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അവതാരിക
േദശീയ നസചി : മലയാള വിഭാഗം 2012 പസ് തകേമികളെട ൈകകളി"
സമ#$ി%െ&.
1954-െല െഡലിവറി ഓഫ് ബക
2 ് ആക് ട് കാരം െകാ"%4യിെല നാഷന"
ൈല6റിയി"

ലഭി78 പസ് തക9: ആധാരമാ%ിയാണ്

ത=ാറാ78ത് . 2012-"

നാഷന"

ൈല6റിയി"

േദശീയ നസചി

ലഭി> പ സ് തക9ളെട സമ

വിവര9: ഈ നസചിയി"

ഉ:െ$ട 4ാA Bമി>ി&C് . പരീDാസഹായിക:,
ചില ലഘേലഖക: Hട9ിയ താ"കാലിക ാധാനIം മാJമK ചില സിLീകരണ9െള
മാJെമ നസചിയ െട പരിധിയി"

നിM ഒഴിവാ%ിയി&K. പ ന#പതി$കളെട
വിവര9ളം ലഭി>ിടേ4ാളം േരഖെ$ട 4ിയി&C് .
പസ് തക9ളെട സമ വിവര9:
ഈ നസചിയി" നിM ലഭി7ം. നസചിയി" േരഖെ$ട 4ിയ പ സ് തക9ളെട
വിഷയാടിസാന4ില K കണ7ക: ഉ:െ$ട 4ിയി&C് . ഗേവഷണ വിദIാ#Pിക:7ം
സിLീകരണശാലക:7ം,

ൈല6റിക:7ം,

സാധാരണ

വായന%ാ#7ം

ഈ

സിLീകരണം വളെരയധികം ഉപകരി7െമ8് കQHM. നസചി ഉപേയാഗി7വാA
സഹായി78 ചില കാരI9: അട 4 േപജി" കാണാം.
2010 ജUവരി മാസം മ ത"

പരീDണാടിസാന4ി"

ൈല6റി േസാഫ് ട്

െവയറിെVയ ം യണിേകാഡിെVയ ം സഹായേ4ാെട എല
X ാ ഭാഷകളിലമK േരഖക:
പ#ണമായി അതാത്

ഭാഷകളി"

കYI&റി"
േരഖെ$ട Zകയ ം നാഷന"
ബിബ
X ിേയാാഫിയ് %ായി ഇംഗ
X ീഷിേലയ് %് ലിപI\രണം െച=കയ ം െചയ് H വQM. ആ
േരഖകളി" നിM അതാത് ഭാഷകളി" ഭാഷാ നസചി കYI&റിെV സഹായേ4ാെട
ത=ാറാ%െ$ട M. പ#ണമായ ം കYI&റിെV സഹായേ4ാെട ത=ാറാ%ിയ േദശീയ
നസചി 2010 & 2011 സിLീകരി> കഴി]ിരി7M. ഇ4രം ഒQ നസചി
മലയാള4ിലാണ് ആദIമായി സിLീകരി>ത് എMKതി"
മലയാളം ഭാഷയ് %്
അഭിമാനി%ാവ8 കാരIമാണ് .
^ത_ത
ഇതിെV േ`ാഡീകരണ4ിUേവC സഹായ സഹകരണ9: െചയ് H ത8ി&K
നാഷന" ൈല6റി മലയാളം വിഭാഗ4ിെല Bീമതി ലളിത േഡയ് 7ം aമാരി വി. എസ് .
ലിAസിയ് 7ം ഞ9ളെട ^ത_ത. ച Q9ിയ കാല4ിUKി"
ഇJയ ം ഭംഗിയായി
ഇതിെV അ>ടി നി#വഹി>ത8 എറണാaളം ഗവ. സ് െഡപI&ി സCിെനയ ം
സഹവ#4കെരയ ം

എJയ ം

അഭിനcി>ാലം

മതിയാവകയില
X .

എല
X ാവ#7ം

dദയപ#വം നcി പറയെ&.

െകാ"%4

ൈലേ6റിയA
െസAe" െറഫറAസ് ൈല6റി

viii

ix

നസചി ഉപേയാഗി7േYാ:
ഉപേയാഗി7േYാ:

മM ഖf9ളാണ് ഈ നസചിയിലKത് . അവ
1. വ#ഗ
g ീ^ത ഖfം
2. നകാര, ശീ#ഷക സചി
3. വിഷയ സചി
വ#ഗ
g ീ^ത ഖfം
വ#ഗ
g ീ^ത ഖf4ിെV പസ് തക വിവരണ േരഖക: തിപാദI വിഷയ`മ4ി"
സംവിധാനം െചയ് തിരി7M. ഡIയിദശാംശ വ#ഗ
g ീകരണ പLതിയിെല 22-◌ം പതി$ിെല
വിഷയ വിഭജന`മമാണ് വ#ഗ
g ീ^ത ഖf4ിെല േരഖക: `മെ$ട Z8തിന്
സi ീകരി>ി&Kത് . jടാെത കാkേലാഗി9ി" അ\#േദശീയ നിലവാരം ലDIമാ%ി AACRII,
MARC-21
ഇവ
ഉപേയാഗെ$ട 4ിയിരി7കയാണ് .
ഓേരാ
പസ് തകവം
`മെ$ട 4ിയി&Kത്
പ സ് തക4ിെV
തിപാദI
വിഷയ4ിെV
കീഴിലാണ് .
ഉദാഹരണമായി 181.4 എ8 ഡIയിനYറിെV കീഴി" ഭാരതീയ തതi ചി\െയ7റി>K
^തിക: കാണാം. ഏെതtിലം േതIക വിഷയ4ിUK നYറ ക: ഡIയി വ#ഗ
g ീകരണ
പLതിയിലിെല
X tി"
(1)- ഉപേയാഗി>് പ തിയ നYറ ക: ഉCാ%ിയി&C് .
ഉദാഹരണമായി
294.5925(1) – ഭാഗവതപരാണം. 294.5925 - പരാണ9:7K
െപാHവായ നYറാണ് . ഇതി" (1) - ഉപേയാഗി>് േതIക വിഷയം ന"കിയിരി7M.
േഡാ. എസ് . ആ#. രംഗനാഥെV േകാളA വ#ഗ
g ീകരണ മ റയUസരി>K വ#ഗ
g നYറ ക:
ഓേരാ നവിവരണേരഖയ േടയ ം അടിയി" വലHഭാഗ4ായി േച#4ിരി7M. ഈ
ഖf4ി" വിഷയം അപഥി> േരഖെ$ട 4ിയി&K രീതി, വായന%ാരെന
പ സ് തക4ിെV തിപാദIവിഷയ4ിേല7 നയി7M.
താെഴ െകാട 4ിരി78 ഉദാഹരണ4ി" നിM വിവര9: േരഖെ$ട 4ിയി&K
2 ിലാ%ാA കഴിയ 8താണ് .
`മം മനസ
891.731 - റഷIA കഥാസാഹിതIം2
ൈഗദാ#, അ#%ാദി3, 1904-19414
ച7ം െഗ7ം5 / െക. േഗാപാല^ഷ
| A വിവ. െചയ് തത് ; രജീ~aമാറിെV ചിJ9: 6. –
7
8
2-◌ം പതി$് . - േകാഴിേ%ാട് : മാമി9 , സപ
 . 201110 . – 56 ഏ.11 : ചിJം12 ; 21
െസമീ.13
1-◌ം പതി$് : ലാ. 2004.14
ISBN 81-8264-068-715 : . 35.00 16
O142,3N0417
വ#ഗ
g നY#1, വിഷയനാമം2, നകാരെV േപര് 3, ജനന മരണ വ#ഷ9:4,
ശീ#ഷകം5,

അവതാരകെV

സിLീകരണശാല9,

േപര് 6

വ#ഷം10,

പതി$
ഏട കളെട

പസ്തക4ിെV ഉയരം (െസVീമീkറി")13,
പം, വില16 , േകാളA നY#17.

നY#7,
സംഖI11,

സിLീകരണ

സലം8,

ചിJ9ളെട
വിവരം12,
മk aറി$ക:14, ISBN15 , ൈബCി9ിെV

x
(ൈബCി9ിെV

പെ47റി> േതIക സചനയിെല
X tി", പസ് തകം
H8ിെ%&ിയ കടലാസ ച&േയാട jടിയാതാെണ8് കQതണം. മകളി" െകാട 4ിരി78
ഉദാഹരണ4ി" ൈബCി9ിെV വിവരം ന"കിയി&ില
X .)
നകാര,
കാര, ശീ#ഷക
ഷക സചി
നകാര ശീ#ഷക
സമാഹ#4ാവ് ,

സചിയി"

സംേശാധകA

`മീകരി>ിരി78ത് .

ഒQ

Hട9ിയ

നകാരെV

നകാരA,

ശീ#ഷകം,

വിവ#4കA,

വിവര9:

അകാരാദി

`മ4ിലാണ്

ഏെതtിലം

^തി

നസചിയിലേCാ

എ8റിയാA നകാര ശീ#ഷക സചി പരിേശാധി7ക. jട ത" വിവര9:%് േരഖയ െട
ഒട വിലK

ഡIയി നYറ ക: ഉപേയാഗി>്
വ#ഗ
g ീ^ത ഖf4ിെല േരഖക:
പരിേശാധി7ക. ഒQ നകാരെV പല ശീ#ഷക9: ഉെCtി" , അത് നകാരെV
േപരിെV അടിയി"

അകാരാദി `മ4ി"

`മീകരി>ിരി7M. പസ് തക4ിെV േപരി"

Hട9 8 േരഖകളം നകാര ശീ#ഷക സചിയി" `മെ$ട 4ിയി&C് . ഈ േരഖക:
നയി78ത് നകാരെV േപരിേല%ാെണ8് BLിയ് 7ക.
ഉദാഹരണ9: :
വിനയച~െV ണയകവിതക:

കാക

വിനയച~A, ഡി.

വിനയച~A, ഡി.
ആനവരY് / സ സ് േമഷ് കാYല
X  രിെV ചിJ9:

894.8123

വിനയച~െV ണയകവിതക:

894.8123

സ
 ു" ജമാ" / കമാ" അകYാട4ിെV ചിJ9:

894.8121

വിU എ6ഹാം
ച$

894.8123

വിഷയസചി
ഈ ഖf4ി" നസചി ൈകകാരIം െചയ് തി&K പസ് തക9ളെട തിപാദI
വിഷയ9ളം അവയ െട ഡIയി
വിഷയ9: `മീകരി>ിരി78ത് .

നYറ കളം

അട9 M.

അകാരാദി

`മ4ിലാണ്

ഉദാഹരണ9: :
േകരളം : ഇ\I : ആധ നിക േലാക ചരിJം : ചരിJം
േകരളം : ഇ\I : ഏഷI : സാY4ിക നില
േകരളം : ഇ\I : കലാചരിJം : കലക:
േകരളം : ഇ\I : തീ#Pാടന േക~9:, പണIസല9:
: െപാH ആരാധന

954.83
330.95483
709.5483

294.535095483

xi

േകാളA
േകാളA വ#ഗ
g ീകരണ പLതി
z

െപാH ന9:

∆

അLIാ ശാസ് Jം, ഡവിദI

2

നാലയ വി_ാനം

N

ലളിത കലക:

A

ശാസ് Jം

O

സാഹിതIം

B

ഗണിതം

P

ഭാഷക:

C

െഭൗതികം

Q

മതം

D

എAജിനിയറിങ്

R

തതi ചി\

E

രസതം

S

മനശ
 ാസ് Jം

F

േയാഗിക ശാസ് Jം,
െടക് േനാളജി

∑

സാമഹI ശാസ് Jം

G

ജീവശാസ് Jം

T

വിദIാഭIാസം

H

ഗ#ഭ ശാസ് Jം

U

മിശാസ് Jം

I

സസIശാസ് Jം

V

ചരിJം

J

^ഷി

W

രാഷ് e വി_ാനീയം

K

ജശാസ് Jം

X

സാY4ിക ശാസ് Jം

KZ

ഗസംരDണം

Y

ജനസമഹ ശാസ് Jം

L

ൈവദIം, ആേരാഗIം

Z

നിയമം

M

േയാഗിക കലക:

xii

ഡIയി വ#ഗ
g ീകരണ പLതിയിെല ചില വ#ഗ
g 9:

000

െപാHന9:

530

െഭൗതികം

020

നാലയ വി_ാനം

540

രസതം

030

സ#വി_ാനേകാശ9:

600

ാേയാഗിക ശാസ് Jം

100

തതi ചി\

630

^ഷി

150

മനശ
 ാസ് Jം

700

കലക:

181.4

ഭാരതീയ തതi ചി\

800

സാഹിതIം

200

മതം

820

ഇംഗ
X ീഷ് സാഹിതIം

220/280

`ിസ് H മതം

891.2

സംസ് ^ത സാഹിതIം

294.5

ഹിc മതം

891.44

ബംഗാളി സാഹിതIം

294.7

ഇസ് ളാം

894.812

മലയാള സാഹിതIം

300

സാമഹIശാസ് Jം

894.8121

മലയാള കവിത

320

രാഷ് eവി_ാനീയം

894.8122

മലയാള നാടകം

330

സാY4ികശാസ് Jം

894.8123

മലയാള കഥാസാഹിതIം

340

നിയമം

894.8124

മലയാള ഉപനIാസ9:

350

െപാHഭരണം

894.8126

മലയാളം എഴZക:

370

വിദIാഭIാസം

894.8128

അനI ഗദI^തിക:

400

ഭാഷക:

900

ചരിJം

494.812

മലയാള ഭാഷ

920

ജീവ ചരിJം

500

ശാസ് Jം

954

ഇ\Iാ ചരിJം

510

ഗണിതം

954.83

േകരള ചരിJം
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മലയാള പസ് തക9ളെട സിതിവിവര%ണ%്
വിഷയവ#ഗം

വിഷയനാമം

െമാ4ം

000

െപാHന9:

8

100

തതi ചി\

32

200

മതം

41

300

സാമഹIശാസ് Jം

91

400

ഭാഷക:

6

500

ശാസ് Jം

20

600

ാേയാഗിക ശാസ് Jം

25

700

കലക:

33

800

സാഹിതIം

419

900

ചരിJം

160
835

സാഹിതI4ി"
സാഹിതI4ി" ഉ:െ$&
െ$& പ സ് തക9ളെട കണ7ക:
കണ7ക:
െപാH സാഹിതI ന9:

22

വിേദശ സാഹിതI4ി" നിM മലയാള4ിേല7K വിവ#4നം

69

മk് ഭാരതീയ ഭാഷയി" നിM മലയാള4ിേല7K വിവ#4നം

35

മലയാള സാഹിതI ന9:
9:
െപാHമലയാള സാഹിതI ന9:

6

മലയാള കവിത

83

മലയാള നാടകം

7

മലയാള കഥാസാഹിതIം

172

മലയാള ഉപനIാസ9:

17

മലയാളം എഴZക:

1

അനI ഗദI^തിക:

3

േദശീയ ന സചി
2012

000-െപാന 

070-മാധമ, പNMവAeനം, Mസാധനം
071/079-പN, പNMവAeനം വിവിധ

010-ന
010-ന സചിക

രാജളിY

015-േദശീയ ന സചിക

079.54-ഇ

015.54-ഇ

രാേജഷ് െക. എ0േമലി

015.540294812-മലയാളം

പNവ1 ം പNMവAeനവ1 ം.- തി0വനപ1 രം :

േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2011 /
ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : വിദാഭാസ വ34് : േകരള
ന ശാലാ സംഘം [വിതരണം], :ലാ. 2012.viii, 122 ഏ. ; 30 െസമീ.

ചി, ആഗ. 2011.- 112 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 110-112.
U. 75.00



4.44

േബാAഡ് : വില ?



a,14,32,P11

080-െപാസമാഹാര
േജാAജ് , െക. എം., 1946-

േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2010 /
ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : വിദാഭാസ വ34് : േകരള

f ിക.- േകാIയം : ഡി.
ആധ1 നിക വിചാരശില
സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 95 - 97.

ന ശാലാ സംഘം [വിതരണം], നവ. 2011.-

ISBN 978-81-264-2907-3 : U. 60.00

vi, 135 ഏ. ; 30 െസമീ.



x

േബാAഡ് : വില ?



a,14,32,P10

030-സAവവിDാനേകാശ

082-ഇംഗ് ളീഷ്
നാരായണ മAeി, എX. ആA., 1946മികc ഇ മികവ1 g േലാകം / സി.

ബീന േജാAജ്

രാധാhഷ
i X വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി.

നെF സഹായിGHവA.- േകാIയം : മാJഴം

സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 336 ഏ. ; 21 െസമീ.

[ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], ഏMി. 2011.- 28 ഏ.:

മലശീAഷകം : A better India a better world.

വAണചിNം; 24 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3475-6 : U. 195.00

ISBN 978-81-264-3047-5 : U. 40.00



x



z

േമാഹന3മാരി, ജി.

100-തതu ചി
130-പരാമേനാവിദ, vഡവിദ

നാടിെന അറിയാX / സ1 നിY3മാA എം. ടി.

133-പരാമേനാവിദ, vഡവിദേയാട് ബwെ4I

യ1 െട ചിN.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

Mേതക വിഷയ

ഏMി. 2011.- 20 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

133.5-േജാതിഷം

ISBN 978-81-264-3049-9 : U. 40.00

പീതാംബരX, എX., 1950-



z

നാഡീേജാതിഷ രഹസം.- േകാIയം : ഡി.

050-െപാ ആ\കാലിക Mസി]ീകരണ

സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 150 ഏ. ; 21 െസമീ.

059.94812-മലയാളം

ISBN 978-81-264-3430-5 : U. 90.00



059.94812(1)-ചി വാരിക

∆2:864

അേശാകX, ഏ`ിയA

ബളിഗ, എ. േഗാപാലhഷ
i , 1940-

ച1 വH ആകാശം.- abA : എc് & സി.,

പാxാതേജാതിഷം.- േകാIയം : ഡി. സി.

ഡിസ. 2011.- 104 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 264 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-81318-57-7 : U. 75.00

ISBN 978-81-264-3471-8 : U. 150.00



m4412,N63(b)



∆:864

തതu ചി

2

133.58-Mേതക വിഷയളില1 { Mേയാഗം

150.954-ഇ

133.5869-െകIിട നിAFാണ േജാതിഷം

നിതൈചതന യതി, 1924-1999
ഭാരതീയ മനഃശാസ് Nം.- 3-◌ം പതി4് -

133.5869(1)-വാസ് ശാസ് Nം

േകാIയം : കറ് , ജ\. 2003.- 156 ഏ. ; 21

hഷ
i X നJതിരി4ാട് , കാണി4|A

െസമീ.

വാസ് ല}ണം.- 12-◌ം പതി4് -േകാIയം :

1-◌ം പതി4് : ആഗ. 1992

മേനാരമ, ജ\. 2012.- 187 ഏ.: ചിNം; 21

ന സചി : ഏ. 156.

െസമീ.

ISBN 81-240-0029-8 : U. 60.00

ISBN 978-81-89004-31-6 : U. 100.00



S.44



∆2:864(D3)

154-ഉപേബാധതല MവAeന
154.6-നി

133.6-ഹസ് തേരഖാശാസ് Nം

ശാ3മാA, എസ് .

പീതാംബരX, എX.

ഉറം Mശ
 മാ3േJാ.- േകാഴിോട് :

ഹസ് തേരഖാ മഹാവിDാനം.- േകാIയം :

പAണ, ഫിz. 2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , :ലാ. 2011.- 252 ഏ.: ചിNം;

ISBN 978-81-300-1332-9 : U. 60.00

21 െസമീ.



S:81

ISBN 978-81-264-3136-6 : U. 125.00

155-വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് Nം



∆:8627

155.5-െകൗമാര മനശ
 ാസ് Nം
െസബിX എസ് . െകാIാരം

150-മനശ
 ാസ് Nം

െകൗമാരവ1 ം ജീവിതവിജയവ1 ം / െസബിX

hഷ
i X നJതിരി, സി.

എസ് . െകാIാരവ1 ം േജാബിX എസ് .

ഭാരതീയ ശാസ് Nചി.- േകാഴിോട് :

െകാIാരവ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .- േകാഴിോട് :

ആAഷMകാശം Mസി]ീകരണ സമിതി.

മാaമി, : 2011.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഭാ. 1 : [2010] . - 248 ഏ. : 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-108-1 : U. 75.00

ആAഷ വീ}ണെള അടിസ ാനമാി



S2

L ിെനGറിc1{ പഠനം
മനസ

155.9-പരിസ ിതിയ1 മായി ബwെ4I

U. 86.00.

മനശ
 ാസ് Nം



S

155.9042-മാനസിക സFAം
പദ3മാA, ബി., 1963-

േജാസഫ് ഇ. േതാമസ്

െടXഷX മറികടാം.- 3-◌ം പതി4് -േകാIയം :

L  ം േഫാബിയയ1 ം.- േകാIയം : ഡി. സി.
മനസ

മേനാരമ പബ് ളിേഷX ഡിവിഷX, ഡിസ.

ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 174 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2964-6 : U. 60.00

ISBN 81-89004-18-2 : U. 100.00





S:56

S

158-Mാേയാഗിക മനശ
 ാസ് Nം

േജാസഫ് ഇ. േതാമസ് , 1937-

158.1-വിതu വികാസം

L  ം വിതu വ1 ം.- േകാIയം : ഡി. സി.
മനസ

െകല
 A, െഹലX

ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 107 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഭാപ
 ി വിശu ാസം / പി. െജ. മാത 1

ISBN 978-81-264-2965-3 : U. 65.00

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-



S

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

മ1 ഹFദലി, എX. എം.
Dാനാ

േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 56
ISBN 978-81-8265-196-8 : U. 40.00

ക മനഃശാസ് Nം: മ\ഷ



S:7

L ിെ നിAFാണവഴികളിലെട ഒ0
മനസ

േകാര, െചിIയിY

സാരം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി.

ജീവിതം മാധ1 രമ1 {താാX.- abA : എc്

2012.- 250 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

& സി., :ലാ. 2011.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3525-8 : U. 150.00

ISBN 978-93-81318-30-0 : U. 20.00



S



S:7

തതu ചി
158.1-വിതu വികാസം- ടAc

158.12-ധാനം

ചേIാപാധായ, േദബാശിഷ്

ദ1 ൈര, എ. പി.

3

നിളിെല േനതാവിെന കെ`ക / എം.

സഹജമാAഗ സാധന അടിസ ാന തതu  /

പി. സദാശിവX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി.

മണ4ാം [െചൈH] :

2011.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 38 ഏ. ; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 120.

മലശീAഷകം : Basics of Sahaj Marg

മലശീAഷകം : Break free.

sadhana.

ISBN 978-81-264-3052-9 : U. 75.00

U. 10.00

ീ രാം ച¡ മിഷX,





∆:36

S:7

ബാലച¡X, മാട് , 1961-

ജയ3മാA, വി. െക.
നി് മാറാX കഴിയിെല
 H് ആരാണ്

L  ംആ
മനസ

പറത് ? / എം. പി. സദാശിവX

ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 978-81-264-2968-4 : U. 60.00

ീയതയ1 ം.- േകാIയം : ഡി. സി.



േകാഴിോട് : പAണ, ആഗ. 2011.- 128 ഏ. ;

∆:36

21 െസമീ.

158.4-േനaതu ം

ISBN 978-81-300-1283-4 : U. 95.00



S:7

യാനസ് , േലാറി െബത്
ജീസസ് സി. ഇ. ഒ / ടി. എം. എzഹാം
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :

ജിേജാ സിറിയക്
ബി േപാസിgീവ് .- 2-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2011.- 207 ഏ. ; 21

മാaമി, ഫിz. 2012.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-8265-246-0 : U. 70.00

മലശീAഷകം : Jesus CEO : using ancinet



S:7

wisdom for visionary leadership.

ISBN 978-81-264-3367-2 : U. 125.00

രജനി, ടി. ജി.



S:7

വിജയeിെ വഴിവിളGക.- േകാഴിോട് :

170-സദാചാരം

പAണ, ഡിസ. 2011.- 47 ഏ. ; 21 െസമീ.

179-മg് ൈനതിക വിഷയ

ISBN 978-81-300-1229-2 : U. 35.00



S:7

രവിശA

179.7-വി സദാചാരം
179.7(1)-അഹിംസ
ചIJി സu ാമി, 1853-1925

ജീവനകല / എ. വി. ഹരിശA സമാഹരിc്

ജീവകാ0ണ നിUപണം.- െകാല
 ം:

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- 3-◌ം

വിദാധിരാജ സംസ് hതി േക¡ം : ാമം ബ1 ക
L ്

പതി4് .-േകാഴിോട് : മാaമി, നവ. 2011.-

[വിതരണം], ജ\. 2011.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

204 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

3റ1 മe് ഭാസ് കര പി{യ1 െട സu ാമി

മലശീAഷകം : The art of living.

സ് മരണക.

ISBN 978-81-89004-26-4 : U. 160.00

U. 40.00





S:7

R414

180/190-തതu ചി വിവിധ രാജളിY

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940സcി\ം I0ം പഠി4ിGH വിജയമ /

ീധരX, പി. െക., 1939-

വി. എസ് . മധ1 വിെ ചിN.- േകാIയം :

ജീവിത ദAശന.- abA : കറ് :

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് [മാJഴം], ജ\. 2012.- 72 ഏ.:

േകാസ് േമാ [വിതരണം], നവ. 2010.- 181 ഏ.

ചിNം; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3442-8 : U. 50.00

ISBN 978-81-226-0663-8 : U. 110.00



S:7



R

മതം

4

 ിക് , േസാ®Iിക് മ1 തലായ ീക്
183-േസാഫിസ

180-പ1 രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തതu ചി

തeu ചിക

181-െപൗരസ് ത തതu ചി
181.4-ഭാരതീയ തതu ചി

െജയിംസ് , േജാAജ് ജി. എം.
േമാഷ് ടിെ4I ൈപaകം / പി. എം.

ദാസ് , പി. എX.

േബബി പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .-

േവ0കള1ം ചിറ3കള1ം.- abA : ീX ബ1 ക
L ്,

തി0വനപ1 രം : ചി, : 2011.- 176 ഏ.

െമയ് 2011.- 188 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

ISBN 978-83-80884-13-4 : U. 120.00



R6

നാരായണ േമേനാX, നാല4ാI് , 1888-1954

'Stolen legacy : the Greeks were not the
authors of Greek philosophy but the people
of North Africa, commonly called the

Egyptians' എH പ1 സ് തകeിെ

ആAഷDാനം.- 6-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :

പ1 നരാഖാനം.

മാaമി, 2010.- 447 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-920-7723-3 : U. 115.00

ISBN 978-81-8264-862-3 : U. 275.00



R851



R6

രാജരാജ വAF, എഴ1മgA, 1953ആ

200-മതം
210-സu ാഭാവിക മതം

Dാനeിെ വഴിക.- േകാIയം :

218-മ\ഷ വംശം

ന കAeാവ് : കറ് [വിതരണം], മാAc്

േകാശി എzഹാം

2012.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

മ\ഷX ഒ0 റH പ1 സ് തകം.- റാHി :

65 േലഖന.

ന കAeാവ് , മാAc് 2011.- 168 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-240-1921-4 : U. 120.00

െസമീ.



R6

U. 100.00



181.4-hഷ
i മAeി, ജി1

Q:34

220/280-®ിസ് മതം

hഷ
i മAeി, ജി1, 1895-1986

230-ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് Nം

സംഭാഷണ / പി. എം. നാരായണX

230.046-ൈദവശാസ് NെeGറിc1{ Mേതക

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

പ]തിക, സി]ാ

േകാഴിോട് : മാa«മി, െമയ് 2011.- 80 ഏ. ;

230.0464-വിേമാചന ൈദവശാസ് Nം

21 െസമീ.

വAഗീസ് , െക. സി., 1950-

ISBN 978-81-8265-062-6 : U. 50.00



∆2xM95

മതവ1 ം മാAക
L ിസവ1 ം: വാദം Mതിവാദം
സംവാദം.- തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\.

181.4-നിതൈചതന യതി

2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

നിതൈചതന യതി, 1924-1999

ISBN 81-262-0597-0 : U. 85.00



ൈദവeിെ പോIം / സ1 ഫിA

Q6:352

സമാഹരിcത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

232-®ിസ് 

മാAc് 2012.- 335 ഏ. ; 21 െസമീ.

232.9-®ിസ്  ചരിതം

ISBN 978-81-264-3384-1 : U. 195.00

232.904-ആ]ാ



R6xM24

ിക v0വായ ®ിസ് 

യാനസ് , േലാറി െബത്
ജീസസ് ഇX ബ് ള ജീXസ് / എX. മ1 സാGIി

181.46-േലാകായത

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :

ധAFരാജ് , അടാI് , 1957-

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2011.- 216 ഏ. ; 21

േലാകായതദAശനം.- തി0വനപ1 രം : ചി,

െസമീ.

: 2011.- 47 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീAഷകം : Jesus in blue jeans : a

ന സചി : ഏ. 48.

practical guide to everyday spirituality.

ISBN 81-920-7725-X : U. 35.00

ISBN 978-81-264-3390-2 : U. 125.00



R6



Q6:33

മതം
260-സാമഹ, െപൗേരാഹിത േവദശാസ് Nം
261-സാമഹ േവദശാസ് Nം

5

294.5-ഹി´1 മതം
നായA, മIµA സി. ജി., 1941-

രാമച¡X, സി.
കേeാലിാ മതeിെ രാഷ് ²ീയ വഴിക.തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 64 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0793-0 : U. 45.00

¶ദയeിെ പAണ
i തയിY നിH് :
ആ]ാ

ിക-ൈവDാനിക ദAശന.-

േകാIയം : ന കAeാവ് : കറ്
[വിതരണം], നവ. 2011.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.



Q6:(Y)

ISBN 978-81-240-1910-8 : U. 75.00



Q2

261.8-സാമഹ-സാJeിക Mശ
 
ൈനനാX േകാശി, 1934പ{ിയ1 ം പാAIിയ1 ം േകരളeിY.- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 192 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3465-7 : U. 120.00

ീ എം.
¶ദയകമലeിെല ര·ം !: സനാതന
ധAFeിെ ശാശu തമല / ഡി.
ത4X നായA ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.



Q6(W)

264-െപാ ആരാധന ®മം
264.3-മതന പാരായണം, ദിവദാശക
264.36-തി0വeാഴ ദാശ

െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി.
2012.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Jewel in the lotus : deeper
aspects of Hinduism.

ISBN 978-81-264-3507-4 : U. 125.00

േദവദാസX
വി] 3Aബാനയ1 ം 3Aബാനയ1 െട ആദ
സ®ാരിയായ പരി] കനകാ മറിയവ1 ം.തി0വനപ1 രം : ന കAeാവ് :
കാAെമY ഇAനാഷനY പബ് ളിഷിംഗ്
െഹൗസ് , 2012.- 137 ഏ. ; 21 െസമീ.
U. 70.00



Q2

294.52-മത തeu 
294.521-ആരാധനാ മAeിക
294.5211-േദവതക
ീധരX, എം. െക., 1929-



Q6:494

േദവകഥക.- abA : കറ് , ഫിz. 2012.325 ഏ. ; 21 െസമീ.

290-മg് മത
292-ീ് / േറാമX മത
292.08-ീ് മത

ISBN 978-81-226-0949-3 : U. 195.00



Q2:31

േജാസഫ് , ഇടമറ1 ക് , 1934-2006
ീGമത.- 2-◌ം പതി4് -നഡYഹി :
 ് , 2011.- 63 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇXഡX എതീസ
(േലാകമത.)
ന സചി : ഏ. 56-57.
ISBN 81-7374-194-8 : U. 37.00

294.53-െപാ ആരാധന
294.535-തീAºാടന േക¡,
പ1 ണസ ല
294.5350954-ഇ
നJതിരി, എസ് . പി.



Q851

മഹാേ}Nളിലെട: ഒ0 തീAºാടകെ
3റി41ക / മാടJ് 31 3Iെ അവതാരിക.abA : മംഗേളാദയം : ീX ബ1 ക
L ് [വിതരണം],

294-ഇയിY ഉ³വിc മത
294.3-ബ1 ] മതം
294.38-ബ1 ]മതeിെ ഉറവിടം
294.382-മതന 
294.3823-സ1 eപീടക

ഫിz. 2010.- 144 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-176-2 : U. 90.00



Q2:38.44

ബ1 ]ധAFMകാശിക / ആA. എX. പി{
സംഹിc് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :
മഹാേബാധി ഇAനാഷനY സ് പിരിചY
1
 ് ; േകാIയം : കറ്
& ചാരിgബി ²സ
[വിതരണം], െമയ് 2012.- 367 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉ{ടം : സംയ1  നികായ . അംveരനികായ.
ISBN 978-81-240-1926-9 : U. 210.00

294.53509548-ദ}ിേണ
രാേജ¡X, പി. ജി., 1954ദ}ിേണയിെല മഹാേ}N.േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 512
ഏ., [8] പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3472-5 : U. 295.00



Q41:22



Q2:38.441

മതം

6

294.53509548-ദ}ിേണ- ടAc

294.561-രാജേഗാപാലാചാരി, പാAºസാരഥിടAc

രാമച¡X നായA, എസ് ., 1942തീAºയാNയ് ായി പ1 ണേ}N / ജി.

രാജേഗാപാലാചാരി, പാAºസാരഥി

ബി. േമാഹX തJിയ1 െട അവതാരിക.-

v0വ1 ം ല}വ1 ം.- െചൈH :

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 272

ീ രാം ച¡

മിഷX, 2011.- 201 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.

ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-80335-98-8 : U. 150.00

ദ}ിണഭാരത േദശeിെല 116 പ1 രാതന



Q2

മഹാേ}N.
ISBN 978-81-264-3479-9 : U. 160.00

294.59-ഹി´1 മതeിെ ഉറവിടം



Q2:38.441

294.592-മതന 
294.5921-ൈവദിക സാഹിതം

294.535095483-േകരളം

294.59212/5-േവദ

ീനിവാസX, െചേJാളി

േവദ

സാമതിരി രാജാവിെ ഭിസാ»ാജം.േകാഴിോട് : പAണ, മാAc് 2012.- 212 ഏ.:

- നിUപണ

ചിNം; 21 െസമീ.

രാേജഷ് , എം. ആA.

ന സചി : ഏ. 211-212.

േവദളിെല ശാസ് Nദീപ
 ി / എം. പി.

ISBN 978-81-300-1360-2 : U. 160.00

വീേര¡3മാറിെ അവതാരിക.- 3-◌ം പതി4് .-



Q2:38.4412

േകാഴിോട് : മാaമി, 2002.- 128 ഏ. ; 21

294.536-വിേശഷ ദിവസ

െസമീ.

294.536(1)-നവരാNി

1-◌ം പതി4് : 2002

രാേജഷ് , എം. ആA.

ന സചി ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

േവദളിെല ശാേയരഹസം.- 2-◌ം

ISBN 978-81-8265-109-8 : U. 80.00

പതി4് -േകാഴിോട് : മാaമി, െമയ് 2011.-



Q21:g

62 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

294.5924-ഭഗവദ് ഗീത

ISBN 978-81-8264-842-5 : U. 40.00



Q2:457

ഭഗവദ് ഗീത
3Iികള1െട ഭഗവദ് ഗീത / സി. വി. സ1 ധീ¡െ

294.54-മതാധിഷ
¼ ിത Dാനം, ജീവിതം

പദ-ഗദ വിവAeനം.- 5-◌ം പതി4് .-

294.543-ആരാധന, ധാനം, േയാഗ

േകാഴിോട് : മാaമി, ആഗ. 2011.- 102 ഏ.

294.5433-MാAºന ന 

; 21 െസമീ.

സ1 3മാരX നJാA, െക. ടി. എX.

െതരെട1 e 295 സംസ് hത േശ
 ാക

ചിലെJാലി.- പ|µA : ന കAeാവ് :
സാഹിതി പബ് ളിേഷXസ് [വിതരണം],

മലയാള ലിപിയിY െകാട1 eിരിയ് GÀ.

2011.- 67 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി4് : 1997.

U. 50.00

ISBN 978-81-8264-891-3 : U. 60.00





Q2:4146

294.56-അധാ

Dാനിക,

യഥാAº ഗീത: മാനവധAFശാസ് Nം /

മതപരിഷ് Aeാ

സu ാമി അഡഗഡാന´ജിയ1 െട ഹി´ി

294.561-മതേനതാ½ാ0ം അവ0െട

വിവAeനeിY നിH് മാേവലിര

MവAeനള1ം
294.561-രാജേഗാപാലാചാരി, പാAºസാരഥി

അചതX
വാഖാനം െചയ് തത് .- പരി. പതി4് .1
മ1 ംൈബ :

രാം ച¡

ീ പരമഹംസ സu ാമി

അഡഗഡാന´ജി ആ

ഉ¾യ1 െട ശബ് ദം / ഇംഗ
 ീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .- െചൈH :

R65,6

 ് , ഫിz.
മം ²സ

2009.- 431 ഏ., 5 പടം ; 21 െസമീ.

ീ രാം ച¡ മിഷX.

സംസ് hത മലം മലയാളലിപിയിY

വാ. 2 : 2012. -221 ഏ. , 5 പടം ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Voice real - second selection

പ1 നAമ1 ണം. 1- ◌ം പതി4് : : 1997.

ISBN 978-93-80335-94-0 : U. 100.00.

ISBN 81-89308-51-3 : U. 250.00



Q2



R65,6

മതം
294.5924-ഭഗവദ് ഗീത- ടAc
ഭഗവദ് ഗീത

7

294.5925(1)-ഭാഗവതപ1 രാണം-ടAc
പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം
ഭാഗവതപരടനം / െക. ബി.

ീമദ് ഭഗവദ് ഗീത: മലയാള പരിഭാഷ / ബി.
ബാലാന´X േതGംമടിെ പദവിവAeനം.തി0വനപ1 രം : െസൗപAണ
i ിക

ീേദവി

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- abA : ീX ബ1 ക
L ് .251 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-11-0 : U. 165.00

പബ് ളിേഷX : േതാHയ് Y



Q22:223

 ിgI് , െമയ്
3മാരനാശാX നാഷണY ഇXസ
2011.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഭാഗവതവിേവകം / എം. െക. എX. േപാgി

സംസ് hതമലം മലയാളeിY.

വാഖാനം െചയ് തത് .- abA : മംഗേളാദയം :

U. 180.00

ീX ബ1 ക
L ് [വിതരണം], ഏMി. 2011.- 240



R65,6

ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-10-3 : U. 150.00

ഭഗവദ് ഗീത

- നിUപണ



Q22:223

ടിളക് , ബാ ഗംഗാധA, 1856-1920

297-ഇസ
 ാം

ീമദ് ഭഗവദ് ഗീതാ രഹസം:

297.09-ഇസ
 ാം ചരിNം

കAFേയാഗശാസ് Nം / ആചാര
നേര¡ഷ വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :
മാaമി, : 2011.- 784 ഏ. ; 21 െസമീ.

മ1 ഹFദലി, എX. എം., 1942ഇസ് ളാമ1 ം രാഷ് ²ീയ ഇസ് ളാമ1 ം:
ചരിNeിെയ1 ം മനഃശാസ് Neിെയ1 ം

മലം : മറാഠി.

െവളിceിY ഒരേനu ഷണം.-

ISBN 978-81-8265-106-7 േബാAഡ് :

തി0വനപ1 രം : ചി, : 2011.- 432 ഏ.

U. 500.00



R65,6:g

സ1 Áറാവ1 , ടി., 1856-1890

; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 429-432.
ISBN 81-921-5970-1 : U. 280.00

ഭഗവദ് ഗീതയ1 െട തeu ശാസ് Nം / എം. ജി.



Q7v

െക. നായA ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

297.1-ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം, നിലപാട്

െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഡിസ.

297.12-മതന 

2010.- 117 ഏ. ; 21 െസമീ.

297.122-ഖ1 റാX

മലശീAഷകം : The philosophy of Bhagavad

297.1228-ഖ1 റാനിY MതിപാദിcിI1{ Mേതക

Gita.

വിഷയ

ISBN 978-81-264-2904-2 : U. 75.00



R65,6:g

294.5925-പ1 രാണ

297.1228346052-പിÄടAcയ1 ം
അനരാവകാശ നിയമള1ം

294.5925(1)-ഭാഗവതപ1 രാണം

അബ് ദ1 Y കാദിA, എം. എസ് ., 1932-

പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം
ഈശu രാ\ഭവം െചാരിയ1 H േയാഗിവാണിക /
സu ാമി മാന´ തീAഥA വാഖാനം െചയ് തത് .abA : നാരായണാ

297.122834-നിയമം

മ തേപാവനം, ഡിസ.

ഇസ
 ാമിെല അനരാവകാശ നിയമ.േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 128
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3400-8 : U. 70.00

2010.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.



സംസ് hത മലം മലയാളeിY.

Q7:(Z,2,6)

ISBN 978-93-80695-13-6 : U. 200.00

297.18-കഥക , ഐതിഹ ,



Q22:223

vണപാഠകഥക മ1 തലായവ
297.18(1)-ഇസ
 ാമിക ഐതിഹ

3Iികള1െട
ീമഹാഭാഗവതം / േചAിY
േഗാവി´X3Iി നായA സംഹിc് ഗദ വിവ.

ഇസ
 ാമിക ചരിNകഥക / ഷംസ1 ീX പ1 ല
 Jാറ
വിവ. െചയ് ത് സമാഹരിcത് .- േകാIയം : ഡി.

െചയ് തത് ; സ1 zÃണെ ചിN.േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 302

സി. ബ1 ക
L ് , മാAc് 2012.- 319 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

51 കഥക.

ISBN 978-81-8265-212-5 : U. 200.00

ISBN 978-81-264-3506-7 : U. 180.00



Q22:223
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297.2-ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് Nം

299-അന മത

297.27-ഇസ
 ാമ1 ം സാമഹ ശാസ് Nവ1 ം

299.16-െകYടിക് മതം

297.27(1)-ഇസ് ളാമിക സാമഹ ൈദവശാസ് Nം

േജാസഫ് , ഇടമറ1 ക് , 1934-2006

ഹമീദ് , േചHമംഗലA

െകYടിക് മതം.- 2-◌ം പതി4് -നഡYഹി :

മ1 സ
 ിം വിഭജനവാദeിെ േവ0ക.-

 ് , 2011.- 51 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇXഡX എതീസ

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 128
ഏ. ; 21 െസമീ.

(േലാകമത.)

ISBN 978-81-264-3413-8 : U. 80.00

ന സചി : ഏ. 49.



Q7:(Y)

ISBN 81-7374-195-6 : U. 35.00



297.272-ഇസ
 ാമ1 ം രാഷ് ²വിDാനീയവ1 ം

Q

േബനസീA േIാ, 1953-2007

299.21-ബാബിേലാണിയX മതം

അ\രÆനം: ഇസ
 ാം, ജനാധിപതം,

േജാസഫ് , ഇടമറ1 ക് , 1934-2006

പാxാത േലാകം എHിവെയGറിc1{

ബാബിേലാണിയX മതം.- 2-◌ം പതി4് -

അവസാനവാGക / സcിദാന´X പ1 ഴര
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :

 ് , 2011.- 71 ഏ.
നഡYഹി : ഇX എതീസ

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 328 ഏ. ; 21

; 21 െസമീ.

െസമീ.

(േലാകമത.)

ന സചി : ഏ. 320-328

ISBN 81-7374-203-4 : U. 45.00

മലശീAഷകം : Reconciliation : Islam,



Q52

democracy and the west.

299.31-പ1 രാതന ഈജിപ് ഷX മതം

ISBN 978-81-264-2629-4 : U. 195.00



Q7:(W)

േജാസഫ് , ഇടമറ1 ക് , 1934-2006

297.6-ഇസ
 ാം മതേനതാള1ം, സംഘടനകള1ം

ഈജിപ് ഷX മത.- നഡYഹി :

297.63-മ1 ഹFദ് നബി

 ് , 1989.- 96 ഏ.: ചിNം; 21
ഇX എതീസ

അബബA, കാതിയാളം, 1941-

െസമീ.

3Iികള1െട MവാചകX / കമാY
അകJാടeിെ ചിN.- േകാഴിോട് :

(േലാകമത.)
ന സചി : ഏ. 89-90.

മാaമി, 2010.- 95 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 81-7374-203-4 : U. 45.00

ബാലസാഹിതം.



ISBN 978-81-8264-953-8 : U. 50.00

Q677



Q7:33

അബ് ദ1 Y കാദിA, എം. എസ് .

300-സാമഹശാസ് Nം
302-സാമഹ പാരസ് പരികം

Mവാചകജീവിതeിെ ഔHതം.- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 159 ഏ. ; 21

ഉFA3Iി, എ. എX. പി.
സമഹ ബwള1െട ഉെപാ0.-

െസമീ.

തലശ് േശരി : േസാനാമംതാം ബ1 ക
L ് , ഫിz.

ISBN 978-81-264-3380-3 : U. 70.00



Q7:33

2010.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
U. 64.00

ഇzാഹിം, ടി. െക., 1937-



Y:(S)

ദയാനിധിയായ ൈദവദതX.- േകാഴിോട് :
മാaമി, ജ\. 2012.- 288 ഏ. ; 21 െസമീ.

302.2-വാAeാവിനിമയം

ISBN 978-81-8265-277-4 : U. 200.00



Q7:33

കബീA, എം. െക.

302.23-വാAeാവിനിമയ മാAഗ
Ê 
അനിY3മാA, െക., 1963 ്
മാധമള1െട എഴ1താ41റ: ഒ0 മാAക
L ിസ

വി]നബിയ1 െട ജീവചരിNകഥ.- േകാIയം :

നിരീ}ണം.- തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc്

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 80 ഏ. ; 21

2012.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 81-262-0816-3 : U. 80.00

ISBN 978-81-264-3403-9 : U. 50.00



Q7:33



Y:(X3)

സാമഹശാസ് Nം
303-സാമഹ M®ിയ
303.4-സാമഹപരിവAeനം
303.40954-ഇ

9

303.6-സംഘIനം
303.60954-ഇ

സu തu വാദം ആAGേവ`ി? / എം. എം.
നാരായണX സംേശാധനം െചയ് തത് .- abA :
ീX ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2010.- 120 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 93-80884-06-0 : U. 85.00



സദ് റ1 ീX, വാഴാട്
സ് േഫാടന ഭീകരതയ1 െട സംഘപരിവാA
പരJര.- തി0വനപ1 രം : ചി, : 2011.144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-920-7722-5 : U. 95.00



Y:44.44

303.48-സാമഹപരിവAeന േഹ
303.484-സാമഹപരിവAeന Mസ ാന

305-സമഹ വിഭാഗ
305.4-സ് Nീക
305.42-സ് Nീകള1െട സാമഹ പദവി

കാവിYരാജ്
െതാI1ടാeവ0െട തീ`ിGടായ് മക.abA : എc് & സി., :ലാ. 2011.- 96 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-19-5 : U. 75.00

ഗീത
െപകാല.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2010.- 636 ഏ., 4 പടം
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0649-2 : U. 395.00

Y:1:7.54
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303.484-അംേബഡ് കA, ഭീംറാവ് റാംജി

305.42(1)-െഫമിനിസം (സ് Nീ വിേമാചനം)

രാേജഷ് , ചിറ4ാട്
അംേബദ് കA ജീവിതം hതി ദAശനം.തി0വനപ1 രം : ചി, :ലാ. 2011.- 96 ഏ.
: ചിNം; 21 െസമീ.
ന സ1 ചി : ഏ. 96.
ISBN 81-262-0722-1 : U. 65.00

സ1 3മാരX, വി.
 ്
സ് Nീ-എഴ1ം വിേമാചനവ1 ം: െഫമിനിസ
സി]ാ ചരിNം.- തി0വനപ1 രം : ചി,
: 2011.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 143-144.
ISBN 81-920-7729-2 : U. 95.00



Y15.44



Y:1:7xM91

305.5-സാമഹ വAഗ
305.56-താഴ് H വAഗ

303.484-ഹജാെര, അണ
i ാ
ഠാ3A, Mദീപ്
അണ
i ഹസാെര: അഴിമതി വി0]
േപാരാIeിെ ഇX മ1 ഖം / Mദീപ്
ഠാ3റ1 ം പജാ റാണായ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 126-127.
ISBN 978-81-8265-195-1 : U. 85.00



Y:1:7xM40

കാ ഐല|
തിരിയ1 H കലവ1 ം ഉഴ1തിI നിലവ1 ം:
െതാഴിലിെ മഹeu ം നF1 െട കാലe് /
ദ1 Aഗാബായി വാമിെ ചിN ; Mശാ്
മിNX വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
 . 2009.- 108 ഏ. ; 22x23 െസമീ.
L ് , സപ
മലശീAഷകം : Turning the pot, tilling the
land : dignity of labour in our times.

ISBN 978-81-264-2489-4 : U. 125.00

303.49-സാമഹ Mവചന
303.49(1)-ഫcേറാളജി



Y5927.44

അബ് ദ1  കലാം, എ. പി. െജ., 1931അവസര, െവല
 1 വിളിക: 21-◌ം
Ëgാ`ിെല നമ1 G ച1 g1മ1 { േലാകeിെനാ0
വഴികാIി / വി. ടി. സതീഷ് 3മാറ1 ം സജിX പി.
െജ. യ1 ം േചAH് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\.
2012.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 629.40954 േജാതിശാസ് NDA. ഇ
മലശീAഷകം : The scientific Indian : a

305.8-ജാതിക, വAഗ
305.800954-ഇ
പ0േളകA, എസ് . വി.
വAളികള1െട കലാപം. കാÍക 954.79 ചരിNം. മഹാരാഷ് ².
306-സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക
306.8-വിവാഹവ1 ം 3ട1 ംബവ1 ം
െവാലA, എസ് .
വിവാഹ സFാനം.- േകാIയം :
ന കAeാവ് : ദീപിക ബ1 ക് െഹൗസ്
[വിതരണം], 2011.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
U. 50.00

twenty first century guide to the world
around us.

ISBN 978-81-264-3450-3 : U. 140.00



Y:1:7.44
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306.81-വിവാഹവ1 ം ൈവവാഹിക സ ിതിയ1 ം

324-രാഷ് ²ീയ M®ിയ

ഗിYെബAI് , എലിസബe്

324.2-രാഷ് ²ീയ ക}ിക

സ് േനേഹാÎവം / അംബിക ഇംഗ് ളീഷിY

324.251-ൈചന

നിH് വിവ. െചയ് തത് . കാÍക 928.13 -

 ് പാAIി
324.251(1)-കമണിസ

ഗിYെബAI് , എലിസബe് .

ല ഷാവ് കu ി, 1898-1969

320-രാഷ് ²വിDാനീയം
320.5-രാഷ് ²വിDാനീയ തതu 

പാAIിെയ4gി / െക. എം. നാരായണ
േമേനാX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

320.55-മതവ1 മായി ബwെ4I

2-◌ം പതി4് .-തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 .

Mതയശാസ് N
320.55(1)-ഗാwിസം

2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

സ1 3മാA, അഴീോട് , 1926-2012

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : On the party.

ഗാwിജിയ1 ം ഞാ\ം.- േകാഴിോട് : പAണ,

ISBN 81-262-0742-6 : U. 85.00

െമയ് 2011.- 148 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.



W691

ISBN 978-81-300-1226-1 : U. 100.00



zG

324.254-ഇ
 ് പാAIി (മാAക
 ്)
324.254(1)-ഇX കമണിസ
L ിസ

320.58-പരിസ ിതി Mതയശാസ് Nം

 ് പാAIി ഓഫ് ഇ (മാAക
 ്)
കമണിസ
L ിസ

പിേയഴ് സ, എX. എം., 1956പരിസ ിതി Mതയശാസ് Nവ1 ം മാAക
L ിയX

Mതയശാസ് N Mേമയ.-

Mതിസwിയ1 ം.- േകാIയം : കറ് , ഏMി.

തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 176

2010.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-240-1879-0 : U. 100.00



ISBN 81-262-0836-8 : U. 100.00

W:(G:5)



W,4AN29.44

320.9-രാഷ് ²ീയ സാഹചരം, സ ിതി
320.954-ഇ

ബാബ1 േജാ
പാAIി േകാസ1 കള1െട ചരിNം.-

െക. ഇ. എX.
െക ഇ എX സംഭാഷണ / രാേജഷ്

തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 256 ഏ.

ചിറ4ാട1 ം പി. എസ് . പഴനാട1 ം േചAH്

; 21 െസമീ.

സമാഹരിcത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,

1 മ1 തY 19 വെരയ1 { സി. പി. ഐ. (എം.)

ഒക് േടാ. 2010.- 312 ഏ. ; 21 െസമീ.

പാAIി േകാസ1 കള1െട ചരിNം.

ISBN 81-262-0520-2 : U. 200.00



W.44

ISBN 81-262-0751-5 : U. 160.00



W,4AN29.44

രായ് , അ0wതി, 1960െവI1കിളികG കാേതാAe് / എം. എം.
മ1 ജീബ് റÃാX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

മ1 സഫA അഹFദ്
പാAIിയ1 െട ആദനാള1ക / സി. ഭാസ് കരX

െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി.

വിവ. െചയ് തത് .- 4-◌ം പതി4് .-

2011.- 267 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം

തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.- 36 ഏ.

മലശീAഷകം : Listening to grasshoppers :

; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0735-3 : U. 20.00

field notes on democracy.

ISBN 978-81-264-3021-5 : U. 150.00



W,4AN29.44



W.44

ഹAകിഷX സിങ് ഘ് സ1 Aജിത്

322-രാഷ് ²വ1 ം സമ1 ദായവ1 ം / സമഹള1ം
322.1-രാഷ് ²വ1 ം മതവ1 ം

 ് Mസ ാനചരിNeിെ
ഇX കമണിസ

േവÍേഗാപാലX, െക. എ., 1957-

ഒ0 Uപേരഖ.- 2-◌ം പതി4് -തി0വനപ1 രം :

ജാതിവവസ യ1 ം ജാതിരാഷ് ²ീയവ1 ം.-

ചി, സപ
 . 2011.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.

തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 128 ഏ.

1-◌ം പതി4് : ഫിz. 1994.

; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0749-3 : U. 100.00

ISBN 81-262-0777-9 : U. 80.00



W.44:(Q)



W,4AN29.44

സാമഹശാസ് Nം

11

327-വിേദശനയം

331-െതാഴിY

327.1-െപാകാര

331.8-െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര

327.11-അാരാഷ് ²ീയ രാഷ് ²തം

331.80954-ഇ

327.117-ൈസനിക ശിയ1 െട ഉപേയാഗം

331.8095483-േകരളം

327.117(1)-ഭീകരവാദം

ആ`ലാI് , 1936േകരളeിY െതാഴിലാളിവAഗeിെ പിറവി.-

ൈനനാX േകാശി

3-◌ം പതി4് -തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 .

ഭീകരവാദeിെ േപരിY.- കായം3ളം :

2011.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

സിതാര ബ1 ക
L ് , നവ. 2010.- 120 ഏ. ; 21

1-◌ം പതി4് : സപ
 . 1984.

െസമീ.

ISBN 81-262-0745-0 : U. 45.00

U. 90.00



X9.4412



V:19

331.88-െതാഴിലാളി സംഘടനക

330-സാJeികശാസ് Nം

331.880954-ഇ

330.9-സാJeിക നില

331.88095483-േകരളം

330.95-ഏഷ

അചതാന´X,
വി. എസ് ., 19231
േകരളeിെല കAഷകെeാഴിലാളി

330.954-ഇ

Mസ ാനം.- 2-◌ം പതി4് -തി0വനപ1 രം :

പIനായക് , ഉÎാ

ചി, സപ
 . 2011.- 24 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇ വിശ4ിെ റി4ബ് ളിക് / ഇരിY

1-◌ം പതി4് : സപ
 . 1990.

hഷ
i X, അയബ് എHിവA വിവ. െചയ് തത് .-

ഉപവിഷയം : 954.83 - േകരള ചരിNം.

തി0വനപ1 രം : ചി, : 2011.- 256 ഏ.

ISBN 81-262-0736-1 : U. 15.00

; 21 െസമീ.



X:97D.4412

ISBN 81-920-7720-9 : U. 170.00



X.44

330.95483-േകരളം

332-ധനകാരം
332.024-സu കാര ധനമിടപാട1 ക
മേനാജ് േതാമസ്
സാJeിക ആസNണeിലെട

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം., 1953-

ജീവിതവിജയം.- േകാഴിോട് : മാaമി,

ക{ം പc{ം പിെH െക. എം.

: 2011.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാണിയ1 െട കണGകള1ം.- തി0വനപ1 രം :

ISBN 978-81-8265-136-4 : U. 75.00

ചി, ആഗ. 2011.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.



X61:(M3)

U. 65.00



X.4412

332.6-ധനനിേ}പം
മേനാജ് േതാമസ്

പരേമശu രX, എം. പി., 1935-

പണം െപാലിാX പല വഴിക / മേനാജ്

മെgാ0 േകരളം സാധമാണ് .- േകാIയം : ഡി.

േതാമസ1 ം േജാAഡി േജാAÔം േചAെHഴ1തിയത് .-

സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 103

ISBN 978-81-264-3463-3 : U. 100.00

ഏ. ; 21 െസമീ.



X.4412

അ\ബwം : ഏ. 93-100.
ISBN 978-81-264-3399-5 : U. 70.00

330.973-അേമരിX ഐകനാട1 ക



X65

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

332.63-ധനനിേ}പ മാAഗ
Ê 

99% വാസ് ²ീg് ൈകയടGേJാ / ടി. എം.

332.63(1)-സu Aണ
i നിേ}പം

േതാമസ് ഐസക് , മേനാജ് െക. പ1 തിയവിള,

േറാഷX, ആA.

ദിേനശX പ1 eലe് എHിവA

സu AണeിY എെന നിേ}പിാം?.-

േചAെHഴ1തിയത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,

േകാഴിോട് : മാaമി, :ലാ. 2011.- 103 ഏ.

നവ. 2011.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0756-6 : U. 100.00

ISBN 978-81-8265-144-9 : U. 65.00



X.73



X611:176

സാമഹശാസ് Nം

12

332.67-ധനനിേ}പ േമഖലക

 ്
335.43-കമണിസം (മാAക
L ിസ

332.672-Mേതക വവസായ ,

Mകാശ് , കാരാI്

സ ാപന ഇവയില1 { ധനനിേ}പം

സu ാതം പരമാധികാരം / രാഘവX

332.67254-െപXഷX ഫ`ിെ നിേ}പം

േവാട1 ം ഡി. ജയേദവദാസ1 ം സി. പി.

രÆിത് , സി. എസ് , 1960-

അബബറ1 ം േചAH് വിവ. െചയ് തത് .-

റിIയA െചയ് േതാ ? ഇനി ജീവിതം ടാം.-

തി0വനപ1 രം : ചി, നവ. 2010.- 224 ഏ.

2-◌ം പതി4് -േകാIയം : മേനാരമ, ജ\. 2012.-

; 21 െസമീ.

132 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0576-8 : U. 145.00

ISBN 978-81-89004-36-1 : U. 90.00



XN17



X65:176

ല ഷാവ് കu ി, 1898-1969

333-മിയ1 ം Mhതിവിഭവള1ം
333.7-Mhതിവിഭവ

 ാകാം / ഇ. എം.
എെന നല
 കമണിസ

333.72-സംര}ണം, പരിപാലനം

എസ് . നJതിരി4ാടിെ അവതാരിക.- 9-◌ം
പതി4് .-തി0വനപ1 രം : ചി, ആഗ. 2011.-

സ1 ഗത3മാരി, 1934-

112 ഏ. ; 21 െസമീ.

കാടി\ കാവY.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

U. 65.00

ജ\. 2012.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3374-2 : U. 150.00



XN17



X:271

335-സാJeിക Mതയശാസ് N,

േവÍ, െക.
ജനാധിപതeിെ മ\ഷാ\ഭവ /

വവസ ക

ക0ണാകരX അഭിമ1 ഖം െചയ് തത് .- abA :

335.4-മാAക
L ിസം

കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], സപ
 . 2010.-

നJതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് , 1909-1998

141 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഭരണടം വിപ് ളവം അതിവിപ് ളവം.- 2-◌ം

ISBN 978-81-226-0645-4 : U. 90.00

പതി4് -തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.-



XN17

64 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി4് : നവ. 1995.

സതX, പി. പി.

ISBN 81-262-0738-8 : U. 40.00

അYÖസറ1 ം മാAക
L ിസeിെ ഭാവിയ1 ം.-



XN

തി0വനപ1 രം : ചി, നവ. 2011.- 112 ഏ.
; 21 െസമീ.

335.42-മാAക
L ിയX വവസ

ISBN 81-262-0733-7 : U. 75.00

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം., 1953-



അAºശാസ് N Mേവശിക.- തി0വനപ1 രം :

XN17

ചി, െമയ് 2011.- 160 ഏ.: ചിNം; 21

 ാലിX, േജാസഫ് , 1879-1953
സ

െസമീ.

 ാലിX, ല ഷാവ് കu ി,
പാAIി / േജാസഫ് സ

ISBN 81-262-0682-9 : U. 105.00



XM12

 ് - െലനിനിസ
 ്)
335.43-കമണിസം (മാAക
L ിസ

കഗേനാവിc് എHിവA േചAെHഴ1തിയത് ;
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- 3-◌ം
പതി4് .-തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.-

കമണിസeിെ മലതതu  / Õഡറിക്

64 ഏ. ; 21 െസമീ.

എംഗYസ1 ം I0ം വിവ. െചയ് തത് .- 10-◌ം

ISBN 81-262-0746-9 : U. 40.00

പതി4് .-തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.-



XN17

96 ഏ. ; 21 െസമീ.
9-◌ം പതി4് : ഒക് േടാ. 1978.

335.6-ഫാസിസം

ISBN 81-262-0747-7 : U. 55.00

ദിമിേNാവ് , േജാAജി, 1882-1949



XN17

ഫാസിസeിെനതിരായ ഐകമ1 Hണി / സി.
പി. നാരായണX വിവ. െചയ് തത് .- 3-◌ം

നJതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് , 1909-1998

പതി4് .-തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2011.-

മാAക
L ിസം - െലനിനിസവ1 ം ആശയസമരവ1 ം.4-◌ം പതി4് -തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 .

160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതി4് : 1975.

2011.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0613-6 : U. 105.00

ISBN 81-262-0737-X : U. 70.00



XN17



XM2

സാമഹശാസ് Nം
336-െപാ ധനകാരം

338.9-സാJeിക ആസNണം

336.1-നി3തി ഒഴിെകയ1 { വ0മാനം

338.954-ഇ

336.17-േലാIറിയിY നിÀ{ വ0മാനം

338.95483-േകരളം

13

ആണി െജ. േജാ

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം., 1953-

േകരളeിെ വികസന സാ]തക.-

േലാIറി വിവാദം മെgാ0 ചതാIം.- 2-◌ം

െകാല
 ം : പ1 Y×ട് ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 217

പതി4് -തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2010.-

ഏ. ; 21 െസമീ.

112 ഏ. ; 21 െസമീ.

U. 180.00

ISBN 81-262-0529-6 : U. 45.00



X8(A):75.4412



X628:(W.4412)

337-അാരാഷ് ²ീയ സാJeികശാസ് Nം

340-നിയമം
342-ഭരണഘടന

337.1-സാJeിക സഹകരണം

342.54-ഇ

337.1(1)-ആേഗാളവത് കരണം

342.54087-സമഹ വിഭാഗ
342.5408772-3Iികള1െട അവകാശ

േജാ എം. ഇIി

സ1 ¶ത് 3മാA, എ., 1963-

ആേഗാളവYരണം: െകI1കഥകള1ം

നിയമം 3Iികള1െട ര}യ് ് .-

വസ് തകള1ം / േജാ എം. ഇIിയ1 ം പി. െജ.

തി0വനപ1 രം : ചി, െമയ് 2011.- 136 ഏ.

ഫിലി41ം േചAെHഴ1തിയത് ; ഡി.
ജയേദവദാസ് വിവ. െചയ് തത് .-

; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0684-5 : U. 90.00

തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.- 104 ഏ.



Z44,111

; 21 െസമീ.

342.54088-സAാA ബാധത

ISBN 81-262-0750-7 : U. 65.00

342.540880262-Mാഥമിക േരഖക



X:5-76

342.540880262(1)-േലാക് പാY ബിY
േലാക് പാY ബിY എ് ? എിന് ? / അËപ്

പിേയഴ് സ, എX. എം.

ജി. സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :

ആേഗാളവത് രണവ1 ം മാAക
L ിസവ1 ം.-

പAണ, ആഗ. 2011.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാIയം : കറ് , നവ. 2010.- 248 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-300-1276-6 : U. 65.00

െസമീ.



Z44

ISBN 81-240-1885-5 : U. 125.00



X:5-76

338-ഉത് പാദനം

346-വിഗത നിയമം
346.54-ഇ
െജസി നാരായണX

338.1-hഷി

നിയമMകാരം: നിതജീവിതeിെല

ഗംഗാധരX, െക. എX.

Mശ
 ് നിയമMശ
 .- 3-◌ം പതി4് േകാIയം : മേനാരമ, നവ. 2011.- 184 ഏ. ;

ആസിയX കരാA: കAഷകA് മരണവാറ`് .-

21 െസമീ.

3-◌ം പതി4് -തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 .

ISBN 978-81-89004-37-8 : U. 90.00

2009.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.



Z44

ISBN 81-262-0307-2 : U. 30.00



X:(J)

350-െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് Nം
351-െപാഭരണം

f ാദന സംവിധാനം
338.6-ഉല

351.07-പഠനം, േബാധനം

338.64-വിവിധ തരം വവസായ

351.076-പ1 നAചിനം, അഭാസം

338.642-െചറ1 കിട വവസായ

351.076(1)-സിവിY സAØീസ് പരീ}ക

ചിദംബരX, ഡി., 1948-

രമ േറാഷ് നി
സിവിY സAവീസ് പരീ} എ് ? എെന?.-

വിജയിാX 50 വവസായ.- 2-◌ം

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 80 ഏ.

പതി4് -േകാIയം : മേനാരമ, നവ. 2011.- 159

; 21 െസമീ.

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

അ\ബwം : ഏ. 54-80.

ISBN 978-81-89004-33-0 : U. 100.00

ISBN 978-81-264-3408-4 : U. 55.00



X8(A)



V,8(T:4)

സാമഹശാസ് Nം

14

351.54-ഇ

363.73-പരിസര മലിനീകരണം

351.5483-േകരളം

363.738-മലീനീകരണ പദാAº

351.54830346-അപചാരം

363.738498-കീടനാശിനിക

351.54830346(1)-ലാവലിX േകസ്

കാഴ് സX, േറcY, 1907-1964

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം., 1953-

നിശ
 ബ് ദവസം / രതി േമേനാX വിവ.

ഇനിെയ് ലാവ
Ù ിX ലാവ
Ù ിX ഇനിെയ് .-

െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , :ലാ.

തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 128 ഏ.

2011.- 318 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 279-312

ISBN 81-262-0778-7 : U. 80.00

മലശീAഷകം : Silent spring.



V4412:98

ISBN 978-81-264-3165-6 : U. 175.00



Y:435(J:24)

355-ൈസനികശാസ് Nം
355.02-യ1 ]ം, യ1 ]മ1 റക

369-മg് സംഘടനക

355.0218-വിപ് ളവാ

369.4-യ1 വജന സംഘടനക

കമായ യ1 ]ം

355.0218(1)-ഗറില
 ാ യ1 ]തം

ഹരിദാസ് , ഒറവിY, 1962-

vവാര, ഏണസ് േgാ െച, 1928-1967

എX. സി. സി. യ1 ം സ് െകൗI് Mസ ാനവ1 ം.-

െബാളീവിയX ഡയറി / െക. എം. ച¡ശAF

േകാഴിോട് : പAണ, ആഗ. 2011.- 60 ഏ.:

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് . കാÍക

ചിNം; 21 െസമീ.

984 - ചരിNം. െബാളീവിയ.

ISBN 978-81-300-1275-9 : U. 45.00



MY7

360-സാമഹേ}മം
362-സാമഹേ}മ MവAeന

370-വിദാഭാസം

362.29-ആസി

370.1-ദAശന , സി]ാ

ഹാഫിസ് മ1 ഹFദ് , എX. പി., 1956-

370.15-വിദാഭാസ മനഃശാസ് Nം

മദeിY നിÀം മയGമ0HിY നിÀം

വിദാഭാസ മനഃശാസ് Nം /

ീജിe് ഇ.,

ശാശu തേമാചനം / സഗീറിെ ചിN.-

അ03മാA പി. എHിവA േചAÀ വിവ.

േകാഴിോട് : മാaമി, ആഗ. 2011.- 272 ഏ.

െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഡിസ.

: ചിNം; 21 െസമീ.

2010.- 362 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-166-1 : U. 175.00

ISBN 978-81-264-2677-5 : U. 175.00





YZ:41

T:(S)

363-മg് േ}മMവAeന

370.954-ഇ

363.7-പാരിസ ിതിക Mശ
 ള1ം,

370.95483-േകരളം

MവAeനള1ം

േബബി, എം. എ.

േജാAജ് വAഗീസ് , 1958-

അറിവിെ െവളിcം നാടിെ െവളിcം:

കാലാവസ യ1 ം രാഷ് ²ീയവ1 ം.- േകാഴിോട് :

െപാവിദാഭാസം ജനാധിപത പാതയിY.-

മാaമി, ആഗ. 2011.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2011.- 152 ഏ.

ന സചി സഹിതം.

; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-115-9 : U. 90.00

അ\ബwം : ഏ. 137 -152



YZ:1:75

േകരള വിദാഭാസ ബിY, 1957
അ\ബwമായി ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

വ´ന ശിവ

ISBN 81-262-0669-1 : U. 95.00

മണ് േണാ എണ
i േയാ ? / Mശാ് 3മാA ആA.



T.4412

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .ഏ. ; 21 െസമീ.

371-വിദാലയള1ം അതിെ MവAeനള1ം
371.3-േബാധനരീതിക

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Soil not oil :

MേവശേനാÎവം: അധാപകAൊ0

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 176

crisis.

ൈക41സ് തകം.- തി0വനപ1 രം : ചി,
ആഗ. 2011.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3147-2 : U. 95.00

ISBN 81-262-0716-1 : U. 45.00

environmental justice in a time of climate



YZ:435



T:3

സാമഹശാസ് Nം
378-ഉHത വിദാഭാസം
378.54-ഇ

15

398.21-നാേടാടിഥക
പല നാട1 ക പല കഥക / അജീA3Iി
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം :
ചി, ജ\. 2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
54 നാേടാടിഥക.
ISBN 81-262-0618-7 : U. 80.00

വിദാഭാസം: Mതിേലാമ Mവണതക.തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2011.- 136 ഏ.
; 21 െസമീ.
11 േലഖന.
ISBN 81-262-0559-8 : U. 90.00



Y:353



T4.44

390-സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം
390.0954-ഇ
390.095483-േകരളം

398.210945-ഇgലി
ഇgാലിയX നാേടാടിഥക / പി. അജിത് 3മാA
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :
മാaമി, ഫിz. 2012.- 78 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8265-296-5 : U. 55.00

നാIറിവ് / െക. എം. അനിY സംേശാധനം
െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി.
ഭാ. 2 : ഫിz. 2010. - 100 ഏ. : ചിNം ; 21
െസമീ.
അ\ബwം : ഏ. 82-94.
ന സചി : ഏ. 96-98.
ISBN 81-262-0404-4 : U. 70.00



Y752:353

398.210947-റഷ



Y74412:351

394-െപാ ആചാര
394.26-വിേശഷ ദിവസ
394.26(1)-ഉÎവ

വിേശu ാeര റഷX ബാലകഥക / ഓമന
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് ; ഒ. എX.
വി. 3റ1 4ിെ അവതാരിക. കാÍക 891.
73008 - റഷX കഥാസാഹിതം.
സമാഹാര.
398.21095-ഏഷ

ഉണ
i ിhഷ
i X, ജി. എസ് ., 1964കല
 1 ക` ഉÎവ.- േകാഴിോട് : പAണ,
ഒക് േടാ. 2011.- 104 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1190-5 : U. 75.00



സിXബാദിെ സമ1 സാര / െക.
ീ3മാA പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .േകാഴിോട് : പAണ, ഒക് േടാ. 2011.- 116 ഏ.
: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1310-7 : U. 85.00

Y:36.44

398-നാേടാടി വിDാനം
398.0954-ഇ
398.095483-േകരളം



Y74:353

398.210954-ഇ
ഇX ബാലകഥക / എസ് . ശിവദാസ്
സമാഹരിcത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,
: 2011.- 144 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
3IികG{ 19 കഥക.
ISBN 81-262-0693-4 : U. 95.00

വിഷ
Ú നJതിരി, എം. വി., 1939നാടX കലക നാടX പാI1ക.- 3-◌ം പതി4് േകാഴിോട് : പAണ, സപ
 . 2011.- 160 ഏ.,
[4] പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 81-300-0360-0 : U. 115.00



Y744:353



Y74412:351

േസാമX, കടലA
േഫാക് േലാA: വAeമാനവ1 ം അേനu ഷണവ1 ം.േകാഴിോട് : പAണ, ഏMി. 2011.- 84 ഏ. ;
21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 82-84.
ISBN 978-81-300-1202-5 : U. 60.00



Y74412:351

398.2-നാേടാടി സാഹിതം
398.20954-ഇ
398.2095483-േകരളം
വടX പാI1 പഠന / രാഘവX പ|നാട്
സംേശാധനം െചയ് തത് . കാÍക 894.
8121009 - മലയാള കവിത. ചരിNവ1 ം
വിമAശന പഠനള1ം.

