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ന സചി ഉപേയാഗിmേnാo
മp qധാന ഖtuളാണ് ഈ ന സചിയിലxyത് . ഇവ പxസ് തക.ിെ| qതിപാദ/
വിഷയ}മ.ി' ന വിവരണേരഖകo സംവിധാനം െചയ് തി~xy വഗ
 ീത ഖtം, ന കാരാെട
േപകളxം ശീഷകuളxം അവണ}മ.ി' േരഖെ1ടx .ിയി~xy ന കാരശീഷകസചി, വിഷയസചി
എിവയാണ് . ഡ/യിദശാംശ വഗീകരണ പതിയിെല 22-◌ം പതി1ിെല വിഷയ വിഭജന}മമാണ്
വഗ
 ീത ഖt.ിെല േരഖകo }മെ1ടx തിന് സ ീകരിി~xyത് . ടാെത കാേലാഗിuി'
അേദശീയ നിലവാരം ല/മാ-ി AACR-II, MARC-21
ഇവ ഉപേയാഗെ1ടx .ിയിരിmകയാണ് .
േകാള% വഗീകരണമxറയസരിxy വഗ നnറx കo ഓേരാ ന വിവരണേരഖയx െടയx ം അടിയി'
വലഭാഗ.ായി േച.ിരിmp. ഈ ഖt.ി' വിഷയം അപഥിx േരഖെ1ടx .ിയി~xy രീതി,
വായന-ാരെന പxസ് തക.ിെ| qതിപാദ/വിഷയ.ിേലm നയിmp.
ന സചിയിലxoെ1ടx .ിയി~xy തികളxെട പണവിവരuo വഗ
 ീതഖt.ി' നിp
ലഭിmം. താെഴ െകാടx m }മ.ിലാണ് വിവരuo േരഖെ1ടx .ിയി~xyത് :വഗ
 നn, വിഷയനാമം, ന കാരെ| േപര് , ജനന മരണ വഷuo, ശീഷകം, പതി1x നn,
qസിീകരണ സ ലം, qസിീകരണശാല, വഷം, ഏടx കളxെട സംഖ/, ചിuളxെട വിവരം,
പxസ് തക.ിെ| ഉയരം (െസ|ീമീറി'), ന പരnര, മx 0റി1xകo, ISBN, ൈബിuിെ| പം, വില.
(ൈബിuിെ| പെ.mറിx qേത/ക സചനയിെല
 ി', പxസ് തകം ിെ-~ിയ കടലാസx
ച~േയാടx ടിയാതാെണ് കതണം.)
ഒ ന കാരെ| ഏെതല
 ാം തികo ന സചിയിലxെറിയാം, ഒ qേത/ക ശീഷകം
തിരx പിടിmവാം ന കാരശീഷകസചി പരിേശാധിmക. പxസ് തകെ.mറിxy മി- വിവരuളxം,
ന കാരെ| േപരി' ആരംഭിm സചന േരഖയി' കാണാം. ടx ത' വിവരuo ആവശ/മാെണി'
േരഖയx െട അ/.ിലxy ഡ/യിവഗ
നnറx കo ഉപേയാഗി് , വഗ

 ീത വിഭാഗ.ിെല േരഖകo
പരിേശാധിmക.
¡ ി' കേnാസ്
ഇവെര മലയാളം ന സചി കെ ഴx qതി ത ാറാ-ി േകരള സ-ാ qസ
െചയ്  അടി് വിതരണം െച x കയായിp. 2010 ജവരി മാസം മxത' പരീണാടിസ ാന.ി'
ൈല+റി േസാഫ
 ാ ഭാഷകളിലxമxy േരഖകo
¢ ് െവയറിെ|യx ം യx ണിേകാഡീെ|യx ം സഹായേ.ാെട എല
പണമായി അതാത് ഭാഷകളി' കംപ/~റി' േരഖെ1ടx കയx ം നാഷന' ബിബ
 ിേയാഫിയ് -ായി
ഇംഗ
 ീഷിേലയ് -് ലിപ/രണം െച x കയx ം െചയ് വp. ആ േരഖകളി' നി് അതാത് ഭാഷകളി'
ഭാഷാ ന സചി കംപ/~റിെ| സഹായേ.ാെട ത ാറാ-െ1ടx p. qഥമമായി മലയാള.ിലാണ്
പരീണാടിസ ാന.ിലxy ഈ ട-ം. ചില അരuo qി|് െചയ്  വേ1ാo ചില
വ/തിയാനuo വി~x് . വം ല-uളി' ഇവ }േമണ പരിഹരിmതാണ് .

േഡാ. െക. െക. െകാxേകാശി
ൈലേ+റിയ%
െസ%&' റഫറ%സ് ൈല+റി
ക'-. – 27

സംിപ
£ സം¤കളxെട പ~ിക
മാസuo
ഏ.
. 
. സമാഹ.ാ
. സംേശാധക%
. വിവ.
. വ/ാഖ/ാതാവ്
പരി.
ഭാ.
വാ.
വിവ.
വ/ാഖ/ാ.
െസമീ.

ഏട്
~x ന ക.ാവ്
~x സമാഹ.ാവ്
~x സംേശാധക%
~x വിവ.ക%
~x വ/ാഖ/ാതാവ്
പരിഷ് -രി
ഭാഗം
വാല/ം
വിവ.ക%,
വിവ.നം
വ/ാഖ/ാതാവ്
െസ|ീമീ

ജ.
ഫി+.
ഏqി.
¥ലാ.
ആഗ.
സപ
£ .
ഒക് േടാ.
നവ.
ഡിസ.

ജവരി
ഫി+വരി
ഏqി'
¥ലായ്
¢ ്
ആഗസ
സപ
£ ംബ
ഒക് േടാബ
നവംബ
ഡിസംബ

വഗ
ഗ
ഡ/യി വഗീകരണ പതിയിെല ചില വ
uo
 uo
000

െപാന uo

500

ശാസ് ം

020
030
100
150
181.4
200
220/280
294.5
294.7
300
320
330
340
350
370
400
494.812

ന ാലയ വി¤ാനം
സ¦വി¤ാനേകാശuo
തത ചി
മനശ̈ാസ് ം
ഭാരതീയ തത ചി
മതം
}ിസ്  മതം
ഹി©x മതം
ഇസ് ളാം
സാമഹ/ശാസ് ം
രാഷ് &വി¤ാനീയം
സാn.ികശാസ് ം
നിയമം
െപാഭരണം
വിദ/ാഭ/ാസം
ഭാഷകo
മലയാള ഭാഷ

510
600
630
700
800
820
891.2
891.44
894.812
894.8121
894.8122
894.8123
894.8124
900
920
954
954.83

ഗണിതം
qാേയാഗിക ശാസ് ം
ഷി
കലകo
സാഹിത/ം
ഇംഗ
 ീഷ് സാഹിത/ം
സംസ് ത സാഹിത/ം
ബംഗാളി സാഹിത/ം
മലയാള സാഹിത/ം
മലയാള കവിത
മലയാള നാടകം
മലയാള കഥാസാഹിത/ം
മലയാള ഉപന/ാസuo
ചരിം
ജീവ ചരിം
ഇ/ാ ചരിം
േകരള ചരിം

േദശീയ ന സചി
2010

000-െപാന 

004.693-ചeാ fക
ബാബ രാജ് , പി. എം.

004-കംപ
സയസ്


എെന മലയാള\ി6 േബ
j ാഗാം :

രായ് െചൗധരി, ബിശ$ %പ്

മലയാള േബ
j ാഗിിന് ഒQ വഴികാി / ബി.

ൈഡനാമിക് െമ)റി ക+ േകാഴ് സ് /

ഇക് ബാ6 സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ബിശ$ %പ് രായ് െചൗധരിയ ം േദവീ/

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 124

സിങ് ഗ് മിഹാസ ം േചെ3ഴതിയത് .-

ഏ.: ചി@ം; 24 െസമീ.

നഡ6ഹി : ഫഷ ബ ക
: ് , 2008.- 612 ഏ.:

ISBN 978-81-264-2391-0 : %.100.00

ചി@ം; 24 െസമീ.+ സിഡി.

239969

അDബEം : ഏ. 570-574.

005-കംപ േlാാമിംഗ് , േlാാമ ക,

ISBN 81-8419-340-8 : %. 250.00
251542



D65,8(B)

Nീധര, പOിയറ, 1950 -

േഡ]ാ
m ര ആപ് ളിേVഷ
005.5-െപാ താല
േlാാമ ക

ഗണിതവ ം ക+റ ം.- തിQവന/പ രം :

005.54-ഇലക് േnാണിക് സ് െlഡ് ഷീ]ക
005.54(1)-എം എസ് എക
: 6

ചി/, സപ
R . 2009.- 76 ഏ.: ചി@ം; 22
െസമീ.

രാധാoഷ
p , മനയ് V6

ISBN 81-262-0293-9 : %. 50.00
239891



D65,8(B)

എം. എസ് . എക
: 6.- േകാഴിേVാട് : പണ,
ജD. 2010.- 246 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1075-5 : %. 140.00

സിS, ടി. വി., 1978 -

249248

ക+ UികV് / ബി. ഇക് ബാ6

027-െപാ ന ശാലക

സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 220 ഏ.: ചി@ം;
23 െസമീ.

027.4-പബ് ളിക് ൈലrറിക

ISBN 978-81-264-2438-2 : %. 130.00

േഗാവി, െക. വി., 1930-



D65,8(B)

പബ
j ിക് ൈലrറി / ആ. രാമ നായQെട
അവതാരിക.- തിQവന/പ രം :

004.076-പ നചി/നം, അഭാസം

ദsിേണ/ാ പഠന േകaം, 2007.- 112 ഏ.

004.076(1)-േചാേദാ\ര

: ചി@ം; 21 െസമീ.

വVി, പിമ]ം, 1956 -

ISBN 978-81-905928-1-9 : %.75.00

1000 + ഐ. ടി. ക$ ിസ .- േകായം : ഡി. സി.

240012

ബ ക
R . 2008.- 116 ഏ. ; 21 െസമീ.
: ് , സപ



D65,8(B)

030.(1)-െപാവിqാനം
അറിവിെ_ Dറ  ക.- തിQവന/പ രം :

004.6-ഇ_േഫസിം`ം വാ\ാവിനിമയവ ം

ചി/, നവ. 2008.- 119 ഏ.: ചി@ം; 21

004.678-ഇ_െന]്

െസമീ.

രവീa, െക., 1943-

ISBN 81-262-0186-X : %. 70.00

വിവരേശഖരണം ഇ_െന]ി6 / ബി.

238017

ഇക് ബാ6 സംേശാധനം െചയ് തത് .-



z

വിശ$ ംഭര, െകാാരVര െക. ജി.

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 103
ഏ.: ചി@ം; 24 െസമീ.

ആവശ വിqാന മvഷ.- wx : എe്

ന സചി : ഏ. 102.

& സി, cz 2009.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2394-1 : %. 75.00

%. 40.00

238663



215

030-സവവിqാനേകാശ

%. 60.00
234804



D65,8(B)

020-ന ാലയ വിqാനം

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

239901



D65,8(B)



D65,8(B)

251548



z

തത$ ചി/

2

030.(
030.(1
.(1)-െപാവിqാനം-ടച് 

089.94812-മലയാളം-ടച്
089.94812-മലയാളം-ടച് 

വVിe, എടfഴ\ി6

രാമoഷ
p പിO, സ$ േദശാഭിമാനി
സ$ േദശാഭിമാനി സ+ണ
p oതിക / ടി.

അറിവിെ_ Dറ  ക / ഡി. Nീരാമ

േവേഗാപാ6 സമാഹരിeത് ; പി.

ന+തിരിയ െട അവതാരിക.- cz 2006.-

േഗാവി}fിOയ െട അവതാരിക.-

191 ഏ. ; 21 െസമീ.

തിQവന/പ രം : േകരള ന ശാലാ

%. 100.00

സഹകരണ സംഘം.



251544

z

വാ.1: ഭയെകൗടില േലാഭെVതിെര .
-- സപ
R .2009. xxxiv, 559 ഏ. : ചി@ം; 22
െസമീ.

ശിവദാസ് , എസ് .

വാ. 2: ഭാഷാസി~ാ/വ ം

ആരാ മാമാ ഈ വിശ$ മാനവ ?.തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 96

സാഹിതചി/കളം. __ ഫിr.2010. __
lxx, 559 ഏ. : ചി@ം; 22 െസമീ.

ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

വാ. 3: \ാ/ പ@lവ\നവ ം

ISBN 81-262-0323-4 : %. 55.00

നാട കട\ല ം . __ മാe് 2010. - xxxxii,

238849



z

070-മാധമ, പ@lവ\നം, lസാധനം

560 ഏ.; 22 െസമീ.
േബാഡ് : %. 500.00 ( lതി വാലം ).



240045

070.5-lസാധനം

x

100-തത$ ചി/

ആന}് , 1936എഴ\് : പ സ് തകം മ ത6 യ ~ം വെര.-

120-qാനമീമാംസ, കാരകാരണ ബEം, മDഷവഗ
 ം
128-മDഷവഗ
 ം

തിQവന/പ രം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.

: ്
128.2-മനസ
േകാഠാരി, `ലാബ്

2009.- 104 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

:  ം മനസ
:  ം / മിനി നായ ഹി}ിയി6
മനസ

ISBN 978-81-264-2427-6 : %. 60.00
240029



M16

മാwമി, 2009.- 286 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീഷകം : മാനസ് .

080-െപാസമാഹാര

ISBN 978-81-8264-701-5 : %. 170.00

089-ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല

237660

െപാസമാഹാര



R:(S:38)

130-പരാമേനാവിദ, `ഡവിദ

089.94812-മലയാളം

133-പരാമേനാവിദ, `ഡവിദേയാട്

േഗാപാലoഷ
p , എസ് .

ബEെf lേതക വിഷയ
133.4-തവിqാനം, മവാദം

കഥേപാെല ചില സംഭവിേ+ാ:

133.43-ജാലവിദ, മവാദം

ജലേരഖകളെട ടe.- േകായം : ഡി.

വിഷ
 ന+തിരി, എം. വി., 1939-

സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.- 184 ഏ. ; 21

മാിക വിqാനം.- 2-◌ം പതിf് -

െസമീ.

േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 160 ഏ.:

ISBN 978-81-264-2213-5 : %. 100.00
238025

നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് :

ചി@ം; 21 െസമീ.



x

ന സചി : ഏ. 151-154.
ISBN 978-81-8264-743-5 : %.95.00

ന}Uമാ, െക. പി. , 1971 -

133.5-േജാതിഷം

ജി. ആ. ഇ} േഗാപെ_ അവതാരിക.-

NീUമാര ത+ി

െകാല
j ം : ൈസEവ, ഡിസ. 2007.- 103 ഏ.

∆2:87

നവഹളം ന) െട ജീവിതവ ം.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , മാe് 2009.- 90 ഏ. ; 21

; 21 െസമീ.

െസമീ.

%. 60.00
234807



237727

ദയമ റികളി6 നിം ചില ശബ് ദേരഖക /



x

ISBN 978-81-264-2280-7 : %. 50.00
237758



∆2:864

തത$ ചി/

3

158.1-വിത
158.1-വിത$ വികാസം-ടച് 

140-lേതക തത$ ചി/ക
149-തത$ ചി/ാ പ~തിക, സി~ാ/
149.7-യ ിവാദം

ബേരaUമാ
സാധെമ3ത് ശിയ െട വാV് / സി. എ.

സന6, ഇടമറ ക്
േയിസ് വ ം Uിeാ\Dം.- നഡ6ഹി :
 ് , 2009.- 128 ഏ. ; 21
ഇ/ ഏതീസ

വഗീസ് ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 258
ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

മല ശീഷകം : Can is the word of power.

ISBN 81-7174-170-0 : %. 50.00



234812

R

ISBN 978-81-264-2388-0 : %. 130.00
248430

150-മനശ
 ാസ് @ം



S:7

മ രളീധര, മ ല
j മ]ം, 1963-

മ ഹ)ദലി, എ. എം., 1942ഒQ മനഃശാസ് @qെ_

സ് @ീകളം ജീവിതവിജയവ ം.- േകാഴിേVാട് :

അDഭവറിfക.- തിQവന/പ രം :
ചി/, ഫിr. 2009.- 304 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1031-1 : %. 90.00

പണ, ആഗ. 2009.- 146 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0212-2 : %.165.00

249249



237776

155-വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് @ം

വാരിയ, ബി. എസ്
ജീവിതവിജയവ ം ആ©വിശ$ ാസവ ം.-

155.5-െകൗമാര മനശ
 ാസ് @ം

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 164

വനജ

ഏ. ; 21 െസമീ.

െകൗമാര\ിെ_ മനശാസ് @ം: വിഷ


ISBN 978-81-264-2580-8 : %. 80.00

നാരായണ ന+തിരിയ െട അവതാരിക.-

249257

െച : െറയ് േബാ, നവ. 2007.- 82
ഏ. ; 21 െസമീ.



S:7

ശിവദാസ് , എസ് .

ISBN 81-89716-64-6 : %. 45.00



246228

S2

വിജയതകഥക / െവªിയ െട ചി@.േകായം : മാ+ഴം, ആഗ. 2009.- 72 ഏ.:

158-lാേയാഗിക മനശ
 ാസ് @ം

ചി@ം; 21 െസമീ.

158.1-വിത$ വികാസം

ISBN 978-81-264-2455-9 : %. 40.00

 ീഫ ആ.
േകാെവ, സ

241050

 ീഫ ആ.
lഥമലsം കെക / സ



S:7

സരNീ

േകാെവ, എ. േറാജ െമറി6, െറേബV
ആ. െമറി6 എ3ിവ േച3് എഴതിയത് ;

ആ©ദശനം: ജീവിത\ിെ_

 ി മ യ് V6 ഇംഗ
േറാബി അഗസ
j ീഷി6

സ+ണലsം ആ©വികാസം മ ത6

നി വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.

ആ©സാs് ത് കാരം വെര / എം. എസ് .

ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 447 ഏ.: ചി@ം; 21

നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

െസമീ.

സി. ബ ക
R . 2009.- 210 ഏ.: ചി@ം;
: ് , സപ

അDബEം : ഏ. 388-439.

21 െസമീ.

ന സചി സഹിതം.

ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Self encounter :

മലശീഷകം : First things first.

complete aim of life self development to

ISBN 978-81-264-2508-2 : %. 225.00
248433



S:7

S



S:7

േജാബി എസ് . െകാാരം

self realisation.

ISBN 978-81-264-2474-0 : %. 110.00
251551

വിത$ വികസന\ിലെട ജീവിതവിജയം.െച : െറയ് േബാ, മാe് 2008.-



S:7

സരസ , 1955-

100 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജയ\ിDോ Uറ വഴി ?.- wx : കറ_് ,

ആദ പതിf് : ജD. 2007.

ഏlി. 2009.- 71 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

ISBN 81-89716-51-4 : %. 60.00

ISBN 978-81-226-0793-2 : %. 50.00

240094



S:7

237780



S:7

തത$ ചി/

4

158.1-വിത
158.1-വിത$ വികാസം-ടച് 

181.4-ഭാരതീയ
181.4-ഭാരതീയ തത$ ചി/-ടച് 

സ ധീa, സി. വി., 1944-

സരNീ

വിത$ വികാസ മ /

ഉണ®ിെ_ ഇaജാലം ജീവിതവ ം ജീവDം:

സ ഗതUമാരിയ െട അവതാരിക.- േകായം :

111lശ̄ളം പരിഹാരളം / െക.
േഗാവി}് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് :

ഡി. സി. ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 172 ഏ. ; 21
െസമീ.

പണ, ആഗ. 2009.- 218 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഒ3ാം പതിf് : േകായം : കറ_് , ഡിസ.

അDബEം : ഏ. 215-218.
ISBN 978-81-300-1037-3 : %. 140.00

2004.

അDബEം : p. 170-172.
238845



248443

ISBN 978-81-264-2406-1 : %. 90.00



S:7

170-സദാചാരം

R6

181.4-ഓേഷാ
ഓേഷാ, 1931-1990
നി®ാേണാപനിഷ\് / അേശാക

േകശവ േമേനാ, െക. പി., 1886-1978

ചില
j ിVാട ഇംഗ
j ീഷി6 നി് വിവ.

lഭാത ദീപം.- 7-◌ം പതിf് -േകാഴിേVാട് :

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , Sലാ.

മാwമി, 2009.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.

2009.- 424 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആദ പതിf് : 1960.

മലശീഷകം: Nirvan upanishad.

ബാലസാഹിതം.

ISBN 978-81-264-2395-8 : %. 195.00

ISBN 978-81-8264-751-0 : %. 55.00
238837



241059



R4

ദാസ് , പി. എ.

∆2xN31

181.48-േവദാ/ം
ചി/ാര±ം / െചറ വOി നാരായണ ന+തിരി

ജീവിത ഗാനം.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,

സംേശാധനം െചയ് തത് .- 2-◌ം പതിf് .-

2009.- 255 ഏ. ; 21 െസമീ.

 ാ, െമയ് 2007.െകാട ല
j  : േദവി ബ V് സ

ISBN 978-81-8264-724-4 : %. 150.00

88 ഏ. ; 21 െസമീ.

238012



R4

കQതെfട .

േബാധിs\ിെ_ ഇലക.- 2-◌ം പതിf് -

%. 25.00

േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , െമയ് 2009.- 154 ഏ.

പേനാളി, വി., 1923-2001

1999.

%. 55.00

അറിയെfടാ\ ആദിശªര / ഇംഗ
j ീഷി6



R4

നി3് ന ക\ാവ് സ$ ത വിവ.
െചയ് തത് ; എം. പി. വീേരa Uമാറിെ_

180/190-തത$ ചി/ വിവിധ രാജളി6

അവതാരിക.- 2-◌ം പതിf് .-േകാഴിേVാട് :

180-പ രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തത$ ചി/

മാwമി, 2009.- 263 ഏ. ; 21 െസമീ.

181-െപൗരസ് ത തത$ ചി/

അDബEം : ഏ. 237-263.

181.4-ഭാരതീയ തത$ ചി/

1-◌ം പതിf് : 2001

ധ)രാജ് , അടാ് , 1957-

മലശീഷകം : Adi Sankara's vision of

അറിവ ം വിേമാചനവ ം.- തിQവന/പ രം :

reality (A discovery of truths hitherto

ചി/, cലാ. 2009.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

unknown).

ISBN 81-262-0294-7 : %. 65.00



R6

പേനാളി, വി., 1923-2001
ആഷസേ}ശം.- 3-◌ം പതിf് -േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 159 ഏ.: 2 പടം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-766-4 : %. 160.00
248447



R66xM56

Nീശªര ദശനം.- 4-◌ം പതിf് േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 128 ഏ. ; 21
െസമീ.

ISBN 978-81-8264-763-3 : %. 100.00
248442

R65

181.482-അൈദ$ ത േവദാ/ം

1-◌ം പതിf് : േകാഴിേVാട് : മെബറി :

237785



234820

; 21 െസമീ.

251552

²െ\ഴ\ച
³  രചിeതാെണ3്



R6

ISBN 978-81-8264-745-9 : %. 80.00
248444



R66xM56

മതം

5

190-ആധ നിക പാ·ാത തത$ ചി/

220.6-വാഖാനവ ം വിമശനവ ം

നടരാജ`Q, 1895-1973

േജാജ് , േതറയി6

പരംെപാQ പാ·ാതദശന\ി6 / മ നി

ൈബബി വിqാനം: വി. ]ി.

നാരായണlസാദ് ഇംഗ
j ിഷി6 നി3് വിവ.

എrഹാമി_ അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
R .
: ് , സപ

പി6ിംസ് േഗാസ് പ6, ഒക് േടാ. 2009.-

2008.- 179 ഏ. ; 21 െസമീ.

563 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

മലശീഷകം : The search for a norm in

അDബEം : ഏ. 553-562.

western thought.

%. 200.00

ISBN 978-81-264-2125-1 : %. 90.00



240116

R85



240147

Q6:2:g

220.92(1)-സ് @ീക

200-മതം

ലീലാUമാരി, എം., 1948-

201-മതപ രാണ, മത ത)ില O

ൈബബിളിെല സ് @ീദശനം / ഡി

ബEം മ തലായവ

ബ²മിെ_ അവതാരിക.- തിQവന/പ രം :

ബാലേഗാപാല

മാളബ, ഒക് േടാ. 2008.- 240 ഏ. ; 22
െസമീ.

മശിഹാ മ ത6 അവിസ3 വെര.- േകായം :
കറ_് , ഡിസ. 2008.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1840-5 : %. 85.00

ന സചി : ഏ. 238-240.



238191

Q

210-സ$ ാഭാവിക മതം
211-ൈദവം

ISBN 978-81-87480-49-5 : %. 150.00
237808



Q6:21(Y15)

222-പഴയ നിയമകഥക

211.8-നിരീശ$ രവാദം

േജാസഫ് , െവ\്

രാമചa, സി., 1970-

ചരി@\ിെല നºക വചന\ിD സ$ /ം.-

നാസ് തികനായ ൈദവം.- േകായം : ഡി. സി.
െസമീ.

േചാ]Uഴി : ന ഇറ പബ
j ിേVഷ, മാe്
2008.- xiii, 131 ഏ.: ചി@ം; 19 െസമീ.

റിeാഡ് േഡാVിസിെ_ േഗാഡ്

അDബEം : ഏ. 119-131.

െസാലഷ എ3 oതിെയ

%. 65.00

ബ ക
R . 2009.- 474 ഏ.: ചി@ം; 21
: ് , സപ

ആസ് പദമാVിയ O പഠനം.



246229

ISBN 978-81-264-2475-7 : %. 225.00



248460

Q:31

220/280-ിസ് മതം

Q6:22

223-പദപ സ് തക
223.9-ഉ\മഗീതം
ൈബബി. പഴയനിയമം. ഉ\മഗീതം

േകാശി എrഹാം

േസാളമെ_ lണയഗീതം / െക. ജയUമാ

അന/മqാതമവണ
p നീയഠം:

വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»fപണിVQെട

ന ക\ാവ് / െജ. സി.

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

UQടാമണ
p ിലിെ_ അവതാരിക.- റാ3ി,
ഡിസ. 2009.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.

cz 2009.- 72 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

%.100.00

മലശീഷകം : The song of songs which

240136



Q6

220-ൈബബി
220.5-ൈബബിളിെ_ ആധ നിക പരിഭാഷക

240163

220.594812-മലയാളം



Q6:2225

226-സ വിേശഷളം നടപടി പ സ് തകളം

ൈബബി

നാരായണlസാദ് , മ നി, 1938-

േയനാഥെ_ േവദപ സ് തകം : ഒQ

സ വിേശഷ േവദാ/ ¼ഷ് ടിയി6.-

െവളിപാട് / േതാമസ് േറായ് വിവ. െചയ് തത് . ്,
തിQവല
j : n ഡിേവാീസ് മിഷ nസ

േകായം : ഡി സി ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 348
ഏ. ; 21 െസമീ.

cz 2009.- 471 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2291-3 : %. 185.00

%. 340.00
237790

is Solomon's.

ISBN 978-81-264-2315-6 : %. 60.00



Q6:21

237806



Q6:23:g

മതം

6

230-ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് @ം

290-മ]് മത
294-ഇ/യി6 ഉÀവിe മത

230.046-ൈദവശാസ് @െ\റിഠeO

294.3-ബ ~ മതം

lേതക പ~തിക, സി~ാ/

294.36-മതേനതാV

230.0464-വിേമാചന ൈദവശാസ് @ം

294.363-ബ ~

അേലാഷസ് െഫണാസ്

അശ$ േഘാഷ
അശ$ േഘാഷെ_ ബ ~ചരിതം / മാണിക്

ഒതf ന6U3വ.- നഡ6ഹി : ഇ/

േഗാവി}് ചേവദിയ െട ഹി}ി

 ് , 2008.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഏതീസ

വിവ\ന\ി6 നി3് പി. െക. പി.
ക\ാ വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് :

ISBN 81-7374-161-1 : %. 50.00
234822



Q6:352

മാwമി, 2008.- x, 119 ഏ.: ചി@ം; 18
െസമീ.

232-ിസ് 

അDബEം : ഏ. 118-119.

പദ
½ നാഭ, െക. സി.

ISBN 978-81-8264-501-1 : %. 60.00

സംസ് oത മലം : ബ ~ചരിതം.

സ$ ഗ
 പ @.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,

249421

2009.- 175 ഏ ; 21 െസമീ.

നാത് ഹാ, തിe് , 1926-

ISBN 978-81-8264-730-5 : %. 100.00



238020

Q6:33

പഴയ പാത െവള\ േമഘ :
െഗൗതമബ ~െ_ ജീവിതകഥ / െക.
അരവി}ാs വിവ. െചയ് തത് .- wx :
കറ_് .

250-ൈസ് തവ സഭയ ം ിസ് മതവ ം

ഭാ. 1 : ജD. 2009. - 22 െസമീ.

253-െപൗേരാഹിതം

ISBN 978-81-226-0761-1 : %. 110.00

253.2-വികളം ജീവിതവ ം

237809

253.25-െപൗേരാഹിത r¾ചരം



Q4:33

േവേഗാപാല, ടി. വി., 1960-

ൈമVി, പവª6

ബ ~ സരണ.- തിQവന/പ രം : ചി/,
cലാ. 2009.- 75 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

പേ@ാെസ3 പാറയ ം സ് @ീെയ3

ISBN 81-262-0295-5 : %. 45.00

മ¿ കയ ം.- നഡ6ഹി : ഇഡ

237811

 ് , 2009.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഏതീസ



Q4:33

294.38-ബ ~മത\ിെ_ ഉറവിടം

ISBN 81-7374-182-4 : %. 50.00
241071



Q4:33

294.382-മതന 



Q6:621

294.382325-ജാതക
ജാതക

260-സാമഹ, െപൗേരാഹിത േവദശാസ് @ം

ജാതകകഥക / കിളി% രാധാoഷ
p 

261-സാമഹ േവദശാസ് @ം

പ നരാഖാനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :

261.5-ിസ്  മതവ ം മേതതര വിഷയളം

ചി/, cz 2008.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0145-2 : %. 100.00

261.51-തത$ ചി/, തVശാസ് @ം

234826

ഗീവഗ
 ീസ് മാ ഒസ് താ\ിേയാസ്



Q4:2252

294.5-ഹി} മതം

അൈ@ത ൈദവശാസ് @വ ം

നായ, മ സി. ജി

സ് േനഹ\ിെ_ ഏകമതവ ം.- േകായം :

തീÁശില.- േകായം : ന ക\ാവ് :

ഡി. സി. ബ ക
: ് , 2007.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

കറ_് [വിതരണം], ഡിസ. 2008.- 152 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-1805-3 : %. 75.00
234825

ISBN 81-240-1837-5 : %. 85.00



Q6:(R6)

238033



Q2

മതം

7

294.52-മത ത\$ 

294.5924-ഭഗവദ് ഗീത

294.521-ആരാധനാ മ\ിക

ഭഗവദ് ഗീത

294.5211-േദവതക

- നി%പണ

294.5211(1)-ശിവ

മ രളീധര, പി., 1941 xÇDം സ് @ീയ ം ഭഗവദ് ഗീതയ ം.-

അനീതാന}

തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2008.-

അQണാചേലശ$ ര എെ_ lിയമാനസ.-

200 ഏ. ; 21 െസമീ.

െച : െറയിേബാ, ഡിസ. 2007.-

ISBN 81-262-0108-8 : %. 110.00

96 ഏ. ; 21 െസമീ.

234833

ISBN 81-89716-67-0 : %. 50.00



246238

Q2:31

പ രാണ.ഭാഗവതപ രാണം

294.543-ആരാധന, ധാനം, േയാഗ

oതം നിവഹിe് oഷ
p  വിNമ\ി6 /

294.5433-lാÁന ന 

സ$ ാമി മാന}തീÁ വാഖാനം െചയ് തത് .-

Nീoഷ
p ാഷ് േടാ\ര ശതനാമ സ് േതാ@ം /

wx : നാരായണാNമ തേപാവാനം,

കട\നാ് െക. പദ
½ നാഭ വാരിയQെട

ഡിസ. 2009.- xxxv, 196 ഏ. ; 21 െസമീ.

പി²ിക വാഖാനേ\ാെടാfം. ാ, മാe് 2008.െകാട ല
j  : േദവി ബ ക
: ് സ
96 ഏ. ; 18 െസമീ.

ISBN 978-81-89588-17-5 : %. 100.00
238026



Q22:223

ബാലേഗാവി}ം / സംഗമം െക. ഗംഗാധര

%. 20.00



Q2:417

294.56-അധാ©qാനിക,

നായ സംഹിe് ഗദ വിവ. െചയ് തത് ; എ.
െക. ബി. നായQെട അവതാരിക.േകാഴിേVാട് : പണ, ജD. 2010.- 96 ഏ. ;

മതപരിഷ് V\ാV

21 െസമീ.

294.561-മതേനതാVºാQം അവQെട

%. 65.00

lവ\നളം
294.561-അÅതാന}മയി, മാതാ

248461



Q22:223

NീUമാ, െക.

അÅതാന}മയി, മാതാ

Uേചല / സേ/ാഷ് Uമാറിെ_ ചി@.-

അ) മVേളാട് .- േകായം : മാwമി, 2009.-

േകായം : ഡി സി ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.- 76

200 ഏ.; 2 പടം: ചി@ം; 23 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-767-1 : %. 100.00
240175

294.5925-പ രാണ
294.5925(1)-ഭാഗവതപ രാണം

294.54-മതാധിഷ
Ä ിത qാനം, ജീവിതം

238197



R65,6:g



Q2:25

294.59-Sources of Hinduism

ISBN 978-81-264-2284-5 : %. 45.00
237812



Q22:223

296-യÈദമതം

294.592-മതന 

296.4-ചട ക, ിയാവിധിക

294.5921-ൈവദിക സാഹിതം

296.442-പ QഷºാV് േവി

294.59212/5-േവദ

296.4422-േചലാക)ം

ച+ി, സ$ ാമി, 1853-1924

െലവിസ് , േജാസഫ്

േവദാധികാര നി%പണം : ജീവിതവ ം

പരിേഛദനം മDഷത$ രഹിതം / ജി. ജയ

സമീsയ ം / അQമാÆ നി)ലാന}

ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് ; സന6

വാഖാനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :

ഇടമറ ക് സംേശാധനം െചയ് തത് .- 2-◌ം

സേഹാദര, ആഗ. 2008.- 208 ഏ. ; 22

 ് , 2010.പതിf് .-നഡ6ഹി : ഇ/ ഏതീസ

െസമീ.

135 ഏ. ; 21 െസമീ.

ച+ി സ$ ാമികളെട ലഘ ജീവിതചരി@ം

1-◌ം പതിf് : 1989.

ഉെfട \ിയിരിഠ.

മലശീഷകം : In the name of humanity.

%. 120.00

ISBN 81-7374-185-9 : %. 50.00

237816



Q1

248462



Q5:4192

സാമഹശാസ് @ം

8

297-ഇസ
j ാം

303-സാമഹ lിയ
303.4-സാമഹപരിവ\നം
303.40954-ഇ/
303.4095483-േകരളം

297.7-പരിപാലനം, lചരണം
297.7(1)-വിവാഹം വഴി
െലൗ സി}ാബാദ് െലൗ ജിഹാദ് മദാബാദ് /

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909 - 1998
നേവാÁാനവ ം പ നQÌീവനവ ം.തിQവന/പ രം : ചി/, മാe് 2009.- 72
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0280-7 : %. 40.00

െക. ഇ. എ. സംേശാധനം െചയ് തത് .േകായം : ചി/, നവ. 2009.- 152 ഏ.:
ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0399-4 : %. 85.00



240182

Q7

Y:1:7

303.48-സാമഹപരിവ\ന േഹV
303.484-സാമഹപരിവ\ന lസ ാന
303.484-അംേബഡ് ക, ഭീംറാവ് റാംജി

297.8-ഇസ
j ാമിക വിഭാഗളം പരിഷ് Vരണ
lസ ാനളം
297.86-അഹ)ദി»ാ മതം
േജാസഫ് , ഇടമറ ക് , 1934-2006
അഹ)ദീയ മതം.- ന ഡ6ഹി : ഇ/
 ് , 2009.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഏതീസ
ന സചി ഉെപട \ിയി് .
ISBN 81-7374-180-8 : %. 50.00



246245



237820

Q78

299-അന മത

െത6ംെഡ, ആന}് , 1961മ സ
j ീളം അംേബദ് Vറ ം : മിം
യാഥാÁവ ം / പി. െക. ശിവദാസ്
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , 2009.- 113 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Ambedkar on Muslims.
ISBN 818747441-6 : %. 70.00
237824

299.512-കzഫഷ മതം



Y:1:7M61

303.484-ഗാEീ, േമാഹദാസ് കരംച}്

േജാസഫ് , ഇടമറ ക് , 1934-2006
കzഫഷ മതം.- 2-◌ം പതിf് -നഡ6ഹി :
 ് , 2009.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇ/ ഏതീസ
1-◌ം പതിf് : 1987.
%. 50.00



249423

Q8412

300-സാമഹശാസ് @ം

lദീപ, െക.
ഗാEിദശന\ിെ_ വ\മാനം / ബി.
മ ഹ)ദ് അഹ)ദിെ_ അവതാരിക.- കണ
Ï :
സമയം, ഒക് േടാ. 2007.- 117 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 894.81209 - മലയാള
സാഹിതം ചരി@വ ം വിമശന പഠനളം.
%. 60.00



241074

ജയരാമ, എ. പി.

303.6-സംഘനം
303.62-സിവി6 നിയമലംഘനം, ഹിംസ
303.623-ലഹള
303.623(1)-വഗീയ ലഹള

ഞാ േഡാളിയ ം മ]കഥകളം.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
R . 2008.- 64 ഏ.: ചി@ം;
: ് , സപ
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2098-8 : %. 40.00



238045

zG

A

302-സാമഹ പാരസ് പരികം
302.2-വാ\ാവിനിമയം
302.23-വാ\ാവിനിമയ മാഗ
 

NീUമാ, ആ. ബി., 1947`ജറാ\് േപാരാം.- േകായം : ഡി സി
ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.- 98 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2164-0 : %. 50.00
237835



Y744:44

302.23(1)-ജനസ+V മാധമ

303.625-ഭീകരlവ\നം

രാേജa, എ. പി.

ആരാണ് ഭീകര? എ/ാണ് ഭീകരത? / െക.
ഇ. എ., ജി. പി. രാമചa എ3ിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :
ചി/, ജD. 2009.- 160 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ISBN 81-262-0211-4 : %. 80.00

മാറ 3 േലാകം മാറ 3 മാധമേലാകം.േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 118 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-1-8264-711-4 : %. 75.00
238571



Y:37:(X3)

248463



Y:45(W)

സാമഹശാസ് @ം
305-സാമഹ സംഘ
305.6-സാമഹ -മത സംഘ
305.697-മ സ് ളീ
305.6970954-ഇ/

306.7-ൈലംഗിക ബE
306.76-സ$ വഗ
 രതി
306.768-ഹിജഡക
സ േരa, പി.

ബഷീ അലി ശിഹാബ് ത, സ»ിദ് , 1971 സeാ പരിഹാരം േതട േ+ാ / ജി. എം.
ബനാ\് വാലയ െട അവതാരിക.േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , ഏlി. 2008.- 95 ഏ.:
ചി@ം; 22 െസമീ.
 ിസ് രജീ} സeാറ മായി നട\ിയ
ജസ
അഭിമ ഖം അDബEമായി
ഉെപട \ിയി് .
%. 60.00
237840

ഹിജഡകളെട െപാQ.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.- 95 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2152-7 : %. 50.00
238210



Y73(Q7).44

േഗാവാVറ െട നാം അഥവാ ന) െട
രാഷ് nത$ ം നിവചിVെfട  : ഒQ
വിമശനം / എ. എ. സതദാസ് വിവ.
െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം : ചി/, െമയ്
2009.- 168 ഏ. ; 22 െസമീ.
േഗാവാVറ െട 'We or our nation hood
defined a critique' അDബEമായി



Y72.4412

േച\ിരി
മഠലശീഷകം : Golwalkar's we or our

ഷാജി േജVബ് , 1967ജനlിയ സംസ് കാരം: ചരി@വ ം
സി~ാ/വ ം.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.83 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 65-84
ന സചി : ഏ. 63-64.
ISBN 978-81-8264-707-7 : %. 55.00



Y:1

306.2-രാഷ് nീയ വവസ ക

nation hood defined a critique.

ISBN 81-262-0191-6 : %. 100.00
237845



W:(Q2)

320.9-രാഷ് nീയ സാഹചരം, സ ിതി
മേനാജ് , പി. എം., 1966  ് േവക:
സാÔാജത$ \ിെ_ കമണിസ
മ ഹ)ദ് െമാസാെദV് മ ത6 ലാവലി
വെര.- തിQവന/പ രം : ചി/, ജD. 2009.-

NീUമാ, ടി. ടി.
സിവി6 സമഹവ ം ഇടപsവ ം.േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , ഡിസ. 2007.- 145 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 81-8747421-1 : %. 75.00

52 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 25.00
234843



Y:(W)

306.3-സാ+\ിക വവസ ക



Wv

320.954-ഇ/
320.95483-േകരളം
െക. ഇ. എ.

അേശാക, വി. െക.
സ ിതി സമത$ ം ഒരാഴ് ചെകാ്
മ തലാളി\\ിലെട.- െകാട ല :
ആശാÐന പബ
j ിേഷഴ് സ് , 2009.- 62 ഏ. ;
21 െസമീ.
%. 50.00
240194

320.54-േദശീയത

ഷംസ 6 ഇസ
j ാം

306-സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക

238208

320.5-രാഷ് nവിqാനീയ തത$ 
320.54(1)-ഹി} േദശീയത

 , എം., 1956-2006
െസബാസ
കാണിVാ: ജീവിതവ ം സംസ് കാരവ ം /
രാഘവ പ»നാടിെ_ അവതാരിക.- Ufം :
Çവീഡിയ യണിേവഴ് സി]ി, 2007.- 160 ഏ.
; 21 െസമീ.
13 നാട പാക അDബEമായി
െകാട \ിരി.
ന സചി : ഏ. 159-160.
%. 80.00

249424



V:247

320-രാഷ് nവിqാനീയം

305.8-ജാതിക, വഗ
305.8(1)-ആദിവാസിക. ഇ/

246262

9

വിവാദകാലളിെല ആമാറാം.തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 112
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0317-x : %. 65.00



Y:(X).44

251553



W4412

സാമഹശാസ് @ം

10

320.95694-പാലസ് തീ
 ് പാി ഓഫ് ഇ/ (മാക
കമണിസ
: ിസ് ററ് ).
േകaക)ി]ി
ഗാസയി6 സംഭവി3ത് : പാലസ് തീന്
ഐകദാഢം lഖാപിeെകാ ളഠ് ള സി
പി ഐ (എം) േകaക)ി]ിയ െട േരഖ.തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr. 2009.- 40
ഏ: ചി@ം, പടം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0228-9 : %. 20.00

327.1747-ആണവ നിരായ ധീകരണം
ആണവകരാ ഇടപs നിലപാട് : യ പി എ
- ഇട സമിതിയി6 ൈകമാറിയ Uറിfക.160 ഏ. ; 24 െസമീ.
ISBN 81-262-0159-2 : %. 80.00



234851

W.465

324-രാഷ് nീയ lിയ
324.2-രാഷ് nീയ കsിക
324.254-ഇ/
 ് പാി
324.254(1)-ഇ/ കമണിസ
 ്)
(മാക
: ിസ

പ \ വിേദശനയം.- പരി. പതിf് തിQവന/പ രം : ചി/, 2009.
ISBN 81-262-0151-7 : %. 100.00



238236



W,4AN2.44

V44:19.73

328-നിയമസഭക
328.4/9-വിവിധ രാജളിെല നിയമസഭക
328.54-ഇ/
328.5483-േകരളം
328.548302-വാദlതിവാദം
വേOാ, െക. പി.
െക. പി. വേOാ നിയമസഭയി6 /
െചറായി രാമദാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .േതോട് : ഉപേരാദം, ഏlി. 2009.- 160
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.



W,4AN2.44

%. 95.00



237874

V4412,3

330-സാ+\ികശാസ് @ം
331-െതാഴി6
331.7-വവസായസ ാപനളിെല െതാഴി6
331.763-oഷി



W,4AN2.44

331.7630954-ഇ/
331.763095483-േകരളം

327-വിേദശനയം
327.17-അ/ാരാഷ് n സഹകരണം
327.174-നിരായ ധീകരണം, ആയ ധനിയണം

പണിേVാി, എം. െക.
േകരള\ിെല കഷകെ\ാഴിലാളിക

പരേമശ$ ര, എം. പി., 1935കറ \ lഭാതം : ആണേവാജവ ം
ആണവVരാറ ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
നവ. 2008.- 124 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2090-2 : %. 65.00
237867

327.54-ഇ/

സാÔാജ വാഴ് ചയ്  കീഴി6 ഇ/യ െട

േവേഗാപാല, െക. എ.
ഇടത് - വലത് വതിയാനെVതിെര /
പിണറായി വിജയെ_ അവതാരിക.തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 64 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0393-5 : %. 45.00
240206

327.3/9-വിവിധ രാജളെട വിേദശനയം

ൈനനാ േകാശി

ചaേശഖര, എം. ആ., 1929േകരള\ിെല ക)ണിസം.- 2-◌ം പതിf് േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , മാe് 2009.- 48 ഏ. ;
22 െസമീ.
ഒ3ാം പതിf് : കലാവീsണം ബ ക
: ്,
ഡിസ. 2000
 റി ഓഫ് ദ
ഇ. ബാലoഷ
p െ_ ഹിസ
 ് മവ് െമ_് ഇ േകരള എ3
ക)ണിസ
ന െ\ ആസ് പദമാVിയ O ചരി@
വിശകലനം.
%. 28.00
237855

V44:1954

327.54073-അേമരിVയ മായ O വിേദശനയം

 ് പാി ഓഫ് ഇ/
ക)ണിസ
 ് )(19-◌ംഠമത് : 29 മാe് - 2
(മാക
: ിസ
ഏlി6 2008 : െകായ+Ö)
േരഖക.- തിQവന/പ രം : ചി/, ആഗ.
2008.- 400 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0095-2 : %. 130.00
238214



238222

ഇ3െല ഇ3് നാെള.- തിQവന/പ രം :
ചി/, ഒക് േടാ. 2008.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0088-X : %. 50.00



V44:1934

238237



X:9(J).4412

സാമഹശാസ് @ം
332-ധനകാരം

335-സാ+\ിക lതയശാസ് @,
വവസ ക
335.4-മാക
: ിസം

332.6-മ ത6മ ടV്
332.632-കടf@, സ ാവരവസ് V

മാക
: ിസവ ം മാDഷികമലളം / മാക
:  ം
UQം േചെ3ഴതിയത് ; ഇംഗ
j ീഷി6 നി3്
വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം പതിf് .തിQവന/പ രം : ചി/, cz 2009.- 68 ഏ.
: ചി@ം; 22 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : cലാ. 1981.
ISBN 81-262-0145-2 : %. 45.00

332.6322-ഓഹരിക
മേനാജ് േതാമസ്
ഓഹരി വിപണിയി6 വിജയം െകാ»ാ /
െക. എ6. േമാഹനവ)യ െട അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 180
ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 170-180.

238170

ISBN 978-81-264-2451-1 : %. 95.00



238575

X651

ശശിധര, െക.
ഓഹരിവിപണിയി6 േകാടീശ$ രനാകാം /
െക. ശശിധര, അലക
: ് െക. മാതസ്
എ3ിവ േചെ3ഴതിയത് .- േകായം : ഡി.

അDബEം : ഏ. 153-180.
ISBN 978-81-264-2512-9 : %. 95.00



X651

333-മിയ ം loതിവിഭവളം
333.7-loതിവിഭവ



XM2

 ് - െലനിനിസ
 ്)
335.43-കമണിസം (മാക
: ിസ

കQണാകര, സി. െക
വനളം വനജീവികളം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.- 104 ഏ.: ചി@ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2135-0 : %. 55.00



X: 271: (JB). 44

333.9-മ] loതിവിഭവ
333.91-ജല വിഭവ

ചaേശഖര, എം.ആ, 1929 ക)ണിസം ചില തിQ\ല ക / എം. ടി.
എസ് നാരായണെ_ അവതാരിക.- 2-◌ം
പതിf് .-േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , 2009.- 202
ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : 1999 .
അDബEം : ഏ. 124-202.
%.120.00
240789

ജിജിേമാ, പി. എം., 1975-



W691

338-ഉത് പാദനം
338.1-oഷി

നീരറിവ് .- തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr.
2010.- 63 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0409-5 : %. 45.00



X:271(H422)

333.913-ജലേസചനം
ശശിധര, മª\ി6

ആേഗാള സാ+\ിക lതിസEിയ ം ഇ/
കാഷിക lശ̄വ ം / പി. oഷ
p lസാദ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :
ചി/, നവ. 2009.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0370-6 : %. 120.00
249426

മ ല
j െപരിയാ അണെVം േകരള\ിെ_
ഭാവിയ ം.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2008.84 ഏ.: ചി@ം, പടം; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 77-84.
ISBN 978-81-8264-623-0 : %. 45.00
238090

ഷിS ഏലിയാസ്
ാംഷി : ദശന\ി_ െപാQ.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.- 80
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0369-2 : %. 55.00
240215

333.75-വനlേദശം

251557



XNxM18

335.41-അടിസ ാന ത\$ , താത$ ിക
വശം

21 െസമീ.

238061



XNxM18

സ Uമാര, വി., 1936മാക
: ിയ െസൗ}രശാസ് @ം.തിQവന/പ രം : ചി/, മാe് 2009.- 80
ഏ. ; 22 െസമീ.
ന സചി ഉെfട \ിയിയിരിക് ഠക.
ISBN 81-262-0247-5 : %. 50.00
237889

സി. ബ ക
: ് , മാe് 2010.- 180 ഏ.: ചി@ം;

246263

11



X: 271



X8(J)

lഭാകര നായ, െക. പി.
കാഷികരംഗം: ചില നിരീsണ.േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 152 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8264-771-8 : %. 90.00
248699



X8(J)

സാമഹശാസ് @ം

12

338.10954-ഇ/

351.54830346-അപചാരം
351.54830346(1)-ലാവലി േകസ്

രാമചa പിO, എസ് ., 1938 കാഷിക lതിസEി.- തിQവന/പ രം :
ചി/, നവ. 2008.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0206-8 : %. 35.00



234878

X8(J).44

338.9-സാ+\ിക ആസ@ണം
338.954-ഇ/

238243

ആറണി െജ. േജാz, 1954 ഇ/ @60.- െകാല
j ം : ിസ് തസ് ആ്
ഗാലറി, cലാ. 2008.- 67 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 60.00



234883

X:75.44

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം., 1963സാ+\ിക ബE: േകaവ ം
േകരളവ ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് .- 180
ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 175-180.
ISBN 978-81-264-2286-9 : %. 100.00
237891



X.440t4412

340-നിയമം
343-വിവിധ തരം െപാനിയമ
343.54-ഇ/
343.5409-െപാ ഉപേയാഗനിയണം
343.54099-വാ\ാവിനിമയം
343.540999-യവത് Vരണ
വിവരസമാഹരണവ ം പ നഃlാപ
R ിയ ം
343.540999(1)-ൈസബ നിയമം

ബാലസംഘം സംസ ാന രsാധികാരി
േകാ-ഓഡിേനഷ ക)]ി
ബാലസംഘം എ/് ? എ/ിന് ?.തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 112
ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദപതിf് : സപ
R . 1986
അDബEം : ഏ. 60- 96.
ISBN 81-262-0392-7 : %. 60.00



YZ111

362-സാമഹേsമ lവ\ന
362.28-ആ©ഹത
സിബി മാതസ് , 1952മലയാളി ഇെന മരിVേണാ?.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ. 2008.- 120 ഏ.: ചി@ം;
21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 113-120.
ISBN 978-81-264-2178-7 : %. 65.00
238096



Y:45111

362.29-ആസി



Z440bD65,8(B)

350-െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് @ം
351-െപാഭരണം
351.54-ഇ/
351.5483-േകരളം
351.5483024-സാ+\ിക ഭരണം, ബജ]്
351.54830243-സാ+\ിക നിയണം
351.548302439-ഭരണം, നിവഹണം, ആഡി]്

െഫലിക
: ് േജാzസ്
ലഹരി േഭാഷD വഴികാി / െക. ]ി.
േതാമസിെ_ അവതാരിക.- േകായം :
ഫാമിലി െഹ6\് െകയ ഇ/, െമയ്
2009.- 77 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 60.00
240254



Y:41

362.8-മ]OവO േsമlവ\ന
362.82-Uട ംബം
362.8286-െകൗzസലിംഗ്

 ിേമ]്
േകരളം. സാംസ് കാരിക വUf് .എസ
ക)ി]ി(5-◌ം : 2006-2008)
റിേfാ് .- തിQവന/പ രം : േകരള
നിയമസഭാ െസറിേയ]് , 2008.- 67 ഏ. ;
21 െസമീ.
വില(?)
234887



V4412:98

360-സാമഹേsമം
361-സാമഹ lശ̄ളം
സാമഹേsമlവ\ഠനവ ം
361.7-സ$ കാര സാമഹേsമ lവ\നം
361.76-മ]് സ$ കാര സ ാപന
361.76083-Uിക
361.760830954-ഇ/
361.76083095483-േകരളം

240242

അവ സാദ\് , െക., 1973ൈസബ U]oതളം ഇ/ ൈസബ
നിയമവ ം / ബി. ഇക് ബാ6 സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cz
2009.- 118 ഏ.: ചി@ം; 24 െസമീ.
സാേªതിക പദസചി : ഏ. 111-115.
ISBN 978-81-264-2364-4 : %. 75.00
238929

lഭാ വ)
ലാവലിെ_ കാണാfറ.തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr. 2009.- 28
ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 10.00

മ രളീധര, മ ല
j മ]ം, 1953എെമം മധ വിധ .- wശ
Ø  : എe് & സി,
cz 2009.- 256 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
%. 130.00



V4412:1

240273



Y2

സാമഹശാസ് @ം

13

362.8292-ഗാഹിക പീഢനം

363-മ]് േsമlവ\ന

362.82920954-ഇ/

363.1-െപാജനേsമ lവ\ന
363.17-അപകടസാ~തയ O വസ് V

അടeി വാതി6 മറവി6 / റിªി ഭാചാര

363.1792-കാഷിക രാസപദാÁം

സംേശാധനം െചയ് തത് ; ദിവ വാരിയ വിവ.

363.17920954-ഇ/

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ.

363.179209543-മധ lേദശ്

2009.- 258 ഏ. ; 21 െസമീ.

ലാപിയ, െഡാമിനിക്
േഭാfാലി6 അ3് സംഭവിeത് / െഡാമിനിക്

മലശീഷകം : Behind closed doors :

ലാപിയ ജാവിയ േമാേറായ മായി

domestic violence in India.

േചെ3ഴതിയത് ; േസാനാ ത+ി

ISBN 978-81-264-2509-9 : %. 140.00

ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

249432



Y:4515

ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 383 ഏ., 6
പടം ; 21 െസമീ.

362.83-സ് @ീക

മലശീഷകം : Il etait minut cing a Bhopal

മ ഖ് താ മായി, 1972-

ഇംഗ
j ീഷ് മലം : It was five past midnight in
Bhopal.

മാന\ിെ_ േപരി6 / മാരീ െതേരെസ

ISBN 978-81-264-2321-7 : %. 195.00

കനിേയാട് പറ¿തി lകാരം; ശU/ള

237915

സി. ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .-



Y:435.4455

വിേനാദ് െക. േജാസ്

േകായം : ഡി സി ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 133

േഭാfാ6.- തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

2009.- 56 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ഉപവിഷയം : 923.65491-മ ഖ് താ മായി

അDബEം : ഏ. 54-56.

മലശീഷകം : Deshonoree

ISBN 81-262-0343-9 : %. 40.00
251560

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : In the name of

363.2-േപാലീസ്

Honour.

363.25-U]ാേന$ ഷണം

ISBN 978-81-264-2301-9 : %. 75.00
237897



Y:435.4455

363.259-lേതക തരം U]ം ക പിടിV6



Y15:44

363.259523-െകാലപാതകാേന$ ഷണം
േജാേമാ, പ \പ രയ് V6, 1968-

]ിസി മറിയം േതാമസ്

അഭയ േകസ് ഡയറി.- തിQവന/പ രം :

ഇറി നടf് : ഒQ സ് @ീ ഇറി

ഇ/ ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.- 216 ഏ.: ചി@ം;

നടേ+ാ.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2008.- 138 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-907413-2-3 : %. 120.00
237884

അDബEം : ഏ. 114-138.
ISBN 978-81-264-2175-6 : %. 70.00
237896

േജാജ് േജാസഫ് , മണ
Ï േശരി, 1950-



Y15:44

U]വ ം U]ാേന$ ഷണവ ം: സ Uമാരറ f
മ ത6.- േകാഴിേVാട് : പണ, സപ
R . 2009.100 ഏ. ; 22 െസമീ.

സ ഗതUമാരി, 1934-

ഉOടVം : സ Uമാരറിfി_െഠ കഥ,

വാരിെയല
j ് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD.

കzമണി െകാലേVസ് , ഉ) െVാല സ നീ

2010.- 104 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

എവിെട.

ISBN 978-81-264-2604-1 : %. 60.00
249531



Y:45:f

ISBN 978-81-300-1030-4 : %. 65.00



YZ,15

241085



Y:45:f
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363.7-പാരിസ ിതിക lശ̄ളം,
lവ\നളം

378-ഉ3ത വിദാഭാസം

oഷ
p Uമാ, െക. െക.
loതിVായി ഒരേപs: സിയാ]ി6
മfെ_ ക\ിെന ആധാരമാVി
ത»ാറാVിയത് .- തിQവന/പ രം : ചി/,
സപ
R . 2009.- 31 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0316-1 : %. 30.00

378.10954-ഇ/

237755

378.1-സംഘടനയ ം ഭരണവ ം
378.1095483-േകരളം
രാജീവ് , പി
ആേഗാളവ6Vരണ കാലെ\ കാ+സ് /
എം. എ. േബബിയ െട അവതാരിക.-



YZ:1:75

363.8-ഭsവിതരണം

T4.4412

380-വാണിജം, വാ\ാവിനിമയം, ഗതാഗതം
384-െടലികമണിേVഷ
384.51-ഉപഹ വാ\ാവിനിമയം



Y: 4353

മേനാജ് എം. സ$ ാമി
 ം.- േകായം :
േഗ
j ാബ6 െപാസിഷനിങ് സിസ
ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2008.- 82 ഏ.: ചി@ം;

െജയിംസ് , വടംേചരി, 1949U]oതളെട കാണാfറ.- wx :
എe് & സി, ഒക് േടാ. 2009.- 200 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 81-90-9360-1-8 : %.110.00

21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-1982-1 : %. 40.00



238579

D654

390-സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം



238853



237761

364-U]ശ
 ാസ് @ം

Y:45

370-വിദാഭാസം
370.954-ഇ/

390.0954-ഇ/
390.095483-േകരളം
േദവകി, നിലയോട് , 1928വാതി6 പ റfാട് / എrഹാമിെ_

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998
വിദാഭാസെ\fറ് ഠറി.- തിQവന/പ രം :
ചി/, ഒക് േടാ. 2009.- 192 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ISBN 81-262-0329-3 : %. 120.00

അവതാരിക.- wശ
Ø  : എe് & സി,
ഒക് േടാ. 2009.- 84 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-909360-2-6 : %. 50.00
237768



249534

T.44

398-നാേടാടി വിqാനം
398.095483-േകരളം
സത, ആരനാട്
നാട മറ3 നാപഴമ.- തിQവന/പ രം :
മാളബ, ഡിസ. 2007.- 115 ഏ. ; 21

വാരിയ, ബി. എസ് ., 1937പഠിe മിട Vരാകാ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 180 ഏ.: പടം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2581-5 : %. 95.00

െസമീ.
ISBN 978-81-87480-46-4 : %. 70.00
238105



251562



Y73(Q2):356

398.0954-ഇ/

371-വിദാലയളം അതിെ_ lവ\നളം
371.3-േബാധനരീതിക
371.3028-lവ\നരീതി
371.30281-അധയനരീതി

T:4

371.8-വിദാÁി
371.80954-ഇ/



Y74412: 351

398.2-നാേടാടി സാഹിതം
398.21-നാേടാടിVഥക
അയല പറയ 3 കഥക / സ ഗതUമാരി
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് , 1909-1998
വിദാÁികെളയ ം യ വാVെളയ ം പ]ി.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.100 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0328-5 : %. 70.00
249537

; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0373-0 : %. 60.00

ആേഗാള ഭslതിസEി / െക. എ.
േവേഗാപാല സംേശാധനം െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, cലാ. 2008.- 80
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0144-4 : %. 45.00
238100

തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 88ഏ.

സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.- 43 ഏ.: ചി@ം;
21 െസമീ.
Uിക േവിയ O 6 നാേടാടികഥക.
ISBN 978-81-264-2289-0 : %. 28.00



T:7.44

240795



Y: 353

സാമഹശാസ് @ം
398.21-നാേടാടിVഥക-ടച്
398.21-നാേടാടിVഥക-ടച് 

398.210951-ൈചന-ടച്
398.210951-ൈചന-ടച് 

ഏഴാളമാQം U¿ിെfളം / ബി. എം.
സ ഹറ പ നരാഖാനം െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, ജD. 2009.- 100
ഏ. ; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0282-3 : %. 60.00

െപാവാ, പി. പി. െക

238245

100 ൈചനീസ് `ണപാഠ കഥക.തിQവന/പ രം : ചി/, cz 2009.- 72
ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
100 നാേടാടിVഥക.



Y:353

Uി, കട+ഴിfറം െക. എ., 1967ഉ\േര/ നാേടാടിVഥക.-



Y:353

ISBN 81-262-0220-3 : %. 40.00



Y: 353

ആനയ ം 36VാരDം: ആബീദാ യസ ഫ്
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; സ ധീഷ്
േകാേÚ\ിെ_ ചി@.- േകായം :
മാ+ഴം [ഡി. സി. ബ ക
: ് ], മാe് 2009.- 26
ഏ.: വണ ചി@ം; 20 െസമീ.
ISBN 978-81-264-1994-4 : %. 40.00
246264



Y:353



Y74412:353

േഗാപാലoഷ
p , നട വം
നാേടാടി ചരി@കഥക.- തിQവന/പ രം :
മാളബ, നവ. 2008.- 90 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-87480-50-1 : %. 55.00
238111



Y:353



Y74412: 353

398.21095491-പാVിസ ാ
ഹാജാQം ബിരിയാണിയ ം / െക. രാേജa
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; െറജിേമാളിെ_

Uികളെട അറബിVഥക / ബി. എം. സ ഹറ
സമാഹരിeത് .- തിQവന/പ രം : ചി/,
ഡിസ. 2009.- 96 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0389-7 : %. 65.00

ചി@.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഏlി. 2008.- 42 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2326- 2 : %. 35. 00
241092



Y74:353

398.210951-ൈചന



Y744Q7:353

398.21096-ആÜിV
ആÜിV നാേടാടിVഥക / വി എം

ൈചനീസ് നാേടാടിVഥക / അനി6
ജനാÛന പ നരാഖാനം െചയ് തത് .തിQവ/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 96 ഏ.:
ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0326-9 : %. 55.00
237825

Y744:353

398.21095483-േകരളം

398.21095-ഏഷ

251566



238248

Uി, കട+ഴിfറം െക. എ., 1967മധ രംനിറe മ \ശ
 ിVഥക.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2008.48ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0239-4 : %. 30.00
237775

തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr. 2009.- 72
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.

U\ിlാവ ം അനിയ\ിlാവ ം / ആബിദാ
യസഫ് പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; സ ധീഷ്
േകാേÚ\ിെ_ ചി@.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , മാe് 2009.- 30 ഏ.:
വണ
p ചി@ം; 20 െസമീ.
ISBN 978-81-264-1995-1 : %. 40.00
237782



Y741:353

398.210954-ഇ/

U¿ിfാറ വ ം ഏഴാളമാQം / ആബിദാ
യസഫ് പ നരാഖാനം െചയ് തത് ;
അഭിലാഷ് എ െ_ ചി@.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , മാe് 2009.- 34 ഏ.:
വണ
p ചി@ം; 20 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2154-1 : %. 45.00
238654

ISBN 81-262-0240-8 : %. 45.00
237818

കഥക െകാ് മി ച ]ാം / xരനാട് രവി
സമാഹരിeത് .- േകായം : കറ_് , ഡിസ.
2008.- 351 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-240-1841-3 : %. 160.00
238246

15

രാജേമാഹ പ നരാഖാനം െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 76
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0301-3 : %. 45.00



Y741:353

237802



Y76:353

ഭാഷക
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398.22-വികെള സംബEിe

400-ഭാഷക

ഐതിഹ

401-ഭാഷാതത$ , സി~ാ/

398.22095-ഏഷ

NീUമാ, പി.

398.220954-ഇ/

അ~$ ാനം ഭാഷ വിേമാചനം.തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr. 2008.- 120

398.220954(1)-വിമാദിത
വിമാദിത കഥക / കിളി% രാധാoഷ
p 

ഏ. ; 21 െസമീ.

പ നരാഖാനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :

ന സചിക : ഏ. 115-120.

ചി/, cz 2008.- 280 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0090-1 : %. 65.00

ISBN 81-262-0146-0 : %. 150.00
V744:353

398.22095483-േകരളം

P

420-ഇംഗ
j ീഷ് ഭാഷ
425-വാകരണം
425.7-ഉപസഗ
 
425.703-നിഘ V, വിqാനേകാശ

ശÝണ
p ി, െകാാര\ി6
Uികളെട ഐതിഹമാല / കിളി%
രാധാoഷ
p  പ നരാഖാനം െചയ് തത് .-

NീUമാ, പി.
A bi-lingual dictionary of prepositions:

തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2008.- 176

English-Malayalam / പി. NീUമാറ ം

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഗേണശ അംേബഡ് കറ ം േച3്

ISBN 81-262-0175-4 : %. 100.00
237841



238259



234893



Y74412:353

എഴതിയത് .- Ufം [ആàlേദശ് ] :
lസാരംഗ : Çവീഡിയ യണിേവഴ് സി]ി

398.2209561-Vി

[വിതരണം], 2009.- 232 ഏ. ; 20 െസമീ.

398.2209561(1)-മ ല
j നസിറ Ûീ

മ ഖപ@ം ഇംഗ
j ീഷി6.
%. 100.00

നസ് റ Ûീ േഹാജ / അനി6 ജനാÛന



251588

പ നരാഖാനം െചയ് തത് .- തിQവ/പ രം :

P111,37k

ചി/, സപ
R . 2009.- 80ഏ.: ചി@ം; 22

428-lേയാഗം

െസമീ.

428.2-രചന

ബാലസാഹിതം.

428.24-ഇംഗ
j ീഷ് മാwഭാഷയല
j ാ\വVഠ O
പ സ് തക

ISBN 81-262-0322-6 : %. 50.00



237830

Y7591:353

Spoken English Companion.- േകായം :

398.24-സസെളയ ം Åഗെളയ ം

ഡി. സി. ബ ക
: ് , cലാ. 2008.- 376ഏ. ; 24

സംബEിe ഐതിഹ

െസമീ.

398.245-Åഗ

മ ഖപ@ം ഇംഗ
j ീഷി6.

െപാവാ, പി. പി. െക.

ISBN 978-81-264-2015-5 : %. 175.00

രസകരം ജÞകഥക: ജÞV



238119

കഥാപാ@ളാU3 36 കഥക.-

P111: 7

428.2494812-മലയാള വിദാÁികVായി

തിQവന/പ രം : ചി/, ഏlി. 2009.- 84

കിേഷാ, ബി. ആ.

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

മ f ദിവസളി6 ഇംഗ
j ീഷ് പഠിVാ =

36 നാേടാടികഥക.

Learn English in 30 days through

ISBN 81-262-0252-1 : %. 55.00
238115

അബി, ഒ., 1957-



Y: 351:(K)

398.242-സസ
398.2420954-ഇ/

Malayalam.- ന ഡ6ഹി : ഡയമ്
േപാV]് ബ ക
: ് , 2008.- 143 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-288-1184-3 : %. 60.00



246265

ഗാEി, മേനക, 1956-

P111,9:7(P32)

റായ് െചൗധരി, ബിശ$ %പ്
ൈഡനാമിക് െമ)റി ഇംഗ
j ിഷ് സ് പീVിങ്

r¾ാവിെ_ മ ടി / െക. എസ് . രാമ വിവ
െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.-

േകാഴ് സ് .- നഡ6ഹി : ഫഷ ബ ക
: ് , 2008.-

151 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

496 ഏ. ; 24 െസമീ.+ സി.ഡി.

ISBN 978-81-8264-680-3 : %. 90.00

ISBN 81-8419-114-6 : %. 150.00

237849



Y744:353:(I)

240284



P111, 9:7(P32)

ശാസ് @ം
494.8-Çാവിഡ ഭാഷക

494.81282-വാകരചനാ സഹായിക,
lാഥമിക പ സ് തക

Çാവിഡ പഠന / െക. എം. lഭാകര
വാരിയ സംേശാധനം െചയ് തത് ; എസ് .
അഗസ് തലിംഗ\ിെ_ അവതാരിക.ആàാlേദശ് : Çാവിഡ സവകലാശാല,
cലാ. 2008.- 214 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
%. 75.00

494.812824-മലയാളം
മാwഭാഷയല
j ാ\വVഠ O പ സ് തക
494.8128242-ഇംഗ് ളീഷ്
സംസാരി3വVായഠി
oഷ
p േഗാപാ6, വിക6



249538

P3

159 ഏ. ; 22 െസമീ.

ളസി, േകാV6
ഭാഷാപഠന lവ\ന രചനയ ം
മാwകയ ം.- wx : എe് & സി, ഡിസ.
2009.- 200 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
%. 75. 00

മ ഖപ@ം ഇംഗ
j ീഷി6.
ISBN 81-288-1189-4 : %. 60.00
249539



P31:(T)

494.8123-നിഘ V
494.81231(1)-ൈശലീ നിഘ V

ലs് മീനാരായണെ_ അവതാരിക;
പളക6 ഗംഗാധര നായ വിവ. െചയ് തത് .ആàാlേദശ് : Çാവിഡ സവകലാശാല,
cലാ. 2009.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
കവ ശീഷകം: ന3» ഭാരകെ_
ആàശബ് ദ ചി/ാമണി.



