േദശീയ ന സചി
മലയാള വിഭാഗം

2011
2011

എഡി
ഷാഹിന പി.
പി. അഹസ്
െസ$%& റഫറ$സ് ൈല*റി
െകാ&,-

വിദ.ാഭ.ാസ വ/0് , േകരള സ,ാ

ചി,, മലയാള വിഭാഗം
േദശീയ ന സചി

2011

േദശീയ ന സചി
മലയാള വിഭാഗം

2011

എഡി
ഷാഹിന പി.
പി. അഹസ്
െസ%&' റഫറ%സ് ൈല+റി
ക'-.

വിദ/ാഭ/ാസ വ01് , േകരള സ-ാ

DESEEYA GRANTHASUCHI
Malayala Vibhagam
2011

Editor :
Shahina P. Ahas

©
Central Reference Library
Ministry of Culture
Government of India
Kolkata – 700 027
Website : crlindia.gov.in
e-mail : crlinb_tech@bsnl.in

Published by the Department of Education, Government of Kerala, July 2012 and
distributed by the Kerala Granthasala Sangham, Thiruvananthapuram

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRINTED BY THE S. G. P. AT THE GOVERNMENT PRESS, ERNAKULAM - 2012

ഉaട-ം

അവതാരിക

--

vii

ന സചി ഉപേയാഗിdേeാf

--

ix

േകാള% വഗീകരണ പiതി

--

x

ഡ/യി വഗീകരണ പiതിയിെല ചില വഗ
j kf

--

xi

സംlിപ
m സംnകളoെട പpിക

--

xii

മലയാള പoസ് തകkളoെട സ ിതിവിവര-ണ-്

--

xiii

വഗീqത ഖsം

--

1 – 65

ന കാര, ശീഷക സചി

--

66 – 104

വിഷയ സചി

--

105 - 120

vii

അവതാരിക
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സമ&'ി(െ).
1954-െല െഡലിവറി ഓഫ് ബക
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പസ് തക;<
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നാഷന%
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നസചി

2010

മലയാള6ിലാണ്

!സിNീകരി@
കഴി^ിരി9O. ഇ6രം ഒS നസചി
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ഡKയി നZറ ക< ഉപേയാഗി@്
വ&ഗീ_ത ഖi6ിെല േരഖക<
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954.83
294.535095483
793.3195483
328.5483

x

േകാളT
േകാളT വ&ഗീകരണ
ഗീകരണ പNതി
z

െപാJ ന;<

∆

അNKാ ശാസ് Lം, ഡവിദK

2

നാലയ വി`ാനം

N

ലളിത കലക<

A

ശാസ് Lം

O

സാഹിതKം

B

ഗണിതം

P

ഭാഷക<

C

െഭൗതികം

Q

മതം

D

എTജിനിയറിങ്

R

തതm ചി]

E

രസതം

S

മനശ
 ാസ് Lം

F

!േയാഗിക ശാസ് Lം,
െടക് േനാളജി

∑

സാമഹK ശാസ് Lം

G

ജീവശാസ് Lം

T

വിദKാഭKാസം

H

ഗ&ഭ ശാസ് Lം

U

മിശാസ് Lം

I

സസKശാസ് Lം

V

ചരിLം

J

_ഷി

W

രാഷ് a വി`ാനീയം

K

ജശാസ് Lം

X

സാZ6ിക ശാസ് Lം

KZ

¢ഗസംരEണം

Y

ജനസമഹ ശാസ് Lം

L

ൈവദKം, ആേരാഗKം

Z

നിയമം

M

!േയാഗിക കലക<

xi

ഡKയി വ&ഗീകരണ പNതിയിെല ചില വ&ഗ
l ;<
000

െപാJന;<

500

ശാസ് Lം

020

നാലയ വി`ാനം

510

ഗണിതം

030

സ&¤വി`ാനേകാശ;<

600

!ാേയാഗിക ശാസ് Lം

100

തതm ചി]

630

_ഷി

150

മനശ
 ാസ് Lം

700

കലക<

181.4

ഭാരതീയ തതm ചി]

800

സാഹിതKം

200

മതം

820

ഇംഗ
Y ീഷ് സാഹിതKം

220/280

dിസ് J മതം

891.2

സംസ് _ത സാഹിതKം

294.5

ഹിc മതം

891.44

ബംഗാളി സാഹിതKം

294.7

ഇസ് ളാം

894.812

മലയാള സാഹിതKം

300

സാമഹKശാസ് Lം

894.8121

മലയാള കവിത

320

രാഷ് aവി`ാനീയം

894.8122

മലയാള നാടകം

330

സാZ6ികശാസ് Lം

894.8123

മലയാള കഥാസാഹിതKം

340

നിയമം

894.8124

മലയാള ഉപനKാസ;<

350

െപാJഭരണം

900

ചരിLം

370

വിദKാഭKാസം

920

ജീവ ചരിLം

400

ഭാഷക<

954

ഇ]Kാ ചരിLം

494.812

മലയാള ഭാഷ

954.83

േകരള ചരിLം

xii

സംEിപ
¥ സം`കളെട പ)ിക
മാസ;<
ഏ.

ഏട്

ജV.

ജVവരി

n. 

n) നക&6ാവ്

ഫി8.

ഫി8വരി

n. സമാഹ&6ാ

n) സമാഹ&6ാവ്

ഏ!ി.

ഏ!ി%

n. സംേശാധകT

n) സംേശാധകT

¦ലാ.

¦ലായ്

n. വിവ.

n) വിവ&6കT

ആഗ.

§ ്
ആഗസ

n. വKാഖKാതാവ്

n) വKാഖKാതാവ്

സപ
¥ .

സപ
¥ ംബ&

പരി.

പരിഷ് (രി@

ഒക് േടാ.

ഒക് േടാബ&

ഭാ.

ഭാഗം

നവ.

നവംബ&

വാ.

വാലKം

ഡിസ.

ഡിസംബ&

വിവ.

വിവ&6കT,
വിവ&6നം

വKാഖKാ.

വKാഖKാതാവ്

െസമീ.

െസWീമീo&

xiii

മലയാള പസ് തക;ളെട സിതിവിവര(ണ(്
വിഷയവ&ഗം

വിഷയനാമം

െമാ6ം

000

െപാJന;<

10

100

തതm ചി]

26

200

മതം

25

300

സാമഹKശാസ് Lം

81

400

ഭാഷക<

6

500

ശാസ് Lം

19

600

!ാേയാഗിക ശാസ് Lം

34

700

കലക<

32

800

സാഹിതKം

372

900

ചരിLം

146
751

സാഹിതK6ി%
കണ9ക<
<
സാഹിതK6ി% ഉ<െ')
െ') പ സ് തക;ളെട കണ9ക
െപാJ സാഹിതK ന;<

20

വിേദശ സാഹിതK6ി% നിO മലയാള6ിേല9M വിവ&6നം

65

മo് ഭാരതീയ ഭാഷയി% നിO മലയാള6ിേല9M വിവ&6നം

20

മലയാള സാഹിതK ന;<
;<
െപാJമലയാള സാഹിതK ന;<

5

മലയാള കവിത

75

മലയാള നാടകം

8

മലയാള കഥാസാഹിതKം

157

മലയാള ഉപനKാസ;<

19

അനK ഗദK_തിക<

3

േദശീയ ന സചി
2011

000-െപാന 

083-ജw#
മാക
Y ് , െജxി, 1965-

020-ന ാലയ വിാനം

െജxിയ െട കyക / മിനി േമേനാ# വിവ.

025-ന ശാലാ വന
സ

െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5, ഏി.

മാര# നായ, എ#., 1942-

2010.- 88 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ൈല+റി പരിപാലനം : തത/ വ ം
േയാഗവ ം.- 2-◌ം പതി2് -തി4വന5പ രം :

ഉപവിഷയം : 923.343 - മാക
Y ് , കാറ?.
ISBN 81-262-0454-0 : M. 60.00

ദീപാകിര7, ഒക് േടാ. 2008.- 255 ഏ.:



ചി<ം; 21 െസമീ.

x

െഡസിമ? ക
@ ാസിഫിേBഷ# െഷഡD

മാക
Y ് , ൈഹ#റിz്

മലയാളി? അGബIമായി

മാക
Y ് കാ മാക
Y ിനയz കyക /

ഉെ2ട ിയിരിK L

നീലേcM മധ സദന# നായ സ/ ത{

ന സചി : ഏ. 255.

വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,

M. 160.00



23:3

025.04-വിവര സമാഹാരണവ ം പ നഃാപ
R ിയ ം

സപ
R . 2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0524-5 : M. 60.00



x

ആദശ് , വി. െക., 1979-

089-ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല

ഇനി വായന, ഇ- വായന / ബി. ഇക് ബാ?

െപാസമാഹാര

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി.

089.94812-മലയാളം

സി. ബ ക
Y ് , Zലാ. 2009.- 116 ഏ.: ചി<ം;
24 െസമീ.

ആന}േബാസ് , സി. വി.

ISBN 978-81-264-2390-3 : M. 75.00

േനാBിയ ം കe ം.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.



2:(D65,8(B))

55 േലഖന.
ISBN 978-81-264-2843-4 : M. 100.00

027-െപാ ന ശാലക



027.4-പബ് ളിക് ൈല+റിക

x

027.454-ഇ5D

േനാXം െത~ാെത.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

േഗാവി, െക. എം., 1930-

ഏി. 2010.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.

പബ
@ ിക് ൈല+റി.- തി4വന5പ രം :

ISBN 978-81-264-2651-5 : M. 120.00

ദ`ിേണ5Dാ പഠനേകbം, 2009.- 112 ഏ.



x

: ചി<ം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 111-112.

രാമചb#, ഇ., 1953-

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



215.54

മാക
Y ് തിരിz വ4L / പി.
േഗാവി}2ിയ െട അവതാരിക; പി. െക.
ശിവദാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

080-െപാസമാഹാര
082-ഇംഗ് ളീഷ്

േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് , 2009.- 138 ഏ. ; 22

നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

െസമീ.
M. 75.00

de് ൈല# വഷ: െതരെfട 



േലഖന / രാഘവ# േവാട് വിവ.

xN53

െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5, ഡിസ.

സാം, ൈപGംമട്

2010.- 288 ഏ. ; 21 െസമീ.

അതിജീവനിെ കാഴ് ച2ാട ക.-

52 േലഖന

മാേവലിBര : തിഭ, ഡിസ. 2010.- 96 ഏ.

മലശീഷകം : The front line years :

; 21 െസമീ.

selected articles.

M. 70.00

ISBN 81-262-0583-0 : M. 20.00



x



x

തത/ ചി5

2

100-തത/ ചി5

150.954-ഇ5D
നിതDൈചതനD യതി, 1924-1999

110-അDാ ശാസ് <ം

ഭാരതീയ മനഃശാസ് <ിന് ഒരാമ ഖം.-

111-സത/ മീമാംസ

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
R . 2010.- 159
Y ് , സപ

ീനാഥ് സി. നീലകണ
 #

ഏ. ; 21 െസമീ.

നDഗണനം = Nullculation.-  :

ആദDപതി2് : ഡിസ. 1988.

ന കാവ് , െമയ് 2009.- 61 ഏ. ; 18

ISBN 978-81-264-2809-0 : M. 85.00

െസമീ.



S.44

M. 30.00



R31

130-പരാമേനാവിദD, ഡവിദD

153-ബ ിപരമായ മാനസിക ിയയ ം
ബ ിശിയ ം
153.1-ഓwശി, അധDയനം

133-പരാമേനാവിദD, ഡവിദDേയാട്

റഷീദ് , പി. െക. എ.

ബIെ2X േതDക വിഷയ

ഓwശി വധി2ിBാം: ചില

133.4-തവിാനം, മ{വാദം

ാേയാഗികരീതിക.- േകാഴിേBാട് :

രാേജഷ് , എം. ആ.

മാമി, 2010.- 296 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

മ{വാദവ ം ദ മ{വാദവ ം.- 2-◌ം പതി2് -

ISBN 978-81-8264-930-9 : M. 175.00

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 143 ഏ.:



S:43

ചി<ം; 21 െസമീ.

154-ഉപേബാധതല വന

1-◌ം പതി2് : 2005.

154.7-ഹിപ് േനാXിസം

ISBN 978-81-8264-832-6 : M. 85.00



∆2:87

133.5-േജDാതിഷം

സ

മാര#, പി. െക., 1943ഹിപ് േനാസിസ് : ഒ4 മേനാേരാഗ വിദെ
റി2ക.-  : ീ# ബ ക
Y ് , Z7 2010.96 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ശിവശര# നായ, െവ ജി., 1934ശ
 സാരം.- േകാഴിേBാട് : പണ, മാz്

ന സചി : ഏ. 88-96.

2010.- 196 ഏ. ; 22 െസമീ.

ISBN 81-8423-179-2 : M. 75.00



ISBN 978-81-300-1092-2 : M. 80.00

S:851



∆2:864

155-വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് <ം

133.58-േതDക വിഷയളില  േയാഗം

155.3-ൈലംഗിക മനശ
 ാസ് <ം

133.5869-െകXിട നിwാണ േജDാതിഷം

േdായിഡ് , സിe്
ണയിെയ ം രതിയ െടയ ം മന:

133.5869(1)-വാസ് ശാസ് <ം

ശാസ് <ം / പി. പി. സതD# ഇംഗ് ളീഷി?

ഔേസഫ് , പി. വി., 1951-

നിx് വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം :

േകരളീയ വാസ് വിദDാ പാരcരDം.- 3-◌ം

ചി5, Zലാ. 2010.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.

പതി2് -േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 144

മലശീഷകം : Sexuality and the

ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

psychology of love.

1-◌ം പതി2് : 2005.

ISBN 81-262-0468-0 : M. 110.00

ISBN 978-81-8264-821-0 : M. 90.00





S:55

∆2:864(D3)

150-മനശ
 ാസ് <ം

155.5-െകൗമാര മനശ
 ാസ് <ം
 DവX് , െജ. എം., 1936സ

Y ് / െചലവ േവ
ചികി േതട x മനസ

ിയമ  േജാസിന് സ് േനഹപം:

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേBാട് :

Y കേളാട് .- ആറയ : മാളബ#,
െകൗമാരമനസ
Zലാ. 2009.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

പണ, ഡിസ. 2009.- 175 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1060-1 : M. 110.00

ISBN 978-81-87480-55-6 : M. 50.00



S



S2

തത/ ചി5
155.9-പരിസ ിതിയ മായി ബIെ2X
മനശ
 ാസ് <ം
155.9042-മാനസിക സw¡ം

3

158.12-ധDാനം
ഡ ബി#, െഹക് ട എസ് േപാeാ
ധDാനം ഒ4 ജീവിത §തം: ശരീരിGം

േഗാപിനാഥ പി, ടി. എം., 1948മാനസികസw¡ം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , മാz് 2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2631-7 : M. 50.00

Y ിGം അ2റേK ഒ4 യാ< /
മനസ
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .ബDാസ് [അ©ത് സ] : രാധാസ/ ാമി സംഗ് ,



S:56

2011.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Living meditation : a
journey beyond body and mind.

ശാ5 മാ, എസ് .
മനഃസമാധാനം ഉeാവാ#.- 2-◌ം പതി2് േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 88 ഏ. ; 21
െസമീ.
1-◌ം പതി2് : 2007.
ISBN 978-81-8264-918-7 : M. 55.00

ISBN 978-81-8256-955-3 : [വില?]



∆:36

170-സദാചാരം
േകശവേമേനാ#, െക. പി., 1886-1978



S:56

158-ാേയാഗിക മനശ
 ാസ് <ം
158.1-വDിത/ വികാസം

ഭാത ദീപം.- 8-◌ം പതി2് -േകാഴിേBാട് :
മാമി, 2010.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി2് : 1960.
ISBN 978-81-8264-751-0 : M. 55.00

¢ഷ
£ # നായ, പി. ആ
വDിത/ വികസനവ ം മാനസികാേരാഗDവ ം.േകാഴിേBാട് : പണ, Z7 2010.- 120 ഏ.
; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 120.
ISBN 978-81-300-1076-2 : M. 80.00



R41

ദാസ് , പി. എ#.
ക4ണയിേലK തീഥാടനം.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 143 ഏ. ; 21
െസമീ.



S:7

1-◌ം പതി2് : 2006.
ISBN 978-81-8264-935-4 : M. 90.00

േകാെവ, േഷാ7
7 ശീല കാരD`മമായ െകൗമാരിന് /
 ി# ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ.
േറാബി അഗസ
െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , െമയ്
2009.- 360 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The 7 habits of highly



R4

ജീവിതഗാനം.- 2 -◌ം പതി2് -േകാഴിേBാട് :
മാമി, 2010.- 255 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-724-4 : M. 150.00



R4

effective teens.

ISBN 978-81-264-2300-2 : M. 195.00



S:7

േജാ7സ7, സ് െപ#സ
ഒ4 സwാനം: വമാനകാലം എx
വരദാനം / ടി. ആ. എസ് . േമേനാ#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 110
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The present : the gift for

180/190-തത/ ചി5 വിവിധ രാജDളി?
180-പ രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD തത/ ചി5
181-െപൗരസ് തD തത/ ചി5
181.4-ഭാരതീയ തത/ ചി5
നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998
ദശനെ2~ി.- തി4വന5പ രം : ചി5,
മാz് 2010.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0436-2 : M. 45.00



R6

181.4-¢ഷ
£ മി, ജി¡

changing times.

ISBN 978-81-264-2842-7 : M. 70.00



S:7

¢ഷ
£ മി, ജി¡, 1895-1986
ഡയറിKറി2ക / േജാസ് ആണി
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .-

വഗീസ് , പി. എ., 1950ആവിശ/ ാസം വളിെയട Bാ#.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2010.- 64
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2895-3 : M. 40.00

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 182
ഏ. ; 18 െസമീ.
മലശീഷകം : Krishnamurti's journal.



S:7

ISBN 978-81-264-2832-8 : M. 85.00



∆2xM95

മതം

4

181.4-രമണ മഹഷി

200-മതം

രമണ മഹഷി, 1879-1950

205-മത സദാചാരം

ീ രമണ മഹഷി പറf കഥക / പി.

205.6-സാµാഗിക ശ
 , പാപ,
നµക

എം. നാരായണ# വിവ. െചയ് തത് ;

205.66-ൈലംഗികതയ ം തDല
 ¶ ാദനവ ം

െനാz എ#. എസ് . െവിXരാമെ

േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz് ,

അവതാരിക.- െച² : െറയ് #േബാ,

1820-1910

ഡിസ. 2005.- 12 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

മതവ ം സ് <ീപ 4ഷബIവ ം /

ISBN 81-89716-06-9 : M. 60.00



R6xM79

181.4-രാം ചb

അജിത്

മാ വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേBാട് :

പാ2ിേയാ7, ഏി. 2010.- 153 ഏ. ; 22
െസമീ.
ISBN 978-81-88779-37-6 : M. 100.00

രാം ചb, 1873-1931



Q:(Y2)

നിര5ര സതDം / ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.
210-സ/ ാഭാവിക മതം

െചയ് തത് .- െചൈx : ീ രാം ചb മിഷ#,
2011.- 154 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

211-ൈദവം

ന കാവിെ ലഘ ജീവചരി<ം

211.3-ആസ് തികDവാദം

ഉെ2ട ിയിരിK L

േപാ, എം. പി., 1904-1952

മലം ഉറ ദ വി?

ആസ് തികDവാദം.- േകാXയം : ബ B് മീഡിയ,

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : Truth eternal.

ഏി. 2009.- 55 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-89085-01-8 : M. 30.00

ISBN 978-93-80335-77-3 : M. 100.00



Q:31



R6

220/280-ിസ് മതം

181.48-േവദാ5ം

240-ധാwിക, ഭി േവദശാസ് <ം

181.482-അൈദ/ ത േവദാ5ം

241-ധാwിക േവദശാസ് <ം

ശരാചാരD
വിേവക ചഡാമണി = േകശവീയ ഭാഷാഗാനം /
െക. എ#. േഗാവി} പി പദD വിവ.

 DവX് , െജ. എം., 1936സ
വീe ം റKx വാതി? / ഡി. ബ·മിെ
അവതാരിക.- ആറയ : മാളബ#, Zലാ.
2009.- 192 ഏ. ; 20 െസമീ.

െചയ് തത് ; സ/ ാമി സതDാന}
സരസ/ തിയ െട അവതാരിക.- െകാല
@ ം:

53 േലഖന.

ന കാവ് , 2010.- 257 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-87480-56-3 : M. 115.00



മലം മലയാളലിപിയി?.

Q6:(R4)

M. 99.00

260-സാമഹD, െപൗേരാഹിതD േവദശാസ് <ം



R66x1,12

261-സാമഹD േവദശാസ് <ം
261.8-സാമഹD-സാcിക ശ
 

190-ആധ നിക പാ³ാതD തത/ ചി5

മാ ഒസ് താിേയാസ് , ഗീവഗീസ്

192-+ിXീഷ് തത/ ചി5

വഗരഹിത സമഹം / െക. സി. വഗീസ്

Y ?, ബ´ാ#ഡ്
192-റസ

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .-

Y ?, ബ´ാ#ഡ് , 1872-1970
റസ

തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2009.- 136

ത/ ശാസ് <ം മതം വിദDാഭDാസം / എ#.

ഏ. ; 21 െസമീ.

മസാKXി വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേBാട് :

അGബIം : ഏ. 128-136

പാ2ിേയാ7, 2009.- 196 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Theology of a classless

അGബIം : ഏ. 176-196.

society.

ISBN 81-88-779-21-0 : M. 120.00

ISBN 81-262-0239-4 : M. 75.00



R85xM72



Q6:(Y)

മതം
261.8-സാമഹD-സാcിക ശ
 - ടz

294.53-െപാ ആരാധന

വഗീസ് , െക. സി.
 D# കാ2# ജീവിതവ ം ചി5കളം /
െസബാസ
 D# വXമ~ിെ അവതാരിക.െസബാസ
 : േകരള സാഹിതD അBാദമി, ആഗ.
2010.- 156 ഏ. ; 21 െസമീ.
അGബIം: ഏ. 157-177.
ISBN 978-81-7690-132-1 : M. 120.00

294.535-തീ¹ാടന േകb,



Q6:(Y)

5

പ ണDസ ല
294.5350954-ഇ5D
294.535095483-േകരളം
294.535095483(1)-അeലBാവ്
െശ?വരാജ് , പി., 1967അeലBാവ് : സര സംസ് ¢തിയ െട
ചരി<സാ`Dം.- തി4വന5പ രം : ചി5,
സപ
R . 2010.- 104 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

290-മ~് മത
294-ഇ5Dയി? ഉ¸വിz മത
294.3-ബ  മതം

ഉപവിഷയം : 954.83(1)-ചരി<ം. ധwടം.
ISBN 81-262-0527-X : M. 70.00



ബ മതതത/ കാശിനി / ആ. എ#. പി
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാXയം : കറ് .
വാ. 1 : ഡിസ. 2010. - 351 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1894-4 : M. 120.00

Q:38.4412

294.536-വിേശഷ ദിവസ
294.536(1)-നവരാ<ി



Q4

294.36-മതേനതാB
294.363-ബ #

രാേജഷ് , എം. ആ., 1972േവദളിെല ശാേയ രഹസDം.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 62 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-842-5 : M. 40.00

സ േരഷ് , ീകണ് േഠശ/ ര് , 1968ീബ #: ഏഷDയ െട െവളിzം.-  :
ീ# ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 108 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-201-1 : M. 70.00



Q6:457

294.54-മതാധിഷ
 ിത ാനം, ജീവിതം
294.543-ആരാധന, ധDാനം, േയാഗ



Q4:33

294.3923-ലാമ മതം (ടിബ~# ബ മതം)

രാേജഷ് , എം. ആ., 1972മ{സാധനാരഹസDം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 112 ഏ.: വണ ചി<ം;
21 െസമീ.

വിനയൈചതനD
മിലേരപ.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2010.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 204-224.
ISBN 978-81-264-2811-3 : M. 125.00

ISBN 978-81-264-2688-1 : M. 70.00



Q2:41

294.56-അധDാാനിക,



Q43

294.3927-െസ# ബ മതം

മതപരിഷ് BാB
294.561-മതേനതാBµാ4ം അവ4െട
വനളം
294.561-നാരായണ4

100 െസ# കഥക / വി. ടി. ജയേദവ#
സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ജG. 2011.- 115 ഏ. ; 18 െസമീ.
M. 60.00

നാരായണ4, 1856-1928
4െമാഴിക / ആ. രാമദാസ്



Q4596

294.5-ഹി} മതം
294.52-മത ത/ 
294.521-ആരാധനാ മിക
294.5211-േദവതക
294.5211(1)-ഗണപതി

സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
െമയ് 2010.- 88 ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2659-1 : M. 50.00



Q2:25xM56

294.561-രാജേഗാപാലാചാരി, പാ¹സാരഥി
രാം ചb
ഉ»യ െട ശബ് ദം / ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.

ീ മാ, െക.
പ രാണകഥാപാ<: ഗണപതി /
ജാഫറിെ ചി<.- േകാXയം : മാcഴം,
ആഗ. 2009.- 78 ഏ.: ചി<ം; 20 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2285-2 : M. 50.00

െചയ് തത് .- െചൈx : ീ രാം ചb മിഷ#.
വാ. 1 : 2010. -219 ഏ. , 4 പടം ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Voice real
ISBN 978-93-80335-41-4 : M. 100.00.



Q2:31



Q2

മതം
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294.561-രാജേഗാപാലാചാരി, പാ¹സാരഥിടz

294.5924-ഭഗവദ് ഗീത
ഭഗവദ് ഗീത

രാജേഗാപാലാചാരി, പാ¹സാരഥി
അേ¡ഹവ ം ½Bയ ം ഞാGം / ഇംഗ
@ ീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .- െചൈx : ീ രാം
ചb മിഷ#.
വാ. 2 : ഹ¿ി ബ¿ി. - 131 ഏ., 8 പടം
; 22 െസമീ.
ISBN 978-93-80335-62-9: M. 100.00.

Xികളെട ഭഗവദ് ഗീത / സി. വി. സ ധീbെ
പദD-ഗദD വിവനം.- 4-◌ം പതി2് .േകാഴിേBാട് : മാമി, 2009.- 102 ഏ. ; 21
െസമീ.
െതരെfട  259 സംസ് ¢ത േശ
@ ാക



Q2

മലയാള ലിപിയി? െകാട ിരിയ് KL .

294.561-സതDസായി ബാബ

1-◌ം പതി2് : 1997.

എയി~് കി#, ബി?
ീ സതDസായി ബാബ / പി. ആ.
രാധാ¢ഷ
£ # ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Zലാ.
2010.- 229 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2462-7 : M. 125.00

ISBN 978-81-8264-791-6 : M. 60.00



R65,6

ഗീതാ©തം / എ. സി. രാജയ െട അÃാ4
വDാഖDാനോെട.- തി4വന5പ രം :



∆2:25xN26
294.59-Sources of Hinduism

ഭാത് ബ B് െഹൗസ് , Z7 2010.- 415
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-7705-179-5 : M. 265.00

294.592-മതന 
294.5921-ൈവദിക സാഹിതDം
294.59212/5-േവദ



R65,6

294.5926-ധwശാസ് <

ചXcിസ/ ാമിക, 1853-1924
േവദാധികാര നിMപണം / വിദDാന}
തീ¹പാദ സ/ ാമിയ െട അവതാരിക.െകാല
@ ം : വിദDാധിരാജ സംസ് ¢തി േകbം:
ാമം ബ ക
R . 2010.- 88
Y ് [വിതരണം], സപ
ഏ.: വണചി<ം; 21 െസമീ.
ചXcി സ/ ാമികളെട ലഘ ജീവചരി<ം
േരഖെ2ട ിയിരിB ◌ുL.
M. 80.00

294.5926(1)-മGസംഹിത
മGസ് ©തി - ഇx് / പ 4േഷാമ# മംഗലം
സംസ് ¢തി? നിx് ഗദD വിവ.യ ം
വDാഖDാനവ ം െചയ് തത് .-

xം

ളം :

ന കാവ് : പ·ാംഗം പ സ് തകശാല
[വിതരണം], 2009.- 162 ഏ. ; 21 െസമീ.



Q1

294.59215-അഥവേവദം

മലം മലയാളലിപിയി?.
M. 75.00



Q2:4x1,1:g

രാമചb#, സി. െക., 1926അഥേവദ ൈഭഷജDം: ൈവദDശാസ് <
വിാനീയം.- േകാഴിേBാട് : മാമി,
2009.- 271 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-758-9 : M. 165.00

297-ഇസ
@ ാം
297.1-ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം, നിലപാട്
297.12-മതന 



Q14

297.122-ഖ റാ#
297.1226-വDാഖDാനവ ം വിമശനവ ം

294.59218-ഉപനിഷyB
294.59218(1)-ഈശാവാേസDാപനിഷ്

െക. ഇ. എ#.

ഉപനിഷyB.ഈശാവാേസDാപനിഷ്
ഈശാവാേസDാപനിഷ് :
ീമച
Â രഭാഷDസഹി തം / എ#. സ }രം
വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : െപാx,
2010.- 44 ഏ. ; 17 െസമീ.
സംസ് ¢തമലം മലയാളലിപിയി?.
M. 20.00

സ/ ഗം നരകം പരേലാകം.തി4വന5പ രം : ചി5, Zലാ. 2010.- 96
ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 96.
ISBN 81-262-0477-X : M. 65.00



Q2:24



Q7:21:g

സാമഹDശാസ് <ം
297.5-ഇസ് ളാമിക ധwം, മതാധിഷ
 ിത

303.48-സാമഹDപരിവന േഹB

ജീവിതം

303.484-സാമഹDപരിവന സ ാന

297.57-മതാധിഷ
 ിത ജീവിതം
297.577-വിവാഹം,

7

303.484-ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}്

ട ംബ ജീവിതം

¢പലാനി, ആചാരD, 1888-1982

ബ ഖാരി, െക. വി. െക., 1973-

ഗാIിമാഗം / മ X?

ഇസ
@ ാമിക് െസക
Y ് : ൈലംഗികതയ െട
ഇസ
@ ാമിക പാഠ / െക. വി. െക.

മാര# വിവ.

െചയ് തത് .- 3-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :

ബ ഖാരിയ ം, െക. െക. സി. മ ഹwദ്

മാമി, 2010.- 207 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബാഖവിയ ം േചെxഴതിയത് .- േകാXയം :

1-◌ം പതി2് : 1946.

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഏി. 2010.

ISBN 978-81-8264-922-4 : M. 125.00

ISBN 978-81-264-2652-2 : M. 175.00





Q7:427

300-സാമഹDശാസ് <ം

zG

303.484-ീനാരായണ ധwപരിപാലന

302-സാമഹD പാരസ് പരികം

േയാഗം

302.2-വാാവിനിമയം

സ ധw, െകാXാരBര ബി., 1947-

302.23-വാാവിനിമയ മാഗ
Ä 

ീനാരായണ ധwപരിപാലന

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
വDാജസwതിയ െട നിമിതി: മാധDമ

േയാഗചരി<ം.- േകാഴിേBാട് : ഹരിതം,

വിമശനം 2000 - 2009 / ടി. എം. േതാമസ്

Z7 2010.- 130 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ഐസക് , എ#. പി. ചbേശഖര#

M. 90.00

േചെxഴതിയത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,



Y:1:7

മാz് 2010.- 264 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 268-260.

305-സാമഹD സംഘ

ISBN 81-262-0446-X : M. 165.00



Y:37:(X3)

303-സാമഹD ിയ

305.4-സ് <ീക
305.42-സ് <ീകളെട സാമഹD പദവി
ആന}ി, ടി. െക.

303.4-സാമഹDപരിവനം
303.40954-ഇ5D

വീXw ഒ4 സ് <ീ വിചാരം.- തി4വന5പ രം :

മഹാ, ആചാരD

ചി5, ഏി. 2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

വിജയിേലK ജീവിതമലD /

ISBN 81-262-0454-0 : M. 60.00

ആചാരD മഹായ ം എ. പി. െജ.



Y15.44

അബ് ദ  കലാമ ം േചെxഴതിയത് ; എ. പി.
fാമ ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ.

നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG.

സ് <ീകെള2~ി.- തി4വന5പ രം : ചി5,

2010.- 210 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2009.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : The family and the nation.
ISBN 978-81-264-2577-8 : M. 110.00

ISBN 81-262-0330-7 : M. 80.00



Y:1:75.54



Y15.44

303.45-സാമഹD അപചയം
ൈശലജ, െക. െക.

303.45(1)-സ് മാ വിചാരം

ഇ5D# വമാനവ ം സ് <ീ സമഹവ ം.-

ലീലാ¢ഷ
£ #, ആലോട് , 1960താ<ിKXിയ െട സ് മാ വിചാരം.- 2-◌ം

തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2010.- 120

പതി2് -േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 71

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0441-9 : M. 75.00

ISBN 978-81-8264-970-5 : M. 45.00



Y1:4



Y15.44

സാമഹDശാസ് <ം

8

305.5-സാമഹD വഗ

305.894811-തമിഴµാ
305.89481105493-ീല

305.56-താഴ് x വഗ
305.5688-ദളിത

ീരാജ് , ബി.
ഭാകര# : ജീവിതവ ം രാഷ് ´ീയവ ം.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2009.- 152 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 152.
ISBN 978-81-8264-772-5 : M. 90.00

305.56880954-ഇ5D
ഓംെവദ് , െഗയി?
ദളിത് ചി5ക : മദിത ജനതയ െട
ചരി<ം, സംസ് കാരം, വമാനം / ബിÆ
രാÆം യ?േദായ ം േചx് വിവ. െചയ് തത് .-



Y73(P31).4498

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 140 ഏ. ; 21

320-രാഷ് ´വിാനീയം
320.5-രാഷ് ´വിാനീയ തത/ 
320.55-മതവ മായി ബIെ2X
തDയശാസ് <
320.557-മ സ
@ ീം മതെമൗലികവാദം

െസമീ.
അGബIം : ഏ. 82-89
െഗയി? ഓംെവദ മായി നടിയ അഭിമ ഖം
ഉെപട ിയിXe് .
ISBN 978-81-8264-814-2 : M. 90.00



Y5927.44

305.569-ദരിÇ
305.5690954-ഇ5D
സായ് നാഥ് , പി.
നെല
@ ാ4 വരzെയ എല
@ ാവ4ം

കാരശ് േശരി, എം. എ#., 1951ഇസ
@ ാമിക രാഷ് ´ീയം വിമശിBെ2ട L.2-◌ം പതി2് -േകാഴിേBാട് : മാമി, ഡിസ.
2010.- 163 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദD പതി2് : ആഗ. 2010.
M. 100.00



ഇഷ് ടെ2ട L / െക. എ. ഷാജി ഇംഗ് ളീഷി?

W:(Q7)

നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേBാട് :

320.9-രാഷ് ´ീയ സാഹചരDം, സ ിതി
320.954-ഇ5D

മാമി, 2009.- 430 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Everybody loves a good
drought.

ISBN 978-81-8264-798-5 : M. 250.00



Y31:434

ഭാ വw
ഇxിേലB് ഒ4 ജാലകം.- തി4വന5പ രം :
ചി5, സപ
R . 2010.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0436-2 : M. 95.00



305.8-ജാതിക, വഗ

W.44

305.8(1)-ആദിവാസിക. ഇ5D
മാതD, ഏയി? എസ് . െജ.

ആേഗാളവ?Bരണവ ം ആദിവാസികളം.േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് , ഒക് േടാ. 2009.- 194
ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 185-194.
ISBN 81-88779-59-8 : M. 100.00



Y5927.4412

രായ് , അ4Iതീ, 1960യ ഭാഷണം / െക. എം. േവേഗാപാ?,
േമാഹ#ലാ?, ഫാരിദി# എ. എസ് .
എxിവ േചx് വിവ. െചയ് തത് ; േജാ7
െബഗറ െട അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2009.- 220 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2437-5 : M. 120.00



W.44

305.891411-ഭാരതീയ

320.95483-േകരളം

കBഡ് , സ ധീ

ഉw# ചാeി
േപാരാXിെ ദിനരാ< / രേമഷ്
െചxിലയ െട അവതാരിക.- േകാXയം :
കറ് , ഡിസ. 2010.- 154 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2897-7 : M. 85.00

ഇ5D# ജനത: ഒ4 ഛായാചി<ം / സ ധീ
കBഡ ം, കതറീന കBഡ ം
േചെxഴതിയത് ; േജാസ് െക. ഫിലി2്
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 228
ഏ. ; 21 െസമീ.



W.4412

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : The Indians : portrait
of a people.

ISBN 978-81-264-2874-8 : M. 95.00



Y73(P15):1

വിജയ#, പിണറായി, 1944േകരളം : ചരി<വ ം വമാനവ ം.
കാക 954.83 - േകരള ചരി<ം.

സാമഹDശാസ് <ം

9

324-രാഷ് ´ീയ ിയ

328-നിയമസഭക

324.2-രാഷ് ´ീയ ക`ിക

328.4/9-വിവിധ രാജDളിെല നിയമസഭക

324.254-ഇ5D

328.54-ഇ5D

 ് പാXി
324.254(1)-ഇ5D# കമDണിസ

328.5483-േകരളം
328.548302-വാദതിവാദം

 ്)
(മാക
Y ിസ

നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998

െതരെfട  നിയമസഭാ സംഗ.-

 ് പാXി േകരളി?.കമDണിസ

തി4വന5പ രം : ചി5, ഫി+. 2010.- 448

തി4വന5പ രം : ചി5, നവ. 2009.- 1184

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. : ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0082-0 : M. 290.00

3 വാലDളിലായി ആഗ. 1984, മാz് 1986,



W,3.4412

Z7 1987 -കളി? സിീകരിzി4ന് G.

330-സാcികശാസ് <ം

ISBN 81-262-0357-9 : M. 675.00



W,4AN29.44

ഗംഗാധര#, െക. എ#., 1940എ5ാണ് ധനശാസ് <ം.- തി4വന5പ രം :

324.254(1)-ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ്

ചി5, Z7 2010.- 128 ഏ.: ചി<ം; 21

സമദ് , മട

െസമീ.
ISBN 81-262-0467-2 : M. 85.00

ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ്



X

Ê~ാe കളിലെട / എം. ജി. എസ് .
330.1-സാcിക ശാസ് <ത/ 

നാരായണെ അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :
മാമി, 2010.- 440 ഏ. ; 21 െസമീ.

റസ് കി#, േജാ7, 1819-1900

ഉപവിഷയം : 954-ചരി<ം. ഇ5D.

 ് / െക. രാജേഗാപാല#
അ7ട ദിസ് ലാസ

ISBN 978-81-8264-960-6 : M. 265.00

വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :



W44,4A

324.254014-പാXിയ െട ഉപഘടക

മാമി, മാz് 2011.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.
4 േലഖന
മലശീഷകം : Unto this last.

324.254014(1)-യ വജന പാXിക

ISBN 978-81-8264-975-0 : M. 50.00



 , എം. വി.
േഗാവി}# മാസ

X

യ വജനസ ാനി െ◌ ചരി<ം:

330.9-സാcിക നില

ആശയസമരളെട പ³ാലി?.-

330.95-Asia

തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2011.- 184

330.954-ഇ5D

ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

അചDതാന}#,
വി. എസ് ., 1923

അGബIം : ഏ.116-184.

വി. എസ് : േകരള വികസന സ?2.-

ISBN 978-81-262-0654-4 : M. 120.00

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 272



W,42(Y12)

ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2770-3 : M. 150.00

327-വിേദശനയം



X.44

327.3/9-വിവിധ രാജDളെട വിേദശനയം
327.54-ഇ5D

Ì}ാ, കാരാX് , 1947ആഹാരം വനം സ് <ീ / ജി. വിജയ

327.54073-അേമരിBയ മായ  വിേദശനയം
പരേമശ/ ര#, വി. ബി.

ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .-

ആണവBരാറിG േശഷം: അേമരിB#
പിടി മ റ

മാറ ം

നാരായണ# െചwലശ് േശരിയ ം േചx്
തി4വന5പ രം : ചി5, നവ. 2010.- 240

L.- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.

ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

2009.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

25 േലഖന.

ISBN 81-262-0374-9 : M. 50.00

ISBN 978-81-2-62-0560-8 : M. 150.00



V44:19.73



X.44

സാമഹDശാസ് <ം

10

331-െതാഴി?

335-സാcിക തDയശാസ് <,
വDവസ ക

331.8-െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര

എംഗ?സ് , dഡറിക് , 1820-1895

331.88-െതാഴിലാളി സംഘടനക

േസാഷDലിസം: സാ?2ികവ ം

331.880954-ഇ5D

ശാസ് <ീയവ ം / ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ.

331.880954(1)-സി ഐ ടി യ

െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.

സി ഐ ടി യ ഭരണഘടന.- തി4വന5പ രം :

1993.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചി5, നവ. 2009.- 24 ഏ. ; 22 െസമീ.

പ നമ Çണം. 1-◌ം പതി2് : നവ.1993.

M. 15.00

ISBN 81-262-0386-2 : M. 40.00





XM2

X:97K

335.4-മാക
Y ിസം

333-മിയ ം ¢തിവിഭവളം

രാമചb# പി, എസ് ., 1938-

333.7-¢തിവിഭവ

മാക
 ളം:
Y ിസവ ം കാഷിക ശ
തിരെfട  േലഖന / സി.

333.7(1)-പരിസ ിതി
ഭറz, ഇറാz്
പരിസ ിതിപഠനം / ശാ5്

ഭാസ് കര# സംേശാധനം െചയ് തത് .തി4വന5പ രം : ചി5, ഒക് േടാ. 2010.-

മാ ആ.

248 ഏ. ; 22 െസമീ.

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 81-262-0574-1 : M. 185.00

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2010.- 378



XNxN38

ഏ.: ചി<ം; 24 െസമീ.

335.41-അടിസ ാന ത/ , താത/ ിക
വശം

മലശീഷകം : Textbook of Enviornmental
studies for undergraduate courses.

335.411-താത/ ിക വശം

ISBN 978-81-264-2481-8 : M. 225.00



X:271

333.707-േബാധനം, ഗേവഷണം
േം

സ/ ത/ രാഷ് ´ീയെപ ◌് പ~ി / എം. വി.
  സംേശാധനം െചയ് തത് .േഗാവി}# മാസ
തി4വന5പ രം : ചി5, Zലാ. 2010.- 168
ഏ. ; 21 െസമീ.

മാ, ടി. ആ.

ISBN 81-262-0485-0 : M. 95.00

¢തിപാഠ: നമ K െചÃാവ x



XM2

ഏ~വ ം െചറിയ വലിയ കാരD.- ആല വ :

335.42-മാക
Y ിയ# വDവസ
335.422-ആദDകാല കwDണിസം (1848-1875)

മഴിKളം ശാല, ഏി. 2010.- 62 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 63-64.
M. 30.00



X:271

മാക
Y ് , കാറ?, 1818-1883
 ് മാനിെഫസ് േ~ാ / കാറ? മാക
കwDണിസ
Y ം,
െdഡറിക് ഏംഗ?സ ം േചെxഴതിയത് ;
ആ. രാമ# നായ4ം ÏX4ം വിവ. െചയ് ത്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. എ#.

333.9-മ~ ¢തിവിഭവ
333.91-ജല വിഭവ

പണിB4െട അവതാരിക.തി4വന5പ രം : െസ േഫാ െസൗ്

രാമസ/ ാമി ആ. അÃ

 ഡീസ് , Zലാ. 2010.- 78 ഏ. ; 21
ഇ5D# സ

ജല വിേവകിേലB് / െക. രമ

െസമീ.

ഇംഗ
@ ീഷി? നിLം വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 978-81-905928-5-7 : M. 15.00



XN

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , െമയ് 2009.- 246
ഏ. ; 21 െസമീ.

 ് - െലനിനിസ
 ്)
335.43-കമDണിസം (മാക
Y ിസ

അGബIം : ഏ. 233-242

നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് ., 1909-1998
 കാ4ം.മതവിശ/ ാസവ ം കwDണിസ
തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2010.- 144

ന സചി : ഏ . 233-242
മലശീഷകം : Towards water wisdom.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2327-9 : 4. 130.00



X:271:(H422)

ISBN 81-262-0443-5 : M. 95.00



XN17

സാമഹDശാസ് <ം
 ്
335.43-കമDണിസം (മാക
Y ിസ

340-നിയമം

നായനാ, ഇ. െക., 1919-2004

വിജയസ }ര#, എ. ആ.

11

മാക
Y ിസം ഒ4 മ ഖവ ര.- തി4വന5പ രം :

നിയമവാഴ് ച / െക. സ

ചി5, ഫി+. 2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

െകാല
@ ം : കനിവ് , ആഗ. 2008.- 96 ഏ. ; 21

ISBN 81-262-0433-8 : M. 65.00



XN17

മാര അവതാരിക.-

െസമീ.
M. 60.00



സീതാറാം, െയzരി

Z44

ചരി<ം സമഹം സംസാകാരം:

350-െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് <ം

െതരെfട  േലഖന / െക. എ.

351-െപാഭരണം

േവേഗാപാല# വിവ. െചയ് തത് .-

351.07-േബാധനം, ഗേവഷണം

തി4വന5പ രം : ചി5, നവ. 2010.- 192

351.076-പ നചി5നം, അഭDാസം

ഏ. ; 21 െസമീ.

351.076(1)-സിവി? സീസ് പരീ`ക

ISBN 81-262-0578-4 : M. 120.00



XN17

നിKം ഐ. എ. എസ് . േനടാം.-

335.4345-മാേവായിസം

േകാഴിേBാട് : മാമി, ഫി+. 2010.- 144

മാേവായിസം / േസ#ജിത് ബസ വ ം ÏX4ം

ഏ. ; 21 െസമീ.

സംേശാധനം െചയ് തത് ; നാരായണ#
െചwലശ് േശരി, ജി. വിജയ

ഹരികിേഷാ, എസ് ., 1980-

അGബIം : ഏ. 69-144.

മാ എxിവ

ISBN 978-81-82648-22-7 : M. 90.00

വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,



നവ. 2010.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

V,8(T:4)

അGബIം : ഏ. 125-168.

355-ൈസനികശാസ് <ം

ISBN 81-262-0556-3 : M. 110.00



XN

355.02-യ ം, യ മ റക
355.0218-വിപ് ളവാകമായ യ ം

335.4347-കDബ# കwDണിസം

355.0218(1)-ഗറില
@ ാ യ ത{ം

വാര, െച ഏണസ് േ~ാ, 1928-1967

വാര, െച ഏണസ് േ~ാ, 1928-1967

ഗറില
@ ാ യ ത{ം / സി. പി. േജാ7

ഗറില
@ ാ യ ത{ം / സി. പി. േജാ7

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് . കാക

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :

355.0218 - ഗറില
@ ാ യ ത{ം.

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 134 ഏ. ; 21

337-അ5ാരാഷ് ´ീയ സാcികശാസ് <ം

െസമീ.

337.1-സാcിക സഹകരണം

ഉപവിഷയം : 335.4347 - കDബ#

337.1(1)-ആേഗാളീകരണം

കwDണിസം

അരവി}ാ`#, െക. െക.

സ് പാനീഷ് ശീഷകം: Laguerra de guerillas

ആേഗാളീകരണ കാലെ

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : Guerrilla warfare.

തിേരാധചി5ക.-  : ീ# ബ ക
Y ്,

ISBN 978-81-264-2959-2 : M. 80.00

ആഗ. 2010.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.



W81(XN).791

ISBN 978-81-8423-189-2 : M. 110.00



X:5-76

338-ഉത് പാദനം

◌് ള േസനക
358.3-രാസ, ൈജവ യ മ റക

338.9-സാcിക ആസ<ണം

അ47

338.926-വിവരനയം
അജയ

358-വായ േസന, മ~് േതDകാവശDിGള

മാ, എ#. എസ് .

ൈജവായ ധളം രാസായ ധളം.-

മാ, വി.

തി4വന5പ രം : ചി5, ഡിസ. 2010.- 136

ഐടിയ ം േകരളവികസനവ ം.തി4വന5പ രം : ചി5, ഡിസ. 2009.- 64

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

അGബIം : ഏ. 134-136.

ISBN 81-264-0404-4 : M. 45.00

ISBN 81-262-0586-5 : M. 90.00



X:75.4412



MV41

സാമഹDശാസ് <ം
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360-സാമഹDേ`മം

364- ~ശ
 ാസ് <ം
364.1- ~¢തD
364.106-മാഫിയ

362-സാമഹDേ`മ വന
362.8-മ~വK േ`മവന
362.83-സ് <ീക
ലീലാ േമേനാ#, 1932Ñദയപവം.-  : എz് & സി, ഏി.
2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-32-9 : M. 60.00



Y15:44

363-മ~് േ`മവന

അരവി}് േമേനാ#
മാഫിയ: അേധാേലാകിെ രഹസD.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഏി. 2010.382 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 343-371.
ISBN 978-81-264-2634-8 : M. 195.00



YZ:45

369-മ~് സംഘടനക
369.4-യ വജന സംഘടനക

363.6-െപാ ഉപകാര വന
363.61-ജല വിതരണം

ചbേശഖര# നായ, െക. ബി.
േനത/ വ ം വDിത/ വികസനവ ം.തി4വന5പ രം : ന കാവ് , ജG.
2010.- 100 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
M. 30.00

വിേനാദ് െക. േജാസ്
െവിG േവeി ഒ4 യ ം.തി4വന5പ രം : ചി5, നവ. 2009.- 44 ഏ.
: ചി<ം; 21 െസമീ.



ISBN 81-262-0394-3 : M. 35.00

MY7



YZ:(D85)

363.7-പാരിസ ിതിക ശ
 ളം,
വനളം
സിയാ~ി? ചീഫ്
ഞ നിB് മി വി~ാ? ... /

370-വിദDാഭDാസം
371-വിദDാലയളം അതിെ വനളം
371.3-േബാധനരീതിക
371.3028-വനരീതി
371.30281-അധDയനരീതി
ഉണ
£ ി, അwയcലം
Xികെള Ïട ത? മിട BരാBാം.- േകാXയം :
ബ B് മീഡിയ, ഡിസ. 2010.- 208 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-89085-25-4 : M. 125.00

െഹ#റി എ. സ് മിിേനാട ം െടഡ്
െപറിേയാട ം പറfതി# കാരം ;
സBറിയ വിവ. െചയ് തത് ; േതാമസ്
പാലBീ? വDാഖDാനം െചയ് തത് .- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2010.- 108 ഏ.: ചി<ം;



T:3

18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2595-2 : M. 60.00



YZ:1:75

363.73-പരിസര മലിനീകരണം

371.8-വിദDാ¹ിക
371.83-വിദDാ¹ി സംഘടനക
 ഡ് െഫഡേറഷ# ഓഫ് ഇ5D
371.83(1)-സ
എസ് . എഫ് . ഐ.: പരിപാടിയ ം
ഭരണഘടനയ ം.- 7-◌ം പതി2് തി4വന5പ രം : േദശാഭിമാനി, ഒക് േടാ.
2009.- 27 ഏ. ; 21 െസമീ.
M. 20.00

363.738-മലീനീകരണ പദാ¹
363.738498-കീടനാശിനിക
എോസഫാ# ഭീകരത / ബാബ േജാ7
സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം :



ചി5, ഫി+. 2011.- 164 ഏ.: ചി<ം; 21

T:71

െസമീ.

372-ാഥമിക വിദDാഭDാസം
372.6-ഭാഷയ ം സാഹിതDവ ം

ISBN 81-262-0635-7 : M. 110.00



Y:435(J:24)

ീപെÓ
Y ് / േവ
വിഷമഴയി? െപാിയ മനസ

മലയാളപാഠാവലി 5.- തി4വന5പ രം : സംഗം,
2007.- 72 ഏ.: വണ ചി<ം; 25 െസമീ.
ISBN 81-7370-271-3 : M. 55.00



T15:2(P32)

കാറിേനാട് പറfതി# കാരം.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 143

മലയാളപാഠാവലി 1.- തി4വന5പ രം : സംഗം,
2007.- 60 ഏ.: വണചി<ം; 26 െസമീ.
ISBN 81-7370-267-9 : M. 55.00

ഏ.: ചി<ം; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2697-3 : M. 80.00



Y:435(J:24)



T15:2(P32)

സാമഹDശാസ് <ം
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372.6-ഭാഷയ ം സാഹിതDവ ം- ടz

398-നാേടാടി വിാനം

മലയാളപാഠാവലി 2.- തി4വന5പ രം : സംഗം,

േഫാക് േലാറിെ വമാനം / െക.
ചbേമാഹ# സംേശാധനം െചയ് തത് . ് , Z7
 : െപാലിക േഫാേക
@ ാ ´സ
2010.- 152 ഏ. ; 20 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 151-151.
M. 80.00

2007.- 60 ഏ.: വണചി<ം; 26 െസമീ.
ISBN 978-81-7370-268-6 : M. 55.00



T15:2(P32)

മലയാളപാഠാവലി 4.- തി4വന5പ രം : സംഗം,
2007.- 60 ഏ.: വണചി<ം; 26 െസമീ.



Y:351

ISBN 978-81-7370-270-9 : M. 55.00



T15:2(P32)

മലയാളപാഠാവലി 3.- തി4വന5പ രം : സംഗം,
2007.- 60 ഏ.: വണചി<ം; 26 െസമീ.
ISBN 978-81-7370-269-3 : M. 55.00



T15:2(P32)

380-വാണിജDം, വാാവിനിമയം, ഗതാഗതം
388-തല ഗതാഗതം

ീധര#, എ. എം.
േഫാക് േലാ: സമീപനളം സാധDതകളം. : മലയാള പഠന ഗേവഷണേകbം,
െമയ് 2009.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 171-205
ന സചി : ഏ. 206.
M. 120.00



Y:351

398.0954-ഇ5D
398.095483-േകരളം

388.3-വാഹന ഗതാഗതം
Ì} സനി?
ആX് ഓഫ് േസഫ് ൈÓവിംഗ് .-  :
എz് & സി, െമയ് 2010.- 132 ഏ.:
വണചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-36-1 : M. 100.00



X413:914

390-സാമഹDാചാര, നാേടാടി വിാനം

രാജ#, ച ് , 1949പ5ി4 ലിെ പി#ഗാമിക / പി.െക.
േഹാമീസ് തരകെ അവതാരിക.- 2-◌ം
പതി2് .-േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 78
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ആദD പതി2് : േകാഴിേBാട് : പണ, നവ.
2004.

ISBN 978-81-8264-702-2 : M. 45.00

വിഷ
Ô നcതിരി, എം. വി., 1939-



നാXറിവ പഠന.- േകാഴിേBാട് : പണ.

Y74412:351

വാ. 1 : 2010.-160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1051-9 : M. 110.00



Y:35

390.0954-ഇ5D

വിഷ
Ô നcതിരി, എം. വി., 1939നാXറിവ ം നാമപഠനവ ം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ഏി. 2010.- 217 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2623-2 : M. 125.00



390.095483-േകരളം

Y74412:351

നാXറിവ് / െക. എം. അനി? സംേശാധനം

398.2-നാേടാടി സാഹിതDം
398.20954-ഇ5D
398.2095483-േകരളം

െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5.
ഭാ. 1 : ഡിസ. 2009. - 136 ഏ. : ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 81-262-0401-X : M. 90.00



Y74412:351

394-െപാ ആചാര
394.26-വിേശഷ ദിവസ
394.265-മതപരമായ വിേശഷ ദിവസ

ശശീധര#, ക
@ ാരി, 1958േകരളിെല നാട#പാXക ഒ4
സമപഠനം / ആലോട് ലീലാ¢ഷ
£ െ
അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് , െമയ്
2010.- 186 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-87474-87-4 : M. 110.00



Y74412:351

394.26545-ഹി} വിേശഷ ദിവസ
398.21-നാേടാടിBഥക

രാമവw, അcല2ഴ, 1926-2000
േകരളിെല വിേശഷദിവസ.-

പzKതിരയ ം പ{e് കഥകളം /
നാരായണ# കാവ cായി സമാഹരിzത് .തി4വന5പ രം : ചി5, ഡിസ. 2009.- 68
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-2620396-X : M. 45.00

േകാXയം : ന കാവ് : കറ്
[വിതരണം], ഡിസ. 2010.- 47 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 81-240-1891-X : M. 35.00



Q2:43



Y7:353

ഭാഷക

14

398.210947-റഷD

398.21095483-േകരളം- ടz

റഷD# നാേടാടിBഥക / െക. ടി.
നാരായണ# നായ പ നരാഖDാനം
െചയ് തത് ; സ +ÕണDെ ചി<.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 64 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
15 നാേടാടിBഥക.
ISBN 978-81-8265-002-2 : M. 40.00

മിട BിBാBzി / െക. ീ

മാ പ നരാഖDാനം

െചയ് തത് ; അനി? നാരായണെ
ചി<.- േകാXയം : മാcഴം, ഒക് േടാ.
2010.- 25 ഏ.: വണ ചി<ം; 20 െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-264-2850-2 : M. 40.00





Y74412:353

Y758:353

398.22-വDികെള സംബIിz

398.210951-ൈചന

ഐതിഹD

ൈചനയിെല നാേടാടിBഥക / െക. പി.
േമേനാ# പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .േകാXയം : മാcഴം, [2010?].- 61 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
XികK 21 കഥക.
ISBN 978-81-264-2822-9 : M. 40.00

398.22095-ഏഷD
398.220954-ഇ5D
398.220954-ബീബ?
ബീബ? കഥക / പി. െക.



Y741:353

ശരനാരായണ# പ നരാഖDാനം െചയ് തത്
; സിബി സി. െജ.യ െട ചി<.-

398.210954-ഇ5D
398.21095483-േകരളം

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 143 ഏ.:

ഈzയ ം പzയ ം / സ ധീഷ് േകാേXÖിെ
ചി< ; ആബിദ യസഫ് പ നരാഖDാനം
െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2010.- 24 ഏ.: വണചി<ം; 20
െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-264-2857-1 : M. 40.00

ബാലസാഹിതDം.

വണ ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-989-7 : M. 90.00



Y744:353

ബീബ? കഥക / ഇ. എ. ക4ണാകര#
നായ പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .- േകാXയം :



Y74412:353

ാ#ഡ് ബ ക
Y ് , ഫി+. 2010.- 119 ഏ. ; 21
െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.

കടിയGറ c ം കീരനണ
£ ാGം / ആബിദ യസഫ്
പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ; സ}ീപ് െക.
ലയീസിെ ചി<.- േകാXയം : മാcഴം,
ഒക് േടാ. 2010.- 29 ഏ.: വണചി<ം; 20
െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-264-2856-4 : M. 40.00

M. 6100



Y744:353

398.24-സസDെളയ ം ©ഗെളയ ം
സംബIിz ഐതിഹD
398.245-©ഗ



Y74412:353

398.2450954-ഇ5D
398.245095483-േകരളം

െബൗ െബൗ / െക. ീ മാ പ നരാഖDാനം
Y ിെ
െചയ് തത് ; ജാഫ എം. എസ
ചി<.- േകാXയം : മാcഴം, ഒക് േടാ.
2010.- 25 ഏ.: വണ
£ ചി<ം; 20 െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-264-2855-7 : M. 40.00

f

X#, മാടc് , 1941-

അ...ആ...ആന: ആനBഥക.-  :
ീ# ബ ക
R . 2010.- 68 ഏ. ; 21 െസമീ.
Y ് , സപ
ISBN 978-81-8423-198-4 : M. 55.00



Y74412:353



Y74412:353

മലയാളിെല മ ശ
 ിBഥക / ആബിദ
യസഫ് പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ; മധ വിെ
ചി<.- േകാXയം : മാcഴം, ഏി. 2010.106 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
XികK 25 നാേടാടിBഥക.
ISBN 978-81-264-2639-3 : M. 60.00



Y74412:353

398.6-കടംകഥക
രeായിരം കടംകഥകളം കടംകഥാ പഠനവ ം /
ടി. െക. ഡി. മ ഴ2ിലാട് സമാഹരിz്
പഠനം നടിയത് .- േകാXയം : ഗായ<ി,
Zലാ. 2010.- 198 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1112-7 : M. 150.00



P32,6:4

ശാസ് <ം
400-ഭാഷക

494.8125-വDാകരണം
രാജരാജവw, എ. ആ., 1863-1918

420-ഇംഗ
@ ീഷ് ഭാഷ

ഭാഷാഷണം.- 2-◌ം പതി2് -േകാXയം : ഡി.

422-ശബ് േദാത് പി ശാസ് <ം
സ

15

സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 170 ഏ.: ചി<ം;

മാര#, വി.

21 െസമീ.

െറാമാ#സ് ഓഫ് േവഡ് സ് : ഇംഗ് ളീഷ്

¶ Çമം, െമയ്
ആദDപതി2് :  : േകരളകല

വാKകളെട ഉ?2ി.- തി4വന5പ രം :

1902.

ചി5, ആഗ. 2010.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2682-9 : M. 85.00

ISBN 81-262-0481-8 : M. 105.00



P32



P111:4

428-േയാഗം

500-ശാസ് <ം
അഹwദ്

428.2-രചന

Xി, കേBാവ്

ജീവജാലകം.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.-

428.24-ഇംഗ
@ ീഷ് മാഭാഷയല
@ ാവB ◌ായി

71 ഏ. ; 21 െസമീ.

428.2494812-മലയാള വിദDാ¹ികBായി

ബാലസാഹിതDം.

അബXി, ഒ., 1957-

ISBN 978-81-8264-927-9 : M. 45.00

സ് േപാB7 ഇംഗ് ളീഷ് കംപാനിയ#.- 2-◌ം



A

പതി2് -േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 296
ശിവദാസ് , എസ് ., 1940-

ഏ. ; 21 െസമീ.

ശാസ് <സല
@ ാപം.- േകാXയം : മാcഴം, ആഗ.

ശീഷകം ഇംഗ് ളീഷി?.

2010.- 104 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-873-9 : M. 175.00



P111,9:7(P32)

ISBN 978-81-264-2661-4 : M. 60.00



A

494.812-മലയാളം ഭാഷ

507-േബാധനം, ഗേവഷണം

നാരായണ# നായ, എ. ആ., 1929-

507.2-ശാസ് <ീയ ഗേവഷണം

കാXാ4ം അവ4െട കളെമാഴികളം.-

507.2(1)-ോജക് ട ക

േകാഴിേBാട് : പണ, Z7 2010.- 207 ഏ.

