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894.812

മലയാള സാഹിതMം

300
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320
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330
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350

െപാLഭരണം

894.8125

മലയാളം $ഭാഷണ<=

370

വിദMാഭMാസം

894.8128

അനM ഗദMaതിക=

400

ഭാഷക=

900

ചരിNം

494.812

മലയാള ഭാഷ

920

ജീവ ചരിNം

500

ശാസ് Nം

954

ഇ^Mാ ചരിNം

510

ഗണിതം

954.83

േകരള ചരിNം
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െമാ7ം
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െപാLന<=
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മതം
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127

400
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മo് ഭാരതീയ ഭാഷയി( നിQ മലയാള7ിേല:O വിവ)7നം

47

മലയാള സാഹിതM ന<=
െപാLമലയാള സാഹിതM ന<=

23

മലയാള കവിത

126

മലയാള നാടകം

11

മലയാള കഥാസാഹിതMം

336

മലയാള ഉപനMാസ<=

21

മലയാള $ഭാഷണ<=

3

അനM ഗദMaതിക=

16

േദശീയ ന സചി
2013-2014

000-െപാന 

030.(1)-െപാ വി`ാനം- ടJ
പി. എസ് . സി. ആവ%ിtu 222

004-കംപ സയസ്
004.6-ഇ!േഫസിം#ം വാ%ാവിനിമയവ' ം
004.678-ഇ!െന*്

േചാദ / സ' നിത വി., ജയ ടി. എസ് .
എuിവ േചu് സമാഹരിJത് .- 4-◌ം
പതിK് .-േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8ലാ. 2011.-

ഹരി, എം. ആ.
ഇ!െന*് : െതാഴി3 സാധതക
വാപാരസാധതക.- തി5വന6പ' രം :
ഇവിസ് മിമീഡിയ, 8ലാ. 2012.- 159
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-88698-80-6 : E. 195.00

135 ഏ. ; 21െസമീ.
ISBN 978-81-8264-913-2 : E. 75.00



z



D65,8(B)

സ് w ദിനാചരണകx ിസ് / േജാണി േജാp
െവQിqി സമാഹരിJത് .- ny എJ് &
സി. : എJ് & സി., നവ. 2012.- 64 ഏ. ;

004.69-Fേതക തരം കംപ
വാ%ാവിനിമയ മാഗ
H 
004.693-ചJാ K'ക

21 െസമീ.
ISBN 978-93-82116-44-8 : E. 40.00



ദിേനഷ് വമ
ൈസബ പ' ഴ'Oള'ം പQാ*കള'ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2013.- 112
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-8343204-7 : E. 95.00

z

050-െപാ ആ{കാലിക Fസി|ീകരണ
059.94812-മലയാളം
059.94812(1)-ഇയ ബ' O്



D65,8(B)

DC Books ഇയ ബ' O് 2014.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2014.- 520 ഏ. ; 19

010-ന സചിക
015-േദശീയ ന സചിക
015.54-ഇ6
015.540294812-മലയാളം

െസമീ.
ISBN 978-81-264-4992-7 : E. 100.00



m4412,P14

േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2012 /
ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : വിദാഭാസ
വVK് : േകരള ന ശാലാ സംഘം
[വിതരണം], ഫി[. 2013.- viii, 133 ഏ. ;
30 െസമീ.
േബാഡ് : വില ?

070-മാധമ, പ?Fവ%നം, Fസാധനം
070.4-പ?Fവ%നം
വിലാസിനി, 1928സx . േല.- േകാഴിേOാട് : പണ, ഏFി.
2013.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1496-8 : E. 150.00





a14-332,P12

4

030-സ_ വി`ാനേകാശ
030.(1)-െപാ വി`ാനം

071/079-പ?, പ?Fവ%നം വിവിധ

Who's who: പി. എസ് . സി. കംപാനിയ /
ബിi' ജി. kഷ
l  സമാഹരിJത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p 2011.- 175
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-102-9 : E. 90.00

079.54-ഇ6

രാജളി3
079.5483-േകരളം
079.5483-ദീപിക
േതാമസ് , ഐOര, 1936-



z

ദീപിക: ചരി?%ിെ! ദീപശിഖ 1887 1989 / േതാമസ് ഐOരയ' ം *ി. സി.

അബ് ദ' q, േപരാr
വി`ാനെകൗകം.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, മാJ് 2014.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 938343272-1 : E. 55.00

മാതവ'
' ം േചെuഴ'തിയത് .- േകാഴിേOാട് :
മീഡിയ െഹൗസ് , 2012.- 546 ഏ., 10 പടം ;
22 െസമീ.
ISBN 978-93-7495-461-4 : E. 460.00



z



4.4412v

തതx ചി6

2

080-െപാസമാഹാര

130-പരാമേനാവിദ, ഢവിദ

082-ഇംഗ് ളീഷ്

133-പരാമേനാവിദ, ഢവിദേയാട്
ബെK Fേതക വിഷയ

മഹദ് വനിതക മഹാസx ര / മേനാജ്

133.5-േജാതിഷം

മണിയ വിവ. െചയ് ത് സംേശാധനം

െപൗരാണിക േജാതിഷം.- േകായം : സാധന :

െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R .

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 111 ഏ. ; 21

2012.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

െസമീ.

13 മഹദ് വനിതകള'െട ലഘ' ജീവചരി?വ' ം

ISBN 978-81-264-4876-0 : E. 85.00

ഉെKട' %ിയി'് .



∆2:864

ISBN 93-823-2809-2 : E. 90.00



x

089-ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ

രവിച, സി., 1970പകിട 13: േജാതിഷ ഭീകരതയ' െട മറ' പ' റം.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 510

സമാഹാര

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

089.94812-മലയാളം

ന സചി : ഏ. 510.
ISBN 978-81-264-4895-1 : E. 295.00

േഗാപാലkഷ
l , അട



∆2:864

ഗ[ിേയ3 ഗാസ മാേOസ' മ' ത3
േകള'ചരp മഹാപാ? വെര / അട

സx േബാധ, േറാബ് ഇ., 1953-

േഗാപാലkഷ
l {ം എം. എ. േബബിയ' ം

ശനി മാഹാം / േജാസ് വടO

േചെuഴ'തിയത് ; വി. ഡി. െശ3വരാജ്

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

സമാഹരിJത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , ജ{.

േകായം : സാധന, ഏFി. 2014.- 279 ഏ. ;
21 െസമീ.

2013.- 97 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5015-2 : E. 180.00

അട േഗാപാലkഷ
l {ം എം. എ. േബബിയ' ം
ത



∆2:864

ില' q സംഭാഷണം.

ISBN 978-81-8423-224-0 : E. 75.00

ഹരി, സx ാമി



z

ൈപnകാചാര വിശx ാസ.- മാuാ :
യ`Fസാദം പ' സ് തക Vട' ംബം, ഫി[.

100-തതx ചി6

2013.- 298 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-1-62154-764-8 : E. 175.00

ൈമേ?യ, 1952-



മ{ഷരറിയാ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

∆2:864

8p 2013.- 333 ഏ. ; 21 െസമീ.

133.58-Fേതക വിഷയളില' q Fേയാഗം

ISBN 978-81-264-4168-6 : E. 195.00

133.5861-ൈവദ േജാതിഷം



R

120-`ാനമീമാംസ, കാരകാരണ ബം, മ{ഷവഗ
H ം
129-വിഗത ആാOള'െട ഉവവ' ം

പീതാംബര, എ.
േരാഗപരി`ാനം ജാതക%ിലെട.േകായം : സാധന : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ്
2013.- 278 ഏ. ; 21 െസമീ.

അ6വ' ം

ISBN 978-81-264-4066-5 : E. 160.00

പരമാനi, സx ാമി



∆2:864(L)

പ' നജവ' ം അമരതx വ' ം / സിസിലി

133.5869-െകിട നി

േജായ് സി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

ാണ േജാതിഷം

133.5869(1)-വാസ് ശാസ് ?ം

െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ്

ഔേസഫ് , പി. വി., 1951-

2012.- 63 ഏ. ; 21 െസമീ.

വീട' ം വാസ് ശാസ് ?വ' ം.- ny : എJ് &

മലശീഷകം : Reincarnation and

സി., മാJ് 2013.- 136 ഏ.: പ് ളാ{ക; 21

immortality.

െസമീ.

ISBN 978-81-8265-638-3 : E. 45.00

ISBN 978-93-82515-26-5 : E. 100.00



R:(Q:36)



∆2:864(NA,2)

തതx ചി6

3

133.5869(1)-വാസ് ശാസ് ?ം- ടJ

150-മനഃശാസ് ?ം-

ടJ

 ദീപകം / േസമാധവ േകായി%
ശില
സംസ് kത%ി3 നിu് വിവ. െചയ് ത്
വാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം : സാധന :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 102 ഏ. ; 21
െസമീ.
സംസ് kതമലം മലയാള%ി3
 ദീപകം.
മലശീഷകം : ശില
ISBN 978-81-264-4118-1 : E. 70.00

 , വമ*ം, 1945െസബാസ
ഭാഷയ' െട അേബാധ സാര:
േ

ായ് ഡി3 നിu് ലകാനിേലO് .-

േകായം : കറ!് , 8ലാ. 2014.- 126 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1964-1 : E. 90.00



S



∆2:864(D3)

153-െബൗ|ിക മാനസിക F¡ിയയ' ം

133.589294-വി നാമ

ബ' |ിശിയ' ം

രാജേഗാപാ3 എസ് . പണിO
നാമകരണം.- ny : എJ് & സി., ഡിസ.
2011.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 35-64.
ISBN 978-93-82776-12-3 : E. 40.00

153.1-ഓ

ശി, അധയനം

ബി*, സി. മ' േOാലO3
പഠിOാ ഓമസ?.- േകായം : ഡി.



∆2:864

സി. ൈലഫ് , 8ലാ. 2013.- 135 ഏ. ; 21
െസമീ.

133.9-ആീയവാദം

ISBN 978-81-264-4198-3 : E. 95.00

ഋഷിേദവ് നേര
ഈശx രീയത / െക. ജി. സത മ' Qലം
സംേശാധനം െചയ് തത് .- ബാംഗ് ള :
ശിേവദ െവ3നസ് മിഷ, െമയ് 2012.104 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
(ശിേവദ സംഹിത; 4.)
E. 90.00



S:43

രാജേശഖര നായ, െക.
ഓOാ{് Vെറ ഓ

ക.- േകാഴിേOാട് :

മാnoമി, മാJ് 2012.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.



∆:8

പരേലാകവ' ം േമാFാപ
R ിയ' ം / െക. ജി.
സത മ' Qലം സംേശാധനം െചയ് തത് .ബാംഗ് ള : ശിേവദ, [20--?].- 36 ഏ.:
വണ ചി?ം; 21 െസമീ.
E. 20.00

ISBN 978-81-8265-312-2 : E. 120.00



S:43

153.9-ബ' |ിശിയ' ം അഭി5ചിയ' ം
153.94-അഭി5ചി പരിേശാധനക
  / സ' നി3 േജാp എസ് .
PSC േകാഡ് മാസ



∆2:8

150-മനഃശാസ് ?ം

സമാഹരിJത് .- േകായം : ഐറാ¥് , മാJ്
2014.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5003-9 : E. 100.00

നാരായണ, പി. െക., 1938മനസ' ം ശരീരശാസ് ?വ' ം.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, െമയ് 2014.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343298-5 : E. 100.00



S:73:(T,5)

PSC previous question paper work book /



S

ബഷീVി, എ., 1960  ം ആവിശx ാസവ' ം.- േകായം : ഡി.
മനസ
സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2011.- 192 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-2962-2 : E. 110.00

ഐ റാ¥് േകാെQെ**ീവ് എക
 ാം വിംഗ്
സമാഹരിJത് .- േകായം : ഐറാ¥് , ഡിസ.
2013.- 560 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4943-9 : E. 200.00



S:73:(T,5)



S

PSC നിര6രം ആവ%ിtu 10,000
േചാദ / സ' Vമാ സമാഹരിJത് .-

സാംജി, വടേOടം
  ം സ് േനഹവ' ം.- േകായം : ഡി. സി.
മനസ
ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 117 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2967-7 : E. 75.00

േകായം : ഐറാ¥് , 8p 2013.- 415 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4174-7 : E. 175.00



S
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155-വിേഭദക, വികാസ മനശ
¦ ാസ് ?ം

158.1-വിതx വികാസം- ടJ

155.2-വിഗത മനശ
¦ ാസ് ?ം

ഉq'ണരാ ചിOസK് ഇ6 െകൗമാര
  കO് / ജാO് കാഫീ3ഡ് , മാക്
മനസ

155.232-Fേതക സx ഭാവ വിേശഷ
155.232(1)-ആ¡മണ സx ഭാവം

വിക് ട ഹാെസ, ര ഭാരതീയ

സാംജി, വടേOടം

എuിവ േചu് സംേശാധനം െചയ് തത് ;

  ം േകാപവ' ം: മനസ
 ിെന അറി§്
മനസ

െക. പി. എ. സമദ് വിവ. െചയ് തത് .-

േകാപെ% നിയ¨ിOാം.- േകായം : ഡി.

േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് , െമയ് 2013.334 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. ൈലഫ് , മാJ് 2014.- 166 ഏ. ; 21

മലശീഷകം : Chicken soup for the Indian

െസമീ.
ISBN 978-81-264-4898-2 : E. 110.00

teenage soul.
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ISBN 978-81-264-4148-8 : E. 195.00



S:7

155.4-Vികള'െട മനശ
¦ ാസ് ?ം
kഷ
l  നായ, പി. ആ.

ബീന േഗാവിi്

വിതx വികസനവ' ം മാനസികാേരാഗവ' ം.-

 റിയ' ക / സി. െജ.
Vികള'െട മനസ
േജാണിെ! അവതാരിക ; ൈബ© േദവിെ!

േകാഴിേOാട് : പണ, 8p 2010.- 120 ഏ.
; 21 െസമീ.

ചി?.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[.

ISBN 978-81-300-1076-2 : E. 80.00

2013.- 136 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



S:7

ISBN 978-81-8265-433-4 : E. 95.00



S1

േകാെവ, േഷാp
നി എട' േO' u 6 FധാനെK

 
േമരി ജയി, സിസ

തീ5മാന / സജി പി. െജ. വിവ.

Vികെള അറിയ' ക Vികളി3 നിu്

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,

അറിയ' ക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.

8ലാ. 2013.- 406 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

2012.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : The 6 most important

ISBN 978-81-264-3924-9 : E. 75.00



S1

decisions you'll ever make.

ISBN 978-81-264-4207-2 : E. 250.00



S:7

േവª, െചലവ
Vികള'െട മനഃശാസ് ?ം.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഏFി. 2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

 ീഫ ആ., 1932-2012
േകാെവ, സ

ISBN 81-262-0705-1 : E. 70.00



S1

വിേവകപാഠള'ം വിജയമ¨ള'ം /
 ി മ' യ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3
േറാബി അഗസ
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 142 ഏ. ; 21 െസമീ.

158-Fാേയാഗിക മനശ
¦ ാസ് ?ം

ന സചി : ഏ. 141-142

158.1-വിതx വികാസം

മലശീഷകം : The wisdom and teachings

ഉq'ണരാ ചിOസK് മuാം വം / ജാO്
കാഫീ3ഡ് , മാO് വിക് ട ഹാെസ

of Stephen R. Covey.

ISBN 978-81-264-4921-7 : E. 110.00

എuിവ സമാഹരിJത് ; പി. Fകാശ്
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ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 278

േഗാപിനാഥ, മ' കാട് , 1964-

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഈ കഥയില' മ' ൊ5 മാജിക് : ജീവിത

ന സചി : ഏ. 275-278
മലശീഷകം : A 3rd serving of chicken

വിജയ%ി{ കഥകള'ം അ{ഭവള'ം /
എ3. ആ. മധജെ! അവതാരിക.-

soup for the soul : 101 more stories to

േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് , 8ലാ. 2013.-

open the heart and rekindle the spirit.

215 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4140-2 : E. 175.00

ISBN 978-81-264-4197-6 : E. 140.00
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158.1-വിതx വികാസം- ടJ

158.1-വിതx വികാസം- ടJ

േജാസഫ് , െക. െജ., 1952-

േദവസ, ടി. ഡി., 1952ഫലFദമായ മാേനജ് െമ!് / ഡി.
ജയേദവദാസ് വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 96
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343229-2 : E. 85.00

ചി6യ' ം ജീവിതവിജയവ' ം.- േകാഴിേOാട് :
പണ, 8ലാ. 2013.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
'As a man thinketh' എu kതിെയ
ആധാരമാOിയത് .
ISBN 978-81-300-1501-9 : E. 40.00





S:7

S:7

േജാസ് , പ6പ് ളാംെതാിയി3
ജീവിത വിജയം.- െകാJി : ചാവറ േഹാപ്
െഫൗേഷ.
വാ. 2 : ജ{. 2011 . - 1119 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-920758-0-8 േബാഡ് : E.

Fകാശ് അ¹
വിജയം ഒ5 ശീലം / െക. സി. വി3സp
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ൈലഫ് , 8p 2013.- 247 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The habit of winning.
ISBN 978-81-264-4187-7 : E. 160.00



S:7

495.00.
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ടി. െജ. െജ.
ഇuെ% ചി6ാവിഷയം: Fേചാദന
ചി6ക ജീവിതവിജയ%ിന് .- േകായം :

Fസാദ് , അേമാ
വിതx വികസന%ിലെട
ആഹ് ളാദകരമായ ജീവിതം.- ny : എJ്
& സി., 8p 2007.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82776-74-1 : E. 70.00



ഡി. സി. ൈലഫ് , ജ{. 2014.- 318 ഏ. ; 21

S:7

െസമീ.
ISBN 978-81-264-4968-2 : E. 195.00



S:7

െടംപ് ള, റിJാഡ്
ജീവിത വിജയം അനായാസം / െക. എസ് .
െവ¥ിടാചലം വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 2014.- 201 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : How to get things done
without trying too hard.

ISBN 978-93-325-1522-2 : E. 190.00



S:7

ദാസ് , പി. എ.

ബാഗ് ചി, സ' [ത
േലാക%ിെ! െനറ' കയി3 ച' ംബി»:
യ' വതലമ' റയ് tq ജീവിത പാഠ /
ദീേപഷ് െക. രവീനാഥ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് . കാªക 920.
933804 - ബാഗ് ചി, സ' [ത.
ബാലkഷ
l  നായ, പി. എ., 1936സ¼ംഗ പിയഷം: ജീവിത വിജയ%ി{q
ആ|ാിക ചി6ക / പി. നാരായണ
Vറ' Kിെ! മ' ഖവ' ര ; ബി. സി. ബാലkഷ
l െ!
അവതാരിക.- േകായം : സാധന : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 335 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4371-0 : E. 175.00
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വിളOില
´ െവളിJം മാ?ം.- ny : ീ
ബ' ക
 ് , െമയ് 2010.- 111 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
E. 85.00



S:7

േദ, േശാഭാ
േശാഭാ @ 60 / കബനി സി. ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
R . 2012.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.
 ് , സപ

മാരക് , െഡനിസ്
വിജയ%ിേലtq വാതി3: യഥാ½
ശാീകരണ%ിേലtം ... / െഡനിസ്
മാരക് , ഷാേരാp കx ് എuിവ
 ി
േചെuഴ'തിയത് ; േറാബി അഗസ
മ' യ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
8p 2013.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The keys : open the door
to true empowerment and infinite

മലശീഷകം : Shobha at sixty.

possibilities.

ISBN 978-81-264-3625-5 : E. 130.00

ISBN 978-81-264-4137-2 : E. 90.00
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158.1-വിതx വികാസം- ടJ
വഗീസ് , പി. എ., 1950-

േമേനാ, ടി. ആ. എസ് .
നിളിെല കഴിവ' കെള െതാ'ണ¾.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 95
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3954-6 : E. 70.00

യഥാ½ വിജയ%ിേലtq വഴിക.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ആഗ. 2011.- 126
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-100-5 : E. 80.00





S:7

S:7

വിജയം യാഥാ½മാOാ.- േകായം :
ഡി. സി. ൈലഫ് , 8ലാ. 2013.- 118 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4204-1 : E. 85.00

നിtം ¿ഷ് ടിOാം അÀത.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 109
 ് , സപ
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3664-4 : E. 75.00





S:7

S:7

മികJ ആശയ വിനിമയം മികJ
വിജയ%ിന് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3886-0 : E. 75.00



S:7

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940മിട' മിട' Oരാകാ ഒuാമതാവാ /
െവ¥ിയ' െട ചി?.- േകായം : മാQഴം,
8ലാ. 2013.- 65 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4146-9 : E. 45.00
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െവല
´ ' വിളികെള വിജയളാOാം.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2012.- 111 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3887-7 : E. 75.00



S:7

രാമ, സx ാമി, 1925-1996
സേ6ാഷം നിള'െട ¿ഷ് ടിയാണ് / ആ.
മേനാജ് വ
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് .- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Happiness is your creation.
ISBN 978-81-264-3603-3 : E. 80.00

സംഗീത് വഗീസ്
മികJ േനതാവാകാ / ടി. എ. േമേനാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : ഒലിവ് , 8p 2012.- 170 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81788-41-7 : E. 120.00



S:7
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വാരിയ, ബി. എസ് ., 1937വിജയ%ിേലെOാ5 താേOാ3.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 174 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3553-1 : E. 95.00

സ' [Áണ, എടKാ സി.
ഉq' കഴ'കാ ഉq വാtക.- ny :
എJ് & സി., സപ
R . 2012.- 84 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-924399-0-7 : E. 65.00



S:7
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വിജയ, പി. പി.
  ണ%ിയാ3 ഏ ലവ' ം േനടാം.മനസ
2-◌ം പതിK് -േകായം : മേനാരമ ബ' ക
 ് , നവ.
2011.- 203 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-89004-34-7 : E. 100.00

ഹJസ് , േഡവിഡ്
മധ' രം നിറJ് വിജയം െകാ¹ാം / േഡവിഡ്
ഹJസ് , ബാരിെറല
´ ാ േഫാഡ് എuിവ
േചെuഴ'തിയത് ; പി. വി. സ' േരഷ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 116
ഏ. ; 19 െസമീ.
മലശീഷകം : A slice of trust.
ISBN 978-81-264-3883-9 േബാഡ് :
E. 125.00
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വഗീസ് , പി. എ., 1950ചി6ിJ് വള5ക.- 4-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, 8p 2012.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിK് : 2006.
ISBN 978-81-8265-384-9 : E. 55.00



S:7

ഹരി, സx ാമി
ക %ിെ! 36 വിജയ സ?.മാuാ : Ãീ [Áവിദാ #5Vലം, ജ{.
2008.- 50 ഏ. ; 18 െസമീ.
E. 25.00
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181.4-ഭാരതീയ തതx ചി6-

ടJ

ഹരിഹര നായ, വി. ആ., 1933കേമാ¼'കരാw വിജയം നിള'േടതാണ് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 168
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3576-0 : E. 110.00

ചേശഖേര സരസx തി, സx ാമി, 1894-1994
േവദമതം / സരസx തി എസ് . വാരിയ വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : സാധന : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 295 ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 978-81-264-4041-2 : E. 160.00

S:7

158.3-െകൗpസലിംഗ് , അഭിമ' ഖം



R6

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി., 1922-

കലാ ഷിബ'
എെ! െകൗpസലിങ് അ{ഭവ.േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് , ജ{. 2014.174 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4962-0 : E. 120.00

തതx ശാസ് ?ം VികO് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2013.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 93-83155-76-0 : E. 55.00





R6

SM9:73

170-സദാചാരം

രാധാkഷ
l , െക. എസ് ., 1954-

ദാസ് , പി. എ.
ഒ5 qി െവളിJം.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
ഏFി. 2013.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-645-1 : E. 150.00

ഗാി - Ãീനാരായണ#5.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2012.- 239 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3997-3 : E. 150.00



R66



R4

െഷൗO%്

171-സദാചാര തതx 
171.4-ഹിേദാനിസം

ആാവി3 നിÊ ജീവിത%ിേലO് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ് 2013.- 112

ബാബ' േസന, വി.
 ലിെ! െസൗഖസ¥3Kം.റസ
തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2012.- 88
ഏ. ; 21 െസമീ.
The conquest of Happiness എu
ന െ% ആധാരമാOിയത് .
ISBN 93-823-2836-X : E. 60.00

ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-635-2 : E. 75.00



R6

സരസx തീ േദവി
അതീതം.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, മാJ്



S523

180/190-തതx ചി6 വിവിധ രാജളി3

2012.- 124 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-283-5 : E. 80.00



R6

പഴനാട് , പി. എസ് ., 1977േലാകദശന: ചാവക മ' ത3 മാക
 ്
വെര.- തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2011.120 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 118-120.
ISBN 81-262-0686-1 : E. 80.00

ഹരി, സx ാമി
ക

ം ക

ഫലം.- മാuാ : Ãീ

[Áവിദാ #5Vലം.
ഭാ. 1 : ക



R

%ിെ! തതx രഹസം . - ജ{.

2008 .- 172 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 100.00.



180-പ' രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത
തതx ചി6
%
181-െപൗരസ് ത തതx ചി6
181.4-ഭാരതീയ തതx ചി6

R6

181.4-ഓേഷാ
ഓേഷാ, 1931-1990
മpവിളO് / അേശാക ചിqിOാട വിവ.

എഴ'%ച
È , %്
ചി6ാരÉം / ബാല Vറ' ോ് വാഖാനം
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് , സപ
2012.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3660-6 : E. 70.00

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഫി[. 2011.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : മിി േക ദിേയ.
ISBN 978-81-264-3018-5 : E. 70.00



R6



∆2xN31

മതം

8

181.4-kഷ
l മ%ി, ജിË'

181.48-േവദാ6ം

kഷ
l മ%ി, ജിË', 1895-1986
kഷ
l മ%ിെയ പരിചയെKട' ക / ഇ. െക.
പ' 5േഷാ%മ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2012.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Krishnamurti for beginners.
ISBN 978-81-264-3956-0 : E. 120.00

181.482-അൈദx ത േവദാ6ം
താÎവ
ൈകവല നവനീതം / എസ് . രാമച
നായ വയലിOട വാഖാനം െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ് 2013.- 142



∆2xM95

മ' Qില' q ജീവിതം / ടി. േഗാപാല
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.216 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3951-5 : E. 125.00

ഏ. ; 21 െസമീ.
തമിഴ് മലം മലയാള%ി3.
ISBN 978-81-8265-673-4 : E. 100.00



R66xL40,1

നാരായണ#5, 1856-1928



∆2xM95

സ് േതാ?kതിക.- േകായം : സാധന : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.

വിദാഭാസവ' ം ജീവിത%ിെ! െപാ5ള'ം / പി.
ദാേമാദര പിq ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഫി[. 2011.- 111 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : 1955
മലശീഷകം : Education and the

ISBN 978-81-264-3992-8 : E. 75.00



R66xM56

188-സ് േ*ായിക് തതx ചി6
എKിക് െ**സ്

significance of life.

ജീവിതവിജയമ¨ / എ. പി. V§ാമ'

ISBN 978-81-264-2995-0 : E. 65.00



∆2xM95

വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,

181.4-രമണ മഹഷി

8p 2013.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

നടരാജ, എ. ആ.
മറ§ിരിtu മഹാശി.- ny : എJ്
& സി., െമയ് 2013.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82776-59-8 : E. 65.00

ISBN 978-81-8265-682-6 : E. 100.00



R

200-മതം



R6xM79

181.4-സദ് #5 ജഗ
H ി വാസ' േദവ്

200.9-മത ചരി?ം
നേരoഷp

സദ് #5 ജഗ
H ി വാസ' േദവ്
  ക / പി. േവലായ' ധ പിq
ധാന വചസ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : സാധന : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[.
2014.- 304 ഏ., [4] പടം ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Essential wisdom from a

മതള'െട ഉവകഥ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
R . 2013.- 142 ഏ. ; 21 െസമീ.
 ് , സപ
ISBN 978-81-264-4300-0 : E. 90.00



Qv

204-മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം

spiritual master.

ISBN 978-81-264-4977-4 : E. 195.00



R6x

181.46-േലാകായത
181.46(1)-ഇ6 ഭൗതികവാദം

204.3-ആരാധന, ധാനം, േയാഗ
204.35-ധാനം
 ീഫ എം. പ' uയ് O3, 1947സ

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി., 1922െഭൗതികവാദം VികO് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2013.- 40 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 93-83155-75-2 : E. 35.00



R33

േലാകമതളിെല ധാനരീതിക.- േകായം :
സാധന, ജ{. 2013.- 231 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4035-1 : E. 140.00



Q:412

മതം
204.4-മതാധിഷ
Ï ിത ജീവിതം
204.42-േരാഗം, അശാ6ി, ലഹരി
എuിവയാ3 കഷ് ടെKട' u വിക

9

232.9-¡ിസ്  ചരിതം
 , േഹാഗ, 1951േകസ
േയÒ ഇ6യി3 ജീവിJി5Ê / േറായ്
V5വിള ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2014.367 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Jesus lived in India :

ഷരി, അ5p
ഒര
പഠിKിtu ജീവിതപാഠ /
 ി മ' യ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3
േറാബി അഗസ
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 431 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Does he know a mother's

his unknown life before and the crucifixion.

ISBN 978-81-264-4986-6 : E. 225.00



heart ? : how suffering refutes religions.

Q6:33

ISBN 978-81-264-3663-7 : E. 250.00



Q:494

220/280-¡ിസ് മതം
220-ൈബബി
223-പദ പ' സ് തക
223.9-ഉ%മഗീതം

260-സാമഹ, െപൗേരാഹിത േവദശാസ് ?ം
261-സാമഹ േവദശാസ് ?ം
261.2-¡ിസ്  മതവ' ം മ*് വിശx ാസള'ം
261.27-¡ിസ് മതവ' ം ഇസ́ാമ' ം
േജാജ് , േതറയി3
ൈബബിളിേനയ' ം ¡ിസ് തീയ
വിശx ാസേളയ' ം സംബിJ ഇസ് ളാമിക
ദശനം ¡ിസ് തീയ വീണ%ി3.േകാഴിേOാട് : പി3ിംസ് േഗാസ് െപ3
പബ് ളിേOഷസ് , 2012.- 595 ഏ. ; 24
െസമീ.
E. 320.00

ൈബബി. പഴയ നിയമം. ഉ%മഗീതം
േസാളമെ! ഉ%മഗീതം / മ' §ിനാട്
പദ
Ð Vമാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് ; സ' നി3 സി. ഇ. യ' െട
അവതാരിക.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ഏFി.
2013.- 127 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
വിജയ േകാടേരിയ' െടയ' ം േജാസഫ്
അവ' Kാടേ!യ' ം പഠന
അവസാന%ി3
ന സചി : ഏ. 125-127.
ISBN 978-81-8423-235-6 : E. 120.00



Q60m7

261.5-¡ിസ് മതവ' ം മേതതര വിഷയള'ം
261.55-ശാസ് ?ം



Q6:2225

230-ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് ?ം
േകാശി എ[ഹാം
ഞാ െവളിെKട' %ി ; േലാകം അറി§ിില
´ .റാuി : ന ക%ാവ് , സപ
R . 2013.- xvi,
133 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 100.00



Q6:3

231-ൈദവം
േജാജ് , േതറയി3
ഏകസത ൈദവം.- േകാഴിേOാട് :
പി3ിംസ് േഗാസ് െപ3, ജ{. 2012.- 436
ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 180.00

രവി, പി. ആ.
ഗലീലിേയായ' ം കേ%ാലിOാസഭയ' ം / പി.
വി. kഷ
l  നായ5െട അവതാരിക.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[. 2013.- 88
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-584-3 : E. 60.00



Q6:(B9)

261.8-സാമഹ-സാQ%ിക Fശ
Ô 
261.83-സാമഹ Fശ
Ô 
േറാസി തQി
ഓേഷാ സ് ?ീ ¡ിസ് .- ny : എJ് &
സി., സപ
R . 2012.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-924399-8-3 : E. 100.00



Q6(Y)



Q6:31

232-¡ിസ് 
േയÒ: വിേമാചക{ം രസാിയ' ം /
രാേജഷ് ചിറKാട് , രാേജഷ് െക. എ5േമലി
എuിവ േചu് സംേശാധനം െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2012.- 80
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-823-2825-4 : E. 55.00

280-സഭകള'ം വിഭാഗള'ം
282-േറാമ കേ%ാലിOാ സഭ
282.54-ഇ6
282.5483-േകരളം
േതാമാ ക%നാ, പാേറ ാO3, 1736-1799
വ%മാനK'സ് തകം / മാത'
ഉലകംതറയ' െട ആധ' നിക ഭാഷാ6രം ;
േജാസഫ് പ' ലിtേuലിെ! അവതാരിക.
കാªക 914 - യേറാK് .



Q6:33



Q62.4412v

മതം

10

290-മ*് മത
294-ഭാരത%ിെല Fാചീന മത
294.3-ബ' |മതം

294.3927-െസ ബ' |മതം- ടJ
രേമഷ് , െക. പി., 1969ബ' | പം: െസ ബ' |ിസ%ിന് ഒ5
ആമ' ഖം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ.
2013.- 85 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4232-4 : E. 70.00

രാമവ , എം. െക.
േബാധിÕ%ണലിെല ധാനം.േകാഴിേOാട് : പണ, മാJ് 2012.- 76 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1342-8 : E. 55.00



Q4596



Q4

294.36-മതേനതാO
294.363-ബ' |
പിq, ആ. എ., 1934മഹാപരിനി_ാണം.- ny : കറ!് , ഏFി.
2013.- 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1947-4 : E. 120.00



Q4596



Q4:33

294.38-ബ' |മത%ിെ! ഉറവിടം
294.3823-സ' %പീടക
294.382322-ധ പദ
ധ

െസ ബ' |കഥക െഹൗt കവിതക /
കരീം പീടികയ് O3 സമാഹരിJത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 152
ഏ. ; 21 െസമീ.
ൈഹt കവിതക : ഏ. 113-152.
ISBN 978-81-264-3567-8 : E. 90.00

പദ
ബ' | ധ ം: Ãീ ബ' |െ! 424
ഉപേദശളടിയ ധ പദ%ിെ!
ഭാഷാ വിവ%നവ' ം പഠനവ' ം / െക.
രാഘവ തി5മ' 3Kാടിെ! പദ
വിവ%നവ' ം പഠനവ' ം ; ദൈല ലാമയ' െട
മ' ഖവ' ര ; എം. ആ. രാഘവ വാരിയ, എം.
ആ. േകരള വ
എuിവ5െട
അവതാരിക.- േകായം : സാധന, ജ{. 2014.175 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4947-7 : E. 120.00



Q41:22512

294.382325-ജാതക
അതാഹിt പ*ിയ അമളിയ' ം മ*് ജാതക
കഥകള'ം / ആതി മ' %u സിങ്
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; മാഗി പി. േജാp
വിവ. െചയ് തത് ; സ' ധീ പി. ൈവ, െക.
ആ. രാജി, മിേനഷ് Vമാ എuിവ5െട
ചി?.- േകായം : മാQഴം : ഡി. സി.
ബ' ക
R . 2012.- 240 ഏ.: വണചി?ം;
 ് , സപ
22 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3652-1 േബാഡ് :
E. 225.00

294.5-ഹിi' മതം
രായ് , V×ം
േവദ ഹിi' ദശനം ഹിi' തx ം / V×ം
രായ് , Vനാ3 ച¡ബതീ, തനികാ സകാ
എuിവ േചെuഴ'തിയത് ; പി. പി.
സത വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, 8p 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6735-8 : E. 65.00



Q2

294.51-ബ, മേനാഭാവ
294.516-മതള'ം മേതതര വിഷയള'ം
294.5165-ശാസ് ?ം
ഹരി, സx ാമി
പ' രാണ ജി`ാസ.- മാuാ : Ãീ
[Áവിദാ #5കലം.
ഭാ. 1 : െപൗരാണികതയ' ം ആധ' നിക
ശാസ് ?വ' ം .- 2012 .- 275 ഏ. : ചി?ം ; 21
െസമീ.
E. 175.00.



Q2:(A)

294.52-മത ത%x 
294.5211-േദവതക
294.5211(1)-അ¹K
ഹരി, സx ാമി
Ãീ അ¹Kസത.- മാuാ : Ãീ
[Áവിദാ #5Vലം, ജ{. 2003.- 124 ഏ.:
ചി?ം; 18 െസമീ.
E. 50.00





Q2:31

Q4:22522

294.3927-െസ ബ' |മതം

294.5211(1)-Ãീkഷ
l 

ഈ*് െസ Öി¥് െസ സ് ളീK് െസ / വി.
kഷ
l Vമാ സമാഹരിJ് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.157 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4051-1 : E. 100.00

kഷ
l കഥക VികO് / സി. േഗാപാല
നായ പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; Ãീേമാ
കണ
l െ! ചി?.- േകായം : മാQഴം,
ഒക് േടാ. 2013.- 111 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4352-9 : E. 75.00



Q4956



Q2:31

മതം
294.5211(1)-Ãീkഷ
l - ടJ

294.537-ഹിi' Fതീക

നായ, വി. എസ് .
Ãീkഷ
l .- േകായം : സാധന : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 365 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4346-8 : E. 195.00

ഹരി, സx ാമി

11

സനാതന Fതീക.- 2-◌ം പതിK് മാuാ : Ãീ [Áവിദാ #5Vലം.



Q2:31

294.5211(1)-Ãീരാമ

ഭാ. 1 : ഡിസ. 2004 . - 240 ഏ. , 28 പടം ;
21 െസമീ.
E. 250.00.

നായ, വി. എസ് .
Ãീരാമ.- േകായം : സാധന : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 362 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4347-5 : E. 195.00



Q2:415

294.54-മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം



Q22:31

294.523-മരണാന6ര ജീവിതശാസ് ?ം
294.523(1)-മരണം

ഹരി, സx ാമി
നിതാചാര നിണ
l യ.- മാuാ : Ãീ
[Áവിദാ #5Vലം, ഫി[. 2006.- 112
ഏ. ; 21 െസമീ.

ഹരി, സx ാമി
മരണ%ിെ! ദ' Eഹതക.- മാuാ : Ãീ
[Áവിദാ #5Vലം, ജ{. 2008.- 252 ഏ.
; 21 െസമീ.
E. 95.00

E. 55.00



Q2:4

ശിഷ് ടാചാര വിചാര.- മാuാ :



Q2:361

294.53-െപാ ആരാധന
294.535-തീ½ാടന േക,
പ' ണസ ല

യ`Fസാദം പബ് ളിേഷഴ് സ് , നവ. 2003.176 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 75.00



Q2:41

മേനാഹര, Vഴിമ*ം
ചരി?ം ഉറ' u േദവസ ാന.േകാഴിേOാട് : പണ, നവ. 2012.- 52 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1359-6 : E. 40.00

ൈഹiവാചാര രഹസ.- മാuാ :
യ`Fസാദം പബ് ളിേഷഴ് സ് , നവ. 2012.120 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 65.00





Q2:385.4412

294.535095483-േകരളം

Q2:4

294.543-ആരാധന, ധാനം, േയാഗ

നാരായണ പിഷാരടി, എം. പി., 1940നാലQലള'ം, ആറീശx രള'ം = 4

നേരoഷp, 1937-2010
ഉപാസന.- േകായം : സാധന, സപ
R . 2013.-

temples of Dhasharadhees with English

110 ഏ. ; 21 െസമീ.

version and aareeshwarangal.- േകാടാലി :
റീഡബി പബ് ളിേഷഴ് സ് , 2012.- 85 ഏ. ;
21 െസമീ.
E. 60.00

ISBN 978-81-264-4303-1 : E. 70.00



Q2:414



Q2:385.4412

മഹാേ?ളി3: കനാVമാരി മ' ത3
േഗാകണ
l ം വെര.- േകാടാലി : റീഡബി
പബ് ളിേഷഴ് സ് , 2010.- 296 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 150.00

മ¨ള'ം ഫലള'ം / എ. kഷ
l  നായ
സമാഹരിJത് .- േകായം : സാധന, 8p
2013.- 141 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4179-2 : E. 90.00



Q2:414



Q2:385.4412

മഹാÙതÚയം
/ നേരoഷp വാഖാനം
'

ഷാജിVമാ, െക. എ.
േ?ളിേലO് തീ½യാ? േപാകാം.േകായം : സാധന, 8ലാ. 2013.- 160 ഏ.,
[4] പടം: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4185-3 : E. 120.00

െചയ് തത് .- േകായം : സാധന, സപ
R . 2013.46 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലം മലയാളലിപിയി3.
ISBN 978-81-264-4301-7 : E. 40.00



Q2:4198.4412



Q2:414

മതം

12

294.5433-Fാ½നാ ന 

294.5435-ധാനം

ഗേണശ സ് േതാ?ാവലി / സ' േകഷ് പി. ഡി.

294.5435(1)-സാധന

സമാഹരിJ് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ഹരി, സx ാമി

േകായം : സാധന, ഫി[. 2013.- 543 ഏ.

സാധനാ ഷഡ് പദി.- മാuാ :

; 21 െസമീ.

യ`Fസാദം പ' സ് തക Vട' ംബം, മാJ്

ISBN 978-81-264-4055-9 : E. 225.00



Q2:417

2013.- 92 ഏ. ; 18 െസമീ.
E. 50.00



Ûഹദീപം / സരസx തി എസ് . വാരിയ

Q2:412

സമാഹരിJത് .- ny : എJ് & സി.,

294.544-മതാധിഷ
Ï ിത ജീവിതം

ഫി[. 2013.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

294.5441-വിവാഹം, Vട' ംബ ജീവിതം

ISBN 978-93-82776-32-1 : E. 50.00



Q2:417

സ' ധീതീ½, സx ാമി
സÝഷ് ട ജീവിതം: യ' വാOtം

 ¾
നാരായണ ഭതിരിKാട് , േമല

Ûഹസ tമ' q മാഗ
H േരഖ.- 2-◌ം പതിK് -

നാരായണീയം.- േകായം : സാധന, ഡിസ.

െകാJി : സ' kതീ ഓറിയ!3 റിസJ്

2013.- 239 ഏ. ; 21 െസമീ.

 ി*് , 8ലാ. 2013.- 36 ഏ. ; 21
ഇസ

ISBN 978-81-264-4926-2 : E. 120.00



Q2:417

െസമീ.
ISBN 978-81-925410-6-8 : E. 50.00

ശ¥രാചാര



Q2:41

ശിവാനiലഹരി / വി. സ' േര

294.55-മത വിഭാഗ, പരിഷ് കരണ

ഇടയ് Oിട%ിെ! 'ആദശ ഭാഷാ' ഭാഷം

Fസ ാന

സഹിതം.- േകായം : സാധന : ഡി. സി.

294.5514-ശാേയ മതം

ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 214 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4109-9 : E. 125.00

ഹരി, സx ാമി



Q2:417

മഹാബിi' മനനം.- മാuാ :
യ`Fസാദം പ' സ് തക Vട' ംബം, നവ.

ÃീരാമസഹÜനാമം.- േകായം : സാധന,

2003.- 108 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആഗ. 2013.- 94 ഏ. ; 18 െസമീ.

E. 70.00

വിവിധ േലഖക5െട സ് േതാ?.



ISBN 978-81-264-4234-8 : E. 50.00

Q25:7



Q2:417

ശാേയം.- മാuാ : Ãീ [Áവിദാ
#5Vലം, ഡിസ. 2004.- 208 ഏ. ; 21

സരസx തീ സ് േതാ?ാവലി / സ' േകഷ് പി. ഡി.
സമാഹരിJ് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

െസമീ.

േകായം : സാധന : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{.

E. 135.00

2013.- 302 ഏ. ; 21 െസമീ.



Q25:7

ISBN 978-81-264-4025-2 : E. 150.00



Q2:417

294.5514(1)-താ¨ിക ഹിi' മതം
ഹരി, സx ാമി

സ' [Áണ സ് േതാ?ാവലി / സ' േകഷ് പി. ഡി.

ത¨ േലാകം: നിഢതകള'െട അനാവരണം.-

സമാഹരിJ് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

മാuാ : യ`Fസാദം പ' സ് തക Vട' ംബം,

േകായം : സാധന, ആഗ. 2013.- 374 ഏ. ;

െമയ് 2013.- 260 ഏ. ; 18 െസമീ.

21 െസമീ.

E. 175.00

ISBN 978-81-264-4235-5 : E. 175.00



Q2:417



Q25

മതം
294.56-അധാ`ാനിക,

13

294.5921-ൈവദിക സാഹിതം

മതപരിഷ് O%ാO

നേര oഷp, 1937-2010

294.561-മതേനതാOള'ം അവ5െട
Fവ%നള'ം

യാഗപരിചയം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
സപ
R . 2013.- 254 ഏ. ; 21 െസമീ.

294.561-അÙതാനiമയി, മാതാ

ISBN 978-81-264-4304-8 : E.160.00

െÞെഡx 3, െഗയ് 3



Q1

അÙതാനiമയീ മഠം: ഒ5 സuാസിനിയ' െട
െവളിെKട' %ല' ക / േജാp [ിാസ്

294.59212-ഋേഗx ദം

അഭിമ' ഖം െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് :

ഋേഗx ദ മ¨ള'ം സള'ം / ഒ. എം. സി.

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2014.- 94 ഏ. ; 21

നാരായണ നQതിരിKാട് വിവ. െചയ് ത്

െസമീ.

വാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം : സാധന :

േജാp [ിാസ' മായി സ' നിത േദവദാസ്

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 110 ഏ. ; 21

നട%ിയ അഭിമ' ഖം അവസാന%ി3.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-5002-2 : E. 75.00



Q2xN53

ISBN 978-81-264-4039-6 : E. 70.00



Q11

294.561-രാജേഗാപാലാചാരി, പാ½സാരഥി

294.59218-ഉപനിഷàO

രാജേഗാപാലാചാരി, പാ½സാരഥി

Ãീ എം.

ßദയ%ിെ! സാഹസികത / ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- 2- ◌ം പതിK് .-

ഋഷീശx രാ5െട ദിവദശനം മu്

െചൈu : Ãീരാം ച മിഷ, 2013.- 198

ഉപനിഷàക: ഈശാവാസം, േകനം,

ഏ., [2] പടം ; 21 െസമീ.

മാÎകം / നയനാ കാശപ' ം േറാഷ

മലശീഷകം : The heart's adventure.

അലിയ' ം സംേശാധനം െചയ് തത് ; ഡി.

ISBN 978-93-81281-88-8 : E. 100.00



Q2xN27

ത¥K നായ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

ßദയവാണി 2006: Ãീ പാ½സാരഥി
രാജേഗാപാലാചാരി നട%ിയ

സംസ് kത മലം മലയാള%ി3.

Fഭാഷണ.- െചൈu : Ãീ രാം ച

ISBN 978-81-264-3953-9 : E. 110.00



മിഷ, 2012.- 356 ഏ. , 9 പടം ; 21 െസമീ.

Q2:24

ISBN 978-93-81281-21-5 : E. 150.00



Q2

294.5924-ഭഗവദ് ഗീത
ഭഗവദ് ഗീത

ßദയവാണി 2010 / ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്

Ãീമദ് ഭഗവദ് ഗീത / എം. എസ് . ചേശഖര

വിവ. െചയ് തത് .- 2- ◌ം പതിK് .-െചൈu :

വാരിയ വാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം :

Ãീരാം ച മിഷ, 2013.- 299 ഏ., [2]

സാധന : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 406

പടം ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Heartspeak 2010.

മലം മലയാള ലിപിയി3.

ISBN 978-93-81281-72-7 : E. 120.00



Q2xN27

ISBN 978-81-264-3991-1 : E. 125.00



R65,6:g

294.59-ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം
294.592-മതന 

Ãീമദ് ഭഗവദ് ഗീത: ലളിത മലയാളം /

കാവി3Kാട് , എ. ബി. വി., 1962-

ഏ*à ഗംഗാധരെ! പദവിവ%നം.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.-

സംഖകള'ം െപൗരാണിക അറിവ' കള'ം.ny : എJ് & സി., ഏFി. 2013.- 64 ഏ.

127 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

സംസ് kതമലം മലയാള%ി3.

ISBN 978-93-83080-04-5 : E. 40.00

ISBN 978-81-264-3933-1 : E. 80.00



Q2:22



R65,6

മതം

14

294.5925-പ' രാണ
പ' രാണ

297-ഇസ́ാം
297.09-ഇസ് ളാം ചരി?ം

- നിEപണ

അസ് ഗ അലി

ഹരി, സx ാമി
കലിയ' ം ക3Oിയ' ം.- മാuാ :
യ`Fസാദം പ' സ് തക Vട' ംബം, ജ{.
2003.- 180 ഏ. ; 18 െസമീ.
E. 50.00

ഇസ́ാമിെ! Fസി ന

' െട

കാലഘ%ി3 / െക. സി. വഗീസ് വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p
2013.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.



Q2:22:g

മലശീഷകം : Islam and its relevance to
our age.

294.5925(1)-ഭാഗവതപ' രാണം

ISBN 93-83155-70-1 : E. 80.00

പ' രാണ. ഭാഗവതപ' രാണം
kഷ
l െ! 24 #5മ' ഖ / സx ാമി
oമാനiതീ½ വാഖാനം െചയ് തത് .ny : നാരായണാÃമ തേപാവനം, ഡിസ.
2011.- 218 ഏ. ; 21 െസമീ.
(ഭാഗവത പരിáജന പരQര ; 10.)
സംസ് kതമലം മലയാള%ി3.
ISBN 978-93-80695-19-8 : E. 200.00



Q7v

297.1-ഇസ് ളാമിെ! ഉറവിടം
297.12-ഖ' റാ, ഹാദിസ്
297.122-ഖ' റാ
297.1228-ഖ' റാ ൈകകാരം െചയ് ത Fേതക
വിഷയ
297.1228(1)-Fkതി ചികി¼



Q22:223

kഷ
l  ബേമാെJK് റuേKാ /
സx ാമി oമാനiതീ½ വാഖാനം െചയ് തത് .ny : നാരായണാÃമ തേപാവനം, ഡിസ.
2012.- 220 ഏ. ; 21 െസമീ.
(ഭാഗവത പരിáജന പരQര ; 11.)
സംസ് kതമലം മലയാള%ി3.
ISBN 978-93-80695-29-7 : E. 200.00



Q22:223

Ãീമദ് ഭാഗവതം / േതQാട് ശ¥ര നായ
ഗദവിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
2010.- 1176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-912-5 : E. 700.00



Q22:223

294.5925076-പ' നചി6നം, അഭാസം
294.5925076(1)-േചാേദാ%ര

വാഹിദ് , പി. എ.
ഖ'  ആ{ം ശാസ് ?വ' ം നാസ് തിക
സി|ാ6വ' ം.- േകായം : കറ!് , 8ലാ. 2013.102 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
E. 80.00



Q7:(G)

297.3-െപാ ആരാധന
297.36-വിേശഷ ദിവസ
297.362-റമസാ ഉപവാസം
ഹാഫിസ് മ' ഹ

ദ് , എ. പി., 1956-

റമസാ áതം.- േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,
8ലാ. 2013.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 133.
ISBN 978-81-264-4208-9 : E. 90.00



Q7:433

297.4-സ' ഫിസം

സ' Vമാര നQാ, െക. ടി. എ.
പ' രാേണതിഹാസളിലെട.- കണ
â :
സാഹിതി, 8ലാ. 2013.- 69 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 50.00

സിËീഖ് മ' ഹ

ദ്

സഫിസം: Fണയം െമൗനം ആനiം.-



Q22:22

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[. 2013.- 152
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-625-3 : E. 100.00

295-െസാരാഷ് Þിയ മതം



ഓേഷാ, 1931-1990
സരഷ് Þ: ആദശന%ിെ!
Fവാചക.- ny : ീ ബ' ക
R .
 ് , സപ
2012.- 300 ഏ. ; 21 െസമീ.
'Thus spake Zarathustra' എu നീേഷ
kതിെയ ആധാരമാOി എഴ'തിയത് .
ISBN 978-93-80884-93-6 : E. 225.00

∆73

ഹാഷിം, ഇ. എം.
100 സഫി കഥകള'ം സള'ം.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 140 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4157-0 : E. 95.00



Q8451



∆73
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297.6-ഇസ് ളാം മതേനതാOള'ം, സംഘടനകള'ം
297.63-മ' ഹ ദ് നബി

303.6-സാമഹ സംഘഷം, അപഥനം
303.6(1)-വഗീയത

മ' ഹ

േവªേഗാപാല, െക. എ.
വഗ
H ീയത: ചരി?വ' ം വ%മാനവ' ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2014.- 104
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390324-4 : E. 85.00

ദലി, പി. െക.

മ' ഹ

ദ് നബി: ജീവിതവ' ം സേiശവ' ം.-

5-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ജ{.
2013.- 287 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിK് : 1982.



Y:44

ISBN 978-81-8265-095-4 : E. 200.00



Q7:33

300-സാമഹശാസ് ?ം
ആനi്
വിടവ' ക എu kഷിoമി.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 200 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3629-3 : E. 125.00

303.64-ആഭ6ര യ' |ം, വിപ് ളവം
കമ, അ3േബ, 1913-1960
Fോഭകാരി / േതാമസ് േജാജ്
ശാ6ിനഗ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , ഫി[.
2014.- 328 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : L'Homme revolte
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The rebel : an essay
on man in revolt.



Y

ISBN 978-81-8423-298-1 : E. 280.00



Y:4:(W81)

302-സാമഹ പാരസ് പരികം

305-സാമഹ വിഭാഗ
305.5-സാമഹ വഗ
305.50954-ഇ6

302.2-വാ%ാവിനിമയം
302.23-വാ%ാവിനിമയ മാഗ
H 
അനി3Vമാ, എ. വി.
മാധമ മഹാസഖം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
ഒക് േടാ. 2012.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-823-2828-9 : E. 90.00



Y:37:(X3)

302.24-ഉqടOം
302.24(1)-കിംവദ6ി

ബാഗ് ചി, അമിയVമാ
മലധനവ' ം അധx ാനവ' ം പ' നനിവചനം /
മ' ഹ ദ് അമീ വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2012.- 272
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 330.954 - ഇ6
മലശീഷകം : Capital and labour
redefined : India and the third world.

ISBN 93-821-6704-8 : E. 190.00

വിജയVമാ, ജി.



മാധമള'െട സി പി ഐ (എം) വി5|
ഇളകിയാം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

Y5.44

305.52-ഉയu വഗ
305.52(1)-[ാÁണ

ഫി[. 2014.- 24 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 20.00



Y:37(X3)

303-സാമഹ F¡ിയ
303.4-സാമഹ പരിവ%നം
303.48-സാമഹ പരിവ%ന േഹO

േശഷഗിരി Få, എം.
െകാ¥ണ [ാÁണ5െട ചരി?ം.- െകാJി :
 ി*് ,
സ' kതീ ഓറിയ!3 റിസJ് ഇസ
2013.- 139 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-925410-7-5 : E. 140.00



Y73(P1)

303.484-സാമഹപരിവ%ന Fസ ാന

305.568-പ' റംതqെK വഗ
305.568(1)-പിക ജാതി, പിക വഗ.
ഇ6

303.484-മഹാേശx താ േദബി
േജാഷി േജാസഫ് , 1962മഹാേശx താേദവിേയാെടാKം / െക. ജി.
ശ¥ര പിqയ' െട അവതാരിക.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ. 2012.- 119
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-555-3 : E. 80.00



Y:1:7wN26

അKാടിയി3 സംഭവിtuത് / ബി.
ഇക് ബാ3 സംേശാധനം െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2013.- 143
ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 114-144.
ISBN 93815597-3 : E. 125.00



Y72.4412
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305.568(1)-പിക ജാതി, പിക വഗ.

306.8-വിവാഹവ' ം Vട' ംബവ' ം

ഇ6- ടJ

306.88-Vട' ംബ ശിഥിലീകരണം
306.883-വിധവക

േഗാപിനാഥ, ആ., 1951മലKാരം.- തി5വന6പ' രം : െറയx 

306.8830954-ഇ6

പബ് ളിേOഷസ് , 8p 2012.- 100 ഏ.:

ഭാചാര, മാലിനീ

ചി?ം; 21 െസമീ.

രാധാനാമ%ി3 വിധവകള'ം

ISBN 978-81-922722-1-9 : E. 70.00

അല
´ ാ%വ5മായ Õiാവന%ിെല



Y72.4412

സ് ?ീക / മæളമാല ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,

മേനാജ് , മാതിരKqി

ഏFി. 2012.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകരള%ിെല ആദിവാസിക: കലയ' ം

ISBN 93-821-6705-6 : E. 100.00

സംസ് കാരവ' ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,



Y15:431.44

െമയ് 2013.- 358 ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4131-0 : E. 225.00

320-രാഷ് Þവി`ാനീയം



Y72.4412

320.1-രാഷ് Þം
റേസാ, ഴാങ് -ഴാക് , 1712-1778

സതീശ നായ, െക. ആ.

സാമഹിക ഉടQടി / പി. െക. രാജേശഖര

ആദിവാസികള'ം മ' ള¥ാട' കള'ം.- േകാഴിേOാട് :

സംേശാധനം െചയ് തത് ; എ. എ.

മാnoമി, മാJ് 2012.- 72 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.

സതദാസ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്

ISBN 978-81-8265-306-1 : E. 50.00

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.



Y72.4412

306-സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക

സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 150 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം (

് ) : Du contrat social

ou principles du droit politique

306.6-മതവവസ ക

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The soul contract or

അനി3 Vമാ, എ. വി.

principles of political rights.

ആ ൈദവ അഥവാ അസംബ

ISBN 978-81-264-4353-6 : E. 95.00

മ{ഷ.- തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ്



W

2014.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

320.5-രാഷ് Þവി`ാനീയ തതx 

ISBN 938343266-7 : E. 115.00



Y:(Q2)

306.7-ൈലംഗിക ബ

320.532-കമണിസം
320.5322-മാക
 ിസം-െലനിനിസം
ഷി© ഏലിയാസ്

ജീവ േജാബ് േതാമസ്

സിവി3 സമഹവ' ം രാഷ് Þീയ സമഹവ' ം.-

രതിരഹസം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2014.- 63

സപ
R . 2013.- 287 ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4302-4 : E. 195.00



ISBN 938390332-5 : E. 55.00

Y:(R15)

306.76-ൈലംഗിക Fവണത



W691

320.533-ഫാസിസം

306.768-ഹിജഡക

ഫാസിസം: സി|ാ6വ' ം Fതിേരാധവ' ം / പി.

സ' േര, പി.

െജ. േബബി സംേശാധനം െചയ് തത് .-

േദവദാസികള'ം ഹിജഡകള'ം.- േകായം : ഡി.

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2012.- 288

സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2011.- 160 ഏ.: ചി?ം;

ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 93-821-6709-9 : E. 200.00

ISBN 978-81-264-2913-4 : E. 90.00



Y:247



W64
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320.954-ഇ6-ടJ

Fതയശാസ് ?
320.55(1)-ഗാിസം
േഗാപാലkഷ
l , എസ് .
ഗാി: ഒ5 അ½-നç വായന.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 151 ഏ. ; 21
െസമീ.

രായ് , അ5തി, 1960തകu റിKബ് ളിO് / ആ. െക. ബി©രാജ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 221
ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Broken republic : three
years.

ISBN 978-81-264-4338-3 : E. 95.00

ISBN 978-81-264-4879-1 : E. 150.00





W.44

zG

വിജയ, പിണറായി
ഇടപ നിലപാട' കള'ം ടേര
േപാരാള'ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
മാJ് 2014.- 148 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4999-6 : E.110.00

നസ് േറ%് , പാസ് ക3 അല
ഗാിയ' െട ഉ3kഷ് ടമായ േനnതx ം / െക.
പി. ബാലച വിവ. െചയ് തത് .- ny :
ീ ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 304 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.



W.44

മലശീഷകം : Gandhi's outstanding

320.95483-േകരളം

leadership.

ISBN 978-81-8423-263-9 : E. 260.00



zG

ഫിഷ, ലയിസ് , 1896-1970
 ാലി{ം / ഹമീദ് മണ
ഗാിയ' ം സ
l ിശ് േശരി
വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : ഒലിവ് ,

ഒിയം േരഖക: ജനാധിപതം v/s
ഫാസിസം / സി. ആ. നീലകണ
Ï 
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 176 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3574-6 : E. 125.00



W.4412

ഏFി. 2009.- 186 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 947.0842 - േജാസഫ്
 ാലിെ! കാലഘം.
സ
ISBN 81-87474-53-X : E. 120.00



zG

320.9-രാഷ് Þീയ സാഹചരം, പരിസ ിതി
രായ് , അ5തി, 1960-

ക5ണാകര, പി., 1943നീേലശx രം പqിOര സംഭവം: േപാലീസ്
േതവാഴ് ചയ' ം െചറ' àനി3K'ം /
പിണറായി വിജയെ! അവതാരിക.തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 56
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343288-8 : E. 45.00



W.4412

  പി.
രാസീയതയ' െട Eപം / െസബാസ
െജ, ഗീതാലയം ഗീതാkഷ
l  എuിവ

രാധാkഷ
l , തി5വ
ടി. പി. വധം: സതാേനx ഷണ േരഖക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2014.- 94
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4995-8 : E. 75.00

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2013.- 270 ഏ. ; 21 െസമീ.
Fശസ് തരായ വികള'മായി നട%ിയ
സംഭാഷണ



W.4412

ന സചി : ഏ. 245-260.
ISBN 978-81-264-4350-5 : E. 150.00



W.44

320.954-ഇ6
േജാp, എം. എ3.
അരവിi് േകéിവാ: ഇ6 സQണ
l
ജനാധിപത%ിേലO് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഫി[. 2014.- 182 ഏ., [3] പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4991-0 : E. 130.00



W.44

321-സ് േ**ിെ! Eപം ഘടന
321.8-ജനാധിപത രാജം
സത, പി. പി.
എ6ാണ് ജനാധിപതം.- തി5വന6പ' രം :
ചി6.
ഭാ. 1 : മാJ് 2014 . - 152 ഏ. : ചി?ം ; 21
െസമീ.
ISBN 938343280-2 : E. 125.00
ഭാ. 2 : മാJ് 2014 . - 160 ഏ. : ചി?ം ; 21
െസമീ.
ISBN 938343283-7 : E. 130.00.



W,6

സാമഹശാസ് ?ം
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323-െപൗരാവകാശ, ജനാധിപത

324.254(1)-ഇ6 ക

അവകാശ

 ് പാി
ണിസ

 ് - െലനിനിസ
 ്
(മാക
 ിസ

രമണ, ആ. പി.

ബാലച, yരനാട് , 1949-

മ{ഷാവകാശ.- േകാഴിേOാട് : പണ,

ച' വKിെ! അÀത Fപം!.- െകാല
´ ം:

8p 2013.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.

ൈസവ, മാJ് 2014.- 232 ഏ., [1] പടം

ISBN 978-81-300-1482-1 : E. 175.00



W:5.44

; 21 െസമീ.
E. 200.00

323.6-െപൗരതx ം



W,4AN69.44

ലീഫ് , മpേറാ, 1905-1976

324.9-തിരെ§ട' K് വിവിധ രാജളി3

േനവഴി / Fിയ എ. എസ് . വിവ. െചയ് തത് .-

324.954-ഇ6

േകായം : മാQഴം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ.

രാേജ, െക., 1976-

2012.- 71 ഏ.: ചി?ം; 24 െസമീ.

ഇ6 തിരെ§ട' K' ചരി?ം.-

മലശീഷകം : Fair play.
ISBN 978-81-264-3666-8 : E. 75.00

തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 104



W:5

ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343267-5 : E. 85.00

324-രാഷ് Þീയ F¡ിയ



324.2-രാഷ് Þീയ കിക

V44:91

324.254-ഇ6
324.254(1)-ഇ6 ക

325-Fവസനനം, Vടിേയ*ം

 ് പാി
ണിസ

325.3-േകാളനീകരണം

 ്)
(മാക
 ിസ

325.32-സാíാജതx ം

 ് വി5| Fചാരണേയാഗം.കമണിസ

െയJരി, സീതാറാം

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2012.160 ഏ. ; 21 െസമീ.

ശീതയ' |ാന6രഘ%ിെല സാíാജതx ം /

ഒ5 സംഘം േലഖക5െട േലഖന.

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 93-823-2801-7 : E. 110.00

തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2013.- 39



W,4AN2.44

ഏ ; 21 െസമീ.
ISBN 938343232-2 : E. 35.00

V§ിരാമ, പ¹ë



W:17

പാി പിറu വഴിക.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, മാJ് 2014.- 160 ഏ.: ചി?ം; 21

327-വിേദശനയം

െസമീ.

327.54-ഇ6

ISBN 938343282-9 : E. 130.00



W,4AN2.44

വിജയVമാ, ജി.
വിേധയതx %ിെ! വിേദശനയം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഫി[. 2014.- 24

ദാേമാദര, െക., 1912 ിെ! ഓമtറിK'ക /
ഒ5 ഇ6 കമണിസ
താരിഖ് അലി അഭിമ' ഖം െചയ് തത് ;

ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 20.00

സJിദാനi{ം പി. െജ. മാതവ'
' ം വിവ.



V44:19

െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8ലാ.
2013.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ശശി, തE, 1956-

ISBN 978-81-8265-715-1 : E. 65.00

ഇനി ഇ6: 21-◌ം î*ാിെല േലാകം / പി.



W,4AN2.44

324.254(1)-ഇ6 ക

Fകാശ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.-

 ് പാി
ണിസ

512 ഏ. ; 21 െസമീ.

പിേയഴ് സp, എ. എം., 1956-

മലശീഷകം : Pax Indica : India and the

 * രസാി.- േകായം : ഡി. സി.
ശിരസ
ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 207 ഏ. ; 21 െസമീ.

world of the 21st century.

ISBN 978-81-264-3949-2 : E. 295.00

ISBN 978-81-264-4172-3 : E. 140.00



W,4AN29.44



V44:19

സാമഹശാസ് ?ം
328-നിയമസഭക

331.88095483-േകരളം

328.4/9-വിവിധ രാജളിെല നിയമസഭക

ബാല, പ¹Kിqി, 1925-

19

328.54-ഇ6

ആല' വ േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം.- 2-◌ം

സണ
l ിtി എ[ഹാം

പതിK് -തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ.

സഭാതലം: ന

2013.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.

' െട നിയമനിമാണസഭക.-

ISBN 93-83155-80-9 : E. 175.00

ny : കറ!് , ജ{. 2013.- 227 ഏ. ; 21



X:97K.4412

െസമീ.
331.8811-ഉത് പാദനം, നി

അ{ബം : ഏ. 211-227.

ാണം എuിവ

അല
´ ാ%ത്

ISBN 978-81-226-1076-5 : E. 175.00



W,3.44

330-സാQ%ികശാസ് ?ം

331.8811384-െടലികമണിേOഷസ്
ചേശഖര, പി. വി.
കQി-തപാ3 േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം

330.1-സാQ%ിക ശാസ് ?തതx 

േകരള%ി3. കാªക 954.83 - ചരി?ം.

330.12-സാQ%ിക വവസ ക

േകരളം.

330.122-മ' തലാളി%ം

332-ധനകാരം

െലനി, വ് ളാദമി ഇലിJ് , 1870-1924

332.024-സx കാര ധനമിടപാട' ക
332.024008-വിവിധ തരം വികOായ' q

സാíാജതx ം മ' തലാളി%%ിെ!
പരേമാuതഘം / ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.

സx കാര ധനകാരം
332.02400835-െകൗമാരOാ

2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

കിേയാസ് കി, േറാബ് ടി., 1947-

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Imperialism, the

റിJ് ഡാഡ് പ' വ ഡാഡ് െകൗമാരOാO് /

highest stage of capitalism.

വി. ഗീത വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ൈലഫ് , ഡിസ. 2013.- 126 ഏ. ; 21

ISBN 93-821-6752-8 : E. 105.00



X:326

330.9-സാQ%ിക നില, ചരി?ം

െസമീ.
മലശീഷകം : Rich dad poor dad for teens.
ISBN 978-81-264-4933-0 : E. 95.00

330.951-ൈചന



X61:31

മാത' േജാp

332.6-നിേപം

ൈചന ഇu് / േജാബ് കാ ഇംഗ് ളീഷി3

ബഫ*് , േമരി

നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് :

ദ ന ബഫേ*ാളജി / േമരി ബഫ*ം,

മാnoമി, െമയ് 2013.- 327 ഏ.: ചി?ം; 21

േഡവിഡ് ക് ളാtം േചെuഴ'തിയത് ;

െസമീ.

ദിലീപ് ഫിലിK് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

മലശീഷകം : Dragon unravelled : a new

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,

perspective on China.

നവ. 2013.- 297 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-663-5 : E. 230.00

മലശീഷകം : The new buffeettology : the



X.41

331-െതാഴി3

proven techniques for investing . . .

ISBN 978-81-264-4875-3 : E. 175.00



X65

331.8-െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര
വാറ ബഫ*ിെ! വിജയ സ? / േമരി

331.880954-ഇ6

ബഫ*'ം േഡവിഡ് ക് ളാtം
േചെuഴ'തിയത് ; േസായി പ' ളിO3

ഭാസ് കര, സി., 1945-2011
ഇ6 േÞഡ് യ' ണിയ Fസ ാന%ിെ!

ഇംഗ് ളീഷി3 നിÊം വിവ. െചയ് തത് .-

ചരി?ം: 1920-2006.- 6-◌ം പതിK് -

േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് , നവ. 2013.-

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2013.- 92 ഏ.

190 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : The tao of Warren Buffett.
ISBN 978-81-264-4882-1 : E. 130.00

ISBN 93-83155-52-3 : E. 75.00



X:97K.44



X65

സാമഹശാസ് ?ം
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332.63-നിേപ മാഗ
H 

333.7-Fkതി വിഭവ- ടJ

332.63(1)-സx ണ
l ം, െവqി നിേപം

പാരിസ ിതിക പരിേFം:
നവെകാേളാണിയ3 യ' ഗ%ി3 / ലിേയാ

Fേദാഷ് , പി. പി.

പാനി*് ഷ് , േകാളി േലയ് സ് എuിവ

സx ണം അറിേയെതല
´ ാം.- 2-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ് 2013.- 103

സംേശാധനം െചയ് തത് ; എ. എ.

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

സതദാസ് വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2012.- 144

ISBN 978-81-8265-644-4 : E. 75.00



X61;1

മേലാനി, ൈമേO3

ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
ISBN 93-821-6797-8 : E. 100.00

സx ണ
l %ില' ം െവqിയില' ം



X:271

നിേപിtuതിെനാ5 വഴികാി / എ.

333.707-േബാധനം, ഗേവഷണം

എസ് . ഫരീദി വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

ഉണ
l ിkഷ
l , ഇ., 1968-

ഡി. സി. ൈലഫ് , നവ. 2013.- 243 ഏ. ; 21

പാതക പ' ഴെയ മായ് Jത് : പരിസ ിതി

െസമീ.

പഠന.- തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ്

മലശീഷകം : Guide to investing in gold

2013.- 112 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

and silver.

ISBN 93-83155-29-9 : E. 90.00

ISBN 978-81-264-4931-6 : E. 195.00





Y:1:75:(T)

X61;1-2

332.64-നിേപ സിഫിO*'ക,
¡യവസ് O എuിവയ' െട ൈകമാ*ം

 ിലാOാം / കിരp ബി.
പരിസ ിതിെയ മനസ
േചാO, മമതാ പാÎ, മീനാ

332.645-ഊഹOJവടം
ബഫ*് ' , േമരി
വാറ ബഫ*'ം ഓഹരി മധസ

333.72-സംരണം, പരിപാലനം

രഘ' നാഥ എuിവ സംേശാധനം
െചയ് തത് ; ദീേപഷ് െക. രവീനാഥ് വിവ.

വാപാരം

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

എu കലയ' ം / േമരി ബഫ*'ം േഡവിഡ്
ക് ളാtം േചെuഴ'തിയത് ; പി. Fകാശ്

ഏFി. 2013.- 375 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.

ISBN 978-81-264-4098-6 : E. 210.00

മലശീഷകം : Understanding environment.

ൈലഫ് , ഡിസ. 2013.- 141 ഏ. ; 21 െസമീ.



Y:1:75

മലശീഷകം : Warren Buffett and the art

335-സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,

of stock arbitrage.

വവസ ക

ISBN 978-81-264-4983-5 : E. 100.00



X651

333-oമിയ' ം Fkതിവിഭവള'ം

േവªേഗാപാല, െക. എ.
േസാഷലിസം ഇ6 പരിതഃസ ിതികളി3.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2013.- 96 ഏ.

333.7-Fkതി വിഭവ

; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-20-5 : E. 80.00

പðിമഘം: ഗാഡ് ഗി3 - കസ് ñരി രംഗ



റിേKാ'കള'ം യാഥാ½വ' ം / എം. െക.
Fസാദ് , ഹരീഷ് വാസ' േദവ എuിവ

XM2

335.4-മാക
 ിസം

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി., 1922-

സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 159 ഏ. ; 21

മാക
 ിസം VികO് .- തി5വന6പ' രം :

െസമീ.

ചി6, സപ
R . 2013.- 40 ഏ.: ചി?ം; 21

അ{ബം : ഏ. 121-159.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-4942-2 : E. 110.00



X:271

ISBN 93-83155-74-4 : E. 35.00



XNxN38
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335.41-അടിസ ാന സി|ാ6

335.430947-റഷ

എംഗ3സ് ,

െലനി, വ് ളാഡിമി ഇലിJ് , 1870-1924

ഡറിക് , 1820-1895

Fkതിയ' െട ൈവ5|ാകത.-

എÝ െച¹ണം / ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2012.- 392

െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

2012.- 280 ഏ. ; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 373-392.

അ{ബം : ഏ. 228-280

ISBN 81-262-0800-7 : E. 250.00



XNxM18

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : What is to be done.
ISBN 93-823-2800-9 : E. 195.00

335.411-താതx ിക വശം



335.4112-ൈവ5|ാക െഭൗതികവാദം

XN:58

ജയരാമ, ടി.

337-അ6ാരാഷ് Þീയ സാQ%ികശാസ് ?ം

സമകാലിക ശാസ് ?വ' ം ൈവ5ധാക

337.1-സാQ%ിക സഹകരണം

െഭൗതികവാദവ' ം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

337.1(1)-ആേഗാളവത് കരണം

ഒക് േടാ. 2013.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343231-4 : E. 45.00

ഗംഗാധര, െക. എ., 1940-



R331(XN17)

ആേഗാളവ3Oരണ%ിെ! ര' പതി*ാ് .-

335.42-മാക
 ിയ വവസ , 1848-1917

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2013.- 104

േബാചx ാഡ് *് , 8ലിയ, 1868-1932

ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-62-0 : E. 90.00

ജനള'െട മാക
 ് / പി. െജ. േബബി
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-



X:5-76

തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2014.- 360
ഏ. ; 21 െസമീ.

338-ഉത് പാദനം

ISBN 938390341-4 : E. 300.00

338.4-ദx തീയതല വവസായ



XM18

338.47-ചരtകള'ം േസവനള'ം
338.4767718-കയ

മാക
 ിസവ' ം ബ' |ിജീവികള'ം / െക. െക.

ബാലkഷ
l , പി. െക., 1937-

kഷ
l Vമാ വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2012.- 112

കയ വവസായ%ിെ! സാQ%ിക

ഏ. ; 21 െസമീ.

ചരി?ം.- േകായം : കറ!് : ഡി. സി. ബ' ക
 ്

ISBN 93-823-2803-3 : E. 80.00



XM18

335.43-ക

ണിസം (മാക
 ിസം-െലനിനിസം)

[വിതരണം], 8p 2012.- 144 ഏ. ; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 144.

ഗംഗാധര, െക. എ.

ISBN 978-81-240-1927-6 : E. 90.00

 ് പദാവലി:
മാക
 ിസ



X8(MJ72)

മാക
 ിസം-െലനിനിസവ' മായി ബെK
സം`ാപദ.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

340-നിയമം

മാJ് 2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

341-അ6ാരാഷ് Þ നിയമം

ISBN 81-262-0831-7 : E. 75.00



XN17

രവീ, 1946-2011

341.48-മ{ഷാവകാശ നിയമ
സിേജാ െക. മാ{വ3
മ{ഷാവകാശ: സി|ാ6ം, ചരി?ം,

അേ!ാണിേയാ ാംഷി.- േകാഴിേOാട് :

സംസ് കാരം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

മാnoമി, മാJ് 2012.- 70 ഏ.: ചി?ം; 21

8p 2012.- 238 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.
ന സചി : ഏ. 70.

ന സചി : ഏ. 234-238.

ISBN 978-81-8265-309-2 : E. 50.00

ISBN 978-81-264-3546-3 : E. 140.00



XN17



W:5(Z1)

സാമഹശാസ് ?ം
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344-െതാഴി3, സാമഹ േസവനം, വിദാഭാസം,

362-സാമഹേമ Fവ%ന

സാംസ് കാരിക നിയമം

േതാമസ് മാത'
മലയാളിO് ഒ5 മാനിെഫസ് േ*ാ.- തി5വല
´ :

344.54-ഇ6
344.5483-േകരളം

േറായ് സ് പബ് ളിേOഷസ് , ഒക് േടാ. 2011.-

344.5483078-അ|ാപകOായി

152 ഏ. ; 21 െസമീ.

344.5483078(1)-സ_ീസ് ച

E. 120.00



YZ:44

േപാ സി. വഗീസ്
അ|ാപക അറിേയെതല
´ ാം.- േകായം :

362.29-ആസി

ഡി. സി. ൈലഫ് , ഏFി. 2014.- 247 ഏ. ;

362.292-മദപാനം

21 െസമീ.

െജയിംസ് ടി. ആ!ണി

ISBN 978-81-264-4988-0 : E. 150.00

മദവ' ം അതി3 മ' ' u മ{ഷ{ം: ഒ5



Z4412:(T)

350-െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് ?ം

 ിെ! കാഴ് ചKാട' ക.- ny :
ൈസകാÞിസ
ീ ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 104 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.

351-െപാഭരണം

ISBN 978-81-8423-270-7 : E. 95.00

351.076-പ' നചി6നം, അഭാസം



Y:411

351.076(1)-സിവി3 സ_ീസ് പരീ
േജാpസp

അേശാക് , ബി.

മദപരറി§് Vടി നി%ാം.- േകായം :

സിവി3 സവീസിേലtq വിജയവഴിക.-

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 150 ഏ. ; 21

2-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8ലാ.

െസമീ.

2013.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4937-8 : E. 110.00

ISBN 978-81-8265-707-6 : E. 60.00



V,8(T:4)



Y:411

363-മ*് സാമഹേമ Fവ%ന

354-സാQ%ിക, പരിസ ിതി ഭരണം

363.2-േപാലീസ്

354.3-പരിസ ിതി, Fkതി വിഭവ

363.25-V*ാേനx ഷണം

354.36-ജലം

േജാജ് േജാസഫ് , മണ
â േശരി

354.3627-ജലേÜാതസ' കള'െട ഉപേയാഗം
354.3627(1)-ഡാമ' ക

V*വ' ം V*ാേനx ഷണവ' ം ആല' വാ
wെOാല മ' ത3 ...- േകാഴിേOാട് : പണ,

മ' ല
´ െKരിയാ ഡാം: ചില െവളിെKട' %ല' ക.-

െമയ് 2013.- 108 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1477-7 : E. 80.00

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2012.-



Y:4:61

151 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3885-3 : E. 90.00

363.7-പാരിസ ിതിക Fശ
Ô ള'ം



V4412:3(D8518)

Fവ%നള'ം
ഇേOാ േസാഷലിസം / ഷാജി േജാസഫ്

360-സാമഹേമം

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

361-സാമഹFശ
Ô , സാമഹേമ

ചി6, െമയ് 2014.- 168 ഏ.: ചി?ം; 21

Fവ%ന

െസമീ.

361.7-സx കാര സാമഹേമ Fവ%നം

ISBN 938343230-6 : E. 135.00

361.76-സx കാര സ ാപന



Y:1:75

361.76083-Vിക
kഷ
l Vമാ, െക. െക.

361.760830954-ഇ6

FkതിOായി ഒരേപ: സിയാ*ി3

361.76083095483-േകരളം

മKെ! ക%ിെന ആധാരമാOി

ബാലസംഘം: സംഘടനയ' ം സമീപനവ' ം.-

ത¹ാറാOിയത് .- 2-◌ം പതിK് -

തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2012.- 80 ഏ.

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2012.- 32 ഏ.

; 21 െസമീ.

: ചി?ം; 22 െസമീ.

ISBN 93-821-6732-3 : E. 50.00



YZ11

ISBN 81-262-0650-1 : E. 30.00



Y:1:75

സാമഹശാസ് ?ം
363.7-പാരിസ ിതിക Fശ
Ô ള'ം
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370.15-വിദാഭാസ മനഃശാസ് ?ം- ടJ

Fവ%നള'ം- ടJ
വിലംസ് , ¡ിസ്
പരിസ ിതിയ' ം േസാഷലിസവ' ം / രതി
േമേനാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 272

സജീവ് Vമാ, എസ് .
ഇനി നuായി പഠിOാം.- 2-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : പണ, നവ. 2012.- 156 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1078-6 : E. 115.00



T:(S)

ഏ. ; 21 െസമീ.
370.954-ഇ6
370.95483-േകരളം

ന സചി : ഏ. 251-270
മലശീഷകം : Ecology and socialism.
ISBN 978-81-264-4217-1 : E. 175.00



Y:1:75

364-V*ശാസ് ?ം
364.1-V*kത

ൈപലി, എം. വി., 1922വിദാഭാസ Fശ
Ô  ഇuെല, ഇu് , നാെള.ny : കറ!് , 8p 1988.- 326 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-240-1924-5 : E. 175.00

364.15-വികെOതിെരയ' q V*kത



T.4412

364.152-നരഹത

371-വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം

364.1524-വധം

കപ, അ5p
മികJ വിദാ½ികOായി
വിദാലയെള ഒ5Oാം / രാധാkഷ
l
വാരിയ െക. ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
8p 2013.- 327 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4156-3 : E. 195.00

364.1524(1)-രാജീവ് ഗാി
അK'ത ാ, 1948അട§ വാതില' കt മ' Qി3 /
അ{Ãീേയാട് പറ§തി Fകാരം ; സാറാ
േജാസഫിെ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 143 ഏ.: ചി?ം;



T

21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 113-141.

371.4-മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ്
371.42-വിദാഭാസ െതാഴിലധിഷ
Ï ിത
മാഗദശനം

രാജീവ് ഗാി വധേOസി3
മരണശിയ് t വിധിOെK
േപരറിവാളെ! ജീവിതെ%tറിJ'q
ഓ tറിK'ക.

ISBN 978-81-264-4911-8 : E. 95.00



Y:45112.44

364.153-ൈലംഗിക V*kത

േസമാധവ, ടി. പി.
അ{േയാജമായ േകാഴ് സ' ക
തിരെ§ട' tേQാ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 118 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3999-7 : E. 80.00



ആണധികാര%ിെ! ബലFേയാഗ /

T:855

രാധാkഷ
l  െചറ' വല
´ ി സംേശാധനം

371.425-െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം

െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.
2013.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938315593-0 : E. 175.00



Y15:4515

370-വിദാഭാസം
370.1-ദശന, സി|ാ6

ശിവദാസ് , ടി., 1937മനസിനിണിയ ജീവിതേമഖല: പഠന
െസൗകര സ ാപന.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2011.- 176
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0723-X : E. 115.00



T9(Y4)

370.15-വിദാഭാസ മനഃശാസ് ?ം

371.425(1)-മ¼ര പരീക

അബ് ദ' 3 ഹമീദ് , കാരശ് േശരി പി. െക, 1959Vികെള അറി§് പഠന%ി3
സഹായിOാം.- േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,
ജ{. 2013.- 214 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4033-7 : E. 125.00



T:(S)

പി. എസ് . സി. കാപ
  / സ' നിത വി. യ' ം
ജയക ടി. എസ' ം േചu് സമാഹരിJത് .3-◌ം പതിK് .-േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p
2011.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-929-3 : E. 40.00



T:5,5

സാമഹശാസ് ?ം
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372-Fാഥമിക വിദാഭാസം

378-ഉuത വിദാഭാസം
378.1-സംഘടനയ' ം ഭരണവ' ം

372.3-ശാസ് ?ം, ആേരാഗം

378.194-മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ്

372.357-പരിസ ിതി വിദാഭാസം

378.1942-വിദാഭാസ െതാഴിലധിഷ
Ï ിത

െപാവാ, പി. പി. െക

മാഗദശനം

മാള{ം V{ം Fkതിെയ അറിയാ.-

േസമാധവ, ടി. പി.

തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2014.- 80 ഏ.

വിേദശ%് ഉപരിപഠനം.- േകായം :

: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഐറാ¥് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 270

ISBN 938390306-6 : E. 70.00

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



T:(A)

അ{ബം : ഏ. 161-270.
ISBN 978-81-264-4036-8 : E. 150.00



372.8-മ*് പഠന

T4:855

372.82-Ûഹത¨ം

379-െപാ വിദാഭാസ നയം
379.54-ഇ6

ബസ' , Ò|സതx

ശിവദാസ, വി.

നിെളÝ െകാട' tേuാ ... / റബി

വിദാഭാസ േമഖലയ' ം സOാ നയവ' ം.-

ഡി¡സ് വിവ. െചയ് തത് .- നഡ3ഹി :

തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 40

 ് , 2012.- 16 ഏ.:
നാഷണ3 ബ' O് Þസ

ഏ. ; 21 െസമീ.

വണചി?ം; 24 െസമീ.

E. 30.00

മലശീഷകം : Whatever you give.



T.44

ISBN 978-81-237-6396-5 : E. 30.00

390-സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം



T15

394.2-Fേതക അവസര

372.83-സാമഹ പാഠം

Fഭാകര, കരാ്

അലക
 ് എം. േജാജ്

െകാല
´ വഷ%ിെല മാസവിേശഷ.-

സ് wള'കളിെല സാമഹശാസ് ? േബാധനം /
അലക
 ് എം. േജാജ് , അ

394-െപാ ആചാര

ny : എJ് & സി., 8ലാ. 2012.- 232 ഏ.
; 21 െസമീ.

 മദ

ISBN 978-93-82116-17-2 : E. 150.00

എuിവ േചെuഴ'തിയത് ; െക. രമ



Y:36

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .398-നാേടാടി വി`ാനം

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2013.-

398.0954-ഇ6

102 ഏ.: ചി?ം; 24 െസമീ.

398.095483-േകരളം

മലശീഷകം : Teaching Social Science in

അനി3Vമാ, വലിയവീി3

schools.

തീയാിേലO് ഒെര%ിേനാം. കാªക 793.

ISBN 978-81-264-4076-4 : E. 125.00

3195483 - തീയാ് .



T:(MZ)

373-െസOഡറി വിദാഭാസം

പറയിെപ* പ6ി5Vലം / െക. ÃീVമാ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആ.
രാജിയ' െട ചി?.- േകായം : മാQഴം :

373.12-വിദാഭാസ ഭരണനിവഹണം

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2014.- 206 ഏ. ; 25

373.1262-മാനദÎ പരീ

െസമീ.

എസ് . എസ് . എ3. സി. A+ റാ¥് ഫയ3 2014 /

ISBN 978-81-264-4967-2 : E. 195.00

ലിേജാ േജാജ് സമാഹരിJത് .- േകായം :



Y74412:351

ഐ റാ¥് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.-

പി. െക. കാള: ആദിവാസി ജീവിത%ിെ!

വതസ് ത ഏട' ക: ചി?ം; 27 െസമീ.

സമരമ' ഖം / അസീസ് ത5വണ

ISBN 978-81-264-4952-1 : E. 395.00

സംേശാധനം െചയ് തത് . കാªക 923.254 -



T2:55

കാള, പി. െക.

സാമഹശാസ് ?ം
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398.095483-േകരളം- ടJ

398.21-നാേടാടിOഥക- ടJ

ശശിധര, ക് ളാരി, 1958-

വിEപി: േലാേകാ%ര അതീതകഥക /
Ãീേദവി എസ് . ക% സമാഹരിJ് വിവ.
െചയ് തത് ; സജിത് എ. എസിെ!
ചി?.- ny : കറ!് , മാJ് 2012.136 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-276-0961-5 : E. 90.00

േകരള%ിെല നാടകലക.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 119
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6779-X : E. 90.00





Y74412:351

398.2-നാേടാടി സാഹിതം

Y:353

സ് േനാൈവ*'ം ഏഴ് Vqാ5ം / അനി3
ജനാËന പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 56
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6777-3 : E. 40.00

ഇഖ് ബാ3, േകാKിലാ
വKാ് . കാªക 894.8121009 - മലയാള
കവിത. ചരി?വ' ം വിമശന പഠനള'ം.
398.2088297-ഇസ് ളാം നാേടാടിവി`ാനം



Y:353

േവഷം മാറി വu ഖലീഫ ഉമറ' ം മ*'
#ണപാഠകഥകള'ം: പ' ല
´ Qാറ ഷംസ' Ëീ

398.210943-ജ
ി

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആ.
രാജിയ' െട ചി?.- േകായം : മാQഴം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2011.- 166 ഏ.: വണ
ചി?ം; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3365-0 േബാഡ് :

നി

ിെ! കഥക / േജOബ് ി ' ം വിലം
ി ' ം േചu് സമാഹരിJത് ; എ. ബി. വി.
കാവി3Kാട് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .ny : എJ് & സി., ഫി[. 2013.- 272
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82776-45-1 : E. 120.00



Y755:353

E. 150.00



Y73(Q7):353

398.210947-റഷ
മ¨േമാതിരം / ബി. എം. സ' ഹറ പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ.
2013.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
Vികtq 4 നാേടാടിOഥക.
ISBN 93-8315598-1 : E. 50.00

398.21-നാേടാടിOഥക
ഓേരാ Vിയ' ം വായിJിരിേO
നാേടാടിOഥക / െക. എസ് . റിJാഡ്
സമാഹരിJ് വിവ. െചയ് തത് .-



Y758:353

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2012.304 ഏ. ; 21 െസമീ.
24 നാേടാടിOഥക.
ISBN 93-823-2850-5 : E. 220.00



Y7:353

പാðാത നാേടാടിOഥക / റസീന െക. െക.
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

യമേലാവ് / Ãീധര എ. ബല
´
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആ.
രാജിയ' െട ചി?.- േകായം : മാQഴം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2011.- 68 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-264-3046-8 : E. 40.00



Y758:353

ചി6, ഏFി. 2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
32 നാേടാടിOഥക.
ISBN 93-821-6713-7 : E. 110.00



Y:353

മാ¨ിക കഥക / Q േലാഹിതാ

റഷ നാേടാടിOഥക / ശരത് മണ
â  വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി.
2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0838-4 : E. 75.00



Y758:353

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; േജാബിെ!

398.21095-ഏഷ

ചി?.- േകായം : മാQഴം : ഡി. സി.

പവിഴപ' *് / ബി. എം. സ' ഹറ പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ്
2012.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 93-821-6715-3 : E. 60.00

ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 102 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-82-164-4298-0 : E. 70.00



Y:353



Y74:353

സാമഹശാസ് ?ം
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398.21095-ഏഷ- ടJ

398.22095483-േകരളം- ടJ

വിചി? വാപാരി / പണOാട് അബ് ദ' 3

Ãീേദവി, െക. ബി., 1940-

ഖാദ പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .-

േമഴേ%ാ അçിേഹാ?ി.- ny : എJ്

തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2012.- 36

& സി., 8ലാ. 2013.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-83080-49-6 : E. 50.00

ബാലസാഹിതം.



Y74412:353

ISBN 93-821-6795-1 : E. 45.00



Y74:353

398.220956-അേറബ
സിi് ബാദിെ! കK3യാ?ക / ബീന

398.210954-ഇ6
398.2109548-ദിേണ6

േജാജ് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- ny :

ദിേണ6 മ' %ശ
¦ ിOഥക.- ny :

എJ് & സി., [201-?].- 48 ഏ.: വണ

എJ് & സി., നവ. 2012.- 48 ഏ.: ചി?ം;

ചി?ം; 21 െസമീ.

12 െസമീ.

ISBN 978-93-83080-74-8 : E. 50.00

ISBN 978-81-924399-4-5 : E. 20.00



Y7441:353

398.22-വികെള സംബിJ



Y7461:353

398.2209561-Oി
398.2209561-മ' ല
´ ാ നസീറ' Ëീ

ഐതിഹ

നല
´ സx പ
Ô ം: െതരെ§ട' % 31 മ' ല
´ ാOഥക /

398.22095-ഏഷ
398.220954-ഇ6

മടവ ശശി പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- ny :

398.22095483-േകരളം

എJ് & സി., ഫി[. 2012.- 144 ഏ.:

ശ×ണ
l ി, െകാാര%ി3, 1855-1937

വണ ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82776-28-4 : E. 50.00

ഐതിഹമാല.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
സപ
R . 2012.- 1046 ഏ. ; 21 െസമീ.



Y751:353

ISBN 978-81-8265-470-9 േബാഡ് :

398.24-സസെളയ' ം Ùഗെളയ' ം

E. 350.00



Y74412:353

ഐതിഹമാലയിെല ആനOഥക.-

സംബിJ ഐതിഹ
398.245-Ùഗ
398.24528-പിക

േകായം : സാധന : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.

പിOഥക: പി. പ' 5േഷാ%മ നായ

2013.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.

സമാഹരിJത് ; ഷാജി ഭാരതിയ' െട ചി?.-

ISBN 978-81-264-4339-0 : E. 80.00



Y74412:353

ഐതിഹമാലയിെല ആനOഥക /

േകായം : മാQഴം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p
2012.- 88 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3174-8 : E. 60.00

ഹരീഷ് ആ. നQതിരിKാട് സമാഹരിJത് .-



Y:353(K96)

ny : എJ് & സി., ഏFി. 2013.- 48 ഏ.

398.3-യഥാ½ Fതിഭാസ നാേടാടി

; 21 െസമീ.

സാഹിത%ിെല വിഷയളായത്

ISBN 978-93-82776-63-5 : E. 35.00



Y74412:353

398.36-ശാസ് ?ീയ വിഷയ
398.36(1)-kഷി

ഐതിഹമാലയിെല േ?കഥക.-

kഷിഗീത: പരിസ ിതി അറിവടയാള / സി.

േകായം : സാധന : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.

ആ. രാജേഗാപാല, ടി. ടി. ÃീVമാ,

2013.- 295 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4363-5 : E. 150.00

വിജയVമാ േമേനാ എuിവ



Y74412:353

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, 2013.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഐതിഹമാലയിെല മാ¨ികകഥക.-

ഉപവിഷയം : 630 - kഷി

േകായം : സാധന : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.

ന സചി : ഏ. 134.

2013.- 191 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-515-7 : E. 95.00

ISBN 978-81-264-4364-2 : E. 120.00



Y74412:353



Y74412:351

ഭാഷക
398.36(1)-kഷി- ടJ

490-മ*് ഭാഷക
491.2-സംസ് kത ഭാഷ
491.25-വാകരണം

വിശx ം, െക., 1942î*ാ' ക നിലനിuി5u ന

' െട

കാഷിക സംസ് kതി.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഏFി. 2012.- 88 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 93-821-6710-2 : E. 60.00



Y74412:351(J)

398.6-കടംകഥക
398.6(1)-മലയാളം
ന

27

കാരകFകരണം / ആ. വാസ' േദവ േപാ*ി
'കാരകാ½ Fേബാധിനി' വാഖാനം
െചയ് തത് .- 2- ◌ം പതിK് .-െകാJി :
 ി*് ,
സ' kതീ ഓറിയ!3 റിസJ് ഇസ
ഡിസ. 2012.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.
സംസ് kത മലം ഉെKട' %ിയി'്
1-◌ം പതിK് : ഒക് േടാ. 2006.
ISBN 978-81-925410-1-3 : E. 150.00



P15

' െട കട¥ഥക / മേനാഹര Vഴിമ*ം

ലകാ½Fകരണം / ആ. വാസ' േദവ
േപാ*ി വാഖാനം െചയ് തത് .- െകാJി :
 ി*് ,
സ' kതീ ഓറിയ!3 റിസJ് ഇസ
െമയ് 2013.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.
സംസ് kത മലം മലയാള%ി3.
ISBN 978-81-925410-3-7 : E. 100.00

സമാഹരിJത് ; വി. എസ് . മധ' വിെ!
ചി?.- േകായം : മാQഴം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
Vികtേവി.
ISBN 978-81-264-4050-4 : E. 70.00



P15



P32,6;4

സമാസFകരണം / ആ. വാസ' േദവ േപാ*ി
'സമാസാ½ Fേബാധിനി' വാഖാനം
െചയ് തത് .- െകാJി : സ' kതീ ഓറിയ!3
 ി*് , 8p 2013.- 395 ഏ.
റിസJ് ഇസ
; 21 െസമീ.
സംസ് kത മലം മലയാള%ി3.
ISBN 978-81-925410-5-1 : E. 400.00

400-ഭാഷക
410-ഭാഷാശാസ് ?ം
418-Fാേയാഗിക ഭാഷാശാസ് ?ം
ബി* സി. മ' േOാലയ് O3
േവറി' േവേരാട' u അേമരിO ഇംഗ് ളീഷ് .തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2014.- 120



P15

ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390303-1 : E. 100.00



P111

420-ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ
428-Fേയാഗം
428.076-പ' നചി6നം, അഭാസം
അബി, ഒ.
പി. എസ് . സി. ഇംഗ് ളീഷ് പരീാ സഹായി.2-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p

സി|ാ6 െകൗമ' ദിയിെല സ് ?ീ
FതയFകരണം / ആ. വാസ' േദവ
േപാ*ി 'ൈകരളീ' വാഖാനം െചയ് തത് .െകാJി : സ' kതീ ഓറിയ!3 റിസJ്
 ി*് , െമയ് 2014.- 95 ഏ. ; 21
ഇസ
െസമീ.
സംസ് kത മലം മലയാള%ി3.
ISBN 978-93-83846-01-6 : E. 100.00



P15

494.8-ôാവിഡ ഭാഷക
494.812-മലയാള ഭാഷ

2011.- 191 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-076-3 : E. 100.00



P111:(T:4,6)

428.2-രചന
428.24-ഇംഗ് ളീഷ് മാnഭാഷയല
´ ാ%വtq
പ' സ് തക
428.2494812-മലയാളം വിദാ½ികOായി

വിജയ, വqിOാവ്
മലയാളഭാഷയ' െട മരണെമാഴി.- ny :
ബ' |ം ബ' ക
 ് , ജ{. 2012.- 156 ഏ. ; 21
െസമീ.
E. 140.00



P32

ബി*, സി. മ' േOാലയ് O3

സജയ് േജാp, Vറിയë
മധ' രം മലയാളം / സ' നി3 Vമാ എം. ടി.
യ' െട ചി?.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
െമയ് 2012.- 123 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3541-8 : E. 95.00

ഇംഗ് ളീഷി3 ചി6ിOാം സംസാരിOാം.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 200
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6776-5 : E. 140.00



P111,9:7(P32)



P32
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494.812076-പ' നചി6നം, അഭാസം

500-ശാസ൭ത൭ര
500-ശാസ൭ത൭ര- ടJ

മ¼രKരീകtq മലയാളം
േചാേദാ%ര / ദിവ എസ് . േകശവ,
അനി3Vമാ െക. എസ് . സമാഹരിJത് .േകായം : ഐ റാ¥് , ജ{. 2013.- 271 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4046-7 : E. 150.00

േതാമസ് , പി. *ി., 1931വിസ് മയള'െട േലാകം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2012.- 134 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3479-4 : E. 85.00



A



P32

494.812076(1)-േചാേദാ%ര
PSC ആവ%ിtu 1000 മലയാള ഭാഷാ
േചാദ / സ' Vമാ സമാഹരിJത് .േകായം : ഐറാ¥് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ.
2013.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4245-4 : E. 60.00



Fസാദ് എം. അലക
 ്
 റിയ' ം.അേKാ നാം ൈദവ%ിെ! മനസ
േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ. 2012.- 143
ഏ. ; 21 െസമീ.
ശാസ് ?േലഖന.
ISBN 978-81-8265-543-0 : E. 100.00



A

P32

494.8123-നിഘ' O
ചി?ശബ് ദ താരാവലി / Ãീകണ് േഠശx രം ജി.
പദ
Ð നാഭ പിq സമാഹരിJത് ; എം. വി.
ÃീVമാ സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക.
ആ. രാജിയ' െട ചി?.- േകായം :
മാQഴം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 169
ഏ.: വണ ചി?ം; 23 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4135-8 : E. 195.00

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി., 1922-1997
Fkതിശാസ് ?ം VികO് .തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2013.- 64
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-79-5 : E. 55.00



A



P32:4k

494.8125-വാകരണം
എ[ഹാം, പി. ടി.
മലയാള വാകരണം ചില വീ' വിചാര.ചനാേശരി : താരതമ പഠന സംഘം,
8p 2012.- 156 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-87378-08-5 : E. 110.00



P32

494.8128-Fേയാഗം
494.81281-വാtക
494.812813-അര വിനാസം, ഉJാരണം

മേനാജ് എം. സx ാമി, 1980അªേലാകം മ' ത3 അന6Fപം വെര.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 119
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4922-4 : E. 80.00



A

രാജേഗാപാ3 ക %് , എ.
Fപമ' *െ% വിേശഷ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 255 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4917-0 : E. 150.00



A

വാസ' , െക. െക.
സ ാനം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ്
2014.- 152 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
E. 125.00

സ' [Áണ, എടKാ സി.
അരം ഹരം അരം / എടKാ സി.
സ' [Áണ{ം സ' ധ മരയ് Oാàം
സമാഹരിJത് .- ny : എJ് & സി.,
ഒക് േടാ. 2013.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83080-94-6 : E. 30.00



A



P32

500-ശാസ് ?ം

507-പഠനം, േബാധനം
507.8-അധയന%ി{ം അ|ാപന%ി{ം
ഉq ഉപകരണ
അനിത െബu*്
സQണ
l ശാസ് ? Fവ%ന /
നാസറ' Ëീ അഹ ദ് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. റഫറസ് , ഫി[. 2014.165 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4222-5 : E. 90.00

ജീവ േജാബ് േതാമസ്
Fപവ' ം മ{ഷ{ം ത ിെല6് ?.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[. 2012.- 136
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-81-8265-092-3 : E. 90.00



A



A
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510-ഗണിതം

510-ഗണിതം-

േപാ, സി. എ.

Ãീധര, പqിയറ, 1950-

V¿തിOണtക 1, 2, 3, . . .- ny :

ടJ

കണO് .- േകാഴിേOാട് : പണ, ആഗ. 2012.-

എJ് & സി., സപ
R . 2012.- 96 ഏ. ; 21

71 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-300-1347-3 : E. 60.00

E. 60.00



B



B

കണO് ഒ5 മാ¨ികെചK് .- ny : എJ്

ഭാസ് കര, സി. െക.

& സി., 8ലാ. 2013.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.

കണOിെല Vറ' tവഴിക.- േകായം : ഡി.

ISBN 978-93-83080-58-8 : E. 50.00

സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 118 ഏ.: ചി?ം; 21



B

െസമീ.
ISBN 978-81-264-3899-0 : E. 75.00



B

ഗണിതം മഹാÀതം.- ny : എJ് & സി.,
8ലാ. 2013.- 48 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82776-71-0 : E. 30.00

മ' രളീധര, എസ് .



ഗണിത പഠനം രസകരമാOാം.- േകായം :

B

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 56 ഏ. ; 21

ഗണിതസല
´ ാപം.- േകായം : മാQഴം : ഡി.

െസമീ.

സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 120 ഏ.: ചി?ം; 21

ISBN 978-81-264-3907-2 : E. 125.00



B

മ' ഹ

െസമീ.
ISBN 978-81-264-4040-5 : E. 45.00



ദ് , സി. പി.

B

പജം: ഒÊമില
´ ായ് മയ' െട ശാമെസൗiരം.-

ചിരിKിtu ഗണിതശാസ് ?ം.- ny :

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ് 2013.- 88 ഏ.

എJ് & സി., 8ലാ. 2013.- 48 ഏ.: ചി?ം;

; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-667-3 : E. 60.00



B

ISBN 978-93-82776-70-3 : E. 30.00



B

രവിVമാ, ടി. എസ് .
ഗണിതേകളി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 75 ഏ. ; 21 െസമീ.

സംഖകള'െട േലാകം.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, 8ലാ. 2013.- 192 ഏ.: ചി?ം; 21

ISBN 978-81-264-3909-6 : E. 75.00

െസമീ.



B

ISBN 93-83155-82-5 : E. 160.00



B

രാമച േമേനാ, പി.
കണOിെ! കഥ.- േകാഴിേOാട് : പണ,

സ' വണ, നാലKാട് , 1946-

ജ{. 2011.- 136 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

സ' ദശന: ഭാരതീയ ഗണിതശാസ് ?

ന സചി : ഏ. 135-136.

പ' സ് തകം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ.

ISBN 978-81-300-1196-7 : E. 100.00



B

2013.- 88 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 938343217-9 : E. 75.00



Ãീധര, പqിയറ, 1950-

B

കണOിെല വിസ് മയ.- ny : എJ്

െസ, ഷയാ

& സി., 8ലാ. 2013.- 51 ഏ.: ചി?ം; 21

103 ഗണിത ത%x  സി|ാ6

െസമീ.

ശാസ് ?` / ബി. മധ' ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്

ISBN 978-93-83080-41-0 : E. 530.00



B

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : മാQഴം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : 103 mathematical theorems,

കണtെകാ് കളിOാം.- ny : എJ്
& സി., 8ലാ. 2013.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

axioms, paradoxes and stuff.

ISBN 978-93-83080-76-2 : E. 30.00

ISBN 978-81-264-3906-5 : E. 150.00



B



B
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510.7-പഠനം, േബാധനം
510.76-പ' നചി6നം, അഭാസം
510.76(1)-േചാേദാ%ര

530.1-സി|ാ6, ഗണിതക െഭൗതികം
530.12-കx ാം ബലത¨ം

നായ, എം. ആ. സി.
മ¼രKരീകtq ഗണിതം.- േകായം :
ഐ റാ¥് , ഡിസ. 2013.- 255 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4334-5 : E. 150.00



B

512-ബീജഗണിതം

വിജയVമാ, വി.
കx ാം െഭൗതിക%ിെല ദാശനിക
Fശ
Ô .- 2-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, മാJ് 2013.- 110 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 95-107
ന സചി : ഏ. 108-110.
ISBN 978-81-8265-637-6 : E. 80.00



C:a

മധ' , ബി.
ആജി[.- േകായം : മാQഴം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 123 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3897-6 : E. 80.00

539-ആധ' നിക െഭൗതികം
539.7-അª ശാസ് ?ം, നക് ളിയ െഭൗതികം
നQതിരി, വി. പി. എ.



B2

520-േജാതിശാസ് ?ം
523-ഖേഗാള മÎല വി`ാനീയം

Fപ ¿ഷ് ടിയ' െട പടിK'രയി3:
ൈദവകണ%ിെ! സംിപ
R ചരി?ം.െകാJി : Fിസം ബ' ക
 ് , 2013.- 181 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.

V§ിkഷ
l Vറ' പ് , സി. എJ് , 1928Fപോത് പ%ി.- േകാഴിേOാട് : പണ,
ഡിസ. 2012.- 84 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1456-2 : E. 65.00

ISBN 978-81-7286-789-8 : E. 150.00



C9B3



B9

523.4-ഹ
523.43-െചാ_

540-രസത¨ം
സീമ, Ãീലയം
ഹരിത രസത¨ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഫി[. 2011.- 144 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ലിേജാ േജാജ്
മംഗയാ: ഇ6യ' െട Fഥമ െചാ_ാ
പരേവണം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2013.- 112 ഏ., [4] പടം: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4897-5 : E. 90.00

അ{ബം : ഏ. 121-138
ന സചി : ഏ. 139-141.
ISBN 978-81-264-2925-7 : E. 90.00



E

540.3-നിഘ' O, വി`ാനേകാശ



B942

സീമ, Ãീലയം
രസത¨ നിഘ' .- േകായം : ഡി. സി.

523.8-ന?

ബ' ക
 ് , െമയ് 2012.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബസ' , ബിമ, 1945ന?െള നിരീിOാം / െസ{ Vര
േജാജ് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 144 ഏ., 4 പടം:
ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Joy of starwatching.
ISBN 978-81-264-3595-1 : E. 110.00

ISBN 978-81-264-3512-8 : E. 100.00



Ek

570-ജീവശാസ് ?ം
572-ൈജവരസത¨ം
572.8-ൈജവരസത¨ ജനിതകം



B96

530-െഭൗതികം
530.03-നിഘ' O, വി`ാനേകാശ

572.80285-കംപ ഉപേയാഗം
572.80285(1)-ബേയാ ഇഫമാ*ിക
 ്
അചത്
' ശ¥ എസ് . നായ
ബേയാ ഇഫമാ*ിക
 ് / അചത്
' ശ¥
എസ് . നായ5ം ഉേമഷ് പി. യ' ം

രാജേഗാപാ3 കാമത് , എ., 1966െഭൗതികശാസ് ? നിഘ' .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2012.- 366 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3502-9 : E. 195.00

േചെuഴ'തിയത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
െമയ് 2012.- 119 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3505-0 : E. 80.00



Ck
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580-സസശാസ് ?ം

590-ജÝശാസ് ?ം

581-Fേതക വിഷയ
581.634-ഔഷധ സസ

591-Ùഗള'െട സx ഭാവ വിേശഷതക
591.954-ഇ6

ജയVമാരി, ടി. ആ.

വിേനാദ് Vമാ, ആ.
ഇ6യിെല സംസ ാന Ùഗള'ം പികള'ം.േകാഴിേOാട് : പണ, 8p 2012.- 72 ഏ.:

ജന?ള'ം Õള'ം / ടി. ആ.
ജയVമാരി, ആ. വിേനാദ് Vമാ എuിവ

ചി?ം; 21 െസമീ.

േചu് എഴ'തിയത് .- േകാഴിേOാട് : പണ,

ISBN 978-81-300-1302-2 : E. 55.00

ഒക് േടാ. 2012.- 108 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



K.44

ISBN 978-81-300-1431-9 : E. 75.00



I:(L)

591.98-െതേO അേമരിO
ഡറ3,
െജറാഡ് , 1925-1995
'

േജOബ് വഗീസ് , V6റ

ഉ%വനം: െജറാഡ് ഡറലിെ!
'
സാഹസിക സാരകഥക / പി. പി. െക.

ഔഷധ സസ അറിവ' ം Fേയാഗവ' ം /
േജOബ് വഗീസ് V6റയ' ം മിനി പി.

െപാവാ പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2013.- 64

മ%ായിയ' ം േചെuഴ'തിയത് .- ny :

ഏ. ; 21 െസമീ.

എJ് & സി., സപ
R . 2012.- 152 ഏ.:
വണചി?ം; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : The drunken forest.

ISBN 978-93-82515-01-2 : E. 150.00

ISBN 938315596-5 : E. 55.00



K.791



I:(L)

595-മ*് അകേശ5 ജÝO

േമരിt§് , പqിOKറQി3

595.7-ഷഡ് പദ, കീട

ആേരാഗ%ിെ! ഔഷധസസ.-

595.799-േതനീJക

ny : എJ് & സി, ഡിസ. 2012.- 120 ഏ.

595.79915-സx ഭാവ വിേശഷതക

; 21 െസമീ.

ശിവദാസ് , എസ് .

ISBN 978-93-82515-25-8 : E. 75.00

ഒ5 േതനീJെKണ
l ിെ! ക%് .-



I:(L)

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2013.- 72
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

വിജയ, VQളാട്

ISBN 93-82808-99-X : E. 55.00

Vികള'ം ഔഷധസസള'ം.- േകാഴിേOാട് :



K864:3

പണ, നവ. 2012.- 92 ഏ.: ചി?ം; 21

597-മ¼

െസമീ.

േവലായ' ധ, ടി. ഡി.

ISBN 978-81-300-1435-7 : E. 75.00



I:(L)

582-Fേതക സx ഭാവ സവിേശഷതകള'q

േദശീയ മ¼: വിവിധ
സംസ ാനളിെല ഔേദാഗിക മ¼.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2014.- 79 ഏ.

സസ

; 21 െസമീ.

582.16-Õ

ISBN 938390316-3 : E. 70.00

582.160954-ഇ6



KZ332

582.16095483-േകരളം

597.0954-ഇ6

ജയVമാരി, ടി. ആ.

597.095483-േകരളം

േകരള%ിെല Õ / ടി. ആ.

േവലായ' ധ, ടി. ഡി., 1951-

ജയVമാരിയ' ം ആ. വിേനാദ് Vമാറ' ം

േകരള%ിെല മ¼.- േകായം : ഡി.

േചെuഴ'തിയത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2012.- 390 ഏ.: ചി?ം;

മാJ് 2014.- 1086 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4993-4 : E. 695.00

ISBN 978-81-264-3517-3 : E. 225.00



I.4412



K92.4412

Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
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598-പിക

613-ആേരാഗവ' ം േമവ' ം

േജാp, ടി. വി.
പിക എെ! സ് േനഹിത /
ന ക%ാവിെ! ചി?.േകാട' Vള§ി : തിOാ്
പബ് ളിേOഷസ് , ഡിസ. 2012.- 15 ഏ.:
വണചി?ം; 24 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
E. 40.00

ക¹ാേല%് , ഡി. െക., 1937േരാഗളി3 നിu് ആേരാഗ%ിേലO് .േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് , ജ{. 2013.126 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-365-0 : E. 80.00



L:5



K96

മ' രളീധര, മ' ല
´ മ*ം
ഫാമിലി േഡാക് ട.- ny : എJ് & സി.,
ഒക് േടാ. 2012.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

േദവിക, പി. എസ് .
ചാതിKറവക / വി. എം. രാജേമാഹ,
മേനാജ് പി. എuിവേരാട് പറ§തി
Fകാരം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ.
2012.- 48 ഏ., 4 പടം: ചി?ം; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3586-9 : E. 70.00

ISBN 978-93-81318-94-2 : E. 100.00



L:5

613.2-ആഹാരം
ക¹ാേല%് , ഡി. െക., 1937-



K96

പദ
Ð നാഭ, പി. വി., 1967പി»ട് : ഒ5 പഠനം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 171 ഏ., 12 പടം:
ചി?ം; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3583-8 : E. 195.00

ആഹാര%ിലെട ആേരാഗ%ിേലO് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 134
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3880-8 : E. 80.00



L:573

613.7-ശാരീരിക മത



K96

613.7046-േയാഗ
ബാലച, എം. ആ.

