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അവതാരിക
േദശീയ നസചി : മലയാള വിഭാഗം 2015 പസ് തകേ"മികളെട ൈകകളി&
സമ'(ി)െ*.
1954-െല െഡലിവറി ഓഫ് ബക
4 ് ആക് ട് "കാരം െകാ&)6യിെല നാഷന&
ൈല8റിയി&

ലഭി9:

പസ് തക;<

ആധാരമാ)ിയാണ്

േദശീയ

നസചി

ത?ാറാ9:ത് . 2015 കാലഘ*6ി& നാഷന& ൈല8റിയി& ലഭിA പസ് തക;ളെട
സമ

വിവര;<

ഈ

നസചിയി&

ഉ<െ(ട6ാD

EമിAി*F് .

പരീGാസഹായിക<, ചില ലഘേലഖക< Kട;ിയ താ&കാലിക "ാധാനLം മാMമN
ചില "സിOീകരണ;െള മാMെമ നസചിയെട പരിധിയി& നിP ഒഴിവാ)ിയി*N.
പന'പതി(കളെട വിവര;ളം ലഭിAിടേ6ാളം േരഖെ(ട6ിയി*F് .
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Y ീഷിേലയ് )്
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നസചി കZL*റിെW സഹായേ6ാെട ത?ാറാ)െ(ടP. പ'ണമായം കZL*റിെW
സഹായേ6ാെട ത?ാറാ)ിയ േദശീയ നസചി 2010, 2011, 2012 & 2013-14
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aതbത
ഇതിെW േcാഡീകരണ6ിVേവF സഹായ സഹകരണ;< െചയ് K ത:ി*N
നാഷന& ൈല8റി മലയാളം വിഭാഗ6ിെല Eീമതി വി. എസ് . ലിDസിയ് 9 ഞ;ളെട
aതbത.

ചT;ിയ

കാല6ിVNി&

ഇMയം

ഭംഗിയായി

ഇതിെW

അAടി

നി'വഹിAത: എറണാeളം ഗവ. "സ് െഡപL*ി സ"Fിെനയം സഹ"വ'6കെരയം
എMയം അഭിനfിAാലം മതിയാവകയില
Y . എല
Y ാവ'9ം gദയപ'വം നfി പറയെ*.
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െസDi& െറഫറDസ് ൈല8റി
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േദശീയ ന സചി
2015

000-െപാന 

130-പരാമേനാവിദD, hഢവിദD
133-പരാമേനാവിദD, hഢവിദDേയാട്

030-സ വിാനേകാശ
030.(1)-െപാ വിാനം

ബ`െ^. (േതDക വിഷയ
133.9-ആGീയവാദം

കറ"് അഫേയഴ് സ് / (ിയ ദിേനശ്

സദ് jN

സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം : ഐറാ1് , ഒക് േടാ.

അകfാഴ് ച / പി. േവലായL ധk പിb

2014.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .-

ISBN 978-81-264-5207-1 : B. 80.00



z

070-മാധDമ, പE(വFനം, (സാധനം
070.4-പE(വFനം

േകാ.യം : സാധന, ഫിd. 2014.- 231 ഏ.,
[4 പടം] ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Mystic eye.
ISBN 978-81-264-4978-0 : B. 175.00

070.49-ചിEാGക പE(വFനം



∆2

070.49(1)-േഫാേ.ാ പE(വFനം
133.9013-സe കാരD അതിജീവനം

അനിHIമാ, എ. വി.
രKL ൈക രKL വDവസ .- തിNവനOപL രം :

വീസ് , dിയാk എH., 1944-

ചിO, സപ
P . 2014.- 152 ഏ.: ചിEം; 21

നിരവധി ജw അനവധി jNfwാ /

െസമീ.

രാധാxഷ
Z പണിf ഇംഗ് ളീഷിH നിl്

B. 125.00

വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,



4

z{ 2014.- 157 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Many live, many masters.

080-െപാസമാഹാര
089-ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ

ISBN 978-81-264-5099-2 : B. 125.00



സമാഹാര

∆:8

089.94812-മലയാളം

150-മനഃശാസ് Eം

ആനX് , 1936-

കാേലF് , ഡി. െക.

കണ
Z ാടിേലാകം.- [\ : കറ"് .

y ിെന മനസ
y ിലാfാം.- േകാ.യം : ഡി.
മനസ

ഭാ. 2 . - 3-◌ം പതി^് : ഡിസ. 2013 . - 302

സി. ൈലഫ് , z{ 2014.- 136 ഏ. ; 21

ഏ. ; 21 െസമീ

െസമീ.

1-◌ം പതി^് : സപ
P . 2003.

ISBN 978-81-264-5075-6 : B. 110.00

ISBN 978-81-226-1169-4 : B. 240.00



S



x

155-വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് Eം

നഷ് ട(േദശ: മതാ`തെയയL ം
മതതീaവാദെFയL ം Iറി,Lb േലഖന.2-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് , ഡിസ. 2013.247 ഏ. ; 21 െസമീ.

155.3-ൈലംഗിക മനഃശാസ് Eം
േവ

, േതാlയ് fH

(ണയFിെ" രസതം.- തിNവനOപL രം :
ചിO, സപ
P . 2014.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി^് : ഫിd. 2003.

ISBN 938390360-0 : B. 125.00

ISBN 978-81-226-1168-7 : B. 185.00





S:55

xN36

158-(ാേയാഗിക മനശ
 ാസ് Eം

100-തതe ചിO

158.1-വDിതe വികാസം

ഭാസ് കര പണിf, പി. ടി.

അബ് ദL  മജീദ് , എ. െക.

തതe ശാസ് Eം I.ികf് .- 2-◌ം പതി^് തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 64

വിളf് : ജീവിതFിെ" (ാനക.[\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 120 ഏ. ;

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ബാലസാഹിതDം.

21 െസമീ.

B. 55.00

ISBN 978-81-8423-349-0 : B. 105.00



R



S:7

തതe ചിO

2

158.1-വDിതe വികാസം- ട,

158.1-വDിതe വികാസം- ട,
ശിവദാസ് , എസ് ., 1940-

ഈ{, അലീസിയ
ജീവിത വിജയം എk. എH. പിയിലെട / സി.

വിജയത / െവ1ിയL െട ചിE.േകാ.യം : മാഴം, z{ 2014.- 251 ഏ.:
ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5083-1 : B. 175.00

േഗാപിനാഥk പിb ഇംഗ് ളീഷിH നിl്
വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി.
ൈലഫ് , zലാ. 2014.- 375 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Fix your life with NLP.



S:7

ISBN 978-81-264-5115-9 : B. 295.00



S:7

േജാ{, മL ഴLേF്
വിജയ രഹസD.- [\ : കറ"് , ഫിd.
2014.- 164 ഏ. ; 21 െസമീ.

 യിk
 ഐസf് സ
നിളLെട ജീവിതം മഹFരമാfാb 3
േചാദD.- േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,
zലാ. 2014.- 125 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5095-4 : B. 100.00



ISBN 978-81-226-1184-7 : B. 130.00

S:7



S:7

170-സദാചാരം
സL ഭാഷിതളLം ഭകഥകളLം / രാേജഷ് നാ
സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,
നവ. 2014.- 255 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5154-8 : B. 195.00

േമേനാk, ടി. ആ. എസ് .
മിക, വDിതe ം മികവL  േലാകം.േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.120 ഏ. ; 21 െസമീ.



ISBN 978-81-264-5060-2 : B. 95.00

R41



S:7

മഫി, േജാസഫ് , 1898-1981
y ിെ" ശി / സി.
നിളLെട ഉപേബാധമനസ
േഗാപിനാഥk പിb ഇംഗ് ളീഷിH നിl്

േസാമദാസ് , െവ.ിfവല, 1945െമൗനFിെ" ഭാഷDം.- െകാല
 ം : ൈസ`വ,
ആഗ. 2013.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 100.00



വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി.

R4

ൈലഫ് , െമയ് 2014.- 303 ഏ. ; 21 െസമീ.

174-സാFിക, െതാഴിHപരമായ സദാചാരം
y ് നീതി
174.4-ബിസിനസ

മലശീഷകം : The power of your
subconscious mind.

ISBN 978-81-264-5066-4 : B. 195.00



S:7

ലതാ നായ
ആശയവിനിമയം സL താരDതേയാെട.- [\ :
ീk ബL ക
y ് , മാ,് 2015.- 103 ഏ.: ചിEം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-394-0 : B. 90.00



S:7

 ീവk എം. ആ.
േകാേവ, സ
 ീവk എം.
വിശe ാസDതയL െട വിജയം / സ
ആ.േകാേവയL ം െറേബf ആ. െമറിH
േചെlഴLതിയത് ; േജാസ് വടfk
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് , ആഗ. 2014.487 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The speed of trust.
ISBN 978-81-264-5065-7 : B. 295.00



R4,4

വാരിയ, ബി. എസ് ., 1937-

180/190-തതe ചിO വിവിധ രാജDളിH
180-പL രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD തതe ചിO
181-െപൗരസ് തD തതe ചിO
181.4-ഭാരതീയ തതe ചിO

ജീവിതവിജയFിന് 366 ഉfാഴ് ചക.േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് , നവ. 2013.510 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-4886-9 : B. 325.00



S:7

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940ജീവിതവിജയFിന് 10 മ.- േകാ.യം :
ഡി. സി. ൈലഫ് , zലാ. 2014.- 87 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5118-0 : B. 70.00



S:7

േകശവk നായ, പി.
െഭൗതികFിന^Lറം.- േകാ.യം : കറ"് ,
z{ 2014.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദD പതി^് : ഒക് േടാ. 2001
ശബ് ദാവലി : ഏ. 99-104
ന സചി : ഏ. 95-98.
ISBN 978-81-240-1966-5 : B. 75.00



R6

മതം
181.4-ഭാരതീയ തതe ചിO-

ട,

290-മ് മത
294-ഭാരതFിെല (ാചീന മത

േസാമദാസ് , െവ.ിfവല
കാരDകാരണ സി

3

294.3-ബL

ാOം.- െകാല
 ം : യL വേമള,

മതം

294.36-മതേനതാf

ഫിd. 2012.- 112 ഏ. ; 20 െസമീ.

294.363-ബL

B. 90.00



R6

181.43-നDായദശനം
തf സംഹം / പാണാവbി രാധാxഷ
Z k

k

നാത് ഹാk, തി,് , 1926¦മിയL െട പാഠ: പഴയ പാത െവളLF
േമഘ / െക. അരവിXാ©k വിവ.
െചയ് തത് .- [\ : കറ"് .

വDാഖDാനം െചയ് തത് .- െകാ,ി : സL xതീ¡

ഭാ. 1 : മാ,് 2014 . - 158 ഏ. : 21 െസമീ.

 ിD.് , ഡിസ.
ഓറിയ"H റിസ,് ഇkസ

ISBN 978-81-226-1190-8 : B. 130.00



2014.- 406 ഏ. ; 21 െസമീ.

Q4:33

ISBN 978-93-83846-03-0 : B. 40.00



R625x8,1

സL േലാചനാ നായ, ബി.
ªീബL

കഥക.- തിNവനOപL രം : ചിO,

നDായദശനം

െമയ് 2015.- 120 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

- നിBപണ

ആദD ഭാഗFിH ബL

ആരDാേദവി, ടി.

ലഘL ജീവിതചരിEവL ം രKാം ഭാഗFിH

െ"

ബL

കഥകളLം ഉെ^ടL Fിയി.LK്
ബാലസാഹിതDം.

നDായദശനം.- IlംIളം : കാണി^
ശ1രk നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല,

B. 110.00

ഫിd. 2014.- 270 ഏ. ; 21 െസമീ.



Q4:33

B. 150.00



R625x8,1:g

294.38-ബL

മതFിെ" ഉറവിടം

294.382-വി

181.48-േവദാOം

ന 

മിലിX പ« / ആ. എk. പിb വിവ.

181.482-അൈദe ത േവദാOം

െചയ് തത് .- േകാ.യം : സാധന, ഫിd.

നാരായണjN, 1856-1928

2005.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.

- നിBപണ

ISBN 978-81-264-5328-3 : B. 160.00

സL ധ£, െകാ.ാരfര ബി.



Q41x1,1

jNേദവാ¤തം.- െകാല
 ം : ൈസ`വ,
ഡിസ. 2014.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

294.3927-െസk ബL

B. 140.00

ധDാk തപ{



R66xM56:g

മതം

െസk : മ«യL ം മാംസവL ം /
മലയാളFിേലf് വിവ. െചയ് തത് .- [\ :

200-മതം

ീk ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 288 ഏ.: ചിEം;

210-മത തതe ം

21 െസമീ.

211-ൈദവം

ISBN 978-81-8423-338-4 : B. 260.00



ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX് , 1869-1948

Q4596

എെ" ൈദവം / മലയാളFിേലf് വിവ.

294.5-ഹിXL മതം

െചയ് തത് .- 6-◌ം പതി^് .-െകാ,ി :

294.54-മതാധിഷ
¬ ിത ാനം, ജീവിതം

പേണാദയ, ജ. 2014.- 56 ഏ. ; 21

294.54(1)-ആGീയവാദം

െസമീ.

രാജേഗാപാലാചാരി, പാസാരഥി, 1927-

1-◌ം പതി^് : zലാ. 1999

സഹജമാഗ ചL Lവഴികളിലെട ഒN യാE.െചൈl : ªീ രാംച¡ മിഷk, 2014.- viii,

െസ"് ആ"ണീസ് ൈഹസ് ¥ളിെല
വിദDാിക വിവFനം െചയ് തത് .

119 ഏ., [4] പടം ; 21 െസമീ.

B. 30.00

ISBN 978-93-83516-04-9 : B. 100.00



Q:31



Q2:4

മതം

4

294.54(1)-ആGീയവാദം- ട,
രാജേഗാപാലാചാരി, പാസാരഥി, 1927-

294.5921-ൈവദിക സാഹിതDം- ട,
രാമkI.ി, പി. വി., 1972േവദദീപിക.- IlംIളം : കാണി^

സാെലൗകിക സേXശ.- െചൈl :
ªീ രാംച¡ മിഷk.
വാ. 2 : 2012 . - viii, 176 ഏ., [2] പടം ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Message universal
ISBN 978-93-81281-51-2 : B. 100.00.

ശ1രk നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല,
നവ. 2008.- xx, 126 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-905967-3-2 : B. 150.00



Q1



Q2:4

294.543-ആരാധന, ധDാനം, േയാഗ
294.5433-(ാനാ ന 

സL ഭ°, സി. ആ.
± ം ഒN സമേവദാംഗം.- IlംIളം :
കല
കാണി^ ശ1രk നതിരി^ാട്
സ് മാരക ന ശാല, നവ. 2009.- xxii, 177
ഏ. ; 21 െസമീ.

സതീഷ് പണിf
(ാഥനാധDാന മ.- [\ : എ,്
& സി., ഡിസ. 2013.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83760-70-1 : B. 65.00

ന സചി : ഏ. 175-176.
ISBN 978-81-905967-7-0 : B. 125.00



Q2:4146

294.59-ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം
294.592-മതന 



Q1

294.59212-ഋേഗe ദം
ഋേഗe ദം

- നിBപണ

രാമkI.ി, പി. വി.
അമരഭാരതി: ഭാരതീയ വിാനധാരക.IlംIളം : കാണി^ ശ1രk
നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല, z{
2005.- 271 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 125.00

രാമkI.ി, പി. വി.
ഋേഗe ദ ¦മിക.- IlംIളം : കാണി^
ശ1രk നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല,
2006.- 231 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 125.00





Q11:g

Q2:2

294.5921-ൈവദിക സാഹിതDം

േവദ. ഋേഗe ദം

ഉണിFിരി, എk. വി. പി.
േവദപാഠസംര©ണം.- IlംIളം :
കാണി^ ശ1രk നതിരി^ാട്
സ് മാരക ന ശാല, നവ. 2008.- 130 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-905967-4-9 : B. 75.00

േവദകിരണ / പാേലലി നാരായണk
നതിരിയL ം സി. എം. നീലകണ
¬ ം
വDാഖDാനം െചയ് തത് .- 2-◌ം പതി^് .IlംIളം : കാണി^ ശ1രk
നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല, ഒക് േടാ.



Q1

2006.- xxxii, 408 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 120.00



നീലകണ
¬ k, സി. എം.
ªLതി െസൗരഭം.- IlംIളം : കാണി^
ശ1രk നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല,
2005.- 164 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 75.00

Q11

294.59213-സാമേവദം
സാമേവദം

- നിBപണ



Q1

രവീ¡k, െക. എ.
സാമേവദദ^ണം.- IlംIളം :

ര¯ം, സി. എk.
ശി©ാ േവദാംഗം: േവദാലാപനFിെ"
രീതിശാസ് Eം.- IlംIളം : കാണി^
ശ1രk നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല,
ഏ(ി. 2012.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 255-256.
ISBN 978-93-81614-02-0 : B. 150.00

കാണി^ ശ1രk നതിരി^ാട്
സ് മാരക ന ശാല, 2007.- 232 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലം മലയാളലിപിയിH
ൈജമിനീയ സാമേവദം അബ`FിH.
B. 125.00



Q1



Q132:g

സാമഹDശാസ് Eം
294.59214-യ³േവദം

294.5925-പL രാണ

യ³േവദം

നാഥk, പി. ആ.

- നിBപണ

5

ദാശനിക കഥക.- [\ : കറ"് , ഒക് േടാ.
2014.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

രാമkI.ി, പി. വി.

ISBN 978-81-226-1214-1 : B. 115.00

യ³േവദ സമീ©.- IlംIളം :



കാണി^ ശ1രk നതിരി^ാട്

Q2:22

സ് മാരക ന ശാല, 2007.- 180 ഏ. ; 21

294.5925(1)-മാfേ·യപL രാണം

െസമീ.

പL രാണ. മാfേ·യപL രാണം

ന സചി : ഏ. 179-80.

േദവീമാഹാGDം.- േകാ.യം : സാധന, ഡിസ.

B. 125.00



Q12:g

2013.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
സംസ് xത മലം മലയാളFിH

294.59215-അഥേവദം

'ªീ ദL ഗാ സപ
P ശതി' എ¹ം അറിയെ^ടL ¹.

വാസL േദവk, പാലനാട്

ISBN 978-81-264-4927-9 : B. 65.00



അഥേവദാേലാകം.- 2-◌ം പതി^് -

Q25:2291

IlംIളം : കാണി^ ശ1രk

297-ഇസ
 ാം

നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല, ഡിസ.

297.1-ഇസ് ളാമിെ" ഉറവിടം

2014.- xvi, 215 ഏ. ; 21 െസമീ.

297.12-ഖL റാk, ഹാദിസ്

അബ`ം : ഏ. 211-214.

297.122-ഖL റാk

ന സചി : ഏ. 215.

297.1221-ഉºവവL ം ആധികാരികതയL ം

B. 150.00



Q14

294.59218-ഉപനിഷ´f

297.1221(1)-ഖL റാk (വചനം
മL ഹ£ദ് ഉമ, എ,് . എ.
മഹ് ദി ഇമാം െവളിെ^.L.- 6-◌ം പതി^് ഖാദിയാk : ന»ത് നേ¼ാ-ഇഷാത് , ആഗ.

വാസL േദവk നതിരി, പാലനാട്
ഉപനിഷ´കളLെട േലാകം / പി. എ.
പപതിനാഥെ" അവതാരിക.- IlംIളം :

2014.- 55 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83882 : [വില?]



കാണി^ ശ1രk നതിരി^ാട്

Q7:(∆:86)

സ് മാരക ന ശാല.

297.2-ൈദവശാസ് E സി

ഭാ. 1 : ഫിd. 2011. - 192 ഏ. ; 21 െസമീ.

ാO

297.26-ഇസ് ളാമL ം മേതതര വിഷയളLം
297.26(1)-സമാധാനം

ഭാ. 2 : ഫിd. 2011. - 186 ഏ. ; 21 െസമീ
B. 150.00 ( ഓേരാ വാലDfായി).



Q2:24

മിസാ മസ് റ അ¾ദ്
ആേഗാള (തിസ`ിയL ം

294.5924-ഭഗവദ് ഗീത

സമാധാനFിേല¿b പാതയL ം.- പÀാബ് :

ഭഗവദ് ഗീത

ന»ത് നേ¼ാ-ഇഷാത് , 2012.- 232 ഏ. ;
21 െസമീ.

ªീമദ് ഭഗവദ് ഗീത / കാവശ് േശരി

ISBN 978-93-83882-36-6 : [വില?]

രാമxഷ
Z k ഗദD വിവ. െചയ് തത് .- മL ംൈബ :



Q7:(V:195)

ഗിരി േµഡിംഗ് ഏജkസി, zലാ. 2014.- 192
ഏ. ; 18 െസമീ.

300-സാമഹDശാസ് Eം

ISBN 978-81-7950-624-0 : B. 50.00



R65,6

302.2-വാFാവിനിമയം
302.23-വാFാവിനിമയ മാഗ
Á 

രവിച¡k, സി.
ബL

302-സാമഹD പാരസ് പരികം

െന എറി¶ കല
 ് : ഭഗവദ് ഗീതയL െട

I¶ിfണ
Z k, െക. ടി.

ഭാവാOര.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

മാധDമം (ചാരണം (തDയശാസ് Eം.-

നവ. 2014.- 560 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

തിNവനOപL രം : ചിO, സപ
P . 2014.- 112

ന സചി : ഏ. 560.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5238-5 : B. 325.00

ISBN 938390354-6 : B. 90.00



R65,6:g



Y:(X3)

സാമഹDശാസ് Eം

6

303-സാമഹD (Âിയ

305.5-സാമഹD വഗ

303.3-ഏേകാപനം, നിയണം

305.51-സാമഹD വഗളLെട െപാ

303.38-െപാ ജനാഭി(ായം

തതe 

ഉണ
Z ി ആ. സംേശാധനം െചയ് തത് .-

305.512-പല ത.Lകളാ¿lതിെ" തതe 
305.5122-ജാതി വDവസ

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.-

305.51220954-ഇOD

288 ഏ. ; 21 െസമീ.

അംേബദ് ക, ഭീംറാവ് റാംജി, 1891-1956

ചL ംബി¿l മഷD ചL ംബിfാF മഷD /

ISBN 978-81-264-5265-1 : B. 125.00

ജാതി ഉwലനം / എസ് . ആനX്



Y:1:5

സംേശാധനവL ം വDാഖDാനവL ം െചയ് തത് ;
അN`തി േറായിയL െട 'േഡാക് ടറL ം

303.4-സാമഹD പരിവFനം

വി

303.48-സാമഹD പരിവFന േഹf

ം' എl അവതാരിക ; ആ. െക.

ബി³ രാജ് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി.

അബ് ദL H കലാം, എ. പി. െജ, 1931-2015

സി. ബL ക
y ് , ജ. 2015.- 416 ഏ. ; 21 െസമീ.

അസാധDതയിെല സാധDത / എ. പി. െജ.

ISBN 978-81-264-5292-7 : B. 325.00

അബ് ദL H കലാമL ം അN{ തിവാരിയL ം



Y592.54

േചെlഴLതിയത് ; കബനി സി.
320-രാഷ് µവിാനീയം

ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 320

320.1-രാഷ് µം

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ചാണകD

ISBN 978-81-264-52378 : B. 250.00

- നിBപണ



Y:3.44

നാരായണk നതിരി, െക. ഐ., 1972-

303.484-സാമഹDപരിവFന (സ ാന

െകൗടീലിയാതഥശാസ് Eം (േമയവL ം

303.484-ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX്

വിവ©യL ം.- IlംIളം : കാണി^
ശ1രk നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല,

ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX് , 1869-1948

ഫിd. 2014.- 159 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഗാ`ിസ / എം. െക. രാമxഷ
Z k

ISBN 978-93-81614-06-8 : B. 125.00

സമാഹരി,ത് .- 4-◌ം പതി^് .-െകാ,ി :



WxC61

പേണാദയ, ആഗ. 2012.- 135 ഏ. ; 21
െസമീ.

320.5-രാഷ് µവിാനീയ തതe 

B. 70.00

320.533-ഫാസിസം



zG

േവ

േഗാപാലk, െക. എ.

305-സാമഹD വിഭാഗ

ജനാധിപതDം ഫാസിസം.- തിNവനOപL രം :

305.4-സ് Eീക

ചിO, ഡിസ. 2014.- 104 ഏ. ; 21 െസമീ.

305.42-സ് EീകളLെട സാമഹD പദവി

ISBN 938501850-7 : B. 90.00



W64

േ(ംജിത് Iമാ, ി. ബി.
േകരളFിെല സ് Eീ ശാീകരണവL ം
ലKk മിഷനറി (സ ാനവL ം. കാ

320.55-മതവL മായി ബ`െ^.

ക-

(തDയശാസ് E

954.83 - ചരിEം. േകരളം.

320.55(1)-ഗാ`ിസം
അഴിമതി രഹിത സമഹം ഗാ`ിയk

ൈശലജ, െക. െക.

കാഴ് ച^ാടിH / സണ
Z ി ൈപകട

ഇODk വFമാനവL ം സ് Eീ സമഹവL ം.-

സംേശാധനം െചയ് തത് .- െകാ,ി :

തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.-

പേണാദയ, ഫിd. 2013.- 96 ഏ. ; 21

120 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

1-◌ം പതി^് : മാ,് 2010.

B. 50.00

B. 105.00



Y15.44



zG(W)

സാമഹDശാസ് Eം

7

 ് പാ.ി
324.254(1)-ഇODk ക£Dണിസ

320.9-രാഷ് µീയ സാഹചരDം, പരിസ ിതി
320.954-ഇOD

 ് )- ട,
(മാക
y ിസ

320.95475-jജറാF്

ബാലk, പ^ിbി

അനിHIമാ, എ. വി.

ചരിEം െപാളിെ,ഴLകേയാ?: ബലിk

ഗീബHസ് ചിരി¿l jജറാF് : രാഷ് µീയ

I¶നOെ" വkെപാളിക.-

യാEാ വിവരണം.- തിNവനOപL രം : ചിO,

തിNവനOപL രം : ചിO, സപ
P . 2014.- 56

െമയ് 2015.- 200 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 93-84445-07-X : B. 180.00



B. 45.00

W.4436

321-സ് േിെ" Bപം ഘടന



W,4N64.44

മL രളി, ചOവിള, 1963-

321.07-ആദശേയാഗDമായ സ് േ്

സിപിഐ(എം) Bപീകരണം ഒN ചരിEം.-

(ഐഡിയH സ് േ് )

തിNവനOപL രം : ചിO, ജ. 2015.- 472

പ1ജാ©k, ഡി.

ഏ. ; 21 െസമീ.

പL തിയ േലാകം പL തിയ വഴി:

ന സചി : ഏ. 459-472.

അടിസ ാനതല സംവാദം.- െകാ,ി :

ISBN 938501861-2 : B. 405.00

പേണാദയ, ആഗ. 2012.- 135 ഏ. ; 21



W,4AN64.44

െസമീ.
ആദD പതി^് : ആല^Lഴ : ന കFാവ് ,
സപ
P . 1989.

രാമച¡k
ന©EവL ം ചL ികയL ം: േകരള

B. 70.00



W

322-രാഷ് µവL ം സംഘടിത സമഹവL ം

കമDണിസFിെ" ചരിEം.- െകാ,ി :
(ണത ബL ക
y ് , z{ 2013.- 327 ഏ. ; 21
െസമീ.

322.1-രാഷ് µവL ം മതവL ം

ISBN 978-93-83255-01-6 : B. 275.00

322.1(1)-മേതതരതe ം



W,4AN64.44

രാജk, പി.

328-നിയമസഭക

മേതതരതe ം: മL ഖവL ം മL ഖംമടിയL ം.- െകാ,ി :
(ണത ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 304 ഏ. ; 21
െസമീ.

328.54-ഇOD
328.5483-േകരളം
328.548302-സംവാദ

ISBN 978-93-83255-21-4 : B. 300.00



W:(Q)

രവീ¡നാഥ് , സി.
നിയമസഭാ (സംഗ / എ. വിജയ

324-രാഷ് µീയ (Âിയ

രാഘവെ" അവതാരിക.- [\ : കറ"് ,

324.2-രാഷ് µീയ ക©ിക

zലാ. 2014.- 123 ഏ. ; 21 െസമീ.

324.254-ഇOD

ISBN 978-81-226-1210-3 : B. 100.00

324.254(1)-ആം ആദ
Ä ി പാ.ി



V4412,3

നീലകണ
¬ k, സി. ആ.
330-സാFികശാസ് Eം

ആം ആദ
Ä ി: സാധാരണfാNെട പാ.ി.[\ : കറ"് : േകാസ് േമാ [വിതരണം],

332-ധനകാരDം

മാ,് 2014.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

332.024-സe കാരD ധനമിടപാടL ക

ISBN 978-81-226-1194-6 : B. 75.00

332.0240082-സ് Eീക



W,4AP12.44

 ് പാ.ി
324.254(1)-ഇODk ക£Dണിസ

കിേയാസാകി, കിം
റി,് വL മ{ / േജfബ് േതാമസ് വിവ.

 ്)
(മാക
y ിസ

െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,
ഡിസ. 2014.- 270 ഏ. ; 21 െസമീ.

േഗാവിX പിb, പി.
പി. ജി. യL െട പരീ©ക / േജാണി

മലശീഷകം : Rich woman : a book on

ലേfാസ് അഭിമL ഖം െചയ് തത് .- [\ :

investing for women because I hate being

കറ"് , ഒക് േടാ. 2014.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.

told what to do !.

ISBN 978-81-226-1225-7 : B. 100.00

ISBN 978-81-264-52644 : B. 225.00



W,4AN64.44



X65:31

സാമഹDശാസ് Eം

8

332.1-ബാÈക, ബാ1ിങ്

335-സാFിക (തDയശാസ് E,
വDവസ ക

സL േരഷ് , യL ., 1959ബാ1ിങ് I.ികf് .- തിNവനOപL രം :

335.4-മാക
y ിസം

ചിO, ഏ(ി. 2015.- 80 ഏ.: ചിEം; 21

േകശവk നായ, പി.

െസമീ.

മാക
y ിസം ശാസ് Eേമാ?.- േകാ.യം : കറ"് ,

ISBN 93-85018-89-2 : B. 75.00

ഏ(ി. 2014.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.



X62

ശബ് ദാവലി : ഏ. 91-93
ന സചി : ഏ. 94-95.

332.6-നിേ©പം

ISBN 978-81-240-1965-8 : B. 80.00

കിേയാസാfി, േറാബ.് ടി.



XNxN38

റി,് ഡാഡ് സ് നിേ©പFിb
ൈക^Lസ് തകം / ലിkസി െക. ത1^k
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .-

േസാമk, പി., 1952മാക
y ിസം, ൈലംഗികത, സ് Eീപ©ം.-

േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് , z{ 2014.-

േകാ.യം : കറ"് , ആഗ. 2014.- 331 ഏ. ;

528 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

മലശീഷകം : Rich dad's guide to

ISBN 978-81-240-1977-1 : B. 250.00



investing.

XNxN38

ISBN 978-81-264-5031-2 : B. 395.00



X65

335.42-മാക
y ിയk വDവസ , 1848-1917
േപാf, പി. െക.

332.632-സ ാവര വസ് f, കട^E,

മാക
y ് മL തH െനി വെര.- തിNവനOപL രം :

Âയവസ് f

ചിO, ഏ(ി. 2014.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.

332.632042-സ ാവര വസ് f,

ന സചി : ഏ. 142-144.

കട^E മL തലായവ വിലയിNFH

ISBN 938343299-3 : B. 120.00

ബഫ് , േമരി



XM2

വാറk ബഫ് - മിക, നിേ©പFിനായി

335.43-ക£Dണിസം (മാക
y ിസം-െലനിനിസം)

y ിലാfാം / േമരി
ബാലkസ് ഷീLക മനസ
ബഫLം േഡവിഡ് ക് ളാ¿ം

േഗാവിX പിb, പി.

േചെlഴLതിയത് ; പി. (കാശ് ഇംഗ് ളീഷിH

പി ജി: സംവാദFിെ" റl പL സ് തകം /

നിl് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി.

സി. അേശാകk അഭിമL ഖം െചയ് തത് .-

ൈലഫ് , ഡിസ. 2013.- 190 ഏ. ; 21 െസമീ.

തിNവനOപL രം : ചിO, നവ. 2014.- 72 ഏ.

മലശീഷകം : Warren Buffett and the

; 21 െസമീ.
B. 65.00

interpretation of finanical statements : the



search for the company with a durable

XN17

competitive advantage.

നാരായണk, സി. പി.

ISBN 978-81-264-5028-2 : B. 130.00



X65:8H

333-¦മിയL ം (xതിവിഭവളLം
333.7-(xതി വിഭവ

അതിവിപ് ളവFിെ" ദാശനിക (ശ
Ë .തിNവനOപL രം : ചിO, ആഗ. 2014.- 79
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390343-0 : B. 70.00

333.72-സംര©ണം, പരിപാലനം



XN17

മേനാജ് , മാതിര^ിbി
പിേയഴ് സ{, എk. എം.

ഇലകളിH േചാNl ആകാശം.- െകാ,ി :
(ണത ബL ക
y ് , ഫിd. 2012.- 247 ഏ. ; 21

െറഡ് സലD.് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

െസമീ.

ഫിd. 2015.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.

B. 200.00

ISBN 978-81-264-5316-0 : B. 240.00



X:271



XN17

സാമഹDശാസ് Eം
338-ഉത് പാദനം

9

350-െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് Eം
351-െപാഭരണം
351.54-ഇOD

338.1-xഷി
338.17-നിÌിഷ് ട കാഷിക ഉH^l

അബ് ദL H കലാം, എ. പി. െജ., 1931-2015
യL വതe ം െകാതി¿l ഇOD / േറാബി
 ിk വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി.
അഗസ
സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 171 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Governance for growth in

338.17358-മ് ക.ിയL b നാNക
338.17358(1)-കയ വDവസായം
േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
കയ: നിലയ് fാF േപാരാ. / ടി. എം.
േതാമസ് ഐസIം ആനFലവ.ം
ആനXം േചെlഴLതിയത് .-

India.

തിNവനOപL രം : ചിO, ഫിd. 2015.- 80

ISBN 978-81-264-5204-0 : B. 140.00



ഏ. ; 21 െസമീ.

V44,6

ISBN 938501870-1 : B. 70.00



X8(MJ72).4412

338.9-സാFിക വികസനവL ം വള,യL ം
338.954-ഇOD
338.95483-േകരളം
രവീ¡നാഥ് , സി.
സL സ ിര: സമ വികസനFിെ"
ജനകീയമL ഖം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ആഗ. 2014.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5122-7 : B. 95.00



X.4412

340-നിയമം

360-സാമഹDേ©മം
361-സാമഹD(ശ
Ë , സാമഹDേ©മ
(വFന
361.7-സe കാരD സാമഹDേ©മ (വFനം
361.76-സe കാരD സ ാപന
361.763-ലാേഭച
 ാF സ ാപന
Ï യില
361.763(1)-കിഡ് നി െഫൗേKഷk ഓഫ്
ഇkഡD
േഡവിസ് , ചിറ£H
ജീവk പ1ിടാം / െടkസി േജfബിേനാട്
പറ¶തിk (കാരം.- േകാ.യം : ഡി. സി.
ബL ക
P . 2014.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
y ് , സപ
അബ`ം : ഏ. 121-136.
ISBN 978-81-264-5165-4 : B. 110.00



YZ:(L51:4:6)

342-ഭരണഘടന
342.54-ഇOD

362-സാമഹDേ©മ (വFന
362.29-ആസി
362.292-മദDപാനം

342.5406-സfാരിെ" ഭരണനിവഹണ
വിഭാഗം

ഗിരീഷ് ജനാÌനk
മദDപെ" മാനിെഫസ് ോ.- [\ : ീk
ബL ക
y ് , നവ. 20114.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-371-1 : B. 95.00

342.54066-ഭരണസംബ`മായ
നടപടിÂമ
രാേജഷ് , െനടL Íം
േസവനാവകാശ നിയമം അറിേയKെതല
 ാം.-



YZ:411

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 119
ഏ. ; 21 െസമീ.
അബ`ം : ഏ. 113-119.
ISBN 978-81-264-5240-8 : B. 95.00



V44,6:58

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ., 1945ലഹരിയ് െfതിെര ലഹരി.- െകാ,ി :
നവമന ബാലവികാസ േക¡ം, ഒക് േടാ.
2011.- 36 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 30.00



346-വDിഗത നിയമം

YZ:411

346.54-ഇOD

363-മ് സാമഹDേ©മ (വFന
363.7-പാരിസ ിതിക (ശ
Ë ളLം
(വFനളLം
363.72-ചീകരണ (ശ
Ë ളLം േസവനളLം

346.54(1)-ഏകീxത സിവിH േകാഡ്
ഏകീxത സിവിH േകാഡ് : അകവL ം പL റവL ം /
ഹമീദ് േചlമംഗല സംേശാധനം
െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , zലാ.
2014.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 80.00



Z44

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
ചിതe േകരളം.- തിNവനOപL രം : ചിO,
ജ. 2015.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938501868-X : B. 75.00



YZ:(L:5)

സാമഹDശാസ് Eം
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363.728-മാലിനD നിമാÐനം

371.425(1)-മÓര പരീ©ക- ട,

363.7280954-ഇOD

PSC ൈØവ േഡ് - II (LDV/HDV).േകാ.യം : ഐറാ1് , ജ. 2015.- 296 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5923-5 : B. 150.00

363.728095483-േകരളം
േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.
y Ñ ക മാലിനDമകലL l
മാറL l മനസ



െതNവL ക: ആല^Lഴ ÒFിയാIോ /
ടി. എം. േതാമസ് ഐസIം എം.

T:9(Y4):5,5

 ് േഡ് മL kവഷ േചാദDേപ^
PSC ലാസ
വf് ബL f് / ഐറാ1് റിസ,് വിങ്
സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം : ഐറാ1് , z{
2014.- 432 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5082-4 : B. 150.00

േഗാപIമാറL ം േചെlഴLതിയത് .തിNവനOപL രം : ചിO, സപ
P . 2014.- 152
ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 938390353-8 : B. 125.00





Y:1:75:(D88).4412

370-വിദDാഭDാസം

T:9(Y4):5,5

Success file for Sub-Inspector/Excise

371-വിദDാലയളLം അതിെ" (വFനളLം
371.4-മാഗദശനം, െകൗ{സലിംഗ്

Inspector.- േകാ.യം : ഐറാ1് , z{ 2014.656 ഏ. ; 24 െസമീ.
ശീഷകം ഇംഗ് ളീഷിH.
ISBN 978-81-264-5101-2 : B. 300.00

371.42-വിദDാഭDാസ െതാഴിലധിഷ
¬ ിത
മാഗദശനം
371.425-െതാഴിലധിഷ
¬ ിത മാഗദശനം



T:9(Y4):5,5

371.425(1)-മÓര പരീ©ക

390-സാമഹDാചാരD, നാേടാടി വിാനം
398-നാേടാടി വിാനം
398.2-നാേടാടി സാഹിതDം
398.21-നാേടാടിfഥക

K-TET & C-TET winner: category- III.-

േകാ.യം : ഐറാ1് , ആഗ. 2014.- 672 ഏ. ;
24 െസമീ.
ശീഷകം ഇംഗ് ളീഷിH.
ISBN 978-81-264-5132-6 : B. 250.00



T:9(Y4):5,5

K-TET & C-TET winner: category- I, II & IV.-

േകാ.യം : ഐറാ1് , ആഗ. 2014.- 615 ഏ. ;
24 െസമീ.

േലാക ബാലകഥക / ഏവ പരേമശe രk
പL നരാഖDാനം െചയ് തത് ; വിഷ
Û വിജയെ"
ചിE.- േകാ.യം : മാഴം, zലാ. 2014.943 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5092-3 േബാഡ് :
B. 495.00



Y7:353

ശീഷകം ഇംഗ് ളീഷിH.

398.210951-ൈചന

ISBN 978-81-264-5132-6 : B. 250.00



T:9(Y4):5,5

Last grade exam RAPID: അറിവിെ"
അശe േമധം / സL Iമാ സമാഹരി,ത് .േകാ.യം : ഐറാ1് , സപ
P . 2014.- 357 ഏ. ;

ൈചനീസ് നാേടാടിfഥക / ഉണ
Z ിxഷ
Z k
പÈlം സമാഹരി,് വിവ. െചയ് തത് .[\ : ീk ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 160 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-317-9 : B. 140.00



24 െസമീ.

Y741:353

ISBN 978-81-264-5162-3 : B. 160.00



T:9(Y4):5,5

PSC code master - II / സL നിH േജാ{ എസ് .
സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം : ഐറാ1് , െമയ്

മര¿തിര / പി. പി. രാമച¡k പL നരാഖDാനം
െചയ് തത് .- [\ : കറ"് , ഫിd. 2014.120 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1193-9 : B. 95.00



Y741:353

2015.- 256 ഏ. ; 21 െസമീ.
398.210952-ജ^ാk

ISBN 978-81-264-6393-0 : B. 195.00



T:9(Y4):5,5

PSC LP/UP school assistant.- േകാ.യം : ഐ
റാ1് , ഒക് േടാ. 2014.- 816 ഏ. ; 25 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5168-3 : B. 350.00



T:9(Y4):5,5

ജ^ാനീസ് നാേടാടിfഥക / ഉണ
Z ിxഷ
Z k
പÈlം സമാഹരി,് വിവ. െചയ് തത് .[\ : ീk ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 152 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-318-6 : B. 135.00



Y742:353

ഭാഷക
398.22-വDികെള സംബ`ി,

11

491.2-സംസ് xത ഭാഷ

ഐതിഹD

491.23-നിഘKL f

േസാളമk കഥക / പി. പL NേഷാFമk

അമരസിംഹ

പL നരാഖDാനം െചയ് തത് ; സL നിH Iമാറിെ"

നാമലിംഗാശാസനം അഥവാ

ചിE.- േകാ.യം : മാഴം, ഒക് േടാ.

അമരേകാശം: ടി^ണിയL ം

2014.- 79 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ശബ് ദാÂമണികയL ം സഹിതം / ടി. വി.

ISBN 978-81-264-5146-3 : B. 65.00

മാധവ വാരിയ വDാഖDാനം െചയ് തത് .-



Y7:352

IlംIളം : കാണി^ ശ1രk
നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല, ഡിസ.

398.3-യഥാ (തിഭാസ നാേടാടി

2012.- x, 400 ഏ. ; 18 െസമീ.

സാഹിതDFിെല വിഷയളായത്

B. 200.00

398.35-മഷDതe വL ം മാനവ അസ ിതe ം



398.357-കലാ സാഹിതD (േമയ

P15

ബാലk നDാ

491.25-വDാകരണം

വീരാളി^.് : വലംപിരി ശംഖ് കണ
Z ാടി

നാരായണk നL തിരി, െക. ഐ.

ബിംബം / േജാസ് പന,ി^Lറം സംേശാധനം
െചയ് ത് വിവ. െചയ് തത് ; ടി. െജ. എസ് .

സ`ിയL ം സമാസവL ം സംസ് xതFിH.IlംIളം : കാണി^ ശ1രk

േജാജിെ" അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി.

നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല, 2011.-

സി. ബL ക
y ് , ഏ(ി. 2015.- 134 ഏ.: വണ

108 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചിEം; 21 െസമീ.

B. 75.00

ISBN 978-81-264-5348-1 : B. 195.00



P15



Y:351(N)

പത«ലി

398.36-ശാസ് Eീയ വിഷയ

പത«ലിയL െട വDാകരണ മഹാഭാഷDം =

398.364-അÜിയL ം ജലവL ം
398.3640954-ഇOD

पतिलकृतं

ाकरण महाभायम् / o. t

'പL നനവാ' വDാഖDാനേFാെട വിവ.

398.364095483-േകരളം

െചയ് തത് .- െവളിയനാട് : ചിwയ

േസാമk, കടല
കടേലാ£ക / ന കFാവിെ"

ഇ"നാഷണH െഫൗേKഷk

ചിE.- [\ : ീk ബL ക
P . 2014.y ് , സപ

േശാധസംസ ാk.

80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഭാ. 1 : 1-V ആÞിക . - ഫിd. 2013 .

ISBN 978-81-8423-355-1 : B. 70.00

- xliv, 508 ഏ., 25 െസമീ.



Y74412:351(X425)

ISBN 978-93-80864-14-3 േബാഡ് : B.
800.00

400-ഭാഷക

സംസ് xത മലം മലയാളFിH.

420-ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ



P15

425-വDാകരണം
വാസL േദവk േപാി, ആ.

അ¤ത

സL രഭാരതീ (കാശം.- 2-◌ം പതി^് -െകാ,ി :

To communicate correctly.- കാവശ് േശരി :

 ിD.് ,
സL xതീ¡ ഓറിയ"H റിസ,് ഇkസ

ഭാവനാ ബL ക
y ് , 2014.- 235 ഏ. ; 21 െസമീ.

നവ. 2012.- v, 184 ഏ. ; 21 െസമീ.

ശീഷകം ഇംഗ് ളീഷിH.

ISBN 978-81-925410-0-6 : B. 200.00

B. 130.00



P111



P15

ശാസ് Eം
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491.25-വDാകരണം- ട,

494.8123-നിഘKL f

ശ1രk നതിരി^ാട് , കാണി^

ദശമഹാനിഘKL / െപണ
Û fര െക. ജി.
രാധാxഷ
Z k സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , z{ 2014.- 861 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5079-4 : B. 325.00

സംസ് xത ഭാഷ.- IlംIളം : കാണി^
ശ1രk നതിരി^ാട് സ് മാരക ന ശാല.
ഭാ. 1 . - 8 -◌ം പതി^് : നവ. 2013 . - 126
ഏ. ; 19 െസമീ.



P32:4k

B. 70.00
ഭാ. 2 . - 7 -◌ം പതി^് : ആഗ. 2011 . - 131

494.8128-(േയാഗം

ഏ. ; 19 െസമീ.

പീതാംബരk, വ.ം^റിH
മലയാളെ^Nമ.- തിNവനOപL രം : ചിO,
ഫിd. 2015.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938501869-8 : B. 80.00

B. 60.00
ഭാ. 3 . - 3 -◌ം പതി^് : ജ. 2012 . - 165
ഏ. ; 19 െസമീ.



B. 60.00.

P32



P15

സി

Bപം / കാണി^ പരേമശe രk
നതിരി^ാട് സമാഹരി,ത് .- IlംIളം :
കാണി^ ശ1രk നതിരി^ാട്

സ് മാരക ന ശാല, ഫിd. 2013.- viii,

ഷാജി, മാലി^ാറ
101 ഭാഷാേകളിക.- േകാ.യം : ഡി. സി.
റഫറkസ് , zലാ. 2014.- 119 ഏ.: ചിEം;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5086-2 : B. 75.00



P32:2

167 ഏ. ; 19 െസമീ.

500-ശാസ് Eം

B. 50.00



P15

494.8-°ാവിഡ ഭാഷക
494.812-മലയാള ഭാഷ
േഗാപാലxഷ
Z k, നടL വ.ം, 1951-

േഗാവിX പിb, പി.
പിജിയL െട ശാസ് E¿റി^Lക.തിNവനOപL രം : ചിO, നവ. 2014.- 88 ഏ.
; 21 െസമീ.
B. 80.00



േªഷ
¬ ഭാഷാ മലയാളം.- തിNവനOപL രം :

A

ചിO, ആഗ. 2014.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390344-9 : B. 130.00



P32

494.812076-പL നചിOനം, അഭDാസം

ഭാസ് കര പണിf, പി. ടി., 1922ചലനം.- തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ.
2014.- 152 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
B. 130.00



494.812076(1)-േചാേദDാFര

A

507-പഠനം, േബാധനം
507.2-ശാസ് Eീയ ഗേവഷണം
507.2(1)-െ(ാജക് ടL ക

മലയാളം HSA/HSST/SET/NET / െക. എസ് .
വിജയനാഥ് സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം :
ഐറാ1് , ഒക് േടാ. 2014.- 296 ഏ. ; 24
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5211-8 : B. 225.00



P32(m)

മലയാളം - െസ് മL തH െന് വെര.- [\ :

ശിവദാസ് , എസ് .
സയkസ് ആക
 ിവിി ബാ1് .- േകാ.യം : ഡി.
സി. റഫറkസ് , നവ. 2014.- 326 ഏ.:
ചിEം; 24 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5236-1 : B. 295.00



ീk ബL ക
P . 2014.
y ് , സപ

A:f

ISBN 978-81-8423-350-6 : B. 340.00



P32(m)

സജി, കരിോല
മÓര^രീ©കളിെല മലയാളം 2000

510-ഗണിതം
510.7-പഠനം, േബാധനം
510.76-പL നചിOനം, അഭDാസം
510.76(1)-േചാേദDാFര
PSC (ാേയാഗിക ഗണിതം / പbിയറ
ªീധരk സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം :
ഐറാ1് , ആഗ. 2014.- 455 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5124-1 : B. 170.00

േചാദD.- തിNവനOപL രം : ചിO,
ഡിസ. 2014.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 140.00



P32(m)



B(m)

(ാേയാഗിക ശാസ് Eം
520-േജDാതിശാസ് Eം

580-സസDശാസ് Eം

523-ഖേഗാള മ·ല വിാനീയം

581-(േതDക വിഷയ
581.634-ഔഷധ സസD

രാമച¡k, സി., 1944-

േജാളി, സി. ഐ.