398.210954133-ഒഡീസ
മിട1 ിയായ സ1 േനയി / സേരാജിനി ഉണ
i ിeാX
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 191 ഏ.: വAണ ചിNം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3048-2 : U. 125.00



Y74454:353

398.210954163-അ0ണാചY Mേദശ്
അ0ണാചY നാേടാടിഥക /
സതനാരായണX മ1 `യA സമാഹരിcത് ;
ഇ¡ിം ബവിെ ചിN.- േകാഴിോട് :
മാaമി, ആഗ. 2011.- 80 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
15 നാേടാടിഥക.
ISBN 978-81-8265-104-3 : U. 50.00



Y7447A:353

ഭാഷക

16

398.21095483-േകരളം
ആനയ1 ം ഉറ1 J1 ം / െക.

398.22-വികെള സംബwിc ഐതിഹ
398.22095-ഏഷ

ീ3മാA പ1 നരാഖാനം

398.220954-ഇ

െചയ് തത് ; രാജീവ് എX. ടി. യ1 െട ചിN.-

398.220954-ബീAബY

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഒക് േടാ. 2010.- 26

ബീAബY കഥക / എസ് . ശിവദാസ്

ഏ.: വAണ ചിNം; 20 െസമീ.

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം :

ബാലസാഹിതം.

ചി, : 2011.- 128 ഏ.: ചിNം; 21

ISBN 978-81-264-2852-6 : U. 40.00

െസമീ.



Y74412:353

ISBN 81-262-0695-0 : U. 85.00



Y744:353

ച¡നിെല മ1 യY / െക.

ീ3മാA പ1 നരാഖാനം

െചയ് തത് ; അനിY നാരായണെ ചിN.േകാIയം : മാJഴം, ഒക് േടാ. 2010.- 26 ഏ.:

വീAബലിെ തമാശക / പ|µA
3ിരാമX പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2011.- 56 ഏ.:

വAണ ചിNം; 20 െസമീ.

ചിNം; 21 െസമീ.

ബാലസാഹിതം.

ISBN 81-262-0625-X : U. 35.00

ISBN 978-81-264-2851-9 : U. 40.00



Y744:353



Y74412:353

398.220954-വി®മാദിതX
വി®മാദിതെ സിംഹാസനം / സ1 മംഗല

നാേടാടിഥക / ശാരദ പമരം സമാഹരിcത് .-

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- abA : കറ് , നവ.

േകാഴിോട് : പAണ, ഒക് േടാ. 2011.- 88 ഏ.:

2010.- 255 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചിNം; 21 െസമീ.

ബാലസാഹിതം.

ISBN 978-81-300-1232-2 : U. 60.00

ISBN 978-81-226-0659-1 : U. 150.00





Y74412:353

Y744:353

398.2209561-Aി

നീലGറ1 X / ആA. രാമദാസ് പ1 നരാഖാനം

398.2209561-മ1 ല
 നസിറ1 ീX

െചയ് തത് ; ജാഫA എം. എസിെ ചിN.-

മ1 ല
 ാ നാസറ1 ീX കഥക / എം. എX.

േകാIയം : മാJഴം, ഒക് േടാ. 2010.- 30 ഏ.:

കാരശ് േശരി പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ;

വAണ ചിNം; 20 െസമീ.

മXസA െചറ4യ1 െട ചിN.- േകാഴിോട് :

ബാലസാഹിതം.

മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 271 ഏ.: ചിNം; 21

ISBN 978-81-264-2854-0 : U. 40.00

െസമീ.



Y74412:353

ISBN 978-81-8265-190-6 : U. 175.00



Y7591:353

പായസം 3ടിc 31 Mാവ് / ആA. രാമദാസ്

മ1 ല
 ാ നാസറ1 ീെ 3Ûതിക / എം. എX.

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; അനിY

കാരശ് േശരി സമാഹരിcത് ; െക. ആA.

നാരായണെ ചിN.- േകാIയം : മാJഴം

രാജിയ1 െട ചിN.- േകാIയം : മാJഴം,

[ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], ഒക് േടാ. 2010.- 29 ഏ.:

ഒക് േടാ. 2010.- 64 ഏ. ; 20 െസമീ.

വAണ ചിNം; 20 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2828-2 : U. 75.00

ISBN 978-81-264-2853-3 : U. 40.00



Y7591:353



Y74412:353

398.6-കടംകഥക
398.6(1)-മലയാളം

മണ
i ാIയ1 ം കരിയിലയ1 ം / ആബിദ യസഫ്

വിഷ
Ú നJതിരി, എം. വി., 1939-

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; രാജീവ് എX. ടി.

കടഥക ഒ0 പഠനം.- തി0വനപ1 രം :

യ1 െട ചിN.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

ചി, ജ\. 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2010.- 30 ഏ.: വAണ ചിNം; 20

അ\ബwം : ഏ. 52-96

െസമീ.

കടഥക അ\ബwമായി

ബാലസാഹിതം.

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

U. 40.00

ISBN 81-262-0768-X : U. 65.00



Y74412:353



P32,6:4

ശാസ് Nം
400-ഭാഷക
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500-ശാസ് Nം
hഷ
i 3മാA, െക. െക.
ശാസ് Nം ജീവിതം.- 2-◌ം പതി4് തി0വനപ1 രം : ചി, ഫിz. 2012.- 104
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0414-1 : U. 70.00

420-ഇംഗ
 ീഷ് ഭാഷ
സ1 ധാകരX, സി. ബി., 1954ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ: ഒ0 ലഘ1 ചരിNം.തി0വനപ1 രം : ചി, : 2010.- 128 ഏ.
; 21 െസമീ.



A

ISBN 81-262-0466-4 : U. 85.00



P111

425-വാകരണം
നാരായണX നായA, സി., 1926ഇംഗ് ളീഷ് ാമA എള14eിY.- േകാഴിോട് :
മാaമി, ഫിz. 2012.- 162 ഏ. ; 21 െസമീ.

മേനാജ് എം. സu ാമി, 1980 ീഫX േഹാിങ1 ം.മിയിെല സര\ം സ
േകാഴിോട് : പAണ, ഒക് േടാ. 2011.- 88 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1147-9 : U. 60.00



A

ISBN 978-81-8265-281-1 : U. 100.00

510-ഗണിതം



P111

428-Mേയാഗം
428.2-രചന
428.24-ഇംഗ
 ീഷ് മാaഭാഷയല
 ാeവAായി
428.2494812-മലയാള വിദാAºികായി
രാധാhഷ
i പി{, ജി.

േജാAജ് ഗീവAഗീസ് േജാസഫ്
അനതയിേല് ഒ0 പാത / ആA. പദരാജ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , മാAc് 2011.- 240 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീAഷകം : A passage to infinity.
ISBN 978-81-264-2971-4 : U. 140.00

സ് േപാ ഇംഗ് ളീഷ് േഫാA യ െലവY 1 /



B

ജി. രാധാhഷ
i പി{യ1 ം െക. രാജീവ\ം

നായA, എം. ആA. സി., 1947ക് ളാസിെല കണ് വീIിെല കണ് .തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.- 64 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0729-9 : U. 45.00

േചAെHഴ1തിയത് ; ശിവMസാദ് ആA. വിവ.
െചയ് തത് .- െചൈH : എമറാഡ്
പബ് ളിേഷഴ് സ് , 2010.- 272 ഏ.: ചിNം; 24
െസമീ.+ സി. ഡി.
ISBN 978-81-7966-284-7 : U. 160.00



B



P111,9:7(P32)

494.812-മലയാളം ഭാഷ
ഉണ
i ി, ആമ4ാറയ് Y

ഗണിതശാസ് N കu ിസ് .- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , :ലാ. 2011.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3159-5 : U. 90.00



അധികാരeിെ ഭാഷാവഴ.-

B

േകാഴിോട് : പAണ, ഫിz. 2012.- 79 ഏ. ;
21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 75-79.
U. 60.00



P32

മാധവX, പ{േeരി, 1973ക`1 പഠിcാY കണ് എള14ം.- 2-◌ം പതി4് േകാIയം : മേനാരമ ബ1 ക
 . 2011.- 144
L ് , സപ
ഏ.: ചിNം; 21x18 െസമീ.
ISBN 978-81-89004-29-3 : U. 120.00



B

494.8125-വാകരണം
രാേജ¡X, ഡി.
ഗണിതം സംസ് കാരളിലെട.- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 99 ഏ.: ചിNം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3091-8 : U. 60.00

കാരശ് േശരി, എം. എX., 1951തായ് െമാഴി / െക. എം. Mഭാകരവാര0െട
അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ഫിz. 2012.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3457-2 : U. 70.00



B



P32

ീധരX, പ{ിയറ, 1950കണിെ കിളിവാതിY.- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3386-5 : U. 50.00

മലയാളവാ് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ജ\. 2012.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3402-2 : U. 70.00



P32



B
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510-ഗണിതം- ടAc
ീധരX, പ{ിയറ, 1950-

550-തതu ശാസ് Nം
551-വിDാനം, ജലവിDാനം, കാലാവസ
ശാസ് Nം

കളികളിലെട ഗണിതം പഠിാം.തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2011.- 64 ഏ.
: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0655-1 : U. 45.00

551.5-കാലാവസ ശാസ് Nം
Mദീപ് 3മാA, വ1 ഡ് നീY
നF1 െട അരീ}വ1 ം കാലാവസ ാ



B

ഘടകള1ം.- േകാഴിോട് : പAണ, ഫിz.
2012.- 104 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ഗണിതം ലളിതം.- തി0വനപ1 രം : ചി,
നവ. 2010.- 80 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0712-4 : U. 55.00

ISBN 978-81-300-1341-1 : U. 75.00



U28



B

ഗണിതമിഠായി.- തി0വനപ1 രം : ചി,
സപ
 . 2011.- 40 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0732-9 : U. 30.00

570-ജീവശാസ് Nം
577-പരിസ ിതി വിDാനം
േജാAജ് വAഗീസ് , െകാ4ാറ, 1957ൈജവം ജീവനം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ജ\. 2011.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.



B

ISBN 978-81-264-2936-3 : U. 55.00



510.7-ഗണിത േബാധനം
510.76-പ1 നAചിനം, അഭാസം
510.76(1)-േചാേദാeര

G:5

580-സസശാസ് Nം
580.7-പഠനം, േബാധനം

നായA, എം. ആA. സി., 1947ഗണിത മായാജാലം.- േകാIയം : ഗായNി
പബ് ളിേഷXസ് , ഡിസ. 2011.- 72 ഏ. ;
21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-300-1234-6 : U. 50.00

േജാസഫ് ആണി
ഹരിത പടം: െക. എസ് . മണിലാല1 ം
േഹാAÖസ് മലബാറി×സിെ ര`ാം
പിറവിയ1 ം. കാÍക 925.8 - മണിലാY, െക.



B(m)

എസ് .



I:f

520-േജാതിശ
 ാസ് Nം
523-ഖേഗാള മÝല വിDാനീയം

590-ജÄശാസ് Nം
595-മg് അകേശ0കിക

േവÍേഗാപാലX, വി. വി.
Mപവിേശഷ.- തി0വനപ1 രം :
ചി, െമയ് 2011.- 64 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0675-6 : U. 45.00

595.7-Mാണിക, കീട
595.789-ചിNശലഭ



B9

അബ് ദ1 {, പാേലരി
വU, നമ1 ് പJാgകെള നിരീ}ിാം /

530-െഭൗതികം
530.01-െഭൗതിക സി]ാ

ശശി ഗായNിയ1 െട പട.- േകാഴിോട് :
മാaമി, 2010.- 63 ഏ.: വAണ ചിNം; 24

േകശവX നായA, പി.
L  ം കu ാ`ം സി]ാവ1 ം.മ\ഷ മനസ
േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 112
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3470-1 : U. 70.00

െസമീ.
ISBN 978-81-8264-898-2 : U. 80.00



K867



C:(R)

597.9-ഇഴജÄ
597.96-സA4

540-രസതം

െപാവാ, പി. പി. െക., 1946-

3IിയF, എം. ടി., 1942േലാഹള1െട ആ കഥാസംഹം.തി0വനപ1 രം : ചി, ഡിസ. 2011.- 152
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0761-2 : U. 95.00

പാJ1 ക.- തി0വനപ1 രം : ചി, െമയ്
2011.- 80 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
U. 55.00



E



K94932

Mാേയാഗിക ശാസ് Nം, െടക് േനാലജി
600-Mാേയാഗിക ശാസ് Nം, െടക് േനാലജി

19

615-ഔഷധ വിDാനം, ചികിÎാശാസ് Nം
615.8-Mേതക, വിവിധ തരം ചികിÎാരീതിക
615.85-വിവിധ തരം ചികിÎാരീതിക
615.85(1)-മN ചികിÎ

610-ൈവദം, ആേരാഗം
612-ശരീരMവAeന ശാസ് Nം
612.1-രം, രച®മണം
േജാസ് േജബ് , മണ
i ിY, 1957രം.- തി0വനപ1 രം : ചി, : 2010.60 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0411-7 : U. 45.00



L35

ആംസ് േ²ാങ് , െജ. ഡബ
യറിX െതറാ4ി / ടി. നാരായണX
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം
പതി4് .-േകാഴിോട് : മാaമി, നവ. 2011.175 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : The water of life.
ISBN 978-81-8265-177-7 : U. 115.00



612.6-MതY
1 പാദന വവസ യ1 ം വികാസവ1 ം

L:4:69

616-േരാഗ
616.047-േരാഗള1െട ആവിAഭാവം

രാജ് 3മാരി ഉണ
i ിeാX
സ് Nീതu ഭാവ.- േകാഴിോട് : പAണ,
ആഗ. 2011.- 200 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1203-2 : U. 140.00



L9F:3

613-ആേരാഗവ1 ം േ}മവ1 ം

യാോബ് , െക. എം.
പനി് ശാസ് Nീയ പരിഹാരം.- െകാcി :
മAF പബ് ളിേഷXസ് , ആഗ. 2009.- 136
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
U. 49.00



L:414:6

െപാവാ, പി. പി. െക., 1946616.2-ശu സനാവയവെള ബാധിGH
േരാഗ
616.238-ആസ്

ആേരാഗ മധ1 ര.- തി0വനപ1 രം : ചി,
െമയ് 2010.- 120 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0474-5 : U. 80.00



L:57

ആേരാഗര}യ് G Ëറ1 Ëറ1 കാര.േകാഴിോട് : പAണ, :ലാ. 2011.- 116 ഏ. ;
21 െസമീ.

എzഹാം, പി. ഇ.
ആസ് യിY നിH് പAണാേരാഗeിേല് .2-◌ം പതി4് -േകാIയം : മേനാരമ, ഫിz.
2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-89004-47-7 : U. 70.00



L44:453

ISBN 978-81-300-1268-1 : U. 75.00



L:57

613.9-ജനന നിയണം , ൈലംഗിക
ചിതu പാലനം
613.96-ൈലംഗികമ1 റകG{ മാ\വY

618-സ് Nീേരാഗ വിDാനം, സതിശാസ് Nം
ഖദീജാ മ1 ംതാസ്
മാaകം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz.
2012.- 143 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3462-6 : U. 85.00



L9F:3

നഫ് സാവി, ഉമA ഇബ് ന് മ1 ഹFദ്
620-എXജിനിയറിംഗ്
629-മg് എXജിനിയറിംഗ് ശാഖക
629.4-ബഹിരാകാശ യാN
629.40954-ഇ

സ1 ഗേwാദാനം / എം. ടി. എX. നായA
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ. 2010.- 175
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : The perfumed garden, a
manual of Arabian erotology.

ISBN 978-81-8265-016-9 : U. 125.00



L54

വാÎായന

അബ് ദ1  കലാം, എ. പി. െജ., 1931അവസര, െവല
 1 വിളിക: 21-◌ം
Ëgാ`ിെല നമ1 G ച1 g1മ1 { േലാകeിെനാ0
വഴികാIി / വി. ടി. സോഷ് 3മാറ1 ം സജിX
പി. െജ. യ1 ം ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് . കാÍക 303.49 - ഫcേറാളജി.
630-hഷി

കാമസNം.- 3-◌ം പതി4് -േകാIയം : ഗായNി
പബ് ളിേഷXസ് , : 2011.- 315 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-300-0144-6 : U. 225.00



L54

സലീം, പി. ബി.
101 വിജയഗാഥക.- േകാഴിോട് : മാaമി,
: 2011.- 350 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-134-0 : U. 200.00



J

Mാേയാഗിക ശാസ് Nം, െടക് േനാലജി

20

630.954-ഇ

636.089-ÞഗചികിÎ

േഗാപിമണി, ആA., 1939-

636.0896-േരാഗ
636.0896953-േപ വിഷബാധ

Mhതിയ1 െട വഴി hഷിയിY.- േകാഴിോട് :

േമാഹനX, പി. വി., 1962-

പAണ, : 2011.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

േപ വിഷബാധ 100 േചാദ ഉeര /

ISBN 978-81-300-1200-1 : U. 75.00



J.44

631-Mേതക സാേതിക വിദക,

െക. പി. േമാഹനെ അവതാരിക.േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 71
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ഉപകരണ

അ\ബwം : ഏ. 51-71.

631.5-hഷിയിറY, െകായ് e്

ISBN 978-81-8265-180-7 : U. 50.00

631.52-Mജനന ഘടനാ നിAFാണം



KZ:4

631.523-സര ഇന

636.2-പ വളAeY

631.5233-കാAഷിക ജനിതകം

േമാഹനX, പി. വി., 1962-

അ03മാA, എX. എസ് .

പപരിപാലനം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

ജനിതക ഭ}ണം: ആശകള1ം Mതീ}കള1ം /

നവ. 2010.- 164 ഏ. ; 21 െസമീ.

െക. ബാബ1 േജാസഫിെ അവതാരിക.-

അ\ബwം : ഏ. 144-164.

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 138

ISBN 978-81-264-2880-9 : U. 90.00

ഏ. ; 21 െസമീ.



KZ311

ISBN 978-81-264-2914-1 : U. 80.00



J:(I:6)

633-േതാIവിളക

636.5-േകാഴി വളAeY
േമാഹനX, പി. വി., 1962മ1 Iോഴി വളAeY.- േകാIയം : ഡി. സി.

633.8-വാവസായികാവശeി\{ വിളക

ബ1 ക
L ് , നവ. 2010.- 107 ഏ. ; 21 െസമീ.

േപാസ താം, 1958-

ISBN 978-81-264-2882-3 : U. 60.00



സ1 ഗwവിളhഷിയിെല വിജയവഴിക.-

KZ351

തി0വനപ1 രം : ചി, െമയ് 2011.- 88 ഏ.

636.7-നായ

; 21 െസമീ.

ൈഷX3മാA, ഡി.

ISBN 81-262-0679-9 : U. 60.00



J6

നായ്  സ് േനഹമ1 { I1കാA.- 5-◌ം
പതി4് -േകാIയം : മേനാരമ, ആഗ. 2007.174 ഏ.: വAണചിNം; 22x20 െസമീ.

635-ഉദാന നിAFാണം

1-◌ം പതി4് : ആഗ. 2007.

635.8-3മിള1ക
635.8(1)-

ISBN 81-89004-10-7 : U. 275.00



KZ541

ഗീത, ഡി.

640-ßഹതം

 hഷി.- േകാഴിോട് : പAണ, ആഗ.

641-ആഹാരം

2011.- 92 ഏ., 6 പടം ; 21 െസമീ.

641.5-പാചക വിDാനം

ISBN 978-81-300-1270-4 : U. 85.00



J:(I2375)

636-Þഗസംര}ണം

ഖമറ1 Hീസ ശാàY െക.
നമ1 ് വി0െHാ0ാം.- abA : കറ് , നവ.
2010.- 72 ഏ., 2 പടം ; 21 െസമീ.

636.088-Mേതകാവശeി\{ Þഗ

ISBN 978-81-226-0665-2 : U. 40.00

636.0887-അ0മക



M31

സ1 നിY 3മാA, എസ് .

 ീം അസീസ്
െതസ

അ0മകള1െട േലാകം.- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2010.- 260 ഏ.: വAണ ചിNം;

 ി ²ീg് .- 3-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :
േടസ
മാaമി, നവ. 2011.- 144 ഏ., [4 പടം] ; 21

26 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-2703-1 : U. 395.00

ISBN 978-81-8265-011-4 : U. 95.00



KZ5



M31

കലക
641.5-പാചക വിDാനം- ടAc

743-വിവിധ വസ് ള1െട രചന

റസിയ ലeീഫ്

743.4-മ\ഷ Uപം

21

വാെസ, പ1 Ýലിക്

റംസാX െറസി4ീസ് .- േകാഴിോട് : മാaമി,
:ലാ. 2011.- 112 ഏ., [4] പടം ; 21 െസമീ.

മ\ഷUപ എെന വരയ് ാം? /

155 പാചകGറി41ക.

ബിബ1 വി. എX. വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :
മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], ഏMി. 2011.- 68 ഏ.

ISBN 978-81-8265-145-6 : U. 75.00



M31

650-വാപാരം, വവസായ സ ാപനം

: ചിNം; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : How to draw human figures?.
ISBN 978-81-264-3024-6 : U. 45.00

658-മാേനജ് െമ്



NP

658.8-വിപണനം

743.6-ജÄ

േഖര, ശിവ്

743.68-പ}ിക

നിGം വിYാം: ഫലMാപ
 ിാണ്

വാെസ, പ1 Ýലിക്

Mതിഫലം Mയ·eിനല
 / ബിÔരാജ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :

പ}ികെള എെന വരയ് ാം? / ബിബ1 വി.
എX. വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : മാJഴം

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2010.- 307 ഏ. ; 21

[ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], ഏMി. 2011.- 50 ഏ.:

െസമീ.

ചിNം; 21 െസമീ.

മലശീAഷകം : You can sell : results are

മലശീAഷകം : How to draw birds?.

rewarded efforts aren't.

ISBN 978-81-264-3023-9 : U. 40.00

ISBN 978-81-264-2873-1 : U. 195.00



NP



X:51-8

750-ചിNകല
757-മ\ഷ Uപം

700-കലക

757.4-സ് Nീക

709-കലാചരിNം

757.40954-ഇ

709.54-ഇ

ച¡X, െപാHം, 1959-

709.5483-േകരളം

സ് Nീ ഇX ചിNകലയിY.-

ീധരX, എം. െക.

തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.- 88 ഏ.:

േകരളeിെ സu ം കലക.- abA :

8 പടം; 21 െസമീ.

കറ് , ഫിz. 2012.- 262 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0719-1 : U. 80.00

ISBN 978-81-226-0951-6 : U. 160.00



NQ44



N.4412

759-ചിNകലാ ചരിNം

740-അലാര കലക

759.954-ഇ

ശിവരാമX, മ1 {ി

സതX, പി. പി.

നJതിരി: വരക വAണ
i .- േകാഴിോട് :

എം എഫ് àൈസX എH ഇതിഹാസം / പി.

പAണ, മാAc് 2011.- 176 ഏ.: ചിNം; 21

പി. സതX, രാേജഷ് ചിറ4ാട് എHിവA
േചAെHഴ1തിയത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,

െസമീ.

നവ. 2011.- 120 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1207-0 : U. 130.00



NP

ISBN 81-262-0748-5 : U. 80.00



NQ44

741-ചിNരചനാ ശാസ് Nം

780-സംഗീതം

741.59-കാAI. സമാഹാര

780.954-ഭാരതീയ സംഗീതം

ഹാരിസ് , േചAeല

നാരായണ പണിA, കാവാലം, 1928-

ചിരിേയാട1 ചിരി ചിരി.- abA : എc് & സി.,

േസാപാനതeu ം.- േകാഴിോട് : മാaമി,

ജ\. 2012.- 32 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

: 2011.- 252 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-81318-80-5 : U. 40.00

ISBN 978-81-8265-110-4 : U. 160.00



NP



NR44

കലക

22

790-വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്

791.437MA-മലയാള
791.437MA-മലയാള ചിN-ടAc

791-െപാവിേനാദ

ശശി3മാA, പി. സി., 1964-

791.(1)-കഥാMസംഗം

േമാഹXലാY താരരാജാവ് .- േകാഴിോട് :

സാംബശിവX, വി.

പAണ, ഫിz. 2012.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.

എെ കഥയ1 െട േപര് ... / സ1 ഫിA

ISBN 978-81-300-1286-5 : U. 130.00

സംേശാധനം െചയ് തത് .- abA : എc് &



NW:(P32)

സി, ഏMി. 2011.- 79 ഏ., 2 പടം ; 21 െസമീ.
സാംബശിവെനGറിc1{ ഓAFGറി41കള1ം
പഠനവ1 ം ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

791.437MA-അനരം
േഗാപാലhഷ
i X, അടA, 1941-

ISBN 978-93-81318-00-3 : U. 65.00



N

791.4-ചലcിNം, േറഡിേയാ, ദരദAശX

അനരം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\.
2012.- 143 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3409-1 : U. 90.00

791.43-ചലcിNം



NW:(P32)

കാവിYരാജ്

791.437MA-അപരX

േഡാകെമറി
സിനിമ നിAമിാം.- abA :
1

പദരാജX, പി., 1945-1991

എc് & സി., 2010.- 68 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.

അപരX.- 2-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :

ISBN 93-80557-67-1 : U. 50.00

മാaമി, 2010.- 118 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.



NW

ISBN 978-81-8264-817-3 : U. 70.00



േഗാപാലhഷ
i X, അടA, 1941-

NW:(P32)

സിനിമ സംസ് കാരം.- േകാഴിോട് : മാaമി,

791.437MA-അമരം

ഒക് േടാ. 2011.- 103 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

േലാഹിതദാസ് , 1955-2009

Mശസ് തരായ വികെളGറിc1{

അമരം.- േകാഴിോട് : മാaമി, : 2011.-

ഓAFGറി41ക ര`ാം ഭാഗeിY
ഉെ4ട1 eിയിരിGÀ.

100 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇ. ജയhഷ
i െ പഠനം അവസാനeിY.

ISBN 978-81-8265-188-3 : U. 70.00



NW

ISBN 978-81-8265-090-9 : U. 60.00



NW:(P32)

791.437-സിനിമ
791.437MA-മലയാള ചിN

791.437MA-ഉദയനാണ് താരം

ജയ3മാA, െക. പി.

ീനിവാസX, 1956-

ഉടലിY െകാeിയ ചരിN സ് മരണക / വി.

ഉദയനാണ് താരം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

സി. ഹാരിസിെ അവതാരിക.- േകാഴിോട് :

ജ\. 2011.- 131 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

മാaമി, ഏMി. 2011.- 103 ഏ.: ചിNം; 21

ISBN 978-81-264-2922-6 : U. 75.00

െസമീ.



NW:(P32)

ISBN 978-81-8265-075-6 : U. 65.00



NW:(P32)

791.437MA-കഥ ട0À
സതX, അിാട് , 1954-

േജാസ് െക. മാ\വY
തിരഥാ സാഹിതം: െസൗ´രവ1 ം

കഥ ട0À.- abA : കറ് , ആഗ. 2010.-

Mസിയ1 ം.- േകാIയം : ന കAeാവ് ,

96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഡിസ. 2010.- 245 ഏ. ; 21 െസമീ.

U. 60.00

ന സചി : ഏ. 241-243.



NW:(P32)

ISBN 81-240-1895-2 : U. 140.00



NW:(P32)

791.437MA-നീലGറിിക ച1 വGംേന0ം
സാറാ േതാമസ് , 1934-

Mീജിത് രാജ്

നീലGറിിക ച1 വGംേന0ം.-

ജീവിതeിെ െസല
 1 േലായ് ഡ് : അഭിമ1 ഖ.-

േകാഴിോട് : പAണ, :ലാ. 2011.- 92 ഏ. ;

തി0വനപ1 രം : ചി, െമയ് 2011.- 136 ഏ.

21 െസമീ.

: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1271-1 : U. 70.00

ISBN 81-262-0685-3 : U. 90.00



NW:(P32)



NW:(P32)

സാഹിതം
791.437MA-നീലeാമര

791.437MA-സ1 hതം

വാസ1 േദവX നായA, എം. ടി., 1933-

വാസ1 േദവX നായA, എം. ടി., 1933-

23

നീലeാമര.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

സ1 hതം.- abA : എc് & സി., മാAc് 2011.-

[വിതരണം], സപ
 . 2010.- 144 ഏ., 8 പടം ;

96 ഏ. : ചിNം; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 93-80557-24-8 : U. 60.00

1979 ല1 ം 2010 ല1 ം ഇറിയ



NW:(P32)

നീലeാമരയ1 െട തിരഥ

791.437MA-സu പ
 ാടനം

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

േജാAജ് , െക. ജി.

ISBN 978-81-226-0640-9 : U. 90.00



NW:(P32)

791.437MA-Mണയം

സu പ
 ാടനം : ജീവിതവ1 ം സിനിമയ1 ം / െക. ജി.
േജാAÔം താഹാ മാടായിയ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .
കാÍക 927.91430232 - മ1 ഹFദ് ബാ41, ടി.

ബ് ളസി

792-നാടകേവദി

Mണയം.- 2-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :

പി{, എX. എX., 1918-1995

മാaമി, നവ. 2011.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇതാണ് എെ ശരി / മദനെ ചിN.-

ISBN 978-81-8265-183-8 : U. 180.00



NW:(P32)

േകാഴിോട് : മാaമി, നവ. 2011.- 350 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.

791.437MA-ഭരതം

അ\ബwം : ഏ. 324-350.

േലാഹിതദാസ് , 1955-2009

ISBN 978-81-8265-226-2 : U. 250.00

ഭരതം.- േകാഴിോട് : മാaമി, : 2011.-



NT

102 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ജയX ശിവപ1 രeിെ പഠനം

െപൗേലാസ് , െക. ജി.

അവസാനeിY.

f ം: രംഗേവദിെയGറിc1{ പഠന.ഭാവശില

ISBN 978-81-8265-089-3 : U. 60.00

abA : ീX ബ1 ക
L ് , ആഗ. 2011.- 207 ഏ. ;



NW:(P32)

21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-35-6 : U. 145.00

791.437MA-മ]േവനY



NT

അനിY, മ1 ഖeല, 1962മ]േവനY.- േകാIയം : കറ് , െമയ് 2011.-

792.0954-ഇ

92 ഏ. ; 21 െസമീ.

792.095483-േകരളം

െക. യ1 . മണിയ1 െട 'അJറിെല േചാറ് ' എH

േമാഹXദാസ് , ആA., 1943-

നാടകെe ആധാരമാിയ തിരഥ.

വളയമില
 ാെത.- ചിറയിXകീഴ് :

ISBN 978-81-240-1905-4 : U. 60.00



NW:(P32)

791.437MA-വാസ് തവം

 ് [വിതരണം],
ന കAeാവ് : സ് െgഡ് ഫാസ
മാAc് 2002.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
U. 40.00



ബാബ1 ജനാAനX

NT4412

വാസ് തവം.- abA : എc് & സി., ജ\. 2012.-

793-വീടിനക{ വിേനാദ

105 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

793.3-ãe

ISBN 978-81-80557-98-4 : U. 80.00



NW:(P32)

793.31-ശാസ് Nീയ ãe, നാേടാടി
ãe

791.437MA-ശിാA

793.319-ãe വിവിധ രാജളിY

സ1 േരഷ് ബാബ1 , എസ് , 1967-

793.31954-ഇ
രാജ

ശിാA / േജാAജ് ഓണ×റിെ അവതാരിക.-

ീ വാരA

േകാഴിോട് : മാaമി, ആഗ. 2011.- 128 ഏ.

ãeകല.- തി0വനപ1 രം : ചി, െമയ്

: ചിNം; 21 െസമീ.

2011.- 120 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

അ\ബwം : ഏ. 123-128.

ന സചി : ഏ. 120.

ISBN 978-81-8265-150-0 : U. 80.00

ISBN 81-262-0680-2 : U. 80.00



NW:(P32)



NS44

സാഹിതം
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800-സാഹിതം

808.83-കഥാസാഹിതം-ടAc

801-സാഹിത തതu 
801.95-സാഹിത വിമAശനം
ബിപിX ബാലച¡X, 1915ച1 gഴിയ1 H ചിä: െറാളാങ് ബാAeിെ
ചിാേലാകം.- തി0വനപ1 രം : ചി, െമയ്
2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 78-80.
ISBN 978-81-2620-463-2 : U. 55.00



O:g

:പക സ1 ഭ, 1962സ് ളിെല I് ാമeിY േവ` / ദീപാ
ീനിവാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് ; എം.
ആA. േരÍകമാA വിവ. െചയ് തത് ; െസൗമ
അനhഷ
i െ ചിN.- േകാIയം :
മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], 2008.- [18] ഏ.:
വAണ ചിNം; 18X24 െസമീ.
സഹിതം : മ1 ാY വില അരവില ച1 ള1 വില /
മ1 ഹFദ് ഖദീA ബാബ1 , പാഠപ1 സ് തകം /
\ഐമാX.



മFട
കാവേദാഷ (അവലംബം : മFട
ഭIhതം കാവMകാശം) / സ1 ´രം എX.
സംസ് hതeിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : െപാHാ, 2009.- 40 ഏ. ;
17 െസമീ.
U. 20.00

O,3x



O15:gx8,1

806-സംഘടനക
806.(1)-പ1 േരാഗമന കലാസാഹിത സംഘം
പ1 േരാഗമന കലാസാഹിത സംഘം(9-◌ംമത് :
2010 : െകാല
 ം)
െകാല
 ം നയേരഖ.- തി0വനപ1 രം : ചി,
െമയ് 2011.- 28 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0697-7 : U. 20.00

\ ഐമാX
പാഠപ1 സ് തകം / ദീപ
ീനിവാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; ചിN െക.
എസിെ ചിN.- േകാIയം : മാJഴം
[ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], 2008.- [16] ഏ.: വAണ
ചിNം; 18x24 െസമീ.
സഹിതം : മ1 ാY വില അരവില ച1 ള1വില /
മ1 ഹFദ് ഖദീA ബാബ1 , സ് ളിെല I്
ാമeിY േവ` / :പക സ1 ഭ.
ISBN 978-81-264-2026-1 : U. 80.00



O,3x



O.4412d

808-സാഹിത രചന
808.8-സാഹിത സമാഹാര
808.81-കവിത

ഭാരതീയ ഭാഷാകഥക / ആAസ1 വിവ. െചയ് ത്
സമാഹരിcത് .- േകാഴിോട് : പAണ, സപ
 .
2011.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.
27 ഭാരതീയ ഭാഷകളില1 { കഥകള1െട
വിവAeനം.
ISBN 978-81-300-1255-1 : U. 140.00



O,3x

കറ1 e കവിത / സcിദാന´X സംേശാധനം
െചയ് തത് ; െക. അ|4 പണിA,
കടFനിI രാമhഷ
i X, െക. ജി. ശര പി{
എHിവA വിവ. െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം :
ചി, :ലാ. 2011.- 192 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ISBN 81-262-0726-4 : U. 125.00



O,1x

േലാകകവിത ചില ഏട1 ക / േദശമംഗലം
രാമhഷ
i X വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :
മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 271 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-200-2 : U. 190.00

മ1 ഹFദ് ഖദീA ബാബ1
മ1 ാY വില അരവില ച1 ള1 വില / ദീപ
ീനിവാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക.
എം. െഷറീഫ് വിവ. െചയ് തത് ; ബി. വി.
സ1 േരഷിെ ചിN.- േകാIയം : മാJഴം
[ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], 2008.- [20] ഏ.: വAണ
ചിNം; 18x24 െസമീ.
സഹിതം : പാഠപ1 സ് തകം / \ഐമാX ,
സ് ളിെല I് ാമeിY േവ` / :പക
സ1 ഭ.
ISBN 978-81-264-2026-1 : U. 80.00



O,3x



O,1x

808.83-കഥാസാഹിതം
െകാതിcിെ4ണ
i ് / ടി. എX. Mകാശ് വിവ.
െചയ് ത് സമാഹരിcത് .- തി0വനപ1 രം :
ചി, ഏMി. 2012.- 72 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ISBN 81-262-0714-0 : U. 50.00



O,3x

രാജX, Øാര
േനാബY േജതാള1െട കഥക / എം. െക.
സാ\വിെ അവതാരിക.- 2-◌ം പതി4് .േകാഴിോട് : പAണ, ഒക് േടാ. 2011.- 204 ഏ.
; 21 െസമീ.
16 കഥക.
ISBN 81-300-0602-2 : U. 140.00



O,3x

സാഹിതം
808.85-Mസംഗ
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809.2-നാടകം

ീധരX, െകായിലാ`ി

രാജX, തി0േവാe്

Mസംഗളരി.- േകാഴിോട് : പAണ,

നാടകം കണ
i ാടി േനാGÀ: നാടക

ഒക് േടാ. 2011.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

പഠനള1ം വിമAശനള1ം.- േകാഴിോട് :

ISBN 978-81-300-1289-6 : U. 60.00



O,5x

808.88-അന രചനാ സമാഹാര

ന കAeാവ് , ഡിസ. 2009.- 176 ഏ. ; 21
െസമീ.
U. 67.00

808.882-ഉപാഖാന, സ1 ഭാഷിത,



O,2:g

ഫലിത, ഉ]രണിക
സതX, പി. പി.

808.882(1)-ഫലിത

വിേശu ാeര നാടക ക് ളാസിGക.-

േരഖായനം: നിയമസഭാ ഫലിത / ഡി.
ബാബ1 േപാ സമാഹരിcത് .- േകാIയം : ഡി.

തി0വനപ1 രം : ചി, ഫിz. 2011.- 104

സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2011.- 111 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3336-0 : U. 65.00

ISBN 81-262-0616-0 : U. 70.00





O,8x

O,2:g

809.3-കഥാസാഹിതം

േലാന4X നJാടX
നJാടെ നJറ1 ക / സ1 ധീAനാഥിെ
ചിN ; ഡി. ബാബ1 േപാളിെ അവതാരിക.േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 96

രാജേശഖരX, പി. െക., 1966നരകeിെ പട: േലാകേനാവലിെല
സാര.- േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.-

ഏ.: ചിNം; 18 െസമീ.

199 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3451-0 : U. 50.00



O,8x

ISBN 978-81-8264-966-8 : U. 125.00



O,3:g

വാക് പയg് : 12-◌ം നിയമസഭയിെല ഫലിത /

ശശിധരX, എX.

എം. എം. േമാനായി സംേശാധനം െചയ് ത്
സമാഹരിcത് .- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

പ1 സ് തകള1ം മ\ഷരാണ് .- േകാഴിോട് :

[വിതരണം], ഫിz. 2011.- 95 ഏ.: ചിNം;

മാaമി, ജ\. 2012.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-265-1 : U. 80.00

ISBN 978-81-226-0693-5 : U. 60.00



O:g



O,8x

സീതി ഹാജി: കഥകള1ം ഫലിതള1ം / ഉമA

810-അേമരിX സാഹിതം
811-അേമരിX കവിത

തറേമY സമാഹരിcത് .- േകാIയം : ഡി. സി.

ഖലീY ജിzാX, 1883-1931

ബ1 ക
L ് , : 2012.- 48 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

Mവാചകെ ഉദാനം / എzഹാം വിവ.

ISBN 978-81-264-3558-6 : U. 35.00



O,8x

809-െപാ സാഹിത ചരിNവ1 ം വിമAശന

െചയ് തത് .- abA : എc് & സി., ഡിസ.
2011.- 48 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : The garden of the prophet.

പഠനള1ം

ISBN 978-93-81318-49-2 : U. 40.00

മ1 രളി, ൈവം



O111,1M83

ബ1 ് െഷYഫ് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ജ\. 2012.- 351 ഏ. ; 21 െസമീ.

MവാചകX / െക. ജയ3മാA വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 978-81-264-3407-7 : U. 195.00

abA : കറ് , ഫിz. 2011.- 72 ഏ. ; 21



O:g

െസമീ.
ആദ പതി4് : േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

സതX, പി. പി.

ഫിz. 2005

േലാക ഇതിഹാസ.- തി0വനപ1 രം :

മലശീAഷകം : The prophet.

ചി, : 2010.- 96 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0698-0 : U. 45.00

ISBN 81-262-0459-1 : U. 65.00



O:g



O111,1M83

സാഹിതം
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813-അേമരിX കഥാസാഹിതം

813-അേമരിX കഥാസാഹിതം-ടAc
 ാXലി, 1889-1970
ഗാAഡ് നA, ഏ സ

ഖലീY ജിzാX, 1883-1931

മാരകമായ കളി4ാIം / എം. എസ് . നായA
വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ജ\. 2012.- 218 ഏ. ; 21 െസമീ.
(െപറിേമസ പരJര.)
മലശീAഷകം : The case of the deadly toy.
ISBN 978-81-264-3445-9 : U. 125.00

മ\ഷപ1 Nനായ േയ / െക. എസ് .
റിcാAഡ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2011.- 216
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Jesus, the son of man.
ISBN 81-262-0662-4 : U. 140.00



O111,3M89



O111,3M83

ഖാലിദ് െഹാൈസനി, 1965തിളമാAH ഒരായിരം സര½ാA / രമാ
േമേനാX വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 336 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : A thousand splendid suns.
ISBN 978-81-264-3417-6 : U. 195.00



O111,3N65

േപാ, എഡ് ഗാA അലX, 1809-1849
റ് യേമാAഗിെല െകാലപാതകള1ം മg1
കഥകള1ം / എം. ടി. േബബി വിവ. െചയ് തത് ;
പി. െക. രാജേശഖരെ അവതാരിക.േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 160 ഏ. ; 21
െസമീ.
10 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-8264-916-3 : U. 100.00



O111,3M09

 ാXലി, 1889-1970
ഗാAഡ് നA, ഏ സ

സ് േgാവ് , ഹാരിയg് ബീcA, 1811-1896
അി േടാംസ് കാബിX / മിനി േമേനാX
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,
നവ. 2010.- 406 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Uncle Tom's cabin.
ISBN 81-262-0557-1 : U. 260.00

കാകിടGH െചHായ / എം. എസ് .
നായA വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 210 ഏ. ; 21 െസമീ.
(െപറിേമസ പരJര.)
മലശീAഷകം : The case of the way laid wolf.
ISBN 978-81-264-3448-0 : U. 130.00



O111,3M11



O111,3M89

816-അേമരിX എഴ1ക
ഖലീY ജിzാX, 1883-1931
ജിzാെ Mണയേലഖന / െക. പി.
സ1 ധീര സu ത വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം
പതി4് .-തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2011.72 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Letters of Kahlil Gibran and

നീളX കാല1 { േമാഡല1 ക / എം. എസ് .
നായA വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : The case of the long-legged
models.

ISBN 978-81-264-3492-3 : U. 120.00



O111,3M89

Mary Haskell.

ISBN 81-262-0620-9 : U. 50.00



O111,4M83

 ് / എം. എസ് . നായA
േപടിcര` ൈട4ിസ
വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

ൈദവeിെ ച1 ംബന / മ1 ിനാട്
പദ3മാA ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .abA : ീX ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2010.- 203 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-05-9 : U. 130.00

ജ\. 2012.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : The case of the terrified
typist.

ISBN 978-81-264-3443-5 : U. 120.00





O111,4M83

O111,3M89

820-ഇംഗ
 ീഷ് സാഹിതം
വിലംസ് , െറയ് മ`് െഹി
- നിUപണ

ബwനളില
 ാe സ1 ´രി / എം. എസ് .
നായA വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.

ഷീബ എം. 3രX
െറയ് മ`് വിലംസ് : സംസ് കാരം സാഹിതം.തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 152 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0785-X : U. 95.00

(െപറിേമസ പരJര.)
മലശീAഷകം : The case of the foot-loose
doll.

ISBN 978-81-264-3446-6 : U. 120.00



O111,3M89



O111N21:g

സാഹിതം
821-ഇംഗ
 ീഷ് കവിത

823-ഇംഗ
 ീഷ് കഥാസാഹിതം-ടAc

മീനാ ക´സu ാമി
സ് പAശം / വി. എസ് . ബി´1 വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 120
ഏ. ; 21 െസമീ.
57 കവിതക
മലശീAഷകം : Touch.
ISBN 81-262-0827-9 : U. 85.00

ഓAസി, ബേരാനസ് , 1865-1947

27

െചെcി / സ1 േരഷ് എം. ജി. വിവ. െചയ് തത് .abA : കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], നവ.
2010.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0669-0 : U. 95.00



O111,3M65



O111,1

രാജീവX, ടി. പി.
Mണയശതകം / കബിതാ
മ1 േഖാപാധായയ1 െട ചിN. കാÍക 894.
8121 - മലയാള കവിത.

േകാറാഡ് , േജാസഫ് , 1857-1924
തമസിെ ¶ദയം / എ. െക. അബ് ദ1  മജീദ്
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,
ഒക് േടാ. 2010.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Heart of darkness.

822-ഇംഗ
 ീഷ് നാടകം

U. 75.00

പിA, ഹാരഡ് , 1930-2008
പഴയ കാല / ച¡മതി വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2010.- 72 ഏ.
; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Old times.
ISBN 81-262-0528-8 : U. 55.00



O111,3M57

സീ®I് ഏജ് / പി. െക. രാജേശഖരX
സംേശാധനം െചയ് തത് ; വI4ാറ ശശി
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.



O111,2N30

േഷക
L ് പിയA, വിലം, 1564-1616
േഷക
L ് പിയA കഥക / രാജX തി0േവാe്
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം :
ചി, ഏMി. 2012.- 152 ഏ.; 21 െസമീ.
U. 105.00

ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 151 ഏ. ; 21 െസമീ.
മ1 ലശീAഷകം : The secret agent.
ISBN 978-81-264-3061-1 : U. 40.00



O111,3M57

േജായ് സ് , െജയിംസ് , 1882-1941



O111,2J64

അറബിയ1 ം മg1കഥകള1ം / സി. രവീ¡X
നJാA വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :

823-ഇംഗ
 ീഷ് കഥാസാഹിതം

മാaമി, സപ
 . 2011.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

അനിത നായA
മറവിയ1 െട പാഠ / േജാളി വAഗീസ് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\.
2012.- 357 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Lessons in forgetting.
ISBN 978-81-264-3456-5 : U. 200.00

ISBN 978-81-8265-083-1 : U. 65.00



O111,3M82

ടu യിX, മാAക് , 1835-1910
െഷAലക് േഹാംസ് അേമരിയിY / അനിത



O111,3

എം. പി. ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 64
ഏ. ; 21 െസമീ.

എലിയg് , േജാAജ് , 1819-1880
ൈസലാസ് മാAനA / JA േലാഹിതാ}X
വിവ. െചയ് തത് .- abA : നള´, സപ
 . 2011.96 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
3IികG{ േനാവY
മലശീAഷകം : Silas marner.
ISBN 978-81-300-1165-3 : U. 70.00

ISBN 978-81-8265-202-6 : U. 45.00



O111,3M35

േഡായY, ആAതA േകാന, 1859-1930
െഷAലക് േഹാംസിെ സാഹസ / െക.



O111,3M19

 ിX, െജയിX, 1775-1817
ഓസ
മാXസ് ഫീYഡ് പാA് .- തി0വനപ1 രം :
ചി, നവ. 2010.- 384ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Mansfield park.
ISBN 81-262-0554-7 : U. 240.00

പി. ബാലച¡X വിവ. െചയ് തത് ; ഉണ
i ി
ആA- െ അവതാരിക.- േകാഴിോട് :
മാaമി, സപ
 . 2011.- 335 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : The adventures of Sherlock
Homes.

ISBN 978-81-8265-146-3 : U. 175.00



O111,3L75



O111,3M59

സാഹിതം

28

823-ഇംഗ
 ീഷ് കഥാസാഹിതം- ടAc

823-ഇംഗ
 ീഷ് കഥാസാഹിതം-ടAc

ബാരി, െജ. എം.
പീgAപാX / രമാ േമേനാX പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് ; ഹരിhഷ
i െ ചിN.േകാIയം : മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], മാAc്
2012.- 127 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Peter pan.
ISBN 978-81-264-3485-5 : U. 75.00

െഷല
 ി, േമരി, 1797-1851
ÕാXസ് ൈgX: ആധ1 നിക െMാമിതസ് /
ശരത് മണ
é A വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, ഒക് േടാ. 2010.- 176
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Frankenstein.



O111,3

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



O111,3L97

േബാ`് , റസ് കിX, 1934ഒളിവറ1 െട ഡയറിGറി41ക / ച¡മതി വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : മാJഴം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2011.- 111 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
മലശീAഷകം : Mr oliver's diary.
ISBN 978-81-264-3415-2 : U. 70.00

സ് േgാA, zാം, 1847-1912
േലഡി ആരെബല
 മാAc് / െക. എസ് .
വിശu ംഭരദാസ് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഒക് േടാ. 2011.- 184 ഏ. ; 21
െസമീ.



O111,3N34

രeിെല കട1 വയ1 ം കാIിെല മg1 കഥകള1ം /
Mമീളാ േദവി വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :
മാJഴം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2011.- 159
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3401-5 : U. 90.00

മലശീAഷകം : The lair of the white worm.
ISBN 978-81-264-3278-3 : U. 100.00



O111,3M47

ഹാAഡി, േതാമസ് , 1840-1928
:ഡ് എH മ\ഷX / െക. പി. സ1 മതി വിവ.



O111,3N34

െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, നവ.
2010.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Jude the obscure.

L ിങ് , േഡാറിസ് , 1919െലസ
സ1 വAണ
i പ1 സ് തകം / ഗീതാÆലി വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\.
2012.- 511 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : The golden notebook.
ISBN 978-81-264-3426-8 : U. 295.00

ISBN 81-262-0569-5 : U. 160.00



O111,3M40

L ് / െക. പി.
ഡി അAെബAവില
 യിെല െടസ
ബാലച¡X വിവ. െചയ് തത് .-



O111,3N19

തി0വനപ1 രം : ചി, നവ. 2010.- 416 ഏ.
; 21 െസമീ.

േലാറXസ് , േഡവിഡ് െഹAെബAI് , 1885-1930
ഡി എc് േലാറXസ് കഥക.തി0വനപ1 രം : ചി, ഡിസ. 2011.- 160
ഏ. ; 21 െസമീ.
6 െചറ1 കഥക.
ISBN 81-262-0760-4 : U. 100.00

മലശീAഷകം : Tess of the d'Urbervilles.
ISBN 81-262-0555-5 : U. 270.00



O111,3M40

Mണയം േപാെല നീല / െക. െക. റസീന



O111,3M85

വിവ. െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,
ഒക് േടാ. 2010.- 288 ഏ. ; 21 െസമീ.

പ1 N½ാ0ം കാമ1 ക½ാ0ം / പി. നാരായണ
3റ1 4് പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; പി. െക.
രാജേശഖരX സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2011.- 163
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2915-8 : U. 80.00

മലശീAഷകം : A pair of blue eyes.
ISBN 81-262-0549-0 : U. 180.00



O111,3M40

േഹാപ് , ആണി, 1863-1933



O111,3M85

േലഡി േബഡ് / പി. Mകാശ് ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :
മാaമി, 2010.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Lady bird.
ISBN 978-81-8264-926-2 : U. 65.00

സിXഡയിെല തടവ1 കാരX / എം. ജി.
േതാമസ് പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , മാAc് 2012.- 104 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീAഷകം : The prisoner of Zenda.
ISBN 978-81-264-3476-3 : U. 60.00



O111,3M85



O111,3M63

സാഹിതം
829-പ1 രാതന ഇംഗ
 ീഷ് (ആംേഗ
 ാ -സാക
L )
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860-സ് പാനീഷ് സാഹിതം
861-സ് പാനീഷ് കവിത

സാഹിതം
829.3-െബയവ1 ഫ്

ഗാAസിയ, േലാAക െഫെഡറിെകാ, 1898-1936

െബയവ1 ഫ്

േലാAയ1 െട െതരെട1 e കവിതക /
 A, െക. അനശu ര എHിവA വിവ.
മധ1 മാസ

െബയവ1 ഫ് / വി. എം. േമാഹXരാജ് ഗദ
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.

െചയ് തത് ; പി. പി. സതെ അവതാരിക.-

ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.

തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2010.- 104 ഏ.

ISBN 978-81-264-3106-9 : U. 40.00

: ചിNം; 21 െസമീ.



O111,1

ISBN 81-262-0518-0 : U. 70.00



O123,1M98

830-ജAFX സാഹിതം
833-ജAFX കഥാസാഹിതം

863-സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതം

െമയ് റി് , vസ് താവ് , 1868-1932

െബലാgിX, മരിേയാ, 1960-

േഗാെലം / എസ് . എസ് .

ീ3മാA

ബIി പാAലA / രതീഷ് വിവ. െചയ് തത് .-

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 244 ഏ. ; 21

ഉ{ടം : ബIി പാAലA. - നായ് 

െസമീ.

നായകA.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : The golem.

ISBN 978-81-264-2973-8 : U. 65.00

ISBN 978-81-264-3111-3 : U. 130.00



O123,3N60



O113,3M68

840-Õ് സാഹിതം
843-Õ് കഥാസാഹിതം

െബാലാേനാ, േറാബAേIാ, 1953-2003
മeകിട് / േജാസ് െക. ഫിലി4്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

കമ, അYേബA, 1913-1960

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 134

പതനം / പി. എX. േവÍേഗാപാY

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

മലശീAഷകം : Amuleto

തി0വനപ1 രം : ചി, ഡിസ. 2010.- 88 ഏ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Amulet.

; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3416-9 : U. 80.00

മലശീAഷകം : La chute.



O123,3N53

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : The fall.
ISBN 81-262-0584-9 : U. 60.00



O122,3N13

ദാരിെസക് , മാരി, 1969-

869-േപാAഗീസ് സാഹിതം
869.3-േപാAഗീസ് കഥാസാഹിതം
അമാേദാ, േഹാAെഹ, 1912-2001
േഡാണാ ഫ് േളാറ1 ം അവള1െട ര`1

എെ മായാUപിയായ ഭAeാവ് / സിസി

ഭAeാ½ാ0ം / എം. എസ് . നായA

േജബ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 103

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , Ôലാ. 2011.- 606 ഏ. ; 21

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

െസമീ.

മലശീAഷകം : Naissance des fantomes.

മലശീAഷകം : Dona Folr e seus dois

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : My phantom husband.

maridos

ISBN 978-81-264-3020-8 : U. 65.00

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Dona Flor and her two



O122,3N69

husbands.

ISBN 978-81-264-2923-3 : U. 300.00

യേഗാ, വിോA മാരി, 1802-1885



O124,3N12

േനാIAഡാമിെല നX / െക. പി. ശശിധരX
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

െകായേലാ, െപൗേലാ, 1947-

തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2010.- 488 ഏ.

അെലഫ് / രമാ േമേനാX ഇംഗ് ളീഷിY നിH്

; 21 െസമീ.

വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

മലശീAഷകം : Nontre dame de Paris

ഫിz. 2012.- 262 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : The hunch back of

മലശീAഷകം : O Aleph

Notre-dame.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Aleph.

ISBN 81-262-0519-9 : U. 300.00

ISBN 978-81-264-3459-6 : U. 160.00



O122,3M02



O124,3N47

സാഹിതം

30

869.3-േപാAഗീസ്
െകായേലാ, െപൗേലാ, 1947-

891.21-സംസ് hത കവിത
ബിYഹണ
Mണയeടവ1 കാരX / എസ് . ശാരദGIി
വിവ. െചയ് തത് ; കബിതാ
മ1 േഖാപാധായയ1 െട ചിN.- േകാഴിോട് :
മാaമി, 2010.- 71 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : െചൗരപാശിക.
ISBN 978-81-8264-877-7 : U. 50.00

െച3eാ\ം ഒ0 െപകിടാവ1 ം / രമാ
േമേനാX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 168
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : O Demonio e a stra prym



ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : The devil and Miss

O15,1

മഹാഭാരതം
- നിUപണ

Prym.

ISBN 978-81-264-2939-4 : U. 95.00



O124,3N47

പീ നദിേയാരeി0À ഞാX േതി / സി.
കബനി ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2011.- 179
ഏ. ; 21 െസമീ.

നേര¡ഷ, ആചാര, 1937-2010
േയാേഗശu രനായ
ീhഷ
i X.- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 156 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതി4് : മാAc് 1975.
ISBN 978-81-264-3092-5 : U. 90.00



O15,1A2:g

മലശീAഷകം : Na margem do rio Piedra eu
senei e chorel

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : By the river Piedra I
sat down and wept.

ISBN 978-81-264-3388-9 : U. 100.00



O124,3N47

880-ീ് സാഹിതം
883-ീ് ഇതിഹാസ കഥാസാഹിതം

രാമായണം
വാല
 ീകി രാമായണം / േMമ ജയ3മാA
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആA.
രാജിയ1 െട ചിN.- േകാIയം : മാJഴം,
ഒക് േടാ. 2010.- 64 ഏ.: വAണ ചിNം; 20
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2825-0 : U. 75.00



O15,1A1

േഹാമA

രാമായണം
- നിUപണ

ഇലിയഡ് / മിനി േമേനാX ഇംഗ് ളീഷിY നിH്
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,
ഡിസ. 2010.- 280 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Iliad.
ISBN 81-262-0582-3 : U. 180.00



O13,1D30

നേര¡ഷ, ആചാര, 1937-2010
അേയാ]യിെല
ീരാമX.- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
്
,
:ലാ.
2011.264 ഏ. ; 21 െസമീ.
L
ISBN 978-81-264-3089-5 : U. 195.00



O15,1A1:g

888-ഇതിഹാസ hതിക

891.22-സംസ് hത നാടകം

ഈേസാ41 കഥക / വി. രവി3മാA വിവ.
െചയ് തത് .- abA : കറ് , നവ. 2010.- 95
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0658-4 : U. 60.00



O13,6

891.2-സംസ് hത സാഹിതം
കാളിദാസ
3Iികള1െട കാളിദാസX / എം. ആA. രാഘവ
വാരിയA പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ;

ഭാസ
ര`് ഭാസ നാടക / വ{േeാ
നാരായണ േമേനാX വിവ. െചയ് തത് .േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 78
ഏ. ; 21 െസമീ.
അനിY വ{േeാളിെ പഠനം
അവസാനeിY
ഉ{ടം : ഊ0ഭംഗം. - മധമവാേയാഗം.
ISBN 978-81-264-3044-4 : U. 50.00



O15,2

സ1 zÃണെ ചിN.- 3-◌ം പതി4് .േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 142 ഏ.:

891.23-സംസ് hത കഥാസാഹിതം

ചിNം; 21 െസമീ.

പതം
പതം / എം. ആA. Mദീപ് പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് .- 3-◌ം പതി4് .-േകാIയം : മേനാരമ,
ജ\. 2012.- 295 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-89004-16-6 : U. 145.00

ഉ{ടം : രഘ1 വംശം . - 3മാരസംഭവം . േമഘസേ´ശം . - വി®േമാAവശീയം . മാളവികാíിമിNം . - അഭിDാന ശാ3ളം.
ISBN 978-81-8264-984-2 : U. 90.00



O15



O15,3

സാഹിതം
891.23-സംസ് hത കഥാസാഹിതം- ടAc

891.439-ഉറ1 ദ1 സാഹിതം

മി

891.4393-ഉറ1 ദ1 കഥാസാഹിതം

, രാേജ¡
ഇ}1 ഗwാ / വി. പി. ജയച¡X വിവ.
െചയ് തത് .- നഡYഹി : സാഹിത അാദമി,
2012.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-260-2983-9 : U. 75.00

31

അലീം മïA
വളെര താമസിc1 േപായി / വി. ഡി. hഷ
i X
നJാA ഹി´ിയിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 170 ഏ. ; 21



O15,3

േസാമേദവ
കടേലാളം കഥക: േസാമേദവ ഭIെ
കഥാസരിത് സാഗരം മലകഥകള1ം
ഉപകഥകള1ം / െക.
ീ3മാA പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് ; െക. സതീഷിെ ചിN.േകാഴിോട് : മാaമി, :ലാ. 2011.- 958 ഏ.
: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-131-9 േബാAഡ് :
U. 600.00

െസമീ.
ആദ പതി4് : 1978.
മലശീAഷകം : ബàത് േദA കA ദീ
ഹി´ി ശീAഷകം : ബàത് േദA കA ദീ.
ISBN 978-81-8264-945-3 : U. 100.00



O168,3

891.4393008-ഉറ1 ദ1 കഥാസാഹിതം.
സമാഹാര
ജീXസ് : പാിസ ാനി പ1 െപകഥക / െക.



O15,3E

പി. േMം3മാA സമാഹരിc് വിവ. െചയ് തത്

891.43-ഹി´ി സാഹിതം
891.431-ഹി´ി കവിത

; സcിദാന´െ അവതാരിക.- േകാIയം :

കബീA, 1399-1518
കബീAെമാഴിക / മലയe് അ41ണ
i ിയ1 െട
പദ വിവAeനം.- േകാഴിോട് : പAണ,
ജ\. 2011.- 55 ഏ. ; 21 െസമീ.
U. 40.00

െസമീ.

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 94 ഏ. ; 21
ISBN 978-81-264-2935-6 : U. 60.00



O168,3x

891.44-ബംഗാളി സാഹിതം



O152,1H99

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ് , 1861-1941
3Iിാലം. കാÍക 928.91441 - ഠാ3A,

891.433-ഹി´ി കഥാസാഹിതം

രബീ¡നാഥ് .

േകാഹലീ, നേര¡, 1940കAFം / െക. സി. അജയ് 3മാA വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിോട് : പAണ, ഒക് േടാ.
2011.- 528 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : കAമ.
ISBN 978-81-300-1327-5 : U. 370.00

891.441-ബംഗാളി കവിത
ഠാ3A, രബീ¡നാഥ് , 1861-1941
ടാേഗാറിെ Mണയകവിതക / നാല4ാടം
പദനാഭX വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :



O152,3N40

പAണ, :ലാ. 2011.
ISBN 978-81-300-1250-6 : U. 55.00

Nിേവദി, Mേമാദ് , 1941തഥാപി / ടി. എX. സതീശX വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, ഫിz. 2012.- 167
ഏ. ; 21 െസമീ.
ന കAeാവ1 ം വിവAeക\മായ1 {
സംഭാഷണം അ\ബwമായി
ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ISBN 978-81-8265-287-3 : U. 110.00



O157,1M61

891.442-ബംഗാളി നാടകം
ഠാ3A, രബീ¡നാഥ് , 1861-1941
നാടക / െക. എ. ഷാജി വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 528 ഏ. ; 21
െസമീ.



O152,3N41

ISBN 978-81-8264-847-0 : U. 300.00



O157,2M61

സരാവഗീ, അലകാ
ഇടേവളയ് Gേശഷം / എ. െക. സ1 ധAF വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , :
2011.- 220 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : ഏക് േzക് െക ബാദ് .
ISBN 978-81-264-3034-5 : U. 125.00

െപണ
Ú ം Mണയവ1 ം / രാജX Øാര വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.159 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-845-6 : U. 95.00



O152,3



O157,2M61

സാഹിതം
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891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതം

891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതം-ടAc

ഗംേഗാപാധായ, നാരായ, 1941മ¡മ1 ഖരം / െക. രവിവAF വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, ഒക് േടാ. 2010.- 88
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : മമ1 ഖA.
ISBN 81-262-0543-1 : U. 60.00

മിN, ബിമY, 1912-1991
ചരിNeിY ഇല
 ാeവA.- തി0വനപ1 രം :
ചി, ഡിസ. 2010.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0588-1 : U. 95.00



O157,3N12



O157,3N41

പഴയം പ1 തിയം / െക. രവിവAF വിവ.
െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, നവ.

ചേIാപാധായ, ശരത് ച¡, 1876-1938
േദവദാസ് / െക. അ|4 പണിA
സംേശാധനം െചയ് തത് ; മാത 1 ല്
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; പി. െക.
രാജേശഖരെ അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതി4് : : 1986.
മലശീAഷകം : േദബദാസ് .
ISBN 978-81-264-3078-9 : U. 70.00

2010.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതി4് : േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
1981

മലശീAഷകം : രാജാ ബദY.
ISBN 81-262-0564-4 : U. 100.00



O157,3N12

ൈഭരവിരാഗം / െക. രവിവAF വിവ.



O157,3M76

െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, ഡിസ.
2010.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : ൈഭരബിരാഗ് .

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ് , 1861-1941
അയാ / െജനി ആXðസ് ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് ; ന കാരെ
ചിN.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ.
2011.- 143 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : െസ
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : He.
ISBN 978-81-264-3256-1 : U. 85.00

ISBN 81-262-0585-7 : U. 65.00



O157,3N12

രായ് െചൗധ1 രീ, ഉേപ¡കിേശാA, 1863-1915
3Iികള1െട മഹാഭാരതം / േചAിY പാറ1 GIി
അFയ1 ം സി. സേരാജിനി നായ0ം േചAH്
വിവ. െചയ് തത് ; എം. േമാഹXദാസിെ



O157,3M61

ബേ´ാപാധായ, ബിതിഷ, 1894-1950
ആദAശ ഹി´1 േഹാIY / രവിവAമ വിവ.
െചയ് തത് ; }ിതീശ് രായ1 െട അവതാരിക.തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.- 216 ഏ.
; 21 െസമീ.
ആദ പതി4് : േകാഴിോട് : മാaമി, 2006
മലശീAഷകം : ആദAശ് ഹി´1 േഹാIY.
ISBN 81-262-0739-6 : U. 140.00

ചിN ; എം. hഷ
i X നായ0െട
അവതാരിക.- േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ.
2011.- 280 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-213-2 : U. 180.00



O157,3M63

സനാY, Mേബാധ് 3മാA, 1905-1983
യാNിക് / െക. രവി3മാA വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 127 ഏ. ; 21
െസമീ.



O157,3M94

ആദ പതി4് : 1951.
മലശീAഷകം : യാNിക് .

മഹാേശu താ േദബീ, 1926ൈകവAeകാÝം / ലീലാ സAാA വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിോട് : മാaമി, :ലാ.
2011.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : ൈകബAeഖÝ് .
ISBN 978-81-8265-132-6 : U. 60.00

ISBN 978-81-8264-969-9 : U. 75.00



O157,3N05

891.5-ഇറാനിയX സാഹിതം
891.55-ആധ1 നിക േപAഷX സാഹിതം
891.551-ആധ1 നിക േപAഷX കവിത



O157,3N26

ഒമA ഖ|ാം, 1048? -1123
റ1 ബാഇയe് : ഒമAഖ|ാമിെ ഗാഥക /

േനാെവജ് പവ1 ം മg1 കഥകള1ം / എ. പി.
3ാമ1 വിവ. െചയ് തത് ; കബിത
മ1 േഖാപാധായയ1 െട ചിN.- േകാഴിോട് :
മാaമി, : 2011.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-8265-130-2 : U. 75.00

തി0നല
 A ക0ണാകരX പദ വിവ. െചയ് തത് .േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , : 2011.- 95
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Rubā'iyāt.
ISBN 978-81-264-3116-8 : U. 60.00



O157,3N26



O164,1

സാഹിതം

33

891.7-റഷX സാഹിതം

891.73-റഷX കഥാസാഹിതം-ടAc

891.71-റഷX കവിത

േടാസ് േgായ് , ലിേയാ നിൊലായu ിc് ,

മയോവ് സ് കി, വ് ളാദിമിA വ് ളാദിമിേറാവിc് ,

1828-1910

®യിg് സA െസാനg / െക. പി. ബാലച¡X

1893-1930

മയോവ് സ് കി കവിതക / േജാതി ബായ്

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- abA :

പരിയാടe് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

ീX ബ1 ക
L ് , മാAc് 2012.- 116 ഏ. ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc്

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : The kreutzer sonata.

2012.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-80884-71-4 : U. 80.00

26 കവിതക.



O142,3M28

ISBN 81-262-0813-9 : U. 45.00



O142,1M93

േഡാസ് േgാവസ് ി, െഫേഡാA

891.73-റഷX കഥാസാഹിതം

മിെഖയിേലാവിc് , 1821-1881

ൈഗദാA, അAാദി, 1904-1941

െവള1e രാNിക / െക. േഗാപാലhഷ
i X

ച1 Gം െഗGം / െക. േഗാപാലhഷ
i X വിവ.

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

െചയ് തത് ; രജീ¡3മാറിെ ചിN.-

േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 87 ഏ. ; 21

2-◌ം പതി4് .-േകാഴിോട് : മാaമി, സപ
 .

െസമീ.

2011.- 56 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : White nights.

1-◌ം പതി4് : :ലാ. 2004.

ISBN 978-81-8264-959-0 : U. 50.00

ISBN 81-8264-068-7 : U. 35.00





O142,3M21

O142,3N04

െഗാേഗാ, നിോളായ് വാസിേലവിc് ,

891.73008-റഷX കഥാസാഹിതം.
സമാഹാര

1809-1852

വിേശu ാeര റഷX ബാലകഥക / ഓമന

ഒ0 ഉ½ാദിനിയ1 െട ദിനസരിGറി41കള1ം മg1
കഥകള1ം / െക. െക. ച¡X ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം :

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് ; ഒ. എX.

ചി, ജ\. 2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാഴിോട് : മാaമി, സപ
 . 2011.- 197 ഏ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Diary of a madman

: വAണചിNം; 21 െസമീ.

and other stories.

ഉപവിഷയം : 398.210947 -

വി. 3റ1 4ിെ അവതാരിക.- 2-◌ം പതി4് .-

ISBN 81-262-0609-8 : U. 80.00

നാേടാടിഥക. റഷ.



O142,3M09

പേരതാ

ISBN 978-81-8265-181-4 : U. 175.00



ാ / ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

O142,3x

െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, ഡിസ.

891.8-സ
 ാവിക് സാഹിതം

2011.- 392 ഏ. ; 21 െസമീ.

891.82-െസAേബാ-െ®ാേയഷX സാഹിതം

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Dead souls.

891.823-െസAേബാ-െ®ാേയഷX

ISBN 81-262-0757-4 : U. 250.00



കഥാസാഹിതം

O142,3M09

െചോവ് , ആ പാേവ
Ù ാവിc് , 1860-1904

കിസ് , ഡാനിേലാ, 1935-1989
ഉദാനം, ചാരം / എം. എസ് . നായA

അ0വിeാഴ് വരയിെല ാമeിY / റിXസി
എzഹാം ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : പാ4ിേയാ, മാAc് 2010.- 81

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2011.- 160 ഏ. ; 21
െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീAഷകം : Basta, pepo

ന കാരെ ലഘ1 ജീവചരിNം

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Garden, ashes.

അവസാനeിY.

