക :മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം



894.8126

മലയാളം തിരSഥക :വിവിധ ചിe
തിരSഥകള1ം:ചലZിeം

ള1ം,



791.437MA

രചനക :സാഹിത രചന:സാഹിത ം



808.0494812

മലയാള ഉപന ാസകാര®ാA:മലയാള
ന കാര®ാA

494.812

മലയാളം ഭാഷ:വിവിധ ഭാഷകളിെല സാഹിത

മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം

മലയാള ഭാഷ:¯ാവിഡ ഭാഷക

സാഹിത ം

297.24

മT് നി3തിക :നി3തിവ വസ

:േരാഗ

മലയാള നാടകം:മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം

:

:

സാമഹ േ¦മം

മT് േരാഗ



:ചലZിeം:ചലZിeം,

:ശരീരശാസ് eപരമായ

മനഃശാസ് eം:മനഃശാസ് eം

മT് മത

ന കാര®ാA:
928.94812

മലയാള ചലZിe

സാമഹ ശാസ് eEA

മT1 വിഷയ

ന കാര®ാA:

ജീവചരിeം

മfഷ സ് േനഹിക ,

മേനാവികാര

മലയാള

¯ാവിഡ ഭാഷക



928.948123



494.81232

മ•പിട1 tSാരd:കായിക താര
മഹാരാഷ് ½:ഇ

ന കാര®ാA



927.9683

:താഴ് } കAഷക വAഗ

താഴ് } വAഗ



894.8123

മലയാള കഥാസാഹിത ം. ചരിeവ1 ം



305.563095479

കഥാസാഹിത ം:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം



894.8123

വിമAശനപഠന

ള1ം:മലയാള
കഥാസാഹിത ം:മലയാള സാഹിത ം:

മാേനജ് െമi് :വ വസായ സ ാപനവ1 ം മT1

സാഹിത ം

മാAക
„ ിസം:സാYtിക nത യശാസ് e
വ വസ ക :സാYtികശാസ് eം

േസവന



894.8123009

മലയാള കഥാസാഹിത ം. സമാഹാര

:

മലയാള കഥാസാഹിത ം:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം
മലയാള കവിക :മലയാള

:

മാധവി—Vി, 1932-2009:മലയാള

മലയാള കഥാസാഹിത ം:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം

മലയാളം-ഇംഗ
g ീഷ് നിഘ‹1 S :മലയാള ഭാഷ:



894.8123008

ള1ം

മാAക
„ ിസം:സാYtിക nത യശാസ് e
വ വസ ക :സാYtികശാസ് eം:
സാമഹ ശാസ് eം

ന കാര®ാA



928.948121



894.8121



335.4

,



335.4

മാAഗദAശനം, െകൗ•സലിംഗ് :വിദ ാലയ
അതിെi nവAtന

മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം



658

,

ള1ം:വിദ ാഭ ാസം

മിഷ d, േnഷിത nവAtന

ള1ം



371.4



266

മ1 3•d-േരാഗ
മ1 3•d, എം., 1942-:മലയാള കഥാസാഹിത ം:
മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം
894.8123

928.948123



ര‹ാം േലാകമഹായ1 ¢ം, 1939-1945:1918-:
യേറാ4്
940.53



രസത¸ം:ശാസ് eം

927.9143028

305.697

മ1 ഹªദിന് മ1 Y1 ž nവാചക®ാA:മT്
ൈദവശാസ് e സി¢ാ
:ൈദവശാസ് e
സി¢ാ
297.246
മ1 ഹªദ് അബ് ദ1 റÀd:വ šിക :ഇ
ത¸E®ാA

:രാഷ് ½



923.254

മ1 ഹªദ് അലി:വ šിക :മ•പിട1 tSാരd:
കായിക താര
927.9683



540

രസത¸EA:ശാസ് eE®ാA



925.4

രാജേഗാപാലd, സി.:വ šിക :പരിസ ിതി
nവAtകA:മT1 വിഷയ ള1മായി
ബmെ4V വ šിക
920.933372
രാമpഷ
r പരമഹംസ, വിേവകാന•d:മത
വിഭാഗ
, പരിഷ് കരണ nസ ാന
ഹി•1 മതം:ഭാരതtിെല nാചീന മത