മംഗയാം െചായL ം പിെl

േകരളFിെല ഔഷധസസD / സി.

െസൗരയഥവL ം.- തിNവനOപL രം : ചിO,

ഐ. േജാളിയL ം െബlി ചാേFലിയL ം

മാ,് 2014.- 136 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

േചെlഴLതിയത് .- 3-◌ം പതി^് .-[\ :

ISBN 938343268-3 : B. 110.00



B9

കറ"് , zലാ. 2014.- 180 ഏ., [8] പടം ; 21
െസമീ.

530-െഭൗതികം

1-◌ം പതി^് : ആഗ. 2009.

530.1-സി

ISBN 978-81-226-1211-0 : B. 160.00

ാO, ഗണിതക െഭൗതികം

530.11-അേപ©ികതാ സി



ാOം

I:(L)

ªീധരk നായ, എം. എk.
അേപ©ികതാ സി
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590-ജáശാസ് Eം

ാOം.- തിNവനOപL രം :

ചിO, ജ. 2015.- 64 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

591-¤ഗളLെട സe ഭാവ വിേശഷതക
േഗാപാലxഷ
Z k, ആ.

ന സചി : ഏ. 64.

അവ¿ം അടവറിയാം / െവ1ിയL െട

B. 55.00

ചിE.- േകാ.യം : മാഴം, െമയ് 2014.-



CN

ISBN 978-81-264-5062-6 : B. 50.00

530.12-കe ാKം ബലതം



K

ªീധരk നായ, എം. എk.
കe ാKം സി

55 ഏ.: വണ ചിEം; 21 െസമീ.

ാOം.- തിNവനOപL രം : ചിO,

600-(ാേയാഗിക ശാസ് Eം

ഡിസ. 2014.- 80 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

610-ൈവദDം, ആേരാഗDം

ന സചി : ഏ. 80.

613-ആേരാഗDവL ം േ©മവL ം

ISBN 938501851-5 : B. 70.00

സL Iമാരk, പി. െക.



CN1

ആയL രാേരാഗD െസൗഖDം.- [\ : ീk
ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.

535-(കാശ ശാസ് Eം

ന സചി : ഏ. 157-160.

േജാജി, ¥.Lേ£H

ISBN 978-81-8423-360-5 : B. 140.00

(കാശേരഖക.- തിNവനOപL രം : ചിO,



L:57

ഏ(ി. 2015.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

613.7-ശാരീരിക ©മത

ISBN 93-85018-85-X : B. 90.00

613.7046-േയാഗ



C51

ബാലച¡k, എം. ആ.

570-ജീവശാസ് Eം

േയാഗ: സ`ിവാത മL ിf് .- േകാ.യം :

578-ജീവവസ് fളLെട (xതി ചരിEം

ഡി. സി. ൈലഫ് , സപ
P . 2014.- 95 ഏ.:

578.7-ജീവികളLെട വിവിധ തരം

ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5140-1 : B. 80.00

പരിസ ിതിയിലL b സe ഭാവവിേശഷതക



578.77-സമL ° ജീവശാസ് Eം

L:572

578.77073-ൈജവവസ് fളLെട േശഖരം

ബാലച¡k, എം. ആ., 1972-

നാരായണk, െക. ആ., 1941-

േയാഗ : നടL േവദനയകാk.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ൈലഫ് , െമയ് 2015.- 114 ഏ.: ചിEം;

കടH വിസ് മയ.- [\ : ീk ബL ക
y ്,
ആഗ. 2014.- 107 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-8423-345-2 : B. 95.00

ISBN 81-260-4678-3 : B. 85.00



G9555



L:572

(ാേയാഗിക ശാസ് Eം
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614-െപാജനാേരാഗDം

616.89-മേനാേരാഗ

614.1-േഫാറkസിക് െമഡിസിk

സL Iമാരk, പി. െക., 1943-

ഉമാദFk, ബി.

സഗ(തിഭകളLെട വിഷാേദാwാദ.തിNവനOപL രം : ചിO, z{ 2014.- 192

Iാേനe ഷണFിെല ൈവദDശാസ് Eം.േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , zലാ. 2014.- 799

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 189-192.

ISBN 978-81-264-5064-0 : B. 595.00



ISBN 938390319-8 : B. 165.00



L0bZ

615-ഔഷധ വിാനം, ചികിÓാശാസ് Eം

S61:56

616.895-ഉwാദ-വിഷാദ േരാഗ

615.5-ചികിÓാശാസ് Eം

സL Iമാരk, പി. െക., 1943-

615.538-ആയL േവദം

വിഷാേദാwാദ ജീവിതം ൈബേപാളാ.-

ശDാമള, ബി.

[\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 159 ഏ. ;

ആFവം ഗഭം (സവം: ആേരാഗD
പരിപാലനം ആയL േവദFിH. കാ

21 െസമീ.

ക

ISBN 978-81-8423-344-5 : B. 140.00

618 - സ് Eീേരാഗ വിാനം,



S6:56

സതിശാസ് Eം.
616.898-സ് കിേസാäീനിയ

616-േരാഗ

സL Iമാരk, പി. െക.

616.12-âേ°ാഗ

സ് കിേസാäീനിയ: അഭവവL ം

âേ°ാഗ ചികിÓ: പL തിയ

വിശകലനവL ം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഡിസ.

കെKFലL കളിലെട / ബി. ഇക് ബാലിെ"

2014.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

അവതാരിക.- േകാ.യം : കറ"് , സപ
P . 2014.-

ന സചി : ഏ. 93-94.

198 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8423-378-0 : B. 85.00

ISBN 978-81-240-1981-8 : B. 150.00





L7:4:6

L32:4:6

616.9-മ് േരാഗ

616.8-നാഡികെള ബാധി¿l േരാഗ,

616.99-അബL ദവL ം പക,വDാധികളLം
616.994-അബL ദം

മേനാേരാഗ
രാജേശഖരk നായ, െക., 1940-

ഗംഗാധരk, വി. പി.

Iെറ അറിവL ക, അ¦തിക,
െമയ് 2014.- 224 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

കാkസ: 101 േചാദDളLം ഉFരളLം.േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് , നവ. 2014.-

ISBN 978-81-264-5006-0 : B. 150.00

101 ഏ. ; 21 െസമീ.

അഭവ.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,



L7:4:6

അബ`ം : ഏ. 69-101.
ISBN 978-81-264-5224-8 : B. 80.00

ഞാk തെl സാ©ി : ഒN



L:4725:6

 ിെ" ൈവദDാഭവ.നDേറാളജിസ
േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2015.- 424

േഗാപിനാഥ പിb, ടി.എം., 1948-

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

കാkസ ഭീതിയകാം ആേരാഗDേFാെട

ന സചി സഹിതം.

ജീവിfാം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,

ISBN 978-81-264-6390-9 : B. 325.00



L7:4:6

െമയ് 2015.- 151 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-6834-8 : B. 125.00



616.84-നാഡീ േരാഗ ല©ണ

L:4725:6

616.8491-തലേവദന

ചിEതാര, െക.

സL Iമാരk, പി. െക.

സ് Eീകളിെല അബL ദം: അറിേയKെതല
 ാം.-

തലേവദന: അപഥനവL ം ചികിÓയL ം.-

േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് , സപ
P . 2014.-

[\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 152 ഏ. ;

226 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5161-6 : B. 175.00

ISBN 978-81-8423-346-9 : B. 130.00



L18:4:6



L9F:4725:6

(ാേയാഗിക ശാസ് Eം
617-ശസ് EÂിയ

630-xഷി

617.6-ദO ചികിÓ

േഗാപിനാഥk, വfം ബി.

15

സe ണ
Z ം വിളയL l മര.- േകാ.യം : ഡി.

സേനാജ് , പി. ബി.

സി. ൈലഫ് , നവ. 2014.- 103 ഏ.: ചിEം;

േഡാക് ടേറ....ഒN സംശയം? ഒN

21 െസമീ.

ദOേഡാക് ടറL െട ചികിÓാഭവ.-

ജാതി, െകാേfാ, IടL ളി xഷിെയ¿റി,് .

േകാ.യം : കറ"് , ജ. 2015.- 112 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-264-5241-5 : B. 85.00

െസമീ.



J

ISBN 978-81-264-5297-2 : B. 90.00



L214:4:6

631-(േതDക സാേ1തിക വിദDക,
ഉപകരണ

618-സ് Eീേരാഗ വിാനം, സതിശാസ് Eം

631.5-xഷിയിറfH, െകായ് F്

ശDാമള, ബി.

631.58-വിവിധ xഷിയിറfH രീതിക

ആFവം ഗഭം (സവം: ആേരാഗD

631.584-ൈജവxഷി

പരിപാലനം ആയL േവദFിH.- 4-◌ം

അജീഷ് , ടി.

പതി^് -[\ : കറ"് , നവ. 2013.- 204 ഏ.

ൈജവകഷകk: ൈജവxഷിെയ¿റി,്

; 21 െസമീ.

അറിേയKെതല
 ാം.- േകാ.യം : ഡി. സി.

ഉപവിഷയം : 615.538 - ആയL േദം.

ൈലഫ് , ഫിd. 2015.- 93 ഏ.: ചിEം; 21

ISBN 978-81-226-1167-0 : B. 150.00



L9F:3

െസമീ.
ISBN 978-81-264-5308-5 : B. 80.00



618.2-സതിശാസ് Eം

J:25

634-പഴåഷി, വനം

നി£ല സL ധാകരk
ഗഭകാലവL ം ഓഫീസ് ജീവിതവL ം.- േകാ.യം :

634.5-കായ് , IN വിളക

ഡി. സി. ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 223 ഏ.:

634.573-കവKി

ചിEം; 21 െസമീ.

േ(ംെല് , ബി.
ഇ പണം കായ് ¿l മരം.-

ISBN 978-81-264-5112-8 : B. 170.00



L9F:3

തിNവനOപL രം : ചിO, സപ
P . 2014.- 72
ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

രാജ് Iമാരി ഉണ
Z ിFാk, 1941-

ISBN 938390347-3 : B. 60.00

മാ[തe Fിെ" െപാN: ഗഭകാല



J3896

പരിചരണവL ം (സവªഷയL ം.- 3-◌ം

636-¤ഗസംര©ണം

പതി^് -[\ : കറ"് , zലാ. 2014.- 272 ഏ.

636.2-ക¹കാലിക

; 21 െസമീ.

േമാഹനk, പി. വി., 1962-

അബ`ം : ഏ. 255-272.
ISBN 978-81-226-1212-7 : B. 215.00



L9F:3

കാലിേരാഗളLം (തിവിധികളLം.- േകാ.യം :
ഡി. സി. ൈലഫ് , z{ 2014.- 135 ഏ.:
ചിEം; 21 െസമീ.

620-എÀിനീയറിംഗ്

അബ`ം : ഏ. 117-135.

629-മ് എkജിനിയറിംഗ് ശാഖക

ISBN 978-81-264-5073-2 : B. 110.00

629.4-ബഹിരാകാശ വിാനം



KZ311

629.43-മഷD രഹിത ബഹിരാകാശ േപടകം

640-æഹതം

629.43543-മംഗയാk

641-ആഹാരം, പാനീയം

േജാജ് വഗീസ്

641.5-പാചക വിാനം

മംഗയാk.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

ഇlെസ"് , 1948-

സപ
P . 2014.- 127 ഏ., 4 പടം: ചിEം; 21

ഇlെസ"ിെ" ഓ£കളLം ആലീസിെ"
പാചകവL ം / െടkസി െജയ് fബിേനാട്

െസമീ.
ISBN 978-81-264-5180-7 : B. 110.00

പറ¶തിk (കാരം. കാ



D,58:(B943)

9143208 - ഇlെസ"് .

ക 927.

കലക

16

641.5-പാചക വിാനം- ട,

650-വDവസായ സ ാപനവL ം മL േസവനളLം

650.1-ബിസിനസിെല വിജയം

കാkസ Ifറി / വി. പി. ഗംഗാധരk
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി.

ഐസക് േജാസഫ് , െകാ.Lകാപbി
മിക, സംരംഭകനാകാk 100 വിജയ

സി. ൈലഫ് , ഒക് േടാ. 2014.- 208 ഏ.:
വണചിEം; 21 െസമീ.

മ.- േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,

ISBN 978-81-264-5187-6 : B. 195.00



M31

ഒക് േടാ. 2014.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5185-2 : B. 160.00



X:8

Bപ േജാജ്
കി,{ ടിപ
y ് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,

700-കലക

സപ
P . 2014.- 112 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

740-ചിEകല, അല1ാരകലക

ISBN 978-81-264-5173-9 : B. 80.00



M31

ലില
 ി ബാബL േജാസ്

741-ചിEരചനാ ശാസ് Eം
741.5-കാ.{, ഹാസDചിEം, േകാമിക
y ്
അഭിലാഷ് , വി. സി., 1982-

(Ükസി Ifറി.- േകാ.യം : ഡി. സി.

കാ.{ വിചാരം.- തിNവനOപL രം : ചിO,

ൈലഫ് , ഫിd. 2015.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

സപ
P . 2014.- 200 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5315-3 : B. 80.00



ISBN 938390352-X : B. 170.00

M31

വസO ശിവരാജ് , 1969-



NP

ചലÀ് , എസ് ., 1979-1998

നാടk പാചകം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , z{

തിരി,LവരാF വസOം.- തിNവനOപL രം :
ഒNമ പബ് ളിേfഷkസ് , നവ. 2014.- 464

2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-320-9 : B. 85.00



M31

സL ൈബദ ഉൈബദ്
125 േനാL റ വിഭവ.- േകാ.യം : ഡി.

ഏ., 4 പടം: വണ ചിEം; 21 െസമീ.
¥ടാെത കഥകളLം, കവിതകളLം, നാടകളLം
ഉെ^ടL Fിയി.LK് .
ISBN 978-93-84329-00-6 : B. 340.00

സി. ൈലഫ് , zലാ. 2014.- 127 ഏ. ; 21



NP

െസമീ.

780-സംഗീതം

ISBN 978-81-264-5102-9 : B. 100.00



M31

641.8-വിശിഷ് ട തരം പലഹാരളLെട
പാചകം, പാനീയളLെട നി£ാണം

780.954-ഇODk സംഗീതം
ഷാജി, െചൈl
പാ.ല
 സംഗീതം.- [\ : ീk ബL ക
y ്,
ഫിd. 2015.- 191 ഏ. ; 21 െസമീ.

641.87-പാനീയ

ISBN 978-81-8423-389-6 : B. 165.00

641.875-ലഹരിയില
 ാF പാനീയ



641.875(1)-ജDസL ക

NR44

790-വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

ലില
 ി ബാബL േജാസ്
100 ജDസL ക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് ,

791-െപാ വിേനാദ

z{ 2014.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.

791.43-ചല,ിEം

ISBN 978-81-264-5088-6 : B. 80.00



M31

േഗാപാലxഷ
Z k, േചലാ.്
ചല,ിE വDവസായം േകരളFിH.-

649-ശിപരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം

തിNവനOപL രം : ചിO, ഡിസ. 2013.- 72

649.1-ശിപരിപാലനം

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ശിവദാസ് , എസ് ., 1940-

ISBN 938343223-3 : B. 60.00



നിളLെട മfെള എെന
മിടL മിടL fരാfാം.- േകാ.യം : ഡി. സി.

NW:(P32)

മലയാള സിനിമ.- തിNവനOപL രം : ചിO,

ൈലഫ് , ഫിd. 2015.- 190 ഏ.: ചിEം; 21

ഡിസ. 2013.- 416 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 938343245-4 : B. 335.00

ISBN 978-81-264-5317-7 : B. 150.00



L9C0bM3



NW:(P32)

കലക
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791.43-ചല,ിEം- ട,

791.437MA-മലയാളം
791.437MA-മലയാളം തിരfഥക- ട,

വിജയxഷ
Z k

ªീനിവാസk

തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 80

നാേടാടിfാLം മL തിരfഥകളLം.- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , ജ. 2015.- 296 ഏ. ; 21

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

െസമീ.

േഹാളിവL ഡ് മL തH കിംകി ഡL f് വെര.-

ഉbടfം : നാേടാടിfാ് . -

B. 70.00



NW

791.437-വിവിധ ചിEളLം, തിരfഥകളLം

പ.ണ(േവശം . - മഴെയ´ം മL kെപ.
ISBN 978-81-264-5288-0 : B. 230.00



NW:(P32)

മധL , ഇറവ1ര

791.437MA-ആേമk

ഇODk സിനിമ : 100 വഷം 100

റഫീf് , പി. എസ് ., 1978-

സിനിമക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

ആേമk.- [\ : കറ"് , ഫിd. 2014.-

ഡിസ. 2014.- 627 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

156 ഏ., [4] പടം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5274-3 : B. 495.00



ISBN 978-81-226-1192-2 : B. 130.00

NW

791.437MA-മലയാളം തിരfഥക



NW:(P32)

791.437MA-ബD.ിഫL , µിവാkØം േലാഡ് ജ്

േകാടതി കയറിയ മാFാ·വ£ / ഡി.

അçപ് േമേനാk

േ(ംലാലL ം എസ് . ആ. ച¡േമാഹം

ബD.ിഫL , µിവാkØം േലാഡ് ജ് .- േകാ.യം :

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തിNവനOപL രം :

ലി് മസ് , സപ
P . 2014.- 149 ഏ., [4] പടം ;

െറയe k, [2015].- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

21 െസമീ.

ISBN 978-81-922772-8-8 : B. 70.00

ISBN 978-81-264-5120-3 : B. 140.00





NW:(P32)

NW:(P32)

796-കായിക വിേനാദ

േജാ{ എdഹാം
േജാ{ എdഹാമിെ" കഥക. കാ

സനിH പി. േതാമസ് , 1959-

ക

ഇODയിെല നാടk കളിക.- േകാ.യം : ഡി.

894.8123 - മലയാള കഥാസാഹിതDം.

സി. റഫറkസ് , നവ. 2014.- 112 ഏ.:

ബി³

ചിEം; 21 െസമീ.

േഡാ. ബി³വിെ" തിരfഥക.- േകാ.യം :

ISBN 978-81-264-5231-6 : B. 90.00

ഡി. സി. ബL ക
P . 2014.- 253 ഏ. ; 21
y ് , സപ



MY2

െസമീ.

നി¿മാകാം സ് േപാട് സ് താരം.-

ISBN 978-81-264-5150-0 : B. 225.00



NW:(P32)

േകാ.യം : ഡി. സി. ൈലഫ് , ഏ(ി. 2014.94 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5025-1 : B. 75.00

ര«ിത്



ര«ിFിെ" തിരfഥക: േദവാസL രം,

MY2

ആറാം തL രാk, നXനം.- 3-◌ം പതി^് -

796.3-പá കളി

[\ : കറ"് , ഫിd. 2014.- 335 ഏ., [4]

796.334-ഫL ട് േബാ

പടം ; 21 െസമീ.

ഭാസി, മലാ^റ് , 1941-

ISBN 978-81-226-1179-3 : B. 275.00



NW:(P32)

വാസL േദവk നായ, എം. ടി., 1933-

േലാകക^് ഫL ട് േബാ dസീH 2014.േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , z{ 2014.- 326
ഏ., [4 പടം] ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5072-5 : B. 225.00

ചിEെFNവL ക: ചല,ിEസ് മരണക.-



MY2121

2-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഫിd. 2014.- 190 ഏ.: ചിEം;

ഷാജിIമാ, െക. എk., 1975-

21 െസമീ.

ഫL ട് േബാളിെ" ചരിEം.- [\ : ീk ബL ക
y ്,

1-◌ം പതി^് : ഒക് േടാ. 2010.

z{ 2014.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-1138-0 : B. 160.00

ISBN 978-81-8423-321-6 : B. 60.00



NW:(P32)



MY2121

സാഹിതDം

18

796.334-ഫL ട് േബാ- ട,

813-അേമരിfk കഥാസാഹിതDം- ട,

സലീം, ടി.

മി,H, മാഗര് , 1900-1949
കാിേനാെടാ^ം / പി. െക. രാജേശഖരk
സംേശാധനം െചയ് തത് ; വി. പി.
രാേജശe രി പL നരാഖDാനം െചയ് തത് .േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , zലാ. 2014.- 216
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Gone with the wind.
ISBN 978-81-264-5116-6 : B. 170.00

േലാങ് പാസ് : േലാകക^ിെ" ചരിEവL ം
വFമാനവL ം.- േകാ.യം : ലി് മസ് , z{
2014.- 247 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5074-9 : B. 195.00



MY2121

800-സാഹിതDം



O111,3N00

801-സാഹിതD തതe 

െമHവിH, െഹമk, 1819-1891
േലാേകാFര കഥക - െഹമk െമHവിH /
എം. ജി. ച¡േശഖരk നായ വിവ.
െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
P .
y ് , സപ
2014.- 149 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5167-8 : B. 120.00

801.93-െസൗXരD ശാസ് Eം
രാേജഷ് , ചിറ^ാട്
െസൗXരD ശാസ് Eം: ചരിEവL ം വികാസവL ം /
രാേജഷ് ചിറ^ാടL ം രാേജഷ് െക.
എNേമലിയL ം േചെlഴLതിയത് .-



O111,3M19

തിNവനOപL രം : ചിO, ഡിസ. 2014.- 128
ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 123-128.
B. 110.00



O:g

809-െപാ സാഹിതD ചരിEവL ം വിമശന
പഠനളLം

േറാF് , ഫിലി^്
േപാട് േണായിയL െട േരാഗം / എ. എസ് .
ഫാരിദിk വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.- 261 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Portnoys complaints.
ISBN 978-81-264-5148-7 : B. 195.00



O111,3

ക
 ാസി¿കളLം നവഭാവL കതe വL ം / വി. ജി. തി

820-ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതDം
821-ഇംഗ് ളീഷ് കവിത
821.009-ഇംഗ് ളീഷ് കവിത. ചരിEവL ം
വിമശനപഠനളLം

സംേശാധനം െചയ് തത് ; സL Iമാ
അഴീേfാടിെ" മL ഖവL ര.- 2-◌ം പതി^് .െകാ,ി : (ണത ബL ക
y ് , 2014.- 236 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-93-83255-18-4 : B. 200.00



O:g

ജയച¡k നായ, എസ് .

ബി സി. മL േfാലയ് fH
അÀ് െറാമാ"ിക് കവിക.തിNവനOപL രം : ചിO, മാ,് 2015.- 71
ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 93-85018-71-X : B. 65.00

നിശ
 ബ് ദഭവന.- [\ : കറ"് , മാ,്



O111,1:g

2014.- 247 ഏ. ; 21 െസമീ.

822-ഇംഗ് ളീഷ് നാടകം

ISBN 978-81-226-1186-1 : B. 200.00



O:g

810-അേമരിfk സാഹിതDം
813-അേമരിfk കഥാസാഹിതDം
നബേfാവ് , വ് ളാഡിമി വ് ളാഡിമിേറാവി,് ,
1899-1977

നീk / സി. രവീ¡k നDാ വിവ. െചയ് തത് .േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 167
ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Pnin.
ISBN 978-81-264-5030-5 : B. 125.00



O111,3M99

േഷക
y ് പിയ, വിലDം, 1564-1616
േഷക
y ് പിയ കഥക / െക. പി.
ബാലച¡k സംഹി,L ഗദD വിവ.
െചയ് തത് .- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഒക് േടാ.
2014.- 224 ഏ.; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-364-3 : B. 195.00



O111,2J64

േഷക
y ് പിയ I.ികf് / ജയ് സ{
െകാ,Lവീടk സംഹി,് ഗദD വിവ.
െചയ് തത് .- [\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.140 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-342-1 : B. 120.00



O111,2J64

സാഹിതDം
823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതDം

19

823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതDം- ട,
 ി, അഗതാ, 1890-1976
Âിസ

കിപ് ളിങ് , റL ഡDാഡ് , 1865-1936

ൈലdറിയിെല ¤തശരീരം / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ലി് മസ് ,
നവ. 2014.- 223 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5201-9 : B. 175.00

റിfി ടിfി ടാവി / നചിേകത േദവസD വിവ.
െചയ് തത് .- [\ : എ,് & സി., ഡിസ.
2013.- 31 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Rikki-Tikki-Tavi.



O111,3M90

ISBN 978-93-82776-39-0 : B. 45.00



O111,3M65

 ി, അഗതാ, 1890-1976
Âിസ
എഡ് ഗe യ (èവിെ" െകാലപാതകം /
വി എk. വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം :
ലി് മസ് , െമയ് 2014.- 238 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഹിfറി ഡിfറി േഡാf് / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ലി് മസ് ,
നവ. 2014.- 246 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Hickory dickory dock.
ISBN 978-81-264-5244-6 : B. 175.00



O111,3M90

മലശീഷകം : Lord Edgware dies.
ISBN 978-81-264-5035-0 : B. 180.00



O111,3M90

നീലFീവKിയിെല െകാലപാതകം / പി.
(കാശ് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം :
ലി് മസ് , െമയ് 2014.- 270 ഏ. ; 21 െസമീ.

േഘാഷ് , അമിതാവ് , 1956അവീk പfളLെട കടH / അçപ് ച¡k
വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
നവ. 2014.- 550 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Sea of poppies.
ISBN 978-81-264-5227-9 : B. 425.00



O111,3N56

മലശീഷകം : The mistery of the blue train.
ISBN 978-81-264-5036-7 : B. 195.00



O111,3M90

പേരതെ" േദവാലയം / എം. എസ് . നായ
വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ലി് മസ് , െമയ്
2014.- 230 ഏ. ; 21 െസമീ.

കHfF േÂാമേസാം / നXിനി സി.
േമേനാk വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 311 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The Calcutta chromosome.
ISBN 978-81-264-5215-6 : B. 250.00



O111,3N56

മലശീഷകം : Dead man's folly.
ISBN 978-81-264-5033-6 : B. 175.00



O111,3M90

y ് / െസബാസ
 Dk
പ് ളിമF് എക
y ് (സ
പbിേFാട് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം :
ലി് മസ് , െമയ് 2014.- 110 ഏ. ; 21 െസമീ.

ങDാച് ഹാk, തിയാങ് , 1926d¾ചാരി(ണി) / ഷീബ ഇ. െക. വിവ.
െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ഏ(ി. 2014.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The novice : a story of true
love.

ISBN 978-81-264-5022-0 : B. 90.00

മലശീഷകം : Plymouth express.



ISBN 978-81-264-5032-9 : B. 85.00

O111,3N26



O111,3M90

ബാéാദിെല നിhഢത / എം. എസ് . നായ
വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ലി് മസ് , െമയ്
2014.- 272 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : They came to Baghdad.
ISBN 978-81-264-5027-5 : B. 195.00



ജീത് , തിH, 1959നാേfാേപാളിസ് / ബാലസL Xരk വിവ.
െചയ് തത് .- [\ : കറ"് , െമയ് 2014.256 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Narcopolis.
ISBN 978-81-226-1195-3 : B. 200.00



O111,3N59

O111,3M90

മlാമെF െപ{I.ി / രാധാxഷ
Z k
െതാടL പL ഴ വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം :
ലി് മസ് , നവ. 2014.- 285 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The third girl.
ISBN 978-81-264-5252-1 : B. 210.00



O111,3M90

ഡിfkസ് , ചാസ് , 1812 - 1870
 ് / െക. പി. ബാലച¡k വിവ.
ഒലിവ ടe ിസ
െചയ് തത് .- [\ : ീk ബL ക
y ് , മാ,് 2015.264 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Oliver Twist.
ISBN 978-81-8423-396-4 : B. 210.00



O111,3M12

സാഹിതDം

20

823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതDം- ട,

823-ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതDം- ട,

ഡിfkസ് , ചാസ് , 1812-1870
േഡവിഡ് േകാ^ ഫീHഡ് / െക. പി.
ബാലച¡k വിവ. െചയ് തത് .- [\ :
ീk ബL ക
y ് , ഫിd. 2015.- 375 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : David Copperfield.
ISBN 978-81-8423-387-2 : B. 320.00

ൈവHഡ് , ഓസ് കാ, 1854-1900
ന©E¿.k / വി. രാധാമണി¿¶£
പL നരാഖDാനം െചയ് തത് ; എk. ടി.
രാജീവിെ" ചിE.- േകാ.യം : മാഴം,
ഫിd. 2015.- 139 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
5 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5151-7 : B. 110.00



O111,3M54



O111,3M12

സ് ോf, dാം, 1847-1912
Øാ¿ള / ി. എ. രാജേശഖരk വിവ.
െചയ് തത് .- തിNവനOപL രം : ചിO, െമയ്
2015.- 448 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Dracula.
ISBN 93-84445-12-6 : B. 410.00

നXിനി നായ
1857 - െല ഒN കഥ I.ിക
ചരിEെമഴLോ / 
േലാഹിതാ©k വിവ. െചയ് തത് ; അനിN
മL േഖാപാധDായയL െട ചിE.- േകാ.യം :
മാഴം.- 145 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : When children make



O111,3M47

history : a tale of 1857.

ISBN 978-81-264-5330-6 : B. 110.00



O111,3

ബാെനസ് , zലിയk, 1946അവസാനെമFിെയl േതാlH / െക.
അജിത് Iമാ വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 158 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : The sense of an ending.
ISBN 978-81-264-5155-5 : B. 125.00

േലാേകാFര കഥക.- േകാ.യം : ഡി. സി.
ബL ക
y ് , ഏ(ി. 2014.- 214 ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5000-8 : B. 140.00



O111,3M47

830-ജ£k സാഹിതDം
833-ജ£k കഥാസാഹിതDം



O111,3N46

മാkസ് ഫീHഡ് , കാതറിk, 1888-1923
േലാേകാFരകഥക / വി.
രാധാമണി¿¶£ വിവ. െചയ് തത് .േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
P . 2014.- 160
y ് , സപ
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5169-2 : B. 130.00

കാഫ് ക, äാkസ് , 1883-1924
കാഫ് കയL െട കഥക / വി. രവിIമാ വിവ.
െചയ് തത് .- 3-◌ം പരി. പതി^് .-[\ :
കറ"് , ഒക് േടാ. 2014.- 356 ഏ. ; 21 െസമീ.
61 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-226-1227-1 : B. 300.00



O113,3M83

838-അനD ഗദD xതിക



O111,3M88

രവീX സിംഗ് , 1982എനി¿ം പറയാെKാN (ണയകഥ /
ഉൈബദ് വിവ. െചയ് തത് .- [\ : ീk
ബL ക
y ് , z{ 2015.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : I too had a love story.
ISBN 978-81-8423-410-7 : B. 165.00

െഹസ് െസ, െഹ£k, 1877-1962
േദശാടനം / നിതD ൈചതനD യതി സe ത
വിവ. െചയ് തത് .- [\ : ീk ബL ക
y ്,
ഒക് േടാ. 2014.- 88 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Wandering.
ISBN 81-8423-359-0 : B. 80.00



O113,6M77

840-äÀ് സാഹിതDം
843-äÀ് കഥാസാഹിതDം



O111,3N82

ലാഹിരി, ³ംപാ, 1967താഴ് നിലം / ലളിത രാജxഷ
Z k വിവ.
െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ.
2014.- 415 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : The low land.
ISBN 978-81-264-5248-4 : B. 325.00

കാമL , ആHേബ, 1913-1960
നഷ് ടസe ഗ
Á  / (ഭാ ആ.
ചേ.ാപാധDായ വിവ. െചയ് തത് .- [\ :
ീk ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.- 114 ഏ. ; 21
െസമീ.
മലശീഷകം : Exil et le royaume
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Exile and the
kingdom.



O111,3N67

ISBN 81-9423-380-9 : B. 130.00



O122,3N13

സാഹിതDം
843-äÀ് കഥാസാഹിതDം- ട,

21

860-സ് പാനീഷ് സാഹിതDം
863-സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതDം

ഖ°, യാസ് മിന, 1955-

മാേകസ് , ഗdിേയH ഗാസിയ, 1927-2014

ആÂമണം / ആലfാ.് സലിലയL ം സി. എ.
അജിം വിവ. െചയ് തത് .- [\ : ീk

- നിBപണ

ബL ക
y ് , z{ 2015.- 224 ഏ. ; 21 െസമീ.

ജീവkIമാ, െക.

മലശീഷകം : L'attentat

മാകe ിസ് വായന: ജീവിത പL സ് തകവL ം
പL സ് തക ജീവിതവL ം.- േകാ.യം : ഡി. സി.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The attach.
ISBN 978-81-8423-411-4 : B. 190.00



O122,3N55

ബL ക
y ് , z{ 2014.- 183 ഏ.: ചിEം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5087-9 : B. 140.00



ബാെബറി, മL േറH, 1969-

O123,3N27:g

ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .-

869-േപാ´ഗീസ് സാഹിതDം
869.3-േപാ´ഗീസ് കഥാസാഹിതDം

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , z{ 2014.- 335

െകായ് േലാ, െപൗേലാ, 1947-

വിBപെസൗXരDം / െക. ജീവkIമാ

അഡH് റി / വി. രാധാമണി¿¶£

ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .-

മലശീഷകം : L elegance du herisson

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , zലാ. 2014.- 280

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : The elegance of the

ഏ. ; 21 െസമീ.

hedgehog.

മലശീഷകം : Adulterio

ISBN 978-81-264-5081-7 : B. 225.00

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Adultery : a novel.



O112,3N69

ISBN 978-81-264-5104-3 : B. 225.00



O124,3N47

ബHസാf് , ഒേനാെറ െദ, 1799-1850

869.8-അനD ഗദDxതിക

േലാേകാFരകഥക / ി. എസ് .

െകായ് േലാ, െപൗേലാ, 1947-

പരേമശe രk മFത് വിവ. െചയ് തത് .-

ഒഴLIl പL ഴ േപാെല / രാ³ വbി¿lം
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .-

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
P . 2014.- 118
y ് , സപ
ഏ. ; 21 െസമീ.

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 223

ISBN 978-81-264-5170-8 : B. 95.00

ഏ. ; 21 െസമീ.



O122,3L99

മലശീഷകം : Scr como o rio que flui
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Like the flowing river.
ISBN 978-81-264-5018-3 : B. 170.00

േമാദിയാേനാ, പാµിക് , 1945-



O124,6N47

ന©Efവല / (ഭാ ആ. ചേ.ാപാധDായ
891.2-സംസ് xത സാഹിതDം
891.21-സംസ് xത കവിത

വിവ. െചയ് തത് .- [\ : ീk ബL ക
y ് , െമയ്
2015.- 150 ഏ. ; 21 െസമീ.

രാമായണം

മലശീഷകം : La place de l'etoile.

- നിBപണ

ISBN 978-81-8423-408-4 : B. 135.00



O122,3N45

നാരായണk, വട¿ാട് , 1955രാമായണ ചിOക.- [\ : കറ"് , zലാ.
2014.- 75 ഏ. ; 21 െസമീ.

വഴിേയാരfേഫയിെല െപ{I.ി / (ഭാ

ISBN 978-81-226-1216-5 : B. 60.00

ആ. ചാജി ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ.



O15,1A2:g

െചയ് തത് .- [\ : ീk ബL ക
y ് , െമയ് 2015.ശ1രനാരായണk, പി. ഐ., 1945-

134 ഏ. ; 21 െസമീ.

രാമായണFിെല മഹഷിമാ.- െകാ,ി :

മലശീഷകം : Dans le cafe del la

നവമന ബാലവികാസ േക¡ം, ഒക് േടാ.

jeunesse perdue.

2009.- 56 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8423-407-7 : B. 125.00

B. 35.00



O122,3N45



O15,1A1:g

സാഹിതDം

22

891.21-സംസ് xത കവിത- ട,

891.454-ബിഹാരി സാഹിതDം

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ., 1945-

891.454MAI-ൈമഥിലി സാഹിതDം
891.454MAI3-ൈമഥിലി കഥാസാഹിതDം
(ദീപ് ബിഹാരി

രാമായണFിെല സ് Eീക.- െകാ,ി :

ബ` / പി. െക. രാധാമണി വിവ.

നവമന ബാലവികാസേക¡ം, മാ,് 2007.-

െചയ് തത് .- നDഡHഹി : സാഹിതD

46 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.



O15,1A1:g

891.22-സംസ് xത നാടകം

അfാദമി, 2015.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
22 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-260-4677-5 : B. 110.00



േകശവk നതിരി, ൈക^bി

O4473,3

സശ1രം / ന കFാവിെ"

891.66-െവHഷ് സാഹിതDം

മലയാള വിവFനം.- IlംIളം :

891.663-െവHഷ് കഥാസാഹിതDം

കാണി^ ശ1രk നതിരി^ാട്

891.663008-െവHഷ് സാഹിതDം.

സ് മാരക ന ശാല, നവ. 2009.- 151 ഏ. ;

സമാഹാര

21 െസമീ.

കറL ^് : െവHഷ് െചറL കഥക / േജാളി വഗീസ്

മലം ഇടത് ഭാഗ´b േപജിലL ം അതിെ"

വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

മലയാള വിവFനം വല ഭാഗ´ം.

ആഗ. 2014.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.

B. 100.00



ISBN 978-81-264-5056-5 : B. 110.00

O15,2

891.43-ഹിXി സാഹിതDം

891.7-റഷDk സാഹിതDം

891.432-ഹിXി നാടകം

891.73-റഷDk കഥാസാഹിതDം

സക് േസന, സേവശe  ദയാH
ആട് / ടി. പി. േവ



O1283,3x

േഗാfി, മാക
y ിം, 1868-1936

േഗാപാലk വിവ.

േലാേകാFര കഥക - മാക
y ിം േഗാfി /

െചയ് തത് .- നDഡHഹി : സാഹിതD

ി. എസ് . പരേമശe രk മFത്
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .-

അfാദമി, 2015.- 60 ഏ ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : ബകരീ.

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഏ(ി. 2014.-

ISBN 978-81-260-4669-4 : B. 60.00

103 ഏ. ; 21 െസമീ.



O152,2

6 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5007-7 : B. 75.00

891.433-ഹിXി കഥാസാഹിതDം



O142,3M68

ഭാെവ, വിേനാബ

േടാസ് ോയ് , ലിേയാ നിെfാലായe ി,് ,

വിേനാബ പറ¶ പL രാണകഥക / പി.

1828-1910

ഐ. ശ1രനാരായണk പL നരാഖDാനം

ഉയിെFഴLേlH^് / െക. പി. ബാലച¡k

െചയ് തത് .- 6-◌ം പതി^് .-െകാ,ി :

ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .-

പേണാദയ, നവ. 2014.- 48 ഏ.: ചിEം;

തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.-

21 െസമീ.

520 ഏ. ; 21 െസമീ.

B. 35.00



O152,3

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Ressurrection.
B. 450.00



891.44-ബംഗാളി സാഹിതDം

O142,3M28

891.441-ബംഗാളി കവിത

േഡാസ് ോവസ് fി, െഫേഡാ

ഠാI, രബീ¡നാഥ് , 1861-1941

മിെഖയിേലാവി,് , 1821-1881

y ി
ടാേഗാറിെ" 120 കവിതക / ലിസ

തിക,Lം നിഭാഗDകരം / േവ
വി. േദശം
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .- [\ :

േജfബ് വിവ. െചയ് തത് ; േജാജ്
ഓണìറിെ" അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി.

ീk ബL ക
y ് , മാ,് 2014.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

സി. ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 222 ഏ.: ചിEം; 21

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : An unpleasant

െസമീ.

predicament.

ISBN 978-81-264-5246-0 : B. 175.00

ISBN 978-81-8423-304-9 : B. 70.00



O157,1M61



O142,3M21

സാഹിതDം
891.73-റഷDk കഥാസാഹിതDം- ട,

894.8113-തമിഴ് കഥാസാഹിതDം

െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയH

ഇXിരാ പാസാരഥി, 1930-

23

േചാര^Lഴ / ഒ. xഷ
Z k പാടDം വിവ. െചയ് തത് .2-◌ം പതി^് .-തിNവനOപL രം : ചിO, സപ
P .

അലക
y ാkേØാവി,് , 1905-1984
േഡാ{ ശാOമാെയാഴLI¹ / മിനി േമേനാk

2014.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .-

1-◌ം പതി^് : zലാ. 1987.

തിNവനOപL രം : ചിO, സപ
P . 2014.- 624

മലശീഷകം : INതി^LനH.
ISBN 938390349-X : B. 125.00

ഏ. ; 21 െസമീ.
ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : And quit flows the



O31,3N30

Don.

സരDകാOk

ISBN 938-390-348-1 : B. 545.00



O142,3N05

 ാkലി വിവ. െചയ് തത് .വിതേ,ാളം / സ
തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.-

891.991-അHേബനിയk സാഹിതDം

104 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

891.9913-അHേബനിയk കഥാസാഹിതDം

B. 90.00

കദാെര, ഇസ് മയിH, 1936-



O31,3

വസOFിെല പf വസOFിെല

894.812-മലയാള സാഹിതDം

ൈശതDം / (ഭാ സfറിയാസ് ഇംഗ് ളീഷിH

I¶L ണ
Z ി, 1927-2006

നിl് വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി.

I.ിfവിതകളLം കഥകളLം Iറി^LകളLം.േകാ.യം : മാഴം, ഏ(ി. 2015.- 862 ഏ. ;

ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 130 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Lulet e ftohtate marsit

21 െസമീ.

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Spring flowers,

ISBN 978-81-264-5369-6 : B. 450.00



spring frost.

O32N27

ISBN 978-81-264-4985-9 : B. 95.00



O18,3N36

892.7-അറബിക് സാഹിതDം

െചറL കാട് , 1915-1976

- നിBപണ
ഓമന, വി. െക.

892.73-അറബിക് കഥാസാഹിതDം

െചറL കാട് : ഒN സ് Eീ പ© വായന

ഖലീH ജിdാk, 1883-1931

(നിBപണ പഠന).- തിNവനOപL രം :
ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഖലീH ജിdാk 101 കഥക / െക. എസ് .
റി,ാഡ് വിവ. െചയ് തത് .- തിNവനOപL രം :

B. 90.00



O32N15:g

ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 150.00

െചറL കാടിെ" (തിഭ / എസ് . െക. വസOk



O28,3M83

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തിNവനOപL രം :
ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.

894.811-തമിഴ് സാഹിതDം

B. 160.00

894.8111-തമിഴ് കവിത



O32N15:g

ലീന മണിേമഖൈല

െപാെfാട് , എസ് . െക., 1913-1982

¥F,ികളLെട റാണി / എk. രവിശ1

- നിBപണ

വിവ. െചയ് തത് ; സാറാ േജാസഫിെ"

കഥ േതടL l സÀാരി: എസ് . െക.

അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

െപാെfാ.് ഓ£കളLം പഠനളഉം /
െചലവ േവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .-

സപ
P . 2014.- 102 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
50 കവിതക.

തിNവനOപL രം : ചിO, നവ. 2014.- 256

മലശീഷകം : പറേFയN റാണി.

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5172-2 : B. 80.00

B. 220.00



O31,1



O32N13:g

സാഹിതDം

24

894.81209-മലയാള സാഹിതDം. ചരിEവL ം

894.8121-മലയാള കവിത- ട,

വിമശനപഠനളLം

ഉമാ രാജീവ് , 1980ഇടം മാിെf.H / കNണാകരെ"
മL ഖവL രയL ം അജയ് പി. മാാ.ിെ"
അവതാരികയL ം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ഒക് േടാ. 2014.- 119 ഏ. ; 21 െസമീ.
62 കവിതക.
ISBN 978-81-264-5199-9 : B. 95.00

രവി, സി. െക.
ഞാെനl ഭാവം: ആGകഥാ
സാഹിതDFിന് ഒN മL ഖവL ര / എം. െക.
സാവിെ" അവതാരിക.- [\ : ീk
ബL ക
y ് , െമയ് 2015.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 87-88.



O32,1N80

ISBN 978-81-8423-405-3 : B. 75.00



O32:g

സമകാല മലയാളസാഹിതDം / എk. സാം
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാ.യം : കറ"് ,
െമയ് 2014.- 328 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഉേമഷ് ബാബL , െക. സി.
െവ.ിവ, സe Oം തലയL െട ചിEം / എം. പി.
രാധാxഷ
Z െ" അവതാരിക.- [\ : ീk
ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-381-0 : B. 60.00



O32,1

ISBN 978-81-240-1969-6 : B. 255.00



O32:g

894.8121-മലയാള കവിത
അഭിരാമി, 1997തിരfിെല
 1ിH ഒ¹ േകì.- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 51 ഏ. ; 21

I¶^, പ.ാí, 1947ആ.ിkI.ികളLെട അറിവിേലf് ചില
കാരD.- തിNവനOപL രം : ചിO, മാ,്
2015.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
24 കവിതക.
B. 65.00



െസമീ.

O32,1N47

35 കവിതക.
ISBN 978-81-264-5198-2 : B. 50.00



O32,1N97

അ^ പണിf, െക., 1930-3006

- നിBപണ
സാ, എം. െക., 1928അ^^ണിf.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

IറL പ് , ഒ. എk. വി., 1931-2016
സരDെ" മരണം / (ഭാ വ£യL െട
അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ഫിd. 2015.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
29 കവിതക.
ISBN 978-81-264-5306-1 േബാഡ് :
B. 150.00



O32,1N31

ഒക് േടാ. 2014.- 167 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5196-8 : B. 140.00



O32,1N30:g

ആനXേജDാതി, 1966മീനായതി നീ / െക. എk. ഷാജിയL െട
അവതാരിക.- [\ : കറ"് , സപ
P . 2014.-

xഷ
Z പിb, ചL ഴ, 1911-1948
- നിBപണ
ശ1രനാരായണk, പി. ഐ., 1945സ് പXി¿l ചL ഴ.- [\ : ീk ബL ക
y ്,
ആഗ. 2014.- 87 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-341-4 : B. 80.00



O32,1N11:g

54 ഏ. ; 21 െസമീ.
മേനാജ് Iറരിെ" പഠനം അവസാനFിH
21 കവിതക.
ISBN 978-81-226-1223-3 : B. 45.00



O32,1N66

ആരDാ േഗാപി, 1986-

xഷ
Z ാ, മL Kയ് fH
ഗാ`ാരം / എസ് . ത1മണി അ£യL െട
അവതാരിക.- തിNവനOപL രം : െസ"
 ഡീസ് , 2015.േഫാ െസൗF് ഇkഡDk സ
84 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83763-13-9 : B. 75.00



അവസാനെF മഷD / ªീൈശലം

O32,1

ഉണ
Z ിxഷ
Z െ" അവതാരിക.- [\ : ീk

െജനി ആkØസ് , 1969ഏഴാം നാ.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ഒക് േടാ. 2014.- 198 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5197-5 : B. 160.00

ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
65 കവിതക.
ISBN 978-81-8423-382-7 : B. 110.00



O32,1N86



O32,1N69

സാഹിതDം
894.8121-മലയാള കവിത- ട,

894.8121-മലയാള കവിത- ട,

േജായ് , വാഴയിH
മാ[വിലാപം.- േകാ.യം : കറ"് , മാ,്
2015.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1999-3 : B. 55.00

പദ
Ä ബാബL

25

മറL IകളിH കടലനfം.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 158 ഏ. ; 21



O32,1

താഹ, ചOിB
ിെ^ണ
Û ം ^വL ം.- തിNവനOപL രം :
ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 32 ഏ. ; 21 െസമീ.
23 ബാലകവിതക.
B. 25.00

െസമീ.
ISBN 978-81-264-5195-1 : B. 125.00



O32,1

പL Nഷk, െചറായി
ചfര¿ടം.- [\ : എ,് & സി., ഒക് േടാ.



O32,1

േതാമസ് I.ി, എH.
ഇkസിലിf / ഉമ തറേമലിെ"
അവതാരിക.- േകാ.യം : കറ"് , z{ 2014.136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ടി. ടി. ªീIമാറിെ" പഠനം അവസാനFിH.
ISBN 978-81-240-1971-9 : B. 125.00



O32,1

ധനD, എം. ഡി., 1984അമിéല / എം. ആ. േര
Iമാറിെ"
അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ഒക് േടാ. 2014.- 67 ഏ. ; 21 െസമീ.
സL ധീഷ് േകാേ.ÍFിെ" പഠനം
അവസാനFിH.
ISBN 978-81-264-5194-4 : B. 60.00

2013.- 32 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
I.ിക¿b 30 കവിതക.
ISBN 978-93-83760-04-6 : B. 30.00



O32,1

ബിേജായ് ച¡k, 1973ി പിടിFം / വി. വിജയIമാറിെ"
അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
നവ. 2014.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
45 കവിതക.
ISBN 978-81-204-5230-9 : B. 80.00



O32,1N73

ര¯ാകരk, മാാട് , 1962അെ^ാ, കസനDാലി മതിയായി, അേല
 ?/



O32,1N84

നാരായണ േമേനാk, വbേFാ, 1878-1958

ഭാഗDനാഥിെ" ചിE ; ബി. രാജീവെ"
അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ജ. 2015.- 77 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5245-3 : B. 65.00

- നിBപണ



O32,1N62

േശാഭ, വി.
വbേFാ: ശിഷDം മകം.- [\ :
ീk ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.- 63 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-379-7 : B. 60.00

രമD സ«ീവ് , 1985ചലളിേലf് തിരി,L പറ¿lത് .േകാ.യം : കറ"് , മാ,് 2015.- 70 ഏ. ; 21



O32,1M78:g

െസമീ.
34 കവിതക.