ISBN 978-81-264-2990-5 : U. 90.00

ISBN 81-87474-90-4 : U. 50.00



O142,3M60



O1442,3N35

സാഹിതം

34

892.7-അറബിക് സാഹിതം

894.812-മലയാള സാഹിതം

892.73-അറബിക് കഥാസാഹിതം

മാധവിGIി പഠനള1ം രചനകള1ം / ഇ. വി.

ഖലീY ജിzാX, 1883-1931

രാമhഷ
i X സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ഒടി ചിറ3ക / എം. സാജിത

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 303

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം

ഏ. ; 21 െസമീ.

പതി4് .-േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ. 2011.-

ഉ{ടം : പഠന . - അഭിമ1 ഖ . -

88 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

കവിതക . - കഥക . - ജീവിതേരഖ.

മലശീAഷകം : al-Ajniḥah al-mutakas sirah

ISBN 978-81-264-2906-6 : U. 170.00

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Broken wings.



O32

ISBN 81-7374-204-9 : U. 50.00



O28,3M83

MതിേഷധിGH ആ

ീനിവാസX, പി. െക.
സAഗസാ}ം: Ûഷ് ടിയ1 െട അ1മ1ഖ.-

ാവ1 ക / എzഹാം

തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2011.- 88 ഏ.:

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് ;

ചിNം; 21 െസമീ.

സcിദാന´െ അവതാരിക.- േകാഴിോട് :

എം. ടി. വാസ1 േദവX നായA, എം. മ1 3´X,

മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 110 ഏ. ; 21 െസമീ.

സ1 ഗത3മാരി, ടി. പദനാഭX, സറിയ

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Spirits rebellious.

എHിവ0മായ1 { അഭിമ1 ഖ.

ISBN 978-81-8265-215-6 : U. 80.00



O28,3M83

ISBN 81-262-0617-9 : U. 60.00



O32

894.811-തമിഴ് സാഹിതം
894.81209-മലയാള സാഹിതം. ചരിNവ1 ം

894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിതം

വിമAശനപഠനള1ം

നടരാജX, ഇ. ആA., 1964 ാXലി വിവ. െചയ് തത് .േതാഴര് / സ

അÁാസ് അലി, ടി. െക.

തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.- 80 ഏ.:

മലയാള സാഹിത ചരിNം 3Iിക് / ടി.

ചിNം; 21 െസമീ.

െക. അÁാസ് അലിയ1 ം പി. സ1 േരഷ1 ം

ISBN 81-262-0717-5 : U. 55.00

േചAെHഴ1തിയത് ; സ1 3മാA അഴീോടിെ



O31,3N64

അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ.
2010.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.

െപരിയവX, അഴകിയ

ISBN 978-81-264-2891-5 : U. 70.00

കാമാ}ി / െക. എസ് . െവിടാചലം വിവ.



െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, :

O32:g

2011.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാധവX, എX. എസ് .

മലശീAഷകം : തീI് .

പ1 റം മറ1 പ1 റം.- േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ.

ISBN 81-920-7728-4 : U. 35.00



O31,3

2011.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-227-9 : U. 100.00

സ1 zഭാരതി മണിയX, 1956-



O32:g

ച1 ട1 മണY / ഷാഫി െചറ1 മാവിലായി വിവ.

രാജേഗാപാലX, ഇ. പി.

െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc്

കഥയ1 ം ആ

2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

കഥയ1 ം.- തി0വനപ1 രം :

മലശീAഷകം : ച1 ട1 മണY.

ചി, മാAc് 2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0815-5 : U. 60.00

ISBN 81-262-0645-4 : U. 85.00





O32:g

O31,3N56

രാജരാജ വAF, എഴ1മgA, 1953-

സരകാX

ശബ് ദശാസ് Neിെ

പAവികമി / പദാ hഷ
i മAeി വിവ.

ീമ1 ഖം / ജി.

െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\.

ബാലേമാഹX തJിയ1 െട അവതാരിക.-

2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാIയം : ന കAeാവ് : കറ്

മലശീAഷകം : പAവികപമി.

[വിതരണം], : 2010.- 171 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0751-5 : U. 65.00

U. 67.00



O31,3



O32:g

സാഹിതം
894.8121-മലയാള കവിത

894.8121-മലയാള കവിത-ടAc

അജിത് , 1963-

ഉണ
i ിhഷ
i X, പ1 óA, 1933-

െലഗ് ബിേഫാA വിg് .- േകാIയം : ഡി. സി.

f ക4മഴ / ൈവേലാ4ി{ിY
കല

ബ1 ക
L ് , ആഗ. 2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

35

ീധര

േമേനാെ അവതാരിക ; അിeം

43 കവിതക.

അചതX
നJതിരിയ1 െട മ1 ഖവ1 ര.1

ISBN 978-81-264-3204-2 : U. 45.00



O32,1N63

അËപ് ച¡X, 1973-

േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ. 2011.- 95 ഏ.
; 21 െസമീ.
46 കവിതക.

ഓക
L ിജX സിലിXഡA / പി. എസ് .

ISBN 978-81-8265-229-3 : U. 65.00

മേനാജ് 3മാറിെ അവതാരിക.- േകാഴിോട് :



മാaമി, ഫിz. 2012.- 104 ഏ.: ചിNം; 21

O32,1N33

െസമീ.

കാട് , എX. എX., 1927-1987

32 കവിതക.

കാടിെ കവിതക / വിഷ
Ú നാരായണX

ISBN 978-81-8265-284-2 : U. 70.00



O32,1N73

നJതിരിയ1 െട അവതാരിക.- േകാഴിോട് :
മാaമി, ഏMി. 2011.- 591 ഏ. ; 21 െസമീ.

അ|4X, എ., 1949-2010

ആദ പതി4് : 2002

- നിUപണ

അ\ബwം : ഏ. 479-591.

രവിശA എസ് . നായA, 1962-

ISBN 978-81-8265-086-2 േബാAഡ് :

ശിേരാലിഖിതeിെ കാAബ പതി41ക /

U. 375.00

MസHരാജെ അവതാരിക.-

തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 88 ഏ. ;



O32,1N27

21 െസമീ.
3X നJാA

ന സചി : ഏ. 87-88.
ISBN 81-262-0759-0 : U. 60.00

{Y കഥക / എം. എX. പി. നJതിരി



O32,1N49:g

ഗദ പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2011.- 103 ഏ. ; 21

ആദില എ. കബീA, 1995-

െസമീ.

അFാള1 / അÞതയ1 െട അവതാരിക.േകാഴിോട് : മാaമി, നവ. 2011.- 79 ഏ. ;

ISBN 978-81-264-2982-0 : U. 60.00

21 െസമീ.



O32,1

33 കവിതക.
ISBN 978-81-8265-172-2 : U. 55.00

34, പIാµA, 1947-



O32,1N95

സ് Nീപ} കവിതക / എം. പി.
ബാലറാമിെ അവതാരിക.- abA : ീX

ഇരയിFX തJി, 1753-1856
ക0ണ െചയ് വാെനÄ താമസം hഷ
i ാ!

ബ1 ക
L ് , നവ. 2011.- 151 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

(ഇരയിFX തJിയ1 െട സംഗീത രചനക) /

ISBN 978-83-80884-49-3 : U. 110.00

ലീലാ ഓംേചരി, ദീപ
 ി ഓംേചരി ഭല
 യ1 ം



O32,1N47

േചAH് സമാഹരിcത് .- േകാIയം : കറ് ,

3ിGIX തJ1 രാX, െകാട1 ല
 A,

മാAc് 2012.- 223 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ\ബwം : ഏ. 181-223.

1865-1913

- നിUപണ

ISBN 978-81-240-1922-1 : U. 140.00



O32,1L53

നാരായണX, അകവA
3ിGIX തJ1 രാX.- നഡYഹി :

ഉണ
i ിhഷ
i X, എX. ജി., 1949യവ1 ം എെ ജീവിതവ1 ം, പവിെനGറിc്

സാഹിത അാദമി, 2010.- 114 ഏ. ; 21

പe് വാചക / പി. പി. രാമച¡െ

െസമീ.

അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ.

അ\ബwം : ഏ. 105-114.

2011.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-260-2694-4 : U. 40.00

ISBN 978-81-264-3353-7 : U. 85.00



O32,1N49



O32,1M65:g

സാഹിതം
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3റ1 4് , ഒ. എX. വി., 1931-

ച¡േശഖരX, ഏ`ിയA

പ1 നരപി / സി. രാധാhഷ
i െ അവതാരിക.-

നിെHാണാX എെHാള1ം / പി. എX.

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 80

േഗാപീhഷ
i െ അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി.

ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 54 ഏ. ; 21 െസമീ.

22 കവിതക.

ISBN 978-81-264-3464-0 : U. 40.00

ന കാരX നടeിയ Mഭാഷണം



O32,1

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ചാോ, െചFനം, 1926-

ISBN 978-81-264-3441-1 േബാAഡ് :
U. 100.00

ദ1 ഃഖeിെ ചിരി / എX. hഷ
i പി{യ1 െട



O32,1N31

അവതാരിക.- േകാIയം : കറ് , ഡിസ. 2011.59 ഏ. ; 21 െസമീ.

3റ1 4് , ഒ. എX. വി., 1931-

10 കവിതക.

- നിUപണ

ISBN 978-81-240-1915-3 : U. 40.00

േസാമX, പി., 1952-



O32,1N26

ഒ. എX. വി. യ1 െട കവിജ½ /
നിലേJUA മധ1 സദനX നായ0െട

ചാണകX, മണ
i ടി

അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

മ1 ×gി4.- െകാല
 ം : ൈസwവ, സപ
 .

ഫിz. 2011.- 140 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 32 ഏ. ; 21 െസമീ.

കവിയ1 മായ1 { അഭിമ1 ഖം അവസാനeിY.

20 കവിതക.

ISBN 978-81-264-2991-2 : U. 80.00



U. 30.00

O32,1N31:g



O32,1

hഷ
i പി{, ചJ1 ഴ, 1911-1948
ജയനX, 1966-

- നിUപണ

കരിണY / പി. േഗാവി´ പി{യ1 െട

3റ1 4് , ഒ. എX. വി., 1931-

അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc്

കവിതയിെല സമാരേരഖക.തി0വനപ1 രം : ചി, നവ. 2010.- 112 ഏ.

2011.- 96 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

37 കവിതക.

മg1 േദശളിെല കവിതകെളGറിc1{
േലഖനള1ം ഉെ4ട1 eിയിI1`്

ഡി. വിനയച¡െ പഠനം

ഉപവിഷയം : 894.8121 -

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ISBN 81-262-0647-0 : U. 65.00

ീധര േമേനാX,

ൈവേലാ4ി{ിY, 1911-1985.



O32,1N66

ISBN 81-262-0559-8 : U. 70.00



O32,1N11:g

v0, പി. എം. െക.
ദിവസംഗമം.- കാാട് :

േജാ, ടി. വി., 1928പോIം.- േകാട1 3ളി : തിാI്
പബ് ളിേഷXസ് : െറയ് Xേബാ [വിതരണം],

ീധരX ടി. വി.,

:ലാ. 2006.- 44 ഏ.: വAണചിNം; 24 െസമീ.

സപ
 . 2011.- 68 ഏ. ; 21 െസമീ.

34 കവിതക.

13 കവിതക.

U. 60.00

U. 40.00



O32,1N28



O32,1

േടാണി, െക. ആA.

േഗാപി, പി. െക., 1949-

ഓ! നിഷാദാ! / അXവA അലിയ1 െട

L മദ്
ചിരനം / എം. പി. അബ് ദ1 സ

അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

സമദാനിയ1 െട അവതാരിക.- േകാഴിോട് :

ഒക് േടാ. 2011.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

പAണ, നവ. 2011.- 128 ഏ.: ചിNം; 21

39 കവിതക.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-3316-2 : U. 60.00

U. 100.00



O32,1N49



O32,1

സാഹിതം
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െഡHിസ് േജാസഫ് , 1980-2009

പി{, ചവറ െക. എസ് ., 1940അവസ ാരം / ഏg1മാËA േസാമദാസിെ
അവതാരിക.- േകാIയം : കറ് , െമയ് 2011.-

കനലാകാX / ഡി. ബാബ1 േപാളിെ
അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\.

75 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.

39 കവിതക.

 െ പഠനം അ\ബwമായി
െസബാസ

ISBN 978-81-240-1904-7 : U. 50.00

ഉെ4ട1 eിയിരിGÀ.



O32,1N40

ISBN 978-81-264-2943-1 : U. 55.00



O32,1N80

പാനം നJതിരി
Dാന4ാന / െക. ബി.

തJി ആXറണി

ീേദവി വാഖാനം

െചയ് തത് .- abA : ീX ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.-

മലചവിI1H ൈദവ / െക. പി.
രാമ\ണ
i ിയ1 െട അവതാരിക.- േകാIയം :

80 ഏ. ; 21 െസമീ.
3മാരാഹരണം പാന അ\ബwമായി

കറ് , നവ. 2011.- 104 ഏ.: ചിNം; 21

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ISBN 978-93-80884-09-7 : U. 60.00

െസമീ.
37 കവിതക.



O32,1

ISBN 978-81-264-3334-6 : U. 60.00



O32,1

െeഴ1eച
ô X

െപാÀ േമാഹXദാസ്
മഴ{ിക / ഒ. എം. യസഫിെ
അവതാരിക.- abA : എc് & സി., ഫിz.
2012.- 32 ഏ. ; 21 െസമീ.

ീമഹാഭാരതം / െക. എX. ദാേമാദരX
നായA സംഹിc് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .-

3IികG{ 25 കവിതക.

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 231

ISBN 978-93-81318-89-8 : U. 35.00



ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

O32,1

ISBN 978-81-264-3012-3 : U. 120.00



O32,1

ഫിലി4് , കല
 ട
രാിളിയ1 െട ദിവാസu പ
 ം / വി. െക. ബി.
നായ0െട അവതാരിക.- േകാഴിോട് :

നJീശX, പി. എം. ജി., 1964-

പAണ, ജ\. 2011.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.

അഹലശിലക / ◌ു. ഭാസ് കരെ

U. 45.00

അവതാരിക.- കണ
é A : ലിഖിതം, െമയ് 2011.-



O32,1

96 ഏ. ; 21 െസമീ.
26 കവിതക.

ബാലച¡X, ഉFµA, 1947കാവേ}Nം.- മ1 ഖeല [െകാല
 ം] : ന ബ1 ക
L ്,

U. 80.00



O32,1N64

[ആഗ. 2009].- 61 ഏ. ; 21 െസമീ.
U. 80.00

നസീA, കടിാട്



O32,1N47

കാ കാ.- abA : കറ് , സപ
 . 2010.- 62 ഏ.:

േദവീMസാദം.- െകാല
 ം : ൈസwവ, െമയ്

ചിNം; 21 െസമീ.

2007.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

35 കവിതക

15 കവിതക.

3ഴA വിÎെ പഠനം ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

U. 90.00

ISBN 978-81-226-0639-3 : U. 40.00



O32,1N47



O32,1

വിDാനമ1 ക / മ1 0കX

പവിNX, തീGനി, 1974-

പാറശ് േശരിയ1 െട അവതാരിക.- മ1 ഖeല

നിലവിളിGH് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

[െകാല
 ം] : ന ബ1 ക
L ് , [ആഗ. 2009].- 104 ഏ. ;

ജ\. 2012.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

49 കവിതക.

66 കവിതക.

ISBN 978-81-264-3444-2 : U. 55.00

U. 80.00



O32,1N74



O32,1N47

സാഹിതം
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രമാകാ് , െക. െക., 1984-

ഉണിeിരി, എX. വി. പി., 1945ബാലച¡X ച1 {ിാടിെ കാവMപം.തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 144 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0792-2 : U. 90.00

നഗരeിെല മഴ / െക. ജി. ശര പി{യ1 െട
അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ആഗ.
2011.- 62 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
40 കവിതക.



ISBN 978-81-264-3208-0 : U. 45.00

O32,1N58:g

ബാലച¡X, ച1 {ിാട് , 1958MതിനായകX / പി. െക. രാജേശഖരെ
അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ആഗ.
2011.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
32 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3215-8 : U. 50.00



O32,1N84

രേമശX നായA, എസ് ., 1948ാമGയിY / െക. പി. ശരെ അവതാരിക
; നJതിരി, സി. എX. ക0ണാകരX, ശിവX
എHിവ0െട ചിN.- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2011.- 156 ഏ.: ചിNം; 21



O32,1N58

ബി´1 hഷ
i X, 1970ൈദവeിെ െസാം / െക. ജി. ശര
പി{യ1 െട അവതാരിക.- േകാഴിോട് :
മാaമി, ഫിz. 2012.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.
50 കവിതക.
ISBN 978-81-8265-298-9 : U. 60.00

െസമീ.
18 കവിതക.
അ\ബwം : ഏ. 147-156.
ISBN 978-81-264-3382-7 : U. 90.00



O32,1N48

ജ½പ1 രാണം.- abA : ീX ബ1 ക
L ് , ഒക് േടാ.
2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1N70

അ\ബwം : ഏ. 87-128
Mശസ് ത വികള1െട പഠനം

മധ1 , കല
 ിയA
െവയിYനാള / ഒ. എX. വി. 3റ1 4ിെ
അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം : ചി, :ലാ.
2011.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
36 കവിതക.
ISBN 81-262-0698-5 : U. 70.00

അ\ബweിY.
ISBN 978-93-80884-45-5 : U. 100.00



O32,1N48

വനമാല: hഷ
i ഭിഗാന.- േകാIയം :



O32,1

മ1 ല
 േനഴി, 1948ചാതിGയിY / െക. സ1 ധീഷിെ ചിN.േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 64
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
3IികG{ 46 കവിതക.
ISBN 978-81-8265-199-9 : U. 45.00



O32,1N48

മ1 സ് തഫ, മ1 `4ലം
അതിAeികളിY പ.- േകാഴിോട് :
ലിപി പബ് ളിേഷXസ് , ഏMി. 2009.- 68
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-8801-310-2 : U. 45.00

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , മാAc് 2011.- 399 ഏ. ; 21
െസമീ.
405 ഗാന
െക. സ1 നീഷിെ പഠനം അ\ബwമായി
േചAeിരിGÀ.
ISBN 978-81-264-2994-3 : U. 200.00



O32,1N48

സu ാതിേമഘം.- abA : ീX ബ1 ക
L ് , :
2011.- 95 ഏ. ; 21െസമീ.
22 കവിതക
Mശസ് ത വികള1െട ആസu ാദനം
കവിതാUപeിY അ\ബwമായി
ഉെ4ട1 eിയിരിGÀ.



ISBN 978-93-80884-16-5 : U. 70.00

O32,1

യസഫലി, േകേcരി, 1934മിശിഹായനം / സബീന യസഫലിയ1 െട
അവതാരിക.- േകാഴിോട് : മാaമി, െമയ്
2011.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.
ലeീഫ് പറJിY നടeിയ അഭിമ1 ഖം
ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ISBN 978-81-8265-094-7 : U. 55.00



O32,1N48

രവിവAF, ആgA, 1930ആgA കവിതക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ജ\. 2012.- 336 ഏ. ; 21 െസമീ.
4 വിവAeന കവിതക ഉെ4ട1 eിയിI1`്

പഠന അവസാനeിY.

ISBN 978-81-264-3447-3 : U. 195.00



O32,1N34



O32,1N30

സാഹിതം
894.8121-മലയാള കവിത- ടAc

894.8121-മലയാള കവിത-ടAc

രവീ¡X, അയ് മനം, 1952-

രാമച¡X, ഏഴാേcരി

39

ഇ0പെeാHാം Ëgാ`ിെ ഇതിഹാസം /

ന´ിനി ടീcAG നല
  േതാHേണ ! /

െക. സ1 3മാരെ അവതാരിക.- െകാcി :

സ1 ഗത3മാരിയ1 െട അവതാരിക.-

ഇX െസാൈസgി ഓഫ് ഓേഥഴ് സ് , 2010.-

തി0വനപ1 രം : ചി, : 2011.- 80 ഏ.:

63 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചിNം; 21 െസമീ.

U. 70.00

32 ബാലകവിതക.



O32,1N52

ISBN 81-921-5973-6 : U. 55.00



O32,1

ദ}ിണ / എം. െക. സാ\വിെ അവതാരിക.റഫീ് അഹFദ് , 1961-

എറണാ3ളം : സAഗദത് , 2008.- 56 ഏ. ; 21
െസമീ.

ാമö}eിെല വØാY / വി. സി.

22 കവിതക.

അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

U. 40.00

ഒക് േടാ. 2009.- 70 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1N52

ീജെ

35 കവിതക.
ISBN 978-81-264-2518-1 : U. 45.00

രാജീവ് , ആല1 Y, 1973-



O32,1N61

എെ Mിയ ഗീത (ചലcിN ഭാവഗാന

ലതീഷ് , കീഴല
 A

സമാഹാരം) / ഒ. എX. വി. 3റ1 4ിെ

കില1 ാംെപIി: നഴ് സറി4ാI1ക.-

അവതാരിക.- abA : എc് & സി., :ലാ.

തി0വനപ1 രം : ചി, ഏMി. 2012.- 80 ഏ.

2011.- 402 ഏ., [8 പടം] ; 21 െസമീ.

: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-81318-31-7 : U. 50.00



O32,1N73

3IികG{ 61 കവിതക.
ISBN 93-821-6701-3 : U. 55.00

രാജീവX, ടി. പി.



O32,1

Mണയശതകം / കബിതാ

ലീലാhഷ
i X, ആലോട് , 1960-

മ1 േഖാപാധായയ1 െട ചിN.- േകാഴിോട് :

ൈസബA നിലാവ് .- േകാഴിോട് : മാaമി,

മാaമി, 2010.- 158 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

: 2011.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഉപവിഷയം : 821 - ഇംഗ് ളീഷ് കവിത

45 കവിതക

ഇംഗ് ളീഷ് കവിതയ1 ം അതിെ വിവAeനവ1 ം

േമാഹനhഷ
i X കാലടി നടeിയ അഭിമ1 ഖം

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

ISBN 978-81-8264-909-5 : U. 100.00



ISBN 978-81-8265-116-6 : U. 50.00

O32,1N59

രാജX ബാബ1 , മണJA, 1948-



O32,1N60

വിനയച¡X, ഡി., 1946-

അവ: െപപ} കവിതക.- േകാIയം :

വിനയച¡െ Mണയകവിതക.-

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ആഗ. 2011.- 61 ഏ.: ചിNം;

േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 199 ഏ. ; 21

21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-3205-9 : U. 45.00



ISBN 978-81-8264-859-3 : U. 120.00

O32,1N48

രാമhഷ
i X, േദശമംഗലം, 1948-



O32,1N46

 ുY ജമാY / കമാY അകJാടeിെ
àസ

ബധിരനാഥ½ാA / എം. െക. ഹരി3മാറിെ

ചിN.- േകാഴിോട് : മാaമി, ആഗ.

അവതാരിക.- abA : ീX ബ1 ക
L ് , ഒക് േടാ.

2011.- 63 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

2011.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

േപAഷX hതിെയ ആസ് പദമാിയ1 {

34 കവിതക.

കാരശ് േശരിയ1 െട ഗദാഖാനeിെ

ടി. ടി. Mഭാകരെ അഭിമ1 ഖം അവസാനeിY.

പദപ1 നരാഖാനം.

ISBN 978-93-80884-46-2 : U. 80.00



O32,1N48

ISBN 978-81-8265-167-8 : U. 45.00



O32,1N46

സാഹിതം

40

894.8121-മലയാള കവിത- ടAc

894.8121-മലയാള കവിത-ടAc

വി\ േജാസഫ്

സcിദാന´X, െക., 1946-

മ1 gമടിGH െവ{മയിY / സ1 സ് േമഷ്

ബàUപി.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

ചേ¡ാeിെ അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി.

ഒക് േടാ. 2011.- 111 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 52 ഏ. ; 21 െസമീ.

38 കവിതക

28 കവിതക.

അ\ബwം : ഏ. 81-111.

ISBN 978-81-264-2937-0 : U. 40.00

ISBN 978-81-264-3290-5 : U. 65.00





O32,1N46

O32,1

സോഷ് , വി. ആA., 1971-

വീരാX3Iി

ഇ0കാം / പി. എസ് . മേനാജ് 3മാറിെ

മവീറ് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഒക് േടാ.

അവതാരിക.- േകാഴിോട് : മാaമി, നവ.

2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.

45 കവിതക.

37 കവിതക.

ISBN 978-81-264-3309-4 : U. 45.00



O32,1

ISBN 978-81-8265-173-9 : U. 50.00



O32,1N71

ശറഫ1 Hീസ, 1987-

സഹീറാ ത

കറ1 e നഗരം / സ1 ഗത3മാരിയ1 െട

ആ

അവതാരിക.- േകാഴിോട് : മാaമി, നവ.

മ കനക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

2010.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 63 ഏ. ; 21 െസമീ.

42 കവിതക.

34 കവിതക.

ISBN 978-81-264-2933-2 : U. 40.00

ISBN 978-81-8265-171-5 : U. 45.00



O32,1



O32,1N87

സ1 ധAF, െകാIാരര ബി.

ശശി, എം., 1950-

സീതെ4ണ
i ് .- െകാല
 ം : ൈസwവ, ജ\.

അ / പി. ആA. അരവി´െ അവതാരിക.-

2011.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

െകാല
 ം : പ1 നA÷നി പബ് ളിേഷXസ് ,

U. 50.00

ഏMി. 2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1

U. 60.00



O32,1N50

സ1 zÃണX, 3gിോY
അടയാളം / ഏഴാേcരി രാമച¡െ

ചീ¡X, െകാട1 ല
 A, 1953-

അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം : ചി, :

ഒHാം നല
 കതക് .- abA : എc് & സി.,

2011.- 56 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

സപ
 . 2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-921-5974-4 : U. 40.00

28 കവിതക.



O32,1

ISBN 978-93-81318-37-9 : U. 35.00



O32,1N53

സ1 ഫി
ÔഗYബ´ി / വി. മധ1 സദനX നായ0െട

ീധര േമേനാX, ൈവേലാ4ി{ിY, 1911-1985

അവതാരിക.- േകാഴിോട് : മാaമി, ഫിz.
2012.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.

- നിUപണ

30 കവിതക.

3റ1 4് , ഒ. എX. വി., 1931-

ISBN 978-81-8265-290-3 : U. 45.00

കവിതയിെല സമാരേരഖക. കാÍക



O32,1

894.8121 - hഷ
i പി{, ചJ1 ഴ, 1911  X
െസബാസ

1948.

ചില
 1 െതാലിയ1 { തവള / എ. ടി.
േമാഹXരാജിെ അവതാരിക.- േകാഴിോട് :

ഷ1 ×A, െപടയോട്
നിലവിളികള1െട ഭാഷ.- തി0വനപ1 രം :
ചി, :ലാ. 2011.- 48 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

മാaമി, : 2011.- 63 ഏ. ; 21 െസമീ.

27 കവിതക.

38 കവിതക.

അ\ബwം : ഏ. 57-63.

ISBN 81-262-0710-8 : U. 35.00

ISBN 978-81-8265-098-5 : U. 40.00



O32,1



O32,1

സാഹിതം
894.8121-മലയാള കവിത- ടAc

41

894.8121009-മലയാള കവിത. ചരിNവ1 ം
വിമAശനപഠനള1ം-ടAc

 X
െസബാസ

വടX പാI1 പഠന / രാഘവX പ|നാട്
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േതി4ലം :
 ഡീസ് , ഏMി.
െസA േഫാA േഫാക് േലാA സ
2000.- 363 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 398.2 - നാേടാടി സാഹിതം.
U. 165.00

1809-1852

 െ കവിതക / സ1 ധീഷ്
െസബാസ
േകാേIøeിെ അവതാരിക.- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 187 ഏ. ; 21
െസമീ.
131 കവിതക.



O32,1:g

ISBN 978-81-264-2934-9 : U. 110.00



O32,1

സu പ
 , െക. െക., 1980മഴരാവ1 ക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ആഗ.
2011.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.
27 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3203-5 : U. 45.00

സ1 3മാA, അഴീോട് , 1926-2012
അഴീോടിെ വിമAശനNയം.- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 288 ഏ. ; 21
െസമീ.
ഉ{ടം : സീതാകാവം . - രമണ\ം
മലയാളകവിതയ1 ം . - ശരGറ1 4്
വിമAശിെ4ട1 À.
ISBN 978-81-264-3195-3 : U. 160.00





O32,1:g

O32,1N80

െസലിX മാത 1
L  ം മലയാളഭാവനയ1 ം / വി. ജി.
ബാലമനസ
തJിയ1 െട അവതാരിക.- abA : എc് &
സി., ഫിz. 2012.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 199-200.
ISBN 978-93-81318-92-8 : U. 160.00

894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാര
തേ4ാ തേ4ാ ത4ാണി / ജനാAനX െപാവാ
സമാഹരിcത് ; േസാമX കടലരിെ
ചിN.- േകാIയം : മാJഴം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , മാAc് 2012.- 52 ഏ.: വAണ ചിNം;
21 െസമീ.



O32,1:g

ISBN 978-81-264-3105-2 : U. 35.00

894.8122-മലയാള നാടകം



O32,1x

പാI1പ1 സ് തകം: ഭിഗാന / വയലാA
രാമവAFയ1 ം I0ം രചിcത് ; ശരത്
സമാഹരിcത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ഫിz. 2010.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.

അയ് മ1 , ഇ. െക., 1926÷് നെല
 ാ0 മന് സനാകാX േനാ് .തി0വനപ1 രം : ചി, : 2011.- 80 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 81-920-7721-7 : U. 55.00



O32,2N26

ISBN 978-81-264-2601-1 : U. 40.00



O32,1x

പ1 കാലം പ1 കവിതക / രാേജഷ് ചിറ4ാട്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; 3രീ41ഴ

ീ3മാറിെ അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം :

ഇzാഹിം, െവര, 1941െവരയ1 െട ലഘ1 നാടക.- േകാഴിോട് :
പAണ, ഫിz. 2011.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
3 നാടക.
ISBN 978-81-300-1189-9 : U. 50.00



O32,2N41

ചി, ജ\. 2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
െക. ഇ. എX. - െ പഠനം ഉെ4ട1 À.
ISBN 81-262-0773-6 : U. 105.00



O32,1x

ജയMകാശ് , 3ളA, 1952നെല
 ാ0 Iിന് ട0ത് .- േകാഴിോട് : ഒലിവ് ,
ജ\. 2010.- 89 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-87474-85-8 : U. 60.00



894.8121009-മലയാള കവിത. ചരിNവ1 ം

O32,2N52

വിമAശനപഠനള1ം
അചതX
നJതിരി, അിeം, 19261
കവിത ഒ0 വലിയ സതമാണ് .- േകാഴിോട് :
പAണ, : 2011.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1254-4 : U. 150.00



O32,1:g

Mതീപ് , കണ
i ോട്
യGതിര / ഷാജി േചലാടിെ ചിN.േകാIയം : മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], ഒക് േടാ.
2011.- 79 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
3 നാടക.
ISBN 978-81-264-3267-7 : U. 50.00



O32,2

സാഹിതം

42

894.8122-മലയാള നാടകം- ടAc

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടAc

മ1 രളി, കീഴാA, 1962-

അനിY3മാA, വി. എസ് ., 1958-

അംേബദ് കA.- തി0വനപ1 രം : ചി, നവ.

േപാവ1 കയാേണാ വരികയാേണാ.-

2010.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ. 2011.- 120
ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0531-8 : U. 35.00



O32,2N62

19 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-8265-267-5 : U. 80.00



മ1 രളി, പിര4Xേകാട് , 1943-

O32,3N58

മ1 eശ
 ി / സി. പി. ചിNയ1 െട അവതാരിക.-

അഭിലാY, െജ. പി., 1995-

തി0വനപ1 രം : ചിN, ഫിz. 2011.- 104

ദി പ് ളാgിനം ഹ`് .- തി0വനപ1 രം : ചി,

ഏ. ; 21 െസമീ.

മാAc് 2012.- 56 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

L ി നാരായണെ പഠനം
െജസ

ബാലേനാവY.

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

ISBN 81-262-0822-8 : U. 45.00

ISBN 81-262-0633-0 : U. 65.00



O32,3N95



O32,3N43

സ1 ധX, ന½`

അരവി´X
മാഫിയ / െക. പി. ശരെ അവതാരിക.-

അവസാനെe ചിNം.- േകാഴിോട് : പAണ,

abA : എc് & സി., :ലാ. 2011.- 96 ഏ. ;

നവ. 2011.- 148 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

3IികG{ 6 നാടക.

ISBN 978-93-81318-35-5 : U. 80.00



ISBN 978-81-300-1314-5 : U. 105.00

O32,3



O32,2

അേശാകX, ച0വിY, 1957എഴ1പക എപക.- abA : കറ് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], സപ
 . 2011.- 167 ഏ.

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം
അംബികാസ1 തX, മാാട് , 1962-

; 21 െസമീ.

െപാ{ിയ ഒ0 വിരY.- േകാഴിോട് : പAണ,

35 െചറ1 കഥക.

നവ. 2010.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0902-8 : U. 100.00

40 െചറ1 കഥക.



O32,3N57

ISBN 978-81-300-1189-9 : U. 90.00



O32,3N62

അക് ബA, കIിY, 1954-

ആനി
കാവYാരി.- abA : കറ് , :ലാ. 2011.112 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ൈമലാിാg് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

ISBN 978-81-226-0729-1 : U. 70.00

ജ\. 2011.- 66 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

10 െചറ1 കഥക

ഇ´ിര, ബി.

ഷംഷാദ് àൈസനിെ പഠനം

സിംഹവ1 ം 3റ1 \ം / ജാഫA എം. എസിെ

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .

ചിN.- േകാIയം : മാJഴം [ഡി. സി.

ISBN 978-81-264-1975-2 : U. 45.00



O32,3N54

ബ1 ക
L ് ], നവ. 2011.- 47 ഏ.: വAണചിNം; 21
െസമീ.
3IികG{ 28 കഥക.

അജിത് ജനാAനX

ISBN 978-81-264-3356-8 : U. 30.00

ൈലവ് ീX - 30.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,



O32,3

ജ\. 2012.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3438-1 : U. 55.00

ഇ´1 േമേനാX, 1980-



O32,3

ച1 ംബനശബ് ദതാരാവലി.- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , െമയ് 2011.- 120 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.

അനിയX, െക. എസ് .
കാ ൈവശാഖി.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

മിനി Mസാദിെ പഠനം അവസാനമായി

െമയ് 2011.- 235 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ISBN 978-81-264-3070-3 : U. 75.00

ISBN 978-81-264-3085-7 : U. 130.00



O32,3



O32,3N80

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടAc

ഇ´1 േഗാപX, ജി. ആA., 1974-

ഉണ
i ിhഷ
i X, പ1 óA, 1933-

അജയെ അFെയ െകാHതാര് ?.-

ൈഡലX േതാമസിെ ഗാനം.- 2-◌ം പതി4് -

േകാഴിോട് : പAണ, നവ. 2011.- 104 ഏ. ;

േകാഴിോട് : മാaമി, :ലാ. 2011.- 96 ഏ.

21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

13 െചറ1 കഥക.

12 െചറ1 കഥക

ISBN 978-81-300-1277-3 : U. 75.00



ആദ പതി4് : േകാIയം : സാMസ, :ലാ.

O32,3N74

1961.

ഡc1 ബംഗ് ളാവിെല േMതരഹസം.- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 160 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-8265-131-1 : U. 60.00



O32,3N33

െസമീ.
പിaയാനം.- േകാഴിോട് : മാaമി, സപ
 .

ISBN 978-81-264-3452-7 : U. 95.00



O32,3N74

2011.- 93 ഏ. ; 21 െസമീ.
18 െചറ1 കഥക.

രനിറമ1 { ഓറ് .- േകാIയം : ഡി. സി.

ISBN 978-81-8265-179-1 : U. 65.00

ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N33

ഡിgക് ടീവ് േനാവY.
ISBN 978-81-264-3473-2 : U. 80.00



O32,3N74

എzഹാം, സി. െക., 19373ഴYിണറ1 ക.- േകാതമംഗലം : അÞത

രാNിയിെലാ0 ൈസിവാല.- േകാIയം :

L ് , 2007.- 108 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഓഫ് െസg് Mസ

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 183 ഏ. ; 21

20 െചറ1 കഥക.

െസമീ.

U. 50.00

4 േനാവൈലg1ക.



O32,3N37

ISBN 978-81-264-3469-5 : U. 110.00



O32,3N74

ഇ´1 ബാല

ഏലിയാസ് , ടി. ഒ.
യതി.- േകാഴിോട് : പAണ, ജ\. 2012.352 ഏ. ; 21 െസമീ.

നാI1െവളിcം.- േകാഴിോട് : പAണ, െമയ്
2011.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1315-2 : U. 250.00



O32,3

ISBN 978-81-300-1258-2 : U. 55.00



O32,3

ഏലിയാസ് , വി. പി.
കാഴ് ചeീവ`ിയിെല യാNാA.-

ഉണ
i ി, ആA.

േകാഴിോട് : പAണ, :ലാ. 2011.- 104 ഏ. ;

കഥക ഉണ
i ി ആA.- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

25 െചറ1 കഥക.

12 െചറ1 കഥക.

അ\ബwം : ഏ. 181-183.

ISBN 978-81-300-1273-5 : U. 75.00

ISBN 978-81-264-3449-7 : U. 110.00



O32,3



O32,3

ഉണ
i ിhഷ
i X, എം. ടി.

കണ
i X, കരിാട് , 1954മായാഴ് ചക.- തി0വനപ1 രം : ചി,

കളിണ
i ട.- േകാഴിോട് : പAണ, ഒക് േടാ.

ജ\. 2012.- 88 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

3IികG{ േനാവY.

8 െചറ1 കഥക.

ISBN 81-262-0788-4 : U. 60.00

ISBN 978-81-300-1308-4 : U. 45.00



O32,3N54



O32,3

കമറ1 ീX, എം.

ഉണ
i ിhഷ
i X, െക. വി.
ജീവചരിNം.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

ര`1 നാവികA് ശരത് കാലം.- abA : കറ് ,

[വിതരണം], ഏMി. 2012.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.

െമയ് 2011.- 91 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0963-9 : U. 60.00

ISBN 978-81-226-0701-7 : U. 55.00



O32,3



O32,3

സാഹിതം
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കാനാടX, 1935-2011

hഷ
i ദാസ് , 1951-

വസരി.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2011.-

കടലിരJ / െക. െഷറീഫിെ ചിN.-

182 ഏ. ; 21 െസമീ.

abA : ീX ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2010.- 182 ഏ. ;

ആദ പതി4് : േകാIയം : കറ് , 1968.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3344-5 : U. 100.00

ISBN 978-93-80884-03-5 : U. 120.00





O32,3N35

3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY, 1940-

O32,3N51

hഷ
i X3Iി,

ീhഷ
i പ1 രം, 1947-

അലിഗഢ് കഥക / മിനി Mസാദ്

കനYിനാവ1 ക.- abA : കറ് , നവ.

സമാഹരിcത് ; ജയX ശിവപ1 രeിെ

2010.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചിN.- േകാഴിോട് : മാaമി, ഫിz.

ISBN 978-81-226-0672-0 : U. 70.00

2012.- 222 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N47

ISBN 978-81-8265-295-8 : U. 150.00



O32,3N40

േകാവിലX, 1923ഭരതX / ആA. നേര¡Mസാദിെ

ൈസി സവാരി.- േകാIയം : ഡി. സി.

അവതാരിക.- 3-◌ം പതി4് .-േകാഴിോട് :

ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 74 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാaമി, 2004.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

9 െചറ1 കഥക.

ISBN 978-81-8265-194-4 : U. 60.00

ISBN 978-81-264-2976-9 : U. 50.00



O32,3N23



O32,3N40

3ിരാമX, പ|µA, 1946-

ഖാദA, യ1 . എ., 1935aോIA വിള് / േസാമX കടലറിെ

3Iി പഠി4ിc പാഠം.- abA : ീX ബ1 ക
L ്,
ഡിസ. 2005.- 88 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

2011.- 158 ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , െമയ്

3IികG{ കഥക.

ISBN 978-81-264-3063-5 : U. 90.00

ISBN 81-88582-95-6 : U. 65.00



O32,3N35



O32,3N46

3മാരX, യ1 . െക., 1950-

െപവിലGക.- േകാഴിോട് : പAണ,
സപ
 . 2011.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ദാJതകഥക.- േകാഴിോട് : പAണ,

8 െചറ1 കഥക.

:ലാ. 2011.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1284-1 : U. 60.00

ISBN 978-81-300-1257-5 : U. 100.00



O32,3N35



O32,3N50

3മാA, എം. എസ് ., 1945-

ഗംഗാധരX, പ1 Gടി, 1937ഒരിെലെ ാമം.- തി0വനപ1 രം : ചി,

മ´ാകിനിയ1 െട ഗാനം.- േകാഴിോട് : പAണ,

ഫിz. 2012.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജ\. 2012.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0798-1 : U. 90.00

ISBN 978-81-300-1301-5 : U. 125.00



O32,3N37



O32,3N45

hഷ
i 3മാA, ടി. െക.

ഗേണശ് േവലാ`ി

ആ0ം പറയാe വീരകഥക.- 2-◌ം പതി4് -

മഴ നിHാല1 ം മരം െപ|1ം.- തി0വനപ1 രം :
ചി, ആഗ. 2011.- 64 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

േകാഴിോട് : പAണ, ഒക് േടാ. 2011.- 116 ഏ

U. 45.00

; 21 െസമീ.



O32,3

3IികG േവ`ിയ1 { ചരിNകഥക.

േഗാപാലhഷ
i X, എ. വി., 1960-2010

ISBN 978-81-300-0833-2 : U. 80.00



O32,3

hഷ
i 3മാA, സി. പി., 1960-

അeിെ4ാgയിേലG{ വഴിക /
രഘ1 നാഥX പറളിയ1 െട അവതാരിക.േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 142

ഉയരളിേല് .- േകാഴിോട് : പAണ,

ഏ. ; 21 െസമീ.

മാAc് 2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

അ\ബwം : ഏ. 139-142.

ISBN 978-81-300-1218-6 : U. 95.00

ISBN 978-81-264-3434-3 : U. 90.00



O32,3N60



O32,3N60

സാഹിതം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടAc
േഗാപാലhഷ
i X, എ. വി., 1960-2010

45

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടAc
ച¡X, പി. െക.
രാവണX / ഷാജി േചലാടിെ ചിN.േകാIയം : മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], ഏMി.
2011.- 95 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3014-7 : U. 60.00

ച1 `ിെ മേഹ¡ജാല.- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 72 ഏ.: ചിNം;
21 െസമീ.



ISBN 978-81-264-3435-0 : U. 50.00

O32,3



O32,3N60

ച¡േശഖരX, എം. െക., 1940സാ¡ം - ദീപ
 ം: തിരെട1 e കഥക / െക.
പി. ശരെ അവതാരിക.- abA : എc് &

സതവതി / ഷാജി േചലാടിെ ചിN.േകാIയം : മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], െമയ്
2011.- 82 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3036-9 : U. 50.00



O32,3

സി., ഡിസ. 2011.- 395 ഏ. ; 21 െസമീ.
43 െചറ1 കഥക
ഷീല േടാമിയ1 െട പഠനം അവസാനeിY.
ISBN 978-93-81318-58-4 : U. 250.00



O32,3N40

ച¡േശഖA നാരായണX
അíികനാപ1 രെe ജീവിത.- abA :
കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഡിസ. 2010.-

ച¡X, െപാHം, 1959േവIാ0െട മാനിെഫസ് േgാ / ഇ. പി.
രാജേഗാപാലിെ അവതാരിക.തി0വനപ1 രം : ചി, :ലാ. 2011.- 64 ഏ.
; 21 െസമീ.
12 െചറ1 കഥക.
ISBN 81-262-0700-0 : U. 45.00



O32,3N59

208 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0682-9 : U. 125.00



O32,3

വളAപ1 NX.- abA : കറ് , ഫിz. 2012.88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0948-6 : U. 50.00

ജമീല, െക. എം.
ന}N സംസാരിGH രാNി.േകാഴിോട് : പAണ, െമയ് 2011.- 224 ഏ ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1242-1 : U. 160.00



O32,3



O32,3

ച¡X, പി. െക.
3ി / മിഥ1 X സി. എസിെ ചിN.േകാIയം : മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], െമയ്
2011.- 88 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ജയിംസ് , വി. െജ
ഒgാലX കാ.- േകാഴിോട് : പAണ,
ഫിz. 2012.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1325-1 : U. 95.00



O32,3

ISBN 978-81-264-3042-0 : U. 60.00



O32,3

ോണA / മിഥ1 X സി. എസിെ ചിN.േകാIയം : മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], :
2011.- 90 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ജയX, ശിവപ1 രം, 1969മÎഗwി.- േകാഴിോട് : മാaമി, സപ
 .
2011.- 111 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-185-2 : U. 75.00



O32,3N69

ISBN 978-81-264-3012-1 : U. 55.00



O32,3

ൌപദി / അജിയ1 െട ചിN.- േകാIയം :
മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], ഏMി. 2011.- 79 ഏ.
: ചിNം; 21 െസമീ.

ജാനF 31 ണ
i ി
സ് േനഹപAവം.- േകാഴിോട് : പAണ, നവ.
2011.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 കഥക.
ISBN 978-81-300-1201-8 : U. 55.00



O32,3

ISBN 978-81-264-3013-0 : U. 50.00



O32,3

യയാതി / ഷാജി േചലാടിെ ചിN.േകാIയം : മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], :
2011.- 72 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3010-9 : U. 45.00



O32,3

േജാസ് , പനcി41റം
ആമേസാ ച1 gിക.- abA : കറ് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫിz. 2012.- 72
ഏ. ; 21 െസമീ.
6 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-226-0938-7 : U. 50.00



O32,3

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടAc

േജാസ് പി

നാരായണX, പി.

സിംഹGIെ ഓ4േറഷX.- തി0വനപ1 രം :
ചി, നവ. 2011.- 48 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

മgFയ1 െട വീട് / എം. ആA. ച¡േശഖരെ
അവതാരിക.- േകാIയം : ഗായNി
പബ് ളിേഷXസ് , ഫിz. 2011.- 80 ഏ. ;

ബാലേനാവY.

21 െസമീ.

ISBN 81-262-0753-1 : U. 35.00

9 െചറ1 കഥക.



O32,3

ISBN 978-81-300-1211-7 : U. 60.00



O32,3

േജാ, ടി. സി., 1948പണിA, ജി. എX., 1937-

കാI1േകാഴി.- േകാഴിോട് : മാaമി, െമയ്
2011.- 53 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒ0 ദിവസം ഒ0 യ1 ഗം.- േകാIയം : ഡി. സി.

ISBN 978-81-8264-061-9 : U. 35.00



ബ1 ക
L ് , െമയ് 2010.- 84 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-2247-0 : U. 55.00

O32,3N48

േജാതിAമയി, എ. പി.



O32,3N37

നീ0റവക് ഒ0 ഗീതം / എX. പി.

മ1 മരള1െട ആകാശം / സി. രാധാhഷ
i െ

മ1 ഹFദിെ അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം :

അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം : േദശാഭിമാനി,

Mഭാത് ബ1 ് െഹൗസ് , ഏMി. 2011.- 152

ജ\. 2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി4് : നവ. 1979.

ISBN 81-262-0615-2 : U. 85.00



O32,3

9 െചറ1 കഥക.
ISBN 81-7705-140-7 : U. 95.00



O32,3N37

വിഷായ1 െട െപാ0.- േകാഴിോട് :
പദരാജX, പി., 1945-1991
- നിUപണ

പAണ, : 2011.- 147 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1260-5 : U. 105.00



O32,3

തായാI് , െക., 1927-

സജിe് , ഏവേരe്
പ

രാജX: ദ1 രകാമനകളിെല ഗwAവX.-

േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ. 2011.- 175
ഏ ; 21 െസമീ.

നാട1 കാണിc1രം.- േകാIയം : ന കAeാവ് :

അ\ബwം : ഏ. 163-173.

കറ് [വിതരണം], െമയ് 2011.- 63 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-8265-258-3 : U. 120.00

െസമീ.



O32,3N45:g

11 െചറ1 കഥക
പFX, 1922-2007

1-◌ം പതി4് : 1983.

úാ് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഡിസ. 2010.-

ISBN 978-81-240-1901-6 : U. 45.00



O32,3N27

443 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതി4് : 1980.
ISBN 978-81-264-2912-7 : U. 225.00

ദാേമാദരX, ബളം



വിഷഹാരി.- തി0വനപ1 രം : ചി, ഏMി.

O32,3N22

2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

പാറ41റe് , 1924-1981
അേനu ഷിc1 ; കെ`eിയില
 .- േകാഴിോട് :

ISBN 93-821-6703-X : U. 110.00



O32,3

പAണ, ഫിz. 2012.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1313-8 : U. 160.00

നാരായണ പി{, എX.



O32,3N24

ഒ0 Mണയeിെ അം / ച¡ബാബ1

െപാെgാI് , എസ് . െക., 1913-1982

പനാടിെ അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം :

െപാെgാIിെ കഥക.- േകാIയം : ഡി.

ചി, :ലാ. 2011.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
16 െചറ1 കഥക.

സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2011.- 688 ഏ. ; 21 െസമീ.
74 െചറ1 കഥക.

ISBN 81-262-0701-9 : U. 55.00

ISBN 978-81-264-3338-4 : U. 325.00



O32,3



O32,3N13
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 X
േപാ െസബാസ

ബാബ1 , ഉല
 ല

ആ മസ രാNിയിY.- abA : കറ് :

കിണിയ1 ം കിിണിയ1 ം.- തി0വനപ1 രം :

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫിz. 2012.- 192

ചി, ഏMി. 2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
3IികG{ 14 കഥക.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0671-3 : U. 45.00

േമാഹനച¡െ പഠനം അവസാനeിY.



O32,3

ISBN 978-81-226-0953-0 : U. 120.00



O32,3

ബാബ1 രാജ് , െക. ടി.
പ1 ളിമധ1 രം.- തി0വനപ1 രം : ചി, :

Mകാശ് , ടി. എX.

2011.- 64 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

L ് .- േകാഴിോട് : പAണ, :ലാ.
ഇളംമനസ

ബാലേനാവY.

2011.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-921-5975-2 : U. 45.00

46 െചറ1 കഥക.



O32,3

ISBN 978-81-300-1266-7 : U. 70.00



O32,3

Mേമാദ് രാമX

ബാലhഷ
i X, 1938ആയിരം സര½ാA.- abA : ീX ബ1 ക
L ്,
ഡിസ. 2011.- 275 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-57-8 : U. 185.00

രതിമാതാവിെ പ1 NX / െക. െഷരീഫിെ



ചിN.- േകാഴിോട് : മാaമി, സപ
 .

O32,3N38

2011.- 102 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

മേനാഹര വAF, എം. ആA., 1954-

6 കഥക.

െഗയിം ഈസ് ഓവA.- തി0വനപ1 രം :

ജീവX േജാബ് േതാമസിെ പഠനം

ചി, മാAc് 2011.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

അ\ബweിY.

19 െചറ1 കഥക.

ISBN 978-81-8265-197-5 : U. 80.00

ISBN 81-262-0668-3 : U. 70.00





O32,3

Mശാ് , എം. എ., 1967-

O32,3N54

മാതസ് , പി. എഫ് ., 1960-

േദവദാ0വിെ നാIിY നിH് .- േകാഴിോട് :

കഥക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz.

പAണ, നവ. 2010.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

2012.- 335 ഏ. ; 21 െസമീ.
f g നാരായണെ പഠനം അവസാനeിY.
കല

ISBN 978-81-300-1182-0 : U. 145.00



O32,3N67

ISBN 978-81-264-3461-9 : U. 195.00



O32,3N60

MസHX, ചJര, 1957-

ചാവ1 നിലം.- abA : കറ് , നവ. 2010.- 160

\കം.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം],

ഏ. ; 21 െസമീ.

ജ\. 2011.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി4് : ജ\. 1996.

ISBN 978-81-226-0686-7 : U. 80.00



ISBN 978-81-226-0668-3 : U. 95.00

O32,3N57

േനAc.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ



O32,3N60

മാതസ് , പ് ളാX, 1950-

[വിതരണം], ഫിz. 2012.- 190 ഏ. ; 21

വല
 ീകം.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

െസമീ.

[വിതരണം], ഫിz. 2012.- 151 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-226-0959-2 : U. 120.00

െസമീ.



O32,3N57

ISBN 978-81-226-0956-1 : U. 90.00



O32,3N50

Mസാദ് , െക. ആA., 1946െക. ആA. Mസാദിെ കഥക / പി. െക.

മാധവX, വല
 cിറ, 1934-

രാജേശഖരെ അവതാരിക.- abA : എc്

നിശാഗwിക പGേJാ.- abA : കറ് ,

& സി., ഡിസ. 2011.- 483 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഫിz. 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-81318-98-0 : U. 375.00

ISBN 978-81-226-0958-5 : U. 60.00



O32,3N46



O32,3N34
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മാനസിേദവി

േമാഹനച¡X, 1941-

ഋ4കAcക.- തി0വനപ1 രം : ചി,

അരയാY അഥവാ bA4ണഖ.- abA :

:ലാ. 2011.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫിz. 2012.-

ISBN 81-262-0699-3 : U. 70.00

288 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

ISBN 978-81-226-0957-8 : U. 175.00



O32,3N41

മീര, െക. ആA., 1970ഗില
 gിX.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

േവലX െചടയX.- 2-◌ം പതി4് -abA :

[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2010.- 76 ഏ. ; 21

കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], നവ. 2010.-

െസമീ.

232 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി4് : ജ\. 1992.

7 െചറ1 കഥക.

ISBN 978-81-226-0666-9 : U. 120.00

ISBN 978-81-226-0654-6 : U. 45.00





O32,3N41

O32,3N70

േമാഹനX, പി.

മ1 3´X, എം., 1942-

ഏകജാലകം.- േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.-

തIാeിെ4ണ
i ിെ കലാണം.- േകാIയം : ഡി.

151 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8264-964-4 : U. 90.00

15 െചറ1 കഥക.



ISBN 978-81-264-3017-8 : U. 55.00

O32,3



O32,3N42

േമാഹX3മാA, െക. വി.
അലിഗയിെല കലാപം.- തി0വനപ1 രം :

മ1 3´X, മോI് റി

ചി, നവ. 2011.- 72 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ഈട1 ം റ1 ം / പി. എX. വിജയെ

4 േനാവൈലg1ക.

അവതാരിക.- abA : എc് & സി., ഫിz.

ISBN 81-262-0754-X : U. 50.00

2012.- 58 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

15 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-93-81318-83-6 : U. 50.00



O32,3

േമാഹXദാസ് ,

ീhഷ
i പ1 രം

േനാG3eിയ1 ം ച4ില4തള1ം.േകാഴിോട് : പAണ, നവ. 2011.- 84 ഏ. ;

മ1 രളി, ബി., 1971-

21 െസമീ.

പമി ബാA.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

14 െചറ1 കഥക.

നവ. 2011.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1240-7 : U. 75.00

13 െചറ1 കഥക



O32,3

പഠനം അവസാനeിY.
ISBN 978-81-264-3303-2 : U. 55.00

രഘ1 നാഥ് , പേലരി, 1954-



O32,3N71

ഓAGÀേവാ എX hഷ
i െയ ...- abA :
ീX ബ1 ക
L ്.
ഭാ. 2 : ജ\. 2012 . - 334 ഏ. ; 21 െസമീ.

മ1 രളി, മല
 ര
മരcില
 കളിY മഴെയാഴിയ1 േJാ.- െകാല
 ം:

ISBN 978-93-80884-67-7 : U. 235.00.

പാം പബ് ളിേഷXസ് , െമയ് 2010.- 80 ഏ.



O32,3N54

; 21 െസമീ.
13 െചറ1 കഥക.

രമണX, മ1 ഹF

U. 70.00

മAFാണി മസ.- േകാഴിോട് : പAണ, ജ\.



O32,3

2012.- 72 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1331-2 : U. 55.00

മ1 ഹFദ1 3Iി, വി. െക.



O32,3

തസ് കിയ / ആലോട് ലീലാhഷ
i െ
അവതാരിക ; നJതിരിയ1 െട ചിN.-

¶ദയാല1 വായ തം.- തി0വനപ1 രം : ചി,

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , :ലാ. 2011.- 112

:ലാ. 2011.- 72 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ബാലേനാവY.

ISBN 978-81-264-3157-1 : U. 65.00

ISBN 81-262-0721-3 : U. 50.00



O32,3



O32,3
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രാജീവ് 3മാA, എം., 1958-

രാമX പി{, സി. വി., 1858-1922

പാലാട് - നിലJA പാസA.- േകാIയം :

ധAFരാജ / പി. രാമച¡X നായA

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 104 ഏ. ; 21

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.

െസമീ.

ബ1 ക
L ് , മാAc് 2011.- 196 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2981-3 : U. 100.00

18 െചറ1 കഥക.



ISBN 978-81-264-3389-6 : U. 65.00

O32,3M58



O32,3N58

മാAeാÝവAF / പി. രാമച¡X നായA
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.

രാേജഷ് , എം. ആA.

ബ1 ക
L ് , മാAc് 2011.- 162 ഏ.: ചിNം; 21

രാമായണകഥ 3Iിക് / സ1 zÃണെ

െസമീ.

ചിN.- േകാഴിോട് : മാaമി, 2007.-

ISBN 978-81-264-2980-6 : U. 80.00

71 ഏ.: വAണ ചിNം; 21 െസമീ.



O32,3M58

ISBN 978-81-8265-157-9 : U. 70.00



O32,3

േരഖ, െക., 1975േരഖയ1 െട കഥക: 1997-2009.- abA :

രാജX, ക0വാരG`് , 1963-

കറ് , നവ. 2010.- 246 ഏ. ; 21 െസമീ.

കാല4കAc.- abA : നള´, : 2011.-

34 െചറ1 കഥക.

132 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0664-5 : U. 145.00

ISBN 978-81-300-1149-3 : U. 95.00



O32,3N75



O32,3N63

രാജX, പാËA

റഷീദ് , പാറയ് Y, 19703ടജാിയിെല നിലാവ് .- abA : ീX ബ1 ക
L ്,

അയാനം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ആഗ.

ഒക് േടാ. 2011.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 254 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-80884-50-9 : U. 100.00

ISBN 978-81-264-3199-1 : U. 150.00



O32,3N70



O32,3

റഹിം, മ1 ഖeല
അവനിവാഴ് വ് .- േകാഴിോട് : പAണ, ജ\.

രാജX, പാലാട് , 1939പകിട പ`് .- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

2011.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.

[വിതരണം], ഫിz. 2012.- 174 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-300-1212-4 : U. 45.00



െസമീ.

O32,3

ISBN 978-81-226-0950-9 : U. 100.00



O32,3N39

രാജX, െപ0H, 1952-

റÃാX, റü
കര1 െപ|1H ഓAFക.- േകാഴിോട് :
മാaമി, മാAc് 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ1 കഥക.

രാജാ വി®മാദിതX.- േകാഴിോട് : പAണ,

ISBN 978-81-300-1357-2 : U. 70.00

നവ. 2011.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

ISBN 978-81-300-1280-3 : U. 110.00



O32,3N52

റിcാAഡ് , െക. എസ് .
ര}ാകവചം.- േകാIയം : ന കAeാവ് :

രാധാhഷ
i X, സി., 1939-

 ാ [വിതരണം], ജ\.
നാഷനY ബ1 ് സ

കാഴ് ചബംഗ് ളാവ1 ക.- േകാഴിോട് : പAണ,

2007.- 276 ഏ. ; 21 െസമീ.

സപ
 . 2011.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

U. 150.00

ISBN 978-81-300-1281-0 : U. 60.00



O32,3



O32,3N39

േറാഷ് നി സu പ


രാധിക, െക.

മണY മഴ.- േകാഴിോട് : പAണ, െമയ് 2011.-

തിലമാX.- േകാഴിോട് : ാസ് റI് സ് ,

88 ഏ. ; 21 െസമീ.

2011.- 399 ഏ. ; 21 െസമീ.

9 െചറ1 കഥക.

ISBN 978-81-8265-081-7 : U. 250.00

ISBN 978-81-300-1241-4 : U. 60.00



O32,3



O32,3

സാഹിതം
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ലതാല}് മി, 1977സിലി / േസവിെ അവതാരിക.േകാഴിോട് : മാaമി, നവ. 2011.- 80 ഏ. ;
21 െസമീ.
13 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-8265-174-6 : U. 55.00

വിഷ
Ú നാരായണX, െക.
അലമ1 റഥക.- േകാഴിോട് : പAണ,
ഒക് േടാ. 2010.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
17 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-300-1088-5 : U. 80.00



O32,3



O32,3N77

ലിയാe് മ1 ഹFദ് , 1954ഒ0 െബാഹീമിയX ജീവിതം.- abA : കറ് ,
ഡിസ. 2010.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0683-6 : U. 55.00



O32,3N54

വÎല, പി., 1938തകAc.- തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2010.176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0525-3 : U. 110.00



O32,3N38

വലിേയാറ, വി. പി.
3റ1 ാനി4cF / വി. എസ് . മധ1 വിെ
ചിN.- േകാIയം : മാJഴം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , െമയ് 2012.- 80 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
3IികGേവ`ിയ1 { 12 കഥക.
ISBN 978-81-264-3540-1 : U. 55.00

േവÍേഗാപാലX, ടി. പി.
ൈസഡ് കAIX / എX. ശശിധരെ
അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ഫിz. 2012.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-264-3480-0 : U. 50.00



O32,3

ശN1ഘ് നX, 1947ഭം, സ1 ര}ിതം.- േകാഴിോട് : പAണ,
സപ
 . 2010.- 83 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-81-300-1154-7 : U. 60.00



O32,3N47

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940101 നല
 നാടX കഥക.- തി0വനപ1 രം :
ചി, : 2011.- 296 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0691-8 : U. 195.00



O32,3

വിനയച¡X, ഡി., 1946ആനവരJ് / സ1 സ് േമഷ് കാJല
 രിെ
ചിN.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , :
2011.- 72 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3107-6 : U. 45.00



O32,3N40

ൈമ ഡിയA എയ് Y / െവിയ1 െട
ചിN.- േകാഴിോട് : മാaമി, :
2010.- 36 ഏ.: വAണ ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-905-7 : U. 60.00



O32,3N40



O32,3N46

വി\ എzഹാം
ച4 / വിഷ
Ú വിജയെ ചിN.- േകാIയം :
മാJഴം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2012.- 56 ഏ.
: വAണചിNം; 21 െസമീ.
ബാലേനാവY.
ISBN 978-81-264-3526-5 : U. 60.00

സu പ
 GIി / െവിയ1 െട ചിN.- േകാIയം :
മാJഴം [ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], മാAc് 2011.- 72 ഏ.
; 21 െസമീ.
3IികG{ 22 കഥക.
ISBN 978-81-264-2983-7 : U. 40.00



O32,3N40



O32,3

വി\, 1970ചാമമല.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
 .
L ് , സപ
2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3228-8 : U. 40.00



O32,3N70

ശിഹാബ1 ീX, െപായ് ംകടവ് , 1963കH തലയണ.- തി0വനപ1 രം : ചി,
മാAc് 2011.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ടി. വി.
ീ3മാറിെ പഠനം
ഉെ4ട1 eിയിI1`്
12 െചറ1 കഥക.
U. 70.00



O32,3N63

വിേവകാന´X, ൈവം, 1933ഭരത¶ദയം.- േകാIയം : ഗായNി
പബ് ളിേഷXസ് , ജ\. 2012.- 156 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-300-1300-8 : U. 110.00

നല
 അയYാരX.- തി0വനപ1 രം : ചി,
മാAc് 2011.- 80 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
3 േനാവൈലg1ക.
ISBN 81-262-0665-9 : U. 55.00



O32,3N33



O32,3N63

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം-ടAc
സോഷ് 3മാA, ഇ., 1969-

ീധരX, എ. പി.
രാമായണകഥക / ഷാജി േചലാടിെ

അwകാരനാഴി.- േകാഴിോട് : മാaമി,

ചിN.- േകാIയം : മാJഴം, ഒക് േടാ.

െമയ് 2011.- 463 ഏ.: വAണചിNം; 21

2010.- 123 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-2815-1 : U. 70.00

ISBN 978-81-8265-093-0 : U. 300.00





O32,3N69

O32,3

സോഷ് , ഏcിാനം, 1971-

ീധരX, പ{ിര, 1941-

കഥക സോഷ് ഏcിാനം / പി. െക.

പിളAൊിേല് വിശu സ് തനായ ഇര.-

രാജേശഖരെ അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി.

േകാഴിോട് : പAണ, നവ. 2011.- 96 ഏ. ;

സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 288 ഏ. ; 21

21 െസമീ.

െസമീ.

16 െചറ1 കഥക.

44 െചറ1 കഥക.

ISBN 978-81-300-1288-9 : U. 75.00



O32,3N41

ISBN 978-81-264-3468-8 : U. 160.00



O32,3N71

ീനി, ബാല1 ശ്േശരി

സോഷ് , പനയാY

ര`1 I1കാരിക.- േകാഴിോട് : പAണ,
ഒക് േടാ. 2011.- 76 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ഒIകവ1 ം ഇറcിെവI1കാര\ം.- തി0വനപ1 രം :
ചി, സപ
 . 2009.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1150-9 : U. 60.00



O32,3

ീബാല െക. േമേനാX

ISBN 81-262-0319-9 : U. 45.00



O32,3

സോഷ് 3മാA, ഇ., 1969-

 A പീസ് .സിYവിയ പ് ളാeിെ മാസ

നീചേവദം.- േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.-

േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 111 ഏ. ; 21

112 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

8 െചറ1 കഥക.

11 െചറ1 കഥക.

ISBN 978-81-8264-936-1 : U. 70.00

ISBN 978-81-8264-951-4 : U. 70.00



O32,3N69



O32,3

സരസu തി, െപാHറ

ീേരഖാ പണിA, 1956-

അശാി പAØം / സ1 ഗത3മാരിയ1 െട

ംഗനാഥെ തീ0മാന.- േകാഴിോട് :

അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം : Mഭാത് ബ1 ്

പAണ, :ലാ. 2011.- 140 ഏ. ; 21 െസമീ.

െഹൗസ് , ഒക് േടാ. 2007.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

10 െചറ1 കഥക.

33 കവിതക.

ISBN 978-81-300-1256-8 : U. 100.00

U. 45.00





O32,3N56

സറിയ, 1945-

O32,3

സാറാ േജാസഫ് , 1946-

അYേഫാXസാFയ1 െട മരണവ1 ം

ആതി.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

ശവസംസ് കാരവ1 ം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

[വിതരണം], മാAc് 2012.- 301 ഏ. ; 21

ജ\. 2011.- 67 ഏ. ; 18 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-2974-5 : U. 50.00

ISBN 978-81-226-0943-1 : U. 195.00





O32,3N45

സതീഷ് ബാബ1 , പ|µA
േപരമരം / വി. െക.

O32,3N46

സിീഖ് , എം. എ., 1981ീരാമെ അവതാരിക.-

മ1 ല
 െ4രിയാറിY നിH് അ\ഷ / വിേനാദ്

േകാഴിോട് : പAണ, : 2011.- 136 ഏ. ;

ൈവശാഖിയ1 െട അവതാരിക.-

21 െസമീ.

തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 72 ഏ.

20 െചറ1 കഥക.

: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1246-9 : U. 100.00

ISBN 81-262-0809-0 : U. 50.00



O32,3



O32,3N81

സാഹിതം
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സ1 നിY പരേമശu രX, 1962-

സീതാേദവി, കരിയാI് , 1966സu പ
 ാരാധം.- േകാഴിോട് : പAണ, :
2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

രകനക.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

ISBN 978-81-300-1251-3 : U. 50.00

െസമീ.

[വിതരണം], ഫിz. 2012.- 168 ഏ. ; 21



O32,3N66

ISBN 978-81-226-0952-3 : U. 100.00



O32,3N62

സ1 3മാരX, എ. െക.
സ1 മംഗല, 1934-

 ാ, ഞ േകGÀ . . . / എX. എം.
അസ

കഥ േകI1റാം.- 2-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :

പിേയഴ് സണിെ അവതാരിക.- abA :
എc് & സി., നവ. 2011.- 76 ഏ.: ചിNം; 21

പAണ, നവ. 2011.- 232 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

1-◌ം പതി4് : ആഗ. 2006.

20 െചറ1 കഥക.

ISBN 81-300-0366-X : U. 175.00



ISBN 978-93-81318-43-0 : U. 60.00

O32,3N34



O32,3

സ1 േര¡X, മാI് , 1972കാലeിെ തേലവരക.- abA : കറ് :

സ1 3മാA, കാട് , 1939-

േകാസ് േമാ [വിതരണം], : 2011.- 95 ഏ. ;

അിാഴ് ചക.- േകാഴിോട് : പAണ,

21 െസമീ.

സപ
 . 2011.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0718-5 : U. 60.00

ISBN 978-81-300-1236-0 : U. 45.00





O32,3N72

O32,3N39

സ1 േലാചന, നാല4ാI് , 1940-

സ1 ധാകരX, എം., 1959-

L ് കAFെള സ് മരിെI.മനസ

പ1 നരാഖാന.- abA : കറ് :

േകാഴിോട് : പAണ, : 2011.- 84 ഏ. ;

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഒക് േടാ. 2011.- 170

21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1262-9 : U. 60.00

ISBN 978-81-226-0904-2 : U. 125.00



O32,3N40



O32,3N59

സ1 സ് േമഷ് , ചോe്

സ1 നിY പരേമശu രX, 1962-

ബാAേകാഡ് .- തി0വനപ1 രം : ചി, ഫിz.

3ËA മഠം.- േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.-

2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

188 ഏ. ; 21 െസമീ.

10 െചറ1 കഥക.

മാിക േനാവY.

ISBN 81-262-0803-1 : U. 70.00

ISBN 978-81-8264-803-6 : U. 120.00



O32,3



O32,3N62

സ1 ഹറ, Iായി

ഗ0ഡമാളിക.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

പ1 സ് തക4eിരി.- തി0വനപ1 രം : ചി,

[വിതരണം], ജ\. 2011.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഡിസ. 2010.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0691-1 : U. 135.00



ISBN 81-262-0595-4 : U. 70.00

O32,3N62

െചJ1 മGeി : േMതാ\ഭവ.- abA :



O32,3

സ1 ഹറ, ബി. എം

കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫിz. 2012.-

ആകാശമികള1െട താോY / എം.
ലീലാവതിയ1 െട അവതാരിക.- േകാഴിോട് :

143 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 കഥക.

മാaമി, ആഗ. 2011.- 262 ഏ.; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0954-7 : U. 90.00



U. 125.00

O32,3N62

മരണമ1 .- abA : കറ് : േകാസ് േമാ



O32,3

േസ, 1942-

[വിതരണം], ജ\. 2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

മറ1 പിറവി.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , െമയ്

13 േMതകഥക.

2011.- 374 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0687-4 : U. 75.00



O32,3N62

ISBN 978-81-264-3072-7 : U. 200.00



O32,3N42

സാഹിതം
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894.8123009-മലയാള കഥാസാഹിതം.
ചരിNവ1 ം വിമAശനപഠനള1ം

േസവA, െജ., 1959സീzാവരക.- േകാഴിോട് : പAണ, സപ
 .
2011.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1279-7 : U. 80.00

അചതX,
എം., 19301
േനാവY: Mശ
 ള1ം പഠനള1ം.- േകാIയം :



O32,3N59

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2011.- 200 ഏ. ; 21
െസമീ.
ആദ പതി4് : 1983.