P32:4k

%. 60.00
240289



P35

500-ശാസ് @ം

േമരി, എ. െക.
മലയാള വാകരണസി~ാ/
േകരളപാണിനീയ\ിDേശഷഠം.ചനാശ് േശരി : അേസാസിേയഷ േഫാ
 ഡീസ് , ഫിr. 2009.- 539
ക+ാര]ീവ് സ
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-87378-07-7 : %. 285.00

oഷ
p Uമാ, െക. െക.
ശാസ് @ം ജീവിതം.- തിQവന/പ രം : ചി/,
ഫിr. 2010.- 104 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0414-1 : %. 70.00
250170



P32

494.8128-lേയാഗം
494.812802-മലയാള\ിേലO വിവ\നം
494.812802912-സംസ് oത\ി6 നിO
വിവ\നം



A

െകാeനാരായണ , ടി. െക., 1945ശാസ് @ം െകൗക കഥക.തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr. 2009.- 88
ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0212-2 : %. 55.00
240800

േഗാപിനാഥ, ആ.
അഭിqാന ശാU/ളം മലയാള\ി6:
കതിQം പതിQം ചികയ േ+ാ.തിQവന/പ രം : lഭാത് ബ ക് െഹൗസ് ,
മാe് 2005.- 216 ഏ. ; 21 െസമീ.
അഭിqാന ശാU/ളം
മലയാളവിവ\ന\ി_െഠ
ലsണശാസ് @ം, വിവ\ന പ~തിക
ടിയവെയറിeഠ O പഠനം.
%. 100.00
246266

494.827-െതല ` ഭാഷ
494.8275-വാകരണം
ആàശബ് ദ ചി/ാമണി / ജി.

494.8125-വാകരണം

238254



P32,9(P111)

ന3», ഭാരക

രാമചa നായ, എ. പി, 1939 - 2001
ൈശലീപ രാണം.- േകായം : കറ_് , നവ.
2008.- 335 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 349-355
സേªതിക പദസചി : ഏ. 11.
ISBN 81-240-1640-2 : %. 150.00
237880

Learn Malayalam in 30 days through

English / oഷ
p േഗാപാ6 വിക6, എ. മാത,

ടി. അനീസ എ3ിവ േച എഴതിയത് .നഡ6ഹി : ഡയമ് േപാV]് , 2008.-

494.812-മലയാളം ഭാഷ
494.812071-പഠനം

241096

17



A

ൈrസz, ബി6
lപ² മഹാകഥ / വി. ടി. സേ/ാഷ് Uമാ
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
നവ. 2008.- 580ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 557-569
മലശീഷകം: A short history of nearly
everything.

ISBN 978-81-264-2203-6 : %. 295.00



P32:795

237888



A

ശാസ് @ം

18

500-ശാസ൭ത൭ര
500-ശാസ൭ത൭ര-ടച് 

510-ഗണിതം-ടച്
510-ഗണിതം-ടച്  

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940-

പണിV, വി. ബി.

101 ശാസ് @ േലഖന: ശാസ് @

ഗണിതരഞിജിനി.- േകാഴിേVാട് : പണ,

പരാവര\ിലെട ഒQ വിേനാദയാ@.-

ഫിr. 2010.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 304

ISBN 978-81-300-1059-5 : %. 75.00

ഏ. ; 22 െസമീ.

248702

ISBN 81-262-0327-7 : %. 150.00
246267



A

മധ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .-

തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2008.- 32 ഏ.

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 88

: ചി@ം; 21 െസമീ.

ഏ.: ചി@ം; 18 െസമീ.

%. 20.00



A

510-ഗണിതം

ഗണിതം വിസ് മയം.- തിQവന/പ രം : ചി/,
cz 2009.- 60 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

െസമീ.

ബാലസാഹിതം.

ബാലസാഹിതം.

ISBN 81-262-0287-4 : %. 40.00

ISBN 81-8423-157-1 : %. 60.00



B

ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

െസമീ.

ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.- 146 ഏ.:

ISBN 978-81-264-2196-1 : %. 65.00



B

കണV് : കളിയ ം കാരവ ം.- േകായം : ഡി.

മലശീഷകം : More puzzles to puzzle
ISBN 978-81-264-2141-1 : %. 70. 00

െസമീ.

240804

ISBN 978-81-264-2197-8 : %. 45.00



B

ഗണിതം ഫലിതം.- േകായം : ഡി സി ബ ക
: ്,



B

510.7-ഗണിത േബാധനം
510.72-ഗേവഷണം
510.72(1)-േlാജക് ട ക

ഒക് േടാ. 2008.- 106 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

േപാ, സി. എ.

ISBN 978-81-264-2129-9 : %. 50.00



B

ഗണിതശാസ് @ േlാജക
  ക.- wx :
എe് & സി, cലാ. 2009.- 112 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.

ജാതേവദ, എം., 1950-

%. 50.00

ഗണിതശാസ് @ം : ശാസ് @ളെട റാണി.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.- 96

240312

ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.



B

510.78-പഠന\ിDം അ~ാപന\ിDം

ISBN 81-262-0349-8 : %. 60.00



B

സമകാലിക ഗണിതശാസ് @ം ബീജഗണിതം

ഉപേയാഗി3 ഉപകരണ
നായ, എം. ആ. സി., 1947ഗണിത ശാസ് @േമളയ് V് ഒQാം.-

മ ത6.- തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ.

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
R . 2008.- 78
: ് , സപ

2009.- 104 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0350-1 : %. 65.00
240301

ചി@ം; 21 െസമീ.
you.

സി. ബ ക
: ് , നവ. 2008.- 92 ഏ.: ചി@ം; 21

240296



B

ഗണിത സമസക / േറായ് UQവിള

സി. ബ ക
: ് , നവ. 2008.- 119 ഏ. ; 21

234908

240809

ശU/ളാേദവി, 1941-

കണV് : എരിവ ം പ ളിയ ം.- േകായം : ഡി.

238130



B

രേമശ, വറ

ബ ക
R . 2009.- 86 ഏ.: ചി@ം; 21
: ് , സപ

238257

മലശീഷകം: Maths in my pocket.
ISBN 978-81-264-2229-6 : %. 40.00
238039

െകാeനാരായണ, ടി. െക., 1945101 UãതിVണക.- wx : ീ

240307

േഫാ് െക, ബാ6, 1939ഗണിതശാസ് @ം : അറിേയെതല
j ാം / ബി.

ജയിംസ് വാിെ_ മാികയം.-

234906



B

ISBN 978-81-264-2097-1 : %. 42.00



B

238133



B

ശാസ് @ം
520-േജാതിശ
 ാസ് @ം

530-െഭൗതികം

ബസ , ബിമ

മഹാജ, േശാഭിത്

ബഹിരാകാശം അറിേയെതല
j ാം: എ.

19

െഭൗതികശാസ് @ം അറിേയെതല
j ാം /

NീUമാ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

എ. NീUമാ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.

സി. ബ ക
: ് , െമയ് 2009.- 68 ഏ. ; 18 െസമീ.

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

ISBN 978-81-264-2231-9 : %. 35.00

മാe് 2009.- 74 ഏ. ; 18 െസമീ.



246268

B9

മലശീഷകം : Physics in my pocket.
%. 35.00

മേനാജ് എം. സ$ ാമി



238137

േജാതിശാസ് @\ിD ഒQ ആമ ഖം.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 100

C

രാജേഗാപാ6 കാമത് , എ., 1966 -

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

 ീവ വീബഗിെ_ േലാകം.സ

അDബEം : ഏ. 92-95

തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr. 2009.- 100

സാേªതിക പദസചി : ഏ. 96-98.

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2459-7 : %. 60.00

അDബEം : ഏ. 95 - 100.



250172

B9

ISBN 81-262-0222-X : %. 55.00



234912

523-ഖേഗാള മåല വിqാനീയം

C

530.07-െഭൗതിക േബാധനം

രവി െക. പിO
ആകാശ\ിെല അæത.-

530.076-പ നചി/നം, അഭാസം

തിQവന/പ രം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.

530.076(1)-േചാേദാ\ര

2009.- 127 ഏ.: ചി@ം; 24 െസമീ.

മഹാജ, േശാഭിത്

ന സചി : ഏ. 124.

െഭൗതികശാസ് @ം-ക$ ിസ് / എ. NീUമാ

ISBN 978 -81-264-2425-2 : %.100.00

ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ െചയ് തത് .- േകായം :



240812

B9

ഡി. സി. ബ ക
: ് , മാe് 2009.- 95 ഏ. ; 18
െസമീ.

523.1-lപ²ം

മലശീഷകം : Scholastic quiz- Physics.

523.1076-പ നചി/നം, അഭാസം

%. 40.00

523.1076(1)-േചാേദാ\ര

238140

ബസ , ബിമ

530.42-Çാവക നില

ബഹിരാകാശം: ക$ ിസ് / എ. NീUമാ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

530.42078-െlാജക് ട ക

ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 112 ഏ. ; 18

ജല പരീsണ / എസ് . വിജയലs് മി

െസമീ.

സമാഹരിeത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Scholastic quiz-space.

നവ. 2008.- 139 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2227-2 : %. 50.00

ISBN 978-81-264-2127-5 : %. 70.00

238848



B9(m)

238258

523.8-നs@

540-രസതം

വഗീസ് േജാജ് , 1958-

േജാസഫ് , എം. എം.

നs@പ രാണം: താരജനനം മ ത6



C25

മലക കഥ പറയ േ+ാ / െക. എ.
 െ_ അവതാരിക.- േകായം : ഡി.
െസബാസ

തേമാഗ\ വെര.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , cz 2009.- 103 ഏ.: ചി@ം; 21

സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2009.- 144 ഏ.: ചി@ം;

െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2379-8 : %. 60.00

ISBN 978-81-264-2480-1 : %. 70.00

238844



C(m)



B96

251589



E

ശാസ് @ം

20

540.7-രസത േബാധനം
540.76-പ നചി/നം, അഭാസം
540.76(1)-േചാേദാ\ര

576-ജനിതകം, പരിണാമം

ബസ , ബിമ
രസതം-ക$ ിസ് / ഈശ$ ര ന+തിരി
എe് . ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cz 2009.- 136
ഏ. ; 18 െസമീ.
മലശീഷകം : Scholastic Quiz - Chemistry.
ISBN 978-81-264-2224 -1 : %. 60.00

ജീവ േജാബ് േതാമസ്

576.8-പരിണാമം
576.82-പരിണാമവാദം
പരിണാമ സി~ാ/ം: പ തിയവഴിക
കെ\ല ക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ആഗ. 2009.- 108 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2456-6 : %. 60.00
241048



239956

E

570-ജീവശാസ് @ം



G:66

580-സസശാസ് @ം
581-lേതക വിഷയ
581.4-സസ ഘടനയ ം %പവിqാനീയവ ം

അf, പി.
ജീവസ ] ജീവശാസ് @ം / പി. അfDം
വി. ബാബ േസനDം േചെ3ഴതിയത് .തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2008.200 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0145-2 : %. 110.00

581.47-സംരsക അD%പീകരണം
സാജ, മാറനാട്
പടeയ ം പരാ3േഭാജനവ ം.തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 52



238158

G

പ·ിമഘ\ിെല ൈജവൈവവിധം.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
R . 2008.- 136
: ് , സപ
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2099-5 : %. 65.00

241053



I,1

590-ജÞശാസ് @ം



238263

ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0324-2 : %. 35.00

G

ഉണ
p ിoഷ
p  നായ, ജി. എസ് ., 1964ജÞശാസ് @ം : ഏ]വ ം പ തിയ വാ\ക.-

570.76-പ നചി/നം, അഭാസം
570.76(1)-േചാേദാ\ര

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
R . 2008.- 114
: ് , സപ

മå6, െസൗമജിത് , 1979
ജീവശാസ് @ം ക$ ിസ് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , cz 2009.- 83 ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2225-8 : %. 40.00

ISBN 978-81-264-2119-0 : %. 65.00

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
238265



237895

G(m)

571-ശരീരlവ\ന ശാസ് @ം
571.8-lതല
 m ാദനം, േപാഷണം
571.89-അൈലംഗിക lതല
 m ാദനം

തിQവന/പ രം : ചി/, cz 2009.- 70 ഏ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0288 -2 : %. 45.00
240819



K

ബാലoഷ
p , െചറ f
ജÞശാസ് @ം: ഒQ ൈകfസ് തകം.തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 104
ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.



G:676

ISBN 81-262-0277-7 : %. 60.00
237912

571.9-േരാഗ/േരാഗലsണ ശാസ് @ം
571.978-അബ ദം



K

സാജ, മാറനാട്

മാതസ് ഗ് േളാറി , 1943കാസ ബേയാളജി.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , മാe് 2009.- 127 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2240-1 : %. 65.00
237905

Uി, െക. എ. കട+ഴിfറം, 1967ജീവിേലാക\ിെല വിസ് മയ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

ശിവരാമ, സി. എ.
േക
j ാണിങ് : എÞ? എ/ിD?.- േകാഴിേVാട് :
പണ, ആഗ. 2009.- 184 ഏ.: ചി@ം; 22
െസമീ.
സാേªതിക പദാവലി : ഏ. 176-180
ന സചി : ഏ. 181-184.
ISBN 978-81-300-1034-2 : %. 110.00
250175



K

ജÞേലാക\ിെല ൈവചി@.തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 104
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0277-7 : %. 60.00



G: (L: 4725)

248704



K

lാേയാഗിക ശാസ് @ം, െടക് േനാലജി
590-ജÞശാസ്
590-ജÞശാസ് @ം-ടച് 

21

608-ക പിടി\, േപ]_ക
608.7-വി വിവരണ

സ േരa, എഴപ 3

രാമചa നായ, സി. ജി.
മഹ\ായ ക പിട \.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.112 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമി.
ISBN 81-262-0278-5 : %. 75.00

Uതിരയ ം കട6തിരയ ം: അ\രം
éകാQം.- തിQവന/പ രം : ചി/, cz
2009.- 55 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
22 ജീവികെള UറിeO അേന$ ഷണം.
ISBN 81-262-0281-5 : %. 40.00



239979



237917

K

597-ശീതര മê
597.176-~ജല\ി6 വസി3 മê
െപാട, കല
j 

Av

610-ൈവദം, ആേരാഗം
612-ശരീരlവ\ന ശാസ് @ം
612.8-സിരകളെടയ ം, ഇaിയളെടയ ം
lവ\നം
രാജേശഖര നായ, െക., 1940 : ിെ_ ബEളം ൈശഥിലളം.മനസ
േകായം : ഡി സി ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.158 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2131-2 : %. 75.00

ചാeി പ ഴജീവികെളറിeഠO
െപാടെ_ ഓ)ക / ആന} പി.
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 96 ഏ., 7 പടം:

234969

ചി@ം; 21 െസമീ.



L7:4:6

അDബEം : ഏ. 75-79.

613-ആേരാഗവ ം േsമവ ം

ISBN 978-81-264-2574-7 : %. 60.00

േഗാപിനാഥ പിO, ടി. എം., 1948ജീവിതൈശലീേരാഗ.- േകായം : കറ_് ,
െമയ് 2009.- 252 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1847-2 : %. 125.00



248706

K92

598-പsിക

251590

റഹീം, സി., 1968-

613.2-ആഹാരം
613.28-േപാഷക ഘടക
613.284-െകാഴfക, എണ
p ക

ëവ6 UfായVാ.- തിQവന/പ രം :
ചി/, സപ
R . 2009.- 56 ഏ.: ചി@ം; 22
െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0302-1 : %. 35.00



246269



L:57

K96

േഗാപിനാഥ പിO, ടി. എം.
െകാളസ് േnാ.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
മാe് 2010.- 96 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2614-0 : %. 50.00
250177

599-സസ് തനജീവിക



L:54

599.0954-ഇ/

613.7-ശാരീരിക sമത

വിേനാദ് Uമാ, ആ.

വഗീസ് , പി. എ., 1950എം ആേരാഗവാനായിരിVാ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 108 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 81-240-1839-1 : %. 60.00

ന) െട വനജീവിക / ബി. എ.
നാഗരാജിെ_ അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :
പണ, ഡിസ. 2009.- 216 ഏ., 4 പടം:
ചി@ം; 22 െസമീ.

238049

അDബEം : ഏ. 208.

613.70449-പ Qഷºാ

ISBN 978-81-300-1036-6 : %. 140.00
241056



K97.44

600-lാേയാഗിക ശാസ് @ം, െടക് േനാലജി
ബാബ േജാസഫ് , െക.
ബ ~ി വിപ് ളവം.- തിQവന/പ രം : ചി/,
cലാ. 2008.- 72 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0099-5 : %. 40.00
234957



L:5



F

ചാf6, െഗ് , 194850 കഴി¿ ം െയൗവനം-പ Qഷºാ :
:  ം ആഹി് ന
ആേരാഗവ ം ദീഘായ സ
പ QഷºാO വായാമ മ റക / എം. പി.
സദാശിവ ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ.
2008.- 104 ഏ.: ചി@ം; 17 െസമീ.
മലശീഷകം : Fit for 50+ for men.
ISBN 978-81-264-2193-0 : %. 80.00
238165



L: 572

lാേയാഗിക ശാസ് @ം, െടക് േനാലജി

22

613.7045-സ് @ീക

620-എജിനിയറിംഗ്

േഗാഡ് , െഷയ് , 1956-

621-lാേയാഗിക െഭൗതികശാസ് @ം
621.3-ൈവദത,
കാ/ിക, lകാശിക,


50 കഴി¿ ം െയൗവനം-സ് @ീക :

ഇലക് േnാണിക
: ് , കംപറ ക

:  ം ആഹി3
ആേരാഗവ ം ദീഘായ സ

621.36-lകാശിക എജിനീയറിംഗ്

സ് @ീകO വായാമമ റക / എം. പി.

621.3678-വിദരസംേവദനം

സദാശിവ ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ.

േമേനാ, എ. ആ. ആ, 1951-

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ.

വിദരസംേവദനം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

2008.- 110 ഏ.: ചി@ം; 17 െസമീ.

ജD. 2009.- 100ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

മലശീഷകം : Fit for 50+for women.

അDബEം: ഏ. 83-88

ISBN 978-81-264-2192-3 : %. 80.00
238175



L9F: 572

613.7046-േയാഗ

ന സചി : ഏ. 92
സാേªതിക പദാവലി : ഏ. 89-91.
ISBN 978-81-264-2241-8 : %. 55.00

സിംഹ, സ നി6



237941

േയാഗയിലെട ആേരാഗം / പªജ് Uമാ

621.38-ഇലക് േnാണിക് എജിനിയറിംഗ് ,

വിവ. െചയ് തത് .- നഡ6ഹി : ഡയമ്

കമണിേVഷ എജിനിയറിംഗ്

േപാV]് , 2008.- 128ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

621.381-ഇലക് േnാണിക് എജിനിയറിംഗ്

ISBN 81-288-1855-4 : %. 75.00



237920

C51

L: 572

621.3815-ധാരിതാ ഘടകം, പരിപഥം
621.38152-അ~ ചാലക ഉപകരണ

615-ഫാമേകാളജി, ചികിêാശാസ് @ം

621.381522-ഡേയാഡ ക

615.5-ചികിêാശാസ് @ം

േlംെല]് , ബി

615.538-ആയ േവദം

പവ എ6. ഇ. ഡി വസ് Vളം

മ രളിമേനാഹ, സി. എe് .

ഉപേയാഗളം.- തിQവന/പ രം : ചി/,
നവ. 2008.- 48 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

ആയ േവദം എല
j ാവം / എ. NീUമാ

ISBN 81-262-0148-7 : %. 25.00

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
മലശീഷകം : Ayurveda for all.

629-മ]് എജിനിയറിംഗ് ശാഖക

ISBN 978-81-264-2457-3 : %. 175.00

629.4-ബഹിരാകാശ യാ@



241072

LB

629.45-മDഷQO xനാകാശ യാ@
 ി േജാസഫ് , 1975ജസ

616.1-ദ് വാഹികാ േരാഗ

ചaയാ : ചaനി6 ഇ/യ െട

616.13-രവാഹികളി6

ൈകെയാf് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

616.132-ര സ)Ûം

നവ. 2008.- 135 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

േഗാപിനാഥ പിO, ടി. എം.

ISBN 978-81-264-2179-4 : %. 70.00

രസ)Ûം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

238189

ജD. 2010.- 78 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2610-2 : %. 40.00



D:(B92)

േമാഹന, മണ
p ഴി. പി. വി



L35:4

ചാaവിസ് മയം.- േകാഴിേVാട് : പണ,
cz 2009.- 108 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

616.3-ദഹന വവസ െയ ബാധി3

ISBN 978-81-300-1013-7 : %. 70.00

േരാഗ

238179

616.39-േപാഷേണാപചയാപചയം
616.398-അമിതവണ
p ം

630-oഷി

േഗാപിനാഥ പിO, ടി. എം.

േപാസz



D: (B92)

പ രയിടoഷി.- തിQവന/പ രം : ചി/, നവ.

അമിതവണ
p ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

2009.- 80 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമി.

ജD. 2010.- 120 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0382-x : %. 55.00

ISBN 978-81-264-2615-7 : %. 60.00
250180

D65

629.454-ചaനിേലO യാ@

616-േരാഗ

250179



237950

ആഗ. 2009.- 350 ഏ. ; 21 െസമീ.



L12:46

239988



J

lാേയാഗിക ശാസ് @ം, െടക് േനാലജി
635-ഉദാന നി)ാണം

638-പ ഴ വള\6
638.1-േതനീe വള\6

635.9-പ ഷ
m , അലªാരെeടിക
635.9344-ഓVിഡ ക
േജVബ് വഗീസ് , U/റ, 1963അലªാര ഓVിഡ ക.- wx : എe് &
സി, ഡിസ. 2009.- 80 ഏ.: വണചി@ം; 21
െസമീ.
അDബEം : ഏ. 80.
ISBN 93-80557-01-9 : %.100.00
238054



J:(I715)

636-Åഗസംരsണം

േമാഹന, പി. വി., 1962േതനീe വള\6 / സി. ദിവാകരെ_
അവതാരിക; പി വി േമാഹനDം ഷാS
േജാസഫ ം éടി േച3് എഴതിയത് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 71
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 69-70.
ISBN 978-81-264-2415-3 : %. 40.00
238063



KZ611

639-നായാ് , മê ബEനം,
സംരsണമാഗ
639.3-മê oഷി, പരിപാലനം
639.34-അേക$ റിയം

636.089-Åഗചികിê
636.089588-പര+രാഗത മQക
േമാഹന, പി. വി., 1962Åഗപരിപാലന\ിെല നാറിവ ക.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 110
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2242-5 : %. 60.00



238095

KZ:4:6

636.5-േകാഴി വള\6

േസമാധവ, ടി. പി.
അലªാര മê.- േകായം : കറ_് ,
ഫിr. 2009.- 87 ഏ., 2 പടം: ചി@ം; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 88.
ISBN 81-240-1842-1 : %. 80.00
248710

േമാഹന, പി. വി., 1962ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2423-8 : %. 50.00



238586



KZ142

639.9-ൈജവവിഭവളെട സംരsണം
639.95-പാക, Åഗ
സംരsണേകa
639.95(1)-വനÅഗ സംരsണേകaം

കാട, ടVി വള\6.- േകായം : ഡി. സി.

KZ337

636.597-താറാവ് വള\6
േമാഹന, പി. വി., 1962താറാവ് വള\6.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 84 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.

വിേനാദ് Uമാ, ആ., 1971േകരള\ിെല വനജീവിസേªതളം
വനജീവികളം.- േകാഴിേVാട് : പണ, സപ
R .
2008.- 224 ഏ. , 4 പടം: ചി@ം; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 218-224.
ISBN 978-81-300-0889-9 : %. 140.00



238270

അDബEം : ഏ. 81-84.
ISBN 978-81-264-2414-6 : %. 50.00



238592

KZ352

KZ

640-ìഹതം
641-ആഹാരം
641.5-പാചക വിqാനം
ലs് മി നായ
മാജിക് ഓവ : പാചകQചി.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , cz 2009.- 192 ഏ., 8
പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2363-7 : %. 125.00

636.9-മ]് ഉഷ
p ര Åഗ
636.93-മ]് സസ് തനിക
636.9322-ലേഗാേമാഫ
636.9322(1)-മ യല ക
േമാഹന, പി. വി. , 1962-

238936

മ യ6 വള\6 / പി. വി. േമാഹനDം, െക.



M31

641.5636-സസാഹാര പാചക വിqാനം

നീനാUമാറ ം േചെ3ഴതിയത് ; സി.
ദിവാകരെ_ അവതാരിക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 106 ഏ. : ചി@ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2418-4 : %. 50.00
238597

23



KZ9793

ഉ)ി അബ് ദ O
മലബാ പeVറി വിഭവ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ. 2008.- 144 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2194-7 : %. 75.00
238276



M31

കലക

24

649-ശി പരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം

750-ചി@കല
759-ചി@കലാ ചരി@ം
759.954-ഇ/
759.95483-േകരളം

സ േനജ, ആ. െക.
ശിസംരsണം : അ)മാം
അ)യാകാ ത»ാെറട 3വക് ഠUം ഒQ

കവിത ബാലoഷ
p , 1976 േകരള\ിെല ചി@കലയ െട വ\മാനം.2-◌ം പതിf് -െച : െറയ് േബാ,
മാe് 2008.- 181 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-89716-13-1 : %. 90.00

മാഗേരഖ / വി. രാധാoഷ
p  ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
R . 2009.- 266 ഏ.: ചി@ം; 21
: ് , സപ
െസമീ.

240005

മലശീഷകം: Baby and child care: a

770-േഫാോാഫി
779-േഫാോാഫ ക

handy and complete guide for parents
and parents to be.

ISBN 978-81-264-2472-6 : %.130. 00



240824

L9C0bM3

650-വാപാരം, വവസായ സ ാപനം
659-പരസം, പബ
j ിക് റിേലഷസ്

പബ
j ിക് റിേലഷസ് വിം

ലീലാ ഓംേചരി
ലീലാ ഓംേചരിയ െട പഠന.േകാഴിേVാട് : പണ, സപ
R . 2009.- 180 ഏ.
: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1006-9 : %. 120.00

സ ാപന\ിDം സമഹ\ിDം / ആ.
േഹലിയ െട അവതാരിക.- േകായം : കറ_് ,
െമയ് 2009.- 191 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1857-X : %.110.00



X:8N

246270



NR44

780.954-കണാടക സംഗീതം

700-കലക

ജി)ി മാത, 1967സംഗീതാÅതം: കണാടക സംഗീതം.- wശ
Ø :
എe് & സി, മാe് 2009.- 240 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
%. 100.00

709-കലാചരി@ം
709.54-ഇ/
ആന} െക. Uമരസ$ ാമി
ഭാരതീയ കലയ് V് ഒരാമ ഖം / Nീേദവി െക.

238278

നായ വിവ. െചയ് തത് .- 2- ◌ം പതിf് .-



NR44

780.954-ഹി} സ ാനി സംഗീതം

െച : െറയ് േബാ, ജD. 2007.- 123
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 111-112.
ISBN 81-88146-12-9 : %. 80.00



N44

740-അലªാര കലക

മാധവ, എ.ഡി.
ഹി} സ ാനി സംഗീതം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 340 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
അDബEം : ഏ. 332.
ISBN 978-81-264-2471-9 : %. 160.00
248714

741-ചി@രചനാ ശാസ് @ം

ആനവര / lസ3 ആനിVാട് , സ ധീ നാഥ്
എ3ിവ സമാഹരിe് സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD.
2010.- 80 ഏ., 8 പടം: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2593-8 : %. 60.00



NP

തിQവാതിരfാക / ജി. കമല)
സമാഹരിeത് . കാക 894.812108 മലയാള കവിതാ സമാഹാര.
238109



NR44

781-െമൗലിക തത$ , സംഗീത %പ
781.6-സംഗീത പാര+രം
781.62-നാേടാടി സംഗീതം
781.62054-ഇ/
781.6205483-േകരളം

741.59-കാz. സമാഹാര

251593



M95

780-സംഗീതം
780.954-ഭാരതീയ സംഗീതം

അരവി}, എ., 1939-

251591

ബഷീ : 100 ചി@ / പ നല രാജ
സമാഹരിeത് ; എം. മ U}െ_ അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 84
ഏ.: ചി@ം; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2249-4 : %. 200.00
238836

659.2-പബ
j ിക് റിേലഷസ്

240829



NQ4412

കലക
780/790-സംഗീതം/വിേനാദകലക

791.43-ചലeി@ം-ടച്
791.43-ചലeി@ം-ടച് 

വê, പിലിേVാട്

സജീഷ് , എ. പി., 1976-

കലയറിവ് .- േകാഴിേVാട് : പണ, cലാ.

25

¼ശേദശളെട പടം.- േകായം : ഡി. സി.

2009.- 82 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 182 ഏ.: ചി@ം; 21

ISBN 978-81-300-1015-1 : %. 50.00



237960

N

786/788-സംഗീേതാപകരണ

െസമീ.
ISBN 978-81-264-2510-5 : %. 100.00
251611

786/788(1)-േs@ വാേദാപകരണ



NW

791.4301-തത$ , സി~ാ/

രാജേഗാപാല കിടാവ് , െക. വി.

ജിേതഷ് , ടി., 1974 -

േകരള\ിെല േs@വാദകലക.-

സിനിമയ െട വാകരണം.- േകാഴിേVാട് :

േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 177ഏ.:

ഒലീവ് , ഫിr. 2009.- 195 ഏ.: ചി@ം; 21

ചി@ം; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 178.

െസമീ.

ISBN 978-81-8264-630-8 : %. 110.00

അDബEം : ഏ. 181-190



237986

NR

ന സചി : ഏ. 191-193
സാേªതിക പദാവലി : ഏ. 194-195.

790-വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

%. 115.00

790.1-വിേനാദ

234977

790.1922-Uിക

791.4302-ൈകfസ് തക,
സാേªതികവിദക, ഉപകരണ

Uികളം നാറിവ ം / സി. ആ. രാജേഗാപാല
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.- 180 ഏ.: ചി@ം;

പ േഡാവ് കി, െവേസ
j ാേവാദ് , 1893-1953

21 െസമീ.

സിനിമാഭിനയം സിനിമാസേªതം / എം. എം.

ISBN 978-81-264-2279-1 : %. 90.00



251595



NW

MY23

വVി ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , ഡിസ. 2009.- 281 ഏ.
; 22 െസമീ.

നാരായണ, കാവ +ായി, 1964 കളിVാം പഠിVാം.- തിQവന/പ രം : ചി/,

ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Film acting film technic

ഒക് േടാ. 2008.- 56 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

മലം ജ) ഭാഷയി6.

ISBN 81-262-0217-3 : %. 35.00
234973

ISBN 81-87474-84-X : %. 180.00



MY:(Y11)

791-െപാവിേനാദ



NW

791.437-സിനിമ

791.4-ചലeി@ം, േറഡിേയാ, ദരദശ

oഷ
p Uമാ, എസ് .

791.43-ചലeി@ം

ചലeി@ പഠന.- െച :

ചലeി@ പഠന / പºന രാമചa

െറയ് േബാ, ഡിസ. 2008.- 76 ഏ.: ചി@ം;

നായ സംേശാധനം െചയ് തത് .-

22 െസമീ.

തിQവന/പ രം : പി. െക പരേമശ$ ര

ISBN 978-81-89716-52-3 : %. 45.00

 ് , നവ. 2008.നായ െമേ)ാറിയ6 nസ

248718

195 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1836-7 : %. 110.00
238193

248717



NW

791.437079-മêര, ആേഘാഷ,



NW

അവാഡ ക
791.437079(1)-ഓസ് കാ അവാഡ ക

േജാസഫ് , വി. െക.

ഹരീഷ് , േകാ

സിനിമയ ം lതയശാസ് @വ ം.തിQവ/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 192 ഏ.:

ഓസ് കാറിെല ഇ/.- wശ
Ø  : എe് . & സി.,

ചി@ം; 21 െസമീ.

ജD. 2010.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 81-262-0385-4 : %. 125.00

ISBN 93-80557-21-3 : %. 45.00

250183



NW

246271



NW

കലക

26

791.4370954-ഇ/

791.437MA-എവിെടേയാ ഒQ ശ@

രാമചa, ജി. പി.
ഇ/ സിനിമയി6 നി3് ഇ/െയ
കെേ+ാ.- തിQവന/പ രം :
േദശാഭിമാനി ബ V് െഹൗസ് , ആഗ. 2009.216 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 216.
ISBN 81-262-0275-0 : %. 110.00

വാസ േദവ നായ, എം. ടി., 1933-

240013

എവിെടേയാ ഒQ ശ@.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 104 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-738-1 : %. 65.00
238082



NW44

791.437EN-ഇംഗ
j ീഷ് ചി@
791.437EN-ദ കിഡ്

791.437MA-ഏകാ/ം
ലീലാoഷ
p , ആലേªാട് , 1960ഏകാ/ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഫിr. 2009.- 94 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2257-9 : %. 55.00

ചാപ് ളി, ചാലി
ദ കിഡ് / നദീം െനൗഷാദ് പ നരാഖാനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : പാfിേയാz :
ഒലീവ് [വിതരണം], ഡിസ. 2008.- 80 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 45 - 80.
ISBN 81-87474-66-1 : %. 50.00
234984



NW:(P32)

238116



NW:(P32)

791.437MA-ഒQ െപണ
 ം രാം
േഗാപാലoഷ
p , അട
ഒQ െപണ
 ം രാം / സി. എസ് .



NW:(P111)

െവªിേടശ$ രെ_ അവതാരിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 128 ഏ., 2

791.437EN-ൈസേVാ

പടം: ചി@ം; 21 െസമീ.

ഹിe് േകാV് , ആ6Üഡ്
ൈസേVാ / നദീം െനൗഷാദ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : പാfിേയാz :
ഒലീവ് [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2008.- 110 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം: psycho.
%. 60.00

ISBN 978-81-264-2531-0 : %. 70.00

237743

251613

791.437MA-േകാവില എെ_ അച
³ ാച
³ 
റഹമാ, എം. എ
േകാവില എെ_ അച
³ ാച
³ .-



NW:(P111)

അടിസ ാനമാVിയ O തിരVഥ.

പദ
½ രാജ, പി., 1945-1991
തിരVഥക.- wx : എe് & സി., cലാ.
2009.- 230 ഏ. ; 22 െസമീ.
ഉOടVം : തിªളാഴ് ച നല
j ദിവസം. മ3ാംപVം
വിജയoഷഠ് ണെ_ പഠനം
ഉെപട \ിയി് .
ISBN 93-80557-11-6 : %. 125.00

ISBN 81-262-0116-9 : %. 35.00
240788

ദീദി ദാേമാദര
`6േമാഹ.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,



NW:(P32)

ഫിr. 2009.- 162 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2258-6 : %. 90.00
240793



NW:(P32)

791.437MA-നസ്
 േപf േബായ്
രാമദാസ് , പി.
നസ്
 േപf േബായ് / േജാz േപാ



NW:(P32)

791.437MA-അടയാള

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.സി
ബ ക
: ് , cലാ. 2008.- 260 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 193 - 260

ശശി, എം. ജി.
അടയാള.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഫിr. 2009.- 115 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2256-2 : %. 65.00
238211



NW:(P32)

791.437MA-`6േമാഹ

മധ , ഇറവªര
മലയാള സിനിമയിെല അവിസമരണീയ.തിQവന/പ രം : ചി/, ജD. 2009.- 80 ഏ.
: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0270-x : %. 50.00
238112

തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2008.- 63 ഏ.
: ചി@ം; 21 െസമീ.
േകാവിലെ_ ജീവിതെ\

791.437MA-മലയാള ചി@

249355



NW:(P32)

ഉളളടVം : ഓ) ചി@ം . -കഥ.- തിരVഥ.
- പാ പ സ് തകം.
ISBN 978-81-264-1902-9 : %.125.00



NW:(P32)

238204



NW:(P32)

കലക
791.437MA-പരേദശി

791.437MA-സഫി പറ¿ കഥ

U¿ മഹ)ദ് , പി. ടി

രാമDണ
p ി, െക. പി., 1955സഫി പറ¿ കഥ.- േകായം : ഡി. സി.

പരേദശി.- തിQവന/പ രം : ചി/, cz.

ബ ക
: ് , ഫിr. 2010.- 155 ഏ.: ചി@ം; 21

2009.- 143 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
വി. െക. േജാസഫ് , ജി. വി. രാമചa

െസമീ.

എ3ിവQെട പഠനം ഉെപട \ിയി് .

അDബEം : ഏ. 131-155.
ISBN 978-81-264-2622-5 : %. 85.00

ISBN 81-262-0265-3 : %. 85.00
237994



NW: (P32)



NW:(P32)

ഏrഹാം, ടി. എം., 1949-

lഭാകര, എ., 1952

അഭിനയകല ഒരാമ ഖം.- േകായം : കറ_് ,

പ ലിജºം / എ. lഭാകരDം എ.

ഡിസ. 2008.- 193 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ശശിധരDം േചെ3ഴതിയത് .- േകായം :

ISBN 81-240-1838-3 : %. 100.00

ഡി .സി .ബ ക
: ് , െമയ് 2009.- 75 ഏ.: ചി@ം;



238851

21 െസമീ.

NT

792.0954-ഇ/

ISBN 978-81-264-2331-6 : %. 45.00



NW: (P32)

792.095483-േകരളം
േതാമസ് Uി, എ6.

791.437MA-ഭാഗേദവത

േഫാക് േലാറ ം മലയാളനാടകവ ം / കാവാലം

സത, അ/ിVാട്

നാരായണ പണിVQെട അവതാരിക.-

ഭാഗേദവത.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.-

േകാഴിേVാട് : പണ, ഡിസ. 2009.- 83 ഏ.

119 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-760-2 : %. 75.00
237777

248720

792-നാടകേവദി

791.437MA-പ ലിജºം

237989

27



NW:(P32)

ISBN 978-81-300-1041-0 : %. 55.00
240033

791.437MA-íമരം

793-വീടിനകO വിേനാദ

: ി, 1963ബ
j സ

793.3-î\



NT4412:g

íമരം.- േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , cലാ. 2009.-

793.31-നാേടാടി î\

120 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

793.319-î\ വിവിധ രാജളി6

സ് േ]ാറി േബാഡ് ഉെപട \ിയി് .

793.31954-ഇ/

ISBN 81-88779-56-3 : %. 70.00

േമാഹന, പി. െക., 1939-

240844



NW:(P32)

അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.-

791.437MA-യാ@

32 ഏ. ; 21 െസമീ.

േജാz േപാ, 1950-

ബാലസാഹിതം.

യാ@ / ഒ. എ. വി യ െട അവതാരിക.-

ISBN 978-81-8264-721-3 : %. 25.00

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.-

238839

126 ഏ. ; 21 െസമീ.

മ\ി, ടി. ആ

ISBN 978-81-264-2209-8 : %. 75.00



NW:(P32)

791.437MA-േവന6

ഭരതനാട lേബാധിനി / ടി. ആ.
മ\ിയ ം എം. ജയമണിയ ം േച3്
എഴതിയത് .- 2-◌ം പതിf് .-ആലfഴ :

െലനി രാേജa, 1952-

സ$ ാതിതിQനാ കലാേs@ം, 2006.- 192

േവന6.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 79

ഏ., 4 പടം: ചി@ം; 21 െസമീ.

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

1-◌ം പതിf് : cz 1982.

ISBN 978-81-8264-700-8 : %. 50.00

%. 230.00

238604



NS4412

793.31954-ഭരതനാടം

അDബEം : ഏ. 105-126.

238121

തിരേനാം / േകാV6 ശിവരാമെ_



NW:(P32)

240796



NS44

സാഹിതം

28

793.3195483-േകരളം

808.5-lഭാഷണകല

ബാലoഷ
p , െകാ»ാ6, 1956േകരള\ിെല കലാ%പ / എ. െക.
ന+ാQെട അവതാരിക.- കണ
Ï  : ലിഖിതം,
ഫിr. 2008.- 184 ഏ., 4 പടം: ചി@ം; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 183 - 184.
%. 110.00

പാടണി, ഉÌ$ 6

246272

നല
j വാക ദയെ\ കീഴട / എ.
സിE ഹി}ിയി6 നി വിവ. െചയ് തത് .നഡ6ഹി : ഫഷ ബ ക
: ് , 2008.- 248 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : സഫ6 വാ സഫ6



NS4412

793.3195483-തിറയാം

808.81-കവിത
ഒലീവ ം പളÝം : പ് നവീന കവിക /
െക. സeിദാന} സംേശാധനം െചയ് ത്



NS4412

വിവ. െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം : ചി/,
നവ. 2009.- 192 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

Nീധര, പOിയറ, 1950
ടാാം കളി: കളികളെട രാജാവ് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2008.- 78 ഏ. ; 21
െസമി.
ISBN 978-81-264-2074-2 : %.40.00



MY4(B)

ISBN 81-262-0383-8 : %. 120.00
241075

ച+ ഴ oഷ
p പിO വിവ. െചയ് തത് ; ഒ.
എ.വി Uറ fി_ അവതാരിക.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.272 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

സ Uമാ, അഴീേVാട് , 1926കളിVളളി6 നി3് .- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-795-4 : %. 75.00

ISBN 81-262-0339-0 : %. 180.00
237833



MY2

ിസ് മസ് കഥക / െക. എസ് . െവªിടാചലം
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; േജായ്
േതാമസിെ_ ചി@.- േകാഴിേVാട് :

801-സാഹിത തത$ 
801.95-സാഹിത വിമശനം

മാwമി, 2009.- 95 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-787-9 : %. 60.00

വിജയf, പി. എം.
പാഠവിമശനം.- േകാഴിേVാട് : കാലിV]്
സവകലാശാല, ജD. 2009.- 183 ഏ. ; 20
െസമീ.
നഥസചി സഹിതം.
ISBN 81-7748-134-7 : %.120.00

250203



O,3x

നവഭാരതീയ കഥക / െക. എം. മാലതി വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cലാ.
2009.- 116 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.



O:g

808-സാഹിത രചന
808.04912-സംസ് oത ഭാഷാരചന

ISBN 978-81-264-2298-2 : %. 60.00
251615



O,3x

േലാകബാലകഥക / െക. NീUമാ

ഉണി\ിരി, എ. വി. പി., 1945പാഠവിമശനം സംസ് oത\ി6.- കാലിV]് :
കാലിV]് സ®കലാശാല, ജD. 2009.144 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 142-144.
ISBN 81-7748-135-5 : %. 100.00
246273



O,1x

808.83-കഥാസാഹിതം

800-സാഹിതം

237805



O,1x

ച+ ഴയ െട വിവ\ന കവിതക /

796-കായിക വിേനാദ

250185



O,5

808.8-സാഹിത സമാഹാര

793.74-ഗണിത വിേനാദ

237794

ISBN 81-8419-371-8 : %. 150.00
234998

േഗാപാല നായ, സി, 1930മലബാറിെല തിറയാ.- 2-◌ം പതിf് േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 72 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-290-6 : %. 45.00
238083

വീ.



O15

പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; മസ
െചറfയ െട ചി@.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 248 ഏ.: വണ ചി@ം; 21
െസമീ.
25 കഥക.
ISBN 978-81-8264-783-1 : %. 150.00
251614



O,3x

സാഹിതം

29

808.88-അന രചനാ സമാഹാര

809-െപാ സാഹിത ചരി@വ ം വിമശന

808.882-ഉപാഖാന, സ ഭാഷിത,

പഠനളം
809.1-കവിത

ഫലിത, ഉ~രണിക
808.882(1)-ഫലിത

േപാ, എം. സി.
അDധാവന അഭിമ ഖ / ഇ»േªാട്

SMS ഫലിത / േമാഹനoഷ
p  കാലടി
സമാഹരിeത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

Nീധരെ_ അവതാരിക.- ൈമസ :

ജD. 2010.- 100 ഏ. ; 18 െസമീ.

മിനിസ് nി ഓഫ് ഹമ റിേസാഴ് സ്

ISBN 978-81-264-2617-1 : %. 45.00

െഡവലപ് െമ_് , cലാ. 2009.- 84 ഏ. ; 21

251616



O,8x

േകാടതി ഫലിത / വിസ_് ആരഴ

െസമീ.
%. 35.00



250198

O,1:g

സമാഹരിeത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
സത, പി. പി

ജD. 2010.- 92 ഏ. ; 18 െസമീ.

loതിെയ സ് േനഹിe മഹാരഥമാ.-

ISBN 978-81-264-2583-9 : %. 40.00
250211



O,8x

ന+തിരി ഫലിത / U¿ ണ
p ി



237875

ജD. 2010.- 216 ഏ. ; 18 െസമീ.

O,1:g

809.3-കഥാസാഹിതം

അDബEം : ഏ. 171-219.

രാജേശഖര, പി. െക., 1966-

ISBN 978-81-264-2576-1 : %. 75.00



O,8x

നിശാസ}ശ: േലാകസാഹിത\ിെല
സ²ാര.- െച : െറയ് േബാ,
ജD. 2008.- 153 ഏ. ; 21 െസമീ.

നïാണി ഫലിത / വിസ_് ആരഴ

ISBN 81-89716-69-7 : %. 80.00

സമാഹരിeത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ജD. 2010.- 123 ഏ. ; 18 െസമീ.



246274

ISBN 978-81-264-2575-4 : %. 50.00
251666

108 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0335-8 : %.70.00

സമാഹരിeത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

251664

തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.-



O,8x

O,3:g

810-അേമരിV സാഹിതം
813-അേമരിV കഥാസാഹിതം
എസ് കാഡz, മരിയ അംപാേരാ

പOിðടം ഫലിത / വിസ_് ആരഴ

േഗാzസാലിെ_ മക / െക. പി. ഉണ
p ി

സമാഹരിeത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ജD. 2010.- 112 ഏ. ; 18 െസമീ.

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

ISBN 9278-81-264-2585-3 : %. 45.00

ഡിസ. 2008.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.

251668



O,8x

മലശീഷകം : Gonzalez and daughter
trucking co: a road novel with literary

 ം െമ@ാേfാലീ\
മാ ിേസാസ

licence.

തിQഫലിത / ജി. അÅതരാജ്

ISBN 978-81-264-2213-5 : %. 120.00

സമാഹരിeത് ; ഡി. ബാബ േപാളിെ_

O111,3

ൈട$ , മാV് , 1835 - 1910

ഫിr. 2010.- 96 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ഹV് ബറി ഫി3ിെ_ വിമ /

ISBN 978-81-264-2588-4 : %. 60.00
250207



238217

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,



O,8x

സദാജി ഫലിത / സേ/ാഷ് പാലി

സ Uമാ അഴീേVാട് വിവ. െചയ് തത് .@ിx : ീ ബ ക
R . 2009.- 336 ഏ. ;
: ് , സപ
21 െസമീ.

സമാഹരിeത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

മലശീഷകം : Adventures of Huckleberry

ജD. 2010.- 104 ഏ. ; 18 െസമീ.

Finn.

ISBN 978-81-264-2590-7 : %. 45.00

ISBN 978-81-8423-154-0 : %.195.00

248721



O,8x

237883



O111, 3M35

സാഹിതം

30

813-അേമരിV
813-അേമരിV കഥാസാഹിതം-ടച്  

822-ഇംഗ
j ീഷ് നാടകം

ബെന]് , Üാസസ് േഹാഗ് സz, 1849-1924
സീ് ഗാഡ / െക. പി. സ മതി
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; കബിത
മ േഖാപാധായ െട ചി@.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 180 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-8264-780-0 : %. 110.00

േഷക
: ് പിയ, വിലം, 1564-1616
ആെ_ണിയ ം ക
j ിേയാപാnയ ം / പി. െക.
േവU നായ വിവ. െചയ് തത് ; െക.
അ»fപണിVQെട അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി .ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.159 ഏ. ; 21 െസമീ.
േഷക
: ് പിയറ െട ലഘ ജീവചരി@ം
ഉെപട \ിയി്
മലശീഷകം : Antony and Cleopatra.

241084



O111,3M49

േമാറിസz, േടാണി , 1931സ ല / lഭാ സVറിയാസ് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ. 2009.- 135
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Sula.
%. 75.00
241080

ISBN 978-81-264-2114-5
237911



O111,3N31

820-ഇംഗ
j ീഷ് സാഹിതം
821-ഇംഗ
j ീഷ് കവിത
കമലാ ദാസ് , 1932-2009
കമലാദാസിെ_ തിരെ¿ട \ കവിതക /
എrഹാം വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 188 ഏ., 2 പടം ; 21
െസമീ.
89 കവിതക.
ISBN 978-81-8264-739-8 : %. 120.00
238609

dream.

238088



O111,1N32



O111,1N28



821.09-ഇംഗ
j ീഷ് കവിത. ചരി@വ ം
വിമശനപഠനളം
തരക, ആ3ിയി6, 1943ഭാരതീയ ദശനം ഇംഗ
j ിഷ് കവിതയി6 :
പ തിയ കെ\ല ക / ജി.
ബാലേമാഹന ത+ിയ െട അവതാരിക.േകായം : ഡി.സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2008.- 275
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2079-7 : %. 140.00
237902



O111,2J64

cലിയസ് സീസ / െക. പി. ശശിധര
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഡിസ. 2008.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2113-8 : %. 60.00
240815

O111,1N57



O111, 2J64

െകാട ªാ]് / കാവാലം നാരായണപണിV
വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f പണിVQെട
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
നവ. 2008.- 116 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The Tempest.
ISBN 978-81-264-2115-2 : %. 55.00
240826

െമെഗ$ യ, സാറാ, 1957 കാåഹാറിെല മാതളനാരക /
എrഹാം വിവ. െചയ് തത് .- wx : എe്
& സി, ഡിസ. 2009.- 63 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 93-80557-09-4 : %. 50. 00
240043

ഒQ മധേവന6 രാVിനാവ് / കാവാലം
നാരായണfണിV ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് ; െക അ»ffണിVQെട
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഫിr. 2009.- 113 ഏ., 4 പടം ; 21
െസമീ.
േഷക
: ് പിയQെട ലഘ ജീവചരി@ം
ഉെപട \ിയി്
മലശീഷകം : A midsummer night's
ISBN 978-81-264-2110-7 : %. 60.00

മഹാപാ@, ജയ/, 1928ജയ/ മഹാപാ@യ െട കവിതക /
എrഹാം വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : 1988.
അDബEം : ഏ. 109-120.
ISBN 978-81-8264-714-5 : %. 75.00
237893



O111,2J64



O111,2J64

നിളെട ഇഷ് ടം േപാെല / ജയNീ
രാമoഷ
p  വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f
പണിVQെട അവതാരിക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.- 135 ഏ., 4 പടം
; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : As you like it.
ISBN 978-81-264-2117-6 : %. 65.00
238221



O111,2J64

പാം രാവ് അഥവാ നിളെട ഇച
³ .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.128 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Twelth Night.
ISBN 978-81-264-2116-9 : %. 65.00



O111,1:g

240822



O111,2J64

സാഹിതം
822-ഇംഗ
j ീഷ് നാടകം-ടച് 
822-ഇംഗ

823-ഇംഗ
j ീഷ് കഥാസാഹിതം

േഷക
: ് പിയ, വിലം, 1564-1616

ഓട് സി, എ) ഷ് ക ബാരണസ് , 1865-1947
 
സ് കാല]് പിേ+ണ6 / െസബാസ

മക് െബത് / പി. െക. േവU നായ

പOിേ\ാട് സംഹിത പ നരാഖാനം

വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f പണിVQെട

െചയ് തത് ; പി. െക രാജേശഖര

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

ഡിസ. 2008.- 119 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.

സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 151 ഏ.: ചി@ം;

മലശീഷകം : Macbeth.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2109-1 : %. 55.00
240803



O111,2J64

േറാമിേയായ ം cലിയ]ം / െക.
നാരായണചa വിവ. െചയ് തത് ; െക.

മലശീഷകം : The Scarlet Pimpernal.
ISBN 978-81-264-2449-8 : %. 75. 00
240052

അ»f പണിVQെട അവതാരിക.-



O111,3M65

കിപ
j ിങ് , റ ഡാഡ് , 1865-1936

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.-

കാിെല കഥക: െക. U¿ിoഷ
p 

143 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.

പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. ടി.

മലശീഷകം : Romeo and Juliet.

വാസ േദവ നായQെട അവതാരിക;

ISBN 978-81-264-2111-4 : %. 65.00
240807

31



O111,2J64

െവªിയ െട ചി@.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 175 ഏ.: വണ ചി@ം; 21

ലിയ രാജാവ് / പി. െക. േവ

െസമീ.

നായ വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f

UികO 8 കഥക.

പണിVQെട അവതാരിക.- േകായം : ഡി.

ISBN 978-81-8264-786-2 : %. 110.00

സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.- 156 ഏ. ; 21

246277

െസമീ.
ന ക\ാവിെ_ ലഘ ജീവചരി@വ ം

േജാzസz, പി. െജ.

ഉെപട \ിയി്

േസ / ന ക\ാവ് വിവ. െചയ് തത് .-

മലശീഷകം : King Lear.

wx : എe് & സി, ഡിസ. 2009.- 172 ഏ.

ISBN 978-81-264-2108-4 : %.65.00
238136



O111,3M65



O111,2J64

െവനീസിെല വാപാരി / സ ധ

; 22 െസമീ.
ISBN 93-80557-04-3 : %. 110.00
251617

േഗാപാലoഷ
p  വിവ. െചയ് തത് ; െക.



O111,3N63

ഡീേഫാ, ഡാനിയ6, 1661-1731

അ»f പണിVQെട അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.-

േറാബിസz േസാ / അനി6

128 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജനാÛന പ നരാഖാനം െചയ് തത് .-

ന ക\ാവിെ_ ലഘ ജീവചരി@വ ം

തിQവന/പ രം : ചി/, െമയ് 2009.- 32 ഏ.

ഉെപട \ിയി്

: വണ ചി@ം; 24 െസമീ.

മലശീഷകം : The merchant of Venice.

മലശീഷകം : Robinson Crusoe.

ISBN 978-81-264-2106-0 : %. 60.00
238124



O111,2J64

ഹാംെല]് / പി. െക. േവ നായ

ISBN 81-262-0194-0 : %. 45.00
238157



O111,3K60

േഡ, േശാഭാ, 1948-

വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f പണിVQെട

ആസിയ െട അ\ാഴവിQ3് / കബനി

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

സി. ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .-

ഡിസ. 2008.
േഷക
: ് പിയQെട ലഘ ജീവചരി@ം

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.-

ഉെപട \ിയി്

318 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Hamlet.

മലശീഷകം : Socialite evenings.

ISBN 978-81-264-2107-7 : %. 65.00

ISBN 978-81-264-2502-0 : %. 160.00

237958



O111,2J64

241047



O111,3N48

സാഹിതം

32

823-ഇംഗ
j ീഷ് കഥാസാഹിതം-ടച്  
823-ഇംഗ

823-ഇംഗ
j ീഷ് കഥാസാഹിതം-ടച്  
823-ഇംഗ

േഡായ6, ആത േകാനz, 1859-1930
ദിേനാസ പാV് / െക. എസ് . രാമ
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; േജായ്
േതാമസിെ_ ചി@.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 80 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം
മലശീഷകഠം : The lost world.
ISBN 978-81-8264-779-4 : %. 50.00

ശശി, ത%, 1956-

248724

േബാളിവ ഡ് / എസ് . രമ വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ. 2009.- 342
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Show business.
ISBN 928-81-264-2542-6 : %. 175.00
251618



O111,3M59

െചയ് തത് .- wx : കറ_് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം ], ജD. 2009.- 190 ഏ. ; 21
െസമീ.
1-◌ം പതിf് : നവ. 1979.
ISBN 978-81-226- 0758-1 : %.120.00



ചി@.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.159 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം
മലശീഷകഠം : Dracula.
ISBN 978-81-8264-781-7 : %. 100.00



O111,3N71



O111,3M47

അqാതനായ cഡ് / പി. നാരായണUറ f്
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; പി. െക.
രാജേശഖര സംേശാധനം െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 194
ഏ. ; 21 െസമീ.



O111,3N06

മലശീഷകം : Jude the obscure.
ISBN 978-81-264-2433-7 : %. 90.00
237939



O111,3M40

േഹാVിങ് , ലസി
lപ² വിസ് മയളിേലയ്  േജാജിെ_
 ീഫ
രഹസ / ലസി േഹാVിങ് , സ
േഹാVിങ് , ിസ് േ]ാഫി ഗാ6Üഡ ം



O111,3N67

േചെ3ഴതിയത് ; എ. എസ് .
അQzUമാ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

: ിംങ് , േഡാറിസ് , 1919െലസ
നല
j വളായ ഭീകരവാദി / േദശമംഗലം
രാമoഷ
p  ഇംഗ് ളിഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.
2009.- 370 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The good terrorist.
ISBN 978-81-264-2442-9 : %. 195.00
237932

248751

ഹാഡി, േതാമസ് , 1840-1928

ലാഹിരി, Sംപാ, 1967അേത േപQകാര / െജനി ആ÷സ് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cലാ.
2009.- 288 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം: The namesake.
ISBN 978-81-264-247-8 : %. 150.00
238101



O111,3M47

÷ാള / ഏ]മാÆ ശിവUമാ
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; lദീപ് Uമാറിെ_

നാരായz, ആ. െക., 1906-2001
മാ6`ഡി ദിന / േറായ് UQവിള വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
cz 2009.- 274 ഏ. ; 21 െസമീ.
32 െചറ കഥക.
മലശീഷകം : Malgudi days.
ISBN 978-81-264-2341-5 : %. 140.00
248728

238141

O111,3M59

േദശായി, കിരz, 1971നഷ് ടളെട അന/രാവകാശം /
ആ÷സ് ഫിലിf് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 416
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Inheritance of loss.
ISBN 978-81-264-2252-4 : %. 200.00
237926

സ് േ]ാV, rാം, 1847-1912
കനകാഭരണം / െക. വി. രാമചa വിവ.

െഷലക് േഹാംസ് കഥക.- 2-◌ം പതിf് േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2008.- 406 ഏ. ; 21
െസമീ.
20 U]ാേന$ ഷണ കഥക
1-◌ം പതിf് : േകായം : നാഷന6 ബ V്
 ാ, 1981.
സ
ISBN 978-81-8264-610-0 : %. 200.00
235009



O111,3N56

ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2009.- 298 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
ശാസ് @ േനാവ6
മലശീഷകം : George's secret key to the
universe.

ISBN 978-81-264-2563-1 : %. 150.00



O111,3N19

246275



O111,3

സാഹിതം
843-Ü²്
843-Ü²് കഥാസാഹിതം-ടച് 

830-ജ) സാഹിതം
833-ജ) കഥാസാഹിതം

ലാപിയ, െഡാമിനിക്

അപി]് സ് , rേണാ
െച3ായ് VVിടയി6 / സ ഭÇ
പരേമശ$ ര ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം : ചി/, നവ.
2009.- 440 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Named among wolves.
മലശീഷകം : Nackt unter wolfen.
ISBN 81-262-0377-3 : %. 270.00

െകാ6V\ / എ. NീUമാ ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 602 ഏ., 4 പടം ; 21
െസമീ.
അDബEം : ഏ. 499-501.
മലശീഷകം : Cite de la joie.
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : The city of joy.



248773

O113,3

െഷേഗഴ് സ് , അ3, 1900-1983
അവെ_ തലയ് െVാQ സ)ാനം / സ ഭÇ
പരേമശ$ ര വിവ. െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 192
ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0379 -X : %. 125.00
240079

O122,3

േപരാÚ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് പ നരാഖാനം
െചയ് തത് ; സ നി6 അേശാകപ ര\ിെ_
ചി@.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.-



O113,3N00

48 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : 20000 leaugues under the
sea.

ISBN 978-81-8264-778-7 : %. 30.00
246279



O122,3M28

850-ഇ]ാലിയ സാഹിതം
853-ഇ]ാലിയ കഥാസാഹിതം
കലാേസാ, േറാബോ, 1941കഃ / െക. ബി. lസ3Uമാ വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD.
2010.- 352 ഏ. ; 21 െസമീ.



O116,3M05

840-Ü²് സാഹിതം
843-Ü²് കഥാസാഹിതം

മലശീഷകം : Ka.
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Ka.
ISBN 978-81-264-1584-6 : %. 175.00
248801

ാഫ് , േലാറ_് , 1968ഉേºഷദിന / ചaമതി ഇംഗ
j ീഷി6
നി വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Jours heureux
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Happy days.
ISBN 978-81-264-2561-7 : %. 45.00



O121,3N41

െബാVാേഷാ, ജിേയാവാണി, 1313 - 1375
െബാVാേഷാ കഥക / പി. ശരത് ചa
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :
ചി/, ഫിr. 2009.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0224-6 : %. 55.00
235007



O122,3N68



O121,3H13

859-റ മാനിയ സാഹിതം
859.3-റ മാനിയ കഥാസാഹിതം

യേഗാ, വിോ മാരി, 1802-1885
േനാ@ദാമിെല éന / അനി6 ജനാÛന
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :
ചി/, െമയ് 2009.- 32 ഏ.: വണ
p ചി@ം;
21 െസമീ.
മലശീഷകം : Notre-Dams de Paris
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Hunch back of Notre

െറാമാ, കിം
സ മീെVാ / കരിെവe മ രളി പ നരാഖാനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.191 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Sumiko, das madchen aus
hiraschims.

Dame.

ISBN 978-81-8264-726-8 : %. 120.00

ISBN 81-262-0192-4 : %. 45.00
238044



248796

ആഴിVടലിെല അæതേലാകം: അബ് ദ O

ആേഡഴ് സ, ഹാസ് ിസ് ത, 1905ജലകനക / എം. ഗംഗാധര പ നരാഖാനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.56 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
'The little mermaid' എ3 oതിയ െട
പ നരാഖാനം.
ISBN 978-81-8264-784-8 : %. 40.00

248785

ISBN 978-81-264-2524-2 : %. 250.00

െവെണ, cസ് , 1828-1905

839-ജ)ാനിക് സാഹിത
839.8-ഡാനിഷ് , േനാവീജിയ സാഹിതം
839.81-ഡാനിഷ് സാഹിതം
839.813-ഡാനിഷ് കഥാസാഹിതം

246278

33



O122,3M02

246280



O12,3

സാഹിതം

34

860-സ് പാനീഷ് സാഹിതം

891.2-സംസ് oത സാഹിതം

863-സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതം

891.209-സംസ് oത സാഹിതം ചരി@വ ം
വിമശനപഠനളം

ഫയ/ിസ്
, കാേലാസ് , 1928

ഇനസിെ_ കാമനക / െക. പി. ഉണ
p ി

രാേജa, സി.

ഇംഗ് ളീഷി6 നിം വിവ. െചയ് തത് .-

പഴമയ ം പ േലാകവ ം.- േകാഴിേVാട് :

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.-

മാwമി, 2009.- 76 ഏ. ; 21 െസമീ.

134 ഏ. ; 21 െസമീ.

ന സചി സഹിതം.

മലശീഷകം: Instinto De Inez

ISBN 978-81-8264-717-6 : %. 45.00

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Inez.
237972



250231

ISBN 978-81-264-2223-4 : %. 75.00



O123,3N28

O15:g

891.21-സംസ് oത കവിത
രാമായണം

863.08-സ് പാനീഷ് സാഹിതം. സമാഹാര

രാമായണം / എസ് . `പ
R  നായ

സ് പാനിഷ് ക
j ാസിക് കഥക / പി.

സംഹിe് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .- പരി.

ശരത് ചa വിവ. െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.-

പതിf് .-േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.

128 ഏ. ; 21 െസമീ.

2009.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.

13 െചറ കഥക.

അDബEം : ഏ. 227-240.

ISBN 81-262-0346-3 : %. 75.00

ISBN 978-81-264-2397-2 : %. 110.00



237980

O123,3x

869-േപാഗീസ് സാഹിതം

O15,1A1

891.23-സംസ് oത കഥാസാഹിതം

869.3-േപാഗീസ് കഥാസാഹിതം

പ²തം

െകായേലാ, െപൗേലാ, 1947-

നീലറ VDം മ]കഥകളം: പ²തം
കഥക / ബി. എം. സ ഹ് റ പ നരാഖാനം

ഇലവ മിനി]് സ് / േജാണി എം. എ6.
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .-

െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം : ചി/, മാe്

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 224

2010.- 64 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

ഏ.; 21 െസമീ.

18 കഥക.

മലശീഷകം: Onze Minutos.

ISBN 81-262-0406-0 : %. 45.00

ISBN 978-81-264-2245-6 : %. 120.00
240095



251620



O124,3N47



250232

O15,3

പ²തം കഥക / അനി6 ജനാÛന

വിജയി ഏകനാണ് / ആ. െക. ജയNീ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

പ നരാഖാനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :

ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 378 ഏ. ; 21

ചി/.

െസമീ.

ഭാ 1. : െമയ് 2009.- 32 ഏ. : വണ ചി@ം;

മലശീഷകം : Vencedor esta so

24 െസമീ.

ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : The winner stands

ISBN 81-262-0193-2 : %. 45.00

alone.

250217



238159

ISBN 978-81-264-2445-0 : %. 195.00



O124,3N47

O15,3

891.43-ഹി}ി സാഹിതം
891.431-ഹി}ി കവിത

880-ീV് സാഹിതം

കരz, പവ, 1964-

883-ീV് ഇതിഹാസ കഥാസാഹിതം

സ് @ീ എെ_യ Oി6 / lമീള െക. പി. വിവ.

െഹലീസിെ_ ൈജ@യാ@ / സിfി

െചയ് തത് ; വിഷ
 നാഗറിെ_ അവതാരിക.-

പളളിfറം പ നരാഖാനം െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, ജD. 2009.- 72 ഏ.

െച : െറയ് േബാ, ഒക് േടാ. 2008.-

: ചി@ം; 21 െസമീ.

89 ഏ. ; 21 െസമീ.

Uികേവി.

32 കവിതക.

ISBN 81-262-0216-5 : %. 40.00

ISBN 81-89716-85-9 : %. 55.00

238225



O13,3

237990



O152,1N64

സാഹിതം

35

891.433-ഹി}ി കഥാസാഹിതം

891.443-ബംഗാളി
891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതം-ടച് 

ഗംഗാlസാദ് , വിമ6, 1939മരീചിക / സന6 ഇടമറ കിെ_ അവതാരിക;
വി. രവീa വിവ. െചയ് തത് .- നഡ6ഹി :
മ Ç ബ ക
: ് , 2009.- 139 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-7374-181-6 : %. 50.00

ബേ}ാപാധായ, ബിതിഷz, 1894-1950

238122

അപരാജിത ( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ
രാം ഭാഗം ) / ലീലാ സകാ വിവ.
െചയ് തത് .- wx : ീ ബ ക
: ് , മാe് 2009.-



O152,3N39

235028

മ3ാം ഭാഗം ) / ലീലാ സകാ വിവ.



O152,3N29



O157,1M61

235036



O157,3M94

പേഥ പാ²ാലി ( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ
ഒ3ാം ഭാഗം ) / എം. െക. എ. േപാ]ി വിവ.
െചയ് തത് .- wശ
Ø  : ീ ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.295 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : പേഥ പാ²ാലി.
ISBN 978-81-8423-134-2 : %. 180.00
235041



O157,3M94

ബസ , സമേരശ് , 1924-1988
നഡ6ഹി : സാഹിത അVാദമി, 2008.-

`ഹ, ബ Ûേദവ് , 1936രാം ന+ / ലീലാ സVാ വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഒക് േടാ. 2008.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഒ3ാം പതിf് : മാe് 1980.
മലശീഷകം : Du nampar.
ISBN 978-81-264-2151-0 : %. 50.00

164 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : സാംബ.
ISBN 81-260-2470-4 : %. 120.00
235050



O157,3N36

ഠാU, രബീaനാഥ് , 1861-1941
ടാേഗാ കഥക / പി. ശരത് ചa വിവ.
െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം : ചി/, cz
2009.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
പതിനാല് െചറ കഥക.
ISBN 81-262-0241-6 : %.75.00



O157,3N24

മഹാേശ$ താ േദബീ, 1926കവി ബ}ഘടിഗായിയ െട ജീവിതവ ം
മരണവ ം / ആന}് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 136
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : െകാബി ബ}ഘടിേഗാെയ
ജീബ Åത.
ISBN 978-81-264-2430-6 : %. 75.00



O157,3M61

250234



O157,3N26

മി@, ബിമ6, 1912-1991

തസ
j ീമാ നïീ, 1962വീ ം ലÌി / എം. െക. എ. േപാ]ി
വിവ. െചയ് തത് .- wശ
Ø  : ീ ബ ക
: ് , മാe് .
2009.- 251 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : ലÌ ( രാം ഭാഗം).
ISBN 81-8482-131-8 : %. 160.00
238233

ISBN 978-81-8423-133-5 : %. 200.00

സാംബ / ലീലാ സകാ വിവ. െചയ് തത് .-

891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതം

238015

െചയ് തത് .- wx : ീ ബ ക
: ് , മാe് 2009.310 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : അപ  സംസാ.

ഠാU, രബീaനാഥ് , 1861-1941
ശി / ടി. െക oഷ
p fണിV ഇംഗ
j ിഷി6
നിം വിവ. െചയ് തത് ; ഇ. എം. എസ്
ന+തിരിfാടിെ_ അവതാരിക.- 2-◌ം പതിf് .തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 88
ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിf് : 1950
ഒ3ാം പതിf് : 1986
മലശീഷകം : ശി.
ISBN 81-262-0310-2 : %. 55.00

238229



O157,3M94

അപ വിെ_ േലാകം( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ

891.44-ബംഗാളി സാഹിതം
891.441-ബംഗാളി കവിത

238000

മലശീഷകം : അപരാജിതാ.
ISBN 978-81-8423-132-6 : %. 130.00

വമ, നിമ6, 1929-2005
അ/ിമ താവളം / വി. ഡി. oഷ
p  ന+ാ
വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : മാwമി,
2008.- 235 ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 81-8264-595-6 : %. 100.00
235019

195 ഏ. ; 21 െസമീ.

ൈഭരവീരാഗം / രവി വ) വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.99 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം: രാഗ് ൈഭരവി.
%. 50.00



O157,3N62

238238



O157,3N12

സാഹിതം

36

891.443-ബംഗാളി
891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതം-ടച് 

891.463-മറാഠി കഥാസാഹിതം

രായ് , സാവി@ീ, 1918-1985
െനല
j ിെ_ ഗീതം / എം. എ സതാÁി
വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം പതിf് .-േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 471 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : 2003
മലശീഷകം: പാകാ ധാേന ഗാ.
ISBN 978-81-8264-744-2 : %. 280.00

പാീ6, വിശ$ ാസ് മഹിപതീ, 1959 ഝാഡാഝഡതി = തീരാ സªട /
കാളിയ\് ദാേമാദര വിവ. െചയ് തത് .നഡ6ഹി : സാഹിത അVാദമി, 2008.903 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : ഝാഡാഝഡതി.
ISBN 81-260-2468-2 : %. 500.00

238126



O157,3N18

235059



O155,3N59

891.451-അസമിയ സാഹിതം
891.4513-അസമിയ കഥാസാഹിതം

891.7-റഷ സാഹിതം
891.73-റഷ കഥാസാഹിതം

ഭാചാര, ബീേരaUമാ, 1924-1997
ÅതÐയം
/ പി. മാധവ പിളള വിവ.

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഒക് േടാ. 2008.- 247 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഒ3ാം പതിf് : ആഗ. 1962.
മലശീഷകം : ÅതÐയം.