േതാമസ് , പി. ടി., 1931-

; 21 െസമീ.

പരീ`ിz പഠിBാം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 144 ഏ.: ചി<ം; 21

ആദD പതി2് : നവ. 1980.
ISBN 978-81-300-1100-4 : M. 150.00



P32

െസമീ.
ISBN 978-81-264-2698-0 : M. 80.00



494.8123-നിഘe B

A:f

507.8-പഠനിGം അDാപനിGം

fിരാമ#, മക് ളിേBാX് ടി.

ഉപേയാഗിKx ഉപകരണ

പയw: നാXഭാഷാ നിഘe / േമല്
ചbേശഖരെ അവതാരിക.- കാfാട് :

േകാ¿് , വിBി

ളനാട് പബ് ളിേBഷ#സ് , ഫി+. 2009.-

സ/ യം പരീ`ിBാ# 100+ പരീ`ണ:

146 ഏ. ; 21 െസമീ.

ശാസ് <േമളകKം ോജക് ട കKം /

M. 90.00

എ#. മസാKXി ഇംഗ് ളീഷി? നിL വിവ.



P32:4k

െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
Z7 2008.- 190 ഏ.: ചി<ം; 24 െസമീ.

മ രളി, കവിയ

മലശീഷകം : See for yourself : more

ദലിത് ഭാഷാ നിഘe .- േകാXയം : ഡി. സി.

than 100 experiments for science fairs and

ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 149 ഏ. ; 21 െസമീ.

projects.

ISBN 978-81-264-2784-0 : M. 90.00

ISBN 978-81-264-1996-8 : M. 150.00



P32:4k



A:f3

ശാസ് <ം

16

510-ഗണിതം

523-ഖേഗാള മØല വിാനീയം
523.1-പ·ം

െകാzനാരായണ#, ടി. െക., 1945ഗണിതം രസിBാം പഠിBാം.-  : ീ#

കാമത് , എ. രാജേഗാപാ?
പ·ിെ ഭാവി.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 104 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2813-7 : M. 60.00

ബ ക
R . 2010.- 80 ഏ.: ചി<ം; 21
Y ് , സപ
െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-8423-192-2 : M. 60.00





B9

B

േതാമസ് േജാജ് , ശാ5ിനഗ, 1942-

523.3-ചb#
രാമചb#, സി., 1944ചbGം ചbയാGം.- തി4വന5പ രം : ചി5,
ഫി+. 2010.- 68 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0405-2 : M. 45.00

ഇതാ അz എx മാമജിഷ#.- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , െമയ് 2010.- 151 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2671-3 : M. 85.00



B92



B

540-രസത{ം
Xിയw, എം. ടി., 1942അകാബണിക-കാബണിക രസത{ം.തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2010.- 128
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0442-7 : M. 85.00

നായ, എം. ആ. സി., 1947ഗണിതം നw െട ചാതി.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
R . 2009.- 72 ഏ.: ചി<ം; 21
Y ് , സപ
െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.



E

ISBN 978-81-264-2478-8 : M. 45.00



B

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940f പജDവ ം ÏXകാ4ം ഗണിതമാ{ിക
േലാകി? / െക. സതീഷിെ ചി<.-

െഭൗതിക രസത{ം.- തി4വന5പ രം :
ചി5, മാz് 2010.- 136 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 81-262-0437-0 : M. 90.00



E

േകാXയം : മാcഴം [ഡി. സി. ബ ക
Y ് ], െമയ്

570-ജീവശാസ് <ം

2010.- 56 ഏ.: ചി<ം; 20 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2662-1 : M. 35.00



B

520-േജDാതിശ
 ാസ് <ം
ശശിധര#, ജി. െക., 1939കണികാപ·ം.- േകാXയം : ഡി. സി.

നcതിരി, എ. എ#.
ജീവേലാകിെല വിസ് മയ.- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
R . 2010.- 72 ഏ.: ചി<ം;
Y ് , സപ
21 െസമീ.
ആദD പതി2് : Zലാ. 1997.
ISBN 978-81-264-2806-9 : M. 50.00



G

ബ ക
Y ് , ജG. 2010.- 376 ഏ., 2 പടം: ചി<ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2560-0 : M. 225.00



B9

576-ജനിതകം, പരിണാമം
576.8-പരിണാമം
576.82-പരിണാമവാദം
അനി? മാ, ജി.
പരിണാമവാദം.- തി4വന5പ രം : ചി5,
മാz് 2010.- 80 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0410-9 : M. 55.00

522-ാേയാഗിക, േഗാളീയ േജDാതിശാസ് <ം
522.2-ദരദശിനി
രവി െക. പി
െടലസ് േകാ2ിെ കഥ.- േകാXയം : ഡി. സി.



G:66

ബ ക
R . 2010.- 135 ഏ.: ചി<ം; 21
Y ് , സപ

580-സസDശാസ് <ം

െസമീ.
സാേതിക പദാവലി : ഏ. 139 -140
ന സചി : ഏ. 137.
ISBN 978-81-264-2696-6 : M. 80.00



B9

േപാസ7 താം
സസDെ24മ.- േകാഴിേBാട് : മാമി,
2010.- 76 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-978-6 : M. 45.00



I

ാേയാഗിക ശാസ് <ം, െടക് േനാലജി

17

581-േതDക വിഷയ

613.2-ആഹാരം

581.63-Herbs

ആേരാഗDവ ം ഭ`ണമവ ം / വി.
അജയ മാ, ആ. വി. എം. ദിവാകര#,
സി. പി. ബിÆ എxിവ സംേശാധനം
െചയ് ത് സമാഹരിzത് .- 2-◌ം പതി2് .േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 172 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8264-869-2 : M. 90.00

581.634-ഔഷധ സസD
581.634(1)-നാളിേകരം
ആന}േബാസ് , സി. വി.
നാളിേകരിെ നാXി? / പായി
രാധാ¢ഷ
£ െ അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
R . 2010.- 176 ഏ. ; 21
Y ് , സപ
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2792-5 : M. 95.00



L:573



I:(J582)

613.7-ശാരീരിക `മത
വഗീസ് , പി. എ.
എLം യ വത/ ം: യ വത/ ം നിലനിാG
വഴിക.- 2-◌ം പതി2് -േകാഴിേBാട് :
മാമി, 2009.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-778-6 : M. 70.00

590-ജÙശാസ് <ം
599-സസ് തനജീവിക
599.9-േഹാേമാസാപിയGക
¢ഷ
£
മാ, െക. െക., 1950മGഷD# മGഷDനായ കഥ.തി4വന5പ രം : ചി5, ഡിസ. 2009.- 56
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0390-0 : M. 40.00



L:572

613.71-വDായാമം, കായിക മ റക



G:66

600-ാേയാഗിക ശാസ് <ം, െടക് േനാലജി
608-കe പിടി, േപ~ക

േഗാപിനാഥ പി, ടി. എം., 1948വDായാമം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG.
2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2616-4 : M. 50.00



L:572

യഹD, െചാBള
ചരി<ം Úഷ് ടിz കe പിട .തി4വന5പ രം : ചി5, ഫി+. 2010.- 72
ഏ. : ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0412-5 : M. 50.00

615-ഔഷധ വിാനം, ചികിാശാസ് <ം
615.5-ചികിാശാസ് <ം
615.538-ആയ േവദം



Av

െചറിയ (വലിയ) കe പിട .തി4വന5പ രം : ചി5, ഫി+. 2010.- 116
ഏ. : ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0413-3 : M. 80.00



Av

610-ൈവദDം, ആേരാഗDം
610.6-സംഘടന, ഉേദDാഗം
610.69-ആേരാഗD വക

ചരക
ദീഘജീവിതം / െക. രാഘവ#
തി4മ ?പാടിെ വിവനവ ം
വDാഖDാനവ ം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2010.- 97 ഏ. ; 21 െസമീ.
'ചരകസംഹിത'യ െട ഥമാധDായമായ
'ദീഘÛീവിതീയ' ിെ വിവനവ ം
വDാഖDാനവ ം.
സംസ് ¢ത മലം മലയാള ലിപിയി?.
ISBN 978-81-264-2810-6 : M. 60.00



LBx1,1

ജയകാശ് , ആ., 1965ചികിയിെല ൈനതികത.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 90 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 88.
ISBN 978-81-264-2833-5 : M. 60.00



L

613-ആേരാഗDവ ം േ`മവ ം

നിwലാന}ഗിരി, സ/ ാമി
ആയ േവദ ചികിാശാസ് <ം.തി4വന5പ രം : ചി5, ഫി+. 2011.- 112
ഏ. ; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 104-112.
ISBN 81-262-0636-5 : M. 75.00



LB:4:6

ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}് , 1869-1948
ആേരാഗD ദശനം / െക. എം. സ ധീ വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.110 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-876-0 : M. 70.00

മ രളീധര# പി, െക., 1948േരാഗളം തിവിധികളം.-  : എz്
& സി., നവ. 2010.- 288 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-48-5 : M. 100.00



L:57



LB:4:6

ാേയാഗിക ശാസ് <ം, െടക് േനാലജി

18

615.538-ആയ േവദം- ടz

616.9-മ~് േരാഗ

മ രളീധര#, െക.
Y ം.- േകാഴിേBാട് :
ആയ േവദവ ം ദീഘായ സ
മാമി, 2010.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-931-6 : M. 70.00

616.99-അബ ദവ ം വിവിധ പകzവDാധികളം
616.994-അബ ദം
¢ഷ
£ # നായ, എം.



LB:4:6

616-േരാഗ

കാ#സറിെനKറിz് അറിേയeെതല
@ ാം /
എം. ¢ഷ
£ # നായ, പി. ജി. ബാലേഗാപാ?
എxിവ േചx് എഴതിയത് .- േകാXയം :

ൈവദDശാസ് <ം മിഥDയ ം സതDവ ം.-  :
എz് & സി., ഡിസ. 2010.- 64 ഏ. ; 21
െസമീ.
അമല െമഡിB? േകാേളജിെല 2004 എം.
ബി. ബി. എസ് . ബാz് തÃാറാBിയത് .
ISBN 93-80557-884 : M. 20.00

മാമി, 2010.- 368 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-8264-823-4 : M. 220.00



L:4725:6

618-സ് <ീേരാഗ വിാനം, സതിശാസ് <ം



L:4:6

616.1-Ñദ് വാഹികാ േരാഗ
616.12-ÑേÇാഗം

മായാേദവി

റ 2് , 1964-

സ് <ീക അറിേയeത് .- തി4വന5പ രം :
ചി5, Z7 2010.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0110-X : M. 50.00

േഗാപിനാഥപി, ടി. എം., 1948ÑദയാേരാഗDം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
Zലാ. 2010.- 116 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2685-0 : M. 60.00



L9F:4:6

620-എ#ജിനിയറിംഗ്
629-മ~് എ#ജിനിയറിംഗ് ശാഖക



L32:4:6

629.2-േമാേXാ വാഹന
629.22-വിവിധതരം വാഹന

616.4-അ5ഃÜാവീ ന ികെള ബാധിKx
േരാഗ
616.462-േമഹം

629.222-യാ<ാ വാഹന
¶ ന മാGവല ക
629.222029-വില

േഗാപിനാഥ പി, ടി. എം.
േമഹം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG.
2010.- 156 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2612-6 : M. 75.00

ൈബÆ എ#. നായ
കാ വാ േcാ.- 2◌ം പതി2് േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 63 ഏ. ; 21



L293:46

മwി, എം. വി. ഐ., 1940േമഹം എxേxKമായി മാ~ാം.- 3-◌ം
പതി2് -േകാഴിേBാട് : മാമി, ഫി+.
2011.- 112 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-864-7 : M. 65.00

െസമീ.
ISBN 978-81-8264-792-3 : M. 40.00



D5133:(X5)

630-¢ഷി
630.954-ഇ5D



L293:46

616.8-നാഡികെള ബാധിKxവ, മാനസിക
േരാഗ
616.89-മേനാേരാഗ

അÃ2# നായ, എം.
പÝഷി, ൈജവ പzBറിÝഷി.- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഏി. 2010.- 136 ഏ., 3
പടം: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2648-5 : M. 80.00

¢ഷ
£ #, എസ് ., 1965മേനാേരാഗളം ചികിയ ം / എസ് .
¢ഷ
£ Gം, േജാസഫ് എം. മണിയ ം
േചെxഴതിയത് ; എ. അബ് ദ  ബാരിയ െട
അവതാരിക.- തി4വന5പ രം : ചി5,
ഒക് േടാ. 2010.- 160 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
39 േലഖന
അGബIം : ഏ. 143-160.
ISBN 978-81-262-0547-9 : M. 105.00



J.44

ബഷീ, െക.
ഒ4 ഈBി? വിപ
@ വം / മാതD
വടേBമ റിയ െട അവതാരിക.- േകാXയം :
ന കാവ് : കറ് [വിതരണം], മാz്
2009.- 164 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1843-X : M. 85.00



L:4:6



J.44

ാേയാഗിക ശാസ് <ം, െടക് േനാലജി
631-േതDക സാേതിക വിദDക,

19

633.8952-റ¿- ടz

ഉപകരണ

സാജ# പീ~

631.3-¢ഷി ഉപകരണ, യ{ സാമിക

കഷകB് സ് േനഹപം.- േകാXയം :
റ¿ േബാഡ് .

മ രളീധര#, താഴBര

ഭാ. 1 : ഒക് േടാ. 2006.- 32 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഓമയിെല ¢ഷിBാഴ് ചക / ഏഴാേzരി

ഭാ. 2 : നവ. 2007.- 32 ഏ. ; 21 െസമീ.

രാമചbെ അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി.

ഭാ. 3 : ഡിസ. 2008.- 32 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. ബ ക
Y ് , Zലാ. 2009.- 215 ഏ.: ചി<ം;

ഭാ. 4 : ഡിസ. 2009.- 32 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

[വില?].

ISBN 978-81-264-2373-6 : M. 100.00



J711



J:(F)

635-ഉദDാന നിwാണം

633-േതാXവിളക

635.9772-േബാ7സായ്

633.8-വDാവസായികാവശDിന ◌ു വിളക

േജാസഫ് , പി. െജ.

633.8952-റ¿

േബാ7സായ് : ധനിGം ആന}ിGം /

ടാ2ി ം സംസ് കരണവ ം / എം. ജി.

പി. െജ. േജാസഫ ം േമരിKXി ഏ+ഹാമ ം

സതീഷ് ചb# നായ സംേശാധനം

േചെxഴതിയത് ; സാജ# പീ~റ െട
അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

െചയ് തത് .- 2-◌ം പതി2് .-േകാXയം : റ¿
േബാഡ് , െമയ് 2010.- 72 ഏ.: ചി<ം;

ജG. 2010.- 112 ഏ., 4 പടം: ചി<ം; 21

21െസമീ.

െസമീ.

M. 20.00

അGബIം : ഏ.107-111.



J711

ISBN 978-81-264-2559-4 : M. 70.00



J1

നിലെമാ4Bല ം ¢ഷിയ ം / എം. ജി.

636-©ഗസംര`ണം
636.9-മ~് ഉഷ
£ ര ©ഗ

സതീഷ് ചb# നായ സംേശാധനം
െചയ് തത് .- പരി. 2-◌ം പതി2് .-േകാXയം :

636.967-ആനക

റ¿ േബാഡ് , െമയ് 2010.- 48 ഏ.:

േജBബ് വി. ചീര#

ചി<ം; 21െസമീ.
(റ¿ ¢ഷി പാഠമാല; 1.)

ആന / ടി. പി. േസമാധവെ അവതാരിക.-

1-◌ം പതി2് : സപ
R . 2009.

 : എz് & സി., മാz് 2011.- 155
ഏ.: ചി<ം, പടം; 21 െസമീ.

കവ േപജ് : നിലെമാ4Bല ം നടീല ം.

അGബIം : ഏ. 145-155.

M. 15.00



J711

ISBN 93-80557-02-7 : M. 80.00



KZ447

റ¿ പരിപാലനം / എം. ജി. സതീഷ് ചb#

640-Þഹത{ം
641-ആഹാരം

നായ സംേശാധനം െചയ് തത് .- പരി. 2-◌ം
പതി2് .-േകാXയം : റ¿ േബാഡ് , െമയ്

641.2-പാനീയ

2010.- 56 ഏ.: ചി<ം; 21െസമീ.

ലില
@ ി ബാബ േജാസ്

(റ¿ ¢ഷി പാഠമാല; 2.)

വിശിഷ് ട പാനീയ.- േകാXയം : ഡി. സി.

1-◌ം പതി2് : സപ
R . 2009.
M. 15.00



ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 94 ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2952-3 : M. 50.00

J711



M31

641.5-പാചക വിാനം

റ¿: കഷകെBാ4 ൈക2സ് തകം / െക.
ജി. സതീഷ് മാ വിവ. െചയ് ത്

641.56-വിേശഷാവസരBായി

സംേശാധനം െചയ് തത് .- 7-◌ം പതി2് .-

641.563-ആേരാഗDിG േവeി

േകാXയം : റ¿ േബാഡ് , െമയ് 2010.-

ഇ} നാരായ7

208 ഏ.: ചി<ം; 21െസമീ.

100 ആേരാഗDപാചകം.- േകാXയം : ഡി. സി.

1-◌ം പതി2് : മാz് 2008.

ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 119 ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2978-3 : M. 60.00

M. 50.00



J711



M31

കലക

20

641.5636-സസDാഹാര പാചക വിാനം

791.437-സിനിമ-ടz

¢തിപാചകം / അബ് ദ  റഹീം

ഭരത#, പി. െക., 1951നമ Kം സിനിമ എട Bാം.-  : ീ#

Y ് റX് സ് ,
സമാഹരിzത് .- േകാഴിേBാട് : ാസ
2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 151 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-863-0 : M. 50.00

ISBN 978-81-8423-177-9 : M. 100.00





NW

M31

650-വDാപാരം, വDവസായ സ ാപനം

ഷ7മ ഖദാസ് , ഐ.

658-മാേനജ് െമ്

സിനിമയ ം ചില സംവിധായക4ം.-  :

658.3-ഉേദDാഗസ , മാനവ വിഭവേശഷി

എz് & സി, മാz് 2011.- 164 ഏ.: ചി<ം;

മാേനജ് െമ്

21 െസമീ.

658.31-ഘടക

ISBN 93-80557-89-2 : M. 100.00

658.312-േജാലി സ ിതി, േജാലിBാ4െട



NW

പണ ഉപേയാഗം
സേ5ാഷ്

658.3124-േബാധനം, പരിശീലനം

മാ, ടി. െക., 1970-

കാഴ് ചയ െട രസാ5ര.-  : എz്

ഷ7മ ഖ#, െക. െക.

& സി., ഡിസ. 2010.- 124 ഏ.: ചി<ം; 21

െ´യിനിങ് : എ5ിന് , എെന?.-

െസമീ.

േകാഴിേBാട് : പണ, ജG. 2011.- 198 ഏ.

അGബIം : ഏ. 125-131.

; 21 െസമീ.

ISBN 93-80557-83-3 : M. 80.00

ISBN 978-81-300-1206-3 : M. 150.00



NW



X:8(T)

സാജ#, പാലമ~ം

660-െകമിB? എ·ിനിയറിംഗ്

സിനിമയ െട രസത{ം.- േകാXയം : ബ B്

660.6-ബേയാെടക് േനാലജി

മീഡിയ, നവ. 2009.- 56 ഏ.: ചി<ം; 21

മാതD, മേല2റcി?, 1951-

െസമീ.

ബേയാെടക് േനാളജി: ഉ¸വം വളz

ISBN 81-89085-05-0 : M. 35.00

വികാസം.- േകാXയം : ബ B് മീഡിയ, ജG.



NW

2010.- 156 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
791.437MA-മലയാള ചി<

ISBN 978-81-89085-10-7 : M. 90.00



F:(G)

േജാ7 േപാ
എെ ഭരത# തിരBഥക / െക. ജി.

700-കലക

േജാജിെ അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :

790-വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

മാâമി, 2009.- 332 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

791-െപാവിേനാദ

ഒxാം പതി2് : 2007

791.4-ചലzി<ം, േറഡിേയാ, ദരദശ#

അGബIം : ഏ. 333-335

791.43-ചലzി<ം

ഉടBം : ചാമരം. - കാേതാട് കാേതാരം. മാളXി. - ചമയം. - ഒ4 മിxാമിGിെ

േജാസഫ് , വി. െക.
േദശം െപൗരത/ ം സിനിമ.- തി4വന5പ രം :

Gറ  െവXം. - തിരBഥ.

ചി5, ഡിസ. 2010.- 192 ഏ.: ചി<ം; 21

ISBN 978-81-8264-812-8 : M. 200.00



െസമീ.

NW:P(32)

ISBN 81-262-0541-5 : M. 120.00



NW

പദ
ã രാജ#, പി., 1945-

791.437-സിനിമ

äവാനycികളം മ~ തിരBഥകളം.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.-

ചbേശഖര#, എം. െക., 1940-

464 ഏ. ; 21 െസമീ.

േലാകസിനിമ: കാലോട് കലഹിz

ഉടBം : രതിനിേദം . -

തിഭക.-  : എz് & സി, നവ.

കാണാമറയ് . - äവാനycിക. ഇxെല. - ഞാ# ഗI#.

2010.- 96 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2841-0 : M. 250.00

ISBN 93-80557-80-9 : M. 75.00



NW



NW:(P32)

കലക
791.437MA-T. D. ദാസ# std. VI B

791.437MA-¢ഷ
£ ാ േഗാപാ?¢ഷ
£ ാ...

േമാഹ# രാഘവ#

ബാലചbേമേനാ#, 1954-

21

T. D. ദാസ# std. VI B.- േകാഴിേBാട് :

¢ഷ
£ ാ േഗാപാ?¢ഷ
£ ാ...-  : എz് &

മാമി, 2010.- 95 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

സി, Z7 2011.- 100 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ശീഷകം ഇംഗ
@ ീഷില ം മലയാളില ം

ISBN 93-80557-13-2 : M. 70.00

ഇടകലി എഴതിയിരിKL.



NW:(P32)

ISBN 978-81-8265-015-2 : M. 60.00



NW:(P32)

791.437MA-നാല് െപണ
Ô 
േഗാപാല¢ഷ
£ #, അട, 1941-

791.437MA-അകെല

നാല് െപണ
Ô .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

ശDാമസാദ് , 1960-

ഒക് േടാ. 2009.- 119 ഏ.: വണചി<ം; 21

അകെല.- 2-◌ം പതി2് -േകാഴിേBാട് :

െസമീ.

മാമി, 2009.- 88 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2530-3 : M. 70.00

1-◌ം പതി2് :2006



NW:(P32)

അGബIം : ഏ. 77-88.
ISBN 978-81-8264-808-1 : M. 50.00

791.437MA-നിശബ് ദനിലവിളിക



NW:(P32)

േജാണി, ഒ. െക.

791.437MA-ഇxെ ചി5ാവിഷയം

നിശബ് ദനിലവിളിക: ഒ4 ാമ പ രാæം /

സതD#, അ5ിBാട് , 1954-

രവീbെ അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 120 ഏ.: ചി<ം; 21

ഇxെ ചി5ാവിഷയം.- േകാഴിേBാട് :
മാമി, 2010.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-8264-961-3 : M. 80.00

ആദിവാസി ചഷണെKറിzള് ള



NW:(P32)

പ<വാകളം, േരഖകളം
അGബIമായി ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .

791.437MA-ഇവിടം സ/ ഗ
Ä മാണ്

ISBN 978-81-264-2701-7 : M. 70.00

െജയിംസ് ആ?ബX്



NW:(P32)

ഇവിടം സ/ ഗ
Ä മാണ് .- േകാXയം : ഡി. സി.
791.437MA-െപ45z#

ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 179 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2734-5 : M. 100.00



NW:(P32)

വാസ േദവ# നായ, എം. ടി., 1933െപ45z#.- തി4വന5പ രം : മാളബ#,

¶ പാദപം
791.437MA-കാ?വരിയിെല കല

െമയ് 2009.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

േതാമസ് , സി. െജ., 1918-1960

ISBN 978-81-87480-54-9 : M. 65.00



¶ പാദപം / േജാ7
കാ?വരിയിെല കല

NW:(P32)

േപാ സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. ജി.

791.437MA-ബയസ് േകാ2്

േജാജിെ അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി.

മധ സദന#, െക. എം.

സി. ബ ക
Y ് , Zലാ. 2010.- 144 ഏ.: ചി<ം;

ബയസ് േകാ2് .- േകാഴിേBാട് : മാമി,

21 െസമീ.

2010.- 80 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

അGബIം : ഏ. 141-144.

ISBN 978-81-8265-018-3 : M. 50.00

ISBN 978-81-264-2708-6 : M. 85.00





Mw:(P32)

NW:(P32)

791.437MA-കിരീടം

791.437MA-മിമലയാളം

േലാഹിതദാസ് , 1955-

ചb#, ടി. വി.
മിമലയാളം.- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.

കിരീടം.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2009.117 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

2010.- 80 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-800-5 : M. 70.00

ISBN 81-262-0572-5 : M. 55.00



NW:(P32)



NW:(P32)

കലക

22

791.437MA-മണിzി<ാഴ്

792.028-അഭിനയം- ടz

മധ , മ Xം, 1951-

െബാലസ
@ ാവ് സ് കി, റിzാഡ് , 1889-1937

മണിzി<ാഴ് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

അഭിനയ പാഠ / ടി. എം. എ+ഹാം

ആഗ. 2010.- 172 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ; േജാ7

സിനിമെയKറിz പഠനം
അGബIമായി ഉെ2ട ിയിരിK L.

േപാളിെ അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :

ISBN 978-81-264-2781-9 : M. 95.00

6 പാഠ

മാâമി, 2009.- 97 ഏ. ; 21 െസമീ.



NW:(P32)

ലഘ ജീവിതചരി<ം അGബIമായി
ഉെ2ട ിയിXണ് ട്

791.437MA-േകാല

മലശീഷകം : Acting : the first six lessons.

േജാç് , െക. ജി.

ISBN 978-81-82648-06-7 : M. 60.00

േകാല / ിയന}െ അവതാരിക.-



NT

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 128 ഏ.:

792.03-നിഘe B

ചി<ം; 21 െസമീ.

പവി<#, ടി.

ISBN 978-81-8265-041-5 : M. 80.00



NW:(P32)

792-നാടകേവദി

നാടകശബ് ദേകാശം.- കണ
è  : സമയം,
ഡിസ. 2008.- 292 ഏ. ; 21 െസമീ.
M. 150.00



വാസ േദവ# പി, വയലാ
ഒ4 നാടകം എെനയ eാ

NTk

L.-

792.0954-ഇ5D

തി4വന5പ രം : ചി5, ഡിസ. 2009.- 124

792.095483-േകരളം

ഏ.: ചി<ം; 22 െസമീ.

സജിത, മഠി?

ISBN 81-262-0407-9 : M. 85.00



NT

മലയാള നാടക സ് <ീചരി<ം /
ഉദയ

മാറിെ അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :

മാമി, 2010.- 214 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

792.02-ൈക2സ് തക, സാേതിക
വിദDക, ഉപകരണ

ISBN 978-81-8264-967-5 : M. 150.00



792.028-അഭിനയം

NT4412v

എ+ഹാം, ടി. എം.
തീേയ~ െഗയിംസ്

793-വീടിനകy വിേനാദ
XികB് .- െകാzി :

793.3-é

െജമിനി, െമയ് 2010.- 116 ഏ. ; 21 െസമീ.

793.31-നാേടാടി é

M. 51.00

793.319-é വിവിധ രാജDളി?



NT

793.31954-ഇ5D
793.31954-കഥകളി

െബാലസ
@ ാവ് സ് കി, റിzാഡ് , 1889-1937

നcതിരി2ാട് , സി. എം. ഡി., 1937-

അഭിനയ പാഠ / ടി. എം. എ+ഹാം

കÛദള.-  : എz് & സി, മാz്

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ; േജാ7

2010.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

േപാളിെ അവതാരിക.- െകാzി :

ISBN 93-80557-26-4 : M. 80.00

ന കാവ് : െജമിനി ബ ക
Y ് [വിതരണം],



NS44

െമയ് 2010.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
േമാഹന#, പി. െക., 1939-

6 പാഠ
ആദD പതി2് : േകാഴിേBാട് : മാമി, 2009

തിരേനാXം / േകാXB? ശിവരാമെ

ലഘ ജീവചരി<ം അGബIമായി

അവതാരിക.- 2-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :

ഉെ2ട ിയിXണ് ട്

മാമി, 2010.- 32 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Acting : the first six lessons.

ബാലസാഹിതDം.

M. 52.00

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



NT



NS44

സാഹിതDം
793.3195483-േകരളം
793.3195483-തിറയാXം

23

808.85-സംഗ
തിരെfട  സംഗവിഷയ / ഇടമ~ം
രê2# സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ബ B്
മീഡിയ, മാz് 2010.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-89085-21-6 : M. 30.00

േഗാപാല# നായ, സി, 1930മലബാറിെല തിറയാX.- 3-◌ം പതി2് േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 72 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 71-72.
ISBN 978-81-8264-290-4 : M. 45.00



O,5x



NS4412

799-മD ബIനം, നായാX് , ഷXിംഗ്
799.3-ഷXിംഗ്
799.32-ആzറി

808.88-അനD രചനാ സമാഹാര
808.882-ഉപാഖDാന, സ ഭാഷിത,
ഫലിത, ഉരണിക
808.882(1)-ഉരണിക
ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}് , 1869-1948
ഗാIിപാഠം / എം. എ#. കാരശ് േശരി
സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ജG. 2010.- 60 ഏ. ; 18 െസമീ.
ആകഥയി? നിLം െതരfട 
വചന.
ISBN 978-81-264-2573-0 : M. 25.00

മല
@ ികാÆന# കാണി
ഏകലവDെ വിര? / ജി. േജഷ്
െസ#േനാട് പറfതി# കാരം.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 47
ഏ.: ചി<ം; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2711-6 : M. 28.00



O,8x



MY243

808.882(1)-ഫലിത
SMS ഫലിത / േമാഹന¢ഷ
£ # കാലടി
സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ജG. 2010.- 100 ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2617-1 : M. 45.00

800-സാഹിതDം
801-സാഹിതD തത/ 
ഹരി മാ, എം. െക., 1962എെ മാനിെഫസ് േ~ാ.-  : ീ# ബ ക
Y ്,
സപ
R . 2010.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-197-7 : M. 85.00



O,8x



O:(R)

808-സാഹിതD രചന
808.5-ഭാഷണകല
മ ഴ2ിലാട് , ടി. െക. ഡി.
സംഗ പരിശീലനം.- 2-◌ം പതി2് േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 136 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8264-919-4 : M. 80.00

SMS jokes of Tintumon: ടിേമാെ
ഹാസDസേ}ശ ഇംഗ് ളീഷില ം
മലയാളില ം / എ. ബി. വി. കാവി?പാട്
സമാഹരിzത് .-  : എz് & സി, സപ
R .
2010.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-71-X : M. 40.00



O,8x



O,5

സതD#, പി. പി.
ഭാഷണകല.- തി4വന5പ രം : ചി5,
ഫി+ 2011.- 104 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0631-4 : M. 70.00

അജിത് മാ, ~ി. ~ി.
േകാമഡി ക/ ിസ് .- തി4വന5പ രം :
ന കാവ് : കറ് [വിതരണം], നവ.
2009.- 84 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1872-3 : M. 50.00



O,8x



O,5

808.8-സാഹിതD സമാഹാര
808.83-കഥാസാഹിതDം

ഐ ലവ് യ ടി / ജീന രാജ# സമാഹരിzത് .േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , മാz് 2010.- 87
ഏ.: ചി<ം; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2636-2 : M. 40.00



O,8x

േലാക ബാലകഥക / െക. ീ മാ
പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .- 2-◌ം പതി2് .േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 248 ഏ.:
വണചി<ം; 21 െസമീ.
25 ബാലകഥക.
ISBN 978-81-8264-783-1 : M. 150.00

ഓഡ, ഓഡ, ഓഡ / െക. വി.
േതാമസ് സമാഹരിzത് ; സണ
£ ിKXി
അ+ഹാമിെ അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 143 ഏ.: ചി<ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2730-7 : M. 80.00



O,3x



O,8x

സാഹിതDം

24

808.882(1)-ഫലിത- ടz

809-െപാ സാഹിതD ചരി<വ ം വിമശന
പഠനളം

¶ ം കാരDളം:
ff കഥക അല

രാഘവ#, ടി. ആ.
വിശിഷ് ട¢തികളം വിശ/ തിഭകളം.-  :
എz് & സി., െമയ് 2011.- 128 ഏ.: ചി<ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-01-0 : M. 90.00

ഉw#ചാeിയ െട നwസ}ഭ / പി.
ടി. ചാേBാ സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2009.- 100 ഏ.: ചി<ം;
21 െസമീ.



ISBN 978-81-264-2514-3 : M. 60.00

O:g



O,8x

ടി ആരാ േമാ# / ജീന രാജ# സമാഹരിzത് .2-◌ം പതി2് .-േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2010.- 91ഏ.: ചി<ം; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2637-9 : M. 40.00



O,8x

ഭാകര#, പഴശ
 ി
Y ം സാഹിതDവ ം.- കാലിB~് :
Xികളെട മനസ
കാലിB~് സകലാശാല, ജG. 2009.213 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 202-213.
M. 150.00



O:g

ടിേമാനാടാേണാ കളി / ജീന രാജ#
സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

810-അേമരിB# സാഹിതDം
811-അേമരിB# കവിത

മാz് 2010.- 91 ഏ.: ചി<ം; 20 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2638-6 : M. 40.00



O,8x

ഫാമിലി േജാക
Y ് / െക. എസ് .

809.8-േതDക വDികK സാഹിതDം
809.89282- Xിക

മാ

സമാഹരിzത് .- േകാഴിേBാട് : ാസ് റട് സ് ,
2010.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-837-1 : M. 50.00

ഖലീ? ജി+ാ#, 1883-1931
വാചക# / എ+ഹാം ഗദD വിവ.
െചയ് തത് ; അÃ2 പണിB4െട
അവതാരിക.-  : എz് & സി, െമയ്
2011.- 81 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ആദD പതി2് : Z7 2002
മലശീഷകം : The prophet.
ISBN 93-80557-25-6 : M. 60.00





O111,1M83

O,8x

813-അേമരിB# കഥാസാഹിതDം

 ം െമേ<ാേ2ാലീ, 1918മാ ിേസാസ

ആ?േBാX് , ലയിസ േമ, 1832-1888
േജാ എx െപ7 Xി / െക. പി. സ മതി
വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,
ഒക് േടാ. 2010.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Little women.
ISBN 81-262-0548-2 : M. 120.00

 ം പറf നw കഥക / വി.
ിേസാസ
എ#. ബിബ സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ഫി+. 2010.- 107 ഏ.: ചി<ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2587-7 : M. 60.00





O111,3M32

O,8x

തി4ഫലിത / ജി. അ©തരാജ്
സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഫി+. 2010.- 96 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2588-4 : M. 60.00



O,8x

സാഹിതD ഫലിത / പി.

െ+ൗ7, ഡാ#, 1964മാലാഖമാ4ം െച ാ#മാ4ം / എം. ടി.
േബബി വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 540 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Angels and demons.
ISBN 978-81-264-2938-7 : M. 295.00



O111,3N64

േമാറിസ7, േടാണി, 1931നീലിമേയറിയ കണ
Ô ക / അജയ് േശഖ
വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
നവ. 2009.- 170 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The bluest eye.
ISBN 978-81-264-2352-1 : M. 95.00

അരവി}ാ`േമേനാ# സമാഹരിzത് .േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2010.- 99
ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2592-1 : M. 45.00



O,8x



O111,3N31

സാഹിതDം
813-അേമരിB# കഥാസാഹിതDം- ടz
േമാറിസ7, േടാണി, 1931-

25

823-ഇംഗ
@ ീഷ് കഥാസാഹിതDം
അഡിഗ, അരവി}് , 1974െവBട വ / എം. എസ് . നായ വിവ.

ിയെ2Xവ / എം. എസ് . നായ വിവ.
െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഏി. 2010.- 359 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Beloved.
ISBN 978-81-264-2353-8 : M. 200.00

െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , െമയ്
2010.- 278 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The white tiger.
ISBN 978-81-264-2689-8 : M. 150.00



O111,3N74



O111,3N31

അദീzി, ചിമമാ#ഡ എ#േഗാസി, 1977-

േറാ് , ഫിലി2്
അേമരിBയ് െBതിെര ഉപജാപം / എസ് .
ീനിവാസ# വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 439 ഏ. ; 21
െസമീ.
അGബIം : ഏ. 403 - 439
മലശീഷകം : The Plot Against America.
ISBN 978-81-264-2924-0 : M. 250.00

ഒ4 മfസരDെ പാതി / േദശമംഗലം
രാമ¢ഷ
£ # വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 537 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Half of a yellow sun.
ISBN 978-81-264-2738-3 : M. 225.00



O111,3N77



O111,3

േചാരെzcരി / ീേദവി എസ് . കാ

ഞാ# വിവാഹം കഴിzത് ഒ4 സഖാവിെന /
േജാണി എം. എ?. വിവ. െചയ് തത് .േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2010.327 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : I married a Communist.
ISBN 978-81-264-2721-5 : M. 175.00

വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2010.- 247 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Purple hibiscus.
ISBN 978-81-264-2849-6 : M. 140.00



O111,3N77



O111,3

അGരാധ, നാല2ാX് , 1967നാ?Bവലയിെല

െഹ#റി, ഒ., 1862-1910
േലാേകാര കഥക / എലിസബ്
േകാശി വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.
20 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2722-2 : M. 80.00

Xിzാ# /

സ േലാചന നാല2ാX് വിവ. െചയ് തത് ;
ൈവശാഖെ അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :
പണ, ഡിസ. 2010.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 െചറ കഥക.



ISBN 978-81-300-1144-8 : M. 70.00

O111,3M62

820-ഇംഗ
@ ീഷ് സാഹിതDം
821-ഇംഗ
@ ീഷ് കവിത



O111,3N67

േജDാതി േമേനാ#
ൈദവിെ മാലാഖ / എം. ടി. േബബി

കമലാ ദാസ് , 1932-2009
െകXിയിX േകാലാട് / െക. സzിദാന}#
വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
െമയ് 2010.- 107 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 93-107.
ISBN 978-81-264-2670-6 : M. 65.00

വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേBാട് : പണ,
ഒക് േടാ. 2009.- 280 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The angel of God.
ISBN 978-81-300-1048-9 : M. 190.00



O111,3



O111,1N32

821.008-ഇംഗ് ളീഷ് കവിത. സമാഹാര
െപാ4x അwമാ: ദ`ിണാdിB#
വിേമാചന സമരകാല കവിതക /
ബിേനായ് വിശ/ ം വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :
കറ് , ഡിസ. 2010.- 58 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2892-2 : M. 40.00



O111,1x

ഡിB#സ് , ചാസ് , 1812-1870
ഒലിവ ട/ ിസ് ററ് / പി. എ#.
േവേഗാപാ? പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .തി4വന5പ രം : ചി5, Z7 2009.- 124
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Oliver Twist.
ISBN 81-262-0267-X : M. 65.00



O111, 3M12

സാഹിതDം

26

823-ഇംഗ
@ ീഷ് കഥാസാഹിതDം- ടz

823-ഇംഗ
@ ീഷ് കഥാസാഹിതDം- ടz

ഡിB#സ് , ചാസ് , 1812-1870

ബെX#സ7, ആ് റിയ
ജഹനാര / എം. എ#. സതDാ¹ി വിവ.

ിസ് മസ് മരവ ം മ~ കഥകളം / െക.
രാധാ¢ഷ
£ # പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ;

മാമി, ഡിസ. 2010.- 150 ഏ. ; 21 െസമീ.

േജായ് േതാമസിെ ചി<.-

ആദD പതി2് : േകാഴിേBാട് : പി. െക.

െചയ് തത് .- 3-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 64 ഏ.:

+േദഴ് സ് , 1965

ചി<ം; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി2് : സപ
R . 2004

ബാലസാഹിതDം.

ജഹനാരയ െട സേഹാദര# 'ദശ' യ െട കഥ

ISBN 978-81-8265-000-8 : M. 45.00



O111,3M12

അGബIമായി ഉെ2ട ിയിXണ് ട്
മലശീഷകം : The life of a Moghul
Princess, Jahanara Begum, daughter of

േലാേകാരകഥക: ചാസ് ഡിB#സ് /
െജനി ആ#Óസ് വിവ. െചയ് തത് .-

Shahjahan.

ISBN 978-81-8264-866-1 : M. 90.00

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 154



ഏ. ; 21 െസമീ.

O111,3

6 െചറ കഥക.

ഭഗത് , േചത#, 1974-

ISBN 978-81-264-2723-9 : M. 85.00



O111,3M12

എെ ജീവിതിെല 3 െത~ക / മീരാ
¢ഷ
£ # Xി വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 250 ഏ. ; 21

േഡ, േശാഭാ, 1948-

െസമീ.

അഭിനിേവശിെ തടവറ / കബനി സി.
വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

മലശീഷകം : The three mistakes of my

ആഗ. 2010.- 190 ഏ. ; 21 െസമീ.

life.

മലശീഷകം : Strange obsession.

ISBN 978-81-264--2872-4 : M. 140.00

ISBN 978-81-264-2727-7 : M. 125.00



O111,3N74



O111, 3N48

തÕീമ അനം, 1975-

മി, ജയീ, 1961റാണി / സ നീത ബി. വിവ. െചയ് തത് .-

ഒ4 സ വണ
£ കാലം / ിയാ േജാസ് വിവ.

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Zലാ. 2010.-

െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

431 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2010.- 271 ഏ. ; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 428-429.

മലശീഷകം : A golden age.

ISBN 978-81-264-2719-2 : M. 225.00

ISBN 978-81-264-2834-2 : M. 150.00



O111, 3N61



O111,3N75

രായ് , അ4Iതീ, 1960-

േതജ് പാ?, ത47 െജ.

f കാരDളെട ഒേടതc രാ# / ിയ എ.

കാമനയ െട രസത{ം / േജാളി വഗീസ്

എസ് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി.

വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

ബ ക
Y ് .- 355 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2010.- 496 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : The God of small things.

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : The alchemy of desire.

ISBN 978-81-264-2916-5 : M. 225.00

ISBN 978-81-264-2831-1 : M. 275.00



O111,3N60



O111,3

െലസിങ് , േഡാറിസ് , 1919-

നാരായ7, ആ. െക., 1906-2001

വിടവ് / േജാസ് െക. ഫിലി2് വിവ. െചയ് തത് .-

വഴികാXി / സzിദാന}# പ ഴര വിവ.

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2009.-

െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG.

199 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 206 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം: The cleft.

മലശീഷകം : The guide.

ISBN 978-81-264-2533-4 : M. 110.00

ISBN 978-81-264-2932-5 : M. 125.00



O111,3N06



O111,3N19

സാഹിതDം
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823-ഇംഗ
@ ീഷ് കഥാസാഹിതDം- ടz

823-ഇംഗ
@ ീഷ് കഥാസാഹിതDം- ടz

േലാറ#സ് , േഡവിഡ് െഹെബX് , 1885-1930

ൈവ?ഡ് , ഓസ് കാ, 1854-1900

ജിപ
Y ികളെട ണയം / എം. പി. ീജ വിവ.

ഹാ2ി ി#സ് / രമാ േമേനാ# വിവ.

െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,

െചയ് തത് ; മ#സ െചറ2യ െട ചി<.-

ഒക് േടാ. 2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 76 ഏ.:

മലശീഷകം : The virgin and the gypsy.

വണചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 81-264-0544-X : M. 60.00



O111,3M85

5 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-8264-867-8 : M. 50.00



O111,3M54

മരണെ2X ഒരാ / രാജ# തി4േവാ്
വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,

826-ഇംഗ് ളീഷ് എഴyക

സപ
R . 2010.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}് , 1869-1948

മലശീഷകം : The man who died.

ഗാIി-േടാസ് േ~ായ് കyക / പി.

ISBN 81-262-0484-2 : M. 50.00



O111,3M85

മ രളീധര# ഇംഗ് ളീഷി? നിL വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.72 ഏ. ; 21 െസമീ.

േലഡി ചാ~ലിയ െട കാമ ക# / െക. പി.

ISBN 978-81-8265-005-3 : M. 45.00

ബാലചb# വിവ. െചയ് തത് ; കടാോട്



ഭാകരെ അവതാരിക.-  : ീ#

O111,6M69

ബ ക
Y ് , Z7 2009.- 276 ഏ. ; 22 െസമീ.

830-ജw# സാഹിതDം

മലശീഷകം: Lady Chatterley's lover.

833-ജw# കഥാസാഹിതDം

ISBN 81-8423-144-X : M.170.00



O111,3M85

െക?മാ#, ഡാനിേയ?, 1975അളLകഴിf മിയി? രe േപ / എ#.

േലാേകാര കഥക: ഡി. എz് .

മസാKXി ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ.

േലാറ#സ് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ.

ഡിസ. 2010.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

2009.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.

6 കഥക

മലശീഷകം : Vermessung de welt

ന കാവിെ ലഘ ജീവചരി<ം

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Measuring the world.

ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .

ISBN 978-81-264-2470-2 : M. 125.00

ISBN 978-81-264-2886-1 : M. 75.00



O113,3N75



O111,3M85

വ ഫ് , െവജീനിയ, 1882-1941
േലാേകാര കഥക - െവജീനിയ വഫ് /
രാധാമണി

fw വിവ. െചയ് തത് .-

ഡീക് മാ#, േഡാേറാിയ, 1957ഗ/ ാeനാേമാ / വി. െക. ഷറഫ ¡ീ#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .-  :
ീ# ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 137 ഏ. ; 21

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 126

െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം: Guantanamo.

14 െചറ കഥക.

ISBN 978-81-8423-191-5 : M. 100

ISBN 978-81-264-2706-2 : M. 75.00



O113,3N57



O111,3M83

മ , െഹ, 1953-

ൈവ?ഡ് , ഓസ് കാ, 1854-1900

പzBനികളെട നാട് / േജാളി വഗീസ്
ഇംഗ
@ ീഷി? നിL വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :

തിമയ ം കിളിെ2ണ
Ô ം / ീധര# എ#.
ബല
@ പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ; എ#. ടി.

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 200 ഏ. ; 21

രാജീവെ ചി<.- േകാXയം : മാcഴം,

െസമീ.

ഏി. 2010.- 46 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Herztier

'The happy Prince' എx കഥയ െട

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : The land of green

സ/ ത{ പ നരാഖDാനം.
ബാലസാഹിതDം.

Plums.

ISBN 978-81-264-2871-7 : M. 125.00

ISBN 978-81-264-2660-7 : M. 30.00



O111,3M54



O113,3N53

സാഹിതDം

28

833-ജw# കഥാസാഹിതDം- ടz
മ , െഹ, 1953-

840-d·് സാഹിതDം
843-d·് കഥാസാഹിതDം
േമാ2സാ് , ൈഗ േദ, 1850-1893

പാസ് േപാX് / എസ് . ീനിവാസ#
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 120 ഏ. ; 21

േമാ2സാ് കഥക / ഷബി? ¢ഷ
£ #
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .തി4വന5പ രം : ചി5, നവ. 2010.- 168

െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Der Mensch ist ein groBer

ISBN 81-262-0557-1 : M. 110.00

Fasan auf der Welt



O112,3M50

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : The passport.
ISBN 978-81-264-2840-3 : M. 70.00



O113,3N53

െസയ് ് എക
അ5/ ാ# ഡി,
Y Dെപറി,

1900-1944

െകാzരാജ മാര# / പരേമശ/ ര# വിവ.
െചയ് തത് .-  : ീ# ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ.

റിമാB് , എറിB് മരിയ, 1898-1970
പടിfാെറ മ xണിയി? എല
@ ാം

2009.- 92 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ശാ5മാണ് / ജയചb# പി. ഇംഗ
@ ീഷി?

മലശീഷകം : Le petist prince

നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി.

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : The little prince.

ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 175 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8423-158-8 : M. 65.00

മലശീഷകം : Im western nicts Neues



ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : All Quiet on the

O122,3N00

Western Front.

869-േപാyഗീസ് സാഹിതDം

ISBN 978-81-264-2828-1 : M. 100.00



O113,3M98

ൈസ/ ഗ് , സ് െ~ഫാ#, 1881-1942
അാത കാമ കിയ െട അവസാനെ

869.3-േപാyഗീസ് കഥാസാഹിതDം
െകായ് േലാ, െപൗേലാ, 1947+ിഡ / െക. പി. എ. സമദ് ഇംഗ് ളീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി.

ക് / സ ഫി ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.

ബ ക
Y ് , ജG. 2010.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

മലശീഷകം : Brida.

Z7 2009.- 74 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2571-6 : M. 100.00

ISBN 978-81-264-2345-3 : M. 45.00



O124,3N47



O113,3M81

സരമാ, ഷെസ, 1922-2010

839-ജwാനിക് സാഹിതD
839.8-ഡാനിഷ് , േനാവീജിയ# സാഹിതDം
839.82-േനാവീജിയ# സാഹിതDം

മരണം മാറ x ഇടേനര് / േജാളി
വഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .Ä ീസ് ഇംഗ

839.823-േനാവീജിയ# കഥാസാഹിതDം

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Zലാ. 2010.- 188

പീേ~ഴ് സ7, െപ, 1952-

ഏ. ; 21 െസമീ.

തിരേവX / ജാനകി ീധര# ഇംഗ് ളീഷി?

മലശീഷകം : As intermitencius do mork

നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി.

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : Death at intervals.

ബ ക
Y ് , ഏി. 2010.- 195 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2737-6 : M. 100.00

മലശീഷകം : Utog stjaele lester



O124,3N22

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Out stealing horses.

891.2-സംസ് ¢ത സാഹിതDം

ISBN 978-81-264-2654-6 : M. 125.00



O115,3

891.209-സംസ് ¢ത സാഹിതDം ചരി<വ ം
വിമശനപഠനളം

ഹാംസ7, നDX് , 1859-1952

ീരാമ# നcതിരി, 1921-

വിക് േടാറിയ / േജാളി വഗീസ് ഇംഗ് ളീഷി?

സംസ് ¢ത സാഹിതDാവേലാകനം.-  :

നിx് വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം :

േകരളസാഹിതD അBാദമി, ഒക് േടാ. 2010.-

ചി5, സപ
R . 2010.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Victoria.

80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0540-7 : M. 70.00

ISBN 81-7690-109-1 : M. 60.00



O115,3M59



O15:g

സാഹിതDം
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891.21-സംസ് ¢ത കവിത

891.433-ഹി}ി കഥാസാഹിതDം- ടz

കാളിദാസ

മ ദ് ഗ?, ചി<, 1944-

േമഘസേ}ശം / തി4നല
@  ക4ണാകര#

സാID െനാcര / സ ധ ബാല¢ഷ
£ Gം

വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,

ഫാിമ ജിം ഉം വിവ. െചയ് തത് .-

നവ. 2009.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

തി4വന5പ രം : ചി5, ഡിസ. 2010.- 128

ISBN 81-262-0384-6 : M. 60.00

ഏ. ; 21 െസമീ.



O15,1

ISBN 81-262-0580-6 : M. 90.00



O152,3N44

മഹാഭാരതം

891.439-ഉറ ദ സാഹിതDം

മഹാഭാരതം / െക. െക. െപാ#േമേല്
സംഹിz് ഗദD വിവ. െചയ് തത് .-

891.4393-ഉറ ദ കഥാസാഹിതDം

േകാഴിേBാട് : പണ, Z7 2010.- 116 ഏ.

¢ഷ
£ ചb, 1913-1977

; 21 െസമീ.

ീമാ# കഴത നഗരി? / ഇടമ~ം

ISBN 978-81-300-1103-5 : M. 85.00

രê2# ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .-



O15,1A2

ഏ. ; 21 െസമീ.

891.23-സംസ് ¢ത കഥാസാഹിതDം

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Autobiography of a

പ·ത{ം

donkey.

പ·ത{കഥക / സ മംഗല

മലശീഷകം : Ek gndhe ki sarguzasht.

പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ; പി. െക.

ISBN 978-81-890-85-42-1 : M.100.00

രാജേശഖകരെ അവതാരിക.- േകാXയം :



O168,3N13

ഡി. സി. ബ ക
R . 2010.- 162 ഏ. ; 21
Y ് , സപ

891.44-ബംഗാളി സാഹിതDം

െസമീ.

891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതDം

ISBN 978--81-264--2802-1 : M. 55.00



O15,3

ഗംേഗാപാധDായ, സ നീ?, 1934മxാം കണ
£ ് / എം. പി.

891.43-ഹി}ി സാഹിതDം

മാര# വിവ.

െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.

891.433-ഹി}ി കഥാസാഹിതDം

2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാഹലീ, നേരb, 1940അധികാരം / െക. സി. അജയ

േകാXയം : ബ B് മീഡിയ, ജG. 2011.- 160

മലശീഷകം : തീ# നc േചാഖ് .

മാറ ം െക.

ISBN 81-262-0567-9 : M. 55.00

സി. സിIവ ം വിവ. െചയ് തത് .-



O157,3N34

േകാഴിേBാട് : പണ, ജG. 2011.- 424 ഏ.
; 21 െസമീ.

േഘാഷ് , സേ5ാഷ്

മാ, 1920-1985

മലശീഷകം : അധികാ.

കിGേഗായാല െത4വ് / െക. രവിവw

M. 300.00

വിവ. െചയ് തത് ; അ47



O152,3N40

മാ

മ േഖാപാധDായയ െട അവതാരിക.തി4വന5പ രം : ചി5, സപ
R . 2010.- 152

ഝാ, േശഫാലീ

ഏ. ; 21 െസമീ.

ിയെ2X രാജാവ് / െക. എം. െഷരീഫ് വിവ.

മലശീഷകം : കിG ഗDാലാ ഗലി.

െചയ് തത് ; ദീപ ീനിവാസ് സംേശാധനം

ISBN 81-262-0530-X : M. 100.00

െചയ് തത് ; ചിxെ ചി<.- േകാXയം :



O157,3N20

മാcഴം [ഡി. സി. ബ ക
Y ് ], 2008.- [24] ഏ.:
വണ ചി<ം; 24 െസമീ.

ബേ}DാപാധDായ, താരാശ, 1898-1971

ഞാറ് / േരഖാ രാജ് സഹിതം

അ സതDമല
@ / െക. രവി വw വിവ.

ഉപവിഷയം : 894.8123 - മലയാള

െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.

കഥാസാഹിതDം.

2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2024-7 : M. 60.00

ISBN 81-262-0563-6 : M. 55.00



O152,3



O157,3M98

സാഹിതDം
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891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതDം- ടz

891.5-ഇറാനിയ# സാഹിതDം
891.55-ആധ നിക േപഷD# സാഹിതDം

ബേ}DാപാധDായ, മാണിക് , 1908-1956

891.553-ആധ നിക േപഷD# കഥാസാഹിതDം

പാനദിയിെല മ Kവ# / െക. രവി വw

സാദിഖ് , ഹിദായ് , 1903-1951

വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,

4ട# Ïമ# / എസ് . എ. ഖ ദ് സി

സപ
R . 2010.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ;

ആദD പതി2് : േകാഴിേBാട് : മാമി, നവ.

ജഹാംഗീ ഹിദായിെ അവതാരിക.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2010.- 86

2003

ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : പദ
ã ാ നദീ മാഝി.

മലശീഷകം : Buf- i kur

ISBN 81-262-0534-2 : M. 80.00



O157,3N08

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : The blind owl.
ISBN 978-81-264-2878-6 : M. 55.00



O164,3N03

രായ് , സതDജിത് , 1921-1992

891.7-റഷD# സാഹിതDം

ശാസ് < കഥക.-  : ീ# ബ ക
Y ് , നവ.

891.73-റഷD# കഥാസാഹിതDം

2009.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

േഗാBി, മാക
Y ിം, 1868-1936

5 കഥക.

അw / െക. പി. സ മതി വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 978-81-8423-164-9 : M. 70.00

തി4വന5പ രം : ചി5, നവ. 2010.- 320



O157,3N21

ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : The mother

891.443008-ബംഗാളി കഥാസാഹിതDം.

മലശീഷകം : Mat.

സമാഹാര

ISBN 978-81-262-0565-3 : M. 205.00



െഡൗ7 ഡ?ഹി എക
Y ് സ് : അ· ബംഗാളി

O142,3M68

കഥക / മേനാജ് ബസ വ ം ÏX4ം

െചേBാവ് , ആ7 പാേവ
ò ാവിz് , 1860-1904

േചെxഴതിയത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,

േലാേകാര കഥക / എ#. ബി. രേമഷ്

ജG. 2011.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :

ശസ് തരായ അ· കഥാകാര#മാ4െട

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 178 ഏ. ; 21
െസമീ.

കഥക.

12 െചറ കഥക.

ISBN 81-262-0607-1 : M. 70.00

ISBN 978-81-264-2776-5 : M. 100.00





O157,3x

O142,3M60

േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz് ,

891.46-മറാഠി സാഹിതDം
891.461-മറാഠി കവിത

1828-1910

അxാ കെരനീന / മിനി േമേനാ#

Bാറാം, 1608-1649

ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .-

- നിMപണ

തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2010.- 464
ഏ. ; 21 െസമീ.

െനമാേഡാ, ഭാലചb വനാ, 1938-

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Anna Karenina.

Bാറാം / എ#. ഇ. വിശ/ നാഥ അÃ

ISBN 81-262-0445-1 : M. 285.00

ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം



O142,3M28

പതി2് .-നD ഡ?ഹി : സാഹിതD അBാദമി,

േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ

2010.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.

മിെഖയിേലാവിz് , 1821-1881

1-◌ം പതി2് : 1996.

- നിMപണ

ന സചി : ഏ. 85-86.

സി. വി യ ം ദസ് തെയവ് സ് കിയ ം : േമിെ

ISBN 978-81-260-1883-2 : M. 40.00

പീഡാGഭവം. കാക 894.8123 - രാമ#



O155,1K08:g

പി, സി. വി., 1858-1921.

സാഹിതDം
891.73-റഷD# കഥാസാഹിതDം- ടz
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891.73-റഷD# കഥാസാഹിതDം- ടz
േപാളിേവായ് , േബാറിസ് നിെBാേളാവിz് ,

േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ

1908-1981

മിെഖയിേലാവിz് , 1821-1881

ഒ4 യഥാഥ മGഷDെ കഥ / സ ഭÇ
പരേമശ/ ര# ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ.
െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5, 2009.384 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
െമരിസീവ് എx റഷD# ൈപല~ിെ
ജീവിതകഥ ആസ് പദമാBിയ  േനാവ?
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The story about a

ഒളിാവളിെല

റി2ക / പി.
ശരത് ചb# ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.
െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5, ഫി+.
2011.- 136 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : Notes from the
underground.

real man.

ISBN 81-262-0634-9 : M. 90.00

ISBN 81-262-0378-1 : M. 235.00



O142,3N08



O142,3M21

ബ ഗാേകാവ് , മിേഖ?, 1891-1940
നായയ െട Ñദയവ ം മ~ കഥകളം / പി. െജ.
മാതD വിവ. െചയ് തത് ; മാട് രêാകരെ
അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.213 ഏ. ; 21 െസമീ.
3 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-8264-8784 : M. 140.00

~വ ം ശി`യ ം / െക. പി. ശശിധര#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .തി4വന5പ രം : ചി5, ഫി+. 2010.- 560
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Crime and



punishment.

O142,3M91

ISBN 81-262-0415-X : M. 345.00



O142,3M21

േലാേകാരകഥക
േഡാസ് േ~ാേയഫ് സ് കി / ടി. െക. േമലത
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 136 ഏ. ; 21
െസമീ.
6 െചറ കഥക
േഡാസ് േ~ാവസ് Bിയ െട ലഘ ജീവചരി<ം
ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978-81-264-2777-2 : M. 75.00

891.8-സ
@ ാവിക് സാഹിതDം
891.82-െസേബാ-ൊേയഷD# സാഹിതDം
891.823-െസേബാ-ൊേയഷD#
കഥാസാഹിതDം
ÓാKലിക് , സ
@ ാെവ#ക, 1949dിഡ / ഭാ സBറിയാസ് ഇംഗ
@ ീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 130 ഏ. ; 21 െസമീ.
േലാകശസ് ത ചി<കാരി dിഡാ
കാേലായ െട ജീവിതെ ആസ് പദമാBി
രചിz േനാവ?
ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : Frida's bed.
ISBN 978-81-264-2771-0 : M. 80.00



O144, 3N49



O142,3M21

892-െസമി~ിക് സാഹിതDം
892.4-ഹി+ സാഹിതDം
892.43-ഹി+ കഥാസാഹിതDം

െനേസാവ് , നിേBാളായ് നിെBാേളാവിz് ,
1908-

സ് Ï

Xിക / ടി. എസ് . നcതിരി

ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ; െക.
െക. സ േരഷിെ ചി< ; ഉാXി?
േഗാവി}#

Xി നായ4െട അവതാരിക.-

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 176 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതDം
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : School boys : a story.
ISBN 978-81-8265-001-5 : M. 110.00



O142,3N08

ഓസ് , അേമാസ് , 1939അേത കട? / പി. എ#. േഗാപീ¢ഷ
£ #
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .-  :
ീ# ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 268 ഏ. ; 21
െസമീ.
ദിലീപ് പഡ് േഗാവ എx
പ<വക# നടിയ അഭിമ ഖം
ഉെ2ട ിയിരിK L
മലശീഷകം : Oto ha-yam
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The same sea.
ISBN 978-81-8423-190-8 : M. 170.00



O25,3N39

സാഹിതDം

32

892.43-ഹി+ കഥാസാഹിതDം- ടz

894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിതDം

െകര~് , എ~് ഗാ, 1967ൈദവമാകാ# െകാതിz ബസ് ൈÓവ /
എ#. ജി. ഉണ
£ ി¢ഷ
£ # ഇംഗ് ളീഷി? നിx്
വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ജG. 2011.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The bus driver who

പദ
ã നാഭ#, നീല, 1938തലമ റക / എ?. െക. േപാ~ി വിവ.
െചയ് തത് ; പി. േഗാവി} പിയ െട
അവതാരിക.- തി4വ5പ രം : ചി5, ഏി.
2010.