േസാമരാജ് , നീേറാളി
ഋതu ി് .- േകാഴിോട് : പAണ, മാAc് 2012.76 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1354-1 : U. 60.00

ISBN 978-81-264-3391-9 : U. 125.00



O32,3:g



O32,3

േസാഹXലാY, 1976ൈലംൈലg് /
ീ3മാരX തJിയ1 െട മ1 ഖവ1 ര
; േജാAജ് ഓണ×റിെ അവതാരിക.േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 79 ഏ.
; 21 െസമീ.
പഠനം അ\ബweിY.
ISBN 978-81-264-3414-5 : U. 55.00

894.8124-മലയാള ഉപനാസ
അഷ് ടമAeി, 1952അയാ കഥെയഴ1താX േപാവ1 കയാണ് .േകാഴിോട് : പAണ, െമയ് 2011.- 128 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1233-9 : U. 90.00



O32,6N52



O32,3N76

കാരശ് േശരി, എം. എX., 195130eേടിY 3റിc ടം.- േകാഴിോട് :
പAണ, Ôലാ. 2011.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഹാഷിം, ഇ. എം.
ഇടeാവള: സഫി സ് പAശമ1 {
േനാവY.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\.
2012.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3429-9 : U. 75.00

15 േലഖന.
ISBN 978-81-300-1269-8 : U. 55.00



O32,6N51



O32,3

േകശവ േമേനാX, െക. പി., 1886-1978
സായാäചിക.- 4-◌ം പതി4് -

894.8123008-മലയാള കഥാസാഹിതം.
സമാഹാര

േകാഴിോട് : മാaമി, െമയ് 2011.- 191 ഏ.
; 21 െസമീ.

പതിന1 മികc കഥക / വി. ഡി. hഷ
i X
നJാA സമാഹരിcത് .- േകാഴിോട് : പAണ,
ഡിസ. 2011.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1321-3 : U. 140.00

ISBN 81-8265-125-8 : U. 110.00



O32,6M86



O32,3x

േജായി, േചറാരX
നAFം ധAFം.- abA : എc് & സി., ഡിസ.
2011.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

പ1 ഴെയ ഉണAeിയ കഥക / െക. എY.
േമാഹന വAFയ1 ം എം. െക. ച¡േശഖര\ം
േചAH് സംേശാധനം െചയ് തത് .- abA :
എc് & സി., ഡിസ. 2011.- 105 ഏ.: ചിNം;
21 െസമീ.
10 െചറ1 കഥക.
ISBN 978-93-81318-70-6 : U. 80.00

നAFേലഖന.
ISBN 978-93-81318-51-5 : U. 40.00



O32,6

തJി, വി. ജി.
ആ



O32,3x

വിദാലയം.- abA : എc് & സി,

സപ
 . 2011.- 140 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-39-3 : U. 100.00

മാaമി ആഴ് ച4തി4് കഥക - 2011 / െക.
െഷരീഫിെ ചിN.- േകാഴിോട് :
മാaമി, ജ\. 2012.- 368 ഏ., [8] പടം ; 21
െസമീ.
34 െചറ1 കഥക.
16 ചിN അ\ബwമായി
ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ISBN 978-81-8265-274-3 : U. 250.00



O32,6

പാറടവ് , പി. െക., 1952കമല സu Aഗ
Ê eിലി0H് മാലാഖമാA്
നിശാവസ് N ÀÀ.- േകാഴിോട് :
പAണ, :ലാ. 2011.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1274-2 : U. 60.00



O32,3x



O32,6N52

സാഹിതം
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894.8124-മലയാള ഉപനാസ- ടAc

894.8124-മലയാള ഉപനാസ-ടAc

ബാബ1 രാജ് , കളJര്
f ം കാരം.- abA : എc് &
കഥയിY അല
സി., ഒക് േടാ. 2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-50-8 : U. 80.00

സ1 3മാA, അഴീോട് , 1926-2012
നീg1H Mശ
 .- തി0വനപ1 രം : ചി,
: 2011.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,6N65

ISBN 81-920-7726-8 : U. 95.00



O32,6N26

ബാലച¡X, വടേടe്
സcിX അടിc പ് .- േകാഴിോട് : പAണ,
െമയ് 2011.- 172 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1247-6 : U. 125.00

സ1 3മാA, അഴീോട് , 1926-2012

- നിUപണ
േകരളeിെ മാഷ് : മലയാളeിെ മ1 ഴം /



O32,6

െക. ഇ. എX. സംേശാധനം െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 152

ഭIതിരി4ാട് , വി. ടി., 1896-1982
സതെമHത് ഇവിെട മ\ഷനാ3À.േകാഴിോട് : മാaമി, : 2011.- 88 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-128-9 : U. 55.00

ഏ. ; 21 െസമീ.
അഭിമ1 ഖ ഉെ4ട1 À.
ISBN 81-262-0817-1 : U. 80.00



O32,6N26:g



O32,6M96

ര·ാകരX, മാാട് , 1962പവXേകാഴി.- abA : എc് & സി., ജ\.
2012.- 132 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-32-4 : U. 90.00

894.8126-മലയാളം എഴ1ക
രാമവAF, വയലാA, 1928-1975
അAജനeിന് സ് േനഹപAവം വയലാA /
തËജ എസ് . ഭIതിരി സംേശാധനം െചയ് തത് .-



O32,6N62

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2010.- 47 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2786-4 : U. 35.00

ശാരദGIി, എസ് .
ഞാX നിെതിെര ആകാശെeയ1 ം
മിെയയ1 ം സാ}ം െവGÀ.- േകാഴിോട് :
മാaമി, : 2011.- 151 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-133-3 : U. 95.00



O32,4N28

894.8128-അന ഗദhതിക
അF1



O32,6

മ0À പ1 രIാX േവ`ി മ1 റിവ1 `ാGHയാ.തി0വനപ1 രം : ചി, ഏMി. 2011.- 48 ഏ.

ീജിത് െപ0cX
ഇഷ് ടവാ് .- abA : എc് & സി., നവ.
2011.- 77 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-45-4 : U. 60.00

: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0673-X : U. 40.00



O32,6



O32,6

ÕാXസിസ് , ആല1 
Ûഷ് ടിയ1 ം ïഷ് ടാവ1 ം.- abA : എc് & സി,

ീരാമX, വി. െക.
വാഴ് വ1 ം നിനവ1 ം.- abA : എc് & സി.,
: 2011.- 131 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-78-7 : U. 90.00

ഫിz. 2011.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80337-96-5 : U. 40.00



O32,6



O32,6

സറിയ, 1945ഭിയ1 ം പNMവAeനവ1 ം.- േകാഴിോട് :
ഒലിവ് , ഡിസ. 2009.- 121 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-87474-83-1 : U. 75.00

േറാസി തJി
സഹജീവനം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ഫിz. 2012.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3467-1 : U. 85.00



O32,6



O32,6

വAഗീസ് , േമലഡA ഇ. ഡി.

സ1 3മാA, അഴീോട് , 1926-2012
L ാവ1 ക.- േകാഴിോട് : മാaമി,
ഒ0 മനസ
ജ\. 2012.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-257-6 : U. 160.00

എഴ1ടാരം.- േമലഡA : ന കAeാവ് ,
മാAc് 2010.- 40 ഏ. ; 21 െസമീ.
U. 50.00



O32,6N26



O32,6

ചരിNം
894.8128-അന ഗദhതിക- ടAc
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899.221-ഇXേഡാേനഷX
899.221-ഇXേഡാേനഷX സാഹിതം
899.2213-ഇXേഡാേനഷX കഥാസാഹിതം

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940-

óA, Mമദിയ അന, 1925-2006
ഇത് മ\ഷെ മി / എസ് . എ. ഖ1 ദ്സി വിവ.
െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, ഡിസ.
2010.- 408 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : The earth of mankind.
ISBN 81-262-0487-7 : U. 260.00

നമ1 ് മിട1 രാകാം മിട1 മിട1 രാകാം
ജീനിയസ1 കളാകാം / െവിയ1 െട ചിN.േകാIയം : മാJഴം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്
[വിതരണം], ആഗ. 2009.- 48 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2428-2 : U. 30.00



O436,3N25



O32,6N40

900-ചരിNം

ീധരX, പ1 റÖA

910-േലാക മിശാസ് Nം, സ ല വിവരണം, യാNാ വിവരണം
910.4-യാNാവിവരണം
910.41-േലാക സാരം

വിDാന രസിക നിഘ`1 .- abA : എc്
& സി, ഡിസ. 2010.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
U. 50.00



O32,6

ഷീബ അമീA, 1961ആഴeിY പതി ചിN.- abA :

വാസ1 േദവX നായA, എം. ടി., 1933എം ടി യ1 െട കക.- abA : എc് & സി.,
ഒക് േടാ. 2010.- 279 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80557-08-6 : U. 180.00

കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫിz. 2012.-



U8.1

64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0939-4 : U. 45.00



O32,6N61

894.814-കHഡ സാഹിതം
അനമAeി, യ1 . ആA., 1932Mഭാഷണം - സംഭാഷണം - നിരീ}ണം കഥ / എം. ഗംഗാധരX സമാഹരിcത് .േകാഴിോട് : മാaമി, െമയ് 2011.- 111 ഏ.

വാസ് േകാ ഡ ഗാമയ1 െട യാNഡയറിGറി41ക /
 ് േജാAജ് റവXസ
 ീX സംേശാധനം
ഏണസ
െചയ് തത് ; Mഭ ആA. ചേIാപാധായ
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 120
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : A journal of the first voyage
of Vasco da Gama, 1497-1499.

ISBN 81-262-0810-4 : U. 80.00

; 21 െസമീ.



U8.1

ISBN 978-81-8265-114-2 : U. 75.00



O33 N32

സനY, ഇടമറ1 ക് , 1955യേറാ4ിെ മാറ1 H മ1 ഖ.- നഡYഹി :
 ്.
ഇXഡX എതീസ
ഭാ. 2 : 2010. - ഏ. 131-255 : ചിNം ; 21
െസമീ.
ISBN 81-7374-123-9 : U. 50.00

895.6-ജ4ാനീസ് സാഹിതം
895.63-ജ4ാനീസ് കഥാസാഹിതം
കവാബe, യസ1 നറി, 1899-1972
ആയിരം െകാgിക പറGÀ /

914-യേറാ4്

ീേദവി

എസ് . കAeാ ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\.



U8.5

2012.- 102 ഏ. ; 21 െസമീ.

914.3-ജAFനി

മലശീAഷകം : Senbazuru
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Thousand cranes.
ISBN 978-81-264-3455-8 : U. 70.00



O42,3M99

ഹിമമി / വി. രാധാമണിGF

ഷി: ഖാX
vെIX േമാAെഗX: ജAFX സ് മരണക.കായം3ളം : സിeാര ബ1 ക
L ് , നവ. 2010.- 74
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
U. 60.00

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 124 ഏ. ; 21



U8.55

914.7-റഷ

െസമീ.
മലശീAഷകം : Yukiguni
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Snow country.
ISBN 978-81-264-3436-7 : U. 80.00



O42,3M99

േഗാപ3മാA, ടി. എX., 1957േവാഗാ തരംഗ.- േകാഴിോട് :
മാaമി, 2010.- 95 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-940-8 : U. 60.00



U8.58

ചരിNം
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914.94-സu ിg് സAല്

915.48-ദ}ിേണ

സരസu തി, െപാHറ
സu ിg് സAല് : വിസ് മയള1െട രംഗമി.-

തായാI് , െക., 1927-2011
കഥയ1 റ1 H വഴിയിലെട.- േകാIയം : ഡി.

േകാഴിോട് : അF മലയാളം : ഹരിതം ബ1 ക
L ്

സി. ബ1 ക
L ് , മാAc് 2012.- 170 ഏ. ; 21 െസമീ.

[വിതരണം], ഏMി. 2008.- 146 ഏ.: ചിNം;

ആദ പതി4് : ഡിസ. 1979.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3503-6 : U. 95.00

U. 85.00



U8.441



U8.594

915-ഏഷ

915.481-ല}ദu ീപ്

915.1-ൈചന

േസമാധവX, എം. ഇ.
ല}ദu ീപിെല സ1 ´രി.- abA : എc് & സി.,

േഗാപ3മാA, ടി. എX., 1957Îിംഗ് താേവാ.- 2-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :

നവ. 2011.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാaമി, 2010.- 39 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-81318-60-7 : U. 50.00

ISBN 978-81-8264-736-7 : U. 30.00



U8.4492



U8.41

 A, എം. വി.
േഗാവി´X മാസ

915.483-േകരളം
വിേനാദ് 3മാA, ആA., 1971-

ൈചനാ ഡയറി.- തി0വനപ1 രം : ചി,

േകരളeിെല ജില
 കള1ം അവയ1 െട

മാAc് 2012.- 120 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

സവിേശഷതകള1ം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

ISBN 81-262-0828-7 : U. 80.00



U8.41

915.4-ഇ

ജ\. 2011.- 374 ഏ., 20 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2942-4 : U. 250.00



U8.4412

രേമഷ് , െക. പി., 1969ല1 ംബിനിയിെല രാജഹംസം.- േകാIയം : ഡി.

915.98-ഇXേഡാേനഷ

സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2010.- 128 ഏ.: ചിNം; 21

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940-

െസമീ.

ര`1 കാാരിGIിക അíിപAØതeിY /

ISBN 978-81-264-2883-0 : U. 75.00



U8.44

െവിയ1 െട ചിN.- േകാIയം : മാJഴം
[ഡി. സി. ബ1 ക
L ് ], ഫിz. 2011.- 232 ഏ.:
ചിNം; 24 െസമീ.

സരസu തി, െപാHറ
േദവതാ ാവിെ പാദേരÍ േതടി.-

ISBN 978-81-264-2989-9 : U. 175.00

െകാല
 ം : zേÃാÎവം, ജ\. 2010.- 163 ഏ.



U8.436

; 21 െസമീ.

917-വടെ അേമരി

U. 100.00



U8.44

917.3-അേമരിX ഐകനാട1 ക
വÎല, പി., 1938-

915.4(1)-ഹിമാലയം

േവറിെIാ0 അേമരി.- തി0വനപ1 രം :

സ1 ജാതX, എസ് .

ചി, ഡിസ. 2010.- 216 ഏ.; 21 െസമീ.

സംസ് hതമിയിെല േദവാഴ് ചക.തി0വനപ1 രം : െമലിXഡ ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.-

ആദ പതി4് : േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

74 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ആഗ. 2007.

ISBN 81-88420-13-1 : U. 50.00

ISBN 81-264-0581-4 : U. 145.00





U8.44.2H

915.479-മഹാരാഷ് ²

U8.73

918-െതേ അേമരി

915.4792-മ1 ംൈബ

vവാര, ഏണസ് േgാ െച, 1928-1967

അËപ് , സി.

േമാേIാA ൈസി ഡയറിGറി41ക: ആA.

നരിമാX േപായി് .- abA : എc് & സി.,

െക. ബിÔരാജ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

മാAc് 2011.- 63 ഏ. ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് . കാÍക 923.27291 - vവാര,

ISBN 93-80557-94-9 : U. 50.00



U8.4431

ഏണസ് േgാ െച.

ചരിNം

57

920-ജീവചരിNം

920.72-േഹമാ Mകാശ്

920.02-ഭാഗിക സമാഹാര

േഹമാ Mകാശ് , 1959T. S. 1852/2 കളeിY 3H് അംശം േദശം ... /
ഇ. പി. ഉണ
i ിയ1 െട ചിN.- abA : കറ് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], നവ. 2010.- 163 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0661-4 : U. 100.00

േMമാന´് , ചJാട്
ചരിNം നിAFിcവA.- തി0വനപ1 രം :
ചി, മാAc് 2012.- 64 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
15 Mശസ് ത വികള1െട ലഘ1 ജീവചരിNം.
ISBN 81-262-0812-0 : U. 50.00



Y15wN59,1



w

920.9-മg1 വിഷയള1മായി ബwെ4I
വിക
920.9306362-അടിമക
920.9306362(1)-വിക
920.9306362-ഡഗ
 സ് , െÕെഡറിക്

920.054-ഭാരതീയA
ജയേദവദാസ് , ഡി.
േകരളeിെല മഹത് വിക.തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2011.- 112
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0667-5 : U. 80.00



z44

നാരായണX, അകവA
സ÷നസംസAഗം.- േകാഴിോട് : മാaമി,
ഡിസ. 2011.- 102 ഏ. ; 21 െസമീ.
സാഹിതം, കലാരംഗം, ആ

ഡഗ
 സ് , െÕെഡറിക് , 1818-1895
ഒ0 അേമരിX അടിമയ1 െട ആ കഥ /
പദരാജ് ആA. വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, ഫിz. 2011.- 56
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Narrative of the life of
Frederick Douglass, an American slave.

ീയ േമഖല

ISBN 81-262-0631-4 : U. 40.00

ടിയവയിY വിമ1  പതിc



Y492wM18,1

വികെളGറിc1{ ലഘ1 ജീവചരിNം.
ISBN 978-81-8265-252-1 : U. 70.00



w44

മീര, െക. ആA., 1970-

920.933804-വവസായ സംരംഭകA
920.933804(1)-വിക
920.933804-hഷ
i X നായA, സി. പി.
hഷ
i X നായA, സി. പി., 1922hഷ
i ലീല: കാപ
 X സി. പി. hഷ
i X നായ0െട
ആ കഥ.- 2-◌ം പതി4് -േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , :ലാ. 2011.- 232 ഏ., 12 പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3153-3 : U. 130.00

മഴയിY പറGH പ}ിക / സജീവ് ,
ഫിേറാസ് പി. െക. എHിവ0െട ചിN.േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ. 2011.- 223
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-238-5 : U. 150.00





X8(A)wN22,1

w44

920.5-പNMവAeകA

920.933804-െകാെcൗേസ4് , ചിgില4ി{ി

920.5(1)-വിക

െകാെcൗേസ4് , ചിgില4ി{ി, 1950ഓAFിളിവാതിY: സജിY
ീധറ1 ം
രവി3മാA എം. എ. േയാട1 ം പറതിX
Mകാരം ; ടി. പദനാഭെ അവതാരിക.േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
 . 2011.- 151
L ് , സപ
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3124-3 : U. 85.00

920.5-മാത,1 െക. എം.
മാത,1 െക. എം., 1917-

എIാമെe േമാതിരം.- 4-◌ം പതി4് -േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2008.- 512 ഏ., 12
പടം: വംശാവലി; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-1852-7 : U. 250.00



X8(A)wN50,1



4wN17,1

 ീവ്
920.933804-േജാബ് സ് , സ

920.72-സ് Nീക

 ീവ്
േജാബ് സ് , സ

ഞാX സീവ് / േജാAജ് ബീം സംേശാധനം
െചയ് തത് ; േജാസഫ് ലാേയY വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz.
2012.- 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : I, Steve : Steve Jobs in his

920.72(1)-വിക
920.72-പജാ}ി അF, െക. സി.
പജാ}ി അF, െക. സി., 1927-2011
ഒ4ം നടGH പിcകം.- േകാഴിോട് :
മാaമി, ജ\. 2012.- 87 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.

own words.

ISBN 978-81-8265-275-0 : U. 65.00

ISBN 978-81-264-3488-6 : U. 100.00



Y15wN27,1



X8(D6,8(B))wN55,1

ചരിNം
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920.936219-േരാഗിക് നY3H
േസവന
920.9362196994-കാXസA േരാഗിക
920.9362196994(1)-വിക
920.9362196994-േപാഷ് , റാXഡി

922.945-ഹി´1 മതേനതാ½ാA
922.945(1)-സമാഹാര
ഡാYറിംപി, വിലം, 1965ഒXപത് ജീവിത / Mഭ സറിയാസ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 263
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Nine lives : in search of the

രവിച¡X, സി.
Þതവിെ
വാകരണം: െMാഫ. റാXഡി
1
േപാഷിെ അMഭാഷണം.- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 180 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2918-9 : U. 100.00

sacred in modern India.

ISBN 978-81-8265-203-3 : U. 200.00



Q2w



L:4725w

921-തതu ചിക½ാA, മനശാസ് NDA
921.1-അേമരിX, കേനഡിയX
തതu ചികXമാA
921.1(1)-വിക
921.1-േതാേറാ, െഹXറി േഡവിഡ്

രവീ¡നാഥ് , േതാI4{ി, 1929ീശരX മ1 തY
ീനാരായണX വെര.േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2012.- 120
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3530-2 : U. 75.00



Q2w

922.945(1)-വിക
922.945-ചIJിസu ാമി

േതാേറാ, െഹXറി േഡവിഡ് , 1817-1862
വാഡX അഥവാ കാനനജീവിതം / എം.
കമറ1 ീX വിവ. െചയ് തത് .- abA : കറ് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ജ\. 2010.- 406 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം
മലശീAഷകം : Walden or life in the woods.
ISBN 978-81-226-0599-0 : U. 250.00

ബാലhഷ
i X, എം. പി.
സഹïകിരണX:
ീ ചIJി സu ാമി
തി0വടികെളGറിc് ഒ0 ൈക41സ് തകം.െന|ാgിXകര : വിേവകം പബ് ളിേഷXസ് ,
ജ\. 2012.- 119 ഏ. ; 18 െസമീ.
U. 75.00





R21wM17,1

Q2wM53

922-മതേനതാ½ാA
922.1-െപൗരസ് ത സഭാA
922.154-ഇ
922.15483-േകരളം
922.15483(1)-വിക
922.15483-മാA േസേവറിേയാസ് ഗീവറ1 ഗീസ്
െമNാേ4ാലീe

922.945-നാരായണv0

ഫിലി4് , ഇടവഴിY ഇ. എ.
െചറിയ ആIിXIeിെ Mഥമ ഇടയX
േമാA േസേവറിേയാസ് ഗീവറ1 ഗീസ്
െമNാേ4ാലീe: മലര സ1 റിയാനി
ക് നാനായ ഭാസനം 1910 - 1927.- േകാIയം :
ന കAeാവ് , െമയ് 2011.- 96 ഏ., 2 പടം
; 21 െസമീ.
U. 70.00

922.945-പരമഹംസ േയാഗാന´

സതX, പി. പി.
ീനാരായണv0: ആധ1 നിക േകരളeിെ
ശിY4ി.- തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.80 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0734-5 : U. 55.00



Q2wM56

പരമഹംസ േയാഗാന´
ഒ0 േയാഗിയ1 െട ആ കഥ.- 4-◌ം പതി4് െകാYe : േയാേഗാദ സÎംഗ് മഠം, 2007.710 ഏ., 1 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 81-902562-9-7 : U. 125.00



Q2wM93,1



Q6wM51

922.945-

ീ എം.

ീ എം.
v0 സമ}ം: ഒ0 ഹിമാലയX േയാഗിയ1 െട
ആ കഥ / ഡി. ത4X നായA
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2012.- 349 ഏ., 16
പടം ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Apprenticed to a himalayan

922.1/8-®ിസ് മത വിശu ാസിക
922.2-േറാമX കേeാലിA
922.2(1)-വിക
922.2-ÕാXസിസ് , ആല4ാI്
ÕാXസിസ് , ആല4ാI് , 1953കXചാവടി.- abA : കറ് , നവ. 2011.150 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0923-3 : U. 95.00

master : a yogi's autobiography.

ISBN 978-81-264-3504-3 : U. 225.00



Q62wN53,1



Q2w,1

ചരിNം
922.945-സത സായിബാബ

923.2-രാഷ് ²തD½ാA
923.254-ഇ
923.254(1)-വിക
923.254-അംേബഡ് കA, ഭീംറാവ് റാംജി

സതം Dാനം അനം: സായി
സ് Þതികളിലെട ഒ0 തീAഥയാN / എം. പി.
േഗാപിനാഥ് സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, :ലാ. 2011.- 146 ഏ.
, [8] പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-143-2 : U. 100.00



Q2wN26

923-സാമഹ ശാസ് NDA
923.1-ഭരണാധികാരിക, Mസിഡ`1 മാA

ീവിദ നടരാജX
ഭീമായനം: െതാI1ടായ് മയ1 െട അ\ഭവ /
ീവിദ നടരാജX, എസ് . ആന´് എHിവA
േചAെHഴ1തിയത് ; ദ1 Aഗാബായി വാം, സ1 ഭാഷ്
വാം എHിവ0െട ചിN.- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 106 ഏ.: വAണ
ചിNം; 28 െസമീ.
മലശീAഷകം : Bhimayana : Experiences of
untouchability.

923.154-ഇ

ISBN 978-81-264-2890-8 : U. 195.00

923.154(1)-വിക



V44y7M91

923.154-ഉNാടം തി0നാ മാAeാÝവAമ

923.254-ക0ണാകരX, െക.

ഉമാമേഹശu രി, എസ് .
a4ടിദാനം :

59

ീകാ് നാരായണX
ലീഡA-ഇച
ô ാശിയ1 െട MതിUപം: ഒ0
മനഃശാസ് N കാഴ് ച4ാടിലെട ...- abA :
എc് & സി., ഡിസ. 2011.- 64 ഏ.: ചിNം;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-64-5 : U. 50.00

ീ ഉNാടം തി0നാ

മാAeാÝവAമയ1 െട രാജസ് മരണക.
കാÍക 954.83(1) - ചരിNം. തി0വിതാംA.
923.168-ദ}ിണാÕി
923.168(1)-വിക



V44y7N18

923.168-മേ`ല, െനYസ

923.254-3നX നായA, ബAലിX

നാരായണX, െചFലശ് േശരി

3നX നായA, ബAലിX, 1926െപാളിെcഴ1e് .- 2-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :
മാaമി, ആഗ. 2011.- 368 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി4് : ഏMി. 2005.
ISBN 978-81-8265-170-8 : U. 240.00

െനYസ മേ`ല.- തി0വനപ1 രം : ചി,
ഏMി. 2011.- 280 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
കവA ശീAഷകം : െനYസ മേ`ല :
സമരeിെയ1 ം സഹനeിെയ1 ം



V44y7N26,1

വീേരതിഹാസം.

923.254-3ിരാമെ4ാവാ , െക. പി.

ISBN 81-262-0663-2 : U. 180.00



V63y7N18

923.17291-കബ
923.17291(1)-വിക
923.17291-കാസ് േ²ാ, ഫിദY

മാലതി, െക. പി.
േദശeിെ v0നാഥX: െക. പി.
3ിരാമെ4ാവാള1െട ജീവിതവ1 ം
MവAeനള1ം.- േകാഴിോട് : മാaമി,
ജ\. 2012.- 152 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-269-9 : U. 100.00



കാസ് േ²ാ, ഫിദY, 1926-

V44y7

എെ ജീവിതം / ഇേíേഷാ റാെമാെന

923.254-ഗാwീ, േമാഹXദാസ് കരംച´്

സംേശാധനം െചയ് തത് ; ആXð

ഗാwീ, േമാഹXദാസ് കരംച´് , 1869-1941
എെ സതാേനu ഷണ പരീ}ക:
മഹാ ാഗാwിയ1 െട ആ കഥ / െക.
മാധവനാA ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് ; സ1 3മാA അഴീോടിെ
അവതാരിക.- 9-◌ം പതി4് .-േകാഴിോട് :
മാaമി, ആഗ. 2011.- 534 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : സതനാ Mേയാേഗാ
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : My experiments with

ഹAേലയ1 െട ഇംഗ് ളീഷ് വിവAeനeിY
നിH് ജി. ബാലേമാഹX തJിയ1 ം I0ം
മലയാളeിേല് വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2010.- 984 ഏ.
, [12] പടം.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Fidel Castro, my life :
a spoken autobiography.

truth.

ISBN 81-262-0527-X : U. 800.00



V7927y7N26,1

ISBN 978-81-8265-088-6 : U. 200.00



V44y7M69,1

ചരിNം

60

923.254-ഗാwീ, േമാഹXദാസ് കരംച´് - ടAc

923.27291-കബ

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ് , 1861-1941

923.27291(1)-വിക

മഹാ

923.27291-vവാര, ഏണസ് േgാ െച

/ പി. െക. ശിവദാസ് ഇംഗ് ളീഷിY

vവാര, ഏണസ് േgാ െച, 1928-1967

നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :
അ\ബwം : ഏ. 49-87.

േമാേIാA ൈസി ഡയറിGറി41ക /
ആA. െക. ബിÔരാജ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

ISBN 978-81-8264-828-9 : U. 50.00

െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz.

മാaമി, 2010.- 87 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.



zGw

മഹാ

ാഗാwി: തീAºാടകെ പാദമ1 ക.-

2011.- 176 ഏ., 8 പടം: പടം; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 918 - െതേ അേമരി
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : The motorcycle

abA : ീX ബ1 ക
L ് , നവ. 2010.- 112 ഏ. ; 21

diaries : notes on a Latin American journey.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-2961-5 : U. 110.00

ISBN 978-81-8423-202-8 : U. 75.00



V7929y7N28,1



zGw

െഫെറA, കാAേലാസ് 'കലിക'

923.254-േഗാവി´ പി{, ജി.

െചvേവരയ1 െട ലാgിനേമരിX യാN / എം.

3ിരാമX, പ|µA, 1946-

എX. സതദാസ് വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, ആഗ. 2011.- 168

ഒേരെയാ0 പി ജി: ജീവിതവ1 ം എഴ1ം.-

ഏ. ; 21 െസമീ.

തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 104

ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : Che in Latin America.

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

U.110.00

ISBN 81-262-0833-3 : U. 75.00



V7929y7N28



V44y7N26

923.3-സാJeിക ശാസ് NDA

923.254-നJതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് .

923.343-ജAFനി

3ിരാമX, പ|µA, 1946-

923.343(1)-സമാഹാര

ഇ എം എസ് കഥക.- തി0വനപ1 രം :

vവാര, ഏണസ് േgാ െച, 1928-1967

ചി, ഡിസ. 2011.- 80 ഏ.: ചിNം; 21

മാAക
L  ം എംഗYസ1 ം / എം. എX. സതദാസ്

െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 81-262-0743-4 : U. 55.00



V44y7N09

തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 . 2011.- 40 ഏ.
; 21 െസമീ.

923.254-ബാലhഷ
i പി{, ആA.

ന സചി : ഏ. 37-40.

ബാലhഷ
i പി{, ആA., 1934-

ISBN 81-262-0667-5 : U. 30.00



MിസണA 5990 / െസയ് ഫ് ചGവ{ി

XM2w

സമാഹരിcത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

923.5-സAാA ഉേദാഗസ A , േപാലീസ്

മാAc് 2011.- 284 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.

ൈസനിക േമധാവിക
923.554-ഇ

ISBN 978-81-264-3007-9 : U. 170.00



V44y7N34,1

923.554-hഷ
i 3മാA, എസ് .

 A , ഐ. എം.
923.254-േവലായ1 ധX മാസ

സ1 ജാതX, പി.

േജാതിA േഘാഷ് , െക. ജി., 1960-

ഒ0 കലക് ടറ1 െട കAFകാÝം / പി.

അട1 eി0H് .- abA : കറ് : േകാസ് േമാ

സ1 ജാത\ം ക് ളീgസ് കാനാട\ം

[വിതരണം], ആഗ. 2011.- 106 ഏ. ; 21

േചAെHഴ1തിയത് . കാÍക 954.83(1) -

െസമീ.

എറണാ3ളം.

ISBN 978-81-226-0896-0 : U. 75.00



V44y7N27

923.254-ഹംസ, ടി. െക.
ഹംസ, ടി. െക., 1937 ായി. കാÍക 954.
ഞാX എെന കമണിസ
83 - േകരള ചരിNം.

923.554(1)-വിക

923.554-ജാതേവദX നJതിരി, പി. ജി.
ജാതേവദX നJതിരി, പി. ജി., 1939െസGലA േപാലീസ് .- േകാഴിോട് : മാaമി,
2010.- 455 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-941-5 : U. 275.00



Z44,193wN39,1

ചരിNം
923.6-മ\ഷസ് േനഹിക,

61

925.3-കറി, േമരി-ടAc

സാമഹപരിഷ് കAeാ

L ി േജബ്
ലിസ

923.654-ഇ

േമരി കറി അല Mതിഭ.- േകാIയം : ഡി.

923.654(1)-വിക

സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2012.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

923.654-ഇേറാം ശAFിള

ന സചി : ഏ. 165-166.

ീരാജ് , ബി.

ISBN 978-81-264-3509-8 : U. 95.00

ഇേറാം ശAFിള: പതിgാ`1 നീ` േപാരാIം.-



CwM67

േകാഴിോട് : മാaമി, െമയ് 2011.- 150 ഏ.
925.3-രാമX, സി. വി.

: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-111-1 : U. 95.00



YZwN72

െപാവാ, പി. പി. െക.

923.654-ഭIതിരി4ാട് , വി. ടി.

3Iികള1െട സി വി രാമX.- തി0വനപ1 രം :
ചി, ജ\. 2012.- 56 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

31 3IX, മാടJ് , 1941-

ISBN 81-262-0771-X : U. 40.00

അഭിവാദേയ.- േകാഴിോട് : പAണ, ഡിസ.



CwM88

2011.- 168 ഏ.: വംശാവലി; 21 െസമീ.

925.7-ജീവശാസ് ND½ാA

ISBN 978-81-300-1123-3 : U. 120.00



Y:1:7wM97

923.654-വാഗ് ഭടാന´X

925.7(1)-വിക
925.7-ഡാAവിX, ചാസ്
ഡാAവിX, ചാസ് , 1809-1882

രാമhഷ
i X, പാടം, 1931-2002

ചാസ് ഡാAവിെ ആ

നേവാºാനാചാരX വാഗ് ഭടാന´X.-

കഥ / െക. രമ

വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് : ഒലിവ് ,

തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 88 ഏ.

ഡിസ. 2009.- 81 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

ISBN 81-88779-29-6 : U. 50.00

ISBN 81-262-0780-9 : U. 60.00



G:6wM09,1



Y:1:7wM85

923.654-ഹജാെര, അണ
i ാ

925.8-സസശാസ് ND½ാA

പദജ േമേനാX, എം.
അണ
i ഹസാെരയ1 െട ജീവിതകഥ.-

925.8-മണിലാY, െക. എസ് .

925.8(1)-വിക
േജാസഫ് ആണി

േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 72
ഏ. ; 21 െസമീ.

ഹരിത പടം: െക. എസ് . മണിലാല1 ം

ISBN 978-81-8265-217-0 : U. 50.00

േഹാAസ് മലബാറി×സിെ ര`ാം



YZwN37

പിറവിയ1 ം.- േകാഴിോട് : മാaമി, ഫിz.

925-ശാസ് ND½ാA

2012.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.

925.2-േജാതിശാസ് ND½ാA

ഉപവിഷയം : 580.7 - പഠനം, േബാധനം.

925.2(1)-വിക

ISBN 978-81-8265-291-0 : U. 125.00

925.2-ഗലീലിേയാ ഗലീലി



IwN38

Mതാപ് ച¡X നായA, എ.

926-Mയ1  ശാസ് ND½ാA

ഗലീലിേയായ1 ം ശാസ് Nവിപ് ളവവ1 ം.-

926.1-ൈവദ ശാസ് ND½ാA, േഡാക് ടAമാA

തി0വനപ1 രം : ചി, : 2010.- 104 ഏ.

926.1073-േനഴ് സിങ് , െമഡിY േമഖലയിY

; 21 െസമീ.

ഉ{ വിക

ISBN 81-262-0469-9 : U. 70.00



B9w

925.3-െഭൗതിക ശാസ് ND½ാA

926.1073(1)-വിക
926.1073-തF സി. നായA
തF സി. നായA, 1940-

925.3(1)-വിക

എെ Mണയച¡\ം ഞാ\ം / െക. പി. എ.

925.3-കറി, േമരി

സി. ലളിതയ1 െട അവതാരിക.- abA :

േജാജി, I1േFY

മിലX പബ് ളിേഷXസ് , നവ. 2011.- 196

േമരി കറി.- തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc്

ഏ. ; 21 െസമീ.

2012.- 80 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 81-88420-42-1 : U. 99.00

ISBN 81-262-0811-2 : U. 55.00



CwM67



L:1wN40,1

ചരിNം

62

926.15538-ആരൈവദ½ാA

927.8-

926.15538(1)-വിക

മേനാജ് , എം. ഡി.

926.15538-നീലകണ
¼ X നJതിരി , പമ1 {ി

െമൗന പാട1 കയായി0À: എം. ബി.

പമ1 {ി ആറാം തJ1 രാX: അറിവിെ

എസിെ ജീവിതവ1 ം സംഗീതവ1 ം / െക. ജി.

തJ1 രാെനGറിc1{ ജീവിതേരഖക / വി.
െക.

ീനിവാസX, എം. ബി.

േജാAജിെ അവതാരിക.- േകാഴിോട് :

ീരാമX സംേശാധനം െചയ് ത്

ചിNീകരിcത് .- േകാഴിോട് : മാaമി,

മാaമി, സപ
 . 2011.- 158 ഏ.: ചിNം; 21

മാAc് 2011.- 416 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-8265-025-7 : U. 300.00

ന സചി : ഏ. 158.



LBwN21

ISBN 978-81-8265-127-2 : U. 100.00

926.3-hഷിശാസ് ND½ാA



NRwN25

സീരീ, 1924-

927.9-വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് ടിയവ1 മായി

രാജവംശം കലാലയ സ് മരണക.- േകാIയം :
കറ് : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് [വിതരണം], െമയ് 2011.100 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ബwെ4I വിക
927.914-ചലcിNം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷX
ഇവയ1 മായി ബwെ4I വിക

ISBN 978-81-264-3084-0 : U. 60.00



JwN24,1

927.9143-ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I
വിക

927-കലാകാര½ാA
f ിക
927.2-വാസ് ശില

927.9143(1)-സമാഹാര

927.2(1)-സമാഹാര

വാസ1 േദവX നായA, എം. ടി., 1933-

േമാഹനച¡X, െവ{ായണി െക.

ചിNെe0വ1 ക: ചലcിNസ് മരണക.-

Õാ് േലായ് ഡ് , ൈറg് , െല േകാAബസിെയ,

abA : കറ് : േകാസ് േമാ [വിതരണം],

ലാറി േബA.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,

ഒക് േടാ. 2010.- 219 ഏ. ; 20 െസമീ.

ഫിz. 2012.- 104 ഏ., [2] പടം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-0653-9 േബാAഡ് :

ISBN 978-81-264-3478-7 : U. 65.00



NAw

U. 190.00



NWw

927.8-സംഗീതD½ാA
ഉദയരാഗം: െക. പി. ഉദയഭാ\വിെ സംഗീതവ1 ം

927.9143(1)-വിക

ജീവിതവ1 ം / എം. ഡി. മേനാജ് സംേശാധനം

927.9143-േജാ േപാ

െചയ് തത് .- േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.-

േജാ ഏzഹാം / െക. എX. ഷാജി

160 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം :

ISBN 978-81-8264-965-1 : U.100.00



NRwN34

927.8(1)-സമാഹാര

ചി, ഫിz. 2011.- 376 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0638-1 : U. 245.00



NWwN37

സിw1 രാജ് , തലോI1കര െക.

Mശസ് ത സംഗീതDA.- abA : എc് &

927.91430232-സിനിമാ നിAFാതാ

സി., ജ\. 2012.- 188 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

927.91430232(1)-വിക

279 സംഗീതD0െട ലഘ1 ജീവചരിNം.

927.91430232-മ1 ഹFദ് ബാ41, ടി.

ISBN 978-93-81318-29-4 : U. 100.00



NR44w

927.8(1)-വിക

േജാAജ് , െക. ജി.
സu പ
 ാടനം: ജീവിതവ1 ം സിനിമയ1 ം / െക. ജി.
േജാAÔം, താഹ മാടായിയ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .-

927.8-രാഘവX, െക.

േകാഴിോട് : മാaമി, നവ. 2011.- 144 ഏ.:

െക. രാഘവX: ഒ0 സംഗീത വിചാരം / വി. ടി.

ചിNം; 21 െസമീ.

മ1 രളി സമാഹരിcത് .- േകാഴിോട് : പAണ,

ഉപവിഷയം : 791.437MA - സu പ
 ാടനം.

ജ\. 2012.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-235-4 : U.100.00

ISBN 978-81-300-1329-9 : U. 100.00



NRw



NWwN37

ചരിNം
927.91430233-സിനിമാ സംവിധായകA
927.91430233(1)-വിക
927.91430233-േഗാപാലhഷ
i X, അടA

63

927.92-നാടക കലാകാര½ാA
927.92(1)-സമാഹാര
െനYസ െഫAണാ`സ് , 1935-

െഗൗതമX ഭാസ് കരX
അടA േഗാപാലhഷ
i X: സിനിമയിY ഒ0
ജീവിതം / എX. പി. സജീഷ് ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :
മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 238 ഏ., 12 പടം ;
21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Adoor Gopalakrishnan : a life

നാടകരാവ1 ക.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
ഫിz. 2011.- 279 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-240-1897-9 : U. 150.00



NTw

927.933-നAeകA

in cinema.

927.933(1)-വിക

ISBN 978-81-8265-187-6 : U. 175.00

927.933-േബദീ, േMാതിമാ



NWwN41

927.9143028-സിനിമാ നട½ാA
927.9143028(1)-സമാഹാര

േബദീ, േMാതിമാ, 1949-1998
ൈടംപാസ് / േMാതിമാ േബദിയ1 ം പജാ േബദീ
ഇzാഹീം േചAെHഴ1തിയത് ; രാജX Øാര

േഗാപാലhഷ
i X, േചലാI് , 1932-2010
അHെe നായികമാA.- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , മാAc് 2012.- 176 ഏ., 8 പടം: ചിNം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3500-5 : U. 110.00

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 319 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ആദ പതി4് : ആല1 വ : െപX ബ1 ക
 .
L ് , സപ



NWw

927.9143028(1)-വിക
927.9143028-ഉFA, െക. പി.

2003

മലശീAഷകം : Timepass : the memoirs of
Protima Bedi.

ഉFA, െക. പി., 1934-2001
ഓAമകള1െട പ1 സ് തകം / എ. വി. ഫAദിസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം :
ചി, ജ\. 2012.- 136 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0779-5 : U. 90.00

ISBN 978-81-8264-946-0 : U. 200.00



NS44wN49,1

927.96-കായിക താര
927.96(1)-സമാഹാര



NWwN34,1

927.9143028-ചാപ് ളിX, ചാAലി

സനിY പി. േതാമസ് , 1959അണയാe ദീപശിഖ.- േകാIയം : ഡി. സി.

ചാപ
 ിX, ചാAലി, 1889-1977
എെ 3Iിാലം / എം. സാജിത
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .- 4-◌ം പതി4് .േകാഴിോട് : മാaമി, 2008.- 120 ഏ. :
ചിNം ; 21 െസമീ.
ആദപതി4് : 2004.
ISBN 978-81-8264-904-0 : U. 75.00

ബ1 ക
L ് , ജ\. 2012.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3454-1 : U. 60.00



MYw

928-ന കാര½ാA
928.1-അേമരിX ന കാര½ാA



NWwM89,1

രാധാhഷ
i X, അട1 eില
ചാAലി ചാപ് ളിX: ചിരിയ1 െട രാജ3മാരെ
കഥ.- തി0വനപ1 രം : ചി, :ലാ. 2011.64 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0724-8 : U. 45.00

928.13-അേമരിX കഥാh
928.13(1)-വിക
928.13-ഗിYെബAI് , എലിസബe്
ഗിYെബAI് , എലിസബe്
സ് േനേഹാÎവം / അംബിക ഇംഗ് ളീഷിY



NWwM89

നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി.
ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.

927.9143028-മFIി

ഉപവിഷയം : 306.81 - വിവാഹവ1 ം

മFIി
ചമയ.- abA : കറ് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2010.- 264 ഏ., 8 പടം
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0648-5 : U. 170.00

ൈവവാഹിക സ ിതിയ1 ം
മലശീAഷകം : Committed : a skeptic makes
peace with marriage.

ISBN 978-81-264-3516-6 : U. 140.00



NWwN53,1



O111,3w,1

ചരിNം

64

928.2-ഇംഗ
 ീഷ് ന കാര½ാA
928.2(1)-വിക
928.2-േസഠ് , വി®ം

928.917-റഷX ന കാര½ാA

േസഠ് , വി®ം, 1952ര`1 ജീവിത / േറായ് 30വിള വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , െമയ്
2011.- 559 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Two lives.
ISBN 978-81-264-3090-1 : U. 295.00

928.9173-േടാസ് േgായ് , ലിേയാ

928.9173-റഷX കഥാh
928.9173(1)-വിക
നിൊലായu ിc്
േടാസ് േgായി, ലിേയാ നിൊലായu ിc് ,
1828-1910

3Iിാലം / സീമ പി. വിവ. െചയ് തത് .-



O111N52w,1

928.3-ജAFX ന കാര½ാA
928.33-ജAFX കഥാh
928.33(1)-വിക
928.33-കാഫ് ക, ÕാXസ്

േകാഴിോട് : ഒലിവ് , ഡിസ. 2009.- 97 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-88779-30-X : U. 60.00



O142,3M28w,1

928.927-അറബിക് ന കാരXമാA
928.9271-അറബിക് കവിക

െസലിX മാത,1 1930കാഫ് ക: ജീവിതവ1 ം രചനയ1 ം.- േകാഴിോട് :
മാaമി, സപ
 . 2011.- 175 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8265-201-9 : U. 125.00

928.9271(1)-വിക
928.9271-ഖലീY ജിzാX
\അയ് മ, മിഖാേയY, 1889-1988



O113,3M83

ജിzാX ഖലീY ജിzാX ജീവിതകഥ / എം.
എ. അസ് കA സu ത വിവ. െചയ് തത് .abA : കറ് , മാAc് 2012.- 111 ഏ. ; 21

928.6-സ് പാനീഷ് ന കാര½ാA
928.63-സ് പാനീഷ് കഥാh
928.63(1)-വിക
928.63-ഗാAസിയ മാAേകസ് , ഗzിേയY

െസമീ.
ISBN 978-81-226-0962-2 : U. 75.00



O128,1M83w

ദിവാകരX, ആA. വി. എം., 1971Mിയെ4I ഗാേബാ: ഗzിേയY ഗാAസിയ
മാAേകസിെ ജീവിതകഥ / എം. ടി.
വാസ1 േദവX നായ0െട അവതാരിക.േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.- 264 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
അ\ബwം : ഏ. 237-264
മാAേകസിെനGറിc1{ സറിയയ1 െട
3റി41ക ഉെ4ട1 À.
ISBN 978-81-8264-955-2 : U. 190.00

928.94812-മലയാള ന കാര½ാA
928.94812(1)-സമാഹാര
അരവി´ാ} േമേനാX, പനJ{ി, 1938ലളിതാംബിക അA÷നം, ബാലാമണി
അF, െക. സരസu തിയF, മാധവിGIി.േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , െമയ് 2012.- 104
ഏ., [2] പടം ; 21 െസമീ.
ശീAഷകം പ1 റംചIയിY : 'മഹcരിതമാല'.



ISBN 978-81-264-3514-2 : U. 70.00

O123,3N28w

928.9144-ബംഗാളി ന കാരXമാA
928.91441-ബംഗാളി കവിക
928.91441(1)-വിക
928.91441-ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്



O32w

928.94812(1)-വിക
928.94812-ബീന, െക. എ.
ബീന, െക. എ., 1964തണ
i ാടി.- േകാഴിോട് : പAണ, മാAc്

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ് , 1861-1941
എെ ബാലകാലസ് മരണക / രാജX
Øാര വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് : പAണ,
സപ
 . 2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1263-6 : U. 50.00

2011.- 76 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1210-0 : U. 55.00



O32N64w,1



O157,1M61w,1

928.94812-ഭIതിരി4ാട് , വി. ടി.
അേശാകX, മNംേകാI്

3Iിാലം.- േകാഴിോട് : മാaമി, 2010.79 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 891.44 - ബംഗാളി സാഹിതം.
ISBN 978-81-8264-925-5 : U. 50.00

അരൊഴിയാe വി ടി.- തി0വനപ1 രം :
ചി, :ലാ. 2011.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0728-0 : U. 95.00



O157,1M61w,1



O32M97w

ചരിNം
928.94812-രവീ¡X
ചിരവി: സAഗാ

65

928.948123-മലയാള കഥാh
928.948123(1)-വിക

കതയ1 െടയ1 ം രാഷ് ടീയ

സu പ
 ളിലെടയ1 ം സരിc ഒരാ / െക.

928.948123-അക് ബA, കIിY

സcിദാന´\ം I0ം സംേശാധനം

അക് ബA, കIിY, 1954-

െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc്

കIിY യാNയിലാണ് .- േകാIയം : ഡി. സി.

2012.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ1 ക
L ് , : 2011.- 83 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0819-8 : U. 90.00

ISBN 978-81-264-3112-0 : U. 50.00





O32,3N54w,1

O32N46w

928.948121-മലയാള കവിക

പാഠം മ1 4ത് .- 2-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :

928.948121(1)-വിക

മാaമി, ആഗ. 2011.- 128 ഏ.: ചിNം; 21

928.948121-അ|4X, എ.

െസമീ.

അ|4X, എ., 1947-2010

ന കാരെ കഥ അ\ബwമായി
ഉെ4ട1 eിയിI1`്
അ]ാപകöeിയ1 മായി ബwെ4I

കണ
i ീരിെ കണG പ1 സ് തകം / താഹ
മാടായി അഭിമ1 ഖം െചയ് തത് .- 2-◌ം പതി4് .-

അ\ഭവGറി41കള് .
ISBN 978-81-8264-840-1 : U. 75.00

േകാഴിോട് : മാaമി, ഏMി. 2011.- 80 ഏ.
: ചിNം; 21 െസമീ.



O32,3N54w,1

U. 50.00



O32,1N49w,1

928.948123-3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY
3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY, 1940-

928.948121-3റ1 4് , ഒ. എX. വി.

ആ

ഒ. എX. വി. എെ v0നാഥX / പി.

വിശu ാസം വലിയ മ0H് .- േകാഴിോട് :

മാaമി, ആഗ. 2011.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

േവÍേഗാപാലX സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ൈവദöeിയ1 മായി ബwെ4I

േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2011.- 159

അ\ഭവGറി41ക.
ISBN 978-81-8264-159-3 : U. 100.00

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2992-9 : U. 90.00



O32,3N40w,1



O32,1N31w

പ1 നeിലിെ ബദY ജീവിതം: ആ

928.948121-പാലA, എം. എX.

ാവിY

െതാട1 H റÀ പറcിY / താഹ

പാലA, എം. എX., 1932-

മാടായിേയാട് പറതിX Mകാരം.- േകാIയം :

കഥയില
 ാeവെ കഥ.- abA : ീX ബ1 ക
L ്,

ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 158 ഏ.:

: 2011.- 424 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-80884-20-2 : U. 300.00

ISBN 978-81-264-3460-2 : U. 95.00





O32,1N32w,1

O32,3N40w,1

928.948121-േബബി, െക. വി.

928.948123-േജബ് വAഗീസ്

േബബി, െക. വി., 1953-

േജാAജ് േജാസഫ് , െക., 1955-

േപാGെവയിYെ4ാH് / ബാലച¡X

മറിയF എH മറിമായ.- േകാIയം : ഡി. സി.

ച1 {ിാടിെ അവതാരിക.- േകാIയം : ഡി.

ബ1 ക
L ് , നവ. 2011.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. ബ1 ക
L ് , െമയ് 2012.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3362-9 : U. 95.00

ISBN 978-81-264-3532-6 : U. 95.00



O32,3w



O32,1N53w,1

928.948121-രാമവAF, വയലാA

928.948123-Mകാശ് , ടി. എX.
Mകാശ് , ടി. എX., 1955-

േഗാപാലhഷ
i X, േചലാI് , 1932-

ന}N വിളGക: ജീവിതവിജയeിെ

വയലാA.- 2-◌ം പതി4് -േകാഴിോട് :

പാതക.- abA : ീX ബ1 ക
L ് , :ലാ. 2011.-

മാaമി, ഡിസ. 2011.- 112 ഏ.: ചിNം; 21

132 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

അ]ാപന ജീവിതeിെല സ് മരണക.

ISBN 978-81-8265-149-4 : U. 75.00

ISBN 978-83-80884-27-1 : U. 95.00



O32,1N28



O32,3N55w,1

ചരിNം

66

928.948123-മ1 ഹFദ് ബഷീA, ൈവം

928.948124-മലയാള ഉപനാസകAeാ

ബഷീറിന് ഉFിണി ബല ഒ0 േപജ് / മാട്
ര·ാകരX സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2009.- 188 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2539-6 : U. 95.00

928.948124(1)-വിക



O32,3N10w

928.948124-പവനX
പവനX
പവനപAØം.- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ്,
െമയ് 2011.- 219 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3086-4 : U. 125.00

928.948123-േമാഹX3മാA, െക. വി.



O32,6N26w

േമാഹX3മാA, െക. വി.
േദവി നീ പറയാറ1 `് ...- abA : ീX ബ1 ക
L ്,
Ôലാ. 2011.- 187 ഏ. : ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-28-8 : U. 135.00

940/999-ആധ1 നിക േലാക ചരിNം
950-ഏഷ
951-ൈചന



O32,3w,1

പല
 വി അ|A
ൈചന മറ നീ1 േJാ / സ് മിതാ മീനാ}ി

928.948123-രാധാല}് മി പദരാജX

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

രാധാല}് മി പദരാജX
L ിY ഒേരാAF0e് .കാലeിെ വ}സ
േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , :ലാ. 2011.- 87
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3100-7 : U. 55.00

േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ. 2011.- 230
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീAഷകം : Smoke and mirrors : an
experience of China.



ISBN 978-81-8265-253-8 : U. 160.00

O32,3w,1

928.948123-

ീരാമX, സി. വി.

953-അേറബ

ീരാമX, സി. വി., 1931-2007
സി. വി.
ീരാമ\ം കാലവ1 ം / ടി. ഡി.
രാമhഷ
i X അഭിമ1 ഖം െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , നവ. 2011.- 119 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3411-4 : U. 75.00

സനY, ഇടമറ1 ക്
അേറബX വസം.- നഡYഹി : ഇXഡX
 ് , 2012.- 127 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
എതീസ
ISBN 81-7274-204-9 : U. 50.00



V461



O32,3N31w,1

928.948123-



V41

ീരാമX, വി. െക.

954-ഇ
അേയഷ ജലാY
മ1 ഹFദാലി ജിH: മ1 സ
 ിംലീvം പാകിസ് താX

ീരാമX, വി. െക., 1953മാI് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.142 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3489-3 : U. 90.00

വാദവ1 ം / എX. െക. Uേപഷ് ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിോട് :
മാaമി, ജ\. 2012.- 246 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N53w,1

ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-81-8265-115-9 : U. 90.00

928.948123-ഷാജി3മാA, പി. വി.



V44

ഷാജി3മാA, പി. വി., 1983കാലിcാം െപാതിയിേല് ഒ0 ഹാഫ് ടിg് .േകാഴിോട് : പAണ, ആഗ. 2011.- 72 ഏ. ;
21 െസമീ.
അ\ബwം : ഏ. 69-72.
ISBN 978-81-300-1282-7 : U. 55.00

അേശാകX, ഏ`ിയA
െതലാന സമരകഥക.- തി0വനപ1 രം :
ചി, മാAc് 2012.- 88 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0818-X : U. 60.00



V44



O32,3N83w,1

േഗാപാലX, എ. െക., 1904-1977

928.948123-സ1 േര¡X, പി.

ഇX കAഷകMസ ാനeിെ ചരിNം.-

സ1 േര¡X, പി.
ഇലി4മണമ1 { നാI1വഴിക.- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ഏMി. 2011.- 146 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3022-2 : U. 85.00

3-◌ം പതി4് -തി0വനപ1 രം : ചി, സപ
 .
2011.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ\ബwം : ഏ. 43-56.
ISBN 81-262-0740-X : U. 35.00



O32,3 w,1



V44

ചരിNം
954-ഇ-

ടAc

67

954.01-Mാചീനകാലം

േഗാവി´ പി{, പി., 1926-

രാഘവ വാരിയA, എം. ആA.

സംസ് കാരവ1 ം നേവാºാനവ1 ം / പി. പി.

സിw1 ലിപി പഠനം ഇവെര.- േകാഴിോട് :

സതX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

മാaമി, ഏMി. 2011.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.

തി0വനപ1 രം : ചി, : 2011.- 136 ഏ.

ന സചി : ഏ. 55-56.

; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-091-6 : U. 35.00

േലഖന, Mസംഗ ടിയവയ1 െട



V44

വിവAeനം.

954.0351-സu ാത സമരം

ISBN 81-920-7727-6 : U. 90.00



V44

െനഹ് റ1 , ജവഹAലാY, 1889-1964

3റ1 4് , െക. െക. എX.
1857-ചരിNവ1 ം പാഠവ1 ം.- 2-◌ം പതി4് േകാഴിോട് : മാaമി, നവ. 2011.- 118 ഏ.:

ഇെയ കെ`eY / സി. എc് . 34

ചിNം; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- 9-◌ം

അ\ബwം : ഏ. 115-118.

പതി4് .-േകാഴിോട് : മാaമി, :ലാ. 2011.-

ISBN 978-81-8265-230-9 : U. 75.00

671 ഏ. ; 21 െസമീ.



V44

മലശീAഷകം : The discovery of India.

ചേIാപാധായ, മാനിനി

ISBN 978-81-8265-151-7 േബാAഡ് :

ചിgേഗാങ് വിപ് ളവം 1930-34 / െക. എX.

U. 400.00



V44

പ1 നിയാനി, രാം

െക. നJതിരി ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാIയം : ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , :ലാ.
2011.- 368 ഏ. ; 21 െസമീ.

വAഗീയരാഷ് ²ീയം / പി. പി. സതX

മലശീAഷകം : Do and die : the Chittagong

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .-

uprising 1930-34.

തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 104

ISBN 978-81-264-3166-3 : U. 195.00

ഏ. ; 21 െസമീ.



V44

മലശീAഷകം : Communal politics.

954.14-പxിം ബംഗ

ISBN 81-262-0802-3 : U. 70.00



V44

രാേജ¡X, െക., 1976-

െജയിX, വി., 1960ബംഗാ: അവസാനിാe േപാരാIം.തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 215

ഇ എH വിസ് മയം: ഇX

ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

സംസ ാനളിലെട.- തി0വനപ1 രം : ചി,

ന സചി : ഏ. 216.

മാAc് 2012.- 360 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0807-4 : U. 150.00

ISBN 81-262-0808-2 : U. 250.00



V4475



V44

രാജX, തി0േവാe്

954.79-മഹാരാഷ് ²
പ0േളകA, എസ് . വി.

ചരിNാýത മഹത് സ് മാരക.തി0വനപ1 രം : ചി, െമയ് 2011.- 80 ഏ.:

വAളികള1െട കലാപം / ഡി. ജയേദവദാസ്
വിവ. െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി,

ചിNം; 21 െസമീ.

ജ\. 2011.- 112 ഏ.

ISBN 81-262-0670-5 : U. 55.00

ഉപവിഷയം : 305.800954 - ജാതിക,



V44

വAഗ. ഇ
മലശീAഷകം : Revolt of the Varlis.

954.(1)-ഭാരത പഠന

ISBN 81-262-0614-4 : U. 70.00

ല}് മി നരസ1 , 1861-1931



V4435

എാണ് ജാതി: ഒ0 പഠനം / എ. എX.
സതദാസ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

954.83-േകരളം

െചയ് തത് .- തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\.

അചതാന´X,
വി. എസ്
1

2012.- 216 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകരളeിെല കAഷകെeാഴിലാളി

ISBN 81-262-0783-3 : U. 140.00

Mസ ാനം. കാÍക 331.88095483 -



z44

െതാഴിലാളി സംഘടനക. േകരളം.

ചരിNം

68

954.83-േകരളം- ടAc

954.83-േകരളം-ടAc

ആ`ലാI് , 1936പ1 സ് തകeിY കാണാe ചരിNം.തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 104 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0786-8 : U. 70.00

രജിത് , പി.
മലയാളിയ1 െട തകാല: ഓണവ1 ം
സാമഹഭാവനാേലാകവ1 ം / എം. ജി. എസ് .
നാരായണെ അവതാരിക.- abA : കറ് ,



V4412

: 2011.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 229-243.
ISBN 978-81-226-0724-6 : U. 150.00

നിലവറക റGേJാ: പ നാഭസu ാമി
േ}Neിെ ചരിNവ1 ം വAeമാനവ1 ം / പി.
എസ് .
ീകല സംേശാധനം െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 120 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0776-0 : U. 75.00



V4412

വിേനാദ് 3മാA, ആA., 1972േകരളeിെല സ് മാരക.- േകാIയം : ഡി.
സി. ബ1 ക
L ് , ഫിz. 2012.- 208 ഏ., [14] പടം



V4412

പണിA, െക. എX., 1936ഒ0 ച1 വH സരെ ഓAF / പി. പി.
ഷാനവാസ് സമാഹരിcത് ; എX. എX.
റിംസണിെ ചിN.- തി0വനപ1 രം :
ചി, : 2011.- 192 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
അഭിമ1 ഖ ര`ാം ഭാഗeിY
ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ISBN 81-920-7724-1 : U. 125.00

; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3487-9 : U. 195.00



V4412

േവലായ1 ധX, പണിശ് േശരി, 1934േകരള ചരിNeിെ ഉ{റകളിേല് .േകാIയം : ന കAeാവ് : കറ്
[വിതരണം], ഫിz. 2012.- 116 ഏ. ; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 114-115.
ISBN 978-81-240-1919-1 : U. 70.00





V4412

ബാബ1 GIX, കറിേവലി
പ1 ലയA: ചരിNവ1 ം വAeമാനവ1 ം.േകാഴിോട് : പAണ, 2011.- 152 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-300-1217-9 : U. 110.00

V4412

ഷാ:, പി. പി.
പടനിലളിY െപാ0തി വീണവA:
ഒിയeിെ വിപ് ളവേ4ാരാIള1െട
ചരിNം.- തി0വനപ1 രം : ചി, ഏMി.



V4412

2012.- 192 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 190-192.
ISBN 93-821-6702-1 : U. 135.00

ബാലX, പ|4ി{ി, 1925പാലിയം സമരം.- തി0വനപ1 രം : ചി,
:ലാ. 2011.- 200 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
അ\ബwം : ഏ. 192-200.
ISBN 81-262-0709-4 : U. 130.00



V4412

ഹംസ, ടി. െക., 1937 ായി.ഞാX എെന കമണിസ



V4412

രാജരാജ വAF, എഴ1മgA, 1953മലയാളസംസ് കാരം: ലഘ1 വിDാനേകാശം.േകാഴിോട് : മാaമി, ജ\. 2012.- 167 ഏ.:
ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-272-9 : U. 110.00

തി0വനപ1 രം : ചി, നവ. 2011.- 352 ഏ.
; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 923.254 - ഹംസ, ടി. െക.
ISBN 81-262-0755-8 : U. 225.00



V4412

954.83(1)-എറണാ3ളം



V4412

സ1 ജാതX, പി.
ഒ0 കലക് ടറ1 െട കAFകാÝം / പി.

രാജീവ് , െക. ടി., 1967കാലം സാ}ി: നേവാºാന സമരചരിN
ഗാഥകളിേല് േവറിെIാരേനu ഷണം / രാജX
v0ള1െട അവതാരിക.- തി0വനപ1 രം :
ചി, ഡിസ. 2010.- 272 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0594-6 : U. 165.00

സ1 ജാത\ം ക് ളീgസ് കാനാട1 ം
േചAെHഴ1തിയത് .- േകാIയം : കറ് , മാAc്
2011.- 147 ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 923.554 - hഷ
i 3മാA, എസ് .
ISBN 978-81-264-3006-2 : U. 95.00



V4412



V4412.3.ERA

ചരിNം
954.83(1)-ക|A

69

959-െത് കിഴX ഏഷ
959.7-വിയg് നാം

വാസ1 േദവ് , െകാIറ
ക|രിെ കഥ.- തി0വനപ1 രം : ചി,
മാAc് 2009.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0244-0 : U. 65.00



V4412.3KAY

ഗാപ് , െവാ XvെയX
മറാനാവാe നാള1ക.- 2-◌ം പതി4് തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 368
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0814-7 : U. 245.00

954.83(1)-േകാഴിോട്



V4313

െസല1 രാജ് , ടി. ബി., 1953േകാഴിോടിെ ൈപaകം.- 2-◌ം പതി4് േകാഴിോട് : മാaമി, ഡിസ. 2011.- 312
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-191-3 : U. 215.00



V4412.3KOZ

954.83(1)-തി0വിതാംA

േഹാ ചി മിX, 1890-1969
േഹാ ചി മിX: െതരെട1 e hതിക
(1920-1969) / രാഘവX േവാട്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 320
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0806-6 : U. 200.00



V4313

ഉമാമേഹശu രി, എസ് .
a4ടി ദാനം:
ീ ഉNാടം തി0നാ

970-വടേ അേമരി
972.91-കബ

മാAeാÝവAമയ1 െട രാജസ് മരണക.-

വിജയ3മാA, ജി.
 ് പാതയിY തെH.കബ: േസാഷലിസ
തി0വനപ1 രം : ചി, മാAc് 2012.- 120
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0823-6 : U. 80.00

േകാഴിോട് : മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 289
ഏ.: ചിNം; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 923.154 - ഉNാടം തി0നാ
മാAeാÝവAമ.
ISBN 978-81-8265-218-7 : U. 200.00



V4412.3THI

ച¡X, കിളിമാËA
േചാര4 വിരിയിc കല
 റ - പാോട് .തി0വനപ1 രം : ചി, ജ\. 2012.- 168 ഏ.
: പടം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0762-0 : U. 110.00



V4412.3THI

954.83(1)-മലബാA
മലബാA ൈപaകവ1 ം Mതാപവ1 ം / പി. ബി.
സലീം, എX. പി. ഹാഫിസ് മ1 ഹFദ് , എം.



V7927

980-െതേ അേമരി
984-െബാളീവിയ
vവാര, ഏണസ് േgാ െച, 1928-1967
െബാളീവിയX ഡയറി / െക. എം. ച¡ശAF
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .- േകാIയം :
ഡി. സി. ബ1 ക
L ് , ജ\. 2011.- 288 ഏ., 8 പടം ;
21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 355.0218(1) - ഗറില
 യ1 ]തം
ഇംഗ് ളീഷ് ശീAഷകം : The bolivian diary.
ISBN 978-81-264-2960-8 : U. 160.00



V79161

സി. വസിഷ
¼ ് ടിയവA സംേശാധനം
െചയ് തത് ; പി. മ1 സ് തഫയ1 െട ചിN ;
മദനX ചിNീകരിcത് .- േകാഴിോട് :
മാaമി, ഒക് േടാ. 2011.- 616 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ന സചി ഉെ4ട1 eിയിI1`് .
ISBN 978-81-8265-204-0 : U. 400.00



V4412.3MAL

954.88-ആXഡമാX, നിോബാA ദu ീപ1 ക
വിജയX, മട4{ി സി. െക.
കാലവ1 ം കാലാപാനിയ1 ം കടH് / എം. എX.
കാരശ് േശരിയ1 െട അവതാരിക.- േകാഴിോട് :
പAണ, :ലാ. 2010.- 138 ഏ.: ചിNം; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 137-138.
ISBN 978-81-300-115-8 : U. 90.00



V4491
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ന കാര, ശീAഷകസചി
കാÍക

101 നല
 നാടX കഥക.

ശിവദാസ് ,

അജിത്
െലഗ് ബിേഫാA വിg് .

എസ് .
101 വിജയഗാഥക.

കാÍക

കാÍക

1857-ചരിNവ1 ം പാഠവ1 ം.

അജിത് 3മാA, പി.

സലീം, പി. ബി.
3റ1 4് , െക.

അട1 eി0H് .

കാÍക

സ1 zÃണX, 3gിോY

കാÍക

േജാതിA േഘാഷ് , െക.

െഗൗതമX ഭാസ് കരX

കാÍക

അണയാe ദീപശിഖ.

അംബികാസ1 തX, മാാട്
െപാ{ിയ ഒ0 വിരY.



894.8123

സനിY പി.

േതാമസ്
അണ
i ഹസാെര: അഴിമതി വി0]

മ1 രളി, കീഴാA

േപാരാIeിെ ഇX മ1 ഖം.

കാÍക

അംേബദ് കA ജീവിതം hതി ദAശനം.

കാÍക

ഠാ3A, Mദീപ്

രാേജഷ് , ചിറ4ാട്

അണ
i ഹസാെരയ1 െട ജീവിതകഥ.

അക് ബA, കIിY
കIിY യാNയിലാണ് .

928.948123

പാഠം മ1 4ത് .

928.948123




ൈമലാിാg് .



894.8123

കാÍക

അíികനാപ1 രെe ജീവിത.

കാÍക

അതിAeികളിY പ.

മ1 സ് തഫ,

മ1 `4ലം
അeിെ4ാgയിേലG{ വഴിക.
അധികാരeിെ ഭാഷാവഴ.

രാജX, പാËA

ഉണ
i ി, ആമ4ാറയ് Y

കാÍക

അനതയിേല് ഒ0 പാത.

അി േടാംസ് കാബിX.

കാÍക

പദജ േമേനാX, എം.

കാÍക

േഗാപാലhഷ
i X, എ. വി.

ച¡േശഖA നാരായണX

കാÍക

പല നാട1 ക പല കഥക

അടA േഗാപാലhഷ
i X: സിനിമയിY ഒ0 ജീവിതം.

അ. കാÍക*
ശശി, എം.

കാÍക

ഇgാലിയX

ജി.

േഹമാ Mകാശ്

അംേബദ് കA.

കാÍക

അടയാളം.

കാÍക

T. S. 1852/2 കളeിY 3H് അംശം േദശം ....

അയാനം.

കാÍക

അജീA3Iി.

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

കാÍക

കാÍക

നാേടാടിഥക

െക. എX.
99% വാസ് ²ീg് ൈകയടGേJാ.



894.8121

സ് േgാവ് ,

ഹാരിയg് ബീcA

കാÍക

കാÍക

േജാAജ്

ഗീവAഗീസ് േജാസഫ്

അചതാന´X,
വി. എസ്
1

അനമAeി, യ1 . ആA.

േകരളeിെല കAഷകെeാഴിലാളി

Mഭാഷണം - സംഭാഷണം - നിരീ}ണം -

Mസ ാനം. കാÍക 331.88095483 -

കഥ / എം. ഗംഗാധരX സമാഹരിcത് .

െതാഴിലാളി സംഘടനക. േകരളം.



Mസ ാനം.

അനശu ര, െക., . വിവ. കാÍക
േലാAക െഫെഡറിെകാ



അനിത നായA

894.8121009

െചയ് തത് .
അനിത, എം. പി., വിവ.

അചതX,
എം.
1



894.8123009

ടu യിX,

അനിയX, െക. എസ് .
കാ ൈവശാഖി.

കാÍക

ഇ´1 േഗാപX, ജി. ആA.

അനിY നാരായണX, ചിNകാരX.



894.8123

കാÍക

ച¡നിെല മ1 യY

കാÍക

േകാഹലീ, നേര¡

കാÍക

അജിത് ജനാAനX
ൈലവ് ീX - 30.



823

കാÍക

മാAക്

േനാവY: Mശ
 ള1ം പഠനള1ം.

അജയെ അFെയ െകാHതാര് ?.

ഗാAസിയ,

മറവിയ1 െട പാഠ / േജാളി വAഗീസ് വിവ.

കാÍക

ഭഗവദ് ഗീത

അജയ് 3മാA, െക. സി., വിവ.

േഗാപാലhഷ
i X, അടA



അചതX
നJതിരി, അിeം
1

അചതX,
മാേവലിര, വാഖാതാ.
1

894.814

കാÍക

അനരം.

331.88095483

കവിത ഒ0 വലിയ സതമാണ് .



954.83

േകരളeിെല കAഷകെeാഴിലാളി

പായസം 3ടിc 31 Mാവ്

അനിY, െക. എം., സംേശാധകX.



894.8123

നാIറിവ്

കാÍക

അനിY-അ0ണാചY
അനിY, മ1 ഖeല
മ]േവനY.



791.437MA

അനിY3മാA, െക.
 ്
മാധമള1െട എഴ1താ41റ: ഒ0 മാAക
L ിസ
നിരീ}ണം.
302.23
അനിY3മാA, വി. എസ് .
േപാവ1 കയാേണാ വരികയാേണാ.



894.8123

അ\രÆനം: ഇസ
 ാം, ജനാധിപതം, പാxാത
അവസാനവാGക.

കാÍക

േബനസീA

േIാ
അËപ് ച¡X
ഓക
L ിജX സിലിXഡA.



894.8121

കാÍക

അËപ് , ജി., സംേശാധകX.