:



മ1 ഹªദ് ആസാദ് :വ šിക :ഇസ
g ാം
മതേനതാS®ാA:മതേനാതാS®ാA

922.97

മ1 ഹªദ് നബി:ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം,
സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം:മT് മത

297.63

294.555




മ1 ഹªദ് നബിയ1 െട 3ട1 ംബവ1 ം അfയായികള1ം:
ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം



297.64

മ1 ഹªദ് നബിയ1 െട 3ട1 ംബവ1 ം അfയായികള1ം:
ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം:
ഇസ
g ാം
297.64
മ1 ഹªദ് ബഷീA, ൈവSം, 1910-1994:മലയാള
കഥാസാഹിത ം:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം
894.8123
മ1 ഹªദ് മ1 സ
g ീം:വ šിക :പenവAtകA:
ജീവചരിeം
920.5
മസാ നബി:മ1 ഹªദിന് മ1 Y1 ž nവാചക®ാA:
മT് ൈദവശാസ് e സി¢ാ
:
ൈദവശാസ് e സി¢ാ
297.246
¾ഗ നിരീ¦ണം:വിദ ാഭ ാസം, ഗേവഷണം,
അfബm വിഷയ
:ജÅശാസ് eം:
ശാസ് eം
590.723
¾ഗ േളാട1 ž -രത:പലവക 3Tpത
3Tpത
:3Tശാസ് eം

രഘ1 നാഥ് , പേലരി:വ šിക :മലയാള
കഥാpÊS :മലയാള ന കാര®ാA



മ1 രളി:വ šിക :സിനിമാ നട®ാA:
ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V വ šിക
മ1 സ
g ീം:മത 41ക

105

:

രാമച¤ ബാബ1 :വ šിക :ചലZിeവ1 മായി
ബmെ4V വ šിക :വിേനാദം,
സ് േപാAട് സ് ട ിയവയ1 മായി ബmെ4V
വ šിക
927.9143
œ A, െക. െക.:വ šിക :ഇ :
രാമച¤d മാസ
രാഷ് ½ ത¸E®ാA
923.254
രാമധാരിസിംഹ `ദിനകA ', 1908-1974:ഹി•ി
കവിത:ഹി•ി സാഹിത ം:സാഹിത ം 891.431
രാമവAª, വയലാA:വ šിക :മലയാള
കവിക :മലയാള ന കാര®ാA 928.948121
രാമായണം:സംസ് pത കവിത:സംസ് pത
സാഹിത ം:സാഹിത ം



891.21

രാഷ് ½ ത¸E®ാA



923.2

രാഷ് ½വിEാനീയ തതj
രാഷ് ½വിEാനീയം

:



320.5

രാഷ് ½വിEാനീയം

320

രാഷ് ½വിEാനീയം:സാമഹ ശാസ് eം

320

രാഷ് ½ീയ ക¦ിക :രാഷ് ½ീയ n-ിയ

324.2

രാഷ് ½ീയ ക¦ിക :രാഷ് ½ീയ n-ിയ:
രാഷ് ½വിEാനീയം

324.2







രാഷ് ½ീയ 3Tpത

¾ഗസംര¦ണം:pഷി:nാേയാഗിക ശാസ് eം,
െടക് േനാലജി
636

രാഷ് ½ീയ n-ിയ

324

രാഷ് ½ീയ n-ിയ:രാഷ് ½വിEാനീയം

324

േമാഹd, £ഡ് ൈനT് :വ šിക :സിനിമാ
നിAªാതാS :ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V
വ šിക
927.91430232

രാഷ് ½ീയ സാഹചര ം, അവസ :
രാഷ് ½വിEാനീയം:സാമഹ ശാസ് eം

364.187

യാeാവിവരണം:േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം
910.4
യേറാ4്



940

യേറാ4് :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം,
യാeാ വിവരണം:ചരിeം
914
േയാഗ:ശാരീരിക ¦മത:ആേരാഗ വ1 ം േ¦മവ1 ം:
ൈവദ ം, ആേരാഗ ം
613.7046