ISBN 978-81-264-2138-1 : %. 125.00

ഓസ് േnാവ് സ് കി, നിേVാളായ് , 1904-1936
വിപ
j വ\ിെ_ തീeളയി6 / സ ഭÇ
പരേമശ$ ര വിവ. െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 456
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : How the steel was tempered.
ISBN 81-262-0376-5 : %. 280.00

238244



O158,3N24

891.456-ഒഡിയ സാഹിതം
891.4563-ഒഡിയ കഥാസാഹിതം

240888



O1591,3N46

സാú, സേരാജിനി, 1957ഇQ éടാരം / lമീള െക. പി.
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 136
ഏ. ; 22 െസമീ.
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : The dark abode.
ISBN 81-262-0375-7 : %. 90.00
240115



O1591,3N56



O142,3M60

വാക: UികVായി തിരെ¿ട \
കഥക / ടി. ഹാറz റഷീദ് പ നരാഖാനം
െചയ് തത് ; െക. സതീഷിെ_ ചി@.േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 32 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
UികO 2 കഥക.
ISBN 978-81-8264-785-5 : %. 35.00
246281



O142,3

േടാസ് േ]ായ് , ലിേയാ നിെVാലേയവിe് ,
1828-1910

891.46-മറാഠി സാഹിതം
891.462-മറാഠി നാടകം
െതå 6ക, വിജയ് െധാേåാപ/് ,

ആറടി മണ
p ് മതി / എസ് . ശിവദാസ്
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :
ചി/, cz 2009.- 36 ഏ.: ചി@ം; 22
െസമീ.
ISBN 81-262-0286-6 : %. 25.00

1928-2008

നിശാ/ം / വിജയ് െധാേåാപ/്
െതå 6കറ ം Sû ശാരദയ ം
േചെ3ഴതിയത് ; േവ മQതായി വിവ.
െചയ് തത് .- 2-◌ം പതിf് .-േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , നവ. 2008.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന ക\ാവിെ_ സിനിമെയ
ആധാരമാVിയത്
മറാഠി ശീഷകം : 'നിശാ/് '.
ISBN 978-81-264--2180-0 : %. 48.00
238034



O142,3N04

െചേVാവ് , ആ_z പാവേലാവിe് , 1860-1904
െചേഖാവ് കഥക / ശരത് മണ
Ï  വിവ.
െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം : ചി/, നവ.
2009.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
16 െചറ കഥക.
ISBN 81-262-0381-1 : %. 45. 00

രായ് , lതിഭാ, 1946 മഹാേമാഹം / ലീലാ സകാ വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.
2009.- 474 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : മഹാേമാഹ് .
ISBN 978-81-264-2460-3 : %. 225.00
248811

241060

241055



O155,2N28



O142,3M28

പeUി / അÐന ശശി പ നരാഖാനം
െചയ് തത് ; സിബി സി. െജ. യ െട ചി@.േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 39 ഏ.:
വണചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-8264-782-4 : %. 30.00
241068



O142,3M28

സാഹിതം
891.73-റഷ
891.73-റഷ കഥാസാഹിതം-ടച് 

892-െസമി]ിക് സാഹിതം
892.4-ഹിr സാഹിതം
892.43-ഹിr കഥാസാഹിതം

ട് സിപ് കി, ലിേയാനിഡ് , 1926-1982
േബദേബദനിെല ീഷ് മകാല\് / െക.
പി. ബാലചa ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് ; oഷ
p ദാസ് സംേശാധന െചയ് തത് .wx : ീ ബ ക
: ് , ഫിr. 2010.- 230 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
േഡാസ് േ]ാെയവ് സ് കിെയ ആധാരമാVി
രചിe േനാവ6
മലശീഷകം : Leto v Badene

Baden.

ISBN 81-8423-175-X : %. 140. 00



O142,3N26

േഡാസ് േ]ാവസ് കി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിe് , 1821-1881
ഇഡിയ]് / േവ വി. േദശം ഇംഗ
j ീഷി6

ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : The idiot.
ISBN 978-81-264-2283-8 : %. 270.00



O142,3M21

െഷാളേഖാവ് , മിേഖയ6, 1905 - 1984
ഉഴമറിe പ  മണ
p ് / എം. ആ.
ചaേശഖര ഇംഗ
j ിഷി6 നി3്

നജീബ് മഹ് ഫസ്
െകാാരെ\Qവ് / ബി. എം. സ ഹ് റ വിവ.
െചയ് തത് ; എം. ടി. വാസ േദവ നായQെട
അവതാരിക.- തിQവന/പ രം : ചി/,
cz 2009.- 328 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീഷകം : ൈബന അ6 ഖസൈറ.
ISBN 81-262-0263-7 : %. 150.00
238041

സംഹിe് വിവ. െചയ് തത് .- wx : കറ_് ,



O28,3

894.35-Vി സാഹിതം
894.353-Vി കഥാസാഹിതം

ജD. 2009.- 232 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീഷകം : Podnyataya tselino.
ISBN 978-81-226-0770-3 : %. 125.00



O142,3N05

891.991-അ6േബനിയ സാഹിതം
891.9913-അ6േബനിയ കഥാസാഹിതം
കദാെറ, ഇസ് മയി6, 1936-

പാമ ക് , ഓഹ, 1952മ¿് / േജാളി വഗ
j ീഷി6 നി3്
 ീസ് ഇംഗ
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
നവ. 2008.- 484 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Kar
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Snow.
ISBN 978-81-264-2195-9 : %. 225.00
238251

പിഗാമി / സതീഷ് ഇ\ിVാട് ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , നവ. 2009.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Pasardhesi
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : The successor.
%. 75.00
250235



O25,3N59

892.7-അറബിക് സാഹിതം
892.73-അറബിക് കഥാസാഹിതം

ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 587 ഏ. ; 21 െസമീ.

238030



O25,3N32

ഷാേലവ് , െസറയാ, 1959lണയ ജീവിതം / െക. ഇ. വാസ േദവ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 228 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Haye ahavah
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Love life.
ISBN 978-81-264-2306-4 : %. 120.00
250236

നി വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.

249239

അെf6െഫ6ദ് , അഹേറാz, 1932ബാെഡഹീം 1939 / എം. സാജിത
ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 112 ഏ. ; 21
െസമീ.
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Badenheim 1939
മലശീഷകം : Badenhaim 'ir nofesh.
ISBN 978-81-264-2578-5 : %. 60.00
248813

ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : Summer in Baden-

240150

37



O18,3N36



O591,3N52

ൈവ]് കാസി6 / െജനി ആ÷സ്
ഇംഗ
j ിഷി6നിം വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.168 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Beyaz kale
ഇംഗ
j ീഷ് ശീഷകം : The white castle.
ISBN 978-81-264-2305-7 : %. 90.00
238056



O591,3N52

സാഹിതം

38

894.811-തമിഴ് സാഹിതം

േഗാവി}, എം., 1919 - 1989

894.8111-തമിഴ് കവിത

- നി%പണ

lപ², 1945 -

രാധാoഷ
p , എ., 1936-

വാനം വശെfട ം / Nീധര വിവ. െചയ് തത് .നഡ6ഹി : സാഹിത അVാദമി, 2008.-

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.387 ഏ. ; 21 െസമീ.

527 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2215-9 : %. 200.00

മലശീഷകം : വാനം വസെfട ം.

238113

ISBN 81-260-2610-3 കാലിേVാ :



O31,1N45

വിമശനപഠനളം
േജാജ് , ഇQ+യം

894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിതം

കാാളരി6 കാfിരി / ജി. എ. പിOയ െട

പാമ, 1958 -

അവതാരിക.- പരി. പതിf് .-േകായം :

പനമ O് / ൈശലജ രവീa വിവ.

ന ക\ാവ് : കറ_് [വിതരണം], മാe്

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

2009.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2008.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതിf് : നവ. 1987.

മലശീഷകം : UQV് .

ISBN 81-240-1850-2 : %. 60.00

ISBN 978-81-264-2150-3 : %. 40.00
235094



O31,3N58

O32:g

lദീപ, െക.
ഗാEിദശന\ിെ_ വ\മാനം / ബി.
മ ഹ)ദ് അഹ)ദിെ_ അവതാരിക.

 ാലി വിവ.
ചായം പ ര തിര / സ

കാക 303.484- ഗാEീ, േമാഹദാസ്

െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം : ചി/, െമയ് .

കരംച}് .

2009.- 160 ഏ. ; 22 െസമീ.

241077

മലശീഷകം : ചായ\ിരി.

894.8121-മലയാള കവിത

ISBN 81-262-0259-9 : %.85.00



O31,3N56

അജീഷ് ദാസ, 1980കാസ വാഡ് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

894.811308-തമിഴ് കഥാസാഹിതം

ആഗ. 2009.- 67 ഏ. ; 21 െസമീ.

സമാഹാര

34 കവിതക.

UQേs@ം / നീല പദ
½ നാഭ വിവ. െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, ഏlി. 2009.- 112

ISBN 978-81-264-2431-3 : %. 45.00
237870

ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1N80

അനിയ, വി. െക., 1961-

വിവിധ േലഖകQെട 12 െചറ കഥക.

കഥാേശഷം എനിVറിയില
j .- േകായം :

ISBN 81-262-2050-5 : %. 65.00
238060



237748

സ rഭാരതി മണിയ, 1956-

238086



O32 N19:g

894.81209-മലയാള സാഹിതം. ചരി@വ ം

%. 260.00
235075

എം. േഗാവി}: ജീവിതവ ം ആശയവ ം.-



O31,3x

കറ_് , cലാ. 2009.- 60 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.

894.812-മലയാള സാഹിതം

32 കവിതക.

അf ത+ രാ, 1874 - 1941

ISBN 81-240-1855-3 : %. 40.00

- നി%പണ

246282

വസ/, എസ് . െക.



O32,1N61

അ»f, എ., 1949-

അf ത+ രാ.- നഡ6ഹി : സാഹിത

െവയി6 മറ3വ.- െച :

അVാദമി, 2008.- 116 ഏ. ; 21 െസമീ.

െറയ് േബാ, ഡിസ. 2007.- 48 ഏ.: ചി@ം;

(ഭാരതീയ സാഹിത ശി6പിക.)

22 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 116.

23 കവിതക.

ISBN 81-2602475-5 : %. 40.00

ISBN 81-89716-62-X : %. 35.00

235098



O32M74:g

240167



O32,1N49

സാഹിതം
894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

U² ന+ാ

അ»f, എ., 1949-2010

- നി%പണ

lണയ\ിെ_യ ം മരണ\ിെ_യ ം

39

ബാബ േസന, വി., 1935-

കവിതക.- തിQവന/പ രം : എe് & സി,
മാe് 2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

Uികളെട U² ന+ാ.തിQവന/പ രം : ചി/, മാe് 2009.- 64

64 കവിതക.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-80557-17- 5 : %. 65.00
240173



O32,1N49

യ ~\ിെ_ ചിýം.- േകായം : ഡി. സി.



237853

O32,1:g

U¿f, പാÆ, 1947-

ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.

മഴക പ ഴക / േതാ3V6

38 കവിതക.

വാസ േദവെ_ അവതാരിക.- wx : ീ

ISBN 978-81-264-2582-2 : %. 40.00
246283

ISBN 81-262-0175-4 : %. 40.00



O32,1N49

ഉണ
p ിoഷ
p , U+ളാട്

ബ ക
: ് , cലാ. 2008.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-108-3 : %. 60.00
238064

നിലാ+ി.- േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , ഫിr.



O32,1N47

U¿ി ത+ രാ, െകാട ല
j ,

2009.- 154 ഏ. ; 21 െസമീ.

1865-1913

97 കവിതക.

േകരളം: lാചീന േകരള ചരി@ം.-

%. 80.00



238577

O32,1

 ാ, ജD. 2008.െകാട ല
j  : േദവീ ബ V് സ
128 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : wx : െകാട ല
j  : േഗാദ

കമല), ജി., 1930കാവാÅതം: കാവപഠനം.- െച :

വ) ത+ രാ : ഭാരത വിലാസം, 1912.

െറയ് േബാ, നവ. 2008.- 211 ഏ. ; 21

%. 60.00

െസമീ.

235194

ISBN 81-89716-95-6 : %. 130.00
250238



O32,1N30

കലാം, െകാേeറ



O32,1M65

U¿ിരാമ, കാനായി , 1937 കാനായി U¿ിരാമെ_ കവിതക / െക.
പി. അfെ_ അവതാരിക.- േകായം : ഡി.

മാ നിഷാദാ / എഴമ] രാജരാജവ)യ െട

സി. ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 92 ഏ.: ചി@ം; 21

അവതാരിക.- തിQവന/പ രം : െകാേeറ

െസമീ.

ബ ക
: ് , ഫിr. 2010.- 39 ഏ. ; 21 െസമീ.

50 കവിതക.

14 കവിതക.

ISBN 978-81-264-2323-1 : %. 60.00

%. 40.00



240216

237807



O32,1N37

O32,1

Uമാരനാശാ, എ., 1873-1924

കസ് ëരി േജാസഫ്

ദ രവസ .- 24-◌ം പതിf് -െകാട ല
j :

ഓ)യ െട താഴ് വരയി6 / ബി. ഇ}ിരയ െട

 ാ, ഡിസ. 2007.- 72 ഏ. ;
േദവി ബ ക് സ

അവതാരിക.- െകാല
j ം : ൈവഖരി, െമയ്

18 െസമീ.

2009.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

പ നമ Çണം. 1-◌ം പതിf് : ഫിr. 1975.

51 കവിതക.

%. 15.00

%. 40.00



246284

O32,1

235183



O32,1M73

lേരാദനം.- 11-◌ം പതിf് -െകാട ല
j :

കാളിയാംപ ഴ, സി., 1953-

 ാ, ഡിസ. 2007.- 94 ഏ. ;
േദവി ബ ക് സ

മാ+V.- wx : എe് & സി, ജD.

18 െസമീ.

2010.- 48 ഏ. ; 22 െസമീ.
50 കവിതക.

പ നമ Çണം. 1-◌ം പതിf് : ഫിr. 1975.

ISBN 93-80557-19-1 : %. 30.00

%. 20.00

241073



O32,1N53

235185



O32,1M73

സാഹിതം

40

Uമാരനാശാ, എ., 1873-1924

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

- നി%പണ

ഗേണശ് , പി. െക.
താേന പാട 3 Uഴ6 / െക. െക. സ ഗതെ_

േഗാപിനാഥ, ആ.

അവതാരിക; ശിഹാബ ~ീ

Uമാരനാശാ കവിത : ജീവിത

െപായ് ംകടവിെ_ മ ഖവ ര.- െച :

െസൗ}ര\ിെ_ രാഷ് nീയം.-

െറയ് േബാ, cലാ. 2009.- 74 ഏ. + സി.

തിQവന/പ രം : സി. എം. ടി. ബ V്

ഡി.

െസ_, ഒക് േടാ. 2007.- 105 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-89716-68-4 : %. 75.00

െസമീ.
%. 90.00
238847



238930

അDബEം : ഏ. 105.



O32,1M73:g

Uറ f് , ഒ. എ. വി., 1931-

O32,1

`ണേദാഷവാകം / കട\നാ് പദ
½ നാഭ
വാരിയ സംേശാധനം െചയ് തത് . ാ, ജD. 2007.െകാട ല
j  : േദവി ബ ക് സ
72 ഏ. ; 21 െസമീ.

അþിശലഭ.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
സപ
R . 2008.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതിf് : െകാല
j ം : Nീരാമ വിലാസം
: ്.
lസ

1-◌ം പതിf് : 1971.

%. 20.00

ISBN 978-81-264-2122-0 : %. 55.00



238271

O32,1N31

O32,1

`പ
R , സി. എ. എസ്
പ²ഗവം.- ആല വ : െപ ബ ക
: ് , cലാ.

അ~വിരാമ / ന+തിരിയ െട

2007.- 32 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചി@.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

5 കവിതക.

ഏlി. 2009.- 94 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

%. 30.00

ISBN 978-81-264-2319-4 : %. 50.00



238850



235119



235125

O32,1

O32,1N31

േഗാപിനാഥ് , നല
j ില, 1944-

ഒQ Oി െവളിeം, അsരം / െക. പി.

െതരെ¿ട \ നല
j ില കവിതക.- െകാല
j ം:

ശªരെ_ അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി.

ൈസEവ, ജD. 2009.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ ക
R . 2008.- 125 ഏ. ; 21 െസമീ.
: ് , സപ

%. 50.00

ISBN 978-81-264-2121-3 : %. 65.00

240201



235188

O32,1N31



O32,1N44

ചാേVാ, െച)നം, 1926-

Uറ f് , ഒ. എ. വി., 1931-

അsരേfാരാം / വി. െക. നാരായണെ_

- നി%പണ

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഡിസ. 2006.- 151 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ഒ എ വി Vവിത ഈണവ ം െപാQളം /
സേരഷ് െവOിമംഗലം സംേശാധനം

ISBN 978-81-264-2565-5 : %. 80.00
251622

െചയ് തത് ; ജി. ബാലേമാഹ ത+ിയ െട



O32,1N26

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

ആവനാഴി / എം. ലീലാവതിയ െട അവതാരിക.-

ജD. 2009.- 151 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകായം : കറ_് , cz 2009.- 82 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-264-2250-0 : %. 80.00

െസമീ.

237837



O32,1N31:g

oഷ
p പിO, ച+ ഴ, 1911 - 1948

ISBN 81-240-1859-6 : %. 50. 00
240180

ഒ എ വി െതരെ¿ട \



O32,1N26

െച/ാfQ

ച+ ഴVവിതക / ഒ എ വി Uറ fിെ_

ഒ]യാെ_ വഴി / NീUമാര ത+ിയ െട

അവതാരിക.- തിQവന/പ രം : ചി/,

അവതാരിക.- െകാല
j ം : നാെള ബ ക
: ് , െമയ്

ഒക് േടാ. 2009.- 216 ഏ. ; 22 െസമീ.

2009.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

49 കവിതക.

62 കവിതക.

ISBN 81-262-0338-2 : %. 155.00
237861

13 കവിതക.

%. 60.00



O32,1N11

246285



O32,1

സാഹിതം

41

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

േജായ് , ചാലടി
ഉണ
p ിഴ+് .- െകാല
j ം : കാവി6 ബ ക
: ് , ജD.
2009.- 84 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
%. 40.00

നാരായണേമേനാ, വOേ\ാ, 1878 - 1958
ശിഷDം മകDം.- മലfറം : േകാഴിേVാട്
സവകലാശാല, 2009.- 40 ഏ. ; 20 െസമീ.



238284

O32,1

ISBN 817748136-3 : %. 15.00



നല
j മ ം oതിക.- െച :
െറയ് േബാ.
വാ. 2 : ഒക് േടാ. 2008 ._177 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-89716-87-5 : %.100.00.



O32,1N65

നല
j മ ം oതിക / വfറ+ി6
നല
j മ ം പി. േഗാപാലപിOയ െട ആമ ഖം.െച : െറയ് േബാ.
വാ.1 : ഒക് േടാ. 2008 .- 264 ഏ.; 21െസമീ.
ISBN 81-89716-79-4: %.160.00
അഭിqാനശാU/ളം, ഋസംഹാരം



O32,1

എ3ീ oതികളെട വിവ\നവ ം
ഉെപട \ിയി് .



240271

O32,1M97

പരേമശ$ ര», ഉO എസ് ., 1877 - 1949

- നി%പണ
സ Uമാ, അഴീേVാട്



O32,1

മഹാകവി ഉO / സി. പി. ശിവദാസ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .നഡ6ഹി : സാഹിത അVാദമി, 2008.-

- നി%പണ

123 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബാലoഷ
p , പി. െക., 1926-1991
എഴ\ച
³ െ_ കല ചില വാസഭാരത
പഠനളം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഒക് േടാ. 2008.- 147 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിf് : ഡിസ. 1982.
ISBN 978-81-264-2132-9 : %. 75.00

(ഭാരതീയ സാഹിത ശി6പിക.)
ന സചി : ഏ. 123.
ISBN 81-260-2476-3 : %. 40.00
238085



O32,1:g

ദിരാ, വി. എe് .
പലതരം െമൗന.- േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് ,
2009.- 90 ഏ. ; 21 െസമീ.
35 കവിതക.
%. 50.00
240845

O32,1M97

േഗാപിനാഥപിOയ െട അവതാരിക;

²െ\ഴ\ച
³ 

238123



240831

²െ\ഴ\ച
³ 
െമൗസല പ®ം.- കാലിV]്
യണിേവഴ് സി]ി : മലfറം, 2009.- 48 ഏ. ;
20 െസമീ.
ടി. പവി@െ_ പഠനം ഉെപട \ിയി് .
ISBN 978 -81-7748 -137-2 : %. 20.00
240287

O32,1M78

പദ
j മ ം ജി., 1897-1976
½ നാഭപിO, നല

േജാz, ടി. വി.
പിറ3ാ സ)ാനം.- െച :
തിVാ് പബ
j ിേVഷസ് , ജD. 2010.- 32
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
UികO 19 കവിതക.
%. 25.00
240208



237822

O32,1

േജാസഫ് , എസ് ., 1965ഉfെ_ éവ6 വരയ്  / അവ
അലിയ െട അവതാരിക.- തിQവന/പ രം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 76 ഏ. ; 21
െസമീ.
44 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2447-4 : %. 45. 00
237810

വിദാÁികO പാഠപ സ് തക\ിെ_
പഠനUറിfം, മാwകാ േചാദളം
അDബEമായി േച\ിരി.

തിരിeറിവിെ_ തിരിെവം.- െകാല
j ം:
കാവി6 ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2006.- 56 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
%. 39.00
235128

ബി. എ, ബി. എസ് .സി രാം വഷ



O32,1M77:g

പOിfാട് , പി. എം., 1926തിേലാദകം വിലാപകാവം / എം.
ലീലാവതിയ െട അവതാരിക.- എടfാ :
വOേ\ാ വിദാപീഠം, ജD. 2010.- 30 ഏ.
; 21 െസമീ.
%. 150.00



O32,1

240858



O32,1N26

സാഹിതം

42

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

െപാ3f പിO, ടി. എസ് .
കണ
 നീOിയ ം കഥ പറയ ം.- െകാല
j ം:
ൈസEവ ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 39 ഏ. ; 21
െസമീ.
2 കവിതക.
%. 35.00

ബി} , വി. എസ് .
കളക മ ളe തീേമശക.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.- 48
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
27 കവിതക.
ISBN 81-262-0368-4 : %. 35.00



240866

O32,1

lകാശം, െക., 1909വിദ$ ാ െക. lകാശ\ിെ_ കവിതക /
സ Uമാ അഴീേVാടിെ_ അവതാരിക.wx : ീ ബ ക
: ് , cz 2009.- 170 ഏ. ;
21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 157-170.
ISBN 978-81-8423-141-0 : %. 100.00
238272



O32,1N09



മ രളി, പOിfറം
മാക
: ിയ ലാവണശാസ് @ം പി.
ഭാസ് കരെ_ കവിതകളി6 / എം. െക.
സാDവിെ_ അവതാരിക.- െച :
െറയ് േബാ, ആഗ. 2007.- 128 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 81- 89716-63 -8 : %. 65.00
240261



O32,1N52

lസ3Uമാ, െക. ബി.
സാ²ി / അയ് മനം േജാണിെ_ അവതാരിക.േകായം : കറ_് , ഒക് േടാ. 2009.- 63 ഏ. ;
21 െസമീ.
30 കവിതക.
ISBN 81-240-1871-5 : %. 40.00



O32,1

- നി%പണ



O32,1N36

മ രളീധര, െനല
j ിV6, 1948െനല
j ിV6 മ രളീധരെ_ കവിതക / പി.
െക. രാജേശഖരെ_ അവതാരിക.െച : െറയ് േബാ, സപ
R . 2008.
ഭാ. 2 : സപ
R . 2008. - 160 ഏ.; 21 െസമീ.
58 കവിതകളം, 2 കാവ നാടകളം 2
വിവ\നളം ഉെപട \ിയി്
ISBN 81-89716-85-9 : %. 95.00.
249277

ലീലാവതി, എം.
ബാലമണിഅ)യ െട കവിതാേലാക.േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 384 ഏ. ; 21
െസമീ.
അDബEം : ഏ. 370-384.
ISBN 978-81-8264-753-4 : %. 280.00



O32,1N24:g

മധ സദന നായ, നീലേ+%, 1936കടലിെലാQ കട6േപാെല.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.108 ഏ. ; 22 െസമീ.
50 കവിതക.
ISBN 81-262-0337-4 : %. 70.00
248836

ബാലമണിയ), നാലfാ് , 1909-2004

240854



O32,1N53

- നി%പണ

O32,1N49

251623

238273

ഭാസ് കര, പി., 1924-2007

lഭാകര, എ., 1952ഞാ െതQവിേല േനാVി.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 80 ഏ.: ചി@ം;
21 െസമീ.
45 കവിതക.
പി. വി. lകാശ് ബാബ വിെ_ പഠനം
അDബEമായി ഉെപട \ിയി് .
ISBN 978-81-264-2432-0 : %. 50.00
246286



O32,1

േബബി, െക. വി., 1953ജലേരഖക / വിഷ
 നാരായണ
ന+തിരിയ െട അവതാരിക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.- 75 ഏ. ; 21
െസമീ.
43 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2168-8 : %. 45.00

lഭാകര നായ, വി., 1949കടി¿6 കിനാവ ക.- UളÖ :
െപാജനം, ഡിസ. 2008.- 36 ഏ. ; 21
െസമീ.
%. 50.00
246287

238573



O32,1N48

േമാഹനoഷ
p , കാലടി, 1978തV / വി. െക. Nീരാമെ_ ചി@.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 52
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2446-7 : %. 38.00



O32,1N09:g

238580



O32,1N78

സാഹിതം
894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

േമാഹനoഷ
p , കാലടി, 1978-

രാമചa, ഏഴാേeരി

1828-1910

ആÇസമ Çം / പി. എസ് . Nീകലയ െട

മിDVം / വി. എസ് . അനി6Uമാറിെ_

അവതാരിക.- തിQവന/പ രം : ചി/,

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

ഒക് േടാ. 2009.- 112 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2008.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.

41 കവിതക.

60 കവിതക.

ISBN 81-262-0345-5 : %. 70.00

ISBN 978-81-264-2167-1 : %. 50.00
235190

43



O32,1N78



251624

O32,1

മ ളളം പവ ം പിണാെത / െക. എസ് .

യസഫലി, േകേeരി, 1934-

രവിUമാറിെ_ അവതാരിക.-

കഥെയ േlമിe കവിത / എസ് . െക.

തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr. 2009.- 64

വസ/െ_ അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 213 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

41 കവിതക.

UികV് േവിയ ളള 20 കവിതക.

ISBN 978-81-8264-722-0 : %. 13.00

ISBN 81-262-0223-8 : %. 35.00

238603



O32,1N34

രവിUമാ, പി., 1965-

ഉfപാവക / എം. ലീലാവതിയ െട
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ആഗ. 2009.- 71 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ഫിr. 2009.- 68 ഏ. ; 21 െസമീ.

എ. എം. ഉണ
p ിoഷ
p െ_ പഠനം

30 കവിതക.

അDബEമായി ഉെപട \ിയി് .

ISBN 978-81-264-2243-2 : %. 45.00

ISBN 978-81-264-2426-9 : %. 45.00



O32,1N65



238266

O32,1

വാസ േദവ, പന+ിOി

രാS, വOി3ം

എ. വിയ െട എലിക.- േകാഴിേVാട് :

േകായംകാലം / െക. ബി.
lസ3Uമാറിെ_ അവതാരിക.- െച :

ന ക\ാവ് : ഒലിവ് [വിതരണം], 2009.-

െറയ് േബാ, ഡിസ. 2008.- 80 ഏ. ; 21

73 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

42 കവിതക.

25 കവിതക.

ISBN 81-88779-50-4 : %. 40.00

ISBN 978-81-89716-57-8 : %. 50.00



240835



237846

O32,1

രാമoഷ
p , െക. വി., 1935-

O32,1

വിജയ, െജ
അശാ/ം.- തിQവന/പ രം : ചി/, cലാ.

െക. വി. രാമoഷ
p െ_ കവിതക / ആ.

2009.- 56 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

മേനാജ് വ)യ െട അവതാരിക.- wx :

24 കവിതക.

ീ ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 291 ഏ. ; 21

ISBN 81-262-0296-3 : %. 35.00

െസമീ.



238279

80 കവിതക.
ISBN 81-8423-159-8 : %. 155.00
238852

O32,1

ലs് മീേദവി

: ് / ജി. ബാലoഷ
നചിേകതസ
p  നായQെട

238954



238282



O32,1N35

O32,1

വിനയചa, ഡി., 1946കാVറ +് / ലിജീഷ് കാðറിെ_
ചി@.- േകായം : മാ+ഴം [ ഡി. സി.

íാ/ി / െക. പി. േമാഹനെ_ അവതാരിക.-

ബ ക
: ് ], ആഗ. 2009.- 40 ഏ.: ചി@ം; 21

wx : ീ ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 148 ഏ.

െസമീ.

; 21 െസമീ.
62 കവിതക.

UികO 19 കവിതക.

ISBN 978-81-8423-161-8 : %. 95.00

ISBN 978 -81-264-2434- 4 : %. 30.00

238594



O32,1N35

237766



O32,1N46

സാഹിതം

44

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

വിനയചa, ഡി., 1946-

സeിദാന}, െക., 1946മറെവe വസ് V.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 140 ഏ. ; 21
െസമീ.
അDബEം : ഏ. 131-140
68 കവിതകളം 6 കകളം ഉെfട .
ISBN 978-81-264-2324-8 : %. 80.00

പ\ാമ ദയം.- wശ
Ø  : എe്  & സി., cലാ.
2009.- 133 ഏ. ; 22 െസമീ.
29 കവിതക.
é\ാളി ഗംഗാധര നട\ിയ അഭിമ ഖം
ഉെപട \ിയി് .

240873

%. 80.00

246288



O32,1N46

വിമീഷ് , മണിയ, 1987േറഷ കാഡ് .- കണ
Ï  : പായ6 ബ ക
: ്,
cz 2009.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
39 കവിതക.
%. 40.00
240292



O32,1N87

ചിറUകളO ബസ് .- േകായം : ഡി സി ബ ക
: ്,
ആഗ. 2009.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.
51 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2435-1 : %. 45.00
238008



O32,1N72

േവ വി. േദശം, 1959ത+ിയ െട അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :
ഒലിവ് , ആഗ. 2008.- 300 ഏ. ; 21 െസമീ.
51 കവിതക.
ISBN 81-87474-65-3 : %. 50.00



O32,1N59

NീUമാ, Uരീfഴ, 1955Uരീfഴ NീUമാറിെ_ കവിതക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , െമയ് 2009.- 275 ഏ. ; 21

െസമീ.
മണകാട് ശശിUമാറിെ_ പഠനം
അDബEമായി ഉെപട \ിയി് .
240849



O32,1N55

Nീധര േമേനാ, ൈവേലാfിOി6,
1911-1985

ൈവേലാfിOിയ െട ബാലകവിതക /
സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.- 195 ഏ.: ചി@ം;



O32,1N34

പe.- wx : എe് & സി, ഒക് േടാ. 2009.80 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-909360-3-4 : %. 60.00



O32,1N34

സ റാബ്
െപാ3ത് .- േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , 2009.98 ഏ. ; 21 െസമീ.
72 കവിതക.
%. 60.00



O32,1

സര ബിേനായ് , 1986നിഴ6fര.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD.
2006.- 71 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
25 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2259-3 : %. 50.00

21 െസമീ.
83 കവിതക
ആദ പതിf് : cലാ. 2000.
ISBN 978-81-264-2265-4 : %. 95.00
238120

238013

240841

എസ് . മധ വിെ_ ചി@.- േകായം : ഡി.



O32,1N56

സ ഗതUമാരി, 1934ഒQ Uലfവ ം éടി / സ ധീഷ്
േകാേÚ\ിെ_ ചി@.- േകായം :
മാ+ഴം, cലാ. 2009.- 34 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
15 ബാലകവിതക.
ISBN 978-81-264-2385-9 : %. 25.00

240282

ISBN 978-81-264-2336-1 : %. 150.00



O32,1

സാവി@ി രാജീവ, 1956സാവി@ി രാജീവെ_ കവിതക / െക. ജി.
ശªരfിOയ െട അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 138 ഏ. ; 21 െസമീ.
65 കവിതക.
ISBN 978-81-8264-679-7 : %. 85.00
240882

േമാഹാEകാര സ²ാരി / NീUമാര

238108

സാംബശിവ, മ \ാന
കല
j ി6 െകാ\ിയ കവിത.തിQവനനതപ രം : ചി/, cലാ. 2009.- 48
ഏ. ; 21 െസമീ.
25 കവിതക
എസ് . േജാസഫിെ_ ഒQ പഠനവ ം
ഉെപട \ിയി് .
ISBN 81-262-0297-1 : %. 35.00
238089

വിഷ
 lസാദ് , 1972-



O32,1N46



O32,1N11

238277



O32,1N86

സാഹിതം

45

894.8121-മലയാള
894.8121-മലയാള കവിത-ടച് 

894.812108-മലയാള
894.812108-മലയാള കവിത. സമാഹാര-ടച്

 
െസബാസ

മലയാള\ിെല നാടപാക / എം. വി.
വിഷ
 ന+തിരിയ െട പഠനവ ം

ഇQ പിഴി¿് / ബി േകരളവ)യ െട
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

സമാഹരണവ ം.- േകായം : ഡി സി ബ ക
: ്,

ആഗ. 2009.- 84 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാe് 2009.- 230ഏ. ; 21 െസമീ.

അDബEം : ഏ. 73-84.

ISBN 978-81-264-2299-9 : %. 120.00

ISBN 978-81-264-2416-0 : %. 50.00



238110

O32,1

894.812109-മലയാള കവിത. ചരി@വ ം
ശªര, െക. പി., 1939-

Nീേമരീവിജയം മഹാകാവം / െക. വി.

നിരീsണ നി~ാരണ.-

േജാസഫിെ_ അവതാരിക.- പാലാ : റവ.

േകാഴിേVാട് : പണ, െമയ് 2009.- 112 ഏ.

ഫാദ േജാജ് ചരVാ]് , cലാ. 2009.- 365

; 22 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1010-6 : %. 70.00

%. 150.00



238843

O32,1

894.812108-മലയാള കവിത. സമാഹാര

O32,1:g

മലയാള കവിതാ പഠന.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 423 ഏ. ; 21 െസമീ.

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :

ISBN 978-81-8264-794-7 : %. 250.00

ഇ/ാ ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 40 ഏ.: ചി@ം;



240863

21 െസമീ.
ISBN 978-81-907413- 8-5 : %. 50. 00



O32,1x

ഓണfാകാ / ല\ീഫ് പറ+ി6
സമാഹരിeത് ; ഒ. എ. വി Uറ fിെ_

O32,1:g

സാD, എം. െക., 1928കാവ ത\$ lേവശിക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 158 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2205-0 : %. 80.00



238127

അവതാരിക.- 2-◌ം പതിf് .-േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 184 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

894.8122-മലയാള നാടകം

58 കവിതക

േഗാപിനാഥ, ആ.

എ. എം ന+തിരിയ െട പഠനം

O32,1:g

അ) വിളി / വിഷ
 നാരായണ

ഉെപട \ിയി്

ന+തിരിയ െട അവതാരിക.-

അDബEം : ഏ. 175- 184.

തിQവന/പ രം : lഭാതം, ഫിr. 2004.-

ISBN 978-81-8264-758-9 : %.110.00

48 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1x

െതQവ് നാടകം.
%. 30.00

കവിതാസാഹിതി.- മലfറം : േകാഴിേVാട്
സ®കലാശാല, 2009.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.



238623

ജിഷ എലിസബ\് വഗ
 ീസിെ_

O32,2

m ], 1933ൈജേനa, കല

കവിതകെളറിeO പഠനം
ഉെപട \ിയി് .

മാ]ം.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 35
ഏ. ; 21 െസമീ.

%. 20.00

237877



246289

സeിദാന}, െക., 1946-

ഇടവിള : 1184-േമടം / ഡി. വിനയചa

238615

O32,1x

വിമശനപഠനളം

സ് കറിയാ ക\നാ, éVമ]ം

240871



237964

ആദ പതിf് : 1970.



O32,1x

ISBN 978-81-8264-716-9 : %. 25.00
240897

തിQവാതിരfാക / ജി. കമല)
സമാഹരിeത് .- േകായം : കറ_് , െമയ്



O32,2N33

േജാസഫ് , േച]പ ഴ, 1948സഗ
 േs@ം.- 4-◌ം പതിf് -wx : എe്

2008.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം: 781.6205483 - നാട

& സി, cലാ. 2009.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

പാക. േകരളം.
ISBN 81-240-1822-7 : %. 80.00

1-◌ം പതിf് : ജD. 1978.

238131

%. 40.00



O32,1x

240885



O32,2N48

സാഹിതം

46

894.8122-മലയാള
894.8122-മലയാള നാടകം-ടച് 

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം

ന+തിരി, െക. എസ് ., 1937-2008
നാടക / ടി. എം. എrഹാമിെ_
അവതാരിക.- േകായം : കറ_് , cz 2009.356 ഏ. ; 22 െസമീ.
6 നാടക.
ISBN 81-240-1858-8 : %. 195.00

അംബികാസ ത, മാാട്
എ മകെജ.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഏlി. 2010.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2448-1 : %. 120.00

246290

250239



O32,2N37

ന+തിരിfാട് , എം. സി., 1920െതാഴി6 േകa\ിേലV് : മലയാള
നാടേകവദിയിെല lഥമ സ് @ീéായ് മ /
എ. ആ. ാമlകാശ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .- മലfറം : േകാഴിേVാട്
സ®കലാശാല, 2008.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : അ/ജജനസമാജം, 1949
ആന}ി ടി. െക, െക. ഇ. എ എ3ിവQെട
പഠനവ ം ഉെപട \ിയി് .
ISBN 87-7748-124-X : %. 50.00
237885



O32,2



O32,2N43



O32,2



O32,2



ശിവദാസ് , എസ് .
നമ െVാQ നാടകം കളിVാം / െവªിയ െട
ചി@.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഫിr. 2009.- 24 ഏ.: വണ
p ചി@ം; 21
െസമീ.
Uികേവി.
ISBN 978-81-264-2269-2 : %. 20.00
238285





O32,3N54

അഖില, 1953അതിജീവനം.- പാലVാട് : േസാബ, സപ
R .
2006.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 55.00



O32,3N53

അചതേമേനാ,
കാരാ് , 1886-1918

വിQത ശÝ.- തിQവന/പ രം : ചി/,
ആഗ. 2009.- 216 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആദപതിf് : 1913.
ISBN 81-262-0275-0 : %. 105.00
237946

O32,2



O32,3N54

സ് ൈ@ണം / ഒ. എ. വി. Uറ fിെ_
അവതാരിക.- തിQവന/പ രം : ചി/,
ഡിസ. 2009.- 72 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0391-9 : %. 50.00

235202

O32,2N33



O32,3N54

പ തിയ വാതില ക / രവീaെ_
അവതാരിക; േദവlകാശിെ_ ചി@.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.83 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
8 െചറ കഥക.
അഭിമ ഖം ഉെപട \ിയി് .
ISBN 978-81-264-2523-5 : %. 50.00

240893

വാസ േദവ നായ, എം.ടി., 1933േഗാപ രനടയി6.- തിQവന/പ രം : ചി/,
ജD. 2010.- 52 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0419-2 : Q. 40.00
240902

238249

251643

േലാഹിതദാസ്
സിE ശാ/മാെയാഴU.- േകാഴിേVാട് :
ഒലിവ് , 2009.- 66 ഏ. ; 21 െസമീ.
%.40.00
240892



O32,3

അക് ബ, കVി6, 1954ഞ ലിബാേജാണിെന േപടി.േകാഴിേVാട് : പണ, നവ. 2008.- 92 ഏ. ;
21 െസമീ.
9 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-300-095-0 : %. 60.00

രാധാoഷ
p , അട \ിര
െസൗരയഥ\ിെല éകാ.- േകായം :
കറ_് , ഏlി. 2009.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.
UികO പതിെനാ3് ഏകാª
നാടക.
ISBN 81-240-1854-5 : %.140.00
238841

Uക പ ഴക.- wx : ീ ബ ക
: ്,
ഒക് േടാ. 2009.- 124 ഏ. ; 22 െസമീ.
പരിസ ിതി കഥക.
ISBN 81-8423-156-3 : %. 80. 00
240355

മ രളി, പിരfേകാട് , 1943ഭഗത് സിംഗ് .- തിQവന/പ രം : ചി/, മാ.
2009.- 112 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0243-2 : %. 65.00
235197



O32,3



O32,3M86

അജയUമാ, െക. സി., 1964കാളിദാസ / സി. രാധാoഷ
p െ_ അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cz 2009.- 268
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2349-1 : %. 140.00
238842



O32,3N64

സാഹിതം

47

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

അജിത് , കല
j 

ഉണ
p ി, െക. പി., 1962-

മ3് വിചാര.- േകാഴിേVാട് :

ക6പിത കഥയിേലമാതിരി.- േകായം :

ന ക\ാവ് : ഒലിവ് [വിതരണം], 2009.-

ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 292 ഏ. ; 21

56 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

9 െചറ കഥക.

ISBN 978-81-264-2443-6 : %.150.00

%. 35.00



240862

ജലേരഖകളാ6 íംശിVെf് .- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2008.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.

രതി രഥ / ആഷാേമേനാെ_ അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 215
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-605-6 : %. 50.00



O32,3N66

ISBN 978-81-264-2450-4 : %. 100.00
240541

അ»േന\് , പി., 1928-2008
െകാട ªാ]ം െകാeവOവ ം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.- 348 ഏ. ; 21

ആ©വിതി.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.104 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതിf് : 1962.

ആദ പതിf് : 2001

ISBN 978-81-264-2220-3 : %. 180.00



O32,3N28

അരവി}ാs, െക., 1953-

132 ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-8264-761-9 : %. 80.00

11 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2526-6 : %. 50.00

246303



O32,3N53



O32,3N33

എക
: ് ജവാ, ഇടശ് േശരി
കടല)യ െട മക.- wx : എe് & സി,

േഭാfാ6.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.
2009.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആഗ. 2009.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2409-2 : %. 65.00

24 െചറ കഥക.



O32,3N53

%. 50.00



238600

അരവി}, െക, 1950സ ഹ് റ.- െച : െറയ് േബാ, ഫിr.

O32,3

എrഹാം മാത
രാ@ിയ െട ഉട6.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

2009.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-89716-61-5 : %. 75.00
237934



O32,3N33

Åതയാ@.േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.

ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 86 ഏ. ; 21

248837

3 േനാവൈല]ക.
ISBN 978-81-8264-748-0 : %. 65.00
237951

m \ി.- േകായം :
പ തിയ േഗാ@\ിെ_ ഉല

251645



O32,3N42

ഉണ
p ിoഷ
p , പ ë, 1933-

െസമീ.

238135



O32,3N62

ഉണ
p ിoഷ
p , തിQവാഴിേയാട് , 1942-

അജിത് Uമാ, െക., 1966-

235199

237852

O32,3



O32,3N50

ഫിr. 2009.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
19 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2340-8 : %. 80.00

ഉണ
p ി, ആ.
ഒഴിവ ദിവസെ\ കളി.- േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് ,

246291



O32,3

ആഗ. 2003.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഏകലവ, 1934-

8 െചറ കഥക.
അജയ് പി. മാാടിെ_ പഠനം

ദാഹം.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 211

ഉെപട \ിയി് .

ഏ. ; 21 െസമീ.

%. 45.00

ISBN 978-81-8264-709-1 : %. 130.00

235282



O32,3

240843



O32,3N34

സാഹിതം

48

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

കലാം, െകാേeറ

oഷ
p വാ~ാ, വി., 1945-

ഋചം / എം. ആ. ത+ാെ_ അവതാരിക.തിQവന/പ രം : െകാേeറ ബ ക
: ് , ഫിr.

ബാലപാഠം.- wx : ീ ബ ക
: ് , ആഗ.
2009.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

2010.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.

UികO േനാവ6.

11 െചറ കഥക

ISBN 978-81-8423-152-6 : %. 45.00

വിളടി രാേജaെ_ പഠനവ ം

240859

ഉെപട \ിയി് .

%. 100.00



240912

O32,3



O32,3N45

oഷ
p , േമ\ല ഐ. ആ.
സ$ ഗ
j :
 വാതി6 പsി.- െകാട ല
ബാലസാഹിത സമിതി, െമയ് 2008.- 52 ഏ.

കവിത, െക.
മാധവി / എം. ലീലാവതിയ െട അവതാരിക.-

: ചി@ം; 21 െസമീ.

േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 76 ഏ. ; 21

UികO 14 കഥക.

െസമീ.

%. 30.00

ISBN 978-81-8264-689-2 : %പ. 50.00



238160



241062

O32,3

O32,3

oഷ
p , സി. െക., 1931-

കാവി6fാട് , എ. ബി. വി.

12 സാേരാപേദശ കഥക.- തിQവന/പ രം :

മഹാഭാരതകഥക.- wx : എe് & സി,

ചി/, ഒക് േടാ. 2009.- 48 ഏ.: ചി@ം; 21

ജD. 2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 93-80557-23-X : %. 30.00



250241

O32,3

U¿ബ് ദ O, പ ന\ി6, 1940-

UികO 12 കഥക.
ISBN 81-262-0344-4 : %. 35.00
250242



O32,3N31

lിയെf കഥക.- wx : എe് & സി,
േഗാപUമാ

ഫിr. 2010.- 115 ഏ. ; 22 െസമീ.
13 െചറ കഥക.

മഹാേദവെ_ യാ@ക.- wx : എe് &

ISBN 93-80557-10-8 : %. 70.00

സി, ഒക് േടാ. 2009.- 79 ഏ.: ചി@ം; 22

248845



O32,3N40

ISBN 81-909360-7-7 : %. 50.00

െമൗ െവഡ
 ിംഗ് .- േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് ,
ഫിr. 2009.- 98 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

O32,3

േഗാപാലoഷ
p , െക., 1932-

ഉെപട \ിയി്

ബ ~ിയ ം N~യ ം.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,

2 േനാവൈല]ക.
ISBN 81-87474-78-3 : %. 60.00

2009.- vii, 96 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N40

U¿ ണ
p ി
ചി@.- േകായം : ഡി സി ബ ക
: ് , മാe്

ISBN 978-81-8264-720-6 : %. 60.00



O32,3N32

േഗാപി, മംഗല\്

2009.- 26 ഏ.: വണ
p ചി@ം; 20 െസമീ.

ഒ]വരിVഥക.- wx : എe് & സി,

ISBN 978-81-264-1993-7 : %. 40.00
238028

UികO 25 കഥക.
238576

കഥ, മ \ശ
 ിVഥ / വിനയ് oഷ
p യ െട



O32,3

cലാ. 2009.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 30.00
246296

oഷ
p Uമാ, സി. പി.
സല് / എം. പി. വീേരaUമാരിെ_



O32,3

േഗാപിനാഥ് , നല
j ില

അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് : പണ, ഡിസ.

െച.- െകാല
j ം : ൈസEവ, ആഗ. 2008.-

2009.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.

55 ഏ. ; 22 െസമീ.

10 െചറ കഥക.

%. 40.00

%. 50.00
248843



238595

താഹാ മാടായിയ മായ O അഭിമ ഖം

238143

െസമീ.



O32,3

241049



O32,3

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

ചaമതി

ജയശªര, പ fOി, 1946-

ചaമതിയ െട കഥക.- േകായം : ഡി. സി.

U¿ിoഷ
p േമശിരി വിവാഹിതനായി /

ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 536 ഏ. ; 21 െസമീ.

െപQ+ടവം Nീധരെ_ അവതാരിക.-

105 െചറ കഥക.

ആലfഴ : ഉzമ, ഫിr. 2004.- 64 ഏ. ;
21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2497-9 : %. 225.00



250240

O32,3

13 െചറ കഥക.
%. 35.00

ചaേശഖര, എം. െക., 1940-

240905



O32,3N46

നഖsതേമ] ഓ)ക.- wx : എe്
ജയNീ, കള\ി6

& സി, െമയ് 2010.- 120 ഏ. ; 22 െസമീ.

ചാ lാ/ / രാഖീ േപശവാനിയ െട

ISBN 93-80557-46-9 : %. 75.00
248841



O32,3N40

രാമനിേലO ദരം.- wx : എe് & സി,



246298

11 െചറ കഥക.

O32,3

േജVബ് അrഹാം

ISBN 81-909360-8-5 : %. 50.00



O32,3N40

മരVിടയി6 ഒQ െമാണാസ് nി.- wx :
എe് & സി, ഒക് േടാ. 2009.- 64 ഏ.:
ചി@ം; 22 െസമീ.

ചaേശഖ നാരായണ

ISBN 81-909360-9-3 : %. 40.00

അEനായ ൈദവ\ിെ_ ലാസ് .തിQവന/പ രം : ചി/, cz 2009.- 116



246297

ഏ. ; 21 െസമീ.

O32,3

േജാണി െജ. പ
j ാേ\ാം

ISBN 81-262-0258-0 : %. 65.00



238205

O32,3

െപzപാദളെട lസി.- െച :
െറയ് േബാ, ഒക് േടാ. 2008.- 86 ഏ. ; 21
െസമീ.

ച OിമാÆ, എസ് . ഡി.

8 െചറ കഥക.

നിേയാഗം.- തിQവന/പ രം : മാളബ,
cലാ. 2008.- 66 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-89716-77- 8 : %. 50.00



240867

35 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-8748-47-1 : %. 40.00

O32,3

േജായ് സി



238264

O32,3

അസ ര.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.
2009.- 326 ഏ. ; 21 െസമീ.

െചറ കാട് , 1915-1976

ISBN 81-240-1867-7 : %. 175.00

മണ
p ിെ_ മാറി6.- മലfറം : കാലിV]്
സ®കലാശാല, 2009.- 144 ഏ. ; 20



237821

െസമീ.

O32,3

കാണാെfാ3് .- േകായം : കറ_് , ആഗ.

ISBN 978-81-7748-138-9 : %. 40. 00
240401

ബ ക
: ് ], 2008.- 22 ഏ.: ചി@ം; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2023-0 : %. 65.00

നവ. 2009.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

240373

ചി@.- േകായം : മാ+ഴം [ഡി. സി.

2009.- 286 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N15

ISBN 81-240-1865-5 : %. 150.00



237831

ജയശªര, പ fOി, 1946-

O32,3

േജാസി േജാസഫ് , 1957-

കമലാസനെ_ ആദരാ@ി / ശിവരാമ

മരണ\് / ന+തിരിയ െട ചി@.-

െചറിയനാടിെ_ അവതാരിക.- Æറനാട് :
ഉzമ, Sz 2009.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ. 2008.- 62

18 െചറ കഥക.

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ISBN 8189415-66-2 : %. 35.00

ISBN 978-81-264-2088-9 : %. 40.00

240417



O32,3N46

238215



O32,3N57

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

േജാജ് , ഓണð, 1941-

േതാമസ് , െക. വി., 1946U+ളി ഫ
j ാഷ് / േജാÌ് ഓണðറിെ_
അവതാരിക; എ. ബി. സ ധീനാഥിെ_
ചി@.- wx : ീ ബ ക
: ് , ഏlി.
2009.- 116 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-135-9 : %. 80.00

ക6\ാമര.- േകായം : കറ_് , െമയ് 2009.107 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിf് : ഡിസ. 1977.
ISBN 81-240-1856-1 : %. 65.00
246295



O32,3N41

േജാതിമയി, എ. പി.
െമയ് 2009.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.
16 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-300-1009-9 : %. 65.00



O32,3

സ് േനഹðട് .- തിQവന/പ രം : ചി/,
സപ
R . 2009.- 56 ഏ. ; 22 െസമീ.
UികO േനാവ6.
ISBN 81-262-0312-9 : %. 40.00



238957

O32,3

േടാംമാതസ് , നേജഴ് സി
ജ$ ാല / എം. െക സാDവിെ_ അവതാരിക.തിQവന/പ രം : ഇ/ ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.107 ഏ., 1 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-907413-3-0 : %. 90.00



240900

O32,3

ത+ി, പി. െജ., 1938സ$ ണ
p Veവടം / എം. വി. െബ3ിയ െട
അവതാരിക.- േകായം : കറ_് , cലാ. 2009.124 ഏ. ; 21 െസമീ.
16 െചറ കഥക.
ISBN 81-240-1861-8 : %. 70.00
246302



O32,3N38

ഷാര ജയിംസ് , 1977എനിം നിമിടയി6 / േജാÌ്
ഓണðറിെ_ അവതാരിക.- േകായം :
കറ_് , മാe് 2009.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1848-0 : %. 45.00
240535



O32,3N77

238645

ൈദവ\ിെ_ പിയാേനായിെല പsിക.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.112 ഏ. ; 21 െസമീ.
17 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2537-2 : %. 65.00



O32,3N54



O32,3

േ@സാ) വഗീസ്
ഉദയം പടി¿ാറ് .- തിQവന/പ രം : ചി/,
ഫിr. 2010.- 60 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
UികO േനാവ6.
ISBN 81-262-0431-1 : %. 45.00
251654



O32,3

ദാേമാദര, വി. വി., 1946സമാ/രേരഖക.- േകാഴിേVാട് : പണ,
Sലാ. 2009.- 103 ഏ. ; 22 െസമീ.
20 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-300-1027-4 : %. 70.00
240409



O32,3N46

േദവിക, െജ.
പeറി¿ാ.- േകായം : മാ+ഴം, 2008.9 ഏ.: വണ
p ചി@ം; 17 െസമീ.
:  കളം / ലളിത,
'UരºാQം éളി് ഗ
j ാസ
െക.' സഹിതം
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-264-2027-8 : %. 45.00
240441



O32,3

ന/നാ, 1926-1974
അDഭവ / എ. പി. വിജയoഷ
p െ_
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ജD. 2010.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിf് : ഏlി. 1975.
ISBN 978-81-264-2562-4 : %. 95.00
248852

േതാമസ് േജാസഫ് , 1954-

251653



O32,3N46

താഗരാജ, ചാളVടവ്
ശരീരസേമതം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
മാe് 2009.- 76 ഏ. ; 21 െസമീ.
14 െചറ കഥക.
ISBN 81-240-1845-6 : %. 48.00

നല
j ശമരിയVാര.- േകാഴിേVാട് : പണ,

238139

238242



O32,3N26

ന}Uമാ, എ., 1956ഊം േബാണസ ം ചില ൈകfിഴകളം /
രവീaെ_ അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 55 ഏ. ; 21 െസമീ.
6 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-8264-747-3 : %. 35.00
246299



O32,3N56

സാഹിതം

51

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

നാഥ, പി. ആ.

പാറfറ\് , 1924-1981
lയാണം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.
2009.- 285 ഏ.; 21 െസമീ.
ആദ പതിf് : െമയ് 1970.

UടജാÇിസാDVളിലഠെട.- േകാഴിേVാട് :
പണ, ഫിr. 2010.- 196 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1058-8 : %. 125.00



251649

O32,3

നായ, െക. ജി. ൈകതയ് V6

അവതാരിക.- തിQവന/പ രം : ഇ/ ബ ക
: ്,
െമയ് 2009.- 75 ഏ.: 21 െസമീ.

238607

15 െചറ കഥക.
ISBN 978 -81- 907413-8-6 : %. 75. 00



240852

O32,3

നിഷാദ് , വി. എe് ., 1980മിസ് ഡ് േകാ.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,
21 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-8264-733-6 : %. 35.00



O32,3N80

െന6സz െഫണാസ് , 1935മാലാഖമാQെട േഗാവണി / െക. എസ് .
ഒലിവ് , നവ. 2008.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 90.00



O32,3N35

പണിV, സദാ െക. എം., 1894-1963
ഡിസ. 2008.- 203 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : 1941.
ISBN 978-81-264-2204-3 : %. 95.00



O32,3M94

പദ
½ നാഭ, ടി., 1930& സി, cലാ. 2009.- 137 ഏ. ; 22 െസമീ.
14 െചറ കഥക.
%. 80.00
241088



O32,3N30



O32,3N74



O32,3N78

ബാബ , എം. ജി.
േവഡ് ബ
j ഡ് ബാª് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2522-8 : %. 60.00

െഗൗതമെ_ പാതക.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-731-2 : %. 40.00
240874



O32,3

Üാസിസ് സിമി, നï\് , 1978ചില/ി.- െച : െറയ് േബാ, ഒക് േടാ.
2009.- 122 ഏ. ; 21 െസമീ.
28 െചറ കഥക.
ISBN 81-89716-98-0 : %. 75.00
240923

പദ
½ നാഭ, നാലfാടം, 1967-



O32,3N66

lവീz, െക. വി., 1974ഡിജാ ലീ / ടി. ടി. NീUമാറിെ_
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
നവ. 2009.- 114 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2528-0 : %. 65.00
251650

എെ_ ആദെ\ കഥക.- wx : എe്



O32,3N55

l, തളിളം
യsിദ$ ീപ് / എ. ബി. ജയlകാശെ_
അവതാരിക.- wx : എe് & സി, മാe്
2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-18-3 : %. 85.00
248857

േകരളസിംഹം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,



O32,3N13

lതാപ് , എസ് . െക., 1966മി ഭാഗം / വി. ആ. സ ധീഷിെ_
അവതാരിക.- െകാല
j ം : ൈസEവ, നവ.
2009.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ കഥക.
%. 50.00
240917

രാധാoഷ
p െ_ അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :

240899



O32,3N24

lകാശ് , ടി. എ., 1955ൈകേകയി.- wx : ീ ബ ക
R . 2009.: ് , സപ
208 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-119-9 : %. 125.00
238572

2009.- 51 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

238144

248853

െപാെ]Vാ് , എസ് . െക., 1913-1982
നാട േlമം.- 3-◌ം പതിf് -േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 80ഏ. ; 21െസമീ.
1-◌ം പതിf് : 2003.
ISBN 978-81-8264-727-5 : %. 50.00

Æ]ിപേകാടി മാടlാVളം ഒQ
മലേവടDം / മധ നായ നേയാVിെ_

238148

ISBN 978-81-264-2343-9 : Rs. 150.00



O32,3N67

248839



O32,3

സാഹിതം

52

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 
മഹാേദവ ത+ി, എസ് .

ബാലoഷ
p , സി. വി., 1952എെ_ lിയെf കഥക.- േകായം : ഡി.

ആസാദി / ഹമീദ് േച3മംഗലരിെ_
അവതാരിക; ന+തിരിയ െട ചി@.-

സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 120 ഏ. ; 21
െസമീ.

wx : ീ ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 179 ഏ.:

20 െചറ കഥക.

ചി@ം; 22 െസമീ.

ISBN 978-81-265-2498-6 : %. 65.00

ISBN 81-8423-146-6 : %.115.00

251646



O32,3N52

കട6മയരം : മ ലഘ േനാവല കളെട

ആട ജീവിതം / െക. െഷരീഫിെ_ ചി@.-

സമാഹാരം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

wx : ീ ബ ക
: ് , ആഗ. 2008.- 200 ഏ. ;

cz 2009.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2355-2 : %. 50.00

ISBN 81-8423-117-2 : %. 120.00



237957



O32,3N32

O32,3

ഭാമ, വി. െക.

മാധവിി, 1932-2009

- നി%പണ

സEാേമഘേമ വിട.- wx : നള},

മരിVാ\ മാധവിി / എം. സ Uമാര

ഒക് േടാ. 2008.- 66 ഏ. ; 21 െസമീ.

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :

13 െചറ കഥക.

ഇ/ ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 76 ഏ. ; 22

ISBN 978-81-300-0843-1 : %. 50.00
235208

O32,3

മാധവിി, 1932-2009

െബനാമി

235204



237898

െസമീ.



O32,3

ISBN 978-81-907413-8-8 : %. 80.00
240548

മേനാഹരവ), എം. ആ.



O32,3N32:g

മാധവിി: ശരീര\ിന് എ@ ചിറUക /

പeക നിശ
 ബ് ദരാണ് .- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 58 ഏ. ; 21 െസമീ.

എrഹാം സംേശാധനം െചയ് തത് .- wശ
Ø :

11 െചറ കഥക.

എe് & സി, ഡിസ. 2009.- 465 ഏ.:

ISBN 978-81-8264-713-8 : %. 35.00

ചി@ം; 21 െസമീ.

240869



O32,3

മല
j ിക, െക.ആ

ഉOടVം : ഓ)കളം oതികെള UറിeO
നിരീsണ, പഠന അഭിമ ഖ
എ3ിവ.

െതരെ¿ട \ കഥക.- തിQവന/പ രം :

അDബEം : ഏ. 451- 465.

ചി/, ഒക് േടാ. 2009.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-80557-00-0 : %. 200.00

29 െചറ കഥക.

240554

ISBN 81-262-0345-5 : %. 120.00
237757



O32,3

മ േകഷ് ബാബ & പാി ഇ ദ ബായ് /
കറ_് , ആഗ. 2009.- 80 ഏ.: ചി@ം; 21

അലകളില
j ാ\ കട6 / ന+തിരിയ െട

െസമീ.

ചി@.- wx : ീ ബ ക
: ് .- 94 ഏ. ;

ISBN 978-81-264-2453-5 : %. 48.00

21 െസമീ.

237770

ISBN 978-81-8423-115-1 : %. 70.00



O32,3



O32,3N61

മ രളി, ബി., 1971കാമ കി / ഭാസ് കരെ_ ചി@.- േകായം :

ആകാശളെട അവകാശിക.- wx :
ീ ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 199 ഏ. ; 22

ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ. 2008.- 78 ഏ. :
ചി@ം; 21 െസമീ.

െസമീ.

10 െചറ കഥക.

ISBN 978-81-8423-145-8 : %. 125.00
240865

മ േകഷ് , 1961lിയദശെ_ അവതാരിക.- േകായം :

മഹാേദവ ത+ി, എസ് .

235214



O32,3N32:g

ISBN 978-81-264-2161-9 : %. 45.00



O32,3

238218



O32,3N71

സാഹിതം

53

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

മ രളി, ബി., 1971-

േമരി ആ_ണി, ആലfാ്
സരlഭ ത+ രാി.- wx : എe് & സി,

ജാV് & ജി6 / രാജീവ് എ. ടി. യ െട

സപ
R . 2009.- 176 ഏ. ; 22 െസമീ.

ചി@.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ആഗ.

%. 100.00

2009.- 40 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.



251648



237907

ISBN 978-81-264-2454-2 : %. 30.00
O32,3N71

മ ഴfിലാട് , ടി. െക. ഡി.

O32,3

രഘ നാഥ് , പേലരി, 1954ഓേവാ എ oഷ
p െയ.- wx : ീ
ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 257 ഏ. ; 22 െസമീ.

ആനമ : UിVഥക.- തിQവന/പ രം :

ISBN 81-8423-160-1 : %.160.00

ചി/, സപ
R . 2009.- 84 ഏ.: ചി@ം; 22

240431

െസമീ.



O32,3N54

ര±), എം.ഡി., 1944-

UികO 19 കവിതക.

എവിെടേയാ ഒQ തീരം.- േകായം :

ISBN 81-262-0321-8 : %. 50.00



237953

O32,3N37

മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം, 1910 - 1994

ജനlിയ പ സ് തകlസാധനശാല, ആഗ.
2009.- 172 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1866-9 : %. 90.00

- നി%പണ

237787



O32,3N44

കാരശ് േശരി, എം. എ., 1951രമണ, മ ഹ)

ൈവVം മ ഹ)ദ് ബഷീ.- നഡ6ഹി :
സാഹിത അVാദമി, 2008.- 120 ഏ. ; 21

അഭിയ െട U]ാേന$ ണം: കളവ േപായ 100

െസമീ.

%പ േനാ് .- തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R .

(ഭാരതീയ സാഹിത ശി6fിക.)

2009.- 80 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

ISBN 81-260-2477-1 : %. 40.00

ISBN 81-262-0304-8 : %. 50.00

235213



O32,3N10:g



240459

O32,3

കണ
p  കാVയ െട െകൗശല.-

മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം, 1910-1994
പാ)യ െട ആട് .- 25-◌ം പതിf് -േകായം :

4-◌ംപതിf് -തിQവന/പ രം : ചി/, Sz

ഡി. സി. ബ ക
: ് , cz 2009.

2009.- 96 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ആദ പതിf് : ഏlി. 2009.

UികO േനാവ6

പി. െക. ബാലoഷ
p െ_ പഠനം

1- ◌ം പതിf് : 1988.

ഉെപട \ിയി് .
ISBN 81-713-0209-2 : %. 60.00

ISBN 81-262-0266- 1 : %. 55. 00

248847

240446



O32,3N10

മ ഹ)ദ് ഹാഫിസ് , എ. പി., 1956-

െകാ+നാനയ ം കറ + ം.- തിQവന/പ രം :
ചി/, ഫിr. 2009.- 112 ഏ.: ചി@ം; 22

ഹാഫിസ് മ ഹ)ദിെ_ കഥക.-

െസമീ.

േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 300 ഏ. ; 21

ബാലേനാവ6.

െസമീ.

ISBN 81-262-0209-2 : %. 60.00

25 െചറ കഥക.

240879

ISBN 978-81-264-1-705-3 : %. 120.00
237817



O32,3N56

മ ഹ)ദ് , എ. എം.



O32,3



O32,3

രേമഷ് , െക. െക., 1954നായാസന\ി6 ഉറ + ക / െക. എസ് .
രവിUമാറിെ_ അവതാരിക.-

രാമനലിയാ.- േകായം : കറ_് , ആഗ. 2009.-

തിQവന/പ രം : ചി/, െമയ് 2009.- 136

64 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. : ചി@ം; 21 െസമീ.

11 െചറ കഥക.

23 െചറ കഥക.

ISBN 81-240-1864-2 : % 40.00

ISBN 81-262-0217-3 : %. 80.00

237765



O32,3

238163



O32,3N54

സാഹിതം

54

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

രവിവ) , 1966രª\ിDOി6 ജീവിതം / പ ന\ി6
U¿ബ് ദ Oയ െട അവതാരിക.െച : െറയ് േബാ, നവ. 2008.- 120
ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ കഥക.
ISBN 81-89716-92-1 : %. 75.00

ല\ീഫ് , വി. എം. എ.

240469

ഋേഭദം.- wx : എe് & സി, ഡിസ.
2009.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
60 െചറ കഥക.
ISBN 93-80557-12-4 : %. 35.00



O32,3N66

െസമീ.
'പeറി¿ാ / േദവിക, െജ.' സഹിതം
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-264-2027-8 : %. 45.00



O32,3N85

10 കഥകേളാെടാfം ഒQ നാടകവ ം
ഉെfട \ിയിരിഠ.
ISBN 978-81-89716-50-9 : %. 55.00
237914





O32,3N09

O32,3

േഗാസായി പറ¿കഥ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.- 36 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-264-2267-8 : %. 28.00
237942



O32,3N61



O32,3N09

േതOിക / ഷിേനാജ് േചാറെ_
ചി@.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ഫിr. 2009.- 36 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-264-2268-5 : %. 28.00
237839





O32,3N09

O32,3N45

ലാ6ജി േജാജ്
മായാേഗാപ രം.- െച : െറയ് േബാ,
cലാ. 2007.- 54 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-89716-59-x : %. 35.00
240915



O32,3N70



O32,3

ലിസി
വിളനില / സാറാ േജാസഫിെ_

റഹീം, മ ഖ\ല
: ് റ് സ് , 2008.ഇര.- േകാഴിേVാട് : ാസ
204 ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-455-7 : %. 95.00
235215

ലളിതാംബിക അ/ജനം, 1909-1987
ഡിസ. 2008.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.

റഷീദ് , പാറയ് V6, 1970ഒQ തVാളിഷിVാരന് ഠെറ സ$ പ̄ /
oഷ
p ദാസിെ_ അവതാരിക.- wx : ീ
ബ ക
: ് , നവ. 2009.- 134 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-8423-166.0 : %. 85.00
261468

O32,3

അവി6െfാതി.- െച : െറയ് േബാ,

രാമചa, െചറ Q\ി, 1945 െവറ െത ഓേരാ3് .- wx : എe് & സി,
മാe് 2009.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഹാസ കഥക.
%. 40
235217



240426

രാമoഷ
p , ടി. ഡി., 1961Üാസിസ് ഇിേVാര / ആഷാ േമേനാെ_
അവതാരിക.- േകായം : ഡി.സി. ബ ക
: ്,
ഡിസ. 2009.- 308 ഏ. , 1 പടം: ചി@ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2458-0 : %. 150.00
237844

ലളിത, െക.
മാ+ഴം, 2008.- 9 ഏ.: വണ
p ചി@ം; 17

രാധാoഷ
p , െക.
നúഷപ രാണം / വി. െക. എ3ിെ_
അവതാരിക.- 3-◌ം പതിf് .-േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.
1-◌ം പതിf് : 1986.
ISBN 978-81-8264-734-3 : %. 260.00
240846

O32,3

:  കളം.- േകായം :
UരºാQം éളി് ഗ
j ാസ

രാേകഷ് നാഥ് , 1985സീേറാ + സീേറാ = ബിഗ് ബാങ് / െക. ഇ.
എനിെ_ അവതാരിക.- െച :
െറയ് േബാ, ജD. 2009.- 102 ഏ. ; 21
െസമീ.
എം. ആ. വിഷ
 lസാദിെ_ പഠനവ ം
ഉെfട .
ISBN 978-81-89716-592 : %. 65.00
240927



241082

അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.144 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

ISBN 978-81-8264-704-6 : %. 85.00
238038



O32,3

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

ലയിസ് , ൈതVാി6, 1964-

ശശി, 1951-

അവിശ$ ാസിയ െട lണയേരഖ.തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 56 ഏ.

സിE സംഗമം.- േകായം : കറ_് , മാe്
2009.- 143 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

ISBN 81-240-1849-9 : %. 80.00

12 െചറ കഥക.
251647



O32,3N64

%. 55.00

ഒക് േടാ. 2009.- 144 ഏ. ; 22 െസമീ.



O32,3N38

O32,3N48

ശാ/, സി. െക.
അസ് മാബിയ െട സ$ പ̄ം.- േകാഴിേVാട് :

ചാേവ.- തിQവന/പ രം : ചി/, cz

മാwമി, 2009.- 59 ഏ. ; 21 െസമീ.

2009.- 372 ഏ. ; 21 െസമീ.

7 െചറ കഥക.

ISBN 81-262-0255-6 : %. 180.00



O32,3N38

ISBN 978-81-8264-715-2 : %. 35.00



240853

വസ/, എസ് . െക., 1935éടിയല
j ാ ജനി3 േനരം...- wx :

O32,3

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940-

കറ_് , മാe് 2009.- 75 ഏ. ; 21 െസമീ.

loതിയ)യ െട അæതേലാക\ി6.-

ISBN 978-81-226-0790-1 : %.50.00



O32,3N35

wx : ീ ബ ക
: ് .- 80 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
UികO കഥക.

വിജയoഷ
p , 1952-

ISBN 81-88582-96-4 : %. 55.00

ത\ാ U.- തിQവന/പ രം : ചി/,
നവ. 2009.- 64 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.



235236

UികO േനാവ6.

O32,3N40

സ് േനഹVഥക സ$ പ̄Vഥക.- േകായം :

ISBN 81-262-0371-4 : %. 45.00
246304



238247

ISBN 81-262-0372-2 : %. 95.00

238209

ശശിധര, ഫേറാV് , 1948പണ, cz 2008.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആQം മരി3ില
j .- തിQവന/പ രം : ചി/,

240878

O32,3N51

നിറ പറ¿ Dണ.- േകാഴിേVാട് :

വêല, പി., 1938-

240545



238956

ISBN 81-262-0380-3 : %. 40.00



O32,3N52

വിD എrഹാം

മാ+ഴം, ഒക് േടാ. 2009.- 44 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ബാലസാഹിതം.

കഴതfലികളെട ചിരി / എം. ഗംഗാധരെ_
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

ISBN 978-81-264-2543-3 : %. 40.00



248862

ഒക് േടാ. 2008.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.