അÁാസ് അലി, ടി. െക.
മലയാള സാഹിത ചരിNം 3Iിക് / ടി.
െക. അÁാസ് അലിയ1 ം പി. സ1 േരഷ1 ം
േചAെHഴ1തിയത് ; സ1 3മാA അഴീോടിെ
അവതാരിക.
894.81209
അഭിലാY, െജ. പി.
ദി പ് ളാgിനം ഹ`് .
അഭിവാദേയ.
അമരം.

േലാകം എHിവെയGറിc1{

71

കാÍക

കാÍക



894.8123

31 3IX, മാടJ്

േലാഹിതദാസ്

അമാേദാ, േഹാAെഹ
േഡാണാ ഫ് േളാറ1 ം അവള1െട ര`1
ഭAeാ½ാ0ം / എം. എസ് . നായA
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
അFാള1.

കാÍക

അF1
മ0À പ1 രIാX േവ`ി മ1 റിവ1 `ാGHയാ.

േലാക് പാY ബിY എ് ? എിന് ?
അËപ് , സി.



894.8128

നരിമാX േപായി് .



915.4792

കാÍക

അിാഴ് ചക.

സ1 3മാA, കാട്

രാമവAF, വയലാA

അwകാരനാഴി.

കാÍക

അHെe നായികമാA.

കാÍക
കാÍക

പദരാജX, പി.

അ41ണ
i ി, മലയe് , വിവ.

കാÍക

കാÍക

അേയാ]യിെല
ീരാമX.
നേര¡ഷ, ആചാര

പാറ41റe്

കാÍക

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്

പIനായക് , ഉÎാ

കാÍക

അയ് മ1 , ഇ. െക.
÷് നെല
 ാ0 മന് സനാകാX േനാ് .

കബീA



അബബA, കാതിയാളം

894.8122

3Iികള1െട MവാചകX / കമാY
അകJാടeിെ ചിN.
അബബA, സി. പി. , . വിവ.



297.63

അബ് ദ1 {, പാേലരി
വU, നമ1 ് പJാgകെള നിരീ}ിാം / ശശി
ഗായNിയ1 െട പട.



595.789

അബ് ദ1 Y കാദിA, എം. എസ് .
Mവാചകജീവിതeിെ ഔHതം.

അ|4 പണിA, െക., വിവ.
കവിത



297.63

ഇസ
 ാമിെല അനരാവകാശ നിയമ.



297.1228346052

അരൊഴിയാe വി ടി.
മNംേകാI്

കറ1 e

അേശാകX,

കാÍക

അരവി´ാ} േമേനാX, പനJ{ി
ലളിതാംബിക അA÷നം, ബാലാമണി
അF, െക. സരസu തിയF, മാധവിGIി.



928.94812(1)

അവസര, െവല
 1 വിളിക: 21-◌ം

അരവി´X
മാഫിയ.

Ëgാ`ിെല നമ1 G ച1 g1മ1 { േലാകeിെനാ0

േകാറാഡ് , േജാസഫ്

കാÍക

അരയാY അഥവാ bA4ണഖ.
േമാഹനച¡X

അബ് ദ1  കലാം, എ. പി. െജ.

അബ് ദ1  മജീദ് , എ. െക., വിവ.

കാÍക

അ|4X, എ.
കണ
i ീരിെ കണG പ1 സ് തകം / താഹ
മാടായി അഭിമ1 ഖം െചയ് തത് .
928.948121

കാÍക

Mകാശ് , കാരാI്

വഴികാIി.

കാÍക

അേയഷ ജലാY
മ1 ഹFദാലി ജിH: മ1 സ
 ിംലീvം പാകിസ് താX
വാദവ1 ം / എX. െക. Uേപഷ് ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .
954

േഗാപാലhഷ
i X, േചലാI്

അപരX.

കാÍക

അയബ് , . വിവ.

സോഷ് 3മാA, ഇ.

അേനu ഷിc1 ; കെ`eിയില
 .

അയാ.

അയാ കഥെയഴ1താX േപാവ1 കയാണ് .
അഷ് ടമAeി

അAജനeിന് സ് േനഹപAവം വയലാA.

കാÍക



869.3

ആദില എ. കബീA



629.40954

കാÍക



894.8123

അ0ണാചY നാേടാടിഥക /
സതനാരായണX മ1 `യA സമാഹരിcത് ;
ഇ¡ിം ബവിെ ചിN. 398.210954163

അ0മകള1െട-ആനവരJ്

72

കാÍക

അ0മകള1െട േലാകം.
എസ് .

സ1 നിY 3മാA,

അഷ് ടമAeി
അയാ കഥെയഴ1താX േപാവ1 കയാണ് .



കാÍക

അ0വിeാഴ് വരയിെല ാമeിY.

894.8124

അ03മാA, എX. എസ് .
ജനിതക ഭ}ണം: ആശകള1ം Mതീ}കള1ം.



631.5233

കാÍക

അ03മാA, പി., വിവ.

കാÍക

െപാവിദാഭാസം ജനാധിപത പാതയിY.
േബബി, എം. എ.

കാÍക

കാÍക

അലമ1 റഥക.

സനY, ഇടമറ1 ക്

വിഷ
Ú നാരായണX,

െക.

കാÍക

അലിഗഢ് കഥക.

കാÍക

േമാഹX3മാA,

െക. വി.
അലീം മïA
നJാA ഹി´ിയിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .



891.4393

കാÍക

െകായേലാ, െപൗേലാ

അഴീോടിെ വിമAശനNയം.

അYേഫാXസാFയ1 െട മരണവ1 ം
ശവസംസ് കാരവ1 ം. കാÍക സറിയ
ആ മസ രാNിയിY.
 X
െസബാസ

കാÍക

ആകാശമികള1െട താോY.
ബി. എം

കാÍക

കാÍക



331.8095483

കാÍക

പ1 സ് തകeിY കാണാe ചരിNം.

റഹിം, മ1 ഖeല

ആതി.

കാÍക

ആ Dാനeിെ വഴിക.
രാജരാജ വAF, എഴ1മgA

െജ.

ആ

അബ് ദ1  കലാം, എ. പി.

അവസാനെe ചിNം.
അവസ ാരം.

കാÍക

കാÍക

സ1 ധX, ന½`

പി{, ചവറ െക.

കാÍക

രാജX ബാബ1 , മണJA
അശാി പAØം.

കാÍക

സരസu തി, െപാHറ

അേശാകX, ഏ`ിയA
ച1 വH ആകാശം.
െതലാന സമരകഥക.



059.94812(1)

ആ വിശu ാസം വലിയ മ0H് .
3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY

കാÍക



894.8121

ആദAശ ഹി´1 േഹാIY. കാÍക
ബേ´ാപാധായ, ബിതിഷ
f ിക.
ആധ1 നിക വിചാരശില
െക. എം.

കാÍക

കാÍക

േജാAജ് ,

ആന´് , എസ് ., . .
നടരാജX



ആനയ1 ം ഉറ1 J1 ം / െക.
ീ3മാA പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് ; രാജീവ് എX. ടി. യ1 െട ചിN.



ആനവരJ് .

894.8123

അേശാകX, മNംേകാI്
അരൊഴിയാe വി ടി.

തJി, വി. ജി.



954

അേശാകX, ച0വിY
എഴ1പക എപക.

കാÍക

കാÍക

ആദില എ. കബീA
അFാള1.

എസ് .
അവ: െപപ} കവിതക.

വിദാലയം.



954.83

സാറാ േജാസഫ്

Ëgാ`ിെല നമ1 G ച1 g1മ1 { േലാകeിെനാ0

കാÍക

കാÍക

ആ`ലാI്
േകരളeിY െതാഴിലാളിവAഗeിെ പിറവി.

അവസര, െവല
 1 വിളിക: 21-◌ം
വഴികാIി.

സ1 ഹറ,

ആേഗാളവYരണം: െകI1കഥകള1ം
വസ് തകള1ം. കാÍക േജാ എം. ഇIി

സ1 3മാA, അഴീോട്
അവനിവാഴ് വ് .

േപാ

ആേഗാളവത് രണവ1 ം മാAക
L ിസവ1 ം.
പിേയഴ് സ, എX. എം.

വളെര താമസിc1 േപായി / വി. ഡി. hഷ
i X

അെലഫ് .

േതാമസ്

ആംസ് േ²ാങ് , െജ. ഡബ
യറിX െതറാ4ി / ടി. നാരായണX ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .
615.85(1)

3ബ് ദ1 {,

പ1 നeിY
അലിഗയിെല കലാപം.

കാÍക

അYÖസറ1 ം മാAക
L ിസeിെ ഭാവിയ1 ം.
കാÍക സതX, പി. പി.

അറിവിെ െവളിcം നാടിെ െവളിcം:

അേറബX വസം.

നJീശX, പി. എം.

അAºശാസ് N Mേവശിക.
ഐസക് , ടി. എം.

േജായ് സ് ,

െജയിംസ്

കാÍക

കാÍക

\അയ് മ,

കാÍക

 ാ, ഞ േകGÀ . . .
അസ
സ1 3മാരX, എ. െക.
അഹലശിലക.
ജി.

വിദാഭാസ

മനഃശാസ് Nം
അറബിയ1 ം മg1കഥകള1ം.

കാÍക

അസ് കA, എം. എ., വിവ.
മിഖാേയY

െചോവ് , ആ പാേവ
Ù ാവിc്

ീവിദ



398.21095483
928.94812

കാÍക

വിനയച¡X, ഡി.

ആനി-ഇവാXസ്
ആനി
കാവYാരി.



894.8123

ആണി െജ. േജാ
േകരളeിെ വികസന സാ]തക.



338.95483

കാÍക

ആബിദ യസഫ് .
കരിയിലയ1 ം

മണ
i ാIയ1 ം

കാÍക

േജാസ് ,

ആയിരം െകാgിക പറGÀ.
കവാബe, യസ1 നറി

കാÍക

ആമേസാ ച1 gിക.
പനcി41റം

കാÍക

ആയിരം സര½ാA.

ബാലhഷ
i X

ആ0ം പറയാe വീരകഥക.
hഷ
i 3മാA, ടി. െക.

കാÍക

ആേരാഗ മധ1 ര.
പി. െക.

കാÍക
െപാവാ, പി.

ആേരാഗര}യ് G Ëറ1 Ëറ1 കാര.
കാÍക െപാവാ, പി. പി. െക.

കാÍക

ആgA കവിതക.

രവിവAF, ആgA

ആഴeിY പതി ചിN.
ഷീബ അമീA
ആ

മ കനക.

കാÍക

കാÍക

സഹീറാ ത

ആസിയX കരാA: കAഷകA് മരണവാറ`് .
കാÍക ഗംഗാധരX, െക. എX.
ആസ് യിY നിH് പAണാേരാഗeിേല് .
കാÍക എzഹാം, പി. ഇ.
ആAഷDാനം.
നാല4ാI്

കാÍക

നാരായണ േമേനാX,

കാÍക

ആAസ1 , വിവ. & സമാഹAeാ.
ഭാരതീയ ഭാഷാകഥക
ഇ എം എസ് കഥക.
പ|µA

കാÍക

ഇംഗ് ളീഷ് ാമA എള14eിY.
നാരായണX നായA, സി.

3ിരാമX,

കാÍക

ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ: ഒ0 ലഘ1 ചരിNം.
സ1 ധാകരX, സി. ബി.
ഇ}1 ഗwാ.

കാÍക

മി

കാÍക

, രാേജ¡

ഇടeാവള: സഫി സ് പAശമ1 { േനാവY.
കാÍക ഹാഷിം, ഇ. എം.
ഇടേവളയ് Gേശഷം.
അലകാ

കാÍക

സരാവഗീ,

73

ഇ എH വിസ് മയം: ഇX
സംസ ാനളിലെട. കാÍക
െക.
ഇ വിശ4ിെ റി4ബ് ളിക് .
പIനായക് , ഉÎാ

കാÍക

കാÍക

ഇെയ കെ`eY.
ജവഹAലാY

െനഹ് റ1 ,

 ് Mസ ാനചരിNeിെ ഒ0
ഇX കമണിസ
Uപേരഖ. കാÍക ഹAകിഷX സിങ് ഘ്
സ1 Aജിത്
ഇX കAഷകMസ ാനeിെ ചരിNം.
കാÍക േഗാപാലX, എ. െക.
ഇX ബാലകഥക / എസ് . ശിവദാസ്
സമാഹരിcത് .
398.210954
ഇ´ിര, ബി.
സിംഹവ1 ം 3റ1 \ം / ജാഫA എം. എസിെ
ചിN.
894.8123
ഇ´1 േമേനാX
ച1 ംബനശബ് ദതാരാവലി.

894.8123

ഇ´1 േഗാപX, ജി. ആA.
അജയെ അFെയ െകാHതാര് ?.

894.8123



ഡc1 ബംഗ് ളാവിെല േMതരഹസം.




894.8123

രനിറമ1 { ഓറ് .

894.8123

രാNിയിെലാ0 ൈസിവാല.

894.8123



ഇ´1 ബാല
നാI1െവളിcം.




894.8123

ഇzാഹിം, ടി. െക.
ദയാനിധിയായ ൈദവദതX.
ഇzാഹിം, െവര
െവരയ1 െട ലഘ1 നാടക.



297.63



894.8122

ഇരയിFX തJി
ക0ണ െചയ് വാെനÄ താമസം hഷ
i ാ!
(ഇരയിFX തJിയ1 െട സംഗീത രചനക) /
ലീലാ ഓംേചരി, ദീപ
 ി ഓംേചരി ഭല
 യ1 ം േചAH്
സമാഹരിcത് .
894.8121
ഇ0പെeാHാം Ëgാ`ിെ ഇതിഹാസം.
കാÍക രവീ¡X, അയ് മനം
ഇ0കാം.

കാÍക

സോഷ് , വി. ആA.

ഇേറാം ശAFിള: പതിgാ`1 നീ` േപാരാIം.
കാÍക
ീരാജ് , ബി.
ഇgാലിയX നാേടാടിഥക / പി. അജിത് 3മാA
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .
398.210945

ഇതാണ് എെ ശരി.
എX.

കാÍക

പി{, എX.

ഇലി4മണമ1 { നാI1വഴിക.
സ1 േര¡X, പി.

ഇത് മ\ഷെ മി.
അന

കാÍക

óA, Mമദിയ

ഇലിയഡ് .

ഇനിെയ് ലാവ
Ù ിX ലാവ
Ù ിX ഇനിെയ് .
കാÍക േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

രാേജ¡X,

L ്.
ഇളംമനസ

കാÍക
കാÍക

ഇവാXസ് , േമരി ആX.
േജാAജ്

കാÍക

േഹാമA
Mകാശ് , ടി. എX.

കാÍക

എലിയg് ,

ഇഷ് ടവാ് -എzഹാം

74

കാÍക

ഇഷ് ടവാ് .

ീജിത് െപ0cX

ഇസ
 ാമിക ചരിNകഥക / ഷംസ1 ീX പ1 ല
 Jാറ
വിവ. െചയ് ത് സമാഹരിcത് .



297.18(1)

a4ടിദാനം :
ീ ഉNാടം തി0നാ
മാAeാÝവAമയ1 െട രാജസ് മരണക.
കാÍക 954.83(1) - ചരിNം. തി0വിതാംA.

അബ് ദ1 Y കാദിA, എം. എസ് .

ഇസ് ളാമ1 ം രാഷ് ²ീയ ഇസ് ളാമ1 ം:
ചരിNeിെയ1 ം മനഃശാസ് Neിെയ1 ം



923.154

കാÍക

െവളിceിY ഒരേനu ഷണം.

ഉFA, െക. പി.
ഓAമകള1െട പ1 സ് തകം / എ. വി. ഫAദിസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
927.9143028

മ1 ഹFദലി, എX. എം.

കാÍക

ഈജിപ് ഷX മത.

േജാസഫ് ,

ഇടമറ1 ക്

കാÍക

ഈട1 ം റ1 ം.



954.83(1)

ഇസ
 ാമിെല അനരാവകാശ നിയമ.

കാÍക

ഉമാമേഹശu രി, എസ് .
a4ടി ദാനം:
ീ ഉNാടം തി0നാ
മാAeാÝവAമയ1 െട രാജസ് മരണക.

ഉFA3Iി, എ. എX. പി.
സമഹ ബwള1െട ഉെപാ0.

മ1 3´X, മോI് റി



302

ഈശu രാ\ഭവം െചാരിയ1 H േയാഗിവാണിക.
കാÍക പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം

ഉമA, തറേമY, സമാഹAeാ. കാÍക
ഹാജി: കഥകള1ം ഫലിതള1ം

ഈേസാ41 കഥക / വി. രവി3മാA വിവ.
െചയ് തത് .

ഉയരളിേല് .



888

ഉടലിY െകാeിയ ചരിN സ് മരണക.

കാÍക

ഋതu ി് .

ഉണിeിരി, എX. വി. പി.
ബാലച¡X ച1 {ിാടിെ കാവMപം.




എംഗYസ് , Õഡറിക് , വിവ. കാÍക
കമണിസeിെ മലതതu 

ഉണ
i ി, ആA.
894.8123

കാÍക

എIാമെe േമാതിരം.

ഉണ
i ിhഷ
i X, എം. ടി.
കളിണ
i ട.



894.8123

ഉണ
i ിhഷ
i X, എX. ജി.
യവ1 ം എെ ജീവിതവ1 ം, പവിെനGറിc്
പe് വാചക.



894.8121

പിaയാനം.

894.8123




രാം ച¡
ീനിവാസX

ജീവിതവ1 ം / എം. ഡി. മേനാജ് സംേശാധനം



927.8

കിസ് , ഡാനിേലാ

കാസ് േ²ാ, ഫിദY

എെ ബാലകാലസ് മരണക.
ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്

കാÍക

തF

കാÍക

എെ മായാUപിയായ ഭAeാവ് .
ദാരിെസക് , മാരി

കാÍക

എെ സതാേനu ഷണ പരീ}ക:
മഹാ ാഗാwിയ1 െട ആ കഥ. കാÍക
ഗാwീ, േമാഹXദാസ് കരംച´്

ഉദയരാഗം: െക. പി. ഉദയഭാ\വിെ സംഗീതവ1 ം

കാÍക

ചാപ
 ിX, ചാAലി



894.8123

െചയ് തത് .

കാÍക

എെ Mിയ ഗീത (ചലcിN ഭാവഗാന
സമാഹാരം). കാÍക രാജീവ് , ആല1 Y

894.8121

കാÍക

ല}് മി



394.26(1)

കാÍക

കാÍക

കാÍക
കാÍക

മാത,1 െക. എം.

എെ Mണയച¡\ം ഞാ\ം.
സി. നായA

ൈഡലX േതാമസിെ ഗാനം.

ഉദാനം, ചാരം.

എെ കഥയ1 െട േപര് ...
സാംബശിവX, വി.

ല

എെ ജീവിതം.

ഉണ
i ിhഷ
i X, ജി. എസ് .
ഉണ
i ിhഷ
i X, പ1 óA
f ക4മഴ.
കല

കാÍക



894.8123

കല
 1 ക` ഉÎവ.

വാസ1 േദവX

കാÍക

എാണ് ജാതി: ഒ0 പഠനം.
നരസ1

എെ 3Iിാലം.

ഉണ
i ിhഷ
i X, െക. വി.
ജീവചരിNം.

കാÍക

 ാകാം.
എെന നല
 കമണിസ
ഷാവ് കu ി

േഹമാ

Mകാശ്

ഉദയനാണ് താരം.

േസാമരാജ് , നീേറാളി

എം ടി യ1 െട കക.
നായA, എം. ടി.

494.812

കഥക ഉണ
i ി ആA.

കാÍക

മാനസിേദവി

എം എഫ് àൈസX എH ഇതിഹാസം.
കാÍക സതX, പി. പി.

ഉണ
i ി, ആമ4ാറയ് Y

ഉ¾യ1 െട ശബ് ദം.

കാÍക

ശാ3മാA,



894.8121

അധികാരeിെ ഭാഷാവഴ.

hഷ
i 3മാA, സി. പി.

കാÍക

ഉറം Mശ
 മാ3േJാ.
എസ് .
ഋ4കAcക.

ജയ3മാA, െക. പി.

ഉണ
i ി, ഇ. പി., ചിNകാരX.

കാÍക

സീതി

എzഹാം, ടി. എം., വിവ.
േലാറി െബത്

കാÍക

യാനസ് ,

എzഹാം-കഗേനാവിc്
എzഹാം, പി. ഇ.
ആസ്

ഒ0 കലക് ടറ1 െട കAFകാÝം / പി. സ1 ജാത\ം
ക് ളീgസ് കാനാട\ം േചAെHഴ1തിയത് .

യിY നിH് പAണാേരാഗeിേല് .



616.238

കാÍക

എzഹാം, വിവ.

ഖലീY ജിzാX

3ഴYിണറ1 ക.



894.8123

എലിയg് , േജാAജ്



823

കാÍക

വAഗീസ് , േമലഡA ഇ.

ഡി.
എഴ1പക എപക.

കാÍക

കാÍക


894.8123

കാഴ് ചeീവ`ിയിെല യാNാA.



894.8123



928.948121

ഒ. എX. വി. യ1 െട കവിജ½.

കാÍക

ഒIകവ1 ം ഇറcിെവI1കാര\ം.

ഖലീY ജിzാX

കാÍക

ജയിംസ് , വി. െജ

ഒളിവറ1 െട ഡയറിGറി41ക.

കാÍക

േബാ`് ,

റസ് കിX

കാÍക

ഡാYറിംപി,

ഓ! നിഷാദാ!.

കാÍക

േടാണി, െക. ആA.

കാÍക

കാÍക

അËപ് ച¡X

വിേശu ാeര റഷX

 ിX, െജയിX
ഓസ

കാÍക

മാXസ് ഫീYഡ് പാA് .

കാÍക



823

രഘ1 നാഥ് , പേലരി

കാÍക

ഓAമകള1െട പ1 സ് തകം.
പി.

പജാ}ി

അF, െക. സി.

ഓAFിളിവാതിY: സജിY

ഒമA ഖ|ാം, 1048?
തി0നല
 A ക0ണാകരX പദ വിവ. െചയ് തത് .



891.551

ഗംഗാധരX,

പ1 Gടി
ഒ0 അേമരിX അടിമയ1 െട ആ

കഥ.

ഡഗ
 സ് , െÕെഡറിക്

ഒ0 ഉ½ാദിനിയ1 െട ദിനസരിGറി41കള1ം മg1

െഗാേഗാ, നിോളായ്

ഒ0 കലക് ടറ1 െട കAFകാÝം.

ീധറ1 ം രവി3മാA

പദനാഭെ അവതാരിക. കാÍക
െകാെcൗേസ4് , ചിgില4ി{ി
ഓAസി, ബേരാനസ്
െചെcി.



823

കാÍക

കIിY യാNയിലാണ് .

അക് ബA,

കIിY
കാടിെ കവിതക.

കാÍക

കാട് , എX.

എX.
കാട് , എX. എX.
കാടിെ കവിതക.

കാÍക

ഉFA, െക.

എം. എ. േയാട1 ം പറതിX Mകാരം ; ടി.

റ1 ബാഇയe് : ഒമAഖ|ാമിെ ഗാഥക /

കാÍക

കാÍക

ഓAGÀേവാ എX hഷ
i െയ ...

ചീ¡X,

െകാട1 ല
 A

സ1 ജാതX, പി.

ഒgാലX കാ.

ബാലകഥക

സോഷ് , പനയാY

കാÍക

കാÍക

3ിരാമX, പ|µA

ഓമന, വിവ.

കാÍക

കഥ.

ഓക
L ിജX സിലിXഡA.

േസാമX, പി.

കഥകള1ം. കാÍക
വാസിേലവിc്

സ1 3മാA,

വിലം

േവÍേഗാപാലX സംേശാധനം െചയ് തത് .

ഒരിെലെ ാമം.

കാÍക

ഒXപത് ജീവിത.

ഒ. എX. വി. എെ v0നാഥX / പി.

ഒ4ം നടGH പിcകം.

കാÍക

ഒ0 െബാഹീമിയX ജീവിതം.

ഒേരെയാ0 പി ജി: ജീവിതവ1 ം എഴ1ം.

ഏലിയാസ് , വി. പി.

കാÍക

നാരായണ പി{, എX.

പരമഹംസ േയാഗാന´

േമാഹനX, പി.

യതി.

ഒHാം നല
 കതക് .

പണിA, ജി.

കാÍക

ഒ0 Mണയeിെ അം.

ഒ0 േയാഗിയ1 െട ആ

ഏലിയാസ് , ടി. ഒ.

ഒടി ചിറ3ക.

കാÍക

ഒ0 ദിവസം ഒ0 യ1 ഗം.

അഴീോട്

ഹരിദാസ് , ഒറവിY

കാÍക

പണിA, െക. എX.

L ാവ1 ക.
ഒ0 മനസ

എX. സി. സി. യ1 ം സ് െകൗI് Mസ ാനവ1 ം.
ഏകജാലകം.

കാÍക

ലിയാe് മ1 ഹFദ്

അേശാകX, ച0വിY

കാÍക

കാÍക

സ1 ജാതX, പി.

എX.

ൈസലാസ് മാAനA / JA േലാഹിതാ}X
വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക 954.83(1) - എറണാ3ളം.
ഒ0 ച1 വH സരെ ഓAF.

എzഹാം, സി. െക.

എഴ1ടാരം.

75

കഗേനാവിc് , . .
േജാസഫ്

കാÍക



894.8121

 ാലിX,
സ

കടഥക-കവിത

76

കാÍക

കടഥക ഒ0 പഠനം.
നJതിരി, എം. വി.

കമല സu Aഗ
Ê eിലി0H് മാലാഖമാA്
പാറടവ് , പി. െക.

hഷ
i ദാസ്

അബബA, കാതിയാളം

കാÍക

കാÍക

കണിെ കിളിവാതിY.
പ{ിയറ

ീധരX,

കമ, അYേബA
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക
കാÍക

എംഗYസ1 ം I0ം വിവ. െചയ് തത് .
Mതയശാസ് N Mേമയ.



894.8123

ശിഹാബ1 ീX,

കാÍക

കാÍക

കാÍക

f ം കാരം.
കഥയിY അല
കളJര്

കാÍക

കXചാവടി.

കാÍക

ഒമA

രേമശX നായA, എസ് .

കറ1 e കവിത / സcിദാന´X സംേശാധനം

ബാബ1 രാജ് ,

െചയ് തത് ; െക. അ|4 പണിA,
എHിവA വിവ. െചയ് തത് .
കറ1 e നഗരം.

കാÍക

തായാI് ,

f ക4മഴ.
കല

hഷ
i X3Iി,

കബനി, സി., വിവ.
െപൗേലാ

കാÍക

െകായേലാ,

കാÍക

കാÍക

ശറഫ1 Hീസ
ഉണ
i ിhഷ
i X, പ1 óA

കാÍക

ഉണ
i ിhഷ
i X,

കാÍക

ീധരX, പ{ിയറ
കളിണ
i ട.

കാÍക

ഉണ
i ിhഷ
i X, എം. ടി.

ക{ം പc{ം പിെH െക. എം. മാണിയ1 െട



297.63

കബീA

കമറ1 ീX, എം.
ര`1 നാവികA് ശരത് കാലം.

കാÍക



808.81

കളികളിലെട ഗണിതം പഠിാം.

കബീA
കബീAെമാഴിക / മലയe് അ41ണ
i ിയ1 െട
പദ വിവAeനം.
891.431
വി]നബിയ1 െട ജീവചരിNകഥ.

കാÍക

കല
 1 ക` ഉÎവ.
ജി. എസ് .

ÕാXസിസ് , ആല4ാI്

കാÍക

കമറ1 ീX, എം., വിവ.
െഹXറി േഡവിഡ്

കാÍക

ക0ണാകരX, സി. എX., . ചിNകാരX.
പാലA, എം.

കനYിനാവ1 ക.
ീhഷ
i പ1 രം

കബീAെമാഴിക.

േവÍ, െക.

ഖ|ാം, 1048?

െഡHിസ് േജാസഫ്

കാÍക

കാÍക

കടFനിI രാമhഷ
i X, െക. ജി. ശര പി{

കഥയ1 റ1 H വഴിയിലെട.
െക.

കാÍക

റÃാX,

ജയനX

ക0ണാകരX, തി0നല
 A, വിവ.

കാÍക

കഥയ1 ം ആ കഥയ1 ം. കാÍക
രാജേഗാപാലX, ഇ. പി.

കനലാകാX.

കാÍക

ഇരയിFX തJി

ക0ണാകരX.

ഉണ
i ി, ആA.

കാÍക

കഥയില
 ാeവെ കഥ.
എX.

വാസ1 േദവ് , െകാIറ

(ഇരയിFX തJിയ1 െട സംഗീത രചനക).

സതX, അിാട്

കഥക സോഷ് ഏcിാനം.
സോഷ് , ഏcിാനം



324.254(1)

ക0ണ െചയ് വാെനÄ താമസം hഷ
i ാ!

സ1 മംഗല

കാÍക

കാÍക

കരിണY.

മാതസ് , പി. എഫ് .

കഥക ഉണ
i ി ആA.

കാÍക

ക|രിെ കഥ.

കര1 െപ|1H ഓAFക.
റü

കേeാലിാ മതeിെ രാഷ് ²ീയ വഴിക.
കാÍക രാമച¡X, സി.

കാÍക



335.43

 ് പാAIി ഓഫ് ഇ (മാAക
 ്)
കമണിസ
L ിസ

കണ
i X, കരിാട്
മായാഴ് ചക.
കH തലയണ. കാÍക
െപായ് ംകടവ്



843

കമണിസeിെ മലതതu  / Õഡറിക്

കണ
i ീരിെ കണG പ1 സ് തകം.
അ|4X, എ.

കഥക.

വിനയച¡X, ഡി.

പതനം / പി. എX. േവÍേഗാപാY

ക`1 പഠിcാY കണ് എള14ം.
മാധവX, പ{േeരി

കഥ ട0À.

കാÍക

കമാY, അകJാടം, ചിNകാരX.

കടേലാളം കഥക: േസാമേദവ ഭIെ
കഥാസരിത് സാഗരം മലകഥകള1ം
ഉപകഥകള1ം. കാÍക േസാമേദവ

കഥ േകI1റാം.

കാÍക

നിശാവസ് N ÀÀ.

കാÍക

കടലിരJ.

വിഷ
Ú

കണGകള1ം.
ടി. എം.

കാÍക

േതാമസ് ഐസക് ,

കവാബe, യസ1 നറി
ആയിരം െകാgിക പറGÀ /

ീേദവി

എസ് . കAeാ ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .



895.63

ഹിമമി / വി. രാധാമണിGF



894.8123

േതാേറാ,

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
കവിത ഒ0 വലിയ സതമാണ് .

കാÍക

അചതX
നJതിരി, അിeം
1



895.63

കവിതയിെല-3

കാÍക

കവിതയിെല സമാരേരഖക.
3റ1 4് , ഒ. എX. വി.

കാÍക

കാഴ് ചബംഗ് ളാവ1 ക.
സി.



894.8123

കാ ഐല|
തിരിയ1 H കലവ1 ം ഉഴ1തിI നിലവ1 ം
െതാഴിലിെ മഹeu ം നF1 െട കാലe് /
ദ1 Aഗാബായി വാമിെ ചിN ; Mശാ്
മിNX വിവ. െചയ് തത് .
305.56

കാÍക

കാടി\ കാവY.

കാÍക

കാI1േകാഴി.

സ1 ഗത3മാരി

േജാ, ടി. സി.

കാകിടGH െചHായ.
 ാXലി
ഏ സ

കാÍക

കാÍക

കാമസNം.
കാമാ}ി.

കാÍക

െസലിX

വാÎായന
െപരിയവX, അഴകിയ

കാരശ് േശരി, എം. എX.
നാസറ1 ീX കഥക

കാÍക



791.43

െതാI1ടാeവ0െട തീ`ിGടായ് മക.



303.484

കാÍക

കാവേ}Nം.

ബാലച¡X, ഉFµA

കാവേദാഷ (അവലംബം : മFട ഭIhതം
കാവMകാശം). കാÍക മFട

കാÍക

ആനി

കാസ് േ²ാ, ഫിദY
എെ ജീവിതം / ഇേíേഷാ റാെമാെന
സംേശാധനം െചയ് തത് ; ആXð
ഹAേലയ1 െട ഇംഗ് ളീഷ് വിവAeനeിY
നിH് ജി. ബാലേമാഹX തJിയ1 ം I0ം
മലയാളeിേല് വിവ. െചയ് തത് .



923.17291

മ1 ല
 ാ

കാരശ് േശരി, എം. എX.
30eേടിY 3റിc ടം.

രാധാhഷ
i X,

കാവിYരാജ്
േഡാകെമറി
സിനിമ നിAമിാം.
1

കാവYാരി.
ഗാAഡ് നA,

കാÍക

കാഫ് ക: ജീവിതവ1 ം രചനയ1 ം.
മാത 1

കാÍക

കാഴ് സX, േറcY
നിശ
 ബ് ദവസം / രതി േമേനാX വിവ.
െചയ് തത് .
363.738498

നസീA, കടിാട്

കാനാടX
വസരി.

കാÍക

കാഴ് ചeീവ`ിയിെല യാNാA.
ഏലിയാസ് , വി. പി.

കവിതയിെല സമാരേരഖക. കാÍക
894.8121 - hഷ
i പി{, ചJ1 ഴ, 1911 കാÍക
3റ1 4് , ഒ. എX. വി.
1948.
കാ കാ.

77

കാ ൈവശാഖി.
എസ് .



894.8124

തായ് െമാഴി.

494.8125

മലയാളവാ് .

494.8125




കാÍക

കിണിയ1 ം കിിണിയ1 ം.

അനിയX, െക.

കാÍക

കില1 ാംെപIി: നഴ് സറി4ാI1ക.
ലതീഷ് , കീഴല
 A

ബാബ1 , ഉല
 ല

കാÍക

കാരശ് േശരി, എം. എX., സമാഹAeാ.
കാÍക മ1 ല
 ാ നാസറ1 ീെ 3Ûതിക

കിസ് , ഡാനിേലാ
ഉദാനം, ചാരം / എം. എസ് . നായA
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാലം സാ}ി: നേവാºാന സമരചരിN
ഗാഥകളിേല് േവറിെIാരേനu ഷണം.
കാÍക രാജീവ് , െക. ടി.

3X നJാA
{Y കഥക / എം. എX. പി. നJതിരി
ഗദ പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .
894.8121

കാലeിെ തേലവരക.
മാI്

കാÍക

സ1 േര¡X,

L ിY ഒേരാAF0e് .
കാലeിെ വ}സ
കാÍക രാധാല}് മി പദരാജX
കാല4കAc.

കാÍക

രാജX, ക0വാരG`്

കാലവ1 ം കാലാപാനിയ1 ം കടH് .
വിജയX, മട4{ി സി. െക.
കാലാവസ യ1 ം രാഷ് ²ീയവ1 ം.
വAഗീസ്

കാÍക
കാÍക

േജാAജ്

കാലിcാം െപാതിയിേല് ഒ0 ഹാഫ് ടിg് .
കാÍക ഷാജി3മാA, പി. വി.
കാളിദാസ
3Iികള1െട കാളിദാസX / എം. ആA. രാഘവ
വാരിയA പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ;
സ1 zÃണെ ചിN.
891.2

3നX നായA, ബAലിX
െപാളിെcഴ1e് .
34, പIാµA
സ് Nീപ} കവിതക.
34, സി. എc് . , വിവ.
ജവഹAലാY



891.823



923.254



894.8121

കാÍക

െനഹ് റ1 ,

3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY
അലിഗഢ് കഥക / മിനി Mസാദ്
സമാഹരിcത് ; ജയX ശിവപ1 രeിെ
ചിN.
894.8123
ആ

വിശu ാസം വലിയ മ0H് .



928.948123

പ1 നeിലിെ ബദY ജീവിതം: ആ ാവിY
െതാട1 H റÀ പറcിY / താഹ മാടായിേയാട്
പറതിX Mകാരം.
928.948123
ൈസി സവാരി.



894.8123

3ാമ1 -െക

78

കാÍക

മഹാേശu താ

കാÍക

നാരായണX,

കാÍക

വീAബലിെ

3ാമ1 , എ. പി., വിവ.

3റ1 4് , ഒ. എX. വി.

േദബീ
3ിGIX തJ1 രാX.

കവിതയിെല സമാരേരഖക. കാÍക
894.8121 - hഷ
i പി{, ചJ1 ഴ, 1911 -

അകവA
3ിരാമX, പ|µA.
തമാശക
3ിരാമX, പ|µA
ഇ എം എസ് കഥക.



923.254

ഒേരെയാ0 പി ജി: ജീവിതവ1 ം എഴ1ം.



923.254

3Iി പഠി4ിc പാഠം.



894.8123

31 3IX, മാടJ്
അഭിവാദേയ.



923.654

കാÍക

3ടജാിയിെല നിലാവ് .

റഷീദ് ,

പാറയ് Y

കാÍക

3Iി പഠി4ിc പാഠം.

3ിരാമX,

പ|µA
3Iികള1െട കാളിദാസX.

കാÍക

കാളിദാസ

3Iികള1െട MവാചകX.
കാതിയാളം

കാÍക

അബബA,

3Iികള1െട ഭഗവദ് ഗീത.

കാÍക

കാÍക
നിൊലായu ിc്

3Iിാലം.

കാÍക

െപാവാ,

3IിയF, എം. ടി.
3ËA മഠം.
3ി.

കാÍക

കാÍക



540

സ1 നിY പരേമശu രX

3മാരX, യ1 . െക.



894.8123

3മാA, എം. എസ് .
മ´ാകിനിയ1 െട ഗാനം.
30eേടിY 3റിc ടം.



894.8123

കാÍക

കാരശ് േശരി, എം. എX.
3റ1 ാനി4cF.

കാÍക

വലിേയാറ, വി. പി.

3റ1 4് , ഒ. എX. വി.
കവിതയിെല സമാരേരഖക.

കാÍക

എzഹാം, സി.

ഗീത, ഡി.

hഷ
i 3മാA, െക. െക.
ശാസ് Nം ജീവിതം.



500

hഷ
i 3മാA, ടി. െക.
ആ0ം പറയാe വീരകഥക.

894.8123

hഷ
i 3മാA, സി. പി.
ഉയരളിേല് .

894.8123




hഷ
i മAeി, ജി1
സംഭാഷണ / പി. എം. നാരായണX
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
181.4
hഷ
i ലീല: കാപ
 X സി. പി. hഷ
i X നായ0െട
ആ കഥ. കാÍക hഷ
i X നായA, സി. പി.



150



133.5869(1)

കാÍക

അലീം

hഷ
i X നായA, സി. പി.
hഷ
i ലീല: കാപ
 X സി. പി. hഷ
i X നായ0െട
ആ കഥ.
920.933804
hഷ
i X, ഇരിY, വിവ.
ഉÎാ

ച¡X, പി. െക.

ദാJതകഥക.

 hഷി.

കാÍക

hഷ
i X നJാA, വി. ഡി., സമാഹAeാ.
കാÍക പതിന1 മികc കഥക

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്

കഥാസംഹം.

3ഴYിണറ1 ക.
െക.



954.0351

hഷ
i X നJാA, വി. ഡി., വിവ.
മïA

3Iിാലം. കാÍക 928.91441 - ഠാ3A,

േലാഹള1െട ആ

3റ1 4് , െക. െക. എX.
1857-ചരിNവ1 ം പാഠവ1 ം.

hഷ
i X നJതിരി4ാട് , കാണി4|A
വാസ് ല}ണം.

േടാസ് േgായി, ലിേയാ

കാÍക



hഷ
i X നJതിരി, സി.
ഭാരതീയ ശാസ് Nചി.

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്

രബീ¡നാഥ് .

894.8121



രായ് െചൗധ1 രീ,

കാÍക

പ1 നരപി.

894.8123

3Iികള1െട
ീമഹാഭാഗവതം. കാÍക
പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം
3Iികള1െട സി വി രാമX.
പി. പി. െക.

894.8121

hഷ
i ദാസ്
കടലിരJ / െക. െഷറീഫിെ ചിN.

ഭഗവദ് ഗീത

കാÍക

3Iികള1െട മഹാഭാരതം.
ഉേപ¡കിേശാA



1948.



894.8121

കാÍക

പIനായക് ,

hഷ
i X3Iി,
ീhഷ
i പ1 രം
കനYിനാവ1 ക.
െക ഇ എX സംഭാഷണ.
എX.
െക. ആA. Mസാദിെ കഥക.
Mസാദ് , െക. ആA.



894.8123

കാÍക

െക. ഇ.

കാÍക

െക. ഇ. എX.
െക ഇ എX സംഭാഷണ / രാേജഷ്
ചിറ4ാട1 ം പി. എസ് . പഴനാട1 ം േചAH്
സമാഹരിcത് .
320.954

െക-ഖലീY
െക. ഇ. എX., സംേശാധകX.

കാÍക

79

െകായേലാ, െപൗേലാ

േകരളeിെ മാഷ് : മലയാളeിെ മ1 ഴം
െച3eാ\ം ഒ0 െപകിടാവ1 ം / രമാ

െക. രാഘവX: ഒ0 സംഗീത വിചാരം / വി. ടി.
മ1 രളി സമാഹരിcത് .



927.8

പീ നദിേയാരeി0À ഞാX േതി / സി.

ഭാപ
 ി വിശu ാസം / പി. െജ. മാത 1

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക



158.1

േവലായ1 ധX, പണിശ് േശരി
േകരളeിെ മാഷ് : മലയാളeിെ മ1 ഴം /

േകാര, െചിIയിY

െക. ഇ. എX. സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8124

കാÍക

മ\ഷX ഒ0 റH പ1 സ് തകം.
കAFം / െക. സി. അജയ് 3മാA വിവ.

കാÍക 331.88095483 - െതാഴിലാളി

െചയ് തത് .

കാÍക

തമസിെ ¶ദയം / എ. െക. അബ് ദ1  മജീദ്

േകരളeിെല ജില
 കള1ം അവയ1 െട

വിവ. െചയ് തത് .

വിേനാദ് 3മാA,

സംേശാധനം െചയ് തത് ; വI4ാറ ശശി

കാÍക

കാÍക

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .

വിേനാദ്

 ് പാതയിY തെH.
കബ: േസാഷലിസ
®യിg് സA െസാനg.

േകശവ േമേനാX, െക. പി.



894.8124

േകശവX നായA, പി.

കാÍക



530.01

മഹാേശu താ

കാÍക

നായA, എം. ആA. സി.
ക് ളീgസ് , കാനാട് , . .

കാÍക

സ1 ജാതX,

കാÍക

േകാഹലീ, നേര¡

ഖദീജാ മ1 ംതാസ്

ീധറ1 ം

മാaകം.

രവി3മാA എം. എ. േയാട1 ം പറതിX
Mകാരം ; ടി. പദനാഭെ അവതാരിക.



618

ഖമറ1 Hീസ ശാàY െക.



920.933804

െകാതിcിെ4ണ
i ് / ടി. എX. Mകാശ് വിവ.

നമ1 ് വി0െHാ0ാം.



641.5

ഖലീY ജിzാX



808.83

െകായേലാ, െപൗേലാ
അെലഫ് .

േടാസ് േgായ് ,

ക് ളാസിെല കണ് വീIിെല കണ് .

കAFം.

െകാെcൗേസ4് , ചിgില4ി{ി

െചയ് ത് സമാഹരിcത് .

കാÍക

ലിേയാ നിൊലായu ിc്

പി.

േദബീ
ഓAFിളിവാതിY: സജിY

കാÍക

വിജയ3മാA, ജി.

ആ`ലാI്

L  ം കu ാ`ം സി]ാവ1 ം.
മ\ഷ മനസ

കാÍക

െസബിX എസ് . െകാIാരം

േകരളeിY െതാഴിലാളിവAഗeിെ പിറവി.

സായാäചിക.



823

െകൗമാരവ1 ം ജീവിതവിജയവ1 ം.

3മാA, ആA.

ൈകവAeകാÝം.



823

സീ®I് ഏജ് / പി. െക. രാജേശഖരX

ജയേദവദാസ് , ഡി.

കാÍക



891.433

േകാറാഡ് , േജാസഫ്

അചതാന´X,
വി. എസ്
1

േകരളeിെല സ് മാരക.



218

േകാഹലീ, നേര¡

േകരളeിെല കAഷകെeാഴിലാളി Mസ ാനം.

േകരളeിെല മഹത് വിക.



894.8123

േകാശി എzഹാം

അചതാന´X,
വി. എസ് .
1

കാÍക

കാÍക

േകാഴിോടിെ ൈപaകം.

ഭരതX.

േകരളeിെല കAഷകെeാഴിലാളി Mസ ാനം.

സവിേശഷതകള1ം.
ആA.



158.1

േകാവിലX

കാÍക

ീധരX, എം. െക.

സംഘടനക. േകരളം.

ജീവിതം മാധ1 രമ1 {താാX.
െസല1 രാജ് , ടി. ബി.

ആണി െജ. േജാ
േകരളeിെ സu ം കലക.



കാÍക പ1 േരാഗമന
കലാസാഹിത സംഘം(9-◌ംമത് : 2010 :
െകാല
 ം)

െകാല
 ം നയേരഖ.

കാÍക

േകരളeിെ വികസന സാ]തക.

കബനി ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
869.3

േജാസഫ് , ഇടമറ1 ക്

േകരള ചരിNeിെ ഉ{റകളിേല് .

കാÍക



869.3

െകല
 A, െഹലX

െകYടിക് മതം.

േമേനാX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

ഒടി ചിറ3ക.



892.73

ജിzാെ Mണയേലഖന / െക. പി.



869.3

സ1 ധീര സu ത വിവ. െചയ് തത് .



816

ഖലീY-vവാര

80

ഖലീY ജിzാX
ൈദവeിെ ച1 ംബന / മ1 ിനാട്
പദ3മാA ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

ഗാwിജിയ1 ം ഞാ\ം.
അഴീോട്



816

MതിേഷധിGH ആ ാവ1 ക / എzഹാം
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് ;
സcിദാന´െ അവതാരിക.
892.73
Mവാചകെ ഉദാനം / എzഹാം വിവ.
െചയ് തത് .



811

MവാചകX / െക. ജയ3മാA വിവ. െചയ് തത് .



811

മ\ഷപ1 Nനായ േയ / െക. എസ് . റിcാAഡ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
813
ഖാദA, യ1 . എ.
aോIA വിള് .



894.8123

െപവിലGക.



894.8123

ഖാലിദ് െഹാൈസനി
തിളമാAH ഒരായിരം സര½ാA / രമാ
േമേനാX വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

ഖ1 ദ്സി, എസ് . എ., വിവ.
അന



813

óA, Mമദിയ

േഖര, ശിവ്
നിGം വിYാം: ഫലMാപ
 ിാണ്
Mതിഫലം Mയ·eിനല
 / ബിÔരാജ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
658.8

കാÍക

ഗംഗാധരX, എം., സമാഹAeാ.
അനമAeി, യ1 . ആA.

ഗംഗാധരX, െക. എX.
ആസിയX കരാA: കAഷകA് മരണവാറ`് .



338.1

ഗംഗാധരX, പ1 Gടി
ഒരിെലെ ാമം.



894.8123

ഗംേഗാപാധായ, നാരായ
മ¡മ1 ഖരം / െക. രവിവAF വിവ. െചയ് തത് .



891.443

ഗണിത മായാജാലം.
ആA. സി.
ഗണിതം ലളിതം.

കാÍക

നായA, എം.

കാÍക

ഗണിതമിഠായി.

കാÍക

ഗണിതശാസ് N കu ിസ് .
ആA. സി.

ഗേണശ് േവലാ`ി
മഴ നിHാല1 ം മരം െപ|1ം.
ഗ0ഡമാളിക.

കാÍക

നായA, എം.

നീളX കാല1 { േമാഡല1 ക / എം. എസ് .
നായA വിവ. െചയ് തത് .



813

 ് / എം. എസ് . നായA
േപടിcര` ൈട4ിസ
വിവ. െചയ് തത് .
813
ബwനളില
 ാe സ1 ´രി / എം. എസ് .
നായA വിവ. െചയ് തത് .

813

മാരകമായ കളി4ാIം / എം. എസ് . നായA
വിവ. െചയ് തത് .

813




ഗാAസിയ, േലാAക െഫെഡറിെകാ
േലാAയ1 െട െതരെട1 e കവിതക /
 A, െക. അനശu ര എHിവA വിവ.
മധ1 മാസ
െചയ് തത് ; പി. പി. സതെ അവതാരിക.



861

ഗില
 gിX.

കാÍക

മീര, െക. ആA.

ഗിYെബAI് , എലിസബe്
സ് േനേഹാÎവം.

928.13

ഗീത
െപകാല.

305.42



 hഷി.
ഗീതാÆലി, വിവ.





635.8(1)

കാÍക

L ിങ് , േഡാറിസ്
െലസ

vെIX േമാAെഗX: ജAFX സ് മരണക.
കാÍക ഷി: ഖാX
v0 സമ}ം: ഒ0 ഹിമാലയX േയാഗിയ1 െട
ആ കഥ. കാÍക
ീ എം.



894.8121

രാജേഗാപാലാചാരി,

മാAക
L  ം എംഗYസ1 ം / എം. എX. സതദാസ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .



894.8123

സ1 നിY പരേമശu രX

ഗലീലിേയായ1 ം ശാസ് Nവിപ് ളവവ1 ം.
Mതാപ് ച¡X നായA, എ.



813

vവാര, ഏണസ് േgാ െച
െബാളീവിയX ഡയറി / െക. എം. ച¡ശAF
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
984

ീധരX, പ{ിയറ

കാÍക

 ാXലി
ഗാAഡ് നA, ഏ സ
കാകിടGH െചHായ / എം. എസ് .
നായA വിവ. െചയ് തത് .

v0വ1 ം ല}വ1 ം. കാÍക
പാAºസാരഥി

കാÍക

സ1 3മാA,

ഗാwീ, േമാഹXദാസ് കരംച´്
എെ സതാേനu ഷണ പരീ}ക
മഹാ ാഗാwിയ1 െട ആ കഥ / െക.
മാധവനാA ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് ; സ1 3മാA അഴീോടിെ
അവതാരിക.
923.254

v0, പി. എം. െക.
ദിവസംഗമം.

ീധരX, പ{ിയറ

ഗണിതം സംസ് കാരളിലെട.
രാേജ¡X, ഡി.

കാÍക

കാÍക



923.343(1)

േമാേIാA ൈസി ഡയറിGറി41ക /
ആA. െക. ബിÔരാജ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .
923.27291

vവാര-ച¡ിക

81

േമാേIാA ൈസി ഡയറിGറി41ക: ആA.

 A, എം. വി.
േഗാവി´X മാസ
ൈചനാ ഡയറി.

െചയ് തത് . കാÍക 923.27291 - vവാര

േഗാവി´X3Iി നായA, േചAിY, വിവ.
കാÍക പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം

vവാര, ഏണസ് േgാ െച
െക. ബിÔരാജ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
ഏണസ് േgാ െച.



918

കാÍക

െഗയിം ഈസ് ഓവA.

മേനാഹര

വAF, എം. ആA.
ൈഗദാA, അAാദി
ച1 Gം െഗGം / െക. േഗാപാലhഷ
i X വിവ.



891.73

െഗാേഗാ, നിോളായ് വാസിേലവിc്
ഒ0 ഉ½ാദിനിയ1 െട ദിനസരിGറി41കള1ം മg1

കഥകള1ം / െക. െക. ച¡X ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .
891.73
ാ.



891.73

േഗാപ3മാA, ടി. എX.
Îിംഗ് താേവാ.

915.1

േവാഗാ തരംഗ.

914.7




േഗാപാലhഷ
i X, അടA
അനരം.



791.437MA

സിനിമ സംസ് കാരം.



791.43

േഗാപാലhഷ
i X, എ. വി.
അeിെ4ാgയിേലG{ വഴിക.

894.8123

ച1 `ിെ മേഹ¡ജാല.

894.8123

േഗാപാലhഷ
i X, െക., വിവ.




കാÍക

ൈഗദാA,

അAാദി

കാÍക

േഡാസ് േgാവസ് ി, െഫേഡാA

േഗാപാലhഷ
i X, േചലാI്



928.948121

അHെe നായികമാA.

രേമശX നായA, എസ് .

കാÍക

ാമö}eിെല വØാY.
അഹFദ്
ീGമത.

കാÍക
കാÍക

ചാതിGയിY.

മ1 ല
 േനഴി

ചIJി സu ാമി
ജീവകാ0ണ നിUപണം.



179.7(1)

ചേIാപാധായ, േദബാശിഷ്
നിളിെല േനതാവിെന കെ`ക / എം.
പി. സദാശിവX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .
158.1
ചേIാപാധായ, Mഭ ആA., വിവ.
വാസ് േകാ ഡ ഗാമയ1 െട
യാNഡയറിGറി41ക



891.443

ച¡നിെല മ1 യY / െക.
ീ3മാA പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് ; അനിY നാരായണെ ചിN.



398.21095483

കാÍക


േഗാപി, പി. െക.
ചിരനം.

കാÍക

ചേIാപാധായ, മാനിനി
ചിgേഗാങ് വിപ് ളവം 1930-34 / െക. എX.
െക. നJതിരി ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .
954.0351

ച¡മതി, വിവ.
954

കാÍക

പിA, ഹാരഡ്

േബാ`് , റസ് കിX

ച¡േശഖരX, എം. െക.
സാ¡ം - ദീപ
 ം: തിരെട1 e കഥക.





894.8121

േഗാപിനാഥ് , എം. പി., സംേശാധകX.

കാÍക

894.8123

ച¡േശഖരX, എം. െക., സംേശാധകX.
കാÍക പ1 ഴെയ ഉണAeിയ കഥക

സതം Dാനം അനം: സായി
സ് Þതികളിലെട ഒ0 തീAഥയാN
േഗാപിമണി, ആA.
Mhതിയ1 െട വഴി hഷിയിY.

റഫീ്

േജാസഫ് , ഇടമറ1 ക്



ഇX കAഷകMസ ാനeിെ ചരിNം.

കാÍക

കാÍക

927.9143028(1)

േഗാപാലX, എ. െക.

േഗാെലം.

ാമGയിY.



959.7

ചേIാപാധായ, ശരത് ച¡
േദവദാസ് .

മിെഖയിേലാവിc്
വയലാA.

െഗൗതമX ഭാസ് കരX
അടA േഗാപാലhഷ
i X: സിനിമയിY ഒ0
ജീവിതം / എX. പി. സജീഷ് ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .
927.91430233
ഗാപ് , െവാ XvെയX
മറാനാവാe നാള1ക.

െചയ് തത് ; രജീ¡3മാറിെ ചിN.

പേരതാ



915.1



630.954

െമയ് റി് , vസ് താവ്

ച¡േശഖരX, ഏ`ിയA
നിെHാണാX എെHാള1ം.

894.8121

ച¡േശഖA നാരായണX
അíികനാപ1 രെe ജീവിത.

894.8123

വളAപ1 NX.

േഗാവി´ പി{, പി.
സംസ് കാരവ1 ം നേവാºാനവ1 ം / പി. പി.



954

ച¡ിക.

കാÍക




894.8123

ച¡ശAF, െക. എം., വിവ.
ഏണസ് േgാ െച

സതX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .



കാÍക

േബാ`് , റസ് കിX

vവാര,

ച¡X-ജനാധിപതeിെ

82

ച¡X, കിളിമാËA

ചിരവി: സAഗാ

േചാര4 വിരിയിc കല
 റ - പാോട് .



954.83(1)

കാÍക
നിോളായ് വാസിേലവിc്

ച¡X, െക. െക., വിവ.

െചയ് തത് .

െഗാേഗാ,

ചിരനം.



894.8123



894.8123

ൌപദി.



894.8123



894.8123



894.8123

സതവതി / ഷാജി േചലാടിെ ചിN.



894.8123

കാÍക

 X
െസബാസ

കാÍക

ച1 ംബനശബ് ദതാരാവലി.

ഇ´1

ച1 Gം െഗGം.

കാÍക

കാÍക

ൈഗദാA, അAാദി

സ1 zഭാരതി മണിയX

ച1 `ിെ മേഹ¡ജാല.

കാÍക

േഗാപാലhഷ
i X, എ. വി.

േവIാ0െട മാനിെഫസ് േgാ.



894.8123

സ് Nീ ഇX ചിNകലയിY.

കാÍക



757.40954

മFIി

ചരിNം നിAFിcവA.

കാÍക

കാÍക

ചരിNeിY ഇല
 ാeവA.

ച1 gഴിയ1 H ചിä: െറാളാങ് ബാAeിെ
ചിാേലാകം.

കാÍക

ബിപിX

കാÍക

അേശാകX,

ബാലച¡X
ച1 വH ആകാശം.

േMമാന´് ,

ഏ`ിയA

ചJാട്

ച4.

മിN,

കാÍക

വി\ എzഹാം

െച3eാ\ം ഒ0 െപകിടാവ1 ം.

ബിമY

കാÍക

െകായേലാ, െപൗേലാ

ചരിNാýത മഹത് സ് മാരക.

െചോവ് , ആ പാേവ
Ù ാവിc്

രാജX, തി0േവാe്

അ0വിeാഴ് വരയിെല ാമeിY / റിXസി

ചാോ, െചFനം
ദ1 ഃഖeിെ ചിരി.



എzഹാം ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

894.8121

ചാണകX, മണ
i ടി
മ1 ×gി4.



894.8121

ചാപ
 ിX, ചാAലി
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .



927.9143028

വി\

കാÍക

െഫെറA, കാAേലാസ് 'കലിക'

കാÍക

ഓAസി, ബേരാനസ്

കാÍക

െചJ1 മGeി : േMതാ\ഭവ.
സ1 നിY പരേമശu രX

െമNാേ4ാലീe: മലര സ1 റിയാനി
ക് നാനായ ഭാസനം 1910 - 1927.

കാÍക

ഫിലി4് , ഇടവഴിY ഇ. എ.

കാÍക

ഡാAവിX, ചാസ്
ചിN, െക. എസ് ., ചിNകാരX.

കാÍക

േസേവറിേയാസ് ഗീവറ1 ഗീസ്

രാധാhഷ
i X, അട1 eില
കഥ.

െചvേവരയ1 െട ലാgിനേമരിX യാN.

െചറിയ ആIിXIeിെ Mഥമ ഇടയX േമാA

മാതസ് , പി. എഫ് .

ചാAലി ചാപ് ളിX: ചിരിയ1 െട രാജ3മാരെ കഥ.
ചാസ് ഡാAവിെ ആ



891.73

െചെcി.

എെ 3Iിാലം / എം. സാജിത

ൈചന മറ നീ1 േJാ.

കാÍക

\

ൈചനാ ഡയറി.

ഐമാX

കാÍക

കാÍക

പല
 വി അ|A

 A,
േഗാവി´X മാസ

എം. വി.

ചിNെe0വ1 ക: ചലcിNസ് മരണക.

കാÍക

സ1 3മാരX നJാA, െക.

ടി. എX.

ച1 ട1 മണY.

ച¡X, െപാHം

കാÍക

കാÍക

ചിലെJാലി.

േമേനാX

രാവണX / ഷാജി േചലാടിെ ചിN.

ചാവ1 നിലം.

ഹാരിസ് ,

കാÍക

ചിgേഗാങ് വിപ് ളവം 1930-34.

ചില
 1 െതാലിയ1 { തവള.

യയാതി / ഷാജി േചലാടിെ ചിN.

കാÍക

കാÍക

ചേIാപാധായ, മാനിനി

ോണA / മിഥ1 X സി. എസിെ ചിN.

ചാമമല.

േഗാപി, പി. െക.

േചAeല

3ി / മിഥ1 X സി. എസിെ ചിN.

കാÍക



928.94812

കാÍക

ചിരിേയാട1 ചിരി ചിരി.

ച¡X, പി. െക.

ചമയ.

കതയ1 െടയ1 ം രാഷ് ടീയ

സu പ
 ളിലെടയ1 ം സരിc ഒരാ / െക.
സcിദാന´\ം I0ം സംേശാധനം

േചാര4 വിരിയിc കല
 റ - പാോട് .

കാÍക

വാസ1 േദവX നായA, എം. ടി.

ജനാധിപതeിെ മ\ഷാ\ഭവ.

ചിദംബരX, ഡി.
വിജയിാX 50 വവസായ.

ച¡X, കിളിമാËA



338.642

കാÍക

േവÍ, െക.

ജനാAനX-േജാബ് സ്

83

ജനാAനX െപാവാ, സമാഹAeാ..
കാÍക തേ4ാ തേ4ാ ത4ാണി

ജിzാX ഖലീY ജിzാX ജീവിതകഥ.
\അയ് മ, മിഖാേയY

ജനിതക ഭ}ണം: ആശകള1ം Mതീ}കള1ം.
കാÍക അ03മാA, എX. എസ് .

ജീവകാ0ണ നിUപണം.
സu ാമി

ജ½പ1 രാണം.

കാÍക

ജീവചരിNം.

രേമശX നായA, എസ് .

ജീവനകല.

ജമീല, െക. എം.
ന}N സംസാരിGH രാNി.



894.8123

ജയ3മാA, െക. പി.
ഉടലിY െകാeിയ ചരിN സ് മരണക.



791.437MA

ജയ3മാA, െക., വിവ.
ജിzാX

കാÍക

ഖലീY

കാÍക

മി

ജയേദവദാസ് , ഡി.
േകരളeിെല മഹത് വിക.
ജയേദവദാസ് , ഡി., . വിവ.
കാരാI്
ജയേദവദാസ് , ഡി., വിവ.
ഇIി

കാÍക

,

Mകാശ് ,

േജാ എം.

894.8121

ജയMകാശ് , 3ളA
നെല
 ാ0 Iിന് ട0ത് .

894.8122

ജയിംസ് , വി. െജ
ഒgാലX കാ.

894.8123





ജയX, ശിവപ1 രം
മÎഗwി.



894.8123

കാÍക



923.554

കാÍക

ീധരX,

കാÍക

ജീസസ് ഇX ബ് ള ജീXസ് .
േലാറി െബത്

കാÍക

ജീസസ് സി. ഇ. ഒ.
െബത്

യാനസ് ,

യാനസ് , േലാറി



891.4393008

ÔഗYബ´ി.

കാÍക

:ഡ് എH മ\ഷX.
േതാമസ്

സ1 ഫി

കാÍക

ഹാAഡി,

:പക സ1 ഭ
സ് ളിെല I് ാമeിY േവ` / ദീപാ
ീനിവാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് ; എം.
ആA. േരÍകമാA വിവ. െചയ് തത് ; െസൗമ
അനhഷ
i െ ചിN.
808.83
െജനി ആXðസ് , വിവ.
രബീ¡നാഥ്

കാÍക

ഠാ3A,

െജയിംസ് , േജാAജ് ജി. എം.
േമാഷ് ടിെ4I ൈപaകം / പി. എം. േബബി
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .
183
െജയിX, വി.
ബംഗാ: അവസാനിാe േപാരാIം.
െജസി നാരായണX
നിയമMകാരം: നിതജീവിതeിെല
Mശ
 ് നിയമMശ
 .
ൈജവം ജീവനം.
െകാ4ാറ



894.8123

കാÍക

കാÍക

ജിേജാ സിറിയക്
ബി േപാസിgീവ് .



158.1

കാÍക



346.54

േജാAജ് വAഗീസ് ,

േജാജി, I1േFY
േമരി കറി.
േജാബിX എസ് . െകാIാരം, . .
െസബിX എസ് . െകാIാരം

നീലGറ1 X

ജിzാെ Mണയേലഖന.
ഖലീY ജിzാX

കാÍക



ജാതിവവസ യ1 ം ജാതിരാഷ് ²ീയവ1 ം.
േവÍേഗാപാലX, െക. എ.

കാÍക

ജീവിത ദAശന.
പി. െക.

േകാര,

954.14

ജാതേവദX നJതിരി, പി. ജി.
െസGലA േപാലീസ് .

ജാഫA, എം. എസ് ., ചിNകാരX.
ഇ´ിര, ബി.

കാÍക

ജീവിതം മാധ1 രമ1 {താാX.
െചിIയിY



ജയനX
കരിണY.

ജാനF 31 ണ
i ി
സ് േനഹപAവം.

രവിശA

ജീXസ് : പാിസ ാനി പ1 െപകഥക /
െക. പി. േMം3മാA സമാഹരിc് വിവ.
െചയ് തത് ; സcിദാന´െ അവതാരിക.

പ0േളകA, എസ് . വി.

ജയX, ശിവപ1 രം, ചിNകാരX.
3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY

ഉണ
i ിhഷ
i X, െക. വി.

920.054

കാÍക

കാÍക

കാÍക

ചIJി

ജീവിതeിെ െസല
 1 േലായ് ഡ് : അഭിമ1 ഖ.
കാÍക Mീജിത് രാജ്

ജയ3മാA, വി. െക.
നി് മാറാX കഴിയിെല
 H് ആരാണ്
പറത് ? / എം. പി. സദാശിവX
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
158.1
ജയച¡X, വി. പി., വിവ.
രാേജ¡

കാÍക

കാÍക

കാÍക



925.3

കാÍക

 ീവ്
േജാബ് സ് , സ
 ീവ് / േജാAജ് ബീം സംേശാധനം
ഞാX സ
െചയ് തത് ; േജാസഫ് ലാേയY വിവ.
െചയ് തത് .
920.933804

േജായി-െടXഷX

84

േജായി, േചറാരX
നAFം ധAFം.



894.8124

േജായ് സ് , െജയിംസ്
അറബിയ1 ം മg1കഥകള1ം / സി. രവീ¡X

നJാA വിവ. െചയ് തത് .
േജാളി വAഗീസ് , വിവ.



823

കാÍക

േജാസഫ് ആണി

പിറവിയ1 ം.



577





േജാAജ് , െക. ജി.
സu പ
 ാടനം : ജീവിതവ1 ം സിനിമയ1 ം / െക. ജി.
േജാAÔം താഹാ മാടായിയ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .
കാÍക 927.91430232 - മ1 ഹFദ് ബാ41, ടി.

925.8

ഹരിത പടം: െക. എസ് . മണിലാല1 ം
േഹാAÖസ് മലബാറി×സിെ ര`ാം
പിറവിയ1 ം. കാÍക 925.8 - മണിലാY, െക.
580.7

േജാസഫ് ഇ. േതാമസ്
L  ം േഫാബിയയ1 ം.
മനസ

150

L  ം വിതu വ1 ം.
മനസ

150



ഈജിപ് ഷX മത.

299.31

െകYടിക് മതം.

299.16

ീGമത.

292.08

ബാബിേലാണിയX മതം.

299.21






േജാബ് സ് ,

 ീവ്
സ

കാÍക

േജാസ് െക. മാ\വY
തിരഥാ സാഹിതം: െസൗ´രവ1 ം



791.437MA

േജാസ് േജബ് , മണ
i ിY
രം.



612.1

േജാസ് , പനcി41റം

ആമേസാ ച1 gിക.

സu പ
 ാടനം: ജീവിതവ1 ം സിനിമയ1 ം / െക. ജി.
േജാAÔം, താഹ മാടായിയ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .



927.91430232

കാÍക

േജാAഡി േജാAജ് , . .
േതാമസ്

മേനാജ്

÷് നെല
 ാ0 മന് സനാകാX േനാ് .
അയ് മ1 , ഇ. െക.
Dാന4ാന.

കാÍക

കാÍക

പാനം നJതിരി

L ിെ
Dാനാ ക മനഃശാസ് Nം: മ\ഷ മനസ
നിAFാണവഴികളിലെട ഒ0 സാരം.
കാÍക മ1 ഹFദലി, എX. എം.

സിംഹGIെ ഓ4േറഷX.

േജാതിA േഘാഷ് , െക. ജി.
അട1 eി0H് .



923.254

േജാതിAമയി, എ. പി.
മ1 മരള1െട ആകാശം.



894.8123

വിഷായ1 െട െപാ0.



894.8123

കാÍക



 ായി.
ഞാX എെന കമണിസ
ഹംസ, ടി. െക.



 ായി. കാÍക 954.83
ഞാX എെന കമണിസ
- േകരള ചരിNം. കാÍക ഹംസ, ടി. െക.

894.8123

േജാസ് പി
894.8123

േജാ എം. ഇIി
ആേഗാളവYരണം: െകI1കഥകള1ം

ഞാX നിെതിെര ആകാശെeയ1 ം
മിെയയ1 ം സാ}ം െവGÀ. കാÍക
ശാരദGIി, എസ് .

ഫിലി41ം േചAെHഴ1തിയത് ; ഡി.
ജയേദവദാസ് വിവ. െചയ് തത് .

 ീവ് .
ഞാX സ

വസ് തകള1ം / േജാ എം. ഇIിയ1 ം പി. െജ.



337.1(1)

േജാ ഏzഹാം / െക. എX. ഷാജി
സംേശാധനം െചയ് തത് .



927.9143

േജാ, ടി. വി.
പോIം.



894.8121

േജാ, ടി. സി.
കാI1േകാഴി.



േജാതി ബായ് , പരിയാടe് , വിവ. കാÍക
മയോവ് സ് കി, വ് ളാദിമിA വ് ളാദിമിേറാവിc്

െബാലാേനാ, േറാബAേIാ

Mസിയ1 ം.



080

791.437MA



േജാസഫ് , ഇടമറ1 ക്

കാÍക



363.7

േജാAജ് , െക. എം.
f ിക.
ആധ1 നിക വിചാരശില

േഹാAസ് മലബാറി×സിെ ര`ാം

േജാസ് െക. ഫിലി4് , വിവ.



928.948123

ൈജവം ജീവനം.

ഹരിത പടം: െക. എസ് . മണിലാല1 ം

േജാസഫ് , ലാേയY, വിവ.

േജാAജ് േജാസഫ് , െക.
മറിയF എH മറിമായ.
േജാAജ് വAഗീസ്
കാലാവസ യ1 ം രാഷ് ²ീയവ1 ം.

അനിത നായA

എസ് .

േജാAജ് ഗീവAഗീസ് േജാസഫ്
അനതയിേല് ഒ0 പാത / ആA. പദരാജ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
510



894.8123

കാÍക

 ീവ്
േജാബ് സ് , സ

ടാേഗാറിെ Mണയകവിതക.
ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്

കാÍക

ടിളക് , ബാ ഗംഗാധA
ീമദ് ഭഗവദ് ഗീതാ രഹസം
കAFേയാഗശാസ് Nം / ആചാര
നേര¡ഷ വിവ. െചയ് തത് .
െടXഷX മറികടാം.

കാÍക



294.5924

പദ3മാA, ബി.

 ി-തിരഥാ
േടസ
 ി ²ീg് .
േടസ

കാÍക

ൈടംപാസ് .

കാÍക

ഡി എc് േലാറXസ് കഥക. കാÍക
േലാറXസ് , േഡവിഡ് െഹAെബAI്

 ീം അസീസ്
െതസ
േബദീ, േMാതിമാ

േടാണി, െക. ആA.
ഓ! നിഷാദാ!.

85



894.8121

േടാസ് േgായി, ലിേയാ നിൊലായu ിc്
3Iിാലം / സീമ പി. വിവ. െചയ് തത് .



928.9173

േടാസ് േgായ് , ലിേയാ നിൊലായu ിc്
®യിg് സA െസാനg / െക. പി. ബാലച¡X
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
891.73
ടu യിX, മാAക്
െഷAലക് േഹാംസ് അേമരിയിY / അനിത
എം. പി. ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .



823

ഠാ3A, Mദീപ്
അണ
i ഹസാെര: അഴിമതി വി0]
േപാരാIeിെ ഇX മ1 ഖം / Mദീപ് ഠാ3റ1 ം
പജാ റാണായ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .
303.484
ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്
അയാ / െജനി ആXðസ് ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് ; ന കാരെ
ചിN.
891.443

െഡHിസ് േജാസഫ്
കനലാകാX.



894.8121

േഡാകെമറി
സിനിമ നിAമിാം.
1
കാവിYരാജ്

േഡായY, ആAതA േകാന
െഷAലക് േഹാംസിെ സാഹസ / െക.
പി. ബാലച¡X വിവ. െചയ് തത് ; ഉണ
i ി ആAെ അവതാരിക.
823
േഡാസ് േgാവസ് ി, െഫേഡാA മിെഖയിേലാവിc്
െവള1e രാNിക / െക. േഗാപാലhഷ
i X
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
891.73
തകAc.