598.0954-ഇ6
598.09548-ദിേണ6

േയാഗ: അടിസ ാന പാഠ.- േകായം :

റഹീം, സി., 1968ദിേണ6യിെല പിക.- 3-◌ം പതിK് തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2012.- 200
ഏ., 8 പടം: ചി?ം; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിK് : ഒക് േടാ. 2008.
ISBN 81-262-0834-1 : E. 140.00



K96.441

600-Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

ഡി. സി. ൈലഫ് , നവ. 2013.- 94 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4900-2 : E. 70.00



L:572

ബാലച, എം. ആ., 1962ആസ് : േയാഗയിലെട ആശx ാസം.േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് , ഏFി. 2014.88 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5026-8 : E. 60.00

610-ൈവദം, ആേരാഗം
611-ശരീരശാസ് ?ം



L:572

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി., 1922-1997
ശരീരശാസ് ?ം VികO് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2013.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 93-83155-77-9 : E. 45.00



L:2

രാധാkഷ
l  ൈവദ
ലഘ' േയാഗവിദക.- 2-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : പണ, ആഗ. 2013.- 64 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-300-0143-8 : E. 50.00



L:572

612-ശരീരFവ%ന ശാസ് ?ം
വിെസ!് , എ%് േകായി3

മാത,' െക. വി., 1983മ{ഷ ഒ5 സK കQ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 142 ഏ., 4
പടം: ചി?ം; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3554-8 : E. 125.00

േയാഗ സQണ
l ആേരാഗ%ിന് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 255 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3594-4 : E. 150.00



L:2



L:572

Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
613.7046-േയാഗ- ടJ
വിെസ!് , എ%് േകായി3
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615.535-Fkതി ചികി¼- ടJ
േഗാപീമണി, ആ., 1939േരാഗശമന%ിന് Fkതിയ' െട വഴി.-

േയാഗ സരനമസ് കാരം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 126 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3592-0 : E. 75.00

േകാഴിേOാട് : പണ, ഒക് േടാ. 2012.- 76
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1348-0 : E. 60.00





LM:4:6

L:572

613.71-വായാമം, കായിക മ' റക

ഹംസ, മടിൈO
പാരQര നാ'ൈവദം ലളിതസാരം.േകാഴിേOാട് : പണ, െമയ് 2012.- 164 ഏ.

Ãീകല, വി. െക.
എല
´ ാവtം വായാമം: ൈദനംദിന
ജീവിത%ിെല വായാമ
ചികി¼കെളtറിJ'q ന ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2013.120 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-83-43214-4 : E. 100.00

, 8 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1336-7 : E. 125.00



LM:4:6

615.538-ആയ' േവദം
െചറിയ നാരായണ നQതിരി, ൈവദമഠം



L:572

ആേരാഗ ചി6ക: ആയ' േവദ
േലഖന.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

613.9-ജനന നിയ¨ണം, ൈലംഗിക
Òചിതx പാലനം
613.96-ൈലംഗിക മ' റകtq മാ{വ3

ഒക് േടാ. 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-823-2843-2 : E. 70.00



LB:4:6

ഇiിര, െക. ആ., 1961സ് ൈ?ണ കാമസ?ം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
R . 2012.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.
 ് , സപ
ISBN 978-81-264-3654-5 േബാഡ് :
E. 195.00

ബാöേലയ, വി. ആ.
ആേരാഗരയ് O് ആയ' േവദം.- ny :
എJ് & സി., നവ. 2012.- 96 ഏ. ; 21



L:367

െസമീ.
ISBN 978-93-82515-64-7 : E. 50.00



െജ. െക.
രതിയ' ം ദാQതവ' ം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 174 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3605-7 : E. 100.00

LB:4:6

ഓമയി3 സിേO ഔഷധ.ny : എJ് & സി., 8ലാ. 2013.- 80 ഏ.
; 21 െസമീ.



L:367

വാ¼ായന
സ് ൈ?ണ കാമസ?ം / െക. ആ. ഇiിര
വിവ. െചയ് തത് ; പി. എസ് . ജലജയ' െട
ചി?.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p
2012.- 264 ഏ., [8] പടം: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3571-5 : E. 195.00

ISBN 978-93-83080-81-6 : E. 50.00



LB:4:6

രാമ നQതിരി, െക. ആ., 1946ചികി¼ പ' രാേണതിഹാസളി3.േകാഴിേOാട് : പണ, മാJ് 2012.- 128 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1345-9 : E. 95.00





LB:4:6

L:367

615-ഔഷധ വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം
615.5-ചികി¼ാശാസ് ?ം
615.535-Fkതി ചികി¼

വല%ാ, എം. എസ് .
വാഗ് ഭടൈപnകം / രാജാ ഹരിദാസ് എ.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

ക¹ാേല%് , ഡി. െക., 1937ആേരാഗ%ി{ Fkതി ചികി¼.- േകായം :
ൈലഫ് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 295
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4030-6 : E. 175.00



LM:4:6

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2012.1008 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The legacy of Vagbhata.
ISBN 978-81-264-3890-7 േബാഡ് :
E. 575.00



LB:4:6

Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
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615.538-ആയ' േവദം- ടJ

616-േരാഗ

േവªേഗാപാല നായ, എസ് . എ., 1962ആയ' േവദ ഔഷധസസള'ം Fാഥമിക
ആേരാഗപരിപാലനവ' ം.- േകാഴിേOാട് :
പണ, 8p 2012.- 172 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-300-1372-5 : E. 125.00

അഹ ദ് , എ. പി.
അകാലമരണം: Fതിേരാധമാഗ
H .േകാഴിേOാട് : പണ, ആഗ. 2013.- 80 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1505-7 : E. 65.00



L:4:6



LB:4:6

615.8-Fേതക, വിവിധ തരം
ചികി¼ാരീതിക
615.85-വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക
615.85(1)-മ? ചികി¼

616.1-ßദ് വാഹികാ േരാഗ
616.12-ßേôാഗ
േജാജ് , ത¹ി3
സ് ?ീകള'ം ßേôാഗവ' ം.- േകായം : കറ!് ,
ആഗ. 2012.- 214 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1931-3 : E. 125.00

ആംസ് േÞാങ് , െജ. ഡബ
യറി െതറാKി / ടി. നാരായണ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് ; പി.
എ. ദാസിെ! അവതാരിക.- 5-◌ം പതിK് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഏFി. 2013.- 208
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The water of life.
ISBN 978-81-8265-642-0 : E. 130.00



L32:4:6

റഹീനാ ഖാദ, 1947ന ' െട ßദയെ% പരിചരിOാം.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2013.- 101 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4061-0 : E. 75.00



L:4:69



L32:4:6

615.88-സി|, പ' രാതന ചികിതസാരീതിക

616.3-ദഹന വവസ െയ ബാധിtu
േരാഗ

ഒ*മലി വി`ാനേകാശം / േവലായ' ധ
പണിOശ് േശരി സമാഹരിJത് .- േകായം :
സമാഹ%ാവ് : കറ!് [വിതരണം], ജ{.
2014.- 251 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1961-0 : E. 160.00

േജാp, െപൗവ%ി3, 1935ഉദരേരാഗെള ഒഴിവാOാം.- േകായം : ഡി.
സി. ൈലഫ് , ജ{. 2013.- 149 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3969-0 : E. 90.00





LM

L24:4:6

616.4-അ6ഃÜാവീ ന ികെള ബാധിtu
േരാഗ

മ' രളീധര പിq, െക.
ഔഷധ സസള'ം Fേയാഗവ' ം.- ny :
കറ!് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ജ{. 2012.103 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0933-2 : E. 70.00



L:97(I)

615.88(1)-Ûഹ ൈവദം

േജാp, െപൗവ%ി3, 1935ന ിേരാഗെള അക*ിനി%ാം.േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് , ജ{. 2013.134 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3635-4 : E. 90.00



L6:4:6

മധ' , പി. എം.
Vട' ംബ േഡാക് ട.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
8p 2013.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-655-0 : E. 80.00

616.462-Fേമഹം



LM:4:6

615.89-മ*' ചികി¼ാരീതിക
615.89(1)-െറOി

Fേമഹം: ഇനി േപടി േവ / മാnoമി
ആേരാഗമാസിക എഡിേ*ാറിയ3 ടീം
സമാഹരിJത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
ഫി[. 2013.- 264 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-613-0 : E. 150.00



L293:46

ശശിധര േമേനാ, വി., 1940െറOി: സx യം അ{ഷ
Ï ിOാവ' u ഔഷധ
രഹിത ചികി¼.- േകായം : ഡി. സി.
ൈലഫ് , ഏFി. 2014.- 121 ഏ., [2] പടം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5016-9 : E. 90.00

മ



L:4:6

ി, എം. വി. ഐ., 1940Fേമഹം എuേutമായി മാ*ാം.- 4-◌ം
പതിK് -േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഒക് േടാ.
2011.- 112 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-864-7 : E. 65.00



L293:46
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616.462-Fേമഹം- ടJ
മ ി, എം. വി. ഐ., 1940-
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618-സ് ?ീേരാഗ വി`ാനം, സതിശാസ് ?ം
618.2-സതിശാസ് ?ം
ജയVമാ, വി. െക., 1945-

Fേമഹം മാ*ാം: മ5uില
´ ാെത ശരീരം
ണിOാെത പണെJലവില
´ ാെത.- 6-ആം
പതിK് -േകായം : മേനാരമ പബ́ിേOഷ
ഡിവിഷ, നവ. 2011.- 131 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
1-ആം പതിK് : നവ. 2008.
E. 70.00

ഗഭസംരണവ' ം ശിÒപരിപാലനവ' ം.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2012.- 167
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3425-1 : E. 95.00



L9F:3



L293:46

618.9-ബാലചികി¼, Õ|ചികി¼
618.92-ബാലചികി¼
618.9289-മാനസിക ൈവകല

616.8-നാഡികെള ബാധിtu േരാഗ,
മേനാേരാഗ

സ' േരഷ് Vമാ, പി. എ.

രാജേശഖര നായ, െക., 1940സംസ് Ùതി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് , സപ
2012.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3601-9 : E. 120.00

Vികള'െട മാനസിക Fശ
Ô .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p 2013.- 103
ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 978-81-8265-683-3 : E. 75.00

L7:4:6

616.89-മേനാേരാഗ



L9C:4:691

630-kഷി

ആ3ബി ഏലിയാസ്
മാനസിക Fശ
Ô .- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, െമയ് 2013.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-665-9 : E. 90.00

kഷിഗീത: പരിസ ിതി അറിവടയാള / സി.
ആ. രാജേഗാപാല, ടി. ടി. ÃീVമാ,
വിജയVമാ േമേനാ എuിവ



L72:4:6

616.9-മ*് േരാഗ
616.99-അബ' ദവ' ം പകJവാധികള'ം
616.994-അബ' ദം

സംേശാധനം െചയ് തത് . കാªക 398.36(1)
- kഷി.
631-Fേതക സാേ¥തിക വിദക,
ഉപകരണ
631.5-kഷിയിറO3, െകായ് %്

േജാp, െപൗവ%ി3
അബ' ദം: ലണ Fതിവിധിക.ny : എJ് & സി., 8ലാ. 2013.- 172 ഏ.
; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83080-35-09 : E. 140.00

631.58-വിവിധ kഷിയിറO3 രീതിക
631.584-ൈജവkഷി
െപാവാ, പി. പി. െക.



L:4725:6

617-ശസ് ?¡ിയ
617.6-ദ6 ചികി¼

ഫ' tേവാOയ' െട ഒ*ൈവേOാ3
വിപ് ളവ%ിലെട ഒ5 യാ?.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 80
ഏ. ; 21 െസമീ.

റഹീം, കടവ%്
ദ6സംരണം.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
ഡിസ. 2012.- 94 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-354-2 : E. 60.00

മസേനാബ' ഫ' tേവാOയ' െട 'The one
straw revolution' എu പ' സ് തകെ%
ആധാരമാOിയത് .



ISBN 93-821-6781-1 : E. 55.00

L214:4:6

617.7-േന? ചികി¼ാ ശാസ് ?ം



J:2:2-5

633-േതാവിളക

ആഷ́ി, മ' ളമി3
ല മ' ത3 േകാഴേരി വെര: േകരളം
േലാക േന?ചികി¼ാoപട%ി3 എ%ിയ
കഥ / എം. ആ. ഹരി വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ഇവിസ് മിമീഡിയ,
െമയ് 2013.- 95 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-88698-98-9 : E. 100.00

േതാവിളക / വി. എസ് . ശിവദാസ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . ് , 2002.നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O് Þസ
358 ഏ., 6 പടം ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Plantation crops.
ISBN 978-81-237-5718-6 : E. 120.00



L185:4:6



J
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634-പഴøഷി, വനം

636.6-േകാഴി അല
´ ാ% മ*' പിക
636.69-റാ*ിെ*സ്
636.69(1)-എമ'

േജOബ് വഗീസ് , V6റ
പഴ: അഴകി{ം ആേരാഗ%ി{ം /

േമാഹന, പി. വി., 1962എമ' വള%3.- േകായം : ഡി. സി.
ൈലഫ് , മാJ് 2013.- 94 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4045-0 : E. 70.00

േജOബ് വഗീസ് V6റയ' ം മിനി പി.
മ%ായിയ' ം േചെuഴ'തിയത് .- ny :
എJ് & സി., നവ. 2013.- 135 ഏ.: വണ
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83080-93-9 : E. 150.00



KZ33



J37

639-നായാ് , മ¼ ബനം, സംരണ
മാഗ
H 
639.9-ൈജവവിഭവള'െട സംരണം

635-ഉദാന പാലനം
േജOബ് വഗീസ് , V6റ
പേ6ാം.- ny : എJ് & സി., സപ
R .
2011.- 88 ഏ.: വണചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-44-7 : E. 120.00



J1

േജാസഫ് േജാp, േതറാി3

റഹീം, സി.
ന ' െട വനജീവിക.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, 8p 2012.- 104 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 93-821-6765-X : E. 85.00



KZ9954

വീിെലാ5 പJOറിേ%ാം.- േകായം :
ഡി. സി. ൈലഫ് , ജ{. 2014.- 128 ഏ., [4

639.97-വിവിധ തരം Ùഗ

പടം] ; 21 െസമീ.

െപാവാ, പി. പി. െക.
ൈജവൈവവിധം വനജീവികള'െട േലാകം.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2011.- 120
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0689-6 : E. 75.00

ISBN 978-81-264-4953-8 : E. 95.00



J93

635.9-പ' ഷ
 , അല¥ാരെJടിക
635.9344-ഓOിഡ' ക



KZ9954

േഗാപിനാഥ, വOം ബി., 1937േകരള%ിന് അ{േയാജമായ ഓOിഡ' ക.േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് , ഏFി. 2013.126 ഏ., 4 പടം: ചി?ം; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : 1998.
ISBN 978-81-264-4096-2 : E. 95.00



J:(I715)

640-Ûഹത¨ം
640.43-സമയ നിയ¨ണം
െഹK3, ൈമOി
നിതവ' ം ഓേരാ മണി» എെന
ലാഭിOാം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 2013.174 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-325-1523-9 : E. 160.00

636-Ùഗസംരണം



M3

636.089-Ùഗചികി¼

641-ആഹാരം, പാനീയം
641.3-ആഹാരം

േമാഹന, പി. വി.
ജÝജനേരാഗ.- േകായം : ഡി. സി.
ൈലഫ് , മാJ് 2013.- 181 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4070-2 : E. 120.00



KZ:4

ഹരിഷ് , േകാ
ന ' െട ആധാരശിലക: ആഹാരം.േകാഴിേOാട് : പണ, മാJ് 2013.- 111 ഏ.
: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1474-6 : E. 120.00



636.2-കÊകാലിക

M3:(J3)

636.2085-കാലി%ീ*യ' ം േപാഷകാഹാരവ' ം

641.5-പാചക വി`ാനം

േമാഹന, പി. വി., 1962-

ഇi' നാരായണ
 ് വിഭവ.- േകായം : ഡി.
േ[O് ഫാസ
സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.- 158 ഏ., 2 പടം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3243-1 : E. 95.00

തീ*K'3kഷിയ' ം കാലി%ീ*യ' ം.- േകായം :
ഡി. സി. ൈലഫ് , ജ{. 2013.- 125 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3979-9 : E. 85.00



KZ2:1
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641.5-പാചക വി`ാനം- ടJ

641.5-പാചക വി`ാനം- ടJ

ചി?ാ ÃീVമാ

േ*ാഷ് മ ബി© വഗീസ്
സ' റിയാനി 5ചിക.- േകായം : ഡി. സി.
ൈലഫ് , ജ{. 2013.- 142 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4013-9 : E. 90.00

സx ാേദറ' ം പ' വിഭവ.- േകാഴിേOാട് :
പണ, ഫി[. 2013.- 80 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.



ISBN 978-81-300-1472-2 : E. 65.00

M31



M31

©മാനാ കാôി
മലബാ വിഭവ.- േകായം : ഡി. സി.

സK ഡിഷ് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
സപ
R . 2012.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3661-3 : E. 95.00



M31

ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2011.- 118 ഏ., 4 പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3238-7 : E. 75.00



M31

Ô ീം അസീസ്
െതസ

ലില
´ ി ബാബ' േജാസ്
Fിയ5ചിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2012.- 238 ഏ., [4 പടം] ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3970-6 : E. 150.00



M31

മലബാ VOറി / എ. എം. Fദീപിെ!
ചി?.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[.
2013.- 152 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-624-6 : E. 110.00



M31

ഷാK' കറിക / െക. എ. ഷാജിVമാറ' ം,
അîപ് ജി. യ' ം സമാഹരിJത് .- േകായം :
ഡി. സി. ൈലഫ് , സപ
R . 2013.- 64 ഏ., 4
പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4317-8 : E. 70.00



ദീപാ േഗാപVമാ

M31

Fിയപാചകം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
സപ
R . 2012.- 168 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3653-8 : E. 100.00



M31

ഷീബ െനബീ3
മാKിള 5ചിക.- േകായം : ഡി. സി.
ൈലഫ് , ഡിസ. 2013.- 214 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4930-9 : E. 150.00



M31

െനൗഷാദ്
സx ാദിഷ
Ï വിഭവ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2012.- 184 ഏ., 12 പടം ;

സഫിയ മജീദ്
േസാഫീസ് െഡലീഷ.- േകാഴിേOാട് : പണ,
ഫി[. 2012.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1328-2 : E. 125.00

21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3881-5 : E. 150.00



M31

പദ
Ð ിനി അ6ùനം
നQതിരി പാചകം.- േകായം : ഡി. സി.
ൈലഫ് , നവ. 2013.- 142 ഏ., [6] പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4908-8 : E. 100.00



M31



M31

സ' മ ശിവദാസ് , 1944ന ' െട നാട കറിക / എസ് .
ശിവദാസിെ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി.
സി. ൈലഫ് , െമയ് 2013.- 143 ഏ. ; 21
െസമീ.
ആദ പതിK് : േകായം : കറ!് , ജ{. 2002.
ISBN 978-81-264-4130-3 : E. 100.00



പാചകറാണി / െബ*ി ലയിസ് േബബി

M31

സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

646-ത¹3, ഉട' K് , സx കാര Vട' ംബജീവിതം
646.7-സx കാര Vട' ംബജീവിതം
646.78-Vട' ംബജീവിതം

സി. ബ' ക
 ്.
ഭാ. 1 : നവ. 2012 . - 310 ഏ., 1 പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3931-7 : E. 195.00
ഭാ. 2 : നവ. 2012 . - 336 ഏ., 1 പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3926-3 : E. 195.00.



M31

െജയ് സp, െകാJ'വീട
ജീവിത പ¥ാളിെയ അറിയാ.- േകായം :
ഡി. സി. ൈലഫ് , 8p 2013.- 109 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4184-6 : E. 80.00



Y21
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649-ശിÒപരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം

658-മാേനജ് െമ!്

649.1-ശിÒപരിപാലനം

ബഫ*് , േമരി
വാറ ബഫ*ിെ! മാേനജ് െമ!് വിജയ

ബി© പി. നട' മ' *ം

ത¨ / േമരി ബഫ*'ം, േഡവിഡ്
ക് ളാtം േചെuഴ'തിയത് ; ജീ േപാ

പഠിOാ% Vി പഠിtu Vി.- ny :
എJ് & സി., 8ലാ. 2013.- 96 ഏ. ; 21

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.

െസമീ.

ൈലഫ് , നവ. 2013.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-83080-37-03 : E. 75.00



L9C 0b M3

649.7-Vികtq ധാ

ിക,

മലശീഷകം : Warrent Buffet's
management secrets : proven tools for
personal and business success.

സx ഭാവEപീകരണ പരിശീലനം

ISBN 978-81-264-4881-4 : E. 90.00



ഹരി, സx ാമി

X:8

Vികള'െട പഠന%ി{ം ബ' |ിtം 28
വഴിക.- മാuാ : യ`Fസാദം

658.3-ഉേദാഗസ

പ' സ് തക Vട' ംബം, ഫി[. 2013.- 60 ഏ. ;

658.314-േFരണ, ആവീരം, അJടOം

18 െസമീ.

ലതാ നായ

മാേനജ് െമ!്

658.31-ഉേദാഗസ

ISBN 978-1-62590-598-7 : E. 30.00



M3

ഭരണwടം

അ|x ാന%ി3 നിu് ആനi%ിേലO് .ny : ീ ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2013.- 110 ഏ. ;
21 െസമീ.

650-വവസായ സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം
650.1-ബിസിനസിെല വിജയം

ISBN 978-81-8423-256-1 : E. 100.00



X:89

650.13-വിതx വികാസവ' ം വിജയവ' ം
700-കലക

ബിസിനസി3
 ീഫ ആ., 1932-2012
േകാേവ, സ

700.1-തതx , സി|ാ6

 ീഫ ആ.
േജാലി മികവി{q വഴിക / സ

ൈഹഡഗ, മാി, 1889-1976

േകാേവ, െജuിഫ െകാേളാസിേമാ

കലാ¿ഷ് ടിയ' െട ഉറവിടം / എസ് . കാK

എuിവ േചu് എഴ'തിയത് ; മായാ

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

േവªേഗാപാ3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 2014.- 94 ഏ. ;

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

21 െസമീ.

2011.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4964-4 : E. 75.00



മലശീഷകം : Great work great career.

N:(R)

ISBN 978-81-264-3578-4 : E. 95.00



X:8

720-വാസ് വിദ
728-വസതിക
728.1-െചലവ' Vറ§ ഭവനം

650.14-െതാഴിലി{ം േജാലിOയ*%ി{മ' q

വഗീസ് , സി. എസ് .

വിജയം

Vറ§ െചലവി3 നിtം വീട'

റഷീദ് , പി. െക. എ.

പണിയാം.- േകായം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,

ഇ!വ വിജയമാഗ.- 2-◌ം പതിK് -

ജ{. 2013.- 127 ഏ.: പ
´ ാ, ചി?ം; 21

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ജ{. 2013.- 174 ഏ.

െസമീ.

; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4012-2 : E. 80.00

ISBN 978-81-8265-587-4 : E. 115.00



X:9(T:5,7)

650.144-െതാഴി3 അഭിമ' ഖം



NA4412,3

740-ചി?കല, അല¥ാരകലക
741-ചി?രചനാ ശാസ് ?ം
741.59-കാp, സമാഹാര

ജയ് സp, െകാJ'വീട
"ഇെനയാവാം ഇ!വ!".- ny : എJ്

അജയേഘാഷ് , 1954-

& സി., ജ{. 2013.- 95 ഏ.: ചി?ം; 21

ഔ് ൈസഡ.- ny : എJ് & സി., സപ
R .

െസമീ.

2012.- 40 ഏ.: ചി?ം; 24 െസമീ.

ISBN 978-93-82515-98-2 : E. 70.00

ISBN 978-93-82116-84-4 : E. 50.00



X:9(T:5,1)



NP

കലക

39

741.59-കാp, സമാഹാര- ടJ

743.7(1)-പഴ

േഗാപീkഷ
l , െക. ആ.
േഗാപീkഷ
l െ! കാªക.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, മാJ് 2013.- 327 ഏ.: ചി?ം;
18x24 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-600-0 : E. 425.00

മധ' , വി. എസ് .
പഴ എെന വരയ് Oാം?.- േകായം :
മാQഴം, ജ{. 2013.- 88 ഏ.: ചി?ം; 24
െസമീ.
Vികtേവി.
ISBN 978-81-264-4031-3 : E. 95.00



NP



NP

വരി വരി വി എസ് / സ' ധീനാഥ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.
2012.- 120 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
വി എസിെന VറിJ'q Fമ' ഖ വികള'െട
VറിK'കള'ം ഉെKട' %ിയി'് .
ISBN 978-81-264-3971-3 : E. 80.00

745-അല¥ാരകലക
745.5-കരെകൗശലം



NP

741.5954-ഇ6

അനിത െബu*്
കടലാസ' െകാ' q കരെകൗശല /
എ. ÃീVമാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : മാQഴം, ഫി[.
2012.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3481-7 : E. 75.00



നQതിരി
നQതിരിയ' െട സ് ?ീക / എ. പി.
വിജയkഷ
l  സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ജ{. 2012.- 118 ഏ.
: ചി?ം; 25 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-025-1 േബാഡ് :
E. 300.00

N:(X9B,8)



NP.44

743-വിവിധ വസ് Oള'െട രചന
743.6-Ùഗ

െചയ്  പഠിOാം എള'K%ി3 െച¹ാവ' u
40 കാര / എ. ÃീVമാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : മാQഴം, ഫി[. 2012.- 80 ഏ. ;
21 െസമീ.
മലശീഷകം : This and that : 40 things to
make, do and try.

ISBN 978-81-264-3484-8 : E. 60.00



N:(X9B,8)

വാെസ, പ' Îലിക്
Ùഗെള എെന വരയ് Oാം ? / ബിബ'
വി. എ. വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
മാQഴം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2011.- 52
ഏ.: ചി?ം; 24 െസമീ.
മലശീഷകം : How to draw animals.
ISBN 978-81-264-3054-3 : E. 40.00



NP

#പ
R , അരവിi്
ശാസ് ? Fവ%ന,
കരെകൗശല / എ. ÃീVമാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : മാQഴം, ഫി[. 2012.- 104 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Odds and ends : Science
and craft activities.

ISBN 978-81-264-3486-2 : E. 70.00

743.7-സസ
743.7(1)-പJOറിക



N:(X9B,8)

മധ' , വി. എസ് .
പJOറിക എെന വരയ് Oാം?.േകായം : മാQഴം, ജ{. 2013.- 94 ഏ.:
ചി?ം; 24 െസമീ.
Vികtേവി.
ISBN 978-81-264-3996-6 : E. 95.00

780-സംഗീതം
നിറKകി'q ü%സംഗീതം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 248 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3921-8 : E. 150.00



NP

പO എെന വരയ് Oാം?.- േകായം :
മാQഴം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 86 ഏ.
: ചി?ം; 24 െസമീ.
Vികtേവി.
ISBN 978-81-264-3989-8 : E. 95.00



NR

780.(1)-പാðാത സംഗീതം
േജാജ് , എം. പി.
പാðാത സംഗീത Fേവശിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2013.- 190 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4180-8 : E. 175.00



NP



NR

കലക

40

780.954-ഇ6 സംഗീതം

790-വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
791-െപാ വിേനാദ
791.07-പഠനം, േബാധനം
791.079-മ¼ര, ഉ¼വ,
അവാഡ' ക

േകാടീശx ര¹, 1869 - ?
േമളരാഗാÙതം / അജിത് നQതിരി
സമാഹരിJ് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 286 ഏ. ; 21
െസമീ.
72 േമളരാഗkതിക
മലശീഷകം : ഖiഗാനാമ' ദം.
ISBN 978-81-264-3944-7 : E. 225.00



സÚീവ് , എസ് .
സ് w കേലാ¼വം അറിേയെതല
´ ാം.േകായം : ഡി. സി. റഫറസ് , ജ{. 2014.110 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4948-4 : E. 75.00



NR44

N

791.43-ചലJി?ം

രേമഷ് േഗാപാലkഷ
l 
ജനFിയ സംഗീതം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 207 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3957-7 : E. 130.00



NR44

780.954-കണാടക സംഗീതം

േഗാപാലkഷ
l , േചലാ്
േലാകസിനിമയ' െട ചരി?ം.- േകായം :
കറ!് , ഏFി. 2013.- 176 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4078-8 : E. 110.00



NW

താഗരാജ

ചേശഖ, എ.
േമാഹലാ3: എ. ചേശഖറ' ം ഗിരീഷ്
ബാലkഷ
l {ം േചെuഴ'തിയത് ; െക.
ജയVമാറിെ! അവതാരിക. കാªക 927.
91433028 - േമാഹലാ3.

താഗരാജ ഗാനസ' ധ / പി. ജനാËന
വാഖാനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6.
ഭാ. 1 : 51 kതിക . - 8p 2013 . - 175
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-68-X : E. 150.00



NR44

780.95483-േകരളം
മ' രളി, വി. ടി., 1955-

േജാസഫ് , വി. െക.
അതിജീവന%ിെ! ചലJി?ഭാഷ.തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 208
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 938343285-3 : E. 170.00



NW

പാൊ5Oം.- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 200 ഏ., 4 പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4151-8 : E. 140.00



NR4412

782-കണ
Ï സംഗീതം, വായ് പാ്

മ' ഹ ദ് ഫ¡'Ëീ അലി
താരശരീരവ' ം േദശചരി?വ' ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ജ{. 2012.- 120
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0790-6 : E. 80.00



NW

782.42-പാ'ക
782.42162-നാേടാടിKാ'ക

രാേജഷ് , എം. ആ., 1977ഇ6 സിനിമയ' െട വ%മാനം.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 160
ഏ.: ചി?ം ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6764-1 : E. 115.00

782.421620954-ഇ6
782.42162095414-പðിമ ബംഗാ
െസ, മിംല'
ബാവ' 3: ജീവിതവ' ം സംഗീതവ' ം / െക. ബി.



NW

FസuVമാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഒക് േടാ.
2012.- 246 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 241-244
മലശീഷകം : The honey gatherers.
ISBN 978-81-8265-496-9 : E. 175.00



NR4414

വിജയkഷ
l 
ഇ6 സിനിമയ' െട 100 വഷ:
ഇ6 സിനിമയ' െട കഥ.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഡിസ. 2013.- 240 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 93-8343244-6 : E. 195.00



NW

കലക
791.43-ചലJി?ം- ടJ
വിജയkഷ
l 

41

791.437(1)-മലയാള ചി?- ടJ
രാധാല് മി പദ
Ð രാജ
വസ6%ിെ! അýജാലകം.- േകാഴിേOാട് :

ചി?ശാല: െതരെ§ട' % ചലJി?
േലഖന.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
8p 2012.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6757-9 : E. 175.00

മാnoമി, െമയ് 2013.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8265-671-0 : E. 90.00



NW

സാജ, െത5വK'ഴ
ക് ളാസിക് സിനിമക VികO് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, നവ. 2012.- 175
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-521-8 : E. 115.00



NW:(P32)

791.437MA-മലയാളം തിരOഥക
791.437MA-ഇ6 റ' Kി
രÚിത് , 1964ഇ6 റ' Kി.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
മാJ് 2012.- 151 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



NW

സിനിമയ' ം യാഥാഥവ' ം / വിജയkഷ
l 
സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2012.- 112 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 93-823-2823-8 : E. 80.00

ISBN 978-81-8265-308-5 : E. 100.00



NW:(P32)

791.437MA-ശം, െമ

റീസ്

ജീà േജാസഫ്
ശം, െമ

റീസ് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

മാJ് 2014.- 312 ഏ., [8] പടം ; 21 െസമീ.



NW

ISBN 81-264-4994-1 : E. 210.00



NW:(P32)

791.430233-സംവിധാനം

791.437MA-നട

േജാസഫ് , വി. െക.
സിനിമയിെല െപpെപ5മ: 15
ചലJി?കാരികെളtറിJ'q പഠന.തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 112
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 938343281-0 : E. 90.00

സ' േരഷ് ബാബ' , എസ് .
നട / കമലിെ! അവതാരിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 142 ഏ., [4]
പടം ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 125-142.



NW

ISBN 978-81-264-4929-3 : E. 120.00



NW:(P32)

791.437-വിവിധ ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം
791.437MA-നാല' െക്

േജാp േപാ, 1950പരിചായകം.- ny : ീ ബ' ക
 ് , െമയ്
2013.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-244-8 : E. 130.00

വാസ' േദവ നായ, എം. ടി., 1933നാല' െക് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ.



NW

2012.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3941-6 : E. 95.00



791.437(1)-മലയാള ചി?

NW:(P32)

െജ. സി. ഡാനിയ3: മലയാള സിനിമയ' െട
വിഗതVമാര / ഡി. േFംലാ3, എസ് . ആ.
ചേമാഹന എuിവ സംേശാധനം
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : െറയx , 2013.175 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-922772-4-0 : E. 160.00



791.437MA-ബാവിയ' െട നാമ%ി3
രÚിത് , 1964ബാവിയ' െട നാമ%ി3.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, ഏFി. 2013.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-659-8 : E. 100.00



NW:(P32)

NW:(P32)

േജാസ് െക. മാ{വ3
ന ജനേറഷ സിനിമ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 134 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3927-0 : E. 90.00

791.437MA-ഭാഗേദവത
സത, അ6ിOാട് , 1954ഭാഗേദവത.- 2-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, 2012.- 119 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8264-760-2 : E. 75.00



NW:(P32)



NW:(P32)

കലക
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791.437MA-മഹാകാളികം

792.01-തതx , സി|ാ6

ഹരി, സx ാമി

ാമFകാശ് , എ. ആ.
Fതയശാസ് ?വ' ം നാടകവ' ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2013.- 192
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-17-5 : E. 150.00

മഹാകാളികം.- മാuാ : യ`Fസാദം
പ' സ് തക Vട' ംബം, മാJ് 2013.- 118 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-1-62590-701-1 : E. 75.00



NW:(P32)

791.437MA-സവിധം
േജാp േപാ, 1950-



NT

792.0954-ഇ6
792.095483-േകരളം
േഗാപാല, െക. പി.
 ് .- കണ
നാടകസദസ
â  : സമയം
പബ് ളിേOഷസ് , ഒക് േടാ. 2008.- 96 ഏ. ;
21 െസമീ.
E. 50.00

സവിധം / േജാജ് കിàവിെ! അവതാരിക.തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2012.- 120
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6793-5 : E. 85.00



NT4412



NW:(P32)

സജിത, മഠ%ി3
അരിെ! വകേഭദ.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2003.- 191 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4027-6 : E. 130.00

791.437MA-െസല
´ ' േലായ് ഡ്
കമ3
െസല
´ ' േലായ് ഡ് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ജ{. 2013.- 184 ഏ. [8] പടം: ചി?ം; 21



െസമീ.

NT4412

ISBN 978-81-264-4038-2 : E. 140.00



NW:(P32)

െസല
´ ' േലായ് ഡ് : ചരി?%ില
´ ാ% ജീവിതവ' ം
സിനിമയ' ം / ജി. പി. രാമച{ം,

793-വീടിനകàq വിേനാദ
793.3-ü%
793.31-നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ ü%
793.31954-ഇ6
രാജÃീ വാര
ന%കി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.
2013.- 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
അഭിമ' ഖം അവസാന%ി3.
ISBN 978-81-264-4370-3 : E. 110.00

രാധാkഷ
l  െചറ' വല
´ ി എuിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2013.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83-43209-8 : E. 100.00





NS44

NW:(P32):g

793.31954-ഭരതനാടം

791.437TA-തമിഴ് തിരOഥക

സാരാഭായ് , Ùണാളിനി, 1918ഭരതനാടം / വി. എസ് . ഭാസ് കര പണിO
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 126
 ് , സപ
ഏ., [8] പടം: ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Understanding

791.437TA-വിശx Eപം
കമ3 ഹാസ, 1954വിശx Eപം / െക. എസ് . െവ¥ിടാചലം വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.
2013.- 93 ഏ., 2 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4892-0 : E. 75.00

Bharatanatyam.



NW:(P31)

ISBN 978-81-264-3640-8 : E. 100.00



NS44

792-നാടകേവദി

793.31954-േമാഹിനിയാം

െത5വ' നാടകം സി|ാ6വ' ം Fേയാഗവ' ം /

കലാ വിജയ, 1944േമാഹിനിയാം അറിേയെതല
´ ാം.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 392
 ് , സപ
ഏ.: ചി?ം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3631-6 : E. 250.00

എ. ആ. ാമFകാശ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, ജ{.
2012.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0711-6 : E. 90.00



NT



NS44

സാഹിതം
793.3195483-േകരളം

808-സാഹിത രചന

793.3195483-തീയാ്

808.3-കഥാസാഹിതം

അനി3Vമാ, വലിയവീി3

പാമ' ക് , ഓഹ, 1952-

43

 ിെ! കല / ആ. മേനാജ് വ
േനാവലിസ

തീയാിേലO് ഒെര%ിേനാം.- േകായം :

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

ഗായ?ി പബ് ളിേOഷസ് , ആഗ. 2013.-

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2013.- 150

60 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഉപവിഷയം : 398.095483 - നാേടാടി

ISBN 978-81-264-4189-1 : E. 120.00

വി`ാനം.



O,3:g

ISBN 978-81-300-1504-0 : E. 50.00



NS4412

808.5-Fഭാഷണ കല
രാജ, േകാK'റം
നമ' tം നuായി FസംഗിOാം.- ny :

794-ൈനപ' ണം േവ വീടിനകàq
വിേനാദ

എJ് & സി., ഡിസ. 2012.- 63 ഏ. ; 21

 ്
794.1-െചസ

െസമീ.
ISBN 978-93-82515-93-7 : E. 50.00

ഭാസ് കര, പി. െക.



 ് മാസ
 റാകാ ഒ5 സഹായി.െചസ

O,5

േകാഴിേOാട് : പണ, ആഗ. 2013.- 64 ഏ.

808.8-സാഹിത സമാഹാര

; 25 െസമീ.

808.81-കവിതാ സമാഹാര

ISBN 978-81-300-1510-1 : E. 70.00

Fണയ%ിെ!യ' ം മരണ%ിെ!യ' ം കവിതക /



MY322

േറാഷ് നി സx പ
Ô ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി.

796-കായിക വിേനാദ

2012.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

796.334-ഫ' ട് േബാ

സാേഫാ, സി3വിയാ പ് ളാ%് , എമിലി

രവീ, പu

ഡിOിസp എuിവ5െട കവിതക.

ഫിഫ കK'ം ഫ' ട് േബാ ചരി?വ' ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2014.- 136

ISBN 81-262-0832-5 : E. 70.00



O,1x

ഏ., [2] പടം ; 21 െസമീ.

ബാലച ച' qിOാടിെ! കവിതാ

E. 125.00



MY2121

പരിഭാഷക / ബാലച ച' qിOാട്
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
സപ
R . 2013.- 63 ഏ. ; 21 െസമീ.

800-സാഹിതം

22 വിശx മഹാകവികള'െട 34 കവിതകള'െട
വിവ%നം.

801-സാഹിത തതx 
801.95-സാഹിത വിമശനം

ISBN 978-81-264-4308-6 : E. 55.00

 ് മാനദÎം / രവീ
കലാവിമശം: മാക
 ിസ



O,1x

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

808.83-കഥാസാഹിത സമാഹാര

ചി6, 8ലാ. 2012.- 528 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജിംഗി െബ3സ് : Vികtq ¡ിസ് മസ്

ISBN 93-821-6771-4 : E. 37.00



O:g

കഥക / സമാഹരിJത് ; സ' നി3Vമാ
എം. ടി., മ' രളീധര െക. പി., ജേയ
എuിവ5െട ചി?.- േകായം :

ഹരിVമാ, എം. െക., 1962-

മാQഴം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 192

സാഹിത%ിെ! നവാൈദx തം.- ny :

ഏ.: വണചി?ം; 21 െസമീ.

ീ ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.- 192 ഏ. ; 21

വിവിധ ഭാഷകളി3 നിu് വിവ%നം

െസമീ.

െചയ് ത 10 കഥക.

ISBN 978-81-8423-230-1 : E. 160.00

ISBN 978-81-264-3961-4 : E. 195.00



O:g



O,3x

സാഹിതം
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808.88-അന രചനാ സമാഹാര
808.882-ഉപാഖാന, സ' ഭാഷിത,
ഫലിത, ഉ|രണിക
808.882(1)-ഫലിത

809-െപാ സാഹിത ചരി?വ' ം വിമശന
പഠനള'ം- ടJ
പദ
Ð Vമാ, മ' §ിനാട്

വായനയ' െട ക
´ ാസിക് അ{ഭവ.-

100 വിശx Fസി|5െട ഫലിത / െജ. വി.
മണിയാ് സമാഹരിJത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2012.- 157 ഏ. ; 18
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3272-1 : E. 80.00

തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2013.- 112
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-23-X : E. 99.00



O:g



O,7x

809-െപാ സാഹിത ചരി?വ' ം വിമശന
പഠനള'ം

വിശx സാഹിത പഠന.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഏFി. 2013.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-01-9 : E. 110.00



O:g

അK, െക. പി.
ഫിെ! അവതാരലീലക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 147 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3975-1 : E. 90.00

809.1-കവിത
Fഭാ വ
രതിയ' െട കാവപദം / വിഷ
 നാരായണ
നQതിരിയ' െട അവതാരിക.- േകായം : ഡി.



O:g

അഷ് റഫ് , എ., 1956മാേകx സ് മ' ത3 ഒ എ വി. വെര.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2014.- 136
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390320-1 : E. 115.00

സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 142 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4890-6 : E. 95.00



O,1:g

സത, പി. പി.
Fkതിെയ സ് േനഹിJ മഹാരഥാ.- 2-◌ം
പതിK് -തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.-



O:g

104 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6783-8 : E. 75.00

േഗാവിi പിq, പി., 1926-2012
പിജിയ' െട പ' സ് തകം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 215 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3976-8 : E. 150.00



O,1:g

809.3-കഥാ സാഹിതം
ഖദീജാ മ' ംതാസ്
പ' 5ഷനറിയാ% സ് ?ീ മ' ഖ.-



O:g

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, മാJ് 2012.- 136
ഏ. ; 21 െസമീ.

ജയാ സ' Vമാര
ബംഗാളി േനാവല' ക മലയാള%ി3:
വിവ%ന പഠന%ിെ! സി|ാ6വ' ം
Fേയാഗവ' ം.- ചനാശ് േശരി : താരതമ
പഠനസംഘം, മാJ് 2011.- 370 ഏ. ; 21
െസമീ.
സാേ¥തിക പദസചി : ഏ. 330-339
ന സചി : ഏ. 340-350.
ISBN 81-87378-07-7 : E. 220.00

ISBN 978-81-8265-314-6 : E. 90.00



O,3:g

സ' Vമാര, വി.
അരം ആശയം കലാപം.തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 184
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343290-X : E. 150.00



O:g

പദ
Ð Vമാ, മ' §ിനാട്
Ô ാന.- ny : കറ!്
വാOിെ! സമ' ôസ
: േകാസ് േമാ [വിതരണം], 8p 2011.- 124
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമി.
21 വിശx Fതിഭകള'െട kതികെളtറിJ'q
പഠനം.
ISBN 978-81-226-0717-8 : E. 75.00



O,3:g

810-അേമരിO സാഹിതം
811-അേമരിO കവിത
ഖലീ3 ജി[ാ, 1883-1931
മ' 6ിരി വqിയ' ം െന¹ാQല' കള'ം /
മ' §ിനാട് പദ
Ð Vമാ വിവ. െചയ് തത് .ny : ീ ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.- 158 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.



O:g

ISBN 978-81-8423-228-8 : E. 130.00



O111,1M83

സാഹിതം
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813-അേമരിO കഥാസാഹിതം

813-അേമരിO

 ാലി, 1889-1970
ഗാഡ് ന, ഏ സ
അലറിOരയ' u സ് ?ീ / എം. എസ് . നായ
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2013.- 199 ഏ. ; 21
െസമീ.
(െപറിേമസp പരQര.)
മലശീഷകം : The case of the screaming

ൈടx , മാക് , 1853-1910
ഹOിബറിഫി / രമാ േമേനാ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- ny : എJ് &
സി., ജ{. 2013.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The adventures of
Huckleberry Finn.

ISBN 978-93-82515-62-3 : E. 70.00



O111,3M53

woman.

ISBN 978-81-264-4052-8 : E. 125.00



O111,3M89

നബേOാവ് , വ് ളാഡിമി വ് ളാഡിമിേറാവിJ് ,
1899-1977

  ൈന*ിെ! യഥാ½ ജീവിതം /
െസബാസ
  പqിേ%ാട് വിവ. െചയ് തത് .െസബാസ
േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 160
 ് , സപ
ഏ. ; 21െസമീ.
മലശീഷകം : The real life of Sebastian

അശാ6യായ െചQമ' ടിOാരി / എം.
എസ് . നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ലി*് മസ് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 254
ഏ. ; 21 െസമീ.
(െപറിേമസp പരQര.)
മലശീഷകം : The case of the restless

Knight.

ISBN 978-81-264-3581-4 : E. 110.00

redhead.



O111,3M99

ISBN 978-81-264-3968-3 : E. 160.00



O111,3M89

ജx ലിtu വിരല' ക / എം. ശശിധര
നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ്
: ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 262 ഏ. ; 21
െസമീ.
(െപറിേമസp പരQര.)
ISBN 978-81-264-4077-1 : E. 175.00



O111,3M89

പി3െKാതി§ നഖ / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ലി*് മസ് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2013.- 245
ഏ. ; 21 െസമീ.
(െപറിേമസp പരQര.)
ISBN 978-81-264-4071-9 : E. 150.00



O111,3M89

നിഫ് നിഗ, അÖി, 1963െഹറിയ' െട അസാധാരണ ജീവിതകഥ /
േസാനാ തQി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.
2012.- 544 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The time traveler's wife.
ISBN 978-81-264-3918-8 : E. 295.00



O111,3N63

ബാJ് , റിJാഡ് , 1936 p എu കട3കാO /
െജാനാഥ ലിവിങ് സ
 ി മ' യ് O3 വിവ.
േറാബി അഗസ
 3 മpസണിെ!
െചയ് തത് ; റസ
ചി?.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2013.- 112 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Jonathan Livingston seagull.
ISBN 978-81-264-4913-2 : E. 125.00



O111,3N36

ഭാഗവാനായ പരാജിത / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2013.- 198 ഏ. ; 21
െസമീ.
(െപറിേമസp പരQര.)
മലശീഷകം : The case of the lucky loser.
ISBN 978-81-264-4073-3 : E. 125.00



O111,3M89

വശസ' iരിയായ േFതം / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2012.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The case of the glamorous
ghost.

ISBN 978-81-264-3458-9 : E. 140.00



O113,3M89

മാ3, യാ
ൈലഫ് ഒഫ് ൈപ / എം. എസ് . നായ വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.
2013.- 391 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Life of Pi.
ISBN 978-81-264-4355-0 : E. 220.00



O111,3

ല, ജാO് , 1876-1916
േലാേകാ%രകഥക / ആ. െക. ജയÃീ
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2010.- 148 ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-2888-5 : E. 85.00



O111,3M76

സാഹിതം

46

813-അേമരിO

823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം

വാലസ് , ല, 1827-1905

അJെബ, ചിÊ, 1930-2013

െബ-ഹ / പി. െക. രാജേശഖര

േദവെ! ശരം / എസ് . ജി. നായ, ലീലാ ജി.

 
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െസബാസ

നായ എuിവ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

പqിേ%ാട് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .-

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 293 ഏ. ; 21

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 118

െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Arrow of God.

മലശീഷകം : Ben-Hur.

ISBN 978-81-264-4173-0 : E. 195.00

ISBN 978-81-264-3620-0 : E. 75.00



O111,3N30



O111,3M27

820-ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതം

  പqിേ%ാട്
വഴി%ിരിവ് / െസബാസ
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

821-ഇംഗ് ളീഷ് കവിത

8ലാ. 2013.- 182 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇ[ാഹിം അ3-റ' ബായിഷ്

മലശീഷകം : No longer at ease.

- നിEപണ

ISBN 978-81-264-4191-4 : E. 120.00

ഗx ാനാേമാ കവിതയ' ം ഇസ́ാം േപടിയ' െട



O111,3N30

പിuാQ' റള'ം / വി. െക. േജാസഫ്

അÚലി േജാസഫ്

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

സരസx തി പാO് / ഷീബ ഇ. െക. വിവ.

ചി6, സപ
R . 2013.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ്

ISBN 93-834-3203-9 : E. 65.00



O111,1:g

േചാസ, െജ

ി, 1343-1400

2013.- 191 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Saraswati park.
ISBN 978-81-264-4139-6 : E. 125.00

കാ!ബറി കഥക / ബി* സി.



O111,3

മ' േOാലയ് O3 ഗദEപ%ി3
ഓ¡ി, െബ, 1959-

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- ny : എJ് &

വിശKിെ! വഴി / േജാണി എം. എ3. വിവ.

സി., നവ. 2012.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

മലശീഷകം : The canterbury tales.

ഡിസ. 2012.- 621 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-82515-29-6 : E. 50.00



O111,1H43

ISBN 978-81-264-4053-5 : E. 325.00

േബഴ് സി, യപ് , 1958അറ' പത് ആ

മലശീഷകം : The famished road.



O111,3N59

ിO കവിതക / സി. പി.
 ി, െജയ് , 1775-1817
ഓസ

അബബO വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 96

അഹ6യ' ം മ' വിധിയ' ം / ഗി3 ടാവ് ണ

ഏ. ; 21 െസമീ.

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.
െചയ് തത് ; ആ േകാണിെമറിെ!

ISBN 93-821-6770-6 : E. 70.00



O111,1N58

ചി?.- േകായം : മാQഴം, 8p 2013.63 ഏ.: വണചി?ം; 20 െസമീ.

822-ഇംഗ് ളീഷ് നാടകം

മലശീഷകം : Pride and prejudice.

േഷക
 ് പിയ, വിലം, 1564-1616

ISBN 978-81-264-4165-5 : E. 75.00

ഒഥേല
´ ാ / ജയ് സp െകാJ'വീട
സംഹിJ് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .- ny :



O111,3L75

മിഥാഭിമാനവ' ം മ' വിധിയ' ം / െക. എസ് .

എJ് & സി., 8p 2013.- 48 ഏ. ; 21
െസമീ.

റിJാഡ് വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

മലശീഷകം : Othello.

ചി6, െമയ് 2012.- 352 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-82776-88-8 : E. 40.00

ISBN 81-262-0774-4 : E. 255.00



O111,2J64



O111,3L75

സാഹിതം
823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം- ടJ
 ി, െജയ് , 1775-1817
ഓസ
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823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം- ടJ
 ി, അഗതാ, 1890-1976
¡ിസ
 ിെല െകാലപാതകം /
ഓറിയ!് എക
 ് Fസ

വിേവകവ' ം വികാരവ' ം / ഗി3 ടാവ് ണ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.
െചയ് തത് ; ആ േ¡ാpൈഹമറ' െട
ചി?.- േകായം : മാQഴം, 8p 2013.63 ഏ.: വണ ചി?ം; 20 െസമീ.
മലശീഷകം : Sense and sensibility.
ISBN 978-81-264-4167-9 : E. 75.00

എ. അജിത വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ലി*് മസ് , 8p 2013.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Murder on the Orient
express.

ISBN 978-81-264-4183-9 : E. 80.00



O111,3M90



O111,3L75

വിേവകവ' ം വികാരവ' ം / പി. െക.
രാജേശഖര സംേശാധനം െചയ് തത് ;
എ. മസtി പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 167
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3207-3 : E. 90.00

െകാലപാതകം എള'Kമാണ് / മ' രളീkഷ
l
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് , 8ലാ.
2013.- 199ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Murder is easy.
ISBN 978-81-264-4201-0 : E. 140.00



O111,3M90



O111,3L75

ചലിtu വിര3 / േജാസഫ് മ*ം വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് , ഒക് േടാ.

കമ3കാ6് , േകാനാ
വഴി െത*ിേKായ V§' റ'Q് / രാജീവ്
രാമച വിവ. െചയ് തത് .- നഡ3ഹി :
 ് , 2012.- 16 ഏ.:
നാഷണ3 ബ' O് Þസ
വണ ചി?ം; 24 െസമീ.
മലശീഷകം : The lost ant.
ISBN 978-81-237-5275-4 : E. 30.00

2013.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The moving finger.
ISBN 978-81-264-4294-2 : E. 120.00



O111,3M90



O111,3

തവി'VKായOാര / ഇ. ഡി. േജാസഫ്
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് ,
ഒക് േടാ. 2013.- 254 ഏ. ; 21 െസമീ.

കള§' േപായ് കിിേKായ് / മാലിക് സജാദ്
റസലിെ! ചി? ; സിതാര േപാ വിവ.
െചയ് തത് .- നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O്
 ് , 2013.- 24 ഏ.: വണ ചി?ം; 24
Þസ
െസമീ.
ഇ!നാഷണ3 െസ! ഓഫ് ലി*റസി
ആ!് കJ സംഘടിKിJ
വO് േഷാKി3 ഉ5%ിരി§ കഥ
മലശീഷകം : Lost and found.
ISBN 978-81-237-6775-8 : E. 40.00

മലശീഷകം : The man in the brown suit.
ISBN 978-81-264-4337-6 : E. 160.00



O111,3M90

തിരെ§ട' % kതിക.- േകായം :
ലി*് മസ് .
വാ. 1 : ഒക് േടാ. 2013 . - 1326 ഏ. : 21
െസമീ.



O111,3

 ി, അഗതാ, 1890-1976
¡ിസ
എ ബി സി നരഹതക / മ' രളിkഷ
l വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് , 8p 2013.199 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4177-8 : E. 140.00

വാ. 2 : ഒക് േടാ. 2013 . - 1358 ഏ. : 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4336-9 േബാഡ് : E.
1050.00 ( 2 വാലO് )
വിവിധ േലഖക വിവ%നം
െചയ് തിരിtÊ.



O111,3M90



O111,3M90

നാല' V*വാളിക / എം. എസ് . നായ വിവ.

ഒട' വി3 ആ5ം അവേശഷിJില
´ / േജാസഫ്
മ*ം വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് ,
8p 2013.- 157 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : And then there were none.
ISBN 978-81-264-4176-1 : E. 120.00

െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് , 8ലാ. 2013.159 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The big four.
ISBN 978-81-264-4209-6 : E. 120.00



O111,3M90



O111,3M90

സാഹിതം
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823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം- ടJ
 ി, അഗതാ, 1890-1976
¡ിസ

823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം- ടJ
 ി, അഗതാ, 1890-1976
¡ിസ

നീലനദിയിെല മരണം / വഗീസ്
കാ§ിരà¥3 വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ലി*് മസ് , ഒക് േടാ. 2013.- 239 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Death on the nile.
ISBN 978-81-264-4332-1 : E. 150.00



O111,3M90

േറാജ അേ¡ായ് ഡിെ! െകാലപാതകം / ജി.
ബി. നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ലി*് മസ് , ഒക് േടാ. 2013.- 192 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : The murder of Roger
Ackroyd.

ISBN 978-81-264-4355-2 : E. 130.00



O111,3M90

പതിമu് Fശ
Ô  / പി. േഗാപാലkഷ
l 
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് , 8ലാ.
2013.- 175 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The thirteen problems.
ISBN 978-81-264-4202-7 : E. 120.00

വികാരി ഭവന%ിെല െകാലപാതകം / എം.
പി. സദാശിവ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ലി*് മസ് , 8p 2013.- 214 ഏ. ; 21 െസമീ.



O111,3M90

മലശീഷകം : The Murder at the vicarage.
ISBN 978-81-264-4181-5 : E. 140.00



പ_Õ%ാ6%ിെല െകാലപാതകം / പി.
എം. േദവ് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ലി*് മസ് , ഫി[. 2014.- 215 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Five little pigs.
ISBN 978-81-264-4957-6 : E. 140.00

O111,3M90

ൈസFസ് ദ' ര6ം / പി. ജി. േസാമനാഥ
നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് ,
ഫി[. 2014.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.



O111,3M90

മലശീഷകം : Sad cypress.
ISBN 978-81-264-4877-7 : E. 80.00

െപായ് േറാിെ! V*ാേനx ഷണം /
െചë ശ¥ര വാരിയ വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ലി*് മസ് , ഒക് േടാ. 2013.- 238 ഏ.
; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Poirot investigates.
ISBN 978-81-264-4360-4 : E. 150.00



O111,3M90

ൈസ് ററ3സിെല ദ' ര6ം / എം. പി.
സദാശിവ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ലി*് മസ് , 8p 2013.- 175 ഏ. ; 21 െസമീ.



O111,3M90

മലശീഷകം : The mysterious affair at
Styles.

 ിസ് മഗി!ി മരിJ' / പി. എം. േദവ് വിവ.
മിസ
െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് , ഫി[.
2014.- 222 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Mrs. McGinty's dead.
ISBN 978-81-264-4963-7 : E. 150.00

ISBN 978-81-264-4182-2 : E. 120.00



O111,3M90

െഹക
' െപായ് േറാിെ! ¡ിസ് മസ് / ടി.



O111,3M90

ആ. ഉണ
l ിkഷ
l  വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ലി*് മസ് , 8ലാ. 2013.- 190 ഏ. ;
21 െസമീ.

േമഘമാഗ%ിെല മരണം / െക.
ഭാസ് കര പിq വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ലി*് മസ് , 8ലാ. 2013.- 206 ഏ. ;
21 െസമീ.
മലശീഷകം : Death in the clouds.
ISBN 978-81-264-4206-5 : E. 140.00

മലശീഷകം : Hercule Poirot's Christmas.
ISBN 978-81-264-4214-0 : E. 130.00



O111,3M90

ീ, േറാജ ലാസ́ി, 1918-1987



O111,3M90

േറാബിöഡ് / പി. െക. രാജേശഖര
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

േമശK'റെ% ചീ'ക / സ' [Áണ
േപാ*ി വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് ,
8ലാ. 2013.- 222 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Cards on the table.
ISBN 978-81-264-4210-2 : E. 150.00

സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2011.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The adventures of Robin
Hood.

ISBN 978-81-264-3076-5 : E. 50.00



O111,3M90



O111,3N18
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ച¡ബതീ, സx പ
Ô മയീ

േജാഷി, ജഗദീഷ്

Qയ' ം V5വികള'ം / റബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് ; സx പ നiിയ' െട ചി?.-

എÝ സംഭവിJ' ! / േറാബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് .- നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O്

 ് , 2012.നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O് Þസ

 ് , 2012.- 24 ഏ.: വണചി?ം; 24
Þസ

16 ഏ.: വണ ചി?ം; 8 x 24 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-237-6402-3 : E. 30.00

ബാലസാഹിതം.



O111,3

ISBN 978-81-237-6401-6 : E. 40.00



O111,3

െചൗധരി, മിസ് ണീ
ച' വK് െപസില' ം നീല െപസില' ം

ഒ5 Fശ
Ô ം / റബി ഡി¡സ് വിവ. െചയ് തത് .-

ഒÊേപാെല എuാ3 ഒuല
´ /

 ് , 2012.നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O് Þസ

ന ക%ാവിെ! ചി? ; സിതാര

24 ഏ.: വണ ചി?ം; 24 െസമീ.

േപാ വിവ. െചയ് തത് .- നഡ3ഹി :

ISBN 978-81-237-6399-6 : E. 40.00

 ് , 2013.- 16 ഏ.:
നാഷണ3 ബ' O് Þസ



O111,3

വണ ചി?ം; 21 െസമീ.
വാനം മ' െ പറOാം / റബി ഡി¡സ് വിവ.

ബാലസാഹിതം

െചയ് തത് .- നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O്

മലശീഷകം : Red and blue pencils.

 ് , 2012.- 24 ഏ.: വണ ചി?ം; 24
Þസ

ISBN 978-81-237-6773-4 : E. 30.00



O111,3

ജമീ3 അഹമദ് , 1933-

െസമീ.
മലശീഷകം : Fly high in the sky.
ISBN 978-81-237-63997-62 : E. 40.00

അലയ' ം പ56് / േമഘാ സ' ധീ വിവ.



O111,3

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.
ഡിOസ് , ചാസ് , 1812-1870

2013.- 159 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The wandering falcon.

ഒ5 ¡ിസ് മസ് കാര / ജയ് സp

ISBN 978-81-264-4214-6 : E. 110.00

െകാJ'വീട സംഹിJ് പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .- ny : എJ് & സി., ജ{.



O113,3N33

ൈജ, ഗീതികാ

2013.- 75 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : A christmas carol.

കട' വയ' െട വഴിെയ / റബി ഡി¡സ് വിവ.

ISBN 978-93-82515-97-5 : E. 50.00

െചയ് തത് ; ശശി െശെടയ' െട ചി?.-



O111,3M12

 ് , 2012.നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O് Þസ
28 ഏ.: വണ ചി?ം; 24 െസമീ.

¡ിസ് മസ് കാര / ഗി3 ടാവ് ണ

ബാലസാഹിതം.

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.
െചയ് തത് ; കാര േഡാണലിയ' െട

ISBN 978-81-237-6412-2 : E. 45.00



O111,3

ചി?.- േകായം : മാQഴം, 8p 2013.61 ഏ. ; 18 െസമീ.

േജായിസ് , െജയിംസ് , 1882-1941

ISBN 978-81-264-4160-0 : E. 75.00

െചറ' KOാരെനu നിലയി3 കലാകാരെ!



O111,3M12

ചി?ീകരണം / എസ് . Ãീനിവാസ വിവ.

േഡവിഡ് േകാKഫീ3ഡ് / ജയ് സp

െചയ് തത് ; െക. പി. അKെ! അവതാരിക.-

െകാJ'വീട പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .ny : എJ് & സി., 8p 2013.- 32 ഏ.

തി5വന6പ' രം : ചി6, ജ{. 2012.- 296
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : A portrait of the artist as a

; 21 െസമീ.

young man.

മലശീഷകം : David Copperfield.

ISBN 81-262-0772-8 : E. 190.00

ISBN 978-93-83080-30-4 : E. 30.00



O111,3M82



O111,3M12
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ഡിOസ് , ചാസ് , 1812-1870

േഡായ3, ആത േകാനp, 1859-1930
െഷലക് േഹാംസ് കഥക / ബി.

േഡവിഡ് േകാKഫീ3ഡ് / ഗി3 ടാവ് ണ

നiVമാ വിവ. െചയ് തത് .- ny : ീ

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.

ബ' ക
R . 2012.- 232 ഏ. ; 21 െസമീ.
 ് , സപ

െചയ് തത് ; കാര േഡാണലിയ' െട

ISBN 978-93-80884-91-2 : E. 175.00

ചി?.- േകായം : മാQഴം, 8p 2013.-



O111,3M59

63 ഏ.: വണചി?ം; 20 െസമീ.
മലശീഷകം : David Copperfield.

െഷലക് േഹാംസിെ! V*ാേനx ഷണ

ISBN 978-81-264-4163-1 : E. 75.00

കഥക / റീ% എ. വിവ. െചയ് തത് .-



O111,3M12

തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2012.- 72
ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ് ളീO് െഹൗസ് / ഗി3 ടാവ് ണ

ISBN 81-262-0801-5 : E. 50.00

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. േരഖ വിവ.



O111,3M59

െചയ് തത് ; കാര േഡാണലിയ' െട
ചി?.- േകായം : മാQഴം, 8p 2013.-

േതജ് പാ3, ത5p

68 ഏ.: വണ ചി?ം; 21 െസമീ.

എെ! ഘാതക5െട കഥ / എ. പി.

മലശീഷകം : Bleak house.

സജീഷ് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

ISBN 978-81-264-4161-7 : E. 75.00



O111,3M12

സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 630 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The story of my assassins.
ISBN 978-81-264-4366-6 : E. 350.00

മഹനീയ Fതീക / ഗി3 ടാവ് ണ



O111,3

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.
െചയ് തത് ; കാര േഡാണലിയ' െട

േദബ് , േദബാശിഷ്

ചി?.- േകായം : മാQഴം, 8p 2013.-

ആനi ഞായ / രാജീവ് രാമച വിവ.

61 ഏ.: വണചി?ം; 20 െസമീ.

െചയ് തത് .- നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O്

മലശീഷകം : Great expectations.

 ് , 2012.- 20 ഏ.: വണചി?ം; 8 x 24
Þസ

ISBN 978-81-264-4171-6 : E. 75.00



O111,3M12

െസമീ.
ബാലസാഹിതം
മലശീഷകം : A happy sunday.

ഡീേഫാ, ഡാനിയ3, 1660-1731

ISBN 978-81-237-5274-7 : E. 35.00

േറാബിസp ¡േസാ / ബി* സി.



മ' േOാലയ് O3 വിവ. െചയ് തത് .-

O111,3

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2013.-

നാരായp, ആ. െക., 1906-2001

208 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാ3#ഡിയിെല കട' വ / പി. Fകാശ് വിവ.

മലശീഷകം : The life and strange

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

surprising adventures of Robinson Crusoe

ഫി[. 2014.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.

of York, mariner.

ISBN 978-81-264-4218-8 : E. 120.00

ISBN 93-8343214-4 : E. 180.00





O111,3N06

O111,3K60

െഫൗസിയ അസീസ് മീനq

േഡായ3, ആത േകാനp, 1859-1930
ബാസ് ക വില
´ യിെല േവKി / ജയ് സp

പQാ*യ' ം Fതീയ' െട സംഗീതവ' ം /

െകാJ'വീട സംഹിJ് പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .- ny : എJ് & സി., 8p

ന ക%ാവ് ചി?ീകരിJത് ; സിതാര

2012.- 40 ഏ. ; 21 െസമീ.

 ് , 2013.- 14 ഏ.:
നാഷണ3 ബ' O് Þസ

മലശീഷകം : A hound of the Baskervilles

വണ ചി?ം; 21 െസമീ.

: another adventure of Sherlock Holmes.

മലശീഷകം : Titli and the music of hope.

ISBN 978-93-82116-58-5 : E. 30.00

ISBN 978-81-237-6774-1 : E. 30.00

േപാ വിവ. െചയ് തത് .- നഡ3ഹി :



O111,3M59



O111,3
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മ{ േജാസഫ് , 1974-

േറാബട് സ് , ിഗറി േഡവിഡ്

സീരിയസ് െമ / അîപ് ച വിവ.

ശാ6ാറാം / െക. പി. ഉണ
l ി വിവ. െചയ് തത് .-

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 646

2013.- 350 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4200-3 : E. 225.00

മലശീഷകം : Shantaram.



O111,3N74

ISBN 978-81-264-4216-4 : E. 350.00



O111,3

മി?, ഐില
w് / രാജീവ് രാമച വിവ. െചയ് തത് ;

െവെണ, 8സ്

Fണേബഷ് ൈമതിയ' െട ചി?.-

നിഢദx ീപ് / ടി. വി. േകശവ നQീശ

 ് , 2012.നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O് Þസ

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് ; എം.

24 ഏ.: വണ ചി?ം; 24 െസമീ.

പി. പരേമശx രെ! അവതാരിക.- േകായം :

മലശീഷകം : A friend forever.

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 304 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-237-5272-3 : E. 40.00



O111,3

െസമീ.
മലശീഷകം : L'lle mysterieuse
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Mysterious island.

മിÃ, ജയÃീ, 1961-

ISBN 978-81-264-3537-1 : E. 150.00

രഹസള'ം {ണകള'ം / സജിത എം. വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.



O111,3

2013.- 366 ഏ. ; 21 െസമീ.

െവ3സ് , െഹെബ് േജാജ് , 1866-1946

മലശീഷകം : Secrets and lies.

അശമ{ഷ / പി. പി. െക. െപാവാ

ISBN 978-81-264-4150-1 : E. 225.00



O111,3N61

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് സംഹിJ്
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഒക് േടാ. 2012.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

േമാം, ഡബ. േസാമെസ*് , 1874-1965

മലശീഷകം : Invisible man.

മ{ഷബന / ഇരി3 kഷ
l {ം എ.

ISBN 93-823-2827-0 : E. 65.00

എസ് . അയബ' ം വിവ. െചയ് തത് .-



തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2012.- 168

O111,3M66

ഏ. ; 21 െസമീ.

ൈടം െമഷീ / പി. പി. െക. െപാവാ

മലശീഷകം : Of human bondage.

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

ISBN 93-821-6791-9 : E. 120.00



O111,3M74

ചി6, മാJ് 2014.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Time machine.
ISBN 938343278-0 : E. 65.00

േമാഹ, കറ' Kയി3, എസ് .



വാസ' ഒ5 വാ3മാ¡ിെയ കാªÊ / റബി

O111,3M66

ഡി¡സ് വിവ. െചയ് തത് ; Ò|സതx
ബസ' വിെ! ചി?.- നഡ3ഹി :

ൈവ3ഡ് , ഓസ് കാ, 1854-1900
രാKാടിയ' ം െചQനീപവ' ം / െക. പി.

 ് , 2012.- 16 ഏ.:
നാഷണ3 ബ' O് Þസ

സ' മതി വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

വണ ചി?ം; 24 െസമീ.

ചി6, 2012.- 136 ഏ ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-237-6413-9 : E. 30.00



O111,3

ISBN 81-262-0770-1 : E. 90.00



O111,3M54

രായ് , അîപ്

േലാേകാ%ര കഥക / ഈശx ര

ആനiിയ' െട മഴവില
´ ് / രാജീവ് രാമച

നQതിരി എJ് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :

വിവ. െചയ് തത് .- നഡ3ഹി : നാഷണ3

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2011.- 138 ഏ. ; 21

 ് , 2012.- 20 ഏ.: വണ ചി?ം;
ബ' O് Þസ

െസമീ.

21 െസമീ.

9 െചറ' കഥക.

മലശീഷകം : Anandi's rainbow.

ISBN 978-81-264-2889-2 : E. 80.00

ISBN 978-81-237-5273-0 : E. 35.00



O111,3



O111,3M54

സാഹിതം

52

823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം- ടJ

828-ഇംഗ് ളീഷ് അന ഗദkതിക

സ് േകാട് , വാ, 1771-1832

മീനാി സx ാമി
എÝെകാ് ? / റബി ഡി¡സ് വിവ.

ടാലിസ് മ / പി. െക. രാജേശഖര

െചയ് തത് ; പാഥ െസ#പ
R യ' െട

സംേശാധനം െചയ് തത് ; പരേമശx ര
മ%ത് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം :

ചി?.- നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O്

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 133 ഏ. ; 21

 ് , 2012.- 20 ഏ.: വണ ചി?ം; 8 x 24
Þസ

െസമീ.

െസമീ.

മലശീഷകം : The talisman.

മലശീഷകം : Why ?.

ISBN 978-81-264-4226-3 : E. 90.00

ISBN 978-81-237-6398-9 : E. 35.00





O111,6

O111,3L71

സ് േ*ാO, [ാം, 1847-1912
Öാtള / ചാസ് [ലി പ' നരാഖാനം

830-ജ

 സാഹിതം

833-ജ

 കഥാസാഹിതം

ഓ%് സ് , മാOസ് , 1969-

െചയ് തത് ; ബി. മ' രളി വിവ. െചയ് തത് ;

 ാഫ് റം / ജയ െതേOKാ്
സ

വനീസാ ലബാOിെ! ചി?.- േകായം :

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

മാQഴം, 8p 2013.- 66 ഏ.: വണ ചി?ം;

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 110

20 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ബാലസാഹിതം

മലശീഷകം : Lehrerzimmer : Roman

മലശീഷകം : Dracula.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The staff room.

ISBN 978-81-264-4162-4 : E. 75.00



O111,3M47

സx ിഫ
 ് , െജാനാഥ, 1667-1745

ISBN 978-81-264-4169-3 : E. 80.00



O113,3N69

കാഫ് ക,

ലില
´ ിK'ിെല അÀത മ{ഷ / പി. പി.

ാസ് , 1883-1924

ആpമO / രാജ തി5േവാ%്

സത പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .-

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 80

തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2012.- 184

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Gulliver's travels.

5 െചറ' കഥക.

ISBN 93-821-6775-7 : E. 55.00



O111,3K67

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The sons.
ISBN 93-821-6799-4 : E. 130.00



O113,3M83

ഹഗാഡ് , എJ് . ൈറഡ, 1856-1925
േസാളമെ! നിധി / രാധാkഷ
l  െതാട' പ' ഴ

ാസ് കാഫ് ക കഥക / Fഭാ ആ.

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

ചോപാധായ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

സപ
R . 2012.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , നവ. 2013.-

മലശീഷകം : King Solomon's mines.

104 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3596-8 : E. 140.00

ISBN 978-81-8423-278-3 : E. 90.00





O111,3M56

823.009-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം. ചരി?വ' ം

O113,3M83

Eപാ6രീകരണം / പി. െക. രാജേശഖര

വിമശനപഠനള'ം

 
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െസബാസ

വ' ഫ് , െവജീനിയ, 1882-1941

പqിേ%ാട് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .-

സx 6മാെയാ5 മ' റി / പി. െക. രാജേശഖര

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 86

സംേശാധനം െചയ് തത് ; ബി. എം. സ' ഹറ

ഏ. ; 20 െസമീ.
മലശീഷകം : Die verwandlung

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The metamorphosis.

സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4229-4 : E. 70.00

ISBN 978-81-264-4146-4 : E. 70.00



O111,3:g



O113,3M83

സാഹിതം
833-ജ

 കഥാസാഹിതം- ടJ

53

843- ് കഥാസാഹിതം- ടJ
കമ, അ3േബ, 1913-1960

 ് , െജാഹാ േഡവിഡ് , 1743-1818
വിസ
േറാബിസp Vട' ംബം / പി. ബി. േതാമസ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 406
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Der schweizerische

ഒ5 സÝഷ് ട മരണം / േതാമസ് േജാജ്
ശാ6ിനഗ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , നവ. 2013.166 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Mort heureuse

Robinson

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The happy death.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The swiss family

ISBN 978-81-8423-274-5 : E. 150.00

Robinson.



O122,3N13

ISBN 978-81-264-4154-9 : E. 250.00



O113,3L43

സ് ൈപറി, േജാഹuാ, 1827-1901
മലമ' കളിെല അKK / ബി. എം. സ' ഹറ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, 8p 2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Heidi.
ISBN 93-821-6734-X : E. 55.00

ഗx യസ് സീസ ജമാനിOസാ കലി#ല /
  പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .മധ' മാസ
തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 72
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Caligula.
ISBN 93-821-6782-X : E. 50.00



O122,3N13



O113,3M27

പതനം / Fഭാ ആ. ചോപാധായ

839-ജ ാനിക് സാഹിതം
839.8-ഡാനീഷ് , േനാവീജിയ സാഹിതം
839.81-ഡാനീഷ് സാഹിതം
839.813-ഡാനീഷ് കഥാസാഹിതം

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .- ny :

 , 1805-1875
ആേഡഴ് സ, ഹാസ് ¡ിസ
ആേഡഴ് സ കഥക / എ. വിജയ
വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
സപ
R . 2012.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
20 െചറ' കഥക.
ISBN 93-823-2821-1 : E. 100.00

ISBN 978-81-8423-273-8 : E. 110.00

ീ ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Chute
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The fall.



O122,3N13

Fഥമ മ{ഷ / Fഭാ ആ. ചോപാധായ
വിവ. െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , നവ.
2013.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.



O116,3M05

839.82-േനാവീജിയ സാഹിതം
839.823-േനാവീജിയ കഥാസാഹിതം

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The first man.
ISBN 971-81-8423-275-2 : E. 230.00



O112,3N13

ഹാംസp, ന് , 1859-1952
സx പ
Ô ാടക / ഷാജി സി. േസന വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p
2012.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Svaermere
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Dreamers.
ISBN 93-821-6759-5 : E. 60.00

േകാpസ് താങ് , േപാ, 1944ßദയം ßദയേ%ാട് / സിറി മാത' വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
8p 2012.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Confidence pour



O115,3M59

840843-

മലശീഷകം : Le Premier Homme

confidence.

ISBN 978-81-264-3556-2 : E. 125.00



് സാഹിതം
് കഥാസാഹിതം

O122,3N44

കമ, അ3േബ, 1913-1960
അന / ആലOാ് സലില വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 110
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : L'Etanger
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The outsider.
ISBN 978-81-264-4143-3 : E. 80.00



O122,3N13

ഡമാ, അലക
 ാ, 1802-1870
ദ െകൗ് ഓഫ് േമാി¡ിസ് േ*ാ /
ജയ് സp െകാJ'വീട പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .- ny : എJ് & സി., 8p
2013.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The count of Monte Cristo.
ISBN 978-93-83080-14-4 : E. 40.00



O122,3M02

സാഹിതം

54

843-

് കഥാസാഹിതം- ടJ

850-ഇ*ാലിയ സാഹിതം
853-ഇ*ാലിയ കഥാസാഹിതം

ഡമാ, അലക
 ാ, 1802-1870

െകാെളാഡി, കാെലാ, 1826-1890
പിനാേകായ' െട സാഹസിക യാ?ക /
ജീെക പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- 2-◌ം
പതിK് .-ny : എJ് & സി., ജ{. 2013.96 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The adventures of

മÊ പടയാളിക / ബി* സി.
മ' േOാലയ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ.
2013.- 704 ഏ. ; 21 െസമീ.

Pinocchio.

ISBN 93-8343202-0 : E. 575.00



O112,3M02

േമാKസാങ് , െഗ േദ, 1850-1893

ISBN 978-93-81318-18-1 : E. 50.00



O121,3M26

860-സ് പാനീഷ് സാഹിതം
863-സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതം

ഡയമ് െനേക
´ സ് / ജയ് സp
െകാJ'വീട പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .ny : എJ് & സി., ഒക് േടാ. 2013.- 48
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Diamond necklace.
ISBN 978-93-83080-11-3 : E. 30.00



O112,3M50

െബാലാേനാ, േറാബോ, 1953-2003
സ് േക*ിങ് റി¥് / രാധാkഷ
l  സി.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2013.- 223
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : La pista de hielo
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The skating rink.
ISBN 978-81-264-4227-0 : E. 140.00

േമാKസാിെ! പ%് കഥക / നാª



O123,3N53

പിണറായി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R .
2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-823-2818-1 : E. 75.00



O112,3M50

െസവാ!ീസ് , 1547-1616
െസവാ!ീസ് കഥക / വഗീസ് മqാ%്
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, 8p 2012.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Exemplary stories.
ISBN 93-821-6754-4 : E. 180.00



േസാള, എമിലി, 1840-1902

O123,3J47

െജമിന3 / സി. േവªേഗാപാ3

869-േപാàഗീസ് സാഹിതം
869.3-േപാàഗീസ് കഥാസാഹിതം

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2012.- 488
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Germinal.
ISBN 81-262-0764-7 : E. 300.00



O122,3M40

െകായ് േലാ, െപൗേലാ, 1947അ¡യി3 നിÊം കെട' % ലിഖിത /
രമാ േമേനാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഏFി. 2013.- 211 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Manuscrito encontrado em
Accra

849.9-ക*ാല സാഹിതം

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Manuscript found in

849.93-ക*ാല കഥാസാഹിതം

Accra.

ISBN 978-81-264-4111-2 : E. 125.00

മ' േസാ, കിം, 1952-



അവസ ാ6രം / െക. എസ് . സ' േരഷ്

O124,3N47

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

സരമാ#, ഷെസ, 1922-2010
ആനയ' െട സവാരി.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Viagemdo elefante
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The elephant's

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2004.- 168
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Benzina
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Gasoline.

journey.

ISBN 978-81-264-4909-5 : E. 125.00



O12,3N52

ISBN 978-81-264-4188-4 : E. 95.00



O124,3N22

സാഹിതം
880-ീO് സാഹിതം
883-ീO് ഇതിഹാസ കഥാസാഹിതം

891.21-സംസ് kത കവിത- ടJ
രാമായണം

േഹാമ
ഇലിയഡ് / ജി. കമല

55

Ãീരാമഗീത / സx ാമി ചിദാനiപ' രം

സംഹിJ്

വാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം : സാധന :

ഗദപ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; yരനാ്
V§ പിqയ' െട അവതാരിക.-

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 206 ഏ. ; 21

േകാഴിേOാട് : പണ, ഫി[. 2012.- 96 ഏ.

െസമീ.

; 21 െസമീ.

അ|ാ രാമായണം ഉ%രകാÎം

മലശീഷകം : Iliad.

അാം സഗ
H മാണ് Ãീരാമഗീത

ISBN 978-81-300-1370-1 : E. 70.00



O13,1D30

891.2-സംസ് kത സാഹിതം
891.21-സംസ് kത കവിത

മലം മലയാളലിപിയി3.
ISBN 978-81-264-4029-0 : E. 120.00



O15,1A1

രാമായണം

ജയേദവ

- നിEപണ

ഗീതേഗാവിiം / മലയ%് അK'ണ
l ി
വാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം : സാധന,

നിതൈചതന യതി

ഡിസ. 2013.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

സീത î*ാ' കളിലെട.- ny : ീ ബ' ക
 ്,

മലം മലയാളലിപിയി3.

8ലാ. 2013.- 151 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4924-8 : E. 70.00



ISBN 978-81-8423-258-5 : E. 130.00

O15,1

ഭാഷാഷ് ടപദി / രാമപ' ര%് വാരിയ വിവ.



O15,1A1:g

രാമായണ പഠന / ൈമേ?യ വിവ.

െചയ് തത് ; ഒ. എ. വി. Vറ' Kിെ!

െചയ് തത് .- പ%നംതി : െലസ് ബ' ക
 ്,

സംേശാധനവ' ം പഠനവ' ം.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, നവ. 2013.- 88 ഏ.; 21 െസമീ.

ആഗ. 2011.- 334 ഏ. ; 21 െസമീ.

24 അഷ് ടപദികള'െട പരിഭാഷക

ന സചി : ഏ. 308-334.

ഉെKട' %ിയിരിtÊ

E. 225.00

പരിഭാഷെKട' %ാ% ശ് േളാക



O15,1A1:g

മലയാളലിപിയി3 ഉെKട' %ിയിരിtÊ
ആദ പതിK് : ny : േകരള സാഹിത

891.42-പാബി സാഹിതം

അOാദമി, 1976.

891.423-പാബി കഥാസാഹിതം

ISBN 938343242-X : Rs. 75.00



O15,1

രാമായണം

അജീത് െകൗ, 1934ഇല
´ , ഞെOാ5 Fയാസവ' മില
´ / വി.
ഡി. kഷ
l  നQാ വിവ. െചയ് തത് .-

അദ് åത രാമായണം / എ. പീതാംബര

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2011.- 107

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

ഏ. ; 21 െസമീ.

8p 2012.- 190 ഏ. ; 21 െസമീ.

8 െചറ' കഥക.

സംസ് kത മലം മലയാള%ി3.

ISBN 978-81-264-3060-4 : E. 65.00

ISBN 978-81-264-3566-1 : E. 125.00





O153,3N34

O15,1A1

891.43-ഹിiി സാഹിതം

രാമായണകഥ / കമലാ സ' [Áണ%ിെ!
ഇംഗ് ളീഷ് ഗദവിവ%ന%ി3 നിu്

891.431-ഹിiി കവിത

ആല¾ ദാേമാദര നQതിരിKാട്

പ' 3, നിമലാ, 1972-

മലയാള%ിേലയ് O് വിവ. െചയ് തത് ;

ഊ5ം േപ5മില
´ ാ%വ / െക. പി. Fമീള

സx ാമി രംഗനാഥാനiയ' െട അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 688

വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
ഏFി. 2012.- 104 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0702-7 : E. 70.00

ISBN 978-81-264-3672-9 : E. 350.00



O15,1A1



O152,1N72

സാഹിതം

56

891.433-ഹിiി കഥാസാഹിതം

891.441-ബംഗാളി കവിത- ടJ

അഖിേലശ് , 1960അഖിേലശിെ! േനാെവല
´ ക /
മലയാള%ിേലO് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 173
ഏ. ; 21 െസമീ.
വിവിധ േലഖക വിവ%നം െചയ് ത 4
േനാെവല
´ ക.
ISBN 978-81-264-4026-9 : E. 120.00

സത, പി. പി.
മഹാകവി രബീനാഥ ടാേഗാ /
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 104
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6772-2 : E. 75.00



O157,1M61:g



O152,3N60

891.442-ബംഗാളി നാടകം
ഠാV, രബീനാഥ് , 1861-1941

മിÃ, മിഥിേലശ് Vമാരി
ജാത / രാം നാരായp സിംഹ് വിവ.
െചയ് തത് .- പാ*് ന : ഭാഷാസംഗം, 8ലാ.
2009.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
32 െചറ' കഥക.
E. 75.00

കിരീടം / എം. െക. എ. േപാ*ി വിവ.
െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , 8p 2012.60 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : മ' Vട് .
ISBN 978-81-8423-193-9 : E. 50.00





O157,2M61

O152,3

ശമ, അÚനീ
രാവണ / റബി ഡി¡സ് വിവ. െചയ് തത് . ് , 2012.നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O് Þസ
16 ഏ.: വണ ചി?ം; 8 x 24 െസമീ.
മലശീഷകം : രാവp.
ISBN 978-81-237-6403-0 : E. 30.00



O152,3

891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതം
ആശാപണാ േദബീ, 1909-1995
Ùണാളിനിയ' െട മക / രാധാkഷ
l 
അയിE വിവ. െചയ് തത് .- ny : ീ
ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 140 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : ശാേപ േഛാബ3.
ISBN 978-81-8423-223-3 : E. 105.00



O157,3N09

891.433008-ഹിiി സാഹിതം. സമാഹാര

ഗംേഗാപാധായ, സ' നീ3, 1934-2012

ഭാവനയ' െട ആ3ബം / സി. െക. kഷ
l  വിവ.
െചയ് ത് സമാഹരിJത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഏFി. 2012.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0837-6 : E. 60.00

മരണെOണി / െജ. വിജയ ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ജ{. 2012.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.



O152,3x

891.44-ബംഗാളി സാഹിതം
891.441-ബംഗാളി കവിത

മലശീഷകം : The death trap
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Ùത ഫാംദ് .
ISBN 81-262-0794-9 : E. 80.00



O157,3N34

ഠാV, രബീനാഥ് , 1861-1941
ഗീതാÚലി / മ' §ിനാട് പദ
Ð Vമാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 136
ഏ. ; 21 െസമീ.
103 കവിതക.
ISBN 938343270-5 : E. 110.00

ചോപാധായ, ശരത് ച, 1876-1938
പേഥ ദാബി / ലീലാ സകാ വിവ.
െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.303 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : പേഥ ദാബി.
ISBN 978-81-8423-264-6 : E. 260.00





O157,1M61

ഠാV, രബീനാഥ് , 1861-1941

O157,3M76

ഠാV, രബീനാഥ് , 1861-1941

- നിEപണ

ഉദാനം / േമഘാ സ' ധീ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്

Vറ' K് , ഒ. എ. വി., 1931-2016
അമീ കവി: ടാേഗാ നിവചനOK'റം /
നവ. 2012.- േകാഴിേOാട് : പണ, നവ.
2012.- 106 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1448-7 : E. 80.00

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : മല
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The garden.



O157,1M61:g

ISBN 978-81-264-3983-6 : E. 55.00



O157,3M61

സാഹിതം
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891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതം- ടJ

891.443-ബംഗാളി കഥാസാഹിതം- ടJ

ഠാV, രബീനാഥ് , 1861-1941

ബേiാപാധായ, താരാശ¥, 1898-1971
ആേരാഗനിേകതനം / എം. െക. എ.
േപാ*ി വിവ. െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ്,
സപ
R . 2012.- 420 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : ആേരാഗനിേകത.
ISBN 978-93-80884-89-9 : E. 315.00

േഗാര / െക. സി. അജയVമാ വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2012.- 463 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : േഗാര.



O157,3M98

ISBN 978-81-264-3984 : E. 25.00



O157,3M61

േചാേഖ ബാലി / സ' നി3 ഞാളിയ%് വിവ.
െചയ് തത് .- ny : കറ!് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഫി[. 2012.- 254 ഏ. ; 21
െസമീ.

ബേiാപാധായ, ബിoതിoഷp, 1894-1950
നിലാപവതം / ലീലാ സകാ വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ്
2013.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : ചാേi പഹാഡ് .
ISBN 978-81-8265-649-9 : E. 80.00



O157,3M94

മലശീഷകം : േചാേഖ ബാലി.
ISBN 978-81-226-0937-0 : E. 170.00



O157,3M61

ടാേഗാ കഥക സQണ
l ം / െക. സി.
അജയVമാ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 1000 ഏ. ; 21
െസമീ.

ഭാചാര, ഭബാനീ
 വാരിOാര / െചാ_ല
പ' ലിസ
´  kഷ
l Vി
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : പണ, മാJ് 2012.- 300 ഏ.
; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : He who rides a tiger.
ISBN 978-81-300-1339-8 : E. 210.00



O157,3

118 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3985-0 : E. 25.00



O157,3M61

ടാേഗാ കവിതക / സ' iരം ധ{വJപ' രം
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

മി?, േFേമ, 1904-1988
ശാേമ / െക. രവി വമ വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2012.- 48
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0715-9 : E. 35.00



േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.-

O157,3N04

335 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3943-0 : E. 180.00



O157,3M61

േയാഗാേയാഗ് / േമഘാ സ' ധീ ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : േയാഗാേയാഗ്
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Yogayog.

രായ് , സതജിത് , 1921-1992
േലാേകാ%ര കഥക / വി. ഡി. kഷ
l 
നQാ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 207 ഏ. ; 21
െസമീ.
11 െചറ' കഥക
പഠനം അവസാന%ി3.
ISBN 978-81-264-4932-3 : E. 130.00



O157,3N21

ISBN 978-81-264-3986-7 : E. 140.00



O157,3M61

ബനഫ3, 1899-1979
ഭാരതീയ സ' വണ
l കഥക / ലീലാ സകാ
വിവ. െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , െമയ്
2012.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
28 െചറ' കഥക.
ISBN 978-93-80884-74-5 : E. 115.00



O157,3M99

891.448-ബംഗാളി അന ഗദkതിക
രായ് , സ' Vമാ
പാകം പകx ം / റബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് ; േദബാശിഷ് േദബിെ!
ചി?.- നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O്
 ് , 2012.- 24 ഏ. ; 8 x 24 െസമീ.
Þസ
മലശീഷകം : പാകാ പാകി
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Ripe and ready.
ISBN 978-81-237-6400-9 : E. 40.00



O157,6

സാഹിതം

58

891.456-ഒഡിയ സാഹിതം

891.551-ആധ' നിക േപഷ കവിത- ടJ

891.4563-ഒഡിയ കഥാസാഹിതം

ജലാല' Ëീ റമി, 1207-1273

ബാഗ് ചീ, സ' സ് മിത, 1982-

റമിയ' െട îറ' കവിതക / െക. ജയVമാ

ഈശx ര സ് േനഹിJ Vിക / Fിയ

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .- ny :

േജാസ് െക. ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

കറ!് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫി[.

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ.

2013.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.

2012.- 200 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

100 കവിതക

മലശീഷകം : േദബ് ശിÒ

1-◌ം പതിK് : 2006.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Children of a better

ISBN 978-81-226-1088-8 : E. 140.00



god.

O164,1G07

ISBN 978-81-264-3597-5 : E. 125.00



O1591,3N82

891.46-മറാഠി സാഹിതം

891.553-ആധ' നിക േപഷ കഥാസാഹിതം
സാദിക് , ഹിദായ%് , 1903-1951
V5ട മ / വിലാസിനി ഇംഗ
´ ീഷി3 നിu്

891.462-മറാഠി നാടകം

വിവ. െചയ് തത് .- 2-◌ം പതിK് .-േകാഴിേOാട് :

ശാം മേനാഹ, 1941-

പണ, 2012.- 143 ഏ.; 21 െസമീ.

കര / കാളിയ%് ദാേമാദര വിവ.

ആദ പതിK് : മാJ് 2008

െചയ് തത് .- നഡ3ഹി : സാഹിത

ന സചി : ഏ. 143

അOാദമി, 2002.- 101 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The blind owl.

മലശീഷകം : യkത് .

ISBN 978-81-300-0836-3 : E. 100.00

ISBN 81-260-1064-9 : E. 50.00



O164,3N03



O155,2N41

891.5-ഇറാനിയ സാഹിതം

സിമി ദാനീശx , 1921െസൗവy / എസ് . എ. ഖ' ദ് സി വിവ.

891.55-ആധ' നിക േപഷ സാഹിതം

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

891.551-ആധ' നിക േപഷ കവിത

2012.- 286 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജലാല' Ëീ റമി, 1207-1273

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Savushun.

ച' ംബിtേQാ വിരിയ' uത് / മ' §ിനാട്

ISBN 978-81-264-3919-3 : E. 175.00

പദ
Ð Vമാ വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ആഗ. 2012.- 80 ഏ.: ചി?ം; 21



O164,3N21

891.7-റഷ സാഹിതം

െസമീ.

891.73-റഷ കഥാസാഹിതം

ISBN 93-821-6787-0 : E. 60.00



O164,1G07

െഗാേഗാ, നിേOാളായ് വാസിേലവിJ് ,
1809-1852

ഓവേകാ് / ശരത് മണ
â  ഇംഗ് ളീഷി3

Fണയഹഷം / എം. എ. കാരശ് േശരി
ഇംഗ
´ ിഷി3 നിÊ വിവ . െചയ് തത് .-

നിu് വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[. 2012.- 70

ചി6, ഏFി. 2012.- 48 ഏ.: ചി?ം; 21

ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ആദ പതിK് : 2003.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The overcoat.

ISBN 978-81-8265-293-4 : E. 50.00

ISBN 81-262-0730-2 : E. 35.00





O143,3M09

O164,1G07

േലാേകാ%രകഥക: േഗാഗ / എസ് .

റമിയ' െട 101 Fണയഗീത / എം. പി.

ഹരീഷ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

സലീല ഇംഗ
´ ിഷി3 നിÊ വിവ. െചയ് തത് ;

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2011.-

നQതിരിയ' െട ചി? ; െക. ടി.

116 ഏ. ; 21 െസമീ.

സപിയ' െട മ' ഖവ' ര.- േകായം : ഡി. സി.

4 െചറ' കഥക.

ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-2887-8 : E. 70.00

ISBN 978-81-264-3912-6 : E. 90.00



O164,1G07



O142,3M09

സാഹിതം
891.73-റഷ കഥാസാഹിതം- ടJ

59

891.73-റഷ കഥാസാഹിതം- ടJ
േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ

െചേOാവ് , ആ!p പാവേലാവിJ് , 1860-1904
എെ! ജീവിതം / അജിത് നരിtനി

മിെഖയിേലാവിJ് , 1821-1881
V*വ' ം ശിയ' ം / േവª വി. േദശം

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് ; പി.
െക. രാജേശഖരെ! അവതാരിക.- േകായം :

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p 2013.- 119

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.- 581 ഏ. ; 21

ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : My life.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Crime and

ISBN 978-81-8265-608-6 : E. 80.00

punishment.



O142,3M60

മലശീഷകം : Prestuplenie i nakazanie.
ISBN 978-81-264-3588-3 : E. 295.00

േടാസ് േ*ായ് , ലിേയാ നിെOാലായx ിJ് ,



O142,3M21

1828-1910

ആനiജീവിതം / ആേçയ െഫമിന

നിiിത5ം പീഡിത5ം / േവª വി. േദശം

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .- ny :
ീ ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 400 ഏ. ; 21

േകാഴിേOാട് : പാKിേയാp, ഫി[. 2012.-

െസമീ.

130 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Humiliated and

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Family happiness.

insulted.

ISBN 978-93-81788-04-2 : E. 90.00

ISBN 978-81-8423-245-5 : E. 340.00





O142,3M28

O142,3M21

പ' ഷ് കി, അലക
 ാ, 1799-1837

െകാസാtക / സതീഷ നരേOാട്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

ൈസനികെ! മക / പി. പി. സത

തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2012.- 168

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 120

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The cossacks.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Captain's daughter.

ISBN 81-262-0789-2 : E. 110.00

ISBN 938343284-5 : E. 100.00





O142,3M28

േടാസ് േ*ായ് കഥക / എം. ദിവ വിവ.

O142,3L99

െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയ3
അലക
 ാേÖാവിJ് , 1905-1984

െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി.

ഉഴ'മറിJ കuിമണ
l ് / പി. പി. സത

2012.- 320 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

11 െചറ' കഥക.

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2012.-

ISBN 93-821-6712-9 : E. 225.00



O142,3M28

336 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Podnyataya tselino
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Virgin soil upturned.

േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ

ISBN 93-823-2835-1 : E. 235.00

മിെഖയിേലാവിJ് , 1821-1881



O142,3N05

കാരമേസാവ് സേഹാദരാ / ജയ് സp

േഡാp ശാ6മാെയാഴ'VÊ / െക. പി.

െകാJ'വീട സംÛഹീത പ' നരാഖാനം

ബാലച സംഹിJ് ഇംഗ് ളീഷി3

െചയ് തത് .- ny : എJ് & സി., ഒക് േടാ.

നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് :

2012.- 40 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാnoമി, 8p 2013.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The brothers

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : And quit flows the

Karamazov.

Don.

ISBN 978-93-82515-24-1 : E. 30.00

ISBN 978-81-8265-660-4 : E. 170.00



O142,3M21



O142,3N05

സാഹിതം

60

892.7-അറബിക് സാഹിതം
892.71-അറബിക് കവിത

894.35-Oി സാഹിതം
894.353-Oി കഥാസാഹിതം

ഖലീ3 ജി[ാ, 1883-1931
േFമജീവിതം / ആ. രാമ നായ വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : െസ!
 ഡീസ് , 2013.േഫാ െസൗ%് ഇ6 സ
120 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-905928-9-5 : E. 125.00

പാമ' ക് , ഓഹ, 1952കറ' % പ' സ് തകം / േജാണി എം. എ3.
ഇംഗ
´ ിഷി3 നിÊ വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 51
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Kara Kitap
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The black book.
ISBN 978-81-264-3542-5 : E. 275.00



O28,1M83

892.71008-അറബിക് കവിത. സമാഹാര



O591,3N52

ഓേരാ തവണയ' ം നിെu ച' ംബിtേQാ /
സാമിഹ് അ3 ഖാസിയ' ം w5ം എഴ'തിയത്
; േരാഷ് നി സx പ
Ô വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2011.- 40
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0718-3 : E. 30.00



O28,1x

892.73-അറബിക് കഥാസാഹിതം

നിഷ് കള¥തയ' െട ചി?ശാല / െക. ബി.
FസuVമാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.
2012.- 526 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Masumiyet muzesi
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The museum of
innocence.

ISBN 978-81-264-3587-6 : E. 275.00

ഖലീ3 ജി[ാ, 1883-1931
അല§' തിരിയ' uവ / ആ. രാമ നായ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : െസ! േഫാ െസൗ%്
 ഡീസ് , 2013.- 144 ഏ.: ചി?ം;
ഇ6 സ
21 െസമീ.
ISBN 978-81-905928-6-4 : E. 125.00



O591,3N52

894.354-Oി ഉപനാസ



O28,3M83

നവാ3 അ3 സഅദാവി, 1931ഗതിമ' ിയ സ് ?ീ / എസ് . എ. ഖ' ദ് സി വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഏFി. 2011.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Women at point zero.
ISBN 978-81-264-3016-1 : E. 60.00

പാമ' ക് , ഓഹ, 1952നിറേഭദ / േജാളി വഗീസ് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.
2013.- 598 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Other colours : essays and
a story.

ISBN 978-81-264-4243-0 : E. 350.00



O591,6N52

894.511-ഹംേഗറിയ സാഹിതം
894.5113-ഹംേഗറിയ കഥാസാഹിതം



O28,3N31

ൈദവം ൈന3 നദിOരയി3 മരിtÊ /
എസ് . എ. ഖ' ദ് സി വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2012.- 160
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : God dies by the nile.
ISBN 93-823-2813-0 : E. 110.00

മാെറായ് , സാേ6ാ, 1900-1989
കനല' ക / േജാണി എം. എ3.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 144
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : A gyertak csonkig egnek
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Embers.
ISBN 978-81-264-3651-4 : E. 90.00





O5932,3N00

O28,3N31

894.811-തമിഴ് സാഹിതം
894.8111-തമിഴ് കവിത

മറിയം അ3 െഷനാസി
അേറബ അശx ാഭാസിനിയ' െട
ഓമtറിK'ക / അബ് ദ' ശിവപ' രം വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : കറ!് , ആഗ. 2013.120 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Memoirs of an Arab knight

ഇളേ¥ാ അടിക
ചിലKതികാരം / എസ് . രേമശ നായ
പദ വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 448 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : ചിലKതികാരം.
ISBN 978-81-264-4138-9 : E. 260.00

woman.

ISBN 978-81-240-1955-9 : E. 85.00



O28,3



O31,1C82

സാഹിതം

61

894.8111-തമിഴ് കവിത- ടJ

894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിതം- ടJ

ദിവFബം, ആാ
Ãീ ആാ പാടിയ തി5Kാൈവ / പി. ജി.
നായ വിവ. െചയ് തത് ; പ' ശ് േശരി
രാമചെ! അവതാരിക.- വിളവേകാട് :
ന ക%ാവ് , ഒക് േടാ. 2005.- 66 ഏ. ;
21 െസമീ.
E. 40.00

ബാലഭാരതി, എസ് ., 1974അവ - അത് = അവ / ഷാഫി
െചറ' മാവിലായി വിവ. െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 141 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : അവ - അത് = അവ.



Q22:417x1,13

E. 95.00



O31,3N74

സ' [Áണ ഭാരതി, സി., 1882-1921
ഭാരതിയാ കവിതക: മഹാകവി
സ' [Áണ ഭാരതിയ' െട െതരെ§ട' %
കവിതക മലവ' ം വിവ%നവ' ം / ഉq
എം. പരേമശx ര വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : പണ, ഡിസ. 2010.- 160
ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 110.00

894.812-മലയാള സാഹിതം
െപാെ*Oാട് , എസ് . െക., 1913-1982

- നിEപണ
V§ിരാമ, പ¹ë
എസ് . െക. െപാെ*Oാട് `ാനപീഠേജതാവ് .-



O31,1M82

894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിതം

ny : ീ ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 88 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-77-6 : E. 65.00

ചിuK ഭാരതി
ക3Oരി / സx ാതി എJ് . പദ
Ð നാഭ വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ്
2012.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : നിലOരി.
ISBN 93-821-6707-2 : E. 130.00



O32N13:g

894.81209-മലയാള സാഹിതം. ചരി?വ' ം
വിമശനപഠനള'ം
ഗംഗാധര, എം.



O31,3

ഉണവിെ! ലഹരിയിേലO് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2012.- 263 ഏ. ; 21
െസമീ.

ജയകാ6, 1934അഹാര%ിെല പJ / െക. എസ് .
െവ¥ിടാചലം വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p 2013.- 192
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
11 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-8265-607-9 : E.130.00

ISBN 978-81-264-3511-1 : E. 140.00



O32:g

ചേശഖര, എം. ആ.
നിEപകെ! രാജഭാരം.- ny : കറ!് :



O31,3N34

ധ , േചാ., 1953മ / ഷാഫി െചറ' മാവിലായി വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.
2014.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390333-3 : E. 220.00

േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഏFി. 2013.- 72
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1105-2 : E. 55.00



O32:g

തിലക് , പി. െക.



O31,3N53

മാnഭാഷ മലയാളം.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി.
ഭാ. 1 : കവിതാപഠന. - ജ{. 2012 . 366 ഏ. ; 21 െസമീ.

െപാഗേണഷ് , േതനി, 1964െചറിയ െചറിയ ആീയ കഥക / െക.
എസ് . െവ¥ിടാചലം വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ. 2012.- 120
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : ചിu ചിu ആീയ
കൈതക.
ISBN 978-81-8265-479-2 : E. 80.00

ഭാ. 2 : കഥാപഠന. - ജ{. 2012 . - 255
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഭാ. 3 : കലാപഠന. - ജ{. 2012 . - 152
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-256-9 : E. 400.00
(മu് ഭാഗOായി).



O31,3N64



O32:g

സാഹിതം

62

894.81209-മലയാള സാഹിതം. ചരി?വ' ം

894.8121-മലയാള കവിത- ടJ

വിമശനപഠനള'ം- ടJ

അസ് േമാ, പ' %ചിറ
ചിരിt5തി / സജയ് െക. വി. യ' െട
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2013.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
69 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4369-7 : E. 90.00

പണിO, ജി. എ., 1937അവതാരികക, അവതാരികക ...തി5വന6പ' രം : ന ക%ാവ് : Fഭാത്
ബ' O് െഹൗസ് [വിതരണം], മാJ് 2013.352 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1

14 ഇംഗ് ളീഷ് പ' സ് തകള'െട അവതാരിക
ഉെKെട 52 അവതാരികക.
ISBN 81-7765-145-8 : E. 240.00



O32:g

വിലാസിനി, 1928-1993
ഉതിമണിക.- േകാഴിേOാട് : പണ,
ഏFി. 2013.- 198 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആô സ' േരഷ് , 1998ഇല െപാഴിയ' u േനരളി3.- ny :
എJ് & സി., ഡിസ. 2013.- 32 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.
23 കവിതക.
ISBN 978-93-83760-48-0 : E. 40.00



O32,1N98

ISBN 978-81-300-1495-1 : E. 150.00



O32:g

സഗ
H ¿ഷ് ടിയിെല രാസവിദക / ഷാബ'
കിളി%ി3 അഭിമ' ഖം െചയ് തത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 199 ഏ. ; 21
െസമീ.

ഇiിരാ അേശാക് , 1964നിലാെവഴ'േQാ: തിരെ§ട' %
കവിതക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഒക് േടാ. 2013.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.
53 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4316-1 : E. 90.00



O32,1N64

Fശസ് ത സാഹിതകാരാ5മായ' q
അഭിമ' ഖം.
ISBN 978-81-264-4887-6 : E. 140.00



O32:g

894.8121-മലയാള കവിത
അനി3Vമാ, എം. ആ.

ഇi' േമേനാ, 1980എെ! േതേന എെ! ആനiേമ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 150 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4925-5 : E. 110.00



O32,1N80

ഇംഗ് ളീഷ് പJ / നിരÚെ! അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 96
ഏ. ; 21 െസമീ.
51 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3940-9 : E. 70.00



O32,1

ഉണ
l ായി വാരിയ
നളചരിതം ആOഥ / വി. ആ.
േഗാപാലkഷ
l  നായ പ' നാരാഖാനം
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{.
2011.- 80 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2984-4 : E. 45.00



അബ് ദ'  സലാം

O32,1

പവ' തരാെമേu* വസ6േമ / പി. െക.
രാജേശഖരെ! അവതാരിക.- 79 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
34 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3942-3 : E. 60.00



O32,1

അ5p, VരീK'ഴ, 1989സാേബയ / െപ5Q' ഴ േഗാപാലkഷ
l

ഉണ
l ിkഷ
l , VQലാട്
അQ¾രിെല സക / എ. സി.
സ' ഹാസിനിയ' െട അവതാരിക.േകാഴിേOാട് : പീKിസ് റിവ, 2012.- 68
ഏ. ; 21 െസമീ.
49 കവിതക.
E. 80.00



O32,1

ഉേമഷ് ബാബ' , െക. സി.
ഭയ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി.
2013.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.
30 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4085-6 : E. 50.00

പിqയ' െട അവതാരിക.- െകാല
´ ം:
ൈസവ, ആഗ. 2008.- 63 ഏ. ; 21
െസമീ.
23 കവിതക.
E. 50.00



O32,1N89



O32,1

സാഹിതം
894.8121-മലയാള കവിത- ടJ

894.8121-മലയാള കവിത- ടJ

കണിേമാ

സാ{, എം. െക.

ഉാദികO് ഒ5 പവ് / ടി. പി. രാജീവെ!

63

അശാ6ിയി3 നിu് ശാ6ിയിേലO് :

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

ആശാ കവിതയിെല െസൗiര

നവ. 2013.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.

ശാസ് ?വ' ം ദാശനിക സമസകള'ം.- ny :
ീ ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 272 ഏ. ; 21

35 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4923-1 : E. 60.00



O32,1

െസമീ.
ISBN 978-81-8423-243-1 : E. 240.00



ക5ണാകര, തി5നല
´ , 1924-2006

O32,1M73:g

തി5നല
´  ക5ണാകരെ! കവിതക.-

Vറ' K് , ഒ. എ. വി., 1931-2016

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 201 2.-

- നിEപണ

232 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒ എ വി: പഠനം സംഭാഷണം ഓമ / െക.

106 കവിതക.

ബി. െശ3വമണി സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ISBN 978-81-264-3950-8 : E. 150.00



O32,1N24

േകാഴിേOാട് : ഒലിവ് , 8p 2012.- 401 ഏ.
; 21 െസമീ.

കവിത, എസ് . െക., 1974-

ISBN 978-93-81788-44-8 : E. 300.00

വയ3Oരയിെല വീട് .- കാവശ് േശരി :



O32,1N31:g

ഭാവന ബ' ക
 ് , ഏFി. 2014.- 54 ഏ. ; 21
െസമീ.

Vറ' K് , ഒ. എ. വി., 1931-2016

15 െചറ' കഥക.

ഒ. എ. വി. യ' െട തിരെ§ട' %

E. 50.00



O32,1N74

കവിതക സ' വണപ' സ് തകം / പി. െക.
രാജേശഖരെ! അവതാരിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 440 ഏ. ; 21

V§' V, മീനിേOാട്
ഞാ*'പാ് .- കാവശ് േശരി : ഭാവന ബ' ക
 ്,
8ലാ. 2012.- 58 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

51 കവിതക.

ISBN 978-81-264-3633-0 േബാഡ് :

മ' രളീധര െകാല
´ %ിെ! പഠനം

E. 275.00

73 കവിതക.

അ{ബ%ി3.



O32,1N31

E. 50.00



O32,1

കട3ശംഖ' ക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ആഗ. 2013.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.

Vമാരനാശാ, എ., 1873-1924

31 കവിതക.

ലീല / െക. അ¹K പണിO5െട

ISBN 978-81-264-4242-3 : E. 65.00

അവതാരിക.- ny : എJ് & സി., ഏFി.



O32,1N31

2013.- 55 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-61-4 : E. 30.00



O32,1M73

വയ3KO.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
നവ. 2011.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343243-8 : E. 180.00

Vമാരനാശാ, എ., 1873-1948



O32,1N31

- നിEപണ

kഷ
l പിq, ചQ' ഴ, 1911-1948

രാേജഷ് , ചിറKാട്

- നിEപണ

Vമാരനാശാ: കവിതയ' ം ജീവിതവ' ം.-

ബാലച, വടേOട%്

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2012.-

രമണ എെന വായിO5ത് .- േകായം :

104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 103-104.

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 2008.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-823-2838-6 : E. 75.00

E. 90.00



O32,1M73:g



O32,1N11:g

സാഹിതം

64

894.8121-മലയാള കവിത- ടJ

894.8121-മലയാള കവിത- ടJ

kഷ
l , സി. െക., 1931ബാലകവിതകള'ം കട¥ഥKാ'കള'ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2012.- 48
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 81-262-0703-5 : E. 35.00

ചാi് രാജ് , എം. െക.
സx ാത¨%ിെ! നിറം.- തി5വന6പ' രം :
Fഭാത് ബ' O് െഹൗസ് , ആഗ. 2012.- 88 ഏ.
; 21 െസമീ.
56 കവിതക.
ISBN 81-7705-150-4 : E. 65.00



O32,1N31



O32,1

േജായ് ടി. V§ാK', നേയാO്
അര%ാഴിെ! നഷ് ടെK ചാവിക.ny : എബ് േനസ ഓഫ് െസ*് Fിേ!ഴ് സ് ,
2012.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
67 കവിതക.
E. 90.00

ഗിരിജ പി. പാേതOര
െപpപിറവി / പി. പി. രാമചെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
43 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3939-3 : E. 60.00



O32,1



O32,1

േജായ് , വാഴയി3, 1963നിമിഷജാലകം / റവ വിശx ംഭരെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ജ{. 2013.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.
51 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4003-0 : E. 125.00

ഗിരീഷ് , പ' %േരി, 1961-2010
ഗിരീഷ് പ' %േരിയ' െട കവിതക /
ÃീVമാര തQിയ' െട അവതാരിക.- 2-◌ം
പതിK് .-േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ് 2012.152 ഏ. ; 21 െസമീ.
പഠനം അ{ബ%ി3.
ISBN 978-81-8265-365-8 : E. 105.00



O32,1N63



O32,1N61

േഗാപീkഷ
l , പി. എ.
ഇടിOാലരി പനQടി.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, ജ{. 2012.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
51 കവിതക.
ISBN 978-81-8265-243-9 : E. 90.00

േജാസഫ് , എസ് ., 1965ചേനാെടാKം / മേനാജ് Vറരിെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഒക് േടാ. 2013.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4348-2 : E. 60.00



O32,1N65



O32,1

േഗാവിi നായ, ഇടശ് േശരി, 1906-1974
മലയാള%ിെ! Fിയ കവിതക / ഇ.
മാധവ സമാഹരിJത് .- ny : ീ
ബ' ക
R . 2013.- 216 ഏ. ; 21 െസമീ.
 ് , സപ
68 കവിതക.
ISBN 978-81-8423-265-3 : E. 190.00

തQി, വി. ജി.
നç / എം. േതാമസ് മാതവിെ!
'
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഒക് േടാ. 2012.- 159 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
42 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3891-4 : E. 110.00



O32,1



O32,1N06

ചാേOാ, െച നം, 1926ചിേ6ര് .- േകായം : കറ!് , മാJ് 2014.159 ഏ. ; 21 െസമീ.
50 കവിതക
1-◌ം പതിK് : നവ. 1995.
ISBN 978-81-240-1967-2 : E. 110.00

താªവ ആചാരി, എസ് .
അ oമി / പി. േഗാപിനാഥ പിqയ' െട
അവതാരിക.- േകായം : ന ക%ാവ് :
കറ!് [വിതരണം], െമയ് 2013.- 64 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
Vികtq 24 കവിതക.
ISBN 978-81-240-1951-1 : E. 45.00



O32,1



O32,1N26

തേലെലഴ'%് / എം. െക. ഹരിVമാറിെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 183 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3670-5 : E. 125.00



O32,1N26

താഹ, മാടായി
îറ് മ{ഷ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
മാJ് 2014.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
100 കവിതക.
ISBN 978-81-264-5008-4 : E. 85.00



O32,1

സാഹിതം
െ%ഴ'%ച
È 
- നിEപണ
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പാല, എം. എ., 1932-

പഠന / പന രാമച നായ

േപരില
´ ാKവ് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , െമയ്

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

2013.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.