നാരായണ േമേനാk, വbേFാ, 1878-1958
ശിഷDം മകം / I.ിxഷ
Z മാരാ
വDാഖDാനം െചയ് തത് ; ഉbാ.ിH
േഗാവിXkI.ി നായNെട അവതാരിക.േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , z{ 2014.- 46
ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5085-5 : B. 40.00

ISBN 978-81-240-2000-5 : B. 60.00
ധ32,1ള85
രാഘവkപിb, ഇട^bി, 1909-1936

- നിBപണ
ഗംഗാേദവി, എം., 1974-



O32,1M78

ഇട^bി രാഘവkപിb.- തിNവനOപL രം :
ചിO, z{ 2015.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

നാസ, Il´ംകര, 1966എെ" IറL 1വിതക.- [\ : ീk ബL ക
y ്,
z{ 2014.- 112 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-322-3 : B. 95.00

അബ`ം : ഏ. 68-80
ന സചി : ഏ. 79-80.
ISBN 93-84445-20-7 : B. 75.00



O32,1N66



O32,1N09:g

സാഹിതDം

26

894.8121-മലയാള കവിത- ട,

894.8121-മലയാള കവിത- ട,

രാജേഗാപാH, െക., 1964-

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ., 1945-

പിlാL റം / ആ രവിവ£യL െട

ഗാനരാമായണം.- െകാ,ി : നവമന

അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

ബാലവികാസ േക¡ം, സപ
P . 2009.- 28 ഏ.

നവ. 2014.- 103 ഏ. ; 21 െസമീ.

; 21 െസമീ.

42 കവിതക.

B. 15.00

ISBN 978-81-264-5210-1 : B. 85.00



O32,1N45



O32,1N64

ാനാ¤തം.- െകാ,ി : നവമന

രാജരാജ വ£, എഴLമ, 1953-

ബാലവികാസ േക¡ം, നവ. 2014.- 64 ഏ. ;

എഴLമരിെ" ബാലകവിതക.- േകാ.യം :

21 െസമീ.

കറ"് , സപ
P . 2014.- 72 ഏ.: ചിEം; 21

31 കവിതക.

െസമീ.

B. 60.00

80 ബാലകവിതക.



O32,1N45

ISBN 978-81-240-1882-5 : B. 60.00



O32,1N53

വിജില, ചിറ^ാട്

പലഹാര^ാ.Lക.- 5-◌ം പതി^് -െകാ,ി :
നവമന ബാലവികാസ േക¡ം, ഡിസ. 2000.40 ഏ.: വണ ചിEം; 21 െസമീ.

പകFിെയഴLF് / െക. ഇ. എk െ"

B. 27.00

അവതാരിക.- തിNവനOപL രം : ചിO,



O32,1N45

മാ,് 2015.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
35 കവിതക.

മലയാളം - ഇംഗ് ളീഷ് കട1വിതക.-

ISBN 938501812-4 : B. 65.00

െകാ,ി : നവമന ബാലവികാസ േക¡ം,



O32,1

നവ. 2006.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലയാളFിലL b കട1വിതകളLെട
ഇംഗ് ളീഷിലL b വിവFനവL ം

േവലായL ധk, െക. സി., 1961കറL F പL bിക.- [\ : ീk ബL ക
y ്,

ഉെ^ടL Fിയി.LK് .

െമയ് 2015.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.

B. 40.00

ISBN 978-81-8423-404-6 : B. 55.00



O32,1N45



O32,1N61

മലയാളേമ, എെ" അഭിമാനേമ!.- േകാ.യം :

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ., 1945-

അസkസ് ബL ക
y ് , z{ 2010.- 48 ഏ. ; 21

ഇംഗ് ളീഷ് അ©രഗാന.- െകാ,ി :

െസമീ.

നവമന ബാലവികാസ േക¡ം, നവ. 2000.-

21 കവിതക.

32 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

B. 35.00

B. 20.00



O32,1N45



O32,1N45

ശശി ജയിംസ് , ഇടയ് േfാട് , 1954-

ഇതല
 ിതെല
 k സe ാതDം.- െകാ,ി :
നവമന ബാലവികാസ േക¡ം, ഡിസ. 2012.120 ഏ. ; 21 െസമീ.

േªഷ
¬ ജwം / സി^ി പbി^LറFിെ"
അവതാരിക.- െകാ,ി : (ണത ബL ക
y ്,
ഒക് േടാ. 2014.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.

123 കവിതക.

41 കവിതക.

B. 100.00



O32,1N45

ISBN 978-93-83255-20-7 : B. 50.00



O32,1N54

കലിമL ഖം: െച£നം ചാേfായL െട
ശശി, എം., 1950-

അവതാരിക.- ആലL വ : െപk ബL ക
y ് , ആഗ.

ഇനി.- ചL നfര : ജീവk പബ് ളിേfഷkസ് ,

2005.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
185 കവിതക.

ജ. 2015.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

B. 45.00

B. 100.00



O32,1N45



O32,1N50

സാഹിതDം

27

894.8121-മലയാള കവിത- ട,

894.8121-മലയാള കവിത- ട,

ശാലിനി േദവാനX് , 1977-

 Dk
െസബാസ
നിശ
 ബ് ദതയിെല (കാശ / വി. ആ.
നേര¡െ" അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.
3 ദീഘകവിതക.
ISBN 978-81-264-5134-0 : B. 70.00

അ©ര´.Lക / എം. ടി. വാസL േദവk
നായNെട അവതാരിക.- േകാ.യം :
ന കFാവ് : കറ"് [വിതരണം], z{
2014.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
49 കവിതക.



O32,1

ISBN 978-81-240-1972-6 : B. 70.00



O32,1N77

ശDാം സL ധാക, 1983അവസാനെF െകാbിമീk.- [\ : കറ"് ,
ഫിd. 2014.- 60 ഏ. ; 21 െസമീ.
35 കവിതക.

ഹരിേയLമാçര് , 1958അനDെ" ഭാരD.- േകാ.യം : തFe മസി
പL സ് തകശാല, മാ,് 2015.- 56 ഏ. ; 21
െസമീ.
48 കവിതക.
B. 100.00



O32,1N58

ISBN 978-81-226-1134-2 : B. 45.00



894.8121008-മലയാള കവിത. സമാഹാര



അ©രശ് േളാക പാഠാവലി / െക. എk.
വിശe നാഥk നായNം െസൗമD
താമരശ് േശരിയL ം സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 318 ഏ. ; 21
െസമീ.
ശ് േളാക സചി : ഏ. 285-318
ന സചി : ഏ. 281-284.
ISBN 978-81-264-5054-1 : B. 195.00

O32,1N83

ªീരംഗk, ൈമനാഗ^bി, 1944പാണെ" പാ.് .- തിNവനOപL രം : െസ"
 ഡീസ് , 2014.േഫാ െസൗF് ഇkഡDk സ
104 ഏ. ; 21 െസമീ.
58 കവിതക.
ISBN 978-93-83763-08-5 : B. 125.00
O32,1N44



O32,1x

സതDk, െക. പി., 1959-

പL മഴ^ാ.Lക / സതDk കല
 L N.ിയL െട
പഠനവL ം സമാഹരണവL ം.- [\ : ീk
ബL ക
y ് , z{ 2014.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-325-4 : B. 65.00

(ിയെ^. സംമ / രാജk
േകാ.^LറFിെ" അവതാരിക.- [\ :
കറ"് : േകാസ് േമാ [വിതരണം], z{ 2014.131 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,1x

ISBN 978-81-226-1198-4 : B. 100.00



O32,1N59

സേOാഷ് , െക., 1989ഒN സe വഗ
Á ാരാഗിയL െട
(ണയകവിതക.- മL ഖFല : നDബL ക
y ്,

മലയാളFിെ" (ണയകവിതക / വി. ആ.
സL ധീഷ് സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 207 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5205-7 : B. 170.00



O32,1x

ഏ(ി. 2014.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
46 കവിതക.

894.8121009-മലയാള കവിത. ചരിEവL ം
വിമശനപഠനളLം

B. 50.00



O32,1N89

സി^ി, പbി^Lറം, 1943തിരെ¶ടL F ബാലകവിതക / അശe ിk
ഇ. വിദDാധരെ" ചിE.- േകാ.യം :

(സlരാജk
കവിതയL ം രാഷ് µീയഭാവനയL ം.- േകാ.യം :
കറ"് , ആഗ. 2014.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1974-0 : B. 120.00



O32,1:g

മാഴം, ആഗ. 2014.- 423 ഏ.: വണ
ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5119-7 േബാഡ് :
B. 295.00



O32,1N43

റീജ, വി.
മണി(വാളം പL നവായന.- [\ : ീk
ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-363-6 : B. 65.00



O32,1:g

സാഹിതDം

28

894.8121009-മലയാള കവിത. ചരിEവL ം

894.8122-മലയാള നാടകം- ട,

വിമശനപഠനളLം- ട,

ബാലച¡k, പി., 1951ഒN മ

ഹംസ, ടി. െക.

DേവനH (ണയരാവ് / വി. സി.

ഹാരിസിെ" അവതാരിക.- 7-◌ം പതി^് .-

മാ^ിള^ാ.ിെ" മാധL രDം / ഏഴാേ,രി

[\ : കറ"് , zലാ. 2014.- 47 ഏ. ; 21

രാമച¡െ" അവതാരിക.- തിNവനOപL രം :

െസമീ.

ചിO, ഡിസ. 2014.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

1-◌ം പതി^് : ഒക് േടാ. 2009.

B. 85.00

ISBN 978-81-226-1219-6 : B. 35.00





O32,1:g

O32,2N51

894.8122-മലയാള നാടകം

894.8122008-മലയാള നാടകം. സമാഹാര

ഗേണഷ് , െക. വി.

കേലാÓവ നാടക / രാധാxഷ
Z k
അടL Fില സംേശാധനം െചയ് തത് .-

മാികfണ
Z ാടി / വി. എസ് . ഗിരീഷിെ"

േകാ.യം : മാഴം, നവ. 2014.- 230 ഏ. ;

അവതാരിക.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ.

21 െസമീ.

2014.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

12 നാടക.

I.ിക¿b 5 നാടക.

ISBN 978-81-264-5222-4 : B. 175.00

ISBN 978-81-8423-348-3 : B. 100.00



O32,2x



O32,2

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം
അക് ബ, കf.ിH, 1954-

േജാസ് , സി. എH., 1932-

കലാപ¦മികളിെല വാഴ് വ് / െക. ഇ. എk

േശാകപ©ി.- േകാഴിേfാട് : പണ, z{

െ" അവതാരിക.- തിNവനOപL രം : ചിO,

2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

z{ 2015.- 96 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-300-1600-9 : B. 75.00



ISBN 93-85045-00-8 : B. 90.00



O32,3N32

പവിEk, െമാേകരി

O32,3N54

അ,k, xപാസനം വി. പി., 1960മഴേfാ.് .- േകാ.യം : കറ"് , സപ
P . 2014.-

ര©കkIlിെ" ¥.Lകാ.തിNവനOപL രം : ചിO, ഏ(ി. 2015.- 72

109 ഏ. ; 21 െസമീ.
7 െചറL കഥക.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-240-1983-2 : B. 100.00

I.ിക¿b 4 നാടക.



O32,3N60

B. 60.00



O32,2

അജിത് കNണാകരk, 1971ആകാശFിെല വീടL ക.- [\ : കറ"് ,

(കാശ് , ടി. എk., 1955-

നവ. 2014.- 92 ഏ. ; 21 െസമീ.

ടി. പGനാഭെ" കഥ ടി. എk. (കാശിെ"

16 െചറL കഥക.

തിരനാടകം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ.

ISBN 978-81-226-1233-2 : B. 75.00



2014.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

O32,3N71

ടി. പGനാഭെ" കഥകെള ആധാരമാfി

അ വാരD, 1976-

രചി, നാടക.

ആGഹതDf് ചില

ISBN 978-81-8423-340-7 : B. 70.00



O32,2N55

ബാ^L, വല^ാട്
സ് േനഹസേXശം.- വല^ാട് : െലല


വിശദീകരണ¿റി^Lക.- തിNവനOപL രം :
ചിO, മാ,് 2015.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 55.00



O32,3N76

അരാധ

പബ് ളിേfഷkസ് , െമയ് 2011.- 80 ഏ. ;

േകാ.െfാ,ിയL ം കടലL ം സാ©ി.- േകാ.യം :

21 െസമീ.

കറ"് , ഫിd. 2015.- 195 ഏ. ; 21 cm.

B. 60.00

ISBN 978-81-240-1973-1 : B. 150.00



O32,2



O32,3

സാഹിതDം

29

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

അçപ് , െക. വി., 1972-2014

ആ"ണി, പി. െജ. െജ.
ാO് : ചില നി£ാണ രഹസD.േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.77 ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5192-0 : B. 65.00

ആനX^ാ´വിെ" (സംഗ.തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.112 ഏ. ; 21 െസമീ.
13 െചറL കഥക.
B. 100.00



O32,3N72



O32,3

ഇXിര, ബി., 1949അതിയാk.- തിNവനOപL രം : െമലിkഡ
ബL ക
P . 2014.- 314 ഏ. ; 21 െസമീ.
y ് , സപ
ISBN 93-83885-22-X : B. 260.00

അബബf, ഒ. എം.
മരണപL സ് തകം: നീ എ´ം വഴികളിH
നിH^LK് ഞാk.- േകാ.യം :
ന കFാവ് , ഏ(ി. 2009.- 184 ഏ. ;



O32,3N49

21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-369-8 : B. 160.00



O32,3

അമH

െതe 1.- േകാ.യം : സാ(സ, ഏ(ി.
2014.- 110 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-84075-88-0 : B. 80.00



O32,3N49

മ¶fാഡL കളLെട സL വിേശഷം.തിNവനOപL രം : ചിO, മാ,് 2015.- 72
ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറL കഥക.
ISBN 93-85018-75-2 : B. 65.00



O32,3

അഷ് റഫ് , ആഡL ര്
100 മിനിfഥക.- തിNവനOപL രം : ചിO,
z{ 2015.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-85045-02-4 : B. 90.00



O32,3

ഇXL േഗാപk, ജി. ആ., 1974കാളി ഗ·കി.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
z{ 2014.- 199 ഏ. ; 21 െസമീ.
അബ`ം : ഏ. 195-199.
ISBN 978-81-264-5076-3 : B. 150.00



O32,3N74

ഇXL ബാല
വീKL ം ഒN കതിfാലം കാF് .- [\ :
ീk ബL ക
y ് , ഫിd. 2014.- 120 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 81-8423-302-7 : B. 105.00



O32,3

ആനX് , 1936-

ഉണ
Z ിxഷ
Z k, പL ï, 1933-2014
എെ" jNവായ കഥക.- [\ : ീk
ബL ക
y ് , z{ 2014.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-326-1 : B. 160.00

ആനXിെ" കഥക (1960 - 2002) / െക.
സി. നാരായണെ" അവതാരിക.- 3-◌ം
പതി^് .-[\ : കറ"് , ഫിd. 2014.- 566
ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N33

42 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-226-1181-6 : B. 420.00



O32,3N36

ആനXിെ" േനാെവല
 ക.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , zലാ. 2014.- 487 ഏ. ; 21
െസമീ.
6 േനാവൈലLക.
ISBN 978-81-264-5100-5 : B. 395.00

ഉണ
Z ിåഷ
Z k, തിNവാഴിേയാട് , 1942ഉണ
Z ിåഷ
Z k തിNവാഴിേയാടിെ"
േനാവലL ക.- േകാ.യം : കറ"് , ഏ(ി. 2015.456 ഏ. ; 21 െസമീ.
4 േനാവലL ക.
ISBN 978-81-240-2002-9 : B. 350.00



O32,3N42



O32,3N36

മരണസ.ിഫിf് .- 10-◌ം പതി^് -[\ :
കറ"് , zലാ. 2014.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1218-9 : B. 70.00



O32,3N36

ഉഷാIമാരി
ചിFിരപL രെF ജാനകി.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , ഏ(ി. 2014.- 207 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5019-0 : B. 150.00



O32,3

സാഹിതDം
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

കമHസി

IമL ദം സL Iമാരk
ഒdിഗാദ് , ദെമൗ / സി. രാധാxഷ
Z െ"
അവതാരിക.- തിNവനOപL രം : ചിO, െമയ്
2015.- 56 ഏ. ; 21 െസമീ.
2 േനാവൈലLക.
B. 50.00

ശ
Ä ശാനളLെട േനാ.LപL സ് തകം.- [\ :
ീk ബL ക
y ് , ജ. 2015.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-384-1 : B. 205.00



O32,3



കരിം, ടി. എ.

O32,3

മായL l ചിE.- െകാല
 ം : ൈസ`വ,
സപ
P . 2014.- 205 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-930436-0-8 : B. 180.00



O32,3

xഷ
Z Iമാ, സി. പി.
ജനിതകളിH.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ജ.
2015.- 86 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-385-8 : B. 80.00



O32,3

കNണാകരk

xഷ
Z ദാസ്

അതിIപിതനായ Iാേനe ഷകം മL
കഥകളLം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ഒക് േടാ. 2014.- 150 ഏ. ; 21 െസമീ.

- നിBപണ

അബ`ം : ഏ. 137-150
10 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5159-3 : B. 125.00



O32,3

I¶ിരാമk, പí, 1946മയിH^ീലിfണ
Û b സe പ
Ë .-

ബാേബലിെ" തിNേശഷി^Lക:
കടലിര എl
േനാവലിെന¿റി,Lb പഠന /
മL ¶ിനാട് പദ
Ä Iമാ സംേശാധനം
െചയ് തത് .- [\ : ീk ബL ക
y ് , െമയ് 2015.143 ഏ. ; 21 െസമീ.
(ശസ് ത വDികളLെട പഠന.
ISBN 978-81-8423-409-1 : B. 120.00



O32,3:g

തിNവനOപL രം : ചിO, നവ. 2014.- 56 ഏ.
െകാ,Lബാവ, ടി. വി., 1955-1999
- നിBപണ

: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 938501805-1 : B. 50.00



O32,3N46

I¶L I.k, മാട് , 1941jNഭാവം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഫിd. 2015.128 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബാലച¡k, വടേfടF് , 1955ജwªാ ം: െകാ,LബാവയL െട ആഖDാനവL ം
ഭാവനയL ം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഒക് േടാ.
2014.- 136 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-353-7 : B. 120.00



അ¤തസD പL Eഃ എl േനാവലിെ" രKാം

O32,3N55:g

ഭാഗം.
ISBN 978-81-8423-388-9 : B. 110.00



O32,3N41

മരാരാªീ.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഒക് േടാ.

േകാവിലk, 1923-2010
തകl âദയ.- [\ : ീk ബL ക
y ്,
z{ 2015.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-412-1 : B. 70.00



O32,3N23

2014.- 341 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആദD പതി^് : 2005.
ISBN 978-81-8423-361-2 : B. 280.00



O32,3N41

താഴ് വരക.- [\ : ീk ബL ക
y ് , മാ,്
2014.- 237 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-306-3 : B. 205.00



O32,3N23

Iമാരk, യL . െക., 1950വിദD ഇനി ഡയറി എഴLേമാ.തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 56
ഏ. ; 21 െസമീ.
8 െചറL കഥക.
B. 45.00



O32,3N50

േതാ / ബഷീ േമേ,രിയL െട
അവതാരിക.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ.
2014.- 102 ഏ. ; 21 െസമീ.
ആ. നേര¡(സാദ് , െക. എം. തരകk
എlിവNെട പഠനം അവസാനFിH.
ISBN 978-81-8423-339-1 : B. 90.00



O32,3N23

സാഹിതDം
894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,
േകാവിലk, 1923-2010

31

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,
ച¡േശഖരk നായ, ൈവfം, 1928-2005

ഹിമാലയം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.133 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-3476 : B. 120.00

ആªമം.- തിNവനOപL രം : ചിO, ഫിd.
2015.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 150.00



O32,3N28



O32,3N23

നീലfടH.- തിNവനOപL രം : ചിO,

കണk, എ. െക.
ഉണ
Z ി¿.െ" സിനിമാ പിടL Fം.തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 56
ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 938-390-397-X : B. 45.00

ഒക് േടാ. 2014.- 232 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938390368-6 : B. 195.00



O32,3N28



O32,3

ച¡k, പ,fാട്
ഒN സ് െകൗ.ിെ" ആGകഥ.- [\ :

ഖദീജാ മL ംതാസ്
ആGതീളിH മL ിനിവl് . . .3-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], zലാ. 2014.- 157 ഏ. ; 21
െസമീ.
1-◌ം പതി^് : സപ
P . 2004.
ISBN 978-81-226-1209-7 : B. 120.00

ീk ബL ക
y ് , z{ 2015.- 254 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-413-8 : B. 220.00



O32,3

ചിദംബരk, െക. പി., 1956-



O32,3

േമാഹkേജാദാേരാ.- െകാ,ി : (ണത ബL ക
y ്,
ഏ(ി. 2014.- 228 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഗംഗാധരk, െചാല
െവðഴL / സി. രാധാxഷ
Z െ" അവതാരിക.[\ : ീk ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.- 256 ഏ. ;
21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-376-6 : B. 220.00

ISBN 978-93-83255-14-6 : B. 130.00



O32,3N56

െചറL കാട് , 1914-1978



O32,3

ഗിഫL , േമലാ
ഗിKാമണിയL ം IരwാNം.- [\ : ീk
ബL ക
y ് , മാ,് 2014.- 72 ഏ.: ചിEം; 21
െസമീ.
I.ിക¿b 29 കഥക.
ISBN 978-81-8423-305-6 : B. 70.00

മNമക.- തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ.
2014.- 216 ഏ. ; 21 െസമീ.
11 െചറL കഥക.
ISBN 938390385-6 : B. 185.00



O32,3N14

ജയറാം, എം., 1962-



O32,3

രഥമാഗ് േഗ.- േകാ.യം : കറ"് , ആഗ. 2014.70 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1976-4 : B. 60.00

ചáേമേനാk, ഒാരF് , 1847-1899
ശാരദ / ഹരിേദവെ" അവതാരിക.- 5-◌ം
പതി^് .-േകാഴിേfാട് : പണ, ആഗ. 2012.181 ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി^് : നവ. 1983.
ISBN 81-7180-556-6 : B. 135.00



O32,3N62

ജയിംസ് , വി. െജ.
നിരീശe രk / എസ് . എസ് . ªീIമാറിെ"
അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,



O32,3M47

ആഗ. 2014.- 310 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5144-9 : B. 225.00

ച¡മതി
ച¡മതിയL െട രKL േനാെവല
 ക / െക. പി.
മL രളീധരെ" ചിE.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , zലാ. 2014.- 86 ഏ.: ചിEം; 21
െസമീ.
2 േനാവൈലLക.
ISBN 978-81-264-5106-7 : B. 70.00



O32,3

 ിസ് ജിk, പL േFഴF്
ജസ
വരിേയാലക.- െകാ,ി : (ണത ബL ക
y ്,
z{ 2014.- 212 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-93-83255-17-7 : B. 160.00



O32,3



O32,3
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

ജിംഷാ, പി., 1990¦പടFിH നി¹ം Iഴിെ,ടL F Iറി^Lക.േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.104 ഏ. ; 21 െസമീ.
അബ`ം : ഏ. 101-104.
ISBN 978-81-264-5189-0 : B. 80.00

തായാ.് , െക., 1927ഈ, നാടL ഭരി, കഥ.- േകാ.യം :
ന കFാവ് : കറ"് [വിതരണം], നവ.
2014.- 94 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1984-9 : B. 85.00





O32,3N90

െജനിത് , കാ,^ിbി, 1983കഥയില
 ാF കഥക.- തിNവനOപL രം :
ചിO, zലാ. 2015.- 48 ഏ.: ചിEം; 21
െസമീ.
20 െചറL കഥക.
ISBN 93-85045-03-2 : B. 50.00

O32,3N27

നXk, 1961IറിേയടF് താEി / ആലേ1ാട്
ലീലാxഷ
Z െ" അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 182 ഏ.: ചിEം; 21
െസമീ.



O32,3N83

ISBN 978-81-264-5067-1 : B. 130.00



O32,3N61

േജാെസ ലിേയാ{സ് , 1976ൈദവകണികക.- [\ : ീk ബL ക
y ്,
നവ. 2014.- 159 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-366-7 : B. 140.00

നാ

, പി. െക.

നാല് േനാെവല
 ക.- േകാ.യം : ഡി. സി.



O32,3N76

േജാ{ എdഹാം, 1937-1987
േജാ{ എdഹാമിെ" കഥക.- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 282 ഏ. ; 21
െസമീ.
ഉപവിഷയം : 791.437MA - മലയാളം
തിരfഥക.
ISBN 978-81-264-5220-0 : B. 225.00

ബL ക
y ് , ജ. 2015.- 133 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5295-8 : B. 110.00



O32,3

നി£ല
മ¶േമാNം ചL വlമീം.- [\ : കറ"് ,
zലാ. 2014.- 143 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1213-4 : B. 110.00





O32,3

O32,3N37

േജാ{, െനല
 L േവലി, 1964നീലിമയാl (കാശം / െക. െക.
സL ധാകരെ" അവതാരിക.- െകാ,ി :
(ണത ബL ക
y ് , നവ. 2013.- 48 ഏ. ; 21
െസമീ.
6 െചറL കഥക.
ISBN 978-93-83255-08-5 : B. 50.00

നീലകണ
¬ പിb, കാB, 1898-1975
പ¶ിയL ം ണിയL ം.- േകാഴിേfാട് : പണ,
ഏ(ി. 2007.- 232 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-300-0668-5 : B. 140.00



O32,3M98



O32,3N64

േജാജ് , ഓണì, 1941ഉഴവL ചാലL ക.- തിNവനOപL രം : ചിO,
മാ,് 2015.- 192 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 938501838-8 : B. 165.00

പദ
Ä നാഭk, ടി., 1931നിെള എനിfറിയാം.- േകാ.യം : ഡി. സി.
ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 87 ഏ.: വണചിEം;
21 െസമീ.
9 െചറL കഥക.



O32,3N41

ISBN 978-81-264-5239-2 : B. 125.00



O32,3N31

താk, തായിേനരി, 1956പിfെന പി, പിപിfk.തിNവനOപL രം : ചിO, െമയ് 2014.- 62 ഏ.
: ചിEം; 21 െസമീ.
I.ിക¿b 23 കഥക.
B. 55.00

യാE.- തിNവനOപL രം : ചിO, z{ 2015.136 ഏ ; 21 െസമീ.
13 െചറL കഥക.
ISBN 93-85018-99-X : B. 125.00



O32,3N56



O32,3N31
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പദ
Ä രാജk, പി., 1945-1991

894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

- നിBപണ

(ഭാകരk, എk., 1952െ©ൗരം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ.

അനിതIമാരി, ടി.
പGരാജk: സിനിമ സാഹിതDം ജീവിതം.-

2014.- 70 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

2-◌ം പതി^് -െകാ,ി : (ണത ബL ക
y ് , നവ.

സതീഷ് േതാ(Fിെ" അഭിമL ഖം
അവസാനFിH.

2013.- 313 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5208-8 : B. 60.00

1-◌ം പതി^് : ഒക് േടാ. 2007.



ISBN 978-93-83255-07-8 : B. 300.00

O32,3N52



O32,3N45:g

(േമാദ് രാമk, 1969òഷ് ടി,ാേവ.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

പാറfടവ് , പി. െക.

ഒക് േടാ. 2014.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഇര.മിഠായിക / പി. െക. തിലകിെ"

8 െചറL കഥക.

അവതാരിക.- 2-◌ം പതി^് .-േകാ.യം : ഡി.

ISBN 978-81-264-5186-9 : B. 80.00

സി. ബL ക
y ് , z{ 2013.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N69

പി. സി. ഹരീഷിെ" അഭിമL ഖം
അവസാനFിH

(ശാO് , ജി., 1985-

74 െചറL കഥക.

 ് മാk.- െകാ,ി : (ണത ബL ക
ദ ലാസ
y ് , നവ.

ISBN 978-81-264-2829-8 : B. 50.00

2013.- 184 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

ISBN 978-93-83255-05-4 : B. 160.00



O32,3N85

പാറ^LറF് , 1924-1981
പാറ^LറFിെ" െതരെ¶ടL F കഥക.-

ബാലാനXk, േത¿ംമട് ബി.

േകാഴിേfാട് : പണ, ഫിd. 2011.- 420

തീെ^ാരിയിH സ് േനഹസാOe നം.-

ഏ. ; 21 െസമീ.

തിNവനOപL രം : െസൗപണ
Z ിക :
 ിD.്
േതാlയ് fH Iമാരനാശാk ഇkസ

41 െചറL കഥക.

[വിതരണം], ഡിസ. 2012.- 189 ഏ. ; 21

ISBN 978-81-300-1216-2 : B. 300.00



O32,3N24

പീ സി. എdഹാം

െസമീ.
25 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-923970-0-9 : B. 180.00

അവനിവാഴ് വ് .- േകാ.യം : കറ"് , സപ
P .



O32,3

2014.- 143 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബി³, മര¿ളം

Iമാരനാശാെ" ജീവിതെF

ഇബബ.- തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ.

ആധാരമാfിയL b േനാവH.

2014.- 104 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-240-1980-1 : B. 110.00



O32,3

പL Nഷk, െചറായി

ISBN 938-390-396-1 : B. 85.00



O32,3

ഭാരതീേദവി

 ് .- കണ
േവയ് സ
ñ  : പായH ബL ക
y ് , മാ,്

അHസറാബ് / ഇ. െക. േഗാവിXവമ

2014.- 62 ഏ. ; 21 െസമീ.

രാജയL െട അവതാരിക.- തിNവനOപL രം :

11 െചറL കഥക.

ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

B. 50.00



O32,3

9 െചറL കഥക.
B. 85.00



O32,3

േപാ, ചിറfേരാട്
പL ലയFറ.- തിNവനOപL രം : െറയe k

മണികണ
¬ k, െക. വി., 1974-

പബ് ളിേfഷkസ് , 2014.- 171 ഏ. ; 21

മlാമിട.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

െസമീ.

ഒക് േടാ. 2014.- 254 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-927772-6-4 : B. 120.00

ISBN 978-81-264-5193-7 : B. 195.00



O32,3



O32,3N74
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

മാധവി¿.ി, 1932-2009

മL ഹ£ദ് ബഷീ, ൈവfം, 1910-1994

ത

^് .- 6-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് :

¦മിയL െട അവകാശിക.- േകാ.യം : ഡി.

േകാസ് േമാ [വിതരണം], നവ. 2014.- 96 ഏ.

സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 47 ഏ.: ചിEം; 24

; 21 െസമീ.

െസമീ.

19 െചറL കഥക

6 െചറL കഥക

1-◌ം പതി^് : 1967.

y ് 8 I.ിക¿b ഉപപാഠ പL സ് തകം.
ക
 ാസ

ISBN 978-81-226-1234-9 : B. 75.00

ISBN 978-81-264-5063-3 : B. 60.00





O32,3N32

മാധവk, എk. എസ് .

O32,3N10

മL ഹ£ദ് , എk. പി., 1929-2003

പÀകനDകക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

(സിഡ"ിെ" ആദDെF മരണം.-

നവ. 2014.- 133 ഏ. ; 21 െസമീ.

തിNവനOപL രം : ചിO, സപ
P . 2014.- 64

11 െചറL കഥക.

ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5251-4 : B. 110.00

5 െചറL കഥക.



O32,3

B. 55.00



O32,3N29

മീര, െക. ആ., 1970കഥക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ആഗ.

രതീേദവി

2014.- 270 ഏ. ; 21 െസമീ.

മéലീനയL െട (എെ"യL ം) െപ{

അബ`ം : ഏ. 263-270.

സL വിേശഷം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , നവ.

ISBN 978-81-264-5138-8 : B. 195.00

2014.- 396 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N70

ന സചി : ഏ. 377-396.
ISBN 978-81-8423-368-1 : B. 320.00

െക. ആ. മീരയL െട േനാെവല
 ക.-



O32,3

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 231
ഏ. ; 21 െസമീ.

രേമഷ് , വി. െക. െക.

അബ`ം : ഏ. 219-231.

ó ഈസ് അൈäഡ് ഓഫ് വി. െക. എk.-

ISBN 978-81-264-5137-1 : B. 175.00



O32,3N70

ചാFí : ന കFാവ് , െമയ് 2015.128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഹാസDകഥക.

െപ{പÀതം മLകഥക.- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 86 ഏ. ; 21

B. 125.00



O32,3

െസമീ.
17 െചറL കഥക.

രവിIമാ, കലവ

ISBN 978-81-264-5226-9 : B. 70.00



O32,3N70

y Ñ ം െപ{I.ിയL ം.- േകാ.യം : ഡി.
വി. എസ
സി. ബL ക
P . 2014.- 135 ഏ. ; 21
y ് , സപ
െസമീ.

മL IXk, എം., 1942-

21 െചറL കഥക.

നദിയL ം േതാണിയL ം.- 2-◌ം പതി^് -

ISBN 978-81-264-5125-8 : B. 110.00

േകാഴിേfാട് : പണ, ഫിd. 2008.- 112



O32,3

ഏ. ; 21 െസമീ.
17 െചറL കഥക.

രവീ¡നാഥk, സി.

ISBN 81-300-0095-4 : B. 70.00



O32,3N42

പദ(ശ
Ë ം: ജീവിതFിെല േവറി. കഥക.െകാ,ി : (ണത ബL ക
y ് , ജ. 2015.- 128 ഏ.
; 21 െസമീ.

മL ഹ£ദലി, എk, എം., 1952-

17 െചറL കഥക

നീല¿റി¶ി വീKL ം പ¿ം.- [\ : ീk

3 കവിതകളLം, 1 കഥയL ം അബ`FിH.
ISBN 978-93-83255-26-9 : B. 100.00

ബL ക
y ് , ഏ(ി. 2014.- 318 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-314-8 : B. 275.00



O32,3N52



O32,3
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894.8123-മലയാള കഥാസാഹിതDം- ട,

രാഘവk, െവ.F് , 1929-

രാധാxഷ
Z k, എം. ജി.

നഷ് ട(താപം: ൈവദDശാസ് E കഥക.-

പL നം കഥക.- [\ : ീk ബL ക
P .
y ് , സപ

[\ : കറ"് , ആഗ. 2014.- 207 ഏ. ; 21

2014.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

22 െചറL കഥക.

26 െചറL കഥക.

ISBN 978-81-8423-351-3 : B. 105.00

ISBN 978-81-226-1215-8 : B. 160.00



O32,3



O32,3N29

രാജീവ് , വി. എസ് .

രാധാxഷ
Z k, സി., 1939സി. രാധാxഷ
Z െ" കഥക.- േകാ.യം : ഡി.

(തിBപം.- [\ : ീk ബL ക
P . 2014.y ് , സപ

സി. ബL ക
P . 2014.- 680 ഏ. ; 21
y ് , സപ

96 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

െസമീ.

അബ`ം : ഏ. 91-96.

135 െചറL കഥക.

ISBN 978-81-8423-358-2 : B. 85.00

ISBN 978-81-264-5105-0 : B. 450.00





O32,3

രാജീവk, ടി. പി., 1959-

O32,3N39

രാമxഷ
Z k, ടി. ഡി., 1961-

െക. ടി. എk. േകാ.: എഴL´ം ജീവിതവL ം.-

സL ഗ`ി എl ആKാ േദവനായകി.-

3-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് : േകാസ് േമാ

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 295

[വിതരണം], സപ
P . 2014.- 351 ഏ. ; 21

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-5232-3 : B. 230.00

െക. ടി. എk. േകാ.രിെ" ജീവിതെF



O32,3N61

ആധാരമാfിയ േനാവH.

രാമച¡k, എം. െക.

ISBN 978-81-226-1224-0 : B. 285.00



O32,3N59

നിലാവL ം നിഴലL കളLം.- [\ : കറ"് , zലാ.
2014.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

പാേലരി മാണികDം: ഒN പാതിരാ

3 െചറL കഥക.

െകാലപാതകFിെ" കഥ.- 7-◌ം പതി^് -

ISBN 978-81-226-1199-1 : B. 60.00

[\ : കറ"് , ആഗ. 2014.- 304 ഏ. ; 21



O32,3

െസമീ.

രാമണ
Z ി, െക. പി., 1955-

1-◌ം പതി^് : സപ
P . 2008.

- നിBപണ

ISBN 978-81-226-1208-0 : B. 240.00



O32,3N59

രാേജഷ് , ബി. ആ.

ഭാവിയL െട പL സ് തകം / പി. സL േരഷ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാ.യം : കറ"് ,
െമയ് 2014.- 286 ഏ. ; 21 െസമീ.

രാധായനം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഫിd.

ISBN 978-81-240-1970-2 : B. 195.00

2015.- 102 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.



O32,3N55:g

ISBN 978-81-8423-390-2 : B. 90.00



O32,3

രാജk, പാç

രാമk, െക. എസ് .
ാനFിെ"യL ം സ് േനഹFിെ"യL ം
കഥക.- തിNവനOപL രം : ചിO, െമയ്

േബായ് ഫാദ.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഏ(ി.

2015.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

2014.- 351 ഏ. ; 21 െസമീ.

I.ിക¿b 59 കഥക.

ISBN 978-81-8423-315-5 : B. 300.00

ISBN 93-84445-01-0 : B. 120.00





O32,3

രാധ, കരിL ഴ, 1944-

O32,3

ªീബL

െ"യL ം (xതിയL െടയL ം കഥക.-

¦മിയിെല മാലാഖമാ.- [\ :

തിNവനOപL രം : ചിO, െമയ് 2015.- 128

മംഗേളാദയം, െമയ് 2014.- 168 ഏ. ; 21

ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

I.ിക¿b 63 കഥക.

ISBN 978-81-8423-316-2 : B. 145.00

B. 120.00



O32,3N44



O32,3
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രാôH രാജ് , 1988-

വാസL േദവk നായ, എം. ടി., 1933-

ഒN െഫയ് സ് ബL f് (ണയകഥ.- േകാ.യം :

നാലL െക.് / നതിരിയL െട ചിE.-

ഡി. സി. ബL ക
y ് , zലാ. 2014.- 310 ഏ. ; 21

42-◌ം പതി^് .-[\ : കറ"് : േകാസ് േമാ

െസമീ.

[വിതരണം], ഒക് േടാ. 2014.- 202 ഏ.:

ISBN 978-81-264-5097-8 : B. 225.00

ചിEം; 21 െസമീ.



O32,3M88

1-◌ം പതി^് : ആഗ. 1958.
ISBN 978-81-226-1228-8 : B. 160.00

റഹീം, സി., 1968-



O32,3N33

(കാശFിെ" പതം.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , z{ 2014.- 207 ഏ. ; 21

പതനം.- 11-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് , zലാ.

െസമീ.

2014.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5070-1 : B. 160.00

4 െചറL കഥക



O32,3N68

1-◌ം പതി^് : 1966.
ISBN 978-81-226-1183-3 : B. 65.00

¦മിയിെല െചറL ജീവികളLെട ശബ് ദ.-



O32,3N33

തിNവനOപL രം : ചിO, മാ,് 2015.- 96
ഏ. ; 21 െസമീ.

മ¶് / െക. പി. ശ1രെ" അവതാരിക.-

2 േനാവൈലLക.
ISBN 938501840-X : B. 85.00

30-◌ം പതി^് .-[\ : കറ"് , zലാ. 2014.80 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3N68

ISBN 978-81-226-1201-1 : B. 60.00



O32,3N33

ലതാല©് മി, 1977തിNമL ഗ ബീഗം / പി. െക. രാജേശഖരെ"

രം പL രK മ{തരിക.- 4-◌ം പതി^് -

അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

[\ : കറ"് , zലാ. 2014.- 198 ഏ. ; 21

ഒക് േടാ. 2014.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-5191-3 : B. 100.00

ISBN 978-81-226-1055-0 : B. 160.00





O32,3N77

ലതിക

O32,3N33

രKാമഴം / നതിരിയL െട ചിE.-

താമരçH / െക. പി. ശ1രെ" അവതാരിക.-

43-◌ം പതി^് .-[\ : കറ"് , ആഗ. 2014.-

[\ : കറ"് , ഡിസ. 2014.- 75 ഏ. ; 21

328 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

െസമീ.

1-◌ം പതി^് : ഡിസ. 1984.

11 െചറL കഥക.

ISBN 978-81-226-1222-6 : B. 275.00

ISBN 978-81-226-1238-7 : B. 60.00



O32,3N33



O32,3

ലാH, എസ് . ആ., 1974-

െഷലf് .- 9-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് ,
ഫിd. 2014.- 78 ഏ. ; 21 െസമീ.

I¶L ണ
Z ിയL െട യാEാപL സ് തകം / സചീ¡k

1-◌ം പതി^് : ഏ(ി. 1998

കാരടL fയL െട ചിE.- േകാ.യം :

4 െചറL കഥക.

മാഴം, മാ,് 2015.- 30 ഏ.:

ISBN 978-81-226-1049-9 : B. 60.00

വണചിEം; 21 െസമീ.



O32,3N33

ISBN 978-81-264-5301-6 : B. 250.00



O32,3N74

േകാഫി െഹൗസ് .- തിNവനOപL രം : ചിO,

വി. െക. എk., 1932-2004
കാവി.- 5-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], ജ. 2014.- 110

െമയ് 2015.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ. ; 21 െസമീ.

അബ` : ഏ. 88-96.

1-◌ം പതി^് : 1994.

ISBN 93-85045-01-6 : B. 90.00

ISBN 978-81-226-1046-8 : B. 85.00



O32,3N74



O32,3N32
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വി. െക. എk., 1932-2004

വിേനായ് േതാമസ്
കരിേfാ.fരി.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

ചിEഭാരതFിെല ബാ`വം.- 3-◌ം പതി^് -

ഒക് േടാ. 2014.- 127 ഏ. ; 21 െസമീ.

[\ : കറ"് : േകാസ് േമാ [വിതരണം],

ISBN 978-81-264-5190-6 : B. 100.00



ആഗ. 2014.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

O32,3

2 േനാവൈലLക.
ISBN 978-81-226-0986-8 : B. 75.00

വിമീഷ് , മണിയ



O32,3N32

ഒN I¹ം മ¹ I.ികളLം.- തിNവനOപL രം :
ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

ദL ഷDOk മാഷ് .- 2-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് ,

ബാലേനാവH.

ആഗ. 2014.- 132 ഏ. ; 21 െസമീ.

B. 60.00



16 െചറL കഥക.

O32,3

ISBN 978-81-226-1221-9 : B. 100.00



O32,3N32

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ., 1945ആനെയേ^ാെല ഞാം.- െകാ,ി : നവമന
ബാലവികാസ േക¡ം, ഡിസ. 2000.- 48 ഏ.

െപാടിപരം തിNനാ.- 3-◌ം പതി^് -[\ :

: ചിEം; 21 െസമീ.

കറ"് , ആഗ. 2014.- 80 ഏ.: ചിEം; 21

B. 33.00

െസമീ.



O32,3N45

11 െചറL കഥക
1-◌ം പതി^് : ആഗ. 1999.

ശാôH, വളപ.ണം, 1953-

ISBN 978-81-226-0985-1 : B. 65.00



O32,3N32

ഈയലL ക.- [\ : ീk ബL ക
y ് , മാ,്
2014.- 126 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-303-2 : B. 115.00

സ ചാ´ ലീേകാf് .- 3-◌ം പതി^് -[\ :



O32,3N53

കറ"് , ആഗ. 2014.- 124 ഏ. ; 21 െസമീ.
28 െചറL കഥക.

കടH കടl് കടലിേലf് .- തിNവനOപL രം :

ISBN 978-81-226-1220-2 : B. 100.00



O32,3N32

ചിO, െമയ് 2015.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-84445-10-X : B. 65.00



O32,3N53

വിജയk, േകാടേÀരി, 1971േസാേദാം പാപFിെ" േശഷപEം.- [\ :

ശിവk, 1948-

ീk ബL ക
y ് , മാ,് 2014.- 120 ഏ. ; 21

കണ
Z ാടി ¦തം.- തിNവനOപL രം : ചിO,

െസമീ.

മാ,് 2015.- 72 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ആദD പതി^് : 2005.

I.ിക¿b 12 കഥക.

ISBN 978-81-8423-307-0 : B. 105.00

B. 60.00





O32,3N71

വിജയk, പL രവ, 1957 -

O32,3N48

ªീകണ
¬ k, കരിfകം, 1973-

സലാല സലാല.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഏ(ി.

ഒബാമയL െട പ,ബ.{.- തിNവനOപL രം :

2014.- 134 ഏ.; 21 െസമീ.

ചിO, ജ. 2015.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.

ആദD പതി^് : ³ലാ. 1994.

11 െചറL കഥക.

ISBN 978-81-8423-310-0 : Rs. 120.00

ISBN 938501867-1 : B. 85.00





O32,3N57

വി എdഹാം

O32,3N73

ªീമk നാരായണk

നിലാവിെ" നഖ.- േകാ.യം : ഡി. സി.

ദ©ിണായനം.- [\ : കറ"് , നവ. 2014.84 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ബL ക
P . 2014.- 95 ഏ. ; 21 െസമീ.
y ് , സപ
12 െചറL കഥക.

11 െചറL കഥക.

ISBN 978-81-264-5158-6 : B. 80.00

ISBN 978-81-226-16370 : B. 70.00



O32,3



O32,3
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ªീേലഖ, ആ.
ജാഗBകk.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ.
2014.- 231 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5235-4 : B. 175.00

സേOാഷ് Iമാ, ഇ.
ചിദംബര രഹസDം.- േകാ.യം : ഡി. സി.
ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.



O32,3

ഷാജിIമാ, പി. വി., 1983ഉbാ.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഒക് േടാ.
2014.- 118 ഏ. ; 21 െസമീ.
13 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5174-6 : B. 95.00

3 േനാവൈലLക.
ISBN 978-81-264-5218-7 : B. 100.00



O32,3

സാദിഖ് , കാവിH
ഔ.് പാസ് / അംബികാസL തk മാാടിെ"



O32,3N83

െഷമി
നടവഴിയിെല േനNക.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2015.- 639 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-6387-9 : B. 495.00

അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ആഗ. 2014.- 160 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5123-4 : B. 130.00



O32,3



O32,3

ൈഷ³, േകളOറ, 1973വാkേഗാjം െചവികളLം / െക. എ.
 Dെ" അവതാരിക.- െകാ,ി :
െസബാസ
(ണത ബL ക
y ് , മാ,് 2014.- 84 ഏ.: ചിEം;
21 െസമീ.
45 െചറL കഥക.
ISBN 978-93-83255-13-9 : B. 75.00

സീതാല©് മി േദവ്
േകാളനിയിെല രാജാവ് .- േകാഴിേfാട് :
പണ, െമയ് 2014.- 188 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-300-1591-0 : B. 150.00



O32,3

സL ധീഷ് , വി. ആ.
പL ലി.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ. 2014.-



O32,3N73

95 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
അഭിമL ഖം അവസാനFിH

സണ
Z ി, തായ1രി
Iലപതിക.- [\ : കറ"് , ജ. 2014.232 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1178-6 : B. 175.00

8 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5213-2 : B. 80.00



O32,3



O32,3

സതീഷ് , കിടാര¿ഴി, 1970േ(©കരില
 ാെത ഒN ന©Eം.തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 72
ഏ. ; 21 െസമീ.
71 െചറL കഥക.
B. 65.00

y ാI¹.സe ാതDFി വയസ
തിNവനOപL രം : ചിO, ഏ(ി. 2015.- 136
ഏ. ; 21 െസമീ.
25 െചറL കഥക.
ISBN 93-85018-94-9 : B. 125.00



O32,3



O32,3N70

സതീഷ് ബാബL , പí
വിലാപÒ©Fിെ" കാ് .- തിNവനOപL രം :
ചിO, മാ,് 2015.- 64 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 93-85018-72-8 : B. 60.00

സL ധ£, െകാ.ാരfര ബി., 1947കാണാfണ
Û ക.- െകാല
 ം : ൈസ`വ,
ആഗ. 2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 80.00





O32,3N47

O32,3

സദാനXk, പി. ജി., 1954െമൗസലപം.- തിNവനOപL രം : െസഡ്
ൈലdറി, ഒക് േടാ. 2015.- 218 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 881909730-3 : B. 190.00

െവbിനാണയം.- െകാല
 ം : ൈസ`വ,
ഏ(ി. 2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
29 െചറL കഥക.
B. 75.00



O32,3N54



O32,3N47
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സL േര¡k, മാ.് , 1972-

ഹരീഷ് , എസ് ., 1975ആദം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ആഗ.
2014.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
9 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5094-7 : B. 100.00

മണH വീടL ക / പി. സL േര¡െ"
അവതാരിക.- [\ : കറ"് : േകാസ് േമാ
[വിതരണം], ഫിd. 2014.- 67 ഏ. ; 21
െസമീ.



O32,3N75

16 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-226-1052-9 : B. 55.00



O32,3N72

സL സ് േമഷ് , ചേ¡ാF് , 1977സ1ടേമാചനം.- 2-◌ം പതി^് -[\ : കറ"് ,
zലാ. 2014.- 106 ഏ. ; 21 െസമീ.

y k േകായ, എം. െക.
ഹസ
ബദH കഥക.- [\ : എ,് & സി.,
ഡിസ. 2012.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.
I.ിക¿b 45 കഥക.
ISBN 978-93-82515-60-9 : B. 50.00



O32,3

10 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-226-1207-3 : B. 85.00



O32,3N77

 Dk, െക. എ.
െസബാസ
കഥക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ആഗ.