O32,3N40

സ$ ഗ\ിെ_ താേVാ6.- തിQവന/പ രം :

10 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2170-1 : %. 50.00

ചി/, സപ
R . 2009.- 64 ഏ.: ചി@ം; 21



238199

O32,3

െസമീ.
ISBN 81-262-0311-0 : %. 45.00

ൈവശാഖ, 1940-



238650

ൈസലസ.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

O32,3N40

ശിവശªരപിO, തകഴി, 1914-1999

ഡിസ. 2009.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2546-4 : %. 50.00
248863

- നി%പണ



O32,3N40

സംേശാധനം െചയ് തത് .- ആലfഴ : ജില
j ാ
ൈലrറി െകൗzസി6, ഫിr. 2010.-

ശÝ, േച\ല, 1947ആ6മരവ ം വ®ാല കളം.- തിQവന/പ രം :
ചി/, സപ
R . 2009.- 84 ഏ. ; 22 െസമീ.

141 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
%. 80.00

ISBN 81-262-0325-0 : %. 50.00
237819

തകഴി : ഓമ, കാലം, പഠനം / െജ. ജയലാ6



O32,3N47

240546



O32,3N14:g

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

ശിവശªരfിO, തകഴി., 1914-1999

Nീലത

നാല െപണ
 .- െച : െറയ് േബാ,

ഇറeിേVാഴിയ ം ചില സദാചാരlശ̄ളം /
ൈവശാഖെ_ അവതാരിക.- അറയ :

ഡിസ. 2007.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറ കഥക.

മാളബ, ഏlി. 2009.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറ കഥക.

ISBN 81- 89716- 57- 3 : %. 50.00
240489



O32,3N14

അവതാരിക.- തിQവന/പ രം : ൈസ

12 െചറ കഥക

ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

െക. പി. േമാഹനെ_ പഠനം

13 െചറ കഥക.

ഉെപട \ിയി് .

%. 60.00

ISBN 978-81-264-2174-9 : %. 50.00



O32,3

Nീേലഖ, ആ., 1960േലാോസ് തീനിക.- േകായം : ഡി. സി.

മകയിരം കായ6.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഡിസ. 2008.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2246-3 : %. 125.00

1-◌ം പതിf് : നവ.1985.

238171

ISBN 978-81-264-2202-9 : %. 75.00



O32,3N32



O32,3N60

ഷാജിUമാ, പി., 1983 െവOരിfാടം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,

NീUമാരി രാമചa

ഒക് േടാ. 2009.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

പ ലeി/് / െക. പി. ശªരെ_ അവതാരിക.-

13 െചറ കഥക.

േകാഴിേVാട് : പണ, സപ
R . 2008.- 100 ഏ.

അDബEം: ഏ. 89-95.

; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2515-0 : %. 55.00

14 െചറ കഥക.

241054

ISBN 978-81-300-0885-1 : %. 65.00



235263

O32,3



O32,3N83

സതീഷ് ബാബ , പ»
മണ
p ് / ഇ എം എസ് ന+തിരിfാടിെ_

NീUമാ, എസ് .

അവതാരിക.- 2-◌ം പതിf് .-തിQവന/പ രം :

ഒ]് / എസ് . സ ധീഷിെ_ അവതാരിക.-

ചി/, cz 2009.- 200 ഏ. ; 22 െസമീ.

െകാല
j ം : അനി6 അയ\ി6 : ൈസEവ

1-◌ം പതിf് : ഒക് േടാ. 2009

[വിതരണം], cലാ. 2007.- 95 ഏ. ; 22

കാവ +ായി കഷകസമര\ിെ_

െസമീ.

പാ·ാ\ല\ി6 എഴതിയ േനാവ6.

3 െചറ കഥക.

ISBN 81-262-0253-X : %. 115.00

%. 55.00



O32,3N70



O32,3

തªe മ¿Vാര / എ. ശശിധരെ_

കണ
p  / ലിജീഷ് കാðറിെ_ ചി@.-

അവതാരിക.- wx : ീ ബ ക
: ് , നവ. 2009.-

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.-

79 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

125 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ISBN 81-8423-165-2 : %. 60.00

ISBN 978-81-264-1945-6 : %. 60.00
237984

237922

സേ/ാഷ് Uമാ, ഇ., 1969-

NീUമാ, െക.



O32,3

251652



O32,3N69

സലാം, ചിറയികീഴ് , 1937-

Nീധര, പ റÖ

േദശം ജീവിതെമഴേ+ാ.- േകാഴിേVാട് :

ഹിമസംമം.- െച : െറയ് േബാ,

പണ, സപ
R . 2009.- 288 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഡിസ. 2008.- 156 ഏ. ; 21 െസമീ.

%. 190.00

ISBN 978-81-89716-54-7 : %. 100.00
240872



240517

O32,3N63

ശാമള, പി. ആ., 1932-1990

240919

O32,3

സÐയെ_ കണ
p ് / പി. വêലയ െട

ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.- 102 ഏ. ; 21 െസമീ.

238196



238161

ശിഹാബ Ûീ, െപായ് ംകടവ് , 1963: ് .- േകായം : ഡി. സി.
മലബാ എക
: ് lസ

238201

ISBN 978-81-87480-52-5 : %. 60.00



O32,3

240482



O32,3N37

സാഹിതം

57

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

സലീം സ»ിദ് , 1976-

സ ധീര, െക. പി.
lണയം മധ രം.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,
2009.- 151 ഏ. ; 21 െസമീ.
20 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-8264-757-2 : %. 90.00

ൈദവം ഇടെപട 3 സമയം.- േകാഴിേVാട് :
ന ക\ാവ് : ഒലീവ് [വിതരണം], െമയ്
2008.- 82 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 45.00
235224



O32,3N76

രാ@ിവിയ െട കാവ6Vാര /
െപQ+ടവം Nീധരെ_ അവതാരിക.ആല വ : െപ ബ ക
: ് , മാ. 2007.- 88 ഏ. ;

240528

21 െസമീ.
11 െചറ കഥക.
%. 45.00



O32,3N55

സാറാ േജാസഫ് , 19462009.- 67 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-909360-6-9 : %. 40.00



O32,3N46

സാറാ േതാമസ് , 1934എെ_ lിയെf കണ
p ാ/ളിfV:
ഏlി. 2009.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.
22 െചറ കഥക.
ISBN 81-240-1853-7 : %. 120.00
237751



O32,3N34

സിfി, പOിfറം, 1943ഉണ
p ികേള ഒQ കഥ പറയാം.: ചി@ം; 22 െസമീ.
UികO 25 കഥക.
ISBN 81-262-0273-4 : %. 45.00
237929



O32,3N43

സ Uമാര, എം., 19432009.- 76 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിf് : മാe് 1994.
ISBN 81-909360-4-2 : %. 50.00
240523



O32,3N43

സ ധാകര, െക. െക.



O32,3

സ സ് േമഷ് , ചേaാ\് , 1977 9.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.223 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-081-264-2172-5 : %. 115.00
235280



O32,3N77

സ ഹ് റ, ബി. എം.
ഒQ േവനലിെ_ അ/ം.- wx : എe് . &
സി., നവ. 2009.- 64 ഏ. ; 22 െസമീ.
10 െചറ കഥക.
ISBN 81-909360-5-0 : %. 40.00

േരഖയി6 ഇല
j ാ\ത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ആഗ. 2008.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.
3 േനാവൈല]ക.
ISBN 978-81-264-1966-1 : %. 75.00
235272



O32,3N22

സ േരa, പി.
പി. സ േരaെ_ 5 േനാവല ക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 291 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2586-0 : %. 160.00
246300

ജനിതകം.- wx : എe് & സി, ഡിസ.



O32,3N34

സ േരa, െക., 1922-1997
സീമ.- 2-◌ം പതിf് -േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 334 ഏ. ; 21 െസമീ.
പ ന മ Çണം. ആദ പതിf് : േകായം :
സാlസ, ഏlി. 1967.
ISBN 81-713-0987-9 : %. 170.00
238289

തിQവന/പ രം : ചി/, cz 2009.- 72 ഏ.



O32,3N48

സ മംഗല, 1934കഥ കഥൈfªിളി.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,
2009.- 204 ഏ. ; 21 െസമീ.
Uിക േവിയ O 50 പ രാണകഥക.
ISBN 978-81-8264-732-9 : %.125.00
237826

തിരെ¿ട \ കഥക.- േകായം : കറ_് ,



O32,3N62

സ ൈബദ, 1948സ.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ.
2008.- 67 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2147-3 : %. 40.00
238220

െഷ6.- wx : എe് & സി, ഒക് േടാ.

248859



O32,3

സ നി6 പരേമശ$ ര, 1962െവOിമന.- േകായം : കറ_് , സപ
R . 2009.155 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2476-4 : %. 75.00

സാംസി, െകാട മz, 1955-

235232

238589



O32,3

237823



O32,3

സാഹിതം

58

894.8123-മലയാള
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടച് 

894.8124-മലയാള ഉപനാസ

േസ, 1942കിളിെമാഴികVfറം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ഡിസ. 2009.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2553-2 : %. 140.00

അf, െക. പി.

248861

േsാഭ\ിെ_ വചന / െക. പി.
ന}Uമാ സമാഹരിeത് .- െകാല
j ം:



O32,3N42

oഷ
p പിO, U]ിfഴ, 1900-1971



O32,3N42



O32,3N59



O32,6N00:g

അsരേലാക\ിെല നഷ് ടെസൗഭാഗ /
എം. ജി. എസ് . നാരായണെ_ അവതാരിക.േകാഴിേVാട് : പണ, െമയ് 2009.- 108 ഏ.
; 21 െസമീ.



O32,3N54

ISBN 978- 81-300-1011-3 : %. 65.00
240842



O32,6N32

േജാജി, éേ)6
നമ V് വായിVാം.- തിQവന/പ രം : ചി/,
ഒക് േടാ. 2009.- 72 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.



O32,3N51

ISBN 81-262-0342-0 : %. 45.00



251662

O32,6

േതാമസ് േജVബ്
കഥാവേശഷ.- േകായം : ഡി സി ബ ക
: ്,
നവ. 2008.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2182-4 : %. 105.00



235295



O32,3N77

O32,6

നാരായണ പിO, ഓംേചരി, 1924വികാര, വിചാര.- ന ഡ6ഹി :
 ് , 2009.- 127 ഏ. ; 21
ഇ/ എതീസ
െസമീ.



O32,3

ഹനീഫ് , Æറനാട് , 1935േഗാദ.- േകായം : കറ_് , ഏlി. 2009.- 252
ഏ. ; 21 െസമീ.
1- ◌ംപതിf് : ഒക് േടാ. 1981.
ISBN 81-240-1852-9 : %. 140.00
237774

240388

േഗാപാലoഷ
p , െക., 1932-

ഹനീഫ, െകാeÆ
മeക.- േകാഴിേVാട് : പണ, സപ
R .
2009.- 139 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 90.00
240908

U]ിfഴ oഷ
p പിO.- നഡ6ഹി : സാഹിത
അVാദമി, 2008.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-260-2621-9 : %. 40.00

സ് മിത, എ., 1977മി3ാമിD ം വനേദവതയ ം.- wx : എe്
& സി, സപ
R . 2009.- 72 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
UികO 12 കഥക.
%. 40.00
240850

ഉണ
p ിoഷ
p , െക. എ.

(ഭാരതീയ സാഹിതശി6പിക.)

േസാമ, സി, 1951സªടളെട ഇടയ / െപQ+ടം
Nീധരെ_ അവതാരിക.- തിQവന/പ രം :
മാളബ, മാe് 2009.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-87480-51-8 : %. 45.00
237892

O32,6

- നി%പണ

ൈസമz rിോ, 1954നUലിെ_ േനാപ സ് തകം.- wx : കറ_് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ജD. 2009.- 187
ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 115.00
238212



235286

േസവ, െജ., 1959കട6 മലേയാട പറ¿ത് .- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 83 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-719-0 : %. 50.00
238036

െസമീ.
%. 60.00

േസമാധവ, മ , 1942മ ര് .- wx : ീ ബ ക
: ് , നവ. 2009.116 ഏ. ; 22 െസമീ.
18 െചറ കഥക.
ISBN 81-8423-16-8 : %. 75.00
240857

ൈസEവ, ഒക് േടാ. 2007.- 104 ഏ. ; 21

ISBN 81-7374-179-4 : %. 50.00
240560



O32,6

രാജരാജ വമ, ഓമല
j , 1933മാറിയ മ ഖഛായ.- wx : എe് . & സി.,
ഏlി. 2009.- 80 ഏ. ; 22 െസമീ.
%. 45.00



O32,3N35

246318



O32,6N33

സാഹിതം

59

894.8124-മലയാള
894.8124-മലയാള ഉപനാസ-ടച് 

894.8124-മലയാള
894.8124-മലയാള ഉപനാസ-ടച് 

രാജേശഖര, സി. പി.

സാറാ േജാസഫ് , 1946-

വീsണ വിചി/ന.- േകാഴിേVാട് :
പണ, ജD. 2009.- 124 ഏ. ; 21 െസമീ.

ീ ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 124 ഏ. ; 22

ISBN 978-81-300-0965-0 : %. 80.00



238253

ആ©േരാഷളം ആUലതകളം.- wx :

O32,6

രാധാoഷ
p , സി., 1939-

െസമീ.
ISBN 81-8423-147-4 : %. 80.00
238935

സി. രാധാoഷ
p െ_ േലഖന.-

894.8125-മലയാള lഭാഷണ

േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2008.- 292 ഏ. ; 21

ളസി, േകാV6
102 lസംഗ.- wx : എe് & സി,

െസമീ.
ISBN 978-81-8264-634-6 : %. 150.00



235292



O32,6N46

O32,6N39

േറാസി േതാമസ് , 1928-

നവ. 2009.- 344 ഏ. ; 21 െസമീ.
%.100.00



239958

ജാലകVാഴ് ച.- അറയ : മാളബ, സപ
R .
2008.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998
: ിെ_ െതര¿ട \
ഇ. എം. എസ

ISBN 978-81-87480-48-8 : %. 100.00



238169

O32,5

O32,6N28

lസംഗ / സി. ഭാസ് കര
സംേശാധനം െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം :

വിേനാദ് , മªര, 1967lപ²\ിെ_ താേVാ6.- തിQവന/പ രം :
ചി/, െമയ് 2009.- 108 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചി/, ഒക് േടാ. 2009.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0315-3 : %. 125.00
238854

%. 65.00



238177

O32,6N67



O32,5N09

വാസ േദവ നായ, എം. ടി., 1933വാകളെട വി്സ് മയം / എം. എ.

ശªര, െക. പി., 1939-

കാരശ് േശരി സംേശാധനം െചയ് തത് .-

UളിQം തണല ം / എം. ഏ.

wx : എe് & സി, മാe് 2009.- 165

കാരശ് േശരിയ െട അവതാരിക.േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 256 ഏ. ; 21

ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

%. 100.00

ISBN 978-81-8264-728-2 : %. 160.00

238255



237857

O32,6N39

സVറിയ, 1945മലയാള രഹസ.- േകാഴിേVാട് : പണ,
സപ
R . 2008.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.

894.8126-മലയാളം എഴക
മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം, 1910-1994
അ/Ìന\ിന് സ് േനഹപവം ബഷീ /
തÆജ എസ് . ഭതിരി സംേശാധനം

ISBN 978-81-300-0893-6 : %. 40.00



238166



O32,5N33

O32,6N45

സാD, എം. െക., 1928 -

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ.
2009.- 52 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-1540-2 : %. 35.00

- നി%പണ

248864

അരവി}ാs, എ., 1949-



O32,6N10

894.8128-അന ഗദoതിക

മഹ\$ \ിെ_ സªീ\നം :

െക. ഇ. എ

സാDമാെഷറിe് ഒQ സമ പഠനം.wx : ീ ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.-

ൈവേïായിമാV് േവത് Uര സേfാ?.-

ശരിfകf് ; 21 െസമീ.
അDബE: ഏ. 517-535.

േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , 2009.- 90 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-8423-136-6 : %. 350.00

ISBN 81-88779-59-8 : %. 50.00

238173

െസമീ.



O32,6N28:g

239981



O32,6

സാഹിതം

60

894.8128-അന
894.8128-അന ഗദoതിക-ടച്  

894.8143-ക3ഡ കഥാസാഹിതം

പാറVടവ് , പി. െക., 1952-

അDപമാ നിരÐന, 1934-1991
മാധവി / പ» രേമഷ് ൈപ വിവ.
െചയ് തത് .- 2-◌ം പതിf് .-േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.- 135 ഏ. ; 21
െസമീ.
1-◌ം പതിf് : സപ
R .1981.
ISBN 978-81-264-2160-2 : %. 70.00

ഓ)ക മിിfറയ .- േകാഴിേVാട് :
പണ, ഏlി. 2009.- 140 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
lശസ് ത എഴകാQമായ O
അഭിമ ഖ, ഓ)റിfക,
അDഭവ എ3ിവ ഉെപട \ിയി് .
ISBN 978-81-300-0986-5 : %. 90.00
238262

240008



O32,6N52

lിയെf സംഭാഷണ / താഹ മാടായി
അഭിമ ഖം നട\ിയത് .- േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് ,
2009.- 198 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
lശസ് ത വികളമായ O അഭിമ ഖ.
ISBN 81-87474-78-5 : %. 120.00
O32,6

മാധവിി, 1932 - 2009
സ് @ീ: അസമാത കഥക, നാടക,
തിരVഥ / ഇ. െക. േlംUമാറിെ_
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ആഗ. 2009.- 115 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2439-9 : %. 65.00
237726



O32,6N32

രാജീവ, ബി., 1946-

ISBN 978-81-264-2557-0 : %. 325.00



O32,6N46

894.814-ക3ഡ സാഹിതം
894.8141-ക3ഡ കവിത

894.8271-െതല ` കവിത
സതNീമ3ാരായണ, െകാ\fOി
അsരളിെല അ/രീsം / ആ.
സീതാറാം, െക. എം. അനി6 എ3ിവ
വിവ. െചയ് തത് .- Ufം : Çാവിഡ
സ®കലാശാല, cലാ. 2009.- 56 ഏ. ; 21
െസമീ.
%. 75.00
239998



O35,1

േഗാപിനി കQണാക
ഉറിയിെല അ+ിളിമാമ / എ6. ആ.
സ$ ാമി വിവ. െചയ് തത് ; നീലിമ
െഷയ് Vിെ_ ചി@.- േകായം : മാ+ഴം,
2008.- 16 ഏ. ; 18 x24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2021-6 : %. 50.00
250237

പ+
പ+ഭാരതം / എം. പി. വീേരaUമാറിെ_
അവതാരിക; സി. രാഘവ പ നരാഖാനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.334 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-737-4 േബാഡ് :
%. 200.00



238574

O33,1

894.8142-ക3ഡ നാടകം



O35,3

മ ഹ)ദ് ഖദീ ബാബ
തലVറി ഒQ തലേവദന / `ലാം മ ഹ)ദ്
െഷയ് Vിെ_ ചി@.- േകായം :
മാ+ഴം [ ഡി. സി. ബ ക
: ് ], 2008.- 10 ഏ. ;
വണ ചി@ം+ 18x24 െസമീ.
പ റംചയിെല ശീഷകം : ഒQ
െകാതിയറ ം കഥ.
ISBN 978-81-264-2020-9
246321

ശിവlകാശ് , എe് . എസ് ., 1954-



O35,3

വിശ$ നാഥശാസ് @ി, രാചെകാå, 1922-1993
m ജീവി / വി. പി.
രാ. വി. ശാസ് @ിയ െട അല
ബി. നായ വിവ. െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ഇ/ാ ബ ക
: ് , ഡിസ. 2009.147 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-907413-0-9 : %. 80. 00

ടിf സ 6\ാDം േഷക
: ് പിയ
സ$ പ̄െനൗകയ ം / സി. രാഘവ വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-740-4 : %. 70.00
246320



O35

894.8273-െതല ` കഥാസാഹിതം

വാകളം വസ് Vളം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ഡിസ. 2009.
248886

ഐല», കാ²
എെ_ അ) / െക. സി. ബി} വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : മാ+ഴം, 2008.- 20
ഏ.: വണ
p ചി@ം; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2022-3 : %. 45.00
240035



238182



O33,3N34

894.827-െതല ` സാഹിതം



O33,2N54

240883



O35,3N22

ചരി@ം
894.8273-െതല
894.8273-െതല ` കഥാസാഹിതം-ടച് 
വിശ$ നാഥശാസ് @ി, രാചെകാå, 1922-1993

രാ.വി. ശാസ് @ിയ െട മ കഥകളിെല തªം /
വി. പി. ബി. നായ വിവ. െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ഇ/ ബ ക
: ് , ഡിസ. 2009.229 ഏ. ; 20 െസമീ.
ISBN 978-81-907413-1-6 : %. 130.00
240904



O35,3N22

ശാമള, േഗാ`
മാദിഗ ബഡ» / െക. പി. ഗിരിജ വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : മാ+ഴം, 2008.- 46
ഏ. : വണ
p ചി@ം; 24 െസമീ.
പ റംചയിെല ശീഷകം : കീഴാളUിക.
ISBN 978-81-264-2025-4 : %. 70.00
240056



O35,3

61

914/919-േലാക മിശാസ് @ം, സ ലവിവരണം,
യാ@ാവിവരണം(വിവിധ രാജ)
914-യേറാf്
914.7-റഷ
U¿ബ് ദ O , പ ന\ി6, 1940േവാഗയി6 മ¿് െപ»േ+ാ / എ. എം
ഷിനാസിെ_ അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 96 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
ആദ പതിf് : 2000.
ISBN 978-81-8264-710-7 : %. 60.00



238584

U8

ലാപിയ, െഡാമനിക്
അെ3ാരിV6 േസാവിയ]് യണിയനി6 /
 ി മ യ് V6 ഇംഗ
േറാബി അഗസ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , െമയ് 2009.- 188 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ഇംഗ
j ീഷ് മലം : Once upon a time in the
Soviet Union.

ISBN 978-81-264-2320-0 : %. 110.00

900-ചരി@ം

240369

ശിവദാസ് , എസ് .



U8.58

915-ഏഷ
915.1-ൈചന

നയാ മ ത6 സഹാറ വെര.തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.- 72

േഗാപUമാ, ടി. എ., 1957êിംഗ് താേവാ.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,
2009.- 39 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-736-7 : %. 30.00

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0336-6 : %. 45.00



251669

U

909-െപാ േലാകചരി@ം
േലാകചരി@ം സംഭവളിലെട.-

246327



U8.41

915.15-ടിബ]്
915.15(1)-ൈകലാസ് -മാനസേരാവ
വêല േമാഹ
ൈകലാസ പരിമണം.- േകാഴിേVാട് :
പണ, ജD. 2009.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-0967-4 : %. 100.00

തിQവന/പ രം : ചി/.
ഭാ. 2 : ഒക് േടാ. 2009 . _ 108 ഏ. : ചി@ം;
21 െസമീ.

235299

ന സചി : ഏ. 107-108.



U8. 4498

915.38-െസൗദി അേറബിയ

ISBN 9788126203321 : %. 70.00

മ സഫ അഹ)ദ് , വി., 1966 മ%മിയ െട ആ©കഥ.- wx : കറ_് ,
910-േലാക മിശാസ് @ം, സ ല വിവരണം, യാ@ാ വിവരണം മാe് 2008.- 156 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0703-1 : %. 80.00
910.4-യാ@ാവിവരണം



240072

V1

910.41-േലാക സ²ാരം

235303

915.4-ഇ/

U¿ബ് ദ O, പ ന\ി6, 1940-

ആഷാേമേനാ, 1947അടQ3 കVക.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,
2009.- 96 ഏ. ; 22 െസമീ.
ആദ പതിf് : 1994.
ISBN 978-81-8264-725-1 : %. 60.00

ആലിബാബ ഇ വലാഡ് .േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , ഫിr. 2009.- 114
ഏ. ; 22 െസമീ.
%. 60.00
246326



U8.461



U8.1

237865



U8.44

ചരി@ം

62

915.4(1)-ഹിമാലയം

916-ആÜിV

ആഷാേമേനാ, 1947-

സVറിയ, 1945അþി പ®തളെട താഴ് വരയി6.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , മാe് . 2009.- 75
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2248-7 : %. 45.00

ഹിമാലയ lതs.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.- 150 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2219-7 : %. 80.00
238192



U8.4.2H

ഹിമാലയ\ിെ_ െനറ കയി6.- 2-◌ം പതിf് േകായം : ാഡ് ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 96
ഏ., 2 പടം: ചി@ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
%. 65. 00



U8.4.2H

ചി@ ന+തിരിfാട് , പി.
2008.- 160 ഏ., 4 പടം: ചി@ം; 71 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0740-6 : %. 80.00



U8.4.2H

915.483-േകരളം
മാധവിി, 1934-2009

248891



U8.677

ചാേVാ, എ. സി., 1937പനാമ-െപറ --മeപിച് ഠച -യാ@.- േകായം :
കറ_് , സപ
R . 2009.- 101 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
അDബEം : ഏ. 102-104.
ISBN 81-240-1869-3 : %. 70.00
240127

േകരള സ²ാരം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
മാe് 2009.- 60 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.



U8.7

917.2-െമക
: ിേVാ
917.291-കബ

ISBN 978-81-264-2356-9 : %. 50.00
237873

െപാെ]Vാ്, എസ് . െക., 1914-1982
ക
j ിേയാപാnയ െട നാി6.- 3-◌ം പതിf് േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 120 ഏ. ; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 120.
ISBN 978-81-8264-708-4 : %. 75.00
917-വടെV അേമരിV

പ ണ ഹിമാലയം.- wശ
R .
Ø  : കറ_് , സപ

238187



U8.6

916.2-ഈജിപ
R ്

കQണാകര നായ, ഇ. എ., 1944-

240898

237879



U8.4412

രവീa, 1946-2011
എെ_ േകരളം.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,
2009.- 256 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

േസാണി േജാz
മാറ 3 കബ മാറാ\ കബ.- wx : ീ
ബ ക
: ് , ഡിസ. 2009.- 192 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-8423-168-7 : %. 115.00
251671

ഏഷാെന]ി6 സംേlsണം െചയ് ത '



U8.7927

എെ_ േകരളം ' എ3 യാ@ാഖാന

917.3-അേമരിV ഐകനാട ക

പര+രയ െട പ സ് തക %പം.

േഗാപUമാ, എം.
അേമരിVയി6 അ²മാസം / രവി
അ/ിVാടിെ_ അവതാരിക.- wx : എe്
& സി, ഫിr. 2010.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 40.00

ISBN 978-81-8264-698-8 : %. 150.00
238599



U8.4412

915.483(1)-കാസേകാഡ്
ബാലoഷ
p , െക.
കാസേകാട ാമളിലെട.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- viii, 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-756-5 : %. 100.00
248890



U8.4412

915.93-തായല്
സ Uമാര, വി.
െവOാനയ െട നാട് / െക. പി. ശªരെ_
അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് : പണ, ആഗ.
2008.- 55 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-0849-3 : %. 40.00
235322



U8.433

248893



U8.73

920-ജീവചരി@ം
920.02-ഭാഗിക സമാഹാര
േജാജ, അാടിVടവ്
lശസ് തQെട സ് é കഥക / ഉല
j ല
ബാബ വിെ_ അവതാരിക.- wx : എe്
& സി, ഡിസ. 2009.- 80 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
32 lശസ് ത വികളെട സ് é
അDഭവ.
ISBN 93-80557-06-X : %. 30.00
250244



w

ചരി@ം
920.02-ഭാഗിക
920.02-ഭാഗിക സമാഹാര-ടച് 

920.72-സ് @ീക
920.72(1)-സമാഹാര

ഭാസ് കര, സി., 1945വിക വായനVാ.- തിQവന/പ രം :
ചി/, നവ. 2009.- 68 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0388-9 : %. 45.00



240137

w

സ േരഷ് , യ .
അ/നാളിെല ജീവിതടിfക.-

ഇടം േനടാനാെയാQ േപാരാം / കാരലി എം.
എലിയ]ിെ_ അവതാരിക; ലീലാ `ലാഠി,
യേശാധരാ ബാക് ചി എ3ിവ േച3്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; വê വഗീസ്
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ ക
: ് , നവ. 2009.- 323 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : A space of her own :
personal narratives of twelve women.

ISBN 978-81-264-2532-7 : %. 150.00

േകാഴിേVാട് : പണ, cz 2008.- 79 ഏ.:



250262

ചി@ം; 21 െസമീ.

അവസാന നാളകളെട അവതരണം.
ISBN 978-81-300-0887-5 : %. 55.00



250245

Y15w

920.72(1)-വിക
920.72-സീതാലs് മി േദവ്

lശസ് തരായ വികളെട ജീവിത\ിെല

w

920.054-ഭാരതീയ

സീതാലs് മി േദവ്
മനസ$ ിനി.- േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.184 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-749-7 : %. 110.00



250256

കാലം മായ് Vാ\ പാദമ Çക.- െകാല
j ം:
ൈസEവ, ഡിസ. 2007.- 120 ഏ.: ചി@ം;
21 െസമീ.
ഭരണം, കല, സംസ് കാരം, സാഹിതം
ടിയ േമഖലകളിെല 32 വികളെട
ലഘ ജീവചരി@ം.
%. 70.00



235327

w44

വാസ േദവ, വി. ടി.
നിളയിെല നാെവളിeം.- േകാഴിേVാട് :

oഷ
p മ\ി, എ. ജി., 1942
ധീQഭായിസം : ധീQഭായി അംബാനിയ െട
ക)ത\$ ശാസ് @ം / എ. NീUമാ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് ; മ േകഷ്
അംബാനിയ െട ആമ ഖം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 97 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Dhirubhaism : the
remarkable work philosophy of Dhirubhai

മാwമി, 2009.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

Ambani.

ISBN 978-81-264-2365-1 : %. 60.00

28 ëലിക ചി@.

248898

ISBN 978-81-8264-729-9 : %. 80.00



250246

Y15w,1

920.9-മ] വിഷയളമായി ബEെf
വിക
920.93-സാമഹ ശാസ് @q
920.933804-വവസായ സംരംഭക
920.933804(1)-വിക
920.933804-അംബാനി, ധീQഭായി

രാജീവ് , േഗാപാലoഷ
p 

w44

920.71-പ Qഷºാ
920.71(1)-വിക
920.71-നാരായണ പിഷാരടി, എം. പി.
നാരായണ പിഷാരടി, എം. പി., 1940എെ_ ജീവിതദശനം.- wx : സഗ
 സ$ രം,
2009.- 79 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
%. 55.00
240142

63



Y16wN40,1



X8(A)wN32

920.9362196994-കാസ േരാഗിക
920.9362196994(1)-വിക
920.9362196994-ലാലാ, ആ. എം.
ലാലാ, ആ. എം., 1929ജീവിത\ിെ_ ആേഘാഷം / േറാബി
 ി മ യ് V6 ഇംഗ
അഗസ
j ീഷി6 നി3്
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
ജD. 2010.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 155.
ന സചി : ഏ. 157.
മലശീഷകം : Celebration of the cells.
ISBN 978-81-264-2564-8 : %. 80.00
250249



L:4725wN29,1

ചരി@ം

64

922.945-വിേവകാന},
922.945-വിേവകാന}, സ$ ാമി-ടച്   

921-തത$ ചി/കºാ, മനശാസ് @q
921.9-പ രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത
തത$ ചി/കºാ
921.914-ഭാരതീയ തത$ ചി/കºാ
921.914(1)-വിക
921.914-oഷ
p മ\ി, ജിÛ

േസമാധവ, സി.
സ$ ാമി വിേവകാന}.- േകാഴിേVാട് :
ഒലിവ് , 2009.- 90 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 71- 90.

നായ, എം. ടി. എ. , 1930െജ. oഷ
p മ\ി ഒQ ജീവിതം.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 124 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 121-124.
ISBN 978-81-8264-741-1 : %. 80.00
238608



∆2y7M95

∆2y7M63

922.945-Nീ രാമചa
രാജേഗാപാലാചാരി, പാÁസാരഥി
എെ_ `Q.- 3-◌ം പതിf് -െചൈ3 :
Nീരാംചaമിഷ, 2010.- 184 ഏ. ; 21
1-◌ം പതിf് : 1998
Translation of : My master.

ISBN 9789380335308 : %. 100.00



240151

േജാz േജാഫി, സി. എഫ് .
അേണാസ പാതിരി: വിേദശ
മിഷനറിമാരിെല വിപ
j വകാരി / സ Uമാ
അഴീേVാടിെ_ അവതാരിക.- wx :
േജാതിസ് , നവ. 2009.- 40 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
%. 30.00

Q2wM99

923-സാമഹ ശാസ് @q
923.1-ഭരണാധികാരിക, lസിഡ മാ
923.143-ജ)നി
923.143(1)-വിക
923.143-ഹി]് ല, അേഡാഫ്
ഗീബ6സ് , േപാ േജാസഫ്



Q62wK80

എെ_ ഹി]് ല / അനി6Uമാ എ. വി.
യ െട അവതാരിക; അÐന ശശി വിവ.

 
922.2-െജസ് മി, സിസ

െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , നവ.

 , 1956െജസ് മി, സിസ
ആേമ : ഒQ കനാസ് @ീയ െട ആ©കഥ /
ആ. െക. ആശയ െട സഹായേ\ാെട.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.183 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2263-0 : %.100.00
238268



240945

െസമീ.

922-മതേനതാVºാ
922.1/8-ിസ് മത വിശ$ ാസിക
922.2-േറാമ കേ\ാലിV
922.2(1)-വിക
922.2-അേണാസ് പാതിരി

250250

%. 55.00

2008.- 178 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 169-178.
ISBN 81-87474-69-6 : %. 100.00
240379



V55,1y7M89

923.154-ഇ/



Q62wN56,1

923.154(1)-വിക

922.2-േജാജ് , എപറയി6

923.154-അബ് ദ 6 കലാം, എ. പി. െജ.

േജാജ് , എപറയി6
െവറ f് മാറ 3 വഴി.- േകായം : േകായം
ഫ
j േവഴ് സ് .േകാം, ഡിസ. 2008.- 96 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.
%. 50.00

നായ, പി. എം., 1967-

238202

കലാം lഭാവം / lശാ/് മി@ ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡീ. സീ.
ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2008.- 124 ഏ., 8 പടം ; 21
െസമീ.



Q62w,1

922.945-ഹി} മതേനതാVºാ
922.945(1)-വിക
922.945-വിേവകാന}, സ$ ാമി

years with the president.

ISBN 978-81-264-2165-7 : %. 65.00
238207

ശ), വി. എസ് ., 1936Uികളെട വിേവകാന}.- 2-◌ം പതിf് േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 104 ഏ. ; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 104.
ISBN 978-87-8264-718-3 : %. 65.00
238602

മലശീഷകം: The Kalam effect : my



V44,1y7 N31

923.154-ലs് മീബായ് , ഝാസി റാണി
അനി6Uമാ, പി.
ഝാസി റാണി.- െകാല
j ം : ൈസEവ,
ഡിസ. 2007.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 38.00



∆2y7M63

235337



V44,1y7M35

ചരി@ം

65

923.168-ദsിണാÜിV

923.254(1)-വിക

923.168(1)-വിക

923.254-അംേബഡ് ക, ഭീംറാവ് റാംജി

923.168-മേല, െന6സz

േലാഖംേഡ, ഭാ6ചa

കല ം` - ബദ, മാി

അംേബദ് കറ െട മരണം / ബി. വി.

േനwത$ ം െന6സz മേലയ െട മാwക /
എം. പി. സദാശിവ വിവ. െചയ് തത് .-

ഹി}ിയി6 നി3് വിവ െചയ് തത് ; െചറായി
രാമദാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .- പരി.

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , 2009.- 111 ഏ. ;

പതിf് .-എറണാUളം : ഉപേരാധം, െമയ്

22 െസമീ.

2009.- 40 ഏ. : ചി@ം; 21 െസമീ.

ഇംഗ
j ീഷ് മലം : Leading like Nelson

ഹി}ി ശീഷകം : േഡാ. ബാബാസാെഹബ്

Mandela.

അംേബദ് ക കാ ഖനി Nീമതി സവിത.

ISBN 978-81-264-2389-7 : %. 75.00
246330



V63,1y7N18

923.2-രാഷ് nതqºാഠ

%. 40.00
237894



V44y7M91

923.254-കQണാകര, െക.

923.2492-െനതലാ_്

േതാമസ് , െക. വി., 1946-

923.2492(1)-വിക
923.2492-ഹിസി അലീ, അയാ

എെ_ ലീഡ / ടി. വി. ആ. േഷണായിയ െട

ഹിസി അലീ, അയാ, 1969-

അവതാരിക.- wx : ീ ബ ക
: ് , ഡിസ.
2009.- 24 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.

അവിശ$ ാസി / lശാ/് Uമാ ആ.
ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ. െചയ് തത് .-

ആദ പതിf് : നവ. 2009.
ISBN 81-8423-169-5 : %. 80.00

േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.418 ഏ. ; 21 െസമീ.

241070

മലശീഷകം : Infidel.

923.254-oഷ
p പിO, പി.

ISBN 978-81-264-2511-2 : %. 220.00
248904



V596y7N69

923.254-ഇ/

സഖാവ് പി oഷ
p പിO: ഒQ സമ
ആഗ. 2008.- 1024 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ബാബ േപാ, ഡി., 1941-

ISBN 81-262-0156-8 കാലിേVാ : %. 55.00

പം മ ത6 ഉ)ചാിവെര.- wx :

235346

എe് & സി, സപ
R . 2009.- 200 ഏ. ; 22



V44y7N06

923.254-ഗാEീ, ഇ}ിരാ

െസമീ.
%. 100.00

അാസ് , െക. എ.



V44y7

ഇ}ിരാഗാEി: െച+നിനീf വീ ം / വി.
പാറ ി അ) ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.

ഭാസ് Vര, സി., 1945 -

െചയ് തത് ; പ നല രാജെ_ ചി@.-

മ േ+ നട3വ.- തിQവന/പ രം : ചി/.

2-◌ം പതിf് .-േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.-

 ് lസ ാനം:
ഇ/ ക)ണിസ

183 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ആദപഥിക എ3 പര+രയ െട

ഒ3ാം പതിf് : 1967

രാംവാലം

അDബEം : ഏ.181- 183.

വാ. 2 : ഒക് േടാ. 2009 . - 320 ഏ. : ചി@ം;

ISBN 978-81-8264-789-3 : %.110.00

22 െസമീ.
ISBN 81-262-0366-8 : %. 210.00
241079

മ രളി, ച/വിള
ജീവചരി@ പഠനം.- തിQവന/പ രം : ചി/,

923.254(1)-സമാഹാര

240384



V44y7N18

240911



V44y7



V44y7N17

923.254-ഗാEീ, േമാഹദാസ് കരംച}്
ഗാEീ, േമാഹദാസ് കരംച}് , 1869 - 1948

സ നി6, ഡി. എസ് , 1970 സ് Åതി പഥളി6.- െകാല
j ം : ൈസEവ,

എെ_ സതാേന$ ഷണ പരീsണ /

ഡിസ. 2007.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. പി. ഗംഗാധര ഇംഗ് ളീഷി6 നി3്

േകരള\ിെല 36 സ$ ാത സമര
േസനാനികളെട ലഘ ജീവചരി@.

ജD. 2009.- 432 ഏ., 5 പടം ; 21 െസമീ.

%. 60.00

%. 95.00

235342

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,



V44y7

235423



zGw,1

ചരി@ം

66

923.254-ചാി, െക. എം.

923.254-ഭഗത്

മാത, െക. എം.
വരിക, വരിക സഹജേര! / കിളി%
രാധാoഷ
p െ_ അവതാരിക.- േകായം : കറ_് ,
ഏlി. 2009.- 162 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 148-159.
ISBN 81-240-1851-0 : %. 80.00

മ രളി, പിരfേകാട് , 1943 -

240390



V44y7N21

923.254-േജാജ് േജാസഫ്

ലഘ ജീവചരി@ം.- തിQവന/പ രം : േകരള
ന ശാല സഹകരണ സംഘം, മാe്
2009.- 168 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
%. 150.00



238053

V44y7N07

923.254-രാഘവ, എം. വി.

േജാജ് ഗീവഗീസ് േജാസഫ്
  േജാജ് േജാസഫ് : കഥയ ം
ബാരിസ
കാലവ ം / വി. രാധാoഷ
p , വി. രാധാമണി
U¿), പി. എ. േവേഗാപാ6
എ3ിവ േച3് വിവ. െചയ് തത് .െച : െറയ് േബാ, മാe് 2008.297 ഏ. ; 22 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 284-289.
ISBN 81-89716-74-3 : %. 175.00
251672

ഭഗത് സിംഗിെ_ കന6 വഴിക : ഒQ

രാഘവ, എം. വി., 1933ഒQ ജºം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ജD.
2010.- 423 ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2594-5 : %. 225.00
250251



V44y7N33,1

923.254-രാജേഗാപാ6, ഒ.
രാജേഗാപാ6, ഒ., 1929-



V44y7M87

ജീവിതാÅതം.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
സപ
R . 2009.- 240 ഏ., 6 പടം: ചി@ം; 21

923.254-ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

െസമീ.

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998
 ിെ_
ഒQ ഇ/ ക)ണിസ
അDഭവറിfക.- തിQവന/പ രം :
ചി/, ആഗ. 2009.- 232 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപ വിഷയം: 954 - ഇ/ാ ചരി@ം.
ISBN 81-262-0275-0 : %. 115.00

ISBN 978-81-264-2492- 4 : %.120.00

238213

240925

923.254-ശÝണ
p ി േമേനാ, Uമരകം
ശÝണ
p ി േമേനാ, Uമരകം, 1926-2009
വഴി\ിരിവ ക.- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,



V44y7N09w,1

923.254-നായനാ, ഇ. െക.

ISBN 978-81-264-2516-7 : %. 100.00

സ് േനഹലതാ െറഡ
 ി



V44y7N19

ജയി6 ഡയറി / െക. പി. ശªര വിവ.
െചയ് തത് .- തിQവന/പ രം : ചി/, െമയ്
2009.- 75 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
അടിയ/രാവസ യ െട രസാsി

ബസ , േജാതി, 1914-2010
എെ_ കഥ.- 2-◌ം പതിf് -തിQവന/പ രം :
ചി/, ഫിr. 2010.- 199 ഏ.: ചി@ം; 22
െസമീ.
ആദ പതിf് : ഫിr. 1989.
അDബEം : ഏ. 174-197.
ISBN 81-262-0430-3 : %. 130.00

സ് േനഹലതാ െറഡ
 ിയ െട ജയി6
അDഭവ.
ISBN 81-262-0257-2 : %. 45.00
237890



V44y7,1

923.4-അഭിഭാഷക, നായാധിപºാ



V44y7N14,1

923.454-ഇ/
923.454(1)-വിക

923.254-ഭഗത് സിംഗ്

923.454-േഗാപാലoഷ
p , െക.

ഭഗത് സിംഗ് : വിപ
j വ\ിെ_ അþിനs@ം.തിQവന/പ രം : േകരള ന ശാല
സഹകരണ സംഘം, മാe് 2009.- 168 ഏ.
; 21 െസമീ.
%. 150.00

േഗാപാലoഷ
p , െക.

238091



V44y7N26,1

923.254-സ് േനഹലതാ െറഡ
 ി

923.254-ബസ , േജാതി

248909

ഒക് േടാ. 2009.- 208 ഏ., 2 പടം ; 21 െസമീ.
251676

U¿ിരാമ, പ», 1946Uികളെട നായനാ.- തിQവന/പ രം :
ചി/, നവ. 2009.- 48 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0187-8 : %. 30.00
238846



V44y7N29,1

തീÁ യാ@: സതീÁരിലെട
`QVºാരിലെട / എ. ലs് മിിയ െട
അവതാരിക.- 159 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.



V44y7N07

%.100.00
237901



Z44w,I

ചരി@ം
923.454-േതാമസ് , െക. ടി.

925-ശാസ് @qºാ

േതാമസ് , െക. ടി., 1937-

925.2-േജാതിശാസ് @qºാഠ

67

925.2(1)-വിക

േസാളമെ_ േതനീeക / ൈവ. വി.
ചaചഡിെ_ അവതാരിക.- േകായം : ഡി.

925.2-ഗലീലിേയാ ഗലീലി

സി. ബ ക
: ് , മാe് 2009.- 262 ഏ. ; 21

െസബി, എrഹാം േജVബ്

െസമീ.

ഗലീലിേയാ: നs@ളെട താേVാ6.-

ISBN 978-81-264-2244-9 : %. 140.00

തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ. 2009.-

250252



Z44wN37,1

108 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0348-X : %. 70.00

923.6-മDഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക\ാക് ഠക
923.65491-പാVിസ ാ

925.7-ജീവ ശാസ് @qºാ

923.65491(1)-വിക

925.7(1)-വിക

923.65491-മ ഖ് താ മായി

B9w

925.7-ഡാവി, ചാസ്

മ ഖ് താ മായി

ഡാവി, Üാസിസ് , 1848-1925

മാന\ിെ_ േപരി6/ മാരീ െതേരെസ

ഓമകളി6 ഡാവി / പി.പി.െക.

കനിേയാട് പറ¿തി lകാരം; ശU/ള

െപാവാ സ$ ത വിവ െചയ് തത് .-

സി. ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .

തിQവന/പ രം : ചി/, ഫിr. 2009.- 60

കാക 362.83 - വനിതക.

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

237924

മലശീഷകം : Charles Darwin.

923.7-വിദാഭാസlവ\കഠ

ISBN 81-262-0210-2 : %. 40.00

923.754-ഇ/

237910

923.754(1)-സമാഹാര



G:6wM09

926-lയ  ശാസ് @qºാ

U¿ ശªര പിO, ചാ\

926.1-ൈവദ ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ

വിസ് Åത lതിഭക.- തിQവന/പ രം : െക.

926.1(1)-സമാഹാര

NീUമാരീ േദവി, ആഗ. 2007.- 64 ഏ. ; 21

ോണി, എ. െജ., 1896-?

െസമീ.

േഡാക് ടമാQെട ജീവിത\ി6 നി3് / പി.

21 ലഘ ജീവചരി@

oഷ
p  പ നരാഖാനം െചയ് തത് .-

അDബന് ഠധം : ഏ. 63 - 64.

തിQവന/പ രം : ചി/, മാ. 2008.- 56 ഏ.

%. 35.00



235424

Tw

923.754(1)-വിക

; 21 െസമീ.
യ ങ് െജ ചാിെ_ ജീവിതാDഭവ ഒQ
അ~ായമായി േച\ി് .

923.754-നാരായണ ഭതിരി, ഇ. പി.

%. 35.00

നാരായണ ഭതിരി, ഇ. പി., 1925-2007



235426

അധയനം അധാപനം / വി. എ.

Lw

926.1(1)-വിക

രാജേശഖര പിOയ െട അവതാരിക.-

926.1-ഖദീജ മ ംതാസ്

െച : നാരായണ ഭതിരി

ഖദീജ മ ംതാസ് , 1955-

െഫൗേഷ, ഏlി. 2009.- 154 ഏ. ; 21

േഡാക് ട ൈദവമല
j .- േകായം : ഡി. സി.

െസമീ.

ബ ക
: ് , ഒക് േടാ. 2009.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

അDബEം : ഏ. 138-146.

ISBN 978-81-264-2519-8 : %. 60.00

ISBN 978-81-89716-56-1 : %. 100.00
251678



248910



TwN25,1

250253



LwM55,1

ചരി@ം

68

926.15538-ആരൈവദºാ

927.4-ചി@രചനയ മായി ബEെf
വിക

926.15538(1)-വിക

927.4(1)-വിക

926.15538-െചറിയ നാരായണ ന+തിരി,

927.4-lസാദ് , എ. ആ.

ൈവദമഠം

സ ഭാഷ് ചa

െചറിയ നാരായണ ന+തിരി, ൈവദമഠം,

വരlസാദം: െജ. ആ lസാദിെ_ കലയ ം
ജീവിതവ ം / എം. മ U}െ_ അവതാരിക.-

1930-

ആ6ബ\ിെല ഓ)ക / വി. ടി.

േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , െമയ് 2008.- 130 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.

വാസ േദവ േമഴÖരിെ_ അവതാരിക;

അDബEം : ഏ. 83 - 130.

എം. പി. ആ. ഭതിരിfാടിെ_ മ ഖവ ര.-

ചി@ാേന$ ഷണം, കക,
േഫാോാഫ ക, േരഖാചി@

േകാഴിേVാട് : മാwമി, 2009.- 390 ഏ.:
ചി@ം, വംശാവലി; 21 െസമീ.

എ3ിവ അDബEമായി േച\ി് .

ISBN 978-81-8264-762-6 : %. 240. 00

%. 75.00



240929

LBwN30,1



235429

NPw

927.8-സംഗീതqºാ

926.17-സജºാ

927.8(1)-സമാഹാര

926.17(1)-വിക

രവി േമേനാ

926.17-വാരിയ, പി. െക. ആ.

െമാഴികളി6 സംഗീതമായി / കമ6റാം

വാരിയ, പി. െക. ആ., 1921-

സജീവിെ_ അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് :
മാwമി, 2009.- 167 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

അDഭവ അDഭാവ: ഒQ സജെ_

അDബEം : ഏ. 161-167.

അDഭവറി്fക.- തിQവ/പ രം : ചി/,

ISBN 927-81-8264-809-8 : %. 100.00

cz 2009.- 284 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.



237919



251682

%. 150.00
L:4:7wN21,1

926.58-ബിസിനസ കാ

NRw

927.8(1)-വിക
927.8-റ¾ാ, എ. ആ.
മേനാജ് , Uറ
റ¾ാനിയ: ഇ/ സംഗീത\ിെ_

926.58(1)-വിക

ആേഗാള സ²ാരം.- െച :

926.58-േസമാധവ നായ, െക.

െറയ് േബാ, cz 2009.- 140 ഏ.: ചി@ം;

േസമാധവ നായ, െക., 1938-

21 െസമീ.

കന6 വഴിക.- േകാഴിേVാട് : മാwമി,

അDബEം : ഏ. 103-134.

2008.- 86 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-89716-66-0 : %. 80.00

238216



250254

ISBN 978-81-8264-657-5 : %. 45.00



X8(A)wN38,1

927-കലാകാരºാ

NRwN67

927.9-വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവ മായി
ബEെf വിക
927.914-ചലeി@ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷ

m ിക
927.3-ശില

ഇവയ മായി ബEെf വിക
927.9143-ചലeി@വ മായി ബEെf

927.3(1)-വിക

വിക

927.3-നായ, െക. ജി. എസ് . എസ് .

927.9143(1)-വിക

നായ, െക. ജി. എസ് . എസ് ., 1952-

927.9143-േജാz േപാ

ഒിയ വയറ ം െപാിയ ചിയ ം /

േജാz േപാ, 1950-

പജാനിലയം ശശിയ െട അവതാരിക.-

വിസ് മയാDതികളെട പ രാ\ം /

തിQവന/പ രം : ഇ} പബ
j ിേVഷസ് ,

സി~ിഖിെ_ അവതാരിക.- തിQവന/പ രം :
ചി/, ഫിr. 2008.- 72 ഏ.: ചി@ം; 21

cz 2009.- 975 ഏ. ; 28 െസമീ.

െസമീ.

%. 750.00
238856

ISBN 81-262-0221-1 : %. 40.00



NDwN52,1

238094



NWwN50,1

ചരി@ം
927.91430233-സിനിമാ സംവിധായക
927.91430233(1)-വിക
927.91430233-േജാz എrഹാം

927.9143024-ശബ് ദ ¼ശ എ²ിനീയമാ
927.9143024(1)-വിക
927.9143024-റസ6, പðി

േഗാപിനാഥ, ആ.
േജാz എrഹാം : അ)െയേ\ടി.- പരി.
പതിf് -തിQവന/പ രം : സി. എം. ടി.
ബ V് െസ_, 2007.- 98 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 98
1-◌ം പതിf് : ഫിr. 2000.
%. 80.00
240393

റസ6, പðി
എെ_ കാെതാfക / േജാz rിാസ്
അഭിമ ഖം െചയ് തത് ; എം. രാജീവ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; അട
േഗാപാലoഷ
p െ_ അവതാരിക.- േകായം :



NW wN37

927.91430233-ഭരത

ISBN 978-81-264-2346-0 : %. 40.00



NWwN46

927.9143028-സിനിമാ നടºാ
927.9143028-േഗാപി
േജാzേപാ, 1950അടയാള നs@മായി േഗാപി /
േമാഹലാലിെ_ അവതാരിക.- wx :
ീ ബ ക
: ് , നവ. 2009.- 212 ഏ.: ചി@ം; 22
െസമീ.



NWwN21,1

ടി. എം. എrഹാമിെ_ പഠനം
അDബEമായി ഉെപട \ിയി് .
ISBN 81-8423-167-9 : %. 125.00



240924

NWwN37

927.9143028-മധ
മധ : ജീവിതം ദശനം / േജാz േപാ



NWwN21,1

927.91430233-െലനി രാേജa

സമാഹരിe് സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , ജD. 2009.- 152 ഏ.:
ചി@ം; 21 െസമീ.

െലനി രാേജa
ആ ച വ3 കാല\ിെ_ ഓ)യ് V് / െക.
പി. ജയUമാറിേനാട് പറ¿തി lകാരം.േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.180 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2261-6 : %. 95.00

ISBN 81-8747442-4 : %. 90.00



235432

NWwN35

927.938-മാിക
927.938(1)-വിക



NWwN53,1

927.938-േഗാപിനാഥ് , മ കാട്
േഗാപിനാഥ് , മ കാട് , 1964 -

927.91430233-േലാഹിതദാസ്
േലാഹിതദാസ് , 1955-2009
കാഴ് ചവം / പി. ഒ. േമാഹനെ_ അവതാരിക.wx : ീ ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 94 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-148-9 : %. 65.00
238591

NWw,1

927.9143028(1)-വിക

ബാലകാല സ് മരണക / ലീലാ സകാ
വിവ. െചയ് തത് .- wx : ീ ബ ക
: ് , േമയ്
2009.- 84 ഏ. ; 22 െസമീ.
മലശീഷകം : േജാേഘാz േഛാോ
ഛിലാം.
ISBN 81-8423-138-5 : %. 60.00

240920



238590

രായ് , സതജിത് , 1921-1992
അപ വിേനാെടാO എെ_ ദിന /
ലീലാ സVാ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് ; വിജയ് രായ െട അവതാരിക.wx : ീ ബ ക
: ് , െമയ് 2009.- 147 ഏ. ;
21 െസമീ.
മലശീഷകം : My years with Apu.
ISBN 81-8423-139-3 : %. 90.00

237936

21 െസമീ.
അഭിമ ഖ\ിെന ആധാരമാVിയത് .

927.91430233-റായ് , സതജിത്

240398

ഡി. സി. ബ ക
: ് , െമയ് 2009.- 62 ഏ.: ചി@ം;
ൈകരളി ടിവി യി6 സംേlsണം െചയ് ത

േജാz േപാ, 1950ഒQ കടªഥ േപാെല ഭരത.- wx : ീ
ബ ക
: ് , ആഗ. 2009.- 208 ഏ. ; 22 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 195-208.
%. 125.00
246333

69



NWwN55,1

ഓ)കളെട മാികസ് പശം.േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , ഏlി. 2009.- 215
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-87474-54-8 : %. 125.00
238099



∆:87wN64,1

ചരി@ം

70

928-ന കാരºാ

928.94812-നാരായണ പിഷാരടി, െക. പി.

928.1-അേമരിV ന കാരºാ

നാരായണ പിഷാരടി, െക. പി., 1909-2004
ആയാതമായാതം / െക. പി. ശªരെ_
അവതാരിക.- wx : ീ ബ ക
: ് , cz
2009.- 187 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 184-187.
ISBN 978-81-8423-142-7 : %. 130.00

928.13-അേമരിV കഥാoV
928.13(1)-വിക
 ് മില
928.13-െഹമിംേഗ$ , ഏണസ
j 
 ് മില
െഹമിംേഗ$ , ഏണസ
j , 1899-1961
പാരീസ് / പി. സീമ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.

250255

െചയ് തത് .- േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , ഒക് േടാ.

928.94812-ഭതിരിfാട് , വി. ടി.

2009.- 178 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-88779-82-6 : %. 110.00
248911



O111,3M99w,1

928.3-ജ) ന കാരºാ
928.3(1)-വിക
928.3-േഗാേഥ, േജാഹം േവാഫാങ് േവാz

ബ V് െഹൗസ് , ജD. 2010.- 52 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 81-7705-159-5 : %. 40.00



O113L49w

928.94812-മലയാള ന കാരºാ

ഉണ
p ി, അ)യ+ലം
കവികളെട ജീവചരി@ം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ഡിസ. 2008.- 208 ഏ.: ചി@ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2137-4 : %. 100.00



238103

928.94812(1)-സമാഹാര
താഴ് വരയിെല സE.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , െമയ് 2009.- 371 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2184-8 : %. 195.00



246334

O32,1w

928.948121(1)-വിക
928.948121-ശªര പിO, െക.ജി.

സാD, എം. െക., 1928-

O32w

928.94812(1)-വിക

ശªര പിO, െക.ജി., 1948ദര\് .- wx : ീ ബ ക
: ് , െമയ് 2009.95 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-137-3 : %. 65.00
238226



O32,1N48w,1

928.948121-സ ഗതUമാരി

928.94812-ഓമന, സി. ആ.

സ ഗതUമാരി, 1934േമഘം വ െതാേfാ.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 122 ഏ. : ചി@ം;
21 െസമീ.
അഭിമ ഖം ഉെപട \ിയി് .
ISBN 978-81-264-2606-5 : %. 70.00

ഓമന, സി. ആ., 1943നീ സതം qാനം ആന}ം : ഓ).െച : െറയ് േബാ, ഫിr. 2008.168 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-89716-72-7 : %. 80.00



O32wN43,1

246335



O32,3N34w,1

928.948123-മലയാള കഥാoV
928.948123(1)-വിക
928.948123-ഇ}ിര, ബി.

928.94812-ചaേശഖര, എം. ആ.
ചaേശഖര, എം. ആ., 1929എെ_ ജീവിതകഥയിെല എ. വി. പ®ം.-

ഇ}ിര, ബി., 1949വിശ$ സിVാം, അവിശ$ സിVാം:
വിശദീകരണ\ിന് അതീതമായ
സംഭവളെട അനാവരണം.- െകാല
j ം:
ൈവഖരി ബ ക
: ് , ഫിr. 2009.- 128 ഏ. ; 21
െസമീ.
%. 65.00

wx : ീ ബ ക
: ് , ജD. 2010.- 248 ഏ. ;
22 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 235-248
എ. വി. oഷ
p വാരിയQമായി ബEെfO
അDഭവളെട സ് മരണ.
ISBN 81-8423-173-3 : %. 155.00
240416



O32M97w,1

928.948121-മലയാള കവിക
928.948121(1)-സമാഹാര

ഗീേഥയ െട കഥ.- തിQവന/പ രം : lഭാത്

238042

ഭതിരിfാട് , വി. ടി., 1897-1982
കണ
p ീQം കിനാവ ം.- 16-◌ം പതിf് െച : െറയ് േബാ, ഫിr. 2003.117 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-88146-13-7 : %. 75.00
240413

രാജാ, എ. സി.

240406



O32wN09,1



O32N29w,1

238235



O32,3N49w,1

ചരി@ം

71

928.948123-U¿ബ് ദ O, പ ന\ി6

928.948123-മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം

U¿ബ് ദ O, പ ന\ി6, 1940 അരാജകവാദിയ െട ആ©ഭാഷണ / എ.
െക. അബ് ദ  ഹVീം അഭിമ ഖം െചയ് തത് .േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , ഫിr. 2009.- 112
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-87474-79-3 : %. 70.00

ഫാബി ബഷീ, 1958 -

238106



ബഷീറിെ_ എടിേയ...- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , cz 2009.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-236-8 : %. 50.00



240928

O32,3N10w

O32,3N40w,1

928.948123-െചറ കാട്

രാമനാഥ, െക. വി., 1932-

െചറ കാട് : ഓമയ ം കാഴ് ചയ ം / പാലVീഴ്
നാരായണ സംേശാധനം െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/, cz 2009.- 132
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0145-2 : %. 75.00

ഓ)യിെല മണിമ ഴVം.- wx : ീ
ബ ക
R . 2009.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
: ് , സപ
ISBN 978-81-8423-153-3 : Q. 95.00



238227

928.948123-രാമനാഥ, െക. വി.

O32,3N14w

238046



O32,3N32w,1

928.948123-നി)ല

928.948123-സ േലാചന, നാലfാ്

നി)ല
സ് േnാബറിക പേ+ാ : കേനഡിയ
ജീവിത\ിെ_ മാധ രവ ം പ ളിfം.- wx :
ീ ബ ക
: ് , ആഗ. 2008.- 107 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-116-8 : %. 75.00

സ േലാചന, നാലfാ് , 1940: ിനകെ\ാQ മ റി.- wx : എe് &
മനസ
സി, മാe് 2009.- 106 ഏ. ; 21 െസമീ.
%. 55.00
238224



235435

O32,3w,1

928.948123-ബാലoഷ
p , മാാട്
ബാലoഷ
p , മാാട് , 1946 മരണ\ിDേമ6 ജീവെ_ കെ»ാf് :
ബാലoഷ
p  മാാടിെ_ ഡയറിറിfക.േകാഴിേVാട് : ഒലിവ് , ഏlി. 2009.- 98 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 81-87474-52-1 : %. 60.00
238114



O32,3N46w,1

928.948123-മാധവിUി

237927

928.948124-സാD, എം. െക.
സാD, എം. െക., 1928 ക)ഗതി / പി. വി. oഷ
p  നായQെട
അവതാരിക.- wx : ീ ബ ക
: ് , ഫിr.
2010.- 252 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-8423-174-1 : %.155.00



O32,6N28w,1

929.2-Uട ംബചരി@ം
929.2-െവOാേ²രി6 Uട ംബം
േജാz, ടി. വി.



O32,3N32w

െവOാേ²രി6 Uട ംബം : െവOാേ²രി6,
U) + ഴ, േചരിിയി6, തിVാ്
എ3ീ നാല് Uട ംബാംഗെള സംബEിe
വിവര.- 2-◌ം പതിf് -െച :



O32,3N32w,1

വിഷാദം പ3 മര.- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , cലാ. 2009.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2392-7 : %. 50.00
240410

928.948124(1)-വിക

929-Uട ംബചരി@ം, വംശാവലി

മാധവിി, 1932-2009
ഡയറിറിfക.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , cz 2009.- 140 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2388-5 : %. 75.00
240926

928.948124-മലയാള ഉപനാസക\ാV

241083

മരിVാ\ മാധവിUി.- തിQവന/പ രം :
ഇ/, cല. 2009.- 76 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
മാധവിിയ മായി സVറിയ നട\ിയ
അഭിമ ഖം ഉെപട \ിയി് .
ISBN 978-81-907413-8-8 : %. 80.00



O32,3N40w,1

െവOാേ²രി6 Uട ംബേയാഗം, െമയ് 2009.116 ഏ.: ചി@ം; 20 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : െമയ് 1989.
%. 50.00



O32,3N32w,1

240420



V4412:74

ചരി@ം

72

940-യേറാf്

954-ഇ/-ടച്
954-ഇ/-ടച് 

940.5-1918

ഥാf, െറാമില, 1931-

940.54-േലാക മഹായ ~\ിെ_ ൈസനിക

േസാമനാഥ : ഒQ ചരി@സംഭവ\ിെ_

ചരി@ം

അേനകസ$ ര / സി. വി. രാമ

940.547243-ജ)നി

ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

േതാമസ് , െക. എ., 1918-

ഡി. സി. ബ ക
: ് , െമയ് 2009.- 252 ഏ.: ചി@ം,
പടം; 21 െസമീ.

വാ ഡയറി / േജാജ് സഖറിയ ഇംഗ
j ീഷി6

ന സചി : ഏ. 235-245

നി3് വിവ\നം െചയ് തത് ; എം. ജി.

മലശീഷകം : Somanatha : the many

എrഹാമിെ_ അവതാരിക.- െച :

voices of a history.

െറയ് േബാ, ഡിസ. 2008.- 137 ഏ.: ചി@ം;

ISBN 978-81-264-2338-5 : %. 130.00

21 െസമീ.

240427

നാസി തടവറയി6 നി3് സാഹസികമായി
രsെf ഒQ ഇ/ ൈസനികെ_



V44

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

സ് മരണക

ഇ എം എസിെ_ സ+ണ
p oതിക.-

മലശീഷകം : War diary.

തിQവന/പ രം : ചി/.

ISBN 81-89716-94-8 : %. 75.00

വാ. 81 : ജD. 2009. - 344 ഏ. : ചി@ം. ; 21

238635



V:194

െസമീ.
ISBN 81-262-0084-7 കാലിെVാ : %. 150.

946-സ് െപയി

00

946.01-711 വെരയ O ചരി@ം

വാ. 82 : ജD. 2009. - 312 ഏ. : ചി@ം. ; 21

അലി അസ് ഗ ബാഖവി

െസമീ.

മ സ
j ിം സ് െപയി സ+ണ
p ചരി@ം.-

ISBN 81-262-0085-5 കാലിെVാ : %. 150.

േകാഴിേVാട് : ഒലീവ് , ആഗ. 2008.- 152 ഏ.

00

: ചി@ം; 21 െസമീ.

വാ. 83 : ജD. 2009. - 328 ഏ. : ചി@ം. ; 21

%. 90.00

െസമീ.

235438



V541

ISBN 81-262-0086-3 കാലിെVാ :
%. 150.00.

950-ഏഷ

246444

954-ഇ/



V44

ഇ എം എസിെ_ സ+ണ
p oതിക.-

അേശാക, മ ോ
ഇ/ാ ചരി@ം സംഭവളിലെട.-

തിQവന/പ രം : ചി/.

തിQവന/പ രം : ചി/, സപ
R . 2009.- 160

വാ. 84 : ജD. 2009. - 336 ഏ. : ചി@ം. ; 21

ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 81-262-6305-6 : %. 85.00

ISBN 81-262-0087-1 കാലിെVാ : %. 150.

238931



V44

ഇഫാ ഹബീബ്

00

വാ. 85 : ജD. 2009. - 336 ഏ. : ചി@ം. ; 21
െസമീ.

േദശീയ സമര\ിെല വഴി\ാരക / സി.

ISBN 81-262-0088-x കാലിെVാ : %. 150.

പി. അബബV വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം

00

പതിf് .-തിQവന/പ രം : ചി/, മാe്

വാ. 86 : ജD. 2009. - 344 ഏ. : ചി@ം. ; 21

2005.- 120ഏ. ; 22 െസമീ.

െസമീ.

1-◌ം പതിf് : മാe് 2005.

ISBN 81-262-0089-8 കാലിെVാ :

ISBN 81-262-0275-0 : %. 70.00

%. 150.00.

237862



V44

238125



V44

ചരി@ം
954-ഇ/-ടച്
954-ഇ/-ടച് 
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

73

954.007-ചരി@ േബാധനം
954.0076-പ നചി/നം, അഭാസം
954.0076(1)-േചാേദാ\ര

ഇ എം എസിെ_ സ+ണ
p oതിക / ടി.
ശിവദാസേമേനാ സംേശാധനം െചയ് തത് .തിQവന/പ രം : ചി/.
വാ. 87 : ഫിr. 2009. - 344 ഏ. : ചി@ം;
22 െസമീ.
ISBN 81-262-0090-1 കാലിെVാ : %. 150.

സിഹാ, അQണാവ
ഇ/- ക$ ിസ് / എ. NീUമാ ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , cz 2009.- 92 ഏ. ; 18 െസമീ.
മലശീഷകം : Scholastic Quiz- India.
ISBN 978-81-264-2317-0 : %. 40.00

00



240429

വാ. 88 : ഫിr. 2009. - 336 ഏ. : ചി@ം;
22 െസമീ.
ISBN 81-262-0091-X കാലിെVാ : %. 150.

V44(m)

954.01-lാചീനകാലം
ശമ, ആ. എസ് , 1919രാഷ് nീയ സª6പളം സ ാപനളം
lാചീന ഭാരത\ി6 : ഒQ നിരീsണം / പി.

00

വാ. 89 : ഫിr. 2009.- 328 ഏ. : ചി@ം;
22 െസമീ.
ISBN 81-262-0092-8 കാലിെVാ : %. 150.

വി. േവലായ ധ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി സി ബ ക
: ് , ഫിr.
2009.- 350 ഏ. ; 21 െസമീ.

00

വാ. 90 : ഫിr. 2009. - 336 ഏ. : ചി@ം;
22 െസമീ.
ISBN 81-262-0093-6 കാലിെVാ :
%. 150.00.
238638

സംേsപസചിക : ഏ. 11-13
ന സചി : ഏ. 335-345.
ISBN 978-81-264-2054-4 : %. 175.00

 ിെ_
ഒQ ഇ/ ക)ണിസ
അDഭവറിfക കാക 923.254 ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

പതിf് .-തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ.
2008.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഒ3ാം പതിf് : 1980.
%. 60.00
235461



V44:51'N47

954.0351-സ$ ാത സമരം
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998



V44

ഇ/ സ$ ാതസമരചരിത് ഠരം.തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.- 1072
ഏ. ; 22 െസമീ.
പ നമ Çണം.

വാരിയ, പി. എ.
ഇ/ rിീഷ് ആധിപത\ിD മ +് .േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ് , cz 2009.- 179
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2351-4 : %. 80.00

ISBN 81-262-0358-7 കാലിേVാ :
%. 650.00



240433



V44

954.(1)-ഭാരത പഠന

V44

വാരിയ, പി. എ., 1920-1985
ഇ/ സ$ ാതസമരം നാഷണ6
: ിെ_ േനwത\ി6 / വാരിയ
േകാzസ
പി. എ., െക. േവലായ ധ നായ എ3ിവ

ആഷാേമേനാ
സംസ് oതിയ ം നീതിശാസ് @വ ം.- wശ
Ø :
എe് . & സി., മാe് 2009.- 135 ഏ. ; 21
െസമീ.
%. 75.00
235457

954.035- 1858 -1947

ഇ/യ െട സ$ ാത/സമര ചരി@ സംഹം /
െകാeDജ പിഷാരടി വിവ. െചയ് തത് .- 3-◌ം

പണിV, െക. എ., 1936 സംഭാഷണ: െക. എ. പണിV / ടി.
െക. രാമചa അഭിമ ഖം നട\ിയത് ; പി.
പി. ഷാനവാസ് സമാഹരിeത് ;െക.
െഷരീഫിെ_ ചി@.- wx : കറ_് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], സപ
R . 2008.- 140
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0744-4 : %. 75.00

238582

V44

സിംഹ, അേയാധ

238241

235448



237948



V44

േചെ3ഴതിയത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ ക
: ്,
െമയ് 2009.- 385 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 375-382.
ISBN 978-81-264-2335-4 : %. 160.00



z44

240936



V44:51'N47

ചരി@ം

74

954.83-േകരളം-ടച്
954.83-േകരളം-ടച് 

954.14-പ·ിം ബംഗ
954.14(1)-ന}ിാം

േഗാപിനാഥ, ആ.