കാÍക

വÎല, പി.

കാÍക

ത4X നായA, ഡി., വിവ.

തF സി. നായA
എെ Mണയച¡\ം ഞാ\ം.
തIാeിെ4ണ
i ിെ കലാണം.
മ1 3´X, എം.

3Iിാലം.

തഥാപി.



കാÍക

േഡാണാ ഫ് േളാറ1 ം അവള1െട ര`1
ഭAeാ½ാ0ം. കാÍക അമാേദാ,
േഹാAെഹ

എെ ബാലകാലസ് മരണക / രാജX
Øാര വിവ. െചയ് തത് .
928.91441
928.91441

കാÍക

ൈഡലX േതാമസിെ ഗാനം.
ഉണ
i ിhഷ
i X, പ1 óA

കാÍക

ീ എം.



926.1073

കാÍക

Nിേവദി, Mേമാദ്

3Iിാലം. കാÍക 928.91441 - ഠാ3A
രബീ¡നാഥ് .
891.44

തËജ എസ് . ഭIതിരി, സംേശാധകX.
രാമവAF, വയലാA

ടാേഗാറിെ Mണയകവിതക / നാല4ാടം
പദനാഭX വിവ. െചയ് തത് .
891.441

തേ4ാ തേ4ാ ത4ാണി / ജനാAനX െപാവാ
സമാഹരിcത് ; േസാമX കടലരിെ
ചിN.
894.8121008

നാടക / െക. എ. ഷാജി വിവ. െചയ് തത് .



891.442

െപണ
Ú ം Mണയവ1 ം / രാജX Øാര വിവ.
െചയ് തത് .
891.442
മഹാ
/ പി. െക. ശിവദാസ് ഇംഗ് ളീഷിY
നിH് വിവ. െചയ് തത് .
923.254
ഡഗ
 സ് , െÕെഡറിക്
ഒ0 അേമരിX അടിമയ1 െട ആ കഥ /
പദരാജ് ആA. വിവ. െചയ് തത് . 920.9306362
ഡc1 ബംഗ് ളാവിെല േMതരഹസം.
ഇ´1 േഗാപX, ജി. ആA.
ഡാAവിX, ചാസ്
ചാസ് ഡാAവിെ ആ

കാÍക

േകാറാഡ് ,

തJി ആXറണി
മലചവിI1H ൈദവ.



894.8121

തJി, വി. ജി.
ആ വിദാലയം.
തസ് കിയ.

കാÍക



894.8124

മ1 ഹFദ1 3Iി, വി. െക.

തായാI് , െക.
നാട1 കാണിc1രം.



894.8123

കഥയ1 റ1 H വഴിയിലെട.

കഥ.



925.7

ഡാYറിംപി, വിലം
ഒXപത് ജീവിത / Mഭ സറിയാസ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

താഹ, മാടായി.



915.48

കാരശ് േശരി, എം. എX.

കാÍക

അ|4X, എ.

3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY

താഹ, മാടായി, . .



കാÍക

തായ് െമാഴി.

കാÍക

922.945(1)

L ്.
ഡി അAെബAവില
 യിെല െടസ
ഹാAഡി, േതാമസ്

കാÍക

തമസിെ ¶ദയം.
േജാസഫ്

കാÍക

തിലമാX.

കാÍക

കാÍക

േജാAജ് , െക. ജി.

രാധിക, െക.

തിരഥാ സാഹിതം: െസൗ´രവ1 ം Mസിയ1 ം.
കാÍക േജാസ് െക. മാ\വY

തിരിയ1 H-േദവദാസ്

86

തിരിയ1 H കലവ1 ം ഉഴ1തിI നിലവ1 ം: െതാഴിലിെ
മഹeu ം നF1 െട കാലe് . കാÍക കാ
ഐല|
തിളമാAH ഒരായിരം സര½ാA.
ഖാലിദ് െഹാൈസനി

േതാഴര് .

കാÍക



891.433

ദ}ിണ.

കാÍക

രeിെല കട1 വയ1 ം കാIിെല മg1 കഥകള1ം.
കാÍക േബാ`് , റസ് കിX
3X നJാA

ഖാദA, യ1 . എ.

െതാI1ടാeവ0െട തീ`ിGടായ് മക.
കാÍക കാവിYരാജ്
േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
99% വാസ് ²ീg് ൈകയടGേJാ / ടി. എം.
േതാമസ് ഐസക് , മേനാജ് െക. പ1 തിയവിള
ദിേനശX പ1 eലe് എHിവA
േചAെHഴ1തിയത് .
330.973

3മാരX, യ1 . െക.

ദാരിെസക് , മാരി
എെ മായാUപിയായ ഭAeാവ് / സിസി
േജബ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .



181.4

കാÍക

അഭിലാY, െജ.

കാÍക

േതാമസ്

ദിമിേNാവ് , േജാAജി
ഫാസിസeിെനതിരായ ഐകമ1 Hണി / സി.
പി. നാരായണX വിവ. െചയ് തത് .
335.6
ദിവാകരX, ആA. വി. എം.
Mിയെ4I ഗാേബാ: ഗzിേയY ഗാAസിയ
മാAേകസിെ ജീവിതകഥ.
928.63
ദിവസംഗമം.

കാÍക

v0, പി. എം. െക.

ദീപ
ീനിവാസ് , സംേശാധകX.
:പക സ1 ഭ

കാÍക

\ ഐമാX

കാÍക

മ1 ഹFദ് ഖദീA ബാബ1

കാÍക

കാÍക

ദ1 ഃഖeിെ ചിരി.



ദ1 ൈര, എ. പി.
സഹജമാAഗ സാധന അടിസ ാന തതu .

351.54830346(1)

ക{ം പc{ം പിെH െക. എം.
മാണിയ1 െട കണGകള1ം.
330.95483

കാÍക

കാÍക



335.42

ഇനിെയ് ലാവ
Ù ിX ലാവ
Ù ിX ഇനിെയ് .

േതാമസ് , എം. ജി.



894.8123

ദിേനശX പ1 eലe് , . .
ഐസക് , ടി. എം.



േലാIറി വിവാദം മെgാ0 ചതാIം.

ദാJതകഥക.

ദി പ് ളാgിനം ഹ`് .
പി.

641.5

അAºശാസ് N Mേവശിക.

കാÍക

ദാസ് , പി. എX.
േവ0കള1ം ചിറ3കള1ം.

അേശാകX,

 ീം അസീസ്
െതസ
 ി ²ീg് .
േടസ

ദാേമാദരX നായA, െക. എX., വിവ.
െeഴ1eച
ô X



a4ടിദാനം :
ീ ഉNാടം തി0നാ
മാAeാÝവAമയ1 െട രാജസ് മരണക.
കാÍക 954.83(1) - ചരിNം. തി0വിതാംA.
കാÍക ഉമാമേഹശu രി, എസ് .

കാÍക

കാÍക

843

a4ടി ദാനം:
ീ ഉNാടം തി0നാ
മാAeാÝവAമയ1 െട രാജസ് മരണക.
കാÍക ഉമാമേഹശu രി, എസ് .

െതലാന സമരകഥക.
ഏ`ിയA

കാÍക

ദാേമാദരX, ബളം
വിഷഹാരി.

óA, Mമദിയ അന
ഇത് മ\ഷെ മി / എസ് . എ. ഖ1 ദ്സി വിവ.
െചയ് തത് .
899.2213

കാÍക

രവീ¡X, അയ് മനം

ദയാനിധിയായ ൈദവദതX.
ഇzാഹിം, ടി. െക.



aോIA വിള് .

കാÍക

േഗാപ3മാA, ടി.

ദ}ിേണയിെല മഹാേ}N.
രാേജ¡X, പി. ജി.

894.8121

കാÍക

കാÍക

Îിംഗ് താേവാ.
എX.

െeഴ1eച
ô X
ീമഹാഭാരതം / െക. എX. ദാേമാദരX
നായA സംഹിc് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .

{Y കഥക.

നടരാജX, ഇ. ആA.

Nിേവദി, Mേമാദ്
തഥാപി / ടി. എX. സതീശX വിവ. െചയ് തത് .

തീAºയാNയ് ായി പ1 ണേ}N.
കാÍക രാമച¡X നായA, എസ് .
ംഗനാഥെ തീ0മാന.
ീേരഖാ പണിA

കാÍക



336.17

േഹാപ് , ആണി

േതാേറാ, െഹXറി േഡവിഡ്
വാഡX അഥവാ കാനനജീവിതം / എം.
കമറ1 ീX വിവ. െചയ് തത് .
921.1

ചാോ, െചFനം



158.12

േദവകഥക.

കാÍക

ീധരX, എം. െക.

േദവതാ ാവിെ പാദേരÍ േതടി.
കാÍക സരസu തി, െപാHറ
േദവദാ0വിെ നാIിY നിH് .
Mശാ് , എം. എ.
േദവദാസ് .

കാÍക

കാÍക

ചേIാപാധായ, ശരത് ച¡

േദവദാസX-നാേടാടിഥക
േദവദാസX
സ®ാരിയായ പരി] കനകാ മറിയവ1 ം.



264.36

കാÍക

േദവി നീ പറയാറ1 `് ...

േമാഹX3മാA,

െക. വി.

കാÍക

േദവീMസാദം.

കാÍക

നJതിരി, എം. എX. പി.
നJാA

വി] 3Aബാനയ1 ം 3Aബാനയ1 െട ആദ

87

നJതിരി, എസ് . പി.
മഹാേ}Nളിലെട: ഒ0 തീAºാടകെ
3റി41ക.
294.5350954

കാÍക

നJതിരി, െക. എX. െക., വിവ.
ചേIാപാധായ, മാനിനി

ബാലച¡X, ഉFµA

േദശeിെ v0നാഥX: െക. പി.
3ിരാമെ4ാവാള1െട ജീവിതവ1 ം
MവAeനള1ം. കാÍക മാലതി, െക. പി.
േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2010 /

കാÍക

നJതിരി, ചിNകാരX.
വി. െക.

കാÍക

മ1 ഹFദ1 3Iി,

രേമശX നായA, എസ് .

കാÍക

നJതിരി: വരക വAണ
i .
ശിവരാമX, മ1 {ി

ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



015.540294812

േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2011 /
ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



3X

നJതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ്
ഭരണടം വിപ് ളവം അതിവിപ് ളവം.



335.4

മാAക
L ിസം - െലനിനിസവ1 ം ആശയസമരവ1 ം.

015.540294812

ൈദവeിെ ച1 ംബന.

കാÍക

ഖലീY

ജിzാX

കാÍക

ൈദവeിെ പോIം.

നെF സഹായിGHവA.
േജാAജ്

നിതൈചതന യതി

കാÍക

ൈദവeിെ െസാം.

ബി´1 hഷ
i X

ോണA.

കാÍക

ച¡X, പി. െക.

ൌപദി.

കാÍക

ച¡X, പി. െക.

ധAFരാജ.

കാÍക



181.46

Mകാശ് , ടി. എX.

ജമീല, െക. എം.
നഗരeിെല മഴ.

കാÍക

നല
 അയYാരX.
െപായ് ംകടവ്

രമാകാ് , െക. െക.

നടരാജX, ഇ. ആA.
 ാXലി വിവ. െചയ് തത് .
േതാഴര് / സ



894.8113

രാമച¡X, ഏഴാേcരി
സ1 ഗേwാദാനം / എം. ടി. എX. നായA



613.96

നമ1 ് മിട1 രാകാം മിട1 മിട1 രാകാം
ജീനിയസ1 കളാകാം.

കാÍക

ശിവദാസ് ,

കാÍക
കാÍക

ശിഹാബ1 ീX,
ജയMകാശ് ,

കാÍക



894.8121

കാÍക

നാടിെന അറിയാX.

േലാന4X

നJാടX

നാട1 കാണിc1രം.

നJീശX, പി. എം. ജി.
അഹലശിലക.



891.21

നാടകം കണ
i ാടി േനാGÀ: നാടക പഠനള1ം
വിമAശനള1ം. കാÍക രാജX,
തി0േവാe്
ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്

നാടകരാവ1 ക. കാÍക
െഫAണാ`സ്

ഖമറ1 Hീസ

ശാàY െക.
നJാടെ നJറ1 ക.



കാÍക

നെല
 ാ0 Iിന് ട0ത് .
3ളA

നാടക.

എസ് .
നമ1 ് വി0െHാ0ാം.

കാÍക

ടിളക് ,

891.21

ീhഷ
i X.

നസീA, കടിാട്
കാ കാ.

നഫ് സാവി, ഉമA ഇബ് ന് മ1 ഹFദ്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

നേവാºാനാചാരX വാഗ് ഭടാന´X.
രാമhഷ
i X, പാടം

കാÍക

ന´ിനി ടീcAG നല
  േതാHേണ !.

അËപ് , സി.

നേര¡ഷ, ആചാര, വിവ.
ബാ ഗംഗാധA

േയാേഗശu രനായ

കാÍക

ന}N സംസാരിGH രാNി.

ബീന

നേര¡ഷ, ആചാര
അേയാ]യിെല
ീരാമX.

ന}N വിളGക: ജീവിതവിജയeിെ

കാÍക

കാÍക

നരിമാX േപായി് .

രാമX പി{, സി. വി.

േലാകായതദAശനം.

കാÍക

നരകeിെ പട: േലാകേനാവലിെല
സാര. കാÍക രാജേശഖരX, പി.
െക.

ധAFരാജ് , അടാI്

പാതക.



335.43

നF1 െട അരീ}വ1 ം കാലാവസ ാ ഘടകള1ം.
കാÍക Mദീപ് 3മാA, വ1 ഡ് നീY

െനYസ

കാÍക

കാÍക

േമാഹന3മാരി, ജി.

തായാI് , െക.

നാേടാടിഥക / ശാരദ പമരം സമാഹരിcത് .



894.8121



398.21095483

നാIറിവ് -നീലGറി

88

നാIറിവ് / െക. എം. അനിY സംേശാധനം
െചയ് തത് .
390.095483
നാI1െവളിcം.

കാÍക

ഇ´1 ബാല

നാടX കലക നാടX പാI1ക.
നJതിരി, എം. വി.
നാഡീേജാതിഷ രഹസം.
പീതാംബരX, എX.

ആംസ് േ²ാങ് ,

മgFയ1 െട വീട് .



894.8123

കാÍക

നാരായണX, പി. എം., വിവ.
hഷ
i മAeി, ജി1

കാÍക

കാÍക

നാരായണX, സി. പി., വിവ.
ദിമിേNാവ് , േജാAജി



510



510.76(1)

ഗണിതശാസ് N കu ിസ് .



510

കാÍക

കാÍക

നിളിെല േനതാവിെന കെ`ക.
ചേIാപാധായ, േദബാശിഷ്

നിGം വിYാം: ഫലMാപ
 ിാണ്

കാÍക

Mതിഫലം Mയ·eിനല
 .

അമാേദാ,

േഖര,

ശിവ്
നി് മാറാX കഴിയിെല
 H് ആരാണ്

കാÍക

കിസ് , ഡാനിേലാ

കാÍക

 ാXലി
ഗാAഡ് നA, ഏ സ

കാÍക

സ1 Áറാവ1 ,

നിതൈചതന യതി
ൈദവeിെ പോIം / സ1 ഫിA



181.4

ഭാരതീയ മനഃശാസ് Nം.



150.954

കാÍക

നിെHാണാX എെHാള1ം.
ച¡േശഖരX, ഏ`ിയA

കാÍക

നിയമം 3Iികള1െട ര}യ് ് .



294.5

േലാറXസ് ,

സ1 ¶ത്

3മാA, എ.
നിയമMകാരം: നിതജീവിതeിെല

കാÍക

Mശ
 ് നിയമMശ
 .
െജസി നാരായണX

നാരായണ പണിA, കാവാലം
േസാപാനതeu ം.

780.954

നാരായണ പി{, എX.
ഒ0 Mണയeിെ അം.

894.8123




നിലവറക റGേJാ: പ

നാഭസu ാമി
േ}Neിെ ചരിNവ1 ം വAeമാനവ1 ം /

പി. എസ് .

ീകല സംേശാധനം െചയ് തത് .



നാരായണ മAeി, എX. ആA.
മികc ഇ മികവ1 g േലാകം / സി.
രാധാhഷ
i X വിവ. െചയ് തത് .
നാരായണ േമേനാX, െക. എം., വിവ.
ല ഷാവ് കu ി

ജയ3മാA, വി. െക.

സമാഹരിcത് .

നായA, മIµA സി. ജി.
¶ദയeിെ പAണ
i തയിY നിH്
ആ]ാ ിക-ൈവDാനിക ദAശന.
നാരായണ 3റ1 4് , പി. കാÍക
േഡവിഡ് െഹAെബAI്

കാÍക

പറത് ?.

നായA, എം. ടി. എX., വിവ. കാÍക
നഫ് സാവി, ഉമA ഇബ് ന് മ1 ഹFദ്

954.83



082

കാÍക

നിലവിളികള1െട ഭാഷ.
െപടയോട്
നിലവിളിGH് .

കാÍക

കാÍക

ഷ1 ×A,

പവിNX, തീGനി

നിശാഗwിക പGേJാ.

നാരായണ േമേനാX, നാല4ാI്
ആAഷDാനം.

കാÍക

മാധവX,

വല
 cിറ



181.4

നാരായണ േമേനാX, വ{േeാ , വിവ..
കാÍക ഭാസ
നാരായണX നായA, സി.
ഇംഗ് ളീഷ് ാമA എള14eിY.

സ÷നസംസAഗം.

കാÍക

നാരായണX, പി.

കാÍക

ഗണിത മായാജാലം.

നാരായണX, അകവA
3ിGIX തJ1 രാX.



923.168

െജ. ഡബ

വിഷ
Ú

നായA, എം. ആA. സി.
ക് ളാസിെല കണ് വീIിെല കണ് .

നായA, എം. ജി. െക., വിവ.
ടി.

െനYസ മേ`ല.
നാരായണX, ടി., വിവ.

കാÍക

നായ്  സ് േനഹമ1 { I1കാA.
ൈഷX3മാA, ഡി.

നായA, എം. എസ് ., വിവ.
േഹാAെഹ

നാരായണX, െചFലശ് േശരി

നീചേവദം.

കാÍക

കാÍക




894.8121



920.054

കാഴ് സX, േറcY

സോഷ് 3മാA, ഇ.

നീ0റവക് ഒ0 ഗീതം.
425

നാരായണX, എം. എം., സംേശാധകX.
കാÍക സu തu വാദം ആAGേവ`ി?

നിശ
 ബ് ദവസം.

കാÍക

പണിA,

ജി. എX.
നീg1H Mശ
 .
അഴീോട്

കാÍക

നീലകണ
¼ X, മ1 ല
 േനഴി.

സ1 3മാA,

കാÍക

നീലGറിിക ച1 വGംേന0ം.
സാറാ േതാമസ്

മ1 ല
 േനഴി

കാÍക

നീലGറ1 X-പരേമശu രX
നീലGറ1 X / ആA. രാമദാസ് പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് ; ജാഫA എം. എസിെ ചിN.

പമി ബാA.



398.21095483

നീലeാമര.
ടി.

കാÍക

വാസ1 േദവX നായA, എം.

330.954



808.83



928.9271

ãeകല.

MസHX, ചJര

കാÍക

രാജ

േനAc.

കാÍക



927.92(1)

കാÍക

നാരായണX,

ൈനനാX േകാശി
ഭീകരവാദeിെ േപരിY.



327.117(1)

പ{ിയ1 ം പാAIിയ1 ം േകരളeിY.



261.8

കാÍക

േനാG3eിയ1 ം ച4ില4തള1ം.
േമാഹXദാസ് ,
ീhഷ
i പ1 രം

കാÍക

യേഗാ,

േനാബY േജതാള1െട കഥക.
രാജX, Øാര

കാÍക

േനാവY: Mശ
 ള1ം പഠനള1ം.
അചതX,
എം.
1

കാÍക

േനാെവജ് പവ1 ം മg1 കഥകള1ം.
മഹാേശu താ േദബീ



894.8123

പതനം.

കാÍക



894.8123

കമ, അYേബA

പതിന1 മികc കഥക / വി. ഡി. hഷ
i X
നJാA സമാഹരിcത് .
894.8123008
പ

രാജX: ദ1 രകാമനകളിെല ഗwAവX.
കാÍക സജിe് , ഏവേരe്

കാÍക

പNവ1 ം പNMവAeനവ1 ം.
െക. എ0േമലി

MസHX, ചJര

േനാIAഡാമിെല നX.
വിോA മാരി

പണിA, ജി. എX.
ഒ0 ദിവസം ഒ0 യ1 ഗം.
നീ0റവക് ഒ0 ഗീതം.

െനഹ് റ1 , ജവഹAലാY
ഇെയ കെ`eY / സി. എc് . 34
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
954

െനYസ മേ`ല.
െചFലശ് േശരി

പണിA, െക. എX.
ഒ0 ച1 വH സരെ ഓAF / പി. പി.
ഷാനവാസ് സമാഹരിcത് ; എX. എX.
റിംസണിെ ചിN.
954.83

ീ വാരA

െനYസ െഫAണാ`സ്
നാടകരാവ1 ക.

പദ3മാA, ബി.
െടXഷX മറികടാം.



കാÍക

പദ3മാA, മ1 ിനാട് , വിവ.
ജിzാX

പദരാജ് , ആA., വിവ. കാÍക
ഗീവAഗീസ് േജാസഫ്

കാÍക

ഡഗ
 സ് , െÕെഡറിക്



791.437MA

കാÍക

േജായി, േചറാരX

പകിട പ`് .

കാÍക

രാജX, പാലാട്

പനി് ശാസ് Nീയ പരിഹാരം.
യാോബ് , െക. എം.

കാÍക

കാÍക

സരകാX

കാÍക

പFX
úാ് .



920.72

പതം

പതം
പതം / എം. ആA. Mദീപ് പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് .
891.23

ഠാ3A,

േജാAജ്

പദരാജX, പി.
അപരX.

കാÍക



923.654

കാÍക

പദനാഭX, നാല4ാടം, വിവ.
രബീ¡നാഥ്

കാÍക

പതം.

ഖലീY

പദജ േമേനാX, എം.
അണ
i ഹസാെരയ1 െട ജീവിതകഥ.

നAFം ധAFം.

പജാ}ി അF, െക. സി.
ഒ4ം നടGH പിcകം.

രാേജഷ്

155.9042

പദാ hഷ
i മAeി, വിവ.

പ}ികെള എെന വരയ് ാം?.
വാെസ, പ1 Ýലിക്

കാÍക

പണം െപാലിാX പല വഴിക.
മേനാജ് േതാമസ്

\അയ് മ, മിഖാേയY
ജിzാX ഖലീY ജിzാX ജീവിതകഥ / എം.
എ. അസ് കA സu ത വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

പടനിലളിY െപാ0തി വീണവA:
ഒിയeിെ വിപ് ളവേ4ാരാIള1െട
ചരിNം. കാÍക ഷാ:, പി. പി.



\ ഐമാX
പാഠപ1 സ് തകം / ദീപ
ീനിവാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; ചിN െക.
എസിെ ചിN.

\കം.

മ1 രളി, ബി.

പIനായക് , ഉÎാ
ഇ വിശ4ിെ റി4ബ് ളിക് / ഇരിY
hഷ
i X, അയബ് എHിവA വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

നീളX കാല1 { േമാഡല1 ക.
 ാXലി
ഗാAഡ് നA, ഏ സ

കാÍക

89

പരമഹംസ േയാഗാന´
ഒ0 േയാഗിയ1 െട ആ



894.8123

കഥ.

പരേമശu ര േമേനാX, ആA.

കാÍക

പരേമശu രX, എം. പി.
മെgാ0 േകരളം സാധമാണ് .



922.945

പFX



330.95483

പരിസ ിതി-പ1 രാണ

90

പരിസ ിതി Mതയശാസ് Nവ1 ം മാAക
L ിയX
Mതിസwിയ1 ം. കാÍക പിേയഴ് സ,
എX. എം.

പാAIി.

പവനപAØം.

കാÍക



398.21

ഉണ
i ിhഷ
i X, പ1 óA

പിേയഴ് സ, എX. എം.
ആേഗാളവത് രണവ1 ം മാAക
L ിസവ1 ം.



337.1(1)

പരിസ ിതി Mതയശാസ് Nവ1 ം മാAക
L ിയX
Mതിസwിയ1 ം.



320.58

പി{, ആA. എX., വിവ.

പിA, ഹാരഡ്

കാÍക

പി{, എX. എX.

മിN, ബിമY

ഇതാണ് എെ ശരി / മദനെ ചിN.

പവനX



792



928.948124



894.8121

കാÍക

േമാഹനX, പി. വി.

കാÍക

അക് ബA, കIിY

കാÍക

കാÍക

പായസം 3ടിc 31 Mാവ് / ആA. രാമദാസ്
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; അനിY
നാരായണെ ചിN.
398.21095483
പാറടവ് , പി. െക.
കമല സu Aഗ
Ê eിലി0H് മാലാഖമാA്
നിശാവസ് N ÀÀ.
894.8124

പാലാട് - നിലJA പാസA.
രാജീവ് 3മാA, എം.

കാÍക



894.8123

പാxാതേജാതിഷം.
േഗാപാലhഷ
i

കാÍക

ഹസ് തേരഖാ മഹാവിDാനം.

133.6

നാഡീേജാതിഷ രഹസം.

133.5




പീ നദിേയാരeി0À ഞാX േതി.

കാÍക

കാÍക

സംേശാധനം െചയ് തത് ; 3രീ41ഴ
ീ3മാറിെ അവതാരിക.

പ1 N½ാ0ം കാമ1 ക½ാ0ം.



894.8121008

കാÍക

േലാറXസ് ,

േഡവിഡ് െഹAെബAI്
പ1 നeിലിെ ബദY ജീവിതം: ആ

ാവിY

കാÍക

െതാട1 H റÀ പറcിY.
3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY

കാÍക

പ1 നരാഖാന.

കാÍക

ബാരി, െജ. എം.

പ1 കാലം പ1 കവിതക / രാേജഷ് ചിറ4ാട്

പ1 നരപി.

കാÍക

3റ1 4് , ഒ. എX. വി.

കാÍക

സ1 ധാകരX, എം.

പ1 നിയാനി, രാം
വAഗീയരാഷ് ²ീയം / പി. പി. സതX
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

ബാലX, പ|4ി{ി

പാലA, എം. എX.
കഥയില
 ാeവെ കഥ.

പിളAൊിേല് വിശu സ് തനായ ഇര.
കാÍക
ീധരX, പ{ിര

പീgAപാX.

െപാവാ, പി. പി. െക.

പാറ1 GIി അF, േചAിY, വിവ.
രായ് െചൗധ1 രീ, ഉേപ¡കിേശാA



894.8121

െകായേലാ, െപൗേലാ

\ ഐമാX

പാറ41റe്
അേനu ഷിc1 ; കെ`eിയില
 .

അവസ ാരം.

പീതാംബരX, എX.

പാI1പ1 സ് തകം: ഭിഗാന / വയലാA
രാമവAFയ1 ം I0ം രചിcത് ; ശരത്
സമാഹരിcത് .
894.8121008

പാലിയം സമരം.

കാÍക

ല ഷാവ് കu ി

പി{, ചവറ െക. എസ് .

പപരിപാലനം.

പാJ1 ക.

പിaയാനം.

കാÍക

ബ1 ]ധAFMകാശിക

പവിNX, തീGനി
നിലവിളിGH് .

പാഠപ1 സ് തകം.

പാAIിെയ4gി.

822

കാÍക

പവനX
പവനപAØം.

പാഠം മ1 4ത് .

അഹFദ്

പഴയ കാല / ച¡മതി വിവ. െചയ് തത് .

പല
 വി അ|A
ൈചന മറ നീ1 േJാ / സ് മിതാ മീനാ}ി
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
951

കാÍക

മ1 സഫA



പല നാട1 ക പല കഥക / അജീA3Iി
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .

പഴയം പ1 തിയം.

കാÍക

പാAIിയ1 െട ആദനാള1ക.

പിA, ഹാരഡ്

പേരതാ ാ. കാÍക െഗാേഗാ,
നിോളായ് വാസിേലവിc്

കാÍക

കാÍക

ബാബ1 േജാ

വAളികള1െട കലാപം. കാÍക 954.79 ചരിNം. മഹാരാഷ് ².
305.800954

പഴയ കാല.

 ാലിX, േജാസഫ്
സ

പാAIി േകാസ1 കള1െട ചരിNം.

പ0േളകA, എസ് . വി.
വAളികള1െട കലാപം / ഡി. ജയേദവദാസ്
വിവ. െചയ് തത് .
954.79

പ{ിയ1 ം പാAIിയ1 ം േകരളeിY.
ൈനനാX േകാശി

കാÍക



954

പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം



928.948121

ബളിഗ, എ.

ഈശu രാ\ഭവം െചാരിയ1 H േയാഗിവാണിക /
സu ാമി മാന´ തീAഥA വാഖാനം െചയ് തത് .



294.5925(1)

പ1 രാണ-Mകാശ്
 ്.
േപടിcര` ൈട4ിസ
 ാXലി
ഏ സ

പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം
3Iികള1െട
ീമഹാഭാഗവതം / േചAിY
േഗാവി´X3Iി നായA സംഹിc് ഗദ വിവ.
െചയ് തത് ; സ1 zÃണെ ചിN.

േപരമരം.



294.5925(1)

ഭാഗവതപരടനം / െക. ബി.
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .

ീേദവി



294.5925(1)

ഭാഗവതവിേവകം / എം. െക. എX. േപാgി
വാഖാനം െചയ് തത് .
294.5925(1)
പ1 േരാഗമന കലാസാഹിത സംഘം(9-◌ംമത് :
2010 : െകാല
 ം)
െകാല
 ം നയേരഖ.
806.(1)
പ1 റം മറ1 പ1 റം.

കാÍക

മാധവX, എX. എസ് .

പ1 ലയA: ചരിNവ1 ം വAeമാനവ1 ം.
ബാബ1 GIX, കറിേവലി

കാÍക

പ1 ളിമധ1 രം.



കാÍക

കാÍക

പാനം നJതിരി
Dാന4ാന / െക. ബി.
െചയ് തത് .
പോIം.

കാÍക

കാÍക

കാÍക

േബദീ,



894.8121

േജാ, ടി. വി.

പമ1 {ി ആറാം തJ1 രാX: അറിവിെ
തJ1 രാെനGറിc1{ ജീവിതേരഖക / വി.
െക.
ീരാമX സംേശാധനം െചയ് ത്
ചിNീകരിcത് .
926.15538

കാÍക

പവXേകാഴി.

കാÍക

ര·ാകരX, മാാട്

പAവികമി.

കാÍക

സരകാX

െപണ
Ú ം Mണയവ1 ം.
രബീ¡നാഥ്

കാÍക

െപവിലGക.

കാÍക
കാÍക

ആേരാഗര}യ് G Ëറ1 Ëറ1 കാര.

613



പാJ1 ക.

ഗീത
ഖാദA, യ1 . എ.

േപ വിഷബാധ 100 േചാദ ഉeര.
കാÍക േമാഹനX, പി. വി.




597.96

െപാÀ േമാഹXദാസ്
മഴ{ിക.



894.8121

െപാെgാIിെ കഥക. കാÍക
െപാെgാI് , എസ് . െക.

കാÍക



894.8123

3നX നായA,

േപാ, എഡ് ഗാA അലX
റ് യേമാAഗിെല െകാലപാതകള1ം മg1
കഥകള1ം / എം. ടി. േബബി വിവ. െചയ് തത് ;
പി. െക. രാജേശഖരെ അവതാരിക.
813

കാÍക

േബബി, െക.

േപാgി, എം. െക. എX., വാഖാതാ.
പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം

 X
േപാ െസബാസ
ആ മസ രാNിയിY.

കാÍക

കാÍക



894.8123

േപാസ താം
സ1 ഗwവിളhഷിയിെല വിജയവഴിക.



633.8

െപൗേലാസ് , െക. ജി.
f ം: രംഗേവദിെയGറിc1{ പഠന.
ഭാവശില



792

Mകാശ് , കാരാI്
സu ാതം പരമാധികാരം / രാഘവX
േവാട1 ം ഡി. ജയേദവദാസ1 ം സി. പി.
അബബറ1 ം േചAH് വിവ. െചയ് തത് .

ഠാ3A,

െപരിയവX, അഴകിയ
കാമാ}ി / െക. എസ് . െവിടാചലം വിവ.
െചയ് തത് .
894.8113
െപകാല.

613

േപാവ1 കയാേണാ വരികയാേണാ.
അനിY3മാA, വി. എസ് .

ീേദവി വാഖാനം

പഴനാട് , പി. എസ് ., . സമാഹAeാ.
െക. ഇ. എX.



925.3

ആേരാഗ മധ1 ര.

േപാGെവയിYെ4ാH് .
വി.

സ1 ഹറ, Iായി

പജാ േബദീ ഇzാഹീം, . .
േMാതിമാ

സതീഷ് ബാബ1 , പ|µA

െപാ{ിയ ഒ0 വിരY. കാÍക
അംബികാസ1 തX, മാാട്

894.8123008

പ1 സ് തക4eിരി.

ഗാAഡ് നA,

െപാവാ, പി. പി. െക.
3Iികള1െട സി വി രാമX.

െപാളിെcഴ1e് .
ബAലിX

പ1 ഴെയ ഉണAeിയ കഥക / െക. എY.
േമാഹന വAFയ1 ം എം. െക. ച¡േശഖര\ം
േചAH് സംേശാധനം െചയ് തത് .

പ1 സ് തകeിY കാണാe ചരിNം.
ആ`ലാI്

കാÍക

കാÍക

െപാെgാI് , എസ് . െക.
െപാെgാIിെ കഥക.

കാÍക

ബാബ1 രാജ് , െക. ടി.

പ1 സ് തകള1ം മ\ഷരാണ് .
ശശിധരX, എX.

91



335.43

Mകാശ് , ടി. എX.
L ്.
ഇളംമനസ



894.8123

ന}N വിളGക: ജീവിതവിജയeിെ
പാതക.
928.948123
Mകാശ് , ടി. എX., വിവ. & സമാഹAeാ..
കാÍക െകാതിcിെ4ണ
i ്
Mകാശ് , പി., വിവ. കാÍക
േഡവിഡ് െഹAെബAI്

േലാറXസ് ,

Mhതിയ1 െട-ÕാXസിസ്

92

Mhതിയ1 െട വഴി hഷിയിY.
േഗാപിമണി, ആA.
Mണയം.

കാÍക

Mസംഗളരി. കാÍക
െകായിലാ`ി

ബ് ളസി

കാÍക

Mണയം േപാെല നീല.
േതാമസ്

കാÍക

കാÍക

കാÍക

MതിേഷധിGH ആ
ഖലീY ജിzാX

MസHX, ചJര
\കം.

ഹാAഡി,
ബിYഹണ



925.2

ബാലച¡X,

കാÍക

ാവ1 ക.



551.5

Mേമാദ് രാമX
രതിമാതാവിെ പ1 NX / െക. െഷരീഫിെ
ചിN.
894.8123
Mവാചകജീവിതeിെ ഔHതം.
അബ് ദ1 Y കാദിA, എം. എസ് .

MവാചകX.

കാÍക

കാÍക

ഖലീY

MേവശേനാÎവം: അധാപകAൊ0
ൈക41സ് തകം.

കാÍക

Mശാ് 3മാA, ആA., വിവ.
ശിവ
Mശാ് മിNX, വിവ.

കാÍക

കാÍക

Mശാ് , എം. എ.
േദവദാ0വിെ നാIിY നിH് .

കാÍക

കാÍക
േജാ എം.

ഫിലി4് , ഇടവഴിY ഇ. എ.
െചറിയ ആIിXIeിെ Mഥമ ഇടയX
േമാA േസേവറിേയാസ് ഗീവറ1 ഗീസ്
െമNാേ4ാലീe: മലര സ1 റിയാനി
ക് നാനായ ഭാസനം 1910 - 1927. 922.15483
ഫിലി4് , കല
 ട
രാിളിയ1 െട ദിവാസu പ
 ം.



894.8121

െഫെറA, കാAേലാസ് 'കലിക'
െചvേവരയ1 െട ലാgിനേമരിX യാN / എം.
എX. സതദാസ് വിവ. െചയ് തത് . 923.27291
േഫാക് േലാA: വAeമാനവ1 ം അേനu ഷണവ1 ം.
കാÍക േസാമX, കടലA

ഖലീY ജിzാX

Mശസ് ത സംഗീതDA.
തലോI1കര െക.



920.02

ഫാസിസeിെനതിരായ ഐകമ1 Hണി.
കാÍക ദിമിേNാവ് , േജാAജി

ഫിലി4് 1 , പി. െജ., . .
ഇIി

േബാ`് ,

കാÍക

രാമായണം

ഫിേറാസ് , പി. െക., . ചിNകാരX.
മീര, െക. ആA.

Mഭാഷണം - സംഭാഷണം - നിരീ}ണം - കഥ.
കാÍക അനമAeി, യ1 . ആA.

Mവാചകെ ഉദാനം.
ജിzാX

കാÍക

േMമാന´് , ചJാട്
ചരിNം നിAFിcവA.

കാÍക

കാÍക

േMം3മാA, െക. പി., സമാഹAeാ & വിവ..
കാÍക ജീXസ് : പാിസ ാനി
പ1 െപകഥക
േMമ ജയ3മാA.

പതം

Mപവിേശഷ. കാÍക
േവÍേഗാപാലX, വി. വി.

Mമീളാ േദവി, വിവ.
റസ് കിX

ബാലhഷ
i പി{,



Mതയശാസ് N Mേമയ. കാÍക
 ് പാAIി ഓഫ് ഇ (മാAക
 ്)
കമണിസ
L ിസ

Mഭ സറിയാസ് , വിവ.
ഡാYറിംപി, വിലം

കാÍക

791.437MA



Mദീപ് 3മാA, വ1 ഡ് നീY
നF1 െട അരീ}വ1 ം കാലാവസ ാ
ഘടകള1ം.



894.8123

Mീജിത് രാജ്
ജീവിതeിെ െസല
 1 േലായ് ഡ് : അഭിമ1 ഖ.

894.8122

കാÍക



894.8123

Mിയെ4I ഗാേബാ: ഗzിേയY ഗാAസിയ
മാAേകസിെ ജീവിതകഥ. കാÍക
ദിവാകരX, ആA. വി. എം.
MിസണA 5990.
ആA.

Mതീപ് , കണ
i ോട്
യGതിര / ഷാജി േചലാടിെ ചിN.

Mദീപ് , എം. ആA.



894.8123

Mസാദ് , െക. ആA.
െക. ആA. Mസാദിെ കഥക.

രാജീവX, ടി. പി.

Mതാപ് ച¡X നായA, എ.
ഗലീലിേയായ1 ം ശാസ് Nവിപ് ളവവ1 ം.
MതിനായകX.
ച1 {ിാട്

ീധരX,

േനAc.

Mണയeടവ1 കാരX.
Mണയശതകം.

കാÍക



371.3

സിw1 രാജ് ,

Õാ് േലായ് ഡ് , ൈറg് , െല േകാAബസിെയ,
ലാറി േബA. കാÍക േമാഹനച¡X,
െവ{ായണി െക.
ÕാXസ് ൈgX: ആധ1 നിക െMാമിതസ് .
കാÍക െഷല
 ി, േമരി

വ´ന

കാ ഐല|



894.8123

ÕാXസിസ് , ആല4ാI്
കXചാവടി.
ÕാXസിസ് , ആല1 
Ûഷ് ടിയ1 ം ïഷ് ടാവ1 ം.



922.2



894.8128

ഫAദിസ് -ബീAബY
ഫAദിസ് , എ. വി., സംേശാധകX.
ഉFA, െക. പി.

കാÍക

ബാലച¡X, മാട്
L  ം ആ ീയതയ1 ം.
മനസ

ബംഗാ: അവസാനിാe േപാരാIം.
കാÍക െജയിX, വി.
ബധിരനാഥ½ാA.
േദശമംഗലം

കാÍക



891.443

ബwനളില
 ാe സ1 ´രി. കാÍക
 ാXലി
ഗാAഡ് നA, ഏ സ



133.5

ബഷീറിന് ഉFിണി ബല ഒ0 േപജ് / മാട്
ര·ാകരX സംേശാധനം െചയ് തത് .



928.948123

കാÍക

സcിദാന´X, െക.

ബാബിേലാണിയX മതം.
ഇടമറ1 ക്

കാÍക



791.437MA

ബാബ1 േജാ
പാAIി േകാസ1 കള1െട ചരിNം.



324.254(1)

ബാബ1 , ഉല
 ല
കിണിയ1 ം കിിണിയ1 ം.

894.8121

വിDാനമ1 ക.

894.8121



ബാലച¡X, െക. പി., വിവ. കാÍക
േഡായY, ആAതA േകാന
ഹാAഡി, േതാമസ്

ബാലച¡X, ച1 {ിാട്
MതിനായകX.



894.8121

ബാലച¡X, വടേടe്
സcിX അടിc പ് .



894.8124

ബാAേകാഡ് .

കാÍക



954.83

സ1 സ് േമഷ് , ചോe്

കാÍക

ജിേജാ സിറിയക്

ബിÔരാജ് , ആA. െക., വിവ.
ഏണസ് േgാ െച



ബിÔരാജ് , വിവ.

954.83

കാÍക

ബാബ1 രാജ് , കളJര്
f ം കാരം.
കഥയിY അല

ബി´1 , വി. എസ് ., വിവ.
ക´സu ാമി




894.8123



823

ബാലhഷ
i പി{, ആA.
MിസണA 5990 / െസയ് ഫ് ചGവ{ി
സമാഹരിcത് .
923.254
ബാലhഷ
i X
ആയിരം സര½ാA.



894.8123

സഹïകിരണX:
ീ ചIJി സu ാമി
തി0വടികെളGറിc് ഒ0 ൈക41സ് തകം.



922.945

കാÍക

vവാര,

േഖര, ശിവ്

ബി´1 hഷ
i X
ൈദവeിെ െസാം.

894.8124

കാÍക

ബാലX, പ|4ി{ി
പാലിയം സമരം.



894.8123

ബാരി, െജ. എം.
പീgAപാX / രമാ േമേനാX പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് ; ഹരിhഷ
i െ ചിN.

കാÍക

ബാലാന´X, േതGംമട് ബി., വിവ.
ഭഗവദ് ഗീത

ബാബ1 േപാ, ഡി., സമാഹAeാ. കാÍക
േരഖായനം: നിയമസഭാ ഫലിത

ബാബ1 രാജ് , െക. ടി.
പ1 ളിമധ1 രം.

കാÍക

L  ം മലയാളഭാവനയ1 ം.
ബാലമനസ
െസലിX മാത 1

ബി േപാസിgീവ് .

ബാബ1 GIX, കറിേവലി
പ1 ലയA: ചരിNവ1 ം വAeമാനവ1 ം.



ബാലേമാഹX തJി, ജി., വിവ.
കാസ് േ²ാ, ഫിദY

േജാസഫ് ,

ബാബ1 ജനാAനX
വാസ് തവം.



894.8121

േദവീMസാദം.

കാÍക

ബളിഗ, എ. േഗാപാലhഷ
i
പാxാതേജാതിഷം.

ബàUപി.



158.12

ബാലച¡X, ഉFµA
കാവേ}Nം.

രാമhഷ
i X,

ബേ´ാപാധായ, ബിതിഷ
ആദAശ ഹി´1 േഹാIY.

93



894.8121

കാÍക

മീനാ

ബിപിX ബാലച¡X
ച1 gഴിയ1 H ചിä: െറാളാങ് ബാAeിെ
ചിാേലാകം.
801.95
ബിബ1 , വി. എX., വിവ.
പ1 Ýലിക്

കാÍക

വാെസ,

ബിYഹണ
Mണയeടവ1 കാരX / എസ് . ശാരദGIി
വിവ. െചയ് തത് ; കബിതാ
മ1 േഖാപാധായയ1 െട ചിN.
891.21
ബീം, േജാAജ് , സംേശാധകX.
 ീവ്
േജാബ് സ് , സ
ബീന േജാAജ്
നെF സഹായിGHവA.

കാÍക



030

ബാലച¡X ച1 {ിാടിെ കാവMപം.
കാÍക ഉണിeിരി, എX. വി. പി.

ബീന, െക. എ.
തണ
i ാടി.

ബാലച¡X, െക. പി., വിവ. കാÍക
േടാസ് േgായ് , ലിേയാ നിൊലായu ിc്

ബീAബY കഥക / എസ് . ശിവദാസ്
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .
398.220954



928.94812

ബ1 ് -മാന´

94

കാÍക

ബ1 ് െഷYഫ് .

മ1 രളി, ൈവം

ഭഗവദ് ഗീത

ബ1 ]ധAFMകാശിക / ആA. എX. പി{
സംഹിc് വിവ. െചയ് തത് .
294.3823
ബ, ഇ¡ിം, ചിNകാരX.
നാേടാടിഥക
െബയവ1 ഫ് .

കാÍക

കാÍക

അ0ണാചY

െബയവ1 ഫ്
െബയവ1 ഫ് / വി. എം. േമാഹXരാജ് ഗദ
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .
829.3



863

േബദീ, േMാതിമാ
ൈടംപാസ് / േMാതിമാ േബദിയ1 ം പജാ േബദീ
ഇzാഹീം േചAെHഴ1തിയത് ; രാജX Øാര
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് . 927.933
േബനസീA േIാ
അ\രÆനം: ഇസ
 ാം, ജനാധിപതം
പാxാത േലാകം എHിവെയGറിc1{
അവസാനവാGക / സcിദാന´X പ1 ഴര
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് . 297.272
േബബി, എം. എ.
അറിവിെ െവളിcം നാടിെ െവളിcം
െപാവിദാഭാസം ജനാധിപത പാതയിY.
േപാ,



സതെമHത് ഇവിെട മ\ഷനാ3À.



894.8124

കാÍക

ഭം, സ1 ര}ിതം.

കാÍക

ശN1ഘ് നX

ഭരണടം വിപ് ളവം അതിവിപ് ളവം.

കാÍക

നJതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ്
ഭരതം.

കാÍക

ഭരത¶ദയം.

േലാഹിതദാസ്

കാÍക

വിേവകാന´X,

ൈവം

കാÍക

േകാവിലX

കാÍക

ഇരയിFX തJി
ഭാഗവതപരടനം.

കാÍക

പ1 രാണ.

കാÍക

പ1 രാണ.

ഭാഗവതപ1 രാണം

ഭാരതീയ മനഃശാസ് Nം.



808.83

കാÍക

നിതൈചതന

കാÍക

hഷ
i X

യതി



863

ഭാരതീയ ശാസ് Nചി.
നJതിരി, സി.

vവാര,

f ം: രംഗേവദിെയGറിc1{ പഠന.
ഭാവശില

രeിെല കട1 വയ1 ം കാIിെല മg1 കഥകള1ം /
Mമീളാ േദവി വിവ. െചയ് തത് .
823

കാÍക

ഭIതിരി4ാട് , വി. ടി.

സമാഹരിcത് .

േബാ`് , റസ് കിX
ഒളിവറ1 െട ഡയറിGറി41ക / ച¡മതി വിവ.
െചയ് തത് .
823

ബIി പാAലA.

സ1 Áറാവ1 , ടി.

ഭാരതീയ ഭാഷാകഥക / ആAസ1 വിവ. െചയ് ത്

െജയിംസ് , േജാAജ്

െബാലാേനാ, േറാബAേIാ
മeകിട് / േജാസ് െക. ഫിലി4്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

ഭഗവദ് ഗീതയ1 െട തeu ശാസ് Nം.

ഭാഗവതപ1 രാണം

928.948121

കാÍക

െബാളീവിയX ഡയറി.
ഏണസ് േgാ െച



294.5924

ഭാഗവതവിേവകം.

േബബി, െക. വി.
േപാGെവയിYെ4ാH് .
േബബി, പി. എം.
ജി. എം.

ബാലാന´X േതGംമടിെ പദവിവAeനം.

ഭല
 , ദീപ
 ി ഓംേചരി, . സമാഹAeാ.



കാÍക



294.5924

ീമദ് ഭഗവദ് ഗീത: മലയാള പരിഭാഷ / ബി.

ഭരതX.

370.95483

േബബി, എം. ടി., വിവ.
എഡ് ഗാA അലX

സu ാമി അഡഗഡാന´ജിയ1 െട ഹി´ി
വിവAeനeിY നിH് മാേവലിര
അചതX
വാഖാനം െചയ് തത് .
1

െബയവ1 ഫ്

െബലാgിX, മരിേയാ
ബIി പാAലA / രതീഷ് വിവ. െചയ് തത് .

യഥാAº ഗീത: മാനവധAFശാസ് Nം /

ഭിയ1 ം പNMവAeനവ1 ം.
സറിയ

െപൗേലാസ് , െക. ജി.

ഭാസ
ര`് ഭാസ നാടക / വ{േeാ
നാരായണ േമേനാX വിവ. െചയ് തത് .
ഭാസ് കരX, സി., വിവ.

കാÍക

ഭീകരവാദeിെ േപരിY.



791.437MA

കാÍക

ഭഗവദ് ഗീത
3Iികള1െട ഭഗവദ് ഗീത / സി. വി. സ1 ധീ¡െ
പദ-ഗദ വിവAeനം.
294.5924

കാÍക

ൈനനാX

േകാശി
ഭീമായനം: െതാI1ടായ് മയ1 െട അ\ഭവ.

കാÍക

തണ
i ാടി.

ീവിദ നടരാജX

കാÍക

ബീന, െക. എ.

മാന´ തീAഥA, സu ാമി, വാഖാതാ.
പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം



891.22

മ1 സഫA

അഹFദ്

െബലാgിX, മരിേയാ

ബ് ളസി
Mണയം.

കാÍക

കാÍക

മിയിെല-മെgാ0
 ീഫX േഹാിങ1 ം.
മിയിെല സര\ം സ

കാÍക
úാ് .

മേനാജ് േതാമസ്

മേനാജ് എം. സu ാമി

കാÍക

ൈഭരവിരാഗം.

കാÍക

പണം െപാലിാX പല വഴിക / മേനാജ്
േതാമസ1 ം േജാAഡി േജാAÔം േചAെHഴ1തിയത് .

മിN, ബിമY



332.6

പFX

സാJeിക ആസNണeിലെട

മണ
i ാIയ1 ം കരിയിലയ1 ം / ആബിദ യസഫ്

ജീവിതവിജയം.

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; രാജീവ് എX. ടി.
യ1 െട ചിN.



398.21095483

കാÍക

മണ് േണാ എണ
i േയാ ?.

കാÍക

മണY മഴ.

വ´ന ശിവ

കാÍക

കാÍക

മÎഗwി.

മദനX, ചിNകാരX.

മേനാഹര വAF, എം. ആA.

ജയX, ശിവപ1 രം

െഗയിം ഈസ് ഓവA.

പി{, എX.

കാÍക

അനിY, മ1 ഖeല

െബാലാേനാ,

ശാശu തേമാചനം. കാÍക
മ1 ഹFദ് , എX. പി.
 A, വിവ.
മധ1 മാസ

കാÍക

കാÍക

മ´ാകിനിയ1 െട ഗാനം.

3മാA, എം.

എസ് .

മദeിY നിÀം മയGമ0HിY നിÀം
ഹാഫിസ്

കാÍക

മ¡മ1 ഖരം.

ഗംേഗാപാധായ,

നാരായ

ഗാAസിയ, േലാAക

മFട

െഫെഡറിെകാ

കാവേദാഷ (അവലംബം : മFട
ഭIhതം കാവMകാശം) / സ1 ´രം എX.

മധ1 , കല
 ിയA
െവയിYനാള.



894.8121

മധ1 , വി. എസ് ., ചിNകാരX.



801.95

മFIി
ചമയ.

ശിവദാസ് , എസ് .
ീയതയ1 ം.

കാÍക

ബാലച¡X,

L  ം േഫാബിയയ1 ം.
മനസ

കാÍക

േജാസഫ് ഇ.

മയോവ് സ് കി, വ് ളാദിമിA വ് ളാദിമിേറാവിc്
മയോവ് സ് കി കവിതക / േജാതി ബായ്
പരിയാടe് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.

േജാസഫ് ഇ.

െചയ് തത് .

േതാമസ്
L ് കAFെള സ് മരിെI.
മനസ

മ1 രളി, മല
 ര

സ1 േലാചന, നാല4ാI്

മരണമ1 .

കാÍക

കാÍക

കാÍക

ഖലീY

മറിയF എH മറിമായ.

കാÍക

മറ1 പിറവി.

മേനാജ് എം. സu ാമി

കാÍക

ഗാപ് , െവാ

അനിത നായA

കാÍക

േജാAജ്

േജാസഫ് , െക.

േകാശി എzഹാം

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

കാÍക

കാÍക

മറവിയ1 െട പാഠ.

വാെസ, പ1 Ýലിക്

മേനാജ് െക. പ1 തിയവിള, . .

അF1

XvെയX

മ\ഷUപ എെന വരയ് ാം?.

 ീഫX േഹാിങ1 ം.
മിയിെല സര\ം സ

സ1 നിY പരേമശu രX

മറാനാവാe നാള1ക.

ജിzാX

മ\ഷX ഒ0 റH പ1 സ് തകം.

കാÍക

മ0À പ1 രIാX േവ`ി മ1 റിവ1 `ാGHയാ.

േകശവX നായA, പി.
മ\ഷപ1 Nനായ േയ.



891.71

കാÍക

മരcില
 കളിY മഴെയാഴിയ1 േJാ.

കാÍക

L  ം കu ാ`ം സി]ാവ1 ം.
മ\ഷ മനസ

കാÍക

മയോവ് സ് കി, വ് ളാദിമിA വ് ളാദിമിേറാവിc്

േതാമസ്

കാÍക



927.9143028

മയോവ് സ് കി കവിതക.

മാട്

L  ം വിതu വ1 ം.
മനസ

സംസ് hതeിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

വലിേയാറ, വി. പി.

കാÍക

കാÍക

മeകിട് .



894.8123

േറാബAേIാ

മ]േവനY.

L  ംആ
മനസ

കാÍക

സംഗീതവ1 ം ജീവിതവ1 ം

എX.

കാÍക



927.8

ഉദയരാഗം: െക. പി. ഉദയഭാ\വിെ

പാറ41റe്

കാÍക

െമൗന പാട1 കയായി0À: എം. ബി.
മേനാജ് , എം. ഡി., സംേശാധകX.

വAഗീസ് , െക. സി.

മeായി, െക. ഇ.



332.024

മേനാജ് , എം. ഡി.
എസിെ ജീവിതവ1 ം സംഗീതവ1 ം.

േറാഷ് നി സu പ


മതവ1 ം മാAക
L ിസവ1 ം: വാദം Mതിവാദം സംവാദം.

കാÍക

95

500



കാÍക

മgFയ1 െട വീട് .

േസ

കാÍക

നാരായണX, പി.

മെgാ0 േകരളം സാധമാണ് .
പരേമശu രX, എം. പി.

കാÍക

മലചവിI1H-മിശിഹായനം

96

മലചവിI1H ൈദവ.
ആXറണി

കാÍക

തJി

മാധവിGIി പഠനള1ം രചനകള1ം / ഇ. വി.
രാമhഷ
i X സംേശാധനം െചയ് തത് .

മലബാA ൈപaകവ1 ം Mതാപവ1 ം / പി. ബി.
സലീം, എX. പി. ഹാഫിസ് മ1 ഹFദ് , എം.
സി. വസിഷ
¼ ് ടിയവA സംേശാധനം
െചയ് തത് ; പി. മ1 സ് തഫയ1 െട ചിN ;
മദനX ചിNീകരിcത് .
954.83(1)
മലയാള സാഹിത ചരിNം 3Iിക് .
കാÍക അÁാസ് അലി, ടി. െക.
മലയാളവാ് .
എX.

കാÍക

കാÍക

കാÍക

കാÍക

കാÍക

കണ
i X, കരിാട്

കാÍക

ഗാAഡ് നA, ഏ

േദശeിെ v0നാഥX: െക. പി.
3ിരാമെ4ാവാള1െട ജീവിതവ1 ം
MവAeനള1ം.
മാXസ് ഫീYഡ് പാA് .

സu പ
 , െക. െക.

കാÍക

മഹാേശu താ േദബീ
ൈകവAeകാÝം / ലീലാ സAാA വിവ.
െചയ് തത് .
891.443
േനാെവജ് പവ1 ം മg1 കഥകള1ം / എ. പി.
3ാമ1 വിവ. െചയ് തത് ; കബിത
മ1 േഖാപാധായയ1 െട ചിN.
891.443
ീരാമX, വി. െക.

ഏണസ് േgാ െച
മാAeാÝവAF.

കാÍക

രാമX പി{, സി.

വി.
മികc ഇ മികവ1 g േലാകം.

കാÍക

നാരായണ മAeി, എX. ആA.
മിട1 ിയായ സ1 േനയി / സേരാജിനി ഉണ
i ിeാX
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .



398.210954133



891.443

പഴയം പ1 തിയം / െക. രവിവAF വിവ.
െചയ് തത് .



891.443

ൈഭരവിരാഗം / െക. രവിവAF വിവ.

മാത,1 െക. എം.
എIാമെe േമാതിരം.

മാധവനാA, െക., വിവ. കാÍക
േമാഹXദാസ് കരംച´്

vവാര,

ചരിNeിY ഇല
 ാeവA.

മാaമി ആഴ് ച4തി4് കഥക - 2011 / െക.
െഷരീഫിെ ചിN.
894.8123008

മാതസ് , പ് ളാX
വല
 ീകം.

കാÍക

മിN, ബിമY

ഖദീജാ മ1 ംതാസ്

ചാവ1 നിലം.

നJതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ്

മാAക
L  ം എംഗYസ1 ം.



മാതസ് , പി. എഫ് .
കഥക.



923.254

 ിX,
ഓസ

മാAക
L ിസം - െലനിനിസവ1 ം ആശയസമരവ1 ം.

923.254

കാÍക

കാÍക

െജയിX

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ്

മാത,1 പി. െജ., വിവ.

അരവി´X

 ാXലി
സ

മീര,

ാഗാwി: തീAºാടകെ പാദമ1 ക.

കാÍക

കാÍക



മാലതി, െക. പി.

മഹാ

മാaകം.



894.8123

894.8123

മാരകമായ കളി4ാIം.

ഗേണശ്

.

കാÍക



510

മാധവX, വല
 cിറ

മായാഴ് ചക.

മഹാ

മാI് .

ക`1 പഠിcാY കണ് എള14ം.

മാഫിയ.

മഹാേ}Nളിലെട: ഒ0 തീAºാടകെ
3റി41ക. കാÍക നJതിരി, എസ് . പി.

കാÍക

മാധവX, പ{േeരി

ഋ4കAcക.

െപാÀ േമാഹXദാസ്

മഴയിY പറGH പ}ിക.
െക. ആA.
മഴരാവ1 ക.



894.81209

മാനസിേദവി

മലയാളിയ1 െട തകാല: ഓണവ1 ം
സാമഹഭാവനാേലാകവ1 ം. കാÍക
രജിത് , പി.

മഴ{ിക.

പ1 റം മറ1 പ1 റം.

 ്
മാധമള1െട എഴ1താ41റ: ഒ0 മാAക
L ിസ
നിരീ}ണം. കാÍക അനിY3മാA, െക.

മലയാളസംസ് കാരം: ലഘ1 വിDാനേകാശം.
കാÍക രാജരാജ വAF, എഴ1മgA

കാÍക

മാധവX, എX. എസ് .

നിശാഗwിക പGേJാ.

കാരശ് േശരി, എം.

മഴ നിHാല1 ം മരം െപ|1ം.
േവലാ`ി



894.812



920.5

െകല
 A, െഹലX

െചയ് തത് .



891.443

മിഥ1 X, സി. എസ് , ചിNകാരX.

കാÍക

ച¡X, പി. െക.



മിനി Mസാദ് , സമാഹAeാ.



3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY

894.8123
894.8123

മിനി േമേനാX, വിവ.



894.8123

ഗാwീ,

കാÍക

കാÍക
സ് േgാവ് ,

ഹാരിയg് ബീcA

കാÍക

േഹാമA

മിശിഹായനം.

കാÍക

യസഫലി, േകേcരി

മി
മി

, രാേജ¡





മ1 ല
 ാ നാസറ1 ീX കഥക / എം. എX.
കാരശ് േശരി പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ;
മXസA െചറ4യ1 െട ചിN. 398.2209561

891.23

മീനാ ക´സu ാമി
സ് പAശം / വി. എസ് . ബി´1 വിവ. െചയ് തത് .
821

മീര, െക. ആA.
ഗില
 gിX.



894.8123

മഴയിY പറGH പ}ിക / സജീവ്
ഫിേറാസ് പി. െക. എHിവ0െട ചിN.



920.054

മ1 3´X, എം.
തIാeിെ4ണ
i ിെ കലാണം.



894.8123

മ1 3´X, മോI് റി
ഈട1 ം റ1 ം.



894.8123

മ1 ാY വില അരവില ച1 ള1 വില.

കാÍക

മ1 ഹFദ് ഖദീA ബാബ1
മ1 ×gി4.

കാÍക

കാÍക

ബിYഹണ

കാÍക

മഹാേശu താ േദബീ

കാÍക

രാജീവX, ടി. പി.

മ1 ജീബ് റÃാX, എം. എം., വിവ.

കാÍക

കാÍക

രായ് ,

കാÍക

യാനസ് ,

കാÍക

മ1 സ് തഫ, പി., ചിNകാരX.
ൈപaകവ1 ം Mതാപവ1 ം
മ1 സ് തഫ, മ1 `4ലം
അതിAeികളിY പ.

േമാഹനX, പി.



894.8121

മ1 സ
 ിം വിഭജനവാദeിെ േവ0ക.
ഹമീദ് , േചHമംഗലA

മ1 രളി, കീഴാA



150



894.8123

അംേബദ് കA.



894.8122

മ1 രളി, പിര4Xേകാട്
മ1 eശ
 ി.



894.8122

മ1 രളി, ബി.
പമി ബാA.



894.8123

മ1 രളി, മല
 ര
മരcില
 കളിY മഴെയാഴിയ1 േJാ.



894.8123

കാÍക
രാഘവX: ഒ0 സംഗീത വിചാരം

മ1 രളി, വി. ടി., സമാഹAeാ.

െക.

മ1 രളി, ൈവം
ബ1 ് െഷYഫ് .



809

കാÍക

വി\

േജാസഫ്

മ1 മരള1െട ആകാശം.
േജാതിAമയി, എ. പി.



894.8121

കാÍക

കാÍക

Þതവിെ
വാകരണം: െMാഫ. റാXഡി
1
േപാഷിെ അMഭാഷണം. കാÍക
രവിച¡X, സി.
െമയ് റി് , vസ് താവ്
േഗാെലം / എസ് . എസ് .
ീ3മാA
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

ൈമ ഡിയA എയ് Y.
എസ് .
ൈമലാിാg് .



833

േജാജി, I1േFY

േമരി കറി അല Mതിഭ.
േജബ്

ചാതിGയിY / െക. സ1 ധീഷിെ ചിN.
മ1 ല
 െ4രിയാറിY നിH് അ\ഷ.

മ1 ഹFദ് ഖദീA ബാബ1
മ1 ാY വില അരവില ച1 ള1 വില / ദീപ
ീനിവാസ് സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക.
എം. െഷറീഫ് വിവ. െചയ് തത് ; ബി. വി.
സ1 േരഷിെ ചിN.
808.83

േമരി കറി.

മ1 ല
 േനഴി

സിീഖ് , എം. എ.

കാÍക

മ1 ഹFദ1 3Iി, വി. െക.
തസ് കിയ / ആലോട് ലീലാhഷ
i െ
അവതാരിക ; നJതിരിയ1 െട ചിN.

മ1 രളി, പിര4Xേകാട്

മ1 gമടിGH െവ{മയിY.

മലബാA

മ1 ഹFദാലി ജിH: മ1 സ
 ിംലീvം പാകിസ് താX
വാദവ1 ം. കാÍക അേയഷ ജലാY

വി.
മ1 eശ
 ി.

കാÍക

മ1 സാGIി, എX., വിവ.
േലാറി െബത്

ഇസ് ളാമ1 ം രാഷ് ²ീയ ഇസ് ളാമ1 ം
ചരിNeിെയ1 ം മനഃശാസ് Neിെയ1 ം
െവളിceിY ഒരേനu ഷണം.
297.09

അ0wതി
മ1 Iോഴി വളAeY.

മ1 സഫA അഹFദ്
പാAIിയ1 െട ആദനാള1ക / സി. ഭാസ് കരX
വിവ. െചയ് തത് .
324.254(1)

മ1 ഹFദലി, എX. എം.
Dാനാ ക മനഃശാസ് Nം: മ\ഷ
L ിെ നിAFാണവഴികളിലെട ഒ0
മനസ
സാരം.

ചാണകX, മണ
i ടി

മ1 േഖാപാധായ, കബിതാ, ചിNകാരX.

97

മ1 ല
 ാ നാസറ1 ീെ 3Ûതിക / എം. എX.
കാരശ് േശരി സമാഹരിcത് ; െക. ആA.
രാജിയ1 െട ചിN.
398.2209561

ഇ}1 ഗwാ / വി. പി. ജയച¡X വിവ.
െചയ് തത് .

-ൈമലാ

കാÍക

കാÍക
കാÍക

L ി
ലിസ
ശിവദാസ് ,

അക് ബA, കIിY

േമാേIാA-ര`1

98

േമാേIാA ൈസി ഡയറിGറി41ക.
കാÍക vവാര, ഏണസ് േgാ െച

യഥാAº ഗീത: മാനവധAFശാസ് Nം.
കാÍക ഭഗവദ് ഗീത

േമാേIാA ൈസി ഡയറിGറി41ക: ആA.
െക. ബിÔരാജ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് . കാÍക 923.27291 - vവാര,
ഏണസ് േgാ െച. കാÍക vവാര,
ഏണസ് േgാ െച

യGതിര.

കാÍക

യയാതി.

േമാഹന3മാരി, ജി.
നാടിെന അറിയാX / സ1 നിY3മാA എം. ടി.
യ1 െട ചിN.
030



894.8123

േവലX െചടയX.



894.8123

Õാ് േലായ് ഡ് , ൈറg് , െല േകാAബസിെയ
ലാറി േബA.
927.2(1)
േമാഹനവAF, െക. എY., സംേശാധകX.
കാÍക പ1 ഴെയ ഉണAeിയ കഥക
േമാഹനX, പി.
ഏകജാലകം.



894.8123
928.948123



േമാഹXദാസ് , ആA.
വളയമില
 ാെത.



792.095483

േമാഹXദാസ് , എം., ചിNകാരX. കാÍക
രായ് െചൗധ1 രീ, ഉേപ¡കിേശാA

േമാഹXരാജ് , വി. എം.

കാÍക

േമാഹXലാY താരരാജാവ് .
പി. സി.



െബയവ1 ഫ്

കാÍക

ശശി3മാA,

വീരാX3Iി

മXസA, െചറ4, ചിNകാരX.
നാസറ1 ീX കഥക

കാÍക

കാÍക

മ1 ല
 ാ

രമണX, മ1 ഹF

ഏലിയാസ് , ടി. ഒ.

ആംസ് േ²ാങ് , െജ.

കാÍക

സനY,



894.8121

കാÍക

േജാസ് േജബ് , മണ
i ിY

കാÍക

രനിറമ1 { ഓറ് .
ജി. ആA.

സ1 നിY പരേമശu രX

കാÍക

കാÍക

ഇ´1 േഗാപX,

റിcാAഡ് , െക. എസ് .

രഘ1 നാഥ് , പേലരി
ഓAGÀേവാ എX hഷ
i െയ ...



894.8123

രജനി, ടി. ജി.
വിജയeിെ വഴിവിളGക.

894.8123

െമൗന പാട1 കയായി0À: എം. ബി.
എസിെ ജീവിതവ1 ം സംഗീതവ1 ം. കാÍക
മേനാജ് , എം. ഡി.

കാÍക

കാÍക

ര}ാകവചം.

േമാഹXദാസ് ,
ീhഷ
i പ1 രം
േനാG3eിയ1 ം ച4ില4തള1ം.

കാÍക

യറിX െതറാ4ി.
ഡബ

രകനക.





158.4

യേഗാ, വിോA മാരി
േനാIAഡാമിെല നX / െക. പി. ശശിധരX
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
843

രം.

േദവി നീ പറയാറ1 `് ...

യതി.

ജീസസ് സി. ഇ. ഒ / ടി. എം. എzഹാം
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .



േമാഹX3മാA, െക. വി.
അലിഗയിെല കലാപം.

മAFാണി മസ.

യാനസ് , േലാറി െബത്
ജീസസ് ഇX ബ് ള ജീXസ് / എX. മ1 സാGIി
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് . 232.904



636.5



616.047

സനാY, Mേബാധ് 3മാA

േയാേഗശu രനായ
ീhഷ
i X.
നേര¡ഷ, ആചാര

636.0896953

കാÍക

കാÍക



േപ വിഷബാധ 100 േചാദ ഉeര.

മവീറ് .

യാNിക് .

യസഫലി, േകേcരി
മിശിഹായനം.

636.2

മ1 Iോഴി വളAeY.

ച¡X, പി. െക.

യേറാ4ിെ മാറ1 H മ1 ഖ.
ഇടമറ1 ക്

894.8123

പപരിപാലനം.

കാÍക

യാോബ് , െക. എം.
പനി് ശാസ് Nീയ പരിഹാരം.

െജയിംസ് ,

േമാഹനച¡X
അരയാY അഥവാ bA4ണഖ.

Mതീപ് , കണ
i ോട്

യവ1 ം എെ ജീവിതവ1 ം, പവിെനGറിc്
പe് വാചക. കാÍക ഉണ
i ിhഷ
i X,
എX. ജി.

േമാനായി, എം. എം., സംേശാധകX &
സമാഹAeാ. കാÍക വാക് പയg് : 12-◌ം
നിയമസഭയിെല ഫലിത
േമാഷ് ടിെ4I ൈപaകം.
േജാAജ് ജി. എം.

കാÍക

രജീ¡3മാA, ചിNകാരX.
അAാദി



158.1

കാÍക

ൈഗദാA,

രÆിത് , സി. എസ്
റിIയA െചയ് േതാ ? ഇനി ജീവിതം ടാം.



332.67254

ര`1 കാാരിGIിക അíിപAØതeിY.
കാÍക ശിവദാസ് , എസ് .
ര`1 I1കാരിക.
ബാല1 ശ്േശരി

കാÍക

ര`1 ജീവിത.

കാÍക

ര`1 നാവികA് ശരത് കാലം.
കമറ1 ീX, എം.

ീനി,
േസഠ് , വി®ം

കാÍക

ര`് -രാജി
ര`് ഭാസ നാടക.

കാÍക

കാÍക

രതി േമേനാX, വിവ.

ഭാസ

രവിശA
ജീവനകല / എ. വി. ഹരിശA സമാഹരിc്
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
158.1

കാഴ് സX,

േറcY
രതിമാതാവിെ പ1 NX.
രതീഷ് , വിവ.

കാÍക

കാÍക

Mേമാദ് രാമX

കാÍക
ബഷീറിന് ഉFിണി ബല ഒ0 േപജ്



922.945(1)

ര·ാകരX, മാാട്



894.8124

രമണX, മ1 ഹF
മAFാണി മസ.

894.8123

¶ദയാല1 വായ തം.

894.8123




കാÍക

െകായേലാ,

ഖാലിദ് െഹാൈസനി



894.8121

രേമശX നായA, എസ് .
; നJതിരി, സി. എX. ക0ണാകരX, ശിവX
എHിവ0െട ചിN.

894.8121

ജ½പ1 രാണം.

894.8121

വനമാല: hഷ
i ഭിഗാന.

894.8121

സu ാതിേമഘം.

894.8121






രേമഷ് , െക. പി.
ല1 ംബിനിയിെല രാജഹംസം.



915.4

രമ േറാഷ് നി
സിവിY സAവീസ് പരീ} എ് ? എെന?.



351.076(1)

കാÍക

െകാെcൗേസ4് ,

കാÍക
കാÍക

Þതവിെ
വാകരണം: െMാഫ. റാXഡി
1



920.9362196994

രവിവAF, ആgA



894.8121

രവിവAF, െക., വിവ.