പി. െക. പരേമശx ര നായ െമേ ാറിയ3
 ് , നവ. 2012.- 272 ഏ. ; 21 െസമീ.
Þസ

അ{ബം : ഏ. 173-183.
ISBN 978-81-8423-240-0 : E. 160.00

ISBN 978-81-240-1938-2 : E. 175.00



O32,1N32



O32,1:g

മലയാള%ിെ! Fിയ കവിതക.- ny :

പണിേOാി, എം. െക

ീ ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 208 ഏ. ; 21

അ|ാ രാമായണം: െനല
´ ' ം പതി5ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2014.- 104

െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

66 കവിതക.

ISBN 938390313-9 : E. 85.00

ISBN 978-81-8423-236-3 : E. 180.00





O32,1:g

ദാേമാദര നQതിരി, ൈകതFം

പിq, പി. എസ് ., 1935-

kഷ
l പം.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ്

ീഷ് മസx പ
Ô  / സി. ജി.

2013.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.

രാേജബാബ' വിെ! അവതാരിക.-

ISBN 978-81-8265-661-1 : E. 95.00



O32,1

േകായം : സഗ
H േവദി, െമയ് 2012.- 64 ഏ.
; 21 െസമീ.
24 കവിതക.

ദിവാകര, വിഷ
 മംഗലം, 1965രാേവാ

O32,1N32

E. 40.00

.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.

2013.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1N35

ISBN 978-81-264-4920-1 : E. 75.00



O32,1N65

Fഭാ വ

, 1959-

ശാമമാധവം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

നiന, മ' ളQ%്

നവ. 2012.- 152 ഏ., [8] പടം : ചി?ം ; 21

മ' ടിO3 പ' ഴ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

െസമീ.

ഒക് േടാ. 2013.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ*'മാî േസാമദാസിെ! പഠനം
അവസാന%ി3.

42 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4345-1 : E. 60.00



O32,1

ISBN 978-81-264-3674-3 : E. 150.00



O32,1N59

നാരായണ, ക3K*, 1952-

Fഭാ വ

ഒ5 മ' ട6െ! സ' വിേശഷം.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, മാJ് 2013.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

- നിEപണ

54 കവിതക.

ഉണി%ിരി, എ. വി. പി.

വഗീസാ!ണിയ' െട പഠനം

Fഭാവ

അവസാന%ി3.

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2013.-

ISBN 978-81-8265-610-9 : E. 75.00



O32,1N52

യ' െട ശാമമാധവം: ഒ5 പഠനം.-

168 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343218-7 : E. 135.00



പവി?, തീtനി, 1974-

O32,1:g

മuാം നിലയിെല ഏഴാംനQ മ' റി.-

െഫണാ!സ് , ഇ. എ.

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 54

സ് Þഗ
´ ് .- തി5വന6പ' രം : ഇവിസ് , 8ലാ.

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

2010.- 195 ഏ.: ചി?ം ; 20 െസമീ.

36 കവിതക.

ISBN 81-88698-77-6 : E. 199.00

ISBN 978-81-264-4919-4 : E. 45.00



O32,1N74



O32,1

സാഹിതം
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ബേനഷ് , എം. എസ് .

മ' ല
´ േനഴി, 1948-2011

കാàശിിOേണ / േജാഷി േജാസഫിെ!

അരദീപം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

ഒക് േടാ. 2013.- 48 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

നവ. 2012.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.

17 ബാലകവിതക.

33 കവിതക.

ISBN 93-9343221-7 : E. 40.00

സജയ് െക. വി. യ' െട പഠനം



അവസാന%ി3.

O32,1N48

ISBN 978-81-264-3671-2 : E. 70.00



O32,1

ബി©, ജി.

നാറാണ%് Fാ6 / മാടQ്
V§' tെ! അവതാരിക.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2013.- 96

േഫാോേഷാKി3 ഒരാകഥ / അജയ്

ഏ. ; 21 െസമീ.

േശഖറിെ! അവതാരിക.- 2-◌ം പതിK് .-

പഠനം അവസാന%ി3

പ%നംതി : െലസ് ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.-

28 കവിതക.

52 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-83155-02-7 : E. 75.00

E. 60.00





O32,1N48

O32,1

ßദയം പ' ഷ
 ിtu ഋ / എം. എ.

ബിനീഷ് , പ' Kണം, 1984ൈകതOാിെല കവിത / എ.

വിജയെ! അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം :

അജയVമാറിെ! അവതാരിക.- േകായം :

ചി6, ഏFി. 2013.- 88 ഏ. : ചി?ം; 21

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 55 ഏ. ; 21

െസമീ.

െസമീ.

45 കവിതക.

34 കവിതക.

ISBN 93-83155-03-5 : E. 65.00

ISBN 978-81-264-3945-4 : E. 45.00



O32,1N48



O32,1N84

ൈമതീ, ഉഴമലയ് O3

ബി{, പി. ടി., 1976-

കടOാലം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി.

Fതി എഴ'തിയ കവിത / സജയ് െക. വി.
യ' െട അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി.

2012.- 40 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.

Vികtq 30 കവിതക.

ISBN 978-81-264-3889-1 : E. 50.00



ISBN 81-262-0797-3 : E. 30.00

O32,1N76

ബിമ3Vമാ, രാമ¥രി



O32,1

േമാഹനkഷ
l , കാലടി, 1978-

ആടാ{ം പാടാ{ം ആംഗKാ'ക.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p 2013.- 64 ഏ.

കാലടിOവിതക.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 279 ഏ. ; 21 െസമീ.

: വണചി?ം; 24 െസമീ.

പഠനം അവസാന%ി3.

Vികtേവിയ' q 60 പാ'ക.
ISBN 978-81-8265-664-2 : E. 75.00

ISBN 978-81-264-4935-4 : E. 190.00





O32,1

മധ' സദന നായനാ, വി. ടി., 1941-

O32,1N78

യസഫലി, േകേJരി, 1936-

ദീപനാള / െക. എം. Fിയദശ

തിരെ§ട' % കവിതക / ടി.

ലാലിെ! അവതാരിക.- കാവശ് േശരി :

ബാലkഷ
l െ! അവതാരിക.- േകാഴിേOാട് :

ഭാവനാ ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2011.- 74 ഏ. ; 21

മാnoമി, ഡിസ. 2011.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.
42 കവിതക.

86 കവിതക.

E. 60.00

ISBN 978-81-8265-242-2 : E. 165.00



O32,1N41



O32,1N36

സാഹിതം
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രാേജ, എം. ഡി., 1952-

രാമച, െക. ആ.

67

നി Q' െകിയി ച' 5മ' ടിയി3 /

െകാOരേOാ.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

കണ
l  െപ5മ' ടിയരിെ! അവതാരിക.-

8ലാ. 2013.- 48 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ബാലകവിതക.

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 206
 ് , സപ

ISBN 93-8315591-4 : E. 40.00

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



O32,1

37 കവിതകള'ം 51 ചലJി? ഗാനള'ം
ഉെKട' Ê.

റ' ബാസ് , 1986-

ISBN 978-81-264-3655-2 : E. 125.00

മാJിെല ശനിയാഴ് ചക.- തി5വന6പ' രം :



O32,1N52

44 കവിതക.

രാേജഷ് , നiിയംേകാട് , 1980-

ISBN 938390327-9 : E. 80.00

കറ!'േപടി / പി. രാമെ! അവതാരിക.ny : എJ് & സി., 8ലാ. 2013.- 64 ഏ.



O32,1N86

വിജയല് മി, 1960-

; 21 െസമീ.

`ാനമലന.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

അ{ബം : ഏ. 63-64

ജ{. 2013.- 77 ഏ. ; 21 െസമീ.

50 കവിതക.

30 കവിതകള് .

ISBN 978-93-83080-42-7 : E. 70.00



O32,1N80

രാമkഷ
l , കട

ISBN 978-81-264-4014-6 : E. 60.00



O32,1N60

നി, 1935-2008
വിജയ, വqിOാവ്

- നിEപണ
കട

ചി6, 8ലാ. 2014.- 98 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആറാം േലാകം / െക. ജി. ശ¥ര പിqയ' െട

നിയ' െട കവിതക: ഒ5 സ് ?ീപ

അവതാരിക.- ny : ബ' |ം ബ' ക
 ്.

വായന.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി.

ഭാ. 1 : 2-◌ം പതിK് . - 8ലാ. 2010 . - 96 ഏ.

2013.- 163 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

അ{ബം : ഏ. 135-154

32 കവിതക.

ന സചി : ഏ. 155-159.

E. 70.00

ISBN 978-81-264-4121-1 : E. 110.00

ഭാ. 3 : 8p 2010 . -80 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1N35:g

32 കവിതക.
E. 60.00.

രാമkഷ
l , േദശമംഗലം, 1948-



O32,1

ഇ6ാേഗ*് .- േകായം : കറ!് , ജ{. 2014.-

wരം.- ny : ബ' |ം ബ' ക
 ് , 8ലാ.

103 ഏ. ; 21 െസമീ.

2010.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-240-1962-7 : E. 75.00



O32,1N48

പി. നാരായണ േമേനാെ! പഠനം
അവസാന%ി3.

എെ! കവിത.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,

Vികtq 22 കവിതക.

ഏFി. 2013.- 158 ഏ. ; 21 െസമീ.

E. 50.00



46 കവിതക.

O32,1

ISBN 978-81-8265-650-5 : E. 110.00



O32,1N48

വി¼, Vഴ, 1975Vഴ വി¼െ! കവിതക /
വിഷ
 Fസാദിെ! അവതാരിക.- േകായം :

രാമച, ഏഴാേJരി

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 136 ഏ. ; 21

നീലി / എം. എ. വിജയെ! അവതാരിക.-

െസമീ.

4-◌ം പതിK് .-തി5വന6പ' രം : ചി6,

51 കവിതക

ഏFി. 2011.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

വി. െക. സ' ൈബദയ' െട പഠനം

25 കവിതക.

അവസാന%ി3.

ISBN 81-262-0725-6 : E. 70.00



O32,3

ISBN 978-81-264-3673-6 : E. 90.00



O32,1N75
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68

894.8121-മലയാള കവിത- ടJ

ശ¥ര Vറ' പ് , ജി., 1901-1978
- നിEപണ

വിമീഷ് , മണിയ, 1987-

V§ിരാമ, പ¹ë
ജി. ശ¥രtറ' K് : `ാനപീഠേജതാവ് .ny : ീ ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 71 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-120-5 : E. 60.00

ആനയ' െട വളàÙഗമാണ് പാKാ / എം.
ബി. മേനാജിെ! അവതാരിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 84 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3925-6 : E. 60.00



O32,1N01:g



O32,1N87

വിഷ
 നാരായണ, െക.
സാദരം / എ5േമലി പരേമശx ര
പിqയ' െട അവതാരിക.- േകാഴിേOാട് :
പണ, നവ. 2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
40 കവിതക.

ശ¥ര പിq, െക. ജി., 1948ൈസനികെ! േFമേലഖനം.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
R . 2013.- 109 ഏ. ; 21
 ് , സപ
െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 97-109
36 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4310-9 : E. 75.00



ISBN 978-81-300-1418-0 : E. 60.00

O32,1N48



O32,1

വിഷ
 Fിയ, പി.
െവളിJം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ.
2013.- 40 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
26 കവിതക.

ശ¥ര, േകാേറാം
ചാതിOിളി.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
8p 2012.- 72 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
Vികtq 55 കവിതക.
ISBN 93-821-6756-0 : E. 50.00



O32,1

ISBN 93-83155-84-1 : E. 35.00



O32,1

വീരാVി
െതാ'െതാ' നടtേQാ.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2012.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.

ശാ6ി ജയVമാ, 1986ഈKം നിറ§ മ' റിക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 111 ഏ. ; 21
െസമീ.
56 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4928-6 : E. 80.00



O32,1N86

88 കവിതക.
ISBN 93-823-2819-X : E. 40.00



O32,1

വീരാVിയ' െട കവിതക / Fദീപ
പാQിരിtuിെ! അവതാരിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 309 ഏ. ; 21

ൈശല, 1975േദജാ വ' / എം. ആ. വിഷ
 Fസാദിെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 59 ഏ. ; 21 െസമീ.
27 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3884-6 : E. 45.00



O32,1N75

െസമീ.
ISBN 978-81-264-4918-7 : E. 195.00



O32,1

വഗ
H ീസാ!ണി
നÜാണി വിഷാദേയാഗം / എം. ജി.

ÃീVമാര തQി, 1940പ' ?ലാഭം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് , സപ
2013.- 63 ഏ. ; 21 െസമീ.
33 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4315-4 : E. 60.00



O32,1N40

ബാബ' വിെ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 94 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.
31 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4354-3 : E. 70.00



O32,1

Ãീേദവി Fഭാകര
െചQര%ി.- കാവശ് േശരി : ഭാവനാ ബ' ക
 ്,
ഫി[. 2014.- 61 ഏ. ; 21 െസമീ.
38 കവിതക.
E. 50.00



O32,1

സാഹിതം
Ãീധര േമേനാ, ൈവേലാKിqി3,

69
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1911-1985

സ, ബി., 1963-

- നിEപണ

തിരെ§ട' % കവിതക.- േകായം : ഡി.

വിജയ, എം. എ., 1930ൈവേലാKിqി / മാാട് രÉാകര
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, ഡിസ. 2012.- 264 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-550-8 : E. 200.00

സി. ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 120 ഏ. ; 21
െസമീ.
87 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4321-5 : E. 90.00





O32,1N63

O32,1N11:g

സിKി, പqിK'റം, 1943അരൈകരളി.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

Ãീധര, ഇ¹േ¥ാട് , 1941െപ5Qറ / എ. രാജെ! അവതാരിക.കാവശ് േശരി : ഭാവന ബ' ക
 ് , 8p 2011.102 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 80.00

ഫി[. 2012.- 64 ഏ.: വണചി?ം; 24
െസമീ.



O32,1N41

Vികtq 100 അരKാ'ക.
ISBN 81-262-0624-1 : E. 90.00



ഷാജ പീ*, 1961QK.- ny : കറ!് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2011.- 47 ഏ. ; 21
െസമീ.
23 കവിതക.
ISBN 978-81-226-0901-1 : E. 35.00

O32,1N43

കിളിമരം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഫി[.
2012.- 40 ഏ.: വണചി?ം; 24 െസമീ.
Vികtേവി 30 കവിതക.
ISBN 81-262-0552-0 : E. 75.00





O32,1N61

സംFീത, 1983നീെ*ഴ'%് / റഫീഖ് അഹ ദിെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 89-99
51 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3937-9 : E. 70.00

O32,1N43

ലില
´ ിയ

യ' ം െചല
´ കരടിയ' ം.-

തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2014.- 72 ഏ.
; 21 െസമീ.
51 ബാലകവിതക.
ISBN 938343222-5 : E. 65.00



O32,1N43



O32,1N83

സJിദാനi, െക., 1946തഥാഗതം.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ്
2013.- 93 ഏ. ; 21 െസമീ.
35 കവിതക.
ISBN 978-81-8265-647-5 : E. 75.00

സ' Vമാര നQാ, െക. ടി. എ., 1930ഏകാകി.- െവq : സാഹിതി
പബ് ളിേOഷസ് , 8p 2013.- 82 ഏ., 6
പടം ; 21 െസമീ.
E. 100.00



O32,1N30



O32,1N46

കടാേ¥ാ് മാOം.- പ¹ë : എതിദിശ

സതച, െപായി3Oാവ് , 1966മ' കKരKിെല മീ{ക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.- 72 ഏ. ; 21
െസമീ.
50 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4915-6 : E. 60.00

ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.- 58 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 65.00



O32,1N30

സ' ഗതVമാരി, 1934-



O32,1N66

Vട%ിെല കട3 / പി. െക. രാജേശഖരെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

സ, എ. പി., 1981ശx സിtu ശബ് ദം മാ?ം.- ny : കറ!് ,
ഡിസ. 2011.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
101 കവിതക.
ISBN 978-81-226-1065-9 : E. 85.00

ഡിസ. 2012.- 104 ഏ. : ചി?ം; 21 െസമീ.
25 കവിതകള'ം െഹറിJ് ൈഹനയ' െട 10
കവിതകള'െട വിവ%നവ' ം ഉെKട' Ê.
ISBN 978-81-264-3947-8 : E. 70.00



O32,1N81



O32,1N34

സാഹിതം
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894.8121-മലയാള കവിത- ടJ

സ' ധാകര, ജി.

ഹരിശ¥ ക%, എ., 1988പിസ് േകാണിയ മസ് V.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 52 ഏ. ; 21 െസമീ.
27 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4356-7 : E. 45.00

വഴിമാറ' ക വ¹ാ / ÃീVമാര തQിയ' െട
അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.
2013.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-8315589-2 : E. 50.00



O32,1

സ' ധ

, െകാാരOര ബി., 1947-

എെ! നാട പാ'ക / വിജയ
അQാടിയ' െട അവതാരിക.- േകായം :
 ാ
ന ക%ാവ് : നാഷണ3 ബ' O് സ
[വിതരണം], ഡിസ. 2013.- 151 ഏ. ; 21
െസമീ.
E. 105.00



O32,1N47

894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാര
അ ' വിെ! ആിVിയ' ം മ*' Fസി|മായ
കഥാകവിതകള'ം / ആ. രാമദാസ്
സമാഹരിJത് ; ടി. ആ. രാേജഷിെ!
ചി?.- േകായം : മാQഴം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 138 ഏ.: വണചി?ം;
21 െസമീ.
Fശസ് തരായ കവികള'െട 12 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4007-8 േബാഡ് :
E. 150.00



സ' മി?, െക. വി., 1974-

O32,1x

േവ5െതാട' ം നിലാവ് / ടി. പി. രാജീവെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2013.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
40 കവിതക.
ISBN 978-81-240-1959-7 : E. 60.00



O32,1N74

 
െസബാസ

ആദകാല ബാലകവിതക / എഴ'മ*
രാജരാജവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2011.135 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3026-0 : E. 70.00



O32,1x

ആശാ ഉq വqേ%ാ: VിOവിതക /
മിനി നായ സമാഹരിJത് .- ny : ീ
ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 127 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-2592 : E. 110.00

ചളെKാതിക / ആലേ¥ാട് ലീലാkഷ
l െ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഏFി. 2013.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
പഠനം അ{ബമായി ഉെKട' %ിയി'്



O32,1x

32 കവിതക.

ISBN 978-81-264-4110-5 : E. 50.00



O32,1

െസറീന, 1974മ' q'ക മാ?ം ബാOിയാVെuാ5 കട3 /
റഫീഖ് അഹ



O32,1N88

ദിെ! അവതാരിക.- േകായം :

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 103 ഏ. ; 21

ഇട' Oി ആദിവാസിKാ'ക / എസ് . ആ.
ചേമാഹ സമാഹരിJത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 230 ഏ. ; 21
 ് , സപ
െസമീ.
ഉപവിഷയം : 398.8 - നാേടാടി സാഹിതം.
ISBN 978-81-264-3657-6 : E. 140.00



O32,1x

െസമീ.
വിശാഖ് ശ¥റിെ! പഠനം അവസാന%ി3
51 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4374-1 : E. 75.00



O32,1N74

കാത3: മലയാള%ിെല ദലിത് കവിതക / ഒ.
െക. സേ6ാഷ് സമാഹരിJത് .- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ©ലാ. 2012.- 176 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3589-0 : E. 100.00



O32,1x

േസാമേശഖര നായ, ജി.
കാണിO / ച' നOര രാമVിയ' െട

Vികള'െട നാടപാ'ക / വKറQി3
പീതാംബര സമാഹരിJത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2012.- 120
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0830-9 : E. 85.00

അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : െസഡ്
ൈല[റി, ഏFി. 2012.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
37 കവിതക.
ISBN 81-9097001-1 : E. 60.00



O32,1



O32,1x

സാഹിതം
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894.8121009-മലയാള കവിത. ചരി?വ' ം

െതരെ§ട' % നാടപാ'ക / കിളിമാî
ച സമാഹരിJത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ആഗ. 2012.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 398.2 - നാേടാടി സാഹിതം.
ISBN 93-821-6796-X : E. 130.00

ഇഖ് ബാ3, േകാKിലാ

വിമശനപഠനള'ം
വKാ് .- െകാോി : സ് കാഫ് , ഡിസ.
2008.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 398.2 - നാേടാടി സാഹിതം.



O32,1x

േദശàടി: പ%നംതി കവിതക /
ഉണ
l ിkഷ
l  പഴിOാട് സംേശാധനം
െചയ് തത് ; വി. രാജീവിെ! അവതാരിക.പ%നംതി : െലസ് ബ' ക
 ് , െമയ് 2012.272 ഏ. : ചി?ം ; 21 െസമീ.
E. 150.00

E. 60.00



O32,1:g

Vറ' K് , ഒ. എ. വി., 1931-2016
ഒ എ വി: സ് േനഹാരളിെല ഉK് /
എം. എ. േബബി അഭിമ' ഖം െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2012.- 104



O32,1x

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-823-2824-6 : E. 70.00



O32,1:g

നാട പാ'കള'െട സംസ് kതി / െകാാരOര
ബി. സ' ധ
സമാഹരിJത് .- ചവറ :
അധാപക കലാസാഹിത സമിതി, ജ{.
2013.- 44 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 40.00

നാരായണ, എം. എം.
കലയ' ം രാഷ് Þീയവ' ം കവിതയി3.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2013.- 128



O32,1x

î*ിെയ് മഴOവിതക / എ. വി. വി.
കാവിപാട് , മി{ േFം എuിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .- ny : എJ് &
സി., ഡിസ. 2012.- 180 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82515-91-3 : E. 175.00

ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-85-X : E. 110.00



O32,1:g

ഭാസി, പuë



O32,1x

വടOപാ'ക VികO് .തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2012.- 56
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0796-5 : E. 35.00

പദമÚരി: മഹാകവി ഉq തിരെ§ട' %
ബാലകവിതക / എഴ'മ* രാജരാജ വ
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2013.- 118 ഏ. ; 21
െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 111-118
25 കവികള'െട 58 കവിതക.
ISBN 978-81-264-4203-4 : E. 80.00



O32,1:g

മ' 5ക, പാറശ് േശരി, 1956െമൗന%ിെ! െസൗiരം.- െകാല
´ ം:
ൈസവ, ഫി[. 2011.- 120 ഏ. ; 20
െസമീ.
E. 95.00





O32,1x

O32,1:g

894.8122-മലയാള നാടകം

െവ'വഴി കവിതക / പി. എ.
േഗാപീkഷ
l െ! അവതാരിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 96 ഏ. ; 21
െസമീ.
വിവിധ േലഖക5െട 40 കവിതക.
ISBN 978-81-264-3569-2 : E. 60.00

അ[ഹാം, ടി. എം., 1949മദ.- ny : ീ ബ' ക
R . 2012.- 72
 ് , സപ
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-80884-87-5 : E. 60.00



O32,2N49



O32,1x

ഇ[ാഹിം, െവര, 1941-

ഷാK' പാ'ക / െക. എ. ഷാജിVമാ
സമാഹരിJത് ; ഷിബ' മ' ഹ ദിെ!
അവതാരിക.- േകായം : ലി*് മസ് , സപ
R .
2013.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4311-6 : E. 75.00

അവതാരപ' 5ഷ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഏFി. 2011.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
4 നാടക.



O32,1x

ISBN 978-81-264-3050-5 : E. 55.00



O32,2N41

സാഹിതം
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894.8122-മലയാള നാടകം- ടJ

ജിേനഷ് Vമാ, എരമം

സരസx തിയ

, െക., 1919-1975

ഫിദ3 കാസ് േÞാ.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

േFമഭാജനം േദവദതി. കാªക 894.8123 -

ആഗ. 2014.- 103 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

മലയാള കഥാസാഹിതം.

ISBN 938390342-2 : E. 90.00



O32,2

േജാസ് , സി. എ3., 1932-

സാബ' , ആരtഴ
േമാേണാആക് ട് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , ഡിസ.
2012.- 47 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജx ലനം.- േകാഴിേOാട് : പണ, ഒക് േടാ.
2010.- 91 ഏ. ; 21 െസമീ.

12 േമാേണാആക് ട' ക.
ISBN 978-93-82515-27-2 : E. 30.00

ISBN 978-81-300-1145-5 : E. 65.00



O32,2N32

സരാഘാതം.- േകാഴിേOാട് : പണ, നവ.



O32,2

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം
അംബികാസ' ത, മാാട് , 1962-

2010.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

നീരാളിയ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

ISBN 978-81-300-1146-2 : E. 60.00



O32,2N32

ഫി[. 2014.- 142 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 125-142.
14 െചറ' കഥക.

നാരായണ, കാ'മാടം, 1931Ò|ാാO.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

ISBN 978-81-264-4340-6 : E. 95.00



ഏFി. 2014.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

O32,3N62

ISBN 938390302-3 : E. 55.00



O32,2N31

മലയാള%ിെ! പരിസ ിതി കഥക / ജി.
മധ' സദനെ! അവതാരിക.- ny : ീ
ബ' ക
 ് , െമയ് 2012.- 124 ഏ. ; 21 െസമീ.

Fശാ6് നാരായണ, 1972ഛായാമ' ഖി / കാവാലം നാരായണ

15 പരിസ ിതി കഥക.

പണിO5െട അവതാരിക.- േകായം : ഡി.

ISBN 978-81-8423-156-4 : E. 90.00



സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.- 102 ഏ.: ചി?ം; 21

O32,3N62

െസമീ.

അക് ബ, കOി3, 1954-2016

ടി.എം. എ[ഹാമിെ! പഠനം

2001 െല 'ആpVി'.- േകായം : ഡി. സി.

അവസാന%ി3

ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒ. എ. വി. Vറ' പ് , തîജ എസ് . ഭതിരി,

17 െചറ' കഥക.

അലക
 ് വqിtuം എuിവ5െട

മസ് േമരിയ' െട പഠനം അവസാന%ി3.

ആസx ാദനം.
ISBN 978-81-264-4954-5 : E. 80.00

ISBN 978-81-264-3903-4 : E. 80.00





O32,3N54

O32,2N72

അബബO, സി. പി., 1945-

വിജയ, Vuി3
െഗൗരാംഗ.- പാലOാട് : ബലറാം

മ' റിേവ*വ5െട യാ?ക.- തി5വന6പ' രം :

kഷ
l ദാസ് : ഭാവന [വിതരണം], ഏFി. 2013.-

ചി6, ഏFി. 2012.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

97 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 81-262-0829-5 : E. 135.00



ബലറാം kഷ
l ദാസിെ! 'നിമായ് 'എu

O32,3N45

േനാവലിെന ആസ് പദമാOിയ നാടകം.

അബ് ദ'  ഖാദ, െക. യ' ., 1934-

E. 80.00



O32,2

ശശിധര, കിണാവല
´ 

തിരെ§ട' % കഥക: െക. യ' . അബ് ദ' 
ഖാദ / കാതിയാളം അബബO
സമാഹരിJത് ; െക. എസ് . രവിVമാറിെ!

ഭാരതീയം.- കാവശ് േശരി : ഭാവന, ഫി[.

അവതാരിക.- ny : ീ ബ' ക
 ് , 8ലാ.

2012.- 46 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

2013.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.

4 നാടക.

15 െചറ' കഥക.

E. 40.00

ISBN 978-81-8423-255-4 : E. 160.00



O32,2



O32,3N34

സാഹിതം
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അമ3, 1987-

അവ അബ് ദ' q, 1976Öാtള / വി. സി. ഹാരിസിെ! അവതാരിക.-

ക3ഹണ : നീ / ഞാ ആരാണ് ?.-

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ. 2012.- 110

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 255

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-572-0 : E. 80.00

ISBN 978-81-264-4894-4 : E. 195.00



O32,3N76



O32,3N87

റിKബ് ളിക് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

അ¹േന%് , പി., 1928-2008

മാJ് 2014.- 122 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇവിെടെയല
´ ാം െപായ് മ' ഖം.- േകായം : ഡി.

ISBN 978-81-264-4989-7 : E. 90.00

സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 336 ഏ. ; 21



O32,3N76

െസമീ.

അഷാദ് , ബേ%രി, 1975-

ആദ പതിK് : ഒക് േടാ. 1973.

മരിJവtq VKായം.- തി5വന6പ' രം :

ISBN 978-81-264-3606-4 : E. 195.00



O32,3N28

ചി6, ഒക് േടാ. 2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറ' കഥക.
സ' നി3 സി. ഇ. യ' െട പഠനം

തി5േശഷിK് .- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി. സി.

അവസാന%ി3.

ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 232 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-823-2837-8 : E. 55.00

ISBN 978-81-264-299-8 : E. 150.00



O32,3N75



O32,3N28

ആനi് , 1936-

നി|ാരണം.- േകായം : കറ!് , ഏFി.

കഥക (2002-2012).- േകായം : ഡി. സി.

2013.- 366 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.
15 െചറ' കഥക.

ISBN 978-81-264-4087-0 : E. 200.00



O32,3N28

ISBN 978-81-264-3599-9 : E. 125.00



O32,3N36

അരവിi് , നാിക

ആനി ആÖസ് , 1951-

ഇനിയ' ം ഉറാ% െപpVി.- ny :

കനാൈദവ.- ny : കറ!് , മാJ്

കറ!് , ജ{. 2013.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.

2013.- 251 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-1078-9 : E. 95.00



ISBN 978-81-226-1098-7 : E. 180.00

O32,3

അരവിi



O32,3N51

ആര, കണ
l î, 1952-

#5ശിഷ കഥക / അശx ി ഇ.

ഇദം ന മമ.- േകാഴിേOാട് : പണ, മാJ്

വിദാധരെ! ചി?.- േകായം : മാQഴം,

2012.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1374-9 : E. 180.00

ഒക് േടാ. 2013.- 95 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



ISBN 978-81-264-4309-3 : E. 70.00

O32,3N52



O32,3

വനം കാടിെ! നട' മ|ം.- ny : ീ
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2005.- 146 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.

അേശാക, ച5വി3, 1957കറK.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് , സപ

ISBN 81-88582-90-5 : E. 95.00

2013.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



O32,3N52

ISBN 978-81-264-4295-6 : E. 70.00



O32,3N57

േനാെവല
´ ക.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

ഇiിര, െക. ആ., 1961ഇല
´ ംനിറ.- ny : േകരളീയം പ' സ് തകശാല,
നവ. 2007.- 106 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

8p 2014.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.

28 െചറ' കഥക.

ISBN 938390314-7 : E. 150.00

E. 70.00



O32,3N57



O32,3N61

സാഹിതം
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ഇi' േഗാപ, ജി. ആ., 1974ചീ¥ണ
l ിേവOാരെ! ആകഥയ' ം
മ' തലലായനിയ' ം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
8ലാ. 2013.- 272 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-64-7 : E. 225.00

ഉറബ് , 1915-1979
അവ.- ny : എJ് & സി., 8p 2013.66 ഏ. ; 21 െസമീ.
6 െചറ' കഥക.



ISBN 978-93-82776-31-4 : E. 50.00

O32,3N74

ഇi' ചഡ, കിഴേOടം
എതിരടയാള%ിെ! ആകഥ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 134 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4883-8 : E. 90.00



O32,3N15

സ് ?ീകഥക / മിനി ആലീസിെ!
അവതാരിക.- ny : എJ് & സി., ആഗ.
2013.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറ' കഥക.



O32,3

ISBN 978-93-82776-30-7 : E. 100.00



O32,3N15

ഇi' ബാല, 1957മബ് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p
2012.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3562-3 : E. 70.00

ഉഷാVമാരി
താരയ' ം കാനയ' ം: ര് േപാരാളിക.ny : കറ!് , ജ{. 2013.- 136 ഏ. ; 21



O32,3N57

െസമീ.
ISBN 978-81-226-1080-2 : E. 100.00

ഉണ
l ി, ആ.
ഒഴിവ' ദിവസെ% കളി.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഒക് േടാ. 2012.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറ' കഥക.
ISBN 93-823-2851-3 : E. 40.00



O32,3

എ[ഹാം മാത'
ഇിയ നഗരം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,



O32,3

ഡിസ. 2012.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3923-2 : E. 70.00

ഉണ
l ിkഷ
l , തി5വാഴിേയാട് , 1942ഉണ
l ിkഷ
l  തി5വാഴിേയാടിെ! കഥക /
എം. മ' Viെ! അവതാരിക.- േകായം :
കറ!് , മാJ് 2013.- 391 ഏ. ; 21 െസമീ.
70 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-240-1945-0 : E. 225.00



O32,3

കറ' % െചQര%ി.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, െമയ് 2012.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.



O32,3N42

ഉണ
l ിkഷ
l , പ' ലരി, 1954അശx ½ാമാ ... ഹതഃ ...?.- ny : എJ്
& സി., ഡിസ. 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82776-46-8 : E. 70.00

Vികtq 5 കഥക.
ISBN 93-821-6730-7 : E. 45.00



O32,3

കാ*് വിതJവ.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,



O32,3N54

2012.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-048-0 : E. 145.00



O32,3

ഉണ
l ിമാധവ, ആ.
പറയി / െക. പി. േമാഹനെ! അവതാരിക.തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2012.- 88
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
9 െചറ' കഥക.
ISBN 93-823-2817-3 : E. 60.00

മണ
 ം മഴയ' ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2013.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4880-7 : E. 70.00



O32,3



O32,3

കണ
l ് , എം. എJ് . എം., 1957കട3നിലാവ് / േജാജ് ഓണ»റിെ!

ഉമാ മേഹശx രി ത¥Jി, എസ് .
ßദയം കണ
l ാVേQാ.- ny : എJ് &
സി., ഫി[. 2013.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82776-40-6 : E. 80.00

അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.
2014.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390329-5 : E. 110.00



O32,3



O32,3N57

സാഹിതം
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കണ
l Vി, പി.
നിJാ%ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ.
2013.- 213 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4249-2 : E. 130.00

V§ിരാമ, പ¹ë
പ' രാണ%ിെല Vിക.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

ബാലസാഹിതം.
ISBN 93-823-2815-7 : E. 55.00



O32,3

ക5ണാകര
യ' |കാലെ% {ണകള'ം മരെOാQിെല
കാOയ' ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p
2012.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3544-9 : E. 225.00

V§' V, മാടQ്
അÙതസ പ' ?ഃ.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ആഗ.
2013.- 296 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

ആദ പതിK് : സപ
R . 2000.
ISBN 978-81-8423-221-9 : E. 260.00



കലാണറാവ' , ജി.
തീാത വസ6ം / എം. ശശി തമിഴി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- െകാല
´ ം : ംഷി
ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2011.- 368 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 349-368.
ISBN 978-81-908380-4-0 : E. 250.00

O32,3

സാരേമയം: ഒ5 പിയ' െട ആകഥ.തി5വന6പ' രം : ചി6, മാJ് 2014.- 104
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343271-3 : E. 85.00





O32,3

O32,3

V§' V, മീനിേOാട്

കാOനാട, 1935-2011
പറ¥ിമല.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ.
2012.- 264 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : ജ{. 1971.
ISBN 978-81-264-3616-3 : E. 150.00

നിഴല' കളി3 മയ' uവ.- കാവശ് േശരി :
ഭാവന, 8ലാ. 2013.- 42 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
E. 50.00





O32,3N35

മഴയ' െട ജx ാലക.- 2-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : പണ, മാJ് 2012.- 123 ഏ.
; 21 െസമീ.
17 െചറ' കഥക.
E. 95.00

O32,3

Vി, കടQഴിK'റം െക. എ.
ഒ5 മടOയാ?.- ny : എJ് & സി.,
െമയ് 2013.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ' കഥക.



ISBN 978-93-82776-90-1 : E. 50.00

O32,3N35

കാനം, ഇ. െജ.
ഉദയം.- 2-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് : പണ,
ഫി[. 2012.- 156 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1333-6 : E. 110.00



O32,3

Vമാര, യ' . െക., 1950കാªuതല
´ കാഴ് ചക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2014.- 142 ഏ. ; 21



O32,3

െസമീ.
ISBN 978-81-264-4974-3 : E. 95.00



V§ബ് ദ' q, പ' ന%ി3, 1940അ`.- േകാഴിേOാട് : പണ, ജ{.
2013.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : െമയ് 1994.
ISBN 978-81-300-1473-9 : E. 70.00

O32,3N50

െത¹%റ' ം കഥകള'ം.- ny : ീ ബ' ക
 ്,
8p 2013.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-246-2 : E. 110.00





O32,3N50

O32,3N40

Vമാ, എം. എസ് ., 1945-

കിJ മാനിെഫസ് േ*ാ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
3 േനാവൈല*'ക.
ISBN 978-81-264-4124-2 : E. 60.00

ഗ് ളി.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി.
2012.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0704-3 : E. 40.00



O32,3N40



O32,3N45

സാഹിതം
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Vമാ, എം. എസ് ., 1945-

െകാJ'ബാവ, ടി. വി., 1955-1999
െകാJ'ബാവയ' െട കഥക.- േകായം : ഡി.

അലക
 ാേÖാവിJ് , 1905-1984
ജീവിതം കഥകളിലെട: Ãീ നാരായണ#5.-

സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 614 ഏ. ; 21 െസമീ.

ny : എJ് & സി., 8ലാ. 2013.- 71 ഏ.

പഠന അവസാന%ി3.

; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4011-5 : E. 295.00

ബാലസാഹിതം.



O32,3N55

E. 50.00



O32,3N45

േകാവില, 1923-2010
തകം.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, മാJ് 2013.-

Vമ' ദം സ' Vമാര

328 ഏ. ; 21 െസമീ.

വീിേലtq വഴി.- േകാഴിേOാട് : പണ,

ആദ പതിK് : ആഗ. 1995.

8ലാ. 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-626-0 : E. 210.00

25 െചറ' കഥക.



O32,3N23

ISBN 978-81-300-1384-8 : E. 70.00



O32,3

ഖരീം, എം. െക., 1966രമണ രാമ.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,

kഷ
l വാധാ, വി., 1945-

ജ{. 2013.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.

അറിയെKടാ%വ.- തി5വന6പ' രം :

ISBN 978-81-8265-595-9 : E. 95.00

ചി6, ഒക് േടാ. 2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N66

ISBN 93-823-2826-2 : E. 110.00



O32,3N45

ഖാദ, യ' . എ., 1935ഒ5 പടകാളിെKണ
l ിെ! ചരിതം.- 2-◌ം

kഷ
l Vി, മ' , 1935-

പതിK് -േകാഴിേOാട് : പണ, 8ലാ. 2013.-

മ'  kഷ
l Vിയ' െട സQണ
l kതിക /

68 ഏ. ; 21 െസമീ.

െക. ഇ. എ െ! അവതാരിക.-

ISBN 81-300-0598-0 : E. 50.00

തി5വന6പ' രം : ചി6.



വാ. 1 : കഥക . - െമയ് 2014 . - 896 ഏ. ;

O32,3N35

21 െസമീ.

ഗേണശ് , സി., 1976-

ISBN 938390311-2 : E. 750.00

oമിtിയ' െട ആകാശം.- േകാഴിേOാട് :

വാ. 2 : േനാവ3, അ{ഭവം . - െമയ് 2014 .

ഒലിവ് , നവ. 2011.- 81 ഏ.: ചി?ം; 21

- 264 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 938390312-0 : E. 230.00.



O32,3N35

ISBN 978-93-81788-06-6 : E. 55.00



O32,3N76

kഷ
l Vി, Ãീkഷ
l പ' രം, 1947-

ഗഫ, അറയ് O3

ഇേKാ ചിരിtuതാര് ?.- തി5വന6പ' രം :

അരKിരി ലസായ കാ*ാടി യ¨ം.- േകായം :

ചി6, െമയ് 2013.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
14 െചറ' കഥക.

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2014.- 183 ഏ. ; 21

ISBN 93-83155-22-1 : E. 65.00

െസമീ.



O32,3N47

ISBN 978-81-264-5012-1 : E. 125.00



O32,3

േകശവേദവ് , പി., 1905-1983
ഗിരിജ, വി. എം., 1961-

സ_രാജ േകാഴികെള സംഘടിtവി.-

ഒരിടെ%ാരിട%് .- ny : കറ!് , ജ{.

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.-

2013.- 79 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

112 ഏ. ; 21 െസമീ.
14 െചറ' കഥക.

Vികtq 19 കഥക.

ISBN 978-81-264-3920-1 : E. 70.00

ISBN 978-81-226-1072-7 : E. 65.00



O32,3N05



O32,3N61

സാഹിതം
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േഗാപിനാഥ നായ, ടി. എ., 1918-1999
സ' ധ.- േകായം : കറ!് , ആഗ. 2013.- 93
ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : േകായം : സാFസ., ഏFി.

ച, പOാട്
ഒ5 മാംസവി3പനOാരെ! ആകഥ.ny : കറ!് , ജ{. 2013.- 104 ഏ. ; 21
െസമീ.

1943.

ISBN 978-81-226-1079-6 : E. 80.00

ISBN 978-81-240-1949-8 : E. 70.00



O32,2



O32,3N18

പേരത5െട ആ3ബം.- േകാഴിേOാട് :

ചFകാശ് , എം.
പ' ഴ മ¼%ി3 ഒഴ'VേQാ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 176 ഏ. ; 21
െസമീ.
34 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3932-4 : E. 100.00

പണ, െമയ് 2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1371-8 : E. 110.00



O32,3

ചാേOായ് , VuംVളം



O32,3

ചമതി
അപണയ' െട തടവറക (അശx തിയ' േടം) /
സി. ആ. Fസാദിെ! അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R . 2013.- 102
 ് , സപ
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4320-8 : E. 75.00



O32,3

രÉാകരെ! ഭാര.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 70 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറ' കഥക
അ{ബം : ഏ. 66-70.
ISBN 978-81-264-3916-4 : E. 50.00

കെല
´ റിയ5ത് .- ny : എJ് & സി., 8p
2013.- 32 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-93-83080-52-6 : E. 40.00



O32,3

ജയVമാ, ആ., 1973െച#േവരയ' െട അസ ി.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3896-9 : E. 95.00



O32,3N73



O32,3

ജയച നായ, എസ് .
ആ വാOിെ! അഥം.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, ഏFി. 2013.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചേശഖര നായ, ൈവOം
സx ാതിതി5നാ.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
മാJ് 2014.- 288 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343275-6 : E. 230.00

ISBN 978-81-8265-501-0 : E. 85.00



O32,3



O32,3

ചേശഖര നായ, സി. െക., 1932V5േ? യ' |കഥക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4126-6 : E. 65.00

ജയേമാഹ, 1962îറ' സിംഹാസന / ഇ. സ' ധാകര
ചി?ീകരിJത് ; ക3K* നാരായണെ!
അവതാരിക.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p
2013.- 88 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



O32,3N32

ച, പി. െക.
V6ീപവം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ജ{.
2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-262-0775-2 : E. 55.00

ISBN 978-81-8265-697-0 : E. 60.00



O32,3N62

ജയരാജ് , യ' . പി., 1950-1999
യ' . പി. ജയരാജിെ! കഥക സQണ
l ം/
സി. വി. ബാലkഷ
l െ! അവതാരിക.-



O32,3

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 304
ഏ. ; 21 െസമീ.

സീത / ഷാജി േചലാടിെ! ചി?.േകായം : മാQഴം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി.
2011.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3039-0 : E. 60.00

െക. പി. ശ¥രെ! പഠനം അവസാന%ി3
45 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3568-5 : E. 180.00



O32,3



O32,3N50

സാഹിതം
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ജയിംസ് , വി. െജ.
oമിയിേലtq 5QിJ വാതായന.േകാഴിേOാട് : പണ, ജ{. 2013.- 88 ഏ. ;
21 െസമീ.
11 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-300-1461-6 : E. 65.00

േജാpസp, പ' ളി×u് , 1936രാKാടിക ഉറാറില
´ .- േകാഴിേOാട് :
പണ, ജ{. 2011.- 335 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1182-0 : E. 220.00



O32,3N36



O32,3

േജാജ് േജാസഫ് , െക., 1955V§' ണ
l ി പറ§ യയാതി വരാലിെ! കഥ.-

ജയ രാജ
െപഷ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് , സപ
2012.- 158 ഏ. ; 21 െസമീ.
16 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-240-1935-1 : E. 100.00

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 118
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
16 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-3573-9 : E. 90.00



O32,3N55



O32,3

േജാജ് , ഓണ», 1941-

ജിജി, ചിലQി3
െടറ ഓഫ് ൈ േഡ.- േകാഴിേOാട് :
ാസ് റ് സ് , 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-568-3 : E. 80.00

Fണയതാഴ് വരയിെല േദവദാ5.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 176 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.



O32,3

ISBN 978-81-264-3935-5 : E. 100.00



O32,3N41

െജസി നാരായണ
മി'വിെ! േലാകം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
ആഗ. 2013.- 88 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ബാലേനാവ3.
ISBN 93-8343201-2 : E. 75.00

േയാËാ ഒഴ'Vuത് എവിേടO് ?.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2013.149 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4939-2 : E. 110.00





O32,3

െജസ് മി, 1956Fണയസ് മരണ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3972-0 : E. 80.00

O32,3N41

േജാതിമയി, എ. പി.
ഇലക െപാഴിയ' േQാ.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2012.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21



O32,3N56

െസമീ.
ISBN 93-823-2810-6 : E. 45.00



O32,3

േജാസ് , പനJിK'റം
േമ% മണി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഒക് േടാ. 2013.- 80 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4878-4 : E. 65.00

കാാളി.- തി5വന6പ' രം : ചി6, നവ. 2012.136 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

േജാസ് , പാഴOാര, 1968കറ' % പ' ലിക ജനിtuത് / പി. വി.
രാജേഗാപാലിെ! അവതാരിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 256 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3973-7 : E. 150.00

ISBN 93-823-2859-9 : E. 95.00



O32,3

¡ശിത5െട Fാഥനാച¡ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2012.- 160
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6711-0 : E. 110.00



O32,3



O32,3N68

േതാമസ് േജാസഫ്
പരേലാക വാസസ ല.- േകായം : ഡി.

േജാസ് , സി. െജ. െതായയ് Oാവ് , 1944വിതയ് Oാെത െകാ¹'uവ.- ny : നളi,
8p 2012.- 180 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1335-0 : E. 135.00

സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 143 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 139-143.
ISBN 978-81-264-4884-5 : E. 95.00



O32,3N44



O32,3
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നാഥ, പി. ആ., 1946കരിമ5u് .- േകായം : കറ!് , ഏFി. 2013.-

മരിJവ സിനിമ കാªകയാണ് / അവ

221 ഏ. ; 21 െസമീ.

അലിയ' െട അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി.

ISBN 978-81-264-4082-5 : E. 150.00

ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N46

11 െചറ' കഥക.

നാരായണ പിq, എം. പി., 1939-1998

ISBN 978-81-264-3895-2 : E. 70.00



O32,3

എം. പി. നാരായണ പിqയ' െട കഥക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 320
 ് , സപ

താഗരാജ, ചാളOടവ്

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒ5 യ' |ാസെ! അ6Fഭാഷണം.-

59 കവിതക.

ny : കറ!് , ഒക് േടാ. 2013.- 62 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-264-3497-8 : E. 195.00

െസമീ.



O32,3N39

10 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-240-1935-5 : E. 50.00



O32,3

മലയാള%ിെ! സ' വണ
l കഥക / എം. ജി.
രാധാkഷ
l  സമാഹരിJത് ; എം. ടി.
വാസ' േദവ നായ5െട അവതാരിക.- ny :

ദിലീപ് , വി.

ീ ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 144 ഏ. ; 21

തീയി3 അലOിയ വസ് ? / െക. ഇ.

െസമീ.

എ -െ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി.

19 െചറ' കഥക.

ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 94 ഏ.: ചി?ം; 21

ISBN 978-81-8423-237-0 : E. 130.00

െസമീ.



ISBN 978-81-264-4329-1 : E. 70.00

O32,3N39



O32,3N78

ഹ{മാ േസവ / എം. പി. നാരായണ
പിqയ' ം പ' ന%ി3 V§ബ് ദ' qയ' ം

ദ' ഗ മേനാജ്
ചി6, ഫി[. 2014.- 72 ഏ.: ചി?ം; 21

േചെuഴ'തിയത് ; മണകാട് മാതവിെ!
'
അവതാരിക.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.-

െസമീ.

76 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 938343260-8 : E. 60.00

1-◌ം പതിK് : 2000

V§നിലയ' ം ആ3മരവ' ം.- തി5വന6പ' രം :



O32,3

Fഥമ ന ക%ാവിെ! മരണേശഷം
രാമെ% ന ക%ാവാണ് േനാവ3

േദവദാസ് , വി. എം., 1981-

പ%ീകരിJത് .

ശലഭജീവിതം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

ISBN 978-81-8423-292-9 : E. 70.00

8ലാ. 2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N39

8 െചറ' കഥക.
ISBN 938390334-1 : E. 75.00



O32,3N81

ന6നാ, 1926-1974

നാരായണ, കിഴ'വീി3, 1931രി*' കണ
l ീ wടി.- ny : എJ് & സി.,
ഡിസ. 2012.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 െചറ' കഥക.

ന6നാ കഥക.- േകായം : ഡി. സി.

ISBN 978-93-82575-82-1 : E. 40.00

ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 454 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : േകായം : കറ!് , നവ. 1999.



O32,3N31

ISBN 978-81-264-4086-3 : E. 275.00



O32,3N26

നാരായ, 1940കഥകളില
´ ാ%വ / േജാജ് ഓണ»റിെ!
അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : െറയx 
പബ് ളിേOഷസ് , 2012.- 171 ഏ. ; 21

നiVമാ, വി. ടി., 1925ര' െപpVിക / ടി. മ' രളീധരെ!

െസമീ.

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

4 േനാവൈല*'ക.
ISBN 978-81-922772-2-6 : E. 120.00

ഡിസ. 2010.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2911-0 : E. 120.00



O32,3N25



O32,3N40

സാഹിതം

80

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ
നാരായ, 1940-

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ
പദ
Ð രാജ, പി., 1945-1991
പരാജെ! kതിക സQണ
l ം.-

നാരായെ! തിരെ§ട' % കഥക / പി.
െക. സജീവിെ! അവതാരിക.- നഡ3ഹി :
നാഷണ3 ബ' O് Þസ് റ് , 2013.- 218 ഏ. ;
21 െസമീ.
23 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-237-6762-8 : E. 155.00

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്.
വാ. 1 : ഏFി. 2004 . - 1006 ഏ. ; 21 െസമീ.
വാ. 2 : ഏFി. 2004 . - 1055 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4961-3 േബാഡ് : E.
1250.00 ( 2 വാലOായി).



O32,3N45



O32,3N40

േലാല.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ്

നിഷാദ് , വി. എJ് , 1980മu് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ.
2013.- 94 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 79-91.
ISBN 978-81-264-4318-5 : E. 70.00

2012.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
18 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3563-0 : E. 95.00



O32,3N45



O32,3N80

പനയാ3, പി. വി. െക., 1949ഇളകിയാട' u െമൗനം.- തി5വന6പ' രം :

നി ല
പാQ' ം േകാണിയ' ം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഫി[. 2014.- 263 ഏ. ; 21 െസമീ.
സി. എസ് . െവ¥ിേടശx രെ! പഠനം
അവസാന%ി3.
ISBN 978-81-264-4984-2 : E. 175.00

ചി6, മാJ് 2014.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343265-9 : E. 190.00



O32,3N49

കിനാവqിയ§ാ3.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഏFി. 2014.- 112 ഏ.: ചി?ം; 21



െസമീ.

O32,3

ബാലേനാവ3.

നീനാ, പനയ് O3
മല
´ ിക.- േകായം : ന ക%ാവ് : കറ!്
[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2012.- 422 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-240-1937-5 : E. 240.00

ISBN 938343294-2 : E. 90.00



O32,3N49

പ



O32,3

, 1920-2007
V*സ

തം.- േകാഴിേOാട് : പണ, ഫി[.

2013.- 264 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-7180-692-9 : E. 200.00

നീലകണ
Ï പിq, കാE, 1898-1975
ഒuാം വാ|ാ: കാEരിെ! അ|ാപക
കഥക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ്
2013.- 158 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4072-6 : E. 110.00



O32,3N20

ചOാരി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ.
2012.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 978-81-264-3619-4 : E. 120.00

O32,3M98

îേലലി, എ. എം.
ശ് ളഥാര / െക. ശശിVമാറിെ!
അവതാരിക.- കാവശ് േശരി : ഭാവന, ഡിസ.
2012.- 81 ഏ. ; 21 െസമീ.
15 െചറ' കഥക.
E. 70.00



O32,3N20

പവി?, ഇ. പി., 1960കിനാവരിെല ഉണ
â ണ
l ി / V§' ണ
l ി മാഷിെ!
അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.
2013.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-8315592-2 : E. 85.00



O32,3N60



O32,3

പാറOടവ് , പി. െക., 1952-

പദ
Ð രാമച
oമിയ' െട കണ
l ് .- ny : നളi, ജ{. 2011.85 ഏ. ; 21 െസമീ.
12 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-300-1204-9 : E. 60.00

തിരെ§ട' % കഥക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.
അ{ബം : ഏ. 339-366.
ISBN 978-81-264-4343-7 : E. 225.00



O32,3



O32,3N52

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

പാറOടവ് , പി. െക., 1952-

Fവീp, െക. വി.
Fച
È uേവഷം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2013.- 164 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4980-4 : E. 110.00

െമൗന%ിെ! നിലവിളി.- 3-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : പണ, ഏFി. 2012.- 118



O32,3

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
വി. ആ. സ' ധീഷിെ! പഠനം

Fശാ6് നQാ, 1971അപസKകം.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ജ{.
2014.- 238 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-287-5 : E. 205.00

അവസാന%ി3
1-◌ം പതിK് : സപ
R . 1999.
ISBN 81-7180-715-1 : E. 90.00





O32,3N71

O32,3N52

ഫ¡|ീ, െകാട' ല
´ 
േദവയാനി.- ny : എJ് & സി., ഡിസ.
2012.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82515-90-6 : E. 70.00

പാറK'റ%് , 1924-1981
ആദകിരണ.- േകാഴിേOാട് : പണ,
ആഗ. 2012.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1239-1 : E. 130.00



O32,3



O32,3N24

െഫമിന ജ ാ, 1977സായ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.103 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3967-6 : E. 70.00

പണിതീരാ% വീട് .- 2-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : പണ, ഒക് േടാ. 2012.- 180
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1120-2 : E. 150.00



O32,3N77



O32,3N24

െപാെ*Oാ് , എസ് . െക., 1913-1982
കബീന.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, മാJ്
2013.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
െചാ_ല
´  kഷ
l Vി നട%ിയ അഭിമ' ഖം
അ{ബ%ി3.

ബാബ' , Vഴിമ*ം, 1955ഒ5 ൈശതകാല വിചാരണ.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 133 ഏ. ; 21
െസമീ.
18 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-4113-6 : E. 90.00



O32,3N55

ISBN 978-81-8265-621-5 : E. 50.00



O32,3N13

Fഭാകര, എ., 1952ഒ5 മലയാളിýാ6െ! ഡയറി / ഭാഗനാഥ്
സി. യ' െട ചി?.- േകാഴിേOാട് :

ചാേവറ' കള'െട പാ് / ഡി. വിനയചെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഏFി. 2013.- 109 ഏ. ; 21 െസമീ.
പഠന അവസാന%ി3.
ISBN 978-81-264-4114-3 : E. 75.00

മാnoമി, ഏFി. 2013.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N55

ISBN 978-81-8265-648-2 : E. 75.00



O32,3N52

oമിയ' െട അ*%് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
ഫി[. 2011.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-030-5 : E. 60.00



O32,3N52

ബാബ' , Vഴിമ*ം, 1955- നിEപണ
' ഭിതകാല%ിെ! സ' വിേശഷക / ബി. വി.
ശശിVമാറിെ! അവതാരിക.- േകായം :
കറ!് , ഡിസ. 2013.- 151 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4951-4 : E. 110.00



വാഗp യാ?.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

O32,3N55:g

െമയ് 2013.- 94 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ബാലkഷ
l , സി. വി., 1952തിരെ§ട' % കഥക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.- 775 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 769-775.
ISBN 978-81-264-4344-4 : E. 395.00

േസാമ കടലരിെ! പഠനം
അവസാന%ി3
5 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-4120-4 : E. 70.00



O32,3N52



O32,3N52

സാഹിതം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

ബാലkഷ
l , സി. വി., 1952-

i
Öാtള FണയിtÊ / േജാജ്
ഓണtറിെ! അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഫി[. 2014.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറ' കഥക.
ISBN 93-8343263-2 : E. 45.00

വീവ േഗാവ / ഭാഗനാഥെ! ചി?.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 102
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
3 േനാവൈല*'ക.
ISBN 978-81-264-3898-3 : E. 70.00



O32,3



O32,3N52

ബാലേഗാപാല
ഒ5 Fവാസിയ' െട ഇതിഹാസം.- േകായം :
കറ!് , ഡിസ. 2012.- 320 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

ISBN 978-81-240-1939-9 : E. 195.00



O32,3

ബാലാനi, േതtംമട് ബി., 1954േകളിെകാ് .- േകാഴിേOാട് : ന ക%ാവ്
: മെബറി [വിതരണം], 1998.- 82 ഏ. ; 21

Fവാചകാ5െട രാംപ' സ് തകം.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.223 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : േകായം : കറ!് , 2007.
ISBN 978-81-264-4047-4 : E. 140.00



O32,3

െസമീ.
E. 33.00



O32,3N54

ബാലാമണി അ

െബനാമി
അബീശഗി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
8p 2013.- 70 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4147-1 : E. 55.00

, 1909-2004

വള / Fദീപ് Vമാറിെ! ചി?.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 2010.- 39 ഏ.:
വണചി?ം; 21 െസമീ.

ൈബ©, സി. പി., 19775%് കടെലട' tÊ.- േകായം : ഗായ?ി
പബ് ളിേOഷസ് , ഡിസ. 2012.- 52 ഏ. ;
21 െസമീ.
6 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-300-1455-5 : E. 40.00



O32,3N77

ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-81-8264-882-1 : E. 30.00



O32,3N09

ബാല, േവര
എസ് കിേമാ ഇരപിടിtu വിധം.- 2-◌ം
പതിK് -േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ. 2012.120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-509-6 : E. 90.00



O32,3

ബീന േജാജ്

ഭതിരിKാട് , വി. ടി, 1896-1982
വി. ടി. യ' െട കഥക.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3990-4 : E. 70.00



O32,3M96

ഭാമ, വി. െക.
വല
Ð ീക%ി{qി3 േമാഹള'മായി.- ny :
നളi, 8p 2012.- 100 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1373-2 : E. 75.00



O32,3

അപണ
l .- ny : ീ ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2005.74 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-88582-89-1 : E. 55.00



O32,3N66

oമിക
കാല%ി3 ഒഴ'കിെയàuത് .- ny :
കറ!് , ജ{. 2013.- 303 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1082-6 : E. 225.00



ബീന, െക. എ.

O32,3

ശീതനിô / പി. െക. രാജേശഖരെ!

മേനാജ് ഭാരതി
24 X 7 നസ് ചാന3 / സOറിയയ' െട
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3974-4 : E. 95.00

അവതാരിക.- േകായം : കറ!് , ഒക് േടാ.
2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
26 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-240-1934-4 : E. 70.00



O32,3



O32,3
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മേനാഹര വമ, എം. ആ.

മായാ ബാനജി, 1977-

ചരംഗം.- േകാഴിേOാട് : പണ, െമയ്

ഫിേലാമിനയ' െട പuിക.- ny : ീ

2012.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

20 െചറ' കഥക.

12 െചറ' കഥക.

ISBN 978-81-300-1351-0 : E. 100.00

ISBN 978-81-8423-251-6 : E. 110.00





O32,3N77

O32,3

മീര, െക. ആ, 1970-

മേനാഹര വി. േപരകം

ആരാJാ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.

േക*ള'െട മÊ ദശാബ് ദ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 144 ഏ. ; 21

2012.- 552 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3936-2 : E. 250.00

െസമീ.



ISBN 978-81-264-3955-3 : E. 95.00

O32,3N70



O32,3

മ' Vi, എം., 1942തണ
l ീVടിയെ! ത് .- േകാഴിേOാട് :

മഹാേദവ തQി, എസ് .
ജലപ_ം.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.224 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

മാnoമി, ഏFി. 2013.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-8265-617-8 : E. 65.00

ISBN 978-93-80884-95-0 : E. 170.00



O32,3N42



O32,3

മ' രളി, ബി., 1971-

മാത,' െക. ടി., 1954-

100 കഥക / സി. എസ് . െവ¥ിേടശx രെ!

തി¹ാടി നQാ5ം നായാടി രാമ{ം.-

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2013.- 72

ജ{. 2013.- 544 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3930-0 : E. 295.00

15 ബാലകഥക.



O32,3N71

ISBN 93-8343200-4 : E. 65.00



O32,3N54

മ' ല
´ േനഴി, 1948ആനവാ3 േമാതിരം.- തി5വന6പ' രം :

തീെKിേJJിയ' െട ഒളിേJാം.-

ചി6, ഒക് േടാ. 2013.- 32 ഏ.: ചി?ം; 21

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2013.- 64 ഏ.

െസമീ.

: ചി?ം; 21 െസമീ.

2 ബാലകഥക.

15 ബാലകഥക.

ISBN 93-8343220-9 : E. 25.00

ISBN 93-83155-66-3 : E. 55.00





O32,3N48

O32,3N54

മാധവിtി, 1932-2009

മ' ഹ

ദലി, എ. എം.

അവയവവാപാര%ിെ! ദാശനിക

വിOാളക.- 5-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് :

Fശ
Ô .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.

മാnoമി, ഒക് േടാ. 2011.- 144 ഏ. ; 21

2014.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

11 െചറ' കഥക.

ആദ പതിK് : 2005.

ISBN 938390325-2 : E. 95.00

ISBN 978-81-8264-204-1 : E. 100.00



O32,3



O32,3N32

മാധവ, അ¹K%് , 1934-

മ' ഹ

ദ് േകായ, വി., 1955-

െചuമല
´ ീപ' രെ% പ' ളിമര / മിനി

VികO് Vെറ ബ' |കഥക.- ny :

Fസാദിെ! അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം :

കറ!് , ജ{. 2013.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചി6, 8ലാ. 2014.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-1071-0 : E. 38.00

ISBN 938390322-8 : E. 160.00



O32,3N34



O32,3N55
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- നിEപണ
ആട' ം മ{ഷ5ം: ൈവOം മ' ഹ
ബഷീറിെ! പാà

മ' ഹ ദ് ഷഫീ, എ. െജ.
കീമിയ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{.
2013.- 190 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4005-4 : E. 120.00

ദ്

യ' െട

ആടിെനtറിJ'q പഠന / എം. എ.
റÁാ സംേശാധനം െചയ് തത് .-



O32,3

തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2014.- 104
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390339-2 : E. 90.00



O32,3N10:g

നാരായണ, ക3K*, 1952എെ! ബഷീ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,



O32,3N28

ജ{. 2013.- 78 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4004-7 : E. 60.00



O32,3N10:g

മ' ഹ

ദ് ബഷീ, ൈവOം, 1910-1994

O32,3N46

േകാശിയ' ം, പി. വി. നi{ം ചി?ീകരിJത് .േകായം : മാQഴം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി.
2012.- 40 ഏ.: വണ ചി?ം; 21 െസമീ.
ചി?കഥാEപ%ി3.
ISBN 978-81-264-3528-9 : E. 95.00



O32,3N10

യ' െട ആട' ം തിരെ§ട' %

േമാ{
േമാ{വിെ! V§ിOഥക.- ny : എJ്
& സി., ഡിസ. 2012.- 16 ഏ. ; 21 െസമീ.
Vികtq 10 കഥക.
ISBN 978-93-82776-08-6 : E. 30.00



O32,3

േമാഹന വമ, െക. എ3., 1936െചuി%ല.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2013.- 255 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4362-8 : E. 150.00

േനാെവല
´ കള'ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
8ലാ. 2013.- 350 ഏ. ; 21 െസമീ.
5 േനാവൈല*'ക.
ISBN 978-81-264-4219-5 : E. 195.00



O32,3N36



O32,3N10

ബാലകാലസഖി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ജ{. 2014.- 80 ഏ., 4 പടം ; 19 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4949-1 : E. 110.00



O32,3N10

മ' Jീ'കാരെ! മകള'ം ചില ഗഡാഗഡിയ
േനാവല' കള'ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ആഗ. 2013.- 262 ഏ. ; 21 െസമീ.
5 േനാവൈല*'ക.
ISBN 978-81-264-4220-1 : E. 150.00



O32,3N10

മ' ഹ

െമായ് തീ Vി, വലിേയാറ വി. പി., 1946സx ഗ
H ം തീtuവ.- േകായം : ഗായ?ി,
മാJ് 2012.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1330-5 : E. 110.00



ആനവാരിയ' ം െപാVരിÒം / തര

പാà

മ' ഹ ദ് , എ. പി., 1928-2003
അവ നാല' േപ / എ. പി. ബാസിം അബ'
ചി?ീകരിJത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ജ{.
2013.- 62 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : 1986.
ISBN 978-81-8265-530-0 : E. 45.00

ദ് ഷഫീഖ് , 1986-

േമാഹ, െവണ
l ല, 1961ആകാശം നഷ് ടെKവ.- േകാഴിേOാട് :
പണ, െമയ് 2012.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1358-9 : E. 40.00



O32,3N61

േമാഹVമാ, െക. വി.
Fണയ%ിെ! മuാംകണ
l ് / െക. ബി.
FസuVമാറിെ! അവതാരിക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 184 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3624-8 : E. 120.00



O32,3

രഘ' നാഥ് , പി., 1974കാേണഷ.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
ആഗ. 2012.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറ' കഥക.
ISBN 93-821-6792-7 : E. 65.00

എനിO് േചത ഭഗത് ആവണം.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 152 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3963-8 : E. 95.00



O32,3N86



O32,3N74
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രഘ' നാഥ് , പി., 1974-

രാജീവ, ടി. പി., 1959െക. ടി. എ. േകാ: എഴ'àം ജീവിതവ' ം.-

മJാട് ടാOീസ് / േജാp േപാളിെ!

ny : കറ!് : േകാസ് േമാ [വിതരണം],

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

നവ. 2012.- 308 ഏ. ; 21 െസമീ.
െക. ടി. എ. േകാരിെ! ജീവിതെ%

ആഗ. 2013.- 271 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആധാരമാOിയ േനാവ3.

ISBN 978-81-264-4236-2 : E. 175.00



O32,3N74

ISBN 978-81-226-1031-4 : E. 295.00



O32,3N59

രഘ' നാഥ, െക.

രാേജ, എം. ഡി., 1952-

പി. kഷ
l പിqെയ കടിJ പാQ് .-

മഴàqിOഥക.- ny : എJ് & സി.,

േകാഴിേOാട് : പണ, നവ. 2012.- 92 ഏ. ;

ഡിസ. 2012.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

28 െചറ' കഥക.

ISBN 978-81-300-1447-0 : E. 70.00



ISBN 978-93-82515-87-6 : E. 50.00

O32,3

രേമശ നായ, െക., 1930-



O32,3N52

രാജ, തി5േവാ%്

െക. രേമശ നായ5െട േപാലിസ് കഥക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.-

മഹാഭാരത കഥകള'ം പാOനാ5ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2012.- 64

638 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4117-4 : E. 325.00

5 കഥക.



O32,3N30

ISBN 93-823-2829-7 : E. 45.00



O32,3

രാജരാജ വമ, പി. െക.
പ'േമനവ{ം Vിയ

യ' ം.- േകാഴിേOാട് :

രാധാkഷ
l , കിളിE, 1944ഉണ
l ിtെ! കാഴ് ചക.- ny : ീ

പണ, ആഗ. 2012.- 204 ഏ. ; 21 െസമീ.
30 ഹാസകഥക.

ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2005.- 94 ഏ.: ചി?ം; 21

ISBN 81-300-0299-X : E. 150.00

െസമീ.



O32,3

ബാലേനാവ3.
ISBN 81-88582-93-X : E. 65.00

രാജി, കല
´ , 1972-



O32,3N44

ശി¥ാരി%ാറാവ' ം Vോള'ം.- ny : എJ്

ദീപ' വിെ! േലാകം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

& സി., സപ
R . 2013.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആഗ. 2013.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

Vികtq 14 കഥക.

ബാലേനാവ3.

ISBN 978-93-83080-83-0 : E. 50.00



ISBN 938-315599-X : E. 55.00

O32,3N72

രാജീവ് ശിവശ¥



O32,3N44

മ' *െ% മ' ല
´ .- തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R .

തേമാേവദം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

2013.- 72 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഏFി. 2013.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-8343206-3 : E. 60.00

ISBN 978-81-264-4102-0 : E. 140.00



O32,3N44



O32,3

രാധാkഷ
l , സി., 1939-

Fാണസാരം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

അ

ഒക് േടാ. 2013.- 312 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഫി[. 2014.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4326-0 : E. 175.00

ISBN 978-81-264-4982-8 : E. 90.00



O32,3

െ%ാി3.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,



O32,3N39
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രാമkഷ
l , ടി. ഡി., 1961-

റഷീദ് , പാറയ് O3, 1970ചജീവി / Ãീജെ! ചി?.- ny :
ീ ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.- 88 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-294-2 : E. 80.00

ആ3ഫ / ൈവശാഖെ! അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.118 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3911-9 : E. 85.00



O32,3N61

മ' *െ% മവാ.- ny : ീ ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2012.- 148 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-221-9 : E. 115.00

രാമനാഥ, െക. വി., 1932െതരെ§ട' % ബാലസാഹിതകഥക.ny : കറ!് , സപ
R . 2012.- 271 ഏ. ; 21



O32,3N70

െസമീ.
പ' നരാഖാനകഥകള'ം ഉെKട' %ിയി'് .
ISBN 978-81-226-0988-2 : E. 190.00



O32,3N32

രാമ{ണ
l ി, െക. പി., 1955ത6Kറെ%¹ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

റഹീം, കടവ%്
വലമവാ ഗാസയി3 നിÊം അവള'െട
കഥ പറയ' Ê / ടി. മിേനഷ് Vമാറിെ!
ചി?.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ.
2012.- 52 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3622-4 : E. 45.00



O32,3

നവ. 2012.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
14 െചറ' കഥക
എം. അഖിലിെ! പഠനം അവസാന%ി3.
ISBN 978-81-264-3904-1 : E. 110.00



O32,3N55

രാമവമ, എം. െക., 1961-

റഹീം, സി., 1968ൈതOാവിെല പ' രാണം / െക. എസ് .
രവിVമാറിെ! അവതാരിക.- ny : ീ
ബ' ക
R . 2012.- 235 ഏ. ; 21 െസമീ.
 ് , സപ
ISBN 978-93-80885-96-7 : E. 180.00



O32,3N68

ധേമാപേദശ കഥക.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ജ{. 2012.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
Vികtേവിയ' q 9 കഥക.
ISBN 81-262-0782-5 : E. 35.00



O32,3N61

റാേഫ3, ൈതOാി3
മ' ë*ി അQ%ിനാലിേലO് നീള'u
യാ?ക.- 2-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് :
പണ, ആഗ. 2013.- 162 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1457-9 : E. 120.00



രാമ പിq, സി. വി., 1858-1922

O32,3

- നിEപണ

േറാഷ് നി സx പ
Ô
Ã|: മറവിയ' െട പ' സ് തകം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2014.- 230 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5014-5 : E. 160.00

സി. വി. പഠന.- തി5വന6പ' രം : പി. െക.
പരേമശx ര നായ െമേ



O32,3N70

 ് ;
ാറിയ3 Þസ

േകായം : കറ!് , നവ. 2013.- 280 ഏ. ; 21
െസമീ.



ISBN 978-81-240-1956-6 : E. 195.00

O32,3



O32,3M58:g

Eേപഷ്
 ് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
മാേവായിസ
 ്,
ഏFി. 2013.- 166 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4099-3 : E. 110.00



ല് മണ നായ, വി. െക.
ലംവീട് .- ഇരിാലtട : kഷ
l
പബ് ളിേOഷസ് , ഏFി. 2012.- 108 ഏ. ;
21 െസമീ.
E. 100.00



O32,3

O32,3

Eേപഷ് േപാ, 1979െസയ് !് Öാtള.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഏFി. 2013.- 262 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4103-7 : E. 160.00



O32,3N79

ലളിതാംബിക അ6ùനം, 1909-1987
സീത മ' ത3 സതവതി വെര.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് : കറ!് [വിതരണം], സപ
2012.- 87 ഏ.; 22 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3634-7 : E. 60.00



O32,3N09

സാഹിതം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

വിജയ, ഒ. വി., 1931-2005

ലീലാവതി ത¥Jി, ഇ.

- നിEപണ

87

േജാp, െക. െജ., 1978-

അലതല
´ ' ം ഓ ക.- ny : ഉമ &
ശ¥, 2012.- 116 ഏ., 2 പടം ; 21 െസമീ.

ആധ' നികത ഖസാOിെ! ഇതിഹാസ%ി3.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2012.- 80

E. 100.00



O32,3

ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 76-80.
ISBN 93-821-6706-4 : E. 55.00

െലജീഷ് , േവല, 1986-



കി ജിറാഫ' ം െപാണ
l നാനയ' ം.- ny :

O32,3N31:g

എJ് & സി., 8ലാ. 2013.- 48 ഏ.: ചി?ം;

വിജയ, ചാേലാട്

21 െസമീ.

ഊമിള.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.-

Vികtq 20 കഥക.

135 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-82776-47-6 : E. 50.00



ISBN 978-81-8423-213-4 : E. 110.00

O32,3N86

വ¼ല, പി., 1938-



O32,3

വിജയ, വqിOാവ്

േമ3Kാലം / 2-◌ം പതിK് .- േകാഴിേOാട് :

തവളVമാരിയ' ം പ' ളവ രാജാവ' ം.- ny :

മാnoമി, 2010.- 216 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ' |ം ബ' ക
 ് , ജ{. 2012.- 88 ഏ.: ചി?ം; 21

ആദ പതിK് : 2007.

െസമീ.

ISBN 978-81-8265-012-1 : E. 130.00

ബാലസാഹിതം.



O32,3N38

E. 70.00



O32,3

വരദ kഷ
l മതീ
വി{ എ[ഹാം

െസാണാരി.- േകാഴിേOാട് : പണ, 8ലാ.

Fണയവഴി§ി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

2013.- 68 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആഗ. 2013.- 62 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-300-1368-8 : E. 50.00



O32,3

ISBN 978-81-264-4248-5 : E. 50.00



O32,3

വാസ' , െക. െക.

വിലാസിനി, 1928-1993

 ് റാ¥് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
ഫസ

ച' െലി / കണ
l പ' രം അരവിiെ!

ഒക് േടാ. 2013.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- േകാഴിേOാട് : പണ, ആഗ.

ISBN 93-8343211-X : E. 75.00



O32,3

2012.- 272 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1385-5 : E. 200.00



വിജയേമാഹന, വി. എസ് ., 1944-

O32,3N28

ച¡വ%ിെയ ആവശമ' ് .- ny :

വിസ!് ഡി¡സ് , 1961-

എJ് & സി., ഡിസ. 2013.- 80 ഏ. ; 21

കട3കാO.- തി5വന6പ' രം : രാജരാജ

െസമീ.

വ

8 െചറ' കഥക.

ഭാഷാ പഠനേകം, ഏFി. 2011.-

222 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-83080-26-7 : E. 75.00

E. 130.00





O32,3N44

വിജയ, എ., 1944-

O32,3N61

േവªേഗാപ നായ, എസ് . വി., 1945-

VാK' / എം. ടി. വാസ' േദവ നായ5െട
അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

മാJ് 2014.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏFി. 2012.- 88 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

10 െചറ' കഥക.

ISBN 81-262-0799-X : E. 60.00

ISBN 938343291-8 : E. 60.00

ആദിേശഷ.- തി5വന6പ' രം : ചി6,



O32,3N44



O32,3N45

സാഹിതം

88

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

വOി, മ' %് , 1915-1989

വഗീസ് , അ¥മാലി, 1953േകാവി3കാളക / എം. േതാമസ്

അOരKJ.- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി. സി.

മാതവിെ!
മ' ഖവ' ര ; സി. രാധാkഷ
l െ!
'

ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 279 ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

ആദ പതിK് : ഏFി. 1960.

ഒക് േടാ. 2013.- 143 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4116-7 : E. 175.00



O32,3N15

15 െചറ' കഥക.
E. 100.00



ആറാംFമാണം.- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി.

O32,3N53

സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 207 ഏ. ; 21

പ' നിത വറ' േവ3 ബാ!് െസ*് .- േകായം :

െസമീ.

ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 88 ഏ. ; 21
 ് , സപ

ആദ പതിK് : ജ{. 1967.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-4108-2 : E. 120.00



O32,3N15

14 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3641-5 : E. 75.00



O32,3N53

ഇണFാവ' ക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2010.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.

ശ¥രനാരായണ, ടി. െക., 1963-

ആദ പതിK് : ആഗ. 1953.

എെ! വില ഒ5 കാറിെ! വില.-

ISBN 978-81-264-2881-6 : E. 75.00

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2013.- 96



O32,3N15

ഏ. ; 21 െസമീ.
15 െചറ' കഥക.

കരകാണാOട3.- േകായം : ലി*് മസ് ,

ISBN 93-834-3215-2 : E. 80.00

െമയ് 2013.- 239 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N63

ആദ പതിK് : ഏFി. 1966.

സ് േനഹം: ഒ5 ഗണിത വീണം.-

ISBN 978-81-264-433-4 : E. 140.00



O32,3N15

ജഗജില
´ ി.- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി. സി.

േകാഴിേOാട് : പണ, നവ. 2012.- 104 ഏ.
; 21 െസമീ.
18 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-300-1453-1 : E. 80.00

ബ' ക
 ് , മാJ് 2013.- 261 ഏ. ; 21 െസമീ.



ആദ പതിK് : 1962.

O32,3N63

ISBN 978-81-264-4081-8 : E. 140.00



O32,3N15

ശ?'ഘ് ന, 1947ശ?'ഘ് നെ! േനാെവല
´ ക.- േകാഴിേOാട് :
പണ, നവ. 2012.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഫിഡി3.- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി. സി.

6 േനാവൈല*'ക.
ISBN 978-81-300-1355-8 : E. 120.00

ബ' ക
 ് , മാJ് 2013.- 255 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : 1961.



O32,3N47

ISBN 978-81-264-4079-5 : E. 140.00



O32,3N135

ശാ6Vമാ, സി. ജി.
എ' നിേuാ ഒ5 െവളിJം.- ny : ീ

മറിയtി.- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി. സി.

ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2005.- 94 ഏ.: ചി?ം; 21

ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 317 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ആദ പതിK് : 1957.

ISBN 81-88582-98-0 : E. 95.00

ISBN 978-81-264-4125-9 : E. 175.00



O32,3



O32,3N15

ശിവVമാ, ഏ*'മാî, 1955കാലം കലിയ' ഗം.- േകാഴിേOാട് : ാസ് റ് സ് ,

സേലാമി.- േകായം : ലി*് മസ് , െമയ് 2013.107 ഏ. ; 21 െസമീ.

2013.- 205 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആദ പതിK് : 1964.

മാ¨ിക േനാവ3.

ISBN 978-81-264-4155-6 : E. 70.00

ISBN 978-81-8265-588-1 : E. 160.00



O32,3N15



O32,3N55

സാഹിതം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ
ശിവVമാ, ഏ*'മാî, 1955-

89

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ
ÃീVമാരി രാമച
ദയാഹജി.- േകാഴിേOാട് : പണ, നവ.

ഗ5ഡ പമി.- േകാഴിേOാട് : ാസ് റ് സ്
: മാnoമി, 2013.- 206 ഏ. ; 21 െസമീ.
മാ¨ിക േനാവ3.
ISBN 978-81-8265-590-4 : E. 160.00

2010.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1188-2 : E. 85.00



O32,3



O32,3N55

ÃീVമാ, ഇ. പി.
മാംസേKാര് / വി. രാജkഷ
l െ! അവതാരിക.-

തി5വാതിര.- േകാഴിേOാട് : ാസ് റ് സ് ,
2013.- 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
മാ¨ിക േനാവ3.
ISBN 978-81-8265-579-9 : E. 130.00

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 335
ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 978-81-264-4240-9 : E. 195.00



O32,3N55

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940പ' സ് തക മാലാഖയ' െട കഥ / െവ¥ിയ' െട
ചി?.- േകായം : മാQഴം, നവ. 2013.85 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4367-3 : E. 65.00

O32,3

ÃീVമാ, െക.
മ' നികഥക / മദന ചി?ീകരിJത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ. 2012.- 96
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



O32,3N40

ISBN 978-81-8265-539-3 : E. 65.00



O32,3

ശിവശ¥ര പിq, തകഴി, 1914-1999

- നിEപണ

Ãീേദവി, എസ് .

V§ിരാമ, പ¹ë
തകഴി: `ാനപീഠ േജതാവ് .- ny : ീ
ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-121-2 : E. 75.00

േമഘരാഗം.- േകാഴിേOാട് : ാസ് റ് സ് ,
2013.- 207 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-580-5 : E. 160.00



O32,3



O32,3N14:g

Ãീേദവി, െക. ബി., 1940-

തകഴി: വായനയ' ം പ' നവായനയ' ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 216
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6773-0 : E. 150.00

േബാധിസതx .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
മാJ് 2014.- 256 ഏ.; 21 െസമീ.
ISBN 938343277-2 : E. 205.00





O32,3N14:g

ശിവശ¥ര പിq, തകഴി, 1914-1999
{രയ' ം പതയ' ം.- 2-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് :
പണ, മാJ് 2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിK് : ആഗ. 2003.
ISBN 81-300-0015-6 : E. 115.00

O32,3N40

Ãീkഷ
l കഥ.- ny : എJ് & സി., ജ{.
2014.- 100 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
ISBN 978-93-83080-96-0 : E. 70.00



O32,3N40



O32,3N14

Ãീധര, ഇ. വി.

ശിഹാബ' Ëീ, െപായ് àംകടവ് , 1963ര് എേളKമാ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
8ലാ. 2013.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-4194-5 : E. 85.00

ഇടേവളയി3 ഇെന.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, മാJ് 2014.- 175 ഏ. ; 21 െസമീ.



10 േനാവൈല*'ക.
ISBN 938343279-9 : E. 140.00

O32,3N63

Ãീകണ
Ï , കരിOകം, 1973'അ'.- ny : ീ ബ' ക
R . 2012.- 119
 ് , സപ
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-80884-88-5 : E. 90.00



O32,3

കാ*'േപാെല.- തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R .
2013.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343210-1 : E. 65.00



O32,3N73



O32,3

സാഹിതം

90

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

Ãീലത

സതദാസ് , എ. എ., 1952-

ഇറ' കിയം അയ§മായ VKായ.-

അതിജീവന%ിെ! കഥ.- തി5വന6പ' രം :

േകാഴിേOാട് : പണ, െമയ് 2012.- 80 ഏ. ;

ചി6, ആഗ. 2013.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 93-83155-12-4 : E. 195.00

11 െചറ' കഥക.



O32,3N52

ISBN 978-81-300-1350-3 : E. 60.00



O32,3

ഷാനവാസ് , വqിtuം

സേ6ാഷ് Vമാ, ഇ., 1969കഥക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{.
2013.- 448 ഏ. ; 21 െസമീ.

കട3വിളO് .- േകാഴിേOാട് : പണ, ജ{.

അ{ബം : ഏ. 442-448

2011.- 133 ഏ. ; 21 െസമീ.

40 െചറ' കഥക.

E. 100.00



ISBN 978-81-264-3929-4 : E. 240.00

O32,3

ഷാö3 ഹമീദ് , െക. ടി.



O32,3N69

സേ6ാഷ് , ഏJിOാനം, 1971-

Fണയവ' ം ഫ' ട് േബാള'ം.- തി5വന6പ' രം :

ശx ാസം / എ. ശശിധരെ! അവതാരിക.-

ചി6, ഒക് േടാ. 2012.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 95

െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

26 െചറ' കഥക.

6 െചറ' കഥക.

ISBN 93-823-2849-4 : E. 70.00



O32,3

ഷീബ, ഇ. െക.

ISBN 978-81-264-4912-5 : E. 75.00



O32,3N71

സരസx തിയ

ദ' നിയ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് , സപ

, െക., 1919-1975

േFമഭാജനം േദവദതി.- േകായം : ഡി. സി.

2013.- 111 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2013.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4314-7 : E. 80.00



O32,3

ഉപവിഷയം : 894.8122 - മലയാള നാടകം.
ISBN 978-81-264-4043-6 : E. 85.00



നീലേലാഹിതം / ഖദീജാ മ' ംതാസിെ!

O32,3N19

അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

സരസx തിയ

ജ{. 2013.- 111 ഏ. ; 21 െസമീ.

, െക., 1919-1975

- നിEപണ

23 െചറ' കഥക.

കനകലത, പി. െക., 1960-

ISBN 978-81-264-4000-9 : E. 75.00



O32,3

സംഗീതാ Ãീനിവാസ

െക. സരസx തിയ

ഒ*യ് t വഴിനടuവ.-

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 271
ഏ. ; 21 െസമീ.

അപരകാ6ി.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

ISBN 978-81-264-4008-5 : E. 160.00

ആഗ. 2013.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N19:g

ISBN 978-81-264-4247-8 : E. 130.00



O32,3

സജയ് േജാp

സലീം, ഇ6
അതികായക.- ny : കറ!് , ജ{. 2013.143 ഏ. ; 21 െസമീ.

പJില¾വാലക:

ISBN 978-81-226-1084-0 : E. 110.00

പരിസ ിതിേബാധമ' ണàu



O32,3

VിOഥക / ബിേജഷ് ആലാJിയിലിെ!
ചി?.- ny : എJ് & സി., ഒക് േടാ.

സാലിഹ് , കല
´ ട

2012.- 52 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഏറനാട ചരിത.- േകാഴിേOാട് :

Vികtേവിയ' q 38

പണ, നവ. 2010.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.

പരിസ ിതികഥക.

13 െചറ' കഥക.

ISBN 978-93-82515-04-3 : E. 40.00

ISBN 978-81-300-1186-8 : E. 45.00



O32,3



O32,3

സാഹിതം
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സിേജാ േജാസഫ്
സ' 3%ാെ! ബസ് / എ. ടി.
രാജീവിെ! ചി?.- േകായം : മാQഴം
: ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 78 ഏ.:
വണചി?ം; 21 െസമീ.
Vികtq 15 കഥക.
ISBN 978-81-264-3561-6 : E. 65.00

സ' ധാകര, െക. െക., 1953നമ' O് ാമളി3 െചu് രാKാOാം.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 89
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3591-3 : E. 65.00



O32,3N53



O32,3

സിതാര, എസ് ., 1976കഥക / സാറാ േജാസഫിെ! അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2003.- 296
ഏ. ; 21 െസമീ.
51 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-4001-6 : E. 175.00

മായാജാലം.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ.
2012.- 271 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-573-7 : E. 200.00



O32,3N53



O32,3N76

സിKി, പqിK'റം, 1943ഉണ
l ിKവാലിയ' ം േകാല' നാരായണ{ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഫി[. 2012.- 32
ഏ.: വണചി?ം; 24 െസമീ.
ISBN 81-262-0758-2 : E. 60.00

സ' ധീര, െക. പി., 1958േചാലമരളില
´ ാ% വഴി / എം.
ലീലാവതിയ' െട അവതാരിക.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2012.128 ഏ. ; 21 െസമീ.
15 െചറ' കഥക.
ISBN 93-823-2831-9 : E. 90.00



O32,3N58



O32,3N43

തി ¹െ! തിമിംഗല.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഫി[. 2012.- 32 ഏ.: വണചി?ം;
24 െസമീ.
ISBN 81-262-0763-9 : E. 60.00



O32,3N43

സ' iരിേOാതയ' ം െകാQനാനയ' ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2014.- 104
ഏ. ; 21 െസമീ.
25 ബാലകഥക.
ISBN 938343219-5 : E. 90.00

സ' ധീശ് രാഘവ, 1956oമിയ' െട മക / Fസuരാജെ!
അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.
2014.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390328-7 : E. 120.00



O32,3N56

സ' ധീഷ് , വി. ആ., 1961എെ! Fണയകഥക.- 2-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[. 2011.- 158
ഏ. ; 21 െസമീ.
29 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-8265-056-5 : E. 95.00



O32,3N61



O32,3

സ' Vമാര, എം., 1943എം. സ' Vമാരെ! കഥക സQണ
l ം/
സJിദാനiെ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 350 ഏ. ; 21
െസമീ.
35 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3572-2 : E. 195.00

വംശാന6ര തലമ' റ.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, ഏFി. 2013.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
14 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-8265-643-7 : E. 70.00



O32,3N61



O32,3N43

എെ! FിയെK കഥക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 160 ഏ. ; 21
െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 155-160
15 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-3555-5 : E. 95.00

സ' ധ , െകാാരOര ബി., 1947അേനx ഷിJ', കെ%ി.- െകാല
´ ം:
ൈസവ, ഫി[. 2012.- 104 ഏ. ; 21
െസമീ.
E. 85.00



O32,3N47

ഈ വഴിേയാരെ%ാ5 തണ3.- െകാല
´ ം:
ൈസവ, മാJ് 2014.- 104 ഏ. ; 21
െസമീ.
E. 90.00



O32,3N43



O32,3N47

സാഹിതം
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സ' ധ , െകാാരOര ബി., 1947-

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ
സ' ഭാഷ് ച, 1972േഗാലിയ' ം വളെKാ'ം / ച
ചലിേശരിയ' െട ചി?.- േകാഴിേOാട് :

െവqിനാണയം.- െകാല
´ ം : ൈസവ,
ഏFി. 2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതം.
E. 75.00

മാnoമി, നവ. 2012.- 111 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.



O32,3N47

ISBN 978-81-8265-538-6 : E. 75.00



O32,3N72

സീമ6േരഖയിെല സിiരം.- െകാല
´ ം:
ൈസവ, മാJ് 2013.- 95 ഏ. ; 21
െസമീ.
E. 85.00

ബ് ളഡി േമരി: മÊ വലിയ കഥക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 77
ഏ. ; 18 െസമീ.



O32,3N47

ISBN 978-81-264-4002-3 : E. 50.00



O32,3N72

സ' നി3 പരേമശx ര, 1962ആô.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[.
2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-307-8 : E. 70.00

സ' മംഗല
ഉണ
l ികO് kഷ
l കഥക / വിഷ
 വിജയെ!



O32,3N62

ഒ5 േFതാേനx ഷകെ! നിഢ
രഹസ.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
ഡിസ. 2012.- 149 ഏ. ; 21 െസമീ.
10 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-8265-570-6 : E. 115.00

ചി?.- േകായം : മാQഴം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 130 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3994-2 : E. 85.00



O32,3

സ' മതി, െക. പി., 1941-



O32,3N62

കാനമാല.- തി5വന6പ' രം : ചി6, നവ.
2012.- 48 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ýമണേദവത.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
ഡിസ. 2012.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-571-3 : E. 65.00

ബാലസാഹിതം.
ISBN 93-823-2858-0 : E. 35.00





O32,3N41

O32,3N62

സ' േര, പി., 1961-

സ' നി3, ഉപാസന
കOാടിെ! പ' രാÕ%ം / െക. ആ.
മീരയ' െട അവതാരിക.- േകായം : ലി*് മസ് ,
ഏFി. 2014.- 211 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
16 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-5001-5 : E. 140.00

111 െചറിയ കഥക / െക. പി. രേമഷിെ!
അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ആഗ. 2012.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.
സ' Vമാ അഴീേOാടിെ! പഠനം



O32,3

അവസാന%ി3.
ISBN 978-81-264-3598-2 : E. 125.00



സ' നി3Vമാ, െക. എ.
ഏഴിമലയ' െട താഴ് വാര.- ny : ീ
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 272 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-214-1 : E. 210.00

O32,3N61

തിരെ§ട' % കഥക: 1981-2001 / ജി.
മധ' സദനെ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി.



O32,3

സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.- 565 ഏ. ; 21 െസമീ.
93 െചറ' കഥക.

സ' iേരശ പണിO, െനയം, 1945ഹാലാസനാഥെ! കഥക.തി5വന6പ' രം : Fിയദശിനി
പബ് ളിേOഷസ് , നവ. 2012.- 74 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
21 കഥക.
E. 50.00

ISBN 978-81-264-4141-9 : E. 325.00



O32,3N61

yനമ{ഷ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
മാJ് 2014.- 166 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4997-2 : E. 110.00



O32,3N45



O32,3N61

സാഹിതം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

േസ, 1942-

- നിEപണ

സ' സ് േമഷ് , ചോ%് , 1977-

േസ: എഴ'àം വായനയ' ം / പി. എം. ഷ' »
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

ഗാിമാഗം / രാേജഷ് എം. ആറിെ!
അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2011.- 264 ഏ. ; 21

മാJ് 2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

10 െചറ' കഥക.

അ{ബം : ഏ. 203-251.

ISBN 938343276-4 : E. 70.00

ISBN 978-81-240-1900-9 : E. 150.00





O32,3N77

സ' ഹറ, ബി. എം., 1952V

...V
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O32,3N42:g

േസമാധവ, മ' 
കരിQനയ' െട പാ് .- ny : ീ ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

. . . / Fിയദശ ലാലിെ!

അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.

ISBN 978-81-8423-217-2 : E. 80.00

2013.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

13 െചറ' കഥക.
ISBN 93-83155-81-7 : E. 80.00

േസാണി േലാറസ് , 1968-



O32,3N52

നിഴ3.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2012.-

മഴേമഘ.- െകാല
´ ം : ൈസവ, 8p
2013.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 100.00

256 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N68

ISBN 93-821-6788-9 : E. 175.00



O32,3N52

േസാമദാസ, എഴ'മ*, 1936-2011
അതിജീവനം.- േകായം : കറ!് , ഒക് േടാ.
2013.- 655 ഏ. ; 21 െസമീ.

Fകാശ%ി{േമ3 Fകാശം.-

ISBN 978-81-240-1957-3 േബാഡ് :

തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2012.- 272

E. 350.00

ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N36

ISBN 93-823-2802-5 : E. 200.00



O32,3N52

േസാമേശഖര നായ, ജി., 1941ചിറക* മിuാമി{' േപാെല.-

സ' ഹറയ' െട കഥക.- തി5വന6പ' രം :

തി5വന6പ' രം : പരിധി, െമയ് 2008.- 146

ചി6, മാJ് 2014.- 304 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

44 െചറ' കഥക.

E. 100.00



ISBN 938343292-6 : E. 250.00

O32,3N41



O32,3N52

മ5പJ േതട' uവ.- തി5വന6പ' രം :
െമലിഡ ബ' ക
R . 2009.- 202 ഏ. ; 21
 ് , സപ

 , െക. എ.
െസബാസ

െസമീ.

യ¨ സരസx തീ നിലയം.- േകായം : ഡി.

E. 130.00

സി. ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 103 ഏ. ; 21



O32,3N41

െസമീ.

സx പ
Ô  മരീചികക.- തി5വന6പ' രം :
െസഡ് ൈല[റി, ഏFി. 2012.- 158 ഏ. ;

8 െചറ' കഥക.
ISBN 978-81-264-4357-4 : E. 70.00



O32,3

21 െസമീ.
E. 130.00



O32,3N41

െസയ് {Ëീ, പ' uയtളം
ഓpൈലനി3 Ãീജ വിളിtÊ.- േകായം :

േസാഹലാ3

കറ!് , ഏFി. 2013.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.

പാO് സ് Þീ*് .- േകായം : കറ!് , നവ. 2012.-

25 െചറ' കഥക.

88 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-240-1948-1 : E. 70.00

ISBN 978-81-240-1938-2 : E. 60.00



O32,3



O32,3

സാഹിതം

94

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതം- ടJ

സ് മിത, എ., 1977-

ഹാഷിം, ഇ. എം.

മരാദപ' രെ% മണിtിക.- ny :

മീര: ആീയ സാഗര%ിെല Fണയ%ിര.-

എJ് & സി., ആഗ. 2013.- 40 ഏ.: ചി?ം;

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.- 141

21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

5 ബാലകഥക.

ISBN 978-81-264-4965-1 : E. 110.00

ISBN 978-93-83080-55-7 : E. 35.00



O32,3



O32,3N77

894.8123008-മലയാള കഥാസാഹിതം.
സമാഹാര

ശാമവണെ! ഡയറിtറിK'ക / െക. വി.
രാമനാഥെ! അവതാരിക.- ny : എJ്

എെ! FിയെK കഥ.- േകായം : ഡി. സി.

& സി., സപ
R . 2012.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബ' ക
 ് , ഏFി. 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

Vികtq 10 കഥക.

Fശസ് ത വികള'െട 22 കഥക.
ISBN 978-81-264-3524-1 : E. 60.00

ISBN 978-93-82116-99-8 : E. 60.00





O32,3N77

ഹംസtി

O32,3x

കാമറOണ
 ക / പ' ന%ി3 V§ബ് ദ' q

ഉOട3 ദx ീപിെല നിാ6ര / െക.

സമാഹരിJത് .- േകാഴിേOാട് : പണ, ജ{.

െക. എ. Vറ' Kിെ! അവതാരിക.- ny :

2013.- 47 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ീ ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 320 ഏ.: ചി?ം;

5 കഥാkàOള'െട കഥാപരണം.
ISBN 978-81-300-1471-5 : E. 40.00

21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-262-2 : E. 275.00



O32,3x



O32,3

ഹനീഫാ മ' ഹ

ദ് , സി.

ജയിലി3 െമാി കഥക / െക. എസ് .
െവ¥ിടാചലം സംേശാധനം െചയ് തത് .-

തനിയ{ം സ് േനഹപികള'ം / േജാബിെ!

േകാഴിേOാട് : പണ, ജ{. 2013.- 132 ഏ.

ചി?.- േകായം : മാQഴം : ഡി. സി.

; 21 െസമീ.

ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 104 ഏ.: ചി?ം; 21

34 െചറ' കഥക.

െസമീ.

ISBN 978-81-300-1464-7 : E. 100.00

ബാലേനാവ3.



O32,3x

ISBN 978-81-264-3988-1 : E. 70.00



O32,3

ഹരിVമാ, എം. െക., 1962-

താ5ണ%ിെ! കഥാ6ര / Ãീജിത്
െപ56Jെ! സമാഹരണവ' ം പഠനവ' ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2014.- 112

ജലഛായ.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ഫി[.

ഏ. ; 21 െസമീ.

2014.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 938390305-8 : E. 95.00

ISBN 978-81-8423-299-8 : E. 210.00



O32,3x



O32,3N62

ഹരിVമാ, ബി.

േലാകFശസ് ത ബാലകഥക / എസ് .
ശിവദാസ് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .-

അപഹാരം.- േകാഴിേOാട് : പണ, െമയ്

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2012.- 120

2010.- 188 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1085-4 : E. 125.00

ബാലസാഹിതം.



O32,3

ISBN 81-262-0692-6 : E. 80.00



O32,3x

ഹരീഷ് , ആ.
കാനന ൈFമറി സ് w ഇംഗ് ളീഷ് മീഡിയം.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2014.- 56 ഏ.
: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഷാK'കഥക / െക. എ. ഷാജിVമാ
സമാഹരിJത് .- േകായം : ലി*് മസ് , ഒക് േടാ.
2013.- 79 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 938390309-0 : E. 50.00

ISBN 978-81-264-4327-7 : E. 60.00



O32,3



O32,3x

സാഹിതം
894.8123009-മലയാള കഥാസാഹിതം.

95

894.8124-മലയാള ഉപനാസ- ടJ

ചരി?വ' ം വിമശനപഠനള'ം
ചേശഖര, എം. ആ., 1929മലയാള േനാവ3 ഇÊം ഇuെലയ' ം.കണ
â  : സമയം, ഏFി. 2007.- 158 ഏ. ;
21 െസമീ.
E. 90.00



O32,3:g

േഗാവിi പിq, പി., 1926-2012
സാഹിതം സംസ് കാരം ദശനം: പി.
േഗാവിiKിqയ' െട െതരെ§ട' %
േലഖന / ഡി. Ãീധര നായ
സമാഹരിJത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
നവ. 2013.- 336 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-8343240-3 : E. 260.00



O32,6N26

മിനി Fസാദ്

െജസ് മി, 1956മഴവി3 മാനം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2013.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4372-7 : E. 140.00

മലയാള%ിെ! അനശx രകഥക
പഠന.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[.
2012.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-286-6 : E. 90.00



O32,3:g



O32,6N56

തQി, വി. ജി.
നിശബ് ദനായിരിOാ അവകാശമ' ് .ny : ീ ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 136 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-211-0 : E. 105.00

മ' Vi, എം., 1942ഹരിദx ാരി3 വീ' ം മണിക മ' ഴ' Ê /
േജാp [ിാസ് അഭിമ' ഖം െചയ് തത് ; ഇ.
പി. രാജേഗാപാലെ! അവതാരിക.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2012.- 72 ഏ.



O32,6

: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6751-X : E. 50.00



O32,3:g

സേ6ാഷ് Vമാ, എ.
അ`ാനേദശള'െട ആഖാനള് :
പെ%ാQതാം î*ാിെല മലയാള

നായ, സി. പി., 1940ജയ് േഹാ.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി.
2014.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
24 ഹാസേലഖന.
ISBN 938343295-0 : E. 85.00



O32,6N40

േനാവല' കള'െട പഠനം.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, 8ലാ. 2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6767-6 : E. 75.00



O32,3:g

േസാമ, െനല
´ ിവിള, 1954-

നാരായണ, പാലOീഴ്
മ' ഖെമാഴിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
8p 2012.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6766-8 : E. 70.00



O32,6

സ ലം കാലം െചറ' കഥ.- േകായം : കറ!് ,
മാJ് 2013.- 318 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 311-314.
ISBN 978-81-240-1943-6 : E. 195.00



O32,3:g

894.8124-മലയാള ഉപനാസ

നിതൈചതന യതി, 1924-1999
ഉqി3 കിuാരം പറയ' uവ.- ny :
ീ ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 117 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-250-9 : E. 105.00



O32,6N24

കാരശ് േശരി, എം. എ., 1951നീതി േതട' u വാO് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 429 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4037-5 : E. 250.00



O32,6N51

പരേമശx ര, സി. ആ., 1950വംശചി
.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ജ{. 2012.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3405-3 : E. 75.00



O32,6N50

േഗാപാലkഷ
l , എ., 1934-

െപാെ*Oാ് , എസ് . െക., 1914-1982
െപാ6Oാട' ക.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
മാJ് 2013.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-623-9 : E. 50.00

വu വഴിയി3 കം േതാuിയം.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ. 2012.- 136
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-563-8 : E. 95.00



O32,6N34



O32,6N14

സാഹിതം
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894.8124-മലയാള ഉപനാസ- ടJ

894.8124-മലയാള ഉപനാസ- ടJ

ബാലച, വടേOട%് , 1955-

ശശിVമാ, െക., 1950-

വിമശകെ! കാഴ് ചക.- ny : ീ

Fഹഷണം Fേബാധനം.- കാവശ് േശരി :

ബ' ക
R . 2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
 ് , സപ

ഭാവന, ഒക് േടാ. 2012.- 98 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-80884-92-9 : E. 80.00

E. 80.00





O32,6N55

ബാലാനi, േതtംമട് ബി., 1954-

O32,6N50

സÚയ, 1903-1943

സാഹിത പഠനള'ം വിചി6നള'ം.തി5വന6പ' രം : െസഡ് ൈല[റി : േകരള

സÚയ സQണkതിക / എം. എ.

സ് േ**് ബ' O് മാO് [വിതരണം], ഡിസ.

േഗാപീkഷ
l െ! ചി?.- േകാഴിേOാട് :

കാരശ് േശരിയ' െട അവതാരിക ;

2005.- 150 ഏ. ; 21 െസമീ.

മാnoമി.

13 ഉപനാസ.

വാ. 1 : നവ. 2011 . - 870 ഏ. : ചി?ം ; 21

E. 110.00

െസമീ.



O32,6N54

വാ. 2 : നവ. 2011 . - 856 ഏ. : ചി?ം ; 21
െസമീ.

സഗ
H ാകതയ' െട Ã'തിേഭദ.തി5വന6പ' രം : െസൗപണ
l ിക

ഹാസേലഖന.
ISBN 978-81-8265-156-2 േബാഡ് : E.

പബ് ളിേOഷ, മാJ് 2010.- xii, 200 ഏ. ;

850.00 (2 വാലOായി).

21 െസമീ.



O32,6N03

11 ഉപനാസ.
E. 200.00



O32,6N54

സ' Vമാ, അഴീേOാട് , 1926-2012
സാഹിതവ' ം രാഷ് Þീയവ' ം / ബാലച
വടേOട%ിെ! അവതാരിക.- ny :

ഭതിരിKാട് , വി. ടി., 1896-1982

ീ ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

എെ! മണ
l ് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p

ISBN 978-81-8423-295-0 : E. 135.00

2014.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 938390321-X : E. 160.00

O32,6N26



O32,6M96

രാജരാജ വ

894.8125-മലയാള Fഭാഷണ
രാമ ഭതിരിKാട് , വി. ടി., 1896-1982

, എഴ'മ*, 1953-

വി. ടി. യ' െട Fഭാഷണ.- േകാഴിേOാട് :

നാടപാി3 നിÊ നാടക%ിേലO് .-

മാnoമി, ഏFി. 2013.- 110 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാഴിേOാട് : പണ, െമയ് 2010.- 136 ഏ.

ISBN 978-81-8265-631-4 : E. 80.00

; 21 െസമീ.



24 േലഖന.

O32,5M96

ISBN 978-81-200-1098-4 : E. 90.00



O32,6N53

ശശി, കE, 1939കE ശശിയ' െട സ' ഭാഷിത.കാവശ് േശരി : ഭാവന, മാJ് 2013.- 54 ഏ.

േറായ് , െക. എം., 1939-

; 21 െസമീ.

ഇ5ള'ം െവളിJവ' ം.- െകാJി : അനന ബ' ക
 ്,
ഏFി. 2013.- 1359 ഏ. ; 21 െസമീ.

E. 50.00



േബാഡ് : E. 950.00

O32,5N39



O32,6N39

സ' Vമാ, അഴീേOാട് , 1926-2013
അര' കളിലെട അഴീേOാട് / ജയFകാശ്

വിജയ, വqിOാവ്
പതിK് -ny : ബ' |ം ബ' ക
 ് , ജ{. 2012.-

െപരിോ'Vറിശി സംേശാധനം െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2011.-

80 ഏ. ; 21 െസമീ.

437 ഏ. ; 21 െസമീ.

E. 60.00

ISBN 978-81-264-3008-6 : E. 225.00

അരഭാഷയ' ം ആദിമലയാളവ' ം.- 2-◌ം



O32,6



O32,5N26

സാഹിതം
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894.8128-അന ഗദkതിക

894.8128-അന ഗദkതിക- ടJ

അരവിiാ, െക., 1953അധികാര%ിെ! ആസിക.- ny :
കറ!് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], ഫി[.
2012.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0934-9 : E. 150.00

സOറിയ, 1945സംസാര:
മതം-മാക
 ിസം-മീഡിയ-സംസ് കാരം
എuിവെയtറിJ'q ചില സOറിയ

കാഴ് ചക.- ny : കറ!് : േകാസ് േമാ



O32,6N53

[വിതരണം], 8ലാ. 2011.- 184 ഏ. ; 21
െസമീ.

ആെസൗßദം / താഹ മാടായി സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ.
2012.- 112 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-558-4 : E. 80.00

വിവിധ വിക പലകാലളിലായി
നട%ിയ അഭിമ' ഖ%ിെ! സമാഹാരം.
ISBN 978-81-226-0731-4 : E. 110.00





O32,6N45

O32,6

പണിO, ജി. എ., 1937കàക, Fതികരണ.തി5വന6പ' രം : Fഭാത് ബ' O് െഹൗസ് ,
െമയ് 2012.- 340 ഏ., 2 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 81-7705-132-6 : E. 230.00

894.812802-മലയാള ഉപാഖാന
894.812802(1)-ഫലിത
അേFം, മാ െമ?ാേKാലീ%, 1940അേFം തി5േമനിയ' െട ഫലിത.- ny :
എJ് & സി., സപ
R . 2012.- 79 ഏ. ; 21



O32,6N37

ാസിസ് , ആലKാ് , 1953രാഘവാ-kഷ
l ാ.- ny : കറ!് , ഏFി. 2013.88 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1102-1 : E. 70.00



O32,6N53

മണിലാ3, 1962മാജാര.- േകായം : ലി*് മസ് , സപ
R . 2013.238 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4306-2 : E.160.00



O32,6N62

മ' കi, മാോ് റി
കിഴേO വാ ...- ny : എJ് & സി.,
ഫി[. 2013.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82515-99-9 : E. 50.00

െസമീ.
ISBN 978-81-924399-0 : E. 65.00



O32,7x

ഓà ചിരിOാ / വിസ!് ആരtഴ
സമാഹരിJത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഫി[. 2013.- 157 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
േകാടതി, നÜാണി, പqി»ടം ഫലിത.
ISBN 978-81-264-4015-3 : E. 80.00



O32,7x

ചിരിK'സ് തകം / െജ. വി. മണിയാ്
സമാഹരിJത് .- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 166 ഏ. ; 18 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4019-1 : E. 85.00



O32,7x



O32,6

മ' ഹ ദ് ബഷീ, ൈവOം, 1910-1994
ബഷീറിെ! കാഴ് ചക / എം. എ.
കാരശ് േശരി സംേശാധനം െചയ് തത് .േകായം : ലി*് മസ് [ഡി. സി. ബ' ക
 ് ], ജ{.
2013.- 182 ഏ. ; 21 െസമീ.
ബഷീ സാഹിത%ിെല
അനശx രെമാഴിക.
ISBN 978-81-264-2705-5 : E. 110.00

ടി!'േമാ ഫലിത / ജീന രാജ
സമാഹരിJത് .- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 165 ഏ.: ചി?ം; 18
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4032-0 : E. 80.00



O32,7x

നാരായണ ചി* നQതിരിKാട്
േനരേQാtക.- ny : എJ് & സി.,
ആഗ. 2013.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83080-59-5 : E. 900.00





O32,6N10

ശശി, കE, 1939വിോഭ വിലയന.- കാവശ് േശരി :
ഭാവന, 8p 2012.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 80.00



O32,6N39

O32,7

വിkതിക V¿തിക / പ

 സമാഹരിJത് .-

േകായം : ലി*് മസ് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.
2013.- 222 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4195-2 : E. 150.00



O32,7x

ചരി?ം

98

894.812802(1)-ഫലിത- ടJ

895.6-ജാKാനീസ് സാഹിതം

സ' Vമാ, അഴീേOാട് , 1926-2013
അഴീേOാട് ഫലിത / ജയFകാശ്
െപരിോ'Vറിശി സമാഹരിJത് .- േകായം :
ലി*് മസ് , ജ{. 2014.- 151 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4950-7 : E. 120.00

895.61-ജാKാനീസ് കവിത



O32,7N26

ഇഷികാവ, താVേബാV, 1886-1912
ഒ5 പിടി മണ3: ജാKനീസ് ൈഹt
കവിതക / പി. എ. േജാജ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Ichiaku no suna.

894.814-കuട സാഹിതം
894.8142-കuട നാടകം

ISBN 978-81-264-3995-9 : E. 70.00



കQാര, ചേശഖ, 1937േജാVമാരസx ാമി / സ' ധാകര രാമ6ളി
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[. 2013.- 94
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : േജാVമാരസx ാമി.
ISBN 978-81-8265-605-5 : E. 70.00

O42,1M86

ബേഷാ, 1644-1694
കവിതകള'ം യാ?കള'ം / വി. രവിVമാ വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{.
2013.- 160 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



O33,2N37

E. 95.00



O42,1K44

കാണാഡ് , ഗിരീശ് , 1938നാഗമÎല / സി. കമലാേദവി വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : പണ, ആഗ.
2012.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : നാഗമÎല.
ISBN 978-81-300-1416-6 : E. 55.00

895.63-ജാKാനീസ് കഥാസാഹിതം
താനിസാOി, ©നിJിേരാ, 1886-1965
നേവാമി / Fശാ6് Vമാ ആ. വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് , സപ



O33,2N38

894.8143-കuട കഥാസാഹിതം

2013.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Naomi
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Chijjin no ai.

കാര6് , േകാ ശിവരാമ, 1902-1997
സരസ യ' െട സമാധി / െക. െക. നായ
വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
8p 2012.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : സരസ ന സമാധി.
ISBN 93-821-6762-5 : E. 85.00

ISBN 978-81-264-4905-7 : E. 150.00



O42,3M86

899.221-ഇേ6ാേനഷ സാഹിതം
899.2213-ഇേ6ാേനഷ കഥാസാഹിതം



O33,3N02

ñ, Fമദിയ അന6, 1925-2006
സാവേദശീയ ബാല / എസ് . എ. ഖ' ദ് സി

നിരÚന, 1924-1992
കാേവരി എെ! രം / പ¹ë
V§ിരാമ വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 200
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6769-2 : E. 145.00

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2012.- 384
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Child of all nations.



ISBN 93-821-6753-6 : E. 265.00

O33,3N24

895.1-ൈചനീസ് സാഹിതം
895.11-ൈചനീസ് കവിത



O436,3N25

900-ചരി?ം
ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി., 1922-

െമൗ െസ േദാങ് , 1893-1976
െമൗ െസ േദാങ് കവിതക / സJിദാനi
വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
മാJ് 2011.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
30 കവിതക.
ISBN 81-262-0631-4 : E. 40.00

ചരി?ശാസ് ?ം VികO് .തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2013.- 56
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-78-7 : E. 45.00



O41,1M93



V

ചരി?ം
909-െപാ േലാകചരി?ം
909.(1)-നാഗരികത, സംസ് കാരം

99

910.41-േലാകസാരം- ടJ
സOറിയ, 1945-

െനഹ് റ' , ജവഹലാ3, 1889-1964
ഒരച
È  മകOയJ കàക / അQാടി
ഇOാവ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- 15-◌ം പതിK് .-േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, 8p 2011.- 102 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Letter from a father to his

വഴിേKാO.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഒക് േടാ. 2012.- 283 ഏ., 10 പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3888-4 : E. 225.00



U8.1

910.91693-നദിക

daughter.

സ' േരഷ് , മണ
l ാറശാല, 1964-

ISBN 978-81-8265-129-6 : E. 60.00



V1

910-oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം

േലാക%ിെല നദിക.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 493 ഏ., 4 പടം:
ചി?ം; 21 െസമീ.