ന}ിാമ ക ഉാU3ത് : lേതക
സാ+\ിക േമഖലയ ം lശ̄ളം / െക.
എം. േറായ് , പി. െക. ശിവദാസ് എ3ിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 159 ഏ.: ചി@ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-1901-2 : %. 90.00
250257

സ ലനാമ സേ}ശ : തിQവന/പ രം
നഗരം.- തിQവന/പ രം : യ . ജി. സി.
േമജ റിേസe് േlാജക
 ് മലയാള വിഭാഗം,
െമയ് 2005.- 44 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 44.
%. 40.00



V4475

േകരള നേവാÁാനം: മതാചാര

ഭാസ് കര, സി., 1945@ിപ രയ് േമ6 ച വfതാരം: @ിപ രയിെല
 ് മ േ3]ളെട കഥ.- 2-◌ം
കമണിസ
പതിf് -തിQവന/പ രം : ചി/, നവ. 2009.80 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ആദ പതിf് : 1981
അDബEം : ഏ. 79-80.
ISBN 81-262-0400-1 : %. 60.00

മതനിേഷധിക.- 2-◌ം പതിf് തിQവന/പ രം : ചി/, cz 2009.- 108
ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : 2003.
ISBN 81-262-0269-6 : %. 110.00
250259



V4476

954.6-ജ) കാശ
½ ീ

237931



V4412

 ്
ചരി@വ ം ചരി@ രചനയ ം: മാക
: ിസ



V4447

സമീപനം.- തിQവന/പ രം : ചി/, ഒക് േടാ.
2009.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0298-X : %. 45.00
250258



V4412

നായ, ജി. ഡി., 1942േകരള ചരി@ം.- തിQവന/പ രം : ചി/,



V4412

േകരള ചരി@\ിെ_ നാവഴിക / എ. എം.
ന+തിരിയ ം പി. െക. ശിവദാസ ം േച3്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; പി. േഗാവി}
പിOയ െട അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി.
ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.- 638 ഏ. ; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 622-624.
ISBN 978-81-264-1866-4 : %. 275.00

ഏlി. 2009.- 80 ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0249-1 : %. 50.00
240938



V4412

പദ
½ നാഭ, എ.
കാവ +ായി കാഷികകലാപം / എ.
പദ
½ നാഭDം നാരായണ കാവ +ായിയ ം



V4412

േച3് എഴതിയത് ; ഇ. എം. എസ്
ന+തിരിfാടിെ_ അവതാരിക.- 2-◌ം പതിf് .തിQവ/പ രം : ചി/, ഫിr. 2010.- 104

ഗീത
ഇരിVേണാ മരിVേണാ.- െച :
െറയ് േബാ, ഒക് േടാ. 2008.- 212 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 81-89716-91-3 : %. 130.00
240934

 ് വീsണ\ി6.േകരളചരി@ം മാക
: ിസ
2008.- 392 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകരളം ജില
j കളിലെട / െക. സി. oഷ
p Uമാ
സമാഹരിeത് .- േകാഴിേVാട് : മാwമി,
2009.- 208 ഏ.: ചി@ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-754-1 : %. 125.00

248987

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

ISBN 81-262-0195-9 : %. 210.00

954.83-േകരളം

240940



V4412

2-◌ം പതിf് -തിQവന/പ രം : ചി/, നവ.

ശിവശªര നായ, െക., 1928കാശ
½ ീരിെ_ കഥ / പി. േഗാവി} പിOയ െട
അവതാരിക.- തിQവന/പ രം : ചി/, നവ.
2008.- 213 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 214-215.
ISBN 81-262-0184-3 : %. 120.00
237956



V4412

േഗാവി} പിO, പി.

954.15-@ിപ ര

240939

238932

ഏ.: ചി@ം; 22 െസമീ.
1-◌ം പതിf് : ഡിസ. 1996.
അDബEം : ഏ. 94-104.
ISBN 81-262-0403-6 : %. 70.00



V4412

250261



V4412

ചരി@ം

75

954.83-േകരളം-ടച്
954.83-േകരളം-ടച് 

954.83(1)-wx

രാമചa നായ, പി. എ.

നാരായണ, എം. പി., 1940കഥ പറയ 3 മണ
p ് / െക. േസമാധവെ_
അവതാരിക.- wx : കറ_് , െമയ് 2004.95 ഏ. ; 22 െസമീ.
ISBN 81-226-0364-5 : %. 50.00

സ ലനാമെകൗകം: 64
സ ലനാമെളറിച ഠO ഗേവഷണ
പഠനം.- െച : െറയ് േബാ.
വാ. 2 : ജD. 2009. - 200 ഏ.; 21 െസമീ.

250260

ISBN 978-81-89716-55-4 : %. 120.00.



251686

V4412

രാമദാസ് , െചറായി
അ»കാളിയ് V് ആദരേ\ാെട.ഉപേരാധം, മാe് 2009.- 256 ഏ.: ചി@ം;
21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
%. 120.00



235465

V4412

വാരിയ, പി. എ., 1920-1985
ഇ/ സ$ ാത സമരവ ം േകരളവ ം.േകായം : ഡി സി ബ ക
: ് , ജD. 2009.- 123
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2238-8 : %. 50.00



237961

V4412

വിജയ, പിണറായി, 1944 േകരളം രണമികളിലെട.- തിQവന/പ രം :
ചി/, സപ
R . 2009.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0320-x : %. 80.00



251683

V4412

േവല ത+ി ദളവ ചരി@\ാളകളിലെട / ടി. പി.
ശªരUി നായ സമാഹരിeത് .തിQവന/പ രം : ഇ/ ബ ക
: ് , ഏlി. 2009.191 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 190-191.
ISBN 978-81-907413-5-4 : %.190.00



240941

V4412

954.83(1)-Uറ ോ് നാട്
അബ് ദ  മജീദ് , െക. പി.
Uറ ോ് നാട് / െക. എ Uറ fിെ_
അവതാരിക.- േകാഴിേVാട് : ൈമ@ി, cലാ.
2005.- 119 ഏ., 4 പടം: ചി@ം; 21 െസമീ.
അDബEം : ഏ. 93 - 118
ന സചി : ഏ. 119.
%.100.00
241089

wശ
j ാ ഡയറക് ടറി.- േകാടാലി :
Ø  ജില
 ് , 2004.- 231 ഏ. ; 24
ധ)ശാസ് താ nസ
െസമീ.
%. 160.00
246336

വിപ ലീകരിe പരി. പതിf് -എറണUളം :



V4412.3. KUR



V4412.3 THR



V4412

76

ന കാര, ശീഷകസചി
കാക

100 ൈചനീസ് `ണപാഠ കഥക.

കാക
സതNീമ3ാരായണ, െകാ\fOി

അsരളിെല അ/രീsം.

െപാവാ, പി. പി. െക
1000 + ഐ. ടി. ക$ ിസ .
പിമ]ം

കാക
വVി,

െച)നം

കാക

101 UãതിVണക.

അsരേലാക\ിെല നഷ് ടെസൗഭാഗ.

െകാeനാരായണ, ടി. െക.

കാക
േഗാപാലoഷ
p , െക.

101 ശാസ് @ േലഖന: ശാസ് @

അഖില

പരാവര\ിലെട ഒQ വിേനാദയാ@.

അതിജീവനം.

കാക
ശിവദാസ് , എസ് .
102 lസംഗ.
േകാV6

കാക
oഷ
p ,

വി.

സി. െക.

അചതേമേനാ,
കാരാ്


50 കഴി¿ ം െയൗവനം-പ Qഷºാ :

വിQത ശÝ.

:  ം ആഹി് ന
ആേരാഗവ ം ദീഘായ സ

കാളിദാസ.

കാക
ചാf6, െഗ്

മ3് വിചാര.

:  ം ആഹി3
ആേരാഗവ ം ദീഘായ സ



894.8123

അജിത് Uമാ, െക.

കാക

ജലേരഖകളാ6 íംശിVെf് .

േഗാഡ് , െഷയ് 

കാസ വാഡ് .

A bi-lingual dictionary of prepositions:

കാക
ഹാഡി,

േതാമസ്

Learn Malayalam in 30 days through English.

കാക
േടാസ് േ]ായ് ,
ലിേയാ നിെVാലേയവിe്

അÐന ശശി.

കാക
oഷ
p േഗാപാ6, വിക6
SMS ഫലിത / േമാഹനoഷ
p  കാലടി
സമാഹരിeത് .



894.8121

അqാതനായ cഡ് .

കാക
NീUമാ, പി.



808.882(1)

കാക

അടeി വാതി6 മറവി6 / റിªി ഭാചാര
സംേശാധനം െചയ് തത് ; ദിവ വാരിയ
വിവ. െചയ് തത് .

അബി, ഒ.



362.82920954

അടയാള നs@മായി േഗാപി.

അംബികാസ ത, മാാട്
എ മകെജ.

894.8123

Uക പ ഴക.

894.8123




അംേബഡ് ക, ഗേണശ, é. .

കാക

അടയാള.

കാക
ശശി, എം. ജി.

അടQ3 കVക.

കാക
ആഷാേമേനാ

കാക
അഖില

അേത േപQകാര.

കാക
േലാഖംേഡ,

ഭാ6ചa

കാക

േജാzേപാ

അതിജീവനം.

NീUമാ, പി.

കാക
ലാഹിരി, Sംപാ

അൈ@ത ൈദവശാസ് @വ ം സ് േനഹ\ിെ_
ഏകമതവ ം.

അക് ബ, കVി6

കാക
ഗീവഗ
 ീസ് മാ

ഒസ് താ\ിേയാസ്

ഞ ലിബാേജാണിെന േപടി.



അ~$ ാനം ഭാഷ വിേമാചനം.
NീUമാ, പി.



അധയനം അധാപനം.

894.8123

പ തിയ വാതില ക / രവീaെ_ അവതാരിക;
േദവlകാശിെ_ ചി@.



894.8123

അജീഷ് ദാസ

9. കാക*
സ സ് േമഷ് , ചേaാ\്

സ് ൈ@ണം.



894.8123

അജിത് , കല
j 

50 കഴി¿ ം െയൗവനം-സ് @ീക :

Spoken English Companion.



894.8123

അജയUമാ, െക. സി.

പ QഷºാO വായാമ മ റക.

സ് @ീകO വായാമമ റക.

കാക

കാക
Uറ f് , ഒ. എ.

അþിശലഭ.

12 സാേരാപേദശ കഥക.

അംേബദ് കറ െട മരണം.



894.8123

അþി പ®തളെട താഴ് വരയി6.
സVറിയ

കാക
ളസി,

English-Malayalam.

കാക
ചാേVാ,

അsരേfാരാം.

894.8123



894.8123

ഭതിരി, ഇ. പി.

കാക

കാക
നാരായണ

അന/മqാതമവണ
p നീയഠം-അ)

77

അന/മqാതമവണ
p നീയഠം:
ന ക\ാവ് . കാക
േകാശി
എrഹാം

അപ വിെ_ േലാകം( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ
മ3ാം ഭാഗം ). കാക
ബേ}ാപാധായ,
ബിതിഷz

അനിയ, വി. െക.
കഥാേശഷം എനിVറിയില
j .

അf, പി.
ജീവസ ] ജീവശാസ് @ം.

അനി6 ജനാÛന.
വിോ മാരി



894.8121

അനി6 ജനാÛന, പ ന.
േഹാജ

കാക
നസ് റ Ûീ

അf ത+ രാ.
െക.

അനി6 ജനാÛന, വിവ. കാക
ൈചനീസ് നാേടാടിVഥക

അബ ബക.



923.154



294.5211(1)

അനീസ, ടി., é. . കാക
oഷ
p േഗാപാ6, വിക6

കാക
ന/നാ



428.24

കാക

കാക
െവെണ,



954.83(1)

അാസ് , െക. എ.
ഇ}ിരാഗാEി: െച+നിനീf വീ ം / വി.
പാറ ി അ) ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് ; പ നല രാജെ_ ചി@.



കാക

അഭിനയകല ഒരാമ ഖം.
ടി. എം.

അഭിലാഷ് , എ., ചി@കാര. കാക
U¿ിfാറ വ ം ഏഴാളമാQം

അെ3ാരിV6 േസാവിയ]് യണിയനി6.
കാക
ലാപിയ, െഡാമനിക്

അമിതവണ
p ം.
എം.

അപരാജിത ( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ രാം
ഭാഗം ). കാക
ബേ}ാപാധായ,
ബിതിഷz

അപ വിേനാെടാO എെ_ ദിന.
കാക
രായ് , സതജിത്

കാക
ഏrഹാം,

അഭിയ െട U]ാേന$ ണം: കളവ േപായ 100 %പ
േനാ് . കാക
രമണ, മ ഹ)

കാക

അപി]് സ് , rേണാ
െച3ായ് VVിടയി6 / സ ഭÇ
പരേമശ$ ര ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് .

കാക
േജാേമാ,

അഭിqാന ശാU/ളം മലയാള\ി6:
കതിQം പതിQം ചികയ േ+ാ. കാക
േഗാപിനാഥ, ആ.

അ/Ìന\ിന് സ് േനഹപവം ബഷീ.
കാക
മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം
അEനായ ൈദവ\ിെ_ ലാസ് .
ചaേശഖ നാരായണ

അബ് ദ O, േപരാÚ.
cസ്

അഭയ േകസ് ഡയറി.
പ \പ രയ് V6

കാക
വമ, നിമ6

അ/നാളിെല ജീവിതടിfക.
സ േരഷ് , യ .

അബബV, സി. പി വിവ.
ഇഫാ ഹബീബ്

923.254

അDഭവ അDഭാവ: ഒQ സജെ_
അDഭവറി്fക. കാക
വാരിയ, പി.
െക. ആ.
അ/ിമ താവളം.

അബി, ഒ.

അബ് ദ  മജീദ് , െക. പി.
Uറ ോ് നാട് .

കാക

അDപമാ നിരÐന
മാധവി / പ» രേമഷ് ൈപ വിവ.
െചയ് തത് .
894.8143
അDഭവ.

കാക
സ ൈബദ

Spoken English Companion.

അനീതാന}
അQണാചേലശ$ ര എെ_ lിയമാനസ.

അDധാവന അഭിമ ഖ.
േപാ, എം. സി.



892.43

കാക
വസ/, എസ് .

അf, െക. പി.
േsാഭ\ിെ_ വചന / െക. പി.
ന}Uമാ സമാഹരിeത് .
894.8124

അനി6, െക. എം., é. വിവ. കാക
സതNീമ3ാരായണ, െകാ\fOി
അനി6Uമാ, പി.
ഝാസി റാണി.



570

അെf6െഫ6ദ് , അഹേറാz
ബാെഡഹീം 1939 / എം. സാജിത
ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ. െചയ് തത് .

കാക
യേഗാ,

കാക
േഗാപിനാഥ പിO, ടി.

അÅതരാജ് , ജി., സമാഹ\ാ. കാക
മാ
 ം െമ@ാേfാലീ\
ിേസാസ
അÅതാന}മയി, മാതാ
അ) മVേളാട് .



833

അേമരിVയി6 അ²മാസം.
േഗാപUമാ, എം.
അ) മVേളാട് .
മാതാ



294.561

കാക

കാക
അÅതാന}മയി,

അ)-ആകാശളെട

78

അ) വിളി.
കാക
േഗാപിനാഥ,
ആ.

അലªാര മê. കാക
േസമാധവ, ടി. പി.

അയല പറയ 3 കഥക / സ ഗതUമാരി
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .
398.21

അലി അസ് ഗ ബാഖവി
മ സ
j ിം സ് െപയി സ+ണ
p ചരി@ം.

അ»േന\് , പി.
െകാട ªാ]ം െകാeവOവ ം.



അേലാഷസ് െഫണാസ്
ഒതf ന6U3വ.



അവെ_ തലയ് െVാQ സ)ാനം.
െഷേഗഴ് സ് , അ3

894.8123

അ»f, എ.
െവയി6 മറ3വ.

894.8121

അവിശ$ ാസി.
അയാ

യ ~\ിെ_ ചിýം.

അവിശ$ ാസിയ െട lണയേരഖ.
ലയിസ് , ൈതVാി6



കാക

അ»കാളിയ് V് ആദരേ\ാെട.
രാമദാസ് , െചറായി

അവി6െfാതി.
അ/ജനം

അരവി}ാs, എ.
മഹ\$ \ിെ_ സªീ\നം :
സാDമാെഷറിe് ഒQ സമ പഠനം.

അശാ/ം.

കാക
നാത്



659.2

അരവി}, െക
സ ഹ് റ.



894.8123

അരാജകവാദിയ െട ആ©ഭാഷണ.
കാക
U¿ബ് ദ O, പ ന\ി6

അറിയെfടാ\ ആദിശªര.
പേനാളി, വി.



030.(1)

അറിവിെ_ Dറ  ക.
എടfഴ\ി6

കാക
വVിe,

അറിവ ം വിേമാചനവ ം.
അടാ്

കാക
ധ)രാജ് ,

അലകളില
j ാ\ കട6.
ത+ി, എസ് .

കാക
മഹാേദവ

അലക
: ് െക. മാതസ് , é. .
ശശിധര, െക.
അലªാര ഓVിഡ ക.
വഗീസ് , U/റ

കാക

കാക
േജVബ്

അശ$ േഘാഷെ_ ബ ~ചരിതം.
അശ$ േഘാഷ



306.3

കാക

കാക
േജായ് സി

അഹ)ദീയ മതം.
ഇടമറ ക്

കാക



954

അശ$ േഘാഷ
അശ$ േഘാഷെ_ ബ ~ചരിതം / മാണിക്
േഗാവി}് ചേവദിയ െട ഹി}ി
വിവ\ന\ി6 നി3് പി. െക. പി.
ക\ാ വിവ. െചയ് തത് .
294.363

അസ് മാബിയ െട സ$ പ̄ം.
െക.

കാക

അറിവിെ_ Dറ  ക.

കാക

അേശാക, വി. െക.
സ ിതി സമത$ ം ഒരാഴ് ചെകാ്
മ തലാളി\\ിലെട.

അസ ര.

അQണാചേലശ$ ര എെ_ lിയമാനസ.
കാക
അനീതാന}
അQzUമാ, എ. എസ് ., വിവ.
േഹാVിങ് , ലസി

കാക
വിജയ, െജ

അേശാക, മ ോ
ഇ/ാ ചരി@ം സംഭവളിലെട.



അരവി}, എ.
പബ
j ിക് റിേലഷസ് വിം
സ ാപന\ിDം സമഹ\ിDം.

കാക
ലളിതാംബിക



894.8123

അരവി}ാs, െക., വിവ.
ഹാ, തിe്

കാക

അേശാക, ചില
j ിVാട, വിവ.
ഓേഷാ

894.8123

േഭാfാ6.

കാക



894.8124

അരവി}ാs, െക.
m \ി.
പ തിയ േഗാ@\ിെ_ ഉല



230.0464

കാക
ഹിസി അലീ,

lണയ\ിെ_യ ം മരണ\ിെ_യ ം
കവിതക.
894.8121
894.8121



946.01

കാക
ശാ/, സി.

കാക
േജാസഫ് ,

അവ സാദ\് , െക.
ൈസബ U]oതളം ഇ/ ൈസബ
നിയമവ ം / ബി. ഇക് ബാ6 സംേശാധനം
െചയ് തത് .
343.540999(1)
അേണാസ പാതിരി: വിേദശ മിഷനറിമാരിെല
വിപ
j വകാരി. കാക
േജാz േജാഫി, സി.
എഫ് .
അ~വിരാമ.
വി.

കാക
Uറ f് , ഒ. എ.

ആ ച വ3 കാല\ിെ_ ഓ)യ് V് .
െലനി രാേജa
ആകാശളെട അവകാശിക.
മഹാേദവ ത+ി, എസ് .

കാക

കാക

ആകാശ\ിെല-ആ6ബ\ിെല

79

ആകാശ\ിെല അæത.
കാക
രവി
െക. പിO

ആബീദ യസഫ് . കാക
U\ിlാവ ം
അനിയ\ിlാവ ം

ആേഗാള ഭslതിസEി / െക. എ.
േവേഗാപാല സംേശാധനം െചയ് തത് .

ആബീദാ യസ ഫ് . കാക
ആനയ ം
36VാരDം: ആബീദാ യസ ഫ്
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; സ ധീഷ്
േകാേÚ\ിെ_ ചി@



363.8

ആേഗാള സാ+\ിക lതിസEിയ ം ഇ/
കാഷിക lശ̄വ ം / പി. oഷ
p lസാദ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
338.1

ആയാതമായാതം. കാക
നാരായണ
പിഷാരടി, െക. പി.

ആേഗാളവ6Vരണ കാലെ\ കാ+സ് .
കാക
രാജീവ് , പി
ആട ജീവിതം.

കാക
െബനാമി

ആണവകരാ ഇടപs നിലപാട് : യ പി എ
- ഇട സമിതിയി6 ൈകമാറിയ Uറിfക.

ആയ േവദം എല
j ാവം. കാക
മ രളിമേനാഹ, സി. എe് .



327.1747

ആ©ദശനം: ജീവിത\ിെ_
സ+ണലsം ആ©വികാസം മ ത6
ആ©സാs് ത് കാരം വെര. കാക
സരNീ
ആ©േരാഷളം ആUലതകളം.
സാറാ േജാസഫ്
ആ©വിതി.

ആQം മരി3ില
j .

കാക
ഉണ
p ിoഷ
p , പ ë



070.5

കാക
മഹാേശ$ താ േദബീ

കാക
ചാേVാ, െച)നം



915.4

ഹിമാലയ lതs.



ആനവര / lസ3 ആനിVാട് , സ ധീ നാഥ്
എ3ിവ സമാഹരിe് സംേശാധനം
െചയ് തത് .
741.59

കാക
ന3»,



915.4(1)

ആസിയ െട അ\ാഴവിQ3് .
േഡ, േശാഭാ
ആസാദി.

കാക

കാക
മഹാേദവ ത+ി, എസ് .

ആേഡഴ് സ, ഹാസ് ിസ് ത
ജലകനക.
ആ÷സ് ഫിലിf് , വിവ.
കിരz

കാക

ആÇസമ Çം.



398.21096



839.813

കാക
േദശായി,

ആറണി െജ. േജാz
ഇ/ @60.

ആÜിV നാേടാടിVഥക / വി എം
രാജേമാഹ പ നരാഖാനം െചയ് തത് .

കാക
U¿ിfാറ വ ം



954.(1)

അടQ3 കVക.

398.21095483

ആബിദാ യസഫ് .
ഏഴാളമാQം

ആഴിVടലിെല അæതേലാകം: അബ് ദ O
േപരാÚ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് പ നരാഖാനം
െചയ് തത് ; സ നി6 അേശാകപ ര\ിെ_
ചി@. കാക
െവെണ, cസ്

ആഷാേമേനാ
സംസ് oതിയ ം നീതിശാസ് @വ ം.

ആനയ ം 36VാരDം: ആബീദാ യസ ഫ്
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; സ ധീഷ്
േകാേÚ\ിെ_ ചി@.

ആെ_ണിയ ം ക
j ിേയാപാnയ ം.
േഷക
: ് പിയ, വിലം

കാക

ആവശ വിqാന മvഷ. കാക
വിശ$ ംഭര, െകാാരVര െക. ജി.

ആനമ : UിVഥക. കാക
മ ഴfിലാട് , ടി. െക. ഡി.

ആàശബ് ദ ചി/ാമണി.
ഭാരക

കാക
വêല, പി.

ആലിബാബ ഇ വലാഡ് .
U¿ബ് ദ O, പ ന\ി6

ആവനാഴി.

കാക

ആന}, പി., സംേശാധക.
െപാട, കല
j 

കാക

ആറടി മണ
p ് മതി. കാക
േടാസ് േ]ായ് ,
ലിേയാ നിെVാലേയവിe്

ആന} െക. Uമരസ$ ാമി
ഭാരതീയ കലയ് V് ഒരാമ ഖം / Nീേദവി െക.
നായ വിവ. െചയ് തത് .
709.54

ആന}് , വിവ.

ആരാ മാമാ ഈ വിശ$ മാനവ ?.
ശിവദാസ് , എസ് .

ആരാണ് ഭീകര? എ/ാണ് ഭീകരത? / െക.
ഇ. എ., ജി. പി. രാമചa എ3ിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
303.625

കാക

ആന}്
എഴ\് : പ സ് തകം മ ത6 യ ~ം വെര.

ആേമ : ഒQ കനാസ് @ീയ െട ആ©കഥ.
 
കാക
െജസ് മി, സിസ

ആഷസേ}ശം.



338.954

കാക
രാമചa, ഏഴാേeരി
കാക
പേനാളി, വി.

ആ6ബ\ിെല ഓ)ക. കാക
െചറിയ
നാരായണ ന+തിരി, ൈവദമഠം

ആ6മരവ ം-ഉണ
p ിoഷ
p 

80

ആ6മരവ ം വ®ാല
കാക
കള
ശÝ,
 ം.

ഇ}ിര, ബി.
വിശ$ സിVാം, അവിശ$ സിVാം
വിശദീകരണ\ിന് അതീതമായ
സംഭവളെട അനാവരണം.
928.948123

േച\ല
ഇ എം എസിെ_ സ+ണ
p oതിക.

കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

ഇ}ിരാഗാEി: െച+നിനീf വീ ം.
കാക
അാസ് , െക. എ.

ഇ എം എസിെ_ സ+ണ
p oതിക.

കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

ഇര.

: ിെ_ െതര¿ട \ lസംഗ.
ഇ. എം. എസ

ഇരിVേണാ മരിVേണാ.

കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .
കാക

ഇക് ബാ6, ബി., സംേശാധക.
ബാബ രാജ് , പി. എം.
ഇക് ബാ6, ബി., സംേശാധക.

കാക
സിS, ടി. വി.

 
കാക
െസബാസ

ഇQ éടാരം.

കാക
സാú, സേരാജിനി

ഇലവ മിനി]് സ് .
െപൗേലാ

ഇടം േനടാനാെയാQ േപാരാം / കാരലി എം.
എലിയ]ിെ_ അവതാരിക; ലീലാ `ലാഠി,
യേശാധരാ ബാക് ചി എ3ിവ േച3്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; വê വഗീസ്
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .



920.72(1)

ഇടത് - വലത് വതിയാനെVതിെര.

കാക
േവേഗാപാല, െക. എ.
സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാക
ആറണി െജ. േജാz,

ഇ/ rിീഷ് ആധിപത\ിD മ +് .

കാക
വാരിയ, പി. എ.
കാക
സിഹാ, അQണാവ

ഇ/യ െട സ$ ാത/സമര ചരി@ സംഹം.
കാക
സിംഹ, അേയാധ

കാക

അേശാക, മ ോ




928.948121(1)

ഉണ
p ി, ആ.
ഒഴിവ ദിവസെ\ കളി.

894.8123

ഉണ
p ി, െക. പി.
ക6പിത കഥയിേലമാതിരി.

894.8123




ഉണ
p ി, െക. പി., വിവ. കാക
എസ് കാഡz, മരിയ അംപാേരാ

കാക
ഫയ/ിസ്
, കാേലാസ്

ഉണ
p ികേള ഒQ കഥ പറയാം.
പOിfറം

കാക
സിfി,

ഉണ
p ിoഷ
p  നായ, ജി. എസ് .
ജÞശാസ് @ം : ഏ]വ ം പ തിയ വാ\ക.



ഇ/ സിനിമയി6 നി3് ഇ/െയ
കെേ+ാ.

കാക

808.04912

ഉണ
p ി, അ)യ+ലം
കവികളെട ജീവചരി@ം.

കാക
ഫയ/ിസ്
,


ഇ/ാ ചരി@ം സംഭവളിലെട.

ഈശ$ ര ന+തിരി , എe് ., വിവ.
ബസ , ബിമ



കാക
േഡാസ് േ]ാവസ് കി,

കാേലാസ്

ഇഫാ ഹബീബ്
േദശീയ സമര\ിെല വഴി\ാരക / സി.
പി. അബബV വിവ. െചയ് തത് .
954

894.812108

െഫേഡാ മിെഖയിേലാവിe്
ഇനസിെ_ കാമനക.

കാക
െകായേലാ,

ഉണി\ിരി, എ. വി. പി.
പാഠവിമശനം സംസ് oത\ി6.

ഇടവിള : 1184-േമടം / ഡി. വിനയചa

ഇ/- ക$ ിസ് .

ഇQ പിഴി¿് .

ഇറeിേVാഴിയ ം ചില സദാചാരlശ̄ളം.
കാക
Nീലത

കാക
രവീa, െക.

ഇ/ @60.

കാക
ഗീത

ഇറി നടf് : ഒQ സ് @ീ ഇറി നടേ+ാ.
കാക
]ിസി മറിയം േതാമസ്

കാക

അവ സാദ\് , െക.

ഇഡിയ]് .

കാക
റഹീം, മ ഖ\ല

590

കാക
രാമചa, ജി.

പി.

ഉണ
p ിoഷ
p , U+ളാട്
നിലാ+ി.



894.8121

ഇ/ സ$ ാത സമരവ ം േകരളവ ം.
കാക
വാരിയ, പി. എ.

ഉണ
p ിoഷ
p , െക. എ.
U]ിfഴ oഷ
p പിO.

ഇ/ സ$ ാതസമരം നാഷണ6
: ിെ_ േനwത\ി6. കാക
േകാzസ

ഉണ
p ിoഷ
p , തിQവാഴിേയാട്
രതി രഥ.

894.8123

ഉണ
p ിoഷ
p , പ ë
ആ©വിതി.

894.8123

വാരിയ, പി. എ.
ഇ/ സ$ ാതസമരചരിത് ഠരം.
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

കാക

Åതയാ@.




894.8124





894.8123

ഉണ
p ിഴ+് -ഏഴാളമാQം
ഉണ
p ിഴ+്
കാക
. േജായ് , ചാലടി

എെ_ ജീവിതകഥയിെല എ. വി. പ®ം.

കാക
ചaേശഖര, എം. ആ.

ഉണ®ിെ_ ഇaജാലം ജീവിതവ ം ജീവDം:

കാക

111lശ̄ളം പരിഹാരളം.

എെ_ ജീവിതദശനം.

സരNീ

കാക

എെ_ lിയെf കണ
p ാ/ളിfV:

Uി, കട+ഴിfറം െക. എ.

തിരെ¿ട \ കഥക.

വഗീസ്

കാക

എെ_ lിയെf കഥക.
ബാലoഷ
p , സി. വി.

കാക
ാഫ് , േലാറ_്

ഉേºഷദിന.

എെ_ ലീഡ.

കാക

ഉfെ_ éവ6 വരയ് .
േജാസഫ് , എസ് .

കാക
േതാമസ് , െക. വി.

എെ_ സതാേന$ ഷണ പരീsണ.
കാക
ഗാEീ, േമാഹദാസ് കരംച}് ,

കാക
ലs് മീേദവി

ഉfപാവക.

കാക
ഗീബ6സ് , േപാ

എെ_ ഹി]് ല.

ഉ)ി അബ് ദ O
മലബാ പeVറി വിഭവ.
ഉറിയിെല അ+ിളിമാമ.



641.5636

കാക
േഗാപിനി

കാക
െഷാളേഖാവ് ,

എrഹാം, വിവ.

ഋചം.

കാക
കലാം, െകാേeറ

ഋേഭദം.

കാക
ല\ീഫ് , വി. എം. എ.

കാക
കമലാ ദാസ്

ജയ/

കാക
െമെഗ$ യ, സാറാ
മാധവിി: ശരീര\ിന് എ@ ചിറUക

കാക
രാധാoഷ
p ,

എഴ\ച
³ െ_ കല ചില വാസഭാരത
പഠനളം.
െക.

കാക
രാധാoഷ
p , എ.

കാക
ബാലoഷ
p , പി.

എഴ\് : പ സ് തകം മ ത6 യ ~ം വെര.

കാക
ആന}്

എക
: ് ജവാ, ഇടശ് േശരി
കടല)യ െട മക.



894.8123

എെന മലയാള\ി6 േബ
j ാഗാം : മലയാള
േബ
j ാഗിിന് ഒQ വഴികാി.

കാക

ബാബ രാജ് , പി. എം.

കാക

എനിം നിമിടയി6.
ഷാര ജയിംസ്

എവിെടേയാ ഒQ തീരം.

കാക
ര±),

എം.ഡി.
എവിെടേയാ ഒQ ശ@.
നായ, എം. ടി.

കാക
വാസ േദവ

എസ് കാഡz, മരിയ അംപാേരാ
േഗാzസാലിെ_ മക / െക. പി. ഉണ
p ി

എം ആേരാഗവാനായിരിVാ.

കാക

വഗീസ് , പി. എ.

വിവ. െചയ് തത് .
എ മകെജ.

കാക
മ രളീധര,

മ ല
j മ]ം

എെ_ ആദെ\ കഥക.

കാക

പദ
½ നാഭ, ടി.

മാാട്

എെ_ കാെതാfക.
എെ_ േകരളം.

കാക
റസ6, പðി

കാക
രവീa

കാക
രാജേഗാപാലാചാരി,

പാÁസാരഥി

കാക

വാസ േദവ, പന+ിOി
ഏകലവ
ദാഹം.

കാക
ബസ , േജാതി



813

കാക
അംബികാസ ത,

എ. വിയ െട എലിക.

കാക
ഐല», കാ²

എെ_ അ).

കാക

എrഹാം, സംേശാധക.

എം. േഗാവി}: ജീവിതവ ം ആശയവ ം.

എെമം മധ വിധ .



894.8123

കാക
മഹാപാ@,

എrഹാം, വിവ.

ഊം േബാണസ ം ചില ൈകfിഴകളം.
കാക
ന}Uമാ, എ.

എം. എസ് . എക
: 6.
മനയ് V6

േജാസഫ്
എrഹാം മാത
രാ@ിയ െട ഉട6.

കQണാക
ഉഴമറിe പ  മണ
p ്.
മിേഖയ6

കാക
സാറാ

േതാമസ്

കാക
േ@സാ)

ഉദയം പടി¿ാറ് .

എെ_ `Q.

കാക
നാരായണ

പിഷാരടി, എം. പി.

ഉ\േര/ നാേടാടിVഥക.

എെ_ കഥ.

81

ഏകാ/ം.



894.8123

കാക
ലീലാoഷ
p , ആലേªാട്

ഏrഹാം, ടി. എം.
അഭിനയകല ഒരാമ ഖം.



792

ഏഴാളമാQം U¿ിെfളം / ബി. എം.
സ ഹറ പ നരാഖാനം െചയ് തത് .
398.21

ഐല»-കണV്

82

ഐല», കാ²
എെ_ അ) / െക. സി. ബി} വിവ.
െചയ് തത് .

ഓമന, സി. ആ.
നീ സതം qാനം ആന}ം : ഓ).





894.827

928.94812

ഒ എ വി Vവിത ഈണവ ം െപാQളം /
സേരഷ് െവOിമംഗലം സംേശാധനം
െചയ് തത് ; ജി. ബാലേമാഹ ത+ിയ െട
അവതാരിക.
894.8121

ഓേഷാ
നി®ാേണാപനിഷ\് / അേശാക
ചില
j ിVാട ഇംഗ
j ീഷി6 നി് വിവ.
െചയ് തത് .

ഒ എ വി െതരെ¿ട \
ച+ ഴVവിതക. കാക
oഷ
p പിO,
ച+ ഴ

ഓസ് കാറിെല ഇ/.

ഒിയ വയറ ം െപാിയ ചിയ ം. കാക
നായ, െക. ജി. എസ് . എസ് .

കാക
ഹരീഷ് , േകാ

ഓസ് േnാവ് സ് കി, നിേVാളായ്
വിപ
j വ\ിെ_ തീeളയി6 / സ ഭÇ
പരേമശ$ ര വിവ. െചയ് തത് .

ഒതf ന6U3വ.
െഫണാസ്

കാക
അേലാഷസ്

ഓഹരി വിപണിയി6 വിജയം െകാ»ാ.
കാക
മേനാജ് േതാമസ്

ഒQ Uലfവ ം éടി.

കാക
സ ഗതUമാരി

ഓഹരിവിപണിയി6 േകാടീശ$ രനാകാം.
കാക
ശശിധര, െക.

 ിെ_
ഒQ ഇ/ ക)ണിസ
അDഭവറിfക. കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

ഒQ കടªഥ േപാെല ഭരത.
േപാ
ഒQ ജºം.

കാക
േജാz

കാക
രാഘവ, എം. വി.

ഒQ തVാളിഷിVാരന് ഠെറ സ$ പ̄.
കാക
റഷീദ് , പാറയ് V6

കാക
Uറ f് ,

ഒQ Oി െവളിeം, അsരം.
ഒ. എ. വി.
ഒQ െപണ
 ം രാം. കാക
േഗാപാലoഷ
p , അട
ഒQ മധേവന6 രാVിനാവ് .
േഷക
: ് പിയ, വിലം

കാക

ഒQ മനഃശാസ് @qെ_ അDഭവറിfക.
കാക
മ ഹ)ദലി, എ. എം.
ഒQ േവനലിെ_ അ/ം.
ബി. എം.
ഒ]യാെ_ വഴി.
ഒ]വരിVഥക.
ഒ]് .

കാക
സ ഹ് റ,

കാക
െച/ാfQ
കാക
േഗാപി, മംഗല\്

കാക
NീUമാ, എസ് .

ഒലീവ ം പളÝം : പ് നവീന കവിക /
െക. സeിദാന} സംേശാധനം െചയ് ത്
വിവ. െചയ് തത് .
808.81
ഒഴിവ ദിവസെ\ കളി.

കാക
ഉണ
p ി, ആ.

ഓണfാകാ / ല\ീഫ് പറ+ി6
സമാഹരിeത് ; ഒ. എ. വി Uറ fിെ_
അവതാരിക.
894.812108



891.73

കാക

ഓേവാ എ oഷ
p െയ.
രഘ നാഥ് , പേലരി

 ിെ_
ഒQ ഇ/ ക)ണിസ
അDഭവറിfക കാക 923.254 ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് . കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .



181.4

ഓട് സി, എ) ഷ് ക ബാരണസ്
 
സ് കാല]് പിേ+ണ6 / െസബാസ
പOിേ\ാട് സംഹിത പ നരാഖാനം
െചയ് തത് ; പി. െക രാജേശഖര
സംേശാധനം െചയ് തത് .
823
ഓമകളി6 ഡാവി.
Üാസിസ്

കാക
ഡാവി,

ഓ)കളെട മാികസ് പശം.
േഗാപിനാഥ് , മ കാട്

കാക

ഓ)ക മിിfറയ .
പാറVടവ് , പി. െക.

കാക

ഓ)യിെല മണിമ ഴVം.
രാമനാഥ, െക. വി.

കാക

ഓ)യ െട താഴ് വരയി6.
േജാസഫ്

കാക
കസ് ëരി

കഃ.

കാക
കലാേസാ, േറാബോ

കടല)യ െട മക.
ഇടശ് േശരി

കാക
എക
: ് ജവാ,

കടലിെലാQ കട6േപാെല. കാക
മധ സദന നായ, നീലേ+%
കടി¿6 കിനാവ ക.
നായ, വി.

കാക
lഭാകര

കട6 മലേയാട പറ¿ത് .
െജ.

കാക
േസവ,

കട6മയരം : മ ലഘ േനാവല കളെട
സമാഹാരം. കാക
മാധവിി
കണV് : എരിവ ം പ ളിയ ം. കാക
െകാeനാരായണ, ടി. െക.
കണV് : കളിയ ം കാരവ ം. കാക
െകാeനാരായണ, ടി. െക.

കണ
p ീQം-കവികളെട
കണ
p ീQം കിനാവ
കാക
ഭതിരിfാട്
ം.
, വി.

 ് പാി ഓഫ് ഇ/
ക)ണിസ
 ് )(19-◌ംഠമത് : 29 മാe് - 2
(മാക
: ിസ

ടി.
കണ
 നീOിയ ം കഥ പറയ ം.

ഏlി6 2008 : െകായ+Ö)

കാക

േരഖക.

െപാ3f പിO, ടി. എസ് .



324.254(1)

 ് പാി ഓഫ് ഇ/ (മാക
കമണിസ
: ിസ് ററ് ). േകaക)ി]ി

കാക

കണ
p  കാVയ െട െകൗശല.

ഗാസയി6 സംഭവി3ത് : പാലസ് തീന്

രമണ, മ ഹ)

ഐകദാഢം lഖാപിeെകാ ളഠ് ള സി
പി ഐ (എം) േകaക)ി]ിയ െട േരഖ.

കഥ കഥൈfªിളി.

കാക
സ മംഗല

കഥ പറയ 3 മണ
p ്.

കാക
നാരായണ,



320.95694

എം. പി.

കQണാകര നായ, ഇ. എ.
ഹിമാലയ\ിെ_ െനറ കയി6.

കാക
U¿ ണ
p ി

കഥ, മ \ശ
 ിVഥ.
സമാഹരിeത് .



398.21

കഥെയ േlമിe കവിത.

െചയ് തത് ; വിഷ
 നാഗറിെ_ അവതാരിക.



891.431

കാക
യസഫലി,

കറ \ lഭാതം : ആണേവാജവ ം
ആണവVരാറ ം.

കാക
േതാമസ് േജVബ്

കലയറിവ് .

അനിയ, വി. െക.



891.9913

കനകാഭരണം.

കാക
സ് േ]ാV, rാം

കന6 വഴിക.

കാക
േസമാധവ



894.8121

െചയ് തത് .



853

കല ം` - ബദ, മാി
േനwത$ ം െന6സz മേലയ െട മാwക /
എം. പി. സദാശിവ വിവ. െചയ് തത് .

കാക
മാധവിി
കാക



923.168

തിQവാതിരfാക

കാക

കല
j ി6 െകാ\ിയ കവിത.

കമല), ജി.
കാവാÅതം: കാവപഠനം.



894.8121

കമലാ ദാസ്



821

കാക
കമലാ ദാസ്

കമലാദാസിെ_ തിരെ¿ട \ കവിതക.

കാക
കമലാ ദാസ്
കമലാസനെ_ ആദരാ@ി.

കാക

ജയശªര, പ fOി

കാക
സിS, ടി. വി.,

ക)ണിസം ചില തിQ\ല ക.
ചaേശഖര, എം.ആ

കാക

സാംബശിവ, മ \ാന
കളക മ ളe തീേമശക.

കാക
ബി} ,

വി. എസ് .

കമലാദാസിെ_ തിരെ¿ട \ കവിതക /
എrഹാം വിവ. െചയ് തത് .

ക+ UികV് .

കലാം, െകാേeറ

കഃ / െക. ബി. lസ3Uമാ വിവ.

കാക
മാധവിി

കമലാ, നാലfാ് .

894.8123

കലാേസാ, േറാബോ

കാക
േഡ, േശാഭാ

കമല), ജി., സമാഹ\ാ.



ഋചം.
മാ നിഷാദാ.

നായ, െക.

കമല, നാലfാ് .

കാക
നായ, പി. എം.

കലാം, െകാേeറ

പിഗാമി / സതീഷ് ഇ\ിVാട് ഇംഗ
j ീഷി6

കബനി, സി., വിവ.

കാക
വê, പിലിേVാട്

കലാം lഭാവം.

കദാെറ, ഇസ് മയി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .

കാക
പരേമശ$ ര,

എം. പി.

കാക

കഥാേശഷം എനിVറിയില
j .



333.75

സ് @ീ എെ_യ Oി6 / lമീള െക. പി. വിവ.

കാക

േകേeരി
കഥാവേശഷ.

വനളം വനജീവികളം.
കരz, പവ

കഥേപാെല ചില സംഭവിേ+ാ:
ജലേരഖകളെട ടe.
േഗാപാലoഷ
p , എസ് .



915.4(1)

കQണാകര, സി. െക

കഥക െകാ് മി ച ]ാം / xരനാട് രവി

കമല സ ര».

83

കളിVളളി6 നി3് .

കാക
സ Uമാ,

അഴീേVാട്
കളിVാം പഠിVാം.

കാക
നാരായണ,

കാവ +ായി
കഴതfലികളെട ചിരി.
എrഹാം

കാക
വിD

കവി ബ}ഘടിഗായിയ െട ജീവിതവ ം മരണവ ം.

കാക
മഹാേശ$ താ േദബീ
കവികളെട ജീവചരി@ം.
അ)യ+ലം

കാക
ഉണ
p ി,

കവിത-U

84

കവിത ബാലoഷ
p 
േകരള\ിെല ചി@കലയ െട വ\മാനം.



കാസ വാഡ് .



കാഷിക lതിസEി.
പിO, എസ് .

759.95483

കവിത, െക.
മാധവി.

894.8123

കവിതാസാഹിതി.

കാട, ടVി വള\6.
പി. വി.
കാാളരി6 കാfിരി.
ഇQ+യം



കിപ
j ിങ് , റ ഡാഡ്
കാിെല കഥക: െക. U¿ിoഷ
p 
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. ടി.
വാസ േദവ നായQെട അവതാരിക;
െവªിയ െട ചി@.

894.8121

കാക
േമാഹന,

കാക
േജാജ് ,

കിളിെമാഴികVfറം.

Learn English in 30 days through

കാക

കാനായി U¿ിരാമെ_ കവിതക.
U¿ിരാമ, കാനായി

കാക

കാളിദാസ.



928.948123

ആലിബാബ ഇ വലാഡ് .



കാഴ് ചവം.



894.8121

കാക
േലാഹിതദാസ്



894.8123

കാവ +ായി കാഷികകലാപം.
പദ
½ നാഭ, എ.

കാക

കാവ ത\$ lേവശിക.
െക.

കാക
സാD, എം.

കാവാÅതം: കാവപഠനം.
ജി.

കാക
കമല),

കാശ
½ ീരിെ_ കഥ.
നായ, െക.

കാക
ശിവശªര

കാസേകാട ാമളിലെട.
ബാലoഷ
p , െക.

കാക

894.8123

െമൗ െവഡ
 ിംഗ് .

894.8123




കാക
കിപ
j ിങ് ,

U¿ിoഷ
p േമശിരി വിവാഹിതനായി.
കാക
ജയശªര, പ fOി

കാക
അജയUമാ, െക. സി.

കാവി6fാട് , എ. ബി. വി.
മഹാഭാരതകഥക.



910.41

lിയെf കഥക.

U¿ിoഷ
p , െക.
റ ഡാഡ്

കാക

കാളിയാംപ ഴ, സി.
മാ+V.



914.7

U¿ബ് ദ O, പ ന\ി6
അരാജകവാദിയ െട ആ©ഭാഷണ.

894.8123

കാലം മായ് Vാ\ പാദമ Çക.
രാജീവ് , േഗാപാലoഷ
p 



894.8121

U¿ബ് ദ O , പ ന\ി6
േവാഗയി6 മ¿് െപ»േ+ാ.

കാക
മ രളി, ബി.

കാരശ് േശരി, എം. എ.
ൈവVം മ ഹ)ദ് ബഷീ.

428.2494812

കാക
NീUമാ, െക.

U¿f, പാÆ
മഴക പ ഴക.

കാണിVാ: ജീവിതവ ം സംസ് കാരവ ം.
 , എം.
കാക
െസബാസ

കാമ കി.



Malayalam.

Uേചല.

കാക
േജായ് സി

കാåഹാറിെല മാതളനാരക.
െമെഗ$ യ, സാറാ



823

കാക
േസ

കിേഷാ, ബി. ആ.
മ f ദിവസളി6 ഇംഗ
j ീഷ് പഠിVാ =

കാിെല കഥക: െക. U¿ിoഷ
p 
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. ടി.
വാസ േദവ നായQെട അവതാരിക;
െവªിയ െട ചി@. കാക
കിപ
j ിങ് ,
റ ഡാഡ്
കാണാെfാ3് .

കാക
രാമചa

കാഷികരംഗം: ചില നിരീsണ.
കാക
lഭാകര നായ, െക. പി.

കാക
വിനയചa, ഡി.

കാVറ +് .

കാക
അജീഷ് ദാസ



894.812108

കസ് ëരി േജാസഫ്
ഓ)യ െട താഴ് വരയി6.

കാക
മാതസ്

കാസ ബേയാളജി.
ഗ് േളാറി

U¿ി ത+ രാ, െകാട ല
j 
േകരളം: lാചീന േകരള ചരി@ം.



894.8121

U¿ിfാറ വ ം ഏഴാളമാQം / ആബിദാ
യസഫ് പ നരാഖാനം െചയ് തത് ;
അഭിലാഷ് എ െ_ ചി@.
398.21
U¿ിരാമ, കാനായി
കാനായി U¿ിരാമെ_ കവിതക.



894.8121

U¿ിരാമ, പ»
Uികളെട നായനാ.



923.254

U¿ ണ
p ി
കഥ, മ \ശ
 ിVഥ / വിനയ് oഷ
p യ െട
ചി@.
894.8123
U¿ ണ
p ി, സമാഹ\ാ.
ഫലിത

കാക
ന+തിരി

U¿ മ ഹ)ദ് -oഷ
p മ\ി
U¿ മഹ)ദ് , പി. ടി
പരേദശി.



Uറ പ് , ഒ. എ. വി, സംേശാധക.
oഷ
p പിO, ച+ ഴ



Uറ f് , ഒ. എ. വി.
അþിശലഭ.

791.437MA

U¿ ശªര പിO, ചാ\
വിസ് Åത lതിഭക.
UടജാÇിസാDVളിലഠെട.
പി. ആ.

923.754(1)



398.210954

മധ രംനിറe മ \ശ
 ിVഥക.



398.21

Uി, െക. എ. കട+ഴിfറം
ജീവിേലാക\ിെല വിസ് മയ.



590

Uികളെട അറബിVഥക / ബി. എം. സ ഹറ
സമാഹരിeത് .
398.21095

കാക
ശÝണ
p ി,

lേരാദനം.
U+ളി ഫ
j ാഷ് .

oതം നിവഹിe് oഷ
p  വിNമ\ി6.
കാക
പ രാണ.ഭാഗവതപ രാണം
oഷ
p Uമാ, എസ് .
ചലeി@ പഠന.



791.437



500



894.8123

Learn Malayalam in 30 days through

English / oഷ
p േഗാപാ6 വിക6, എ. മാത
ടി. അനീസ എ3ിവ േച എഴതിയത് .



494.8128242

oഷ
p ദാസ് , സംേശാധക. കാക
ട് സിപ് കി, ലിേയാനിഡ്

കാക



894.8121

കാക
േതാമസ് , െക. വി.
കാക

കാക
ഠാU,

oഷ
p lസാദ് , പി., സംേശാധക. കാക
ആേഗാള സാ+\ിക lതിസEിയ ം
ഇ/ കാഷിക lശ̄വ ം

കാക



894.811308

കാക
അബ് ദ  മജീദ് , െക.

oഷ
p പിO, ച+ ഴ
ഒ എ വി െതരെ¿ട \
ച+ ഴVവിതക / ഒ എ വി Uറ fിെ_
അവതാരിക.
894.8121
oഷ
p fണിV, ടി.െക. വിവ.
രബീaനാഥ്

UQേs@ം / നീല പദ
½ നാഭ വിവ. െചയ് തത് .
Uറ ോ് നാട് .
പി.

കാക

oഷ
p േഗാപാ6, വിക6



Uരീfഴ NീUമാറിെ_ കവിതക.
NീUമാ, Uരീfഴ

éടിയല
j ാ ജനി3 േനരം...
വസ/, എസ് . െക.

oഷ
p Uമാ, സി. പി.
സല് .

894.8121

:  കളം.
UരºാQം éളി് ഗ
j ാസ
ലളിത, െക.

കാക
ശªര, െക. പി.



കാക
അംബികാസ ത,

Uമാരനാശാ, എ.
ദ രവസ .

കാക
ഉണ
p ിoഷ
p ,

U]ിfഴ oഷ
p പിO.
െക. എ.

363.7

കാക
ശ),

Uമാരനാശാ കവിത : ജീവിത
െസൗ}ര\ിെ_ രാഷ് nീയം.
േഗാപിനാഥ, ആ.

U]വ ം U]ാേന$ ഷണവ ം: സ Uമാരറ f
മ ത6. കാക
േജാജ് േജാസഫ് ,
മണ
Ï േശരി

ശാസ് @ം ജീവിതം.

Uതിരയ ം കട6തിരയ ം: അ\രം éകാQം.
കാക
സ േരa, എഴപ 3
Uക പ ഴക.
മാാട്



894.8121

കാക

oഷ
p Uമാ, െക. െക.
loതിVായി ഒരേപs: സിയാ]ി6 മfെ_
ക\ിെന ആധാരമാVി ത»ാറാVിയത് .

കാക

കാക
U¿ിരാമ,

Uികളെട വിേവകാന}.
വി. എസ് .



894.8121

U]oതളെട കാണാfറ.
െജയിംസ് , വടംേചരി

UളിQം തണല ം.

Uികളം നാറിവ ം / സി. ആ. രാജേഗാപാല
സംേശാധനം െചയ് തത് .
790.1922

Uികളെട നായനാ.
പ»



894.8121

ഒQ Oി െവളിeം, അsരം.

Uി, കട+ഴിfറം െക. എ.
ഉ\േര/ നാേടാടിVഥക.

Uികളെട U² ന+ാ.
ബാബ േസന, വി.

കാക

അ~വിരാമ.

കാക
നാഥ,

U\ിlാവ ം അനിയ\ിlാവ ം / ആബിദാ
യസഫ് പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; സ ധീഷ്
േകാേÚ\ിെ_ ചി@.
398.21

Uികളെട ഐതിഹമാല.
െകാാര\ി6

85

oഷ
p മ\ി, എ. ജി.
ധീQഭായിസം : ധീQഭായി അംബാനിയ െട
ക)ത\$ ശാസ് @ം / എ. NീUമാ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് ; മ േകഷ്
അംബാനിയ െട ആമ ഖം.
920.933804

oഷ
p വാ~ാ-േകായംകാലം

86

oഷ
p വാ~ാ, വി.
ബാലപാഠം.



894.8123

oഷ
p  ന+ാ, വി. ഡി. , വിവ.
വമ, നിമ6
oഷ
p , പി.

കാക

േകരള\ിെല കഷകെ\ാഴിലാളിക
ഇ3െല ഇ3് നാെള.



894.8123



894.8123

െക. ഇ . എ., സംേശാധക. കാക
െലൗ
സി}ാബാദ് െലൗ ജിഹാദ് മദാബാദ്

േകരള\ിെല വനജീവിസേªതളം
വനജീവികളം. കാക
വിേനാദ് Uമാ,
ആ.

കാക
പണിV, സദാ

േകരളസിംഹം.

െക. ഇ. എ
ൈവേïായിമാV് േവത് Uര സേfാ?.

െക. എം.



894.8128

വിവാദകാലളിെല ആമാറാം.

േകശവ േമേനാ, െക. പി.
lഭാത ദീപം.



320.95483

െക. ഇ. എ., സംേശാധക. കാക
ആരാണ് ഭീകര? എ/ാണ് ഭീകരത?

കാക
കരz,



170

കാക
lകാശ് , ടി. എ.

ൈകേകയി.

ൈകലാസ പരിമണം.

കാക
വêല

േമാഹ

കാക
സിംഹ,

െകാeDജ പിഷാരടി, വിവ.
അേയാധ

കാക

െക. പി. വേOാ നിയമസഭയി6.
വേOാ, െക. പി.
െക. വി. രാമoഷ
p െ_ കവിതക.
രാമoഷ
p , െക. വി.

കാക

കാക
നായ, ജി. ഡി.

േകരള ചരി@\ിെ_ നാവഴിക / എ. എം.
ന+തിരിയ ം പി. െക. ശിവദാസ ം േച3്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; പി. േഗാവി}
പിOയ െട അവതാരിക.
954.83
േകരള നേവാÁാനം: മതാചാര
മതനിേഷധിക. കാക
േഗാവി} പിO,
പി.

കാക
മാധവിി

േകരളം ജില
j കളിലെട / െക. സി. oഷ
p Uമാ
സമാഹരിeത് .
954.83

കാക
വിജയ,

െകാeനാരായണ , ടി. െക.
ശാസ് @ം െകൗക കഥക.

500

െകാeനാരായണ, ടി. െക.
101 UãതിVണക.

510




കണV് : എരിവ ം പ ളിയ ം.

510

കണV് : കളിയ ം കാരവ ം.

510

ഗണിതം ഫലിതം.

510

െകാട ªാ]ം െകാeവOവ ം.
അ»േന\് , പി.
െകാട ªാ]് .





കാക

കാക
േഷക
: ് പിയ, വിലം

െകാാരെ\Qവ് .

കാക
നജീബ് മഹ് ഫസ്

െകാ+നാനയ ം കറ + ം.
മ ഹ)

കാക
രമണ,

െകായേലാ, െപൗേലാ
ഇലവ മിനി]് സ് / േജാണി എം. എ6.
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .

 ിേമ]്
േകരളം. സാംസ് കാരിക വUf് .എസ
ക)ി]ി(5-◌ം : 2006-2008)
റിേfാ് .
351.548302439
േകരളം: lാചീന േകരള ചരി@ം. കാക
U¿ി ത+ രാ, െകാട ല
j 
 ് വീsണ\ി6.
േകരളചരി@ം മാക
: ിസ
കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .
േകരള\ിെല ക)ണിസം.
ചaേശഖര, എം. ആ.

േകരള\ിെല ചി@കലയ െട വ\മാനം.

കാക
കവിത ബാലoഷ
p 

oഷ
p , സി. െക.
12 സാേരാപേദശ കഥക.

േകരളം രണമികളിലെട.
പിണറായി

കാക

പണിേVാി, എം. െക.

oഷ
p , േമ\ല ഐ. ആ.
സ$ ഗ
 വാതി6 പsി.

െക. പി. lമീള, വിവ.
പവ

കാക

രാജേഗാപാല കിടാവ് , െക. വി.

1896-?

േകരള സ²ാരം.

ബാലoഷ
p , െകാ»ാ6
േകരള\ിെല േs@വാദകലക.

കാക
ോണി, എ. െജ.,

േകരള ചരി@ം.

കാക

േകരള\ിെല കലാ%പ.

കാക



869.3

വിജയി ഏകനാണ് / ആ. െക. ജയNീ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .



869.3

കാക
േഗാപിനാഥ പിO,

െകാളസ് േnാ.
ടി. എം.
െകാ6V\.

കാക
ലാപിയ, െഡാമിനിക്

േകാടതി ഫലിത / വിസ_് ആരഴ
സമാഹരിeത് .
േകായംകാലം.



808.882(1)

കാക
രാS, വOി3ം

േകാഠാരി-ഗീബ6സ്
േകാഠാരി, `ലാബ്
:  ം മനസ
:  ം / മിനി നായ ഹി}ിയി6
മനസ
നി3് വിവ. െചയ് തത് .
128.2

കാക

േകാവില എെ_ അച
³ ാച
³ .
റഹമാ, എം. എ

87

ഗംഗാധര, സി. പി. , വിവ.

കാക
ഗാEീ,

േമാഹദാസ് കരംച}്
ഗംഗാlസാദ് , വിമ6
മരീചിക / സന6 ഇടമറ കിെ_ അവതാരിക;
വി. രവീa വിവ. െചയ് തത് .



891.433

 ീഫ ആ.
േകാെവ, സ
 ീഫ ആ.
lഥമലsം കെക / സ
േകാെവ, എ. േറാജ െമറി6, െറേബV
ആ. െമറി6 എ3ിവ േച3് എഴതിയത് ;
 ി മ യ് V6 ഇംഗ
േറാബി അഗസ
j ീഷി6
നി വിവ. െചയ് തത് .
158.1

ഗണിത ശാസ് @േമളയ് V് ഒQാം.

േകാശി എrഹാം
അന/മqാതമവണ
p നീയഠം
ന ക\ാവ് .

ഗണിതം വിസ് മയം.

െകൗമാര\ിെ_ മനശാസ് @ം: വിഷ

നാരായണ ന+തിരിയ െട അവതാരിക.
കാക
വനജ

ോണി, എ. െജ., 1896-?
േഡാക് ടമാQെട ജീവിത\ി6 നി3് / പി.
oഷ
p  പ നരാഖാനം െചയ് തത് .
926.1(1)
ക
j ിേയാപാnയ െട നാി6. കാക
െപാെ]Vാ്, എസ് . െക.

േsാഭ\ിെ_ വചന.
െക. പി.
കzഫഷ മതം.
ഇടമറ ക്
കണ
p .

ക6\ാമര.

കാക
േഫാ് െക, ബാ6
ഗണിതശാസ് @ം : ശാസ് @ളെട റാണി.

കാക
ജാതേവദ, എം.

ഗേണശ് , പി. െക.
താേന പാട 3 Uഴ6.



894.8121

ഗലീലിേയാ: നs@ളെട താേVാ6.
കാക
െസബി, എrഹാം േജVബ്



398.2420954

ഗാEിദശന\ിെ_ വ\മാനം.

കാക

lദീപ, െക.

കാക
അf,

ഗാEീ, േമാഹദാസ് കരംച}്
എെ_ സതാേന$ ഷണ പരീsണ /
സി. പി. ഗംഗാധര ഇംഗ് ളീഷി6 നി3്
വിവ. െചയ് തത് .

കാക

ഐകദാഢം lഖാപിeെകാ ളഠ് ള സി
പി ഐ (എം) േകaക)ി]ിയ െട േരഖ.
 ് പാി ഓഫ് ഇ/
കാക
കമണിസ
(മാക
: ിസ് ററ് ). േകaക)ി]ി

കാക
േജാജ് , ഓണð

ഗാ6Üഡ് , ിസ് േ]ാഫി, é. .

കാക
ഉണ
p ി,

ഗംഗാധര നായ, പളക6, വിവ.
ന3», ഭാരക



926.1

കാക

ഗംഗാധര നായ, സംഗമം െക., വിവ..
കാക
പ രാണ.ഭാഗവതപ രാണം

കാക

േഹാVിങ് , ലസി
ഗിരിജ, െക. പി., വിവ.

ഖദീജ മ ംതാസ്
േഡാക് ട ൈദവമല
j .



923.254

ഗാസയി6 സംഭവി3ത് : പാലസ് തീന്

കാക
സാD, എം. െക.

ക6പിത കഥയിേലമാതിരി.
െക. പി.

കാക

ഗണിതശാസ് @ം : അറിേയെതല
j ാം.

r¾ാവിെ_ മ ടി.

കാക

കാക
NീUമാ, െക.

ക)ഗതി.

കാക
Nീധര,

ഗാEി, മേനക

കാക
േജാസഫ് ,

ക\ാ, പി. െക. പി., വിവ.
അശ$ േഘാഷ

കാക
പണിV, വി.

ബി.

ഗണിതശാസ് @ േlാജക
  ക.
േപാ, സി. എ.

കാക
േജാzസz, പി. െജ.

േക
j ാണിങ് : എÞ? എ/ിD?.
ശിവരാമ, സി. എ.

കാക
രേമശ, വറ

പOിയറ

ിസ് മസ് കഥക / െക. എസ് . െവªിടാചലം
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; േജായ്
േതാമസിെ_ ചി@.
808.83
േസ.

കാക
െകാeനാരായണ, ടി. െക.

ഗണിതം ഫലിതം.

ഗണിതവ ം ക+റ ം.

കാക

കനി, മാരീ െതേരെസ, é..;.
മ ഖ് താ മായി

കാക
ശU/ളാേദവി

ഗണിത സമസക.

ഗണിതരഞിജിനി.



220/280

കാക

നായ, എം. ആ. സി.

കാക
ശാമള, േഗാ`

ഗീത
ഇരിVേണാ മരിVേണാ.
ഗീേഥയ െട കഥ.



954.83

കാക
രാജാ, എ. സി.

ഗീബ6സ് , േപാ േജാസഫ്
എെ_ ഹി]് ല.



923.143

ഗീവഗ
 ീസ് -െഗൗതമെ_

88

ഗീവഗ
 ീസ് മാ ഒസ് താ\ിേയാസ്
അൈ@ത ൈദവശാസ് @വ ം
സ് േനഹ\ിെ_ ഏകമതവ ം.
`ജറാ\് േപാരാം.
ബി.

േഗാപിനാഥ പിO, ടി. എം.



261.51

കാക
NീUമാ, ആ.

കാക





894.8121

കാക
ഇടം

കാക
ദീദി ദാേമാദര

േഗാപ രനടയി6. കാക
വാസ േദവ
നായ, എം.ടി.



494.812802912

അ) വിളി.

894.8122

Uമാരനാശാ കവിത : ജീവിത
െസൗ}ര\ിെ_ രാഷ് nീയം.

894.8121





894.8123

917.3

êിംഗ് താേവാ.

915.1




േഗാപാലoഷ
p , അട
ഒQ െപണ
 ം രാം.



791.437MA

േഗാപാലoഷ
p , എസ് .
കഥേപാെല ചില സംഭവിേ+ാ
ജലേരഖകളെട ടe.
089.94812
േഗാപാലoഷ
p , െക.
തീÁ യാ@: സതീÁരിലെട
`QVºാരിലെട.



923.454

അsരേലാക\ിെല നഷ് ടെസൗഭാഗ.



894.8124

േഗാപി, മംഗല\്
ഒ]വരിVഥക.
േഗാപിനാഥ പിO, ടി. എം.
അമിതവണ
p ം.
െകാളസ് േnാ.



േജാz എrഹാം : അ)െയേ\ടി.

അേമരിVയി6 അ²മാസം.

േഗാപാല നായ, സി
മലബാറിെല തിറയാ.



927.91430233

േഗാപUമാ
മഹാേദവെ_ യാ@ക.

േഗാപാലoഷ
p , നട വം
നാേടാടി ചരി@കഥക.



613

േഗാപിനാഥ, ആ.
അഭിqാന ശാU/ളം മലയാള\ി6
കതിQം പതിQം ചികയ േ+ാ.

കാക
ഹനീഫ് , Æറനാട്

ബ ~ിയ ം N~യ ം.

കാക

േഗാപിനാഥ നായ, എം. െക.
ൈവശാഖ
േഗാപിനാഥ പിO, ടി. എം.
ജീവിതൈശലീേരാഗ.

`ഹ, ബ Ûേദവ്
രാം ന+ / ലീലാ സVാ വിവ.
െചയ് തത് .
891.443

േഗാദ.



894.8123

െതരെ¿ട \ നല
j ില കവിതക.

`ലാം മ ഹ)ദ് െഷയ് V് , ചി@കാര.
കാക
മ ഹ)ദ് ഖദീ ബാബ

`6േമാഹ.

േഗാപിനാഥ് , നല
j ില
െച.



927.938

894.8121

`പ
R , സി. എ. എസ്
പ²ഗവം.

`ലാഠി, ലീലാ, സംേശാധക.
േനടാനാെയാQ േപാരാം



616.132

േഗാപിനാഥ് , മ കാട്
ഓ)കളെട മാികസ് പശം.

`ണേദാഷവാകം / കട\നാ് പദ
½ നാഭ
വാരിയ സംേശാധനം െചയ് തത് . 894.8121
`പ
R  നായ, എസ് ., വിവ.
രാമായണം

രസ)Ûം.



894.8123



398.21095483



793.3195483



894.8123



616.398



613.284

സ ലനാമ സേ}ശ : തിQവന/പ രം
നഗരം.
954.83
േഗാപിനി കQണാക
ഉറിയിെല അ+ിളിമാമ / എ6. ആ.
സ$ ാമി വിവ. െചയ് തത് ; നീലിമ
െഷയ് Vിെ_ ചി@.
894.8273
േഗാവി, െക. വി.
പബ
j ിക് ൈലrറി.



027.4

േഗാവി} പിO, പി.
േകരള നേവാÁാനം: മതാചാര
മതനിേഷധിക.
േഗാവി}് , െക., വിവ.



954.83

കാക
സരNീ

േഗാസായി പറ¿കഥ. കാക
ലളിതാംബിക അ/ജനം
േഗാzസാലിെ_ മക. കാക
എസ് കാഡz, മരിയ അംപാേരാ
േഗാഡ് , െഷയ് 
50 കഴി¿ ം െയൗവനം-സ് @ീക :
:  ം ആഹി3
ആേരാഗവ ം ദീഘായ സ
സ് @ീകO വായാമമ റക. 613.7045
േഗാവാVറ െട നാം അഥവാ ന) െട
രാഷ് nത$ ം നിവചിVെfട  : ഒQ
വിമശനം. കാക
ഷംസ 6 ഇസ
j ാം
െഗൗതമെ_ പാതക.
നാലfാടം

കാക
പദ
½ നാഭ,

ാംഷി-െചറിയ

89

ാംഷി : ദശന\ി_
കാക
െപാQ.
ഷിS ഏലിയാസ്

ചാേVാ, എ. സി.
പനാമ-െപറ --മeപിച് ഠച -യാ@.

ാഫ് , േലാറ_്
ഉേºഷദിന / ചaമതി ഇംഗ
j ീഷി6
നി വിവ. െചയ് തത് .

ചാേVാ, െച)നം
അsരേfാരാം.



843

ാമlകാശ് , എ. ആ, സംേശാധക.
കാക
ന+തിരിfാട് , എം. സി.
 ം.
േഗ
j ാബ6 െപാസിഷനിങ് സിസ
മേനാജ് എം. സ$ ാമി

കാക

ച+ ഴയ െട വിവ\ന കവിതക /
ച+ ഴ oഷ
p പിO വിവ. െചയ് തത് ;
ഒ.എ.വി Uറ fി_ അവതാരിക.



808.81

ച+ി, സ$ ാമി
േവദാധികാര നി%പണം : ജീവിതവ ം
സമീsയ ം / അQമാÆ നി)ലാന}
വാഖാനം െചയ് തത് .
294.59212/5

കാക

ചേവദി, മാണിക് േഗാവി}് , വിവ.
അശ$ േഘാഷ
ചaമതി
ചaമതിയ െട കഥക.
ചaമതി, വിവ.

ചaമതിയ െട കഥക.



894.8123

കാക
ചaമതി

ചaേശഖര, എം. ആ, വിവ.
െഷാളേഖാവ് , മിേഖയ6



335.43

കാക




324.254(1)

രാമനിേലO ദരം.



894.8123



894.8123

ചaേശഖ നാരായണ
അEനായ ൈദവ\ിെ_ ലാസ് .

ചി@ ന+തിരിfാട് , പി.
പ ണ ഹിമാലയം.



915.4(1)

കാക
വിഷ
 lസാദ്

ചില/ി. കാക
Üാസിസ് സിമി,
നï\്



894.8123

ചാeി പ ഴജീവികെളറിeഠO െപാടെ_
ഓ)ക. കാക
െപാട, കല
j 
െചേVാവ് , ആ_z പാവേലാവിe്
െചേഖാവ് കഥക / ശരത് മണ
Ï  വിവ.
െചയ് തത് .
891.73
വാക: UികVായി തിരെ¿ട \
കഥക / ടി. ഹാറz റഷീദ് പ നരാഖാനം
െചയ് തത് ; െക. സതീഷിെ_ ചി@.





ചരി@\ിെല നºക വചന\ിD സ$ /ം.
കാക
േജാസഫ് , െവ\്
 ് സമീപനം.
ചരി@വ ം ചരി@ രചനയ ം: മാക
: ിസ
കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

കാക
oഷ
p Uമാ,

ചലeി@ പഠന / പºന രാമചa
നായ സംേശാധനം െചയ് തത് .
791.43
ചാ lാ/.

കാക
വêല, പി.

891.73
894.8123

ചലeി@ പഠന.
എസ് .

ചാേവ.

കാക
സ rഭാരതി

ച OിമാÆ, എസ് . ഡി.
നിേയാഗം.

928.94812

ചaേശഖര, എം. െക.
നഖsതേമ] ഓ)ക.