:3Tശാസ് eം





364.131





320.9

രാഷ് ½ീയ സj യംേസവക് സംഘം:ഇ :
രാഷ് ½ീയ ക¦ിക :രാഷ് ½ീയ n-ിയ



324.254(1)

രാസവള
, മണ
r ് നിയ¸ണ മാAഗ
:
nേത ക സാേ|തിക വിദ ക ,
ഉപകരണ
:pഷി:nാേയാഗിക ശാസ് eം,
െടക് േനാലജി
631.8
േരാഗ

:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം



616

േരാഗ

106

േരാഗ
:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം:nാേയാഗിക
ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
റമസാd ഉപവാസം:വിേശഷ ദിവസ
ആരാധന:ഇസ
g ാം



616

:െപാ



297.362

റഷ :നാേടാടിSഥക :നാേടാടി സാഹിത ം:
നാേടാടി വിEാനം
398.210947
റഷ d കഥാസാഹിത ം:റഷ d സാഹിത ം:
സാഹിത ം
891.73
റഷ d കഥാസാഹിത ം. സമാഹാര
:റഷ d
കഥാസാഹിത ം:റഷ d സാഹിത ം:സാഹിത ം

വിജയd, ഒ. വി., 1931-2005:മലയാള
കഥാസാഹിത ം:മലയാള സാഹിത ം:
സാഹിത ം



894.8123

വിേദശനയം:രാഷ് ½വിEാനീയം:
സാമഹ ശാസ് eം



327

വിദ ാഭ ാസ െതാഴിലധിഷ
º ിത മാAഗദAശനം:
മാAഗദAശനം, െകൗ•സലിംഗ് :
വിദ ാലയ ള1ം അതിെi nവAtന ള1ം:
വിദ ാഭ ാസം
371.42
വിദ ാഭ ാസ nവAtകA



891.73008

റഷ d സാഹിത ം:സാഹിത ം

-വിേശഷ



891.7

ലളിത, െക. പി. എ. സി.:വ šിക :സിനിമാ
നട®ാA:ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V
വ šിക
927.9143028
ലളിതാംബിക അ Aജനം:വ šിക :മലയാള
കഥാpÊS :മലയാള ന കാര®ാA



928.948123



923.7

വിദ ാഭ ാസ സംരംഭകA:വിദ ാഭ ാസം:
സാമഹ ശാസ് eം
370.8622(1)
വിദ ാഭ ാസം

370

വിദ ാഭ ാസം:സാമഹ ശാസ് eം

370




വിദ ാഭ ാസം, ഗേവഷണം, അfബm
വിഷയ
:ജÅശാസ് eം:ശാസ് eം
വിദ ാലയ ള1ം അതിെi nവAtന
വിദ ാഭ ാസം



590.7

ള1ം:



371

ലി|•, അwഹാം:വ šിക :അേമരിSd
ഐക നാട1 ക :ഭരണാധികാരിക ,
nസിഡ‹1 മാA
923.173

വിf അwഹാം:വ šിക :മലയാള
കഥാpÊS :മലയാള ന കാര®ാA

േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം
910

വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്

790

വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് :കലക

790

േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം:ചരിeം
910
േലാകസ~ാരം:യാeാവിവരണം:േലാക
Œമിശാസ് eം, സ ല വിവരണം, യാeാ
വിവരണം:ചരിeം
910.41
വസതിക :വാസ്

വിദ :കലക



728

വസ് e നിAമാണം: }•, വസ് e നിAªാണം,
വ šി ജീവിതം, 3ട1 ംബ ജീവിതം:ãഹത¸ം:
nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
646.4
വാ—ക :nേയാഗം:മലയാള ഭാഷ:¯ാവിഡ
ഭാഷക
494.81281
വാഗ് ഭടാന• £0:വ šിക :ഇ
മfഷ സ് േനഹിക ,
സാമഹ പരിഷ് കAtാS
വാണിജ ം