ഹാഫിസ് മL ഹ£ദ് , എk. പി., 1956(ണയസÀാരFിH.- തിNവനOപL രം :
ചിO, മാ,് 2015.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
13 െചറL കഥക.
B. 75.00



2014.- 407 ഏ ; 21 െസമീ.

O32,3N56

46 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-5098-5 : B. 325.00



O32,3

 Dk, പbിേFാട്
െസബാസ
ആകാശേമാ©Fിെ" വാതിH / എം.
േതാമസ് മാതDവിെ"
അവതാരിക.- േകാ.യം :
L

ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഏ(ി. 2014.- 135 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5009-1 : B. 90.00



O32,3

േസമാധവk, മL K, 1942യമL നാ, നീ എോ.L േപാI¹.- [\ :
ീk ബL ക
y ് , ഏ(ി. 2014.- 88 ഏ. ; 21
െസമീ.

ഹാഷിം, ഇ. എം.
രാEിക േവഗFിH അവസാനി¿¹.[\ : ീk ബL ക
P . 2014.- 110 ഏ. ;
y ് , സപ
21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-352-0 : B. 100.00



O32,3

894.8123008-മലയാള കഥാസാഹിതDം.
സമാഹാര
പL രാണകഥാപL സ് തകം / െക. ജി. െപൗേലാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 34 ഏ.: ചിEം; 18
െസമീ.
18 പL രാണളിH നി¹ം തിരെ¶ടL F 11
കഥക.
ISBN 978-81-264-5068-8 : B. 20.00



15 െചറL കഥക.

O32,3x

ISBN 978-81-8423-309-4 : B. 80.00



O32,3N42

ഹfീം, േചാലയിH, 19711920 മലബാ.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ഒക് േടാ. 2014.- 440 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5212-5 : B. 325.00



O32,3

േറാസാ^fളLെട യL

ം / പി. സL േര¡െ"

അവതാരിക.- തിNവനOപL രം : ചിO,

മലയാളFിെ" (ണയകഥക / വി. ആ.
സL ധീഷ് സംേശാധനം െചയ് തത് .- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , ജ. 2014.- 310 ഏ. ; 21
െസമീ.
38 െചറL കഥക.
ISBN 978-81-264-4342-0 : B. 180.00



O32,3x

894.8123009-മലയാള കഥാസാഹിതDം.
ചരിEവL ം വിമശനപഠനളLം
കഥയL െട ബôസe രത / റീജ വി. സംേശാധനം
െചയ് തത് .- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.128 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-383-4 : B. 110.00

ഏ(ി. 2015.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
14 െചറL കഥക.
ISBN 93-85018-80-9 : B. 80.00



O32,3N71



O32,3:g

സാഹിതDം

40

894.8123009-മലയാള കഥാസാഹിതDം.

894.8124-മലയാള ഉപനDാസ- ട,
ബാബL േപാ, ഡി., 1941-

ചരിEവL ം വിമശനപഠനളLം- ട,

വിശe ാസ(മാണ,
വീ©ണവിഹാര / എഴLമ
രാജരാജവ£യL െട സംേശാധനവL ം
പഠനവL ം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ഫിd.
2013.- 352 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-3964-5 : B. 195.00

ശിഹാബL Ìീk, െപായ് ´ംകടവ് , 1963കഥയL െട ജലാശയം / ടി. എം. രാമച¡k
അഭിമL ഖം െചയ് തത് ; െക. േവ

വിെ"

അവതാരിക.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ.
2014.- 104 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-337-7 : B. 90.00





O32,6N41

O32,3:g

894.8124-മലയാള ഉപനDാസ
കിഴെfമL റി, ഡി. സി., 1914-1999
കറL ^Lം െവളL^Lം: േതാമസ് േജfബിെ"
അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

വാസL േദവk നായ, എം. ടി., 1933െതരെ¶ടL F േലഖന.- [\ :
കറ"് , ജ. 2014.- 484 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-11779 : B. 42.00



O32,6N33

നവ. 2013.- 416 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന£ Iറി^Lക.
ISBN 978-81-264-4368-0 : B. 250.00



O32,6N14

ശ1ര പിb, െക. ജി., 1948മരി,വNെട േമട് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
മാ,് 2015.- 172 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5327-6 : B. 150.00



O32,6N48

xഷ
Z പിb, എk., 1916-1988

ശ1രനാരാ
ശ1ിത ശ1രം.- േകാ.യം : ന കFാവ്
: കറ"് [വിതരണം], 1995.- 82 ഏ. ; 21
െസമീ.
ന£േലഖന.
ISBN 81-240-0210-X : B. 25.00

എk. xഷ
Z പിbയL െട (ബ`
സണ
Z ം / എഴLമ രാജരാജവ£
സമാഹരി,് സംേശാധനം െചയ് തത് .േകാ.യം : കറ"് , മാ,് 2014.- 768 ഏ. ;
21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 760-769.



O32,6

ISBN 978-81-240-1960-3 േബാഡ് :
B. 695.00



O32,6N16

േതാമസ് , െക. വി., 1946-

ശിഹാബL Ìീk, െപായ് ´ംകടവ് , 1963മറL ജീവിതം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ആഗ. 2014.- 94 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5103-6 : B. 80.00



Iളി കാലിേഡാസ് േകാ^് .- േകാ.യം :

O32,6N63

ലി് മസ് , സപ
P . 2014.- 134 ഏ. ; 21 െസമീ.
ഹാസDേലഖന.
ISBN 978-81-264-5176-0 : B. 110.00



O32,6N46

ªീജിത് െപNO,k
േപര് എടL F കഥക.- [\ : കറ"് ,
ഫിd. 2014.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-226-1185-4 : B. 65.00



O32,6

ബഷീ, എം. എം.
തിരി,റിവL ക.- തിNവനOപL രം : ചിO,
ഒക് േടാ. 2014.- 136 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
B. 115.00



O32,6

െഷൗfFലി ഖാk
വേlരിയL െട വഴിയടയാള.തിNവനOപL രം : ചിO, ഡിസ. 2014.- 136
ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 938-501-852-3 : B. 120.00



ബാബL േപാ, ഡി., 1941-

O32,6

ബാബL േപാളിെ" ചിരി / ആ. (ഭാകരk

സജീവ് , എടFാടk, 1972െകാടകരപL രാണം.- േകാ.യം : ലി് മസ് ,
zലാ. 2014.- 183 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5107-4 : B. 140.00

സമാഹരി,ത് .- േകാ.യം : ലി് മസ് , ഒക് േടാ.
2014.- 109 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5128-9 : B. 90.00



O32,6N41



O32,6N72

ചരിEം

41

894.8124-മലയാള ഉപനDാസ- ട,

894.827-െതലL j സാഹിതDം

സിതാര, എസ് ., 1976-

894.8271-െതലL j കവിത

ഉഷ
Z ഹളLെട സ് േനഹം.- േകാ.യം : ഡി.

ശിവാെറഡ
õ ി, െക.

സി. ബL ക
y ് , ജ. 2015.- 102 ഏ. ; 21 െസമീ.

േമാഹിനീ, ഓ േമാഹിനീ / എH. ആ.

ISBN 978-81-264-5294-1 : B. 85.00



O32,6N76

894.8124008-മലയാള ഉപനDാസ.

സe ാമി വിവ. െചയ് തത് .- നDഡHഹി :
സാഹിതD അfാദമി, 2015.- 102 ഏ. ; 21
െസമീ.

സമാഹാര

മലശീഷകം : േമാഹനാ ഓ േമാഹനാ!.

യL ആ അനOമFി: എഴLF് ജീവിതം

ISBN 978-81-260-4678-3 : B. 85.00

രാഷ് µീയം / (ദീപ് പനാട് സംേശാധനം



O35,1

െചയ് തത് .- തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ.

895.1-ൈചനീസ് സാഹിതDം

2014.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.

895.13-ൈചനീസ് കഥാസാഹിതDം

B. 130.00



O32,6x

ഷL {, ല, 1881-1936
േലാേകാFര കഥക - ല ഷL { / ഇ.

894.814-കlട സാഹിതDം

വാസL വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി.

894.8141-കlട കവിത

ബL ക
P . 2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.
y ് , സപ

ബസേവശe ര, 1105-1168

7 െചറL കഥക.

ªീ ജഗദ് േജDാതി ബസേവശe ര വചനസL ധ /

ISBN 978-81-264-5168-5 : B. 70.00

എ. സL X രാജ് തിേയാഡറിെ"യL ം



േദേവ¡Iമാ ഹfാരിയL െടയL ം ഇംഗ് ളീഷ്

O41,3M81

വിവ. നിl് പി. ശ1ര പിbയL ം എസ് .

900-ചരിEം

ലീലാ£ാളLം മലയാളFിേലf് വിവ.
െചയ് തത് .- ബാംഗ് ള : ബസവ സമിതി,

909-െപാ േലാകചരിEം

2003.- 121 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഐജാസ് അഹ£ദ്

ബസേവശe ര ജീവചരിE സംഹം

ഉFരാധL നികത.- തിNവനOപL രം : ചിO,

ഉെ^ടL Fിയി.LK്

ഒക് േടാ. 2014.- 71 ഏ. ; 21 െസമീ.

ന സചി : ഏ. 119-121

B. 60.00

ഇംഗ് ളീഷ് ശീഷകം : Thus spake Basava.



V1

B. 55.00



O33,1F05

േഗാവിX പിb, പി., 1926-2012

894.8143-കlട കഥാസാഹിതDം

മാക
y ിസം ചരിEം വിാനം.-

അനOമFി, യL . ആ., 1932-2014

തിNവനOപL രം : ചിO, നവ. 2014.- 232

യL . ആ. അനOമFിയL െട മl്

ഏ. ; 21 െസമീ.

േനാവലL ക / സി. രാഘവം ¥.Nം വിവ.

B. 200.00

െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ആഗ.



V1

2014.- 558 ഏ. ; 21 െസമീ.

910-¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം

ISBN 978-81-264-5143-2 : B. 425.00



O33,3N32

നിര«ന, 1924-1991

910.02-¦മി
910.02144-താഴ് ചകളLം, ദe ാരളLം
910.02144(1)-jഹക

ബനശ1രി / പí I¶ിരാമk വിവ.

ഗിഫL , േമലാ

െചയ് തത് .- തിNവനOപL രം : ചിO,

jഹെയk æഹം.- തിNവനOപL രം : ചിO,

ഒക് േടാ. 2014.- 208 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഒക് േടാ. 2014.- 72 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : ബനശ1രി.

B. 65.00

B. 180.00



O33,3N24



U:(D394)

ചരിEം

42

914-യേറാ^്
914.6-സ് െപയിk

915.452-ഹിമാചH (േദശ്
അജയk, െക. ആ.

രാമവ£, െക. ടി., 1931കാളേ^ാരിെ" നാ.ിH.- [\ : കറ"് :
േകാസ് േമാ [വിതരണം], നവ. 2013.- 136
ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി^് : ഒക് േടാ. 1970.
ISBN 978-81-226-1166-3 : B. 100.00

സ് പിFി.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , നവ.
2014.- 102 ഏ., [7] പടം: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5247-7 : B. 110.00



U8.4445

915.48-ദ©ിേണOD



U8.541

915.483-േകരളം
915.483(1)-നദിക

915- ഏഷD
915.1-ൈചന
915.15-ടിബ്
915.15(1)-ൈകലാസ് -മാനസേരാവ

ഗിഫL , േമലാ
നദികളLെട കഥ.- [\ : ീk ബL ക
y ്,
ഒക് േടാ. 2014.- 94 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-354-4 : B. 85.00

രാജനXിനി
ൈകലാസയാE.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ജ.
2015.- 152 ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-386-5 : B. 135.00



U8.44126

915.6-മ



U8.498

രാമച¡k, എം. െക.
ആദിൈകലാസയാE.- 13-◌ം പതി^് -[\ :
കറ"് , ആഗ. 2014.- 368 ഏ., [8] പടം ; 21
െസമീ.
1-◌ം പതി^് : നവ. 2008.
ISBN 978-81-226-1051-2 : B. 350.00



D പ രാജD

915.694-പാലസ് തീk
915.69442-ജറL സേലം
കാFിേകയk, െഷാö
തിN^Lറ^ാട് : ഒN ജറL സേലം യാE.േകാ.യം : കറ"് , zലാ. 2014.- 128 ഏ., [8
പടം] ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1975-7 : B. 115.00



U8.4653

U8.498

915.4-ഇOD

915.9-ദ©ിണ പ ഏഷD
915.955-dൈണ

ശശി¦ഷ{, എം. ജി., 1951ആ േസ ഹിമാചലം.- േകാ.യം : ഡി. സി.
ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.- 224 ഏ.: ചിEം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5272-9 : B. 180.00

ഇXിര, ബി., 1949dൈണ: യാEയL െട വസOം.- çറനാട് :
ഉð, zലാ. 2013.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 81-89415-00-X : B. 150.00





U8.435

U8.44

915.4(1)-ഹിമാലയം

916-ആäിf

രാമച¡k, എം. െക.
േദവ¦മിയിലെട.- 12-◌ം പതി^് -[\ :
കറ"് , െമയ് 2014.- 504 ഏ., 8 പടം ; 21
െസമീ.
1-◌ം പതി^് : ഒക് േടാ. 2012.
ISBN 978-81-226-1176-2 : B. 420.00

സfറിയ
ഒN ആäിfk യാE: jഡ് േഹാ^് മL ന്
മL തH ഉംതാF വെര.- േകാ.യം : ഡി. സി.
ബL ക
P . 2014.- 115 ഏ.: ചിEം; 21
y ് , സപ
െസമീ.



ISBN 978-81-264-5153-1 : B. 80.00

U8.4.g7H

915.451-ഉFരാഖ·്



U8.6

920-ജീവചരിEം

രാമച¡k, എം. െക.
തേപാ¦മി ഉFരഖ·് .- 18-◌ം പതി^് [\ : കറ"് , ആഗ. 2014.- 314 ഏ., 4
പടം: ചിEം; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി^് : നവ. 2005.
ISBN 81-226-1047-5 : B. 270.00

920.054-ഭാരതീയ
മ റ¾ാk, 1971കടH കടlവ.- [\ : ീk ബL ക
P .
y ് , സപ
2014.- 188 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-8423-357-5 : B. 165.00



U8.4452



w44

ചരിEം
920.054-ഭാരതീയ- ട,

43

920.936219-(േതDക തരം േരാഗളLb
േരാഗിക

രാജk, ചL 1F്

920.9362196994-കDാkസ േരാഗിക

ഓമവഴിയിH ചില.- [\ : എ,് & സി.,

920.9362196994(1)-വDിക

ഫിd. 2014.- 160 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

920.9362196994-േസവk-െഷയ് ബ,

ISBN 978-93-83760-00-8 : B. 110.00

േഡവിഡ്



w44

േസവk-െഷയ് ബ, േഡവിഡ് , 1961ൈധരDFിെ" പാഠ / േറാബി

920.5-പE(വFക

 ിk മL Kയ് fH ഇംഗ് ളീഷിH നിl്
അഗസ

920.5(1)-വDിക

വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി.

920.5-രാമച¡k, സി. പി.

ൈലഫ് , zലാ. 2014.- 119 ഏ.: ചിEം; 21
െസമീ.

പാവതി പവനk

മലശീഷകം : Not the last goodbye.

നിലയ് fാF ഓള.- [\ : ീk

ISBN 978-81-264-5117-3 : B. 95.00

ബL ക
y ് , ഫിd. 2015.- 176 ഏ. ; 21 െസമീ.



L:4725wN61,1

ISBN 978-81-8423-391-9 : B. 150.00



4wN24

921-തതe ചിOകwാ, മനശാസ് E
921(1)-വDിക

920.72-സ് Eീക

921-കfഡ് , സL ധീ

920.72(1)-വDിക

കfഡ് , സL ധീ, 1938ഓ£കളLെട പL സ് തകം: IസാരളLം
പL നരാേലാചനകളLം / േജാസ് െക. ഫിലി^്

920.72-അ£ിണിയ£
രാമkI.ി, വി.

വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

സി. അചDതേമേനാെ"
ജീവിതയാEയിH...
L

നവ. 2014.- 383 ഏ., [83] പടം ; 21 െസമീ.

കാ

മലശീഷകം : A book of memory :

ക 923.254 - അചDതേമേനാk,
സി.
L

confessions and reflections.

920.9-മL വിഷയളLമായി ബ`െ^.

ISBN 978-81-264-5108-1 : B. 325.00

വDിക



SwN38,1

920.933372-പരിസ ിതി (വFക

922-മതേനാതാfwാ

920.933372(1)-സമാഹാര

922.2-േറാമk കേFാലിf

ജയIമാരി, ടി. ആ.

922.2(1)-വDിക

ഹരിത മഷD: പരിസ ിതി (വFകNം

922.2-ഏലീശe , മദ

ജീവശാസ് ENം. കാ

േജാജ് , അറfH

ക 925.7(1) -

നwെകാK് മL റിേവവ മദ ഏലീശe .-

ജീവശാസ് E.

െകാ,ി : (ണത ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 184

920.933804-വDവസായ സംരംഭക

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

920.933804(1)-വDിക

ISBN 978-93-83255-19-1 : B. 150.00



 ീവ്
920.933804-േജാബ് സ് , സ

Q62wM31

922.2-േജാസഫ് , പL ലി¿േlH

രവീ¡k, െക.

േജാസഫ് , പL ലി¿േlH, 1932-

ആ അവസരം ഏെതlറിയില
 എനി¿ം

ഏകാO െദൗതDം: േജാസഫ്

ചില സe പ
Ë ളLK്.- േകാ.യം : ഡി. സി.

പL ലി¿േlലിെ" ജീവിതം.- േകാ.യം :

ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 143 ഏ.: ചിEം; 21

കറ"് , zലാ. 2014.- 191 ഏ., [4 പടം] ; 21

െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-5141-8 : B. 110.00

ISBN 978-81-264-5109-8 : B. 160.00



V8(D6,8(B))wN55



Q62wN32,1

ചരിEം

44

922.22-പL ണDവാളwാ, പL ണDവാളFിക

923.2-രാഷ് µ തwാ

922.22(1)-വDിക

923.254-ഇOD

922.22-äാkസിസ് , വി

923.254(1)-സമാഹാര

y ീസിയിെല)
(അസ

ൈരN നായ, സി.

y ിയിെല äാkസിസ് : സ് േനഹFിെ"
അസീസ

ആ പഴയ കാലം / താഹ മാടായിേയാട്

വിപ് ളവകാരി.- െകാ,ി : (ണത ബL ക
y ് , നവ.

പറ¶തിk (കാരം ; േസാമk കടലരിെ"

2013.- 112 ഏ. ; 21 െസമീ.

ചിE.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,

ISBN 978-93-83255-06-1 : B. 100.00



Q62:332wF81

922.945-ഹിXL മതേനതാfwാ

ഡിസ. 2014.- 95 ഏ., [4] പടം: ചിEം; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-264-5259-0 : B. 95.00

922.945(1)-വDിക



V4412y7

922.945-നിതDൈചതനD യതി

923.254(1)-വDിക

െഷൗfF്

923.254-അചDത
L േമേനാk, സി.

നിതDാOരംഗം.- [\ : ീk ബL ക
y ് , z{

നതിരി^ാട് , ഇ. എം. എസ് , 1909-1998

2014.- 160 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

അചDതേമേനാk.2-◌ം പതി^് L

ISBN 978-81-8423-324-7 : B. 140.00

തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 80



Q2wN24

ഏ. ; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി^് : മാ,് 1992.

922.945-വിേവകാനX, സe ാമി

B. 70.00

േകശവk നായ, പി.



V44y7N13

വിേവകാനX ചിOക.- േകാ.യം : ഡി. സി.
രാമkI.ി, വി.

ബL ക
y ് , ഡിസ. 2014.- 221 ഏ., [4] പടം:

സി. അചDതേമേനാെ"
ജീവിതയാEയിH . .
L
.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഫിd. 2015.- 80 ഏ.

ചിEം; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-264-5256-9 : B. 175.00



∆2y7M63

922.945-ªീ രാംച¡

; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 920.72 - അ£ിണിയ£.
ISBN 978-81-8423-392-6 : B. 70.00



രാജേഗാപാലാചാരി, പാസാരഥി

V44y7N13

എെ" jN.- 4-◌ം പതി^് -െചൈl :

923.254-കണാരk, സി. എ,് .

ªീരാംച¡മിഷk, 2014.- x, 184 ഏ. ; 21

ആKലാ.് , 1936-2014

െസമീ.

സി. എ,് . കണാരk: കാലം വാെFടL F

1-◌ം പതി^് : 1998

രാഷ് µീയ (തിഭ.- തിNവനOപL രം : ചിO,

മലശീഷകം : My master.

ഒക് േടാ. 2014.- 215 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-93-80335-30-8 : B. 100.00

അബ`ം : ഏ. 206-216.



Q2wM99

ISBN 938390375-9 : B. 185.00



V44y7

923-സാമഹDശാസ് E
923.1-ഭരണാധികാരിക, (സിഡKL മാ

923.254-ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX്

923.168-ദ©ിണാäിf

ഗാ`ിജിെയ അറിയാk.- െകാ,ി : പേണാദയ,

923.168(1)-വDിക

z{ 2014.- 56 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

923.168-മേKല, െനHസ{

ഒN സംഘം േലഖക രചി,ത് .

െലനിk, െക. എം.

B. 25.00



zGw

െനHസ{ മേKല: ഇNപതാം
çാKിെല ധീരനായകk.- [\ : ീk

ബാ^Lജി കഥക / എസ് . ശാOി പL നരാഖDാനം
െചയ് തത് .- െകാ,ി : പേണാദയ, z{

ബL ക
P . 2014.- 288 ഏ.: ചിEം; 21
y ് , സപ
െസമീ.

2012.- 48 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-8423-356-8 : B. 250.00

B. 35.00



V63,1y7N18



zGw

ചരിEം
923.254-ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX് -

923.554-രാജീവ് ജി. ഇടവ

ട,

രാജീവ് ജി. ഇടവ

രവീ¡ വ£, ജി.

േചാരവരക.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഏ(ി.

ഗാ`ി / എk. രാമാനX റാവL വിവ.

2014.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.

െചയ് തത് .- െകാ,ി : പേണാദയ, z{

ISBN 81-8423-311-6 : B. 110.00

2014.- 96 ഏ. ; 21 െസമീ.



V44:594w,1

1-◌ം പതി^് : ജ. 2004.

923.6-മഷDസ് േനഹിക,

B. 45.00



zGw

923.254-ബസവപL l, എം.
ബസവപL l / േവ

45

സാമഹDപരിഷ് കFാf
923.654-ഇOD
923.654(1)-വDിക

േഗാപാH െക. എ.

923.654-xഷ
Z സe ാമി അ, ടി. ആ.

സംേശാധനം െചയ് തത് .- തിNവനOപL രം :

സL ധാ IÀിതപാദം

ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 88 ഏ. ; 21 െസമീ.

അയിFജാതിfാരനായ dാ¾ണk / വി.

B. 75.00



V44y7N14

923.254-ബാലk, കവിയ

രാമച¡k പL നരാഖDാനം െചയ് തത് .- [\ :
ഗാ`ി പീസ് െഫൗേKഷk, ജ. 2014.80 ഏ. ; 21 െസമീ.

ബാലk, കവിയ, 1952-

മലശീഷകം : The untouchable brahmins.

ന©E ചL വlകാലം.- [\ : ീk

B. 60.00

ബL ക
y ് , z{ 2014.- 231 ഏ. ; 21 െസമീ.



Y:1:7w

ISBN 81-8423-323-X : B. 200.00



V44y7N52,1

923.254-േഷ അലി അäിദി

923.654-ഭാെവ, വിേനാബ
പL Oല, എk. പി.
¦മി േതടി ഒN യാE.- െകാ,ി : പേണാദയ,

സനDാH, നാരായ{

ജ. 2014.- 80 ഏ. ; 21 െസമീ.

േശ എ ശഹീദ് ദe ീപ് / ലീലാ സകാ വിവ.

B. 60.00

െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
P .
y ് , സപ



Y:1:7wM95

2014.- 102 ഏ. ; 21 െസമീ.

923.654-വിശe നാഥk, മിEനിേകതk

ISBN 978-81-264-5171-5 : B. 80.00



V44y7

അനീഷ് , എം. ജി.
േപര് വിശe നാഥk ഊര് മിEനിേകതk.-

923.5-സfാ ഉേദDാഗസ , േപാലീസ്

േകാ.യം : കറ"് , zലാ. 2014.- 278 ഏ. ;

ൈസനിക േമധാവിക
923.554-ഇOD

21 െസമീ.

923.554(1)-വDിക

ISBN 978-81-240-1973-3 : B. 225.00



923.554-ആനX േബാസ് , സി. വി.

Y:1:7wN28

സL I, പാH¿ളര

923.664-െമാേറാേfാ

അനOം ഈ ആനXം.- േകാ.യം : കറ"് ,

923.664(1)-വDിക

നവ. 2014.- 240 ഏ., 8 പടം ; 21 െസമീ.

923.664-ഫാതe ിമ മനീസി

ISBN 978-81-240-1979-5 : B. 195.00



V44,8w

ഫാതe ിമ മനീസി, 1940േവലി ചാടL l െപ{കിനാവL ക / വി. എ.

923.554-പരമശിവk നായ, എk.

കബീ വിവ. െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി.

പരമശിവk നായ, എk., 1918-2013

സി. ബL ക
y ് , ഫിd. 2014.- 246 ഏ. ; 21
െസമീ.

മിlHfഥക.- േകാ.യം : ലി് മസ് , zലാ.
2014.- 174 ഏ. ; 21 െസമീ.

മലശീഷകം : Dreams of trespass.

ISBN 978-81-264-5110-4 : B. 140.00

ISBN 978-81-264-4987-3 : B. 175.00



V44,8wN18,1



Y:1:7wN40,1

ചരിEം

46

923.7-വിദDാഭDാസ (വFക

927.8-സംഗീതwാ

923.754-ഇOD

927.8(1)-വDിക

923.754(1)-വDിക

927.8-ശരത്

 , ഐ. എം.
923.754-േവലായL ധk മാസ

ശരത് , 1969ആGരാഗം / സ«ീവ് എസ് . പിbേയാട്

 : നwയL െട
ഐ. എം. േവലായL ധk മാസ
നറL നിലാവ് / പി. വി. xഷ
Z k നായ

പറ¶തിk (കാരം ; റഫീf്

സംേശാധനം െചയ് തത് .- െകാ,ി : ഐ. എം.

അഹ£ദിെ" അവതാരിക.- േകാ.യം :
ലി് മസ് , സപ
P . 2014.- 174 ഏ., [2] പടം ;

  സ് മരണിക സമിതി,
േവലായL ധk മാസ

21 െസമീ.

ജ. 2010.- 239 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5164-7 : B. 50.00

B. 95.00



NR44wN69,1



TwN27

927.869-െചK, മÌളം വിദഗ

925-ശാസ് Ewാ



927.869(1)-വDിക

925.7-ജീവശാസ് Ewാ

927.869-ശ1രkI.ി മാരാ, മ.í

925.7(1)-സമാഹാര

ശ1രk I.ി മാരാ, മ.í, 1954-

ജയIമാരി, ടി. ആ.

കാല(മാണം / ªീജിF് െക.

ഹരിത മഷD: പരിസ ിതി (വFകNം

വാരിയറിേനാട് പറ¶തിk (കാരം.-

ജീവശാസ് ENം.- േകാ.യം : ഡി. സി.

േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 143

റഫറkസ് , നവ. 2014.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

ഉപവിഷയം : 920.93372(1) - പരിസ ിതി

ISBN 978-81-264-5135-7 : B. 120.00

(വFക. സമാഹാര.



NR44;4wN54,1

ISBN 978-81-264-5234-7 : B. 95.00



Gw

926-(യL  ശാസ് Ewാ

927.9-വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവയL മായി ബ`െ^. വDിക
927.9143-ചല,ിEവL മായി ബ`െ^.

926.1-ൈവദDശാസ് Ewാ, േഡാക് ടമാ

വDിക

926.17-സജk

927.9143(1)-വDിക

926.177-േനEേരാഗ വിദøk

927.9143-േ(ം (കാശ്

926.177(1)-വDിക

േ(ം (കാശ് , 1943-

926.177-jNf, പി. എം. െക

(കാശ വഷ / െക. ജയIമാറിെ"

jNf, പി. എം. െക, 1930-

അവതാരിക.- േകാ.യം : ലി് മസ് , സപ
P .

 ിD.്
സ് ¤തിപഥം.- വടകര : മലബാ ഇkസ

2014.- 221 ഏ., [8] പടം ; 21 െസമീ.

േഫാ റിസ,് & ഡവലപ് െമ"് , ഒക് േടാ.

ISBN 978-81-264-5175-3 : B. 195.00

2014.- 240 ഏ. ; 21 െസമീ.



NWwN43,1

B. 150.00



L185wN30,1

927.91430233-സിനിമാ സംവിധായക
927.91430233(1)-വDിക

927-കലാകാരwാ

927.91430233-േമാഹk, എം.

927(1)-സമാഹാര

േമാഹk, എം., 1948ഇളfളLം ഇടേവളകളLം / അªീേയാട്

ബാലച¡k, പി., 1943âദയരാഗം.- [\ : കറ"് , െമയ് 2014.-

പറ¶തിk (കാരം.- േകാ.യം : ലി് മസ് ,

140 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.

നവ. 2014.- 150 ഏ., [6] പടം ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-226-1189-2 : B. 110.00

ISBN 978-81-264-5250-7 : B. 140.00



Nw



NWwN48,1

ചരിEം
927.9143028-സിനിമാ നടwാ

47

927.972-നീOലL ം, ൈഡവിംjമായി
ബ`െ^. വDിക

927.9143028(1)-വDിക

927.9721-നീOH താര

927.9143028-ഇlെസ"്

927.9721(1)-വDിക

ഇlെസ"് , 1948-

927.9721-മL രളീധരk, എസ് . പി.

ഇlെസ"ിെ" ഓ£കളLം ആലീസിെ"

മL രളീധരk, എസ് . പി.

പാചകവL ം / െടkസി േജfബിേനാട്

ഒN സാഹസിക നീOHതാരFിെ"

പറ¶തിk (കാരം.- േകാ.യം : ഡി. സി.

ജീവിതം.- േകാ.യം : ലി് മസ് , ആഗ. 2014.-

ൈലഫ് , നവ. 2013.- 302 ഏ., 6 പടം ; 21

254 ഏ. ; 21 െസമീ.

െസമീ.

ISBN 978-81-264-5128-9 : B. 210.00



ഉപവിഷയം : 641.5 - പാചകം.

MY251w,1

ISBN 978-81-264-4885-2 : B. 180.00

928-ന കാരwാ



NWwN48,1

928.9-മ് ഭാഷകളിെല സാഹിതDവL മായി
ബ`െ^. വDിക

927.9143028-മL േകഷ്

928.94812-മലയാളം ന കാരwാ

മL േകഷ് , 1961-

928.948123-മലയാളം കഥാx´f

മL േകഷ് കഥക വീKL ം...- േകാ.യം :

928.948123(1)-വDിക

ലി് മസ് , ജ. 2015.- 222 ഏ. ; 21 െസമീ.

928.948123-അഷ് റഫ് , െപോ.യിH

ISBN 978-81-264-5289-7 : B. 180.00

അഷ് റഫ് , െപോ.യിH, 1964-



NWwN61,1

മണHഘടികാരം.- േകാ.യം : കറ"് , ആഗ.
2014.- 120 ഏ. ; 21 െസമീ.

927.96-കായിക താര

ISBN 978-81-240-1978-8 : B. 95.00

927.96(1)-സമാഹാര



O32,3N64w,1

സനിH പി. േതാമസ് , 1959-

928.948123-നാരായണ പിb, എം. പി.

സ് േപാട് സ് ഇതിഹാസ.- േകാ.യം :

നാരായണ പിb, എം. പി., 1939-1998

ഡി. സി. റഫറkസ് , സപ
P . 2014.- 175 ഏ.:

അവസാനെF പ´Bപാ േനാ.് .- [\ :

ചിEം; 21 െസമീ.

ീk ബL ക
y ് , ജ. 2014.- 135 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5145-6 : B. 140.00

ആദD പതി^് : 1999



MY2w

ന സചി : ഏ. 135.
ISBN 978-81-8423-291-2 : B. 120.00

927.96358-Âിf് കളിfാ



O32,3N39w,1

927.96358(1)-വDിക
928.948123-പദ
Ä നാഭk, ടി.

927.96358-െത·L Hക, സചിk

I¶ിരാമk, പí

െത·L Hക, സചിk, 1973-

പGനാഭെ" വഴിയിH.- തിNവനOപL രം :

എെ" ജീവിതകഥ / േബാറിയ

ചിO, ഒക് േടാ. 2014.- 144 ഏ.: ചിEം; 21

മzംദാറിേനാട് പറ¶തിk (കാരം ;

െസമീ.

േമഘാ സL ധീ ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ.

B. 125.00

െചയ് തത് .- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,



O32,3wN30

ഡിസ. 2014.- 544 ഏ., [16] പടം ; 21

928.948123-െബനDാമിk

െസമീ.

െബനDാമിk

മലശീഷകം : Playing it my way : my

ഒമരFണH.- [\ : ീk ബL ക
y ് , ആഗ.

autobiography.

2014.- 149 ഏ. ; 21 െസമീ.

ISBN 978-81-264-5279-8 : B. 395.00

ISBN 978-81-8423-344-5 : B. 130.00



MY2141wN73,1



O32,3N71w,1

ചരിEം

48

928.948123-മL ഹ£ദ് ബഷീ, ൈവfം

928.917-റഷDk ന കാരwാ

റ¾ാk, േകാടിേയ, 1942വിശe വിഖDാതനായ ബഷീ.- േകാ.യം :
ന കFാവ് : കറ"് [വിതരണം], ഡിസ.
2014.- 206 ഏ. ; 21 െസമീ.
ISBN 978-81-240-1991-7 : B. 150.00

928.9173-റഷDk കഥാx´f
928.9173(1)-വDിക
928.9173-േഡാസ് ോവസ് fി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവി,്



O32,3N10w

928.948123-വാസL േദവk നായ, എം. ടി.

േഡാസ് ോവസ് fി, അl
ദസ് തെയവ് സ് കി: അlയL െട Iറി^Lക /
േവ
വി. േദശം വിവ. െചയ് തത് .- [\ :
ീk ബL ക
y ് , നവ. 2014.- 80 ഏ.: ചിEം; 21

വാസL േദവk നായ, എം. ടി., 1933അ£യ് f് / നതിരിയL െട ചിE.9-◌ം പതി^് .-[\ : കറ"് , മാ,് 2014.95 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
1-◌ം പതി^് : ജ. 2005.
ISBN 978-81-226-1187-8 : B. 70.00

െസമീ.
മലശീഷകം : Dostoyevsky : memoirs of
Anna Dostoyevsky.

ISBN 978-81-8423-372-8 : B. 70.00



O142,3M21w



O32,3N33w,1

എം. ടി: എഴLFിെ" ആGാവ് / സജിH
ªീധ സംേശാധനം െചയ് തത് .തിNവനOപL രം : ചിO, zലാ. 2014.- 184
ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 183-184.
ISBN 938390330-9 : B. 150.00

950-ഏഷD
954-ഭാരത ചരിEം
xഷ
Z k, പി. ആ.
അഭവ സമീപന / ഇ. എk.
മL രളീധരk നായരിെ" അവതാരിക.തിNവനOപL രം : ചിO, ഏ(ി. 2015.- 176



O32,3N33w,1

928.948123-സL ൈബദ

ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
(ശസ് ത വDകതികെള¿റL ,Lb

ഓ£¿റL ^LകളLം ഉെ^ടFിയി.LK് .
ISBN 93-85018-86-8 : B. 160.00

സL ൈബദ, 1947നÜശരീരം.- േകാ.യം : ഡി. സി. ബL ക
y ്,
ഡിസ. 2014.- 135 ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
(വാസ ജീവിതFിെ" ഓ£¿റി^Lക.
ISBN 978-81-264-5270-5 : B. 120.00



V44

സL നിH പി. ഇളയിടം



O32,3N47w,1

928.948124-മലയാളം ഉപനDാസകാരwാ
928.948124(1)-വDിക
928.948124-ബാലxഷ
Z പിb, േകസരി

അ¦തികളLെട ചരിEജീവിതം.തിNവനOപL രം : ചിO, സപ
P . 2014.- 296
ഏ.: ചിEം; 21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
B. 250.00



V44

ബാലxഷ
Z k, െക., 1963േകസരി ബാലxഷ
Z പിb: േകരളFിെല
േസാÂ.ീസ് .- [\ : ീk ബL ക
y ് , ഏ(ി.
2014.- 128 ഏ. ; 21 െസമീ.
അബ`ം : ഏ. 127-128.
ISBN 978-81-8423-312-4 : B. 115.00

954.83-േകരള ചരിEം
പ1ജാ©k, പി. വി.
പL l( വയലാ നാടിെ" ഇതിഹാസം.തിNവനOപL രം : ചിO, ഒക് േടാ. 2014.-



O32,6M89w

128 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 110.00



928.94827-െതലL j ന കാരwാ
928.948271-െതലL j കവിക
928.948271(1)-വDിക
928.948271-ഗÌ

V4412

േ(ംജിത് Iമാ, ി. ബി.
േകരളFിെല സ് EീശാീകരണവL ം
ലKk മിഷനറി (സ ാനവL ം.-

അçപ് , പി. ബി.
ഗÌ പാടL ¹: നിലയ് fാF പാ.ിെ"യL ം
േപാരാ.ളLെടയL ം പL സ് തകം.- [\ :
ീk ബL ക
y ് , ഒക് േടാ. 2014.- 208 ഏ. ; 21
െസമീ.
ISBN 978-81-8423-362-9 : B. 180.00

തിNവനOപL രം : െറയe k.- 116 ഏ.:
ചിEം; 21 െസമീ.
ഉപവിഷയം : 305.42 - Social role and
status of women.

ISBN 978-81-922772-7-1 : B. 100.00



O35,1N49w



V4412

ചരിEം
954.83-േകരള ചരിEം-

ട,

49

956-മ D പ രാജD
956.9-സിറിയ, െലബേനാk, ൈസ(സ് ,
ഇ»ാേയH, േജാദാk
956.94-പാലസ് തീk, ഇ»ാേയH

മാധവk, െക., 1915ഒN ാമFിെ" âദയFിലെട.- േകാ.യം :
ഡി. സി. ബL ക
y ് , ആഗ. 2014.- 71 ഏ. ; 21
െസമീ.
1-◌ം പതി^് : മാ,് 1992.
ISBN 978-81-264-5142-5 : B. 60.00



V4412

ശിവശ1രk നായ, െക., 1928-

ബിജീഷ് ബാലxഷ
Z k, 1984ഫറാ ബf: മൊN യL Fി
സാ©ിയാവാk ഞാk ആഹി¿lില
 /
െബനDാമിെ" അവതാരിക.- േകാ.യം : ഡി.
സി. ബL ക
P . 2014.- 141 ഏ. ; 21
y ് , സപ
െസമീ.
ഫറയL െട െതരെ¶ടL F ടe ീLക
ഉെ^ടL Fിയി.LK് .
ISBN 978-81-264-5166-1 : B. 110.00



(ാചീനേകരളFിെ" ചരിEം.- േകാ.യം :

V465

980-െതെf അേമരിf
984-െബാളീവിയ

ഡി. സി. ബL ക
y ് , െമയ് 2014.- 455 ഏ. ; 21
െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
ISBN 978-81-264-5029-9 : B. 295.00



V4412

ഷി³ ഏലിയാസ്

േപാോ
േപാോ: െചjേവരയL െട ഒN ഗറില
 / പി.
െജ. േബബി ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ.
െചയ് തത് .- തിNവനOപL രം : ചിO, മാ,്
2014.- 336 ഏ. ; 21 െസമീ.
മലശീഷകം : Pombo : a man of Che's
guerilla : with Che Guevara in Bolivia,

ഇODk ഫാസിസFിെനതിെര: നേര¡

1966-68.

ISBN 938343273-X : B. 300.00

േമാദിയL െട നാളLകളിH ഇODf്



V79161

സംഭവി¿lത് .- തിNവനOപL രം : ചിO,
സപ
P . 2014.- 144 ഏ. ; 21 െസമീ.
B. 120.00



V4412

954.83(1)-തിNവിതാം¥
േകശവk നായ, എസ് .
തിNവിതാം¥ ചരിEFിെല ഒളി,L വ,
സതD.- തിNവനOപL രം : ചിO,
ഒക് േടാ. 2014.- 152 ഏ. ; 21 െസമീ.
ന സചി : ഏ. 151-152.
B. 130.00



V4412.3TRA

954.83(1)-വയനാട്
േഗാപി, മL Kfയം
IറL ംപL ൈറ.- കH^ : സഹD
പബ് ളിേfഷkസ് , zലാ. 2014.- 288 ഏ. ;
21 െസമീ.
ന സചി സഹിതം.
B. 180.00



V4412.3WAY

50

ന കാര, ശീഷകസചി
100 ജDസL ക.

കാ

ക

ലില
 ി ബാബL േജാസ്

കാ

100 മിനിfഥക.

ക

അ©രശ് േളാക പാഠാവലി / െക. എk.
വിശe നാഥk നായNം െസൗമD
താമരശ് േശരിയL ം സമാഹരി,ത് .

അഷ് റഫ് ,

ആഡL ര്

കാ

101 ഭാഷാേകളിക.

ക

ഷാജി, മാലി^ാറ

കാ

125 േനാL റ വിഭവ.

ക

കാ

ക

ക



K-TET & C-TET winner: category- III.



371.425(1)

Last grade exam RAPID: അറിവിെ"



371.425(1)

PSC (ാേയാഗിക ഗണിതം / പbിയറ



PSC code master - II / സL നിH േജാ{ എസ് .



371.425(1)

PSC ൈØവ േഡ് - II (LDV/HDV).



371.425(1)

 ് േഡ് മL kവഷ േചാദDേപ^
PSC ലാസ



371.425(1)

Success file for Sub-Inspector/Excise



371.425(1)

To communicate correctly.

ക

ഖ°,

യാസ് മിന

കാ

അജിത് Iമാ, െക., വിവ.

ക

അജീഷ് , ടി.
ൈജവകഷകk: ൈജവxഷിെയ¿റി,്



631.584

അÀ് െറാമാ"ിക് കവിക.

കാ

ക

ബി

കാ

അഡH് റി.

ക

െകായ് േലാ, െപൗേലാ

അതിIപിതനായ Iാേനe ഷകം മL
കഥകളLം. കാ ക കNണാകരk

കാ

അതിയാk.

ക

ഇXിര, ബി.

അതിവിപ് ളവFിെ" ദാശനിക (ശ
Ë .

വf് ബL f് / ഐറാ1് റിസ,് വിങ്

ക

കാ

അജിത് , സി. എ., ¥. .

സി. മL േfാലയ് fH



371.425(1)

കാ



894.8123

അറിേയKെതല
 ാം.

510.76(1)

Inspector.

ആകാശFിെല വീടL ക.

ബാെനസ് , zലിയk

അശe േമധം / സL Iമാ സമാഹരി,ത് .

സമാഹരി,ത് .



915.452

അജിത് കNണാകരk

371.425(1)

PSC LP/UP school assistant.

നതിരി^ാട് , ഇ.

സ് പിFി.

K-TET & C-TET winner: category- I, II & IV.

സമാഹരി,ത് .

ക

അജയk, െക. ആ.

ഹfീം, േചാലയിH

ªീധരk സമാഹരി,ത് .

കാ

എം. എസ്

നXിനി

നായ

കാ



894.8123

അചDതേമേനാk.
L

1857 - െല ഒN കഥ I.ിക

1920 മലബാ.

അ,k, xപാസനം വി. പി.
മഴേfാ.് .

സL ൈബദ ഉൈബദ്
ചരിEെമഴLോ.



894.8121008

അ¤ത

കാ

ക

നാരായണk, സി. പി.

അഥേവദാേലാകം.

കാ

ക

വാസL േദവk,

പാലനാട്
അനOം ഈ ആനXം.

കാ

ക

സL I,

പാH¿ളര

അംേബദ് ക, ഭീംറാവ് റാംജി

അനOമFി, യL . ആ.

ജാതി ഉwലനം / എസ് . ആനX്

യL . ആ. അനOമFിയL െട മl്

സംേശാധനവL ം വDാഖDാനവL ം െചയ് തത് ;

േനാവലL ക / സി. രാഘവം ¥.Nം വിവ.

അN`തി േറായിയL െട 'േഡാക് ടറL ം

െചയ് തത് .

വി

ം' എl അവതാരിക ; ആ. െക.

ബി³ രാജ് വിവ. െചയ് തത് .
അകfാഴ് ച.

കാ

ക



305.51220954

പGരാജk: സിനിമ സാഹിതDം ജീവിതം.

സദ് jN



894.8123

അക് ബ, കf.ിH

അനിHIമാ, എ. വി.

കലാപ¦മികളിെല വാഴ് വ് .
അ©ര´.Lക.
േദവാനX്



894.8143

അനിതIമാരി, ടി.

കാ

ക



894.8123

ശാലിനി

ഗീബHസ് ചിരി¿l jജറാF് : രാഷ് µീയ
യാEാ വിവരണം.
രKL ൈക രKL വDവസ .



320.95475



070.49(1)

അനീഷ് -അHസറാബ്
അനീഷ് , എം. ജി.
േപര് വിശe നാഥk ഊര് മിEനിേകതk.



923.654

അ വാരD

അമരസിംഹ
നാമലിംഗാശാസനം അഥവാ അമരേകാശം
ടി^ണിയL ം ശബ് ദാÂമണികയL ം സഹിതം /
ടി. വി. മാധവ വാരിയ വDാഖDാനം െചയ് തത് .



491.23

ആGഹതDf് ചില
വിശദീകരണ¿റി^Lക.



894.8123

കാ

അഭവ സമീപന.

ക

xഷ
Z k,

പി. ആ.

കാ

േകാ.െfാ,ിയL ം കടലL ം സാ©ി.

ക

ധനD, എം. ഡി.

അ¤ത



കാ

ക

സാ, എം. െക.

അ^k, വി. വി.

കാ

ക

േകാവിലk

ആനX^ാ´വിെ" (സംഗ.

അേപ©ികതാ സി



928.948271

അവനിവാഴ് വ് .

ഹരിേയLമാçര്

ാOം.

കാ

ക

ªീധരk

നായ, എം. എk.
ര¯ാകരk, മാാട്

കാ

ക

അബബf, ഒ. എം.
മരണപL സ് തകം: നീ എ´ം വഴികളിH



894.8123

അസാധDതയിെല സാധDത / എ. പി. െജ.
േചെlഴLതിയത് ; കബനി സി. ഇംഗ് ളീഷിH
നിl് വിവ. െചയ് തത് .

കാ

ക

കാ

അവസാനെമFിെയl േതാlH.
ബാെനസ് , zലിയk

കാ

കാ

ക

ശDാം

ക

ആരDാ

ക

ക

േഘാഷ് ,

ക



േഗാവിX പിb, പി.

അഷ് റഫ് , ആഡL ര്
100 മിനിfഥക.

വിളf് : ജീവിതFിെ" (ാനക.



894.8123



അഷ് റഫ് , െപോ.യിH
മണHഘടികാരം.



അസാധDതയിെല സാധDത. കാ
അബ് ദL H കലാം, എ. പി. െജ



y ിയിെല äാkസിസ് : സ് േനഹFിെ"
അസീസ
വിപ് ളവകാരി.
922.22

158.1

അഭിരാമി
894.8121

അഭിലാഷ് , വി. സി.

രാമkI.ി, പി. വി.

കാ

അശe ിk ഇ. വിദDാധരk, ചിEകാരk.
കാ ക സി^ി, പbി^Lറം

351.54

അമരഭാരതി: ഭാരതീയ വിാനധാരക.

ക

അേശാകk, സി.

അബ് ദL  മജീദ് , എ. െക.

കാ.{ വിചാരം.



320.55(1)



303.48

യL വതe ം െകാതി¿l ഇOD / േറാബി

തിരfിെല
 1ിH ഒ¹ േകì.

കാ

അവസാനെF െകാbിമീk.
സL ധാക

അവ¿ം അടവറിയാം. കാ
േഗാപാലxഷ
Z k, ആ.

അബ് ദL H കലാമL ം അN{ തിവാരിയL ം

നാത്

പീ സി. എdഹാം

അവീk പfളLെട കടH.
അമിതാവ്

അബ് ദL H കലാം, എ. പി. െജ

 ിk വിവ. െചയ് തത് .
അഗസ

ക

അവസാനെF മഷD.
േഗാപി

സL ൈബദ

നിH^LK് ഞാk.

കാ

അവസാനെF പ´Bപാ േനാ.് .
നാരായണ പിb, എം. പി.

അെ^ാ, കസനDാലി മതിയായി, അേല
 ?.
അബബf.