ISBN 81-262-0454-0 : M. 150.00

wanted to be God.

ISBN 978-81-264-2957-8 : M. 70.00



O31,3N38



O25,3N67

സമ Çം, എസ് ., 1941-2003

892.7-അറബിക് സാഹിതDം
892.73-അറബിക് കഥാസാഹിതDം

േവരി? കായ് ച പ് ളാവ് / ടി. എം. രഘ റാം
വിവ. െചയ് തത് .- നD ഡ?ഹി : സാഹിതD

ഏലിയാസ് ഖരി
സരD കവാടം / എ?സി താമരമംഗലം
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
R . 2010.- 480
Y ് , സപ
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Bab - Ar Chams
ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : Gate of the Sun.
ISBN 978-81-264-2765-9 : M. 250.00

അBാദമി, 2010.- 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
2 േനാവൈല~ക.
മലശീഷകം : േവരി? പഴ പലാ.
ISBN 81-260-2100-4 : M. 100.00



O31,3N41



O32,3N48

ഖലീ? ജി+ാ#, 1883-1931
ഏകാകിയായ കവി / േവ വി. േദശം വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് , നവ.
2009.- 73 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
28 െചറ കഥക.
ISBN 81-87474-58-0 : M. 45.00

894.812-മലയാള സാഹിതDം
894.81209-മലയാള സാഹിതDം. ചരി<വ ം
വിമശനപഠനളം
ഉണ
£ ി¢ഷ
£ #, എ. എം., 1963േവ4കളിെല ജീവതാളം.- േകാXയം : കറ് ,
െമയ് 2010.- 116 ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 81-240-1893-5 : M. 70.00

O28,1M83

ൈദവിെ വിഡ
ô ി / പി. െക. ശിവദാസ്
വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,
ഫി+. 2010.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0398-6 : M. 40.00



O32:g

േഗാപി, പ േBാട്
ബാലസാഹിതDിെ ഉദയവികാസ /
െക. വി. േതാമസിെ അവതാരിക.-



O28,3M83

േകാഴിേBാട് : പണ, മാz് 2010.- 92 ഏ.
; 21 െസമീ.

തÃ/ ിബ് സ/ ാലിഹ് , 1929ൈസനിെ കല
@ Dണം / ബി. എം. സ ഹറ
വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,
ഡിസ. 2010.- 80 ഏ.: ചി<ം; 22 െസമീ.
ISBN 81-262-0596-2 : M. 55.00

M. 60.00



O32:g



O28,3N29

േതാമസ് മാതD, എം., 19404ദിതാGസാരി കവി.- ആറയ : മാളബ#,
Zലാ. 2009.- 124 ഏ. ; 21 െസമീ.

894.811-തമിഴ് സാഹിതDം
894.8111-തമിഴ് കവിത

ISBN 978-81-87480-57-0 : M. 75.00

ബാലസ +ÕണDം, ചിപി, 1936ഒ4 ാമിെല നദി / അബ് ദ ? ജലീ?,
അ#വ അലി എxിവ വിവ. െചയ് തത് .നD ഡ?ഹി : സാഹിതD അBാദമി, 2010.87 ഏ. ; 21 െസമീ.
23 കവിതക.
മലശീഷകം : "ഒ4 കിരാമy നതി".
ISBN 978-81-260-2625-1 : M. 50.00



O32:g

രാജേഗാപാല#, ഇ. പി., 1962മീGം ക2ല ം.- േകാഴിേBാട് : പണ, ജG.
2011.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.
16 േലഖന.
ISBN 978-81-300-1198-1 : M. 100.00



O31,1N36



O32:g

സാഹിതDം
894.81209-മലയാള സാഹിതDം. ചരി<വ ം

33

894.8121-മലയാള കവിത- ടz

വിമശനപഠനളം- ടz

ആരDാംബിക, 1981േതാxിയേപാെലാ4 പ ഴ / വിഷ
Ô

രാജരാജവw, എഴമ~, 1953-

നാരായണ# നcതിരിയ െട അവതാരിക.-

ശബ് ദശാസ് <ിെ ീമ ഖം / ജി.

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 47

ബാലേമാഹ# തcിയ െട അവതാരിക.തി4വന5പ രം : ന കാവ് ;

ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാXയം : കറ് [വിതരണം], Z7 2010.-

30 കവിതക.

171 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2859-5 : M. 38.00



ISBN 81-240-1880-4 : M. 67.00

O32,1N81



O32:g

ഇ}ിര അേശാക് , 1964-

894.8121-മലയാള കവിത

ശംഖ് / ബാലചb# ച ിBാടി

അzത# നcതിരി, അBിം, 1926അBിം കവിതക / എം.

നവ. 2010.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
37 കവിതക.

ലീലാവതിയ െട അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :

ISBN 978-81-264-2860-1 : M. 60.00

മാമി, 2010.- 1192 ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 978-81-8264-838-8 േബാഡ് :

O32,1N64

M. 700.00



O32,1N26

കBാട് , എ#. എ#., 1927-1987
സഫലമീയാ< / ടി. പി. സ

മാര

അവതാരിക.- 3-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :

അനി?, പനzരാ#, 1965-

മാമി, 2010.- 189 ഏ.

േചാര വീണ മണ
£ ി?.- േകാXയം : ഡി. സി.

ആദDപതി2് : 1985.

ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

4 കവിതകളം 1 കാവDനാടകവ ം.
ISBN 978-81-8264-872-2 : M. 115.00

44 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2774-1 : M. 50.00



O32,1N27



O32,1N65

കണിേമാ

അÃ2 പണിB, െക., 1930-2006

ഫ ട് പാി? ഒ4റ c് .- േകാXയം : ഡി. സി.

അÃ22ണിB4െട കവിതക

ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

(2000-2006).- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

32 കവിതക.

ജG. 2011.- 283 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2704-8 : M. 45.00

196 കവിതക.



O32,1

ISBN 978-81-264-2977-6 : M. 150.00



O32,1N30

കാളിയാംപ ഴ, സി.
ആലി2ഴം / സി2ി പി2റിെ
അവതാരിക.-  : എz് & സി, ഡിസ.

അÃ2#, എ., 1949-2010
ÏXകാെര െടേ2ാM.- തി4വന5പ രം :
ചി5, ഡിസ. 2010.- 56 ഏ.: ചി<ം; 21

2010.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
50 കവിതക.

െസമീ.

ISBN 93-80557-20-5 : M. 30.00

XികK 82 കവിതക.



O32,1N53

ISBN 81-262-0571-7 : M. 40.00



O32,1N49

f ണ
£ ി, 1927-2006
f ണ
£ ിBവിതക / എം. എ#.

അ#വ അലി, 1966-

കാരശ് േശരിയ െട അവതാരിക; എസ് . െക.

ആടിയാടി അലf മരേള.- േകാXയം :

വസ5ിെ മ ഖവ ര.- േകാXയം : ഡി. സി.

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2009.- 71 ഏ. ; 21

ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 215 ഏ.: ചി<ം; 21

െസമീ.

െസമീ.

40 കവിതക.

676 കവിതക.

ISBN 978-81-264-2541-9 : M. 45.00



O32,1N66

ISBN 978-81-264-2635-5 : M.115.00



O32,1N27
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¢ഷ
£ പി, ചc ഴ, 1911-1948

- നിMപണ

f ണ
£ ി, 1927-2006
മിെഖയിേലാവിz് , 1821-1881
വലിയ

വീേരb

XിBവിതക / ഷാജി േചലാടിെ

േകാഴിേBാട് : മാâമി, 2010.- 143 ഏ.:

ചി<.- േകാXയം : മാcഴം, ഒക് േടാ.

ചി<ം; 21 െസമീ.

2010.- 44 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി2്

31 കവിതക.

ചc ഴ ¢ഷ
£ 2ിയ െട കലയ ം

ISBN 978-81-264-2823-6 : M. 35.00



O32,1N27

ജീവിതെKറിzള ◌് ള വിശദമായ പഠനം
അടിയിXe്
വി. പാേനാളി, െക. ബാല¢ഷ
£ Kറ 2് ,

മാരനാശാ#, 1873-1924
മാരനാശാെ

മാ, എം. പി., 1932-

ചc ഴ: വിധിയ െട േവX©ഗം.- 4-◌ം പതി2് -

െപാ#

XിBവിതക / മലയ്

xം വBി, ഡി. സി. കിഴേBമ റി,

ഉണ
£ ി¢ഷ
£ # പ ä എxിവെരKറിzള് ള
േലഖനളം ഉെ2ട L.

അ2ണ
£ ി സമാഹരിzത് ; സ +ÕണDെ
ചി<.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.-

ഉപവിഷയം: 894.8124- മലയാളം

47 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ഉപനDാസ.

XികK 23 കവിതക.

ISBN 978-81-8264-999-6 : M. 90.00

ISBN 978-81-8264-901-9 : M. 35.00



O32,1N11:g



O32,1M73

ഖാദ, പേX2ാടം, 1948-

മാരനാശാ#, എ#., 1873-1924

പാ?2ായസം.-  : എz് & സി,

- നിMപണ

ഡിസ. 2010.- 48 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

േഗാപിനാഥ#, ആ.

XികK 86 കവിതക.

മാരനാശാ# കവിത.- തി4വന5പ രം :

ISBN 93-80557-84-1 : M. 40.00

സി. എം. ടി. െസ, ഒക് േടാ. 2007.- 104



O32,1N48

ഏ. ; 21 െസമീ.

േഗാപാല¢ഷ
£ # നായ, കല
@ റ, 1944-

അGബIം : ഏ. 105.

Y ് / െവായണി അöനെ
കവിമനസ

M. 90.00



O32,1M73:g

മാര#, വി. ടി., 1926-

അവതാരിക.- െകാzി : സഗ
Ä ദദ് , ഏി.
2010.- 56 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
26 കവിതക.
M. 30.00

െതരെfട  കവിതക.-  : േകരള



സാഹിതD അBാദമി, ആഗ. 2010.- 208 ഏ.

O32,1N44

; 21 െസമീ.

േഗാപി, പി. െക., 1949-

51 കവിതക

ഒരി~് .- േകാഴിേBാട് : പണ, ഡിസ. 2009.-

അGബIം : ഏ. 143-208

80 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ശസ് തരായ വDികളെട പഠനം

ISBN 978-81-300-1066-3 : M. 60.00

അGബIമായി ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .



O32,1N49

ISBN 978-81-7690-128-4 : M. 130.00



O32,1N26

േഗാവി}#, സി. വി., 1947അടയാള വാകDം / ചാനാ്

~ി2ഴ, എ. െക., 1940ഇല
@ ി പKം കാലം.- Lകര :

അചDതGണ
£ ിയ െട അവതാരിക.- േകാXയം :

ന കാവ് , ഒക് േടാ. 2010.- 115 ഏ. ;

ന കാവ് , ഏി. 2009.- 96 ഏ. ; 21

21 െസമീ.

െസമീ.

74 കവിതക.

M. 70.00

ISBN 81-240-1878-2 : M. 75.00



O32,1N40



O32,1N47

സാഹിതDം
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ചാേBാ, െചwനം, 1926രാജപാത / എം. െക. മാരെ അവതാരിക.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2010.- 76
ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദD പതി2് : ഡിസ. 1976
16 കവിതക.
ISBN 81-240-1890-1 : M. 50.00

പവി<#, തീKനി, 1974നwBിടയി?.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2009.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
49 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2505-1 : M. 45.00



O32,1N74



O32,1N26

ജയേദവ#, വി. ടി., 1969ഹരിത രാമായണം / എസ് . ജയചb#
നായ4െട അവതാരിക ; േസാമ#
കടലരിെ ചി<.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 89 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
40 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2867-0 : M. 60.00

പ5ാനം നcതിരി
- നിMപണ
പ5ാനം / േമലാ~ രാധാ¢ഷ
£ # സമാഹരിzത് .േകാഴിേBാട് : മാമി, 2009.- 103 ഏ. ; 21
െസമീ.
അGബIം : ഏ. 102- 103.
ISBN 978-81-8264-770-1 : M. 65.00



O32,1:g

ഭാസ് കര#, പി., 1924-2007



O32,1N69

- നിMപണ
ീ മാര# തcി, 1940പി. ഭാസ് കരെ കാവDമ Çക.-  :
ീ# ബ ക
R . 2010.- 110 ഏ. ; 21
Y ് , സപ
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-194-6 : M. 75.00

ജിന#, ഇ., 1951അwzിറക് .-  : എz് & സി, ആഗ.
2010.- 500 ഏ. ; 21 െസമീ.
26 കവിതക.
ISBN 93-80557-60-4 : M. 40.00



O32,1N24:g



O32,1N51

േജാ7, ÏാX ളം ടി. െക.
ൈക÷ലിയ െട ആകഥ.- ÏാX ളം :
ന കാവ് , 2008.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
5 കവിതക.
M. 40.00



O32,1

േജാ7സ7, പി. െജ., 1963ബീജം.-  : എz് & സി, ഡിസ. 2010.64 ഏ. ; 21 െസമീ.
25 കവിതക.
ISBN 93-8055-7-69-8 : M. 50.00

മായ, െക. ആ., 1977ചില
@  തലി? കാശB്
സംഭവിKxത് / ടി. എ#. സീമയ െട
അവതാരിക.- 2-◌ം പതി2് .-തി4വന5പ രം :
ൈമ<ി, െമയ് 2010.- 81 ഏ. ; 21 െസമീ.
പി. എസ് . ീകലയ െട പഠനം
ഉെ2ട ിയിരിK L
34 കവിതക.
M. 50.00



O32,1N77



O32,1N63

നിരÛ#, 1967ചിലവ റf കവിതക.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 139 ഏ. ; 21 െസമീ.
96 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2863-2 : M. 80.00

മ 4ക#, കാXാBട, 1967മ 4ക# കാXാBടയ െട കവിതക.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 92
ഏ. ; 21 െസമീ.
56 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2759-8 : M. 60.00



O32,1N67



O32,1N67

പദ
ã ദാസ്
നഗരയ`ി / വിഷ
Ô നാരായണ#
നcതിരിയ െട അവതാരിക.-  : ീ#
ബ ക
Y ് , Zലാ. 2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.
50 കവിതക.
ISBN 978-81-8423-187-8 : M. 70.00



O32,1

േമായി#

Xി ൈവദD, 1852-1892
- നിMപണ
ബഷീ, ച റ, 1959ഇശ? ചവി / പി.
േഗാവി}2ിയ െട അവതാരിക.-  :
േകരള സാഹിതD അBാദമി.- 163 ഏ., [5]
പടം: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-7690-124-6 : M. 110.00



O32,1M52:g

സാഹിതDം
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രാമവw, വയലാ, 1928-1975

േമാഹന¢ഷ
£ #, കാലടി, 1978പാസ·.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG.
2011.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2988-2 : M. 40.00

- നിMപണ



O32,1N78

േമാഹ#ദാസ് , െതcം
ആയിരി രeാമെ രാവ് / സ/ ാമി
വിശ/ ഭÇാന} ശിേബാധിയ െട
അവതാരിക.- തി4വന5പ രം : പരിധി,
മാz് 2008.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
31 കവിതക.
M. 40.00

ഒ4 ഗIവ# ഈ വഴി വL: വയലാ
രാമവwയ െട കാലവ ം കവിതയ ം / ഒ. എ#.
വി. റ 2് സംേശാധനം െചയ് തത് .- 2-◌ം
പതി2് .-തി4വന5പ രം : ചി5, െമയ് 2008.168 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-8092-8 : M. 90.00



O32,1N28:g



O32,1

രാവ ണ
£ ി
രാവ ണ
£ ിയ െട കവിതക.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 255 ഏ. ; 21 െസമീ.
125 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2987-5 : M. 140.00



O32,1

വിവനം.- തി4വന5പ രം : äലിക,
Zലാ. 2011.- 48 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
27 കവിതക.
M. 40.00



O32,1

രാഘവ#, അോളി
മണ
Ô ടല ക.- തി4വന5പ രം : ചി5, ആഗ.
2010.- 100 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
52 കവിതക.
ISBN 81-262-0458-3 : M. 70.00

ലതീഷ് േമാഹ#, 1982െചവിക / െചcരിക / ബാലചb#
ച ിBാടിെ അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ#വ അലിയ െട പഠനം അവസാനമായി
ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978-81-264-2979-0 : M. 60.00



O32,1N82



O32,1

രാജേഗാപാല#, നാX?, 1958കളിവിളB് / പി. പി. െക. െപാവാളിെ
അവതാരിക.-  : എz് & സി, നവ.
2010.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
30 കവിതക.
ISBN 93-80557-74-4 : M. 30.00

ലളിത െക. വw
ടമാ~ം.- മാേവലിBര : ന കാവ് :
തിഭ, ആഗ. 2010.- 59 ഏ. ; 21 െസമീ.
36 കവിതക.
M. 45.00



O32,1



O32,1N58

രാജീവ#, ടി. പി., 1959വയ?Bെര ഇേ2ാഴില
@ ാ: പ തിയം
തിരെfട മായ കവിതക.- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2009.- 186 ഏ. ; 21
െസമീ.
78 കവിതക
വി. െക. സ ൈബദയ മായി നടിയ
അഭിമ ഖം അവസാനമായി
ഉെ2ട ിയിരിK L.
ISBN 978-81-264-2513-6 : M. 100.00



O32,1N59

രാമ¢ഷ
£ #, േദശമംഗലം, 1948കേരാ.- േകാXയം : കറ് , നവ. 2010.100 ഏ. ; 21 െസമീ.
45 കവിതക.
ISBN 81-240-1882-0 : M. 60.00



O32,1N48

വിജയല`് മി, 1960മഴയ് B2റം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2009.- 47 ഏ. ; 21 െസമീ.
23 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2504-4 : M. 35.00



O32,1N60

വിജയല`് മിയ െട കവിതക.- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , െമയ് 2010.- 364 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2676-8 : M. 175.00



O32,1N60

വിനയചb#, ഡി., 1946മദനGം രമണGം േതാള4wി...:
ചc ഴBാവDാGഗ മനം.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 79 ഏ.: ചി<ം; 18
െസമീ.
ചc ഴBവിതകളെട സ ഭാഗ
ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978-81-264-2866-3 : M. 60.00



O32,1N46

സാഹിതDം
894.8121-മലയാള കവിത- ടz

894.8121-മലയാള കവിത- ടz

വിലDംസ് ജി, 1955-

ശിവ

37

ആറാംവിര?yc് .- 48 ഏ. : ചി<ം, 21

മാ, അcല2ഴ, 1958പഴനീരാeി.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

െസമീ.

ആഗ. 2010.- 60 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

35 കവിതക.

26 കവിതക.

ISBN 93-80557-70-1 : M. 40.00



ISBN 978-81-264-2733-8 : M. 40.00

O32,1N55

വിശ/ 2# നായ, െക.



O32,1N58

ീേലഖ

സ?പിെല സ }രി.- തി4വന5പ രം :

മധ രെമാഴിക.-  : എz് & സി,

പ ഷ
@ ിേBഷ#സ് , 2000.- 82 ഏ. ;
¶ ിത പബ

ഫി+. 2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

47 കവിതക.

18 കവിതക.

ISBN 93-80557-95-7 : M. 70.00

M. 20.00





O32,1

O32,1

സേ5ാഷ് , െനട ാടി, 1974-

വിഷ
Ô ിയ, വി.

പിzം േപയ ം / പി. രാമെ അവതാരിക.കാവശ് േശരി [പാലBാട് ] : ഭാവന, ആഗ.

എെ മഴവഴിക.- േകാXയം : ബ B്
മീഡിയ, നവ. 2010.- 32 ഏ.: ചി<ം; 21

2010.- 58 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.
ISBN 978-81-89085-36-0 : M. 25.00

35 കവിതക.



O32,1

M. 40.00



O32,1N74

ശരKറ 2് , ജി., 1901-1978
െചതി4ക / എം. എസ് . േദവദാസ്

സി2ി, പി2റം, 1943ക?BeെBാXാരം.- േകാഴിേBാട് :

വDാഖDാനം െചയ് തത് ; ഡി. ബ·മിെ
അവതാരിക.- ആരയ : മാളബ#, ആഗ.
2009.- 47 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാമി, 2010.- 56 ഏ.: വണചി<ം; 21
െസമീ.

12 കവിതക.
ISBN 978-81-87480-58-7 : M. 30.00



O32,1N01

ശശി, എം., 1950-

100 നഴ് സറി പാXക.
ISBN 978-81-8264-997-2 : M. 50.00



O32,1N43

സ ധി, പ #േവലിBര

േനാവ ം കിനാവ ം.- [ െകാല
@ ം? ] : പ നജനി,

മഷി÷ട് .-  :  സംസ് കാര

നവ. 2002.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
32 കവിതക.

സാഹിതD േവദി, ആഗ. 2010.- 48 ഏ. ; 21

M. 40.00

െസമീ.



O32,1N50

27 കവിതക.
വിഷ
Ô നcതിരിയ െട പഠനം

റിൈവസ് ഡ് .- െകാല
@ ം : രചന ബ ക
Y ് , ഡിസ.

ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .

2009.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

M. 40.00

49 കവിതക.



O32,1

M. 60.00



O32,1N50

െതരെfട  കവിതക.-

ശാലിനി േദവാന}് , 1977മഴനാ4ക / സ ഗത

സ റാബ്
തി4വന5പ രം : ചി5, ആഗ. 2010.- 104

മാരിയ െട

ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- തി4വന5പ രം : ചി5,
ഫി+. 2011.- 64 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

52 കവിതക.

ISBN 81-262-0632-2 : M. 50.00

ISBN 81-262-0493-1 : M. 70.00



O32,1N77



O32,1

സാഹിതDം
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894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാര

894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാരടz

അ·് വടB# പാXക / പxD² ഭാസി
സമാഹരിzത് ; എം. വി. വിഷ
Ô

പാXപ സ് തകം: വിഷാദഗാന / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്

നcതിരിയ െട അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :

സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

പണ, Z7 2010.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഫി+. 2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1104-2 : M. 90.00



O32,1x

ISBN 81-262-0390-0 : M. 40.00



O32,1x

േകരള കവിത 2010 / െക. സzിദാന}#

പാXപ സ് തകം: താരാXപാXക / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 395 ഏ. ; 21 െസമീ.

സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

േലഖനളം ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978 -81-264 -2875-5 : M. 195.00

ഫി+. 2010.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 978-81-264-2603-1 : M. 30.00

O32,1x

നാലാമിടം: േബ
@ ാഗ് കവിതക / െക.



O32,1x

മലയാളിെല കട?Bവിതക / പി. എം.

സzിദാന}# സംേശാധനം െചയ് തത് .-

നാരായണ# സംേശാധനം െചയ് തത് .-

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2010.-

തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2010.- 120

124 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

74 കവിതക.

38 കവിതക.

ISBN 978-81-264-2905-9 : M. 80.00

ISBN 81-262-0446-X : M. 80.00





O32,1x

O32,1x

894.8121009-മലയാള കവിത ചരി<വ ം

പാXപ സ് തകം: േശാകഗാന / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്

വിമശനപഠനളം

സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

അചDത#
നcതിരി, അBിം, 1926

ഫി+. 2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

അBിം / എ#. പി. വിജയ¢ഷ
£ #

ISBN 978-81-264-2601-0 : M. 30.00

അഭിമ ഖം െചയ് തത് ; എം. ടി. വാസ േദവ#



O32,1x

പാXപ സ് തകം: ണയഗാന / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്

നായ4െട അവതാരിക.-  : ീ# ബ ക
Y ്,
Zലാ. 2010.- 127 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-181-6 : M. 85.00



O32,1: g

സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

ചbേശഖര#, േമേല് , 1945-

ഫി+. 2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

കവിതയ െട േലാക.- കാfാട് :

ISBN 978-81-264-2598-3 : M. 40.00



O32,1x

ളനാട് , ഫി+. 2008.- 98 ഏ. ; 21 െസമീ.
M. 70.00



പാXപ സ് തകം: േമഗാന / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്

O32,1:g

രê2#, ഇടമ~ം, 1936-

സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

കാവDചി5ാവിഷയ.- േകാXയം : ബ B്

ഫി+. 2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

മീഡിയ, ഡിസ. 2010.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2599-0 : M. 40.00



ISBN 978-81-89085-32-2 : M. 80.00

O32,1x

പാXപ സ് തകം: സ് േനഹഗീത / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്



O32,1:g

ശശി, േചരാവി, 1952-

സമാഹരിzത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

അേന/ ഷണ േമഖല.- മാേവലിBര :
സ് ൈക ബ B് , മാz് 2010.- 119 ഏ. ; 21

ഫി+. 2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-2600-3 : M. 40.00

M. 62.00



O32,1x



O32,1:g

സാഹിതDം
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894.8122-മലയാള നാടകം

894.8122-മലയാള നാടകം- ടz

അചDത#
നcതിരി, അBിം, 1926

സി2ി, പി2റം, 1943നാറാണy øാ5Gം ച ടലഭÇകാളിയ ം.-

ഈ ഏടി െനാേണ പറയ / െക.

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 108

സ ധീഷിെ ചി<.- േകാഴിേBാട് :

ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

മാമി, 2010.- 48 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

25 നാടക

ISBN 978-81-8264-897-5 : M. 30.00



O32,2N26

XികB് േവeി

കവിതാMപി? എഴതിയിരിKL.
ISBN 978-81-264-2714-7 : M. 50.00



േജാസ് , സി. എ?., 1932-

O32,2N43

ചലയ് Kം øാ5് .- േകാXയം :

ഹരിദാസ് , കരിെവ

ന കാവ് : കറ് [വിതരണം], Z7

വിസ് മയ വരcിലടെന / എസ് .

2010.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.

രാധാ¢ഷ
£ െ ചി<.- േകാXയം : ഡി.

8 ഏകാ നാടക.

സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 316 ഏ. ; 21

ISBN 81-240-1884-7 : M. 70.00

െസമീ.



O32,2N32

ആദD പതി2് : ഒക് േടാ. 1995.
ISBN 978-81-264-2699-7 : M. 60.00

നായ,

x2ഴ ബി. വി.
േവXയാട ം പ`ി.- തി4വന5പ രം :



O32,2

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം

ന കാവ് , Z7 2010.- 93 ഏ. ; 17

അംബികാസ ത#, മാാട്
- നിMപണ

െസമീ.
M. 75.00



O32,2

എ#മകെജ പഠന / സേ5ാഷ്
ഏzിBാനം സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2010.-

ഭാകര#, എ#., 1952-

104 ഏ. ; 21 െസമീ.

പ ലിജµം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Z7

അGബIം : ഏ. 95-98.

2010.- 40 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-240-1889-8 : M. 60.00

അGബIം : ഏ. 29-40.



O32,3:g

ISBN 978-81-264-2695-9 : M. 30.00



O32,2N52

അക് ബ, കBXി?, 1954അക് ബ കBXിലിെ േനാെവല
@ ക / എം.

ശശിധര#, എ#.

മ

മീGകളെട éം / എ#. ശശിധരGം, എം.
െക. മേനാഹരGം േചെxഴതിയത് .-

}െ അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി.

ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2009.- 292 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 േനാവൈല~ക.
ISBN 978-81-264-2473-3 : M. 160.00

േകാഴിേBാട് : മാâമി, നവ.2010.- 120 ഏ.
; 21 െസമീ.



O32,3N54

XികK 6 നാടക.

അധDാപക കഥക.- േകാഴിേBാട് :

ISBN 978-81-8265-008-4 : M. 75.00



O32,2

മാമി, 2010.- 180 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
31 കഥക
ആദD പതി2് : 1989.

ശിവദാസ് , െപായി?Bാവ്

ISBN 978-81-8264-874-6 : M. 100.00

ആോ െപാറോ / സിവിക് ചbെ



അവതാരിക.- 2-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :

O32,3N54

മാമി, ഏി. 2011.- 88 ഏ.: ചി<ം; 21

അജിത്

െസമീ.

മാ, വി. ആ., 1960-

ഒഴB് .- േകാXയം : ന കാവ് : കറ്

XികK േവeിയ  5 ഏകാ

[വിതരണം], സപ
R . 2009.- 187 ഏ. ; 21

നാടക.

െസമീ.

ISBN 978-81-8264-962-0 : M. 55.00

ISBN 81-240-1870-7 : M. 100.00



O32,2



O32,3N60

സാഹിതDം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ടz

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ടz

അÊപ് , െക. വി., 1972-

ഇ}ിര, െക.

കാഴ് ചയ് K വിഭവ.- േകാഴിേBാട് :

ദാശപ <ി.-  : നള}, മാz് 2010.- 92

മാമി, 2010.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

അGബIം : ഏ. 76-79.

2 േനാവെല~ക.
ISBN 978-81-300-1047-2 : M. 60.00

ISBN 978-81-8264-948-4 : M. 50.00





O32,3N72

അരവി}ാ`#, െക., 1953-

O32,3

ഇ} േമേനാ#, 1980-

രജിതയ െട തിേരാധാനം.-  : എz് &

കഥക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ.

സി, Zലാ. 2010.- 189 ഏ. ; 21 െസമീ.

2010.- 235 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-80557-05-1 : M. 120.00

27 െചറ കഥക



O32,3N53

എം. മ

}#, െക. ഇ. എ#. എxിവ4െട

പഠനവ ം ഉെ2ട ിയിXണ് ട്

അേശാക#, ച4വി?, 1957-

അGബIം : ഏ. 236-240.

കട?Bരയിെല വീട് .-  : എz് & സി,

ISBN 978-81-264-2869-4 : M. 140.00

ഡിസ. 2010.- 62 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.



O32,3N80

ISBN 93-80557-79-5 : M. 45.00



O32,3N57

ഉണ
£ ി, ആ.
േകാXയം-17.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

അഷ് റഫ് , സി., 1967-

നവ. 2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഭാരത ദശന ശാല.- േകാXയം : ഡി. സി.

8 െചറ കഥക

ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 312 ഏ.: ചി<ം; 21

അGബIം : ഏ. 89-96.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-2836-6 : M. 60.00

ISBN 978-81-264-2864-9 : M. 175.00



O32,3



O32,3N67

ഉണ
£ ി¢ഷ
£ #, പ ä, 1933-

അ#വ അബ് ദ 

ജലസമാധി.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.-

കംപാട് െമ് .- േകാഴിേBാട് : മാമി,

128 ഏ. ; 21 െസമീ.

2010.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

2 േനാവൈല~ക
ആദD പതി2് : 2003.

ഡി~ക് ടീവ് േനാവ?.
ISBN 978-81-8264-805-0 : M. 95.00



O32,3

ദ സി~ി ഓഫ് എം.- േകാഴിേBാട് : മാമി,

ISBN 978-81-8264-848-7 : M. 75.00



O32,3N33

ധമചം / എം. ലീലാവതിയ െട

2010.- 159 ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- 2-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :

ഡി~ക് ടീവ് േനാവ?.

മാമി, 2010.- 271 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-804-3 : M. 100.00



O32,3

ൈജനപ രാണെ ആധാരമാBിയ
േനാവ?
ആലോട് ലീലാ¢ഷ
£ # നടിയ

അഷാദ് , ബേരി, 1975-

അഭിമ ഖം അവസാനമായി

മിേയാളം ജീവിതം.- േകാXയം : ഡി. സി.

ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978-81-8264-943-9 : M. 165.00

ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 99 ഏ. ; 21 െസമീ.
13 െചറ കഥക.



ISBN 978-81-264-2729-1 : M. 60.00

O32,3N33



O32,3N75

ഉണ
£ ിമാധവ#, ആ.
ശിരസി / എ#. അജയ

ആന}് , 1936-

മാറിെ

അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

ദ/ ീപ കളം തീരളം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആഗ. 2010.- 107 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2700-0 : M. 50.00

ISBN 978-81-264--2735-22 : M. 60. 00



O32,3N36



O32,3

സാഹിതDം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ടz
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ടz
fിരാമ#, പÃ², 1946-

ഉമ#, പി. എ., 1961-2008
2y2.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ.
2010.- 122 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2842-5 : M. 75.00

പ രാണിെല അwമാ.- തി4വന5പ രം :
ചി5, 2010.- 56 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.



O32,3N61

ഉേമഷ് , പി., 1958ഒ~് .-  : ീ# ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 160
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-203-5 : M. 110.00

ബാലസാഹിതDം.
ISBN 81-262-0579-2 : M. 35.00



O32,3N46

f

X#, കടമാ#കe്

ആരാധന.- കാവശ് േശരി [പാലBാട് ] : ഭാവന,



O32,3N58

ആഗ. 2010.- 42 ഏ. ; 20 െസമീ.
M. 35.00

ഉഷ, െക.
അùിവണ
£ െ സാúാജDം.- േകാXയം :
ഗായ<ി, നവ. 2009.- 108 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1038-0 : M. 70.00



O32,3

മാര#, യ . െക., 1950-



O32,3

ഒ~ വാBി? ഒ4 ജീവിതം.- േകാഴിേBാട് :
പണ, Z7 2010.- 312 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1119-6 : M. 215

കണ
£ #, കരിാട് , 1954തിേലാകം.- േകാഴിേBാട് : പണ, സപ
R .
2009.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1040-3 : M. 85.00



O32,3N50

¢ഷ
£



O32,3N54

മാ, െക. സി.

പീ~ രാജ

മാരGം മാ{ികേBാXയ ം.-

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 64 ഏ.:

കലാം, െകാേzറ, 1959ഇടെBX് / പി. േസനാഥെ അവതാരിക.തി4വന5പ രം : ിയദശിനി, ജG. 2011.66 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ കഥക.
M. 60.00

വണചി<ം; 21 െസമീ.
XികK 10 കഥക.
ISBN 978-81-8265-004-6 : M. 55.00



O32,3



O32,3N59

fബ് ദ , പ നി?, 1940അwെയ കാണാ# / സഗീറിെ ചി<.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 63 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8264-896-8 : M. 40.00

¢ഷ
£ #, െക. സി.
ഹGമാ# / േദവകാശിെ ചി<.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 55 ഏ.:
വണചി<ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-8264-987-3 : M. 40.00



O32,3



O32,3N40

¢ഷ
£ #, േമല ഐ. ആ.

ണയകഥക / ഭാകരെ ചി<.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 111 ഏ. ; 21
െസമീ.
9 െചറ കഥക
ന കാവ മായ ള് ള അഭിമ ഖം
അവസാനമായി ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978-81-8264-865-4 : M. 70.00

Xി േഡാക് ട.- െകാട ല
@  : മി<ാലയ :
ബാലസാഹിതD സമിതി [വിതരണം], ഏി.
2010.- 120 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
30 െചറ കഥക.
M. 65.00



O32,3



O32,3N40

ഖദീജാ മ ംതാസ് , 1955-

fിരാമ#, പÃ², 1946ചാവാക#.- തി4വന5പ രം : ചി5, െമയ്
2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0462-1 : M. 65.00

ആരം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG.
2011.- 188 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2908-0 : M. 100.00



O32,3N46



O32,3N55
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ഖാദ, യ . എ., 1935Y ിെല തിളBം / െക. സ ധീറിെ
ഇളം മനസ

ചb#, പBാട്
വിലാപയാ<യി? പെട Kxവ.േകാഴിേBാട് : പണ, ഏി. 2010.- 132
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1077-9 : M. 85.00

ചി<.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.32 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ബാലേനാവ?.



ISBN 978-81-8264-857-9 : M. 25.00

O32,3



O32,3N35

പണം കായ് Kx പമരം.- േകാഴിേBാട് :
പണ, മാz് 2010.- 76 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറ കഥക.
ISBN 978 -81-300-1089-2 : M. 50.00



O32,3N35

ഗേണശ് , പxിയ്

െചറ കാട് , 1915-1976
മാണി.- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.
2010.- 312 ഏ. ; 21 െസമീ.
വിേമാചന സമരിെ പ³ാലി?
രചിBെ2X േനാവ?.
ISBN 81-262-0566-0 : M. 200.00



O32,3N15

ശനിദശ.- തി4വന5പ രം : ചി5.- 271 ഏ.
; 21 െസമീ.
ആദDപതി2് : ഫി+. 1978.
ISBN 81-262-0588-1 : M. 175.00

കണ#.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.39 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-8264-986-6 : M. 30.00





O32,3N15

O32,3

ജമീല, െക. എം.
മ4മിയിെല നിശ/ ാസ.- േകാഴിേBാട് :
പണ, ഏി. 2010.- 220 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1094-6 : M. 150.00

േഗാപാല¢ഷ
£ #, െക., 1932ബ ിയ ം യ ം.- േകാഴിേBാട് : മാമി,
2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
XികK 25 കഥക.



O32,3

ISBN 978-81-8264-720-6 : M. 60.00



O32,3N32

േസി
മ<ീBര.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
നവ. 2010.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജയിംസ് , എസ് . ഇ., 1952സംവര.- തി4വന5പ രം : ചി5,
ജG. 2011.- 360 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0605-5 : M. 230.00



O32,3N52

20 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2837-3 : M. 45.00



O32,3

ചbമതി
ഇവിെട ഒ4 െടBി.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 51 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറ കഥക.

ജയിംസ് , വി. െജ.
വDാ ല മാതാവിെ കണ
£ ാടി÷ട് .േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 95 ഏ. ; 21
െസമീ.
11 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-8264-819-7 : M. 60.00



O32,3

ISBN 978-81-264-2845-8 : M. 35.00



O32,3

േവതാളകഥക.-  : എz് & സി.,
ഒക് േടാ. 2010.- 53 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-61-2 : M. 45.00



O32,3

ചbേശഖര# നായ, ൈവBം, 1928-2005
മാമാരാ<ി.- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.
2010.- 320 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0569-5 : M. 200.00



O32,3N28

േജാസഫ് , വേXാലി, 1942ി.-  : എz് & സി., Z7 2010.64 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ബാലേനാവ?.
ISBN 93-80557-49-3 : M. 40.00



O32,3N42

േജാസ് , പനzി2റം
ആBിമിഡീസ് ദ ര5ം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 67 ഏ. ; 20 െസമീ.
5 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2681-2 : M. 40.00



O32,3

സാഹിതDം
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േജാ7 സാമ വ?

നായ, സി. പി., 1940െതാഴി? വ

2ം എലികളം.തി4വന5പ രം : ചി5, ആഗ. 2010.- 80

ആക?Bറ സ.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ആഗ. 2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

15 െചറ കഥക.

14 ഹാസDകഥക.

ISBN 978-81-264-2713-0 : M. 50.00



ISBN 81-262-0465-6 : M. 55.00

O32,3

ദിലീപ്

മാ, െക., 1958-



O32,3N40

നാരായണ#, ക?2~, 1952-

സ}ിേലാകം.- േകാഴിേBാട് : പണ,

ഇ< മാ<ം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ.

ഡിസ. 2009.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

2010.- 83 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1056-4 : M. 105.00

ISBN 978-81-264-2844-1 : M. 50.00





O32,3N52

O32,3N58

നിw?

േദവദാസ് , വി. എം., 1981-

മാ, െക. പി.

ജ#േമജയെ ജിാസ.- േകാXയം : ഡി.

പxിേവX.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ.

സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 351 ഏ. ; 21

2010.- 263 ഏ. ; 18 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-2779-6 : M. 125.00



O32,3N81

മഹാഭാരതെ അടിസ ാനമാBി രചിz
േനാവ?.
ISBN 978-81-264-2679-9 : M. 175.00

േദേവ} ദാസ്



O32,3

മഴ അേ2ാഴം െപയ് െകാേeയി4x ◌ു. : എz് & സി, ഡിസ. 2010.- 56 ഏ.

നിഷാദ് , വി. എz് ., 1980-

; 21 െസമീ.

േഷാB് / ഇ. പി. രാജേഗാപാലെ

10 െചറ കഥക.

അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

ISBN 93-80557-87-6 : M. 45.00

നവ. 2009.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

8 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2535-8 : M. 40.00



ധനDാ രാജ് , 1982-

O32,3N80

പzയ െട ആ?ബം.- േകാഴിേBാട് : മാമി,
2010.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

പദ
ã

മാ, െക.

റാറമി.-  : എz് & സി, െമയ് 2010.-

14 െചറ കഥക.

80 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-949-1 : M. 70.00

ISBN 93-80557-45-0 : M. 50.00





O32,3N82

O32,3

പദ
ã നാഭ#, ടി., 1930- നിMപണ

ന5നാ, 1926-1974
ഉണ
£ ിKXെ േലാകം.- േകാXയം : ഡി. സി.

സരസ/ തി, പി., 1955
പനാേഭാﾁമരâ.- േകാXയം : കറ് ,

ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2010.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദD പതി2് : ഡിസ. 1973.

മാz് 2011.- 269 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2894-6 : M. 125.00



O32,3N26

നായ,

x2ഴ ബി. വി.
നിശബ് ദ െനാcരം.- തി4വന5പ രം :

ISBN 81-240-1899-5 : M. 150.00



O32,3N30:g

പദ
ã രാജ#, പി., 1945-1991
അവളെട കഥ.- 2-◌ം പതി2് - 111 ഏ. ; 21
െസമീ.

ന കാവ് , Z7 2010.- 95 ഏ. ; 18
െസമീ.

15 െചറ കഥക.

M. 70.00

ISBN 978-81-8264-856-2 : M. 70.00



O32,3



O32,3N45
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പാറBടവ് , പി. െക., 1952-

ിയ, എ. എസ് .

ഇരX മിഠായിക / പി. െക. തിലകിെ

അേwûf ണ
£ ീം

അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

െവിയ െട ചി<.- േകാഴിേBാട് :

നവ. 2010.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാമി, 2010.- 94 ഏ.: വണ ചി<ം; 21

പി. സി. ഹരീഷിെ അഭിമ ഖം

െസമീ.

ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .

f ണ
£ ീമേwം /

XികK 30 കഥക.

ISBN 978-81-264-2829-8 : M. 40.00



ISBN 978-81-8265-006-0 : M. 65.00

O32,3N52

മരിzവ4െട പനിനീ2B.-



O32,3

ി#സ

തി4വന5പ രം : ചി5, ആഗ. 2010.- 72

ഇിരിKf് .-  : എz് & സി.,

ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ഡിസ. 2010.- 48 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0471-0 : M. 50.00



ISBN 93-80557-87-6 : M. 50.00

O32,3N52

പ 4േഷാമ#, പാeികശാല

ബാല#, എ#.

തീരBട? തc രാ# യേശാധരയ ം /

ûമം ച മKxവ.- പാലBാട് : ഭാവന,

ച5ിM ദിവാകരെ അവതാരിക.എറണാ



O32,3

ആഗ. 2010.- 50 ഏ. ; 21 െസമീ.

ളം : ശി`ക് പബ
@ ിേഷഴ് സ് , Z7

11 െചറ കഥക.

2010.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

M. 40.00

M. 100.00



O32,3



O32,3

ബാല#, പി. ൈവ.

പ ഷ
¶ ലത, എം. വി.

രe േപ4കള Xി / ദീപ ീനിവാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; സതDാന}്

അ4ള2ാട ക വ4ം വഴി.-  : എz്
& സി., ഒക് േടാ. 2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
17 െചറ കഥക.

േമാഹനെ ചി<.- േകാXയം : മാcഴം

ISBN 93 -80557-77-9 : M. 75.00

[ഡി. സി. ബ ക
Y ് ], 2008.- [12 ഏ.]:



O32,3

േപാ, െക. എ?., 1965ഉറ c ക യാ< െചÃാറില
@ / കാനായി

വണചി<ം; 24 െസമീ.
സഹിതം : നാ~ളം മണളം / സാറാ
േജാസഫ് ; ൈഷജയ െട ബഹിരാകാശം /
സÛീവ് , എസ് .

fിരാമെ അവതാരിക.-  : എz്

ISBN 978-81-264-2028-5 : M. 70.00

& സി., നവ. 2010.- 84 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

14 െചറ കഥക.
ISBN 93-80557-72-8 : M. 60.00

െബനDാമി#



O32,3N65

Y ം െപ7
ഇ. എം. എസ

Xിയ ം.- േകാXയം :

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 110 ഏ. ; 21

കാശ് , ടി. എ#.
വിധവകളെട വീട് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ആഗ. 2010.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264 -2769-7 : M. 75.00

െസമീ.
9 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2768--0 : M. 65.00



O32,3



O32,3

െബളി േതാമസ് , 1979-

കാശ#, മടിൈB, 1978-

െബളിര / മwXിയ െട അവതാരിക.-

െകാ4വാനിെല പത.-  :

േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് , 2009.- 81 ഏ. ; 21

ീ# ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 107 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

അGബIം : ഏ. 109-111.

ISBN 81-88779-20-2 : M. 50.00

ISBN 978-93-80884-00-4 : M. 80.00



O32,3N78



O32,3N79

സാഹിതDം
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ഭാമ, വി. െക.
എണ
£ യ് Kണ x എ് .- പാലBാട് :
ഭാവന, ആഗ. 2010.- 45 ഏ. ; 21 െസമീ.
13 െചറ കഥക.
M. 45.00

മീരാ മ

}#, 1962-

സാb െമൗനം.- പാലBാട് : ഭാവന, സപ
R .
2010.- 66 ഏ. ; 20 െസമീ.
12 െചറ കഥക.
M. 50.00



O32,3



O32,3N62

മധ പാ?
മധ പാലിെ കഥക / മിനി സാദിെ
അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.216 ഏ. ; 21 െസമീ.
30 െചറ കഥക
അGബIം : ഏ. 206-216.
ISBN 978-81-8264-963-7 : M. 125.00

മ

}#, എം., 1943ദിേനാസറ കളെട കാലം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2009.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
17 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2536-5 : M. 60.00



O32,3N43



O32,3

നഗരവ ം സ് <ീയ ം.- 2-◌ം പതി2് -

മാതD, െക. പി.
ഹDവേലാസിെ സ വിേശഷം / ഡി. ബാബ
േപാളിെ അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 330 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2762-8 : M. 125.00

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 111 ഏ. ; 21
െസമീ.
16 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-8264-833-3 : M. 70.00



O32,3



O32,3N43

മാതDസ് , വനDംപറcി? വി. െജ.
അറിയാ സ വിേശഷം.-  : എz് &
സി, സപ
R . 2010.- 300 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-65-5 : M. 180.00

പ ലയ2ാX് / എ#. എസ് . ീ

മാറിെ

അവതാരിക.- 3-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :
മാâമി, 2010.- 431 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി2് : 2005.



O32,3

ISBN 978-81-8264-831-9 : M. 260.00

പിവനം.-  : എz് & സി, ഡിസ.
2010.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-85-X : M. 140.00



O32,3N43

ഹരിദ/ ാറി? മണിക മ ഴ L.- േകാXയം :



O32,3

ഡി. സി. ബ ക
R . 2010.- 98 ഏ. ; 21
Y ് , സപ
െസമീ.

മാധവിKXി, 1932-2009
വeിBാളക.- 4-◌ം പതി2് -േകാഴിേBാട് :
മാമി, 2010.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദD പതി2് : 2005.
ISBN 978-81-8264-204-1 : M. 100.00

ആദD പതി2് : ഫി+. 1972.
ISBN 978-81-264-2799-4 : M. 60.00



O32,3N43



O32,3N32

മ

}#, മാോXരി
അ`തം.-  : എz് & സി, ജG. 2010.-

മാധവ# പി, എ. എ#.
മരംെകാിയ െട പാX് .- കX2ന : സഫല
ബ ക
Y ് , Zലാ. 2007.- 65 ഏ. ; 21 െസമീ.
XികKേവeി 16 കഥക.
M. 40.00

64 ഏ. ; 21 െസമീ.
17 െചറ കഥക.
ISBN 93-80557-90-6 : M. 50.00



O32,3



O32,3

മീര, െക. ആ., 1970െക. ആ. മീരയ െട കഥക.-  : കറ് ,
നവ. 2010.- 211 ഏ. ; 21 െസമീ.
26 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-226-0671-3 : M. 125.00

മ രളി, ബി., 1971നിെ േചാരയിെല വീf് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 64 ഏ.: ചി<ം;
18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2848-9 : M. 40.00



O32,3N70



O32,3N71
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മ രളി, മ ല
@ Bര, 1952-

രജി?, പി.

ആഷാഢേമഘ.- തി4വന5പ രം :

െചൈx േബായ് സ് .-  : എz് & സി.,

സരജ് പബ് ളിേBഷ#സ് , ജG. 1996.- 136

ഒക് േടാ. 2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93 -80557-73-6 : M. 75.00

13 െചറ കഥക.



O32,3

M. 35.00



O32,3N52

രേമശ#, ബ
@ ാýര്
െപ4ം ആ.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

മരzില
@ കളി? മഴെയാഴിയ േcാ.- െകാല
@ ം:

ആഗ. 2010.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

പാം സാഹിതD സഹകരണ സംഘം, െമയ്

ISBN 978-81-264-2764-2 : M. 85.00

2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

13 െചറ കഥക.
M. 70.00



O32,3N52

മ രളീധര#, ആന2ഴ
ÚതിK4Lക.- െകാട ല
@ :

രാജല`് മി, പി. ടി., 1963അ2വിെ അച
Â # / രജീb മാറിെ
ചി<.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.56 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ബാലസാഹിതD സമിതി : മി<ാലയ

ബാലസാഹിതDം.

[വിതരണം], നവ. 2006.- 64 ഏ. : വണ

ISBN 978-81-8264-994-1 : M. 35.00

ചി<ം; 21 െസമീ.



O32,3N63

ബാലസാഹിതDം.
രാജി, കല
@ , 1972-

M. 50.00



O32,3

ഈzwയ ം വനേദവതയ ം.-  : എz്
& സി., ആഗ. 2010.- 64 ഏ.: വണചി<ം;

മ ഴ2ിലാട് , ടി. െക. ഡി.

21 െസമീ.

െജxിയാണ് സ് േനഹം സ് േനഹമാണ്

XികK 26 കഥക.

െജxി.- തി4വന5പ രം : േദശാഭിമാനി,

ISBN 93-80557-62-0 : M. 70.00

മാz് 2010.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N72

ISBN 81-262-0456-7 : M. 80.00



O32,3

മ ഹwദ് ബഷീ, ൈവBം, 1910 - 1994
- നിMപണ

രാജ#, േകാX2റം
cിേമാെട അw / സി2ി
പി2റിെ അവതാരിക.-  :
എz് & സി, നവ. 2010.- 87 ഏ.: ചി<ം;

മ ഹwദ് അഹwദ് , ബി., 1946അGരാഗിക പാപിക / താഹ

21 െസമീ.

മാടായിയ െട അവതാരിക.- കണ
è  : സമയം,

ISBN 93-80557-81-7 : M. 60.00

മാz് 2008.- 62 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.



O32,3

9 േലഖന.

രാധാ¢ഷ
£ #, സി., 1939-

M. 40.00



O32,3N10:g

മ ഹwദ് ഷഫീഖ് , 1986-

സ ¢തം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ.
2010.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 െചറ കഥക.

കടവý കനവ ക.-  : ീ# ബ ക
Y ്,

ISBN 978-81-264-2868-7 : M. 60.00

ഡിസ. 2010.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N39

ISBN 978-93-80884-07-3 : M. 125.00



O32,3N86

രാമ# നായ, െവX, 1919-2003
ജീവിBാ# മറLേപായ സ് <ീ.- േകാXയം :

േമാഹനവw, െക. എ?., 1936-

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , െമയ് 2010.- 72 ഏ. ; 21

േമാബിഡിB് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

െസമീ.

നവ. 2010.- 228 ഏ. ; 18 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2650-8 : M. 50.00

ISBN 978-81-264-2847-2 : M. 110.00



O32,3N36



O32,3N19
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ലളിതാംബിക അ5ജനം, 1909-1987

- നിMപണ

േfാമന / സ ധീഷ് െകാേXÖിെ
ചി<.- േകാXയം : മാcഴം, ഒക് േടാ.
2010.- 38 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-264-2820-5 : M. 30.00

ബഷീ, എം. എം.
സി. വി യ ം ദസ് തെയവ് സ് കിയ ം:
േമിെ പീഡാGഭവം.-  : എz്
& സി, െമയ് 2010.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 891.73 - േഡാസ് േ~ാവസ് Bി,
െഫേഡാ മിെഖയിേലാവിz് .
ISBN 93-80557-38-8 : M. 60.00



O32,3N09



O32,3M58:g

േവേഗാപ# നായ, എസ് . വി., 1945വാലDരസം / െക. അÃ22ണിB4െട
അവതാരിക.- 2-◌ം പതി2് .- : േകരള
സാഹിതD അBാദമി, സപ
R . 2010.- 60 ഏ. ;
21 െസമീ.
1-◌ം പതി2് : െമയ് 1995.
M. 40.00

ലാ?, എസ് . ആ., 1974എറണാ ളം െസൗ് .- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
7 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2835-9 : M. 50.00



O32,3N74



O32,3M58:g

േരഖ രാജ്
ഞാറ് / െക. പി. െറജിയ െട ചി< ; ദീപ
ീനിവാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാXയം : മാcഴം, 2008.- [18] ഏ.: വണ
ചി<ം; 24 െസമീ.
ിയെ2X രാജാവ് / ഝാ, െശഫാലീ
സഹിതം
ഉപവിഷയം 891.433 - ഹി}ി
കഥാസാഹിതDം.
ISBN 978-81-264-2024-7 : M. 60.00

േലാല ആമി, 1987ലാലസം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ.
2010.- 116 ഏ.: ചി<ം; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2732-1 : M. 70.00



O32,3N87

വല#, വാശ് േശരി, 1963ച വെരഴ് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഫി+. 2011.- 83 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2931-8 : M. 50.00



O32,3N63



O32,3

േരഖ, െക., 1975മാലിനി തിയേ~ഴ് സ് .- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , െമയ് 2010.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.
7 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2633-1 : M. 40.00

വാസ േദവ# നായ, എം. ടി., 1933ബIനം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
R .
Y ് , സപ
2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദDപതി2് : ഡിസ. 1963
5 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2800-7 : M. 55.00



O32,3N33

വാസ േദവ# നായ, എം. ടി., 1933- നിMപണ



O32,3

ല`് മണ# നായ, വി. െക., 1942ഒ4 പിടി മണ
£ ് / അഷ് ടമിയ െട
അവതാരിക.-  : സാവി<ി ല`് മണ#,
െമയ് 2011.- 83 ഏ. ; 21 െസമീ.
M. 50.00

വിജയ¢ഷ
£ #, എ#. പി.
എം. ടി. : കഥയ െട പ പാഠ.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 135 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
എം. ടിയ മായി നടിയ അഭിമ ഖ
ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978-81-8264-938-5 : M. 80.00



O32,3N33:g



O32,3N42

ലളിതാംബിക അ5ജനം, 1909-1987
അùിസാ`ി.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
Zലാ. 2010.- 108 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദD പതി2് : 1976
അGബIം : ഏ. 105 - 108.
ISBN 978-81-264-2720-8 : M. 60.00



O32,3N09

വാസ േദവ#, േച2്
അഹി} വിെ അcലം.-  : എz് &
സി, ഡിസ. 2010.- 52 ഏ. ; 21 െസമീ.
37 െചറ കഥക
േജാ7സ7 ചിറwലിെ പഠനം
അവസാനമായി േചിXe് .
ISBN 93-80557-50-7 : M. 35.00



O32,3

സാഹിതDം
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ശിവ മാ, ഏ~മാÊ, 1955-

വിG എ+ഹാം
ൈദവേവല.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ.
2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ കഥക
ജി. ആ. ഇ} േഗാപെ പഠനം
അGബIമായി ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978-81-264-2824-3 : M. 60.00

സരDനയന.- േകാXയം : ബ B് മീഡിയ,
ഫി+. 2010.- 215 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-89085-12-3 : M. 110.00



O32,3N55



O32,3

വിG, 1970നേÜിെല പ ?േമട ക.-  : ീ#
ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2010.- 155 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-08-0 : M. 100.00

ീേദവി, െക.ബി., 1940ദാശരഥം / ജി. ¢ഷ
£
മാറിെ അവതാരിക.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 127 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8264-881-4 : M. 75.00



O32,3N40



O32,3N70

വിശ/ 2# നായ, െക.
ഋസംഗമം.- േകാഴിേBാട് :
ന കാവ് : മേഡാണ [വിതരണം],
1999.- 89 ഏ. ; 21 െസമീ.
M. 35.00

ൈഷനി േജായ് , പ ý, 1974കരകാണാBട?.-  : എz് & സി.,
െമയ് 2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-42-6 : M. 70.00



O32,3N74



O32,3

ൈവശാഖ#, 1940ൈസല#സ.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഡിസ. 2009.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2546-4 : M. 50.00



O32,3N40

സÛീവ് , എസ് .
ൈഷജയ െട ബഹിരാകാശം / ദീപ
ീനിവാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് ;
ലാവണD മണിയ െട ചി<.- േകാXയം :
മാcഴം [ഡി. സി. ബ ക
Y ് ], 2008.- [12 ഏ.]:
വണചി<ം; 24 െസമീ.
സഹിതം : രe േപ4കള Xി / ബാല#,
പി. ൈവ ; നാ~ളം മണളം / സാറാ
േജാസഫ് .
ISBN 978-81-264-2028-5 : M. 70.00



O32,3

വBി, െപാ# xം, 1910-2004
നല
@ അവസര.- േകാഴിേBാട് : മാമി,
2010.- 47 ഏ. ; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.
ISBN 978-81-8264-863-8 : M. 35.00



O32,3N10

വBി, മ X് , 1915-1989
േലാറാ നീ എവിെട ?.-  : എz് & സി.,
മാz് 2010.- 277 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദD പതി2് : മാz് 1971.
ISBN 93-80557-07-8 : M. 160.00

സതD#, താxി2ഴ, 1933അണ
£ ാറBണ
£ Gം പzKറിfിയ ം.പാലBാട് : ഭാവന, Zലാ. 2010.- 46 ഏ. ;
21 െസമീ.
XികK 14 കഥക.
M. 30.00



O32,3N33



O32,3N15

ശിവ മാ, ഏ~മാÊ, 1955ആകാശഗംഗ.- േകാഴിേBാട് : ാസ് റX് സ് ,
2010.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-802-9 : M. 110.00

സദാന}#, പി. ജി.
വാടകവീട ക / േഗാപി െകാട ല
@ രിെ
അവതാരിക.- തി4വന5പ രം : മലയാള
സാഹിതി ബ B് സ് , Z7 2010.- 108 ഏ. ;
21 െസമീ.
17 െചറ കഥക.
M. 60.00



O32,3



O32,3N55

പവി<േമാതിരം.- േകാഴിേBാട് : മാമി,
2010.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-801-2 : M. 100.00



O32,3N55

സേ5ാഷ് , ഏzിBാനം, 1971നരനായ ം പറവയായ ം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2838-0 : M. 50. 00



O32,3N71

സാഹിതDം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ടz

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ടz
സി2ി, പി2റം, 1943-

സID, ഇ.
പടിക കയറ x െപ7

©ഗളെട സിനിമാ ഷXിങ് / െവിയ െട
ചി<.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.70 ഏ.: വണചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-890-6 : M. 50.00

Xി.-  : എz്

& സി, െമയ് 2010.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറ കഥക.
ISBN 93-80557-40-X : M. 40.00



O32,3N43



O32,3

വീണയാശാ#.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2010.- 42 ഏ.: വണചി<ം; 21
െസമീ.
XികK േനാവ?.
ISBN 978-81-264-2826-7 : M. 35.00

സാറാ േജാസഫ് , 1948നാ~ളം മണളം / ദീപ ീനിവാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; നാ? ദ ഗ
Ä ലിെ
ചി<.- േകാXയം : മാcഴം [ഡി. സി.
ബ ക
Y ് ], 2008.- [16 ഏ.]: വണചി<ം; 24



O32,3N43

െസമീ.

സ

സഹിതം : രe േപ4കള Xി / ബാല#,
പി. ൈവ ; ൈഷജയ െട ബഹിരാകാശം /
സÛീവ് , എസ് .
ISBN 978-81-264-2028-5 : M. 70.00



O32,3N48

സിതാര, എസ് ., 1976കറ 

49

മാര#, പ #േവലിBര, 1937േസാGവിെ ഓടKഴ?.- െകാട ല
@ :
ബാലസാഹിതD സമിതി : മി<ാലയ
[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2008.- 64 ഏ.: ചി<ം;
21 െസമീ.
XികK 30 കഥക.
M. 40.00



O32,3N37

2ായBാരി.- േകാXയം : ഡി. സി.

ബ ക
Y ് , Zലാ. 2010.- 50 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറ കഥക.
ISBN 978-81-264-2766-6 : M. 40.00



O32,3N76

സിി
ഇÜാേയലിെല വീഥികളി?

സ ജാത#, എസ് .
പാB് / എം. െക. ഹരി മാറിെ
അവതാരിക.- തി4വന5പ രം : േസ്
പബ
@ ിേBഷ#സ് , Zലാ. 2002.- 68 ഏ. ; 21
െസമീ.
9 െചറ കഥക.
M. 37.00



െകാഴിf വീണ ച വx പBളം

O32,3

ഇട2ിയിെല വീഥികളി?

സ ധി, പി. െക., 1963<ടി / ഉമ തറേമലിെ അവതാരിക.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 168
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2763-5 : M. 90.00

െകാഴിf വീണ മf2Bളം.- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 128 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2731-4 : M. 75.00



O32,3

സി¡ീഖ് , എം. എ., 1981ജലøമളി? ഞാ#.-  : ീ# ബ ക
Y ്,
ഡിസ. 2010.- 111 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-04-2 : M. 80.00



O32,3N81

സി2ി, പി2റം, 1943മാ{ികമയി? / െവിയ െട ചി<.-



O32,3N63

സ ൈബദ
സ/ ഗ
Ä ം റBാG താേBാ? /
അേശാക# മീോിെ അവതാരിക.േകാXയം : ഗായ<ീ പബ
@ ിേBഷ#സ് , Z7
2010.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
5 േനാവൈല~ക.
ISBN 978-81-300-1108-0 : M. 60.00



O32,3

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 80 ഏ.:

സ ഭാഷ് ചb#, 1972മGഷDന് ഒ4 ആമ ഖം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 372 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2839-7 : M. 195.00

വണചി<ം; 21 െസമീ.
XികK 25 കഥക.
ISBN 978-81-8264-889-0 : M. 50.00



O32,3N43



O32,3N72

സാഹിതDം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ടz

894.8123008-മലയാള കഥാസാഹിതDം.
സമാഹാര

സ മംഗല, 1934കഥകഥൈ2ിളി: പ രാണകഥക.- 2-◌ം

പ കാലം പ കഥക / അജീഷ് ദാസ#

പതി2് -േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 204

സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. എസ് .
രവി

ഏ. ; 21 െസമീ.