കാÍക

രവിവAF, െക., വിവ.

കാÍക

ഗംേഗാപാധായ, നാരായ

സീരീ
മിN, ബിമY



954.01

രാഘവX, പ|നാട് , സംേശാധകX.
വടX പാI1 പഠന
രാഘവX, േവാട് , വിവ.
കാരാI്

കാÍക

കാÍക
Mകാശ് ,

രാജേഗാപാലാചാരി, പാAºസാരഥി
v0വ1 ം ല}വ1 ം.
രാജേഗാപാലX, ഇ. പി.
കഥയ1 ം ആ കഥയ1 ം.



294.561



894.81209

രാജരാജ വAF, എഴ1മgA
ആ Dാനeിെ വഴിക.



181.4

മലയാളസംസ് കാരം: ലഘ1 വിDാനേകാശം.
ീമ1 ഖം.



894.81209

കാÍക

രാജേശഖരX, പി. െക., സംേശാധകX.
കാÍക േകാറാഡ് , േജാസഫ്

േപാഷിെ അMഭാഷണം.

കാÍക

കാളിദാസ

രാജേശഖരX, പി. െക.
നരകeിെ പട: േലാകേനാവലിെല
സാര.
809.3

രവിച¡X, സി.

രവിവAF, ആA. ടി.

ഫിലി4് ,

കാÍക

രാഘവ വാരിയA, എം. ആA.

രാജവംശം കലാലയ സ് മരണക.
സീരീ

ഈേസാ41

ആgA കവിതക.

കാÍക



സനാY,

കഥക



294.561

ശബ് ദശാസ് Neിെ

Mേബാധ് 3മാA
രവി3മാA, വി., വിവ.



894.8121

954.83

ചിgില4ി{ി
രവി3മാA, െക., വിവ.



894.8121

ദ}ിണ.

രാഘവ വാരിയA, എം. ആA.
സിw1 ലിപി പഠനം ഇവെര.

ാമGയിY / െക. പി. ശരെ അവതാരിക

രവി3മാA, എം. എ.

രവീ¡X, അയ് മനം
ഇ0പെeാHാം Ëgാ`ിെ ഇതിഹാസം.

രാിളിയ1 െട ദിവാസu പ
 ം.
കല
 ട

രമാകാ് , െക. െക.
നഗരeിെല മഴ.

കാÍക

രവീ¡X നJാA, സി., വിവ.
േജായ് സ് , െജയിംസ്

രാം ച¡
ഉ¾യ1 െട ശബ് ദം.

െപൗേലാ

കാÍക



രവീ¡നാഥ് , േതാI4{ി
ീശരX മ1 തY
ീനാരായണX വെര.

ര·ാകരX, മാട് , സംേശാധകX.

രമാ േമേനാX, വിവ.

ശിേരാലിഖിതeിെ കാAബ പതി41ക.

894.8121

െബലാgിX, മരിേയാ

പവXേകാഴി.

99

കാÍക

േലാറXസ് , േഡവിഡ് െഹAെബAI്

രാജ ീ വാരA
ãeകല.
രാജാ വി®മാദിതX.



793.31954

കാÍക

രാജി, െക. ആA., ചിNകാരX.
നാസറ1 ീെ 3Ûതിക

കാÍക

രാമായണം

രാജX, െപ0H

കാÍക

മ1 ല
 ാ

രാജീവ് -രാമhഷ
i X

100

രാജീവ് 3മാA, എം.
പാലാട് - നിലJA പാസA.

രാജX, തി0േവാe്



894.8123

രാജീവ് , ആല1 Y
എെ Mിയ ഗീത (ചലcിN ഭാവഗാന
സമാഹാരം).
894.8121

നാടകം കണ
i ാടി േനാGÀ: നാടക പഠനള1ം
വിമAശനള1ം.
809.2

കാÍക

രാജീവ് , എX. ടി. , ചിNകാരX.
മണ
i ാIയ1 ം കരിയിലയ1 ം

കാÍക

രാജX, തി0േവാe് .
വിലം

രാജീവ് , എX. ടി., ചിNകാരX.
ആനയ1 ം ഉറ1 J1 ം

കാÍക

രാജX, Øാര
േനാബY േജതാള1െട കഥക.

രാജീവ് , െക. ടി.
കാലം സാ}ി: നേവാºാന സമരചരിN
ഗാഥകളിേല് േവറിെIാരേനu ഷണം. 954.83
രാജീവX, െക., . .
പി{, ജി.

കാÍക

രാധാhഷ
i

രാജീവX, ടി. പി.
Mണയശതകം / കബിതാ മ1 േഖാപാധായയ1 െട
ചിN.
894.8121
രാേജ¡X, െക.
ഇ എH വിസ് മയം: ഇX
സംസ ാനളിലെട.

954

രാേജ¡X, ഡി.
ഗണിതം സംസ് കാരളിലെട.

510




രാേജ¡X, പി. ജി.
ദ}ിേണയിെല മഹാേ}N.



294.53509548

രാേജഷ് െക. എ0േമലി
പNവ1 ം പNMവAeനവ1 ം.



079.54

രാേജഷ് , എം. ആA.
രാമായണകഥ 3Iിക് / സ1 zÃണെ
ചിN.
894.8123
േവദളിെല ശാേയരഹസം.
േവദളിെല ശാസ് Nദീപ
 ി.



294.536(1)

രാേജഷ് , ചിറ4ാട് , . .
പി.

കാÍക

േബദീ, േMാതിമാ

രാജX, പാËA
അയാനം.

894.8123

രാജX, പാലാട്
പകിട പ`് .

894.8123

രാജX, െപ0H
രാജാ വി®മാദിതX.

894.8123





രാNിയിെലാ0 ൈസിവാല.
ഇ´1 േഗാപX, ജി. ആA.

കാÍക

രാധാhഷ
i പി{, ജി.
സ് േപാ ഇംഗ് ളീഷ് േഫാA യ െലവY 1 /
ജി. രാധാhഷ
i പി{യ1 ം െക. രാജീവ\ം
േചAെHഴ1തിയത് ; ശിവMസാദ് ആA. വിവ.
െചയ് തത് .
428.2494812
രാധാhഷ
i X, അട1 eില
ചാAലി ചാപ് ളിX: ചിരിയ1 െട രാജ3മാരെ
കഥ.
927.9143028
രാധാhഷ
i X, സി.
കാഴ് ചബംഗ് ളാവ1 ക.
രാധാhഷ
i X, സി., വിവ.
മAeി, എX. ആA.



894.8123

കാÍക

നാരായണ



രാധാല}് മി പദരാജX
L ിY ഒേരാAF0e് .
കാലeിെ വ}സ

സതX, പി.

കാÍക



928.948123

കാÍക

രാേജഷ് , ചിറ4ാട് , സമാഹAeാ.
ഇ. എX.

കാÍക

രാജ് 3മാരി ഉണ
i ിeാX
സ് Nീതu ഭാവ.

രാജX, ക0വാരG`്
കാല4കAc.

ഠാ3A,

രാധാമണിGF, വി., വിവ.
കവാബe, യസ1 നറി

303.484

രാേജഷ് , ചിറ4ാട് , സംേശാധകX.
പ1 കാലം പ1 കവിതക

രാജX ബാബ1 , മണJA
അവ: െപപ} കവിതക.

കാÍക

കാÍക



808.83



294.59212/5(1)

രാേജഷ് , ചിറ4ാട്
അംേബദ് കA ജീവിതം hതി ദAശനം.

രാജX, Øാര, വിവ.
രബീ¡നാഥ്

േഷക
L ് പിയA,

രാധിക, െക.
തിലമാX.
െക.

കാÍക

ീരാമX, സി.



രാമhഷ
i X, ഇ. വി., സംേശാധകX. കാÍക
മാധവിGIി പഠനള1ം രചനകള1ം



രാമhഷ
i X, കടFനിI, . വിവ.
കറ1 e കവിത



രാമhഷ
i X, േദശമംഗലം
ബധിരനാഥ½ാA.



രാമhഷ
i X, േദശമംഗലം, വിവ.
േലാകകവിത ചില ഏട1 ക

612.6

894.8121

894.8123

രാജX, തി0േവാe്
ചരിNാýത മഹത് സ് മാരക.

രാമhഷ
i X , ടി. ഡി.
വി.



894.8123

954

കാÍക



894.8121

കാÍക

രാമhഷ
i X-േറാഷX
രാമhഷ
i X, പാടം
നേവാºാനാചാരX വാഗ് ഭടാന´X.



923.654

തീAºയാNയ് ായി പ1 ണേ}N.



294.53509548

കാÍക

രാമX പി{,

സി. വി.
ന´ിനി ടീcAG നല
  േതാHേണ !.



894.8121

രാമച¡X, സി.



261

കാÍക

നീലGറ1 X

പായസം 3ടിc 31 Mാവ്

രാമവAF, വയലാA.

കാÍക

ഭിഗാന

അAജനeിന് സ് േനഹപAവം വയലാA /
തËജ എസ് . ഭIതിരി സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8126

വാല
 ീകി രാമായണം / േMമ ജയ3മാA
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആA.



891.21

കാÍക

ധAFരാജ / പി. രാമച¡X നായA



894.8123

മാAeാÝവAF / പി. രാമച¡X നായA



894.8123

രായ് , അ0wതി



641.5

ഹാAഡി,



894.8123

റÃാX, റü
കര1 െപ|1H ഓAFക.

കാÍക



894.8123

ഠാ3A, Mദീപ്

കാÍക

കാÍക

പണിA,

റിcാAഡ് , െക. എസ് .
ര}ാകവചം.



894.8123

റിcാAഡ് , െക. എസ് ., വിവ.
ജിzാX

കാÍക

ഖലീY

റിIയA െചയ് േതാ ? ഇനി ജീവിതം ടാം.
കാÍക രÆിത് , സി. എസ്

െവI1കിളികG കാേതാAe് / എം. എം.
മ1 ജീബ് റÃാX ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .



894.8123

കാÍക

റസീന, െക. െക., വിവ.
േതാമസ്

റിംസ, ചിNകാരX.
െക. എX.

രാമX പി{, സി. വി.

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .



894.8121

റാെമാെന, ഇേíേഷാ സംേശാധകX.
കാസ് േ²ാ, ഫിദY

ീധരX, എ. പി.

പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .



954.83

 ീX, ഏണസ
 ് േജാAജ് , സംേശാധകX.
റവXസ
കാÍക വാസ് േകാ ഡ ഗാമയ1 െട
യാNഡയറിGറി41ക

റാണാ, പജാ.

രാേജഷ് ,

എം. ആA.
രാമായണകഥക.

:പക

റസിയ ലeീഫ്

റഹിം, മ1 ഖeല
അവനിവാഴ് വ് .

രാമായണം

കാÍക

േരഖ,

റസിയ ലeീഫ്
റംസാX െറസി4ീസ് .

രാമവAF, വയലാA

രാമായണകഥ 3Iിക് .

കാÍക

റഷീദ് , പാറയ് Y
3ടജാിയിെല നിലാവ് .

പാI1പ1 സ് തകം:

രാജിയ1 െട ചിN.

റംസാX െറസി4ീസ് .

റഫീ് അഹFദ്
ാമö}eിെല വØാY.

കേeാലിാ മതeിെ രാഷ് ²ീയ വഴിക.

കാÍക

കാÍക

േരÍകമാA, എം. ആA., വിവ.
സ1 ഭ

രജിത് , പി.
മലയാളിയ1 െട തകാല: ഓണവ1 ം
സാമഹഭാവനാേലാകവ1 ം.

രാമച¡X, ഏഴാേcരി

രാമദാസ് , ആA.

കാÍക

േരഖയ1 െട കഥക: 1997-2009.
െക.

േരഖായനം: നിയമസഭാ ഫലിത / ഡി.
ബാബ1 േപാ സമാഹരിcത് .
808.882(1)

രാമച¡X നായA, എസ് .

രാമച¡X നായA, പി.

101



320.954

രായ് െചൗധ1 രീ, ഉേപ¡കിേശാA

റിXസി എzഹാം, വിവ.
ആ പാേവ
Ù ാവിc്

കാÍക

െചോവ് ,

3Iികള1െട മഹാഭാരതം / േചAിY പാറ1 GIി
അFയ1 ം സി. സേരാജിനി നായ0ം േചAH്

റ1 ബാഇയe് : ഒമAഖ|ാമിെ ഗാഥക.
കാÍക ഒമA ഖ|ാം, 1048?

വിവ. െചയ് തത് ; എം. േമാഹXദാസിെ

െറയ് മ`് വിലംസ് : സംസ് കാരം സാഹിതം.
കാÍക ഷീബ എം. 3രX

ചിN ; എം. hഷ
i X നായ0െട
അവതാരിക.
രാവണX.

കാÍക



891.443

ച¡X, പി. െക.

Uേപഷ് , എX. െക., വിവ.

കാÍക

േറാഷ് നി സu പ

മണY മഴ.

അേയഷ

ജലാY

കാÍക

േസഠ് , വി®ം



894.8123

േറാഷX, ആA.
സu AണeിY എെന നിേ}പിാം?.

േരഖ, െക.
േരഖയ1 െട കഥക: 1997-2009.

േറായ് 30വിള, വിവ.



894.8123



332.63(1)

േറാസി-വU
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േറാസി തJി

േലാക ഇതിഹാസ.

സഹജീവനം.



894.8128

റ് യേമാAഗിെല െകാലപാതകള1ം മg1 കഥകള1ം.

കാÍക

കാÍക

രാമhഷ
i X വിവ. െചയ് തത് .

േസമാധവX,

േലാകായതദAശനം.

കാÍക

ധAFരാജ് ,

േലാക് പാY ബിY എ് ? എിന് ? / അËപ്

എാണ് ജാതി: ഒ0 പഠനം / എ. എX.

ജി. സംേശാധനം െചയ് തത് .

സതദാസ് ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .



342.540880262(1)



954.(1)

ലതാല}് മി

കാÍക

േലാIറി വിവാദം മെgാ0 ചതാIം.
േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

സിലി.



894.8123

ലതീഷ് , കീഴല
 A



894.8121

ലളിതാംബിക അA÷നം, ബാലാമണി അF,

ഒ0 െബാഹീമിയX ജീവിതം.



894.8123

L ി േജബ്
ലിസ
േമരി കറി അല Mതിഭ.



925.3

ലീഡA-ഇച
ô ാശിയ1 െട MതിUപം: ഒ0
മനഃശാസ് N കാഴ് ച4ാടിലെട ... കാÍക

രാജേശഖരX സംേശാധനം െചയ് തത് .
നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക

േലാഹള1െട ആ കഥാസംഹം.
3IിയF, എം. ടി.



791.437MA

ഭരതം.

ഇരയിFX തJി



791.437MA

േലാഹിതാ}X, JA, വിവ.

ലീലാhഷ
i X, ആലോട്



894.8121

കാÍക



823

അമരം.

കാÍക

ൈസബA നിലാവ് .



823

േലഡി േബഡ് / പി. Mകാശ് ഇംഗ് ളീഷിY

േലാഹിതദാസ്

ീകാ് നാരായണX

കാÍക

എലിയg് , േജാAജ്
േലാAയ1 െട െതരെട1 e കവിതക.

രേമഷ് ,

കാÍക

െക. പി.

ഗാAസിയ, േലാAക െഫെഡറിെകാ

വടX പാI1 പഠന / രാഘവX പ|നാട്

ല ഷാവ് കu ി
 ാകാം.
എെന നല
 കമണിസ



335.43

സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8121009

വടX പാI1 പഠന / രാഘവX പ|നാട്

പാAIിെയ4gി / െക. എം. നാരായണ േമേനാX

സംേശാധനം െചയ് തത് . കാÍക

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .



324.251(1)

കാÍക



823

3റ1 4് പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് ; പി. െക.

ലിയാe് മ1 ഹFദ്

ല ഷാവ് കu ി, . .
േജാസഫ്

േലാറXസ് , േഡവിഡ് െഹAെബAI്
പ1 N½ാ0ം കാമ1 ക½ാ0ം / പി. നാരായണ

അരവി´ാ} േമേനാX, പനJ{ി

ല1 ംബിനിയിെല രാജഹംസം.



808.882(1)

ഡി എc് േലാറXസ് കഥക.

കാÍക

െക. സരസu തിയF, മാധവിGIി.

ലീലാ ഓംേചരി, സമാഹAeാ.

േലാന4X നJാടX
നJാടെ നJറ1 ക.

കില1 ാംെപIി: നഴ് സറി4ാI1ക.

 ാലിX,
സ

894.8121009 - മലയാള കവിത. ചരിNവ1 ം
വിമAശന പഠനള1ം.



398.2095483

വÎല, പി.

കാÍക

െലഗ് ബിേഫാA വിg് .

തകAc.

അജിത്



894.8123

േവറിെIാ0 അേമരി.

L ിങ് , േഡാറിസ്
െലസ

വനമാല: hഷ
i ഭിഗാന.

സ1 വAണ
i പ1 സ് തകം / ഗീതാÆലി വിവ.
െചയ് തത് .



823

കാÍക

േലഡി ആരെബല
 മാAc് .

സ് േgാA,



917.3

കാÍക

രേമശX നായA, എസ് .
വ´ന ശിവ
മണ് േണാ എണ
i േയാ ? / Mശാ് 3മാA ആA.

zാം

കാÍക

േലാറXസ് , േഡവിഡ്

െഹAെബAI്
ൈലംൈലg് .



808.81

അടാI്

ല}് മി നരസ1

േലഡി േബഡ് .

സതX, പി.

േലാകകവിത ചില ഏട1 ക / േദശമംഗലം

േപാ, എഡ് ഗാA അലX

ല}ദu ീപിെല സ1 ´രി.
എം. ഇ.

കാÍക

പി.

ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
വയലാA.

കാÍക

ൈലവ് ീX - 30.

േസാഹXലാY

കാÍക

അജിത് ജനാAനX

കാÍക

േഗാപാലhഷ
i X, േചലാI്

വU, നമ1 ് പJാgകെള നിരീ}ിാം.

കാÍക

അബ് ദ1 {, പാേലരി



363.7

വലിേയാറ-വിേശu ാeര
വലിേയാറ, വി. പി.
3റ1 ാനി4cF / വി. എസ് . മധ1 വിെ
ചിN.
894.8123
വല
 ീകം.

കാÍക

വളയമില
 ാെത.

മാതസ് , പ് ളാX

കാÍക

വളെര താമസിc1 േപായി.
വളAപ1 NX.
നാരായണX

കാÍക

കാÍക

ച¡േശഖA



954.88

കാÍക

ീധരX,

പ1 റÖA

കാÍക

ബാലച¡X,

ഉFµA

കാÍക

വിദാഭാസ മനഃശാസ് Nം /
െചയ് തത് .



613.96

വാല
 ീകി രാമായണം.

കാÍക

കാÍക

രാമായണം
ീരാമX, വി. െക.

വാസ1 േദവ് , െകാIറ
ക|രിെ കഥ.



954.83(1)

വാസ1 േദവX നായA, എം. ടി.
എം ടി യ1 െട കക.



910.41

ചിNെe0വ1 ക: ചലcിNസ് മരണക.



927.9143(1)

നീലeാമര.

791.437MA

സ1 hതം.

791.437MA




വാെസ, പ1 Ýലിക്
പ}ികെള എെന വരയ് ാം? / ബിബ1 വി.
എX. വിവ. െചയ് തത് .
743.68
മ\ഷUപ എെന വരയ് ാം? /
ബിബ1 വി. എX. വിവ. െചയ് തത് .
743.4
വാസ് േകാ ഡ ഗാമയ1 െട യാNഡയറിGറി41ക /
 ് േജാAജ് റവXസ
 ീX സംേശാധനം
ഏണസ
െചയ് തത് ; Mഭ ആA. ചേIാപാധായ
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .
910.41

കാÍക

ബാബ1 ജനാAനX

വാഡX അഥവാ കാനനജീവിതം.
േതാേറാ, െഹXറി േഡവിഡ്

വിദാഭാസം: Mതിേലാമ Mവണതക.



378.54

കാÍക

വിനയച¡െ Mണയകവിതക.
വിനയച¡X, ഡി.
വിനയച¡X, ഡി.

ആനവരJ് / സ1 സ് േമഷ് കാJല
 രിെ
ചിN.

894.8123

വിനയച¡െ Mണയകവിതക.

894.8121




 ുY ജമാY / കമാY അകJാടeിെ
àസ
ചിN.



894.8121

വി\ എzഹാം
ച4.



894.8123

വി\ േജാസഫ്
മ1 gമടിGH െവ{മയിY.



894.8121

വി\
ചാമമല.



894.8123

വിേനാദ് 3മാA, ആA.
േകരളeിെല ജില
 കള1ം അവയ1 െട
സവിേശഷതകള1ം.



915.483

േകരളeിെല സ് മാരക.
വിവാഹ സFാനം.

കാÍക



954.83

െവാലA, എസ് .

വിേവകാന´X, ൈവം
ഭരത¶ദയം.



894.8123

വി] 3Aബാനയ1 ം 3Aബാനയ1 െട ആദ

കാÍക

േദവദാസX

വി]നബിയ1 െട ജീവചരിNകഥ.

കാÍക

കാÍക

കബീA, എം. െക.

വി®മാദിതെ സിംഹാസനം / സ1 മംഗല
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .
398.220954
വിജയ3മാA, ജി.
 ് പാതയിY തെH.
കബ: േസാഷലിസ

വിശu ംഭരദാസ് , െക. എസ് ., വിവ.

കാÍക

സ് േgാA, zാം
വിേശu ാeര നാടക ക് ളാസിGക.

കാÍക

സതX, പി. പി.



972.91

കാÍക



370.15

സ®ാരിയായ പരി] കനകാ മറിയവ1 ം.

വാസ് ല}ണം. കാÍക hഷ
i X
നJതിരി4ാട് , കാണി4|A

വിജയeിെ വഴിവിളGക.
ടി. ജി.

ീജിe് ഇ.,

അ03മാA പി. എHിവA േചAÀ വിവ.

കാനാടX

വാÎായന
കാമസNം.

വാസ് തവം.

വിജയX, മട4{ി സി. െക.

വിDാനമ1 ക.

വാക് പയg് : 12-◌ം നിയമസഭയിെല ഫലിത /
എം. എം. േമാനായി സംേശാധനം െചയ് ത്
സമാഹരിcത് .
808.882(1)

വാഴ് വ1 ം നിനവ1 ം.

കാÍക

ചിദംബരX, ഡി.

വിDാന രസിക നിഘ`1 .

അലീം മïA

വസിഷ
¼ ് , എം. സി., . സംേശാധകX.
മലബാA ൈപaകവ1 ം Mതാപവ1 ം
വസരി.

വിജയിാX 50 വവസായ.

കാലവ1 ം കാലാപാനിയ1 ം കടH് .

േമാഹXദാസ് , ആA.

കാÍക

103

രജനി,

വിേശu ാeര റഷX ബാലകഥക / ഓമന
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് ; ഒ. എX.
വി. 3റ1 4ിെ അവതാരിക.



891.73008

വിേശu ാeര-ശശിധരX

104

വിേശu ാeര റഷX ബാലകഥക / ഓമന
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് ; ഒ. എX.
വി. 3റ1 4ിെ അവതാരിക. കാÍക
891.73008 - റഷX കഥാസാഹിതം.
സമാഹാര.
398.210947

കാÍക

വിഷായ1 െട െപാ0.
എ. പി.
വിഷഹാരി.

കാÍക

േജാതിAമയി,

വിഷ
Ú നJതിരി, എം. വി.
കടഥക ഒ0 പഠനം.



398.6(1)

നാടX കലക നാടX പാI1ക.



398.095483

വിഷ
Ú നാരായണX, െക.
അലമ1 റഥക.

894.8123

വീരാX3Iി
മവീറ് .

894.8121




വീAബലിെ തമാശക / പ|µA
3ിരാമX പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .



398.220954

കാÍക

െവി, ചിNകാരX.

ശിവദാസ് , എസ് .

െവാലA, എസ് .
വിവാഹ സFാനം.
െവI1കിളികG കാേതാAe് .
അ0wതി
െവയിYനാള.

കാÍക



306.8

കാÍക

രായ് ,

മധ1 , കല
 ിയA

കാÍക

വÎല, പി.

േവലായ1 ധX, പണിശ് േശരി
േകരള ചരിNeിെ ഉ{റകളിേല് .

കാÍക

കാÍക

േവാഗാ തരംഗ.
എX.

വാം, ദ1 Aഗാബായി, ചിNകാരX.
ഐല|

കാÍക

വാം, സ1 ഭാഷ് , . ചിNകാരX.
ീവിദ നടരാജX
വAഗീയരാഷ് ²ീയം.

കാÍക

േവദളിെല ശാേയരഹസം.
രാേജഷ് , എം. ആA.

കാÍക



894.8128

പ0േളകA,

കാÍക



894.8123

കാÍക

കാÍക
െഷല
 ി, േമരി

കാÍക

പാI1പ1 സ് തകം:

ശറഫ1 Hീസ
കറ1 e നഗരം.



ശശി, വI4ാറ.
േജാസഫ്



കാÍക

കാÍക
പ1 നിയാനി, രാം

കാÍക

ശരത് , സമാഹAeാ.
ഭിഗാന

ശശി, എം.
അ.

523

കാ

വAളികള1െട കലാപം. കാÍക 954.79 ചരിNം. മഹാരാഷ് ². കാÍക പ0േളകA,
എസ് . വി.

ശശി ഗായNി.

കാÍക

േവÍേഗാപാY, പി. എX., വിവ.
കമ, അYേബA

കാÍക

വAഗീസ് , െക. സി.
മതവ1 ം മാAക
L ിസവ1 ം: വാദം Mതിവാദം
സംവാദം.
230.0464



894.8123

േവÍേഗാപാലX, വി. വി.
Mപവിേശഷ.

േഗാപ3മാA, ടി.

ീവിദ നടരാജX

ശരത് , മണ
é A, വിവ.

322.1



954.83

േമാഹനച¡X

ശബ് ദശാസ് Neിെ
ീമ1 ഖം.
രാജരാജ വAF, എഴ1മgA

ച¡X,

േവÍേഗാപാലX, െക. എ.
ജാതിവവസ യ1 ം ജാതിരാഷ് ²ീയവ1 ം.

േവÍേഗാപാലX, പി., സംേശാധകX.
ഒ. എX. വി. എെ v0നാഥX

കാÍക

ശN1ഘ് നX
ഭം, സ1 ര}ിതം.

േവÍ, െക.
ജനാധിപതeിെ മ\ഷാ\ഭവ /
ക0ണാകരX അഭിമ1 ഖം െചയ് തത് .
335.43

േവÍേഗാപാലX, ടി. പി.
ൈസഡ് കAIX.

േവറിെIാ0 അേമരി.

ശര പി{, െക. ജി., . വിവ.
കറ1 e കവിത

െവള1e രാNിക. കാÍക
േഡാസ് േgാവസ് ി, െഫേഡാA
മിെഖയിേലാവിc്
േവIാ0െട മാനിെഫസ് േgാ.
െപാHം

ദാസ് , പി. എX.

വAളികള1െട കലാപം.
എസ് . വി.

കാÍക

െവരയ1 െട ലഘ1 നാടക.
ഇzാഹിം, െവര

കാÍക

വAഗീസ് , േമലഡA ഇ. ഡി.
എഴ1ടാരം.

കാÍക

െവിടാചലം, െക. എസ് ., വിവ.
െപരിയവX, അഴകിയ

രാേജഷ് ,

േവ0കള1ം ചിറ3കള1ം.

േവലX െചടയX.

ദാേമാദരX, ബളം

കാÍക

േവദളിെല ശാസ് Nദീപ
 ി.
എം. ആA.

കാÍക



894.8121

അബ് ദ1 {, പാേലരി



894.8121

കാÍക

േകാറാഡ് ,

ശശി3മാA, പി. സി.
േമാഹXലാY താരരാജാവ് .
ശശിധരX, എX.
പ1 സ് തകള1ം മ\ഷരാണ് .
ശശിധരX, െക. പി., വിവ.
വിോA മാരി

കാÍക



791.437MA



809.3

യേഗാ,

ശാ3മാAശാ3മാA, എസ് .



154.6

കാÍക

ശാരദ, പമരം, സമാഹAeാ.
നാേടാടിഥക
ശാരദGIി, എസ് .

ഞാX നിെതിെര ആകാശെeയ1 ം
മിെയയ1 ം സാ}ം െവGÀ.



894.8124

കാÍക

ശാരദGIി, എസ് ., വിവ.

കാÍക

ബിYഹണ

hഷ
i 3മാA, െക.

കാÍക

സ1 േരഷ് ബാബ1 , എസ്

രവിശA എസ് . നായA

ശിവദാസ് , എസ് .

കാÍക

ീകല, പി. എസ് ., സംേശാധകX. കാÍക
നിലവറക റGേJാ: പ നാഭസu ാമി
േ}Neിെ ചരിNവ1 ം വAeമാനവ1 ം

ീ3മാA, എസ് . എസ് ., വിവ.
െമയ് റി് , vസ് താവ്

ശിേരാലിഖിതeിെ കാAബ പതി41ക.

കാÍക

¶ദയകമലeിെല ര·ം !: സനാതന
ധAFeിെ ശാശu തമല / ഡി.
ത4X നായA ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .
294.5

ീകാ് നാരായണX
ലീഡA-ഇച
ô ാശിയ1 െട MതിUപം: ഒ0
മനഃശാസ് N കാഴ് ച4ാടിലെട ...
923.254

െക.
ശിാA.

105

ീ എം.

ഉറം Mശ
 മാ3േJാ.

ശാസ് Nം ജീവിതം.

ീനാരായണv0

ീ3മാA, െക.

ബീAബY കഥക

കാÍക

കാÍക

ആനയ1 ം ഉറ1 J1 ം

കാÍക

ച¡നിെല മ1 യY

കാÍക

സിXബാദിെ സമ1 സാര

നമ1 ് മിട1 രാകാം മിട1 മിട1 രാകാം

കാÍക

േസാമേദവ

ജീനിയസ1 കളാകാം / െവിയ1 െട ചിN.



ീജിത് െപ0cX
ഇഷ് ടവാ് .



ീേദവി എസ് . കAeാ, വിവ.
കവാബe, യസ1 നറി

ശിവദാസ് , എസ് .
101 നല
 നാടX കഥക.



894.8123

894.8128

ൈമ ഡിയA എയ് Y / െവിയ1 െട
ചിN.

894.8123

ര`1 കാാരിGIിക അíിപAØതeിY.



915.98

സcി\ം I0ം പഠി4ിGH വിജയമ /
വി. എസ് . മധ1 വിെ ചിN.
സu പ
 GIി.



158.1



894.8123

ശിവദാസ് , എസ് ., സമാഹAeാ.

കാÍക

ഇX ബാലകഥക
ശിവദാസ് , പി. െക., വിവ.

കാÍക

ഠാ3A,

കാÍക

രാധാhഷ
i

രബീ¡നാഥ്
ശിവMസാദ് , ആA., വിവ.
ശിവരാമX, മ1 {ി
ശിവX, . ചിNകാരX.

കാÍക



740

ഭാപ
 ി വിശu ാസം.

േദവകഥക.

294.5211





808.85

ീധരX, പ{ിര
പിളAൊിേല് വിശu സ് തനായ ഇര.



കളികളിലെട ഗണിതം പഠിാം.

510



ഗണിതം ലളിതം.

510

ഗണിതമിഠായി.

510

894.8123
894.8123



െകല
 A, െഹലX

ീധരX, പി. െക.
ജീവിത ദAശന.
ീധരX, പ1 റÖA
വിDാന രസിക നിഘ`1 .

v0 സമ}ം: ഒ0 ഹിമാലയX േയാഗിയ1 െട
കഥ / ഡി. ത4X നായA ഇംഗ് ളീഷിY

നിH് വിവ. െചയ് തത് .

709.5483

510

ീ എം.
ആ

ീധരX, എം. െക.
േകരളeിെ സu ം കലക.



894.8121

കാÍക

ീധരX, എ. പി.
രാമായണകഥക / ഷാജി േചലാടിെ
ചിN.
894.8123

894.8123

ചീ¡X, െകാട1 ല
 A
ഒHാം നല
 കതക് .

കാÍക

ീധരX, പ{ിയറ
കണിെ കിളിവാതിY.

ശിഹാബ1 ീX, െപായ് ംകടവ്
നല
 അയYാരX.

പ1 രാണ.

രേമശX

നായA, എസ് .
കH തലയണ.

ീേദവി, െക. ബി., വാഖാതാ.
പാനം നJതിരി

കാÍക

ീധരX, െകായിലാ`ി
Mസംഗളരി.

പി{, ജി.
നJതിരി: വരക വAണ
i .

ീേദവി, െക. ബി. കാÍക
ഭാഗവതപ1 രാണം



894.8124



922.945







180/190



894.8128

ീനാരായണv0: ആധ1 നിക േകരളeിെ
ശിY4ി. കാÍക സതX, പി. പി.

ീനി-സംസ് കാരവ1 ം

106

ീനി, ബാല1 ശ്േശരി
ര`1 I1കാരിക.



894.8123



ീനിവാസX
ഉദയനാണ് താരം.

928.948123



791.437MA

സാമതിരി രാജാവിെ ഭിസാ»ാജം.



294.535095483

സAഗസാ}ം: Ûഷ് ടിയ1 െട അ1മ1ഖ.



894.812

ീബാല െക. േമേനാX
 A പീസ് .
സിYവിയ പ് ളാeിെ മാസ



894.8123

ീമദ് ഭഗവദ് ഗീതാ രഹസം:
കAFേയാഗശാസ് Nം. കാÍക
ഗംഗാധA

കാÍക

ടിളക് , ബാ

കാÍക

ഷാഫി, െചറ1 മാവിലായി, വിവ.
സ1 zഭാരതി മണിയX

കാÍക േദശീയ ന സചി : മലയാള
വിഭാഗം





923.654



894.8124



928.948123

ീരാമX, വി. െക., സംേശാധകX. കാÍക
പമ1 {ി ആറാം തJ1 രാX: അറിവിെ
തJ1 രാെനGറിc1{ ജീവിതേരഖക
ീരാമX, സി. വി.
സി. വി.
ീരാമ\ം കാലവ1 ം / ടി. ഡി.
രാമhഷ
i X അഭിമ1 ഖം െചയ് തത് . 928.948123
ീേരഖാ പണിA
ംഗനാഥെ തീ0മാന.

കാÍക

914.3

ീരാജ് , ബി.
ഇേറാം ശAFിള: പതിgാ`1 നീ` േപാരാIം.

മാI് .

ഷാനവാസ് , പി. പി., സമാഹAeാ.
പണിA, െക. എX.

ഷി: ഖാX
vെIX േമാAെഗX: ജAFX സ് മരണക.

െeഴ1eച
ô X

ീരാമX, വി. െക.
വാഴ് വ1 ം നിനവ1 ം.

ഷാ:, പി. പി.
പടനിലളിY െപാ0തി വീണവA
ഒിയeിെ വിപ് ളവേ4ാരാIള1െട
ചരിNം.
954.83

ഷാഹിന പി. അഹസ് , സംേശാധകX. കാÍക
േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം

കാÍക

ീമദ് ഭഗവദ് ഗീത: മലയാള പരിഭാഷ.
ഭഗവദ് ഗീത

ീമഹാഭാരതം.

ഷാജി3മാA, പി. വി.
കാലിcാം െപാതിയിേല് ഒ0 ഹാഫ് ടിg് .



894.8123

ഷീബ അമീA
ആഴeിY പതി ചിN.



894.8128

ഷീബ എം. 3രX
െറയ് മ`് വിലംസ് : സംസ് കാരം സാഹിതം.



820

ഷ1 ×A, െപടയോട്
നിലവിളികള1െട ഭാഷ.



894.8121

െഷരീഫ് , െക., ചിNകാരX.
രാമX

കാÍക

കാÍക

Mേമാദ്

മാaമി ആഴ് ച4തി4് കഥക

െഷറീഫ് , െക. എം., വിവ.
ഖദീA ബാബ1
െഷറീഫ് , െക., ചിNകാരX.

കാÍക
കാÍക

മ1 ഹFദ്
hഷ
i ദാസ്

ീവിദ നടരാജX
ഭീമായനം: െതാI1ടായ് മയ1 െട അ\ഭവ /
ീവിദ നടരാജX, എസ് . ആന´് എHിവA
േചAെHഴ1തിയത് ; ദ1 Aഗാബായി വാം, സ1 ഭാഷ്
വാം എHിവ0െട ചിN.
923.254

െഷല
 ി, േമരി
ÕാXസ് ൈgX: ആധ1 നിക െMാമിതസ് /
ശരത് മണ
é A വിവ. െചയ് തത് .
823

ീശരX മ1 തY
ീനാരായണX വെര.
കാÍക രവീ¡നാഥ് , േതാI4{ി

െഷAലക് േഹാംസ് അേമരിയിY.
ടu യിX, മാAക്

ഷംസ1 ീX, പ1 ല
 Jാറ, വിവ. & സമാഹAeാ..
കാÍക ഇസ
 ാമിക ചരിNകഥക
ഷാജി, െക. എ., വിവ.
രബീ¡നാഥ്

കാÍക

ഷാജി, െക. എX., സംേശാധകX.
േജാ ഏzഹാം
ഷാജി, േചലാട് , ചിNകാരX.
പി. െക.

കാÍക
കാÍക

കാÍക

കാÍക

Mതീപ് , കണ
i ോട്
ീധരX, എ. പി.

ഠാ3A,

ച¡X,

കാÍക

െഷAലക് േഹാംസിെ സാഹസ.
േഡായY, ആAതA േകാന

േഷക
L ് പിയA കഥക.
വിലം

കാÍക

കാÍക

േഷക
L ് പിയA,

േഷക
L ് പിയA, വിലം
േഷക
L ് പിയA കഥക / രാജX തി0േവാe്
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .
822
ൈഷX3മാA, ഡി.
നായ്  സ് േനഹമ1 { I1കാA.
സംഭാഷണ.

കാÍക

hഷ
i മAeി, ജി1

സംസ് കാരവ1 ം നേവാºാനവ1 ം.
േഗാവി´ പി{, പി.

കാÍക



636.7

സംസ് hതമിയിെല-സരസu തി

കാÍക

സംസ് hതമിയിെല േദവാഴ് ചക.
സ1 ജാതX, എസ് .

സതനാരായണX, മ1 `യA, സമാഹAeാ.
കാÍക അ0ണാചY നാേടാടിഥക



സതവതി.



സതX, അിാട്
കഥ ട0À.

894.8123

ഭിയ1 ം പNMവAeനവ1 ം.

894.8124

ഹാഫിസ്

894.8121

േലാക ഇതിഹാസ.

കാÍക

കറ1 e

കാÍക

സതX, പി. പി., വിവ.
പി{, പി.

ബാലച¡X,

കാÍക



894.8123

കാÍക

സ÷നസംസAഗം.
അകവA

അബ് ദ1 

െകാെcൗേസ4് ,

കാÍക

മീര, െക. ആA.

കാÍക

കാÍക

സതീശX, ടി. എX., വിവ.
Mേമാദ്

െഗൗതമX

നാരായണX,

കാÍക

സതീഷ് 3മാA, വി. ടി., വിവ.
കലാം, എ. പി. െജ.
സതീഷ് , െക., ചിNകാരX.

കാÍക
കാÍക

സതീഷ് ബാബ1 , പ|µA
േപരമരം.

സതദാസ് , എം. എX., വിവ.
ഏണസ് േgാ െച

കാÍക

പ1 നിയാനി, രാം

കാÍക

ജയ3മാA, വി. െക.

സദ് റ1 ീX, വാഴാട്
സ് േഫാടന ഭീകരതയ1 െട സംഘപരിവാA
പരJര.
303.60954
സനിY പി. േതാമസ്
അണയാe ദീപശിഖ.

927.96(1)

സോഷ് 3മാA, ഇ.
അwകാരനാഴി.

894.8123

സോഷ് , ഏcിാനം
കഥക സോഷ് ഏcിാനം.

894.8123






894.8123

അബ് ദ1 

894.8121

േസാമേദവ

സോഷ് 3മാA, ഇ.
നീചേവദം.

894.8123



കാÍക

േഗാവി´

സോഷ് , വി. ആA.
ഇ0കാം.

894.8123

കാÍക

കാÍക

സോഷ് , പനയാY
ഒIകവ1 ം ഇറcിെവI1കാര\ം.

Nിേവദി,

സതം Dാനം അനം: സായി
സ് Þതികളിലെട ഒ0 തീAഥയാN / എം. പി.
േഗാപിനാഥ് സംേശാധനം െചയ് തത് . 922.945
സതദാസ് , എ. എX., വിവ.
നരസ1



809.2

സദാശിവX, എം. പി., വിവ. കാÍക
ചേIാപാധായ, േദബാശിഷ്

സജിe് , ഏവേരe്
പ രാജX: ദ1 രകാമനകളിെല ഗwAവX.

സജീഷ് , എX. പി., വിവ.
ഭാസ് കരX



809

ീനാരായണv0: ആധ1 നിക േകരളeിെ
ശിY4ി.
922.945

സcി\ം I0ം പഠി4ിGH വിജയമ.
കാÍക ശിവദാസ് , എസ് .

സജീവ് , ചിNകാരX.



335.43

വിേശu ാeര നാടക ക് ളാസിGക.

സcിദാന´X, സംേശാധകX.
കവിത

കാÍക



791.437MA

എം എഫ് àൈസX എH ഇതിഹാസം / പി.
പി. സതX, രാേജഷ് ചിറ4ാട് എHിവA
േചAെHഴ1തിയത് .
759.954

കാÍക

സcിദാന´X, പ1 ഴര, വിവ.
േബനസീA േIാ

സജിY
ീധA.
ചിgില4ി{ി

ച¡X, പി. െക.



സcിദാന´X, െക., സംേശാധകX. കാÍക
ചിരവി: സAഗാ കതയ1 െടയ1 ം രാഷ് ടീയ
സu പ
 ളിലെടയ1 ം സരിc ഒരാ

സജിX, പി. െജ., . വിവ.
കലാം, എ. പി. െജ.

കാÍക

സതX, പി. പി.
അYÖസറ1 ം മാAക
L ിസeിെ ഭാവിയ1 ം.

സcിദാന´X, െക.
ബàUപി.

സcിX അടിc പ് .
വടേടe്

കാÍക

സതെമHത് ഇവിെട മ\ഷനാ3À.
ഭIതിരി4ാട് , വി. ടി.

സറിയ
അYേഫാXസാFയ1 െട മരണവ1 ം
ശവസംസ് കാരവ1 ം.
സഗീA, ചിNകാരX. കാÍക
മ1 ഹFദ് , എX. പി.

107

ല}് മി
vവാര,

െഫെറA, കാAേലാസ് 'കലിക'




സനാY, Mേബാധ് 3മാA
യാNിക് / െക. രവി3മാA വിവ. െചയ് തത് .



891.443

സനY, ഇടമറ1 ക്
അേറബX വസം.



953

യേറാ4ിെ മാറ1 H മ1 ഖ.
സമഹ ബwള1െട ഉെപാ0.
ഉFA3Iി, എ. എX. പി.
സരസu തി, െപാHറ
അശാി പAØം.



914

കാÍക



894.8123

സരസu തി-സ1 ഗത3മാരി

108

സരസu തി, െപാHറ
േദവതാ ാവിെ പാദേരÍ േതടി.

സിw1 രാജ് , തലോI1കര െക.
Mശസ് ത സംഗീതDA.



സിw1 ലിപി പഠനം ഇവെര.
വാരിയA, എം. ആA.

സu ിg് സAല് : വിസ് മയള1െട രംഗമി.
914.94

സരാവഗീ, അലകാ
ഇടേവളയ് Gേശഷം / എ. െക. സ1 ധAF വിവ.

സിലി.



891.433

സേരാജിനി ഉണ
i ിeാX.

കാÍക

കാÍക



927.8(1)

കാÍക

രാഘവ

ലതാല}് മി

മിട1 ിയായ

സിവിY സAവീസ് പരീ} എ് ? എെന?.
കാÍക രമ േറാഷ് നി

കാÍക

സിസി േജബ് , വിവ.
മാരി

സ1 േനയി
സേരാജിനി നായA, സി., . വിവ.

േഗാപാലhഷ
i X,



915.4

െചയ് തത് .

കാÍക

സിനിമ സംസ് കാരം.
അടA

രായ് െചൗധ1 രീ, ഉേപ¡കിേശാA

കാÍക

സിXഡയിെല തടവ1 കാരX.
ആണി

സലീം, പി. ബി.
101 വിജയഗാഥക.



ദാരിെസക് ,

കാÍക

േഹാപ് ,

സലീം, പി. ബി., സംേശാധകX.

സിXബാദിെ സമ1 സാര / െക.
ീ3മാA പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് . 398.21095

സഹജമാAഗ സാധന അടിസ ാന തതu .

 A പീസ് .
സിYവിയ പ് ളാeിെ മാസ
ീബാല െക. േമേനാX

630

കാÍക
മലബാA ൈപaകവ1 ം Mതാപവ1 ം

കാÍക

ദ1 ൈര, എ. പി.

സഹജീവനം.

കാÍക

േറാസി തJി

സീതെ4ണ
i ്.
ബി.

സഹïകിരണX:

ീ ചIJി സu ാമി
തി0വടികെളGറിc് ഒ0 ൈക41സ് തകം.

കാÍക

ബാലhഷ
i X, എം. പി.

മ കനക.



894.8121

സാംബശിവX, വി.
എെ കഥയ1 െട േപര് .. / സ1 ഫിA
സംേശാധനം െചയ് തത് .
സാജിത, എം.

കാÍക

ചാപ
 ിX, ചാAലി

കാÍക

ീനിവാസX, െചേJാളി
സാJeിക ആസNണeിലെട ജീവിതവിജയം.
മേനാജ് േതാമസ്

സായാäചിക.

കാÍക

േകശവ േമേനാX,

െക. പി.
സാറാ േജാസഫ്
ആതി.



894.8123

സാറാ േതാമസ്
നീലGറിിക ച1 വGംേന0ം.



791.437MA

സി. വി.

ീരാമ\ം കാലവ1 ം.

കാÍക

സിംഹവ1 ം 3റ1 \ം.

കാÍക

കാÍക

േജാസ് പി

ഇ´ിര, ബി.

േസവA, െജ.

സീമ, പി., വിവ. കാÍക േടാസ് േgായി,
ലിേയാ നിൊലായu ിc്



894.8123



926.3

സ1 3മാരX നJാA, െക. ടി. എX.
ചിലെJാലി.

294.5433

സ1 3മാരX, എ. െക.
 ാ, ഞ േകGÀ . . .
അസ

894.8123




സ1 3മാരX, വി.
 ്
സ് Nീ-എഴ1ം വിേമാചനവ1 ം: െഫമിനിസ
സി]ാ ചരിNം.
305.42(1)
സ1 3മാA, അഴീോട്
അഴീോടിെ വിമAശനNയം.



894.8121009

L ാവ1 ക.
ഒ0 മനസ

894.8124

ഗാwിജിയ1 ം ഞാ\ം.

320.55(1)



കാÍക

സ1 ഗത3മാരി
കാടി\ കാവY.




894.8124

സ1 3മാA, കാട്
അിാഴ് ചക.
സ1 hതം.

സിീഖ് , എം. എ.
മ1 ല
 െ4രിയാറിY നിH് അ\ഷ.

കാÍക

നീg1H Mശ
 .

ീരാമX, സി. വി.
സിംഹGIെ ഓ4േറഷX.



894.8123

സീരീ
രാജവംശം കലാലയ സ് മരണക.

ച¡േശഖരX, എം. െക.

സാമതിരി രാജാവിെ ഭിസാ»ാജം.

കാÍക

സ1 ധAF, െകാIാരര

സീതി ഹാജി: കഥകള1ം ഫലിതള1ം / ഉമA
തറേമY സമാഹരിcത് .
808.882(1)
സീzാവരക.



791.(1)

സാ¡ം - ദീപ
 ം: തിരെട1 e കഥക.

കാÍക

കാÍക

േകാറാഡ് ,

സീതാേദവി, കരിയാI്
സu പ
 ാരാധം.

സഹീറാ ത
ആ

കാÍക

സീ®I് ഏജ് .
േജാസഫ്

കാÍക



894.8123

വാസ1 േദവX നായA, എം. ടി.



333.72

സ1 ഗwവിളhഷിയിെല-െസGലA
സ1 ഗwവിളhഷിയിെല വിജയവഴിക.
കാÍക േപാസ താം
സ1 ഗേwാദാനം. കാÍക
ഇബ് ന് മ1 ഹFദ്



915.4(1)

സ1 ജാതX, പി.
ഒ0 കലക് ടറ1 െട കAFകാÝം / പി.
സ1 ജാത\ം ക് ളീgസ് കാനാട1 ം
േചAെHഴ1തിയത് .
954.83(1)
ഒ0 കലക് ടറ1 െട കAFകാÝം / പി.
സ1 ജാത\ം ക് ളീgസ് കാനാട\ം
േചAെHഴ1തിയത് . കാÍക 954.83(1) എറണാ3ളം.
923.554

കാÍക
കാÍക

സ1 ധീര, െക. പി., വിവ.
ജിzാX

സ1 മംഗല
കഥ േകI1റാം.



894.8123

സ1 മതി, െക. പി., വിവ.
േതാമസ്

കാÍക

ഹാAഡി,

സ1 േര¡X, പി.
ഇലി4മണമ1 { നാI1വഴിക.



928.948123

സ1 േര¡X, മാI്
കാലeിെ തേലവരക.



420

വി®മാദിതെ



894.8123



791.437MA

കാÍക

അÁാസ് അലി,

കാÍക

സ1 േരഷ് , ബി. വി., ചിNകാരX.
മ1 ഹFദ് ഖദീA ബാബ1

സ1 േലാചന, നാല4ാI്
L ് കAFെള സ് മരിെI.
മനസ



894.8122

കാÍക

സരാവഗീ,

കാÍക



894.8123

L ിങ് ,
െലസ

കാÍക



സ1 സ് േമഷ് , ചോe്
ബാAേകാഡ് .

894.8123



സ1 ഹറ, Iായി
പ1 സ് തക4eിരി.

894.8123

സ1 ഹറ, ബി. എം
ആകാശമികള1െട താോY.

894.8123

894.8121

636.0887

സ1 നിY പരേമശu രX
3ËA മഠം.



894.8123

ഗ0ഡമാളിക.

894.8123

െചJ1 മGeി : േMതാ\ഭവ.

894.8123

മരണമ1 .

894.8123

രകനക.

894.8123






സ1 നിY3മാA, എം. ടി., ചിNകാരX.
േമാഹന3മാരി, ജി.

കാÍക

സ1 വAണ
i പ1 സ് തകം.
േഡാറിസ്

സ1 സ് േമഷ് , കാJല
 A, ചിNകാരX.
വിനയച¡X, ഡി.

സ1 നിY 3മാA, എസ് .
അ0മകള1െട േലാകം.

കാÍക

മFട

സ1 Áറാവ1 , ടി.
ഭഗവദ് ഗീതയ1 െട തeu ശാസ് Nം / എം. ജി.
െക. നായA ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ.
െചയ് തത് .
294.5924
സ1 zഭാരതി മണിയX
ച1 ട1 മണY / ഷാഫി െചറ1 മാവിലായി വിവ.
െചയ് തത് .
894.8113
സ1 zÃണX, 3gിോY
അടയാളം.

രാേജഷ് , എം. ആA.

സ1 േരഷ് , പി., . .
ടി. െക.

ഖലീY

സ1 ധAF, െകാIാരര ബി.
സീതെ4ണ
i ്.

സ1 ´രം, എX., വിവ.

കാÍക



ഭഗവദ് ഗീത

സ1 ധX, ന½`
അവസാനെe ചിNം.
സ1 ധAF, എ. െക., വിവ.
അലകാ

പ1 രാണ. ഭാഗവതപ1 രാണം

സ1 േരഷ് ബാബ1 , എസ്
ശിാA.

894.8123

സ1 ധാകരX, സി. ബി.
ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ: ഒ0 ലഘ1 ചരിNം.

കാളിദാസ

കാÍക

സ1 മംഗല. കാÍക
സിംഹാസനം

സ1 ജാതX, എസ് .
സംസ് hതമിയിെല േദവാഴ് ചക.

സ1 ധീ¡X, സി. വി., വിവ.

കാÍക

സ1 zÃണX, ചിNകാരX.

നഫ് സാവി, ഉമA

സ1 ധാകരX, എം.
പ1 നരാഖാന.

109



894.8121




സ1 ¶ത് 3മാA, എ.
നിയമം 3Iികള1െട ര}യ് ് .




342.5408772

സ1 ഫി
ÔഗYബ´ി.



894.8121

സ1 ഫിA, സംേശാധകX.
സാംബശിവX, വി.

കാÍക

സ1 ഫിA, സമാഹAeാ.
നിതൈചതന യതി

കാÍക

സരകാX
പAവികമി / പദാ hഷ
i മAeി വിവ.
െചയ് തത് .
894.8113
Ûഷ് ടിയ1 ം ïഷ് ടാവ1 ം.
ആല1 
െസGലA േപാലീസ് .
നJതിരി, പി. ജി.

കാÍക
കാÍക

ÕാXസിസ് ,
ജാതേവദX

 െ-സu പ
െസബാസ
 ാരാധം

110

കാÍക

 െ കവിതക.
െസബാസ
 X
െസബാസ

േസാഹXലാY
ൈലംൈലg് .

 X
െസബാസ
ചില
 1 െതാലിയ1 { തവള.



894.8121



894.8121

െസബിX എസ് . െകാIാരം
െകൗമാരവ1 ം ജീവിതവിജയവ1 ം / െസബിX
എസ് . െകാIാരവ1 ം േജാബിX എസ് .
െകാIാരവ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .
155.5
െസയ് ഫ് , ചGവ{ി, സമാഹAeാ.
ബാലhഷ
i പി{, ആA.
െസലിX മാത 1
L  ം മലയാളഭാവനയ1 ം.
ബാലമനസ

കാÍക




928.33



954.83(1)

േസ
മറ1 പിറവി.



928.2



ല}ദu ീപിെല സ1 ´രി.



915.481

േസവA, െജ.
സീzാവരക.



894.8123

3ബ് ദ1 {,

േവÍേഗാപാലX, ടി.

ൈസബA നിലാവ് .
ആലോട്

കാÍക

ലീലാhഷ
i X,

ൈസലാസ് മാAനA.

കാÍക

എലിയg് , േജാAജ്

ച¡X,

െപാHം
 ്
സ് Nീ-എഴ1ം വിേമാചനവ1 ം: െഫമിനിസ

കാÍക
കാÍക

സ1 3മാരX, വി.
രാജ് 3മാരി

കാÍക

സ് േനഹപAവം.
സ് േനേഹാÎവം.

ജാനF 31 ണ
i ി

കാÍക

ഗിYെബAI് ,

സ് േപാ ഇംഗ് ളീഷ് േഫാA യ െലവY 1.

കാÍക
സ് പAശം.

രാധാhഷ
i പി{, ജി.

കാÍക

മീനാ ക´സu ാമി

സ് േഫാടന ഭീകരതയ1 െട സംഘപരിവാA പരJര.

കാÍക

സദ് റ1 ീX, വാഴാട്

കാÍക

സ് മിതാ മീനാ}ി, വിവ.

പല
 വി അ|A

 ാലിX, േജാസഫ്
സ
 ാലിX, ല ഷാവ് കu ി
പാAIി / േജാസഫ് സ
കഗേനാവിc് എHിവA േചAെHഴ1തിയത് ;
ഇംഗ് ളീഷിY നിH് വിവ. െചയ് തത് .

കാÍക



335.43

നടരാജX, ഇ. ആA.

വിശu ംഭരദാസ് വിവ. െചയ് തത് .



823

സ് േgാവ് , ഹാരിയg് ബീcA
അി േടാംസ് കാബിX / മിനി േമേനാX
വിവ. െചയ് തത് .



813

സu തu വാദം ആAGേവ`ി? / എം. എം.
നാരായണX സംേശാധനം െചയ് തത് .



303.40954



സu പ
 , െക. െക.
മഴരാവ1 ക.



സu പ
 GIി.

894.8123

കാÍക



894.8121

ശിവദാസ് , എസ് .

സu പ
 ാടനം : ജീവിതവ1 ം സിനിമയ1 ം / െക. ജി.
േജാAÔം താഹാ മാടായിയ1 ം േചAെHഴ1തിയത് .

േസാമX, കടലA
േഫാക് േലാA: വAeമാനവ1 ം അേനu ഷണവ1 ം.



398.095483

േസാമX, പി.
ഒ. എX. വി. യ1 െട കവിജ½.

പIാµA

േലഡി ആരെബല
 മാAc് / െക. എസ് .

891.23

കാÍക

34,

സ് േgാA, zാം

നാരായണ

േസാമരാജ് , നീേറാളി
ഋതu ി് .

കാÍക

സ് Nീപ} കവിതക.

 ാXലി, വിവ.
സ

േസാമേദവ
കടേലാളം കഥക: േസാമേദവ ഭIെ
കഥാസരിത് സാഗരം മലകഥകള1ം
ഉപകഥകള1ം / െക.
ീ3മാA പ1 നരാഖാനം
െചയ് തത് ; െക. സതീഷിെ ചിN.

േസാമX, കടലA, ചിNകാരX.
തേ4ാ ത4ാണി

കാÍക

സ് Nീ ഇX ചിNകലയിY.

എലിസബe്

894.8123

േസാപാനതeu ം. കാÍക
പണിA, കാവാലം

കാÍക

:പക സ1 ഭ

സി]ാ ചരിNം.

894.8121009

േസഠ് , വി®ം
ര`1 ജീവിത / േറായ് 30വിള വിവ.
െചയ് തത് .

കാÍക

സ് ളിെല I് ാമeിY േവ`.

ഉണ
i ിeാX

െസല1 രാജ് , ടി. ബി.
േകാഴിോടിെ ൈപaകം.

കാÍക

:പക സ1 ഭ

സ് Nീതu ഭാവ.

കാഫ് ക: ജീവിതവ1 ം രചനയ1 ം.

ൈസഡ് കAIX.
പി.

കാÍക

െസൗമ അനhഷ
i X, ചിNകാരX.

 െ കവിതക.
െസബാസ

ൈസി സവാരി.
പ1 നeിY



894.8123

തേ4ാ

കാÍക 927.91430232 - മ1 ഹFദ് ബാ41, ടി..
കാÍക േജാAജ് , െക. ജി.
സu പ
 ാടനം: ജീവിതവ1 ം സിനിമയ1 ം.
േജാAജ് , െക. ജി.



894.8121

സu പ
 ാരാധം.

കാÍക

കാÍക

സീതാേദവി, കരിയാI്

സu ാതം-ഹAകിഷX
സu ാതം പരമാധികാരം.
കാരാI്
സu ാതിേമഘം.
എസ് .

കാÍക

കാÍക

Mകാശ് ,

ഹാAഡി, േതാമസ്

രേമശX നായA,

സu ിg് സAല് : വിസ് മയള1െട രംഗമി.
കാÍക സരസu തി, െപാHറ

കാÍക



954.83

ഹമീദ് , േചHമംഗലA
മ1 സ
 ിം വിഭജനവാദeിെ േവ0ക.



297.27(1)

ബാരി, െജ.

വിനയച¡X, ഡി.

¶ദയാല1 വായ തം.

കാÍക

രമണX, മ1 ഹF

േഹമാ Mകാശ്
T. S. 1852/2 കളeിY 3H് അംശം േദശം .. /
ഇ. പി. ഉണ
i ിയ1 െട ചിN.
920.72
േഹാ ചി മിX
േഹാ ചി മിX: െതരെട1 e hതിക



959.7

േഹാപ് , ആണി
സിXഡയിെല തടവ1 കാരX / എം. ജി. േതാമസ്
പ1 നരാഖാനം െചയ് തത് .
823
േഹാമA
ഇലിയഡ് / മിനി േമേനാX ഇംഗ് ളീഷിY നിH്
വിവ. െചയ് തത് .
883

ഹരിദാസ് , ഒറവിY
എX. സി. സി. യ1 ം സ് െകൗI് Mസ ാനവ1 ം.



369.4

കാÍക

കാÍക

ഹാഫിസ് മ1 ഹFദ് , എX. പി.
മദeിY നിÀം മയGമ0HിY നിÀം
ശാശu തേമാചനം / സഗീറിെ ചിN.



362.29

ഹാഫിസ് മ1 ഹFദ് , എX. പി., . സംേശാധകX.
കാÍക മലബാA ൈപaകവ1 ം Mതാപവ1 ം
ഹാരിസ് , േചAeല
ചിരിേയാട1 ചിരി ചിരി.

കാÍക

േഹാ ചി മിX: െതരെട1 e hതിക
കാÍക േഹാ ചി മിX
(1920-1969).

ഹരിത പടം: െക. എസ് . മണിലാല1 ം
േഹാAÖസ് മലബാറി×സിെ ര`ാം
പിറവിയ1 ം. കാÍക 925.8 - മണിലാY, െക.
എസ് . കാÍക േജാസഫ് ആണി

ഹസ് തേരഖാ മഹാവിDാനം.
പീതാംബരX, എX.

കവാബe, യസ1 നറി

(1920-1969).

ഹരിത പടം: െക. എസ് . മണിലാല1 ം
േഹാAസ് മലബാറി×സിെ ര`ാം
പിറവിയ1 ം. കാÍക േജാസഫ് ആണി

ഹരിശA, എ. വി., സമാഹAeാ.
രവിശA

കാÍക



¶ദയeിെ പAണ
i തയിY നിH് :
ആ]ാ ിക-ൈവDാനിക ദAശന.
കാÍക നായA, മIµA സി. ജി.

 ായി. കാÍക
ഞാX എെന കമണിസ
954.83 - േകരള ചരിNം.
923.254

കാÍക

823



¶ദയകമലeിെല ര·ം !: സനാതന
ധAFeിെ ശാശu തമല. കാÍക
ീ എം.

സAഗസാ}ം: Ûഷ് ടിയ1 െട അ1മ1ഖ.
കാÍക
ീനിവാസX, പി. െക.

ഹരിhഷ
i X, ചിNകാരX.
എം.

823

Mണയം േപാെല നീല / െക. െക. റസീന
വിവ. െചയ് തത് .
 ുY ജമാY.
àസ

മഹാേശu താ

ഹംസ, ടി. െക.
 ായി.
ഞാX എെന കമണിസ

L ് / െക. പി.
ഡി അAെബAവില
 യിെല െടസ
ബാലച¡X വിവ. െചയ് തത് .

ഹിമമി.