ചാപ് ളി, ചാലി
ദ കിഡ് / നദീം െനൗഷാദ് പ നരാഖാനം
െചയ് തത് .
791.437EN

ചിറUകളO ബസ് .

ചaേശഖര, എം. ആ.
എെ_ ജീവിതകഥയിെല എ. വി. പ®ം.
േകരള\ിെല ക)ണിസം.

ചാf6, െഗ്
50 കഴി¿ ം െയൗവനം-പ Qഷºാ
:  ം ആഹി് ന
ആേരാഗവ ം ദീഘായ സ
പ QഷºാO വായാമ മ റക / എം. പി.
സദാശിവ ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ.
െചയ് തത് .
613.70449

ചി/ാര±ം / െചറ വOി നാരായണ ന+തിരി
സംേശാധനം െചയ് തത് .
181.48

ചaയാ : ചaനി6 ഇ/യ െട ൈകെയാf് .
 ി േജാസഫ്
കാക
ജസ
ചaേശഖര, എം.ആ
ക)ണിസം ചില തിQ\ല ക.



894.8121

കാക
േമാഹന, മണ
p ഴി.

ചായം പ ര തിര.
മണിയ

കാക
ാഫ് , േലാറ_്



894.8121

ആവനാഴി.
ചാaവിസ് മയം.
പി. വി



917

കാക
ജയNീ, കള\ി6

െചേഖാവ് കഥക. കാക
െചേVാവ് ,
ആ_z പാവേലാവിe്
െച.

കാക
േഗാപിനാഥ് , നല
j ില

െച/ാfQ
ഒ]യാെ_ വഴി / NീUമാര ത+ിയ െട
അവതാരിക.
894.8121
െച3ായ് VVിടയി6.
rേണാ

കാക
അപി]് സ് ,

െചറിയ നാരായണ ന+തിരി, ൈവദമഠം
ആ6ബ\ിെല ഓ)ക.
926.15538

െചറ കാട് -cലിയസ്

90

െചറ കാട്
മണ
p ിെ_ മാറി6.



894.8123

ജലകനക. കാക
ആേഡഴ് സ,
ഹാസ് ിസ് ത

െചറ കാട് : ഓമയ ം കാഴ് ചയ ം / പാലVീഴ്
നാരായണ സംേശാധനം െചയ് തത് .



928.948123

ൈചനീസ് നാേടാടിVഥക / അനി6
ജനാÛന പ നരാഖാനം െചയ് തത് .



398.210951

ജനlിയ സംസ് കാരം: ചരി@വ ം സി~ാ/വ ം.
കാക
ഷാജി േജVബ്
ജനിതകം.

കാക
സ Uമാര, എം.

ജÞേലാക\ിെല ൈവചി@.
സാജ, മാറനാട്

കാക

ജയUമാ, െക. പി.
രാേജa

കാക

ജലേരഖകളാ6 íംശിVെf് .
അജിത് Uമാ, െക.

കാക
േബബി, െക. വി.

ജലേരഖക.

 ി േജാസഫ്
ജസ
ചaയാ : ചaനി6 ഇ/യ െട
ൈകെയാf് .

ജാതക
ജാതകകഥക / കിളി% രാധാoഷ
p 
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .
294.382325

കാക
ജാതക

ജാതകകഥക.

കാക

ജാതേവദ, എം.
ഗണിതശാസ് @ം : ശാസ് @ളെട റാണി.

കാക
െലനി

ജയ\ിDോ Uറ വഴി ?.
സരസ

ജയമണി, എം., é. .
ആ

ജാലകVാഴ് ച.

കാക

ജയ/ മഹാപാ@യ െട കവിതക.
മഹാപാ@, ജയ/

കാക
േറാസി േതാമസ്

ജിജിേമാ, പി. എം.
നീരറിവ് .

കാക



333.91

ജിേതഷ് , ടി.
സിനിമയ െട വാകരണം.

കാക
മ\ി, ടി.



791.4301

ജി)ി മാത
സംഗീതാÅതം: കണാടക സംഗീതം.



ജയരാമ, എ. പി.
ഞാ േഡാളിയ ം മ]കഥകളം.

780.954



300

ജയലാ6, െജ., സംേശാധക. കാക
തകഴി : ഓമ, കാലം, പഠനം
ജയശªര, പ fOി
കമലാസനെ_ ആദരാ@ി.

ജീവശാസ് @ം ക$ ിസ് .
െസൗമജിത്
ജീവസ ] ജീവശാസ് @ം.
പി.

കാക
മå6,
കാക
അf,

കാക
ദാസ് , പി. എ.



ജീവിത ഗാനം.



ജീവിത\ിെ_ ആേഘാഷം.
ആ. എം.

894.8123

U¿ിoഷ
p േമശിരി വിവാഹിതനായി.
894.8123

കാക
ലാലാ,

ജയNീ രാമoഷ
p , വിവ.
േഷക
്
പിയ,
വിലം
:

കാക

ജീവിതവിജയവ ം ആ©വിശ$ ാസവ ം.
വാരിയ, ബി. എസ്

ജയNീ, ആ. െക., വിവ.
െകായേലാ, െപൗേലാ

കാക

ജീവിതൈശലീേരാഗ. കാക
േഗാപിനാഥ പിO, ടി. എം.

ജയNീ, കള\ി6
ചാ lാ/ / രാഖീ േപശവാനിയ െട
ചി@.
894.8123
ജയിംസ് വാിെ_ മാികയം.
ശിവദാസ് , എസ് .
ജയ, ജി., വിവ.
േജാസഫ്

കാക

കാക
സ് േനഹലതാ െറഡ
 ി
കാക
െലവിസ് ,



510

സമകാലിക ഗണിതശാസ് @ം ബീജഗണിതം
മ ത6.
510

ജയUമാ, െക., വിവ. കാക
ൈബബി.
പഴയനിയമം. ഉ\മഗീതം

ജയി6 ഡയറി.



629.454

കാക
മ രളി, ബി.

ജാV് & ജി6.

ജÞശാസ് @ം : ഏ]വ ം പ തിയ വാ\ക.
കാക
ഉണ
p ിoഷ
p  നായ, ജി. എസ് .
ജÞശാസ് @ം: ഒQ ൈകfസ് തകം.
ബാലoഷ
p , െചറ f

ജല പരീsണ / എസ് . വിജയലs് മി
സമാഹരിeത് .
530.42078

ജീവിതാÅതം.

കാക

കാക
രാജേഗാപാ6, ഒ.

ജീവിേലാക\ിെല വിസ് മയ.
Uി, െക. എ. കട+ഴിfറം

കാക

ജീവ േജാബ് േതാമസ്
പരിണാമ സി~ാ/ം: പ തിയവഴിക
കെ\ല ക.
cലിയസ് സീസ.
വിലം

കാക
േഷക
: ് പിയ,



576.82

െജ-േജാജ്
െജ. oഷ
p മ\ി ഒQ
കാക
ജീവിതം.
നായ, എം. ടി. എ.

േജാസഫ് , എസ് .
ഉfെ_ éവ6 വരയ് .

കാക
ലാഹിരി,

െജനി ആ÷സ് , വിവ.
Sംപാ

91

െജയിംസ് , വടംേചരി
U]oതളെട കാണാfറ.



894.8121

േജാസഫ് , േച]പ ഴ
സഗ
 േs@ം.



894.8122

േജാസഫ് , വി. െക.



364

 
െജസ് മി, സിസ
ആേമ : ഒQ കനാസ് @ീയ െട ആ©കഥ.

സിനിമയ ം lതയശാസ് @വ ം.



791.43

േജാസഫ് , െവ\്
ചരി@\ിെല നºക വചന\ിD സ$ /ം.





922.2

േജVബ് അrഹാം
മരVിടയി6 ഒQ െമാണാസ് nി.

222

േജാസി േജാസഫ്
മരണ\് / ന+തിരിയ െട ചി@.





894.8123

േജVബ് വഗീസ് , U/റ
അലªാര ഓVിഡ ക.

635.9344

m ]
ൈജേനa, കല
മാ]ം.

894.8122



കാക

േഗാപിനാഥ, ആ.
േജാz േജാഫി, സി. എഫ് .



അേണാസ പാതിരി: വിേദശ
മിഷനറിമാരിെല വിപ
j വകാരി.

േജാജി, éേ)6
നമ V് വായിVാം.



894.8124



920.02

േജാണി െജ. പ
j ാേ\ാം
െപzപാദളെട lസി.
േജാണി, എം. എ6., വിവ.
െകായേലാ, െപൗേലാ





927.91430233

യാ@.



791.437MA

വിസ് മയാDതികളെട പ രാ\ം.



894.8123

കാക

927.9143

േജാz േപാ, സംേശാധക.

കാക

രാമദാസ് , പി.

േജാബി എസ് . െകാാരം
വിത$ വികസന\ിലെട ജീവിതവിജയം.

േജാz േപാ, സമാഹ\ാ.



158.1

േജാേമാ, പ \പ രയ് V6
അഭയ േകസ് ഡയറി.



363.259523

േജായ് േതാമസ് , ചി@കാര. കാക
േഡായ6, ആത േകാനz
േജായ് േതാമസ് , ചി@കാര.
ിസ് മസ് കഥക



922.2

േജാz േപാ
ഒQ കടªഥ േപാെല ഭരത.

േജാജ, അാടിVടവ്
lശസ് തQെട സ് é കഥക.

കാക
മധ :

ജീവിതം ദശനം
േജാz, ടി. വി.
പിറ3ാ സ)ാനം.



894.8121

െവOാേ²രി6 Uട ംബം : െവOാേ²രി6
U) + ഴ, േചരിിയി6, തിVാ് എ3ീ
നാല് Uട ംബാംഗെള സംബEിe

കാക

േജായ് , ചാലടി
ഉണ
p ിഴ+് .

വിവര.



929.2

േജാzേപാ
അടയാള നs@മായി േഗാപി.



894.8121

തിരിeറിവിെ_ തിരിെവം.



894.8121



927.9143028

േജാzസz, പി. െജ.
േസ / ന ക\ാവ് വിവ. െചയ് തത് .



േജായ് സി
അസ ര.

823



894.8123

കാണാെfാ3് .
േജാളി വഗ
 ീസ് , വിവ.
ഓഹ

894.8123

േജാz എrഹാം : അ)െയേ\ടി.



894.8123

കാക
പാമ ക് ,

േജാസഫ് , ഇടമറ ക്
അഹ)ദീയ മതം.
കzഫഷ മതം.
േജാസഫ് , എം. എം.
മലക കഥ പറയ േ+ാ.

േജാജ് ഗീവഗീസ് േജാസഫ്
  േജാജ് േജാസഫ് : കഥയ ം
ബാരിസ
കാലവ ം / വി. രാധാoഷ
p , വി. രാധാമണി
U¿), പി. എ. േവേഗാപാ6
എ3ിവ േച3് വിവ. െചയ് തത് .



297.86



299.512



540



923.254

േജാജ് േജാസഫ് , മണ
Ï േശരി
U]വ ം U]ാേന$ ഷണവ ം: സ Uമാരറ f
മ ത6.
363.259523
േജാജ് സഖറിയ, വിവ.
െക. എ.

കാക
േതാമസ് ,

േജാജ് -ത+ി

92

േജാജ് , ഇQ+യം
കാാളരി6 കാfിരി.

894.81209

േജാജ് , എപറയി6
െവറ f് മാറ 3 വഴി.




922.2

േജാജ് , ഓണð
ക6\ാമര.

ഠാU, രബീaനാഥ്
ടാേഗാ കഥക / പി. ശരത് ചa വിവ.
െചയ് തത് .
891.443



ശി / ടി. െക oഷ
p fണിV ഇംഗ
j ിഷി6
നിം വിവ. െചയ് തത് ; ഇ. എം. എസ്
ന+തിരിfാടിെ_ അവതാരിക.
891.441

േജാജ് , േതറയി6
ൈബബി വിqാനം: വി. ]ി.
220.6

കാക

േജാതിശാസ് @\ിD ഒQ ആമ ഖം.

ഡയറിറിfക.

മേനാജ് എം. സ$ ാമി
േജാതിമയി, എ. പി.
നല
j ശമരിയVാര.

894.8123

സ് േനഹðട് .

894.8123

ജ$ ാല.




കാക
േടാംമാതസ് , നേജഴ് സി

പാീ6, വിശ$ ാസ് മഹിപതീ

ഞ ലിബാേജാണിെന േപടി.

ഞാ െതQവിേല േനാVി.

കാക

േഡാക് ട ൈദവമല
j .

കാക
ഠാU,

ടി. െക. രാമചa.



823

കാക
ഖദീജ മ ംതാസ്

േഡാക് ടമാQെട ജീവിത\ി6 നി3് .
കാക
ോണി, എ. െജ., 1896-?

രബീaനാഥ്
ടാാം കളി: കളികളെട രാജാവ് .
Nീധര, പOിയറ



925.7

കാക
lവീz, െക. വി.

ൈഡനാമിക് െമ)റി ക+ േകാഴ് സ് .
കാക
രായ് െചൗധരി, ബിശ$ %പ്

lഭാകര, എ.
ടാേഗാ കഥക.

ഡിജാ ലീ.

ൈഡനാമിക് െമ)റി ഇംഗ
j ിഷ് സ് പീVിങ്
േകാഴ് സ് . കാക
റായ് െചൗധരി,
ബിശ$ %പ്

കാക
അക് ബ, കVി6
കാക

ഡാവി, Üാസിസ്
ഓമകളി6 ഡാവി / പി.പി.െക.
െപാവാ സ$ ത വിവ െചയ് തത് .

േഡ, േശാഭാ
ആസിയ െട അ\ാഴവിQ3് / കബനി
സി. ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് . 823

കാക
അനി6Uമാ, പി.

ഞാ േഡാളിയ ം മ]കഥകളം.
ജയരാമ, എ. പി.

കാക
മാധവിി

ഡീേഫാ, ഡാനിയ6
േറാബിസz േസാ.

കാക

ഝാഡാഝഡതി = തീരാ സªട.
ഝാസി റാണി.



891.73



894.8123

എrഹാമി_ അവതാരിക.

ട് സിപ് കി, ലിേയാനിഡ്
േബദേബദനിെല ീഷ് മകാല\് / െക.
പി. ബാലചa ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് ; oഷ
p ദാസ് സംേശാധന െചയ് തത് .

കാക

േഡായ6, ആത േകാനz
ദിേനാസ പാV് / െക. എസ് . രാമ
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; േജായ്
േതാമസിെ_ ചി@.

കാക
പണിV, െക.

എ.
ടിf സ 6\ാDം േഷക
: ് പിയ സ$ പ̄െനൗകയ ം.
കാക
ശിവlകാശ് , എe് . എസ് .
േടാംമാതസ് , നേജഴ് സി
ജ$ ാല.



894.8123

േടാസ് േ]ായ് , ലിേയാ നിെVാലേയവിe്



891.73

പeUി / അÐന ശശി പ നരാഖാനം
െചയ് തത് ; സിബി സി. െജ. യ െട ചി@.



891.73

ൈട$ , മാV്
ഹV് ബറി ഫി3ിെ_ വിമ /
സ Uമാ അഴീേVാട് വിവ. െചയ് തത് .



813



823



823

േഡാസ് േ]ാവസ് കി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിe്
ഇഡിയ]് / േവ വി. േദശം ഇംഗ
j ീഷി6
നി വിവ. െചയ് തത് .
891.73
÷ാള.

ആറടി മണ
p ് മതി / എസ് . ശിവദാസ്
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .

െഷലക് േഹാംസ് കഥക.

കാക
സ് േ]ാV, rാം

തകഴി : ഓമ, കാലം, പഠനം / െജ. ജയലാ6
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8123
തªe മ¿Vാര.
സേ/ാഷ് Uമാ, ഇ.

കാക

തÆജ എസ് . ഭതിരി, സംേശാധക.
കാക
മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം
ത+ി, പി. െജ.
സ$ ണ
p Veവടം.



894.8123

തരക-@ിപ രയ് േമ6
തരക, ആ3ിയി6
ഭാരതീയ ദശനം ഇംഗ
j ിഷ് കവിതയി6 :
പ തിയ കെ\ല ക.



821.09

കാക
മ ഹ)ദ്

തലVറി ഒQ തലേവദന.
ഖദീ ബാബ
തസ
j ീമാ നïീ
വീ ം ലÌി.



891.443

കാക
ഗേണശ് , പി.

താേന പാട 3 Uഴ6.
െക.
വി.

കാക
സാD, എം.

താഴ് വരയിെല സE.

തിരേനാം.

കാക
പദ
½ രാജ, പി.

കാക
േജായ് ,

 ം
കാക
മാ ിേസാസ

െമ@ാേfാലീ\
തിQവാതിരfാക / ജി. കമല)
സമാഹരിeത് .



894.812108

മലയാള കവിതാ സമാഹാര.



781.6205483

േഗാപാലoഷ
p , െക.

കാക
നായ, മ സി. ജി

²െ\ഴ\ച
³ 



894.8121

രª\ിDOി6 ജീവിതം.

കാക

രവിവ)
ളസി, േകാV6
102 lസംഗ.



894.8125

ഭാഷാപഠന lവ\ന രചനയ ം
മാwകയ ം.



494.812071

ഷാര ജയിംസ്
എനിം നിമിടയി6.
ëവ6 UfായVാ.

നാരായണ, എം. പി.

കാക



894.8123

കാക
റഹീം, സി.

wശ
j ാ ഡയറക് ടറി.
Ø  ജില



338.954



894.8124

േതാമസ് േജാസഫ്
ൈദവ\ിെ_ പിയാേനായിെല പsിക.



കാക
ൈബബി

േതാമസ് , െക. എ.
വാ ഡയറി / േജാജ് സഖറിയ ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ\നം െചയ് തത് ; എം. ജി.
എrഹാമിെ_ അവതാരിക.
940.547243

കാക

െമൗസല പ®ം.

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
സാ+\ിക ബE: േകaവ ം
േകരളവ ം.

േതാമസ് േറായി, വിവ.

തീÁ യാ@: സതീÁരിലെട

തീÁശില.

കാക
ലളിതാംബിക

894.8123

കാക

പOിfാട് , പി. എം.
`QVºാരിലെട.



303.484

കാക
േമാഹന, പി.

േതാമസ് േജVബ്
കഥാവേശഷ.

തിQവാതിരfാക / ജി. കമല)
സമാഹരിeത് . കാക 894.812108 -

തിേലാദകം വിലാപകാവം.

കാക

െതാഴി6 േകa\ിേലV് : മലയാള
നാടേകവദിയിെല lഥമ സ് @ീéായ് മ.
കാക
ന+തിരിfാട് , എം. സി.

ചാലടി
തിQഫലിത.

കാക
മല
j ിക,

െതരെ¿ട \ നല
j ില കവിതക.
േഗാപിനാഥ് , നല
j ില

േതOിക.
അ/ജനം

കാക
േമാഹന, പി. െക.

തിരിeറിവിെ_ തിരിെവം.

െതരെ¿ട \ കഥക.
െക.ആ

േതനീe വള\6.
വി.

െക.
തിരVഥക.

െതå 6ക, വിജയ് െധാേåാപ/്
നിശാ/ം / വിജയ് െധാേåാപ/്
െതå 6കറ ം Sû ശാരദയ ം
േചെ3ഴതിയത് ; േവ മQതായി വിവ.
െചയ് തത് .
891.462

െത6ംെഡ, ആന}്
മ സ
j ീളം അംേബദ് Vറ ം : മിം
യാഥാÁവ ം / പി. െക. ശിവദാസ്
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .

കാക
േമാഹന, പി.

താറാവ് വള\6.

93

േതാമസ് , െക. ടി.
േസാളമെ_ േതനീeക.

923.454

േതാമസ് , െക. വി.
എെ_ ലീഡ.

923.254




U+ളി ഫ
j ാഷ് / േജാÌ് ഓണðറിെ_
അവതാരിക; എ. ബി. സ ധീനാഥിെ_
ചി@.
894.8123
േതാമസ് Uി, എ6.
േഫാക് േലാറ ം മലയാളനാടകവ ം.



792.095483

താഗരാജ, ചാളVടവ്
ശരീരസേമതം.



894.8123

@ിപ രയ് േമ6 ച വfതാരം: @ിപ രയിെല
 ് മ േ3]ളെട കഥ. കാക
കമണിസ
ഭാസ് കര, സി.

േ@സാ)-ന+തിരി

94

േ@സാ) വഗീസ്
ഉദയം പടി¿ാറ് .
êിംഗ് താേവാ.
എ.



894.8123

കാക
േഗാപUമാ, ടി.

ഥാf, െറാമില
േസാമനാഥ : ഒQ ചരി@സംഭവ\ിെ_
അേനകസ$ ര / സി. വി. രാമ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .
ദാേമാദര, വി. വി.
സമാ/രേരഖക.

നUലിെ_ േനാപ സ് തകം.
ൈസമz rിോ

നs@പ രാണം: താരജനനം മ ത6
തേമാഗ\ വെര. കാക
വഗീസ്
േജാജ്



നഖsതേമ] ഓ)ക. കാക
ചaേശഖര, എം. െക.

കാക

: ്.
നചിേകതസ

ദാസ് , പി. എ.
ജീവിത ഗാനം.



170

േബാധിs\ിെ_ ഇലക.



170

കാക
ഏകലവ

ദിേനാസ പാV് . കാക
േഡായ6,
ആത േകാനz
ദിരാ, വി. എe് .
പലതരം െമൗന.



894.8121

ദീദി ദാേമാദര
`6േമാഹ.
ദ രവസ .
ദര\് .



791.437MA

കാക
Uമാരനാശാ, എ.
കാക
സജീഷ് ,

േദവകി, നിലയോട്
വാതി6 പ റfാട് .
േദവlകാശ് , ചി@കാര.
കVി6



കാക
അക് ബ,

നടരാജ`Q
പരംെപാQ പാ·ാതദശന\ി6 / മ നി
നാരായണlസാദ് ഇംഗ
j ിഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് .
190
നദീം െനൗഷാദ് .

കാക
ചാപ് ളി, ചാലി
കാക

നദീം െനൗഷാദ് , സംേശാധക.
ഹിe് േകാV് , ആ6Üഡ്



894.8123



894.8123

ന}Uമാ, െക. പി.
ദയമ റികളി6 നിം ചില ശബ് ദേരഖക.



089.94812



894.8123

കാക
സലാം,

േദശായി, കിരz
നഷ് ടളെട അന/രാവകാശം /
ആ÷സ് ഫിലിf് വിവ. െചയ് തത് .
േദശീയ സമര\ിെല വഴി\ാരക.
ഇഫാ ഹബീബ്
ൈദവം ഇടെപട 3 സമയം.
സ»ിദ്

നജീബ് മഹ് ഫസ്
െകാാരെ\Qവ് / ബി. എം. സ ഹ് റ വിവ.
െചയ് തത് ; എം. ടി. വാസ േദവ നായQെട
അവതാരിക.
892.73

ന}Uമാ, എ.
ഊം േബാണസ ം ചില ൈകfിഴകളം.

390.095483

േദവിക, െജ.
പeറി¿ാ.
േദശം ജീവിതെമഴേ+ാ.
ചിറയികീഴ്

കാക
രവിUമാ, പി.

ന/നാ
അDഭവ.

കാക
ശªര പിO, െക.ജി.

¼ശേദശളെട പടം.
എ. പി.



181.4

കാക



954

894.8123

ദാേമാദര, കാളിയ\് , വിവ.
പാീ6, വിശ$ ാസ് മഹിപതീ

ദാഹം.

ധ)രാജ് , അടാ്
അറിവ ം വിേമാചനവ ം.

കാക
ചാപ് ളി, ചാലി

ദ കിഡ് .

ധീQഭായിസം : ധീQഭായി അംബാനിയ െട
ക)ത\$ ശാസ് @ം. കാക
oഷ
p മ\ി, എ. ജി.

ന}Uമാ, െക. പി., സമാഹ\ാ.
അf, െക. പി.

കാക

ന}ിാമ ക ഉാU3ത് : lേതക
സാ+\ിക േമഖലയ ം lശ̄ളം / െക.
എം. േറായ് , പി. െക. ശിവദാസ് എ3ിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
954.14(1)



823

കാക

കാക
സലീം

ന3», ഭാരക
ആàശബ് ദ ചി/ാമണി / ജി.
ലs് മീനാരായണെ_ അവതാരിക; പളക6
ഗംഗാധര നായ വിവ. െചയ് തത് .



494.8275

ൈദവ\ിെ_ പിയാേനായിെല പsിക.
കാക
േതാമസ് േജാസഫ്

നമ െVാQ നാടകം കളിVാം.
ശിവദാസ് , എസ് .

Çാവിഡ പഠന / െക. എം. lഭാകര
വാരിയ സംേശാധനം െചയ് തത് ; എസ് .
അഗസ് തലിംഗ\ിെ_ അവതാരിക. 494.8

നമ V് വായിVാം.

കാക

കാക
േജാജി, éേ)6

ന+തിരി ഫലിത / U¿ ണ
p ി
സമാഹരിeത് .



808.882(1)

ന+തിരി-നാരായണ

95

കാക

ന+തിരി, എ. എം., സംേശാധക.
കാക
േകരള ചരി@\ിെ_ നാവഴിക

നവഹളം ന) െട ജീവിതവ ം.
NീUമാര ത+ി

ന+തിരി, െക. എസ് .
നാടക.

നവഭാരതീയ കഥക / െക. എം. മാലതി വിവ.
െചയ് തത് .
808.83

ന+തിരി, ചി@കാര.
േജാസഫ്



894.8122

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .
ഇ എം എസിെ_ സ+ണ
p oതിക.



954



954

 ിെ_
ഒQ ഇ/ ക)ണിസ
അDഭവറിfക കാക 923.254 ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .



നാട മറ3 നാപഴമ.
ആരനാട്



നാേടാടി ചരി@കഥക. കാക
േഗാപാലoഷ
p , നട വം

954.83

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ്
വിദാÁികെളയ ം യ വാVെളയ ം പ]ി.



371.80954

നേവാÁാനവ ം പ നQÌീവനവ ം.



303.4095483



നായ, എം. എസ് ., വിവ.



നായ, എം. ടി. എ.
െജ. oഷ
p മ\ി ഒQ ജീവിതം.

370.954

ന+തിരിfാട് , എം. സി.
െതാഴി6 േകa\ിേലV് : മലയാള
നാടേകവദിയിെല lഥമ സ് @ീéായ് മ /
എ. ആ. ാമlകാശ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .
894.8122

നല
j വാക ദയെ\ കീഴട.
കാക
പാടണി, ഉÌ$ 6

കാക
േജാതിമയി,

നല
j ശമരിയVാര.
എ. പി.
നല
j മ ം oതിക.
നല
j മ ം ജി.

കാക
പദ
½ നാഭപിO,

നല
j വളായ ഭീകരവാദി.
േഡാറിസ്

: ിംങ് ,
കാക
െലസ

നാത് ഹാ, തിe്
പഴയ പാത െവള\ േമഘ :
െഗൗതമബ ~െ_ ജീവിതകഥ / െക.
അരവി}ാs വിവ. െചയ് തത് .

നായ, എം. ആ. സി.
ഗണിത ശാസ് @േമളയ് V് ഒQാം.

923.254

കാക

കാക
െപാെ]Vാ് , എസ് .



954.0351

നയാ മ ത6 സഹാറ വെര.
ശിവദാസ് , എസ് .

കാക
സത,

നാഥ, പി. ആ.
UടജാÇിസാDVളിലഠെട.

ഇ/ സ$ ാതസമരചരിത് ഠരം.

ന) െട വനജീവിക. കാക
വിേനാദ് Uമാ, ആ.

നാട േlമം.
െക.

കാക
ന+തിരി, െക. എസ് .



894.8125

വിദാഭാസെ\fറ് ഠറി.

കാക
രാധാoഷ
p , െക.

നúഷപ രാണം.
നാടക.

954.83

 ിെ_
ഒQ ഇ/ ക)ണിസ
അDഭവറിfക.

കാക

നസ് റ Ûീ േഹാജ / അനി6 ജനാÛന
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .
398.2209561(1)



954

 ് വീsണ\ി6.
േകരളചരി@ം മാക
: ിസ
 ്
ചരി@വ ം ചരി@ രചനയ ം: മാക
: ിസ
സമീപനം.

നഷ് ടളെട അന/രാവകാശം.
േദശായി, കിരz

നïാണി ഫലിത / വിസ_് ആരഴ
സമാഹരിeത് .
808.882(1)

ഇ എം എസിെ_ സ+ണ
p oതിക / ടി.
ശിവദാസേമേനാ സംേശാധനം െചയ് തത് .

: ിെ_ െതര¿ട \
ഇ. എം. എസ
lസംഗ.

കാക

നേവാÁാനവ ം പ നQÌീവനവ ം.
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

കാക
േജാസി



294.363



894.8123



510.78

കാക
സരNീ



921.914

നായ, െക. ജി. എസ് . എസ് .
ഒിയ വയറ ം െപാിയ ചിയ ം.
നായ, െക. ജി. ൈകതയ് V6
Æ]ിപേകാടി മാടlാVളം ഒQ
മലേവടDം.



927.3



894.8123

നായ, ജി. ഡി.
േകരള ചരി@ം.



954.83

നായ, പി. എം.
കലാം lഭാവം / lശാ/് മി@ ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .
923.154
നായ, മ സി. ജി
തീÁശില.
നായ, വി. പി. ബി., വിവ. കാക
വിശ$ നാഥശാസ് @ി, രാചെകാå
നാരായണ പണിV, കാവാലം, വിവ..
കാക
േഷക
: ് പിയ, വിലം



294.5

നാരായണ-പ

96

നാരായണ പിO, ഓംേചരി
വികാര, വിചാര.



894.8124

നാരായണ പിഷാരടി, എം. പി.
എെ_ ജീവിതദശനം.

920.71

നാരായണ പിഷാരടി, െക. പി.
ആയാതമായാതം.

928.94812




നാരായണ ഭതിരി, ഇ. പി.
അധയനം അധാപനം.



923.754

കാക
ഹാഡി,

നാരായണUറ f് , പി., വിവ.
േതാമസ്



226

കാക



894.8121

നാരായണ, എം. പി.
കഥ പറയ 3 മണ
p ്.




954.83(1)

നാരായണ, കാവ +ായി
കളിVാം പഠിVാം.



790.1922

കാക

നാരായണ, പാലVീഴ് , സംേശാധക.
കാക
െചറ കാട് : ഓമയ ം കാഴ് ചയ ം
നാരായz, ആ. െക.
മാ6`ഡി ദിന / േറായ് UQവിള വിവ.
െചയ് തത് .
823

നിേയാഗം.

കാക
ശിവശªരfിO,
കാക
രാമചa,
കാക

കാക
ച OിമാÆ, എസ് . ഡി.

നിരീsണ നി~ാരണ.
ശªര, െക. പി.
നിറ പറ¿ Dണ.
ഫേറാV്

കാക

കാക
ശശിധര,

നിലാ+ി. കാക
ഉണ
p ിoഷ
p ,
U+ളാട്



കാക
ച+ി,

കാക
ഓേഷാ

കാക
േമാഹന,

നീനാUമാ, െക., é. .
പി. വി.
നീരറിവ് .

954.83(1)

wശ
j ാ ഡയറക് ടറി.
Ø  ജില

നിളെട ഇഷ് ടം േപാെല.
േഷക
: ് പിയ, വിലം

നി)ലാന}, അQമാÆ.
സ$ ാമി
നി®ാേണാപനിഷ\് .

നാരായണ ന+തിരി, െചറ വOി,
സംേശാധക. കാക
ചി/ാര±ം

നാസ് തികനായ ൈദവം.
സി.



894.8123

നീ സതം qാനം ആന}ം : ഓ).
കാക
ഓമന, സി. ആ.

നാരായണേമേനാ, വOേ\ാ
ശിഷDം മകDം.

നാല െപണ
 .
തകഴി.

നിശാസ}ശ: േലാകസാഹിത\ിെല
സ²ാര. കാക
രാജേശഖര, പി.
െക.

928.948123

നാരായണlസാദ് , മ നി
സ വിേശഷ േവദാ/ ¼ഷ് ടിയി6.

നാരായണ, കാവ +ായി, é. .
പദ
½ നാഭ, എ.

നിശാ/ം. കാക
െതå 6ക, വിജയ്
െധാേåാപ/്

നി)ല
സ് േnാബറിക പേ+ാ : കേനഡിയ
ജീവിത\ിെ_ മാധ രവ ം പ ളിfം.

നാരായണfണിV, കാവാലം, വിവ..
കാക
േഷക
: ് പിയ, വിലം

നാരായണlസാദ് , മ നി, വിവ.
നടരാജ`Q

കാക
സര ബിേനായ്

നിഴ6fര.

നിഷാദ് , വി. എe് .
മിസ് ഡ് േകാ.

കാക

നാരായണചa, െക., വിവ.
േഷക
: ് പിയ, വിലം

കാക

നിളയിെല നാെവളിeം.
വാസ േദവ, വി. ടി.

കാക
ജിജിേമാ, പി. എം.

നീലറ VDം മ]കഥകളം: പ²തം
കഥക. കാക
പ²തം
നീലിമ െഷയ് V് , ചി@കാര.
േഗാപിനി കQണാക

കാക

Æ]ിപേകാടി മാടlാVളം ഒQ മലേവടDം.
കാക
നായ, െക. ജി. ൈകതയ് V6
െനല
j ിV6 മ രളീധരെ_ കവിതക.
മ രളീധര, െനല
j ിV6
െനല
j ിെ_ ഗീതം.

കാക

കാക
രായ് , സാവി@ീ

െന6സz െഫണാസ്
മാലാഖമാQെട േഗാവണി.



894.8123

േനwത$ ം െന6സz മേലയ െട മാwക.
കാക
കല ം` - ബദ, മാി
ൈനനാ േകാശി
സാÔാജ വാഴ് ചയ്  കീഴി6 ഇ/യ െട
പ \ വിേദശനയം.
327.54073
േനാ@ദാമിെല éന.
വിോ മാരി

കാക
യേഗാ,

നായാസന\ി6 ഉറ + ക.
െക. െക.
നസ്
 േപf േബായ് .
പªജ് Uമാ, വിവ.
പe.

കാക
രേമഷ് ,

കാക
രാമദാസ് , പി.
കാക
സിംഹ, സ നി6

കാക
സ ഗതUമാരി

പ²ഗവം.

കാക
`പ
R , സി. എ. എസ്

പ²തം-പാടണി
പ²തം
നീലറ VDം മ]കഥകളം: പ²തം
കഥക / ബി. എം. സ ഹ് റ പ നരാഖാനം
െചയ് തത് .
891.23
പ²തം കഥക.
പ²തം കഥക.

കാക
പ²തം

പടeയ ം പരാ3േഭാജനവ ം.
സാജ, മാറനാട്
പം മ ത6 ഉ)ചാിവെര.
ബാബ േപാ, ഡി.
പഠിe മിട Vരാകാ.
എസ് .



891.23

പബ
j ിക് ൈലrറി.

കാക
വാരിയ, ബി.

പണിV, െക. എ.
സംഭാഷണ: െക. എ. പണിV / ടി.
െക. രാമചa അഭിമ ഖം നട\ിയത് ; പി.
പി. ഷാനവാസ് സമാഹരിeത് ;െക.
െഷരീഫിെ_ ചി@.
954

പബ
j ിക് റിേലഷസ് വിം
സ ാപന\ിDം സമഹ\ിDം.
അരവി}, എ.

കാക

പ+
പ+ഭാരതം / എം. പി. വീേരaUമാറിെ_
അവതാരിക; സി. രാഘവ പ നരാഖാനം
െചയ് തത് .
894.8141
പ+ഭാരതം.

കാക
പ+

പരംെപാQ പാ·ാതദശന\ി6.
കാക
നടരാജ`Q

കാക
U¿ മഹ)ദ് , പി. ടി

പരിേഛദനം മDഷത$ രഹിതം.
െലവിസ് , േജാസഫ്



327.174

കാക

പരിണാമ സി~ാ/ം: പ തിയവഴിക
കെ\ല ക. കാക
ജീവ േജാബ്
േതാമസ്
പലതരം െമൗന.
എe് .

കാക
ദിരാ, വി.

പOിðടം ഫലിത / വിസ_് ആരഴ
സമാഹരിeത് .
808.882(1)



894.8121

പദ
½ നാഭ, എ.
കാവ +ായി കാഷികകലാപം / എ.
പദ
½ നാഭDം നാരായണ കാവ +ായിയ ം
േച3് എഴതിയത് ; ഇ. എം. എസ്
ന+തിരിfാടിെ_ അവതാരിക.
954.83

പദ
½ രാജ, പി.
തിരVഥക.

കാക
േഗാവി, െക. വി.



894.8123

പദ
½ നാഭ വാരിയ, കട\നാ് , സംേശാധക.
കാക
`ണേദാഷവാകം

പദ
½ നാഭ, നാലfാടം
െഗൗതമെ_ പാതക.



181.482

പരേമശ$ ര, എം. പി.
കറ \ lഭാതം : ആണേവാജവ ം
ആണവVരാറ ം.

പേഥ പാ²ാലി ( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ
ഒ3ാം ഭാഗം ). കാക
ബേ}ാപാധായ,
ബിതിഷz

പദ
½ നാഭ, ടി.
എെ_ ആദെ\ കഥക.



181.4

പരേദശി.

പേ@ാെസ3 പാറയ ം സ് @ീെയ3
മ¿ കയ ം. കാക
ൈമVി,
പവª6

പദ
½ നാഭ, െക. സി.
സ$ ഗ
 പ @.



181.482



510

കാക
വിനയചa, ഡി.

പദ
j മ ം ജി.
½ നാഭപിO, നല
നല
j മ ം oതിക.

പേനാളി, വി.
അറിയെfടാ\ ആദിശªര.

പാം രാവ് അഥവാ നിളെട ഇച
³ .
കാക
േഷക
്
പിയ,
വിലം
:

പണിേVാി, എം. െക.
േകരള\ിെല കഷകെ\ാഴിലാളിക
ഇ3െല ഇ3് നാെള.
331.763095483

പ\ാമ ദയം.

കാക

പനാമ-െപറ --മeപിച് ഠച -യാ@.
ചാേVാ, എ. സി.

Nീശªര ദശനം.

കാക

പണിV, സദാ െക. എം.
േകരളസിംഹം.

കാക
പാമ

ആഷസേ}ശം.

കാക

പണിV, വി. ബി.
ഗണിതരഞിജിനി.

പനമ O് .

97

പOിfാട് , പി. എം.
തിേലാദകം വിലാപകാവം.
പഴമയ ം പ േലാകവ ം.
സി.



894.8121

കാക
രാേജa,

പഴയ പാത െവള\ േമഘ :
െഗൗതമബ ~െ_ ജീവിതകഥ. കാക
നാത് ഹാ, തിe്



പവ എ6. ഇ. ഡി വസ് Vളം
ഉപേയാഗളം. കാക
േlംെല]് , ബി



പ·ിമഘ\ിെല ൈജവൈവവിധം.



പാടണി, ഉÌ$ 6
നല
j വാക ദയെ\ കീഴട / എ.
സിE ഹി}ിയി6 നി വിവ. െചയ് തത് .

232

894.8123

894.8123



791.437MA



570



808.5

പാീ6-loതിVായി

98

പാീ6, വിശ$ ാസ് മഹിപതീ
ഝാഡാഝഡതി = തീരാ സªട /
കാളിയ\് ദാേമാദര വിവ. െചയ് തത് .



891.463

പാഠവിമശനം.

കാക
വിജയf, പി. എം.

പാ)യ െട ആട് .
ബഷീ, ൈവVം

പ ലിജºം.

കാക
lഭാകര, എ.

പeUി.

കാക
േടാസ് േ]ായ് , ലിേയാ

നിെVാലേയവിe്

കാക
േദവിക, െജ.

പeക നിശ
 ബ് ദരാണ് .

കാക

മേനാഹരവ), എം. ആ.

കാക
മ ഹ)ദ്

പാമ
പനമ O് / ൈശലജ രവീa വിവ.
െചയ് തത് .

കാക
NീUമാരി രാമചa

പeറി¿ാ.

കാക

പാഠവിമശനം സംസ് oത\ി6.
ഉണി\ിരി, എ. വി. പി.

പ ലeി/് .

െപാ3ത് .

കാക
സ റാബ്

െപാവാ, പി. പി. െക
100 ൈചനീസ് `ണപാഠ കഥക.





398.210951

894.8113

മ¿് / േജാളി വഗ
j ീഷി6 നി3്
 ീസ് ഇംഗ
വിവ. െചയ് തത് .
894.353

െപാ3f പിO, ടി. എസ് .

ൈവ]് കാസി6.

െപzപാദളെട lസി.
േജാണി െജ. പ
j ാേ\ാം

പാരീസ് .



894.353

 ് മില
കാക
െഹമിംേഗ$ , ഏണസ
j 

പാറVടവ് , പി. െക.
ഓ)ക മിിfറയ .




894.8123

പാറ ി അ), വി., വിവ.
അാസ് , െക. എ.

കാക

പിറ3ാ സ)ാനം.
പിഗാമി.



597.176

കാക

രസകരം ജÞകഥക: ജÞV
കഥാപാ@ളാU3 36 കഥക.



398.245

െപാെ]Vാ്, എസ് . െക.
ക
j ിേയാപാnയ െട നാി6.



791.4302

പ ണ ഹിമാലയം. കാക
ചി@
ന+തിരിfാട് , പി.

പ രയിടoഷി.

ചാeി പ ഴജീവികെളറിeഠO
െപാടെ_ ഓ)ക / ആന} പി.

െപാവാ, പി. പി. െക.

പ േഡാവ് കി, െവേസ
j ാേവാദ്
സിനിമാഭിനയം സിനിമാസേªതം / എം. എം.
വVി ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ. െചയ് തത് .



916.2

െപാെ]Vാ് , എസ് . െക.
നാട േlമം.



894.8123

കാക
ബേ}ാപാധായ, ബിതിഷz

േപാ]ി, എം. െക. എ., വിവ.

കാക

േപാ, എം. സി.
അDധാവന അഭിമ ഖ.

കാക
അക് ബ,

പ നല രാജ, ചി@കാര.
അാസ് , െക. എ.

െപാട, കല
j 

ഡാവി, Üാസിസ്

കാക
കദാെറ, ഇസ് മയി6

പ തിയ വാതില ക.
കVി6

ജയNീ, കള\ി6

െപാവാ, പി. പി. െക., വിവ.

കാക
േജാz, ടി. വി.

m \ി.
പ തിയ േഗാ@\ിെ_ ഉല
അരവി}ാs, െക.

കാക

സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാക

പി. സ േരaെ_ 5 േനാവല ക.
സ േരa, പി.



894.8121

കാക

േപശവാനി, രാഖീ, ചി@കാര.

894.8128

പാറfറ\്
lയാണം.

കണ
 നീOിയ ം കഥ പറയ ം.



809.1

േപാ, സി. എ.
ഗണിതശാസ് @ േlാജക
  ക.

കാക



510.72(1)

േപാസz
പ രയിടoഷി.

കാക
േപാസz

പ രാണ.ഭാഗവതപ രാണം
oതം നിവഹിe് oഷ
p  വിNമ\ി6 /
സ$ ാമി മാന}തീÁ വാഖാനം െചയ് തത് .



294.5925(1)

ബാലേഗാവി}ം / സംഗമം െക. ഗംഗാധര
നായ സംഹിe് ഗദ വിവ. െചയ് തത് ; എ.
െക. ബി. നായQെട അവതാരിക.



630

lകാശം, െക.
വിദ$ ാ െക. lകാശ\ിെ_ കവിതക.



894.8121

lകാശ് , ടി. എ.
ൈകേകയി.

loതിVായി ഒരേപs: സിയാ]ി6 മfെ_
ക\ിെന ആധാരമാVി ത»ാറാVിയത് .



294.5925(1)

കാക
oഷ
p Uമാ, െക. െക.



894.8123

loതിയ)യ െട-ബേ}ാപാധായ
loതിയ)യ െട അæതേലാക\ി6.
കാക
ശിവദാസ് , എസ് .

lമീള, െക. പി., വിവ.

loതിെയ സ് േനഹിe മഹാരഥമാ.
കാക
സത, പി. പി

lയാണം.

lണയ ജീവിതം.
െസറയാ
lണയം മധ രം.

ഡിജാ ലീ.

കാക

കാക
നായ, പി.

lശാ/് മി@, വിവ.



894.8123

lഥമലsം കെക.
 ീഫ ആ.
സ

കാക
േകാെവ,

lദീപ് Uമാ, ചി@കാര.
സ് േ]ാV, rാം

കാക

എം.
lശാ/് Uമാ, ആ., വിവ.

കാക
ഹിസി

അലീ, അയാ
lസ3Uമാ, െക. ബി.
സാ²ി.



894.8121

lസ3Uമാ, െക. ബി., വിവ.

lദീപ, െക.
ഗാEിദശന\ിെ_ വ\മാനം.

കാക

കലാേസാ, േറാബോ



894.81209

lസ3, ആനിVാട് , സമാഹ\ാ &
സംേശാധക.

കാക
ൈrസz,

കാക
ആനവര

lിയെf കഥക.

കാക
U¿ബ് ദ O,

പ ന\ി6

lപ² വിസ് മയളിേലയ്  േജാജിെ_
രഹസ. കാക
േഹാVിങ് , ലസി

lിയെf സംഭാഷണ / താഹ മാടായി

കാക
വിേനാദ് ,

അഭിമ ഖം നട\ിയത് .



894.8128

േlംെല]് , ബി

lപ²
വാനം വശെfട ം / Nീധര വിവ. െചയ് തത് .

പവ എ6. ഇ. ഡി വസ് Vളം



894.8111

lഭാ വ)
ലാവലിെ_ കാണാfറ.



കാക

ഫാബി ബഷീ



928.948123

െഫലിക
: ് േജാzസ്
ലഹരി േഭാഷD വഴികാി.



362.29

കാക

േതാമസ് Uി, എ6.
േഫാ് െക, ബാ6
ഗണിതശാസ് @ം : അറിേയെതല
j ാം / ബി.

lഭാകര നായ, െക. പി.
കാഷികരംഗം: ചില നിരീsണ.

മധ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .



338.1



894.8121

lഭാകര, എ.
പ ലിജºം / എ. lഭാകരDം എ.
ശശിധരDം േചെ3ഴതിയത് .
791.437MA
ഞാ െതQവിേല േനാVി.



621.381522

േഫാക് േലാറ ം മലയാളനാടകവ ം.

lഭാകര വാരിയ, െക. എം., സംേശാധക.
കാക
Çാവിഡ പഠന

lഭാകര നായ, വി.
കടി¿6 കിനാവ ക.

ഉപേയാഗളം.
ബഷീറിെ_ എടിേയ...

351.54830346(1)

l, തളിളം
യsിദ$ ീപ് .



894.8123

lശസ് തQെട സ് é കഥക.
േജാജ, അാടിVടവ്

lതാപ് , എസ് . െക.
മി ഭാഗം.

lഭാത ദീപം.
പി.

കാക
Uമാരനാശാ, എ.

lവീz, െക. വി.

കാക
സ ധീര, െക. പി.

lഭാ സVറിയാസ് , വിവ.
േമാറിസz, േടാണി

കാക
പാറfറ\്

lേരാദനം.

കാക
ഷാേലവ് ,

lപ²\ിെ_ താേVാ6.
മªര

കാക
സാú,

സേരാജിനി

lണയ\ിെ_യ ം മരണ\ിെ_യ ം
കവിതക. കാക
അ»f, എ.

lപ² മഹാകഥ.
ബി6

99



894.8121



510

ഫയ/ിസ്
, കാേലാസ്


ഇനസിെ_ കാമനക / െക. പി. ഉണ
p ി
ഇംഗ് ളീഷി6 നിം വിവ. െചയ് തത് .

Üാസിസ് ഇിേVാര.



863

കാക
രാമoഷ
p ,

ടി. ഡി.
Üാസിസ് സിമി, നï\്
ചില/ി.



894.8123

ബേ}ാപാധായ, ബിതിഷz

കാക
േകശവ േമേനാ, െക.

അപരാജിത ( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ
രാം ഭാഗം ) / ലീലാ സകാ വിവ.



894.8123

െചയ് തത് .



891.443

ബേ}ാപാധായ-ബ ~

100

ബേ}ാപാധായ, ബിതിഷz
അപ വിെ_ േലാകം( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ
മ3ാം ഭാഗം ) / ലീലാ സകാ വിവ.
െചയ് തത് .



891.443

ബാബ േസന, വി.
Uികളെട U² ന+ാ.

പേഥ പാ²ാലി ( അപ വിെ_ ജീവിതകഥ
ഒ3ാം ഭാഗം ) / എം. െക. എ. േപാ]ി വിവ.
െചയ് തത് .



891.443

ബേരaUമാ
വഗീസ് ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .



158.1

കാക
ഫാബി

ബഷീ
ബഷീ : 100 ചി@ / പ നല രാജ
സമാഹരിeത് ; എം. മ U}െ_ അവതാരിക.



779

ബഷീ അലി ശിഹാബ് ത, സ»ിദ്
സeാ പരിഹാരം േതട േ+ാ.



305.6970954

ബസ , േജാതി
എെ_ കഥ.



923.254

ബസ , ബിമ
ബഹിരാകാശം അറിേയെതല
j ാം: എ.
NീUമാ വിവ. െചയ് തത് .



520

ബഹിരാകാശം: ക$ ിസ് / എ. NീUമാ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .



523.1076(1)

രസതം-ക$ ിസ് / ഈശ$ ര ന+തിരി
എe് . ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .



540.76(1)

സാംബ / ലീലാ സകാ വിവ. െചയ് തത് .



891.443

ബഹിരാകാശം അറിേയെതല
j ാം: എ.

കാക
ബസ ,

കാക
ബസ , ബിമ

ബാക് ചി, യേശാധരാ, é. സംേശാധക.



928.948123

ബാലoഷ
p , സി. വി.
എെ_ lിയെf കഥക.



894.8123

ബാലേഗാപാല
മശിഹാ മ ത6 അവിസ3 വെര.



201

ബാലേഗാവി}ം. കാക
പ രാണ.ഭാഗവതപ രാണം
ബാലചa, െക. പി., വിവ.
ട് സിപ് കി, ലിേയാനിഡ്
ബാലപാഠം.

കാക

കാക
oഷ
p വാ~ാ, വി.

ബാലസംഘം എ/് ? എ/ിന് ?. കാക
ബാലസംഘം സംസ ാന രsാധികാരി
േകാ-ഓഡിേനഷ ക)]ി

ബാലകാല സ് മരണക.
സതജിത്

കാക
അെf6െഫ6ദ് , അഹേറാz

ബി. വി., വിവ.

ബാബ േജാസഫ് , െക.

കാക
രായ് ,

കാക
േലാഖംേഡ, ഭാ6ചa
കാക
ഐല»,



ബി} , െക. സി., വിവ.
കാ²



ബി} , വി. എസ് .
കളക മ ളe തീേമശക.



ബ ~ സരണ. കാക
േവേഗാപാല, ടി. വി.

600

ബാബ , എം. ജി.
894.8123

ബാബ േപാ, ഡി.
പം മ ത6 ഉ)ചാിവെര.

ബാലoഷ
p , മാാട്
മരണ\ിDേമ6 ജീവെ_ കെ»ാf്
ബാലoഷ
p  മാാടിെ_ ഡയറിറിfക.



ബാെഡഹീം 1939.

േവഡ് ബ
j ഡ് ബാª് .

ബാലoഷ
p , െചറ f
ജÞശാസ് @ം: ഒQ ൈകfസ് തകം.
590
ബാലoഷ
p , പി. െക.
എഴ\ച
³ െ_ കല ചില വാസഭാരത
പഠനളം.
894.8121

361.76083095483

കാക
ഇടം േനടാനാെയാQ േപാരാം

ബ ~ി വിപ് ളവം.



793.3195483

ബാലസംഘം സംസ ാന രsാധികാരി
േകാ-ഓഡിേനഷ ക)]ി
ബാലസംഘം എ/് ? എ/ിന് ?.

ബിമ
ബഹിരാകാശം: ക$ ിസ് .

ബാലoഷ
p , െകാ»ാ6
േകരള\ിെല കലാ%പ.



915.483(1)

ബാലമണിഅ)യ െട കവിതാേലാക.
കാക
ലീലാവതി, എം.

ബസ , സമേരശ്

NീUമാ വിവ. െചയ് തത് .



894.8121

  േജാജ് േജാസഫ് : കഥയ ം കാലവ ം.
ബാരിസ
കാക
േജാജ് ഗീവഗീസ് േജാസഫ്
ബാലoഷ
p , െക.
കാസേകാട ാമളിലെട.

സാധെമ3ത് ശിയ െട വാV് / സി. എ.

ബഷീറിെ_ എടിേയ...

ബാബ രാജ് , പി. എം.
എെന മലയാള\ി6 േബ
j ാഗാം : മലയാള
േബ
j ാഗിിന് ഒQ വഴികാി / ബി. ഇക് ബാ6
സംേശാധനം െചയ് തത് .
004.693

923.254(1)



894.8121

ബ ~ി-മണി
ബ ~ി വിപ്കാക
ളവം.ബാബ േജാസഫ് ,
െക.

ഭാചാര, ബീേരaUമാ
ÅതÐയം
/ പി. മാധവ പിളള വിവ.

െചയ് തത് .
891.4513

കാക
േഗാപാലoഷ
p ,

ബ ~ിയ ം N~യ ം.
െക.



894.8123

കാക

േബദേബദനിെല ീഷ് മകാല\് .
ട് സിപ് കി, ലിേയാനിഡ്



894.8121

ൈബബിളിെല സ് @ീദശനം.
ലീലാUമാരി, എം.

കാക



220.594812

ൈബബി വിqാനം: വി. ]ി. എrഹാമി_
അവതാരിക. കാക
േജാജ് , േതറയി6
ൈബബി. പഴയനിയമം. ഉ\മഗീതം
േസാളമെ_ lണയഗീതം / െക. ജയUമാ
വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»fപണിVQെട
അവതാരിക.
223.9
െബാVാേഷാ കഥക. കാക
െബാVാേഷാ, ജിേയാവാണി
െബാVാേഷാ, ജിേയാവാണി
െബാVാേഷാ കഥക / പി. ശരത് ചa
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .
853

കാക
ദാസ് ,



791.437MA

ഭാഷാപഠന lവ\ന രചനയ ം
മാwകയ ം. കാക
ളസി, േകാV6

കാക
മ രളി, ബി.

ഭാസ് കര, ചി@കാര.

ഭാസ് കര, സി.
@ിപ രയ് േമ6 ച വfതാരം: @ിപ രയിെല
 ് മ േ3]ളെട കഥ.
കമണിസ
954.15
വിക വായനVാ.



920.02

ഭാസ് Vര, സി.
മ േ+ നട3വ.



923.254(1)

കാക
േമാഹനoഷ
p , കാലടി

തV.

കാക
വിജയoഷ
p 

ത\ാ U.

കാക
lതാപ് , എസ് . െക.

ൈഭരവീരാഗം.

കാക
മി@, ബിമ6

േഭാfാലി6 അ3് സംഭവിeത് .
ലാപിയ, െഡാമിനിക്
േഭാfാ6.

കാക

കാക
അരവി}ാs, െക.

കാക
വിേനാദ് െക. േജാസ്
െഭൗതികശാസ് @ം അറിേയെതല
j ാം.
കാക
മഹാജ, േശാഭിത്

ബെന]് , Üാസസ് േഹാഗ് സz
സീ് ഗാഡ / െക. പി. സ മതി
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; കബിത
മ േഖാപാധായ െട ചി@.



813

ഭഗത് സിംഗിെ_ കന6 വഴിക : ഒQ
ലഘ ജീവചരി@ം. കാക
മ രളി,
പിരfേകാട്

െഭൗതികശാസ് @ം-ക$ ിസ് .
േശാഭിത്
: ി
കാക
ബ
j സ

íാ/ി.

കാക
രാമoഷ
p , െക. വി.

മക് െബത് .

ഭഗത് സിംഗ് : വിപ
j വ\ിെ_ അþിനs@ം.



923.254

മeക.
മ¿് .



928.94812

കാക
മഹാജ,

íമരം.

മകയിരം കായ6.

കാക
മ രളി, പിരfേകാട്

ഭതിരിfാട് , വി. ടി.
കണ
p ീQം കിനാവ ം.



894.8123

കാക
ആന}

ഭാരതീയ ദശനം ഇംഗ
j ിഷ് കവിതയി6 :
പ തിയ കെ\ല ക. കാക
തരക,
ആ3ിയി6

മി ഭാഗം.

കാക
ഗാEി, മേനക

ൈrസz, ബി6
lപ² മഹാകഥ / വി. ടി. സേ/ാഷ് Uമാ
വിവ. െചയ് തത് .
500

ഭഗത് സിംഗ് .

ഭാമ, വി. െക.
സEാേമഘേമ വിട.

മാന}തീÁ, Iസ$ ാമി, വാഖാതാവ് .
കാക
പ രാണ.ഭാഗവതപ രാണം

കാക
ശശി, ത%

: ി
ബ
j സ
íമരം.

കാക
സത, അ/ിVാട്

ഭാരതീയ കലയ് V് ഒരാമ ഖം.
െക. Uമരസ$ ാമി

ൈബബി
േയനാഥെ_ േവദപ സ് തകം : ഒQ
െവളിപാട് / േതാമസ് േറായ് വിവ. െചയ് തത് .

േബാധിs\ിെ_ ഇലക.
പി. എ.

കാക
മ\ി, ടി.

ഭരതനാട lേബാധിനി.
ആ
ഭാഗേദവത.

േബബി, െക. വി.
ജലേരഖക.

r¾ാവിെ_ മ ടി.

കാക

ഭാചാര, റിªി, സംേശാധക.
അടeി വാതി6 മറവി6

െബനാമി
ആട ജീവിതം.

േബാളിവ ഡ് .

101

കാക
ശാമള, പി. ആ.

കാക
േഷക
: ് പിയ, വിലം
കാക
ഹനീഫ, െകാeÆ

കാക
പാമ ക് , ഓഹ

മണി, െക. െച/ാfര് .

കാക
െച/ാfQ

മå6-മഹാേദവ

102

മå6, െസൗമജിത്
ജീവശാസ് @ം ക$ ിസ് .
മണ
p ിെ_ മാറി6.
മണ
p ്.



570.76(1)

കാക
െചറ കാട്

മലബാറിെല തിറയാ.





791.437MA

കാക
േഫാ് െക, ബാ6



894.8121

കാക

കാക
സVറിയ

മലയാള വാകരണസി~ാ/
േകരളപാണിനീയ\ിDേശഷഠം.

മലയാള സിനിമയിെല അവിസമരണീയ.

കാക
മധ , ഇറവªര
മലയാള\ിെല നാടപാക / എം. വി.
വിഷ
 ന+തിരിയ െട പഠനവ ം സമാഹരണവ ം.

കാക
േകാഠാരി, `ലാബ്



894.812108



384.51



520

മേനാജ് , Uറ
റ¾ാനിയ: ഇ/ സംഗീത\ിെ_ ആേഗാള
സ²ാരം.
927.8
മേനാജ് , പി. എം.
 ് േവക
സാÔാജത$ \ിെ_ കമണിസ
മ ഹ)ദ് െമാസാെദV് മ ത6 ലാവലി
വെര.
320.9



894.8123

കാക



894.8123

കാക
U¿f, പാÆ
കാക

മശിഹാ മ ത6 അവിസ3 വെര.
ബാലേഗാപാല
മഹ\ായ ക പിട \.

കാക

രാമചa നായ, സി. ജി.
മഹ\$ \ിെ_ സªീ\നം :
സാDമാെഷറിe് ഒQ സമ പഠനം.

കാക
അരവി}ാs, എ.
മഹാകവി ഉO.

കാക
സ Uമാ,

അഴീേVാട്
മഹാജ, േശാഭിത്
െഭൗതികശാസ് @ം അറിേയെതല
j ാം /
എ. NീUമാ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.

കാക
േജാസി േജാസഫ്

െചയ് തത് .

മരണ\ിDേമ6 ജീവെ_ കെ»ാf് :
ബാലoഷ
p  മാാടിെ_ ഡയറിറിfക.
കാക
ബാലoഷ
p , മാാട്



530

െഭൗതികശാസ് @ം-ക$ ിസ് .
മഹാേദവെ_ യാ@ക.



928.948123

മരിVാ\ മാധവിി / എം. സ Uമാര
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8123

കാക
ഗംഗാlസാദ് , വിമ6

മല
j ിക, െക.ആ
മഴക പ ഴക.



മരVിടയി6 ഒQ െമാണാസ് nി.
േജVബ് അrഹാം

സിബി മാതസ്
െതരെ¿ട \ കഥക.

332.6322

മേനാഹരവ), എം. ആ.
പeക നിശ
 ബ് ദരാണ് .

കാക

മലയാളി ഇെന മരിVേണാ?.

മേനാജ് േതാമസ്
ഓഹരി വിപണിയി6 വിജയം െകാ»ാ.

മരിVാ\ മാധവിUി.

കാക

േമരി, എ. െക.

കാക
സ േലാചന,

േജാതിശാസ് @\ിD ഒQ ആമ ഖം.

മരീചിക.

അബ് ദ O

മലയാള രഹസ.

മേനാജ് എം. സ$ ാമി
 ം.
േഗ
j ാബ6 െപാസിഷനിങ് സിസ

മരണ\് .

കാക
ഉ)ി

മലബാ പeVറി വിഭവ.

സeിദാന}, െക.

: ിെ_ ബEളം ൈശഥിലളം.
മനസ
കാക
രാജേശഖര നായ, െക.
:  ം മനസ
:  ം.
മനസ

കാക
ശിഹാബ Ûീ,

മലയാള കവിതാ പഠന.

കാക
Uി,

കാക
സീതാലs് മി േദവ്

: ിനകെ\ാQ മ റി.
മനസ
നാലfാ്

: ്.
മലബാ എക
: ് lസ
െപായ് ംകടവ്

മധ , ഇറവªര
മലയാള സിനിമയിെല അവിസമരണീയ.

മധ സദന നായ, നീലേ+%
കടലിെലാQ കട6േപാെല.

കാക

േഗാപാല നായ, സി

927.9143028

മനസ$ ിനി.

കാക

സeിദാന}, െക.

മധ : ജീവിതം ദശനം / േജാz േപാ
സമാഹരിe് സംേശാധനം െചയ് തത് .

മധ രംനിറe മ \ശ
 ിVഥക.
കട+ഴിfറം െക. എ.

അഹ)ദ് , വി.
മറെവe വസ് V.

കാക
സതീഷ് ബാബ , പ»

മധ , ബി., വിവ.

കാക
മ സഫ

മ%മിയ െട ആ©കഥ.



530.076(1)

കാക
േഗാപUമാ

മഹാേദവ ത+ി, എസ് .
അലകളില
j ാ\ കട6.

894.8123

ആകാശളെട അവകാശിക.

894.8123

ആസാദി.

894.8123





മഹാപാ@-മ ഖ് താ
മഹാപാ@, ജയ/
ജയ/ മഹാപാ@യ െട കവിതക /
എrഹാം വിവ. െചയ് തത് .



821

കാക
കലാം, െകാേeറ

മാജിക് ഓവ : പാചകQചി.
ലs് മി നായ

കാക




571.978

സമാഹരിeത് ; ഡി. ബാബ േപാളിെ_
അവതാരിക.



808.882(1)

മാക
: ിയ ലാവണശാസ് @ം പി. ഭാസ് കരെ_

കാക
മ രളി, പOിfറം

കവിതകളി6.

കാക

മാക
: ിസവ ം മാDഷികമലളം / മാക
:  ം

മാധവിി
സ് @ീ: അസമാത കഥക, നാടക,
തിരVഥ.
894.8128
കട6മയരം : മ ലഘ േനാവല കളെട
സമാഹാരം.
894.8123
ഡയറിറിfക.

928.948123

വിഷാദം പ3 മര.

928.948123




േകരള സ²ാരം.



915.483

മാധവിി: ശരീര\ിന് എ@ ചിറUക /
എrഹാം സംേശാധനം െചയ് തത് .



കാക
ഭാചാര,

മാധവ, എ.ഡി.
ഹി} സ ാനി സംഗീതം.

മാ6`ഡി ദിന.



335.4

കാക
നാരായz,

ആ. െക.
മി@, ബിമ6
ൈഭരവീരാഗം / രവി വ) വിവ. െചയ് തത് .



891.443

മിനി നായ, വിവ.
മിDVം.

കാക
േകാഠാരി, `ലാബ്

കാക
േമാഹനoഷ
p , കാലടി
കാക

സ് മിത, എ.
മിസ് ഡ് േകാ.

കാക
നിഷാദ് , വി. എe് .

മ േകഷ്
മ േകഷ് ബാബ & പാി ഇ ദ ബായ് .





894.8123

780.954

കാക
മ ഖ് താ മായി

മാന\ിെ_ േപരി6/ മാരീ െതേരെസ
കനിേയാട് പറ¿തി lകാരം; ശU/ള
സി. ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .
കാക 362.83 - വനിതക. കാക
മ ഖ് താ മായി

കാക
വിഷ
 ന+തിരി,

കാക
കാളിയാംപ ഴ, സി.

UQം േചെ3ഴതിയത് ; ഇംഗ
j ീഷി6 നി3്
വിവ. െചയ് തത് .

മി3ാമിD ം വനേദവതയ ം.

894.8123

മാ+V.

കാക

സ Uമാര, വി.

കാക
കമലാ ദാസ്

മാിക വിqാനം.
എം. വി.

മാലതി, െക. എം., വിവ.

മാക
: ിയ െസൗ}രശാസ് @ം.

കാക
കവിത, െക.

മാന\ിെ_ േപരി6.

m ]
കാക
ൈജേനa, കല

 ം െമ@ാേfാലീ\
മാ ിേസാസ

കാക
ശാമള, േഗാ`

മാധവ പിളള, പി., വിവ.
ബീേരaUമാ

മാ]ം.

കാക
െന6സz െഫണാസ്

കാക
അDപമാ നിരÐന

മാധവിി.

കാക
രാേജa, എ. പി.

മാലാഖമാQെട േഗാവണി.

923.254

മാതസ് ഗ് േളാറി
കാസ ബേയാളജി.

മാധവി.

മാറ 3 േലാകം മാറ 3 മാധമേലാകം.

തിQഫലിത / ജി. അÅതരാജ്

മാത, െക. എം.
വരിക, വരിക സഹജേര!.

മാദിഗ ബഡ».

കാക

നവഭാരതീയ കഥക

കാക
oഷ
p േഗാപാ6,

മാത, എ., é. .
വിക6

ഓമല
j 
േസാണി േജാz

മഹാേശ$ താ േദബീ
കവി ബ}ഘടിഗായിയ െട ജീവിതവ ം
മരണവ ം / ആന}് വിവ. െചയ് തത് . 891.443
മാ നിഷാദാ.

കാക
രാജരാജ വമ,

മാറിയ മ ഖഛായ.

മാറ 3 കബ മാറാ\ കബ.

കാക
രായ് , lതിഭാ

മഹാേമാഹം.

കാക
ലാ6ജി േജാജ്

മായാേഗാപ രം.

കാക
കാവി6fാട് ,

മഹാഭാരതകഥക.
എ. ബി. വി.

103

മ േകഷ് ബാബ & പാി ഇ ദ ബായ് .

കാക
മ േകഷ്
കാക

മ േഖാപാധായ, കബിത, ചി@കാരി.
ബെന]് , Üാസസ് േഹാഗ് സz
മ ഖ് താ മായി

മാന\ിെ_ േപരി6/ മാരീ െതേരെസ
കനിേയാട് പറ¿തി lകാരം; ശU/ള
സി. ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .
കാക 362.83 - വനിതക.



923.65491

മ ഖ് താ-േമരി

104

മ ഖ് താ മായി
കനിേയാട് പറ¿തി lകാരം; ശU/ള
സി. ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .



362.83

മ ര് .

കാക
േസമാധവ, മ 

Learn English in 30 days through

കാക
കിേഷാ, ബി. ആ.

മ േ+ നട3വ.

കാക
േമാഹന, പി.

മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം
അ/Ìന\ിന് സ് േനഹപവം ബഷീ /
തÆജ എസ് . ഭതിരി സംേശാധനം
െചയ് തത് .
894.8126

വി.
മ രളി, കരിെവe.

കാക
െറാമാ, കിം

മ രളി, ച/വിള
സഖാവ് പി oഷ
p പിO: ഒQ സമ
ജീവചരി@ പഠനം.



923.254

മ രളി, പOിfറം
മാക
: ിയ ലാവണശാസ് @ം പി.
ഭാസ് കരെ_ കവിതകളി6.



894.8121

മ രളി, പിരfേകാട്



923.254

ഭഗത് സിംഗ് .



894.8122

മ രളി, ബി.
കാമ കി / ഭാസ് കരെ_ ചി@.



894.8123

ജാV് & ജി6 / രാജീവ് എ. ടി. യ െട
ചി@.

പാ)യ െട ആട് .



894.8123



894.8123

മ ഹ)ദ് ഹാഫിസ് , എ. പി.
ഹാഫിസ് മ ഹ)ദിെ_ കഥക.

894.8123

മ ഹ)ദ് , എ. എം.
രാമനലിയാ.

894.8123

മ3് വിചാര.

ഭഗത് സിംഗിെ_ കന6 വഴിക : ഒQ
ലഘ ജീവചരി@ം.



150

മ ഹ)ദ് ഖദീ ബാബ
തലVറി ഒQ തലേവദന / `ലാം മ ഹ)ദ്
െഷയ് Vിെ_ ചി@.
894.8273

കാക
ഭാസ് Vര, സി.,

മ യ6 വള\6.

മ സ
j ീളം അംേബദ് Vറ ം : മിം
യാഥാÁവ ം. കാക
െത6ംെഡ,
ആന}്
മ ഹ)ദലി, എ. എം.
ഒQ മനഃശാസ് @qെ_
അDഭവറിfക.

മ f ദിവസളി6 ഇംഗ
j ീഷ് പഠിVാ =
Malayalam.




കാക
അജിത് , കല
j 
കാക

മലക കഥ പറയ േ+ാ.
േജാസഫ് , എം. എം.
മലശീഷകം : Craser.
പി. െജ.

കാക
േജാzസz,

മ\ി, ടി. ആ
ഭരതനാട lേബാധിനി / ടി. ആ. മ\ിയ ം
എം. ജയമണിയ ം േച3് എഴതിയത് .



മ രളിമേനാഹ, സി. എe് .

793.31954

ആയ േവദം എല
j ാവം / എ. NീUമാ
വിവ. െചയ് തത് .



615.538

മ രളീധര, െനല
j ിV6



894.8121

മ രളീധര, പി.
xÇDം സ് @ീയ ം ഭഗവദ് ഗീതയ ം.



294.5924

മ രളീധര, മ ല
j മ]ം
എെമം മധ വിധ .



362.8286

സ് @ീകളം ജീവിതവിജയവ ം.



158.1

കാക

കാക
ഉണ
p ിoഷ
p , പ ë

െമെഗ$ യ, സാറാ
കാåഹാറിെല മാതളനാരക /
എrഹാം വിവ. െചയ് തത് .
െമറി6, എ. േറാജ, é. .
 ീഫ ആ.
സ

േമഘം വ െതാേfാ.
സ ഗതUമാരി

കാക

രാമചa, ഏഴാേeരി
മ ഴfിലാട് , ടി. െക. ഡി.