Fസാദ് , വി. ബി.
oമിയ' ം oഖÎള'ം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3585-2 : E. 120.00

അ{ബം : ഏ. 433-473.
ISBN 978-81-264-4100-6 : E. 395.00



U.1.6



U.1

914-യേറാK്
തQി, വി. ജി.

910.4-യാ?ാവിവരണം
910.41-േലാകസാരം

യേറാK് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.
2013.- 230 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

അനിതാ നായ
ww ww തീവി.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
മാJ് 2013.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-630-7 : E. 100.00

ISBN 978-81-264-4891-3 : E. 150.00



U8.5



U8.1

ഏഥസ് മ' ത3 ഹരിദx ാ വെര / സജി
വഗീസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, മാJ് 2013.- 192
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-615-4 : E. 125.00

േതാമാ ക%നാ, പാേറ

ാO3, 1736-1799

വ%മാനK'സ് തകം / മാത'
ഉലകംതറയ' െട ആധ' നിക ഭാഷാ6രം ;
േജാസഫ് പ' ലിtേuലിെ! അവതാരിക. ി*് ഓഫ്
ഇടമ*ം : ഇ6 ഇസ
 ഡീസ് , 2012.- 408 ഏ. ; 21
¡ിസ് ത സ



U8.1

െസമീ.
ഉപവിഷയം : 282.25483 - കേ%ാലിO
സഭ. േകരളം

V§ബ് ദ' q, പ' ന%ി3, 1940പ' ന%ിലിെ! യാ?ക.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 288 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3910-2 : E. 175.00

ആദപതിK് : േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് ,
മാJ് 1983.
ISBN 81-86868-18-6 : E. 125.00





U8.5L8

U8.1

പദ
Ð നാഭ, ടി., 1931യാ?മേ| / ടി. അജീഷ് സമാഹരിJത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 103
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4889-0 : E. 75.00

സേ6ാഷ് േജാജ് , Vളര
നടാഷയ' െട വണ
l ബലªക.- േകായം :
ലി*് മസ് , നവ. 2013.- 206 ഏ., [4] പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4899-9 : E. 140.00



U8.5



U8.1

914.92-േഹാള്

മ' ഹ ദലി, നിലQ, 1951സx ണ
l %ലമ' ടിയ' ം പJOണ
 കള'ം.േകാഴിേOാട് : ഒലിവ് , ജ{. 2012.- 106 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
E. 75.00

രാ© റാേഫ3
 ഡാമിെല ൈസOിള'ക.- ny :
ആംസ
ീ ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-203-5 : E. 125.00



U8.1



U8.5962

ചരി?ം

100

914.94-സx ി*് സലാ്

915.4-ഇ6

മഹ് ദി, എ. ക'
 ്
െമയ് ഡ് ഇ സx ി*് സല!് !: ഒ5 സx ിസ
യാ?യ' െട ഓ ക.- ny : എJ് &

ചാേOാ, എം. സി., 1937ഭാരതയാ?.- േകായം : ന ക%ാവ് :
കറ!് [വിതരണം], മാJ് 2014.- 254 ഏ.,
[8] പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1968-9 : E. 225.00

സി., ഫി[. 2014.- 124 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.



U8.44

ISBN 978-93-83760-78-7 : E. 80.00



U8.594

915- ഏഷ
915.1-ൈചന
അനി3Vമാ, ഐ. വി.
അരയാ3 തണലിലെട: േഹാേ¥ാ് -

ജയേദവ, ഒ. പി., 1942ബദരി-േകദാ യാ?: ഹിമവാെ! കഥ ;
ഗംഗയ' െടയ' ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
സപ
R . 2012.- 224 ഏ., [4] പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3659-0 : E. 140.00



U8.44

ൈചന.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.192 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-269-1 : E. 170.00



U8.41

915.15-ടിബ*്
915.15(1)-ൈകലാസ് -മാനസേരാവ
ചഹാസ്

െടസിങ് , പി. ജി., 1962-2010
സാഗരതീരം മ' ത3 ഹിമാലയശിഖരം വെര /
പി. Fകാശ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.
2013.- 214 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Don't ask any old bloke for
directions : a biker's whimsical journey

ൈകലാസ%ിെ! ച' വി3.- ny : എJ്

accross India.

& സി., സപ
R . 2012.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4192-1 : E. 150.00



ISBN 978-81-924399-1-4 : E. 140.00

U8.44



U8.498

രാമച, എം. െക.
ആദിൈകലാസയാ?.- 11-◌ം പതിK് -ny :
കറ!് , ഫി[. 2013.- 368 ഏ., [8] പടം ; 21
െസമീ.

രാധാkഷ
l , െചറ' വല
´ ി
മധFേദശെ% ചരി?പഥ.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2013.- 144
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-21-3 : E. 115.00



U8.44

ISBN 978-81-226-1093-2 : E. 320.00



U8.498

വ¼ല േമാഹ
ൈകലാസ പരി¡മണം.- 2-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : പണ, നവ. 2012.- 160 ഏ.
; 21 െസമീ.

വ¼ല േമാഹ
 ചാ5തയ' െട ഖ©രാെഹാ,
രതിശില
െകാണാO് .- േകാഴിേOാട് : പണ, സപ
R .
2012.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1376-3 : E. 50.00



U8.44

ISBN 978-81-300-0967-4 : E. 120.00



U8.498

915.3/9(1)-ഇസ́ാമിക് രാജ
ആതിഷ് തസീ
ചരി?%ിന് അപരിചിത: ഇസ́ാമിെ!

സ' േര, പി.
ാമപാതക: ഇ6 യാ?കള'െട
പ' സ് തകം.- ny : എJ് & സി., ഫി[.
2012.- 190 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-82-9 : E. 140.00



സംസ് കാരoമികളിലെട ഒ5 മകെ! യാ? /

U8.44

എം. െക. ഗംഗാധര ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
മാJ് 2012.- 255 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Stranger to history : a son's
journey through Islamic lands.

ISBN 978-81-264-3510-4 : E. 150.00



U8.1(Q7)

സx ണലത, എം.
ഹിമാലേയാ നാമ നഗാധിരാജ :
കാഴ് ചകള'െട ഉ%രായനം.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 198 ഏ., 4 പടം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3627-9 : E. 140.00



U8.44

ചരി?ം
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915.4(1)-േഗാമ' ഖ്

915.483-േകരളം- ടJ

അജയ, െക. ആ.
േഗാമ' ഖ് : അ{oതികള'െട
േമഘസ് േഫാടന.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, മാJ് 2014.- 80 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 938343287-X : E. 65.00

വിേനാദ് Vമാ, ആ.
പðിമഘം: ഒ5 േഫാോ ഫീ3ഡ് ൈഗഡ് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2014.135 ഏ.: വണ ചി?ം; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4971-2 : E. 195.00





U8.4412

U8.44

915.4(1)-ഹിമാലയം

915.483(1)-ശിവഗിരി

അജയ, െക. ആ.
നiാേദവി: മെ*ാ5 ഹിമാലയം.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p 2013.- 96 ഏ.
: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-677-2 : E. 65.00

സ' ധ

, െകാാരOര ബി.

ചിKി പഠിKിJ പാഠം.- െകാല
´ ം : ൈസവ,
മാJ് 2014.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 140.00





U8.4412.3SIV

U8.44.2H

915.493-Ãീല¥

kഷ
l  നായ, ശാ6ിനിേകതനം, 1922-1997
ഹിമാലയ പരടനം.- പരി. പതിK് -േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 215 ഏ., 4
പടം ; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : 8ലാ. 1984.
ISBN 978-81-264-3623-1 : E. 140.00

നQതിരി, എസ് . പി., 1934ല¥ാദശനം.- ny : ീ ബ' ക
 ് , ഫി[.
2013.- 180 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-226-4 : E. 150.00





U8.4498

U8.44.2H

915.95-മേലഷ

രാേജ, പി. ജി., 1954ഹിമാലയവിഹാരം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ആഗ. 2012.- 414 ഏ., [8] പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3628-6 : E. 250.00

െപാെ*Oാ് , എസ് . െക., 1914-1982
മലയാ നാട' കളി3.- 6-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : പണ, ഏFി. 2013.- 84 ഏ.



U8.44.2H

രാമച, എം. െക.
േദവoമിയിലെട.- ny : കറ!് , 8p 2013.504 ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1107-6 : E. 420.00



U8.4.g7H

; 21 െസമീ.
1-◌ം പതിK് : 8p 1986.
ISBN 81-7180-187-0 : E. 65.00



U8.435.N5

915.97-വിയ*് നാം
ശശിVമാ, ജി., 1951-

915.48-ദിേണ6
915.483-േകരളം

വിയ*് നാം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.

ജയസര ദാസ് , നാലKാ് , 1965സx ഗ%ിേലO് ഒuര ടിO*് /
െവ¥ിയ' െട ചി?.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, 8p 2013.- 47 ഏ.:
വണചി?ം; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-681-9 : E. 75.00

ISBN 978-81-264-3575-3 : E. 160.00

2012.- 256 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



U8.4313

915.98-ഇേ6ാേനഷ
915.986(1)-ബാലി ദx ീപ' ക



U8.4412

ബാലkഷ
l , െക., 1963പഴശ
¦ ിയ' ം കട%നാ'ം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഏFി. 2011.- 372 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-3056-7 : E. 200.00

ാസിസ് , െക. എ.
െപാെ*Oാ'ം Ãീയാ¾ªം ബാലിദx ീപ' ം /
പ' ന%ി3 V§ബ് ദ' qയ' െട അവതാരിക.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.127 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4049-8 : E. 80.00



U8.4412



U8.436

ചരി?ം
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916-ആ

ിO

920.054-ഭാരതീയ- ടJ

916.2-ഈജിപ
 ്

ത¥മണി

മഹ് ദി, എ. ക'
ഈജിപ് ഷ കാഴ് ചക.- ny : എJ്

ഉയരളി3 എ%ിയ Vിക / ജി.
േമാഹനVമാരി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

& സി., ആഗ. 2013.- 112 ഏ., 4 പടം ; 21

െചയ് തത് ; പാഥ െസ#പ
R യ' െട

െസമീ.

ചി?.- നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O്

ISBN 978-93-83080-88-5 : E. 90.00

 ് , 2013.- 180 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
Þസ



U8.677

മലശീഷകം : Children who made it big.
ISBN 978-81-237-6766-6 : E. 55.00

സ' ധീര, െക. പി.



w44

പിരമിഡ' കള'െട നാി3.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, 8p 2013.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21

േതാമസ് , െക. വി., 1946-

െസമീ.

വിളtമര.- േകായം : കറ!് , 8ലാ.

ISBN 978-81-8265-675-1 : E. 90.00

2013.- 146 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



U8.677

ISBN 978-81-264-4199-0 : E. 110.00



w44

918-െതേO അേമരിO
918.3-ചിലി

i

നടരാജ, എ. െജ.

ഓ

യ' െട മ' നQ.- തി5വന6പ' രം :

െവpശംെഖാലികള'െട Fണയതീരം: ചിലി
യാ?ാസ് മരണക.- തി5വന6പ' രം :

ചി6, ഫി[. 2014.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21

ചി6, 8ലാ. 2014.- 152 ഏ.: ചി?ം; 21

ISBN 93-8343259-4 : E. 105.00

െസമീ.

െസമീ.



w44

ISBN 938390323-6 : E. 130.00



U8.7914

920-ജീവചരി?ം

മ{ റÁാ, 1971മറOാ വ¹: Fശസ് ത5െട ഓ

ക.-

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2013.- 247

920.02-ഭാഗിക സമാഹാര

ഏ. ; 21 െസമീ.

റിബല' ക / ഇ. എം. ഹാഷിം അഭിമ' ഖം

ISBN 978-81-264-4213-3 : E. 160.00

െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , െമയ് 2013.-



w44

119 ഏ. ; 21 െസമീ.

േവലായ' ധ, പണിOശ് േശരി, 1934-

ISBN 978-81-8423-242-4 : E. 110.00



w

920.054-ഭാരതീയ

അണയാ% ദീപ.- േകായം :
ന ക%ാവ് : കറ!് [വിതരണം], മാJ്
2013.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.

എെ! Fണയം: അ{രാഗ%ിെ! ദിന /

ISBN 978-81-240-1941-2 : E. 70.00

സÚീവ് എസ് . പിq സംേശാധനം



w44

െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് , ഫി[.

സOറിയ, 1945-

2014.- 277 ഏ. ; 21 െസമീ.

  qവO് സമാധാനം.- േകായം :
സനസ

Fണയെ%tറിJ് Fശസ് ത വികള'െട
സ് മരണക.

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 247 ഏ. ; 21
െസമീ.

ISBN 978-81-264-4975-0 : E. 175.00



w44

ISBN 978-81-264-4107-5 : E. 150.00



w44

േകാഴിേOാട് ഒേരാമപ' സ് തകം / പി. സOീ

സ' ഫിO

öൈസ സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ജീവിതകഥാ പ' സ് തകം / സ' ഫിO,

േകാഴിേOാട് : ഒലിവ് , ഏFി. 2012.- 337 ഏ.

മേനാജ് െതേOട%് എuിവ

: ചി?ം; 21 െസമീ.

േചെuഴ'തിയത് .- ny : എJ് & സി.,

എഴ'àകാ5െടയ' ം കലാകാരാ5െടയ' ം

സപ
R . 2012.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

േകാഴിേOാട അ{ഭവ.

ISBN 978-93-80557-57-1 : E. 70.00

ISBN 978-93-81788-34-9 : E. 230.00



w44



w44

ചരി?ം
 നOാ
920.4-Fസാധക, പ' സ് തക വില
920.4(1)-വിക
920.4-ബാലkഷ
l മാരാ, എ. ഇ.
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920.72(1)-വിക
920.72-ധ{ജVമാരി, എസ് .

പണത േതട' u പാദമ' ôക / പി. െക.
േഗാപി സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : പണ, സപ
R . 2012.- 96 ഏ.
[12] പടം: ചി?ം; 18x24 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1420-3 : [വില?]



ധ{ജVമാരി, എസ് .
െച¥3Jളയിെല എെ! ജീവിതം / വിജില
ചിറKാടിേനാട് പറ§തിFകാരം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2014.- 136
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 938390338-4 : E. 115.00

M16wN32

ബാലkഷ
l മാരാ, എ. ഇ., 1932കണ
l ീരിെ! മാധ' രം.- 3-◌ം പതിK് േകാഴിേOാട് : പണ, ഏFി. 2012.- 172
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 81-300-0294-9 : E. 50.00



M16wN32,1

920.4-ച¡പാണി
െഡയ് സി, 1960െഷ3വി എu പ' സ് തകം.- േകായം :
ലി*് മസ് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.- 66
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4048-1 : E. 50.00

920.9-മ*' വിഷയള'മായി ബെK
വിക
920.9303625-തീáവാദിക
920.9303625(1)-വിക
920.9303625-ഉസാമ ബിലാദ
Ãീരാജ് , ബി.
ഉസാമ ബിലാദ.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
ഡിസ. 2012.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8625-480-8 : E. 120.00



Y:1:458w



M16w

920.5-പ?Fവ%ക
920.5(1)-വിക
920.5-ന¹ാ, V3ദീപ്

920.9306768-ഹിജഡക
920.9306768(1)-വിക
920.9306768-െജറീന
െജറീന
ഒ5 മലയാളി ഹിജഡയ' െട ആകഥ:
വിജയ േകാടേരിേയാട' ം ബി.
ഹരിേയാട' ം പറ§തി Fകാരം.- പരി.
പതിK് -േകായം : ലി*് മസ് , നവ. 2013.127 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4901-9 : E. 95.00

ന¹ാ, V3ദീപ് , 1923വരികOK'റം / എ. െക. oേപഷ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ. 2012.- 510
ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 477-502.
ISBN 978-81-8265-559-1 : E. 350.00



Y:247w,1

920.9306768-േരവതി, എ.



4wN23,1

920.5-മ' ഹ



Y15w,1

ദ് സാദിഖ് , പി. ടി.

മ' ഹ ദ് സാദിഖ് , പി. ടി.
യ%ീമിെ! നാരാമിഠായി / െക.
െഷരീഫിെ! ചി?.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, ഡിസ. 2011.- 127 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8265-239-2 : E. 90.00

േരവതി, എ.
ഒ5 ഹിജഡയ' െട ആകഥ / ദയ െജ.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 295
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The truth about me : a hijra
life story.

ISBN 978-81-264-4904-0 : E. 180.00



4w,1



Y:247w,1

920.933372-പരിസ ിതി Fവ%ക
920.933372(1)-വിക
920.933372-െപാtട, കേല
´ 

920.72-സ് ?ീക
920.72(1)-സമാഹാര
അ യ് O് / െടസി േജOബ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകായം : ലി*് മസ് , െമയ് 2013.326 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
53 Fശസ് ത വികള'െട
അ െയtറിJ'q ഓമtറിK'ക.
ISBN 978-81-264-4132-7 : E. 195.00

കേല
´  െപാtട: കറ' K് ച' വK് പJ / െക.
പി. രവിയ' ം ആനi പി. യ' ം സംേശാധനം
െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
 ് , 8p 2013.247 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-253-0 : E. 210.00



Y15w



Y:1:75N30w

ചരി?ം

104

920.933372-െപാtട, കേല
´ - ടJ

920.9362292-മദാസ
920.9362292(1)-വിക
920.9362292-േജാpസp

െപാtട, കേല
´ 
ക3Oാട' കOിടയി3 എെ! ജീവിതം.ny : ീ ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 119 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.
ആദ പതിK് : 2002.
ISBN 978-81-8423-252-3 : E. 100.00



Y:1:75N30w,1

920.933804-വവസായ സംരംഭക

േജാpസp, 1962Vടിയെ! VQസാരം: ഒ5 മദാസ
േരാഗിയ' െട ആകഥ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
R . 2012.- 590 ഏ. ; 21 െസമീ.
 ് , സപ
ISBN 978-81-264-3659-0 : E. 295.00



Y:411wN62,1

920.936288-V*kത%ിെ! ഇരക
920.936288(1)-വിക
920.936288-Vàബ് ദീ അസാരി

920.933804(1)-വിക
920.933804-ബാഗ് ചി, സ' [ത
ബാഗ് ചി, സ' [ത, 1957-

Vàബ് ദീ അസാരി
ഞാ Vàബ് ദീ അസാരി / സഹീദ്
റമിേയാട് പറ§തി Fകാരം.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഫി[. 2014.- 104
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 938343257-8 : E. 85.00

േലാക%ിെ! െനറ' കയി3 ച' ംബി»:
യ' വതലമ' റയ് tq ജീവിത പാഠ /
ദീേപഷ് െക. രവീനാഥ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.



ഉപവിഷയം : 158.1 - വിതx വികാസം

Y4551w,1

മലശീഷകം : Go kiss the world : life
lessons for the young professional.

ISBN 978-81-264-3580-7 : E. 120.00



X8(A)wN57,1

സാജ, മാറനാട്
സx പ
Ô ള'െട രാജ{ം Vികള'െട രാ`ിയ' ം
(േ ായ് ഡ' ം അuയ' ം).- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2012.- 48 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
അu േ ായ് ഡിെ! ലഘ' ജീവചരി?വ' ം
ഉെKട' %ിയി'് .
ISBN 93-823-2822-X : E. 35.00

920.933804-ഷഹനാസ് öൈസ
നിലഫ കരിംേബായ്
താരFഭ: എെ! അ

921-തതx ചി6കാ, മനശാസ് ?`
921.3-ജ , ഓസ് Þിയ തതx ചി6കാ
921.3(1)-വിക
921.3-േ ായ് ഡ് , സി ്

ഷഹനാസ്

öൈസെ! ജീവിതകഥ / െക. എസ് .
െവ¥ിടാചലം, Fിയ എസ് . െക. എuിവ
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ജ{. 2014.- 287 ഏ., 12 പടം ; 21 െസമീ.



മലശീഷകം : Flame : the inspiring life of

SwM56

my mother Shahnaz Husain.

ISBN 978-81-264-4944-6 : E. 195.00



X8(A)w

922-മതേനാതാOാ
922.2-േറാമ കേ%ാലിO
922.2(1)-സമാഹാര
േജാസഫ് , െപ5േ6ാം മാ
ഓ െJK് .- േകായം : ലി*് മസ് : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 197 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4009-2 : E. 125.00

920.936219-Fേതക തരം േരാഗള'q
േരാഗിക
920.9362196836-െസറി[3 പാ3സി
േരാഗിക
920.9362196836(1)-വിക



Q62w

920.9362196836-ചിബ് , മാലിനീ

922.2(1)-വിക
922.2-അേലാഷസ് ഡി. െഫണാസ്

ചിബ് , മാലിനീ, 1966ഒ5 വിര3àQ് / െജനി ആÖസ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2012.- 198
ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : One little finger.
ISBN 978-81-264-3531-9 : E. 150.00



L74:4wN66,1

അേലാഷസ് ഡി. െഫണാസ് , 1947എെ! കഥ എെ! ജീവ.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഏFി. 2012.- 368 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 308-368.
ISBN 81-262-0765-5 : E. 225.00



Q62wN47,1

ചരി?ം
922.22-പ' ണവാളാ, പ' ണവാള%ിക
922.22(1)-വിക
922.22-അ3േഫാസ, വിÒ|
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922.945-ചQി സx ാമി
വിജയ, വqിOാവ്
V§ പിq ചQി: ചQി സx ാമികള'െട
ജീവചരി?കഥക.- ny : ബ' ധം ബ' ക
 ്,
8p 2010.- 234 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 150.00

അK't, ചിംപറQി3
വിÒ| അ3േഫാസ.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 76 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
(മഹJരിതമാല.)
ISBN 978-81-264-3579-1 : E. 50.00



Q2wM53

922.945-രാമ, സx ാമി



Q62:332wN10

േപാസp താം
വിÒ| അ3േഫാസാ : ആ|ാിക
ഭാരത%ിെ! അഭിമാനം.- ny : എJ് &
സി., ഡിസ. 2013.- 80 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-83080-16-8 : E. 50.00

ടി#ൈമ*് , രാജമണി
സx ാമി രാമ / രമാ േമേനാ ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 510 ഏ., [12] പടം ;
21 െസമീ.
മലശീഷകം : The official biography of
Swami Rama of the Himalayas.

ISBN 978-81-264-3965-2 : E. 275.00



Q2wN25



Q62:332wN10

രാമ, സx ാമി, 1925-1996
ഹിമാലയ%ിെല #5OാേരാെടാKം.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2011.- 439
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-2972-1 : E. 225.00

922.22-േജാ ഓഫ് ആക്
ജയ് സp, െകാJ'വീട
േജാവാ ഓഫ് ആO് .- ny : എJ് &
സി., ആഗ. 2012.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-82116-95-0 : E. 30.00



Q6:332w

922.22-

 ീസിയിെല)
ാസിസ് , വിÒ| (അസ

പീ*, V5ശി¥3
 ീസിയിെല
അസ
ാസിസ് പ' ണവാള.ny : എJ് & സി., ജ{. 2013.- 96 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-82776-11-6 : E. 50.00



Q62:332wF81



Q2wN25,1

922.945-വിേവകാനi, സx ാമി
ശ¥, 1933അറിയെKടാ% വിേവകാനi / ജേയ
വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഒക് േടാ. 2013.- 159 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം (ബംഗാളി) : അേചനാ
അജാനാ വിേവകാനi.
ISBN 978-81-264-4322-2 : E. 120.00



∆2y7M63

922.945-ഹിi' മതേനതാOാ
922.945(1)-സമാഹാര

Ãീധര, പി. െക.
സx ാമി വിേവകാനi:
േയാഗദശന%ിെ! വരദാനം.- െകാJി :
Fിസം ബ' ക
 ് , 2013.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 245.
ISBN 978-81-7286-782-9 : E. 195.00

സജീവ് kഷ
l 
`ാനസരെ! ധ രശ
Ð ിക:
#5േദവെ! സനാസി ശിഷ / സ' Vമാ
അഴീേOാടിെ! അവതാരിക.- േകാഴിേOാട് :
പണ, നവ. 2010.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-300-1159-2 : E. 70.00



∆2y7M63

922.945-Ãീ Ãീ രവിശ¥



Q2w

922.945(1)-വിക
922.945-ആ§ം തി5േമനി
ഉണ
l ിkഷ
l , പ' ñ, 1933തി5നാമാചാര ആ§ം തി5േമനി.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ജ{. 2013.- 159 ഏ.
: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-569-0 : E. 110.00

േഗാതിെയ,
ാസx ാ, 1950ആനേiാ¼വ%ിെ! മഹാ#5: Ãീ Ãീ
രവിശ¥റ' ം ആ് ഓഫ് ലിവിങ് Fസ ാനവ' ം /
രാജ _ാര ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ജ{.
2012.- 199 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The guru of Joy : Sri Sri
Ravi Shankar and the art of living.



Q2wN19

ISBN 978-81-8265-279-8 : E. 130.00



Q2wN56

ചരി?ം
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923-സാമഹശാസ് ?`

923.168-ദിണാ

923.1-ഭരണാധികാരിക, Fസിഡ' മാ

923.168(1)-വിക

ിO

923.154-ഇ6

923.168-മേല, െന3സp

923.154(1)-സമാഹാര

രാേജഷ് , ചിറKാട്
Vികള'െട െന3സp മേല.-

േജാസ് , അ6ീനാട്

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഫി[. 2014.- 144

മu് ഇ6 Fസിഡ!'മാ5െട
ബാലകാല = The childhood of three

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

Presidents of India.- ൈമസ : െസÞ3

ISBN 939343261-6 : E. 115.00



 ി*് ഓഫ് ഇ6 ലാംേഗx ജസ് ,
ഇസ

V63,1y7N18

ആഗ. 2010.- 71 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

923.187-െവനിേസx ല

E. 30.00



V44,1y7

923.154(1)-വിക

923.187(1)-വിക
923.187-ഷാേവസ് , ഹേഗാ
ാമFകാശ് , എ. ആ.

923.154-അബ് ദ'  കലാം, എ. പി. െജ

െകാട' ¥ാ*ിെനാKം ഹേഗാ ഷാേവസിെ!

അബ് ദ'  കലാം, എ. പി. െജ., 1931-2015

ജീവിതം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഫി[.
2014.- 192 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

എെ! ജീവിതയാ?: സx പ
Ô െള

ISBN 938343258-6 : E. 155.00

യാഥാ½ളാOി മാ*'Ê / േറാബി
 ി മ' യ് O3 വിവ. െചയ് തത് .അഗസ



V79171,1y7N54

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2013.- 142

ഹേഗാ ഷാേവസ് : ഓമപസ് തകം / െക. ഇ.

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

എ. സംേശാധനം െചയ് തത് .-

മലശീഷകം : My journey : transforming

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2013.- 208

dreams into actions.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4903-3 : E. 95.00



V44,1y7N31,1

അ{ബം : ഏ. 188-208
ഉപവിഷയം : 987 - ചരി?ം. െവനിേസx ല.
ISBN 938315594-9 : E. 170.00

വഴി%ിരിവ' ക: അçിJിറVം ജx ലിtu



  മായി െവല
മനസ
´ ' വിളികള'െട
വഴി%ാരയിലെട നീിയ

V79171,1y7N54

923.2-രാഷ് Þ ത¨`ാ

 ി
ജീവിതാ{ഭവ / േറാബി അഗസ

923.247-േസാവിയ*് യണിയ

മ' യ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

923.247(1)-വിക

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

923.247-െലനി, വ് ളാഡിമി ഇലിJ്

2012.- 158 ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.

¡പ
 ് കായ, നേദഴ് ദ

ISBN 978-81-264-3917-1 : E. 100.00



V44,1y7N31,1

െലനിെ! ജീവിതം / എ. എ. സതദാസ്
വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,

923.154-ല് മിബായ് , ഝാസിറാണി

ആഗ. 2012.- 320 ഏ. ; 21 െസമീ.

മഹാേശx താ േദബീ

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Reminiscences of
Lenin.

ഝാസിറാണി / െക. എം. ച വമ വിവ.

ISBN 93-821-6794-3 : E. 225.00

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,



V58y7M70

ഡിസ. 2013.- 299 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 287-295

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി.

ന സചി : ഏ. 297-299

Vികള'െട െലനി.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The queen of Jhansi.

സപ
R . 2013.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4325-3 : E. 195.00



V44,1y7M35

ISBN 93-83155-72-8 : E. 45.00



V58y7M70

ചരി?ം
923.2492-േഹാള്
923.2492(1)-വിക
923.2492-ഹിസി അലീ, അയാ
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923.254-ഗാീ, േമാഹദാസ് കരംചi് ടJ
ഗാീ, േമാഹദാസ് കരംചi് , 1869 - 1948

ഹിസി അലീ, അയാ, 1969നാേടാടി / പി. െക. ശിവദാസ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 320 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Nomad.
ISBN 978-81-264-3978-2 : E. 175.00

എെ! സതാേനx ഷണ പരീണ /
പി. െക. രാജേശഖര സംേശാധനം
െചയ് തത് ; സി. പി. ഗംഗാധര
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2014.- 192 ഏ. ; 21



V596y7N69,1

923.254-ഇ6
923.254(1)-വിക
923.254-അബ് ദ' റÁാ ബാഫഖി ത

െസമീ.
മലശീഷകം : An autobiography : The
story of my experiments with truth.

ISBN 978-81-264-5017-6 : E. 100.00

ആ*േOായ, പqിOി
ബാഫഖി ത.- 2-◌ം പതിK് -േകാഴിേOാട് :
പണ, നവ. 2012.- 72 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-300-1450-0 : E. 55.00



V44y7N03

923.254-ക5ണാകര, െക.



zGwM69,1

മഹാജി - മാnoമി േരഖക / എം. ജയരാജ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; മദന, കബിതാ
മ' േഖാപാധായ, െക. െഷരിഫ് എuിവ5െട
ചി?.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 2010.271 ഏ.: ചി?ം; 25 െസമീ.
ISBN 978-82-8265-025-1 േബാഡ് :

Ãീകാ6് നാരായണ
ലീഡ-ഇച
È ാശിയ' െട FതിEപം: ഒ5
മനഃശാസ് ? കാഴ് ചKാടിലെട ...- ny :
എJ് & സി., ഡിസ. 2012.- 64 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.
ISBN 978-93-81318-64-5 : E. 50.00

E. 300.00



zGwM69

ഹരിFിയ, എസ് .
മഹാാഗാി.- തി5വന6പ' രം : ചി6,



V44y7N18

923.254-കാള, പി. െക.

ആഗ. 2012.- 80 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 80.
ISBN 93-821-6790-0 : E. 60.00

പി. െക. കാള: ആദിവാസി ജീവിത%ിെ!
സമരമ' ഖം / അസീസ് ത5വണ
സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, െമയ് 2012.- 144 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ഉപവിഷയം : 398.095483[1] - ഗËിക.
ISBN 93-821-6731-5 : E. 100.00



zGwM69

923.254-ചോപാധായ, േസാമനാഥ്
ചോപാധായ, േസാമനാഥ് , 1929വിശx ാസതയ' െട ഓമtറിK'ക / എ. പി.
V§ാമ' ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.



V44y7

െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഫി[.
2012.- 391 ഏ. ; 21 െസമീ.

923.254-kഷ
l പിq, പി.

അ{ബ : ഏ. 259-391

V§ിരാമ, പ¹ë
പി. kഷ
l പിq: ജീവിതവ' ം രാഷ് Þീയ
Fവ%നവ' ം.- ny : ീ ബ' ക
 ് , 8p
2013.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-248-6 : E. 90.00

മലശീഷകം : Keeping the faith : memoirs
of a Parliamentarian.

ISBN 978-81-8265-282-8 : E. 250.00



V44y7N29,1



V44y7N06

923.254-േജാഷി, പ' ര ചi്
ച¡ബതീ, ഗാഗീ

923.254-ഗാീ, േമാഹദാസ് കരംചi്

പി സി േജാഷി / ബിപി ചയ' െട

ഗംഗാധര, എം.
ഗാി: ഒരേനx ഷണം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2013.- 223 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4328-4 : E. 140.00

അവതാരിക ; െക. േഗാപാലkഷ
l  വിവ.
െചയ് തത് .- നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O്
 ് , 2013.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
Þസ
ISBN 978-81-237-6763-5 : E. 105.00



zGwM69



V44y7N07
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923.254-ബഷീ, ച' ¥%റ

923.254-ബാല, പ¹Kിqി

ബഷീ, ച' ¥%റ, 1959-

ബാല, പ¹Kിqി, 1925മായാ% സ് മരണക മാ% മ' ഖ.-

കന3 വഴികളി3 കാലിടറാെത.തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ 2012.- 192

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2012.- 144

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 183-184.

ISBN 93-821-6755-2 : E. 100.00



ISBN 93-823-2854-8 : E. 140.00

V44y7N25,1



V44y7N59,1

923.27291-കബ
923.27291(1)-വിക

923.254-ബാലച, yരനാട്

923.27291-#േവര, ഏണസ് േ*ാ െച

ബാലച, yരനാട് , 1949-

ലവേര¼് കി, ഐ.

െപാജീവിത%ിെല വിപ
´ വOനല' ക.-

ഏണസ് േ*ാ െച#േവര / എം. എസ് .

െകാല
´ ം : ൈസവ, ജ{. 2013.- 49 ഏ. ;

രാേജ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

21 െസമീ.

െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R .

E. 45.00



V44y7N49,1

923.254-ഭഗത് സിങ്

2011.- 432 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Ernesto Che Gevara
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Ernesto Che Guevara.

കരീം, െക. എസ് . എ.

ISBN 81-262-0731-0 : E. 280.00

ഭഗത് സിങ് / സിബി സി. െജ. യ' െട



V7929y7N28

ചി?.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ജ{.

923.3-സാQ%ിക ശാസ് ?`

2013.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

923.343-ജ

ISBN 978-81-8265-599-7 : E. 35.00



V44y7N07

923.254-മ' നീ, എം. െക.

നി

923.343(1)-വിക
923.343-എംഗ3സ് , െ

ഡറിക്

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി.

മ' നീ, എം. െക., 1962അ{ഭവം ഓമ യാ?.- േകാഴിേOാട് : ഒലിവ് ,

Vികള'െട എംഗ3സ് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, സപ
R . 2013.- 72 ഏ.: ചി?ം; 21

ഫി[. 2012.- 234 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-93-81788-35-6 : E. 160.00

ISBN 93-83155-73-6 : E. 60.00





V44y7N62,1

XNxM20

923.254-ശ¥ര, െമായാര%്

923.343-മാക
 ് , കാറ3

െമായാര%് ശ¥ര: ആകഥയ' ം

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി., 1922-

ചരി?സ് മരണകള'ം / ജനാËന

Vികള'െട മാക
 ് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
സപ
R . 2013.- 64 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

െമായാര%് സംേശാധനം െചയ് തത് .
കാªക 954.83 - േകരള ചരി?ം.

ISBN 93-83155-71-X : E. 55.00



XM2wM18

രാജേഗാപാല, കവിയ
രാമkഷ
l പിq, െക.

െമായാര%് ശ¥ര: ജീവചരി?ം.- 3-◌ം
പതിK് .-തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2012.-

കാറ3 മാക
 ിെനK*ി.- ny : എJ് &

136 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി., 8ലാ. 2013.- 39 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-821-6717-X : E. 95.00

ISBN 978-93-83080-15-1 : E. 30.00





XM2wM18

V44y7M89

923.254-സ' iര¹, പ' JാലKqി

രാമkഷ
l പിq, സx േദശാഭിമാനി
കാറ3 മാക
 ് ജീവചരി?ം.- തി5വന6പ' രം :

അേശാക, ഏിയ

ചി6, െമയ് 2014.- 48 ഏ.: ചി?ം; 21

സ' iര¹.- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.

െസമീ.

2013.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-83155-83-3 : E. 40.00

ISBN 938315595-7 : E. 210.00



V44y7N13



XM2wM18
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  , പി.
923.654-പല

923.4-അഭിഭാഷക, നായാധിപാ
923.454-ഇ6
923.454(1)-വിക
923.454-ഉലഹuാ, ടി. സി.

സാ{, എം. െക., 1928  : ധമേബാധ%ി3 ജീവിJ
േഡാ. പി. പല
ക

ഉലഹuാ, ടി. സി., 1945അഭിഭാഷക Õ%ിയിെല ആഭിചാര.െകാJി : ടി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2009.- 131
ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 120.00

േയാഗി.- ny : ീ ബ' ക
 ് , 8p

2013.- 243 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-247-9 : E. 210.00



YZwM63



Z44wN45,1

923.654-ബങ് , അഭയ്
ബങ് , അഭയ് , 1950-

©ഡീഷറിയിെല ആഭിചാര.- െകാJി :
ടി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2009.- 131 ഏ. ; 21
െസമീ.
E. 180.00

ജീവിത വിദാലയം / െക. െക. kഷ
l Vമാ
വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,
മാJ് 2014.- 16 ഏ. ; 21 െസമീ.



Z44wN45,1

E. 15.00



923.454-ഹരിഹര നായ, എം. ആ.

Y:1:7wN50,1

ഹരിഹര നായ, എം. ആ., 1941നീതിപവം.- േകാഴിേOാട് : പണ, ഫി[.
2012.- 188 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1344-2 : E. 150.00

923.654-െസലീന, FOാനം
െസലീന, FOാനം, 1979െചറ സമരവ' ം എെ! ജീവിതവ' ം / ഒ. െക.



Z44wN41,1

സേ6ാഷ് , എം. ബി. മേനാജ് എuിവേരാട്
പറ§തി Fകാരം.- േകായം : ഡി. സി.

923.5-സOാ ഉേദാഗസ , േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക
923.554-ഇ6
923.554(1)-വിക
923.554-നQാ, എ. െക. പി.

ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 151 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4122-8 : E. 110.00



YZwN79,1

923.65491-പാOിസ് താ

നQാ, എ. െക. പി., 1928നOാവരം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
R .
 ് , സപ
2013.- 144 ഏ., [7] പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4297-3 : E. 125.00

923.65491(1)-വിക
923.65491-മലാല യസ' ഫ് സായ്



V,8:98wN28,1

923.6-മ{ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക%ാO
923.654-ഇ6
923.654(1)-വിക
923.654-അ¹കാളി

ബിജീഷ് ബാലkഷ
l 
അവ എെu െകാേuാെ ; വിദാഭാസം
ഞള'െട അവകാശം.- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.- 173 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 151-173.
ISBN 978-81-264-4960-6 : E. 120.00

മാണി, VÊVഴി എസ് .
മഹാാ അ¹കാളി / VÊVഴി എസ് .
മണി, പി. എസ് . അനി5| എuിവ
േചu് എഴ'തിയത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 176 ഏ., [2] പടം ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-4136-5 : E. 120.00



YZwN97

923.7-വിദാഭാസ Fവ%ക
923.7(1)-വിക
923.7-നീലകണ
Ï ശ



YZwM63

രാേജഷ് , ചിറKാട്
അ¹കാളി: ജീവിതവ' ം േപാരാവ' ം.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2013.- 80 ഏ.
: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-69-8 : E. 65.00

, പ' uശ് േശരി നQി

സ് മിതാ ദാസ്
ജx ാലാമ' ഖി: പ' uശ് േശരി നQി Ãീ
നീലകണ
Ï ശ

.- പ%നംതി : െലസ്

ബ' ക
 ് , ഒക് േടാ. 2011.- 155 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 155.
E. 100.00



YZwM63



TwM58
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925-ശാസ് ?`ാ

 ്
926.158512-ഹിപ് േനാിസ

925.(1)-സമാഹാര

926.158512(1)-വിക

വിശx നാഥ, പി. എം.

926.158512-േജാpസp, ഐE

ആ3െ

ഡ് െവെഗന, ദിമി?ി

േജാpസp, ഐE, 1946-

െമഡലിേയഫ് , ലീOി Vട' ംബം.- േകായം :

 ിെ! അ{ഭവ.ഒ5 ഹിപ് േനാിസ

ഡി. സി. ബ' ക
R . 2012.- 80 ഏ. ; 21
 ് , സപ

േകായം : കറ!് , ഏFി. 2013.- 222 ഏ. ;

െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-3642-2 : E. 55.00

ISBN 978-81-240-1946-7 : E. 150.00





Aw

S:851wN46,1

925.1-ഗണിത ശാസ് ?`ാ

926.2-എജിനീയ

925.1(1)-സമാഹാര

926.2(1)-വിക

Ãീധര, പqിയറ

926.2-Ãീധര, ഇ.

ഗണിതശാസ് ? Fതിഭക.-

ആ3ബി, പി. വി., 1969-

തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2013.- 328

ജീവിതവിജയ%ിെ! പാഠപ' സ് തകം.-

ഏ. ; 21 െസമീ.

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2014.- 175

ISBN 93-8343205-5 : E. 260.00

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



Bw

ISBN 978-81-264-4955-2 : E. 120.00



D4wN32

925.3-െഭൗതിക ശാസ് ?`ാ
925.3(1)-വിക

927-കലാകാരാ

925.3-നp, ഐസക്

927.5-ചി?കാരാ

സത, കല
´ ' Eി
ഐസക് നp.- േകാഴിേOാട് : ഒലിവ് ,

927.5(1)-സമാഹാര
രാജ, _ാര

ഒക് േടാ. 2011.- 65 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ചി?കലയിെല Vലപതിക.- േകാഴിേOാട് :

E. 45.00

പണ, 8ലാ. 2012.- 368 ഏ., 8 പടം ; 21



CwK42

െസമീ.
ISBN 978-81-300-1261-2 : E. 300.00

926-Fയ'  ശാസ് ?`ാ



NQw

926.1-ൈവദശാസ് ?`ാ, േഡാക് ടമാ
926.1(1)-വിക

927.5(1)-വിക

926.1-kഷ
l  നായ, എം.

927.5-നായ, എ. എസ് .

kഷ
l  നായ, എം., 1939-

എ എസ് : വരയ' ം കാലവ' ം / െജ. ആ. Fസാദ്

ഞാ{ം ആ. സി. സി. യ' ം:

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :

കാസറിെനാKം നടu ഒ5 േഡാക് ടറ' െട

ചി6, 8p 2013.- 224 ഏ.: ചി?ം; 21

അ{ഭവ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

െസമീ.

ഒക് േടാ. 2013.- 182 ഏ. ; 21 െസമീ.

എ എസിെ! േരഖാചി?ള'ം
കാªകള'ം ഉെKട' %ിയി'് .

ISBN 978-81-264-4324-6 : E. 120.00



L:4725wN39,1

ISBN 93-83155-63-9 : E. 185.00



NQwN36

926.1073069-േനഴ് സ' മാ
926.1073069(1)-വിക

927.5-രവി വ

926.1073069-ൈന*ിംേഗ3, ഫ് േളാറസ്

ച, കിളിമാî

ജയ് സp, െകാJ'വീട
ഫ് േളാറസ് ൈന*ിംേഗ3.- ny : എJ്

രാജാരവിവ

, രാജ
യ' ം ചി?കലയ' ം.-

തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ. 2012.- 264

& സി., 8p 2013.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-83080-31-1 : E. 40.00

ISBN 93-821-6774-9 : E. 200.00



L:1wM20



NQwM48
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111

927.82-ഗായക
927.82(1)-വിക

ജയFകാശ് ബാബ' , െക.

927.82-േവªേഗാപാ3, ജി.

തിരിെക വu നിറ / എം. പി.

േവªേഗാപാ3, ജി., 1960-

പരേമശx രെ! അവതാരിക.- േകായം :

ഓ

ലി*് മസ് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 70

െJരാക / Ãീജി%് െക.

വാരിയറിേനാട് പറ§തി Fകാരം ; രവി

ഏ., 8 പടം: ചി?ം; 21 െസമീ.

േമേനാെ! അവതാരിക.- േകായം : ലി*് മസ് ,

ISBN 978-81-264-3993-5 : E. 80.00

ജ{. 2014.- 117 ഏ., [4] പടം ; 21 െസമീ.



NQw

ISBN 978-81-264-4956-9 : E. 100.00



NRwN60,1

927.8-സംഗീത`ാ

927.869-െച, മËളം വിദഗ|

927.8(1)-സമാഹാര

927.869(1)-വിക

രേമശ് േഗാപാലkഷ
l 

927.869-ശ¥രVി മാരാ, മë

കണ
l ാടക സംഗീതകാരാ.- േകായം :

ശിവരാമ, wമ' qി

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 184 ഏ. ; 21

മë വാദാരളി3: ലാവണ

െസമീ.

വായന ജീവിതെമഴ'%് .- േകാഴിേOാട് :

ISBN 978-81-264-3952-2 : E. 120.00

പണ, 8ലാ. 2013.- 125 ഏ.: ചി?ം; 21



NRw

െസമീ.
ISBN 978-81-200-1483-8 : E. 100.00

927.8(1)-വിക



NR44;4wN54

927.8-ബാബ' രാജ്

927.9-വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവയ' മായി ബെK വിക

ബിJ ബാബ' രാജ്
ബാവ' O: തളിരി കിനാവിെല വി5Êകാര /
ബിJ ബാബ' രാജ് , പി. സOീ öൈസ

927.9143-ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക
927.9143(1)-സമാഹാര

എuിവ േചെuഴ'തിയത് .- േകായം :

േഗാപാലkഷ
l , േചലാ് , 1932-2010

ലി*് മസ് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 142

മലയാള സിനിമയിെല വാണവ5ം

ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.

വീണവ5ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.

ISBN 978-81-264-4017-7 : E. 95.00

2012.- 278 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.



NRw

ISBN 978-81-264-3980-5 : E. 160.00



NWw

927.8-രവീ
927.9143(1)-വിക

േശാഭന രവീ, 1956-

927.9143-ഭാഗല് മി

രവീ സംഗീതം: േകOാ% രാഗ /

ഭാഗല് മി, 1962-

െക. െജ. േയÒദാസിെ! അവതാരിക.- 2-◌ം

സx രേഭദ.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
നവ. 2012.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

പതിK് .-േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ.
2012.- 176 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഒ5 ഡ

ISBN 978-81-8265-536-2 : E. 115.00

 ിെ! സ് മരണക.
ിംഗ് ആിസ

ISBN 978-81-264-3934-8 : E. 175.00





NWwN62,1

NRw

927.91430232-സിനിമാ നി

927.8-രാധാkഷ
l , എം. ജി.
എം. ജി. രാധാkഷ
l : ജീവിതം സംഗീതം ഓ

/

Fദീപ് പനാട് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ാതാO

927.91430232(1)-സമാഹാര
Ãീനിവാസ, പി.െക.
േകാടQാOം: ബ́ാക് & ൈവ*് .- ny :

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 2010.- 208 ഏ.:

കറ!് , ജ{. 2013.- 267 ഏ.: ചി?ം; 21

ചി?ം; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-8265-311-5 : E. 140.00

ISBN 978-81-226-1074-1 : E. 200.00



NRw



NWw

ചരി?ം
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927.91430232(1)-വിക

927.91430233-േലാഹിതദാസ്

927.91430232-ഡാനിേയ3, െജ. സി.

േലാഹിതദാസ് , 1955തനിയാവ%നം മ' ത3 നിേവദം വെര /
പല
´ ിശ് േശരി സമാഹരിJത് .- േകായം :
ലി*് മസ് : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 191
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4028-3 : E. 120.00

േഗാപാലkഷ
l , േചലാ് , 1932െജ. സി. ഡാനിയലിെ! ജീവിതകഥ.- ny :
കറ!് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], 8ലാ. 2011.79 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-0728-4 : E. 55.00





NWwN55,1

NWwN00

ഡാവി, െജ.
േഡാ. െജ സി ഡാനിേയ3: മലയാള
സിനിമയ' െട പിതാവ് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഒക് േടാ. 2013.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343236-5 : E. 45.00



NWwN00

927.91430233-സിനിമാ സംവിധായക
927.91430233(1)-സമാഹാര
വിേനാദ് , പായം

927.9143028-സിനിമാ നടാ
927.9143028(1)-വിക
927.9143028-ഇuെസ!്
ഇuെസ!് , 1948ചിരിt പിuി3 / Ãീകാ6്
േകാOലിേനാട് പറ§തി Fകാരം ;
സത അ6ിOാടിെ! അവതാരിക.- 2-◌ം
പതിK് .-േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8ലാ. 2011.160 ഏ., 4 പടം: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-067-1 : E. 100.00



NWwN48,1

അവ സിനിമെയ േനാtÊ: ഇ6

927.9143028-ഉണ
l ിkഷ
l , ഒട' വി3

സ് ?ീ സംവിധായക.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, ഡിസ. 2013.- 192 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 938343246-2 : E. 155.00



NWw

ജയച, ഇ., 1967ഒട' വി3 മായാ% ഭാവ.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2014.- 128
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 938390310-4 : E. 110.00



927.91430233(1)-വിക

NWwN44

927.91430233-േജാജ് , െക. ജി.

927.9143028-തിലക

േജാജ് , െക. ജി., 1945-

തിലക: ജീവിതം ഓ
/ സജി3 Ãീധ
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 176 ഏ., [8] പടം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3946-1 : E. 125.00

ഫ് ളാഷ് ബാO് : എെ!യ' ം സിനിമയ' െടയ' ം /
എം. എസ് . അേശാകേനാട് പറ§തി
Fകാരം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , നവ.
2012.- 152 ഏ., [11] പടം ; 21 െസമീ.



അ{ബം : ഏ. 135-150.

NWwN35

ISBN 978-81-264-3898-8 : E. 125.00



NWwN45,1

927.91430233-Fിയദശ
Fിയദശ, 1956ഓ

Oില' Oം.- േകായം : ലി*് മസ് ,

ഒക് േടാ. 2013.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.

927.9143028-ഭാഗവത, എം. െക. ടി.
Ãീരാജ് , ബി.
 ാറിെ! കഥ.ഭാഗവത: ഒ5 സKസ
േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8ലാ. 2013.- 164
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-695-6 : E. 130.00



NWwN10

ISBN 978-81-264-4323-9 : E. 80.00



NWwN56,1

927.9143028-േമാഹലാ3
ചേശഖ, എ.
േമാഹലാ3: ഒ5 മലയാളിയ' െട ജീവിതം /
എ. ചേശഖറ' ം ഗിരീഷ് ബാലkഷ
l {ം
േചെuഴ'തിയത് ; െക. ജയVമാറിെ!
അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
ഒക് േടാ. 2012.- 208 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 791.43 - ചലJി?ം.
ISBN 93-823-2834-3 : E. 145.00

927.91430233-േമേനാ, പി. എ.
േജാp േപാ
പി. എ. േമേനാ വിഹഭÚകെOാ5
Fതിഷ
Ï .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ഡിസ.
2012.- 116 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 115-116.
ISBN 978-81-8265-564-5 : E. 85.00



NWwN28
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927.9143028-രജനികാ6്

928.2-ഇംഗ് ളീഷ് ന കാരാ

വഗീസ് , പി. ടി., 1942-

928.2(1)-സമാഹാര

രജനികാ6് : മ{ഷ{ം താരവ' ം.- െകാല
´ ം:

ചശ

സp ബ' ക
 ് , ജ{. 2008.- 56 ഏ.: ചി?ം; 21

, െക. എം.

ആംഗലസാഹിത നായക.- േകായം : ഡി.

െസമീ.

സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 469 ഏ.: ചി?ം;

E. 35.00



NWwN50

21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4119-8 : E. 250.00

927.9143028-വാവJ



O111w

ജയരാജ്

928.4-

Ãീ Ãീ Ãീ വാവJെ! സ' വിേശഷ.-

് ന കാരാ

928.4(1)-വിക

ny : കറ!് , ഏFി. 2013.- 106 ഏ.:
ചി?ം; 21 െസമീ.

928.4-േവായ

ISBN 978-81-226-1103-8 : E. 85.00

േFമാനi് , ചQാട് , 1955-



NWw

േവായ: സമതx %ിെ! Fവാചക.തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p 2012.- 56 ഏ.

927.9143028-സ' Vമാരി

; 21 െസമീ.

സ' Vമാരി, 1940-2013

ISBN 81-262-0780-9 : E. 40.00

സ' Vമാരി: ഓ

കള'െട െവqി%ിര / എം.
എസ് . ദിലീപ് സംേശാധനം െചയ് തത് .-



O122K94w

േകായം : ലി*് മസ് , െമയ് 2013.- 174 ഏ. ;

രവി, പി. ആ.

21 െസമീ.

േവായ.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, നവ.

ISBN 978-81-264-4123-5 : E. 125.00



NWwN40,1

2011.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-228-6 : E. 90.00

927.933-ന%ക



927.933(1)-വിക

O122K94w

927.933-േഗാപാലkഷ
l 

928.4-സാ?, ഴാങ് േപാ

 
െസബാസ

സാ?, ഴാങ് േപാ, 1905-1980

നടനം തെu ജീവിതം: വിഖാത ന%ക

വാtക / ആലOാ് സലില

#5 േഗാപാലkഷ
l െ! ജീവിതം.- േകായം :

ി3

നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.

കറ!് , ഒക് േടാ. 2012.- 96 ഏ., 8 പടം ; 21

ബ' ക
 ് , 8p 2013.- 190 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

മലശീഷകം : Les mots.

ISBN 978-81-240-1936-8 : E. 80.00



NDwN26

ISBN 978-81-264-4142-6 : E. 125.00



O122N05w,1

928-ന കാരാ
928.1-അേമരിO ന കാരാ

928.43-

928.13-അേമരിO കഥാkàO

928.43(1)-വിക

928.13(1)-വിക

് കഥാkàO

928.43-േമാപസാങ് , ൈഗേഡ

928.13-ഗി3െബ് , എലിസബ%്

 ാ,
തസ

ഗി3െബ് , എലിസബ%്

ാസx ാ

േമാപസാങ് : പരിചാരകെ! ഓമക /

åജി» ഭജി» Fണയി» / മീര െജസി

രാജ _ാര വിവ. െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് :

മേOാ%് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി.

മാnoമി, 2012.- 254 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2012.- 384 ഏ. ; 21

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Recollections of Guy

െസമീ.
മലശീഷകം : Eat pray love.

de Maupassant by his valet.

ISBN 978-81-264-3544-9 : E. 225.00

ISBN 978-81-8265-427-3 : E. 180.00



O111,3w,1



O122,3w
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928.69-േപാàഗീസ് ന കാരാ

928.94812-മലയാളം ന കാരാ

928.693-േപാàഗീസ് കഥാkàO

928.94812(1)-സമാഹാര

928.693(1)-വിക

കലാലയസ് മരണക / പി. എം. ബി{Vമാ

928.693-സരമാ#, ഷെസ

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, 8p 2012.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.

സരമാ#, ഷെസ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .-

Fശസ് തരായ വികള'െട 'കലാലയ
സ് മരണക'.

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2013.-

ISBN 93-821-6758-7 : E. 130.00

V5േuാ

ക / സ് മിതാ മീനാി



120 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

O32w

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Small memories.

മി{ േFം

ISBN 978-81-264-4056-6 : E. 80.00



O124,3N22w,1

928.9-മ*് ഭാഷകളിെല സാഹിതവ' മായി

ന

' െട `ാനപീഠ േജതാO.- ny :

എJ് & സി., നവ. 2013.- 59 ഏ.: ചി?ം;
21 െസമീ.

ബെK വിക

ISBN 978-93-83080-88-5 : E. 40.00

928.9144-ബംഗാളി ന കാരാ



O32w

928.91441-ബംഗാളി കവിക
സ' ഹറ, ബി. എം., 1952-

928.91441(1)-വിക

മ' ഖാമ' ഖം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R .

928.91441-ഠാV, രബീനാഥ്

2012.- 72 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

തîജ എസ് . ഭതിരി

ISBN 93-823-2806-8 : E. 50.00

രബിയ' െട െജാറസേ¥ാെഹൗസ് .-



O32w

തി5വന6പ' രം : ചി6, സപ
R . 2012.- 48
ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

928.94812(1)-വിക

ISBN 93-823-2816-5 : E. 35.00

928.94812-അK, െക. പി.



O155,1M61w

അK, െക. പി., 1936-2008
തനിJിരിtേQാ ഓ

928.91443-ബംഗാളി കഥാkàO

ിtuത് .-

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2014.-

928.91443(1)-വിക

118 ഏ. ; 21 െസമീ.

928.91443-തസ́ീമ നÜീ

1-◌ം പതിK് : െമയ് 2006.

തസ́ീമ നÜീ, 1962-

ISBN 978-81-264-4972-9 : E. 90.00

വീട് നഷ് ടെKവ / എം. െക. എ. േപാ*ി



O32wN36,1

വിവ. െചയ് തത് .- ny : ീ ബ' ക
R .
 ് , സപ
928.94812-അഷ് റഫ് , സി.

2012.- 300 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : നിബാസ.

അഷ് റഫ് , സി., 1967-

ISBN 978-93-80884-90-5 : E. 225.00

നദിക മ{ഷകഥാ{ഗായിക.- േകായം :



O157,3N62w,1

ഡി. സി. ബ' ക
 ് , ആഗ. 2013.- 191 ഏ. ; 21
െസമീ.

928.917-റഷ ന കാരാ

ISBN 978-81-264-4230-0 : E. 120.00

928.9173-റഷ കഥാkàO



O32wN67,1

928.9173(1)-വിക
928.9173-േഗാOി, മാക
 ിം

928.94812-താഹ, മാടായി

േഗാOി, മാക
 ിം, 1868-1936

താഹ, മാടായി

ബാലകാലം / ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

ഉKിലി ഓ

ക :

െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.

ജീവിതെമഴ'àകാരെ! ഓ

2013.- 248 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകായം : ലി*് മസ് , ഒക് േടാ. 2013.- 93 ഏ.:

ക.-

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : My childhood.

ചി?ം; 21 െസമീ.

ISBN 93-8315590-6 : E. 210.00

ISBN 978-81-264-4341-3 : E. 70.00



O142wM68,1



O32w,1
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928.94812-പരമ' പിq, മ' ഷി

928.948121-വിനയ ച

സലിം Vമാ, എസ് .
മ' ഷി പരമ' പിq: വിയ' ം ജീവിതവ' ം.പ%നംതി : െലസ് ബ' ക
 ് , ജ{. 2012.120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-92256-511 : E. 70.00

വിനയ ച
വിനയ ച: ഓമപ' സ് തകം / Fദീപ്
പനാട് സംേശാധനം െചയ് തത് .തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ. 2013.120 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938343216-0 : E. 100.00



O32M91w



O32,1w,1

928.94812-െപാെ*Oാ് , എസ് . െക.
928.948121-ÃീVമാര തQി

അേശാക, ഏിയ
എസ് . െക. െപാെ*Oാ് : ജീവിതം കഥ
സാരം.- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p
2013.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-59-0 : E. 105.00

ÃീVമാര തQി, 1940എെ! മേനാരാജ.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, െമയ് 2013.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-14-0 : E. 75.00





O32N13w

928.948122-മലയാള നാടകkàO
928.948122(1)-വിക
928.948122-േഗാപിനാഥ നായ, ടി. എ.

െപാെ*Oാ് , എസ് . െക., 1913-1982
സംസാരിtu ഡയറിtറിK'ക.േകാഴിേOാട് : മാnoമി, മാJ് 2013.- 198
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-619-2 : E. 130.00



O32N13w,1

928.94812-മ' സഫ അഹ

O32,1N40w,1

ദ് , വി.

േഗാപിനാഥ നായ, ടി. എ., 1918-1999
എെ! മിനി.- േകായം : കറ!് , ആഗ. 2013.80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1950-4 : E. 60.00



O32,2N18w,1

മ' സഫ അഹ ദ് , വി., 1966Vടിേയ*Oാരെ! വീട് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , മാJ് 2014.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4902-6 : E. 120.00

928.948123-മലയാളം കഥാkàO
928.948123(1)-വിക
928.948123-അേശാക, ച5വി3



O32wN66,1

928.94812-രവീ
രÉാകര, മാാട് , 1962ജാതകകഥക.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി,
8ലാ. 2013.- 55 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 47-55.
ISBN 978-81-8265-716-8 : E. 45.00

അേശാക, ച5വി3, 1957കഥയ' െട മറ' കര.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
8ലാ. 2012.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-821-6763-3 : E. 80.00



O32,3N57w,1



O32N45w

ൈദവം കഥ വായിtÊ് .- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2013.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4063-4 : E. 65.00



O32,3N57w,1

928.94812-െഷൗO%്
928.948123-അഷാദ് ബേ%രി

െഷൗO%്
െമൗനപ_ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഡിസ. 2013.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4906-4 : E. 110.00



O32w,1

928.948121-മലയാള കവിക
928.948121(1)-വിക
928.948121-നാരായണ േമേനാ, വqേ%ാ

അഷാദ് ബേ%രി
ച' രം കയറ' കയാണ് ഇറ' കയാണ് .േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8p 2013.- 110
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-629-5 : E. 80.00



O32,3w,1

928.948123-ഉറബ്

അK'ണ
l ി, മലയ%് , 1943മഹാകവി വqേ%ാ.- േകാഴിേOാട് :
മാnoമി, നവ. 2012.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.
അ{ബം : ഏ. 67-71.
ISBN 978-81-8265-529-4 : E. 50.00

സ' ധാകര, ഇ., 1953ഓ ായനം: ഉറബ് സ് മരണകളിലെട.േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 208
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3560-9 : E. 140.00



O32,1M78w



O32,3N15w
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928.948123-കബീ, എം. എം.

928.948123-മാതസ് , പി. എഫ്

കബീ, എം. എം., 1973-

മാതസ് , പി. എഫ് , 1960-

ഓàപqിOാലം / വി. മ' സഫ
അഹ

തീരജീവിത%ിന് ഒ5 ഒKീസ് .- േകായം :

ദിെ! അവതാരിക.- േകായം :

ഡി. സി. ബ' ക
R . 2013.- 84 ഏ.: ചി?ം;
 ് , സപ

ലി*് മസ് , ജ{. 2013.- 125 ഏ.: ചി?ം; 21

21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-4231-7 : E. 70.00

ISBN 978-81-264-4006-1 : E. 80.00



O32,3wN60,1



O32,3N73w,1

928.948123-kഷ
l ദാസ്

928.948123-മ' രളി, 

kഷ
l ദാസ് , 1951-

മ' രളി, 

ാ5Vടി

ാ5Vടി

ദ' ബായ് K'ഴ.- 12-◌ം പതിK് -ny : ീ
ബ' ക
 ് , െമയ് 2012.- 151 ഏ.: ചി?ം; 21

വീ' ം ചില നാ'കാര.- േകായം :
ലി*് മസ് , ഏFി. 2014.- 191 ഏ.: ചി?ം; 21

െസമീ.

െസമീ.

ആദ പതിK് : 2001.

ISBN 978-81-264-5010-7 : E. 140.00

ISBN 81-88582-17-4 : E. 115.00



O32,3N51w,1

928.948123-ഖാദ, യ' . എ.



O32,3w,1

928.948123-ലളിതാംബിക അ6ജനം
ലളിതാംബിക അ6ജനം, 1909-1987

ഖാദ, യ' . എ., 1935-

ആകഥയ് O് ഒരാമ' ഖം.- േകായം : ഡി.

ഓമകള'െട െപേഗാഡ / പി. െക.
തിലകിെ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി.

സി. ബ' ക
 ് , ഫി[. 2012.- 127 ഏ., 3 പടം;
21 െസമീ.

സി. ബ' ക
 ് , നവ. 2012.- 87 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.

ആദ പതിK് : മാJ് 1979.

ISBN 978-81-264-3977-5 : E. 65.00

ISBN 978-81-264-3483-1 : E. 90.00





O32,3N35w,1

O32,1N09w,1

928.948123-ഗംഗാധര, ടി. െക.

928.948123-വാസ' േദവ നായ, എം. ടി.

ഗംഗാധര, ടി. െക., 1944-

അേശാക, ഏിയ

അപഹരിOെKടാ% ഓമക.-

Vികള'െട എം ടി.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

തി5വന6പ' രം : ചി6, ആഗ. 2012.- 152

ആഗ. 2012.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ബാലസാഹിതം.

ISBN 93-821-6786-2 : E. 115.00



O32,3N44w,1

ISBN 93-821-6785-4 : E. 75.00



O32,3N33w

928.948123-Fകാശ് , ടി. എ.
928.948123-Ãീേദവി, ഡി.

Fകാശ് , ടി. എ., 1955-

Ãീേദവി, ഡി.

പJമഷിOാലം.- ny : ീ ബ' ക
R .
 ് , സപ
2012.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.

ക
´ ാസ് മ' റി.- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8ലാ.

ISBN 978-93-80884-94-3 : E. 160.00

2014.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N55w,1

ISBN 938390331-7 : E. 65.00



928.948123-ബാലkഷ
l , സി. വി.

O32,3w,1

ബാലkഷ
l , സി. വി., 1952-

928.948123-സേ6ാഷ് , ഏJിOാനം

പര3മീ നീÝu പാടം / െക. ബി.

സേ6ാഷ് , ഏJിOാനം, 1971-

FസuVമാറിെ! അവതാരിക ; െക.

മലബാ വിസിലിങ് ?ഷ് .- േകായം : ഡി.

െഷരീഫിെ! ചി?.- േകാഴിേOാട് :

സി. ബ' ക
R . 2013.- 110 ഏ. ; 21
 ് , സപ

മാnoമി, ജ{. 2013.- 208 ഏ., 4 പടം:

െസമീ.

ചി?ം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4244-7 : E. 80.00

ISBN 978-81-8265-578-2 : E. 150.00



O32,3N52w,1



O32,3N71w,1
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928.948124-മലയാളം ഉപനാസകാരാ

929.4-വി നാമ

928.948124(1)-വിക

െപാേuാമനയ് Oിടാ 12000 +

928.948124-സാ{, എം. െക.

മേനാഹരമായ േപ5ക / പി. െക.
േമാഹന, അ

സാ{, എം. െക., 1928 ക

ിണിtി എuിവ

േചu് സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകായം :

ഗതി / പി. വി. kഷ
l  നായ5െട

ഡി. സി. ൈലഫ് , ജ{. 2014.- 263 ഏ. ; 21

അവതാരിക.- ny : ീ ബ' ക
 ് , െമയ്

െസമീ.

2012.- 247 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

അ{ബം : ഏ. 259-263.

ISBN 978-81-8423-174-8 : E.185.00



ISBN 978-81-264-4959-0 : E. 160.00



O32,6N28w,1

V44(Y:3411)

928.948124-സ' Vമാ, അഴീേOാട്

930-Fാചീന ചരി?ം

അഴീേOാട് അ{ഭവ / സി. െജ. േറായ്

െഹെറാേഡാസ് , 484-425
Fാചീന േലാകചരി?ം / േതാമസ്

സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. ടി.

നടയ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

േതാമസിെ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി.

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ്

സി. ബ' ക
 ് , ജ{. 2013.- 190 ഏ. ; 21 െസമീ.

2012.- 728 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-4010-8 : E. 120.00



O32,6N26w

മലശീഷകം : Historia
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The histories.

928.9143-ഹിiി ന കാരാ

ISBN 978-81-264-3543-2 േബാഡ് :

928.9143(1)-വിക

E. 395.00



928.9143-സx േദശ് ദീപക്

V1

935-െമെസാെപാാമിയ

സx േദശ് ദീപക് , 1942ഒ5 ശകലിത ജീവിതം / ലത െക. വി. വിവ.

േതാമസ് , സി. പി., 1934സ' േമ-ബാബിേലാp-അസീറിയ: ആദിമ

െചയ് തത് .- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ്

സംസ് കാരളിേലO് ഒ5 എ%ിേനാം.-

2013.- 328 ഏ. ; 21 െസമീ.

േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , മാJ് 2011.-

മലശീഷകം : ൈമേന മാÎ' െനഹീ േദഖാ.

259 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8265-656-7 : E. 210.00



O152wN42,1

929-Vട' ംബ ചരി?ം, വംശാവലി, നാമാവലി

ISBN 81-240-1755-7 : E. 150.00



V467

940/990-ആധ' നിക ചരി?ം

929.1-വംശാവലി
േജാജി, w'േ 3
ആധാ: ജനെOതിരായ ഢാേലാചന.-

ഉണ
l ിkഷ
l , പറേOാട്
േലാകം ഒ*േനാ%ി3.- തി5വന6പ' രം :
ചി6.

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഫി[. 2014.- 16

ഭാ. 2 : െമയ് 2012. - 128 ഏ. : ചി?ം; 21

ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

E. 10.00

ISBN 93-821-6716-1 : E. 90.00.



V44:74

ISBN 93-821-6716-1 : E. 90.00



V1

929.2-Vട' ംബ ചരി?ം
നായ, ജി. ഡി.

929.2-വരിOാശ് േശരി മന

േലാകചരി?ം VികO് / ഇ. പി.

ഭവാനി, വി.

രാജേഗാപാലെ! അവതാരിക.-

വരിOാശ് േശരി മന.- 2-◌ം പതിK് -

തി5വന6പ' രം : ചി6, ഏFി. 2012.- 112

േകാഴിേOാട് : മാnoമി, 8ലാ. 2013.- 112

ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഏ.: വംശാവലി പിക; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 112.

ISBN 978-81-8265-725-0 : E. 80.00

ISBN 81-262-0713-1 : E. 70.00



V4412:74(Y2)



V1

ചരി?ം

118

940/990-ആധ' നിക ചരി?ം- ടJ

943-ജ

സത, പി. പി.

െസഗ, വാെല!ി, 1918-1997
നQ 12 ൈകസേഹാഫ് െത5വ് / ലളിതാ
രാജkഷ
l  ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
8p 2013.- 239 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : No 12 Kaiserhof

േലാക%ിെല FധാനെK വിപ് ളവ.തി5വന6പ' രം : ചി6.
ഭാ. 1 : 8p 2010 . - 120 ഏ. : ചി?ം ; 21
െസമീ.
ISBN 93-821-6733-1 : E. 85.00.

നി- ടJ

street.



V1

ISBN 978-81-264-4170-9 : E. 160.00



V55

940/999-ആധ' നിക ചരി?ം

947-റഷ

രാധാkഷ
l , വി.

ഫിഷ, ലയിസ് , 1896-1970
 ാലി{ം / ഹമീദ് മണ
ഗാിയ' ം സ
l ിശ് േശരി
വിവ. െചയ് തത് . കാªക 320.55(1) ഗാിസം.

ചരി?ജാലകം.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
ആഗ. 2013.- 80 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-65-5 : E. 65.00





V58

V1

940-യേറാK്

947.0842-1924 - 1953

940.53-രാം േലാകമഹായ' |ം, 1939-1945

േസാമേശഖര
 ാലി{ം സ
 ാലിനിസവ' ം.- േകാഴിേOാട് :
സ
മാnoമി, മാJ് 2012.- 206 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-321-4 : E. 140.00

ലിെഡx , വില
´ ി, 1946ആ

ാ¥ിെ! അവസാന നാള'ക /
േജാജ് പ' ല
´ ാ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.



V58

െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ്

950-ഏഷ
954-ഭാരത ചരി?ം

2012.- 230 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The last seven
months of Anne Frank.

മലശീഷകം : De laatste zeven maanden.
ISBN 978-81-264-3518-0 : E. 150.00



V1

940.5318-wെOാല

ഇഫാ ഹബീബ് , എസ് .
ബധിരകണ
l  റOാ / പി. െജ. െജ.
ആ!ണി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ.
2012.- 240 ഏ., 4 പടം ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : To make the deaf hear :
ideology and programme of Bhagat Singh

െനാവാക് , അu, 1929-2010

and his comrades.

ISBN 978-81-264-3565-4 : E. 150.00

െയൗവന%ിെല എെ! േമാഹനദിന /



V44

സതരാജ സി. ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ഏFി. 2013.- 263 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The beautiful days of
my youth : my six months in Auschwitz
and Plaszow.

ISBN 978-81-264-4105-1 : E. 170.00



V5

943-ജ

Vമാ, അ{
ഇ6െയ േതടിെയ%ിയവ / േറായ്
V5വിള ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് ; അരവിi് വംVള%ിെ!
ചി?.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, െമയ്
2013.- 168 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : In the country of
gold-digging ants.

ISBN 978-81-8265-628-4 : E. 120.00

നി



V44

േജാജ് , പ' ല
´ ാ്

േകശവ, െവള'%ാ്
സാഹിതവ' ം ചരി?വ' ം: ധാരണയ' െട
സാധതക.- േകാഴിേOാട് : മാnoമി, ജ{.
2013.- 159 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8265-602-4 : E. 110.00

ഹി*് ലറ' െട െചuായ് O.- േകായം : ഡി.
സി. ബ' ക
 ് , ഏFി. 2013.- 152 ഏ., 2 പടം ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4101-3 : E. 95.00



V55



V44

ചരി?ം
954-ഭാരത ചരി?ം-

ടJ

119

954-ഭാരത ചരി?ം-

ദാനിേനാ, മിേഷ3, 1956സരസx തീ നദീ ഒഴ'Vം വഴി / പി. െക.
ശിവദാസ് , ആ. പദ
Ð രാജ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി.
ബ' ക
 ് , ഡിസ. 2012.- 350 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : The lost river : on the trail

ടJ

േവലായ' ധ, പണിOശ് േശരി
ചരി?%ിെ! അടിേവ5ക.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , 8ലാ. 2012.- 119 ഏ. ; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 113-114.
ISBN 978-81-264-3584-5 : E. 95.00



V44

of the Saraswati.

ഷി© ഏലിയാസ്

ISBN 978-81-264-3982-9 : E. 225.00



V44

മതവ' ം Fതയശാസ് ?വ' ം.- തി5വന6പ' രം :
ചി6, മാJ് 2014.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

പ' നിയാനി, റാം
വഗീയത / അജിത് നരിtനി ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം :
ചി6, െമയ് 2012.- 168 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
ISBN 81-262-0727-2 : E. 110.00

ISBN 938343286-1 : E. 85.00



V44
954.031-1785 - 1858

954.0317-ശിപായി ലഹള



V44

ഭാസ് കര, സി., 1945-2011
ഇ6 വിപ് ളവ Fസ ാനം വിവിധ
ൈകവഴിക.- 3-◌ം പതിK് -തി5വന6പ' രം :
ചി6, 8p 2013.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
ISBN 93-83155-53-1 : E. 80.00



V44

കലാപം - 1857 / പി. സി. േജാഷി
സംേശാധനം െചയ് തത് ; സി. ÃീVമാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . ് , 2013.നഡ3ഹി : നാഷണ3 ബ' O് Þസ
415 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-237-6764-2 : E. 220.00



V44'M57
954.04-1947-1966

ബ' ടാലിയാ, ഉവശീ
െമൗന%ിെ! മറ' പ' റം / അനിതാ മാധവ

മാലി, 1915-1994
VികO് ഇ6ാ ചരി?ം / ടി. െക.
രവീെ! അവതാരിക.- േകായം : ഡി. സി.
റഫറസ് , ഫി[. 2014.- 150 ഏ.: ചി?ം;
24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4981-1 : E. 150.00

വിവ. െചയ് തത് .- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
8ലാ. 2013.- 373 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The other side of silence.
ISBN 978-81-264-4186-0 : E. 225.00



V44'N66



V44

954.14-പðിമ ബംഗാ
ദാസ് #പ
R , അനീസ്

മാക
 ് , കാറ3, 1818-1883
ഇ6െയtറിJ് / എ. എ. സതദാസ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് ;
ഇഫാ ഹബീബിെ! അവതാരിക.തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2013.- 336
ഏ. ; 21 െസമീ.
മാക
 ് പല കാലഘളിലായി എഴ'തിയ
േലഖനള'െട സമാഹാരം
ന സചി സഹിതം.
ISBN 93-83155-13-2 : E. 255.00

േതഭാഗാസമരം / ഡി. ജയേദവദാസ് വിവ.
െചയ് തത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6, 8p
2011.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 101-104.
ISBN 81-921-5976-0 : E. 70.00



V4475

954.6-ജ

Ð ീ
' കാശ

ബഷാരത് പീ



V44

േവªേഗാപാല, െക. എ.
വഗീയത.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഫി[.
2014.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.
E. 30.00

നിഴ3 വീണ രാ?ിക / ബിബ' വി. എ.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2012.- 272
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 920.5 - ബഷാരത് പീ.



V44

ISBN 978-81-264-3535-7 : E. 160.00



V447

ചരി?ം

120

954.75-#ജറാ%്

954.83-േകരള ചരി?ം-

മ' ഹ

മ' രളി, ച6വിള

ദ് ഫ¡'Ëീ അലി

ടJ

എ െക ജി ഒ5 സമ ജീവചരിതം: ജീവിതം

നേര േമാഡി: ആനാശ%ിെ!
#ജറാ%് േമാഡ3.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

സാരം േപാരാം / പിണറായി വിജയെ!
അവതാരിക.- തി5വന6പ' രം : ചി6.

ഫി[. 2014.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

വാ. 1 : 1904-1956. - മാJ് 2014 . - 824

ISBN 93-8343262-4 : E. 60.00

ഏ. : ചി?ം ; 21 െസമീ.



V4436

954.83-േകരള ചരി?ം

വാ. 2 : 1957-1964. - മാJ് 2014 . - 768
ഏ. : ചി?ം ; 21 െസമീ.
വാ. 3 : 1969-1973. - മാJ് 2014 . - 920
ഏ. : ചി?ം ; 21 െസമീ.

അനി3Vമാ, എ. വി.

ISBN 938343264-0 :

ചരി?ം ഒ5 സമരായ' ധം.- തി5വന6പ' രം :

E. 2100.00 ( 3 വാലOായി).

ചി6, െമയ് 2013.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.



V4412

ISBN 93-83155-15-9 : E. 120.00



V4412

െമായാര%് ശ¥ര: ആകഥയ' ം
ചരി?സ് മരണകള'ം / ജനാËന
െമായാര%് സംേശാധനം െചയ് തത് .-

ഗംഗാധര, എം.
മാKിളപഠന.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,
ആഗ. 2012.- 158 ഏ.

തി5വന6പ' രം : ചി6, െമയ് 2012.- 216
ഏ. ; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 923.254 - ശ¥ര,

ആദ പതിK് : ആഗ. 2007.

െമായാര%് .

ISBN 978-81-264-3582-1 : E. 100.00

ISBN 93-821-6729-3 : E. 150.00





V4412

V4412

രമ, െക., 1960-

വാണിജേകരളം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

എ6ി{മ' ൊ5 കഥ പറയാ: ന

ഡിസ. 2013.- 95 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

' െട

ചരി?ം നാെമഴ'േQാ.- േകായം : ഡി.

ന സചി : ഏ. 89-90.

സി. ബ' ക
 ് , 8p 2012.- 112 ഏ.: ചി?ം;

ISBN 978-81-264-4934-7 : E. 75.00

21 െസമീ.



V4412

ISBN 978-81-264-3433-6 : E. 100.00



V4412

ചേശഖര, പി. വി.

രാജ, ച' ¥%് , 1949-

കQി-തപാ3 േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം

പറയിെK* പ6ി5Vലം: ഐതിഹവ' ം

േകരള%ി3.- തി5വന6പ' രം : ചി6,

ചരി?വ' ം.- േകായം : ഡി. സി. ബ' ക
 ്,

8p 2014.- 224 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2012.- 144 ഏ., [8] പടം ; 21

ഉപവിഷയം : 331.8811384 -

െസമീ.
ISBN 978-81-264-3902-7 : E. 100.00

Telecommunications.



V4412

ISBN 938390315-5 : E. 190.00



V4412

രാധാkഷ
l , െചറ' വല
´ ി
േചാരവീണ മണ
l ് : കഷക സമരവഴിയിെല

മാധവ നായ, െക., 1940-

സാര / രാധാkഷ
l  െചറ' വല
´ ി, *ി.
എ. രാജേശഖര, രാജശശി െക. എuിവ

നായKഴമ.- ny : കറ!് : േകാസ് േമാ

േചെuഴ'തിയത് .- തി5വന6പ' രം : ചി6,

[വിതരണം], നവ. 2011.- 196 ഏ. ; 21

8p 2014.- 128 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.

െസമീ.

ന സചി : ഏ. 127-128.

ISBN 978-81-226-0924-0 : E. 120.00

ISBN 938390317-1 : E. 105.00



V4412



V4412

ചരി?ം
954.83-േകരള ചരി?ം-

ടJ

േറായ് മാത'
ഇuെലയ' െട സ' വിേശഷ:
പ' uF-വയലാ സമരഭടാ കഥ
പറയ' Ê.- തി5വന6പ' രം : ചി6, ഒക് േടാ.
2013.- 160 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-8343235-7 : E. 130.00



V4412

വിജയ, വqിOാവ്
ജാതിേഭദം മതേദx ഷം / സി. ആ.
രാജേഗാപാലിെ! അവതാരിക.- 2-◌ം
പതിK് .-ny : ബ' |ം ബ' ക
 ് , ജ{. 2012.144 ഏ. ; 21 െസമീ.
പി. രpജി%ിെ! പഠനം അവസാന%ി3.
E.120.00



V4412

േവലായ' ധ, പണിOശ് േശരി, 1934േകരള%ിെല രാജവംശ.- േകായം :
ഡി. സി. ബ' ക
 ് , െമയ് 2012.- 151 ഏ. ; 21
െസമീ.
ന സചി : ഏ. 142-144.
ISBN 978-81-264-3552-4 : E. 90.00



V4412

954.83(1)-േകാഴിേOാട്
ദാേമാദര, പി.
വീട' കOK'റം.- േകാഴിേOാട് : പണ,
മാJ് 2013.- 192 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1490-6 : E. 150.00



V4412.3KOZ

954.83(1)-മലബാ
കടേQരി, പി. വി. െക
െമാറാഴയ' െട കഥ.- തി5വന6പ' രം : ചി6,
െമയ് 2013.- 96 ഏ.: ചി?ം; 21 െസമീ.
ISBN 93-83155-18-3 : E. 80.00



V4412.3MAL

954.83(1)-മ' Viപ' രം
നാരായണ പിഷാരടി, എം. പി.
മ' Viപ' രെ% മÊപടിവാതില' ക.- ny :
സഗ
H സx രം, 2011.- 156 ഏ.: ചി?ം; 21
െസമീ.
E. 85.00



V4412.3MUK

980-െതെO അേമരിO
987-െവെനേസx ല
ഹേഗാ ഷാേവാസ് : ഓമK'സ് തകം / െക. ഇ.
എ. സംേശാധനം െചയ് തത് . കാªക
923.187 - ഭരണാധികാരിക,
Fസിഡ!'മാ. െവനിേസx ല.

121

122

ന കാര, ശീഷകസചി
കാªക

"ഇെനയാവാം ഇ!വ!".
ജയ് സp, െകാJ'വീട
'അ'.

കാªക

100 കഥക.

അര%ാഴിെ! നഷ് ടെK ചാവിക.
കാªക േജായ് ടി. V§ാK', നേയാO്
അരദീപം.

കാªക

അഖിേലശിെ! േനാെവല
´ ക.
അഖിേലശ്

മ' രളി, ബി.

100 വിശx Fസി|5െട ഫലിത / െജ. വി.
മണിയാ് സമാഹരിJത് .
808.882(1)
100 സഫി കഥകള'ം സള'ം.
ഹാഷിം, ഇ. എം.

കാªക

കാªക

2001 െല 'ആpVി'.
കOി3

കാªക

അക് ബ,

24 X 7 നസ് ചാന3.

കാªക

മേനാജ് ഭാരതി

സ' േര,



PSC previous question paper work book /

ഐ റാ¥് േകാെQെ**ീവ് എക
 ാം വിംഗ്
സമാഹരിJത് .
153.94
PSC ആവ%ിtu 1000 മലയാള ഭാഷാ
േചാദ / സ' Vമാ സമാഹരിJത് .



494.812076(1)

  / സ' നി3 േജാp എസ് .
PSC േകാഡ് മാസ
സമാഹരിJത് .
153.94 
PSC നിര6രം ആവ%ിtu 10,000
േചാദ / സ' Vമാ സമാഹരിJത് .



153.94

Who's who: പി. എസ് . സി. കംപാനിയ /
ബിi' ജി. kഷ
l  സമാഹരിJത് .
030.(1)

അരൈകരളി.

കാªക

കാªക

അജയേഘാഷ്
ഔ് ൈസഡ.

ഠാV,



741.59

അജയ, െക. ആ.
േഗാമ' ഖ് : അ{oതികള'െട
േമഘസ് േഫാടന.



915.4(1)

നiാേദവി: മെ*ാ5 ഹിമാലയം.



915.4(1)

അജിത് നQതിരി, സമാഹ%ാ. & വിവ..
കാªക േകാടീശx ര¹, 1869 - ?
അജിത് , നരിtനി, വിവ. കാªക
ആ!p പാവേലാവിJ്

കാªക

െചേOാവ് ,

പ' നിയാനി, റാം

കാªക

 ി,
¡ിസ



891.423



സിKി, പqിK'റം

അജയVമാ, െക. സി., വിവ.
രബീനാഥ്

അജീഷ് , ടി., സമാഹ%ാ.
പദ
Ð നാഭ, ടി.

894.8123

കാªക

അചത്
' ശ¥ എസ് . നായ
ബേയാ ഇഫമാ*ിക
 ് / അചത്
' ശ¥
എസ് . നായ5ം ഉേമഷ് പി. യ' ം
േചെuഴ'തിയത് .
572.80285(1)

അജീത് െകൗ
ഇല
´ , ഞെOാ5 Fയാസവ' മില
´ / വി.
ഡി. kഷ
l  നQാ വിവ. െചയ് തത് .

വOി, മ' %്

അ¡യി3 നിÊം കെട' % ലിഖിത.
കാªക െകായ് േലാ, െപൗേലാ



823



അകാലമരണം: Fതിേരാധമാഗ
H .
കാªക അഹ ദ് , എ. പി.

അക് ബ, കOി3
2001 െല 'ആpVി'.



അജിത, എ., വിവ.
അഗതാ

894.8123

അരം ആശയം കലാപം.
സ' Vമാര, വി.

ജയകാ6



894.8123

മലയാള%ിെ! പരിസ ിതി കഥക.

കാªക

891.433

കാªക

  പqിേ%ാട്
വഴി%ിരിവ് / െസബാസ
വിവ. െചയ് തത് .

059.94812(1)

അംബികാസ' ത, മാാട്
നീരാളിയ.

കാªക

അJെബ, ചിÊ
േദവെ! ശരം / എസ് . ജി. നായ, ലീലാ ജി.
നായ എuിവ വിവ. െചയ് തത് .
823

111 െചറിയ കഥക.
പി.

DC Books ഇയ ബ' O് 2014.

മ' ല
´ േനഴി

അഖിേലശ്
അഖിേലശിെ! േനാെവല
´ ക.
അഹാര%ിെല പJ.

103 ഗണിത ത%x  സി|ാ6
ശാസ് ?`. കാªക െസ, ഷയാ

അOരKJ.

കാªക

Ãീകണ
Ï , കരിOകം

കാªക

അ`ാനേദശള'െട ആഖാനള് :
പെ%ാQതാം î*ാിെല മലയാള
േനാവല' കള'െട പഠനം. കാªക സേ6ാഷ്
Vമാ, എ.
അ`. കാªക
പ' ന%ി3

V§ബ് ദ' q,

അÚലി-അK'ണ
l ി
അÚലി േജാസഫ്
സരസx തി പാO് / ഷീബ ഇ. െക. വിവ.
െചയ് തത് .
823

കാªക

അട§ വാതില' കt മ' Qി3.
അK'ത ാ

അKാടിയി3 സംഭവിtuത് / ബി.
ഇക് ബാ3 സംേശാധനം െചയ് തത് .



305.568(1)

അണയാ% ദീപ.
പണിOശ് േശരി

കാªക

േവലായ' ധ,

അതിജീവനം.
എഴ'മ*

കാªക
കാªക

സതദാസ് ,

അതിജീവന%ിെ! ചലJി?ഭാഷ.
കാªക േജാസഫ് , വി. െക.
അതീതം.

കാªക

അതാഹിt പ*ിയ അമളിയ' ം മ*് ജാതക
കഥകള'ം / ആതി മ' %u സിങ്
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; മാഗി പി. േജാp
വിവ. െചയ് തത് ; സ' ധീ പി. ൈവ, െക.
ആ. രാജി, മിേനഷ് Vമാ എuിവ5െട
ചി?.
294.382325
െവ3സ് ,

കാªക



302.23



894.8121



915.1



793.3195483

തീയാിേലO് ഒെര%ിേനാം. കാªക
793.3195483 - തീയാ് .
398.095483

കാªക

അ{ഭവം ഓമ യാ?.
െക.

മ' നീ, എം.

കാªക

അK'ത

ാ

കാªക

അîപ് , ജി., w. സമാഹ%ാ.
ഷാK' കറിക
അന.

െചയ്  പഠിOാം എള'K%ി3 െച¹ാവ' u
40 കാര / എ. ÃീVമാ ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
745.5
സQണ
l ശാസ് ? Fവ%ന /
നാസറ' Ëീ അഹ ദ് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

കാªക

അപസKകം.

കാªക

കാªക

കാªക

,

കാªക

ഹരിVമാ, ബി.




അK'ണ
l ി, മലയ%്
മഹാകവി വqേ%ാ.

910.41

സ' ധ

Fശാ6് നQാ

അK't, ചിംപറQി3
വിÒ| അ3േഫാസ.

507.8

രവീ

സംഗീതാ Ãീനിവാസ

അപഹരിOെKടാ% ഓമക.
ഗംഗാധര, ടി. െക.
അപഹാരം.

കാªക

കാªക

അേനx ഷിJ', കെ%ി.
െകാാരOര ബി.
അപരകാ6ി.

മ{ േജാസഫ്

കമ, അ3േബ

അേ!ാണിേയാ ാംഷി.

കാªക

അനിത െബu*്
കടലാസ' െകാ' q കരെകൗശല /
എ. ÃീVമാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
745.5

അനിതാ നായ
ww ww തീവി.



954.83

അനി3Vമാ, വലിയവീി3
തീയാിേലO് ഒെര%ിേനാം.

അîപ് ച, വിവ.

രാമായണം

അധികാര%ിെ! ആസിക.
അരവിiാ, െക.

സ് േനാൈവ*'ം

അനി3Vമാ, ഐ. വി.
അരയാ3 തണലിലെട: േഹാേ¥ാ് ൈചന.

അ{Ãീ.

കാªക

അ|x ാന%ി3 നിu് ആനi%ിേലO് .
കാªക ലതാ നായ
അദ് åത രാമായണം.

കാªക

അനി3 ജനാËന.
ഏഴ് Vqാ5ം

അ{േയാജമായ േകാഴ് സ' ക
തിരെ§ട' tേQാ. കാªക
േസമാധവ, ടി. പി.

അ|ാ രാമായണം: െനല
´ ' ം പതി5ം.
കാªക പണിേOാി, എം. െക
അ|ാപക അറിേയെതല
´ ാം.
േപാ സി. വഗീസ്

അനി3 Vമാ, എ. വി.
ആ ൈദവ അഥവാ അസംബ
മ{ഷ.
306.6

അനി3Vമാ, െക. എസ് ., w. സമാഹ%ാ..
കാªക മ¼രKരീകtq മലയാളം
േചാേദാ%ര

സരസx തീ േദവി

അശമ{ഷ. കാªക
െഹെബ് േജാജ്

കാªക

അനി5|, പി. എസ് ., w. .
മാണി, VÊVഴി എസ് .

അനി3Vമാ, എം. ആ.
ഇംഗ് ളീഷ് പJ.

േസാമദാസ,

കാªക

ബ' ടാലിയാ,

മാധമ മഹാസഖം.

സലീം, ഇ6

അതിജീവന%ിെ! കഥ.
എ. എ.

കാªക

അനിതാ മാധവ, വിവ.
ഉവശീ

അനി3Vമാ, എ. വി.
ചരി?ം ഒ5 സമരായ' ധം.

അªേലാകം മ' ത3 അന6Fപം വെര.
കാªക മേനാജ് എം. സx ാമി
അതികായക.

123



922.22



928.948121

അK'ണ
l ി-അര' കളിലെട

124

കാªക

അK'ണ
l ി, മലയ%് , വാഖാതാ.
ജയേദവ

അബ് ദ'  ഖാദ, െക. യ' .
തിരെ§ട' % കഥക: െക. യ' . അബ് ദ' 
ഖാദ / കാതിയാളം അബബO
സമാഹരിJത് ; െക. എസ് . രവിVമാറിെ!
അവതാരിക.
894.8123

 റിയ' ം.
അേKാ നാം ൈദവ%ിെ! മനസ
കാªക Fസാദ് എം. അലക
 ്
അK, െക. പി.
ഫിെ! അവതാരലീലക.
തനിJിരിtേQാ ഓ



809

ിtuത് .



928.94812

കാªക

അേFം തി5േമനിയ' െട ഫലിത.
അേFം, മാ െമ?ാേKാലീ%



അപണയ' െട തടവറക (അശx തിയ' േടം).
കാªക ചമതി
അബീശഗി.

െബനാമി

അബി, ഒ.
പി. എസ് . സി. ഇംഗ് ളീഷ് പരീാ സഹായി.



428.076

അബബO, കാതിയാളം, സമാഹ%ാ..
കാªക അബ് ദ'  ഖാദ, െക. യ' .
അബബO, സി. പി.
മ' റിേവ*വ5െട യാ?ക.
അബബO, സി. പി., വിവ.
േബഴ് സി, യപ്
അബ് ദ' , ശിവപ' രം, വിവ.
അ3 െഷനാസി



894.8123

മറിയം

അബ് ദ'  സലാം
പവ' തരാെമേu* വസ6േമ.



894.8121

അബ് ദ' q, േപരാr
വി`ാനെകൗകം.
അബ് ദ' 3 ഖാദ, പണOാട് .
വിചി? വാപാരി



030.(1)

അÙതാനiമയീ മഠം: ഒ5 സuാസിനിയ' െട
െവളിെKട' %ല' ക. കാªക െÞെഡx 3,
െഗയ് 3

അ

െ%ാി3.

അ

oമി.

കാªക

കാªക

രാധാkഷ
l , സി.

താªവ ആചാരി, എസ് .

അ യ് O് / െടസി േജOബ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .
920.72(1)
അ ിണിtി, w. സംേശാധക. കാªക
െപാേuാമനയ് Oിടാ 12000 +
മേനാഹരമായ േപ5ക

അ  മദ, w. .
േജാജ്

കാªക

അലക
 ് എം.

അമ3
ക3ഹണ : നീ / ഞാ ആരാണ് ?.



894.8123

കാªക

അബ് ദ' 3 ഹമീദ് , കാരശ് േശരി പി. െക
Vികെള അറി§് പഠന%ി3
സഹായിOാം.

V§' V, മാടQ്

അ ' വിെ! ആിVിയ' ം മ*' Fസി|മായ
കഥാകവിതകള'ം / ആ. രാമദാസ്
സമാഹരിJത് ; ടി. ആ. രാേജഷിെ!
ചി?.
894.8121008

കാªക

കാªക

കാªക

അQ¾രിെല സക. കാªക
ഉണ
l ിkഷ
l , VQലാട്

ബീന േജാജ്

കാªക

അഭിഭാഷക Õ%ിയിെല ആഭിചാര.
കാªക ഉലഹuാ, ടി. സി.

അÙതസ പ' ?ഃ.

894.812802(1)

കാªക



894.8122

അമീ കവി: ടാേഗാ നിവചനOK'റം.
കാªക Vറ' K് , ഒ. എ. വി.

അേFം, മാ െമ?ാേKാലീ%
അേFം തി5േമനിയ' െട ഫലിത.

അപണ
l .

അ[ഹാം, ടി. എം.
മദ.

അയബ് , എ. എസ് ., w. വിവ.
ഡബ. േസാമെസ*്



370.15

അബ് ദ'  കലാം, എ. പി. െജ.
എെ! ജീവിതയാ?: സx പ
Ô െള
യാഥാ½ളാOി മാ*'Ê / േറാബി
 ി മ' യ് O3 വിവ. െചയ് തത് .
അഗസ



923.154

വഴി%ിരിവ' ക: അçിJിറVം ജx ലിtu
  മായി െവല
മനസ
´ ' വിളികള'െട
വഴി%ാരയിലെട നീിയ
 ി
ജീവിതാ{ഭവ / േറാബി അഗസ
മ' യ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
923.154

കാªക

അ¹േന%് , പി.
ഇവിെടെയല
´ ാം െപായ് മ' ഖം.

േമാം,



894.8123

തി5േശഷിK് .

894.8123

നി|ാരണം.

894.8123




അ¹കാളി: ജീവിതവ' ം േപാരാവ' ം.
രാേജഷ് , ചിറKാട്

കാªക

അരം ഹരം അരം. കാªക
സ' [Áണ, എടKാ സി.
അരിെ! വകേഭദ.
മഠ%ി3
അര' കളിലെട അഴീേOാട് .
സ' Vമാ, അഴീേOാട്

കാªക
കാªക

സജിത,

അരഭാഷയ' ം-അഷ് റഫ്
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അരഭാഷയ' ം ആദിമലയാളവ' ം.
വിജയ, വqിOാവ്

കാªക

അവതാരപ' 5ഷ.
െവര

അരKിരി ലസായ കാ*ാടി യ¨ം.
ഗഫ, അറയ് O3

കാªക

അവതാരികക, അവതാരികക ...
പണിO, ജി. എ.

അരയാ3 തണലിലെട: േഹാേ¥ാ് - ൈചന.
കാªക അനി3Vമാ, ഐ. വി.
അരവിiാ, െക.
അധികാര%ിെ! ആസിക.



അരവിi് േകéിവാ: ഇ6 സQണ
l
ജനാധിപത%ിേലO് . കാªക േജാp,
എം. എ3.



894.8123

കാªക

അരവിi് , വംVളം, ചി?കാര.
Vമാ, അ{

അരവിi
#5ശിഷ കഥക / അശx ി ഇ.
വിദാധരെ! ചി?.
അ5p, VരീK'ഴ
സാേബയ.



894.8123



894.8121

അറിയെKടാ%വ.
വി.

കാªക

അലതല
´ ' ം ഓ
ത¥Jി, ഇ.
അലയ' ം പ56് .

ക.

കാªക

കാªക

അലറിOരയ' u സ് ?ീ.
 ാലി
ഏ സ

അേലാഷസ് ഡി. െഫണാസ്
എെ! കഥ എെ! ജീവ.

കാªക

അവ എെu െകാേuാെ ; വിദാഭാസം
ഞള'െട അവകാശം. കാªക ബിജീഷ്
ബാലkഷ
l 
അവ നാല' േപ.
പി.

കാªക

കാªക

മ' ഹ

ഖലീ3

ഉറബ്

അവ സിനിമെയ േനാtÊ: ഇ6 സ് ?ീ
സംവിധായക. കാªക വിേനാദ് , പായം
അശാ6യായ െചQമ' ടിOാരി.
 ാലി
ഗാഡ് ന, ഏ സ

കാªക

കാªക

േജാജ് ,

അേശാക, ഏിയ
എസ് . െക. െപാെ*Oാ് : ജീവിതം കഥ
സാരം.
928.94812
Vികള'െട എം ടി.



928.948123

സ' iര¹.



923.254

അേശാക, ച5വി3
കഥയ' െട മറ' കര.

ലീലാവതി



928.948123

കറK.



894.8123

ൈദവം കഥ വായിtÊ് .



928.948123

േനാെവല
´ ക.

ഗാഡ് ന,



894.8123

അേശാക, ചിqിOാട, വിവ.
ഓേഷാ



922.2

സ' Vമാ,

ദ് , എ.



അഴീേOാട് അ{ഭവ / സി. െജ. േറായ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക. ടി.
േതാമസിെ! അവതാരിക.
928.948124
അഴീേOാട് ഫലിത.
അഴീേOാട്

കാªക

351.076(1)

ജമീ3 അഹമദ്

കാªക

മ' േസാ, കിം

അവ - അത് = അവ.
ബാലഭാരതി, എസ് .

അേശാക, എം. എസ് .
െക. ജി.

അലക
 ് എം. േജാജ്
സ് wള'കളിെല സാമഹശാസ് ? േബാധനം /
അലക
 ് എം. േജാജ് , അ  മദ
എuിവ േചെuഴ'തിയത് ; െക. രമ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 372.83

കാªക

കാªക

അേശാക് , ബി.
സിവി3 സവീസിേലtq വിജയവഴിക.

കാªക

അേറബ അശx ാഭാസിനിയ' െട
ഓമtറിK'ക. കാªക മറിയം അ3
െഷനാസി

അല§' തിരിയ' uവ.
ജി[ാ

കാªക

അശാ6ിയി3 നിu് ശാ6ിയിേലO് : ആശാ
കവിതയിെല െസൗiര ശാസ് ?വ' ം
ദാശനിക സമസകള'ം. കാªക സാ{,
എം. െക.

kഷ
l വാധാ,

അറ' പത് ആ ിO കവിതക.
േബഴ് സി, യപ്

അവസ ാ6രം.

അവ.

കാªക

അറിയെKടാ% വിേവകാനi.
ശ¥

ഇ[ാഹിം,

അവയവവാപാര%ിെ! ദാശനിക Fശ
Ô .
കാªക മ' ഹ ദലി, എ. എം.

894.8128

അരവിi് , നാിക
ഇനിയ' ം ഉറാ% െപpVി.

കാªക

അശx ½ാമാ ... ഹതഃ ...?.
ഉണ
l ിkഷ
l , പ' ലരി

കാªക

കാªക

അശx ി ഇ. വിദാധര, ചി?കാര.
കാªക അരവിi
അഷ് റഫ് , എ.
മാേകx സ് മ' ത3 ഒ എ വി. വെര.



809

അഷ് റഫ് -ആനi
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അഷ് റഫ് , സി.
നദിക മ{ഷകഥാ{ഗായിക.



928.94812

അസീസ് ത5വണ സംേശാധനം െചയ് തത് ..
കാªക പി. െക. കാള: ആദിവാസി
ജീവിത%ിെ! സമരമ' ഖം

ആട' ം മ{ഷ5ം: ൈവOം മ' ഹ
ബഷീറിെ! പാà

അസ് ഗ അലി
ഇസ́ാമിെ! Fസി ന ' െട
കാലഘ%ി3 / െക. സി. വഗീസ് വിവ.
െചയ് തത് .
297.09
അസ് േമാ, പ' %ചിറ
ചിരിt5തി.



894.8121

കാªക

ദ്

യ' െട

ആടിെനtറിJ'q പഠന / എം. എ.
റÁാ സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8123
ആണധികാര%ിെ! ബലFേയാഗ /
രാധാkഷ
l  െചറ' വല
´ ി സംേശാധനം
െചയ് തത് .



364.153

ആതിഷ് തസീ
ചരി?%ിന് അപരിചിത: ഇസ́ാമിെ!
സംസ് കാരoമികളിലെട ഒ5 മകെ! യാ? /

 ീസിയിെല
അസ
ാസിസ് പ' ണവാള.
കാªക പീ*, V5ശി¥3
അഹ6യ' ം മ' വിധിയ' ം.
െജയ് 

കാªക

ആടാ{ം പാടാ{ം ആംഗKാ'ക.
ബിമ3Vമാ, രാമ¥രി

എം. െക. ഗംഗാധര ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .

 ി,
ഓസ



915.3/9(1)

കാªക
ലളിതാംബിക അ6ജനം

ആകഥയ് O് ഒരാമ' ഖം.

അഹ ദ് , എ. പി.
അകാലമരണം: Fതിേരാധമാഗ
H .



616

ആെസൗßദം / താഹ മാടായി സംേശാധനം
െചയ് തത് .

അവ അബ് ദ' q
Öാtള.



894.8123

റിKബ് ളിക് .



894.8123



894.8128

കാªക

ആാവി3 നിÊ ജീവിത%ിേലO് .
െഷൗO%്

കാªക

അK'ത ാ
അട§ വാതില' കt മ' Qി3 /
അ{Ãീേയാട് പറ§തി Fകാരം ; സാറാ
േജാസഫിെ! അവതാരിക.
364.1524(1)

ആദിൈകലാസയാ?.

അബ' ദം: ലണ Fതിവിധിക.
കാªക േജാp, െപൗവ%ി3

ആദിേശഷ.

അഷാദ് ബേ%രി
ച' രം കയറ' കയാണ് ഇറ' കയാണ് .

ആദകാല ബാലകവിതക / എഴ'മ*
രാജരാജവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .

എം. െക.
ആദിവാസികള'ം മ' ള¥ാട' കള'ം. കാªക
സതീശ നായ, െക. ആ.

കാªക
നായ, എസ് . വി.



േവªേഗാപ



928.948123

അഷാദ് , ബേ%രി
മരിJവtq VKായം.
ആ വാOിെ! അഥം.
നായ, എസ് .



894.8123

കാªക

ആംഗലസാഹിത നായക.
ചശ , െക. എം.

ജയച

കാªക

കാªക

പാറK'റ%്

ആധാ: ജനെOതിരായ ഢാേലാചന.

കാªക
കാªക

ആംസ് േÞാങ് , െജ. ഡബ
യറി െതറാKി / ടി. നാരായണ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് ; പി.
എ. ദാസിെ! അവതാരിക.
615.85(1)

ആകാശം നഷ് ടെKവ.
െവണ
l ല

894.8121008

ആദകിരണ.

േജാജി, w'േ

3

ആധ' നികത ഖസാOിെ! ഇതിഹാസ%ി3.

കാªക

 ഡാമിെല ൈസOിള'ക.
ആംസ
രാ© റാേഫ3

രാമച,

കാªക
േമാഹ,

ആേഗാളവ3Oരണ%ിെ! ര' പതി*ാ് .
കാªക ഗംഗാധര, െക. എ.
ആേçയ െഫമിന, വിവ. കാªക
േടാസ് േ*ായ് , ലിേയാ നിെOാലായx ിJ്

േജാp, െക. െജ.

ആനi ഞായ.

കാªക

േദബ് , േദബാശിഷ്

ആനiജീവിതം.

കാªക

േടാസ് േ*ായ് ,

ലിേയാ നിെOാലായx ിJ്
ആനiിയ' െട മഴവില
´ ്.

കാªക

രായ് , അîപ്

ആനേiാ¼വ%ിെ! മഹാ#5: Ãീ Ãീ
രവിശ¥റ' ം ആ് ഓഫ് ലിവിങ് Fസ ാനവ' ം.
കാªക േഗാതിെയ,
ാസx ാ
ആനi്
വിടവ' ക എu kഷിoമി.
കഥക (2002-2012).
ആനi, പി., w. സംേശാധക.
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894.8123

കാªക

കേല
´  െപാtട: കറ' K് ച' വK് പJ

ആനയ' െട-ഇടപ
ആനയ' െട വളàÙഗമാണ് പാKാ.
കാªക വിമീഷ് , മണിയ
ആനയ' െട സവാരി.

കാªക

ആനവാ3 േമാതിരം.

ആസ് : േയാഗയിലെട ആശx ാസം.
ബാലച, എം. ആ.

സരമാ#, ഷെസ

ആനവാരിയ' ം െപാVരിÒം.
മ' ഹ ദ് ബഷീ, ൈവOം

ആനി ആÖസ്
കനാൈദവ.

കാªക



കാªക

കാªക

ആേഡഴ് സ കഥക / എ. വിജയ
വിവ. െചയ് തത് .



839.813

കാªക
അതാഹിt പ*ിയ അമളിയ' ം മ*് ജാതക
കഥകള'ം

ആതി മ' %u സിങ് .

മീര, െക. ആ

ആô.

കാªക

സ' നി3 പരേമശx ര

ആô സ' േരഷ്
ഇല െപാഴിയ' u േനരളി3.

കാªക

കാªക

ആ3ഫ.

ആേരാഗ%ിെ! ഔഷധസസ.
കാªക േമരിt§് , പqിOKറQി3

ആ3െ



894.8121

രാമkഷ
l , ടി. ഡി.

ഡ് െവെഗന, ദിമി?ി

െമഡലിേയഫ് , ലീOി Vട' ംബം.

കാªക

വിശx നാഥ, പി. എം.

ആേരാഗനിേകതനം. കാªക
ബേiാപാധായ, താരാശ¥

ആ3ബി ഏലിയാസ്

ആേരാഗരയ് O് ആയ' േവദം.
ബാöേലയ, വി. ആ.

മാനസിക Fശ
Ô .

കാªക



616.89

ആ3ബി, പി. വി.
ജീവിതവിജയ%ിെ! പാഠപ' സ് തകം.

ആര, കണ
l î
ഇദം ന മമ.



894.8123

വനം കാടിെ! നട' മ|ം.

കാªക
കാªക



894.8123

വിജയ, വqിOാവ്



ആല' വ േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം.
ബാല, പ¹Kിqി

കാªക

ബി*, സി. മ' േOാലയ് O3

കാªക

അനി3Vമാ, എം.

ആ.
, അQാടി, വിവ.

കാªക

െനഹ് റ' ,

ജവഹലാ3
ഇേOാ േസാഷലിസം / ഷാജി േജാസഫ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .



363.7

ഇക് ബാ3, ബി., സംേശാധക.



891.443

ആശാ ഉq വqേ%ാ: VിOവിതക /
മിനി നായ സമാഹരിJത് .
894.8121008

ഇഖ് ബാ3, േകാKിലാ
വKാ് .



894.8121009

കവിത. ചരി?വ' ം വിമശന പഠനള'ം.



398.2



617.7

റ' ബാസ്

കാªക

അKാടിയി3 സംഭവിtuത്

വKാ് . കാªക 894.8121009 - മലയാള

ആഷ́ി, മ' ളമി3
ല മ' ത3 േകാഴേരി വെര: േകരളം
േലാക േന?ചികി¼ാoപട%ി3 എ%ിയ
കഥ / എം. ആ. ഹരി വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

അനി3 Vമാ, എ. വി.

ഇംഗ് ളീഷി3 ചി6ിOാം സംസാരിOാം.

ഇOാവ

കാªക

മധ' , ബി.

ആശാപണാ േദബീ
Ùണാളിനിയ' െട മക / രാധാkഷ
l 
അയിE വിവ. െചയ് തത് .

ആസിഫ് , എ. എ.

കാªക

മ{ഷ.

ഇംഗ് ളീഷ് പJ.
923.254



926.2

ആ ൈദവ അഥവാ അസംബ

കാªക

വOി, മ' %്

ആ*േOായ, പqിOി
ബാഫഖി ത.

ആജി[.

ആേഡഴ് സ കഥക.

 
ആേഡഴ് സ, ഹാസ് ¡ിസ

ആേരാഗ%ി{ Fkതി ചികി¼.
ക¹ാേല%് , ഡി. െക.

ആറാംFമാണം.

ാസ്

 
ആേഡഴ് സ, ഹാസ് ¡ിസ

ആേരാഗ ചി6ക: ആയ' േവദ േലഖന.
കാªക െചറിയ നാരായണ നQതിരി,
ൈവദമഠം

ആറാം േലാകം.

കാഫ് ക,

ാ¥ിെ! അവസാന നാള'ക.
കാªക ലിെഡx , വില
´ ി

ആയ' േവദ ഔഷധസസള'ം Fാഥമിക
ആേരാഗപരിപാലനവ' ം. കാªക
േവªേഗാപാല നായ, എസ് . എ.
ആരാJാ.

കാªക

ആ

894.8123

ആ!ണി, പി. െജ. െജ., വിവ.
ഇഫാ ഹബീബ് , എസ് .

ക¹ാേല%് , ഡി. െക.

ആpമO.
മ' ല
´ േനഴി

കാªക

ആഹാര%ിലെട ആേരാഗ%ിേലO് .

കാªക

കാªക

കാªക

127

ഇടപ നിലപാട' കള'ം ടേര
േപാരാള'ം.
പിണറായി

കാªക

വിജയ,

ഇടേവളയി3-ഇവിെടെയല
´ ാം

128

കാªക

ഇടേവളയി3 ഇെന.

Ãീധര, ഇ.

ഇi' േഗാപ, ജി. ആ.

വി.

ചീ¥ണ
l ിേവOാരെ! ആകഥയ' ം

കാªക
േഗാപീkഷ
l , പി. എ.

മ' തലലായനിയ' ം.

ഇടിOാലരി പനQടി.

ഇi' ചഡ, കിഴേOടം

ഇട' Oി ആദിവാസിKാ'ക / എസ് . ആ.
ചേമാഹ സമാഹരിJത് . 894.8121008

കാªക

ഇണFാവ' ക.

കാªക

ഇദം ന മമ.

എ[ഹാം മാത'

കാªക

ടി. െജ. െജ.

ഇuെലയ' െട സ' വിേശഷ:
പ' uF-വയലാ സമരഭടാ കഥ

സജീവ് Vമാ, എസ് .

േറായ് മാത'

ഇuെസ!്
ചിരിt പിuി3 / Ãീകാ6്

ഇ6യിെല സംസ ാന Ùഗള'ം പികള'ം.
കാªക വിേനാദ് Vമാ, ആ.

കാªക

കാªക

പറയ' Ê.

കാªക

അരവിi് , നാിക

േകാOലിേനാട് പറ§തി Fകാരം ;
സത അ6ിOാടിെ! അവതാരിക.

Vമാ,

അ{



927.9143028

ഇ!െന*് : െതാഴി3 സാധതക

ഇ6െയtറിJ് .

കാªക

കാªക
േദശമംഗലം

ഇ6ാേഗ*് .

മാക
 ് , കാറ3

കാªക

വാപാരസാധതക.

കാªക

ഇ!വ വിജയമാഗ.

കാªക

ചരി?ം: 1920-2006.

ഹരി, എം.

ആ.

രാമkഷ
l ,

റഷീദ് ,

പി. െക. എ.

ഇ6 േÞഡ് യ' ണിയ Fസ ാന%ിെ!

കാªക

ഇേKാ ചിരിtuതാര് ?.

ഭാസ് കര,

kഷ
l Vി, Ãീkഷ
l പ' രം

സി.
ഇ6 തിരെ§ട' K' ചരി?ം.

ഇ[ാഹിം, െവര

കാªക

അവതാരപ' 5ഷ.

രാേജ, െക.

ഇ6 റ' Kി.

കാªക

ജീവിതവിജയ%ിന് .

കാªക

ഇ6െയ േതടിെയ%ിയവ.



894.8123

ഇuെ% ചി6ാവിഷയം: Fേചാദന ചി6ക

ശശി, തE

ഇനിയ' ം ഉറാ% െപpVി.



894.8123

ഇi' ബാല
ഇിയ നഗരം.

ആര, കണ
l î

ഇനി നuായി പഠിOാം.

എതിരടയാള%ിെ! ആകഥ.
മബ് .

വOി, മ' %്

ഇനി ഇ6: 21-◌ം î*ാിെല േലാകം.

കാªക



894.8123

കാªക

ഇ5ള'ം െവളിJവ' ം.

രÚിത്

കാªക

കാªക

ഭാസ് കര, സി.

കാªക

കാªക

ആô

കാªക

ഇലക െപാഴിയ' േQാ.