മാറിെ അവതാരിക.-

തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2010.- 144

XികK 50 കഥക.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-732-9 : M. 125.00



O32,3N34

16 െചറ കഥക.
ISBN 81-262-0449-4 : M. 95.00



O32,3x

സ േരb#, പി., 1961ീഷ് മമാപിനി.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

മഹാകവികളെട ബാലകവിതക / മലയ്
അ2ണ
£ ി സമാഹരിzത് ; െക. സതീഷിെ

നവ. 2010.- 106 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2876-2 : M. 65.00

ചി<.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.-



O32,3N61

72 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
37 കവിതക.

സ േരഷ് പി. േതാമസ് , 1983-

ISBN 978-81-8264-902-6 : M. 50.00

സതDമായ ം ഞാ# കe .- േകാXയം : ഡി.



O32,3x

സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

894.8123009-മലയാള കഥാസാഹിതDം.

6 െചറ കഥക.

ചരി<വ ം വിമശനപഠനളം

ISBN 978-81-264-2767-3 : M. 60.00



O32,3N83

മലയാളേനാവ?: േദശഭാവനയ ം
രാഷ് ´ീയപടളം / ഷാജി േജBബ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .- നDഡ?ഹി :

സ സ് േമഷ് , ചേbാ് , 1977-

സാഹിതDഅBാദമി, 2010.- 183 ഏ. ; 21

മരണവിദDാലയം.- േകാഴിേBാട് : മാമി,

െസമീ.

2010.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.

15 േലഖന.

10 െചറ കഥക.

ISBN 978-81-260-2885-6 : M. 100.00

ISBN 978-81-8264-950-7 : M. 75.00



O32,3:g



O32,3N77

രവീb#, എ#. െക., 1952-

സ ഹറ, ബി. എം.
øാ5് .- തി4വന5പ രം : ചി5, Zലാ. 2010.96 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 െചറ കഥക.

െപണ് െണഴx ജീവിതം: സ് <ീ
വിേമാചനെമx സ/ പ
 വ ം യാഥാഥDവ ം
മലയാള സാഹിതDി? / സാറാ
േജാസഫിെ അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :

ISBN 81-262-0470-2 : M. 65.00

മാമി, 2010.- 239 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

േസ, 1942-

ന സചി ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .
ISBN 978-81-8264-887-6 : M. 150.00



O32,3:g

ആദDാ`ര.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

894.8124-മലയാള ഉപനDാസ

നവ. 2010.- 115 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഉഷ, ഒ. വി.

9 െചറ കഥക.

നിശബ് ദതയ െട െസൗഖDം.-  : എz്

ISBN 978-81-264-2846-5 : M. 70.00



O32,3N42

& സി, ഒക് േടാ. 2010.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-56-6 : M. 60.00



െപണ
£ ക / പി. െക. രാജേശഖരെ

O32,6

അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

െക. ഇ. എ#.

Z7 2010.- 390 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇരകളെട മാനിെഫസ് േ~ാ.- തി4വന5പ രം :
ചി5, മാz് 2010.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

6 െചറ കഥക.
ISBN 978 -81-264 -2694 -2 : M. 195.00



O32,3N42

ISBN 81-262-0457-5 : M. 105.00



O32,6

സാഹിതDം
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894.8124-മലയാള ഉപനDാസ- ടz

894.8124-മലയാള ഉപനDാസ- ടz

േകാഴിേBാട#, 1925-

മധ േമാഹ#

മഹാനായ ശിBാറി.- േകാഴിേBാട് : പണ,

ഫ7 മസാല.- േകാഴിേBാട് : മാമി,

ഡിസ. 2009.- 36 ഏ. ; 21 െസമീ.

2010.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.

5 േലഖന.

സിനിമഫലിത.

ISBN 978-81-300-1065-6 : M. 35.00

ISBN 978-81-8264-834-0 : M. 50.00





O32,6N25

െഗൗരി ല`് മീഭായി, അശ/ തി തി4നാ

O32,6

മ

}#, എം., 1943-

മലയാളേമ മാ2് .- 2-◌ം പതി2് -െച² :

ആധ നികത ഇെxവിെട.- േകാഴിേBാട് :

െറയ് #േബാ, ആഗ. 2008.- 124 ഏ. ; 21

ഒലിവ് , ഏി. 2010.- 161 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

25 േലഖന.

ISBN 81-88146-17-X : M. 55.00

ISBN 81-87474-96-8 : M. 100.00





O32,6

േദവദാസ് , എം. എസ് .

O32,6N43

രാജരാജവw, എഴമ~, 1953-

- നിMപണ

നാട# പാXി? നിL നാടകിേലB് .-

ൈഷÆ, െക. ആ.

േകാഴിേBാട് : പണ, െമയ് 2010.- 136 ഏ.

മാക
Y ിയ# െസൗ}രD ശാസ് <വ ം എം.

; 21 െസമീ.

എസ് . േദവദാസ ം.- തി4വന5പ രം : ചി5,

ISBN 978-81-300-1098-4 : M. 90.00

ഒക് േടാ. 2008.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,6N53

ന സചി : ഏ. 85-96.
രാജീവ#, ബി., 1946-

ISBN 81-262-0112-6 : M. 50.00

ജനനിബിഡമായ ദ5േഗാപ രം / പി.



O32,6:g

േഗാവി}2ിയ െട അവതാരിക.- 2-◌ം

പരേമശ/ ര#, സി. ആ., 1950-

പതി2് .-തി4വന5പ രം : ചി5, െമയ് 2010.-

െവറ 2് ഭ`ിKേcാ.-  : എz് &

136 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി, സപ
R . 2010.- 117 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി2് : Zലാ.1991.

ISBN 93-80557-27-2 : M. 70.00

ISBN 81-262-0461-3 : M. 90.00





O32,6N50

േപാB, പി. െക., 1954-

O32,6N46

വീേരb

മാ, എം. പി., 1936-

വണേഭദ പാഠേഭദ.- 2-◌ം പതി2് -

ചc ഴ: വിധിയ െട േവX©ഗം. കാക

തി4വന5പ രം : ചി5, െമയ് 2010.- 120

894.8121 - ¢ഷ
£ പി, ചc ഴ.

ഏ. ; 21 െസമീ.



032,6

1-◌ം പതി2് : െമയ് 1999.
ശാരദാKXി, എസ്

ISBN 81-262-0464-8 : M. 80.00

െപണ
Ô െകാിയ വാKക.- േകാXയം :



O32,6N54

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , െമയ് 2010.- 179 ഏ. ; 21

മധ േമാഹ#

െസമീ.

േകാമഡി ടാBീസ് .- േകാഴിേBാട് : മാമി,

ISBN 978-81-264-2684-3 : M. 95.00

2010.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,6

ഹാസDേലഖന.
സ

ISBN 978-81-8264-835-7 : M. 50.00



O32,6

മാ, അഴീേBാട് , 1926അഴീേBാടിെ േലഖന.- 3 -◌ം പതി2് േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 191 ഏ. ; 21

േജാക
Y ് ഓ7 ക7´ി.- േകാഴിേBാട് :

െസമീ.

മാമി, 2010.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി2് : 2006.

ISBN 978-81-8264-836-4 : M. 50.00

ISBN 978-81-8264-796-1 : M. 115.00



O32,6



O32,6N26

ചരി<ം
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894.8124-മലയാള ഉപനDാസ- ടz

894.8142-കxഡ നാടകം

സ േരb#, പി., 1961-

കണാട് , ഗിരീശ് , 1938-

േ`ാഭിKx വിി.- േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് ,

ഹയവദന / കമലാേദവി വിവ. െചയ് തത് .-

ഡിസ. 2009.- 177 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാഴിേBാട് : പണ, െമയ് 2010.- 112 ഏ.

ISBN 81-87474-81-5 : M. 100.00

; 21 െസമീ.



O32,6N61

ഹരി

മലശീഷകം : ഹയവദന.
ISBN 978-81-300-1087-8 : M. 75.00

മാ, പി. െക.



O33,2N38

പ റേK റേBe വാതി? / സ നി?

900-ചരി<ം

പി. ഇളയിടിെ അവതാരിക.- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഫി+. 2010.- 104 ഏ. ; 21

909-െപാ േലാകചരി<ം

െസമീ.

ആരിഫ് അലി, െകാളെBാX്

ISBN 978-81-264-2630-0 : M. 65.00



O32,6

Ñദയ

അറിയെ2ടാ െപൗരസ് തDേലാകം: മറz
വയ് Bെ2X സതD.- തി4വന5പ രം :
ചി5, സപ
R . 2010.- 392 ഏ.: ചി<ം; 21

മാരി, ബി.

െസമീ.

ചി5യ െട ചില
@ ക.-  : എz് & സി,

ISBN 81-262-0542-3 : M. 250.00

ഏി. 2010.- 80 ഏ ; 21 െസമീ.



ISBN 93-80557-28-0 : M. 50.00

V1



O32,6

894.8128-അനD ഗദD¢തിക

രാ½? സാം¢തDായ#, 1893-1963
സാമഹDേരഖ / െക. വി. മണലിBര വിവ.
െചയ് തത് ; ഇ. െക. ദിവാകര# േപാ~ിയ െട

േജാജി, ÏXേw?
നമ B് വായിBാം.- തി4വന5പ രം : ചി5,

അവതാരിക.- 2-◌ം പതി2് .-തി4വന5പ രം :
ചി5, ഒക് േടാ. 2008.- 403 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2009.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി2് : ഫി+. 1988.

ISBN 81-262-0342-0 : M. 45.00



O32,6

അGബIം : ഏ. 401-403.
ISBN 81-262-0087-1 : M. 225.00

േജഷ് െസ#, ജി., 1979-



V1

തµാ<ക.- േകാXയം : ബ B് മീഡിയ,

േഹാബ് സ് ബാം, എറിക് , 1917-

ഒക് േടാ. 2010.- 104 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ആേഗാളവത് കരണം, ജനാധിപതDം,

ISBN 978-81-89085-22-3 : M. 50.00



O32,6N79

േബാധൈചതനD, 1970-

ഭീകരവാദം / എ. എസ് . ഫാരിദി#
ഇംഗ
@ ിഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2009.- 128 ഏ. ; 21

ഉരകാശിയി? നിL

റി2ക. : ീ# ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 218 ഏ. ;

െസമീ.

21 െസമീ.

മലശീഷകം : Globalisation, Democracy

ന സചി സഹിതം

ISBN 978-81-8423-180-9 : M. 145.00

and Terrorism.



O32,6N70

ISBN 978-81-264-2474-0 : M. 70.00



V1

894.814-കxഡ സാഹിതDം
894.8141-കxഡ കവിത

910-േലാക മിശാസ് <ം, സ ല വിവരണം, യാ<ാ വിവരണം

894.8141008-കxഡ കവിത. സമാഹാര

910.4-യാ<ാവിവരണം

Êെ~ാL വചന / അÃ2 പണിB വിവ.

910.41-േലാക സ·ാരം

െചയ് തത് .-  : എz് & സി, Z7

fബ് ദ , പ നി?, 1940-

2009.- 55 ഏ. ; 21 െസമീ.

എെ സ/ ത/ ാേന/ ഷണ പരീ`ണ.-

ഇട താളി? കxഡ മലവ ം വല താളി?

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 130

അതിെ വിവനവ ം െകാട ിരിയ് KL.

ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

M. 35.00

ISBN 978-81-264-2687-4 : M. 75.00



O33,1x



U8.1

ചരി<ം
910.41-േലാക സ·ാരം- ടz

915.38-െസൗദി അേറബിയ

േറായ് , െക. എം.

ഖാദ, യ . എ., 1935-

േമഘേമലാ2ിലെട നീeയാ<ക.-

നിേയാഗ വിസ് മയ: ഒ4 ഹç്

േകാXയം : ബ B് മീഡിയ, ഒക് േടാ. 2010.-

യാ<യ െട ഓwക / സഗീറിെ

175 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചി<.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

ISBN 978-81-89085-26-1 : M. 90.00

ഒക് േടാ. 2009.- 57 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.



U8.1

ISBN 978-81-264-2506-8 : M. 45.00



U8.461

914-യേറാ2്
915.4-ഇ5D

സന?, ഇടമറ ക് , 1955യേറാ2ിെ മാറ x മ ഖ.- നDഡ?ഹി :

ധDാ# ത27

 ്.
ഇ#ഡD# എതീസ

േകദാനാഥിെല കാBക.-  : ീ#

ഭാ. 3 : 2010. - 400 ഏ. : ചി<ം ; 21 െസമീ.

ബ ക
R . 2010.- 132 ഏ.: ചി<ം; 21
Y ് , സപ

ISBN 81-7374-123-9 : M. 50.00

െസമീ.



U8.5

ISBN 978-81-8423-200-4 : M. 85.00



U8.44

യേറാ2ിെ മാറ x മ ഖ.- നDഡ?ഹി :
 ്.
ഇ#ഡD# എതീസ

ശശിഷ7, എം. ജി., 1951-

ഭാ.1 : 2010. - 127ഏ.; ചി<ം; 21 െസമീ.

ഗംഗ മ ത? കാേവരി വെര.- േകാXയം : ഡി.

ISBN 81-7374-123-9 : M. 50.00

സി. ബ ക
R . 2010.- 180 ഏ.: ചി<ം;
Y ് , സപ



U8.5

21 െസമീ.
ആദD പതി2് : നവ. 1999.

െസബി#, എസ് . െകാXാരം

ISBN 81-240-1887-1 : M. 100.00

യേറാപD# െdയിംസ് .-  : എz് &



U8.44

സി, െമയ് 2011.- 88 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-02-7 : M. 60.00

ീകാ5് , േകാXB?, 1977-



U8.5

ഇ5D# യാ<ക.- 2 -◌ം പതി2് േകാഴിേBാട് : മാമി, നവ. 2010.- 168

914.1-േ~് +ിX#

ഏ. ; 21 െസമീ.

അംബികാേദവി, എസ് .

15 യാ<ാവിവരണ.

വസ Iരയ് Bായ് .- ആറയ : മാളബ#,
െമയ് 2009.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-917-0 : M. 100.00



U8.44

ISBN 978-81-87480-53-2 : M. 70.00



U8.56

915.4(1)-നദിക
ഭാസ് കര# നായ, േച2ാട് , 1942-

914.2-ഇംഗ് ളe്
സ

53

ഇ5Dയിെല നദിക.- തി4വന5പ രം :

മാര#, വി., 1936-

ചി5, ഫി+. 2010.- 192 ഏ.: ചി<ം; 21

ബിലാി വിേശഷം പ തിയ പാഠം.-

െസമീ.

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 94 ഏ.:

ISBN 81-262-0416-8 : M. 120.00

ചി<ം; 21 െസമീ.



U8.44.6

ISBN 978-81-8264-907-1 : M. 60.00



U8.561

915.4(1)-ഹിമാലയം
സ േരഷ് , എസ് . പി.

915-ഏഷD

ഹിമൈശല ൈസകതമി.- തി4വന5പ രം :

ചാേBാ, എം. സി., 1937-

ചി5, മാz് 2011.- 128 ഏ.: ചി<ം; 21

യ എഇ - െലബന# - Bി യാ<.-

െസമീ.

േകാXയം : ന കാവ് :

ശസ് ത വDിക എഴതിയ കവിതക

കറ് [വിതരണം], ജG. 2011.- 148 ഏ., 4

ഉെ2ട ിയിXണ് ട് .

പടം: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0651-9 : M. 85.00

ISBN 81-240-1896-0 : M. 85.00



U8.4



U8.4.g7H

ചരി<ം

54

915.451-ഉരാ·?

920.054-ഭാരതീയ- ടz

സBറിയ, 1945-

¢ഷ
£

മാ, ടി. െക.

ബംബം! ഹര! ഹര! ബംബം േബാ?!.-

¶ ിക ജീവിതപഥിലെട.നവേകരള ശില

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഫി+. 2011.- 72

പണ : േകാഴിേBാട് , ജG. 2011.- 288 ഏ.:

ഏ.: വണ ചി<ം; 21 െസമീ.

ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2993-6 : M. 65.00

േകരളിെല 165 ശസ് ത വDികളെട



U8.4452

ലഘ ജീവചരി<ം.
ISBN 978-81-300-1138-7 : M. 200.00

915.483-േകരളം



w44

അനÙ, 1929-2008
ഭാരത2ഴ.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.56 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

േജാജ് , ഓണ÷, 1941ഇവ എനിയ് B് ആരായി4L?.- േകാXയം :

ISBN 978-818264-998-9 : M. 40.00



U8.4412

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 209 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2686-7 : M. 120.00

915.6-മD പ രാജD



915.694-പാലസ് തീ#

w44

േദവദാസ#, ബി.

രാജ#, േകാX2റം
മഹാµാ4െട XിBാലം.-  : എz്

െനേബാ മ ത? പിരമിഡ് വെര / ബി.
േദവദാസ#, എം. ജി. രാേജശ/ രി അwാ

& സി, ഏി. 2011.- 70 ഏ.: ചി<ം; 21

എxിവ േചെxഴതിയത് .-

െസമീ.

തി4വനന5പ രം : കാമ?

ISBN 978-93-81318-05-0 : M. 50.00

ഇനാഷണ? പബ
@ ിഷിംഗ് െഹൗസ് .,



w44

െമയ് 2010.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.
M. 70.00

െസയ് ഫ് , ചKവി



U8.465

ഇടവഴിയിെല വിര? മ Çക / കലവ

920-ജീവചരി<ം

രവി

മാറിെ അവതാരിക.- െകാല
@ ം:

920.054-ഭാരതീയ

ൈസIവ, Z7 2010.- 128 ഏ. ; 21
െസമീ.

അക് ബ, കBXി?, 1954-

M. 85.00

അധDയനയാ< / സഗീറിെ ചി<.-



w44

േകാഴിേBാട് : മാ<മി, 2010.- 55 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.

920.9-മ~ വിഷയളമായി ബIെ2X
വDിക

ശസ് ത വDികളെട
അധDാപക-വിദDാ¹ി ജീവിതെKറിzള
◌് ള ഓwKറി2ക

920.9306362-അടിമക

ആദDപതി2് : 1993.

920.9306362-േജBബ് സ് , ഹാരിയ~് ആ#

920.9306362(1)-വDിക

ISBN 978-81-8264-895-1 : M. 35.00



w44

േജBബ് സ് , ഹാരിയ~് ആ#, 1813-1897
ഒ4 അടിമെ2ണ
£ ിെ ആകഥ / പി.
സ ധാകരGം, എ#. എസ് . സജിം േചx്

f ശര പി, ചാ²
നവസ് ©തിക / വിളKടി രാേജbെ

വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

അവതാരിക.- തി4വന5പ രം : െക.

നവ. 2010.- 216 ഏ. ; 21 െസമീ.

ീ

മലശീഷകം : Incidents in the life of a

മാരി േദവി, ഏി. 2010.- 64 ഏ.:

ചി<ം; 21 െസമീ.

slave girl.

M. 45.00

ISBN 978-81-264-2870-0 : M. 125.00



w44



Y15:492wM13,1

ചരി<ം
920.93337-പരിസ ിതി വക

921-തത/ ചി5കµാ, മനശാസ് <
921.9-പ രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD

920.93337(1)-വDിക

തത/ ചി5കµാ
921.914-ഭാരതീയ തത/ ചി5കµാ

920.93337-ഭവാനി, പിB?
ഭവാനി, പളളിB?

921.914(1)-വDിക

േചാറിെ മണമ ളള േചറ് / െസയ് ഫ്

921.914-ശരാചാരD

ചKവിേയാട് പറfതി# കാരം.-

ളസി, േകാXB?
ീ ശരാചാരD.-  : എz് & സി,

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 62
ഏ.: ചി<ം; 18 െസമീ.

Z7 2010.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2678-2 : M. 40.00



G:55w,1

920.936219-േരാഗികB് ന?

x

M. 90.00



R66w

922-മതേനതാBµാ

േസവന

922.1-െപൗരസ് തD സഭBാ

920.936219612-ÑേÇാഗിക

922.154-ഇ5D

920.936219612(1)-വDിക

922.15483-േകരളം

920.936219612-ശാ5, എം. ബി.

922.15483(1)-വDിക
922.15483-വഗീസ് ഒ. സി. േകാ

നcതിരി, എസ് . പി., 1932-

എ2ിസ് േകാ2

Ñദയപവം / എസ് . പി. നcതിരിയ ം എം.
ബി. ശാ5യ ം േചെxഴതിയത് ; ബി.

ഒളിമാെത ഒ. സി. അz#.- പാലBാട് :

ഇക് ബാലിെ അവതാരിക.- േകാXയം :

െവരി. റവറ് ഒ. സി. വഗീസ് േകാ
എ2ിസ് േകാ2 സ് മരണിക കwി~ി, ഫി+.

കറ് , ഒക് േടാ. 2010.- 83 ഏ. ; 21 െസമീ.

2010.- 90 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2692-8 : M. 60.00



L32:4w

M. 60.00



Q6wN14

920.9362196994-കാ#സ േരാഗിക

922.1/8-ിസ് മത വിശ/ ാസിക
922.2-േറാമ# കോലിB

920.9362196994(1)-വDിക
920.9362196994-േപാഷ് , റാ#ഡി

922.2(1)-വDിക

േപാഷ് , റാ#ഡി

922.2-ഷിബ , െക. പി.

അ5Dഭാഷണം / െജdി സാേസ
@ ാ

ഷിബ , െക. പി.

ലിപD5രണം െചയ് തത് ; എസ് . ഹരീഷ്
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് .- 212 ഏ. ; 21 െസമീ.

എെ ൈവദികജീവിതം ഒ4 റെxഴ് /
  െജസ് മിയ െട അവതാരിക.-  :
സിസ
ീ# ബ ക
Y ് , െമയ് 2011.- 146 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-264-2672-0 : M. 125.00



L:4725w,1

920.93628292-
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െസമീ.
ISBN 978-93-80884-12-7 : M. 100.00



ട ംബിനക്

Q62w,1

പീഢി2ിBെ2X വDിക

922.945-ഹി} മതേനതാBµാ

920.93628292(1)-വDിക

922.945(1)-വDിക

920.93628292-െസൗദ്

922.945-ചXcിസ/ ാമി

െസൗദ്

േഗാപിനാഥ പി, വX2റcി?
രമണമഹഷി ചXcിസ/ ാമിക. കാക
922.945-രമണമഹഷി.

ജീവേനാെട കിെയരിfവ / േമരി
െതരീസ് കDനിേയാട് പറfതി# കാരം ;
െക. എസ് . വിശ/ ംഭരദാസ് ഇംഗ
@ ീഷി? നിx്

922.945-നിwലാന}േയാഗി

വിവ. െചയ് തത് .- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

വിജയ#, െപാേറരി

മലശീഷകം : Brulelevive

നിwലാന}േയാഗി ജീവിതവ ം ചി5യ ം.-

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : Burned alive : a victim

 : േകരളസാഹിതD അBാദമി, Z7

of the law of men.

2010.- 132 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2945-5 : M. 110.00



Y:4515w,1

ISBN 978-81-7690-123-9 : M. 90.00
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ചരി<ം
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922.945-രമണമഹഷി

923.254-ഗാIീ, ഇ}ിരാ

േഗാപിനാഥ പി, വX2റcി?

അ¿ാസ് , െക. എ., 1914ഇ}ിരാഗാIി: െചcനിനീ2 വീe ം / വി.

രമണമഹഷി ചXcിസ/ ാമിക.- േകാXയം :

പാറ KXി അw ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 90 ഏ. ; 21

െചയ് തത് ; പ നല രാജെ ചി<.-

െസമീ.

3-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.-

(മഹzരിതമാല.)

183 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ആദDപതി2് : നവ. 1982

ഒxാം പതി2് : 1967

ഉപവിഷയം : 922.945 - ചXcിസ/ ാമി.

അGബIം : ഏ.181- 183.

ISBN 978-81-264-2788-8 : M. 50.00

ISBN 978-81-8264-789-3 : M.110.00





Q2wM79

V44y7N17

923-സാമഹD ശാസ് <

923.254-ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}്

923.2-രാഷ് ´ത{µാ 

ഗാIി: സcണ
£ ജീവിതനാ വഴി / ഇടമ~ം

923.254-ഇ5D

രê2# സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാXയം :

923.254(1)-വDിക

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2010.- 420 ഏ., 4 പടം:
ചി<ം; 21 െസമീ.

923.254-അബ് ദ KXി, എ. പി.

അGബIം : ഏ. 421-431

അബ് ദ KXി, എ. പി.
Y ാBി.- േകാഴിേBാട് :
നിെളെx േകാ7സ
മാ<മി, 2010.- 119 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 432.
ISBN 948-81-264-2941-7 : M. 195.00



zGw

ISBN 978-81-8264-900-2 : M. 75.00



V44y7,1

923.254-¢ഷ
£ പി, പി.

ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}് , 1869-1948
ഗാIിജിയ െട ആകഥ

XികB് / െക.

രാധാ¢ഷ
£ # പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 184 ഏ.:

ഭാസ് കര#, സി., 1945-

ചി<ം; 21 െസമീ.

 ് സ ാനം ആദD
േകരളിെല കwDണിസ

ബാലസാഹിതDം.

പഥിക.- തി4വന5പ രം : ചി5, Zലാ.

ISBN 978-81-8264-860-9 : M. 100.00

2010.- 584 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.



zGw,1

ISBN 81-262-0482-6 : M. 400.00



V44y7N06

രാേജbസാദ്
ഗാIിപാദളി? / െചാര പരേമശ/ ര#

923.254-¢ഷ
£ #, പി. ആ.

ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ;

¢ഷ
£ #, പി. ആ., 1934-

പനcി േഗാവി} േമേനാെ അവതാരിക.-

ഒളിമാ ഓwക: ഒ4 വാസിയ െട

2-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.-

വിപ് ളവജീവിത സ് മരണക.-

480 ഏ. ; 21 െസമീ.

തി4വന5പ രം : ചി5, നവ. 2010.- 184

1-◌ം പതി2് : 1969
ഉപവിഷയം : 954.0352 - സ/ ാത{D സമരം.

ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-923-1 : M. 300.00

ISBN 81-262-0553-9 : M. 115.00



zG



V44y7N34,1

923.254-േകള2#, െക.
fിരാമ#, െക., 1953-

േറായ് , െക. എം.
ഗാIി അബ് ദ  ഗാIി േഗാഡ് െസ.െകാzി : അനനD ബ ക
R . 2009.- 122
Y ് , സപ

േകള2ജി / വി.എസ് . അചDതാന}െ


ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക. കാക 954.83 - േകരള

M. 80.00

ചരി<ം.



zGw

ചരി<ം
923.254-ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}് ടz

923.3-സാcിക ശാസ് <

േറാളe് , േറാമ#, 1866-1944
മഹാാഗാIി / േകസരി എ. ബാല¢ഷ
£
പി ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 128 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8264-853-1 : M. 75.00

923.343(1)-വDിക

57

923.343-ജwനി
923.343-മാക
Y ് , കാറ?
െഗംേകാവ് , ൈഹ#റിz്
കാ മാക
Y ് : ജീവചരി<ം / വി.



zGw

923.254-െഗൗരിയw, െക. ആ.

അരവി}ാ`Gം ÏX4ം വിവ. െചയ് തത് .തി4വന5പ രം : ചി5, Z7 2009.- 392
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

െഗൗരിയw, െക. ആ., 1919ആകഥ.- 2-◌ം പതി2് -േകാഴിേBാട് :
മാമി, ഡിസ. 2010.- 383 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8264-996-5 : M. 230.00

ജw# ശീഷകം : Karl Marx : eine
biographie

ഇംഗ
@ ീഷ് ശീഷകം : Karl Marx : a
biography.



V44y7N19,1

ISBN 81-262-0283-1 : M. 200.00

923.254-െപാKട#, കേല
@ #



XM2wM18

െപാKട#, കേല
@ #, 1937എെ ജീവിതം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ഒക് േടാ. 2010.- 192 ഏ.: വംശാവലി; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2812-0 : M. 100.00

മാക
Y ് , െജxി
െജxിയ െട കyക / മിനി േമേനാ#
വിവ. െചയ് തത് . കാക 084 - ജw#



V44y7N37,1

923.254-ഭഗത് സിംഗ്

കyക.
ലഫാഗ് , േപാ, 1842-1911

മ രളി, പിര2#േകാട് , 1943ഭഗത് സിംഗിെ കന?വഴിക.തി4വന5പ രം : േകരള ന ശാലാ
സഹകരണസംഘം, മാz് 2009.- 168 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
M. 150.00

കാ മാക
@ ീഷി? നിx്
Y ് സ് മരണക / ഇംഗ
വിവ. െചയ് തത് ; േപാ ലഫാം കാ
വി?െഹം ലീബ് ക് െനക
 ം േചെxഴതിയത് .2-◌ം പതി2് .-തി4വന5പ രം : ചി5,
ഫി+. 1979.- 68 ഏ. ; 21 െസമീ.



V44y7N07

ISBN 81-262-0340-4 : M. 45.00



923.254-മ}ാകിനി നാരായണ#

XM2wM18

മ}ാകിനി നാരായണ#, 1925മായ െട കyക / സജി െജയിംസ്
സമാഹരിzത് ; ബിപി# ചb# വിവ.
െചയ് തത് ; എസ് . ജയചb# നായ4െട
അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2009.176 ഏ. ; 22 െസമീ.
ജയിലിലായി4x മക അജിതയ് B്
അയz കyക.
ISBN 978-81-8264-797-8 : M. 100.00

923.4-അഭിഭാഷക, നDായാധിപµാ
923.454-ഇ5D
923.454(1)-വDിക
923.454-¢ഷ
£ Ã, വി. ആ.
¢ഷ
£ Ã, വി. ആ., 1915ആകഥ / എം. പി. സദാശിവ#
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :



V44y7N25,1

ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 331 ഏ.: വണ

923.254-േമഴ് സി രവി

ചി<ം; 21 െസമീ.

േമഴ് സി രവി, 1946-2009
നിഴലായി മരണം / എ. െക. ആണിയ െട
അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
സപ
R . 2010.- 106 ഏ., [12] പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2791-8 : M. 85.00

അGബIം : ഏ. 320-331
മലശീഷകം: Wandering in many worlds an autobiography.

ISBN 978-81-264-2940-0 : M. 180.00



V44y7N46,1



Z44wN15,1

ചരി<ം
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923.6-മGഷDസ് േനഹിക,

925-ശാസ് <µാ
925.(1)-സമാഹാര

സാമഹDപരിഷ് കാക് ക
923.654-ഇ5D

ഉഷ, െക.
മഹാശാസ് < തിഭക.- തി4വന5പ രം :
ചി5.
ഭാ. 2 : ഡിസ. 2009. -120 ഏ. : ചി<ം: 21
െസമീ.
ISBN 81-262-0395-1 : M. 80.00

923.654(1)-വDിക
923.654- േവല KXി അരയ#, വി. വി.
േമാഹ#ദാസ് , വിBാവ്
അരയ#: േഡാ. വി. വി. േവല KXി
അരയെ ജീവിതെ ആസ് പദമാBിയ 



Aw

അരയപഠനം.-  : േകരള സാഹിതD
925.2-േജDാതിശാസ് <µാ 
925.2(1)-സമാഹാര

അBാദമി, െമയ് 2010.- 274 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-7690-134-5 : M. 175.00



YZwM94

923.673-അേമരിB
923.673(1)-വDിക

മാധവ# Xി, ടി. ജി
ധന/ 5രി, ചരക#, സ ത#, ആരDഭട#,
ഭാസ് കരാചാരD#. കാക 926.1538 ആരDൈവദD#മാ. സമാഹാര.
925.4-രസത{µാ
925.4(1)-സമാഹാര

923.673-െകല
@ , െഹെല#
െകല
@ , െഹെല#, 1880-1968

െപാവാ, പി. പി. െക., 1946രസത{ ചരി<കഥക.- തി4വന5പ രം :
ചി5, ഫി+. 2010.- 116 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 81-262-0408-7 : M. 80.00

എെ ജീവിതകഥ / എം. സാജിത
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് , ആഗ. 2009.- 146 ഏ.
: ചി<ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Story of my life.



Ew

ISBN 81-87474-73-4 : M. 85.00



Y:1:7wM80,1

മിനി േമേനാ#, 1965െഹല# െകല.- തി4വന5പ രം : ചി5,
ഒക് േടാ. 2010.- 120 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0551-2 : M. 80.00



Y:1:7wM80

925.7-ജീവ ശാസ് <µാ
925.7(1)-സമാഹാര
െപാവാ, പി. പി. െക., 1946ജീവശാസ് < ചരി<കഥക.തി4വന5പ രം-ചി5 : ഡിസ. 2009.- 112
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0402-8 : M. 75.00



Gw

923.7-വിദDാഭDാസവക 

925.7(1)-വDിക
925.7-ഡാവി#, ചാസ്

923.754-ഇ5D
923.754(1)-വDിക

രമ, െക.
ചാസ് ഡാവി#.- തി4വന5പ രം : ചി5,
Zലാ. 2010.- 56 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0473-7 : M. 40.00

923.754-അക് ബ, കBXി?
അക് ബ, കBXി?, 1954പാഠം മ 2ത് .- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.128 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.



G:6wM09

ന കാരെ കഥ അGബIമായി
ഉെ2ട ിയിX e് .
ISBN 978-81-8264-840-1 : M. 75.00
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923.754-രാമചb# നായ, പµന

926-യ  ശാസ് <µാ
926.1-ൈവദD ശാസ് <µാ, േഡാക് ടമാ
926.1(1)-വDിക
926.1- fബ് ¡, പ നി?
fബ് ¡, പ നി?, 1940മ4xിG േപാല ം തികയാ ജീവിതം.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 196
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2680-5 : M. 120.00

രാമചb# നായ, പµന, 1931സ് ©തിേരഖക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
സപ
R . 2010.- 376 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2808-3 : M. 195.00



T44wN31,1
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ചരി<ം

59

926.15538-ആരDൈവദDµാ
926.15538(1)-സമാഹാര

927.8-സംഗീതµാ

മാധവ# Xി, ടി. ജി.
ധന/ 5രി, ചരക#, സ ത#, ആരDഭട#,
ഭാസ് കരാചാരD#.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 90 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദDപതി2് : ജG. 1983
ഉപവിഷയം : 925.2(1)-േജDാതിശാസ് <ജ്
ഞ. സമാഹാര.
ISBN 978-81-264-2789-5 : M. 50.00

927.82(1)-സമാഹാര

927.82-ഗായക

രവി േമേനാ#
െമാഴികളി? സംഗീതമായി / കമ?റാം
സജീവിെ അവതാരിക.- 2-◌ം പതി2് .േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 167 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.



LBw

926.3-¢ഷിശാസ് <µാ
926.3(1)-വDിക
926.3-ദയാ?, െക. വി.

ISBN 978-81-8264-809-8 : M. 100.00



NRw

927.82(1)-വDിക
927.82-മേഷ് ക, ലതാ

ദയാ?, െക. വി., 1947പzമണ
£ ിെ മണം / െക. എ.
ൈസഫ ¡ീേനാട് പറfതി# കാരം.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 109
ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2712-3 : M. 50.00

ജമാ?, െകാzാടി, 1944ലതാ മേഷ് ക: സംഗീതവ ം ജീവിതവ ം.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 271 ഏ.:



JwN47,1

927-കലാകാരµാ
927.(1)-വDിക
927-¢ഷ
£ മി, സരD

ചി<ം; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 225-271.
ISBN 978-81-8264-939-2 : M. 175.00



NRwN29

¢ഷ
£ മി, സരD, 1951മ റിവ ക / എം. ടി. വാസ േദവ# നായ4െട
അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
Zലാ. 2010.- 140 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2569-3 : M. 80.00

927.82-മസ, എരേfാളി
മസ, എരേfാളി, 1940ജീവിതം പാട x ാമേഫാ7: ഒ4



N44wN51,1

927.5-ചി<കാരµാ
927.5(1)-വDിക
927.5-½ൈസ#,എം. എഫ് .

മാ2ിള2ാXകാരന് െറ ജീവിതം / താഹ
മാടായിേയാട് പറfതി# കാരം;
പ നി?

fബ് ദ യ െട അവതാരിക.-

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , Z7 2010.- 72
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

½ൈസ#,എം. എഫ് ., 1915-2011
ഞാെനLം ഹി} സ ാനി / ഇ. എം.
അഷ് റഫ് അഭിമ ഖം െചയ് തത് .- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2010.- 71 ഏ.:
ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2830-4 : M. 50.00

അGബIം : ഏ. 55-71.
ISBN 978-81-264-2673-7 : M. 45.00



NRwN40,1



NQwN15,1

927.7-േഫാേXാാഫമാ
927.7(1)-വDിക
927.7-അ47 ീധ

927.869-െചe, മ¡ളം വിദഗ
927.869(1)-വDിക
927.869-േകശവ#, കലാമØലം
േകശവ#, കലാമØലം, 1936-2009

അ47 ീധ
ൈചനീസ് കെഫ.-  : ീ# ബ ക
Y ്,
Zലാ. 2010.- 128 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ന കാവിെ ൈചനാ ഒളിcിക
Y ്
ഓwക.
ISBN 978-81-8423-183-0 : M. 80.00

അടിയിടറാെത / എം. ലീലാവതിയ െട
അവതാരിക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ജG. 2011.- 187 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2920-2 : M. 120.00



M95w,1



NR44;41wN36,1

ചരി<ം
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927.9-വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവ മായി

927.9143028-മാമ േBായ

ബIെ2X വDിക

മാമ േBായ, 1946-

927.914-ചലzി<ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷ#

ജീവിതം: മാമ േBായ - േകാഴിേBാട് / താഹ

ഇവയ മായി ബIെ2X വDിക

മാടായിേയാട് പറfതി# കാരം.-

927.9143-ചലzി<വ മായി ബIെ2X

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2009.-

വDിക
927.91430233-സിനിമാ സംവിധായക

88 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

927.91430233(1)-വDിക

ISBN 978-81-264-2477-1 : M. 50.00



927.91430233-േമാഹ#, എം.

NWwN46,1

േമാഹ#, എം., 1948-

927.9143028-ലളിത, െക. പി. എ. സി.

അw KXിയwയ ം നാനായ4ം പിെx

ലളിത, െക. പി. എ. സി., 1947-

സിനിമയ ം.- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.

കഥ ട4ം ... / ബാബ ഭരദ/ ാജിേനാട്

2009.- 80 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

പറfതി# കാരം.- േകാXയം : ഡി. സി.

ISBN 81-262-0351-X : M. 55.00



NWwN48,1

ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 274 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2739-0 : M. 140.00

927.9143028-സിനിമാ നടµാ



NWwN47,1

927.9143028(1)-സമാഹാര
927.9143028-സീമ

താഹ, മാടായി
സതD# അ5ിBാടിെ ാമീണ.-

ദീദി

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 152 ഏ.:

വി ശാ5ി: നടി സീമയ െട ജീവിതവ ം

ചി<ം; 20 െസമീ.

സിനിമയ ം.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.-

ISBN 978-81-8264-827-2 : M. 90.00



NWw

927.9143028(1)-വDിക

64 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 49-64.
ISBN 978-81-8264-811-1 : M. 40.00

927.9143028-ഉവശി



NWw

ഉവശി
927.9143028-സ രÃ ബാG

സിനിമയല
@ ജീവിതം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , 2009.- 96 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

സ രÃ ബാG

ISBN 978-81-264-2740-6 : M. 60.00



NWw

927.9143028-ഓംപ രി

ഡD2് / അ47 എഴച
Â േനാട്
പറfതി# കാരം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ഏി. 2010.- 83 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.

പ രീ, ന}ിതാ സി.
തിനായക# ഓംപ രിയ െട കഥ / എ.

ISBN 978-81-264-2649-2 : M. 50.00

എസ് . ഫാരിദി# വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം :
ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2010.- 232 ഏ.: ചി<ം;



NWwN75,1

927.933-നക

21 െസമീ.
മലശീഷകം : Unlikely hero Ompuri.

927.933(1)-വDിക

ISBN 978-81-264-2608-9 : M. 150.00

927.933-േഗാപി, കലാമØലം



NWwN50

േഗാപി, കലാമØലം

927.9143028-ചാപ് ളി#, ചാലി

ഓമയിെല പzക / ഞായ്

േവ വി. േദശം, 1959-

ബാലേനാട് പറfതി# കാരം.- 2-◌ം

ചാപ് ളിെ ചിരി.-  : ീ# ബ ക
Y ് , െമയ്

പതി2് .-േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 196

2011.- 112 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

ഏ.,4 പടം: ചി<ം; 21 െസമീ.

ISBN 93-80884-15-X : M. 75.00

ISBN 978-81-8264-683-4 : M. 125.00



NWwM89



NSw

ചരി<ം
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927.96-കായിക താര

928.(1)-സമാഹാര- ടz

927.960456-വീ?െചയ സ് േപാട് സ് മായി

ീകല, പി. എസ് .
വിശ/ സാഹിതDിെല സ് <ീ തിഭക.തി4വന5പ രം : ചി5, നവ. 2010.- 96 ഏ.
; 21 െസമീ.
16 ശസ് ത സാഹിതDകാരികളെട ലഘ
ജീവചരി<ം.
ISBN 81-262-0561-X : M. 60.00

ബIെ2X വDിക
927.960456(1)-വDിക
927.960456-മാലതി െക. െഹാ
അന5¢ഷ
£ #, എം.
അലDം: മാലതി െക. െഹായ െട



ജീവിതകഥ / െക. എം. സ ധീ ഇംഗ് ളീഷി?

Ow

നിx് സ/ ത{ വിവ. െചയ് തത് .-

928.9-Persons Related to Literatures of

േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 93 ഏ.:

Other Languages

ചി<ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : A different spirit : an
authorised biography of Malathi K. Holla.

ISBN 978-81-8264-861-6 : M. 60.00



MYw

928.917-റഷD# ന കാരµാ
928.9173-റഷD# കഥാ¢yB
928.9173(1)-വDിക
928.9173-േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ
നിെBാലായ/ ിz്
േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz് ,
1828-1910

927.96358-ിB~് കളിBാ

ബാലDം / സ േരഷ് എം. ജി. ഇംഗ് ളീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .-  : എz് & സി,
Zലാ. 2010.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Boyhood.
ISBN 93-80557-51-5 : M. 75.00

927.96358(1)-വDിക
927.96358-േധാനി, മേഹbസിംഗ്
വിശ/ നാഥ് , െക., 1971കDാപ
 # മേഹbസിങ് േധാണി: ിB~ം
ജീവിതവ ം.- േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.-



O142,3M28 w,1

86 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-937-8 : M. 70.00



MY2141wN81

928.924-ഹി+ ന കാരµാ
928.9243-ഹി+ കഥാ¢yB
928.9243(1)-വDിക
928.9243-അ2?െഫ?ദ് , അഹേറാ7
അ2?െഫ?ദ് , അഹേറാ7
ഒ4 കഥ - ജീവിതിെ / ലളിത
രാജ¢ഷ
£ # വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2010.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The story of a life.
ISBN 978-81-264-2579-2 : M. 100.00

927.968-ആേയാധകലയ മായി ബIെ2X
വDിക
927.968(1)-വDിക
927.968-ഗീതി, െക. ബി.
ഗീതി, െക. ബി.



കളരി2യ~ം ഞാGം: ഒ4 വിദDാ¹ിയ െട
റി2ക.- തി4വന5പ രം : ചി5, മാz്

O25,3N32w,1

928.94812-മലയാള ന കാരµാ
928.94812(1)-സമാഹാര

2010.- 77 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0455-9 : M. 55.00



MY2w,1

928-ന കാരµാ

കാരശ് േശരി, എം. എ#., 1951സ് േനഹിzം തBിzം.-  : എz് &
സി, ജG. 2011.- 116 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-43-4 : M. 70.00

928.(1)-സമാഹാര



O32w

അേശാക#, വി. എ#.

928.94812(1)-വDിക
928.94812- റ 2് , എം. എ#.

വിശ/ സാഹിതD തിഭക: ആവിഷ് കാരവ ം
അനശ/ രതയ ം.- കാവശ് േശരി [പാലBാട് ] :
ഭാവന ബ ക
Y ് , ഡിസ. 2009.- 94 ഏ. ; 21
െസമീ.
M. 60.00



Ow

നµകേളാെട നwളിെലാരാ / എ4േമലി
പരേമശ/ ര# പി സംേശാധനം െചയ് തത് .മാേവലിBര : തിഭ, മാz് 2010.- 252 ഏ.
, 6 പടം: ചി<ം; 21 െസമീ.
M. 130.00



O32wN27

ചരി<ം
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928.948121-മലയാള കവിക

928.948123-ഖാദ
928.948123-ഖാദ, യ . എ.-ടz

928.948121(1)-വDിക

ഖാദ, യ . എ., 1935വംശാവലിയ െട േചാരBിനി2ക.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2010.- 69
ഏ. ; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 70-74.
ISBN 978-81-264-2861-8 : M. 45.00

928.948121-

മാരനാശാ#

ലളിതാംബിക അ5ജനം, 1909-1987
Xികളെട ആശാ#.- േകാXയം : മാcഴം,
ഒക് േടാ. 2010.- 38 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹി്തDം.



O32,3N35w,1

ISBN 978-81-264-2821-2 : M. 30.00



O32,1M73w

928.948123-മലയാള കഥാ¢yB
928.948123(1)-സമാഹാര
ണയഋB / െക. െഷരീഫ് , െക. പി.

928.948123-ചbമതി
ചbമതി
ഞാ# ഒ4 വീട് .-  : എz് & സി.,
Z7 2010.- 67 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-39-6 : M. 45.00



O32,3w,1

മ രളീധര# എxിവ4െട ചി<.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 144 ഏ. ; 21

928.948123-െചറ കാട്

െസമീ.

ീധര#, ഇÃംോട് , 1941െചറ കാട് : എഴyം ക4yം / എം. ടി.
വാസ േദവ# നായ4െട അവതാരിക.-  :
േകരള സഹിതD അBാദമി, ഒക് േടാ. 2010.138 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 115-138.
ISBN 978-81-7690-133-8 : M. 100.00

14 എഴyകാ4െട ണയാGഭവ.
ISBN 978-81-8264-826-5 : M. 75.00



O32,3w

928.948123(1)-വDിക
928.948123-അക് ബ, കBXി?



O32,3N14w

അക് ബ, കBXി?, 1954അGഭവം ഓമ യാ<.- േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് ,
ഏി. 2010.- 170 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-87474-98-2 : M. 100.00



O32,3wN54,1

928.948123f

f

േദവി
സാ5/ നസ് പശ.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , െമയ് 2010.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2656-0 : M. 60.00



X#, മാടc്

O32,3w,1

928.948123-പദ
ã നാഭ#, ടി.

X#, മാടc് , 1941-

എെ േതാxDസ.-  : ീ# ബ ക
Y ്,
Z7 2011.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80884-17-6 : M. 95.00



O32,3N41w,1

928.948123-

928.948123-േദവി

പദ
ã നാഭ#, ടി., 1930കഥകBിടയി? / ടി. അജീഷിേനാട്
പറfതി# കാരം.- േകാXയം : ഡി. സി.
ബ ക
Y ് , ആഗ. 2010.- 84 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2737-6 : M. 50.00

Xി¢ഷ
£ #, കടവനാട്



O32,3N30w,1

Xി¢ഷ
£ #, കടവനാട് , 1925-

928.948123-പദ
ã രാജ#, പി.

കടവനാടിെ ഓwക.- േകാഴിേBാട് :
പണ, Zലാ. 2010.- 200 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
M. 140.00



O32,3N25w,1

രാധാല`് മി
ഓമകളി? äവാനമായി പരാജ#.േകാഴിേBാട് : മാമി, 2010.- 72 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978 -81-8264-816-6 : M. 45.00



O32,3N45w

928.948123-ഖാദ, യ . എ.

928.948123-രാധിക, ആ. എസ് .

ഖാദ, യ . എ., 1935അGഭവം ഓമ യാ<.- േകാഴിേBാട് : ഒലിവ് ,
െമയ് 2010.- 233 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-87474-97-1 : M. 150.00



O32,3N35w,1

രാധിക, ആ. എസ് ., 1993തKXി.- േകാXയം : പാ2ിറസ് ബ ക
Y ്,
ആഗ. 2009.- 38 ഏ. ; 21 െസമീ.
M. 35.00



O32,3N93w,1

ചരി<ം
928.948123-രാമGണ
£ ി, െക. പി.

928.948124-സ

രാമGണ
£ ി, െക. പി., 1955ജീവിതം ഒ4 ആിBാരെ കÃി? /
എം. ജി. എസ് . നാരായണെ അവതാരിക.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , ജG. 2011.- 152
ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2955-4 : M. 85.00

സ
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മാ, അഴീേBാട്

മാ, അഴീേBാട് , 1926അഴീേBാടിെ ആകഥ.- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , െമയ് 2010.- 260 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2657-7 : M. 125.00



O32,6N26w,1



O32,3N55w,1

928.948123-ശിഹാബ ¡ീ#, െപായ് yംകടവ്
ശിഹാബ ¡ീ#, െപായ് yംകടവ് , 1963ജീവപരD5ം.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
ആഗ. 2010.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2728-4 : M. 50.00

928.948124-ഹാരിസ് , വി. സി.
ഹാരിസ് , വി. സി., 1958ആകഥ : ജീവിതം സമഹം നിMപണം.െച² : െറയ് #േബാ, ഡിസ. 2007.130 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-89716-66-2 : M. 70.00



O32,6N58w,1



O32,3N63w,1

928.948123-ീരാമ#, സി. വി.
ീരാമ#, സി. വി., 1931-2007
c ം രാല ം.-  : എz് & സി, ഏി.
2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
അഭിമ ഖം ഉെ2ട ിയിX e് .
ISBN 93-80557-31-0 : M. 55.00



O32,3N31w,1

928.948123-സാറാ േജാസഫ്

928.951-ൈചനീസ് ന കാരµാ
928.9513-ൈചനീസ് കഥാ¢yB
928.9513(1)-വDിക
928.9513-മാ, അെഡലി# െയ#
മാ, അെഡലി# െയ#, 1937ൈചനയിെല സി#Óല
@ / വി. വി.
കനകലത വിവ. െചയ് തത് .-  : ീ#
ബ ക
R . 2009.- 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
Y ് , സപ
മലശീഷകം : Chinese sinderella : a true
story of an unwanted daughter.

സാറാ േജാസഫ് , 1946ഒ4വ നടx വഴിക.-  : എz് &
സി, ആഗ. 2010.- 77 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-55-8 : M. 50.00

ISBN 81-8423-155-5 : M. 105.00



O41,3N37w,1



O32,3N46w,1

928.948123-സ ധീഷ് , വി. ആ.
സ ധീഷ് , വി. ആ., 1961എഴതിയ കാലം.- േകാഴിേBാട് : മാമി,
2010.- 96 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 928-81-8264-841-8 : M. 60.00



929- ട ംബചരി<ം, വംശാവലി
929.8-അവാഡ ക, കീിമ Çക,
കെÃഴy തിക
929.81-അവാഡ ക, കീിമ Çക
929.81(1)-ഭാരതരêം
ഭാരതരêം.- േകാഴിേBാട് : പണ, [200-?].96 ഏ. ; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-300-0922-3 : M. 90.00



O32,3N61w,1

928.948123-സ ഭാഷ് ചb#

V4437

940/999-ആധ നിക േലാക ചരി<ം
950-ഏഷD
954-ഇ5D

സ ഭാഷ് ചb#, 1972കാx േനര് / െക. െഷരീഫിെ
ചി<.- 2-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :
മാമീ, മാz് 2011.- 111 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-849-4 : M. 70.00



O32,3N72w,1

928.948124-മലയാള ഉപനDാസകാB
928.948124(1)-വDിക
928.948124-ഷാജഹാ#, മാടcാട്

ഥാ2, െറാമില, 1931ചരി<രചനയ ം മേതതരവ?Bരണവ ം / വി.
കാിേകയ# നായ വിവ. െചയ് തത് .തി4വന5പ രം : ചി5, ഒക് േടാ. 2010.- 96
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0546-6 : M. 65.00



V44

ഷാജഹാ#, മാടcാട് , 1970െജ. എ#. യ . വിെല ച വചി<.േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ് , നവ. 2009.- 208
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2538-9 : M. 110.00



O32,6N70w,1

ഭാസ് കര#, സി., 1945ഇ5D# വിദDാ¹ി സ ാനം പിxിX
നാളക.- തി4വന5പ രം : ചി5, ഒക് േടാ.
2010.- 72 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0541-5 : M. 45.00



V44

ചരി<ം
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954-ഇ5D-

ടz

954.003-നിഘe B, വിാനേകാശ

ലതികാ നായ, പറവ ബി.

സാദ് , സി.

ഭാരതസ് <ീക Ê~ാe കളിലെട / പി. ബി.

പ രാണസ ലനാമേകാശം.- ൈമസ :

ല?Bാറിെ അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് :

 ി~DX് ഓഫ് ഇ5D#
െസ#´? ഇ#സ

മാമി, 2010.- 334 ഏ. ; 21 െസമീ.

ലാംേഗDജസ് , െമയ് 2009.- 543 ഏ.: പടം;

ന സചി സഹിതം.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-968-2 : M. 200.00



V44

അGബIം : ഏ. 495-515.
കാലിേBാ : M. 222.00



V44k

വാരിയ, പി. എ., 1920-1985
+ിXീഷ് ഇ5Dയ ം സായ ധസമരളം / പി.

954.035- 1858 -1947

എ. വാരിയറ ം െക. േവലായ ധ# നായ4ം

മാക
Y ് , കാറ?, 1818-1883

േചെxഴതിയത് .- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,

ആദDെ ഇ5D# സ/ ാത{Dസമരം:

സപ
R . 2009.- 234 ഏ. ; 21 െസമീ.

1857-1859 / കാറ? മാക
Y ം dഡറിക്

ISBN 978-81-264-2384-2 : M. 100.00



V44

എംഗ?സ ം േചെxഴതിയത് .തി4വന5പ രം : ചി5, ജG. 2010.- 256
ഏ. ; 21 െസമീ.

േവലായ ധ# നായ, െക., 1928-2003
ഇ5D +ിXീഷ് ആധിപതDിGേശഷം.-

ISBN 81-262-0448-6 : M. 160.00

േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
R . 2009.- 240
Y ് , സപ



V44

ഏ. ; 21 െസമീ.

954.0351-സ/ ാത{D സമരം

ISBN 978-81-264-2486-3 : M. 110.00



V44

സമദ് , മട

രാേജbസാദ്
ഗാIിപാദളി? : െചാര പരേമശ/ ര#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ;

ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ്

പനcിി േഗാവി} േമേനാെ അവതാരിക.

Ê~ാe കളിലെട. കാക 324.254(1) -

കാക 923.254 - ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ്

ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ് .

കരംച}് .

ൈഹദ അലിKം ടി2സ ?ാGം കീഴി?:
െചറ yനി?2ം ആധ നികവ?Bരണവ ം /

954.2-ഉ േദശ്
954.2(1)-അേയാധD

ഇഫാ# ഹബീബ് സംേശാധനം െചയ് തത് ;

അേയാധDാ വിധി: ഹി} ത/ ഫാസിസിെ

എ. എ#. സതDദാസ് ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.

ശD സാxിധDം / പി. പി. സതD#

െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5, നവ.

സംേശാധനം െചയ് തത് ; ഇംഗ
@ ീഷി? നിL

2008.- 302 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

വിവ. െചയ് തത് .- തി4വന5പ രം : ചി5,

ന സചി സഹിതം

നവ. 2010.- 168 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Resistance and

ISBN 81-262-0577-6 : M. 110.00

modernisation under Haider Ali & Tippu



V4452.3AYO

Sultan.

ISBN 81-262-0181-9 : M. 165.00



V44

954.83-േകരളം
ഇബ് G - ഇ- ബý

954.(1)-ഭാരത പഠന

ഇബ് Gബý കe േകരളം /

ഡി ഡി െകാസാംബി : ജീവിതവ ം ദശനവ ം /

േവലായ ധ# പണിBശ് േശരി വിവ.
െചയ് തത് .- േകാXയം : ന കാവ് :

പി. െക. ശിവദാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .തി4വന5പ രം : ചി5, മാz് 2010.- 152

കറ് [വിതരണം], ഫി+. 2010.- 96 ഏ. ;

ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ന സചി സഹിതം.

ആദD പതി2് : ഡിസ. 1993.

ISBN 81-262-0333-1 : M. 95.00

ISBN 81-240-1875-8 : M. 50.00



z44



V4412

ചരി<ം
954.83-േകരളം- ടz
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954.83-േകരളം- ടz
വിശ/ 2# നായ, െക.
േവല cി ദളവ രാജDസ് േനഹിേയാ?.തി4വന5പ രം : സ് പ}നം, ഒക് േടാ. 2006.79 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
അGബIം : ഏ. 75-77.
ISBN 01-8397-005-2 : M. 50.00

fിരാമ#, െക. വി., 1953േകള2ജി / വി.എസ് . അചDതാന}െ

അവതാരിക.-  : േകരള സാഹിതD
അBാദമി, ആഗ. 2010.- 130 ഏ. ; 21
െസമീ.
അGബIം : ഏ. 1931-1938



V4412

ഉപവിഷയം : 923.254 - േകള2#, െക.
ISBN 978-81-7690-141-3 : M. 100.00



V4412

േകരളം ജില
@ കളിലെട / െക. സി. ¢ഷ
£

മാ

സമാഹരിzത് .- 2-◌ം പതി2് .-േകാഴിേBാട് :

ീകല, എം. എസ് ., 19801957-59: വാകB2റം.തി4വന5പ രം : ചി5, ആഗ. 2010.- 224
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0492-3 : M. 145.00



മാമി, 2010.- 208 ഏ.: പടം; 21 െസമീ.

V4412

ISBN 978-81-8264-754-1 : M. 125.00



V4412

ഗംഗാധര#, എം., 1933മലബാ കലാപം 1921- '22 / എ. പി.
fാമ വിവ. െചയ് തത് .- േകാXയം : ഡി.
സി. ബ ക
Y ് , ഒക് േടാ. 2009.- 380 ഏ.: പടം;

954.83(1)-േകാഴിേBാട്
േജാജ് , െക. എഫ് .
േകാഴിേBാട് നഗരമ Çക.- േകാഴിേBാട് :
പണ, ഒക് േടാ. 2009.- 136 ഏ.: ചി<ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-300-1049-6 : M. 85.00



V4412.3KOZ

21 െസമീ.

954.83(1)-ധwടം

ന സചി : ഏ. 367- 375.
ISBN 978-81-264-2500-6 : M. 195.00



V4412

േഗാവി} പി, പി., 1926േകരള നേവാ¹ാനം.- തി4വന5പ രം :

െശ?വരാജ് , പി., 1967അeലBാവ് : സരസംസ് ¢തിയ െട
ചരി<സാ`Dം. കാക 294.
535095483(1) - അeലBാവ് .
954.83(1)-മലബാ
+Õദ# നcതിരി2ാട് , േമാഴി

ചി5.
വാ. 3 : യ ഗസ5തിക യ ഗശി?പിക .-

x് ,

1897-1964

മാz് 2009 .- 280 ഏ. : ചി<ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0232-7 : M. 155.00



V44

ഖിലാഫ് സ് മരണക / എ. െക. വി.
യ െട അവതാരിക.- േകാഴിേBാട് : മാമി,
2010.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-875-3 : M. 100.00



ചXcി, സ/ ാമി, 1853-1924
ാചീന മലയാളം / ൈവBം

V4412.3MAL

954.83(1)-മxാ

വിേവകാന}# സമാഹരിzത് ; രാജ#

ദാമ , ടി.
മxാ േരഖക.- േകാXയം : ഡി. സി. ബ ക
Y ്,
മാz് 2010.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2632-4 : M. 50.00

4Bളെട അവതാരിക.- തി4വന5പ രം :
 ഡീസ് .െസ േഫാ െസൗ് ഇ5D# സ
96 ഏ.



ഭാ. 2 : 2010 . - 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

V4412.3MUN

അGബIം : ഏ. 76-96
ISBN 978-81-905928-4-0 : M. 100.00.



V4412

വിജയ#, പിണറായി, 1944േകരളം : ചരി<വ ം വമാനവ ം.-

സ േലാചന, നാല2ാX് , 1940മxാറിെ കഥ.- 2-◌ം പതി2് -േകാഴിേBാട് :
മാമി, 2010.- 128 ഏ.: ചി<ം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 128.
ISBN 978-81-8264-818-0 : M. 75.00



V4412.3MUN

തി4വന5പ രം : ചി5, ഒക് േടാ. 2010.232 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 320.95483 - േകരളം.
ISBN 81-262-0575-X : M. 170.00



V4412
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ന കാര, ശീഷകസചി
കാക

100 ആേരാഗDപാചകം.

ഇ}

അzത# നcതിരി, അBിം
അBിം കവിതക.

നാരായ7
100 െസ# കഥക / വി. ടി. ജയേദവ#
സമാഹരിzത് .



294.3927



330.954

അBിം / എ#. പി. വിജയ¢ഷ
£ #

േകാെവ, േഷാ7

അഭിമ ഖം െചയ് തത് ; എം. ടി. വാസ േദവ#
നായ4െട അവതാരിക.

SMS jokes of Tintumon: ടിേമാെ
ഹാസDസേ}ശ ഇംഗ് ളീഷില ം
സമാഹരിzത് .



808.882(1)

SMS ഫലിത / േമാഹന¢ഷ
£ # കാലടി
സമാഹരിzത് .



808.882(1)

കാക

േമാഹ#

കാക



914.1

ശDാമസാദ്

അBിം കവിതക.

കാക

നcതിരി, അBിം

അധDയനയാ< / സഗീറിെ ചി<.
അധDാപക കഥക.



894.8123



928.948123

പാഠം മ 2ത് .



923.754

}#, മാോXരി

അùിവണ
£ െ സാúാജDം.



894.8123

മാ, വിവ.

കാക

േടാസ് േ~ായ് ,

കാക

കാക

പദ
ã നാഭ#, ടി.