894.8123

മ സഫ അഹ)ദ് , വി.
മ%മിയ െട ആ©കഥ.

Åതയാ@.




915.38



821

കാക
േകാെവ,

െമറി6, െറേബV ആ., é. .
 ീഫ ആ.
േകാെവ, സ

മ ല
j െപരിയാ അണെVം േകരള\ിെ_
ഭാവിയ ം. കാക
ശശിധര, മª\ി6

ആനമ : UിVഥക.

Åഗപരിപാലന\ിെല നാറിവ ക.
േമാഹന, പി. വി.
ÅതÐയം.
കാക
ഭാചാര,

ബീേരaUമാ

െനല
j ിV6 മ രളീധരെ_ കവിതക.

മ ളളം പവ ം പിണാെത.

കാക

മ സ
j ിം സ് െപയി സ+ണ
p ചരി@ം.
അലി അസ് ഗ ബാഖവി

മാന\ിെ_ േപരി6 / മാരീ െതേരെസ

കാക

കാക

േമേനാ, എ. ആ. ആ
വിദരസംേവദനം.

621.3678

േമരി ആ_ണി, ആലfാ്
സരlഭ ത+ രാി.

894.8123




േമരി-രവീa
േമരി, എ. െക.
മലയാള വാകരണസി~ാ/
േകരളപാണിനീയ\ിDേശഷഠം.

യസഫലി, േകേeരി
കഥെയ േlമിe കവിത.



494.8125

ൈമVി, പവª6
പേ@ാെസ3 പാറയ ം സ് @ീെയ3
മ¿ കയ ം.



253.25



രഘ നാഥ് , പേലരി
രാം ന+.
രതി രഥ.



894.8123

കാക
`ഹ, ബ Ûേദവ്

കാക
ഉണ
p ിoഷ
p ,

തിQവാഴിേയാട്

േമാഹനoഷ
p , കാലടി
തV / വി. െക. Nീരാമെ_ ചി@.



894.8121

ര±), എം.ഡി.
എവിെടേയാ ഒQ തീരം.



രമണ, മ ഹ)



%പ േനാ് .

894.8121



894.8123

അഭിയ െട U]ാേന$ ണം: കളവ േപായ 100

േമാഹന, പി. െക.
തിരേനാം.

793.31954

േമാഹന, പി. വി.
മ യ6 വള\6 / പി. വി. േമാഹനDം, െക.
നീനാUമാറ ം േചെ3ഴതിയത് ; സി.
ദിവാകരെ_ അവതാരിക.
636.9322(1)
കാട, ടVി വള\6.



636.5

താറാവ് വള\6.



636.597

േതനീe വള\6 / സി. ദിവാകരെ_
അവതാരിക; പി വി േമാഹനDം ഷാS
േജാസഫ ം éടി േച3് എഴതിയത് .



638.1



636.089588

േമാഹന, മണ
p ഴി. പി. വി
ചാaവിസ് മയം.
േമാഹാEകാര സ²ാരി.
േദശം
െമൗ െവഡ
 ിംഗ് .
പ ന\ി6



629.454

കാക
േവ വി.

കാക
U¿ബ് ദ O,



894.8123

െകാ+നാനയ ം കറ + ം.

മസ, െചറf, ചി@കാര.
േലാകബാലകഥക



894.8123

രേമശ, വറ
ഗണിതം വിസ് മയം.



510

കാക

രേമഷ് ൈപ, പ», വിവ.
രേമഷ് , െക. െക.
നായാസന\ി6 ഉറ + ക.
രമ , എസ് ., വിവ.

കാക

കാക
l, തളിളം

കാക
േജാz േപാ
കാക
അ»f, എ.

യേഗാ, വിോ മാരി
േനാ@ദാമിെല éന / അനി6 ജനാÛന
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .
843



894.8123

കാക
ശശി, ത%

രവി െക. പിO
ആകാശ\ിെല അæത.



523

രവി േമേനാ
െമാഴികളി6 സംഗീതമായി.
രവി വ), വിവ.



927.8(1)

കാക
മി@, ബിമ6

രവി, xരനാട് , സമാഹ\ാ.

കാക
²െ\ഴ\ച
³ 

യ ~\ിെ_ ചിýം.



894.8123

കണ
p  കാVയ െട െകൗശല.

അDപമാ നിരÐന

Åഗപരിപാലന\ിെല നാറിവ ക.

യാ@.

എം.
ഓേവാ എ oഷ
p െയ.

േമാഹനoഷ
p , കാലടി സമാഹ\ാ.
കാക
SMS ഫലിത

യsിദ$ ീപ് .

കാക
സിംഹ,

കാക
േഗാപിനാഥ പിO, ടി.

രസ)Ûം.

813

െമൗസല പ®ം.

കാക
ൈബബി
സ നി6

കാക
ലാപിയ,

മിDVം.

േയനാഥെ_ േവദപ സ് തകം : ഒQ െവളിപാട് .
േയാഗയിലെട ആേരാഗം.

േമാറിസz, േടാണി
സ ല / lഭാ സVറിയാസ് വിവ. െചയ് തത് .
േമാേറാ, ജാവിയ, é..
െഡാമിനിക്



894.8121

കാക

േയിസ് വ ം Uിeാ\Dം.
സന6, ഇടമറ ക്

കാക
രവി

െമാഴികളി6 സംഗീതമായി.
േമേനാ

105

കാക

കഥക െകാ് മി ച ]ാം
രവിUമാ, പി.
: ്.
നചിേകതസ



894.8121

രവിവ)
രª\ിDOി6 ജീവിതം.



894.8123

രവീa
എെ_ േകരളം.



915.483

വിവരേശഖരണം ഇ_െന]ി6 / ബി.
ഇക് ബാ6 സംേശാധനം െചയ് തത് .



004.678

രവീa-രാമoഷ
p പിO
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രവീa, വി.,കാക
വിവ.
ഗംഗാlസാദ് ,
വിമ6

രാജീവ് , എ. ടി., ചി@കാര.

രസകരം ജÞകഥക: ജÞV
കഥാപാ@ളാU3 36 കഥക.
െപാവാ, പി. പി. െക.
രസതം-ക$ ിസ് .

രാജീവ് , േഗാപാലoഷ
p 

കാക

കാലം മായ് Vാ\ പാദമ Çക.

ആേഗാളവ6Vരണ കാലെ\ കാ+സ് .



m ജീവി. കാക
രാ. വി. ശാസ് @ിയ െട അല
വിശ$ നാഥശാസ് @ി, രാചെകാå

378.1095483

രാജീവ, ബി.
വാകളം വസ് Vളം.

രാ.വി. ശാസ് @ിയ െട മ കഥകളിെല തªം.
കാക
വിശ$ നാഥശാസ് @ി,
രാചെകാå

േകായംകാലം.





894.8121

രാേജa, എ. പി.
മാറ 3 േലാകം മാറ 3 മാധമേലാകം.



302.23(1)



923.254

കാക
പ+

രാഘവ, സി., വിവ.
എe് . എസ് .



894.8128

രാS, വOി3ം

894.8123

രാഘവ, എം. വി.
ഒQ ജºം.
രാഘവ, സി.



920.054

രാജീവ് , പി

കാക
ബസ , ബിമ

രാേകഷ് നാഥ്
സീേറാ + സീേറാ = ബിഗ് ബാങ് .

കാക
മ രളി,

ബി.

രാേജa, െക.

കാക
ഹാജാQം

ബിരിയാണിയ ം

കാക
ശിവlകാശ് ,

രാേജa, സി.
പഴമയ ം പ േലാകവ ം.

രാജേഗാപാലാചാരി, പാÁസാരഥി
എെ_ `Q.



922.945

രാജേഗാപാല കിടാവ് , െക. വി.
േകരള\ിെല േs@വാദകലക.



രാജേഗാപാല, സി. ആ., സംേശാധക.
കാക
Uികളം നാറിവ ം
രാജേഗാപാ6 കാമത് , എ.
 ീവ വീബഗിെ_ േലാകം.
സ

കാക
എrഹാം മാത

രാ@ിവിയ െട കാവ6Vാര.

കാക
ജാതക

രാധാoഷ
p , അട \ിര




923.254



894.8124

രാജേശഖര നായ, െക.
: ിെ_ ബEളം ൈശഥിലളം.
മനസ

െസൗരയഥ\ിെല éകാ.



രാജേശഖര, പി. െക, സംേശാധക.
കാക
ഓട് സി, എ) ഷ് ക ബാരണസ്

രാധാoഷ
p , എ.
എം. േഗാവി}: ജീവിതവ ം ആശയവ ം.



894.812

രാധാoഷ
p , കിളി%.

കാക
വിമാദിത

കഥക
നúഷപ രാണം.



894.8123

രാധാoഷ
p , മനയ് V6
എം. എസ് . എക
: 6.

രാജേശഖര, പി. െക.
നിശാസ}ശ: േലാകസാഹിത\ിെല
സ²ാര.
809.3

രാധാoഷ
p , വി., വിവ.



005.54(1)

കാക
േജാജ്

ഗീവഗീസ് േജാസഫ്

കാക
സ േനജ, ആ. െക.

രാജേശഖര, പി. െക., സംേശാധക.
കാക
ഹാഡി, േതാമസ്

രാധാoഷ
p , സി.

രാജേശഖര, സി. പി.
വീsണ വിചി/ന.

രാധാമണി U¿), വി., é. വിവ.

രാജീവ് , എം., സംേശാധക.
പðി



894.8122

രാധാoഷ
p , െക.

612.8

രാജാ, എ. സി.
ഗീേഥയ െട കഥ.

കാക

സാംസി, െകാട മz
രാധാoഷ
p , കിളി%.

530

രാജേഗാപാ6, ഒ.
ജീവിതാÅതം.

കാക

ബഷീ : 100 ചി@
രാ@ിയ െട ഉട6.

786/788(1)

രാജരാജ വമ, ഓമല
j 
മാറിയ മ ഖഛായ.



891.209

രാജ, പ നല, സമാഹ\ാ.

സി. രാധാoഷ
p െ_ േലഖന.



894.8124



928.3

കാക
റസ6,



894.8124

കാക

േജാജ് ഗീവഗീസ് േജാസഫ്
രാമoഷ
p പിO, സ$ േദശാഭിമാനി
സ$ േദശാഭിമാനി സ+ണ
p oതിക / ടി.
േവേഗാപാ6 സമാഹരിeത് ; പി.
േഗാവി}fിOയ െട അവതാരിക.



089.94812

രാമoഷ
p -റഹീം
രാമoഷ
p , െക. വി.
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രാമDണ
p ി, െക. പി.

െക. വി. രാമoഷ
p െ_ കവിതക.
íാ/ി.



894.8121



894.8121

രാമoഷ
p , ടി. ഡി.

സഫി പറ¿ കഥ.
രാമായണം.



791.437MA

കാക
രാമായണം

രാമായണം

Üാസിസ് ഇിേVാര.
രാമoഷ
p , േദശമംഗലം, വിവ.
: ിംങ് , േഡാറിസ്
െലസ



894.8123

സംഹിe് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .

കാക

രാമ, െക. എസ് .



494.81231(1)

രാമ, സി. വി., വിവ.

കാക
ഥാf,

െറാമില

രാമചa നായ, പºന, സംേശാധക.

കാക
ചലeി@ പഠന

രായ് , lതിഭാ
മഹാേമാഹം / ലീലാ സകാ വിവ.

രാമചa നായ, പി. എ.

െചയ് തത് .

സ ലനാമെകൗകം: 64
സ ലനാമെളറിച ഠO ഗേവഷണ
പഠനം.



891.4563

രായ് , സതജിത്



954.83

അപ വിേനാെടാO എെ_ ദിന /
ലീലാ സVാ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.

രാമചa നായ, സി. ജി.
മഹ\ായ ക പിട \.



608.7

െചയ് തത് ; വിജയ് രായ െട അവതാരിക.



927.91430233

രാമചa പിO, എസ് .
കാഷിക lതിസEി.



338.10954

രാമചa, ഏഴാേeരി
ആÇസമ Çം.

894.8121

മ ളളം പവ ം പിണാെത.

894.8121




രാമചa, െചറ Q\ി
െവറ െത ഓേരാ3് .



894.8123

രാമചa, ജി. പി.
ഇ/ സിനിമയി6 നി3് ഇ/െയ
കെേ+ാ.



791.4370954

രാമചa, ജി. പി, é. സംേശാധക.

നാസ് തികനായ ൈദവം.



211.8

രാമദാസ് , പി.
നസ്
 േപf േബായ് / േജാz േപാ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
791.437MA
രാമദാസ് , െചറായി
അ»കാളിയ് V് ആദരേ\ാെട.



954.83

കാക
കാക

െനല
j ിെ_ ഗീതം.



891.443

രായ് െചൗധരി, ബിശ$ %പ്
ൈഡനാമിക് െമ)റി ക+ േകാഴ് സ് /
ബിശ$ %പ് രായ് െചൗധരിയ ം േദവീ/
സിങ് ഗ് മിഹാസ ം േചെ3ഴതിയത് .
രാഷ് nീയ സª6പളം സ ാപനളം
lാചീന ഭാരത\ി6 : ഒQ നിരീsണം.
 ് പാി ഓഫ്
കാക
ക)ണിസ
 ് )(19-◌ംഠമത് : 29 മാe് - 2
ഇ/ (മാക
: ിസ
ഏlി6 2008 : െകായ+Ö)

േരഖയി6 ഇല
j ാ\ത് .

കാക
സ ധാകര,

െക. െക.
റഷീദ് , പാറയ് V6
ഒQ തVാളിഷിVാരന് ഠെറ സ$ പ̄.



894.8123

റസ6, പðി

േഗാപാലoഷ
p െ_ അവതാരിക.

കാക
മ ഹ)ദ് , എ. എം.



927.9143024

രാമനാഥ, െക. വി.

റഹമാ, എം. എ

ഓ)യിെല മണിമ ഴVം.
രാമനിേലO ദരം.



004

സംേശാധനം െചയ് തത് ; അട

േലാഖംേഡ, ഭാ6ചa

എം. െക.



927.91430233

രായ് , സാവി@ീ

എെ_ കാെതാfക / േജാz rിാസ്
അഭിമ ഖം െചയ് തത് ; എം. രാജീവ്

വേOാ, െക. പി.
രാമദാസ് , െചറായി, സംേശാധക.

വിവ. െചയ് തത് .

േരഖക.

രാമചa, സി.

രാമദാസ് , െചറായി , സംേശാധക.

ബാലകാല സ് മരണക / ലീലാ സകാ

കാക
ശമ, ആ. എസ്

കാക
ആരാണ് ഭീകര? എ/ാണ്
ഭീകരത?

രാമനലിയാ.



891.21

കാക
േഡായ6,

ആത േകാനz

രാമചa നായ, എ. പി
ൈശലീപ രാണം.

രാമായണം / എസ് . `പ
R  നായ



928.948123

കാക
ചaേശഖര,

േകാവില എെ_ അച
³ ാച
³ .



791.437MA

റഹീം, മ ഖ\ല
ഇര.



894.8123

റഹീം-ലയിസ്
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റഹീം, സി.
ëവ6 UfായVാ.



598

കാക
മേനാജ് , Uറ



428.2494812

കാക
േകരളം. സാംസ് കാരിക
 ിേമ]് ക)ി]ി(5-◌ം : 2006-2008)
വUf് .എസ

റിേfാ് .

ബിരിയാണിയ ം
േറഷ കാഡ് .

കാക
വിമീഷ് , മണിയ

െറാമാ, കിം
സ മീെVാ / കരിെവe മ രളി പ നരാഖാനം
െചയ് തത് .



859.3

 ി, മ യ് V6, വിവ..
േറാബി അഗസ
 ീഫ ആ.
കാക
േകാെവ, സ

കാക
ലാപിയ, െഡാമനിക്
കാക
ഡീേഫാ,

ഡാനിയ6

േറായ് UQവിള, വിവ.

ലാവലിെ_ കാണാfറ.
വ)

കാക

കാക

ലാ6ജി േജാജ്
മായാേഗാപ രം.

ശU/ളാേദവി

കാക
ന}ിാമ ക ഉാU3ത് : lേതക
സാ+\ിക േമഖലയ ം lശ̄ളം

േറായ് , െക. എം., സംേശാധക.

ലിയ രാജാവ് .



894.8124

]ിസി മറിയം േതാമസ്
ഇറി നടf് : ഒQ സ് @ീ ഇറി
നടേ+ാ.



362.83

ലs് മി നായ
മാജിക് ഓവ : പാചകQചി.



641.5

ലs് മീേദവി
ഉfപാവക.
ല\ീഫ് , പറ+ി6, സമാഹ\ാ.



894.8121

കാക

ഓണfാകാ
ല\ീഫ് , വി. എം. എ.
ഋേഭദം.





894.8123

ലീലാ ഓംേചരി
ലീലാ ഓംേചരിയ െട പഠന.
ലീലാ ഓംേചരിയ െട പഠന.
ലീലാ ഓംേചരി
ലീലാ സVാ, വിവ.
സതജിത്



894.8123



780.954

കാക

കാക
രായ് ,

ലീലാUമാരി, എം.
ൈബബിളിെല സ് @ീദശനം.
ലീലാoഷ
p , ആലേªാട്
ഏകാ/ം.



220.92(1)



791.437MA

ലീലാവതി, എം.
ബാലമണിഅ)യ െട കവിതാേലാക.



894.8123

ലളിത, െക.
:  കളം.
UരºാQം éളി് ഗ
j ാസ



894.8123

കാക
േഷക
: ് പിയ, വിലം

ലിസി
വിളനില.

േറാസി േതാമസ്
ജാലകVാഴ് ച.

കാക
lഭാ

ലാഹിരി, Sംപാ
അേത േപQകാര / െജനി ആ÷സ് വിവ.
െചയ് തത് .
823

കാക
നാരായz,

ആ. െക.
േറായ് , UQവിള, വിവ.

ലാപിയ, െഡാമനിക്
അെ3ാരിV6 േസാവിയ]് യണിയനി6 /
 ി മ യ് V6 ഇംഗ
േറാബി അഗസ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .
914.7

ലാലാ, ആ. എം.
ജീവിത\ിെ_ ആേഘാഷം / േറാബി
 ി മ യ് V6 ഇംഗ
അഗസ
j ീഷി6 നി3്
വിവ. െചയ് തത് .
920.9362196994

കാക
ലാലാ, ആ. എം.

േറാമിേയായ ം cലിയ]ം.
േഷക
: ് പിയ, വിലം

കാക
െഫലിക
: ്

ലാപിയ, െഡാമിനിക്
െകാ6V\ / എ. NീUമാ ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .
843

 ി, മ യ് V6, വിവ..
േറാബി അഗസ

േറാബിസz േസാ.

ലഹരി േഭാഷD വഴികാി.
േജാzസ്

ലാപിയ, െഡാമിനിക്
േഭാfാലി6 അ3് സംഭവിeത് / െഡാമിനിക്
ലാപിയ ജാവിയ േമാേറായ മായി
േചെ3ഴതിയത് ; േസാനാ ത+ി ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .
363.179209543

കാക
ഹാജാQം

െറജിേമാ, ചി@കാര.



894.8123

േതOിക / ഷിേനാജ് േചാറെ_
ചി@.
894.8123

റായ് െചൗധരി, ബിശ$ %പ്
ൈഡനാമിക് െമ)റി ഇംഗ
j ിഷ് സ് പീVിങ്
േകാഴ് സ് .



894.8123

േഗാസായി പറ¿കഥ.

റ¾ാനിയ: ഇ/ സംഗീത\ിെ_ ആേഗാള
സ²ാരം.

ലളിതാംബിക അ/ജനം
അവി6െfാതി.

894.8121

ലയിസ് , ൈതVാി6
അവിശ$ ാസിയ െട lണയേരഖ.



894.8123

െലനി-വാ
െലനി രാേജa
ആ ച വ3 കാല\ിെ_ ഓ)യ് V് /
െക.പി. ജയUമാറിേനാട് പറ¿തി
lകാരം.
927.91430233
േവന6.



791.437MA

െലവിസ് , േജാസഫ്
പരിേഛദനം മDഷത$ രഹിതം / ജി. ജയ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് ; സന6
ഇടമറ ക് സംേശാധനം െചയ് തത് . 296.4422
: ിംങ് , േഡാറിസ്
െലസ
നല
j വളായ ഭീകരവാദി / േദശമംഗലം
രാമoഷ
p  ഇംഗ് ളിഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് .

823

േലാകചരി@ം സംഭവളിലെട.

909




േലാകബാലകഥക / െക. NീUമാ
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; മസ
െചറfയ െട ചി@.



808.83

േലാഖംേഡ, ഭാ6ചa
അംേബദ് കറ െട മരണം / ബി. വി.
ഹി}ിയി6 നി3് വിവ െചയ് തത് ; െചറായി
രാമദാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് . 923.254
േലാോസ് തീനിക.
ആ.

കാക
Nീേലഖ,

േലാഹിതദാസ്
സിE ശാ/മാെയാഴU.
കാഴ് ചവം.

കാക
ശÝണ
p ി േമേനാ,

വസ/, എസ് . െക.
അf ത+ രാ.



894.812

éടിയല
j ാ ജനി3 േനരം...



894.8123

വാകളം വസ് Vളം.
ബി.

കാക
രാജീവ,

വാകളെട വി്സ് മയം.
നായ, എം. ടി.

കാക
വാസ േദവ

വാതി6 പ റfാട് .
നിലയോട്

കാക
േദവകി,

വാനം വശെfട ം.

കാക
lപ²

വാരിെയല
j ്.

കാക
സ ഗതUമാരി

വാരിയ, പി. എ.
ഇ/ rിീഷ് ആധിപത\ിD മ +് .



954

ഇ/ സ$ ാത സമരവ ം േകരളവ ം.







വാരിയ, പി. െക. ആ.
അDഭവ അDഭാവ: ഒQ സജെ_
അDഭവറി്fക.
926.17

927.91430233

െലൗ സി}ാബാദ് െലൗ ജിഹാദ് മദാബാദ് /
െക. ഇ. എ. സംേശാധനം െചയ് തത് .
297.7(1)

വê വഗീസ് , വിവ. കാക
ഇടം
േനടാനാെയാQ േപാരാം

വാരിയ, ബി. എസ്
ജീവിതവിജയവ ം ആ©വിശ$ ാസവ ം.

വêല േമാഹ
ൈകലാസ പരിമണം.

915.15(1)

വêല, പി.
ആQം മരി3ില
j .

894.8123





894.8123



780/790

വനളം വനജീവികളം. കാക
കQണാകര, സി. െക
വനജ
െകൗമാര\ിെ_ മനശാസ് @ം: വിഷ

നാരായണ ന+തിരിയ െട അവതാരിക.



155.5

വരlസാദം: െജ. ആ lസാദിെ_ കലയ ം
ജീവിതവ ം. കാക
സ ഭാഷ് ചa
വരിക, വരിക സഹജേര!.
എം.



328.548302

വഴി\ിരിവ ക.
Uമരകം

954.83



വê, പിലിേVാട്
കലയറിവ് .

വേOാ, െക. പി.
െക. പി. വേOാ നിയമസഭയി6 / െചറായി
രാമദാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .

ഇ/ സ$ ാതസമരം നാഷണ6
: ിെ_ േനwത\ി6 / വാരിയ
േകാzസ
പി. എ., െക. േവലായ ധ നായ എ3ിവ
േചെ3ഴതിയത് .
954.0351

894.8122

ചാേവ.

109

കാക
മാത, െക.

പഠിe മിട Vരാകാ.
വാസ േദവ നായ, എം. ടി.
എവിെടേയാ ഒQ ശ@.
വാകളെട വി്സ് മയം.
വാസ േദവ നായ, എം.ടി.
േഗാപ രനടയി6.
വാസ േദവ, െക. ഇ.., വിവ.
ഷാേലവ് , െസറയാ



158.1



371.30281



791.437MA



894.8125



894.8122

കാക

വാസ േദവ, പന+ിOി
എ. വിയ െട എലിക.

894.8121

വാസ േദവ, വി. ടി.
നിളയിെല നാെവളിeം.

920.054




വാക: UികVായി തിരെ¿ട \ കഥക.
കാക
െചേVാവ് , ആ_z
പാവേലാവിe്
വാ ഡയറി.

കാക
േതാമസ് , െക. എ.

വികാര-െവªിടാചലം

110

വികാര, വിചാര.
കാക
നാരായണ പിO, ഓംേചരി

വിQത ശÝ.
കാരാ്

കാക
അചതേമേനാ,


വിമാദിത കഥക / കിളി% രാധാoഷ
p 
പ നരാഖാനം െചയ് തത് .
398.220954(1)

വിളനില.

കാക
ലിസി

വിജയoഷ
p 
ത\ാ U.



894.8123

വിജയതകഥക.
എസ് .

കാക
ശിവദാസ് ,



801.95

വിജയലs് മി, എസ് ., സമാഹ\ാ..
കാക
ജല പരീsണ

കാക
െകായേലാ,



030.(1)

വിശ$ നാഥശാസ് @ി, രാചെകാå
m ജീവി / വി. പി.
രാ. വി. ശാസ് @ിയ െട അല
ബി. നായ വിവ. െചയ് തത് .
894.8273
രാ.വി. ശാസ് @ിയ െട മ കഥകളിെല തªം /
വി. പി. ബി. നായ വിവ. െചയ് തത് .
894.8273



894.8121

വിജയ, പിണറായി
േകരളം രണമികളിലെട.



954.83

കാക
േമേനാ, എ.

വിഷ
 lസാദ്
ചിറUകളO ബസ് .

വിനയചa, ഡി.
കാVറ +് .

894.8121

പ\ാമ ദയം.

894.8121




കാക

വിേനാദ് െക. േജാസ്
േഭാfാ6.

വിസ് Åത lതിഭക.
പിO, ചാ\



കാക
പOിðടം ഫലിത



894.8124

വിേനാദ് Uമാ, ആ.
േകരള\ിെല വനജീവിസേªതളം
വനജീവികളം.
639.95(1)



599.0954

വിപ
j വ\ിെ_ തീeളയി6. കാക
ഓസ് േnാവ് സ് കി, നിേVാളായ്

കാക

കാക
U¿ ശªര

വിസ_് , ആരഴ, സമാഹ\ാ.
നïാണി ഫലിത

363.179209543

വിേനാദ് Uമാ, ആ.
ന) െട വനജീവിക.

വിസ് മയാDതികളെട പ രാ\ം.
േജാz േപാ



894.8123

വിേനാദ് , മªര
lപ²\ിെ_ താേVാ6.



894.8121

വിസ_് ആരഴ, സമാഹ\ാ.
േകാടതി ഫലിത

കാക
U¿ ണ
p ി

വിD എrഹാം
കഴതfലികളെട ചിരി.



133.43

വിഷ
 ന+തിരി, എം. വി, സമാഹ\ാ.
കാക
മലയാള\ിെല നാടപാക

വിദ$ ാ െക. lകാശ\ിെ_ കവിതക.
കാക
lകാശം, െക.

വിനയ് oഷ
p , ചി@കാര.

കാക

വിഷ
 ന+തിരി, എം. വി.
മാിക വിqാനം.

വിദാÁികെളയ ം യ വാVെളയ ം പ]ി.
കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ്

വിനയചa, ഡി., സംേശാധക.
ഇടവിള : 1184-േമടം

വിശ$ സിVാം, അവിശ$ സിVാം:
വിശദീകരണ\ിന് അതീതമായ
സംഭവളെട അനാവരണം. കാക
ഇ}ിര, ബി.
വിഷാദം പ3 മര.
മാധവിി

വിദാഭാസെ\fറ് ഠറി. കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

വിമീഷ് , മണിയ
േറഷ കാഡ് .

കാക



വിജയ, െജ
അശാ/ം.

വിദരസംേവദനം.
ആ. ആ

വിവാദകാലളിെല ആമാറാം.
െക. ഇ. എ.
വിശ$ ംഭര, െകാാരVര െക. ജി.
ആവശ വിqാന മvഷ.

വിജയf, പി. എം.
പാഠവിമശനം.

വിജയി ഏകനാണ് .
െപൗേലാ

കാക

വിവരേശഖരണം ഇ_െന]ി6.
രവീa, െക.

വീsണ വിചി/ന.
രാജേശഖര, സി. പി.

കാക
കാക

കാക

വീ ം ലÌി.
നïീ

കാക
തസ
j ീമാ

െവªി, ചി@കാര.
എസ് .

കാക
ശിവദാസ് ,

െവªി, ചി@കാര.
റ ഡാഡ്

കാക
കിപ
j ിങ് ,

കാക
ശിവദാസ് , എസ് .



894.8121

െവªിടാചലം, െക. എസ് .
കഥക

കാക
ിസ് മസ്

െവനീസിെല-ശªര
െവനീസിെല വാപാരി.
കാക
േഷക
: ് പിയ,

111

കാക
ബാബ , എം.

േവഡ് ബ
j ഡ് ബാª് .

വിലം

ജി.

കാക
അ»f, എ.

െവയി6 മറ3വ.
െവറ െത ഓേരാ3് .

ൈവVം മ ഹ)ദ് ബഷീ.

കാക
രാമചa,

െചറ Q\ി

ൈവ]് കാസി6.

െവറ f് മാറ 3 വഴി.

കാക
േജാജ് ,

കാക
Nീധര േമേനാ,
ൈവേലാfിOി6

കാക
ഷാജിUമാ, പി.,

ൈവശാഖ

െവOാേ²രി6 Uട ംബം : െവOാേ²രി6,

ൈസലസ.

U) + ഴ, േചരിിയി6, തിVാ് എ3ീ
നാല് Uട ംബാംഗെള സംബEിe
വിവര.

കാക
െക. ഇ. എ

കാക
സ Uമാര, വി.

േവാഗയി6 മ¿് െപ»േ+ാ.
U¿ബ് ദ O , പ ന\ി6

കാക
സ നി6 പരേമശ$ ര

െവOിമന.



894.8123

ൈവേïായിമാV് േവത് Uര സേfാ?.

കാക
േജാz, ടി. വി.

െവOാനയ െട നാട് .

കാക
പാമ ക് , ഓഹ

ൈവേലാfിOിയ െട ബാലകവിതക.

എപറയി6
െവOരിfാടം.

വിക വായനVാ.

െവെണ, cസ്
േപരാÚ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് പ നരാഖാനം



വിത$ വികാസ മ.
സ ധീa, സി. വി.



വVി, എം. എം., വിവ.

843

േവ വി. േദശം
േമാഹാEകാര സ²ാരി.

894.8121

കാക
േഡാസ് േ]ാവസ് കി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിe്

വVി, പിമ]ം

കാക
െതå 6ക, വിജയ് െധാേåാപ/്

വVിe, എടfഴ\ി6

േവ വി. േദശം., വിവ.



004.076(1)

അറിവിെ_ Dറ  ക.

കാക



030.(1)

വഗീസ് േജാജ്

േഷക
: ് പിയ, വിലം

നs@പ രാണം: താരജനനം മ ത6

കാക

തേമാഗ\ വെര.

േഷക
: ് പിയ, വിലം



523.8

വഗീസ് , പി. എ.

േവേഗാപാല, െക. എ.

എം ആേരാഗവാനായിരിVാ.

ഇടത് - വലത് വതിയാനെVതിെര.



324.254(1)

േവേഗാപാല, ടി. വി.
ബ ~ സരണ.



294.363

േവേഗാപാ6, ടി., സമാഹ\ാ.

കാക

രാമoഷ
p പിO, സ$ േദശാഭിമാനി

വഗീസ് , സി. എ., വിവ.

കാക

േജാജ് ഗീവഗീസ് േജാസഫ്



613.7

കാക

ബേരaUമാ
വമ, നിമ6
അ/ിമ താവളം / വി. ഡി. oഷ
p  ന+ാ
വിവ. െചയ് തത് .
ശU/ള, സി., വിവ.

േവേഗാപാ6, പി. എ., é. വിവ.



891.433

കാക
മ ഖ് താ മായി

ശU/ളാേദവി
ഗണിത സമസക / േറായ് UQവിള

േവദാധികാര നി%പണം : ജീവിതവ ം

കാക
ച+ി, സ$ ാമി

കാക
െലനി രാേജa

േവലായ ധനായ, െക., é. .

കാക

1000 + ഐ. ടി. ക$ ിസ .

േവU നായ, പി. െക., വിവ.

േവന6.

കാക

പ േഡാവ് കി, െവേസ
j ാേവാദ്

േവ, മQതായി , വിവ.

സമീsയ ം.

കാക
ഭാസ് കര,

വിത$ വികസന\ിലെട ജീവിതവിജയം.
കാക
േജാബി എസ് . െകാാരം

െചയ് തത് ; സ നി6 അേശാകപ ര\ിെ_
ചി@.

കാക

സി.

ആഴിVടലിെല അæതേലാകം: അബ് ദ O

േവ നായ, പി. െക.

കാക

കാരശ് േശരി, എം. എ.

കാക

വാരിയ, പി. എ.
േവല ത+ി ദളവ ചരി@\ാളകളിലെട / ടി. പി.
ശªരUി നായ സമാഹരിeത് .
954.83

ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .



510

ശªര പിO, െക.ജി.
ദര\് .
ശªര, െക. പി., വിവ.



928.948121

കാക

സ് േനഹലതാ െറഡ
 ി
ശªര, െക. പി.
UളിQം തണല ം.



894.8124

ശªര-ശിഹാബ Ûീ

112

ശªര, െക. പി.

ശാസ് @ം ജീവിതം.
െക.

നിരീsണ നി~ാരണ.



894.812109

ശªരUി നായ, ടി. പി., സമാഹ\ാ.

കാക
േവല ത+ി ദളവ
ചരി@\ാളകളിലെട
ആ6മരവ ം വ®ാല കളം.

കാക
സ് േ]ാV,



ശിവദാസ് , എസ് .
ആരാ മാമാ ഈ വിശ$ മാനവ ?.



ശിവദാസ് , എസ് . കാക
േടാസ് േ]ായ് ,
ലിേയാ നിെVാലേയവിe്

894.8123

ശÝണ
p ി േമേനാ, Uമരകം
വഴി\ിരിവ ക.

923.254

ശÝണ
p ി, െകാാര\ി6
Uികളെട ഐതിഹമാല.



398.22095483

കാക
െചേVാവ് ,
ആ_z പാവേലാവിe്

ശരത് , മണ
Ï , വിവ.



030.(1)

ശിവദാസ് , എസ് .
നമ െVാQ നാടകം കളിVാം / െവªിയ െട
ചി@.
894.8122
നയാ മ ത6 സഹാറ വെര.



900

വിജയതകഥക / െവªിയ െട ചി@.

കാക
െബാVാേഷാ,



158.1

ജിേയാവാണി

കാക
സ് പാനിഷ്

ശരത് ചa, പി., വിവ.
ക
j ാസിക് കഥക
ശരത് ചa, പി., വിവ.

കാക
ഠാU,

ശശി
സിE സംഗമം.



894.8123



791.437MA

േബാളിവ ഡ് / എസ് . രമ വിവ. െചയ് തത് .



823

കാക
lഭാകര,

എ.
ശശിധര, െക.
ഓഹരിവിപണിയി6 േകാടീശ$ രനാകാം /
െക. ശശിധര, അലക
: ് െക. മാതസ്
എ3ിവ േചെ3ഴതിയത് .
ശശിധര, െക. പി., വിവ.



332.6322

കാക

േഷക
: ് പിയ, വിലം



894.8123

ശശിധര, മª\ി6
മ ല
j െപരിയാ അണെVം േകരള\ിെ_
ഭാവിയ ം.
333.913
ശാ/, സി. െക.
അസ് മാബിയ െട സ$ പ̄ം.



894.8123

കാക
െതå 6ക,
വിജയ് െധാേåാപ/്

ശാരെദ, Sû, U. .

ശാസ് @ം െകൗക കഥക.
െകാeനാരായണ , ടി. െക.



സ് േനഹVഥക സ$ പ̄Vഥക.

894.8123

സ$ ഗ\ിെ_ താേVാ6.

894.8123

കാക




ശിവദാസ് , പി. െക., é. സംേശാധക.
കാക
േകരള ചരി@\ിെ_ നാവഴിക

കാക
ന}ിാമ ക ഉാU3ത് :
lേതക സാ+\ിക േമഖലയ ം lശ̄ളം
ശിവദാസ് , പി. െക., വിവ.
െത6ംെഡ, ആന}്

കാക

ശിവlകാശ് , എe് . എസ് .
ടിf സ 6\ാDം േഷക
: ് പിയ
സ$ പ̄െനൗകയ ം / സി. രാഘവ വിവ.
െചയ് തത് .
894.8142
ശിവരാമ, സി. എ.
േക
j ാണിങ് : എÞ? എ/ിD?.
ശിവശªരfിO, തകഴി.
നാല െപണ
 .

ശശിധര, ഫേറാV്
നിറ പറ¿ Dണ.

500





ചാളVടവ്

ശശിധര, എ., U..

500

ജയിംസ് വാിെ_ മാികയം.

894.8123

കാക
താഗരാജ,

അടയാള.

101 ശാസ് @ േലഖന: ശാസ് @
പരാവര\ിലെട ഒQ വിേനാദയാ@.
loതിയ)യ െട അæതേലാക\ി6.

രബീaനാഥ്
ശരീരസേമതം.

ശിവUമാ, ഏ]മാÆ.
rാം

ശിവദാസേമേനാ, ടി., സംേശാധക.
കാക
ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .

ശÝ, േച\ല

ശരത് ചa, പി.

കാക
oഷ
p Uമാ, െക.

ശിവശªര നായ, െക.
കാശ
½ ീരിെ_ കഥ.
ശി.



571.89



894.8123



954.6

കാക
ഠാU, രബീaനാഥ്

ശിസംരsണം : അ)മാം
അ)യാകാ ത»ാെറട 3വക് ഠUം ഒQ
മാഗേരഖ. കാക
സ േനജ, ആ. െക.
ശിഷDം മകDം. കാക
നാരായണേമേനാ, വOേ\ാ
ശിഹാബ Ûീ, െപായ് ംകടവ്
: ്.
മലബാ എക
: ് lസ



894.8123

xÇDം-ഷിS
xÇDം സ് @ീയ ം ഭഗവദ്
കാക
ഗീതയ ം.
മ രളീധര, പി.
ൈശലീപ രാണം.
എ. പി

Nീേദവി െക. നായ, വിവ.
െക. Uമരസ$ ാമി

കാക
പാമ

ൈശലജ രവീa, വിവ.

113

കാക
ആന}

Nീധര േമേനാ, ൈവേലാfിOി6
ൈവേലാfിOിയ െട ബാലകവിതക.

കാക
രാമചa നായ,



894.8121

ശാമള, േഗാ`
മാദിഗ ബഡ» / െക. പി. ഗിരിജ വിവ.
െചയ് തത് .
894.8273

Nീധര, പOിയറ
ടാാം കളി: കളികളെട രാജാവ് .

ശാമള, പി. ആ.
മകയിരം കായ6.

Nീധര, പ റÖ
ഹിമസംമം.



894.8123

NീUമാരി രാമചa
പ ലeി/് .



894.8123

NീUമാര ത+ി
നവഹളം ന) െട ജീവിതവ ം.
NീUമാ, ആ. ബി.
`ജറാ\് േപാരാം.



133.5



303.623(1)

NീUമാ, എസ് .
ഒ]് .



894.8123

NീUമാ, എ. വിവ. കാക
മ രളിമേനാഹ, സി. എe് .
NീUമാ, എ., വിവ.
എ. ജി.

ഗണിതവ ം ക+റ ം.

Nീധര, വിവ.



004



894.8123

കാക
lപ²

Nീേമരീവിജയം മഹാകാവം. കാക
സ് കറിയാ ക\നാ, éVമ]ം
Nീരാമ, വി.െക, ചി@കാര.
േമാഹനoഷ
p , കാലടി

കാക

Nീലത
ഇറeിേVാഴിയ ം ചില സദാചാരlശ̄ളം.



894.8123

സÐയെ_ കണ
p ്.



894.8123

Nീേലഖ, ആ.
േലാോസ് തീനിക.

കാക
ലാപിയ, െഡാമിനിക്
കാക
oഷ
p മ\ി,

Nീശªര ദശനം.



894.8123

കാക
പേനാളി, വി.

ശമ, ആ. എസ്
രാഷ് nീയ സª6പളം സ ാപനളം
lാചീന ഭാരത\ി6 : ഒQ നിരീsണം.

കാക
ബസ , ബിമ
കാക
മഹാജ, േശാഭിത്



കാക
സിഹാ, അQണാവ

954.01

ശ), വി. എസ് .
Uികളെട വിേവകാന}.

NീUമാ, Uരീfഴ
Uരീfഴ NീUമാറിെ_ കവിതക.
894.8121

NീUമാ, െക.
Uേചല.




294.5925(1)

കണ
p  / ലിജീഷ് കാðറിെ_ ചി@.



894.8123

NീUമാ, െക.

കാക

NീUമാ, ടി. ടി.
സിവി6 സമഹവ ം ഇടപsവ ം.



306.2

NീUമാ, പി.
A bi-lingual dictionary of prepositions

English-Malayalam / പി. NീUമാറ ം
ഗേണശ അംേബഡ് കറ ം േച3്
എഴതിയത് .
425.703
അ~$ ാനം ഭാഷ വിേമാചനം.



922.945

ഷംസ 6 ഇസ
j ാം
േഗാവാVറ െട നാം അഥവാ ന) െട
രാഷ് nത$ ം നിവചിVെfട  : ഒQ
വിമശനം / എ. എ. സതദാസ്
വിവ.െചയ് തത് .
320.54(1)
ഷാജി േജVബ്
ജനlിയ സംസ് കാരം: ചരി@വ ം
സി~ാ/വ ം.

കാക
േലാകബാലകഥക

NീUമാ, െക., ചി@കാര.
NീUമാ, െക.



793.74



401

Nീoഷ
p ാഷ് േടാ\ര ശതനാമ സ് േതാ@ം /
കട\നാ് െക. പദ
½ നാഭ വാരിയQെട
പി²ിക വാഖാനേ\ാെടാfം.
294.5433

ഷാജിUമാ, പി.
െവOരിfാടം.
ഷാS േജാസഫ് , വിവ.
പി. വി.



306



894.8123

കാക
േമാഹന,

ഷാനവാസ് , പി. പി., സമാഹ\ാ.
പണിV, െക. എ.

കാക

ഷാേലവ് , െസറയാ
lണയ ജീവിതം / െക. ഇ. വാസ േദവ
ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ. െചയ് തത് .
892.43
ഷിS ഏലിയാസ്
ാംഷി : ദശന\ി_ െപാQ.



335.41

ഷിേനാജ് -സEാേമഘേമ

114

ഷിേനാജ് േചാറ,കാക
ചി@കാര.
ലളിതാംബിക അ/ജനം

സVറിയ
അþി പ®തളെട താഴ് വരയി6.

െഷേഗഴ് സ് , അ3
അവെ_ തലയ് െVാQ സ)ാനം / സ ഭÇ
പരേമശ$ ര വിവ. െചയ് തത് .
െഷരീഫ് , െക., ചി@കാര.
പണിV, െക. എ.

മലയാള രഹസ.



833

കാക

കാക
മ രളി, ച/വിള
കാക
േസാമ, സി
കാക

സeാ പരിഹാരം േതട േ+ാ.

ബഷീ അലി ശിഹാബ് ത, സ»ിദ് ,

കാക
ഒലീവ ം
പളÝം : പ് നവീന കവിക

സeിദാന}, െക., വിവ.

മറെവe വസ് V.

കാക
സാറാ േജാസഫ്



894.8121

മലയാള കവിതാ പഠന.

േഷക
: ് പിയ, വിലം
ആെ_ണിയ ം ക
j ിേയാപാnയ ം / പി. െക.
േവU നായ വിവ. െചയ് തത് ; െക.
അ»fപണിVQെട അവതാരിക.
822
ഒQ മധേവന6 രാVിനാവ് / കാവാലം
നാരായണfണിV ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് ; െക അ»ffണിVQെട
അവതാരിക.
822
െകാട ªാ]് / കാവാലം നാരായണപണിV
വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f പണിVQെട
അവതാരിക.
822
cലിയസ് സീസ / െക. പി. ശശിധര
വിവ. െചയ് തത് .

822

പാം രാവ് അഥവാ നിളെട ഇച
³ .

822




822

ലിയ രാജാവ് .

822

കാക
Nീലത

സതീഷ് ബാബ , പ»
മണ
p ്.



894.8123

സതീഷ് , ഇ\ിVാട് , വിവ.

കാക
കദാെറ,

ഇസ് മയി6
സതീഷ് , െക., ചി@കാര.

കാക

െചേVാവ് , ആ_z പാവേലാവിe്
സതദാസ് , എ. എ., വിവ.

കാക

സതNീമ3ാരായണ, െകാ\fOി

െവനീസിെല വാപാരി.

822

െചയ് തത് .



894.8271

സത, അ/ിVാട്
ഭാഗേദവത.



791.437MA

സത, ആരനാട്
നാട മറ3 നാപഴമ.



398.095483

സത, പി. പി





ഹാംെല]് / പി. െക. േവ നായ
വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f പണിVQെട
അവതാരിക.
822

കാക

കാക

സÐയെ_ കണ
p ്.



791.43

സീതാറാം, െക. എം. അനി6 എ3ിവ വിവ.

േറാമിേയായ ം cലിയ]ം / െക.
നാരായണചa വിവ. െചയ് തത് ; െക.
അ»f പണിVQെട അവതാരിക.

സംഭാഷണ: െക. എ. പണിV.
കാക
പണിV, െക. എ.

¼ശേദശളെട പടം.

അsരളിെല അ/രീsം / ആ.

മക് െബത് / പി. െക. േവU നായ
വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f പണിVQെട
അവതാരിക.
822

സംഗീതാÅതം: കണാടക സംഗീതം.
ജി)ി മാത



894.812109

സജീഷ് , എ. പി.

ഷംസ 6 ഇസ
j ാം



822

നിളെട ഇഷ് ടം േപാെല / ജയNീ
രാമoഷ
p  വിവ. െചയ് തത് ; െക. അ»f
പണിVQെട അവതാരിക.

സംസ് oതിയ ം നീതിശാസ് @വ ം.
ആഷാേമേനാ

പഠനം.

സeിദാന}, െക.

െഷലക് േഹാംസ് കഥക. കാക
േഡായ6, ആത േകാനz
െഷ6.



894.8124

സഖാവ് പി oഷ
p പിO: ഒQ സമ ജീവചരി@
സªടളെട ഇടയ.

െഷാളേഖാവ് , മിേഖയ6
ഉഴമറിe പ  മണ
p ് / എം. ആ.
ചaേശഖര ഇംഗ
j ിഷി6 നി3് സംഹിe്
വിവ. െചയ് തത് .
891.73



916

loതിെയ സ് േനഹിe മഹാരഥമാ.



809.1

സദാശിവ, എം. പി., വിവ.

കാക
കല ം`

- ബദ, മാി

കാക
ചാf6, െഗ്
സേ/ാഷ് പാലി, സമാഹ\ാ.

കാക

സദാജി ഫലിത
സേ/ാഷ് Uമാ, ഇ.
തªe മ¿Vാര.
സേ/ാഷ് Uമാ, വി. ടി. വിവ.



894.8123

കാക

ൈrസz, ബി6
സEാേമഘേമ വിട.

കാക
ഭാമ, വി. െക.

സന6-സിബി
സന6, ഇടമറ ക്
േയിസ് വ ം Uിeാ\Dം.



149.7

കാക

സന6, ഇടമറ ക് , സംേശാധക.

സമകാലിക ഗണിതശാസ് @ം ബീജഗണിതം

കാക
ജാതേവദ, എം.

സമാ/രേരഖക.

894.8124

െഷ6.

894.8123




തിരെ¿ട \ കഥക.



894.8123

കാക

സാവി@ി രാജീവെ_ കവിതക.

ആ©ദശനം: ജീവിത\ിെ_

സാവി@ി രാജീവ

സ+ണലsം ആ©വികാസം മ ത6
ആ©സാs് ത് കാരം വെര / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .

സാവി@ി രാജീവ



158.1

ഉണ®ിെ_ ഇaജാലം ജീവിതവ ം ജീവDം
111lശ̄ളം പരിഹാരളം / െക.
േഗാവി}് വിവ. െചയ് തത് .

സാവി@ി രാജീവെ_ കവിതക.

ഇQ éടാരം / lമീള െക. പി. ഇംഗ
j ീഷി6



181.4

നി3് വിവ. െചയ് തത് .



891.4563

കാക

സി. രാധാoഷ
p െ_ േലഖന.

ജയ\ിDോ Uറ വഴി ?.



158.1

സലാം, ചിറയികീഴ്



894.8123

സലീം സ»ിദ്
ൈദവം ഇടെപട 3 സമയം.





954.035

സിംഹ, സ നി6
േയാഗയിലെട ആേരാഗം / പªജ് Uമാ

സാംബശിവ, മ \ാന
കല
j ി6 െകാ\ിയ കവിത.



894.8121

കാക
ബസ , സമേരശ്

വിവ. െചയ് തത് .



613.7046

കാക

സിങ് ഗ് മിഹാസ് , േദവീ/, é. .
രായ് െചൗധരി, ബിശ$ %പ്

സാംസി, െകാട മz
രാ@ിവിയ െട കാവ6Vാര.



894.8123

കാക
അെf6െഫ6ദ് , അഹേറാz

സാജിത, എം., വിവ.

സിS, ടി. വി.
ക+ UികV് / ബി. ഇക് ബാ6
സംേശാധനം െചയ് തത് .



004

സിനിമയ ം lതയശാസ് @വ ം.

സാജ, മാറനാട്
പടeയ ം പരാ3േഭാജനവ ം.



590



581.47

കാക
lസ3Uമാ, െക. ബി.

സിനിമയ െട വാകരണം.

കാക
ജിേതഷ് ,

ടി.
സിനിമാഭിനയം സിനിമാസേªതം.

ബേരaUമാ

സിE ശാ/മാെയാഴU.
േലാഹിതദാസ്

സാD, എം. െക.
ക)ഗതി.

928.948124

കാവ ത\$ lേവശിക.

894.812109

കാക
േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
സാÔാജ വാഴ് ചയ്  കീഴി6 ഇ/യ െട

കാക
ൈനനാ

കാക



സിE സംഗമം.



സിE, എ., വിവ.

കാക
പാടണി, ഉÌ$ 6



സിfി, പളളിfറം.
ൈജ@യാ@

കാക
െഹലീസിെ_

928.94812(1)

സാ+\ിക ബE: േകaവ ം േകരളവ ം.

കാക

പ േഡാവ് കി, െവേസ
j ാേവാദ്

കാക

സാധെമ3ത് ശിയ െട വാV് .

കാക

േജാസഫ് , വി. െക.

ജÞേലാക\ിെല ൈവചി@.

പ \ വിേദശനയം.

ഇ/യ െട സ$ ാത/സമര ചരി@ സംഹം /
െകാeDജ പിഷാരടി വിവ. െചയ് തത് .

894.8123

കാക
oഷ
p Uമാ, സി. പി.

താഴ് വരയിെല സE.

രാധാoഷ
p , സി.
സിംഹ, അേയാധ

േദശം ജീവിതെമഴേ+ാ.

സാംബ.



894.8121

സാú, സേരാജിനി

സരസ

േകാശി

ആ©േരാഷളം ആUലതകളം.

എെ_ lിയെf കണ
p ാ/ളിfV

സരNീ

സാ²ി.

കാക
മേനാജ് , പി. എം.

സാറാ േതാമസ്

കാക
ദാേമാദര, വി.

വി.

സല് .

 ് േവക:
സാÔാജത$ \ിെ_ കമണിസ
മ ഹ)ദ് െമാസാെദV് മ ത6 ലാവലി വെര.
സാറാ േജാസഫ്

െലവിസ് , േജാസഫ്
മ ത6.

115

കാക
ശശി

സിfി, പOിfറം
ഉണ
p ികേള ഒQ കഥ പറയാം.



894.8123

സിബി മാതസ്
മലയാളി ഇെന മരിVേണാ?.



362.28

സിബി-സ േരഷ്

116

സിബി, സി. െജ.,കാക
ചി@കാര.

സ ധീഷ് േകാേÚം, ചി@കാര.

േടാസ് േ]ായ് , ലിേയാ നിെVാലേയവിe്

പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; സ ധീഷ്

കാക

സിവി6 സമഹവ ം ഇടപsവ ം.
NീUമാ, ടി. ടി.

േകാേÚ\ിെ_ ചി@

സിഹാ, അQണാവ

സ ധീഷ് , േകാേÚം, ചി@കാര.

ഇ/- ക$ ിസ് / എ. NീUമാ ഇംഗ
j ീഷി6
നി3് വിവ. െചയ് തത് .
954.0076(1)

സ ധീ നാഥ് , സമാഹ\ാ & സംേശാധക.
സ ധീനാഥ് , എ. ബി., ചി@കാര.

കാക
േതാമസ് , െക. വി.

കാക
സതNീമ3ാരായണ, െകാ\fOി

സീതാറാം., ആ., വിവ.

സ നി6 പരേമശ$ ര
െവOിമന.

സീതാലs് മി േദവ്
മനസ$ ിനി.



920.72



894.8123

കാക

സ നി6, അേശാകപ രം, ചി@കാര.
െവെണ, cസ്

കാക
സ േരa, െക.

സ നി6, ഡി. എസ്

സീമ, പി., വിവ. കാക
െഹമിംേഗ$ ,
 ് മില
ഏണസ
j 

സ് Åതി പഥളി6.



923.254(1)

സ േനജ, ആ. െക.

കാക

സീേറാ + സീേറാ = ബിഗ് ബാങ് .

ശിസംരsണം : അ)മാം

രാേകഷ് നാഥ്

അ)യാകാ ത»ാെറട 3വക് ഠUം ഒQ

സ Uമാര, എം.
ജനിതകം.



894.8123

സ Uമാര, എം., സംേശാധക.

കാക

െവOാനയ െട നാട് .



915.93

മാക
: ിയ െസൗ}രശാസ് @ം.



335.4

സ Uമാ, അഴീേVാട്
മഹാകവി ഉO.



894.8121

കളിVളളി6 നി3് .



796

കാക
ൈട$ ,



894.8123

സ rഭാരതി മണിയ
 ാലി വിവ.
ചായം പ ര തിര / സ
െചയ് തത് .



894.8113

സ ഭÇ പരേമശ$ ര, വിവ.
അപി]് സ് , rേണാ

കാക

കാക
ഓസ് േnാവ് സ് കി, നിേVാളായ്
സ ഭാഷ് ചa

കാക
അയല പറയ 3

വരlസാദം: െജ. ആ lസാദിെ_ കലയ ം

കഥക

ജീവിതവ ം.

സ ഗതUമാരി
ഒQ Uലfവ ം éടി.

894.8121

പe.

894.8121




േമഘം വ െതാേfാ.



928.948121

വാരിെയല
j ്.



362.83

സ മീെVാ.



894.8123

കാക
െറാമാ, കിം

സ േരa, എഴപ 3
Uതിരയ ം കട6തിരയ ം: അ\രം

സീമ.



894.8123

സ ധീa, സി. വി.
വിത$ വികാസ മ.

കഥ കഥൈfªിളി.



590

സ േരa, െക.

സ ധാകര, െക. െക.
േരഖയി6 ഇല
j ാ\ത് .



927.4

സ മംഗല

éകാQം.

കാക

േഷക
: ് പിയ, വിലം



158.1



894.8123



894.8123

സ േരa, പി.
പി. സ േരaെ_ 5 േനാവല ക.

സ ധീര, െക. പി.
lണയം മധ രം.



649

കാക
െഷേഗഴ് സ് , അ3

മാV്

സ ധ േഗാപാലoഷ
p , വിവ.

നി3് വിവ. െചയ് തത് .
സ.

സ Uമാര, വി.

സ Uമാ, അഴീേVാട് , വിവ.

മാഗേരഖ / വി. രാധാoഷ
p  ഇംഗ
j ീഷി6
സ ൈബദ

മരിVാ\ മാധവിി

സ ഗതUമാരി.

കാക

U\ിlാവ ം അനിയ\ിlാവ ം

കാക
ആനവര

കാക
ബെന]് ,
Üാസസ് േഹാഗ് സz

സീ് ഗാഡ.

സീമ.

കാക

ആനയ ം 36VാരDം: ആബീദാ യസ ഫ്

ഹിജഡകളെട െപാQ.



894.8123



306.768

സ േരഷ് , യ .
അ/നാളിെല ജീവിതടിfക.



920.02

സ േരഷ് -സ് േനഹðട്
സ േരഷ് , െവOിമംഗലം, സംേശാധക.

ൈസബ U]oതളം ഇ/ ൈസബ
നിയമവ ം. കാക
അവ സാദ\് ,

കാക
ഒ എ വി Vവിത ഈണവ ം
െപാQളം

െക.

സ റാബ്

ൈസമz rിോ

െപാ3ത് .
സ ല.



894.8121

കാക
േമാറിസz, േടാണി

സ േലാചന, നാലfാ്
: ിനകെ\ാQ മ റി.
മനസ



928.948123



894.8123

അേനകസ$ ര.

കാക
ഥാf,

സªടളെട ഇടയ.
േസാളമെ_ േതനീeക.



894.8123

കാക
േതാമസ് ,

െക. ടി.

സ ഹ് റ, ബി. എം.
ഒQ േവനലിെ_ അ/ം.



894.8123

കാക

േസാളമെ_ lണയഗീതം.

ൈബബി. പഴയനിയമം. ഉ\മഗീതം

കാക
പ²തം

െസൗരയഥ\ിെല éകാ.
രാധാoഷ
p , അട \ിര

കാക
രാമDണ
p ി, െക.

സഫി പറ¿ കഥ.
പി.

കാക

സ് കറിയാ ക\നാ, éVമ]ം

സര ബിേനായ്
നിഴ6fര.



894.8121

Nീേമരീവിജയം മഹാകാവം.



894.8121

കാക
ഓട് സി,

സ് കാല]് പിേ+ണ6.

കാക
േമരി ആ_ണി,

എ) ഷ് ക ബാരണസ്

ആലfാ്

സ് േnാബറിക പേ+ാ : കേനഡിയ

കാക
സ ൈബദ

 ിയ , പOിേ\ാട് , വിവ.
െസബാസ

നി)ല

സ് @ീ എെ_യ Oി6.

 , എം.
െസബാസ



305.8(1)

 
െസബാസ



925.2

േസ



894.8123

കന6 വഴിക.

926.58

അലªാര മê.

639.34





894.8123

സ$ ാമി വിേവകാന}.



922.945

േസവ, െജ.
കട6 മലേയാട പറ¿ത് .

കാക
മാധവിി



894.8123

കാക
ഹിe് േകാV് , ആ6Üഡ്

കാക

മ രളീധര, മ ല
j മ]ം

കാക
അക് ബ, കVി6

സ് ൈ@ണം.

ഗലീലിേയാ: നs@ളെട താേVാ6.

മ ര് .

തിരVഥ.

സ് @ീകളം ജീവിതവിജയവ ം.



894.8121

െസബി, എrഹാം േജVബ്

കിളിെമാഴികVfറം.

കാക
കരz, പവ

സ് @ീ: അസമാത കഥക, നാടക,

കാണിVാ: ജീവിതവ ം സംസ് കാരവ ം.

ഇQ പിഴി¿് .

കാക

ജീവിത\ിെ_ മാധ രവ ം പ ളിfം.

കാക

ഓട് സി, എ) ഷ് ക ബാരണസ്

ൈസേVാ.

േസാമനാഥ : ഒQ ചരി@സംഭവ\ിെ_

േസാമ, സി

കാക
നജീബ് മഹ് ഫസ്

കാക
അരവി}, െക

സരlഭ ത+ രാി.

കാക
ലാപിയ,

െറാമില

കാക

Uികളെട അറബിVഥക

സ ഹ് റ, ബി. എം.



917.291

െഡാമിനിക്

9.

സ ഹ് റ.

മാറ 3 കബ മാറാ\ കബ.
േസാനാ, ത+ി, വിവ.

സ സ് േമഷ് , ചേaാ\്

സ ഹറ. ബി.എം.



894.8123

കാക
ൈവശാഖ

േസാണി േജാz

കാക
നാരായണlസാദ് , മ നി

സ ഹറ, ബി. എം., സമാഹ\ാ.

നUലിെ_ േനാപ സ് തകം.
ൈസലസ.

സ വിേശഷ േവദാ/ ¼ഷ് ടിയി6.

സ.

117

സ ലനാമ സേ}ശ : തിQവന/പ രം
നഗരം.

കാക
േഗാപിനാഥ, ആ.

സ ലനാമെകൗകം: 64
സ ലനാമെളറിച ഠO ഗേവഷണ
പഠനം.

കാക
രാമചa നായ, പി. എ.

സ ിതി സമത$ ം ഒരാഴ് ചെകാ്
മ തലാളി\\ിലെട. കാക
അേശാക,
വി. െക.
സ് േനഹVഥക സ$ പ̄Vഥക.
ശിവദാസ് , എസ് .
സ് േനഹðട് .

കാക

കാക
േജാതിമയി, എ. പി.

സ് േനഹലതാ-േഹാVിങ്

118

സ് േനഹലതാ െറഡ
 ി
ജയി6 ഡയറി / െക. പി. ശªര വിവ.
െചയ് തത് .

ഹനീഫ് , Æറനാട്
േഗാദ.



923.254

സ് പാനിഷ് ക
j ാസിക് കഥക / പി.
ശരത് ചa വിവ. െചയ് തത് .



894.8123

കാക
സ നി6, ഡി.

ഹാഫിസ് മ ഹ)ദിെ_ കഥക.
മ ഹ)ദ് ഹാഫിസ് , എ. പി.

കാക
സ rഭാരതി
കാക

രാജേഗാപാ6 കാമത് , എ.
സ് േ]ാV, rാം
കനകാഭരണം.



823

ചി@.



823

കാക

സ$ േദശാഭിമാനി സ+ണ
p oതിക.
രാമoഷ
p പിO, സ$ േദശാഭിമാനി

ഹാഡി, േതാമസ്
അqാതനായ cഡ് / പി. നാരായണUറ f്
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; പി.
െക.രാജേശഖര സംേശാധനം െചയ് തത് .



823

÷ാള / ഏ]മാÆ ശിവUമാ
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; lദീപ് Uമാറിെ_

സ$ ാമി വിേവകാന}.
േസമാധവ, സി.

ഹിe് േകാV് , ആ6Üഡ്
ൈസേVാ / നദീം െനൗഷാദ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .
791.437EN
ഹിജഡകളെട െപാQ.
പി.

കാക

ഹി} സ ാനി സംഗീതം.
എ.ഡി.

സ$ ാമി, എ6. ആ., വിവ.
കQണാക

കാക
േഗാപിനി

ഹിമസംമം.

സ$ ഗ\ിെ_ താേVാ6.
ശിവദാസ് , എസ് .

കാക

ഹിമാലയ lതs.
ആഷാേമേനാ

സ$ ഗ
 പ @.

സ$ ണ
p Veവടം.

കാക
`ഹ,

െഹലീസിെ_ ൈജ@യാ@ / സിfി
പളളിfറം പ നരാഖാനം െചയ് തത് .

കാക
ബസ , സമേരശ്
കാക
രായ് , lതിഭാ
കാക
രായ് ,

സതജിത്

കാക
േജാസഫ് , േച]പ ഴ

സദാജി ഫലിത / സേ/ാഷ് പാലി
സമാഹരിeത് .
ഹV് ബറി ഫി3ിെ_ വിമ.



808.882(1)

കാക

ൈട$ , മാV്
ഹനീഫ, െകാeÆ
മeക.

കാക

 ് മില
െഹമിംേഗ$ , ഏണസ
j 
പാരീസ് / പി. സീമ ഇംഗ
j ീഷി6 നി3് വിവ.
െചയ് തത് .
928.13

ബ Ûേദവ്

സഗ
 േs@ം.

കാക
Nീധര, പ റÖ

ദയമ റികളി6 നിം ചില ശബ് ദേരഖക.
കാക
ന}Uമാ, െക. പി.

കാക
ബേ}ാപാധായ, ബിതിഷz

സകാ, ലീലാ, വിവ.

സVാ, ലീലാ, വിവ.

കാക
മാധവ,

ഹിസി അലീ, അയാ
അവിശ$ ാസി / lശാ/് Uമാ ആ.
ഇംഗ
j ീഷി6 നി വിവ. െചയ് തത് . 923.2492

കാക
oഷ
p ,

കാക
ത+ി, പി. െജ.

സകാ, ലീലാ, വിവ.

കാക
സ േരa,

ഹിമാലയ\ിെ_ െനറ കയി6. കാക
കQണാകര നായ, ഇ. എ.

കാക
പദ
½ നാഭ, െക. സി.

സ$ ഗ
 വാതി6 പsി.
േമ\ല ഐ. ആ.

കാക

ഹാറz റഷീദ് . കാക
െചേVാവ് , ആ_z
പാവേലാവിe്

മണിയ
 ീവ വീബഗിെ_ േലാകം.
സ

കാക
േഷക
: ് പിയ, വിലം

ഹാജാQം ബിരിയാണിയ ം / െക. രാേജa
പ നരാഖാനം െചയ് തത് ; െറജിേമാളിെ_
ചി@.
398.21095491

എസ്
 ാലി , വിവ.
സ



791.437079(1)

ഹാംെല]് .

സ് മിത, എ.
സ് Åതി പഥളി6.

ഹരീഷ് , േകാ
ഓസ് കാറിെല ഇ/.



863.08

മി3ാമിD ം വനേദവതയ ം.