കാªക

േജാതിമയി, എ. പി.

രാേജഷ് , എം. ആ.

ഇലിയഡ് .

ഇiിര, െക. ആ.
ഇല
´ ംനിറ.



894.8123

സ് ൈ?ണ കാമസ?ം.
ഇiിര, െക. ആ., വിവ.

Ãീലത

സ' േരഷ്

വിജയkഷ
l 

ഇ6 സിനിമയ' െട വ%മാനം.

േറായ് , െക. എം.

ഇല െപാഴിയ' u േനരളി3.

ഇ6 സിനിമയ' െട 100 വഷ: ഇ6
സിനിമയ' െട കഥ.

കാªക

ഇറ' കിയം അയ§മായ VKായ.

ഇ6 വിപ് ളവ Fസ ാനം വിവിധ
ൈകവഴിക.



894.8122



613.96

കാªക

വാ¼ായന



894.8121

കാªക

അജീത് െകൗ
ഇല
´ ംനിറ.

കാªക

ഇiിര, െക. ആ.

കാªക

പനയാ3,

ഇളേ¥ാ അടിക
ചിലKതികാരം / എസ് . രേമശ നായ പദ

ഇi' നാരായണ



641.5

വിവ. െചയ് തത് .
ഇവിെടെയല
´ ാം െപായ് മ' ഖം.

ഇi' േമേനാ
എെ! േതേന എെ! ആനiേമ.

ഇല
´ , ഞെOാ5 Fയാസവ' മില
´ .

പി. വി. െക.

നിലാെവഴ'േQാ: തിരെ§ട' %

 ് വിഭവ.
േ[O് ഫാസ

േഹാമ

ഇളകിയാട' u െമൗനം.

ഇiിരാ അേശാക്
കവിതക.

കാªക



894.8121

അ¹േന%് , പി.



894.8111

കാªക

ഇഷികാവ-ഉറബ്
ഇഷികാവ, താVേബാV
ഒ5 പിടി മണ3: ജാKനീസ് ൈഹt
കവിതക / പി. എ. േജാജ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
895.61
ഇസ́ാമിെ! Fസി ന ' െട കാലഘ%ി3.
കാªക അസ് ഗ അലി



മഹ് ദി,




894.8123

കാªക
കാªക

സ' മംഗല

കാªക

സിKി, പqിK'റം
ഉണ
l ിമാധവ, ആ.
പറയി.



894.8123

ഉണവിെ! ലഹരിയിേലO് .

കാªക

ഗംഗാധര, എം.

കാªക

ഉതിമണിക.

കാªക

ഉദയം.
ശാ6ി

കാªക

വിലാസിനി

കാനം, ഇ. െജ.

ഉദരേരാഗെള ഒഴിവാOാം.

കാªക

േജാp,

െപൗവ%ി3

ഉണി%ിരി, എ. വി. പി.
Fഭാവ യ' െട ശാമമാധവം: ഒ5 പഠനം.

കാªക

ഉദാനം.



894.8121

ഉണ
l ായി വാരിയ
നളചരിതം ആOഥ / വി. ആ.
േഗാപാലkഷ
l  നായ പ' നാരാഖാനം
െചയ് തത് .
894.8121

ഉണ
l ിkഷ
l , VQലാട്
അQ¾രിെല സക.

തി5നാമാചാര ആ§ം തി5േമനി.

ഉണ
l ിKവാലിയ' ം േകാല' നാരായണ{ം.

കാªക

കാªക

കാªക

ഉണ
l ിkഷ
l , പ' ñ

ഉണ
l ികO് kഷ
l കഥക.

ഋഷിേദവ് നേര

ഈശx ര നQതിരി, എJ് ., വിവ.
ൈവ3ഡ് , ഓസ് കാ

ഉണ
l ി, െക. പി., വിവ.
ിഗറി േഡവിഡ്



940/990

രാധാkഷ
l , കിളിE



ഉണ
l ി, ആ.
ഒഴിവ' ദിവസെ% കളി.

േലാകം ഒ*േനാ%ി3.

ഉണ
l ിtെ! കാഴ് ചക.

294.3927

ഈKം നിറ§ മ' റിക.
ജയVമാ

ഉണ
l ിkഷ
l , പറേOാട്

അശx ½ാമാ ... ഹതഃ ...?.

കാªക

കാªക

ഈശx ര സ് േനഹിJ Vിക.
ബാഗ് ചീ, സ' സ് മിത

ഉണ
l ിkഷ
l  തി5വാഴിേയാടിെ! കഥക.

ഉണ
l ിkഷ
l , പ' ലരി

ഈ*് െസ Öി¥് െസ സ് ളീK് െസ / വി.
kഷ
l Vമാ സമാഹരിJ് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

ഉണ
l ിkഷ
l , തി5വാഴിേയാട്

922.945

ഈ കഥയില' മ' ൊ5 മാജിക് : ജീവിത
വിജയ%ി{ കഥകള'ം അ{ഭവള'ം.
കാªക േഗാപിനാഥ, മ' കാട്

ഈശx രീയത.

 ി,
¡ിസ

അഗതാ



954

ഈജിപ് ഷ കാഴ് ചക.
എ. ക'

കാªക

ഉണ
l ിkഷ
l , ടി. ആ., വിവ.

894.8123

ഇഫാ ഹബീബ് , എസ് .
ബധിരകണ
l  റOാ / പി. െജ. െജ.
ആ!ണി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

ഈ വഴിേയാരെ%ാ5 തണ3.
സ' ധ , െകാാരOര ബി.

129



894.8123

േറാബട് സ് ,

ഠാV, രബീനാഥ്

ഉ%വനം: െജറാഡ് ഡറലിെ!
'
സാഹസിക സാരകഥക.

ഉാദികO് ഒ5 പവ് .
ഉപാസന.

കാªക

ഉKിലി ഓ
ഓ

കാªക



894.8121

കണിേമാ

നേരoഷp

ക : ജീവിതെമഴ'àകാരെ!

ക.

കാªക

താഹ, മാടായി

ഉമാ മേഹശx രി ത¥Jി, എസ് .
ßദയം കണ
l ാVേQാ.

ഉണ
l ിkഷ
l , പഴിOാട് , സംേശാധക.
കാªക േദശàടി: പ%നംതി
കവിതക

കാªക

ഡറ3,
െജറാഡ്
'



894.8123

ഉേമഷ് ബാബ' , െക. സി.
ഭയ.
ഉേമഷ് , പി., w. .



894.8121

കാªക

എസ് . നായ

ഉണ
l ിkഷ
l  തി5വാഴിേയാടിെ! കഥക.
കാªക ഉണ
l ിkഷ
l , തി5വാഴിേയാട്

ഉയരളി3 എ%ിയ Vിക.

ഉണ
l ിkഷ
l , ഇ.
പാതക പ' ഴെയ മായ് Jത് : പരിസ ിതി
പഠന.
333.707

ഉറബ്

അചത്
' ശ¥

കാªക

ത¥മണി
അവ.

894.8123

സ് ?ീകഥക.

894.8123




ഉലഹuാ-എെ!

130

ഉലഹuാ, ടി. സി.
അഭിഭാഷക Õ%ിയിെല ആഭിചാര.

എം. പി. നാരായണ പിqയ' െട കഥക.
കാªക നാരായണ പിq, എം. പി.



923.454

©ഡീഷറിയിെല ആഭിചാര.
ഉqി3 കിuാരം പറയ' uവ.
നിതൈചതന യതി



923.454

കാªക

എം. സ' Vമാരെ! കഥക സQണ
l ം.
കാªക സ' Vമാര, എം.
എംഗ3സ് ,
ഡറിക്
Fkതിയ' െട ൈവ5|ാകത.

ഉq' കഴ'കാ ഉq വാtക. കാªക
സ' [Áണ, എടKാ സി.

എ' നിേuാ ഒ5 െവളിJം.
ശാ6Vമാ, സി. ജി.

ഉq'ണരാ ചിOസK് ഇ6 െകൗമാര
  കO് / ജാO് കാഫീ3ഡ് , മാക്
മനസ
വിക് ട ഹാെസ, ര ഭാരതീയ
എuിവ േചu് സംേശാധനം െചയ് തത് ;
െക. പി. എ. സമദ് വിവ. െചയ് തത് . 158.1

എതിരടയാള%ിെ! ആകഥ.
ഇi' ചഡ, കിഴേOടം

ഉq'ണരാ ചിOസK് മuാം വം / ജാO്
കാഫീ3ഡ് , മാO് വിക് ട ഹാെസ
എuിവ സമാഹരിJത് ; പി. Fകാശ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 158.1
ഉഴ'മറിJ കuിമണ
l ് . കാªക
െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയ3
അലക
 ാേÖാവിJ്



ഉസാമ ബിലാദ.

കാªക

Ãീരാജ് , ബി.

ഉOട3 ദx ീപിെല നിാ6ര.
ഹംസtി
ഊ5ം േപ5മില
´ ാ%വ.
നിമലാ
ഊമിള.

കാªക

കാªക

സത, പി.

എ6ി{മ' ൊ5 കഥ പറയാ: ന ' െട
ചരി?ം നാെമഴ'േQാ. കാªക രമ,
െക.

എÝെകാ് ?.

െലനി,

കാªക
കാªക

േജാഷി, ജഗദീഷ്
മീനാി സx ാമി

എെ! കഥ എെ! ജീവ. കാªക
അേലാഷസ് ഡി. െഫണാസ്
എെ! കവിത. കാªക
േദശമംഗലം

പ' 3,

എെ! െകൗpസലിങ് അ{ഭവ.
കാªക കലാ ഷിബ'

ഋേഗx ദ മ¨ള'ം സള'ം / ഒ. എം. സി.
നാരായണ നQതിരിKാട് വിവ. െചയ് ത്
വാഖാനം െചയ് തത് .
294.59212
ഋഷിേദവ് നേര
ഈശx രീയത / െക. ജി. സത മ' Qലം
സംേശാധനം െചയ് തത് .
133.9
ഋഷീശx രാ5െട ദിവദശനം മu്
ഉപനിഷàക: ഈശാവാസം, േകനം,
മാÎകം. കാªക Ãീ എം.

രാമkഷ
l ,

എെ! ഘാതക5െട കഥ.
േതജ് പാ3, ത5p

കാªക

എെ! ജീവിതം. കാªക
പാവേലാവിJ്

െചേOാവ് , ആ!p

എെ! ജീവിതയാ?: സx പ
Ô െള
യാഥാ½ളാOി മാ*'Ê. കാªക
അബ് ദ'  കലാം, എ. പി. െജ.
എെ! േതേന എെ! ആനiേമ.
േമേനാ

എ എസ് : വരയ' ം കാലവ' ം / െജ. ആ. Fസാദ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
927.5
എ െക ജി ഒ5 സമ ജീവചരിതം: ജീവിതം
സാരം േപാരാം. കാªക മ' രളി,
ച6വിള

കാªക

കാªക

കാªക

വിജയ, ചാേലാട്

എ ബി സി നരഹതക.
അഗതാ

കാªക

കാªക

എ6ാണ് ജനാധിപതം.
പി.

എÝ സംഭവിJ' !.

894.8123

കാªക

എനിO് േചത ഭഗത് ആവണം.
മ' ഹ ദ് ഷഫീഖ്

എÝ െച¹ണം. കാªക
വ് ളാഡിമി ഇലിJ്

ഉഷാVമാരി
താരയ' ം കാനയ' ം: ര് േപാരാളിക.



335.41

എെ! നാട പാ'ക.
െകാാരOര ബി.

കാªക

/

എെ! FിയെK കഥ.



എെ! FിയെK കഥക.
സ' Vമാര, എം.

എം. ജി. രാധാkഷ
l : ജീവിതം സംഗീതം ഓ
Fദീപ് പനാട് സംേശാധനം െചയ് തത് .
927.8

സ' ധ

ഇi'
,

എെ! Fണയം: അ{രാഗ%ിെ! ദിന /
സÚീവ് എസ് . പിq സംേശാധനം
െചയ് തത് .
920.054
എെ! Fണയകഥക.
ആ.

 ി,
¡ിസ

കാªക

കാªക

സ' ധീഷ് , വി.



894.8123008

കാªക

എെ!-ഒ5
എെ! ബഷീ.
ക3K*
എെ! മണ
l ്.

കാªക

കാªക

നാരായണ,

എെ! മിനി.
ടി. എ.

കാªക

ഏറനാട ചരിത.
കല
´ ട

ഭതിരിKാട് , വി. ടി.

കാªക

എെ! മേനാരാജ.
തQി

131

കാªക

കാªക

ഏഴിമലയ' െട താഴ് വാര.
സ' നി3Vമാ, െക. എ.

ÃീVമാര

സാലിഹ് ,

ഐ റാ¥് േകാെQെ**ീവ് എക
 ാം വിംഗ് ,
സമാഹ%ാ. കാªക PSC previous

േഗാപിനാഥ നായ,

question paper work book

ഐതിഹമാല. കാªക
െകാാര%ി3

കാªക

എെ! വില ഒ5 കാറിെ! വില.
ശ¥രനാരായണ, ടി. െക.

ശ×ണ
l ി,

കാªക

എെ! സതാേനx ഷണ പരീണ.
കാªക ഗാീ, േമാഹദാസ് കരംചi് ,

ഐതിഹമാലയിെല ആനOഥക.
ശ×ണ
l ി, െകാാര%ി3

എKിക് െ**സ്
ജീവിതവിജയമ¨ / എ. പി. V§ാമ'
വിവ. െചയ് തത് .
188

ഐതിഹമാലയിെല േ?കഥക.
കാªക ശ×ണ
l ി, െകാാര%ി3

എ[ഹാം മാത'
ഇിയ നഗരം.

ഐസക് നp.



ഒ എ വി: പഠനം സംഭാഷണം ഓമ / െക.
ബി. െശ3വമണി സംേശാധനം െചയ് തത് .

894.8123

കാ*് വിതJവ.

894.8123

മണ
 ം മഴയ' ം.

894.8123




എ[ഹാം, പി. ടി.
മലയാള വാകരണം ചില വീ' വിചാര.



494.8125

കാªക

േമാഹന, പി. വി.

എല
´ ാവtം വായാമം: ൈദനംദിന
ജീവിത%ിെല വായാമ
ചികി¼കെളtറിJ'q ന ം. കാªക
Ãീകല, വി. െക.

എസ് . എസ് . എ3. സി. A+ റാ¥് ഫയ3 2014 /
ലിേജാ േജാജ് സമാഹരിJത് .
373.1262
എസ് . െക. െപാെ*Oാട് `ാനപീഠേജതാവ് .
കാªക V§ിരാമ, പ¹ë
എസ് . െക. െപാെ*Oാ് : ജീവിതം കഥ
സാരം. കാªക അേശാക,
ഏിയ

ഒ എ വി: സ് േനഹാരളിെല ഉK് .
കാªക Vറ' K് , ഒ. എ. വി.
ഒ. എ. വി. യ' െട തിരെ§ട' % കവിതക
സ' വണപ' സ് തകം. കാªക Vറ' K് , ഒ.
എ. വി.

കാªക

ഒട' വി3 ആ5ം അവേശഷിJില
´ .
 ി, അഗതാ
¡ിസ
ഒട' വി3 മായാ% ഭാവ.
ജയച, ഇ.
ഒഥേല
´ ാ.

കാªക

കാªക

േഷക
 ് പിയ, വിലം

ഒuാം വാ|ാ: കാEരിെ! അ|ാപക
കഥക. കാªക നീലകണ
Ï പിq,
കാE

കാªക

ഒര
പഠിKിtu ജീവിതപാഠ.
ഷരി, അ5p

കാªക

ഒരിടെ%ാരിട%് .

കാªക

ഏകാകി. കാªക
ടി. എ.

സ' Vമാര നQാ, െക.

േജാജ് ,

കാªക

കാªക

ഗിരിജ, വി. എം.

 ിെ! ഓമtറിK'ക.
ഒ5 ഇ6 കമണിസ
കാªക ദാേമാദര, െക.
ഒ5 ¡ിസ് മസ് കാര.
ചാസ്

കാªക

ഏഥസ് മ' ത3 ഹരിദx ാ വെര / സജി
വഗീസ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8121

ഒരച
È  മകOയJ കàക.
െനഹ് റ' , ജവഹലാ3

ഏകസത ൈദവം.
േതറയി3

ഏണസ് േ*ാ െച#േവര.
ലവേര¼് കി, ഐ.

സത, കല
´ ' Eി

ഒിയം േരഖക: ജനാധിപതം v/s
ഫാസിസം / സി. ആ. നീലകണ
Ï 
സംേശാധനം െചയ് തത് .
320.95483

എഴ'%ച
È , %്
ചി6ാരÉം / ബാല Vറ' ോ് വാഖാനം
െചയ് തത് .
181.4

എസ് കിേമാ ഇരപിടിtu വിധം.
ബാല, േവര

കാªക



894.8123

കറ' % െചQര%ി.

എമ' വള%3.

ഐതിഹമാലയിെല മാ¨ികകഥക.
കാªക ശ×ണ
l ി, െകാാര%ി3

ഒ5 qി െവളിJം.



910.41

കാªക

കാªക

ഒ5 േതനീJെKണ
l ിെ! ക%് .
ശിവദാസ് , എസ് .

ഡിOസ് ,

ദാസ് , പി. എ.

കാªക

ഒ5-ഔ് ൈസഡ
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കാªക

ഒ5 പടകാളിെKണ
l ിെ! ചരിതം.

ഓേരാ തവണയ' ം നിെu ച' ംബിtേQാ /
സാമിഹ് അ3 ഖാസിയ' ം w5ം എഴ'തിയത്
; േരാഷ് നി സx പ
Ô വിവ. െചയ് തത് .

ഖാദ, യ' . എ.
ഒ5 പിടി മണ3: ജാKനീസ് ൈഹt
കവിതക.

കാªക



892.71008

ഇഷികാവ,

താVേബാV

കാªക

ഒ5 Fവാസിയ' െട ഇതിഹാസം.

 ിെല െകാലപാതകം.
ഓറിയ!് എക
 ് Fസ
 ി, അഗതാ
കാªക ¡ിസ

ബാലേഗാപാല

കാªക

ഒ5 Fശ
Ô ം.

േജാഷി, ജഗദീഷ്

ഒ5 േFതാേനx ഷകെ! നിഢ രഹസ.
കാªക സ' നി3 പരേമശx ര
ഒ5 മടOയാ?.

കാªക

െക. എ.

Vി, കടQഴിK'റം

വിജയ േകാടേരിേയാട' ം ബി.

കാªക

ഒ5 മാംസവി3പനOാരെ! ആകഥ.
ച, പOാട്

ഒ5 മ' ട6െ! സ' വിേശഷം.

കാªക

ഒ5 യ' |ാസെ! അ6Fഭാഷണം.

കാªക

ഒ5 ശകലിത ജീവിതം.

ചിബ് , മാലിനീ

കാªക

സx േദശ്

ദീപക്
ഒ5 ൈശതകാല വിചാരണ.

കാªക

ബാബ' ,

കാªക

കമ,

കാªക

േരവതി, എ.
േജാpസp, ഐE

ഒ*മലി വി`ാനേകാശം / േവലായ' ധ
പണിOശ് േശരി സമാഹരിJത് .
ഒഴിവ' ദിവസെ% കളി.

കാªക



615.88

ഉണ
l ി, ആ.

വിശKിെ! വഴി / േജാണി എം. എ3. വിവ.
െചയ് തത് .



823

കാªക

കബീ, എം.

ഓ

Oില' Oം.

കാªക

കാªക

ഓ െJരാക.
ജി.
ഓ

എം.

ഖാദ, യ' .

Fിയദശ

േജാസഫ് ,

കാªക

യ' െട മ' നQ.

േവªേഗാപാ3,

കാªക

i

ഓ

ായനം: ഉറബ് സ് മരണകളിലെട.
കാªക സ' ധാകര, ഇ.

ഓേരാ Vിയ' ം വായിJിരിേO
നാേടാടിOഥക / െക. എസ് . റിJാഡ്
സമാഹരിJ് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

ഓമയി3 സിേO ഔഷധ.
കാªക ബാöേലയ, വി. ആ.
ഓ െJK് . കാªക
െപ5േ6ാം മാ

ഓ¡ി, െബ

ഓàപqിOാലം.

ഓpൈലനി3 Ãീജ വിളിtÊ.
െസയ് {Ëീ, പ' uയtളം

ഓമകള'െട െപേഗാഡ.
എ.

 ിെ! അ{ഭവ.
ഒ5 ഹിപ് േനാിസ

കാªക



823

ഓ%് സ് , മാOസ്
 ാഫ് റം / ജയ െതേOKാ് ഇംഗ് ളീഷി3
സ
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
833

അ3േബ
ഒ5 ഹിജഡയ' െട ആകഥ.



295

ഓà ചിരിOാ / വിസ!് ആരtഴ
സമാഹരിJത് .
894.812802(1)

Vഴിമ*ം
ഒ5 സÝഷ് ട മരണം.

േറാസി തQി

വിേവകവ' ം വികാരവ' ം / ഗി3 ടാവ് ണ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.
െചയ് തത് ; ആ േ¡ാpൈഹമറ' െട
ചി?.
823

താഗരാജ, ചാളOടവ്

ഒ5 വിര3àQ് .

കാªക

മിഥാഭിമാനവ' ം മ' വിധിയ' ം / െക. എസ് .
റിJാഡ് വിവ. െചയ് തത് .
823

നാരായണ, ക3K*

കാªക

ഓേഷാ സ് ?ീ ¡ിസ് .

 ി, െജയ് 
ഓസ
അഹ6യ' ം മ' വിധിയ' ം / ഗി3 ടാവ് ണ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.
െചയ് തത് ; ആ േകാണിെമറിെ!
ചി?.

Fഭാകര, എ.

കാªക

െഗാേഗാ, നിേOാളായ്

സരഷ് Þ: ആദശന%ിെ!
Fവാചക.

കാªക

െജറീന
ഒ5 മലയാളിýാ6െ! ഡയറി.

ഓവേകാ് . കാªക
വാസിേലവിJ്

ഓേഷാ
മpവിളO് / അേശാക ചിqിOാട വിവ.
െചയ് തത് .
181.4

ഒ5 മലയാളി ഹിജഡയ' െട ആകഥ:
ഹരിേയാട' ം പറ§തി Fകാരം.

കാªക

ഓOാ{് Vെറ ഓ ക.
രാജേശഖര നായ, െക.



398.21

ഔ് ൈസഡ.

കാªക

അജയേഘാഷ്

ഔഷധ-കമ

കാªക

ഔഷധ സസള'ം Fേയാഗവ' ം.
മ' രളീധര പിq, െക.

കàക, Fതികരണ.
പണിO, ജി. എ.

േജOബ് വഗീസ് , V6റ

കഥക (2002-2012).

ഔേസഫ് , പി. വി.
വീട' ം വാസ് ശാസ് ?വ' ം.



133.5869(1)

കാªക

കOാടിെ! പ' രാÕ%ം.

സ' നി3,

കാªക

ൈമതീ, ഉഴമലയ് O3

കടേQരി, പി. വി. െക
െമാറാഴയ' െട കഥ.
കട



വായന.



894.8121

കടലാസ' െകാ' q കരെകൗശല.

കാªക

സ' Vമാര

നQാ, െക. ടി. എ.

കാªക

കട' വയ' െട വഴിെയ.

കാªക

കട3കാO.

ൈജ, ഗീതികാ

വിസ!് ഡി¡സ്

കാªക

കണ
l ് , എം. എJ് .

കാªക

ഷാനവാസ് ,

കട3നിലാവ് .

കാªക

കണOിെ! കഥ.

Vറ' K് , ഒ. എ. വി.

കാªക

രാമച

കാªക
കാªക

കണOിെല വിസ് മയ.
കണtെകാ് കളിOാം.

കാªക

Ãീധര,

പqിയറ
Ãീധര, പqിയറ

കണO് ഒ5 മാ¨ികെചK് .



894.8121

ക3Oാട' കOിടയി3 എെ! ജീവിതം.
െപാtട, കേല
´ 

കണ
l ീരിെ! മാധ' രം.

കാªക

ആനി ആÖസ്

കാªക

കപ, അ5p
മികJ വിദാ½ികOായി
വിദാലയെള ഒ5Oാം / രാധാkഷ
l
വാരിയ െക. ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .

കാªക

കാªക



371

േദ, േശാഭാ

െപാെ*Oാ് , എസ് . െക.

കബീ, എം. എം.
ഓàപqിOാലം.

കാªക



928.948123

മാധവിtി

കാªക

മാധവിtി

, ജി.

കാªക

േഹാമ

കമലാ ദാസ് .

കാªക

മാധവിtി

കാªക

കാണാഡ് ,

കQാര, ചേശഖ
േജാVമാരസx ാമി / സ' ധാകര രാമ6ളി
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
894.8142

കണിേമാ
ഉാദികO് ഒ5 പവ് .

കാªക



കാªക

Ãീധര, പqിയറ

ബാലkഷ
l

കQി-തപാ3 േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം
േകരള%ി3. കാªക ചേശഖര, പി.
വി.
കQി-തപാ3 േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം
േകരള%ി3. കാªക 954.83 - ചരി?ം.
േകരളം. കാªക ചേശഖര, പി. വി.
കമ, അ3േബ
അന / ആലOാ് സലില വിവ. െചയ് തത് .

മാരാ, എ. ഇ.
കണ
l ് , എം. എJ് . എം.



894.8123

കണ
l Vി, പി.
നിJാ%ം.

കനാൈദവ.

മാെറായ് , സാേ6ാ

കമലാേദവി, സി., വിവ.
ഗിരീശ്

Ãീധര, പqിയറ

കട3നിലാവ് .

ഒ*യ് t വഴിനടuവ.



കമല

ഭാസ് കര, സി. െക.

കാªക

അേശാക,

894.8123

കമല, നാലKാ് .

കണOിെല Vറ' tവഴിക.

കാªക

കാªക

കാªക

കനല' ക.

കമല സ' ര¹.

േമേനാ, പി.

കണO് .

സിതാര, എസ് .

കനകലത, പി. െക.
െക. സരസx തിയ

കബീന.

വqിtuം
കട3ശംഖ' ക.

ആനi്

സേ6ാഷ് Vമാ, ഇ.

കബനി, സി., വിവ.

എം.
കട3വിളO് .

കാªക

കന3 വഴികളി3 കാലിടറാെത.
ബഷീ, ച' ¥%റ

അനിത െബu*്

കടാേ¥ാ് മാOം.

കാªക

നാരായ

954.83(1)

നിയ' െട കവിതക: ഒ5 സ് ?ീപ

കാªക

കാªക

കഥയ' െട മറ' കര.
ച5വി3

ഉപാസന
കടOാലം.

കഥക.

കാªക

കാªക

കഥകളില
´ ാ%വ.

ഔഷധ സസ അറിവ' ം Fേയാഗവ' ം.

കാªക

133



894.8123



843

ഒ5 സÝഷ് ട മരണം / േതാമസ് േജാജ്
ശാ6ിനഗ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .



843

കമ-കാത3

134

കമ, അ3േബ
ഗx യസ് സീസ ജമാനിOസാ കലി#ല /
  പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .
മധ' മാസ
843
പതനം / Fഭാ ആ. ചോപാധായ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .



843

Fോഭകാരി / േതാമസ് േജാജ്
ശാ6ിനഗ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .



കാªക

കറ' % പ' സ് തകം.

പാമ' ക് , ഓഹ

കാªക

കലയ' ം രാഷ് Þീയവ' ം കവിതയി3.
നാരായണ, എം. എം.

കലാ വിജയ
േമാഹിനിയാം അറിേയെതല
´ ാം.

303.64

Fഥമ മ{ഷ / Fഭാ ആ. ചോപാധായ
വിവ. െചയ് തത് .
843
 ് വി5| Fചാരണേയാഗം.
കമണിസ



324.254(1)

കമ3
െസല
´ ' േലായ് ഡ് .

കാªക

കറ' % പ' ലിക ജനിtuത് .
േജാസ് , പാഴOാര



793.31954

കലാ ഷിബ'
എെ! െകൗpസലിങ് അ{ഭവ.



158.3

കലാപം - 1857 / പി. സി. േജാഷി
സംേശാധനം െചയ് തത് ; സി. ÃീVമാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .





791.437MA

954.0317

വിശx Eപം / െക. എസ് . െവ¥ിടാചലം വിവ.
െചയ് തത് .
791.437TA

കലാലയസ് മരണക / പി. എം. ബി{Vമാ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
928.94812(1)

വഴി െത*ിേKായ V§' റ'Q് / രാജീവ്
രാമച വിവ. െചയ് തത് .



 ് മാനദÎം / രവീ
കലാവിമശം: മാക
 ിസ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
801.95



കലാ¿ഷ് ടിയ' െട ഉറവിടം.
ൈഹഡഗ, മാി



കലിയ' ം ക3Oിയ' ം.



കലാണറാവ' , ജി.
തീാത വസ6ം / എം. ശശി തമിഴി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .
894.8123

ക¹ാേല%് , ഡി. െക.
ആേരാഗ%ി{ Fkതി ചികി¼.

823

615.535

ആഹാര%ിലെട ആേരാഗ%ിേലO് .

613.2

േരാഗളി3 നിu് ആേരാഗ%ിേലO് .

613

കയ വവസായ%ിെ! സാQ%ിക ചരി?ം.
കാªക ബാലkഷ
l , പി. െക.

കാªക

കരകാണാOട3.

കാªക

കരിമ5u് .

കെല
´ റിയ5ത് .

വOി, മ' %്

കാªക

േസമാധവ,

കരീം, െക. എസ് . എ.
ഭഗത് സിങ് / സിബി സി. െജ. യ' െട
ചി?.

കാªക

കാªക



923.254

കവിത, എസ് . െക.
വയ3Oരയിെല വീട് .

ക5ണാകര
യ' |കാലെ% {ണകള'ം മരെOാQിെല
കാOയ' ം.
894.8123

കവിതകള'ം യാ?കള'ം.

തി5നല
´  ക5ണാകരെ! കവിതക.
നീേലശx രം പqിOര സംഭവം: േപാലീസ്
േതവാഴ് ചയ' ം െചറ' àനി3K'ം. 320.95483

കാªക

കറ!'േപടി.
കറK.

കാªക

ശാം മേനാഹ

കാªക

കാªക

കറ' % െചQര%ി.

രാേജഷ് , നiിയംേകാട്

അേശാക, ച5വി3

കാªക



894.8121

കാªക

ബേഷാ

കാOനാട
പറ¥ിമല.



894.8123

മഴയ' െട ജx ാലക.



894.8121

കര.

ചാേOായ് , VuംVളം

കള§' േപായ് കിിേKായ് / മാലിക് സജാദ്
റസലിെ! ചി? ; സിതാര േപാ വിവ.
െചയ് തത് .
823

കരീം, പീടികയ് O3, സമാഹ%ാ. കാªക
െസ ബ' |കഥക െഹൗt കവിതക

കE ശശിയ' െട സ' ഭാഷിത.
ശശി, കE

ഹരി, സx ാമി

കേല
´  െപാtട: കറ' K് ച' വK് പJ / െക.
പി. രവിയ' ം ആനi പി. യ' ം സംേശാധനം
െചയ് തത് .
920.933372

നാഥ, പി. ആ.

കരിQനയ' െട പാ് .
മ' 

കാªക

എ[ഹാം മാത'

കാനമാല.
കാാളി.
കാണിO.



894.8123

കാªക

കാªക

സ' മതി, െക. പി.

േജാതിമയി, എ. പി.

കാªക

േസാമേശഖര നായ, ജി.

കാªuതല
´ കാഴ് ചക.
യ' . െക.
കാàശിിOേണ.
എസ് .

കാªക

കാªക

Vമാര,

ബേനഷ് , എം.

കാത3: മലയാള%ിെല ദലിത് കവിതക / ഒ.
െക. സേ6ാഷ് സമാഹരിJത് . 894.8121008

കാനം-V
കാനം, ഇ. െജ.
ഉദയം.



894.8123

കാªക

േചാസ,

കാK, എസ് ., വിവ.
മാി

കാªക

ൈഹഡഗ,

294.592





833

കാരകFകരണം / ആ. വാസ' േദവ േപാ*ി
'കാരകാ½ Fേബാധിനി' വാഖാനം
െചയ് തത് .
491.25
കാര6് , േകാ ശിവരാമ
സരസ യ' െട സമാധി / െക. െക. നായ
വിവ. െചയ് തത് .
894.8143
കാരമേസാവ് സേഹാദരാ. കാªക
േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിJ്

കാ*് വിതJവ.

എ[ഹാം മാത'

കാªക

കാലം കലിയ' ഗം.
ഏ*'മാî
കാലടിOവിതക.
കാലടി

രാമkഷ
l

കാªക

കാറ3 മാക
 ് ജീവചരി?ം.
പിq, സx േദശാഭിമാനി

കാªക

രാമkഷ
l

oമിക

കാവിപാട് , എ. വി. വി., സംേശാധക.
കാªക î*ിെയ് മഴOവിതക
കാവി3Kാട് , എ. ബി. വി.
കഥക

കാªക

ി

പവി?, ഇ.

കാªക
കാªക

ഠാV, രബീനാഥ്
സിKി, പqിK'റം

കാªക
മ' ഹ

മ' കi, മാോ് റി
ദ് ഷഫീ, എ. െജ.

കാªക

ദ' ഗ

V§ബ് ദ' q, പ' ന%ി3
അ`.



894.8123



894.8123

പ' ന%ിലിെ! യാ?ക.



910.41

V§ബ് ദ' q, പ' ന%ി3, സമാഹ%ാ..
കാªക കാമറOണ
 ക

േമാഹനkഷ
l ,

കാªക

കാªക

V§നിലയ' ം ആ3മരവ' ം.
മേനാജ്

V§ാമ' , എ. പി., വിവ.
എKിക് െ**സ്

കാªക

കാല%ി3 ഒഴ'കിെയàuത് .

പനയാ3, പി.

കിേയാസ് കി, േറാബ് ടി.
റിJ് ഡാഡ് പ' വ ഡാഡ് െകൗമാരOാO് /
വി. ഗീത വിവ. െചയ് തത് .
332.02400835

കിJ മാനിെഫസ് േ*ാ.

ശിവVമാ,

കാªക

കാªക

കാªക

V§ബ് ദ' q, പ' ന%ി3. കാªക
നാരായണ പിq, എം. പി.

Ãീധര, ഇ. വി.

കാªക

കാറ3 മാക
 ിെനK*ി.
പിq, െക.

കിനാവരിെല ഉണ
â ണ
l ി.
പി.

കീമിയ.



കാªക

കിനാവqിയ§ാ3.
വി. െക.

കിഴേO വാ ...

894.8124

രഘ' നാഥ് , പി.

കി ജിറാഫ' ം െപാണ
l നാനയ' ം.
െലജീഷ് , േവല

കിളിമരം.

കാªക

കാªക

കിJ മാനിെഫസ് േ*ാ. കാªക
V§ബ് ദ' q, പ' ന%ി3

കിരീടം.

കാരശ് േശരി, എം. എ., സംേശാധക.
കാªക മ' ഹ ദ് ബഷീ, ൈവOം

കാªക

കാണാഡ് , ഗിരീശ്
നാഗമÎല / സി. കമലാേദവി വിവ.
െചയ് തത് .
894.8142
കാേണഷ.

Eപാ6രീകരണം / പി. െക. രാജേശഖര
 
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െസബാസ
പqിേ%ാട് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് . 833

കാ*'േപാെല.

നിരÚന

കാഫീ3ഡ് , ജാO് , സംേശാധക. കാªക
ഉq'ണരാ ചിOസK് ഇ6 െകൗമാര
  കO്
മനസ

833

ാസ് കാഫ് ക കഥക / Fഭാ ആ.
ചോപാധായ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .

കാരശ് േശരി, എം. എ.
നീതി േതട' u വാO് .

കാªക

കാേവരി എെ! രം.

കാഫീ3ഡ് , ജാO് , സമാഹ%ാ. കാªക
ഉq'ണരാ ചിOസK് മuാം വം

കാഫ് ക,
ാസ്
ആpമO / രാജ തി5േവാ%്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

കാരശ് േശരി, എം. എ., വിവ.
ജലാല' Ëീ റമി

കാവി3Kാട് , എ. ബി. വി.
സംഖകള'ം െപൗരാണിക അറിവ' കള'ം.



കാനന ൈFമറി സ് w ഇംഗ് ളീഷ് മീഡിയം.
കാªക ഹരീഷ് , ആ.
കാ!ബറി കഥക.
െജ ി

135

ിെ!

കാªക

ചോപാധായ, േസാമനാഥ്

V§ിkഷ
l Vറ' പ് , സി. എJ്
Fപോത് പ%ി.



523

V§ിരാമ, പ¹ë
എസ് . െക. െപാെ*Oാട് `ാനപീഠേജതാവ് .



894.812

V§ിരാമ-Vറ' K്

136

 റിയ' ക.
Vികള'െട മനസ
േഗാവിi്

V§ിരാമ, പ¹ë
ജി. ശ¥രtറ' K് : `ാനപീഠേജതാവ് .



894.8121

തകഴി: `ാനപീഠ േജതാവ് .



894.8123

പാി പിറu വഴിക.

പ' രാണ%ിെല Vിക.

Vികള'െട മാക
 ് . കാªക
പണിO, പി. ടി.



Vികള'െട െലനി. കാªക
പണിO, പി. ടി.

923.254



894.8123

V§' V, മാടQ്
അÙതസ പ' ?ഃ.

VികO് ഇ6ാ ചരി?ം.



VികO് Vെറ ബ' |കഥക.
മാധവ, അ¹K%്

894.8121



894.8123

V§' ണ
l ി പറ§ യയാതി വരാലിെ! കഥ.
കാªക േജാജ് േജാസഫ് , െക.

Vട' ംബ േഡാക് ട.
VാK'.

കാªക

കാªക

കാªക

മ' സഫ

വിജയ, എ.



894.8123

കാªക

Vികള'ം ഔഷധസസള'ം.
വിജയ, VQളാട്
Vികള'െട എം ടി.
ഏിയ

കാªക

Vികള'െട എംഗ3സ് .
പണിO, പി. ടി.

അേശാക,

കാªക

ഭാസ് കര

Vികള'െട നാടപാ'ക / വKറQി3
പീതാംബര സമാഹരിJത് . 894.8121008
Vികള'െട െന3സp മേല.
രാേജഷ് , ചിറKാട്

കാªക

Vികള'െട പഠന%ി{ം ബ' |ിtം 28 വഴിക.
കാªക ഹരി, സx ാമി
Vികള'െട മനഃശാസ് ?ം.
െചലവ

കാªക

േവª,

ച, പി. െക.



894.8121

കാªക

Vമാര, യ' . െക.
കാªuതല
´ കാഴ് ചക.

894.8123

െത¹%റ' ം കഥകള'ം.

894.8123




Vമാ, അ{
ഇ6െയ േതടിെയ%ിയവ / േറായ്
V5വിള ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത്
; അരവിi് വംVള%ിെ! ചി?.
954

മധ' , പി. എം.

Vി, കടQഴിK'റം െക. എ.
ഒ5 മടOയാ?.

കാªക

Vമാരനാശാ: കവിതയ' ം ജീവിതവ' ം.
രാേജഷ് , ചിറKാട്

സ' ഗതVമാരി

മാലി

കാªക

Vമാരനാശാ, എ.
ലീല.

Vടിയെ! VQസാരം: ഒ5 മദാസ
േരാഗിയ' െട ആകഥ. കാªക
േജാpസp
Vടിേയ*Oാരെ! വീട് .
അഹ ദ് , വി.

കാªക

Vàബ് ദീ അസാരി
ഞാ Vàബ് ദീ അസാരി / സഹീദ്
റമിേയാട് പറ§തി Fകാരം. 920.936288
V6ീപവം.

V§ പിq ചQി: ചQി സx ാമികള'െട
ജീവചരി?കഥക. കാªക വിജയ,
വqിOാവ്

കാªക

ഭാസ് കര



894.8123

Vട%ിെല കട3.

ഭാസ് കര

Vികെള അറിയ' ക Vികളി3 നിu് അറിയ' ക.
 
കാªക േമരി ജയി, സിസ

സാരേമയം: ഒ5 പിയ' െട ആകഥ.

നിഴല' കളി3 മയ' uവ.

കാªക



894.8123

V§' V, മീനിേOാട്
ഞാ*'പാ് .

ബീന

Vികെള അറി§് പഠന%ി3 സഹായിOാം.
കാªക അബ് ദ' 3 ഹമീദ് , കാരശ് േശരി പി.
െക

കാªക

V§ിരാമ, പ¹ë, വിവ.
നിരÚന

Vികള'െട മാനസിക Fശ
Ô .
സ' േരഷ് Vമാ, പി. എ.



324.254(1)

പി. kഷ
l പിq: ജീവിതവ' ം രാഷ് Þീയ
Fവ%നവ' ം.

കാªക

Vമാ, എം. എസ് .
ഗ് ളി.



894.8123

ജീവിതം കഥകളിലെട: Ãീ നാരായണ#5.



894.8123

Vമ' ദം സ' Vമാര
വീിേലtq വഴി.



894.8123

V5േ? യ' |കഥക. കാªക
ചേശഖര നായ, സി. െക.
V5ട മ.
V5േuാ

കാªക

ക.

സാദിക് , ഹിദായ%്

കാªക

സരമാ#, ഷെസ

Vറ§ െചലവി3 നിtം വീട' പണിയാം.
കാªക വഗീസ് , സി. എസ് .
Vറ' K് , ഒ. എ. വി.
അമീ കവി: ടാേഗാ നിവചനOK'റം.



891.441

Vറ' K് -kഷ
l Vി
Vറ' K് , ഒ. എ. വി.
ഒ എ വി: സ് േനഹാരളിെല ഉK് /
എം. എ. േബബി അഭിമ' ഖം െചയ് തത് .

kഷ
l ദാസ്
ദ' ബായ് K'ഴ.




kഷ
l പം. കാªക
ൈകതFം

894.8121009

894.8121

കട3ശംഖ' ക.

894.8121

വയ3KO.

894.8121




കാªക

കാªക

പ

Vഴ വി¼െ! കവിതക.
Vഴ

കാªക

വി¼,

കാªക

സ' ഹറ, ബി. എം.

ww ww തീവി.

കാªക

അനിതാ നായ

...V

wരം.
w് .

കാªക

കാªക

മി?, ഐില

kഷിഗീത: പരിസ ിതി അറിവടയാള / സി.
ആ. രാജേഗാപാല, ടി. ടി. ÃീVമാ,
വിജയVമാ േമേനാ എuിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
398.36(1)
kഷ
l കഥക VികO് / സി. േഗാപാല
നായ പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; Ãീേമാ
കണ
l െ! ചി?.
294.5211(1)
kഷ
l Vമാ, െക. െക.
FkതിOായി ഒരേപ: സിയാ*ി3 മKെ!
ക%ിെന ആധാരമാOി ത¹ാറാOിയത് .

കാªക

രായ് , സതജിത്



മാക
 ിസവ' ം ബ' |ിജീവികള'ം

kഷ
l Vമാ, വി., സമാഹ%ാ. & വിവ..
കാªക ഈ*് െസ Öി¥് െസ സ് ളീK്
െസ

kഷ
l  നായ, പി. ആ.
വിതx വികസനവ' ം മാനസികാേരാഗവ' ം.



158.1

kഷ
l  നായ, ശാ6ിനിേകതനം
ഹിമാലയ പരടനം.



915.4(1)

kഷ
l  ബേമാെJK് റuേKാ.
കാªക പ' രാണ. ഭാഗവതപ' രാണം
kഷ
l , ഇരി3, വിവ.
ഡബ. േസാമെസ*്

കാªക

േമാം,



894.8121



ബങ് ,

കാªക

kഷ
l  നായ, എ., സമാഹ%ാ.
മ¨ള'ം ഫലള'ം

kഷ
l , സി. െക.
ബാലകവിതകള'ം കട¥ഥKാ'കള'ം.

363.7

കാªക

കാªക

926.1

kഷിഗീത: പരിസ ിതി അറിവടയാള / സി.
ആ. രാജേഗാപാല, ടി. ടി. ÃീVമാ,
വിജയVമാ േമേനാ എuിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് . കാªക 398.36(1)
- kഷി.
630

കാªക



894.8123

kഷ
l  നായ, എം.
ഞാ{ം ആ. സി. സി. യ' ം: കാസറിെനാKം
നടu ഒ5 േഡാക് ടറ' െട അ{ഭവ.

വിജയ, വqിOാവ്

kഷ
l Vമാ, െക. െക., വിവ.
അഭയ്

kഷ
l വാധാ, വി.
അറിയെKടാ%വ.
kഷ
l  നQാ, വി. ഡി., വിവ.
അജീത് െകൗ

കാªക

...

V



181.4

കാªക

kഷ
l മ%ിെയ പരിചയെKട' ക.
kഷ
l മ%ി, ജിË'



V¿തിOണtക 1, 2, 3, . . .
േപാ, സി. എ.

kഷ
l മ%ി, ജിË'
kഷ
l മ%ിെയ പരിചയെKട' ക / ഇ. െക.
പ' 5േഷാ%മ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
181.4

വിദാഭാസവ' ം ജീവിത%ിെ! െപാ5ള'ം / പി.
ദാേമാദര പിq ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
181.4

V*വ' ം ശിയ' ം. കാªക
േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിJ്
തം.

ദാേമാദര നQതിരി,

മ' Qില' q ജീവിതം / ടി. േഗാപാല
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

V*വ' ം V*ാേനx ഷണവ' ം ആല' വാ wെOാല
മ' ത3 ... കാªക േജാജ് േജാസഫ് ,
മണ
â േശരി

V*സ



928.948123

kഷ
l െ! 24 #5മ' ഖ. കാªക
പ' രാണ. ഭാഗവതപ' രാണം

ഒ. എ. വി. യ' െട തിരെ§ട' %
കവിതക സ' വണപ' സ് തകം.

Vറ' K് , ഒ. എ. വി., സംേശാധക.
ജയേദവ

137

kഷ
l , സി. െക., വിവ.
ആ3ബം

കാªക

kഷ
l Vി, െചാ_ല
´ , വിവ.
ഭാചാര, ഭബാനീ

ഭാവനയ' െട

കാªക

kഷ
l Vി, മ' 
മ'  kഷ
l Vിയ' െട സQണ
l kതിക.



894.8123

kഷ
l Vി-േകാെവ

138

kഷ
l Vി, Ãീkഷ
l പ' രം
ഇേKാ ചിരിtuതാര് ?.



894.8123

െക. ഇ. എ., സംേശാധക. കാªക
ഹേഗാ ഷാേവസ് : ഓമപസ് തകം

െകാJ'ബാവയ' െട കഥക.
െകാJ'ബാവ, ടി. വി.

െക. രേമശ നായ5െട േപാലിസ് കഥക.
കാªക രേമശ നായ, െക.

അ¡യി3 നിÊം കെട' % ലിഖിത /
രമാ േമേനാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .

കാªക

കാªക

 ി,
¡ിസ

Fഭാകര, കരാ്

െകാെളാഡി, കാെലാ
പിനാേകായ' െട സാഹസിക യാ?ക /
ജീെക പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .

കാªക

 ീഫ ആ.
േകാേവ, സ
െകാസാtക.

കാªക

കാªക

േടാസ് േ*ായ് ,

ലിേയാ നിെOാലായx ിJ്

ബാലാനi, േതtംമട്

കാªക

േകാടQാOം: ബ́ാക് & ൈവ*് .
Ãീനിവാസ, പി.െക.
േകാടീശx ര¹, 1869 - ?

േകശവേദവ് , പി.
സ_രാജ േകാഴികെള സംഘടിtവി.

േമളരാഗാÙതം / അജിത് നQതിരി



894.8123

േകശവ നQീശ, ടി. വി., വിവ.
െവെണ, 8സ്



853

െകാേളാസിേമാ, െജuിഫ, w. .

കാªക

േക*ള'െട മÊ ദശാബ് ദ.
മേനാഹര വി. േപരകം

കാªക

സമാഹരിJ് വിവ. െചയ് തത് .
േകാണിെമ, ആ, ചി?കാര.



780.954

കാªക

 ി, െജയ് 
ഓസ

േകശവ, െവള'%ാ്
സാഹിതവ' ം ചരി?വ' ം: ധാരണയ' െട
സാധതക.

േകാഴിേOാട് ഒേരാമപ' സ് തകം / പി. സOീ



954

 , േഹാഗ
േകസ
േയÒ ഇ6യി3 ജീവിJി5Ê / േറായ്
V5വിള ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
ബിനീഷ് ,

ൈകലാസ പരി¡മണം.
േമാഹ

കാªക

വ¼ല



920.054

േകാവില
േകാവി3കാളക.



കാªക

öൈസ സംേശാധനം െചയ് തത് .
തകം.

232.9

ൈകതOാിെല കവിത.
പ' Kണം



894.8123

കാªക

വഗീസ് ,

അ¥മാലി
േകാെവ, േഷാp
നി എട' േO' u 6 FധാനെK
തീ5മാന / സജി പി. െജ. വിവ.
െചയ് തത് .

ൈകലാസ%ിെ! ച' വി3.
ചഹാസ്

കാªക

കാªക

കാªക

െകാല
´ വഷ%ിെല മാസവിേശഷ.

കാªക

േകരള%ിെല Õ.
ജയVമാരി, ടി. ആ.

െകാOരേOാ.



869.3

െകാലപാതകം എള'Kമാണ് .
അഗതാ

േകരള%ിെല രാജവംശ. കാªക
േവലായ' ധ, പണിOശ് േശരി

ൈകവല നവനീതം.

ാമFകാശ് , എ. ആ.

െകായ് േലാ, െപൗേലാ

േകരള%ിെല ആദിവാസിക: കലയ' ം
സംസ് കാരവ' ം. കാªക മേനാജ് ,
മാതിരKqി

കാªക

കാªക

ജീവിതം.

േകരള%ിന് അ{േയാജമായ ഓOിഡ' ക.
കാªക േഗാപിനാഥ, വOം ബി.

േകളിെകാ് .
ബി.



894.8123

കാªക

െകാട' ¥ാ*ിെനാKം ഹേഗാ ഷാേവസിെ!

െക. സരസx തിയ
ഒ*യ് t വഴിനടuവ.
കാªക കനകലത, പി. െക.

േകരള%ിെല നാടകലക.
ശശിധര, ക് ളാരി

േശഷഗിരി Få, എം.
െകാJ'ബാവ, ടി. വി.
െകാJ'ബാവയ' െട കഥക.

െക. ടി. എ. േകാ: എഴ'àം ജീവിതവ' ം.
കാªക രാജീവ, ടി. പി.

േകരള%ിെല മ¼.
േവലായ' ധ, ടി. ഡി.

കാªക

െകാ¥ണ [ാÁണ5െട ചരി?ം.

കാªക
താÎവ

രാമച, െക. ആ.



158.1

 ീഫ ആ.
േകാെവ, സ
വിേവകപാഠള'ം വിജയമ¨ള'ം / േറാബി
 ി മ' യ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
അഗസ
വിവ. െചയ് തത് .



158.1

േകാേവ-ഖദീജാ
 ീഫ ആ.
േകാേവ, സ
 ീഫ ആ.
േജാലി മികവി{q വഴിക / സ
േകാേവ, െജuിഫ െകാേളാസിേമാ
എuിവ േചu് എഴ'തിയത് ; മായാ
േവªേഗാപാ3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
650.13
േകാശി എ[ഹാം
ഞാ െവളിെKട' %ി ; േലാകം അറി§ിില
´ .
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േകാpസ് താങ് , േപാ
ßദയം ßദയേ%ാട് / സിറി മാത' വിവ.
െചയ് തത് .
843
കാമറOണ
 ക / പ' ന%ി3 V§ബ് ദ' q
സമാഹരിJത് .
894.8123008
¡ിസ് മസ് കാര.
ചാസ്

കാªക

ഡിOസ് ,

 ി, അഗതാ
¡ിസ
എ ബി സി നരഹതക / മ' രളിkഷ
l വിവ.
െചയ് തത് .
823
ഒട' വി3 ആ5ം അവേശഷിJില
´ / േജാസഫ്
മ*ം വിവ. െചയ് തത് .
823
 ിെല െകാലപാതകം /
ഓറിയ!് എക
 ് Fസ
എ. അജിത വിവ. െചയ് തത് .

823

െകാലപാതകം എള'Kമാണ് / മ' രളീkഷ
l
വിവ. െചയ് തത് .

823

ചലിtu വിര3 / േജാസഫ് മ*ം വിവ.
െചയ് തത് .





823

തവി'VKായOാര / ഇ. ഡി. േജാസഫ്
വിവ. െചയ് തത് .

823

തിരെ§ട' % kതിക.

823




നാല' V*വാളിക / എം. എസ് . നായ വിവ.
െചയ് തത് .
823
നീലനദിയിെല മരണം / വഗീസ്
കാ§ിരà¥3 വിവ. െചയ് തത് .



823

പതിമu് Fശ
Ô  / പി. േഗാപാലkഷ
l 
വിവ. െചയ് തത് .
823
പ_Õ%ാ6%ിെല െകാലപാതകം / പി.
എം. േദവ് വിവ. െചയ് തത് .
823
െപായ് േറാിെ! V*ാേനx ഷണം /
െചë ശ¥ര വാരിയ വിവ. െചയ് തത് .



823
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 ി, അഗതാ
¡ിസ
േറാജ അേ¡ായ് ഡിെ! െകാലപാതകം / ജി.
ബി. നായ വിവ. െചയ് തത് .
823
വികാരി ഭവന%ിെല െകാലപാതകം / എം.
പി. സദാശിവ വിവ. െചയ് തത് .
823
ൈസFസ് ദ' ര6ം / പി. ജി. േസാമനാഥ
നായ വിവ. െചയ് തത് .
823
ൈസ് ററ3സിെല ദ' ര6ം / എം. പി.
സദാശിവ വിവ. െചയ് തത് .

¡പ
 ് കായ, നേദഴ് ദ
െലനിെ! ജീവിതം / എ. എ. സതദാസ്
വിവ. െചയ് തത് .
923.247

കാªക

¡ശിത5െട Fാഥനാച¡ം.
േജാതിമയി, എ. പി.

കാªക

േ¡ാpൈഹമ, ആ, ചി?കാര.
 ി, െജയ് 
ഓസ
ക
´ ാസ് മ' റി.

കാªക

Ãീേദവി, ഡി.

ക് ളാസിക് സിനിമക VികO് .
സാജ, െത5വK'ഴ

കാªക

ക് ളാO് , േഡവിഡ് .

കാªക

കാªക

ബഫ*് ' , േമരി

ബഫ*് , േമരി

ക് ളാO് , േഡവിഡ് , w. .
േമരി

കാªക

കx ് , ഷാേരാp.

കാªക

മാരക് , െഡനിസ്

' ഭിതകാല%ിെ! സ' വിേശഷക / ബി. വി.
ശശിVമാറിെ! അവതാരിക.
894.8123
േ?ളിേലO് തീ½യാ? േപാകാം.
കാªക ഷാജിVമാ, െക. എ.
കണ
l ാടക സംഗീതകാരാ.
േഗാപാലkഷ
l 

കാªക

രേമശ്

കേമാ¼'കരാw വിജയം നിള'േടതാണ് .
കാªക ഹരിഹര നായ, വി. ആ.
ക

ം ക

ഫലം.

ക

ഗതി.

കാªക

കാªക

ഹരി, സx ാമി

സാ{, എം. െക.

ക %ിെ! 36 വിജയ സ?.
ഹരി, സx ാമി
ക3Oരി.

േമഘമാഗ%ിെല മരണം / െക. ഭാസ് കര
പിq വിവ. െചയ് തത് .
823

ക3ഹണ : നീ / ഞാ ആരാണ് ?.
കാªക അമ3

േമശK'റെ% ചീ'ക / സ' [Áണ
േപാ*ി വിവ. െചയ് തത് .

ഖദീജാ മ' ംതാസ്
പ' 5ഷനറിയാ% സ് ?ീ മ' ഖ.



ബഫ*് ,

കx ാം െഭൗതിക%ിെല ദാശനിക Fശ
Ô .
കാªക വിജയVമാ, വി.

 ിസ് മഗി!ി മരിJ' / പി. എം. േദവ് വിവ.
മിസ
െചയ് തത് .
823

823



823

െഹക
' െപായ് േറാിെ! ¡ിസ് മസ് / ടി.
ആ. ഉണ
l ിkഷ
l  വിവ. െചയ് തത് .
823

കാªക

കാªക

ചിuK ഭാരതി



809.3

ഖരീം-ഗാഡ് ന

140

ഖരീം, എം. െക.
രമണ രാമ.



894.8123

ഗണിതസല
´ ാപം.
പqിയറ

ഖലീ3 ജി[ാ
അല§' തിരിയ' uവ / ആ. രാമ നായ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .



892.73

േFമജീവിതം / ആ. രാമ നായ വിവ.
െചയ് തത് .



മ' §ിനാട് പദ
Ð Vമാ വിവ. െചയ് തത് .



811

ഖാദ, യ' . എ.
ഒ5 പടകാളിെKണ
l ിെ! ചരിതം.
ഓമകള'െട െപേഗാഡ.



894.8123



928.948123

കാªക

ഖ' ദ് സി, എസ് . എ., വിവ.

ñ,

Ãീധര,

ഗേണശ സ് േതാ?ാവലി / സ' േകഷ് പി. ഡി.
സമാഹരിJ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



294.5433

കാªക

നവാ3 അ3 സഅദാവി

കാªക

സിമി ദാനീശx 

ഗംഗാധര, എം.
ഉണവിെ! ലഹരിയിേലO് .



894.81209

ഗാി: ഒരേനx ഷണം.



923.254

മാKിളപഠന.

954.83

വാണിജേകരളം.

954.83




കാªക

ഗംഗാധര, എം. െക., വിവ.
ആതിഷ് തസീ

കാªക



894.8123

ശിവVമാ,

ഗാി - Ãീനാരായണ#5.
രാധാkഷ
l , െക. എസ് .

 ് പദാവലി
മാക
 ിസ
മാക
 ിസം-െലനിനിസവ' മായി ബെK
സം`ാപദ.



335.43



337.1(1)

ഗംഗാധര, ടി. െക.
അപഹരിOെKടാ% ഓമക.



928.948123

ഗാീ,

േമാഹദാസ് കരംചi്

ഗാി: ഒ5 അ½-നç വായന.
േഗാപാലkഷ
l , എസ് .

കാªക

കാªക

ഫിഷ,

ഗാീ, േമാഹദാസ് കരംചi്
എെ! സതാേനx ഷണ പരീണ /
പി. െക. രാജേശഖര സംേശാധനം
െചയ് തത് ; സി. പി. ഗംഗാധര
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .
923.254
 ാലി
ഗാഡ് ന, ഏ സ
അലറിOരയ' u സ് ?ീ / എം. എസ് . നായ
വിവ. െചയ് തത് .
813
813

കാªക

813

Ãീധര,

പി3െKാതി§ നഖ / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .
813

മ' രളീധര, എസ് .

കാªക

സ' സ് േമഷ് ,

ജx ലിtu വിരല' ക / എം. ശശിധര
നായ വിവ. െചയ് തത് .



891.443

ഗണിത പഠനം രസകരമാOാം.

കാªക

അശാ6യായ െചQമ' ടിOാരി / എം.
എസ് . നായ വിവ. െചയ് തത് .

ഗംേഗാപാധായ, സ' നീ3
മരണെOണി.

ഗംഗാധര,

ഗാിയ' െട ഉ3kഷ് ടമായ േനnതx ം.
കാªക നസ് േറ%് , പാസ് ക3 അല

ആേഗാളവ3Oരണ%ിെ! ര' പതി*ാ് .

കാªക

കാªക

കാªക

ഗാി: ഒരേനx ഷണം.
എം.

 ാലി{ം.
ഗാിയ' ം സ
ലയിസ്

ഗംഗാധര, െക. എ.

പqിയറ

കാªക



894.8123

നവാ3 അ3

ഗഫ, അറയ് O3
അരKിരി ലസായ കാ*ാടി യ¨ം.

ഗാിമാഗം.
ചോ%്

കാªക

ഭഗവദ് ഗീത

ഗണിതം മഹാÀതം.

കാªക

ഗലീലിേയായ' ം കേ%ാലിOാസഭയ' ം.
കാªക രവി, പി. ആ.

വാഹിദ് , പി. എ.

ഗംഗാധര, സി. പി.

ഗതിമ' ിയ സ് ?ീ.
സഅദാവി

ഗ5ഡ പമി.
ഏ*'മാî

ഖ'  ആ{ം ശാസ് ?വ' ം നാസ് തിക സി|ാ6വ' ം.

ഗംഗാധര, ഏ*à, വിവ.

ഗേണശ് , സി.
oമിtിയ' െട ആകാശം.

ഗ[ിേയ3 ഗാസ മാേOസ' മ' ത3
േകള'ചരp മഹാപാ? വെര. കാªക
േഗാപാലkഷ
l , അട

Fമദിയ അന6

ഗണിതേകളി.

കാªക

892.71

മ' 6ിരി വqിയ' ം െന¹ാQല' കള'ം /

കാªക

കാªക

ഗണിതശാസ് ? Fതിഭക.
Ãീധര, പqിയറ

രവിVമാ, ടി. എസ് .

ഭാഗവാനായ പരാജിത / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .






813

ഗാഡ് ന-േഗാപീkഷ
l 
 ാലി
ഗാഡ് ന, ഏ സ
വശസ' iരിയായ േFതം / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .



813

ഗിരിജ പി. പാേതOര
െപpപിറവി.



894.8121

ഗിരിജ, വി. എം.
ഒരിടെ%ാരിട%് .



894.8123

കാªക

ഗിരീഷ് പ' %േരിയ' െട കവിതക.



ഗിരീഷ് , പ' %േരി
ഗിരീഷ് പ' %േരിയ' െട കവിതക.



894.8121

 ി, െജയ് 
ഓസ

മേOാ%് വിവ. െചയ് തത് .



928.13

കിേയാസ് കി,

േറാബ് ടി.

കാªക

കാªക

#പ
R , അരവിi്

േഗാപാല, ടി., വിവ.
ജിË'

ശാസ് ? Fവ%ന
കരെകൗശല / എ. ÃീVമാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

ഗ് ളി.

കാªക



745.5

അരവിi

Vമാ, എം. എസ് .

Ûഹദീപം / സരസx തി എസ് . വാരിയ
സമാഹരിJത് .
294.5433
െഗാേഗാ, നിേOാളായ് വാസിേലവിJ്
ഓവേകാ് / ശരത് മണ
â  ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക
കാªക

േഗാപാല, െക. പി.
 ്.
നാടകസദസ

ഠാV, രബീനാഥ്

കാªക

േഗാപാലkഷ
l , പി. വി.
െകാെളാഡി, കാെലാ



891.73

േലാേകാ%രകഥക: േഗാഗ / എസ് .
ഹരീഷ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .



891.73



792.095483

കാªക

kഷ
l മ%ി,

േഗാപി, പി. െക., സംേശാധക.
പണത േതട' u പാദമ' ôക
േഗാപിനാഥ നായ, ടി. എ.
എെ! മിനി.

കാªക



928.948122

സ' ധ.



894.8123

േഗാപിനാഥ, ആ.
മലKാരം.



305.568(1)

േഗാപിനാഥ, മ' കാട്
ഈ കഥയില' മ' ൊ5 മാജിക് : ജീവിത
വിജയ%ി{ കഥകള'ം അ{ഭവള'ം.



ാസx ാ
ആനേiാ¼വ%ിെ! മഹാ#5: Ãീ Ãീ

635.9344

രവിശ¥റ' ം ആ് ഓഫ് ലിവിങ് Fസ ാനവ' ം /
രാജ _ാര ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
േഗാപാലkഷ
l  നായ, വി. ആ.
ഉണ
l ായി വാരിയ



922.945

കാªക



158.1

േഗാപിനാഥ, വOം ബി.
േകരള%ിന് അ{േയാജമായ ഓOിഡ' ക.

േഗാതിെയ,

െചയ് തത് .

 ി,
¡ിസ

േഗാപാല നായ, സി. കാªക
kഷ
l കഥക VികO്

രായ് , അ5തി

#5ശിഷ കഥക.

മലയാള സിനിമയിെല വാണവ5ം
വീണവ5ം.
927.9143(1)

േഗാപാലkഷ
l , പി., വിവ.
അഗതാ

ജയേദവ

ഗീതാkഷ
l , ഗീതാലയം, w. വിവ.

കാªക



791.43

െജ. സി. ഡാനിയലിെ! ജീവിതകഥ.



åജി» ഭജി» Fണയി» / മീര െജസി

കാªക

േഗാപാലkഷ
l , േചലാ്
േലാകസിനിമയ' െട ചരി?ം.

927.91430232

ഗി3െബ് , എലിസബ%്

ഗീതാÚലി.

കാªക

േഗാപാലkഷ
l , െക., വിവ.
ച¡ബതീ, ഗാഗീ

കാªക



320.55(1)

894.8124

ചേശഖ, എ.

ഗീതേഗാവിiം.

േഗാപാലkഷ
l , എസ് .
ഗാി: ഒ5 അ½-നç വായന.

കാªക

ഗിരീഷ് ബാലkഷ
l , w. .

ഗീത, വി., വിവ.

േഗാപാലkഷ
l , അട
ഗ[ിേയ3 ഗാസ മാേOസ' മ' ത3
േകള'ചരp മഹാപാ? വെര / അട
േഗാപാലkഷ
l {ം എം. എ. േബബിയ' ം
േചെuഴ'തിയത് ; വി. ഡി. െശ3വരാജ്
സമാഹരിJത് .
089.94812

േഗാപാലkഷ
l , എ.
വu വഴിയി3 കം േതാuിയം.

ഗിരീഷ് , പ' %േരി

ഗി3 ടാവ് ണ.

141

േഗാപീkഷ
l െ! കാªക.
േഗാപീkഷ
l , െക. ആ.

കാªക

േഗാപീkഷ
l , െക. ആ.
േഗാപീkഷ
l െ! കാªക.
േഗാപീkഷ
l , ചി?കാര.
സÚയ

കാªക



741.59

േഗാപീkഷ
l -ചേശഖര

142

േഗാപീkഷ
l , പി. എ.
ഇടിOാലരി പനQടി.



894.8121

േഗാപീമണി, ആ.
േരാഗശമന%ിന് Fkതിയ' െട വഴി.



615.535

േഗാമ' ഖ് : അ{oതികള'െട േമഘസ് േഫാടന.
കാªക അജയ, െക. ആ.
േഗാര.

കാªക

കാªക

സ' ഭാഷ്

ച¡ബതീ, ഗാഗീ
പി സി േജാഷി / ബിപി ചയ' െട
അവതാരിക ; െക. േഗാപാലkഷ
l  വിവ.
െചയ് തത് .
923.254



823

േഗാവിi പിq, പി.
പിജിയ' െട പ' സ് തകം.



809

സാഹിതം സംസ് കാരം ദശനം: പി.
േഗാവിiKിqയ' െട െതരെ§ട' %
േലഖന / ഡി. Ãീധര നായ
സമാഹരിJത് .
894.8124

ച¡വ%ിെയ ആവശമ' ് . കാªക
വിജയേമാഹന, വി. എസ് .
ചാതിOിളി.

കാªക

ശ¥ര, േകാേറാം

കാªക

ചാതിKറവക.
എസ് .

കാªക

ചOാരി.

േഗാOി, മാക
 ിം
ബാലകാലം.

ചോപാധായ, Fഭാ ആ., വിവ.
കമ, അ3േബ



928.9173

കാªക

ന ിേരാഗെള അക*ിനി%ാം.
േജാp, െപൗവ%ി3

കാªക

ാമFകാശ് , എ. ആ.
െകാട' ¥ാ*ിെനാKം ഹേഗാ ഷാേവസിെ!
ജീവിതം.
923.187



792.01

ാമFകാശ് , എ. ആ., സംേശാധക.
കാªക െത5വ' നാടകം സി|ാ6വ' ം
Fേയാഗവ' ം
ി

പിq, പി. എസ് .

ീ, േറാജ ലാസ́ി
േറാബിöഡ് / പി. െക. രാജേശഖര
സംേശാധനം െചയ് തത് .

ഗഭസംരണവ' ം ശിÒപരിപാലനവ' ം.
കാªക ജയVമാ, വി. െക.

ചരംഗം.
ആ.

കാªക

മേനാഹര വമ, എം.

കാªക

കാªക

റഷീദ് , പാറയ് O3

കാªക

േജാസഫ് , എസ് .

ചFകാശ് , എം.
പ' ഴ മ¼%ി3 ഒഴ'VേQാ.



894.8123

ചമതി
അപണയ' െട തടവറക (അശx തിയ' േടം).



894.8123



823

ഗx യസ് സീസ ജമാനിOസാ കലി#ല.
കാªക കമ, അ3േബ
ഗx ാനാേമാ കവിതയ' ം ഇസ́ാം േപടിയ' െട
പിuാQ' റള'ം / വി. െക. േജാസഫ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .



923.254

ചേനാെടാKം.





891.443

ചോപാധായ, േസാമനാഥ്
വിശx ാസതയ' െട ഓമtറിK'ക / എ. പി.
V§ാമ' ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

ചജീവി.

398.210943

കാªക

കാªക

ാസ്

ച വമ, െക. എം., വിവ.
മഹാേശx താ േദബീ

ിെ! കഥക / േജOബ് ി ' ം വിലം
ി ' ം േചu് സമാഹരിJത് ; എ. ബി. വി.
കാവി3Kാട് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .

ീഷ് മസx പ
Ô .

കാഫ് ക,

കാªക

ചോപാധായ, ശരത് ച
പേഥ ദാബി / ലീലാ സകാ വിവ.
െചയ് തത് .

ാമപാതക: ഇ6 യാ?കള'െട പ' സ് തകം.
കാªക സ' േര, പി.

Fതയശാസ് ?വ' ം നാടകവ' ം.



ചോപാധായ, Fഭാ ആ., വിവ.
കമ, അ3േബ

കാªക

വിജയ, Vuി3

പ

േദവിക, പി.

േഗാവിi നായ, ഇടശ് േശരി
മലയാള%ിെ! Fിയ കവിതക / ഇ.
മാധവ സമാഹരിJത് .
894.8121

െഗൗരാംഗ.

രായ് ,

ച¡ബതീ, സx പ
Ô മയീ
Qയ' ം V5വികള'ം / റബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് ; സx പ നiിയ' െട ചി?.

ഠാV, രബീനാഥ്

േഗാലിയ' ം വളെKാ'ം.
ച

കാªക

ച¡ബതീ, Vനാ3, w. .
V×ം

രÉാകരെ! ഭാര.



894.8123

ചേമാഹന, എസ് . ആ., w. സംേശാധക.
കാªക െജ. സി. ഡാനിയ3: മലയാള
സിനിമയ' െട വിഗതVമാര



821

ചേമാഹ, എസ് . ആ., സമാഹ%ാ.
കാªക ഇട' Oി ആദിവാസിKാ'ക
ചേശഖര വാരിയ, എം. എസ് ., വാഖാതാ..
കാªക ഭഗവദ് ഗീത

ചേശഖേര-ചിബ്
ചേശഖേര സരസx തി, സx ാമി
േവദമതം / സരസx തി എസ് . വാരിയ വിവ.
െചയ് തത് .
181.4
ചേശഖര നായ, ൈവOം
സx ാതിതി5നാ.

894.8123

ചേശഖര നായ, സി. െക.
V5േ? യ' |കഥക.

894.8123




ചേശഖര, എം. ആ.
നിEപകെ! രാജഭാരം.



894.81209

മലയാള േനാവ3 ഇÊം ഇuെലയ' ം.



894.8123009

ചേശഖര, പി. വി.
കQി-തപാ3 േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം
േകരള%ി3.
954.83
കQി-തപാ3 േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം
േകരള%ി3. കാªക 954.83 - ചരി?ം.
േകരളം.
331.8811384
ചേശഖ, എ.
േമാഹലാ3: എ. ചേശഖറ' ം ഗിരീഷ്
ബാലkഷ
l {ം േചെuഴ'തിയത് ; െക.
ജയVമാറിെ! അവതാരിക. കാªക
927.91433028 - േമാഹലാ3.
791.43
േമാഹലാ3: ഒ5 മലയാളിയ' െട ജീവിതം /
എ. ചേശഖറ' ം ഗിരീഷ് ബാലkഷ
l {ം
േചെuഴ'തിയത് ; െക. ജയVമാറിെ!
അവതാരിക.
927.9143028
ചശ , െക. എം.
ആംഗലസാഹിത നായക.

928.2(1)

ചഹാസ്
ൈകലാസ%ിെ! ച' വി3.

915.15(1)




ച, കിളിമാî
രാജാരവിവ യ' ം ചി?കലയ' ം.
ച, കിളിമാî, സമാഹ%ാ.
െതരെ§ട' % നാടപാ'ക
ച, ചലിേശരി, ചി?കാര.
സ' ഭാഷ് ച



927.5

കാªക



894.8123

സീത / ഷാജി േചലാടിെ! ചി?.



894.8123



894.8123



894.8123

ചരി?ം ഉറ' u േദവസ ാന.
മേനാഹര, Vഴിമ*ം
ചരി?ം ഒ5 സമരായ' ധം.
അനി3Vമാ, എ. വി.

കാªക

കാªക

രാധാkഷ
l , വി.

ചരി?%ിന് അപരിചിത: ഇസ́ാമിെ!
സംസ് കാരoമികളിലെട ഒ5 മകെ! യാ?.
കാªക ആതിഷ് തസീ
ചരി?%ിെ! അടിേവ5ക. കാªക
േവലായ' ധ, പണിOശ് േശരി
ചരി?ശാസ് ?ം VികO് . കാªക
ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി.

കാªക

ചലിtu വിര3.

 ി, അഗതാ
¡ിസ

ചാേOാ, എം. സി.
ഭാരതയാ?.
ചാേOാ, െച
ചിേ6ര് .



915.4

നം



894.8121

തേലെലഴ'%് .



894.8121

ചാേOായ് , VuംVളം
കെല
´ റിയ5ത് .

894.8123

ചാi് രാജ് , എം. െക.
സx ാത¨%ിെ! നിറം.

894.8121




കാªക

ചാേവറ' കള'െട പാ് .
Vഴിമ*ം

ബാബ' ,

ചികി¼ പ' രാേണതിഹാസളി3.
രാമ നQതിരി, െക. ആ.

കാªക

കാªക

ചി?കലയിെല Vലപതിക.
രാജ, _ാര

ചി?ശബ് ദ താരാവലി / Ãീകണ് േഠശx രം ജി.
പദ
Ð നാഭ പിq സമാഹരിJത് ; എം. വി.
ÃീVമാ സംേശാധനം െചയ് തത് ; െക.
ആ. രാജിയ' െട ചി?.
494.8123
ചി?ശാല: െതരെ§ട' % ചലJി?
േലഖന. കാªക വിജയkഷ
l 
ചി?ാ ÃീVമാ
സx ാേദറ' ം പ' വിഭവ.

ചി6യ' ം ജീവിതവിജയവ' ം.
േജാസഫ് , െക. െജ.
ചി6ാരÉം.

കാªക

ചി6ിJ് വള5ക.
ചിേ6ര് .

ച, പOാട്
ഒ5 മാംസവി3പനOാരെ! ആകഥ.
പേരത5െട ആ3ബം.

കാªക

ചരി?ജാലകം.



641.5

കാªക

ചിദാനiപ' രം, സx ാമി, വാഖാതാ.
രാമായണം

കാªക

ച, പി. െക.
V6ീപവം.

143

എഴ'%ച
È , %്

കാªക

കാªക

കാªക

വഗീസ് , പി. എ.

ചാേOാ, െച

നം

ചിuK ഭാരതി
ക3Oരി / സx ാതി എJ് . പദ
Ð നാഭ വിവ.
െചയ് തത് .
894.8113
ചിKി പഠിKിJ പാഠം.
െകാാരOര ബി.
ചിബ് , മാലിനീ
ഒ5 വിര3àQ് .

കാªക

സ' ധ

,



920.9362196836

ചിരിt-ജയVമാരി

144

കാªക

ചിരിt പിuി3.

കാªക

ചിരിt5തി.

 ് മാസ
 റാകാ ഒ5 സഹായി.
െചസ

ഇuെസ!്

അസ് േമാ, പ' %ചിറ

കാªക

ചിറക* മിuാമി{' േപാെല.
േസാമേശഖര നായ, ജി.

കാªക

കാªക

േചാസ, െജ

കാªക

കാªക

കാªക



821

െചൗധരി, മിസ് ണീ
ച' വK് െപസില' ം നീല െപസില' ം
ന ക%ാവിെ! ചി? ; സിതാര
േപാ വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

ഛായാമ' ഖി.
ജഗജില
´ ി.



891.73

ജയVമാ,

കാªക
കാªക

കാªക

കാªക

ജനള'െട മാക
 ്.
8ലിയ
ജനFിയ സംഗീതം.

Ãീേദവി Fഭാകര

െചയ്  പഠിOാം എള'K%ി3 െച¹ാവ' u 40
കാര. കാªക അനിത െബu*്

കാªക

െചറിയ നാരായണ നQതിരി, ൈവദമഠം
ആേരാഗ ചി6ക: ആയ' േവദ
േലഖന.
615.538
െചറ' KOാരെനu നിലയി3 കലാകാരെ!
ചി?ീകരണം. കാªക േജായിസ് ,
െജയിംസ്



823

Fശാ6് നാരായണ
വOി, മ' %്

കാªക
കാªക

േബാചx ാഡ് *് ,
രേമഷ്

േഗാപാലkഷ
l 
ജനാËന, പി., വാഖാതാ.

കാªക

താഗരാജ
ജനാËന, െമായാര%് , സംേശാധക.

കാªക െമായാര%് ശ¥ര:
ആകഥയ' ം ചരി?സ് മരണകള'ം
ജÝജനേരാഗ.

േമാഹന വമ, െക.

െചറിയ െചറിയ ആീയ കഥക.
െപാഗേണഷ് , േതനി

ി

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .

 
െസബാസ

െചറ സമരവ' ം എെ! ജീവിതവ' ം.
െസലീന, FOാനം

െചQര%ി.

സ' ധീര,

ഒÊേപാെല എuാ3 ഒuല
´ /

െച¥3Jളയിെല എെ! ജീവിതം.
ധ{ജVമാരി, എസ് .

കാªക

കാªക

മ' േOാലയ് O3 ഗദEപ%ി3

െചേOാവ് , ആ!p പാവേലാവിJ്
എെ! ജീവിതം / അജിത് നരിtനി
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

െചuി%ല.
എ3.

രാധാkഷ
l ,

െക. പി.

കാªക

െചuമല
´ ീപ' രെ% പ' ളിമര.
മ' ഹ ദ് േകായ, വി.

കാªക

േചാലമരളില
´ ാ% വഴി.

ച' വK് െപസില' ം നീല െപസില' ം
ഒÊേപാെല എuാ3 ഒuല
´ . കാªക
െചൗധരി, മിസ് ണീ

െച#േവരയ' െട അസ ി.
ആ.

ഠാV,

െചറ' വല
´ ി

വിലാസിനി

കാªക

കാªക

കാ!ബറി കഥക / ബി* സി.

ച' രം കയറ' കയാണ് ഇറ' കയാണ് .
അഷാദ് ബേ%രി

ചളെKാതിക.

േചാേഖ ബാലി.

സാര.

കാªക

ച' വKിെ! അÀത Fപം!.
ബാലച, yരനാട്

 ിലാOാം
പരിസ ിതിെയ മനസ

േചാരവീണ മണ
l ് : കഷക സമരവഴിയിെല

ചീ¥ണ
l ിേവOാരെ! ആകഥയ' ം
മ' തലലായനിയ' ം. കാªക ഇi' േഗാപ,
ജി. ആ.

ച' െലി.

കാªക

രബീനാഥ്

ഇളേ¥ാ അടിക

ച' ംബിtേQാ വിരിയ' uത് .
ജലാല' Ëീ റമി

മാത' േജാp

േചാO, കിരp ബി., സംേശാധക.

ചിരിK'സ് തകം / െജ. വി. മണിയാ്
സമാഹരിJത് .
894.812802(1)

ചിലKതികാരം.

കാªക

ൈചന ഇu് .

കാªക

ചിരിKിtu ഗണിതശാസ് ?ം.
Ãീധര, പqിയറ

കാªക

ഭാസ് കര, പി. െക.

കാªക

േമാഹന, പി.

വി.
ജന?ള'ം Õള'ം.
ജയVമാരി, ടി. ആ.

കാªക

ജമീ3 അഹമദ്
അലയ' ം പ56് / േമഘാ സ' ധീ വിവ.
െചയ് തത് .
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ജയകാ6
അഹാര%ിെല പJ / െക. എസ് .
െവ¥ിടാചലം വിവ. െചയ് തത് .



894.8113

ജയVമാരി, ടി. ആ.
േകരള%ിെല Õ / ടി. ആ.
ജയVമാരിയ' ം ആ. വിേനാദ് Vമാറ' ം
േചെuഴ'തിയത് .



582.16095483

ജയVമാരി-ജലപ_ം
ജയVമാരി, ടി. ആ.

ജയരാജ് , സംേശാധക.
- മാnoമി േരഖക

ജന?ള'ം Õള'ം / ടി. ആ.
ജയVമാരി, ആ. വിേനാദ് Vമാ എuിവ
േചu് എഴ'തിയത് .



581.634

ജയVമാ, ആ.
െച#േവരയ' െട അസ ി.
ജയVമാ, െക., വിവ.



894.8123

കാªക

ജലാല' Ëീ

റമി
ഗഭസംരണവ' ം ശിÒപരിപാലനവ' ം.



618.2

ജയക ടി. എസ് ., w. സമാഹ%ാ..
പി. എസ് . സി. കാപ
 

ജയച നായ, എസ് .
ആ വാOിെ! അഥം.



894.8123

ജയച, ഇ.



927.9143028

ജയേദവ
ഗീതേഗാവിiം / മലയ%് അK'ണ
l ി
വാഖാനം െചയ് തത് .

ജയÃീ, ആ. െക., വിവ.
ജാO്

കാªക

ല,

ജയാ സ' Vമാര
ബംഗാളി േനാവല' ക മലയാള%ി3
വിവ%ന പഠന%ിെ! സി|ാ6വ' ം
Fേയാഗവ' ം.



809

ജയിംസ് , വി. െജ.
oമിയിേലtq 5QിJ വാതായന.



സംേശാധനവ' ം പഠനവ' ം.



891.21

കാªക

ജയിലി3 െമാി കഥക / െക. എസ് .
െവ¥ിടാചലം സംേശാധനം െചയ് തത് .



െചയ് തത് ; ഒ. എ. വി. Vറ' Kിെ!
ദാസ് #പ
R ,

ജേയ, w. ചി?കാര. കാªക ജിംഗി
െബ3സ് : Vികtq ¡ിസ് മസ് കഥക
ജേയ, വിവ.
ജയ് േഹാ.

കാªക

കാªക

ശ¥

നായ, സി. പി.

ജയ് സp, െകാJ'വീട
"ഇെനയാവാം ഇ!വ!".

അനീസ്
േദവസ, ടി. ഡി.



650.144

േജാവാ ഓഫ് ആO് .

ജയേദവ, ഒ. പി.
ബദരി-േകദാ യാ?: ഹിമവാെ! കഥ ;
ഗംഗയ' െടയ' ം.



915.4

കാªക
പി. എസ് . സി. ആവ%ിtu 222
േചാദ

ജയ ടി. എസ് ., w. സമാഹ%ാ.

തിരിെക വu നിറ.

ജയ് സp, െകാJ'വീട.
ചാസ്



922.22

കാªക

ഡിOസ് ,

കാªക

ഡമാ, അലക
 ാ

കാªക

േഡായ3, ആത േകാനp

കാªക േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിJ്

ജയFകാശ് ബാബ' , െക.



927.5

ജയFകാശ് , െപരിോ'Vറിശി, സംേശാധക.
കാªക സ' Vമാ, അഴീേOാട്
ജയFകാശ് , െപരിോ'Vറിശി, സമാഹ%ാ..
കാªക സ' Vമാ, അഴീേOാട്
ജയേമാഹ

ജയ് സp, െകാJ'വീട
ഫ് േളാറസ് ൈന*ിംേഗ3.
ജയ് സp, െകാJ'വീട.
േമാKസാങ് , െഗ േദ



926.1073069

കാªക

ജയ് സp, െകാJ'വീട, വിവ.
േഷക
 ് പിയ, വിലം

കാªക

ജയ രാജ
െപഷ.

îറ' സിംഹാസന / ഇ. സ' ധാകര
ചി?ീകരിJത് ; ക3K* നാരായണെ!
അവതാരിക.

ജയരാമ, ടി.
സമകാലിക ശാസ് ?വ' ം ൈവ5ധാക
െഭൗതികവാദവ' ം.
335.4112

894.8123008



891.21

ഭാഷാഷ് ടപദി / രാമപ' ര%് വാരിയ വിവ.

കാªക

മഹാജി

894.8123

ഒട' വി3 മായാ% ഭാവ.

ജയേദവദാസ് , ഡി., വിവ.

കാªക

ജയസര ദാസ് , നാലKാ്
സx ഗ%ിേലO് ഒuര ടിO*് / െവ¥ിയ' െട
ചി?.
915.483

ജയVമാ, വി. െക.

കാªക

145



894.8123

ജയരാജ്

ജയ, െതേOKാ് , വിവ.
ഓ%് സ് , മാOസ്
ജലഛായ.

Ãീ Ãീ Ãീ വാവJെ! സ' വിേശഷ.



894.8123

കാªക

കാªക

ഹരിVമാ, എം. െക.



ജലജ, പി. എസ് ., ചി?കാര.
വാ¼ായന



ജലപ_ം.

927.9143028

യ' . പി. ജയരാജിെ! കഥക സQണ
l ം.
894.8123

കാªക

കാªക

മഹാേദവ തQി, എസ് .

ജലാല' Ëീ-േജാVമാരസx ാമി
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ജലാല' Ëീ റമി
ച' ംബിtേQാ വിരിയ' uത് / മ' §ിനാട്
പദ
Ð Vമാ വിവ. െചയ് തത് .
891.551
Fണയഹഷം / എം. എ. കാരശ് േശരി
ഇംഗ
´ ിഷി3 നിÊ വിവ . െചയ് തത് . 891.551
റമിയ' െട 101 Fണയഗീത / എം. പി.
സലീല ഇംഗ
´ ിഷി3 നിÊ വിവ. െചയ് തത് ;
നQതിരിയ' െട ചി? ; െക. ടി.
സപിയ' െട മ' ഖവ' ര.
891.551
റമിയ' െട îറ' കവിതക / െക. ജയVമാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 891.551
ജാത.

കാªക

ജാതകകഥക.

മിÃ, മിഥിേലശ് Vമാരി

കാªക

ജാതിേഭദം മതേദx ഷം.
വqിOാവ്

രÉാകര, മാാട്

കാªക

വിജയ,

©ഡീഷറിയിെല ആഭിചാര.
ഉലഹuാ, ടി. സി.

കാªക

©മാനാ കാôി
മലബാ വിഭവ.



641.5

െജ. െക.
രതിയ' ം ദാQതവ' ം.



613.96

െജ. സി. ഡാനിയലിെ! ജീവിതകഥ.
േഗാപാലkഷ
l , േചലാ്

കാªക

െജ. സി. ഡാനിയ3: മലയാള സിനിമയ' െട
വിഗതVമാര / ഡി. േFംലാ3, എസ് .
ആ. ചേമാഹന എuിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
791.437(1)
െജയിംസ് ടി. ആ!ണി
മദവ' ം അതി3 മ' ' u മ{ഷ{ം: ഒ5
 ിെ! കാഴ് ചKാട' ക. 362.292
ൈസകാÞിസ

ജി. ശ¥രtറ' K് : `ാനപീഠേജതാവ് .
കാªക V§ിരാമ, പ¹ë

െജയ് സp, െകാJ'വീട
ജീവിത പ¥ാളിെയ അറിയാ.

ജിംഗി െബ3സ് : Vികtq ¡ിസ് മസ്
കഥക / സമാഹരിJത് ; സ' നി3Vമാ
എം. ടി., മ' രളീധര െക. പി., ജേയ
എuിവ5െട ചി?.
808.83

െജറീന
ഒ5 മലയാളി ഹിജഡയ' െട ആകഥ
വിജയ േകാടേരിേയാട' ം ബി.
ഹരിേയാട' ം പറ§തി Fകാരം.

േഡ.

894.8123



െജസ് മി
Fണയസ് മരണ.

894.8123

മഴവി3 മാനം.

894.8124

894.8122

െകാെളാഡി, കാെലാ

ജീà േജാസഫ്
ശം, െമ റീസ് .



791.437MA

കാªക

ജീന രാജ, സമാഹ%ാ.
ടി!'േമാ ഫലിത
ജീവിത പ¥ാളിെയ അറിയാ.
െജയ് സp, െകാJ'വീട
ജീവിത വിജയം. കാªക
പ6പ് ളാംെതാിയി3

കാªക

കാªക

കാªക

കാªക

സ' ഫിO

ജീവിതവിജയ%ിെ! പാഠപ' സ് തകം.
ആ3ബി, പി. വി.
ജീവിതവിജയമ¨.
എKിക് െ**സ്

രതിരഹസം.

കാªക

കാªക

ജീവ േജാബ് േതാമസ്
Fപവ' ം മ{ഷ{ം ത

ിെല6് ?.




കാªക

േസാള, എമിലി

പഴ: അഴകി{ം ആേരാഗ%ി{ം /
േജOബ് വഗീസ് V6റയ' ം മിനി പി.
മ%ായിയ' ം േചെuഴ'തിയത് .

634

പേ6ാം.

635




േജOബ് , ിം, സമാഹ%ാ.
ി ിെ! കഥക

ബങ് , അഭയ്

ജീവിതം കഥകളിലെട: Ãീ നാരായണ#5.
കാªക Vമാ, എം. എസ് .
ജീവിതകഥാ പ' സ് തകം.

െജമിന3.



േജOബ് വഗീസ് , V6റ
ഔഷധ സസ അറിവ' ം Fേയാഗവ' ം /
േജOബ് വഗീസ് V6റയ' ം മിനി പി.
മ%ായിയ' ം േചെuഴ'തിയത് .
581.634

േജാസ് ,

ജീവിത വിജയം അനായാസം.
െടംപ് ള, റിJാഡ്
ജീവിത വിദാലയം.



െജസി നാരായണ
മി'വിെ! േലാകം.

894.8123

ജിേനഷ് Vമാ, എരമം
ഫിദ3 കാസ് േÞാ.

കാªക



920.9306768

ജിജി, ചിലQി3
െടറ ഓഫ് ൈ

ജീെക.



646.78

കാªക

ൈജവൈവവിധം വനജീവികള'െട േലാകം.
കാªക െപാവാ, പി. പി. െക.
ൈജ, ഗീതികാ
കട' വയ' െട വഴിെയ / റബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് ; ശശി െശെടയ' െട ചി?.



823



500



306.7

 p എu കട3കാO.
െജാനാഥ ലിവിങ് സ
കാªക ബാJ് , റിJാഡ്
േജാVമാരസx ാമി.
ചേശഖ

കാªക

കQാര,

േജാജി-േജാp
േജാജി, w'േ 3
ആധാ: ജനെOതിരായ ഢാേലാചന.

േജാസഫ് , മ*ം, വിവ.



929.1

കാªക

പാമ' ക് , ഓഹ

കാªക

മാെറായ് , സാേ6ാ

േജാബ് , കാ, വിവ.

അതിജീവന%ിെ! ചലJി?ഭാഷ.



791.43

ഓ¡ി,

സിനിമയിെല െപpെപ5മ: 15



791.430233

കാªക
ഗx ാനാേമാ കവിതയ' ം ഇസ́ാം േപടിയ' െട
പിuാQ' റള'ം

മാ¨ിക

കാªക

േജാസ് െക. മാ{വ3

മാത' േജാp

ന ജനേറഷ സിനിമ.

േജായിസ് , െജയിംസ്
െചറ' KOാരെനu നിലയി3 കലാകാരെ!
ചി?ീകരണം / എസ് . Ãീനിവാസ വിവ.
െചയ് തത് ; െക. പി. അKെ! അവതാരിക.

മu് ഇ6 Fസിഡ!'മാ5െട
ബാലകാല = The childhood of three



823



894.8121

േജായ് , വാഴയി3
നിമിഷജാലകം.



894.8121

കാªക

കാªക

േജാഷി േജാസഫ്
മഹാേശx താേദവിേയാെടാKം.

ജയ് സp,



303.484



േജാസഫ് , എസ് .
ചേനാെടാKം.
േജാസഫ് , െക. െജ.
ചി6യ' ം ജീവിതവിജയവ' ം.
േജാസഫ് , െപ5േ6ാം മാ
ഓ െJK് .

ജീവിത വിജയം.



158.1

േജാസ് , പാഴOാര



894.8123

കാªക

സx േബാധ,

േജാസ് , സി. എ3.

823

കാªക



894.8123

േജാസ് , പ6പ് ളാംെതാിയി3

േറാബ് ഇ.

വാനം മ' െ പറOാം / റബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് .
823

േജാസഫ് , ഇ. ഡി., വിവ.
അഗതാ

923.154(1)

േജാസ് , പനJിK'റം
േമ% മണി.

േജാസ് , വടO, വിവ.

ഒ5 Fശ
Ô ം / റബി ഡി¡സ് വിവ. െചയ് തത് .

േജാസഫ് േജാp, േതറാി3
വീിെലാ5 പJOറിേ%ാം.



Presidents of India.

കറ' % പ' ലിക ജനിtuത് .

േജാഷി, ജഗദീഷ്
എÝ സംഭവിJ' ! / േറാബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് .
823

േജാഷി, പി. സി., സംേശാധക.
കലാപം



791.437(1)

േജാസ് , അ6ീനാട്

േജായ് ടി. V§ാK', നേയാO്
അര%ാഴിെ! നഷ് ടെK ചാവിക.

േജാവാ ഓഫ് ആO് .
െകാJ'വീട

േജാസഫ് , വി. െക.

േജാസഫ് , വി. െക., സംേശാധക.

കാªക

േജാലി മികവി{q വഴിക.
 ീഫ ആ.
േകാേവ, സ

 ി,
¡ിസ

ചലJി?കാരികെളtറിJ'q പഠന.

കാªക

േജാബ് , ചി?കാര.
കഥക

കാªക

അഗതാ

േജാണി േജാp, െവQിqി, സമാഹ%ാ..
കാªക സ് w ദിനാചരണകx ിസ്
േജാണി, എം. എ3., വിവ.
െബ

147

കാªക

ജx ലനം.

894.8122

സരാഘാതം.

894.8122




േജാസ് , സി. െജ. െതായയ് Oാവ്
വിതയ് Oാെത െകാ¹'uവ.



894.8123

േജാp േപാ
പി. എ. േമേനാ വിഹഭÚകെOാ5
Fതിഷ
Ï .



927.91430233

പരിചായകം.



791.437

സവിധം.



791.437MA

േജാp [ിാസ് .



635

കാªക

കാªക

െÞെഡx 3, െഗയ് 3

മ' Vi, എം.

േജാp, എം. എ3.

 ി,
¡ിസ

അരവിi് േകéിവാ: ഇ6 സQണ
l
ജനാധിപത%ിേലO് .



894.8121



320.954

േജാp, െക. െജ.
ആധ' നികത ഖസാOിെ! ഇതിഹാസ%ി3.



894.8123



158.1

േജാp, ടി. വി.



922.2(1)

പിക എെ! സ് േനഹിത.



598

േജാp-ൈടം

148

േജാp, െപൗവ%ി3
അബ' ദം: ലണ Fതിവിധിക.

േജാതിമയി, എ. പി.



616.994

ഉദരേരാഗെള ഒഴിവാOാം.

616.3

ന ിേരാഗെള അക*ിനി%ാം.

616.4

േജാpസp
മദപരറി§് Vടി നി%ാം.



ജx ലിtu വിരല' ക.
 ാലി
ഏ സ



ജx ാലാമ' ഖി: പ' uശ് േശരി നQി Ãീ നീലകണ
Ï
ശ . കാªക സ് മിതാ ദാസ്

 ിെ! അ{ഭവ.
ഒ5 ഹിപ് േനാിസ



926.158512



894.8123

േജാജ് േജാസഫ് , െക.
V§' ണ
l ി പറ§ യയാതി വരാലിെ! കഥ.



894.8123

േജാജ് േജാസഫ് , മണ
â േശരി
V*വ' ം V*ാേനx ഷണവ' ം ആല' വാ
wെOാല മ' ത3 ...

363.25

േജാജ് , എം. പി.
പാðാത സംഗീത Fേവശിക.

780.(1)

കാªക

ഞാ Vàബ് ദീ അസാരി.
Vàബ് ദീ അസാരി



ടാലിസ് മ.





ഇഷികാവ,

േജാജ് , പ' ല
´ ാ്
ഹി*് ലറ' െട െചuായ് O.



943

ലിെഡx ,

കാªക

ടാവ് ണ, ഗി3.

കാªക

വിജയല് മി



894.8123



894.8123

ഠാV,

സ് േകാട് , വാ

കാªക

 ി, െജയ് 
ഓസ

ഡിOസ് , ചാസ്

ടി. െജ. െജ.
ഇuെ% ചി6ാവിഷയം: Fേചാദന
ചി6ക ജീവിതവിജയ%ിന് .



158.1

ടി. പി. വധം: സതാേനx ഷണ േരഖക.
കാªക രാധാkഷ
l , തി5വ
ടി#ൈമ*് , രാജമണി
സx ാമി രാമ / രമാ േമേനാ ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
922.945
ടി!'േമാ ഫലിത / ജീന രാജ
സമാഹരിJത് .
894.812802(1)
െടംപ് ള, റിJാഡ്
ജീവിത വിജയം അനായാസം / െക. എസ് .
െവ¥ിടാചലം വിവ. െചയ് തത് .
158.1
െടറ ഓഫ് ൈ
ചിലQി3

േഡ.

കാªക

ജിജി,

െടസി േജOബ് , സംേശാധക.
അ യ് O്

`ാനസരെ! ധ രശ
Ð ിക: #5േദവെ!
സനാസി ശിഷ. കാªക സജീവ് kഷ
l 

കാാളി.

V§' V, മീനിേOാട്

ഠാV,

231

േജാതിമയി, എ. പി.
ഇലക െപാഴിയ' േQാ.

കാªക

കാªക

ൈബബിളിേനയ' ം ¡ിസ് തീയ
വിശx ാസേളയ' ം സംബിJ ഇസ് ളാമിക
ദശനം ¡ിസ് തീയ വീണ%ി3. 261.27

കാªക

ഞാ*'പാ് .

ടാേഗാ കവിതക.
രബീനാഥ്

894.8123

േജാജ് , േതറയി3
ഏകസത ൈദവം.

`ാനമലന.

ഞാ{ം ആ. സി. സി. യ' ം: കാസറിെനാKം
നടu ഒ5 േഡാക് ടറ' െട അ{ഭവ.
കാªക kഷ
l  നായ, എം.



616.12

കാªക

മഹാേശx താ േദബീ

കാªക

േജാജ് , െക. ജി.
ഫ് ളാഷ് ബാO് : എെ!യ' ം സിനിമയ' െടയ' ം /
എം. എസ് . അേശാകേനാട് പറ§തി
Fകാരം.
927.91430233

േജാജ് , പ' ല
´ ാ് , വിവ.
വില
´ ി

കാªക

ഗാഡ് ന,

ടാേഗാ കഥക സQണ
l ം.
രബീനാഥ്



കാªക

കാªക



894.8123

േജാജ് , പി. എ., വിവ.
താVേബാV

ഝാസിറാണി.

േജാസ് , സി. എ3.

ഞാ െവളിെKട' %ി ; േലാകം അറി§ിില
´ .
കാªക േകാശി എ[ഹാം

േയാËാ ഒഴ'Vuത് എവിേടO് ?.

േജാജ് , ത¹ി3
സ് ?ീകള'ം ßേôാഗവ' ം.



894.8123



Vടിയെ! VQസാരം: ഒ5 മദാസ
േരാഗിയ' െട ആകഥ.
920.9362292

േജാജ് , ഓണ»
Fണയതാഴ് വരയിെല േദവദാ5.

കാªക

ജx ലനം.

362.292

രാKാടിക ഉറാറില
´ .

¡ശിത5െട Fാഥനാച¡ം.

കാªക

െടസിങ് , പി. ജി.
സാഗരതീരം മ' ത3 ഹിമാലയശിഖരം വെര /
പി. Fകാശ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
915.4
ൈടം െമഷീ. കാªക
െഹെബ് േജാജ്

െവ3സ് ,

േടാസ് േ*ായ് -േഡാസ് േ*ാവസ് Oി
േടാസ് േ*ായ് കഥക. കാªക
േടാസ് േ*ായ് , ലിേയാ നിെOാലായx ിJ്

149

ഡിOസ് , ചാസ്
ബ് ളീO് െഹൗസ് / ഗി3 ടാവ് ണ

േടാസ് േ*ായ് , ലിേയാ നിെOാലായx ിJ്
ആനiജീവിതം / ആേçയ െഫമിന
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. േരഖ വിവ.



891.73

െചയ് തത് ; കാര േഡാണലിയ' െട

െകാസാtക / സതീഷ നരേOാട്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 891.73

ചി?.

േടാസ് േ*ായ് കഥക / എം. ദിവ വിവ.
െചയ് തത് .
891.73

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.

െÞെഡx 3, െഗയ് 3
അÙതാനiമയീ മഠം: ഒ5 സuാസിനിയ' െട
െവളിെKട' %ല' ക / േജാp [ിാസ്
അഭിമ' ഖം െചയ് തത് .
294.561
ൈടx , മാക്
ഹOിബറിഫി / രമാ േമേനാ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .



813

കിരീടം / എം. െക. എ. േപാ*ി വിവ.
െചയ് തത് .
891.442

േഗാര / െക. സി. അജയVമാ വിവ.
െചയ് തത് .



891.441



891.443

ടാേഗാ കഥക സQണ
l ം / െക. സി.
അജയVമാ വിവ. െചയ് തത് .
891.443
ടാേഗാ കവിതക / സ' iരം ധ{വJപ' രം
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 891.443
േയാഗാേയാഗ് / േമഘാ സ' ധീ ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
891.443

കാªക

െചയ് തത് ; കാര േഡാണലിയ' െട
ചി?.



823

ഡീേഫാ, ഡാനിയ3
േറാബിസp ¡േസാ / ബി* സി.
മ' േOാലയ് O3 വിവ. െചയ് തത് .



823

ദ െകൗ് ഓഫ് േമാി¡ിസ് േ*ാ /
ജയ് സp െകാJ'വീട പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .

േമാKസാങ് ,

മ' േOാലയ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .



843

െഡയ് സി
െഷ3വി എu പ' സ് തകം.



920.4

കാªക

ഡിOസ് , ചാസ്
േഡാ. െജ സി ഡാനിേയ3: മലയാള
സിനിമയ' െട പിതാവ് .

കാªക

ഡാവി,

െജ.
  : ധമേബാധ%ി3 ജീവിJ
േഡാ. പി. പല
ക

േയാഗി.

കാªക

സാ{, എം. െക.

േഡാണലി, കാര, ചി?കാര.

കാªക

ഡിOസ് , ചാസ്
േഡാണ3, കാര, ചി?കാര.

കാªക

ഡിOസ് , ചാസ്

ഡാവി, െജ.
േഡാ. െജ സി ഡാനിേയ3: മലയാള
സിനിമയ' െട പിതാവ് .
927.91430232
ഡിOസ് , ചാസ്
ഒ5 ¡ിസ് മസ് കാര / ജയ് സp
െകാJ'വീട സംഹിJ് പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .



843

മÊ പടയാളിക / ബി* സി.

േഡവിഡ് േകാKഫീ3ഡ് .

േചാേഖ ബാലി / സ' നി3 ഞാളിയ%് വിവ.
െചയ് തത് .
891.443

ഡയമ് െനേക
´ സ് .
െഗ േദ

മഹനീയ Fതീക / ഗി3 ടാവ് ണ

ഡമാ, അലക
 ാ

ഠാV, രബീനാഥ്
ഉദാനം / േമഘാ സ' ധീ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .
891.443

ഗീതാÚലി / മ' §ിനാട് പദ
Ð Vമാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .



823

േഡായ3, ആത േകാനp
ബാസ് ക വില
´ യിെല േവKി / ജയ് സp
െകാJ'വീട സംഹിJ് പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .



823

െഷലക് േഹാംസ് കഥക / ബി. നiVമാ
വിവ. െചയ് തത് .



823

െഷലക് േഹാംസിെ! V*ാേനx ഷണ
കഥക / റീ% എ. വിവ. െചയ് തത് .

¡ിസ് മസ് കാര / ഗി3 ടാവ് ണ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; എം. മീര വിവ.
െചയ് തത് ; കാര േഡാണലിയ' െട
ചി?.

823

േഡവിഡ് േകാKഫീ3ഡ് / ജയ് സp
െകാJ'വീട പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .

823



823



823

േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ




മിെഖയിേലാവിJ്
കാരമേസാവ് സേഹാദരാ / ജയ് സp
െകാJ'വീട സംÛഹീത പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .
891.73

മിെഖയിേലാവിJ് -തി
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മിെഖയിേലാവിJ്
േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ
V*വ' ം ശിയ' ം / േവª വി. േദശം
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് ; പി.
െക. രാജേശഖരെ! അവതാരിക.
891.73
േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ
നിiിത5ം പീഡിത5ം / േവª വി. േദശം
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 891.73
േഡാp ശാ6മാെയാഴ'VÊ. കാªക
െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയ3
അലക
 ാേÖാവിJ്

കാªക

കാªക

നç.



894.8124

യേറാK് .
തര േകാശി, ചി?കാര.

കാªക

ചാേOാ, െച

ദ്

നം

കാªക

വിജയ, വqിOാവ്

കാªക

തവി'VKായOാര.
അഗതാ

 ി,
¡ിസ

തസ́ീമ നÜീ



928.91443

ാസx ാ
േമാപസാങ് : പരിചാരകെ! ഓമക /
രാജ _ാര വിവ. െചയ് തത് .

കാªക



894.8123



928.43

താªവ ആചാരി, എസ് .
അ

രായ് ,

oമി.



894.8121

താÎവ

കാªക

നായ വയലിOട വാഖാനം െചയ് തത് .



181.482

താനിസാOി, ©നിJിേരാ
നേവാമി / Fശാ6് Vമാ ആ. വിവ.
െചയ് തത് .
ജീവിതകഥ.

മ' Vi,

കാªക

ിtuത് .

കാªക

നിലഫ കരിംേബായ്

കാªക

ഭാസ് കര

ഉഷാVമാരി

കാªക

താരശരീരവ' ം േദശചരി?വ' ം.
മ' ഹ

ദ് ഫ¡'Ëീ അലി

താരിഖ് അലി.

കാªക

കാªക

ദാേമാദര, െക.

താ5ണ%ിെ! കഥാ6ര / Ãീജിത്

തനിയ{ം സ് േനഹപികള'ം.
ഹനീഫാ മ' ഹ ദ് , സി.

െപ56Jെ! സമാഹരണവ' ം പഠനവ' ം.

കാªക



894.8123008

താഹ, മാടായി

തനിയാവ%നം മ' ത3 നിേവദം വെര.
കാªക േലാഹിതദാസ്
തîജ എസ് . ഭതിരി
രബിയ' െട െജാറസേ¥ാെഹൗസ് .

കാªക

ഷഹനാസ് öൈസെ!

താരയ' ം കാനയ' ം: ര് േപാരാളിക.

സJിദാനi, െക.

തനിJിരിtേQാ ഓ
അK, െക. പി.



895.63

താരFഭ: എെ! അ

കാªക

തതx ശാസ് ?ം VികO് .
പണിO, പി. ടി.

ൈകവല നവനീതം / എസ് . രാമച

Ãീ എം.

േകാവില

തണ
l ീVടിയെ! ത് .
എം.

ത6Kറെ%¹ം.
പി.

മ' ഹ

 ാ,
തസ

ത¥മണി
ഉയരളി3 എ%ിയ Vിക / ജി.
േമാഹനVമാരി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് ; പാഥ െസ#പ
R യ' െട
ചി?.
920.054

കാªക

കാªക

ബഷീ, ൈവOം

കാªക

ത¥K നായ, ഡി., വിവ.

തഥാഗതം.



914

വീട് നഷ് ടെKവ / എം. െക. എ. േപാ*ി

i

തകഴി: വായനയ' ം പ' നവായനയ' ം.

കാªക



894.8121

നിശബ് ദനായിരിOാ അവകാശമ' ് .

വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

തകഴി: `ാനപീഠ േജതാവ് .
V§ിരാമ, പ¹ë

തകം.

തQി, വി. ജി.

സ് േ*ാO, [ാം

തകu റിKബ് ളിO് .
അ5തി

രാജീവ് ശിവശ¥

തവളVമാരിയ' ം പ' ളവ രാജാവ' ം.

അവ അബ് ദ' q

Öാtള FണയിtÊ.

കാªക

തേമാേവദം.

തേലെലഴ'%് .

ഡറ3,
െജറാഡ്
'
ഉ%വനം: െജറാഡ് ഡറലിെ!
'
സാഹസിക സാരകഥക / പി. പി. െക.
െപാവാ പ' നരാഖാനം െചയ് തത് . 591.98
Öാtള.

¹െ!

ഉKിലി ഓ
ഓ

ത¨ േലാകം: നിഢതകള'െട അനാവരണം.
കാªക ഹരി, സx ാമി

ക.



928.94812

îറ് മ{ഷ.



928.91441

രാമ{ണ
l ി, െക.

ക : ജീവിതെമഴ'àകാരെ!



894.8121

താഹ, മാടായി, സംേശാധക.

കാªക

ആെസൗßദം
തി

¹െ! തിമിംഗല.
പqിK'റം

കാªക

സിKി,

തി¹ാടി-േതാമസ്

കാªക

തി¹ാടി നQാ5ം നായാടി രാമ{ം.
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കാªക

5%് കടെലട' tÊ.

മാത,' െക. ടി.

ൈബ©, സി.

പി.

കാªക

തിരെ§ട' % കഥക.

പാറOടവ് ,

ñ, Fമദിയ അന6

പി. െക.

സാവേദശീയ ബാല / എസ് . എ. ഖ' ദ് സി

കാªക

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

ബാലkഷ
l , സി. വി.



899.2213

കാªക

തിരെ§ട' % കഥക: 1981-2001.

െത¹%റ' ം കഥകള'ം.
െക.

സ' േര, പി.
തിരെ§ട' % കഥക: െക. യ' . അബ് ദ' 

കാªക

ഖാദ.

കാªക

യസഫലി, േകേJരി

കാªക

െതരെ§ട' % ബാലസാഹിതകഥക.

കാªക

സ, ബി.

കാªക

തിരെ§ട' % kതിക.

കാªക

തിരിെക വu നിറ.

എ. ആ. ാമFകാശ് സംേശാധനം

ജയFകാശ്

ബാബ' , െക.

എെ! ഘാതക5െട കഥ / എ. പി.

ഉണ
l ിkഷ
l , പ' ñ

തി5േശഷിK് .

സജീഷ് വിവ. െചയ് തത് .

ശിവVമാ, ഏ*'മാî

കാªക

േതഭാഗാസമരം.

അ¹േന%് , പി.

തിലക: ജീവിതം ഓ



894.81209



927.9143028

കാªക

തീാത വസ6ം.

കലാണറാവ' , ജി.

തീെKിേJJിയ' െട ഒളിേJാം.

കാªക

മാത,' െക. ടി.
തീയാിേലO് ഒെര%ിേനാം.

റഹീം, സി.

കാªക

െതാ'െതാ' നടtേQാ.

വീരാVി

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .



633

േതാമസ് േജാസഫ്
പരേലാക വാസസ ല.

894.8123

മരിJവ സിനിമ കാªകയാണ് .

894.8123




കാªക

േതാമസ് മാത'
മലയാളിO് ഒ5 മാനിെഫസ് േ*ാ.

കാªക

അനി3Vമാ, വലിയവീി3



362

േതാമസ് , ഐOര

കാªക

തീയി3 അലOിയ വസ് ?.

ദീപിക: ചരി?%ിെ! ദീപശിഖ 1887 -

ദിലീപ് , വി.

1989 / േതാമസ് ഐOരയ' ം *ി. സി. മാതവ'
' ം

തീരജീവിത%ിന് ഒ5 ഒKീസ് .

േചെuഴ'തിയത് .

കാªക

മാതസ് , പി. എഫ്

വിളtമര.

കാªക

സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാªക

െഹെറാേഡാസ്



894.8121

ഷാജ പീ*

കാªക



920.054

േതാമസ് , നടയ് O3, വിവ.

പഠന / പന രാമച നായ

Qയ' ം V5വികള'ം.
സx പ
Ô മയീ



079.5483

േതാമസ് , െക. വി.

തീ*K'3kഷിയ' ം കാലി%ീ*യ' ം.
േമാഹന, പി. വി.

കാªക

കാªക

കമ, അ3േബ

തീയാിേലO് ഒെര%ിേനാം. കാªക

QK.

ദാസ് #പ
R , അനീസ്

േതാമസ് േജാജ് , ശാ6ിനഗ, വിവ.

കാªക

അനി3Vമാ, വലിയവീി3
793.3195483 - തീയാ് .



823

േതാവിളക / വി. എസ് . ശിവദാസ്

/ സജി3 Ãീധ

സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാªക

ൈതOാവിെല പ' രാണം.

തിലക് , പി. െക.
മാnഭാഷ മലയാളം.



641.5

േതജ് പാ3, ത5p

തി5നാമാചാര ആ§ം തി5േമനി.

കാªക



792

Ô ീം അസീസ്
െതസ
ചി?.

ക5ണാകര, തി5നല
´ 

തി5വാതിര.

െചയ് തത് .
മലബാ VOറി / എ. എം. Fദീപിെ!

തി5നല
´  ക5ണാകരെ! കവിതക.

കാªക

രാമനാഥ, െക. വി.

െത5വ' നാടകം സി|ാ6വ' ം Fേയാഗവ' ം /

 ി,
¡ിസ

അഗതാ

കാªക

Vമാര, യ' .

െതരെ§ട' % നാടപാ'ക / കിളിമാî
ച സമാഹരിJത് .
894.8121008

അബ് ദ'  ഖാദ, െക. യ' .

തിരെ§ട' % കവിതക.

കാªക

ച¡ബതീ,

േതാമസ് , പി. ബി., വിവ.

കാªക

 ്,
വിസ

െജാഹാ േഡവിഡ്
േതാമസ് , പി. *ി.
വിസ് മയള'െട േലാകം.



500

േതാമസ് -േദജാ

152

േതാമസ് , സി. പി.
സ' േമ-ബാബിേലാp-അസീറിയ: ആദിമ
സംസ് കാരളിേലO് ഒ5 എ%ിേനാം.

ദാസ് , പി. എ.
വിളOില
´ െവളിJം മാ?ം.



935

േതാമാ ക%നാ, പാേറ ാO3
വ%മാനK'സ് തകം / മാത' ഉലകംതറയ' െട
ആധ' നിക ഭാഷാ6രം ; േജാസഫ്
പ' ലിtേuലിെ! അവതാരിക.
914
താഗരാജ
താഗരാജ ഗാനസ' ധ / പി. ജനാËന
വാഖാനം െചയ് തത് .
780.954

കാªക

താഗരാജ ഗാനസ' ധ.

താഗരാജ

താഗരാജ, ചാളOടവ്
ഒ5 യ' |ാസെ! അ6Fഭാഷണം.



894.8123

ദ െകൗ് ഓഫ് േമാി¡ിസ് േ*ാ.
ഡമാ, അലക
 ാ

കാªക

ദ ന ബഫേ*ാളജി.

കാªക

കാªക



398.2109548

കാªക

ദയ, െജ., വിവ.
ദയാഹജി.

കാªക

കാªക

റഹീം, കടവ%്
േരവതി, എ.

ÃീVമാരി രാമച

ദാനിേനാ, മിേഷ3
സരസx തീ നദീ ഒഴ'Vം വഴി / പി. െക.
ശിവദാസ് , ആ. പദ
Ð രാജ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .
954
ദാേമാദര നQതിരി, ൈകതFം
kഷ
l പം.



894.8121

ദാേമാദര നQതിരിKാട് , ആല¾, വിവ..
കാªക രാമായണം
ദാേമാദര നായ, ജി.
ഡി.

കാªക

കാªക

ദാേമാദര, കാളിയ%് , വിവ.
മേനാഹ

കാªക

കാªക



004.693

ബഫ*് , േമരി

ദിലീപ് , എം. എസ് ., സംേശാധക.
സ' Vമാരി

കാªക

ദിലീപ് , വി.
തീയി3 അലOിയ വസ് ?.

894.8123

ദിവാകര, വിഷ
 മംഗലം
രാേവാ .

894.8121




േടാസ് േ*ായ് ,

ദിവFബം, ആാ
Ãീ ആാ പാടിയ തി5Kാൈവ / പി. ജി.
നായ വിവ. െചയ് തത് ; പ' ശ് േശരി
രാമചെ! അവതാരിക.
894.8111
ദീപനാള. കാªക
നായനാ, വി. ടി.

മധ' സദന

ദീപാ േഗാപVമാ
Fിയപാചകം.



641.5

ദീപിക: ചരി?%ിെ! ദീപശിഖ 1887 - 1989.
കാªക േതാമസ് , ഐOര

കാªക

ദീപ' വിെ! േലാകം.
കിളിE

രാധാkഷ
l ,

കാªക

ദീേപഷ് െക. രവീനാഥ് , വിവ.
 ിലാOാം
പരിസ ിതിെയ മനസ

നായ, ജി.

ദാേമാദര പിq , പി., വിവ.
kഷ
l മ%ി, ജിË'

ദിലീപ് ഫിലിK് , വിവ.

ദിവ, എം., വിവ. കാªക
ലിേയാ നിെOാലായx ിJ്

ദിേണ6 മ' %ശ
¦ ിOഥക.
ദ6സംരണം.

ദിേനഷ് വമ
ൈസബ പ' ഴ'Oള'ം പQാ*കള'ം.

ദിവ എസ് . േകശവ, സമാഹ%ാ..
കാªക മ¼രKരീകtq മലയാളം
േചാേദാ%ര

ബഫ*് , േമരി

ദിേണ6യിെല പിക.
റഹീം, സി.



158.1

ദാസ് #പ
R , അനീസ്
േതഭാഗാസമരം / ഡി. ജയേദവദാസ് വിവ.
െചയ് തത് .
954.14

ദീേപഷ് െക. രവീനാഥ് , വിവ.
ബാഗ് ചി, സ' [ത

കാªക

ശാം

ദ' നിയ.

കാªക

ബാഗ് ചി, സ' [ത

കാªക

ഷീബ, ഇ. െക.

ദാേമാദര, െക.
 ിെ! ഓമtറിK'ക /
ഒ5 ഇ6 കമണിസ
താരിഖ് അലി അഭിമ' ഖം െചയ് തത് ;
സJിദാനi{ം പി. െജ. മാതവ'
' ം വിവ.
െചയ് തത് .
324.254(1)

ദ' ബായ് K'ഴ.

ദാേമാദര, പി.
വീട' കOK'റം.



േദ, േശാഭാ
േശാഭാ @ 60 / കബനി സി. ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
158.1



േദജാ വ' .

ദാസ് , പി. എ.
ഒ5 qി െവളിJം.

954.83(1)

170

കാªക

kഷ
l ദാസ്

ദ' ഗ മേനാജ്
V§നിലയ' ം ആ3മരവ' ം.
ശം, െമ

റീസ് .

കാªക

കാªക



894.8123

ജീà േജാസഫ്

ൈശല

േദബ് -നമ' O്
േദബ് , േദബാശിഷ്
ആനi ഞായ / രാജീവ് രാമച വിവ.
െചയ് തത് .
823
േദബ് , േദബാശിഷ് , ചി?കാര.
രായ് , സ' Vമാ

കാªക

േദവെ! ശരം.
േദവoമിയിലെട.
െക.
േദവയാനി.



894.8123

കാªക

അJെബ, ചിÊ

കാªക

കാªക

ഫ¡|ീ, െകാട' ല
´ 

കാªക



158.1

 ി,
¡ിസ

രാമവമ,

കാªക

നQാ, എ. െക. പി.

കാªക

കാªക

ബസ' ,

തQി, വി. ജി.

നടരാജ, എ. ആ.
മറ§ിരിtu മഹാശി.



181.4

നടരാജ, എ. െജ.
െവpശംെഖാലികള'െട Fണയതീരം: ചിലി
യാ?ാസ് മരണക.
918.3
നടാഷയ' െട വണ
l ബലªക.
സേ6ാഷ് േജാജ് , Vളര
നട.

കാªക

ന6നാ കഥക.



894.8121008

േദശീയ ന സചി : മലയാള വിഭാഗം 2012 /
ഷാഹിന പി. അഹസ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .
015.540294812
േദശീയ മ¼: വിവിധ
സംസ ാനളിെല ഔേദാഗിക മ¼.
കാªക േവലായ' ധ, ടി. ഡി.

കാªക

ൈദവം ൈന3 നദിOരയി3 മരിtÊ.
കാªക നവാ3 അ3 സഅദാവി
ധ{ജVമാരി, എസ് .
െച¥3Jളയിെല എെ! ജീവിതം / വിജില
ചിറKാടിേനാട് പറ§തിFകാരം. 920.72
പദ
ബ' | ധ ം: Ãീ ബ' |െ! 424
ഉപേദശളടിയ ധ പദ%ിെ!
ഭാഷാ വിവ%നവ' ം പഠനവ' ം / െക.
രാഘവ തി5മ' 3Kാടിെ! പദ
വിവ%നവ' ം പഠനവ' ം ; ദൈല ലാമയ' െട
മ' ഖവ' ര ; എം. ആ. രാഘവ വാരിയ, എം.
ആ. േകരള വ
എuിവ5െട
അവതാരിക.
294.382322

കാªക

സ' േരഷ് ബാബ' , എസ് .

നദിക മ{ഷകഥാ{ഗായിക.
അഷ് റഫ് , സി.

േദശàടി: പ%നംതി കവിതക /
ഉണ
l ിkഷ
l  പഴിOാട് സംേശാധനം
െചയ് തത് ; വി. രാജീവിെ! അവതാരിക.

ൈദവം കഥ വായിtÊ് .
അേശാക, ച5വി3

കാªക

നടനം തെu ജീവിതം: വിഖാത ന%ക
#5 േഗാപാലkഷ
l െ! ജീവിതം. കാªക
 
െസബാസ

േദവിക, പി. എസ് .
ചാതിKറവക / വി. എം. രാജേമാഹ
മേനാജ് പി. എuിവേരാട് പറ§തി
Fകാരം.
598
േദവ് , പി. എം., വിവ.
അഗതാ

സദ് #5 ജഗ
H ി

ന?െള നിരീിOാം.
ബിമ
നç.

രാമച, എം.

േദവസ, ടി. ഡി.
ഫലFദമായ മാേനജ് െമ!് / ഡി.
ജയേദവദാസ് വിവ. െചയ് തത് .

ധ

ധേമാപേദശ കഥക.
എം. െക.

നOാവരം.

േദവദാസ് , വി. എം.
ശലഭജീവിതം.

കാªക

  ക.
ധാന വചസ
വാസ' േദവ്

ധ , േചാ.
മ / ഷാഫി െചറ' മാവിലായി വിവ.
െചയ് തത് .
894.8113

കാªക

േദവദാസികള'ം ഹിജഡകള'ം.
സ' േര, പി.

153

കാªക

കാªക

ന6നാ

ന6നാ
ന6നാ കഥക.
നiVമാ, ബി., വിവ.
ആത േകാനp



894.8123

കാªക

േഡായ3,

നiVമാ, വി. ടി.
ര' െപpVിക.



894.8123

നiന, മ' ളQ%്
മ' ടിO3 പ' ഴ.



894.8121

നiാേദവി: മെ*ാ5 ഹിമാലയം.
അജയ, െക. ആ.
നiി, സx പ, ചി?കാര.
ച¡ബതീ, സx പ
Ô മയീ

കാªക

കാªക

നi, പി. വി., w. ചി?കാര.
മ' ഹ ദ് ബഷീ, ൈവOം

കാªക

നബേOാവ് , വ് ളാഡിമി വ് ളാഡിമിേറാവിJ്
  ൈന*ിെ! യഥാ½ ജീവിതം /
െസബാസ
  പqിേ%ാട് വിവ. െചയ് തത് .
െസബാസ



813

നമ' tം നuായി FസംഗിOാം.
രാജ, േകാK'റം

കാªക

നമ' O് ാമളി3 െചu് രാKാOാം.
കാªക സ' ധാകര, െക. െക.

നQതിരി-നായ

154

നQതിരി

നല
´ സx പ
Ô ം: െതരെ§ട' % 31 മ' ല
´ ാOഥക /
മടവ ശശി പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .

നQതിരിയ' െട സ് ?ീക / എ. പി.



വിജയkഷ
l  സംേശാധനം െചയ് തത് .

398.2209561



741.5954

നQതിരി പാചകം.

കാªക

പദ
Ð ിനി

അ6ùനം
നQതിരി, എസ് . പി.
ല¥ാദശനം.



915.493

കാªക

നQതിരി, ചി?കാര.

ജലാല' Ëീ

റമി



539.7

കാªക

നQതിരി

നQാ, എ. െക. പി.
നOാവരം.



923.554

കാªക

നQ 12 ൈകസേഹാഫ് െത5വ് .
' െട ആധാരശിലക: ആഹാരം.
ഹരിഷ് , േകാ

ന

' െട കട¥ഥക / മേനാഹര Vഴിമ*ം
സമാഹരിJത് ; വി. എസ് . മധ' വിെ!



' െട `ാനപീഠ േജതാO.
േFം

ന

' െട നാട കറിക.
ശിവദാസ്

ന

' െട വനജീവിക.

കാªക

കാªക
കാªക

' െട ßദയെ% പരിചരിOാം.
റഹീനാ ഖാദ

നയനാ കാശപ് , സംേശാധക.

മി{

സ' മ

Ãീ

എം.
ന¹ാ, V3ദീപ്



920.5

നേര oഷp
യാഗപരിചയം.



294.5921

നേര േമാഡി: ആനാശ%ിെ! #ജറാ%്
േമാഡ3.

കാªക

മ' ഹ

ദ് ഫ¡'Ëീ അലി

നേരoഷp
മതള'െട ഉവകഥ.



200.9

ഉപാസന.
നേരoഷp, വാഖാതാ.
മഹാÙതÚയം
'



294.543

കാªക

കാªക

കാണാഡ് , ഗിരീശ്

 ്.
നാടകസദസ

കാªക

േഗാപാല, െക. പി.

കാªക

ഹിസി അലീ, അയാ

കാªക

നാª, പിണറായി, വിവ.
േമാKസാങ് , െഗ േദ
നാഥ, പി. ആ.
കരിമ5u് .

കാªക



894.8123

രാജേഗാപാ3 എസ് .

നായ, എം. എസ് ., വിവ.
യാ

കാªക

വരികOK'റം / എ. െക. oേപഷ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

നാഗമÎല.

നാമകരണം.
പണിO

റഹീം, സി.

കാªക

കാªക

നാടപാി3 നിÊ നാടക%ിേലO് .
കാªക രാജരാജ വ , എഴ'മ*

398.6(1)

ന

താനിസാOി, ©നിJിേരാ

നാട പാ'കള'െട സംസ് kതി / െകാാരOര
ബി. സ' ധ
സമാഹരിJത് . 894.8121008

കാªക

ന

ചി?.

കാªക

നസ് േറ%് , പാസ് ക3 അല
ഗാിയ' െട ഉ3kഷ് ടമായ േനnതx ം / െക.
പി. ബാലച വിവ. െചയ് തത് . 320.55(1)

നാേടാടി.

െസഗ, വാെല!ി

ഉണ
l ായി

ൈദവം ൈന3 നദിOരയി3 മരിtÊ /
എസ് . എ. ഖ' ദ് സി വിവ. െചയ് തത് .
892.73
നÜാണി വിഷാദേയാഗം.
വഗ
H ീസാ!ണി

Fപ ¿ഷ് ടിയ' െട പടിK'രയി3
ൈദവകണ%ിെ! സംിപ
R ചരി?ം.
നQതിരിയ' െട സ് ?ീക.

കാªക

നവാ3 അ3 സഅദാവി
ഗതിമ' ിയ സ് ?ീ / എസ് . എ. ഖ' ദ് സി വിവ.
െചയ് തത് .
892.73

നേവാമി.

നQതിരി, വി. പി. എ.

ന

നളചരിതം ആOഥ.
വാരിയ

കാªക

മാ3,

നായ, എം. ആ. സി.
മ¼രKരീകtq ഗണിതം.



510.76(1)

നായ, എം. എസ് ., വിവ. കാªക
 ാലി
ഗാഡ് ന, ഏ സ
നായ, എം. എസ് ., വിവ.
അഗതാ

കാªക

കാªക

 ി,
¡ിസ

 ാലി
ഗാഡ് ന, ഏ സ

നായ, എസ് . ജി., വിവ.
ചിÊ
നായ, െക. െക., വിവ.
േകാ ശിവരാമ

കാªക
കാªക

അJെബ,
കാര6് ,

നായ, ജി. ഡി.
േലാകചരി?ം VികO് / ഇ. പി.
രാജേഗാപാലെ! അവതാരിക.
നായ, ജി. ബി., വിവ.
അഗതാ

കാªക



940/990

 ി,
¡ിസ

നായ-നിതാചാര
നായ, പി. ജി., വിവ. കാªക
ദിവFബം, ആാ

നാരായണ, ക3K*
എെ! ബഷീ.

നായ, വി. എസ് .
Ãീkഷ
l .



294.5211(1)



294.5211(1)

നായ, സി. പി.
ജയ് േഹാ.

കാªക

മാധവ നായ, െക.

ആംസ് േÞാങ് ,

െജ. ഡബ

മലയാള%ിെ! സ' വണ
l കഥക / എം. ജി.
രാധാkഷ
l  സമാഹരിJത് ; എം. ടി.
വാസ' േദവ നായ5െട അവതാരിക.



കാªക

നാരായെ! തിരെ§ട' % കഥക.
നാരായ

മാ3#ഡിയിെല കട' വ / പി. Fകാശ് വിവ.



ഹ{മാ േസവ / എം. പി. നാരായണ
പിqയ' ം പ' ന%ി3 V§ബ് ദ' qയ' ം
േചെuഴ'തിയത് ; മണകാട് മാതവിെ!
'
അവതാരിക.
894.8123
നാരായണ പിഷാരടി, എം. പി.
മ' Viപ' രെ% മÊപടിവാതില' ക.

െചയ് തത് .



823

നാരായ
കഥകളില
´ ാ%വ.



894.8123

നാരായെ! തിരെ§ട' % കഥക.



894.8123

കാªക

നാറാണ%് Fാ6.

മ' ല
´ േനഴി

നാലQലള'ം, ആറീശx രള'ം = 4 temples



954.83(1)

of Dhasharadhees with English version
and aareeshwarangal.

നാലQലള'ം, ആറീശx രള'ം = 4 temples

കാªക

നാരായണ

പിഷാരടി, എം. പി.

of Dhasharadhees with English version



294.535095483

മഹാേ?ളി3: കനാVമാരി മ' ത3
േഗാകണ
l ം വെര.
294.535095483

നാരായണ മാരാ, പി. എ.
îേലലി, എ. എം.

150

നാരായp, ആ. െക.

894.8123

 ¾
നാരായണ ഭതിരിKാട് , േമല
നാരായണീയം.



894.8124

മനസ' ം ശരീരശാസ് ?വ' ം.



and aareeshwarangal.

മ' ഖെമാഴിക.
നാരായണ, പി. െക.

894.8123



294.5433

കാªക

കാªക

നാല' V*വാളിക.

കാªക

നാല' െക് .

 ി, അഗതാ
¡ിസ

വാസ' േദവ നായ, എം.

ടി.
നാസറ' Ëീ അഹ

ദ് , വിവ.

കാªക

അനിത

െബu*്
നിഢദx ീപ് .

കാªക

െവെണ, 8സ്

നിളിെല കഴിവ' കെള െതാ'ണ¾.
കാªക േമേനാ, ടി. ആ. എസ് .

നാരായണ#5
സ് േതാ?kതിക.



181.482

നാരായണീയം. കാªക നാരായണ
 ¾
ഭതിരിKാട് , േമല

നിെളÝ െകാട' tേuാ ...

കാªക

ബസ' ,

Ò|സതx

നാരായണ ചി* നQതിരിKാട്
േനരേQാtക.
894.812802(1)
നാരായണ നQതിരിKാട് , ഒ. എം. സി,. വിവ.
& വാഖാതാ.
കാªക ഋേഗx ദ
മ¨ള'ം സള'ം

നി എട' േO' u 6 FധാനെK
തീ5മാന.

കാªക

േകാെവ, േഷാp

നിtം ¿ഷ് ടിOാം അÀത.

കാªക
നിJാ%ം.

േമേനാ, ടി. ആ. എസ് .

കാªക

കണ
l Vി, പി.

നിതൈചതന യതി

നാരായണ, എം. എം.
കലയ' ം രാഷ് Þീയവ' ം കവിതയി3.

സീത î*ാ' കളിലെട.



894.8121009

നാരായണ, കിഴ'വീി3
രി*' കണ
l ീ wടി.



894.8121

കാªക

നാരായണ, ടി., വിവ.
നാരായണ, പാലOീഴ്



894.8124

നാരായണ പിq, എം. പി.
എം. പി. നാരായണ പിqയ' െട കഥക.

നാരായണ, കാ'മാടം
Ò|ാാO.



894.8123

ഒ5 മ' ട6െ! സ' വിേശഷം.

Ãീരാമ.

നായKഴമ.

155



891.21

ഉqി3 കിuാരം പറയ' uവ.



894.8124

നിതവ' ം ഓേരാ മണി» എെന ലാഭിOാം.



894.8122

കാªക

െഹK3, ൈമOി

നിതാചാര നിണ
l യ.



894.8123

സx ാമി

കാªക

ഹരി,

നിiിത5ം-ന

156

കാªക

നിiിത5ം പീഡിത5ം.

േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ

നീരാളിയ.
മാാട്

മിെഖയിേലാവിJ്

നീെ*ഴ'%് .

നിഫ് നിഗ, അÖി
െഹറിയ' െട അസാധാരണ ജീവിതകഥ /
േസാനാ തQി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .



813

കാªക

നിമിഷജാലകം.

േജായ് , വാഴയി3

നിരÚന
കാേവരി എെ! രം / പ¹ë
V§ിരാമ വിവ. െചയ് തത് .



894.8143

കാªക
ചേശഖര, എം. ആ.

നിEപകെ! രാജഭാരം.

കാªക

പാമ' ക് , ഓഹ

കാªക

നിലാപവതം.



ബേiാപാധായ,

നിലാെവഴ'േQാ: തിരെ§ട' % കവിതക.
കാªക ഇiിരാ അേശാക്
ഷഹനാസ്

െവ¥ിടാചലം, Fിയ എസ് . െക. എuിവ



920.933804

നിഴല' കളി3 മയ' uവ.

കാªക

V§' V, മീനിേOാട്

കാªക

കാªക

ബഷാരത്

പീ
തQി, വി. ജി.

നിഷാദ് , വി. എJ്
മu് .



894.8123

നിഷ് കള¥തയ' െട ചി?ശാല.

കാªക

നി

കാªക

അ¹േന%് , പി.

ല

പാQ' ം േകാണിയ' ം.
നീതി േതട' u വാO് .



894.8123

കാªക

കാരശ് േശരി,

കാªക

ഹരിഹര നായ, എം.

ആ.
നീനാ, പനയ് O3
മല
´ ിക.

ശിവശ¥ര പിq,

കാªക

കാªക

ജയേമാഹ

താഹ, മാടായി

î*ിെയ് മഴOവിതക / എ. വി. വി.
കാവിപാട് , മി{ േFം എuിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8121008

േനരേQാtക.
നQതിരിKാട്

കാªക

കാªക

നാരായണ ചി*

ലീഫ് , മpേറാ

 ിെ! കല.
േനാവലിസ
ഓഹ
േനാെവല
´ ക.
ച5വി3

എം. എ.
നീതിപവം.

കാªക

െനാവാക് , അu
െയൗവന%ിെല എെ! േമാഹനദിന /
സതരാജ സി. ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
940.5318

കാªക

രാേജ, എം. ഡി.
നി|ാരണം.

നീേലശx രം പqിOര സംഭവം: േപാലീസ്
േതവാഴ് ചയ' ം െചറ' àനി3K'ം. കാªക
ക5ണാകര, പി.

േനവഴി.

പാമ' ക് , ഓഹ
നി Q' െകിയി ച' 5മ' ടിയി3.

രാമച, ഏഴാേJരി

െനഹ് റ' , ജവഹലാ3
ഒരച
È  മകOയJ കàക / അQാടി
ഇOാവ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
909.(1)

നിശബ് ദനായിരിOാ അവകാശമ' ് .

കാªക

ഷീബ, ഇ. െക.

îേലലി, എ. എം.
ശ് ളഥാര / െക. ശശിVമാറിെ!
അവതാരിക.
894.8123

സ' ഹറ, ബി. എം.

നിഴ3 വീണ രാ?ിക.

 ി,
¡ിസ

î*ാ' ക നിലനിuി5u ന ' െട കാഷിക
സംസ് kതി. കാªക വിശx ം, െക.

öൈസെ! ജീവിതകഥ / െക. എസ് .
വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

കാªക

îറ് മ{ഷ.

താരFഭ: എെ! അ

കാªക

നീലനദിയിെല മരണം.
അഗതാ

îറ' സിംഹാസന.

നിലഫ കരിംേബായ്

നിഴ3.

നീലകണ
Ï , സി. ആ., സംേശാധക.
കാªക ഒിയം േരഖക: ജനാധിപതം
v/s ഫാസിസം

{രയ' ം പതയ' ം.
തകഴി

ബിoതിoഷp

സംFീത

നീലകണ
Ï പിq, കാE
ഒuാം വാ|ാ: കാEരിെ! അ|ാപക
കഥക.
894.8123

നീലി.
780

അംബികാസ' ത,

കാªക

നീലേലാഹിതം.

നിറKകി'q ü%സംഗീതം.
നിറേഭദ.

കാªക



894.8123

കാªക

കാªക

അേശാക,

െനൗഷാദ്
സx ാദിഷ
Ï വിഭവ.
ന ജനേറഷ സിനിമ.
മാ{വ3

പാമ' ക് ,



641.5

കാªക

േജാസ് െക.

ന%കി-പരേലാക
ന%കി.

കാªക

രാജÃീ വാര

പദ
Ð Vമാ, മ' §ിനാട് , വിവ.

പകിട 13: േജാതിഷ ഭീകരതയ' െട മറ' പ' റം.
കാªക രവിച, സി.
പിOഥക: പി. പ' 5േഷാ%മ നായ
സമാഹരിJത് ; ഷാജി ഭാരതിയ' െട ചി?.



കാªക

പിക എെ! സ് േനഹിത.
േജാp, ടി. വി.

പദ
Ð നാഭ,

കാªക

പJമഷിOാലം.



പദ
Ð നാഭ, പി. വി.
പി»ട് : ഒ5 പഠനം.



േലാല.

കാªക

കാªക

ബി*,

കാªക

ബാലകവിതക / എഴ'മ* രാജരാജ വ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8121008



പനയാ3, പി. വി. െക.
894.8123

കിനാവqിയ§ാ3.

894.8123





തം.



894.8123

ചOാരി.
പ

, സമാഹ%ാ.



894.8123

കാªക

വിkതിക

V¿തിക

 ി, അഗതാ
¡ിസ

പരാജെ! kതിക സQണ
l ം.
പദ
Ð രാജ, പി.

ഇളകിയാട' u െമൗനം.

V*സ



കമ, അ3േബ

കാªക

പരമാനi, സx ാമി
പ' നജവ' ം അമരതx വ' ം / സിസിലി
േജായ് സി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .

ചോപാധായ,



129

പരേമശx ര േമേനാ, ആ.

പദ
Ð രാമച
oമിയ' െട കണ
l ്.

വായനയ' െട ക
´ ാസിക് അ{ഭവ.
വിശx സാഹിത പഠന.



പരേമശx ര, ഉq എം., വിവ.
സ' [Áണ ഭാരതി, സി.

809



809



ഖലീ3

കാªക

പരേമശx ര മ%ത് .
വാ

809

കാªക

കാªക



894.8123

പദ
Ð Vമാ, മ' §ിനാട്
Ô ാന.
വാOിെ! സമ' ôസ

പദ
Ð Vമാ, മ' §ിനാട് , വിവ.
ജി[ാ

പ

894.8128

പാറK'റ%്

കാªക



641.5

പദമÚരി: മഹാകവി ഉq തിരെ§ട' %



കàക, Fതികരണ.



894.8123

പദ
Ð ിനി അ6ùനം
നQതിരി പാചകം.

894.81209

കാªക

ദാനിേനാ,

894.8123

പണിO, ജി. എ.
അവതാരികക, അവതാരികക ...

പേഥ ദാബി.
ശരത് ച

കാªക

പദ
Ð രാജ് , ആ., w. വിവ.
മിേഷ3

894.8121

പതിമu് Fശ
Ô .



598

പദ
Ð രാജ, പി.
പരാജെ! kതിക സQണ
l ം.

പണിേOാി, എം. െക
അ|ാ രാമായണം: െനല
´ ' ം പതി5ം.

കാªക

ൈബബി. പഴയ നിയമം.

കാªക

പഠിOാ% Vി പഠിtu Vി.
ബി© പി. നട' മ' *ം

പതനം.

കാªക

910.41

കാªക

പി3െKാതി§ നഖ.
 ാലി
ഗാഡ് ന, ഏ സ

പണിതീരാ% വീട് .

ഠാV, രബീനാഥ്

പദ
Ð നാഭ, ടി.
യാ?മേ| / ടി. അജീഷ് സമാഹരിJത് .

കാªക

പJില¾വാലക:
പരിസ ിതിേബാധമ' ണàu VിOഥക.
കാªക സജയ് േജാp

പഠിOാ ഓമസ?.
സി. മ' േOാലO3

കാªക

താരാവലി

Fകാശ് , ടി. എ.

പ'േമനവ{ം Vിയ യ' ം.
രാജരാജ വമ, പി. െക.

ജലാല' Ëീ റമി

പദ
Ð നാഭ പിq, Ãീകണ് േഠശx രം ജി. ,
സമാഹ%ാ. കാªക ചി?ശബ് ദ

കാªക

പJOറിക എെന വരയ് Oാം?.
മധ' , വി. എസ് .

കാªക

ഉ%മഗീതം

398.24528

പി»ട് : ഒ5 പഠനം.
പി. വി.

157

േതാമസ് േജാസഫ്



സ് േകാട് ,

കാªക

പരേമശx ര, സി. ആ.
വംശചി
.
പരേലാക വാസസ ല.

പ



894.8124

കാªക

പരേലാകവ' ം-പി

158

പരേലാകവ' ം േമാFാപ
R ിയ' ം / െക. ജി.

പാÎ, മമതാ, w. സംേശാധക.
 ിലാOാം
പരിസ ിതിെയ മനസ

സത മ' Qലം സംേശാധനം െചയ് തത് .



133.9

കാªക

പരിചായകം.

േജാp േപാ

പരിസ ിതിയ' ം േസാഷലിസവ' ം.
വിലംസ് , ¡ിസ്

 ിലാOാം / കിരp ബി.
പരിസ ിതിെയ മനസ
േചാO, മമതാ പാÎ, മീനാ രഘ' നാഥ
എuിവ സംേശാധനം െചയ് തത് ; ദീേപഷ്

കാªക

പേരത5െട ആ3ബം.



333.72

കാªക

നിറേഭദ.

ബാലkഷ
l , സി. വി.

കാªക

പറ¥ിമല.
പറയി.

കാªക

ഉണ
l ിമാധവ, ആ.

പറയിെപ* പ6ി5Vലം / െക. ÃീVമാ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആ.



398.095483

പറയിെK* പ6ി5Vലം: ഐതിഹവ' ം
ചരി?വ' ം.

കാªക

കാªക

േലാഹിതദാസ്
പഴ എെന വരയ് Oാം?.

കാªക

മധ' ,

വി. എസ് .
പഴ: അഴകി{ം ആേരാഗ%ി{ം.

കാªക

േജOബ് വഗീസ് , V6റ

പഴശ
¦ ിയ' ം കട%നാ'ം.
െക.

കാªക

ബാലkഷ
l ,

പവി?, ഇ. പി.
കിനാവരിെല ഉണ
â ണ
l ി.



894.8123

മuാം നിലയിെല ഏഴാംനQ മ' റി.



894.8121

പവിഴപ' *് / ബി. എം. സ' ഹറ പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .



398.21095

വിേനാദ് Vമാ, ആ.

റിേKാ'കള'ം യാഥാ½വ' ം / എം. െക.
Fസാദ് , ഹരീഷ് വാസ' േദവ എuിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .



333.7

രായ് , സ' Vമാ

സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാªക

നി

മ' രളി, വി. ടി.



കാªക

പാറOടവ് , പി. െക.
തിരെ§ട' % കഥക.

894.8123

െമൗന%ിെ! നിലവിളി.

894.8123




പാറK'റ%്
ആദകിരണ.



894.8123



894.8123

പാല, എം. എ.
േപരില
´ ാKവ് .



894.8121



894.8121

പാðാത നാേടാടിOഥക / റസീന െക. െക.
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .
398.21

കാªക

കാªക

േസാഹലാ3

പാി പിറu വഴിക. കാªക
V§ിരാമ, പ¹ë
പി സി േജാഷി.

641.5

ല

പാരിസ ിതിക പരിേFം:
നവെകാേളാണിയ3 യ' ഗ%ി3 / ലിേയാ
പാനി*് ഷ് , േകാളി േലയ് സ് എuിവ
സംേശാധനം െചയ് തത് ; എ. എ.
സതദാസ് വിവ. െചയ് തത് .
333.7

പാO് സ് Þീ*് .

പാചകറാണി / െബ*ി ലയിസ് േബബി
പാൊ5Oം.

കാªക

പാðാത സംഗീത Fേവശിക.
േജാജ് , എം. പി.

പðിമഘം: ഗാഡ് ഗി3 - കസ് ñരി രംഗ

കാªക

പാQ' ം േകാണിയ' ം.

മലയാള%ിെ! Fിയ കവിതക.

പðിമഘം: ഒ5 േഫാോ ഫീ3ഡ് ൈഗഡ് .

പാകം പകx ം.

 ിെ! കല / ആ. മേനാജ് വ
േനാവലിസ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
808.3

പണിതീരാ% വീട് .

പവി?, തീtനി

കാªക



894.354

പാരQര നാ'ൈവദം ലളിതസാരം.
ഹംസ, മടിൈO

രാജ, ച' ¥%്

പല
´ ിശ് േശരി, സമാഹ%ാ.

കാªക

നിഷ് കള¥തയ' െട ചി?ശാല / െക. ബി.
FസuVമാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
894.353

കാOനാട

രാജിയ' െട ചി?.

പാനി*് ഷ് , ലിേയാ, സംേശാധക.
പാരിസ ിതിക പരിേFം:
നവെകാേളാണിയ3 യ' ഗ%ി3

പാമ' ക് , ഓഹ
കറ' % പ' സ് തകം / േജാണി എം. എ3.
ഇംഗ
´ ിഷി3 നിÊ വിവ. െചയ് തത് . 894.353

ച,

പOാട്
പര3മീ നീÝu പാടം.

പാതക പ' ഴെയ മായ് Jത് : പരിസ ിതി
പഠന. കാªക ഉണ
l ിkഷ
l , ഇ.
പാà യ' െട ആട' ം തിരെ§ട' %
േനാെവല
´ കള'ം. കാªക മ' ഹ ദ് ബഷീ,
ൈവOം

കാªക

െക. രവീനാഥ് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

കാªക

ച¡ബതീ, ഗാഗീ

പി. എസ് . സി. ആവ%ിtu 222
േചാദ / സ' നിത വി., ജയ ടി. എസ് .
എuിവ േചu് സമാഹരിJത് .
030.(1)

പി-പQാ*യ' ം

159

പി. എസ് . സി. ഇംഗ് ളീഷ് പരീാ സഹായി.
കാªക അബി, ഒ.

പ' ന%ിലിെ! യാ?ക. കാªക
V§ബ് ദ' q, പ' ന%ി3

പി. എസ് . സി. കാപ
  / സ' നിത വി. യ' ം
ജയക ടി. എസ' ം േചu് സമാഹരിJത് .

പ' നിത വറ' േവ3 ബാ!് െസ*് .
വഗീസ് , അ¥മാലി



371.425(1)

പി. എ. േമേനാ വിഹഭÚകെOാ5
Fതിഷ
Ï . കാªക േജാp േപാ

പി. kഷ
l പിqെയ കടിJ പാQ് .
രഘ' നാഥ, െക.

പ' രാണ ജി`ാസ.

കാªക

പി. െക. കാള: ആദിവാസി ജീവിത%ിെ!
സമരമ' ഖം / അസീസ് ത5വണ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
923.254
പി. െക. കാള: ആദിവാസി ജീവിത%ിെ!
സമരമ' ഖം / അസീസ് ത5വണ
സംേശാധനം െചയ് തത് . കാªക 923.254 കാള, പി. െക.
398.095483

കാªക

പിജിയ' െട പ' സ് തകം.
പിq, പി.

പ' നിയാനി, റാം
വഗീയത / അജിത് നരിtനി ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
954
പ' നജവ' ം അമരതx വ' ം.
പരമാനi, സx ാമി

പി. kഷ
l പിq: ജീവിതവ' ം രാഷ് Þീയ
Fവ%നവ' ം. കാªക V§ിരാമ,
പ¹ë

േഗാവിi

കാªക

കാªക

കാªക

ഹരി, സx ാമി

പ' രാണ. ഭാഗവതപ' രാണം
kഷ
l െ! 24 #5മ' ഖ / സx ാമി
oമാനiതീ½ വാഖാനം െചയ് തത് .



294.5925(1)

kഷ
l  ബേമാെJK് റuേKാ /
സx ാമി oമാനiതീ½ വാഖാനം െചയ് തത് .



294.5925(1)

Ãീമദ് ഭാഗവതം / േതQാട് ശ¥ര നായ
ഗദവിവ. െചയ് തത് .
294.5925(1)
പ' രാണ%ിെല Vിക. കാªക
V§ിരാമ, പ¹ë

പിനാേകായ' െട സാഹസിക യാ?ക.
കാªക െകാെളാഡി, കാെലാ

പ' രാേണതിഹാസളിലെട. കാªക
സ' Vമാര നQാ, െക. ടി. എ.

പിേയഴ് സp, എ. എം.
 * രസാി.
ശിരസ

പ' 5ഷനറിയാ% സ് ?ീ മ' ഖ.
ഖദീജാ മ' ംതാസ്

പിരമിഡ' കള'െട നാി3.
പി.



324.254(1)

കാªക

സ' ധീര, െക.

പിq, ആ. എ.
മഹാപരിനി_ാണം.



294.363

പിq, പി. എസ് .
ീഷ് മസx പ
Ô .



894.8121

പിസ് േകാണിയ മസ് V.
ക%, എ.

കാªക

ഹരിശ¥



133.5861

പീതാംബര, എ., വിവ.
രാമായണം

കാªക

ാസിസ് പ' ണവാള.



പ' 3, നിമലാ
ഊ5ം േപ5മില
´ ാ%വ / െക. പി. Fമീള
വിവ. െചയ് തത് .
891.431

കാªക

ÃീVമാര തQി

 വാരിOാര.
പ' ലിസ
ഭബാനീ

കാªക

കാªക
ഭാചാര,

കാªക

പ' ഷ് കി, അലക
 ാ
ൈസനികെ! മക / പി. പി. സത
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 891.73

പO എെന വരയ് Oാം?.
വി. എസ് .

922.22

പ' ?ലാഭം.

പ' 5േഷാ%മ, ഇ. െക., വിവ.
kഷ
l മ%ി, ജിË'

പ' സ് തക മാലാഖയ' െട കഥ.
ശിവദാസ് , എസ് .

പീതാംബര, വKറQി3, സമാഹ%ാ..
കാªക Vികള'െട നാടപാ'ക
പീ*, V5ശി¥3
 ീസിയിെല
അസ

പ' 5േഷാ%മ നായ, പി., സമാഹ%ാ.
കാªക പിOഥക: പി.
പ' 5േഷാ%മ നായ സമാഹരിJത് ;
ഷാജി ഭാരതിയ' െട ചി?

പ' ഴ മ¼%ി3 ഒഴ'VേQാ.
ചFകാശ് , എം.

പീതാംബര, എ.
േരാഗപരി`ാനം ജാതക%ിലെട.

കാªക

കാªക
കാªക

മധ' ,

പജം: ഒÊമില
´ ായ് മയ' െട ശാമെസൗiരം.
കാªക മ' ഹ ദ് , സി. പി.
പേ6ാം.

കാªക

േജOബ് വഗീസ് , V6റ

പQാ*യ' ം Fതീയ' െട സംഗീതവ' ം.
കാªക െഫൗസിയ അസീസ് മീനq

പഴനാട് -Fkതിെയ

160

പഴനാട് , പി. എസ് .
േലാകദശന: ചാവക മ' ത3 മാക
 ്
വെര.
180/190

കാªക

പവ' തരാെമേu* വസ6േമ.
അബ് ദ'  സലാം

െപ5Qറ.
െപഷ.
േപരില
´ ാKവ് .

കാªക
കാªക



920.4

Ãീധര, ഇ¹േ¥ാട്



894.8124

മലയാ നാട' കളി3.



915.95

െപാഗേണഷ് , േതനി
എസ് . െവ¥ിടാചലം വിവ. െചയ് തത് .



894.8113

േപാ*ി, എം. െക. എ., വിവ.

ജയ രാജ

കാªക

േപാ*ി, എം. െക. എ., വിവ.

ഹരി,



അ|ാപക അറിേയെതല
´ ാം.





െപാജീവിത%ിെല വിപ
´ വOനല' ക.
കാªക ബാലച, yരനാട്

ബഫ*് , േമരി

േപാ, സി. എ.
V¿തിOണtക 1, 2, 3, . . .
വിÒ| അ3േഫാസാ



510

: ആ|ാിക

ഭാരത%ിെ! അഭിമാനം.



372.357

ൈജവൈവവിധം വനജീവികള'െട േലാകം.



639.97



922.22

െപൗരാണിക േജാതിഷം.



133.5

കാªക

Fകാശ%ി{േമ3 Fകാശം.
സ' ഹറ, ബി. എം.
Fകാശ് അ¹

ഡറ3,
'

വിജയം ഒ5 ശീലം / െക. സി. വി3സp
വിവ. െചയ് തത് .

െപാവാ, പി. പി. െക.
ഫ' tേവാOയ' െട ഒ*ൈവേOാ3
വിപ് ളവ%ിലെട ഒ5 യാ?.



158.1

Fകാശ് , ടി. എ.



631.584

പJമഷിOാലം.
Fകാശ് , പി., വിവ.

െവ3സ് ,



928.948123

കാªക

ഉq'ണരാ

ചിOസK് മuാം വം

െപാവാ, പി. പി. െക., വിവ. കാªക
െവ3സ് , െഹെബ് േജാജ്

കാªക

കാªക

േപാസp താം

െപാവാ, പി. പി. െക
മാള{ം V{ം Fkതിെയ അറിയാ.

െപാ6Oാട' ക.
എസ് . െക.

344.5483078(1)

േപാ, ജീ, വിവ.

920.933372

കാªക

തസ́ീമ

ബേiാപാധായ, താരാശ¥

370.95483

െപാവാ, പി. പി. െക.
െഹെബ് േജാജ്

കാªക

േപാ സി. വഗീസ്

െപാtട, കേല
´ 
ക3Oാട' കOിടയി3 എെ! ജീവിതം.

കാªക

ഠാV,

നÜീ

കാªക

ൈപലി, എം. വി.
വിദാഭാസ Fശ
Ô  ഇuെല, ഇu് , നാെള.

െപാവാ, പി. പി. െക.
െജറാഡ്

കാªക

രബീനാഥ്

പാല, എം. എ.

ൈപnകാചാര വിശx ാസ.
സx ാമി



െചറിയ െചറിയ ആീയ കഥക / െക.

ഗിരിജ പി. പാേതOര

കാªക



894.8123

സംസാരിtu ഡയറിtറിK'ക.
െപാ6Oാട' ക.

പ_Õ%ാ6%ിെല െകാലപാതകം.
 ി, അഗതാ
കാªക ¡ിസ

കാªക

കബീന.

928.94812

പണത േതട' u പാദമ' ôക / പി. െക.
േഗാപി സംേശാധനം െചയ് തത് .

െപpപിറവി.

െപാെ*Oാ് , എസ് . െക.

െപാെ*Oാ് ,

െപാേuാമനയ് Oിടാ 12000 +
മേനാഹരമായ േപ5ക / പി. െക.
േമാഹന, അ ിണിtി എuിവ
േചu് സംേശാധനം െചയ് തത് .
െപായ് േറാിെ! V*ാേനx ഷണം.
 ി, അഗതാ
¡ിസ

കാªക

െടസിങ് , പി. ജി.

കാªക

നാരായp, ആ. െക.

കാªക

ബഫ*് ' , േമരി

കാªക

ശശി, തE

FkതിOായി ഒരേപ: സിയാ*ി3 മKെ!
ക%ിെന ആധാരമാOി ത¹ാറാOിയത് .



929.4

കാªക

െപാെ*Oാ'ം Ãീയാ¾ªം ബാലിദx ീപ' ം.
കാªക
ാസിസ് , െക. എ.

കാªക

kഷ
l Vമാ, െക. െക.

Fkതിയ' െട ൈവ5|ാകത.
എംഗ3സ് ,

കാªക

ഡറിക്

Fkതിെയ സ് േനഹിJ മഹാരഥാ.

കാªക

സത, പി. പി.

Fkതിശാസ് ?ം-Fഹഷണം

കാªക

Fkതിശാസ് ?ം VികO് .

Fഭാകര, എ.
ഒ5 മലയാളിýാ6െ! ഡയറി / ഭാഗനാഥ്
സി. യ' െട ചി?.
894.8123

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി.
Fോഭകാരി.

കാªക

കമ, അ3േബ

Fച
È uേവഷം.

കാªക

Fവീp, െക. വി.

കാªക

Fണയതാഴ് വരയിെല േദവദാ5.

കാªക

േറാഷ് നി സx പ
Ô ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
808.81
വി{ എ[ഹാം

കാªക

Fണയവ' ം ഫ' ട് േബാള'ം.

കാªക

Fണയഹഷം.

Fതി എഴ'തിയ കവിത.

ജലാല' Ëീ റമി

കാªക

കാªക

കാªക

കമ, അ3േബ

ബാലാമണി അ
Fദീപ് , എ. എം., ചി?കാര.

കാªക

കാªക
എം. ജി. രാധാkഷ
l : ജീവിതം സംഗീതം
ഓ

Fദീപ് , പനാട് , സംേശാധക.

സx ണം അറിേയെതല
´ ാം.



332.63(1)

Fപ ¿ഷ് ടിയ' െട പടിK'രയി3:
ൈദവകണ%ിെ! സംിപ
R ചരി?ം.

രാജേഗാപാ3 ക

കാªക

V§ിkഷ
l

Fഭാ വ



894.8121

Fഭാ വ
രതിയ' െട കാവപദം.

894.8123

Fശാ6് നാരായണ
ഛായാമ' ഖി.

894.8122




കാªക

Fസാദ് എം. അലക
 ്
 റിയ' ം.
അേKാ നാം ൈദവ%ിെ! മനസ

Fസാദ് , െജ. ആ., സംേശാധക.
എ എസ് : വരയ' ം കാലവ' ം

Vറ' പ് , സി. എJ്
ശാമമാധവം.

Fശാ6് നQാ
അപസKകം.



158.1

Fസാദ് , എം. െക., സംേശാധക. കാªക
പðിമഘം: ഗാഡ് ഗി3 - കസ് ñരി രംഗ
റിേKാ'കള'ം യാഥാ½വ' ം

കാªക

ജീവ േജാബ് േതാമസ്
Fപോത് പ%ി.





കാªക

ിെല6് ?.

കാªക

500

%് , എ.

Fപവ' ം മ{ഷ{ം ത

കാªക

894.8123

Fസാദ് , അേമാ
വിതx വികസന%ിലെട
ആഹ് ളാദകരമായ ജീവിതം.

നQതിരി, വി. പി. എ.

Fപമ' *െ% വിേശഷ.

പ' 3,

കാªക

FസuVമാ, െക. ബി., വിവ.
പാമ' ക് , ഓഹ

വിനയ ച

Fേദാഷ് , പി. പി.

കാªക

കാªക

Fശാ6് Vമാ, ആ., വിവ.
താനിസാOി, ©നിJിേരാ

Ô ീം അസീസ്
െതസ

കാªക

Fമീള, െക. പി., വിവ.
നിമലാ

Fവീp, െക. വി.
Fച
È uേവഷം.

കാªക

Fദീപ് Vമാ, ചി?കാര.

യ' െട ശാമമാധവം: ഒ5 പഠനം.
ഉണി%ിരി, എ. വി. പി.

Fവാചകാ5െട രാംപ' സ് തകം.
െബനാമി

ാമFകാശ് , എ. ആ.
Fഥമ മ{ഷ.

കാªക

Fേമഹം: ഇനി േപടി േവ / മാnoമി
ആേരാഗമാസിക എഡിേ*ാറിയ3 ടീം
സമാഹരിJത് .
616.462

ബി{, പി.

ടി.
Fതയശാസ് ?വ' ം നാടകവ' ം.

Fഭാവ

Fേമഹം മാ*ാം: മ5uില
´ ാെത ശരീരം
ണിOാെത പണെJലവില
´ ാെത.
കാªക മ ി, എം. വി. ഐ.

െജസ് മി

കാªക



Fേമഹം എuേutമായി മാ*ാം.
മ ി, എം. വി. ഐ.

ഷാö3

ഹമീദ് , െക. ടി.
Fണയസ് മരണ.

894.8123





Fണയ%ിെ!യ' ം മരണ%ിെ!യ' ം കവിതക /

കാªക

894.8123

വാഗp യാ?.

394.2

േമാഹVമാ, െക. വി.

Fണയവഴി§ി.

oമിയ' െട അ*%് .

Fഭാകര, കരാ്
െകാല
´ വഷ%ിെല മാസവിേശഷ.

േജാജ് , ഓണ»
Fണയ%ിെ! മuാംകണ
l ്.

161



809.1

Fസാദ് , വി. ബി.
oമിയ' ം oഖÎള'ം.
Fഹഷണം Fേബാധനം.
ശശിVമാ, െക.

കാªക



910

കാªക

Fാചീന-ബേiാപാധായ

162

കാªക

Fാചീന േലാകചരി?ം.
െഹെറാേഡാസ്

കാªക

Fാണസാരം.

ഫിഷ, ലയിസ്
 ാലി{ം.
ഗാിയ' ം സ

രാജീവ് ശിവശ¥



947

Fിയ േജാസ് െക, വിവ.
സ' സ് മിത

കാªക

ബാഗ് ചീ,

ഫ' tേവാOയ' െട ഒ*ൈവേOാ3
വിപ് ളവ%ിലെട ഒ5 യാ?. കാªക
െപാവാ, പി. പി. െക.

Fിയ, എ. എസ് ., വിവ.
മpേറാ

കാªക

ലീഫ് ,

െഫമിന ജ
സായ.

Fിയ, എസ് . െക., w. വിവ.
കരിംേബായ്

കാªക

Fിയദശ
ഓ Oില' Oം.

നിലഫ



927.91430233

Fിയപാചകം.

കാªക

ദീപാ േഗാപVമാ

Fിയ5ചിക.

കാªക

ലില
´ ി ബാബ' േജാസ്

േFംലാ3, ഡി., സംേശാധക. കാªക
സി. ഡാനിയ3: മലയാള സിനിമയ' െട
വിഗതVമാര
േFമജീവിതം.

കാªക

െജ.

ബംഗാളി േനാവല' ക മലയാള%ി3:
വിവ%ന പഠന%ിെ! സി|ാ6വ' ം
Fേയാഗവ' ം. കാªക ജയാ സ' Vമാര

ഫലFദമായ മാേനജ് െമ!് .
ടി. ഡി.

കാªക

േദവസ,

വാസ' , െക. െക.

ബധിരകണ
l  റOാ.
ഇഫാ ഹബീബ് , എസ് .

ഫാസിസം: സി|ാ6വ' ം Fതിേരാധവ' ം / പി.
െജ. േബബി സംേശാധനം െചയ് തത് .



320.533

ഫിദ3 കാസ് േÞാ.
എരമം

കാªക

ഫിേലാമിനയ' െട പuിക.
ബാനജി

കാªക

കാªക
മായാ

കാªക

ബനഫ3
ഭാരതീയ സ' വണ
l കഥക / ലീലാ സകാ
വിവ. െചയ് തത് .
891.443
ബേനഷ് , എം. എസ് .
കാàശിിOേണ.

ജിേനഷ് Vമാ,

ഫിഫ കK'ം ഫ' ട് േബാ ചരി?വ' ം.
രവീ, പu

ബങ് , അഭയ്
ജീവിത വിദാലയം / െക. െക. kഷ
l Vമാ
വിവ. െചയ് തത് .
923.654
ബദരി-േകദാ യാ?: ഹിമവാെ! കഥ ;
ഗംഗയ' െടയ' ം. കാªക ജയേദവ, ഒ. പി.

മ' രളീധര,

വOി, മ' %്

കാªക



മേലാനി,

കാªക



കാഫ് ക,

ഫ് േളാറസ് ൈന*ിംേഗ3.
ജയ് സp, െകാJ'വീട

കാªക

ഫിഡി3.

കാªക



ഫരീദി, എ. എസ് ., വിവ.
ൈമേO3

കാªക



894.8128

ഫ് ളാഷ് ബാO് : എെ!യ' ം സിനിമയ' െടയ' ം.
കാªക േജാജ് , െക. ജി.

894.8123

ഫിെ! അവതാരലീലക.
അK, െക. പി.



823

915.986(1)

928.4

കാªക

കാªക

െഫൗസിയ അസീസ് മീനq
പQാ*യ' ം Fതീയ' െട സംഗീതവ' ം.

ാസ് കാഫ് ക കഥക.
ാസ്

േFമാനi് , ചQാട്
േവായ: സമതx %ിെ! Fവാചക.

ഫാമിലി േഡാക് ട.
മ' ല
´ മ*ം

കാªക

ാസിസ് , െക. എ.
െപാെ*Oാ'ം Ãീയാ¾ªം ബാലിദx ീപ' ം.

േFമഭാജനം േദവദതി. കാªക 894.8123 മലയാള കഥാസാഹിതം. കാªക
സരസx തിയ , െക.

കാªക



894.8121

േഫാോേഷാKി3 ഒരാകഥ.
ബി©, ജി.

ാസിസ് , ആലKാ്
രാഘവാ-kഷ
l ാ.

േFമഭാജനം േദവദതി. കാªക
സരസx തിയ , െക.

 ് റാ¥് .
ഫസ



894.8123

െഫണാ!സ് , ഇ. എ.
സ് Þഗ
´ ്.

േഫാഡ് , ബാരിെറല
´ ാ, w. .
ഹJസ് , േഡവിഡ്

ഖലീ3 ജി[ാ

ഫ¡|ീ, െകാട' ല
´ 
േദവയാനി.

ാ



894.8121

ബേiാപാധായ, താരാശ¥
ആേരാഗനിേകതനം / എം. െക. എ.
േപാ*ി വിവ. െചയ് തത് .
891.443
ബേiാപാധായ, ബിoതിoഷp
നിലാപവതം / ലീലാ സകാ വിവ.
െചയ് തത് .
891.443

ബഫ*് ' -ബാലച
ബഫ*് ' , േമരി
വാറ ബഫ*'ം ഓഹരി മധസ

ബാഗ് ചി, സ' [ത
വാപാരം

എu കലയ' ം / േമരി ബഫ*'ം േഡവിഡ്
ക് ളാtം േചെuഴ'തിയത് ; പി. Fകാശ്
വിവ. െചയ് തത് .
332.645

ബഫ*് , േമരി
ദ ന ബഫേ*ാളജി / േമരി ബഫ*ം, േഡവിഡ്
ക് ളാtം േചെuഴ'തിയത് ; ദിലീപ് ഫിലിK്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
332.6
വാറ ബഫ*ിെ! മാേനജ് െമ!് വിജയ
ത¨ / േമരി ബഫ*'ം, േഡവിഡ്
ക് ളാtം േചെuഴ'തിയത് ; ജീ േപാ
വിവ. െചയ് തത് .



658

വാറ ബഫ*ിെ! വിജയ സ? / േമരി

ഇംഗ് ളീഷി3 നിÊം വിവ. െചയ് തത് .

കാªക



332.6

അചത്
'

ബാJ് , റിJാഡ്
 p എu കട3കാO /
െജാനാഥ ലിവിങ് സ
 ി മ' യ് O3 വിവ.
േറാബി അഗസ
 3 മpസണിെ! ചി?.
െചയ് തത് ; റസ
ബാഫഖി ത.
പqിOി

കാªക

ആ*േOായ,

ബാബ' , Vഴിമ*ം
ഒ5 ൈശതകാല വിചാരണ.
ചാേവറ' കള'െട പാ് .

നിഴ3 വീണ രാ?ിക / ബിബ' വി. എ.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക



954.6

മ' ഹ

ബഷീ, ച' ¥%റ
കന3 വഴികളി3 കാലിടറാെത.



923.254

ബഷീVി, എ.
  ം ആവിശx ാസവ' ം.
മനസ



150

ബേഷാ
കവിതകള'ം യാ?കള'ം / വി. രവിVമാ വിവ.
െചയ് തത് .
895.61
ബസ' , ബിമ
ന?െള നിരീിOാം / െസ{ Vര
േജാജ് വിവ. െചയ് തത് .



523.8

ബസ' , Ò|സതx
നിെളÝ െകാട' tേuാ .. / റബി
ഡി¡സ് വിവ. െചയ് തത് .
ബസ' , Ò|സതx , ചി?കാര.
േമാഹ, കറ' Kയി3, എസ് .



372.82

കാªക



894.8123



894.8123

ബാബ' േസന, വി.
 ലിെ! െസൗഖസ¥3Kം.
റസ
ബാലകവിതകള'ം കട¥ഥKാ'കള'ം.
kഷ
l , സി. െക.

ദ്

ബഷീ, ൈവOം



171.4

കാªക

ബാലkഷ
l മാരാ, എ. ഇ.
കണ
l ീരിെ! മാധ' രം.



920.4

ബാലkഷ
l  നായ, പി. എ.
സ¼ംഗ പിയഷം: ജീവിത വിജയ%ി{q
ആ|ാിക ചി6ക.
158.1
ബാലkഷ
l , െക.
പഴശ
¦ ിയ' ം കട%നാ'ം.



915.483

ബാലkഷ
l , പി. െക.
കയ വവസായ%ിെ! സാQ%ിക
ചരി?ം.
338.4767718
ബാലkഷ
l , സി. വി.
തിരെ§ട' % കഥക.



894.8123

പര3മീ നീÝu പാടം / െക. ബി.
FസuVമാറിെ! അവതാരിക ; െക.
െഷരീഫിെ! ചി?.
928.948123
വീവ േഗാവ / ഭാഗനാഥെ! ചി?.

ബാഗ് ചി, അമിയVമാ
മലധനവ' ം അധx ാനവ' ം പ' നനിവചനം /
മ' ഹ ദ് അമീ വിവ. െചയ് തത് . 305.50954
ബാഗ് ചി, സ' [ത



894.8123

ബാലേഗാപാല
ഒ5 Fവാസിയ' െട ഇതിഹാസം.



894.8123

ബാലച, െക. പി., വിവ. കാªക
നസ് േറ%് , പാസ് ക3 അല

േലാക%ിെ! െനറ' കയി3 ച' ംബി»
യ' വതലമ' റയ് tq ജീവിത പാഠ /
ദീേപഷ് െക. രവീനാഥ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് . കാªക 920.933804
- ബാഗ് ചി, സ' [ത.

ബാഗ് ചീ, സ' സ് മിത
ഈശx ര സ് േനഹിJ Vിക / Fിയ
േജാസ് െക. ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
891.4563



ബഷാരത് പീ

ബഷീറിെ! കാഴ് ചക.

േലാക%ിെ! െനറ' കയി3 ച' ംബി»
യ' വതലമ' റയ് tq ജീവിത പാഠ /
ദീേപഷ് െക. രവീനാഥ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
920.933804

813

ബഫ*'ം േഡവിഡ് ക് ളാtം
േചെuഴ'തിയത് ; േസായി പ' ളിO3
ബേയാ ഇഫമാ*ിക
 ്.
ശ¥ എസ് . നായ

163



158.1

ബാലച ച' qിOാടിെ! കവിതാ
പരിഭാഷക / ബാലച ച' qിOാട്
വിവ. െചയ് തത് .
808.81

ബാലച-ബി*

164

ബാലച, എം. ആ.
േയാഗ: അടിസ ാന പാഠ.

ബാസിം അബ' , എ. പി., ചി?കാര.



613.7046

ആസ് : േയാഗയിലെട ആശx ാസം.



613.7046



615.538

ബിJ ബാബ' രാജ്
ബാവ' O: തളിരി കിനാവിെല വി5Êകാര /



894.8124



324.254(1)

െപാജീവിത%ിെല വിപ
´ വOനല' ക.



923.254



894.8113



361.76083095483

ബാലാനi, േതtംമട് ബി.
േകളിെകാ് .



894.8123

സാഹിത പഠനള'ം വിചി6നള'ം.



894.8124

സഗ
H ാകതയ' െട Ã'തിേഭദ.



894.8124

ബാലാമണി അ
വള / Fദീപ് Vമാറിെ! ചി?.

കാªക

ബാലകാലസഖി.
ൈവOം

മ' ഹ

എuിവ േചെuഴ'തിയത് .

അവ എെu െകാേuാെ ; വിദാഭാസം
ഞള'െട അവകാശം.



923.65491

ബി© പി. നട' മ' *ം
പഠിOാ% Vി പഠിtu Vി.



894.8123

ബി©രാജ് , ആ. െക., വിവ.
അ5തി

ബിേജഷ് , ആലാJിയി3, ചി?കാര.

കാªക

സജയ് േജാp

ബിനീഷ് , പ' Kണം
ൈകതOാിെല കവിത.
Fതി എഴ'തിയ കവിത.



894.8121

കാªക

കലാലയസ് മരണക

കാªക

ബിബ' , വി. എ., വിവ.

ബഷാരത്

കാªക

വാെസ,

പ' Îലിക്
ബിമ3Vമാ, രാമ¥രി



331.88095483

ആടാ{ം പാടാ{ം ആംഗKാ'ക.

മായാ% സ് മരണക മാ% മ' ഖ.



894.8121



923.254

ബി* സി. മ' േOാലയ് O3
േവറി' േവേരാട' u അേമരിO ഇംഗ് ളീഷ് .



കാªക



418

894.8123

ബാവ' O: തളിരി കിനാവിെല വി5Êകാര.
കാªക ബിJ ബാബ' രാജ്

കാªക



894.8121

ബി{, പി. ടി.

പീ

ബാല, പ¹Kിqി
ആല' വ േÞഡ് യണിയ Fസ ാനം.

ബാവിയ' െട നാമ%ി3.

രായ് ,

കാªക
Who's who: പി. എസ് . സി. കംപാനിയ

കാªക

ബാവ' 3: ജീവിതവ' ം സംഗീതവ' ം.
െസ, മിംല'



894.8121

കാªക

ബിi' ജി. kഷ
l , സമാഹ%ാ.

ദ് ബഷീ,

ബാല, േവര
എസ് കിേമാ ഇരപിടിtu വിധം.



649.1

േഫാോേഷാKി3 ഒരാകഥ.

ബിബ' വി. എ., വിവ.

ബാല, Vറ' ോ് , വാഖാതാ.
എഴ'%ച
È , %്



927.8

ബിജീഷ് ബാലkഷ
l 

ബി{Vമാ, പി. എം., സംേശാധക.

േഗാOി, മാക
 ിം

കാªക

ബിJ ബാബ' രാജ് , പി. സOീ öൈസ

ബി©, ജി.

ബാലസംഘം: സംഘടനയ' ം സമീപനവ' ം.

ബാലകാലം.



615.538

ഓമയി3 സിേO ഔഷധ.



ബാലഭാരതി, എസ് .
അവ - അത് = അവ / ഷാഫി
െചറ' മാവിലായി വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

േഡായ3, ആത േകാനp
ആേരാഗരയ് O് ആയ' േവദം.

894.8121

ബാലച, yരനാട്
ച' വKിെ! അÀത Fപം!.

ദ് , എ. പി.

ബാöേലയ, വി. ആ.

ബാലച, ച' qിOാട് , വിവ. കാªക
ബാലച ച' qിOാടിെ! കവിതാ
പരിഭാഷക

വിമശകെ! കാഴ് ചക.

മ' ഹ

ബാസ് ക വില
´ യിെല േവKി.

ബാലച, െക. പി., വിവ. കാªക
െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയ3
അലക
 ാേÖാവിJ്

ബാലച, വടേOട%്
രമണ എെന വായിO5ത് .

കാªക

ബി* സി. മ' േOാലയ് O3, വിവ.

കാªക

ഡീേഫാ, ഡാനിയ3

കാªക

ഡമാ, അലക
 ാ

ബി*, സി. മ' േOാലO3
രÚിത്

പഠിOാ ഓമസ?.



153.1

ബി*-ഭാഗവത
ബി*, സി. മ' േOാലയ് O3
ഇംഗ് ളീഷി3 ചി6ിOാം സംസാരിOാം.



428.2494812

ബി*, സി. മ' േOാലയ് O3.
േചാസ, െജ ി

കാªക

ബീന േഗാവിi്
 റിയ' ക / സി. െജ.
Vികള'െട മനസ
േജാണിെ! അവതാരിക ; ൈബ© േദവിെ!
ചി?.
155.4
ബീന േജാജ്
അപണ
l .



894.8123

ബീന േജാജ് . കാªക
കK3യാ?ക

സിi് ബാദിെ!

ബീന, െക. എ.
ശീതനിô.

ൈബബിളിേനയ' ം ¡ിസ് തീയ
വിശx ാസേളയ' ം സംബിJ ഇസ് ളാമിക
ദശനം ¡ിസ് തീയ വീണ%ി3.
കാªക േജാജ് , േതറയി3
ൈബബി. പഴയ നിയമം. ഉ%മഗീതം
േസാളമെ! ഉ%മഗീതം / മ' §ിനാട്
പദ
Ð Vമാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് ; സ' നി3 സി. ഇ. യ' െട
അവതാരിക.



894.8123

ബ' | ധ ം: Ãീ ബ' |െ! 424
ഉപേദശളടിയ ധ പദ%ിെ!
ഭാഷാ വിവ%നവ' ം പഠനവ' ം. കാªക
ധ പദ

േബാധിസതx .

[ലി, ചാസ് .

 ് വിഭവ.
േ[O് ഫാസ
നാരായണ

ഭഗത് സിങ് .
920.054

Öാtള FണയിtÊ.

894.8123





894.8123

Fവാചകാ5െട രാംപ' സ് തകം.



894.8123

െബ*ി ലയിസ് േബബി , സംേശാധക.
കാªക പാചകറാണി
െബ-ഹ.

കാªക

േബബി, എം. എ.
വി.

േബബി, എം. എ., w. .
േഗാപാലkഷ
l , അട

Vറ' K് , ഒ. എ.

കാªക

േബഴ് സി, യപ്
അറ' പത് ആ ിO കവിതക / സി. പി.
അബബO വിവ. െചയ് തത് .
821

ൈബ©, സി. പി.
5%് കടെലട' tÊ.

കാªക

കാªക

കാªക

കാªക

ഇi'

കാªക

ഡിOസ് ,

കരീം, െക. എസ് . എ.

ഭഗവദ് ഗീത
Ãീമദ് ഭഗവദ് ഗീത / എം. എസ് . ചേശഖര
വാരിയ വാഖാനം െചയ് തത് .
294.5924
Ãീമദ് ഭഗവദ് ഗീത: ലളിത മലയാളം /
ഏ*à ഗംഗാധരെ! പദവിവ%നം.



294.5924

ഭതിരിKാട് , വി. ടി
വി. ടി. യ' െട കഥക.



894.8123



894.8124

ഭാചാര, ഭബാനീ
 വാരിOാര / െചാ_ല
പ' ലിസ
´  kഷ
l Vി
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 891.443

േബബി, പി. െജ., സംേശാധക. കാªക
ഫാസിസം: സി|ാ6വ' ം Fതിേരാധവ' ം

ൈബ© േദവ് , ചി?കാര.
േഗാവിi്



335.42

സ് േ*ാO, [ാം

എെ! മണ
l ്.

വാലസ് , ല

കാªക

കാªക



863

കാªക

Ãീേദവി, െക. ബി.

േബാചx ാഡ് *് , 8ലിയ
ജനള'െട മാക
 ്.

ബ് ളീO് െഹൗസ് .
ചാസ്

യ' െട മ' നQ.

െബനാമി
അബീശഗി.

കാªക

ബ് ളഡി േമരി: മÊ വലിയ കഥക.
സ' ഭാഷ് ച

ബ' | പം: െസ ബ' |ിസ%ിന് ഒ5
ആമ' ഖം. കാªക രേമഷ് , െക. പി.



223.9

െബാലാേനാ, േറാബോ
സ് േക*ിങ് റി¥് / രാധാkഷ
l  സി.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
േബാധിÕ%ണലിെല ധാനം.
രാമവ , എം. െക.

ബ' ടാലിയാ, ഉവശീ
െമൗന%ിെ! മറ' പ' റം / അനിതാ മാധവ
വിവ. െചയ് തത് .
954.04

i
ഓ

165

ബീന

ഭാചാര, മാലിനീ
രാധാനാമ%ി3 വിധവകള'ം
അല
´ ാ%വ5മായ Õiാവന%ിെല
സ് ?ീക / മæളമാല ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .
306.8830954
ഭയ.
ഭരതനാടം.

കാªക

ഉേമഷ് ബാബ' , െക. സി.

കാªക

സാരാഭായ് , Ùണാളിനി

ഭവാനി, വി.
വരിOാശ് േശരി മന.



894.8123

 ാറിെ! കഥ.
ഭാഗവത: ഒ5 സKസ
Ãീരാജ് , ബി.



929.2

കാªക

ഭാഗേദവത-മണ
 ം

166

കാªക

ഭാഗേദവത.

സത, അ6ിOാട്

ഭാസ് കര, പി. െക.
 ് മാസ
 റാകാ ഒ5 സഹായി.
െചസ

കാªക

ഭാഗനാഥ് , സി., ചി?കാര.
Fഭാകര, എ.

കാªക

ഭാഗനാഥ, ചി?കാര.
ബാലkഷ
l , സി. വി.
ഭാഗല് മി
സx രേഭദ.



927.9143

കാªക

ഭാഗവാനായ പരാജിത.
 ാലി
ഏ സ

ഗാഡ് ന,



894.8123

കാªക

ചാേOാ, എം. സി.

ഭാരതിയാ കവിതക: മഹാകവി സ' [Áണ
ഭാരതിയ' െട െതരെ§ട' % കവിതക
മലവ' ം വിവ%നവ' ം. കാªക
സ' [Áണ ഭാരതി, സി.
ഭാരതീയ സ' വണ
l കഥക.
ബനഫ3

കാªക

ഇ6 വിപ് ളവ Fസ ാനം വിവിധ
ൈകവഴിക.



954

കാªക

ന¹ാ,

oമാനiതീ½, സx ാമി, വാഖാതാ.
പ' രാണ. ഭാഗവതപ' രാണം

കാªക

oേപഷ് , എ. െക., വിവ.
V3ദീപ്

oമിക
കാല%ി3 ഒഴ'കിെയàuത് .

കാªക



894.8123

കാªക

oമിtിയ' െട ആകാശം.
സി.

ഭാരതീയ, ര, w. സംേശാധക. കാªക
ഉq'ണരാ ചിOസK് ഇ6 െകൗമാര
  കO്
മനസ
ഭാരതീയം.



510

ഭാസ് കര, സി.
ഇ6 േÞഡ് യ' ണിയ Fസ ാന%ിെ!
ചരി?ം: 1920-2006.
331.880954

åജി» ഭജി» Fണയി». കാªക
ഗി3െബ് , എലിസബ%്

ഭാമ, വി. െക.
വല
Ð ീക%ി{qി3 േമാഹള'മായി.
ഭാരതയാ?.



794.1

ഭാസ് കര, സി. െക.
കണOിെല Vറ' tവഴിക.

ഗേണശ് ,

oമിയിേലtq 5QിJ വാതായന.
കാªക ജയിംസ് , വി. െജ.
oമിയ' ം oഖÎള'ം.
ബി.

ശശിധര, കിണാവല
´ 

കാªക

കാªക

Fസാദ് , വി.

ഭാവനയ' െട ആ3ബം / സി. െക. kഷ
l  വിവ.
െചയ് ത് സമാഹരിJത് .
891.433008

oമിയ' െട അ*%് .
oമിയ' െട കണ
l ്.

കാªക

പദ
Ð രാമച

ഭാഷയ' െട അേബാധ സാര:
േ ായ് ഡി3 നിu് ലകാനിേലO് .
 , വമ*ം
െസബാസ

oമിയ' െട മക.

കാªക

സ' ധീശ് രാഘവ

ഭാഷാഷ് ടപദി.

കാªക

കാªക

െഭൗതികവാദം VികO് .
പണിO, പി. ടി.

ജയേദവ

ഭാസി, പuë
വടOപാ'ക VികO് .



894.8121009

ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി.
തതx ശാസ് ?ം VികO് .

181.4

െഭൗതികവാദം VികO് .

181.46(1)




ഭാസ് കര പണിO, പി. ടി.
Vികള'െട എംഗ3സ് .



923.343

Vികള'െട െലനി.

923.247

Vികള'െട മാക
 ്.

923.343




ചരി?ശാസ് ?ം VികO് .



900

മാക
 ിസം VികO് .



335.4

Fkതിശാസ് ?ം VികO് .

500

ശരീരശാസ് ?ം VികO് .



611

ഭാസ് കര പണിO, വി. എസ് ., വിവ.
സാരാഭായ് , Ùണാളിനി
ഭാസ് കര പിq, െക., വിവ.
 ി, അഗതാ
¡ിസ



കാªക

കാªക

Fഭാകര, എ.

കാªക

ഭാസ് കര

െഭൗതികശാസ് ? നിഘ' . കാªക
രാജേഗാപാ3 കാമത് , എ.
ýമണേദവത.

കാªക

സ' നി3 പരേമശx ര

മംഗയാ: ഇ6യ' െട Fഥമ െചാ_ാ
പരേവണം. കാªക ലിേജാ േജാജ്
മബ് .

കാªക

ഇi' ബാല

കാªക

മJാട് ടാOീസ് .
മæളമാല, വിവ.

രഘ' നാഥ് , പി.

കാªക

ഭാചാര, മാലിനീ

മë വാദാരളി3: ലാവണ വായന
ജീവിതെമഴ'%് . കാªക ശിവരാമ,
wമ' qി
മണിയാ് , െജ. വി., സമാഹ%ാ. കാªക
100 വിശx Fസി|5െട ഫലിത
മണിയാ് , െജ. വി., സമാഹ%ാ.
ചിരിK'സ് തകം
മണിലാ3
മാജാര.
മണ
 ം മഴയ' ം.

കാªക



894.8128

കാªക

എ[ഹാം മാത'

മതള'െട-മേനാഹര

കാªക

മതള'െട ഉവകഥ.
നേരoഷp

കാªക

മതവ' ം Fതയശാസ് ?വ' ം.
ഏലിയാസ്

  ം േകാപവ' ം: മനസ
 ിെന അറി§്
മനസ
േകാപെ% നിയ¨ിOാം. കാªക
വടേOടം

ഷി©



494.812076

കാªക

കാªക

മഹാജി -

മ{ േജാസഫ്
സീരിയസ് െമ / അîപ് ച വിവ.
െചയ് തത് .
മ{ റÁാ
മറOാ വ¹: Fശസ് ത5െട ഓ

കാªക

ക.



മ{ഷബന.
േസാമെസ*്

കാªക

മ{ഷരറിയാ.

മേനാജ് എം. സx ാമി
അªേലാകം മ' ത3 അന6Fപം വെര.



പഴ എെന വരയ് Oാം?.

743.7(1)

പO എെന വരയ് Oാം?.

743.7(1)

മധ' രം മലയാളം.
Vറിയë

കാªക




ന

മേനാജ് വ
ഓഹ

കാªക



894.8121

കാªക

കാªക
കാªക



894.8123

, ആ., വിവ.

കാªക

പാമ' ക് ,

രാമ, സx ാമി

കാªക

മേനാജ് , െതേOട%് , w. .
സ' ഫിO
മേനാജ് , പി.

മനസിനിണിയ ജീവിതേമഖല: പഠന
െസൗകര സ ാപന. കാªക
ശിവദാസ് , ടി.

  ം ആവിശx ാസവ' ം.
മനസ
ബഷീVി, എ.

മേനാജ് ഭാരതി
24 X 7 നസ് ചാന3.

മേനാജ് , എം. ബി.
FOാനം

സജയ് േജാp,

മധFേദശെ% ചരി?പഥ.
രാധാkഷ
l , െചറ' വല
´ ി

മനസ' ം ശരീരശാസ് ?വ' ം.
നാരായണ, പി. െക.

' െട

കാªക

മധ' സദന നായനാ, വി. ടി.
ദീപനാള.

മാത,'



743.7(1)

മധ' രം നിറJ് വിജയം െകാ¹ാം.
ഹJസ് , േഡവിഡ്

കാªക

500

മധ' , വി. എസ് .
പJOറിക എെന വരയ് Oാം?.

കാªക

രമണ, ആ.



െസ, ഷയാ

മധ' , വി. എസ് ., ചി?കാര.
കട¥ഥക

കാªക

മ{ഷ ഒ5 സK കQ.
െക. വി.

512

കാªക

ൈമേ?യ



615.88(1)

മധ' , ബി.
ആജി[.
മധ' , ബി., വിവ.

േമാം, ഡബ.

മ{ഷാവകാശ: സി|ാ6ം, ചരി?ം,
സംസ് കാരം. കാªക സിേജാ െക.
മാ{വ3

കമ, അ3േബ

മധ' , പി. എം.
Vട' ംബ േഡാക് ട.

കാªക

കാªക

മ{ഷാവകാശ.
പി.

അ[ഹാം, ടി. എം.

കാªക



823

920.054

മദവ' ം അതി3 മ' ' u മ{ഷ{ം: ഒ5
 ിെ! കാഴ് ചKാട' ക.
ൈസകാÞിസ
കാªക െജയിംസ് ടി. ആ!ണി
 .
മധ' മാസ

സാംജി,

ÃീVമാ, െക.

മദപരറി§് Vടി നി%ാം.
േജാpസp

മദ.

സാംജി,

  ണ%ിയാ3 ഏ ലവ' ം േനടാം.
മനസ
കാªക വിജയ, പി. പി.

മ¼രKരീകtq മലയാളം
േചാേദാ%ര / ദിവ എസ് . േകശവ,
അനി3Vമാ െക. എസ് . സമാഹരിJത് .
മദന, ചി?കാര.
മാnoമി േരഖക

കാªക

  ം സ് േനഹവ' ം.
മനസ
വടേOടം

കാªക

മ¼രKരീകtq ഗണിതം.
നായ, എം. ആ. സി.

167

കാªക

െസലീന,

കാªക

േദവിക, പി. എസ് .

മേനാജ് , മണിയ, വിവ. & സംേശാധക.
കാªക മഹദ് വനിതക മഹാസx ര
മേനാജ് , മാതിരKqി
േകരള%ിെല ആദിവാസിക: കലയ' ം
സംസ് കാരവ' ം.
305.568(1)
മേനാഹര വമ, എം. ആ.
ചരംഗം.

894.8123

മേനാഹര വി. േപരകം
േക*ള'െട മÊ ദശാബ് ദ.

894.8123

മേനാഹര, Vഴിമ*ം
ചരി?ം ഉറ' u േദവസ ാന.





294.535

മേനാഹര-മഹാപരിനി_ാണം

168

കാªക

മേനാഹര, Vഴിമ*ം, സമാഹ%ാ.
ന ' െട കട¥ഥക

മലയാള%ിെ! അനശx രകഥക പഠന.
കാªക മിനി Fസാദ്

മ¨ള'ം ഫലള'ം / എ. kഷ
l  നായ
സമാഹരിJത് .
294.543

മലയാള%ിെ! പരിസ ിതി കഥക.
കാªക അംബികാസ' ത, മാാട്

മ¨േമാതിരം / ബി. എം. സ' ഹറ പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് .
398.210947

മലയാള%ിെ! Fിയ കവിതക.
േഗാവിi നായ, ഇടശ് േശരി

മ

ി, എം. വി. ഐ.
Fേമഹം എuേutമായി മാ*ാം.

കാªക



616.462

Fേമഹം മാ*ാം: മ5uില
´ ാെത ശരീരം
ണിOാെത പണെJലവില
´ ാെത. 616.462

കാªക

മരണെOണി.
സ' നീ3

ഗംേഗാപാധായ,

കാªക

മരണ%ിെ! ദ' Eഹതക.
സx ാമി

കാªക

മരിJവ സിനിമ കാªകയാണ് .
േതാമസ് േജാസഫ്

കാªക

മരിJവtq VKായം.
ബേ%രി

കാªക

മ5പJ േതട' uവ.
നായ, ജി.

അഷാദ് ,

േസാമേശഖര

മറOാ വ¹: Fശസ് ത5െട ഓ
കാªക മ{ റÁാ

ക.

മലKാരം.

കാªക

മലബാ VOറി.

കാªക

േഗാപിനാഥ, ആ.

കാªക

മലബാ വിസിലിങ് ?ഷ് .
സേ6ാഷ് , ഏJിOാനം
മലമ' കളിെല അKK.
േജാഹuാ
മലയാ നാട' കളി3.
എസ് . െക.

Ô ീം അസീസ്
െതസ

കാªക

മലബാ വിഭവ.

©മാനാ കാôി

കാªക

കാªക

കാªക

സ് ൈപറി,

െപാെ*Oാ് ,

മലയാള േനാവ3 ഇÊം ഇuെലയ' ം.
ചേശഖര, എം. ആ.

കാªക

മലയാളഭാഷയ' െട മരണെമാഴി.
വിജയ, വqിOാവ്

കാªക

മലയാളിO് ഒ5 മാനിെഫസ് േ*ാ.
േതാമസ് മാത'

മേലാനി, ൈമേO3
സx ണ
l %ില' ം െവqിയില' ം
നിേപിtuതിെനാ5 വഴികാി / എ.
എസ് . ഫരീദി വിവ. െചയ് തത് . 332.63(1)
മല
´ ിക.

കാªക

നീനാ, പനയ് O3

മഴàqിOഥക.
ഡി.

മഴവി3 മാനം.

കാªക

കാªക

രാേജ, എം.

േസാണി േലാറസ്

കാªക

കാªക

കാOനാട

െജസ് മി

മഹദ് വനിതക മഹാസx ര / മേനാജ്
മണിയ വിവ. െചയ് ത് സംേശാധനം
െചയ് തത് .

വOി, മ' %്

കാªക

കാªക

മലയാള%ിെ! സ' വണ
l കഥക.
നാരായണ പിq, എം. പി.

മഴയ' െട ജx ാലക.

മറിയം അ3 െഷനാസി
അേറബ അശx ാഭാസിനിയ' െട
ഓമtറിK'ക / അബ് ദ' ശിവപ' രം വിവ.
െചയ് തത് .
892.73
മറിയtി.

പാല, എം. എ.

മഴേമഘ.

കാªക

മരാദപ' രെ% മണിtിക.
സ് മിത, എ.

മറ§ിരിtu മഹാശി.
നടരാജ, എ. ആ.

ഹരി,

കാªക

കാªക

കാªക

മഹനീയ Fതീക.
ചാസ്

മഹാകവി രബീനാഥ ടാേഗാ.
സത, പി. പി.

കാªക

മഹാകവി വqേ%ാ.
മലയ%്
മഹാകാളികം.

കാªക



082

ഡിOസ് ,

കാªക
അK'ണ
l ി,

ഹരി, സx ാമി

മഹാേ?ളി3: കനാVമാരി മ' ത3
േഗാകണ
l ം വെര. കാªക നാരായണ
പിഷാരടി, എം. പി.
മഹാജി - മാnoമി േരഖക / എം. ജയരാജ്
സംേശാധനം െചയ് തത് ; മദന, കബിതാ
മ' േഖാപാധായ, െക. െഷരിഫ് എuിവ5െട
ചി?.
923.254

കാªക

മഹാാ അ¹കാളി.
VÊVഴി എസ് .
മഹാാഗാി.

കാªക

മലയാള വാകരണം ചില വീ' വിചാര.
കാªക എ[ഹാം, പി. ടി.

മഹാേദവ തQി, എസ് .
ജലപ_ം.

മലയാള സിനിമയിെല വാണവ5ം വീണവ5ം.
കാªക േഗാപാലkഷ
l , േചലാ്

മഹാപരിനി_ാണം.
എ.

മാണി,

ഹരിFിയ, എസ് .

കാªക



894.8123

പിq, ആ.

മഹാബിi' -മാക
 ിസവ' ം
മഹാബിi' മനനം.

കാªക

ഹരി, സx ാമി

മാധവ, അ¹K%്
VികO് Vെറ ബ' |കഥക.

കാªക

മഹാഭാരത കഥകള'ം പാOനാ5ം.
രാജ, തി5േവാ%്
െചയ് തത് .



294.543

െചയ് തത് .



923.154

കാªക



916.2

 ്
െമയ് ഡ് ഇ സx ി*് സല!് !: ഒ5 സx ിസ
യാ?യ' െട ഓ ക.
914.94
ÃീVമാ, ഇ. പി.



923.654

തിലക് , പി. െക.



894.8123

കാªക

സ' ധാകര, െക. െക.

മായാ% സ് മരണക മാ% മ' ഖ.

കാªക

ബാല, പ¹Kിqി

വിജയ%ിേലtq വാതി3: യഥാ½
ശാീകരണ%ിേലtം .. / െഡനിസ്
മാരക് , ഷാേരാp കx ് എuിവ
 ി
േചെuഴ'തിയത് ; േറാബി അഗസ

ൈചന ഇu് / േജാബ് കാ ഇംഗ് ളീഷി3

നിu് വിവ. െചയ് തത് .



330.951

കാªക
ാO3

മാത,' ഉലകംതറ, വിവ.

േതാമാ

894.8123

തീെKിേJJിയ' െട ഒളിേJാം.

894.8123




മാത,' െക. വി.

മ{ഷ ഒ5 സK കQ.



612

കാªക

ദാേമാദര,

െക.

കാªക



158.1

നിu് വിവ. െചയ് തത് .
VികO് ഇ6ാ ചരി?ം.



928.948123



894.8123

കാªക

കള§' േപായ് കിിേKായ്
മാള{ം V{ം Fkതിെയ അറിയാ.
െപാവാ, പി. പി. െക

കാªക

Eേപഷ്

മാേകx സ് മ' ത3 ഒ എ വി. വെര.
അഷ് റഫ് , എ.
മാക
 ിസം VികO് .

മാധവിtി



954

മാലിക് സജാദ് റസ3, ചി?കാര.

 ്.
മാേവായിസ

മാതസ് , പി. എഫ്



894.5113

മാലി

കാªക

േതാമസ് ,

ഐOര

തീരജീവിത%ിന് ഒ5 ഒKീസ് .

െചയ് തത് .
മാെറായ് , സാേ6ാ

തി¹ാടി നQാ5ം നായാടി രാമ{ം.

മാത,' പി. െജ., w. വിവ.

മ' യ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.

കനല' ക / േജാണി എം. എ3. ഇംഗ് ളീഷി3

മാത,' െക. ടി.

കാªക

കാªക

ഭാസ് കര

പണിO, പി. ടി.
മാക
 ിസവ' ം ബ' |ിജീവികള'ം / െക. െക.

മാധവ നായ, െക.
നായKഴമ.

ഗംഗാധര, എം.

മാരക് , െഡനിസ്

Fേമഹം: ഇനി

മാത' േജാp

വിOാളക.

കാªക

കാªക

മായാജാലം.

േപടി േവ

മാത,' *ി. സി., w. .

ഷീബ െനബീ3

 ീഫ ആ.
േകാേവ, സ

മാnoമി ആേരാഗമാസിക എഡിേ*ാറിയ3

ക%നാ, പാേറ

കാªക

മായാ േവªേഗാപാ3, വിവ.

മണി, പി. എസ് . അനി5| എuിവ

കാªക



398.21

മാKിള 5ചിക.

ഫിേലാമിനയ' െട പuിക.

മഹാാ അ¹കാളി / VÊVഴി എസ് .
േചu് എഴ'തിയത് .

പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; േജാബിെ!
ചി?.

മായാ ബാനജി

മാണി, VÊVഴി എസ് .

ടീം, സമാഹ%ാ.

ആ3ബി

മാ¨ിക കഥക / Q േലാഹിതാ

മാKിളപഠന.

കാªക
അതാഹിt പ*ിയ അമളിയ' ം മ*് ജാതക
കഥകള'ം

മാഗി പി. േജാp, വിവ.

കാªക

കാªക

ഏലിയാസ്

ഈജിപ് ഷ കാഴ് ചക.

മാnഭാഷ മലയാളം.

അനി3Vമാ,

മാധമള'െട സി പി ഐ (എം) വി5|
ഇളകിയാം. കാªക വിജയVമാ, ജി.
മാനസിക Fശ
Ô .

മഹ് ദി, എ. ക'

കാªക

കാªക

മാധമ മഹാസഖം.
എ. വി.

മഹാേശx താ േദബീ
ഝാസിറാണി / െക. എം. ച വമ വിവ.

മാംസേKാര് .



894.8123

കാªക
േഗാവിi നായ, ഇടശ് േശരി

മാധവ, ഇ., സമാഹ%ാ.

മഹാÙതÚയം
/ നേരoഷp വാഖാനം
'

മഹാേശx താേദവിേയാെടാKം.
േജാഷി േജാസഫ്

169



954.83

kഷ
l Vമാ വിവ. െചയ് തത് .



335.42

 ് -മ' ടിO3
മാക
 ിസ

170

 ് പദാവലി:
മാക
 ിസ
മാക
 ിസം-െലനിനിസവ' മായി ബെK
സം`ാപദ. കാªക ഗംഗാധര,
െക. എ.
മാക
 ് , കാറ3
ഇ6െയtറിJ് / എ. എ. സതദാസ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് ;
ഇഫാ ഹബീബിെ! അവതാരിക.
മാJിെല ശനിയാഴ് ചക.
മാജാര.

കാªക

കാªക

മിേനഷ് Vമാ, ടി., ചി?കാര.
മിÃ, ജയÃീ

രഹസള'ം {ണകള'ം / സജിത എം. വിവ.
െചയ് തത് .
823
മിÃ, മിഥിേലശ് Vമാരി



954

റ' ബാസ്

മാ3, യാ
ൈലഫ് ഒഫ് ൈപ / എം. എസ് . നായ വിവ.
െചയ് തത് .
813

കാªക

നാരായp,



891.433

കാªക

 ി,
¡ിസ

മീനാ രഘ' നാഥ, w. സംേശാധക.
 ിലാOാം
പരിസ ിതിെയ മനസ

കാªക

മീനാി സx ാമി
എÝെകാ് ? / റബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് ; പാഥ െസ#പ
R യ' െട

കാªക

ഗി3െബ് , എലിസബ%്

സംഗീത്

കാªക

മീര, എം., വിവ.

കാªക

കാªക

കാªക



891.443

കാªക

മിനി നായ, സമാഹ%ാ. കാªക ആശാ
ഉq വqേ%ാ: VിOവിതക

കാªക

േജOബ്

കിഴേO വാ ...



894.8128

മ' Viപ' രെ% മÊപടിവാതില' ക.

കാªക

നാരായണ പിഷാരടി, എം. പി.
മ' Vi, എം.
തണ
l ീVടിയെ! ത് .



894.8123

ഹരിദx ാരി3 വീ' ം മണിക മ' ഴ' Ê /
േജാp [ിാസ് അഭിമ' ഖം െചയ് തത് ; ഇ.
പി. രാജേഗാപാലെ! അവതാരിക.



894.8123009

മ' ഖെമാഴിക.

കാªക

നാരായണ,

പാലOീഴ്
മ' ഖാമ' ഖം.

കാªക

സ' ഹറ, ബി. എം.

മ' േഖാപാധായ, കബിതാ, w. ചി?കാര.



928.94812(1)

മിേനഷ് Vമാ, w. ചി?കാര. കാªക
അതാഹിt പ*ിയ അമളിയ' ം മ*് ജാതക
കഥകള'ം

മ' കi, മാോ് റി

കാªക
സതച, െപായി3Oാവ്

മി{ േFം
ന ' െട `ാനപീഠ േജതാO.

കാªക

ഹാഷിം, ഇ. എം.

മ' കKരKിെല മീ{ക.

മിനി Fസാദ്
മലയാള%ിെ! അനശx രകഥക
പഠന.
894.8123009

മി{ േFം, , w. സംേശാധക.
î*ിെയ് മഴOവിതക



894.8123

മീര: ആീയ സാഗര%ിെല Fണയ%ിര.

മി?, ഐില
w് / രാജീവ് രാമച വിവ. െചയ് തത് ;
Fണേബഷ് ൈമതിയ' െട ചി?.
823

മിഥാഭിമാനവ' ം മ' വിധിയ' ം.
 ി, െജയ് 
ഓസ

ഡിOസ് , ചാസ്

ആരാJാ.

െജസി

മി?, േFേമ
ശാേമ.

 ി, െജയ് 
ഓസ

മീര, െക. ആ

കാªക

മിട' മിട' Oരാകാ ഒuാമതാവാ.
ശിവദാസ് , എസ് .

മിനി പി. മ%ായി, w. .
വഗീസ് , V6റ



828

കാªക

മീര െജസി, മേOാ%് , വിവ.

മികJ വിദാ½ികOായി വിദാലയെള
ഒ5Oാം. കാªക കപ, അ5p

മി'വിെ! േലാകം.
നാരായണ

െചയ് തത് .

ചി?.

മികJ ആശയ വിനിമയം മികJ വിജയ%ിന് .
കാªക േമേനാ, ടി. ആ. എസ് .
മികJ േനതാവാകാ.
വഗീസ്

ജാത / രാം നാരായp സിംഹ് വിവ.
 ിസ് മഗി!ി മരിJ'.
മിസ
അഗതാ

മണിലാ3

മാ3#ഡിയിെല കട' വ.
ആ. െക.

കാªക

റഹീം, കടവ%്

കാªക

മഹാജി - മാnoമി േരഖക

മ' േഖാപാധായ, മണിശ¥.

കാªക

ശ¥

മ' Jീ'കാരെ! മകള'ം ചില ഗഡാഗഡിയ
േനാവല' കള'ം. കാªക മ' ഹ ദ് ബഷീ,
ൈവOം
മ' ടിO3 പ' ഴ.

കാªക

നiന, മ' ളQ%്

മ' -മ' ഹ
മ'  kഷ
l Vിയ' െട സQണ
l kതിക.

കാªക

കാªക

മ' സഫ അഹ ദ് , വി.
Vടിേയ*Oാരെ! വീട് .

ÃീVമാ, െക.

മ' നീ, എം. െക.
അ{ഭവം ഓമ യാ?.



923.254

കാªക

മ' 6ിരി വqിയ' ം െന¹ാQല' കള'ം.
ഖലീ3 ജി[ാ

കാªക

kഷ
l മ%ി, ജിË'

മ' രളി, ച6വിള

മ' രളി, 



മ' ഹ ദ് അമീ, വിവ.
അമിയVമാ



മ' ഹ ദ് േകായ, വി.
െചuമല
´ ീപ' രെ% പ' ളിമര.

ാ5Vടി
928.948123

മ' രളി, ബി.
100 കഥക.



894.8123

കാªക

മ' രളി, ബി., വിവ.

സ് േ*ാO, [ാം

മ' രളി, വി. ടി.
പാൊ5Oം.



780.95483

മ' രളിkഷ
l , വിവ.

കാªക

 ി, അഗതാ
¡ിസ

മ' രളീkഷ
l , വിവ.

കാªക

 ി, അഗതാ
¡ിസ

മ' രളീധര െക. പി., w. ചി?കാര.

കാªക



954.83

വീ' ം ചില നാ'കാര.

ബാഗ് ചി,



894.8123

മ' ഹ

ദ് നബി: ജീവിതവ' ം സേiശവ' ം.
കാªക മ' ഹ ദലി, പി. െക.

മ' ഹ ദ് ഫ¡'Ëീ അലി
താരശരീരവ' ം േദശചരി?വ' ം.



791.43

നേര േമാഡി: ആനാശ%ിെ!
#ജറാ%് േമാഡ3.



954.75

മ' ഹ ദ് ബഷീ, ൈവOം
ആനവാരിയ' ം െപാVരിÒം / തര
േകാശിയ' ം, പി. വി. നi{ം ചി?ീകരിJത് .

കാªക

ജിംഗി െബ3സ് : Vികtq ¡ിസ് മസ്



കഥക

894.8123



പാà യ' െട ആട' ം തിരെ§ട' %
േനാെവല
´ കള'ം.
894.8123



ബഷീറിെ! കാഴ് ചക / എം. എ.
കാരശ് േശരി സംേശാധനം െചയ് തത് .



ബാലകാലസഖി.



മ' Jീ'കാരെ! മകള'ം ചില ഗഡാഗഡിയ
േനാവല' കള'ം.
894.8123

മ' രളീധര പിq, െക.
ഔഷധ സസള'ം Fേയാഗവ' ം.

615.88

മ' രളീധര, എസ് .
ഗണിത പഠനം രസകരമാOാം.

510



894.8128

മ' രളീധര, മ' ല
´ മ*ം
ഫാമിലി േഡാക് ട.

613

മ' 5ക, പാറശ് േശരി
െമൗന%ിെ! െസൗiരം.
മ' റിേവ*വ5െട യാ?ക.

894.8121009

കാªക

അബബO, സി. പി.
മ' *െ% മ' ല
´ .



910.41

മ' ഹ ദലി, പി. െക.
മ' ഹ ദ് നബി: ജീവിതവ' ം സേiശവ' ം.
297.63

എ െക ജി ഒ5 സമ ജീവചരിതം: ജീവിതം
സാരം േപാരാം.



928.94812

മ' ഹ ദലി, എ. എം.
അവയവവാപാര%ിെ! ദാശനിക
Fശ
Ô .
894.8123
മ' ഹ ദലി, നിലQ
സx ണ
l %ലമ' ടിയ' ം പJOണ
 കള'ം.

മ' ë*ി അQ%ിനാലിേലO് നീള'u യാ?ക.
കാªക റാേഫ3, ൈതOാി3
മ' Qില' q ജീവിതം.

171

മ' q'ക മാ?ം ബാOിയാVെuാ5 കട3.
കാªക െസറീന

kഷ
l Vി, മ' 

മ' നികഥക.

ദ്

കാªക

മ' *െ% മവാ.

രാധാkഷ
l , കിളിE

കാªക

റഷീദ് ,

പാറയ് O3
മ' ല
´ േനഴി
ആനവാ3 േമാതിരം.

894.8123

അരദീപം.

894.8121

നാറാണ%് Fാ6.

894.8121

ßദയം പ' ഷ
 ിtu ഋ.

894.8121






മ' ല
´ െKരിയാ ഡാം: ചില െവളിെKട' %ല' ക.



354.3627(1)



894.8123

മ' ഹ ദ് ഷഫീഖ്
എനിO് േചത ഭഗത് ആവണം.

894.8123

മ' ഹ ദ് ഷഫീ, എ. െജ.
കീമിയ.

894.8123

മ' ഹ ദ് സാദിഖ് , പി. ടി.
യ%ീമിെ! നാരാമിഠായി / െക.
െഷരീഫിെ! ചി?.






920.5

മ' ഹ ദ് , എ. പി.
അവ നാല' േപ / എ. പി. ബാസിം അബ'
ചി?ീകരിJത് .
894.8123
മ' ഹ ദ് , സി. പി.
പജം: ഒÊമില
´ ായ് മയ' െട ശാമെസൗiരം.



510

മ' ഷി-േമാKസാങ്

172

മ' ഷി പരമ' പിq: വിയ' ം ജീവിതവ' ം.
കാªക സലിം Vമാ, എസ് .

കാªക

ധ

മu് .

കാªക

581.634

കാªക



849.93

കാªക

ഡമാ,

കാªക

കാªക

േമഘാ സ' ധീ, വിവ.
അഹമദ്

കാªക

േമേനാ, എം. െക.

കാªക

രാമായണ

ൈമേ?യ
മ{ഷരറിയാ.



100

െമായാര%് ശ¥ര: ആകഥയ' ം

ആശാപണാ

 ി,
¡ിസ

ചരി?സ് മരണകള'ം / ജനാËന
െമായാര%് സംേശാധനം െചയ് തത് .



954.83

െമായാര%് ശ¥ര: ആകഥയ' ം
ചരി?സ് മരണകള'ം / ജനാËന
െമായാര%് സംേശാധനം െചയ് തത് .
കാªക 954.83 - േകരള ചരി?ം.
െമായാര%് ശ¥ര: ജീവചരി?ം.



923.254

കാªക

രാജേഗാപാല, കവിയ
െമായ് തീ Vി, വലിേയാറ വി. പി.

ജമീ3

സx ഗ
H ം തീtuവ.



894.8123

കാªക

െമാറാഴയ' െട കഥ.

കടേQരി, പി. വി.

െക
േമാം, ഡബ. േസാമെസ*്

വിലാസിനി

മ{ഷബന / ഇരി3 kഷ
l {ം എ.
എസ് . അയബ' ം വിവ. െചയ് തത് .

വിലാസിനി

േമേനാ, ടി. ആ. എസ് .
നിളിെല കഴിവ' കെള െതാ'ണ¾.

േമാേണാആക് ട് .



158.1



158.1

മികJ ആശയ വിനിമയം മികJ
വിജയ%ിന് .

158.1

െവല
´ ' വിളികെള വിജയളാOാം.

158.1

കാªക




സംഗീത്

 
േമരി ജയി, സിസ
Vികെള അറിയ' ക Vികളി3 നിu്
അറിയ' ക.

കാªക



823

സാബ' , ആരtഴ

േമാ{
േമാ{വിെ! V§ിOഥക.

നിtം ¿ഷ് ടിOാം അÀത.

േമേനാ, ടി. എ., വിവ.
വഗീസ്

കാªക

പഠന

േജാസ് , പനJിK'റം

കാªക



894.8121

ൈമേ?യ, വിവ.

Ãീേദവി, എസ് .

കാªക

കാªക

കടOാലം.

കാªക

കാªക

കാªക

വ¼ല, പി.

ൈമതീ, ഉഴമലയ് O3

ഠാV, രബീനാഥ്

േമ% മണി.

കാªക

മി?, ഐില

 ്
െമയ് ഡ് ഇ സx ി*് സല!് !: ഒ5 സx ിസ
യാ?യ' െട ഓ ക. കാªക മഹ് ദി, എ.
ക'
േമഘമാഗ%ിെല മരണം.
അഗതാ

Ãീേദവി,

 ി,
¡ിസ

ൈമതി, Fണേബഷ് , ചി?കാര.

 ി, െജയ് 
ഓസ

Ùഗെള എെന വരയ് Oാം ?.
വാെസ, പ' Îലിക്

കാªക

േമശK'റെ% ചീ'ക.
അഗതാ

മലധനവ' ം അധx ാനവ' ം പ' നനിവചനം.
കാªക ബാഗ് ചി, അമിയVമാ

Ùണാളിനിയ' െട മക.
േദബീ

കാªക

െക. ബി.

മu് ഇ6 Fസിഡ!'മാ5െട
ബാലകാല = The childhood of three
കാªക േജാസ് ,
Presidents of India.
അ6ീനാട്

േമഘരാഗം.

- ?

േമ3Kാലം.

കാªക

േകാടീശx ര¹, 1869

േമഴേ%ാ അçിേഹാ?ി.

നിഷാദ് , വി. എJ്

മസtി, എ.

കാªക

േമളരാഗാÙതം.

, േചാ.

മuാം നിലയിെല ഏഴാംനQ മ' റി.
പവി?, തീtനി
മÊ പടയാളിക.
അലക
 ാ

ആേരാഗ%ിെ! ഔഷധസസ.



മ' േസാ, കിം
അവസ ാ6രം / െക. എസ് . സ' േരഷ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
മ.

േമരിt§് , പqിOKറQി3

േമാ{വിെ! V§ിOഥക.



894.8123

കാªക

േമാ{

േമാപസാങ് : പരിചാരകെ! ഓമക.

കാªക

 ാ,
തസ

ാസx ാ

േമാKസാങ് , െഗ േദ
ഡയമ് െനേക
´ സ് / ജയ് സp
െകാJ'വീട പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .



843

േമാKസാിെ! പ%് കഥക / നാª
പിണറായി ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.



155.4

െചയ് തത് .



843

േമാKസാിെ!-ര
േമാKസാിെ! പ%് കഥക.

കാªക

യഥാ½ വിജയ%ിേലtq വഴിക.
കാªക വഗീസ് , പി. എ.

േമാKസാങ് , െഗ േദ
േമാഹന വമ, െക. എ3.
െചuി%ല.



894.8123

കാªക

േമാഹനVമാരി, ജി., വിവ.

ത¥മണി

േമാഹനkഷ
l , കാലടി
കാലടിOവിതക.



894.8121

കാªക

േമാഹന, പി. െക., സംേശാധക.

173

യ¨ സരസx തീ നിലയം.
 , െക. എ.
െസബാസ

കാªക

യമേലാവ് / Ãീധര എ. ബല
´
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആ.
രാജിയ' െട ചി?.
398.210947

കാªക

യാഗപരിചയം.

കാªക

നേര oഷp

െപാേuാമനയ് Oിടാ 12000 +

യാ?മേ|.

മേനാഹരമായ േപ5ക

യ' . പി. ജയരാജിെ! കഥക സQണ
l ം.
കാªക ജയരാജ് , യ' . പി.

േമാഹന, പി. വി.
ജÝജനേരാഗ.



636.089

എമ' വള%3.

636.69(1)

തീ*K'3kഷിയ' ം കാലി%ീ*യ' ം.

636.2085




കാªക

േമാഹിനിയാം അറിേയെതല
´ ാം.

വാസ' ഒ5 വാ3മാ¡ിെയ കാªÊ / റബി



823

േമാഹ, െവണ
l ല
ആകാശം നഷ് ടെKവ.



232

ചേശഖ, എ.

േയാഗ സരനമസ് കാരം.
എ%് േകായി3

േമാഹലാ3: ഒ5 മലയാളിയ' െട ജീവിതം.
ചേശഖ, എ.

േയാഗാേയാഗ് .

െമൗ െസ േദാങ്
െമൗ െസ േദാങ് കവിതക / സJിദാനi



895.11

കാªക

െമൗന%ിെ! നിലവിളി.

പാറOടവ് ,

പി. െക.
െമൗന%ിെ! മറ' പ' റം.

കാªക

ബ' ടാലിയാ,

ഉവശീ

കാªക

പാറശ് േശരി

മpവിളO് .

കാªക
കാªക

െഷൗO%്
ഓേഷാ

യ%ീമിെ! നാരാമിഠായി.
മ' ഹ

കാªക

വിെസ!് ,

കാªക

ഠാV, രബീനാഥ്

േയാËാ ഒഴ'Vuത് എവിേടO് ?.
േജാജ് , ഓണ»

ദ് സാദിഖ് , പി. ടി.

കാªക

മ' 5ക,

കാªക

െയൗവന%ിെല എെ! േമാഹനദിന.
കാªക െനാവാക് , അu
രഘ' നാഥ് , പി.
കാേണഷ.



894.8123

മJാട് ടാOീസ് .

െമൗന%ിെ! െസൗiരം.
െമൗനപ_ം.

കാªക

േയാഗ: അടിസ ാന പാഠ.
ബാലച, എം. ആ.

െമൗ

െസ േദാങ്

വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

േയാഗ സQണ
l ആേരാഗ%ിന് .
വിെസ!് , എ%് േകായി3

കാªക

കാªക



325.32

കാªക

േയÒ: വിേമാചക{ം രസാിയ' ം /
രാേജഷ് ചിറKാട് , രാേജഷ് െക. എ5േമലി
എuിവ േചu് സംേശാധനം െചയ് തത് .

ബാലkഷ
l {ം േചെuഴ'തിയത് ; െക.
ജയVമാറിെ! അവതാരിക. കാªക

െമൗ െസ േദാങ് കവിതക.



894.8121

െയJരി, സീതാറാം
ശീതയ' |ാന6രഘ%ിെല സാíാജതx ം.



894.8123

േമാഹലാ3: എ. ചേശഖറ' ം ഗിരീഷ്

കാªക

തQി, വി. ജി.



േമാഹVമാ, െക. വി.

927.91433028 - േമാഹലാ3.

കാªക

ആംസ് േÞാങ് , െജ.

േയÒ ഇ6യി3 ജീവിJി5Ê.
 , േഹാഗ
േകസ

894.8123

Fണയ%ിെ! മuാംകണ
l ്.

കാªക

യറി െതറാKി.
ഡബ

യസഫലി, േകേJരി
തിരെ§ട' % കവിതക.

േമാഹ, കറ' Kയി3, എസ് .
ഡി¡സ് വിവ. െചയ് തത് ; Ò|സതx
ബസ' വിെ! ചി?.

യ' |കാലെ% {ണകള'ം മരെOാQിെല
കാOയ' ം. കാªക ക5ണാകര

യേറാK് .

കലാ വിജയ

പദ
Ð നാഭ, ടി.



894.8123

രഘ' നാഥ, െക.
പി. kഷ
l പിqെയ കടിJ പാQ് .
രജനികാ6് : മ{ഷ{ം താരവ' ം.
വഗീസ് , പി. ടി.
രÚിത്
ഇ6 റ' Kി.



894.8123

കാªക



791.437MA

രÚിത് -രാജേമാഹ

174

രÚിത്
ബാവിയ' െട നാമ%ി3.
രി*' കണ
l ീ wടി.
കിഴ'വീി3



791.437MA

കാªക

കാªക

വിലംസ് , ¡ിസ്

കാªക

Fഭാ വ

ജീവ േജാബ് േതാമസ്

 ചാ5തയ' െട ഖ©രാെഹാ, െകാണാO് .
രതിശില
കാªക വ¼ല േമാഹ
രÉാകരെ! ഭാര.

കാªക



928.94812

രÉാകര, മാാട് , സംേശാധക.
വിജയ, എം. എ.

കാªക

രമ, െക.
എ6ി{മ' ൊ5 കഥ പറയാ: ന
ചരി?ം നാെമഴ'േQാ.
രമ, െക., വിവ.

കാªക



954.83

അലക
 ് എം. േജാജ്



323

കാªക

രമണ എെന വായിO5ത് .
ബാലച, വടേOട%്
രമണ രാമ.
രമാ േമേനാ.

കാªക

രമാ േമേനാ, വിവ.
െപൗേലാ

കാªക

കാªക

െകായ് േലാ,

മിÃ,

കാªക

കാªക

രായ് ,

ാസിസ് ,

രാഘവ തി5മ' 3Kാട് , വിവ.
ധ പദ

കാªക



294.561



294.561

രാജേഗാപാല, കവിയ
െമായാര%് ശ¥ര: ജീവചരി?ം.



927.8(1)

കാªക



894.8123



780.954

രേമഷ് , െക. പി.
ബ' | പം: െസ ബ' |ിസ%ിന് ഒ5
ആമ' ഖം.
294.3927



923.254

രാജേഗാപാല, സി. ആ., സംേശാധക.
കാªക kഷിഗീത: പരിസ ിതി
അറിവടയാള
രാജേഗാപാ3 എസ് . പണിO
നാമകരണം.

രേമശ നായ, െക.
െക. രേമശ നായ5െട േപാലിസ് കഥക.
രേമഷ് േഗാപാലkഷ
l 
ജനFിയ സംഗീതം.

കാªക

രാസീയതയ' െട Eപം.
അ5തി
രാഘവാ-kഷ
l ാ.
ആലKാ്

സീമ, Ãീലയം

ßദയവാണി 2010.

ടി#ൈമ*് , രാജമണി

രേമശ നായ, എസ് ., വിവ.
ഇളേ¥ാ അടിക

കാªക

ßദയവാണി 2006: Ãീ പാ½സാരഥി
രാജേഗാപാലാചാരി നട%ിയ
Fഭാഷണ.
294.561

ൈടx , മാക്

രേമശ് േഗാപാലkഷ
l 
കണ
l ാടക സംഗീതകാരാ.



335.43

ഫിഫ കK'ം ഫ' ട് േബാ ചരി?വ' ം. 796.334
രവീ, സംേശാധക. കാªക
 ് മാനദÎം
കലാവിമശം: മാക
 ിസ

രാജേഗാപാലാചാരി, പാ½സാരഥി
ßദയ%ിെ! സാഹസികത.

ഖരീം, എം. െക.

കാªക

രവീ സംഗീതം: േകOാ% രാഗ.
കാªക േശാഭന രവീ

രഹസള'ം {ണകള'ം.
ജയÃീ

' െട

രമണ, ആ. പി.
മ{ഷാവകാശ.



133.5

രസത¨ നിഘ' .

കാªക

രബിയ' െട െജാറസേ¥ാെഹൗസ് .
തîജ എസ് . ഭതിരി

ബേഷാ

രവീ
അേ!ാണിേയാ ാംഷി.

ചമതി

രÉാകര, മാാട്
ജാതകകഥക.



510

കാªക

രവിVമാ, വി., വിവ.

രവിച, സി.
പകിട 13: േജാതിഷ ഭീകരതയ' െട മറ' പ' റം.

െജ. െക.

കാªക

രതിയ' െട കാവപദം.



928.4

രവിVമാ, ടി. എസ് .
ഗണിതേകളി.

ശിഹാബ' Ëീ,

കാªക

രതി േമേനാ, വിവ.

രതിരഹസം.



261.55

നiVമാ, വി.
േവായ.

ര് എേളKമാ. കാªക
െപായ് àംകടവ്
രതിയ' ം ദാQതവ' ം.

രവി, പി. ആ.
ഗലീലിേയായ' ം കേ%ാലിOാസഭയ' ം.

നാരായണ,

കാªക

ര' െപpVിക.
ടി.

രവി, െക. പി., സംേശാധക. കാªക
കേല
´  െപാtട: കറ' K് ച' വK് പJ

രാജേഗാപാ3 ക %് , എ.
Fപമ' *െ% വിേശഷ.
രാജേഗാപാ3 കാമത് , എ.
െഭൗതികശാസ് ? നിഘ' .
രാജേമാഹ, വി. എം.
എസ് .

കാªക



133.589294



500



530.03

േദവിക, പി.

രാജരാജ-രാേജഷ്
രാജരാജ വമ, പി. െക.

രാജി, െക. ആ., ചി?കാര

പ'േമനവ{ം Vിയ
രാജരാജ വ

യ' ം.



894.8123

, എഴ'മ*

നാടപാി3 നിÊ നാടക%ിേലO് .



894.8124

രാജരാജ വ

കാªക

, എഴമ*, സംേശാധക.

തിരെ§ട' % ബാലകവിതക

കാªക

, എഴ'മ*, സംേശാധക.
ആദകാല ബാലകവിതക

രാജശശി, െക., w. .

കാªക

രാധാkഷ
l ,

രാജേശഖര നായ, െക.
ക.



153.1

രാജേശഖര നായ, െക.
സംസ് Ùതി.



616.8

രാജേശഖര, പി. െക., സംേശാധക.

കാªക

േദബ് , േദബാശിഷ്

കാªക

മി?, ഐില

കാªക

രായ് , അîപ്



894.8123

Fാണസാരം.
രാജീവ് , എ. ടി., ചി?കാര.
സിേജാ േജാസഫ്



894.8123

കാªക

രാജീവ, ടി. പി.
െക. ടി. എ. േകാ: എഴ'àം ജീവിതവ' ം.



894.8123

കാഫ് ക,

കാªക

ഗാീ, േമാഹദാസ് കരംചi് ,

കാªക

ീ, േറാജ ലാസ́ി

കാªക

വാലസ് , ല

കാªക

വ' ഫ് , െവജീനിയ

കാªക

സ് േകാട് , വാ

രാ© റാേഫ3
 ഡാമിെല ൈസOിള'ക.
ആംസ

ാസ്

രാേജ, എം. എസ് ., വിവ.
ലവേര¼് കി, ഐ.



894.8121

കാªക



793.31954

കാªക

വല%ാ, എം. എസ് .