കാക

ഉഷ,

ൈസ/ ഗ് , സ് െ~ഫാ#

അ·് വടB# പാXക / പxD² ഭാസി
സമാഹരിzത് ; എം. വി. വിഷ
Ô
നcതിരിയ െട അവതാരിക.



920.054

അGഭവം ഓമ യാ<.



808.882(1)

മാ, വി. ആ.

കാക



കാക

അടയാള വാകDം.



894.8121008

േഗാവി}#, സി.

വി.
അടിയിടറാെത.

കാക

േകശവ#,

കലാമØലം
അഡിഗ, അരവി}്
െവBട വ / എം. എസ് . നായ വിവ.
െചയ് തത് .

െക.
അ5ജനം

മാ, ~ി. ~ി.

അാത കാമ കിയ െട അവസാനെ ക് .

894.8123

അùിസാ`ി.

േമാറിസ7,

േകാമഡി ക/ ിസ് .

അജീഷ് , ടി.

അക് ബ കBXിലിെ േനാെവല
@ ക.

മ

കാക

പ കാലം പ കഥക

അക് ബ, കBXി?

കാക

കാക

അജീഷ് ദാസ#, സംേശാധക#.

അzത#

അക് ബ, കBXി?

അ`തം.

മാ, വി., സംേശാധക#.

ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz്

അക് ബ കBXിലിെ േനാെവല
@ ക.

കാക

അജിത്

അജിത്

അചDത#
നcതിരി,


അBിം



338.926

ഒഴB് .

Xിയw, എം. ടി.

കാക

മാ, വി.

ഐടിയ ം േകരളവികസനവ ം.

അജിത്

അകാബണിക-കാബണിക രസത{ം.
അBിം.

അജയ

േടാണി

വസ Iരയ് Bായ് .

കാക

േകാഹലീ, നേരb

അജയ് േശഖ, വിവ.

അംബികാേദവി, എസ് .

കാക



894.8122

കാക

മാ, െക. സി., വിവ.

ആേരാഗDവ ം ഭ`ണമവ ം

X#, മാടc്

അകെല.

അജയ

അജയ

രാഘവ#
അ...ആ...ആന: ആനBഥക.



894.8121009

ഈ ഏടി െനാേണ പറയ.

മലയാളില ം / എ. ബി. വി. കാവി?പാട്

f

വി. എസ് : േകരള വികസന സ?2.
അചDത#
നcതിരി, അBിം


7 ശീല കാരD`മമായ െകൗമാരിന് .

T. D. ദാസ# std. VI B.

അചDതാന}#,
വി. എസ് .


കാക

1957-59: വാകB2റം.
ീകല, എം. എസ് .

കാക



894.8121

കാക

ലളിതാംബിക



823

അeലBാവ് : സര സംസ് ¢തിയ െട
ചരി<സാ`Dം.

കാക

െശ?വരാജ് , പി.

അeലBാവ് -അwzിറക്
അeലBാവ് : സരസംസ് ¢തിയ െട

67

അGരാധ, നാല2ാX്

ചരി<സാ`Dം. കാക

നാ?Bവലയിെല

294.535095483(1) - അeലBാവ് .

നാല2ാX് വിവ. െചയ് തത് ; ൈവശാഖെ

കാക

അവതാരിക.

െശ?വരാജ് , പി.

കാഴ് ചയ് K വിഭവ.

സതD#, താxി2ഴ
സാം, ൈപGംമട്
ബേ}DാപാധDായ,

അന5¢ഷ
£ #, എം.

കാക

ഓസ് , അേമാസ്

കാക

കാക

രാമചb#, സി.

ഒ4 മfസരDെ പാതി.

823

േചാരെzcരി.

823




കാക

അധDയനയാ<.

സ ൈബദ

Y ാBി.
നിെളെx േകാ7സ

അക് ബ,

ബാലസ +ÕണDം, ചിപി
അബ് ദ  കലാം, എ. പി. െജ., Ï. .

അലDം: മാലതി െക. െഹായ െട
നിx് സ/ ത{ വിവ. െചയ് തത് .



അബ് ദ  റഹീം, സമാഹാ.



അ¿ാസ് , െക. എ.

927.960456

അനÙ
ഭാരത2ഴ.

915.483

മാ, ജി.

പരിണാമവാദം.



576.82

അനി? നാരായണ#, ചി<കാര#.

കാക

¢തിപാചകം
ഇ}ിരാഗാIി: െചcനിനീ2 വീe ം / വി.
പാറ KXി അw ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.
െചയ് തത് ; പ നല രാജെ ചി<.

കാക



923.254

മിട BിBാBzി

അഭിനയ പാഠ.

അനി?, െക. എം., സംേശാധക#.

കാക

കാക

െബാലസ
@ ാവ് സ് കി, റിzാഡ്

നാXറിവ്

അഭിനിേവശിെ തടവറ.

അനി?, പനzരാ#

കാക



894.8121

കാക

അക് ബ,

കBXി?

അ©തരാജ് , ജി., സമാഹാ. കാക
 ം െമേ<ാേ2ാലീ
ിേസാസ
അേമരിBയ് െBതിെര ഉപജാപം.

കാക

േറാ് , ഫിലി2്

ഖാദ, യ . എ.

അഹwദ് , ബി.

േഡ,

േശാഭാ

േചാര വീണ മണ
£ ി?.

അGരാഗിക പാപിക.

കാക

മഹാ, ആചാരD

ജീവിതകഥ / െക. എം. സ ധീ ഇംഗ് ളീഷി?

അGഭവം ഓമ യാ<.



923.254

കാക

അബ് ദ ? ജലീ?, വിവ.

അന5¢ഷ
£ #, എം.

കാക

കാക

അബ് ദ KXി, എ. പി.

കBXി?

അനി?



928.9243

അബXി, ഒ.



അക് ബ,

കാക

രാജ¢ഷ
£ # വിവ. െചയ് തത് .

അബബB.

കBXി?
അധDാപക കഥക.

ഒ4 കഥ - ജീവിതിെ / ലളിത

428.2494812

േകാഹലീ, നേരb

കാക

രാജല`് മി, പി.

സ് േപാB7 ഇംഗ് ളീഷ് കംപാനിയ#.

രാജേഗാപാലാചാരി, പാ¹സാരഥി

കാക

കാക

അ2?െഫ?ദ് , അഹേറാ7

അദീzി, ചിമമാ#ഡ എ#േഗാസി

അധികാരം.

കാക

മഹാകവികളെട ബാലകവിതക

അ2വിെ അച
Â #.
ടി.

െക.

അേ¡ഹവ ം ½Bയ ം ഞാGം.

ശശി,

അ2ണ
£ ി, മലയ് , സമാഹാ.
മാരനാശാ#

അഥേവദ ൈഭഷജDം: ൈവദDശാസ് <
വിാനീയം.

േടാസ് േ~ായ് ,

കാക

അേന/ ഷണ േമഖല.
േചരാവി

അലDം: മാലതി െക. െഹായ െട ജീവിതകഥ.
അേത കട?.

േപാഷ് , റാ#ഡി

ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz്

താരാശ

കാക

കാക

അxാ കെരനീന.

കാക



894.8123

കാക

അ5Dഭാഷണം.

കാക

അതിജീവനിെ കാഴ് ച2ാട ക.
അ സതDമല
@ .



823

അÊപ് , െക. വി.

കാക

അണ
£ ാറBണ
£ Gം പzKറിfിയ ം.

Xിzാ# / സ േലാചന

കാക

മ ഹwദ്

അw.

കാക

അwzിറക് .

േഗാBി, മാക
Y ിം

കാക

ജിന#, ഇ.

മാ

അwെയ-ആരം

68

അwെയ കാണാ#.
പ നി?

കാക

fബ് ദ ,

മാതDസ് ,

വനDംപറcി? വി. െജ.

അw KXിയwയ ം നാനായ4ം പിെx
സിനിമയ ം. കാക േമാഹ#, എം.
അേwûf ണ
£ ീം f ണ
£ ീമേwം.
ിയ, എ. എസ് .

അÃ2 പണിB, െക., വിവ.
Êെ~ാL വചന

െക?മാ#, ഡാനിേയ?

കാക





630.954



894.8121

കാക

അവളെട കഥ.

പദ
ã രാജ#, പി.

അേശാക#, ച4വി?



894.8123

വിശ/ സാഹിതD തിഭക: ആവിഷ് കാരവ ം
അനശ/ രതയ ം.
928.(1)
അഷ് റഫ് , സി.



894.8123

Xി, കേBാവ്

ജീവജാലകം.



500

കാക

അഹി} വിെ അcലം.
വാസ േദവ#, േച2്

കാക

 ്.
അ7ട ദിസ് ലാസ

റസ് കി#,

േജാ7
അ#വ അബ് ദ 
കംപാട് െമ് .

894.8123

ദ സി~ി ഓഫ് എം.

894.8123




അ#വ അലി
ആടിയാടി അലf മരേള.



337.1(1)



894.8123

കാക

സ രÃ ബാG

അ47 ീധ
ൈചനീസ് കെഫ.
അ47 മാ, എ#. എസ് .
ൈജവായ ധളം രാസായ ധളം.

അഷാദ് , ബേരി
മിേയാളം ജീവിതം.



894.8123

കാക

ആക?Bറ സ.



കാക

ബാലസ +ÕണDം, ചിപി

ശിവ

മാ,

ഏ~മാÊ

364.106

കാക



894.8121

കാക

അ#വ അലി, വിവ.

ആകാശഗംഗ.

അരവി}് േമേനാ#
മാഫിയ: അേധാേലാകിെ രഹസD.

അ4ള2ാട ക വ4ം വഴി.
എം. വി.

കാക

മാ, അഴീേBാട്

അഹwദ്

അരവി}ാ` േമേനാ#, പി., സമാഹാ.
കാക സാഹിതD ഫലിത

അരവി}ാ`#, വി. , വിവ.
െഗംേകാവ് , ൈഹ#റിz്

സ

ഭാരത ദശന ശാല.

അരയ#: േഡാ. വി. വി. േവല KXി അരയെ
ജീവിതെ ആസ് പദമാBിയ 
അരയപഠനം. കാക േമാഹ#ദാസ് ,
വിBാവ്

അരവി}ാ`#, െക.
രജിതയ െട തിേരാധാനം.

മാ,

അേശാക#, വി. എ#.

894.8121

അരവി}ാ`#, െക. െക.
ആേഗാളീകരണ കാലെ
തിേരാധചി5ക.

അഴീേBാടിെ േലഖന.

കട?Bരയിെല വീട് .

അÃ22ണിB4െട കവിതക (2000-2006).
കാക അÃ2 പണിB, െക.

അÃ2#, എ.
ÏXകാെര െടേ2ാM.

സ

അഴീേBാട്

അÃ2 പണിB, െക.
അÃ22ണിB4െട കവിതക

അÃ2# നായ, എം.
പÝഷി, ൈജവ പzBറിÝഷി.

കാക

അഴീേBാടിെ ആകഥ.

കാക

(2000-2006).

കാക

അളLകഴിf മിയി? രe േപ.

അേയാധDാ വിധി: ഹി} ത/ ഫാസിസിെ
ശD സാxിധDം / പി. പി. സതD#
സംേശാധനം െചയ് തത് ; ഇംഗ
@ ീഷി? നിL
വിവ. െചയ് തത് .
954.2(1)

അ47 എഴച
Â #.

കാക

അറിയാ സ വിേശഷം.

പ ഷ
¶ ലത,

കാക

േജാ7 സാമ വ?

ആേഗാളവത് കരണം, ജനാധിപതDം, ഭീകരവാദം.

കാക

േഹാബ് സ് ബാം, എറിക്

ആേഗാളവ?Bരണവ ം ആദിവാസികളം.
കാക മാതD, ഏയി? എസ് . െജ.
ആേഗാളീകരണ കാലെ തിേരാധചി5ക.



927.7



358.3

അറിയെ2ടാ െപൗരസ് തDേലാകം: മറz
വയ് Bെ2X സതD. കാക ആരിഫ്
അലി, െകാളെBാX്

കാക

അരവി}ാ`#, െക. െക.

ആടിയാടി അലf മരേള.

കാക

അ#വ അലി
ആണവBരാറിG േശഷം: അേമരിB# പിടി
മ റ

L.

ആരം.

കാക

കാക

പരേമശ/ ര#, വി. ബി.

ഖദീജാ മ ംതാസ്

ആോ-ഇ}ിര
ആോ െപാറോ.
െപായി?Bാവ്
ആകഥ.

കാക

കാക

കാക

ശിവദാസ് ,

കാക



025.04

മ

}#,

ഇടെBX് .



581.634(1)

േനാBിയ ം കe ം.

089.94812

േനാXം െത~ാെത.

089.94812




കാക

കടിയGറ c ം കീരനണ
£ ാGം

കാക

മലയാളിെല മ ശ
 ിBഥക

ആയ േവദ ചികിാശാസ് <ം.
നിwലാന}ഗിരി, സ/ ാമി

കാക

ആരാധന. കാക
കടമാ#കe്

X#,

കാക

കാക

ഇ5Dയിെല നദിക.
നായ, േച2ാട്

ി#സ

നാരായണ#, ക?2~

കാക

കാക

ആദശ് ,

ഭാസ് കര#

ഇ5D# ജനത: ഒ4 ഛായാചി<ം.
കBഡ് , സ ധീ

കാക

ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ്
Ê~ാe കളിലെട. കാക സമദ് , മട

ആരിഫ് അലി, െകാളെBാX്
അറിയെ2ടാ െപൗരസ് തDേലാകം: മറz
വയ് Bെ2X സതD.
909
ആേരാഗD ദശനം. കാക
േമാഹ#ദാസ് കരംച}്

കാക

ഇ5D +ിXീഷ് ആധിപതDിGേശഷം.
കാക േവലായ ധ# നായ, െക.

കാക

Y ം.
ആയ േവദവ ം ദീഘായ സ
മ രളീധര#, െക.

കാക

ഇതാ അz എx മാമജിഷ#.
േതാമസ് േജാജ് , ശാ5ിനഗ

ഇനി വായന, ഇ- വായന.
വി. െക.

കാക

ആയിരി രeാമെ രാവ് .
േമാഹ#ദാസ് , െതcം

f

ഇടവഴിയിെല വിര? മ Çക.
െസയ് ഫ് , ചKവി



ഈzയ ം പzയ ം



813

കാക

കലാം, െകാേzറ

ഇ< മാ<ം.

894.8123

കാക

കാക

Xിയ ം.



305.42

ആന}്
ദ/ ീപ കളം തീരളം.
ആബിദ യസഫ് .

കാക

ഇിരിKf് .

ആന}ി, ടി. െക.
വീXw ഒ4 സ് <ീ വിചാരം.

േജാസ് ,

ആ?േBാX് , ലയിസ േമ
േജാ എx െപ7 Xി / െക. പി. സ മതി
വിവ. െചയ് തത് .
Y ം െപ7
ഇ. എം. എസ
െബനDാമി#

േജBബ് വി. ചീര#

ആന}േബാസ് , സി. വി.
നാളിേകരിെ നാXി?.

Ì}ാ,

ആX് ഓഫ് േസഫ് ൈÓവിംഗ് .
Ì} സനി?

േസ

കാക

ആധ നികത ഇെxവിെട.
എം.

േപാ, എം. പി.

കാക

ആBിമിഡീസ് ദ ര5ം.
പനzി2റം

ആദDെ ഇ5D# സ/ ാത{Dസമരം:
കാക മാക
Y ് , കാറ?
1857-1859.

മ രളി, മ ല
@ Bര

കാക

ആഹാരം വനം സ് <ീ.
കാരാX്

ആവിശ/ ാസം വളിെയട Bാ#.
കാക വഗീസ് , പി. എ.

ആദശ് , വി. െക.
ഇനി വായന, ഇ- വായന.

കാക

കാക

ആസ് തികDവാദം.

വിലDംസ് ജി

കാളിയാംപ ഴ, സി.

ആഷാഢേമഘ.

ആകഥ : ജീവിതം സമഹം നിMപണം.
കാക ഹാരിസ് , വി. സി.

ആന.

കാക

ആലി2ഴം.
¢ഷ
£ Ã, വി. ആ.

കാക

കാക

ആറാംവിര?yc് .

െഗൗരിയw, െക. ആ.

ആദDാ`ര.

69

ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ്
Ê~ാe കളിലെട. കാക 324.254(1) ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ് . കാക
സമദ് , മട
ഇ5D# യാ<ക.
േകാXB?

കാക

ീകാ5് ,

ഇ5D# വിദDാ¹ി സ ാനം പിxിX
നാളക. കാക ഭാസ് കര#, സി.

ഗാIീ,

ഇ5D# വമാനവ ം സ് <ീ സമഹവ ം.
കാക ൈശലജ, െക. െക.

ആേരാഗDവ ം ഭ`ണമവ ം / വി.
അജയ മാ, ആ. വി. എം. ദിവാകര#,
സി. പി. ബിÆ എxിവ സംേശാധനം
െചയ് ത് സമാഹരിzത് .
613.2

ഇ}ിര അേശാക്
ശംഖ് .

894.8121

ആരDാംബിക
േതാxിയേപാെലാ4 പ ഴ.

ഇ}ിര, െക.
ദാശപ <ി.

894.8123



894.8121




ഇ}ിരാഗാIി-എംഗ?സ്

70

ഇ}ിരാഗാIി: െചcനിനീ2 വീe ം.

കാക

ഈശാവാേസDാപനിഷ് :
ീമച
Â രഭാഷDസഹി തം. കാക
ഉപനിഷyB.ഈശാവാേസDാപനിഷ്

അ¿ാസ് , െക. എ.

ഇ} നാരായ7
100 ആേരാഗDപാചകം.



ഉണ
£ ി, അwയcലം
Xികെള Ïട ത? മിട BരാBാം.



ഉണ
£ ി, ആ.
േകാXയം-17.

641.563

ഇ} േമേനാ#
കഥക.

894.8123

കാക

സതD#,

കാക

ഭാ വw

ഇxെ ചി5ാവിഷയം.
അ5ിBാട്
ഇxിേലB് ഒ4 ജാലകം.
ഇബ് G - ഇ- ബý

ഇബ് Gബý കe േകരളം /
േവലായ ധ# പണിBശ് േശരി വിവ.
െചയ് തത് .



954.83

കാക

ഇബ് Gബý കe േകരളം.

കാക

ഇരകളെട മാനിെഫസ് േ~ാ.
എ#.
ഇരX മിഠായിക.

കാക

കാക

Y ിെല തിളBം.
ഇളം മനസ

കാക

ഇവിെട ഒ4 െടBി.

കാക

ഖാദ, യ .

കാക

കാക

ഇÜാേയലിെല വീഥികളി? െകാഴിf വീണ

കാക

സിി
ഇസ
@ ാമിക രാഷ് ´ീയം വിമശിBെ2ട L.
കാരശ് േശരി, എം. എ#.

ഇസ
@ ാമിക് െസക
@ ാമിക
Y ് : ൈലംഗികതയ െട ഇസ

കാക

കാക
അചDത#
നcതിരി, അBിം


ഈ ഏടി െനാേണ പറയ.

കാക



894.8123



894.8123



320.95483



927.9143028

കാക

േപാ,

ഉഷ, ഒ. വി.
നിശബ് ദതയ െട െസൗഖDം.

894.8124

ഉഷ, െക.
അùിവണ
£ െ സാúാജDം.

894.8123




ഋസംഗമം.

കാക



925.(1)

വിശ/ 2# നായ, െക.

എം. ടി. : കഥയ െട പ പാഠ.
വിജയ¢ഷ
£ #, എ#. പി.
രാജി,

കാക

എംഗ?സ് , dഡറിക്
േസാഷDലിസം: സാ?2ികവ ം
ശാസ് <ീയവ ം.

കല
@ 
ഈzയ ം പzയ ം / സ ധീഷ് േകാേXÖിെ
ചി< ; ആബിദ യസഫ് പ നരാഖDാനം
െചയ് തത് .

രാം ചb

മഹാശാസ് < തിഭക.

ബ ഖാരി, െക. വി. െക.

ഈzwയ ം വനേദവതയ ം.



894.8123

കാക

ഉറ c ക യാ< െചÃാറില
@ .
െക. എ?.

ച വx പBളം ഇട2ിയിെല വീഥികളി?

പാഠ.

ന5നാ

ഉവശി
സിനിമയല
@ ജീവിതം.

ച റ

കാക

കാക

ഉw# ചാeി
േപാരാXിെ ദിനരാ<.

ബഷീ,

െകാഴിf വീണ മf2Bളം.



894.8123

ഉേമഷ് , പി.
ഒ~് .

ചbമതി

േജാജ് , ഓണ÷
ഇശ? ചവി.

ധമചം.

ഉപനിഷyB.ഈശാവാേസDാപനിഷ്
ഈശാവാേസDാപനിഷ്
ീമച
Â രഭാഷDസഹി തം / എ#. സ }രം
വിവ. െചയ് തത് .
294.59218(1)

െജയിംസ്

ഇവ എനിയ് B് ആരായി4L?.



ഉരകാശിയി? നിL റി2ക.
കാക േബാധൈചതനD

എ.
ഇവിടം സ/ ഗ
Ä മാണ് .
ആ?ബX്

െകര~് ,

894.8123

ഉമ#, പി. എ.
2y2.

~ി2ഴ, എ.

െക.

ഉണ
£ ി¢ഷ
£ #, പ ä
ജലസമാധി.

ഉ»യ െട ശബ് ദം.

പാറBടവ് , പി.

കാക



894.81209

കാക

ഉണ
£ ി¢ഷ
£ #, എ#. ജി., വിവ.
എ~് ഗാ

ഉണ
£ ിമാധവ#, ആ.
ശിരസി.

െക. ഇ.

െക.
ഇല
@ ി പKം കാലം.



894.8123

ഉണ
£ ി¢ഷ
£ #, എ. എം.
േവ4കളിെല ജീവതാളം.

ഉണ
£ ിKXെ േലാകം.

ഇബ് G - ഇ- ബý



371.30281



398.21095483

എംഗ?സ് , dഡറിക് , Ï. .
കാറ?

കാക



335

മാക
Y ്,

എംഗ?സ് -ഒളിമാെത

കാക

എംഗ?സ് . െdഡറിക് , Ï. .
മാക
Y ് , കാറ?

കാക

എണ
£ യ് Kണ x എ് .
െക.

കാക

എ5ാണ് ധനശാസ് <ം.
െക. എ#.

ഏകലവDെ വിര?.
കാണി

ഭാമ, വി.
ഗംഗാധര#,

കാക

എെ ജീവിതകഥ.
െഹെല#

കാക

കാക

f

X#,

േജാ7

ഹരി

കാക



792.028

എഴതിയ കാലം.

കാക



294.561

ലാ?, എസ് .

ഒ4 പിടി മണ
£ ്.
വി. െക.

ബഷീ,

കാക

ല`് മണ# നായ,

ഒ4 മfസരDെ പാതി. കാക
ചിമമാ#ഡ എ#േഗാസി

അദീzി,

ഒ4 സwാനം: വമാനകാലം എx
വരദാനം. കാക േജാ7സ7,
സ് െപ#സ
ഒ4 സ വണ
£ കാലം.

ഒ~് .



371.83(1)



894.8123

കാക

കാക

കാക

കാക

തÕീമ അനം

കാക

ഒ~ വാBി? ഒ4 ജീവിതം.
യ . െക.

എ#മകെജ പഠന / സേ5ാഷ്
ഏzിBാനം സംേശാധനം െചയ് തത് .
എ?സി, താമരമംഗലം, വിവ.
ഏലിയാസ് ഖരി

ഒ4 നാടകം എെനയ eാ L.
വാസ േദവ# പി, വയലാ

ഒ4വ നടx വഴിക.
േജാസഫ്

സ ധീഷ് , വി. ആ.

എസ് . എഫ് . ഐ.: പരിപാടിയ ം
ഭരണഘടനയ ം.

കാക

ഒ4 യഥാഥ മGഷDെ കഥ. കാക
േപാളിേവായ് , േബാറിസ് നിെBാേളാവിz്

കാക

എലിസബ് േകാശി, വിവ.
െഹ#റി, ഒ.

ഒ4 ഈBി? വിപ
@ വം.
െക.



എ+ഹാം, ടി. എം., വിവ. കാക
െബാലസ
@ ാവ് സ് കി, റിzാഡ്

എറണാ ളം െസൗ് .
ആ.

കാക

ഒ4 അടിമെ2ണ
£ ിെ ആകഥ.
േജBബ് സ് , ഹാരിയ~് ആ#

894.8121

ഖലീ? ജി+ാ#

എയി~് കി#, ബി?
ീ സതDസായി ബാബ / പി. ആ.
രാധാ¢ഷ
£ # ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.
െചയ് തത് .

േഗാപി, പി. െക.

ഒ4 ാമിെല നദി. കാക
ബാലസ +ÕണDം, ചിപി

എോസഫാ# ഭീകരത / ബാബ േജാ7
സംേശാധനം െചയ് തത് .
363.738498

XികB് .

കാക

ഒ4 ഗIവ# ഈ വഴി വL: വയലാ
രാമവwയ െട കാലവ ം കവിതയ ം / ഒ.
എ#. വി. റ 2് സംേശാധനം െചയ് തത് .

മാ,

എെ സ/ ത/ ാേന/ ഷണ പരീ`ണ.
കാക
fബ് ദ , പ നി?

കാക

കാക

ഒ4 കഥ - ജീവിതിെ. കാക
അ2?െഫ?ദ് , അഹേറാ7

വിഷ
Ô ിയ, വി.

കാക



808.882(1)

ഒരി~് .

കാക

എെ ൈവദികജീവിതം ഒ4 റെxഴ് .
കാക ഷിബ , െക. പി.

എ+ഹാം, ടി. എം.
തീേയ~ െഗയിംസ്

ഏലിയാസ് ഖരി
സരD കവാടം / എ?സി താമരമംഗലം
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് . 892.73

ഐടിയ ം േകരളവികസനവ ം.
അജയ മാ, വി.

കാക

എെ ഭരത# തിരBഥക.
േപാ

എ+ഹാം, വിവ.

ഖലീ?

ഐ ലവ് യ ടി / ജീന രാജ# സമാഹരിzത് .

െകല
@ ,

കാക

എെ േതാxDസ.
മാടc്

എെ മാനിെഫസ് േ~ാ.
എം. െക.

മല
@ ികാÆന#

െപാKട#, കേല
@ #

എെ ജീവിതിെല 3 െത~ക.
ഭഗത് , േചത#

എെ മഴവഴിക.

കാക
കാക

ഏകാകിയായ കവി.
ജി+ാ#

എLം യ വത/ ം: യ വത/ ം നിലനിാG
വഴിക. കാക വഗീസ് , പി. എ.
എെ ജീവിതം.
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സാറാ

കാക

മാര#,

ഉേമഷ് , പി.

ഒലിവ ട/ ിസ് ററ് .
ചാസ്

കാക

ഡിB#സ് ,

ഒളിാവളിെല റി2ക. കാക
േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിz്
ഒളിമാെത ഒ. സി. അz#.



922.15483

Y ്
ഒളിമാ-കവിമനസ

72

ഒളിമാ ഓwക: ഒ4 വാസിയ െട
¢ഷ
£ #, പി. ആ.
ഒഴB് .

കാക

അജിത്

കണികാപ·ം.
െക.

മാ, വി. ആ.

ഓംെവദ് , െഗയി?
ദളിത് ചി5ക : മദിത ജനതയ െട ചരി<ം
സംസ് കാരം, വമാനം / ബിÆ രാÆം
യ?േദായ ം േചx് വിവ. െചയ് തത് .



305.56880954

ഓസ് , അേമാസ്
അേത കട? / പി. എ#. േഗാപീ¢ഷ
£ #
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



892.43

ഓഡ, ഓഡ, ഓഡ / െക. വി.



808.882(1)

ഓമകളി? äവാനമായി പരാജ#.

കാക

രാധാല`് മി

ഓമയിെല ¢ഷിBാഴ് ചക.

കാക

േഗാപി,

കാക

േകരളീയ വാസ് വിദDാ പാരcരDം.



133.5869(1)

അ#വ അബ് ദ 

കാക

ഇ5D# ജനത: ഒ4 ഛായാചി<ം / സ ധീ
േചെxഴതിയത് ; േജാസ് െക. ഫിലി2്
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .

പദ
ã നാഭ#, ടി.

കാക

കാക

കാക

കരകാണാBട?.
പ ý

കാക

കാക

മാ,

േഡ, േശാഭാ



821

കണാട് , ഗിരീശ്

കാക

മാക
Y ്,

ൈഷനി േജായ് ,

കാക
കാക

കലാം, െകാേzറ
ഇടെBX് .

എം. ഡി.

കാക

രാമ¢ഷ
£ #, േദശമംഗലം



894.8121

കാക

സിതാര,



894.8123

കളരി2യ~ം ഞാGം: ഒ4 വിദDാ¹ിയ െട
റി2ക. കാക ഗീതി, െക. ബി.

മ ഹwദ്

ഷഫീഖ്

കളിവിളB് .
നാX?

കാക

Xി¢ഷ
£ #, കടവനാട്

കാക

രാജേഗാപാല#,

കവിതയ െട േലാക. കാക
ചbേശഖര#, േമേല്

കടിയGറ c ം കീരനണ
£ ാGം / ആബിദ യസഫ്
പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ; സ}ീപ് െക.
ലയീസിെ ചി<.

കനകലത, വി. വി. വിവ.
അെഡലി# െയ#

കറ  2ായBാരി.
എസ് .

നcതിരി2ാട് , സി.

കടവനാടിെ ഓwക.

കാക



305.891411

കാക

ഇ} േമേനാ#

കഥകBിടയി?.

കേരാ.

കBാട് , എ#. എ#.

കടവý കനവ ക.

കാക

ക4ണാകര#, തി4നല
@ , വിവ.
കാളിദാസ

കBഡ ം, കതറീന കBഡ ം

കാക

കാക

കഥകഥൈ2ിളി: പ രാണകഥക.
സ മംഗല

ക4ണാകര# നായ, ഇ. എ.
ബീബ? കഥക

കBഡ് , സ ധീ

സഫലമീയാ<.

ലളിത, െക. പി. എ.

ക4ണയിേലK തീഥാടനം.
ദാസ് , പി. എ#.

കBഡ് ,

സ ധീ

കÛദള.

കാക

കഥ ട4ം ...
സി.

 ് പാXി േകരളി?. കാക
കമDണിസ
നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് .

ഔേസഫ് , പി. വി.

കBഡ് , കതറീന, Ï. .



 ് മാനിെഫസ് േ~ാ.
കwDണിസ
കാറ?

റഷീദ് , പി.

െക. എ.

കാക

894.8123

കമലാേദവി, വിവ.

ഓwശി വധി2ിBാം: ചില

കംപാട് െമ് .

കണ
£ #, കരിാട്
തിേലാകം.



കമലാ ദാസ്
െകXിയിX േകാലാട് / െക. സzിദാന}#
വിവ. െചയ് തത് .

കലാമØലം
ാേയാഗികരീതിക.

ശശിധര#, ജി.

894.8121

കബനി, സി., വിവ.

കാക

മ രളീധര#, താഴBര
ഓമയിെല പzക.

കാക

അേശാക#,

കണിേമാ
ഫ ട് പാി? ഒ4റ c് .

കഥക.

േതാമസ് സമാഹരിzത് ; സണ
£ ിKXി
അ+ഹാമിെ അവതാരിക.

കാക

കട?Bരയിെല വീട് .
ച4വി?

കാക

വിപ് ളവജീവിത സ് മരണക.



398.21095483

Y ്.
കവിമനസ
കല
@ റ

കാക

േഗാപാല¢ഷ
£ # നായ,

കാXാ4ം- Xികളെട

കാക

കാXാ4ം അവ4െട കളെമാഴികളം.
നാരായണ# നായ, എ. ആ.

കാക

കാx േനര് .

fബ് ദ , പ നി?
എെ സ/ ത/ ാേന/ ഷണ പരീ`ണ.

സ ഭാഷ് ചb#



910.41

കാമത് , എ. രാജേഗാപാ?
പ·ിെ ഭാവി.



523.1

കാക

കാമനയ െട രസത{ം.
ത47 െജ.




928.94812(1)

കാരശ് േശരി, എം. എ#., സമാഹാ.
കാക ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}് ,
കാളിദാസ
േമഘസേ}ശം / തി4നല
@  ക4ണാകര#
വിവ. െചയ് തത് .
891.21
കാളിയാംപ ഴ, സി.
ആലി2ഴം.



894.8121

കാഴ് ചയ െട രസാ5ര. കാക
സേ5ാഷ്
മാ, ടി. െക.

കാക

കാഴ് ചയ് K വിഭവ.
െക. വി.

കാ മാക
Y ് : ജീവചരി<ം.
െഗംേകാവ് , ൈഹ#റിz്

കിരീടം.
ി.

കാക
കാക

വലിയ

കാക



894.8123



928.948123



894.8121



894.8121

കാക

f ണ
£ ി

f ശര പി, ചാ²
നവസ് ©തിക.

ലഫാഗ് ,



920.054

¶ ം കാരDളം:
ff കഥക അല
ഉw#ചാeിയ െട നwസ}ഭ / പി.
ടി. ചാേBാ സമാഹരിzത് .
808.882(1)
േfാമന. കാക
അ5ജനം

േഘാഷ് ,

ടമാ~ം.

കാക

Xി േഡാക് ട.
ഐ. ആ.

േജാസഫ് , വേXാലി

fബ് ദ , പ നി?
അwെയ കാണാ#.



494.8123

XിBവിതക.

f ണ
£ ിBവിതക.

കാക

കാക

fിരാമ#, മക് ളിേBാX് ടി.
പയw: നാXഭാഷാ നിഘe .

f ണ
£ ി
f ണ
£ ിBവിതക.

േലാഹിതദാസ്

ûമം ച മKxവ.



894.8123



കാക

കാക

കിGേഗായാല െത4വ് .
സേ5ാഷ് മാ



894.8123

പ രാണിെല അwമാ.

398.245095483

കാക

കാക

കാ മാക
Y ് സ് മരണക.
േപാ



923.254

fിരാമ#, പÃ²
ചാവാക#.

എെ േതാxDസ.

ൈബÆ എ#.

¶ പാദപം.
കാ?വരിയിെല കല
േതാമസ് , സി. െജ.

fിരാമ#, െക.
േകള2ജി.

f X#, മാടc്
അ...ആ...ആന: ആനBഥക.

രê2#,

കാിേകയ# നായ, വി., വിവ.
ഥാ2, െറാമില



954.83

f X#, കടമാ#കe്
ആരാധന.

കാ#സറിെനKറിz് അറിേയeെതല
@ ാം.
കാക ¢ഷ
£ # നായ, എം.

കാക

fിരാമ#, െക. വി.
േകള2ജി.

f കാരDളെട ഒേടതc രാ#.
രായ് , അ4Iതീ

കാക SMS jokes of Tintumon:
ടിേമാെ ഹാസDസേ}ശ
ഇംഗ് ളീഷില ം മലയാളില ം
കാക



926.1

fാമ , എ. പി., വിവ. കാക
മഹാ, ആചാരD

f പജDവ ം ÏXകാ4ം ഗണിതമാ{ിക
േലാകി?. കാക ശിവദാസ് , എസ് .

അÊപ് ,

കാവി?പാട് , എ. ബി. വി., സമാഹാ.

കാവDചി5ാവിഷയ.
ഇടമ~ം



fബ് ¡, പ നി?
മ4xിG േപാല ം തികയാ ജീവിതം.

320.557

സ് േനഹിzം തBിzം.

ണയകഥക / ഭാകരെ ചി<.
894.8123

േതജ് പാ?,

കാരശ് േശരി, എം. എ#.
ഇസ
@ ാമിക രാഷ് ´ീയം വിമശിBെ2ട L.

കാ വാ േcാ.
നായ

73

ബാല#, എ#.



894.8123

ലളിതാംബിക

ലളിത െക. വw

കാക

Xികളെട ആശാ#.
അ5ജനം
Xികളെട ഭഗവദ് ഗീത.

¢ഷ
£ #, േമല

കാക
കാക

ലളിതാംബിക
ഭഗവദ് ഗീത

Xികളെട-െകXിയിX

74

Y ം സാഹിതDവ ം.
Xികളെട മനസ
ഭാകര#, പഴശ
 ി

കാക

Xികെള Ïട ത? മിട BരാBാം.
ഉണ
£ ി, അwയcലം

കാക

¢ഷ
£
¢ഷ
£



¢ഷ
£



¢ഷ
£ ചb

െഭൗതിക രസത{ം.



540

പീേ~ഴ് സ7, െപ

കാക

നാ? ദ ഗ
Ä ?, ചി<കാര#.
േജാസഫ്

കാക

ആകഥ / എം. പി. സദാശിവ#

കാക

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .
¢ഷ
£ ാ േഗാപാ?¢ഷ
£ ാ...



923.454

കാക

ബാലചbേമേനാ#
¢ഷ
£ # നായ, എം.
കാ#സറിെനKറിz് അറിേയeെതല
@ ാം /
എം. ¢ഷ
£ # നായ, പി. ജി. ബാലേഗാപാ?

¢പലാനി,

എxിവ േചx് എഴതിയത് .



616.994

¢ഷ
£ # നായ, പി. ആ
894.8123

മാര#, വി. ടി.
െതരെfട  കവിതക.

894.8121




മാ, െക. എസ് ., സമാഹാ.
ഫാമിലി േജാക
Y ്

കാക

മേനാേരാഗളം ചികിയ ം / എസ് .
¢ഷ
£ Gം, േജാസഫ് എം. മണിയ ം



616.89

ഹGമാ#.



894.8123

¢ഷ
£ #, പി. ആ.
ഒളിമാ ഓwക: ഒ4 വാസിയ െട
വിപ് ളവജീവിത സ് മരണക.



923.254

¢ഷ
£ #, േമല ഐ. ആ.



894.8121

കാക

¢ഷ
£ #, എസ് .

¢ഷ
£ #, െക. സി.

~വ ം ശി`യ ം. കാക
േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിz്

കാക



158.1

അവതാരിക.

റ 2് , ഒ. എ#. വി., സംേശാധക#. കാക
ഒ4 ഗIവ# ഈ വഴി വL: വയലാ
രാമവwയ െട കാലവ ം കവിതയ ം

~ി2ഴ, എ. െക.
ഇല
@ ി പKം കാലം.

വDിത/ വികസനവ ം മാനസികാേരാഗDവ ം.

േചെxഴതിയത് ; എ. അബ് ദ  ബാരിയ െട

സാദിഖ് , ഹിദായ്

¢പലാനി, ആചാരD
ഗാIിമാഗം / മ X?
െചയ് തത് .



927

¢ഷ
£ Ã, വി. ആ.

മാര#, യ . െക.
ഒ~ വാBി? ഒ4 ജീവിതം.

െടേ2ാM.



181.4

മ റിവ ക.

മാര#, എം. പി., വിവ. കാക
ഗംേഗാപാധDായ, സ നീ?

ÏXകാെര
എ.



891.4393

¢ഷ
£ മി, സരD

മാരനാശാ#
മാരനാശാെ XിBവിതക / മലയ്
അ2ണ
£ ി സമാഹരിzത് ; സ +ÕണDെ
ചി<.
894.8121

ÚതിK4Lക.
ആന2ഴ

ീമാ# കഴത നഗരി?.

¢ഷ
£ മി, ജി¡
ഡയറിKറി2ക / േജാസ് ആണി

സാറാ

മാരനാശാ# കവിത. കാക
േഗാപിനാഥ#, ആ.

കാക



ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .

മാരനാശാെ XിBവിതക.
മാരനാശാ#

4ട# Ïമ#.

മാ, ടി. െക.
¶ ിക ജീവിതപഥിലെട.
നവേകരള ശില
920.054

540

മാര#, മ X?, വിവ.
ആചാരD

മാരGം മാ{ികേBാXയ ം.
894.8123



928.948123

Xിയw, എം. ടി.
അകാബണിക-കാബണിക രസത{ം.

കാക



599.9

മാ, െക. സി.

പീ~ രാജ

Xി¢ഷ
£ #, കടവനാട്
കടവനാടിെ ഓwക.

തിരേവX.

മാ, െക. െക.

മGഷD# മGഷDനായ കഥ.

മ രളീധര#,

Xി േഡാക് ട.



894.8123

െക. ആ. മീരയ െട കഥക.

കാക

മീര,

െക. ആ.
െക. ഇ. എ#.

അÃ2#,

ഇരകളെട മാനിെഫസ് േ~ാ.



894.8124

െക. ഇ. എ#.
സ/ ഗം നരകം പരേലാകം.

മാര# വിവ.



303.484

െകXിയിX േകാലാട് .

കാക



297.1226

കമലാ ദാസ്

െകര~് -ഖലീ?
െകര~് , എ~് ഗാ
ൈദവമാകാ# െകാതിz ബസ് ൈÓവ /
എ#. ജി. ഉണ
£ ി¢ഷ
£ # ഇംഗ് ളീഷി? നിx്
വിവ. െചയ് തത് .
892.43
െകല
@ , െഹെല#
എെ ജീവിതകഥ / എം. സാജിത
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



923.673

െക?മാ#, ഡാനിേയ?
അളLകഴിf മിയി? രe േപ / എ#.
മസാKXി ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ.
െചയ് തത് .
833
േകദാനാഥിെല കാBക.
ത27

കാക

േകരള നേവാ¹ാനം.
പി, പി.

കാക

േകാ¿് , വിBി
സ/ യം പരീ`ിBാ# 100+ പരീ`ണ
ശാസ് <േമളകKം ോജക് ട കKം /
എ#. മസാKXി ഇംഗ് ളീഷി? നിL വിവ.
െചയ് തത് .



507.8

േകാമഡി ക/ ിസ് .

കാക

േകാമഡി ടാBീസ് .

അജിത്

കാക

കാക

മാ, ~ി. ~ി.

മധ േമാഹ#

േജാç് , െക. ജി.

കാക

േജാജ് ,

െക. എഫ് .
േകാഴിേBാട#



894.8124

7 ശീല കാരD`മമായ െകൗമാരിന് /
 ി# ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ.
േറാബി അഗസ
െചയ് തത് .
അധികാരം / െക. സി. അജയ

മാ



954.83

കാക

െസൗദ്

കാക

ിസ് മസ് മരവ ം മ~ കഥകളം.
ഡിB#സ് , ചാസ്

കാക

േ`ാഭിKx വിി.

കാക

സ േരb#,

പി.
കണാട് , ഗിരീശ്
ഹയവദന / കമലാേദവി വിവ. െചയ് തത് .

fിരാമ#, െക.



894.8142

േകശവേമേനാ#, െക. പി.
ഭാത ദീപം.



170

കണ#.

കാക

ഗേണശ് , പxിയ്

കഷകB് സ് േനഹപം.

േകശവ#, കലാമØലം
അടിയിടറാെത.



927.869

കാക

കാക

സാജ# പീ~
ക?BeെBാXാരം.

േജാ7,

കാക

സി2ി,

പി2റം

െകാzനാരായണ#, ടി. െക.
ഗണിതം രസിBാം പഠിBാം.
െകാzരാജ മാര#. കാക
എക
അ5/ ാ# ഡി
Y Dെപറി,


കാക

 ം പറf നw കഥക. കാക
ിേസാസ
 ം െമേ<ാേ2ാലീ
മാ ിേസാസ

fിരാമ#, െക. വി.

ൈക÷ലിയ െട ആകഥ.
ÏാX ളം ടി. െക.



891.433

കDാപ
 # മേഹbസിങ് േധാണി: ിB~ം
ജീവിതവ ം. കാക വിശ/ നാഥ് , െക.
കDനി, േമരി െതരീസ് .

േകരളിെല നാട#പാXക ഒ4
സമപഠനം. കാക ശശീധര#, ക
@ ാരി

േകരളീയ വാസ് വിദDാ പാരcരDം.
ഔേസഫ് , പി. വി.

മാറ ം െക.

സി. സിIവ ം വിവ. െചയ് തത് .

 ് സ ാനം ആദD
േകരളിെല കwDണിസ
പഥിക. കാക ഭാസ് കര#, സി.

േകരളിെല വിേശഷദിവസ.
രാമവw, അcല2ഴ



158.1

േകാഹലീ, നേരb

കാക

േകരളം ജില
@ കളിലെട / െക. സി. ¢ഷ
£
സമാഹരിzത് .

കാക

ഉണ
£ ി, ആ.

േകാെവ, േഷാ7

േകരളം : ചരി<വ ം വമാനവ ം.
വിജയ#, പിണറായി

കാക

കാക

േകാXയം-17.

മഹാനായ ശിBാറി.

േഗാവി}

േകരളം : ചരി<വ ം വമാനവ ം. കാക
954.83 - േകരള ചരി<ം. കാക
വിജയ#, പിണറായി

േകള2ജി.

കാശ#, മടിൈB

േകാഴിേBാട് നഗരമ Çക.

േകരള കവിത 2010 / െക. സzിദാന}#
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8121008

കാക

െകാ4വാനിെല പത.

േകാല.

ധDാ#

75

ഖദീജാ മ ംതാസ്



510

െസയ് ്

െകായ് േലാ, െപൗേലാ
+ിഡ / െക. പി. എ. സമദ് ഇംഗ് ളീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .
869.3

ആരം.



894.8123

ഖലീ? ജി+ാ#
ഏകാകിയായ കവി / േവ വി. േദശം വിവ.
െചയ് തത് .



892.73

ൈദവിെ വിഡ
ô ി / പി. െക. ശിവദാസ്
വിവ. െചയ് തത് .
892.73

ഖലീ?-േഗാപാല#

76

ഖലീ? ജി+ാ#
വാചക# / എ+ഹാം ഗദD വിവ.
െചയ് തത് ; അÃ2 പണിB4െട
അവതാരിക.
ഖാദ, യ . എ.
അGഭവം ഓമ യാ<.

ഗാIിജിയ െട ആകഥ XികB് .
കാക ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}്



811



928.948123

ഖാദ, പേX2ാടം
പാ?2ായസം.



894.8121

ഖാദ, യ . എ.
Y ിെല തിളBം / െക. സ ധീറിെ
ഇളം മനസ
ചി<.
894.8123
915.38




894.8123

വംശാവലിയ െട േചാരBിനി2ക.



928.948123

ഖിലാഫ് സ് മരണക. കാക
+Õദ# നcതിരി2ാട് , േമാഴി
ഖ ദ് സി, എസ് . എ., വിവ.
ഹിദായ്

കാക

x്



954.83





891.443

കാക

നായ,

ഗാIി-േടാസ് േ~ായ് കyക / പി.
മ രളീധര# ഇംഗ് ളീഷി? നിL വിവ.
െചയ് തത് .



826

ഗീതാ©തം.

കാക

ഭഗവദ് ഗീത

ഗീതി, െക. ബി.
കളരി2യ~ം ഞാGം: ഒ4 വിദDാ¹ിയ െട
റി2ക.
927.968

കാക

നാരായണ4

വാര, െച ഏണസ് േ~ാ
ഗറില
@ ാ യ ത{ം / സി. പി. േജാ7
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



355.0218(1)



894.8123

കാക

ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}്
ആേരാഗD ദശനം / െക. എം. സ ധീ വിവ.
െചയ് തത് .
613

4െമാഴിക.

മാര# വിവ.

ഗണിതം രസിBാം പഠിBാം. കാക
െകാzനാരായണ#, ടി. െക.

ഗറില
@ ാ യ ത{ം.
ഏണസ് േ~ാ

¢പലാനി, ആചാരD



330

ഗേണശ് , പxിയ്
കണ#.

കാക

923.254

ഗംഗാധര#, െക. എ#.
എ5ാണ് ധനശാസ് <ം.

ഗണിതം നw െട ചാതി.
എം. ആ. സി.

ഗാIിപാദളി? : െചാര പരേമശ/ ര#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ;
പനcിി േഗാവി} േമേനാെ
അവതാരിക. കാക 923.254 - ഗാIീ,
േമാഹ#ദാസ് കരംച}് . കാക
രാേജbസാദ്

ഗാIിപാഠം / എം. എ#. കാരശ് േശരി
സമാഹരിzത് .
808.882(1)

ഗംഗാധര#, എം.
മലബാ കലാപം 1921- '22.

ഗംേഗാപാധDായ, സ നീ?
മxാം കണ
£ ് / എം. പി.
െചയ് തത് .

രാേജbസാദ്

ഗാIിജിയ െട ആകഥ XികB് / െക.
രാധാ¢ഷ
£ # പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .

സാദിഖ് ,

കാക

ഗംഗ മ ത? കാേവരി വെര.
ശശിഷ7, എം. ജി.

ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ്

കാക

ഗാIിപാദളി?.

ഗാIിമാഗം.

നിേയാഗ വിസ് മയ: ഒ4 ഹç്
യാ<യ െട ഓwക.
പണം കായ് Kx പമരം.

കാക

ഗാIിപാഠം.
കരംച}്

വാര, െച

ഗറില
@ ാ യ ത{ം / സി. പി. േജാ7
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് . കാക
355.0218 - ഗറില
@ ാ യ ത{ം. കാക
വാര, െച ഏണസ് േ~ാ

ഗറില
@ ാ യ ത{ം / സി. പി. േജാ7
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് . കാക
355.0218 - ഗറില
@ ാ യ ത{ം.
335.4347
െഗംേകാവ് , ൈഹ#റിz്
കാ മാക
Y ് : ജീവചരി<ം / വി.
അരവി}ാ`Gം ÏX4ം വിവ. െചയ് തത് .



923.343

െഗയി?, ഓംെവദ് .

കാക

േഗാപാല¢ഷ
£ # നായ, കല
@ റ
Y ്.
കവിമനസ

ഗാIി അബ് ദ  ഗാIി േഗാഡ് െസ.
കാക േറായ് , െക. എം.

േഗാപാല¢ഷ
£ #, അട
നാല് െപണ
Ô .

ഗാIി-േടാസ് േ~ായ് കyക. കാക
ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}്

േഗാപാല¢ഷ
£ #, െക.
ബ ിയ ം യ ം.

ഗാIി: സcണ
£ ജീവിതനാ വഴി / ഇടമ~ം
രê2# സംേശാധനം െചയ് തത് .
923.254

േഗാപാല# നായ, സി
മലബാറിെല തിറയാX.

ഓംെവദ് , െഗയി?



894.8121



791.437MA



894.8123



793.3195483

േഗാപി-ചരക
േഗാപി, പി. െക.
ഒരി~് .



894.8121

േഗാപി, കലാമØലം
ഓമയിെല പzക.



927.933

േഗാപി, പ േBാട്
ബാലസാഹിതDിെ ഉദയവികാസ.

ചc ഴ: വിധിയ െട േവX©ഗം. കാക
894.8121 - ¢ഷ
£ പി, ചc ഴ. കാക
വീേരb മാ, എം. പി.





613.71

േഗാപിനാഥ പി, വX2റcി?
രമണമഹഷി ചXcിസ/ ാമിക.



922.945

രമണമഹഷി ചXcിസ/ ാമിക. കാക
922.945-രമണമഹഷി.
922.945
േഗാപിനാഥപി, ടി. എം.
ÑദയാേരാഗDം.



616.12

കാക

േഗാപിനാഥ# നായ, എം. െക.
ൈവശാഖ#

കാക

ചലയ് Kം øാ5് .
എ?.



894.8121

കാക

േഗാപീ¢ഷ
£ #, പി. എ#., വിവ.
ഓസ് , അേമാസ്

ചXcിസ/ ാമിക
േവദാധികാര നിMപണം.

കാക



കാക

ചbമതി
ഇവിെട ഒ4 െടBി.



928.948123



894.8123

കാക

ചbേമാഹ# , െക., സംേശാധക#.
േഫാക് േലാറിെ വമാനം



954.83



324.254014(1)

ചbേശഖര# നായ, ൈവBം
മാമാരാ<ി.

ചbേശഖര#, എ#. പി., Ï. .
േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

േഗാവി}#, സി. വി.
അടയാള വാകDം.

ചbേശഖര#, േമേല്
കവിതയ െട േലാക.



894.8121

േഗാBി, മാക
Y ിം
അw / െക. പി. സ മതി വിവ. െചയ് തത് .

ചbിക.



891.73

െഗൗരി ല`് മീഭായി, അശ/ തി തി4നാ
മലയാളേമ മാ2് .
894.8124



369.4



894.8123

ചbേശഖര#, എം. െക.
േലാകസിനിമ: കാലോട് കലഹിz
തിഭക.
791.437

 , എം. വി., സംേശാധക#.
േഗാവി}# മാസ
കാക സ/ ത/ രാഷ് ´ീയെപ ◌് പ~ി

േസി
മ<ീBര.



894.8123

ചbേശഖര# നായ, െക. ബി.
േനത/ വ ം വDിത/ വികസനവ ം.

 , എം. വി.
േഗാവി}# മാസ
യ വജനസ ാനി െ◌ ചരി<ം
ആശയസമരളെട പ³ാലി?.

കാക



294.59212/5

രാമചb#, സി.

ഞാ# ഒ4 വീട് .

027.454

േഗാവി} പി, െക. എ#., വിവ.
ശരാചാരD

ീഷ് മമാപിനി.

േജാസ് , സി.

േവതാളകഥക.

േഗാവി, െക. എം.
പബ
@ ിക് ൈല+റി.

െഗൗരിയw, െക. ആ.
ആകഥ.

കാക

ചXcി, സ/ ാമി
ാചീന മലയാളം / ൈവBം വിേവകാന}#
സമാഹരിzത് ; രാജ# 4Bളെട
അവതാരിക.
954.83

ചbGം ചbയാGം.

േഗാപിനാഥ#, ആ.
മാരനാശാ# കവിത.

േഗാവി} പി, പി.
േകരള നേവാ¹ാനം.

േഘാഷ് , സേ5ാഷ് മാ
കിGേഗായാല െത4വ് / െക. രവിവw
വിവ. െചയ് തത് ; അ47 മാ
മ േഖാപാധDായയ െട അവതാരിക.
891.443



155.9042

വDായാമം.

ഡീക് മാ#,

ചc ഴ: വിധിയ െട േവX©ഗം.
വീേരb മാ, എം. പി.

616.462

മാനസികസw¡ം.

ഗ/ ാeനാേമാ. കാക
േഡാേറാിയ



894.81209

േഗാപിനാഥ പി, ടി. എം.
േമഹം.

77

കാക

കാക



894.8121009

ചbമതി

ചb#, ടി. വി.
മിമലയാളം.



791.437MA

ചb#, പBാട്
വിലാപയാ<യി? പെട Kxവ.



894.8123



923.254

സ േരb#, പി.



894.8123

ചരക
ദീഘജീവിതം / െക. രാഘവ#
തി4മ ?പാടിെ വിവനവ ം
വDാഖDാനവ ം.



615.538

ചരി<ം-ജീവജാലകം

78

ചരി<ം സമഹം സംസാകാരം: െതരെfട 
േലഖന. കാക സീതാറാം, െയzരി

േചാരെzcരി.

ചാവാക#.



915



കാക

േവ വി. േദശം

ലതാ മേഷ് ക: സംഗീതവ ം ജീവിതവ ം.



ജമീല, െക. എം.



150

മ4മിയിെല നിശ/ ാസ.



894.8123

ജയേദവ#, വി. ടി.

Ñദയ

മാരി,



894.8121

കാക

ജയേദവ#, വി. ടി., സമാഹാ.

കാക

ഝാ, േശഫാലീ

ച വെരഴ് . കാക
വാശ് േശരി

ജയകാശ് , ആ.
ചികിയിെല ൈനതികത.

കാക

സംവര.



894.8123

ജയിംസ് , വി. െജ.

വല#,

വDാ

ല മാതാവിെ കണ
£ ാടി÷ട് .

കാക

ജേയb#, പി., വിവ.

െചേBാവ് , ആ7 പാേവ
ò ാവിz്
േലാേകാര കഥക / എ#. ബി. രേമഷ്
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .
891.73

കാക

ശരKറ 2് , ജി.

കാക

െചറ കാട്
മാണി.

കാക

ജഹനാര.



894.8123

െചവിക / െചcരിക.
േമാഹ#

കാക
കാക

ലതീഷ്

കാക

സി¡ീഖ് , എം.

കാക

ഉണ
£ ി¢ഷ
£ #, പ ä
ബെX#സ7, ആ് റിയ

കാക

ജാനകി ീധര#, വിവ.
പീേ~ഴ് സ7, െപ
ജാഫ, െക., ചി<കാര#.

കാക

ീ

മാ,

അwzിറക് .

ജീന രാജ#, സമാഹാ.

േലാറ#സ് ,

കാക

ഐ ലവ്

യ ടി

കാക
അ47 ീധ



894.8121

കാക
േഡവിഡ് െഹെബX്



മാ,

ജിന#, ഇ.
ജിപ
Y ികളെട ണയം.

398.210951

കാക

കാക

െക.

ൈചനയിെല നാേടാടിBഥക / െക. പി.
േമേനാ# പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .

കാക

രാമസ/ ാമി

ആ. അÃ

ജലസമാധി.



െചറ കാട് : എഴyം ക4yം.
ീധര#, ഇÃംോട്

കാക

ജല വിേവകിേലB് .

എ.

894.8123

ശനിദശ.



894.8123

റിമാB് ,

എറിB് മരിയ

ജലøമളി? ഞാ#.

രജി?, പി.

െചറിയ (വലിയ) കe പിട .
യഹD, െചാBള

ൈചനയിെല സി#Óല
@ .
അെഡലി# െയ#



610.69

ജയിംസ് , എസ് . ഇ.

ചില
@  തലി? കാശB്
സംഭവിKxത് . കാക മായ, െക. ആ.

ൈചനീസ് കെഫ.

കാക

മാ, െക. പി.

ഹരിത രാമായണം.

ചിലവ റf കവിതക.
നിരÛ#

െചൈx േബായ് സ് .

നിw?

100 െസ# കഥക

ചിx#, ചി<കാര#.

െചതി4ക.

ജ#േമജയെ ജിാസ.

927.82

കാക

കാക

ചി5യ െട ചില
@ ക.
ബി.

കാക

രാജീവ#, ബി.

രമ, െക.

Y ് / െചലവ േവ
ചികി േതട x മനസ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
ചികിയിെല ൈനതികത.
ജയകാശ് , ആ.

ജനനിബിഡമായ ദ5േഗാപ രം.

ജമാ?, െകാzാടി

fിരാമ#, പÃ²

കാക

ചാസ് ഡാവി#.

ഭവാനി,

പളളിB?

894.8121

കാക

അദീzി,

കാക

േചാറിെ മണമ ളള േചറ് .

ചാേBാ, എം. സി.
യ എഇ - െലബന# - Bി യാ<.

ചാപ് ളിെ ചിരി.

കാക

ചിമമാ#ഡ എ#േഗാസി

ചരി<രചനയ ം മേതതരവ?Bരണവ ം.
കാക ഥാ2, െറാമില

ചാേBാ, െചwനം
രാജപാത.

അനി?,

പനzരാ#

കാക

ചരി<ം Úഷ് ടിz കe പിട .
യഹD, െചാBള

കാക

േചാര വീണ മണ
£ ി?.

ടിേമാനാടാേണാ കളി

ജീവജാലകം.

കാക

അഹwദ്

Xി, കേBാവ്

ജീവേനാെട-േജാ7സ7

കാക

ജീവേനാെട കിെയരിfവ.

േജാണി, ഒ. െക.

െസൗദ്

നിശബ് ദനിലവിളിക: ഒ4 ാമ പ രാæം.

ജീവപരD5ം.

കാക



ശിഹാബ ¡ീ#,

791.437MA

െപായ് yംകടവ്

¢ഷ
£

കാക

നcതിരി, എ. എ#.

കാക

േകാഴിേBാട് നഗരമ Çക.

ജീവിBാ# മറLേപായ സ് <ീ.

കാക

േജാളി വഗീസ് , വിവ.

രാമ# നായ, െവX
രാമGണ
£ ി, െക. പി.

ജീവിതം പാട x ാമേഫാ7: ഒ4

കാക

കാക

ഹാംസ7, നDX്

കാക

സരമാ,

കാക

¢ഷ
£ #,

എസ് .
േജാസഫ് , പി. െജ.

ദാസ് , പി. എ#.

േബാ7സായ് : ധനിGം ആന}ിGം /

െജ. എ#. യ . വിെല ച വചി<.

പി. െജ. േജാസഫ ം േമരിKXി ഏ+ഹാമ ം

ഷാജഹാ#, മാടcാട്

േചെxഴതിയത് ; സാജ# പീ~റ െട

കാക

െജനി ആ#Óസ് , വിവ.

മ , െഹ

േജാസഫ് എം. മണി, Ï. .

മാമ േBായ

ഡിB#സ് ,

ചാസ്

അവതാരിക.



635.9772

േജാസഫ് , വേXാലി

െജxിയാണ് സ് േനഹം സ് േനഹമാണ് െജxി.

ി.

മ ഴ2ിലാട് , ടി. െക. ഡി.

െജxിയ െട കyക.

കാക

േദശം െപൗരത/ ം സിനിമ.
േജാസ് ആണി, വിവ.

െജxിയ െട കyക / മിനി േമേനാ# വിവ.
െചയ് തത് . കാക 084 - ജw# കyക.
മാക
Y ് , െജxി

ഇവിടം സ/ ഗ
Ä മാണ് .



791.437MA

േജBബ് വി. ചീര#
ആന.



636.967

േജBബ് സ് , ഹാരിയ~് ആ#

വിവ. െചയ് തത് .



920.9306362

കാക

ൈജവായ ധളം രാസായ ധളം.

േജാസ് െക. ഫിലി2് , വിവ.

കാക

െലസിങ് ,

കാക



894.8123

േജാസ് , സി. എ?.
ചലയ് Kം øാ5് .



894.8122

േജാ7 േപാ, സംേശാധക#.



791.437MA

കാക

േതാമസ് , സി. െജ.
ആക?Bറ സ.

ആ?േBാX് ,

ലയിസ േമ

കാക

േജാസ് , പനzി2റം
ആBിമിഡീസ് ദ ര5ം.

േജാ7 സാമ വ?

മാ, എ#. എസ് .

േജാ7, സി. പി., വിവ.



894.8128

കാക

േറാ് ,



894.8123

േജാ7, ÏാX ളം ടി. െക.
ൈക÷ലിയ െട ആകഥ.

മധ േമാഹ#

േജാജി, ÏXേw?
നമ B് വായിBാം.
േജാണി, എം. എ?., വിവ.

ജി¡

എെ ഭരത# തിരBഥക.