:



923.654



381

വായന:nാഥമിക വിദ ാഭ ാസം:വിദ ാഭ ാസം:
സാമഹ ശാസ് eം
372.4
വാ•മീകി, ഓംnകാശ് :വ šിക :ഹി•ി
ന കാര®ാA: ന കാര®ാA
928.9143
വാസ്

വിദ :കലക



720

വി-മാദിത d:ഇ :ഏഷ :വ šികെള
സംബmിZ ഐതിഹ
398.220954
വിജയd, എം. എd.:വ šിക :മലയാള
ഉപന ാസകാര®ാA:മലയാള ന കാര®ാA



928.948123

വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് ട
ബmെ4V വ šിക




ിയവയ1 മായി



927.9

വിപണന ചാനല1 ക :വാണിജ ം



381.1

വിേഭദക, വികാസ മനശ
” ാസ് eം:മനഃശാസ് eം:
തതj ചി
155
വിവാഹം, 3ട1 ംബജീവിതം:ഇസ
g ാമിക
നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
º ിത Eാനം,
ജീവിതം:ഇസ
g ാം:മT് മത
297.577
വിവിധ ചിe

ള1ം, തിരSഥകള1ം:ചലZിeം



791.437

വിവിധ ഭാഷകളിെല സാഹിത രചനക :
സാഹിത രചന:സാഹിത ം



808.04

വിേവകാന•, സj ാമി:വ šിക :
ഹി•1 മതേനതാS®ാA:മതേനാതാS®ാA



922.945

വി¡¢ സ ല
:ദിവസ
, സമയം,
മതപരമായ ആചരണ സ ല
:സാമഹ ,
െപൗേരാഹിത േവദശാസ് eം:-ിസ് മതം



263.042

വി¡¢ സ ല

:െപാ

ആരാധന:ഇസ
g ാം



297.35

വിേശഷ ദിവസ

:െപാ

ആരാധന:ഇസ
g ാം



297.36



928.948124

വിേശഷ വസ് Sള1െട നിAªാണം:
കരെകൗശലം:അല|ാരകലക



745.59

വിഷ
» -വ šിഗത
വിഷ
» നാരായണd നYതിരി:വ šിക :മലയാള
കവിക :മലയാള

ന കാര®ാA



928.948121

107

വ šിക :ഇ :ഭരണാധികാരിക ,
nസിഡ‹1 മാA

വ šിക :ഇ :മfഷ സ് േനഹിക ,
സാമഹ പരിഷ് കAtാS
923.654(1)

വിഷ
» നാരായണd നYതിരി, 1939-:മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിത ം:സാഹിത ം



894.8121

വ šിക :ഇ

:രാഷ് ½ ത¸E®ാA

വ ഫ് , െവAജീനിയ:വ šിക :ഇംഗ
g ീഷ്
കഥാpÊS :ഇംഗ് ളീഷ്



923.254(1)

ന കാര®ാA

വ šിക :ഇ

:വിദ ാഭ ാസ nവAtകA





928.23

െവ|ട് അ{A:വ šിക :ൈജവpഷിയ1 മായി
ബmെ4V കAഷകA:pഷിയ1 മായി
ബmെ4V വ šിക
േവദാ

ം:ഭാരതീയ തതj ചി

േവദാ

ം:ഭാരതീയ തതj ചി



926.31584



181.48

:െപൗരസ് ത

തതj ചി

വ šിക :ഇറാഖ് :ഭരണാധികാരിക ,
nസിഡ‹1 മാA
923.1567(1)
വ šിക :ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V
വ šിക :വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
ട ിയവയ1 മായി ബmെ4V വ šിക





927.9143(1)

വ šിക :ചിeകാര®ാA:കലാകാര®ാA

:

ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം:ഹി•1 മതം



610

ൈവദ ം, ആേരാഗ ം:nാേയാഗിക ശാസ് eം,
െടക് േനാലജി
ൈവറസ് മലമ1 ž േരാഗ



610

:മT് േരാഗ

:

:ൈവദ ം, ആേരാഗ ം



616.91

േവാളിേബാ :പÅ കളി:കായിക വിേനാദ
വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്

:



796.325

വ šികെള സംബmിZ ഐതിഹ



398.22

വ šിക :അേമരിSd ഐക നാട1 ക :
ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA



923.173(1)

വ šിക :ഇംഗ
g ീഷ് കഥാpÊS :ഇംഗ് ളീഷ്
ന കാര®ാA



928.23(1)

വ šിക :ഇസ
g ാം മതേനതാS®ാA:
മതേനാതാS®ാA



922.97(1)

വ šിക :ഗായകA:സംഗീതEA

927.5(1)

വ šിക :നAtകA:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
ട ിയവയ1 മായി ബmെ4V വ šിക



927.933(1)

വ šിക :പenവAtകA:ജീവചരിeം



920.5(1)

വ šിക :പരിസ ിതി nവAtകA:മT1
വിഷയ ള1മായി ബmെ4V വ šിക



920.933372(1)

വ šിക :nേത ക തരം േരാഗ ള1ž
േരാഗിക :മT1 വിഷയ ള1മായി ബmെ4V
വ šിക
920.9362196994(1)
വ šിക :മലയാള ഉപന ാസകാര®ാA:മലയാള
ന കാര®ാA
928.948124(1)
വ šിക :മലയാള കഥാpÊS :മലയാള
ന കാര®ാA
928.948123(1)



വ šിക :മലയാള കവിക :മലയാള
ന കാര®ാA
928.948121(1)



വ šിക :മലയാള
ന കാര®ാA

927.84(1)

വ šിക :ചരിeകാര®ാA:ചരിe േലഖനം
907.202(1)

വ šിക :ൈജവpഷിയ1 മായി ബmെ4V
കAഷകA:pഷിയ1 മായി ബmെ4V
വ šിക





294.5921

ൈവദ ം, ആേരാഗ ം

േരാഗ

923.754(1)

181.48

ൈവദിക സാഹിത ം:മത ന



926.31584(1)

വ šിക :ഡയറി െടക് േനാളജിയ1 മായി

ന കാര®ാA:



928.94812(1)

വ šിക :സിനിമാ നട®ാA:ചലZിeവ1 മായി
ബmെ4V വ šിക
927.9143028(1)
വ šിക :സിനിമാ നിAªാതാS :
ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V വ šിക

ബmെ4V വ šിക :pഷിയ1 മായി
ബmെ4V വ šിക



927.91430232(1)



വ šിക :ഹി•ി



വ šിക :ഹി•1 മതേനതാS®ാA:
മതേനാതാS®ാA




വ šിഗത ആചരണ
:മതാധിഷ
º ിത ജീവിതം:
മതാധിഷ
º ിത Eാനം, ജീവിതം:ഹി•1 മതം



വ šിഗത നിയമം:നിയമം

926.37(1)

ന കാര®ാA:

വ šിക :മ•പിട1 tSാരd:കായിക താര



വ šിക :രസത¸EA:ശാസ് eE®ാA
925.4(1)

വ šിക :ഇ

ന കാര®ാA
928.9143(1)

927.9683(1)

വ šിക :സ് eീക :ജീവചരിeം



923.154(1)

920.72(1)



922.945(1)



:അഭിഭാഷകA, ന ായാധിപ®ാA

294.5446

923.454(1)



346

വ šിതj -സാമഹ േ¦മം

108

വ šിതj വികാസം:nാേയാഗിക മനശ
” ാസ് eം



158.1



വ šിതj വികാസം:nാേയാഗിക മനശ
” ാസ് eം:
മനഃശാസ് eം:തതj ചി

928.948123



158.1

വ വസായ സ ാപനtിെi ആരംഭം:
സ ാപനവ1 ം ധനകാര വ1 ം:മാേനജ് െമi് :
വ വസായ സ ാപനവ1 ം മT1 േസവന