915.4(1)

രാേജഷ് െക. എ5േമലി, w. സംേശാധക.
കാªക േയÒ: വിേമാചക{ം
രസാിയ' ം
രാേജഷ് , എം. ആ.
ഇ6 സിനിമയ' െട വ%മാനം.

കാªക

യ' ം ചി?കലയ' ം.



324.954

രാേജ, പി. ജി.
ഹിമാലയവിഹാരം.

രാജÃീ വാര
ന%കി.



894.8123

രാേജ, െക.
ഇ6 തിരെ§ട' K' ചരി?ം.

രാധാkഷ
l , െചറ' വല
´ ി

രാജാ ഹരിദാസ് , എ., വിവ.

കാªക

മഴàqിOഥക.

റേസാ, ഴാങ് -ഴാക്

രാജേശഖര, *ി. എ., w. .



914.92

രാേജ, എം. ഡി.
നി Q' െകിയി ച' 5മ' ടിയി3.

രാജേശഖര, പി. െക.,സംേശാധക.

രാജാരവിവ

കാªക

 ി, െജയ് 
ഓസ

കാªക

കാªക

കാªക

രാജീവ് ശിവശ¥
തേമാേവദം.

െചറ' വല
´ ി
ഓOാ{് Vെറ ഓ

കാªക േവഷം മാറി വu ഖലീഫ ഉമറ' ം
മ*' #ണപാഠകഥകള'ം: പ' ല
´ Qാറ ഷംസ' Ëീ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആ.
രാജിയ' െട ചി?
രാജീവ് രാമച, വിവ.
കമ3കാ6് , േകാനാ

പദമÚരി: മഹാകവി ഉq

രാജരാജവ

175

ച, കിളിമാî



791.43

രാേജഷ് , ചിറKാട്
അ¹കാളി: ജീവിതവ' ം േപാരാവ' ം.

രാജി, കല
´ 
ശി¥ാരി%ാറാവ' ം Vോള'ം.





923.654

894.8123

രാജി, െക. ആ., w. ചി?കാര.

കാªക

അതാഹിt പ*ിയ അമളിയ' ം മ*് ജാതക

Vികള'െട െന3സp മേല.



923.168

Vമാരനാശാ: കവിതയ' ം ജീവിതവ' ം.



കഥകള'ം

894.8121

രാജി, െക. ആ., ചി?കാര.

കാªക

ചി?ശബ് ദ താരാവലി

കാªക

പറയിെപ* പ6ി5Vലം

കാªക

യമേലാവ്

രാേജഷ് , ചിറKാട് , സംേശാധക. കാªക
േയÒ: വിേമാചക{ം രസാിയ' ം
രാേജഷ് , ടി. ആ., ചി?കാര. കാªക
അ ' വിെ! ആിVിയ' ം മ*' Fസി|മായ
കഥാകവിതകള'ം

രാേജഷ് -രാമച

176

രാേജഷ് , നiിയംേകാട്
കറ!'േപടി.

രാധാkഷ
l , വി.



894.8121

രാജ തി5േവാ%് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് . കാªക കാഫ് ക,
ാസ്
രാജ, േകാK'റം
നമ' tം നuായി FസംഗിOാം.

ചരി?ജാലകം.



940/999

രാധാkഷ
l , സി.
അ



808.5

െ%ാി3.

രാധാkഷ
l , സി., വിവ.



894.8123

കാªക

െബാലാേനാ, േറാബോ

രാജ, ച' ¥%്
പറയിെK* പ6ി5Vലം: ഐതിഹവ' ം
ചരി?വ' ം.
954.83

രാധാനാമ%ി3 വിധവകള'ം അല
´ ാ%വ5മായ
Õiാവന%ിെല സ് ?ീക. കാªക

രാജ, തി5േവാ%്
മഹാഭാരത കഥകള'ം പാOനാ5ം.

രാധാല് മി പദ
Ð രാജ



894.8123

രാജ, _ാര
ചി?കലയിെല Vലപതിക.
രാജ, _ാര, വിവ.
ാസx ാ

കാªക

കാªക

 ാ,
തസ



927.5(1)

േഗാതിെയ,

കാªക

േജാpസp, പ' ളി×u്

കാªക

രാമ, സx ാമി
സേ6ാഷം നിള'െട ¿ഷ് ടിയാണ് / ആ.
മേനാജ് വ
വിവ. െചയ് തത് .
158.1

കാªക

രാധാkഷ
l  ൈവദ
ലഘ' േയാഗവിദക.

ഹിമാലയ%ിെല #5OാേരാെടാKം.



922.945

രാമkഷ
l പിq, െക.



613.7046

കാªക

കാറ3 മാക
 ിെനK*ി.



923.343

രാമkഷ
l പിq, സx േദശാഭിമാനി
കാറ3 മാക
 ് ജീവചരി?ം.



923.343

രാമkഷ
l , ടി. ഡി.

രാധാkഷ
l , എം. ജി., സമാഹ%ാ..
കാªക നാരായണ പിq, എം. പി.

ആ3ഫ.



894.8123

രാമkഷ
l , േദശമംഗലം

രാധാkഷ
l , കിളിE
ഉണ
l ിtെ! കാഴ് ചക.



ഇ6ാേഗ*് .

894.8121



എെ! കവിത.

894.8121

894.8123

ദീപ' വിെ! േലാകം.

894.8123

മ' *െ% മ' ല
´ .



894.8123

രാധാkഷ
l , െക. എസ് .
ഗാി - Ãീനാരായണ#5.



181.4

രാധാkഷ
l , െചറ' വല
´ ി
േചാരവീണ മണ
l ് : കഷക സമരവഴിയിെല
സാര / രാധാkഷ
l  െചറ' വല
´ ി, *ി.
എ. രാജേശഖര, രാജശശി െക. എuിവ
േചെuഴ'തിയത് .
954.83
മധFേദശെ% ചരി?പഥ.



915.4

രാധാkഷ
l , െചറ' വല
´ ി, സംേശാധക.
കാªക ആണധികാര%ിെ!
ബലFേയാഗ



രാമച േമേനാ, പി.
കണOിെ! കഥ.



510

രാമച നായ, പന, സംേശാധക.

കാªക

പഠന

രാമച നായ, വയലിOട എസ് .,
വാഖാതാ.

കാªക

താÎവ

രാമച, എം. െക.
ആദിൈകലാസയാ?.
േദവoമിയിലെട.
നീലി.



915.15(1)



915.4(1)



894.8121

രാമച, െക. ആ.
െകാOരേOാ.



320.95483

കാªക



രാമച, ഏഴാേJരി

രാധാkഷ
l , തി5വ
ടി. പി. വധം: സതാേനx ഷണ േരഖക.
രാധാkഷ
l , െതാട' പ' ഴ, വിവ.
ഹഗാഡ് , എJ് . ൈറഡ

രാKാടിക ഉറാറില
´ .



791.437(1)

ൈവ3ഡ് , ഓസ് കാ

രാധാkഷ
l  െചറ' വല
´ ി, w. സംേശാധക.
കാªക െസല
´ ' േലായ് ഡ് : ചരി?%ില
´ ാ%
ജീവിതവ' ം സിനിമയ' ം

രാധാkഷ
l , അയിE, വിവ.
ആശാപണാ േദബീ

വസ6%ിെ! അýജാലകം.

രാKാടിയ' ം െചQനീപവ' ം.

ാസx ാ

രാധാkഷ
l വാരിയ, െക., വിവ.
കപ, അ5p

ഭാചാര, മാലിനീ

രാമച, ജി. പി., സംേശാധക.
െസല
´ ' േലായ് ഡ് : ചരി?%ില
´ ാ%
ജീവിതവ' ം സിനിമയ' ം



894.8121

കാªക

രാമദാസ് -റഹീം
രാമദാസ് , ആ., സമാഹ%ാ.

കാªക

രായ് , സതജിത്
േലാേകാ%ര കഥക / വി. ഡി. kഷ
l 
നQാ വിവ. െചയ് തത് .
891.443

അ

' വിെ! ആിVിയ' ം മ*' Fസി|മായ
കഥാകവിതകള'ം
രാമനാഥ, െക. വി.
െതരെ§ട' % ബാലസാഹിതകഥക.



894.8123

രായ് , സ' Vമാ
പാകം പകx ം / റബി ഡി¡സ് വിവ.
െചയ് തത് ; േദബാശിഷ് േദബിെ! ചി?.



891.448

രാമ{ണ
l ി, െക. പി.
ത6Kറെ%¹ം.



894.8123

ധേമാപേദശ കഥക.



Eേപഷ്
 ്.
മാേവായിസ

294.3

രാമായണ പഠന / ൈമേ?യ വിവ.



891.21

അദ് åത രാമായണം / എ. പീതാംബര
വിവ. െചയ് തത് .



891.21

ദിവാകര, വിഷ
 മംഗലം

കാªക

കാഫ് ക,



894.8123

െസയ് !് Öാtള.
േരഖ, െക., വിവ.
ചാസ്

രാമായണം

ശമ, അÚനീ

കാªക

Eപാ6രീകരണം.
ാസ്

, എം. െക.

െചയ് തത് .

.



894.8123

േബാധിÕ%ണലിെല ധാനം.

കാªക

രാവണ.
രാേവാ

രാമവമ, എം. െക.
രാമവ
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കാªക

കാªക



894.8123

ഡിOസ് ,

ഡിOസ് , ചാസ്

േരവതി, എ.
ഒ5 ഹിജഡയ' െട ആകഥ / ദയ െജ.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

രാമായണകഥ / കമലാ സ' [Áണ%ിെ!
ഇംഗ് ളീഷ് ഗദവിവ%ന%ി3 നിu്
ആല¾ ദാേമാദര നQതിരിKാട്



മലയാള%ിേലയ് O് വിവ. െചയ് തത് ;

920.9306768

സx ാമി രംഗനാഥാനiയ' െട അവതാരിക.



േരാഗളി3 നിu് ആേരാഗ%ിേലO് .
കാªക ക¹ാേല%് , ഡി. െക.

കാªക



േരാഗപരി`ാനം ജാതക%ിലെട.
പീതാംബര, എ.
േരാഗശമന%ിന് Fkതിയ' െട വഴി.
േഗാപീമണി, ആ.

കാªക

891.21

Ãീരാമഗീത / സx ാമി ചിദാനiപ' രം
വാഖാനം െചയ് തത് .
രാമായണകഥ.

കാªക

891.21

രാമായണം

രാമ നQതിരി, െക. ആ.
ചികി¼ പ' രാേണതിഹാസളി3.
രാമ നായ, ആ., വിവ.



615.538

കാªക

ഖലീ3

റമസാ áതം.
എ. പി.

ജി[ാ
രാമ ഭതിരിKാട് , വി. ടി.
വി. ടി. യ' െട Fഭാഷണ.



894.8125

രായ് , അîപ്



823

രായ് , അ5തി
തകu റിKബ് ളിO് / ആ. െക. ബി©രാജ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .



320.954

െജ, ഗീതാലയം ഗീതാkഷ
l  എuിവ വിവ.



320.9

രായ് , V×ം
േവദ ഹിi' ദശനം ഹിi' തx ം / V×ം
രായ് , Vനാ3 ച¡ബതീ, തനികാ സകാ
എuിവ േചെuഴ'തിയത് ; പി. പി. സത
വിവ. െചയ് തത് .

ഹാഫിസ് മ' ഹ

റഷീദ് , പാറയ് O3
ചജീവി / Ãീജെ! ചി?.



294.5

ദ് ,



894.8123



894.8123

റഷീദ് , പി. െക. എ.
ഇ!വ വിജയമാഗ.



650.14

റഷ നാേടാടിOഥക / ശരത് മണ
â  വിവ.
െചയ് തത് .
398.210947
റസീന, െക. െക. കാªക
നാേടാടിOഥക

  പി.
രാസീയതയ' െട Eപം / െസബാസ
െചയ് തത് .

കാªക

മ' *െ% മവാ.

ആനiിയ' െട മഴവില
´ ് / രാജീവ് രാമച
വിവ. െചയ് തത് .

േരാഷ
l ി സx പ
Ô , വിവ. കാªക ഓേരാ
തവണയ' ം നിെu ച' ംബിtേQാ

പാðാത

 ലിെ! െസൗഖസ¥3Kം.
റസ
ബാബ' േസന, വി.

കാªക

 3 മpസp, ചി?കാര.
റസ
ബാJ് , റിJാഡ്

കാªക

റഹീം, കടവ%്
ദ6സംരണം.



617.6

റഹീം-േറാഷ
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റഹീം, കടവ%്

റേസാ, ഴാങ് -ഴാക്
സാമഹിക ഉടQടി / പി. െക. രാജേശഖര

വലമവാ ഗാസയി3 നിÊം അവള'െട
കഥ പറയ' Ê / ടി. മിേനഷ് Vമാറിെ!
ചി?.

സംേശാധനം െചയ് തത് ; എ. എ.



894.8123

റഹീം, സി.
ന

' െട വനജീവിക.



639.9

ൈതOാവിെല പ' രാണം.



894.8123

ദിേണ6യിെല പിക.



598.09548

റഹീനാ ഖാദ
ന

' െട ßദയെ% പരിചരിOാം.



616.12

കാªക
ആട' ം മ{ഷ5ം: ൈവOം മ' ഹ ദ്
ബഷീറിെ! പാà യ' െട
ആടിെനtറിJ'q പഠന

റÁാ, എം. എ., സംേശാധക.



894.8123

കാªക

 ി, െജയ് 
ഓസ

കാªക

 ി മ' യ് O3, വിവ.
േറാബി അഗസ

കാªക

അബ് ദ'  കലാം, എ. പി. െജ.

കാªക

 ീഫ ആ.
േകാെവ, സ

കാªക

ബാJ് , റിJാഡ്

കാªക

മാരക് , െഡനിസ്

കാªക

ഷരി, അ5p

കാªക

േജാഷി,

കാªക

 ്,
വിസ

െജാഹാ േഡവിഡ്

റിJ് ഡാഡ് പ' വ ഡാഡ് െകൗമാരOാO് .

േറാബിöഡ് .

റിബല' ക / ഇ. എം. ഹാഷിം അഭിമ' ഖം

കാªക

ീ, േറാജ

ലാസ́ി



920.02

കാªക

ഡീേഫാ,

ഡാനിയ3

അവ അബ് ദ' q

െചയ് തത് .

കാªക

േറാബിസp ¡േസാ.

കിേയാസ് കി, േറാബ് ടി.

റീ%, എ., വിവ.

േറാജ അേ¡ായ് ഡിെ! െകാലപാതകം.
 ി, അഗതാ
കാªക ¡ിസ

േറാബിസp Vട' ംബം.

നാേടാടിOഥക

കാªക

േമേനാ, വി.

ജഗദീഷ്

ഓേരാ Vിയ' ം വായിJിരിേO

റിKബ് ളിക് .

െറOി: സx യം അ{ഷ
Ï ിOാവ' u ഔഷധ
രഹിത ചികി¼. കാªക ശശിധര

േറാബി ഡി¡സ് , വിവ.

കാªക

റിJാഡ് , സമാഹ%ാ. & വിവ.

കാªക



320.1

 ി, മ' യ് O3, വിവ..
േറാബി അഗസ

മ' ë*ി അQ%ിനാലിേലO് നീള'u
റിJാഡ് , െക. എസ് ., വിവ.

െചയ് തത് .

അബ് ദ'  കലാം, എ. പി. െജ.

റാേഫ3, ൈതOാി3
യാ?ക.

സതദാസ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് പ' നരാഖാനം

േഡായ3, ആത

േറാബട് സ് , ിഗറി േഡവിഡ്
ശാ6ാറാം / െക. പി. ഉണ
l ി വിവ. െചയ് തത് .

േകാനp



823

റ' ബാസ്

േറായ് V5വിള, വിവ.

മാJിെല ശനിയാഴ് ചക.
റബി ഡി¡സ് , വിവ.



894.8121

കാªക

േമാഹ,

കറ' Kയി3, എസ് .

കാªക

കാªക

േറായ് മാത'

ച¡ബതീ,

പറയ' Ê.



954.83

േറായ് , െക. എം.

കാªക

ൈജ, ഗീതികാ

കാªക

േജാഷി, ജഗദീഷ്

കാªക

ബസ' , Ò|സതx

കാªക

മീനാി സx ാമി

കാªക

രായ് , സ' Vമാ

റമിയ' െട 101 Fണയഗീതള് .

ഇ5ള'ം െവളിJവ' ം.
േറായ് , സി. െജ., സംേശാധക.



894.8124

കാªക

അഴീേOാട് അ{ഭവ
േറാഷ് നി സx പ
Ô
Ã|: മറവിയ' െട പ' സ് തകം.

കാªക

ജലാല' Ëീ റമി
റമി

 , േഹാഗ
േകസ

പ' uF-വയലാ സമരഭടാ കഥ

സx പ
Ô മയീ

റമിയ' െട îറ' കവിതക.

Vമാ, അ{

ഇuെലയ' െട സ' വിേശഷ

ശമ, അÚനീ

റബി ഡി¡സ് , വിവ.

കാªക

കാªക



894.8123

േറാഷ് നി സx പ
Ô , വിവ. കാªക
Fണയ%ിെ!യ' ം മരണ%ിെ!യ' ം
കവിതക

കാªക

ജലാല' Ëീ

േറാഷ അലി, w. സംേശാധക.
Ãീ എം.

കാªക

േറാസി-േലാകFശസ് ത
േറാസി തQി
ഓേഷാ സ് ?ീ ¡ിസ് .



261.83



641.5

സK ഡിഷ് .



641.5

ലകാ½Fകരണം / ആ. വാസ' േദവ
േപാ*ി വാഖാനം െചയ് തത് .
491.25

കാªക

ലീഫ് , മpേറാ
േനവഴി / Fിയ എ. എസ് . വിവ. െചയ് തത് .



323.6

ലീല.

കാªക

Vമാരനാശാ, എ.

കാªക

ലീലാ ജി. നായ, w. വിവ.

ല് മണ നായ, വി.

അJെബ,

ചിÊ

കാªക

ലഘ' േയാഗവിദക.
ൈവദ



894.8123

രാധാkഷ
l 

ലീലാവതി ത¥Jി, ഇ.

നQതിരി, എസ് . പി.

കി ജിറാഫ' ം െപാണ
l നാനയ' ം.

സx േദശ് ദീപക്

ലളിതാംബിക അ6ùനം
സീത മ' ത3 സതവതി വെര.

െസഗ,



928.948123



894.8123

ലവേര¼് കി, ഐ.
ഏണസ് േ*ാ െച#േവര / എം. എസ് .
രാേജ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
923.27291
ലിേജാ േജാജ്
മംഗയാ: ഇ6യ' െട Fഥമ െചാ_ാ
പരേവണം.
523.43
ലില
´ ി ബാബ' േജാസ്
Fിയ5ചിക.



641.5

ലില
´ ിK'ിെല അÀത മ{ഷ.
സx ിഫ
 ് , െജാനാഥ

കാªക

ലില
´ ിയ യ' ം െചല
´ കരടിയ' ം.
സിKി, പqിK'റം

കാªക

കാªക



894.8123

¡പ
 ് കായ,

നേദഴ് ദ
െലനി, വ് ളാഡിമി ഇലിJ്



335.430947

െലനി, വ് ളാദമി ഇലിJ്



ലളിതാംബിക അ6ജനം
ആകഥയ് O് ഒരാമ' ഖം.

െലനിെ! ജീവിതം.

എÝ െച¹ണം.

658.314

കാªക

കാªക

െലജീഷ് , േവല

ലതാ നായ
അ|x ാന%ി3 നിu് ആനi%ിേലO് .
ലളിതാ രാജkഷ
l , വിവ.
വാെല!ി



894.8123

സ് േ*ാO, [ാം

ല, ജാO്
േലാേകാ%രകഥക / ആ. െക. ജയÃീ
വിവ. െചയ് തത് .
813

കാªക

ക.

ലബാO് , വനീസാ, ചി?കാര.

ല മ' ത3 േകാഴേരി വെര: േകരളം
േലാക േന?ചികി¼ാoപട%ി3 എ%ിയ
കഥ. കാªക ആഷ́ി, മ' ളമി3

ലത, െക. വി., വിവ.

ചോപാധായ,

ശരത് ച
അലതല
´ ' ം ഓ

കാªക

കാªക

ലീലാ സകാ, വിവ.

ല് മണ നായ, വി. െക.
ലംവീട് .

ല¥ാദശനം.

ലീഡ-ഇച
È ാശിയ' െട FതിEപം: ഒ5
മനഃശാസ് ? കാഴ് ചKാടിലെട ... കാªക
Ãീകാ6് നാരായണ

േ*ാഷ് മ ബി© വഗീസ്
സ' റിയാനി 5ചിക.

ലംവീട് .
െക.

179

സാíാജതx ം മ' തലാളി%%ിെ!
പരേമാuതഘം.



330.122

േലയ് സ് , േകാളി, w. സംേശാധക.

കാªക പാരിസ ിതിക പരിേFം:
നവെകാേളാണിയ3 യ' ഗ%ി3
ൈലഫ് ഒഫ് ൈപ.

കാªക

മാ3, യാ

കാªക

േലാകം ഒ*േനാ%ി3.

ഉണ
l ിkഷ
l ,

പറേOാട്
േലാകചരി?ം VികO് .

കാªക

നായ,

ജി. ഡി.
േലാക%ിെ! െനറ' കയി3 ച' ംബി»:
യ' വതലമ' റയ് tq ജീവിത പാഠ.
കാªക ബാഗ് ചി, സ' [ത
േലാക%ിെ! െനറ' കയി3 ച' ംബി»:

കാªക

ബാഗ് ചി, സ' [ത

േലാക%ിെല നദിക.

കാªക

സ' േരഷ് ,

മണ
l ാറശാല
േലാക%ിെല FധാനെK വിപ് ളവ.

ലിെഡx , വില
´ ി
ആ
ാ¥ിെ! അവസാന നാള'ക /
േജാജ് പ' ല
´ ാ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
940.53

കാªക

സത, പി. പി.

േലാകദശന: ചാവക മ' ത3 മാക
 ്
വെര. കാªക പഴനാട് , പി. എസ് .
േലാകFശസ് ത ബാലകഥക / എസ് .
ശിവദാസ് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .



894.8123008

േലാകമതളിെല-വാറ

180

കാªക

േലാകമതളിെല ധാനരീതിക.
 ീഫ എം. പ' uയ് O3
സ

കാªക

കാªക

രായ് ,

കാªക

കാªക

ല,

വല%ാ, എം. എസ് .
വാഗ് ഭടൈപnകം / രാജാ ഹരിദാസ് എ.
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 615.538
വള.

പദ
Ð രാജ, പി.

േലാഹിതദാസ്
തനിയാവ%നം മ' ത3 നിേവദം വെര /
പല
´ ിശ് േശരി സമാഹരിJത് . 927.91430233

കാªക

േലാഹിതാ, Q.
കഥക
വംശചി
ആ.

കാªക

.

കാªക

കാªക

ഭാസി,

കാªക



വാഗp യാ?.

915.4

ആര,

വu വഴിയി3 കം േതാuിയം.
കാªക േഗാപാലkഷ
l , എ.

കാªക

കാªക

കവിത, എസ് .



894.8123

വരി വരി വി എസ് / സ' ധീനാഥ് സംേശാധനം
െചയ് തത് .
741.59

കാªക

ഭവാനി, വി.

സ' ധാകര, ജി.

കാªക

വാണിജേകരളം.

ഗാഡ് ന,

കാªക
കാªക

സാ?, ഴാങ് േപാ

കാªക

കാªക

വല%ാ, എം.

Fഭാകര, എ.

കാªക

ഗംഗാധര, എം.

വാ¼ായന
സ് ൈ?ണ കാമസ?ം / െക. ആ. ഇiിര
വിവ. െചയ് തത് ; പി. എസ് . ജലജയ' െട
ചി?.
613.96
വാനം മ' െ പറOാം.
ജഗദീഷ്

കാªക

േജാഷി,

വായനയ' െട ക
´ ാസിക് അ{ഭവ.
പദ
Ð Vമാ, മ' §ിനാട്

Vറ' K് , ഒ. എ. വി.

വരദ kഷ
l മതീ
െസാണാരി.

കാªക

വാഗ് ഭടൈപnകം.
എസ് .



വയ3Oരയിെല വീട് .
െക.

കാªക



915.15(1)

കാªക

സOറിയ

Ô ാന.
വാOിെ! സമ' ôസ
പദ
Ð Vമാ, മ' §ിനാട്

894.8123

വനം കാടിെ! നട' മ|ം.
കണ
l î

അJെബ, ചിÊ

കാªക

വഴിമാറ' ക വ¹ാ.

വാtക.

വ¼ല, പി.
േമ3Kാലം.

വരിOാശ് േശരി മന.

കാªക

വസ6%ിെ! അýജാലകം.
രാധാല് മി പദ
Ð രാജ

മാധവിtി

 ചാ5തയ' െട ഖ©രാെഹാ
രതിശില
െകാണാO് .

കാªക

വഴി%ിരിവ' ക: അçിJിറVം ജx ലിtu
  മായി െവല
മനസ
´ ' വിളികള'െട
വഴി%ാരയിലെട നീിയ
ജീവിതാ{ഭവ. കാªക അബ് ദ' 
കലാം, എ. പി. െജ.

വശസ' iരിയായ േFതം.
 ാലി
ഏ സ

ഇഖ് ബാ3, േകാKിലാ

വ¼ല േമാഹ
ൈകലാസ പരി¡മണം.

വയ3KO.

ബാലാമണി അ

വഴി െത*ിേKായ V§' റ'Q് .
കമ3കാ6് , േകാനാ

വഴി%ിരിവ് .

സ' ധീഷ് , വി.

വKാ് . കാªക 894.8121009 - മലയാള
കവിത. ചരി?വ' ം വിമശന പഠനള'ം.
കാªക ഇഖ് ബാ3, േകാKിലാ
വിOാളക.

കാªക

വഴിേKാO.

വടOപാ'ക VികO് .
പuë
വKാ് .

മാ¨ിക

പരേമശx ര, സി.

കാªക

വംശാന6ര തലമ' റ.
ആ.

കാªക

വല
Ð ീക%ി{qി3 േമാഹള'മായി.
ഭാമ, വി. െക.

േലാേകാ%രകഥക: േഗാഗ. കാªക
െഗാേഗാ, നിേOാളായ് വാസിേലവിJ്
േലാല.



728.1

വലമവാ ഗാസയി3 നിÊം അവള'െട കഥ
പറയ' Ê. കാªക റഹീം, കടവ%്

ൈവ3ഡ് , ഓസ് കാ

േലാേകാ%രകഥക.
ജാO്

ന¹ാ, V3ദീപ്

വഗീസ് , സി. എസ് .
Vറ§ െചലവി3 നിtം വീട'
പണിയാം.

േലാകസിനിമയ' െട ചരി?ം. കാªക
േഗാപാലkഷ
l , േചലാ്
േലാേകാ%ര കഥക.
സതജിത്

കാªക

വരികOK'റം.

കാªക

വാരിയ, ബി. എസ് .
വിജയ%ിേലെOാ5 താേOാ3.
വാരിയ, രാമപ' ര%് , വിവ.

കാªക

വാറ ബഫ*ിെ! മാേനജ് െമ!് വിജയ
ത¨. കാªക ബഫ*് , േമരി



158.1

ജയേദവ

വാറ-വിജയ

കാªക

വാറ ബഫ*ിെ! വിജയ സ?.

വിജയVമാ, ജി.
മാധമള'െട സി പി ഐ (എം) വി5|
ഇളകിയാം.
302.24(1)

ബഫ*് , േമരി
വാറ ബഫ*'ം ഓഹരി മധസ വാപാരം
എu കലയ' ം. കാªക ബഫ*് ' , േമരി

വിേധയതx %ിെ! വിേദശനയം.

വാലസ് , ല
െബ-ഹ / പി. െക. രാജേശഖര
 
സംേശാധനം െചയ് തത് ; െസബാസ
പqിേ%ാട് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .



813

കാªക

വാസ' ഒ5 വാ3മാ¡ിെയ കാªÊ.
േമാഹ, കറ' Kയി3, എസ് .
വാസ' , െക. െക.
 ് റാ¥് .
ഫസ
സ



894.8123

ാനം.

കാªക

കാരകFകരണം

കാªക

സമാസFകരണം

കാªക

സി|ാ6 െകൗമ' ദിയിെല സ് ?ീ

വാെസ, പ' Îലിക്
Ùഗെള എെന വരയ് Oാം ? / ബിബ'
വി. എ. വിവ. െചയ് തത് .



743.6

വാഹിദ് , പി. എ.
ഖ'  ആ{ം ശാസ് ?വ' ം നാസ് തിക
സി|ാ6വ' ം.



297.1228(1)

കാªക

ഭതിരിKാട് ,
രാമ

ഭതിരിKാട് , വി. ടി.

 സമാഹരിJത് .



894.812802(1)

കാªക

ശശി,

വിചി? വാപാരി / പണOാട് അബ് ദ' 3

കാªക

വിജയം യാഥാ½മാOാ.



398.21095

കാªക

വിജയVമാ േമേനാ, w. സംേശാധക.

കാªക

894.8123

വിജയല് മി
`ാനമലന.

894.8121




വിജയ, എ.
VാK'.
വിജയ, എ., വിവ.
 
ഹാസ് ¡ിസ



894.8123

കാªക

ആേഡഴ് സ,



894.8122

വിജയ, VQളാട്
Vികള'ം ഔഷധസസള'ം.
വിജയ, േകാടേരി.

കാªക



581.634

െജറീന



894.8123

വിജയ, പി. പി.
  ണ%ിയാ3 ഏ ലവ' ം േനടാം.
മനസ



Fകാശ് അ¹

വഗീസ് , പി. എ.
kഷിഗീത: പരിസ ിതി

അറിവടയാള

വിജയേമാഹന, വി. എസ് .
ച¡വ%ിെയ ആവശമ' ് .

വിജയ, ചാേലാട്
ഊമിള.

കE

വിജയം ഒ5 ശീലം.

കാªക

വിജയ, Vuി3
െഗൗരാംഗ.

വികാരി ഭവന%ിെല െകാലപാതകം.
 ി, അഗതാ
കാªക ¡ിസ

ഖാദ പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .



വിജയ, എം. എ.
ൈവേലാKിqി / മാാട് രÉാകര
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8121

വി. ടി

കാªക



കാªക

വിജയ%ിേലെOാ5 താേOാ3.
വാരിയ, ബി. എസ് .

FതയFകരണം

വിോഭ വിലയന.

791.43



വിജയ%ിേലtq വാതി3: യഥാ½
ശാീകരണ%ിേലtം ... കാªക
മാരക് , െഡനിസ്

വാസ' േദവ േപാ*ി, ആ., വാഖാതാ..

വിkതിക V¿തിക / പ

791.43

ചി?ശാല: െതരെ§ട' % ചലJി?
േലഖന.

വിജയkഷ
l , സംേശാധക.
സിനിമയ' ം യാഥാഥവ' ം

ലകാ½Fകരണം

വി. ടി. യ' െട Fഭാഷണ.

വിജയkഷ
l 
ഇ6 സിനിമയ' െട 100 വഷ
ഇ6 സിനിമയ' െട കഥ.



791.437MA

വി. ടി. യ' െട കഥക.

530.12



500

വാസ' േദവ േപാ*ി, ആ., വാഖാതാ.

കാªക



327.54

വിജയVമാ, വി.
കx ാം െഭൗതിക%ിെല ദാശനിക
Fശ
Ô .

വിജയkഷ
l , എ. പി., സംേശാധക.
കാªക നQതിരി

വാസ' േദവ നായ, എം. ടി.
നാല' െക് .

181

158.1

വിജയ, പിണറായി
ഇടപ നിലപാട' കള'ം ടേര
േപാരാള'ം.
വിജയ, വqിOാവ്
അരഭാഷയ' ം ആദിമലയാളവ' ം.



320.954



894.8124

വിജയ-വിശx സാഹിത

182

വിജയ, വqിOാവ്
ആറാം േലാകം.



894.8121

V§ പിq ചQി: ചQി സx ാമികള'െട
ജീവചരി?കഥക.
922.945
wരം.



കാªക

വിമീഷ് , മണിയ
ആനയ' െട വളàÙഗമാണ് പാKാ.



894.8121

894.8121

ജാതിേഭദം മതേദx ഷം.



954.83

തവളVമാരിയ' ം പ' ളവ രാജാവ' ം.

894.8123

മലയാളഭാഷയ' െട മരണെമാഴി.

494.812

വിജില, ചിറKാട് .
എസ് .

വിേനാദ് Vമാ, ആ., w. .
ജയVമാരി, ടി. ആ.

കാªക

വി`ാനെകൗകം.
േപരാr




ധ{ജVമാരി,

കാªക

വിതയ് Oാെത െകാ¹'uവ.
സി. െജ. െതായയ് Oാവ്

ശശിVമാ, ജി.

വിEപി: േലാേകാ%ര അതീതകഥക /
Ãീേദവി എസ് . ക% സമാഹരിJ് വിവ.
െചയ് തത് ; സജിത് എ. എസിെ! ചി?.



398.21

േജാസ് ,



070.4

ഉതിമണിക.



894.81209

ച' െലി / കണ
l പ' രം അരവിiെ!
അവതാരിക.



894.8121

കാªക



വിളtമര.

കാªക

ദാസ് , പി.

േതാമസ് , െക. വി.

കാªക

വിേവകപാഠള'ം വിജയമ¨ള'ം.
 ീഫ ആ.
േകാെവ, സ

വിനയ ച
വിനയ ച: ഓമപ' സ് തകം / Fദീപ്
പനാട് സംേശാധനം െചയ് തത് .



928.948121

കാªക

വിേവകവ' ം വികാരവ' ം.
െജയ് 
വിശKിെ! വഴി.



894.8123



915.483

വിേനാദ് , പായം
അവ സിനിമെയ േനാtÊ: ഇ6 സ് ?ീ
സംവിധായക.
927.91430233(1)
വിേനാദ് Vമാ, ആ.
ഇ6യിെല സംസ ാന Ùഗള'ം പികള'ം.



591.954

കാªക

കാªക

വിÒ| അ3േഫാസ.
ചിംപറQി3

വിേനാദ് Vമാ, ആ.
പðിമഘം: ഒ5 േഫാോ ഫീ3ഡ് ൈഗഡ് .

കാªക

കാªക

കാªക

വിളOില
´ െവളിJം മാ?ം.
എ.

കാªക

വി{ എ[ഹാം
Fണയവഴി§ി.



894.8123

സാദിക് ,

363.7

വിദാഭാസവ' ം ജീവിത%ിെ! െപാ5ള'ം.
കാªക kഷ
l മ%ി, ജിË'

വിനയ ച: ഓമപ' സ് തകം.
വിനയ ച

കാªക

വിലംസ് , ¡ിസ്
പരിസ ിതിയ' ം േസാഷലിസവ' ം / രതി
േമേനാ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

വിദാഭാസ േമഖലയ' ം സOാ നയവ' ം.
കാªക ശിവദാസ, വി.

വിേധയതx %ിെ! വിേദശനയം.
വിജയVമാ, ജി.

വിലാസിനി, വിവ.
ഹിദായ%്

വിലം, ിം, സമാഹ%ാ.
ി ിെ! കഥക

വിദാഭാസ Fശ
Ô  ഇuെല, ഇu് , നാെള.
കാªക ൈപലി, എം. വി.

വിേനാദ് Vമാ, ആ. w. .
ജയVമാരി, ടി. ആ.

കാªക

വിലാസിനി
സx . േല.

ആനi്

കാªക

വി¼, Vഴ
Vഴ വി¼െ! കവിതക.
വിേദശ%് ഉപരിപഠനം.
േസമാധവ, ടി. പി.

വിയ*് നാം.

അബ് ദ' q,

കാªക

വിടവ' ക എu kഷിoമി.

വിമശകെ! കാഴ് ചക. കാªക
ബാലച, വടേOട%്

 ി,
ഓസ

ഓ¡ി, െബ

കാªക

അK't,

വിÒ| അ3േഫാസാ : ആ|ാിക
ഭാരത%ിെ! അഭിമാനം. കാªക
േപാസp താം
വിശx ം, െക.
î*ാ' ക നിലനിuി5u ന
കാഷിക സംസ് kതി.

' െട

വിശx Eപം.

കാªക

കമ3 ഹാസ

വിശx സാഹിത പഠന.
പദ
Ð Vമാ, മ' §ിനാട്

കാªക



398.36(1)

വിശx നാഥ, പി. എം.
ആ3െ ഡ് െവെഗന, ദിമി?ി
െമഡലിേയഫ് , ലീOി Vട' ംബം.



925.(1)

വിശx ാസതയ' െട-േവªേഗാപാ3
വിശx ാസതയ' െട ഓമtറിK'ക.
ചോപാധായ, േസാമനാഥ്

കാªക

കമ3 ഹാസ

വിഷ
 നാരായണ, െക.
സാദരം.

894.8121

വിഷ
 Fിയ, പി.
െവളിJം.

894.8121




വിസ് മയള'െട േലാകം.
പി. *ി.

കാªക

േതാമസ് ,

 ് , െജാഹാ േഡവിഡ്
വിസ
േറാബിസp Vട' ംബം / പി. ബി. േതാമസ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
833



894.8123

വിസ!് , ആരtഴ, സമാഹ%ാ.
ഓà ചിരിOാ
വിെസ!് , എ%് േകായി3
േയാഗ സQണ
l ആേരാഗ%ിന് .
േയാഗ സരനമസ് കാരം.

വീട' ം വാസ് ശാസ് ?വ' ം.
പി. വി.

വീിേലtq വഴി.

കാªക

െടംപ് ള, റിJാഡ്

കാªക

നിലഫ കരിംേബായ്

കാªക

െപാഗേണഷ് , േതനി

െവ'വഴി കവിതക / പി. എ.
േഗാപീkഷ
l െ! അവതാരിക.

കാªക

െവളിJം.

െവqിനാണയം.



894.8121008

െവല
´ ' വിളികെള വിജയളാOാം.
േമേനാ, ടി. ആ. എസ് .

കാªക

വിഷ
 Fിയ, പി.

കാªക

സ' ധ

,



613.7046



കാªക

Fകാശ്
ഔേസഫ് ,

വീ' ം ചില നാ'കാര.
 ാ5Vടി

Vമ' ദം സ' Vമാര

കാªക

മ' രളി,




894.8121

കാªക

കാªക

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് സംഹിJ് പ' നരാഖാനം



823

ൈടം െമഷീ / പി. പി. െക. െപാവാ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .



823

കാªക
േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിJ്

േവª വി. േദശം, വിവ.



155.4

േവªേഗാപാല നായ, എസ് . എ.
ആയ' േവദ ഔഷധസസള'ം Fാഥമിക
ആേരാഗപരിപാലനവ' ം.
615.538
േവªേഗാപാല, െക. എ.
വഗീയത.

ബാലkഷ
l , സി. വി.

വ' ഫ് , െവജീനിയ
സx 6മാെയാ5 മ' റി / പി. െക. രാജേശഖര
സംേശാധനം െചയ് തത് ; ബി. എം. സ' ഹറ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .
823.009
െവ¥ി, ചി?കാര.
നാലKാ്

അശമ{ഷ / പി. പി. െക. െപാവാ

േവª, െചലവ

894.8121

വീരാVിയ' െട കവിതക.

കാªക



823

Vികള'െട മനഃശാസ് ?ം.

വീരാVി
െതാ'െതാ' നടtേQാ.
വീരാVിയ' െട കവിതക.
വീരാVി

പി. പരേമശx രെ! അവതാരിക.

െചയ് തത് .

തസ́ീമ നÜീ

കാªക

നിഢദx ീപ് / ടി. വി. േകശവ നQീശ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് ; എം.
െവ3സ് , െഹെബ് േജാജ്

ദാേമാദര, പി.

കാªക

െവpശംെഖാലികള'െട Fണയതീരം: ചിലി
യാ?ാസ് മരണക. കാªക നടരാജ,
െവെണ, 8സ്

വീിെലാ5 പJOറിേ%ാം. കാªക
േജാസഫ് േജാp, േതറാി3

കാªക

ജയകാ6

എ. െജ.

613.7046

കാªക

വീട് നഷ് ടെKവ.

കാªക

കാªക

വി3സp, െക. സി., വിവ.
അ¹

വീവ േഗാവ.

കാªക

െകാാരOര ബി.

വിസ!് ഡി¡സ്
കട3കാO.

വീട' കOK'റം.

കാªക

െവ¥ിടാചലം, െക. എസ് ., വിവ.

കാªക

വിഷ
 വിജയ, ചി?കാര.
സ' മംഗല

183

ജയസര ദാസ് ,

ശിവദാസ് , എസ് .

െവ¥ിടാചലം, െക. എസ് ., സംേശാധക.
കാªക ജയിലി3 െമാി കഥക



954

വഗ
H ീയത: ചരി?വ' ം വ%മാനവ' ം.



303.6(1)

േസാഷലിസം ഇ6 പരിതഃസ ിതികളി3.



335

േവªേഗാപാ3, ജി.
ഓ

െJരാക / Ãീജി%് െക.

വാരിയറിേനാട് പറ§തി Fകാരം ; രവി
േമേനാെ! അവതാരിക.
േവªേഗാപാ3, സി., വിവ.
എമിലി



927.82

കാªക

േസാള,

േവªേഗാപ-ശ¥ര

184

േവªേഗാപ നായ, എസ് . വി.
ആദിേശഷ.

വOി, മ' %്



894.8123

േവദ ഹിi' ദശനം ഹിi' തx ം.
രായ് , V×ം

കാªക

േവദമതം. കാªക ചേശഖേര
സരസx തി, സx ാമി
േവ5െതാട' ം നിലാവ് .
വി.

കാªക

സ' മി?, െക.




597.095483



954




954.83

േവലായ' ധ, പണിOശ് േശരി, സമാഹ%ാ..
കാªക ഒ*മലി വി`ാനേകാശം

വിജയ, എം.

േലാേകാ%ര കഥക / ഈശx ര
നQതിരി എJ് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

കാªക

പ' നിയാനി, റാം

േവªേഗാപാല, െക. എ.

േകാവി3കാളക.

894.8123

പ' നിത വറ' േവ3 ബാ!് െസ*് .

894.8123




കാªക

വഗീസ് , െക. സി., വിവ.

കാªക

അസ് ഗ

അലി
വഗീസ് , പി. എ.
ചി6ിJ് വള5ക.



158.1

യഥാ½ വിജയ%ിേലtq വഴിക.





823

രവി, പി. ആ.

വിതx വികസന%ിലെട
ആഹ് ളാദകരമായ ജീവിതം.
Fസാദ് , അേമാ

158.1

വിജയം യാഥാ½മാOാ.



158.1



927.9143028

വഗീസ് , മqാ%് .

കാªക

െസവാ!ീസ്

കാªക

വഗ
H ീയത: ചരി?വ' ം വ%മാനവ' ം.
േവªേഗാപാല, െക. എ.
വഗ
H ീസാ!ണി
നÜാണി വിഷാദേയാഗം.



894.8121

വ%മാനK'സ് തകം. കാªക
ക%നാ, പാേറ ാO3

േതാമാ

ശ¥ര പിq, െക. ജി.
ൈസനികെ! േFമേലഖനം.



894.8121

ശ¥ര വാരിയ, െചë, വിവ.
 ി, അഗതാ
¡ിസ

േവായ: സമതx %ിെ! Fവാചക.
കാªക േFമാനi് , ചQാട്

കാªക

ശ¥രനാരായണ, ടി. െക.

കാªക

എെ! വില ഒ5 കാറിെ! വില.

894.8123

സ് േനഹം: ഒ5 ഗണിത വീണം.

894.8123




ശ¥രാചാര

വിതx വികസനവ' ം മാനസികാേരാഗവ' ം.
കാªക kഷ
l  നായ, പി. ആ.
വOി, മ' %്
അOരKJ.



രജനികാ6് : മ{ഷ{ം താരവ' ം.

ൈവ3ഡ് , ഓസ് കാ
രാKാടിയ' ം െചQനീപവ' ം / െക. പി. സ' മതി
വിവ. െചയ് തത് .
823

േവായ.

894.8123

വഗീസ് , പി. ടി.

േവഷം മാറി വu ഖലീഫ ഉമറ' ം മ*'
#ണപാഠകഥകള'ം: പ' ല
´ Qാറ ഷംസ' Ëീ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; െക. ആ.
രാജിയ' െട ചി?.
398.2088297

കാªക

സേലാമി.



920.054

േകരള%ിെല രാജവംശ.

ൈവേലാKിqി.
എ.

894.8123



വഗീസ് , കാ§ിരà¥3, വിവ.
 ി, അഗതാ
¡ിസ

597

അണയാ% ദീപ.

മറിയtി.



വഗീസ് , അ¥മാലി

കാªക

േവലായ' ധ, പണിOശ് േശരി
ചരി?%ിെ! അടിേവ5ക.

894.8123

കാªക

േവലായ' ധ, ടി. ഡി.
േദശീയ മ¼: വിവിധ
സംസ ാനളിെല ഔേദാഗിക മ¼.
േകരള%ിെല മ¼.

894.8123

ഫിഡി3.

വഗീയത.

േവറി' േവേരാട' u അേമരിO ഇംഗ് ളീഷ് .
കാªക ബി* സി. മ' േOാലയ് O3
േവലായ' ധ പിq, പി., വിവ.
സദ് #5 ജഗ
H ി വാസ' േദവ്

ജഗജില
´ ി.

ശിവാനiലഹരി / വി. സ' േര
ഇടയ് Oിട%ിെ! 'ആദശ ഭാഷാ' ഭാഷം
സഹിതം.



894.8123

ആറാംFമാണം.

894.8123

ഇണFാവ' ക.

894.8123

കരകാണാOട3.

894.8123



ശ¥ര നായ, േതQാട് , വിവ.



294.5433

കാªക

പ' രാണ. ഭാഗവതപ' രാണം



ശ¥ര, േകാേറാം



ചാതിOിളി.



894.8121

ശ×ണ
l ി-ശിവശ¥ര
ശ×ണ
l ി, െകാാര%ി3
ഐതിഹമാല.



398.22095483

ഐതിഹമാലയിെല ആനOഥക.



ശാ6ാറാം. കാªക
േഡവിഡ്



ശാ6ി ജയVമാ
ഈKം നിറ§ മ' റിക.

ഐതിഹമാലയിെല മാ¨ികകഥക.
398.22095483

ശ¥
അറിയെKടാ% വിേവകാനi / ജേയ
വിവ. െചയ് തത് .
922.945

കാªക

കാªക

സx േബാധ,

ശരത് , മണ
â , വിവ. കാªക
നിേOാളായ് വാസിേലവിJ്

കാªക



കാªക

ശശി, എം., വിവ.

കാªക

കാªക

ഭാസ് കര

േദവദാസ് , വി. എം.

ശശി, കE
കE ശശിയ' െട സ' ഭാഷിത.

894.8125

വിോഭ വിലയന.

894.8128




ശശി, തE
ഇനി ഇ6: 21-◌ം î*ാിെല േലാകം / പി.
Fകാശ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .



327.54

ശശി, മടവ. കാªക നല
´ സx പ
Ô ം:
െതരെ§ട' % 31 മ' ല
´ ാOഥക

കാªക

രാജി,

പിേയഴ് സp,



894.8123

ഗ5ഡ പമി.

894.8123

തി5വാതിര.

894.8123




ശിവദാസ് , എസ് .
ബാലകഥക

കാªക



595.79915

േലാകFശസ് ത

ശിവദാസ് , എസ് .
പ' സ് തക മാലാഖയ' െട കഥ / െവ¥ിയ' െട
ചി?.
894.8123
മിട' മിട' Oരാകാ ഒuാമതാവാ /
െവ¥ിയ' െട ചി?.



158.1

ശിവദാസ് , ടി.
മനസിനിണിയ ജീവിതേമഖല: പഠന
െസൗകര സ ാപന.
371.425



894.8124

ശശിVമാ, ജി.
വിയ*് നാം.
ശശിധര നായ, എം., വിവ.
 ാലി
ഗാഡ് ന, ഏ സ

 * രസാി.
ശിരസ
എ. എം.

കാªക

ശിവദാസ് , എസ് .
ഒ5 േതനീJെKണ
l ിെ! ക%് .

കലാണറാവ' , ജി.

ശശിVമാ, െക.
Fഹഷണം Fേബാധനം.

ശാസ് ? Fവ%ന, കരെകൗശല.
കാªക #പ
R , അരവിi്

ശിവVമാ, ഏ*'മാî
കാലം കലിയ' ഗം.

റഷ നാേടാടിOഥക

ശലഭജീവിതം.



894.8121

 ദീപകം / േസമാധവ േകായി%
ശില
സംസ് kത%ി3 നിu് വിവ. െചയ് ത്
വാഖാനം െചയ് തത് .
133.5869(1)

െഗാേഗാ,

ശരീരശാസ് ?ം VികO് .
പണിO, പി. ടി.



894.8123

േറാബട് സ് , ിഗറി

ശി¥ാരി%ാറാവ' ം Vോള'ം.
കല
´ 
894.8123



398.095483

ഹരി, സx ാമി

ശാ6Vമാ, സി. ജി.
എ' നിേuാ ഒ5 െവളിJം.

398.22095483

ശനി മാഹാം.
േറാബ് ഇ.

കാªക



398.22095483

ശ?'ഘ് ന
ശ?'ഘ് നെ! േനാെവല
´ ക.

ശശിധര, ക് ളാരി
േകരള%ിെല നാടകലക.
ശാേയം.

ഐതിഹമാലയിെല േ?കഥക.

ശ?'ഘ് നെ! േനാെവല
´ ക.
ശ?'ഘ് ന

185



915.97

കാªക

ശിവദാസ് , പി. െക., വിവ.
മിേഷ3

കാªക

കാªക

ദാനിേനാ,

ഹിസി അലീ, അയാ

ശിവദാസ് , വി. എസ് ., വിവ.
േതാവിളക

കാªക

ശശിധര േമേനാ, വി.
െറOി: സx യം അ{ഷ
Ï ിOാവ' u ഔഷധ
രഹിത ചികി¼.
615.89(1)

ശിവദാസ, വി.
വിദാഭാസ േമഖലയ' ം സOാ നയവ' ം.

ശശിധര, കിണാവല
´ 
ഭാരതീയം.

ശിവരാമ, wമ' qി
മë വാദാരളി3: ലാവണ വായന
ജീവിതെമഴ'%് .
927.869

ശശിധര, െക. പി., വിവ. കാªക
േഡാസ് േ*ാവസ് Oി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവിJ്



894.8122



379.54

ശിവശ¥ര പിq, തകഴി
{രയ' ം പതയ' ം.



894.8123

ശിവാനiലഹരി-Ãീേദവി

186

കാªക

ശിവാനiലഹരി.

ശ¥രാചാര

കാªക

ശിഷ് ടാചാര വിചാര.
സx ാമി

ഹരി,

ശിഹാബ' Ëീ, െപായ് àംകടവ്
ര് എേളKമാ.
ശീതനിô.

കാªക

Ãീകണ
Ï , കരിOകം
'അ'.



894.8123

ബീന, െക. എ.

yനമ{ഷ.

കാªക

നാരായണ,

കാªക

കാªക

ൈശല
േദജാ വ' .

894.8121




േശാഭന രവീ
രവീ സംഗീതം: േകOാ% രാഗ.



927.8

കാªക

േദ, േശാഭാ

ശാേമ.

കാªക

Ãീ അ¹Kസത.



891.462

കാªക

കാªക

കാªക

Ãീ ആാ പാടിയ തി5Kാൈവ.
ദിവFബം, ആാ

കാªക

അനിത

#പ
R , അരവിi്

കാªക

ÃീVമാ, െക.
പ6ി5Vലം

പറയിെപ*

ÃീVമാ, െക.
മ' നികഥക / മദന ചി?ീകരിJത് .



മി?, േFേമ

Ã|: മറവിയ' െട പ' സ് തകം.
േറാഷ് നി സx പ
Ô

കാªക

ÃീVമാ, എ., വിവ.
െബu*്

894.8123

Fഭാ വ

ശാമവണെ! ഡയറിtറിK'ക.
സ് മിത, എ.



894.8123

കാªക

ÃീVമാ, എം. വി., സംേശാധക.
ചി?ശബ് ദ താരാവലി

305.52(1)

ശാമമാധവം.



894.8121

ÃീVമാ, ഇ. പി.
മാംസേKാര് .

കാªക

ശാം മേനാഹ
കര / കാളിയ%് ദാേമാദര വിവ.
െചയ് തത് .



928.948121

പ' ?ലാഭം.

േശഷഗിരി Få, എം.
െകാ¥ണ [ാÁണ5െട ചരി?ം.

കാªക



894.8123

ÃീVമാര തQി
എെ! മേനാരാജ.

െശ3വമണി, െക. ബി., സംേശാധക.
കാªക ഒ എ വി: പഠനം സംഭാഷണം
ഓമ

േശാഭാ @ 60.

ഇuെസ!്

ÃീVമാരി രാമച
ദയാഹജി.

ൈജ,

െശ3വരാജ് , വി. ഡി., സമാഹ%ാ.
േഗാപാലkഷ
l , അട

കാªക

Ãീകാ6് , േകാO3.

സ' േര, പി.

െശെട, ശശി, ചി?കാര.
ഗീതികാ



613.71

Ãീകാ6് നാരായണ
ലീഡ-ഇച
È ാശിയ' െട FതിEപം: ഒ5
മനഃശാസ് ? കാഴ് ചKാടിലെട ...
923.254

ശീതയ' |ാന6രഘ%ിെല സാíാജതx ം.
കാªക െയJരി, സീതാറാം
Ò|ാാO.
കാ'മാടം



894.8123

Ãീകല, വി. െക.
എല
´ ാവtം വായാമം: ൈദനംദിന
ജീവിത%ിെല വായാമ
ചികി¼കെളtറിJ'q ന ം.

ഹരി, സx ാമി

കാªക

Ãീ എം.
ഋഷീശx രാ5െട ദിവദശനം മu്
ഉപനിഷàക: ഈശാവാസം, േകനം
മാÎകം / നയനാ കാശപ' ം േറാഷ
അലിയ' ം സംേശാധനം െചയ് തത് ; ഡി.
ത¥K നായ ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
294.59218
Ãീ Ãീ Ãീ വാവJെ! സ' വിേശഷ.
കാªക ജയരാജ്

ÃീVമാ, ടി. ടി, w. സംേശാധക. കാªക
kഷിഗീത: പരിസ ിതി അറിവടയാള
ÃീVമാ, സി., വിവ.
Ãീkഷ
l കഥ.
Ãീkഷ
l .

കാªക

കാªക
കാªക

കലാപം

Ãീേദവി, െക. ബി.
നായ, വി. എസ് .

Ãീജിത് െപ56J, സമാഹ%ാ.
താ5ണ%ിെ! കഥാ6ര
Ãീജി%് െക. വാരിയ.
േവªേഗാപാ3, ജി.
Ãീജ, ചി?കാര.
പാറയ് O3

കാªക

കാªക

കാªക

റഷീദ് ,

Ãീേദവി എസ് . ക%, സമാഹ%ാ. &
വിവ. കാªക വിEപി: േലാേകാ%ര
അതീതകഥക
Ãീേദവി Fഭാകര
െചQര%ി.

894.8121

Ãീേദവി, എസ് .
േമഘരാഗം.

894.8123

Ãീേദവി, െക. ബി.
േബാധിസതx .

894.8123





Ãീേദവി-ഷാബ'
Ãീേദവി, െക. ബി.
േമഴേ%ാ അçിേഹാ?ി.



398.22095483

Ãീkഷ
l കഥ.



928.948123

കാªക

Ãീധര, ഇ. വി.
ഇടേവളയി3 ഇെന.

കാªക

ശx ാസം.



894.8123

കാ*'േപാെല.



894.8123

Ãീധര, ഇ¹േ¥ാട്
െപ5Qറ.



894.8121

Ãീധര, പqിയറ
ഗണിതശാസ് ? Fതിഭക.

925.1(1)

കണOിെല വിസ് മയ.

510

കണtെകാ് കളിOാം.

510

കണO് .

510

കണO് ഒ5 മാ¨ികെചK് .

510

ഗണിതം മഹാÀതം.

510

ഗണിതസല
´ ാപം.

510

ചിരിKിtu ഗണിതശാസ് ?ം.

510

സംഖകള'െട േലാകം.

510












Ãീധര, പി. െക.
സx ാമി വിേവകാനi: േയാഗദശന%ിെ!
വരദാനം.
922.945
Ãീനിവാസ, എസ് ., വിവ.
േജായിസ് , െജയിംസ്

കാªക

Ãീനിവാസ, പി.െക.
േകാടQാOം: ബ́ാക് & ൈവ*് .



927.91430232(1)

കാªക

ഭഗവദ് ഗീത

Ãീമദ് ഭഗവദ് ഗീത: ലളിത മലയാളം.
ഭഗവദ് ഗീത
Ãീമദ് ഭാഗവതം. കാªക
ഭാഗവതപ' രാണം

Ãീരാജ് , ബി.
ഉസാമ ബിലാദ.

കാªക

കാªക

സ,

സേ6ാഷ് , ഏJിOാനം

ശമ, അÚനീ
രാവണ / റബി ഡി¡സ് വിവ. െചയ് തത് .



891.433

ഷംസ' Ëീ, പ' ല
´ Qാറ. കാªക േവഷം മാറി
വu ഖലീഫ ഉമറ' ം മ*' #ണപാഠകഥകള'ം:
പ' ല
´ Qാറ ഷംസ' Ëീ പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് ; െക. ആ. രാജിയ' െട ചി?
ഷാജി േജാസഫ് , സംേശാധക.
ഇേOാ േസാഷലിസം

കാªക

ഷാജി ഭാരതി, ചി?കാര. കാªക
പിOഥക: പി. പ' 5േഷാ%മ നായ
സമാഹരിJത് ; ഷാജി ഭാരതിയ' െട ചി?
ഷാജി സി. േസന, വിവ.
ഹാംസp, ന്

കാªക

ഷാജി, േചലാട് , ചി?കാര.
പി. െക.

കാªക

ച,

ഷാജിVമാ, െക. എ.
േ?ളിേലO് തീ½യാ? േപാകാം.



294.535095483

ഷാജിVമാ, െക. എ., സമാഹ%ാ..
കാªക ഷാK' കറിക

കാªക

ഷാK' പാ'ക

കാªക

ഷാK'കഥക

ഷാജ പീ*
QK.

894.8121

ഷാനവാസ് , വqിtuം
കട3വിളO് .

894.8123





641.5

ഷാK'കഥക / െക. എ. ഷാജിVമാ
സമാഹരിJത് .
894.8123008



ഷാഫി, െചറ' മാവിലായി, വിവ.
ധ , േചാ.

രാമായണം

കാªക



294.5433

നായ, വി. എസ് .

കാªക



920.9303625

927.9143028

ÃീരാമസഹÜനാമം.

îേലലി, എ.

ഷാK' പാ'ക / െക. എ. ഷാജിVമാ
സമാഹരിJത് ; ഷിബ' മ' ഹ ദിെ!
അവതാരിക.
894.8121008

കാªക

 ാറിെ! കഥ.
ഭാഗവത: ഒ5 സKസ

കാªക

കാªക

ഷാK' കറിക / െക. എ. ഷാജിVമാറ' ം,
അîപ് ജി. യ' ം സമാഹരിJത് .

പ' രാണ.

Ãീേമാ കണ
l , ചി?കാര.
kഷ
l കഥക VികO്

കാªക

894.8123

ശ് ളഥാര.
എം.

ശx സിtu ശബ് ദം മാ?ം.
എ. പി.

യമേലാവ്

Ãീധര നായ, ഡി., സമാഹ%ാ.
േഗാവിi പിq, പി.

Ãീരാമ.





Ãീധര എ. ബല
´ .

Ãീരാമഗീത.

Ãീലത
ഇറ' കിയം അയ§മായ VKായ.

894.8123

Ãീേദവി, ഡി.
ക
´ ാസ് മ' റി.

Ãീമദ് ഭഗവദ് ഗീത.

187

കാªക

ബാലഭാരതി, എസ് .

ഷാബ' , കിളി%ി3. കാªക
സഗ
H ¿ഷ് ടിയിെല രാസവിദക

ഷാഹിന-സജിത

188

ഷാഹിന പി. അഹസ് , സംേശാധക.
കാªക േദശീയ ന സചി : മലയാള
വിഭാഗം
ഷാö3 ഹമീദ് , െക. ടി.
Fണയവ' ം ഫ' ട് േബാള'ം.

സംഖകള'ം െപൗരാണിക അറിവ' കള'ം.
കാªക കാവി3Kാട് , എ. ബി. വി.



894.8123

ഷി© ഏലിയാസ്
മതവ' ം Fതയശാസ് ?വ' ം.





641.5



894.8123



894.8123

ഷീബ, ഇ. െക., വിവ.
േജാസഫ്

കാªക

ഷ' », പി. എം., സംേശാധക.
േസ: എഴ'àം വായനയ' ം

അÚലി

കാªക

െഷരിഫ് , െക., w. ചി?കാര. കാªക
മഹാജി - മാnoമി േരഖക

കാªക

മ' ഹ

കാªക

രാജേശഖര നായ,

സOറിയ
വഴിേKാO.



910.41

സOീ öൈസ, പി.
ബാബ' രാജ്

െഷലക് േഹാംസിെ! V*ാേനx ഷണ കഥക.
കാªക േഡായ3, ആത േകാനp

കാªക

കാªക

സJിദാനi, െക.
തഥാഗതം.



822

െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയ3
േഡാp ശാ6മാെയാഴ'VÊ / െക. പി.
ബാലച സംഹിJ് ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .
891.73
െഷൗO%്
ആാവി3 നിÊ ജീവിത%ിേലO് .



920.054

ബിJ

സOീ öൈസ, പി., സംേശാധക.
കാªക േകാഴിേOാട് ഒേരാമപ' സ് തകം

െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയ3
അലക
 ാേÖാവിJ്
ഉഴ'മറിJ കuിമണ
l ് / പി. പി. സത
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് . 891.73

െമൗനപ_ം.

കാªക

  qവO് സമാധാനം.
സനസ

െഷലക് േഹാംസ് കഥക. കാªക
േഡായ3, ആത േകാനp

േഷക
 ് പിയ, വിലം
ഒഥേല
´ ാ / ജയ് സp െകാJ'വീട
സംഹിJ് ഗദ വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

സംസ് kത മലം മലയാള%ി3.
െപൗരാണിക േജാതിഷം
സംസ് Ùതി.
െക.

കാªക

സംസാര
മതം-മാക
 ിസം-മീഡിയ-സംസ് കാരം
എuിവെയtറിJ'q ചില സOറിയ
കാഴ് ചക.
894.8128

ദ് സാദിഖ് , പി. ടി.

െഷ3വി എu പ' സ് തകം.
െഡയ് സി



894.8121

സംസാര:
മതം-മാക
 ിസം-മീഡിയ-സംസ് കാരം
എuിവെയtറിJ'q ചില സOറിയ
കാഴ് ചക. കാªക സOറിയ
സംസാരിtu ഡയറിtറിK'ക.
െപാെ*Oാ് , എസ് . െക.

ഷരി, അ5p
ഒര
പഠിKിtu ജീവിതപാഠ /
 ി മ' യ് O3 ഇംഗ് ളീഷി3
േറാബി അഗസ
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
204.42

െഷരീഫ് , െക., ചി?കാര.
ബാലkഷ
l , സി. വി.



894.8123

സംFീത
നീെ*ഴ'%് .

320.5322

നീലേലാഹിതം.

സംഗീതാ Ãീനിവാസ
അപരകാ6ി.



സിവി3 സമഹവ' ം രാഷ് Þീയ സമഹവ' ം.

ഷീബ, ഇ. െക.
ദ' നിയ.

Ãീധര,

സംഗീത് വഗീസ്
മികJ േനതാവാകാ / ടി. എ. േമേനാ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
158.1

954

ഷീബ െനബീ3
മാKിള 5ചിക.

കാªക

സംഖകള'െട േലാകം.
പqിയറ

സJിദാനi, വിവ.
െക.

കാªക



894.8121

കാªക

ദാേമാദര,

െമൗ െസ േദാങ്

സജയ് േജാp
പJില¾വാലക
പരിസ ിതിേബാധമ' ണàu
VിOഥക / ബിേജഷ് ആലാJിയിലിെ!
ചി?.
894.8123
മധ' രം മലയാളം / സ' നി3 Vമാ എം. ടി.
യ' െട ചി?.
494.812



സജി വഗീസ് , സംേശാധക. കാªക
ഏഥസ് മ' ത3 ഹരിദx ാ വെര



സജിത, എം., വിവ.

181.4

928.94812

കാªക

മിÃ, ജയÃീ

സജിത-സേ6ാഷ്
സജിത, മഠ%ി3
അരിെ! വകേഭദ.



792.095483

സജിത് എ. എസ് ., ചി?കാര. കാªക
വിEപി: േലാേകാ%ര അതീതകഥക
സജി, പി. െജ., വിവ.
േഷാp

കാªക

സജീവ് kഷ
l 
`ാനസരെ! ധ
സനാസി ശിഷ.

സത മ' Qലം, െക. ജി., സംേശാധക.
കാªക പരേലാകവ' ം േമാFാപ
R ിയ' ം
സത, അ6ിOാട്
ഭാഗേദവത.

േകാെവ,

കാªക

സജി3 Ãീധ, സംേശാധക.
തിലക: ജീവിതം ഓ

189



791.437MA

സത, കല
´ ' Eി
ഐസക് നp.

925.3

സത, പി. പി.
എ6ാണ് ജനാധിപതം.

321.8




Fkതിെയ സ് േനഹിJ മഹാരഥാ.
രശ
Ð ിക: #5േദവെ!



922.945(1)

സജീവ് Vമാ, എസ് .
ഇനി നuായി പഠിOാം.
സജീഷ് , എ. പി., വിവ.
േതജ് പാ3, ത5p



370.15

കാªക



809.1



891.441

േലാക%ിെല FധാനെK വിപ് ളവ.



940/990

സത, പി. പി.

കാªക

സത, പി. പി., വിവ.
അലക
 ാ

കാªക

സÚയ സQണkതിക.
സÚയ

മഹാകവി രബീനാഥ ടാേഗാ.

കാªക

സx ിഫ
 ് , െജാനാഥ

കാªക

പ' ഷ് കി,

രായ് , V×ം

കാªക െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയ3
അലക
 ാേÖാവിJ്

സÚയ
സÚയ സQണkതിക / എം. എ.
കാരശ് േശരിയ' െട അവതാരിക ;
േഗാപീkഷ
l െ! ചി?.
894.8124

സത, മ' Qലം െക. ജി., സംേശാധക.
കാªക ഋഷിേദവ് നേര

സÚീവ് എസ് . പിq, സംേശാധക.
കാªക എെ! Fണയം: അ{രാഗ%ിെ!
ദിന

സ¼ംഗ പിയഷം: ജീവിത വിജയ%ി{q
ആ|ാിക ചി6ക. കാªക
ബാലkഷ
l  നായ, പി. എ.

സÚീവ് , എസ് .
സ് w കേലാ¼വം അറിേയെതല
´ ാം.

സദാശിവ, എം. പി., വിവ.
അഗതാ

സദ് #5 ജഗ
H ി വാസ' േദവ്
  ക / പി. േവലായ' ധ പിq
ധാന വചസ
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
181.4



സനാതന Fതീക.



സÝഷ് ട ജീവിതം: യ' വാOtം
Ûഹസ tമ' q മാഗ
H േരഖ. കാªക
സ' ധീതീ½, സx ാമി

സണ
l ിtി എ[ഹാം
സഭാതലം: ന ' െട നിയമനിമാണസഭക.
328.54

305.568(1)

സതീഷ, നരേOാട് , വിവ. കാªക
േടാസ് േ*ായ് , ലിേയാ നിെOാലായx ിJ്
സതച, െപായി3Oാവ്
മ' കKരKിെല മീ{ക.



894.8121

കാªക

സതദാസ് , എ. എ., വിവ.
¡പ
 ് കായ, നേദഴ് ദ

കാªക



894.8123

കാªക

സതരാജ, സി., വിവ.
അu

കാªക

സേ6ാഷ് Vമാ, ഇ.
കഥക.

െനാവാക് ,

കാªക



894.8123

സേ6ാഷ് േജാജ് , Vളര
നടാഷയ' െട വണ
l ബലªക.
സേ6ാഷ് , ഏJിOാനം
മലബാ വിസിലിങ് ?ഷ് .
ശx ാസം.

മാക
 ് , കാറ3

ഹരി, സx ാമി

സേ6ാഷ് Vമാ, എ.
അ`ാനേദശള'െട ആഖാന
പെ%ാQതാം î*ാിെല മലയാള
േനാവല' കള'െട പഠനം.
894.8123009

റേസാ,

സതദാസ് , എ. എ.
അതിജീവന%ിെ! കഥ.

കാªക

സേ6ാഷം നിള'െട ¿ഷ് ടിയാണ് .
രാമ, സx ാമി

സതദാസ് , എ. എ, വിവ. കാªക
പാരിസ ിതിക പരിേFം:
നവെകാേളാണിയ3 യ' ഗ%ി3
സതദാസ് , എ. എ.
ഴാങ് -ഴാക്

 ി,
¡ിസ



791.079

സതീശ നായ, െക. ആ.
ആദിവാസികള'ം മ' ള¥ാട' കള'ം.

കാªക

സേ6ാഷ് , ഒ. െക.
FOാനം



914



928.948123



894.8123

കാªക

െസലീന,

സേ6ാഷ് -സാമഹിക

190

കാªക

സേ6ാഷ് , ഒ. െക., സമാഹ%ാ.

സരസx തീ സ് േതാ?ാവലി / സ' േകഷ് പി. ഡി.
സമാഹരിJ് സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാത3: മലയാള%ിെല ദലിത് കവിതക



294.5433

സ, എ. പി.
ശx സിtu ശബ് ദം മാ?ം.



894.8121

സ, ബി.
തിരെ§ട' % കവിതക.



894.8121

കാªക

  qവO് സമാധാനം.
സനസ
സOറിയ
േസാഫീസ് െഡലീഷ.



641.5

സഭാതലം: ന

' െട നിയമനിമാണസഭക.
സണ
l ിtി എ[ഹാം

കാªക

െഭൗതികവാദവ' ം.

ജയരാമ, ടി.

കാªക
ഉq'ണരാ ചിOസK് ഇ6 െകൗമാര
  കO്
മനസ

സമദ് , െക. പി. എ., വിവ.



491.25

കാªക

അനിത െബu*്
ാനം.

കാªക

സരമാ#, ഷെസ
ക / സ് മിതാ മീനാി

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

യ' െട സമാധി.



869.3

കാªക

കാര6് ,

സരസx തി എസ് . വാരിയ, സമാഹ%ാ..
കാªക Ûഹദീപം



േFമഭാജനം േദവദതി. കാªക 894.8123 -



894.8122

സരസx തീ േദവി
അതീതം.
സരസx തീ നദീ ഒഴ'Vം വഴി.
ദാനിേനാ, മിേഷ3



181.4

കാªക

കാªക

േജാp േപാ

കാªക

Vàബ് ദീ അസാരി

  ം സ് േനഹവ' ം.
മനസ



150

സാഗരതീരം മ' ത3 ഹിമാലയശിഖരം വെര.
കാªക െടസിങ് , പി. ജി.



791.43

കാªക

വിഷ
 നാരായണ, െക.

സാദിക് , ഹിദായ%്
V5ട മ / വിലാസിനി ഇംഗ
´ ീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .
891.553

ക

894.8123

മലയാള കഥാസാഹിതം.

സവിധം.

കാªക

ഹരി, സx ാമി



894.8121

അÚലി

സരസx തിയ , െക.
േFമഭാജനം േദവദതി.

വOി, മ' %്

സാ{, എം. െക.
അശാ6ിയി3 നിu് ശാ6ിയിേലO്
ആശാ കവിതയിെല െസൗiര
ശാസ് ?വ' ം ദാശനിക സമസകള'ം.

സരസx തി എസ് . വാരിയ, വിവ. കാªക
ചേശഖേര സരസx തി, സx ാമി

കാªക

കാªക

സാധനാ ഷഡ് പദി.

േകാ ശിവരാമ

സരസx തി പാO് .
േജാസഫ്

സേലാമി.

സാദരം.



928.693

ആനയ' െട സവാരി.
സരസ

ജലാല' Ëീ

സാജ, മാറനാട്
സx പ
Ô ള'െട രാജ{ം Vികള'െട രാ`ിയ' ം
(േ ായ് ഡ' ം അuയ' ം).
921.3

ഓേഷാ

V5േuാ

കാªക

സാജ, െത5വK'ഴ
ക് ളാസിക് സിനിമക VികO് .

വാസ' , െക. െക.

സരഷ് Þ: ആദശന%ിെ! Fവാചക.

കാªക



894.8123

സാംജി, വടേOടം
  ം േകാപവ' ം: മനസ
 ിെന അറി§്
മനസ
േകാപെ% നിയ¨ിOാം.
155.232(1)

'സമാസാ½ Fേബാധിനി' വാഖാനം
സQണ
l ശാസ് ? Fവ%ന.

കമ,

സലീം, ഇ6
അതികായക.

സഹീദ് റമി.

സമാസFകരണം / ആ. വാസ' േദവ േപാ*ി
െചയ് തത് .

കാªക

സാ?, ഴാങ് േപാ

സലീല, എം. പി., വിവ.
റമി

സമകാലിക ശാസ് ?വ' ം ൈവ5ധാക

സ



928.94812

സലില, ആലOാ് , വിവ.
അ3േബ

കാªക

സഫിയ മജീദ്

കാªക

സലിം Vമാ, എസ് .
മ' ഷി പരമ' പിq: വിയ' ം ജീവിതവ' ം.

ഗതി.



928.948124

  : ധമേബാധ%ി3 ജീവിJ
േഡാ. പി. പല
ക േയാഗി.
923.654
സാബ' , ആരtഴ
േമാേണാആക് ട് .
സാേബയ.



894.8122

കാªക

അ5p, VരീK'ഴ
സാമിഹ് അ3 ഖാസി. കാªക ഓേരാ
തവണയ' ം നിെu ച' ംബിtേQാ
സാമഹിക ഉടQടി.
ഴാങ് -ഴാക്

കാªക

റേസാ,

സാíാജതx ം-സീരിയസ്
സാíാജതx ം മ' തലാളി%%ിെ!
പരേമാuതഘം. കാªക െലനി,

സി|ാ6 െകൗമ' ദിയിെല സ് ?ീ
FതയFകരണം / ആ. വാസ' േദവ

വ് ളാദമി ഇലിJ്
സായ.

കാªക

േപാ*ി 'ൈകരളീ' വാഖാനം െചയ് തത് .

െഫമിന ജ



ാ

491.25

സിനിമയിെല െപpെപ5മ: 15

സാരേമയം: ഒ5 പിയ' െട ആകഥ.

കാªക

191

ചലJി?കാരികെളtറിJ'q പഠന.
കാªക േജാസഫ് , വി. െക.

V§' V, മാടQ്

സാരാഭായ് , Ùണാളിനി

സിനിമയ' ം യാഥാഥവ' ം / വിജയkഷ
l 

ഭരതനാടം / വി. എസ് . ഭാസ് കര പണിO

സംേശാധനം െചയ് തത് .

ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .



793.31954



791.43

സിi് ബാദിെ! കK3യാ?ക / ബീന
േജാജ് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .

സാലിഹ് , കല
´ ട
ഏറനാട ചരിത.





398.220956

894.8123

സിKി, പqിK'റം
അരൈകരളി.

സാഹിത പഠനള'ം വിചി6നള'ം.
കാªക ബാലാനi, േതtംമട് ബി.



894.8121

ഉണ
l ിKവാലിയ' ം േകാല' നാരായണ{ം.

സാഹിതം സംസ് കാരം ദശനം: പി.



േഗാവിiKിqയ' െട െതരെ§ട' %
േലഖന.

കാªക

894.8123

േഗാവിi പിq, പി.

കാªക

സാഹിത%ിെ! നവാൈദx തം.
ഹരിVമാ, എം. െക.

തി

കാªക

കാªക

സ' Vമാ,

സാ?, ഴാങ് േപാ



928.4

കാªക

സാവേദശീയ ബാല.

ñ,



894.8123

സിംഹ് , രാം നാരായp, വിവ.

കാªക

മിÃ,



341.48

സിേജാ േജാസഫ്
രാജീവിെ! ചി?.

കാªക



894.8123

കള§' േപായ്

കിിേKായ്

േകാpസ് താങ് ,

കാªക

ഷി© ഏലിയാസ്

സിവി3 സവീസിേലtq വിജയവഴിക.
അേശാക് , ബി.

കാªക

സീത.

കാªക

പരമാനi,

ച, പി. െക.

സീത î*ാ' കളിലെട.

കാªക
കാªക

സീത മ' ത3 സതവതി വെര.
ലളിതാംബിക അ6ùനം
സീമ, Ãീലയം
രസത¨ നിഘ' .

െചൗധരി, മിസ് ണീ



540.3

ഹരിത രസത¨ം.

സിതാര, എസ് .
സിËീഖ് മ' ഹ

കാªക

േപാ

നിതൈചതന യതി

സ' 3%ാെ! ബസ് / എ. ടി.

കഥക.

സിറി മാത,' വിവ.

സx ാമി

മ{ഷാവകാശ: സി|ാ6ം, ചരി?ം

കാªക



891.553

സിസിലി േജായ് സി, വിവ.

സിേജാ െക. മാ{വ3

സിതാര േപാ, വിവ.

സിമി ദാനീശx 
െസൗവy / എസ് . എ. ഖ' ദ് സി വിവ.

കാªക

മിഥിേലശ് Vമാരി

സംസ് കാരം.

കരീം,

െക. എസ് . എ.

സിവി3 സമഹവ' ം രാഷ് Þീയ സമഹവ' ം.

Fമദിയ അന6
സി. വി. പഠന.



894.8123

െചയ് തത് .

ി3

നിu് വിവ. െചയ് തത് .



894.8121

കാªക

സിബി, സി. െജ., ചി?കാര.

അഴീേOാട്
വാtക / ആലOാ് സലില



894.8123

യ' ം െചല
´ കരടിയ' ം.

സ' iരിേOാതയ' ം െകാQനാനയ' ം.

േകശവ,

െവള'%ാ്
സാഹിതവ' ം രാഷ് Þീയവ' ം.



894.8121

¹െ! തിമിംഗല.

ലില
´ ിയ

സാഹിതവ' ം ചരി?വ' ം: ധാരണയ' െട
സാധതക.

കിളിമരം.



സീമ6േരഖയിെല സിiരം.



സീരിയസ് െമ.

894.8123

ദ്

സഫിസം: Fണയം െമൗനം ആനiം.

297.4

സ' ധ



540

കാªക

, െകാാരOര ബി.

കാªക

മ{ േജാസഫ്

സ' Vമാരി-സ' നി3

192

സ' Vമാരി
സ' Vമാരി: ഓ കള'െട െവqി%ിര / എം.
എസ് . ദിലീപ് സംേശാധനം െചയ് തത് .

സ' ധാകര, െക. െക.
നമ' O് ാമളി3 െചu് രാKാOാം.

സ' Vമാരി: ഓ
സ' Vമാരി

കാªക

കള'െട െവqി%ിര.



894.8123

വഴിമാറ' ക വ¹ാ.



294.5925076(1)

894.8121

കടാേ¥ാ് മാOം.

894.8121




സ' Vമാര, എം.
എം. സ' Vമാരെ! കഥക സQണ
l ം.




894.8123

സ' Vമാര, വി.
അരം ആശയം കലാപം.



809.3

സ' Vമാ, അഴീേOാട്
സാഹിതവ' ം രാഷ് Þീയവ' ം.



894.8124

അര' കളിലെട അഴീേOാട് / ജയFകാശ്
െപരിോ'Vറിശി സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8125

അഴീേOാട് ഫലിത / ജയFകാശ്
െപരിോ'Vറിശി സമാഹരിJത് .



സ' ധീതീ½, സx ാമി
സÝഷ് ട ജീവിതം: യ' വാOtം
Ûഹസ tമ' q മാഗ
H േരഖ.



294.5441

പിരമിഡ' കള'െട നാി3.



916.2

േചാലമരളില
´ ാ% വഴി.



894.8123

കാªക

സ' ധീനാഥ് സംേശാധനം െചയ് തത് .
വരി വരി വി എസ്
സ' ധീശ് രാഘവ
oമിയ' െട മക.



894.8123

സ' ധീഷ് , വി. ആ.
എെ! Fണയകഥക.

894.8123

വംശാന6ര തലമ' റ.

894.8123




സ' ധീ, പി. ൈവ., ചി?കാര.

കാªക

കഥകള'ം
സ' ധ

സ' Vമാ, സമാഹ%ാ. കാªക PSC
നിര6രം ആവ%ിtu 10,000
േചാദ

, െകാാരOര ബി.

ചിKി പഠിKിJ പാഠം.

കാªക

സ' േകഷ് , പി. ഡി., സമാഹ%ാ. &
സംേശാധക. കാªക സരസx തീ
സ് േതാ?ാവലി

894.8123

ഈ വഴിേയാരെ%ാ5 തണ3.

894.8123

എെ! നാട പാ'ക.

894.8121

െവqിനാണയം.

894.8123

സീമ6േരഖയിെല സിiരം.

894.8123



സ' ദശന: ഭാരതീയ ഗണിതശാസ് ? പ' സ് തകം.
കാªക സ' വണ, നാലKാട്







, െകാാരOര ബി., സമാഹ%ാ..

കാªക

894.8121



915.483(1)

അേനx ഷിJ', കെ%ി.

സ' ധ

സ' [Áണ സ് േതാ?ാവലി

സ' ഗതVമാരി
Vട%ിെല കട3.

കQാര,

അതാഹിt പ*ിയ അമളിയ' ം മ*് ജാതക

894.812802(1)

സ' േകഷ് , പി. ഡി., സമാഹ%ാ.
ഗേണശ സ് േതാ?ാവലി

കാªക

ചേശഖ

സ' ധീര, െക. പി.

894.8123

എെ! FിയെK കഥക.



894.8121

സ' ധാകര, രാമ6ളി, വിവ.

ഏകാകി.

സ' ധ. കാªക
എ.

മായാജാലം.
സ' ധാകര, ജി.

സ' Vമാര നQാ, െക. ടി. എ.
പ' രാേണതിഹാസളിലെട.

കാªക



894.8123



927.9143028

നാട പാ'കള'െട സംസ് kതി

സ' നിത, വി., സമാഹ%ാ.

കാªക

പി.

എസ് . സി. ആവ%ിtu 222 േചാദ

കാªക

പി. എസ് . സി. കാപ
 

കാªക

സ' നി3 Vമാ, എം. ടി., ചി?കാര.

േഗാപിനാഥ നായ, ടി.

സജയ് േജാp, Vറിയë

സ' ധ, മരയ് Oാ%് , w. സമാഹ%ാ..
കാªക സ' [Áണ, എടKാ സി.

സ' നി3 േജാp, എസ് ., സമാഹ%ാ..
 
കാªക PSC േകാഡ് മാസ

സ' ധാകര, ഇ.
ഓ ായനം: ഉറബ് സ് മരണകളിലെട.

സ' നി3 പരേമശx ര
ആô.



928.948123

സ' ധാകര, ഇ., ചി?കാര.
ജയേമാഹ

കാªക



894.8123

ഒ5 േFതാേനx ഷകെ! നിഢ
രഹസ.

894.8123

ýമണേദവത.

894.8123




സ' നി3-സ' 3%ാെ!
സ' നി3, ഉപാസന
കOാടിെ! പ' രാÕ%ം.
സ' നി3, ഞാളിയ%് , വിവ.
രബീനാഥ്



894.8123

കാªക

ഠാV,

സ' iരം, ധ{വJപ' രം, വിവ.
രബീനാഥ്
സ' iര¹.

കാªക



894.8121

സ' േര, പി.
ാമപാതക: ഇ6 യാ?കള'െട
പ' സ് തകം.



894.8123

കാªക

സ' മി?, െക. വി.
േവ5െതാട' ം നിലാവ് .

സ' േമ-ബാബിേലാp-അസീറിയ: ആദിമ
സംസ് കാരളിേലO് ഒ5 എ%ിേനാം.
കാªക േതാമസ് , സി. പി.

സ' നി3Vമാ എം. ടി., ചി?കാര. കാªക
ജിംഗി െബ3സ് : Vികtq ¡ിസ് മസ്
കഥക
സ' നി3Vമാ, െക. എ.
ഏഴിമലയ' െട താഴ് വാര.

193

ഠാV,

േദവദാസികള'ം ഹിജഡകള'ം.



306.768

111 െചറിയ കഥക.



894.8123

തിരെ§ട' % കഥക: 1981-2001.

അേശാക, ഏിയ

സ' iരിേOാതയ' ം െകാQനാനയ' ം.
സിKി, പqിK'റം



894.8123

കാªക

yനമ{ഷ.



894.8123

സ' [Áണ ഭാരതി, സി.
ഭാരതിയാ കവിതക: മഹാകവി
സ' [Áണ ഭാരതിയ' െട െതരെ§ട' %
കവിതക മലവ' ം വിവ%നവ' ം / ഉq
എം. പരേമശx ര വിവ. െചയ് തത് .



894.8111



294.5433

കാªക

 ി,
¡ിസ

സ' [Áണ, എടKാ സി.
അരം ഹരം അരം / എടKാ സി.
സ' [Áണ{ം സ' ധ മരയ് Oാàം
സമാഹരിJത് .
494.812813
ഉq' കഴ'കാ ഉq വാtക.



158.1

സ' [Áണ, എടKാ സി., സമാഹ%ാ..
കാªക സ' [Áണ, എടKാ സി.



894.8123



894.8123



641.5

സ' മംഗല
ഉണ
l ികO് kഷ
l കഥക / വിഷ
 വിജയെ!
ചി?.
894.8123
സ' മതി, െക. പി.
കാനമാല.
സ' മതി, െക. പി., വിവ.
ഓസ് കാ



894.8123

കാªക

ൈവ3ഡ് ,

സ' േരഷ് Vമാ, പി. എ.
Vികള'െട മാനസിക Fശ
Ô .



കാªക

കാªക

സ' േരഷ് , പി. വി., വിവ.
േഡവിഡ്

മ' േസാ,

ഹJസ് ,

സ' േരഷ് , മണ
l ാറശാല
േലാക%ിെല നദിക.
സ' റിയാനി 5ചിക.
വഗീസ്



618.9289

791.437MA

സ' േരഷ് , െക. എസ് ., വിവ.
കിം



910.91693

കാªക

േ*ാഷ് മ ബി©

സ' വണ, നാലKാട്
സ' ദശന: ഭാരതീയ ഗണിതശാസ് ?
പ' സ് തകം.
സ' സ് േമഷ് , ചോ%്
ഗാിമാഗം.
സ' ഹറ, ബി. എം.

ബ് ളഡി േമരി: മÊ വലിയ കഥക.
സ' മ ശിവദാസ്
ന ' െട നാട കറിക.

കാªക

സ' േരഷ് ബാബ' , എസ് .
നട.

സ' [Áണ സ് േതാ?ാവലി / സ' േകഷ് പി.
ഡി. സമാഹരിJ് സംേശാധനം െചയ് തത് .

സ' ഭാഷ് ച
േഗാലിയ' ം വളെKാ'ം / ച
ചലിേശരിയ' െട ചി?.



894.8123

സ' േര, വി., വാഖാതാ.
ശ¥രാചാര

സ' iേരശ പണിO, െനയം
ഹാലാസനാഥെ! കഥക.

സ' [Áണ േപാ*ി, വിവ.
അഗതാ



915.4



510



894.8123

കാªക

പവിഴപ' *്

കാªക

മ¨േമാതിരം

കാªക

വ' ഫ് , െവജീനിയ

കാªക

സ് ൈപറി, േജാഹuാ

സ' ഹറ, ബി. എം.
V
...V
...



894.8123

നിഴ3.

894.8123

Fകാശ%ി{േമ3 Fകാശം.

894.8123



മ' ഖാമ' ഖം.



928.94812(1)

സ' ഹറയ' െട കഥക.
സ' ഹറയ' െട കഥക.
എം.
സ' 3%ാെ! ബസ് .
േജാസഫ്




894.8123

കാªക
കാªക

സ' ഹറ, ബി.
സിേജാ

സ' ഫിO-േസാഫീസ്

194

സ' ഫിO

െസ ബ' |കഥക െഹൗt കവിതക /
കരീം പീടികയ് O3 സമാഹരിJത് .

ജീവിതകഥാ പ' സ് തകം / സ' ഫിO



മേനാജ് െതേOട%് എuിവ

294.3927

േചെuഴ'തിയത് .
സK ഡിഷ് .



920.054

കാªക

േ*ാഷ് മ ബി© വഗീസ്



782.42162095414

സഫിസം: Fണയം െമൗനം ആനiം.

കാªക

സിËീഖ് മ' ഹ

സരാഘാതം.

കാªക

െസ, ഷയാ
103 ഗണിത ത%x  സി|ാ6
ശാസ് ?` / ബി. മധ' ഇംഗ് ളീഷി3 നിu്
വിവ. െചയ് തത് .
510

ദ്
േജാസ് , സി. എ3.

െസ{ Vര േജാജ് , വിവ.

കാªക

ബസ' ,

ബിമ
ചളെKാതിക.



894.8121

നടനം തെu ജീവിതം: വിഖാത ന%ക
#5 േഗാപാലkഷ
l െ! ജീവിതം.



927.933

  ൈന*ിെ! യഥാ½ ജീവിതം.
െസബാസ
നബേOാവ് , വ് ളാഡിമി

വ് ളാഡിമിേറാവിJ്
  പി. െജ, വിവ.
െസബാസ

കാªക

രായ് ,

 , െക. എ.
െസബാസ
യ¨ സരസx തീ നിലയം.
 , പqിേ%ാട് .
െസബാസ



894.8123

കാªക

കാഫ് ക,

ാസ്

കാªക

കാªക നബേOാവ് , വ് ളാഡിമി
വ് ളാഡിമിേറാവിJ്
ഭാഷയ' െട അേബാധ സാര



150

െസയ് {Ëീ, പ' uയtളം
ഓpൈലനി3 Ãീജ വിളിtÊ.

കാªക

െസയ് !് Öാtള.



894.8123

Eേപഷ് േപാ

െസറീന



894.8121

െസലീന, FOാനം
സേ6ാഷ് , എം. ബി. മേനാജ് എuിവേരാട്

കാªക



923.654



371.42



378.1942

േസമാധവ, മ' 
കരിQനയ' െട പാ് .



894.8123

കാªക

ൈസനികെ! േFമേലഖനം.
പിq, െക. ജി.

കാªക

ൈസനികെ! മക.
അലക
 ാ

കാªക

 ി, അഗതാ
¡ിസ

കാªക

േസാനാ തQി, വിവ.
അÖി

രാധാkഷ
l  െചറ' വല
´ ി എuിവ



791.437MA

കാªക

ൈസബ പ' ഴ'Oള'ം പQാ*കള'ം.
ദിേനഷ് വമ

െസാണാരി.

േസാഫീസ് െഡലീഷ.

ശ¥ര

പ' ഷ് കി,

കാªക

 ി,
¡ിസ

വരദ kഷ
l മതീ

േസാണി േലാറസ്
മഴേമഘ.

കമ3

െസല
´ ' േലായ് ഡ് : ചരി?%ില
´ ാ% ജീവിതവ' ം
സിനിമയ' ം / ജി. പി. രാമച{ം,
സംേശാധനം െചയ് തത് .

േസ: എഴ'àം വായനയ' ം / പി. എം. ഷ' »
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8123

ൈസ് ററ3സിെല ദ' ര6ം.
അഗതാ

െചറ സമരവ' ം എെ! ജീവിതവ' ം / ഒ. െക.

െസല
´ ' േലായ് ഡ് .

െസവാ!ീസ്
െസവാ!ീസ് കഥക / വഗീസ് മqാ%്
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .
863

ൈസFസ് ദ' ര6ം.

മ' q'ക മാ?ം ബാOിയാVെuാ5 കട3.

പറ§തി Fകാരം.

കാªക

വിേദശ%് ഉപരിപഠനം.

 , വമ*ം
െസബാസ
ായ് ഡി3 നിu് ലകാനിേലO് .

െസഗ, വാെല!ി
നQ 12 ൈകസേഹാഫ് െത5വ് / ലളിതാ
രാജkഷ
l  ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ.
െചയ് തത് .
943

േസമാധവ, ടി. പി.
അ{േയാജമായ േകാഴ് സ' ക
തിരെ§ട' tേQാ.

അJെബ, ചിÊ

േ

മീനാി സx ാമി

േസമാധവ, േകായി%, വിവ. &
 ദീപകം
വാഖാതാ. കാªക ശില

വാലസ് , ല

 , പqിേ%ാട് , വിവ.
െസബാസ

കാªക

െസവാ!ീസ് കഥക.
െസവാ!ീസ്

അ5തി

കാªക

കാªക

െസ#പ
R , പാഥ, ചി?കാര.
ത¥മണി

 
െസബാസ

കാªക

െസ, മിംല'
ബാവ' 3: ജീവിതവ' ം സംഗീതവ' ം.



894.8123

കാªക
കാªക

നിഫ് നിഗ,
സഫിയ മജീദ്

േസാമദാസ-സx ാതി
േസാമദാസ, എഴ'മ*
അതിജീവനം.



894.8123

കാªക

േസാമനാഥ നായ, പി. ജി., വിവ.
 ി, അഗതാ
¡ിസ
േസാമേശഖര
 ാലി{ം സ
 ാലിനിസവ' ം.
സ



947.0842
894.8121

ചിറക* മിuാമി{' േപാെല.

894.8123

മ5പJ േതട' uവ.

894.8123

സx പ
Ô  മരീചികക.

894.8123







894.8123009

കാªക

േസായി, പ' ളിO3, വിവ.
േമരി

ബഫ*് ,

േസാള, എമിലി
െജമിന3 / സി. േവªേഗാപാ3
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക



843



സിമി ദാനീശx 

സ് wള'കളിെല സാമഹശാസ് ? േബാധനം.
കാªക അലക
 ് എം. േജാജ്

സ് w ദിനാചരണകx ിസ് / േജാണി േജാp
െവQിqി സമാഹരിJത് .
030.(1)

കാªക

െബാലാേനാ,

സ് േകാട് , വാ
ടാലിസ് മ / പി. െക. രാജേശഖര
സംേശാധനം െചയ് തത് ; പരേമശx ര
മ%ത് പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .
സ് Þഗ
´ ്.

കാªക

സ് ?ീകഥക.

കാªക

കാªക

കാªക



923.7

സരമാ#,

ഓ%് സ് , മാOസ്

കാªക



204.35

സ് േ*ാO, [ാം
Öാtള / ചാസ് [ലി പ' നരാഖാനം
െചയ് തത് ; ബി. മ' രളി വിവ. െചയ് തത് ;
വനീസാ ലബാOിെ! ചി?.

കാªക



823

വിലാസിനി

സx േദശ് ദീപക്
ഒ5 ശകലിത ജീവിതം / ലത െക. വി. വിവ.
െചയ് തത് .
928.9143
സx 6മാെയാ5 മ' റി.
െവജീനിയ

കാªക

വ' ഫ് ,



823

നാരായണ#5

ഉറബ്

സx പ
Ô  മരീചികക. കാªക
േസാമേശഖര നായ, ജി.
സx പ
Ô ാടക.

കാªക

ഹാംസp, ന്

സx േബാധ, േറാബ് ഇ.
ശനി മാഹാം / േജാസ് വടO
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .

കാªക

േജാജ് ,

സx രേഭദ.

സ് ൈ?ണ കാമസ?ം.
ആ.

കാªക

ഇiിര, െക.

സx ാത¨%ിെ! നിറം.
എം. െക.

വാ¼ായന

കാªക

സ് മിതാ മീനാി, വിവ.
ഷെസ

സ് ?ീകള'ം ßേôാഗവ' ം.
ത¹ി3

കാªക



894.8123

സx പ
Ô ള'െട രാജ{ം Vികള'െട രാ`ിയ' ം
(േ ായ് ഡ' ം അuയ' ം). കാªക സാജ,
മാറനാട്

െഫണാ!സ് , ഇ. എ.

സ് േതാ?kതിക.



894.8123

ശാമവണെ! ഡയറിtറിK'ക.

സx . േല.

സ് w കേലാ¼വം അറിേയെതല
´ ാം.
കാªക സÚീവ് , എസ് .

സ് േക*ിങ് റി¥് .
േറാബോ

സ് മിത, എ.
മരാദപ' രെ% മണിtിക.

 ീഫ എം. പ' uയ് O3
സ
േലാകമതളിെല ധാനരീതിക.

894.8123

കാªക

സ് ൈപറി, േജാഹuാ
മലമ' കളിെല അKK / ബി. എം. സ' ഹറ
പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .
833

 ാലി{ം സ
 ാലിനിസവ' ം.
സ
േസാമേശഖര

േസാഷലിസം ഇ6 പരിതഃസ ിതികളി3.
കാªക േവªേഗാപാല, െക. എ.

െസൗവy.

കാªക

സ് േനാൈവ*'ം ഏഴ് Vqാ5ം / അനി3
ജനാËന പ' നരാഖാനം െചയ് തത് . 398.21

 ാഫ് റം.
സ

ഹഗാഡ് , എJ് .

േസാഹലാ3
പാO് സ് Þീ*് .

േസാമ,

സ് മിതാ ദാസ്
ജx ാലാമ' ഖി: പ' uശ് േശരി നQി Ãീ
നീലകണ
Ï ശ .

േസാളമെ! ഉ%മഗീതം. കാªക
ൈബബി. പഴയ നിയമം. ഉ%മഗീതം
േസാളമെ! നിധി.
ൈറഡ

കാªക

സ ലം കാലം െചറ' കഥ.
െനല
´ ിവിള

സ് േനഹം: ഒ5 ഗണിത വീണം.
ശ¥രനാരായണ, ടി. െക.

കാണിO.

േസാമ, െനല
´ ിവിള
സ ലം കാലം െചറ' കഥ.

195

കാªക

കാªക

സx ാതി എJ് പദ
Ð നാഭ, വിവ.
ചിuK ഭാരതി

ചാi് രാജ് ,

കാªക



133.5

ഭാഗല് മി

സx ാതിതി5നാ-ഹരിദx ാരി3

196

സx ാതിതി5നാ. കാªക
നായ, ൈവOം

ചേശഖര

കാªക

സx ാദിഷ
Ï വിഭവ.

സx ാമി രാമ.

കാªക

െനൗഷാദ്

കാªക

സx ാേദറ' ം പ' വിഭവ.
ÃീVമാ

ഹJസ് , േഡവിഡ്
മധ' രം നിറJ് വിജയം െകാ¹ാം / േഡവിഡ്
ഹJസ് , ബാരിെറല
´ ാ േഫാഡ് എuിവ
േചെuഴ'തിയത് ; പി. വി. സ' േരഷ്
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
158.1

ചി?ാ

ഹനീഫാ മ' ഹ ദ് , സി.
തനിയ{ം സ് േനഹപികള'ം.

ടി#ൈമ*് , രാജമണി

സx ാമി വിേവകാനi: േയാഗദശന%ിെ!
വരദാനം. കാªക Ãീധര, പി. െക.

ഹ{മാ േസവ.
എം. പി.

സx ിഫ
 ് , െജാനാഥ
ലില
´ ിK'ിെല അÀത മ{ഷ / പി. പി.

ഹമീദ് , മണ
l ിശ് േശരി, വിവ.
ലയിസ്

സത പ' നരാഖാനം െചയ് തത് .



823

സx ഗ%ിേലO് ഒuര ടിO*് .
ജയസര ദാസ് , നാലKാ്

കാªക

സx ഗ
H ം തീtuവ. കാªക
Vി, വലിേയാറ വി. പി.

െമായ് തീ

സx ണം അറിേയെതല
´ ാം.
Fേദാഷ് , പി. പി.

ഹരി, ബി.



915.4

കാªക

സx ണ
l %ില' ം െവqിയില' ം
നിേപിtuതിെനാ5 വഴികാി.

കാªക

കാªക

സകാ, തനികാ, w. .

ബനഫ3



294.5925

Vികള'െട പഠന%ി{ം ബ' |ിtം 28
വഴിക.

649.7

ക

ം ക

181.4

ക

%ിെ! 36 വിജയ സ?.

ഫലം.

രായ് , V×ം



158.1



294.54



294.5165

ൈപnകാചാര വിശx ാസ.
മരണ%ിെ! ദ' Eഹതക.



894.81209

കാªക




791.437MA

മഹാബിi' മനനം.

294.5514

ശാേയം.

294.5514




ശിഷ് ടാചാര വിചാര.



294.54

Ãീ അ¹Kസത.



294.5211(1)

സനാതന Fതീക.

സ_രാജ േകാഴികെള സംഘടിtവി.
േകശവേദവ് , പി.



294.537

സാധനാ ഷഡ് പദി.

ഹംസ, മടിൈO



133.5
294.523(1)

മഹാകാളികം.

കിളി%ി3 അഭിമ' ഖം െചയ് തത് .



294.5435(1)

ൈഹiവാചാര രഹസ.

പാരQര നാ'ൈവദം ലളിതസാരം.



615.535

ഹംസtി
ഉOട3 ദx ീപിെല നിാ6ര.



894.8123

കാªക




പ' രാണ ജി`ാസ.

സഗ
H ¿ഷ് ടിയിെല രാസവിദക / ഷാബ'

ൈടx , മാക്

ഹഗാഡ് , എJ് . ൈറഡ

ഹരിVമാ, എം. െക.
ജലഛായ.



823



294.54



894.8123

സാഹിത%ിെ! നവാൈദx തം.
ഹരിVമാ, ബി.
അപഹാരം.
ഹരിത രസത¨ം.

േസാളമെ! നിധി / രാധാkഷ
l  െതാട' പ' ഴ
വിവ. െചയ് തത് .

െജറീന



കാªക
ബേiാപാധായ, ബിoതിoഷp

ഹOിബറിഫി.

ആഷ́ി,

294.5514(1)

സകാ, ലീലാ, വിവ.

കാªക

കാªക

കാªക



004.678

നിതാചാര നിണ
l യ.

കാªക

സഗ
H ാകതയ' െട Ã'തിേഭദ.
ബാലാനi, േതtംമട് ബി.

ഫിഷ,

ത¨ േലാകം: നിഢതകള'െട അനാവരണം.

മേലാനി, ൈമേO3

സകാ, ലീലാ, വിവ.

കാªക

ഹരി, സx ാമി
കലിയ' ം ക3Oിയ' ം.

സx ണലത, എം.
ഹിമാലേയാ നാമ നഗാധിരാജ : കാഴ് ചകള'െട
സx ണ
l %ലമ' ടിയ' ം പJOണ
 കള'ം.
മ' ഹ ദലി, നിലQ

നാരായണ പിq,

ഹരി, എം. ആ.
ഇ!െന*് : െതാഴി3 സാധതക
വാപാരസാധതക.
ഹരി, എം. എസ് ., വിവ.
മ' ളമി3

കാªക

ഉ%രായനം.

കാªക



894.8123



801.95



894.8123

കാªക

സീമ, Ãീലയം

ഹരിദx ാരി3 വീ' ം മണിക മ' ഴ' Ê.
കാªക മ' Vi, എം.

ഹരിFിയ-ഹേഗാ
ഹരിFിയ, എസ് .
മഹാാഗാി.



923.254

ഹരിശ¥ ക%, എ.
പിസ് േകാണിയ മസ് V.

ഹരിഹര നായ, എം. ആ.
നീതിപവം.



ßദയം കണ
l ാVേQാ. കാªക
മേഹശx രി ത¥Jി, എസ് .



ßദയം പ' ഷ
 ിtu ഋ.

923.454



158.1

ഹരീഷ് ആ. നQതിരിKാട് , സമാഹ%ാ.
കാªക ശ×ണ
l ി, െകാാര%ി3



894.8123

െഗാേഗാ,

ഹാംസp, ന്
സx പ
Ô ാടക / ഷാജി സി. േസന വിവ.
െചയ് തത് .
839.823



297.362

ഹാലാസനാഥെ! കഥക. കാªക
സ' iേരശ പണിO, െനയം

റിബല' ക

ഹാെസ, മാക് വിക് ട, w. സംേശാധക.
കാªക ഉq'ണരാ ചിOസK് ഇ6
  കO്
െകൗമാര മനസ
ഹാെസ, മാO് വിക് ട, w. സമാഹ%ാ..
കാªക ഉq'ണരാ ചിOസK് മuാം
വം

കാªക

kഷ
l  നായ,

ഹിമാലയ%ിെല #5OാേരാെടാKം.
കാªക രാമ, സx ാമി
ഹിമാലയവിഹാരം.
ജി.

കാªക

െഹK3, ൈമOി
നിതവ' ം ഓേരാ മണി» എെന
ലാഭിOാം.



640.43

െഹെറാേഡാസ്
Fാചീന േലാകചരി?ം / േതാമസ് നടയ് O3
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
930
െഹറിയ' െട അസാധാരണ ജീവിതകഥ.
കാªക നിഫ് നിഗ, അÖി
െഹക
' െപായ് േറാിെ! ¡ിസ് മസ് .
 ി, അഗതാ
കാªക ¡ിസ

ൈഹiവാചാര രഹസ.
സx ാമി



േഹാമ
ഇലിയഡ് / ജി. കമല
സംഹിJ്
ഗദപ' നരാഖാനം െചയ് തത് ; yരനാ്
V§ പിqയ' െട അവതാരിക.

894.8123

ഹിമാലയ പരടനം.
ശാ6ിനിേകതനം

ßദയ%ിെ! സാഹസികത. കാªക
രാജേഗാപാലാചാരി, പാ½സാരഥി



297.4

മീര: ആീയ സാഗര%ിെല Fണയ%ിര.

കാªക

ßദയം ßദയേ%ാട് . കാªക
േകാpസ് താങ് , േപാ

ൈഹഡഗ, മാി
കലാ¿ഷ് ടിയ' െട ഉറവിടം / എസ് . കാK
ഇംഗ് ളീഷി3 നിu് വിവ. െചയ് തത് .
700.1

ഹാഷിം, ഇ. എം.
100 സഫി കഥകള'ം സള'ം.

ഹാഷിം, ഇ. എം.

മ' ല
´ േനഴി

ßദയവാണി 2010. കാªക
രാജേഗാപാലാചാരി, പാ½സാരഥി

ഹരീഷ് , ആ.
കാനന ൈFമറി സ് w ഇംഗ് ളീഷ് മീഡിയം.

ഹാഫിസ് മ' ഹ ദ് , എ. പി.
റമസാ áതം.

കാªക

ഉമാ

ßദയവാണി 2006: Ãീ പാ½സാരഥി
രാജേഗാപാലാചാരി നട%ിയ
Fഭാഷണ. കാªക
രാജേഗാപാലാചാരി, പാ½സാരഥി

ഹരീഷ് വാസ' േദവ, w. സംേശാധക.
കാªക പðിമഘം: ഗാഡ് ഗി3 കസ് ñരി രംഗ റിേKാ'കള'ം
യാഥാ½വ' ം

ഹരീഷ് , എസ് ., വിവ. കാªക
നിേOാളായ് വാസിേലവിJ്

േജാജ് ,



641.3

ഹരിഹര നായ, വി. ആ.
കേമാ¼'കരാw വിജയം നിള'േടതാണ് .

കാªക

ഹി*് ലറ' െട െചuായ് O.
പ' ല
´ ാ്

ഹിസി അലീ, അയാ
നാേടാടി / പി. െക. ശിവദാസ് ഇംഗ് ളീഷി3
നിu് വിവ. െചയ് തത് .
923.2492

894.8121

ഹരിഷ് , േകാ
ന ' െട ആധാരശിലക: ആഹാരം.
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രാേജ, പി.

ഹിമാലേയാ നാമ നഗാധിരാജ : കാഴ് ചകള'െട
ഉ%രായനം. കാªക സx ണലത, എം.