സ ധാകരGം, എ#. എസ് . സജിം േചx്

േജാക
Y ് ഓ7 ക7´ി.

¢ഷ
£ മി,

േജാ7 േപാ

ഒ4 അടിമെ2ണ
£ ിെ ആകഥ / പി.

Xി.



791.43

കാക

േഡാറിസ്

െജയിംസ് ആ?ബX്

േജാ എx െപ7



894.8123

േജാസഫ് , വി. െക.

മാക
Y ്,

െജxി

ഫിലി2്

േതജ് പാ?,

ഷെസ

കാക

ജീവിതം: മാമ േBായ - േകാഴിേBാട് .

അ47

കാക

കാക

േജാളി വഗ
Ä ീസ് , വിവ.

കാക

മാ2ിള2ാXകാരന് െറ ജീവിതം.
മസ, എരേfാളി

കാക



954.83(1)

ത47 െജ.

ജീവിതം ഒ4 ആിBാരെ കÃി?.

കാക

ഡിB#സ് , ചാസ്

േജാജ് , െക. എഫ് .

െപാവാ, പി. പി. െക.

കാക

മാ, െക. സി.

കാക

ജീവശാസ് < ചരി<കഥക.

ജീവിതഗാനം.

കാക

േജായ് േതാമസ് , ചി<കാര#.

ജീവേലാകിെല വിസ് മയ.

കാക

79

കാക



894.8121

വാര, െച

ഏണസ് േ~ാ
േജാ7സ7, പി. െജ.
ബീജം.



894.8121

േജാ7സ7-തലമ റക

80

േജാ7സ7, സ് െപ#സ

ഡിB#സ് , ചാസ്

ഒ4 സwാനം: വമാനകാലം എx

ഒലിവ ട/ ിസ് ററ് / പി. എ#.
േവേഗാപാ? പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .

വരദാനം / ടി. ആ. എസ് . േമേനാ#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



േജാജ് , ഓണ÷
ഇവ എനിയ് B് ആരായി4L?.



920.054

േകാല.



791.437MA

ൈദവിെ മാലാഖ / എം. ടി. േബബി



823

ഝാ, േശഫാലീ
ിയെ2X രാജാവ് / െക. എം. െഷരീഫ് വിവ.

േലാേകാരകഥക: ചാസ് ഡിB#സ് /

െചയ് തത് ; ചിxെ ചി<.



891.433

കാക

ഞ നിB് മി വി~ാ? ...

ഗ/ ാeനാേമാ / വി. െക. ഷറഫ ¡ീ#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



833

ധDാനം ഒ4 ജീവിത §തം: ശരീരിGം
Y ിGം അ2റേK ഒ4 യാ<.
മനസ



158.12

സിയാ~ി? ചീഫ്

േഡ, േശാഭാ

കാക

ഞാെനLം ഹി} സ ാനി.

അഭിനിേവശിെ തടവറ / കബനി സി.

½ൈസ#,എം. എഫ് .

വിവ. െചയ് തത് .

േരഖ രാജ്

കാക

മിെഖയിേലാവിz്

ചbമതി

ഒളിാവളിെല റി2ക / പി.
ശരത് ചb# ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.

േറാ് , ഫിലി2്

െചയ് തത് .

ടാ2ി ം സംസ് കരണവ ം / എം. ജി.
െചയ് തത് .



633.8952

ടി ആരാ േമാ# / ജീന രാജ# സമാഹരിzത് .



808.882(1)

ടിേമാനാടാേണാ കളി / ജീന രാജ#
സമാഹരിzത് .
808.882(1)

കാക

രവി െക.

േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz് .
കാക ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}്
േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz്
മതവ ം സ് <ീപ 4ഷബIവ ം / അജിത്



891.73



928.9173

കാക

േഡാസ് േ~ാേയഫ് സ് കി / ടി. െക. േമലത
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .

കാക



891.73



891.443008

സ രÃ ബാG

dിഡ / ഭാ സBറിയാസ് ഇംഗ
@ ീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .
തKXി.

¢ഷ
£ മി, ജി¡

ഡി ഡി െകാസാംബി : ജീവിതവ ം ദശനവ ം /

കാക

കാക



891.823

രാധിക, ആ. എസ് .

ത/ ശാസ് <ം മതം വിദDാഭDാസം.
Y ?, ബ´ാ#ഡ്
റസ
തµാ<ക.

ഷ7മ ഖ#, െക. െക.

കാക

േലാേകാരകഥക

ÓാKലിക് , സ
@ ാെവ#ക

മാ

അxാ കെരനീന / മിനി േമേനാ#

െ´യിനിങ് : എ5ിന് , എെന?.



891.73

േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ

ഡD2് .



ബാലDം.

ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .

േചെxഴതിയത് .

205.66

ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .

~വ ം ശി`യ ം / െക. പി. ശശിധര#

െഡൗ7 ഡ?ഹി എക
Y ് സ് : അ· ബംഗാളി
കഥക / മേനാജ് ബസ വ ം ÏX4ം

പി

വിവ. െചയ് തത് .



891.73

േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ

സതീഷ് ചb# നായ സംേശാധനം

െടലസ് േകാ2ിെ കഥ.



823

േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ

ഞാ# വിവാഹം കഴിzത് ഒ4 സഖാവിെന.

ഡയറിKറി2ക.



823

ഡ ബി#, െഹക് ട എസ് േപാeാ

െചയ് തത് ; ദീപ ീനിവാസ് സംേശാധനം

കാക



823

ഡീക് മാ#, േഡാേറാിയ

വിവ. െചയ് തത് .

ഞാ# ഒ4 വീട് .

ിസ് മസ് മരവ ം മ~ കഥകളം / െക.
രാധാ¢ഷ
£ # പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ;

െജനി ആ#Óസ് വിവ. െചയ് തത് .

േജDാതി േമേനാ#

കാക

823

േജായ് േതാമസിെ ചി<.

േജാç് , െക. ജി.

ഞാറ് .



158.1

കാക

േജഷ് െസ#, ജി.

തÃ/ ിബ് സ/ ാലിഹ്
ൈസനിെ കല
@ Dണം / ബി. എം. സ ഹറ
വിവ. െചയ് തത് .

പി. െക. ശിവദാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



954.(1)

തലമ റക.

കാക



892.73

പദ
ã നാഭ#, നീല

തÕീമ-ദീപ
തÕീമ അനം
ഒ4 സ വണ
£ കാലം / ിയാ േജാസ് വിവ.
െചയ് തത് .
823
താ<ിKXിയ െട സ് മാ വിചാരം.
ലീലാ¢ഷ
£ #, ആലോട്
താഹ, മാടായി.

കാക

കാക



927.9143028(1)

തിരെfട  സംഗവിഷയ / ഇടമ~ം
രê2# സമാഹരിzത് .
808.85

കാക

േമാഹന#, പി. െക.

തി4ഫലിത. കാക
െമേ<ാേ2ാലീ

2y2.

കാക
കാക

cിേമാെട അw.
േകാX2റം
c ം രാല ം.

<ടി.

കാക

സ ധി, പി. െക.



954

കാക

കാക

അ#വ

ദയാ?, െക. വി.
പzമണ
£ ിെ മണം / െക. എ.
ൈസഫ ¡ീേനാട് പറfതി# കാരം.

കാക



926.3

ഉമ#, പി. എ.

ദലിത് ഭാഷാ നിഘe .

കാക

ദളിത് ചി5ക : മദിത ജനതയ െട ചരി<ം,
സംസ് കാരം, വമാനം. കാക
ഓംെവദ് , െഗയി?

കാക

രാജ#,

ീരാമ#, സി. വി.



921.914

äവാനycികളം മ~ തിരBഥകളം.
പദ
ã രാജ#, പി.
െതരെfട  കവിതക.
മാര#, വി. ടി.

കാക



954.83(1)

ദാശപ <ി.

കാക

ഇ}ിര, െക.

ദാശരഥം.

കാക

ീേദവി, െക.ബി.

ദാസ് , പി. എ#.
ക4ണയിേലK തീഥാടനം.

കാക

സ റാബ്

േതജ് പാ?, ത47 െജ.
കാമനയ െട രസത{ം / േജാളി വഗീസ്
വിവ. െചയ് തത് .

ദിലീപ് മാ, െക.
സ}ിേലാകം.

േതാxിയേപാെലാ4 പ ഴ.
ആരDാംബിക



170

ജീവിതഗാനം.
ദിേനാസറ കളെട കാലം.
എം.

2ം എലികളം.

മ രളി, കവിയ

ദാമ , ടി.
മxാ േരഖക.

െതരെfട  നിയമസഭാ സംഗ.
കാക നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് .

െതാഴി? വ
സി. പി.



507.2(1)

േതാമസ് , സി. െജ.
¶ പാദപം / േജാ7 േപാ
കാ?വരിയിെല കല
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. ജി.
േജാജിെ അവതാരിക.
791.437MA

ദ സി~ി ഓഫ് എം.
അബ് ദ 

െനമാേഡാ, ഭാലചb

ളസി, േകാXB?
ീ ശരാചാരD.

കാക

കാക

കാക

തീരBട? തc രാ# യേശാധരയ ം.
പ 4േഷാമ#, പാeികശാല
Bാറാം.
വനാ



894.81209

േതാമസ് , പാലBീ?, വDാഖDാതാ.
സിയാ~ി? ചീഫ്

ഥാ2, െറാമില
ചരി<രചനയ ം മേതതരവ?Bരണവ ം / വി.
കാിേകയ# നായ വിവ. െചയ് തത് .

 ം
മാ ിേസാസ

തീേയ~ െഗയിംസ്
XികB് .
എ+ഹാം, ടി. എം.

േതാമസ് മാതD, എം.
4ദിതാGസാരി കവി.

േതാമസ് , പി. ടി.
പരീ`ിz പഠിBാം.

മസ, എരേfാളി

താഹ, മാടായി
സതD# അ5ിBാടിെ ാമീണ.

തിരേനാXം.

81

കാക



823

നായ,

കാക

മ

}#,



894.8123

ദിവാകര#, ആ. വി. എം., Ï. സംേശാധക#.
കാക ആേരാഗDവ ം ഭ`ണമവ ം
ദീദി
വി ശാ5ി: നടി സീമയ െട ജീവിതവ ം
സിനിമയ ം.
927.9143028

കാക

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
വDാജസwതിയ െട നിമിതി: മാധDമ
വിമശനം 2000 - 2009 / ടി. എം. േതാമസ്
ഐസക് , എ#. പി. ചbേശഖര#
േചെxഴതിയത് .
302.23
േതാമസ് േജാജ് , ശാ5ിനഗ
ഇതാ അz എx മാമജിഷ#.



170



510

ദീപ ീനിവാസ് , സംേശാധക#.
ഝാ, േശഫാലീ

കാക

ബാല#, പി. ൈവ.

കാക

േരഖ രാജ്

കാക

സÛീവ് , എസ് .

കാക

സാറാ േജാസഫ്

കാക

ദീഘജീവിതം-നാXറിവ്

82

ദീഘജീവിതം.

കാക

ചരക

നµകേളാെട നwളിെലാരാ / എ4േമലി
പരേമശ/ ര# പി സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാക

േദവദാസ് , എം. എസ് ., വDാഖDാതാ.



ശരKറ 2് , ജി.

928.94812

കാക

നമ Kം സിനിമ എട Bാം.

േദവദാസ് , വി. എം.
പxിേവX.



894.8123

േദവദാസ#, ബി.

പി. െക.

കാക

നമ B് വായിBാം.

േജാജി, ÏXേw?

നcതിരി, എ. എ#.

െനേബാ മ ത? പിരമിഡ് വെര / ബി.
േദവദാസ#, എം. ജി. രാേജശ/ രി അwാ
എxിവ േചെxഴതിയത് .
915.694

ജീവേലാകിെല വിസ് മയ.

സാ5/ നസ് പശ.



928.948123

േദേവ} ദാസ്

നcതിരി, എസ് . പി.



894.8123

േദശം െപൗരത/ ം സിനിമ.
വി. െക.

കാക

കാക

ൈദവിെ മാലാഖ.

ബി. ശാ5യ ം േചെxഴതിയത് ; ബി.
ഇക് ബാലിെ അവതാരിക. 920.936219612

കാക
െനേസാവ് , നിേBാളായ് നിെBാേളാവിz്

നcതിരി, ടി. എസ് ., വിവ.

മഴ അേ2ാഴം െപയ് െകാേeയി4x ◌ു.
േജാസഫ് ,

നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് .
 ് പാXി േകരളി?.
കമDണിസ

േജDാതി



328.548302

കാക

ൈദവിെ വിഡ
ô ി.

ദശനെ2~ി.

ഖലീ?

ജി+ാ#

de് ൈല# വഷ: െതരെfട 
െചയ് തത് .

െകര~് , എ~് ഗാ

കാക

ൈദവേവല.

ദശനെ2~ി.

വിG എ+ഹാം

കാക

ദ/ ീപ കളം തീരളം.

കാക

ആന}്



082

 കാ4ം.
മതവിശ/ ാസവ ം കwDണിസ

335.43

സ് <ീകെള2~ി.

305.42

നcതിരി2ാട് , ഇ.



കÛദള.



793.31954

കാക

നwBിടയി?.

ധനDാ രാജ്
പzയ െട ആ?ബം.



894.8123

െപാ#

Xി, ടി. ജി

കാക
കാക

ധDാനം ഒ4 ജീവിത §തം: ശരീരിGം



ഉണ
£ ി¢ഷ
£ #, പ ä

കാക

f ശര പി,

നാടകശബ് ദേകാശം.

കാക

കാക

നാXറിവ ം നാമപഠനവ ം.

വിG

പവി<#, ടി.

കാക

വിഷ
Ô

നcതിരി, എം. വി.

പദ
ã ദാസ്

നാXറിവ പഠന.

}#, എം.

കാക

വിഷ
Ô നcതിരി,

എം. വി.

ന5നാ
ഉണ
£ ിKXെ േലാകം.

മാ, ടി. െക.

നേÜിെല പ ?േമട ക.

915.4

മ

¢ഷ
£

ചാ²

ധDാ# ത27

കാക

വBി,

സായ് നാഥ് , പി.

നവസ് ©തിക.

Y ിGം അ2റേK ഒ4 യാ<.
മനസ
കാക ഡ ബി#, െഹക് ട എസ് േപാeാ

നഗരവ ം സ് <ീയ ം.

കാക

xം

¶ ിക ജീവിതപഥിലെട.
നവേകരള ശില

ടി. ജി.

കാക

സേ5ാഷ് ,

നെല
@ ാ4 വരzെയ എല
@ ാവ4ം ഇഷ് ടെ2ട L.

ധന/ 5രി, ചരക#, സ ത#, ആരDഭട#,
ഭാസ് കരാചാരD#. കാക മാധവ# Xി,

കാക

കാക

നരനായ ം പറവയായ ം.
നല
@ അവസര.

ആരDൈവദD#മാ. സമാഹാര

േകദാനാഥിെല കാBക.

പവി<#, തീKനി

ഏzിBാനം

ധന/ 5രി, ചരക#, സ ത#, ആരDഭട#,
ഭാസ് കരാചാരD#. കാക 926.1538 മാധവ#



നcതിരി2ാട് , സി. എം. ഡി.

എം. എസ് .

നഗരയ`ി.



181.4

േലഖന / രാഘവ# േവാട് വിവ.

ൈദവമാകാ# െകാതിz ബസ് ൈÓവ.

ധമചം.



324.254(1)

െതരെfട  നിയമസഭാ സംഗ.

േമേനാ#

കാക



570

Ñദയപവം / എസ് . പി. നcതിരിയ ം എം.

േദവി

കാക

ഭരത#,

നാXറിവ് / െക. എം. അനി? സംേശാധനം



894.8123

െചയ് തത് .



390.095483

നാട#-െനമാേഡാ

83

നാട# പാXി? നിL നാടകിേലB് .
കാക രാജരാജവw, എഴമ~

നാളിേകരിെ നാXി?. കാക
ആന}േബാസ് , സി. വി.

നായനാ, ഇ. െക.
മാക
Y ിസം ഒ4 മ ഖവ ര.

നാ?Bവലയിെല Xിzാ#.
അGരാധ, നാല2ാX്



335.43

കാക

നായയ െട Ñദയവ ം മ~ കഥകളം.
ബ ഗാേകാവ് , മിേഖ?
നായ, എം. ആ. സി.
ഗണിതം നw െട ചാതി.
നായ, എം. എസ് ., വിവ.
അരവി}്

കാക

Y ാBി.
നിെളെx േകാ7സ
അബ് ദ KXി, എ. പി.



510

കാക

അഡിഗ,

കാക
കാക

നിKം ഐ. എ. എസ് . േനടാം.
ഹരികിേഷാ, എസ് .

നിതDൈചതനD യതി
ഭാരതീയ മനഃശാസ് <ിന് ഒരാമ ഖം.



േമാറിസ7, േടാണി

150.954

നായ, x2ഴ ബി. വി.
നിശബ് ദ െനാcരം.



894.8123

േവXയാട ം പ`ി.
നായ, സി. പി.
െതാഴി? വ 2ം എലികളം.



നിേയാഗ വിസ് മയ: ഒ4 ഹç് യാ<യ െട
ഓwക. കാക ഖാദ, യ . എ.



294.561

നാരായണ# നായ, എ. ആ.
കാXാ4ം അവ4െട കളെമാഴികളം.



494.812

കാക

റഷD#



നാരായണ#, െചwലശ് േശരി, Ï. വിവ..
കാക Ì}ാ, കാരാX്



823

സാറാ

േമഴ് സി രവി

കാക

നായ,

കാക

x2ഴ
ഉഷ, ഒ.



894.8123



615.538

നിwലാന}േയാഗി ജീവിതവ ം ചി5യ ം.
കാക വിജയ#, െപാേറരി

കാക

െനേബാ മ ത? പിരമിഡ് വെര.
േദവദാസ#, ബി.



േഗാപാല¢ഷ
£ #,



894.8123

Êെ~ാL വചന / അÃ2 പണിB വിവ.
െചയ് തത് .
894.8141008

894.8121008

കാക

നിശബ് ദ െനാcരം.
ബി. വി.

കാക

നീലിമേയറിയ കണ
Ô ക.
േമാറിസ7, േടാണി

നാലാമിടം: േബ
@ ാഗ് കവിതക / െക.
സzിദാന}# സംേശാധനം െചയ് തത് .
നാല് െപണ
Ô .
അട

നിw? മാ, െക. പി.
ജ#േമജയെ ജിാസ.

നിwലാന}ഗിരി, സ/ ാമി
ആയ േവദ ചികിാശാസ് <ം.

നാറാണy øാ5Gം ച ടലഭÇകാളിയ ം.
കാക സി2ി, പി2റം

കാക

രാം ചb

നിഷാദ് , വി. എz് .
േഷാB് .

നാരായണ#, പി. എം., സംേശാധക#.
കാക മലയാളിെല കട?Bവിതക

നാ~ളം മണളം.
േജാസഫ്

കാക



894.8121

നിശബ് ദനിലവിളിക: ഒ4 ാമ പ രാæം.
കാക േജാണി, ഒ. െക.

രമണ

നാരായ7, ആ. െക.
വഴികാXി / സzിദാന}# പ ഴര വിവ.
െചയ് തത് .

നിര5ര സതDം.

നിശബ് ദതയ െട െസൗഖDം.
വി.

കാക

കാക

നാരായണ#, പി. എം., വിവ.
മഹഷി

റf കവിതക.

നിഴലായി മരണം.

894.8123

നാരായണ#, െചwലശ് േശരി, വിവ.
മാേവായിസം

നിരÛ#
ചിലവ

വിജയസ }ര#, എ.

നിലെമാ4Bല ം ¢ഷിയ ം / എം. ജി.
സതീഷ് ചb# നായ സംേശാധനം
െചയ് തത് .
633.8952

നാരായണ#, കാവ cായി, സമാഹാ.
കാക പzKതിരയ ം പ{e് കഥകളം
നാരായണ#, ക?2~
ഇ< മാ<ം.

കാക

മ രളി,

നിയമവാഴ് ച.
ആ.

894.8123

നാരായണ4
4െമാഴിക / ആ. രാമദാസ്
സമാഹരിzത് .

കാക

നിെ േചാരയിെല വീf് .
ബി.



894.8122

നാരായണ# നായ, െക. ടി.
നാേടാടിBഥക

കാക

കാക

െനമാേഡാ, ഭാലചb വനാ
Bാറാം / എ#. ഇ. വിശ/ നാഥ അÃ
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് . 891.461

െനേസാവ് -പാXപ സ് തകം
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െനേസാവ് , നിേBാളായ് നിെBാേളാവിz്
സ് Ï

പദ
ã രാജ#, പി.

Xിക / ടി. എസ് . നcതിരി

äവാനycികളം മ~ തിരBഥകളം.

ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ; െക.
േഗാവി}#

അവളെട കഥ.

Xി നായ4െട അവതാരിക.



891.73

കാക

േനത/ വ ം വDിത/ വികസനവ ം.
ചbേശഖര# നായ, െക. ബി.

കാക

േനാBിയ ം കe ം.

കാക

േദവദാസ് , വി. എം.

കാക

േഗാവി, െക.

എം.

ആന}േബാസ് ,

പയw: നാXഭാഷാ നിഘe . കാക
fിരാമ#, മക് ളിേBാX് ടി.

കാക

ശശി, എം.

പരേമശ/ ര# പി, എ4േമലി, സംേശാധക#.
കാക നµകേളാെട നwളിെലാരാ

കാക

മ ,



398.21

പzമണ
£ ിെ മണം.

കാക

ദയാ?, െക.

കാക

ധനDാ രാജ്

പ·ത{കഥക / സ മംഗല
പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ; പി. െക.

പടിക കയറ x െപ7

Xി.



891.23

പ·ത{ം

കാക

പടിfാെറ മ xണിയി? എല
@ ാം ശാ5മാണ് .
ഖാദ, യ .

സരസ/ തി, പി.

പദ
ã ദാസ്
നഗരയ`ി.

മാ, അcല2ഴ

ശിവ

മാ,



792.03

പവി<#, തീKനി



894.8121

പാXപ സ് തകം: താരാXപാXക / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്



894.8123

സമാഹരിzത് .



894.8121008



പാXപ സ് തകം: ണയഗാന / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്



പാXപ സ് തകം: േമഗാന / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്

894.8121

പദ
ã നാഭ#, ടി.
കഥകBിടയി? / ടി. അജീഷിേനാട്
പറfതി# കാരം.

േതാമസ് , പി.

പവി<#, ടി.

നwBിടയി?.

കാക

ബേ}DാപാധDായ, മാണിക്
പദ
മാ, െക.
ã
റാറമി.

ശിവ

കാക

മാ, ജി.

ഭറz, ഇറാz്

കാക

നാടകശബ് ദേകാശം.

പാനദിയിെല മ Kവ#.



894.8124

ഏ~മാÊ

എ.

കാക

െസയ് ്

അനി?

കാക

കാക

പവി<േമാതിരം.

റിമാB് , എറിB് മരിയ

കാക

കാക

പരിസ ിതിപഠനം.

പഴനീരാeി.

പണം കായ് Kx പമരം.



327.54073

പരീ`ിz പഠിBാം.
ടി.

സID, ഇ.

പനാേഭാﾁമരâ.

L.

പരിണാമവാദം.

രാജേശഖകരെ അവതാരിക.

കാക

മ റ

പരേമശ/ ര#, സി. ആ.
െവറ 2് ഭ`ിKേcാ.

പ·ത{ം

പ·ത{കഥക.

പരേമശ/ ര#, വി. ബി.
ആണവBരാറിG േശഷം: അേമരിB# പിടി
പരേമശ/ ര#, വിവ. കാക
എക
അ5/ ാ# ഡി
Y Dെപറി,


വി.
പzയ െട ആ?ബം.

കാക

പരേമശ/ ര#, െചാര, വിവ.
രാേജbസാദ്

പzKതിരയ ം പ{e് കഥകളം /
നാരായണ# കാവ cായി സമാഹരിzത് .

928.948123

പദ
ã നാഭ#, നീല
തലമ റക / എ?. െക. േപാ~ി വിവ.

സമാഹരിzത് .

സമാഹരിzത് .



894.8121008



894.8121008

പാXപ സ് തകം: വിഷാദഗാന / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്

െചയ് തത് ; പി. േഗാവി} പിയ െട
അവതാരിക.

കാക

ലിെ പി#ഗാമിക.

രാജ#, ച ്

കാക

പzBനികളെട നാട് .
െഹ

കാക



894.8123

പബ
@ ിക് ൈല+റി.

ആന}േബാസ് ,

സി. വി.
േനാവ ം കിനാവ ം.

പ5ി4

പxിേവX.

സി. വി.
േനാXം െത~ാെത.



791.437MA

െക. സ േരഷിെ ചി< ; ഉാXി?



894.8113

സമാഹരിzത് .



894.8121008

പാXപ സ് തകം-േപാളിേവായ്
പാXപ സ് തകം: േശാകഗാന / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്
സമാഹരിzത് .
894.8121008
പാXപ സ് തകം: സ് േനഹഗീത / വയലാ
രാമവwയ ം ÏX4ം രചിzത് ; ശരത്
സമാഹരിzത് .
894.8121008

കാക

പാഠം മ 2ത് .

കാക

പാ?2ായസം.

പിവനം.
വി. െജ.

കാക

}#, എം.

ഭാകര#, എ#.

പÝഷി, ൈജവ പzBറിÝഷി.



894.8123

കാക

അÃ2# നായ, എം.



894.8121

മ , െഹ

കാക

കാക

കാക

െപണ
£ ക.

േസ

െപണ
Ô െകാിയ വാKക.

ഖാദ, പേX2ാടം

കാക

ശാരദാKXി, എസ്

കാക

െപണ് െണഴx ജീവിതം: സ് <ീ
വിേമാചനെമx സ/ പ
 വ ം യാഥാഥDവ ം

സേ5ാഷ് ,

മലയാള സാഹിതDി?.

കാക

രവീb#, എ#. െക.
മാതDസ് , വനDംപറcി?

പി, ആ. എ#., സംേശാധക#.
ബ മതതത/ കാശിനി

കാക

െപ4ം ആ.

കാക

രേമശ#, ബ
@ ാýര്

െപ45z#.

കാക

വാസ േദവ# നായ,

കാക

സിയാ~ി? ചീഫ്

എം. ടി.

പീേ~ഴ് സ7, െപ
തിരേവX / ജാനകി ീധര# ഇംഗ് ളീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .
839.823

െപറി, െടഡ് .

പീ~ രാജ

െപാKട#, കേല
@ #

കാക

മ



894.8123

സ ജാത#, എസ് .

കാക

കാക

പ ലയ2ാX് .

പ5ാനം / േമലാ~ രാധാ¢ഷ
£ # സമാഹരിzത് .

പി. ഭാസ് കരെ കാവDമ Çക.
ീ മാര# തcി
പിzം േപയ ം.
െനട ാടി

മാ, പി. െക.

േമാഹന¢ഷ
£ #, കാലടി

കാക

കാക

ഹരി

അ4ള2ാട ക വ4ം വഴി.

കാക

പാറ KXി അw, വി., വിവ.
അ¿ാസ് , െക. എ.

പാB് .

കാക

പ റേK റേBe വാതി?.



894.8123

മരിzവ4െട പനിനീ2B.

പാസ് േപാX് .

കാക

മGസ് ©തി - ഇx്

പ ഷ
¶ ലത, എം. വി.

പാറBടവ് , പി. െക.
ഇരX മിഠായിക.

പാസ·.

പ 4േഷാമ#, മംഗലം, വിവ.

പ ലിജµം.

അക് ബ, കBXി?

85

മാരGം മാ{ികേBാXയ ം.
¢ഷ
£
മാ, െക. സി.

പ കാലം പ കഥക / അജീഷ് ദാസ#
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. എസ് .
രവി മാറിെ അവതാരിക.
894.8123008
പ നല രാജ#, ചി<കാര#.
അ¿ാസ് , െക. എ.

കാക

പ രാണസ ലനാമേകാശം.
സി.

മഹാഭാരതം
എെ ജീവിതം.



923.254

െപാവാ, പി. പി. െക.
ജീവശാസ് < ചരി<കഥക.

925.7(1)

രസത{ ചരി<കഥക.

925.4(1)




െപാ4x അwമാ: ദ`ിണാdിB#

പ രാണകഥാപാ<: ഗണപതി.
ീ മാ, െക.
പ രാണിെല അwമാ.
fിരാമ#, പÃ²

കാക

െപാ#േമേല് , െക. െക., വിവ.

വിേമാചന സമരകാല കവിതക /

കാക

ബിേനായ് വിശ/ ം വിവ. െചയ് തത് .

കാക

േപാB, പി. െക.
വണേഭദ പാഠേഭദ.

കാക



821.008

സാദ് ,

േപാരാXിെ ദിനരാ<.



894.8124

കാക

ഉw# ചാeി

പ രീ, ന}ിതാ സി.
തിനായക# ഓംപ രിയ െട കഥ / എ.
എസ് . ഫാരിദി# വിവ. െചയ് തത് .

േപാ~ി, എ?. െക., വിവ.

കാക

പദ
ã നാഭ#,

നീല



927.9143028

േപാളിേവായ് , േബാറിസ് നിെBാേളാവിz്
ഒ4 യഥാഥ മGഷDെ കഥ / സ ഭÇ

പ 4േഷാമ#, പാeികശാല
തീരBട? തc രാ# യേശാധരയ ം.

പരേമശ/ ര# ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ.



894.8123

െചയ് തത് .



891.73

േപാഷ് -ഫാരിദി#
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േപാഷ് , റാ#ഡി

fബ് ദ , പ നി?

ലിപD5രണം െചയ് തത് ; എസ് . ഹരീഷ്

ഭാകര#, പഴശ
 ി

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



920.9362196994

േപാ, എം. പി.
ആസ് തികDവാദം.



211.3

േപാ, െക. എ?.
ഉറ c ക യാ< െചÃാറില
@ .



894.8123

േപാസ7 താം
സസDെ24മ.
വിധവകളെട വീട് .



894.8123



641.5636

¢തിപാഠ: നമ K െചÃാവ x ഏ~വ ം

കാക

െചറ കാട്

േമഹം.

കാക

േഗാപിനാഥ പി, ടി. എം.

മwി, എം. വി. ഐ.

കാക
കാക

ശിവശര# നായ,

കാക

സാദ് , സി.

കാക



954.003

ചXcി, സ/ ാമി

ിയ, എ. എസ് .

മല
@ ികാÆന#

f ണ
£ ീമേwം /

െവിയ െട ചി<.

േജഷ് െസ#, ജി.
തµാ<ക.



894.8128

ണയഋB / െക. െഷരീഫ് , െക. പി.



928.948123(1)

കാക

fബ് ദ ,

രായ് ,

അ4Iതീ

ിയെ2Xവ.

കാക

കാക

ഝാ, േശഫാലീ

േമാറിസ7, േടാണി

ിയമ  േജാസിന് സ് േനഹപം:
Y കേളാട് . കാക
െകൗമാരമനസ

പ നി?

 DവX് ,
സ

െജ. എം.

ണയിെയ ം രതിയ െടയ ം മന:ശാസ് <ം.
േdായിഡ് , സിe്

ിയാ േജാസ് ., വിവ.

കാക

തിനായക# ഓംപ രിയ െട കഥ.



894.8123

കാക

ിയ, എ. എസ് ., വിവ.
ിയെ2X രാജാവ് .

മ രളീധര# എxിവ4െട ചി<.

കാക

തÕീമ അനം

ി#സ

പ രീ, ന}ിതാ സി.

ഇിരിKf് .

കാക

തിമയ ം കിളിെ2ണ
Ô ം.

ൈവ?ഡ് ,

േം

ഓസ് കാ



894.8123

മാ, ടി. ആ.

¢തിപാഠ: നമ K െചÃാവ x

കാക

പ·ിെ ഭാവി.

ഏ~വ ം െചറിയ വലിയ കാരD.

കണ
£ #, കരിാട്

കാക

കാമത് , എ.

ഭാ വw
ഇxിേലB് ഒ4 ജാലകം.
ഭാ സBറിയാസ് , വിവ.



320.954

ഫ7 മസാല.

കാക

ഫാിമ ജീം, Ï. വിവ.

കാക

മധ േമാഹ#

കാക

മ ദ് ഗ?,

ചി<

ÓാKലിക് , സ
@ ാെവ#ക
ഭാകര# : ജീവിതവ ം രാഷ് ´ീയവ ം.



333.707

കാക
േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിz്

േമലത, ടി. െക., വിവ.

രാജേഗാപാ?

കാക

ീരാജ് , ബി.
ഭാകര#, എ#.
പ ലിജµം.

മ ഴ2ിലാട് ,

ടി. െക. ഡി.

അേwûf ണ
£ ീം

തിേലാകം.

ഖലീ? ജി+ാ#

െവ ജി.

ാചീന മലയാളം.

കാണി

ണയകഥക.

കാക

പ രാണസ ലനാമേകാശം.

കാക

മാ, ടി. ആ.

കാക

സതD#, പി. പി.

മാണി.

സംഗ പരിശീലനം.

സമാഹരിzത് .

കാക

കാക

ഭാഷണകല.

ശ
 സാരം.

െചറിയ വലിയ കാരD.

േകശവേമേനാ#, െക.

വാചക#.

¢തിപാചകം / അബ് ദ  റഹീം



809.89282

പി.



894.8123

െകാ4വാനിെല പത.

കാക

ഭാത ദീപം.

േമഹം എxേxKമായി മാ~ാം.

കാശ#, മടിൈB

േജഷ് െസ#, ജി.

Y ം സാഹിതDവ ം.
Xികളെട മനസ



580

കാശ് , ടി. എ#.

േം

കാക

ഭാകര#, ചി<കാര#.

അ5Dഭാഷണം / െജdി സാേസ
@ ാ



894.8122

ഫാമിലി േജാക
Y ് / െക. എസ് .
സമാഹരിzത് .

മാ

ഫാരിദി#, എ. എസ് . , വിവ.

കാക

േഹാബ് സ് ബാം, എറിക്



808.882(1)

ഫാരിദി#-ബീബ?

കാക

ഫാരിദി#, എ. എസ് ., Ï. വിവ.

രായ് ,

അ4Iതീ

കാക

പ രീ,

കാക

കണിേമാ

ബാലേഗാപാ?, പി. ജി., Ï. .

ചbേമാഹ# സംേശാധനം െചയ് തത് .



398

േഫാക് േലാ: സമീപനളം സാധDതകളം.
കാക ീധര#, എ. എം.

കാക

നcതിരി2ാട് , ഇ.

ബാലചb#, വി. െക.

കാക

അനÙ

േഗാപി, പ േBാട്

ബാലസ +ÕണDം, ചിപി

ണയിെയ ം രതിയ െടയ ം മന

ഒ4 ാമിെല നദി / അബ് ദ ? ജലീ?

ശാസ് <ം / പി. പി. സതD# ഇംഗ് ളീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .



155.3

അ#വ അലി എxിവ വിവ. െചയ് തത് .



894.8111

ബംബം! ഹര! ഹര! ബംബം േബാ?!.

ബാലDം.

സBറിയ

കാക

േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ

നിെBാലായ/ ിz്

ബേ}DാപാധDായ, താരാശ

ബാല#, എ#.

അ സതDമല
@ / െക. രവി വw വിവ.
െചയ് തത് .



891.443

ûമം ച മKxവ.



894.8123

ബാല#, പി. ൈവ.

ബേ}DാപാധDായ, മാണിക്
പാനദിയിെല മ Kവ# / െക. രവി വw
വിവ. െചയ് തത് .



891.443

വാസ േദവ# നായ, എം.

ടി.

രe േപ4കള Xി / ദീപ ീനിവാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; സതDാന}്
േമാഹനെ ചി<.
ബിÆ രാജ് , വിവ.

മധ സദന#, െക.



894.8123

കാക

ഓംെവദ് , െഗയി?

കാക

ബിÆ, സി. പി., Ï. സംേശാധക#.

എം.

ആേരാഗDവ ം ഭ`ണമവ ം

ബേയാെടക് േനാളജി: ഉ¸വം വളz വികാസം.

കാക

കാക

ബാലസാഹിതDിെ ഉദയവികാസ.

േdായിഡ് , സിe്

കാക

കാക

േലാറ#സ് , േഡവിഡ് െഹെബX്

ÓാKലിക് , സ
@ ാെവ#ക

കാക



791.437MA

ബാലചb#, െക. പി., വിവ.

എം. എസ് .

കാക

ബാലചbേമേനാ#
¢ഷ
£ ാ േഗാപാ?¢ഷ
£ ാ...

de് ൈല# വഷ: െതരെfട 
േലഖന.

കാക

¢ഷ
£ # നായ, എം.

േഫാക് േലാറിെ വമാനം / െക.

ബയസ് േകാ2് .

കാക

േറാളe് , േറാമ#

ഫ ട് പാി? ഒ4റ c് .

ബIനം.

ലളിത, െക. പി. എ.

ബാല¢ഷ
£ പി, േകസരി എ., വിവ.

ന}ിതാ സി.

കാക

കാക

സി.

ഫാരിദി#, എ. എസ് ., വിവ.

dിഡ.

ബാബ ഭരദ/ ാജ് .

87

ബിേനായ് വിശ/ ം, വിവ.

മാതD, മേല2റcി?

കാക

അwമാ: ദ`ിണാdിB# വിേമാചന

ബഷീ, എം. എം.

സമരകാല കവിതക

സി. വി യ ം ദസ് തെയവ് സ് കിയ ം
േമിെ പീഡാGഭവം.



894.8123

ബഷീ, െക.
ഒ4 ഈBി? വിപ
@ വം.



630.954

ബഷീ, ച റ
ഇശ? ചവി.



894.8121

ബിപി# ചb#, വിവ.

കാക

ബിബ , വി. എ#., സമാഹാ.

ബീജം.

കാക

കാക െഡൗ7 ഡ?ഹി
എക
Y ് സ് : അ· ബംഗാളി കഥക

ബീബ? കഥക / പി. െക.

ബസ , മേനാജ് .

ബാബ േജാ7, സംേശാധക#.
എോസഫാ# ഭീകരത

കാക

മാ

കാക

ബിലാി വിേശഷം പ തിയ പാഠം.

മാേവായിസം

കാക

കാക

 ം െമേ<ാേ2ാലീ
ിേസാസ
മാര#, വി.

ബസ , േസ#ജിത് , സംേശാധക#.

മ}ാകിനി

നാരായണ#

സ

ബാഖ/ ി, െക. െക. സി., Ï. .
ബ ഖാരി, െക. വി. െക.

െപാ4x

േജാ7സ7, പി. െജ.

ശരനാരായണ# പ നരാഖDാനം െചയ് തത്
; സിബി സി. െജ.യ െട ചി<.



398.220954

കാക

ബീബ? കഥക / ഇ. എ. ക4ണാകര#
നായ പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .



398.220954

ബ ഖാരി-മിേയാളം

88

ബ ഖാരി, െക. വി. െക.
ഇസ
@ ാമിക് െസക
Y ് : ൈലംഗികതയ െട
ഇസ
@ ാമിക പാഠ / െക. വി. െക.
ബ ഖാരിയ ം, െക. െക. സി. മ ഹwദ്
ബാഖവിയ ം േചെxഴതിയത് .

െ+ൗ7, ഡാ#
മാലാഖമാ4ം െച ാ#മാ4ം / എം. ടി.
േബബി വിവ. െചയ് തത് .
813



297.577

ബ മതതത/ കാശിനി / ആ. എ#. പി
സംേശാധനം െചയ് തത് .
294.3

കാക

ബ ിയ ം യ ം.
െക.

േഗാപാല¢ഷ
£ #,

ബ ഗാേകാവ് , മിേഖ?
നായയ െട Ñദയവ ം മ~ കഥകളം / പി. െജ.
മാതD വിവ. െചയ് തത് ; മാട് രêാകരെ
അവതാരിക.
891.73
ബെX#സ7, ആ് റിയ
ജഹനാര.

െബളിര.

ഭറz, ഇറാz്
പരിസ ിതിപഠനം.

333.7(1)

േബബി, എം. ടി., വിവ.
േമേനാ#

കാക

കാക



ഭാരത2ഴ.

േജDാതി

അഷ് റഫ് ,

അനÙ

ഭാരതരêം.



629.222029

െബാലസ
@ ാവ് സ് കി, റിzാഡ്
അഭിനയ പാഠ / ടി. എം. എ+ഹാം
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ; േജാ7
േപാളിെ അവതാരിക.
792.028
റി2ക.



894.8128

േബാ7സായ് : ധനിGം ആന}ിGം.
കാക േജാസഫ് , പി. െജ.
െബൗ െബൗ / െക. ീ മാ പ നരാഖDാനം
Y ിെ
െചയ് തത് ; ജാഫ എം. എസ
ചി<.
398.21095483
+Õദ# നcതിരി2ാട് , േമാഴി
ഖിലാഫ് സ് മരണക.

x്



954.83(1)

+ിXീഷ് ഇ5Dയ ം സായ ധസമരളം.
കാക വാരിയ, പി. എ.

കാക

കാക



894.8123

കാക



929.81(1)

ഭാരതസ് <ീക Ê~ാe കളിലെട.
ലതികാ നായ, പറവ ബി.

ൈബÆ എ#. നായ
കാ വാ േcാ.

+ിഡ.



920.93337

ഭാരത ദശന ശാല.
സി.

െ+ൗ7, ഡാ#

േബാധൈചതനD
ഉരകാശിയി? നിL



ഭാമ, വി. െക.
എണ
£ യ് Kണ x എ് .

െബളി േതാമസ്



ഭവാനി, പളളിB?
േചാറിെ മണമ ളള േചറ് / െസയ് ഫ്
ചKവിേയാട് പറfതി# കാരം.



894.8123

കാക

ഗീതാ©തം / എ. സി. രാജയ െട അÃാ4
വDാഖDാനോെട.
294.5924



894.8123

െബളി േതാമസ്
െബളിര.

ഭഗവദ് ഗീത
Xികളെട ഭഗവദ് ഗീത / സി. വി. സ ധീbെ
പദD-ഗദD വിവനം.
294.5924

791.437

388.3

Xിയ ം.

െകായ് േലാ, െപൗേലാ



823

ഭരത#, പി. െക.
നമ Kം സിനിമ എട Bാം.

Ì}ാ, കാരാX്
ആഹാരം വനം സ് <ീ / ജി. വിജയ മാറ ം
നാരായണ# െചwലശ് േശരിയ ം േചx്
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് . 330.954
െബനDാമി#
Y ം െപ7
ഇ. എം. എസ

ഭഗത് , േചത#
എെ ജീവിതിെല 3 െത~ക / മീരാ
¢ഷ
£ # Xി വിവ. െചയ് തത് .



823

Ì} സനി?
ആX് ഓഫ് േസഫ് ൈÓവിംഗ് .

കാക

ഭഗത് സിംഗിെ കന?വഴിക.
മ രളി, പിര2#േകാട്

കാക

ഭാരതീയ മനഃശാസ് <ിന് ഒരാമ ഖം.
കാക നിതDൈചതനD യതി
ഭാഷാഷണം.
ആ.

കാക

രാജരാജവw, എ.

ഭാസി, പxD², സമാഹാ.
അ·് വടB# പാXക
ഭാസ് കര# നായ, േച2ാട്
ഇ5Dയിെല നദിക.

കാക



915.4(1)

ഭാസ് കര#, സി.
ഇ5D# വിദDാ¹ി സ ാനം പിxിX
നാളക.



954

 ് സ ാനം ആദD
േകരളിെല കwDണിസ
പഥിക.
923.254
ഭാസ് കര#, സി., സംേശാധക#.
രാമചb# പി, എസ് .
മിമലയാളം.

കാക

മിേയാളം ജീവിതം.
ബേരി

കാക

ചb#, ടി. വി.

കാക

അഷാദ് ,

െഭൗതിക-മലയാളേമ
െഭൗതിക രസത{ം.

കാക

Xിയw, എം.

ടി.
øാ5് .

കാക

സമാഹരിzത് ; ബിപി# ചb# വിവ.

സ ഹറ, ബി. എം.

കാക

െചയ് തത് ; എസ് . ജയചb# നായ4െട

രാ½?

അവതാരിക.

സാം¢തDായ#
മണിzി<ാഴ് .
മണ
Ô ടല ക.

കാക

കാക

േമഹം എxേxKമായി മാ~ാം.

രാഘവ#, അോളി

മരംെകാിയ െട പാX് .

കാക

സരമാ, ഷെസ
േലാറ#സ് ,

േഡവിഡ് െഹെബX്

മണിzി<ാഴ് .



791.437MA

കാക

മധ പാ?

മധ പാലിെ കഥക.



894.8123

മധ േമാഹ#
േകാമഡി ടാBീസ് .

894.8124

േജാക
Y ് ഓ7 ക7´ി.

894.8124

ഫ7 മസാല.

894.8124





കാക

ീേലഖ



791.437MA

കാക

കാക

fബ് ¡, പ നി?

കാക

മ4മിയിെല നിശ/ ാസ.
െക. എം.

കാക

മലബാറിെല തിറയാX.

കാക

മലയാള നാടക സ് <ീചരി<ം.



894.8121008

മലയാളിെല മ ശ
 ിBഥക / ആബിദ

കാക

യസഫ് പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ; മധ വിെ

മാ, െക. െക.

ചി<.

മGസ് ©തി - ഇx് / പ 4േഷാമ# മംഗലം



294.5926(1)

കാക

മേനാഹര#, എം. െക.,

കാക

..

ശശിധര#, എ#.
മ{വാദവ ം ദ മ{വാദവ ം.

കാക

രാേജഷ് , എം. ആ.

കാക



398.21095483

മലയാളേനാവ?: േദശഭാവനയ ം

സംസ് ¢തി? നിx് ഗദD വിവ.യ ം
മേനാേരാഗളം ചികിയ ം.
¢ഷ
£ #, എസ് .

കാക

സജിത, മഠി?
നാരായണ# സംേശാധനം െചയ് തത് .

സ ഭാഷ്

ചb#

വDാഖDാനവ ം െചയ് തത് .

ജമീല,

മലയാളിെല കട?Bവിതക / പി. എം.

മാ, എസ് .

മGഷD# മGഷDനായ കഥ.

മ4xിG േപാല ം തികയാ ജീവിതം.

ഗംഗാധര#, എം.

മധ സദന#, െക. എം.

കാക

കാക

പാറBടവ് , പി. െക.

മലബാ കലാപം 1921- '22.

മാക
Y ് , ൈഹ#റിz്

മനഃസമാധാനം ഉeാവാ#.

സ സ് േമഷ് ,

ചേbാ്

േഗാപാല# നായ, സി

മധ സദന# നായ, നീലേcM, വിവ..

ബയസ് േകാ2് .

കാക

മരണവിദDാലയം.

മരിzവ4െട പനിനീ2B.

മധ പാ?

മ{സാധനാരഹസDം.

കാക

മരണെ2X ഒരാ.

മധ , മ Xം

മGഷDന് ഒ4 ആമ ഖം.

കാക

മരണം മാറ x ഇടേനര് .

വിനയചb#, ഡി.

ശാ5

കാക

മ രളി, മ ല
@ Bര

മദനGം രമണGം േതാള4wി...:
ചc ഴBാവDാGഗ മനം. കാക

കാക

മാധവ#

മരzില
@ കളി? മഴെയാഴിയ േcാ.

കാക
േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz്

മധ രെമാഴിക.

കാക



616.462

പി, എ. എ#.

മതവ ം സ് <ീപ 4ഷബIവ ം.

മധ പാലിെ കഥക.



923.254

മwി, എം. വി. ഐ.

മധ , മ Xം

 കാ4ം.
മതവിശ/ ാസവ ം കwDണിസ
നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് .

ആ.

മ}ാകിനി നാരായണ#
മായ െട കyക / സജി െജയിംസ്

മണലിBര, െക. വി., വിവ.

¢ഷ
£

89

രാേജഷ് , എം.

രാഷ് ´ീയപടളം / ഷാജി േജBബ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8123009
മലയാളപാഠാവലി 1.

372.6

മലയാളപാഠാവലി 2.

372.6

മലയാളപാഠാവലി 3.

372.6

മലയാളപാഠാവലി 4.

372.6

മലയാളപാഠാവലി 5.

372.6

മലയാളേമ മാ2് .

കാക







െഗൗരി

ല`് മീഭായി, അശ/ തി തി4നാ

മല
@ ികാÆന#-മാക
Y ്

90

മല
@ ികാÆന# കാണി
ഏകലവDെ വിര? / ജി. േജഷ്
െസ#േനാട് പറfതി# കാരം.



799.32

മഴ അേ2ാഴം െപയ് െകാേeയി4x ◌ു.
കാക േദേവ} ദാസ്



925.2(1)

മഴനാ4ക.

കാക

ശാലിനി േദവാന}്

മഴയ് B2റം.

കാക

വിജയല`് മി

മഷി÷ട് .

കാക

മഹാകവികളെട ബാലകവിതക / മലയ്
അ2ണ
£ ി സമാഹരിzത് ; െക. സതീഷിെ

മാനസികസw¡ം.
പി, ടി. എം.
മാ{ികമയി?.



894.8123008

മഹാാഗാIി.

കാക

മഹാനായ ശിBാറി.
മഹാµാ4െട

ധന/ 5രി, ചരക#, സ ത#, ആരDഭട#
ഭാസ് കരാചാരD#.
926.15538(1)

സ ധി, പ #േവലിBര

ചി<.

േറാളe് , േറാമ#

കാക

XിBാലം.

രാജ#,

കാക

കാക

േഗാപിനാഥ

സി2ി, പി2റം

മാഫിയ: അേധാേലാകിെ രഹസD.
കാക അരവി}് േമേനാ#
മാമാരാ<ി.
ൈവBം

േകാഴിേBാട#

കാക

മാധവ# Xി, ടി. ജി
ധന/ 5രി, ചരക#, സ ത#, ആരDഭട#
ഭാസ് കരാചാരD#. കാക 926.1538 ആരDൈവദD#മാ. സമാഹാര.

കാക

ചbേശഖര# നായ,

മാമ േBായ
ജീവിതം: മാമ േBായ - േകാഴിേBാട് .

േകാX2റം



മഹാ, ആചാരD

927.9143028

വിജയിേലK ജീവിതമലD /
ആചാരD മഹായ ം എ. പി. െജ.
അബ് ദ  കലാമ ം േചെxഴതിയത് ; എ. പി.
fാമ ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



303.40954

മഹാഭാരതം.

കാക

മഹാഭാരതം

മഹാഭാരതം / െക. െക. െപാ#േമേല്
സംഹിz് ഗദD വിവ. െചയ് തത് .

കാക



891.21

ഉഷ, െക.

ൈചനയിെല സി#Óല
@ / വി. വി. കനകലത
വിവ. െചയ് തത് .



928.9513

മാതD, ഏയി? എസ് . െജ.

ആേഗാളവ?Bരണവ ം ആദിവാസികളം.



305.8(1)

മാതD, െക. പി.

ഹDവേലാസിെ സ വിേശഷം.

മാതD, പി. െജ., വിവ.

കാക



894.8123

ബ ഗാേകാവ് ,

മിേഖ?

ബേയാെടക് േനാളജി: ഉ¸വം വളz

േരഖ, െക.

മാേവായിസം / േസ#ജിത് ബസ വ ം ÏX4ം
സംേശാധനം െചയ് തത് ; നാരായണ#
െചwലശ് േശരി, ജി. വിജയ മാ എxിവ
വിവ. െചയ് തത് .
335.4345
മാ ഒസ് താിേയാസ് , ഗീവഗീസ്
വഗരഹിത സമഹം / െക. സി. വഗീസ്
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .
261.8
 ം െമേ<ാേ2ാലീ
മാ ിേസാസ
 ം പറf നw കഥക / വി.
ിേസാസ
എ#. ബിബ സമാഹരിzത് .
808.882(1)



808.882(1)




മാക
Y ിസം ഒ4 മ ഖവ ര.
ഇ. െക.

660.6

അറിയാ സ വിേശഷം.

894.8123

പിവനം.

894.8123



കാക

നായനാ,



മാക
 ളം:
Y ിസവ ം കാഷിക ശ
തിരെfട  േലഖന. കാക
രാമചb# പി, എസ് .



മാക
Y ് കാ മാക
Y ിനയz കyക.
മാക
Y ് , ൈഹ#റിz്

മാധവിKXി
894.8123

മാധവ# പി, എ. എ#.
മരംെകാിയ െട പാX് .

കാക

കാക

മാക
Y ിയ# െസൗ}രD ശാസ് <വ ം എം. എസ് .
േദവദാസ ം. കാക ൈഷÆ, െക. ആ.

മാതDസ് , വനDംപറcി? വി. െജ.

വeിBാളക.



618

മ}ാകിനി

തി4ഫലിത / ജി. അ©തരാജ്
സമാഹരിzത് .

മാതD, മേല2റcി?
വികാസം.

കാക

മാലാഖമാ4ം െച ാ#മാ4ം.
െ+ൗ7, ഡാ#
മാലിനി തിയേ~ഴ് സ് .

മാ, അെഡലി# െയ#



894.8121

മായാേദവി റ 2്
സ് <ീക അറിേയeത് .
മായ െട കyക.
നാരായണ#

മഹാഭാരതം

മഹാശാസ് < തിഭക.

മായ, െക. ആ.
ചില
@  തലി? കാശB്
സംഭവിKxത് .

894.8123

കാക

മാക
Y ് -മ ഹwദ്

കാക

മാക
Y ് തിരിz വ4L.
ഇ.

രാമചb#,

മ

 ് മാനിെഫസ് േ~ാ / കാറ? മാക
കwDണിസ
Y ം
െdഡറിക് ഏംഗ?സ ം േചെxഴതിയത് ;
ആ. രാമ# നായ4ം ÏX4ം വിവ. െചയ് ത്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. എ#.
പണിB4െട അവതാരിക.
335.422
മാക
Y ് , െജxി
െജxിയ െട കyക / മിനി േമേനാ#
വിവ. െചയ് തത് . കാക 084 - ജw#
കyക.
923.343
െജxിയ െട കyക / മിനി േമേനാ# വിവ.
െചയ് തത് .
083
മാക
Y ് , ൈഹ#റിz്
മാക
Y ് കാ മാക
Y ിനയz കyക /
നീലേcM മധ സദന# നായ സ/ ത{
വിവ. െചയ് തത് .
083
മിട BിBാBzി / െക. ീ മാ പ നരാഖDാനം
െചയ് തത് ; അനി? നാരായണെ
ചി<.
398.21095483
മിനി േമേനാ#
െഹല# െകല.



923.673

മിനി േമേനാ#, വിവ. കാക
ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz്
മിലേരപ.

േടാസ് േ~ായ് ,

കാക

മീGകളെട éം.

Xി, വിവ.

കാക

മ



മ രളി, കവിയ
ദലിത് ഭാഷാ നിഘe .



494.8123

മ രളി, പിര2#േകാട്
ഭഗത് സിംഗിെ കന?വഴിക.



923.254

മ രളി, ബി.
നിെ േചാരയിെല വീf് .



894.8123

മ രളി, മ ല
@ Bര
ആഷാഢേമഘ.

894.8123

മരzില
@ കളി? മഴെയാഴിയ േcാ.

894.8123




കാക

മ രളീധര#, െക. പി., Ï. ചി<കാര#.
ണയഋB
മ രളീധര# പി, െക.
േരാഗളം തിവിധികളം.



615.538

മ രളീധര#, ആന2ഴ
ÚതിK4Lക.



894.8123

മ രളീധര#, െക.
Y ം.
ആയ േവദവ ം ദീഘായ സ



615.538

മ രളീധര#, താഴBര
ഓമയിെല ¢ഷിBാഴ് ചക.

കാക
േമാഹ#ദാസ് കരംച}്

മ രളീധര#, പി., വിവ.



631.3

ഗാIീ,

കാക

മ 4ക# കാXാBടയ െട കവിതക.



894.8121

മ റിവ ക.



894.8123

ഭഗത് ,

മീരാ മ }#
സാb െമൗനം.



891.433

823

ശശിധര#, എ#.

മീര, െക. ആ.
െക. ആ. മീരയ െട കഥക.
മീരാ ¢ഷ
£ #
േചത#

ഫാിമ ജിം ഉം വിവ. െചയ് തത് .

മ 4ക#, കാXാBട

രാജേഗാപാല#, ഇ.

കാക

സാID െനാcര / സ ധ ബാല¢ഷ
£ Gം

മ 4ക#, കാXാBട

വിനയൈചതനD

മി, ജയീ
റാണി / സ നീത ബി. വിവ. െചയ് തത് .
മീGം ക2ല ം.
പി.



894.8123

മ ദ് ഗ?, ചി<

മ 4ക# കാXാBടയ െട കവിതക.

മാക
Y ് , െജxി

കാക

}#, മാോXരി
അ`തം.

മാക
Y ് , കാറ?
ആദDെ ഇ5D# സ/ ാത{Dസമരം
1857-1859 / കാറ? മാക
Y ം dഡറിക്
എംഗ?സ ം േചെxഴതിയത് .
954.035

കാക

91

കാക

¢ഷ
£ മി, സരD

മ , െഹ
പzBനികളെട നാട് / േജാളി വഗീസ്
ഇംഗ
@ ീഷി? നിL വിവ. െചയ് തത് .



833

പാസ് േപാX് / എസ് . ീനിവാസ#
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



833

മ ഴ2ിലാട് , ടി. െക. ഡി.



894.8123

}#, എം.
ആധ നികത ഇെxവിെട.

894.8124

ദിേനാസറ കളെട കാലം.

894.8123

നഗരവ ം സ് <ീയ ം.

894.8123

പ ലയ2ാX് .

894.8123

ഹരിദ/ ാറി? മണിക മ ഴ L.

894.8123







െജxിയാണ് സ് േനഹം സ് േനഹമാണ്
െജxി.



894.8123

സംഗ പരിശീലനം.



808.5

മ ഴ2ിലാട് , ടി. െക. ഡി., സമാഹാ.

കാക രeായിരം കടംകഥകളം
കടംകഥാ പഠനവ ം
മ ഹwദ് അഹwദ് , ബി.
അGരാഗിക പാപിക.



894.8123

മ ഹwദ് -രe

92

മ ഹwദ് ഷഫീഖ്
കടവý കനവ ക.



894.8123

മ<ീBര.

കാക

േസി

മxാം കണ
£ ്.
സ നീ?

കാക

ഗംേഗാപാധDായ,

കാക

മxാറിെ കഥ.
നാല2ാX്
മxാ േരഖക.

േമാഹ#ദാസ് , െതcം
ആയിരി രeാമെ രാവ് .



േകാ¿് , വിBി

കാക

Y ?, ബ´ാ#ഡ്
റസ

െക?മാ#,

കാക

©ഗളെട സിനിമാ ഷXിങ് .
പി2റം

സി2ി,

േമഘസേ}ശം.

കാക

േമരിKXി എ+ഹാം, Ï. .
േജാസഫ് , പി. െജ.



േമാ2സാ് കഥക.
ൈഗ േദ

കാക

കാക

രവി

േമാ2സാ് ,

േമാ2സാ് , ൈഗ േദ
േമാ2സാ് കഥക / ഷബി? ¢ഷ
£ #
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .
േമാബിഡിB് .
എ?.

കാക



843

േമാഹനവw, െക.

കാക

ൈവ?ഡ് ,

കാക



894.8121



608



608

കാക

രായ് , അ4Iതീ

യ വജനസ ാനി െ◌ ചരി<ം:
ആശയസമരളെട പ³ാലി?.
 , എം. വി.
കാക േഗാവി}# മാസ
യേറാ2ിെ മാറ x മ ഖ.
സന?, ഇടമറ ക്
യേറാപD# െdയിംസ് .
എസ് . െകാXാരം
രഘ റാം, ടി. എം., വിവ.
എസ് .

കാക

കാക

കാക

രജിതയ െട തിേരാധാനം.
അരവി}ാ`#, െക.

ിയെ2Xവ / എം. എസ് . നായ വിവ.
െചയ് തത് .
813

േമാഹന¢ഷ
£ #, കാലടി, സമാഹാ.
കാക SMS ഫലിത

മ#സ െചറ2, ചി<ം.
ഓസ് കാ

യ?േദാ, Ï. വിവ.

േമാറിസ7, േടാണി
നീലിമേയറിയ കണ
Ô ക / അജയ് േശഖ
വിവ. െചയ് തത് .
813

േമാഹന¢ഷ
£ #, കാലടി
പാസ·.

രായ് ,

യ ഭാഷണം.

കാക

923.254

െമാഴികളി? സംഗീതമായി.
േമേനാ#

കാക

യ എഇ - െലബന# - Bി യാ<.
ചാേBാ, എം. സി.

കാക

േമഴ് സി രവി
നിഴലായി മരണം.

േമാഹ#ലാ?, Ï വിവ.
അ4Iതീ

െചറിയ (വലിയ) കe പിട .

കാളിദാസ

േമേനാ#, ടി. ആ. എസ് ., വിവ.
േജാ7സ7, സ് െപ#സ



894.8121

േമാഹ#ദാസ് , വിBാവ്
അരയ#: േഡാ. വി. വി. േവല KXി അരയെ
ജീവിതെ ആസ് പദമാBിയ 
അരയപഠനം.
923.654

യഹD, െചാBള
ചരി<ം Úഷ് ടിz കe പിട .

കാക

േമഘേമലാ2ിലെട നീeയാ<ക.
േറായ് , െക. എം.



894.8121

വിവനം.

927.82

കാക



791.437MA

േമാഹ#, എം.
അw KXിയwയ ം നാനായ4ം പിെx
സിനിമയ ം.
927.91430233

ദാമ , ടി.

കാക



793.31954

േമാഹ# രാഘവ#
T. D. ദാസ# std. VI B.

മസ, എരേfാളി
ജീവിതം പാട x ാമേഫാ7: ഒ4
മാ2ിള2ാXകാരന് െറ ജീവിതം / താഹ
മാടായിേയാട് പറfതി# കാരം;
പ നി? fബ് ദ യ െട അവതാരിക.
മസാKXി, എ#., വിവ.
ഡാനിേയ?



894.8123

േമാഹന#, പി. െക.
തിരേനാXം.

സ േലാചന,

കാക

േമാഹനവw, െക. എ?.
േമാബിഡിB് .

ഓംെവദ് , െഗയി?