894.8123



894.8123



883

േഹാVിങ് , ലസി
lപ² വിസ് മയളിേലയ്  േജാജിെ_
 ീഫ
രഹസ / ലസി േഹാVിങ് , സ
േഹാVിങ് , ിസ് േ]ാഫി ഗാ6Üഡ ം
േചെ3ഴതിയത് ; എ. എസ് .
അQzUമാ വിവ. െചയ് തത് .
823
 ീഫ, é. .
േഹാVിങ് , സ
േഹാVിങ് , ലസി

കാക

119

വിഷയസചി
1858 -1947:ഇ/:ചരി@ം



954.035

711 വെരയ O ചരി@ം:സ് െപയി:യേറാf് :
ചരി@ം



946.01

അംബാനി, ധീQഭായി:വിക:വവസായ
സംരംഭക:സാമഹ ശാസ് @q



920.933804

അംേബഡ് ക, ഭീംറാവ് റാംജി:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ



923.254

അംേബഡ് ക, ഭീംറാവ് റാംജി:
സാമഹപരിവ\ന lസ ാന:
സാമഹപരിവ\നം



303.484

അേക$ റിയം:മê oഷി, പരിപാലനം:oഷി

അേമരിV കഥാസാഹിതം:അേമരിV
സാഹിതം:സാഹിതം

അടിസ ാന ത\$ , താത$ ിക വശം:
മാക
: ിസം:സാ+\ിക

അേമരിV ന കാരºാ

lതയശാസ് @, വവസ ക:



335.41

അൈദ$ ത േവദാ/ം:േവദാ/ം:തത$ ചി/
വിവിധ രാജളി6:തത$ ചി/
181.482
അധയനരീതി:lവ\നരീതി:
േബാധനരീതിക:വിദാലയളം അതിെ_
lവ\നളം
371.30281
അധാ©qാനിക,



294.56

അ/ാരാഷ് n സഹകരണം:വിേദശനയം:
രാഷ് nവിqാനീയം



299



892.73

അറബിക് സാഹിതം



892.7

അലªാര കലക



740

അൈലംഗിക lതല
 m ാദനം:lതല
 m ാദനം,
േപാഷണം:ശരീരlവ\ന ശാസ് @ം:
ജീവശാസ് @ം
571.89
അസമിയ കഥാസാഹിതം:അസമിയ
സാഹിതം:സാഹിതം



891.4513



891.451

അേണാസ് പാതിരി:വിക:േറാമ
കേ\ാലിV:ിസ് മത വിശ$ ാസിക






363.17



351.54830346

അf ത+ രാ, 1874 - 1941 :
നി%പണ :മലയാള സാഹിതം:

922.2



അ~ ചാലക ഉപകരണ:ധാരിതാ
ഘടകം, പരിപഥം:ഇലക് േnാണിക്
എജിനിയറിംഗ്
621.38152
അബ ദം:േരാഗ/േരാഗലsണ ശാസ് @ം:
ശരീരlവ\ന ശാസ് @ം:ജീവശാസ് @ം



894.812

അബ് ദ 6 കലാം, എ. പി. െജ.:വിക:

571.978

അ6േബനിയ കഥാസാഹിതം:
അ6േബനിയ സാഹിതം:സാഹിതം

ഇ/:ഭരണാധികാരിക, lസിഡ മാ



923.154

അഭിഭാഷക, നായാധിപºാ

അറബിക് കഥാസാഹിതം:അറബിക്
സാഹിതം

808.88

അപകടസാ~തയ O വസ് V

സാഹിതം



810



അന രചനാ സമാഹാര:സാഹിത

അപചാരം:േകരളം:ഇ/

അേമരിV സാഹിതം:സാഹിതം

അഹ)ദി»ാ മതം:ഇസ
j ാമിക വിഭാഗളം
പരിഷ് Vരണ lസ ാനളം
297.86

894.8128

സമാഹാര



928.1

അസമിയ സാഹിതം:സാഹിതം

അന ഗദoതിക:മലയാള സാഹിതം:
അന മത



813



327.17

സാഹിതം

അേമരിV ഐകനാട ക:വടെV
അേമരിV:േലാക മിശാസ് @ം, സ ല
വിവരണം, യാ@ാ വിവരണം:ചരി@ം 917.3



791.437MA

മതപരിഷ് V\ാV:ഹി} മതം

അേമരിVയ മായ O വിേദശനയം:ഇ/:
വിവിധ രാജളെട വിേദശനയം:
വിേദശനയം
327.54073

അേമരിV കഥാoV:അേമരിV
ന കാരºാ
928.13

അടയാള:മലയാള ചി@:സിനിമ:

സാ+\ികശാസ് @ം

അÅതാന}മയി, മാതാ:മതേനതാVºാQം
അവQെട lവ\നളം:
അധാ©qാനിക,
മതപരിഷ് V\ാV:ഹി} മതം 294.561



639.34

ചലeി@ം

അമിതവണ
p ം:േപാഷേണാപചയാപചയം:
ദഹന വവസ െയ ബാധി3 േരാഗ:
േരാഗ
616.398



923.4



891.9913

അ6േബനിയ സാഹിതം:സാഹിതം



891.991

ആണവ-ഇ/

120

ആണവ നിരായ ധീകരണം:അ/ാരാഷ് n
സഹകരണം:വിേദശനയം:
രാഷ് nവിqാനീയം
327.1747
ആ©ഹത:സാമഹേsമ lവ\ന



362.28

ആദിവാസിക. ഇ/:ജാതിക, വഗ:
സാമഹ സംഘ:സാമഹശാസ് @ം





190

ആÜിV:നാേടാടിVഥക:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം





916

ആയ േവദം:ചികിêാശാസ് @ം:ൈവദം,
ആേരാഗം
615.538
ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
Ä ിത
qാനം, ജീവിതം:ഹി} മതം

ഇ/:ഏഷ:വികെള സംബEിe
ഐതിഹ



398.220954

ഇ/:കലാചരി@ം:കലക



709.54

ഇ/:കാഷിക രാസപദാÁം:



363.17920954

ഇ/:Uിക:മ]് സ$ കാര സ ാപന



361.760830954

ഇ/:oഷി:ഉത് പാദനം:സാ+\ികശാസ് @ം

398.21096

ആÜിV:േലാക മിശാസ് @ം, സ ല
വിവരണം, യാ@ാ വിവരണം:ചരി@ം



923.454

അപകടസാ~തയ O വസ് V

305.8(1)

ആധ നിക പാ·ാത തത$ ചി/:തത$ ചി/

ഇ/:അഭിഭാഷക, നായാധിപºാ



338.10954

ഇ/:oഷി:വവസായസ ാപനളിെല
െതാഴി6



331.7630954

ഇ/:ഗാഹിക പീഢനം:Uട ംബം:
മ]OവO േsമlവ\ന



362.82920954



ഇ/:ചരി@ം



ഇ/:ചി@കലാ ചരി@ം:ചി@കല

294.543

ആേരാഗവ ം േsമവ ം

613



954



759.954

ആരൈവദºാ:ൈവദ ശാസ് @qºാ,
േഡാക് ടമാ
926.15538

ഇ/:നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

ആസി:സാമഹേsമ lവ\ന

ഇ/:നാേടാടി വിqാനം:സാമഹാചാര,



362.29



792.0954

നാേടാടി വിqാനം



398.0954



ഇ/:നാേടാടി സംഗീതം:സംഗീത പാര+രം

ഇംഗ
j ീഷ് കഥാസാഹിതം:ഇംഗ
j ീഷ് സാഹിതം:
സാഹിതം
823

ഇ/:നാേടാടിVഥക:സാമഹാചാര,

ആഹാരം:ആേരാഗവ ം േsമവ ം

613.2



781.62054

നാേടാടി വിqാനം



ഇംഗ
j ീഷ് കവിത. ചരി@വ ം
വിമശനപഠനളം:ഇംഗ
j ീഷ് സാഹിതം:
സാഹിതം
821.09

ഇ/:î\ വിവിധ രാജളി6

ഇംഗ
j ീഷ് കവിത:ഇംഗ
j ീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം

ഇ/:î\ വിവിധ രാജളി6:നാേടാടി



821

ഇംഗ
j ീഷ് ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം



791.437EN

ഇംഗ
j ീഷ് നാടകം:ഇംഗ
j ീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം



398.210954



793.31954

î\



793.31954

ഇ/:î\ വിവിധ രാജളി6:നാേടാടി
î\:î\



793.31954

ഇ/:ഭരണാധികാരിക, lസിഡ മാ



822

ഇംഗ
j ീഷ് ഭാഷ
ഇംഗ
j ീഷ് മാwഭാഷയല
j ാ\വVഠ O
പ സ് തക:രചന:lേയാഗം
ഇംഗ
j ീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം



420

923.154

ഇ/:മ സ് ളീ:സാമഹ -മത സംഘ:
സാമഹ സംഘ



305.6970954



ഇ/:രാഷ് nതqºാഠ



ഇ/:രാഷ് nതqºാഠ:ജീവചരി@ം

428.24
820

ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല
െപാസമാഹാര:െപാസമാഹാര



923.254



923.254



ഇ/:രാഷ് nീയ കsിക:രാഷ് nീയ lിയ

089



324.254

ഇംഗ് ളീഷ് സംസാരി3വVായഠി:മലയാളം
മാwഭാഷയല
j ാ\വVഠ O പ സ് തക:
വാകരചനാ സഹായിക, lാഥമിക
പ സ് തക:lേയാഗം
494.8128242

ഇ/:വിദാഭാസം

370.954

ഇ/

ഇ/:വിദാഭാസlവ\കഠ

923.754



954

ഇ/:രാഷ് nീയ സാഹചരം, സ ിതി:
രാഷ് nവിqാനീയം



320.954




ഇ/-കംപ
ഇ/:വിദാഭാസlവ\കഠ:ജീവചരി@ം



923.754

ഇ/:വിദാÁി:വിദാലയളം അതിെ_
lവ\നളം:വിദാഭാസം
371.80954
ഇ/:വിവിധ രാജളിെല നിയമസഭക



328.54

ഇ/:വിവിധ രാജളെട വിേദശനയം:
വിേദശനയം
ഇ/:സംഘടനയ ം ഭരണവ ം:ഉ3ത
വിദാഭാസം



327.54



378.10954

ഇ/:സസ് തനജീവിക:ജÞശാസ് @ം



599.0954

ഇ/:സസ:നാേടാടി സാഹിതം:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം



398.2420954

ഇ/:സാമഹപരിവ\നം



303.40954

ഇ/:സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം



390.0954

ഇ/:സാ+\ിക ആസ@ണം:
സാ+\ികശാസ് @ം



338.954

121

ഉത് പാദനം:സാ+\ികശാസ് @ം

338

ഉദാന നി)ാണം:oഷി

635

ഉ3ത വിദാഭാസം

378





ഉപഹ വാ\ാവിനിമയം:
െടലികമണിേVഷ:വാണിജം,
വാ\ാവിനിമയം, ഗതാഗതം



384.51

ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് @ം:
ിസ് മതം



230

ഉപസഗ
j ീഷ് ഭാഷ
 :വാകരണം:ഇംഗ



425.7

ഉപാഖാന, സ ഭാഷിത, ഫലിത,
ഉ~രണിക:അന രചനാ സമാഹാര:
സാഹിത സമാഹാര



808.882

എം എസ് എക
: 6:ഇലക് േnാണിക് സ് െlഡ്
m ര ആപ് ളിേVഷ
ഷീ]ക:െപാ താല
േlാാമ ക:കംപ േlാാമിംഗ് ,
േlാാമ ക, േഡ]ാ



005.54(1)

എവിെടേയാ ഒQ ശ@:മലയാള ചി@:
സിനിമ:ചലeി@ം
791.437MA
ഏകാ/ം:മലയാള ചി@:സിനിമ:
ചലeി@ം



791.437MA

ഇ/:സിനിമ:ചലeി@ം:ചലeി@ം, േറഡിേയാ,
ദരദശ
791.4370954

ഏഷ

915

ഇ/യി6 ഉÀവിe മത

ഏഷ:ചരി@ം

915



294




ഏഷ:നാേടാടിVഥക:സാമഹാചാര,

 ് പാി (മാക
 ് ):ഇ/:
ഇ/ കമണിസ
: ിസ
രാഷ് nീയ കsിക:രാഷ് nീയ lിയ

നാേടാടി വിqാനം



324.254(1)



398.21095

ഏഷ:വികെള സംബEിe
ഐതിഹ

ഇ}ിര, ബി.:വിക:മലയാള
കഥാoV:മലയാള ന കാരºാ





398.22095

ഒഡിയ കഥാസാഹിതം:ഒഡിയ സാഹിതം

928.948123

ഇ_െന]് :ഇ_േഫസിം`ം
വാ\ാവിനിമയവ ം:കംപ
സയസ് :

െപാന 
004.678
ഇ_േഫസിം`ം വാ\ാവിനിമയവ ം:
കംപ
സയസ് :െപാന 

ഇ]ാലിയ കഥാസാഹിതം
ഇലക് േnാണിക് എജിനിയറിംഗ്



004.6



853



621.381

ഇലക് േnാണിക് സ് െlഡ് ഷീ]ക:െപാ
m ര ആപ് ളിേVഷ േlാാമ ക:
താല
കംപ േlാാമിംഗ് , േlാാമ ക,
േഡ]ാ
005.54
ഇസ
j ാം
ഇസ
j ാമിക വിഭാഗളം പരിഷ് Vരണ
lസ ാനളം



891.4563

ഒഡിയ സാഹിതം



891.456

ഒQ െപണ
 ം രാം:മലയാള ചി@:
സിനിമ:ചലeി@ം



791.437MA

ഓമന, സി. ആ.:വിക:മലയാള
ന കാരºാ:ന കാരºാ



928.94812

ഓേഷാ:ഭാരതീയ തത$ ചി/:തത$ ചി/ വിവിധ
രാജളി6:തത$ ചി/
181.4
ഓസ് കാ അവാഡ ക:മêര,
ആേഘാഷ, അവാഡ ക:സിനിമ:
ചലeി@ം



791.437079(1)



ഓഹരിക:കടf@, സ ാവരവസ് V:



ഓVിഡ ക:പ ഷ
m , അലªാരെeടിക:

297

297.8

ഈജിപ
R ് :ആÜിV:േലാക മിശാസ് @ം, സ ല
വിവരണം, യാ@ാ വിവരണം:ചരി@ം 916.2
ഉ\മഗീതം:പദപ സ് തക:ൈബബി:
ിസ് മതം
223.9

മ ത6മ ടV് :ധനകാരം
ഉദാന നി)ാണം:oഷി
കംപ
സയസ് :െപാന 




332.6322



635.9344



004

കംപ േlാാമിംഗ് , േlാാമ ക, േഡ]ാ



005

കടf@-േകരളം

122

കടf@, സ ാവരവസ് V:
മ ത6മ ടV് :ധനകാരം



332.632

ക പിടി\, േപ]_ക:lാേയാഗിക
ശാസ് @ം, െടക് േനാലജി
608

Uട ംബം:മ]OവO
േsമlവ\ന:സാമഹേsമ
lവ\ന
362.82
Uട ംബചരി@ം, വംശാവലി:ജീവചരി@ം



929

കഥാസാഹിതം:െപാ സാഹിത ചരി@വ ം
വിമശന പഠനളം:സാഹിതം
809.3

Uട ംബചരി@ം:Uട ംബചരി@ം, വംശാവലി:
ജീവചരി@ം
929.2

കഥാസാഹിതം:സാഹിത രചന:സാഹിതം

Uിക:മ]് സ$ കാര സ ാപന





808.83

361.76083

ക3ഡ കഥാസാഹിതം:ക3ഡ സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8143

Uിക:വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

ക3ഡ കവിത:ക3ഡ സാഹിതം:സാഹിതം

Uമാരനാശാ, എ., 1873-1924
:
നി%പണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121



894.8141

ക3ഡ നാടകം:ക3ഡ സാഹിതം:സാഹിതം



894.8142

ക3ഡ സാഹിതം:സാഹിതം



790.1922

Uറ ോ് നാട് :േകരളം:ഇ/:ചരി@ം





894.814

 ് - െലനിനിസ
 ് ):
കമണിസം (മാക
: ിസ
മാക
: ിസം:സാ+\ിക
lതയശാസ് @, വവസ ക:
സാ+\ികശാസ് @ം
കQണാകര, െക.:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ
കലക



335.43



923.254



700

കലാകാരºാ



927

കലാകാരºാ:ജീവചരി@ം

927

കലാചരി@ം:കലക

709




കവിത:െപാ സാഹിത ചരി@വ ം വിമശന
പഠനളം:സാഹിതം
809.1
കവിത:സാഹിത സമാഹാര:സാഹിത
രചന:സാഹിതം
808.81
കായിക വിേനാദ



796

കാസേകാഡ് :േകരളം:ഇ/:ചരി@ം



915.483(1)

കാസ േരാഗിക:മ] വിഷയളമായി
ബEെf വിക
920.9362196994
കാz. സമാഹാര:ചി@രചനാ
ശാസ് @ം:അലªാര കലക



741.59

കാഷിക രാസപദാÁം:
അപകടസാ~തയ O വസ് V



363.1792

954.83(1)

Uറ f് , ഒ. എ. വി., 1931- :നി%പണ :
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8121
U]ശ
 ാസ് @ം:സാമഹേsമം
U]ാേന$ ഷണം:േപാലീസ്



363.25

oഷി



630

oഷി:ഉത് പാദനം:സാ+\ികശാസ് @ം



338.1

oഷി:വവസായസ ാപനളിെല െതാഴി6



331.763

oഷ
p പിO, U]ിfഴ, 1900-1971
:
നി%പണ :മലയാള ഉപനാസ:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8124
oഷ
p പിO, പി.:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ



923.254

oഷ
p മ\ി, ജിÛ:വിക:ഭാരതീയ
തത$ ചി/കºാ:പ രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തത$ ചി/കºാ
921.914
േകരളം

351.5483

േകരളം:ഇ/

351.5483




േകരളം:ഇ/:ഏഷ:വികെള സംബEിe
ഐതിഹ
398.22095483
േകരളം:ഇ/:Uിക:മ]് സ$ കാര
സ ാപന
361.76083095483
േകരളം:ഇ/:oഷി:
വവസായസ ാപനളിെല െതാഴി6

U² ന+ാ :നി%പണ :മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം





331.763095483

894.8121

േകരളം:ഇ/:ചരി@ം

U¿ബ് ദ O, പ ന\ി6:വിക:മലയാള
കഥാoV:മലയാള ന കാരºാ



928.948123

Uട ംബം:മ]OവO
േsമlവ\ന



364



362.82



954.83

േകരളം:ഇ/:ചി@കലാ ചരി@ം:ചി@കല



759.95483

േകരളം:ഇ/:നാടകേവദി:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ്
792.095483

േകരളം-േഗാപിനാഥ്
േകരളം:ഇ/:നാേടാടി വിqാനം:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം

ിസ് മത വിശ$ ാസിക



398.095483

േകരളം:ഇ/:നാേടാടി സംഗീതം:സംഗീത
പാര+രം
781.6205483
േകരളം:ഇ/:നാേടാടിVഥക:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം



922.1/8

ിസ് മതം



220/280

ൈസ് തവ സഭയ ം ിസ് മതവ ം



250

േs@ വാേദാപകരണ:
സംഗീേതാപകരണ:കലക



786/788(1)



398.21095483

േകരളം:ഇ/:î\ വിവിധ രാജളി6



793.3195483

േകരളം:ഇ/:î\ വിവിധ രാജളി6:
നാേടാടി î\
793.3195483
േകരളം:ഇ/:രാഷ് nീയ സാഹചരം, സ ിതി:
രാഷ് nവിqാനീയം
320.95483
േകരളം:ഇ/:വിവിധ രാജളിെല
നിയമസഭക

123



328.5483

േകരളം:ഇ/:സംഘടനയ ം ഭരണവ ം:ഉ3ത
വിദാഭാസം
378.1095483

കzഫഷ മതം:അന മത



299.512

കണാടക സംഗീതം:ഭാരതീയ സംഗീതം:
സംഗീതം
780.954
ഖേഗാള മåല വിqാനീയം

523

ഖേഗാള മåല വിqാനീയം:
േജാതിശ
 ാസ് @ം

523




ഖദീജ മ ംതാസ് :വിക:ൈവദ
ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ:lയ 
ശാസ് @qºാ
926.1
ഗണിത േബാധനം:ഗണിതം



510.7

ഗണിത വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

േകരളം:ഇ/:സാമഹപരിവ\നം



793.74



303.4095483

േകരളം:ഇ/:സാമഹാചാര, നാേടാടി
വിqാനം
390.095483
ൈകfസ് തക, സാേªതികവിദക,
ഉപകരണ:ചലeി@ം:ചലeി@ം,
േറഡിേയാ, ദരദശ:െപാവിേനാദ

ഗണിതം



510

ഗലീലിേയാ ഗലീലി:വിക:
േജാതിശാസ് @qºാഠ:ശാസ് @qºാ



925.2

ഗേവഷണം:ഗണിത േബാധനം:ഗണിതം



510.72



ഗാEീ, ഇ}ിരാ:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ



ഗാEീ, േമാഹദാസ് കരംച}് :വിക:
ഇ/:രാഷ് nതqºാഠ
923.254

791.4302

ൈകലാസ് -മാനസേരാവ:ടിബ]് :ൈചന:ഏഷ
915.15(1)

െകാലപാതകാേന$ ഷണം:lേതക തരം U]ം
ക പിടിV6:U]ാേന$ ഷണം:േപാലീസ്



363.259523

െകാഴfക, എണ
p ക:േപാഷക ഘടക:
ആഹാരം:ആേരാഗവ ം േsമവ ം
613.284



923.254

ഗാEീ, േമാഹദാസ് കരംച}് :
സാമഹപരിവ\ന lസ ാന:
സാമഹപരിവ\നം
303.484



ഗാഹിക പീഢനം:Uട ംബം:മ]OവO
േsമlവ\ന
362.8292

േകാവില എെ_ അച
³ ാച
³ :മലയാള
ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം
791.437MA

`6േമാഹ:മലയാള ചി@:സിനിമ:
ചലeി@ം
791.437MA

െകൗമാര മനശ
 ാസ് @ം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
 ാസ് @ം:മനശ
 ാസ് @ം
155.5

ìഹതം:lാേയാഗിക ശാസ് @ം,
െടക് േനാലജി

െകൗzസലിംഗ് :Uട ംബം:മ]OവO
േsമlവ\ന:സാമഹേsമ
lവ\ന
362.8286

േഗാേഥ, േജാഹം േവാഫാങ് േവാz:
വിക:ജ) ന കാരºാ:
ന കാരºാ

കബ:െമക
: ിേVാ:വടെV അേമരിV:േലാക
മിശാസ് @ം, സ ല വിവരണം, യാ@ാ
വിവരണം
917.291

േഗാപാലoഷ
p , െക.:വിക:ഇ/:
അഭിഭാഷക, നായാധിപºാ
923.454

േകാഴി വള\6:Åഗസംരsണം:oഷി

636.5

ിസ്  മതവ ം മേതതര വിഷയളം:സാമഹ
േവദശാസ് @ം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് @ം
261.5
ിസ് :ിസ് മതം



232



640



928.3

േഗാപി:വിക:സിനിമാ നടºാ:
ചലeി@വ മായി ബEെf വിക



927.9143028

േഗാപിനാഥ് , മ കാട് :വിക:മാിക:
കലാകാരºാ
927.938

േഗാവി}-ജീവശാസ് @ം

124

േഗാവി}, എം., 1919 - 1989

:

േചലാക)ം:പ QഷºാV് േവി:
ചട ക, ിയാവിധിക:യÈദമതം

നി%പണ :മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം



915.1



ൈചന:ഏഷ:ചരി@ം

915.1



ൈചന:നാേടാടിVഥക:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിqാനം
398.210951



േചാേദാ\ര:പ നചി/നം, അഭാസം:
കംപ
സയസ് :െപാന 


020

ീV് സാഹിതം

880

ീV് ഇതിഹാസ കഥാസാഹിതം:ീV്
സാഹിതം

883

ചട ക, ിയാവിധിക:യÈദമതം



296.4

ചaനിേലO യാ@:മDഷQO xനാകാശ
യാ@:ബഹിരാകാശ യാ@:മ]്
എജിനിയറിംഗ് ശാഖക



629.454

ചaേശഖര, എം. ആ.:വിക:മലയാള



928.94812

ചരി@ േബാധനം:ഇ/



954.007

ചരി@ം



േചാേദാ\ര:പ നചി/നം, അഭാസം:
lപ²ം:ഖേഗാള മåല വിqാനീയം



791.4



791.4

ചലeി@ം:ചലeി@ം, േറഡിേയാ, ദരദശ



791.43

ചലeി@ം:ചലeി@ം, േറഡിേയാ, ദരദശ:
െപാവിേനാദ



791.43

ചലeി@വ മായി ബEെf വിക



927.9143

ചലeി@ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷ
ഇവയ മായി ബEെf വിക



927.9143

ചാി, െക. എം.:വിക:ഇ/:



923.254

ചികിêാശാസ് @ം:ൈവദം, ആേരാഗം



615.5

ചി@കല

750

ചി@കലാ ചരി@ം:ചി@കല

759



ജനിതകം, പരിണാമം:ജീവശാസ് @ം

576

ജÞശാസ് @ം

590





954.6

ജല വിഭവ:മ] loതിവിഭവ:മിയ ം
loതിവിഭവളം
333.91
ജലേസചനം:ജല വിഭവ:മ]
loതിവിഭവ:മിയ ം
loതിവിഭവളം



333.913

ജാതക:മതന :ബ ~മത\ിെ_
ഉറവിടം:ബ ~ മതം
294.382325
ജാതിക, വഗ:സാമഹ സംഘ:
സാമഹശാസ് @ം
305.8



ജാലവിദ, മവാദം:തവിqാനം,
മവാദം:പരാമേനാവിദ, `ഡവിദേയാട്
ബEെf lേതക വിഷയ:
പരാമേനാവിദ, `ഡവിദ
133.43

927.4

ചി@രചനാ ശാസ് @ം:അലªാര കലക

ജനസ+V മാധമ:വാ\ാവിനിമയ
മാഗ
 :വാ\ാവിനിമയം:സാമഹ
പാരസ് പരികം
302.23(1)



ചി@രചനയ മായി ബEെf വിക:
കലാകാരºാ

ചeാ fക:ഇ_േഫസിം`ം
വാ\ാവിനിമയവ ം:കംപ
സയസ് :

െപാന 
004.693

ജ) കാശ
½ ീ:ചരി@ം

ചലeി@വ മായി ബEെf വിക:

രാഷ് nതqºാഠ



523.1076(1)

േചാേദാ\ര:പ നചി/നം, അഭാസം:
രസത േബാധനം:രസതം
540.76(1)

ചലeി@ം, േറഡിേയാ, ദരദശ:



741

െചറിയ നാരായണ ന+തിരി, ൈവദമഠം:
വിക:ആരൈവദºാ:ൈവദ



926.15538

െചറ കാട് :വിക:മലയാള കഥാoV:
മലയാള ന കാരºാ

േചാേദാ\ര:പ നചി/നം, അഭാസം:
ജീവശാസ് @ം
570.76(1)



927.914

െപാവിേനാദ



004.076(1)

േചാേദാ\ര:പ നചി/നം, അഭാസം:
െഭൗതിക േബാധനം:െഭൗതികം 530.076(1)

ചലeി@ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷ
ചലeി@ം, േറഡിേയാ, ദരദശ





791.43

ഇവയ മായി ബEെf വിക



േചാേദാ\ര:പ നചി/നം, അഭാസം:
ചരി@ േബാധനം:ഇ/
954.0076(1)

900

ചലeി@ം

ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ

296.4422

ൈചന:ഏഷ

928

ന ാലയ വിqാനം

ന കാരºാ:ന കാരºാ





894.812

ന കാരºാ



928.948123

ജീവ ശാസ് @qºാ:ശാസ് @qºാ



925.7

ജീവചരി@ം

920

ജീവശാസ് @ം

570




െജസ് മി-േതാമസ്
 :വിക:േറാമ
െജസ് മി, സിസ

ഡാവി, ചാസ് :വിക:ജീവ
ശാസ് @qºാ:ശാസ് @qºാ

കേ\ാലിV:ിസ് മത വിശ$ ാസിക



922.2

ൈജവവിഭവളെട സംരsണം:oഷി



639.9

േജാz എrഹാം:വിക:സിനിമാ

തത$ , സി~ാ/:ചലeി@ം:
ചലeി@ം, േറഡിേയാ, ദരദശ:
െപാവിേനാദ



791.4301



100



തത$ ചി/ വിവിധ രാജളി6:തത$ ചി/



തത$ ചി/, തVശാസ് @ം:ിസ്  മതവ ം
മേതതര വിഷയളം:സാമഹ
േവദശാസ് @ം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് @ം
261.51

927.91430233



േജാz േപാ:വിക:ചലeി@വ മായി

180/190

ബEെf വിക:ചലeി@ം,
േറഡിേയാ, െടലിവിഷ ഇവയ മായി
ബEെf വിക

927.9143

േജാജ് േജാസഫ് :വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ



923.254

േജാജ് , എപറയി6:വിക:േറാമ
കേ\ാലിV:ിസ് മത വിശ$ ാസിക



922.2

തത$ ചി/ാ പ~തിക, സി~ാ/:
lേതക തത$ ചി/ക:തത$ ചി/



894.811308

മDഷവഗ
 ം:തത$ ചി/



തമിഴ് കഥാസാഹിതം:തമിഴ് സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8113



തമിഴ് കവിത:തമിഴ് സാഹിതം:സാഹിതം

120

േജാതിശാസ് @qºാഠ:ശാസ് @qºാ
925.2

േജാതിശ
 ാസ് @ം

894.8111

തമിഴ് സാഹിതം:സാഹിതം

തത$ ചി/





താറാവ് വള\6:േകാഴി വള\6:
Åഗസംരsണം:oഷി



തിറയാം:േകരളം:ഇ/:î\ വിവിധ
രാജളി6
793.3195483

133.5

923.143

ജ)നി:േലാക മഹായ ~\ിെ_ ൈസനിക
940.547243

ജ)ാനിക് സാഹിത



839

ജ) കഥാസാഹിതം:ജ) സാഹിതം



833

ജ) ന കാരºാ:ന കാരºാ



928.3

ജ) സാഹിതം



830

ടിബ]് :ൈചന:ഏഷ



915.15

െടലികമണിേVഷ:വാണിജം,
വാ\ാവിനിമയം, ഗതാഗതം





915.93

Vി കഥാസാഹിതം:Vി സാഹിതം:
സാഹിതം
894.353
Vി സാഹിതം:സാഹിതം



894.35

Vി:വികെള സംബEിe
ഐതിഹ:നാേടാടി സാഹിതം



398.2209561

wx:േകരളം:ഇ/:ചരി@ം

ധാരിതാ ഘടകം, പരിപഥം:ഇലക് േnാണിക്



621.381522

ഡാനിഷ് കഥാസാഹിതം:ഡാനിഷ് സാഹിതം:



636.597

²െ\ഴ\ച
:നി%പണ :
³ 
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8121

384

ഡേയാഡ ക:അ~ ചാലക ഉപകരണ:



954.83(1)

െതല ` കഥാസാഹിതം:െതല ` സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8273
െതല ` കവിത:െതല ` സാഹിതം:സാഹിതം

ഡാനിഷ് , േനാവീജിയ സാഹിതം:
ജ)ാനിക് സാഹിത



894.811

തായല് :ഏഷ:ചരി@ം

ജ)നി:ഭരണാധികാരിക, lസിഡ മാ





894.8271

839.813

ഡാനിഷ് സാഹിതം:ഡാനിഷ് , േനാവീജിയ
സാഹിതം:ജ)ാനിക് സാഹിത

െതല ` ഭാഷ

494.827

െതല ` സാഹിതം:സാഹിതം

894.827






േതനീe വള\6:പ ഴ വള\6:oഷി



േതാമസ് , െക. ടി.:വിക:ഇ/:
അഭിഭാഷക, നായാധിപºാ

839.81

ഡാനിഷ് , േനാവീജിയ സാഹിതം:
ജ)ാനിക് സാഹിത





520

േജാതിഷം:പരാമേനാവിദ, `ഡവിദ:

എജിനിയറിംഗ്



149

തമിഴ് കഥാസാഹിതം സമാഹാര:തമിഴ്
കഥാസാഹിതം:തമിഴ് സാഹിതം:സാഹിതം

qാനമീമാംസ, കാരകാരണ ബEം,

ചരി@ം:1918:യേറാf്



925.7

തത$ ചി/

സംവിധായക:ചലeി@വ മായി ബEെf
വിക

125

839.8



638.1



923.454

@ിപ ര-പരാമേനാവിദ

126

@ിപ ര:ഇ/:ചരി@ം



954.15

വിദാഭാസlവ\കഠ

ദ കിഡ് :ഇംഗ
j ീഷ് ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം



791.437EN





425.703

923.168

ദഹന വവസ െയ ബാധി3 േരാഗ:
േരാഗ
616.3
േദവതക:മത ത\$ :ഹി} മതം



294.5211

േദശീയത:രാഷ് nവിqാനീയ തത$ :
രാഷ് nവിqാനീയം
320.54
ൈദവം



211

ൈദവശാസ് @െ\റിഠeO lേതക
പ~തിക, സി~ാ/:ഉപേദശ
സംഹിത, ൈദവശാസ് @ം:ിസ് മതം



494.8123

നിരായ ധീകരണം, ആയ ധനിയണം:
അ/ാരാഷ് n സഹകരണം:വിേദശനയം:
രാഷ് nവിqാനീയം



327.174

നിരീശ$ രവാദം:ൈദവം



211.8

നി)ല:വിക:മലയാള കഥാoV:
മലയാള ന കാരºാ



928.948123



793.3

î\ വിവിധ രാജളി6




530.42

Çാവിഡ ഭാഷക

നിഘ V:മലയാളം ഭാഷ

î\

230.046

Çാവക നില:െഭൗതികം



494.8

ധനകാരം



332

ധാരിതാ ഘടകം, പരിപഥം:ഇലക് േnാണിക്
എജിനിയറിംഗ്
621.3815
നs@:ഖേഗാള മåല വിqാനീയം:
േജാതിശ
 ാസ് @ം
523.8



954.14(1)

ന+തിരിfാട് , ഇ. എം. എസ് .:വിക:
ഇ/:രാഷ് nതqºാഠ
923.254
നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്





793.319

î\ വിവിധ രാജളി6:നാേടാടി
î\



793.319

î\ വിവിധ രാജളി6:നാേടാടി
î\:î\



793.319

െനതലാ_് :രാഷ് nതqºാഠ



923.2492

നസ്
 േപf േബായ് :മലയാള ചി@:
സിനിമ:ചലeി@ം



791.437MA

പsിക:ജÞശാസ് @ം
പഠനം:മലയാളം ഭാഷ



598



494.812071

പഠന\ിDം അ~ാപന\ിDം
ഉപേയാഗി3 ഉപകരണ:ഗണിതം

792

നാേടാടി î\

793.31

നാേടാടി î\:î\

793.31




നാേടാടി വിqാനം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിqാനം
നാേടാടി സംഗീതം:സംഗീത പാര+രം



398



781.62

നാേടാടി സാഹിതം

398.2

നാേടാടി സാഹിതം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിqാനം

398.2





923.254

നായ, െക. ജി. എസ് . എസ് .:വിക:
m ിക:കലാകാരºാ
ശില



510.78

പദപ സ് തക:ൈബബി:ിസ് മതം



223

പബ
j ിക് റിേലഷസ് :പരസം, പബ
j ിക്
റിേലഷസ് :വാപാരം, വവസായ
സ ാപനം



659.2

പബ് ളിക് ൈലrറിക:െപാ ന ശാലക:
ന ാലയ വിqാനം



നാേടാടിVഥക:സാമഹാചാര, നാേടാടി
വിqാനം
398.21
നായനാ, ഇ. െക.:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ



923.754

നിഘ V, വിqാനേകാശ:
ഉപസഗ
j ീഷ് ഭാഷ
 :വാകരണം:ഇംഗ

ദsിണാÜിV:ഭരണാധികാരിക,
lസിഡ മാ

ന}ിാം:പ·ിം ബംഗ:ചരി@ം

നാരായണ ഭതിരി, ഇ. പി.:വിക:ഇ/:



927.3



027.4

പരേദശി:മലയാള ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം



791.437MA

പരേമശ$ ര», ഉO എസ് ., 1877 - 1949 :
നി%പണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം



894.8121

പര+രാഗത മQക:Åഗചികിê:
Åഗസംരsണം:oഷി



636.089588

നാരായണ പിഷാരടി, എം. പി.:വിക:
പ Qഷºാ:ജീവചരി@ം
920.71

പരസം, പബ
j ിക് റിേലഷസ് :വാപാരം,

നാരായണ പിഷാരടി, െക. പി.:വിക:
മലയാള ന കാരºാ:ന കാരºാ

വവസായ സ ാപനം

659

പരാമേനാവിദ, `ഡവിദ

130

പരാമേനാവിദ, `ഡവിദ:തത$ ചി/

130



928.94812





പരാമേനാവിദ-lയ 
പരാമേനാവിദ, `ഡവിദേയാട് ബEെf
lേതക വിഷയ:പരാമേനാവിദ,
`ഡവിദ

പ ഴ വള\6:oഷി



133

പരിണാമം:ജനിതകം, പരിണാമം:ജീവശാസ് @ം



576.8

പരിണാമവാദം:പരിണാമം:ജനിതകം,
പരിണാമം:ജീവശാസ് @ം
പരിപാലനം, lചരണം:ഇസ
j ാം



576.82



297.7

പഴയ നിയമകഥക:ൈബബി:ിസ് മതം



222

പ·ിം ബംഗ:ചരി@ം



954.14

പാVിസ ാ:നാേടാടിVഥക:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം



398.21095491

പാVിസ ാ:മDഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക\ാക് ഠക

127





638

പ ഷ
m , അലªാരെeടിക:ഉദാന
നി)ാണം:oഷി
െപാ ഉപേയാഗനിയണം



635.9



343.5409

െപാ ന ശാലക:ന ാലയ വിqാനം



027

m ര ആപ് ളിേVഷ േlാാമ ക:
െപാ താല
കംപ േlാാമിംഗ് , േlാാമ ക,
േഡ]ാ
005.5
െപാ േലാകചരി@ം:ചരി@ം

909

െപാ സാഹിത ചരി@വ ം വിമശന
പഠനളം:സാഹിതം

809

െപാന 

000





െപാവിqാനം:സവവിqാനേകാശ



030.(1)

923.65491

പാചക വിqാനം:lാേയാഗിക ശാസ് @ം,
െടക് േനാലജി
641.5

െപാവിേനാദ

791

െപാസമാഹാര

080

പാരിസ ിതിക lശ̄ളം, lവ\നളം:
മ]് േsമlവ\ന:സാമഹേsമം

േപാലീസ്



363.7

പാലസ് തീ:രാഷ് nവിqാനീയം



320.95694

പാക, Åഗ സംരsണേകa:
ൈജവവിഭവളെട സംരsണം:oഷി



639.95

പ നചി/നം, അഭാസം:കംപ
സയസ് :

െപാന 
004.076
പ നചി/നം, അഭാസം:ചരി@ േബാധനം:
ഇ/
954.0076
പ നചി/നം, അഭാസം:ജീവശാസ് @ം



570.76

പ നചി/നം, അഭാസം:lപ²ം:ഖേഗാള
മåല വിqാനീയം
523.1076
പ നചി/നം, അഭാസം:െഭൗതിക േബാധനം:
െഭൗതികം
530.076
പ നചി/നം, അഭാസം:രസത േബാധനം:
രസതം
540.76
പ രാണ:മതന :ഇ/യി6
ഉÀവിe മത
294.5925
പ രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത
തത$ ചി/കºാ
പ Qഷºാ:ജീവചരി@ം



921.9



920.71

പ Qഷºാ:ശാരീരിക sമത:ആേരാഗവ ം
േsമവ ം
613.70449
പ QഷºാV് േവി:ചട ക,
ിയാവിധിക:യÈദമതം



296.442

പ ലിജºം:മലയാള ചി@:സിനിമ:
ചലeി@ം
791.437MA





363.2

േപാഷക ഘടക:ആഹാരം:ആേരാഗവ ം
േsമവ ം
613.28
േപാഷേണാപചയാപചയം:ദഹന
വവസ െയ ബാധി3 േരാഗ:
േരാഗ
616.39
േപാഗീസ് കഥാസാഹിതം:േപാഗീസ്
സാഹിതം:സാഹിതം
869.3
േപാഗീസ് സാഹിതം:സാഹിതം



869

െപൗേരാഹിത r¾ചരം:വികളം
ജീവിതവ ം:െപൗേരാഹിതം:ൈസ് തവ
സഭയ ം ിസ് മതവ ം
253.25
െപൗേരാഹിതം:ൈസ് തവ സഭയ ം
ിസ് മതവ ം



253

lകാശിക എജിനീയറിംഗ് :ൈവദത,

കാ/ിക, lകാശിക, ഇലക് േnാണിക
: ്,
കംപറ ക
621.36
loതിവിഭവ:മിയ ം loതിവിഭവളം



333.7

lതല
 m ാദനം, േപാഷണം:ശരീരlവ\ന
ശാസ് @ം:ജീവശാസ് @ം
571.8
lേതക തത$ ചി/ക:തത$ ചി/
lേതക തരം U]ം ക പിടിV6:
U]ാേന$ ഷണം:േപാലീസ്



140



363.259

lേതക വിഷയ:ശാസ് @ം



581

lപ²ം:ഖേഗാള മåല വിqാനീയം

523.1

lഭാഷണകല:സാഹിതം

808.5

lയ  ശാസ് @qºാ





926

lയ -ഭീകരlവ\നം

128

lയ  ശാസ് @qºാ:ജീവചരി@ം



ബ ~മത\ിെ_ ഉറവിടം:ബ ~ മതം



ബ ~:മതേനതാV:ബ ~ മതം



ൈബബിളിെ_ ആധ നിക പരിഭാഷക:
ൈബബി:ിസ് മതം

926

lേയാഗം

494.8128

lേയാഗം:മലയാളം ഭാഷ

494.8128

lവ\നരീതി:േബാധനരീതിക:
വിദാലയളം അതിെ_ lവ\നളം



lസാദ് , എ. ആ.:വിക:
ചി@രചനയ മായി ബEെf വിക:
കലാകാരºാ
927.4
lസാധനം:മാധമ, പ@lവ\നം,
lസാധനം:െപാന 
070.5



954.01

lാേയാഗിക മനശ
 ാസ് @ം

158

lാേയാഗിക ശാസ് @ം, െടക് േനാലജി

600




lാÁന ന :ആരാധന, ധാനം,
േയാഗ:മതാധിഷ
Ä ിത qാനം, ജീവിതം:
ഹി} മതം
294.5433
െlാജക് ട ക:Çാവക നില:െഭൗതികം



530.42078

േlാജക് ട ക:ഗേവഷണം:ഗണിത േബാധനം:
ഗണിതം
510.72(1)
ഫലിത:ഉപാഖാന, സ ഭാഷിത,
ഫലിത, ഉ~രണിക:അന രചനാ
സമാഹാര:സാഹിത സമാഹാര



േഫാോാഫി:കലക

770

േഫാോാഫ ക:േഫാോാഫി:കലക

779




Ü²് കഥാസാഹിതം:Ü²് സാഹിതം

843

Ü²് സാഹിതം

840




ബംഗാളി കഥാസാഹിതം:ബംഗാളി സാഹിതം:
സാഹിതം
891.443



891.441

ബംഗാളി സാഹിതം:സാഹിതം
ബസ , േജാതി:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ

ഭഗത് സിംഗ് :വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ



923.254

ഭഗവദ് ഗീത
:
നി%പണ :ഭഗവദ് ഗീത:മതന :
ഇ/യി6 ഉÀവിe മത
294.5924
ഭഗവദ് ഗീത:മതന :ഇ/യി6
ഉÀവിe മത



294.5924

ഭതിരിfാട് , വി. ടി.:വിക:മലയാള
ന കാരºാ:ന കാരºാ
928.94812
ഭരണം, നിവഹണം, ആഡി]് :സാ+\ിക
നിയണം:സാ+\ിക ഭരണം, ബജ]് :
േകരളം
351.548302439
ഭരണാധികാരിക, lസിഡ മാ



923.1



793.31954

ഭരത:വിക:സിനിമാ സംവിധായക:
ചലeി@വ മായി ബEെf വിക



927.91430233

ഭാഗവതപ രാണം:പ രാണ:മതന :
ഇ/യി6 ഉÀവിe മത 294.5925(1)
ഭാഗിക സമാഹാര



920.02

ഭാഗേദവത:മലയാള ചി@:സിനിമ:
ചലeി@ം
791.437MA
ഭാരത പഠന:ചരി@ം



954.(1)



ഭാരതീയ തത$ ചി/കºാ:പ രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തത$ ചി/കºാ
921.914



ഭാരതീയ സംഗീതം:സംഗീതം

780.954

ഭാരതീയ

920.054

923.254

629.4



928.948123

ബാലമണിയ), നാലfാ് , 1909-2004
:നി%പണ :മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121
ബ ~ മതം

ഭsവിതരണം:മ]് േsമlവ\ന:
സാമഹേsമം
363.8



ബാലoഷ
p , മാാട് :വിക:മലയാള
കഥാoV:മലയാള ന കാരºാ

ബിസിനസ കാ:ജീവചരി@ം



220

ഭാരതീയ തത$ ചി/:തത$ ചി/ വിവിധ
രാജളി6:തത$ ചി/

891.44

ബഹിരാകാശ യാ@:മ]് എജിനിയറിംഗ്
ശാഖക



220.5

േബാധനരീതിക:വിദാലയളം അതിെ_
lവ\നളം
371.3

ഭരതനാടം:ഇ/:î\ വിവിധ
രാജളി6:നാേടാടി î\

808.882(1)

ബംഗാളി കവിത:ബംഗാളി സാഹിതം:
സാഹിതം



294.363

ൈബബി:ിസ് മതം

371.3028

lാചീനകാലം:ഇ/:ചരി@ം



294.38



926.58



294.3



181.4




ഭാഷക

400

ഭാഷാതത$ , സി~ാ/:ഭാഷക

401




ഭാസ് കര, പി., 1924-2007 :നി%പണ :
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8121
ഭീകരlവ\നം:സംഘനം:സാമഹ
lിയ
303.625

തവിqാനം-മലയാള
തവിqാനം, മവാദം:പരാമേനാവിദ,
`ഡവിദേയാട് ബEെf lേതക
വിഷയ:പരാമേനാവിദ, `ഡവിദ

129

മറാഠി കഥാസാഹിതം:മറാഠി സാഹിതം:
സാഹിതം
891.463



മറാഠി നാടകം:മറാഠി സാഹിതം:സാഹിതം



133.4

മിയ ം loതിവിഭവളം
െഭൗതിക േബാധനം:െഭൗതികം

മറാഠി സാഹിതം:സാഹിതം



മ] loതിവിഭവ:മിയ ം
loതിവിഭവളം

530.07

െഭൗതികം

891.462



333



530

íമരം:മലയാള ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം





891.46



333.9

മ] വിഷയളമായി ബEെf വിക

മേല, െന6സz:വിക:
ദsിണാÜിV:ഭരണാധികാരിക,
lസിഡ മാ

മ]OവO േsമlവ\ന



362.8



മ]് ഉഷ
p ര Åഗ:Åഗസംരsണം

636.9



മ]് എജിനിയറിംഗ് ശാഖക

629

മ]് േsമlവ\ന:സാമഹേsമം

363

294.52

മതം

200

മതന :ഇ/യി6 ഉÀവിe മത



294.592

മതന :ബ ~മത\ിെ_ ഉറവിടം:ബ ~
മതം
294.382
മതേനതാVºാQം അവQെട
lവ\നളം:അധാ©qാനിക,
മതപരിഷ് V\ാV:ഹി} മതം 294.561
മതേനതാVºാ



922

മതേനതാV:ബ ~ മതം



294.36

മതപ രാണ, മത ത)ില O ബEം
മ തലായവ:മതം
201

മêര, ആേഘാഷ, അവാഡ ക:
സിനിമ:ചലeി@ം
791.437079



639.3

മധ :വിക:സിനിമാ നടºാ:
ചലeി@വ മായി ബEെf വിക



927.9143028



361.76

മലയാള ഉപനാസക\ാV:മലയാള
ന കാരºാ
928.948124
മലയാള ഉപനാസ:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8124
മലയാള കഥാoV:മലയാള
ന കാരºാ



928.948123

മലയാള കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8123
മലയാള കവിക:മലയാള ന കാരºാ



മലയാള കവിക:മലയാള ന കാരºാ:
ന കാരºാ
928.948121
മലയാള കവിത. ചരി@വ ം
വിമശനപഠനളം:മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം 894.812109
മലയാള കവിത. സമാഹാര:മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.812108

മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം





894.8121

363.179209543



150

മലയാള ന കാരºാ



928.94812

മലയാള ന കാരºാ:ന കാരºാ



928.94812



128.2

മDഷQO xനാകാശ യാ@:ബഹിരാകാശ
യാ@:മ]് എജിനിയറിംഗ് ശാഖക 629.45
മDഷവഗ
 ം:qാനമീമാംസ, കാരകാരണ
ബEം, മDഷവഗ
 ം:തത$ ചി/
128
മDഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക\ാക് ഠക





മധ lേദശ് :ഇ/:കാഷിക രാസപദാÁം:
അപകടസാ~തയ O വസ് V

: ് :മDഷവഗ
മനസ
 ം:qാനമീമാംസ,
കാരകാരണ ബEം, മDഷവഗ
 ം:
തത$ ചി/



928.948121



294.54

മനശ
 ാസ് @ം




മ]് സ$ കാര സ ാപന

മതാധിഷ
Ä ിത qാനം, ജീവിതം:ഹി} മതം

മê oഷി, പരിപാലനം:oഷി



362.8

മ]OവO േsമlവ\ന:
സാമഹേsമ lവ\ന

923.168

മത ത\$ :ഹി} മതം



920.9

791.437MA

മലയാള ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം



791.437MA

മലയാള ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം:
ചലeി@ം, േറഡിേയാ, ദരദശ



791.437MA

മലയാള നാടകം:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം



923.6



894.8122

മലയാള-രാഷ് nതജ്

130

മലയാള lഭാഷണ:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8125
മലയാള വിദാÁികVായി:ഇംഗ
j ീഷ്
മാwഭാഷയല
j ാ\വVഠ O പ സ് തക:
രചന:lേയാഗം
428.2494812
മലയാള സാഹിതം. ചരി@വ ം
വിമശനപഠനളം:സാഹിതം



894.81209

മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം



894.812

മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം:വിക:മലയാള
കഥാoV:മലയാള ന കാരºാ



928.948123

Åഗ:സസെളയ ം Åഗെളയ ം
സംബEിe ഐതിഹ:നാേടാടി
സാഹിതം:സാമഹാചാര, നാേടാടി
വിqാനം
398.245
Åഗചികിê:Åഗസംരsണം:oഷി



636.089

മലയാളം എഴക:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8126

Åഗസംരsണം

636

Åഗസംരsണം:oഷി

636

മലയാളം ഭാഷ

െമക
: ിേVാ:വടെV അേമരിV:േലാക
മിശാസ് @ം, സ ല വിവരണം, യാ@ാ
വിവരണം
917.2



494.812

മലയാളം മാwഭാഷയല
j ാ\വVഠ O
പ സ് തക:വാകരചനാ സഹായിക,
lാഥമിക പ സ് തക:lേയാഗം



494.812824

മലയാളം:ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല
െപാസമാഹാര:െപാസമാഹാര



മലയാളം:ൈബബിളിെ_ ആധ നിക
പരിഭാഷക:ൈബബി:ിസ് മതം



296

യാ@:മലയാള ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം





മലയാള\ിേലO വിവ\നം:lേയാഗം:
മലയാളം ഭാഷ
494.812802
മാധവിUി:വിക:മലയാള
കഥാoV:മലയാള ന കാരºാ



928.948123

മാധവിി, 1932-2009 :നി%പണ :
മലയാള കഥാസാഹിതം:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം
894.8123
മാധമ, പ@lവ\നം, lസാധനം:
െപാന 
070



927.938

മാക
: ിസം:സാ+\ിക lതയശാസ് @,
വവസ ക:സാ+\ികശാസ് @ം
335.4
മ ഖ് താ മായി:വിക:പാVിസ ാ:
മDഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക\ാക് ഠക 923.65491



332.6

മ യല ക:ലേഗാേമാഫ:മ]് ഉഷ
p ര Åഗ:
Åഗസംരsണം
636.9322(1)
മ ല
j നസിറ Ûീ:Vി:വികെള
സംബEിe ഐതിഹ:നാേടാടി
സാഹിതം
398.2209561(1)
മ സ് ളീ:സാമഹ -മത സംഘ:
സാമഹ സംഘ

യവത് Vരണ വിവരസമാഹരണവ ം
പ നഃlാപ
R ിയ ം:വാ\ാവിനിമയം:െപാ
ഉപേയാഗനിയണം
343.540999

791.437MA

220.594812

മ ത6മ ടV് :ധനകാരം



യÈദമതം

089.94812

മാിക:കലാകാരºാ





305.697

മ ഹ)ദ് ബഷീ, ൈവVം, 1910 - 1994:
നി%പണ :മലയാള കഥാസാഹിതം:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8123

യാ@ാവിവരണം:ചരി@ം



910.4

യ ിവാദം:തത$ ചി/ാ പ~തിക,
സി~ാ/:lേതക തത$ ചി/ക:
തത$ ചി/
149.7
യേറാf്

940

യേറാf് :ചരി@ം

940




യേറാf് :േലാക മിശാസ് @ം, സ ലവിവരണം,
യാ@ാവിവരണം(വിവിധ രാജ):േലാക
മിശാസ് @ം, സ ല വിവരണം, യാ@ാ
വിവരണം
914
േയാഗ:ശാരീരിക sമത:ആേരാഗവ ം േsമവ ം



613.7046

ര സ)Ûം:രവാഹികളി6:ദ്
വാഹികാ േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം



616.132

രവാഹികളി6:ദ് വാഹികാ േരാഗ:
ൈവദം, ആേരാഗം
616.13
രചന:lേയാഗം

428.2

രസത േബാധനം:രസതം

540.7




രസതം



540

രാഘവ, എം. വി.:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ

923.254

രാജേഗാപാ6, ഒ.:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ

923.254




രാമനാഥ, െക. വി.:വിക:മലയാള
കഥാoV:മലയാള ന കാരºാ



928.948123

രാഷ് nതqºാഠ



923.2

രാഷ് nതqºാഠ-വിേദശനയം
രാഷ് nതqºാഠ:ജീവചരി@ം



ൈലംഗിക ബE:സംസ് കാരം,
സാമഹിക വവസ ക



േലാക മിശാസ് @ം, സ ല വിവരണം, യാ@ാ
വിവരണം
910

923.2

രാഷ് nവിqാനീയ തത$ :
രാഷ് nവിqാനീയം

320.5

രാഷ് nവിqാനീയം



320

രാഷ് nീയ കsിക:രാഷ് nീയ lിയ



324.2

രാഷ് nീയ lിയ



324

രാഷ് nീയ വവസ ക:സംസ് കാരം,
സാമഹിക വവസ ക

306.2

രാഷ് nീയ സാഹചരം, സ ിതി:
രാഷ് nവിqാനീയം

320.9




േരാഗ



616

േരാഗ/േരാഗലsണ ശാസ് @ം:
ശരീരlവ\ന ശാസ് @ം:ജീവശാസ് @ം





891.73

റസ6, പðി:വിക:ശബ് ദ ¼ശ
എ²ിനീയമാ:ചലeി@വ മായി
ബEെf വിക
927.9143024



927.8

റായ് , സതജിത് :വിക:സിനിമാ
സംവിധായക:ചലeി@വ മായി ബEെf
വിക
927.91430233
റ മാനിയ കഥാസാഹിതം:റ മാനിയ
സാഹിതം:സാഹിതം



േലാഹിതദാസ് :വിക:സിനിമാ
സംവിധായക:ചലeി@വ മായി ബEെf
വിക
927.91430233
വടെV അേമരിV:േലാക മിശാസ് @ം,
സ ല വിവരണം, യാ@ാ വിവരണം



917

വടെV അേമരിV:േലാക മിശാസ് @ം,
സ ല വിവരണം, യാ@ാ വിവരണം:ചരി@ം



917

വനlേദശം:loതിവിഭവ:മിയ ം
loതിവിഭവളം



333.75

വനÅഗ സംരsണേകaം:പാക, Åഗ
സംരsണേകa:ൈജവവിഭവളെട
സംരsണം:oഷി
639.95(1)
വാകരചനാ സഹായിക, lാഥമിക
പ സ് തക:lേയാഗം
494.81282



വാദlതിവാദം:േകരളം:ഇ/:വിവിധ
രാജളിെല നിയമസഭക
328.548302



വാരിയ, പി. െക. ആ.:വിക:സജºാ:
ൈവദ ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ



വാ\ാവിനിമയ മാഗ
 :
വാ\ാവിനിമയം:സാമഹ പാരസ് പരികം

922.2

ലs് മീബായ് , ഝാസി റാണി:വിക:
ഇ/:ഭരണാധികാരിക, lസിഡ മാ



380



926.17

923.154

ലേഗാേമാഫ:മ]് ഉഷ
p ര Åഗ:
Åഗസംരsണം

േലാക മഹായ ~\ിെ_ ൈസനിക ചരി@ം:
1918:യേറാf്
940.54

വാണിജം, വാ\ാവിനിമയം, ഗതാഗതം

859

േറാമ കേ\ാലിV:ിസ് മത
വിശ$ ാസിക

േലാക മിശാസ് @ം, സ ലവിവരണം,
യാ@ാവിവരണം(വിവിധ രാജ):േലാക
മിശാസ് @ം, സ ല വിവരണം, യാ@ാ
വിവരണം
914/919



859.3

റ മാനിയ സാഹിതം:സാഹിതം

േലാക മിശാസ് @ം, സ ല വിവരണം, യാ@ാ
വിവരണം:ചരി@ം
910

910.41

571.9

റ¾ാ, എ. ആ.:വിക:
സംഗീതqºാ:കലാകാരºാ



306.7

േലാക സ²ാരം:യാ@ാവിവരണം:ചരി@ം

റഷ:യേറാf് :േലാക മിശാസ് @ം,
സ ലവിവരണം, യാ@ാവിവരണം(വിവിധ
രാജ):േലാക മിശാസ് @ം, സ ല
വിവരണം, യാ@ാ വിവരണം
914.7
റഷ കഥാസാഹിതം

131





302.23

636.9322

ലഹള:സിവി6 നിയമലംഘനം, ഹിംസ:
സംഘനം
303.623

വാ\ാവിനിമയം:െപാ
ഉപേയാഗനിയണം

ലാലാ, ആ. എം.:വിക:കാസ
േരാഗിക:മ] വിഷയളമായി ബEെf
വിക
920.9362196994

വാ\ാവിനിമയം:സാമഹ പാരസ് പരികം

ലാവലി േകസ് :അപചാരം:േകരളം:ഇ/



351.54830346(1)

െലനി രാേജa:വിക:സിനിമാ
സംവിധായക:ചലeി@വ മായി ബEെf
വിക
927.91430233



343.54099



302.2

വിമാദിത:ഇ/:ഏഷ:വികെള
സംബEിe ഐതിഹ 398.220954(1)
വിദരസംേവദനം:lകാശിക എജിനീയറിംഗ് :
ൈവദത,
കാ/ിക, lകാശിക,

ഇലക് േnാണിക
: ് , കംപറ ക
621.3678
വിേദശനയം



327

വിേദശനയം-വിക

132

വിേദശനയം:രാഷ് nവിqാനീയം

327

വി വിവരണ:ക പിടി\,
േപ]_ക:lാേയാഗിക ശാസ് @ം,
െടക് േനാലജി

വിദാഭാസം

370

608.7



വികളം ജീവിതവ ം:െപൗേരാഹിതം:
ൈസ് തവ സഭയ ം ിസ് മതവ ം

253.2



വികെള സംബEിe ഐതിഹ




വിദാഭാസlവ\കഠ

923.7

വിദാഭാസlവ\കഠ:ജീവചരി@ം

923.7



വിദാലയളം അതിെ_ lവ\നളം

371

വിദാലയളം അതിെ_ lവ\നളം:
വിദാഭാസം
371
വിദാÁി:വിദാലയളം അതിെ_
lവ\നളം:വിദാഭാസം



371.8

വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



790

വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



790.1

വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് @ം:മനശ
 ാസ് @ം



ൈദവശാസ് @െ\റിഠeO lേതക
പ~തിക, സി~ാ/:ഉപേദശ



വികെള സംബEിe ഐതിഹ:
നാേടാടി സാഹിതം
398.22
വിക:അേമരിV കഥാoV:
അേമരിV ന കാരºാ
928.13(1)
വിക:ആരൈവദºാ:ൈവദ
ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ



926.15538(1)

വിക:ഇ/:അഭിഭാഷക,
നായാധിപºാ



923.454(1)

വിക:ഇ/:ഭരണാധികാരിക,
lസിഡ മാ
923.154(1)

സംഹിത, ൈദവശാസ് @ം:ിസ് മതം



വിക:ഇ/:രാഷ് nതqºാഠ



വിക:ഇ/:വിദാഭാസlവ\കഠ

230.0464



വിവാഹം വഴി:പരിപാലനം, lചരണം:ഇസ
j ാം

923.254(1)

297.7(1)

വിവിധ രാജളിെല നിയമസഭക



327.3/9



922.945

Uട ംബചരി@ം, വംശാവലി:ജീവചരി@ം



929.2

േവദ:ൈവദിക സാഹിതം:മതന :



294.59212/5

േവദാ/ം:തത$ ചി/ വിവിധ രാജളി6:
തത$ ചി/
181.48
േവന6:മലയാള ചി@:സിനിമ:ചലeി@ം



791.437MA

ൈവദിക സാഹിതം:മതന :ഇ/യി6
ഉÀവിe മത



294.5921

ൈവദ ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ
lയ  ശാസ് @qºാ

വിക:ചി@രചനയ മായി ബEെf
വിക:കലാകാരºാ
927.4(1)
വിക:ജീവ ശാസ് @qºാ:
ശാസ് @qºാ

925.7(1)

വിക:േജാതിശാസ് @qºാഠ:
ശാസ് @qºാ

925.2(1)




വിക:ജ)നി:ഭരണാധികാരിക,
lസിഡ മാ
923.143(1)



വിക:ദsിണാÜിV:ഭരണാധികാരിക,
lസിഡ മാ
923.168(1)

926.1



928.3(1)

വിക:െനതലാ_് :രാഷ് nതqºാഠ

lയ  ശാസ് @qºാ:ജീവചരി@ം



923.2492(1)



926.1

ഇലക് േnാണിക
: ് , കംപറ ക



വിക:ചലeി@വ മായി ബEെf
വിക:ചലeി@ം, േറഡിേയാ,
െടലിവിഷ ഇവയ മായി ബEെf
വിക
927.9143(1)

വിക:ജ) ന കാരºാ:
ന കാരºാ

ൈവദ ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ:

ൈവദത,
കാ/ിക, lകാശിക,


വിക:കാസ േരാഗിക:മ]
വിഷയളമായി ബEെf വിക



926.1

ൈവദ ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ:

ൈവദം, ആേരാഗം

923.754(1)

920.9362196994(1)

െവOാേ²രി6 Uട ംബം:Uട ംബചരി@ം:

ഇ/യി6 ഉÀവിe മത





328.4/9

വിവിധ രാജളെട വിേദശനയം:വിേദശനയം
വിേവകാന}, സ$ ാമി:വിക:ഹി}
മതേനതാVºാ:മതേനതാVºാ



398.22

155

വിേമാചന ൈദവശാസ് @ം:





വിക:പാVിസ ാ:മDഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക\ാക് ഠക



വിക:പ Qഷºാ:ജീവചരി@ം

610



923.65491(1)
621.3



920.71(1)

വിക-സംഘനം
വിക:ബിസിനസ കാ:ജീവചരി@ം



926.58(1)

വാഖാനവ ം വിമശനവ ം:ൈബബി:
ിസ് മതം



650



വഗീയ ലഹള:ലഹള:സിവി6 നിയമലംഘനം,
ഹിംസ:സംഘനം
303.623(1)



ശªര പിO, െക.ജി.:വിക:മലയാള
കവിക:മലയാള ന കാരºാ

921.914(1)

വിക:മലയാള ഉപനാസക\ാV:
928.948124(1)



വിക:മലയാള കഥാoV:മലയാള
ന കാരºാ

928.948121



ശÝണ
p ി േമേനാ, Uമരകം:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ
923.254



ശബ് ദ ¼ശ എ²ിനീയമാ:ചലeി@വ മായി
ബEെf വിക
927.9143024



ശരീരlവ\ന ശാസ് @ം:ജീവശാസ് @ം



ശരീരlവ\ന ശാസ് @ം:ൈവദം, ആേരാഗം



ശാരീരിക sമത:ആേരാഗവ ം േsമവ ം

928.948123(1)

വിക:മലയാള കവിക:മലയാള
ന കാരºാ

928.948121(1)

വിക:മലയാള ന കാരºാ:
ന കാരºാ

928.94812(1)

വിക:മാിക:കലാകാരºാ



220.6

വാപാരം, വവസായ സ ാപനം

വിക:ഭാരതീയ തത$ ചി/കºാ:പ രാതന,
മധകാല, െപൗരസ് ത തത$ ചി/കºാ

മലയാള ന കാരºാ

133

927.938(1)



571



വിക:േറാമ കേ\ാലിV:ിസ് മത
വിശ$ ാസിക

612

922.2(1)

വിക:ൈവദ ശാസ് @qºാ,
േഡാക് ടമാ:lയ  ശാസ് @qºാ



926.1(1)

വിക:വവസായ സംരംഭക:സാമഹ
ശാസ് @q



920.933804(1)

വിക:ശബ് ദ ¼ശ എ²ിനീയമാ:
ചലeി@വ മായി ബEെf വിക



927.9143024(1)

m ിക:കലാകാരºാ
വിക:ശില



ശിവശªരപിO, തകഴി, 1914-1999
:നി%പണ :മലയാള
കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8123
ശിവ:േദവതക:മത ത\$ :ഹി} മതം



294.5211(1)

649



597

927.9143028(1)





Nീ രാമചa:വിക:ഹി}
മതേനതാVºാ:മതേനതാVºാ

920.72(1)

വിക:സജºാ:ൈവദ
926.17(1)

സംഗീത പാര+രം

വിക:ഹി} മതേനതാVºാ:



922.945(1)

വിത$ വികാസം:lാേയാഗിക മനശ
 ാസ് @ം



വവസായ സംരംഭക:സാമഹ ശാസ് @q



സംഗീതqºാ:കലാകാരºാ

വാകരണം:മലയാളം ഭാഷ



781.6



780



780/790



927.8

സംഗീതqºാ:കലാകാരºാ:ജീവചരി@ം

920.933804

വാകരണം:െതല ` ഭാഷ



922.945

സംഗീതം
സംഗീതം/വിേനാദകലക:കലക

158.1

വാകരണം:ഇംഗ
j ീഷ് ഭാഷ



ൈശലീ നിഘ V:നിഘ V:മലയാളം
ഭാഷ
494.81231(1)

927.91430233(1)

വവസായസ ാപനളിെല െതാഴി6



~ജല\ി6 വസി3 മê:
ശീതര മê:ജÞശാസ് @ം 597.176

ചലeി@വ മായി ബEെf വിക

ശാസ് @qºാ, േഡാക് ടമാ



927.3

ശീതര മê:ജÞശാസ് @ം

വിക:സിനിമാ സംവിധായക:

വിക:സ് @ീക:ജീവചരി@ം



m ിക:കലാകാരºാ
ശില

ശി പരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം:
ìഹതം:lാേയാഗിക ശാസ് @ം,
െടക് േനാലജി

വിക:സിനിമാ നടºാ:ചലeി@വ മായി

മതേനതാVºാ

925





927.8(1)

ബEെf വിക

500

ശാസ് @qºാ

927.3(1)

വിക:സംഗീതqºാ:കലാകാരºാ



613.7

ശാസ് @ം



927.8



സംഗീേതാപകരണ:കലക



സംഘടനയ ം ഭരണവ ം:ഉ3ത വിദാഭാസം

331.7
425





494.8275



494.8125



786/788

378.1

സംഘനം



303.6

സംഘനം-സിനിമ

134

സംഘനം:സാമഹ lിയ



303.6

വിqാനം:lാേയാഗിക ശാസ് @ം,

സംരsക അD%പീകരണം:സസ ഘടനയ ം

െടക് േനാലജി

%പവിqാനീയവ ം:lേതക വിഷയ:
ശാസ് @ം



581.47

സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക



306

സംസ് oത കഥാസാഹിതം:സംസ് oത
സാഹിതം:സാഹിതം



891.23

സംസ് oത കവിത:സംസ് oത സാഹിതം:
സാഹിതം



891.21

സംസ് oത ഭാഷാരചന:സാഹിത രചന:
സാഹിതം



808.04912

സംസ് oത സാഹിതം ചരി@വ ം
വിമശനപഠനളം:സാഹിതം



891.209

സംസ് oത സാഹിതം:സാഹിതം



891.2

സംസ് oത\ി6 നിO വിവ\നം:



494.812802912

സദാചാരം



170

സമാഹാര:ഇ/:രാഷ് nതqºാഠ:
ജീവചരി@ം



923.254(1)

സമാഹാര:ഇ/:



923.754(1)

ന കാരºാ:ന കാരºാ



928.948121(1)

സമാഹാര:മലയാള ന കാരºാ:



928.94812(1)

സമാഹാര:ൈവദ ശാസ് @qºാ,



926.1(1)

സമാഹാര:സംഗീതqºാ:



927.8(1)

സമാഹാര:സ് @ീക:ജീവചരി@ം



920.72(1)

സസ് തനജീവിക:ജÞശാസ് @ം



599

സസ ഘടനയ ം %പവിqാനീയവ ം:
lേതക വിഷയ:ശാസ് @ം



894.8124

സാD, എം. െക.:വിക:മലയാള
ഉപനാസക\ാV:മലയാള
ന കാരºാ



928.948124

സാമഹ -മത സംഘ:സാമഹ
സംഘ



305.6

സാമഹ പാരസ് പരികം

302

സാമഹ lിയ

303




സാമഹ േവദശാസ് @ം:സാമഹ,
െപൗേരാഹിത േവദശാസ് @ം



261



920.93

സാമഹ സംഘ

305

സാമഹ സംഘ:സാമഹശാസ് @ം

305

സാമഹ, െപൗേരാഹിത േവദശാസ് @ം

260

സാമഹേsമ lവ\ന

362

സാമഹേsമം

360







സാമഹപരിവ\നം



303.484



303.4

സാമഹശാസ് @ം

300

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം

390




സാ+\ിക ആസ@ണം:
സാ+\ികശാസ് @ം



338.9

സാ+\ിക നിയണം:സാ+\ിക ഭരണം,

േഡാക് ടമാ:lയ  ശാസ് @qºാ:

കലാകാരºാ:ജീവചരി@ം

സാഹിതം

സാമഹപരിവ\നം

സമാഹാര:മലയാള കവിക:മലയാള

ജീവചരി@ം

മലയാള ഉപനാസ:മലയാള സാഹിതം:

സാമഹപരിവ\ന lസ ാന:

വിദാഭാസlവ\കഠ:ജീവചരി@ം

ന കാരºാ



641.5636

സാD, എം. െക., 1928 - :നി%പണ :

സാമഹ ശാസ് @q

മലയാള\ിേലO വിവ\നം:
lേയാഗം:മലയാളം ഭാഷ

സസാഹാര പാചക വിqാനം:പാചക



581.4

സസെളയ ം Åഗെളയ ം സംബEിe

ബജ]് :േകരളം

വവസ ക:സാ+\ികശാസ് @ം



351.5483024

സാ+\ിക വവസ ക:സംസ് കാരം,
സാമഹിക വവസ ക



398.24

സസ:നാേടാടി സാഹിതം:

330

സാഹിത രചന:സാഹിതം

808



398.242





801.95



808.8

സാഹിത സമാഹാര:സാഹിത രചന:
സാഹിതം
സാഹിതം

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം



306.3

സാ+\ികശാസ് @ം

സാഹിത സമാഹാര

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിqാനം



335

സാ+\ിക ഭരണം, ബജ]് :േകരളം

സാഹിത വിമശനം:സാഹിതം

ഐതിഹ:നാേടാടി സാഹിതം:



351.54830243

സാ+\ിക lതയശാസ് @,

സിനിമ:ചലeി@ം



808.8



800



791.437

സിനിമ-െഹമിംേഗ$
സിനിമ:ചലeി@ം:ചലeി@ം, േറഡിേയാ,
ദരദശ
791.437

സ$ വഗ
 രതി:ൈലംഗിക ബE:
സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക



306.76

സിനിമ:ചലeി@ം:ചലeി@ം, േറഡിേയാ,
ദരദശ:െപാവിേനാദ
791.437

സ$ ാത സമരം:ഇ/:ചരി@ം

സിനിമാ നടºാ:ചലeി@വ മായി ബEെf
വിക
927.9143028

സജºാ:ൈവദ ശാസ് @qºാ,
േഡാക് ടമാ

സിനിമാ സംവിധായക:ചലeി@വ മായി
ബEെf വിക
927.91430233

സവവിqാനേകാശ

സിരകളെടയ ം, ഇaിയളെടയ ം lവ\നം:
ശരീരlവ\ന ശാസ് @ം:ൈവദം,
ആേരാഗം
612.8
സിവി6 നിയമലംഘനം, ഹിംസ:സംഘനം



303.62

സീതാലs് മി േദവ് :വിക:സ് @ീക:
ജീവചരി@ം
920.72
സ ഗതUമാരി:വിക:മലയാള കവിക:
മലയാള ന കാരºാ
928.948121
സ േലാചന, നാലfാ് :വിക:മലയാള
കഥാoV:മലയാള ന കാരºാ



226

സഫി പറ¿ കഥ:മലയാള ചി@:സിനിമ:
ചലeി@ം
791.437MA



892

േസമാധവ നായ, െക.:വിക:
ബിസിനസ കാ:ജീവചരി@ം



926.17



030

ഹിജഡക:സ$ വഗ
 രതി:ൈലംഗിക
ബE:സംസ് കാരം, സാമഹിക
വവസ ക



306.768

ഹി}ി കഥാസാഹിതം:ഹി}ി സാഹിതം:
സാഹിതം
891.433
ഹി}ി കവിത:ഹി}ി സാഹിതം:സാഹിതം



891.431

ഹി}ി സാഹിതം:സാഹിതം



891.43

ഹി} േദശീയത:േദശീയത:രാഷ് nവിqാനീയ
തത$ :രാഷ് nവിqാനീയം
320.54(1)
ഹി} മതേനതാVºാ:മതേനതാVºാ





െസമി]ിക് സാഹിതം



954.0351

922.945

928.948123

സ വിേശഷളം നടപടി പ സ് തകളം:
ൈബബി:ിസ് മതം

135



926.58

ഹി} മതം

294.5

ഹി} മതം:ഇ/യി6 ഉÀവിe മത

294.5




ഹി} സ ാനി സംഗീതം:ഭാരതീയ സംഗീതം:
സംഗീതം
780.954
ഹിr കഥാസാഹിതം:ഹിr സാഹിതം:
െസമി]ിക് സാഹിതം
892.43
ഹിr സാഹിതം:െസമി]ിക് സാഹിതം
ഹിമാലയം:ഇ/:ചരി@ം



892.4



915.4(1)

ൈസേVാ:ഇംഗ
j ീഷ് ചി@:സിനിമ:
ചലeി@ം
791.437EN

ഹി]് ല, അേഡാഫ് :വിക:ജ)നി:
ഭരണാധികാരിക, lസിഡ മാ 923.143

ൈസബ നിയമം:യവത് Vരണ
വിവരസമാഹരണവ ം പ നഃlാപ
R ിയ ം:
വാ\ാവിനിമയം:െപാ
ഉപേയാഗനിയണം
343.540999(1)

ഹിസി അലീ, അയാ:വിക:
െനതലാ_് :രാഷ് nതqºാഠ

െസൗദി അേറബിയ:ഏഷ:ചരി@ം

915.38

സ് @ീക:ജീവചരി@ം

920.72

സ് @ീക:ൈബബി:ിസ് മതം





220.92(1)

സ് @ീക:മ]OവO
േsമlവ\ന:സാമഹേsമ
lവ\ന
362.83
സ് @ീക:ശാരീരിക sമത:ആേരാഗവ ം
േsമവ ം
613.7045
സ് േനഹലതാ െറഡ
 ി:വിക:ഇ/:
രാഷ് nതqºാഠ
സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതം
സ് പാനീഷ് സാഹിതം. സമാഹാര:
സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതം
സ് െപയി:യേറാf് :ചരി@ം



923.254



863



863.08



946



923.2492

ദ് വാഹികാ േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം



616.1

 ് മില
െഹമിംേഗ$ , ഏണസ
j :വിക:
അേമരിV കഥാoV:അേമരിV
ന കാരºാ
928.13