കാªക

ഹരി,



883

ഹേഗാ ഷാേവസ് : ഓമപസ് തകം / െക. ഇ.
എ. സംേശാധനം െചയ് തത് .
923.187
ഹേഗാ ഷാേവാസ് : ഓമK'സ് തകം / െക. ഇ.
എ. സംേശാധനം െചയ് തത് . കാªക
923.187 - ഭരണാധികാരിക,
Fസിഡ!'മാ. െവനിേസx ല.
987

198

വിഷയസചി
അര വിനാസം, ഉJാരണം:വാtക:
Fേയാഗം:മലയാള ഭാഷ
494.812813

അേമരിO കഥാസാഹിതം:അേമരിO

അടിസ ാന സി|ാ6:മാക
 ിസം

അേമരിO കവിത:അേമരിO സാഹിതം:



335.41

അടിസ ാന സി|ാ6:മാക
 ിസം:
സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,
വവസ ക:സാQ%ികശാസ് ?ം



335.41

ന കാരാ



344.5483078

അൈദx ത േവദാ6ം:േവദാ6ം:ഭാരതീയ
തതx ചി6:െപൗരസ് ത തതx ചി6 181.482
അധയന%ി{ം അ|ാപന%ി{ം ഉq
ഉപകരണ:പഠനം, േബാധനം:ശാസ് ?ം




294.56

അ6ഃÜാവീ ന ികെള ബാധിtu
േരാഗ:േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം:
Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
616.4
അ6ാരാഷ് Þ നിയമം:നിയമം:സാമഹശാസ് ?ം



341

അേമരിO സാഹിതം:സാഹിതം

അ¹കാളി:വിക:ഇ6:
മ{ഷസ് േനഹിക,



923.654

അറബിക് കഥാസാഹിതം:അറബിക്
സാഹിതം:സാഹിതം



892.73

അറബിക് കവിത. സമാഹാര:അറബിക്
കവിത:അറബിക് സാഹിതം:സാഹിതം



892.71008

അറബിക് കവിത:അറബിക് സാഹിതം:
സാഹിതം



892.71

അറബിക് സാഹിതം:സാഹിതം



337



892.7



ഐതിഹ:നാേടാടി സാഹിതം



398.220956

894.8128



808.88

അല¥ാരകലക:ചി?കല, അല¥ാരകലക:
കലക



745

അേലാഷസ് ഡി. െഫണാസ് :വിക:

അK, െക. പി.:വിക:മലയാളം
ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക

േറാമ കേ%ാലിO:മതേനാതാOാ



922.2



928.94812

അബ് ദ' റÁാ ബാഫഖി ത:വിക:
ഇ6:രാഷ് Þ ത¨`ാ
923.254
അബ് ദ'  കലാം, എ. പി. െജ:വിക:ഇ6:
ഭരണാധികാരിക, Fസിഡ' മാ 923.154



923.4

അേശാക, ച5വി3:വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ



928.948123

അഷ് റഫ് , സി.:വിക:മലയാളം
ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക



928.94812

അഭി5ചി പരിേശാധനക:ബ' |ിശിയ' ം
അഭി5ചിയ' ം:െബൗ|ിക മാനസിക
F¡ിയയ' ം ബ' |ിശിയ' ം:മനഃശാസ് ?ം

അബ' ദം:അബ' ദവ' ം പകJവാധികള'ം:മ*്
േരാഗ:േരാഗ
616.994



153.94

അÙതാനiമയി, മാതാ:മതേനതാOള'ം
അവ5െട Fവ%നള'ം:
അധാ`ാനിക,
മതപരിഷ് O%ാO:ഹിi' മതം



810

അ¹K:േദവതക:മത ത%x :
ഹിi' മതം
294.5211(1)

അേറബ:ഏഷ:വികെള സംബിJ

അ6ാരാഷ് Þീയ സാQ%ികശാസ് ?ം:
സാQ%ികശാസ് ?ം

അഭിഭാഷക, നായാധിപാ



928.1

സാമഹപരിഷ് ക%ാO

507.8

അന രചനാ സമാഹാര:സാഹിത
സമാഹാര



928.13

അേമരിO ന കാരാ



അന ഗദkതിക:സാഹിതം



811

അേമരിO കഥാkàO:അേമരിO

539.7

അധാ`ാനിക,
മതപരിഷ് O%ാO:ഹിi' മതം



813

സാഹിതം

അª ശാസ് ?ം, നക് ളിയ െഭൗതികം:
ആധ' നിക െഭൗതികം:െഭൗതികം:ശാസ് ?ം
അ|ാപകOായി:േകരളം:ഇ6

സാഹിതം:സാഹിതം

അബ' ദവ' ം പകJവാധികള'ം:മ*് േരാഗ:
േരാഗ
616.99
അഷാദ് ബേ%രി:വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ



294.561



928.948123

അ3േഫാസ-ഇ6
അ3േഫാസ, വിÒ|:വിക:
പ' ണവാളാ, പ' ണവാള%ിക:േറാമ
കേ%ാലിO
922.22
ആ¡മണ സx ഭാവം:Fേതക സx ഭാവ
വിേശഷ:വിഗത മനശ
¦ ാസ് ?ം:
വിേഭദക, വികാസ മനശ
¦ ാസ് ?ം 155.232(1)
ആേഗാളവത് കരണം:സാQ%ിക
സഹകരണം:അ6ാരാഷ് Þീയ
സാQ%ികശാസ് ?ം:സാQ%ികശാസ് ?ം

ആസി:സാമഹേമ Fവ%ന:
സാമഹേമം



362.29

ആഹാരം, പാനീയം:Ûഹത¨ം:Fാേയാഗിക
ശാസ് ?ം



641

ആഹാരം:ആേരാഗവ' ം േമവ' ം:ൈവദം,
ആേരാഗം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം





641.3

ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ:ഭാഷക



420

ഇംഗ് ളീഷ് അന ഗദkതിക:ഇംഗ് ളീഷ്

ആ§ം തി5േമനി:വിക:
ഹിi' മതേനതാOാ:മതേനാതാOാ

സാഹിതം:സാഹിതം



922.945

ആീയവാദം:പരാമേനാവിദ, ഢവിദേയാട്
ബെK Fേതക വിഷയ:
പരാമേനാവിദ, ഢവിദ:തതx ചി6 133.9
ആധ' നിക ചരി?ം

940/999

ആധ' നിക ചരി?ം:ചരി?ം

940/999




ആധ' നിക േപഷ കഥാസാഹിതം:
ആധ' നിക േപഷ സാഹിതം:ഇറാനിയ
സാഹിതം:സാഹിതം
891.553



828

ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ
സമാഹാര:െപാസമാഹാര:
െപാന 



089

ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം. ചരി?വ' ം
വിമശനപഠനള'ം:ഇംഗ് ളീഷ്
കഥാസാഹിതം:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതം:
സാഹിതം



823.009

ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതം:ഇംഗ് ളീഷ്
സാഹിതം:സാഹിതം



823

ഇംഗ് ളീഷ് കവിത:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതം:
സാഹിതം



891.551

ആധ' നിക േപഷ സാഹിതം:ഇറാനിയ
സാഹിതം:സാഹിതം
891.55
ആധ' നിക െഭൗതികം:െഭൗതികം:ശാസ് ?ം



539



821

ഇംഗ് ളീഷ് ന കാരാ:ന കാരാ:
ജീവചരി?ം



928.2

ഇംഗ് ളീഷ് നാടകം:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതം:
സാഹിതം



822

ഇംഗ് ളീഷ് മാnഭാഷയല
´ ാ%വtq

ആ ിO:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:
ചരി?ം



916

പ' സ് തക:രചന:Fേയാഗം

ആഭ6ര യ' |ം, വിപ് ളവം:സാമഹ
സംഘഷം, അപഥനം:സാമഹ F¡ിയ:
സാമഹശാസ് ?ം
303.64

ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം

ആയ' േവദം:ചികി¼ാശാസ് ?ം:ഔഷധ
വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം:ൈവദം,
ആേരാഗം
615.538

ഇേ6ാേനഷ: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം,

ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
Ï ിത
`ാനം, ജീവിതം
ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
Ï ിത
`ാനം, ജീവിതം:മതം
ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
Ï ിത
`ാനം, ജീവിതം:ഹിi' മതം



613.2

ആഹാരം:ആഹാരം, പാനീയം:Ûഹത¨ം:

337.1(1)

ആധ' നിക േപഷ കവിത:ആധ' നിക
േപഷ സാഹിതം:ഇറാനിയ
സാഹിതം:സാഹിതം

199



294.543



204.3



428.24



820

ഇംഗ് ളീഷ് :െപാസമാഹാര:
െപാന 



082

യാ?ാവിവരണം



915.98

ഇേ6ാേനഷ സാഹിതം:സാഹിതം



899.221

ഇ6

915.4

ഇ6: ഏഷ

915.4




ഇ6: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം



915.4



294.543

ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
Ï ിത
`ാനം, ജീവിതം:ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല
Fാചീന മത
294.543
ആേരാഗവ' ം േമവ' ം:ൈവദം, ആേരാഗം



613

ആേരാഗവ' ം േമവ' ം:ൈവദം, ആേരാഗം:
Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
613

ഇ6: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:
ചരി?ം



915.4

ഇ6:അഭിഭാഷക, നായാധിപാ



923.454

ഇ6:ഏഷ:വികെള സംബിJ
ഐതിഹ



398.220954

ഇ6:Vിക:സx കാര സ ാപന



361.760830954

ഇ6-ഇ[ാഹിം

200

ഇ6:ചി?രചനാ ശാസ് ?ം:ചി?കല,
അല¥ാരകലക:കലക
741.5954

ഇ6:രാഷ് Þീയ സാഹചരം, പരിസ ിതി:
രാഷ് Þവി`ാനീയം:സാമഹശാസ് ?ം



ഇ6:തിരെ§ട' K് വിവിധ രാജളി3:
രാഷ് Þീയ F¡ിയ:രാഷ് Þവി`ാനീയം

320.954



ഇ6:േറാമ കേ%ാലിOാ സഭ:സഭകള'ം
വിഭാഗള'ം
282.54

ഇ6:െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര:
െതാഴി3
331.880954

ഇ6:വിേദശനയം:രാഷ് Þവി`ാനീയം:
സാമഹശാസ് ?ം
327.54

ഇ6:െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര:
െതാഴി3:സാQ%ികശാസ് ?ം 331.880954

ഇ6:വിദാഭാസം:സാമഹശാസ് ?ം

324.954

ഇ6:േദശീയ ന സചിക:ന സചിക



ഇ6:വിവിധ രാജളിെല നിയമസഭക:
നിയമസഭക:രാഷ് Þവി`ാനീയം 328.54



ഇ6:Õ:Fേതക സx ഭാവ
സവിേശഷതകള'q സസ

582.160954

ഇ6:സാമഹ വഗ:സാമഹ
വിഭാഗ:സാമഹശാസ് ?ം

305.50954

015.54

ഇ6:നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
792.0954

ഇ6:നാേടാടി വി`ാനം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വി`ാനം
398.0954
ഇ6:നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ ü%



793.31954

ഇ6:നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ ü%:
ü%
793.31954
ഇ6:നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ ü%:
ü%:വീടിനകàq വിേനാദ




ഇ6:സOാ ഉേദാഗസ , േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക
923.554
ഇേ6ാേനഷ കഥാസാഹിതം:
ഇേ6ാേനഷ സാഹിതം:സാഹിതം



899.2213



793.31954

ഇ6:നാേടാടിOഥക:നാേടാടി സാഹിതം

 ് പാി (മാക
 ് ):ഇ6:
ഇ6 ക ണിസ
 ിസ
രാഷ് Þീയ കിക:രാഷ് Þീയ F¡ിയ





398.210954

ഇ6:നാേടാടിKാ'ക:പാ'ക



782.421620954

ഇ6:പിക:ജÝശാസ് ?ം



370.954

ഇ6:വിധവക:Vട' ംബ ശിഥിലീകരണം:
വിവാഹവ' ം Vട' ംബവ' ം
306.8830954



598.0954

ഇ6:പ?, പ?Fവ%നം വിവിധ
രാജളി3
079.54
ഇ6:െപാ വിദാഭാസ നയം:വിദാഭാസം:
സാമഹശാസ് ?ം
379.54
ഇ6:ഭരണാധികാരിക, Fസിഡ' മാ



923.154

ഇ6:ഭരണാധികാരിക, Fസിഡ' മാ:
സാമഹശാസ് ?`
923.154
ഇ6:മ¼:ജÝശാസ് ?ം

597.0954

ഇ6:മ{ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക%ാO

923.654




ഇ6:Ùഗള'െട സx ഭാവ വിേശഷതക:
ജÝശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം
591.954
ഇ6:രാഷ് Þ ത¨`ാ

923.254

ഇ6:രാഷ് Þ ത¨`ാ:
സാമഹശാസ് ?`

923.254




ഇ6:രാഷ് Þീയ കിക:രാഷ് Þീയ F¡ിയ



324.254

ഇ6:രാഷ് Þീയ സാഹചരം, പരിസ ിതി:
രാഷ് Þവി`ാനീയം
320.954

324.254(1)

 ് പാി (മാക
 ്ഇ6 ക ണിസ
 ിസ
 ് :ഇ6:രാഷ് Þീയ കിക:
െലനിനിസ
രാഷ് Þീയ F¡ിയ
324.254(1)
 ് പാി:ഇ6:രാഷ് Þീയ
ഇ6 ക ണിസ
കിക:രാഷ് Þീയ F¡ിയ
324.254(1)
ഇ6 ഭൗതികവാദം:േലാകായത:ഭാരതീയ
തതx ചി6:െപൗരസ് ത തതx ചി6 181.46(1)
ഇ6 റ' Kി:മലയാളം തിരOഥക:വിവിധ
ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം



791.437MA

ഇ6 സംഗീതം:സംഗീതം:കലക



780.954

ഇuെസ!് :വിക:സിനിമാ നടാ:
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക



927.9143028

ഇ!െന*് :ഇ!േഫസിം#ം
വാ%ാവിനിമയവ' ം:കംപ സയസ് :
െപാന 
004.678
ഇ!േഫസിം#ം വാ%ാവിനിമയവ' ം:
കംപ സയസ്

004.6

ഇ!േഫസിം#ം വാ%ാവിനിമയവ' ം:
കംപ സയസ് :െപാന 

004.6

ഇ[ാഹിം അ3-റ' ബായിഷ്
:
നിEപണ :ഇംഗ് ളീഷ് കവിത:
ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം






821

ഇയ-ഔഷധ
ഇയ ബ' O് :മലയാളം:െപാ ആ{കാലിക

ഉയu വഗ:സാമഹ വഗ:
സാമഹ വിഭാഗ

Fസി|ീകരണ:െപാന 






ഉലഹuാ, ടി. സി.:വിക:ഇ6:
അഭിഭാഷക, നായാധിപാ

891.5

ഇ*ാലിയ കഥാസാഹിതം:ഇ*ാലിയ
സാഹിതം:സാഹിതം

853

ഇ*ാലിയ സാഹിതം:സാഹിതം

850

ഇസ́ാം

297




ഇസ́ാം:മ*് മത

297

ഇസ́ാം:മ*് മത:മതം

297




ഇസ́ാമിക് രാജ: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം



915.3/9(1)

ഇസ് ളാം ചരി?ം:ഇസ́ാം:മ*് മത:മതം



297.09

ഇസ് ളാം നാേടാടിവി`ാനം:നാേടാടി
സാഹിതം:നാേടാടി വി`ാനം:



398.2088297

ഈജിപ
 ് :ആ



297.6

ിO:oമിശാസ് ?ം,

യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം



916.2

ഉണ
l ിkഷ
l , ഒട' വി3:വിക:സിനിമാ
നടാ:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക

എമ' :റാ*ിെ*സ് :േകാഴി അല
´ ാ% മ*' പിക:
Ùഗസംരണം
636.69(1)
എജിനീയ:Fയ'  ശാസ് ?`ാ

915

ഏഷ

950

ഏഷ:ചരി?ം

950



ഭരണwടം:ഉേദാഗസ



658.31



658.3

ഉuത വിദാഭാസം



378

ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് ?ം:
¡ിസ് മതം:മതം



230





915




398.22095

ഏഷ:വികെള സംബിJ
ഐതിഹ:നാേടാടി സാഹിതം



398.22095

ഒഡിയ കഥാസാഹിതം:ഒഡിയ സാഹിതം:
സാഹിതം
891.4563
ഒഡിയ സാഹിതം:സാഹിതം



891.456

ഓേഷാ:ഭാരതീയ തതx ചി6:െപൗരസ് ത
തതx ചി6:പ' രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത
തതx ചി6
181.4
ഓOിഡ' ക:പ' ഷ
 , അല¥ാരെJടിക:
ഉദാന പാലനം:kഷി
635.9344

ഉപനിഷàO:ൈവദിക സാഹിതം:
മതന :ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം



ഓ ശി, അധയനം:െബൗ|ിക മാനസിക
F¡ിയയ' ം ബ' |ിശിയ' ം:മനഃശാസ് ?ം:
തതx ചി6
153.1



ഔഷധ വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം

294.59218

ഉപാഖാന, സ' ഭാഷിത, ഫലിത,
ഉ|രണിക:അന രചനാ സമാഹാര:
സാഹിത സമാഹാര







മാേനജ് െമ!് :മാേനജ് െമ!്



915

635

ഉേദാഗസ



926.2

ഏഷ

ഏഷ:വികെള സംബിJ
ഐതിഹ

635

മാേനജ് െമ!് :മാേനജ് െമ!്



923.343

ഏഷ:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം

ഉദാന പാലനം:kഷി:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
ഉേദാഗസ

നി:



331.8811

ഉദാന പാലനം:kഷി

ഋേഗx ദം:ൈവദിക സാഹിതം:മതന :
ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം
294.59212

ഏഷ:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം

ാണം എuിവ അല
´ ാ%ത് :

െതാഴി3:സാQ%ികശാസ് ?ം

ഊഹOJവടം:നിേപ സിഫിO*'ക,
¡യവസ് O എuിവയ' െട ൈകമാ*ം:
നിേപം:ധനകാരം
332.645



223.9
338

ഉത് പാദനം, നി



920.9303625



927.9143028

ഉത് പാദനം



302.24

ഉസാമ ബിലാദ:വിക:തീáവാദിക:
മ*' വിഷയള'മായി ബെK വിക

ഏഷ:നാേടാടിOഥക:നാേടാടി സാഹിതം:
നാേടാടി വി`ാനം
398.21095

ഉ%മഗീതം:പദ പ' സ് തക:ൈബബി:
¡ിസ് മതം



923.454

ഉqടOം:വാ%ാവിനിമയം:സാമഹ
പാരസ് പരികം

എംഗ3സ് , െ ഡറിക് :വിക:ജ
സാQ%ിക ശാസ് ?`

സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം
ഇസ് ളാം മതേനതാOള'ം, സംഘടനകള'ം:
ഇസ́ാം:മ*് മത



305.52

ഉറബ് :വിക:മലയാളം കഥാkàO:
മലയാളം ന കാരാ
928.948123

059.94812(1)

ഇറാനിയ സാഹിതം:സാഹിതം

201

808.882



615

ഔഷധ-V*kത

202

ഔഷധ വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം:
ൈവദം, ആേരാഗം

കലാകാരാ:ജീവചരി?ം



615

ഔഷധ സസ:Fേതക വിഷയ:
സസശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം
581.634
കംപ ഉപേയാഗം:ൈജവരസത¨
ജനിതകം:ൈജവരസത¨ം
572.80285
കംപ സയസ്

004

കംപ സയസ് :െപാന 

004






927

കവിത:െപാ സാഹിത ചരി?വ' ം വിമശന
പഠനള'ം:സാഹിതം
809.1
കവിതാ സമാഹാര:സാഹിത
സമാഹാര:സാഹിത രചന:സാഹിതം



808.81

കായിക വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :
കലക
796
കാലി%ീ*യ' ം േപാഷകാഹാരവ' ം:
കÊകാലിക:Ùഗസംരണം:kഷി

കടംകഥക:നാേടാടി വി`ാനം:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം





636.2085

398.6

കഥാ സാഹിതം:െപാ സാഹിത ചരി?വ' ം
വിമശന പഠനള'ം:സാഹിതം
809.3

കാള, പി. െക.:വിക:ഇ6:രാഷ് Þ
ത¨`ാ
923.254

കഥാസാഹിത സമാഹാര:സാഹിത രചന:
സാഹിതം
808.83

കാp, സമാഹാര:ചി?രചനാ
ശാസ് ?ം:ചി?കല, അല¥ാരകലക:
കലക
741.59

കഥാസാഹിതം:സാഹിത രചന:സാഹിതം



808.3

കuട കഥാസാഹിതം:കuട സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8143
കuട നാടകം:കuട സാഹിതം:സാഹിതം



894.8142

കuട സാഹിതം:സാഹിതം



894.814

കÊകാലിക:Ùഗസംരണം:kഷി



636.2

കബീ, എം. എം.:വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ



ണിസം (മാക
 ിസം-െലനിനിസം):
മാക
 ിസം:സാQ%ിക
Fതയശാസ് ?, വവസ ക

ക

ണിസം (മാക
 ിസം-െലനിനിസം):
മാക
 ിസം:സാQ%ിക
Fതയശാസ് ?, വവസ ക:
സാQ%ികശാസ് ?ം



335.43

929

Vട' ംബ ചരി?ം, വംശാവലി, നാമാവലി:
ജീവചരി?ം:ചരി?ം

929




Vട' ംബ ചരി?ം:Vട' ംബ ചരി?ം, വംശാവലി,
നാമാവലി:ജീവചരി?ം
929.2



306.88

Vട' ംബജീവിതം:സx കാര Vട' ംബജീവിതം:
ത¹3, ഉട' K് , സx കാര Vട' ംബജീവിതം:
Ûഹത¨ം
646.78
Vികള'െട മനശ
¦ ാസ് ?ം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
¦ ാസ് ?ം:മനഃശാസ് ?ം:തതx ചി6 155.4
Vിക:സx കാര സ ാപന



335.43

കമണിസം:രാഷ് Þവി`ാനീയ തതx :
രാഷ് Þവി`ാനീയം
320.532
കയ:ചരtകള'ം േസവനള'ം:ദx തീയതല
വവസായ:ഉത് പാദനം
338.4767718
കരെകൗശലം:അല¥ാരകലക:ചി?കല,
അല¥ാരകലക:കലക
745.5
ക5ണാകര, െക.:വിക:ഇ6:രാഷ് Þ
ത¨`ാ
923.254
ക*ാല കഥാസാഹിതം:ക*ാല സാഹിതം:
സാഹിതം
849.93
ക*ാല സാഹിതം:സാഹിതം

Vട' ംബ ചരി?ം, വംശാവലി, നാമാവലി:
ജീവചരി?ം

Vട' ംബ ശിഥിലീകരണം:വിവാഹവ' ം Vട' ംബവ' ം

928.948123

ക

കിംവദ6ി:ഉqടOം:വാ%ാവിനിമയം:
സാമഹ പാരസ് പരികം
302.24(1)



361.76083

Vികtq ധാ ിക, സx ഭാവEപീകരണ
പരിശീലനം:ശിÒപരിപാലനം, േരാഗി
പരിചരണം:Ûഹത¨ം:Fാേയാഗിക
ശാസ് ?ം
649.7
Vàബ് ദീ അസാരി:വിക:
V*kത%ിെ! ഇരക:മ*'
വിഷയള'മായി ബെK വിക



920.936288

Vമാരനാശാ, എ., 1873-1948
:നിEപണ :മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121



Vറ' K് , ഒ. എ. വി., 1931-2016
:
നിEപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121



V*kത:V*ശാസ് ?ം



849.9

കലക

700

കലാകാരാ

927



364.1

V*kത%ിെ!-¡ിസ് 
V*kത%ിെ! ഇരക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.936288
V*ശാസ് ?ം



േകരളം:ഇ6:നാേടാടി വി`ാനം:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം



398.095483

364

V*ാേനx ഷണം:േപാലീസ് :മ*് സാമഹേമ
Fവ%ന:സാമഹേമം
363.25
wെOാല:രാം േലാകമഹായ' |ം,
1939-1945:യേറാK് :ആധ' നിക ചരി?ം



940.5318

kഷി

630

kഷി:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

630




kഷി:ശാസ് ?ീയ വിഷയ:യഥാ½



398.36(1)

kഷിയിറO3, െകായ് %് :Fേതക



631.5

kഷ
l പിq, പി.:വിക:ഇ6:രാഷ് Þ
ത¨`ാ



793.3195483

േകരളം:ഇ6:പ?, പ?Fവ%നം
വിവിധ രാജളി3
079.5483
േകരളം:ഇ6:മ¼:ജÝശാസ് ?ം



597.095483

േകരളം:ഇ6:രാഷ് Þീയ സാഹചരം,
പരിസ ിതി:രാഷ് Þവി`ാനീയം



വിഷയളായത് :നാേടാടി വി`ാനം

സാേ¥തിക വിദക, ഉപകരണ

േകരളം:ഇ6:നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ ü%

320.95483

Fതിഭാസ നാേടാടി സാഹിത%ിെല



േകരളം:ഇ6:േറാമ കേ%ാലിOാ സഭ:
സഭകള'ം വിഭാഗള'ം
282.5483
േകരളം:ഇ6:വിദാഭാസം:സാമഹശാസ് ?ം



370.95483

േകരളം:ഇ6:Õ:Fേതക സx ഭാവ
സവിേശഷതകള'q സസ



923.254

kഷ
l ദാസ് :വിക:മലയാളം



928.948123

kഷ
l പിq, ചQ' ഴ, 1911-1948 :
നിEപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം



894.8121

kഷ
l മ%ി, ജിË':ഭാരതീയ തതx ചി6:
െപൗരസ് ത തതx ചി6:പ' രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തതx ചി6



kഷ
l  നായ, എം.:വിക:
ൈവദശാസ് ?`ാ, േഡാക് ടമാ:



926.1

േകരളം:തീ½ാടന േക,
പ' ണസ ല:െപാ ആരാധന:
ഹിi' മതം
294.535095483
േകരളം:ദിേണ6:ഇ6

915.483

േകരളം:ദിേണ6:ഇ6: ഏഷ

915.483

വിഷയളില' q Fേയാഗം:േജാതിഷം



133.5869



954.83

േകരള ചരി?ം:ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ:ചരി?ം





915.15(1)

െകൗമാരOാ:വിവിധ തരം
വികOായ' q സx കാര ധനകാരം:
സx കാര ധനമിടപാട' ക:ധനകാരം



332.02400835



കബ:രാഷ് Þ ത¨`ാ

398.22095483



158.3



923.27291

¡ിസ്  ചരിതം:¡ിസ് :¡ിസ് മതം:മതം





361.76083095483

േകരളം:ഇ6:െതാഴിലാളി സംഘടനക,

232.9



¡ിസ്  മതവ' ം മ*് വിശx ാസള'ം:സാമഹ
േവദശാസ് ?ം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് ?ം
261.2



¡ിസ് :¡ിസ് മതം:മതം

331.88095483

േകരളം:ഇ6:നാടകേവദി:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ്



േകാഴിേOാട് :േകരള ചരി?ം:ഭാരത ചരി?ം:
ഏഷ
954.83(1)

െകൗpസലിംഗ് , അഭിമ' ഖം:Fാേയാഗിക
മനശ
¦ ാസ് ?ം:മനഃശാസ് ?ം:തതx ചി6

േകരളം:ഇ6:Vിക:സx കാര സ ാപന

സമര:െതാഴി3



325.3

േകാഴി അല
´ ാ% മ*' പിക:Ùഗസംരണം



344.5483

േകരളം:ഇ6:ഏഷ:വികെള സംബിJ
ഐതിഹ



േകാളനീകരണം:Fവസനനം, Vടിേയ*ം:
രാഷ് Þവി`ാനീയം

954.83

േകരളം:ഇ6



636.6

ാണ േജാതിഷം:Fേതക

േകരള ചരി?ം:ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ



780.95483

ൈകലാസ് -മാനസേരാവ:ടിബ*് :ൈചന: ഏഷ

181.4

Fയ'  ശാസ് ?`ാ

582.16095483

േകരളം:ഇ6 സംഗീതം:സംഗീതം:കലക

കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ

െകിട നി

203

792.095483



232

¡ിസ് മതം-ചലJി?വ' മായി

204

¡ിസ് മതം

220/280

¡ിസ് മതം:മതം

220/280




¡ിസ് മതവ' ം ഇസ́ാമ' ം:¡ിസ്  മതവ' ം മ*്
വിശx ാസള'ം:സാമഹ േവദശാസ് ?ം:
സാമഹ, െപൗേരാഹിത േവദശാസ് ?ം



261.27

¡ിസ് മതവ' ം മേതതര വിഷയള'ം:സാമഹ
േവദശാസ് ?ം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് ?ം



261.5

കx ാം ബലത¨ം:സി|ാ6, ഗണിതക
െഭൗതികം:െഭൗതികം:ശാസ് ?ം



530.12

640




Ûഹത¨ം:മ*് പഠന:Fാഥമിക
വിദാഭാസം:വിദാഭാസം



372.82

േഗാപാലkഷ
l :വിക:ന%ക:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക
927.933



േഗാമ' ഖ് :ഇ6: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം

523

ഖേഗാള മÎല വി`ാനീയം:
േജാതിശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം

640

Ûഹത¨ം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



780.954

ഖേഗാള മÎല വി`ാനീയം:
േജാതിശാസ് ?ം

Ûഹത¨ം

േഗാപിനാഥ നായ, ടി. എ.:വിക:
മലയാള നാടകkàO:മലയാളം
ന കാരാ
928.948122

കണാടക സംഗീതം:ഇ6 സംഗീതം:
സംഗീതം:കലക

Ûഹ ൈവദം:സി|, പ' രാതന
ചികിതസാരീതിക:Fേതക, വിവിധ തരം
ചികി¼ാരീതിക:ഔഷധ വി`ാനം,
ചികി¼ാശാസ് ?ം
615.88(1)



523



915.4(1)

േഗാOി, മാക
 ിം:വിക:റഷ
കഥാkàO:റഷ ന കാരാ



928.9173

ഖാദ, യ' . എ.:വിക:മലയാളം

ന സചിക

കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ



928.948123

ഖ' റാ ൈകകാരം െചയ് ത Fേതക
വിഷയ:ഖ' റാ:ഖ' റാ, ഹാദിസ്



297.1228

ഖ' റാ, ഹാദിസ്



297.12

ഖ' റാ:ഖ' റാ, ഹാദിസ്



297.122

ഗംഗാധര, ടി. െക.:വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ



ഹ:ഖേഗാള മÎല വി`ാനീയം:
േജാതിശാസ് ?ം
523.4
ീO് ഇതിഹാസ കഥാസാഹിതം:ീO്
സാഹിതം:സാഹിതം

883

ീO് സാഹിതം:സാഹിതം

880

ജീവചരി?ം



925.1

ഗണിതം

510

ഗണിതം:ശാസ് ?ം

510




ഗാിസം:മതവ' മായി ബെK




 നOാ:
ച¡പാണി:Fസാധക, പ' സ് തക വില
ജീവചരി?ം:ചരി?ം
920.4
ചQി സx ാമി:വിക:
ഹിi' മതേനതാOാ:മതേനാതാOാ



928.948123

ഗണിത ശാസ് ?`ാ:ശാസ് ?`ാ:



010

922.945

ചോപാധായ, േസാമനാഥ് :വിക:ഇ6:
രാഷ് Þ ത¨`ാ
923.254
ചരtകള'ം േസവനള'ം:ദx തീയതല
വവസായ:ഉത് പാദനം



338.47

ചരി?ം



900

Fതയശാസ് ?:രാഷ് Þവി`ാനീയ

ചലJി?ം

791.43

തതx :രാഷ് Þവി`ാനീയം



ചലJി?ം:െപാ വിേനാദ

791.43



ചലJി?ം:െപാ വിേനാദ:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ്
791.43

320.55(1)

ഗാീ, േമാഹദാസ് കരംചi് :വിക:
ഇ6:രാഷ് Þ ത¨`ാ

923.254

ഗായക:സംഗീത`ാ



927.82

ഗി3െബ് , എലിസബ%് :വിക:



928.13

#ജറാ%് :ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ:ചരി?ം



954.75

#േവര, ഏണസ് േ*ാ െച:വിക:കബ:
രാഷ് Þ ത¨`ാ



ചലJി?ം:െപാ വിേനാദ:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ് :കലക
791.43
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക

അേമരിO കഥാkàO:അേമരിO
ന കാരാ





923.27291



927.9143

ചലJി?വ' മായി ബെK വിക:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക:കലാകാരാ



927.9143

ചലJി?വ' മായി-േജാpസp

205

ചലJി?വ' മായി ബെK വിക:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക
927.9143

ജനന നിയ¨ണം, ൈലംഗിക

ചികി¼ാശാസ് ?ം:ഔഷധ വി`ാനം,
ചികി¼ാശാസ് ?ം:ൈവദം, ആേരാഗം

ജനാധിപത രാജം:സ് േ**ിെ! Eപം ഘടന:

Òചിതx പാലനം:ആേരാഗവ' ം േമവ' ം:
ൈവദം, ആേരാഗം
613.9
രാഷ് Þവി`ാനീയം:സാമഹശാസ് ?ം





615.5

ചി?കല, അല¥ാരകലക

740

ചി?കല, അല¥ാരകലക:കലക

740

ചി?കാരാ:കലാകാരാ

321.8



ജÝശാസ് ?ം

590



ജÝശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം

590



ജ

927.5




Ð ീ:ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ:ചരി?ം
' കാശ



ചി?കാരാ:കലാകാരാ:ജീവചരി?ം

954.6



927.5

ചി?രചനാ ശാസ് ?ം:ചി?കല,
അല¥ാരകലക:കലക



741

ചിബ് , മാലിനീ:വിക:െസറി[3
പാ3സി േരാഗിക:Fേതക തരം
േരാഗള'q േരാഗിക
920.9362196836
ചിലി:െതേO അേമരിO:oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം

918.3

െച, മËളം വിദഗ|:കലാകാരാ

927.869

െചലവ' Vറ§ ഭവനം:വസതിക:
വാസ് വിദ:കലക





728.1

 ് :ൈനപ' ണം േവ വീടിനകàq
െചസ
വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :
കലക
794.1
ൈചന: ഏഷ



915.1

ൈചന: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:
ചരി?ം
915.1
ൈചന:സാQ%ിക നില, ചരി?ം:
സാQ%ികശാസ് ?ം:സാമഹശാസ് ?ം



ൈചനീസ് കവിത:ൈചനീസ് സാഹിതം:
സാഹിതം
895.11



895.1

െചാ_:ഹ:ഖേഗാള മÎല
വി`ാനീയം:േജാതിശാസ് ?ം



354.36

ജലേÜാതസ' കള'െട ഉപേയാഗം:ജലം:
പരിസ ിതി, Fkതി വിഭവ



354.3627

ജാതക:സ' %പീടക:ബ' |മത%ിെ! ഉറവിടം:
ബ' |മതം



294.382325

ജാKാനീസ് കഥാസാഹിതം:ജാKാനീസ്
സാഹിതം:സാഹിതം



895.63

ജാKാനീസ് കവിത:ജാKാനീസ് സാഹിതം:
സാഹിതം



895.61

ജാKാനീസ് സാഹിതം:സാഹിതം



895.6

ജീവചരി?ം

920

ജീവചരി?ം:ചരി?ം

920




െജറീന:വിക:ഹിജഡക:മ*'
വിഷയള'മായി ബെK വിക



920.9306768

ൈജവkഷി:വിവിധ kഷിയിറO3 രീതിക:
kഷിയിറO3, െകായ് %് :Fേതക
സാേ¥തിക വിദക, ഉപകരണ

330.951

ൈചനീസ് സാഹിതം:സാഹിതം

ജലം:പരിസ ിതി, Fkതി വിഭവ



523.43

േചാേദാ%ര:പ' നചി6നം, അഭാസം:
പഠനം, േബാധനം:ഗണിതം
510.76(1)
േചാേദാ%ര:പ' നചി6നം, അഭാസം:
പ' രാണ:മതന 



631.584

ൈജവരസത¨ ജനിതകം:ൈജവരസത¨ം



572.8

ൈജവരസത¨ം

ൈജവവിഭവള'െട സംരണം:നായാ് ,
മ¼ ബനം, സംരണ മാഗ
H :
kഷി



േചാേദാ%ര:പ' നചി6നം, അഭാസം:
മലയാള ഭാഷ:ôാവിഡ ഭാഷക



494.812076(1)

ചJാ K'ക:Fേതക തരം കംപ
വാ%ാവിനിമയ മാഗ
H :
ഇ!േഫസിം#ം വാ%ാവിനിമയവ' ം:
കംപ സയസ്
004.693



639.9

ൈജവവിഭവള'െട സംരണം:നായാ് ,
മ¼ ബനം, സംരണ മാഗ
H :
kഷി:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

294.5925076(1)



572



639.9

േജാഷി, പ' ര ചi് :വിക:ഇ6:രാഷ് Þ
ത¨`ാ



923.254

േജാpസp, ഐE:വിക:
 ് :ൈവദശാസ് ?`ാ,
ഹിപ് േനാിസ
േഡാക് ടമാ



926.158512

േജാpസp:വിക:മദാസ:മ*'
വിഷയള'മായി ബെK വിക



920.9362292

േജാ-തീ½ാടന

206

േജാ ഓഫ് ആക് :വിക:പ' ണവാളാ,
പ' ണവാള%ിക:േറാമ കേ%ാലിO

ഡാമ' ക:ജലേÜാതസ' കള'െട ഉപേയാഗം:
ജലം:പരിസ ിതി, Fkതി വിഭവ





922.22

േജാജ് , െക. ജി.:വിക:സിനിമാ
സംവിധായക:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക
927.91430233
`ാനമീമാംസ, കാരകാരണ ബം,
മ{ഷവഗ
H ം:തതx ചി6

120

േജാതിശാസ് ?ം

520

േജാതിശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം

520





േജാതിഷം



133.5

േജാതിഷം:പരാമേനാവിദ, ഢവിദേയാട്
ബെK Fേതക വിഷയ
133.5
േജാതിഷം:പരാമേനാവിദ, ഢവിദേയാട്
ബെK Fേതക വിഷയ:
പരാമേനാവിദ, ഢവിദ:തതx ചി6 133.5

354.3627(1)

തതx , സി|ാ6:കലക



700.1

തതx , സി|ാ6:നാടകേവദി:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :കലക



792.01

തതx ചി6



100

തതx ചി6 വിവിധ രാജളി3



180/190

തതx ചി6 വിവിധ രാജളി3:തതx ചി6



180/190

തതx ചി6കാ, മനശാസ് ?`



921

തമിഴ് കഥാസാഹിതം:തമിഴ് സാഹിതം:
സാഹിതം



894.8113

തമിഴ് കവിത:തമിഴ് സാഹിതം:സാഹിതം



894.8111

ജ നി:നാേടാടിOഥക:നാേടാടി സാഹിതം:
നാേടാടി വി`ാനം
398.210943

തമിഴ് തിരOഥക:വിവിധ ചി?ള'ം,
തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം
791.437TA

ജ

തമിഴ് സാഹിതം:സാഹിതം

നി:യേറാK് :ആധ' നിക ചരി?ം:ചരി?ം




ത¹3, ഉട' K് , സx കാര Vട' ംബജീവിതം:
Ûഹത¨ം



തസ́ീമ നÜീ:വിക:ബംഗാളി

943

ജ

നി:സാQ%ിക ശാസ് ?`

923.343

ജ

ാനിക് സാഹിതം

839

ജ

 സാഹിതം:സാഹിതം

830

ജ  കഥാസാഹിതം:ജ
സാഹിതം



 സാഹിതം:



833

ജ , ഓസ് Þിയ തതx ചി6കാ:
തതx ചി6കാ, മനശാസ് ?`
ടിബ*് :ൈചന: ഏഷ



921.3



915.15

െടലികമണിേOഷസ് :ഉത് പാദനം,
നി ാണം എuിവ അല
´ ാ%ത് :െതാഴി3:
സാQ%ികശാസ് ?ം
331.8811384
ഠാV, രബീനാഥ് , 1861-1941
:
നിEപണ :ബംഗാളി കവിത:ബംഗാളി
സാഹിതം:സാഹിതം
891.441
ഠാV, രബീനാഥ് :വിക:ബംഗാളി
കവിക:ബംഗാളി ന കാരാ



646

കഥാkàO:ബംഗാളി ന കാരാ



928.91443

താതx ിക വശം:അടിസ ാന സി|ാ6:
മാക
 ിസം
335.411
താ¨ിക ഹിi' മതം:ശാേയ മതം:മത
വിഭാഗ, പരിഷ് കരണ Fസ ാന:
ഹിi' മതം



294.5514(1)

താഹ, മാടായി:വിക:മലയാളം
ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക



928.94812

തിരെ§ട' K് വിവിധ രാജളി3:രാഷ് Þീയ
F¡ിയ:രാഷ് Þവി`ാനീയം



324.9

തിലക:വിക:സിനിമാ നടാ:



928.91441

ഡാനിേയ3, െജ. സി.:വിക:സിനിമാ
നി ാതാO:ചലJി?വ' മായി
ബെK വിക
927.91430232
ഡാനീഷ് കഥാസാഹിതം:ഡാനീഷ് സാഹിതം:
ഡാനീഷ് , േനാവീജിയ സാഹിതം:
ജ ാനിക് സാഹിതം
839.813
ഡാനീഷ് സാഹിതം:ഡാനീഷ് , േനാവീജിയ
സാഹിതം:ജ ാനിക് സാഹിതം
839.81
ഡാനീഷ് , േനാവീജിയ സാഹിതം:
ജ ാനിക് സാഹിതം



894.811

ചലJി?വ' മായി ബെK വിക



927.9143028

തീയാ് :േകരളം:ഇ6:നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ
ü%



793.3195483

തീáവാദിക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.9303625
തീ½ാടന േക, പ' ണസ ല:
െപാ ആരാധന:ഹിi' മതം



294.535

തീ½ാടന േക, പ' ണസ ല:
െപാ ആരാധന:ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല



839.8

Fാചീന മത



294.535

െ%ഴ'%ച
È -നദിക
െ%ഴ'%ച
:നിEപണ :
È 
മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8121

207

ദിേണ6:ഇ6: ഏഷ



915.48

ദിേണ6:ഇ6:നാേടാടിOഥക:നാേടാടി
സാഹിതം



398.2109548

Oി ഉപനാസ:Oി സാഹിതം:
സാഹിതം
894.354

ദിേണ6:ഇ6:പിക:ജÝശാസ് ?ം

Oി കഥാസാഹിതം:Oി സാഹിതം:
സാഹിതം
894.353

ദ6 ചികി¼:ശസ് ?¡ിയ:ൈവദം,

Oി സാഹിതം:സാഹിതം



894.35

Oി:വികെള സംബിJ
ഐതിഹ:നാേടാടി സാഹിതം



598.09548

ആേരാഗം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം:



398.2209561

െതെO അേമരിO:ചരി?ം

980

െതേO അേമരിO:oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം

918




െതേO അേമരിO:Ùഗള'െട സx ഭാവ
വിേശഷതക:ജÝശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം

Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



േതനീJക:ഷഡ് പദ, കീട:മ*്
അകേശ5 ജÝO
595.799
െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം:വിദാഭാസ
െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം:
മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ്
371.425
െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം:വിദാഭാസ
െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം:
മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ് :
വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം

ദീപിക:േകരളം:ഇ6:പ?,
പ?Fവ%നം വിവിധ രാജളി3



079.5483

ശം, െമ



791.437MA



294.5211

േദശീയ ന സചിക:ന സചിക
ൈദവം:ഉപേദശ സംഹിത, ൈദവശാസ് ?ം:
¡ിസ് മതം:മതം



231

ôാവിഡ ഭാഷക

494.8

ദx തീയതല വവസായ:ഉത് പാദനം

338.4



സാമഹശാസ് ?ം






370.1

ധനകാരം



331.8



332

ധനകാരം:സാQ%ികശാസ് ?ം:
സാമഹശാസ് ?ം



331.8

െതാഴിലി{ം േജാലിOയ*%ി{മ' q വിജയം:
ബിസിനസിെല വിജയം:വവസായ
സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം
650.14
െതാഴിലി{ം േജാലിOയ*%ി{മ' q വിജയം:
ബിസിനസിെല വിജയം:വവസായ
സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം:Fാേയാഗിക
ശാസ് ?ം
650.14
െതാഴി3



331



650.144

െതാഴി3:സാQ%ികശാസ് ?ം

331

േതാവിളക:kഷി:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

633

ദിേണ6:ഇ6



015

ദശന, സി|ാ6:വിദാഭാസം:

െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര:െതാഴി3

ദിണാ ിO:ഭരണാധികാരിക,
Fസിഡ' മാ

റീസ് :മലയാളം തിരOഥക:

േദവതക:മത ത%x :ഹിi' മതം

371.425

െതാഴി3 അഭിമ' ഖം:െതാഴിലി{ം
േജാലിOയ*%ി{മ' q വിജയം:
ബിസിനസിെല വിജയം:വവസായ
സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം



616.3

വിവിധ ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം

591.98

െതാഴിലാളി സംഘടനക, സമര:
െതാഴി3:സാQ%ികശാസ് ?ം



617.6

ദഹന വവസ െയ ബാധിtu േരാഗ:






332

ധ{ജVമാരി, എസ് .:വിക:സ് ?ീക:
ജീവചരി?ം
ധ



920.72

പദ:സ' %പീടക:ബ' |മത%ിെ! ഉറവിടം:
ബ' |മതം



294.382322

ധാനം:ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
Ï ിത
`ാനം, ജീവിതം



294.5435

ധാനം:ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
Ï ിത
`ാനം, ജീവിതം:മതം



204.35

ന കാരാ

928

ന കാരാ:ജീവചരി?ം

928




ന?:ഖേഗാള മÎല വി`ാനീയം:
േജാതിശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം



523.8

നട:മലയാളം തിരOഥക:വിവിധ
ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം



791.437MA



923.168



915.48

നദിക:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:
ചരി?ം



910.91693

നQാ-േനാവീജിയ

208

നQാ, എ. െക. പി.:വിക:ഇ6:
സOാ ഉേദാഗസ , േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക
923.554
ന¹ാ, V3ദീപ് :വിക:പ?Fവ%ക:
ജീവചരി?ം
920.5
നരഹത:വികെOതിെരയ' q
V*kത



364.152

നാഗരികത, സംസ് കാരം:െപാ േലാകചരി?ം:
ചരി?ം
909.(1)
നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

നായ, എ. എസ് .:വിക:ചി?കാരാ:
കലാകാരാ



927.5

നാരായണ േമേനാ, വqേ%ാ:വിക:
മലയാള കവിക:മലയാളം ന കാരാ



928.948121

നാല' െക് :മലയാളം തിരOഥക:വിവിധ
ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം



791.437MA

നിേപ മാഗ
H :നിേപം:ധനകാരം





792

നാടകേവദി:വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :കലക



792

നാേടാടി വി`ാനം

398

നാേടാടി വി`ാനം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വി`ാനം

398



332.63

നിേപ സിഫിO*'ക, ¡യവസ് O
എuിവയ' െട ൈകമാ*ം:നിേപം:
ധനകാരം



332.64

നിേപം:ധനകാരം



നാേടാടി വി`ാനം:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വി`ാനം:സാമഹശാസ് ?ം



398

നാേടാടി സാഹിതം

398.2

നാേടാടി സാഹിതം:നാേടാടി വി`ാനം

398.2




നാേടാടി സാഹിതം:നാേടാടി വി`ാനം:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം



332.6

നിേപം:ധനകാരം:സാQ%ികശാസ് ?ം:
സാമഹശാസ് ?ം



332.6

നിഘ' O, വി`ാനേകാശ:
െഭൗതികം:ശാസ് ?ം



530.03

നിഘ' O, വി`ാനേകാശ:
രസത¨ം:ശാസ് ?ം





540.3

നിഘ' O:മലയാള ഭാഷ:ôാവിഡ ഭാഷക

398.2



494.8123

നാേടാടി സാഹിതം:നാേടാടി വി`ാനം:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം:
സാമഹശാസ് ?ം
398.2

നിയമം:സാമഹശാസ് ?ം

340

നിയമസഭക:രാഷ് Þവി`ാനീയം

328

നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ ü%

നീലകണ
Ï ശ



793.31

നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ ü%:ü%



793.31




, പ' uശ് േശരി നQി:

വിക:വിദാഭാസ Fവ%ക:
സാമഹശാസ് ?`



923.7

നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ ü%:ü%:
വീടിനകàq വിേനാദ
793.31

ü%

793.3

ü%:വീടിനകàq വിേനാദ

793.3

നാേടാടിOഥക:നാേടാടി സാഹിതം

േന? ചികി¼ാ ശാസ് ?ം:ശസ് ?¡ിയ:



398.21

നാേടാടിOഥക:നാേടാടി സാഹിതം:നാേടാടി
വി`ാനം
398.21
നാേടാടിOഥക:നാേടാടി സാഹിതം:നാേടാടി
വി`ാനം:സാമഹാചാര, നാേടാടി
വി`ാനം
398.21
നാേടാടിKാ'ക:പാ'ക



782.42162

നാഡികെള ബാധിtu േരാഗ,
മേനാേരാഗ:േരാഗ:ൈവദം,
ആേരാഗം
നാഡികെള ബാധിtu േരാഗ,
മേനാേരാഗ:േരാഗ:ൈവദം,
ആേരാഗം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം




ൈവദം, ആേരാഗം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



617.7

േനഴ് സ' മാ:ൈവദശാസ് ?`ാ,
േഡാക് ടമാ



926.1073069

ൈനപ' ണം േവ വീടിനകàq
വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :
കലക



616.8



794

ൈന*ിംേഗ3, ഫ് േളാറസ് :വിക:
േനഴ് സ' മാ:ൈവദശാസ് ?`ാ,
േഡാക് ടമാ



616.8

നായാ് , മ¼ ബനം, സംരണ
മാഗ
H :kഷി

639

നായാ് , മ¼ ബനം, സംരണ
മാഗ
H :kഷി:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

639






926.1073069

േനാവീജിയ കഥാസാഹിതം:േനാവീജിയ
സാഹിതം:ഡാനീഷ് , േനാവീജിയ
സാഹിതം:ജ

ാനിക് സാഹിതം



839.823

േനാവീജിയ സാഹിതം:ഡാനീഷ് ,
േനാവീജിയ സാഹിതം:ജ
സാഹിതം

ാനിക്



839.82

നp-പ' രാതന

209

  , പി.:വിക:ഇ6:
പല

നp, ഐസക് :വിക:െഭൗതിക
ശാസ് ?`ാ:ശാസ് ?`ാ



925.3

മ{ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക%ാO

ന%ക:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവയ' മായി ബെK വിക



923.654

പഴøഷി, വനം:kഷി:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം





927.933

പിക:ജÝശാസ് ?ം

598

പിക:ജÝശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം

598




പിക:Ùഗ:സസെളയ' ം
Ùഗെളയ' ം സംബിJ ഐതിഹ:
നാേടാടി സാഹിതം
398.24528
പJOറിക:സസ:വിവിധ
വസ് Oള'െട രചന:ചി?കല,
അല¥ാരകലക
പാബി കഥാസാഹിതം:പാബി
സാഹിതം:സാഹിതം

634

പഴ:സസ:വിവിധ വസ് Oള'െട
രചന:ചി?കല, അല¥ാരകലക



743.7(1)

പðിമ ബംഗാ:ഇ6:നാേടാടിKാ'ക:
പാ'ക
782.42162095414
പðിമ ബംഗാ:ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ:ചരി?ം



954.14

പാOിസ് താ:മ{ഷസ് േനഹിക,



743.7(1)

സാമഹപരിഷ് ക%ാO



923.65491

പാചക വി`ാനം:ആഹാരം, പാനീയം:



891.423

പാബി സാഹിതം:സാഹിതം



891.42

Ûഹത¨ം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



641.5

പാ'ക



782.42

പിക ജാതി, പിക വഗ. ഇ6:
പ' റംതqെK വഗ:സാമഹ
വഗ:സാമഹ വിഭാഗ 305.568(1)

പാരിസ ിതിക Fശ
Ô ള'ം Fവ%നള'ം:മ*്
സാമഹേമ Fവ%ന:

പഠനം, േബാധനം:ഗണിതം

പാðാത സംഗീതം:സംഗീതം:കലക



510.7

പഠനം, േബാധനം:െപാ വിേനാദ:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



791.07

പഠനം, േബാധനം:ശാസ് ?ം
പ?, പ?Fവ%നം വിവിധ
രാജളി3
പ?Fവ%ക:ജീവചരി?ം
പ?Fവ%നം:മാധമ,
പ?Fവ%നം, Fസാധനം:
െപാന 



507



363.7



780.(1)

പ' ണവാളാ, പ' ണവാള%ിക:േറാമ
കേ%ാലിO



922.22

പ' നചി6നം, അഭാസം:പഠനം, േബാധനം:
ഗണിതം



071/079



920.5



510.76

പ' നചി6നം, അഭാസം:പ' രാണ:
മതന 



294.5925076

പ' നചി6നം, അഭാസം:െപാഭരണം:
െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് ?ം



070.4



223

പരമ' പിq, മ' ഷി:വിക:മലയാളം
ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക

പ' രാണ



928.94812

130

പരാമേനാവിദ, ഢവിദേയാട് ബെK
Fേതക വിഷയ

133



പരാമേനാവിദ, ഢവിദേയാട് ബെK
Fേതക വിഷയ:പരാമേനാവിദ,
ഢവിദ:തതx ചി6



428.076

പ' നചി6നം, അഭാസം:മലയാള ഭാഷ:
ôാവിഡ ഭാഷക

പരാമേനാവിദ, ഢവിദ:തതx ചി6





351.076

പ' നചി6നം, അഭാസം:Fേയാഗം:ഇംഗ് ളീഷ്
ഭാഷ:ഭാഷക

പദ പ' സ് തക:ൈബബി:¡ിസ് മതം



494.812076

:നിEപണ :

പ' രാണ:മതന :
ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം

294.5925

പ' രാണ:മതന 

294.5925




പ' രാണ:മതന :ഹിi' മത%ിെ!
ഉറവിടം



294.5925

പ' രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തതx ചി6



133

പരിസ ിതി Fവ%ക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.933372
പരിസ ിതി വിദാഭാസം:ശാസ് ?ം, ആേരാഗം:
Fാഥമിക വിദാഭാസം:വിദാഭാസം 372.357
പരിസ ിതി, Fkതി വിഭവ

സാമഹേമം:സാമഹശാസ് ?ം



354.3



180

പ' രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തതx ചി6
:തതx ചി6 വിവിധ രാജളി3



180

പ' രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തതx ചി6
:തതx ചി6 വിവിധ രാജളി3:
തതx ചി6



180

പ' റംതqെK-Fേതക

210

പ' റംതqെK വഗ:സാമഹ വഗ:
സാമഹ വിഭാഗ
305.568

േപാàഗീസ് ന കാരാ

പ' ഷ
 , അല¥ാരെJടിക:ഉദാന പാലനം:
kഷി
635.9

െപൗരതx ം:െപൗരാവകാശ, ജനാധിപത
അവകാശ:രാഷ് Þവി`ാനീയം:

െപാtട, കേല
´ :വിക:പരിസ ിതി
Fവ%ക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.933372
െപാ ആചാര:സാമഹാചാര,
നാേടാടി വി`ാനം:സാമഹശാസ് ?ം

394

െപാ ആ{കാലിക Fസി|ീകരണ:
െപാന 

050

െപാ ആരാധന:ഇസ́ാം





297.3

െപാ ആരാധന:ഹിi' മതം



294.53

െപാ ആരാധന:ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല
Fാചീന മത
294.53
െപാ േലാകചരി?ം:ചരി?ം



909



928.69

േപാàഗീസ് സാഹിതം:സാഹിതം



869

സാമഹശാസ് ?ം



323.6

െപൗരസ് ത തതx ചി6



181

െപൗരസ് ത തതx ചി6:പ' രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തതx ചി6
181
െപൗരസ് ത തതx ചി6:പ' രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തതx ചി6
:
തതx ചി6 വിവിധ രാജളി3



181

െപൗരാവകാശ, ജനാധിപത
അവകാശ:രാഷ് Þവി`ാനീയം:
സാമഹശാസ് ?ം



323

Fകാശ് , ടി. എ.:വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ



928.948123

െപാ വി`ാനം:സ_
വി`ാനേകാശ:െപാന 

Fkതി ചികി¼:ഖ' റാ ൈകകാരം െചയ് ത



030.(1)

െപാ വിദാഭാസ നയം:വിദാഭാസം:
സാമഹശാസ് ?ം

379

െപാ വിേനാദ

791




െപാ വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



791

െപാ വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :
കലക
791
െപാ സാഹിത ചരി?വ' ം വിമശന
പഠനള'ം:സാഹിതം

809

െപാന 

000

െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് ?ം

350

െപാഭരണം:െപാഭരണം,
ൈസനികശാസ് ?ം

351

െപാസമാഹാര:െപാന 

080







െപാെ*Oാട് , എസ് . െക., 1913-1982
:
നിEപണ :മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.812

Fേതക വിഷയ:ഖ' റാ:ഖ' റാ,
ഹാദിസ്



297.1228(1)

Fkതി ചികി¼:ചികി¼ാശാസ് ?ം:ഔഷധ
വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം:ൈവദം,
ആേരാഗം



615.535

Fkതി വിഭവ:oമിയ' ം Fkതിവിഭവള'ം:
സാQ%ികശാസ് ?ം
333.7
Fkതി വിഭവ:oമിയ' ം Fkതിവിഭവള'ം:
സാQ%ികശാസ് ?ം:സാമഹശാസ് ?ം



333.7

Fേതക സx ഭാവ വിേശഷ:വിഗത
മനശ
¦ ാസ് ?ം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
¦ ാസ് ?ം



155.232

Fേതക അവസര:െപാ ആചാര:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം:
സാമഹശാസ് ?ം



394.2

Fേതക തരം കംപ വാ%ാവിനിമയ
മാഗ
H :ഇ!േഫസിം#ം
വാ%ാവിനിമയവ' ം:കംപ സയസ്



004.69

െപാെ*Oാ് , എസ് . െക.:വിക:മലയാളം
ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക

Fേതക തരം േരാഗള'q േരാഗിക



920.936219



928.94812

േപാലീസ് :മ*് സാമഹേമ Fവ%ന:
സാമഹേമം
363.2

Fേതക വിഷയളില' q Fേയാഗം:
േജാതിഷം



133.58

Fേതക വിഷയളില' q Fേയാഗം:

േപാàഗീസ് കഥാkàO:േപാàഗീസ്
ന കാരാ
928.693

േജാതിഷം:പരാമേനാവിദ, ഢവിദേയാട്

േപാàഗീസ് കഥാസാഹിതം:േപാàഗീസ്
സാഹിതം:സാഹിതം
869.3

Fേതക വിഷയ:സസശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം

ബെK Fേതക വിഷയ



133.58



581

Fേതക-ബാഗ് ചി
Fേതക സാേ¥തിക വിദക, ഉപകരണ



ഫലിത:മലയാള ഉപാഖാന:അന
ഗദkതിക:സാഹിതം
894.812802(1)



ഫാസിസം:രാഷ് Þവി`ാനീയ തതx :
രാഷ് Þവി`ാനീയം:സാമഹശാസ് ?ം



ഫ' ട് േബാ:കായിക വിേനാദ:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ് :കലക
796.334

631

Fേതക സx ഭാവ സവിേശഷതകള'q
സസ

582



Fേതക, വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:
ഔഷധ വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം

320.533

615.8

Fേതക, വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:
ഔഷധ വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം:
ൈവദം, ആേരാഗം
615.8

് കഥാkàO:



് കഥാസാഹിതം:
സാഹിതം



894.8121

Fഭാഷണ കല:സാഹിത രചന:സാഹിതം



Fേയാഗം

428

Fേയാഗം:ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ:ഭാഷക

428






494.8128

Fവസനനം, Vടിേയ*ം:രാഷ് Þവി`ാനീയം



325

 നOാ:ജീവചരി?ം
Fസാധക, പ' സ് തക വില



920.4

 നOാ:
Fസാധക, പ' സ് തക വില
ജീവചരി?ം:ചരി?ം



920.4

Fാചീന ചരി?ം:ചരി?ം

930

Fാഥമിക വിദാഭാസം:വിദാഭാസം

372




Fാേയാഗിക ഭാഷാശാസ് ?ം:ഭാഷാശാസ് ?ം:
ഭാഷക
418
Fാേയാഗിക മനശ
¦ ാസ് ?ം:മനഃശാസ് ?ം:
തതx ചി6

158

Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

600




Fാ½നാ ന :ആരാധന, ധാനം,
േയാഗ:മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം:
ഹിi' മതം
294.5433
Fിയദശ:വിക:സിനിമാ
സംവിധായക:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക
927.91430233
േFരണ, ആവീരം, അJടOം:ഉേദാഗസ
ഭരണwടം:ഉേദാഗസ മാേനജ് െമ!് :
മാേനജ് െമ!്
658.314
ഫലിത:ഉപാഖാന, സ' ഭാഷിത,
ഫലിത, ഉ|രണിക:അന രചനാ
സമാഹാര:സാഹിത സമാഹാര



808.882(1)



843

് ന കാരാ

928.4

് ന കാരാ:ന കാരാ

928.4





840

 ീസിയിെല):
ാസിസ് , വിÒ| (അസ
വിക:പ' ണവാളാ,
പ' ണവാള%ിക:േറാമ കേ%ാലിO

Fേമഹം:േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം:
Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം
616.462
926

് സാഹിതം:

് സാഹിതം:സാഹിതം

808.5

Fയ'  ശാസ് ?`ാ

് ന കാരാ
928.43

Fഭാ വ
:നിEപണ :മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം

Fേയാഗം:മലയാള ഭാഷ

211



922.22

േ

ായ് ഡ് , സി ് :വിക:ജ ,
ഓസ് Þിയ തതx ചി6കാ:
തതx ചി6കാ, മനശാസ് ?`

ബംഗാളി അന ഗദkതിക:ബംഗാളി
സാഹിതം:സാഹിതം
ബംഗാളി കഥാkàO:ബംഗാളി
ന കാരാ



921.3



891.448



928.91443

ബംഗാളി കഥാസാഹിതം:ബംഗാളി സാഹിതം:
സാഹിതം
891.443
ബംഗാളി കവിക:ബംഗാളി ന കാരാ



928.91441

ബംഗാളി കവിത:ബംഗാളി സാഹിതം:
സാഹിതം
ബംഗാളി ന കാരാ



891.441



928.9144

ബംഗാളി നാടകം:ബംഗാളി സാഹിതം:
സാഹിതം
ബംഗാളി സാഹിതം:സാഹിതം



891.442



891.44

ബങ് , അഭയ് :വിക:ഇ6:
മ{ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക%ാO



923.654

ബ, മേനാഭാവ:ഹിi' മതം



294.51

ബേയാ ഇഫമാ*ിക
 ് :കംപ ഉപേയാഗം:
ൈജവരസത¨ ജനിതകം:ൈജവരസത¨ം



572.80285(1)

ബഷീ, ച' ¥%റ:വിക:ഇ6:രാഷ് Þ
ത¨`ാ
923.254
ബാഗ് ചി, സ' [ത:വിക:വവസായ
സംരംഭക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.933804

ബാബ' -ഭാരതീയ

212

ബാബ' , Vഴിമ*ം, 1955-

:നിEപണ :

േബാധനം, ഗേവഷണം:Fkതി വിഭവ:

മലയാള കഥാസാഹിതം:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം

oമിയ' ം Fkതിവിഭവള'ം:



894.8123

ബാബ' രാജ് :വിക:സംഗീത`ാ:
കലാകാരാ



333.707

െബൗ|ിക മാനസിക F¡ിയയ' ം



927.8

ബാലkഷ
l മാരാ, എ. ഇ.:വിക:
 നOാ:
Fസാധക, പ' സ് തക വില

ബ' |ിശിയ' ം:മനഃശാസ് ?ം



153

െബൗ|ിക മാനസിക F¡ിയയ' ം
ബ' |ിശിയ' ം:മനഃശാസ് ?ം:തതx ചി6

ജീവചരി?ം



920.4

ബാലkഷ
l , സി. വി.:വിക:മലയാളം



928.948123

ബാലച, yരനാട് :വിക:ഇ6:



923.254

ബാലചികി¼, Õ|ചികി¼:സ് ?ീേരാഗ
വി`ാനം, സതിശാസ് ?ം



618.9

ബാലചികി¼:ബാലചികി¼, Õ|ചികി¼:



305.52(1)

ഭഗത് സിങ് :വിക:ഇ6:രാഷ് Þ
ത¨`ാ



923.254

ഭഗവദ് ഗീത:മതന :ഹിi' മത%ിെ!
ഉറവിടം:ഹിi' മതം



294.5924

ഭരണാധികാരിക, Fസിഡ' മാ



923.1

ഭരണാധികാരിക, Fസിഡ' മാ:
സാമഹശാസ് ?`

സ് ?ീേരാഗ വി`ാനം, സതിശാസ് ?ം



618.92

ബാലി ദx ീപ' ക:ഇേ6ാേനഷ: ഏഷ:
oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം 915.986(1)
ബാല, പ¹Kിqി:ഇ6:രാഷ് Þ



923.1

ഭരതനാടം:ഇ6:നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ
ü%:ü%



793.31954

ഭാഗവതപ' രാണം:പ' രാണ:മതന :
ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം



294.5925(1)

ഭാഗവത, എം. െക. ടി.:വിക:സിനിമാ

ത¨`ാ:സാമഹശാസ് ?`



923.254

ബാവിയ' െട നാമ%ി3:മലയാളം
തിരOഥക:വിവിധ ചി?ള'ം,
തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം
791.437MA
ബിസിനസിെല വിജയം:വവസായ

നടാ:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക



927.9143028

ഭാഗിക സമാഹാര:ജീവചരി?ം:ചരി?ം



920.02

ഭാഗേദവത:മലയാളം തിരOഥക:വിവിധ

സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം



650.1

ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം



ബിസിനസിെല വിജയം:വവസായ

791.437MA

സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം:Fാേയാഗിക
ശാസ് ?ം
650.1
ബീജഗണിതം:ശാസ് ?ം



512

ബ' |മതം



294.3

ബ' |മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന മത



294.3

ബ' |മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന മത:മ*്
മത

ഭാഗല് മി:വിക:ചലJി?വ' മായി
ബെK വിക:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക



927.9143

ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ

954

ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ:ചരി?ം

954

ഭാരത%ിെല Fാചീന മത

294







ഭാരത%ിെല Fാചീന മത:മ*് മത



ഭാരത%ിെല Fാചീന മത:മ*് മത:

294.3



ബ' |മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന മത:മ*്
മത:മതം

294

294.3

ബ' |മത%ിെ! ഉറവിടം:ബ' |മതം



294.38

മതം



294

ഭാരതീയ തതx ചി6:െപൗരസ് ത തതx ചി6

ബ' |ിശിയ' ം അഭി5ചിയ' ം:െബൗ|ിക
മാനസിക F¡ിയയ' ം ബ' |ിശിയ' ം:
മനഃശാസ് ?ം



181.4



153.9

ബ' |:മതേനതാO:ബ' |മതം:
ഭാരത%ിെല Fാചീന മത
ൈബബി:¡ിസ് മതം



153

[ാÁണ:ഉയu വഗ:സാമഹ
വഗ:സാമഹ വിഭാഗ

കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ

രാഷ് Þ ത¨`ാ

സാQ%ികശാസ് ?ം

ഭാരതീയ തതx ചി6:െപൗരസ് ത തതx ചി6:
പ' രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തതx ചി6



:തതx ചി6 വിവിധ

294.363



220

രാജളി3



181.4

ഭാരതീയ-മറാഠി
ഭാരതീയ തതx ചി6:െപൗരസ് ത തതx ചി6:
പ' രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തതx ചി6

മതേനാതാOാ:ജീവചരി?ം



181.4

ഭാരതീയ തതx ചി6:െപൗരസ് ത തതx ചി6:
പ' രാതന, മധകാല, െപൗരസ് ത തതx ചി6
:തതx ചി6 വിവിധ
രാജളി3
181.4
ഭാരതീയ:ജീവചരി?ം:ചരി?ം



920.054

ഭാഷക

400

ഭാഷാശാസ് ?ം:ഭാഷക

410





333

oമിയ' ം Fkതിവിഭവള'ം:
സാQ%ികശാസ് ?ം:സാമഹശാസ് ?ം

333

oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം

910

oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം

910




925.3



530



923.168

മത ചരി?ം:മതം



200.9

മത ത%x :ഹിi' മതം



294.52

മത വിഭാഗ, പരിഷ് കരണ Fസ ാന:
ഹിi' മതം
294.55
മത വിഭാഗ, പരിഷ് കരണ Fസ ാന:
ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന മത



294.55

മതം
മതന 



306.6

മതാധിഷ
Ï ിത ജീവിതം:മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം,
ജീവിതം:മതം
204.4
മതാധിഷ
Ï ിത ജീവിതം:ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല
Fാചീന മത
294.544



294.54

മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം:മതം



െഭൗതിക ശാസ് ?`ാ:ശാസ് ?`ാ

മേല, െന3സp:വിക:
ദിണാ ിO:ഭരണാധികാരിക,
Fസിഡ' മാ

മതവവസ ക:സംസ് കാരം, സാമഹിക
വവസ ക:സാമഹശാസ് ?ം



204

മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം:ഹിi' മതം



െഭൗതികം:ശാസ് ?ം



922

മതവ' മായി ബെK Fതയശാസ് ?:
രാഷ് Þവി`ാനീയ തതx :
രാഷ് Þവി`ാനീയം
320.55

മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം

oമിയ' ം Fkതിവിഭവള'ം:
സാQ%ികശാസ് ?ം

213



200



294.592

മതന :ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം



294.592



294.54

മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം:ഹിi' മതം:
ഭാരത%ിെല Fാചീന മത
294.54
മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം:ഹിi' മതം:
ഭാരത%ിെല Fാചീന മത:മ*് മത



294.54

മ¼ര പരീക:െതാഴിലധിഷ
Ï ിത
മാഗദശനം:വിദാഭാസ െതാഴിലധിഷ
Ï ിത
മാഗദശനം:മാഗദശനം,
െകൗpസലിംഗ്
371.425(1)
മ¼ര, ഉ¼വ, അവാഡ' ക:
പഠനം, േബാധനം:െപാ വിേനാദ:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
791.079
മ¼:ജÝശാസ് ?ം

597

മ¼:ജÝശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം

597

മദപാനം:ആസി:സാമഹേമ
Fവ%ന:സാമഹേമം





362.292

മദാസ:മ*' വിഷയള'മായി ബെK
വിക
920.9362292
മനഃശാസ് ?ം

150

മനഃശാസ് ?ം:തതx ചി6

150




മതന :ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം:
ഹിi' മതം
294.592

മ{ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക%ാO

മതന :ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം:
ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന മത

മ{ഷാവകാശ നിയമ:അ6ാരാഷ് Þ
നിയമം:നിയമം:സാമഹശാസ് ?ം
341.48



294.592

മതള'ം മേതതര വിഷയള'ം:ബ,
മേനാഭാവ:ഹിi' മതം
294.516
മതേനതാOള'ം അവ5െട Fവ%നള'ം:
അധാ`ാനിക,
മതപരിഷ് O%ാO:ഹിi' മതം 294.561
മതേനതാO:ബ' |മതം:ഭാരത%ിെല
Fാചീന മത
മതേനാതാOാ



294.36



922



923.6

മേനാേരാഗ:നാഡികെള ബാധിtu
േരാഗ, മേനാേരാഗ:േരാഗ:
ൈവദം, ആേരാഗം
616.89
മരണം:മരണാന6ര ജീവിതശാസ് ?ം:മത
ത%x :ഹിi' മതം
294.523(1)
മരണാന6ര ജീവിതശാസ് ?ം:മത ത%x :
ഹിi' മതം
294.523
മറാഠി നാടകം:മറാഠി സാഹിതം:സാഹിതം



891.462

മറാഠി-മേലഷ

214

മറാഠി സാഹിതം:സാഹിതം



891.46

മ*' ചികി¼ാരീതിക:Fേതക, വിവിധ തരം
ചികി¼ാരീതിക:ഔഷധ വി`ാനം,
ചികി¼ാശാസ് ?ം
615.89
മ*' വിഷയള'മായി ബെK വിക





595

മ*് പഠന:Fാഥമിക വിദാഭാസം:
വിദാഭാസം



372.8

മ*് ഭാഷകളിെല സാഹിതവ' മായി ബെK
വിക
928.9
മ*് ഭാഷകളിെല സാഹിതവ' മായി ബെK
വിക:ന കാരാ
928.9
മ*് ഭാഷക:ഭാഷക

490

മ*് മത

290

മ*് മത:മതം

290





മ*് േരാഗ:േരാഗ



616.9

മ*് സാമഹേമ Fവ%ന:
സാമഹേമം



363

മ*് സാമഹേമ Fവ%ന:
സാമഹേമം:സാമഹശാസ് ?ം

മലയാള നാടകം:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം



894.8122

920.9

മ*് അകേശ5 ജÝO

മലയാള ചി?:വിവിധ ചി?ള'ം,
തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം:െപാ
വിേനാദ
791.437(1)



363

മലബാ:േകരള ചരി?ം:ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ



954.83(1)

മലയാള കവിത. ചരി?വ' ം
വിമശനപഠനള'ം:മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം 894.8121009
മലയാള ഉപനാസ:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8124
മലയാള ഉപാഖാന:അന ഗദkതിക:
സാഹിതം
894.812802
മലയാള കഥാസാഹിതം. ചരി?വ' ം
വിമശനപഠനള'ം:മലയാള
കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8123009
മലയാള കഥാസാഹിതം. സമാഹാര:
മലയാള കഥാസാഹിതം:മലയാള
സാഹിതം:സാഹിതം
894.8123008
മലയാള കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8123
മലയാള കവിക:മലയാളം ന കാരാ



928.948121

മലയാള കവിത. സമാഹാര:മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം

മലയാള നാടകkàO:മലയാളം
ന കാരാ
928.948122
മലയാള Fഭാഷണ:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.8125
മലയാള ഭാഷ

494.812

മലയാള ഭാഷ:ôാവിഡ ഭാഷക

494.812




മലയാള സാഹിതം. ചരി?വ' ം
വിമശനപഠനള'ം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം
894.81209
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം



894.812

മലയാളം ഉപനാസകാരാ:മലയാളം
ന കാരാ
928.948124
മലയാളം കഥാkàO:മലയാളം
ന കാരാ
928.948123
മലയാളം ന കാരാ



928.94812

മലയാളം ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക



928.94812

മലയാളം ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക:
ന കാരാ
928.94812
മലയാളം തിരOഥക:വിവിധ ചി?ള'ം,
തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം
791.437MA
മലയാളം വിദാ½ികOായി:ഇംഗ് ളീഷ്
മാnഭാഷയല
´ ാ%വtq പ' സ് തക:
രചന:Fേയാഗം
428.2494812
മലയാളം:ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ
സമാഹാര:െപാസമാഹാര:
െപാന 
089.94812
മലയാളം:ഇ6:േദശീയ ന സചിക:
ന സചിക
015.540294812
മലയാളം:കടംകഥക:നാേടാടി വി`ാനം:
സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം



398.6(1)

മലയാളം:െപാ ആ{കാലിക
Fസി|ീകരണ:െപാന 



059.94812



മലാല യസ' ഫ് സായ് :വിക:പാOിസ് താ:
മ{ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക%ാO
923.65491



മേലഷ: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:
ചരി?ം
915.95

894.8121008

മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8121

മഹാകാളികം-േമാഹിനിയാം
മഹാകാളികം:മലയാളം തിരOഥക:വിവിധ
ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം



791.437MA

മഹാേശx താ േദബി:സാമഹപരിവ%ന
Fസ ാന:സാമഹ പരിവ%ന
േഹO:സാമഹ പരിവ%നം 303.484
മാതസ് , പി. എഫ് :വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ
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മ' തലാളി%ം:സാQ%ിക വവസ ക:
സാQ%ിക ശാസ് ?തതx :
സാQ%ികശാസ് ?ം
330.122
മ' നീ, എം. െക.:വിക:ഇ6:രാഷ് Þ
ത¨`ാ
923.254
മ' രളി,  ാ5Vടി:വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ



928.948123



മാധമ, പ?Fവ%നം, Fസാധനം:
െപാന 
070

മ' ല
´ ാ നസീറ' Ëീ:Oി:വികെള
സംബിJ ഐതിഹ:നാേടാടി
സാഹിതം
398.2209561

മാനദÎ പരീ:വിദാഭാസ
ഭരണനിവഹണം:െസOഡറി
വിദാഭാസം:വിദാഭാസം

മ' സഫ അഹ ദ് , വി.:വിക:മലയാളം
ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക

928.948123



373.1262

മാനസിക ൈവകല:ബാലചികി¼:
ബാലചികി¼, Õ|ചികി¼:സ് ?ീേരാഗ
വി`ാനം, സതിശാസ് ?ം
618.9289
മാേനജ് െമ!്

658

മാേനജ് െമ!് :വവസായ സ ാപനവ' ം മ*'
േസവനള'ം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

658




മാക
 ിയ വവസ , 1848-1917:മാക
 ിസം:
സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,
വവസ ക:സാQ%ികശാസ് ?ം 335.42
മാക
 ിസം
മാക
 ിസം-െലനിനിസം:കമണിസം:
രാഷ് Þവി`ാനീയ തതx :
രാഷ് Þവി`ാനീയം



335.4



928.94812

മ' ഹ ദ് നബി:ഇസ് ളാം മതേനതാOള'ം,
സംഘടനകള'ം:ഇസ́ാം:മ*് മത



297.63

മ' ഹ ദ് ബഷീ, ൈവOം, 1910-1994 :
നിEപണ :മലയാള കഥാസാഹിതം:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8123
മ' ഹ ദ് സാദിഖ് , പി. ടി.:വിക:
പ?Fവ%ക:ജീവചരി?ം



920.5

മ? ചികി¼:വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:
Fേതക, വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:
ഔഷധ വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം



615.85(1)



320.5322

Ùഗള'െട സx ഭാവ വിേശഷതക:
ജÝശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം



591

മാക
 ിസം:സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,
വവസ ക
335.4

Ùഗ:വിവിധ വസ് Oള'െട രചന:ചി?കല,
അല¥ാരകലക:കലക
743.6

മാക
 ിസം:സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,
വവസ ക:സാQ%ികശാസ് ?ം
335.4

Ùഗ:സസെളയ' ം Ùഗെളയ' ം
സംബിJ ഐതിഹ:നാേടാടി
സാഹിതം
398.245

മാക
 ിസം:സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,
വവസ ക:സാQ%ികശാസ് ?ം:
സാമഹശാസ് ?ം
335.4
മാക
 ് , കാറ3:വിക:ജ നി:
സാQ%ിക ശാസ് ?`
മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ്

Ùഗചികി¼:Ùഗസംരണം:kഷി:
Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



636.089

Ùഗസംരണം

636



Ùഗസംരണം:kഷി

636



Ùഗസംരണം:kഷി:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

923.343

371.4

മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ് :
വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം





636



371.4

മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ് :
വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം:
വിദാഭാസം
371.4
മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ് :സംഘടനയ' ം
ഭരണവ' ം:ഉuത വിദാഭാസം
378.194
മ' Viപ' രം:േകരള ചരി?ം:ഭാരത ചരി?ം:ഏഷ



954.83(1)

െമെസാെപാാമിയ:ചരി?ം



935

േമേനാ, പി. എ.:വിക:സിനിമാ
സംവിധായക:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക
927.91430233
േമാപസാങ് , ൈഗേഡ:വിക: ്
കഥാkàO: ് ന കാരാ



928.43

േമാഹിനിയാം:ഇ6:നാേടാടി, ശാസ് ?ീയ
ü%:ü%
793.31954

േമാഹലാ3-റഷ
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േമാഹലാ3:വിക:സിനിമാ നടാ:
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക

രാമkഷ
l , കട

നി, 1935-2008 :

നിEപണ :മലയാള കവിത:മലയാള



927.9143028

സാഹിതം:സാഹിതം



894.8121

യഥാ½ Fതിഭാസ നാേടാടി
സാഹിത%ിെല വിഷയളായത് :നാേടാടി
വി`ാനം
398.3

രാമായണം

യാ?ാവിവരണം:oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം

രാമ പിq, സി. വി., 1858-1922

:നിEപണ :

സംസ് kത കവിത:സംസ് kത സാഹിതം:
സാഹിതം



891.21

:



നിEപണ :മലയാള കഥാസാഹിതം:



മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം

910.4

യേറാK് :ആധ' നിക ചരി?ം

940

യേറാK് :ആധ' നിക ചരി?ം:ചരി?ം

940





894.8123

രാഷ് Þ ത¨`ാ



923.2

രാഷ് Þ ത¨`ാ:സാമഹശാസ് ?`

യേറാK് :oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം





923.2

914

േയാഗ:ശാരീരിക മത:ആേരാഗവ' ം േമവ' ം:
ൈവദം, ആേരാഗം
613.7046

രാഷ് Þം:രാഷ് Þവി`ാനീയം:സാമഹശാസ് ?ം

രചന:Fേയാഗം

രാഷ് Þവി`ാനീയ തതx :
രാഷ് Þവി`ാനീയം



428.2

രജനികാ6് :വിക:സിനിമാ നടാ:
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക



927.9143028

രാം േലാകമഹായ' |ം, 1939-1945:യേറാK് :
ആധ' നിക ചരി?ം
940.53
രാം േലാകമഹായ' |ം, 1939-1945:യേറാK് :
ആധ' നിക ചരി?ം:ചരി?ം
940.53
രമണ മഹഷി:ഭാരതീയ തതx ചി6:
െപൗരസ് ത തതx ചി6:പ' രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തതx ചി6



181.4

രവി വ , രാജ:വിക:ചി?കാരാ:
കലാകാരാ
927.5
രവീ:വിക:മലയാളം ന കാരാ:
മ*് ഭാഷകളിെല സാഹിതവ' മായി
ബെK വിക
928.94812
രവീ:വിക:സംഗീത`ാ:
കലാകാരാ



320.1

രാഷ് Þവി`ാനീയ തതx :
രാഷ് Þവി`ാനീയം:സാമഹശാസ് ?ം



320.5

രാഷ് Þവി`ാനീയം

320

രാഷ് Þവി`ാനീയം:സാമഹശാസ് ?ം

320

രാഷ് Þീയ കിക:രാഷ് Þീയ F¡ിയ

324.2



രാജേഗാപാലാചാരി, പാ½സാരഥി:
മതേനതാOള'ം അവ5െട Fവ%നള'ം:
അധാ`ാനിക,
മതപരിഷ് O%ാO:ഹിi' മതം 294.561
രാജീവ് ഗാി:വധം:നരഹത:
വികെOതിെരയ' q V*kത



364.1524(1)

രാേജഷ് , ടി.:വിക:ചി?കാരാ:
കലാകാരാ

927.5

രാധാkഷ
l , എം. ജി.:വിക:
സംഗീത`ാ:കലാകാരാ

927.8




രാമ, സx ാമി:വിക:ഹിi' മതേനതാOാ:
മതേനാതാOാ
922.945




324

രാഷ് Þീയ F¡ിയ:രാഷ് Þവി`ാനീയം

324




രാഷ് Þീയ സാഹചരം, പരിസ ിതി:
രാഷ് Þവി`ാനീയം



320.9

രാഷ് Þീയ സാഹചരം, പരിസ ിതി:
രാഷ് Þവി`ാനീയം:സാമഹശാസ് ?ം



320.9

േരവതി, എ.:വിക:ഹിജഡക:മ*'
വിഷയള'മായി ബെK വിക





540



രാഷ് Þീയ F¡ിയ

920.9306768

927.8

രസത¨ം:ശാസ് ?ം



320.5

േരാഗം, അശാ6ി, ലഹരി എuിവയാ3
കഷ് ടെKട' u വിക:മതാധിഷ
Ï ിത
ജീവിതം:മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം:മതം



204.42

േരാഗ

616

േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം

616




േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം:Fാേയാഗിക
ശാസ് ?ം



616

റമസാ ഉപവാസം:വിേശഷ ദിവസ:
െപാ ആരാധന:ഇസ́ാം



297.362

റഷ:ക

ണിസം (മാക
 ിസം-െലനിനിസം):
മാക
 ിസം:സാQ%ിക
Fതയശാസ് ?, വവസ ക



335.430947

റഷ-വിദാഭാസ
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റഷ:നാേടാടിOഥക:നാേടാടി സാഹിതം:
നാേടാടി വി`ാനം
398.210947

േലാകായത:ഭാരതീയ തതx ചി6:െപൗരസ് ത
തതx ചി6
181.46

റഷ:യേറാK് :ആധ' നിക ചരി?ം

947

േലാഹിതദാസ് :വിക:സിനിമാ

റഷ:യേറാK് :ആധ' നിക ചരി?ം:ചരി?ം

947




റഷ കഥാkàO:റഷ ന കാരാ



928.9173

റഷ കഥാസാഹിതം:റഷ സാഹിതം:
സാഹിതം
891.73
റഷ ന കാരാ



928.917

റഷ സാഹിതം:സാഹിതം



891.7

റാ*ിെ*സ് :േകാഴി അല
´ ാ% മ*' പിക:
Ùഗസംരണം
636.69
െറOി:മ*' ചികി¼ാരീതിക:Fേതക, വിവിധ
തരം ചികി¼ാരീതിക:ഔഷധ വി`ാനം,
ചികി¼ാശാസ് ?ം
615.89(1)
േറാമ കേ%ാലിOാ സഭ:സഭകള'ം
വിഭാഗള'ം

സംവിധായക:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക



927.91430233

വംശാവലി:Vട' ംബ ചരി?ം, വംശാവലി,
നാമാവലി:ജീവചരി?ം:ചരി?ം



929.1

വധം:നരഹത:വികെOതിെരയ' q
V*kത



364.1524

വരിOാശ് േശരി മന:Vട' ംബ ചരി?ം:Vട' ംബ
ചരി?ം, വംശാവലി, നാമാവലി:ജീവചരി?ം



929.2

വസതിക:വാസ് വിദ:കലക



728

വാtക:Fേയാഗം:മലയാള ഭാഷ



494.81281

വാവJ:വിക:സിനിമാ നടാ:
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക
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േറാമ കേ%ാലിO

922.2

േറാമ കേ%ാലിO:മതേനാതാOാ

922.2

927.9143028



വാസ' േദവ നായ, എം. ടി.:വിക:



മലയാളം കഥാkàO:മലയാളം

േറാമ കേ%ാലിO:മതേനാതാOാ:
ജീവചരി?ം
922.2

ന കാരാ
വാസ് വിദ:കലക
വാസ് ശാസ് ?ം:െകിട നി

ല് മിബായ് , ഝാസിറാണി:വിക:
ഇ6:ഭരണാധികാരിക, Fസിഡ' മാ



928.948123



720

ാണ േജാതിഷം:

Fേതക വിഷയളില' q Fേയാഗം:



923.154

േജാതിഷം



133.5869(1)

ലളിതാംബിക അ6ജനം:വിക:
മലയാളം കഥാkàO:മലയാളം
ന കാരാ
928.948123

വാ%ാവിനിമയ മാഗ
H :

െലനി, വ് ളാഡിമി ഇലിJ് :വിക:
േസാവിയ*് യണിയ:രാഷ് Þ ത¨`ാ

വാ%ാവിനിമയം:സാമഹ പാരസ് പരികം



923.247

ൈലംഗിക V*kത:
വികെOതിെരയ' q V*kത:
V*kത:V*ശാസ് ?ം
364.153
ൈലംഗിക Fവണത:ൈലംഗിക ബ:
സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക

സാമഹശാസ് ?ം



302.23



302.2

വാ%ാവിനിമയം:സാമഹ പാരസ് പരികം:
സാമഹശാസ് ?ം
വിജയ, ഒ. വി., 1931-2005



302.2

:

നിEപണ :മലയാള കഥാസാഹിതം:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം



306.76

ൈലംഗിക ബ:സംസ് കാരം,
സാമഹിക വവസ ക

വാ%ാവിനിമയം:സാമഹ പാരസ് പരികം:



306.7

ൈലംഗിക ബ:സംസ് കാരം,
സാമഹിക വവസ ക:സാമഹശാസ് ?ം



894.8123

വിേദശനയം:രാഷ് Þവി`ാനീയം:
സാമഹശാസ് ?ം



327

വിദാഭാസ െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം:
മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ്



371.42

വിദാഭാസ െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം:



306.7

ൈലംഗിക മ' റകtq മാ{വ3:ജനന
നിയ¨ണം, ൈലംഗിക Òചിതx പാലനം:
ആേരാഗവ' ം േമവ' ം:ൈവദം, ആേരാഗം

മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ് :
വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം



371.42

വിദാഭാസ െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം:



613.96

േലാകസാരം:യാ?ാവിവരണം:oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം
910.41

മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ് :
വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം:
വിദാഭാസം



371.42

വിദാഭാസ-ൈവദശാസ് ?ജ്
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വിദാഭാസ െതാഴിലധിഷ
Ï ിത മാഗദശനം:
മാഗദശനം, െകൗpസലിംഗ് :
സംഘടനയ' ം ഭരണവ' ം:ഉuത വിദാഭാസം



378.1942

വിദാഭാസ Fവ%ക:
സാമഹശാസ് ?`



923.7

വിദാഭാസ ഭരണനിവഹണം:െസOഡറി
വിദാഭാസം:വിദാഭാസം
373.12
വിദാഭാസ മനഃശാസ് ?ം:ദശന,
സി|ാ6:വിദാഭാസം:
സാമഹശാസ് ?ം



370.15

വിദാഭാസം

370

വിദാഭാസം:സാമഹശാസ് ?ം

370

വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം

371





വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം:
വിദാഭാസം
371
വിദാലയള'ം അതിെ! Fവ%നള'ം:
വിദാഭാസം:സാമഹശാസ് ?ം
371

വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:Fേതക,
വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:ഔഷധ
വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം
615.85
വിവിധ തരം Ùഗ:ൈജവവിഭവള'െട
സംരണം:നായാ് , മ¼ ബനം,
സംരണ മാഗ
H :kഷി
639.97
വിവിധ തരം വികOായ' q സx കാര
ധനകാരം:സx കാര ധനമിടപാട' ക:
ധനകാരം
332.024008
വിവിധ രാജളിെല നിയമസഭക:
നിയമസഭക:രാഷ് Þവി`ാനീയം

328.4/9

വിവിധ വസ് Oള'െട രചന:ചി?കല,
അല¥ാരകലക

743

വിവിധ വസ് Oള'െട രചന:ചി?കല,
അല¥ാരകലക:കലക

743





വിേവകാനi, സx ാമി:വിക:
ഹിi' മതേനതാOാ:മതേനാതാOാ



922.945

വിധവക:Vട' ംബ ശിഥിലീകരണം:വിവാഹവ' ം
Vട' ംബവ' ം
306.883

വിേശഷ ദിവസ:െപാ ആരാധന:ഇസ́ാം

വിനയ ച:വിക:മലയാള കവിക:
മലയാളം ന കാരാ
928.948121

വിശx Eപം:തമിഴ് തിരOഥക:വിവിധ
ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം

വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



790

വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക
927.9
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക:കലാകാരാ 927.9
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :കലക

790

വിേഭദക, വികാസ മനശ
¦ ാസ് ?ം

155






297.36



791.437TA

വീടിനകàq വിേനാദ



793

Õ:Fേതക സx ഭാവ
സവിേശഷതകള'q സസ



582.16

െവനിേസx ല:ഭരണാധികാരിക,
Fസിഡ' മാ



923.187

െവെനേസx ല:െതെO അേമരിO:ചരി?ം



987

വിേഭദക, വികാസ മനശ
¦ ാസ് ?ം:മനഃശാസ് ?ം:
തതx ചി6
155

േവªേഗാപാ3, ജി.:വിക:ഗായക:
സംഗീത`ാ
927.82

വിയ*് നാം: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം

േവദാ6ം:ഭാരതീയ തതx ചി6:െപൗരസ് ത
തതx ചി6
181.48



915.97

വിവാഹം, Vട' ംബ ജീവിതം:മതാധിഷ
Ï ിത
ജീവിതം:ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന
മത
294.5441
വിവാഹവ' ം Vട' ംബവ' ം



306.8

വിവിധ kഷിയിറO3 രീതിക:kഷിയിറO3,
െകായ് %് :Fേതക സാേ¥തിക വിദക,
ഉപകരണ
631.58
വിവിധ ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം



791.437

വിവിധ ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം:
െപാ വിേനാദ
791.437
വിവിധ ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം:
െപാ വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



791.437

ൈവദിക സാഹിതം:മതന :
ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം



294.5921

ൈവദിക സാഹിതം:മതന :
ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം:ഹിi' മതം



294.5921

ൈവദ േജാതിഷം:Fേതക വിഷയളില' q
Fേയാഗം:േജാതിഷം:പരാമേനാവിദ,
ഢവിദേയാട് ബെK Fേതക
വിഷയ
133.5861
ൈവദം, ആേരാഗം

610

ൈവദം, ആേരാഗം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

610




ൈവദശാസ് ?`ാ, േഡാക് ടമാ

926.1

ൈവദശാസ് ?`ാ, േഡാക് ടമാ:
Fയ'  ശാസ് ?`ാ

926.1




ൈവ5|ാക-വിക
ൈവ5|ാക െഭൗതികവാദം:താതx ിക വശം:
അടിസ ാന സി|ാ6:മാക
 ിസം

വിക:ജ



335.4112

േവായ:വിക:
ന കാരാ

് ന കാരാ:



928.4

, ഓസ് Þിയ

തതx ചി6കാ:തതx ചി6കാ,
മനശാസ് ?`

വിക:ദിണാ

വി നാമ:Fേതക വിഷയളില' q
Fേയാഗം:േജാതിഷം:പരാമേനാവിദ,
ഢവിദേയാട് ബെK Fേതക
വിഷയ
133.589294

വിക:േനഴ് സ' മാ:





921.3(1)

വിക:തീáവാദിക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.9303625(1)

വി നാമ:Vട' ംബ ചരി?ം, വംശാവലി,
നാമാവലി:ജീവചരി?ം:ചരി?ം
929.4

വികെള സംബിJ ഐതിഹ

219

ിO:ഭരണാധികാരിക,

Fസിഡ' മാ



923.168(1)

ൈവദശാസ് ?`ാ, േഡാക് ടമാ



926.1073069(1)

വിക:ന%ക:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവയ' മായി ബെK വിക



398.22

927.933(1)

വികെള സംബിJ ഐതിഹ:
നാേടാടി സാഹിതം
398.22

വിക:പ?Fവ%ക:ജീവചരി?ം

വിക:അേമരിO കഥാkàO:
അേമരിO ന കാരാ
928.13(1)

വിക:പരിസ ിതി Fവ%ക:മ*'
വിഷയള'മായി ബെK വിക

വിക:ഇ6:അഭിഭാഷക,
നായാധിപാ



920.5(1)



920.933372(1)



923.454(1)

വിക:ഇ6:ഭരണാധികാരിക,
Fസിഡ' മാ
923.154(1)
വിക:ഇ6:മ{ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക%ാO
923.654(1)
വിക:ഇ6:രാഷ് Þ ത¨`ാ

സാമഹപരിഷ് ക%ാO



923.65491(1)

വിക:പ' ണവാളാ, പ' ണവാള%ിക:
േറാമ കേ%ാലിO



922.22(1)

വിക:േപാàഗീസ് കഥാkàO:
േപാàഗീസ് ന കാരാ



923.254(1)

വിക:ഇ6:സOാ ഉേദാഗസ ,
േപാലീസ് ൈസനിക േമധാവിക



928.693(1)

 നOാ:
വിക:Fസാധക, പ' സ് തക വില
ജീവചരി?ം



923.554(1)

വിക:എജിനീയ:Fയ' 
ശാസ് ?`ാ

വിക:പാOിസ് താ:മ{ഷസ് േനഹിക,



926.2(1)

വിക:V*kത%ിെ! ഇരക:മ*'
വിഷയള'മായി ബെK വിക

വിക:



920.4(1)

് കഥാkàO:

ന കാരാ
വിക:

്



928.43(1)

് ന കാരാ:

ന കാരാ



928.4(1)

വിക:ബംഗാളി കഥാkàO:ബംഗാളി



920.936288(1)

വിക:കബ:രാഷ് Þ ത¨`ാ



923.27291(1)

വിക:ഗായക:സംഗീത`ാ



927.82(1)

വിക:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവയ' മായി ബെK വിക

ന കാരാ



928.91443(1)

വിക:ബംഗാളി കവിക:ബംഗാളി
ന കാരാ



928.91441(1)

വിക:െഭൗതിക ശാസ് ?`ാ:
ശാസ് ?`ാ



925.3(1)

വിക:മദാസ:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.9362292(1)
വിക:മലയാള കവിക:മലയാളം



927.9143(1)

വിക:ചി?കാരാ:കലാകാരാ

ന കാരാ



928.948121(1)

വിക:മലയാള നാടകkàO:



927.5(1)

വിക:െച, മËളം വിദഗ|:
കലാകാരാ

927.869(1)

വിക:ജ നി:സാQ%ിക
ശാസ് ?`

923.343(1)

മലയാളം ന കാരാ



928.948122(1)

വിക:മലയാളം ഉപനാസകാരാ:



മലയാളം ന കാരാ



928.948124(1)

വിക:മലയാളം കഥാkàO:മലയാളം



ന കാരാ



928.948123(1)

വിക-ശാസ് ?ം
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വിക:മലയാളം ന കാരാ:മ*്
ഭാഷകളിെല സാഹിതവ' മായി ബെK
വിക
928.94812(1)

വിഗത ആാOള'െട ഉവവ' ം അ6വ' ം:
`ാനമീമാംസ, കാരകാരണ ബം,

വിക:റഷ കഥാkàO:റഷ
ന കാരാ
928.9173(1)

വിഗത മനശ
¦ ാസ് ?ം:വിേഭദക, വികാസ

വിക:േറാമ കേ%ാലിO:
മതേനാതാOാ



വിതx വികാസം:Fാേയാഗിക മനശ
¦ ാസ് ?ം:
മനഃശാസ് ?ം:തതx ചി6
158.1



വിതx വികാസവ' ം വിജയവ' ം ബിസിനസി3:
ബിസിനസിെല വിജയം:വവസായ

922.2(1)

വിക:വിദാഭാസ Fവ%ക:
സാമഹശാസ് ?`

923.7(1)

വിക:െവനിേസx ല:ഭരണാധികാരിക,
Fസിഡ' മാ
923.187(1)
വിക:ൈവദശാസ് ?`ാ,
േഡാക് ടമാ:Fയ'  ശാസ് ?`ാ



926.1(1)

വിക:വവസായ സംരംഭക:മ*'
വിഷയള'മായി ബെK വിക



920.933804(1)

വിക:സംഗീത`ാ:കലാകാരാ



927.8(1)

വിക:സിനിമാ നടാ:ചലJി?വ' മായി
ബെK വിക
927.9143028(1)
വിക:സിനിമാ നി ാതാO:
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക

മ{ഷവഗ
H ം:തതx ചി6



129

മനശ
¦ ാസ് ?ം



155.2

സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം:Fാേയാഗിക

ശാസ് ?ം

വവസായ സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം



650

വാകരണം:മലയാള ഭാഷ:ôാവിഡ ഭാഷക



494.8125

വാകരണം:സംസ് kത ഭാഷ:മ*് ഭാഷക:
ഭാഷക



491.25

വായാമം, കായിക മ' റക:ശാരീരിക മത:
ആേരാഗവ' ം േമവ' ം:ൈവദം, ആേരാഗം



വിക:സിനിമാ സംവിധായക:
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക



613.71

വഗീയത:സാമഹ സംഘഷം, അപഥനം:
സാമഹ F¡ിയ:സാമഹശാസ് ?ം



927.91430233(1)

ശ¥ര Vറ' പ് , ജി., 1901-1978



303.6(1)

:

നിEപണ :മലയാള കവിത:മലയാള

വിക:െസറി[3 പാ3സി േരാഗിക:
Fേതക തരം േരാഗള'q േരാഗിക

സാഹിതം:സാഹിതം



920.9362196836(1)

വിക:േസാവിയ*് യണിയ:രാഷ് Þ
ത¨`ാ
923.247(1)



920.72(1)

ത¨`ാ
മËളം വിദഗ|:കലാകാരാ

വിക:ഹിiി ന കാരാ:
ന കാരാ

ശരീരശാസ് ?ം:ൈവദം, ആേരാഗം:





923.254

ശ¥രVി മാരാ, മë:വിക:െച,
ശരീരFവ%ന ശാസ് ?ം:ൈവദം,

928.9143(1)



894.8121

ശ¥ര, െമായാര%് :വിക:ഇ6:രാഷ് Þ

വിക:ഹിജഡക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.9306768(1)

വിക:ഹിi' മതേനതാOാ:
മതേനാതാOാ



650

വവസായ സ ാപനവ' ം മ*' േസവനള'ം:
Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം

927.91430232(1)

വിക:സ് ?ീക:ജീവചരി?ം



650.13

വവസായ സംരംഭക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.933804



927.869

ആേരാഗം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



612

Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



611

ശസ് ?¡ിയ:ൈവദം, ആേരാഗം:Fാേയാഗിക



922.945(1)

 ്:
വിക:ഹിപ് േനാിസ
ൈവദശാസ് ?`ാ, േഡാക് ടമാ



617

ശാേയ മതം:മത വിഭാഗ, പരിഷ് കരണ
Fസ ാന:ഹിi' മതം



926.158512(1)

വിക:േഹാള് :രാഷ് Þ ത¨`ാ



923.2492(1)

വികെOതിെരയ' q V*kത

ശാസ് ?ം



364.15

വികെOതിെരയ' q V*kത:
V*kത:V*ശാസ് ?ം
364.15



294.5514

ശാേയ മതം:മത വിഭാഗ, പരിഷ് കരണ
Fസ ാന:ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല
Fാചീന മത



294.5514

ശാരീരിക മത:ആേരാഗവ' ം േമവ' ം:
ൈവദം, ആേരാഗം
ശാസ് ?ം



613.7



500

ശാസ് ?ം-സമാഹാര

221

ശാസ് ?ം, ആേരാഗം:Fാഥമിക വിദാഭാസം:
വിദാഭാസം
372.3

ഷഡ് പദ, കീട:മ*് അകേശ5
ജÝO

ശാസ് ?ം:¡ിസ് മതവ' ം മേതതര വിഷയള'ം:
സാമഹ േവദശാസ് ?ം:സാമഹ,
െപൗേരാഹിത േവദശാസ് ?ം
261.55

ഷഹനാസ് öൈസ:വിക:വവസായ
സംരംഭക:മ*' വിഷയള'മായി
ബെK വിക
920.933804

ശാസ് ?ം:മതള'ം മേതതര വിഷയള'ം:
ബ, മേനാഭാവ:ഹിi' മതം

ഷാേവസ് , ഹേഗാ:വിക:െവനിേസx ല:
ഭരണാധികാരിക, Fസിഡ' മാ 923.187



294.5165

ശാസ് ?`ാ

925

ശാസ് ?`ാ:ജീവചരി?ം

925

ശാസ് ?`ാ:ജീവചരി?ം:ചരി?ം

925





ശാസ് ?ീയ വിഷയ:യഥാ½
Fതിഭാസ നാേടാടി സാഹിത%ിെല
വിഷയളായത് :നാേടാടി വി`ാനം



398.36

ശിപായി ലഹള:1785 - 1858:ഭാരത ചരി?ം:
ഏഷ
954.0317



595.7

െഷൗO%് :വിക:മലയാളം
ന കാരാ:മ*് ഭാഷകളിെല
സാഹിതവ' മായി ബെK വിക



928.94812

സംഗീതം:കലക



780

സംഗീത`ാ

927.8

സംഗീത`ാ:കലാകാരാ

927.8




സംഗീത`ാ:കലാകാരാ:ജീവചരി?ം



927.8

സംഘടനയ' ം ഭരണവ' ം:ഉuത വിദാഭാസം



378.1

ശിവഗിരി:േകരളം:ദിേണ6:ഇ6



915.483(1)

ശിവശ¥ര പിq, തകഴി, 1914-1999 :
നിEപണ :മലയാള കഥാസാഹിതം:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8123
ശിÒപരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം:
Ûഹത¨ം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



649

ശിÒപരിപാലനം:ശിÒപരിപാലനം, േരാഗി
പരിചരണം:Ûഹത¨ം:Fാേയാഗിക
ശാസ് ?ം
649.1
Ãീ Ãീ രവിശ¥:വിക:
ഹിi' മതേനതാOാ:മതേനാതാOാ



922.945

ÃീVമാര തQി:വിക:മലയാള കവിക:
മലയാളം ന കാരാ
928.948121
Ãീkഷ
l :േദവതക:മത ത%x :
ഹിi' മതം
294.5211(1)
Ãീേദവി, ഡി.:വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ

സംവിധാനം:ചലJി?ം:െപാ വിേനാദ:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
791.430233
സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക

306

സംസ് കാരം, സാമഹിക വവസ ക:
സാമഹശാസ് ?ം

306




സംസ് kത കവിത:സംസ് kത സാഹിതം:
സാഹിതം
891.21
സംസ് kത ഭാഷ:മ*് ഭാഷക:ഭാഷക

491.2

സംസ് kത സാഹിതം:സാഹിതം

891.2




സദാചാര തതx :സദാചാരം

171

സദാചാരം

170




സദ് #5 ജഗ
H ി വാസ' േദവ് :ഭാരതീയ തതx ചി6:
െപൗരസ് ത തതx ചി6:പ' രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തതx ചി6



181.4



928.948123

Ãീധര േമേനാ, ൈവേലാKിqി3,
1911-1985
:നിEപണ :മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം

സേ6ാഷ് , ഏJിOാനം:വിക:മലയാളം
കഥാkàO:മലയാളം ന കാരാ



928.948123

സഭകള'ം വിഭാഗള'ം



280



സമയ നിയ¨ണം:Ûഹത¨ം:Fാേയാഗിക
ശാസ് ?ം
640.43



സമാഹാര:ഇംഗ് ളീഷ് ന കാരാ:
ന കാരാ:ജീവചരി?ം
928.2(1)

894.8121

Ãീധര, ഇ.:വിക:എജിനീയ:
Fയ'  ശാസ് ?`ാ

സംരണം, പരിപാലനം:Fkതി വിഭവ:
oമിയ' ം Fkതിവിഭവള'ം:
സാQ%ികശാസ് ?ം
333.72

926.2

Ãീരാമ:േദവതക:മത ത%x :
ഹിi' മതം
294.5211(1)
Ãീല¥: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം, യാ?ാവിവരണം:
ചരി?ം
915.493

സമാഹാര:ഇ6:ഭരണാധികാരിക,
Fസിഡ' മാ:സാമഹശാസ് ?`



923.154(1)

സമാഹാര-സാQ%ിക

222

സമാഹാര:ഗണിത ശാസ് ?`ാ:
ശാസ് ?`ാ:ജീവചരി?ം
925.1(1)

സാമഹ പരിവ%ന േഹO:സാമഹ
പരിവ%നം
303.48

സമാഹാര:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവയ' മായി ബെK വിക:
കലാകാരാ
927.9143(1)

സാമഹ പരിവ%നം

സമാഹാര:ചി?കാരാ:കലാകാരാ:
ജീവചരി?ം
927.5(1)
സമാഹാര:മലയാളം ന കാരാ:മ*്
ഭാഷകളിെല സാഹിതവ' മായി ബെK
വിക:ന കാരാ
928.94812(1)
സമാഹാര:േറാമ കേ%ാലിO:
മതേനാതാOാ:ജീവചരി?ം
922.2(1)
സമാഹാര:ശാസ് ?`ാ:ജീവചരി?ം:
ചരി?ം
925.(1)
സമാഹാര:സംഗീത`ാ:
കലാകാരാ:ജീവചരി?ം



927.8(1)



303.4

സാമഹ പാഠം:മ*് പഠന:Fാഥമിക
വിദാഭാസം:വിദാഭാസം
372.83
സാമഹ പാരസ് പരികം

302

സാമഹ പാരസ് പരികം:സാമഹശാസ് ?ം

302

സാമഹ F¡ിയ:സാമഹശാസ് ?ം

303





സാമഹ Fശ
Ô :സാമഹ-സാQ%ിക
Fശ
Ô :സാമഹ േവദശാസ് ?ം:സാമഹ,
െപൗേരാഹിത േവദശാസ് ?ം
261.83
സാമഹ വിഭാഗ

305

സാമഹ വിഭാഗ:സാമഹശാസ് ?ം

305

സാമഹ േവദശാസ് ?ം:സാമഹ,
െപൗേരാഹിത േവദശാസ് ?ം

261





സാമഹ വഗ:സാമഹ വിഭാഗ



സമാഹാര:സിനിമാ നി ാതാO:
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക
927.91430232(1)

സാമഹ വഗ:സാമഹ വിഭാഗ:
സാമഹശാസ് ?ം
305.5

സമാഹാര:സിനിമാ സംവിധായക:
ചലJി?വ' മായി ബെK വിക:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക
927.91430233(1)

സാമഹ, െപൗേരാഹിത േവദശാസ് ?ം

സമാഹാര:സ് ?ീക:ജീവചരി?ം:ചരി?ം



920.72(1)

സമാഹാര:ഹിi' മതേനതാOാ:
മതേനാതാOാ:ജീവചരി?ം 922.945(1)
സരമാ#, ഷെസ:വിക:േപാàഗീസ്
കഥാkàO:േപാàഗീസ്
ന കാരാ
928.693
സരസx തിയ , െക., 1919-1975 :
നിEപണ :മലയാള കഥാസാഹിതം:
മലയാള സാഹിതം:സാഹിതം
894.8123
സവിധം:മലയാളം തിരOഥക:വിവിധ
ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം



791.437MA

സസെളയ' ം Ùഗെളയ' ം സംബിJ
ഐതിഹ:നാേടാടി സാഹിതം 398.24
സസ:വിവിധ വസ് Oള'െട രചന:
ചി?കല, അല¥ാരകലക
സസശാസ് ?ം:ശാസ് ?ം



743.7



580

സാധന:ധാനം:ആരാധന, ധാനം, േയാഗ:
മതാധിഷ
Ï ിത `ാനം, ജീവിതം 294.5435(1)
സാ{, എം. െക.:വിക:മലയാളം
ഉപനാസകാരാ:മലയാളം ന കാരാ



928.948124

305.5

സാമഹ സംഘഷം, അപഥനം:സാമഹ
F¡ിയ:സാമഹശാസ് ?ം
303.6



260

സാമഹ-സാQ%ിക Fശ
Ô :സാമഹ
േവദശാസ് ?ം:സാമഹ, െപൗേരാഹിത
േവദശാസ് ?ം
261.8
സാമഹേമ Fവ%ന:
സാമഹേമം

362

സാമഹേമ Fവ%ന:
സാമഹേമം:സാമഹശാസ് ?ം

362

സാമഹേമം

360

സാമഹേമം:സാമഹശാസ് ?ം

360






സാമഹപരിവ%ന Fസ ാന:സാമഹ
പരിവ%ന േഹO:സാമഹ
പരിവ%നം
303.484
സാമഹശാസ് ?ം

300

സാമഹശാസ് ?`

923

സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം

390

സാമഹാചാര, നാേടാടി വി`ാനം:
സാമഹശാസ് ?ം

390






സാQ%ിക നില, ചരി?ം:
സാQ%ികശാസ് ?ം:സാമഹശാസ് ?ം



330.9

സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,
വവസ ക

335

സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,
വവസ ക:സാQ%ികശാസ് ?ം

335




സാQ%ിക-സ് ?ീേരാഗ
സാQ%ിക Fതയശാസ് ?,
വവസ ക:സാQ%ികശാസ് ?ം:
സാമഹശാസ് ?ം

സിനിമാ സംവിധായക:ചലJി?വ' മായി
ബെK വിക



335

സാQ%ിക വവസ ക:സാQ%ിക
ശാസ് ?തതx :സാQ%ികശാസ് ?ം

സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി



സാQ%ിക ശാസ് ?തതx :
സാQ%ികശാസ് ?ം



927.91430233

സിനിമാ സംവിധായക:ചലJി?വ' മായി
ബെK വിക:വിേനാദം,

330.12

സാQ%ിക ശാസ് ?`

223



923.3

ബെK വിക



927.91430233

സിവി3 സ_ീസ് പരീ:പ' നചി6നം,
അഭാസം:െപാഭരണം:െപാഭരണം,



330.1

ൈസനികശാസ് ?ം



351.076(1)

സ' Vമാരി:വിക:സിനിമാ നടാ:

സാQ%ിക സഹകരണം:അ6ാരാഷ് Þീയ
സാQ%ികശാസ് ?ം:സാQ%ികശാസ് ?ം

ചലJി?വ' മായി ബെK വിക





337.1

സാQ%ികശാസ് ?ം

330

സാQ%ികശാസ് ?ം:സാമഹശാസ് ?ം

330




സാíാജതx ം:േകാളനീകരണം:Fവസനനം,
Vടിേയ*ം:രാഷ് Þവി`ാനീയം
325.32
സാഹിത തതx :സാഹിതം

801

സാഹിത രചന:സാഹിതം

808




927.9143028

സ' Vമാ, അഴീേOാട് :വിക:മലയാളം
ഉപനാസകാരാ:മലയാളം ന കാരാ



928.948124

സ' %പീടക:ബ' |മത%ിെ! ഉറവിടം:
ബ' |മതം



294.3823

സ' iര¹, പ' JാലKqി:വിക:ഇ6:
രാഷ് Þ ത¨`ാ



923.254

സാഹിത വിമശനം:സാഹിത തതx :
സാഹിതം
801.95

സ' ഫിസം:ഇസ́ാം:മ*് മത:മതം

സാഹിത സമാഹാര

സതിശാസ് ?ം:സ് ?ീേരാഗ വി`ാനം,



808.8

സാഹിത സമാഹാര:സാഹിത രചന:
സാഹിതം
808.8
സാഹിതം
സാ?, ഴാങ് േപാ:വിക: ്
ന കാരാ:ന കാരാ



800



928.4

സി|, പ' രാതന ചികിതസാരീതിക:Fേതക,
വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:ഔഷധ
വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം:ൈവദം,
ആേരാഗം
615.88
സി|, പ' രാതന ചികിതസാരീതിക:Fേതക,
വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:ഔഷധ
വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം
615.88
സി|, പ' രാതന ചികിതസാരീതിക:Fേതക,
വിവിധ തരം ചികി¼ാരീതിക:ഔഷധ
വി`ാനം, ചികി¼ാശാസ് ?ം:ൈവദം,
ആേരാഗം
615.88
സി|ാ6, ഗണിതക െഭൗതികം:
െഭൗതികം:ശാസ് ?ം



530.1

സിനിമാ നടാ:ചലJി?വ' മായി ബെK
വിക
927.9143028
സിനിമാ നി ാതാO:ചലJി?വ' മായി
ബെK വിക
927.91430232
സിനിമാ നി ാതാO:ചലJി?വ' മായി
ബെK വിക:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ് ടിയവയ' മായി
ബെK വിക
927.91430232



297.4

സതിശാസ് ?ം:ൈവദം, ആേരാഗം:
Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



618.2

െസOഡറി വിദാഭാസം:വിദാഭാസം



373

െസറി[3 പാ3സി േരാഗിക:Fേതക തരം
േരാഗള'q േരാഗിക



920.9362196836

െസലീന, FOാനം:വിക:ഇ6:
മ{ഷസ് േനഹിക,
സാമഹപരിഷ് ക%ാO



923.654

െസല
´ ' േലായ് ഡ് :മലയാളം തിരOഥക:വിവിധ
ചി?ള'ം, തിരOഥകള'ം:ചലJി?ം



791.437MA

െസ ബ' |മതം:ബ' |മതം:ഭാരത%ിെല
Fാചീന മത:മ*് മത
േസ, 1942-



294.3927

:നിEപണ :മലയാള

കഥാസാഹിതം:മലയാള സാഹിതം:
സാഹിതം



894.8123

െസാരാഷ് Þിയ മതം:മ*് മത:മതം



295

േസാവിയ*് യണിയ:രാഷ് Þ ത¨`ാ



923.247

സ് ?ീക:ജീവചരി?ം

920.72

സ് ?ീക:ജീവചരി?ം:ചരി?ം

920.72

സ് ?ീേരാഗ വി`ാനം, സതിശാസ് ?ം





618

സ് ?ീേരാഗ വി`ാനം, സതിശാസ് ?ം:
ൈവദം, ആേരാഗം:Fാേയാഗിക ശാസ് ?ം



618

സ് പാനീഷ് -േഹാള്

224

സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതം:സ് പാനീഷ്
സാഹിതം:സാഹിതം

863

സ് പാനീഷ് സാഹിതം:സാഹിതം

860




സ് േ**ിെ! Eപം ഘടന:രാഷ് Þവി`ാനീയം:
സാമഹശാസ് ?ം
321
സ് േ*ായിക് തതx ചി6:പ' രാതന, മധകാല,
െപൗരസ് ത തതx ചി6
:
തതx ചി6 വിവിധ രാജളി3:തതx ചി6

ഹിiി സാഹിതം. സമാഹാര:ഹിiി
കഥാസാഹിതം:ഹിiി സാഹിതം:സാഹിതം



891.433008

ഹിiി സാഹിതം:സാഹിതം



891.43

ഹിi' Fതീക:െപാ ആരാധന:ഹിi' മതം:
ഭാരത%ിെല Fാചീന മത
294.537
ഹിi' മതം



294.5

ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന മത





294.5

188

സx കാര ധനമിടപാട' ക:ധനകാരം



ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന മത:മ*്
മത:മതം
294.5

332.024

സx കാര Vട' ംബജീവിതം:ത¹3, ഉട' K് ,
സx കാര Vട' ംബജീവിതം:Ûഹത¨ം
സx കാര സ ാപന
സx േദശ് ദീപക് :വിക:ഹിiി
ന കാരാ:ന കാരാ



ഹിi' മതം:ഭാരത%ിെല Fാചീന മത:മ*്
മത
294.5

646.7



361.76



928.9143

സx ഭാവ വിേശഷതക:േതനീJക:
ഷഡ് പദ, കീട:മ*് അകേശ5
ജÝO
595.79915
സx ി*് സലാ് :യേറാK് :oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം

ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം

294.59

ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം:ഹിi' മതം

294.59

ഹിi' മത%ിെ! ഉറവിടം:ഹിi' മതം:
ഭാരത%ിെല Fാചീന മത

294.59





ഹിi' മതേനതാOാ:മതേനാതാOാ



922.945



ഹിi' മതേനതാOാ:മതേനാതാOാ:
ജീവചരി?ം
922.945

സx ണ
l ം, െവqി നിേപം:നിേപ
മാഗ
H :നിേപം:ധനകാരം 332.63(1)

 ് :ൈവദശാസ് ?`ാ,
ഹിപ് േനാിസ
േഡാക് ടമാ
926.158512

സOാ ഉേദാഗസ , േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക
923.5

ഹിമാലയം:ഇ6: ഏഷ:oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം

സ_ വി`ാനേകാശ:െപാന 



ഹിസി അലീ, അയാ:വിക:േഹാള് :
രാഷ് Þ ത¨`ാ
923.2492

സ_ീസ് ച:അ|ാപകOായി:േകരളം:
ഇ6
344.5483078(1)

ßദ് വാഹികാ േരാഗ:േരാഗ:ൈവദം,
ആേരാഗം
616.1

914.94

030

ഹംേഗറിയ കഥാസാഹിതം:ഹംേഗറിയ
സാഹിതം:സാഹിതം
894.5113
ഹംേഗറിയ സാഹിതം:സാഹിതം



894.511

ഹരിഹര നായ, എം. ആ.:വിക:
ഇ6:അഭിഭാഷക, നായാധിപാ



923.454

ഹിജഡക:മ*' വിഷയള'മായി ബെK
വിക
920.9306768
ഹിജഡക:ൈലംഗിക Fവണത:ൈലംഗിക
ബ:സംസ് കാരം, സാമഹിക
വവസ ക
306.768
ഹിേദാനിസം:സദാചാര തതx :സദാചാരം



171.4

ഹിiി കഥാസാഹിതം:ഹിiി സാഹിതം:
സാഹിതം
891.433
ഹിiി കവിത:ഹിiി സാഹിതം:സാഹിതം



891.431

ഹിiി ന കാരാ:ന കാരാ



928.9143



915.4(1)

ßേôാഗ:ßദ് വാഹികാ േരാഗ:
േരാഗ:ൈവദം, ആേരാഗം
616.12
േഹാള് :യേറാK് :oമിശാസ് ?ം,
യാ?ാവിവരണം:ചരി?ം

914.92

േഹാള് :രാഷ് Þ ത¨`ാ

923.2492
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