ക

അഴിമതി രഹിത സമഹം ഗാ`ിയk
കാഴ് ച^ാടിH / സണ
Z ി ൈപകട
സംേശാധനം െചയ് തത് .

ഗÌ പാടL ¹: നിലയ് fാF പാ.ിെ"യL ം

ക

കാ



894.8123



894.8123

അയിFജാതിfാരനായ dാ¾ണk.
കാ ക സL ധാ IÀിതപാദം

അരവിXാ©k, െക., വിവ.
ഹാk, തി,്

അçപ് , പി. ബി.

കാ

425

വാസL േദവk നായ,

അ^^ണിf.

അçപ് , െക. വി.

അനDെ" ഭാരD.

ക



791.437MA

േപാരാ.ളLെടയL ം പL സ് തകം.

കാ



894.8123

ബD.ിഫL , µിവാkØം േലാഡ് ജ് .

ക

ക

അമH
മ¶fാഡL കളLെട സL വിേശഷം.

അçപ് േമേനാk

കാ

കാ

അ£യ് f് .
എം. ടി.

അരാധ

ക

അമിéല.

To communicate correctly.

അ¦തികളLെട ചരിEജീവിതം.
സL നിH പി. ഇളയിടം

കാ

51

741.5

അHസറാബ് .

കാ

ക



928.948123

ക

ഭാരതീേദവി

ആ-ഇODk

52

ആ അവസരം ഏെതlറിയില
 എനി¿ം ചില

ആനX് , എസ് ., സംേശാധകk & വDാഖDാതാ.

സe പ
Ë ളLK്.

കാ

ക

രവീ¡k, െക.

ആ പഴയ കാലം.

കാ

ക

ൈരN നായ, സി.

ആ േസ ഹിമാചലം.

കാ

ക

കാ

ക

അംേബദ് ക, ഭീംറാവ് റാംജി

ശശി¦ഷ{,

കാ

ആനെയേ^ാെല ഞാം.

ക

ക

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

ആം ആദ
Ä ി: സാധാരണfാNെട പാ.ി.
കാ ക നീലകണ
¬ k, സി. ആ.

കാ

ആ"ണി, പി. െജ. െജ.
ാO് : ചില നി£ാണ രഹസD.

അജിത്



കNണാകരk

894.8123

കാ

ആകാശേമാ©Fിെ" വാതിH.
 Dk, പbിേFാട്
െസബാസ

കാ

ആÂമണം.

ക

ആേമk.

ക

റഫീf് , പി. എസ് .

കാ

ക

ആരDാ േഗാപി

കാ

അവസാനെF മഷD.

ക

മിസാ മസ് റ അ¾ദ്

ക

ക

സL Iമാരk, പി. െക.

ഖ°, യാസ് മിന

സമാധാനFിേല¿b പാതയL ം.

കാ

കാ

ആയL രാേരാഗD െസൗഖDം.

ആേഗാള (തിസ`ിയL ം

ആട് .



894.8121

ആരDാേദവി, ടി.

സക് േസന, സേവശe  ദയാH

നDായദശനം.



181.43

ആ.ിkI.ികളLെട അറിവിേലf് ചില
കാരD. കാ ക I¶^, പ.ാí

ആശയവിനിമയം സL താരDതേയാെട.

ആKലാ.്

ആªമം.

രാഷ് µീയ (തിഭ.



923.254

കാ

ക

കാ

ക

കാ

ക

ക



കാ

ക

കാ

ക

കാ

ക

ക

ഇട^bി രാഘവkപിb.

ഉമാ രാജീവ്

കാ

ക

ഗംഗാേദവി, എം.

ക

കാ

ക

കാ

ക

േ(ംെല് , ബി.

ആനX്

ഇനി.

ആനX്

കാ

ക

ശശി, എം.

ഇODയിെല നാടk കളിക.

ആനXിെ" കഥക (1960 - 2002) / െക.
സി. നാരായണെ" അവതാരിക.

894.8123

ആനXിെ" േനാെവല
 ക.

894.8123





089.94812

നഷ് ട(േദശ: മതാ`തെയയL ം
മതതീaവാദെFയL ം Iറി,Lb േലഖന.

കാ

ഇ പണം കായ് ¿l മരം.

ആനX്

ക

ശDാമള, ബി.

ഇതല
 ിതെല
 k സe ാതDം. കാ
ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

അçപ് , െക. വി.
ആനXിെ" കഥക (1960 - 2002).

ക

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

894.8121

ആനX^ാ´വിെ" (സംഗ.

ക

ഇംഗ് ളീഷ് അ©രഗാന.

രാമച¡k,

മീനായതി നീ.

സനിH

പി. േതാമസ്
ഇODk ഫാസിസFിെനതിെര: നേര¡
േമാദിയL െട നാളLകളിH ഇODf്
സംഭവി¿lത് . കാ ക ഷി³ ഏലിയാസ്
ഇODk വFമാനവL ം സ് Eീ സമഹവL ം.



089.94812

മരണസ.ിഫിf് .

കാ

സതിശാസ് Eം.

ഇടം മാിെf.H.

കാ

കാ

618 - സ് Eീേരാഗ വിാനം,

ആനXേജDാതി

കണ
Z ാടിേലാകം.

ആFവം ഗഭം (സവം: ആേരാഗD

പരിപാലനം ആയL േവദFിH. കാ

എം. െക.

ആനXിെ" േനാെവല
 ക.

ച¡േശഖരk നായ,

ആFവം ഗഭം (സവം: ആേരാഗD

ശരത്

ഹരീഷ് , എസ് .

ആദിൈകലാസയാE.

ക

പരിപാലനം ആയL േവദFിH.

ആGഹതDf് ചില വിശദീകരണ¿റി^Lക.
കാ ക അ വാരD
ആദം.

കാ

ശDാമള, ബി.

ഖദീജാ മL ംതാസ്

ആGരാഗം.

ക

ൈവfം

ആGതീളിH മL ിനിവl് . . ..

ക

കാ

ലതാ നായ

സി. എ,് . കണാരk: കാലം വാെFടL F

കാ

ക

േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

എം. ജി.

ആകാശFിെല വീടL ക.

കാ

ആനXk, ആനFലവ.ം, ¥. .



894.8123

കാ

ക

ൈശലജ, െക. െക.

ഇODk സിനിമ : 100 വഷം 100 സിനിമക.

കാ

ക

മധL , ഇറവ1ര

ഇXിര-ഏഴാം



ഉപനിഷ´കളLെട േലാകം. കാ ക
വാസL േദവk നതിരി, പാലനാട്



ഉൈബദ് , വിവ.



ഉമാ രാജീവ്
ഇടം മാിെf.H.

ഇXിര, ബി.
അതിയാk.

894.8123

െതe 1.

894.8123

dൈണ: യാEയL െട വസOം.

915.955

ഇXിരാ പാസാരഥി
േചാര^Lഴ / ഒ. xഷ
Z k പാടDം വിവ. െചയ് തത് .



894.8113

കാളി ഗ·കി.



894.8123

ഇXL ബാല
വീKL ം ഒN കതിfാലം കാF് .



894.8123

ഇlെസ"ിെ" ഓ£കളLം ആലീസിെ"
പാചകവL ം. കാ ക ഇlെസ"്

പറ¶തിk (കാരം.

ഇര.മിഠായിക.



927.9143028

ബി³, മര¿ളം

കാ

ക

പാറfടവ് , പി. െക.

ഇലകളിH േചാNl ആകാശം.

കാ

ക

ഇളfളLം ഇടേവളകളLം.
എം.

കാ

ക

ഈ, നാടL ഭരി, കഥ.
ഈയലL ക.

കാ

ക

കാ

ക

േമാഹk,

േതാമസ് I.ി, എH.

കാ

ക

തായാ.് , െക.

ശാôH, വളപ.ണം

ജീവിത വിജയം എk. എH. പിയിലെട / സി.
േഗാപിനാഥk പിb ഇംഗ് ളീഷിH നിl്
വിവ. െചയ് തത് .
േവദപാഠസംര©ണം.
ഉണ
Z ിxഷ
Z k പÈlം, വിവ.

ക



894.8123

ക

കണk, എ. െക.

ക

ഉണ
Z ിåഷ
Z k, തിNവാഴിേയാട്

ഉണ
Z ിåഷ
Z k, തിNവാഴിേയാട്
ഉണ
Z ിåഷ
Z k തിNവാഴിേയാടിെ"
േനാവലL ക.
ഉFരാധL നികത.



894.8123

കാ

ക

കാ

ക

േജാജ് , ഓണì

ഉഷാIമാരി
ചിFിരപL രെF ജാനകി.

കാ

ഋേഗe ദ ¦മിക.

ക



894.8123

കാ

ഉഷ
Z ഹളLെട സ് േനഹം.
എസ് .

ക

സിതാര,

രാമkI.ി, പി. വി.

ക

എഡ് ഗe യ (èവിെ" െകാലപാതകം.
 ി, അഗതാ
കാ ക Âിസ

എെ" IറL 1വിതക.
Il´ംകര

കാ

എെ" jN. കാ ക
പാസാരഥി

രാജേഗാപാലാചാരി,

കാ

ക

നാസ,

കാ

ക

ക

െത·L Hക,

ഗാ`ീ,

എഴLമരിെ" ബാലകവിതക.
രാജരാജ വ£, എഴLമ

കാ

ക

എk. xഷ
Z പിbയL െട (ബ`
സണ
Z ം. കാ ക xഷ
Z പിb, എk.
ഏകാO െദൗതDം: േജാസഫ് പL ലി¿േlലിെ"
ജീവിതം. കാ ക േജാസഫ് ,
പL ലി¿േlH

ഉണ
Z ിåഷ
Z k തിNവാഴിേയാടിെ" േനാവലL ക.

കാ

േടാസ് ോയ് ,

ഷാജിIമാ, പി. വി.

എെ" ൈദവം. കാ ക
േമാഹkദാസ് കരംചX്

ഉണ
Z ിxഷ
Z k, പL ï

കാ

ക

എെ" ജീവിതകഥ.
സചിk

ജ^ാനീസ് നാേടാടിfഥക

ഉണ
Z ി¿.െ" സിനിമാ പിടL Fം.

കാ

ക



ൈചനീസ് നാേടാടിfഥക

എെ" jNവായ കഥക.

ഉയിെFഴLേlH^് . കാ
ലിേയാ നിെfാലായe ി,്

എെ" jNവായ കഥക.
ഉണ
Z ിxഷ
Z k, പL ï

294.5921

കാ



894.8121



158.1

ഉണിFിരി, എk. വി. പി.

ക



എനി¿ം പറയാെKാN (ണയകഥ.
കാ ക രവീX സിംഗ്

ഈ{, അലീസിയ

കാ



894.8121

എം. ടി: എഴLFിെ" ആGാവ് . കാ
വാസL േദവk നായ, എം. ടി.

മേനാജ് , മാതിര^ിbി

ഇkസിലിf.

രവീX സിംഗ്

ഉേമഷ് ബാബL , െക. സി.
െവ.ിവ, സe Oം തലയL െട ചിEം.

ഉഴവL ചാലL ക.

ഇlെസ"ിെ" ഓ£കളLം ആലീസിെ"
പാചകവL ം / െടkസി േജfബിേനാട്

ക

ക

ഉമാദFk, ബി.
Iാേനe ഷണFിെല ൈവദDശാസ് Eം.

ഉbാ.

ഇlെസ"്

കാ

കാ

614.1

ഇXL േഗാപk, ജി. ആ.

ഇബബ.

53

ഐജാസ് അഹ£ദ്

ഏകീxത സിവിH േകാഡ് : അകവL ം പL റവL ം /
ഹമീദ് േചlമംഗല സംേശാധനം
െചയ് തത് .
346.54(1)
ഏഴാം നാ.

കാ

ക

െജനി ആkØസ്

ഐ-കറL ^Lം

54

 : നwയL െട
ഐ. എം. േവലായL ധk മാസ
നറL നിലാവ് / പി. വി. xഷ
Z k നായ
സംേശാധനം െചയ് തത് .
923.754
ഐജാസ് അഹ£ദ്
ഉFരാധL നികത.



909

ഐസക് േജാസഫ് , െകാ.Lകാപbി
മിക, സംരംഭകനാകാk 100 വിജയ
മ.

കാ

ഒബാമയL െട പ,ബ.{.
കരിfകം

കാ

ഒdിഗാദ് , ദെമൗ.

ക

ക



650.1

ªീകണ
¬ k,

കാ

ക

ക

കാ

കണ
Z ാടിേലാകം.

ക

നാരായണk,

ആനX്

കഥ േതടL l സÀാരി: എസ് . െക.
െപാെfാ.് ഓ£കളLം പഠനളഉം /
െചലവ േവ
സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.812

കഥക.

ക

കാ

ക

മീര, െക. ആ.

 Dk, െക. എ.
െസബാസ

കാ
കാ

കഥയL െട ജലാശയം.
െപായ് ´ംകടവ്

വിമീഷ് ,

ക
ശിവk

കഥയില
 ാF കഥക.
കാ,^ിbി

ഒN ആäിfk യാE: jഡ് േഹാ^് മL ന്
മL തH ഉംതാF വെര. കാ ക സfറിയ
ഒN I¹ം മ¹ I.ികളLം.
മണിയ

കാ

കണ
Z ാടി ¦തം.

കാ

IമL ദം സL Iമാരk

കാ

കടH വിസ് മയ.
െക. ആ.

ക
ക

െജനിത് ,
ശിഹാബL Ìീk,

ഒN ാമFിെ" âദയFിലെട.
മാധവk, െക.

കാ

ക

കഥയL െട ബôസe രത / റീജ വി. സംേശാധനം
െചയ് തത് .
894.8123009

ഒN െഫയ് സ് ബL f് (ണയകഥ.
രാôH രാജ്

കാ

ക

കദാെര, ഇസ് മയിH
വസOFിെല പf വസOFിെല
ൈശതDം / (ഭാ സfറിയാസ് ഇംഗ് ളീഷിH
നിl് വിവ. െചയ് തത് .
891.9913

ഒN മ DേവനH (ണയരാവ് .
ബാലച¡k, പി.

കാ

ക

ഒN സ് െകൗ.ിെ" ആGകഥ.
ച¡k, പ,fാട്

കാ

കബീ, വി. എ., വിവ.
മനീസി

ക

ഒN സe വഗ
Á ാരാഗിയL െട (ണയകവിതക.
കാ ക സേOാഷ് , െക.
ഒമരFണH.
 ്.
ഒലിവ ടe ിസ

കാ
കാ

ഒഴLIl പL ഴ േപാെല.
െപൗേലാ

ക
ക

െബനDാമിk
ഡിfkസ് , ചാസ് ,

കാ

ക

ഓമവഴിയിH ചില.
ചL 1F്

കാ

ക

കാ

ക



894.812

രാജk,

കfഡ് , സL ധീ
ഓ£കളLെട പL സ് തകം: IസാരളLം
പL നരാേലാചനകളLം.

കാ

ക

മാധവി¿.ി

കമലാ ദാസ് .

കാ

ക

മാധവി¿.ി

കമലാ, നാല^ാ.് .

കാ

ക

മാധവി¿.ി



894.8123



150

കയ: നിലയ് fാF േപാരാ..
േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

കാ

കാ

ക



894.8123

ക

വിേനായ് േതാമസ്

കNണാകരk
അതിIപിതനായ Iാേനe ഷകം മL
കഥകളLം.
894.8123



921

കാ

ക

േസാമk, കടല

കടH കടlവ.

കാ

ക

മ റ¾ാk

ക

ഫാതe ിമ

കമല സL ര.

കരിേfാ.fരി.

കടേലാ£ക.

കാ

ക

കരിം, ടി. എ.
മായL l ചിE.

സാദിഖ് , കാവിH

കടH കടl് കടലിേലf് .
വളപ.ണം

കാ

അബ് ദL H കലാം,

കാേലF് , ഡി. െക.
y ിെന മനസ
y ിലാfാം.
മനസ

ഓ£കളLെട പL സ് തകം: IസാരളLം
പL നരാേലാചനകളLം. കാ ക കfഡ് ,
സL ധീ
ഔ.് പാസ് .

ക

കമHസി
ശ
Ä ശാനളLെട േനാ.LപL സ് തകം.

െകായ് േലാ,

ഓമന, വി. െക.
െചറL കാട് : ഒN സ് Eീ പ© വായന
(നിBപണ പഠന).

കാ

കബനി, സി., വിവ.
എ. പി. െജ

ഒN സാഹസിക നീOHതാരFിെ" ജീവിതം.
കാ ക മL രളീധരk, എസ് . പി.

ശാôH,

കറ"് അഫേയഴ് സ് / (ിയ ദിേനശ്
സമാഹരി,ത് .
കറL F പL bിക.
സി.

കാ

ക



030.(1)

േവലായL ധk, െക.

കറL ^Lം െവളL^Lം: േതാമസ് േജfബിെ"
അവതാരിക. കാ ക കിഴെfമL റി, ഡി.
സി.

കറL ^് -Iെറ
കറL ^് : െവHഷ് െചറL കഥക / േജാളി വഗീസ്
വിവ. െചയ് തത് .
891.663008

കാ

കലാപ¦മികളിെല വാഴ് വ് .
കf.ിH

ക

അക് ബ,

± ം ഒN സമേവദാംഗം.
കല
സി. ആ.

കാ

റി,് ഡാഡ് സ് നിേ©പFിb



332.6

I¶^, പ.ാí

സL ധ£,

ആ.ിkI.ികളLെട അറിവിേലf് ചില

കാ

ക

കാരD.



894.8121

I¶ിfണ
Z k, െക. ടി.
മാധDമം (ചാരണം (തDയശാസ് Eം.



കാഫ് ക,

302.23

I¶ിരാമk, പí

കാരDകാരണ സി
െവ.ിfവല

ാOം.

കാിേനാെടാ^ം.

കാ

കാ
ക

ക

ക

പGനാഭെ" വഴിയിH.

േസാമദാസ് ,

ക

കാ



928.948123

മയിH^ീലിfണ
Û b സe പ
Ë .
I¶ിരാമk, പí, വിവ.

കാ



894.8123

ക

നിര«ന
I¶L I.k, മാട്

ശ1രk I.ി മാരാ,

കാ

കാളേ^ാരിെ" നാ.ിH.
െക. ടി.



843

മി,H, മാഗര്

കാലിേരാഗളLം (തിവിധികളLം.
േമാഹനk, പി. വി.

jNഭാവം.

894.8123

മരാരാªീ.

894.8123




I¶L ണ
Z ി

ക

I.ിfവിതകളLം കഥകളLം Iറി^LകളLം.



894.812

രാമവ£,

I¶L ണ
Z ിയL െട യാEാപL സ് തകം.

കാ

ക

ലാH, എസ് . ആ.

ക

ഇXL േഗാപk, ജി.

I.ിfവിതകളLം കഥകളLം Iറി^LകളLം.
കാ ക I¶L ണ
Z ി

വി. െക. എk.

Iമാരk, യL . െക.

കാkസ Ifറി / വി. പി. ഗംഗാധരk
സംേശാധനം െചയ് തത് .

വിദD ഇനി ഡയറി എഴLേമാ.



641.5

കാkസ ഭീതിയകാം ആേരാഗDേFാെട
ജീവിfാം. കാ ക േഗാപിനാഥ പിb,
ടി.എം.

കാ

ക

IമL ദം സL Iമാരk



894.8123

Iളി കാലിേഡാസ് േകാ^് .

കാ

ക

േതാമസ് , െക. വി.

കാ

IറിേയടF് താEി.
IറL ംപL ൈറ.

അഭിലാഷ് , വി.

കാFിേകയk, െഷാö
തിN^Lറ^ാട് : ഒN ജറL സേലം യാE.



894.8123

ഒdിഗാദ് , ദെമൗ.

കാkസ: 101 േചാദDളLം ഉFരളLം.
കാ ക ഗംഗാധരk, വി. പി.
കാ.{ വിചാരം.
സി.



332.0240082

കറL ^Lം െവളL^Lം: േതാമസ് േജfബിെ"
അവതാരിക.
894.8124

ക

കാമL , ആHേബ
നഷ് ടസe ഗ
Á  / (ഭാ ആ.
ചേ.ാപാധDായ വിവ. െചയ് തത് .

ക



823

കിഴെfമL റി, ഡി. സി.

ക

കാഫ് കയL െട കഥക.
äാkസ്

കാ

റിfി ടിfി ടാവി / നചിേകത േദവസD വിവ.

ൈക^Lസ് തകം.

സL ഭ°,

കാഫ് ക, äാkസ്
കാഫ് കയL െട കഥക / വി. രവിIമാ വിവ.
െചയ് തത് .
833

കാവി.

കിപ് ളിങ് , റL ഡDാഡ്

കിേയാസാfി, േറാബ.് ടി.

ക
കാ

കവിതയL ം രാഷ് µീയഭാവനയL ം.
(സlരാജk

കാ

Bപ േജാജ്

റി,് വL മ{ / േജfബ് േതാമസ് വിവ.



കാളി ഗ·കി.
ആ.

ക

െചയ് തത് .

894.8122008

കാ

കാ

കിേയാസാകി, കിം

കേലാÓവ നാടക / രാധാxഷ
Z k
അടL Fില സംേശാധനം െചയ് തത് .

കാല(മാണം.
മ.í

കി,{ ടിപ
y ്.

െചയ് തത് .

കലിമL ഖം: െച£നം ചാേfായL െട അവതാരിക.
കാ ക ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

കാണാfണ
Û ക. കാ
െകാ.ാരfര ബി.

55

കാ

ക

ക

നXk

േഗാപി, മL Kfയം

IറL പ് , ഒ. എk. വി.
സരDെ" മരണം.



915.69442

കാ

ക



894.8121

Iെറ അറിവL ക, അ¦തിക, അഭവ.
രാജേശഖരk നായ, െക.

 ി
Iാേനe ഷണFിെല-Âിസ

56

Iാേനe ഷണFിെല ൈവദDശാസ് Eം.
കാ ക ഉമാദFk, ബി.
Iലപതിക.

കാ

ക

െകാടകരപL രാണം.

സണ
Z ി, തായ1രി

കാ

¥F,ികളLെട റാണി.
മണിേമഖൈല

ക

ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .



894.8123



869.3

ഒഴLIl പL ഴ േപാെല / രാ³ വbി¿lം
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .
869.8
േകാടതി കയറിയ മാFാ·വ£ / ഡി.

xഷ
Z പിb, എk.

േ(ംലാലL ം എസ് . ആ. ച¡േമാഹം

എk. xഷ
Z പിbയL െട (ബ`

സംേശാധനം െചയ് തത് .

സണ
Z ം / എഴLമ രാജരാജവ£
സമാഹരി,് സംേശാധനം െചയ് തത് .



xഷ
Z ാ, മL Kയ് fH



894.8121

xഷ
Z k നായ, പി. വി., സംേശാധകk.

കാ

കാ

xഷ
Z k, പാടDം ഒ., വിവ.

ക

xഷ
Z k, പി. ആ.



954

കാ

ക

ആ.

ക

തകl âദയ.

894.8123

താഴ് വരക.

894.8123

േതാ.

894.8123

ഹിമാലയം.

894.8123






 ീവk എം.
വിശe ാസDതയL െട വിജയം / സ
ആ.േകാേവയL ം െറേബf ആ. െമറിH

െക. ടി. എk. േകാ.: എഴL´ം ജീവിതവL ം.
കാ ക രാജീവk, ടി. പി.

കാ

കാ

 ീവk എം. ആ.
േകാേവ, സ

മീര, െക. ആ.

േകരളFിെല ഔഷധസസD.

ലാH, എസ് .

േകാവിലk

ഇXിരാ

അഭവ സമീപന.

ക

സീതാല©് മി േദവ്

പാസാരഥി

െക. ആ. മീരയL െട േനാെവല
 ക.

ക

േകാളനിയിെല രാജാവ് .

 :
കാ ക ഐ. എം. േവലായL ധk മാസ
നwയL െട നറL നിലാവ്

കാ

അരാധ
േകാഫി െഹൗസ് .

ഗാ`ാരം.



791.437MA

േകാ.െfാ,ിയL ം കടലL ം സാ©ി.

894.8124

േചെlഴLതിയത് ; േജാസ് വടfk
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .

ക

േജാളി, സി. ഐ.



174.4

െകൗടീലിയാതഥശാസ് Eം (േമയവL ം

േകരളFിെല സ് Eീ ശാീകരണവL ം ലKk
മിഷനറി (സ ാനവL ം. കാ
ചരിEം. േകരളം.

കാ

വിവ©യL ം.

ക - 954.83 -

ക

േ(ംജിത് Iമാ,

കാ

ക

ക

നാരായണk

 ി, അഗതാ
Âിസ
എഡ് ഗe യ (èവിെ" െകാലപാതകം / വി
എk. വിവ. െചയ് തത് .
823

േകരളFിെല സ് EീശാീകരണവL ം ലKk
മിഷനറി (സ ാനവL ം.

കാ

നതിരി, െക. ഐ.

ി. ബി.
േ(ംജിത്

നീലFീവKിയിെല െകാലപാതകം / പി.

Iമാ, ി. ബി.

(കാശ് വിവ. െചയ് തത് .

േകശവk നതിരി, ൈക^bി
സശ1രം.



891.22

േകശവk നായ, എസ് .
തിNവിതാം¥ ചരിEFിെല ഒളി,L വ,
സതD.
954.83(1)
േകശവk നായ, പി.
െഭൗതികFിന^Lറം.

181.4

മാക
y ിസം ശാസ് Eേമാ?.

335.4



വിേവകാനX ചിOക.




922.945

േകസരി ബാലxഷ
Z പിb: േകരളFിെല
ൈകലാസയാE.

സജീവ് ,

അഡH് റി / വി. രാധാമണി¿¶£

xഷ
Z Iമാ, സി. പി.

േസാÂ.ീസ് .

ക

െകായ് േലാ, െപൗേലാ

ലീന

ജനിതകളിH.

കാ

എടFാടk

കാ
കാ

ക
ക

ബാലxഷ
Z k, െക.
രാജനXിനി



823

പേരതെ" േദവാലയം / എം. എസ് . നായ
വിവ. െചയ് തത് .

823

y ് / െസബാസ
 Dk
പ് ളിമF് എക
y ് (സ
പbിേFാട് വിവ. െചയ് തത് .

823




ബാéാദിെല നിhഢത / എം. എസ് . നായ
വിവ. െചയ് തത് .



823

മlാമെF െപ{I.ി / രാധാxഷ
Z k
െതാടL പL ഴ വിവ. െചയ് തത് .



823

ൈലdറിയിെല ¤തശരീരം / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .



823

ഹിfറി ഡിfറി േഡാf് / എം. എസ് .
നായ വിവ. െചയ് തത് .



823

ക
 ാസി¿കളLം-േഗാവിX
ക
 ാസി¿കളLം നവഭാവL കതe വL ം / വി. ജി. തി



809

ക

ബഫ് ,

കാ

െ©ൗരം.

ക

ªീധരk

കാ

കHfF േÂാമേസാം.

മദDപെ" മാനിെഫസ് ോ.



894.8123

ക

േഘാഷ് ,

കാ

യാEാ വിവരണം.

ക

അനിHIമാ,

jNf, പി. എം. െക

ഖദീജാ മL ംതാസ്

സ് ¤തിപഥം.

ആGതീളിH മL ിനിവl് . . .



894.8123

ഖ°, യാസ് മിന
അജിം വിവ. െചയ് തത് .



843

കാ

ഖലീH ജിdാk 101 കഥക.



926.177

കാ

ക

സL ധ£,

െകാ.ാരfര ബി.

കാ

ക

jഹെയk æഹം.

I¶L I.k, മാട്

കാ

ക

േഗാപIമാ, എം., ¥. .

ക

ഗിഫL , േമലാ

കാ

ക

േതാമസ്

ഐസക് , ടി. എം.

ഖലീH ജിdാk

േഗാപാലxഷ
Z k, ആ.

ഖലീH ജിdാk

അവ¿ം അടവറിയാം / െവ1ിയL െട

ഖലീH ജിdാk 101 കഥക / െക. എസ് .
റി,ാഡ് വിവ. െചയ് തത് .



892.73

ചിE.



591

േഗാപാലxഷ
Z k, േചലാ.്

ഗംഗാേദവി, എം.
ഇട^bി രാഘവkപിb.



894.8121

ഗംഗാധരk, െചാല
െവðഴL.



894.8123

ചല,ിE വDവസായം േകരളFിH.

791.43

മലയാള സിനിമ.

791.43

കാkസ: 101 േചാദDളLം ഉFരളLം.




േഗാപാലxഷ
Z k, നടL വ.ം
േªഷ
¬ ഭാഷാ മലയാളം.

ഗംഗാധരk, വി. പി.



494.812

േഗാപി, മL Kfയം



616.994

ഗേണഷ് , െക. വി.

IറL ംപL ൈറ.



954.83(1)

േഗാപിനാഥ പിb, ടി.എം.

മാികfണ
Z ാടി.



894.8122

േപാരാ.ളLെടയL ം പL സ് തകം.
അçപ് , പി. ബി.

കാ

ഗാനരാമായണം.

ക

കാ

ക

േഗാപിനാഥk പിb, സി., വിവ.

ക

ശ1രനാരായണk,

കാ ക
േമാഹkദാസ് കരംചX്

ക

കാ

ക

മഫി, േജാസഫ്

സe ണ
Z ം വിളയL l മര.

രവീ¡ വ£, ജി.

ഗാ`ിസ.

കാ

േഗാപിനാഥk, വfം ബി.

xഷ
Z ാ, മL Kയ് fH

ഗാ`ിജിെയ അറിയാk.



616.994

ഈ{, അലീസിയ

പി. ഐ.

ക

കാkസ ഭീതിയകാം ആേരാഗDേFാെട
ജീവിfാം.

ഗÌ പാടL ¹: നിലയ് fാF പാ.ിെ"യL ം

കാ

jNേദവാ¤തം.
jNഭാവം.

ആÂമണം / ആലfാ.് സലിലയL ം സി. എ.

കാ



362.292

ഗീബHസ് ചിരി¿l jജറാF് : രാഷ് µീയ
എ. വി.

അമിതാവ്

ഗാ`ാരം.



915.483(1)

ഗിരീഷ് ജനാÌനk

(ഭാകരk, എk.

ഉണ
Z ി¿.െ" സിനിമാ പിടL Fം.



910.02144(1)

നദികളLെട കഥ.

കണk, എ. െക.

ഗാ`ി.



894.8123

jഹെയk æഹം.

ക

ഗിഫL ,

ഗിഫL , േമലാ
ഗിKാമണിയL ം IരwാNം.

േമരി
കe ാKം സി ാOം. കാ
നായ, എം. എk.

ക

േമലാ

അഴീേfാടിെ" മL ഖവL ര.

കാ

കാ

ഗിKാമണിയL ം IരwാNം.

സംേശാധനം െചയ് തത് ; സL Iമാ
ക് ളാf് , േഡവിഡ് , ¥. .

57



630

േഗാവിX പിb, പി.



923.254

ഗാ`ീ,

പി ജി: സംവാദFിെ" റl പL സ് തകം /
സി. അേശാകk അഭിമL ഖം െചയ് തത് .



335.43

പി. ജി. യL െട പരീ©ക / േജാണി

ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX്

ലേfാസ് അഭിമL ഖം െചയ് തത് .

324.254(1)

ഗാ`ിസ / എം. െക. രാമxഷ
Z k

പിജിയL െട ശാസ് E¿റി^Lക.

500

സമാഹരി,ത് .

മാക
y ിസം ചരിEം വിാനം.

909

എെ" ൈദവം.



211



303.484





േഗാfി-ജാഗBകk

58

േഗാfി, മാക
y ിം
േലാേകാFര കഥക - മാക
y ിം േഗാfി /
ി. എസ് . പരേമശe രk മFത് ഇംഗ് ളീഷിH
നിl് വിവ. െചയ് തത് .

ചിEെFNവL ക: ചല,ിEസ് മരണക.
കാ ക വാസL േദവk നായ, എം. ടി.



891.73

കാ

ഗഭകാലവL ം ഓഫീസ് ജീവിതവL ം.

ക

േഘാഷ് , അമിതാവ്
അവീk പfളLെട കടH.



823

കാ

ക

ചáേമേനാk, ഒാരF്

ൈചനീസ് നാേടാടിfഥക / ഉണ
Z ിxഷ
Z k
പÈlം സമാഹരി,് വിവ. െചയ് തത് .



േചാര^Lഴ.

ച¡മതി



398.210951

ച¡മതിയL െട രKL േനാെവല
 ക / െക. പി.
894.8123

ച¡മതിയL െട രKL േനാെവല
 ക.

കാ

ക

ച¡േമാഹk, എസ് . ആ., ¥. സംേശാധകk.

െമHവിH, െഹമk

ച¡േശഖരk നായ, ൈവfം
ആªമം.

894.8123

നീലfടH.

894.8123




ച¡k, പ,fാട്
ഒN സ് െകൗ.ിെ" ആGകഥ.



894.8123

ചരിEം െപാളിെ,ഴLകേയാ?: ബലിk
I¶നOെ" വkെപാളിക. കാ ക

കാ

ക

ചലÀ് , എസ് .
തിരി,LവരാF വസOം.

ക



741.5

ഭാസ് കര പണിf, പി. ടി.

ചിFിരപL രെF ജാനകി.

കാ

ക

ക

രാജീവ് ജി. ഇടവ

കാ

ക

ക

xഷ
Z Iമാ, സി. പി.

ജ^ാനീസ് നാേടാടിfഥക / ഉണ
Z ിxഷ
Z k
പÈlം സമാഹരി,് വിവ. െചയ് തത് .



398.210952

ജയIമാരി, ടി. ആ.
ഹരിത മഷD: പരിസ ിതി (വFകNം
ജീവശാസ് ENം. കാ
ക 925.7(1) ജീവശാസ് E.
920.933372(1)



809

ജയറാം, എം.
രഥമാഗ് േഗ.

േഗാപാലxഷ
Z k, േചലാ.്

കാ

കാ

േചാരവരക.

ജയച¡k നായ, എസ് .
നിശ
 ബ് ദഭവന.

ബാലk, പ^ിbി
ചല,ിE വDവസായം േകരളFിH.

ഇXിരാ പാസാരഥി

ജwªാ ം: െകാ,LബാവയL െട ആഖDാനവL ം
ഭാവനയL ം. കാ ക ബാലച¡k,
വടേfടF്

ച¡േശഖരk നായ, എം. ജി., വിവ..

ചലനം.

ക

ജനിതകളിH.

കാ ക േകാടതി കയറിയ
മാFാ·വ£
ക

കാ

ജനാധിപതDം ഫാസിസം. കാ
േവ
േഗാപാലk, െക. എ.

ച¡മതി

കാ



894.8123



894.8123

മL രളീധരെ" ചിE.

ക

െചറL കാട് : ഒN സ് Eീ പ© വായന (നിBപണ
പഠന). കാ ക ഓമന, വി. െക.

േമാദിയാേനാ, പാµിക്

ശാരദ.

കാ

െചറL കാടിെ" (തിഭ / എസ് . െക. വസOk
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.812
െചറL കാട്
മNമക.

ക

കാമL , ആHേബ

കാ



894.8123

ചലളിേലf് തിരി,L പറ¿lത് .
രമD സ«ീവ്

പL Nഷk, െചറായി

ചേ.ാപാധDായ, (ഭാ ആ., വിവ.

സേOാഷ്

ചL ംബി¿l മഷD ചL ംബിfാF മഷD /
ഉണ
Z ി ആ. സംേശാധനം െചയ് തത് . 303.38

d¾ചാരി(ണി) / ഷീബ ഇ. െക. വിവ.
െചയ് തത് .

വി.



823

ങDാച് ഹാk, തിയാങ്

ക

ക



823

േമേനാk വിവ. െചയ് തത് .

ക

കാ

ചിദംബരk, െക. പി.
േമാഹkേജാദാേരാ.

കHfF േÂാമേസാം / നXിനി സി.

കാ

കാ

ചിദംബര രഹസDം.
Iമാ, ഇ.

നി£ല സL ധാകരk

ചfര¿ടം.

ചിEഭാരതFിെല ബാ`വം.
െക. എk.

ഉഷാIമാരി



894.8123

ജയിംസ് , വി. െജ.
നിരീശe രk.



894.8123

ജയ് സ{, െകാ,Lവീടk, വിവ.
േഷക
y ് പിയ, വിലDം
 ിസ് ജിk, പL േFഴF്
ജസ
വരിേയാലക.

ചിEതാര, െക.
സ് Eീകളിെല അബL ദം: അറിേയKെതല
 ാം.



616.994

ജാഗBകk.

കാ

ക

കാ

ക



894.8123

ªീേലഖ, ആ.

ജാതി-ഠാI
ജാതി ഉwലനം. കാ
ഭീംറാവ് റാംജി

ക

അംേബദ് ക,

േജാസ് , പന,ി^Lറം, സംേശാധകk & വിവ..
കാ ക ബാലk നDാ

ജിംഷാ, പി.
¦പടFിH നി¹ം Iഴിെ,ടL F Iറി^Lക.

േജാസ് , വടfk, വിവ.
 ീവk എം. ആ.
സ



894.8123

ജീത് , തിH
നാേfാേപാളിസ് / ബാലസL Xരk വിവ.
െചയ് തത് .



823

ജീവിത വിജയം എk. എH. പിയിലെട.
കാ ക ഈ{, അലീസിയ
ജീവിതവിജയFിന് 10 മ.
ശിവദാസ് , എസ് .

കാ

ക

ജീവkIമാ, െക.
മാകe ിസ് വായന: ജീവിത പL സ് തകവL ം
പL സ് തക ജീവിതവL ം.

കാ

ക

േകാേവ,

േജാസ് , സി. എH.
േശാകപ©ി.



894.8122

േജാ{ എdഹാം
േജാ{ എdഹാമിെ" കഥക. കാ
ക
894.8123 - മലയാള കഥാസാഹിതDം.



ക

േജാ{ എdഹാമിെ" കഥക.
േജാ{ എdഹാമിെ" കഥക.
േജാ{ എdഹാം

േഡവിസ് , ചിറ£H

ജീവkIമാ, െക., വിവ.
ബാെബറി, മL േറH

കാ

791.437MA

കാ

ജീവിതവിജയFിന് 366 ഉfാഴ് ചക.
കാ ക വാരിയ, ബി. എസ് .
ജീവk പ1ിടാം.

59



894.8123

കാ

േജാ{, െനല
 L േവലി
നീലിമയാl (കാശം.

ക



894.8123

േജാ{, മL ഴLേF്
വിജയ രഹസD.



863

ക



158.1

േജാജ് വഗീസ്
മംഗയാk.



629.43543

േജാജ് , അറfH
നwെകാK് മL റിേവവ മദ ഏലീശe .

െജനി ആkØസ്
ഏഴാം നാ.





894.8121

െജനിത് , കാ,^ിbി
കഥയില
 ാF കഥക.



894.8123

കാ

േജfബ് േതാമസ് , വിവ.
കിേയാസാകി, കിം

ക

922.2

േജാജ് , ഓണì
ഉഴവL ചാലL ക.



894.8123

ാനFിെ"യL ം സ് േനഹFിെ"യL ം
കഥക. കാ ക രാമk, െക. എസ് .

കാ

ക

ൈജവകഷകk: ൈജവxഷിെയ¿റി,്
അറിേയKെതല
 ാം. കാ ക അജീഷ് , ടി.

ാനാ¤തം.
പി. ഐ.

േജാജി, ¥.Lേ£H
(കാശേരഖക.

ഞാെനl ഭാവം: ആGകഥാ സാഹിതDFിന്
ഒN മL ഖവL ര. കാ ക രവി, സി. െക.

േജാണി ലേfാസ് .
പി.



535

കാ

ക

േജാളി വഗീസ് , വിവ. കാ
െവHഷ് െചറL കഥക

 ിെ"
ഞാk തെl സാ©ി : ഒN നDേറാളജിസ
ൈവദDാഭവ. കാ ക രാജേശഖരk
നായ, െക.

േഗാവിX പിb,

േജായ് , വാഴയിH
മാ[വിലാപം.



894.8121

ക

കറL ^് :

േജാളി, സി. ഐ.
േകരളFിെല ഔഷധസസD / സി.
ഐ. േജാളിയL ം െബlി ചാേFലിയL ം
േചെlഴLതിയത് .
581.634
േജാസഫ് , പL ലി¿േlH
ഏകാO െദൗതDം: േജാസഫ്
പL ലി¿േlലിെ" ജീവിതം.
േജാസഫ് , വലിയവീ.ിH വി. പി.
അ,k, xപാസനം വി. പി.
േജാെസ ലിേയാ{സ്
ൈദവകണികക.

ടാേഗാറിെ" 120 കവിതക.
രബീ¡നാഥ്

കാ

ക

ഠാI,

ടി. പGനാഭെ" കഥ ടി. എk. (കാശിെ"
തിരനാടകം. കാ ക (കാശ് , ടി. എk.
െടkസി േജfബ് .
െടkസി േജfബ് .
ചിറ£H

കാ
കാ

ക
ക

ഇlെസ"്
േഡവിസ് ,



േടാസ് ോയ് , ലിേയാ നിെfാലായe ി,്
ഉയിെFഴLേlH^് / െക. പി. ബാലച¡k
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് . 891.73



ഠാI, രബീ¡നാഥ്
y ി
ടാേഗാറിെ" 120 കവിതക / ലിസ
േജfബ് വിവ. െചയ് തത് ; േജാജ്
ഓണìറിെ" അവതാരിക.

922.2

കാ

ശ1രനാരായണk,

ക

894.8123



891.441

ഡിfkസ് -േതാ

60

ഡിfkസ് , ചാസ്
 ് / െക. പി. ബാലച¡k വിവ.
ഒലിവ ടe ിസ
െചയ് തത് .
823
േഡവിഡ് േകാ^ ഫീHഡ് / െക. പി.
ബാലച¡k വിവ. െചയ് തത് .

കാ

േഡവിഡ് േകാ^ ഫീHഡ് .
ഡിfkസ് , ചാസ്



823

കാ

ക

േഡാസ് ോവസ് fി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവി,്
തിക,Lം നിഭാഗDകരം / േവ
വി. േദശം
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് . 891.73

ക

ത

^് .

കാ

ക

ക

കാ

ക

ക

തി, വി. ജി., സംേശാധകk. കാ
ക
 ാസി¿കളLം നവഭാവL കതe വL ം

താഴ് വരക.

ക

കാ

കാ

കാ

ക

ക

ലതാല©് മി

തിNവിതാം¥ ചരിEFിെല ഒളി,L വ,
സതD. കാ ക േകശവk നായ,
എസ് .

കാ

തിവാരി, അN{, ¥. .

ക

അബ് ദL H

കലാം, എ. പി. െജ
തീെ^ാരിയിH സ് േനഹസാOe നം.

കാ

ക

ബാലാനXk, േത¿ംമട് ബി.
ി പിടിFം.

െതe 1.
രാമച¡k,

കാ

ക

ബിേജായ് ച¡k

കാ

ക

താഹ,

കാ

ക

ഇXിര, ബി.

കാ

െതരെ¶ടL F േലഖന.

ക

വാസL േദവk നായ, എം. ടി.
േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

ക

കയ: നിലയ് fാF േപാരാ. / ടി. എം.
േതാമസ് ഐസIം ആനFലവ.ം
ആനXം േചെlഴLതിയത് .



338.17358(1)

y Ñ ക മാലിനDമകലL l
മാറL l മനസ
െതNവL ക: ആല^Lഴ ÒFിയാIോ /
ടി. എം. േതാമസ് ഐസIം എം.
േഗാപIമാറL ം േചെlഴLതിയത് .





894.8123

ചിതe േകരളം.



363.72

േതാമസ് , െക. വി.

േകാവിലk

ക

കാ

363.728095483

താഹ, ചOിB
ിെ^ണ
Û ം ^വL ം.
താഹ, മാടായി.

ചലÀ് ,



ലാഹിരി, ³ംപാ

ക

ക

927.96358

ലതിക

തായാ.് , െക.
ഈ, നാടL ഭരി, കഥ.

കാ

കാ

തിരി,LവരാF വസOം.
എസ് .

ഭാസ് കര

തലേവദന: അപഥനവL ം ചികിÓയL ം.
കാ ക സL Iമാരk, പി. െക.

താഴ് നിലം.

ബഷീ, എം. എം.

ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .

ക



ക

ക

പറ¶തിk (കാരം ; േമഘാ സL ധീ

894.8123

കാ

കാ

എെ" ജീവിതകഥ / േബാറിയ മzംദാറിേനാട്

താk, തായിേനരി
പിfെന പി, പിപിfk.

താമരçH.

തിരി,റിവL ക.

െത·L Hക, സചിk

േകാവിലk

കാ
കാ

തേപാ¦മി ഉFരഖ·് .
എം. െക.

ക

ചOിB

മാധവി¿.ി

തതe ശാസ് Eം I.ികf് .
പണിf, പി. ടി.

കാ

സി^ി, പbി^Lറം

ിെ^ണ
Û ം ^വL ം.

സ് ോf, dാം

തകl âദയ.

അഭിരാമി

തിNമL ഗ ബീഗം.

േഡാസ് ോവസ് fി, അl
ദസ് തെയവ് സ് കി: അlയL െട Iറി^Lക /
േവ
വി. േദശം വിവ. െചയ് തത് . 928.9173

കാ

ക

തിN^Lറ^ാട് : ഒN ജറL സേലം യാE.
കാFിേകയk, െഷാö

േഡാക് ടേറ....ഒN സംശയം? ഒN
ദOേഡാക് ടറL െട ചികിÓാഭവ.
കാ ക സേനാജ് , പി. ബി.

Øാ¿ള.

കാ

തിരെ¶ടL F ബാലകവിതക.

േഡവിസ് , ചിറ£H
ജീവk പ1ിടാം / െടkസി േജfബിേനാട്
പറ¶തിk (കാരം.
361.763(1)

േഡാ{ ശാOമാെയാഴLI¹. കാ
െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയH
അലക
y ാkേØാവി,്

മിെഖയിേലാവി,്
തിരfിെല
 1ിH ഒ¹ േകì.

ക

േഡാ. ബി³വിെ" തിരfഥക.
ബി³

തിക,Lം നിഭാഗDകരം. കാ ക
േഡാസ് ോവസ് fി, െഫേഡാ

Iളി കാലിേഡാസ് േകാ^് .



894.8124

േതാമസ് I.ി, എH.



894.8121

ൈരN നായ, സി.

ഇkസിലിf.
േതാ.

കാ



894.8121

ക

േകാവിലk

തf-നാരായണk
തf സംഹം / പാണാവbി രാധാxഷ
Z k
വDാഖDാനം െചയ് തത് .

കാ

 ് മാk.
ദ ലാസ

കാ

ദ©ിണായനം.



181.43

ക

(ശാO് , ജി.

ക

ªീമk നാരായണk

ദശമഹാനിഘKL / െപണ
Û fര െക. ജി.
രാധാxഷ
Z k സമാഹരി,ത് .



494.8123

ദസ് തെയവ് സ് കി: അlയL െട Iറി^Lക.
കാ ക േഡാസ് ോവസ് fി, അl

കാ

ദാശനിക കഥക.

ക

കാ

ക

കാ

òഷ് ടി,ാേവ.
േദവ¦മിയിലെട.

ക

കാ

വി. െക. എk.

ക

വാസL േദവk



923.254

രാമച¡k, എം.

നഷ് ട(താപം: ൈവദDശാസ് E കഥക.
കാ ക രാഘവk, െവ.F്

കാ

ക

പL രാണ.

നഷ് ട(േദശ: മതാ`തെയയL ം
മതതീaവാദെFയL ം Iറി,Lb േലഖന.
കാ ക ആനX്

ക

െഹസ് െസ, െഹ£k

കാ

ക

കാ

നഷ് ടസe ഗ
Á .

േജാെസ

അമിéല.

ക

കാമL , ആHേബ

കാ

നാേടാടിfാLം മL തിരfഥകളLം.
ªീനിവാസk



894.8121

കാ ക
േസവk-െഷയ് ബ, േഡവിഡ്

ൈധരDFിെ" പാഠ.

നാടk പാചകം.

കാ

ക

ക

വസO ശിവരാജ്

നാ
, പി. െക.
നാല് േനാെവല
 ക.



894.8123

കാ

ക

േമാദിയാേനാ,

നാത് ഹാk, തി,്
¦മിയL െട പാഠ: പഴയ പാത െവളLF
േമഘ / െക. അരവിXാ©k വിവ.
െചയ് തത് .
294.363

കാ

ക

ൈവHഡ് ,

നാഥk, പി. ആ.
ദാശനിക കഥക.

ധDാk തപ{
െസk : മ«യL ം മാംസവL ം.



294.3927

പാµിക്
ഓസ് കാ

കാ

ന©E ചL വlകാലം.

ക

ബാലk,

കവിയ
കമDണിസFിെ" ചരിEം.

കാ

ക

രാമച¡k

കാ

ക

കാ

ക

കിപ് ളിങ് ,

റL ഡDാഡ്
നടവഴിയിെല േനNക.

കാ

നദിയL ം േതാണിയL ം.

ക
കാ

കാ

ക

െഷമി

മL IXk, എം.

 ി,
Âിസ



928.948123

നാരായണ േമേനാk, വbേFാ
ശിഷDം മകം.