സu AണeിY എെന നിേ}പിാം?.
കാÍക േറാഷX, ആA.
സAാA, ലീലാ, വിവ.
േദബീ

111



741.59

ഹാഷിം, ഇ. എം.
ഇടeാവള: സഫി സ് പAശമ1 {
േനാവY.
894.8123
ഹാAഡി, േതാമസ്
:ഡ് എH മ\ഷX / െക. പി. സ1 മതി വിവ.
െചയ് തത് .
823

ഹAകിഷX സിങ് ഘ് സ1 Aജിത്
 ് Mസ ാനചരിNeിെ
ഇX കമണിസ
ഒ0 Uപേരഖ.
324.254(1)

112

വിഷയസചി
അംേബഡ് കA, ഭീംറാവ് റാംജി:വിക:ഇ:
രാഷ് ²തD½ാA

അ|4X, എ., 1949-2010



923.254

:

നിUപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം

അംേബഡ് കA, ഭീംറാവ് റാംജി:
സാമഹപരിവAeന Mസ ാന:
സാമഹപരിവAeനം



894.8121

അ|4X, എ.:വിക:മലയാള കവിക:



303.484

അക് ബA, കIിY:വിക:മലയാള

മലയാള ന കാര½ാA



928.948121

അ0ണാചY Mേദശ് :ഇ:നാേടാടിഥക:

കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം





928.948123

398.210954163

അടിമക:മg1 വിഷയള1മായി ബwെ4I
വിക
920.9306362

അ0മക:Mേതകാവശeി\{ Þഗ:

അധാ

അറബിക് കഥാസാഹിതം:അറബിക് സാഹിതം

Dാനിക, മതപരിഷ് Aeാ:

ഹി´1 മതം

Þഗസംര}ണം:hഷി



636.0887





294.56

അനരം:മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം

892.73

അറബിക് കവിക:അറബിക് ന കാരXമാA





791.437MA

അാരാഷ് ²ീയ രാഷ് ²തം:െപാകാര

അറബിക് ന കാരXമാA
അറബിക് സാഹിതം



അേറബ:ഏഷ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:

337

അന ഗദhതിക:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം



892.7

ചരിNം



953



അലാര കലക



അഹിംസ:വി സദാചാരം:മg് ൈനതിക

894.8128

അന മത

299

അന രചനാ സമാഹാര:സാഹിത



740

വിഷയ:സദാചാരം

സമാഹാര
അപചാരം:േകരളം:ഇ



928.927



327.11

അാരാഷ് ²ീയ സാJeികശാസ് Nം

928.9271



808.88



351.54830346



179.7(1)

ആേഗാളവത് കരണം:സാJeിക സഹകരണം:
അാരാഷ് ²ീയ സാJeികശാസ് Nം



അപരX:മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം

337.1(1)



791.437MA



791.437MA

അേമരിX എഴ1ക:അേമരിX



816

അേമരിX ഐകനാട1 ക:
സാJeികശാസ് Nം



330.973

അേമരിX, കേനഡിയX തതu ചികXമാA:
തതu ചിക½ാA, മനശാസ് NDA



921.1



917.3

അേമരിX കഥാh:അേമരിX
ന കാര½ാA



928.13

അേമരിX കഥാസാഹിതം:അേമരിX
സാഹിതം:സാഹിതം



813

അേമരിX കവിത:അേമരിX സാഹിതം:
സാഹിതം
അേമരിX ന കാര½ാA
അേമരിX സാഹിതം:സാഹിതം

സാഹിതം:സാഹിതം

891.551

ആധ1 നിക േലാക ചരിNം

940/999

ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:ചരിNം

940/999





810





954.88

ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
¼ ിത Dാനം,



294.543

ആേരാഗവ1 ം േ}മവ1 ം



613

ആരൈവദ½ാA:ൈവദ ശാസ് ND½ാA,
േഡാക് ടAമാA



926.15538

ആസി:സാമഹേ}മ MവAeന



362.29

ആസ്

:ശu സനാവയവെള ബാധിGH
േരാഗ:േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം



811
928.1



ആXഡമാX, നിോബാA ദu ീപ1 ക:ഇ:

ജീവിതം:ഹി´1 മതം

േലാക മിശാസ് Nം, സ ല വിവരണം,



232.904

ആധ1 നിക േപAഷX കവിത:ഇറാനിയX

ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:ചരിNം

അേമരിX ഐകനാട1 ക:വടെ അേമരി:
യാNാ വിവരണം:ചരിNം

ിക v0വായ ®ിസ് :®ിസ്  ചരിതം:

®ിസ് :®ിസ് മതം

അമരം:മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം

സാഹിതം:സാഹിതം

ആ]ാ

616.238

ഇംഗ
 ീഷ് കഥാസാഹിതം:ഇംഗ
 ീഷ് സാഹിതം:
സാഹിതം



823

ഇംഗ
 ീഷ് -ഇസ
 ാം
ഇംഗ
 ീഷ് കവിത:ഇംഗ
 ീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം



821

ഇംഗ
 ീഷ് ന കാര½ാA:ന കാര½ാA

ഇ:നാേടാടിഥക:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം
398.210954



ഇ:ãe വിവിധ രാജളിY:
ശാസ് Nീയ ãe, നാേടാടി ãe:
ãe
793.31954

ഇംഗ
 ീഷ് നാടകം:ഇംഗ
 ീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം
822



420

ഇംഗ
 ീഷ് മാaഭാഷയല
 ാeവAായി:രചന:
Mേയാഗം



428.24

ഇംഗ
 ീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം

820

ഇംഗ് ളീഷ് :െപാസമാഹാര

082

ഇതിഹാസ hതിക:ീ് സാഹിതം

888




ഇXേഡാേനഷ:ഏഷ:ചരിNം

ഇ:നാേടാടി സാഹിതം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം
398.20954



928.2

ഇംഗ
 ീഷ് ഭാഷ

113

ഇ:പN, പNMവAeനം വിവിധ
രാജളിY:മാധമ, പNMവAeനം,
Mസാധനം:െപാന 
079.54



ഇ:ബഹിരാകാശ യാN:മg് എXജിനിയറിംഗ്
ശാഖക:എXജിനിയറിംഗ്
629.40954



ഇ:ഭരണഘടന

915.98



342.54

ഇ:ഭരണാധികാരിക, Mസിഡ`1 മാA

ഇXേഡാേനഷX കഥാസാഹിതം:



ഇXേഡാേനഷX സാഹിതം:സാഹിതം

923.154



ഇ:മനശ
 ാസ് Nം

150.954



ഇ:മ\ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് കAeാ

923.654

ഇ:രാഷ് ²തD½ാA

923.254

899.2213

ഇXേഡാേനഷX സാഹിതം:സാഹിതം

899.221

ഇ

922.154



ഇ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം



954

ഇ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:ചരിNം



954

ഇ:ഉHത വിദാഭാസം



378.54

ഇ:ഏഷ:വികെള സംബwിc
ഐതിഹ



398.220954

ഇ:ഏഷ:സാJeിക നില



330.954

ഇ:ഏഷ:സാJeിക നില:
സാJeികശാസ് Nം



330.954

ഇ:കലാചരിNം:കലക



709.54

ഇ:hഷി



324.254

ഇ:രാഷ് ²ീയ സാഹചരം, സ ിതി:
രാഷ് ²വിDാനീയം

320.954

ഇ:വിദാഭാസം

370.954



346.54

ഇ:സംഘIനം:സാമഹ M®ിയ



ഇ:സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം

759.954



ഇ:സാJeിക ആസNണം:
സാJeികശാസ് Nം



ഇ:സ് Nീക:മ\ഷ Uപം

757.40954

ഇയിY ഉ³വിc മത

294

305.800954

294.5350954



294.5350954



338.954




 ് പാAIി (മാAക
 ് ):ഇ:
ഇX കമണിസ
L ിസ
രാഷ് ²ീയ ക}ിക:രാഷ് ²ീയ M®ിയ





324.254(1)

331.80954

ഇറാനിയX സാഹിതം:സാഹിതം

891.5



ഇേറാം ശAFിള:വിക:ഇ:
മ\ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് കAeാ

923.654



ഇgലി:നാേടാടിഥക:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം
398.210945



331.880954

ഇ:േദശീയ ന സചിക:ന സചിക
015.54

ഇ:നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
792.0954

ഇഴജÄ:ജÄശാസ് Nം

ഇ:നാേടാടി വിDാനം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം



303.40954



ഇ:െതാഴിലാളി സംഘടനക:െതാഴിലാളി
സംഘടനക, സമര



923.554

390.0954

ഇ:െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര:
െതാഴിY



303.60954

ഇ:സാമഹപരിവAeനം

ഇ:തീAºാടന േക¡, പ1 ണസ ല:
െപാ ആരാധന:ഹി´1 മതം





ഇ:തീAºാടന േക¡, പ1 ണസ ല:
െപാ ആരാധന



ഇ:വിഗത നിയമം:സാമഹശാസ് Nം

ഇ:ജാതിക, വAഗ:സമഹ വിഭാഗ:
സാമഹശാസ് Nം



ഇ:രാഷ് ²ീയ ക}ിക:രാഷ് ²ീയ M®ിയ



915.4

ഇ:ചിNകലാ ചരിNം:ചിNകല



ഇ:സAാA ഉേദാഗസ A , േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക

630.954

ഇ:ചരിNം





398.0954

ഇസ
 ാം







597.9



297

ഇസ
 ാം-കാഫ് ക

114

ഇസ
 ാം ചരിNം:ഇസ
 ാം



ഏഷ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം

950



ഏഷ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:ചരിNം

950

ഏഷ:ചരിNം

915

297.09

ഇസ
 ാം മതേനതാള1ം, സംഘടനകള1ം

297.6

ഇസ
 ാമിക ഐതിഹ:കഥക ,
ഐതിഹ , vണപാഠകഥക
മ1 തലായവ:ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം, നിലപാട് :
ഇസ
 ാം
297.18(1)
ഇസ
 ാമ1 ം രാഷ് ²വിDാനീയവ1 ം:ഇസ
 ാമ1 ം
സാമഹ ശാസ് Nവ1 ം:ഉപേദശ സംഹിത,
ൈദവശാസ് Nം
297.272





ഏഷ:നാേടാടിഥക:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം



398.21095

ഏഷ:വികെള സംബwിc ഐതിഹ



398.22095

ഏഷ:സാJeിക നില



330.95

ഇസ
 ാമ1 ം സാമഹ ശാസ് Nവ1 ം:ഉപേദശ സംഹിത,
ൈദവശാസ് Nം
297.27

ഏഷ:സാJeിക നില:സാJeികശാസ് Nം

ഇസ് ളാമിക സാമഹ ൈദവശാസ് Nം:ഇസ
 ാമ1 ം
സാമഹ ശാസ് Nവ1 ം:ഉപേദശ സംഹിത,
ൈദവശാസ് Nം
297.27(1)

ഒഡീസ:ഇ:നാേടാടിഥക:

ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം, നിലപാട് :ഇസ
 ാം



ഔഷധ വിDാനം, ചികിÎാശാസ് Nം



കടംകഥക:നാേടാടി വിDാനം:

297.1

ഉത് പാദനം

338

ഉത് പാദനം:സാJeികശാസ് Nം

338





330.95

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം



398.210954133



615

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം



398.6

ഉNാടം തി0നാ മാAeാÝവAമ:വിക:
ഇ:ഭരണാധികാരിക, Mസിഡ`1 മാA

കഥ ട0À:മലയാള ചിN:സിനിമ:



923.154

ചലcിNം



791.437MA

ഉÎവ:വിേശഷ ദിവസ:െപാ
ആചാര:സാമഹാചാര, നാേടാടി
വിDാനം
394.26(1)

കഥക , ഐതിഹ , vണപാഠകഥക

ഉദയനാണ് താരം:മലയാള ചിN:സിനിമ:
ചലcിNം
791.437MA

കഥാMസംഗം:െപാവിേനാദ

ഉദാന നിAFാണം:hഷി

635

ഉHത വിദാഭാസം

378

ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് Nം






791.(1)

കഥാസാഹിതം:െപാ സാഹിത ചരിNവ1 ം
വിമAശന പഠനള1ം:സാഹിതം



809.3

കഥാസാഹിതം:സാഹിത രചന:സാഹിതം



808.83

കHഡ സാഹിതം:സാഹിതം



230



894.814

 ് - െലനിനിസ
 ് ):മാAക
കമണിസം (മാAക
L ിസ
L ിസം:
സാJeിക Mതയശാസ് N,



154

ഉപാഖാന, സ1 ഭാഷിത, ഫലിത,
ഉ]രണിക:അന രചനാ സമാഹാര:
സാഹിത സമാഹാര
808.882
ഉFA, െക. പി.:വിക:സിനിമാ നട½ാA:
ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക

വവസ ക:സാJeികശാസ് Nം



335.43

 ് പാAIി:ൈചന:രാഷ് ²ീയ ക}ിക:
കമണിസ
രാഷ് ²ീയ M®ിയ



324.251(1)

ക|A:േകരളം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം



954.83(1)



927.9143028

ഉറ1 ദ1 കഥാസാഹിതം. സമാഹാര:ഉറ1 ദ1
കഥാസാഹിതം:ഉറ1 ദ1 സാഹിതം:സാഹിതം

ക0ണാകരX, െക.:വിക:ഇ:
രാഷ് ²തD½ാA



923.254

കലക

700

കലാകാര½ാA

927

കലാകാര½ാA:ജീവചരിNം

927



കലാചരിNം:കലക

709



കവിത:സാഹിത സമാഹാര:സാഹിത



891.4393008

ഉറ1 ദ1 കഥാസാഹിതം:ഉറ1 ദ1 സാഹിതം:സാഹിതം
891.4393

891.439



338.6

എറണാ3ളം:േകരളം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക
ചരിNം
954.83(1)
എXജിനിയറിംഗ്



297.18



ഉപേബാധതല MവAeന:മനശ
 ാസ് Nം

f ാദന സംവിധാനം:ഉത് പാദനം
ഉല

ഇസ
 ാം

297.2

ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് Nം:®ിസ് മതം

ഉറ1 ദ1 സാഹിതം:സാഹിതം

മ1 തലായവ:ഇസ് ളാമിെ ഉറവിടം, നിലപാട് :



620

രചന:സാഹിതം







808.81

കാഫ് ക, ÕാXസ് :വിക:ജAFX
കഥാh:ജAFX ന കാര½ാA



928.33

കായിക-േകാഴിോട്
കായിക താര:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
ടിയവ1 മായി ബwെ4I വിക:
കലാകാര½ാA
927.96
കാAഷിക ജനിതകം:സര ഇന:Mജനന
ഘടനാ നിAFാണം:hഷിയിറY, െകായ് e്

hഷ
i മAeി, ജി1:ഭാരതീയ തതu ചി:തതu ചി
വിവിധ രാജളിY:തതu ചി



181.4

hഷ
i X നായA, സി. പി.:വിക:വവസായ
സംരംഭകA:മg1 വിഷയള1മായി ബwെ4I

വിക



631.5233

കാലാവസ ശാസ് Nം:വിDാനം,
ജലവിDാനം, കാലാവസ ശാസ് Nം:
തതu ശാസ് Nം:ശാസ് Nം

115

െകIിട നിAFാണ േജാതിഷം:Mേതക
വിഷയളില1 { Mേയാഗം:േജാതിഷം



133.5869



551.5

കാസ് േ²ാ, ഫിദY:വിക:കബ:
ഭരണാധികാരിക, Mസിഡ`1 മാA

െകYടിക് മതം:അന മത



299.16

േകരളം:ഇ



923.17291

കാXസA േരാഗിക:േരാഗിക് നY3H
േസവന
920.9362196994
കാAI. സമാഹാര:ചിNരചനാ ശാസ് Nം:
അലാര കലക
741.59
കീടനാശിനിക:മലീനീകരണ പദാAº:
പരിസര മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക
Mശ
 ള1ം, MവAeനള1ം
363.738498
3നX നായA, ബAലിX:വിക:ഇ:
രാഷ് ²തD½ാA
923.254



922.15483

േകരളം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം



954.83

േകരളം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:ചരിNം



954.83

േകരളം:ഇ:ഏഷ:സാJeിക നില



330.95483

േകരളം:ഇ:കലാചരിNം:കലക



709.5483

േകരളം:ഇ:ചരിNം



915.483

േകരളം:ഇ:തീAºാടന േക¡,
പ1 ണസ ല:െപാ ആരാധന



294.535095483

േകരളം:ഇ:െതാഴിലാളി സംഘടനക,

3ബ് ദ1 {, പ1 നeിY:വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA

സമര:െതാഴിY



331.8095483



േകരളം:ഇ:െതാഴിലാളി സംഘടനക:

3ിGIX തJ1 രാX, െകാട1 ല
 A,
1865-1913 :നിUപണ :മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121

െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര

928.948123

3ിരാമെ4ാവാ , െക. പി.:വിക:
ഇ:രാഷ് ²തD½ാA
923.254
3Iികള1െട അവകാശ:സമഹ വിഭാഗ:
ഇ:ഭരണഘടന
342.5408772



331.88095483

േകരളം:ഇ:നാടകേവദി:വിേനാദം,
സ് േപാAട് സ്

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം



398.095483

േകരളം:ഇ:നാേടാടി സാഹിതം:

3റ1 4് , ഒ. എX. വി.:വിക:മലയാള
കവിക:മലയാള ന കാര½ാA 928.948121

േകരളം:ഇ:നാേടാടിഥക:

hഷി

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം



398.2095483

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം





398.21095483

635.8(1)



േകരളം:ഇ:വിദാഭാസം



േകരളം:ഇ:സാമഹാചാര, നാേടാടി

630

hഷി:ഉത് പാദനം:സാJeികശാസ് Nം

338.1

hഷിയിറY, െകായ് e്

631.5

hഷിശാസ് ND½ാA:Mയ1 
ശാസ് ND½ാA:ജീവചരിNം



792.095483

േകരളം:ഇ:നാേടാടി വിDാനം:

3റ1 4് , ഒ. എX. വി., 1931- :നിUപണ :
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8121

:ഉദാന നിAFാണം:hഷി



920.933804




926.3

hഷ
i 3മാA, എസ് .:വിക:ഇ:സAാA
ഉേദാഗസ A , േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക
923.554
hഷ
i പി{, ചJ1 ഴ, 1911-1948 :
നിUപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121

വിDാനം



370.95483



390.095483

േകരളം:ഇ:സാJeിക ആസNണം:
സാJeികശാസ് Nം



338.95483

െകാെcൗേസ4് , ചിgില4ി{ി:വിക:
വവസായ സംരംഭകA:മg1 വിഷയള1മായി

ബwെ4I വിക



920.933804

േകാഴി വളAeY:Þഗസംര}ണം:hഷി



636.5

േകാഴിോട് :േകരളം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക
ചരിNം



954.83(1)

െകൗമാര-െചറ1 കിട

116

െകൗമാര മനശ
 ാസ് Nം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
 ാസ് Nം:മനശ
 ാസ് Nം
കബ:ചരിNം

ീ് സാഹിതം

880



ീ് / േറാമX മത:മg് മത

292



ീ് ഇതിഹാസ കഥാസാഹിതം:ീ്

155.5
972.91

കബ:ഭരണാധികാരിക, Mസിഡ`1 മാA




923.27291

കറി, േമരി:വിക:െഭൗതിക
ശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA

925.3

®ിസ്  ചരിതം:®ിസ് :®ിസ് മതം

232.9

®ിസ് :®ിസ് മതം

മത



292.08




ചരിNം



ചലcിNം



ചലcിNം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷX ഇവയ1 മായി

922.1/8

®ിസ് മതം



883

ീ് മത:ീ് / േറാമX മത:മg്
ചIJിസu ാമി:വിക:ഹി´1 മതേനതാ½ാA:
മതേനതാ½ാA
922.945

232

®ിസ് മത വിശu ാസിക



സാഹിതം

923.17291

കബ:രാഷ് ²തD½ാA





220/280



900



791.43

ബwെ4I വിക



927.914

ചലcിNം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷX ഇവയ1 മായി

ഖേഗാള മÝല വിDാനീയം:േജാതിശ
 ാസ് Nം



523

ഖലീY ജിzാX:വിക:അറബിക് കവിക:
അറബിക് ന കാരXമാA
928.9271

ബwെ4I വിക:വിേനാദം,
സ് േപാAട് സ് ടിയവ1 മായി ബwെ4I
വിക



927.914

ചലcിNം, േറഡിേയാ, ദരദAശX

ഖ1 റാനിY MതിപാദിcിI1{ Mേതക
വിഷയ:ഖ1 റാX



297.1228

ഖ1 റാX



297.122

ഗണിത േബാധനം:ഗണിതം



510.7

ഗണിതം



510

ഗറില
 ാ യ1 ]തം:വിപ് ളവാ കമായ യ1 ]ം:
യ1 ]ം, യ1 ]മ1 റക:ൈസനികശാസ് Nം



791.4

ചലcിNം, േറഡിേയാ, ദരദAശX:
െപാവിേനാദ



791.4

ചലcിNം:ചലcിNം, േറഡിേയാ, ദരദAശX



791.43

ചലcിNം:ചലcിNം, േറഡിേയാ, ദരദAശX:
െപാവിേനാദ



355.0218(1)



791.43

ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക



ഗലീലിേയാ ഗലീലി:വിക:
േജാതിശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA

927.9143

ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക:



925.2

ഗാwിസം:മതവ1 മായി ബwെ4I
Mതയശാസ് N:രാഷ് ²വിDാനീയ
തതu :രാഷ് ²വിDാനീയം
320.55(1)
ഗാwീ, േമാഹXദാസ് കരംച´് :വിക:
ഇ:രാഷ് ²തD½ാA
923.254

ചലcിNം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷX
ഇവയ1 മായി ബwെ4I വിക:വിേനാദം,
സ് േപാAട് സ് ടിയവ1 മായി ബwെ4I
വിക



927.9143

ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക:
ചലcിNം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷX
ഇവയ1 മായി ബwെ4I വിക



927.9143

ഗാAസിയ മാAേകസ് , ഗzിേയY:വിക:
സ് പാനീഷ് കഥാh:സ് പാനീഷ്
ന കാര½ാA
928.63

ചാപ് ളിX, ചാAലി:വിക:സിനിമാ നട½ാA:

ഗിYെബAI് , എലിസബe് :വിക:
അേമരിX കഥാh:അേമരിX
ന കാര½ാA
928.13

ചിNകല

750

ചിNകലാ ചരിNം:ചിNകല

759

ചിNരചനാ ശാസ് Nം:അലാര കലക

741

vവാര, ഏണസ് േgാ െച:വിക:കബ:
രാഷ് ²തD½ാA
923.27291
േഗാപാലhഷ
i X, അടA:വിക:സിനിമാ
സംവിധായകA:ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I
വിക
927.91430233
േഗാവി´ പി{, ജി.:വിക:ഇ:
രാഷ് ²തD½ാA



923.254

ന കാര½ാA

928

ന സചിക

010




ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക



927.9143028





ചിNശലഭ:Mാണിക, കീട:മg്
അകേശ0കിക:ജÄശാസ് Nം



595.789

ചി വാരിക:മലയാളം:െപാ ആ\കാലിക
Mസി]ീകരണ:െപാന 



059.94812(1)

െചറ1 കിട വവസായ:വിവിധ തരം
f ാദന സംവിധാനം:
വവസായ:ഉല
ഉത് പാദനം



338.642

ൈചന-െതാഴിലാളി
ൈചന:ഏഷ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:ചരിNം

ജAFX സാഹിതം



951

ൈചന:ഏഷ:ചരിNം



915.1



324.251

േചാേദാeര:പ1 നAചിനം, അഭാസം:
ഗണിത േബാധനം:ഗണിതം
510.76(1)
ജനന നിയണം , ൈലംഗിക ചിതu പാലനം:
ആേരാഗവ1 ം േ}മവ1 ം
613.9
ജÄ:വിവിധ വസ് ള1െട രചന:അലാര
കലക
743.6



590

ജ4ാനീസ് കഥാസാഹിതം:ജ4ാനീസ് സാഹിതം:
സാഹിതം
895.63
ജ4ാനീസ് സാഹിതം:സാഹിതം



895.6

ജAFനി:യേറാ4് :േലാക മിശാസ് Nം, സ ല
വിവരണം, യാNാ വിവരണം:ചരിNം
914.3
ജAFX കഥാh:ജAFX ന കാര½ാA



928.33

ജാതേവദX നJതിരി, പി. ജി.:വിക:ഇ:
സAാA ഉേദാഗസ A , േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക
923.554
ജാതിക, വAഗ:സമഹ വിഭാഗ:
സാമഹശാസ് Nം

വിക:റഷX കഥാh:റഷX



928.9173

ഠാ3A, രബീ¡നാഥ് :വിക:ബംഗാളി
കവിക:ബംഗാളി ന കാരXമാA



928.91441

ഡഗ
 സ് , െÕെഡറിക് :വിക:അടിമക:മg1
വിഷയള1മായി ബwെ4I വിക



920.9306362

ഡാAവിX, ചാസ് :വിക:
ജീവശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA



925.7

തF സി. നായA:വിക:േനഴ് സിങ് ,
െമഡിY േമഖലയിY ഉ{ വിക:
ൈവദ ശാസ് ND½ാA, േഡാക് ടAമാA



926.1073

തതu ചി



100

തതu ചി വിവിധ രാജളിY:തതu ചി



180/190

തതu ചിക½ാA, മനശാസ് NDA



921

തമിഴ് കഥാസാഹിതം:തമിഴ് സാഹിതം:
സാഹിതം



894.8113



തമിഴ് സാഹിതം:സാഹിതം



താഴ് H വAഗ:സാമഹ വAഗ:സമഹ

305.8

ജീവചരിNം

920

ജീവശാസ് Nം

570



ജീവശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA



830

േടാസ് േgായ് , ലിേയാ നിൊലായu ിc് :
ന കാര½ാA

ൈചന:രാഷ് ²ീയ ക}ിക:രാഷ് ²ീയ M®ിയ

ജÄശാസ് Nം

117



925.7

േജബ് വAഗീസ് :വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA



894.811

വിഭാഗ:സാമഹശാസ് Nം



305.56

തി0വeാഴ ദാശ:മതന പാരായണം,
ദിവദാശക:െപാ ആരാധന ®മം:
സാമഹ, െപൗേരാഹിത േവദശാസ് Nം



264.36



928.948123

 ീവ് :വിക:വവസായ
േജാബ് സ് , സ
സംരംഭകA:മg1 വിഷയള1മായി ബwെ4I
വിക
920.933804
േജാ േപാ:വിക:ചലcിNവ1 മായി
ബwെ4I വിക:ചലcിNം, േറഡിേയാ,
െടലിവിഷX ഇവയ1 മായി ബwെ4I
വിക
927.9143
േജാതിശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA
േജാതിശ
 ാസ് Nം



520



133.5

േജാതിഷം:പരാമേനാവിദ, vഡവിദ:തതu ചി



ജAFനി:സാJeിക ശാസ് NDA:സാമഹ
ശാസ് NDA
923.343
ജAFX കഥാസാഹിതം:ജAFX സാഹിതം



954.83(1)

തീAºാടന േക¡, പ1 ണസ ല:
െപാ ആരാധന



294.535

തീAºാടന േക¡, പ1 ണസ ല:
െപാ ആരാധന:ഹി´1 മതം



294.535

Aി:വികെള സംബwിc ഐതിഹ:



833



928.3



398.2209561

െതേ അേമരി:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:
ചരിNം



980

െതേ അേമരി:േലാക മിശാസ് Nം, സ ല
വിവരണം, യാNാ വിവരണം:ചരിNം

133.5

ജAFX ന കാര½ാA

ചരിNം

നാേടാടി സാഹിതം



925.2

േജാതിഷം

തി0വിതാംA:േകരളം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക



918

െത് കിഴX ഏഷ:ഏഷ:ആധ1 നിക േലാക
ചരിNം
െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര



959



331.8

െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര:െതാഴിY



331.8

െതാഴിലാളി-പരാമേനാവിദ

118

െതാഴിലാളി സംഘടനക:െതാഴിലാളി
സംഘടനക, സമര

നായ:hഷി



331.88

െതാഴിY

331

േതാIവിളക:hഷി

633




മതേനതാ½ാA:മതേനതാ½ാA



922.945

നി3തി ഒഴിെകയ1 { വ0മാനം:െപാ ധനകാരം:
സാJeികശാസ് Nം

േതാേറാ, െഹXറി േഡവിഡ് :വിക:
അേമരിX, കേനഡിയX
തതu ചികXമാA:തതu ചിക½ാA,
മനശാസ് NDA



336.1

നിതൈചതന യതി:ഭാരതീയ തതu ചി:
തതu ചി വിവിധ രാജളിY:തതu ചി





921.1

ദ}ിണാÕി:ഭരണാധികാരിക,
Mസിഡ`1 മാA

181.4

നി:ഉപേബാധതല MവAeന:



923.168

ദ}ിേണ:ഇ:ചരിNം



915.48



154.6

നിയമം:ഖ1 റാനിY MതിപാദിcിI1{ Mേതക



297.122834

നീലകണ
¼ X നJതിരി , പമ1 {ി:വിക:



ആരൈവദ½ാA:ൈവദ ശാസ് ND½ാA,



േഡാക് ടAമാA

294.53509548

ദAശന , സി]ാ

മനശ
 ാസ് Nം
വിഷയ:ഖ1 റാX

ദ}ിേണ:ഇ:തീAºാടന േക¡,
പ1 ണസ ല:െപാ ആരാധന

േദവതക:മത തeu :ഹി´1 മതം:
ഇയിY ഉ³വിc മത



636.7

നാരായണv0:വിക:ഹി´1

370.1



926.15538

നീലGറിിക ച1 വGംേന0ം:മലയാള



294.5211

േദശീയ ന സചിക:ന സചിക



015



ധനനിേ}പ മാAഗ
Ê :ധനനിേ}പം:
ധനകാരം
ധനനിേ}പം:ധനകാരം



793.3

ãe വിവിധ രാജളിY:ശാസ് Nീയ
ãe, നാേടാടി ãe:ãe





332



332

793.319

േനaതu ം:Mാേയാഗിക മനശ
 ാസ് Nം



158.4

േനഴ് സിങ് , െമഡിY േമഖലയിY ഉ{



വിക:ൈവദ ശാസ് ND½ാA,



േഡാക് ടAമാA

332.63

332.6



926.1073

നAeകA:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്

ധനനിേ}പം:ധനകാരം:സാJeികശാസ് Nം



332.6

ധാനം:വിതu വികാസം:Mാേയാഗിക
മനശ
 ാസ് Nം



791.437MA

ãe

230.046

ധനകാരം:സാJeികശാസ് Nം



791.437MA

നീലeാമര:മലയാള ചിN:സിനിമ:
ചലcിNം

ൈദവശാസ് NെeGറിc1{ Mേതക
പ]തിക, സി]ാ:ഉപേദശ
സംഹിത, ൈദവശാസ് Nം:®ിസ് മതം
ധനകാരം

ചിN:സിനിമ:ചലcിNം

ടിയവ1 മായി ബwെ4I വിക



927.933



158.12

നJതിരി4ാട് , ഇ. എം. എസ് .:വിക:ഇ:
രാഷ് ²തD½ാA
923.254

പ}ിക:ജÄ:വിവിധ വസ് ള1െട
രചന:അലാര കലക



743.68

പജാ}ി അF, െക. സി.:വിക:
സ് Nീക:ജീവചരിNം



നവരാNി:വിേശഷ ദിവസ:െപാ ആരാധന:
ഹി´1 മതം
294.536(1)

പഠനം, േബാധനം:െപാഭരണം

നാടക കലാകാര½ാA:കലാകാര½ാA:ജീവചരിNം

പഠനം, േബാധനം:സസശാസ് Nം:ശാസ് Nം

920.72



351.07





927.92

നാടകം:െപാ സാഹിത ചരിNവ1 ം വിമAശന
പഠനള1ം:സാഹിതം
809.2
നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
നാേടാടി വിDാനം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം
നാേടാടി സാഹിതം
നാേടാടി സാഹിതം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം



792

580.7

പN, പNMവAeനം വിവിധ
രാജളിY:മാധമ, പNMവAeനം,
Mസാധനം:െപാന 



071/079

പNMവAeകA:ജീവചരിNം





920.5



പദരാജX, പി., 1945-1991 :നിUപണ :
മലയാള കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:



പരമഹംസ േയാഗാന´:വിക:ഹി´1

398
398.2

398.2

നാേടാടിഥക:സാമഹാചാര, നാേടാടി
വിDാനം
398.21

സാഹിതം
മതേനതാ½ാA:മതേനതാ½ാA
പരാമേനാവിദ, vഡവിദ:തതu ചി



894.8123



922.945



130

പരാമേനാവിദ-Mയ1 
പരാമേനാവിദ, vഡവിദേയാട് ബwെ4I
Mേതക വിഷയ:പരാമേനാവിദ,
vഡവിദ:തതu ചി
പരിസര മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക
Mശ
 ള1ം, MവAeനള1ം

േപ വിഷബാധ:േരാഗ:ÞഗചികിÎ:
Þഗസംര}ണം
636.0896953



െപാ ആചാര:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം

394



െപാ ആ\കാലിക Mസി]ീകരണ:
െപാന 

050

133

363.73

പരിസ ിതി Mതയശാസ് Nം:
രാഷ് ²വിDാനീയ തതu :
രാഷ് ²വിDാനീയം



320.58

പരിസ ിതി വിDാനം:ജീവശാസ് Nം



577

പരിസ ിതിയ1 മായി ബwെ4I മനശ
 ാസ് Nം:
വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് Nം:മനശ
 ാസ് Nം





294.53

െപാ ആരാധന ®മം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് Nം
264



294.53

െപാ ധനകാരം:സാJeികശാസ് Nം

336

െപാ സാഹിത ചരിNവ1 ം വിമAശന
പഠനള1ം:സാഹിതം

809



െപാന 

000

െപാഭരണം

351

െപാവിേനാദ

791

െപാസമാഹാര

080



954.14



641.5

പാരിസ ിതിക Mശ
 ള1ം, MവAeനള1ം



363.7

പാരിസ ിതിക Mശ
 ള1ം, MവAeനള1ം:മg്
േ}മMവAeന:സാമഹേ}മം 363.7
പാലA, എം. എX.:വിക:മലയാള കവിക:
മലയാള ന കാര½ാA
928.948121
പിÄടAcയ1 ം അനരാവകാശ നിയമള1ം:
നിയമം:ഖ1 റാനിY MതിപാദിcിI1{ Mേതക
വിഷയ:ഖ1 റാX
297.1228346052
പ1 നAചിനം, അഭാസം:ഗണിത േബാധനം:
ഗണിതം
510.76
പ1 നAചിനം, അഭാസം:പഠനം, േബാധനം:
െപാഭരണം
351.076





327.1






േപാഷ് , റാXഡി:വിക:കാXസA േരാഗിക:
േരാഗിക് നY3H േസവന



920.9362196994

േപാAഗീസ് കഥാസാഹിതം:േപാAഗീസ്
സാഹിതം:സാഹിതം
869.3
േപാAഗീസ് സാഹിതം:സാഹിതം



829



869

Mകാശ് , ടി. എX.:വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA



928.948123

Mhതിവിഭവ:മിയ1 ം Mhതിവിഭവള1ം



333.7

Mജനന ഘടനാ നിAFാണം:hഷിയിറY,
െകായ് e്
631.52
Mണയം:മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം



791.437MA

294.5925

പ1 രാതന ഇംഗ
 ീഷ് (ആംേഗ
 ാ -സാക
L )
സാഹിതം:ഇംഗ
 ീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം

MതY
1 പാദന വവസ യ1 ം വികാസവ1 ം:
ശരീരMവAeന ശാസ് Nം:ൈവദം,
ആേരാഗം



612.6

Mേതക വിഷയളില1 { Mേയാഗം:േജാതിഷം

പ1 രാതന ഈജിപ് ഷX മതം:അന മത





133.58

299.31



Mേതക വവസായ , സ ാപന
ഇവയില1 { ധനനിേ}പം:ധനനിേ}പം:
ധനകാരം
332.672



Mേതക, വിവിധ തരം ചികിÎാരീതിക:
ഔഷധ വിDാനം, ചികിÎാശാസ് Nം

പ1 രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തതu ചി:
തതu ചി വിവിധ രാജളിY:തതu ചി
180

പ1 േരാഗമന കലാസാഹിത സംഘം:
സംഘടനക:സാഹിതം





പxിം ബംഗ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:ചരിNം

പ1 രാണ:മതന :ഇയിY
ഉ³വിc മത



െപാകാര

636.2

പാചക വിDാനം:Mാേയാഗിക ശാസ് Nം,
െടക് േനാലജി





928.948124

പ വളAeY:Þഗസംര}ണം:hഷി

െപാ ആരാധന

െപാ ആരാധന:ഹി´1 മതം

155.9

പവനX:വിക:മലയാള
ഉപനാസകAeാ:മലയാള
ന കാര½ാA

119

806.(1)



615.8

െപXഷX ഫ`ിെ നിേ}പം:Mേതക
വവസായ , സ ാപന ഇവയില1 {
ധനനിേ}പം:ധനനിേ}പം:ധനകാരം

Mേതകാവശeി\{ Þഗ:
Þഗസംര}ണം:hഷി



332.67254

Mയ1  ശാസ് ND½ാA:ജീവചരിNം



636.088



926

Mേയാഗം-മിയ1 ം

120

Mേയാഗം



428

Mസംഗ:സാഹിത സമാഹാര:
സാഹിത രചന:സാഹിതം

ന കാര½ാA:ന കാര½ാA



808.85

Mാചീനകാലം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:
ചരിNം
954.01
Mാണിക, കീട:മg് അകേശ0കിക:
ജÄശാസ് Nം
595.7
Mാഥമിക േരഖക:സAാA ബാധത:ഇ



342.540880262

Mാേയാഗിക മനശ
 ാസ് Nം

158

Mാേയാഗിക ശാസ് Nം, െടക് േനാലജി

600






928.94812

ബീAബY:ഇ:ഏഷ:വികെള
സംബwിc ഐതിഹ



398.220954

ബ1 ] മതം



294.3

ബ1 ]മതeിെ ഉറവിടം:ബ1 ] മതം



294.38

െബയവ1 ഫ് :പ1 രാതന ഇംഗ
 ീഷ് (ആംേഗ
 ാ
-സാക
 ീഷ് സാഹിതം:
L  ) സാഹിതം:ഇംഗ
സാഹിതം
829.3
േബദീ, േMാതിമാ:വിക:നAeകA:
വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് ടിയവ1 മായി
ബwെ4I വിക

MാAºന ന :ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:
മതാധിഷ
¼ ിത Dാനം, ജീവിതം:ഹി´1 മതം



294.5433

ഫലിത:ഉപാഖാന, സ1 ഭാഷിത,
ഫലിത, ഉ]രണിക:അന രചനാ
സമാഹാര:സാഹിത സമാഹാര



927.933

േബബി, െക. വി.:വിക:മലയാള കവിക:
മലയാള ന കാര½ാA



928.948121

െബാളീവിയ:െതേ അേമരി:ആധ1 നിക
േലാക ചരിNം:ചരിNം



808.882(1)

ഫാസിസം:സാJeിക Mതയശാസ് N,
വവസ ക:സാJeികശാസ് Nം
335.6
െഫമിനിസം (സ് Nീ വിേമാചനം):സ് Nീകള1െട
സാമഹ പദവി:സ് Nീക:സമഹ വിഭാഗ



984

േബാധനരീതിക:വിദാലയള1ം അതിെ
MവAeനള1ം:വിദാഭാസം

371.3

ഭഗവദ് ഗീത

:





294.5924

ഭഗവദ് ഗീത:മതന :ഇയിY ഉ³വിc
മത



303.49(1)

Õ് കഥാസാഹിതം:Õ് സാഹിതം

843

Õ് സാഹിതം

840




ÕാXസിസ് , ആല4ാI് :വിക:േറാമX
കേeാലിA:®ിസ് മത വിശu ാസിക



ബംഗാളി കഥാസാഹിതം:ബംഗാളി സാഹിതം:
സാഹിതം
891.443

ഭIതിരി4ാട് , വി. ടി.:വിക:ഇ:
മ\ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് കAeാ

ബംഗാളി കവിത:ബംഗാളി സാഹിതം:സാഹിതം



891.441



928.9144

ബംഗാളി നാടകം:ബംഗാളി സാഹിതം:സാഹിതം



891.442

ബഹിരാകാശ യാN:മg് എXജിനിയറിംഗ്
ശാഖക:എXജിനിയറിംഗ്
ബാബിേലാണിയX മതം:അന മത



928.94812

ഭരണഘടന



342

ഭരണാധികാരിക, Mസിഡ`1 മാA



923.1

ഭരതം:മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം



791.437MA



928.91441

ബംഗാളി സാഹിതം:സാഹിതം



923.654

ഭIതിരി4ാട് , വി. ടി.:വിക:മലയാള

ബംഗാളി കവിക:ബംഗാളി ന കാരXമാA

ബംഗാളി ന കാരXമാA



294.5924

ന കാര½ാA:ന കാര½ാA

922.2



നിUപണ :ഭഗവദ് ഗീത:മതന :
ഇയിY ഉ³വിc മത

305.42(1)

ഫcേറാളജി:സാമഹ Mവചന:
സാമഹപരിവAeനം

ബീന, െക. എ.:വിക:മലയാള



891.44



629.4



299.21

ബാലhഷ
i പി{, ആA.:വിക:ഇ:
രാഷ് ²തD½ാA
923.254
ബാലച¡X, ച1 {ിാട് , 1958- :
നിUപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121

ഭാഗവതപ1 രാണം:പ1 രാണ:മതന :
ഇയിY ഉ³വിc മത



294.5925(1)

ഭാഗിക സമാഹാര



920.02

ഭാരത പഠന:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:
ചരിNം



954.(1)

ഭാരതീയ തതu ചി:തതu ചി വിവിധ
രാജളിY:തതu ചി



181.4

ഭാരതീയ സംഗീതം:സംഗീതം

780.954

ഭാരതീയA

920.054




ഭീകരവാദം:ൈസനിക ശിയ1 െട ഉപേയാഗം:
അാരാഷ് ²ീയ രാഷ് ²തം:
െപാകാര



327.117(1)

തതu ശാസ് Nം:ശാസ് Nം

550

മിയ1 ം Mhതിവിഭവള1ം

333




വിDാനം-മലയാള
വിDാനം, ജലവിDാനം, കാലാവസ

മg് എXജിനിയറിംഗ് ശാഖക:എXജിനിയറിംഗ്

ശാസ് Nം:തതu ശാസ് Nം:ശാസ് Nം

363



മg് ൈനതിക വിഷയ:സദാചാരം

179



മg് മത

290



മg് സംഘടനക:സാമഹേ}മം

369

530.01

െഭൗതികം

530

മണിലാY, െക. എസ് .:വിക:

മേ`ല, െനYസ:വിക:
ദ}ിണാÕി:ഭരണാധികാരിക,



923.168

മത തeu :ഹി´1 മതം:ഇയിY ഉ³വിc



മതന പാരായണം, ദിവദാശക:െപാ
ആരാധന ®മം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത



264.3



294.592

മതന :ഇയിY ഉ³വിc മത



294.592

മതന :ബ1 ]മതeിെ ഉറവിടം:ബ1 ]
മതം



294.382

മതേനതാ½ാ0ം അവ0െട MവAeനള1ം:
അധാ



മലയാള ഉപനാസ:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8124
മലയാള കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA

922
922




മതവ1 മായി ബwെ4I Mതയശാസ് N:
രാഷ് ²വിDാനീയ തതu :



320.55

മലയാള കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8123



928.948121



മലയാള കവിത. ചരിNവ1 ം വിമAശനപഠനള1ം:
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8121009
മലയാള കവിത. സമാഹാര:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121008
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം

294.54

മ]േവനY:മലയാള ചിN:സിനിമ:
ചലcിNം

മലയാള കഥാസാഹിതം. സമാഹാര:
മലയാള കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8123008



മതേനതാ½ാA:ജീവചരിNം

മതാധിഷ
¼ ിത Dാനം, ജീവിതം:ഹി´1 മതം



928.948123

മലയാള കഥാസാഹിതം. ചരിNവ1 ം
വിമAശനപഠനള1ം:മലയാള
കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8123009

294.561

മതേനതാ½ാA

രാഷ് ²വിDാനീയം



791.437MA

മനശ
 ാസ് Nം

150

മ\ഷ Uപം

757





894.8121

മലയാള ന കാര½ാA

അലാര കലക



928.94812

മലയാള ന കാര½ാA:ന കാര½ാA



928.94812



മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം



മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം:
ചലcിNം, േറഡിേയാ, ദരദAശX 791.437MA

മ\ഷ Uപം:വിവിധ വസ് ള1െട രചന:



791.437MA
743.4

മ\ഷ വംശം:സu ാഭാവിക മതം



218

മ\ഷസ് േനഹിക,

മലയാള നാടകം:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം

സാമഹപരിഷ് കAeാ





923.6

മFIി:വിക:സിനിമാ നട½ാA:

894.8122

മലയാള വിദാAºികായി:ഇംഗ
 ീഷ്
മാaഭാഷയല
 ാeവAായി:രചന:Mേയാഗം

ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക





428.2494812

927.9143028



മലയാള സാഹിതം. ചരിNവ1 ം
വിമAശനപഠനള1ം:സാഹിതം



മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം

മg1 വിഷയള1മായി ബwെ4I വിക
920.9

മg് അകേശ0കിക:ജÄശാസ് Nം



മലയാള കവിക:മലയാള ന കാര½ാA

Dാനിക,

മതപരിഷ് Aeാ:ഹി´1 മതം



മലയാള ഉപനാസകAeാ:മലയാള
ന കാര½ാA
928.948124

294.52

മതന 



954.83(1)



925.8

േവദശാസ് Nം



മലബാA:േകരളം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം

സസശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA

മത

629

മg് േ}മMവAeന:സാമഹേ}മം

925.3

Mസിഡ`1 മാA





551

െഭൗതിക ശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA
െഭൗതിക സി]ാ:െഭൗതികം

121

595



894.81209



894.812

മലയാളം-രാഷ് ²ീയ

122

മലയാളം എഴ1ക:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം



894.8126

മലയാളം ഭാഷ



494.812



615.85(1)

മലയാളം:ഇ:േദശീയ ന സചിക:
ന സചിക

മN ചികിÎ:വിവിധ തരം ചികിÎാരീതിക:
Mേതക, വിവിധ തരം ചികിÎാരീതിക:
ഔഷധ വിDാനം, ചികിÎാശാസ് Nം



015.540294812

മലയാളം:കടംകഥക:നാേടാടി വിDാനം:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം

ÞഗചികിÎ:Þഗസംര}ണം
Þഗസംര}ണം

636

Þഗസംര}ണം:hഷി

636







യാNാവിവരണം:ചരിNം

398.6(1)



Mസി]ീകരണ:െപാന 

928.948123

059.94812



910.4

യ1 ]ം, യ1 ]മ1 റക:ൈസനികശാസ് Nം

മലീനീകരണ പദാAº:പരിസര
മലിനീകരണം:പാരിസ ിതിക Mശ
 ള1ം,
MവAeനള1ം



363.738

മഹാഭാരതം

:

സംസ് hത സാഹിതം:സാഹിതം



612.1

രചന:Mേയാഗം

428.2



രവീ¡X:വിക:മലയാള ന കാര½ാA:
ന കാര½ാA
928.94812



രസതം



രാഘവX, െക.:വിക:സംഗീതD½ാA:
കലാകാര½ാA
927.8

915.479

മാത,1 െക. എം.:വിക:പNMവAeകA:
920.5

മാധമ, പNMവAeനം, Mസാധനം:
െപാന 

070

മാനസിക സFAം:പരിസ ിതിയ1 മായി
ബwെ4I മനശ
 ാസ് Nം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
 ാസ് Nം:മനശ
 ാസ് Nം



155.9042

മാA േസേവറിേയാസ് ഗീവറ1 ഗീസ്
െമNാേ4ാലീe:വിക:േകരളം:ഇ



540





രാമX, സി. വി.:വിക:െഭൗതിക
ശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA



രാമവAF, വയലാA:വിക:മലയാള
കവിക:മലയാള ന കാര½ാA 928.948121



928.948123

Mതയശാസ് N, വവസ ക:
335.42

മാAക
L ിസം:സാJeിക Mതയശാസ് N,
മ1 ംൈബ:മഹാരാഷ് ²:ഇ:ചരിNം



രാജേഗാപാലാചാരി, പാAºസാരഥി:
മതേനതാ½ാ0ം അവ0െട
MവAeനള1ം:അധാ Dാനിക,
മതപരിഷ് Aeാ:ഹി´1 മതം 294.561

മാAക
L ിയX വവസ :മാAക
L ിസം:സാJeിക

വവസ ക:സാJeികശാസ് Nം



രാധാല}് മി പദരാജX:വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA

922.15483

സാJeികശാസ് Nം



369.4



954.79

ജീവചരിNം

യ1 വജന സംഘടനക:മg് സംഘടനക:
സാമഹേ}മം

രം, രച®മണം:ശരീരMവAeന
ശാസ് Nം:ൈവദം, ആേരാഗം

891.21

മഹാരാഷ് ²:ആധ1 നിക േലാക ചരിNം:ചരിNം
മഹാരാഷ് ²:ഇ:ചരിNം



355.02

യേറാ4് :േലാക മിശാസ് Nം, സ ല വിവരണം,
യാNാ വിവരണം:ചരിNം
914

നിUപണ :സംസ് hത കവിത:

335.4



915.4792

മ1 ല
 നസിറ1 ീX:Aി:വികെള സംബwിc
ഐതിഹ:നാേടാടി സാഹിതം



398.2209561

മ1 ഹFദ് നബി:ഇസ
 ാം മതേനതാള1ം,



297.63

രാമായണം
നിUപണ :സംസ് hത കവിത:
സംസ് hത സാഹിതം:സാഹിതം

കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA



928.948123



927.91430232

:



891.21

923.2

രാഷ് ²വിDാനീയ തതu :
രാഷ് ²വിDാനീയം

320.5

രാഷ് ²വ1 ം മതവ1 ം:രാഷ് ²വ1 ം സമ1 ദായവ1 ം /
സമഹള1ം:രാഷ് ²വിDാനീയം
രാഷ് ²വ1 ം സമ1 ദായവ1 ം / സമഹള1ം:
രാഷ് ²വിDാനീയം

മ1 ഹFദ് ബാ41, ടി.:വിക:സിനിമാ
നിAFാതാ:ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I



925.3

രാഷ് ²തD½ാA

രാഷ് ²വിDാനീയം

മ1 ഹFദ് ബഷീA, ൈവം:വിക:മലയാള

വിക



േമാഹX3മാA, െക. വി.:വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA

മലയാളം:െപാ ആ\കാലിക

സംഘടനകള1ം



636.089

രാഷ് ²ീയ ക}ിക:രാഷ് ²ീയ M®ിയ





320



322.1



322



324.2

രാഷ് ²ീയ-വിവിധ
രാഷ് ²ീയ M®ിയ



324

123

വാസ് ശാസ് Nം:െകIിട നിAFാണ േജാതിഷം:
Mേതക വിഷയളില1 { Mേയാഗം:

രാഷ് ²ീയ സാഹചരം, സ ിതി:
രാഷ് ²വിDാനീയം



320.9

േജാതിഷം



133.5869(1)

േരാഗള1െട ആവിAഭാവം:േരാഗ:ൈവദം,
ആേരാഗം
616.047

f ിക:കലാകാര½ാA:ജീവചരിNം
വാസ് ശില

േരാഗ:ÞഗചികിÎ:Þഗസംര}ണം

വാAeാവിനിമയ മാAഗ
Ê :വാAeാവിനിമയം:



636.0896



927.2

സാമഹ പാരസ് പരികം



302.23



വാAeാവിനിമയം:സാമഹ പാരസ് പരികം



വി®മാദിതX:ഇ:ഏഷ:വികെള

റഷ:നാേടാടിഥക:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വിDാനം
398.210947

വിദാഭാസ മനഃശാസ് Nം:ദAശന ,

േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം

616



302.2

േരാഗിക് നY3H േസവന
920.936219

റഷ:യേറാ4് :േലാക മിശാസ് Nം, സ ല
വിവരണം, യാNാ വിവരണം:ചരിNം
റഷX കവിത



370.15

370



വിദാലയള1ം അതിെ MവAeനള1ം:
വിദാഭാസം

371



വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്

790



വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് ടിയവ1 മായി

928.9173

891.73

റഷX കഥാസാഹിതം. സമാഹാര:റഷX
കഥാസാഹിതം
891.73008



928.917





922.2



915.481




ബwെ4I വിക



927.9

വിേനാദം, സ് േപാAട് സ് ടിയവ1 മായി
ബwെ4I വിക:കലാകാര½ാA



927.9

വിപണനം

േറാമX കേeാലിA:®ിസ് മത വിശu ാസിക
ല}ദu ീപ് :ഇ:ചരിNം

സി]ാ
വിദാഭാസം

റഷX കഥാh:റഷX ന കാര½ാA

റഷX ന കാര½ാA



398.220954



914.7
891.71

റഷX കഥാസാഹിതം

സംബwിc ഐതിഹ

വിപ് ളവാ



658.8

കമായ യ1 ]ം:യ1 ]ം, യ1 ]മ1 റക:

ൈസനികശാസ് Nം



355.0218

വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് Nം:മനശ
 ാസ് Nം

ലാവലിX േകസ് :അപചാരം:േകരളം:ഇ





155

351.54830346(1)

ൈലംഗികമ1 റകG{ മാ\വY:ജനന
നിയണം , ൈലംഗിക ചിതu പാലനം:
ആേരാഗവ1 ം േ}മവ1 ം
613.96
േലാക മിശാസ് Nം, സ ല വിവരണം, യാNാ
വിവരണം:ചരിNം
910

വിേമാചന ൈദവശാസ് Nം:
ൈദവശാസ് NെeGറിc1{ Mേതക
പ]തിക, സി]ാ:ഉപേദശ
സംഹിത, ൈദവശാസ് Nം:®ിസ് മതം



230.0464

വിയg് നാം:െത് കിഴX ഏഷ:ഏഷ:

േലാക സാരം:യാNാവിവരണം:ചരിNം



910.41

ആധ1 നിക േലാക ചരിNം



959.7

േലാകായത:ഭാരതീയ തതu ചി:തതu ചി
വിവിധ രാജളിY:തതu ചി
181.46

വിലംസ് , െറയ് മ`് െഹി :നിUപണ :

േലാക് പാY ബിY:Mാഥമിക േരഖക:സAാA
ബാധത:ഇ
342.540880262(1)

വിവാഹവ1 ം 3ട1 ംബവ1 ം:സംസ് കാരം, സാമഹിക

േലാIറിയിY നിÀ{ വ0മാനം:നി3തി
ഒഴിെകയ1 { വ0മാനം:െപാ ധനകാരം:
സാJeികശാസ് Nം
336.17

വിവാഹവ1 ം ൈവവാഹിക സ ിതിയ1 ം:വിവാഹവ1 ം

വടെ അേമരി:േലാക മിശാസ് Nം, സ ല
വിവരണം, യാNാ വിവരണം:ചരിNം
917

വിവിധ തരം ചികിÎാരീതിക:Mേതക,

വാഗ് ഭടാന´X:വിക:ഇ:
മ\ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് കAeാ

ഇംഗ
 ീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം



820

വവസ ക



306.8

3ട1 ംബവ1 ം:സംസ് കാരം, സാമഹിക
വവസ ക



306.81

വിവിധ തരം ചികിÎാരീതിക:ഔഷധ
വിDാനം, ചികിÎാശാസ് Nം



615.85

f ാദന
വിവിധ തരം വവസായ:ഉല



923.654

വാസ് തവം:മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം

സംവിധാനം:ഉത് പാദനം



338.64

വിവിധ വസ് ള1െട രചന:അലാര കലക



791.437MA



743

വിേശഷ-വിക

124

വിേശഷ ദിവസ:െപാ ആചാര:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം

വിക:കബ:രാഷ് ²തD½ാA



923.27291(1)



394.26

വിേശഷ ദിവസ:െപാ ആരാധന:ഹി´1 മതം

വിക:ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I
വിക:ചലcിNം, േറഡിേയാ,



294.536

െടലിവിഷX ഇവയ1 മായി ബwെ4I
വിക

േവദ :നിUപണ :േവദ:
ൈവദിക സാഹിതം:മതന 



927.9143(1)

വിക:ജAFX കഥാh:ജAFX



294.59212/5(1)

േവദ:ൈവദിക സാഹിതം:മതന 

ന കാര½ാA



928.33(1)

വിക:ജീവശാസ് ND½ാA:



294.59212/5

ശാസ് ND½ാA



925.7(1)

 A , ഐ. എം.:വിക:
േവലായ1 ധX മാസ
ഇ:രാഷ് ²തD½ാA
923.254

വിക:േജാതിശാസ് ND½ാA:

ൈവദിക സാഹിതം:മതന 

വിക:ദ}ിണാÕി:ഭരണാധികാരിക,



294.5921

ൈവദ ശാസ് ND½ാA, േഡാക് ടAമാA



926.1

ൈവദം, ആേരാഗം



610

വി സദാചാരം:മg് ൈനതിക വിഷയ:
സദാചാരം
179.7
വികെള സംബwിc ഐതിഹ

398.22

വികെള സംബwിc ഐതിഹ:
നാേടാടി സാഹിതം

398.22




വിക:അടിമക:മg1 വിഷയള1മായി
ബwെ4I വിക
920.9306362(1)
വിക:അേമരിX, കേനഡിയX
തതu ചികXമാA:തതu ചിക½ാA,
മനശാസ് NDA

ശാസ് ND½ാA



925.2(1)

Mസിഡ`1 മാA



923.168(1)

വിക:േനഴ് സിങ് , െമഡിY േമഖലയിY
ഉ{ വിക:ൈവദ ശാസ് ND½ാA,
േഡാക് ടAമാA



926.1073(1)

വിക:നAeകA:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
ടിയവ1 മായി ബwെ4I വിക



927.933(1)

വിക:പNMവAeകA:ജീവചരിNം



920.5(1)

വിക:ബംഗാളി കവിക:ബംഗാളി
ന കാരXമാA



921.1(1)



928.91441(1)

വിക:െഭൗതിക ശാസ് ND½ാA:
ശാസ് ND½ാA



വിക:അേമരിX കഥാh:
അേമരിX ന കാര½ാA
928.13(1)

വിക:മലയാള ഉപനാസകAeാ:

വിക:അറബിക് കവിക:അറബിക്
ന കാരXമാA
928.9271(1)

വിക:മലയാള കഥാh:മലയാള
ന കാര½ാA

വിക:ആരൈവദ½ാA:ൈവദ
ശാസ് ND½ാA, േഡാക് ടAമാA



928.948124(1)



928.948123(1)

വിക:മലയാള കവിക:മലയാള



926.15538(1)

വിക:ഇംഗ
 ീഷ് ന കാര½ാA:
ന കാര½ാA
വിക:ഇ:ഭരണാധികാരിക,
Mസിഡ`1 മാA

മലയാള ന കാര½ാA

925.3(1)

ന കാര½ാA



928.948121(1)

വിക:മലയാള ന കാര½ാA:



928.2(1)

ന കാര½ാA



928.94812(1)

വിക:റഷX കഥാh:റഷX



923.154(1)

ന കാര½ാA



928.9173(1)

വിക:ഇ:മ\ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് കAeാ
923.654(1)

വിക:േറാമX കേeാലിA:®ിസ് മത

വിക:ഇ:രാഷ് ²തD½ാA

വിക:വവസായ സംരംഭകA:മg1



923.254(1)

വിശu ാസിക



922.2(1)

വിഷയള1മായി ബwെ4I വിക

വിക:ഇ:സAാA ഉേദാഗസ A ,
േപാലീസ് ൈസനിക േമധാവിക 923.554(1)

വിക:സംഗീതD½ാA:കലാകാര½ാA

വിക:കാXസA േരാഗിക:േരാഗിക്
നY3H േസവന 920.9362196994(1)

വിക:സസശാസ് ND½ാA:

വിക:േകരളം:ഇ



922.15483(1)

വിക:കബ:ഭരണാധികാരിക,
Mസിഡ`1 മാA
923.17291(1)



920.933804(1)



927.8(1)

ശാസ് ND½ാA



925.8(1)

വിക:സിനിമാ നട½ാA:ചലcിNവ1 മായി
ബwെ4I വിക



927.9143028(1)

വിക-സമഹ
വിക:സിനിമാ നിAFാതാ:
ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക

സംഗീതD½ാA:കലാകാര½ാA:ജീവചരിNം



927.8



927.91430232(1)

വിക:സിനിമാ സംവിധായകA:
ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക

സംഘടനക:സാഹിതം



806

സംഘIനം:സാമഹ M®ിയ



927.91430233(1)

വിക:സ് Nീക:ജീവചരിNം

125



920.72(1)



303.6

സംര}ണം, പരിപാലനം:Mhതിവിഭവ:
മിയ1 ം Mhതിവിഭവള1ം



333.72

സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക



306

വിക:സ് പാനീഷ് കഥാh:
സ് പാനീഷ് ന കാര½ാA
928.63(1)

സംസ് hത കഥാസാഹിതം:സംസ് hത

വിക:ഹി´1 മതേനതാ½ാA:
മതേനതാ½ാA

സംസ് hത കവിത:സംസ് hത സാഹിതം:



922.945(1)

വിഗത നിയമം:സാമഹശാസ് Nം



346



158.1

വവസായ സംരംഭകA:മg1 വിഷയള1മായി
ബwെ4I വിക
920.933804



425

വാകരണം:മലയാളം ഭാഷ



494.8125

വാവസായികാവശeി\{ വിളക:
േതാIവിളക:hഷി



633.8

സംസ് hത സാഹിതം:സാഹിതം



891.2

സര ഇന:Mജനന ഘടനാ നിAFാണം:
hഷിയിറY, െകായ് e്



631.523

സത സായിബാബ:വിക:ഹി´1



922.945

സദാചാരം



170

സ് േപാAട് സ് ടിയവ1 മായി ബwെ4I




925

ശിാA:മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം



791.437MA

ീ എം.:വിക:ഹി´1 മതേനതാ½ാA:
മതേനതാ½ാA
922.945
ീധര േമേനാX, ൈവേലാ4ി{ിY, 1911-1985
:നിUപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121



927.8



927.96(1)

സമാഹാര:ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I
വിക:ചലcിNം, േറഡിേയാ,
െടലിവിഷX ഇവയ1 മായി ബwെ4I
വിക:വിേനാദം, സ് േപാAട് സ്
ടിയവ1 മായി ബwെ4I വിക



927.9143(1)

സമാഹാര:ജAFനി:സാJeിക
ശാസ് NDA:സാമഹ ശാസ് NDA



923.343(1)

സമാഹാര:നാടക കലാകാര½ാA:
കലാകാര½ാA:ജീവചരിNം



927.92(1)

സമാഹാര:മലയാള ന കാര½ാA:
ന കാര½ാA

ീരാമX, സി. വി.:വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA



928.94812(1)

f ിക:കലാകാര½ാA:
സമാഹാര:വാസ് ശില



928.948123

ീരാമX, വി. െക.:വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA

ജീവചരിNം



927.2(1)

സമാഹാര:സംഗീതD½ാA:കലാകാര½ാA:
ജീവചരിNം



928.948123

ശu സനാവയവെള ബാധിGH േരാഗ:
േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം
616.2
ഷാജി3മാA, പി. വി.:വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA



927.8(1)

സമാഹാര:സിനിമാ നട½ാA:
ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I വിക:
ചലcിNം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷX
ഇവയ1 മായി ബwെ4I വിക



927.9143028(1)



928.948123

സംഗീതD½ാA:കലാകാര½ാA



891.22

വിക:കലാകാര½ാA

ശാസ് Nീയ ãe, നാേടാടി ãe:
ãe
793.31

സംഗീതം

സാഹിതം



500

ീനിവാസX, എം. ബി.:വിക:
സംഗീതD½ാA:കലാകാര½ാA



891.21

സമാഹാര:കായിക താര:വിേനാദം,

612

ശാസ് ND½ാA

സാഹിതം

മതേനതാ½ാA:മതേനതാ½ാA

ശരീരMവAeന ശാസ് Nം:ൈവദം, ആേരാഗം
ശാസ് Nം



891.23

സംസ് hത നാടകം:സംസ് hത സാഹിതം:

വിതu വികാസം:Mാേയാഗിക മനശ
 ാസ് Nം

വാകരണം:ഇംഗ
 ീഷ് ഭാഷ

സാഹിതം:സാഹിതം



780



927.8

സമാഹാര:ഹി´1 മതേനതാ½ാA:
മതേനതാ½ാA:ജീവചരിNം
സമഹ വിഭാഗ



922.945(1)



305

സമഹ-സ് Nീക

126

സമഹ വിഭാഗ:ഇ:ഭരണഘടന

സാഹിതം

സമഹ വിഭാഗ:സാമഹശാസ് Nം

സിനിമ:ചലcിNം



സിനിമ:ചലcിNം:ചലcിNം, േറഡിേയാ,
ദരദAശX
791.437

305

സAാA ഉേദാഗസ A , േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക
923.5
സAാA ബാധത:ഇ



342.54088

സA4:ഇഴജÄ:ജÄശാസ് Nം



597.96

സസശാസ് Nം:ശാസ് Nം



580

സസശാസ് ND½ാA:ശാസ് ND½ാA



925.8

സാമഹ പാരസ് പരികം

302

സാമഹ M®ിയ

303





791.437

സിനിമാ നട½ാA:ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I
വിക
927.9143028
സിനിമാ നട½ാA:ചലcിNവ1 മായി ബwെ4I
വിക:ചലcിNം, േറഡിേയാ,
െടലിവിഷX ഇവയ1 മായി ബwെ4I
വിക
927.9143028



സിനിമാ നിAFാതാ:ചലcിNവ1 മായി
ബwെ4I വിക
927.91430232



സിനിമാ സംവിധായകA:ചലcിNവ1 മായി
ബwെ4I വിക
927.91430233

സാമഹ Mവചന:സാമഹപരിവAeനം
303.49

സാമഹ േവദശാസ് Nം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് Nം
261

സിവിY സAØീസ് പരീ}ക:പ1 നAചിനം,
അഭാസം:പഠനം, േബാധനം:െപാഭരണം



സാമഹ വAഗ:സമഹ വിഭാഗ:
സാമഹശാസ് Nം

351.076(1)



305.5

സാമഹ ശാസ് NDA

923

സാമഹ, െപൗേരാഹിത േവദശാസ് Nം

260




സാമഹ-സാJeിക Mശ
 :സാമഹ
േവദശാസ് Nം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് Nം

സ1 3മാA, അഴീോട് , 1926-2012
:
നിUപണ :മലയാള ഉപനാസ:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8124
സ1 hതം:മലയാള ചിN:സിനിമ:ചലcിNം



791.437MA



261.8

സാമഹേ}മ MവAeന

362

സാമഹേ}മം

360

സാമഹപരിവAeന Mസ ാന:
സാമഹപരിവAeനം



800



342.54087




സ1 eപീടക:മതന :ബ1 ]മതeിെ
ഉറവിടം:ബ1 ] മതം
294.3823
സ1 േര¡X, പി.:വിക:മലയാള
കഥാh:മലയാള ന കാര½ാA



928.948123



303.484

സാമഹപരിവAeനം



303.4

സാമഹശാസ് Nം

300

സാമഹാചാര, നാേടാടി വിDാനം

390




െസAേബാ-െ®ാേയഷX സാഹിതം:സ
 ാവിക്
സാഹിതം
891.82



േസഠ് , വി®ം:വിക:ഇംഗ
 ീഷ്
ന കാര½ാA:ന കാര½ാA

സാJeിക ആസNണം:സാJeികശാസ് Nം
338.9

സാJeിക നില

330.9

സാJeിക നില:സാJeികശാസ് Nം

330.9




സാJeിക Mതയശാസ് N, വവസ ക:
സാJeികശാസ് Nം
335
സാJeിക ശാസ് NDA:സാമഹ
ശാസ് NDA

923.3

സാJeിക സഹകരണം:അാരാഷ് ²ീയ
സാJeികശാസ് Nം

337.1




സാJeികശാസ് Nം

330

സാഹിത രചന:സാഹിതം

808

സാഹിത വിമAശനം:സാഹിതം
സാഹിത സമാഹാര
സാഹിത സമാഹാര:സാഹിത രചന:
സാഹിതം

െസAേബാ-െ®ാേയഷX കഥാസാഹിതം:
െസAേബാ-െ®ാേയഷX സാഹിതം:സ
 ാവിക്
സാഹിതം
891.823





801.95



808.8



808.8

ൈസനിക ശിയ1 െട ഉപേയാഗം:
അാരാഷ് ²ീയ രാഷ് ²തം:
െപാകാര
ൈസനികശാസ് Nം



928.2



327.117



355

 ിക് , േസാ®Iിക് മ1 തലായ ീക്
േസാഫിസ
തeu ചിക:പ1 രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തതu ചി:തതu ചി വിവിധ
രാജളിY:തതu ചി
183
സ് Nീകള1െട സാമഹ പദവി:സ് Nീക:സമഹ
വിഭാഗ
305.42
സ് Nീകള1െട സാമഹ പദവി:സ് Nീക:സമഹ
വിഭാഗ:സാമഹശാസ് Nം
305.42
സ് Nീക:ജീവചരിNം
സ് Nീക:മ\ഷ Uപം



920.72



757.4

സ് Nീക-േഹമാ
സ് Nീക:സമഹ വിഭാഗ



305.4

ഹിമാലയം:ഇ:ചരിNം

സ് Nീക:സമഹ വിഭാഗ:സാമഹശാസ് Nം



305.4

സ് Nീേരാഗ വിDാനം, സതിശാസ് Nം:ൈവദം,
ആേരാഗം
618
സ് പാനീഷ് കഥാh:സ് പാനീഷ്
ന കാര½ാA



928.63

സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതം

863

സ് പാനീഷ് കവിത:സ് പാനീഷ് സാഹിതം

861




സ് പാനീഷ് ന കാര½ാA



928.6

സ് പാനീഷ് സാഹിതം



860

സ
 ാവിക് സാഹിതം
സu കാര ധനമിടപാട1 ക:ധനകാരം:
സാJeികശാസ് Nം



891.8



332.024

സu പ
 ാടനം:മലയാള ചിN:സിനിമ:
ചലcിNം
791.437MA
സu Aണ
i നിേ}പം:ധനനിേ}പ മാAഗ
Ê :
ധനനിേ}പം:ധനകാരം
332.63(1)
സu ാത സമരം:ഇ:ആധ1 നിക േലാക
ചരിNം:ചരിNം
954.0351
സu ാഭാവിക മതം
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സu ിg് സAല് :യേറാ4് :േലാക മിശാസ് Nം,
സ ല വിവരണം, യാNാ വിവരണം:ചരിNം



914.94

സAവവിDാനേകാശ



030

ഹംസ, ടി. െക.:വിക:ഇ:
രാഷ് ²തD½ാA

923.254

ഹജാെര, അണ
i ാ:വിക:ഇ:
മ\ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് കAeാ

923.654





ഹജാെര, അണ
i ാ:സാമഹപരിവAeന
Mസ ാന:സാമഹപരിവAeനം



303.484

ഹസ് തേരഖാശാസ് Nം:പരാമേനാവിദ,
vഡവിദേയാട് ബwെ4I Mേതക
വിഷയ:പരാമേനാവിദ, vഡവിദ:
തതu ചി
ഹി´ി കഥാസാഹിതം:ഹി´ി സാഹിതം:
സാഹിതം



133.6



891.433

ഹി´ി കവിത:ഹി´ി സാഹിതം:സാഹിതം



891.431

ഹി´ി സാഹിതം:സാഹിതം



891.43

ഹി´1 മതേനതാ½ാA:മതേനതാ½ാA



922.945

ഹി´1 മതേനതാ½ാA:മതേനതാ½ാA:
ജീവചരിNം
922.945
ഹി´1 മതം

ഹി´1 മതം:ഇയിY ഉ³വിc മത



294.5

േഹമാ Mകാശ് :വിക:സ് Nീക:
ജീവചരിNം

127



294.5



915.4(1)



920.72

സിീകരണശാലക
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 ്,
അത ഓഫ് െസ് സ
േകാതമംഗലം
എറണാളം - 686 691.
അ% മലയാളം,
േകാഴിേ(ാട് .
ആ+ഷകാശം സിീകരണ സമിതി,
5/1528, േകാഴിേ(ാട് – 673001.

കറp് ബqക
 ് ,
എം. ഡി. കേമഴ് ഷ6> െസp+
െക. െക. േറാഡ്
േകാrയം - 686 001
േഫാ? : 0481 256 0342.
കറp് ബqക
 ്,
ST+ - 680 001.
േഫാ? : 0487 2335 642
ഇ-െമയി> : currentbooksthrissur@gmail.com

8 ്,
ഇ567 എതീസ
779/5, മയ9+ വിഹാ+,
ന69 ഡ>ഹി - 110 091.
േഫാ? : 011 – 6569 9012 / 2275 5379.
ഇ-െമയി> : books@indianatheist.com
ഇ567 െസാൈസി ഓഫ് ഓേഥഴ് സ് (േകരള
ഘടകം),
നിയമ സമീF ബി>ഡിങ് ,
ച9ള(JറKി> േലന് ,
ഓLഡ് െറയി>േവ സ് േഷന് േറാഡ് ,
െകാMി - 682 012.
േഫാ? : 0484 2390625.
എM് & സി. പബ
Q ിഷിങ് െഹൗസ് ,
ST+ - 686 001.
േഫാ? : 0487 2421467.
ഇ-െമയി> : mail@handcbooks.com
െവബ് ൈസ് : www.handcbooks.com
എമറാLഡ് പബ
Q ിേഷഴ് സ് ,
ഫ
Q ാ് നം. 15A, േഫ
Q ാ+ - 1
കാസ േമജ+ േറാഡ്
എേWാ+,
െചൈX - 600 008.
ഇ-െമയി> : info@emeraldpublishers.com
ഒലിവ് പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ൈവ് ലിമിെഡ് ,
േകായJെkാടി പ
Q ാസ
8 ് നട(ാവ്
ഈസ
േകാഴിേ(ാട് – 673 011.
േഫാ?: 0495 2765871.
ഈ-െമയി> : olivebooks@rediffmail.com
െവബ് ൈസ് : www.olivebooksonline.com

ഗായuി പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
vഡ് െഷേJ+ഡ് േറാഡ്
േകാrയം.
wാസ് റ9r് സ് േനാെവ> ക
Q ബ് ,
 ്
മാSxമി എം. എം. സ
െചറ9rി േറാഡ്
േകാഴിേ(ാട് – 673 001.
േഫാ?: 0495 2765381.
ഈ-െമയി> : books@mpp.co.in
wീ7 ബqക
 ് ൈവ് ലിമിെഡ് ,
ലിി> ക
Q ബ് ,
അyേ5ാL,
ST+ - 680 003.
േഫാ? : 0487 2361038.
ഈ-െമയി>: greenbooks@rediffmail.com
െവബ് ൈസ് : www.greenbooksindia.com
ചി5 പബ
Q ിേഷഴ് സ് ,
എ. െക. ജി. െസp+ സമീപം,
zഴി േറാഡ് ,
വിേവകാന{ നഗ+,
വ|ിയ9+ പി. ഒ.,
തി}വന5പqരം - 695 035.
ഈ-െമയി>: chinthapublishers@gmail.com
െവബ് ൈസ് : www.chinthapublishers.com
ഡി. സി. ബqക
 ്,
േകാrയം – 686 001.
ഈ-െമയി> : info@dcbooks.com
info@dcbookshop.com
െവബ് ൈസ് : www.dcbooks.com
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~തി(ാr് പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
േകാടq ളി
ആലJqഴ - 689 508.
േദശാഭിമാനി ബq(് െഹൗസ് ,
തി}വന5പqരം - 695 035.
ഈ-െമയി> : chinthapublishers@gmail.com
െവബ് ൈസ് :

www.

chinthapublishers.com

പq>ട് ബqക
 ്,
പq>ട് ,
രാമ7ളര, കവനാട് പി. ഒ.,
െകാല
Q ം - 691 003.
പ9+ണ പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
ടി. ബി. എസ് . ബി>ഡിങ് ,
ജി. എM് . േറാഡ് ,
േകാഴിേ(ാട് – 673 001.

ാവിഡ സ+കലാശാല,
ീനിവാസവനം,
Jം
ആ
േദശ് – 517 425.
നള{ പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
എം. ജി. േറാഡ് ,
ST+.
നാരായണാമ തേപാവനം,
െവിണിേശരി,
പാറളം,
ST+ - 680 575.
ന69 ബqക
 ്,
മqഖkല,
െകാല
Q ം - 691577,
േഫാ? : 9544157709.
പാJിേയാ?,
ബി-8, വികാസ് ബി>ഡിങ് സ്
െറയി>േവ ലി് സ് െടഷന് േറാഡ്
േകാഴിേ(ാട് – 673 002
േഫാ? : 0495 270 2849.
പാം പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,

ഭാത് ബq(് െഹൗസ് ,
തി}വന5പqരം.
െപാX പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
തി}വന5പqരം – 695 023.
ോവം ബqക
 ്,
പq+, െകാല
Q ം - 691 507.
േഫാ? : 9895326908,
ഇ-െമയി> : brahmotsavam@yahoo.com
മംഗേളാദയം,
wീ7 ബqക
 ് ൈവ് ലിമിെഡ് ,
ലിി> ക
Q ബ് , അyേ5ാL,
ST+ - 680 003.
േഫാ? : 0487 2361038.
ഈ-െമയി>: greenbooks@rediffmail.com
െവബ് ൈസ് : www.greenbooksindia.com
മേനാരമ പബ
Q ിേ(ഷന് ഡിവിഷന് ,
േകാrയം – 686 001.
െവബ് ൈസ് : www.manoramabooks.com
മ+% പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
െകാMി.

രജി. നം. Q252/08,
പി. ബി. നം. 123,
8 ്,
െപരിനാട് േപാസ
െകാല
Q ം, േകരള - 691 601.
ഇ-െമയി> : palmpublications@gmail.com
പqന+നി പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
163, ീ നഗ+,
പാലസ് നഗ+,
െകാല
Q ം - 691 009.

മഹാേബാധി ഇp+നാഷന> സ് പിരിച6>
q &
8 ്,
ചാരിബിL സ
േകാഴിേ(ാട് .
മാSxമി ിpിംഗ് & പബ
Q ിഷിങ് കKനി,
മാSxമി ബി>ഡിങ് സ് ,
െക. പി. േകശവ േമേനാ7 േറാഡ്
േകാഴിേ(ാട് – 673 001.
േഫാ? : 0496 – 2765 381 / 388.
ഈ-െമയി>: books@mpp.co.in
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മാKഴം,
ഡി. സി. ബqക
 ്,
േകാrയം – 686 001.
ഈ-െമയി> : mambazham@dcbooks.com

ീ രാംചമിഷ7,
മണJാ(ം,
െചൈX - 600 116.
സ+ഗദ9ത് പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,

മില7 പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
ST+.
െമലി7ഡ ബqക
 ്,
പി. എം. ജി. ജംF7,
വികാസ് ഭവ7
തി}വന5പqരം – 695 033.
േയാേഗാദ സംഗ് മഠം,
െകാ>(k.
ലിഖിതം ബqക
 ്,
കണ
 + - 670 002.
േഫാ?: 0497 272 8877
ഈ-െമയി> : likhitham_books@rediffmail.com
ലിപി പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
ബി-14, വികാസ് ബി>ഡിങ് സ്
െറയി>േവ സ് െടഷന് ലി് േറാഡ്
േകാഴിേ(ാട് – 673 002
േഫാ? : 0495 2700192.
വിദ6ാധിരാജ സംസ് തി േകം,
െകാല
Q ം.
വിദ6ാഭ6ാസ വJ് ,
േകരള സ+(ാ+
തി}വന5പqരം.
വിേവകം പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
െനyാി7കര,
തി}വന5പqരം.
8 ്,
ീ പരമഹംസ അഗഡാന{ജി ആമം സ
29/A, േഫ
Q ാ+ - 1
െ|് േറാഡ്
െചൗപാrി, മqംൈബ
മഹാരാഷ്  - 400 007.
േഫാ? : 9819968920
022 66555 300.

ച9ള(> ബി>ഡിങ് സ് ,
 ് ക
സ
Q ബ് േറാഡ് ,
എറണാളം - 682 011,
േഫാ? : 0484 2367071.
സാഹിതി പബ
Q ിേ(ഷ7സ് ,
പqതിയാവ് േറാഡ് ,
പി. ഒ. െവല
Q 9 +,
പy+.
സാഹിത6 അ(ാദമി,
രബീ ഭവ7
35, ഫിേറാസ് ഷാ േറാഡ്
ന69 ഡ>ഹി – 110001.
സിkാര ബqക
 ്,
പി(> പി. ഒ.,
കായംളം
ആലJqഴ - 690 503.
8 ഡീസ് ,
െസp+ േഫാ+ േഫാേക
Q ാ+ സ
കാലി(് സ+കലാശാല
േതിJലം,
മലJqറം.
ൈസവ ബqക
 ്,
പ95ലkാഴം,
െകാല
Q ം – 691 004.
േഫാ? : 0474- 271 19101
ഈ-െമയി> : saindhava@rediffmail.com
േസാനാമംതാം ബqക
 ്,
തലശ് േശരി
െസൗപ+ണിക പബ
Q ിേ(ഷന് ,
മംഗലപqരം,
തി}വന5പqരം