കാക

സമ Çം,

കാക

രജി?, പി.
െചൈx േബായ് സ് .
രജീb മാ, ചി<.
രാജല`് മി, പി. ടി.

െസബി#,



894.8123

കാക

രeായിരം കടംകഥകളം കടംകഥാ പഠനവ ം /
ടി. െക. ഡി. മ ഴ2ിലാട് സമാഹരിz്
പഠനം നടിയത് .
398.6
രe േപ4കള
ൈവ.

Xി.

കാക

ബാല#, പി.

രê2#-രാേജഷ്

93

രê2#, ഇടമ~ം, സമാഹാ. കാക
തിരെfട  സംഗവിഷയ

രാഘവ#, ടി. ആ.
വിശിഷ് ട¢തികളം വിശ/ തിഭകളം.

രê2#, ഇടമ~ം
കാവDചി5ാവിഷയ.

രാഘവ#, േവാട് , വിവ. കാക
നcതിരി2ാട് , ഇ. എം. എസ് .



894.8121009

രê2#, ഇടമ~ം, സംേശാധക#. കാക
ഗാIി: സcണ
£ ജീവിതനാ വഴി
രമ, െക.
ചാസ് ഡാവി#.
രമ, െക., വിവ.
അÃ

രാജ, എ. സി., വDാഖDാതാ.



രാമസ/ ാമി ആ.



രമണമഹഷി ചXcിസ/ ാമിക. കാക
േഗാപിനാഥ പി, വX2റcി?

രവി േമേനാ#
െമാഴികളി? സംഗീതമായി.
രവി വw, െക., വിവ.
സേ5ാഷ് മാ

കാക

െചേBാവ് ,



522.2



927.82(1)

േഘാഷ് ,

കാക

ബേ}DാപാധDായ, താരാശ

കാക

ബേ}DാപാധDായ, മാണിക്

രസത{ ചരി<കഥക. കാക
െപാവാ, പി. പി. െക.

നിര5ര സതDം.



294.561



181.4

രാഘവ# തി4മ ?പാട് , വിവ. & വDാഖDാതാ..
കാക ചരക
രാഘവ#, അോളി
മണ
Ô ടല ക.



894.8121

ചാേBാ, െചwനം

രാജരാജവw, എ. ആ.
ഭാഷാഷണം.



494.8125

രാജല`് മി, പി. ടി.
അ2വിെ അച
Â # / രജീb
ചി<.

മാറിെ



894.8123

രാജി, കല
@ 
ഈzwയ ം വനേദവതയ ം.
രാജീവ് , എ#. ടി., ചി<കാര#.
ൈവ?ഡ് , ഓസ് കാ



894.8123

കാക

രാജീവ#, ടി. പി.
വയ?Bെര ഇേ2ാഴില
@ ാ: പ തിയം
തിരെfട മായ കവിതക. 894.8121





894.8124

രാേജbസാദ്
ഗാIിപാദളി? / െചാര പരേമശ/ ര#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ;
പനcി േഗാവി} േമേനാെ അവതാരിക.



923.254

ഗാIിപാദളി? : െചാര പരേമശ/ ര#
ഇംഗ് ളീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ;
പനcിി േഗാവി} േമേനാെ അവതാരിക.
കാക 923.254 - ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ്
കരംച}് .
954.0351
രാേജശ/ രി, എം. ജി. , Ï. .
േദവദാസ#, ബി.
രാേജഷ് , എം. ആ.
മ{വാദവ ം ദ മ{വാദവ ം.

894.8121



894.81209

രാജീവ#, ബി.
ജനനിബിഡമായ ദ5േഗാപ രം.

രവീb#, എ#. െക.
െപണ് െണഴx ജീവിതം: സ് <ീ
വിേമാചനെമx സ/ പ
 വ ം യാഥാഥDവ ം
മലയാള സാഹിതDി?.
894.8123009

രാം ചb
ഉ»യ െട ശബ് ദം.

കാക





രവി െക. പി
െടലസ് േകാ2ിെ കഥ.

രാജപാത.

894.8124

ൈവ?ഡ് ,

കാക

കാക

ശബ് ദശാസ് <ിെ ീമ ഖം.

894.8123

രേമഷ് , എ#. ബി., വിവ.
ആ7 പാേവ
ò ാവിz്



894.81209

രാജരാജവw, എഴമ~
നാട# പാXി? നിL നാടകിേലB് .

രമണമഹഷി ചXcിസ/ ാമിക. കാക
922.945-രമണമഹഷി. കാക
േഗാപിനാഥ പി, വX2റcി?

രേമശ#, ബ
@ ാýര്
െപ4ം ആ.



294.561

രാജേഗാപാല#, നാX?
കളിവിളB് .

181.4

കാക

രാജേഗാപാല#, ഇ. പി.
മീGം ക2ല ം.
രാജേഗാപാല#, െക., വിവ.
റസ് കി#, േജാ7

രമണ മഹഷി
ീ രമണ മഹഷി പറf കഥക / പി.
എം. നാരായണ# വിവ. െചയ് തത് ; െനാz
എ#. എസ് . െവിXരാമെ അവതാരിക.

രമാ േമേനാ#, വിവ.
ഓസ് കാ

ഭഗവദ് ഗീത

രാജേഗാപാലാചാരി, പാ¹സാരഥി
അേ¡ഹവ ം ½Bയ ം ഞാGം.

925.7

കാക

കാക



809

മ{സാധനാരഹസDം.

കാക



133.4



294.543

രാേജഷ് -േരഖ

94

രാേജഷ് , എം. ആ.
േവദളിെല ശാേയ രഹസDം.

നാരായണ4



294.536(1)

രാജ#, േകാX2റം
cിേമാെട അw.
മഹാµാ4െട





920.054



ഗാIീ,

ഡിB#സ് , ചാസ്

പാXപ സ് തകം: ണയഗാന

കാക

പാXപ സ് തകം: േമഗാന

കാക

പാXപ സ് തകം: വിഷാദഗാന

കാക

പാXപ സ് തകം: േശാകഗാന

കാക

പാXപ സ് തകം: സ് േനഹഗീത

കാക



894.8123

കാക

വ ഫ് ,



333.91




894.8121



923.754

രാമചb# പി, എസ് .
മാക
 ളം
Y ിസവ ം കാഷിക ശ
തിരെfട  േലഖന / സി.
ഭാസ് കര# സംേശാധനം െചയ് തത് .

രാമ# നായ, െവX
ജീവിBാ# മറLേപായ സ് <ീ.



894.8123

f കാരDളെട ഒേടതc രാ# / ിയ എ.
എസ് വിവ. െചയ് തത് .
823

928.948123

രാമചb# നായ, പµന
സ് ©തിേരഖക.

മാക
Y ് , കാറ?

രായ് , അ4Iതീ



യ ഭാഷണം / െക. എം. േവേഗാപാ?
േമാഹ#ലാ?, ഫാരിദി# എ. എസ് .
എxിവ േചx് വിവ. െചയ് തത് ; േജാ7
െബഗറ െട അവതാരിക.



320.954

രായ് , സതDജിത്
ശാസ് < കഥക.



891.443

രാവ ണ
£ ി
രാവ ണ
£ ിയ െട കവിതക.
രാവ ണ
£ ിയ െട കവിതക.



894.8121

കാക

രാവ ണ
£ ി

രാ½? സാം¢തDായ#



335.4

രാമചb#, ഇ.
മാക
Y ് തിരിz വ4L / പി.
േഗാവി}2ിയ െട അവതാരിക; പി. െക.
ശിവദാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .

സാമഹDേരഖ / െക. വി. മണലിBര വിവ.
െചയ് തത് ; ഇ. െക. ദിവാകര# േപാ~ിയ െട
അവതാരിക.
4ദിതാGസാരി കവി.
എം.



089.94812

രാമചb#, സി. െക.
അഥേവദ ൈഭഷജDം: ൈവദDശാസ് <
വിാനീയം.
294.59215
രാമചb#, സി.
ചbGം ചbയാGം.

കാക

രാമ# നായ, ആ., വിവ. & സംേശാധക#.

928.948123

രാമ¢ഷ
£ #, േദശമംഗലം
കേരാ.

പാXപ സ് തകം:

നിLം വിവ. െചയ് തത് .

രാധാല`് മി
ഓമകളി? äവാനമായി പരാജ#.
രാധിക, ആ. എസ് .
തKXി.

കാക

രാമസ/ ാമി ആ. അÃ
ജല വിേവകിേലB് / െക. രമ ഇംഗ
@ ീഷി?

കാക

രാധാ¢ഷ
£ #, േമലാ~, സമാഹാ..
കാക പ5ാനം

രാധാമണി fw, വിവ.
െവജീനിയ

രാമവw, വയലാ.
താരാXപാXക

കാക

രാധാ¢ഷ
£ #, സി.
സ ¢തം.

രാമവw, അcല2ഴ
േകരളിെല വിേശഷദിവസ.



398.095483

രാധാ¢ഷ
£ #, എസ് ., ചി<കാര#.
ഹരിദാസ് , കരിെവ

928.948123

394.26545

രാജ#, തി4േവാ് , വിവ. കാക
േലാറ#സ് , േഡവിഡ് െഹെബX്

രാധാ¢ഷ
£ #, പി. ആ., വിവ.
എയി~് കി#, ബി?



894.8123

രാജ#, ച ്
പ5ി4 ലിെ പി#ഗാമിക.

കാക

രാമGണ
£ ി, െക. പി.
ജീവിതം ഒ4 ആിBാരെ കÃി?.

XിBാലം.

രാധാ¢ഷ
£ #, െക. കാക
േമാഹ#ദാസ് കരംച}്

കാക

രാമദാസ് , ആ., സമാഹാ.



909

കാക

േതാമസ് മാതD,

േരഖ രാജ്
ഞാറ് / െക. പി. െറജിയ െട ചി< ; ദീപ
ീനിവാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8123

േരഖ, െക.



523.3

മാലിനി തിയേ~ഴ് സ് .



894.8123

േരാഗളം-ൈല+റി
േരാഗളം തിവിധികളം.
മ രളീധര# പി, െക.

കാക

95

ല`് മണ# നായ, വി. െക.
ഒ4 പിടി മണ
£ ്.



894.8123

റ¿ പരിപാലനം / എം. ജി. സതീഷ് ചb#
നായ സംേശാധനം െചയ് തത് .
633.8952

ലതാ മേഷ് ക: സംഗീതവ ം ജീവിതവ ം.

റ¿: കഷകെBാ4 ൈക2സ് തകം / െക.
ജി. സതീഷ് മാ വിവ. െചയ് ത്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
633.8952

ലതികാ നായ, പറവ ബി.

റഷീദ് , പി. െക. എ.
ഓwശി വധി2ിBാം: ചില
ാേയാഗികരീതിക.



153.1



റസ് കി#, േജാ7
 ് / െക. രാജേഗാപാല#
അ7ട ദിസ് ലാസ
വിവ. െചയ് തത് .
330.1
Y ?, ബ´ാ#ഡ്
റസ
ത/ ശാസ് <ം മതം വിദDാഭDാസം / എ#.
മസാKXി വിവ. െചയ് തത് .
192
മി, ജയീ

റാറമി.

കാക

പദ
ã

റിനി ദാസ് .

കാക

േദേവ} ദാസ്

കാക

കാ മാക
@ ീഷി? നിx്
Y ് സ് മരണക / ഇംഗ
വിവ. െചയ് തത് ; േപാ ലഫാം കാ



923.343

ലളിത െക. വw
ടമാ~ം.



894.8121

ലളിത രാജ¢ഷ
£ #, വിവ.

കാക

അ2?െഫ?ദ് , അഹേറാ7
ലളിത, െക. പി. എ. സി.
കഥ ട4ം .. / ബാബ ഭരദ/ ാജിേനാട്
പറfതി# കാരം.
927.9143028
അùിസാ`ി.

894.8123

േfാമന.

894.8123






833

കാക



928.948121

േലാല ആമി

ലാവണD മണി, ചി<കാര#.

കാക

സÛീവ് , എസ് .

കാക

േരഖ

ലാ?, എസ് . ആ.
എറണാ

ളം െസൗ് .



894.8123

ലില
@ ി ബാബ േജാസ്
വിശിഷ് ട പാനീയ.

േറാ് , ഫിലി2്
അേമരിBയ് െBതിെര ഉപജാപം / എസ് .
ീനിവാസ# വിവ. െചയ് തത് .
813
ഞാ# വിവാഹം കഴിzത് ഒ4 സഖാവിെന /
േജാണി എം. എ?. വിവ. െചയ് തത് .
813

കാക



894.8121

ലഫാഗ് , േപാ

ലാലസം.

െറാമാ#സ് ഓഫ് േവഡ് സ് : ഇംഗ് ളീഷ്
വാKകളെട ഉ?2ി. കാക
സ മാര#, വി.

 ി#, വിവ.
േറാബി അഗസ
േഷാ7

ലതീഷ് േമാഹ#

Xികളെട ആശാ#.

ശശി, എം.

െറജി, െക. പി., ചി<കാര#.
രാജ്



954

ലളിതാംബിക അ5ജനം

മാ, െക.

റിമാB് , എറിB് മരിയ
പടിfാെറ മ xണിയി? എല
@ ാം
ശാ5മാണ് / ജയചb# പി. ഇംഗ
@ ീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .
റിൈവസ് ഡ് .

ഭാരതസ് <ീക Ê~ാe കളിലെട.

വി?െഹം ലീബ് ക് െനക
 ം േചെxഴതിയത് .

398.210947

കാക

ജമാ?, െകാzാടി

െചവിക / െചcരിക.

റഷD# നാേടാടിBഥക / െക. ടി.
നാരായണ# നായ പ നരാഖDാനം
െചയ് തത് ; സ +ÕണDെ ചി<.

റാണി.

കാക

േകാെവ,

ലീബ് ക് െനക
 ് , കാ വി?െഹം, Ï. ..

കാക

ലഫാഗ് , േപാ

ലീലാ നcതിരി2ാട് .

കാക

പ·ത{ം

ലീലാ േമേനാ#
Ñദയപവം.



362.83

ലീലാ¢ഷ
£ #, ആലോട്
താ<ിKXിയ െട സ് മാ വിചാരം.



303.45(1)

േറായ് , െക. എം.
ഗാIി അബ് ദ  ഗാIി േഗാഡ് െസ.

െലസിങ് , േഡാറിസ്



923.254

േമഘേമലാ2ിലെട നീeയാ<ക.



641.2



910.41

േറാളe് , േറാമ#
മഹാാഗാIി / േകസരി എ. ബാല¢ഷ
£
പി ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .

വിടവ് / േജാസ് െക. ഫിലി2് വിവ. െചയ് തത് .



823

േലഡി ചാ~ലിയ െട കാമ ക#.

കാക

േലാറ#സ് , േഡവിഡ് െഹെബX്



923.254

ൈല+റി പരിപാലനം : തത/ വ ം േയാഗവ ം.
കാക സ മാര# നായ, എ#.

േലാക-വിനയൈചതനD

96

േലാക ബാലകഥക / െക. ീ
പ നരാഖDാനം െചയ് തത് .

മാ



808.83

േലാകസിനിമ: കാലോട് കലഹിz
തിഭക. കാക ചbേശഖര#, എം.
െക.

കാക

േലാേകാര കഥക.
ആ7 പാേവ
ò ാവിz്

കാക

+ിXീഷ് ഇ5Dയ ം സായ ധസമരളം.
െപ45z#.



791.437MA

ബIനം.



894.8123

വാസ േദവ# പി, വയലാ
ഒ4 നാടകം എെനയ eാ

കാക
വിജയ

േലാല ആമി
ലാലസം.

കാക

ഹാംസ7, നDX്

കാക

മാ, ജി., Ï. വിവ.

മാേവായിസം
വിജയ

മാ, ജി., വിവ.

കാക

Ì}ാ,

കാരാX്

േലാറ#സ് , േഡവിഡ് െഹെബX്
ജിപ
Y ികളെട ണയം / എം. പി. ീജ വിവ.
െചയ് തത് .
823

േലാേകാര കഥക: ഡി. എz് .
േലാറ#സ് .

അചDതാന}#,
വി. എസ് .


വിക് േടാറിയ.

വBി, മ X്

േലഡി ചാ~ലിയ െട കാമ ക# / െക. പി.
ബാലചb# വിവ. െചയ് തത് ; കടാോട്
ഭാകരെ അവതാരിക.



894.8123

വി. എസ് : േകരള വികസന സ?2.

േലാേകാരകഥക: ചാസ് ഡിB#സ് .
കാക ഡിB#സ് , ചാസ്

മരണെ2X ഒരാ / രാജ# തി4േവാ്
വിവ. െചയ് തത് .



792

അഹി} വിെ അcലം.

േലാേകാരകഥക േഡാസ് േ~ാേയഫ് സ് കി.
കാക േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിz്

കാക

L.

വാസ േദവ#, േച2്

േലാേകാര കഥക: ഡി. എz് . േലാറ#സ് .
കാക േലാറ#സ് , േഡവിഡ്
െഹെബX്



823

വിജയ¢ഷ
£ #, എ#. പി.

കാക

അചDത#


നcതിരി, അBിം
വിജയ¢ഷ
£ #, എ#. പി.
എം. ടി. : കഥയ െട പ പാഠ.



894.8123

വിജയിേലK ജീവിതമലD.

കാക

മഹാ, ആചാരD

വിജയല`് മി



823



823

മഴയ് B2റം.

894.8121

വിജയല`് മിയ െട കവിതക.

894.8121



വിജയല`് മിയ െട കവിതക.



കാക

വിജയല`് മി



894.8123

േലാഹിതദാസ്
കിരീടം.



791.437MA

കാക

വeിBാളക.

കാക

കാക

വസ Iരയ് Bായ് .
എസ് .

കാക

f ണ
£ ി

കാക

അംബികാേദവി,



320.95483

േകരളം : ചരി<വ ം വമാനവ ം.



നാരായ7, ആ. െക.

കാക

േകരളം : ചരി<വ ം വമാനവ ം. കാക

894.8123

വയ?Bെര ഇേ2ാഴില
@ ാ: പ തിയം
തിരെfട മായ കവിതക. കാക
രാജീവ#, ടി. പി.
XിBവിതക.



340

വിജയ#, പിണറായി
954.83 - േകരള ചരി<ം.

മാധവിKXി

വല#, വാശ് േശരി
ച വെരഴ് .

വാടകവീട ക.

വിജയസ }ര#, എ. ആ.
നിയമവാഴ് ച.

വംശാവലിയ െട േചാരBിനി2ക.
ഖാദ, യ . എ.

വഴികാXി.



954

വാസ േദവ# നായ, എം. ടി.

െചേBാവ് ,

േലാേകാര കഥക - െവജീനിയ വഫ് .
കാക വ ഫ് , െവജീനിയ

വലിയ

േവേഗാപ#

നായ, എസ് . വി.
വാരിയ, പി. എ.

െഹ#റി, ഒ.

േലാറാ നീ എവിെട ?.

കാക

വാലDരസം.



954.83

വിജയ#, െപാേറരി
നിwലാന}േയാഗി ജീവിതവ ം ചി5യ ം.



922.945

വിടവ് .

കാക

വിധവകളെട വീട് .

െലസിങ് , േഡാറിസ്

കാക

കാശ് , ടി. എ#.

വിനയചb#, ഡി.
മദനGം രമണGം േതാള4wി...
ചc ഴBാവDാGഗ മനം.



894.8121

വിനയൈചതനD
സദാന}#, പി. ജി.

മിലേരപ.



294.3923

വിG-േവദാധികാര
വിG എ+ഹാം
ൈദവേവല.

കാക

വിസ് മയ വരcിലടെന.



894.8123

വിG
നേÜിെല പ ?േമട ക.



894.8123

കാക



894.8121

കാക

വിശ/ നാഥ അÃ, എ#. ഇ., വിവ.
െനമാേഡാ, ഭാലചb വനാ



894.8121

ചc ഴ: വിധിയ െട േവX©ഗം. കാക



894.8124

േലാേകാര കഥക - െവജീനിയ വഫ് /
fw വിവ. െചയ് തത് .

കാക

െവി, ചി<കാര#.

കാക



823

ിയ, എ. എസ് .

സി2ി, പി2റം

െവറ 2് ഭ`ിKേcാ.

കാക

പരേമശ/ ര#, സി. ആ.

കാക

െവBട വ.

കാക

അഡിഗ, അരവി}്

െവിG േവeി ഒ4 യ ം.

കാക

വിേനാദ് െക. േജാസ്

കാക

േവXയാട ം പ`ി.

കാക

വിശ/ ംഭരദാസ് , െക. എസ് ., വിവ.
െസൗദ്

നായ,

x2ഴ

ബി. വി.
േവ വി. േദശം, വിവ.

കാക

കാക

ഖലീ?

ജി+ാ#

വിശ/ നാഥ് , െക.
കDാപ
 # മേഹbസിങ് േധാണി: ിB~ം
ജീവിതവ ം.
927.96358

കാക േലാറ#സ് , േഡവിഡ്
െഹെബX്
േവ വി. േദശം
ചാപ് ളിെ ചിരി.



927.9143028



േവ, െചലവ, സംേശാധക#.
Y ്
ചികി േതട x മനസ



േവ, കാ.



േവേഗാപാല#, െക. എ., വിവ.

894.8123

േവല cി ദളവ രാജDസ് േനഹിേയാ?.
954.83
894.8121

വിശ/ സാഹിതD തിഭക: ആവിഷ് കാരവ ം
അനശ/ രതയ ം. കാക അേശാക#, വി.
എ#.

കാക

കാക

ീപെÓ

കാക

സീതാറാം, െയzരി
േവേഗാപാ?, െക. എം., വിവ.

കാക

രായ് , അ4Iതീ
േവേഗാപാ?, പി. എ#.

വിശ/ സാഹിതDിെല സ് <ീ തിഭക.
കാക ീകല, പി. എസ് .

വിഷ
Ô ിയ, വി.
എെ മഴവഴിക.

മാ, എം. പി.

രാധാമണി

വി ശാ5ി: നടി സീമയ െട ജീവിതവ ം
സിനിമയ ം. കാക ദീദി

നാXറിവ പഠന.

 DവX് ,
സ

വ ഫ് , െവജീനിയ

ലില
@ ി ബാബ

വിശിഷ് ട¢തികളം വിശ/ തിഭകളം.
രാഘവ#, ടി. ആ.

വിഷ
Ô നcതിരി, എം. വി.
നാXറിവ ം നാമപഠനവ ം.

കാക

894.8121 - ¢ഷ
£ പി, ചc ഴ.

േമാഹ#ദാസ് ,

Y ്.
വിഷമഴയി? െപാിയ മനസ
ീപെÓ

സി2ി, പി2റം

ചc ഴ: വിധിയ െട േവX©ഗം.

വിേവകാന}#, ൈവBം, സമാഹാ.
കാക ചXcി, സ/ ാമി

സ?പിെല സ }രി.

ആന}ി,

െജ. എം.

വിേവക ചഡാമണി = േകശവീയ ഭാഷാഗാനം.
കാക ശരാചാരD

വിശ/ 2# നായ, െക.
ഋസംഗമം.

കാക

വീe ം റKx വാതി?.
വീേരb

വിലDംസ് ജി
ആറാംവിര?yc് .

വിശിഷ് ട പാനീയ.
േജാസ്

കാക

ടി. െക.
വീണയാശാ#.



363.61

വിലാപയാ<യി? പെട Kxവ.
ചb#, പBാട്

കാക

ഹരിദാസ് , കരിെവ
വീXw ഒ4 സ് <ീ വിചാരം.

വിേനാദ് െക. േജാസ്
െവിG േവeി ഒ4 യ ം.

വിവനം.
െതcം

97

കാക

ഡിB#സ് , ചാസ്
േവേഗാപ# നായ, എസ് . വി.

കാക

വാലDരസം.
േവതാളകഥക.



398.095483



390



894.8123

കാക

േവദളിെല ശാേയ രഹസDം.
രാേജഷ് , എം. ആ.
േവദാധികാര നിMപണം.



894.8121

ചbമതി

ചXcിസ/ ാമിക

കാക

കാക

േവരി?-ശാ5 മാ

98

േവരി? കായ് ച പ് ളാവ് .
എസ് .

കാക

േവ4കളിെല ജീവതാളം.
ഉണ
£ ി¢ഷ
£ #, എ. എം.

കാക

സമ Çം,

േവലായ ധ# നായ, െക.
ഇ5D +ിXീഷ് ആധിപതDിGേശഷം.

ശരKറ 2് , ജി.
െചതി4ക / എം. എസ് . േദവദാസ്
വDാഖDാനം െചയ് തത് ; ഡി. ബ·മിെ
അവതാരിക.
894.8121



954

കാക

േവലായ ധ#, പണിBശ് േശരി, വിവ.
ഇബ് G - ഇ- ബý
േവല cി ദളവ രാജDസ് േനഹിേയാ?.
കാക വിശ/ 2# നായ, െക.
ൈവദDശാസ് <ം മിഥDയ ം സതDവ ം.



616

ൈവശാഖ#
ൈസല#സ.



894.8123

ൈവ?ഡ് , ഓസ് കാ
തിമയ ം കിളിെ2ണ
Ô ം / ീധര# എ#.
ബല
@ പ നരാഖDാനം െചയ് തത് ; എ#. ടി.
രാജീവെ ചി<.
823
ഹാ2ി ി#സ് / രമാ േമേനാ# വിവ.
െചയ് തത് ; മ#സ െചറ2യ െട ചി<.



823

വDിത/ വികസനവ ം മാനസികാേരാഗDവ ം.
കാക ¢ഷ
£ # നായ, പി. ആ

വDാജസwതിയ െട നിമിതി: മാധDമ വിമശനം
കാക േതാമസ് ഐസക് ,
2000 - 2009.
ടി. എം.
വDായാമം.
എം.

കാക

894.8123

894.8123




വഗരഹിത സമഹം. കാക മാ
ഒസ് താിേയാസ് , ഗീവഗീസ്



261.8

മാ

കാക

ഇ}ിര അേശാക്

ശബ് ദശാസ് <ിെ ീമ ഖം.
രാജരാജവw, എഴമ~
ശരത് , സമാഹാ.
താരാXപാXക

കാക

കാക
പാXപ സ് തകം:

കാക

പാXപ സ് തകം: ണയഗാന

കാക

പാXപ സ് തകം: േമഗാന

കാക

പാXപ സ് തകം: വിഷാദഗാന

കാക

പാXപ സ് തകം: േശാകഗാന

കാക

പാXപ സ് തകം: സ് േനഹഗീത



894.8121



894.8121



894.8121009

ശശിധര#, എ#.
മീGകളെട éം / എ#. ശശിധരGം, എം.
െക. മേനാഹരGം േചെxഴതിയത് .



894.8122

ശശിധര#, ജി. െക.
കണികാപ·ം.



520

ശശിഷ7, എം. ജി.
ഗംഗ മ ത? കാേവരി വെര.

വഗീസ് , പി. എ.
എLം യ വത/ ം: യ വത/ ം നിലനിാG
വഴിക.
613.7

ശംഖ് .

െചറ കാട്

ശശിധര#, െക. പി., വിവ. കാക
േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിz്

വഗീസ് , െക. സി.
 D# കാ2# ജീവിതവ ം ചി5കളം.
െസബാസ

കാക

കാക

ശശി, േചരാവി
അേന/ ഷണ േമഖല.

വBി, മ X്
േലാറാ നീ എവിെട ?.

വണേഭദ പാഠേഭദ.
േപാB, പി. െക.

ശനിദശ.

റിൈവസ് ഡ് .

വBി, െപാ# xം
നല
@ അവസര.

ആവിശ/ ാസം വളിെയട Bാ#.

ശരാചാരD
വിേവക ചഡാമണി = േകശവീയ ഭാഷാഗാനം /
െക. എ#. േഗാവി} പി പദD വിവ.
െചയ് തത് ; സ/ ാമി സതDാന}
സരസ/ തിയ െട അവതാരിക.
181.482

ശശി, എം.
േനാവ ം കിനാവ ം.

േഗാപിനാഥ പി, ടി.

വഗീസ് , െക. സി., വിവ. കാക
ഒസ് താിേയാസ് , ഗീവഗീസ്

കാക

ശരത് ചb#, പി., വിവ. കാക
േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിz്

കാക

വDാ ല മാതാവിെ കണ
£ ാടി÷ട് .
ജയിംസ് , വി. െജ.

ശരനാരായണ#, പി. ഐ.
ബീബ? കഥക



158.1



915.4

ശശീധര#, ക
@ ാരി
േകരളിെല നാട#പാXക ഒ4
സമപഠനം.
398.2095483
ശാ5, എം. ബി.,
എസ് . പി.

. .

കാക

ശാ5 മാ, എസ് .
മനഃസമാധാനം ഉeാവാ#.

നcതിരി,



155.9042

ശാരദാKXി-ീരാമ#◌
ശാരദാKXി, എസ്
െപണ
Ô െകാിയ വാKക.

ശിരസി.



ീകല, പി. എസ് .
വിശ/ സാഹിതDിെല സ് <ീ തിഭക.

894.8121

കാക

ശാസ് < കഥക.
ശാസ് <സല
@ ാപം.



ീകല, എം. എസ് .
1957-59: വാകB2റം.

894.8124

ശാലിനി േദവാന}്
മഴനാ4ക.



928.(1)

ീകാ5് , േകാXB?
ഇ5D# യാ<ക.

ശിവദാസ് , എസ് .

ഉണ
£ ിമാധവ#, ആ.

ശിവ മാ, അcല2ഴ
പഴനീരാeി.

894.8121

ശിവ മാ, ഏ~മാÊ
ആകാശഗംഗ.

894.8123

പവി<േമാതിരം.

894.8123

സരDനയന.

894.8123






ശിവദാസ് , എസ് .
f പജDവ ം ÏXകാ4ം ഗണിതമാ{ിക
േലാകി?.
510
ശാസ് <സല
@ ാപം.



500

കാക

ശിവദാസ് , പി. െക., വിവ.
ജി+ാ#

ഖലീ?



894.8122

ശിവശര# നായ, െവ ജി.
ശ
 സാരം.
ശിഹാബ ¡ീ#, െപായ് yംകടവ്
ജീവപരD5ം.
നDഗണനം = Nullculation.
ീനാഥ് സി. നീലകണ
 #



133.5



928.948123

കാക

െശ?വരാജ് , പി.
അeലBാവ് : സര സംസ് ¢തിയ െട
ചരി<സാ`Dം.
294.535095483(1)
അeലBാവ് : സരസംസ് ¢തിയ െട
ചരി<സാ`Dം. കാക 294.535095483(1)
- അeലBാവ് .
954.83(1)
ൈശലജ, െക. െക.
ഇ5D# വമാനവ ം സ് <ീ സമഹവ ം.

ീ സതDസായി ബാബ.
ബി?

െബൗ െബൗ

കാക

മിട BിBാBzി

കാക

േലാക ബാലകഥക

ീജ, എം. പി., വിവ. കാക
േഡവിഡ് െഹെബX്

േലാറ#സ് ,

ീേദവി, െക.ബി.
ദാശരഥം.



894.8123

കാക

ൈവ?ഡ് ,



928.948123

ീധര#, എ. എം.
േഫാക് േലാ: സമീപനളം സാധDതകളം.



398

ീനാഥ് സി. നീലകണ
 #
നDഗണനം = Nullculation.



111

ീനാരായണ ധwപരിപാലന േയാഗചരി<ം.
കാക സ ധw, െകാXാരBര ബി.
ീനിവാസ#, എസ് ., വിവ.
െഹ

കാക

മ ,

ീനീവാസ#, എസ് ., വിവ.
ഫിലി2്

കാക

േറാ് ,

ീപെÓ
Y ് / േവ
വിഷമഴയി? െപാിയ മനസ
കാറിേനാട് പറfതി# കാരം.
ീബ #: ഏഷDയ െട െവളിzം.
സ േരഷ് , ീകണ് േഠശ/ ര്



ീമാ# കഴത നഗരി?.
¢ഷ
£ ചb

ളസി, േകാXB?

കാക

കാക



791.437MA

കാക

മാ, െക.



ീ രമണ മഹഷി പറf കഥക.
കാക രമണ മഹഷി
ീ ശരാചാരD.

ീ

363.738498

305.42

ശDാമസാദ്
അകെല.



894.8121

ീ മാ, െക.
പ രാണകഥാപാ<: ഗണപതി /
ജാഫറിെ ചി<.
294.5211(1)

ീധര#, ഇÃംോട്
െചറ കാട് : എഴyം ക4yം.

രാമചb#, ഇ.

ശിവദാസ് , െപായി?Bാവ്
ആോ െപാറോ.



915.4

ീ മാര# തcി
പി. ഭാസ് കരെ കാവDമ Çക.

ീധര# എ#. ബല
@ .
ഓസ് കാ

ശിവദാസ് , പി. െക., സംേശാധക#. കാക
ഡി ഡി െകാസാംബി : ജീവിതവ ം ദശനവ ം

കാക



954.83

രായ് , സതDജിത്

കാക

കാക

99

എയി~് കി#,

കാക

കാക

ീരാജ് , ബി.
ഭാകര# : ജീവിതവ ം രാഷ് ´ീയവ ം.



305.89481105493

ീരാമ#, സി. വി.
c ം രാല ം.



928.948123

ീരാമ#-സതD#

100

ീരാമ# നcതിരി

കാക

സ?പിെല സ }രി.

സംസ് ¢ത സാഹിതDാവേലാകനം.



891.209

ീേലഖ

കാക

കമലാ

സzിദാന}#, െക., സംേശാധക#.

കാക

സzിദാന}#, െക., വിവ.

മധ രെമാഴിക.



894.8121

കാക

ഷബി? ¢ഷ
£ #, വിവ.

േമാ2സാ് ,

ൈഗ േദ

വിശ/ 2#

നായ, െക.
ദാസ്
േകരള കവിത

കാക

ഷറഫ ¡ീ#, വി. െക., വിവ.

കാക

ഡീക് മാ#, േഡാേറാിയ

നാലാമിടം: േബ
@ ാഗ് കവിതക

കാക

സzിദാന}#, പ ഴര, വിവ.

ഷാജഹാ#, മാടcാട്

നാരായ7, ആ. െക.

െജ. എ#. യ . വിെല ച വചി<.



928.948124

കാക
മലയാളേനാവ?: േദശഭാവനയ ം
രാഷ് ´ീയപടളം

ഷാജി േജBബ് , സംേശാധക#.

ഷാജി, െക. എസ് ., വിവ.

കാക

കാക

സജി െജയിംസ് , സമാഹാ.
മ}ാകിനി നാരായണ#
സജിത, മഠി?
മലയാള നാടക സ് <ീചരി<ം.

സായ് നാഥ് ,

പി.

സജിത് , എ#. എസ് ., Ï. വിവ.



792.095483

കാക

േജBബ് സ് , ഹാരിയ~് ആ#
സÛീവ് , എസ് .

ഷിബ , െക. പി.

ൈഷജയ െട ബഹിരാകാശം / ദീപ

എെ ൈവദികജീവിതം ഒ4 റെxഴ് .



922.2

െഷരീഫ് , െക. എം., വിവ.

കാക

ഝാ,

ലാവണD മണിയ െട ചി<.

കാക

സതീഷ്

ണയഋB

മാ, െക. ജി., വിവ. &

സംേശാധക#.

കാക

െഷരീഫ് , െക., ചി<കാര#.



894.8123

കാക
മഹാകവികളെട ബാലകവിതക

സതീഷ് , െക., ചി<കാര#.

േശഫാലീ
െഷരീഫ് , െക., ചി<കാര#.

ീനിവാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് ;

സ ഭാഷ്

കാക

റ¿:

കഷകെBാ4 ൈക2സ് തകം

ചb#

സതീഷ് ചb# നായ, എം. ജി., സംേശാധക#.

കാക

ടാ2ി ം സംസ് കരണവ ം

സÛീവ് , എസ് .

കാക

കാക

നിലെമാ4Bല ം ¢ഷിയ ം

ൈഷÆ, െക. ആ.

കാക

റ¿ പരിപാലനം

ൈഷജയ െട ബഹിരാകാശം.

മാക
Y ിയ# െസൗ}രD ശാസ് <വ ം എം.
എസ് . േദവദാസ ം.
894.8124
ൈഷനി േജായ് , പ ý
കരകാണാBട?.
േഷാB് .

കാക



894.8123

നിഷാദ് , വി. എz് .

സംവര.

കാക



791.437



658.3124

ജയിംസ് , എസ് . ഇ.

സംസ് ¢ത സാഹിതDാവേലാകനം.

കാക

കാക

സ േരഷ് പി.

േതാമസ്
സതDാന}് േമാഹന#, ചി<കാര#.

കാക

ബാല#, പി. ൈവ.
സതD#, അ5ിBാട്



791.437MA

സതD#, പി. പി.

സBറിയ

ഭാഷണകല.

ബംബം! ഹര! ഹര! ബംബം േബാ?!.



915.451

കാക

സഗീ, ചി<കാര#.
കBXി?

സതDമായ ം ഞാ# കe .

ഇxെ ചി5ാവിഷയം.

ീരാമ# നcതിരി

സBറിയ, വിവ.

സതD#, താxി2ഴ
അണ
£ ാറBണ
£ Gം പzKറിfിയ ം.



ഷ7മ ഖ#, െക. െക.
െ´യിനിങ് : എ5ിന് , എെന?.

കാക

താഹ, മാടായി

894.8123

ഷ7മ ഖദാസ് , ഐ.
സിനിമയ ം ചില സംവിധായക4ം.

സതD# അ5ിBാടിെ ാമീണ.

സിയാ~ി? ചീഫ്

കാക

അക് ബ,



808.5

സതD#, പി. പി. ,സംേശാധക#.

കാക

അേയാധDാ വിധി: ഹി} ത/ ഫാസിസിെ
ശD സാxിധDം
സതD#, പി. പി., വിവ.
സിe്

കാക

േdായിഡ് ,

സദാന}#-സി2ി
സദാന}#, പി. ജി.
വാടകവീട ക.



894.8123

കാക

സദാശിവ#, എം. പി., വിവ.
¢ഷ
£ Ã, വി. ആ.



നരനായ ം പറവയായ ം.



894.8123

മാ, ടി. െക.

കാഴ് ചയ െട രസാ5ര.



791.437

സേ5ാഷ് , ഏzിBാനം, സംേശാധക#.

കാക

സേ5ാഷ് , െനട ാടി
പിzം േപയ ം.



894.8121

കാക

ദിലീപ്

സ}ീപ് െക. ലയീസ് , ചി<കാര#.

മാ, െക.

കാക

കടിയGറ c ം കീരനണ
£ ാGം
സID, ഇ.
പടിക കയറ x െപ7

Xി.



894.8123

സാb െമൗനം.

കാക

േദവി

മീരാ മ

കാക

സാID െനാcര.
ചി<

യേറാ2ിെ മാറ x മ ഖ.

കാക

സഫലമീയാ<.



914

കBാട് , എ#. എ#.

രാ½?

സായ് നാഥ് , പി.
നെല
@ ാ4 വരzെയ എല
@ ാവ4ം
ഇഷ് ടെ2ട L / െക. എ. ഷാജി ഇംഗ് ളീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .
305.5690954
സാറാ േജാസഫ്
നാ~ളം മണളം / ദീപ ീനിവാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; നാ? ദ ഗ
Ä ലിെ
ചി<.
894.8123

ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ്
Ê~ാe കളിലെട. കാക 324.254(1) ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ് .



954

സമ Çം, എസ് .



894.8113

സരമാ, ഷെസ
മരണം മാറ x ഇടേനര് / േജാളി വഗ
Ä ീസ്



869.3

സരസ/ തി, പി.

കാക



894.8123

േപാസ7 താം

അതിജീവനിെ കാഴ് ച2ാട ക.



089.94812

കാക

െകല
@ ,

സാജ# പീ~



633.8952

സിനിമയല
@ ജീവിതം.



894.8123

കാക

ഉവശി

സിനിമയ െട രസത{ം.
പാലമ~ം

കാക

സി2ി, പി2റം
ക?BeെBാXാരം.

കാക
സാജ#,

കാക



894.8121

നാറാണy øാ5Gം ച ടലഭÇകാളിയ ം.

സാജ#, പാലമ~ം
സിനിമയ െട രസത{ം.

സി¡ീഖ് , എം. എ.
ജലøമളി? ഞാ#.

സിI, െക. സി., Ï. വിവ.
േകാഹലീ, നേരb

െഹെല#
കഷകB് സ് േനഹപം.



894.8123

സിി
ഇÜാേയലിെല വീഥികളി? െകാഴിf വീണ
ച വx പBളം ഇട2ിയിെല വീഥികളി?
െകാഴിf വീണ മf2Bളം.
894.8123

സിനിമയ ം ചില സംവിധായക4ം.
ഷ7മ ഖദാസ് , ഐ.

സാം, ൈപGംമട്

സാജിത, എം., വിവ.

സി. വി യ ം ദസ് തെയവ് സ് കിയ ം: േമിെ
പീഡാGഭവം. കാക ബഷീ, എം. എം.
സിതാര, എസ് .
കറ  2ായBാരി.

േവരി? കായ് ച പ് ളാവ് / ടി. എം. രഘ റാം

ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .



331.880954(1)

സി. വി യ ം ദസ് തെയവ് സ് കിയ ം : േമിെ
പീഡാGഭവം. കാക 894.8123 - രാമ#
പി, സി. വി., 1858-1921.
891.73

സമദ് , മട

പനാേഭാﾁമരâ.



സി ഐ ടി യ ഭരണഘടന.

െകായ് േലാ, െപൗേലാ

വിവ. െചയ് തത് .



928.948123

സാഹിതD ഫലിത / പി.
അരവി}ാ`േമേനാ# സമാഹരിzത് .
808.882(1)

കാക

സമദ് , െക. പി. എ., വിവ.

}#
മ ദ് ഗ?,

ഒ4വ നടx വഴിക.

സന?, ഇടമറ ക്

സസDെ24മ.

കാക

സാ5/ നസ് പശ.

സാമഹDേരഖ. കാക
സാം¢തDായ#

എ#മകെജ പഠന

സ}ിേലാകം.

സാദിഖ് , ഹിദായ്
4ട# Ïമ# / എസ് . എ. ഖ ദ് സി
ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് ;
ജഹാംഗീ ഹിദായിെ അവതാരിക.
891.553

സേ5ാഷ് , ഏzിBാനം
സേ5ാഷ്

101



791.437



894.8122

സി2ി-സ േരഷ്

102

സി2ി, പി2റം
മാ{ികമയി?.



894.8123

©ഗളെട സിനിമാ ഷXിങ് / െവിയ െട
ചി<.
894.8123
വീണയാശാ#.



894.8123

സിബി, സി. െജ., ചി<കാര#.

സ നീത, ബി., വിവ.

െചയ് തത് .



363.7

സീതാറാം, െയzരി
ചരി<ം സമഹം സംസാകാരം
െതരെfട  േലഖന / െക. എ.
േവേഗാപാല# വിവ. െചയ് തത് .



മാര# നായ, എ#.



025

മാര#, പി. െക.
ഹിപ് േനാസിസ് : ഒ4 മേനാേരാഗ വിദെ
റി2ക.



154.7

മാര#, പ #േവലിBര
േസാGവിെ ഓടKഴ?.



894.8123

മാര#, വി.
വാKകളെട ഉ?2ി.



422

ബിലാി വിേശഷം പ തിയ പാഠം.

സ ¢തം.

കാക




928.948124



894.8124

രാധാ¢ഷ
£ #, സി.

സ ജാത#, എസ് .
പാB് .
സ ധ ബാല¢ഷ
£ #, വിവ.



894.8123

കാക
കാക

േജBബ് സ് ,

ഹാരിയ~് ആ#
<ടി.

സ +ÕണD#, ചി<കാര#.
മാരനാശാ#

കാക

കാക

റഷD# നാേടാടിBഥക

സ ഭÇ പരേമശ/ ര#, വിവ. കാക
േപാളിേവായ് , േബാറിസ് നിെBാേളാവിz്
സ ഭാഷ് ചb#
കാx േനര് / െക. െഷരീഫിെ
ചി<.
928.948123



894.8123

സ മംഗല
കഥകഥൈ2ിളി: പ രാണകഥക.



894.8123

സ മതി, െക. പി., വിവ.
ലയിസ േമ

കാക

കാക

ആ?േBാX് ,

േഗാBി, മാക
Y ിം

സ രÃ ബാG
ഡD2് / അ47 എഴച
Â േനാട്
പറfതി# കാരം.
927.9143028

ീഷ് മമാപിനി.

സ ധീഷ് , േകാേXÖം, ചി<കാര#.



ഭഗവദ് ഗീത

കാക



894.8123

സ േരഷ് , െക. െക., ചി<കാര#. കാക
െനേസാവ് , നിേBാളായ് നിെBാേളാവിz്

894.8121

കാക



894.8123



894.8123

മഷി÷ട് .



894.8124

സ േരഷ് , എസ് . പി.
ഹിമൈശല ൈസകതമി.

സ ധി, പ #േവലിBര

ഈzയ ം പzയ ം



894.8123

സ േരഷ് പി. േതാമസ്
സതDമായ ം ഞാ# കe .

സ ധി, പി. െക.

സ ധീb#, സി. വി., വിവ.

സ ൈബദ
സ/ ഗ
Ä ം റBാG താേBാ? /
അേശാക# മീോിെ അവതാരിക.

സ േരb#, പി.
േ`ാഭിKx വിി.

മ ദ് ഗ?,

ചി<
സ ധാകര#, പി. , വിവ.

സ }രം, എ#., വിവ. കാക
ഉപനിഷyB.ഈശാവാേസDാപനിഷ്

914.2

മാ, അഴീേBാട്
അഴീേBാടിെ േലഖന.



303.484

മി, ജയീ

മGഷDന് ഒ4 ആമ ഖം.

െറാമാ#സ് ഓഫ് േവഡ് സ് : ഇംഗ് ളീഷ്

അഴീേBാടിെ ആകഥ.

കാക

ഖാദ, യ .

335.43

ൈല+റി പരിപാലനം : തത/ വ ം
േയാഗവ ം.

സ

കാക

എ. സ് മിിേനാട ം െടഡ് െപറിേയാട ം
െചയ് തത് ; േതാമസ് പാലBീ? വDാഖDാനം

സ

ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}്

പറfതി# കാരം ; സBറിയ വിവ.

ഞ നിB് മി വി~ാ? .. / െഹ#റി

സ

കാക

സ ധw, െകാXാരBര ബി.
ീനാരായണ ധwപരിപാലന
േയാഗചരി<ം.

സിയാ~ി? ചീഫ്

സ



928.948123

കാക

സ ധീ, െക. എം., വിവ.
അന5¢ഷ
£ #, എം.

സ ധീ, െക., ചി<കാര#.
എ.

കാക

ബീബ? കഥക

സ

സ ധീഷ് , വി. ആ.
എഴതിയ കാലം.

സ േരഷ് , ീകണ് േഠശ/ ര്
ീബ #: ഏഷDയ െട െവളിzം.



915.4(1)



294.363

സ റാബ് -ഹരീഷ്
സ റാബ്
െതരെfട  കവിതക.



894.8121

കാക

സ േലാചന, നാല2ാX് , വിവ.
അGരാധ, നാല2ാX്
സ േലാചന, നാല2ാX്
മxാറിെ കഥ.

കാക

സ ഫി, വിവ.
സരD കവാടം.



സ് ©തിേരഖക.
പµന

മാ,

െസയ് ് എക
അ5/ ാ# ഡി
Y Dെപറി,

െകാzരാജ മാര# / പരേമശ/ ര# വിവ.
െചയ് തത് .

843




920.054

ഭവാനി,



241

ൈസ/ ഗ് , സ് െ~ഫാ#
അാത കാമ കിയ െട അവസാനെ
ക് / സ ഫി ഇംഗ
@ ീഷി? നിx് വിവ.
െചയ് തത് .

കാക



സ/ ഗ
Ä ം റBാG താേBാ?.
സ ൈബദ



ഹGമാ#.

894.8123

കാക

കാക

¢ഷ
£ #, െക. സി.

കാക

തÃ/ ിബ്

ഹയവദന.

ൈസഫ ¡ീ#, െക. എ.
വി.

കാക

ദയാ?, െക.

ഹരികിേഷാ, എസ് .
നിKം ഐ. എ. എസ് . േനടാം.

കാക

േസാGവിെ ഓടKഴ?.
പ #േവലിBര

കാക



833

െക. ഇ.

ൈസനിെ കല
@ Dണം.
സ/ ാലിഹ്

ൈസല#സ.



155.5

സ/ യം പരീ`ിBാ# 100+ പരീ`ണ:
ശാസ് <േമളകKം ോജക് ട കKം.
കാക േകാ¿് , വിBി

സ/ ഗം നരകം പരേലാകം.
എ#.

894.8123

െപണ
£ ക.

 DവX് , െജ. എം.
സ
ിയമ  േജാസിന് സ് േനഹപം
Y കേളാട് .
െകൗമാരമനസ





േസ
ആദDാ`ര.

രാമചb# നായ,

335.411

914

കാക

കാക

സിയാ~ി?

സ/ ത/ രാഷ് ´ീയെപ ◌് പ~ി / എം. വി.
  സംേശാധനം െചയ് തത് .
േഗാവി}# മാസ

െസബി#, എസ് . െകാXാരം
യേറാപD# െdയിംസ് .

െസയ് ഫ് , ചKവി.
പളളിB?

കാക

കാരശ് േശരി,

വീe ം റKx വാതി?.

 D# കാ2# ജീവിതവ ം ചി5കളം.
െസബാസ
കാക വഗീസ് , െക. സി.

െസയ് ഫ് , ചKവി
ഇടവഴിയിെല വിര? മ Çക.

കാക

സ് മി് , െഹ#റി എ.
ചീഫ്

തÃ/ ിബ്

ശിവ

മായാേദവി



ഏലിയാസ് ഖരി

കാക

സരDനയന.
ഏ~മാÊ

കാക

സ് േപാB7 ഇംഗ് ളീഷ് കംപാനിയ#.
കാക അബXി, ഒ.

ൈസ/ ഗ് , സ് െ~ഫാ#

കാക

നcതിരി2ാട് , ഇ.



894.8123

കാക

സ ഹറ, ബി. എം., വിവ.
സ/ ാലിഹ്

കാക

സ് േനഹിzം തBിzം.
എം. എ#.

894.8123

സ ഹറ, ബി. എം.
øാ5് .

സ് <ീകെള2~ി.
എം. എസ് .

സ് <ീക അറിേയeത് .
റ 2്

954.83(1)

സ സ് േമഷ് , ചേbാ്
മരണവിദDാലയം.

103

കണാട് , ഗിരീശ്



351.076(1)

ൈവശാഖ#

കാക

സ

മാര#,

േസാഷDലിസം: സാ?2ികവ ം ശാസ് <ീയവ ം.
കാക എംഗ?സ് , dഡറിക്
െസൗദ്
ജീവേനാെട കിെയരിfവ / േമരി
െതരീസ് കDനിേയാട് പറfതി# കാരം ;
െക. എസ് . വിശ/ ംഭരദാസ് ഇംഗ
@ ീഷി? നിx്
വിവ. െചയ് തത് .
920.93628292
സ് Ï Xിക. കാക െനേസാവ് ,
നിേBാളായ് നിെBാേളാവിz്

ഹരി മാ, എം. െക.
എെ മാനിെഫസ് േ~ാ.



801

ഹരി മാ, പി. െക.
പ റേK റേBe വാതി?.
ഹരിത രാമായണം.
ടി.

കാക



894.8124

ജയേദവ#, വി.

ഹരിദാസ് , കരിെവ
വിസ് മയ വരcിലടെന / എസ് .
രാധാ¢ഷ
£ െ ചി<.
ഹരിദ/ ാറി? മണിക മ ഴ L.
മ }#, എം.
ഹരീഷ് , എസ് ., വിവ.

കാക



894.8122

കാക
േപാഷ് , റാ#ഡി

ഹാംസ7-ഹDവേലാസിെ

104

ഹാംസ7, നDX്
വിക് േടാറിയ / േജാളി വഗീസ് ഇംഗ് ളീഷി?
നിx് വിവ. െചയ് തത് .
839.823

കാക

ഹാ2ി ി#സ് .
ഓസ് കാ

ൈവ?ഡ് ,

ഹാരിസ് , വി. സി.
ആകഥ : ജീവിതം സമഹം നിMപണം.



928.948124

ഹിപ് േനാസിസ് : ഒ4 മേനാേരാഗ വിദെ
റി2ക. കാക സ മാര#, പി. െക.

കാക

ഹിമൈശല ൈസകതമി.
എസ് . പി.

സ േരഷ് ,

½ൈസ#,എം. എഫ് .
ഞാെനLം ഹി} സ ാനി.



927.5

Ñദയ മാരി, ബി.
ചി5യ െട ചില
@ ക.
Ñദയപവം.

കാക

കാക



894.8124

നcതിരി, എസ് . പി.

ലീലാ േമേനാ#

ÑദയാേരാഗDം.
എം.
െഹല# െകല.

കാക
കാക

േഗാപിനാഥപി, ടി.
മിനി േമേനാ#

െഹ#റി, ഒ.
േലാേകാര കഥക / എലിസബ്
േകാശി വിവ. െചയ് തത് .



813

ൈഹദ അലിKം ടി2സ ?ാGം കീഴി?:
െചറ yനി?2ം ആധ നികവ?Bരണവ ം /
ഇഫാ# ഹബീബ് സംേശാധനം െചയ് തത് ;
എ. എ#. സതDദാസ് ഇംഗ
@ ീഷി? നിx്
വിവ. െചയ് തത് .
954
േഹാബ് സ് ബാം, എറിക്
ആേഗാളവത് കരണം, ജനാധിപതDം
ഭീകരവാദം / എ. എസ് . ഫാരിദി#
ഇംഗ
@ ിഷി? നിx് വിവ. െചയ് തത് .
ഹDവേലാസിെ സ വിേശഷം.
െക. പി.

കാക



909

മാതD,

105

വിഷയസചി
1858 -1947:ഇ5D:ആധ നിക േലാക ചരി<ം:
ചരി<ം



954.035




അബ് ദ KXി, എ. പി.:വDിക:ഇ5D:
രാഷ് ´ത{µാ 
923.254



അഭിനയം:ൈക2സ് തക, സാേതിക
വിദDക, ഉപകരണ:നാടകേവദി:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
792.028

330.95

T. D. ദാസ# std. VI B:മലയാള ചി<:
അംബികാസ ത#, മാാട്

791.437MA

:നിMപണ :

മലയാള കഥാസാഹിതDം:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം

894.8123

അകെല:മലയാള ചി<:സിനിമ:ചലzി<ം



791.437MA

അക് ബ, കBXി?:വDിക:ഇ5D:
വിദDാഭDാസവക 



923.754

അക് ബ, കBXി?:വDിക:മലയാള
കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ



928.948123

അടിമക:മ~ വിഷയളമായി ബIെ2X
വDിക
920.9306362
അടിസ ാന ത/ , താത/ ിക വശം:
മാക
Y ിസം:സാcിക
തDയശാസ് <, വDവസ ക



335.41

അeലBാവ് :േകരളം:ഇ5D:തീ¹ാടന
േകb, പ ണDസ ല



294.535095483(1)

അഥവേവദം:ൈവദിക സാഹിതDം:
മതന :ഇ5Dയി? ഉ¸വിz
മത



294.59215

അDാ ശാസ് <ം:തത/ ചി5



110

അൈദ/ ത േവദാ5ം:േവദാ5ം:തത/ ചി5
വിവിധ രാജDളി?:തത/ ചി5
181.482
അധDയനരീതി:വനരീതി:
േബാധനരീതിക:വിദDാലയളം അതിെ
വനളം
371.30281
അധDാാനിക,
മതപരിഷ് BാB:ഹി} മതം



294.56

അ5ഃÜാവീ ന ികെള ബാധിKx
േരാഗ:േരാഗ:ൈവദDം, ആേരാഗDം



616.4

അ5ാരാഷ് ´ീയ സാcികശാസ് <ം



337

അേമരിB:മGഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കാക് ക



923.4



923.673

അേമരിBയ മായ  വിേദശനയം:ഇ5D:
വിവിധ രാജDളെട വിേദശനയം:
വിേദശനയം
327.54073
അേമരിB# കഥാസാഹിതDം:അേമരിB#
സാഹിതDം:സാഹിതDം



813

അേമരിB# കവിത:അേമരിB# സാഹിതDം:
സാഹിതDം
811
അേമരിB# സാഹിതDം:സാഹിതDം



810

അേയാധD:ഉ േദശ് :ആധ നിക േലാക
ചരി<ം:ചരി<ം
954.2(1)
അ47 ീധ:വDിക:
േഫാേXാാഫമാ:കലാകാരµാ
അറബിക് കഥാസാഹിതDം:അറബിക്
സാഹിതDം
അറബിക് സാഹിതDം



927.7



892.73



892.7

അവാഡ ക, കീിമ Çക, കെÃഴy
തിക: ട ംബചരി<ം, വംശാവലി 929.8
അവാഡ ക, കീിമ Çക:അവാഡ ക,
കീിമ Çക, കെÃഴy തിക:
ട ംബചരി<ം, വംശാവലി
929.81
അബ ദം:അബ ദവ ം വിവിധ
പകzവDാധികളം:മ~് േരാഗ:ൈവദDം,
ആേരാഗDം
616.994
അബ ദവ ം വിവിധ പകzവDാധികളം:മ~്
േരാഗ:ൈവദDം, ആേരാഗDം
616.99
ആേഗാളീകരണം:സാcിക സഹകരണം:
അ5ാരാഷ് ´ീയ സാcികശാസ് <ം
337.1(1)



894.8128

അനD രചനാ സമാഹാര:സാഹിതD
സമാഹാര

അഭിഭാഷക, നDായാധിപµാ



അനD ഗദD¢തിക:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം



808.88

അ2?െഫ?ദ് , അഹേറാ7:വDിക:
ഹി+ കഥാ¢yB:ഹി+
ന കാരµാ
928.9243

Asia:സാcിക നില:സാcികശാസ് <ം

സിനിമ:ചലzി<ം

അനD രചനാ സമാഹാര:സാഹിതD
സമാഹാര:സാഹിതD രചന



808.88

ആദിവാസിക. ഇ5D:ജാതിക, വഗ:
സാമഹD സംഘ:സാമഹDശാസ് <ം



305.8(1)

ആദDകാല-ഇ5D

106

ആദDകാല കwDണിസം (1848-1875):
മാക
Y ിയ# വDവസ :മാക
Y ിസം:
സാcിക തDയശാസ് <,
വDവസ ക

ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല
െപാസമാഹാര:െപാസമാഹാര



089



335.422

ആധ നിക പാ³ാതD തത/ ചി5:തത/ ചി5



190

ആധ നിക േപഷD# കഥാസാഹിതDം:
ആധ നിക േപഷD# സാഹിതDം:ഇറാനിയ#
സാഹിതDം:സാഹിതDം
891.553
ആധ നിക േപഷD# സാഹിതDം:ഇറാനിയ#
സാഹിതDം:സാഹിതDം
891.55

ഇംഗ് ളീഷ് എഴyക:ഇംഗ
@ ീഷ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം



826

ഇംഗ് ളീഷ് കവിത. സമാഹാര:ഇംഗ
@ ീഷ്
സാഹിതDം:സാഹിതDം
821.008
ഇംഗ് ളീഷ് :െപാസമാഹാര



082

ഇ5D

922.154



ഇ5D:Asia:സാcിക നില:
സാcികശാസ് <ം

330.954



ഇ5D:അഭിഭാഷക, നDായാധിപµാ

923.454

ആധ നിക േലാക ചരി<ം

940/999

ആധ നിക േലാക ചരി<ം:ചരി<ം

940/999

ആനക:മ~് ഉഷ
£ ര ©ഗ:
©ഗസംര`ണം:¢ഷി

636.967



ആയ േവദം:ചികിാശാസ് <ം:ൈവദDം,
ആേരാഗDം
615.538
ആേയാധകലയ മായി ബIെ2X വDിക:
കായിക താര
927.968





ഇ5D:ആധ നിക േലാക ചരി<ം

954

ഇ5D:ആധ നിക േലാക ചരി<ം:ചരി<ം

954




ഇ5D:ഏഷD:വDികെള സംബIിz
ഐതിഹD
398.220954
ഇ5D:¢ഷി



630.954

ആരാധന, ധDാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
 ിത
ാനം, ജീവിതം:ഹി} മതം:ഇ5Dയി?
ഉ¸വിz മത
294.543

ഇ5D:ചരി<ം

ആേരാഗD വക:സംഘടന, ഉേദDാഗം:
ൈവദDം, ആേരാഗDം
610.69

ഇ5D:െതാഴിലാളി സംഘടനക:െതാഴിലാളി
സംഘടനക, സമര
331.880954

ആേരാഗDിG േവeി:
വിേശഷാവസരBായി:പാചക
വിാനം:ാേയാഗിക ശാസ് <ം,
െടക് േനാലജി

ഇ5D:ദരിÇ:താഴ് x വഗ:സാമഹD
വഗ
305.5690954

ആേരാഗDവ ം േ`മവ ം



641.563

ഇ5D:തീ¹ാടന േകb,
പ ണDസ ല



915.4



294.5350954

ഇ5D:ദളിത:താഴ് x വഗ:സാമഹD
വഗ
305.56880954



ഇ5D:നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



ഇ5D:നാേടാടി വിാനം:സാമഹDാചാര,
നാേടാടി വിാനം
398.0954

613

ആരDൈവദDµാ:ൈവദD ശാസ് <µാ,
േഡാക് ടമാ:യ  ശാസ് <µാ



792.0954

926.15538

ആസ് തികDവാദം:ൈദവം

211.3

ആഹാരം:ആേരാഗDവ ം േ`മവ ം

613.2




ഇ5D:നാേടാടി സാഹിതDം:സാമഹDാചാര,
നാേടാടി വിാനം
398.20954



ഇ5D:നാേടാടിBഥക:സാമഹDാചാര,
നാേടാടി വിാനം
398.210954

ആഹാരം:ാേയാഗിക ശാസ് <ം, െടക് േനാലജി
641

ആzറി:ഷXിംഗ് :മD ബIനം, നായാX് ,
ഷXിംഗ്
799.32

ഇ5D:é വിവിധ രാജDളി?