894.8121



491.25

നXിനി നായ

നാരായണk നതിരി, െക. ഐ.
െകൗടീലിയാതഥശാസ് Eം (േമയവL ം
വിവ©യL ം.
320.1(1)

1857 - െല ഒN കഥ I.ിക
ചരിEെമഴLോ /  േലാഹിതാ©k
വിവ. െചയ് തത് ; അനിN
മL േഖാപാധDായയL െട ചിE.

ക

നാരായണk നL തിരി, െക. ഐ.
സ`ിയL ം സമാസവL ം സംസ് xതFിH.

ഗിഫL , േമലാ

ക

കാ

നാരായണ പിb, എം. പി.
അവസാനെF പ´Bപാ േനാ.് .

സL ൈബദ

നചിേകത േദവസD, വിവ.



294.5925

നാമലിംഗാശാസനം അഥവാ അമരേകാശം:
ടി^ണിയL ം ശബ് ദാÂമണികയL ം സഹിതം.
കാ ക അമരസിംഹ
നായ, എം. എസ് ., വിവ.
അഗതാ

ന©EവL ം ചL ികയL ം: േകരള

നദികളLെട കഥ.

കാ

ക

ധനD, എം. ഡി.

നÜശരീരം.

നബേfാവ് , വ് ളാഡിമി വ് ളാഡിമിേറാവി,്
നീk / സി. രവീ¡k നDാ വിവ. െചയ് തത് .

നതിരി^ാട് , ഇ. എം. എസ്
അചDതേമേനാk.
L

(േമാദ് രാമk

ലിേയാ{സ്

ന©E¿.k.



894.8123

നwെകാK് മL റിേവവ മദ ഏലീശe .
കാ ക േജാജ് , അറfH

കാ

ൈദവകണികക.

ന©Efവല.

േഘാഷ് ,



മാfേ·യപL രാണം
േദശാടനം.

ക

നXk
IറിേയടF് താEി.

നതിരി, ചിEകാരk.
നായ, എം. ടി.

െക.
േദവീമാഹാGDം.

കാ

നXിനി സി. േമേനാk, വിവ.
അമിതാവ്

813

നാഥk, പി.

ആ.
ദL ഷDOk മാഷ് .

61



823

നാരായണk നതിരി, പാേലലി, വDാഖDാതാ.
കാ ക േവദ. ഋേഗe ദം

നാരായണk-പGരാജk

62

നാരായണk, െക. ആ.
കടH വിസ് മയ.



578.77073

നാരായണk, വട¿ാട്
രാമായണ ചിOക.



891.21



335.43

കാ

നാരായണkI.ി നായ, വി. െക.
െക. എk.

കാ

ക

നാല് േനാെവല
 ക.

ക



324.254(1)

കാ

നീലകണ
¬ k, സി. എം., ¥. വDാഖDാതാ..
കാ ക േവദ. ഋേഗe ദം

ക

നാ

, പി. െക.



894.8121

ക

ജീത് , തിH

നിളLെട മfെള എെന മിടL മിടL fരാfാം.
കാ ക ശിവദാസ് , എസ് .

കാ

നിെള എനിfറിയാം.
ടി.

ക

പദ
Ä നാഭk,

കാ

നി¿മാകാം സ് േപാട് സ് താരം.
സനിH പി. േതാമസ്

കാ

നിതD ൈചതനD യതി, വിവ.
െഹസ് െസ, െഹ£k

ക

ക

കാ

കാ

ക

ക

നDായദശനം.

കാ

നിലാവിെ" നഖ.
എdഹാം
നിലാവL ം നിഴലL കളLം.
എം. െക.

കാ

ക
ക

നിശ
 ബ് ദതയിെല (കാശ.
 Dk
െസബാസ
നിശ
 ബ് ദഭവന.
നായ, എസ് .

പാവതി

കാ

ക

വി
രാമച¡k,

കാ

ക

ആരDാേദവി, ടി.

കാ

ക

വിജില, ചിറ^ാട്



954.83

ക

ജയച¡k

കാ

ക
കാ

മാധവk, എk.

ക

നീലകണ
¬

പത«ലി
പത«ലിയL െട വDാകരണ മഹാഭാഷDം =
पतिलकृतं

കാ

േജാ{,

പ1ജാ©k, പി. വി.
പL l( വയലാ നാടിെ" ഇതിഹാസം.

ജയിംസ് , വി. െജ.

ക

ക

പ1ജാ©k, ഡി.
പL തിയ േലാകം പL തിയ വഴി: അടിസ ാനതല
സംവാദം.
321.07

പ¶ിയL ം ണിയL ം.
പിb, കാB

കാ

കാ

െനHസ{ മേKല: ഇNപതാം çാKിെല
ധീരനായകk. കാ ക െലനിk, െക. എം.

നിരവധി ജw അനവധി jNfwാ.
കാ ക വീസ് , dിയാk എH.
നിലയ് fാF ഓള.
പവനk

ക

ക

നീk. കാ ക നബേfാവ് , വ് ളാഡിമി
വ് ളാഡിമിേറാവി,്

പÀകനDകക.
എസ് .

ക

കാ

കാ

നീലിമയാl (കാശം.
െനല
 L േവലി

നിര«ന
ബനശ1രി / പí I¶ിരാമk വിവ.
െചയ് തത് .
894.8143

കാ

ച¡േശഖരk നായ,

നീല¿റി¶ി വീKL ം പ¿ം.
മL ഹ£ദലി, എk, എം.

പകFിെയഴLF് .

ക

െഷൗfF്

നിയമസഭാ (സംഗ.
രവീ¡നാഥ് , സി.

നീലfടH.
ൈവfം



294.5921

നീലFീവKിയിെല െകാലപാതകം.
 ി, അഗതാ
Âിസ

നിളLെട ജീവിതം മഹFരമാfാb 3
േചാദD. കാ ക  ഐസf്
 യിk
സ

നിരീശe രk.



894.8123

നീലകണ
¬ k, സി. എം.
ªLതി െസൗരഭം.

കാ

കാ



618.2

നീലകണ
¬ k, സി. ആ.
ആം ആദ
Ä ി: സാധാരണfാNെട പാ.ി.

വി.

y ിെ" ശി.
നിളLെട ഉപേബാധമനസ
കാ ക മഫി, േജാസഫ്

നിതDാOരംഗം.

നീലകണ
¬ പിb, കാB
പ¶ിയL ം ണിയL ം.

വാസL േദവk നായ, എം.

നാസ, Il´ംകര
എെ" IറL 1വിതക.
നാേfാേപാളിസ് .



894.8123

ഗഭകാലവL ം ഓഫീസ് ജീവിതവL ം.

നാരായണk, സി. പി.
അതിവിപ് ളവFിെ" ദാശനിക (ശ
Ë .

നാലL െക.് .
ടി.

നി£ല
മ¶േമാNം ചL വlമീം.

ाकरण महाभायम्.

പത«ലിയL െട വDാകരണ മഹാഭാഷDം =
കാ ക
പത«ലി
पतिलकृतं
ाकरण महाभायम्
.
പതനം.
ടി.

കാ

ക

വാസL േദവk നായ, എം.

പGനാഭെ" വഴിയിH. കാ
I¶ിരാമk, പí

ക

പGരാജk: സിനിമ സാഹിതDം ജീവിതം.
കാ ക അനിതIമാരി, ടി.



491.25

പദ(ശ
Ë ം-േപാട് േണായിയL െട

63

കാ

ക

പദ(ശ
Ë ം: ജീവിതFിെല േവറി. കഥക.
കാ ക രവീ¡നാഥk, സി.

പിb, ആ. എk., വിവ.
പ«

പദ
Ä ബാബL
മറL IകളിH കടലനfം.



പിfെന പി, പിപിfk.
താk, തായിേനരി



പീതാംബരk, വ.ം^റിH
മലയാളെ^Nമ.

494.8128



പീ സി. എdഹാം
അവനിവാഴ് വ് .

894.8123



പL തിയ േലാകം പL തിയ വഴി: അടിസ ാനതല
സംവാദം. കാ ക പ1ജാ©k, ഡി.

894.8121

പദ
Ä നാഭk, ടി.
നിെള എനിfറിയാം.

894.8123

യാE.

894.8123

പരമശിവk നായ, എk.
മിlHfഥക.

923.554

പരേമശe രk നതിരി^ാട് , കാണി^,
സമാഹFാ. കാ ക സി Bപം

ക

പL നം കഥക.

ബHസാf് , ഒേനാെറ െദ

പരേമശe രk, ഏവ.
ബാലകഥക

കാ

ക

കാ

പേരതെ" േദവാലയം.
അഗതാ

 ി,
Âിസ

പാണെ" പാ.് . കാ
ൈമനാഗ^bി

ക
ക



894.8122

ഷാജി, െചൈl



923.654

പL NേഷാFമk, പി.
കഥക

കാ

ക

േസാളമk



894.8121

 ്.
േവയ് സ



894.8123





920.5

പി ജി: സംവാദFിെ" റl പL സ് തകം.
കാ ക േഗാവിX പിb, പി.

കാ

ക

േഗാവിX

പിജിയL െട ശാസ് E¿റി^Lക.
േഗാവിX പിb, പി.

കാ

ക

ക

ക

േപാ, ചിറfേരാട്

സL ധീഷ് , വി. ആ.

േപര് എടL F കഥക.
െപNO,k

കാ

ക

കാ

ക

മീര,

ªീജിത്

െപാടിപരം തിNനാ.
എk.

കാ

ക

വി. െക.

േപാf, പി. െക.
മാക
y ് മL തH െനി വെര.



335.42

േപാോ
േപാോ: െചjേവരയL െട ഒN ഗറില
 / പി.
െജ. േബബി ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ.
െചയ് തത് .
984
േപാോ: െചjേവരയL െട ഒN ഗറില
 .
കാ ക േപാോ

രാജേഗാപാH, െക.

പിേയഴ് സ{, എk. എം.
െറഡ് സലD.് .

കാ

േപര് വിശe നാഥk ഊര് മിEനിേകതk.
കാ ക അനീഷ് , എം. ജി.

ക

പാവതി പവനk
നിലയ് fാF ഓള.

പി. ജി. യL െട പരീ©ക.
പിb, പി.

കാ



894.8123

െപ{പÀതം മLകഥക.
െക. ആ.

894.8123

പാേലരി മാണികDം: ഒN പാതിരാ
െകാലപാതകFിെ" കഥ. കാ
രാജീവk, ടി. പി.

പL ലയFറ.
പL ലി.

പാറ^LറF്
പാറ^LറFിെ" െതരെ¶ടL F കഥക.

ക

രാധാxഷ
Z k, എം. ജി.

പL Nഷk, െചറായി
ചfര¿ടം.

ªീരംഗk,

പാറ^LറFിെ" െതരെ¶ടL F കഥക.
കാ ക പാറ^LറF്

കാ

ക

പL രാണ. മാfേ·യപL രാണം
േദവീമാഹാGDം.
294.5925(1)

പാറfടവ് , പി. െക.
ഇര.മിഠായിക.

പിlാL റം.

കാ

പL രാണകഥാപL സ് തകം / െക. ജി. െപൗേലാസ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .
894.8123008

പവിEk, െമാേകരി
ര©കkIlിെ" ¥.Lകാ.

കാ



പL l( വയലാ നാടിെ" ഇതിഹാസം.
കാ ക പ1ജാ©k, പി. വി.

പലഹാര^ാ.Lക. കാ ക
ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

പാ.ല
 സംഗീതം.

ക



പL Oല, എk. പി.
¦മി േതടി ഒN യാE.

േലാക

ക

കാ

പL മഴ^ാ.Lക / സതDk കല
 L N.ിയL െട
പഠനവL ം സമാഹരണവL ം.
894.8121008

പരേമശe രk മFത് , ി. എസ് ., വിവ..
കാ ക േഗാfി, മാക
y ിം

കാ

മിലിX



335.43

േപാട് േണായിയL െട േരാഗം.
ഫിലി^്

കാ

ക

േറാF് ,

േപാ-ബസവപL l

64

േപാ, ചിറfേരാട്

(ിയ ദിേനശ് , സമാഹFാ.

പL ലയFറ.



894.8123

െപൗേലാസ് , െക. ജി., സംേശാധകk.

കാ

ക

െക. പി.

കാ

േ(ം (കാശ്

(കാശFിെ" പതം.

ക

േ(ം (കാശ്

കാ

ക

റഹീം,

ക

ക

സതDk,

(കാശ വഷ.

സി.

കറ"്



927.9143

േ(ംജിത് Iമാ, ി. ബി.

(കാശേരഖക.

കാ

ക

േജാജി, ¥.Lേ£H

േകരളFിെല സ് Eീ ശാീകരണവL ം
ലKk മിഷനറി (സ ാനവL ം. കാ

(കാശ് , ടി. എk.
തിരനാടകം.



894.8122

കാ

(കാശ് , പി., വിവ.

ക

ക

 ി, അഗതാ
Âിസ

ക

ലില
 ി ബാബL



954.83

കാ

ക

േകാടതി കയറിയ മാFാ·വ£
േ(ംെല് , ബി.

(ണയFിെ" രസതം.

കാ

ക

േവ

,

ഇ പണം കായ് ¿l മരം.

േതാlയ് fH

കാ

ക

ഹാഫിസ്

ക



891.454MAI3

കാ ക
ആ അനOമFി: എഴLF് ജീവിതം
രാഷ് µീയം

(ഭാ ആ. ചാജി, വിവ.

കാ

യL

കാ

ക

കാ

ക

ബിജീഷ് ബാലxഷ
Z k

ഫാരിദിk, എ. എസ് ., വിവ.

കദാെര,

കാ

കാ

ഫL ട് േബാളിെ" ചരിEം.

ക

ക

േറാF് ,

ക

ഷാജിIമാ,

െക. എk.
ബദH കഥക.

(ഭാകരk, എk.



894.8123

(േമാദ് രാമk
òഷ് ടി,ാേവ.



923.664

കാ

ഫിലി^്

ബാബL േപാ, ഡി.
െ©ൗരം.

Fി

സാ©ിയാവാk ഞാk ആഹി¿lില
 .

കബീ വിവ. െചയ് തത് .

ഇസ് മയിH



894.8123

(ശാO് , ജി.

കാ

ക

y k േകായ,
ഹസ

എം. െക.
ബനശ1രി.

കാ

ക

നിര«ന

ബ`.

കാ

ക

(ദീപ് ബിഹാരി

ബഫ് , േമരി

 ് മാk.
ദ ലാസ



വാറk ബഫ് - മിക, നിേ©പFിനായി



y ിലാfാം / േമരി
ബാലkസ് ഷീLക മനസ
ബഫLം േഡവിഡ് ക് ളാ¿ം

894.8123

(സlരാജk
കവിതയL ം രാഷ് µീയഭാവനയL ം.

894.8121009

കാ

(സിഡ"ിെ" ആദDെF മരണം.

ക

മL ഹ£ദ് , എk. പി.
(ാചീനേകരളFിെ" ചരിEം.

കാ

ക

േചെlഴLതിയത് ; പി. (കാശ് ഇംഗ് ളീഷിH
നിl് വിവ. െചയ് തത് .

കാ

ക

സതീഷ്



332.632042

ബഷീ, എം. എം.
തിരി,റിവL ക.

ശിവശ1രk നായ, െക.
(ാഥനാധDാന മ.

ഫറാ ബf: മൊN യL

േവലി ചാടL l െപ{കിനാവL ക / വി. എ.

ക

(ഭാകരk, ആ., സമാഹFാ.

 ി,
Âിസ

ഫാതe ിമ മനീസി

േമാദിയാേനാ, പാµിക്
(ഭാ സfറിയാസ് , വിവ.

ക

അഗതാ

(ദീപ് ബിഹാരി
(ദീപ് , പനാട് , സംേശാധകk.

കാ

y ്.
പ് ളിമF് എക
y ് (സ

രാജീവ് , വി. എസ് .

ബ`.

ക

സതീഷ് , കിടാര¿ഴി

മL ഹ£ദ് , എk. പി.

കാ



634.573

കാ

േ(©കരില
 ാെത ഒN ന©Eം.

(ണയസÀാരFിH.

പണിf

േകരളFിെല സ് EീശാീകരണവL ം ലKk
േ(ംലാH, ഡി., സംേശാധകk.

കാ

േജാസ്

(തിBപം.



305.42

മിഷനറി (സ ാനവL ം.

ബഫ് , േമരി

(Ükസി Ifറി.

ക-

954.83 - ചരിEം. േകരളം.

ടി. പGനാഭെ" കഥ ടി. എk. (കാശിെ"

കാ

കാ

(ിയെ^. സംമ.

പL രാണകഥാപL സ് തകം

(കാശ വഷ.

കാ

അഫേയഴ് സ്

ബസവപL l / േവ



894.8124

േഗാപാH െക. എ.

സംേശാധനം െചയ് തത് .



923.254

ബസേവശe ര-dൈണ
ബസേവശe ര
ªീ ജഗദ് േജDാതി ബസേവശe ര വചനസL ധ /
എ. സL X രാജ് തിേയാഡറിെ"യL ം
േദേവ¡Iമാ ഹfാരിയL െടയL ം ഇംഗ് ളീഷ്
വിവ. നിl് പി. ശ1ര പിbയL ം എസ് .
ലീലാ£ാളLം മലയാളFിേലf് വിവ.
െചയ് തത് .
894.8141
ബാéാദിെല നിhഢത.
അഗതാ
ബാ1ിങ് I.ികf് .

കാ
കാ

ക
ക

 ി,
Âിസ

ക

ചരിEം െപാളിെ,ഴLകേയാ?: ബലിk
I¶നOെ" വkെപാളിക. 324.254(1)
ബാെനസ് , zലിയk
അവസാനെമFിെയl േതാlH / െക.
അജിത് Iമാ വിവ. െചയ് തത് .



823

ബാെബറി, മL േറH
വിBപെസൗXരDം / െക. ജീവkIമാ
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .



843

ബിജീഷ് ബാലxഷ
Z k
ഫറാ ബf: മൊN യL

Fി

സാ©ിയാവാk ഞാk ആഹി¿lില
 .



കാ

ബാലച¡k, എം. ആ.
േയാഗ: സ`ിവാത മL ിf് .
േയാഗ : നടL േവദനയകാk.

േഡാ. ബി³വിെ" തിരfഥക.
അംേബദ് ക, ഭീംറാവ് റാംജി
ബി³, മര¿ളം
ഇബബ.
ി പിടിFം.

കാ

ഭാവാOര.



613.7046



613.7046

ക

െബlി, ചാേFലി, ¥. .

രവിച¡k, സി.

കാ




894.8122

ബാലച¡k, വടേfടF്
ജwªാ ം: െകാ,LബാവയL െട ആഖDാനവL ം
ഭാവനയL ം.
894.8123

ക

േജാളി,

സി. ഐ.
െബനDാമിk



928.948123

േബബി, പി. െജ., വിവ.

ജീത് , തിH



821.009

ഒമരFണH.

927(1)

ക



894.8121

െന എറി¶ കല
 ് : ഭഗവദ് ഗീതയL െട

േബായ് ഫാദ.

കാ



894.8123

ബിേജായ് ച¡k

ബL

ഡിfkസ് , ചാസ്

DേവനH (ണയരാവ് .

ക

അÀ് െറാമാ"ിക് കവിക.

ബാലച¡k, െക. പി., വിവ. കാ ക
േടാസ് ോയ് , ലിേയാ നിെfാലായe ി,്
ബാലച¡k, പി.
âദയരാഗം.



791.437MA

കാ

ബി³ രാജ് , ആ. െക., വിവ.

ബി സി. മL േfാലയ് fH

ക

േഷക
y ് പിയ, വിലDം

ബാലസL Xരk, വിവ.



923.254

ബി³

ബാലച¡k, െക. പി., വിവ.
ഡിfkസ് , ചാസ്

ഒN മ



398.357

956.94

ബാലxഷ
Z k, െക.
േകസരി ബാലxഷ
Z പിb: േകരളFിെല
േസാÂ.ീസ് .
928.948124

ക

േജാജിെ" അവതാരിക.

ബാബL

ബാേബലിെ" തിNേശഷി^Lക:
കടലിര എl
േനാവലിെന¿റി,Lb പഠന /
മL ¶ിനാട് പദ
Ä Iമാ സംേശാധനം
െചയ് തത് .
894.8123

കാ

ബിംബം / േജാസ് പന,ി^Lറം സംേശാധനം
െചയ് ത് വിവ. െചയ് തത് ; ടി. െജ. എസ് .



വിശe ാസ(മാണ
വീ©ണവിഹാര / എഴLമ
രാജരാജവ£യL െട സംേശാധനവL ം
പഠനവL ം.
894.8124

ക

വീരാളി^.് : വലംപിരി ശംഖ് കണ
Z ാടി

894.8122

കാ



894.8123

ബാലk നDാ

ബാലk, പ^ിbി

ബാബL േപാ, ഡി.
ബാബL േപാളിെ" ചിരി / ആ. (ഭാകരk
സമാഹരി,ത് .
894.8124

കാ

തീെ^ാരിയിH സ് േനഹസാOe നം.

ന©E ചL വlകാലം.

ബാ^Lജി കഥക / എസ് . ശാOി പL നരാഖDാനം
െചയ് തത് .
923.254

ബാബL േപാളിെ" ചിരി.
േപാ, ഡി.

ബാലാനXk, േത¿ംമട് ബി.

ബാലk, കവിയ

സL േരഷ് , യL .

ബാ^L, വല^ാട്
സ് േനഹസേXശം.

65

കാ

കാ

ക

ക

േപാോ

രാജk, പാç

ബD.ിഫL , µിവാkØം േലാഡ് ജ് .

കാ

ക

അçപ് േമേനാk
d¾ചാരി(ണി).

കാ

ക

ങDാച് ഹാk,

തിയാങ്
dൈണ: യാEയL െട വസOം.
ഇXിര, ബി.

കാ

ക

ബHസാf് -മലയാളം

66

ബHസാf് , ഒേനാെറ െദ
േലാേകാFരകഥക / ി. എസ് .
പരേമശe രk മFത് വിവ. െചയ് തത് .



843

ഭഗവദ് ഗീത
ªീമദ് ഭഗവദ് ഗീത / കാവശ് േശരി രാമxഷ
Z k
ഗദD വിവ. െചയ് തത് .
294.5924

കാ

ഭാഗDനാഥ് , ചിEകാരk.
മാാട്

ക

ര¯ാകരk,

ഭാവിയL െട പL സ് തകം / പി. സL േരഷ്
സംേശാധനം െചയ് തത് .

894.8123

ക

നി£ല

വാസL േദവk നായ, എം. ടി.

മണികണ
¬ k, െക. വി.
മlാമിട.



894.8123

കാ

മണി(വാളം പL നവായന.

കാ

മണH വീടL ക.

ക

കാ

ക

റീജ, വി.

സL േര¡k, മാ.്

ക

അഷ് റഫ് ,



മേതതരതe ം: മL ഖവL ം മL ഖംമടിയL ം.
രാജk, പി.



മFായി, െക. ഇ.

ഭാെവ, വിേനാബ
വിേനാബ പറ¶ പL രാണകഥക / പി.
ഐ. ശ1രനാരായണk പL നരാഖDാനം
െചയ് തത് .
891.433
ഭാസി, മലാ^റ്
േലാകക^് ഫL ട് േബാ dസീH 2014.



ഭാസ് കര പണിf, പി. ടി.
തതe ശാസ് Eം I.ികf് .



100

ചലനം.



500

¦പടFിH നി¹ം Iഴിെ,ടL F Iറി^Lക.
കാ ക ജിംഷാ, പി.
¦മി േതടി ഒN യാE.
പി.

കാ

ക

കാ

പL Oല, എk.

ക

കാ

¦മിയL െട അവകാശിക.
ബഷീ, ൈവfം

കാ

ക

കാ

ക

മéലീനയL െട (എെ"യL ം) െപ{ സL വിേശഷം.
കാ ക രതീേദവി

ക

െത·L Hക,

മ¶fാഡL കളLെട സL വിേശഷം.
അമH

ക

സജി, കരിോല

കാ

ക

ഗിരീഷ്

ജനാÌനk
ഇODk സിനിമ : 100 വഷം 100
സിനിമക.



791.437

കാ

y ിെന മനസ
y ിലാfാം.
മനസ

ക

കാേലF് , ഡി. െക.
മ റ¾ാk



920.054

മേനാജ് , മാതിര^ിbി
ഇലകളിH േചാNl ആകാശം.



333.72

കാ

ക



398.210951

മരണപL സ് തകം: നീ എ´ം വഴികളിH
നിH^LK് ഞാk.
ഒ. എം.

കാ

ക

അബബf,

മരണസ.ിഫിf് .

കാ

ക

ആനX്

കാ

ക

I¶L I.k, മാട്

കാ

മരി,വNെട േമട് .

േജാജ് വഗീസ്

കാ

കാ

മദDപെ" മാനിെഫസ് ോ.

മരാരാªീ.

േകശവk

മംഗയാം െചായL ം പിെl െസൗരയഥവL ം.
കാ ക രാമച¡k, സി.

ക

േചാദD.

െചയ് തത് .

മL ഹ£ദ്

ാO് : ചില നി£ാണ രഹസD.
ആ"ണി, പി. െജ. െജ.

മÓര^രീ©കളിെല മലയാളം 2000

മര¿തിര / പി. പി. രാമച¡k പL നരാഖDാനം

¦മിയL െട പാഠ: പഴയ പാത െവളLF
േമഘ. കാ ക നാത് ഹാk, തി,്
െഭൗതികFിന^Lറം.
നായ, പി.

പാറ^LറF്

മയിH^ീലിfണ
Û b സe പ
Ë .
I¶ിരാമk, പí

രാധ,

ക

ക

ക

കടH കടlവ.

¦മിയിെല െചറL ജീവികളLെട ശബ് ദ.
കാ ക റഹീം, സി.
¦മിയിെല മാലാഖമാ.
കരിL ഴ

കാ

കാ

മധL , ഇറവ1ര

796.334

മzംദാ, േബാറിയ.
സചിk

കാ

ക

െപോ.യിH
894.8123

കാ

മ¶് .

മണHഘടികാരം.

ഭാരതീേദവി
അHസറാബ് .

മംഗയാk.

കാ

മ¶േമാNം ചL വlമീം.

ക

ശ1ര പിb, െക.

ജി.
മNമക.

കാ

ക

െചറL കാട്

കാ

മറL IകളിH കടലനfം.

കാ ക
െപായ് ´ംകടവ്

മറL ജീവിതം.

മലയാള സിനിമ.

കാ

ക

പദ
Ä ബാബL

ശിഹാബL Ìീk,

ക

േഗാപാലxഷ
Z k,

േചലാ.്
മലയാളം - ഇംഗ് ളീഷ് കട1വിതക.

കാ

ക

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

കാ

ക

മലയാളം - െസ് മL തH െന് വെര.



494.812076(1)

മലയാളം-മL ഹ£ദ്
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മലയാളം HSA/HSST/SET/NET / െക. എസ് .
വിജയനാഥ് സമാഹരി,ത് . 494.812076(1)

മാക
y ിസം, ൈലംഗികത, സ് Eീപ©ം.
കാ ക േസാമk, പി.

മലയാളFിെ" (ണയകഥക / വി. ആ.
സL ധീഷ് സംേശാധനം െചയ് തത് .

മാക
y ് മL തH െനി വെര.
പി. െക.



894.8123008

മലയാളFിെ" (ണയകവിതക / വി. ആ.
സL ധീഷ് സംേശാധനം െചയ് തത് .



894.8121008

കാ

മലയാളെ^Nമ.
വ.ം^റിH

ക

പീതാംബരk,

കാ

മലയാളേമ, എെ" അഭിമാനേമ!.
ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.
മഴേfാ.് .
പി.

കാ

ക

ക

േപാf,

കാ

മിക, വDിതe ം മികവL  േലാകം.
േമേനാk, ടി. ആ. എസ് .

ക

മിക, സംരംഭകനാകാk 100 വിജയ മ.

കാ

ക

ഐസക് േജാസഫ് , െകാ.Lകാപbി

മി,H, മാഗര്
കാിേനാെടാ^ം / പി. െക. രാജേശഖരk

ക

സംേശാധനം െചയ് തത് ; വി. പി. രാേജശe രി
പL നരാഖDാനം െചയ് തത് .
813

അ,k, xപാസനം വി.

കാ

മിനി േമേനാk, വിവ.

ക

െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയH

മഹ് ദി ഇമാം െവളിെ^.L.
ഉമ, എ,് . എ.

കാ

ക

കാ

ക

അലക
y ാkേØാവി,്

മL ഹ£ദ്

മിlHfഥക.

മാ[തe Fിെ" െപാN: ഗഭകാല
പരിചരണവL ം (സവªഷയL ം.
രാജ് Iമാരി ഉണ
Z ിFാk
മാ[വിലാപം.

കാ

കാ

ക

കാ

ആേഗാള (തിസ`ിയL ം
സമാധാനFിേല¿b പാതയL ം.

894.8123

മാധവk, എk. എസ് .
പÀകനDകക.

894.8123




മാധവk, െക.
ഒN ാമFിെ" âദയFിലെട.



954.83

മാധDമം (ചാരണം (തDയശാസ് Eം.
കാ ക I¶ിfണ
Z k, െക. ടി.
മാ^ിള^ാ.ിെ" മാധL രDം.
െക.
മായL l ചിE.

കാ

ക

ക

ഹംസ, ടി.

മാkസ് ഫീHഡ് , കാതറിk
േലാേകാFരകഥക / വി.
രാധാമണി¿¶£ വിവ. െചയ് തത് .

കാ

ക

കഥക.

894.8123

െക. ആ. മീരയL െട േനാെവല
 ക.

894.8123

െപ{പÀതം മLകഥക.

894.8123





മL IXk, എം.



894.8123

കാ

മL േകഷ് കഥക വീKL ം...

ക

മL േകഷ്

മL േകഷ്

കാ

ക



927.9143028

, ചിEകാരk.

നXിനി നായ

മL രളി, ചOവിള
സിപിഐ(എം) Bപീകരണം ഒN ചരിEം.



324.254(1)

മL രളീധരk, എസ് . പി.



823

മാകe ിസ് വായന: ജീവിത പL സ് തകവL ം
പL സ് തക ജീവിതവL ം. കാ ക ജീവkIമാ,
െക.

മാക
y ിസം ശാസ് Eേമാ?.
നായ, പി.



297.26(1)

ആനXേജDാതി

മീര, െക. ആ.

മL േഖാപാധDായ, അനിN

കരിം, ടി. എ.

കാ

ക

മL േകഷ് കഥക വീKL ം...

y Ñ ക മാലിനDമകലL l
മാറL l മനസ
െതNവL ക: ആല^Lഴ ÒFിയാIോ.
കാ ക േതാമസ് ഐസക് , ടി. എം.

മാക
y ിസം ചരിEം വിാനം.
േഗാവിX പിb, പി.

കാ

നദിയL ം േതാണിയL ം.

ഗേണഷ് , െക. വി.

കാ



294.382

മിസാ മസ് റ അ¾ദ്

ക

മീനായതി നീ.

ക

പരമശിവk

െചയ് തത് .

മാധവി¿.ി
ത ^് .

കാ

ക

മിലിX പ« / ആ. എk. പിb വിവ.

േജായ് , വാഴയിH

മാധവ വാരിയ, ടി. വി., വDാഖാതാ.
അമരസിംഹ

മാികfണ
Z ാടി.

കാ

നായ, എk.

ക
േകശവk

ഒN സാഹസിക നീOHതാരFിെ"
ജീവിതം.
മL രളീധരk, െക. പി., ചിEകാരk.



927.9721

കാ

ക

ച¡മതി
മL ഹ£ദലി, എk, എം.
നീല¿റി¶ി വീKL ം പ¿ം.



894.8123

മL ഹ£ദ് ഉമ, എ,് . എ.
മഹ് ദി ഇമാം െവളിെ^.L.



297.1221(1)

മL ഹ£ദ് -രവിച¡k
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മL ഹ£ദ് ബഷീ, ൈവfം
¦മിയL െട അവകാശിക.



894.8123

മL ഹ£ദ് , എk. പി.
(സിഡ"ിെ" ആദDെF മരണം.

കാ

മlാമെF െപ{I.ി.
അഗതാ
മlാമിട.
വി.

കാ

ക



894.8123

മണികണ
¬ k, െക.

കാ

ക



158.1

േമാഹനk, പി. വി.
കാലിേരാഗളLം (തിവിധികളLം.

കാ

േമാഹിനീ, ഓ േമാഹിനീ.
െക.

ക



636.2

ശിവാെറഡ
õ ി,

കാ



927.91430233

ക

ചിദംബരk, െക.

യ³േവദ സമീ©.
വി.

ക

ക

േസാമദാസ് ,

സദാനXk, പി.

കാ

ക

യമL നാ, നീ എോ.L േപാI¹.
േസമാധവk, മL K

ക

കാ

ക

ര©കkIlിെ" ¥.Lകാ.
പവിEk, െമാേകരി
ര«ിത്

ര«ിFിെ" തിരfഥക: േദവാസL രം

കാ

തL രാk, നXനം.
രKാമഴം.

കാ

ക

ക

രാമkI.ി, പി.

കാ



791.437MA

ക

പദ
Ä നാഭk, ടി.

യL ആ അനOമFി: എഴLF് ജീവിതം
രാഷ് µീയം / (ദീപ് പനാട് സംേശാധനം
െചയ് തത് .
894.8124008
യL . ആ. അനOമFിയL െട മl് േനാവലL ക.
കാ ക അനOമFി, യL . ആ.

ര«ിത്

വാസL േദവk നായ, എം.

ടി.
രKL ൈക രKL വDവസ .

കാ

ക

അനിHIമാ, എ. വി.
രതീേദവി
മéലീനയL െട (എെ"യL ം) െപ{
സL വിേശഷം.



894.8123

ര¯ം, സി. എk.
ശി©ാ േവദാംഗം: േവദാലാപനFിെ"



294.5921

ര¯ാകരk, മാാട്
അെ^ാ, കസനDാലി മതിയായി, അേല
 ?/
ഭാഗDനാഥിെ" ചിE ; ബി. രാജീവെ"
അവതാരിക.

കാ

മഫി, േജാസഫ്
y ിെ" ശി / സി.
നിളLെട ഉപേബാധമനസ
േഗാപിനാഥk പിb ഇംഗ് ളീഷിH നിl്
വിവ. െചയ് തത് .
158.1

കാ

ക

രീതിശാസ് Eം.

േമാഹk, എം.
ഇളfളLം ഇടേവളകളLം.

യാE.

കാ
വാസL േദവk നായ, എം. ടി.

ര«ിFിെ" തിരfഥക: േദവാസL രം, ആറാം

വഴിേയാരfേഫയിെല െപ{I.ി / (ഭാ
ആ. ചാജി ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ.
െചയ് തത് .
843

കാ

ക

ആറാം തL രാk, നXനം.

േമാദിയാേനാ, പാµിക്
ന©Efവല / (ഭാ ആ. ചേ.ാപാധDായ
വിവ. െചയ് തത് .
843

െമൗസലപം.
ജി.

കാ

രം പL രK മ{തരിക.

െത·L Hക,

േമേനാk, ടി. ആ. എസ് .
മിക, വDിതe ം മികവL  േലാകം.

െമൗനFിെ" ഭാഷDം.
െവ.ിfവല

ക

ബാലച¡k, എം. ആ.
േയാഗ: സ`ിവാത മL ിf് .

െമHവിH, െഹമk
േലാേകാFര കഥക - െഹമk െമHവിH /
എം. ജി. ച¡േശഖരk നായ വിവ.
െചയ് തത് .
813

േമാഹkേജാദാേരാ.
പി.

കാ

േയാഗ : നടL േവദനയകാk.

 ി,
Âിസ

ക

അബ് ദL H കലാം, എ. പി. െജ.

ബാലച¡k, എം. ആ.

ക

േമഘാ സL ധീ, വിവ.
സചിk

കാ

യL വതe ം െകാതി¿l ഇOD.

രഥമാഗ് േഗ.



894.8121

കാ

ക

ജയറാം, എം.

രേമഷ് , വി. െക. െക.
ó ഈസ് അൈäഡ് ഓഫ് വി. െക. എk.



894.8123

രമD സ«ീവ്
ചലളിേലf് തിരി,L പറ¿lത് .



894.8121

രവി, സി. െക.
ഞാെനl ഭാവം: ആGകഥാ
സാഹിതDFിന് ഒN മL ഖവL ര.



894.81209

രവിIമാ, കലവ
y Ñ ം െപ{I.ിയL ം.
വി. എസ
രവിIമാ, വി., വിവ.

കാ



894.8123

ക

കാഫ് ക,

äാkസ്
രവിച¡k, സി.
ബL

െന എറി¶ കല
 ് : ഭഗവദ് ഗീതയL െട

ഭാവാOര.



294.5924

രവീ¡-രാധാxഷ
Z k
രവീ¡ വ£, ജി.

69

രാജേശഖരk, പി. െക., സംേശാധകk.

കാ

ഗാ`ി / എk. രാമാനX റാവL വിവ.
െചയ് തത് .



923.254

രവീ¡നാഥ് , സി.

ക

മി,H, മാഗര്

രാജീവ് ജി. ഇടവ
േചാരവരക.

നിയമസഭാ (സംഗ.



328.548302

സL സ ിര: സമ വികസനFിെ"
ജനകീയമL ഖം.



923.554

കാ

രാജീവ് , എk. ടി., ചിEകാരk.



338.95483

രവീ¡നാഥk, സി.

രാജീവ് , വി. എസ് .
(തിBപം.

പദ(ശ
Ë ം: ജീവിതFിെല േവറി. കഥക.



894.8123

കാ ക
നബേfാവ് , വ് ളാഡിമി വ് ളാഡിമിേറാവി,്



894.8123

രാജീവk, ടി. പി.
െക. ടി. എk. േകാ.: എഴL´ം ജീവിതവL ം.

രവീ¡k നDാ, സി., വിവ.



894.8123

പാേലരി മാണികDം: ഒN പാതിരാ

രവീ¡k, െക.

െകാലപാതകFിെ" കഥ.

ആ അവസരം ഏെതlറിയില
 എനി¿ം
ചില സe പ
Ë ളLK്.

920.933804

സാമേവദദ^ണം.

294.59213




രവീX സിംഗ്
ഉൈബദ് വിവ. െചയ് തത് .



823

രാഘവk, െവ.F്

കാ

രാ³, വbി¿lം, വിവ.

ക

െകായ് േലാ,

െപൗേലാ
രാേജശe രി, വി. പി.

കാ

ക

മി,H, മാഗര്

കാ

ക

രാേജഷ് , ചിറ^ാട്
രാേജഷ് നാ

, സമാഹFാ.

കാ

ക

സL ഭാഷിതളLം ഭകഥകളLം

നഷ് ട(താപം: ൈവദDശാസ് E കഥക.



894.8123

കാ ക
അനOമFി, യL . ആ.

രാഘവk, സി., വിവ.

രാേജഷ് , ചിറ^ാട്
െസൗXരD ശാസ് Eം: ചരിEവL ം വികാസവL ം /
രാേജഷ് ചിറ^ാടL ം രാേജഷ് െക.
എNേമലിയL ം േചെlഴLതിയത് .

രാജേഗാപാലാചാരി, പാസാരഥി
എെ" jN.



922.945

സഹജമാഗ ചL Lവഴികളിലെട ഒN യാE.



801.93

രാേജഷ് , െനടL Íം
േസവനാവകാശ നിയമം അറിേയKെതല
 ാം.



342.54066



294.54(1)

സാെലൗകിക സേXശ.



294.54(1)

രാജേഗാപാH, െക.

രാേജഷ് , ബി. ആ.
രാധായനം.



894.8123

രാജ് Iമാരി ഉണ
Z ിFാk

പിlാL റം.



894.8121

രാജനXിനി
ൈകലാസയാE.



915.15(1)

രാജരാജ വ£, എഴLമ
എഴLമരിെ" ബാലകവിതക.

മാ[തe Fിെ" െപാN: ഗഭകാല
പരിചരണവL ം (സവªഷയL ം.



894.8121



920.054

രാജk, പാç
േബായ് ഫാദ.



894.8123

രാജk, പി.
മേതതരതe ം: മL ഖവL ം മL ഖംമടിയL ം.

രാജരാജവ£, എഴLമ, സമാഹFാ. &
സംേശാധകk. കാ ക xഷ
Z പിb, എk.



322.1(1)

രാEിക േവഗFിH അവസാനി¿¹.

കാ

രാജേശഖരk നായ, െക.
Iെറ അറിവL ക, അ¦തിക

ക

ഹാഷിം, ഇ. എം.

രാധ, കരിL ഴ

അഭവ.



616.8

 ിെ"
ഞാk തെl സാ©ി : ഒN നDേറാളജിസ
ൈവദDാഭവ.



ക

¦മിയിെല മാലാഖമാ.
രാധാxഷ
Z പണിf, വിവ.

616.8

കാ



618.2

രാജk, ചL 1F്
ഓമവഴിയിH ചില.

രാജരാജവ£, എഴLമ, സംേശാധകk.
കാ ക ബാബL േപാ, ഡി.

സ് ോf, dാം



894.8123

രാേജഷ് െക. എNേമലി, ¥. .

എനി¿ം പറയാെKാN (ണയകഥ /

രാജേശഖരk, ി. എ., വിവ.

ക

ൈവHഡ് , ഓസ് കാ



894.8123

കാ

ക

വീസ് ,

dിയാk എH.
രാധാxഷ
Z k, അടL Fില, സംേശാധകk.

കാ

ക

കേലാÓവ നാടക

രാധാxഷ
Z k-റീജ

70

രാധാxഷ
Z k, എം. ജി.



894.8123

കാ

രാധാxഷ
Z k, െതാടL പL ഴ, വിവ.

ക

 ി,
Âിസ

അഗതാ

ക

ക

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.
രാമk, െക. എസ് .
ാനFിെ"യL ം സ് േനഹFിെ"യL ം
കഥക.

രാധാxഷ
Z k, പാണാവbി, വDാഖDാതാ..

കാ

കാ

രാമായണFിെല സ് Eീക.

പL നം കഥക.

തf സംഹം

ªീബL



894.8123

െ"യL ം (xതിയL െടയL ം കഥക.



രാധാxഷ
Z k, െപണ
Û fര െക. ജി.,

കാ

സമാഹFാ.

ക

894.8123

ദശമഹാനിഘKL

രാമkI.ി, പി. വി.
അമരഭാരതി: ഭാരതീയ വിാനധാരക.

രാധാxഷ
Z k, സി.
സി. രാധാxഷ
Z െ" കഥക.

കാ

രാധാമണി¿¶£, വി.

ക

ൈവHഡ് ,

ഓസ് കാ

കാ

രാധാമണി¿¶£, വി., വിവ.

ക

ക

കാ

ക

294.59212

യ³േവദ സമീ©.

294.59214





294.5921

സി. അചDതേമേനാെ"
ജീവിതയാEയിH . .
L

രാേജഷ് , ബി. ആ.

രാമxഷ
Z k, എം. െക., സമാഹFാ.

കാ

.

കാ

രാമxഷ
Z k, കാവശ് േശരി, വിവ.

ക 923.254 -

അചDതേമേനാk,
സി.
L

ക



923.254

സി. അചDതേമേനാെ"
L
ജീവിതയാEയിH...കാ

ക

ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX്



920.72

രാôH രാജ്

ഭഗവദ് ഗീത

ഒN െഫയ് സ് ബL f് (ണയകഥ.

രാമxഷ
Z k, ടി. ഡി.



894.8123

Bപ േജാജ്

സL ഗ`ി എl ആKാ േദവനായകി.



894.8123

കി,{ ടിപ
y ്.



641.5

ൈരN നായ, സി.

രാമച¡k

ആ പഴയ കാലം / താഹ മാടായിേയാട്

ന©EവL ം ചL ികയL ം: േകരള
കമDണിസFിെ" ചരിEം.



324.254(1)

ആദിൈകലാസയാE.



915.15(1)

തേപാ¦മി ഉFരഖ·് .

915.451

േദവ¦മിയിലെട.

915.4(1)




നിലാവL ം നിഴലL കളLം.
രാമച¡k, ടി. എം.



894.8123

കാ

ക

ശിഹാബL Ìീk,

രാമച¡k, പി. പി.

കാ

ക

മര¿തിര

കാ



923.254(1)

റഫീf് , പി. എസ് .
ആേമk.



791.437MA

റഹീം, സി.
(കാശFിെ" പതം.



894.8123



894.8123

ക

റ¾ാk, േകാടിേയ
വിശe വിഖDാതനായ ബഷീ.

സL ധാ IÀിതപാദം

റിfി ടിfി ടാവി.

രാമച¡k, സി.
മംഗയാം െചായL ം പിെl
െസൗരയഥവL ം.



523

രാമവ£, െക. ടി.
കാളേ^ാരിെ" നാ.ിH.
രാമാനX റാവL , എk., വിവ.



914.6

കാ

ക

രവീ¡

വ£, ജി.
രാമായണ ചിOക.

പറ¶തിk (കാരം ; േസാമk കടലരിെ"
ചിE.

¦മിയിെല െചറL ജീവികളLെട ശബ് ദ.

െപായ് ´ംകടവ്

രാമച¡k, വി.

ഋേഗe ദ ¦മിക.

രാമkI.ി, വി.

മാkസ് ഫീHഡ് , കാതറിk

രാധായനം.

294.592

േവദദീപിക.

െകായ് േലാ, െപൗേലാ

കാ





894.8123

ക

നാരായണk,

വട¿ാട്
രാമായണFിെല മഹഷിമാ.
ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

ക

കിപ് ളിങ് , റL ഡDാഡ്

റി,ാഡ് , െക. എസ് ., വിവ.

കാ

ക

ഖലീH

റി,് ഡാഡ് സ് നിേ©പFിb
ൈക^Lസ് തകം.
േറാബ.് ടി.

കാ

കാ
ക

ക

കിേയാസാfി,

കിേയാസാകി, കിം

റീജ, വി.
മണി(വാളം പL നവായന.

കാ

ക

ജിdാk

റി,് വL മ{.

കാ

കാ



928.948123

റീജ, വി., സംേശാധകk.
ബôസe രത

കാ



894.8121009

ക

കഥയL െട

െറഡ് -വാസL േദവk
െറഡ് സലD.് .
എം.

കാ

ക

പിേയഴ് സ{, എk.

കാ

െറേബf ആ. െമറിH, ¥. .
 ീവk എം. ആ.
േകാേവ, സ

േലാകക^് ഫL ട് േബാ dസീH 2014.
കാ ക ഭാസി, മലാ^റ്

ക

േറാസാ^fളLെട യL
േചാലയിH

കാ

ം.

ക
ക



813

കാ

ക

ലഹരിയ് െfതിെര ലഹരി. കാ
ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.



വരിേയാലക.
പL േFഴF്



823

 ിസ് ജിk,
ജസ

കാ

ക
കാ

വസO ശിവരാജ്
നാടk പാചകം.



641.5

വാരിയ, ബി. എസ് .
ജീവിതവിജയFിന് 366 ഉfാഴ് ചക.



158.1



894.8111

ക

െലനിk, െക. എം.
െനHസ{ മേKല: ഇNപതാം çാKിെല
ധീരനായകk.
923.168

ക

ക

വസOFിെല പf വസOFിെല
ൈശതDം. കാ ക കദാെര, ഇസ് മയിH

ഠാI,

ലീന മണിേമഖൈല
¥F,ികളLെട റാണി.

കാ

ക




ൈലdറിയിെല ¤തശരീരം.
അഗതാ

കാ

വസOk, എസ് . െക., സംേശാധകk.
കാ ക െചറL കാടിെ" (തിഭ

641.5

കാ

ക



641.875(1)

ലീലാ£ാ, എസ് . ¥. വിവ.
ബസേവശe ര

ക

കാ

വഴിേയാരfേഫയിെല െപ{I.ി.
േമാദിയാേനാ, പാµിക്

(Ükസി Ifറി.

ക

കാ

വbേFാ: ശിഷDം മകം.
േശാഭ, വി.

894.8123

കാ

മാkസ് ഫീHഡ് , കാതറിk

വേlരിയL െട വഴിയടയാള.
െഷൗfFലി ഖാk

ക

േകാഫി െഹൗസ് .

ബHസാf് ,



ലാH, എസ് . ആ.
I¶L ണ
Z ിയL െട യാEാപL സ് തകം / സചീ¡k
കാരടL fയL െട ചിE.
894.8123

y ി േജfബ് , വിവ.
ലിസ
രബീ¡നാഥ്

ക

ക

േലാഹിതാ©k,  വിവ.
നXിനി നായ

ലാഹിരി,

ലാഹിരി, ³ംപാ
താഴ് നിലം / ലളിത രാജxഷ
Z k വിവ.
െചയ് തത് .

ലില
 ി ബാബL േജാസ്
100 ജDസL ക.

കാ

േലാങ് പാസ് : േലാകക^ിെ" ചരിEവL ം
വFമാനവL ം. കാ ക സലീം, ടി.

894.8123

കാ

ലളിത രാജxഷ
Z k, വിവ.
³ംപാ

ക



158.1

894.8123

ലതിക
താമരçH.

കാ

േലാേകാFര കഥക - ല ഷL {.
ഷL {, ല

േലാേകാFരകഥക.
ഒേനാെറ െദ

ഹfീം,

ലതാല©് മി
തിNമL ഗ ബീഗം.