ള1ം



658.11

വ വസായ സ ാപനവ1 ം മT1 േസവന

ള1ം

ള1ം:
nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി
േക¤

സമാഹാര
:ഇ :മfഷ സ് േനഹിക ,
സാമഹ പരിഷ് കAtാS :
സാമഹ ശാസ് eEA
923.654(1)
œ ിക
സമാഹാര
:ഒളിY d:½ാ—ം ജിമ
o ാസ
„ ˆ ം:
കായിക താര
927.9648(1)



സമാഹാര
ചരിeം

:



സമാഹാര
ചരിeം

:ശാസ് eE®ാA:ജീവചരിeം:

650

വ വസായ സ ാപനവ1 ം മT1 േസവന
ശബരിമല:േകരളം:ഇ

സേ ാഷ് , ഏZിSാനം:വ šിക :മലയാള
കഥാpÊS :മലയാള ന കാര®ാA

650

:തീA±ാടന

, പ1 ണ സ ല



ന കാര®ാA:ജീവചരിeം:



928.(1)



925.(1)

സമാഹാര
:ഇ :ഭരണാധികാരിക ,
nസിഡ‹1 മാA:സാമഹ ശാസ് eEA

294.535095483(1)

ശരീരശാസ് eപരമായ മനഃശാസ് eം:
മനഃശാസ് eം




സമാഹാര
ചരിeം

152

ശാരീരിക ¦മത:ആേരാഗ വ1 ം േ¦മവ1 ം:
ൈവദ ം, ആേരാഗ ം

613.7

ശാസ് eം

500

ശാസ് eE®ാA

925

ശാസ് eE®ാA:ജീവചരിeം:ചരിeം

925





ശി¡പരിപാലനം:ശി¡പരിപാലനം, േരാഗി
പരിചരണം:ãഹത¸ം:nാേയാഗിക
ശാസ് eം, െടക് േനാലജി



649.1

ശി¡പരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം:ãഹത¸ം:
nാേയാഗിക ശാസ് eം, െടക് േനാലജി



923.154(1)

സമാഹാര
:ചിeകാര®ാA:കലാകാര®ാA:
ജീവചരിeം
927.5(1)



649

:മതേനാതാS®ാA:ജീവചരിeം:



922.(1)

സമാഹാര
:മലയാള ന കാര®ാA:
ന കാര®ാA:ജീവചരിeം
928.94812(1)
സമാഹാര
:സംഗീതEA:കലാകാര®ാA:
ജീവചരിeം
927.8(1)
സയdസ് െnാജക് ട1 ക :അധ യനtിfം
അ¢ ാപനtിfം ഉž ഉപകരണ
:
ശാസ് eം
507.8(1)
സ{ിദ് മ1 ഹªദ് അലി ഷിഹാബ് ത
:
വ šിക :ഇ :രാഷ് ½ ത¸E®ാA

ൈശഖ് മ1 ഹªദ് , കാര3}് :വ šിക :മലയാള
ന കാര®ാA:

ന കാര®ാA



923.254



928.94812

സംഗീതം

780

സംഗീതം:കലക

780




സംഗീതEA



927.8

സംഗീതEA:കലാകാര®ാA:ജീവചരിeം
സംഗീേതാപകരണ
സംവാദ

:സംഗീതം:കലക

:േകരളം:ഇ



927.8



784



328.548302

സംവിധാനം:ചലZിeം:ചലZിeം, േറഡിേയാ,
ദരദAശd:െപാ

വിേനാദ



791.430233

സംസ് കാരം, സാമഹിക വ വസ ക :
സാമഹ ശാസ് eം

സംസ് pത സാഹിത ം:സാഹിത ം



927.9143028

സാമഹ പരിവAtന േഹ S :സാമഹ
പരിവAtനം
303.48
സാമഹ പരിവAtനം



303.4

സാമഹ വിഭാഗ
സാമഹ വിഭാഗ



305

:സാമഹ ശാസ് eം

സാമഹ വAഗ
സാമഹ വAഗ



305.5

:സാമഹ വിഭാഗ

260



സാമഹ , െപൗേരാഹിത േവദശാസ് eം:
-ിസ് മതം:മതം

260



സാമഹ േ¦മ nവAtന



സാമഹ േ¦മ nവAtന
:
സാമഹ േ¦മം:സാമഹ ശാസ് eം

362



സാമഹ േ¦മം

360

891.21

891.2




:സാമഹ േ¦മം



362

297.54

സÂാം Éൈസd:വ šിക :ഇറാഖ് :
ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA



305.5

സാമഹ , െപൗേരാഹിത േവദശാസ് eം:
-ിസ് മതം

സകാt് :ഇസ
g ാമിക നീതിശാസ് eം, മതാധിഷ
º ിത
Eാനം, ജീവിതം:ഇസ
g ാം:മT് മത



305



306

സംസ് pത കവിത:സംസ് pത സാഹിത ം:
സാഹിത ം

സലീം 3മാA:വ šിക :സിനിമാ നട®ാA:
ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V വ šിക

923.1567




സാമഹ േ¦മം-ഹരിഹരd
സാമഹ േ¦മം:സാമഹ ശാസ് eം



സ ാപന ള1ം സംഘടനകള1ം:ഇസ് ളാം
മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം:മT്
മത
297.65



സ ാപനവ1 ം ധനകാര വ1 ം:മാേനജ് െമi് :
വ വസായ സ ാപനവ1 ം മT1 േസവന

360

സാമഹ പരിവAtന nസ ാന

:സാമഹ

പരിവAtന േഹ S :സാമഹ
പരിവAtനം

303.484

സാമഹ ശാസ് eം

300

സാമഹ ശാസ് eEA

923

സാമഹ ാചാര






സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിത ം:സ് പാനീഷ്
സാഹിത ം:സാഹിത ം

863

സ് പാനീഷ് കവിത:സ് പാനീഷ് സാഹിത ം:
സാഹിത ം

861

സ് പാനീഷ് നാടകം:സ് പാനീഷ് സാഹിത ം:
സാഹിത ം

862

സ് പാനീഷ് സാഹിത ം:സാഹിത ം

860

സാYtിക നില, ചരിeം:സാYtികശാസ് eം
330.9

, വ വസ ക :

സാYtികശാസ് eം



335

സാYtിക nത യശാസ് e

, വ വസ ക :

സാYtികശാസ് eം:സാമഹ ശാസ് eം



335

സാYtിക വികസനവ1 ം വളAZയ1 ം:ഉത് പാദനം



338.9

സാYtിക, ബിസിനസ് , െnാഫഷണ•
3Tpത

:3Tpത

:3Tശാസ് eം



364.168

സാYtികശാസ് eം

330

സാYtികശാസ് eം:സാമഹ ശാസ് eം

330

സാഹിത രചന:സാഹിത ം

808

സാഹിത സമാഹാര




സാഹിത ം



808.8

സാഹിത ം



800

സിനിമാ നട®ാA:ചലZിeവ1 മായി ബmെ4V
വ šിക



927.9143028



297.4

േസ , 1942-:മലയാള കഥാസാഹിത ം:മലയാള
സാഹിത ം:സാഹിത ം

സ് െപയ് d:യേറാ4് :േലാക Œമിശാസ് eം, സ ല
വിവരണം, യാeാ വിവരണം:ചരിeം
914.6
സ
g ാവിക് സാഹിത ം:സാഹിത ം



891.8

െസ
g ാേവനിയd കഥാസാഹിത ം:െസ
g ാേവനിയd
സാഹിത ം:സ
g ാവിക് സാഹിത ം:സാഹിത ം



891.843

െസ
g ാേവനിയd സാഹിത ം:സ
g ാവിക് സാഹിത ം:
സാഹിത ം
891.84
„ ˆ ം മT്
സj പ
o
:ഉപേബാധമനസ
അവസ ാ ര ള1ം:മനഃശാസ് eം:തതj ചി