ഇംഗ
@ ീഷ് കഥാസാഹിതDം:ഇംഗ
@ ീഷ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം
823

ഇ5D:é വിവിധ രാജDളി?:നാേടാടി
é
793.31954

ഇംഗ
@ ീഷ് കവിത:ഇംഗ
@ ീഷ് സാഹിതDം:സാഹിതDം

ഇ5D:പബ് ളിക് ൈല+റിക:െപാ
ന ശാലക:ന ാലയ വിാനം



821

ഇംഗ
@ ീഷ് ഭാഷ





027.454

420

ഇംഗ
@ ീഷ് മാഭാഷയല
@ ാവB ◌ായി:രചന:
േയാഗം
428.24
ഇംഗ
@ ീഷ് സാഹിതDം:സാഹിതDം



793.31954



820

ഇംഗ് ളe് :യേറാ2് :േലാക മിശാസ് <ം, സ ല
വിവരണം, യാ<ാ വിവരണം:ചരി<ം 914.2

ഇ5D:മനശ
 ാസ് <ം

150.954

ഇ5D:മGഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കാക് ക

923.654




ഇ5D:©ഗ:സസDെളയ ം ©ഗെളയ ം
സംബIിz ഐതിഹD 398.2450954

ഇ5D-കലാകാരµാ
ഇ5D:രാഷ് ´ത{µാ 

923.254

ഇ5D:രാഷ് ´ീയ ക`ിക

324.254



ഉപാഖDാന, സ ഭാഷിത, ഫലിത,
ഉരണിക:അനD രചനാ സമാഹാര:
സാഹിതD സമാഹാര
808.882



ഉവശി:വDിക:സിനിമാ നടµാ:
ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക



ഇ5D:രാഷ് ´ീയ ക`ിക:രാഷ് ´ീയ ിയ
324.254

ഇ5D:രാഷ് ´ീയ സാഹചരDം, സ ിതി:
രാഷ് ´വിാനീയം

320.954

ഇ5D:വിദDാഭDാസവക 

923.754




ഇ5D:വിവിധ രാജDളിെല നിയമസഭക



328.54

ഇ5D:വിവിധ രാജDളെട വിേദശനയം:
വിേദശനയം
ഇ5D:സാമഹDപരിവനം



327.54



303.40954

ഇ5D:സാമഹDാചാര, നാേടാടി വിാനം



390.0954

ഇ5Dയി? ഉ¸വിz മത



294

 ് പാXി (മാക
 ് ):ഇ5D:
ഇ5D# കമDണിസ
Y ിസ
രാഷ് ´ീയ ക`ിക:രാഷ് ´ീയ ിയ



324.254(1)

ഇ5D# നാഷണ? േകാ7സ് :ഇ5D:
രാഷ് ´ീയ ക`ിക:രാഷ് ´ീയ ിയ



324.254(1)

ഇxെ ചി5ാവിഷയം:മലയാള ചി<:
സിനിമ:ചലzി<ം
791.437MA
ഇറാനിയ# സാഹിതDം:സാഹിതDം



891.5

ഇവിടം സ/ ഗ
Ä മാണ് :മലയാള ചി<:
സിനിമ:ചലzി<ം
791.437MA
ഇസ
@ ാം



ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം, നിലപാട്

ഉറ ദ കഥാസാഹിതDം:ഉറ ദ സാഹിതDം:
സാഹിതDം



891.4393

ഉറ ദ സാഹിതDം:സാഹിതDം



891.439

ഏഷD:ചരി<ം
ഏഷD:വDികെള സംബIിz
ഐതിഹD



915



398.22095

ഓംപ രി:വDിക:സിനിമാ നടµാ:
ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക



927.9143028

ഓwശി, അധDയനം:ബ ിപരമായ
മാനസിക ിയയ ം ബ ിശിയ ം:
മനശ
 ാസ് <ം
ഔഷധ സസD:ശാസ് <ം



581.634



398.6

കe പിടി, േപ~ക:ാേയാഗിക
ശാസ് <ം, െടക് േനാലജി
608
കഥകളി:ഇ5D:é വിവിധ രാജDളി?:
നാേടാടി é
793.31954
കഥാസാഹിതDം:സാഹിതD രചന:സാഹിതDം



808.83

കxഡ കവിത. സമാഹാര:കxഡ
കവിത:കxഡ സാഹിതDം:സാഹിതDം





894.8141008

കxഡ കവിത:കxഡ സാഹിതDം:സാഹിതDം



294.59218(1)





894.8141

കxഡ നാടകം:കxഡ സാഹിതDം:സാഹിതDം



915.451

ഉ േദശ് :ആധ നിക േലാക ചരി<ം:
ചരി<ം



153.1

കടംകഥക:നാേടാടി വിാനം:
സാമഹDാചാര, നാേടാടി വിാനം

297.1

ഈശാവാേസDാപനിഷ് :ഉപനിഷyB:
ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 



954.2

ഉരണിക:അനD രചനാ സമാഹാര:
സാഹിതD സമാഹാര:സാഹിതD രചന



808.882(1)

ഉദDാന നിwാണം:¢ഷി



927.9143028

297

ഇസ് ളാമിക ധwം, മതാധിഷ
 ിത ജീവിതം:
ഇസ
@ ാം
297.5

ഉരാ·?:ഇ5D:ചരി<ം

107



635

ഉേദDാഗസ , മാനവ വിഭവേശഷി മാേനജ് െമ്



658.3

ഉപനിഷyB:ൈവദിക സാഹിതDം:
മതന 
294.59218
ഉപേബാധതല വന:മനശ
 ാസ് <ം



154

894.8142

കxഡ സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.814

 ് - െലനിനിസ
 ് ):
കമDണിസം (മാക
Y ിസ
മാക
Y ിസം:സാcിക
തDയശാസ് <, വDവസ ക

335.43

 ് - െലനിനിസ
 ് ):
കമDണിസം (മാക
Y ിസ
മാക
Y ിസം:സാcിക
തDയശാസ് <, വDവസ ക:
സാcികശാസ് <ം

335.43

 ് - െലനിനിസ
 ് ):
കമDണിസം (മാക
Y ിസ
മാക
Y ിസം:സാcിക
തDയശാസ് <, വDവസ ക

335.43

കലാകാരµാ








927

കലാകാരµാ-േകരളം

108

കലാകാരµാ:ജീവചരി<ം



927

കായിക താര



927.96

കാ#സ േരാഗിക:മ~ വിഷയളമായി
ബIെ2X വDിക
920.9362196994
¶ പാദപം:മലയാള
കാ?വരിയിെല കല
ചി<:സിനിമ:ചലzി<ം



¢ഷ
£ Ã, വി. ആ.:വDിക:ഇ5D:
അഭിഭാഷക, നDായാധിപµാ

791.437MA

കീടനാശിനിക:മലീനീകരണ പദാ¹:
പരിസര മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക



363.738498

fബ് ¡, പ നി?:വDിക:ൈവദD
ശാസ് <µാ, േഡാക് ടമാ:യ 

f



926.1

X#, മാടc് :വDിക:മലയാള

¢ഷ
£ #, പി. ആ.:വDിക:ഇ5D:
രാഷ് ´ത{µാ 





929

ട ംബിനക് പീഢി2ിBെ2X
വDിക:മ~ വിഷയളമായി
ബIെ2X വDിക
920.93628292
Xി¢ഷ
£ #, കടവനാട് :വDിക:മലയാള

െകമിB? എ·ിനിയറിംഗ്



660

െകല
@ , െഹെല#:വDിക:അേമരിB:
മGഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കാക് ക
923.673
േകരളം:ഇ5D



922.15483

േകരളം:ഇ5D:ആധ നിക േലാക ചരി<ം





954.83

928.948123

Xിക:േതDക വDികK സാഹിതDം:
െപാ സാഹിതD ചരി<വ ം വിമശന



809.89282

നിMപണ :മലയാള കവിത:മലയാള



894.8121

മാരനാശാ#:വDിക:മലയാള കവിക:
മലയാള ന കാരµാ

~¢തD:




928.94812

~ശ
 ാസ് <ം:സാമഹDേ`മം



364.1

~ശ
 ാസ് <ം:സാമഹDേ`മം



364

¢ഷി

േകരളം:ഇ5D:നാേടാടി സാഹിതDം:
സാമഹDാചാര, നാേടാടി വിാനം



398.2095483

േകരളം:ഇ5D:നാേടാടിBഥക:
സാമഹDാചാര, നാേടാടി വിാനം



398.21095483



േകരളം:ഇ5D:©ഗ:സസDെളയ ം
©ഗെളയ ം സംബIിz ഐതിഹD



793.3195483

631.3



¢ഷിശാസ് <µാ:യ 

398.245095483



926.3

¢ഷ
£ പി, ചc ഴ, 1911-1948 :
നിMപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം



398.095483

േകരളം:ഇ5D:é വിവിധ രാജDളി?

േതDക സാേതിക വിദDക,

ശാസ് <µാ

േകരളം:ഇ5D:നാേടാടി വിാനം:
സാമഹDാചാര, നാേടാടി വിാനം



630

¢ഷി ഉപകരണ, യ{ സാമിക:
ഉപകരണ:¢ഷി



915.483

േകരളം:ഇ5D:തീ¹ാടന േകb,
പ ണDസ ല
294.535095483

928.948121

റ 2് , എം. എ#.:വDിക:മലയാള
ന കാരµാ:ന കാരµാ

േകരളം:ഇ5D:ചരി<ം

േകരളം:ഇ5D:നാടകേവദി:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ്
792.095483

:

സാഹിതDം:സാഹിതDം



954.83

േകരളം:ഇ5D:ആധ നിക േലാക ചരി<ം:ചരി<ം

കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ

മാരനാശാ#, എ#., 1873-1924



923.254

െകXിട നിwാണ േജDാതിഷം:േതDക
വിഷയളില  േയാഗം:േജDാതിഷം



928.948123

പഠനളം:സാഹിതDം



923.454

¢ഷ
£ ാ േഗാപാ?¢ഷ
£ ാ...:മലയാള ചി<:
സിനിമ:ചലzി<ം
791.437MA

133.5869

കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ
ട ംബചരി<ം, വംശാവലി



181.4



791.437MA

ശാസ് <µാ



923.254

¢ഷ
£ മി, ജി¡:ഭാരതീയ തത/ ചി5:
തത/ ചി5 വിവിധ രാജDളി?:തത/ ചി5
¢ഷ
£ മി, സരD:വDിക:കലാകാരµാ:
ജീവചരി<ം
927

കിരീടം:മലയാള ചി<:സിനിമ:ചലzി<ം

ശ
 ളം, വനളം

¢ഷ
£ പി, പി.:വDിക:ഇ5D:
രാഷ് ´ത{µാ 



894.8121

േകരളം:ഇ5D:രാഷ് ´ീയ സാഹചരDം, സ ിതി:
രാഷ് ´വിാനീയം
320.95483
േകരളം:ഇ5D:വിവിധ രാജDളിെല
നിയമസഭക



328.5483

േകരളം-െചe
േകരളം:ഇ5D:സാമഹDാചാര, നാേടാടി
വിാനം



390.095483

േകള2#, െക.:വDിക:ഇ5D:
രാഷ് ´ത{µാ 



923.254

േകശവ#, കലാമØലം:വDിക:െചe,
മ¡ളം വിദഗ:സംഗീതµാ



927.869

ൈക2സ് തക, സാേതിക വിദDക,
ഉപകരണ:നാടകേവദി:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ്



927.968

േഗാപി, കലാമØലം:വDിക:നക:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവ മായി
ബIെ2X വDിക
927.933
െഗൗരിയw, െക. ആ.:വDിക:ഇ5D:
രാഷ് ´ത{µാ 
923.254
928

ന ശാലാ വന

025



ന ാലയ വിാനം

020



േ~് +ിX#:യേറാ2് :േലാക മിശാസ് <ം,
സ ല വിവരണം, യാ<ാ വിവരണം:ചരി<ം

േകാല:സിനിമ:ചലzി<ം:ചലzി<ം,
791.437MA

േകാഴിേBാട് :േകരളം:ഇ5D:ആധ നിക േലാക
ചരി<ം

ഗീതി, െക. ബി.:വDിക:
ആേയാധകലയ മായി ബIെ2X
വDിക:കായിക താര

ന കാരµാ



792.02

േറഡിേയാ, ദരദശ#

109

954.83(1)







914.1

െകൗമാര മനശ
 ാസ് <ം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
 ാസ് <ം:മനശ
 ാസ് <ം



155.5

 ് കDബ# കwDണിസം:കമDണിസം (മാക
Y ിസ
 ് ):മാക
െലനിനിസ
Y ിസം:സാcിക

ചXcിസ/ ാമി:വDിക:ഹി}
മതേനതാBµാ:മതേനതാBµാ

തDയശാസ് <, വDവസ ക



335.4347

ിB~് കളിBാ:കായിക താര
ിസ് മത വിശ/ ാസിക
ിസ് മതം



927.96358



922.1/8



220/280

ഖേഗാള മØല വിാനീയം:
േജDാതിശ
 ാസ് <ം



523

ഖാദ, യ . എ.:വDിക:മലയാള
കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ



928.948123

ഖ റാ#:മതന :ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം,
നിലപാട്

ഘടക:ഉേദDാഗസ , മാനവ വിഭവേശഷി
മാേനജ് െമ്
658.31



297.122



922.945

ചbമതി:വDിക:മലയാള കഥാ¢yB:
മലയാള ന കാരµാ
928.948123
ചb#:ഖേഗാള മØല വിാനീയം:
േജDാതിശ
 ാസ് <ം



523.3

ചരി<ം



900

ചലzി<ം



791.43

ചലzി<ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷ#
ഇവയ മായി ബIെ2X വDിക



927.914

ചലzി<ം, േറഡിേയാ, ദരദശ#

791.4

ചലzി<ം, േറഡിേയാ, ദരദശ#:
െപാവിേനാദ

791.4




ഗണപതി:േദവതക:മത ത/ :
ഹി} മതം
294.5211(1)

ചലzി<ം:ചലzി<ം, േറഡിേയാ, ദരദശ#

ഗണിതം

ചലzി<ം:ചലzി<ം, േറഡിേയാ, ദരദശ#:
െപാവിേനാദ
791.43



510

ഗറില
@ ാ യ ത{ം:വിപ് ളവാകമായ യ ം:



791.43

ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക

യ ം, യ മ റക:ൈസനികശാസ് <ം





927.9143

355.0218(1)

ഗാIീ, ഇ}ിരാ:വDിക:ഇ5D:
രാഷ് ´ത{µാ 



923.254

ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}് :വDിക:
ഇ5D:രാഷ് ´ത{µാ 



923.254

ഗാIീ, േമാഹ#ദാസ് കരംച}് :
സാമഹDപരിവന സ ാന:
സാമഹDപരിവനം
ഗായക:സംഗീതµാ

ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക:
ചലzി<ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷ#
ഇവയ മായി ബIെ2X വDിക



927.9143

ചാപ് ളി#, ചാലി:വDിക:സിനിമാ നടµാ:
ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക



927.9143028



ചികിാശാസ് <ം:ൈവദDം, ആേരാഗDം

615.5



ചി<കാരµാ:കലാകാരµാ

927.5

303.484

927.82

ഗായക:സംഗീതµാ:കലാകാരµാ



927.82




െചe, മ¡ളം വിദഗ:സംഗീതµാ



927.869

െചറ കാട് -േദവി

110

െചറ കാട് :വDിക:മലയാള കഥാ¢yB:
മലയാള ന കാരµാ
928.948123

ഡാവി#, ചാസ് :വDിക:ജീവ
ശാസ് <µാ:ശാസ് <µാ

ൈചന:നാേടാടിBഥക:സാമഹDാചാര,
നാേടാടി വിാനം
398.210951

േഡാസ് േ~ാവസ് Bി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിz് , 1821-1881 :
നിMപണ :റഷD# കഥാസാഹിതDം

ൈചനീസ് കഥാ¢yB:ൈചനീസ്
ന കാരµാ
ൈചനീസ് ന കാരµാ





ജനിതകം, പരിണാമം:ജീവശാസ് <ം

576

ജÙശാസ് <ം

590




ജല വിതരണം:െപാ ഉപകാര
വന:മ~് േ`മവന:
സാമഹDേ`മം
363.61
ജല വിഭവ:മ~ ¢തിവിഭവ:മിയ ം
¢തിവിഭവളം
333.91



305.8

ജാതിക, വഗ:സാമഹD സംഘ:
സാമഹDശാസ് <ം
305.8
ജീവ ശാസ് <µാ:ശാസ് <µാ
ജീവ ശാസ് <µാ:ശാസ് <µാ:
ജീവചരി<ം



925.7



925.7

ജീവചരി<ം

920

ജീവശാസ് <ം

570




േജBബ് സ് , ഹാരിയ~് ആ#:വDിക:
അടിമക:മ~ വിഷയളമായി ബIെ2X
വDിക
920.9306362
േജാലി സ ിതി, േജാലിBാ4െട പണ
ഉപേയാഗം:ഘടക:ഉേദDാഗസ ,
മാനവ വിഭവേശഷി മാേനജ് െമ്
658.312
േജDാതിശാസ് <µാ :ശാസ് <µാ:
ജീവചരി<ം
925.2
േജDാതിഷം
േജDാതിഷം:പരാമേനാവിദD, ഡവിദD:
തത/ ചി5
ജwനി:സാcിക ശാസ് <
ജwാനിക് സാഹിതD

തത/ ചി5



100

തത/ ചി5 വിവിധ രാജDളി?:തത/ ചി5



180/190

തമിഴµാ:ജാതിക, വഗ:സാമഹD
സംഘ
305.894811
തമിഴ് കഥാസാഹിതDം:തമിഴ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.8113
തമിഴ് കവിത:തമിഴ് സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.8111

ജാതിക, വഗ:സാമഹD സംഘ

േജDാതിശ
 ാസ് <ം



891.73

928.9513

928.951



925.7



520



133.5



തമിഴ് സാഹിതDം:സാഹിതDം

താഴ് x വഗ:സാമഹD വഗ



തീ¹ാടന േകb, പ ണDസ ല



294.535

Bാറാം, 1608-1649
:നിMപണ :
മറാഠി കവിത:മറാഠി സാഹിതDം:സാഹിതDം



891.461

െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര
െതാഴിലാളി സംഘടനക:െതാഴിലാളി
സംഘടനക, സമര
േതാXവിളക:¢ഷി
ദയാ?, െക. വി.:വDിക:
¢ഷിശാസ് <µാ:യ 
ശാസ് <µാ





305.5688

േദവതക:മത ത/ :ഹി} മതം

083





926.3





830

ജw#:െപാസമാഹാര



633

305.569

ദരദശിനി:ാേയാഗിക, േഗാളീയ
േജDാതിശാസ് <ം:േജDാതിശ
 ാസ് <ം

ജw# സാഹിതDം



331.88

ദളിത:താഴ് x വഗ:സാമഹD വഗ



833



331.8

ദരിÇ:താഴ് x വഗ:സാമഹD വഗ

839

ജw# കഥാസാഹിതDം:ജw# സാഹിതDം



305.56

തിറയാXം:േകരളം:ഇ5D:é വിവിധ
രാജDളി?
793.3195483

133.5
923.343



894.811

താത/ ിക വശം:അടിസ ാന ത/ ,
താത/ ിക വശം:മാക
Y ിസം:സാcിക
തDയശാസ് <, വDവസ ക 335.411



522.2



294.5211

േടാസ് േ~ായ് , ലിേയാ നിെBാലായ/ ിz് :
വDിക:റഷD# കഥാ¢yB:റഷD#
ന കാരµാ
928.9173

േദവദാസ് , എം. എസ് . :നിMപണ :
മലയാള ഉപനDാസ:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.8124

ഡാനിഷ് , േനാവീജിയ# സാഹിതDം:
ജwാനിക് സാഹിതD

േദവി:വDിക:മലയാള കഥാ¢yB:
മലയാള ന കാരµാ
928.948123



839.8

ൈദവം-പാരിസ ിതിക
ൈദവം



211

േവദശാസ് <ം:ിസ് മതം



241



240

േധാനി, മേഹbസിംഗ് :വDിക:ിB~്



927.96358




954.83(1)



294.5926

നദിക:ഇ5D:ചരി<ം



915.4(1)

നവരാ<ി:വിേശഷ ദിവസ:െപാ
ആരാധന:ഹി} മതം

േനാവീജിയ# സാഹിതDം:ഡാനിഷ് ,
േനാവീജിയ# സാഹിതDം:ജwാനിക്
സാഹിതD



294.536(1)

നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

ടിയവ മായി ബIെ2X വDിക



927.933

പഠനിGം അDാപനിGം
ഉപേയാഗിKx ഉപകരണ:േബാധനം,




793.31

നാേടാടി വിാനം:സാമഹDാചാര,
നാേടാടി വിാനം

സാഹിതDം:സാഹിതDം



928.948123

പദ
ã രാജ#, പി.:വDിക:മലയാള
കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ





928.948123

പബ് ളിക് ൈല+റിക:െപാ ന ശാലക:

നാേടാടി വിാനം



398.2

നാേടാടിBഥക:സാമഹDാചാര, നാേടാടി
വിാനം



894.8123

പദ
ã നാഭ#, ടി.:വDിക:മലയാള
കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ

398

നാേടാടി സാഹിതDം:സാമഹDാചാര,



507.8

പദ
ã നാഭ#, ടി., 1930- :നിMപണ :
മലയാള കഥാസാഹിതDം:മലയാള

792

നാേടാടി é



839.82

നക:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

ഗേവഷണം:ശാസ് <ം

ധwശാസ് <:മതന :ഇ5Dയി?
ഉ¸വിz മത



158.12

ധwടം:േകരളം:ഇ5D:ആധ നിക േലാക
ചരി<ം

സാഹിതDം:ജwാനിക് സാഹിതD
839.823

ധാwിക, ഭി േവദശാസ് <ം:ിസ് മതം

ധDാനം:വDിത/ വികാസം:ാേയാഗിക
മനശ
 ാസ് <ം

േനാവീജിയ# കഥാസാഹിതDം:േനാവീജിയ#
സാഹിതDം:ഡാനിഷ് , േനാവീജിയ#

ധാwിക േവദശാസ് <ം:ധാwിക, ഭി

കളിBാ:കായിക താര

111

ന ാലയ വിാനം
പരാമേനാവിദD, ഡവിദD:തത/ ചി5



398.21

വനളം:അധDാാനിക,
മതപരിഷ് BാB:ഹി} മതം 294.561

പരാമേനാവിദD, ഡവിദDേയാട് ബIെ2X
ഡവിദD:തത/ ചി5



576.8



791.437MA



581.634(1)

പരിസ ിതി വക:മ~ വിഷയളമായി
ബIെ2X വDിക
920.93337



പരിസ ിതി:മിയ ം ¢തിവിഭവളം

നിഘe B:നാടകേവദി:വിേനാദം,
792.03





340



791.437MA

നിwലാന}േയാഗി:വDിക:ഹി}
മതേനതാBµാ:മതേനതാBµാ
é വിവിധ രാജDളി?



922.945



793.319

é വിവിധ രാജDളി?:നാേടാടി
é



333.7(1)

494.8123

നിശബ് ദനിലവിളിക:മലയാള ചി<:
സിനിമ:ചലzി<ം



363.73



954.003

നിയമം:സാമഹDശാസ് <ം



576.82

പരിസര മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക
ശ
 ളം, വനളം

നിഘe B, വിാനേകാശ:ഇ5D:

നിഘe B:മലയാളം ഭാഷ

പരിണാമവാദം:പരിണാമം:ജനിതകം,
പരിണാമം:ജീവശാസ് <ം

നാളിേകരം:ഔഷധ സസD:ശാസ് <ം

സ് േപാട് സ്



133

പരിണാമം:ജനിതകം, പരിണാമം:ജീവശാസ് <ം

നാല് െപണ
Ô :മലയാള ചി<:സിനിമ:

ആധ നിക േലാക ചരി<ം:ചരി<ം



130

േതDക വിഷയ:പരാമേനാവിദD,

നാരായണ4:മതേനതാBµാ4ം അവ4െട

ചലzി<ം



027.4



793.319

പരിസ ിതിയ മായി ബIെ2X മനശ
 ാസ് <ം:
വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് <ം:
മനശ
 ാസ് <ം



155.9

പാചക വിാനം:ാേയാഗിക ശാസ് <ം,
െടക് േനാലജി



641.5

പാനീയ:ആഹാരം:ാേയാഗിക ശാസ് <ം,
െടക് േനാലജി



641.2

പാരിസ ിതിക ശ
 ളം, വനളം



363.7

പാരിസ ിതിക-േബാധനം

112

പാരിസ ിതിക ശ
 ളം, വനളം:
മ~് േ`മവന:സാമഹDേ`മം

േതDക സാേതിക വിദDക,
ഉപകരണ:¢ഷി
പ·ം:ഖേഗാള മØല വിാനീയം:
േജDാതിശ
 ാസ് <ം

523.1



ഭാഷണകല:സാഹിതDം

808.5



േമഹം:അ5ഃÜാവീ ന ികെള
ബാധിKx േരാഗ:േരാഗ:ൈവദDം,
ആേരാഗDം
616.462



യ  ശാസ് <µാ

926

േയാഗം

428

പാലസ് തീ#:മD പ രാജD:ഏഷD:
ചരി<ം

915.694

പാXിയ െട ഉപഘടക:ഇ5D:രാഷ് ´ീയ
ക`ിക

324.254014

പ നചി5നം, അഭDാസം:േബാധനം,
ഗേവഷണം:െപാഭരണം

351.076

പ രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD
തത/ ചി5കµാ
പ5ാനം നcതിരി



921.9

:

നിMപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം

െപാ ആരാധന:ഹി} മതം

372

ാേയാഗിക മനശ
 ാസ് <ം

158

ാേയാഗിക ശാസ് <ം, െടക് േനാലജി

600

ാേയാഗിക, േഗാളീയ േജDാതിശാസ് <ം:
േജDാതിശ
 ാസ് <ം

522



923.254



394



294.53



363.6

െപാ ന ശാലക:ന ാലയ വിാനം



027





808.882(1)



927.7

d·് കഥാസാഹിതDം:d·് സാഹിതDം

843



d·് സാഹിതDം

840



ബംഗാളി കഥാസാഹിതDം. സമാഹാര:
ബംഗാളി സാഹിതDം:സാഹിതDം 891.443008

351

791

െപാസമാഹാര

080




േപാഷ് , റാ#ഡി:വDിക:കാ#സ
േരാഗിക:മ~ വിഷയളമായി ബIെ2X
വDിക
920.9362196994
േപാyഗീസ് കഥാസാഹിതDം:േപാyഗീസ്



869.3



869

¢തിവിഭവ:മിയ ം ¢തിവിഭവളം



333.7

േതDക വിഷയളില  േയാഗം:



133.58

േതDക വDികK സാഹിതDം:െപാ



809.8




ബംഗാളി കഥാസാഹിതDം:ബംഗാളി സാഹിതDം:
സാഹിതDം
891.443
ബംഗാളി സാഹിതDം:സാഹിതDം



891.44

ബയസ് േകാ2് :മലയാള ചി<:സിനിമ:
ചലzി<ം
791.437MA
ബേയാെടക് േനാലജി:െകമിB?
എ·ിനിയറിംഗ്



660.6

ബീബ?:ഇ5D:ഏഷD:വDികെള
സംബIിz ഐതിഹD
398.220954
ബ  മതം
ബ ിപരമായ മാനസിക ിയയ ം
ബ ിശിയ ം:മനശ
 ാസ് <ം
ബ #:മതേനതാB:ബ  മതം

സാഹിതD ചരി<വ ം വിമശന പഠനളം:
സാഹിതDം





809

350

േജDാതിഷം



േഫാേXാാഫമാ:കലാകാരµാ

െപാവിേനാദ

േപാyഗീസ് സാഹിതDം:സാഹിതDം



ഫലിത:ഉപാഖDാന, സ ഭാഷിത,
ഫലിത, ഉരണിക:അനD രചനാ
സമാഹാര:സാഹിതD സമാഹാര



െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് <ം

സാഹിതDം:സാഹിതDം



808.85

ോജക് ട ക:ശാസ് <ീയ ഗേവഷണം:
േബാധനം, ഗേവഷണം:ശാസ് <ം
507.2(1)

909

െപാ സാഹിതD ചരി<വ ം വിമശന
െപാഭരണം



ാഥമിക വിദDാഭDാസം

േ`മവന:സാമഹDേ`മം

പഠനളം:സാഹിതDം



വനരീതി:േബാധനരീതിക:
വിദDാലയളം അതിെ വനളം



െപാ ഉപകാര വന:മ~്

െപാ േലാകചരി<ം:ചരി<ം



സംഗ:സാഹിതD സമാഹാര:
സാഹിതD രചന:സാഹിതDം

െപാKട#, കേല
@ #:വDിക:ഇ5D:
െപാ ആചാര



371.3028

791.437MA

രാഷ് ´ത{µാ 





894.8121

െപ45z#:മലയാള ചി<:സിനിമ:
ചലzി<ം



631



363.7

േബാധനം, ഗേവഷണം:െപാഭരണം



294.3



153



294.363



351.07

േബാധനം-മ~

113

േബാധനം, ഗേവഷണം:¢തിവിഭവ:
മിയ ം ¢തിവിഭവളം
333.707

മേഷ് ക, ലതാ:വDിക:ഗായക:

േബാധനം, ഗേവഷണം:ശാസ് <ം

മണിzി<ാഴ് :മലയാള ചി<:സിനിമ:



507

േബാധനം, പരിശീലനം:േജാലി സ ിതി,
േജാലിBാ4െട പണ ഉപേയാഗം:
ഘടക:ഉേദDാഗസ , മാനവ
വിഭവേശഷി മാേനജ് െമ്
658.3124
േബാധനരീതിക:വിദDാലയളം അതിെ
വനളം
371.3
േബാ7സായ് :ഉദDാന നിwാണം:¢ഷി

സംഗീതµാ
ചലzി<ം



927.82



791.437MA

മത ത/ :ഹി} മതം



294.52

മത സദാചാരം:മതം

205

മതം

200




മതന 



294.592

മതന :ഇ5Dയി? ഉ¸വിz മത





294.592

635.9772

+ിXീഷ് തത/ ചി5:ആധ നിക പാ³ാതD
തത/ ചി5:തത/ ചി5

മതന :ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം, നിലപാട്
297.12

മതേനതാBµാ4ം അവ4െട

ഭഗത് സിംഗ് :വDിക:ഇ5D:
രാഷ് ´ത{µാ 



923.254

ഭഗവദ് ഗീത:മതന :ഇ5Dയി?
ഉ¸വിz മത



294.5924

ഭവാനി, പിB?:വDിക:പരിസ ിതി
വക:മ~ വിഷയളമായി
ബIെ2X വDിക
920.93337
ഭാരത പഠന:ആധ നിക േലാക ചരി<ം:
ചരി<ം
954.(1)
ഭാരതരêം:അവാഡ ക, കീിമ Çക:
അവാഡ ക, കീിമ Çക, കെÃഴy
തിക: ട ംബചരി<ം, വംശാവലി



ഭാരതീയ തത/ ചി5:തത/ ചി5 വിവിധ
രാജDളി?:തത/ ചി5

വനളം:അധDാാനിക,
മതപരിഷ് BാB:ഹി} മതം 294.561
മതേനതാBµാ



922

മതേനതാB:ബ  മതം



294.36

മതപരമായ വിേശഷ ദിവസ:വിേശഷ
ദിവസ:െപാ ആചാര



394.265

മതവ മായി ബIെ2X തDയശാസ് <:
രാഷ് ´വിാനീയ തത/ :
രാഷ് ´വിാനീയം



320.55

മതാധിഷ
 ിത ജീവിതം:ഇസ് ളാമിക ധwം,

929.81(1)



181.4

ഭാരതീയ തത/ ചി5കµാ:പ രാതന, മധDകാല,
െപൗരസ് തD തത/ ചി5കµാ
921.914
ഭാരതീയ





192



920.054

മതാധിഷ
 ിത ജീവിതം:ഇസ
@ ാം



297.57

മതാധിഷ
 ിത ാനം, ജീവിതം:ഹി} മതം:
ഇ5Dയി? ഉ¸വിz മത

294.54

മD ബIനം, നായാX് , ഷXിംഗ്

799




മD പ രാജD:ഏഷD:ചരി<ം



915.6

മനശ
 ാസ് <ം



150

ഭാരതീയ:ജാതിക, വഗ:സാമഹD
സംഘ:സാമഹDശാസ് <ം 305.891411

മGഷDസ് േനഹിക, സാമഹDപരിഷ് കാക്

ഭാഷയ ം സാഹിതDവ ം:ാഥമിക വിദDാഭDാസം

മGസംഹിത:ധwശാസ് <:



372.6

ഭാസ് കര#, പി., 1924-2007 :നിMപണ :
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.8121

ക



923.6

മതന :ഇ5Dയി? ഉ¸വിz
മത



294.5926(1)

മേനാേരാഗ:േരാഗ:ൈവദDം,
ആേരാഗDം



616.89

തല ഗതാഗതം:വാണിജDം, വാാവിനിമയം,
ഗതാഗതം
388

മ}ാകിനി നാരായണ#:വDിക:ഇ5D:

തവിാനം, മ{വാദം:പരാമേനാവിദD,
ഡവിദDേയാട് ബIെ2X േതDക
വിഷയ:പരാമേനാവിദD, ഡവിദD:
തത/ ചി5
133.4

മറാഠി കവിത:മറാഠി സാഹിതDം:സാഹിതDം

മിമലയാളം:മലയാള ചി<:സിനിമ:
ചലzി<ം
791.437MA
മിയ ം ¢തിവിഭവളം



333

രാഷ് ´ത{µാ 



923.254



891.461

മറാഠി സാഹിതDം:സാഹിതDം
മ~ ¢തിവിഭവ:മിയ ം
¢തിവിഭവളം



891.46



333.9

മ~ വിഷയളമായി ബIെ2X വDിക



920.9

മ~ വK-മxാ

114

മ~വK േ`മവന:
സാമഹDേ`മ വന



362.8

മ~് ഉഷ
£ ര ©ഗ:©ഗസംര`ണം:¢ഷി



636.9

മ~് േ`മവന:സാമഹDേ`മം



363

മ~് േരാഗ:ൈവദDം, ആേരാഗDം

616.9

മ~് സംഘടനക:സാമഹDേ`മം

369





മലബാ:േകരളം:ഇ5D:ആധ നിക േലാക
ചരി<ം



ന കാരµാ



928.948124

മലയാള ഉപനDാസ:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം



894.8124

മലയാള കഥാ¢yB:മലയാള
ന കാരµാ

894.812

മലയാളം ഭാഷ

494.812




മലയാളം:ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല
െപാസമാഹാര:െപാസമാഹാര



089.94812

മലീനീകരണ പദാ¹:പരിസര
മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക ശ
 ളം,
വനളം
363.738
മാ, അെഡലി# െയ#:വDിക:ൈചനീസ്
കഥാ¢yB:ൈചനീസ് ന കാരµാ





ന കാരµാ:ന കാരµാ



928.948123

മലയാള കഥാസാഹിതDം. ചരി<വ ം

928.9513



894.8123009

മലയാള കഥാസാഹിതDം. സമാഹാര:

~ശ
 ാസ് <ം:



364.106

മാമ േBായ:വDിക:സിനിമാ നടµാ:
ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക



927.9143028

മലയാള കഥാസാഹിതDം:മലയാള



894.8123008

മലയാള കഥാസാഹിതDം:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം

മാനസിക സw¡ം:പരിസ ിതിയ മായി
ബIെ2X മനശ
 ാസ് <ം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
 ാസ് <ം:മനശ
 ാസ് <ം
155.9042
മാഫിയ: ~¢തD:
സാമഹDേ`മം

വിമശനപഠനളം:മലയാള
കഥാസാഹിതDം:മലയാള സാഹിതDം:



894.8123

മലയാള കവിക:മലയാള ന കാരµാ



928.948121

മാലതി െക. െഹാ:വDിക:വീ?െചയ
സ് േപാട് സ് മായി ബIെ2X വDിക:
കായിക താര
927.960456
 ് മാേവായിസം:കമDണിസം (മാക
Y ിസ
 ് ):മാക
െലനിനിസ
Y ിസം:സാcിക
തDയശാസ് <, വDവസ ക



മലയാള കവിത ചരി<വ ം

335.4345

വിമശനപഠനളം:മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം 894.8121009




മാക
Y ിസം:സാcിക തDയശാസ് <,
വDവസ ക:സാcികശാസ് <ം
335.4

894.8121008

മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.8121

മലയാള ന കാരµാ

മാക
Y ിയ# വDവസ :മാക
Y ിസം:സാcിക
തDയശാസ് <, വDവസ ക 335.42
മാക
Y ിസം:സാcിക തDയശാസ് <,
വDവസ ക
335.4

മലയാള കവിത. സമാഹാര:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.81209

മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം

928.948123

മലയാള കഥാ¢yB:മലയാള

സാഹിതDം:സാഹിതDം

മലയാള സാഹിതDം. ചരി<വ ം
വിമശനപഠനളം:സാഹിതDം

954.83(1)

മലയാള ഉപനDാസകാB:മലയാള

സാഹിതDം

മലയാള വിദDാ¹ികBായി:ഇംഗ
@ ീഷ്
മാഭാഷയല
@ ാവB ◌ായി:രചന:
േയാഗം
428.2494812

മാക
Y ് , കാറ?:വDിക:ജwനി:
സാcിക ശാസ് <

923.343



മ സ
@ ീം മതെമൗലികവാദം:മതവ മായി
ബIെ2X തDയശാസ് <:
രാഷ് ´വിാനീയ തത/ :
രാഷ് ´വിാനീയം

320.557



മ ഹwദ് ബഷീ, ൈവBം, 1910 - 1994:
നിMപണ :മലയാള കഥാസാഹിതDം:
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.8123



928.94812

മലയാള ന കാരµാ:ന കാരµാ



928.94812

മലയാള ചി<:സിനിമ:ചലzി<ം
791.437MA

മലയാള ചി<:സിനിമ:ചലzി<ം:
ചലzി<ം, േറഡിേയാ, ദരദശ#
791.437MA

മലയാള നാടകം:മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം





മxാ:േകരളം:ഇ5D:ആധ നിക േലാക ചരി<ം



894.8122



954.83(1)

മസ-േലാക
മസ, എരേfാളി:വDിക:ഗായക:
സംഗീതµാ
©ഗ:സസDെളയ ം ©ഗെളയ ം
സംബIിz ഐതിഹD



927.82



398.245

©ഗസംര`ണം:¢ഷി



636

േമഴ് സി രവി:വDിക:ഇ5D:
രാഷ് ´ത{µാ 



923.254

േമാേXാ വാഹന



629.2

േമായി# Xി ൈവദD, 1852-1892 :
നിMപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.8121
േമാഹ#, എം.:വDിക:സിനിമാ
സംവിധായക:ചലzി<വ മായി ബIെ2X
വDിക
927.91430233

115

രാമവw, വയലാ, 1928-1975
:
നിMപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.8121
രാമ# പി, സി. വി., 1858-1922
:നിMപണ :മലയാള
കഥാസാഹിതDം:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.8123
രാഷ് ´ത{µാ 

923.2

രാഷ് ´വിാനീയ തത/ :
രാഷ് ´വിാനീയം

320.5




രാഷ് ´വിാനീയം

320

രാഷ് ´ീയ ക`ിക

324.2

രാഷ് ´ീയ ക`ിക:രാഷ് ´ീയ ിയ

324.2





രാഷ് ´ീയ ിയ



324

യാ<ാ വാഹന:വിവിധതരം വാഹന:
േമാേXാ വാഹന
629.222

രാഷ് ´ീയ സാഹചരDം, സ ിതി:
രാഷ് ´വിാനീയം

320.9

യാ<ാവിവരണം:ചരി<ം

രാസ, ൈജവ യ മ റക:വായ േസന, മ~്
േതDകാവശDിGള ◌് ള േസനക:
െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് <ം

358.3



910.4

യ ം, യ മ റക:ൈസനികശാസ് <ം



355.02

യ വജന പാXിക:പാXിയ െട
ഉപഘടക:ഇ5D:രാഷ് ´ീയ ക`ിക

േരാഗ:ൈവദDം, ആേരാഗDം



324.254014(1)

യ വജന സംഘടനക:മ~് സംഘടനക:
സാമഹDേ`മം
369.4
യേറാ2് :േലാക മിശാസ് <ം, സ ല വിവരണം,
യാ<ാ വിവരണം:ചരി<ം
914
രചന:േയാഗം





428.2

േരാഗികB് ന?




616

x േസവന



920.936219

റ¿:വDാവസായികാവശDിന ◌ു വിളക:
േതാXവിളക:¢ഷി
633.8952
റഷD:നാേടാടിBഥക:സാമഹDാചാര,
നാേടാടി വിാനം
398.210947

രമണ മഹഷി:ഭാരതീയ തത/ ചി5:തത/ ചി5
വിവിധ രാജDളി?:തത/ ചി5
181.4

റഷD# കഥാ¢yB:റഷD# ന കാരµാ

രമണമഹഷി:വDിക:ഹി}
മതേനതാBµാ:മതേനതാBµാ

റഷD# കഥാസാഹിതDം
റഷD# ന കാരµാ



Y ?, ബ´ാ#ഡ് :+ിXീഷ് തത/ ചി5:
റസ
ആധ നിക പാ³ാതD തത/ ചി5:തത/ ചി5

540

രസത{µാ:ശാസ് <µാ:
ജീവചരി<ം
രാം ചb:ഭാരതീയ തത/ ചി5:തത/ ചി5
വിവിധ രാജDളി?:തത/ ചി5



891.73



922.945

രസത{ം



928.9173





928.917



192

925.4



181.4

രാജേഗാപാലാചാരി, പാ¹സാരഥി:
മതേനതാBµാ4ം അവ4െട
വനളം:അധDാാനിക,
മതപരിഷ് BാB:ഹി} മതം 294.561

േറാമ# കോലിB:ിസ് മത
വിശ/ ാസിക



922.2

ലളിത, െക. പി. എ. സി.:വDിക:സിനിമാ
നടµാ:ചലzി<വ മായി ബIെ2X
വDിക
927.9143028
ലാമ മതം (ടിബ~# ബ മതം):ബ  മതം



294.3923

രാധിക, ആ. എസ് .:വDിക:മലയാള
കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ



928.948123

രാമചb# നായ, പµന:വDിക:ഇ5D:
വിദDാഭDാസവക 
923.754
രാമGണ
£ ി, െക. പി.:വDിക:മലയാള
കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ



928.948123

ൈലംഗിക മനശ
 ാസ് <ം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
 ാസ് <ം:മനശ
 ാസ് <ം
155.3
ൈലംഗികതയ ം തDല
 ¶ ാദനവ ം:സാµാഗിക
ശ
 , പാപ, നµക:മത
സദാചാരം:മതം
205.66
േലാക മിശാസ് <ം, സ ല വിവരണം, യാ<ാ
വിവരണം:ചരി<ം
910

േലാക-വDിക

116

േലാക സ·ാരം:യാ<ാവിവരണം:ചരി<ം

വിവിധ രാജDളെട വിേദശനയം:വിേദശനയം





910.41

വാണിജDം, വാാവിനിമയം, ഗതാഗതം



380

വാദതിവാദം:േകരളം:ഇ5D:വിവിധ
രാജDളിെല നിയമസഭക
328.548302
വായ േസന, മ~് േതDകാവശDിGള ◌് ള
േസനക:െപാഭരണം,
ൈസനികശാസ് <ം

327.3/9

വിവിധതരം വാഹന:േമാേXാ
വാഹന



629.22

വിേശഷ ദിവസ:െപാ ആചാര



394.26



358

വിേശഷ ദിവസ:െപാ ആരാധന:
ഹി} മതം
294.536

വാസ േദവ# നായ, എം. ടി., 1933:
നിMപണ :മലയാള കഥാസാഹിതDം:
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.8123

വിേശഷാവസരBായി:പാചക
വിാനം:ാേയാഗിക ശാസ് <ം,
െടക് േനാലജി

വാസ് ശാസ് <ം:െകXിട നിwാണ േജDാതിഷം:
േതDക വിഷയളില  േയാഗം:
േജDാതിഷം
133.5869(1)

വീ?െചയ സ് േപാട് സ് മായി ബIെ2X
വDിക:കായിക താര
927.960456

വാഹന ഗതാഗതം:തല ഗതാഗതം:വാണിജDം,
വാാവിനിമയം, ഗതാഗതം
388.3
വാാവിനിമയ മാഗ
Ä :
വാാവിനിമയം:സാമഹD പാരസ് പരികം



302.23

വാാവിനിമയം:സാമഹD പാരസ് പരികം



302.2

വിേദശനയം



327

വിദDാഭDാസവക 



923.7

വിദDാലയളം അതിെ വനളം



371

വിദDാ¹ി സംഘടനക:വിദDാ¹ിക:
വിദDാലയളം അതിെ വനളം



371.83

വിദDാ¹ിക:വിദDാലയളം അതിെ
വനളം
വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



371.8

ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 



294.5921

ൈവദിക സാഹിതDം:മതന :ഇ5Dയി?
ഉ¸വിz മത
294.5921
ൈവദD ശാസ് <µാ, േഡാക് ടമാ:
യ  ശാസ് <µാ



926.1

ൈവദDം, ആേരാഗDം



610

വDികെള സംബIിz ഐതിഹD



398.22

വDിക:അേമരിB:മGഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കാക് ക 923.673(1)



155

¶ ന മാGവല ക:യാ<ാ വാഹന:
വില
വിവിധതരം വാഹന:േമാേXാ
വാഹന
629.222029

വDിക:ആേയാധകലയ മായി ബIെ2X
വDിക:കായിക താര
927.968(1)
വDിക:ഇ5D:അഭിഭാഷക,
നDായാധിപµാ



923.454(1)

വDിക:ഇ5D:മGഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കാക് ക 923.654(1)
വDിക:ഇ5D:രാഷ് ´ത{µാ 



025.04



923.254(1)

വDിക:ഇ5D:വിദDാഭDാസവക 



338.926

വിവാഹം, ട ംബ ജീവിതം:മതാധിഷ
 ിത
ജീവിതം:ഇസ് ളാമിക ധwം, മതാധിഷ
 ിത
ജീവിതം:ഇസ
@ ാം
297.577
വിവിധ രാജDളിെല നിയമസഭക

േവല KXി അരയ#, വി. വി.:വDിക:ഇ5D:
മGഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കാക് ക
923.654



927.9

വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് <ം:മനശ
 ാസ് <ം

വിവരനയം:സാcിക ആസ<ണം:
സാcികശാസ് <ം

േവദാ5ം:തത/ ചി5 വിവിധ രാജDളി?:
തത/ ചി5
181.48



വിപ് ളവാകമായ യ ം:യ ം, യ മ റക:
ൈസനികശാസ് <ം
355.0218

വിവര സമാഹാരണവ ം പ നഃാപ
R ിയ ം:
ന ശാലാ വന

േവദ:ൈവദിക സാഹിതDം:മതന :
ഇ5Dയി? ഉ¸വിz മത 294.59212/5

വDിക:അടിമക:മ~ വിഷയളമായി
ബIെ2X വDിക
920.9306362(1)

790

വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവ മായി
ബIെ2X വDിക



641.56



328.4/9



923.754(1)

വDിക:കലാകാരµാ:ജീവചരി<ം



927.(1)

വDിക:കാ#സ േരാഗിക:മ~
വിഷയളമായി ബIെ2X വDിക



920.9362196994(1)

വDിക-ീനാരായണ
വDിക: ട ംബിനക്
പീഢി2ിBെ2X വDിക:മ~
വിഷയളമായി ബIെ2X വDിക

വDിക:ൈവദD ശാസ് <µാ,
േഡാക് ടമാ:യ  ശാസ് <µാ



926.1(1)



920.93628292(1)

വDിക:¢ഷിശാസ് <µാ:യ 
ശാസ് <µാ
926.3(1)
വDിക:േകരളം:ഇ5D

117



922.15483(1)

വDിക:സിനിമാ നടµാ:ചലzി<വ മായി
ബIെ2X വDിക



927.9143028(1)

വDിക:സിനിമാ സംവിധായക:
ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക



വDിക:ിB~് കളിBാ:കായിക താര

927.91430233(1)



927.96358(1)

വDിക:ഗായക:സംഗീതµാ

മതേനതാBµാ



927.82(1)

വDിക:ചി<കാരµാ:കലാകാരµാ



927.5(1)

വDിക:െചe, മ¡ളം വിദഗ:
സംഗീതµാ



927.869(1)

വDിക:ൈചനീസ് കഥാ¢yB:
ൈചനീസ് ന കാരµാ
928.9513(1)
വDിക:ജീവ ശാസ് <µാ:
ശാസ് <µാ
വDിക:ജwനി:സാcിക
ശാസ് <

വDിക:ഹി} മതേനതാBµാ:



925.7(1)



923.343(1)

വDിക:നക:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവ മായി ബIെ2X വDിക



922.945(1)

വDിക:ഹി+ കഥാ¢yB:ഹി+
ന കാരµാ
928.9243(1)
വDിക:ÑേÇാഗിക:േരാഗികB്
ന?

x േസവന



920.936219612(1)

വDിത/ വികാസം:ാേയാഗിക മനശ
 ാസ് <ം



158.1

വDാകരണം:മലയാളം ഭാഷ



494.8125

വDാഖDാനവ ം വിമശനവ ം:ഖ റാ#:
മതന :ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം,
നിലപാട്



297.1226

വDായാമം, കായിക മ റക:ശാരീരിക `മത:
ആേരാഗDവ ം േ`മവ ം



927.933(1)

വDിക:പരിസ ിതി വക:മ~
വിഷയളമായി ബIെ2X വDിക



613.71

വDാവസായികാവശDിന ◌ു വിളക:
േതാXവിളക:¢ഷി



633.8

വഗീസ് ഒ. സി. േകാ എ2ിസ് േകാ2:



920.93337(1)

വDിക:േകരളം:ഇ5D



922.15483

ശരാചാരD:വDിക:ഭാരതീയ

വDിക:േഫാേXാാഫമാ:കലാകാരµാ



927.7(1)

വDിക:ഭാരതീയ തത/ ചി5കµാ:പ രാതന,
മധDകാല, െപൗരസ് തD തത/ ചി5കµാ

തത/ ചി5കµാ:പ രാതന, മധDകാല,
െപൗരസ് തD തത/ ചി5കµാ
921.914
ശബ് േദാത് പി ശാസ് <ം:ഇംഗ
@ ീഷ് ഭാഷ



921.914(1)

വDിക:മലയാള ഉപനDാസകാB:
മലയാള ന കാരµാ
928.948124(1)
വDിക:മലയാള കഥാ¢yB:മലയാള
ന കാരµാ
928.948123(1)
വDിക:മലയാള കവിക:മലയാള
ന കാരµാ
928.948121(1)
വDിക:മലയാള ന കാരµാ:
ന കാരµാ
928.94812(1)
വDിക:റഷD# കഥാ¢yB:റഷD#
ന കാരµാ
928.9173(1)
വDിക:േറാമ# കോലിB:ിസ് മത
വിശ/ ാസിക
922.2(1)



422

ശാ5, എം. ബി.:വDിക:ÑേÇാഗിക:
േരാഗികB് ന?

x േസവന



920.936219612

ശാരീരിക `മത:ആേരാഗDവ ം േ`മവ ം



613.7

ശാസ് <ം

500

ശാസ് <µാ

925

ശാസ് <µാ:ജീവചരി<ം

925





ശാസ് <ീയ ഗേവഷണം:േബാധനം,
ഗേവഷണം:ശാസ് <ം



507.2

ശിഹാബ ¡ീ#, െപായ് yംകടവ് :വDിക:
മലയാള കഥാ¢yB:മലയാള
ന കാരµാ



928.948123

ീനാരായണ ധwപരിപാലന േയാഗം:

വDിക:വീ?െചയ സ് േപാട് സ് മായി
ബIെ2X വDിക:കായിക താര

സാമഹDപരിവന സ ാന:



927.960456(1)

സാമഹDപരിവനം



303.484

ീരാമ#-സാcിക

118

ീരാമ#, സി. വി.:വDിക:മലയാള
കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ

സമാഹാര:ശാസ് <µാ:ജീവചരി<ം



925.(1)



928.948123

ീല:തമിഴµാ:ജാതിക, വഗ:
സാമഹD സംഘ
305.89481105493
ഷാജഹാ#, മാടcാട് :വDിക:മലയാള
ഉപനDാസകാB:മലയാള
ന കാരµാ
928.948124
ഷിബ , െക. പി.:വDിക:േറാമ#
കോലിB:ിസ് മത വിശ/ ാസിക

സസDശാസ് <ം:ശാസ് <ം



സസDാഹാര പാചക വിാനം:പാചക
വിാനം:ാേയാഗിക ശാസ് <ം,
െടക് േനാലജി
641.5636

799.3

സംഗീതµാ

927.8

സംഗീതµാ:കലാകാരµാ

927.8

സംഘടന, ഉേദDാഗം:ൈവദDം, ആേരാഗDം

610.6




സതDസായി ബാബ:മതേനതാBµാ4ം
അവ4െട വനളം:
അധDാാനിക,
മതപരിഷ് BാB:ഹി} മതം

സാµാഗിക ശ
 , പാപ, നµക:
മത സദാചാരം:മതം
205.6



സാമഹD അപചയം:സാമഹDപരിവനം

891.23



891.209



891.2



294.561

സാമഹD പാരസ് പരികം

302

സാമഹD േവദശാസ് <ം:സാമഹD,
െപൗേരാഹിതD േവദശാസ് <ം

261




സാമഹD വഗ



305.5

സാമഹD സംഘ

305

സാമഹD സംഘ:സാമഹDശാസ് <ം

305

സാമഹD, െപൗേരാഹിതD േവദശാസ് <ം

260








സാമഹDേ`മ വന

362

സാമഹDേ`മം

360

111
170

സമാഹാര:ആരDൈവദDµാ:ൈവദD
ശാസ് <µാ, േഡാക് ടമാ:യ 
ശാസ് <µാ
926.15538(1)
സമാഹാര:ഗായക:സംഗീതµാ:
കലാകാരµാ
927.82(1)
സമാഹാര:ന കാരµാ



303.45

സാമഹD-സാcിക ശ
 :സാമഹD
േവദശാസ് <ം:സാമഹD, െപൗേരാഹിതD
േവദശാസ് <ം
261.8

സത/ മീമാംസ:അDാ ശാസ് <ം:തത/ ചി5
സദാചാരം



580



സംസ് ¢ത കവിത:സംസ് ¢ത സാഹിതDം:
സാഹിതDം
891.21

സംസ് ¢ത സാഹിതDം:സാഹിതDം



599



ഷXിംഗ് :മD ബIനം, നായാX് , ഷXിംഗ്

സംസ് ¢ത സാഹിതDം ചരി<വ ം
വിമശനപഠനളം:സാഹിതDം



927.9143028(1)

സസ് തനജീവിക:ജÙശാസ് <ം

സസDെളയ ം ©ഗെളയ ം സംബIിz
ഐതിഹD
398.24

922.2

സംസ് ¢ത കഥാസാഹിതDം:സംസ് ¢ത
സാഹിതDം:സാഹിതDം

സമാഹാര:സിനിമാ നടµാ:
ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക:
ചലzി<ം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷ#
ഇവയ മായി ബIെ2X വDിക



928.(1)

സമാഹാര:ജീവ ശാസ് <µാ:
ശാസ് <µാ:ജീവചരി<ം
925.7(1)

സാമഹDപരിവന സ ാന:
സാമഹDപരിവനം





303.484

സാമഹDപരിവനം



303.4

സാമഹDശാസ് <ം

300

സാമഹDാചാര, നാേടാടി വിാനം

390




സമാഹാര:േജDാതിശാസ് <µാ :
ശാസ് <µാ:ജീവചരി<ം
925.2(1)

സാcിക ആസ<ണം:
സാcികശാസ് <ം

338.9

സാcിക നില:സാcികശാസ് <ം

330.9

സമാഹാര:മലയാള കഥാ¢yB:
മലയാള ന കാരµാ:ന കാരµാ

സാcിക തDയശാസ് <,
വDവസ ക

335

സാcിക തDയശാസ് <,
വDവസ ക:സാcികശാസ് <ം

335



928.948123(1)

സമാഹാര:മലയാള ന കാരµാ:
ന കാരµാ
928.94812(1)
സമാഹാര:രസത{µാ:
ശാസ് <µാ:ജീവചരി<ം



925.4(1)






സാcിക ശാസ് <

923.3

സാcിക ശാസ് <ത/ :
സാcികശാസ് <ം

330.1




സാcിക-ഹി} മതം
സാcിക സഹകരണം:അ5ാരാഷ് ´ീയ
സാcികശാസ് <ം



337.1

സാcികശാസ് <ം



സ രÃ ബാG:വDിക:സിനിമാ നടµാ:
ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക



927.9143028

330

സാറാ േജാസഫ് :വDിക:മലയാള



928.948123

സാഹിതD തത/ :സാഹിതDം

801

സാഹിതD രചന

808

സാഹിതD രചന:സാഹിതDം

808






808.8

സാഹിതD സമാഹാര:സാഹിതD രചന



808.8

സാഹിതD സമാഹാര:സാഹിതD രചന:
സാഹിതDം



808.8

സാഹിതDം

െസമി~ിക് സാഹിതDം



892

െസ# ബ മതം

കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ

സാഹിതD സമാഹാര

119



െസേബാ-ൊേയഷD# സാഹിതDം:സ
@ ാവിക്
സാഹിതDം
891.82
ൈസനികശാസ് <ം



355

െസൗദി അേറബിയ:ഏഷD:ചരി<ം



915.38

െസൗദ് :വDിക: ട ംബിനക്
പീഢി2ിBെ2X വDിക:മ~
വിഷയളമായി ബIെ2X വDിക



800

സി ഐ ടി യ :ഇ5D:െതാഴിലാളി സംഘടനക:



294.3927

െസേബാ-ൊേയഷD# കഥാസാഹിതDം:
െസേബാ-ൊേയഷD# സാഹിതDം:
സ
@ ാവിക് സാഹിതDം
891.823

920.93628292

സ് <ീകളെട സാമഹD പദവി:സ് <ീക:
സാമഹD സംഘ:സാമഹDശാസ് <ം

െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര





331.880954(1)

സിനിമ:ചലzി<ം



791.437

സിനിമ:ചലzി<ം:ചലzി<ം, േറഡിേയാ,
ദരദശ#



791.437

സിനിമ:ചലzി<ം:ചലzി<ം, േറഡിേയാ,
ദരദശ#:െപാവിേനാദ



791.437

സിനിമാ നടµാ:ചലzി<വ മായി ബIെ2X
വDിക



927.9143028

സിനിമാ നടµാ:ചലzി<വ മായി ബIെ2X
വDിക:ചലzി<ം, േറഡിേയാ,
െടലിവിഷ# ഇവയ മായി ബIെ2X
വDിക



927.9143028

സിനിമാ സംവിധായക:ചലzി<വ മായി
ബIെ2X വDിക



927.91430233

സിവി? സീസ് പരീ`ക:പ നചി5നം,



618

സ് മാ വിചാരം:സാമഹD അപചയം:
സാമഹDപരിവനം
303.45(1)
 ഡ് െഫഡേറഷ# ഓഫ് ഇ5D:വിദDാ¹ി
സ
സംഘടനക:വിദDാ¹ിക:
വിദDാലയളം അതിെ വനളം



371.83(1)

സ
@ ാവിക് സാഹിതDം



891.8



ഹാരിസ് , വി. സി.:വDിക:മലയാള
ഉപനDാസകാB:മലയാള
ന കാരµാ
928.948124

ചലzി<വ മായി ബIെ2X വDിക
927.9143028

ഹി}ി കഥാസാഹിതDം:ഹി}ി സാഹിതDം:
സാഹിതDം
891.433

മാ, അഴീേBാട് :വDിക:മലയാള
ഉപനDാസകാB:മലയാള
ന കാരµാ



305.4

സ് <ീേരാഗ വിാനം, സതിശാസ് <ം:
ൈവദDം, ആേരാഗDം



351.076(1)

സീമ:വDിക:സിനിമാ നടµാ:

സ

സ് <ീക:സാമഹD സംഘ:
സാമഹDശാസ് <ം

സ/ ാത{D സമരം:ഇ5D:ആധ നിക േലാക
ചരി<ം:ചരി<ം
954.0351

അഭDാസം:േബാധനം, ഗേവഷണം:
െപാഭരണം

305.42

സ് <ീക:മ~വK
േ`മവന:സാമഹDേ`മ
വന
362.83



928.948124

ഹി}ി സാഹിതDം:സാഹിതDം



891.43

ഹി} മതേനതാBµാ:മതേനതാBµാ

സ ധീഷ് , വി. ആ.:വDിക:മലയാള



കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ

922.945



ഹി} വിേശഷ ദിവസ:മതപരമായ
വിേശഷ ദിവസ:വിേശഷ ദിവസ:
െപാ ആചാര
394.26545



ഹി} മതം

928.948123

സ ഭാഷ് ചb#:വDിക:മലയാള
കഥാ¢yB:മലയാള ന കാരµാ
928.948123



294.5

ഹി} -േഹാേമാസാപിയGക

120

ഹി} മതം:ഇ5Dയി? ഉ¸വിz മത

294.5

ഹിപ് േനാXിസം:ഉപേബാധതല
വന:മനശ
 ാസ് <ം

154.7




ഹി+ കഥാ¢yB:ഹി+ ന കാരµാ



928.9243

ഹി+ കഥാസാഹിതDം:ഹി+ സാഹിതDം:
െസമി~ിക് സാഹിതDം
892.43
ഹി+ ന കാരµാ



928.924

ഹി+ സാഹിതDം:െസമി~ിക് സാഹിതDം
ഹിമാലയം:ഇ5D:ചരി<ം
½ൈസ#,എം. എഫ് .:വDിക:
ചി<കാരµാ:കലാകാരµാ



892.4



915.4(1)



927.5

Ñദ് വാഹികാ േരാഗ:ൈവദDം, ആേരാഗDം



616.1

ÑേÇാഗം:Ñദ് വാഹികാ േരാഗ:ൈവദDം,
ആേരാഗDം
616.12
ÑേÇാഗിക:േരാഗികB് ന? x
േസവന
920.936219612
േഹാേമാസാപിയGക:സസ് തനജീവിക:
ജÙശാസ് <ം
599.9