സ് ോf,

േലാേകാFര കഥക - െഹമk െമHവിH.
കാ ക െമHവിH, െഹമk

അബ് ദL H

ലതാ നായ
ആശയവിനിമയം സL താരDതേയാെട.

ക

േലാേകാFര കഥക - മാക
y ിം േഗാfി.
കാ ക േഗാfി, മാക
y ിം

 ിk, മL Kയ് fH, വിവ..
േറാബി അഗസ
കാ ക േസവk-െഷയ് ബ, േഡവിഡ്

കാ

കാ

േലാേകാFര കഥക.
dാം

േറാF് , ഫിലി^്
േപാട് േണായിയL െട േരാഗം / എ. എസ് .
ഫാരിദിk വിവ. െചയ് തത് .

 ിk, വിവ.
േറാബി അഗസ
കലാം, എ. പി. െജ.

71

 ി,
Âിസ

േലാക ബാലകഥക / ഏവ പരേമശe രk
പL നരാഖDാനം െചയ് തത് ; വിഷ
Û വിജയെ"
ചിE.
398.21

വാറk ബഫ് - മിക, നിേ©പFിനായി
y ിലാfാം.
ബാലkസ് ഷീLക മനസ
കാ ക ബഫ് , േമരി
വാസL , ഇ., വിവ.

കാ

ക

ഷL {, ല

വാസL േദവk നതിരി, പാലനാട്
ഉപനിഷ´കളLെട േലാകം.



294.59218

വാസL േദവk നായ, എം. ടി.
അ£യ് f് / നതിരിയL െട ചിE.



928.948123

എം. ടി: എഴLFിെ" ആGാവ് / സജിH
ªീധ സംേശാധനം െചയ് തത് . 928.948123
ചിEെFNവL ക: ചല,ിEസ് മരണക.



791.437MA

വാസL േദവk-േവ

72

വാസL േദവk നായ, എം. ടി.
െതരെ¶ടL F േലഖന.



894.8124

നാലL െക.് .

894.8123

പതനം.

894.8123

മ¶് .

894.8123

രം പL രK മ{തരിക.

894.8123

രKാമഴം.

894.8123

െഷലf് .

894.8123







വാസL േദവk േപാി, ആ.
സL രഭാരതീ (കാശം.

കാ

ക

കാ

y Ñ ം െപ{I.ിയL ം.
വി. എസ
കലവ

ചിEഭാരതFിെല ബാ`വം.

894.8123

ദL ഷDOk മാഷ് .

894.8123

െപാടിപരം തിNനാ.

894.8123






894.8123

കാ

ക

േജാ{,



ക

ശിവദാസ് , എസ് .

വിജയk, േകാടേÀരി
േസാേദാം പാപFിെ" േശഷപEം.



894.8123

വിജയk, പL രവ
സലാല സലാല.

894.8123

വിജില, ചിറ^ാട്
പകFിെയഴLF് .

894.8121

വിതേ,ാളം.

കാ



ക



സരDകാOk

വിദD ഇനി ഡയറി എഴLേമാ.
Iമാരk, യL . െക.

കാ

വി എdഹാം
നിലാവിെ" നഖ.
വി, എk., വിവ.

കാ

വിേനായ് േതാമസ്
കരിേfാ.fരി.

ക

േകശവk

കാ

ക

റ¾ാk,

വിശe ാസ(മാണ, വീ©ണവിഹാര.
കാ ക ബാബL േപാ, ഡി.

കാ

വിശe ാസDതയL െട വിജയം.
 ീവk എം. ആ.
സ

ക

േകാേവ,

വിഷാേദാwാദ ജീവിതം ൈബേപാളാ.
കാ ക സL Iമാരk, പി. െക.

കാ

വിഷ
Û വിജയk, ചിEകാരk.
ബാലകഥക

ക
കാ

േലാക

ക

വീസ് , dിയാk എH.
നിരവധി ജw അനവധി jNfwാ /
രാധാxഷ
Z പണിf ഇംഗ് ളീഷിH നിl്
വിവ. െചയ് തത് .
133.9013

കാ

െവ1ി, ചിEകാരk.
ആ.

കാ

ക

 ി, അഗതാ
Âിസ

കാ

ക

േഗാപാലxഷ
Z k,

ശിവദാസ് , എസ് .

െവ.ിവ, സe Oം തലയL െട ചിEം.
ഉേമഷ് ബാബL , െക. സി.

കാ

ക

കാ

ക

ഗംഗാധരk, െചാല

െവbിനാണയം. കാ
െകാ.ാരfര ബി.



വിേനാബ പറ¶ പL രാണകഥക.
ഭാെവ, വിേനാബ

കാ

വിശe വിഖDാതനായ ബഷീ.
േകാടിേയ

െവðഴL.

ക

894.8123

ക

േപാോ

വീരാളി^.് : വലംപിരി ശംഖ് കണ
Z ാടി ബിംബം.
കാ ക ബാലk നDാ
791.43

കാ

ക

വീKL ം ഒN കതിfാലം കാF് .
ഇXL ബാല

വിജയxഷ
Z k
േഹാളിവL ഡ് മL തH കിംകി ഡL f് വെര.
വിജയത.

കാ

വിശe നാഥk നായ, െക. എk., സമാഹFാ..
കാ ക അ©രശ് േളാക പാഠാവലി



വിജയ രഹസD.
മL ഴLേF്

വിെല
 ഗാസ് , ഹാരി.

ക



894.8123

സ ചാ´ ലീേകാf് .

വിലാപÒ©Fിെ" കാ് . കാ
സതീഷ് ബാബL , പí

വിേവകാനX ചിOക.
നായ, പി.

രവിIമാ,

വി. െക. എk.
കാവി.

ബാെബറി,



ൈഷ³,

ക



894.8123

ക

വിളf് : ജീവിതFിെ" (ാനക.
കാ ക അബ് ദL  മജീദ് , എ. െക.

294.59215

വാkേഗാjം െചവികളLം.
േകളOറ

കാ

വിBപെസൗXരDം.
മL േറH



491.25

വാസL േദവk, പാലനാട്
അഥേവദാേലാകം.

വിമീഷ് , മണിയ
ഒN I¹ം മ¹ I.ികളLം.

ക

േവ
വി. േദശം, വിവ. കാ
േഡാസ് ോവസ് fി, അl

സL ധ£,

ക

കാ ക േഡാസ് ോവസ് fി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവി,്

ക



894.8123

േവ
, െചലവ, സംേശാധകk. കാ ക
കഥ േതടL l സÀാരി: എസ് . െക.
െപാെfാ.് ഓ£കളLം പഠനളഉം

േവ
േവ
, േതാlയ് fH
(ണയFിെ" രസതം.



155.3

മലയാളം - ഇംഗ് ളീഷ് കട1വിതക.

ക



894.8121

മലയാളേമ, എെ" അഭിമാനേമ!.

േവ
േഗാപാലk, െക. എ.
ജനാധിപതDം ഫാസിസം.

കാ



320.533

േഗാപാH, െക. എ., സംേശാധകk.
ക ബസവപL l

േവദകിരണ.
ഋേഗe ദം

കാ

ക

കാ

ക

 ്.
േവയ് സ

കാ

ക

കാ

ക

ഉണിFിരി,

കാ



894.8121

േവലി ചാടL l െപ{കിനാവL ക.
ഫാതe ിമ മനീസി

കാ

ക

ൈവHഡ് , ഓസ് കാ
ന©E¿.k / വി. രാധാമണി¿¶£
പL നരാഖDാനം െചയ് തത് ; എk. ടി.
രാജീവിെ" ചിE.
ശ1ര പിb, െക. ജി.
മരി,വNെട േമട് .

ക

ശ1രനാരാ
ശ1ിത ശ1രം.
ശ1രനാരായണk.



823



കാ



894.8124

കാ

ക

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.
വിേനാബ

ശ1രനാരാ

കാ

ക

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.
ആനെയേ^ാെല ഞാം.




362.292



894.8121

ശ1രk I.ി മാരാ, മ.í
കാല(മാണം / ªീജിF് െക.
വാരിയറിേനാട് പറ¶തിk (കാരം.



927.869

ശ1രk നതിരി^ാട് , കാണി^
സംസ് xത ഭാഷ.

കാ

ക



491.25

ശ1രനാരാ

ശശി ജയിംസ് , ഇടയ് േfാട്
േªഷ
¬ ജwം.

894.8121

ശശി, എം.
ഇനി.

894.8121

ഭാെവ,

കാ

ശാOി, എസ് .
ശാരദ.

കാ

ക

ക



915.4

ബാ^Lജി കഥക

ചáേമേനാk, ഒാരF്

ശാലിനി േദവാനX്
അ©ര´.Lക.

894.8121

ശാôH, വളപ.ണം
ഈയലL ക.

894.8123

കടH കടl് കടലിേലf് .



ഇംഗ് ളീഷ് അ©രഗാന.

894.8121

ഇതല
 ിതെല
 k സe ാതDം.

894.8121

കലിമL ഖം: െച£നം ചാേfായL െട
അവതാരിക.

894.8121

ഗാനരാമായണം.

894.8121

ാനാ¤തം.

894.8121

പലഹാര^ാ.Lക.

894.8121












894.8123

ശി©ാ േവദാംഗം: േവദാലാപനFിെ"
രീതിശാസ് Eം. കാ ക ര¯ം, സി. എk.
ശിവദാസ് , എസ് .
സയkസ് ആക
 ിവിി ബാ1് .

894.8123




ശശി¦ഷ{, എം. ജി.
ആ േസ ഹിമാചലം.

894.8124

ശ1ര പിb, പി., വിവ.
ബസേവശe ര

891.21



ശരത്
ആGരാഗം / സ«ീവ് എസ് . പിbേയാട്
പറ¶തിk (കാരം ; റഫീf്
അഹ£ദിെ" അവതാരിക.
927.8

ക

േവലായL ധk, െക. സി.
കറL F പL bിക.

രാമായണFിെല സ് Eീക.

ശ1ിത ശ1രം.

പL Nഷk, െചറായി

േവലായL ധk പിb, പി., വിവ.
സദ് jN

891.21

സ് പXി¿l ചL ഴ.

രാമkI.ി, പി. വി.

േവദപാഠസംര©ണം.
എk. വി. പി.



894.8121

രാമായണFിെല മഹഷിമാ.

ലഹരിയ് െfതിെര ലഹരി.

േവദ.

േവദ. ഋേഗe ദം
േവദകിരണ / പാേലലി നാരായണk
നതിരിയL ം സി. എം. നീലകണ
¬ ം
വDാഖDാനം െചയ് തത് .
294.59212
േവദദീപിക.

73

ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

േവ
േഗാപാലk, ടി. പി., വിവ. കാ
സക് േസന, സേവശe  ദയാH

േവ

-ശിവാെറഡ
õ ി



507.2(1)

ജീവിതവിജയFിന് 10 മ.

158.1

നിളLെട മfെള എെന
മിടL മിടL fരാfാം.

649.1




വിജയത / െവ1ിയL െട ചിE.



158.1

ശിവശ1രk നായ, െക.
(ാചീനേകരളFിെ" ചരിEം.
ശിവാെറഡ
õ ി, െക.
േമാഹിനീ, ഓ േമാഹിനീ.



954.83



894.8271

ശിവk-േഷക
y ് പിയ

74

ശിവk

ªീനിവാസk

കണ
Z ാടി ¦തം.



894.8123

കാ

ശിഷDം മകം.

ക

നാരായണ
ªീബL

കഥയL െട ജലാശയം / ടി. എം. രാമച¡k
അഭിമL ഖം െചയ് തത് ; െക. േവ
അവതാരിക.

ªീബL

വിെ"

മറL ജീവിതം.

കാ

ªീമk നാരായണk

േതാമസ് ഐസക് ,

കാ

കാ

ക

സനDാH,



894.8123



305.42

ക

േജാസ് , സി. എH.



894.8121

കാ

ശ
Ä ശാനളLെട േനാ.LപL സ് തകം.
കമHസി



894.8121

ªീേലഖ, ആ.
ജാഗBകk.



894.8123

കാ

കാ

ക

ക



894.8121

ശDാമള, ബി.

ഇടയ് േfാട്

കാ

േªഷ
¬ ഭാഷാ മലയാളം.

ക

ഷാജി, െചൈl
പാ.ല
 സംഗീതം.



780.954

പരിപാലനം ആയL േവദFിH.



618



615.538

ഉbാ.



894.8123

േമാദിയL െട നാളLകളിH ഇODf്
സംഭവി¿lത് .

ªീ ജഗദ് േജDാതി ബസേവശe ര വചനസL ധ.
കാ ക ബസേവശe ര

ഷീബ, ഇ. െക., വിവ.

ªീകണ
¬ k, കരിfകം

ഷL {, ല

ഒബാമയL െട പ,ബ.{.



ªീജിത് െപNO,k



894.8124

ക

ക

ങDാച് ഹാk,

േലാേകാFര കഥക - ല ഷL { / ഇ. വാസL
വിവ. െചയ് തത് .



895.13

െഷമി
നടവഴിയിെല േനNക.

ശ1രk

െഷലf് .

I.ി മാരാ, മ.í

കാ

ക



894.8123

വാസL േദവk നായ, എം.

ടി.

ªീധരk നായ, എം. എk.
ാOം.



530.11

ാOം.

ªീധരk, പbിയറ, സമാഹFാ.

കാ



954.83

തിയാങ്

894.8123

േപര് എടL F കഥക.



796.334

ഇODk ഫാസിസFിെനതിെര: നേര¡

ക

618 - സ് Eീേരാഗ വിാനം
സതിശാസ് Eം.

ഫL ട് േബാളിെ" ചരിEം.

ഷി³ ഏലിയാസ്

ആFവം ഗഭം (സവം: ആേരാഗD
പരിപാലനം ആയL േവദFിH. കാ



494.8128

ഷാജിIമാ, െക. എk.
ഷാജിIമാ, പി. വി.

ആFവം ഗഭം (സവം: ആേരാഗD

PSC (ാേയാഗിക ഗണിതം

ശശി ജയിംസ് ,

101 ഭാഷാേകളിക.

അവസാനെF െകാbിമീk.

കe ാKം സി

നീലകണ
¬ k, സി.

ഷാജി, മാലി^ാറ

ശDാം സL ധാക

കാ

ക

േഗാപാലxഷ
Z k, നടL വ.ം

േശാഭ, വി.
വbേFാ: ശിഷDം മകം.

പാണെ" പാ.് .

േªഷ
¬ ജwം.

ഇODk വFമാനവL ം സ് Eീ സമഹവL ം.

അേപ©ികതാ സി

ഭഗവദ് ഗീത

ദ©ിണായനം.

ªLതി െസൗരഭം.
എം.

ൈശലജ, െക. െക.

ªീജിF് െക. വാരിയ.

ക

ªീരംഗk, ൈമനാഗ^bി

നിളLെട ജീവിതം മഹFരമാfാb 3
േചാദD.
158.1

കാ

സL േലാചനാ

രാമk, െക. എസ് .

ªീമദ് ഭഗവദ് ഗീത.

 യിk
 ഐസf് സ

േശാകപ©ി.

ക



894.8124

േശ എ ശഹീദ് ദe ീപ് .
നാരായ{

ക

െ"യL ം (xതിയL െടയL ം കഥക.



894.8123009

ക

കാ

കഥക.

നായ, ബി.

ശിഹാബL Ìീk, െപായ് ´ംകടവ്

കാ



791.437MA

േമേനാk, വbേFാ

ചിതe േകരളം.
ടി. എം.

നാേടാടിfാLം മL തിരfഥകളLം.



530.12

കാ

ക

േഷക
y ് പിയ കഥക.

കാ

ക

േഷക
y ് പിയ,

വിലDം
േഷക
y ് പിയ I.ികf് .
േഷക
y ് പിയ, വിലDം

കാ

ക

േഷക
y ് പിയ-സാെലൗകിക
േഷക
y ് പിയ, വിലDം
േഷക
y ് പിയ കഥക / െക. പി. ബാലച¡k
സംഹി,L ഗദD വിവ. െചയ് തത് .
822
േഷക
y ് പിയ I.ികf് / ജയ് സ{
െകാ,Lവീടk സംഹി,് ഗദD വിവ.
െചയ് തത് .
ൈഷ³, േകളOറ
വാkേഗാjം െചവികളLം.



822



െഷാെളാേഖാവ് , മിഖാെയH
അലക
y ാkേØാവി,്
േഡാ{ ശാOമാെയാഴLI¹ / മിനി േമേനാk
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് . 891.73

(ിയെ^. സംമ.



894.8121

സദാനXk, പി. ജി.



894.8123

സദ് jN
അകfാഴ് ച / പി. േവലായL ധk പിb
ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ. െചയ് തത് .



133.9

സനിH പി. േതാമസ്
ഇODയിെല നാടk കളിക.

796

നി¿മാകാം സ് േപാട് സ് താരം.

796



സ് േപാട് സ് ഇതിഹാസ.




927.96(1)

സേനാജ് , പി. ബി.



894.8124

േഡാക് ടേറ....ഒN സംശയം? ഒN
ദOേഡാക് ടറL െട ചികിÓാഭവ.

െഷൗfF്
നിതDാOരംഗം.



922.945

സക് േസന, സേവശe  ദയാH
ആട് / ടി. പി. േവ
േഗാപാലk വിവ.
െചയ് തത് .
891.432

ക

സL സ് േമഷ് ,

കാ

സചീ¡k, കാരടL f, ചിEകാരk.
ലാH, എസ് . ആ.
സ,ിദാനXk, പി.

കാ

ക

ക

സനDാH, നാരായ{
േശ എ ശഹീദ് ദe ീപ് / ലീലാ സകാ വിവ.



923.254



894.81209

കാ

സലാല സലാല.

കാ

സലില, ആലfാ.് .

ക
കാ

ക

വിജയk, പL രവ,

ക

ഖ°, യാസ് മിന

സലീം, ടി.

ക

േലാങ് പാസ് : േലാകക^ിെ" ചരിEവL ം

ശരത്

സണ
Z ി, തായ1രി
Iലപതിക.

സതീഷ് പണിf
(ാഥനാധDാന മ.
സതീഷ് , കിടാര¿ഴി
േ(©കരില
 ാെത ഒN ന©Eം.



796.334

സഹജമാഗ ചL Lവഴികളിലെട ഒN യാE.
കാ ക രാജേഗാപാലാചാരി,
പാസാരഥി



894.8123

സണ
Z ി, ൈപകട, സംേശാധകk. കാ ക
അഴിമതി രഹിത സമഹം ഗാ`ിയk
കാഴ് ച^ാടിH

സതീഷ് ബാബL , പí
വിലാപÒ©Fിെ" കാ് .

നാരായണk നL തിരി, െക. ഐ.

സയkസ് ആക
 ിവിി ബാ1് .
ശിവദാസ് , എസ് .



ക

ക

സംേശാധനം െചയ് തത് .

894.8124

കാ

കാ

വFമാനവL ം.

സജീവ് , എടFാടk
െകാടകരപL രാണം.
സ«ീവ് എസ് . പിb.



894.8121

സ`ിയL ം സമാസവL ം സംസ് xതFിH.

സമകാല മലയാളസാഹിതDം / എk. സാം

സജി, കരിോല
മÓര^രീ©കളിെല മലയാളം 2000
േചാദD.
494.812076(1)

കാ

ഒN സe വഗ
Á ാരാഗിയL െട
(ണയകവിതക.

െചയ് തത് .

ആനX്

സജിH ªീധ, സംേശാധകk.
വാസL േദവk നായ, എം. ടി.



894.8123

സേOാഷ് , െക.

സfറിയ
ഒN ആäിfk യാE: jഡ് േഹാ^് മL ന്
മL തH ഉംതാF വെര.
916

കാ



617.6

സേOാഷ് Iമാ, ഇ.
ചിദംബര രഹസDം.

സംസ് xത ഭാഷ. കാ ക ശ1രk
നതിരി^ാട് , കാണി^

സ1ടേമാചനം.
ചേ¡ാF്

സതDk, െക. പി.

െമൗസലപം.

894.8123

െഷൗfFലി ഖാk
വേlരിയL െട വഴിയടയാള.

75

സാം, എk., സംേശാധകk.

കാ

ക

സമകാല മലയാളസാഹിതDം
സാദിഖ് , കാവിH
ഔ.് പാസ് .



894.8123

സാ, എം. െക.



294.5433

അ^^ണിf.
സാമേവദദ^ണം.



894.8123



894.8121

കാ

ക

സാെലൗകിക സേXശ.



894.8123

രവീ¡k, െക.

എ.

കാ

രാജേഗാപാലാചാരി, പാസാരഥി

ക

സി-െസk

76

സി. അചDതേമേനാെ"
ജീവിതയാEയിH . . ..
L
കാ ക രാമkI.ി, വി.
സി. അചDതേമേനാെ"
L
ജീവിതയാEയിH...കാ
അചDതേമേനാk,
സി.
L
വി.

സL ധ£, െകാ.ാരfര ബി.
jNേദവാ¤തം.

ക 923.254 കാ ക രാമkI.ി,

കാ

സിതാര, എസ് .
ഉഷ
Z ഹളLെട സ് േനഹം.

കാ

ക

ക

PSC code master - II

സL നിH പി. ഇളയിടം
അ¦തികളLെട ചരിEജീവിതം.



സL ൈബദ ഉൈബദ്



സL ൈബദ

894.8124

491.25

സി^ി, പbി^Lറം
തിരെ¶ടL F ബാലകവിതക / അശe ിk
ഇ. വിദDാധരെ" ചിE.
894.8121
സീതാല©് മി േദവ്
േകാളനിയിെല രാജാവ് .

894.8123

സL I, പാH¿ളര
അനOം ഈ ആനXം.

923.554



954

125 േനാL റ വിഭവ.



641.5

നÜശരീരം.



928.948123

സL ഭ°, സി. ആ.
± ം ഒN സമേവദാംഗം.
കല



294.5921

സL ഭാഷിതളLം ഭകഥകളLം / രാേജഷ് നാ
സമാഹരി,ത് .
സL രഭാരതീ (കാശം.



കാ

ക



170

വാസL േദവk

േപാി, ആ.
സL േര¡k, മാ.്



സL Iമാരk, പി. െക.
ആയL രാേരാഗD െസൗഖDം.



613

തലേവദന: അപഥനവL ം ചികിÓയL ം.



616.8491

സ് കിേസാäീനിയ: അഭവവL ം
വിശകലനവL ം.



616.898

വിഷാേദാwാദ ജീവിതം ൈബേപാളാ.



616.895

സഗ(തിഭകളLെട വിഷാേദാwാദ.



616.89

സL Iമാ, സമാഹFാ. കാ ക Last
exam RAPID: അറിവിെ" അശe േമധം

grade



894.8123

സL േരഷ് , പി., സംേശാധകk.

കാ

ക

ഭാവിയL െട പL സ് തകം
സL േരഷ് , യL .
ബാ1ിങ് I.ികf് .



332.1

സL േലാചനാ നായ, ബി.
ªീബL

കഥക.



294.363

സL സ ിര: സമ വികസനFിെ"
ജനകീയമL ഖം.

കാ

ക

രവീ¡നാഥ് , സി.

സL സ് േമഷ് , ചേ¡ാF്
സ1ടേമാചനം.



894.8123

സരDകാOk



894.8113

സL ധാ IÀിതപാദം
അയിFജാതിfാരനായ dാ¾ണk / വി.
രാമച¡k പL നരാഖDാനം െചയ് തത് . 923.654



894.8123



894.8123

സL ധീഷ് , വി. ആ., സംേശാധകk. കാ
മലയാളFിെ" (ണയകഥക

മണH വീടL ക.

 ാkലി വിവ. െചയ് തത് .
വിതേ,ാളം / സ

സL ഗ`ി എl ആKാ േദവനായകി.
കാ ക രാമxഷ
Z k, ടി. ഡി.

കാ ക മലയാളFിെ"
(ണയകവിതക



സL നിH Iമാ, ചിEകാരk.

കാ

സിപിഐ(എം) Bപീകരണം ഒN ചരിEം.
കാ ക മL രളി, ചOവിള

y ാI¹.
സe ാതDFി വയസ

894.8123



സL നിH േജാ{, എസ് ., സമാഹFാ..

ക

സി Bപം / കാണി^ പരേമശe രk
നതിരി^ാട് സമാഹരി,ത് .

സL ധീഷ് , വി. ആ.
പL ലി.

894.8123

െവbിനാണയം.
േസാളമk കഥക

സി. എ,് . കണാരk: കാലം വാെFടL F
രാഷ് µീയ (തിഭ. കാ ക ആKലാ.്
സി. രാധാxഷ
Z െ" കഥക.
രാധാxഷ
Z k, സി.



181.482

കാണാfണ
Û ക.

ക

സരDെ" മരണം.

കാ

ക

IറL പ് , ഒ. എk.

വി.
 Dk
െസബാസ
നിശ
 ബ് ദതയിെല (കാശ.

894.8121

കഥക.

894.8123

ആകാശേമാ©Fിെ" വാതിH.

894.8123





കാ

 Dk, പbിേFാട് , വിവ.
െസബാസ

ക

 ി, അഗതാ
Âിസ
െസk : മ«യL ം മാംസവL ം.
തപ{

കാ

ക

ധDാk

േസമാധവk-െഹസ് െസ
േസമാധവk, മL K
യമL നാ, നീ എോ.L േപാI¹.

സ ചാ´ ലീേകാf് .



894.8123

77

കാ

ക

വി. െക.

കാ

ക

സനDാH,

എk.

േസവനാവകാശ നിയമം അറിേയKെതല
 ാം.
കാ ക രാേജഷ് , െനടL Íം

സകാ, ലീലാ, വിവ.

േസവk-െഷയ് ബ, േഡവിഡ്
 ിk
ൈധരDFിെ" പാഠ / േറാബി അഗസ
മL Kയ് fH ഇംഗ് ളീഷിH നിl് വിവ.
െചയ് തത് .
920.9362196994

സഗ(തിഭകളLെട വിഷാേദാwാദ.
കാ ക സL Iമാരk, പി. െക.

കാ

േസാേദാം പാപFിെ" േശഷപEം.
വിജയk, േകാടേÀരി

നാരായ{

ക



െമൗനFിെ" ഭാഷDം.



170



398.364095483

കാ

ക

േസാമk, പി.
മാക
y ിസം, ൈലംഗികത, സ് Eീപ©ം.



335.4

െസൗXരD ശാസ് Eം: ചരിEവL ം വികാസവL ം.
കാ ക രാേജഷ് , ചിറ^ാട്

ക

 ാkലി, വിവ.
സ

കാ
കാ



894.8123

ഹമീദ് , േചlമംഗല, സംേശാധകk.

കാ ക ഏകീxത സിവിH േകാഡ് :
അകവL ം പL റവL ം
കാ

ജീവശാസ് ENം.

ക

ജയIമാരി,

ടി. ആ.
ഹരിത മഷD: പരിസ ിതി (വFകNം
ജീവശാസ് ENം. കാ
ജീവശാസ് E.

ക 925.7(1) -

കാ

ക

ജയIമാരി,



894.8121



894.8123

y k േകായ, എം. െക.
ഹസ
ബദH കഥക.



894.8123

ഹാഫിസ് മL ഹ£ദ് , എk. പി.

ബാ^L, വല^ാട്

(ണയസÀാരFിH.



894.8123

ഹാഷിം, ഇ. എം.
രാEിക േവഗFിH അവസാനി¿¹.

അജയk, െക. ആ.

സ് േപാട് സ് ഇതിഹാസ.
സനിH പി. േതാമസ്
സ് ¤തിപഥം.

ം.

ആദം.

സ് പXി¿l ചL ഴ. കാ ക
ശ1രനാരായണk, പി. ഐ.

കാ



894.8123

േറാസാ^fളLെട യL

ഹരീഷ് , എസ് .

സ് Eീകളിെല അബL ദം: അറിേയKെതല
 ാം.
കാ ക ചിEതാര, െക.

സ് പിFി.

1920 മലബാ.

ഹരിേയLമാçര്
അനDെ" ഭാരD.

സ് കിേസാäീനിയ: അഭവവL ം വിശകലനവL ം.
കാ ക സL Iമാരk, പി. െക.

ക

ഹfീം, േചാലയിH

ടി. ആ.

െസൗമD, താമരശ് േശരി, ¥. സമാഹFാ..
കാ ക അ©രശ് േളാക പാഠാവലി

കാ



894.8121009

ഹരിത മഷD: പരിസ ിതി (വFകNം

േസാളമk കഥക / പി. പL NേഷാFമk
പL നരാഖDാനം െചയ് തത് ; സL നിH Iമാറിെ"
ചിE.
398.22

സ് േനഹസേXശം.

േകശവk

ഹംസ, ടി. െക.

181.4

േസാമk, കടല, ചിEകാരk.
ൈരN നായ, സി.

ക

നതിരി, ൈക^bി
മാ^ിള^ാ.ിെ" മാധL രDം.

േസാമദാസ് , െവ.ിfവല
കാരDകാരണ സി ാOം.

േസാമk, കടല
കടേലാ£ക.

കാ

സശ1രം.

ക

കാ



894.8123

ക

ഹിfറി ഡിfറി േഡാf് .

സരDകാOk

സ് ോf, dാം
Øാ¿ള / ി. എ. രാജേശഖരk വിവ.
െചയ് തത് .
േലാേകാFര കഥക.
y ാI¹.
സe ാതDFി വയസ
സL ധീഷ് , വി. ആ.
സe ണ
Z ം വിളയL l മര.
േഗാപിനാഥk, വfം ബി.

ക

 ി,
Âിസ

അഗതാ

jNf, പി. എം. െക

ക

കാ

കാ



823



ക

കാ

ക

േകാവിലk

ó ഈസ് അൈäഡ് ഓഫ് വി. െക. എk..

823

കാ

ഹിമാലയം.

ക

âദയരാഗം.

രേമഷ് , വി. െക. െക.

കാ

ക

ബാലച¡k, പി.

âേ°ാഗ ചികിÓ: പL തിയ
കെKFലL കളിലെട / ബി. ഇക് ബാലിെ"
അവതാരിക.



616.12

െഹസ് െസ, െഹ£k

കാ

ക

േദശാടനം / നിതD ൈചതനD യതി സe ത
വിവ. െചയ് തത് .



838

78

േഹാളിവL ഡ് മL തH കിംകി ഡL f് വെര.
കാ ക വിജയxഷ
Z k

േഹാളിവL ഡ് -േഹാളിവL ഡ്

79

വിഷയസചി
അÜിയL ം ജലവL ം:ശാസ് Eീയ വിഷയ



398.364

അചDത
L േമേനാk, സി.:വDിക:ഇOD:
രാഷ് µ തwാ

ആGീയവാദം:പരാമേനാവിദD, hഢവിദDേയാട്
ബ`െ^. (േതDക വിഷയ:
പരാമേനാവിദD, hഢവിദD:തതe ചിO 133.9



ആGീയവാദം:മതാധിഷ
¬ ിത ാനം, ജീവിതം:
ഹിXL മതം:ഭാരതFിെല (ാചീന മത



ആദശേയാഗDമായ സ് േ് (ഐഡിയH
സ് േ് ):സ് േിെ" Bപം ഘടന:
രാഷ് µവിാനീയം:സാമഹDശാസ് Eം

923.254

അഥേവദം:ൈവദിക സാഹിതDം:



294.54(1)

മതന :ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം
294.59215

അൈദe ത േവദാOം:േവദാOം:ഭാരതീയ
തതe ചിO
181.482
അനD ഗദD xതിക:ജ£k സാഹിതDം:
സാഹിതDം



838

അനD ഗദDxതിക:േപാ´ഗീസ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം
അേപ©ികതാ സി



869.8

ാOം:സി

ാO,

ഗണിതക െഭൗതികം:െഭൗതികം:ശാസ് Eം



530.11

അേമരിfk കഥാസാഹിതDം:അേമരിfk
സാഹിതDം:സാഹിതDം



810

അ£ിണിയ£:വDിക:സ് Eീക:
ജീവചരിEം



920.72

അ^ പണിf, െക., 1930-3006

:

നിBപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം



294.543



613



ആസി:സാമഹDേ©മ (വFന:
സാമഹDേ©മം
362.29

892.73



892.7

ആഹാരം, പാനീയം:æഹതം:(ാേയാഗിക
ശാസ് Eം
641

മലയാളം കഥാx´f:മലയാളം



928.948123

അബL ദം:അബL ദവL ം പക,വDാധികളLം:മ്
േരാഗ:േരാഗ
616.994
അബL ദവL ം പക,വDാധികളLം:മ് േരാഗ:
േരാഗ
616.99
അHേബനിയk കഥാസാഹിതDം:
അHേബനിയk സാഹിതDം:സാഹിതDം



891.9913

അHേബനിയk സാഹിതDം:സാഹിതDം

ആരാധന, ധDാനം, േയാഗ:മതാധിഷ
¬ ിത
ാനം, ജീവിതം:ഹിXL മതം

ആേരാഗDവL ം േ©മവL ം:ൈവദDം, ആേരാഗDം:
(ാേയാഗിക ശാസ് Eം
613

അഷ് റഫ് , െപോ.യിH:വDിക:
ന കാരwാ



ആയL േവദം:ചികിÓാശാസ് Eം:ഔഷധ
വിാനം, ചികിÓാശാസ് Eം:ൈവദDം,
ആേരാഗDം
615.538



അറബിക് കഥാസാഹിതDം:അറബിക്
അറബിക് സാഹിതDം:സാഹിതDം



916

ആേമk:മലയാളം തിരfഥക:വിവിധ
ചിEളLം, തിരfഥകളLം:ചല,ിEം

ആേരാഗDവL ം േ©മവL ം:ൈവദDം, ആേരാഗDം

894.8121

സാഹിതDം:സാഹിതDം

ആäിf:¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം:
ചരിEം

791.437MA



813

അേമരിfk സാഹിതDം:സാഹിതDം



321.07

ആനX േബാസ് , സി. വി.:വDിക:ഇOD:
സfാ ഉേദDാഗസ , േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക
923.554



891.991

ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ:ഭാഷക

420

ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ
സമാഹാര:െപാസമാഹാര:
െപാന 

089

ഇംഗ് ളീഷ് കഥാസാഹിതDം:ഇംഗ് ളീഷ്
സാഹിതDം:സാഹിതDം

823






ഇംഗ് ളീഷ് കവിത. ചരിEവL ം
വിമശനപഠനളLം:ഇംഗ് ളീഷ് കവിത:
ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതDം:സാഹിതDം
821.009

ആം ആദ
Ä ി പാ.ി:ഇOD:രാഷ് µീയ ക©ിക:
രാഷ് µീയ (Âിയ
324.254(1)

ഇംഗ് ളീഷ് കവിത:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം

821

ആGീയവാദം:പരാമേനാവിദD, hഢവിദDേയാട്
ബ`െ^. (േതDക വിഷയ:

ഇംഗ് ളീഷ് നാടകം:ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം

822

പരാമേനാവിദD, hഢവിദD

ഇംഗ് ളീഷ് സാഹിതDം:സാഹിതDം

820



133.9





ഇOD-കലക

80

ഇOD



915.4

ഇOD: ഏഷD:¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം



915.4

ഇOD: ഏഷD:¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം:
ചരിEം
915.4
ഇOD:അÜിയL ം ജലവL ം:ശാസ് Eീയ
വിഷയ
398.3640954
ഇOD:ജാതി വDവസ :പല ത.Lകളാ¿lതിെ"
തതe :സാമഹD വഗളLെട െപാ
തതe 
305.51220954
ഇOD:നിയമസഭക



328.54

ഇOD:െപാഭരണം:െപാഭരണം,
ൈസനികശാസ് Eം:സാമഹDശാസ് Eം



351.54

ഇOD:ഭരണഘടന



342.54

ഇOD:മഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കFാf



923.654

ഇOD:മാലിനD നിമാÐനം:ചീകരണ
(ശ
Ë ളLം േസവനളLം
363.7280954
ഇOD:രാഷ് µ തwാ



923.254

ഇOD:രാഷ് µ തwാ:
സാമഹDശാസ് E



923.254

ഇOD:രാഷ് µീയ ക©ിക:രാഷ് µീയ (Âിയ



324.254

ഇOD:രാഷ് µീയ സാഹചരDം, പരിസ ിതി:
രാഷ് µവിാനീയം
320.954
ഇOD:വിദDാഭDാസ (വFക



923.754

ഉwാദ-വിഷാദ േരാഗ:മേനാേരാഗ:
നാഡികെള ബാധി¿l േരാഗ,
മേനാേരാഗ:േരാഗ
616.895
ഉപനിഷ´f:ൈവദിക സാഹിതDം:
മതന :ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം



294.59218

ഋേഗe ദം
:നിBപണ :ഋേഗe ദം:
ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 



294.59212

ഋേഗe ദം:ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 



294.59212

ഋേഗe ദം:ൈവദിക സാഹിതDം:മതന :
ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം
294.59212
ഏകീxത സിവിH േകാഡ് :ഇOD:വDിഗത
നിയമം:നിയമം
346.54(1)
ഏേകാപനം, നിയണം:സാമഹD (Âിയ:
സാമഹDശാസ് Eം
303.3
ഏലീശe , മദ:വDിക:േറാമk
കേFാലിf:മതേനാതാfwാ



922.2

ഏഷD

915

ഏഷD

950

ഏഷD:ചരിEം

950

ഏഷD:¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം

915






ഏഷD:¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം:ചരിEം



915

ഔഷധ വിാനം, ചികിÓാശാസ് Eം:
ൈവദDം, ആേരാഗDം



615



ഔഷധ സസD:(േതDക വിഷയ:
സസDശാസ് Eം:ശാസ് Eം
581.634

ഇOD:സാFിക വികസനവL ം വള,യL ം:
ഉത് പാദനം
338.954

കfഡ് , സL ധീ:വDിക:തതe ചിOകwാ,
മനശാസ് E:ജീവചരിEം
921

ഇOD:സfാ ഉേദDാഗസ , േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക
923.554

കണാരk, സി. എ,് .:വDിക:ഇOD:രാഷ് µ
തwാ
923.254

 ് പാ.ി (മാക
 ് ):ഇOD:
ഇODk ക£Dണിസ
y ിസ
രാഷ് µീയ ക©ിക:രാഷ് µീയ (Âിയ

കlട കഥാസാഹിതDം:കlട സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.8143

ഇOD:വDിഗത നിയമം:നിയമം

346.54



324.254(1)

ഇODk സംഗീതം:സംഗീതം:കലക



780.954

ഇlെസ"് :വDിക:സിനിമാ നടwാ:
ചല,ിEവL മായി ബ`െ^. വDിക



927.9143028

ഇസ് ളാമL ം മേതതര വിഷയളLം:
ൈദവശാസ് E സി ാO:മതം



297.26

ഉFരാഖ·് :ഇOD: ഏഷD:¦മിശാസ് Eം,
യാEാവിവരണം
915.451
ഉത് പാദനം



338

ഉºവവL ം ആധികാരികതയL ം:ഖL റാk:ഖL റാk,
ഹാദിസ്
297.1221

കlട കവിത:സാഹിതDം



894.8141

കlട സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.814

ക¹കാലിക:¤ഗസംര©ണം:xഷി:
(ാേയാഗിക ശാസ് Eം
ക£Dണിസം (മാക
y ിസം-െലനിനിസം):
മാക
ിസം:സാFിക
y
(തDയശാസ് E, വDവസ ക:
സാFികശാസ് Eം



636.2



335.43

കയ വDവസായം:മ് ക.ിയL b നാNക:
നിÌിഷ് ട കാഷിക ഉH^l:xഷി



338.17358(1)

കലക



700

കലാ-ചല,ിEം
കലാ സാഹിതD (േമയ:മഷDതe വL ം
മാനവ അസ ിതe ം:യഥാ

81

േകരളം:ഇOD:മാലിനD നിമാÐനം:
ചീകരണ (ശ
Ë ളLം േസവനളLം



(തിഭാസ നാേടാടി സാഹിതDFിെല

363.728095483

വിഷയളായത് :നാേടാടി വിാനം



േകരളം:ഇOD:സാFിക വികസനവL ം
വള,യL ം:ഉത് പാദനം
338.95483



േകരളം:ദ©ിേണOD:ഇOD



ൈകലാസ് -മാനസേരാവ:ടിബ് :ൈചന: ഏഷD



െകാ,Lബാവ, ടി. വി., 1955-1999 :
നിBപണ :മലയാള കഥാസാഹിതDം:
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.8123

398.357

കലാകാരwാ

927

കലാകാരwാ:ജീവചരിEം:ചരിEം

927



915.483



കവKി:കായ് , IN വിളക:പഴåഷി,
വനം:xഷി

915.15(1)

634.573

കായിക താര



927.96

കായിക താര:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവയL മായി ബ`െ^. വDിക:
കലാകാരwാ



927.96

കായിക വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



ഖേഗാള മ·ല വിാനീയം:
േജDാതിശാസ് Eം:ശാസ് Eം

796

കായ് , IN വിളക:പഴåഷി, വനം:xഷി



634.5

കാ.{, ഹാസDചിEം, േകാമിക
y ് :ചിEരചനാ



741.5



361.763(1)

xഷി

630

xഷി:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം

630




xഷിയിറfH, െകായ് F് :(േതDക
സാേ1തിക വിദDക, ഉപകരണ



631.5

:നിBപണ :മലയാള

കഥാസാഹിതDം:മലയാള സാഹിതDം:



894.8123

xഷ
Z പിb, ചL ഴ, 1911-1948 :
നിBപണ :മലയാള കവിത:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം



xഷ
Z സe ാമി അ, ടി. ആ.:വDിക:ഇOD:
മഷDസ് േനഹിക,



923.654

േകരള ചരിEം:ഭാരത ചരിEം:ഏഷD



954.83

ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX് :
സാമഹDപരിവFന (സ ാന:
സാമഹD പരിവFന േഹf:സാമഹD
പരിവFനം
303.484
jജറാF് :ഇOD:രാഷ് µീയ സാഹചരDം,
പരിസ ിതി:രാഷ് µവിാനീയം



320.95475

jNf, പി. എം. െക:വDിക:േനEേരാഗ
വിദøk:സജk
926.177
jഹക:താഴ് ചകളLം, ദe ാരളLം:¦മി:
¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം



910.02144(1)



954.83

േകരളം:ഇOD:അÜിയL ം ജലവL ം:ശാസ് Eീയ
േകരളം:ഇOD:നിയമസഭക



510

ഗാ`ീ, േമാഹkദാസ് കരംചX് :വDിക:
ഇOD:രാഷ് µ തwാ
923.254

േകരള ചരിEം:ഭാരത ചരിEം:ഏഷD:ചരിEം

വിഷയ



297.122

ഗാ`ിസം:മതവL മായി ബ`െ^.
(തDയശാസ് E:രാഷ് µവിാനീയ
തതe :രാഷ് µവിാനീയം
320.55(1)

894.8121

സാമഹDപരിഷ് കFാf



297.12

ഖL റാk:ഖL റാk, ഹാദിസ്

ഗÌ:വDിക:െതലL j കവിക:െതലL j
ന കാരwാ
928.948271

ലാേഭച
 ാF സ ാപന:സe കാരD
Ï യില
സ ാപന:സe കാരD സാമഹDേ©മ

സാഹിതDം

ഖL റാk (വചനം:ഉºവവL ം ആധികാരികതയL ം:
ഖL റാk:ഖL റാk, ഹാദിസ്
297.1221(1)

ഗണിതം

കിഡ് നി െഫൗേKഷk ഓഫ് ഇkഡD:

xഷ
Z ദാസ്



523

ഖL റാk, ഹാദിസ്

ശാസ് Eം:ചിEകല, അല1ാരകലക:

(വFനം



927.96358



കായിക വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :

കലക

Âിf് കളിfാ:കായിക താര

കe ാKം ബലതം:സി ാO, ഗണിതക
െഭൗതികം:െഭൗതികം:ശാസ് Eം
530.12

796

കലക

കDാkസ േരാഗിക:(േതDക തരം
േരാഗളLb േരാഗിക
920.9362196994

æഹതം:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം

640

ചരിEം

900






ചല,ിEം

791.43



ചല,ിEം:െപാ വിേനാദ

791.43

398.364095483

328.5483




ചല,ിEം-തിNവിതാം¥

82

ചല,ിEം:െപാ വിേനാദ:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ്
791.43

ജീവശാസ് Ewാ:ശാസ് Ewാ:
ജീവചരിEം

ചല,ിEം:െപാ വിേനാദ:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ് :കലക
791.43

ജീവികളLെട വിവിധ തരം പരിസ ിതിയിലL b
സe ഭാവവിേശഷതക:ജീവവസ് fളLെട
(xതി ചരിEം
578.7

ചല,ിEവL മായി ബ`െ^. വDിക



927.9143

ചല,ിEവL മായി ബ`െ^. വDിക:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയL മായി
ബ`െ^. വDിക
927.9143
ചാണകD
:നിBപണ :രാഷ് µം:
രാഷ് µവിാനീയം:സാമഹDശാസ് Eം



320.1(1)

ചികിÓാശാസ് Eം:ഔഷധ വിാനം,
ചികിÓാശാസ് Eം:ൈവദDം, ആേരാഗDം





070.49



927.869

െചറL കാട് , 1915-1976 :നിBപണ :
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.812
ൈചന: ഏഷD



915.1

ൈചന:നാേടാടിfഥക:നാേടാടി സാഹിതDം:
നാേടാടി വിാനം
398.210951
ൈചനീസ് കഥാസാഹിതDം:ൈചനീസ്
സാഹിതDം:സാഹിതDം
ൈചനീസ് സാഹിതDം:സാഹിതDം



895.13



േചാേദDാFര:പL നചിOനം, അഭDാസം:
പഠനം, േബാധനം:ഗണിതം
510.76(1)
േചാേദDാFര:പL നചിOനം, അഭDാസം:
മലയാള ഭാഷ:°ാവിഡ ഭാഷക



494.812076(1)



590

ജ^ാk:നാേടാടിfഥക:നാേടാടി സാഹിതDം:
നാേടാടി വിാനം
398.210952
ജറL സേലം:പാലസ് തീk:മ
ഏഷD

ജDസL ക:ലഹരിയില
 ാF പാനീയ:
പാനീയ:വിശിഷ് ട തരം
പലഹാരളLെട പാചകം, പാനീയളLെട
നി£ാണം
641.875(1)
േജDാതിശാസ് Eം:ശാസ് Eം

520

ജ£k സാഹിതDം:സാഹിതDം

830

D പ രാജD:



915.69442

ജാതി വDവസ :പല ത.Lകളാ¿lതിെ"
തതe :സാമഹD വഗളLെട െപാ
തതe 
305.5122
ജീവചരിEം

920

ജീവചരിEം:ചരിEം

920

ജീവവസ് fളLെട (xതി ചരിEം

578








ജ£k കഥാസാഹിതDം:ജ£k സാഹിതDം:
സാഹിതDം
833
ടിബ് :ൈചന: ഏഷD



915.15

േഡാസ് ോവസ് fി, െഫേഡാ
മിെഖയിേലാവി,് :വDിക:റഷDk
കഥാx´f:റഷDk ന കാരwാ



895.1

ജáശാസ് Eം:ശാസ് Eം



േജാസഫ് , പL ലി¿േlH:വDിക:േറാമk
കേFാലിf:മതേനാതാfwാ
922.2

741

:കലാകാരwാ

ൈജവവസ് fളLെട േശഖരം:സമL °
ജീവശാസ് Eം:ജീവികളLെട വിവിധ തരം
പരിസ ിതിയിലL b സe ഭാവവിേശഷതക:
ജീവവസ് fളLെട (xതി ചരിEം



740

ചിEാGക പE(വFനം:പE(വFനം:
മാധDമ, പE(വFനം, (സാധനം
െചK, മÌളം വിദഗ



631.584

578.77073



ചിEരചനാ ശാസ് Eം:ചിEകല,
അല1ാരകലക:കലക

ൈജവxഷി:വിവിധ xഷിയിറfH രീതിക:
xഷിയിറfH, െകായ് F് :(േതDക
സാേ1തിക വിദDക, ഉപകരണ

 ീവ് :വDിക:വDവസായ
േജാബ് സ് , സ
സംരംഭക:മL വിഷയളLമായി
ബ`െ^. വDിക
920.933804

615.5

ചിEകല, അല1ാരകലക:കലക



925.7

928.9173

തതe ചിO
തതe ചിO വിവിധ രാജDളിH



100



180/190

തതe ചിOകwാ, മനശാസ് E:
ജീവചരിEം



921

തമിഴ് കഥാസാഹിതDം:തമിഴ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.8113
തമിഴ് കവിത:തമിഴ് സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.8111

തമിഴ് സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.811

തലേവദന:നാഡീ േരാഗ ല©ണ:
നാഡികെള ബാധി¿l േരാഗ,
മേനാേരാഗ:േരാഗ
616.8491
താഴ് ചകളLം, ദe ാരളLം:¦മി:¦മിശാസ് Eം,
യാEാവിവരണം
910.02144
തിNവിതാം¥:േകരള ചരിEം:ഭാരത ചരിEം:
ഏഷD
954.83(1)