154.63





297.648

സj ാതി തി0നാ
സംഗീതം:ഇ

രാമവAª:കAണാടക
d സംഗീതം:സംഗീതം

894.8123

ൈസനിക ശാസ് eം:െപാ ഭരണം,
ൈസനികശാസ് eം:സാമഹ ശാസ് eം



355

ൈസബA 3Tpത ം:സാYtിക, ബിസിനസ് ,
3Tശാസ് eം

സ് െപയിd:നാേടാടിSഥക :നാേടാടി
സാഹിത ം:നാേടാടി വിEാനം 398.210946



928.948123

െnാഫഷണ• 3Tpത



സj ഹാബ (അfയായിക ):മ1 ഹªദ് നബിയ1 െട
3ട1 ംബവ1 ം അfയായികള1ം:ഇസ് ളാം
മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം

ന കാര®ാA
:മതം

:3Tpത

സ് eീക :ജീവചരിeം



780.954

സj ാതിതി0നാ രാമവAª:വ šിക :ഇ :
ഭരണാധികാരിക , nസിഡ‹1 മാA 923.154
œ റിേഡ:ദj ിബീജപeം
സ് േ-ാഫ1 ലാരിയ•സ് :ആസ

:



583.95



364.168(1)

സ് eീകള1െട സാമഹ പദവി





927.91430232

സ1 ഭാഷ് ച¤d:വ šിക :മലയാള

സഫിസം:ഇസ
g ാം:മT് മത



സj ഹാബ (അfയായിക ):മ1 ഹªദ് നബിയ1 െട
3ട1 ംബവ1 ം അfയായികള1ം:ഇസ് ളാം
മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം
297.648

സിനിമാ നിAªാതാS :ചലZിeവ1 മായി

കഥാpÊS :മലയാള



152.41





:സാഹിത രചന:

ബmെ4V വ šിക



658.1



390

സാYtിക nത യശാസ് e

ള1ം

സ് േനഹം, വാ…ല ം:മേനാവികാര
:
ശരീരശാസ് eപരമായ മനഃശാസ് eം:
മനഃശാസ് eം

, നാേടാടി വിEാനം:

സാമഹ ശാസ് eം

109

സAD വിEാനേകാശ

:െപാ

ന





305.42



920.72

സ ാപന

ള1ം സംഘടനകള1ം:ഇസ് ളാം
മതേനതാSള1ം, സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം



297.65

030

ഹദീസ് :ഖ1 റാd, ഹാദിസ് :ഇസ് ളാമിെi ഉറവിടം:
ഇസ
g ാം
297.124
ഹരിഹരd, സി. എd.:വ šിക :ഇ
വിദ ാഭ ാസ nവAtകA

:



923.754

„ d-േഹാേളാേകാസ
œ ്
ഹസ

110

„ d അ•-ബ}:സ ാപന ള1ം
ഹസ
സംഘടനകള1ം:ഇസ് ളാം മതേനതാSള1ം,
സംഘടനകള1ം:ഇസ
g ാം
297.65
ഹി•ി കവിത:ഹി•ി സാഹിത ം:സാഹിത ം



891.431

ഹി•ി

ന കാര®ാA:

ന കാര®ാA



928.9143

ഹി•ി സാഹിത ം:സാഹിത ം
ഹി•1 nതീകാ¹കതj ം:െപാ
ഹി•1 മതം



891.43

ആരാധന:



294.537

ഹി•1 മതം



294.5

ഹി•1 മതം:ഭാരതtിെല nാചീന മത



294.5

ഹി•1 മതം:ഭാരതtിെല nാചീന മത
മത

:മT്



294.5

ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം

294.59

ഹി•1 മതtിെi ഉറവിടം:ഹി•1 മതം

294.59




ഹി•1 മതേനതാS®ാA:മതേനാതാS®ാA



922.945

ഹിമാലയം:ഇ :ഏഷ :േലാക Œമിശാസ് eം,
സ ല വിവരണം, യാeാ വിവരണം 915.4(1)
ൈഹÜജfം അതിെi സംയ1 š ള1ം:
അകാAബണിക രസത¸ം:രസത¸ം:
ശാസ് eം

546.2
œ ് :ര‹ാം േലാകമഹായ1 ¢ം,
േഹാേളാേകാസ
1939-1945:1918-:യേറാ4്
940.5318