െതെf-പE(വFനം
െതെf അേമരിf:ചരിEം



980

െത·L Hക, സചിk:വDിക:Âിf്
കളിfാ:കായിക താര



927.96358

െതലL j കവിക:െതലL j ന കാരwാ



928.948271

െതലL j കവിത:െതലL j സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.8271

െതലL j ന കാരwാ



928.94827

െതലL j സാഹിതDം:സാഹിതDം

നാരായണjN, 1856-1928 :നിBപണ :
അൈദe ത േവദാOം:േവദാOം:ഭാരതീയ
തതe ചിO
181.482

ദ©ിണ പ ഏഷD: ഏഷD:¦മിശാസ് Eം,



915.9

നിേ©പം:ധനകാരDം

ദ©ിണാäിf:ഭരണാധികാരിക,
(സിഡKL മാ

923.168

ദ©ിേണOD:ഇOD

915.48




ദO ചികിÓ:ശസ് EÂിയ:ൈവദDം,





211

ാO:മതം



297.2

°ാവിഡ ഭാഷക



494.8

ധനകാരDം

നിഘKL f:മലയാള ഭാഷ:°ാവിഡ ഭാഷക



494.8123

നിഘKL f:സംസ് xത ഭാഷ:ഭാഷക



491.23

നിതDൈചതനD യതി:വDിക:
ഹിXL മതേനതാfwാ:മതേനാതാfwാ





922.945

332

ധനകാരDം:സാFികശാസ് Eം



332

ധനകാരDം:സാFികശാസ് Eം:
സാമഹDശാസ് Eം



332

നിയമം

340

നിയമസഭക

328




നിÌിഷ് ട കാഷിക ഉH^l:xഷി



നദിക:േകരളം:ദ©ിേണOD:ഇOD

338.17



915.483(1)

നാേടാടി വിാനം



398

നാേടാടി വിാനം:സാമഹDാചാരD,
നാേടാടി വിാനം



398

നാേടാടി സാഹിതDം:നാേടാടി വിാനം



398.2

നാേടാടി സാഹിതDം:നാേടാടി വിാനം:
സാമഹDാചാരD, നാേടാടി വിാനം



398.2

നാേടാടിfഥക:നാേടാടി സാഹിതDം:നാേടാടി
വിാനം



398.21

നാേടാടിfഥക:നാേടാടി സാഹിതDം:നാേടാടി
വിാനം:സാമഹDാചാരD, നാേടാടി
വിാനം



398.21

നാഡികെള ബാധി¿l േരാഗ,
മേനാേരാഗ:േരാഗ



616.8

നാഡികെള ബാധി¿l േരാഗ,
മേനാേരാഗ:േരാഗ:ൈവദDം,
ആേരാഗDം



332.6

നിേ©പം:ധനകാരDം:സാFികശാസ് Eം:
സാമഹDശാസ് Eം
332.6

617.6

ൈദവം:മത തതe ം:മതം
ൈദവശാസ് E സി

നാരായണ പിb, എം. പി.:വDിക:
മലയാളം കഥാx´f:മലയാളം
ന കാരwാ
928.948123



371.425

ആേരാഗDം:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം



616.8

നാഡീ േരാഗ ല©ണ:നാഡികെള
ബാധി¿l േരാഗ, മേനാേരാഗ:
േരാഗ
616.84

നാരായണ േമേനാk, വbേFാ, 1878-1958
:നിBപണ :മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.8121

െതാഴിലധിഷ
¬ ിത മാഗദശനം:

യാEാവിവരണം

നാഡികെള ബാധി¿l േരാഗ,
മേനാേരാഗ:േരാഗ:ൈവദDം,
ആേരാഗDം:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം



894.827

െതാഴിലധിഷ
¬ ിത മാഗദശനം:വിദDാഭDാസ
മാഗദശനം, െകൗ{സലിംഗ്

83



616.8

നീOലL ം, ൈഡവിംjമായി ബ`െ^.
വDിക



927.972

നീOH താര:നീOലL ം, ൈഡവിംjമായി
ബ`െ^. വDിക
927.9721
േനEേരാഗ വിദøk:സജk
നDായദശനം :നിBപണ :
നDായദശനം:ഭാരതീയ തതe ചിO:
െപൗരസ് തD തതe ചിO



926.177



181.43

നDായദശനം:ഭാരതീയ തതe ചിO:െപൗരസ് തD
തതe ചിO
181.43
നDായദശനം:ഭാരതീയ തതe ചിO:െപൗരസ് തD
തതe ചിO:പL രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD
തതe ചിO
181.43
പഠനം, േബാധനം:ഗണിതം
പഠനം, േബാധനം:ശാസ് Eം



510.7



507

പE(വFക:ജീവചരിEം

920.5

പE(വFനം:മാധDമ,
പE(വFനം, (സാധനം

070.4




പദ
Ä നാഭk-(േതDക

84

പദ
Ä നാഭk, ടി.:വDിക:മലയാളം
കഥാx´f:മലയാളം ന കാരwാ

പL രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD തതe ചിO

പദ
:
Ä രാജk, പി., 1945-1991
നിBപണ :മലയാള കഥാസാഹിതDം:
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം
894.8123
പá കളി:കായിക വിേനാദ:വിേനാദം,
സ് േപാട് സ്
796.3
പരമശിവk നായ, എk.:വDിക:ഇOD:
സfാ ഉേദDാഗസ , േപാലീസ്
ൈസനിക േമധാവിക
923.554
പരാമേനാവിദD, hഢവിദD

130

പരാമേനാവിദD, hഢവിദD:തതe ചിO

130




പരാമേനാവിദD, hഢവിദDേയാട് ബ`െ^.
(േതDക വിഷയ:പരാമേനാവിദD,
hഢവിദD
പരാമേനാവിദD, hഢവിദDേയാട് ബ`െ^.
(േതDക വിഷയ:പരാമേനാവിദD,
hഢവിദD:തതe ചിO



133



133

പരിസ ിതി (വFക:മL വിഷയളLമായി
ബ`െ^. വDിക:ജീവചരിEം



920.933372

പല ത.Lകളാ¿lതിെ" തതe :സാമഹD
വഗളLെട െപാ തതe 
305.512
പഴåഷി, വനം:xഷി



634

പാചക വിാനം:ആഹാരം, പാനീയം:
æഹതം:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം



641.5

പാനീയ:വിശിഷ് ട തരം പലഹാരളLെട
പാചകം, പാനീയളLെട നി£ാണം 641.87
പാരിസ ിതിക (ശ
Ë ളLം (വFനളLം:മ്
സാമഹDേ©മ (വFന:
സാമഹDേ©മം
363.7
പാലസ് തീk, ഇ»ാേയH:സിറിയ,
െലബേനാk, ൈസ(സ് , ഇ»ാേയH,
േജാദാk:മ D പ രാജD:ഏഷD



956.94

പാലസ് തീk:മ



180



928.948123

D പ രാജD: ഏഷD



915.694

പL രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD തതe ചിO:
തതe ചിO വിവിധ രാജDളിH
180
െപാ ജനാഭി(ായം:ഏേകാപനം, നിയണം:
സാമഹD (Âിയ:സാമഹDശാസ് Eം 303.38
െപാ േലാകചരിEം:ചരിEം



909

െപാ വിാനം:സ
വിാനേകാശ:െപാന 



030.(1)

െപാ വിേനാദ



791

െപാ വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



791

െപാ വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :
കലക
791
െപാ സാഹിതD ചരിEവL ം വിമശന
പഠനളLം:സാഹിതDം

809

െപാന 

000

െപാജനാേരാഗDം:ൈവദDം, ആേരാഗDം:
(ാേയാഗിക ശാസ് Eം

614

െപാഭരണം, ൈസനികശാസ് Eം:
സാമഹDശാസ് Eം

350

െപാഭരണം:െപാഭരണം,
ൈസനികശാസ് Eം:സാമഹDശാസ് Eം

351

െപാസമാഹാര:െപാന 

080








െപാെfാട് , എസ് . െക., 1913-1982
:
നിBപണ :മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.812
േപാ´ഗീസ് കഥാസാഹിതDം:േപാ´ഗീസ്
സാഹിതDം:സാഹിതDം
869.3
േപാ´ഗീസ് സാഹിതDം:സാഹിതDം

869

െപൗരസ് തD തതe ചിO

181




െപൗരസ് തD തതe ചിO:പL രാതന, മധDകാല,
െപൗരസ് തD തതe ചിO
181
െപൗരസ് തD തതe ചിO:പL രാതന, മധDകാല,
െപൗരസ് തD തതe ചിO:തതe ചിO വിവിധ
രാജDളിH
181

പL ണDവാളwാ, പL ണDവാളFിക:േറാമk
കേFാലിf
922.22

(കാശ ശാസ് Eം:െഭൗതികം:ശാസ് Eം

പL നചിOനം, അഭDാസം:പഠനം, േബാധനം:
ഗണിതം
510.76

(xതി വിഭവ:¦മിയL ം (xതിവിഭവളLം:
സാFികശാസ് Eം
333.7

പL നചിOനം, അഭDാസം:മലയാള ഭാഷ:
°ാവിഡ ഭാഷക
494.812076

(േതDക തരം േരാഗളLb േരാഗിക

പL രാണ:മതന :ഹിXL മതFിെ"
ഉറവിടം
294.5925

(േതDക വിഷയ:സസDശാസ് Eം:ശാസ് Eം

പL രാണ:മതന :ഹിXL മതFിെ"
ഉറവിടം:ഹിXL മതം
294.5925

(േതDക സാേ1തിക വിദDക, ഉപകരണ



535



920.936219



581



631

(േയാഗം-ഭാരതീയ
(േയാഗം:മലയാള ഭാഷ:°ാവിഡ ഭാഷക



494.8128

തതe ചിO



158

(ാേയാഗിക ശാസ് Eം



600

(ാനാ ന :ആരാധന, ധDാനം,
േയാഗ:മതാധിഷ
¬ ിത ാനം, ജീവിതം:



294.5433

േ(ം (കാശ് :വDിക:ചല,ിEവL മായി
ബ`െ^. വDിക:വിേനാദം,



927.9143

െ(ാജക് ടL ക:ശാസ് Eീയ ഗേവഷണം:പഠനം,
േബാധനം:ശാസ് Eം



507.2(1)

ഫാതe ിമ മനീസി:വDിക:െമാേറാേfാ:
മഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കFാf

y ് നീതി:സാFിക,
ബിസിനസ
െതാഴിHപരമായ സദാചാരം:സദാചാരം



ബിഹാരി സാഹിതDം:സാഹിതDം
ബL



320.533

ഫL ട് േബാ:പá കളി:കായിക വിേനാദ:
വിേനാദം, സ് േപാട് സ്

മതം:ഭാരതFിെല (ാചീന മത



ബL

മതം:ഭാരതFിെല (ാചീന മത:മ്
മത
294.3

ബL

മതFിെ" ഉറവിടം:ബL മതം:
ഭാരതFിെല (ാചീന മത

ബL

k:മതേനതാf:ബL മതം:
ഭാരതFിെല (ാചീന മത



294.38



294.363

െബനDാമിk:വDിക:മലയാളം
കഥാx´f:മലയാളം ന കാരwാ





796.334

േഫാേ.ാ പE(വFനം:ചിEാGക



891.454

294.3

923.664

ഫാസിസം:രാഷ് µവിാനീയ തതe :
രാഷ് µവിാനീയം:സാമഹDശാസ് Eം

928.948123

െബാളീവിയ:െതെf അേമരിf:ചരിEം

പE(വFനം:പE(വFനം:
മാധDമ, പE(വFനം, (സാധനം



070.49(1)

േഫാറkസിക് െമഡിസിk:െപാജനാേരാഗDം:

ഭഗവദ് ഗീത:മതന :ഹിXL മതFിെ"
ഉറവിടം:ഹിXL മതം
294.5924



ഭരണഘടന



ഭരണസംബ`മായ നടപടിÂമ:
സfാരിെ" ഭരണനിവഹണ വിഭാഗം:
ഇOD:ഭരണഘടന
342.54066

843

äÀ് സാഹിതDം:സാഹിതDം

ബD.ിഫL , µിവാkØം േലാഡ് ജ് :മലയാളം
തിരfഥക:വിവിധ ചിEളLം,
തിരfഥകളLം:ചല,ിEം
791.437MA



614.1

äÀ് കഥാസാഹിതDം:äÀ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം



984

dൈണ:ദ©ിണ പ ഏഷD: ഏഷD:
¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം
915.955

ൈവദDം, ആേരാഗDം:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം

840

y ീസിയിെല):
(അസ

വDിക:പL ണDവാളwാ,

ഭരണാധികാരിക, (സിഡKL മാ

പL ണDവാളFിക:േറാമk കേFാലിf





342



923.1

ഭാരത ചരിEം:ഏഷD

954

ഭാരത ചരിEം:ഏഷD:ചരിEം

954



ഭാരതFിെല (ാചീന മത

294



ഭാരതFിെല (ാചീന മത:മ് മത

922.22

ബംഗാളി കവിത:ബംഗാളി സാഹിതDം:
ബംഗാളി സാഹിതDം:സാഹിതDം

ബിസിനസിെല വിജയം:വDവസായ
സ ാപനവL ം മL േസവനളLം:(ാേയാഗിക
ശാസ് Eം
650.1



ബ`െ^. വDിക

സാഹിതDം



ബാലk, കവിയ:വDിക:ഇOD:രാഷ് µ
തwാ
923.254

174.4

സ് േപാട് സ് ടിയവയL മായി

äാkസിസ് , വി

ബാലxഷ
Z പിb, േകസരി:വDിക:മലയാളം
ഉപനDാസകാരwാ:മലയാളം ന കാരwാ
928.948124

(ാേയാഗിക മനശ
 ാസ് Eം:മനഃശാസ് Eം:

ഹിXL മതം

85

891.441

891.44






ബസവപL l, എം.:വDിക:ഇOD:രാഷ് µ
തwാ

294



923.254

ബഹിരാകാശ വിാനം:മ് എkജിനിയറിംഗ്
ശാഖക

ഭാരതീയ തതe ചിO



181.4

ഭാരതീയ തതe ചിO:െപൗരസ് തD തതe ചിO



629.4



181.4

ഭാരതീയ തതe ചിO:െപൗരസ് തD തതe ചിO:
പL രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD തതe ചിO

ബാÈക, ബാ1ിങ് :ധനകാരDം:
സാFികശാസ് Eം:സാമഹDശാസ് Eം



332.1



181.4

ഭാരതീയ-മലയാള

86

ഭാരതീയ തതe ചിO:െപൗരസ് തD തതe ചിO:
പL രാതന, മധDകാല, െപൗരസ് തD തതe ചിO:
തതe ചിO വിവിധ രാജDളിH
181.4
ഭാരതീയ:ജീവചരിEം:ചരിEം
ഭാെവ, വിേനാബ:വDിക:ഇOD:
മഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കFാf



920.054

മ

D പ രാജD: ഏഷD

മ

D പ രാജD:ഏഷD



915.6



956

മദDപാനം:ആസി:സാമഹDേ©മ
(വFന:സാമഹDേ©മം



362.292

മനഃശാസ് Eം:തതe ചിO



923.654

ഭാഷക



400

¦മി:¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം



910.02

¦മിയL ം (xതിവിഭവളLം:
സാFികശാസ് Eം

333

¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം

910

¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം:ചരിEം

910

െഭൗതികം:ശാസ് Eം

530








150

മഷD രഹിത ബഹിരാകാശ േപടകം:
ബഹിരാകാശ വിാനം:മ്
എkജിനിയറിംഗ് ശാഖക



629.43

മഷDതe വL ം മാനവ അസ ിതe ം:യഥാ
(തിഭാസ നാേടാടി സാഹിതDFിെല
വിഷയളായത് :നാേടാടി വിാനം



398.35

മഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കFാf



923.6

മംഗയാk:മഷD രഹിത ബഹിരാകാശ
േപടകം:ബഹിരാകാശ വിാനം:മ്
എkജിനിയറിംഗ് ശാഖക
629.43543

മേനാേരാഗ:നാഡികെള ബാധി¿l

മേKല, െനHസ{:വDിക:
ദ©ിണാäിf:ഭരണാധികാരിക,
(സിഡKL മാ

മേനാേരാഗ:നാഡികെള ബാധി¿l



923.168

മത തതe ം:മതം

210

മതം

200

മതന 




േരാഗ, മേനാേരാഗ:േരാഗ



616.89

േരാഗ, മേനാേരാഗ:േരാഗ:
ൈവദDം, ആേരാഗDം



616.89

മL വിഷയളLമായി ബ`െ^. വDിക



മL വിഷയളLമായി ബ`െ^. വDിക:
ജീവചരിEം
920.9



മ് എkജിനിയറിംഗ് ശാഖക

294.592

മതന :ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം
294.592



629

മതന :ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം:
ഹിXL മതം
294.592

മ് ക.ിയL b നാNക:നിÌിഷ് ട കാഷിക

മതന :ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം:
ഹിXL മതം:ഭാരതFിെല (ാചീന മത

മ് മത



294.592

മതേനതാf:ബL മതം:ഭാരതFിെല
(ാചീന മത



920.9

ഉH^l:xഷി



338.17358



290

മ് േരാഗ:േരാഗ



616.9

മ് സാമഹDേ©മ (വFന:



294.36

മതേനാതാfwാ



922

മതവL മായി ബ`െ^. (തDയശാസ് E:
രാഷ് µവിാനീയ തതe :
രാഷ് µവിാനീയം
320.55

സാമഹDേ©മം



363

മലയാള കവിത. ചരിEവL ം
വിമശനപഠനളLം:മലയാള കവിത:
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം 894.8121009
മലയാള ഉപനDാസ. സമാഹാര:
മലയാള ഉപനDാസ:മലയാള സാഹിതDം:

മതാധിഷ
¬ ിത ാനം, ജീവിതം:ഹിXL മതം



294.54

സാഹിതDം



894.8124008

മതാധിഷ
¬ ിത ാനം, ജീവിതം:ഹിXL മതം:
ഭാരതFിെല (ാചീന മത
294.54

മലയാള ഉപനDാസ:മലയാള സാഹിതDം:

മേതതരതe ം:രാഷ് µവL ം സംഘടിത സമഹവL ം:
രാഷ് µവിാനീയം:സാമഹDശാസ് Eം

മലയാള കഥാസാഹിതDം. ചരിEവL ം



322.1(1)

മÓര പരീ©ക:െതാഴിലധിഷ
¬ ിത
മാഗദശനം:വിദDാഭDാസ െതാഴിലധിഷ
¬ ിത
മാഗദശനം:മാഗദശനം,
െകൗ{സലിംഗ്
371.425(1)

സാഹിതDം



894.8124

വിമശനപഠനളLം:മലയാള
കഥാസാഹിതDം:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം



894.8123009

മലയാള കഥാസാഹിതDം. സമാഹാര:
മലയാള കഥാസാഹിതDം:മലയാള
സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.8123008

മലയാള-രാമണ
Z ി
മലയാള കഥാസാഹിതDം:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.8123
മലയാള കവിത. സമാഹാര:മലയാള
കവിത:മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം



മലയാള കവിത:മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.8121

മലയാള നാടകം. സമാഹാര:മലയാള
നാടകം:മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം



371.4

മL േകഷ് :വDിക:സിനിമാ നടwാ:



927.9143028

മL രളീധരk, എസ് . പി.:വDിക:നീOH
താര:നീOലL ം, ൈഡവിംjമായി
ബ`െ^. വDിക



927.9721

മL ഹ£ദ് ബഷീ, ൈവfം:വDിക:



894.8122008

മലയാള നാടകം:മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.8122



494.812

മലയാള സാഹിതDം. ചരിEവL ം
വിമശനപഠനളLം:മലയാള സാഹിതDം:
സാഹിതDം
894.81209
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം

മാഗദശനം, െകൗ{സലിംഗ്

ചല,ിEവL മായി ബ`െ^. വDിക

894.8121008

മലയാള ഭാഷ:°ാവിഡ ഭാഷക

87



മലയാളം കഥാx´f:മലയാളം
ന കാരwാ



928.948123

¤ഗളLെട സe ഭാവ വിേശഷതക:
ജáശാസ് Eം:ശാസ് Eം



591

¤ഗസംര©ണം:xഷി:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം



636

ൈമഥിലി കഥാസാഹിതDം:ൈമഥിലി
സാഹിതDം:ബിഹാരി സാഹിതDം:സാഹിതDം

894.812



891.454MAI3

മലയാളം ഉപനDാസകാരwാ:മലയാളം
ന കാരwാ
928.948124

ൈമഥിലി സാഹിതDം:ബിഹാരി സാഹിതDം:

മലയാളം കഥാx´f:മലയാളം
ന കാരwാ
928.948123

െമാേറാേfാ:മഷDസ് േനഹിക,

മലയാളം ന കാരwാ



928.94812

മലയാളം തിരfഥക:വിവിധ ചിEളLം,
തിരfഥകളLം:ചല,ിEം
791.437MA
മലയാളം തിരfഥക:വിവിധ ചിEളLം,
തിരfഥകളLം:ചല,ിEം:െപാ
വിേനാദ
791.437MA
മലയാളം:ഇംഗ് ളീഷ് ഇതര ഭാഷകളിെല െപാ
സമാഹാര:െപാസമാഹാര:
െപാന 
089.94812
മാധDമ, പE(വFനം, (സാധനം



070

മാലിനD നിമാÐനം:ചീകരണ (ശ
Ë ളLം
േസവനളLം
363.728
മാേകസ് , ഗdിേയH ഗാസിയ, 1927-2014

:നിBപണ :സ് പാനീഷ്
കഥാസാഹിതDം:സ് പാനീഷ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം

സാഹിതDം



891.454MAI

സാമഹDപരിഷ് കFാf



923.664

േമാഹk, എം.:വDിക:സിനിമാ
സംവിധായക:ചല,ിEവL മായി ബ`െ^.
വDിക
യ³േവദം



927.91430233

:നിBപണ :യ³േവദം:

ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 



294.59214

യ³േവദം:ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 



294.59214

യഥാ (തിഭാസ നാേടാടി
സാഹിതDFിെല വിഷയളായത് :നാേടാടി
വിാനം



398.3

യേറാ^് :¦മിശാസ് Eം, യാEാവിവരണം:ചരിEം



914

േയാഗ:ശാരീരിക ©മത:ആേരാഗDവL ം േ©മവL ം:



863

ൈവദDം, ആേരാഗDം



613.7046

രാഘവkപിb, ഇട^bി, 1909-1936 :

മാfേ·യപL രാണം:പL രാണ:
മതന :ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം

നിBപണ :മലയാള കവിത:മലയാള



294.5925(1)

സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.8121

മാക
y ിയk വDവസ , 1848-1917:മാക
y ിസം:
സാFിക (തDയശാസ് E,
വDവസ ക:സാFികശാസ് Eം 335.42

രാജീവ് ജി. ഇടവ:വDിക:ഇOD:സfാ

മാക
y ിസം:സാFിക (തDയശാസ് E,
വDവസ ക:സാFികശാസ് Eം
335.4

രാമച¡k, സി. പി.:വDിക:

മാക
y ിസം:സാFിക (തDയശാസ് E,
വDവസ ക:സാFികശാസ് Eം:
സാമഹDശാസ് Eം
335.4

രാമണ
Z ി, െക. പി., 1955-

ഉേദDാഗസ , േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക



923.554

പE(വFക:ജീവചരിEം



920.5

:

നിBപണ :മലയാള കഥാസാഹിതDം:
മലയാള സാഹിതDം:സാഹിതDം



894.8123

രാമായണം-ൈവദിക

88

രാമായണം
:നിBപണ :
സംസ് xത കവിത:സംസ് xത സാഹിതDം:
സാഹിതDം
891.21

വാFാവിനിമയ മാഗ
Á :
വാFാവിനിമയം:സാമഹD പാരസ് പരികം:
സാമഹDശാസ് Eം
302.23

രാഷ് µ തwാ



വാFാവിനിമയം:സാമഹD പാരസ് പരികം:
സാമഹDശാസ് Eം
302.2



വിദDാഭDാസ െതാഴിലധിഷ
¬ ിത മാഗദശനം:
മാഗദശനം, െകൗ{സലിംഗ്
371.42



വിദDാഭDാസ (വFക

923.2

രാഷ് µ തwാ:സാമഹDശാസ് E
923.2

രാഷ് µം:രാഷ് µവിാനീയം:സാമഹDശാസ് Eം
320.1

രാഷ് µവിാനീയ തതe :
രാഷ് µവിാനീയം

വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



320.5

രാഷ് µവിാനീയ തതe :
രാഷ് µവിാനീയം:സാമഹDശാസ് Eം



വിേനാദം, സ് േപാട് സ് :കലക



വിേഭദക, വികാസ മനശ
 ാസ് Eം:മനഃശാസ് Eം:
തതe ചിO
155



വിവിധ xഷിയിറfH രീതിക:xഷിയിറfH,
െകായ് F് :(േതDക സാേ1തിക വിദDക,
ഉപകരണ
631.58

320

രാഷ് µവിാനീയം:സാമഹDശാസ് Eം

320

രാഷ് µവL ം സംഘടിത സമഹവL ം:
രാഷ് µവിാനീയം:സാമഹDശാസ് Eം

322



324.2

രാഷ് µീയ (Âിയ



324

രാഷ് µീയ സാഹചരDം, പരിസ ിതി:
രാഷ് µവിാനീയം

വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയL മായി
ബ`െ^. വDിക
927.9
വിേനാദം, സ് േപാട് സ് ടിയവയL മായി
ബ`െ^. വDിക:കലാകാരwാ 927.9

രാഷ് µവിാനീയം

രാഷ് µീയ ക©ിക:രാഷ് µീയ (Âിയ



790



320.5



616

േരാഗ:ൈവദDം, ആേരാഗDം

616




േരാഗ:ൈവദDം, ആേരാഗDം:(ാേയാഗിക
ശാസ് Eം
616
റഷDk കഥാx´f:റഷDk ന കാരwാ



928.9173

റഷDk കഥാസാഹിതDം:റഷDk സാഹിതDം:
സാഹിതDം
891.73



928.917

റഷDk സാഹിതDം:സാഹിതDം

891.7

േറാമk കേFാലിf

922.2

േറാമk കേFാലിf:മതേനാതാfwാ

922.2





ലഹരിയില
 ാF പാനീയ:പാനീയ:
വിശിഷ് ട തരം പലഹാരളLെട പാചകം,
പാനീയളLെട നി£ാണം
641.875
ലാേഭച
 ാF സ ാപന:സe കാരD
Ï യില
സ ാപന:സe കാരD സാമഹDേ©മ
(വFനം
361.763
ൈലംഗിക മനഃശാസ് Eം:വിേഭദക, വികാസ
മനശ
 ാസ് Eം:മനഃശാസ് Eം:തതe ചിO 155.3
വയനാട് :േകരള ചരിEം:ഭാരത ചരിEം:ഏഷD



954.83(1)

വാസL േദവk നായ, എം. ടി.:വDിക:
മലയാളം കഥാx´f:മലയാളം
ന കാരwാ
928.948123



790

വിവിധ ചിEളLം, തിരfഥകളLം:ചല,ിEം



791.437

320.9

േരാഗ

റഷDk ന കാരwാ



923.7

വിവിധ ചിEളLം, തിരfഥകളLം:ചല,ിEം:
െപാ വിേനാദ
791.437
വിവിധ ചിEളLം, തിരfഥകളLം:ചല,ിEം:
െപാ വിേനാദ:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്



791.437

വിേവകാനX, സe ാമി:വDിക:
ഹിXL മതേനതാfwാ:മതേനാതാfwാ



922.945

വിശിഷ് ട തരം പലഹാരളLെട പാചകം,
പാനീയളLെട നി£ാണം
വി
ബL



641.8

ന :ബL മതFിെ" ഉറവിടം:
മതം:ഭാരതFിെല (ാചീന മത



294.382

വിശe നാഥk, മിEനിേകതk:വDിക:ഇOD:
മഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കFാf
923.654
െവHഷ് കഥാസാഹിതDം:െവHഷ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം
891.663
െവHഷ് സാഹിതDം. സമാഹാര:െവHഷ്
കഥാസാഹിതDം:െവHഷ് സാഹിതDം:
സാഹിതDം
891.663008
െവHഷ് സാഹിതDം:സാഹിതDം

891.66

േവദാOം:ഭാരതീയ തതe ചിO

181.48




 , ഐ. എം.:വDിക:
േവലായL ധk മാസ
ഇOD:വിദDാഭDാസ (വFക
923.754
ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 



294.5921

ൈവദിക-ശിപരിപാലനം
ൈവദിക സാഹിതDം:മതന :
ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം

വDിക:മലയാളം കഥാx´f:മലയാളം



294.5921

ൈവദിക സാഹിതDം:മതന :
ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം:ഹിXL മതം

ന കാരwാ



928.948123(1)

വDിക:െമാേറാേfാ:മഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കFാf



294.5921

ൈവദDം, ആേരാഗDം

610

ൈവദDം, ആേരാഗDം:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം

610






398.22

വDിക:ഇOD:മഷDസ് േനഹിക,
സാമഹDപരിഷ് കFാf
923.654(1)
വDിക:ഇOD:രാഷ് µ തwാ



923.254(1)

വDിക:ഇOD:വിദDാഭDാസ (വFക



923.754(1)

വDിക:ഇOD:സfാ ഉേദDാഗസ ,
േപാലീസ് ൈസനിക േമധാവിക

ന കാരwാ



928.9173(1)

വDിക:േറാമk കേFാലിf:



922.2(1)

വDിക:വDവസായ സംരംഭക:മL
വിഷയളLമായി ബ`െ^. വDിക



920.933804(1)

വDിക:സംഗീതwാ:കലാകാരwാ



927.8(1)

വDിക:സിനിമാ നടwാ:ചല,ിEവL മായി
ബ`െ^. വDിക



927.9143028(1)

വDിക:സിനിമാ സംവിധായക:
ചല,ിEവL മായി ബ`െ^. വDിക





വDിക:സ് Eീക:ജീവചരിEം



920.72(1)

വDിക:ഹിXL മതേനതാfwാ:
മതേനാതാfwാ



922.945(1)



വDിഗത നിയമം:നിയമം



വDിതe വികാസം:(ാേയാഗിക മനശ
 ാസ് Eം:
മനഃശാസ് Eം:തതe ചിO
158.1

920.9362196994(1)

വDിക:Âിf് കളിfാ:കായിക താര
927.96358(1)

വDിക:ചല,ിEവL മായി ബ`െ^.
വDിക:വിേനാദം, സ് േപാട് സ്
ടിയവയL മായി ബ`െ^. വDിക



346

വDവസായ സംരംഭക:മL വിഷയളLമായി
ബ`െ^. വDിക
920.933804



927.9143(1)

:



927.869(1)

വDിക:തതe ചിOകwാ,
മനശാസ് E:ജീവചരിEം

വDിക:റഷDk കഥാx´f:റഷDk

927.91430233(1)

923.554(1)

വDിക:കDാkസ േരാഗിക:(േതDക തരം
േരാഗളLb േരാഗിക



923.664(1)

മതേനാതാfwാ

വDികെള സംബ`ി, ഐതിഹD:
നാേടാടി സാഹിതDം:നാേടാടി വിാനം:
സാമഹDാചാരD, നാേടാടി വിാനം

വDിക:െചK, മÌളം വിദഗ
കലാകാരwാ

89



921(1)

വDിക:െതലL j കവിക:െതലL j
ന കാരwാ
928.948271(1)
വDിക:ദ©ിണാäിf:ഭരണാധികാരിക,
(സിഡKL മാ
923.168(1)

വDവസായ സ ാപനവL ം മL േസവനളLം:
(ാേയാഗിക ശാസ് Eം

650

വDാകരണം:ഇംഗ് ളീഷ് ഭാഷ:ഭാഷക

425

വDാകരണം:സംസ് xത ഭാഷ:ഭാഷക

491.25




ശ1രkI.ി മാരാ, മ.í:വDിക:െചK,
മÌളം വിദഗ

:കലാകാരwാ



927.869

ശരത് :വDിക:സംഗീതwാ:
കലാകാരwാ



927.8

ശസ് EÂിയ:ൈവദDം, ആേരാഗDം:(ാേയാഗിക
ശാസ് Eം

വDിക:നീOH താര:നീOലL ം,
ൈഡവിംjമായി ബ`െ^. വDിക



927.9721(1)

വDിക:േനEേരാഗ വിദøk:സജk



926.177(1)

വDിക:പE(വFക:ജീവചരിEം



920.5(1)

വDിക:പL ണDവാളwാ, പL ണDവാളFിക:
േറാമk കേFാലിf
922.22(1)
വDിക:മലയാളം ഉപനDാസകാരwാ:
മലയാളം ന കാരwാ
928.948124(1)





617

ശാരീരിക ©മത:ആേരാഗDവL ം േ©മവL ം:
ൈവദDം, ആേരാഗDം



613.7

ശാസ് Eം

500

ശാസ് Ewാ:ജീവചരിEം

925




ശാസ് Eീയ ഗേവഷണം:പഠനം, േബാധനം:
ശാസ് Eം
ശാസ് Eീയ വിഷയ



507.2



398.36

ശിപരിപാലനം, േരാഗി പരിചരണം:
æഹതം:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം



649

ശിപരിപാലനം-സിനിമാ

90

ശിപരിപാലനം:ശിപരിപാലനം, േരാഗി

സാമേവദം
:നിBപണ :സാമേവദം:
ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 

പരിചരണം:æഹതം:(ാേയാഗിക
ശാസ് Eം



363.72

294.59213



സാമഹD പരിവFന േഹf:സാമഹD
പരിവFനം
303.48

മ് സാമഹDേ©മ (വFന:
സാമഹDേ©മം



363.72

ªീ രാംച¡:വDിക:ഹിXL മതേനതാfwാ:
മതേനാതാfwാ



922.945






സാമഹD പാരസ് പരികം:സാമഹDശാസ് Eം

302

സാമഹD (Âിയ:സാമഹDശാസ് Eം

303

സാമഹD വിഭാഗ:സാമഹDശാസ് Eം

305

780

സംഗീതwാ:കലാകാരwാ

927.8

സംര©ണം, പരിപാലനം:(xതി വിഭവ:
¦മിയL ം (xതിവിഭവളLം:
സാFികശാസ് Eം



333.72

സംവാദ:േകരളം:ഇOD:നിയമസഭക



328.548302

സംസ് xത കവിത:സംസ് xത സാഹിതDം:
സാഹിതDം



891.21

സംസ് xത നാടകം:സംസ് xത സാഹിതDം:
സാഹിതDം



891.22

സംസ് xത ഭാഷ:ഭാഷക

491.2

സംസ് xത സാഹിതDം:സാഹിതDം

891.2



സദാചാരം

സാമഹD വഗളLെട െപാ തതe 






305.51

സാമഹDേ©മ (വFന:
സാമഹDേ©മം

362

സാമഹDേ©മം

360




സാമഹDപരിവFന (സ ാന:സാമഹD
പരിവFന േഹf:സാമഹD
പരിവFനം
303.484
സാമഹDശാസ് Eം

300



സാമഹDശാസ് E

923



സാമഹDാചാരD, നാേടാടി വിാനം

390

സാFിക (തDയശാസ് E,
വDവസ ക:സാFികശാസ് Eം

335



സാFിക (തDയശാസ് E,
വDവസ ക:സാFികശാസ് Eം:
സാമഹDശാസ് Eം

335



സാFിക വികസനവL ം വള,യL ം:
ഉത് പാദനം

170

സമാധാനം:ഇസ് ളാമL ം മേതതര വിഷയളLം:
ൈദവശാസ് E സി ാO:മതം



297.26(1)

സമാഹാര:ഇOD:രാഷ് µ തwാ:
923.254(1)

സമാഹാര:കലാകാരwാ:ജീവചരിEം:
ചരിEം



303.4

സാമഹD പരിവFനം:സാമഹD (Âിയ:
സാമഹDശാസ് Eം
303.4

923.254

സംഗീതം:കലക

സാമഹD പരിവFന േഹf:സാമഹD
പരിവFനം:സാമഹD (Âിയ:
സാമഹDശാസ് Eം
303.48
സാമഹD പരിവFനം

േഷ അലി അäിദി:വDിക:ഇOD:രാഷ് µ
തwാ

സാമേവദം:ൈവദിക സാഹിതDം:മതന 
294.59213

ചീകരണ (ശ
Ë ളLം േസവനളLം:
പാരിസ ിതിക (ശ
Ë ളLം (വFനളLം:

സാമഹDശാസ് E





649.1

ചീകരണ (ശ
Ë ളLം േസവനളLം

927(1)

സമാഹാര:കായിക താര:വിേനാദം,









338.9

സാFിക, െതാഴിHപരമായ സദാചാരം:
സദാചാരം

174

സാFികശാസ് Eം

330

സാFികശാസ് Eം:സാമഹDശാസ് Eം

330

സാഹിതD തതe :സാഹിതDം

801

സമാഹാര:പരിസ ിതി (വFക:മL
വിഷയളLമായി ബ`െ^. വDിക:
ജീവചരിEം
920.933372(1)

സാഹിതDം

800

സമL ° ജീവശാസ് Eം:ജീവികളLെട വിവിധ തരം

സിനിമാ നടwാ:ചല,ിEവL മായി ബ`െ^.
വDിക
927.9143028

സ് േപാട് സ് ടിയവയL മായി
ബ`െ^. വDിക:കലാകാരwാ



927.96(1)

സമാഹാര:ജീവശാസ് Ewാ:
ശാസ് Ewാ:ജീവചരിEം



925.7(1)

പരിസ ിതിയിലL b സe ഭാവവിേശഷതക:
ജീവവസ് fളLെട (xതി ചരിEം
578.77
സസDശാസ് Eം:ശാസ് Eം



580

സി ാO, ഗണിതക െഭൗതികം:
െഭൗതികം:ശാസ് Eം








530.1

സിനിമാ സംവിധായക:ചല,ിEവL മായി
ബ`െ^. വDിക
927.91430233

സിറിയ-âേ°ാഗ
സിറിയ, െലബേനാk, ൈസ(സ് , ഇ»ാേയH,
േജാദാk:മ

D പ രാജD:ഏഷD



956.9

സL ൈബദ:വDിക:മലയാളം



928.948123

സതിശാസ് Eം:സ് Eീേരാഗ വിാനം,
സതിശാസ് Eം:ൈവദDം, ആേരാഗDം:
െസk ബL

മതം:ബL



618.2

മതം:ഭാരതFിെല

(ാചീന മത:മ് മത



294.3927

േസവk-െഷയ് ബ, േഡവിഡ് :വDിക:



920.9362196994

െസൗXരD ശാസ് Eം:സാഹിതD തതe :
സാഹിതDം
801.93
സ് കിേസാäീനിയ:മേനാേരാഗ:



616.898



305.42

സ് Eീക:ജീവചരിEം



920.72

സ് Eീക:സാമഹD വിഭാഗ:
സാമഹDശാസ് Eം



305.4

സ് Eീക:സe കാരD ധനമിടപാടL ക:



332.0240082

സ് Eീേരാഗ വിാനം, സതിശാസ് Eം:
ൈവദDം, ആേരാഗDം:(ാേയാഗിക ശാസ് Eം



618

സ ാവര വസ് f, കട^E മL തലായവ
കട^E, Âയവസ് f:നിേ©പം:



332.632042

സ ാവര വസ് f, കട^E,
Âയവസ് f:നിേ©പം:ധനകാരDം



332.632

സ് പാനീഷ് കഥാസാഹിതDം:സ് പാനീഷ്



863



860

സ് െപയിk:യേറാ^് :¦മിശാസ് Eം,



914.6

സ് േിെ" Bപം ഘടന:രാഷ് µവിാനീയം:
സാമഹDശാസ് Eം
സe കാരD ധനമിടപാടL ക:ധനകാരDം:
സാFികശാസ് Eം



030

ഹിXി കഥാസാഹിതDം:ഹിXി സാഹിതDം:
സാഹിതDം
891.433
ഹിXി നാടകം:ഹിXി സാഹിതDം:സാഹിതDം
ഹിXി സാഹിതDം:സാഹിതDം



891.43

ഹിXL മതം



294.5



294.5

ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം

294.59

ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം:ഹിXL മതം

294.59

ഹിXL മതFിെ" ഉറവിടം:ഹിXL മതം:
ഭാരതFിെല (ാചീന മത

294.59






922.945

ഹിമാചH (േദശ് :ഇOD: ഏഷD:¦മിശാസ് Eം,
യാEാവിവരണം
915.452
ഹിമാലയം:ഇOD: ഏഷD:¦മിശാസ് Eം,
യാEാവിവരണം



915.4(1)

âേ°ാഗ:േരാഗ:ൈവദDം, ആേരാഗDം:
(ാേയാഗിക ശാസ് Eം
616.12

വിലയിNFH:സ ാവര വസ് f,

യാEാവിവരണം:ചരിEം



926.17

ഹിXL മതേനതാfwാ:മതേനാതാfwാ

ധനകാരDം:സാFികശാസ് Eം

സ് പാനീഷ് സാഹിതDം:സാഹിതDം

സജk

ഹിXL മതം:ഭാരതFിെല (ാചീന മത

സാമഹD വിഭാഗ:സാമഹDശാസ് Eം

സാഹിതDം:സാഹിതDം

സfാ ഉേദDാഗസ , േപാലീസ് ൈസനിക
േമധാവിക
923.5



സ് EീകളLെട സാമഹD പദവി:സ് Eീക:

ധനകാരDം



361.76

സfാരിെ" ഭരണനിവഹണ വിഭാഗം:ഇOD:
ഭരണഘടന
342.5406

891.432

നാഡികെള ബാധി¿l േരാഗ,
മേനാേരാഗ:േരാഗ

സe കാരD സ ാപന:സe കാരD
സാമഹDേ©മ (വFനം



361.7

സ വിാനേകാശ:െപാന 

കDാkസ േരാഗിക:(േതDക തരം
േരാഗളLb േരാഗിക
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അസസ് ബക് ,
േകാ യം – 686 006
ഉ പബ് ളിേഷസ് ,
റനാട് ,
ആല!ഴ - 690 504
എ(് & സി. പബ
+ ിഷിങ് െഹൗസ് ,
012 - 686 001.
േഫാ5 : 0487 2421467.
ഇ-െമയി; : mail@handcbooks.com
െവബ് ൈസK് : www.handcbooks.com
O 2 സ് മരണിക
ഐ. എം. േവലായ ധ മാസ
സമിതി,
െകാ(ി
ഐ റാS് ,
ഡി. സി. ബക് ,
േകാ യം - 686 001
ഒVമ പബ് ളിേഷസ് ,
തിVവനWപരം – 695 584.
േഫാ5 - 9496259473
കറY് ബക് ,
എം. ഡി. കേമഴ് ഷZ; െസY2
െക. െക. േറാഡ്
േകാ യം - 686 001.
േഫാ5 : 0481 256 0342.
കറY് ബക് ,
012 - 680 001.
േഫാ5 : 0487 2335 642
ഇ-െമയി;:
currentbooksthrissur@gmail.com
കാണി!`a2 ശSര നcaതിരി!ാട് സ് മാരക
dനeശാല,
fgംfളം, 012.
ഗാiി പീസ് െഫൗേkഷ,
ശിവശlി ബി;ഡിംഗ് ,
012 - 680 001



ഗിരി േmഡിംഗ് ഏജസി ൈpവK് ലിമിKഡ് ,
േമാദി നിവാസ് ,
മrങ് ഗ, മംൈബ – 19,
േഫാ5 - 022 2412 1344.
dീ ബക് ൈpവK് ലിമിെKഡ് ,
ലിKി; ക
+ ബ് ,
അ`േWാs,
012 - 680 003.
േഫാ5 : 0487 2361038.
ഇ-െമയി;: greenbooks@rediffmail.com
െവബ് ൈസK് : www.greenbooksindia.com
ചിW പബ
+ ിേഷഴ് സ് ,
എ. െക. ജി. െസY2 സമീപം,
fvfഴി േറാഡ് ,
വിേവകാനw നഗ2,
വxിയa2 പി. ഒ.,
തിVവനWപരം - 695 035.
ഇ-െമയി; : chinthapublishers@gmail.com
െവബ് ൈസK് : www.chinthapublishers.com

ചിzയ ഇY2 നാഷണ;
േശാധ സംസeാ,
ആദിശSര നിലയം,
െവളിയനാട് ,
ആല!ഴ – 682 313.

െഫൗേkഷ

ജീവ പബ് ളിേഷസ് ,
ചനര,
ആല!ഴ – 690534,
േഫാ5 - 9605345263, 9747352805
ഡി. സി. ബക് ,
േകാ യം – 686 001.
ഇ-െമയി; : info@dcbooks.com
info@dcbookshop.com
െവബ് ൈസK് : www.dcbooks.com
ഡി. സി. റഫറസ് ,
ഡി. സി. ബക് ,
േകാ യം - 686 001.
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ഡി. സി. ൈലഫ് ,
ഡി. സി. ബക് ,
േകാ യം - 686 001.
ത{| മസി പസ് തകശാല,
േകാ യം – 686 039
നവമന ബാലവികാസ േക}ം,
െകാ(ി – 682 017,
േഫാ5 - 9388414034.



pണത ബക് ,
fരZ ടേവഴ് സ് ,
ബാന2ജി േറാഡ് ,
െകാ(ി – 682 018.
ബസവ സമിതി,
ബസേവശ| ര സ2ിs,
ബാംഗ് ളa2 - 560 001,
േഫാ5 - 2265505, 2259400

നവമന ബാലവികാസ േക}ം,
െവണ
~ ല, െകാ(ി – 682 028

ഭാവന ബക് ,
കാവശ് േശരി,
പാലാട് – 678 543

നസറത് നഷ2-ഓ-ഇഷാത് ,
ഖദിയ,
പxാബ്

O ിKZa ്
മലബാ2 ഇസ
ഡവലപ് െമY് ,
വടകര, േകാഴിോട്

നZa ബക് ,
മഖ{ല,
െകാല
+ ം - 691577,
േഫാ5 : 9544157709

മാcഴം,
ഡി. സി. ബക് ,
േകാ യം – 686 001.
ഇ-െമയി; : mambazham@dcbooks.com

പായ; ബക് ,
െക. പി. പ് ളാസ് ,
പാറി േറാഡ് ,
കണ
 2 - 670 001

െമലിഡ ബക് ,
പി. എം. ജി. ജം
,
തിVവനWപരം – 695 033,
േഫാ5 - 0471 2721155.
ഇ-െമയി;:
melindabookskerala@gmail.com,
െവബ് ൈസK് : www.melindabooks.com

പa2ണ പബ
+ ിേഷസ് ,
ടി. ബി. എസ് . ബി;ഡിങ് ,
ജി. എ(് . േറാഡ് ,
േകാഴിോട് – 673 001.
O ്,
പa2േണാദയ ബ് mസ
പa2േണാദയ ഭവ,
െകാ(ി – 682 018.
െപ ബക് ൈpവK് ലിമിKഡ് ,
പാലസ് േറാഡ് ,
ആലവ- 683 101.

േഫാ2

റിസ2(്

&

മംഗേളാദയം,
dീ ബക് ൈpവK് ലിമിെKഡ് ,
ലിKി; ക
+ ബ് , അ`േWാs,
012 - 680 003.
േഫാ5 : 0487 2361038.
ഇ-െമയി; : greenbooks@rediffmail.com
െവബ് ൈസK് : www.greenbooksindia.com
യ വേമള പബ് ളിേഷസ് ,
കവനാട് പി. ഒ.,
െകാല
+ ം – 691 003.
േഫാ5 - 9349688868
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െറയ|  പബ് ളിേഷസ് ,
Kി. സി. 19/1981-1,
പaജ!ര പി. ഒ.,
തിVവനWപരം – 695 012,
േഫാ5 - 9387462555, 9995488329.
ഇ-െമയി; : raven.publication@gmail.com
ലിK് മസ് ,
ഡി. സി. ബക് ,
േകാ യം - 686 001
െലല
+ പബ് ളിേഷസ് ,
വലപാട് പി. ഒ.,
012 - 680 567.
ീ രാംച}മിഷ,
മണ!ാം,
െചൈg - 600 116.
സഹZ പബ് ളിേഷസ് ,
പിനോട് ,
ക;!K,
വയനാട് .
സാധന,
ഡി. സി. ബക് ,
േകാ യം - 686 001.
സാഹിതZ അാദമി,
രബീ} ഭവ
35, ഫിേറാസ് ഷാ േറാഡ്
നZa ഡ;ഹി – 110001.
സാഹിതZ pവ2{ക സഹകരണ സംഘം,
േകാ യം – 696 001
O ിKZa ് ,
സ തീ} ഓറിയY; റിേസ2(് ഇസ
f{!ാടി,
തനം പി. ഒ.,
െകാ(ി – 682 032.



െസഡ് ൈലറി,
എ. സി. േഹാസ് പിK; േകാംെപ
+ ക് ,
എം. പി. അ! േറാഡ് ,
ൈതാട് പി. ഒ.
തിVവനWപരം – 695 014
ഇ-െമയി;
paridhipublications@hotmail.com
O ഡീസ് ,
െസY2 േഫാ2 െസൗ{് ഇWZ സ
fട!നg് ,
തിVവനWപരം – 695 043.
ഇ-െമയി; : indiastudies@gmail.com

ൈസiവ ബക് ,
പaWല{ാഴം,
െകാല
+ ം – 691 004.
േഫാ5 : 0474- 271 19101
ഇ-െമയി; : saindhava@rediffmail.com
െസൗപ2ണിക പബ
+ ിേഷ,
മംഗലപരം,
തിVവനWപരം.

:

