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ആമുഖം
ിയെപ്പട്ട മാമതുവിെന്റ (മുഹ
മ്മദ് അ റഹ്മാൻ ാരക
ൈല റി mlac-യുെട സി
ഡന്റ് കറുകപ്പാടത്ത് മുഹമ്മ
ദ്, െക. െക.) വിേയാഗം സൃ
ിച്ച ആഘാതത്തിൽ നി ം
ഇനിയും മു മായിട്ടി . ഒരാ
മുമ്പ് ഏ ിൽ 5-നാണ് അേദ്ദ
ഹം വി പിരി
േപായത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനതൃ
തവ്ത്തിലും ആേവശത്തിലുമാണ് ഒരുവർഷമായി ഈ
കാറ്റേലാഗിെന്റ നിർമ്മാണം പുേരാഗമിച്ചത്. ൈക
ലാഷ്നാഥ് (ഓളം ഡിക്ഷണറി, https://nadh.in),
നാ കാരായ റഷീദ്, പി. എം., നസീർ പുത്തൻച്ചാൽ,
സിയാവുദ്ധീൻ, െക. എം. എന്നീ സുഹൃ ക്കളിൽ നി
ം സമാഹരിച്ച ഫ പേയാഗിച്ചാണ് പദ്ധതിയു
െട നിർവ്വഹണം അേദ്ദഹം മുേന്നാ െകാ േപായ
ത്. ഹുൈസൻ, െക. എച്ച്., െക. പി. സതയ്ൻ, നജീബ്,
െക. എ., ലിൻസി വിൽസൺ, വി., ധനയ്, സി. എസ്.
എന്നിവർ സാേങ്കതിക നിർവ്വഹണെമാരുക്കി. ’മല
യാള ന്ഥസൂചി’ ായി െക. എം. േഗാവി ചിട്ടെപ്പ
ടുത്തിയ വർഗ്ഗീകരണമാണ് അവലംബമാക്കിയത്.
െമാൈബൽ ൈല റി കാറ്റേലാഗ് സാദ്ധയ്മാക്കാനാ
യി സി. വി. രാധാകൃ ൻ (സായാഹ്ന ഫൗേ ഷൻ
http://www.sayahna.org/) നൂതന പി. ഡി. എഫ്. സാ
േങ്കതികത വികസിപ്പിെച്ചടു .
െകാേറാണക്കാലെത്ത വീട്ടിലട ള്ള ഇരിപ്പ് സൃ ി
പരമാക്കാൻ പു കവായനയിേലക്ക് തിരിയാനും
വായനശാലകെള ആ യിക്കാനും േകരള മുഖയ്മ ി
ീ. പിണറായി വിജയൻ ആഹവ്ാനം െച കയു ാ
യി. 11,000 മലയാള പു ങ്ങളുെട ഈ കാറ്റേലാഗ്
എണ്ണായിരത്തിലധികം വരുന്ന ന െട ാമീണ വാ
യനശാലകളിെല സമ്പന്നമായ ന്ഥേശഖരങ്ങെള
പരിചയെപ്പടാൻ േയാജനെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.
േലാക്ഡൗണിൽ നിശ്ചലമായ േകരളത്തിൽ കാറ്റേലാ
ഗ് ഉപേയാഗിച്ച് െമാൈബലിലുെട ആവശയ്െപ്പടുന്ന
പു കങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണംെച ാൻ
െക. പി. രാജൻ (െകാടുങ്ങ ർ താലൂക്ക് ൈല റി
കൗൺസിൽ സിഡ ്)-െന്റ േനതൃതവ്ത്തിൽ വള
ിയർ സുഹൃ ക്കൾ സന്നദ്ധരായിരി
. നജീ
ബ് ത ാറാക്കിയ ‘േകാഹ’ ഓൺൈലൻ കാറ്റേലാ
ഗ് അപ്േലാഡ് െച ന്നത് ൈകലാഷ്നാഥാണ്
(www.malc.site).

ഡാറ്റയും വർഗ്ഗീകരണവും മീകരിക്കാൻ ഇനിയും േശ
ഷി
െ ങ്കിലും ഇതിെന്റ ഉള്ളടക്കം ന െട ഭാ
ഷാ ന്ഥങ്ങളുെട ഒരു പരിേച്ഛദവും, മ ൈല റികൾ
ക്ക് അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃകയുമായി മാറു .
ആധുനിക മലയാളഭാഷാസാേങ്കതികതയുപേയാഗിച്ച്
സാക്ഷാൽക്കരിച്ച േകരളത്തിെല ാമീണവായനശാ
ലകളിെല ആദയ്െത്ത ഈ കാറ്റേലാഗ് ിയെപ്പട്ട മാമ
തുവിന് സമർപ്പി
.
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കവിത

Gibran Kahlil
E12113 The Prophet
Kumar S.K
E5863 Apollo’s Lyre – An anthology of English
Poems
Sitakant Mahapatra
N407 A Screen From Sadness

അക്കിത്തം
11902 അക്കിത്തത്തിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത
കവിതകൾ
11901 ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ
5121 നിമിഷേക്ഷ ം
അക്കിത്തം അച തൻ ന തിരി
3784 മധുവിധുവി േശഷം
അച തേമേനാൻ കാ ള്ളിൽ
4503 ൈജമനീയാശവ്േമധം
അച തൻ ന തിരി അക്കിത്തം
10589 ഇടി
െപാളിഞ്ഞ േലാകം
അച തൻ മാേവലിക്കര
11316 കാളിദാസെന്റ മു

കങ്ങൾ

അനന്തനാരായണൻ പി.വി
6564 തമ ം േജയ്ാതി ം
↑

അനിൽ പന രാൻ
19317 അേക്ഷ ിയുെട ആ

ഗീതം

അനുജൻ ഒ.എം
7102 നഗരശിൽപികൾ
6282 ൈവശാഖം
6284 സൃ ി
അപ്പൻ എം.പി
11898 തിരുമധുരം
8605
സാദം
അപ്പൻ തേച്ചത്ത്
15361 താരാട്ട്
റഹ്മാൻ പി.ടി
32 വയനാടൻതത്ത

അ

അമ്പാടി രാഘവെപാതുവാൾ
404 ഓമർഖ ാം
അ പ്പപ്പണിക്കർ െക
8820 അ പ്പപണിക്കരുെട കൃതികൾ
16884 അ പ്പപ്പണിക്കരുെട കൃതികൾ
18112 േഗാ യാനം
17847 പകലുകൾ രാ ികൾ
14595 പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതിേ
അ പ്പൻ എ
19663 ഉടഞ്ഞ ശംഖിനു് ഒരുമ്മ
18814 പനി ് മരു ് പച്ചെവള്ളം
ർ െക.ജി

അലക്സാ

316 നമ്പയ്ാരുെട സയ്മന്തരം

അേശാകൻ െക
2233 രാെപ്പാടികൾ
↑

അഹ്മനദ് മുഈനുദ്ദീൻ
21961 ഏകേദശ ധാരണ
ി പി.എ
D385 െസ്റ്റേനാ ാഫറുെട ഡയറി

ആ

ഇഖ്ബാൽ
D208 നിേവദനങ്ങൾ
ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻനായർ
7798 അന്തിത്തിരി
19406 കറുത്ത െചട്ടിച്ചികൾ
3435 തത്തവ്ശാ ങ്ങൾ ഉറ േമ്പാൾ
17375 പുത്തൻകലവും അരിവാളും പൂതപ്പാ ം
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
13627 ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട ആട്ടക്കഥകൾ
109 ഉത്തരാസവ്യംവരം
ഉണ്ണായി വാരിയർ
13625 നളചരിതം
ഉണ്ണി പിക്കാേസാ
26175 അതിരുകളി ായിരുെന്നങ്കിൽ
26203 പുഴത്താലം
ഉണ്ണികൃ ൻ നായർ വി
11360 െകടാവിളക്ക്
ഉണ്ണി

ൻ മുതുകുളം
19331 ചുവ രാശി

ഉറൂബ്

425 പിറന്നാൾ

ർ എസ്. പരേമശവ്ര ർ
1365 ഉമാേകരളം

ഉ

↑

ഉഷ ഒ.വി

16335 ഒറ്റ വട്

എ

ഹാം പാമ്പാടി

11321 കർണ്ണപർവ്വം-

ീമഹാഭാരതം കിളിപ്പാ ്

എഴുത്തച്ഛൻ, തുഞ്ചത്ത്
8990 അദ്ധയ്ാ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
11900 അദ്ധയ്ാ രാമായണം-കി ിന്ധാകാണ്ഡം
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
1945 േ മശി ി
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
6173 അക്ഷരം
5107 അ ിശലഭങ്ങൾ
10479 അപരാഹ്നം
14754 ആദയ്കാലകവിതകൾ 1947-58
14529 ഈ പുരാതന കിന്നരം
11119 ഉ
യിനി
15609 ഉപ്പ്
19837 ഒ. എൻ. വി െതരെഞ്ഞടുത്ത
ചങ്ങ ഴക്കവിതകൾ
14442 ഒ.എൻ.വി. യുെട കവിതകൾ 1959-2000:
ഒരു ബൃഹത് സമാഹാരം
5120 ഒരു തുള്ളിെവളിച്ചം
2221 ഒരു േദവതയും ര ് ച വർത്തിമാരും
16767 ക്ഷണികം, പേക്ഷ
17948 ഞാന ി
D408 ദാഹി ന്ന പാനപാ ം
19891 ദിനാന്തം
6343 മയിൽപ്പീലി
11544 െവറുെത
13218 സവ്യംവരം
ഒ ാവിെയാ പാസ്
13069 സൂരയ്ശില
ഒമർ ഖ ാം
N4 റുബായി ാത്ത്
കക്കാട് എൻ.എൻ
10248 പകലറുതി മുമ്പ്
11883 പാതാളത്തിെന്റ മുഴക്കം
11891 വ കുണ്ഡലം
21287 സഫലമീയാ
കടമ്മനിട്ട രാമകൃ ൻ
9173 കടമ്മനിട്ടയുെട കവിതകൾ
18580 കവിത
10675 മഴെപ
മദ്ദളം െകാ
↑

കബീർ

4104 കബീറിെന്റ ജ്ഞാനപ്പാന

കമലാദാസ് (മാധവി ട്ടി)
10474 കമലാദാസിെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ
ക

19702 നീെരാടുങ്ങാത്ത നീർമാതളം

കരുണാകരൻ എഴുമ ർ
D155 പുള്ളിയുടുപ്പ്
കരുണാകരൻ തിരുെന ർ
6885 താെ ന്റ്
11892 തിരുന ർ കരുണാകരെന്റ കവിതകൾ
14752 റാണി
കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ എം.വി
13746 വാ വാ കൂട്ടിനു ഞാനു

്

കീർത്താന ശശി
21874 കാ
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ
12361 കലയ്ാണസൗഗന്ധികം
9007 കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാരുെട തുള്ളക്കഥകൾ
D161 നമ്പയ്ാരുെട ര ങ്ങൾ
18980
ീകൃ ചരിതം മണി വാളം
കുഞ്ഞപ്പ പട്ടാ ർ
20735 ആട്ടിൻകുട്ടികളുെട അറിവിേലക്ക് ചില
കാരയ്ങ്ങൾ
കുഞ്ഞികൃ േമേനാൻ ഒടുവിൽ
11886 ഒടുവിൽകൃതികൾ
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി
7173 ച ദർശനം
7418 താമരേത്തൻ
13620 താമരേത്താണി
4735 മലനാടിെന്റ മഹാസേന്ദശം

↑

കുഞ്ഞിരാമൻ സി.െക
20241 നിഴൽേവരുകൾ
കു

ണ്ണി
10670 കവിത
10395 രാ ീയം

കു

ബാ ഗുരുക്കൾ
N390
ി ഹരിശ്ച ചരി ം-ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ

കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം (വയ്ാഖയ്ാതാ)
11893 രാമചരിതം
കുമാരനാശാൻ
9006 കുമാരനാശാെന്റ സ ർണ്ണ പദയ്കൃതികൾ
6346 ചണ്ഡാലഭി കി
6348 ചിന്താവി യായ സീത ഒരു ഖണ്ഡകാവയ്ം
1363 ദുരവസ്ഥ
4 നളിനി അെ ങ്കിൽ ഒരു േ ഹം
3428 ര
ഖണ്ഡകൃതികൾ: വീണപൂവ്,
സിംഹ സവം
14746 ലീല
14742 വീണപൂവ്
കുമാരപിള്ള ജി
12363 ഇരുപത്തിയഞ്ച് കവിതകൾ
കുമാരി ദാേമാദർ
21190 ഇല െവയിലിേനാടു് പറഞ്ഞതു്
കുറുപ്പ് െജ.ആർ
15963 കാലസ്ഥലിയിൽ ര

ാൾ മാ ം

കുറുപ്പ് പറേക്കാട് എൻ.ആർ
4097 ധീരസമീെര യമുനാതീെര
↑

കുസുംലാൽ െചറായി
21772 താമരത്താരുകൾ
കൃ പിള്ള നാലാങ്കൽ
927 േശാകമു
3605 സൗഗന്ധികം
കൃ പ്പിഷാരടി ആ ർ
290 നീതിമാലിക
കൃ വാരിയർ എൻ.വി
6584 എൻ.വി. യുെട കൃതികൾ
9008 കാളിദാസകൃതികൾ
10207 കാളിദാസെന്റ സിംഹാസനം
11330 െകാ െതാമ്മൻ
N310 പുഴകൾ
കൃ ൈവദയ്ർ െക.എം
13526 യമരാവണവിജയം ആട്ടക്കഥ
കൃ ൻ െക.ആർ
438 ആദർശദീപം
കൃ ൻ നായർ സി
4107 അഞ്ചപ്പവും ര
7109 പുേ ാത്സവം

മീനും

കൃ ൻ പറപ്പിള്ളി
6667 അ രയും തൃമൂർത്തിയും
D183 യുഗനാദം
7107 യുഗശി ികൾ
കൃ ൻ സി.െക
18745 കളിേയാടവും കാഞ്ചനേത്തരും
കൃ ൻകുട്ടി ഗുരുവായൂർ
20234 ൈവകിവന്ന ഒരാൾ
↑

കൃ ൻനായർ സി
7172 കവിസാന്നിധയ്ം
േകരളവർമ്മത രാൻ, പന്തളത്ത്
27
ീ വിജേയാദയം കാവയ്ം
േകശവൻ കലാമണ്ഡലം
15999 പീലിക്ക കൾ
േകശവൻ നായർ കുറ്റി റത്ത്
9143 കാേവയ്ാപഹാരം
14962 കുറ്റി റത്തിെന്റ കവിതകൾ
11328 ാമീണകനയ്ക
േകശവൻന തിരി വി.എ
D33 മൃതസഞ്ജീവനി
െകാ ണ്ണിത്ത രാൻ െകാടുങ്ങ ർ
4275 മലയാംെകാ ം
4502 മലയാംെകാ ം മഹാകാവയ്ം
േകാമളം വടക്കത്ത്
18101 ആ െനാമ്പരങ്ങൾ
ി ിൻ േജാസഫ് ശരത്.എസ്
18228
ണയെമാഴികൾ
െമന്റ് ജി. പടപ്പക്കര
18068 അഭയം
ഖലീൽ ജി ാൻ
21158 മുന്തിരിവള്ളിയും െന ാമ്പലുകളും
ഗിരീഷ് പുലിയൂർ
20422 ആടു് പാേമ്പ കടംേകള് പാേമ്പ
20421 വീശിയടി ക കാേറ്റ

↑

ഗീവർഗീസ് അടൂർ
13254 ഉണർ ഗീതങ്ങൾ
േഗാപാലകൃ ശാ ി
17518 സവ്ന്തം സമസയ്ാപൂരണങ്ങളും കവിതകളും
േഗാപാലകൃ ൻ ഓമ ർ
6562 അടിമ
7108 അേനവ്ഷണം
േഗാപാലകൃ ൻ െപരു ഴ
4081 മു കൾ
റുപ്പ് െവണ്ണി ളം സി.എൻ
4003 അമൃതാഭിേഷകം
1054 വസേന്താത്സവം

േഗാപാല

േഗാപാലേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ
352 മധുമഞ്ജരി
േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ
367 കളിേത്താണി
േഗാപിനാഥൻനായർ െക
13519 കരിനിഴൽപാടുകൾ
േഗാപിനാഥൻനായർ തൃെക്കാടിത്താനം
13546 വിശവ്സൗന്ദരയ്ം
↑

േഗാവിന്ദൻ എം
12358 തുടർക്കണി
േഗാവിന്ദൻ സി.വി
N286 അടയാളവാകയ്ം
ഗൗരിയമ്മ പാറ ൽ
73 സുകനയ്
ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള
3357 തിേലാത്തമ
3354 േദവത
3237 ബാ ാഞ്ജലി
11882 േമാഹിനി
3613 യവനിക
10023 ര പു ങ്ങൾ
16835 രമണൻ
10284 ലീലാങ്കണം
14748 വസേന്താത്സവം
ച ഭാനു െക. പള്ളത്ത്
225 പൂര ബന്ധം
ച േശഖരവാരിയർ എം.എസ്
7101 അന്തിയും വാസന്തിയും
ച േശഖരൻ എൻ.പി
19455 പാേ ാ െനരൂദയുെട

ണയകവിതകൾ

ചാേക്കാ െചമ്മനം
14740 അക്ഷരശിക്ഷ
10668 ആളി ാക്കേസരകൾ
13487 ഒ ് ഒ ് ര ായിരം
16923 കനകാക്ഷരങ്ങൾ
3196 ചക്കരമാമ്പഴം
11877 െചമ്മനത്തിെന്റ ആറു
കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ
14313 പ ങ്ങേള നിങ്ങൾ
10669 രാജാവിനു വ മി
16768 വിളംബരം
10667 വർഷേമഘം
െചറിയാൻ കുനിയേന്താടത്ത്
10892 സൂരയ്വൃത്തം
െചറിയാൻ െക. െചറിയാൻ
10891 കുശനും ലവനും കുേചലനും
13979 ാന്തനും ഭ ാസുരനും
↑

െചറുേശ്ശരി
D302 കൃ ഗാഥ
163 കൃ ഗാഥ
ജയകുമാർ െക
17910 അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ
19290 േസാളമെന്റ ണയഗീതം
ജിനൻ ഇ

17452 കുരുേത്താലക്കിളി
N293

ണയത്തിെന്റ ഒസയ്ത്ത്

േജാജി പടപ്പ ൽ
19338 ഒേരെയാരിടം
േജാസഫ് എം.െജ
16184 മരുഭൂമിയിൽ
േജാസഫ് സി.എ
6680 സുമി ൻ
േജയ്ാതിബായ് പരിയാടത്ത്
192343 േപശാമടന്ത
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
19276 ടാേഗാറിെന്റ ഉദയ്ാനപാലകൻ
19302 ശിശു
െഡന്നിസ് േജാസഫ്
N297 കനലാകാൻ
തങ്കപ്പൻ പൂയപ്പിള്ളി
11359 ഗുരുദക്ഷിണ
ളം െക.എസ്.െക
ണയദൂതൻ

തളി

↑

2527

തി

റിശ്ശി െക.വി
6671 എെന്ന ശിക്ക

തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ
311 എഴുത്തച്ഛെന്റ ര

ങ്ങൾ

േതാമസ് േസവയ്ർ
21076 െവളിച്ചം
ദാേമാദരൻ ന തിരി പൂേന്താട്ടത്ത്
188 കാലേകയവധം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ
ദാേമാദരൻ െപാൻകുന്നം
6881 ജനഗണമന പാടുേമ്പാൾ
ദാേമാദരൻപിള്ള െക.ആർ
6265 കുമാരേകാടി
ദിലീപൻ െപാ
21861 ജാതിയി ാ തലമുറ
ധരൻ െക.ജി
386 മുരളി
നന്ദിത െക.എസ്
18173 നന്ദിതയുെട കവിതകൾ
നമ്പീശൻ എം.എൻ
1053 ൈമ ി

↑

ന തിരി എ.പി.പി
576 കൂര കൾ
ന തിരി െക.എം. ൈവരേശ്ശരി
N202 ആ മവിശുദ്ധി
N379 േ ാകപൗർണ്ണമി
നാണു ടി.എൻ.നടുവിേല ര
1000 കാകളീമുരളീ
നായർ ടി.ആർ
8744 നാരായണീയം
നാരായണ റുപ്പ് പി
14750 അമ്മേത്താറ്റം
7105 അ മാലയ്ം
13960 കിംപ ട്ടർ
18736 ശയ്ാമസുന്ദരം
17719 സാമം, സംഘർഷം
നാരായണേമേനാൻ കരകുളത്ത്
614 വസന്തവനിക
നാരായണേമേനാൻ നാലപ്പാട്ട്
4009 ക നീർ ള്ളി
145 പൗര യ്ദീപം
D227 േലാകം
N172 സുേലാചന
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ
10958 അച്ഛനും മകളും
12357 െകാ സീത
12667 ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ
10919 മ ലനമറിയം
19038 മാതൃവന്ദനവും മ
ധാന കവിതകളും
N327 വള്ളേത്താളിെന്റ േദശേ ഹകവിതകൾ
3061 വള്ളേത്താൾ സുധ
16475 വിലാസലതിക
1513 ശിഷയ്നും മകനും
16833 സാഹിതയ്മഞ്ജരി
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ (വിവ.)
6626
ീ വാ ീകിരാമായണം
↑

നാരായണൻ ഇ
13572 ആ രാഗം
നാരായണൻ ന തിരി േച രി ത്ത് ജി
435 കവനമാലിക
നാരായണൻ നായർ പാലാ
11342 േകരളം വളരു
നാരായണൻനായർ പാലാ
2681 ഓമനൈപ്പതൽ
നിർമൽകുമാർ എം
19619 കട വഞ്ചി
നുണ്ണി െക.എസ്

നീലക

8345 േമഘസേന്ദശം

നൗഷാദ് പത്തനാപുരം
18789 സിഗററ്റ്
പണിക്കർ എം.പി
10894 െറാമാന്റിസിസവും ആശാെന്റ കാവയ്
വയ് ിതവ്വും
പ
പ

നാഭൻ എച്ച്
16973 വള്ളലാർകാവയ്മാല
ട്ടി െകടാമംഗലം
വഞ്ചി

11889 കട

↑

പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി
10956 മധയ്കാലകവിത
പവി ൻ തീ
17947 തീ

നി
നിക്കവിതകൾ

പാപ്പച്ചൻ കടമ ടി
19065 കടുംതുടിക്കാലം
പു ാംഗദൻ പി
4108 പണക്കിഴി
പൂനം ന തിരി
11339 ഭാഷാരാമായണംച

ബാലകാണ്ഡം

കാശം െക
176 േ മാഞ്ജലി
ഭാവർമ്മ
18601 അവിചാരിതം
17837 കാല യാഗ
20849 ശയ്ാമമാധവം
10340 സൗപർണ്ണിക
േ ംജി

16760 േ

ംജി പാടു

ഫൗസിയാ യൂനൂസ്
17682 പുഴയുെട സംഗീതം
ബക്കർ കേ ാട്
19695 രാ ി ദൃശയ്ങ്ങളിൽ ചിലത്
ബഷീർ എം.എം (എഡി.)
18611 വീണപൂവ് ശതാബ്ദിസ്മാരകപ്പതിപ്പ്

↑

ബഹിയ വി.എം
N228 മഴയുറങ്ങാത്ത രാ ി
ബാബു ക

ച്ചിറ
13507 മഹായാനം

ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാട്
20642 എെന്റ സച്ചിദാനന്ദൻ കവിതകൾ
21087
ാ ള
13881 പതിെന കവിതകൾ
12896 പതിെന കവിതകൾ
17148 ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ കവിതകൾ
18335 ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ
ണയകവിതകൾ
ബാലച ൻ മതിര
20945 പലതിരി
ബാലാമണിയമ്മ
11637 നിേവദയ്ം
11319 മാതൃഹൃദയം
3619 മുത്തശ്ശി
ബിനു എം.പള്ളിപ്പാട്
19235 പാലറ്റ്
ബിേനായ് പി.െജ
19228 സഞ്ചാരം: അകലങ്ങൾ
ബി വി.എസ്
19315 കളകൾ മുളച്ച തീൻേമശ
ബിലു സി. നാരായണൻ
18020
ണയത്തിൽ ഒരു ആ

കഥ
↑

ഭാരതി

ട്ടിഅമ്മ ഏ
13551 വാടാമലരുകൾ

ഭാ രൻ പി
3046 ഒരു കവിയുെട കാൽപാടുകൾ
1432 ഓർ ക വ േപ്പാഴും
2090 ഞാ േവല ക്കൾ
1474 സ ത്തിെല ഒരു രാ ി
മങ്ങാട് ബി.എൻ
N152 ബന്ധനത്തിൽ
മതിര ബാലച ൻ
N5 യാ കൾ അവസാനി

ന്നി

മധു കിളിമാനൂർ
13954 െചരു കണ്ണട
മധുസൂദനൻ നായർ വി
11049 ഗാന്ധർവം
മധുസൂദനൻ പി
12457 അതി മ റെമന്താണ്?
15723
പഞ്ചവും കാലവും
18763 വഴിേതടുന്ന െവളിച്ചങ്ങൾ
മഹാേദവശാ ി െക (എഡി.)
11340 കണ്ണശ്ശഭാരതം
മാക്സ്, കാൾ
15580 കാൾമാർക്സിെന്റ കവിതകൾ
മാത്തൻ തരകൻ പുത്തൻകാവ്
6591 വിശവ്ദീപം
↑

മാധവിഅമ്മ കടത്തനാട്ട് െക
6773 കണിെക്കാന്ന
മാധവൻ നായർ തിരുനയിനാർകുറിച്ചി
7330 അക േപായ ചിലെമ്പാലി
3861 കണ്ണീരിെന്റ കാവയ്ം
2222 െചേങ്കാലും െചന്താമരയും
മുനീർ അ ഗാമി
19698 മയിൽപീലികൾ പറയുന്നതു്
മുരളി മംഗലത്ത്
21191 കലഹി ന്ന വാ കൾ ണയം
തിേരാധം തിേഷധം
മുരുകൻ കാട്ടാക്കട
18800 കണ്ണട
21011 മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുെട കവിതകൾ
മുഹമ്മദ് ഷഫീർ എ.െജ
16668 സമു േത്തക്കാൾ പഴക്കേമറിയ മരക്കപ്പൽ
െമഹർ

2141 ആശകൾ വിടരു

േമേനാൻ െക.ജി
11881 പദയാ
േമരീ േജാൺ േതാട്ടം
D35 കവിതാരാമം
േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ
3721 ഹു ൽജമാൽ
↑

േമാഹനകൃ ൻ കാലടി
17946 പാൈലസ്
േമാഹനകൃ ൻ വി
19209 വയനാട്ടിെല മഴ
േമാഹൻ ചാത്ത ർ
11578 ശിവകാമി
േമാഹൻകുമാർ എം
16769 തണൽമരങ്ങൾ
യൂസഫലി േകേച്ചരി
5545 അ കനയ്കകൾ
13970 ഓർമ്മ താേലാലിക്കാൻ
20829 മൃതേദഹങ്ങൾക്കിടയിൽ മരിക്കാെത
രഘുനാഥ് െക.എൻ
18100 ആട്ടേവഷങ്ങൾ
ര

ാകരൻ മാങ്ങാട്

16652 േനാഹയുെട കാലത്ത് ഇങ്ങെന
തെന്നയായിരുേന്നാ ? അേ ാ, അ

രമാകാന്തൻ
6888 അമ്പതുേ മഗാനങ്ങൾ
6887 ചുവന്നകവിതകൾ
രേമഷ്ച ൻ വി
11878 നളചരിതം
രവി ജി

21872 ഇര
↑

രവി േതാപ്പിൽ
2410 വരന്തരപ്പിള്ളി ഗർ

ി

രവിവർമ്മ ആ ർ
16821 ആ ർ രവിവർമ്മയുെട കവിതകൾ
രവിവർമ്മ എൽ.എ
11352 കണ്ണശ്ശഭാഗവതം
രവീ നാഥ് സി.വി
20238 േ മാഞ്ജലി
രവീ ൻ പുലാക്കാട്ട്
13951 ഗരുഡധവ്നി
രാഘവൻ അമ്പാടത്ത്
6249 ൈസനബ
രാഘവൻ നായർ േകാന്നിയൂർ
4560 നിറയുന്ന നീലക്ക കൾ
രാഘവൻപിള്ള ഇടപ്പള്ളി
18373 ഇടപ്പള്ളിയുെട പദയ്കൃതികൾ
രാജേഗാപാലൻ സി.ആർ
15572 എ ാം കത്തിെയരിയുകയാണ്
രാജപ്പൻ ആനയറ
6886 സി രസന്ധയ്
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ
11885 നളചരിതം
16771 മലയവിലാസം

↑

രാജാ െക.െക
266 സുന്ദരകാണ്ഡം
രാജീവ് േഡാ ർ
15961 മൂന്നാംകടൽ
രാേജ ൻ എം.ഡി
21449 നിൻ തു െകട്ടിയിട്ട ചരുൾമുടിയിൽ
20532
ാവണബളേഗാള
രാേജ ൻ എൽ.എസ്
6904 അനന്തതയിേല ്
രാേജ ൻ പൂള ൽ
17547 അമ്മ കാത്തിരി
രാേജഷ് ഒ
19699 നടപ്പ്
രാജൻ കരീ ഴ െക.പി
4133 മലർെമാ കൾ
രാജൻ െക
6281 െകാന്ന ക്കൾ
രാജൻ ൈകലാസ്
15962 ബുൾേഡാസറുകളുെട വഴി
↑

രാജൻബാബു മണ ർ
13762 കണിശം മുത്തശ്ശി
രാധാകൃ ൻ ക ിയൂർ
17718 കവിയരങ്ങ്
രാധാകൃ ൻ മടവൂർ
18728 ഉയരം
രാമകൃ ൻ െക.വി
14964 െകാ ം ചിരിയും
11887 രാജശിൽപി
രാമച ൻ ആർ
11348 ശയ്ാമസുന്ദരി
രാമച ൻ എൻ.വി
17530 ശിവപുരിയിെല അേന്തവാസികൾ
രാമച ൻ ഏഴാേച്ചരി
19024 അമ്മവീട്ടിൽപ്പക്ഷി
രാമച ൻ ഏഴാേച്ചരി (എഡി.)
20882 പതിറ്റാ ിെന്റ കവിത
രാമച ൻ പി.പി
18913 കാെണക്കാെണ
രാമച ൻ പുതുേശ്ശരി
19312 ആവുന്ന ഉച്ചത്തിൽ
19920 പുതുേശ്ശരിക്കവിതകൾ

↑

രാമച ൻ മു േശ്ശരി െക
379 കവനവിലാസം
രാമച ൻനായർ െക
13971 െനഹ്റു മലയാളകവിതയിൽ
രാമാകാന്തൻ
6884 ഹരിതഭൂമി
രാമൻ ന തിരി
11936 രഥേവഗം
രാമൻനായർ െവ ർ
4192 ഉത്സവം
രാവണ ഭു
18726 േഫാറിൻ ഹസ്ബന്റ്
രാവുണ്ണി

14838 പിേന്നറ്റം

േറാസ് േമരി
16772 േവനലിൽ ഒരു പുഴ
ലക്ഷ്മണൻ േകരാച്ചൻ
20025 പഴം പപ്പടം പായസം
ലതികാനായർ പറവൂർ
13560 വിഷുക്കണി
↑

ലതീഷ് േമാഹൻ
19237 പൾപ് േമാഹൻ
ലളിതാംബിക അന്തർ നം
7410 ആയിരത്തിരി
1015 കിളിവാതിലിലൂെട
ലിനു മറിയം ഏ ഹാം
19745 മഴവി ്
ലീലാകൃ ൻ ആലേങ്കാട്
138280 നിലാസാധകം
ലീലാവതി എം

13953 1988-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ

വയലാർ രാമവർമ്മ
10672 ആയിഷ
11875 മുളങ്കാട്
12684 വയലാർ കൃതികൾ
10288 സർഗ്ഗസംഗീതം
വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ
3430 സാഹിതയ്മഞ്ചരി
വാമേദവൻ എസ്.എൻ.പുരം
17529 മതേമതായാലും മനുഷയ്ൻ നന്നായാൽ മതി
വാരിയർ െക.െക
13511 ശാപേമാക്ഷം
വാലത്ത് വി.വി.െക
11329 ഇടിമുഴക്കം
വാൽേകാട്ട് െഡറക്
13113 െഡറക് വാൽേക്കാട്ടിെന്റ കവിതകൾ
വി മൻനായർ കരീ
D400 മാണികയ്മു

↑

കൾ

വിജയലക്ഷ്മി
16773 അന്തയ് േലാഭനം
17949 അന്ധകനയ്ക
17844 ഒറ്റമണൽത്തരി
13093 തച്ചെന്റ മകൾ
15060 ഹിമസമാധി
വിജയൻ വള്ളിക്കാവ്
20270 ആൾൈദവം(കവിതകൾ)
വിദയ്ാധരൻ െപരുമ്പള
D104 മുറിവുകൾ
വിദയ്ാധരൻ സി.എൻ
17525 വിയർപ്പിൽ കുതിർന്ന കാലം
വിനയച ൻ ഡി
10676 നരകം ഒരു േ മകവിത എഴുതു
11599 ഭൂമിയുെട നെട്ട ്
വിനു കൃ ൻ
18799 എെന്റ….
വിമല ടി.ആർ
20420 ടി.ആർ.വിമലയുെട കവിതകൾ
വിലാസിനി
5199 ൈകത്തിരി
വി നാരായണൻ ന തിരി
10674 ഉ
യിനിയിെല രാപ്പകലുകൾ
D134 ചാരുലത

↑

േവണു േപരൂർ
13516 ഊർമ്മിള
േവണുേഗാപാൽ ചുണ്ണംകുളം
19150 െവളിച്ചം വിത ന്ന േമഘങ്ങൾ
േവലായുധൻനായർ ജഗതി
2094 യമുനാഘട്ടം
ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമേനാൻ
11716 അന്തി ചായു
D50 ഓണപ്പാ കാർ
19067 കന്നിെക്കാ ്
22083 കുടിെയാഴിക്കൽ
13722 കുന്നിമണികൾ
10318 വിട
19894 ൈവേലാപ്പിള്ളി സ ർണ്ണകൃതികൾ
വർഗ്ഗീസ് ഇടയാറൻമുള െക.എം
13557
ി േദവചരിതം
വർഗ്ഗീസ് വിെയാ
13512 ഇനിയുെമ നാൾ
ശങ്കര

റുപ്പ് ജി

2848 ഇളം ചു
9975
133
784
2724

12359
9039
7170
D254
2366
N171
N201

കൾ
ഓട ഴൽ
നവാതിഥി
പഥികെന്റ പാട്ട്
പാേഥയം
മൂന്നരുവിയും ഒരു പുഴയും
വിശവ്ദർശനം
സാന്ധയ്രാഗം
സാഹിതയ്കൗതുകം
സാഹിതയ്കൗതുകം(മൂന്നാം ഭാഗം)
സൂരയ്കാന്തി
സവ് സൗധം

ശങ്കരപ്പിള്ള െക.ജി
12143 െക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട കവിതകൾ
ശങ്കരൻ ഭട്ടതിരി താമരേശ്ശരി
13580 പ ം വളയും
ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ
D414 അേപ്പാേളാ പതിെനാന്ന്

↑

ശരത് ച ൻ
13877 വാൾമുനയിെല കാറ്റ്
ശരത്ച ലാൽ
13552 വഴിയിൽ കുടകൾ െപാട്ടിമുള
ശരവൺ മേഹശവ്ർ
13575 ഞാൻ കള്ളന എന്നാൽ കള്ളനാണ്
ശശി എം

19577 റിൈവസ്ഡ്

ശശി കരൂർ
16770 ഭാവസ്ഥിരാണി
41341 വിജനതീരത്തിൽ
ശശി ക ട
11353 മഴക്കാറുകൾ
ശാന്ത തുളസീധരൻ
17720 േപാ കൾ േഡാട്ട് േകാം
ശിവദാസ് പുറേമരി
16012 േചാർെന്നാലി

ന്ന മുറി

ശിവശങ്കരപ്പിള്ള പി.െക
6620 കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട തുള്ളൽക്കഥകൾ
↑

ശീതി മുഹമ്മദ് േകാട്ട റത്ത്
40113 പാടാനുള്ള പാടു്
ീക

ൻ ആർ
10567 മണ്ണ്
10999 മു മണികൾ
10993 മുറുെപ്പണ്ണ്
10564 യാ
ീകുമാരൻതമ്പി ഹരിപ്പാട്
7309 എൻജിനീയറുെട വീണ
5197 നീലത്താമര
16922 ശീർഷകമി ാത്ത കവിതകൾ
ീകുമാർ കുരീ ഴ

17716 യക്ഷിയുെട ചുരിദാർ

ീധരൻ മണ്ണാലത്ത്
11355 ഒരു നീ യാ

ിടയിൽ

ീമാൻ

D133 സർഗ്ഗദർശനം

ീമാൻ ന തിരി ഡി
7112 മാതൃഭൂമിയുെട പാദങ്ങളിൽ
ീമൻ നാരായണൻ

22131 കാക്ക േവ നീയും േവണം

ശർമ്മ സി.ആർ
7621 െതലു കഥകൾ
ഷാജി പുൽപ്പള്ളി (എഡി.)
20908 കാടിരുത്തം
↑

ഷീനാഹാഷിം
18784 സമാഗമം
െഷൽവി
15686

ണയെമാഴികൾ

സച്ചിദാനന്ദൻ െക
D323 അ സൂരയ്ൻ
13885 അപൂർണ്ണം
N222 ഇവെന ടി
10267 കയറ്റം
13969 േദശാടനം
D58 െനരൂദ
13884 മലയാളം
21048 മലയാളത്തിെന്റ ിയകവിതകൾ
15214 വിക്ക്
13882 സംഭാഷണത്തിന് ഒരു മം
9171 േസാ ട്ടീസും േകാഴിയും
സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്ങര
15947 പച്ച
സജീവ്കുമാർ െക
18757 ഭൂമി ഒരു ചി പു കം
സതയ് തൻ ആറൻമുള
6278 മായാത്ത സവ് ം
സതയ്ൻ െക.പി
20754
ിയെപ്പട്ട സം മങ്ങൾ
സനാതനൻപിള്ള ആർ
7106 ആ ാലാപങ്ങൾ
സമദ് െക.പി.എ
D105 മീർസാ ഗാലിബ്-കവിതയും ജീവിതവും
സമീറ പി.പി
20328 ഒരു െപൺ കവിതയുെട പിറവി
↑

സരു ധനവ്ന്തരി
16921 അ ിയാവുക നമ്മൾ
സാംസൺ െജ. േകാളാടി
20136 ഒൻപതാംനിലയിെല ലി ്
സിപ്പി പള്ളി റം
14210 പൂരം
സുകുമാരൻ ആനാ ഴ
110 വാഴ ല
സുകുമാരൻ നായർ പരശുവ ൽ
6898 രാഗേരണുക്കൾ
സുകുമാരൻനായർ പാറ റം
392 ജീവിത ചി ങ്ങൾ
സുകുമാരൻനായർ മറ്റക്കര
19701 നിറങ്ങൾ
സുഗതകുമാരി
8579 അമ്പലമണി
12407 ഇരുൾച്ചിറകുകൾ
18343 തുലാവർഷപ്പച്ച
12981 േദവദാസി
19335 പച്ച
8616 പാതിരാ ക്കൾ
7171 പാവം മാനവഹൃദയം
10957 മു ച്ചിപ്പി
സുധ മുട്ടത്ത്
11888 വഴിേയാരക്കാ
സുധാകരൻ െക
13251 ഇവിെട തുടങ്ങെട്ട
സുധാകരൻ ജി
20758 ഞാനാണു സാക്ഷി

↑

ളയസാക്ഷി

സുധീര െക.പി
22115
ണയമർമരങ്ങൾ
സുനിൽ സി.ഇ
17717 ഈശവ്രന് ഒരു ഇ-െമയിൽ
സു

ഹ്മണയ്ൻ കുറ്റിേക്കാൽ
20239 ഇര

സു

ഹ്മണയ്ൻ ന തിരിപ്പാട് ഒളപ്പമണ്ണ

3687 ഒലി േപാകുന്നഞ്ഞാൻ

സുവിരാജ് പടിയത്ത്
15559 പുഴ കവിതകളും കഥകളും
െസബാസ്റ്റയ്ൻ
18013 പാ െകട്ടിയ െകാട്ട
െസ ദ് മുഹമ്മദ് െപാൻകുന്നം
280 ശുേഭാദയം
748 േ േഹാപഹാരം
േസതു എം. നായർ കരിേപ്പാൾ
20419 പട റപ്പാടു്
ഹംസ പാട്ടറ
N282 െനരിേപ്പാട്
ഹനീഫ് പി.െക
13565 സാഹിതയ്സതയ്ം
ഹരിശർമ്മ എ.ഡി
1270 അദ്ധയ്ാ രാമായണംഅേയാദ്ധയ്ാകാണ്ഡംഹാരിസ് ചക്കാലക്കൽ
21894 ലൂബിക്ക
മുരളീധരൻ െന ിക്കൽ
13962 ചിത കട ന്ന പക്ഷികൾ
17843 പുനസ്സന്ദർശനം
13963 േബാധിസതവ്ത്തിെന്റ ജൻമങ്ങൾ

↑

02
കവിതാസമാഹാരം

അബൂബക്കർ കാതിയാളം (എഡി.)
16530 അ റഹിമാൻ കവിതകൾ
അൻസാർ െക.െക., സഫർനൂജർ
21969 അഴി
ട്ടൻ നായർ വി (സമ്പാ.)
14801 േകരളഭാഷാഗാനങ്ങൾ

ആനന്ദ

ഇന്ദിരാകൃ ൻ
18795 അകെപ്പാരുൾ
ഇ വി. േമേനാൻ (എഡി.)
17094 ഭൂമിയിെല െപൺകുട്ടികൾക്ക്
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
19874 ഒഎൻവിയുെട കവിതകൾ – ഒരു
ബൃഹത്സമാഹാരം 1946-2010
17981 ഓണപ്പാ കാർ
↑

കടമ്മനിട്ട രാമകൃ ൻ
18779 കറുത്ത േകാപ്പ
കൃ ച ഭാനു പള്ളത്ത്
N165
ീമതി
കൃ ൻ പറപ്പിള്ളി
N195 അ രയും

ിമൂർത്തിയും

ഗംഗൻ

15294 ആയിരെത്താ

െമാഴിമു

കൾ

ച ൻ സിവിക്
7149 തടവറക്കവിതകൾ
ദിേനശൻ െമാേകരി
19298 ഞാൻ ഒരു രാ ീയ തടവുകാരൻ
തടവറയിൽ നി ള്ള കവിതകൾ
നായർ എസ്.െക
7755 നൂറ്റിഒ ് ആട്ടക്കഥകൾ
നായർ എസ്.െക (എഡി.)
2164 കാലത്തിെന്റ കവിതകൾ
നാരായണപിള്ള െക.എസ്
8751 1980െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ
16106 1981െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ
16450 1982െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ
15664 വള്ളേത്താളിെന്റ കവിതകൾ
പമ്മൻ (എഡി.)
12990 കവിതയിെല മു

↑

ച്ചിപ്പികൾ

പിള്ള എൻ.എസ്
N259
തി ക്കൾ
േ ംനാഥ് െവട്ടിയാർ എം (എഡി.)
6882 െചങ്ങ കുഞ്ഞാതി
ബാലകൃ ൻ നായർ ടി. ചിറ ൽ
9011 േകരളഭാഷാഗാനങ്ങൾ
ബാലാമണിയമ്മ
11318 േ മാഞ്ജലി
ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി
14424 വി.ടിയുെട സ ർണ്ണകൃതികൾ
ഭാ രൻ പി
19046 പി. ഭാ രൻ കൃതികൾ സ ർണ്ണം
ഭാ രൻനായർ േചപ്പാട്
21851 മലയാള കവികളും കവിതകളും
മാഷ ബാേഷാ േയാസ
20224 ചീവീടുകളുെട െചവിയിൽ പാടുന്ന ഗായകർ
യൂസഫ് എം.എം
21858 സാക്ഷി
രവിവർമ്മ ആ ർ (എഡി.)
12892 പുതുെമാഴിവഴികൾ

↑

രാജേശഖരൻ പി.െക
13888 100 വർഷം 100 കവിത
രാമവർമ്മ അമ്പല ഴ
15179 അക്ഷരേ ാക മാധുരി
രൂേപഷ് േപാൾ; ഇ േമേനാൻ
15984 അവർ, ചായം േത ാത്ത
ചവി പടികളിലിരു ് േചാളം തി

േമ്പാൾ

വിേജഷ് െപരുംകുളം
17715 േനർക്കാ
വിൽ

ഡ് േതാമസ്
11884 രാ മാതാവു്

േവണുേഗാപാൽ െക.എം (എഡി.)
D84 യുവകവിതാ ട്ടം
ശങ്കരൻകുട്ടി
4198 കളിവ ി
5189 തത്തേമ്മ, പൂച്ച! പൂച്ച!
സച്ചിദാനന്ദൻ െക
12933 പത്ത് നവീന കവികൾ
8807 സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിതകൾ 1965-’82
21454 സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിതകൾ 1965-2015
സച്ചിദാനന്ദൻ െക (എഡി.)
20706 കറുത്ത കവിത
15901 കവിതാവർഷം
സീമ ടി.എൻ
↑
18780 അധിനിേവശകാല കവിതകൾ
19356 അധിനിേവശകാല കവിതകൾ – ഒ.എൻ.വി.
മുതൽ ദിരാർ വെര
സീെയസ്സാർ േബബീസദനം
4427 കുസുമാഞ്ജലി
സുകുമാരൻ നമ്പയ്ാർ െക.ടി.എൻ
11230 അദൃശയ്ബന്ധം
സുകുമാരൻനായർ പരശുവ ൽ
6883 നീലിമ
സുനിൽ പി. മതിലകം
N287 മഴക്കാലം-മഴക്കവിതകൾ
സൂരയ്നാരായണൈപ്പ ആർ
1667 കഥനപാഠങ്ങൾ

03
ഗാനങ്ങളും പാ കളും

അച തൻ ന തിരി അക്കിത്തം
16723 അനശവ്രെന്റ ഗാനം
ആ

ലാട്ട്

14685 സവ്ാത

സമരഗാനങ്ങൾ

ആർേണാൾഡ് എഡവ്ിൻ
16385
ീബുദ്ധചരിതം കിളിപ്പാട്ട്
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ
3232 ൈഡലൻ േതാമസ്സിെന്റ ഗാനം
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
11757 ഒ.എൻ.വി. യുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത
ഗാനങ്ങൾ
15120 ഓെയൻവിയുെട ഗാനങ്ങൾ
13498 കറുത്ത പക്ഷിയുെട പാട്ട്
D360 ഗാേനാൽത്സവം
18274 മാണികയ്വീണ ഒ.എൻ.വിയുെട
െതരെഞ്ഞടുത്ത 1001 ഗാനങ്ങൾ

↑

കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ
19241 കിരാതം
13443 പഞ്ചത ം കിളിപ്പാട്ട്
കുറുപ്പ് എം.എൻ
1736 ഒരു പിടി പിച്ചി ക്കൾ
െക.പി.എ.സി
15605 െക. പി. എ. സി. നാടകഗാനങ്ങൾ
േകശവൻന തിരി വി.എ
10920 പുലരിപ്പാട്ട്
ഖാദർ പൂവച്ചൽ
20077 ചിത്തിരേത്താണി
ഗിരീഷ് പുത്തേഞ്ചരി
21703 എെന്റ ിയെപ്പട്ട പാ കൾ
20079 നീലാംബരി- തിരെഞ്ഞടുത്ത ഗാനങ്ങൾ
ഗു ൻനായർ എസ്
2169 നാ തു നാടൻപാ കൾ
േഗാപാലകൃ പിള്ള െപരു ഴ
19008 ഇത്തിരി വ് േതൻപൂവ്
ച ബാബു വി
14675 കളികൾ, പാ കൾ, കടംകഥകൾ
ച ൻ പുറക്കാട്
18011 അക്ഷരവീണ

↑

ദാസ് മാ ട്
20033 നാടൻപാ കൾ
ന ട്ടർ

11344 പടപ്പാട്ട്

ദീപ് അ മിച്ചിറ
19464 ഗസൽസന്ധയ്
ബിൻ എസ് (സമ്പാദനം)
20344 െമാഴിമു കൾ-നാടൻപാ കൾ
വായ്ത്താരികൾ
ഭാ രൻ പി
17294 നാഴിയുരിപ്പാല്
മാധവവാരിയർ മാടേശ്ശരി (എഡി.)
7416 ന െട പാ കൾ
മാലതി ജി. േമേനാൻ (സമ്പാ.)
18071 ആതിര തിരുവാതിര
മു േനഴി

20246 രാപ്പാട്ട്

മുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാേക്കാട്
13570 േകാകിലഗാനം
േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ
4743 ബദറുൽ മുനീർ ഹുസ് നുൽജമാൽ

↑

േമാഹൻകുമാർ ഹരിപ്പാട് (എഡി.)
19246 കുത്തിേയാട്ടപ്പാ കൾ
യൂസഫലി േകേച്ചരി
17607 േപരറിയാത്ത െനാമ്പരം
രാഘവപ്പിഷാരടി കെ
ളങ്ങര
154 േവതാളചരിതം കിളിപ്പാട്ട്
രാജേഗാപാലൻ നാ കൽ
19152 ചിരുതയും ചിരവയും
രാമകൃ ൻ മ ർ
5170 പാക്കരൻ ആന്റ് പാർട്ടി
വയലാർ രാമവർമ്മ
3252 പാടിപ്പതിഞ്ഞപാ കൾ
വിശവ്ംഭരൻ കിളിമാനൂർ (എഡി.)
3924 ഒരുനൂറു നാടൻപാ കൾ
വി ന തിരി എം.വി
17992 ന െട പ െത്ത പാ കൾ
വി ന തിരി എം.വി (സമ്പാ.)
18683 ഉത്തരേകരളത്തിെല േതാറ്റംപാ കൾ
ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമേനാൻ
13256 ഓണപ്പാ കൾ
ീകുമാരൻ തമ്പി
7208
ീകുമാരൻതമ്പിയുെട ഫിലിം ഗാനങ്ങൾ
19919 ഹൃദയസരസ്സ്: തിരെഞ്ഞടുത്ത 1001
ഗാനങ്ങൾ
ഷാഹുൽ പൂച്ചാക്കൽ
19166 രംഗഗീതങ്ങൾ
സുധാറാണി െക.പി
19226 അക്ഷേരാത്സവം

↑

04
നാടകം

Daviot Gordon
E32 Rich of Bordeaux
Housman Laurence
E1058 Victoria Queen of England
E11502 Victoria Queen of England – Scene from
Victoria Regina
E1603 Victoria Queen of England – Scenes from
Victoria Regina
Ibsen Henrik
E12114 A Doll’s House
Millar Ronald
E1263 The Affair
Peat R.C
E818 Presenting Shakespeare
Rattigan Terence
N399 Adventure Story
Sarada A.P

↑

E11503 Macbeth
Shakespear William
E12464 King John
E19396B Othello
E19396A The Merchant of Venice
E19396F The Taming of the Shrew
E19396 The Tempest
E383 Twelfth Night
Shaw Bernard
N446 Arms and the Man
E11988 Caesar and Cleopatra
Tharakan K.M
E11500 The Rainbow

അംബുജാക്ഷൻ ഏഴിക്കര
3480 ഈ വിളക്ക് അണയാതിരിക്കെട്ട
6484 േതാൽവി
അങ്ങാടിക്കൽ ബി.ജി
10520 അ ിപരീക്ഷ
അച തേമേനാൻ േചലനാട്ട്
856 േദവീദാസൻ
D248 പുഞ്ചിരി
അച തൻ മാേവലിക്കര
147 അദ്ധയ്ാപകൻ
അ

റ്റിമംഗലം ഡി

3877 െകാന്തയും രു ാക്ഷവും

അ

ഹാം േജാസഫ്
9694 പീലാേത്താസ്
↑

അമൃത് നഹ്താ
16193 കിസ്സാ കർസികാ
അമ്മിണി നാലപ്പാട്ട്
D27 ശകുന്തള
അയമു ഇ.െക
10879
് നെ ാരു മന ാകാൻ േനാക്ക്
അ േനത്ത് പി
6485 ഗാണ്ഡീവം
5032 ൈദവത്തിനു ഒരുെസ

ഭൂമി

അ പ്പപ്പണിക്കർ െക (എഡി.)
13468 െഷയ്ക്സ്പിയർ
സ ർണകൃതികൾ-ദുരന്തങ്ങളും
ദുരന്തശുഭാന്തങ്ങളും
13466 െഷയ്ൿസ്പിയർ സ ർണകൃതികൾ
അ പ്പൻ എം.െക
1609 കിലുക്കാം െപട്ടിയും ദ

ാലും

അ ർ എ.എസ്.പി
2964 പിശാചിെന്റ പിടിയിൽ
അരവിന്ദാക്ഷേമേനാൻ സി
2736 േ മിച്ചതബദ്ധായി
അറ്റ്ലസ് ൈകരളി
18855 അറ്റ്ലസ് ൈകരളിസാഹിതയ് പുര ാര
ലഘുനാടകങ്ങൾ
അഴീേക്കാട് യു.എം
1076 ഗുമ ൻ
↑

അഹമ്മദ് വാളൂർ
4734
പഞ്ചം
ആനന്ദ

ട്ടൻ വി

1674 അറുെകാല

ആനന്ദ്

10636 മു

ിപഥം
നാടകങ്ങൾ
16082 ശവേഘാഷയാ
13236 ര

ആന്റണി െക.എക്സ്
4119 േപടിക്കഥ
ആന്റണി െക.എൽ
6011 മനുഷയ്പു ൻ
ആന്റണി പി.എം
20231 െടററിസ്റ്റ്
19620 െടറ്റിസ്റ്റ്
ആന്റണി പി.െജ
1624 ഇതു െപാളിറ്റിക്സാണു്
D231 കടലിര
1846 ച വാളത്തിേല ്
8182
ളയം
8176 ര ി
8175 രാഗം
14952 േസാ ട്ടീസ്
8171 േസാഷയ്ലിസം
ആന്റണി സി.പി
3261 നന്മ നിറഞ്ഞ ഭൂമി
ആലിേക്കായ പി.എൻ.എം
1416 തറവാടും മടിശ്ശീലയും
ആർേണാൾഡ് എഡവ്ിൻ
16273
ീബുദ്ധചരിതം
ഇ.വി.ജി

↑

4280 ഒേരഭൂമി ഒേരര

ം

ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻനായർ
1198 കളിയും ചിരിയും
541 കൂ കൃഷി
3583 ചാലിയത്തി
ഇബ്സൻ, െഹൻ ിക്
22145 േ തങ്ങൾ
1430 ഭൂതം
ഉമ്മർ െക.പി
10878 േരാഗികൾ
ഉറൂബ്

17396 നീല
15358 മ

യിൽ
ം െപ ം

ഉ ാൻ എം
2307 ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാെനാെറ്റ ാണ്
ഹാം ടി.എം
14954
ാവുകൾ ഇേപ്പാൾ കരയുന്നി
15482 ര ബലി

എ

എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
D100 അച്ചൻ
21324 ഭാരത ഴയുെട മക്കൾ
ഹാം ടി.എം
17943 െകാഴുത്ത കാള

ഏ

ട്ടി

ഓംേചരി

16236 ൈദവം വീ

ം െതറ്റിദ്ധരി

കടവനാട് ജി.െക
11307 ചുരുളുകൾ

↑

കാച്ചപ്പിള്ളി എസ്.െജ
807 ഒളിവിൽ നി ്
കാതൈറൻ വി.എം
742 ഇരട്ടമരണം
കാനം ഇ.െജ
2202 മതിലുകൾ ഇടിയു
കാരൂർ നീലക പ്പിള്ള
549 അ പ്പൻ
1206 അമ്പലപ്പറമ്പിൽ
875 ഇരുട്ടിൽ
2363
ാരകം
കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിഅമ്മ െക.പി
11332 ശകുന്തള
രാമൻ സി.വി

കു

876 ഒരു നൂറ്റാ

ിനുമുമ്പ്

കുട്ടിശങ്കരൻ പുഴക്കാട്ടിരി
13528 സിദ്ധാ മം-ര
നൃത്ത നാടകം

ാം പതിപ്പ് പുണയ്പുരാണ

കുമാരപിള്ള എം. ൈകനിക്കര
6585 നാടക പൂർണ്ണിമ
4538 േമാഹവും മു ിയും
കുമാർ എം.എസ്
17726 മങ്ങാട്ടച്ചനും കുഞ്ഞായിൻമു യ്ാരും
കുരയ്ാേക്കാസ് പി.വി
9665 കതിരുകൾ
8577 കുപ്പിക്ക കൾ

↑

കുറുപ്പ് ആർ.എസ്. നാഗവള്ളി
1055 ആരുെട വിജയം ഏകാങ്കനാടകം
D346 ഇന്തയ്യുെട മറുപടി
287 െപാലിഞ്ഞദീപം
കുറുപ്പ് ജി.െക
13579 ബലി
കൃ കുമാർ െക.െക
17963 ഒരു കഥയുെട തുടക്കം
കൃ പിള്ള ഇ.വി
161 ഇരവി ട്ടിപ്പിള്ള
594 കള്ള മാണം
കൃ പിള്ള എൻ
1375 അഴിമുഖേത്ത ്
827 കനയ്ക
1467 മുട മുതൽ
കൃ പ്പിള്ള ഇ.വി
593 സീതാലക്ഷ്മി
കൃ വാരിയർ എൻ.വി
4091 അസതി
കൃ ൻ െക.എസ്
4539 ൈദവം അൽപം താമസി േപായി
കൃ ൻ നായർ പൂജ ര
3912 േകരളം വിളി
N7 വയലാർ
1636 സവ്േദശാഭിമാനിയുെട നാടുകടത്തൽ
↑

കൃ ൻ പള്ളത്ത്
D233 കലയ്ാണിനാടകം
കൃ ൻകുട്ടി മീനാട്
3112 അതിർത്തിയിേല

്

കൃ ൻനായർ എം.ജി
13517 കാക്കകൾ
കൃ ൻനായർ നൂറനാട്
4740 കടെഞ്ഞടുത്തകാതൽ
േകെയമ്മൻ
1170 ഞാൻ കമ്മ ണിസ്റ്റാണ്
േകെയമ്മൻ േചർത്ത ല
843 എെമ്മെ
േകശവേദവ് പി
16317 ഒരുമുറിേതങ്ങാ
2740 ഒരുമുറിേത്തങ്ങ
1312 െകാ നും െകാ ത്തീം ഒന്ന്
2297 ൈചനാെവ
2712 തറവാട്
92 ത രസംഘം
555
ധാനമ ി
1466 മഴയ ം കുടയി ം
5807 മാളിക പണിയാൻ
985 യാചകേ മം
േകശവേമേനാൻ പി
60 േശഷ ിയ
െകാ ണ്ണിത്ത രാൻ െകാടുങ്ങ ർ
13562 േസാമതിലകം ഭാണം
േകാരുത് പി.സി
825 േ മപൂജ
ഖാദർ എൻ.എം.എ
2847 പുകേയറ്റ കടന്നൽകൂട്

↑

ഗംഗാധരൻനായർ പി
16361 യൂഡി ാർക്ക്
ഗേണശ് എ.എൻ
4122 ചിലങ്ക
6870 ഭരതേക്ഷ ം
11595 രാജവീഥി
14955 വനപർവ്വം
േഗാപാലകൃ ൻ േകാലഴി
4123 െവളിച്ചത്തിെന്റ ശ ക്കൾ
2571 േവദനി ന്ന മനുഷയ്ർ
േഗാപാല

ളം സി.എൻ

റുപ്പ് െവണ്ണി
ിയംവദ

3892

േഗാപാലപിള്ള പി
3160 െറാഷനാറ
േഗാപി കാലടി
8578 ശുഭം
േഗാപിനാഥ് േകാഴിേക്കാട്
20887 വി.ടി. അരങ്ങേത്ത ്
േഗാപിനാഥ് െപരിനാട്
18710 ഇ
നിെന്നാരു പ

്

േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ
1155 അവൾ ഒരു െപൺ ആണ്
5704 നിഴലുകൾ അകലു
2415 പരിവർത്തനം
16532 പരീക്ഷ
5797 പഴമയും പുതുമയും
4476 പിെന്നക്കാണാം
1156 ര ം ര ം അഞ്ച്
1157 വഴിേയേപായ വ ാേവലി
2507 വീട്ടിെല െവളിച്ചം
7283 സമം സമം
↑

േഗാപൻ സി
17083 സദൃശവാകയ്ങ്ങൾ
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള എറാടി
458B േ മൈനരാശയ്ം
േഗാവിന്ദൻ എം
1891 ഒസയ്ത്ത്
2110 ൈചത്താനും മനുഷയ്രും
1012 നീ മനുഷയ്െന െകാ രുത്
േഗാവിന്ദൻകുട്ടി എൻ
11298 ആേരാമുണ്ണിയും കണ്ണ ണ്ണിയും
7118 ദർശനം
3155 പാപത്തിെന്റ സന്തതികൾ
െക.എൻ
1339 ഓം രാേജശവ്രി

ച

ച പാലൻ എ.എം
2293 േപ പിടിച്ച മനുഷയ്ർ
ച േമാഹൻ ആനാ ഴ
16528 ചൂള
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം
1693 കാശുംകിട്ടി െപ ംെകട്ടി
423 വീരബലി
ച ൻ ധനാവൻ
5148 ശാപം
ച ൻ പി.ആർ
5160 അക്കല്ദാമ
6503 തമേസാ മാ
↑

ച ൻപിള്ള കടവൂർ ജി
4117 ആകാശഗംഗ
8805 ൈദവം മരി
5257 പൂവും തീയും
7319
േഹളിക
ചിദംബരൻ െക.എം
16131 ആലയംേതടി
ചിന്നൻ മനക്കിൽ
7352 അ ി വാഹം
െചേക്കാവ്, ആന്റൺ
17944 പുകയില ഉപേയാഗത്തിെന്റ
മാരകഫലങ്ങൾ
െച പ്പനായർ എൻ.പി
2622 ഇബിലീസുകളുെട നാട്ടിൽ
3575 എൻ.ജി.ഓ.
16518 ക്ഷീരബല സഹചരാദി കഷായത്തിൽ
3411 േദവദാസി
1887 പദ്ധതികളങ്ങിെന പുേരാഗമി
4809 ര
നിഴലുകൾ
753 ല നന്റ് നാണി
845 േലഡിേഡാ ർ
െച പ്പൻനായർ െചമ്പിൽ
2207 കിലുക്കി ത്ത്
േചാറൻ

3896 എകാങ്കങ്ങൾ

ജഗതി എൻ.െക. ആചാരി
3885 െപാടിൈക്ക
1678 മന േ മതി
10880 വൃത്തം
ജനാർദ്ദനൻ കേരാട്ട്
723 ഡാ ർ
ജനാർദ്ദനൻ േകാലഴി
4977 മു ം മലരും
ജനാർദ്ദനൻപിള്ള എൻ. േവളമാ
7119 വില തടികൾ

ർ

↑

ജമാൽ ഇടവാ
11100 വാടാവിളക്ക്
െജ

ാർ െക.എ

1907 െചമ്പനീർപൂക്കൾ

േജാണി െനടുമറ്റം
5279 ര യക്ഷി
േജാസഫ് ഒ.പി
1610 കുേറഅധികം േവദനകളും കൂെട കുേറ
സതയ്ങ്ങളും
േജാസഫ് വി.ടി
D305 കനകം വിളയുന്ന തരിശുഭൂമി
േജാസ് ആവണൂർ
4991 യുഗപരിവർത്തനം
േജാസ് എം
5138 അ ിവലയം
േജാസ് വടാേശ്ശരി
6534 സവ് ങ്ങൾ
േജാസ് സി.എൽ
8592 അവൾ മാ ം
10701 ഒളിയ കൾ
3519 കറുത്ത െവളിച്ചം
10703 െകാടുങ്കാ റ ന്ന വീട്
16499 േകാേളജ് കുരുവികൾ
9144 ജീവിതം െകാടുങ്കാറ്റാണ്
8894 േജാസിെന്റ ഏകാങ്കങ്ങൾ
8911 തീക്കനൽ
2846 തീപിടിച്ച ആ ാവ്
10702 നക്ഷ വിളക്ക്
334 നീർ ഴി
5139 െനാമ്പരങ്ങൾ
3153 െപാ ന്ന പരമാർത്ഥങ്ങൾ
3573 മണൽക്കാട്
8963 മനസ്സിൽ ഒരു ദീപം
9435 യുഗതൃ
2853 വിതച്ചതു െകാ
6191 വിശുദ്ധപാപം
7862 െവളിച്ചം പിണ
5741 േവദനയുെട താഴ്വരയിൽ
േജാൺ പി.െക
6016 അ ത

↑

്

േജാൺ െഹൻറി
11308 ആകാശം വീ

ം

കാശിതമായി

േജാർ

്

േജാർ

് െന ായി

േജാർ

് പറവൂർ
അ ിപർവ്വതം
അഭിലാഷം
ഏകാങ്കമാല
ചുഴലിക്കാറ്റ്
തീജവ്ാല
ദിവയ്ബലി
നിയമം േതടുന്നവർ
േനർച്ചേക്കാഴി
പറവൂരിെന്റ ആറ് ഏകാങ്കങ്ങൾ
മു ി
േവട്ട

17893 ഇരകൾ
8966 നിശാേമഘങ്ങൾ
3630

16244
5457
9112
7321
7320
9133
8312
10437
5870
8906

തങ്കപ്പൻപിള്ള െക.െക
434 സുശീല അഥവാ ര
തളി

ജീവൻ

ളം െക.എസ്.െക
976 ര
േസാഹദരിമാർ

താജ് പി.എം
13610 താജിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത നാടകങ്ങൾ
11487 െപരുമ്പറ
തായാട്ട് െക
20569 ആസഫ്ഖാെന്റ േതാണി
20588 െക.തായാട്ടിെന്റ സവ്ാത യ് സമരചിരി
നാടക യം
13977 ജനനീ ജൻമഭൂമി
11310 ശൂർപ്പണഖ
തിേക്കാടി ഏ
3257 േനഴ്സ്
↑

തിേക്കാടിയൻ
3753 നിരാഹാര സമരം
2462 പുതിയ െതറ്റ്
10946 പുതുപ്പണം േകാട്ട
N159 രാജമാർഗ്ഗം
േതാമസ് സി.െജ
10961 1128 ൽ ൈ ം 27
1252 ആ മനുഷയ്ൻ നീ തെന്ന
ദാേമാദരേമേനാൻ സി
519 ര സാക്ഷി
ദാേമാദരൻ ടി
17892 ആവനാഴി
ദാേമാദരൻ പുന്ന
3704 കുടുംബവിളക്ക്
ദാേമാദരൻ െപാൻകുന്നം
3894 അവിെട െവളിച്ചമി
2251 ആകാശത്തിൽ െകാടികളും ഭൂമിയിൽ
കുമ്മായങ്ങളും
D284 ഈ ര ത്തിൽ ാ
്
ദാേമാദരൻപിള്ള പി.എൻ
14822 ആഗമം
ദിവാകരൻ എം
3700 േ ഹത്തിെന്റ ൈകത്തിരി
ദിവാകരൻ കാട്ടാക്കട
6502 അവസാനത്തിെന്റ ആരംഭം
2905 താഴ്വരയിെല െകാടുങ്കാറ്റ്
േദവസയ്ാ അ
റ്റിമംഗലം
6530 െസലീന
നന്ദകുമാർ വി.ടി
1622 ഏഴുനിലമാളിക
2815 മഴക്കാല
മഴെപ ം

↑

നായരുേശ്ശരി വി.ബി
3710 വിടരാൻ െവമ്പിയ പൂെമാട്ട്
നായർ ഇ.െക.െക
277 പ ം
D270 പ ം
നായർ എസ്.െക
3779 തരംഗരംഗം
നായർ പി.ടി
1367 േറഷൻ വയ്ാപാരി
നാരായണപിള്ള ഓംേചരി
17342
ളയം
നാരായണപ്പണിക്കർ കാവാലം
21528 ഒളിേച്ച കേ
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ
484 പഞ്ചരാ ം
നാരായണൻ ൈവദയ്ർ പി.െക
1037 മണിക ൻ
പങ്കജാക്ഷൻ നായർ ൈവക്കം എസ്സ്
1908 സേഹാദരീ
പണിക്കർ എം.എം
3789 ജീവിതം പണത്തിെന്റ പിന്നിൽ
പ

↑

നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര
2565 വളരുന്ന ച വാളം
നാഭൻ എം. ൈകനിക്കര

പ

874 കാൽവരിയിെല ക പാദപം

പ

നാഭൻ നായർ എസ്
562 മിസ്റ്റർ െകാമ്പത്ത്

പ

നാഭൻ നായർ െക

1743 കുഞ്ഞാലിമര ാർ

പമ്മൻ

7734 ച

ഹാസം

പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ
14598 കുട്ടികൾ ് പതിെനാ

് നൃത്തനാടകങ്ങൾ

പരേമശവ്രൻ നമ്പയ്ാർ പി; പാർത്ഥസാരഥി ടി.
െനടുങ്ങാടി
921 മായാേലാകം
പിള്ള എൻ.എൻ
18377 േ ാസ്െബൽറ്റ്
18346 ഗുഡ്ൈന ം മ പതിെനാന്ന് ഏകാങ്കങ്ങളും
3409 േ

തേലാകം
6192 േഫാളിേഡാൾ
7812 മനവ്ന്തരം
പിള്ള വള്ളംകുളം പി.ജി
N169 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
↑

പീനാസ് േചന്ദമംഗലം
4282 തീനാളം
ക്കര സി.എം.പി

െപ

13566 റിമാൻഡ്

േ മാനന്ദ് ചമ്പാട്
18796 ചി ംേപാെല
ഫൗസ്റ്റിൻ ക ച്ചിൻ
3769 ജലത്തിനു തീപിടി
ബാലകൃ രൻ ആർ
18085 ദമയന്തി
െബർണാഡ് െമാെറയ്സ്
19728 ചിന്തന
ഹ്മ തൻ സവ്ാമി
1606 1857

621 ൈകേത്താ

ം പു ാ ഴലും

ഭട്ടതിരിപ്പാട് എം.ആർ
17648 മറ ട ള്ളിെല മഹാനരകം
ഭരതൻ എൻ.െക
6247 അ ിയുെട പൂവുകൾ
N118 ഈ േവദന അവസാനി

കയി

ഭാസി േതാപ്പിൽ
2795 അന്തയ്വും തുടക്കവും
5145 ഇന്നെല ഇന്ന് നാെള
8526 ക ം തലയും പുറത്തിടരുത്
4478 കൂ കുടുംബം
N525 നിങ്ങെളെന്ന കമ്മ ണിസ്റ്റാക്കി
1589 മുടിയനായ പു ൻ
13989 രജനി
1317 വിശ ന്ന കരിങ്കാലി
1605 െഷൽട്ടർ
D79 സർേവ്വക്ക ്
ഭാസി േതാപ്പിൽ; ഗേണശ് ഇ.എൻ
8226 ലയനം

↑

ഭാസി മടവൂർ
13978 അർത്ഥം അനർത്ഥം
1355 സംഘട്ടനം
ഭാ രൻനായർ വി
7322 ജയി , പെക്ഷ,…
ഭാർഗ്ഗിവൻപിള്ള ജി
19240 നാേടാടിനാടകങ്ങളുെട പിന്നാെല
മക്മൽബഫ് െമാഹ്െസൻ
19666 കാ ഹാർ
മധുമാസ്റ്റർ
13240 വർത്തമാനം
മാധവൻ എൻ.എസ്
17942 ര ് നാടകങ്ങൾ-രായും മായും
അർബുദൈവദയ്ൻ
മാധവൻ നായർ ഏവൂർ സി.െക
2206 േവലയിറക്കേ
മാധവൻനായർ എം.െക
2600 ചാഞ്ഞമരം വീണി
മാധവൻപിള്ള എ.എൻ
1020 കലയ്ാണം കളിയ
മാധവൻപിള്ള സി
297
ണയേബാംബ്
754 െവണ്ണിലാവ്

↑

മുകുന്ദൻ എം
15540 ഇരുട്ട്
മുട്ട

വർക്കി
2460 ഒട്ടകവും സൂചി
4618 മുളംപാലം

ഴിയും

മുരളി പിരപ്പൻേകാട്
15996 ഏ.െക.ജി.: വി വത്തിെന്റ ര
നക്ഷ ം
19137 ഭഗത്സിംഗ്
18773 മലയ ലയനും ഇ.എം.എ ം
മു േനഴി

19366 സമതലം

മുഹമ്മദ് െക.ടി
1946 ഉറങ്ങാൻ ൈവകിയ രാ ികൾ
1377-A കറവറ്റ പശു
19250 െക.ടിയുെട നാടകങ്ങൾ
19059 െക.ടിയുെട നാലു നാടകങ്ങൾ
18661 െവള്ളെപ്പാക്കം
മുഹമ്മദ് പുഴക്കര
10250 നിറങ്ങൾ
മുഹമ്മദ് യൂസഫ് ടി
1611 ക ം െബച്ച േകാട്ട്
േമാഹൻദാസ് ആർ
6130 ഇ
സ്ഥം
േമാഹൻദാസ് ആർ.ചിറയിൻകീഴ്
17727 അഡൾട്സ് ഒൺലി
രതീശൻ എ.ആർ
N223 കലിപതിചൗക്കിെല െചക്ക് േപാസ്റ്റ്

↑

രേമശൻ നായർ എസ്
12370 ശതാഭിേഷകം
രാഘവൻ നമ്പയ്ാർ െക.എം
10921 രാജസൂയം
രാഘവൻനമ്പയ്ാർ െക.എം
14327 കിനാ
ങ്ങൾ
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ
5895 മാളവികാ ിമി ം
രാജരാജവർമ്മ പി.െക
1311 കപ്പല ി കമ്മ ണിസ്റ്റ്
രാമകൃ ൻ െക.പി
17443 ശാ നാടകങ്ങൾ
രാമച ൻ കണിയാപുരം
8789 ഭഗവാൻ കാലുമാറു
ലളിതാംബിക അന്തർ നം
17402 സാവി ി അഥവാ വിധവാവിവാഹം
വാദ്ധയ്ാർ െക.െക
2127 രാഗിണി
വാരയ്ർ പി.എ
6276 മനസവ്ിനി

↑

വാസുേദവ് ഏരൂർ
2903 ഒരാടും ആറു മനുഷയ്രും
1623 ചിലെമ്പാലി നില ാതിരിക്കെട്ട
1376 ജീവിതം അവസാനി ന്നി
2354 െവളിച്ചത്തിെന്റ പു ൻ
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി
20720 േഗാപുരനടയിൽ
വാസുേദവൻ സി
7143 ആസിഡ് ബൾബ്
വാസൻ പു ർ
13316 നഗരഹൃദയത്തിെല നർത്തകൻ
വിജയൻ ടി.െക
11312 മനുഷയ്േ ഹികൾ
വിജയൻ

ീമൂലനഗരം
5445 പ െസന്റ്

വിജിത്

20583 െതരു

ത്ത്

വിനയച ൻ ഡി
20140 ഡി.വിനയച െന്റ നാടകങ്ങൾ
വിേവകാനന്ദൻ ജി
936 ജീവിതരംഗങ്ങൾ
↑

േവണു പൂേതാട്ട്
9074 നിഴൽയുദ്ധം
േവണുേഗാപൻ നായർ എസ്.വി
6879 ബുദ്ധിജീവികൾ
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
5703 കഥാബീജം
വർക്കി, െപാൻകുന്നം
7131 ചലനം
6341 േജതാക്കൾ
578 േ മവി വം
1808 വിശറി കാ േവ
1604 സവ്ർഗ്ഗം നാണി
വർഗീസ് ചിങ്ങത്ത്
9722 സവ്ർണഭൂമി
വർഗ്ഗീസ് ചിങ്ങത്ത്
11596 െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ സംഗീതം
വർഗ്ഗീസ് റ്റി.എം
1086 രമണി എം.ഏ.
375 വിവാഹദ ാൽ
വർമ്മ െക.എം
47 െഹലൻ
ശങ്കര

റുപ്പ് ജി
1637 ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച്
897 ഉരു ം മാംസവും
1408 സന്ധയ്

ശങ്കരനാരായണൻ എസ്
1903 ആ ാെവാരു േവട്ടപ്പട്ടി
ശങ്കരനാരായണൻ പുളിമൂട്ടിൽ
537 േനരും നുണയും

↑

ശങ്കരപ്പിള്ള ജി
2282 വില ം വീണയും
1874 വിവാഹം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നട
8513 സ മി
2728 സബർമതി ദൂെരയാണ്
ശശിധരൻ എൻ
19617 ഹിംസാടനം
ശിവദാസൻ െക
6876 വിശവ്മി ൻ
ശിവരാമപിള്ള കുറച്ചിത്താനം
4990 തയ്ാഗഭൂമി
ശിവരാമപിള്ള കുറിച്ചിത്താനം പി
11296 ഇ
സ്ഥം
3807
ണയത രൻ
ശയ്ാമ സാദ്
18021 അകെല
െപ്പാതുവാൾ എ.വി
1642 കാലത്തിെന്റ ആഹവ്ാനം
D223 തിരിച്ചടി
2106 െപ കാണൽ

ീക

ീക

ൻനായർ സി.എൻ

6505 ഏട്ടിെലപശു

2461 കാഞ്ചനസീത
3365 മധുവിധു

2481 മാനയ്തയുെട മറ
7805 ലങ്കാലക്ഷ്മി

ീകല െപാ വീട്ടിൽ
7978 േ ാൈമഡിെന്റ കുപ്പി
ീകൃ ദാസ് െക.എൽ
6878 മുൾമുടികൾ

↑

ീമന്ദിരം
D238 അടക്കളം
9746 കാലനു കണ

െതറ്റി

ീേരഖ

2657 അൾത്താര

േഷക്സ്പിയർ, വിലയ്ം
21672 ശുഭപരയ്വസായിയായ-നാടകങ്ങൾ
േഷർളി േസാമസുന്ദരൻ
19751 ദി േഗൾ ഇൻ ദി േഫാേട്ടാ ാഫ്
സച്ചിദാനന്ദൻ െക
12339 ഗാന്ധി
20620 തഥാഗതം
സതീഷ് സി.ടി
21331 േസാ ട്ടീസ്
സതയ്പാലൻ എഴുേകാൺ
18385 അബ്േസർഡ്
18077 അരക്കിറുക്ക്
സതയ്ൻ ആരയ്നാട്
17308 നാടകെച്ചപ്പ്
സദാനന്ദൻ എസ്.എൽ.പുരം
D177 അ ിപു ി
4474 ഇത്തിരിമ ം ഒത്തിരി മനുഷയ്രും
11863 എസ്.എൽ.പുരത്തിെന്റ നാടകങ്ങൾ
2998 കാക്കെപ്പാന്ന്
5873 ചിരിക്കാത്ത വീടുകൾ
3048 ന വരുെട രാ ി
↑

സരസവ്തിഅമ്മ െക
7116 േദവദൂതി
സിറാജ് മീനേത്തരി
8671 ഈഡിപ്പസ്
സിവിക് ച ൻ
19664 എഴുപതുകൾ വിളിച്ചേപ്പാൾ
സിൽവാ വി.എം
4499 അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
5733 കടെലടു
….കടൽെവ
സുകുമാരൻ നായർ തി
3891
ഹ്മചാരി

റിശ്ശി

സുധാംശു ചതുർേവദി
4969 െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ അവസാനം
4971 വീരപു ൻ
സുധീർ പരേമശവ്രൻ
18505 പൂക്കളി ാത്ത േതാട്ടം
സുന്ദരൻ പാങ്ങാട്
7534 േസതുബന്ധനം
സുേര ൻ െക
2456 പാനപാ ത്തിെല െകാടുങ്കാറ്റ്
സുശീലൻ െക.പി
2353 നാ െവളിച്ചം
േസാമൻ

1187 അവൻ മാ േചാദി

േസാമൻ കടലു ി
3729 േചർച്ചയി ാത്ത ബന്ധം
സർേവാത്തമൻ ആല ഴ
14966 വി ന്ദം
ഹാേരാൾഡ് െജ
6437 ആരാണ് കുറ്റവാളി
ഹാേരാൾഡ് പിന്റർ
18864 വഞ്ചന

↑

05
നാടകസമാഹാരം

ആകാശവാണി (എഡി.)
2003 അശരീരികൾ
േകശവൻനായർ െക
1912 േഫാർ നാട്ടസ്സ്
െകാടുങ്ങ ർ െക.എ (വിവ.)
2229 കിഴവനും േവെറ നാടകങ്ങളും
െചറുകാട്

1607 വിശുദ്ധനുണ

േതാമസ് സി.െജ
19512 സി.െജയുെട നാടകങ്ങൾ നാടക
വിവർത്തനങ്ങൾ
ഭാ രൻ പള്ളി റുപ്പ്
18090 ദുബായിൽനിന്ന് േ ഹപൂർവ്വം

↑

05.02
തിരക്കഥ

കസാൻദ് സാക്കീസ്
20299
ി വിെന്റ അന്തയ്

േലാഭനം

േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ
4873 ഏഴു നിറങ്ങൾ
3094 ചലനങ്ങൾ
െജയിംസ് ആൽബർട്ട്
19538 ഇവിടം സവ്ർഗ്ഗമാണു്
18290 ാസ്േമറ്റ്സ്
േജാണി ഒ.െക
20760 നിശ്ശബ്ദ നിലവിളികൾ-ഒരു
ാമപുരാവൃത്തം
േജാൺ എ ഹാം
21892 ക ർ
് െക.ജി
20364 േകാലങ്ങൾ

േജാർ
േജാർ

് ൈസദാൻ

18665 ഖുൈറശി കനയ്ക

ദീദി ദാേമാദരൻ
19260 ഗുൽേമാഹർ
പ

↑

രാജൻ പി

20294 തിരക്കഥകൾ
15195 പ

രാജെന്റ തിരക്കഥകൾ

19856 െപരുവഴിയമ്പലം

േ മരാജൻ വി.വി
14326 ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കെപ്പടു
ബാലകൃ ൻ ക റ്റ
19757 ശ ൻത രാൻ
െബന്നി പി. നായരമ്പലം
18174 ചാ ്െപാട്ട്
മക്മൽബഫ് െമാഹ്െസൻ
18714 ഗെ
19238 മൂ ് തിരക്കഥകൾ
യൂസഫലി േകേച്ചരി
7351 സി രെച്ചപ്പ്
രഞ്ജിത്

18874 തിരക്കഥ

േലാഹിതദാസ്
19637 കിരീടം
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി
18988 എം.ടി. യുെട തിരക്കഥകൾ
22087 മുറുെപ്പണ്ണ്
വിേറ്റാറിേയാ ഡീസീക്ക
21387 ൈബസിക്കിൾ തീവ്സ്
െവങ്കട് സവ്ാമിനാഥൻ
7598 അ ഹാരത്തിൽ കഴുത
ശ

ൻ

17580 ഈ പുഴയും കട

്

ശിവൻ

16755 അഭയം

ശയ്ാമ സാദ്
17286 ശയ്ാമ സാദിെന്റ തിരക്കഥകൾ
സതയ്ൻ അന്തിക്കാട്
19501 കഥ തുടരു …
19633 ഭാഗയ്േദവത

↑

06
േനാവൽ

Adib Shivani
E21493 Detective Gayatri Series
Agatha Christie
E13157 A Daughter’s a Daughter
E21942 Black Coffee
E15400 Crooked House
E14863 N OR M?
E17588 Parker Pyne Investigates
E18145 Sparkling Cyanide
E17589 Spider’s Web
E2208 The Man in the Brown Suit
E15409 The Pale Horse
E18143 The Secret Adversary
E2209 Why Didn’t They Ask Evans?
Agee James
E949 A Death in the Family
Alcott Louisa M
E395 Little Men
Alcott M.Louisa
E651 Good Wives
Alexandre Drums

↑

E21422 The Man in the Iron Mask
Allan Quatermain
E11473 Arther John Ridder Huggard
Amish
E21629 The Immortals of Meluha-Book 1 of the
Shiva Triogy
E21625 The Oath of The Vayuputras-Shiva Trilogy
3
E21628 The Secret of the Nagas Book 2 of the
Shiva Trilogy
Anna Sewell
E21167 Black Beauty
Archer Jeffrey
E20681 Only Time Will Tell
Arnold Edward
E21 Robin Hood
Arthur Hailey
E873 Airport
E20673 Detective
E1005 Hotel
E1004 In high places
E1037 Surgeon
E1154 The Moneychangers
Austen Jane
E200 Persuasion
E21352 Pride and Prejudice
E21435 Sense And Sensibility
Ayres Ruby M
E794 Rosemary-For Forgetting
Baldacci David
E20680 The Whole Truth
Banker K.Ashok

↑

E18968 Prince of Ayodhya
Barret William E
E706 The Lilies of the Field
Batra Shakti
E12768 Aesop’s Fables
Beekman Vladimir
E11499 The Year of the Donkey
Bennett Arnold
E202 Mr.Prohack
Bhagat Chetan
E21126 Five Point Someone What not to do at IIT
E21121 Half Girlfriend
E21122 One Night at The Call Center
E21602 Revolution 2020 Love. Corruption.
Ambition
E21635 The 3 Mistakes of My Life – A Story About
Business, Cricket and Religion
Blyton Enid
E13701 Shuffle the Shoemake
E13704 The Boy Who Wanted a Dog
E21710 The Secret Island
Borges Jorge Luis
E19380 Borges-Collected Fictions
Bourjaily Vance
E1090 The End of My Life
Brand Max
E1217 Singing Guns
E1115 Striking Eagle
Bronte Charlotte

↑

E11338 Jane Eyre
Brown Dan
E20675 The Da Vinci Code
Buchan John
E12674 The Thirty – Nine Steps
E12074 The Thirty-Nine Steps
Buck Pearl S
E649 A Bridge for Passing
E676 The Hidden Flower
Camus Albert
E11998 A Happy Death
E12000 The Stranger
Carr’e John le
N405 Our Game
Carter Nick
E1148 The Green Wolf Connection
Chase James Hadley
E1138 A Coffin from Hong Kong
E1009 An Ace up my Sleeve
E19401B An Ear to the Ground
E15404 Cade
E1320 Come Easy – Go Easy
E1286 Do Me A Favour-Drop Dead
E1008 Have a Change of Scene
E19401E In A Vain Shadow
E1043 Kill Whomever You Set
E1277 Mission to Venice
E1162 No Orchids for Miss Blandish
E19401F Not My Thing
E1030 Not Safe to be Free
E1088 Out for Yourself
E1239 Safer Dead
E1287 Strictly for Cash
E1172 Tell it to the Birds
E1163 The Dead Stay Dumb
E19401C The Guilty are Afraid
E1122 The Joker in the Pack
E1155 The Paw in the Bottle
E1046 The Sucker Punch
E1007 The Vulture is a Patient Bird
E1039 There’s a hippie on the highway
E19401D This is for Real
D285 This Way for a Shroud
E1253 We’ll Share A Double Funeral
E1083 Why Pick On Me?
E1169 You can say that Again
E1032 You Find Him-I’ll Fix Him
D240 You Must Be Kidding
E19401A You Never Know With Women
Chetan Bhagat
E21601 One Indian Girl
Clark Walter Van Tilbure
E282 The Track of the Cat
Coelho Poulo

↑

E21944 The Alchemist
E21666 The Fifth Mountain
Collins Wilkie
E207 The Moonstone
Cook Robin
E18141 Mortal Fear
E18139 Terminal
Cooper James Fenimore
E1299 The Prairie
Craig Jonathan
E983 Case of the silent stranger
Crane Stephen
E641 The Red Badge of Courage
Crichton Michael
E13163 Congo
E20674 Pirate Latitudes
Cristie Agatha
E15399 The Seven Dials Mystery
Cronin A.J
E836 The Citadel
E1327 The Northern Light
E648 The Stars Look Down
Dale Edward Everett
E711 Frontier Ways
Deming Richard

↑

E946 Dragnet: The Case of the Crime King
Dickens Charles
N410 A Tale of Two Cites
E5851 A Tale of Two Cities
E21429 Great Expectations
E5862 Nicholas Nickleby
E1075 Oliver Twist
E19685 The Christmas Books
N412 The Count of Monte Cristo
Donleavy J.P
N406 The Ginger Man
Donnelly Jane
E865 A Man Apart
Doyle Arthur Conan
N432 His Last Bow
E19375 Sherlock Holmes
D244 The Adventures of Sherlock Holmes
Dumas Alexandre
E21430 The Three Musketeers
Durjoy Datta
E21221 Of Course I Love You Till Ifind Someone
Better
Eliot George
E1067 Silas Marner
E6358 Silas Marner for Non-Detailed Study
Elizabeth Renier
E1262 A Singing in the Woods
Eton Jeanette
E720 The Story of Eleanor Roosevelt
Ferber Edna

↑

D328 Cimarron
E281 Saratoga Jrunk
E281-A Saratoga Trunk
Fisher Vardis
E423 The Valley of Vision-A novel of King
Soloman and his time
Flemine Ian
E1330 Casino Royale
Fleming Ian
E1278E For Your Eyes Only
E1342 Moonraker
E1184 Octopussy – The Last Great Adventures of
James Bond 007
E1182 On Her Majesty’s Secret Service
E6318 The Man With The Golden Gun
Follett Ken
E20678 Fall Of Giants
E14873 Paper Money
E1336 The Key to Rebecca
Forsyth Frederick
E20671 The Cobra
E20677 The Kill List
Galsworthy John
E179 Flowering Wildrneess
Gardner Erle Stanley
E6310 Deadly Toy
E1047 The Case of the Fiery Fingers
E835 The Case of the Foot-Loose Doll
E789 The Case of The Fugitive Nuse
E16257 The Case of the Glamorous
E940 The Case of the Horrified Heirs
E1086 The Case of the Vagabond Virgin
E15408 The Case the Lonely Heiress
Golon Sergeanne
E1179 Angelique and the King
Gorky Maxim
E12403 Selected Stories
Grisham John

↑

E19378 Bleachers
E20679 The Litigators
Gunn Victor
E188 Iron sides Lone Hand
Halliday Brett
E1201 Bodies are Where you Find Them
E1307 Fourth Down to Death
E1211 The Violent World of Michale Shayne
Hans Anderson
E1301 Tinder-Box
Hardly
E1000 A Laodicean – A Story of To-Day
E10741 Far From the Maddiing Crowd
E999 Far From the Madding Crow
E21431 Mayor Of Casterbridge
E1132 The Return of The Native
Hemingway Ernest
E19385 Fiesta: The Sun Also Rises
E19382 The First Forty-Nine Stories
E11987 The Old Man and The Sea
E13158 TheTorrents of spring
E13156 Winner Take Nothing
Herman Melville
E21428 Moby Dick
Hesse Hermann
E12217 Sidhartha
Higgins Jack
E1133 The Violent Enemy
Hilton James
E11315 Lost Horizon
Huie William Bradford

↑

E1109 Wild River
Ian Fleming
E944 Octopussy
E1354 You Only Live Twice
Ibanez Blasco Vicente
D212 Blood And Sand
Ibbotson Eva
E1232 The Great Ghost Rescue
Jacobs W.W
E184 Deep Waters
Jerome K.Jerome
E21234 Three Men In a Boat
Keene Day
E990 Dead in Bed
Khanum Halida Edib
E6524 The Daughter of Smyrna
Khushwant Singh
E17586 The Company Women
King Stephen
E19394 On Writing
Kipling Rudyard

↑

E11467 The Light that Failed
Kittinger Joseph W
E696 The Long, Loney Leap
Koning Hans
E11325 The Petersburg-Canne Express
Korolenko Vladimir
E326 The Blind Musician
Lahiri Jhumpa
E17174 The Namesake
Laurent Cecil Saint
E1108 Caroline Cherie and Juan
E1106 Encore, Clotilde
Lawrence D.H
E18965 Sons And Lovers
Leblanc Maurice
E196 Wanton Venus
Lengyel Cornel
E719 Four Days in July
MacDonald John D
E1198 a purple place for dying
E1199 Bright Orange for the Shroud
E1197 The Girl in the Plain Brown Wrapper
E1196 The Girl the Gold Watch & Everything
E1048 You Live Once
MacDonald Ross

↑

D371 The Blue Hammer
Maclean Alistair
E1296 Athabasca
E5397 Bear Island
E970 Circus
E1118 South by Java Head
E1142 The Last Frontier
E1085 The Satan Bug
Marquand John P
E781 Wickford Point
Marquez, Gabriel Garcia
N438 Chronicle of a Death Foretold
E21939 Living to Tell The Tale
Marsh Ngaio
E75 Death in Ecstasy
Martyn Leah
E18144 Christmas in the Outback
Maugham Somerest W
E778 Human Bondage
E779 Up at the Villa
Maurier Daphane Du
E788 Rebecca
Meyer Stephenie
E21119 Breaking Dawn
Mitchard Jacquelyn
E14876 A Theory of Relativity
Moravia Alberto

↑

E1303 The Empty Canvas
Morries Desmond
E5394 The Naked Ape
Mulford Clarence E
E1221 The Man from Bar.20
Muller Herta
E19388 The Land of Green Plums
Munthe Axel
E19376 The Story of San Michele
Narayan R.K
E19397 Swami and Friends
E1264 The Guide
Newbury Will
E1760 Call Boy
Niven David
N498 The Moon’s a Balloon
Nye Nelson
E1205 Gunfeud at Tiedown
Olden Marc
E1224 The Informant
Oppenheimer Martin

↑

E1022 Urban Guerrilla
Orlob Helen
E709 Brave Men, Brave Ships
Orwell George
E11989 Animal Farm
E19384 Animal Farm-A Fairy story
Parkman Francis
E888 The Oregon Trail
Pavlenko Pyotr
E307 Happiness
Pratibha Ray
E18308 Yajnaseni – The Story of Draupadi
Puzo Mario
E19381 Fools Die
E13166 The Last Don
E20670 The Sicilian Omerta
Pyle Howard
E21423 The Adventures of Robin Hood
Rabindranath Tagore
E19197 Gora
Rampa Lobsang T
E11470 Doctor From Lhasa
Ravinder Singh

↑

E21220 Can Love Happen Twice?
E21219 I Too Had A Love Story
E21166 Like it Happened Yesterday
Reddy P.A.Jayalakshmi M
E17675 Exposure of Women to the Mass Media
Reeve Arthur B
E180 The Panama Plot
Richard Ross
E1235 The Death Seekers
Richter Conrad
E734 A Simple Honorable Man
Rimmer Robert H
E1306 The Zolotov Affair
Robbins Harold
E1305 Dreams Die First
E11468 Never Love A Stranger
E14875 The Betsy
E1257 The Dream Merchants
E1165 The Pirate
Robert Louis Stevenson
E508 Dr.Jekyll and Mr.Hyde
E21433 Kidnapped
Robins Denise
E1250 Forbidden
E1001 Gay Defeat
E1251 Lightning Strikes Twice
E1281 Loving and Giving
E1002 Moment of Love
E971 Shatter The Sky
N506 We Two Together
Roopesh Kumar
E21165 I’m an Average Looking Boy …Will You Be
My Girlfriend?
Roth Lillian

↑

E396 I’ll Cry Tomorrow
Rouse W.H.D
N502 Sandford and Merton
Rushdie Salman
E19405 Fury
E14862 The Ground Beneath her Feet
Sathyajit Ray
E21490 The Adventures of Feluda The House of
Death
Savile Jimmy O.B.E
E1212 Love is an Uphill Thing
Schiddel Edmund
E1219 The Girl with the Golden Yo-Yo
Sell Frank R
N508 A Gallant Prince
Sheldon Sidney
E18146 Are You Afraid of the Dark?
E10742 Bloodline
E17592 If Tomorrow Comes
E11991 Morning, Noon and Night
E22043 Stranger in the Mirror
E18972 The Best Plans
E14874 The Sands of Time
E17590 The Stars Shine Down
E19387 Windmills of the Gods
Shellly Mary
E21439 Frankenstein or The Modern Prometheus
Shepherd David
E1230 The Man Who Loves Giants
Shobhaa De

↑

E18975 Socialite Evenings
Sholokhov Mikhail
D401 Virgin Soil Upturned
Shulman Max
E659 The Zebra Derby
Smith Wilbur
E1216 Cry Wolf
Sobko Vadim
E172 Guarantee of Peace
Stacpoole De Vere H
E6 The Blue Lagoon
Stanton Rosamond Wilfley
E1079 Woman in a Man’s World
Steel Danielle
N408 Lightning
Stevenson Louis
E21947 The Strange Case of Dr.Jekyll & Mr.Hyde
Stine R.L
E13702 Goosebumps-Be Careful What You Wish
For…
Stowe Harriet Beecher

↑

E444 Uncle Tom’s Cabin
Sudha Murty
E21946 Mahashweta
Swift Jonathan
E21227 Gulliver’s Travels
E243 The Travels of Lemuel Gulliver Parts I and
II
Thackeray W.M
E405 Vanity Fair
Thackeray William Makepeace
E796 Wanity Fair
Thomas Hardly
N428 Far from the Madding Crowd
Tolstoy Leo
E11466 Resurrection
Turgenev I.S
E764 Mumu
Tuttle W.C
E203 Bluffer’s Luck
Twain Mark
E21436 The Adventures of HUCKLEBERRY FINN
E10979 The Adventures of Huckleberry Finn –
Supplementary Reader
Verne Jules

↑

E21427 20,000 Leagus Under the Sea
E21781 Around the World 80 Days
Vijayan O.V
E17584 Selected Fiction – The Legends of Khasak,
The Saga of Dharmapuri, The Infinity of
Grace Stories
Wallace Irving
E1282 The R Document
Wellard James
E948 Action of the Tiger
Wells H.G
E782 Love and Mr.Lewisham
E21443 The Invisible Man
E21424 The Time Machine
Wentworth Sally
N433 Marriage By Arrangement
White Stewart Edward
E717 The Saga of Andy Burnett
Wilde Oscar
E19686 De Profundis-The Ballad of Reading Gaol,
and Other Writings
E402 The Canterville Ghost
Wills Arthur
E195 The Broken Sword
Wilson Barbara
E181 Late Summer
↑

അംബികാേദവി എസ്
19047 ഉണ്ണീ, സേരാജേന ാ
അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്
20072 എൻമകെജ
17849 മരക്കാപ്പിെല െത ങ്ങൾ
അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് (എഡി.)
16616 ജീവിതത്തിെന്റ ഉപമ
അക്കാമ്മ ഐസക്ക്
10870 ആയിരം സവ് ങ്ങൾ
അക്ബർ കക്കട്ടിൽ
19951 അക്ബർ കക്കട്ടിലിെന്റ േനാെവ കൾ
11176 ഒരു വിവാഹിതെന്റ ചില സവ്കാരയ്
നിമിഷങ്ങൾ
1227 തീ ടുക്കകൾ
15259 വട നിെന്നാരു കുടുംബവൃത്താന്തം
12081 ഹരിതാഭകൾക്ക റം
അഗതാ ിസ്റ്റി
22020 ൈസ്റ്റൽസിെല ദുരന്തം
അച തേമേനാൻ കാരാട്ട്
19775 വിരുതൻ ശ
അച തൻ വി
5547 വഴികൾ യാ ികർ
അജയകുമാർ െക.സി
18280 മൃത ഞ്ജയം
അജയേഘാഷ് എം.ഡി
14907 ച വർത്തി തിരുമനസ്സ്

↑

അജയ്േഘാഷ്
13040 ചി യുെട േഫാൺ നമ്പർ
17252 തിരി കി ന്ന ഉത്സവങ്ങൾ
17257 രക്ഷാപുരുഷൻ
14879 വാ ാനം
12276 ശി
15328 േസാജാ രാജകുമാരി
15327 സർവ്വംശുഭം
അജ്ഞാതൻ
16380 വനേമഘങ്ങളിൽ വന്നവൻ
അനന്തമൂർത്തി യു.ആർ
21456 യു.ആർ.അനന്തമൂർത്തിയുെട മൂന്ന്
േനാവലുകൾ
അനിയൻ കാവാലം
20208 നാഗപടത്താലി
അനിയൻ മാടമ്പ്
20161 ജാഗ്രേഹാ
20325 സഹ മുഖി
അനിരുദ്ധൻ തൃച്ചാ കുളം
20116 രക്ഷാബന്ധനം
അനുജൻ തിരുവാ ളം
264 അച്ഛെന്റ മരണപ ം
5045 അജ്ഞാതഹ ം
3745 നീലമലയിെല െകാല
അനുപമാ നിരഞ്ജന
15975 േചരിയുെട വിലാപം
അനുരാധ
20212 അമ്മമനസ്സ്
19677 ഉണർ പാ ്
അനൂപ് െക.വി
20859 അമ്മൈദവങ്ങളുെട ഭൂമി

↑

അനൂപ് സി
18695 വിശുദ്ധയുദ്ധം
അപ്പൻ ത രാൻ
17599 ഭാ രേമേനാൻ
അ

ൽ ഖാദർഖാരി

2126 െചേങ്കാട്ടയിെല ബഹ്റാം
1653 ധീരവനിത
1539 െ

യിൻ ചരി

കഥകൾ

അ

ാസ് െക.എ
5823 ര തുള്ളി െവള്ളം

അ

ാസ് േതാഷിബാപുരം
ി

16476 ശിവരാ

അമീഷ്

21760 സീത മിഥിലയിെല വീരനായിക

അമ്മാളുഅമ്മ തരവത്ത്
659 േകാമളവ ി
അ ണ്ണി വി.െക
2701 കഥയി ാ കൾ
അയിഷ

20416 നിഴെലാച്ചകൾ

അ േനത്ത് പി
18645 അഹലയ് ് ഒരനിയത്തി
19948 െകാടുങ്കാ ം െകാ വള്ളവും
16321 തിരുേശഷിപ്പ്
19671 മാധവീചരിതവും മ ം
16042 േവഗത േപാരാ േപാരാ
14519
ീണാം ച ചിത്തം
↑

അരവിന്ദാക്ഷൻ െക
16702 കുശിനാരയിേലക്ക്
18220 ജീവപരയ്ന്തം
19542 േഭാപ്പാൽ
18256 സാക്ഷിെമാഴി
അരവിന്ദ് നാട്ടിക
19206 കടൽ ക്കൾ
അരവിന്ദ് മാതയിൽ
3711 കടമിഴിേക്കാണുകൾ
5453 ധൂളി
അരവിന്ദൻ െക
18722 അനന്തസാഗരം
ൾ റസ്സാക്ക് പി.െക

അലി അ

3269 പരേലാകത്തിൽ ഒരു രാ

ി

അലി ടി.വി.എം
19729 സൂരയ്ശയനം
ട്ടി എം.വി

അലി

1942 അവളാണ് വമ്പത്തി

6115 ഏകാന്തതയിെല കൂ കാരി
2128 ഓവിെന്റ മകൾ
3715 െത

ികൾ
3183 സർക്കസുകാരി
അേശാകൻ
17134 ഞങ്ങളുെട മഞ്ഞ

കം

അേശാകൻ അഞ്ചത്ത്
20512 ആേഘാഷങ്ങളി ാെത
അേശാകൻ ചരുവിൽ
16743 ർ മാരുെട ജീവിതം
20713 േനാെവ കൾ
↑

അശവ്തി അരവിന്ദ്
17764 ലാറസിെന്റ മക്കൾ
18629 വീടു്
അശവ്തിതിരുനാൾ സവ്ാമി
16625 ന്ഥയക്ഷി
അഷിത

N15 അഷിതയുെട േനാവെല കൾ

20314 മയിൽപ്പീലി

ർശം

അ മൂർത്തി െക.വി
18831 തിരി വരവ്
അഷ്റഫ് സി
19562 ഭാരത

ദർശനശാല

അസീസ് വി.എ.എ
3709 അമ്പിളിക്കല
6209 ഇ
6839 ഒരു സീതകൂടി
6214 ഒരു സുന്ദരിയുെട സവ് ങ്ങൾ
4215 േകാവളം
10134 രാവണൻ
16219 വിമാനാപകടം
അഹമ്മദുകുട്ടി ശിവപുരം
10945 സംസം കഥപറയു
അഹമ്മദ് െക.വി. പാടൂർ
13522 ര ബന്ധം
അഹമ്മദ്കുട്ടി വി.െക
11097 ൈവരാഗി
അൻസാരി
18125 കടേലാളം ദാഹം
↑

അൻസാരി എം
20603 സുനാമി
ആനന്ദവ ി
7419 േദവത
ആനന്ദ്

15092 അഭയാർത്ഥികൾ
8944 ആൾ

ട്ടം

16120 ഇര

13212 ഉത്തരായനം

17206 േഗാവർദ്ധെന്റ യാ
5275 േഗാവർധെന്റ യാ

19860 ദവ്ീപുകളും തീരങ്ങളും

കൾ
കൾ

20747 മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ്
22042 മരുഭൂമികൾ ഉ

ാകുന്നത്

12911 വയ്ാസനും വിേ

ശവ്രനും

20059 വി

ആനി േജാസഫ്
1342 ഈ ക കൾ നിന ള്ളതാണു് 4
1340 ഈ ക കൾ നിന ള്ളതാണു്-2
13 െകാച്ചമ്മണി അഥവാ േലാകഗതി
7571 ചിരി ന്ന െചന്നായ്
6021 ഹണി
ആനിക്കാട് പി.എൻ.എസ്
6069 അമ്പിളി
6048 അഴകി
4293 മാേവലിമങ്ക
3851 വാസൂെന്റ സമ്മന്തം
ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ
13975 രചന
ആന്റണി പി.ആർ
350 അപരിചിതൻ
ആന്റണി പുളി ന്ന്
11805 ത സന്ധയ്കൾ
8594 ലഹരി
ആരയ്ൻ ടി. കണ്ണനൂർ
16152 സുരപഥം
ആർതർ േകാനൻ േഡായൽ
15333 ൈസൻ ഓഫ് േഫാർ
↑

ഇേട്ടയ്ര ചിറ്റാ കര
4720 അച്ഛനി ാത്ത മകൻ
ഇത്തിേക്കാടൻ
20216 േവരുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മൺതരി
ഇന്ദിര െക
17352 ഒരു ഉ ാടരാ ിയുെട ഓർമ്മ ്
17704 കപിലവ വിേല ള്ള വഴി
ഇന്ദിര ബി
20903 അതിയാൻ
16697 സവ് ത്തിൽനി

ം സവ് ത്തിേലക്ക്

ഇന്ദിരാ ബാലച ൻ
18245 കൂടറിയാെത
ഇ േഗാപൻ ജി.ആർ
17604 ഐസ്-196° C
15636 മണൽ ജീവികൾ
16917 മണൽജീവികൾ
21819 െവള്ളിമൂങ്ങ
ഇ ജിത്ത്
11660 കുരുേക്ഷ

ഭൂമിയിൽ

ഇരവി

19649 നമു

് മഴനനയാം

ഉണ്ണി കൂടൽ

20511 306

ഉണ്ണി മൂേലക്കാട്
6014 മാല
ഉണ്ണികൃ ൻ എഴുവന്തല
10148 ഓർമ്മയിൽ ഒരു േഗാപുരം
5113 ബന്ധനം

↑

ഉണ്ണികൃ ൻ െക.പി
2843 വികാരജീവികൾ
ഉണ്ണികൃ ൻ തിരുവാഴിേയാട്
6092 ഒരു ധവ്നി ആയിരം
14472 ചൂതാട്ടം
13140 ദൃക്സാക്ഷി
14471 പണം
13099 ലയനം

തിധവ്നി

ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ
8549 ഇ കൽപന
15204 ധർമച ം
11781 നാഴികമണി
14379 മൃത യാ
4841 െറ െഷൽട്ടർ
7527 വിധിച ം
ഉണ്ണികൃ ൻ സി
4465 േ മസുധ
ഉണ്ണി

ൻ തിരുവാഴിേയാട്
19278 രതിരഥയ്

ഉണ്ണി

ൻ പൂ ന്നം

16008 താരേകശവ്രിയുെട ഉദയ്ാനം
17373 വിരൂപസതയ്ങ്ങൾ

ഉണ്ണിൈവദയ്ർ പി.ഐ
315 ചുടലക്കളം
ഉദയശങ്കർ
21882 ഖുമറാൻ ചുരുളിെല നാൽപ്പതാം
തിരുെവഴുത്ത്
ഉേമഷ് പി
19609 ഒറ്റ്
↑

ഉറൂബ്

15669 അണിയറ
952 ആമിന

19945 ഉമ്മാ
14875 ചുഴി

പിെമ്പ ചുഴി

19413 സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും

ഉഷ ഒ.വി

18985 ഷാഹിദ്നാമ

ഉഷ ജി

17279 താരാട്ട്
14884 താലി

എക്സ് ജവാൻ എടേശ്ശരി
18060
ണയം രണഭൂമിയിൽ
എടയാളി

18092 ചങ്ങലകൾ

എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
22030 ഒരു െതരുവിെന്റ കഥ
22109 കബീന
3615 കറാ
3364 മൂടുപടം
21300 വിഷകനയ്ക
എൽസാ േജക്കബ്
19496 മലേയാരം
ഏകലവയ്ൻ
10466 അപർണ
9942 എ േനടി
8892 എെന്റ വഴി
13210 ീ വർഷങ്ങൾ
9382 ചുഴികൾ
15152 േചാരചിന്തിയവർ
12043 ഞ്ച്
15501 ദർപ്പണം
9389 പണം
14355 മൗനെനാമ്പരങ്ങൾ
D4 സന്ധയ്
ഏ

ഹാം എസ്

2081 നർത്തകിയും ര

കാമുകരും

ഏ

ഹാം േതാമസ് എം
10873 വസന്തം ഇനിെയ

അകെല

ഏലിയാസ് റ്റി.ഒ
20338 യതി

↑

ഏവൂർ സി.െക
3114 അതിർത്തിയുദ്ധത്തിൽ
ഐ.െക.െക.എം
21071 പലായനം
ഐസക് ഈപ്പൻ
16744 നഗരത്തിെല േകാമാളികൾ
ഓമന ഗംഗാധരൻ
18693 ആയിരം ശിവരാ ികൾ
ട്ടൻ സി.ആർ
20636 കുമാരു

ഓമന

ഓമനാ നായർ
20417 കാത്തിരു

ഞാൻ

ഓ ാർ ൈവൽഡ്
22169 കാന്റർവി യിെല േ തം
കണ്ണൻ കരിങ്ങാട്
19357
തിേലാകം
കമലാേഗാവിന്ദ്
17762 അർപ്പിതം
21179 ആലീസ്
15232 എേന്നാമൽ വ്
17765 കസവുതട്ടം
17249 കുപ്പിവളകൾ
19447 െകാലുസ്
15336 ചിറകി ാപക്ഷി
17785 ഞാൻ ഉണ്ണിവർമ്മ
12246 തൂ മഞ്ചം
22016 തൂവൽെകാട്ടാരം
17236 പ റുമാൽ
17276 പൂവണിെക്കാ ്
17767 ഭാമിനി േതാൽക്കാറി
15890 മകൾ
14901 മഴേമഘം
19034 മഷി വൽ
17232 മുഹ ത്ത്
15242 വാമം
17113 സമേരഖ
14397 േ ഹ
17274 സവ്ർണ്ണ ടു്
കമലാേമേനാൻ
15885 െസക്സ് പമ്മെന്റ േനാവലുകളിൽ

↑

കരുണാകരേമേനാൻ വടേക്കക്കര
1902 നാം സുഹൃ ക്കൾ
കലയ്ാണറാവു ജി
20075 തീ ാത വസന്തം
ക യ്ാണി കുറുപ്പ്
22132 താമര ളത്തിനടിയിെല േലാകം
കള ാട് എ.പി
21974 േപാർക്കലി
14836 സം ാന്തി
കവിത െക
18729 അംബ
15394 മായാസീത
18195 െവളുത്തസൂരയ്ന്മാരുെട കറുത്തനക്ഷ ങ്ങൾ
കാക്കനാടൻ
7949 അടർ വീണടിയുന്ന നക്ഷ ങ്ങൾ
11575 അ േയാസ് എന്ന പാപി
19939 ഉ േമഖല
16150 എെന്റ നഗരം ഒരു സമരകഥ മെറ്റാരു മുഖം
16127 ഒേറാത
21025 കാക്കനാടെന്റ ലഘുേനാവലുകൾ
18189 െകാേളാസസ്
15207 േകാഴി
16172 ചുമർച്ചി ങ്ങൾ
16091 തീരങ്ങളിൽ ഉദയം
16525 നാലു ലഘുേനാവലുകൾ
18493 ബർസാത്തി
20626 മഴനിഴൽ േദശം
18441 മഴനിഴൽ േദശം
11569 ര ാം പിറവി
20155 വസൂരി
8295 സാക്ഷി
കാക്കനാടൻ; പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള
D115 നാലു ലഘു േനാവലുകൾ
കാതറിൻ െമറിേഡൽ
21988 െലനിൻ റഷയ്ൻ വി വത്തിേലക്ക്
കാനം ഇ.െജ
17351 അദ്ധയ്ാപിക
17273 ഈ വഴിയിൽ ഞാൻമാ ം
8734 ഉപാസന
4258 കള്ളേനാട്ട്
10964 കാ മങ്ക
292 ച വാളം
9408 ചരസ്
8657 തുരുത്ത്
9224 നവരാ ി
6005 പുതിയമണ്ണ്
6425
ിയതമ
7267 യാമിനി
1441 വാളും കുരിശും
↑

കാ

ാൻസ്
9717 ആൾമാറാട്ടം
21801 ദുർഗ്ഗം

കാരൂർ നീലക
17288 ഹരി

പ്പിള്ള

കാർത്തിേകയൻ ആല ഴ
5439 അജ്ഞാത മന കൾ
5775 കലികാലസന്തതി
കി ണ്ണി സി.എ
7

4180 ശാന്തി ഭൂമി

കിഷൻചന്ദ്
980 മരിക്കാൻ വ !
കുഞ്ഞ

ള്ള വി.പി

5779 ചിതൽ

D151 തപസ്സ്

കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുറേശ്ശരിക്കടവ്
21776 ഇനിെവളിച്ചം
ട്ടിഅമ്മ െക.ജി
1294 മുഴക്കം

കുഞ്ഞി

കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ െക
2105 മീവാരത്തിെല ധീരവനിത
കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ സി
122 െവ വക്കൻമാരൻ
↑

കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി
3437 ചാരി രക്ഷ
കു

ട്ടൻ, മാടമ്പ്
അമൃതസയ്പു ഃ
അശവ്ത്ഥാമാവ്
ചക്കര ട്ടിപ്പാറു
നിഷാദം
്
മരാരാ ീ
വാസുേദവ കിണി
സാരേമയം

15186
22088
18692
7368
14511
21389
20661
21977

കുട്ടി െക.എം
11250 വിധിേയാ?
കുമാരൻ യു.െക
15896 അേദ്ദഹം
11562 എ ാം കാണുന്ന ഞാൻ
13207 എഴുതെപ്പട്ടത്
20606 ഭൂതകാല സഞ്ചാരം
22064 മലർ പറ ന്ന കാക്കയും മറ്റ്
േനാവ കളും
20611 മലർ പറ ന്നകാക്കയും മ
േനാവ കളും
21177 േമരിയുെട ശരിയും െത ം
21178 വിരലടയാളങ്ങൾ ഇ ാത്തവരുെട നഗരം
കുമാർ എം.എസ്
20555 ഘേടാൽക്കചൻ
കുമാർ െക.എസ്
9279 രാജസൂയം
കുരുവിള പി.െക
670 െവള്ളിത്തിര
കുരയ്ൻ എൻ.എക്സ്
4445 കാഞ്ചന ശൃംഖല
കുരയ്ൻ

ാമ്പറമ്പൻ
4766 കലയ്ാണവീടു്

കുറുപ്പത്ത് െക.എസ്സ്
6117 ആകാശം െപാട്ടി വീണി
കുറുപ്പ് ആർ.എസ്. നാഗവള്ളി
1127 ആണും െപ ം
2271 ഒഴുക്ക വന്ന വീട്
2513 െചാവ്വായിെലത്തിയേപ്പാൾ
D174 തറവാടും െതാഴിലും
3531 വിഷബീജം

↑

കുറുപ്പ് ഡി.ബി
3841 കടലിെന്റ കഥ
6027 െനേ സ്
4289 േപാലീസ് നായ് കഥപറയു
കുറുപ്പ് ബി.ജി
889 അവേളാേവശയ്?
D374 അവിശവ്ാസം
1703 ഗിരിെസൗധത്തിെല ഗുഹായ

ം

കുറുമാൻ

18821 എെന്റ യൂേറാ ് സവ് ങ്ങൾ

കുഴിതടത്തിൽ
5174 ഞാെനന്ന ശ
കൂരിയാട് െക.െക
6081 അദ്ധയ്ാപിക രമണി
20275 കലാപത്തിന്റ േതങ്ങലുകൾ
5737 സവ്ർഗ്ഗം േതടിയ മനസ്സ്
കൃ

18097 അസേതാമാ സദ്ഗമയ

കൃ കുമാർ സി.പി
21390 ജനിതകങ്ങളിൽ
കൃ ദാസ്
19605 കടലിരമ്പങ്ങൾ
കൃ പിള്ള ടി.എൻ
5569 ക ീന
2783 മായക്കാരി
കൃ പിള്ള സി.ആർ
D276 കള
കിട്ടിയ തങ്കം

↑

കൃ പിള്ളയാൽ പി.എൻ
D94 സതയ്കീർത്തിചരിതം
കൃ പ്പണിക്കർ സി
200 കുമുദാബായി
കൃ വാദ്ധയ്ാർ വി
8941 അറിയെപ്പടാത്തവർ
കൃ ൻ കേണ്ണാത്ത്
19763 നാ വഴികൾ
കൃ ൻ െക.എസ്
8651 കിരീടവും ഖദറും
കൃ ൻ ന തിരി സി.എസ്
179 േലഡീേഡാ ർ
കൃ ൻ െന ിക്കാട്
14457 പ രുളി
കൃ ൻ േമത്തല ഐ.ആർ
20021 ചക്കരേയാ േതേനാ
കൃ ൻകുട്ടി
7222 വിവാഹത്തിെല പങ്കാളി
↑

കൃ ൻകുട്ടി േവളൂർ
10787 ചുംബന കാശനം
10728 മാസപ്പടിയുെട ബർലിൻ യാ
കൃ ൻകുട്ടി ീകൃ പുരം
20132 മനസ്സിേലെക്കാരു പാലം
കൃ ൻകുട്ടി സി.എൻ
20589 ത രാട്ടിക്കാവ്
കൃ ൻനായർ ടി.പി
162 ദീപാളി േഗാപാലേമേനാൻ
െക.വി.എം
1554 കണ്ണീരും ചിരിയും
5380 യമേലാകം പിരട്ടി
േകണൽ സാദ്
8439 ദാൽ തടാകത്തിെല രാ ി
8433 സുധാ ബാനർജിയുെട മരണം
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ
5607 അക്ബർ
േകശേദവ് പി
867 ആർ

ി?

േവ

േകശവേദവ് പി
18574 അയൽക്കാർ
11241 ഉലക്ക
15977 ഒരു സുന്ദരിയുെട ആ കഥ
1248 കു
റുപ്പിെന്റ ആ കഥ
5077 േചരിതിരിവ്
6860 ഞാനാ െത ക്കാരൻ
3031 തയ്ാഗിയായ േ ാഹി
6305 നടി
3614 പങ്കലാക്ഷീെട ഡയറി
3884 േ മവി ി
10283 ാന്താലയം
15934 ര മ്മയും ഒരു മകനും
4642 ലക്ഷംരൂപയും കാറും
16470 സഖാവ് കാേരാ ് കാരണവർ
D375 സഖാവ് കാേരാട്ട് കാരണവർ
14763 സവ് ം
െകാ ബാവ ടി.വി
17630 ഉപജന്മം
D87 കാകളി
13870 വിരു േമശയിേലക്ക് നിലവിളികേളാെട
േകാട്ടയം പു നാഥ്
↑
20259 അേഡവ്േക്കറ്റ് അറസ്റ്റിൽ
21325 അവെള േ ഹിച്ച പഞ്ചമിച ൻ
8716 ഒളിമ്പസിെല ര രക്ഷസ്സ്
19162 കനയ്കകളുെട മരണം
20509 ഗന്ധർവ്വയാമം
18620 ഡത്ത് സർക്കിൾ
18924 ഡിറ്റ ീവ് പു രാജ് സി.ബി.ഐ
20510 െഡവിൾ
18623
ാ ള ഏഷയ്യിൽ
20063 ദി ജീപ്പ്
19043 ദി െ യ്ഡ്
21738 േദവ ിയ
14910 നാഗചിലങ്ക
19283 നാലാം വളവിെല നാഗസുന്ദരി
15507 നിഴലി ാത്ത മനുഷയ്ൻ
14903 നിഴൽ ഇ ാത്ത മനുഷയ്ൻ
15503 നീലക്ക കൾ
19033 നീലര ം
14523 െനേപ്പാളിയെന്റ തിമ
19452 പാഞ്ചാലി
16601 െപൺവാണിഭം
15250 ബം ാവ് വിൽക്കാനു ്
18484 െബസ്റ്റ് ിേ ് ഓഫ് േകാട്ടയം പു നാഥ്
15249
ാക്ക് ാഗൺ
18624 െമഗാഹിറ്റ് ൈ ം േനാവൽസ് ഓഫ്
േകാട്ടയം പു നാഥ്
13896 യക്ഷിയമ്പലം
19001 രഹസയ്ം
21061 രാേജ ൻെകാലേക്കസ്
15505 രാജ്േകാട്ടിെല നിധി
18925 െലവൽ േ ാസ്
19448 സൂക്ഷി ക അവൻ പിന്നിലു ്
18625 സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ൈ ം ിേ ് ഓഫ് േകാട്ടയം
പു നാഥ്
19446 േഹാം ന ിെന്റ മരണം ഒരു ഫ്ളാഷ് ബാക്ക്
േകാമളത്ത് െക.വി
16486 ഷണ്ഡെന്റ ഭാരയ്
േകാരുത് പി.സി
5217 അ തദവ്ീപിെല ഐ ജാലികൻ
5739 അമ്മയുെട ദ പു ി
9145 ആനക്കഥ
3377 കടലിനുമ റം
5765 കപ്പേലാട്ടക്കാരി
5767 കറുത്തൈക
2339 കു
ലക്ഷ്മി
5263 ൈകേത്താ ം കസവുസാരിയും
908 ഖദർസാരി
857 നൃത്തം പഠിച്ച ഭാരയ്
1701 െപൺപുലി
5762 വജ്റം വിഴുങ്ങിയ ത രാട്ടി
േകാളിൻസ് (മിസ്സിസ്)
16600 ഘാതകവധം
േകാവിലൻ
5076 ഏ ൈമനസ് ബി
15172 ഏഴാെമടങ്ങൾ
17874 ജന്മാന്തരങ്ങൾ
5068 താഴ്വരകൾ
N141 േതാറ്റങ്ങൾ
5072 ഹിമാലയം
േകാവൂർ ഇ.എം
6464 ഗുഹാജീവികൾ
2191 പഴയകുടത്തിൽ പുതിയ വീഞ്ഞ്
15487 മലകൾ
559 യമെന്റ മുമ്പിൽ
2557 ര
ീകളും ഒരു പുരുഷനും
േകാശി ആർ ഡീക്കൻ
18852 പുേ ലി
ി ദാസൻ
4792 കർത്താവിെന്റ ദാസൻ
ഖദീജാ മുംതാസ്
19903 ആതുരം
21907 ബർസ
ഖരീം എം.െക
18456 ഗുൽേമാഹർ
19354 ദുൈരലാൽ മതി മ ഏടുകൾ
↑

ഖലീൽ ജി ാൻ
11220 ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകൾ
ഖാദിർ ഹുൈസൻ
4462 കറാമത്തിെന്റ െവളിച്ചം
D159 രാമൂ….
ഖാദർ ആല ഴ പി.എ.എ
713 കാഫർ
ഖാദർ പി.എ.ഏ
982 കാമുകൻ
ഖാദർ യു.എ
16564 അേഘാരശിവം
16037 അരി ാവിെന്റ േ മം
16431 ആട്ടം
D347 ആഴം
17370 ഒരുപിടി വറ്റ്
17066 കലശം
16194 െചമ്പവിഴം
15145 തൃേക്കാ ർ െപരുമ
19615 െപൺമനം പൂ ന്നകാലം
20628 ഭഗവതിചൂട്ട്
15345 േമശവിളക്ക്
4353 രാഗേലാല
ഖാലിദ്

7906 ഉദയസൂരയ്െനതിെര

7456 ഗിർധാരിയുെട േലാകം
9756 സിംഹം

ഖാലിദ് മാലി റം
3918 േ ഹത്തിന് ശ

മു

്

ഗംഗാധരൻ എം.െക
N233 അ ിച്ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ
4968 മനഃസാക്ഷി
ഗംഗാധരൻ ടി.െക
16078 ചുവന്ന നക്ഷ ങ്ങൾ
18406 ബാരക്ക്
ഗേണശ് എ.എൻ
5494 ഇരുട്ട്
↑

ഗായ ി

19646 മഴനിഴൽ

ഗിരിജാ േസതുനാഥ്
18507 മൂ ത്തി
ഗിരീഷ് പി.എം
16701 െമറ്റിൽഡ മീേഷ
േഗാപകുമാർ ടി.എൻ
16639 ശൂ ൻ
േഗാപാലകൃ ൻ
11926 ഭാവസാഗരം
േഗാപാലകൃ ൻ േകാലഴി
4074 വലെക ന്ന എ കാലി
േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട്
5634 ഡാലിയ
82 തിന്മ
േഗാപാലകൃ ൻ െനടുമുടി
6256 അഭി വം
േഗാപാലകൃ ൻ മേച്ചരിൽ
979 അർദ്ധരാ ിയിൽ
േഗാപാലകൃ ൻ വർക്കല
9337 ചാക്കാല
↑

േഗാപാലകൃ ൻനായർ
3498 പാപത്തിെന്റ വി

കൾ

േഗാപാലകൃ ൻനായർ കുഴിതടത്തിൽ
5571 അറ ലമ്മ
4264 നീറുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ
4546 വട്ട ജയ്ങ്ങൾ
4942 വിലപി ന്ന ആ ാവു്
റുപ്പ് സി.എം
2505 വിജയരു ൻ

േഗാപാല

േഗാപാലപിള്ള കുറു ംവീട്ടിൽ െക.എൻ
1137 ടി വിെന്റ മലയാളറാണി
D32 ശാരദ
1030 സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ജയിലിേലക്ക്
േഗാപാലപിള്ള െക.െക
278 രാജർഷി
േഗാപാലപിള്ള പി
2621 േചറ്റിെല െചന്താമര
േഗാപാലി കാരാഴ്മക്കാരൻ
N241 തടവറയിെല രാജകുമാരി
േഗാപാലൻനായർ എം.െക
310 ക കൾ
േഗാപിനാഥ് ന ില
19441 ചീനവല
േഗാപിനാഥൻ നായർ എം
9087 ചൂഴികൾ
18082 പാണ്ഡവൻകാടും പാഞ്ചാലി ഴയും
േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ

↑

1739 1

6340 മാലയുെട മാല
6476 സുധ

േഗാവിന്ദപിഷാേരാടി െചറുകാട്
1197 മു േമാതിരം
േഗാവിന്ദൻ എം
2189 ബഷീറിെന്റ പുന്നാര മൂഷികൻ
16645 സർപ്പം
േഗാവിന്ദൻ േഹാരക്കാട്
10874 വിളറുന്ന സന്ധയ്കൾ
േഗാവിന്ദൻകുട്ടി എൻ
1402 അറബിക്കടലിൽ പേത്തമാരികാണുേമ്പാൾ
650 ഒഴിഞ്ഞ കേസര
15949 ഗൂർഖ
D250 ചാറത്സെ ച്ചറും മീനാക്ഷിയും
േഗാവിന്ദൻതമ്പി െക
3140 വിശാലാക്ഷി
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ
1148 ാൻേ ാർട്ട് ണയം
േഗാൾ ാൻ
20192 േടസ്റ്റ് ദി

ഡ് ഓഫ്

ാ

ള

ഹാം

ീൻ
16841 േമാൺസിേഞ്ഞാർ കവ്ിൿേസാട്ട്

ച

േമേനാൻ ഒ

21812 ഇ േലഖ
N237 ശാരദ

വാരത്ത് സി.വി

ച

↑

1082 േലാകരീതി

ച ക്കല എസ്. കമ്മത്ത്
15330 അ ിേഹാ ം
18619 ഇവിെട ഒരു തണൽമരം
13042 വനദുർഗ്ഗാെത്തരുവിെല കറവക്കാരി
17229 സപ ി
ച ബാബു രാമപുരം
15847 േവട്ടമൃഗങ്ങളും കാ പൂക്കളും
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം
8969 അക്ഷരങ്ങൾ
8199 േഗാ ദാഹം
9433 ദാഹി ന്നവരുെട വഴി
16162 പാ കളുെട മാളം
4050 മിസിസ് മായാവതി
10459 വലിയവെന്റ ശവകുടീരം
ച േശഖരൻനായർ ഏ മാനൂർ
9096 അമ്പലക്കാള
7802 കാമേധനു
6472 മാടൻ തറ
ച ൻ കിളിമാനൂർ
20195 കുപ്പ
ച ൻ െക.എസ്
8442 ചാവുകടൽ
8643 േമൽ രയി ാത്ത മാളിക
16197 വഴി െതറ്റിയവരുെട ഭൂമി
11266 െവളിച്ചത്തിെന്റവരവു്
ച ൻ തുമ്പയിൽ
18086 ധനയ്മീ ജീവിതം
ച ൻ തൃത്താല
3171 ഒരു നഗരവും ഒരു െതരുവും
3173 ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട ഡയറി
3172 ഒരു മനുഷയ്നും ഒരാ ാവും
6060 ഒരു യുവാവും ര
യുവതികളും
ചാേക്കാ ശങ്കരത്തിൽ
17638 ലക്ഷ്മണേരഖ
ചിത്തിരൻ െക.െക
462 ജീവൽക്കഥകൾ

↑

ചി ഭാനു ൈവക്കം
18222 അസാധാരണമായി ഒ

മി

ചിറ ൽ സി.എസ്
4319 അണിയറ ള്ളിൽ
5301 നാകവും നരകവും
െചറിയാൻ വി.എം
887 ആരണയ്കനയ്ക
1139 പ
ിൽ പതിമൂ
1428 ബീഗം േറാഷൻ
1702 വാനരനാരി

്

െചറുകാട്

12703 മണ്ണിെന്റ മാറിൽ
14810 മുത്തശ്ശി

20711 ശനിദശ

െച പ്പനായർ എ.പി
3396 അഞ്ചി ം
1995 കിഴ നി ം വന്ന ഒരു ീ
4897 നന്ദിനി
2483 റാണി
5162 വൃശ്ചികത്തിൽ കർക്കിടകം
െച പ്പനായർ എൻ.പി
16397 അഞ്ചരയുെട വ ി
5769 അടു ം േതാറും
3298 ഏട്ടത്തി അമ്മ
2625 െകാഴി
വീണ കാ പൂക്കൾ
2464 മലു കളും ഇബിലീസുകളും
765 സ്ഥലെത്ത ധാന േവശയ്
െച പ്പൻ നായർ എ.പി
3262 കൗസലയ്യും േലഖയും
േച

ട്ടി ഒ
752 എന്തിനീവഴക്ക്

േചറു േതാലത്ത് സി
4092 െവള്ളിപ്പാറ്റകൾ
ൈച ൻ
8522 കാലം കാണാെത േപായവർ

↑

ജഗത്

19742 ഡിറ്റ ീവ് റിേക്സാൺ ബാർബറ േകരളത്തിൽ
20202 ഫിേലാന ല
19743 റൂ

ിസ്റ്റി

്

ജഗത് സി.െജ
21775 െചങ്കടൽ
ജനാർദ്ദനേമേനാൻ കുന്നത്ത്
368 പുരാവൃത്തം
ജനാർദ്ദനൻ ജി. പള്ളിത്താനം
5901 യക്ഷിപ്പാല
ജനാർദ്ദനൻ വ േത്തരി
18075 ആേരേയാ കാണാനി
ജമാൽ ഇടവാ
3937 ചിപ്പിമാല
3923 നിറമുള്ള കിനാവ്
ജമാൽ െകാച്ചങ്ങാടി
16140 ചായം േത ാത്ത മുഖങ്ങൾ
ജമാൽ ഹക്ക്
135 കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ
ജമീല െക.എം
18628 േകാൾവിൻേബയിെല ഒരു സായാഹ്നം
ജയകാന്തൻ
17602 ചില സമയങ്ങളിൽ ചില മനുഷയ്ർ

↑

ജയകുമാർ വിജയാലയം
D2 കള്ളേനാട്ട്
5550 ബി
ജയേദവ് വി
16034 ഭൂമിേയാളം െചറുതായ കാരയ്ങ്ങൾ
ജയേദവൻ
8232 ആവരണങ്ങൾ
ജയേമാഹൻ
22122 നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ
22124 മി ാെച്ചന്നായ്
ജയേമാഹൻ മംഗലത്ത്
19186 േ ാർപ്പിയൻ
ജയ

ീ കളത്തിൽ
19288 ചാ
ാന്തൻ

ജയിംസ് വി.െജ
21203 നിരീശവ്രൻ
ജലിൽ എ.ഐ
5736 സവ്യംവധം
ജാനകീരാമൻ ടി
5195 േമാഹമുള്ള്
ജി.െക

↑

19734 തുലാവർഷം െപ കയായി

ജിം േകാർെബറ്റ്
2549 കുമേയാണിെല കടുവാകൾ
ജിജി ചിലമ്പിൽ
17781 ഏജന്റ് ഓഫ് െഡ ്
18566 ഒബിേറാണ
20029 കാ െചന്നായ
18627 കയ്ാപിറ്റൽ പണിെ ന്റ്
20257 നിഗൂഢം
17780 േബൺ ഔട്ട്
ജീത് ത ിൽ
21245 നാർേക്കാേപാളിസ്
ജീവൻ

3875 കർത്താവു വീ

ം കുരിശിൽ

െജ.െക.വി
16201 ഇവിെട അവിെട അ റവും
5492 ധയ്ാനത്തിെന്റ അരുവിയിൽ
16043 വലിച്ചാൽ നീളുന്ന തിഭാസം
10869 െസ
് സ്റ്റ
്
8192 ഹംസഗാനം
െജയിംസ് എം.െക
8580 രൂപാന്തരം
െജയിംസ് മണിമല
5561 കിനാവിെന്റ പു ി
3854 പാപത്തിെന്റ മരം
െജയിംസ് വി.െജ
18275 േചാരശാ ം
17197 പുറപ്പാടിെന്റ പു കം
െജയിംസ് ഹാഡ്ലി േചസ്
17776 ട ്മാൻ
15334 വാട്ട് ഈസ് െബറ്റർ ദാൻ മണി
20406 ഹു ഈസ് ദി െഡഡ്
േജക്കബ് ചാലിൽ
10650 േമാെന്റ ഡാഡിേയാടു കളിച്ചാൽ

↑

േജക്കബ് നായേത്താട്
8459 പനമ്പ്
േജസി ജൂനിയർ
18900 ൈലറ്റ് െഹൗസ്
ൈജേന കുമാർ
13948 രാജിക്കത്ത്
േജാണി മിറാൻഡ
14507 വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ
േജായി െചറുവാ ർ
16647 വയലിെല ലി ിപു ം
1159 െവള്ളരി ാവുകൾ ് മരണമി
16683 സവ്
കൾ
േജായി െജ. ൈകമാപറമ്പൻ
8294 ഉറയൂരുന്ന പകലുകൾ
16135 ദുഃഖം േതടുന്നവർ
േജായി േജാൺ തുരുത്തിക്കര
19442 പടവുകൾ
േജായി തിരൂമൂലപുരം
7441 യുദ്ധം
േജായി നാലുന്നാക്കൽ
18655 കൂടാരമി ാത്തവൻ
18654 പരേദശികൾ
↑

േജായി മുട്ടാർ
6182 കാ താമര
9076 കാവൽമാലാഖ
5784 ഞാൻ പിഴയാളി
8535 പാടിത്തളർമ്മ പൂ യിൽ
7079 മി മാല
േജായി വി.എ
2912 ഒരു ജീവിതം ആരംഭി
േജായി െസബാസ്റ്റയ്ൻ
19127 കാറ്റിലുലഞ്ഞ ശിഖരം
േജായ്സി
21353 അെന്നാരു പുഴയുെട തീര ്
21355 ഇരകളിൽ ചിലർ
D132 ഈ നദിക്കരയിൽ…
22037 കാണാെപ്പാന്ന്
15680 കുൈവറ്റ്
21354 ാമീണെന േ മിച്ച അവസാനെത്ത
െപൺകുട്ടി
21356 ജീവെന്റ േവരുപടലങ്ങൾ
21364 തേന്റത ാത്ത കാരണങ്ങളാൽ
21358 നമു ് േമഘങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കാം
21360 പാപക്കനവുകൾ
21359 പാ കൾ ം ആകാശമു ്
21361 പുളുക്കാത്ത മുന്തിരി
21357 മ
രുകും കാലം മനമുരുകും േനരം
19508 െമാൈബൽ ടു െമാൈബൽ
15225 േമാഹപ്പക്ഷികൾ
17784 സംഘഗാനം
21363 സതയ്ശീലെന്റ ഒരു രാ ി
21362 സദാചാര െപാലീസ്
17112 േ ഹംവിളഞ്ഞ വയേലലകൾ
21307 േ ഹദൂത്
േജാഷി

6979 ഇവിെട കണ്ണീരിെന്റ പൂക്കൾ വിരിയു

േജാഷവ്ാ കുന്നേത്തത്ത് (ഫാദർ)
5504 കരുപ്പട്ടി
േജാസഫ് എസ്
18727 പുലരിയിെല മൂ

െത

കൾ

േജാസഫ് കുന്നേശ്ശരി
8268 ചുവന്ന ചു കൾ
േജാസഫ് കുറവിലങ്ങാട്
4307 അച്ചാമ്മ
3845 ദുഃഖഭൂമി
േജാസഫ് െക.എം
16502
വങ്ങൾ അേനകം
േജാസഫ് െക.എം. െകാളമ്പിയവി
10866 സാഫലയ്ം സുഖം

↑

േജാസഫ് െചറുവ ർ
975 കാലത്തിെന്റ കളി
േജാസഫ് പന ൽ
21063 കടൽകാക്കകൾ
േജാസഫ് പി.പി
18065 െടസ്സി
േജാസഫ് പുലി േന്നൽ
13991 എെന്റ കുരിശുെമടു

നിെന്റ പിന്നാെല

േജാസഫ് മറ്റം
5764 െകാ േ സയ്ാ
5785 പാലം
16442 േലാകം പിശാച് ശരീരം
5555 വിരുന്ന്
േജാസഫ് മു േശ്ശരി
4607 ആ വീട്
855 െകാന്തയിൽ നി കുരിശിേല ്
3371 പാറ റത്ത് വിതച്ച വിത്ത്
േജാസഫ് സി.എ
3508 മന്ദാരത്തിെന്റ കഥ
4765 വിക്കൻമാരുെട രാ ം
േജാസി വാഗമറ്റം
14382 ാവിഡൻ
12051 മലങ്കാറ്റ്
17768 ലയം
17769 േലാറിക്കാരൻ േനാബിൾ
17253 േലാറിെത്തരുവ്
17244 വലയം
12200 ശിബിരം
13044 സേങ്കതം
22017 സാന്തവ്നം
േജാസ് ആന്റണി
19653 ആയുധം
േജാസ് െക. മാനുവൽ
20339 യഹൂര

↑

േജാസ് ചാലങ്ങാടി
2092 ഒരു മണവാളൻ പിറ
D95 മകളുെട കാമുകൻ
േജാസ് പനച്ചി റം
13230 അലിഖിതം
േജാസ് മുട്ടം
15563 കമ്പള

ടി

േജാൺ ആലുങ്കൽ
10345 അകെലയുള്ള മലകൾ
12049 അനുപ വി
11193 അസുരാവതാരം
13228 ഈണം മാറിയ ഗാനം
20309 െചകുത്താൻ തുരുത്ത്
7491 േതാട്ടത്തിെല സുന്ദരി
20507 നിഴൽ മൂടിയ നിറങ്ങൾ
9482 പൂക്കളി ാത്ത വസന്തം
12160 േ മതീർത്ഥം
19437 മകരനിലാവ്
9945 മഴവി െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ
20737 മുേത്താടുമുത്ത്
16669 സി ര രുവി
േജാൺ ഇളമത
21008 മാർേക്കാ േപാേളാ
േജാൺ ചക്കാലക്കൽ (വിവ.)
3725 ഒരു കുട്ടിയുെട കഥ
േജാൺ െചമ്പിൽ
11096 ഈ വഴികൾ നിന േവ
9451 എവിെടനിന്ന് എേങ്ങാട്ട്
13222 കാണും കാണാതിരിക്കി
9472 ചൂഴികൾ മലരികൾ
7474 നിഴൽ
9227 നിഴൽയുദ്ധം
8390 ബന്ധങ്ങൾ
17121 മുഖം
17127 വീണയിലുറ ം രാഗം
11550 ശാ ലീപർവ്വം
17126 സവ് േലഖ

ി

േജാൺ െനടുമറ്റം
4967 അലറുന്ന കാട്ടാറ്
േജാൺമാത വി
15291 അേമരിക്കൻ മലയാളികൾ
േജാൺസ് ടി.എൽ
5559 ഇളംെവയിലിെന്റ നൃത്തം
3315 സ ം

↑

േജാൺസൺ പുളി ന്ന്
18148 ഇവൾ അരുന്ധതി
10080 ഏദൻേതാട്ടത്തിെല മുത്ത്
10156 വയൽക്കിളികൾ
േജാർജ് മണ്ണിക്കേരാട്ട്
17367 അ ിയുദ്ധം
17364 ജീവിതത്തിെന്റ കണ്ണീർ
േജാർ

ട്ടി സി

18091 െചക്കൻ

േജാർ

് ഓണ ർ
14498 ഇ ം
14363 ഉൾക്കടൽ
17928 കാമന

േജാർ

് ഓർെവൽ

19578 ആനിമൽ ഫാം

േജാർ

് കുന്നിൽ
11262 െവളിച്ചം

േജാർ

് െന ായി

7462 ത ൽക്കാരി

7396 െമഴുകുതിരി നാളങ്ങൾ

4047 േമാനിക്കയുെട അനിയത്തി

േജാർ

് വ ാട്ട്

2506 തീവ

ിപ്പാളം

െഞക്കാട്
16167 ആവർത്തനം
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
19602 ചാരുലത
D318 െചാഖർബാലി

↑

ടി.െക.സി. മുഴപ്പിലങ്ങാട്
15803 ഉണ്ണി ട്ടനും കഥകളിയും
ടി.െക.സി. വടുതല
2449 കറ്റയും െകാ ം
ഡാൽട്ടൻ
18478

ൾ ആന്റ് േബാൺസ്

ഡി.െജ

21548 അമ്മിണി

ട്ടി

ഡി സ് എം
4036
ീ ഒരു ശാ ം
െഡന്നീസ് കലൂർ
19507 കാണാനൂലിെല പട്ടം
15161 ഹൃദയപൂർവ്വം നാൻസിസാമുവൽ
േഡവിഡ് േജാസഫ്
15997 നാെള ഞാൻ ചിരിക്കാം
േഡവിഡ് വി.ടി
1984 േ ഹതാരങ്ങൾ
ഡൽവിൻ
18633

ാവേല ് ബം ാവ്

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
N476 അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ
12 അവെന്റ രണകൾ
9372 ഏണിപ്പടികൾ
D8 ഒരു എരിഞ്ഞടങ്ങൽ
11792 െകാ വി ്
5102 േകാടിേപ്പായ മുഖങ്ങൾ
21994 െചമ്മീൻ
8599 ജീവിതം സുന്ദരമാണ് പെക്ഷ
15989 െത ിവർഗ്ഗം
3369 ധർമ്മനീതിേയാ? അ ; ജീവിതം!
4638 െന ം േതങ്ങയും
15387 പരമാർത്ഥങ്ങൾ
20253 പാപ്പി അമ്മയും മക്കളും
16093 പുന്ന യലാറി േശഷം
10436 ര ിടങ്ങഴി
4583 വയ്ാകുലമാതാവു്

↑

തങ്കച്ചൻ കുന്നങ്കരി ളം
18632 േ റ്റ് യാദവ്
18892 ചാർ സൗ ബീസ്
20307 മിഷൻ
18268 േലഡി െവഞ്ചിയൻസ്
തങ്കച്ചൻ ൈകപ്പ ർ
17354 േനർച്ചെപ്പട്ടി
തങ്കച്ചൻ ചുരുളുകുഴിയിൽ
6074 നിലയും വിലയും
തങ്കപ്പൻ ൈവക്കം
18064 തലമുറയുെട േതങ്ങലുകൾ
തങ്കപ്പൻപിള്ള പി.വി
4324 അമി കൾ െപാ
തണത്തറ െജ.എക്സ്
3802 മാ സാക്ഷികൾ
4294 സവ്ർഗ്ഗത്തിെല മണവാട്ടികൾ
തമ്പി കാക്കനാടൻ
21062 കലാപത്തിെന്റ ഓർമ
തമ്പി തിരുവാ ളം
8847 അജ്ഞാതഘാതകൻ
തമ്പി പതാലിൽ
18128 കീ ടു കിൽ
18154 കുടുംബവാ
18130 േകസ് ഫയൽ
17778 െഡയ്ഞ്ചർ െഡയ്സി
17239 ഫ്ളയിംഗ് ം
17114 മരണമി ാത്തവൻ
17263 റിപ്പർ റിപ്പീറ്റ്
17264 വിത്ത് വൺ ഐ
18890 ശ ൻ
തമ്പി പി.ജി
18361 സന്നിേവശം
14383 സവ് സഞ്ചാരിണി

↑

തമ്പി പി.വി
10012 അക്ഷരപൂജ
9413 അ ിരതി
9689 ആനന്ദൈഭരവി
10433 കൃ പ്പരുന്ത്
18150 പള്ളിേവട്ട
9110 േഹാമം
തമ്പി വി.എ
8524 പഞ്ചമി
തരകൻ െക.എം
5639 ആ ഹതയ് േശഷം
7538 ആ ാവിൽ സുഗന്ധം
16099 എന്നിൽ അലിയുന്ന ദുഃഖം
4636 ഓർമ്മകളുെട രാ ി
തരകൻ െക.എം (പുനരാഖയ്ാതാ)
5543 നിനക്കായിമാ ം
തരകൻ ജി
524 കുട്ടൻ
തലാപ്പിൽ എൻ.എൻ
N151 െപരുമ്പിലാവിൽ േകളുേമേനാൻ
ത ീമ നസ്റീൻ
21757 ല
19999 വീ ം ല

ി

തായാട്ട് ശങ്കരൻ
7381 തയ്ാഗേദവത
താഹ മാടായി
15957 ശരീരം ചില പുലർകാല സവ് ങ്ങൾ
↑

തിേക്കാടിയൻ
16526 അശവ്ഹൃദയം
D224 മ
തുള്ളി
തുളസി

8286 കാേറ്റ നീ കരയരുേത

18382 ദവ്ീപ്

8533 പടിഞ്ഞാറുനിെന്നത്തിയ േമഘം
5105 ലത മൃദുമൃദുല

16029 േവനലിെന്റ സവ് ം

ൈതേശ്ശരി
19726 ഇരയും േവട്ടക്കാരും
20139 േതാബിയാസ്
േതാമസുകുട്ടി െചേഞ്ചരിൽ
16671 ഇനിെയങ്കിലും ശാന്തി
15541 നിറങ്ങളിൽ നീ മാ ം
17125 നിലാവിെന്റ നാട്ടിേലക്ക്
േതാമസ് ആ പുറം
17406 താഴ്വരയിെല പക്ഷി
േതാമസ് കുട്ടി േകാട്ട റം
19718 കണ്ണീരും സവ് ങ്ങളും
േതാമസ് െക.െജ
16054 അനാഥരുെട കൂടാരം
3167 ഇമ്പങ്ങളുെട പറുദീസ
3393 േ ഹിക്കാെനാരു സുന്ദരി
േതാമസ് ടി. അമ്പാട്ട്
20310 ഇരുട്ടിെന്റ കാവൽക്കാർ
20070 ര ം കുടി ന്ന െപൺകുട്ടി
18884 െഹവൻ വാലി
േതാമസ് ടി.എസ്
1435 ആ ാർപ്പണം
േതാമസ് തലനാട്
18271 തിടമ്പ്
േതാമസ് േതാമസ്
16068 വിഷഭൂമികളിൽ മയ

↑

ന്നവർ

േതാമസ് പള്ളിക്കൽ
4308 േബാംെബ ഇരുട്ടിലൂെട
േതാമസ് പാലാ
12179 അേന്താനിപുരെത്ത രാ ികൾ
12159 പുണയ്ാളൻ കുന്ന്
േതാമസ് പാളിയിൽ
4547 തങ്കമ്മ േന ്
േതാമസ് പി.വി
13982 വഴിത്താരകൾ
േതാമസ് വർക്കി
10863 ആരണയ്പർവം
തയ്ാഗരാജൻ കഴ ട്ടം
6837 ആ ാവിെല അന്ധകാരം
3193 ഇത് അവസാനവാക്ക
3312 ഏഴു പകലുകൾ ആറു രാ ികൾ
4772 ഒരു േദവനും കുെറ പിശാചുക്കളും
4551 െടലിേഫാൺ ണയം
3146 തടങ്കൽ പാളയത്തിെല മനുഷയ്ാ ാക്കൾ
7265 വൃ ി
ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി
16220 േകാട്ടയം:ഡി.സി.ബുക്സ്
ദ േയവ് ി (േഡാേസ്റ്റാവ് ി)
14927 എന്നേന്ന മായി ഒരു ഭർത്താവു്
ദസയ്ാ മൈറനി
5497 അസവ്സ്ഥതയുെട യുഗം
ദാേമാദരൻ െക
941 ഇന്ദിര
186 ഓമന
9041 പ ാേദവി

↑

ദാേമാദരൻ പേ ാളി
N117 ഇരുട്ടിെന്റ മുഖങ്ങൾ
ദാേമാദരൻ െപാൻകുന്നം
3847 ആദർശം തീ ളയാണ്
4569 ദുഃഖത്തിെന്റ പു ി
ദാേമാദരൻ ബക്കളം
8917 സഹജീവികളുെട ദുരന്തം
ദാേമാദരൻ മു യ്ാടി
20227 െപൺനൃത്തം
ദാസ് കഴി ം ആർ.ജി
4762 മറുനാടൻ മലയാളികളും കുെറ ീകളും
ദാസ് െചറായി
1949 ദാഹവും േ ഹവും
ദിലീപ്കുമാർ പ ാര രുത്ത്
15992 സം മപ്പക്ഷികൾ
ദിവാകരനുണ്ണിത്താൻ തറയിൽ
6226 കടമ
N385 കരയുന്ന ക റ
ദിവാകരൻ കാട്ടാക്കട
3395 അട്ടപ്പാടിയിെല ഗിരിജ
5168 ഇവെര സൂക്ഷിക്കേണ
6180 ഉേദയ്ാഗസ്ഥ ഭാരയ്
4904 എങ്കിലും എെന്റ നാേട
ദിവാകരൻ പാറശ്ശാല
3963 നിശ
6859 മിഥയ്

↑

ദിവാകരൻ പി.എ
6119 ഇരുട്ടിെന്റ ഇരുളുകൾ
ദിവാകരൻ പിള്ള കാരാൾ
5990 സാവി ി
ദുർഗ്ഗാ സാദ് ഖ ി
7015 ഭൂതനാഥൻ
7017 ഭൂതനാഥൻ-നാലാം ഭാഗം
േദവ ിയൻ എം.പി
4311 ആരാധന
േദവസ്സി എം.െക
338 യത്തകുമാരൻ അഥവ െതാഴിലാളി വിജയം
േദവി

21700 മനസ്സറിയാെത

േദവ് ആ ർ വി
1948 പഴയനിധി
േദവ് െക.െജ
D180 അമൃത എന്ന െപണ്ണ്
4310 അവസാനിക്കാത്ത വസന്തം
3826 ഒരു ൈവമാനികെന്റ കഥ
3311 െചകുത്താൻ കടുവ നായാ േനാവൽ
6103 സവ്ർണ്ണ സർപ്പങ്ങൾ
േദവ് െക.െജ. എഴിഞ്ഞി ം
4323 അവൾ വിളി
േദവ് െക.വി
13554 ശ ം

↑

േദവൻ ആറ്റിങ്ങൽ
6851 അപ തി
8800 ഒട്ടകപ്പക്ഷി
8019 ചുഴി
5448 മനസ്സ്
5625 െവളിച്ചം മങ്ങിയ പാതകൾ
േദവൻ എം.വി
15663 േദവ ന്ദനം
നന്തനാർ

17356 അറിയെപ്പടാത്ത മനുഷയ്ജീവികൾ
N231 ആ

ാവിെന്റ േനാവുകൾ

8612 മഞ്ഞെക്കട്ടിടം

നന്ദകുമാർ വി.ടി
4908 ഇരട്ടമുഖങ്ങൾ
740-A ചാട്ടയും മാലയും
5777 ഞാ
ൾ
5169 ഞാൻ-ഞാൻ മാ ം
13986 തവ വിരേഹ വനമാലീ
3214 ൈദവത്തിെന്റ മരണം
7851 ര
െപൺകുട്ടികൾ
19636 രൂപങ്ങൾ
11285 വ ിപ്പറമ്പൻമാർ
14899 വീരഭ ൻ
നന്ദനാർ

3050 അനുഭവങ്ങൾ

ന തിരി െക.വി
4038 കാ മനുഷയ്ൻ
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ
11253 വരം
നേര നാഥ് പി
20965 പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം
4464 േമഘം
നേര

സാദ് ആർ
16559 അലഞ്ഞവർ അേനവ്ഷിച്ചവർ

നേര ൻ െക.എം
19650 ഫുട്േബാൾ േനാവൽ

↑

നളിനി േബക്കൽ
13206 ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം നാട്ടിൽ
16985 മുച്ചിേലാട്ടമ്മ
നാണു പി.െക
20562 ജീവിത്തിൽ നിന്ന് കഥയിേല
നാണു

ള്ള ദൂരം

ട്ടൻ കവനാലയം
അരക്കി ം
കുഞ്ഞാ ിേച്ചട്ടൻ
ശിക്കെപ്പട്ടവൾ
േ ാസ്െബൽറ്റ്
സംഗമം

4266
2880
4291
3327
5515

നാഥ് വി.ആർ
7937 ഒരിക്കിവച്ച െകാലമരം
നാഥൻ പി.ആർ
5558 ഇന്നെല വന്ന വഴി
N116 ഇന്നെലവന്നവഴി
20557 ഇ ദാനം
8205 ചാട്ട
8299 നനഞ്ഞ പക്ഷി
8525 പവി െക്കട്ട്
20133 പശ്ചിമഘട്ടം
9597 ശയന ദക്ഷിണം
20573
ട്ടർ
നായർ എസ്.െക
2984 േമയർ നായർ
നായർ െക.എസ്
2787 ഒരു െഞട്ടിൽ ര
പൂക്കൾ
2861 കു
നങ്ങ
2789 േമേനാെന്റ പുനർവിവാഹം
നായർ േകാന്നിയൂർ ആർ.എസ്
4394 മലയും മനുഷയ്നും
നായർ േചർത്തല പി.എസ്
3015 റാണിമ ിക
നായർ ൈതക്കാട്ട് െക.ജി
3330 കടൽ
4315 െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ വി
നായർ പി.ആർ.െക
18103 അറിവിെന്റ

↑

കൾ

കാശം

നായർ പി.എം
5247 അവളുെട കാമുകൻ
3067 സുൽത്താെന്റര മകൾ
നായർ പി.െക
2049 പഴശ്ശിയുെട പടവാൾ
നായർ െപരുന്ന െക.എൻ
4548 മധുരമുപ്പത്തിയഞ്ച്
നായർ വി.എസ്
18898 ദി കി ർ
നായർ സി.എസ്
7274 ആ വസന്തം വന്നി
നാരായണ രുക്കൾ െക
645 ഉദയഭാനു
16644 പാറ റം
നാരായണനുണ്ണി െക.പി
4516 വികാര വി മം
നാരായണപിള്ള എം.ആർ
3374 അന്തഃപുരത്തിെല സനയ്ാസി
11254 അബൂഹസ്സൻ
2993 അരുന്ധതി
2962 കപടനാടകം
1571 കമറുൽ ജമാൽ
4051 േദവകി
4396 േ മലത
2348 ൈമഥിലി
നാരായണപിള്ള എം.ആർ (വിവ.)
10055 അമീർ ഹംസ

↑

നാരായണപിള്ള എം.പി
11755 പരിണാമം
നാരായണപിള്ള എം.പി; പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ
14372 ഹനുമാൻേസവ

ളള

നാരായണപ്പണിക്കർ ആർ
2755 അന്നപൂർണ്ണാലയം
1200 മൃണാളിനി
നാരായണപ്പിള്ള എം.ആർ
5892 അ തദവ്ീപിെല അതിമാനുഷൻ
1204 സൗദാമിനി
നാരായണേമേനാൻ െക
722 െചമ്പകവ ി
നാരായണൻ ആർ.െക
16147 ഇരുട്ടറ
2537 സവ്ാമിയും ചങ്ങാതിമാരും
നാരായണൻ ക റ്റ
19561 ഇ മാ ം
നാരായണൻ ന തിരി െക
18942 ആൽബം
നാരായണൻ ന തിരിപ്പാട് ചി ർ
17411 രക്ഷസ്സിെന്റ തികാരം
നാരായണൻകുട്ടി വി.െക
6072 പ െന്റ രാജാവ്

↑

നാരായണൻനായർ ടി
5507 അടിേയാരും ഉടേയാരും
നാരായൻ
15097 െകാച്ചേരത്തി
നിരഞ്ജന

20748 ചിരസ്മരണ
13063 മിന്നൽ

11477 മൃത ഞ്ജയൻ

നിസാം റാവുത്തർ
17153 ആ ഹതയ്യുെട ഭൂമിശാ ം
നിസാമുദ്ദീൻ റാവുത്തർ
18063 തടവറയിൽ നി

്

നിർമ്മല സി.വി
17246 ഇ ദാനം
13048 നീലാകാശവും േമഷങ്ങളും
17241 മിഴിേയാരം
18569 േ ഹജാലകം
നീലക

ൻ പരമാര

4007 കറുമ്പെന്റ കരിഞ്ചമ്മട്ടി
6409 ഭീകരനർത്തകി

ൻനായർ പി.ആർ

നീലക

33 മരതകമണി

നീലൂർ ടി.പി
3064 കണിക
3554 കൽ രിശു്
4063 നീ നിഴലുകൾ
6210 മതിലുകൾ
2250 െവള്ളി ാവുകൾ
↑

െനറ്റിയാടൻ
13152 േജാസഫ് എന്ന തച്ചൻ
നർമ്മദ

6849 അേനവ്ഷണം
6853 സവ്രങ്ങൾ

പടിയത്ത്
2120 െകാ റാബിയതാത്ത
2368 പുതിയ തലമുറ
4145 മുൾെച്ചടി
പടിയത്ത് എം.എ. േമജർ
1990 ഡാ റും ഭാരയ്യും
പണിക്കർ െക.എം
854 േകരള സിംഹം
പണിക്കർ െക.എം. സർദാർ
19554 േകരളസിംഹം
പണിക്കർ ജി.എൻ
7565 അകലാൻ എ എളുപ്പം
8347 ഇനി യാ പറഞ്ഞിടെട്ട
7097 ഒരു ദിവസം ഒരു യുഗം
8555 കഥയിങ്ങെന
16100 കറി േവപ്പില
7044 കറിേവപ്പില
9155 കാറ്റടി െവള്ളം നില
19672 മനേസ്സ നീ സാക്ഷി
19670 മാനയ്യായ ഭാരയ്
പണിക്കർ ജി.എൻ (വിവ.)
5617 അപകടത്തിേല

ള്ള നൃത്തം

പണിക്കർ നീലംേപരൂർ എൻ.പി
2187 മംഗലേശ്ശരി
പണിക്കർ പി.എൻ.പി
7437 യജ്ഞം
പണിക്കർ വി.ആർ
3334 അച്ഛെന്റ ജയം

↑

പണിക്കർ വി.എം.ജി
16121 സഞ്ജീവനം
പ

നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര
കൾ

1477 ഒഴു

നാഭൻ എം.എസ്
4326 ചുവരി ാത്ത ചി ം

പ
പ

നാഭൻ നായർ െക

9154 കനയ്ാകുമാരി

പ
പ

നാഭൻ മാലാപറമ്പ്
4314 ക നീർേച്ചാല
രാജൻ പി

12880 ഉദകേപ്പാള

17208 കള്ളൻ പവി

ൻ
ങ്ങേള കാവലും മ േനാവലുകളും
പ രാജെന്റ ര ് േനാവെല കൾ
തിമയും രാജകുമാരിയും
മ
കാലം േനാറ്റകുതിര
വാടകക്ക് ഒരു ഹൃദയം

19489 നക്ഷ
16256
12878
15144
19490

േസനൻ വി.െക

പ

728 േഡാ റുെട മകൾ

പനയാൽ പി.വി.െക
16565 ഇളകിയാടുന്ന മൗനം
പേനാവ വി
3349 െയവ്േദാകയ്
↑

പമ്മൻ

12989 അടിമകൾ
15886 അ
15887 അ

മത്തിൽ ശനി

18487 ഒരു പിടി നിഴലുകൾ
18485 ച

വാതം
തിജ്ഞ
22022 ാന്ത്
18482 മിസ്സി
18486

പരേമശവ്രന്പിള്ള െക
D384 അംഗനാചുംബനം
പരേമശവ്രൻ അ ർ വി.ജി
183 സൽക്കർമ്മവിജയം
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി
3170 അദൃശയ്മനുഷയ്ൻ
14835 ഒരു േ മത്തിെന്റ കഥ
15495 നിഴലുകൾ
പലേവശൻ െവള്ളായണി
2479 അർദ്ധരാ ിയും ന ച്ചയും
പാറ റത്ത്
17211 അേനവ്ഷി കെ ത്തിയി
11243 അരനാഴികേനരം
16090 അവസ്ഥാന്തരം
15497 ആദയ്കിരണങ്ങൾ
3282 ഓമന
19482 ധർമ്മസങ്കടം
5163 നന്മയുെട പൂക്കൾ
1869 നിണമണിഞ്ഞ കാൽപാടുകൾ
5164 വഴിയമ്പലം
പാറയിൽ െക.ബി
5999 കുൽസേനാബർ
പാേറട്ട് ഇസഡ്.എം
2232 ഈ നരകപിശാചി ് ആ നരകാസുരൻ
1708 െതാമ്മെന്റ െതാപ്പിപ്പാള
1881 രാജകുമാരി പൂെങ്കാടി
പി.ടി.എൽ
2089 െവറും െത

ികൾ

പി.വി.െക. പനയാൽ
21957 അടുക്കള
പി.സി. എറികാട്
18244 ആവർത്തനം

↑

പിള്ള എം.എസ്. കൂത്താ കുളം
948 മായാേലാകം
പിള്ള എസ്.െക
17365 ആർഎംപി
19222 ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾ
പിള്ള എൻ.ബി. പിണ്ഡാണി
18502 വഴികാട്ടികൾ
പിള്ള പി.ജി
5503 ഉന്മാദരാ ി
ാനം െക.െക
3697 ആ കാശം അണ

പിള്ള വ

പിഷാരടി എൻ.എൻ
2894 ആയിരം കു
3368 െവള്ളം

കൾ

പീറ്റർ പി.എം
20160 കാടു്
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള
10652 അലിഗഡിെല തടവുകാരൻ
D131 കനയ്ാവനങ്ങൾ
16373 കലീഫ
4229 െത കൾ
16087 ദുഃഖിതർക്ക് ഒരു പൂമരം
12134 ഭജനം പാടിയുറക്കിയ വി ഹങ്ങൾ
15183 സംഘം
6163 സൂരയ്ൻ
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള; േസതു
13938 നവ ഹങ്ങളുെട തടവറ
പുന്തല എൻ.പി
2121 ഇ മുള്ള െപണ്ണ്

↑

പുരുേഷാത്തമപ്പണിക്കർ േകാട്ടവിള
2085 പണവും പിണവും
2226 രാജസ്ഥാനിെല അന്തഃപുര രഹസയ്ങ്ങൾ
പുരുേഷാത്തമൻ പി.െജ
5717 ദയ
പുരുഷൻ ആല ഴ
5062 അഴകുള്ള നാടകക്കാരി
3881 ചിതറിയ ചിലങ്കകൾ
പുരുഷൻ ആല ഴ (പുനരാഖയ്ാതാ)
3909 സുന്ദരി
െപരുന്ന പി.ആർ
9270 ചുരുക്കം ചിലർ
െപാെറ്റക്കാട്ട് ഡി.എം
4470 ഇതും േ മമാണ്
െപാേറ്റക്കാട്ട് ഡി.എം
25 മരിക്കാേന്മലാ
േപാറ്റി െക.എൻ
3829 അസ്ഥിമാടത്തിെല വിളക്ക്
േപാളി മണിയാട്ട്
9437 ടാക്കിേയാൺ യുദ്ധം
േപാൾ എ.വി
5265 ലീസമ്മ

↑

േപാൾ െക.എ
2473 രാജേകസരി
േപാൾ ചിറക്കാേരാട്
5282 അതും സംഭവി
N421 അനുരാഗം അനശവ്രമാണ്
5245 ഇരുളിലലിയാത്ത െവളിച്ചം
4447 ഒരു കുടുംബം പറി ന
3843 ഒരു ൈമതാനം കുെറ വഴികൾ
4699 ഒരു വലിയ െതരുവിൽ ഒരു ദിവസം
4951 കയം
4771 െചറ്റ രകൾ
3844 തുറന്ന ക റ
8971 ദുഃഖത്തിെന്റ പാനപാ ം
3797 നിഴൽ
5527 ഭീരുക്കൾ
േപാൾ േതലക്കാട്ട്
19752 വിഷഹാരി
െപൗേലാസ് െതക്കത്ത്
6238 ആടിയുലയുന്ന ദീപശിഖ
3309 സൂസി ടീച്ചർ
കാശം െക
1113 ജീൻ വാൽജീൻ
കാശ് ടി.എൻ
14317 കിളിേപ്പച്ച് േകക്കവാ
18437 തണൽ
ണാബ്

20062 േഡാ ർ

ീറ്റ്

ദീപ് നമശിവായം
19189 ആകാശത്തിെല നക്ഷ ങ്ങൾ
ദീപൻ പാമ്പിരികുന്ന്
21612 എരി
↑

ഭാകരൻ എൻ
18229 ഏഴിനും മീെത
16873 തീയൂർ േരഖകൾ
20149 ബഹുവചനം
ഭാകരൻ ചങ്ങ ഴ
11799 ത രാക്കൻമാരും

ജകളും

ഭാകരൻ പു ർ
15942 ഉന്മാദം
8471 എേങ്ങാ വഴിെതറ്റിയ യാ ക്കാർ
19444 ഒറ്റയാൻ
10131 മൃദുലത്ത രാട്ടി
ഭു

17224 ആരാമശലഭങ്ങൾ

േഭയ്നകുമാർ സനയ്ാൽ
8595 ഓർ ക എ ായ്േപ്പാഴും
മീളാനായർ
13529 ന േബാധങ്ങൾ
ശാന്ത് എം.എ
20187 േദവദാരുവിെന്റ നാട്ടിൽനി

്

സന്നൻ ചമ്പക്കര
17235 കലയ്ാണമാല
17120 കസവുപുടവ
17233 കാഞ്ചനത്ത രാട്ടി
19054 കി ിന്ധ
17254 കൃപാകരി
17408 േകാസലം
14524 മു
ട
20110 രഥമകുടങ്ങൾ
16624 വലിയ പടത്തലവൻ
13573 ശൂർപ്പണഖ
22084 സീമന്തേരഖ
സന്നൻ ജി. മു േശ്ശരി
1524 അ ത നിലയത്തിെല ഇ ജാലം
1578 കർദ്ദിനാളിെന്റ കാമുകി
7739 യമേലാകം വിഴുങ്ങി
സാദച ൻ എം
15231 േ യസി
15227 സവ് നിലാവ്
↑

േ ംചന്ദ്

20352 കർമ്മഭൂമി

േ മാനന്ദ് ചമ്പാട്
N242 ഉപകരണങ്ങൾ
േ േമ മി
2619 അവൻ വരു
േ മൻ

7292 ദാഹം

ാമൂ കട ആർ.ടി
11255 വീണയും മുളന്ത

ം

ഫാറൂഖ് വി.യു
4760 ൈകെ ത്താത്ത പൂക്കൾ
ഫിലിേപ്പാസ് തിരുവ െജ
9749
ം ദൂബായ് െവ കുഴി
ഫിലിപ്പ് മണിമല
7752 പുക ഴൽ
ാൻസിസ് െക.ഒ
15272 വസന്തത്തിൽ ശിശിരം
ാൻസിസ് െനാേറാണ

22148 അശരണരുെട സുവിേശഷം
↑

ബാജി

17155 എഴുതെപ്പടാത്ത ഇതിഹാസത്തിെല

നായകൻ

ബാ

വലപ്പാട്

N13 ഖൽബ്

ബാബു എം.ജി
17152 ആമത്താഴും പാേസവ്ഡും
ബാബു കിളിരൂർ
22053 സവ് ി
ബാബു കുഴിമറ്റം
19818 ചാേവറുകളുെട പാ ്
ബാബു െചങ്ങ ർ
2097 ഒരു മനുഷയ്നും ര

േദവതകളും

ബാബു പറവൂർ
21181
ണാമം സുേയാധനാ
ബാബു ഭരദവ്ാജ്
18544 കബനീനദി ചുവന്നതു്…..
17304 പേരതാ ാക്കൾക്ക് അപ്പവും വീ
16662 ശവേഘാഷയാ

ം

ബാബുജി െമഴുേവലി
18562 കമാൻഡർ
21737 കളർ ഓഫ് െഡത്ത്
20830 ക്ഷ ിയൻ
17782 ജവ്ാല IPS
22015 നീ കര
18127 പടമുഖം
18270
മാണി
20609 മറയൂർ
15240
ാവ്
21741 സവ്ർണം
ബാറ്റൺ േബാസ്
20827 അ ം
22039 എയ്റ്റിെസൻ
20740 ഒൿേടാപസ്
20506 ഓപ്പേറഷൻ സതയ്
17223 െക. 99
17240 െകാള്ളിയാൻ
22040 ഗാസ്റ്റിലി െഡത്ത്
19480 ഞായറും തിങ്കളും
14902 ദി േകാ
19450 ദി െഡർട്ടി കി ർ
18926
ിൻസ് ഓഫ് െഹാറർ
17267
ം െഹൽ
15650
ഡ്ൈലൻ
13482
ാക്ക് ൈടഗർ
22133 ര മി ാത്ത മനുഷയ്ർ
12025 െറഡവ്ൂൾഫ്
18877 ഹിമാലയാ
േദ ്
↑

ബാലകൃ പിള്ള ഉമയന ർ
D125 െറഡ്േഫാർട്ടിെല രഹസയ്ങ്ങൾ
ബാലകൃ പിള്ള െകാട്ടാരക്കര ജി
444 വിവാഹിതർ
ബാലകൃ ൻ
19651 തണൽ
9194 തളർന്ന പക്ഷി
ബാലകൃ ൻ എം
15096 കടൽെക്കാള്ളക്കാരുെട കഥ
ബാലകൃ ൻ കളവേങ്കാടം
11788 അകലുന്ന ബന്ധങ്ങൾ
ബാലകൃ ൻ പി.െക
21912 ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങെട്ട
17219 േട്ടാ ിയെപ്പട്ട േട്ടാ
ബാലകൃ ൻ മാങ്ങാട്
16916 ഭൂമിയുെട കണ്ണ്
ബാലകൃ ൻ വി
6142 അ ഈ ഹിപ്പി
4400 അേനവ്ഷണം
5270 അവൾ സുന്ദരിയാണു്
5232 അവൾ സുന്ദരിയാണ്
5640 േ മം-േനടുകയും ന െപ്പടുകയും
ബാലകൃ ൻ സി.വി
17907 അവനവെന്റ ആനന്ദം കെ ത്താനുള്ള
വഴികൾ
15264 ആ ാവിന് ശരിെയ േതാ ന്ന
കാരയ്ങ്ങൾ
13081 ആ ാവിന് ശരിെയ ് േതാ ന്ന
കാരയ്ങ്ങൾ
17703 ആേമൻ ആേമൻ
16558 ആയുസ്സിെന്റ പു കം
15149 ഇതിവൃത്തം
20602 ഉപേരാധം
16339 എെന്റ പിഴ എെന്റ പിഴ എെന്റ വലിയ പിഴ
13260 എള്ളിൻപാടങ്ങൾ പൂവിടുേമ്പാൾ
14367 ഏേതാ രാജാവിെന്റ ജകൾ
13261 ഒഴിയാബാധകൾ
19675 കടൽഗുഹകൾ
15150 കണ്ണാടിക്കടൽ
12856 കാമേമാഹിതം
11669 ജവ്ാലാകലാപം
15094 മരണം എ േപരുള്ളവൻ
21210 രതിസാ ത
ബാലേഗാപാലൻ നായർ
7465 ദി ബുൾ
ബാലച ൻ എൻ.ടി
16159 ചിലമ്പ്

↑

ബാലച ൻ ജി
16727 വയ്ാളി
ബാലൻ ഇ. മണിയൂർ
18656 െതരുവിൽ തീെപ്പാരി
ബിനീഷ് ഒറവിൽ
20258 ഇൻെവസ്റ്റിേഗഷൻ
18124 കാബേറേഗൾ
20030 ൈ ം േവ സ് ൈ ം
ബീന കുഴിത്താറ്റിൽ
19648 ഘൂണ
ബീനാ േജാർ
19647 നീ

്
ദൂരങ്ങൾ

െബന്നി കുരയ്ൻ
18331 അനുതാപത്തിെന്റ മസുമൂറകൾ
െബനയ്ാമിൻ
21464 അക്കേപ്പാരിെന്റ ഇരുപത് ന ാണി
വർഷങ്ങൾ
20773 അബീശഗിൻ
21604 അൽ അേറബയ്ൻ േനാവൽ ഫാ റി
21754 ആടുജീവിതം
21299 മഞ്ഞെവയിൽ മരണങ്ങൾ
21608 മാന്തളിരിെല ഇരുപത് കമ ണിസ്ററ്
വർഷങ്ങൾ
20798 മു
നിറമുള്ള പകലുകൾ
22107 ശരീരശാ ം
േബബി െക.െജ
18277 െബസ്പുർക്കാന
12124 മാേവലി മന്റ്റം
ഹ്മ തൻ സവ്ാമി
3348 േപഷവ്ായുെട മു ീം റാണി
4461 വിഷജവ്ാല
↑

ബർമാൻ േതാമസ്
20322 പുറങ്കടൽ
ഭരതൻ

16303 അസുരൻ

ഭരതൻ എൻ.െക
3347 മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മലർക്കാവ്
ഭവാനി െക.പി
14758 നിറങ്ങൾ നിഴലുകൾ
ഭാരതിഅമ്മ െക
3914 കമലത്തിെന്റ കാമുകൻ
4789 താമര ളം
ഭാസുരച ൻ എസ്
16249 അനാർക്കലി പറയും
ഭാ രേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത്
D345 കു മെച്ചപ്പ്
ഭാ രൻ നായർ േതാട്ടപ്പിള്ളി
1337 ഭാരതി
ഭാ രൻ പാങ്ങിൽ
20320 ഒരു ഞ ിെന്റ ആ
8509 പ
ൽപുഴുക്കൾ
ഭാ രൻപിള്ള പി
5966 കുരങ്ങ്

കഥ

ാണി
↑

ഭാ രൻനായർ െക
16934 േടാൾേസ്റ്റായ് ഫാം
മഞ്ഞളി െജ.ഡി
11093 ആനി
5273 മഞ്ഞളിയുെട ക

കൾ

മഠത്തിൽ ആർ.െക
8196 പഥികർ
മണി ജി.എസ്
2247 ര വ ി
മണിക

ൻനായർ എ
19656 കലഹാരിയിെല കദളി ക്കൾ

മണിയൂർ പി.ബി
6106 പരാജയം
11286 ബന്ധനം
മത്തായി പന്നക്കൽ
2311 വിളക്കണ
18660 സാഗരം
18659 സൂേരയ്ാദയം

നക്ഷ ങ്ങൾ മാ

മധു മ

ഷാലയം
8602 േഘാഷയാ

മേനാജ്

20095 േദഹവിേയാഗം

മേനാജ് കുറൂർ
21929 നിലം പൂ

മലർന്ന നാൾ

മേനാജ് ജാതേവദർ
18164 കഥയിൽനി

↑

ം അ തയ്ക്ഷനായ ശിവൻ

മേനാജ് വീട്ടിക്കാട്
21833 തുക പൂജയ്മാകുന്ന കളികൾ
മേനാജ്കുമാർ െജ
19738 െവളുത്തനിറമുള്ള പൂക്കൾ
മറ്റേത്താളി െക.െജ
6127 ര ് േനാവെല കൾ
മ ിക െക.ആർ
17289 മായാമാളവഗൗള
മ ികാ യൂനസ്
17789 അനുപ വി
15655 ഇടനാഴിയുെട അവസാനം
19443 ഉപാസന
18133 കർ ര ദീപം
17786 കർ രദീപം
N144 നിനക്കായ് മാ ം
15226 നിറേഭദങ്ങൾ
N146 നിഴൽച്ചി ങ്ങൾ
18910 ര ാമെതാരാൾ
12263 വർഷേമഘങ്ങെള കാത്തിരുന്നവർ
17766 സവ് ങ്ങേള വിട
മ ികാ

ീകുമാർ
19202 േ ഹഗായ ി

മഹാേദവൻ തമ്പി എസ്
19599 അലകളി ാത്ത കടൽ
19608 ആസാദി
മാക്സിം േഗാർക്കി
470 മനുഷയ് ഴുക്കൾ
മാക്സ് എം.എ
4763 മിഴിയി ം മനമി
4084 േമാഹം

ം
↑

മാത്തൻ തരകൻ പുത്തൻകാവ്
16631 മധുബാലിക
മാത െക.െജ
9071 െകാടുങ്കാറ്റിെലാരു മാലാഖ
മാത െക.പി
19668

ഹ്മഗിരിയിെല െകാടുങ്കാറ്റ്

19862 ഹ വാേലാസിെന്റ സുവിേശഷം

മാത െന ി ന്ന്
20211 അനന്തയാനം
മാത

ാൽ

16713 ഓക്പാർക്കിെല രാ

ി

മാത മറ്റം
15321 അ സുന്ദരികൾ
20607 കിഴക്കൻകാറ്റ്
10119 െകാടിമരം
14398 േപാലീസുകാരെന്റ മകൾ
16724 രാ ിയിൽ വിശുദ്ധരി
1048 സിദ്ധൻ
മാത െവങ്ങ ർ
3848 ചുവന്നതട്ടം
3800 ൈവകിവന്ന വസന്തം
മാത സ് എ.െജ
9053 കാ പൂവു്
മാത സ് വി.െജ
15502 പടേയാട്ടം
മാധവൈപ ആർ
1618 എക്സ്െറ
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ
6550 കൽക്കേത്തനിയം

↑

മാധവിഅമ്മ കടത്തനാട്ട് െക
5387 വീരേകസരി
മാധവി

18134
21726
22019
9371

ട്ടി
കവാടം
മേനാമി
മാധവി ട്ടിയുെട േനാെവ കൾ
മാധവി ട്ടിയുെട മൂ േനാവലുകൾ

മാധവ്

7831 െകാന്നെത്തങ്ങ്
8341 കർമ്മഭൂമി
9751 ചിറ

5131 ചി ഗൃഹം

മാധവൻ എൻ.എസ്
16597 ലന്തൻ ബേത്തരിയിെല ലുത്തിനിയകൾ
മാധവൻ നായർ തിരുനയിനാർകുറിച്ചി
2512 െചറിയ വലിയവർ
893 മാധുരി
3910 ൈമന
മാധവൻ നായർ പി
4391 അനാഥ
മാധവൻ നായർ സി.െക. ഏവൂർ
3973 ഒറ്റമൂലി
3815 പെത്താമ്പതാം വയസ്സ്
3320 പൂക്കളും തീക്കനലും
5250 െപാന്നിെന്റ െനടുംതൂൺ
മാധവൻ െപരുമ്പളം
10861 അറബിക്കടലിെന്റ റാണി
5281 െചളി
മാധവൻ വ ച്ചിറ
5274 അമ്മയുെട ിയ പു ൻ
2616 അ ം മുന്തിരിച്ചാറും കുെറ മിഴിനീരൂം
2210 ആ സഖി
4395
ി വിെന തറച്ച കുരിശ്
2263 ച ികാ ചർച്ചിതമായ രാ ി
2641 ചിലങ്കചാർത്തിയ കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ
22095 നിശാഗന്ധികൾ പൂ േമ്പാൾ
2310 യൂദാസിെന്റ ശ ം
8392 വഴിെതറ്റി േമഞ്ഞവൾ
4055 വിഷാദസാഗരം
17227 സവ്ർഗ്ഗസീമ
3911 ഹണിമൂൺ
മാധവൻനായർ സി.െക
D258 നടിെയേത്തടി

↑

മാധവൻപിള്ള മുതുകുളം
983 േവദന
മാധവൻപിള്ള സി
1178 ആനന്ദസാഗരം
955 പ സുന്ദരൻ
920 ഭടെന്റ ഭാരയ്
8470 വിഗതകുമാരി
മാമ്മൻ ഫിലിപ്പ്
12223 സമരവും സവ്ാത

യ്വും

മാരാർ എസ്.െക
14426 അനുയാ
D416 അവിശുദ്ധ ബന്ധങ്ങൾ
4272 അഹംമിഥയ്
2648 എലത്താളവും നിലവിള
7324 പഞ്ചാരി
8582 ഭൂതത്താൻ െകട്ട്
8597 മുഖങ്ങൾ മന കൾ

ം

മാരൂർ ആർ.െക
17548 മഞ്ഞ് ൈദവങ്ങളും മണിശിലകളും
മാലതി വാസുേദവൻ
21816 അരുന്ധതിവർമ
മാർക്ക്

11414 ഇമൽഡാ

മീര

19064 വിധിയുെട വികൃതികൾ

മീര െക.ആർ
18188 ആ മരെത്തയും മറ മറ ഞാൻ
21599 ആരാച്ചാർ
19505 േനേ ാന്മീലനം
21010 മീരയുെട േനാവെ കൾ
21600 മീരാസാധു
21908 യൂദാസിെന്റ സുവിേശഷം
21609 സൂരയ്െന അണിഞ്ഞ ഒരു ീ
↑

മീരാൻ മുഹമ്മദ് േതാപ്പിൽ
18912 ചാരുകേസര
മുകുന്ദൻ എം
10613 ആകാശത്തിനു ചുവട്ടിൽ
19849 ആദിതയ്നും രാധയും മ ചിലരും
12046 ആവിലായിെല സൂേരയ്ാദയം
11762 ഒരു ദളിത് യുവതിയുെട കദനകഥ
20951 കണ്ണൻനമ്പയ്ാർ ഡൽഹിയിൽ
20950 കി ി ക ന്ന കള്ളൻ
15151 കിളിവ വിളിച്ചേപ്പാൾ
21914 കുടനന്നാ ന്ന േചായി
20182 കൂട്ടംെതറ്റി േമയുന്നവർ
15932 േകശവെന്റ വിലാപങ്ങൾ
17362 ചാർലിമാസ്റ്റർ
20949 െദ വമ്മയും മക്കളും
20935 ൈദവത്തിെന്റ വികൃതികൾ
21310 ദൽഹി
14463 നൃത്തം
22023 നൃത്തം െച ന്ന കുടകൾ
21326 പാരീസ്
N11 മദാമ്മ
8874 മ ഴി ഴയുെട തീരങ്ങളിൽ
20954 മരിയയുെട മധുവിധു
20952 രാസലീല
20953 സഞ്ചാരി പറഞ്ഞ കഥ
18287 സാവി ിയുെട അരഞ്ഞാണം
12169 ഹരിദവ്ാരിൽ മണികൾ മുഴ
മുകുന്ദൻ കാരാണി
17247 ആൽമരം
17275 ബാന്ധവം
15329
ാരകം
മുടപുരം എൻ.പി
4037 കാ േതാട് കിലുകിലാെന്നാഴുകു
മുട്ട

വർക്കി
21509 ഒരു കുടയും കു
െപങ്ങളും
15162 കരകാണാകടൽ
16067 നാ ൻ
8400 പാവെപ്പട്ടവൾ
8321 പൂചൂടിയവൾ
18000 മയിലാടുംകുന്ന്
12057 മറിയ ട്ടി
9123 െവളുത്ത ക ീന

മുരളി െന നാട്
17770 തിരശ്ശീല
17783 നീലാംബരി
19739 രാരീരം
17225 േസതുബന്ധനം
മുരളി മാത സ്
18269 അങ്കത്താരി
മുരളീ േമാഹനൻ പി
16133 അക്ഷയപാ ം
മുരളീകൃ

18513

യൽ

മുരളീധര പണിക്കർ േബ ർ
21814 െമമ്മറികാർഡ്
↑

മുരളീേമാഹനൻ പി
18934 ഒരു ദിവസം
മുഹമ്മദ് എ.എം
18221 മരുഭൂമിയിെല പക്ഷി
മുഹമ്മദ് എൻ.പി
13493 എണ്ണപ്പാടം
18009 ഗുഹ
10806 പിെന്നയും എണ്ണപ്പാടം
3556 മരം
11807 ഹിരണയ്കശിപു
മുഹമ്മദ് െക.ടി
271 മാംസപു ങ്ങൾ
മുഹമ്മദ് േറാഷൻ
19652 ഗന്ധർവ്വ വീണ
11020 പകലന്തിേയാളം
മുഹമ്മദ് വി.പി
11787 േതൻതുള്ളി
9509 പിട
മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്
19610 കടവ ർ കനവുകൾ
മുഹമ്മദ് ഷഫീർ എ.െജ
15944
പഞ്ചത്തിെന്റ തുറമുഖങ്ങൾ
മുഹമ്മദ്േകായ പി.എ
6457 സുൽത്താൻവീടു്
മുൽക്ക്രാജ് ആനന്ദ്
20942 കൂലി
മൂവാ പൂഴ പി.എസ്
6050 ഉറങ്ങാത്ത രാ ികൾ

↑

െമഹനൂഫ് ഷാ
19616 ദി വാക്സ് സ്റ്റാച
19618 ദി ഹിഡൻ ടാർഗറ്റ്
േമഘനാഥൻ എസ്
19183 വൂൾഫ്
േമതിൽ രവി
D19 േവതാളം
േമേനാൻ എം.എം
10143 എണ്ണ
3149 ഒരു െതാ ് കള്ള്
3824 െചകുത്താൻ
11821 ഞാൻ നിെന്റ കാവൽക്കാരൻ
2570 യതി
5757 േയാഗനി
േമേനാൻ െക.പി
517
തികാരം
േമേനാൻ സി.എസ്
1126 പനക്കൽ മാദു
േമരി ഏയ്ഞ്ചൽ
19732 െകാന്തമണികൾ
േമരി വിതയത്തിൽ
7792 ഇവിെട എനി

ചു ം ശ ക്കൾ

ൈമക്കിൾ എഴുമന
4552 ആനി
7207 കട കാരെന്റ മകൾ
െമാ

↑

പടിയത്ത്

11238 അകലാൻ മടിച്ച നക്ഷ
5891
4043
2103
3447
4109
11278
3724
6221
4306
5631
2476
9761
2242
4453
6228
8377

2132-A
7249
15317
2470
5063
11251
8515
3305
7871
1083
2778
10166
8331

ങ്ങൾ
അ തങ്ങൾ വിത ന്ന കരങ്ങൾ
അറിയെപ്പടാത്ത രഹസയ്ം
ആ കനി വിലക്കെപ്പട്ടതാണ്
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ
ഇവിെടയാണ് ജീവിതസുഖം
ഒരാ
ഒരു ബലാൽസംഗത്തിെന്റ കഥ
ഒരു െമാ ൻകൂട് ബാക്കിയു ്
ഒസ്സാെപ്പട്ടി
കണ്ണാടിമാളിക
കാ വീശി ഇല െകാഴിഞ്ഞി
കുറ്റം വിചി ം
േച കത്തി
തലാഖ്
േതങ്ങലുകൾ
വസംഗമം
നീ എെന്റ െപങ്ങളാണ്
പ െസന്റ്
പിഴച്ചവൾ
െപ ങ്ങൾ ഭരിക്കെട്ട
തികാരം
േഫാക്ക് ലാൻഡ് േറാഡ്
ഭൂകമ്പം
മിസ്റ്റർ െന ർ അംബുജം
മിസ്സ
യത്തീം
വിലയിടിഞ്ഞ നാണയങ്ങൾ
സുൈഫജ
സുബർക്കത്തിെല ഹൂറി

േമാഹനച ൻ
17395 കരിമുത്ത്
12979 കലിക
19495 കാക്കകളുെട രാ ി
14900 കാപ്പിരി
18878 ഗന്ധകം
14914 സുന്ദരി ൈഹമാവതി
േമാഹനവർമ്മ െക.എൽ
6132 ആരണയ്പർവ്വം
17836 ഓഹരി
17203 െകാച്ചി
11675
ിക്കറ്റ്
12885 േഗാൾ
18946 നക്ഷ ങ്ങളുെട തടവുകാരി
11743 ൈ വറ്റ് ലിമ്മിറ്റഡ്
16568 െ ാഫസർ ഇൻ അേമരിക്ക
15339 വി ക ബ്
18446 സേ ഹം
11746 സിനിമ സിനിമ
17359 സുഖം
D157 േസ്റ്റാക്ക് എേക്സഞ്ച്
േമാഹനൻ നായർ സി.ആർ
15483 നിറങ്ങളുെട തീരം
േമാഹനൻ പി
18706 അമ്മകനയ്
18305 എ ാവർ ം അറിയുന്നത് ആർ
അറിയാത്തതും

ം

േമാഹനൻ പി.െക
16125 താറാവ്
8976 ശതപുരം
േമാഹൻ ഡി. കങ്ങഴ
7741 ലതാലാേബാറട്ടറീസ്
േമാഹൻ മുളങ്ങിൽ
5258 മനുഷയ്രും മൃഗങ്ങളും
D312 മു ി
േമാഹൻ െവണ്ണല
21869 ജാലകങ്ങൾക്ക റം
േമാഹൻകുമാർ െക.വി
21054 ഉ രാശി
യു.എ.െക. മാടവന
16319 ദരി ൻ

↑

യൂറിസ് ലിേയാൺ
8587 േടാപാസ്
രംഗ ൻ എസ്
436 വാന സ്ഥം
രഘുനാഥ് പേലരി
21990 ഓർ
േവാ എൻ കൃഷ്ണെയ…
രഘുനാഥ് പി
20101 അഭയശില
രഘുനാഥ് പി.ആർ
15384 കഥെയഴുതുന്ന ഒരാൾ
രഘുനാഥൻ െക
16566 പാതിരാവൻകര
ര

മ്മ എം.ഡി
18219 ആരണയ്വാസം
10391 ഇനി സുമി പറയെട്ട
12048 എ കാലി
10099 കീർത്തി
15383 ദിവയ്ം േമാഹനം
9095 ധനയ്
16035 വധു
12261 സവ്ന്തം

രമണൻ കുന്നത്ത്
6264 ജ്ഞാനദീപം
രമാപാദചൗധരി
19597 ഹൃദയം
↑

രേമശൻ

ാ ർ
19861 െപരും ആൾ

രവി

13832 കുതിരാൻ

13087 പാതിരാമണൽ

രവി വഴിത്തല
11605 വരും വരാതിരിക്കി
രവീ ൻ എം
15499 തീരമണിഞ്ഞ തിര
രവീ ൻ െവട്ടത്ത്
5435 അനയ്
രവീന്ദർ സിംഗ്
22171 എനി

ം പറയാനുെ

ാരു

ണയകഥ

രാഘവൻ അേത്താളി
20800 തിരുവരശ്
21863 മൺേകാലങ്ങൾ
രാഘവൻ അമ്പാടത്ത്
2785 കറുത്ത േതാലും റ
7923 േഡാ ർ
3332 ൈതർ ടം
4952 ൈസക്കിൾ

ർപ്പാലും

രാഘവൻ എം
18859 ചിതറിയ ചി ങ്ങൾ
രാഘവൻ കീേച്ചരി
16005 േനരും നുണയും
രാഘവൻ െകാളേത്താൾ
19723 കടവ്
രാഘവൻ നായർ പി
N147
ച്ഛന്ന ചുംബനം
രാഘവൻപിള്ള െക
2264 തകരക്കാട്ടിെല രാമു

↑

രാജരാജവർമ്മ പി.െക
773 കഷ ിസംഹാരി
2864 പ േമനവനും കുഞ്ചിയമ്മയും
16231 ബൂർഷകളും സഖാക്കളും
രാജലക്ഷ്മി
19474 ഒരു വഴിയും കുെറ നിഴലുകളും
20746 ഞാെനന്നഭാവം
രാജാമണി
9100 ആയുധം
16097 ഈറ്റ
18165 ഭൂതം
രാജി എസ്. സി
N9 നിഴലി ാത്ത

ീ

രാജീവ് ജി. ഇടവ
D243 2RRഡി കമ്പനി
രാജീവ് ശിവശങ്കർ
22035 കുഞ്ഞാലിത്തിര
രാജീവ്കുമാർ എം
19655 ൈനേലാൺസാരി
↑

രാജീവൻ

2216 േകാടാലിരാമൻ

രാജീവൻ ടി.പി
20488 െക.ടി.എൻ.േകാ ർ എഴു ം ജീവിതവും
18873 പാേലരി മാണികയ്ം- ഒരു പാതിരാ
െകാലപാതകത്തിെന്റ കഥ
രാജു തുരുത്തി
18135 തളിരണിയും കാലം
18568 രാജഹംസേമ……
17128 ൈഹേറഞ്ച് ഗാർഡൻ
രാേജ ൻ എം.ഡി
15685 ശയേനഷു
രാേജ ൻ എട ംകര
21620 ഞാനും ബുദ്ധനും
രാേജഷ് ജയരാമൻ
15990 ചി ശലഭമായി മാറിയ എെന്റ
ജീവിതത്തിൽനിന്ന്
രാേജഷ് െതക്കിനിേയടത്ത്
21183 ീ ത്തിെല പൂക്കൾ
രാജ് നായർ
17087 നിശ്ശ

തയിെല തീർത്ഥാടകൻ

രാജ് നാരായണൻ
4549 അനയ്ർ േവ
രാജൻ കരിവാര
19168 വിനിമയം

ി

്
↑

രാജൻ കുമരേശ്ശരിയിൽ
13100 മൗനം
രാജൻ ഡി. ചിന്നങ്ങത്ത്
18360 അക്കെര ഇക്കെര
11045 ഇരുെമ ാെണങ്കിലും
20503 കാമിനിമൂലം(കനകം മൂലം…..)
11022 തനിനിറം
8487 നഞ്ച്
14932 മനക്കണക്ക്
10460 മനസ്സിെല ശാനങ്ങൾ
18300 സവ്ർണ്ണഹൃദയം
രാജൻ നായർ കുന്ന ള്ളി
3712 കാണാതായ കനയ്ക
രാജൻ വഴുതക്കാട് ജി
3839 കറ ന്ന ഭൂമി
രാധ െക.എം
20283 ച വിെന്റ കാലടി
രാധാകൃ ൻ കാരയ് ളം
N244 ഈ വഴിയിൽ ഒരു പുലർവസന്തം
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ
9152 അഭിശ ർ
10348 ആരതി
13987 ഇനി യാ
രാധാകൃ ൻ െക
13004 നഹുഷ പുരാണം
21445 നഹുഷപുരാണം
12007 ശമനതാളം
രാധാകൃ ൻ േകായിക്കേലത്ത്
17372 അടയാത്ത ക കൾ
രാധാകൃ ൻ ടി
16725 കടലുേപാെലാരു കാലം

↑

രാധാകൃ ൻ ത ിൽ
16604 നിഴലുകൾ സംസാരി
14470 പാടലീപു ം
9948 ഷീൻ

ന്ന അേയാദ്ധയ്

രാധാകൃ ൻ േമതിൽ
13480 സൂരയ്വംശം
രാധാകൃ ൻ സി
4213 അ ി
20897 അതിരുകൾ കട ന്നവർ
7034 ആശ
18232 ഇതിഹാസം
12183 ഇനിെയാരു നിറകൺചിരി
20957 ഇവിെട െപാളി ന്നെത ാം
േലലവിൽപന ്
201432 ഉൾപ്പിരിവുകൾ
N225 എ ാം മാ ന്ന കടൽ
20955 എൺപത്തിനാലു് അമാവാസികൾ
20959 ഒരു വിളിപ്പാടകെല
21702 കങ്കാളികൾ
19169 കണ്ണിമാങ്ങകൾ
16571 കരൾ പിളരും കാലം
16425 കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
20961 കൺേ ാൾ പാനൽ
21953 താേയവ്ര്
17330 തീക്കടൽ കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം
4606 േതവിടിശ്ശി
20449 പുള്ളി ലികളും െവള്ളിനക്ഷ ങ്ങളും
10616 പുഴമുതൽ പുഴവെര
16628 പൂജയ്ം
4262 യുദ്ധം
20956 ര
ദിവസെത്ത വിചാരണ
N164
തി
20958 സഹധർമ്മിണി
19556 സുകൃതം
20960 സവ് പരമ്പര
രാമകൃ പിള്ള െക
1388 നരകത്തിൽ നിന്ന്
രാമകൃ പിള്ള ജി
1386 ജാഹ്നവി
രാമകൃ ൻ കാലടി
4645 മരണം വരു
രാമകൃ ൻ ടി.ഡി
16581 ആൽഫ
22144 മാമ ആ ിക്ക
21918 സുഗന്ധി എന്ന ആ

ാൾ േദവനായകി

രാമകൃ ൻ മലയാ ർ
12178 അമൃതം േതടി
18477 ആറാം വിരൽ
12266 ച ിേക്കാഴി
13267 തുടക്കം ഒടുക്കം
19918 െന ർമഠം
21603 െപാന്നി
21267 മൃദുല ഭു
16242 യക്ഷി
12188 യ ം
13486 ര
േനാവലുകൾ
19555 േവരുകൾ
12954 ശിരസ്സിൽ വരച്ചത്
രാമകൃ ൻ സി.ആർ
414 മണിമാളിക
617 വൃന്ദാവനം
രാമച ൻ ആവണീശവ്രം െക
19445 സുമംഗല
↑

രാമച ൻ മടിൈക്ക
18640
ീപർവ്വം
20138 േ ഹതീരങ്ങളിൽ
രാമനുണ്ണി െക.പി
18170 ജീവിതത്തിെന്റ പു കം
11683 സൂഫി പറഞ്ഞകഥ
രാമവാരയ്ർ ചുനക്കര െക
916 രാധ
രാമവർമ്മ അപ്പൻത രാൻ
429 ഭാ രേമേനാൻ
രാമവർമ്മ െക.ടി
16116 തങ്കം ത രാട്ടി
രാമവർമ്മ തിരുമു ാട്
495 പു ന്മാെരക്കാമിച്ച ര

രാജ

ീകൾ

രാമൻ നമ്പീശൻ ടി
2379 േകരേളശവ്രൻ
രാമൻ നായർ െവ ർ
11794 ഒരു െവറും േ മകഥ
രാമൻ പള്ളത്ത്
487 അമൃതപുളിനം
രാമൻപിള്ള എൻ
3837 വി മ െചമ്പകം
രാമൻപിള്ള സി.വി
583 ധർമ്മരാജ
16844 ധർമ്മരാജാ
16703 േ മാമൃതം
14809 മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
11831 രാമരാജ ബഹദൂർ
928 രാമരാജബഹദൂർ
15110 രാമരാജാബഹദൂർ

↑

രാമൻേമേനാൻ ടി.െക
4268 അന്ധകാരത്തിൽ ഒരു ൈകത്തിരി
1118
േമാദിനി
രു ിണി വി.വി
7900 മൃഗം
റഷീദ് പാറക്കൽ
20440 ഒരു തക്കാളി ഷിക്കാരെന്റ സവ് ങ്ങൾ
20428 കുടജാ ിയിെല നിലാവ്
റഹിം കടവത്ത്
15496 അറ
17890
ണയത്തിനും ഉന്മാദത്തിനും മേധയ്
റഹിം മുഖത്തല
20074 സുബർക്കത്തിെന്റ അവകാശികൾ
റഹിം സി

17881 ഗച്ഛാമി

റഹിമാൻ എ.െക.എ
15296 കട രച്ഛനും കൂട്ടാളികളും
റഹിമാൻ വാടാനപ്പള്ളി
1226 ഒഴുക്ക്
5632 മൂടൽമഞ്ഞ്
റഹ്മാൻ പി. തിരുെന ർ
15959 ചതുരങ്ങൾക്ക റം
↑

റഹ്മാൻ വാടാനപ്പള്ളി
15545 അവസാനെത്ത അദ്ധയ്ായം
റാഫി േപാഞ്ഞിക്കര
8961 ഓ രാെ ാ െനാബിസ്
16488 കാനായിെല ക യ്ാണം
16406 പട തിര മിസ്സി
634 ഫുട്ട്റൂൾ
1872 സവ്ർഗ്ഗദൂതൻ
റിസിേയാ രാജ്
18263 യാ ികം
േറായി െക.എം
11750 മനസ്സിൽ എ

ംമ

കാലം

േറാസി േതാമസ്
16698 ആനി
ലളിതാംബിക അന്തർ നം
21597 അ ിസാക്ഷി
17464 കുേഞ്ഞാമന
ലാസർ വർഗീസ്
17357
ാക്ക് ഹാൻസ്
ലാൽ എസ്.ആർ
18175 ജീവചരി ം
ലാൽഡിബ േജാർ ്
18836 മായാേഗാപുരം
ലിസി

18016 മുംൈബ
↑

െലസിൻ എം
19710 ബുർഖയി ാത്ത നദി
േലാഹി കുടിലിങ്ങൽ
N12
തിതീരത്ത്
വത്സല

13204 ആരും മരി

ന്നി

വത്സല പി
8881 ആേ യം
11896 ഉണിേക്കാരൻ ചേതാപാദ്ധയ്ായ
4871 തൃ യുെട പൂക്കൾ
15657 നമ്പരുകൾ
10651 നിഴലുറ ന്ന വഴികൾ
5481 െന ്
12083 വിലാപം
വത്സല രാമച ൻ
6067 ആ പൂെമാ വിരി
വനീതതങ്കം
20119 മനേസ്സ മാപ്പ്
വയലിൽ എ.ഇ
4403 കടമകൾ
11478 പങ്കാളികൾ
11089 പാതി തയ്ം
വറുഗീസ് വടകര
7905 ഭാഗയ്വതി
ന്ന് വി.ബി
6245 തീപിടിച്ച െകാടുങ്കാറ്റ്

വള്ളി

വാരയ്ർ ആർ. ആവിണിേശ്ശരി
11283 സംഹാരരു ൻ
↑

വാലസ് എഡ്ഗാർ
10413 നാല് റൗഡികൾ
വാസന്തി

18950 ആകാശവീടുകൾ

വാസു ഇ

10285 അനന്തപുരി

19731 അവൾ അയാൾ
4915 ആമ

5761 ഒടുവിൽ കിട്ടിയതു്
4910 കടന്നൽ

16756 ച

ടു്

ം

11810 ചുവ നാട
D88 േചാര

8197 ദന്ത േഗാപുരം

10653 മുഴക്കങ്ങൾ

17885 വേന്ദമാതരം
13001 വീട്

വാസുേദവ് വയലാ
4039 േമനക വന്നി
വാസുേദവൻ െക
19439 ചുവ രാശി
വാസുേദവൻ നടുവട്ടം
3731 ര
െപൺകിടാങ്ങളും കുെറ
െപാൻകിനാക്കളും
വാസുേദവൻ ന തിരി െക
5801 െവപ്പാട്ടി
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി
10609 അസുരവിത്ത്
20753 കാലം
20752 നാലുെകട്ട്
21598 പാതിരാവും പകൽെവളിച്ചവും
22092 മഞ്ഞ്
21250 ര ാമൂഴം
21729 വിലാപയാ
വാസുേദവൻ നായർ എം.
22093 വാരണാസി
21243 വാരാണസി
വാസുേദവൻ നായർ എം. ., മുഹമ്മദ് എൻ.പി
18371 അറബിെപ്പാന്ന്
വാസ് ടി.ആർ
16132 കുളപ്പടവുകൾ

↑

വി.എൻ.പി. ന തിരി
16429
ിയ
വി.െക.എൻ
17157 അത്തം െപരുന്നാൾ
15153 അധികാരം
10768 അസുരവാണി
13208 ചി ഭാരത്തിെല ബാന്ധവം
18556 നാണവ്ാര്
19937 പിതാമഹൻ
15160 െപാടിപൂരം തിരുനാൾ
7092 മഞ്ചൽ
4906 സിൻഡിേക്കറ്റ്
വിജയകുമാർ ഇല ർ
8717 ശലഭങ്ങൾ
വിജയ് െട ൽകർ
D20 നിശാന്തം
വിജയൻ ഒ.വി
21595 ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം
15659 തലമുറകൾ
19953 ധർമ്മപുരാണം
15260
വാചകെന്റ വഴി
വിജയൻ പാ ങ്ങൽ
19689 മതിലുകൾ മണ്ണിലും മനസ്സിലും
വിജയൻ പുരവൂർ
18223 സലാല സലാല
വിനയൻ

16039 അനവ്യം
4228 മൃത

8046 മൃത ജ്ഞയം

16158 മൃത ഞ്ജയൻ

വിനു

21067 ആൽെബർേട്ടാ ലൂേക്കായുെട പതിന്നാലാം

പു കം
16589 മഴ, പിെന്നയും മഴ

വിമല പി.സി
19179 ലൂസിഫറിെന്റ വാൽ

↑

വിമൽ

17118 ദി േ

ഡ് മാഫിയ

17123 േമാഹപ്പന്തയം

20499 സവ്ർണനൂലിഴകൾ

വിലാസിനി
15892 ഊഞ്ഞാൽ
11531 തുടക്കം
വിേവകാനന്ദൻ ജി
12146 ദിക്കറിയാത്ത യാ
16282 നി
7271 പാൽക്കാരി
2444 െപാട്ടൻനീലാ ർ
10439 േരണുക
D123 വാർഡ് നമ്പർ 7
16408 വാർഡ് നമ്പർ-7
12365
തിഭംഗം
3111 ഹിമമനുഷയ്ൻ
വിശവ്ംഭരൻ കിളിമാനൂർ
11820 മൃഗയ
വിശവ്നാഥൻ ആർ
2897 ആ മാേരാഗി
വിശവ്ാസ് പാട്ടീൽ
19196 ത്ധാഡാത്ധഡതി
വിശവ്ൻ പടനിലം
20118 കടലുറങ്ങാതിരി

ന്നതു്

വി നാരായണൻ െക
15993 ചാ ികം
വിൽസൺ മണ്ണ ർ
17368 േമഘങ്ങളിൽ മുഖെമാളി

ന്നവൻ
↑

െവങ്കട്ടരാമനായിഡു എൻ
4713 െവളിച്ചം
െവങ്കിട്ടരാമനായിഡു എൻ
5234 കമലമ്മയുെട കാമുകർ
േവണു വാരിയത്ത്
18511 അ പറഞ്ഞ കഥ
േവണുേഗാപാൽ സി
20078 േ ാംേസ്റ്റാക്കറുെട കഥകൾ
േവലായുധൻ വി.ടി
16164 അനുയാ
േവലുപ്പിള്ളശാ ി എം.ആർ
877 ബാ മിഴുങ്ങി
േവളൂർ കൃ ൻകുട്ടി
8022
കാശം അകെലയാണു്
9700 ബഹുമ ി മാസപ്പടി മാതുപിള്ളി
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
12972 താരാ െ ഷത്സ്
21998 ന്റ പ്പാെക്കാരാേന ാർന്ന്
21999
പ്പാെക്കാരാേന ാർ
21637 പാ മ്മയുെട ആട്
417 േ മേലഖനം
21626 ബാലയ്കാലസഖി
D147 മരണത്തിെന്റ നിഴലിൽ
21009 മാ ിക ച്ച
ൈവശാഖൻ
17626 െബാമ്മിഡി

ിയിെല പാലം

വർക്കി ടി.വി
8558 അറകൾ
4567 കഴുകി ടച്ച കാൽപാദങ്ങൾ
5552 വിളക്ക്
16056 സൂരയ്െന്റ മരണം
↑

വർഗീസ് വളഞ്ഞവട്ടം
16673 കുടിേയറ്റം
വർഗ്ഗീസ് എം.എം
5238 അ ിസർപ്പം
വർഗ്ഗീസ് െക.ടി
11249 ന സവ്ർഗ്ഗം
വർഗ്ഗീസ് ചിങ്ങത്ത്
12121 െചങ്ക ്
വൽസല പി
18330 ഗൗതമൻ
ശങ്കരനാരായണ അ ർ നടുവിൽ മഠം
6065 കുടുംബം തകർത്ത കുട്ടി
ശങ്കരൻ പാെണക്കാട്ട്
7407 മഴക്കാറ്
ശ േചർത്തല
15802 ഹരിശ്ച ൻ
ശ ണ്ണി ടി.ആർ
16543 നക്ഷ ബം ാവ്
21072 േവദസാക്ഷി
ശങ്കർ വി.ആർ
19727 പൂേപാെലാരാൾ
ശ

↑

ൻ
16002 അസുരപക്ഷം

ശശി കരൂർ
18658 നടപ്പാത
16016 െമതിയടി
ശശി തരൂർ
19521 േബാളിവുഡ്
ശശി മുട്ടത്തറ
19684 ന ങ്ങളുെട െനാമ്പരങ്ങൾ
ശശി മുനി

16350 വീെ

ടുപ്പ്

ശശി വാരിയർ
17321 അണലി
ശശിധരൻ അടൂർ
19451
ിേയ നിനക്കായ്
ശശിധരൻ എൻ.െക
D71 കാ ീർ കാ ീർ
15326 ഡർട്ടി ഡസൻ(ൈ ം
15368 െനയവ്ിളക്ക്
19484 മ േകാടി
20061 രാ ിയുെട കണ്ണ്
18563 റാക്കറ്റ്സ്

ി ർ)

ശശിധരൻ എൻ.െക; ബാറ്റൺേബാസ്
20064 ലിക്കർ മാഫിയ
ശശിധരൻ കിണാവ ർ
18351 മഴേമഘ മ്പികൾ
↑

ശാന്ത

7075 അച്ഛനും ഭർത്താവും
7385 അന്തിമ തീരുമാനം

ശാന്ത തിരുമല
11240 കുരു കൾ
3746 വികാരത്തിെന്റ ഊടുവഴികൾ
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
6583 ഏഴു സൂരയ്ൻ
ശാന്താ നായർ
20418 ചുവ നിറമുള്ള നിഴൽ
ശിവകുമാർ ഏ മാനൂർ
19032 അ മംഗലയ്ം
15234 അസുരജൻമം
19628 ആകാശഗംഗ
12182 ആയിലയ്ം കാവ്
18132 ആറാ കടവ്
18301 എ ാം ഒരു കിനാവുേപാെല
19006 ഒരു ശിശിരമാസ രാ ിയിൽ
15500 കടേലാരം
18488 കനൽ ക്കൾ
17271 കലിയാട്ടം
14889 ഗന്ധർവ്വൻകാട്
15891 ചന്ദനമണ്ഡപം
20193 നമുക്കിെ ാരുേലാകം
18476 ലഹള
22033 വലം പിരിശംഖ്
22069 സമന്തപഞ്ചകം
20232 സുഭ
12094 സൂരയ്കിരീടം
ശിവദാസ് െക.എസ്
18299 ആഷാഢം
ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കടവൂർ
3333 തുളസിത്തറ
ശിവശങ്കരൻനായർ ആർ
880 ഇരുട്ടിൽനി ം െവളിച്ചേത്ത ്
ശിഹാബുദ്ദീൻ െപാ ംകടവ്
16061 ഈർച്ച
22082
ഹ്മരക്ഷസ്സ്
േശഖർ ൈപേങ്ങാട്
16990 മണ്ണ്
↑

േശഖർജി

17634 തണുത്ത് തണുത്ത് പൂ

നീല

ന്ന

റിഞ്ഞികൾ

ൈശലജ െക.വി
20471 പാതിരാകാറ്റിെന്റ ഹൃദയം
ശയ്ാമള പി.ആർ
10246 തുളസിക്കതിരുകൾ
6848 ദൂെര ഒരു തീരം
17632 മണൽ
8308 മു കൾ ചിപ്പികൾ
19436 ശരറാന്തൽ
9090 സന്ധയ് വിരിഞ്ഞ പൂവ്
ീകുമാരി രാമച ൻ

17305 ജലസമാധി

ീകുമാരൻ തമ്പി
18584 കുട്ടനാടു്
ീേദവി എസ്
ീഹൃദയം

19207

ീേദവി െക.ബി
8613 ചാണക്ക ്
10015 തിരിയുഴിച്ചിൽ
21690 തൃശൂർ:എച്ചി&, സി പ ി.
21687 പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം- വടുതലനായർ
20394 മൂന്നാംതലമുറ
21686 േമഴേത്താൾ അ ിേഹാ ി
ീധരൻ ഇ.വി
13014 ഇടേവളയിൽ ഇങ്ങെന
ീധരൻ പള്ളിക്കര

15948 ഒന്നിൽനിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്ക്

ീധരൻ െപരുമ്പടവം
15112 അന്തിെവയിലിെല െപാന്ന്
143 അഭയം
20153 അരൂപിയുെട മൂന്നാം ാവ്
2088 അവെളാരു ഹൂറിയായിരു
5825 അ പദി
17156 അർക്കവും ഇളെവയിലും
17147 ആയിലയ്ം
17154 ആരണയ്ഗീതം
19273 ഏകാന്തവും നിഗൂഢവുമായ എേന്താ
20838 ഒരു സങ്കീർത്തനം േപാെല
18897 ഒരുകീറ് ആകാശം
9763 കണ്ണീർപ്പാടങ്ങൾ
7870 ക ിൻേമൽ ക ് േശഷിക്കാെത
4044 ചി െകാട്ടാരം
9225 േതവാരം
17941 നാരായണം
13854 നിെന്റ കൂടാരത്തിനരിെക
N145 നിലാവിെന്റ ഭംഗി
12924 പിെന്നയും പൂ ന്ന കാട്
3322 പൂവുകാണാത്ത കാവുകൾ
10287
ദക്ഷിണവഴി
15093 മഴനിലാവ്
16052 സൂരയ്ദാഹം
6058 സർപ്പക്കാവു്
↑

ീധരൻനായർ െവൺമയത്ത്
6709 ഒരു ഗുരുവിെന്റ കഥ
ീധർ േകാ ക്കൽ
18104 ആരച ങ്ങൾ
ീനി

3611 ഒരു െപ

ം ഏഴു പാവകളും

ീമൻ നാരായണൻ
22130 എെന്റ പുഴ
ീര

ൻ നാണു

20121 തസ്ൈമ

ീവത്സൻ പി.െക
16695 സഞ്ചാരികളുെട വീട്
ഷംസുദ്ദീൻ പാറയിൽ
5992 ലളിത
ഷക്കീർ വക്കം
7251 വസന്തങ്ങളുെട തടവറ
ഷാജഹാൻ എം
20144 മരുഭൂമിയും കടലും
ഷാജി േവങ്കടത്ത്
19003 െഡയ്ഞ്ചർ ഡി വറി
↑

ഷാഫി അനന്തപുരി
18519 ആഭിചാരം
ഷീബ വടേക്കടത്ത്
20564 ദുഃഖങ്ങളുെട മാലാഖ
െഷമി

21026 നടവഴിയിെല േനരുകൾ

െഷരീഫ് െനടുമങ്ങാട്
15393 ഉ രാഗം
ഷൺമുഖദാസ് എം
3945 േമാഹങ്ങൾ യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ
സക്കറിയ
16567 അ പ്പത്തിന്തകേത്താം
15123 ഇതാെണെന്റ േപര്
14464 ഇ ികയും ആശാരിയും
15254 എ
് വിേശഷം പീലാേത്താേസ
12142 െ യ്സ് ദി േലാർഡ്
19540 ഭാ രപേട്ടലരും എെന്റ ജീവിതവും
സജീവ് െജ.എസ്
19735 സമാന്തരം
സണ്ണി മറ്റക്കര
17122 ഒരു പൗർണ്ണമി രാവിൽ
20032 ചന്ദനക്കാറ്റ്
16642 ചുഴി
20034 വർണ്ണകൂടാരം
16672 സവ് ങ്ങളുട വസന്തം
സതീഷ് കേച്ചരിക്കടവ്
17258 കണ്ണീർമഴ
17111 ച കളഭം
18367 ജിൻസി
17256 തറവാട്
18363 മ
രുകും മു ്
17255 മനസ്സമ്മതം
20198 രേഥാത്സവം
സതീഷ് ബാബു പ
19832 മണ്ണ്

ർ
↑

സതീഷ്ബാബു പ
ർ
18279 കലികാൽ
N10 മഞ്ഞസൂരയ്െന്റ നാളുകൾ
സത്താർ കിണാേശ്ശരി
20321 ഞങ്ങൾ കേച്ചരിപ്പാട
19730 ഞങ്ങൾ കേച്ചരിപ്പാട

കാരിൽ ചിലർ
കാരിൽ ചിലർ

സതയ്ച ൻ െപായി ാവ്
20566 കുേന്നാത്ത്മുക്ക് ‘സീേറാ’ കി.മീ.
സതയ്ദാസ് എ.എൽ
16233 സം ാസം
സതയ്നാഥ്
17231 ഗാന്ധർവ്വം
15316 നാൻസിേമരിയുെട കുമ്പസാരം
സതയ്പാലൻ എഴുേകാൺ
18062 െതറ്റ്
4068 ഭീരു
സതയ് തൻ ആറൻമുള
11782 അക്ഷരേഗാപുരം
സതയ്ാർത്ഥി എം.എൻ
3323 ഉമർഖ ാം
സതയ്ൻ താന്നി ഴ
18387 പൂച്ച ് മണിെകട്ടി
സദാശിവൻ ഇ.പി
5447 സാത്താൻ നരകത്തില
സേന്താഷ് എം.ബി
20845 പകരം

↑

സേന്താഷ് െജ.െക.വി
15504 ഹൃദയം േ ഹസാ ം
സേന്താഷ് വട്ടപ്പാറ
17459 ആരുമാരുമറിയാെത
സേന്താഷ്കുമാർ ഇ
21540 അന്ധകാരനഴി
18284 അമ െ ന്റ് പാർക്ക്
സനൽകുമാർ എം
16134 യ ച്ചക്ക്
സയന

17119 മനസ്സറിയാെത

സരസവ്തിഅമ്മ എം
1471 ദുരന്തദുർേമ്മാഹം
സേരാജം എസ്
19352 ദാവണി
സേരാജിനിത്തങ്കം
3467 േഗാെ ാ

യിൽ-ഒരു േവദനയുെട കഥ

സലിം

5441 കള്ളക്കട

കാരൻ ജീവിതത്തിേല ്

സലിം ചാന്നാങ്കര
20426 ഒട്ടകങ്ങൾ കാണാെത േപായതു്

↑

സഹീറാ തങ്ങൾ
19892 റാബിയ
സാജൻ കൽപറ്റ
6111 െചാവ്വാ രാ ി
2932 പതിന കാരി
സാേന്റാ

17771 ചതുർദ്ദശിനാൾ

സാ

ിൽ

19182 െജാനാഥൻ ഗള്ളിവറുെട കാമുകി

സാമുവൽ െന ിമുകൾ
15484 മുറിവുകൾ
സാമുവൽ സി.ടി
1077 കടമറ്റത്തച്ഛെന്റ മാ

ികവിദയ്കൾ

സാറാ േജാസഫ്
17508 അലാഹയുെട െപൺമക്കൾ
20487 ആതി
17505 ആലാഹയുെട െപൺമക്കൾ
18918 ഊര് കാവൽ
17509 ഒതപ്പ്
20918 ഒരുവൾ നടന്ന വഴികൾ
19472 േതേജാമയം
22086 നന്മതിന്മകളുെട വൃക്ഷം
19336 െഷൽട്ടർ
സാറാ േതാമസ്
12095 അ ിശുദ്ധി
8332 അർച്ചന
22021 ഉണ്ണിമായയുെട കഥ
14353 ഹണം
D377 ൈദവമക്കൾ
9324 നാർമടിപുടവ
15668 നാർമടി ടവ
18182 നീല റിഞ്ഞികൾ ചുവ
15667 നീല റിഞ്ഞികൾ ചുവ
33061 െപൺമന കൾ
6164
ിേയ മാ തരൂ
9384 െവള്ളിേരഖകൾ
14788 േവരുകൾ ഉണ ന്നി

ം േനരം
ംേനരം

സിദ്ദിഖ് ഷമീർ
18630 കടൽ
↑

സിയാനി

18137 െബഗ്േഗ ് േസാൺ
18570 േമാൺസ്റ്റർ

സിവിരിയാക്ക് എം
2125 അച്ഛെന്റ കാമുകി
സിൽഖ െവള്ളനാട്
19673 മൂ സുന്ദരികൾ
സുകുമാരൻ എം
16204 അസുരസങ്കീർത്തനം
18586 ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ
8370 വഞ്ചി ന്നംപതി
സുകുമാരൻ െക
1111 ഇതു ചതിേയാ
1352 വിരു വന്ന മാമൻ
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
2709 ഏഴു ഭാരതീയ േനാവലുകൾ
സുകുമാരൻ നായർ വി.എസ്
7228 മരണത്തിെന്റ വിത്ത്
സുകുമാർ കൂർക്കേഞ്ചരി
19719 ഉച്ചേമയുന്ന കു

കൾ

സുഗതൻ ഈച്ചംപള്ളി
20869
തി
സുഗതൻ പി.രാമപുരം
19737 െത െ ങ്കിൽ തിരു

ക
↑

സുധാകരൻ കുള ർ
13258 െവയിലത്ത് വാടാത്തവർ
സുധാകരൻ െക
14453 ഇരു ് ഒന്നിെനയും മറ ന്നി
21083 ഇരുട്ട് ഒന്നിേനയും മറ ന്നി
3477 കർമ്മേക്ഷ ം
സുധാകരൻ െക.െക
19494 കഥയിെല രാജകുമാരി
19208 കാമുകി
18643 തിക ം ആക ികം
N14 മുന്തിരിേത്താപ്പിെല േസാഫിയ
സുധാകർ മംഗേളാദയം
21736 അൈല പായുേത…
15889 ഓ വള
17237 കമല
18567 ചിറ്റ
21321 ഞങ്ങൾ സുഖമായിരി
17278 തവ വിരേഹ…
17250 നീലനിലാവ്
17763
ണാമം
21739 മറുപടി
17222 വർണ്ണെഞാറികൾ
21323 സുവർണയുെട ഭർത്താവു്
21742 േ ഹസാഗരം
22041 ഹംസ തടാകം
സുനിൽ പരേമശവ്രൻ
19200 മാടൻെകാ ി
20057 െസവന്റീൻ എ
സുനിൽ പി. മതിലകം
21187 ഹൃദയം െതാടുന്ന വിരലുകൾ
സുൈബർ
14439 ഇതു സവ് ഭൂമി
15369 േകാടമ്പക്കം
5533 മാൻേപട
15670 സവ്ർഗ്ഗവാതിൽ
സുൈബർ സി.പി
10514 ഗുൽസേനാബർ
സുഭാഷ്ച ൻ
19864 മനുഷയ്ന് ഒരു ആമുഖം
22137 സമു ശില
സുമംഗല

3505 കടമകൾ

5218 ചതുരംഗം

16071

ംബകം
↑

സുേര ൻ െക
9960 അരുണ
16000 കാ കുരങ്ങ്
14354 ക്ഷണ ഭാചഞ്ചലം
12904 ഗുരു
5487 താളം
15100 േദവി
8871 പതാക
18440 ഭിക്ഷാംേദഹി
12903 മരണം ദുർ ലം
14908 മായ
15134 വി മത്താവളം
7325 സീമ
3005 സുജാത
സുേര ൻ െക.ആർ
15391 മുംൈബെ

കൾ

സുേര ൻ നൂറനാട്
11811 സാധകം
സുേര ൻ പി
17971 ഉടഞ്ഞ ബുദ്ധൻ
19906 ീ മാപിനി
16627 ൈജവം
14771 സാമൂഹയ്പാഠം
സുേരഷ് പി. േതാമസ്
18194 2048 കി.മീ.
സുറാബ്

14408 അഞ്ചി ം
15937 ക ിവ ി
15072 പുതുമന

സുേലഖാ ബീബി
2086 മൂകരാഗം
സുേലാചന നാലപ്പാട്ട്
19583 േതയില
18448 സവ് ാടനം
സു

തൻ

10868 മരവാഴകൾ

സുേ ഷ് ചേ ാത്ത്
17913 ഡി
20204 േപപ്പർ േലാഡ്ജ്
സുഹറ ബി.എം
18704 കിനാവ്
19764 നിലാവ്
21263 നിഴൽ

↑

സുഹ്റാബീവി
16962 മഹർ
12212 സുൽത്താെന്റ ഹൂറി
െസബാസ്റ്റയ്ൻ പള്ളിേത്താട്
18750 ജീവിച്ചിരി ന്നവരുെട മനസ്സിൽ
17360 സവിതൂർവേരണയ്ം
െസബാസ്റ്റയ്ൻ സി.െക
4722 മാൻകുട്ടിയും മനുഷയ്മൃഗങ്ങളും
േസതു

19846 ആറാമെത്ത െപൺകുട്ടി
19282 കിളിെമാഴികൾക്ക റം
12997 ൈകമു കൾ

15147 ൈകെയാ ം ൈകവഴികളും
16752 ഞങ്ങൾ അടിമകൾ
18994 താളിേയാല
12140 നിേയാഗം

20927 പാണ്ഡവപുരം

19543 െപണ്ണകങ്ങൾ
21215 മറുപിറവി

14796 മൂന്നാം േലാകെത്ത പക്ഷികൾ
7051 വനവാസം

15552 വിളയാട്ടം

േസതുനാഥ് െക.ജി
9231 കരകാണാേത്താണി
8486 െകാമ്പൻ ാവ്
7247 േദവ ീ
േസവയ്ർ േപാൾ
11235 1999

ൈസമൺ ിേട്ടാ
21279 ച െന്റ മാളിക
ൈസലം ആലുവ
2901 ആേരാമൽ േചകവരുെട വരവു്
4301 മജ്നു
102 െലബേനാനിെല സുന്ദരി
േസാണി േലാറൻസ്
20738 മഴേമഘങ്ങൾ
േസാമ

↑

റുപ്പ് ൈകത ൽ

12425 ഭൂതക്കാട്

േസാമേശഖരൻ നായർ ജി
19733 മരുപ്പച്ച േതടുന്നവർ
േസാമൻ

18657 രാ

ീയ ഭഗവാനും ടി േവശയ്യും

േസാമൻ ആല ഴ
4778 െചാട്ടയിൽനിന്ന്
5511 പതനം
േസാളമൻ േജാസഫ്
D167 തയ്ാഗത്തിെന്റ ബലിപീഠം
ഹംസ ഗുരുവായൂർ
21696 മത്തി
ഹനീഫ നൂറനാട്
17887 കിഴേക്കാെട്ടാഴുകുന്ന പുഴ
17886 െചേങ്കാലി ാെത കിരീടമി ാെത
18332 തായ്വഴി
11819 തീരം കാണാത്ത തിരമാലകൾ
4189
ീത
4903 ഭാരം
ഹബീബ് വി.എച്ച്
11476 ഡിമ്പടു
ഹമീദ്

5562 കറവപ്പശു

7833 കവർച്ച േതാക്കിൻ കുഴലിൽ

10157 േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ

ടി

ഹരികുമാർ ഇ
14399 എഞ്ചിൻ ൈ വെറ േ ഹിച്ച െപൺകുട്ടി
13084 ഒരു കുടുംബപുരാണം
ഹരികുമാർ എം.െക
20664 ജലഛായ

↑

ഹരികുമാർ ബി
19005 അപരാജിത
20570 കാറ്റ് േതടുന്ന പായ്വഞ്ചികൾ
14520 ച വർത്തിനി
17369 ഡയാന
19483 ഭൂരിപക്ഷം
ഹരിദാസ് കരിെവ ർ
15074
കാശനം
15590 ശരീരഭാഷ
ഹരിശങ്കർ െകാടുങ്ങ ർ
10923 ആലാപനം
ഹരിഹരൻ അശമ ർ
16032 മഞ്ഞക്കിളികൾ
ഹരിഹരൻ പരമാര
15148 ഖിലാഫത്ത്
N143 നിണമണിഞ്ഞ സിംഹാസനം
ഹരീഷ് എസ്
22029 മീശ
ഹേരാൾഡ് േറാബിൻസ്
19721 എെന്റ കാമിനി
ഹസ്സൻ കടവ ർ
3738 കൂട്ടിലിട്ടകിളി
ഹാഷിം ഇ.എം
17633 ഒരിക്കലുമുറങ്ങാത്ത മനസ്സ്
ഹാൻസ്

ിസ്റ്റയ്ൻ ആൻേഡ ൺ
17183 കടൽ കനയ്ക

ഹിച്ച്േകാക്ക്
10692 ആരാച്ചാരുെട പ

്

↑

07
െചറുകഥ

Amritavalli R
E10740 Indian Tales of Men and Gods
Ananyan Vakhtang
E774 The Steep Paths
Ardamatsky Vasily
E773 No Rosy Haze
Arden Enoch
E54 Tales from Tennyson
Asimov Isaac
E15406 The Complete Robot
Blyton Enid
E65B The Adventures of Bobs
Charles
E5393 Tales From Shakespeare
Chekhov Anton
E21233 The Schoolmcster & Other Stories
Dodd E..F

↑

E825 Tales From Tagore
Doyle Arthur Conan
E12780 Great Short Stories
N414 The Hound of the Baskervilles
Dudintsev Vladimir
E319 Nina and Other Stories
Farge Oliver La
E6325 The Door in The Wall
Fleming Ian
E18973 Quantum of Solace
Galeano Eduardo
E19392 Mirrors
Glasworthy John
E776 The Man of Property
Greenlees Duncan
E1061 The Story of Dick Whittington
Haycox Ernest
E679 The Best Western Stories of Ernest Haycox
Jennie Chappel
D138 The Two Queenies
Kanakaraghavan

↑

E21345 Thenali Raman with the Thieves
King Steuart H
E6355 The Learner’s Anthology of Short Stories
Mackenzie Donald A
D382 Wonder Tales of The East
Mackin Ronald
E1057 Stories of Modern Adventure for Students
of English
Mallika Kurup
E21350 The Proud Fox
Manorama
C29 Once upon a time……
Marquez, Gabriel Garcia
20683 Strange Pilgrims
Mee Arthur
E589 Shakespeare
Meleshin Stanislav
E772 Encounter in Taiga
Menon K.P.K (Editor)
E446 Stories of Yesterday and Today
Naimuddin Siddiqui M

↑

E808 A Selection of Short Stories
Orient
E456A Values of Life in the Modern World –
Selections From Twentieth Century Prose
Pritchard F.H
E60 The Children’s Ali Baba
Rabindranath Tagore
E314 The Home and the World
Ramachandra Rau V
E34 Dasaratha’s Curse and other Stories
Ravinder Singh
E22012 Love Stories that Touched My Heart
Rawson Elsie Lewis
E16409 Story Time
Robert Louis Stevenson
E21434 Treasure Island
Rowling J.K
E21665 Harry Potter and the prisoner of Azkaban
Saksena Sharda Prasad
E5860 Select Short Stories
Shakespear William

↑

E344 Stories from Shakespeare
Sharada Prasad Saksena (Editor)
D389 Modern Stories from East and West
Sharma N
E11978 Folk Tales of Nepal
Spender Stephen
E1103 Great German Short Stories
Tolstoy Leo
E12782 Leo Tolstoy-Great Short Stories
E120 Stalin Prize Winner – Selected Stories
Twain Mark
E21591 Hukkleberry Finn
Vasudeva Panikkar K.N
E5829 Eight Short Stories
Vishnusharma
E21925 Panchatantra

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്
15651 ഒേതനെന്റ വാൾ
20782 തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
16853 വാലി ാത്ത കി ി
അക്കിത്തം അച തൻ ന തിരി
3366 അവതാളങ്ങൾ
↑

അക്ബർ കക്കട്ടിൽ
12203 ആകാശത്തിെന്റ അതിരുകൾ
21002 എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ
18442 കാദർകുട്ടി ഉത്തരവു്
12845 നാദാപുരം
അച ത

റുപ്പ് സി
547 െസർച്ച് തുടങ്ങിയ അ

കഥകൾ

അച തേമേനാൻ എം
14364 കസ്റ്റംസ് കഥകൾ
അച തൻ എം (വിവ.)
20615 ആയിരെത്താ

രാവുകൾ

അജിത് സാദ് എ.ജി
20157 ദൂെരെയാഴുകുന്ന പുഴയുെട സംഗീതം
അനന്തമൂർത്തി യു.ആർ
12841 മൗനി
അനിയൻ െക.എസ്
14436 പാവക്ക കൾ
അനിരുദ്ധൻ തൃച്ചാ കുളം
20109 േകാലം േപാണ േപാക്ക്
അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ
16736 പ ം, േറഡിേയാ, ടി.വി
അനിൽകുമാർ വി.എസ്
15593 േദശം ഒരു േനാട്ടീസ് വായി
↑

അനുജ അക ട്ട്
15869 അേരാമയുെട വ ങ്ങൾ
അനുജൻ തിരുവാ ളം
3741 ജീവി ന്നകഥകൾ
അനുരാധ
18106 അ ിശലഭങ്ങൾ
അ ണ്ണിനമ്പയ്ാർ എം.സി
3787 വാളും ൈകയും
അ

റഹ്മാൻ നാലുവീട്ടിൽ
സാക്ഷിതവ്ം

7961 ര

അ

ള്ളേക്കായ ടി
19171 എെന്നേപ്പാെലാരു അൺഫിറ്റ്
ൽ ഖാദർ െക.യു

അ

1097 കാ േചാല

N221 തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
4208 നിലാവും പൂക്കളും

ാസ് െക.എ

അ

20521 കഥകൾ

അ േനത്ത് പി
5149 ഒരു അതയ്ാധുനികെന്റ മരണം
അ പ്പൻ സി
16629 ഞ കൾ
↑

അരവിന്ദാക്ഷൻ െക
11590 അല യ ം
19334 എലിേവട്ടെ ാരു ൈക

കം

അരവിന്ദൻ െക
16751 എട്ടാമെത്ത അേന്തവാസിയുെട വരവ്
അറ ൽ വി.എസ്
4737 േകാേളജിെല െപൺമക്കൾ
അലിഅഹമ്മദ് എ.െക
460B ചുംബനം
ട്ടി എം.വി

അലി

D213 അഴകുള്ള പൂക്കൾ

അേശാകൻ ഏങ്ങ ിയൂർ
20718 െതലങ്കാന സമരകഥകൾ
അേശാകൻ ചരുവിൽ
17699 ചതുരവും ീകളും
16603 ൈദവവിശവ്ാസെത്ത
ലഘുപനയ്ാസം
16822 ൈദവവിശവ്ാസെത്ത
ലഘൂപനയ്ാസം
19776 പരിചിതഗന്ധങ്ങൾ
13229 മരിച്ചവരുെട കടൽ

റിച്ച് ഒരു
റിച്ച് ഒരു

അശ്റഫ് ആഡൂർ
20230 മരിച്ചവെന്റ േവരുകൾ
അഷിത

20525 ഒരു

ീയും പറയാത്തത്

20902 മഴേമഘങ്ങൾ

അ മൂർത്തി
20335 അയാൾ കഥെയഴുതാൻ േപാവുകയാണു്.
19181 അ മൂർത്തിയുെട കഥകൾ
ആചാരി ആർ.എസ്
9366 ഇതിഹാസകഥകൾ

↑

ആദിതയ്ൻ െക
20326 നഗരക്കാ കൾ
ആനന്ദ്

11175 അശാന്തം

9111 ഒടിയുന്ന കുരിശ്

17132 നാലാമെത്ത ആണി
14418 വീടും തടവും
12905 സംവാദം

ആനി േജാസഫ്
2340 ആ സവ് ം
ആന്റണി എൻ.ടി
2699 ചങ്ങലയി ാത്ത ആന
ആേന്റാ െക.എക്സ്
15494 നാം
ആർതർ േകാനൻ േഡായൽ
20770 മരണെക്കണി
ഇക്കാവമ്മ അമ്പാടിയിൽ
55 േടാൾേസ്റ്റായിയുെട നീതികഥകൾ
ഇ വി. േമേനാൻ
16556 ഒരു െലസ്ബിയൻ പശു
18333 സംഘ്പരിവാർ
ഇ േഗാപൻ ജി.ആർ
20183 അജയെന്റ അമ്മെയ െകാന്നതാര്?
↑

ഇ ചൂഡൻ കിഴേക്കടം
21082 ഭൂമി മുറിെച്ചാരു വാതിൽ
ഇ േമേനാൻ
19905 കഥകൾ ഇ േമേനാൻ
ഇന്നെസന്റ്
21285 മഴക്കണ്ണാടി
ഈവിജി

813-B നാഴികക കൾ

D145 നാഴികക്ക കൾ

ഉണ്ണി ആർ
21926 എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ
21465 ഒരു ഭയങ്കര കാമുകൻ
16729 ഒഴിവുദിവസെത്ത കളി
21632 കഥകൾ
ഉണ്ണികൃ ൻ െക.വി
19324 ആപ്പിൾ/ആലില/മിത്ത്
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ
D331 ഒരു േദവാലയത്തിനു ചു ം
2113 േവദനകളും സവ് ങ്ങളും
ഉണ്ണികൃ ൻ പൂ ന്നം
16009 മെറ്റാരു േമലങ്കി
ഉണ്ണികൃ ൻ മുതുകുളം
19191 ദീപവുമായി ഒഴുകി വന്നെപൺകുട്ടി
ഉണ്ണി

ൻ പൂഴിക്കാട്
17884 കണ്ണടകളുെട നഗരം

ഉണ്ണിനാണുനായർ സി.പി. ശിവപുരം
21873 മൂന്ന് ലാവണയ് ധാമങ്ങൾ

↑

ഉത്തമൻ പി.എ
18759 കറുത്തകുരിശ്
ഉദയശങ്കർ
15653 ശാപകുലം
ഉദയ്

കാശ്
20087 േമാഹൻദാസ്

ഉറൂബ്

823 ഉള്ളവരും ഇ ാത്തവരും

14781 കഥ

12386 തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
18438 തുറന്നിട്ട ജാലകം
20596 നവരസകഥകൾ
680 നേവാേന്മഷം

1016 നീലമല

16026 റിസർവ്വ് െച ാത്ത ബർത്ത്
618 ലാത്തിയും പൂക്കളും

15357 വസന്തയുെട അമ്മ
1929 െവളുത്ത കുട്ടി

20495

ീകഥകൾ

ഉഷ

17880 ജവ്ാല

ഉഷാ നാരായണൻ
16169 ക ം മധുരവും
എം.ആർ.ബി
2319 കിനാവിെലാരു യാ
1710 മുളെപാട്ടിയ വി കൾ
97 വാൽക്കണ്ണാടി
എ

ഹാം മാത

12857 നിതയ്വി

യനി

15571 നീ

ണയകഥകൾ

13828 ശരീരം പറഞ്ഞത്

എലൻ ടി (മിസ്)
N18
ണയ ാന്തൻ
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
3571 അന്തർവാഹിനി
D366 അന്തർവ്വാഹിനി
15070 എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ കഥകൾ
2799 ഏഴിലംപാലാ
1349 കനകാംബരം
20627 നിശാഗന്ധി
646 പ രാഗം
2360 പൗർണ്ണമി
574 രാജമ ി
105 ഹിമവാഹിനി

↑

ഏലിയാമ്മ േജാർ ് വലിയതാഴത്ത്
3772 ശനിയാ കുേഞ്ഞലി
ഐപ്പ് പാറേമൽ
21398 േചറപ്പായി കഥകൾ
ട്ടൻ സി.ആർ
5150 അതയ്ന്താധുനികനും പാചകറാണിയും

ഓമന

കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ
4817
തി ിയ
കണ്ണൻകുട്ടി പി
16694 അനയ്െന്റ മുതൽ
കബീർ കിളിമാനൂർ
19016 കഥപറയുന്ന മരങ്ങൾ
കമ്മത്ത് എസ്.െക.ആർ
17 ജനകീയ സമരകഥകൾ
കരുണാകരൻ
15692 പായക്കപ്പൽ
കരുണാകരൻ കാമ്പിേശ്ശരി
2999 കുെറ സംഭവകഥകൾ
കരുണാകരൻ െക. േവണാട്ട്
1792 സാേരാപേദശകഥകൾ
കരുണാകരൻ പട്ട
55483 മുനി

↑

വിള

കരുണാകരൻ മങ്ങാട്ട്
N17 ഉദയം
കാക്കനാടൻ
18005 ഐതേരയകാണ്ഡം
10038 കാക്കനാടെന്റ കഥകൾ
D97 ജാപ്പാണ കയില
18929 മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ
കാട്ടകൻ െക
2412 ഞാൻ േവദനി
കാനം ഇ.െജ
D282 ഒരു നാടകം അവസാനി
2205 കാമുകിയും പട്ടിയും
3408 ൈകേലസ്
2794 മണവാട്ടിെപ്പണ്ണ്
6968 സുന്ദരിയായ ഭാരയ്
കാരൂർ നീലക പ്പിള്ള
676 അേ ാളജർ
3647 കഥാകൗതുകം
13805 കാരൂരിെന്റ 33 കഥകൾ
552 കാരൂർ കഥകൾ
14478 കീഴടങ്ങൽ
16300 പ
കഥകൾ
14766 പ കഥകൾ
21239 െപാതിേച്ചാറ്
536 മീൻകാരി
കി ണ്ണി സി.എ
4806 കടലും കടലാടിയും
5813 കാക്ക
2129 ജ കഥകൾ
2532 തുയിലുണർത്തൽ
കി ണ്ണി സി.െക
2866 കള്ളേരഖ
1453 െകാടിയും പടവും
1189 േതാ ം െതാപ്പിയും
2716 പിശാച്
86 െപൻഷൻ േകാൺസ്റ്റബിൾ
1548 ശുദ്ധത പനങ്കഴു
2534 സവ്ാത യ്ദിനത്തിൽ
കിേഷാർ ടി.പി
16588 ടി.പി.കിേഷാർ

രണ
↑

കിഷൻചന്ദ്
743 ജവ്ാലയും പൂവും
558 നാം കാടൻമാരാണ്
7113 വാക്സിേനറ്റർ
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ
21160 പഞ്ചത

ം

കുഞ്ഞപ്പ, മൂർേക്കാ
6171 രാജ്ഞിയുെട ൈമന
കുഞ്ഞ പ്പൻ ടി.െക
2315 സാറിനു് 44
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
18047 കുട്ടി പഠിപ്പിച്ച പാഠം
ട്ടൻ, മാടമ്പ്
N240 കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാരുെട പഞ്ചത

കു
കു

ം

ണ്ണി

18672 കഥകളും കാരയ്ങ്ങളും

18591 ന തുേപാെല പഠിക്കാനുള്ള

കു

സൂ ങ്ങൾ

കുട്ടിരാമേമേനാൻ വാരിയത്ത്
19479 അയൽവക്കെത്ത അപരിചിതർ
കുേട്ടട്ടൻ

2280 വളരൂ വലിയവരാകൂ

കുമേരശ് െക
18061 ഋതുേഭദം
കുമാരൻ യു.െക
↑
16336 അടയാളങ്ങൾ വ െകാ ിരി
21830 ഒറ്റ ് ഒരു ീ ഓടുന്നതിെന്റ രഹസയ്െമന്ത്
17312 കുടുംബ മ സിയം
D349 െറയിൽ പാളത്തിലിരുന്ന് ഒരു കുടംബം
ധയ്ാനി
19173 സഞ്ചരി ന്ന േഗാവണി
കുമാർ ജി.എം
6414 കൗമാരകഥകൾ
കുരുവിള എൻ.െക
1819 പതിേനഴു ന കഥകൾ
കുരയ്ൻ മാത ആമ്പ ർ
4804 ബാബു എന്ന ഒഴവാൻ
കുറുപ്പ് ആർ.എസ്. നാഗവള്ളി
1069 െചറുകഥകൾ
411 െനടുവീർ കൾ
കുറുപ്പ് ഡി.ബി
4480 ല ് ഡ ്, ല ് ഡ ്
3512 സവ്ർണ്ണദവ്ീപിെല പക്ഷി
കൃ കുമാർ െക.െക
18337 ഒരു േ ഹഗാഥ
കൃ െനഴുത്തച്ഛൻ ഇ.െക
903 തങ്കമു
കൃ പിള്ള കുറ്റി ഴ
D150 മലയാളകഥകൾ
കൃ പിള്ള ടി.എൻ
1537 കഴുകൻമാർ
16402 ഭർത്താവി ാത്ത ഒരു രാ ി
1602 െമാട്ടത്തല
↑

കൃ പിള്ള നാലാങ്കൽ
622 രാക്കിളികൾ
കൃ വാരിയർ എൻ.വി
15988 മുടന്തന്മാരുെട േലാകം
കൃ ൻ എം
18 സാവി ി കഥ
കൃ ൻകുട്ടി എം
3056 ഒരു മനുഷയ്നും കുെറ കഴുതകളും
കൃ ൻകുട്ടി മു ർ
15058 എെന്ന െവറുെത വിട്ടാലും
20438 മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ
കൃ ൻനായർ എൻ
18213 കടമറ്റ കത്തനാർ
െക.വി.എം
1549 കള്ളെനെക്കട്ട കള്ളൻ
1911 പാക്കനാർ
േകശവേദവ് പി
18251 ‘ തിജ്ഞ’യും മ ് ധാന കഥകളും
2802 ആനന്ദകരമായ അടിമത്തം
14779 കഥ-േദവ്
556 കാമുകെന്റ കത്ത്
3506 െകാതിച്ചി
1309 െകാ രുതനിയാ െകാ രുത്
490 ചി ശാല
19510 ജാതകത്തിെല മാളിക
1892 ദീനാമ്മ
532 ഭാവിവരൻ
D330 മാതൃഹൃദയം
1863 യമുന ഏകാ മായി ഒഴുകു
2495 ര േപരും നാടുവി
4168 സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു െചകുത്താൻ
േകശവേമേനാൻ െക.പി
1093 അ മനം
1302 ദാനഭൂമി
േകശവൻ കിളിമാനൂർ എൻ
3928 കണ്ണീരിെന്റ കഥകൾ

↑

േകശവൻ നായർ െക
3758 കലയ്ാണെപ്പണ്ണ്
1913 വിറകുെവട്ടിയുെട മകൾ
േകശവൻനായർ എ
1556 ആല ർ കാക്ക
ൈകമൾ െക.എൻ.സി
4248 പക്ഷിരാജനായ ഗരുഡൻ
െകാ ബാവ ടി.വി
13102 എേപ്പാെഴ േമാ, എേന്താ?
18881 െകാ ബാവയുെട െകാ കഥകൾ
13862
ാർത്ഥനകേളാെട നിൽ
15551 ഭൂമിശാ ം
15197 വി ന്മാർ സംസാരി േമ്പാൾ
15557 വി ൻമാർ സംസാരി േമ്പാൾ
11761
ാനം
െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
93 ഐതീഹയ്മാല
േകാരുത് പി.സി
2405 േ മമു
േകാവിലൻ
2665 ഈ ജീവിതം അനാഥമാണ്
8722 ഒരു പലം മനേയാല
4826 േതർവാ കൾ
േകാവൂർ ഇ.എം
2472 അ ർ ആന്റ് അ ർ
3202 െകാ വിദയ്ക്കാരൻ
5151 േകാവൂർ കഥകൾ
േകാവൂർ എ.ടി
16094 ആനമറുത
ാപ്പന എസ്.െജ
4820 യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ
ഖദീജ എ.എം
19693 േരാഗം തിരിയാത്ത ആശുപ ി

↑

ഖാദർ യു.എ
17620 ചുംബനം സുഗന്ധപൂരിതം
9453 െപാ തടികൾ
15371 ഭാരമി ാപ്പക്ഷി
19301 യു.എ.ഖാദർ കഥകൾ
ഗംഗാധരൻ ടി.െക
20910 മു
െപ ന്ന മൂന്നാം

വം

ഗേണശ് പന്നിയത്ത്
20170 ഫാന്റസികഥകൾ
20218 മ ിഡിയിെല അമ്മമാർ
ഗേണശ് പന്നിയത്ത് (എഡി.)
19621 25 ഫാന്റസി കഥകൾ
ഗഫൂർ അറക്കൽ
21649 ആയിരെത്താന്ന് രാവുകളിെല
മാ ികകഥകൾ
ഗിരീ മാർ െക
16638 ആറാം റീലിൽ സംഭവിച്ചത്
ഗീത ചിറയിൻകീഴ്
19683 െവയിൽനാളങ്ങൾ
ഗീതാഹിരണയ്ൻ
15121 ഒറ്റ ാപ്പിൽ ഒതുക്കാനാവി , ഒരു
ജന്മസതയ്ം
21733 ഗീതാഹിരണയ്െന്റ കഥകൾ
േഗാപാലകൃ ൻ കുന്ന ർ
19682 നാടുകടത്തൽ
↑

േഗാപാലകൃ ൻ െക
9811 േകസരി നായരുെട കൃതികൾ
േഗാപാലകൃ ൻ േകാലഴി
2637 അ മ്മ
േഗാപി െക.ടി
13944 ചിന്ന ഉരു
േഗാപിനാഥൻനായർ എം
18094 കാൻസറസ് ലവ്
േഗാപിനി കരുണാകരൻ
19289 ഉറിയിെല അമ്പിളിമാമൻ
േഗാവിന്ദൻ െക
13514 ഋതുേഭദം
േഗാവിന്ദൻകുട്ടി എൻ
2717 അവെന ശിക്ക
4586 ഓർമ്മകളുെട കഥ
10558 പാവെപ്പട്ട ഒരു െപണ്ണ്
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ
16346 ജന്മി മുതലാളി ഉത്തമർണ്ണൻ
11932 േറാബിൻസൺ േസാ
േ സി

17873 േ സിയുെട കഥകൾ

21653 പടിയിറങ്ങിേപ്പായ പാർവതിയും മ

കഥകളും

13839 പടിയിറങ്ങിേപ്പായ പാർവ്വതി
15206 പനിക്കണ്ണ്
21648

ണയം അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ച്
13837 ാന്തൻ പൂക്കൾ
19935 മൂ ത്തീക്കര
ച മതി

13840 ആരയ്ാവർത്തനം

19563 ഇവിെട ഒരു െടക്കി
17216 തട്ടാര

ടിയിെല വി ഹങ്ങൾ
↑

ച മതി സി
14528 ൈദവം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ
ച േശഖരൻ എം.െക
18816 അലങ്കാരെത്താപ്പിെവച്ച മരണം
17361 ആസുരം
ച േശഖർ നാരായണൻ
18283 ശവംതീനികളുെട കശാപ്പ്
ച ിക സി.എസ്
15649 േലഡീസ് കമ്പാർട്ട്െമന്റ്
ച ൻ െക.എസ്
5144 നഗരത്തിെന്റ മാറിലും മറവിലും
ചിദംബരംപിള്ള എസ്
1188 യാതനക്കാരൻ
െച പ്പനായർ എൻ.പി
2886 കാക്കകളും കാക്കത്ത രാട്ടികളും
7413 മുൾപ്പടർ ം പൂ ലയും
ജനു

20823 പു

കത്താളിെല ന കൂ കാർ
11960 ഫീലിയാസ് േഫാഗിെന്റ േലാകപരയ്ടനം
ജയിംസ് വി.െജ
20996
ണേയാപനിഷത്ത്
ജാനകി എൻ.എം
13540 േവദാന്തകഥകൾ
↑

ജിം േകാർെബറ്റ്
21992 വിശവ് സിദ്ധ േവട്ടക്കഥകൾ
െജ

ാർ െക.എ
1095 കന്നിക്കതിരുകൾ

െജയിംസ് വി.െജ
16552 ഭൂമിയിേല

ള്ള തുരുമ്പിച്ച വാതായനങ്ങൾ

േജാസഫ് ഒ.പി
16718 ഐേസാൾ കു
േറാസാ വ്

കളിൽ വിരിഞ്ഞ മഞ്ഞ

േജാസഫ് ഓച്ച രുത്ത് പി.ടി
766 കൂ കൾ
േജാസഫ് െചറുവ ർ
1288 ആദർശകഥകൾ
5424 എ ിച്ച ഇട്ടിേക്കാരൻ
േജാസഫ് പന ൽ
21517 മുത്തശ്ശിയി ാത്ത വീട്
േജാസഫ് മരിയൻ
16660 യൗവനത്തിെന്റ കടൽ
േജാസഫ് മറ്റം
16614 അശുദ്ധാ

ാക്കെളപ്പറ്റി ഒരു സംവാദം

േജാസ് ചാലങ്ങാടി
715 നാടിെന്റ കഥകൾ
↑

േജാസ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി
55255 അക്ഷരെത്ത കൾ
4970 അഭിലാഷങ്ങൾ
േജാൺ അ നം
18740 ചരി ം വായി

ന്ന ഒരാൾ

േജാൺ ടി.വി
2770 ആനയും കുറുക്കനും
േജാൺ സാമുവൽ
8938 1980-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
േജാർ

് ഓണ ർ
13276 നാടുനീ ന്ന േനരം
19177
ണയകഥകൾ

േജാർ

് േജാസഫ് െക
13797 അവൻ മരണേയാഗയ്ൻ

േജാർ

് െന ായി

4741 മു െമാ കൾ

േജയ്ാതിരാജ് വി.ബി
11289 ബാലയ്കലചാപലയ്ങ്ങൾ
ഞാളിയത്ത് ടി.പി
4100 ഇത്തിരി സവ് ങ്ങൾ ഒത്തിരി േവദനകൾ
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
21699 കാബൂളിവാല
22078 കാബൂളിവാലയും മ കഥകളും
21261 ടാേഗാർ കഥകൾ
ടി.െക.ജി

↑

1943 ക

നീർ പുഞ്ചിരിെകാ

േടാൾേസ്റ്റായ്
15714 ആറടി മണ്ണ് മതി
12462 ആറടിമണ്ണ് മതി
14 േടാൾേസ്റ്റായുെട കഥകൾ
1193 ാന്തെന്റ ഡയറി
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
2929 ആദയ്െത്ത സവം
16141 കുെറ കഥാപാ ങ്ങൾ
12939 ജീവിതത്തിെന്റ ഒേരട്
1205 ഞരക്കങ്ങൾ
2109 ഞാൻ പിറന്ന നാട്
19271 തകഴിയുെട സമാഹരിക്കാത്ത കഥകൾ
20886 െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
2408
തിജ്ഞ
719
തീക്ഷകൾ
320 മാ വട്ടിൽ
18285 െവള്ളെപ്പാക്കത്തിലും മറ്റ് ധാന കഥകളും
തങ്കച്ചൻ ൈകപ്പ ർ
19674 കാർ നിേക്കാബാറിെല കടൽ
തമ്പി തിരുവാ ളം
1121 ഭയങ്കര ഭവനം
തമ്പി പി.വി
12186 സ ാഹം
തായാട്ട് െക
6423 മുത്തശ്ശി പറയാത്ത കഥ
താരാശങ്കർ ബേന്ദാപാധയ്ായ
20004 സുവർണ്ണകഥകൾ
തിേക്കാടിയൻ
644 മായാ പഞ്ചം
തുളസി

4880 ചുവ ജവ്ാലയായ

ീ
↑

േതാമസ് ക ക്കാരൻ
4129 െവള്ളരിെക്കാ

കൾ

േതാമസ് െക.വി
18949 കുമ്പളങ്ങി വർണങ്ങൾ
േതാമസ് േജാസഫ്
18163 ഒരു ഇരു

സസയ്മായി ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ്

േതാമസ് ടി.എസ്
3244 േടാംേസായറുെട ധീരകൃതയ്ങ്ങൾ
േതാമസ് പള്ളിക്കൽ
2270 പുഞ്ചിരിയും െനാമ്പരവും
േതാമസ് െപരുന്ന െക.വി
1191 എെന്റ ചീത്ത കഥകൾ
741 കർത്താവിെന്റ അളിയൻ
717 പേട്ടലും ചിരുതയും
േതാമസ് വി.െജ. ആറ ള
6688 കണ്ണാടി
തർ പൻ െക.ടി. പാണാവള്ളി
4813 സമരവും സൗന്ദരയ്വും
ദാേമാദരൻ പി.എസ്
1150 മായാത്ത നിമിഷങ്ങൾ
ദിലീപ് കുമാർ െക
13742 കുട്ടികൾ കളി
↑

ദിലീപ്കുമാർ െക
15132 പുഴയുെട രഹസയ്ങ്ങൾ ആരറിയു
ദിവാകരൻ എ
130 ൈജ യാ
ദിവാകരൻ പാേലാട്
18832 നിഴൽേരഖ
നന്തനാർ

2459 ആകാശം െതളി

14785 കഥ-നന്തനാർ

1940 ജീവിതത്തിെന്റ െപാൻനാളങ്ങൾ

D290 േതാ

കൾക്കിടയിെല ജീവിതം
20515 നന്തനാരുെട പട്ടാളക്കഥകൾ
2356 െന ം പതിരും
9030 േ ഹം നിറഞ്ഞ കൂ ൈക
നന്ദകുമാർ എം
15190 വായി യ്ാ

ന്നിലപ്പൻ

നന്ദകുമാർ വി.ടി
55463 ക ടകൾ
10561 േ മത്തിെന്റ തീർത്ഥാടനം
നയന എ.െക.െക
N243 ഈഡിപ്പസിെന്റ വാട്ടർലൂ
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ
2157 ച വാളത്തിന റം
നേര നാഥ് പി
7999 ഇത്തിരി ഞ്ഞൻ
7290 കുഞ്ഞിക്കാളി
15463 കുഞ്ഞി നൻ
നസിം ചിറയിൻകീഴ്
18751 കാ
റം
↑

നസീം പുന്നയൂർ
18024 അ ർ അലിയും ഒട്ടകങ്ങളും
നാഗവള്ളി
14778 കഥ
നാണു പി.െക
18109 ഒരു ആദിവാസി ബാലെന്റ
ആ കഥയിൽനിന്ന്
നാഥൻ പി.ആർ
D101 ഒറ്റക്കൽ മൂ

ത്തി

നായർ എസ്. (എയർ കമേഡാർ)
D98 കാർഗിൽ
നാരായണപിള്ള എം.പി
12931 56 സ ഗലി
20825 േജാർ
് ആറാമെന്റ േകാടതി
നാരായണൻകുട്ടി
14479 െവറുേത… ഒരു യാ ക്കാരൻ
നാരായൻ
15350 നിസ്സഹായെന്റ നിലവിളി
18826 െപലമറുത
നാസർ ടി.പി
14508 ന െടെയാെക്ക ദുരന്തങ്ങൾ
നിർമ്മല

18368 നിങ്ങെളെന്ന െഫമിനിസ്റ്റാക്കി

നിർമൽകുമാർ െക.പി
12291 േചലക്കരയുെട അതീതസവ് ങ്ങൾ
13952 ജലം
16534
വീൺ ന തിരിപ്പാട് പരാതി തുടരു
17701 മാനാഞ്ചിറയിെല െപാട്ടിച്ചിരി ന്ന
പ ാധിപർ

↑

നീന പന ൽ
17084 മഴയുെട സംഗീതം
നീല പ

നാഭൻ
16688 േവരറ്റവർ
നുണ്ണി െക.എസ്

നീലക

5253 കുറൂരമ്മ-ഐതിഹയ്ങ്ങൾ

പണിക്കർ ജി.എൻ
2888 ക രാ ികൾ, വയ്ർത്ഥമാസങ്ങൾ
11791 ചിത േതടിെയ ന്നപക്ഷികൾ
9741 െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
പ

നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര
1147 െചറുകഥകൾ
നാഭൻ എൻ.െക.ൈവക്കം

പ

172 കേ ാലമാല

പ

നാഭൻ ടി
4354 എെന്റ ആദയ്െത്ത കഥകൾ
21909 എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ
18172 കടൽ
15106 കഥാകൃത്ത് – സാക്ഷി
21089 ഗൗരി
21617 പുഴകടന്ന് മരങ്ങളുെട ഇടയിേലക്ക്
17065 മഖൻ സിങ്ങിെന്റ മരണം
20804 മലയാളത്തിെന്റ സുവർണകഥകൾ
12882 സഹൃദയനായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരെന്റ
ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്
21705 ഹംസഗാനം

പ

നാഭൻ പി
15138 ഗുൽമുഹമ്മദ്

പ

രാജൻ പി
രാജെന്റ കഥകൾ
17623 മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ
18176 പ

പ
പ

↑

േസനൻ േചലാട്ട്

981 മൃഗവും മനുഷയ്നും

ട്ടി െകടാമംഗലം
1405 വയലും ഹൃദയവും

പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ
7842 ആശാെന്റ മക്കൾ
പരേമശവ്രൻ നായർ എം
2808 ഒന്നിെ ങ്കിൽ ര

ി

പരേമശവ്രൻനായർ എം
529 നിറങ്ങൾ
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി
14834 എരുേമലിയുെട കഥകൾ
പരശുൈവക്കൽ െക.എം
811 രണാങ്കണത്തിൽ
പവി

എം.പി

15075 വിശവ്ാസങ്ങളിൽ ചില സവ് ദൃശയ്ങ്ങൾ

പാ ട്ടി െക
20822 ഹും… അ േനാടാ കളി
പാറക്കടവ് പി.െക
10883 േഖാർഫുക്കാൻ കുന്ന്
↑

പാറ റത്ത്
1918 ആ പൂെമാ വിരിഞ്ഞി
2487 കുരുക്കൻ കീ വറീതു മരി
പിയാർെകത േചനം
20474 തണലിടങ്ങൾ

പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള
21931 എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ
14782 കഥ-പുനത്തിൽ(കഥകൾ)
16338 േക്ഷ വിള കൾ
6867 നരബലി
20254 നീലനിറമുള്ള േതാട്ടം
18555 പുനത്തിലിെന്റ 101 കഥകൾ
16153 പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ളയുെട മിനിക്കഥകൾ
െപാെറ്റക്കാട്ട് ഡി.എം
2241 േചാര ക്കൾ
13651 ഡി.എം. െപാെറ്റക്കാടിെന്റ കഥകൾ
േപാൾ െക.എ
1101 കലയ്ാണഗാനം
േപാൾസൺ കുരുതുകുളം
4818 മാറ്റം വി വാ കം
കാശ് ടി.എൻ
20662 ഉറുമാമ്പഴവും കഥകളും
18192 താജ്മഹൽ
11553 ദശാവതാരം
20053 വാഴയില
ദീപ് ചാത്ത ർ
18709 പാൻേഡാര കാത്തിരി
ദീപ് ത ിൽ
20472 പാട്ടത്തിപാടത്തിെന്റ കാവൽക്കാരൻ
ദീപ്കുമാർ എൻ
16554 കടൽ ഒരു കരെയടു
16728 പൂച്ച
↑

ഭാകരേമേനാൻ എ
2684 വി ാളിവീരൻ
ഭാകരൻ എൻ
21663 ഒരു േതാണിയുെട ആ
13235 കഥ
13215 മായാമയൻ

കഥയിൽനി

്

ഭാകരൻ ക ട
4065 കുഞ്ഞാങ്ങളയും െകാേച്ചട്ടത്തിയും
ഭാകരൻ െക
4128 ഷർ ിപ്പ്
ഭാകരൻ െക.വി
20222 അ ിനിലയങ്ങളിൽ മഞ്ഞ്െപ
ശാന്ത് ചിറക്കര
16544 േനർവഴികൾ
ിയ എ.എസ്
11727 ഓേരാേരാ തിരിവുകൾ
ിയദർശൻ
20003 മദനകാമരാജൻ കഥകൾ
ാൻസിസ് െനാേറാണ

22172 െതാട്ടപ്പൻ

ബഷീർ േകേച്ചരി
22050 ആദയ്െത്ത കൺമണി
↑

ബാബു ഉ ല
21506 ബാ ജി കഥകൾ
ബാബു എം.ജി
19261 േവൾഡ്

ഡ്ബാങ്ക്

ബാബു കുഴിമറ്റം
16580 ചത്തവെന്റ സുവിേശഷം
ബാബു പുേന്നാൾ
16438 കണ്ണനും ക

രും മ ം….

ബാലകൃ പിള്ള എ.െക
3006 പുതിയ രാജാവും പുതിയ
6670 മണ്ണിെന്റ മക്കൾ
638 േ ഹവും െസൗന്ദരയ്വും

ജകളും

ബാലകൃ ൻ കളവേങ്കാടം
4431 ഓർമ്മകൾ
ബാലകൃ ൻ െക
1210 നിറമി ാത്ത മാരിവി ്
ബാലകൃ ൻ ടി.െക
812 അന്തകൻ
ബാലകൃ ൻ േതാ മുഖം
6071 ജീവിതത്തിെന്റ മുഖങ്ങൾ
ബാലകൃ ൻ നായർ ടി.സി
18076 അവാർഡ്
ബാലകൃ ൻ പി.എം
579 കരയുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ

↑

ബാലകൃ ൻ മാങ്ങാട്
13078 ദൂരക്കാ
ബാലകൃ ൻ വി
6408 അമ്മയുെട നിധി
5601 ര
മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ
ബാലകൃ ൻ സി.വി
13488 കഥ
18871 നി തുടരാെത കിനാവി
20414 പുരുഷാരം
14350
ണയകാലം
13079 ഭവഭയം
13249 മാമൂൽ
20979 വിശുദ്ധചുംബനം
ബാലച ൻ െക.പി
21044 അറബി നാേടാടിക്കഥകൾ
ബീന െക.എ
17697 കൗമാരം കട

വരുന്നത്

ബീരാൻ യു.ഇ
1909 കുപ്പിവളകൾ
ബീരാൻ യു.എ (വിവ.)
16323 ട ട്ടർ
െബനയ്ാമിൻ
D340 ഇ എം എ ം െപൺകുട്ടിയും
21466 കഥകൾ
22110 െപൺമാറാട്ടം
22111 യുത്തേനസിയ
ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി
8611 വി.ടി. യുെട കഥകൾ
13626 വി.ടി.യുെടകഥകൾ
ഭ ൻ ടി.െക.ആർ
3908 േതാംമാ

↑

ഭാ രേമേനാൻ െക
1094 മാറുന്ന കാലങ്ങൾ
ഭാ രേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത്
52630 ഓർമ്മയുെട ഓളങ്ങൾ
6053 വിേദശി
മജീദ് കുറുമ്പകര
N150 പിെന്നയും മഴ
മണി െക.എസ്
16345 ഇരുളിൽ
മധുനായർ എസ്
19470 അേമരിക്കൻ അമരേകാശം
മധുപാൽ

16707 ഹീ

വിെലാരു േ മേലഖനം

മധുപാൽ െക
11

16714 ഈ ജീവിതം ജീവി തീർ

ന്നത്

മനാഫ്

20255 ഞാൻ പറേയ

കഥകൾ

മേനാജ് ജാതേവദർ
16550 ഓേരാേരാ കഥകളുെട അവകാശികൾ
↑

മേനാജ് മനയിൽ
20703 വിറകുെവട്ടിയുെട

ാർത്ഥന

മേനാഹരൻ വി.പി
13826 മച്ചിെല ഭഗവതി
മഹമൂദ് മാ ൽ
20831 രാജാവിേനക്കാൾ ബുദ്ധിമാൻ
മാത െക.എം. പാലാ
13555 വഴിേതടി
മാത ടി.പി
1904 ആണത്തമുള്ള െപണ്ണ്
മാത പി.എം. െവ ർ
18742 മത്തായിച്ചൻ കഥകൾ
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ
13561 സൗരയൂഥത്തിെല കഥകൾ
മാധവി

ട്ടി

19333 കുട്ടിക്കാലം

12062 േചേക്കറുന്ന പക്ഷികൾ
19506 തണുപ്പ്
21297 ന

െപ്പട്ട നീലാംബരി
െപ്പട്ട നീലാംബരിയും മ ംകഥകളും
പലായനം
പാരിേതാഷികം
വക്കീലമ്മാവൻ
വീ ം ചില കഥകൾ
ഹംസധവ്നി

21657 ന
21727
19992
21146
14762
20482

മാധവൻ എൻ.എസ്
21911 എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ
12852 ഹിഗവ്ിറ്റ
മാധവൻ നായർ തിരുനയിനാർകുറിച്ചി
2511 െഡയ്ഞ്ചർ
↑

മാധവൻ നായർ വി
772 കുറ്റവി ാര കഥകൾ
മാധവൻ വ ച്ചിറ
D239 ഒസ്സാെന്റ കത്തി
3168 കുെറ ചി ങ്ങൾ അ യും സവ് ങ്ങൾ
2321 പ പാവാട
മാധവൻനായർ ആല ഴ
665 ര പതാക
മാനസി

20598 മഞ്ഞിെല പക്ഷി

13842 മാനസിയുെട കഥകൾ

മായ

20517 ന

െപ്പടലുകൾ

മായാ ബാനർജി
18791 അലേമലു തു

കയാണു്

മാറിടം ടി.െക
18069 അവിനാശ് ഗു യുെട മകൾ
മാലി

8003 അ

മിനി കഥകൾ

മിനി േജാർ ്
20576 സൗന്ദരയ്മി ാത്ത െപൺകുട്ടി
മീര െക.ആർ
22090 ആേവ മരിയ
22098 ഓർമ്മയുെട ഞര ്
19912 ഗി റ്റിൻ
21610 ഭഗവാെന്റ മരണം
22097 േമാഹമഞ്ഞ
↑

മുകുന്ദൻ എം
20587 അഞ്ചരവയ ള്ള കുട്ടി
18444 ഏഴാമെത്ത പൂവ്
21581 ഓേട്ടാ റിക്ഷക്കാരെന്റ ഭാരയ്
D263 ഓേട്ടാറിക്ഷക്കാരെന്റ ഭാരയ്
12161 കണ്ണാടിയുെട കാ
12859 ൈക മ്പിളിെല െവള്ളം
21606 തട്ടാത്തിെപ്പണ്ണിെന്റ കലയ്ാണം
15139 േതവിടിശ്ശിക്കിളി
17350 നദിയും േതാണിയും
20594 നവരസകഥകൾ
16578 പാവാടയും ബിക്കിനിയും
10747 മുകുന്ദെന്റ കഥകൾ
16577 റഷയ്
മുട്ട

വർക്കി
3079 അവസാനിക്കാത്തരാ ി
4165 ഇരുളും െവളിച്ചവും
4166 ഒരു ാസ് കൂെട
2119 കലയ്ാണരാ ി
2667 കളിേയാടം
2715 െകാ ്
2910 ൈനേലാൺ േമഘങ്ങൾ
6558 പളു പാ ങ്ങൾ
2655 െപാട്ടാത്ത നൂലുകൾ
1888 മഴക്കാറുകൾ
3062 േഹമന്തരാവിൽ

മുരളി ബി

1379 ഉമ്പർേട്ടാ എേക്കാ

15618 േകാടതിവരാന്തയിെല കാ

18211 െചന്തീേപാെലാരു മാലാഖ

മുരളികൃ

10269 േപാലീസ് ഡയറി

മുഹമ്മദലി എൻ.എം
17698 ശവമുറിയിെല േജാലി
മുഹമ്മദ് എ.എം
14421 െവള്ളിേമഘങ്ങളിൽ ഒരു തൂവൽ
െകാഴിയു
മുഹമ്മദ് എൻ.പി
21906 എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ
15051 കളിപ്പാനീസ്
2096 കവിതകൾ വാരിെയ കൾ
20970
സിഡ ിെന്റ ആദയ്െത്ത മരണം
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി.െക
D153 അേനവ്ഷണവും കെ

ത്തലും

മുഹമ്മദ് െക.ടി
1298 ചിരി ന്ന കത്തി
മുഹമ്മദ് ടി.െക
3728 ഈത്തപ്പഴം
മുഹമ്മദ് മാനി െക.എ
3723 ഒരു പുതിയ ചിരി

↑

മൃത ഞ്ജയൻ പി.എസ്
10365 ആകാശത്തിെന്റ നിറം
േമേനാൻ എൻ.ആർ
80 തകർന്ന ഹൃദയങ്ങൾ
െമാ

പടിയത്ത്
496 പുളി വട്ടിൽ

േമാപ്പസാങ്
691 െവളുത്തെപണ്ണ്
േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ
21372 ഹു ൽ ജമാലും ബദ്റൂൽ മുനീറും
േമാഹനവർമ്മ െക.എൽ
4852
തീക്ഷ
േമാഹനൻ എം.ജി
4559
തീക്ഷകളുെട റാണി
േമാഹനൻ എൻ
14729 എൻ. േമാഹനെന്റ കഥകൾ
16366 നുണയുെട ക്ഷണികതകൾ േതടി
േമാഹൻ പി
12886

ണയനിലാവ്
↑

േമാഹൻദാസ്
11547 പാരിേതാഷികങ്ങളുെട രാവ്
യൂസഫ് േപരം
20893 പുതുകാല അറബ് കഥകൾ
രഘുനാഥ് പി.ആർ
16700 വിവാഹവാർഷികം
ര
ര

മ്മ എം.ഡി
14486
തിമയായിത്തീർന്ന െപൺകുട്ടി
ാകരൻ കിളിമാനൂർ
ാകരെന്റ കഥകൾ

17861 ര

രേമശ്ബാബു
17694 ജനിതകവിധി
രേമഷ് െക.െക
16615 ഇടപാടുകൾ കുഞ്ഞാ
രേമഷ് ച ൻ വി
8537 മാ ികവിള

മുേഖനമാ ം

്

രവി

D326 ഉ െകാറ്റൻ

14480 ഹിബാകുഷ

രവി (വയ്ാഖയ്ാ.)
15689 അനയ്ാപേദശം
↑

രവി കാലടി
11098 അ േപാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ
രവിവർമ്മ പി
16464 അകലങ്ങളിൽ പൂപ്പടയുെട ആരവം
രവീ ൻ ഇലിപ്പ ളം
13568 ൈവകി വന്ന വ

ി

രാഘവ്

20497 അർബാബ്

രാഘവൻ പുതുപ്പള്ളി
7770 കണ്ണീരിേന്റയും േചാരയുേടയും കഥകൾ
രാഘവൻ പുനലൂർ
N194 കുേഞ്ഞാലക്കിളി
രാജേഗാപാലാചാരി സി
1641 മരണവ ി
രാജലക്ഷ്മി
19471 രാജലക്ഷ്മിയുെട കഥകൾ
രാജാനന്ദൻ
13943 നിലവിളികൾ

േമൽ ആരുെട നിശ്ശ

രാജീവ് എൻ.ടി
15784 ഒമ്പതു പക്ഷി

ത

ങ്ങൾ
↑

രാജീവ് കുമാർ എം
15079 ധനുേ ാടി
രാജൻ എൻ
13864 മേധയ്യിങ്ങെന
N19 മൂ മുടിെവ കാർ
രാജൻ കുമരേശ്ശരിയിൽ
13988 ഓല ട
രാജൻ മൂത്തകുന്നം
18088 അകലങ്ങളിൽ നിലാവിൽ
രാധാകൃ ൻ ഉണ്ണികുളം
21328 അശവ്തി കരയുകയാണ്
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ
16269 അച്ഛനും അമ്മ ം സുഖം തെന്ന
രാധാകൃ ൻ േമതിൽ
11580 നായകന്മാർ ശവേപടകങ്ങളിൽ
21291 േമതിൽ കഥകൾ
രാധാകൃ ൻ വേട്ടാളി
20103 സവ് വിേ ാടനം
രാധിക എം.ഡി
18523 മടക്കയാ കൾ
രാധിക ചദ്ധ
19878 ബസവയും തീ ള്ളികളും

↑

രാധിക േമഘനാഥൻ
19885 ാമച്ചന്ത
രാമകുമാരൻ എം.ആർ
3920 ശരച്ച ിക
രാമകൃ ൻ ടി.ഡി
22032 സിറാജുന്നിസ
രാമകൃ ൻ മലയാ ർ
13892 അതിരിൽ പൂ നിന്ന മരങ്ങൾ
1415 അറബിയും ഒട്ടകവും
2756 അവകാശി
573 ആദയ്െത്ത േകസ്
1842 നാലു്-അ ്
14199 നീല റിഞ്ഞിപൂത്തേപ്പാൾ
1718 പാമ്പ്
12959
ിേഗഡിയറും പപ്പരാസികളും
18473 മലയാ രിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
16354 സൂചിമുഖി
2575
ട്നി ം േഗാട്ടിേതാമസും
രാമച ൻ അമ്പല റം
13937 ഹരിനഗറിെല െപൺകുട്ടി
രാമച ൻനായർ പന്മന
7847 പൂേന്തൻ
രാമനുണ്ണി െക.പി
17663 പുരുഷവിലാപം
15956
ണയപർവ്വം
രാമൻ നായർ െവ ർ
1049 അന്തരംഗം
1346 അലി
തീരുന്ന ആ ാവ്
1876 അശാ ീയമായ ഒരു േ ഹം
3313 എലിയും പൂച്ചയും ഞാനും
254 താഴ്വരകൾ
1508 േദവദാസി
D222 ഭടെന്റ സവ് ം
960 ഭൂദാനം
രാമൻ നായർ സി.ഐ
D139 ൈബബിൾ കഥകൾ
േരഖ െക

19502 േരഖയുെട കഥകൾ
↑

റഷീദ് എ
16357

ിജ് അൽമുറാറിെല പൂച്ചകൾ

റഹിമാൻ എ.െക.എ
16483 51 മിനിക്കഥകൾ
റഹിമാൻ പി. തിരുെന ർ
14215 േരഖയിൽ വരച്ചത്
റാണാ താപൻ െക.എസ്
14100 േഗാപാലൻ കണ

് പഠി

റാഫി േപാഞ്ഞിക്കര
1019 അല ത ന്ന പുഴ
671 ഒഴിവുകാലം
1146 കറുത്ത െ ൗസ്
2055 െകാ േറാസി
1749 ഖദർ
റീനു എം.എസ്
20113 മഴ െപ തീരുന്നി
േറാബർട്ട് എ.എസ്
2781 അലയാഴി
202 െവള്ളിക്കപ്പ്
േറാസ് സി.ആർ
6597 കാെട്ടലിയുെട കഥ
ലളിതാംബിക അന്തർ നം
18310 ‘മാണിക്ക’നും മറ്റ് ധാന കഥകളും
1470 ഇരുപതു വർഷത്തിനുേശഷം
4529 ഇരുപതുവർഷത്തിനുേശഷം
ലാൽ എസ്.ആർ
19195 13 നവകഥ
15591 ഭൂമിയിൽ നട
ലാൽ ടി.ബി
16551 മുഖദാവിൽ ഒരു കണ്ണാടി കാണുക

↑

ലാൽജി േജാർജ്
16719 ജലശ യിെല ശരീരവും ഉ ം
ലിൻ പീറ്റർ
15851 മീശക്കശപിശ
ലീന ജി

19575 മ

ന്മാരുെട ആകാശയാ

ലീലാ സർക്കാ ർ
20437 വനഫൂൽ
വടുതല ടി.െക.സി
10559 ജീവിതത്തിെന്റ താളം
വത്സല പി
14445 കാലാൾ കാവലാൾ
13469 ദുഷ്ഷന്തനും ഭീമനുമി ാത്ത േലാകം
17161 ൈമഥിലിയുെട മകൾ
വത്സലൻ വാതുേശ്ശരി
13065 ഗുഹാചി ങ്ങൾ
വയലാർ രാമവർമ്മ
3922 ര ംകലർന്ന മണ്ണ്
N316 െവ ം തിരു ം
വസന്ത

21981 മഞ്ചാടിയിൽ ഒരു

ി

ട്
↑

വാങ്മയി

18202 മമ മാനസം 12 കഥകൾ

വാണിദാസ് എളയാവൂർ
18886
വാചക കഥകൾ
വാരയ്ർ പി.എ
1600 തമ്മിൽ ഒത്തേപ്പാൾ
വാലത്ത് വി.വി.െക
D26 ഇനി വ ിയി
വാസു ഇ

D146 ഒരു പഴയ ഓർമ്മ

4889 താസിൽദാരും േമഘങ്ങളും

14308 മി നിയം
15203 േ

ഹപൂർവ്വം നാഥുറാം

വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി
21249 ഇരുട്ടിെന്റ ആ ാവ്
1933 ഓളവും തീരവും
4816 കളിവീട്
21095 കിളിവാതിലിലൂെട
21731 കുേട്ടയ്ടത്തി
21093 ഡാർ എസ് സലാം
13740 ദയ എന്ന െപൺകുട്ടി
11585 നിെന്റ ഓർമ്മ ്
17883 പതനം
2876 ബന്ധനം
21730 വാന സ്ഥം
17393 വാരി ഴി
22091 െഷർലക്
21725 സവ്ർഗ്ഗം തുറ ന്ന സമയം
വാസുേദവൻ നായർ എം.
20998 എം.ടിയുെട കഥകൾ
N197 േലഡി ൈടപ്പിസ്റ്റ്
വാസുേദവൻ നായർ പി.െക
160 ജയിൽപുള്ളി
2287 േലഡി ൈടപ്പിസ്റ്റ്
വി.െക.എൻ
2800 ഒ െതാട്ടാൽമൂന്ന്
13822 ദുഷയ്ന്തൻ മാഷ്
4838 പ ൻ കഥകൾ
16930 ൈബൈലൻ
18575 ഹാജയ്ാര്
വി ർ ലീനസ്
21920 വി ർ ലീനസിെന്റ കഥകൾ
↑

വിജയകൃ ൻ
20585 പാേലാറമാതയുെട പശു
വിജയൻ ഒ.വി
14386 ഒ.വി. വിജയെന്റ കഥകൾ
വിജയൻ മണർകാട്
D63 പെ ാരു രാജാവു

ായിരു

വിജയൻ മാരാത്ത്
3702 സാറ്റർേഡ ഈവനിങ്ങ്
വിേനാദ്കുമാർ പി.വി
21172 ഇരപിടിയൻകു

ം കുേറ ശിക്കാരികളും

വിേവകാനന്ദൻ ജി
2647 അമ്മാമ്മ
2467 ഉൽക്ക യുെട നിമിഷങ്ങൾ
5110 കാമരൂപിണിേദവീ
4832 ദാഹം
3490 േബാംെബയിൽ ഒരു മധുവിധു
2466 േവദനകളുെട േലാകം
3054 സിസ്റ്റർ ഫിേലാമിന
4881 സർപ്പഗന്ധി
വിശവ്നാഥ ശാ ി രാച്ചെക്കാ
D72 ബാക്കിയുെട കഥകൾ
വി നാരായണൻ െക
18039 ഉണ്ണിമാമ കഥ പറയു
വീേര കുമാർ എം.പി
20432 സലിംഇന്തയ്യുെട കഥകൾ
േവണു ജി. വാരയ്ർ
14945 െവളിച്ചപ്പാട്
േവണുേഗാപാലൻ ടി.പി
21871 ഭൂമിയുെട േതാട്ടക്കാർ

↑

േവണുേഗാപൻ നായർ എസ്.വി
18718 വരുേമ്പാൾ ഞാെന പറയും
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
2201 ഒരു ഭഗവത് ഗീതയും കുെറ മുലകളും
706 പാവെപ്പട്ടവരുെട േവശയ്
21997 വിശവ്വിഖയ്ാതമായ മൂക്ക്
ൈവശാഖൻ
13216 യമകം
വർക്കി ടി.വി
11857 എെന്റ ജാതക ഫലിതങ്ങൾ
വർക്കി, െപാൻകുന്നം
416 2 െചറുകഥകൾ
637 ആരാമം
വർഗ്ഗീസ് ആല ഴ ടി.എം
1106 ജീവിക്കാൻ െകാതിച്ച െപണ്ണ്
ശങ്കരനാരായണൻ ടി.െക
14769 കൃ കാലങ്ങൾ
ശങ്കരനാരായണൻ പി.ഐ
13199 അമ്പട കുടുേക്ക
18530 കള
േപായ ശ ം –
ഈേസാ കഥകൾ കുേറ

ടി-

ശങ്കരനാരായണൻ പുളിമൂട്ടിൽ
16003 അത്താണിയും ഋഷിയും
↑

ശങ്കരവാരിയർ സി
11508 പവിേ ശവ്രം
ശങ്കരൻ കരിപ്പായി
711 െകാ െതമ്മാടി
ശങ്കർ എം
15170 അവസാനെത്ത വാഗൺ
ശരത്ബാബു തച്ചമ്പാറ
21834 സിലബസിലി ാത്തതു്
ശശി തരൂർ
18598 ഒരു െചറുകഥാകൃത്തിെന്റ ഏകാന്തത
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
18050 എ
നിേന്നാ ഒരു െവളിച്ചം
ശാന്താ രാേമശവ്ര റാവു
14171 േമാഹിനിയും അസുരനും
ശാന്താവാരയ്ർ
18790 മനസ്സിെന്റ താഴ്വര
ശാരദ

14420 േഗാപുരം കയറാം

ശാരദാമണി
5951

ിയെപ്പട്ടവേള എനി

നീ മാ ം

ശിവകുമാർ വി.പി
16620
രണ

↑

ശിവദാസ് എസ്
21332
കൃതി കഥകൾ
ശിവരാമൻ വി
18098 അ ഗാമി
18102 അടിെയാഴു

കൾ

ശിഹാബുദ്ദീൻ െപാ ംകടവ്
18960 ഫാന്റസി കഥകൾ – ഈ േസ്റ്റഷനിൽ ഒറ്റ ്
11030 മ
കാലം
ശിഹാബ് പറാട്ടി
19175 ഒരു മിനുട്ട്…… ഞാെനെന്റ
െമാൈബെലടുത്തി
േശഖർ ൈപേങ്ങാട്
4482 ഇരു
താഴ്വരകൾ
േശഷഗിരി ഭൂ എം
256 വത്സരാജചരിതം
ൈശലജ െക.വി
20165 പിറ്റ്ബർഗിെല സായംസന്ധയ്
20470 മിഥിലാപുരിയിെല കാക്കകൾ
ീക

ൻനായർ സി.എൻ

1930 പിച്ചി

4069 പുളിയിലക്കര േനരയ്ത്
1862 സി രെപ്പാട്ട്

ീകുമാരി രാമച ൻ
18057 പല േവഷങ്ങളിൽ ചില മനുഷയ്ർ
ീകൃ ദാസ് െക.എൽ

↑

19466 അവിൽെപ്പാതി

ീേദവി െക.ബി
17700 പടുമുള
ീധരൻ ഇ.വി

17693 കുറുംകഥകൾ

ീധരൻ െപരുമ്പടവം
12925 ഇല
കളിെല മഴ
17078 കൃപാനിധിയുെട െകാട്ടാരം
13808 ദൂരങ്ങൾ കടന്ന്
ീനി

D393 മു

േവലികൾ

ീരാമൻ സി.വി

18930 ചാക്കരി

16661 പാമ്പൻപാലത്തിനും മുമ്പ്

21443 മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ
15614 േമാക്ഷാർത്ഥം
12216 വാ

ഹാരാ
13804 സൂനിമാ
16691 സൗഹൃദം ബാറിെല വിേശഷങ്ങൾ
ീലത

21982 പാഡ്

ീവത്സൻ ടി

16548 നിസ്സാേരാപേദശകഥകൾ

ഷറഫുദ്ദീൻ വി.െക
20172 12 ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കഥകൾ
ഷാജികുമാർ െക.എൻ
21472 ഷാ കഥകൾ
↑

ഷാജു വിജയൻ
N21 പൂതനാസവ്യംവരം
ഷാഹുൽ ഹമീദ് പി
1733 െകാള്ളിമീൻ
ഷീജ ഇ.എൻ
20245 അ െന്റ സവ്ന്തം ഡാർവിൻ
ഷു

ർ ഇടവ

20601 മൻ റ

ക്കാ വമാ ദീനുക്ക

സക്കറിയ
13227 ആർക്കറിയാം
14473 ഒരിടത്ത്
12944 ഒരു ന ാണി യുവാവും െഗൗളിശാ വും
15255 കനയ്ാകുമാരി
16681
തികഥകൾ
15577 സക്കറിയയുെട കഥകൾ
15256 സക്കറിയയുെട െപൺകഥകൾ
18001 സക്കറിയയുെട േയശു
12945 സലാം അേമരിക്ക
സജദിൽ മുജീബ്
21565 അ ക്കെന്റ റൂഹ്
സജയ് േജാൺ
20293 പച്ചില

വാലകൾ

സതീഷ്ബാബു പ
ർ
13474 മഴയിലു ായ മക്കൾ
15127 വൃശ്ചികം വ വിളി
സതയ്ജിത് റായ്
21532 ര
കുറ്റാേനവ്ഷണകഥകൾ
സതയ്ൻ താന്നി ഴ
19192 ആദിവാസിപറഞ്ഞ കഥ
സദാനന്ദൻ െക.എൻ
709 കാൽപ്പാടുകൾ

↑

സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം
21633 കഥകൾ
സേന്താഷ് പനയാൽ
19231 ജീവശാ ം
സേന്താഷ് വള്ളിേക്കാട്
19066 െകാ കൂ കാർ

് തനിെയ വായിക്കാൻ

സേന്താഷ്കുമാർ ഇ
16650 മൂന്ന് അന്ധന്മാർ ആനെയ വിവരി
സരളാ രാമവർമ്മ
590 നവമുകുളം
സരസവ്തി ബി
2497 കരിഞ്ഞപൂക്കൾ
സരസവ്തിഅമ്മ െക
1885 എ ാം തികഞ്ഞഭാരയ്
1289 കലാമന്ദിരം
652 കീഴ്ജീവനക്കാരി
2190 േചാലമരങ്ങൾ
557 വിവാഹസമ്മാനം
സേരാജാ ഭാ ർ െക
3782 മാല
സേരാജിനീ ഉണ്ണിത്താൻ
19746 ഊ വടി
↑

സാം േതാമസ്
15385 ഓർമ്മയിൽ ഒരു സുഗന്ധം
സാംസി െകാടുമൺ
20112 യി ാേയലിെന്റ സങ്കീർത്തനം
സാബു

3739 സാബുവിെന്റ കഥകൾ

സായി വിേറ്റക്കർ
19882 കാളിയും േചരപ്പാ ം
സാറാ േജാസഫ്
21904 എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ
22085 ഒടുവിലെത്ത സൂരയ്കാന്തി
21722 ഒരു പരമ രഹസയ്ത്തിെന്റ ഓർമ്മ ്
22089 കാടിതു ക ാേയാ കാന്താ?
21732 പാപത്തറ
സാറാ േതാമസ്
5564 ഇണങ്ങാത്ത മുഖങ്ങൾ
സാഹിബ് എം.പി
4721 മ
തുള്ളി
സിതാര എസ്
15902 അ ിയും കഥകളും
16711 നൃത്തശാല
സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ്
21341 മു ാ ന

ദ്ദീൻ കഥകൾ

സിദ്ധാർത്ഥൻ പരുത്തിക്കാട്
13867 പരുത്തിക്കാടിെന്റ കഥകൾ
↑

സിപ്പി പള്ളി റം
20861 ഭൂതത്താൻ കുന്നിെല കു

ാ

ി രാക്ഷസൻ

സിബിലാ ൈമക്കിൾ
17680 മറയുന്ന തീരം
സിൽവി

ട്ടി

16696 അന്നയും കർത്താവും

സുകുമാരൻ എം
20794 എം.സുകുമാരെന്റ കഥകൾ സ ർണ്ണം
16267 തൂ മരങ്ങൾ
14325 തൂ മരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്
സുകുമാരൻ െക
2095 അസൂയാമയം
5662 ആരാെന്റ കുട്ടിതുടങ്ങി അ
െചറുകഥകൾ
1633 ഇരുമ്പൻ കു
തുടങ്ങി ആറു കഥകൾ
648 ഒരു െപാടിൈക്ക തുടങ്ങി നാലു
സരസകഥകൾ
663 കടംെകാ കിട്ടിയ മുതൽ തുടങ്ങി
നാലുെചാറുകഥകൾ
സുകുമാരൻ െക.ഏ
98 താേക്കാൽ

ട്ടം

സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
3045 അലമാലകളിൽ
2818 െകാ ദുഃഖം
523 നാഴി മണ്ണ്
4300 നീർ ഴി
സുകുമാരൻനായർ
808 അവർ ഉണർ
സുജയ പി. തായാട്ട്
20559 െപൻഷനുംകാത്ത് ചാേവാബി
സുജയ പി. തായാട്ട് (എഡി.)
20560 മാനസിെയ വീ ം ക

േപ്പാൾ

സുധി പി.െക
17882 ഉദാര ഞരക്കങ്ങൾ

↑

സുധീര െക.പി
12061 ആകാശചാരികൾ
20552 നീലക്കട ്
18932 നീലക്കടൽ
18983 സുധീരയുെട കഥകൾ
സുധീഷ് വി.ആർ
15077 േചാലമരപ്പാതകൾ
15954 തീ
ട്ടികൾ ഇ ം വിചാരി
11718 ൈദവത്തിന് ഒരു പൂവ്
സുബീർ ശു
19345 നിറങ്ങെള േ ഹിച്ച കുട്ടി
സുഭാഷ്ച ൻ
22024 പറുദീസാന ം
സുേമാദ്

19337 അവസാനെത്ത പിരീഡ്

സുമൻ േതാപ്പിൽ
10560 സുന്ദരമായ ശിക്ഷ
സുേര ൻ പി
21903 എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ
17176 ൈചനീസ് മാർക്കറ്റ്
15307 ജലസന്ധി
സുേരഷ് പി. േതാമസ്
19565 സതയ്മായും ഞാൻ ക
സുേരഷ്കുമാർ യു.െക
20904 ന നർത്തകൻ
↑

സുറാബ്

18181 ഒരിടത്ത് ഒരു മരമു

്

സുേ ഷ് ചേ ാത്ത്
19330 േകാൿെടയ്ൽ സിറ്റി
21292 മരണവിദയ്ാലയം
N20 വിഭാവരി
സുഹറ ബി.എം
17689 ാന്ത്
21973 സുഹറയുെട കഥകൾ
െസബാസ്റ്റയ്ൻ െക.എ
17950 കർക്കടകത്തിെല കാക്കകൾ
18179 രാ ികളുെട രാ ി
16553 വയലറ്റ് നിറമുള്ള പകൽ
െസബാസ്റ്റയ്ൻ പള്ളിേത്താട്
19750 ജൂതെതരുവ്
േസതു

16692 അരുന്ധതിയുെട വിരു
19550 ആദയ്ാക്ഷരങ്ങൾ

കാരൻ

13000 തിങ്കളാ കളിെല ആകാശം
20595 നവരസകഥകൾ

15304 മെറ്റാരു േഡാട്ട് േകാം സന്ധയ്യിൽ

18705 മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ

േസതുനാഥ്
3402 ഭാരയ്മാർ കഥ പറയു
േസതുമാധവൻ മു
19769 മു ര്

ർ

േസാമൻ സി
16340 ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് േപരി
സവ്യംവരൻ എൻ
192 അടുത്തസമരം
↑

ഹബീബ് വലപ്പാട്
1632 ഇത്താത്ത
2700 കസവുതട്ടം
977 േചാരയും മാംസവും
1301 മതിലുകൾ
2124 വിഷപ്പാമ്പ്
ഹരിദാസ് കരിെവ ർ
15852 ഹൃദയം പകർന്ന വാ

കൾ

ഹരീഷ് എസ്
21596 ആദം
ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് എൻ.പി
20527 െചറിയ െചറിയ മീനുകളും വലിയ വലിയ
മത്സയ്ങ്ങളും
ഹാഷിം ഇ.എം
13866 എ ാം ഒെരാഴു

േപാെല

ഹുമയൂൺ കബീർ
16240 െമർസീന
ഹൻസ േമത്താ
6492 അേയാദ്ധയ്യിെല രാജകുമാരൻ

08
െചറുകഥാസമാഹാരം
1450 കഥാമലിക
Krishnan Kutty M
E10507 Select Short Stories of Today
Manorama Jafa
E14116 Flowers and I

അച തൻ മാേവലിക്കര (വിവ.)
1691 േഷാളിയും മെറ്റ കഥകളും
അനുജൻ തിരുവാ ളം (വിവ.)
D14 അന്ധകാരത്തിൽ
അമ്മിണി

↑

ട്ടി സി (എഡി.)

3879 കാലത്തിെന്റ കഥകൾ

അ പ്പപ്പണിക്കർ െക (എഡി.)
14390 േലാകകഥ
അേശാകൻ ചരുവിൽ (എഡി.)
19514 ഗൾഫ് മലയാളികഥകൾ
ഇക്കാവമ്മ അമ്പാടിയിൽ
D226 നീതിക്കഥകൾ
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ
17834 തള്ളവിരൽ
ഉഷാബാലകൃ ൻ (സമാ.)
20660 വിശപ്പിെന്റ കഥകൾ
എം.ആർ.ബി
D301 മഴവി ്
ഹാം ടി.എം
20496 െതരെഞ്ഞടുത്ത നാടകങ്ങൾ വയലാ
വാസുേദവൻപിള്ള

എ

കഥാസമിതി നിശാഗന്ധി
N394 2000െന്റ കഥകൾ
കാക്കനാടൻ
21922 എെന്റ

↑

ിയെപ്പട്ട കഥകൾ

കുഞ്ഞികൃ ൻ െക (വിവ.)
13980 ഏഷയ്ൻ കഥകൾ
കൃ ൻനായർ എം
18923 എം.കൃ ൻനായർ തിരെഞ്ഞടുത്ത
മലയാളകഥകൾ
20002 മലയാളത്തിെന്റ സുവർണകഥകൾ
കൃ ൻനായർ ശയ്ാമളാലയം
2749 ഓർമ്മയുെട നിഴലുകൾ
േഗാപാൽ
15276 അനശവ്രകഥകൾ
േ സി (എഡി.)
15597 ഏഴ് െപൺകഥകൾ
ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള
7115 പൂനിലാവിൽ
േചലൂർ എം.എം
18066 അപൂർവ്വകഥകൾ അ

തകഥകൾ

േജാൺ സാമുവൽ
16149 1980െല െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
േജാൺസാമുവൽ (എഡി.)
16027 അഞ്ചാം തലമുറക്കഥകൾ
↑

േടാർപ്പിേഡാ
153 ഏഴു കഥകൾ
േതാമസ് പള്ളിക്കൽ
4823 അറുപതു കഥകൾ
നേര േദവ് പി.െക (എഡി.)
13902 കവികെളഴുതിയ കഥകൾ
നസീം പുന്നയൂർ (എഡി.)
14216
തീക്ഷ 2000
നാരായണൻനായർ എൻ.പി
657 ആറു റഷയ്ൻകഥകൾ
പാറ റത്ത്
2742 ദിനാന്തയ്

റി കൾ

ബാലകൃ പിള്ള എ.െക
834 ജയി വരും
േദ ് െക.ആർ
3757 ചുവന്ന പൂവണിഞ്ഞ യുവാവു്
ഭവ ാതൻ ന തിരിപ്പാട് മുത്തിരിേങ്ങാട്ട്
168 പൂ ല
മക്കാെറാവ തതയ്ാന
21783 ധീരനായ ഉറുമ്പ്
മ

വി.എസ് (എഡി.)

↑

2122 കുരുത്തംെകട്ട േമാൻ

രാഘവൻ പി
4078 ഗുമ ൻ കു

ണ്ണി

രാജമ്മ േജാൺ (എഡി.)
16212 പതിെനാ കഥകൾതെന്ന
രാജേശഖരൻ പി.െക (എഡി.)
15210 ഭാവനാതീതം: മലയാളത്തിെല
ൈസബർകഥകൾ
19511 സമകാലിക കഥ
രാജീവ് ജി. ഇടവ
20907 പുതുകാലകഥകൾ
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ
19598 വിശവ് സിദ്ധ േവട്ടക്കഥകൾ
രാമകൃ ൻനായർ നീലംേപരൂർ
D304 വിശവ്സാഹിതയ്ത്തിെല വിഖയ്ാതകഥകൾ
ലാൽ എസ്.ആർ
18459 നര
വാസുേദവൻ നായർ എം. ., മുഹമ്മദ് എൻ.പി
N160 േലാകകഥ
േവണു മരുതായി (എഡി.)
16154 പതിനഞ്ച് ഭാരതീയ കഥകൾ
േവണുേഗാപാൽ െക.എസ്
3762 ആനന്ദക്കിളി
2236 െകാറിയൻ നാേടാടിക്കഥകൾ
6469 മിന്നാമിനു കൾ

↑

േവലായുധൻ എസ് (വിവ.)
10887 മരണക്കിണർ
വൽസല പി
19875 പി. വൽസലയുെട കഥകൾ സ ർണ്ണം
ശിവകുമാർ ഏ മാനൂർ
19160 കഥ ട്ട്
ശിവദാസ് പി.െക
20457 അങ്ങെനയും ഒരു കാലം
ീേദവി െക. നായർ (എഡി.)
15118 മലയാളത്തിെന്റ കഥാകാരികൾ
സാർ ്

18468 വിേശവ്ാത്തരകഥകൾ-

രാ ീയെകാലപാതകങ്ങൾ

സുകുമാരൻ എം
20453 എം.സുകുമരെന്റ കഥകൾ സ ർണ്ണം
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം (വിവ.)
1398 കലയ്ാണരാ ി
869 െവള്ളിമു കൾ
സുേരഷ് എൻ.ബി
20514 െകാത്തിമുറിച്ച ശി ങ്ങൾ
റിയാ സക്കറിയാ
16025 1986-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
11224 1989-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
േ ഹലത (എഡി.)
14713 സുവർണം

↑

09.01
ബാലസാഹിതയ്ം – കവിത

അച തൻ ന തിരി അക്കിത്തം
18528 അക്കിത്തത്തിെന്റ കുട്ടിക്കവിതകൾ
2260 ഒരു കുല മുന്തിരിങ്ങ
അച തൻ മാേവലിക്കര
2351 വനമു
അ ണ്ണി മലയത്ത്
17683 അണ്ണാറക്കണ്ണൻ
9367 കുഞ്ഞി ട്ടനും കൂ കാരും
അപ്പൻ തേച്ചത്ത്
14633 ൈപതൽ

പഞ്ചം

റഹ്മാൻ പി.ടി
18036 അരിപ്പ ട

അ

അമ്മിണി എം.സി
18096 അക്ഷരഹാരം
അരവിന്ദൻ (എഡി.)
14645 മഹാകവികളുെട കുട്ടിക്കവിതകൾ
ഈശവ്രൻന തിരി ീപാദം
13961 െപാ ം േതനും
↑

ഉമാേദവി അന്തർജീനം
8001 കുട്ടികളും പാ കളും
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
14646 വളെപ്പാ കൾ
കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ എം.വി
14661 നീ വന്നാൽ
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ
16524 നളചരിതം
കു

ണ്ണി

9368 അ പ്പൻതാടി
9217 കു

ണ്ണിയുെട കവിതകൾ

14622 ചക്കരപ്പാവ

11192 െചറിയ കുട്ടിക്കവിതകൾ

കുമാരനാശാൻ
20962 ഈവ ിയിൽനി െചേമ്മ
17974 ബാലരാമായണം
കൃ ൻ എം.െക
13520 ഓമന

ട്ടൻ

േകരളവർമ്മ പന്തളം
N142 ൈദവേമ ൈകെതാഴാം
േകരളവർമ്മത രാൻ, പന്തളത്ത്
18052 ൈദവേമ ൈകെതാഴാം- 25
ബാലകവിതകൾ
േകശവൻ കാവുന്തറ
21311 കുറുക്കെന്റ കലയ്ാണം
ഖാദർ പൂവച്ചൽ
18808 പാടുവാൻ പഠി

↑

വാൻ

ഗംഗാേദവി എം
18593 പവിഴമ ി
ച േശഖരൻ നായർ സി.െക
13593 കുടമണികൾ
ജനു

14681 ചുവടുകൾ

14680 യുറീക്കാ പാ കൾ

ജയലക്ഷ്മി
15879 ആ പ്പാട്ട്
േജാഷി ഉദയപുരം
19151 വിടരും മുേമ്പ……
തളി

ളം െക.എസ്.െക
വിെന്റ ആട്ടിൻകുട്ടി

2852 അ

താണുവൻ ആചാരി എസ്
17099 ഒറ്റയാൻ
േദവസി എ.ടി
5989 മഞ്ചാടിമണികൾ
േദശം എൻ.െക
D76 അ പ്പൻതാടി
നാരായണ റുപ്പ് പി
↑
2772 കടലാസുകപ്പൽ
19025 േകാലപ്പൻ പാ ിത്തട്ടാനും കുെറ പാ ം
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ
6498 കഥാമാധുരി
15022 രസ ടുക്ക 216 ന റിപാ കൾ
പിള്ള െക.എസ്. ചവറ
17684 കളിവീണ
പു ാംഗദൻ പി
3106 മണ്ണപ്പം
ബാബു ക

ച്ചിറ

14657 പൂച്ചക്കലയ്ാണം

േബബി െക.വി
18940 കിളിയും മനുഷയ്നും
ഭാ രപിള്ള എൻ
3103 കരിെമാ കൾ
മേനാേമാഹനൻ നില ർ
15845 മിന്നാമിനുങ്ങ്
മാധവൻ നായർ തിരുനയിനാർകുറിച്ചി
7329 െകാ കുട്ടത്തി
മുരളീധരൻ ആനാ ഴ
16280 അക്ഷരെച്ചപ്പ്
↑

േമാഹൻദാസ് മുത്തലപുരം
14656 അമ്പട ഹ ട
14601 തക്കിട തരികിട
രേമശൻനായർ എസ്
20082 പഞ്ചാമൃതം
രവീ ൻ പുലിയൂർ
13732 ൈദവത്തിെന്റ േകാഴി
രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്
20014 കണിെക്കാന്ന
രാജൻ േകാട്ട റം
17430 െനറ്റിപ്പട്ടം
രാജൻ ഡി. ചിന്നങ്ങത്ത്
4983 തത്തമ്മയും മുത്തശ്ശിയും
രാജൻ പാലയാട്
19017 മുത്തശ്ശിയും െപാ

മക്കളും

രാധാമണി വിള ടി
D148 െതൻെമാഴിപ്പാ കൾ
രാമകൃ ൻ കുമരന ർ
17447 തൂവൽ
രാമച ൻ കരി ഴ
7995 അ വിെന്റ പാ കൾ
രാമച ൻനായർ പന്മന
14662 ഊഞ്ഞാൽ
16381 മഴവി ്
രാവണ ഭു
18038 ഒ

↑

ചിരി

വിജയൻ എ
15877 അൻപതു കുട്ടിക്കവിതകൾ
ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമേനാൻ
3157 കടൽക്കാക്കകൾ
15451 ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ബാലകവിതകൾ
ശങ്കര

റുപ്പ് ജി
1344 ഇളംചു കൾ
D388 കാേറ്റ വാ കടേല വാ
15421 ജിയുെട കുട്ടിക്കവിതകൾ

ശങ്കരനാരായണൻ പി.ഐ
18208 അറിയാെമങ്കിൽ പറയാേമാ
ശങ്കരനാരായണൻ യു
9649 ആലിപ്പഴം
ശശി േചരാവള്ളി
17681 മഴ മായുേന്നരം
ശശി മാവിൻമൂട്
17687 കെ ടുക്കാത്ത തുമ്പികൾ
ശിവദാസ് എസ്
14617 പഠിക്കാൻ പഠിക്കാം
ീകുമാർ കുരീ ഴ
19022 െപണ ണ്ണി
ീധരനുണ്ണി

15857 ആറാട്ട്

ീമാൻ ന തിരി ഡി
9147 ബാലകവിതകൾ
സതീശൻ േമാറായി
20017 അണ്ണാറക്കണ്ണെന്റ ആശ
സിപ്പി പള്ളി റം
18239 ചാഞ്ചാടുണ്ണി ചാഞ്ചാട്
14621 െച
14209 നൂറ് േന റിപ്പാ കൾ
14572 മുത്തശ്ശിയും കു
മക്കളും
സുഗതകുമാരി
17975 വാഴേത്തൻ
സുേരഷ് െചമ്പത്ത്
18996 മ ൻകു

↑

09.04
ബാലസാഹിതയ്ം – നാടകം

ഉണ്ണികൃ ൻ െന ിക്കാട് (എഡി.)
11594 കാഞ്ചന ട്ട്
എമിൽ മാധവി
21747 അപ്പ

ങ്ങളുെട ആകാശയാ

കൃ േമേനാൻ കപ്പന
N490 ൈകരളി
↑

കൃ ൻ ഇരിങ്ങൻ
19020 മൃച്ഛകടികം
െചറുകാട്

2237 ചി വിളക്ക്

തായാട്ട് െക
1635 േ ഹമാണ് ശ

ി

ന തിരി എ.പി.പി
4234 മു ം പൂവും
നേര നാഥ് പി
5052 കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ
മാത പാലാ െക.എം
14582 ഗുരുകൃപ
15018 മരേത്താക്കിൽ മ
മുഴപ്പിലങ്ങാട് ടി.െക.ഡി
15458 സിദ്ധാർത്ഥൻ ഉറ

ന്നി

രാജേശഖരൻ സി.പി
11156 മഞ്ഞക്കിളിയും മണ്ണാത്തിക്കിളിയും
ഷിബു മുത്താട്ട്
21673
ൾ കേലാത്സവ നാടകങ്ങൾ
സതയ്ൻ ആരയ്നാട്
18512 ആനമലയിെല പൂക്കൾ

09.06
ബാലസാഹിതയ്ം – േനാവൽ

Chesterton G.K

↑

E12785 Great Short Stories
Connor W.F.O
E12730 Folk Tales of Tibet
Conway Beatrice
E1066 The Golden Stories
Gaidar Arkady
E330 School and Other Stories
Henry O
E12775 Some More Stories from O.Henry
Neela Subramaniam
E12771 Birbal Stories
Roy Chodhury P.C
E12734 Folk Tales of Bangladesh
Soebiantoro A.Ratnatunga M
E12728 Folk Tales of Indonesia
Welton Lena
D409 Fairy Tales

ആരയ്ൻ ടി. കണ്ണനൂർ
17609 വനം കാടിെന്റ നടു മദ്ധയ്ം
↑

ഇന്ദിര ബി
20901 ജൂലി
ഉഷ െക

14639 െകാ

മനുഷയ്ൻ

കാർേലാ െകാെളാഡി
21766 പിേനാേഖയ്ാ
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
18770 േതങ്ങലുകൾ
കുമാർ എം.എസ്
21832 അടിെപാളിച്ച ൻ
18051 കളിവീണ
ചിന്മയൻ നായർ പി
14569 ശംഖുപുള്ളിയുള്ള പൂച്ച
ചുള്ളിമാനൂർ എസ്.ഡി
19717 സിങ്ക രമ്മാവെന്റ െകാട്ടാരം
േജാ ിൻ
21255 സിംഹ

ട്ടെന്റ ഓപ്പേറഷൻ

തായാട്ട് െക
20964 ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം കുഞ്ഞ്
നേര നാഥ് പി
21101 കുഞ്ഞി
പ

നനും െകാ നീലാ

നും

ാലയ എ.ഡി
17448 പ വും കൂ കാരും

↑

ബാലൻ േകാ ക്കൽ
N28 അക്ഷരമുറ്റം
ബീനാ േജാർ ്
N239 അപർണ്ണ
േബബി ടീച്ചർ
21770 കുടമണി െകട്ടിയ ആട്ടിൻകുട്ടി
ഭട്ടതിരി ഇ.പി.എൻ
18044 ഹരിയുെട വന രണകൾ
ഭാസി പാങ്ങിൽ
18937 ഉയരങ്ങളിേല

ള്ള നടപ്പാത

മാലി

7989 സർവജി

ം കള്ളക്കട

രാജൻ കരിവാര
20348 ഉണ്ണി

ം

്

രാജൻ സി.എം
1593 കുട്ടികളുെട

േസ്സാ

രാധാകൃ ൻ സി
18738 അകലങ്ങളിെല കൂ കാർ
↑

ലളിതാംബിക അന്തർ നം
N212 ാമബാലിക
വിമീഷ് മണിയൂർ
20728 ഒരു കു
വീരാൻകുട്ടി
22013 പറ

ം മൂ

കുട്ടികളും

പറന്ന് േച

ട്ടിപ്പാവ

ശങ്കരൻകുട്ടി ആർ
18450 രേമശൻ
ശാന്ത

7082 രാജനും ഭൂതവും

ശിവദാസ് എസ്
18053
കൃതിയമ്മയുെട അ

തേലാകത്തിൽ

േശഖർജി

20008 നക്ഷ

ക്ക

ള്ള കുട്ടി

ീകുമാർ െക

21313 കറുമ്പനും െവളുമ്പനും കുടുവ
15828 ന തങ്ക

ിയാ യും

സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം
21459 ബിരിയാണി
സുകുമാരൻ പി.വി
20024 കനൽദീപം
സുകുമാരൻ െപരിയ ർ
15859 നാണെന്റ നാടയ്ങ്ങൾ
സുഹ്റാബി സി.പി
20640 മൂക്കി ാ രാജയ്ത്ത്
െസനൽ േജാസ്
20150 ആനിമൽ

ാനറ്റ്

സ്റ്റീവൻസൺ േറാബർട്ട് ലൂയി
13649 േഡാ. െജക്കിലും മിസ്റ്റർ ൈഹഡും
ഹക്കീം നട്ടാേശ്ശരി
15875 േ ഹെക്കാട്ടാരം
ഹരിശങ്കർ എ.വി
19019 േടാ

↑

09.07
ബാലസാഹിതയ്ം – െചറുകഥ

Anne McKie
E26237 50 Bedtime Stories
Arora
E21479 Ten Wonderful Classic Stories
Arup Kumar Dutta
E14148 A Story About Tea
Ashok Davar
E14135 Tansen-The Magical Musician
E14163 The Flower and the Bee
Austen Jane

↑

E21588 Mansfield Park
Blyton Enid
E13678 Five Go to Billycock Hill
E21487 Secret Seven on the Trail
Chaplina Vera
E845 Zoo Babies
Colbert David
E17823 The Magical Worlds of Harry Potter
Coolidge Susan M
E12760 What Katy Did Next
Debasish Deb
E14167 The Story of a Mango
Deepa Agarwal
E14118 Birju and the Flying Horse
Dickens Charles
E21585 The Old Curiosity Shop
Dipali Singh
E12767 Bhima
Garcia gabriel Marquez
E20684 Innocent Erendira And Other Stories
Gita Iyengar

↑

E14120 Who’s Smarter
Harinder Dhanoa Motihar
E14166 The Wonderful World of Insects
Hawthorne Nathaniel
E27-A Tales of Wonder
Henry O
E12774 More Stories From O.Henry
Hughes A.G
E1055 Ali Baba and Aladdin
Indu Rana
E14159 A Baby Lion Learns to Roar
Irving Washington
E400 Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy
Hollow
Joshi Jagdish
E14139 How Munia Found Gold
Judhajit Sengupta
E14117 A Crow’s Tale
Kamakshi Balasubramanian
E14156 Mangu’s Top
E14143 Muthu’s Dreams
E14137 Waiting for the Rain
Kennett John

↑

N507 Robinson Crusoe
Krishna Satyanand
E14152 The Story of the Red Cross
Lila Majumdar
E14115 Bara Pani
Manel Ratnatunga
E11980 Folk Tales of Sri Lanka
Manjula Padmanabhan
E14146 A Visit to the City Market
Manoj Das
E14175 Stories of Light and Delight
Marryat Captain
E80 Masterman Ready
Mohanty Joy K
E12404 Three Mariners
Neela Subramaniam
E12770 Vikatakavi Tenali Rama
Pednekar A.N
E14157 Mad Mango
Pulak Biswas

↑

E14119 Busy Ants
Qudsia Zaidi
E14133 Begum Gulabo Mousie and Her Balloons
Rajendra Awasthy
E14153 Stories of Valour
Ravi Paranjape
E14149 A Story About Water
Rowling J.K
E16704 Harry Potter
Roy Chodhury P.C
E11979 Folk Tales of India
Santha Rungachary
E14150 Tales for All Times
Savitri (Retold)
E12792 Tales From Indian Classics
Sekharam K.S
E14121 Our Useful Plants
Shakespear William
E21584 A Midsummer Night’s Dream
E11972 Hamlet
E21587 Romeo And Juliet
E11148 The Comedy of Errors
Shanta Rameshwar Rao

↑

E14128 Matsya The Beautiful Fish
E14134 Mohini and the Demon
Sigrun Srivastava
E14165 What is Right ? What is Wrong ?
Sitarama Rao M
N417 Bhimasena
Somnath Dhar
E12735 Folk Tales of Turkey
Stoker Bram
E21590 Dracula
Sujatha Reghunath
E21913 Jataka Tales
Sumana Chandavarkar
E14161 The Littlest Wave
Swapna Dutta
E14162 The Sun Fairies
E401 Tyltyl’s Adventure
Swift Jonathan
E11066 Fairy Tales Books-Gulliver’s Travels
Tenalirama
E21945 Best of Tenalirama Arabian Horses…and
other Entertaining Stories of Wisdom and
Knowledge
Twain Mark

↑

E11976 The Adventures of Tom Sawyer
E21583 Tom Sawyer
Uma Anand
E14131 Be Prepared
Vallikannan
E14123 Madam Rides The Bus
Vijayalayam Jayakumar
E17671 Lakshmana Vishadam
Walker Helen M.A
E1071 The Gateway to Story-Land

അഖില

ിയദർശിനി

26205 കാ നുണയൻ കുറുക്കൻ

അനന്തൻപിള്ള പി
968 ബാലേഷക്സ്പീയർ
അനിത സി.െക
26180 ത െന്റ വീട്
അരൂപ്കുമാർ ദത്ത
15792 േതയിലെയ

റിച്ച് ഒരു കഥ

അേശാകൻ ഏങ്ങ ിയൂർ
17613 കി ണ്ണിയുെട കഥ
↑

അഷിത

17185 365 കു

കഥകൾ
21996 െചമ്മരിയാടിെന്റ സൂ ം
അഷിഷ് െസൻ ഗു
15791 എെന്ന വിട്ടയ
അ മൂർത്തി െക.വി
14448 പകൽവീട്
അൻസാരി എം.എം
7822 ഭീമനുണ്ണി
ആചാരി എൻ.വി
4408 അ മ്മ കഥപറയു
ആന്റണി െക.എക്സ്
6499 ഉണ്ണിക്കഥകൾ
ഇക്കാവമ്മ അമ്പാടിയിൽ
1536 ബാലകഥകൾ
ഇന്ദിര ബി
15801 ആദിതയ്ൻപിള്ളയും ആനച്ചാരും
ഈശവ്രൻ പി
7512 ഒ
പിടിച്ചാൽ
ഈേസാപ്പ്
21039 ഈേസാ കഥകൾ
↑

ഉണ്ണികൃ ൻ കലൂർ
10708 സാേരാപേദശകഥകൾ
ൻ നായർ ജി.എസ്

ഉണ്ണി

21523 കത്തിരിക്കക്കഥകൾ

കലാധരൻ ടി.പി
26197 നിറങ്ങേള മടങ്ങിവരൂ
കാമാക്ഷി ബാലസു ഹ്മണയ്ൻ
N153 മംഗുവിെന്റ പമ്പരം
കാരൂർ നീലക പ്പിള്ള
16283 അ കടലാസ്സ്
5816 അഴകനും പൂവാലിയും
16523 ആനക്കാരൻ
5181 ഓലയും നാരായവും
9988 കാരൂരിെന്റ ബാലകഥകൾ
3206 സമ്മാനം
കാർത്തിേകയൻ ആല ഴ
4982 ഉണ്ണിയമ്മാവൻ
കി ണ്ണി സി.എ
2686 അണ്ണാറക്കണ്ണൻ
N521 ആേരാമലുണ്ണി
2152 കടേയാ തലേയാ
16428 കമ്പക്കാരൻ ഒമ്പതുമുറി
2133 കിഞ്ചനവർത്തമാനം
3201 തവളയുെട വിമാനയാ
2134 വീരകുമാരൻ
കിേഷാർ കുമാർ െക
20811 സംരക്ഷിക്കാം ൈജവൈവവിധയ്െത്ത
ഭൂമിെയയും
കുഞ്ഞ പ്പൻ ടി.െക
2151 അരി ാവുകൾ
ൻ വി.പി

കുഞ്ഞി

15849 പറങ്കികളുെട കഥ
↑

കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പാ ികശാല
20278 കുറുക്കെന്റ െവള്ളരി കൃഷി
20279 പുള്ളിമാനും പുള്ളി യിലും
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ വി.പി
2238 മിഠായികൾ
കു

ണ്ണി

17561 കു

ണ്ണിമാഷുെട േലാകം
18579 കുേന്നാളം വലിപ്പമുള്ള കു
കഥകൾ
കുമാരൻനായർ പി.എം
2529 ആവി ാരങ്ങളുെട കഥകൾ
കുമാർ എം.എസ്
20922 കുഞ്ഞാരയ്
21853 വർണ്ണക്കിളികൾ(ബാലകഥകൾ)
കുറുപ്പ് ഡി.ബി
7955 രാവണെന്റ കഥ
കുസുംലാൽ െചറായി
21767 എ ൻ േകാലനും ഉ

പ്പ വും

കൃ ദാസ് എം
21520
ൾക്കഥകൾ
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ
18774 ഒരു നാഗരികമൂഷികനും ാമീണമൂഷികനും
േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര
10725 ആപ്പിൾ ട്ടൻ
15444 ഉേ നിയൻ കഥകൾ
↑

േകാർല ന്ഡലർ െഹാറാൾഡ്
2171 േവടെന്റ മകൻ
ഗംഗാധരൻ െചങ്ങാലൂർ
16735 ചിരിക്കാത്ത കുട്ടി
ഗിരിജ വി.എം
26179 പൂെവന്ന് േപരുള്ള പൂച്ച
ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം
14625 ബാ ാദിെല കുള്ളൻ
േഗാപിനാഥ് പനങ്ങാട്
7849
ിത
േഗാപു പട്ടിത്തറ
26178 അമലൂെന്റ ആകാശം
ച േശഖരൻ എം.ആർ
19468 സൃഗാലൻ എന്ന കുറുക്കൻ
ച ൻ പി.െക
21099 രാവണൻ
ചാൾസ് കിങ്സ്ലി
14659 േടാമിെന്റ അ

തകഥകൾ

െചറുകാട്

18209 െചറുകാടിെന്റ ബാലസാഹിതയ്ം

െച പ്പനായർ എൻ.പി
5573 ഹിപ്പിയും മിന്നിയും

↑

െച പ്പൻനായർ െക.െക
11390 െപാന്നിയുെട വീട്
ജനാർദ്ദന റുപ്പ് ജി; രാജേമാഹൻ വി.എം
14599 നാെളയുെട നാ കൾ
ജനാർദ്ദന റുപ്പ് ജി; സ്റ്റാലിൻ ജി
14634 മധുരം മലയാളം
ജനു

14492 ഭൂമിയിെലത്തിയ വിരു

കാർ

26190 മതിലകങ്ങളും മതിൽ റങ്ങളും

ജയരാമൻ എ.പി
16902 േപാക്കിരി േപക്കാ തവള
15021 വാലി ാ കങ്കാരുവിെന്റ കഥ
ജിനൻ ഇ

26184 പാവം കിളി

െജാനാഥൻ സവ്ി ്
15441 ഗളിവറുെട യാ കൾ
േജാനാഥൻ സവ്ി ്
21675 സഞ്ചാരകഥകൾ
േജായി മുട്ടാർ
4985 മൂ ഹൃദയങ്ങൾ
↑

േജാസഫ് േതക്കിൻകാട്
14652 സൂപ്പർേബായ് രാമു
േജാസഫ് പന ൽ
10719 മാണിക്കൻ
േജാർ

് പള്ളിപ്പറമ്പൻ
7103 കവിയുെട ക കൾ

േജാർ

് സക്കറിയ

11154 ചിങ്കനും ചീരുവും

േജയ്ാതിരാജ്
20273 മഹാഭാരതത്തിെല മഹത് കഥകൾ
േജയ്ാതിർമയി എ.പി
18933 ഇലകൾ െപാഴിയുേമ്പാൾ
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
26196 വീരപുരുഷൻ
ടിജു എം. തങ്കച്ചൻ
D199 ഒരു കഴുത

ട്ടിയുെട ഓർമ്മ

റി കൾ

േടാൾേസ്റ്റായ്
8780 െകാ മൺകുടിൽ-പക്ഷി
മൃഗാദികെളപ്പറ്റിയുള്ള റഷയ്ൻ
നാേടാടിക്കഥകൾ
േഡാറി േഡാറിസ്
26199 മിനി
↑

തമ്പി കരിക്കാ ർ
N29 നാ ളുെട കഥ
തായാട്ട് െക
17104 െതനാലിയിെല െകാ െതമ്മാടി
േതാമസ് െവർേനാൺ
15794 ദിപു എന്ന കഴുതയുെട സാഹസങ്ങൾ
ദാേമാദരൻ നായർ െക.എൻ
13644 ആനക്കമ്പം
ദാസ് സി.ആർ
N22 മാക്കാച്ചിക്കഥകൾ
ദിവാകരൈക്കമൾ പി.െക
3292 മേനാന്മണി
േദബാശിഷ് േദബ്
14097 ഒരു മാമ്പഴത്തിെന്റ കഥ
േദവിക െജ
14678 മീനുവിെന്റ ആന

ട്ടി

നതാലി േനാർട്ടൻ
26187 കു
കിഴവനും വഞ്ചിവീടും
നേര നാഥ് പി
7270 അ ണ്ണിയും കരടി
13739 അമ്മയുെട ഉമ്മ
8365 വിലപിടിച്ച മുത്ത്
13202
ീഹനുമാൻ

ട്ടനും

നായർ ബി.െക. െപരുമണ്ണ
6422 ഒരു ഗായകൻ ജനി

↑

നാരായണൻ പാലക്കീഴ്
20586 മഹാഭാരത കഥകൾ
നിരുപമ രാഘവൻ
19877 പാേവായും കാേവായും
ൈനന മണ്ണേഞ്ചരി
20824 മ വാദിയുെട കുതിര
പണിക്കർ പി.െക.എൻ
18045 അേമരിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ
9642 ഏവൂരിെന്റ ബാലസാഹിതയ്കൃതികൾ
14583 പാശ്ചാതയ് ബാലകഥകൾ
പാറു

26194 പച്ചമരക്കാട്ടിൽ ഒരു ആലീസ്

പാവുണ്ണി ൈതക്കാട്
2494 ഒരു പന്തയത്തിെന്റ കഥ
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള
14660 അമ്മെയ കാണാൻ
പുന്തല എൻ.പി
20742 കുറുക്കൻ പറഞ്ഞ കഥയും ൈടഗറും
െപാതുവാൾ പി.പി.െക
13765 ആനമനുഷയ്ൻ

↑

കാശൻ കരിെവ ർ
20007 െവയിൽ െവള്ളം കുടിക്കാൻ േപാകു
ദീപ്കുമാർ കൂ പറമ്പ്
21057 ഭീമേസനൻ
േ മജ ഹരീ ൻ
26186 ഒരു നുണക്കഥ
ബാബു ഉ ല
15456 കുട്ടിശങ്കരൻ
15807 െതസ സിെന്റ യാ
ബാലകൃ ൻ എസ്.െക
7828 േക്ഷമപ്പക്ഷി
ബാലകൃ ൻ പി.െക. േബാംെബ; പ
ബാലകൃ ൻ
2685 പത്താം ാസ്സി േശഷം

ിനി

ബാലകൃ ൻ മാങ്ങാട്
7818 കാേക്ക, കാേക്ക, കൂെടവിെട
ബാലകൃ ൻ വി
2679 ഇതു ന െട നാടാണ്
3572 ഒറ്റയാൻ
ബീനാ േജാർ ്
21678 അ തകഥകൾ
26198 ചി നാനയുെട സുന്ദരിമാർ
↑

ഭവാനി ചീരാത്ത്
21527 ടാേഗാർ കഥകൾ – കുട്ടികൾ

്

ഭാ ർ െക
10721 മുരളി
ഭൂതലിംഗം എച്ച്
7215 അ കഥകൾ
മ

പി.എൻ

26181 കടൽപ്പടവിെല സൂരയ്ൻ

മേനാജ് കാട്ടാമ്പള്ളി
20023 േമഘനയുെട പിറന്നാൾ
മേനാജ് ദാസ്
20366
കാശത്തിേന്റയും ഉ ാസത്തിേന്റയും
കഥകൾ
മേനാഹരൻ എം (പുനരാഖയ്ാതാ)
14041 േലാകങ്ങളുെട േപാരാട്ടം
മഹമൂദ് മാ ൽ
20833 ഖലീഫാ കഥകൾ
മാത മരങ്ങാ പിള്ളി
7196 നുണച്ചിക്കാക്ക
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ
11113 മത്സരം
↑

മാധവൻ നായർ വി
17962 ഉണ്ണികെള ഇനിയും കഥപറയാം
മാധവൻനായർ വി
18548 ഉണ്ണികേള ഇനിയും കഥ പറയാം
മാലി

11060 ഉണ്ണികൾ

ജ കഥകൾ
ജീവനുള്ള തിമ
െതന്നാലിരാമൻ കഥകൾ
പടിഞ്ഞാറൻ ബാലകഥകൾ
േപാരാട്ടം
മ ക്കഴുത
മാലിഭാഗവതം
മാലിഭാരതം
സർക്കസ്

2771

21132
10720
3429
19013
9672
9179
18531

മാർക് ൈടവ്ൻ
21679 േടാം േസായറിെന്റ സാഹസങ്ങൾ
20981 േടാം േസായർ
13726 ഹക്കിൾെബറി ഫിന്നിെന്റ സാഹസങ്ങൾ
മുരളീധരൻ സി.എം
26191 പ കളി
മു േക്കായ എം
22104 ലക്ഷദവ്ീപിെല നാേടാടിക്കഥകൾ
മുഹമ്മദ് ടി. പുറമ ർ
9682 ഉണ്ണി ക്കൾ
മൂസ

ട്ടി എൻ
20646 ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ

െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ
18312 മഴയുള്ള ഒരുദിവസം
േമേനാൻ െക.പി.എസ്
7268 പൂ റ്റിയും മത്താ ം
↑

േമാഹൻ നൂറനാട്
20108 കുറുക്കനുപറ്റിയ അമളി
േമാഹൻ വി.എം
21499 മു ാക്കഥകൾ
േമാഹൻകുമാർ ഏഴംകുളം
13757 മാണികയ്വീണ
രമണൻ മുഹമ്മ
14649 കണ്ണൻകാക്ക
4197 കള്ളൻ കുഞ്ഞപ്പൻ
18114 പു കം വളർത്തിയ കുട്ടി
രേമശൻ കടൂർ
26183 ക റു ം േചാണനുറു ം
രേമശൻ വട്ടയ്റ
18737 കഥ പറഞ്ഞ് കണക്കിെലത്തി
രേമഷ് ബക്ഷി
15766 തി ി എന്ന പൂമ്പാറ്റ
രവി ശൂരനാട്
5575 ആനവാൽ
7844 ഭാഗയ്ത്തിേല

ള്ള വഴി

രവികുമാർ െക.എസ്
21522 ഹിേതാപേദശകഥകൾ
രവീ ൻ െക
6467 അതിരാണി ക്കൾ
↑

രവീ ൻ നടുവട്ടം
15844
ഭുവിെന്റ അതിഥി
രാജേഗാപാൽ പറവൂർ
21184 മഴവിൽക്കണ്ണാടി
രാേജ

അവസ്ഥി

5578 വീരകഥകൾ

രാജ് കാവിൽ
14570 ജീവനുള്ള പുക

ഴലുകൾ

രാധാകൃ പിള്ള ജി
9165 കുടുക്കിൽെപ്പട്ട കുട്ടികൾ
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ
14655 ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനം
രാധികാനായർ സി
14650 കാട്ടിേലക്ക് എ േയാവഴികൾ
രാമകൃ ൻ കുമരന ർ
26188 ഒരു ഡയറി റിപ്പ്
രാമകൃ ൻ ടി.െക.റാന്നി
15854 ഉപനിഷത് കഥകൾ
രാമനാഥൻ െക.വി
13390 അ തനീരാളി
4195 ആമയും മുയലും ഒരിക്കൽ ടി
3588 കമാൻഡർ േഗാപി
20691 െതരെഞ്ഞടുത്ത ബാലസാഹിതയ്കഥകൾ
റഫീക്ക് പൂനത്ത്
26206 ആേനം കളിക്കാം േതാണീലും േകറാം

↑

റുഡയ്ാർഡ് ി ിംഗ്
21240 ജംഗിൾബുക്ക്
േറാസ് േമരി
21265 ഹാെമലിനിെല കുഴലൂ
കഥകളും

കാരനും മ

ലതികാനായർ പറവൂർ (വിവ.)
15811 പഞ്ചത ം
ലളിതാംബിക അന്തർ നം
16427 േഗാസായി പറഞ്ഞ കഥ
ലാർസംനാൽ എൽ.െജ
7 സൽക്കഥാ കാലം
ളാത്തറ എ.ടി (വിവ.)
13754 ജീമൂതവാഹനൻ
വാരിയർ പി.ഇ (പുനരാഖയ്ാതാ)
18420 േടാം അമ്മാവെന്റ ചാള
വാരയ്ർ പി.എ
6095 എ ം ര

ം പത്ത്

വാസു ഇ

N168 സുചി

വാസുേദവൻ വി.പി
19068
ാർട്ടക്കസ്

↑

വിജയൻ എ
18769 അണ്ണാൻ കീരനും കുറുക്കൻ കു
16182 ഉത്സവം
13733 കിണിയുെട കഥ
7823 കുരുവി േഗാപി
18936 വരയനും െവളുമ്പനും

വും

വിമലാേമേനാൻ
15809 പിറന്നാൾ സമ്മാനം
15450 േ ഹത്തിെന്റ മണം
വീരാൻകുട്ടി െക
15452 ഉ നും നൂലനും
േവണു വാരിയത്ത്
13776 മായാമാണികയ്ം
േവണുവാരിയത്ത്
14600 മാ ികെക്കാട്ടാരം
വർക്കി, െപാൻകുന്നം
1201 ന അവസരങ്ങൾ
വർഗീസ് അരി ർ
21676 തവളഭാഗവതരുെട കേച്ചരി
ശശി മടവൂർ
21677 ആമയും മുയലും
ശാന്തകുമാരി ഇടപ്പഴഞ്ഞി
15812 പഞ്ചത ം-5
ശിവദാസ് എസ്
↑
21507 അറിേവറും കഥകൾ
20465 ഇന്തയ്ൻ ബാലകഥകൾ
14587 ഒരായിരം െകാ കളും ഒരു ശാന്തി ാവും
18210 കീേയാ കീേയാ
21038 വിേവകമൂറും കഥകൾ
ീകുമാർ െക

18540 ആലിബാബ
19897 െചങ്ങാലി

ാവും കു
റു ം മ
മുത്തശ്ശിക്കഥകളും ചി ങ്ങളും
14772 നേങ്ങാലൻ
21288 േലാക ബാലകഥകൾ
18467 േവതാളം പറഞ്ഞ കഥകൾ
ീകുമാർ െക (പുനരാഖയ്ാനം)
18542 മടിയൻ മല ചുമ ം
ീേദവി െക.ബി

21692 പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം

21683 പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം – െപരുന്തച്ചൻ
21688 പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം കാരയ്ക്കലമ്മ
21689 പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-പാക്കനാർ
D322 പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-രജകൻ

ീധരൻ ചമ്പാട്
18908 തേച്ചാളി ഒേതനൻ
ീനി ബാലുേശ്ശരി
വിെന്റ ഗുഹായാ

15835 ചി

ീമാൻ ന തിരി ഡി
8151 ജാതക കഥകൾ
ഷിേനാജ് രാജ്
26207 ഉംം◌ം മ്മ്മ…
ഷിേന്റാ േചാ
14101 കു

െമാട്ട

ഷീജ ഇ.എൻ
26192 തീവ

സ്

ിെക്കാതികൾ
↑

ൈഷല േജാർ ് സി
26193 ഞാവൽപ്പഴത്തിെന്റ നിറം
സതികുമാരൻനായർ പി
14627 മാലപ്പടക്കം
സതയ്ൻ ക രുട്ടി
N263 അമ്മ പറഞ്ഞ കഥകൾ
സതയ്ൻ താന്നി ഴ
22049 അണ്ണാറക്കണ്ണനും പൂച്ച
20639 അല കാരെന്റ കഴുത

റഞ്ഞിയും

സന്ധയ്ാറാവു
19886 സഞ്ചാരിയായ ഉറുമ്പ മ്മ
സാറാ േജാസഫ്
7940 ആറു ബാലകഥകൾ
സി.െക.എസ്
3291 രാജസ്ഥാനര

ംറാണിപ

ിനി

സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സവ്ാമി
13844 ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ
എൻ.പി
26182 പിറന്നാൾ സമ്മാനം

സി

സിപ്പി പള്ളി റം
18212 അ പ്പൻ താടിയുെട സവ്ർഗ്ഗയാ
13735 കുരങ്ങാട്ടിയും കള്ളേനാ കാരും
21329 ചിരിക്കാത്ത രാജകുമാരി
15840 ന രയ്ച്ചനും ഭൂതവും
20727 നാേടാടിയ മ്മയും കൂ കാരും
21966 ലി ിയമ്മയും െച ൻകരടിയും
↑

സിറിൾ കുരീ ഴ
21327 ആമയുെട ബസയ്ാ
സുകുമാരൻ കാഞ്ഞിരമറ്റം
14608 അ ാവ നും സുകനയ്യും
15863 ശരി ശരി വളെര ശരി
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
6411 െകാ െതാപ്പിക്കാരി
2976 മ െന്റ മണവാട്ടി
സുകുമാരൻ പുത്തൻേവലിക്കര
20019 പൂവാലൻ പൂവൻേകാഴി
സുഗതകുമാരി
10722 ബാല കഥാ ശാഖി
സുജ സൂസൻ േജാർ ്
19876 പുലിവരുേന്ന പുലി
സുേതയ്െയവ് വി
21789 കുട്ടിക്കഥകളും ചി ങ്ങളും
സുധി പി.െക
26185 െഗാറി പറയു
സുധീർ നീേര പുറം
14635 ഈശവ്രെന്റ ചിരി
സു
സു

ാപിള്ള പി

9365 എെന്ത ാം കഥകൾ

രാമപട്ടർ പി.എസ്
N148 പുരാണകഥകൾ

↑

സുഭാഷ്ച ൻ
21849 പ പെ ാരു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
D402 മ േമാതിരം
21655 സ്േനഹത്തിെന്റ ചിറകുകൾ
സുമംഗല

15016 ഒരു കുരങ്ങൻ കഥ
20608 കഥ കഥ ക

രി
17612 േപാക്കണം െകട്ട േപാ
11187 മഞ്ചാടി രു
18167 മിഠായിെപ്പാതി

കൾ

സുശീലാമണി എം.എസ്
21933 അ മ്മ കഥകൾ
സുേ ഷ് ചേ ാത്ത്
26189 കുഹൂ ാമത്തിെല കുഴപ്പക്കാരൻ
െസലിൻ െജ.എൻ
26195 വിത്തിെന്റ സഞ്ചാരം
ഹയാഷി അകിേകാ
14112 ഹേലാ അമ്പിളിമാമൻ
ഹരിശങ്കർ എ.വി
15464 ഹീരു
ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് എൻ.പി
26177 മഴ മഴ മഴേയാടു് മഴ
ഹുൈസൻ കാരാടി
21545 കാസിമിെന്റ െചരി ്

09.10
ബാലസാഹിതയ്ം – ഹാസയ്ം

Geeta Dharmarajan (Editor)
N492 Tamasha!

േജായ് കുളനട
10802 ഗൾഫ് േകാർണർ
നേര നാഥ് പി
N187 ഉണ്ണികേള ചിരിേച്ചാളൂ

↑

09.11
ബാലസാഹിതയ്ം – ഉപനയ്ാസം

അ പ്പൻ ടി.ആർ
18823 എെന്ന ചേന്തന്ന് വാങ്ങിയതാേണാ
മുത്തശ്ശാ
കു

ണ്ണി (എഡി.)

20695 ഇത്തിരി ഒത്തിരി

േകശവേമേനാൻ െക.പി
10949
ഭാതദീപം
വിജിത െക.പി
17685 അറിവിൻ മടിശ്ശീല
ീകുമാർ സി
18031 വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് 50 ഉപനയ്ാസങ്ങൾ

09.16
ബാലസാഹിതയ്ം –
ഭാരതീയസാഹിതയ്ം

വായു നായിഡു
17474 ചീറാം േ ഹിതാ കടി രുത്
17476 മാ ികപാ ങ്ങൾ

09.17
ബാലസാഹിതയ്ം – വിേദശസാഹിതയ്ം

കാർേലാ െകാെളാഡി
3074 പിേനാേഖയ്
ൈഗദാർ അർക്കാദി
21782 ചു ം െഗ
21794 നീലക്കപ്പ്

↑

ം

േജാനാഥൻ സവ്ി ്
22103 ഗള്ളിവറുെട യാ കൾ
ഡിക്കൻസ്, ചാൾസ്
20795
ി സ് കാരൾ
ദുെബാവ് നിെക്കാലായ്
21797 പുഴയിെല ദീപങ്ങൾ
ധൻേഗാപാൽ മുഖർജി
18417 ചി
ീവൻ: ഒരു

ാവിെന്റ കഥ

നന്ദിനി നായർ

20779 1857-െല ഒരു കഥ

നാരായണൻ ആർ.െക
D154 രാജായും കാ േപാ

ം

െബാക്കാച്ചിേയാ ജിേയാവന്നി
12221 െഡക്കാമറൺ കഥകൾ
െബാ ാെനാവ് നിെക്കാലായ്
D230 െലനിെന്റ പുഞ്ചിരി
േബാം എൽ ാങ്ക്
17076 ഓസ് നഗരത്തിെല അ
മറിയാമ്മ േതാമസ്
9163 ഒരു പക്ഷി

തമാ

ികൻ
↑

ടുംബത്തിെന്റ കഥ

മിച്ചിസൻ ന ഓമി
3043 ജൂഡിയും ലക്ഷ്മിയും
മുൽക്ക്രാജ് ആനന്ദ്
N157 േമാറാ
യൂദിൻ ഗിേയാർഗി
11062 െയേഗാറിയുെട കഥ
രവി ശൂരനാട്
19374 േലാക കഥകൾ കുട്ടികൾ

്

റ ിൻ േബാ ്
21646 െചറിമരം
റുഡയ്ാർഡ് ി ിംഗ്
22070 ജംഗിൾ ബുക്ക്
22123 പുലിക്ക് പുള്ളികൾ കിട്ടിയെതങ്ങെന?
ലായിക് ഫേത്തഅലി
5994 രാഗി എന്ന സർപ്പം
ലീലാമജൂംദാർ
20368 ബഡാപാനി
െസർേനാെസക്ക് വയലറ്റ്
9081 ഭയമക ന്ന വിശവ്ാസം
ൈ റി െജാഹാന്നാ
17102 ൈഹഡി

↑

09.18
ബാലസാഹിതയ്ം – െപാതു ന്ഥങ്ങൾ

Sukanya Katyal
E12797 World Knowledge 1 for Children
E12800 World Knowledge for Children 4
Sukanya Katyal Kimti Lal
E12801 World Knowledge for Children
Sunitha Gupta
E12831 Children’s Knowledge Bank

ഇലിൻ എം
3978 അറിയാേമാ

09.20
ബാലസാഹിതയ്ം – ഗൂഢശാ ം

അബൂബക്കർ കാതിയാളം
21857 കുട്ടികളുെട വാചകൻ
കരുണാകരൻനായർ െവള്ളാട്ട് (എഡി.)
120 ബുദ്ധമത കഥകൾ
കു

ണ്ണി
17557 രാമായണം

ച േശഖർ നാരായണൻ
21773 കുട്ടികളുെട കേഥാപനിഷത്ത്
േതാമസ്
15853

ാക്കിേത്താട്ടിൽ
ീബുദ്ധെന്റ മുൻജന്മകഥകൾ കുട്ടികൾക്ക്

നേര ഭൂഷൺ, ആചാരയ്
18529 ഉപനിഷത് കഥകൾ
പാറു

ട്ടിയമ്മ െച ളത്ത്
7435 കുട്ടികളുെട ഭാഗവതം

പിള്ള എൻ.ആർ തിരുവാർപ്പ്
16030 കുട്ടികളുെട തുളസീദാസ രാമായണം
ഫൗസിയ ഗിലാനി വിലയ്ംസ്
19879 ഇസ്മത്തിെന്റ ഈദ്
ീകുമാർ െക

18904 േദവീമാഹാ

സതയ്ൻ താന്നി ഴ
20233 കുട്ടികളുെട

യ് കഥകൾ
ീനാരായണഗുരുേദവൻ

↑

09.28
ബാലസാഹിതയ്ം – നാേടാടികഥകളും
ഐതിഹയ്ങ്ങളും

നൂേലലി എൻ.എം (പുനരാ.)
17679 േലാകനാേടാടിക്കഥകൾ
രവി ശൂരനാട് (പുനരാ.)
19898 101 െറഡ് ഇന്തയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ
രാജേമാഹൻ വി.എം
20543 ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ-കുട്ടികളുെട
കഥാേശഖരം
വിനയച ൻ ഡി
21535 ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ
ീകുമാർ െക
18907 മഹച്ചരിതകഥകൾ
സന്ധയ്ാറാവു
17481 ഉ ം മധുരവും
സുമംഗല

17678 നാേടാടി െചാൽക്കഥകൾ

↑

09.29
ബാലസാഹിതയ്ം – വിദയ്ാഭയ്ാസം

Wright Nicola
E12540 Macmillian First Atlas

അനിൽകുമാർ
18311 ഡി സി ബാലപാഠം
ദീപാനവ്ിത ചേതാപാദ്ധയ്ായ
18838 പരീക്ഷണങ്ങൾ – വായു
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ
14088 കുട്ടികളുെട െ ാജ ് എ
രാമലിംഗംപിള്ള ടി
17901 ൈശലികൾ കുട്ടികൾക്ക്
വിേനാദ്കുമാർ പി.വി
15742 കളിയൂഞ്ഞാൽ
ശിവദാസ് എസ്
18205 പു കക്കളികൾ

്? എങ്ങെന?

09.30
ബാലസാഹിതയ്ം – പ
വർത്തനം,
പു കവിജ്ഞാനം

നാരായണൻ വി.െക
18637 അടിസ്ഥാന പ

↑

വർത്തനം കുട്ടികൾക്ക്

പാർവ്വതീേദവീ ആർ
N30 പ ം പ ം കുട്ടികേള…
ഷമ്മിരാജ്
19178 നമുക്ക് ൈല

റിയിൽ േപാകാം

09.32
ബാലസാഹിതയ്ം – ഭരണം, നിയമം

േജാൺസൺ േജാസ്
17688 കുട്ടികൾക്കായ് ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന
സുഹൃത്കുമാർ എ
11650 കുട്ടികളും നിയമവും
21880 പഞ്ചായത്ത്രാജ് കുട്ടികൾക്ക്

09.36
ബാലസാഹിതയ്ം – ഭാഷ

കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി (എഡി.)
14362 യുവേകരളപാഠാവലി മൂന്നാം പു കം

09.39
ബാലസാഹിതയ്ം – പഴെഞ്ചാ കൾ

രമാേദവി എസ്
19280 പഴെഞ്ചാ ിെല ഫലിതകഥകൾ

09.41
ബാലസാഹിതയ്ം – സാമാനയ്ശാ ം

Ardley Neil
E12709 How Things Work

കുട്ടി െക.എൻ. കടമ്പഴി റം
21670
ൾ സയൻസ് കവ്ിസ്
ഗീതാഞ്ജലി എം
22153 ജ േലാകത്തിെല കൗതുകങ്ങൾ
ജനാർദ്ദനൻ കാവുമ്പായി
9178 ശാ കഥകൾ കുട്ടികൾ

↑

്

ജനു

14673 യുറീക്കാ കഥകൾ

ജയരാമൻ എ.പി
6544 ശാ ച വാളങ്ങൾ
നീന ചൗധരി
18595 പരീക്ഷണങ്ങൾ-ഭക്ഷയ്വ ക്കൾ
പാ ട്ടി െക
19142 ചിരുത

ട്ടിയും മാഷും

േ മാനന്ദ് ചമ്പാട്
20582 അ തമീ ശാ േലാകം
ഭാ രപ്പണിക്കർ െക.ടി
11394 ശാ ത്തിെന്റ കഥ
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
8540 കുട്ടികളുെട ശാ ം
രവി പരഞ്ജ്െപ
14174 െവള്ളെത്തപ്പറ്റി ഒരു കഥ
രാേജ ൻ ജി
18833 ചിന്തിപ്പി

ന്ന ശാ കഥകൾ

ശാന്തകുമാർ സി.ജി
15897 വീ മുറ്റെത്ത ശാ ം

↑

ശിവദാസ് എസ്
D168 ഗലീലിേയാ
14616 നിങ്ങൾ ം ഒരു ശാ ജ്ഞനാകാം
17556 ബാല ശാ വിജ്ഞാനേകാശം
14575 ശാ ക്കളികൾ
19023 ശാ ത്തിെന്റ വഴി, ശാ പഠനത്തിെന്റ വഴി
16903 ശാ പഠന വർത്തനങ്ങൾ
14597 ശാ േലാകത്തിെല പുതുപുത്തൻ
കെ ത്തലുകൾ

09.42
ബാലസാഹിതയ്ം – ഗണിതം

Murthi R.K
E14611 How to solve Crossword Puzzles

അരുൺ സി.ജി
14629 മണ്ണിൽ മുളച്ച നക്ഷ ങ്ങൾ
അേശാക് ഓവർ
15752 പൂവും േതനീച്ചയും
ഒരു സംഘം േലഖകർ
16944 കണക്കിെന്റ കിളിവാതിൽ
കുറുപ്പ് ഡി.ബി
14642 അ

ട്ടനും സയൻസും

േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര
14658 െടലേഫാണിെന്റ കഥ
െകാ നാരായണൻ ടി.െക
N216 101 കുസൃതിക്കണ
D287 പ ് പ കൾ

കൾ

േഗാപിനാഥൻനായർ െക
15855 അ തീക്ഷിതങ്ങളായ ക

പിടിത്തങ്ങൾ
↑

ജയച ൻ െക
13744 കണക്കിെല കഥകൾ
െജസി നാരായണൻ
18792 മാത്തമാജിക്
േജാർ

് േതാമസ് എം
10065 നാഗകനയ്ക

നായർ എം.ആർ.സി
18617 ഗണിതം പഠിക്കാം മാജി
പു

കളിലൂെട

സ് പുേള്ളാലിക്കൽ
14591 കണക്ക് യു ിചിന്തയിലൂെട

മധു ബി

18766

ിേകാണമിതി പഠിക്കാം

മേനാജ് എം. സവ്ാമി
17558 ഗണിതശാ ത്തിെല
രേമശൻ വട്ടയ്റ
19021 ഇ യും കർ രത്തിെന

ീരത്നങ്ങൾ
പണം

രാമച േമേനാൻ പി
12438 സംഖയ്കൾ കൂ കാർ
വാസു െക.െക
5734 അറിവിനുള്ള വഴി
ശിവദാസ് എസ്
14576 ഗണിതവും ശാ വും പഠിേക്ക
14593 െവള്ളം ന െട സമ്പത്ത്
ശിവദാസ് എസ് (എഡി.)
11649 യൂറിക്കാ ീം
ീധരൻ പള്ളിയറ

19224 പാ പാടി കണക്ക് പഠിക്കാം

20544 വരൂ കണക്കിൽ മിടുക്കരാകാം

സുധാകരൻ എൻ
21513 കണക്കിെല പരീക്ഷണങ്ങൾ

↑

െതങ്ങെന

09.43
ബാലസാഹിതയ്ം – േജയ്ാതിശാ ം,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാനം

Levitan Yefrem
E13399 A Book About Stars and Planets to be
Read to Children

ഉണ്ണി

ൻ നായർ ജി.എസ്

18848 ബഹിരാകാശേത്തെക്കാരു യാ

പാ ട്ടി െക
21511 മാനെത്ത കാഴ്ചകൾ
വയലറ്റ് റേസക് പനാ
18426 മിർ സ്േപസ് േസ്റ്റഷൻ –
നക്ഷ
ക്കളിറുക്കാൻ ഞങ്ങൾ
തിരി വരും

09.44
ബാലസാഹിതയ്ം – ഊർ

ത

ം

Lisa Melton
E14053 50 Nifty Super Science Experiments

കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ
17340 ൈവദ തികഥകൾ
േ ഷയ്ൻ വാസ്
18594 പരീക്ഷണങ്ങൾ-ഊർ

↑

ം

േജാൺ ടി.വി
D311 ശ ം
താണു പ

നാഭൻ
17480 ഭൗതികത്തിെന്റ കഥ

ദീപാനവ്ിത ചേതാപാദ്ധയ്ായ
18835 പദാർത്ഥങ്ങൾ-പരീക്ഷണങ്ങൾ
18844 പരീക്ഷണങ്ങൾ – ചലനം
18845 പരീക്ഷണങ്ങൾ-ബഹിരാകാശം
18614 പരീക്ഷണങ്ങൾ-വായു
18802 പരീക്ഷണങ്ങൾ-ൈവദ തി
18842
കാശം-പരീക്ഷണങ്ങൾ
ബാലകൃ ൻ നായർ ജി
20816 ബലൂൺ ബലത

ം

രാമച ൻ മൂപ്പത്ത്
15876 കുട്ടികൾക്ക ം സയൻസ്

09.45
ബാലസാഹിതയ്ം – രസത

ച ൻവ

ർ
20347 ശാ കൗതുകങ്ങൾ

ബീബീസി പള്ളി ത്ത്
20345 രസമുള്ള രസത
രവീ ൻ പി.െക
12436 രസത

ം

ം നാട്ടിലും വീട്ടിലും

ിത്ത് െജയിംസ് എ

17478 ഒരു കുമിളക്കഥ

ം

09.45.01
ബാലസാഹിതയ്ം – ഭൂവിജ്ഞാനീയം

േജാസ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി
N31 ഊരും േപരും
േജാൺ ടി.വി
23101 ഇടിയും മിന്നലും
രവീ ൻ പി.െക
6546 െപേ ാളിയം
റ ിൻ േബാ ്
15797 ഭൂമികുലുക്കവും കാ തീയും
െസലിൻ െജ.എൻ
18508 മരുഭൂമികൾ

↑

09.46
ബാലസാഹിതയ്ം – ജീവശാ ം

Bijlani Ramesh
E14140 Our Body
Charman Andrew
E12833 100 Greatest Amazing Animals

അ

ള്ള േപരാ
15839 വൻകടലിെല നീന്തൽക്കാർ

കമലാഭാസിൻ
17484 ആരാണാരാണാൺകുട്ടി ആരാണാേവാ
െപൺകുട്ടി
ജൂൾസ് േവർണി
19642 ആഴിക്കടിയിെല അ

തേലാകം

േഡവിഡാർ ഇ.ആർ.സി
N210 ഒരു വനയ്ജീവി സംരക്ഷകെന്റ
സാഹസകഥകൾ
ദാേമാദരൻ വി.െക
8136B എൻജിനീയർമാർ ജ
സാദ് എം.െക
14674 മനുഷയ്നും

↑

േലാകത്തിൽ

കൃതിയും

ഭാർഗ്ഗിവൻപിള്ള ജി
D34
കൃതിയുെട മടിത്തട്ടിൽ
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ
18315 വ ിൻപുഴുവിൽനിന്ന് േലഡിബഗ്ഗിേലക്ക്
േമനക

18785 വൃക്ഷങ്ങളുെട കഥ

രഞ്ജിത്ത് സി.എ
21815 പാ കെള അറിയാൻ
രാജു കാ പുനം
18939 കാട് കരയു
ശങ്കരനാരായണൻ പി.ഐ
14211
കൃതിയിെല കടങ്കവിതകൾ
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
13559 ന െട മുതുമുതു മുത്തച്ഛൻമാർ
ശാന്തി എസ്
21518 സഹജീവനം ജീവെന്റ ഒരുമ
ശിവദാസ് എസ്
17444 മാത്തൻമണ്ണിരേക്കസ്
ഹരീന്ദർ ധേനാവ േമാതിഹാർ
15777 ഷഡ്പദങ്ങളുെട അ

തേലാകം

↑

09.47
ബാലസാഹിതയ്ം – ജ

ശാ ം

Bond Ruskin
N530 Who’s Who At The Zoo

കുറുപ്പ് ഡി.ബി
3538 മയിൽ ന െട േദശീയ പക്ഷി
ദാേമാദരൻ വി.െക
6812 എഞ്ചിനീയർമാർ ജ

േലാകത്തിൽ

േദവദാസ് കുമാരപുരം
5192 പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ
9070 ജ േലാകം
ബാലകൃ ൻ െചറുപ്പ
15736 അ േപാവുന്ന കണ്ണികൾ
ഭാ രൻ നായർ െക
7987 അട്ട ആകാശേത്തക്ക്
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ
18317 വാൽമാ ിയിൽനി ് തവളയിേല

↑

്

09.48
ബാലസാഹിതയ്ം, സസയ്ശാ ം

Bond Ruskin
E14132 The World of Trees

ഭാകരൻ എ
18423 മാവും മു യും കൂ കാരും
േബാ

് റ ിൻ
20367 മരങ്ങളുെട േലാകം

െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ
18322 വിത്തിൽനിന്ന് െചടിയിേലക്ക്

09.49
ബാലസാഹിതയ്ം –

ാേയാഗികവിദയ്

Monisha Bobb
E14154 Bullock-Carts and Satellites The
Development of Science and Technology
in India

അച തൻ എ
6547 കുതിരയി ാത്ത വ

ി

ചാേക്കാ െക.എം
2768 ഉരുക്കിെന്റ കഥ
വർക്കി പട്ടിമറ്റം
17181 ഇന്റർെനറ്റ് കുട്ടികൾക്ക്

09.51
ബാലസാഹിതയ്ം – ൈവദയ്ം,
ആേരാഗയ്ം

അരുൺ സി.ജി
13772 െപനിസിലിെന്റ കഥ
േഗാപാലകൃ ൻ എം.ആർ
13360 േഹാം ന ിംഗ്
രേമഷ് ബിജ്ലാനി
15764 ന െട ശരീരം
ശ ണ്ണി ടി.ആർ
8051 ഊണു െതാ ഉറക്കം വെര
ശബരിരാജൻ എം.എൻ
2547 മ വിദയ്
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
11474 വിശ തീരാത്ത കുട്ടി
സേരാജിനി െക.െക
3107 മരു ം മ

വും

↑

09.56
ബാലസാഹിതയ്ം – കല, വിേനാദം

മുൽക്ക്രാജ് ആനന്ദ്
D86 ഭാരതത്തിെല ചില നാടൻ കളികൾ
വർഗ്ഗീസ് എം.സി
20690 ഫുട്േബാൾ കുട്ടികൾക്ക്
ീനി തിരുവ
14764 കുട്ടികളുെട കഥാ സംഗം
സു

ഹ്മണയ്ം പി.ആർ

2860 കളിെക്കാട്ടിലിലും ൈമതാന

ം

09.57
ബാലസാഹിതയ്ം – േകരളീയകലകൾ

രാമവർമ്മ അമ്പല ഴ
18206 മുരളി ക
കഥകളി

↑

09.58
ബാലസാഹിതയ്ം – ജീവചരി ം

Paul S
E12777 Anecdotes of Greatness – Subhas Chandra
Bose
Sadhana Kapoor
E12762 Great Leaders-Bhimrao Ambedkar
Sigrun Srivastava
E14130 India’s Young Heroes

അനിൽ ജനാർദ്ദനൻ
21254 രാജാ റാംേമാഹൻറായ്
18794 രാജാറാം േമാഹൻറായ്
അനു ബേന്ദയ്ാപധയ്ായ
21516 ബഹൂരൂപി ഗാന്ധി
അ

21266 ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട

ൾഡയറി

ഉമാശങ്കർ േജാഷി
15778 ബാ വിെന്റ ജീവിതത്തിെല കഥകൾ
കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ
18716 ചരി ം സൃ ിച്ചവർ
കുഞ്ഞികൃ ൻനായർ േമ
5894 അലക്സാന്തർ

ന്നത്ത്

കുമാരൻനായർ പി.എം
11422 അേശാകൻ
3783 ഭഗത്സിങ്ങ്

↑

കൃ ൻനായർ ബി
8903 അരവിന്ദേഘാഷ്
െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
22051 കായംകുളം െകാ ണ്ണി
ഗംഗാധരൻ െചങ്ങാലൂർ
15827 ഒരു മഹായുദ്ധത്തിെന്റ കഥ
ച ബാബു വി
21536 െനൽസൺ മേ

ല

ച ൻ എ.വി
20229 മറക്കാനാവാത്ത സമരകഥകൾ
ചാ ാജി എം.െക. ഹരിദാസൻ
21975 ശാ േലാകെത്ത സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ
ദാേമാദരൻ നായർ െക.എൻ
19255 എ ഹാം ലിങ്കൺ
നാണു പിണറായി
12238 കുട്ടികളുെട എ.െക.ജി
പണിക്കർ പി.ആർ
N32 അനശവ്രയായ ഇന്ദിരാജി
പാ ട്ടി െക
12347 േജയ്ാതിശാ ത്തിെല ഒരു ഇതിഹാസം

↑

േപാൾ െക.എ
387 ഡാമിയൻ
പയ്ാർ െക
15834 വീരപാണ്ഡയ് കട്ടെബാമ്മൻ
സാദ് എം.െക
21526 സാലിം അലി
ബാബുേസനൻ വി
18743 കുട്ടികളുെട ബർ ൻസ് റസ്സൽ
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
6418 കുട്ടികളുെട െലനിൻ
മാ

ട്ടി െജ. കുന്നപ്പള്ളി
ം

3977 ജവഹറും ജാ

മാധവൻ േച വ
18739 മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്
രാജ്േമാഹൻ ഒ.പി
19259 വിലയ്ം ീസ് ീൻ, ചാർലി ചാ ിൻ, വാൾട്ട്
സിഡ്നി, ഹിച്േകാക്ക്, ഐൻസ്റ്റീൻ
രാമച ൻനായർ സി.ജി
18610 ഇരുപതാം നൂറ്റാ

ിെല ശാ ജ്ഞൻമാർ

രാമൻേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത്
↑
2859 കുട്ടികെള നിങ്ങൾ ഈ ആെള അറിയുെമാ
വാസു ഇ

18638 ഒരുപിടി ഉപ്പ്

േവണുേഗാപാൽ പി.െക
19257 ബാക്ക്, െമാസാർട്ട്, ബിേഥാവൻ
ശങ്കരവാരയ്ർ െക.െക. െചങ്ങ ർ
19254 ചർച്ചിൽ, റൂെസവ്ൽട്ട്, സ്റ്റാലിൻ
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
6810 േമഘ നാധ സാഹാ
ശുഭ

21669 രവീ

നാഥ ടാേഗാർ

ീകൃ ശർമ്മ
N122 കുട്ടികളുെട ഭാരതീയ മഹാകവികൾ
സതയ്ൻ താന്നി ഴ
20276 കുട്ടികളുെട

ീനാരായണ ഗുരുേദവൻ

സതയ്ൻ മുട്ടമ്പലം
19253 േഷക്സ്പിയർ, േഗായ്േഥ
സാന്ദീപനി സി
20863 ഞാൻ െഹലൻ െക ർ
സിഗ്റൂൺ ീവാ വ
15796 ന െട യുവധീരൻമാർ
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
8
ിയദർശിനി

↑

09.59
ബാലസാഹിതയ്ം – ഭൂമിശാ ം,
യാ ാവിവരണം

Burnford Sheila
N494 The Incredible Journey

ഭാ രൻ നായർ േചപ്പാട്
14974 ന െട ഇന്തയ്

09.60
ബാലസാഹിതയ്ം, േലാകചരി ം

Choksi M
E14136 Once Upon a Time…

നായർ ജി.ഡി
20546 േലാകചരി ം കുട്ടികൾ

്

09.61
ബാലസാഹിതയ്ം – ഇന്തയ്ാചരി ം

Bhisham Sahni
E14126 Jallianwala Bagh
Krishna Chaitanya
E14164 How India Won Her Freedom
Sumangal Prakash
E14129 Story of Swarajya

അജിത്ത് െവണ്ണിയൂർ
20127 ഹരിജൻ യംഗ് ഇന്തയ്
↑

കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
21971 ഉ സമരം
കൃ

ൈചതനയ്

15787 ഇന്തയ് സവ്ത

യ്ം േനടിയെതങ്ങെന?

േചാക്സ് എം; േജാഷി പി.എം
20370 പെ ാരു കാലത്ത്
തായാട്ട് െക
19850 കഥയുറ

ന്ന വഴിയിലൂെട

നടരാജൻ നവരംഗം
20128 കവ്ിറ്റ് ഇന്തയ്
നന്ദിനി നായർ

20844 1857-െല ഒരു കഥ-കുട്ടികൾ

ചരി െമഴുതുേമ്പാൾ

നാരായണൻ കാവുമ്പായി
18747 സവ്ാത യ്സമരകഥകൾ
ഭാ രൻനായർ േചപ്പാട്
18207 സവ്ാത യ്സമരേയാദ്ധാക്കൾ
മാധവൻനായർ വി
21510 കുട്ടികൾക്ക് ഇന്തയ്ാചരി ം
വിശവ്നാഥൻ ആർ
4355 കുട്ടികളുെട േലാകചരി ം
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
13338 േദശീയ സവ്താ
കുട്ടികൾ ്

↑

യ് സമരചരി ം

09
ബാലസാഹിതയ്ം

Anne McKie
E26236 The Fun-To-Learn Picture Dictionary
Ashish Sengupta
E14155 Set me Free
Dickens Charles
E11977 Oliver Twist & Notes
Haloi Ganesh
E14145 Frogs and a Snake
John T.V (Editor)
E13525 What is Children’s Literature ?
Kinney Jeff
E21940 Diary of a Wimpy Kid Hard Luck
Leokum Arkady
E12505 More Tell Me Why
Madhu Powle
E14138 Festival of Colours
Mahasveta Devi
E14147 Ek-kori’s Dream
Nandini Nayar

↑

E21222 The White Elephant of Cleanliness
Neela Subramaniam
E12802 Logistic Puzzles
Samuil Marshak
E11065 Babies of the Zoo

അജിത്കുമാർ േഗാതുരുത്ത്
20026 കി ണ്ണിയുെട സവ്ർഗ്ഗയാ
അനിതാ േദശായ്
20381 കടൽക്കരയിെല

ാമം

അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ
16856 പ ം േറഡിേയാ ടി.വി.
ാസ് അലി ടി.െക., സുേരഷ് പി
15846 മലയാളസാഹിതയ്ചരി ം കുട്ടികൾ

അ

്

അമ്മിണി ടീച്ചർ
20020 തുമ്പ വു്
അരൂപ്കുമാർ ദത്ത
15781 പരൽ ഗുഹ
അഷിത

21993 െകാറ്റിയും കുറുക്കനും
↑

അഷിഷ് െസൻ ഗു
14099 ലാലുവും ചുവന്ന പട്ടവും
ആരയ്ാ േഗാപി
16912 മാലാഖമത്സയ്ം
ഇക്കാവമ്മ അമ്പാടിയിൽ
7819 ബാലപാഠങ്ങൾ
ൻ നായർ ജി.എസ്
17379 നുണയാം േചാേ റ്റ്

ഉണ്ണി

ഉത്തമരാജ് മാഹി
21185 ഒരു ഓണക്കാല

്

ഉറൂബ്

15841 അങ്കവീരൻ

ഐസക്ക് േപരൂർക്കട
13590 നാളെത്ത ക്കൾ
കനകരാഘവൻ
22067 സവ്ർണ

വലുള്ള അരയന്നം

കരുണാകരൻനായർ െവള്ള ളത്ത്
10151 ഇന്ദിരാ ിയദർശിനി
കാത്തി

ാേ ാളി
19887 ഒരു ദിവസം

ിയ
↑

കാമാക്ഷി ബാലസു ഹ്മണയ്ൻ
15785 മഴവരാൻ കാ ്
N200 മു വിെന്റ സവ് ങ്ങൾ
കിഴേക്കടം എൽ
15808 േ ഹപാനീയം
കു

ആരിേയാൺ ശാദിയ
D359 നക്ഷ മണികൾ

കുഞ്ഞപ്പ, മൂർേക്കാ
9651 മെണ്ണണ്ണയും മഹാവി വും
കുഞ്ഞികൃ ൻ വി.വി
21964 അ വിെന്റ അ
കു

തേലാകം

ണ്ണി

18532 കിലുകിലുക്കാംെപട്ടി

കുടമാളൂർ െക.എൻ
8227 അേനവ്ഷണം
കുമാർ എം.എസ്
15449 കു
N296 നഗരക്കിളി
9141 പീലിക്കാവടി
കുറുപ്പ് ഡി.ബി
6416 ൈമേ ാേ ാ ം സമാനയ്പരിചയവും
കൃ കുമാർ െക.െക
17446 കിങ്ങിണിക്കാടു്
കൃ ൻ ഐ.ആർ. േമത്തല
18943 കമലമ ം

↑

േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര
6405 അടിേയാടടി
N25 കഥപറയുംകാലം
െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
22052 കുള റ
ഭീമൻ
േകാമളവ ി ഏ
N26 ബുൾബുൾ
ഖാദർ യു.എ
15871 നന്മയുെട അമ്മ
ഗേണശ് പന്നിയത്ത്
20983 കർണൻ
ഗിഫു േമലാ ർ
20049
തിമകൾ സ്മാരകങ്ങൾ
20114 ര ാമെത്ത ഒട്ടകം
ഗീത അ ങ്കാർ
15780 ആരാണു മിടുക്കൻ
N208 ചിരി ന്ന ആ ാക്കൾ
ഗീതാ ധർമ്മരാജൻ
15773 ചുവന്നപട്ടം
േഗാപാലകൃ കാരണവർ
15719 ജീവി ! ജീവിക്കാനനുവദി

!

േഗാപി പി.െക
20332 കിളിയമ്മ

↑

േഗാപിനാഥൻനായർ െക
14972 ജ ക്കൾ വിചി ങ്ങൾ
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ
11930 ആന
ച ൻ പി.െക
21012 സതയ്വതി
ച ൻ െപരുമുടിയൂർ
D69
വാസി
ജഗദീശ് േജാഷി
15760 കാട്ടിൽ ഒരു ശ

ം

ജയന്തി മേനാഹരൻ
15772 ഈ േലാകം എനി

് ഇ മാണു്

ജയരാമൻ എ.പി
16733 േതേങ്ങെട മൂടും മൂേങ്ങെട മൂളും
ജുധാജിത് െസന്ഗുു
15782
കൃതിയിെല ചി ീകരണങ്ങൾ
േജക്കബ് സാംസൺ മുട്ടട
19711 മാ ികപ്പറ
↑

േജാജി കൂ േമ്മൽ
19456 നമുക്ക് വായിക്കാം
േജായൻ കുമരകം
5681
ഭാതനക്ഷ ം
11389 രാരീരാേരാ
േജാഷി എ.െക
20818 മൂ സാക്ഷി
േജാസ് സി.എൽ
7816 നാ കൾ നാളങ്ങൾ
േജാൺ കുന്നപ്പിള്ളി (ഫാദർ)
7533 െതയ് െതയ് തകെതയ്
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
20556 സുബൽച ം സുശീൽച ം
േഡവിഡർ ഇ.ആർ.സി
N211 േതാടരും വരയാടും
േ

ാൺവീർ േകാഹ്ലി
15798 േപാസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ

് ഒരു പാർസൽ

തായാട്ട് ശങ്കരൻ
6417 സുവർണ്ണനദിയുെട രാജാവു്
ദാസ് സി.ആർ
18938 ചി വിെന്റ േലാകം
ദീപ അഗർവാൾ
18203 സർഗ്ഗാ

↑

കരചനയുെട ബാലപാഠം

നദീം നൗഷാദ്
21838 കാറ്റ് നിലാവിൽ െതാട്ട്
നന്ദിനി ന ാർ
19881 ഞാൻ എ

്ഉ

ം?

ാ

ന തിരി എ.എൻ
18412 ക ം പു ം കടുവയും
11115 െകാറ്റിയുെട കാലും കുരങ്ങെന്റ വാലും
ന തിരിപ്പാട് ഒ.പി
8394 അ ാദ്ദീൻ
നേര നാഥ് പി
10369 മു മണികൾ
നാരായണൻ കാവുമ്പായി
20006 ഇതിഹാസത്തിെല കുട്ടികൾ
നാരായണൻ വി.െക
11380 ഞാെനാരു സൂ ംപറയാം
പേഡകർ ഡി.റ്റി
14114 ബലൂൺ
പ
പ

ാലയ എ.ഡി

18430 പ , കടലും കടന്ന്….
↑

ൻ

7824 കുഞ്ഞലകൾ

പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ
15455 പൂച്ച ാരു മണിെക ം
പാ ട്ടി െക
D202 ചിരുത ട്ടിയും മാഷും – മാേഷാടു
േചാദിക്കാം-ഭാഗം 2
22152 ഷാഹിനയുെട സ്കൂൾ
പിേറാവ് ായ
21788 കുട്ടികളും കളിേത്താഴരും
പിള്ള എൻ.ബി. പിണ്ഡാണി
19459 കാടുണരു
െപാതുവാൾ പി.പി.െക
21269 മാളുവും കുട്ടനും ബാഹയ്ാകാശത്തിൽ
െപാ

സ്റ്റാനല്ിസ
20226 തിരകൾക്ക റം

േ ംചന്ദ്

20581 മത്സരപരീക്ഷ

േഫാറസ്റ്റ് േകാർേക്കാറി മാർട്ടിണ മുള്ളർ
14688 മരം ഒരു വരം
ാങ്ക്േബാംറ എൽ

19360 ഓസിെല മായാവി
↑

ബാലച ൻ ജി
15366 തണൽ
ബാലൻ കുറുേങ്ങാട്ട്
15860 വരകൾ വർണ്ണങ്ങൾ
ബീനാ േജാർ ്
20820 കൂട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്
ഭാ രൻനായർ േചപ്പാട്
16734 െപാൻമാൻ
ഭീമൻ നായർ െക
5405 േടാൾേസ്റ്റായ് ഫാം
മതിര ബാലച ൻ
N209 പലതിരി
മധുസൂദനൻ പി
14098 മു റ്റി വിെന്റ ആകാശം
മനു താപ്
19576 േമാറു
മേനാജ് കാട്ടാമ്പള്ളി
20228 കുഞ്ഞാറ്റയും മി

ച്ചയും

മേനാജ് ദാസ്
20373 സർവകാല സദ് ന്ഥങ്ങൾ
↑

മേനാജ് മണിയൂർ
21748 പാഴ്മരം
മഹമൂദ് മാ ൽ
21318 അരലഡു
മാത െക.എം. പാലാ
7846 വിശവ്ബാലസാഹിതയ്ം
മാത െക.ടി
20027 പാ വിെന്റ പൂച്ച

ട്ടി

മാത മരങ്ങാ പിള്ളി
5682 ക നീരും പുഞ്ചിരിയും
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ
15739 ദൂെര ദൂെര ദൂെര
20460 വിരൽ മ്പിെല െവളിച്ചം
മിക്കി പേട്ടൽ
15769 രൂപ എന്ന ആന

ട്ടി

മുരളീകൃ

21534 കഥ പറയുന്ന പ കൾ

മുഹമ്മദ് മദനി െക.െക
4235 അലക്സാ ിയയിെല

രകൻ

െമലാനി െസകവ്ീര
N207 ഒളിയാ ക്കാരൻ
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ
↑
18326 കടലാമകൾ
550 കാ ള്ള ഒരു ദിവസം
18316 ചി ശലഭങ്ങൾ
18324 േഡാൾഫിനുകൾ
18321 പുൽച്ചാടികൾ
18318 മുട്ടയിൽനി ് േറാബിനിേല ്
18325 വ ിൻപുഴുവിൽനി ് േലഡിബഗ്ഗിേലക്ക്
18319 ശലഭ ഴു ചി ശലഭമാകു
ൈമന ഉൈമബാൻ
20813 ചുവപ്പ് പട്ടയം േതടി
േമാഹനവർമ്മ െക.എൽ
22057 അ വിെന്റ െസൽഫി
േമാഹൻകുമാർ ഏഴംകുളം
16289 േതെനാഴുകും പൂമരങ്ങൾ
യതീ നാഥൻ െക
20815 വ ം മുതൽ പവിഴം വെര
രഘുനാഥ് ഒ
20016 നിഹാലയുെട മയിൽ

ങ്ങൾ

രഘുനാഥ് െക.ജി
19140 പിറന്നാൾ സമ്മാനം
രമണൻ മുഹമ്മ
10726 അ ാവ ൻ
രവീ ൻ പി.െക
11956 ഒ പിടിച്ചാൽ
രാഘവൻ അേത്താളി
19180 കു ാന
20802 േചല്
രാഘവൻ എ.െക
5193 ന കുട്ടി

↑

രാജൻ േകാട്ട റം
17431 ആനെത്താപ്പി
N23 ഏകേലാകദർശകൻ- ീനാരായണഗുരു
22072 നമു ം നന്നായി സംഗിക്കാം
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ
15873 നായയു ് േ ഹി

ക

രാധാകൃ ൻ കുന്ന ർ
14968 അറിവുകൾ കുെറ

ടി

രാധാകൃ ൻ െക.ടി
15729 കളി രസിക്കാം
19901 മ നും മാേതവനും
രാധാകൃ ൻ ായി
14773
കാശം പര

ന്നവർ

രാധാേദവി ടി.ആർ
21539 ശബ്ദത്തിെന്റ േലാകം
റുഡയ്ാർഡ് ി ിംഗ്
5822 കാട്ടിെല കഥകൾ
ലതീഷ് കീഴ ർ
20028 ഡുംഡുംഡും…പീപീപീ…
ലളിതാംബിക അന്തർ നം
5183 േതൻതുള്ളികൾ
↑

ലീലാവതി എം
21936 കുട്ടികേളാെടാപ്പം
വ ിക്കണ്ണൻ
15774 മാഡത്തിെന്റ ബസ് യാ
വസീറലി കുട ർ
21274 കണ്ണപ്പൻ കാള
വാസു െക.െക
5187 അപായം
വിക്കി ആരയ്
15783 ഇത് എെന്റ കഥ
വി മൻ െകാക്കണത്തല
12693 ഉ വകഥകൾ
വിജയൻ ഒ.വി
10662 ബാലേബാധിനി
േവണു മരുതായി
11152 കലമാനും കുര

ം

ൈവട്ൈവറ്റ്
14679 െറാേബാ ം നിശാശലഭവും
ശങ്കരനാരായണൻ പി.ഐ
20012 അേ ാ േതങ്ങയാേക

!
↑

ശരത്ബാബു തച്ചമ്പാറ
21831 മഹാന്മാരുെട കുട്ടിക്കാലം
ശശി മടവൂർ
21680 ന സവ് ം
ശാന്ത രാേമശവ്ർ റാവു
14109 മത്സയ്ൻ എന്ന സുന്ദരൻ
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
16341 ഏഴു സൂരയ്ന്മാർ
17967 ഭൂമിയുെട രക്ഷകർ
ശാന്തി എസ്
21514 അനയ്ംനിന്ന ജീവികൾ

ശിവദാസ് എസ്
13729 കടങ്കഥകൾെകാ ് കളിക്കാം
14618 ജാലവിദയ് കഥകൾ
14594 പലഹാരെക്കാട്ടാരം
14723 മ ം മനുഷയ്നും
21175 വായിച്ചാലും വായിച്ചാലും തീരാത്ത പു കം
14774 േസാ േത േണാ? െപാ കുത്തേണാ?
േശഖരം െക.എസ്
15767 ഉപകാരികളായ ന െട െചടികൾ
ീകുമാർ െക

19325 കഥയി ാക്കഥ
14630 ജീമാജീ
18545 േഡാ.
21256
18541
20832
18906

ീകുമാർ െക.
നിറമുള്ള നന്മകൾ
പച്ചപ്പനന്തത്ത
മരയ്ാദരാമെന്റ നയ്ായവിധികൾ
രാജചരിത കഥകൾ

ീേദവി െക.ബി
21684 ഉ െകാറ്റൻ
21682 പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-അകവൂർ ചാത്തൻ
ീധരൻ പള്ളിയറ

19018 ആരയ്ഭടൻ
↑

ീധരൻ പുറ ർ
14638 കാർഡ് പറഞ്ഞ കഥ
സംഗീതാ

ീനിവാസൻ

D332 കള്ളിത്തള്ളകൾ V/S ശിങ്ക

ട്ടികൾ

സംസ്ഥാന ബാലസാഹിതയ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട്
13648 എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇ െപ്പട്ട ബാലസാഹിതയ്
കൃതി
സജിനി പവി ൻ
15833 ൈകയിലിരി ം കനകം
15829 ബാലപാഠം
15832 മാരനും മാരിയും
സതയ്ച ൻ െപായി ാവ്
20584 നാ ജീവിതവും നാടൻകളികളും
സതയ്ൻ താന്നി ഴ
21319 ൈസക്കിൾ ചവി ന്ന െപൺകുട്ടി
സഫ്ദർ ഹ ി
14108 മരം
സാക്ഷി െജയിൻ
19880 ഞാൻ ആരാണു്?
സിഗ്റൂൺ ീവാ വ
15757 ഞാൻ നിെന്നക്കാൾ മിടുക്കൻ
സിപ്പി പള്ളി റം
D102 അ മ്മയുെട അ തനാണയം
22068 െച
ട്ടനും മദ്ദളച്ചങ്ങാതിയും
21142 മാ ികെകാട്ടാരം
സുകുമാരൻ കാഞ്ഞിരമറ്റം
15862 ആനയും ആനമ

↑

ന്മാരും

സുകുമാരൻ പുത്തൻേവലിക്കര
14653 പൂത്താലം
സുകുമാരൻനായർ മണക്കാട്
16333 കുട്ടികെള, ഇതിെല ഇതിെല- െപരുമാറ്റ
മരയ്ാദകൾ
സുഗതകുമാരി
15759 താൻസൻ എന്ന മാ

ിക ഗായകൻ

സുധാ മൂർത്തി
18748 മാ ികെച്ച
സുധി പി.െക
21771 െകാക്കര ജീൻ
21173 ചങ്ങായി വീടുകൾ
സുനിൽ പി. മതിലകം
21768 െകാതു വള്ളം
സുമന ച വർക്കഷർ
15788 കു
കുഞ്ഞ് അല
സുേര രാജൻ പി
15874 ധീരരിൽ ധീരർ കുട്ടനും മുട്ടനും
സുേര ൻ മടവൂർ
18517 മഴ… മഴ… പുതുമഴ
സുവർണ്ണ വ ി എ.എൻ.ഇ
8310 െപാട്ടിെത്തറിയും െപാട്ടിച്ചിരിയും
സവ് ാദത്ത
15762 ടിൽടിലിെന്റ സാഹസങ്ങൾ
ഹരീന്ദർ ധേനാവ േമാതിഹാർ
N206 ഷട്പദങ്ങളുെട അ ത േലാകം

↑

09
ബാലസാഹിതയ്ം, മാർക്സിസം

ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
N191 മാർക്സിസം കുട്ടികൾ

്
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ഹാസയ്ം

Burke John
E1215 Till Delth Us Do Part

അരുൺ കായംകുളം
19714 കായംകുളം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്
അസീസ് തരുവണ (സമാ.)
19987 ബഷീർ ഫലിതങ്ങൾ
ആനന്ദ

ട്ടൻ വി

2469 എതിേരൽപ്

ആനി ത ിൽ
2661 ഒ പുഞ്ചിരിക്കാൻ
ആർട്ടിസ്റ്റ്

1320 ഇക്കിളി

ഉണ്ണി

ൻ

ീക

↑

പുരം

15965 ഫിലിമി തമാശ

ഉദയഭാനു എ.പി
4170 അർത്ഥവും അനർത്ഥവും
കു
കു
കൃ

ട്ടൻ, മാടമ്പ്

16501 പുതിയ പഞ്ചത

ം

ണ്ണി
16871 ന തിരിഫലിതങ്ങൾ
പൂജ ര

11054 നാേടാടുേമ്പാൾ…

കൃ പിള്ള ഇ.വി
D356 െനടുവീർപ്പിെന്റ ചിരി
കൃ ൻകുട്ടി െചാവ്വ ർ
16128 അങ്കം ഒന്ന് രംഗം ഒന്ന് അംഗവും ഒന്ന്
5592 അഭിമുഖവധം
കൃ ൻകുട്ടി േവലൂർ
8288 ജർമ്മൻ കിസ്സ്
കൃ ൻകുട്ടി േവളൂർ
2821 അരിമ്പാറ േദവസയ്
8354 ഏ ിൽ ഫൂൾ
5240 ഒഴുക്ക
ശങ്കരദാസ്
9701 കേണ്ണ മട ക
7054 കയ്ാ േബാൽത്താ േഹ
9185 ാരമ്മയുെട ാ
1864 െഞ വിളക്ക്
8076 ൈദവെത്ത െതാട്ടാൽ െതാേട്ടാെന ത ം
2158 പൂവമ്പഴത്തിെന്റ നിറവും കറുെത്താരു മറുകും
7212
ട്ട്സലാഡ്
16467 മധുരനാരങ്ങ
4238 മാസപ്പടി മാതുപിള്ള
3874 മാസപ്പടി മാതുപിള്ളയുെട അരക്ഷിതാവസ്ഥ
2486 മാസപ്പടിയുെട വിേമാചനയാ
7246 രാേമശവ്രം േമാഡൽ
5417 രാ ാദിെപ്പാടി
19 ലാത്തികൾ ലാത്തികൾ
7221 വിവിേധാേദ്ദശം വാസൂള്ള
9289 സംഗതി നിസ്സാരം
ൈകമൾ സി.എസ്
2921 നറു വീണാൽ പണം അടേ
4814 േനാവലും ക ികയും
↑

ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം
13111 വിശവ് സിദ്ധ ണയകഥകൾ
േഗാപിനാഥൻ െക. പള്ളം
3524 ഒരു യക്ഷിയുെട കഥ
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ
9637 എം.എൻ.-െന്റ ഹാസയ്കൃതികൾ
806 േഗാപീവിലാസം
5590 തല ത്ത്
െച പ്പനായർ എൻ.പി
1310 തവി മു ികൾ
െച പ്പൻനായർ എ
868 വിജയവീരൻ
േജാസ് പനച്ചി റം
19679 ചില േനരങ്ങളിെല നമ്മൾ
18533 വടി െകാടു ം വട െകാടു

ം

ഡി.സി. കിഴേക്കമുറി
12953 ഓേഥ ് ഗിൽഡും മാങ്ങാച്ചാറും
10771 തീവ ി തീവ ി തീവ ി
9963 മുഖയ്മ ി മുതൽ…
1323 െമ ാനും െകാതുകും
തുളസി െകാ ം
20214 തുളസിയുെട തമാശകൾ
നായർ എം.ആർ
1700 സഞ്ജയൻ
നായർ സി.പി
8954 ഉഗാ
മലയാളം
16356 കുമാരി ഭാസുരയുെട രകൃതയ്ങ്ങൾ
16156 മിസ്റ്റർ നമ്പയ്ാരുെട വീട്
↑

നാരായണൻ നായർ െക
15554 നാനാവിധം
ൈനന മണ്ണേഞ്ചരി
20318 ഓമനപ്പാറ ാമപഞ്ചായ ്
20317 വഴിേയേപായ വിേനാദയാ
പഞ്ചാപേകശ ർ എ.എസ്
635 ഒരു വിേനാദ േകസുവി ാരം
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള
15396 കാണികളുെട പാവകളി
െപാതുവാൾ പി.പി.െക
19365
തിഭകളുെട തമാശകൾ
ഭാസി അടൂർ
7757 അമളികൾ
മാർ

ിേസാസ്റ്റം െമ ാേപ്പാലീത്ത
21615 തിരുഫലിതങ്ങൾ

മീശാൻ (കൃ പിള്ള െക.എസ്)
872 മീശാൻ
മു ാന

ദ്ദീൻ
20073 ന ദീെന്റ വഴികൾ മു ാന

ദ്ദീൻ കഥകൾ

േമേനാൻ പി.െക.െക
2710 ഉ യി ാത്ത െവടികൾ
േമാഹനച ൻ എം.എസ്
13274 ഹസിേനാ ഭവ

↑

രാജരാജവർമ്മ ഓമ ർ
17722 ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം നാട്ടിൽ
രാജരാജവർമ്മ പി.െക
2618 ഇഞ്ചിനീര്
833 ഒരു വിേനാദയാ
3353 കുഞ്ചി അവിയൽ
2281 കുഞ്ചിയമ്മയുെട ആ കഥ
4143 കുഞ്ചിയമ്മയുെട ചിന്തകൾ
1014 ഗുരുതവ്േക്കട്
918 ലഘുഭക്ഷണം
1599 വിേനാദകഥകൾ
1324 ശു ശു
രാമകൃ ൻ കാലടി
2118 കാച്ചിരി പീച്ചിരി
16218 ൈദവത്തിെന്റ ഗന്ധം
രാമൻേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത്
2212 ചവ െകാട്ട
1665 ദാേമാദരൻനായരുെട ഡയറി
വാണ

റ്റി
D220 എ തിരി കിട്ടണം

വി മൻ

2468 ഒന്നാം

ാസ്സ്
16482 ഫലിത ടുക്ക
േവളൂർ കൃ ൻകുട്ടി
7347 ആശാെന ഈറു
12176 കലയ്ാണി ട്ടിയമ്മ വക ഭർത്താവു്
വർഗീസ് േപാൾ
N224 ആയിരെത്താ

് ഫലിതങ്ങൾ

ഷാനവാസ് േപാങ്ങനാട് (എഡി.)
17281 നായനാർ ഫലിതങ്ങൾ
↑

സഞ്ജയൻ

17848 101 സഞ്ജയൻ ഫലിതങ്ങൾ
20036 അേ ാ, കവിത!കവിത!

20042 ആളി ാത്ത െപാതുേയാഗം
20041 ഇെഞ്ചക്ഷൻ

20040 െപാടിപാറ്റികളും െപാടിപറ്റികളും
20037 രു ാക്ഷ മാഹാ

യ്ം

20038 വേന്ദ ഭാരയ്ാമാതരം‼!
20043 ശുനകഗീതം
20044 സഖാവിെന്റ
1181 സഞ്ജയൻ

ീച്ച്

20045 ഹാസയ്ാഞ്ജലി

സനൽകുമാർ പി.സി
18651 ഊമക്കത്തിന് ഉരിയാടാമറുപടി
സുകുമാരൻ െപരുവന്താനം
N156 മാ ികേമാതിരം
സുകുമാർ

17723 കഷായം

8217 ഞാൻ എ

ംഉ

ായിരു

16389 െപാതുജനം പലവിധം
18806 ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ

11929 വായിൽ വന്നത് േകാത ് പാട്ട്

സുദൂർ വളവ ർ
20018 ഭൂമിയിെല കീടങ്ങൾ
സു

ാപിള്ള പി
സാദം
16108 വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ
16096 ശി ികളുെട ചിരി
10881

സുകുമാർ അഴീേക്കാട്
12069 അഴീേക്കാടിെന്റ ഫലിതങ്ങൾ
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14870 India 2020 – A Version For the New
Millennium
Achyutha Menon C
E19807 C. Achutha Menon Sampoorna Krithikal
Adinarayan S.P
N513 Story Behind
Ayyappa Panikar

↑

E21073 In the sacred navel of our dreams-Essays
on Ayyappa Paniker’s Poetry
Babington Thomas
E667 Lord Macaulay
Bhatia H.S
E13663 Model School Essays
Brander L
N523 Portrait of the Present
Davies Charles
E5925 Selected Essays and Other Short Pieces of
Jonathan Swift
James Skinner B
N398 English Essays – Selected for Reading in
Schools
Kishore B.R
E14013 Academic’s Current Essays For
Competitions and College Examinations
Kishore Nawal
E16276 Anand Marg – the truth
Krishnamurthy S
E5861 On the Heights
Mathew Pala K.M
E17670 How to Write Non-Fiction for Chidren
Maududi Syed Abul Ala

↑

E1125 Challenge of the Modern Age, and the
Youth
Rai S.M
E663 A Prose Anthology
Salgaonkar V.D (Editor)
N457 The Gates of Wisdom
Saroop Singh
E822 The Magic of Words
Sen S
E12319 Higher English Essays
Soman C.R
E18783 Kerala Fifty Years and Beyond
Venkata Rao P.K
E339 Formative Ideals – A Symposium by
Modern Masters on Basic Human Values

അ തനുണ്ണി ചാത്തനാത്ത്; സാമുവൽ ചന്ദനപ്പള്ളി
16347 വർത്തമാന
കത്തിനു് ഒരവതാരിക
അ തേമേനാൻ സി
16223 ഉപനയ്ാസമാലിക
അച തേമേനാൻ സി
10254 ലാഘവത്തിെന്റ സവ്രത്തിൽ
അച താനന്ദൻ വി.എസ്
18576 സമരത്തിന് ഇടേവളകളി

↑

അജിത െക
18454 ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ
അട ർ എ
15087 തകർന്ന കമ്മ ണിസം വളരുന്ന
ഹി തവ്വാദം
അനിൽകുമാർ എ.വി
17319 നാലാംേലാകവാദവും സാ ാജയ്തവ്
രാ ീയവും
20828 പല േപരിൽ ഒരു നഗരം
അന്നമ്മ എ
18817 വീ

ഹാം
ം സദ്ചിന്തകൾ മാ ം

അപ്പൻ എം.പി
11587 ഒരു സൗന്ദരയ്േ മത്തിെന്റ കഥ
6139 പളു മണികൾ
16441
ീ േലാകം
അപ്പൻ െക.പി
14351 ഇന്നെലകളിെല
അേനവ്ഷണപരിേശാധനകൾ
അപ്പൻ തേച്ചത്ത്
15848 അ മിക്കാത്ത െവളിച്ചങ്ങൾ
അ

ഇ.വി
5367 ജീവിതാനന്ദം
ൽ കലാം എ.പി.െജ

അ

21558 യുവതവ്ം െകാതി

ന്ന ഇന്തയ്

20577 വികസനം സങ്ക വും യാഥാർത്ഥയ്വും
↑

അ

ൽ ലത്തീഫ് വി
20528 മലയാളി ആടുജീവിതം
വായി ന്നെത െകാ

്?

അമി സൂദൻ ഭട്ടാചാരയ്
18411 ബങ്കിം ച െന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത
ബന്ധങ്ങൾ
അ പ്പപ്പണിക്കർ െക
8520 അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ-1950-80
അരവിന്ദാക്ഷൻ െക
19784 ആേഗാളീകരണകാലെത്ത
തിേരാധചിന്തകൾ
അരുന്ധതീേറായ്
19416 യുദ്ധഭാഷണം
അേലാഷയ്സ് ഡി. െഫർണാന്റസ്
19217 വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
അർ

നൻ െവള്ളായണി
9747 ഉദ് ഥന ചിന്തകൾ

ആനന്ദി ടി.െക
18427 ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ മലബാറിെന്റ
െപൺപാതകൾ
ആനന്ദ്

17307 ഫാസിസം വരുന്ന വഴികൾ

ആനി േജാസഫ്
1341 ഈ ക

ള്ളതാണ്-3

കൾ നിന

↑

ആഷാേമേനാൻ
15189 കൃ ശിലയും ഹിമശിര ം
ആൽബർട്ട് നമ്പയ്ാപറമ്പിൽ
7392 ചരി ദർശനം
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
14828 കാലത്തിെന്റ േനർ
ഉണ്ണിരാജ സി
19767 െതരെഞ്ഞടുത്ത

പിടിച്ച കണ്ണാടി
ബന്ധങ്ങൾ

ഉദയഭാനു എ.പി
4171 ആനയും അൽപം െതലു ം
9913 ഉദയഭാനുവിെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത
ഉപനയ്ാസങ്ങൾ
7417 െകാ ചക്കരച്ചി
16192 െത ികളുെട രാജാപ്പാർട്ട്
7175 േ മക്കിളി
10403 മരണത്തിെന്റ മുഖം
14725 വൃദ്ധവിചാരം
എം.ആർ.ബി
1724 മുഖഛായകൾ
എഡിസൻ ബി. വിതുര
19716 രസകരമായ ചില ചരി സംഭവങ്ങൾ
എഴുത്തച്ഛൻ, തുഞ്ചത്ത്
7383 തുഞ്ചൻ ബന്ധങ്ങൾ
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
1898 ഗദയ്േമഖല
എൻഗുെയൻ
19299 സവ്ർഗ്ഗം പണിയുന്നവർ
കക്കാട് എൻ.എൻ
9876 അവേലാകനം

↑

കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ
6755 െവളിച്ചം ഇവിെടയാണു്
കലാനാഥൻ യു
19722 മതജീർണനത്തിെന്റ വിവിധ മുഖങ്ങൾ
കാരപ്പേഞ്ചരി എം.എ (എഡി.)
18828 മതരാഷ് വാദം-ജമാഅെത്ത ഇസ്ലാമി
േചാദയ്ംെച െപ്പടു
കാരേശ്ശരി എം.എൻ
21651 ഇസ്ലാമിക രാ ീയം വിമർശിക്കെപ്പടു
17300 േചകനൂരിെന്റ ര ം
കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മണപ്പാട്ട് പി
N744 മനുഷയ്ൻ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി
18436 ആേഗാളവൽക്കരണത്തിെന്റ പുതിയ
േമച്ചിൽ റങ്ങൾ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി (എഡി.)
14697 ആേഗാളവൽക്കരണം
തിേരാധവും
കുഞ്ഞി

തയ്ാഘാതവും

ട്ടൻ ത രാൻ, െകാടുങ്ങ ർ
ട്ടൻത രാെന്റ ഗദയ്േലഖനങ്ങൾ

9607 കുഞ്ഞി

കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി
14427 വിചാരവിഹാരം
കു
കു

ട്ടൻ, മാടമ്പ്

↑

6707 നവസാക്ഷരതവിജ്ഞാനമാല – 9: കടൽ

ണ്ണി
16878 ഊണുെതാട്ട് ഉറക്കംവെര
14632 കു
ണ്ണിമാഷും കുേട്ടയ്ാളും

കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം
3090 സാഹിതയ്മാലിക
കുട്ടി

മാരാർ

8843 മാരാരുെട ക

കൾ

കുമാരനാശാൻ
11910 കുമാരനാശാെന്റ ഗദയ്േലഖനങ്ങൾ
കുമാരപിള്ള എം. ൈകനിക്കര
2275 വിചാരവീചികൾ
കുമാരൻ എം.െക
7645 മാ വിൻ ചട്ടങ്ങെള
കുമാരൻ മാ ഴ
9369 സർഗ്ഗദർശനം
കുമാർ പി

21074 അർത്ഥപൂർണ്ണമായ അക്ഷരപൂജ

കുരയ്ാസ്

21078 കലയുെട ആ

ാവ്
↑

കൃ നനുണ്ണി പി
19322
ശിതെന്റ മാനങ്ങൾ
കൃ പിള്ള കുറ്റി ഴ
16235 മനനമണ്ഡലം
6684 സാഹിതീ െകൗതുകം
കൃ പിള്ള ജി
1538 ജീവിത മരയ്ാദകൾ
കൃ

ർ വി.ആർ. (ജസ്റ്റിസ്)

20563 പുഴയും പൂഴിയും

കൃ വാരിയർ എൻ.വി
3208 കേലാത്സവം
3078 പരിേ ക്ഷയ്ം
10831 പുതിയചിന്ത േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
കൃ ൻ നായർ എം
13887 വായനക്കാരാ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരി
14465 വായനക്കാരാ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരി

േന്നാ
േന്നാ?

കൃ ൻ േമാഹൻ
22048 ഗുജറാത്ത് തീ സാക്ഷയ്ങ്ങൾ
കൃ ൻനായർ എം
16031 സൗന്ദരയ്ത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ
െക.ഇ.എൻ.
19662 കാക്കേഫാണികൾ ം ഒരു കാലമു
22168 സീത ജയ് ീറാം വിളിച്ചിട്ടി –
ഫാസി വിരുദ്ധ ബന്ധങ്ങളുെട
സമാഹാരം

്

േകശവേദവ് പി
6566 േകശവേദവു്-കാൽനൂറ്റാ ിനുമു ്
4615 േകശവേദവ്- കാൽനൂറ്റാ ിനുമു ്
േകശവേമേനാൻ െക.പി
9810 സായാഹ്നചിന്തകൾ

↑

െകാടു ന്ന
6479 കാലഘട്ടത്തിെന്റ സാഹിതയ്ം
െകാളാബാവാല എഫ്.ഡി
16122 ഹിപ്പികളുെട േലാകം
േകാവിലൻ
18258 ആ ഭാവങ്ങൾ
13225 നാെമാരു ിമിനൽ സമൂഹം
കർത്താവ് െക.എസ്.പി
16123 അവാർഡ് കൃതികൾ
ഖാദർ യു.എ
9068 കുഞ്ഞ ള്ള ഹാജിയും കൂട്ടരും
16188 ഖാദർ എന്നാൽ
15367 സവ്പ്നകുമ്പസാരം
ഗംഗാധരൻ എം
7807 അേനവ്ഷണം ആസവ്ാദനം
ഗംഗാധരൻ വി.പി
22108 ജീവിതക്കാ കൾ
ഗു ൻനായർ എസ്
6478 ആധുനികസാഹിതയ്ം
N311 ഇസങ്ങൾക്ക റം
15635 ഗദയ്ം പിന്നിട്ട വഴികൾ
16077 തിരയും ചുഴിയും
േഗാപകുമാർ ടി.എൻ
18730 കാലച്ചിറകുകൾ
↑

േഗാപാലേമേനാൻ എ
128 സമുദാേയാൽക്കർഷം
േഗാപാലേമേനാൻ എം.ഏ
2697 ജീവിത മം
േഗാപിമണി ആർ
15588 പകിട കളി

ന്ന ൈദവം

േഗാവിന്ദൻ എം
2743 മാനുഷിക മൂലയ്ങ്ങൾ
ാമ കാശ് എൻ.ആർ
15986 െതരുവുനാടകം- സിദ്ധാന്തവും
ച

േയാഗവും

കാശ് എം

22065 എ അ പ്പൻ കവിതയും ജീവിതവും

ച മതി

16675 േപരി ാ

ങ്ങൾ

ച േശഖരൻ എം.ആർ
19812 എൻ.വി.യുെട െതെരെഞ്ഞടുത്ത
ബന്ധങ്ങൾ
ച േശഖരൻ നായർ ഇ
18720 ചിതറിയ ഓർമ്മകൾ
ച േശഖരൻനായർ ഇ
15968 േകരള വികസന മാതൃക
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും

തിസന്ധികളും

ചാെക്കാ പി.ടി
N289 ആധുനിക യൂേറാപയ്ൻ ചിന്തകന്മാർ

↑

ചാരുനിേവദിത
17925 ത താളങ്ങൾ
18497 വാേഴ്വമായം
െചേക്കാവ്, ആന്റൺ
18159 പുകയില ഉപേയാഗത്തിെന്റ മാരക
ഫലങ്ങൾ
െചന്താ ർ
18758 നിേയാഗിയുെട േനർവരകൾ
ജ

ാരി െക.എ
17462 വിചാര ന്ദനം

ജമീൽ അഹമദ്
19100 അതിരടയാളങ്ങൾ കുടുംബേത്തയും
സദാചാരെത്തയും കുറിച്ച വിചാരങ്ങൾ
ജയകുമാർ വിജയാലയം
16839 ഇന്തയ്ൻ സയൻസിെന്റ
നേവാത്ഥാനശി ികൾ
ജയിക്കബ് പി.എം
1969 ജീവിതൈസവ്രം
ജവഹർ ആർ
21980 സാർവ്വേദശീയവനിതാദിനത്തിെന്റ
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ
ജാന്സി ജയിംസ്
17933 ഉൾക്കാ കൾ
േജക്കബ് െജ. മാപ്പിളേശരി
16858 ഭാരതം മുേന്നാട്ട്
േജാളി വർഗ്ഗീസ്
18652 പറയാനും വ

↑

പറയാതിരിക്കാനും വ

േജാസഫ് എം.സി
6475 െതരെഞ്ഞടുത്ത കുറി കൾ
3386
േബാധനം
േജാസ് െക. മാനുവൽ
20599 കഥയും തിരക്കഥയും
േജാസ് േടാം
4591 കലയും ജീവിതവും
േജാർ

് ഇരുമ്പയം
ി

േജാർ

് െക.എം
ബന്ധച ിക
മുന്തിരിച്ചാറ്
വളരുന്ന ൈകരളി
സം ാരസരണി

5766 നീേ ാ
466

8152
4004
5208

േജാർ

് വർഗീസ്
18516 ചുവ േകാട്ടയിൽ നി

് സേ ഹം

ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
11485 സാഹിതയ്ചിന്തകൾ
േടാണി മാത
18196 േവദൈവഖരി
↑

േടാൾേസ്റ്റായ്
11914 എന്താണു കല?
േഡവിസ് ഇ.ഡി
N35 നവേകരളചിന്തകൾ
േഡവിസ് േസവയ്ർ
19223 രസവിചാരം
േഡവീസ് ഇ.ഡി
21875 േതക്കിൻകാട് നിരാലംബരുെട നിശവ്ാസം
തേപാവനം സവ്ാമി
335 ഹിമഗിരിവിഹാരം
തരകൻ െക.എം
8964 ആധുനിക സാഹിതയ്ദർശനങ്ങൾ
തിരുവഴാംകുന്ന് ടി.ആർ
17534 പിേന്നാട്ട് കുതി

ന്ന േകരളം

േതാമസ് മാത എം
7376 ദന്തേഗാപുരത്തിേല

വീ

ം

േതാമസ് സി.െജ
15967 അേനവ്ഷണങ്ങൾ
2193 ധിക്കാരിയുെട കാതൽ
ദാസ് ഐ.വി
826 േലഖമാല
ദാസ് ഐ.വി (എഡി.)
15171 േജാസഫ് മു

↑

േശ്ശരി

ദിേനശൻ ഇ.െക (എഡി.)
20484
വാസജീവിതം
ന തിരി ടി.എൻ.വി
5742 വിചി ചി ങ്ങൾ
നേര

സാദ് ആർ
16928 ഉണ്ണി േപാകു
14419 ജാതി പറഞ്ഞാെലന്ത്

നളിനി സതീഷ് (വിവ)
15553 രണഭൂമിയിെല മഞ്ഞേറാസാ ക്കൾ
നാഗരാജ് ഡി.ആർ
19667 ജവ്ലി ന്ന പാദങ്ങൾ
നാഗവള്ളി
11924

േക്ഷപണകല

നായനാർ ഇ.െക.
16929 േനേര െചാേവ്വ
നായർ ഇ.പി. െപരുമ്പാവൂർ
17535 ആ ബ
നാരായണപിള്ള എം.പി
21412 അവസാനെത്ത പ രൂപാേനാട്ട്
19688 ഉരുള ് ഉേപ്പരി
16831 െകന്റക്കിചിക്കൻ കടകൾ
ത ിെപ്പാളിക്കണേമാ?
നാരായണപിള്ള പി.െക
4532 വിജ്ഞാനരഞ്ജിനി

↑

നാരായണപ്പിള്ള എം.പി
15215 പിടേക്കാഴി കൂവാൻ തുടങ്ങിയാൽ
നാരായണപ്പിഷാേരാടി െക.പി
15270 കാളിദാസഹൃദയം േതടി
നാരായണേമേനാൻ പാലിേശ്ശരി
N33 തീർത്ഥയാ
നാരായണൻ കാ മാടം
17979 കാ മാടത്തിെന്റ േലഖനങ്ങൾ
നാരായണൻ പി.െക
21066 പി.െക. നാരായണെന്റ േലഖനങ്ങൾ
നാരായണൻ േപാറ്റി ചങ്ങാരപ്പള്ളി
11865 ഉപ രണം
നാരായണൻ സി.പി (എഡി.)
17449
തിേരാധത്തിെന്റ ജനകീയ ധാരകൾ
നിതയ്ൈചതനയ് യതി
15143 തുമ്പ മുതൽ സൂരയ്ൻ വെര
പണിക്കർ ജി.എൻ
17751 അക്ഷരസമക്ഷം
14759 സാം ാരികം
പ
പ
പ

↑

നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര
5819 േകരളത്തിെന്റ നാലമ്പലത്തിൽ
നാഭൻ ടി

17852 പള്ളി

ന്ന്

നാഭൻ വടേക്കടത്ത്

16738 യാഥാർത്ഥയ്ത്തിെന്റ ബഹുവചനം

പരേമശവ്രൻ എം.പി
16933 നാലാം േലാകം: സവ് വും യാഥാർഥയ്വും
പരേമശവ്രൻ കുറ്റി ഴ
3931 ചിന്താദർശനം
പരേമശവ്രൻ നായർ പി.െക
6599 ഭാവരശ്മികൾ
പവനൻ

14813 േകരളം ചുവന്നേപ്പാൾ

പീറ്റർ െക.സി
2144 ആറു ലഘുചി ങ്ങൾ
2994 ഉണരുന്ന സം ാരം
േപാക്കർ പി.െക
20412 പുേരാഗമനത്തിെന്റ മാറുന്ന പരിേ ക്ഷയ്ം
കാശൻ മാണിേക്കാത്ത്
21865 അേധാേലാക കുറി കൾ
താപൻ തായാട്ട്
20578 നായായും നരിയായും പിെന്ന നരനായും

↑

ഭാകരൻ എൻ.ആർ
10966 ചരി ശകലങ്ങൾ
ഭാവർമ്മ
17744 ദൃശയ്മാധയ്മങ്ങളും സം ാരവും
പൗേലാസ് െക.ജി
16690 നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ നിറെമന്ത്?
ബലറാം എൻ.ഇ
9898 സം ാരവും സാഹിതയ്വും
ബാലകൃ പിള്ള മാടവന
13958 തിരക്കിനിടയിൽത്തെന്ന
ബാലകൃ വാരിയർ എം.ആർ
N128 േകശ ഹണം ബന്ധം
ബാലകൃ ൻ പി.െക
16830 പി.െക. ബാലകൃ െന്റ േലഖനങ്ങൾ:
മായാത്ത സന്ധയ്കൾ, നി ാസഞ്ചാരങ്ങൾ
ബാലച ൻ ശൂരനാട്
18707 വി വം യുഗാന്തരങ്ങളിലൂെട
ബീന െക.എ
20917 അമ്മമാർ അറിയാത്തത്
ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി
↑
9871 എെന്റ മണ്ണ്
8362 വി.ടി.യുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത ഉപനയ്ാസങ്ങൾ
ഭാ രൻ നായർ െക
2382 ഏതുമാർഗ്ഗം
8216 ഭാവിയുെട ഭീഷണി
മധു ജനാർദ്ദനൻ
N36 ഫുട്േബാൾ സിനിമകൾ-കാ യും
തിനിധാനവും
മാത ഉലകംതറ
8253 ക ം മധുരവും
മാത െക.എം. പാലാ
18811 ഇരുളും െമെ െവളിച്ചമാകും
മാത

ാൽ
18810 അരയന്നങ്ങളി ാെത മാനസസരസ്സ്

മാധവൈപ ആർ
6420 പരഹൃദയജ്ഞാനം
മാധവി

ട്ടി
18819 ബുധനിലാവ്

മാധവൻകുട്ടി െക
17353 ലഹരിയുെട ചതി

ഴികൾ

മാധവൻകുട്ടി വി.െക
17325 കു ട ന പുരാണം; െമതിയടി പുരാണവും
16139 മറുപുറം േനാ ക
17322 വയ് ികൾ കാ പ്പാടുകൾ
↑

മാനേവ നാഥ്
15995 മുതലാളി ശ

നാവു

മുകുന്ദൻ എം
20638 േപനക്കണ്ണ്
മുേകഷ്

N292 മുേകഷ് ബാബു& പാർട്ടി ഇൻ ദുബായ്

മുരളീകൃ ൻ ഒ.െക
20854 േപാരാളിയുെട ജനിതകം
മുഷ്രിഫ് എസ്.എം
N367 കർക്കെരെയ െകാന്നതാര്?
മുഹമ്മദലി പി.എ. പടിയത്ത്
N39 മനുഷയ്ൻ
മുഹമ്മദ് എ. പത്തനംതിട്ട
N38 ജീവിതമൽസരം
മുഹമ്മദ് ടി
17539 ഭാരതീയ സം ാരത്തിെന്റ
അടിെയാഴു കൾ
മുൻഷി ഒ.െക
13650 ഒ.െക. മുൻഷിയുെട ഉപനയ്ാസങ്ങൾ
േമേനാൻ ആർ.വി.ജി
15342 േകൾ ന്നി ാരുെമങ്കിലും…
↑

േമാനച്ചൻ മുതലാളി
18648 ഒരു വാസിയുെട ദർശനങ്ങൾ
18653 മുറുകുന്ന മുതലാളിത്തം മറയുന്ന
മലയാളിത്തം
േമാഹൻകുമാർ ീവിലാസം
19063 വിദയ്ാഭയ്ാസവും േലാകസമാധാനവും
േമാഹൻദാസ്
12434 സർഗാ

കതയുെട സമതലങ്ങൾ

മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ; സ ിദ് സുൈലമാൻ നദ്വി;
അലി ശരീഅത്തി അ ഇ.വി
17540 മുഹമ്മദ് നബി മാനവികതയുെട
മാർഗദർശകൻ
19083 മുഹമ്മദ് നബി-മാനവികതയുെട
മാർഗദർശകൻ
മൻസൂർ പ ർ
19184 ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാ

് ആരുേടതു്?

രേമശൻ പഴവിള
19982 േനർവര
രേമഷ് െക.പി
19233 നിറങ്ങളുെട സിംഫണി
രവീ നാഥ് േകാഴിേശ്ശരി
18650 ഇം ീഷ് സാഹിതയ്ത്തിെല കാ നിക
പുനരുത്ഥാനം
രവീ നാഥ് സി
20469 നവലിബറൽ അഥവാ ദുരിതങ്ങളുെട നയം
രവീ ൻ

7843-A അകലങ്ങളിെല മനുഷയ്ൻ
↑

രാഘവൻപിള്ള െക
16234 മലയാളപ്പിറവി
രാജകൃ ൻ വി
8975 മൗനം േതടുന്ന വാക്ക്
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ
9840 ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മയുെട
തിരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ
20885 സാഹിതയ്സാഹയ്ം
രാജരാജവർമ്മ എഴുമ ർ
15592 നാടൻപാട്ടിൽ നി

നാടകത്തിേലക്ക്

രാജേശഖരൻ പി.െക
17086 ഒ. വി. വിജയെന്റ േലഖനങ്ങൾ
രാജീവൻ ബി
14410 ഇ.എം.എസിെന്റ സവ് ം
രാേജ കുമാർ െക
19654 ബിെലഫഹി
രാേജഷ് എം.ബി
20089 ആേഗാള തിസന്ധിയുെട മാനങ്ങൾ
20124 മൂലധനം മതം രാ ീയം
രാധാകൃ ൻ െക.ജി
21021 ൈഹസ് ൾ വിദയ്ാർത്ഥികൾ
ഉപനയ്ാസം

ള്ള

രാധാകൃ ൻ സി
12102 ആേലാചന
N306 നാലാളറിേയ
ചില േനരുകൾ
21188 നാലാൾ അറിേയ
ചില േനരുകൾ
രാമകൃ ൻ എ.െക (എഡി.)
16905 ഒഴുക്കിെനതിെര

↑

രാമകൃ ൻ ടി.
18664 തമിഴ്െമാഴിയഴക്
രാമച ൻ കണിയാപുരം
17745 േഗാഡ്െസ ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരി

്

രാമച ൻ നായർ എ.പി
7864 സാഹിതയ്പരയ്ടനം
രാമനുണ്ണി െക.പി
19713 ശീർഷാസനം
രാമവർമ്മ അപ്പൻത രാൻ (എഡി.)
1034 ഗദയ്മാലിക
രാമവർമ്മ െകാ ത രാൻ
N539 ഗദയ്മാലിക ര ാംഭാഗം
രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി
16454 സതയ്െമന്നത് ഇവിെട മനുഷയ്നാകു
രാമൻഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി
16295 സതയ്െമന്നതു് ഇവിെട മനുഷയ്നാകു
രാമൻേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത്
667 അടു ൺ
3158 ആരാണീ മനുഷയ്ൻ
4950 കലാവിലാസം
1321 കാമൂ ാഷ്
1322 പരിഹാസത്തിലൂെട
6063 ഭാരതത്തിൽനി ്
4731 മിക്സ് ചർ
6474 സാഹിതയ്ാഭിരുചി
↑

റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
21446 ഈ ചി യിൽനിന്ന്
റഹിമാൻ എ.െക.എ
11947 േദശീേയാദ് ഥനചിന്തകൾ
N37 വിമർശനം ഇ െപ്പടാത്ത വിമർശകൻ
േറാസി തമ്പി
20292 ഓേഷാ- ീ- ി
21745 ൈ ണ ആ ീയത
ലളിതാ െലനിൻ
11955 പുതിയവായന
ലീലാകൃ ൻ ആലേങ്കാട്
21618 എം.ടി.േദശം, വിശവ്ാസം, പുരാവൃത്തങ്ങൾ
ലീലാവതി എം
13387 കരിയുന്ന കുട്ടികൾ കരയുന്ന വലിയവർ
9832 നവരംഗം
േലാറൻസ് േഡവിഡ് െഹർബർട്ട്
11584
ബന്ധങ്ങൾ
വന്ദനാ ശിവ
18602 ആേഗാളവത്ക്കരണം

ീ

കൃതി

വയലാർ രാമവർമ്മ
22027 ഒരു കവിയുെട ഡയറി
14731 കുപ്പിച്ചി കളും േറാസാദലങ്ങളും
വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ
2406 പുതുയുഗത്തിെന്റ പടിവാതുക്കൽ
വാരിയർ പി.െക.ആർ
N121 ഒരു വി ഹത്തിെന്റ തകർച്ച

↑

വാരയ്ർ പി.എ
11497 അനുഭവങ്ങൾ
8977 ചവ കുട്ടയിൽനിന്ന്
വാസു ഇ

11825 ജാതകപരിേശാധന

വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി
12385 ഏകാകികളുെട ശ ം
21735 കണ്ണാന്തളി ക്കളുെട കാലം
13784 രമണീയം ഒരു കാലം
20986 വാ കളുെട വി യം
വിജയകൃ ൻ
18649 വാതിൽ റക്കാ കൾ
വിജയൻ എം.എൻ
12248 അടയാളങ്ങൾ
14323 അടയുന്ന വാതിൽ തുറ ന്ന വാതിൽ
14517 ചിതയിെല െവളിച്ചം
13220 നൂതനേലാകങ്ങൾ
13017 പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ
14513 മനുഷയ്ർ പാർ ന്ന േലാകങ്ങൾ
14311 വാ ം മന ം
വിജയൻ ഒ.വി
D130 ഒ.വി. വിജയെന്റ േലഖനങ്ങൾ
16864 േഘാഷയാ യിൽ തനിെയ
വിജയൻ െക.പി
17989 നാെളയും നന്നാവാത്ത നമ്മൾ
വിശവ്ഭ ാനന്ദ ശ ിേബാധി സവ്ാമി
19658 അമൃതാനന്ദമയിയും മയിലമ്മയും
വീേര കുമാർ എം.പി
16978 അധിനിേവശത്തിെന്റ അടിെയാഴു
17742 സ്മൃതിചി ങ്ങൾ

കൾ
↑

േവണു െക
21707 സാമുദായിക രാ ീയം ഇന്തയ്യിലും
േകരളത്തിലും
10253 സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കാരം
േവണു വി. േദശം
14936 മഹാന്മാരുെട ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ
േലഖനങ്ങൾ

ണയ

േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി
17080 അേനവ്ഷണം ആസവ്ാദനം
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
16969 ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ക
വർഗീസ് േപാൾ
15284 മണിമു

കൾ

കൾ

ശങ്കര

റുപ്പ് ജി
5287 ഉമർഖ ാമും മ കവികളും

ശങ്കരേമേനാൻ െക.പി
16050 ന്ഥപരിചയം
ശ ണ്ണിനായർ എം.പി
10374 ഛ വും ചാമരവും
ശാന്തകുമാർ എസ്
16403 േ ഹ ബന്ധങ്ങള്
ശാന്തകുമാർ ഐ
17513 അേനവ്ഷണം അകലങ്ങളിൽ
↑

ീജിത് െപരുന്തച്ചൻ
േമശകൾ

21852 എഴു

ീധരൻ കവിയൂർ
6078 ഭാരതം സമതവ്ത്തിേലക്ക്
ീധരൻ െക

15703 നർമദ-തടയെപ്പടുന്ന ജീവിത

വാഹം

ീധരൻ പിള്ള പി.എസ്
N174 സാക്ഷയ്ം
ീധരൻ െപരുമ്പടവം

20841 ബഷീറിെന്റ ആകാശങ്ങൾ

ീനിവാസൻ
19048 പടേച്ചാെന്റ തിരക്കഥകൾ
ീനിവാസൻ െക
5788 നിഴലും നിലാവും
ീരംഗനാഥൻ എം.വക്കം
4115 വിശവ്ഭാവം
ീരാമകൃ ൻ പി
ീയത കലാപമാവുേമ്പാൾ

20404 ആ

ീവത്സൻ സി.െക
5900 സവ്േദശാഭിമാനീ ാരക സിദ്ധീകരണം
↑

ഷാജഹാൻ എസ്
5798 ഹിന്ദി സാഹിതയ്ശിൽപികൾ
ഷൺമുഖദാസ് എം
16208 െചേഖാവിെന്റ ചിരി
സക്കറിയ
16870 േഗാവിന്ദം ഭജ മൂഢമേത!
17298
തിയായിരിക്കെട്ട
സച്ചിദാനന്ദൻ െക
D327 െതരെഞ്ഞടുത്ത േലഖനങ്ങൾ
സതയ്കൻ െക
13553 വഴിത്താര

സതയ്ാർത്ഥി എം.എൻ
12256 സുഭാഷ് ച േബാസും വലതുപക്ഷ േദശീയ
േനതൃതവ്വും
സതയ്ൻ േകാനാട്ട്
19645 ചുവെരഴു

കൾ

സദാശിവൻ എം.പി (വിവ.)
15911 വർഗ്ഗീയതയുെട അടിേവരുകൾ േതടി
സനിൽ പി. േതാമസ്
18381 േ ാർട്സ് ഇതിഹാസങ്ങൾ
സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം
20058 മാംഗ യ്ം ത നാൻ േദന…
സനൽ ഇടമറുക്
↑
17344 ച േപായ ഒരു പശുവും േഗാമാതാവും!
സലിം വാലത്ത്
4727 മലയാളസാഹിതയ്ത്തിൽ ഒരു വി വം
േവേ ?
സലിംരാജ് പി (എഡി.)
20537 ൈവശാഖം-ൈവശാഖെന്റ എഴു

ജീവിതം

സാനു എം.െക
20169 അർത്ഥരുചി
15380 എ േശാകമയം േലാകം
17662 എെന്റ വഴിയമ്പലങ്ങൾ
സാമുവൽ ചന്ദനപ്പള്ളി
6567 സംേവദനം
സായി പൂേത്താട്ട
18067 ആ ഗീതിക
സാറാ േജാസഫ്
19768 ആ േരാഷങ്ങളും ആകുലതകളും
20403 ന െട അടുക്കള തിരി പിടി ക
സാറാമ്മ കുരയ്ൻ (എഡി.)
12118 സൗന്ദരയ്വിജ്ഞാനേകാശം
സിദ്ധാർത്ഥ് ദുെബ
15506 രതിയും എയ്ഡ്സും ഒരുപിടി നുണകളും
സുകുമാരൻ നായർ ഡി
6532 ചിന്തകളും നിഗമനങ്ങളും
സുകുമാരൻനായർ ജി
16076 സൗന്ദരയ്ദർശനം

↑

സുകുമാർ പി.എസ്
D163 മാ വിൻ ചട്ടങ്ങൾ
സുജേമാൾ േജാസ്
D325 വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് 25 ഉപനയ്ാസങ്ങൾ
സുനിൽ പി. ഇളയിടം
12894 അധിനിേവശവും ആധുനികതയും
22173 അലയടി ന്ന വാക്ക്
സുബഹാൻ ീകാർയം
7671 സഹാറയുെട സവ് ം
സുേര ൻ െക
11172 സതയ്മ ിയം
9754 സുേര െന്റ ബന്ധങ്ങൾ
3604 സവ്ാത യ്ം തെന്ന ജീവിതം
സുേര ൻ വി.യു (എഡി.)
11576 െസക ലർ സം ാരം
സുറ

19094 സേ

ഹം

െസബാസ്റ്റിൻ െക.സി
16547 കാലത്തിെന്റ േനർേരഖകൾ
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ
16145 േലാകസംഘടനകൾ
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ
4730 ചരി വും സം ാരവും
സർദാർകുട്ടി ഇ
16782 സാഹിതയ്വും സം ാരവും
സർേദശായി എസ്.ജി.
16936 മാർക്സിസവും ഭഗവദ്ഗീതയും
ഹമീദ് േചന്നമംഗലൂർ
20207 ൈദവത്തിെന്റ രാ ീയം
21986 ഹി തവ്വാദവും ഇ ാംമിസവും
ഹരികുമാർ എം.െക
N279
ണയാ ിയുമായി കാ
ഹരികൃ ൻ
14455 രചനയുെട നടവഴികൾ
പൗേലാസ് മാർ പൗേലാസ്
13007 െചറു നി ിെന്റ സം ാരം
13006 െചറു നി ിെന്റ സം ാരം
സുകുമാർ അഴീേക്കാട്
11545 അഴീേക്കാടിെന്റ ഭാഷണങ്ങൾ
19824 അഴീേക്കാട് മുതൽ അേയാദ്ധയ് വെര
14357 ഭാരതീയത

↑

12
മ ഗദയ്കൃതികൾ

Burke Edmund
E457 Speech on American Taxation and Speech
on Conciliation With America
Dale Margaret
E14070 How to be a better…. Interviewer
Gandhi M.K

↑

E263 Delhi Diary
Gangadharan Nadar K
E12579 A Handbook and Ready Reckoner on Pay
Revision and Pension With Effect From
01-03-97 As per G.O.(p)3000/98/Fin dated
25-11-98 and G.O.(P) 3001/98/Fin dated
25-11-98
Govindaraja Mudaliyar
E16456 Money’s Model Letter Writer and Business
Correspondence
Jaya Prakash Narayan
E176 Towards Struggle-Selected Manifestoes,
Speeches & Writings
Muthuswamy
E12515 Handbook for Central Government
Servants 1999
Subhash Mehta
E14003 Mondern Letter Writer
Warrier B.S
E17672 Steps to Your Dream Career

അക്ബർ കക്കട്ടിൽ
21209 ഇനി വരി േപാസ്റ്റ്മാൻ: കഥ പറയുന്ന
ക കൾ
അച തൻ മാേവലിക്കര
13386 ചിന്തകന്മാരുെട േലാകം
അനിൽകുമാർ എ.വി
17664 ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാ ം
സംഭവി ന്നവ
↑

അന്നമ്മ എ ഹാം ഇലവിനാമണ്ണിൽ
16897 സദ്ചിന്തകൾ
അപ്പൻ െക.പി
18265 സവ് ം
ൽ കലാം എ.പി.െജ
21452 വഴിെവളിച്ചങ്ങൾ:
ജീവിതലക്ഷയ്െത്ത

അ

അ

റി ള്ള സംഭാഷണം

ൽ ഖാദർ വക്കം
ദർശിനി

360 ചി

അരുൺ ഗാന്ധി
9159 െമാറാർജിക
പതനം

കൾ ജനതാ സർക്കാറിെന്റ

അേശാകൻ ചരുവിൽ
20530 എഴുത്തിെന്റ െവയിലും നിലാവും
അസീസ് തരുവണ
21642 ബഷീർ: സംഭാഷങ്ങൾ
ആങ് സാൻ സ ചി
20287 ബർമ്മയിൽനി

ള്ള ക

കൾ

ആയിഷാ അലിമുഹമ്മത്
D234
ത ത്തരം
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
19777 െതരെഞ്ഞടുത്ത നിയമസഭാ

സംഗങ്ങൾ

ഋഷികുമാർ എം.ടി
20632 അമൃതാനന്ദമയി ദിവയ്ാവതാരേമാ?

↑

എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
1164 ഇൻെഡാേനഷയ്ൻ ഡയറി-2
ഓംേചരി

2958 വികാസ േരഖകൾ

കടമ്മനിട്ട രാമകൃ ൻ
15646 െവള്ളി െവളിച്ചം
കാ

ാൻസ്
യുെട

17302 കാ

ണയേലഖനങ്ങൾ

കാരേശ്ശരി എം.എൻ
17875 മലബാർ കലാപം, നാലാംേലാകം,
േകരളീയത – എം.ഗംഗാധരനുമായി ഒരു
സംവാദം
കുമാരൻ എം.െക
31 മാ വിൻ ചട്ടങ്ങെള…..
കുമാർ സി.ബി
2788 ല നിൽ: ചില ക

കളും

രണകളും

ർ വി.ആർ

കൃ

16993 ആരാണ് ഹി

കൃ ൻനായർ എൻ
16842
സംഗകല ഒരു പഠനം
േകാവൂർ ഇ.എം
624 കൂത്തമ്പലം

↑

ഖലീൽ ജി ാൻ
19303 ജി ാെന്റ ണയേലഖനങ്ങൾ
19692 നുരയും മണലും
ഖാദർ യു.എ
21064 കളിമുറ്റം
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ്
9028 തിരെഞ്ഞടുത്ത ക കൾ
ജയച ൻ ടി.എൻ
6612 േനാവലിസ്റ്റിെന്റ ശിൽപശാല
ജയരാമൻ എ.പി
19287 ഞാൻ േഡാളിയും മ കഥകളും
േജക്കബ് കട്ട ൽ
13510 േറഡിേയാ സുഭാഷിതങ്ങൾ
േജാൺ

ിട്ടാസ്
20974 ഇന്നെസന്റ് സംസാരി

ടിെയൻ േജായ്
22138 അപൂർണ്ണത്തിെന്റ ഭംഗി
േടാണിമാത
17019

ീനാരായണഗുരു

േ ാത്തരി

ഡി.സി

↑

12952 െസമിേത്തരിയിൽ സ്ഥലം കുറവാണ്

േഡൽ െബയർസ്റ്റീ ൻ
18663 സായിബാബയും അ
ശാ ീയാേനവ്ഷണം

തകഥകളും ഒരു

േതാമസ് േജക്കബ്
18216 കഥ ട്ട്
ദാേമാദരൻ ഇ.വി
3648 വയ്ാസഹൃദയം
ദീേപഷ് െക. രവീ നാഥ്
21697 വിശവ് സിദ്ധ സംഗങ്ങൾ
ദുെബാവ് നിെക്കാലായ്
21786 കടേലാരത്ത് ഒരു ബാലൻ
േദവ് ഇ.വി (വിവർത്ത കൻ)
354 ഗാന്ധി-േജാഷി ക

കൾ

നടരാജൻ എൽ (എഡി.)
N267
വർത്തനനിരതം പരിവർത്തേനാ ഖം
നാണു െക.വി.ഓമ ർ
16494 ാമസൗഭാഗയ്ം
നാരായണപിള്ള പി.െക
358
സംഗതരംഗിണി
നാരായണപ്പിള്ള എം.പി
15163 മദയ്പുരാണം

↑

നിതയ്ൈചതനയ് യതി
18178 ജീവിതത്തിെല വസന്താരാമം
15673 േ ഹപൂർവ്വം നിതയ്
പ

നാഭൻ ടി

18349 ബുധദർശനം

പരേമശവ്രൻ സി.ആർ
15306 മുയൽ നായാ കാർ
12858 വിപൽ സേന്ദശങ്ങൾ
ൈപലി എം.വി
3039 വിേദശ

നി

ം കുെറ ക

കൾ

ിയ എ.എസ്
18200 മായക്കാ കൾ
ിയദർശൻ ജി
12295 കുമാരനാശാെന്റ മുഖ സംഗങ്ങൾ
ാത്ത് സിൽവിയ
18461 വീട്ടിേല ള്ള ക

കൾ

ബവാ െച ദുൈര
20921 എ ാ നാളും കാർത്തിൈക
ബാബുേപാൾ ഡി
17199 നിലാവിൽ വിരിഞ്ഞ കാപ്പി ക്കൾ
െബനയ്ാമിൻ
D207 ഇരു

↑

വനസ്ഥലികൾ

മാത പി.എം. െവ ർ
10778 കുടുംബജീവിതം
മാധവി

ട്ടി

18460

21695 േ

ണയകാലത്തിെന്റ ആൽബം
ഹത്തിെന്റ സവ്ർഗ്ഗവാതിലുകൾ

മീരാ നന്ദ

19296 ജ്ഞാേനാദയത്തിെന്റ തിര

ാരങ്ങൾ

മുകുന്ദൻ എം
21806 എഴുത്ത് ജീവിതം കഥകൾ
ര

ം സി

2235 രാജൂവും അേശാകനും േപാസ്റ്റപ്പീസിൽ

രമണൻ മുഹമ്മ
18805 കുട്ടികളുെട സഖാവ്
രേമശ് എസ്.പി
19851 ൈദവ്പായനം
രാജ് െക.സി. കവിയൂർ
4028 െചന്നാ ളുെട ഇടയിെല കുഞ്ഞാടുകൾ
രാമകൃ ൻ ഏഴംകുളം
17523 വിശവ്ാസത്തിെന്റ േവരുകൾ
രാമലിംഗംപിള്ള ടി
17938 ൈശലികൾ കുട്ടികൾ

↑

്

റഷീദ് പി.െക.എ
20865 ഇന്റർവ വിജയമാർഗങ്ങൾ
റാസി െറാസാരിേയാ
16890 ഉഴുതുമറിച്ച ആകാശം
െറയ്ച്ചൽ േതാമസ്
10400 അമ്മ മകൾക്കയച്ച ക

കൾ

ലീലാ ഗുലാത്തി
19269 ഇടം േനടാനാെയാരു േപാരാട്ടം
വാണിദാസ് എളയാവൂർ
17970
സംഗം ഒരു കല
വാരിയർ ബി.എസ്
15639 ആ േജാലി എങ്ങെന േനടാം? അേപക്ഷ
മുതൽ ഇന്റർവ വെര
വാസു െക.െക
12388 പഠിപ്പ് പരീക്ഷ
വാസുേദവൻ നായർ എം.
20948 കൂടിക്കാ
വിജയൻ എം.എൻ
18715 എഴു ം തയ്യശാ വും
16689 കലാപത്തിെന്റ ഉത്തരങ്ങൾ
14516
ബന്ധങ്ങൾ ഭാഷണങ്ങൾ
സംഭാഷണങ്ങൾ
14310 വർണ്ണങ്ങളുെട സംഗീതം
15549 സംഭാഷണങ്ങൾ
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ്
1512 വിചാര റി കൾ

↑

േവണു െക
22054 രാ ീയം ജീവിതം
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
21641 ജീവിതം ഒരനു ഹം
19011 ധർമ്മരാജയ്ം
വർഗീസ് ഇ.ടി (എഡി.)
17748 ബിഷപ്പ് പൗേലാസ് മാർ പൗേലാസ്
ാരക ഭാഷണങ്ങൾ
വർഗ്ഗീസ് പി.ആർ
19822 റിയാഡി മുതൽ േജാഹന്നസ്ബർഗ് വെര
ശങ്കര

റുപ്പ് ജി

11907 ഹൃദയത്തിെന്റ വാതായനങ്ങൾ

ശിവദാസേമേനാൻ എം.പി
15178 മലബാറിെല ശിക്കാറ്
ീധരൻ െപരുമ്പടവം

16845 െപാൻപറെകാ
19053 ഹൃദയേരഖ

് േ ഹമളന്ന്

ീരാമൻ വി.െക

21100 േവറിട്ട കാ കൾ

ഖദാസ് പി.െക
13253 കറ

ഷ

ഷറഫുദ്ദീൻ വി.െക
21826 േപാരാട്ടത്തിെന്റ െപൺവഴികൾ
സക്കറിയ
17096 സഖാേവ, നാം ആർ
വിലപിക്കണം?

േവ

↑

ി

സഞ്ജയൻ
20039 ഞാൻ കുട്ടിച്ചാത്തനായിരുെന്നങ്കിൽ
സുഗതകുമാരി
20648 കാടിനു കാവൽ
സുനിൽ പി. ഇളയിടം
21314 ആ ം അപരം അധിനിേവശം
സുേര ൻ എൻ.എൻ
20349 ലളിതം ദീ ം സർഗ്ഗാ

കം

ഹംസ പി. കടന്നമണ്ണ
7969 ബാല കഥാ മാല
ഹനീഫ റാവുത്തർ എസ്
19811 സാഹിതയ്ം സെ ൻഷൻ ജനാധിപതയ്ം
ഹരീ നാഥകുറുപ്പ്
19584 ന കാരയ്ങ്ങളിൽ േ മമു

ാകണം

ഹുൈസൻ എം.എഫ്
19929 ഞാെന ം ഹി സ്ഥാനി
ഹ ബർമാതൻ ലിേയാ
3957 മനുഷയ്െന്റ ഭൗതികസമ്പ

↑

്

13
നിരൂപണം, പഠനം

Devi Prasad
E14125 Art: The Basis of Education
Smirnov Kim
N497 Faust Versus Mephistopheles?

അച തേമേനാൻ സി
D9 വായനയുെട ഉതിർ മണികൾ
അച തൻ എം
9017 െചറുകഥ ഇന്നെല, ഇന്ന്
3324 വിേവചനം
അജിത് െചറുവള്ളി
20873 അറിവുകൾ അദ്ഭുതങ്ങൾ
അജിത് ബാബു
N295 പരിസ്ഥിതിമനസ്സ് ദശാ

ത്തിനുമു ്

അനിയൻ െക.എസ്
20846 ജീവിതെമന്ന അ തം : േഡാ. വി.പി.
ഗംഗാധരെന്റ അനുഭവങ്ങൾ
അനിൽകുമാർ എ.വി
21803 ഗുരു എസ് എൻ ഡി പി േയാഗം
വിട്ടെതേന്ത?
14336 തിര ത ചരി ത്തിന് ഒരു ആമുഖം
അനിൽകുമാർ ടി.ആർ
20707 േചാദയ്ം നിസ്സാരം ഉത്തരം അറിയാേമാ?
അപ്പൻ എം.പി
16266
ീേലാകം

↑

അപ്പൻ െക.പി
19332 അരാജകവാദിയായി മാറുന്ന മലയാളി
9855 കലഹവും വിശവ്ാസവും
16971 െക.പി. അപ്പൻ വയ് ിയും വിമർശകനും
7393 തിര ാരം
19504
േകാപനങ്ങളുെട പു കം
21713 വായനയുെട വസന്തം
16982 വയ് ിയും വിമർശകനും
അ നൽ
20575 എസ.പി.ബാലസു
സംഗീതവും

ഹ്മണയ്ം – ജീവിതവും

അബൂട്ടി ഒ
19210 ഇം ീഷിെല ദവ്യാർത്ഥ േയാഗങ്ങൾ
ൽ മജീദ് എ.െക
21844 ചിന്തകളുെട തടവുചാട്ടം

അ

അ പ്പപ്പണിക്കർ െക
9834 അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ 1950-80
18029 അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ –
1990-2005

അരവിന്ദാക്ഷൻ എ
21081 കഥയുെട രാഗവി ാരം
അരുന്ധതി (എഡി.)
21206 കലാലയങ്ങൾ കലഹി

േമ്പാൾ

അഹ്മദ്കുട്ടി ശിവപുരം
16337 ഒന്നിെന്റ േലാകേത്തക്ക്
അർ

നൻ െവള്ളായണി

2844 ആസവ്ാദനേവദി

ആചാർ എസ്.ടി
2544 ശിശുസംരക്ഷണം

↑

ആനന്ദ്

12908 ൈജവമനുഷയ്ൻ

ആശാലത വി
20634 െപരുന്തച്ചനും പി റക്കാരും
ആഷാേമേനാൻ
13950 കലിയുഗാരണയ്കങ്ങൾ
15265 ജീവെന്റ ൈകെയാപ്പ്
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
20734 ആശാനും മലയാള സാഹിതയ്വും
7463 മാർക്സിസവും മലയാളസാഹിതയ്വും
12243 വായനയുെട ആഴങ്ങളിൽ
ഇ.എൻ.െക
6588 എൻ.കൃ പ്പിള്ളയുെട ജീവിതസാഹിതയ്ം
ഇക്ബാൽ ബി
15615 ആലീസിെന്റ അ
ൈവദയ്ശാ വും

തേരാഗം: സാഹിതയ്വും

ഇടമറുക്
16066

ി വും കൃ നും ജീവിച്ചിരുന്നി

17389 ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമർശന പഠനം

ഇന്ദിരാ ബാലച ൻ
13436 കാളിദാസൈവഖരി
ഇ ചൂഡൻ വി.ടി
493 കലയും മാർക്സിസവും
ഉണിത്തിരി എൻ.വി.പി
↑
20705
ഭാവർമ്മയുെട ശയ്ാമമാധവം ഒരു പഠനം
ഉണ്ണികൃ ൻ എ.എം
11698 മുകുന്ദെന്റ കല
ഉണ്ണികൃ ൻ വി.െക
14488 മൗനത്തിെന്റ സർഗകാന്തി
ഉണ്ണിത്താൻ ആർ.സി
4975 സാഹിതയ്കാരനും സാമൂഹയ്വി വവും
ഉദയഭാനു എ.പി
16033 പാപത്തിെന്റ നഗരം
ഉദയഭാനു പി (എഡി.)
10475 േകാവിലൻ
എം.ആർ.സി
12862 കമ്മ ണിസ്റ്റ് കവി യം
എറിക് േ
19665

ാം
ണയകല

എഴുത്തച്ഛൻ െക.എൻ
3629 കിരണങ്ങൾ
6614 മു ം പവിഴവും
എഴുത്തച്ഛൻ, തുഞ്ചത്ത്
12072
ീപർവ്വം
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
13955 കവിതയിെല സമാന്തേരഖകൾ
17309 ചങ്ങ ഴയും ൈവേലാപ്പിള്ളിയും:
കവിതയിെല സമാന്തരേരഖകൾ
15575 പാേഥയം
കമലമ്മ ജി
11919 ആശാൻ സാഹിതയ്
കാഞ്ച ഐല
22147 ഞാെന

െകാ

↑

േവശിക

് ഒരു ഹി വ

കാരേശ്ശരി എം.എൻ
16658 സംസാരം
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
21750 തകഴി-ജ്ഞാനപീഠേജതാവ്
ട്ടൻ, മാടമ്പ്

കു

കു

7697 നവസാക്ഷരത പു കമാല-45 ന
നാടു്(ഒന്നാം ഭാഗം)

െട

ണ്ണിവർമ്മ

13508 മനുഷയ്ൈവവിധയ്ം

കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം
3999 സാഹിതയ്ചരി സം ഹം
കുട്ടി

മാരാർ

85 കല ജീവിതം തെന്ന

885 ൈകവിളക്ക്

15642 ഭാരതപരയ്ടനം

10749 സാഹിതയ്ഭൂഷണം
7052 സാഹിതയ്േശഷം

1173 ഹാസസാഹിതയ്ം

1809 ഹാസയ്സാഹിതയ്ം

കുമാരപിള്ള ജി
9846 ജി. കുമാരപിള്ളയുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത
േലഖനങ്ങൾ
കുമാരൻ എം.െക
9837 ആശാൻ കവിയും െപൗരേ

↑

ഷ്ഠനും

കുമാരൻ േകാട്ടായി
589 വിധിേയാടു െപാരുതിയ ചിലധീരാ

ാക്കൾ

കുൽദീപ് ന ാർ
19499
പ്പ്
കൃ ൈചതനയ്
5792 സം തത്തിെല സാഹിതയ്തത്തവ്ചിന്ത
കൃ െനഴുത്തച്ഛൻ ഇ.െക
17566 രാമായണം മുതൽ േഗാഡ് ഓഫ് േ ാൾ
തിങ്സ് വെര
കൃ പിള്ള എൻ
9880
തിപാ ം ഭാക്ഷണേഭദം
കൃ പിള്ള കുറ്റി ഴ
4868 കുറ്റി ഴയുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത
ഉപനയ്ാസങ്ങൾ
D75 ന്ഥാവേലാകനം
4614 ദീപാവലി
കൃ പ്പിഷാരടി ആ ർ
1160 മലയാളഭാഷയും സാഹിതയ്വും
കൃ േമേനാൻ െക
3663 ാമദാനം എന്നാെലന്ത്?
കൃ വാരിയർ എൻ.വി
9887 വിമർശനത്തിെന്റ മൂ

മുഖങ്ങൾ

കൃ ൻ എം.െക
7095 ജീവിത വീക്ഷണം

↑

കൃ ൻ െക.എ
471 ആശാെന്റ കവിതകളിൽ

ടി

കൃ ൻ െക.എസ്
11854 സി.വി. ചരി ാഖയ്ായികകളിലൂെട
കൃ ൻ നായർ എം
11538 പനിനീർ വിെന്റ പരിമളംേപാെല
13787 േമാഹഭംഗങ്ങൾ
കൃ ൻ നായർ പി.വി (എഡി.)
17712 സി.എൻ.
ീക ൻനായർ ഓർമ്മയിലും
പാഠത്തിലും
കൃ ൻ പി
9660 എസ്.െക. െപാറ്റക്കാട്ട്: ജീവിതവും
കൃതികളും
കൃ ൻനായർ എം
11181 പനിനീർ വിെന്റ പരിമളം േപാെല
13275 ശരൽകാലദീ ി
െക.ഇ.ആർ
7993 േകരള വിദയ്ാഭയ്ാസനിയമം-ചട്ടങ്ങളും
സ വിധികളും
െക.ഇ.എൻ.
19185 െക.ഇ.എന്നിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത
ബന്ധങ്ങൾ
േകരളവർമ്മഎ സി.ആർ
3436 ചിരി-ചില പഠനങ്ങൾ
↑

േകശവൻ നായർ ആർ
8120 ാമവികസനം
േകശവൻ നായർ പി
16872 വിപരീതങ്ങൾക്ക റം
േകായിത്തട്ട എൻ
19513 ആശാെന്റ സീത അ ിപരീക്ഷ േശഷം
േകാവിലൻ
18110 േകാവിലെന്റ േലഖനങ്ങൾ
േകാശി െക.എ
14454 സാഹിതയ് വിജ്ഞാന േവശിക
ഗീത

18733 ആരയ്മാകിലുമനാരയ്മാകിലും
14200

ീവിേമാചനെമന്നാൽ മനുഷയ്വിേമാചനം

ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം
19593 േനാർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന പറുദീസ
ഗു ൻനായർ എസ്
3194 ആധുനിക സാഹിതയ്ം
5760 കാവയ്സവ്രൂപം
10753 നവമാലിക
9631 പുനരാേലാചന
13008 സൃ ിയും
ാവും
േഗാകുൽദാസ് എൻ.എൻ
13794 എയ്ഡ്സ്- രതിജനയ്േരാഗങ്ങളും

ങ്ങളും

േഗാപാലകൃ
റുപ്പ് പി
6797 തിരയും തീരവും
േഗാപാലകൃ ൻ നടുവട്ടം
9856 ജീവചരി സാഹിതയ്ം മലയാളത്തിൽ

↑

േഗാപാലകൃ ൻ പി.െക
3210 കലയും സാഹിതയ്വും ഒരു പഠനം
14806 പുേരാഗമന സാഹിതയ് സ്ഥാനം നിഴലും
െവളിച്ചവും
9886 പുേരാഗമനസാഹിതയ് സ്ഥാനം: നിഴലും
െവളിച്ചവും
േഗാപാലകൃ ൻ വി.ടി
16250 ഉൾക്കാ
േഗാപാലപിള്ള പ ംപിള്ളിൽ പി
16314 കവന കലാസരണി
േഗാപാലപിള്ള പറവൂർ െക.എൻ
1033
ബന്ധമാലിക
േഗാപാലൻ ആയിലയ്ത്ത് കുേറ്റരി
5821 ഹരിജനം
േഗാപിനാഥേമേനാൻ പി
N42 ഒരു സുവർണ്ണ ശൃംഖലയിെല കണ്ണികൾ
േഗാപിനാഥൻ ആർ
17754 അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം മലയാളത്തിൽ
കതിരും പതിരും ചികയുേമ്പാൾ
േഗാപിനാഥൻ െക (എഡി.)
13021 ഇ.എം.എസ്. വാ

ം സമൂഹവും

േഗാവിന്ദഗണകൻ െകാടു ന്ന
4534 വിചാരൈശലി
↑

േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി
6443 ഇസങ്ങൾക്കി റം
14206 പൂന്താനം മുതൽ ൈസമൺ വെര
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി.െക (വിവ.)
6630 ടാേഗാറിെന്റ ബന്ധങ്ങൾ
േഗാവിന്ദൻകുട്ടിനായർ ഉള്ളാട്ടിൽ
2146 രൂപേരഖ
ച േശഖരൻ എം.ആർ
13471 കമ്മ ണിസ്റ്റ് കവി യം
ച േശഖരൻ നായർ സി.െക
11913
തിമാന കൽപ്പനം കാൽപ്പനിക
കവിതയിൽ
ച േശഖരൻ േമലത്ത്
16823 ഒറ്റെയാറ്റ ഇതളുകൾ
7366 ൈവേലാപ്പിള്ളികവിത
ച ിക സി.എസ്
19230 ആർത്തമുള്ള

ീകൾ

ീവാദപഠനങ്ങൾ

ചുമ്മാർ ടി.എം
D317 മഹാകവി കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ
6517 സുവർണ്ണ ൈകരളി
െചറിയാൻ ഫിലിപ്പ്
8912 േനതൃനിര
േചാം ി േനാം
18676 ബുദ്ധിജീവികളുെട മൗനം
↑

ജമാൽ െകാച്ചങ്ങാടി
13635 മുസ്ലിംസാമൂഹയ്ജീവിതം
മലയാളേനാവലിൽ
ജയകുമാർ വി
20210 മു െപ്പരിയാർ ഡാം െപാ േമാ?
ജയകുമാർ വിജയാലയം
11869
ീനാരായണഗുരു ഒരു സമ പഠനം
ജയച ൻ ടി.എൻ
5293 േനാവലുകളും േനാവലുകളും
ജയച ൻനായർ എസ്
20477 എെന്റ ദക്ഷിണവഴികൾ
ജയറാം സി.എസ്
16867 സമകാലീന സൗന്ദരയ്ശാ ം
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
17733 ജവഹർലാൽ െനഹ്റു: സംഘർഷത്തിെന്റ
ദിനങ്ങൾ
േജാസഫ് ഇടമറുക്
15981 കൃസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നി
േജാസഫ് മാത ഏ മാനൂർ
13125 ദ് േഗാഡ് ഓഫ് േ ാൾ തിംഗ്സ്-കഥയും
കാരയ്വും
േജാസഫ് മു േശ്ശരി
8623 കരിന്തിരി
4629 പാശ്ചാതയ്സാഹിതയ് സമീക്ഷ
1726 വായനശാലയിൽ

↑

േജാസ് പനച്ചി റം
15586 േ ഹപൂർവ്വം പനച്ചി
േജാൺ െക.െജ
21956 ആധുനികത ഖസാക്കിെന്റ
ഇതിഹാസത്തിൽ
15085 െസ ം വിവാഹജീവിതവും
േജാൺസൺ ഐരൂർ
16899 ഭ ിയും കാമവും
േജാർ

് ഇരുമ്പയം
16083 െപാെറ്റക്കാട്ട് വയ് ിയും സാഹിതയ്കാരനും
9883 മലയാളേനാവൽ
പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാ ിൽ
4590 വിചിന്തനം

േജാർ

് ഇരുമ്പയം (വിവ.)
ിയും സാഹിതയ്കാരനും

16160 ഉറൂബ്:വയ്

് െക.എം
7399 തമിഴ് സാഹിതയ്ം
9864 ഭാരതീയ സാഹിതയ്പഠനം
11905 സാഹിതയ്വിജ്ഞാനവും
വിജ്ഞാനസാഹിതയ്വും

േജാർ

േജയ്ാതിരാജ്
20281 അരവിന്ദ മഹർഷിയുെട ദർശനം
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
21367 എെന്റ ൾ ദിനങ്ങൾ
19962 ടാേഗാർ കൃതികൾ
ടി.െക.സി. മുഴപ്പിലങ്ങാട്
9406 വയ്ഭിചാരത്തിെന്റ ചരി ം
േ ാട് ി

10429 സാഹിതയ്വും വി വവും

ഡാനിയൽ െക.എം
3091 വിമർശവീഥി
9818 വീണപൂവ് കൺമുൻപിൽ

↑

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
17934 എെന്റ ഉള്ളിെല കടൽ
തായാട്ട് ശങ്കരൻ
20410 അമരകവി ടാഗൂർ
7394 ദുരവസ്ഥ ഒരു പഠനം
േതാമസ് െക.വി
20757 ആധുനിക മലയാളൈശലി
ിവി മൻ തമ്പി

13592 െതക്കൻപാ കൾ ഒരു പഠനം

ദ േയവ് ി (േഡാേസ്റ്റാവ് ി)
1194 മരയ്ാദക്കള്ളൻ
ദാേമാദരൻ െക
1158 എന്താണു സാഹിതയ്ം
9830 സാഹിതയ്നിരൂപണം
ദാേമാദരൻ ന തിരി ൈകത ം
18296 േ ഹരാമായണം
ദാേമാദരൻ േമലൂർ
11597 കവിത ് ഒരു ചരമ

റുപ്പ്

ദിരാർ വി.എച്ച്
21408 ആദിവാസി ജീവിതം ഒരു സാംസ്കാരിക
പഠനം
19204 പച്ചയുെട ൈകേരഖ
↑

ദിലീപ് രാജ്
16785 നവചരി വാദം
ദുെബ എസ്.സി
18429 ഇന്തയ്ൻ സമൂഹം
േദവദാസ് എം.എസ്
8915 സാഹിതയ് തിഭയും സമൂഹവും
േദവസി എം.െക
N41 സങ്കലിതേനതാക്കൾ
േദവീദാസ് പി.വി
16472 പാലക്കാടു് ഇ

് നാെള

ധർമ്മരാജ് അടാട്ട്
13636 േഡാ.െക.എൻ.എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികൾ: ഒരു
പഠനം
നമ്പയ്ാർ െക.െക
12526 30 ദിവസങ്ങളിൽ കന്നഡ ഭാഷ
നേര

സാദ് ആർ

9849 ആധുനികതയുെട മദ്ധയ്ാഹ്നം

നസീബ് എസ്
16367 േകാവിലെന്റ വഴികൾ
നായർ എം.െക
6073 മലയാളസാഹിതയ്ം! ഒരു

ദക്ഷിണം

നാരായണപിള്ള െക.എസ്
10893 ചങ്ങ ഴ ഒരു പഠനം

↑

നാരായണപിള്ള പി.െക
9809 പഞ്ചാനനെന്റ വിമർശ യം
9610 പഞ്ചാനെന്റ വിമർശ യം
4005 സാഹിതീകടാക്ഷം
നാരായണപ്പണിക്കർ ആർ
1366 േകരള ഭാഷാസാഹിതയ്ചരി ം
1032 ഭാഷാ സാഹിതയ്ചരി ം
നാരായണൻ െക.ആർ
2274 മാനവസമുദായവും ഭാഷാസാഹിതയ്ങ്ങളും
നാരായണൻ െക.സി
15547 മലയാളിയുെട രാ ികൾ
നാരായണൻ േകായിത്തട്ട
D173 ആശാെന്റ സീത, അ ിപരീക്ഷ

േശഷം

നാരായണൻ പി.െക
16827 പി.െക.നാരായണെന്റ േലഖനങ്ങൾ
നിതയ്ൈചതനയ് യതി
16765 ഉള്ളിൽ കിന്നാരം പറയുന്നവർ
10265 കലാസാഹിതയ് സപരയ്
15344 നളിനി എന്ന കാവയ്ശി ം
നുജും എ (എഡി.)
16837 നീരറിവുകൾ
ൈനനാൻ േകാശി
19026 ആണവകരാർ:െകണികളും ചരടുകളും
പണിേക്കാട്ടി എം.െക
21959 അദ്ധയ്ാ രാമായണം െന ം പതിരും

↑

പണിക്കർ ജി.എൻ
11922 േദവ്…േകശവേദവ്
പ

കുമാർ മുഞ്ഞിനാട്
21330 ബഷീർ വായനകൾ
20858 സാൽവേദാർ ദാലി – ഉന്മാദത്തിെന്റ
കുമ്പസാരങ്ങൾ

പ

നാഭൻ ടി
14193 അത് ി വായിരു
13783 ടി. പ നാഭൻ ആ
അരനൂറ്റാ ്

ബലിയുെട

പരേമശവ്ര റുപ്പ് േകായിപ്പിള്ളി
1472 ഭാഷാസാഹിതയ്ത്തിെല പഴയ തലമുറ
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ
13438 കുഞ്ചനും തുള്ളലും
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി
17163 അക്ഷരദീപങ്ങൾ
പവനൻ

19247 െതരെഞ്ഞടുത്ത

ബന്ധങ്ങൾ

3897 െപാളിെച്ചഴുത്ത്

പവൻ െക.വർമ്മ
13875 ഇന്തയ്ൻ മദ്ധയ്വർഗത്തിെന്റ

താപം

െപാതുവാൾ എ.െക
5768 വിശവ്ാസത്തിെന്റ ആരംഭം
െപാന്നമ്മ കവിയൂർ
20567 േമാഹൻലാൽ സിനിമയും ജീവിതവും

↑

േപാൾ എം.പി
6615 കാവയ്ദർശനം
6616 കാേവയ്ാൽപ്പത്തി
1023 െചറുകഥാ സ്ഥാനം
1199 േനാവൽസാഹിതയ്ം
1315 സാഹിതയ്വിചാരം
േപാൾ കുഴിേവലി
3893 ആശയസമ്പന്നമ ാത്ത കുമാരനാശാെന്റ
ആദർശ ശുദ്ധിയി ാത്ത കഥാപാ ങ്ങൾ
ഭാകര വാരിയർ െക.എം
7187 കവിതയിെല ഭാഷ
ഭാകരൻ ആർ
12424 ഭാരത ീകൾ
സാദ് െജ.ആർ (എഡി.)
16607 ചി ങ്ങൾ എ.എസ്.
ബക്കർ േമത്തല
21182 അ ിവീണയിൽമീട്ടിയ ഒരപൂർവ്വരാഗം
ബഞ്ചമിൻ ഡി
14933 കാവയ്നിർദ്ധാരണം
16826 സവ്ാധീനതാപഠനങ്ങൾ
ബലറാം എൻ.ഇ
19833 െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ
13146 വിശവ്മഹാകവി രവീ നാഥടാേഗാർ
ബഷീർ എം.എം
5108 കവിതയിെല ചില
9731 േവരുകൾേതടി
ബാബു എം.ജി
12133 സാത്താെന്റ മ

ങ്ങൾ
↑

െവളിച്ചം

ബാലകൃ പ്പിള്ള എ
527 േനാവൽ സ്ഥാനങ്ങൾ
ബാലകൃ വാരിയർ എ
17994 വകതിരിവിെന്റ വഴികൾ
ബാലകൃ ൻ കാവുമ്പായി (എഡി.)
12342 ശാ വും മതനിരേപക്ഷതയും
ബാലകൃ ൻ പി.െക
9878 കാവയ്കല കുമാരനാശാനിലൂെട
17984 േകരളീയതയും മ ം: പി.െക. ബാലകൃ െന്റ
അസമാഹൃതരചനകൾ
18254 ച േമേനാൻ ഒരു പഠനം
3137 േനാവൽ സിദ്ധിയും സാധനയും
ബാലകൃ ൻ വി., ലീലാേദവി ആർ
6769 സാമേവദം
ബാലച ൻ വടേക്കടത്ത്
16820 അർത്ഥങ്ങളുെട കലഹം
19242 ആനന്ദമീമാംസ
16739
തയ്വമർശം
D310 മരണവും സൗന്ദരയ്വും
16885 വായനയുെട ഉപനിഷത്ത്
ബാലസരസവ്തി ടി.
2163 ഭരതനാടയ്ം
ബിഷപ് േതാമസ് ചകയ്ത്ത്
18352 ഓർമ്മയുെട െകാട്ടാരം
െബനയ്ാമിൻ
21043 ആടുജീവിതം കഥ പറയുേമ്പാൾ
േബബി എം.എ
18028 പുര േമൽ ചാഞ്ഞമരം: എം.എൻ.
വിജയെന്റ ഗതിവിഗതികൾ
ഭരതൻ െക.എം
16893 േഫാൿേലാർ സിദ്ധാന്തവും
ഭാ രൻ നായർ െക
9842 ൈദവനീതി

↑

േയാഗവും

ദാക്ഷിണയ്മി

ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
N384 ബാലസാഹിതയ്നിർമ്മാണം-ഒരു പഠനം
ഭാ രൻ െക.ആർ
4744 മൺമറഞ്ഞ

തിഭാശാലികൾ

മധുസൂദനൻ ജി
17968 കഥയും പരിസ്ഥിതിയും
മേനാജ് മണിയൂർ (എഡി.)
20391 മഹദ്വനിതകൾ മഹാസവ്രങ്ങൾ
മേഹഷ്കുമാർ സിംഗ്ള
N276 ഫാ.വർഗ്ഗീസ്, പാലത്തിങ്കൽ –
എയ്ഡ്സിെന ണയിച്ച ൈവദികൻ
മാക്സിം േഗാർക്കി
5228 േഗാർക്കിയുെട സാഹിതയ്പരിചയങ്ങൾ
മാത ഉലകംതറ
9904 അർേണ്ണാസ് പാതിരി
മാത പി.എം. െവ ർ
↑
9196 എങ്ങെന പഠിക്കണം പരീക്ഷ എഴുതണം
മാത തരകൻ െക.െജ
16237 നവീന
ങ്ങൾ
മാധവി

ട്ടി
19736 നിതയ്കാമുകിയുെട ജീവിതഭാഷണങ്ങൾ
19418 മാധവി ട്ടിയുെട കൃതികൾ സ ർണ്ണം

മാധവൻ അ പ്പത്ത്
17647 ആശാനും

ീബുദ്ധനും

മാധവൻ എൻ.എസ്
20205 പുറം മറുപുറം
മാധവൻകുട്ടി െക.ആർ
20330 രക്ഷിതാക്കളും അദ്ധയ്ാപകരും അറിയാൻ
മാമ്മൻ ഫിലിപ്പ്
4367 മാരാരും മലയാള സാഹിതയ്വും
മായ ഡി

19657 വാക്കിെന്റ വാൾമുന

മാലിക് മുഹമ്മദ് എം., േഗാപിനാഥൻ ജി
6136 തുളസീദാസ രാമായണം
മാേവാ െസ തുങ്
507-B കലയും സാഹിതയ്വും
മിംലു െസൻ
20360 ബാവുൽ: ജീവിതവും സംഗീതവും

↑

മീരാ

ട്ടി പി
9870 അമൃതേലഖ
18735 ആശാൻ കവിത:കവിയുെട ആ കഥ
13567 ആശാൻകവിത േരാധവും തിേരാധവും
17533 തനതു പുതുസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

മുകുന്ദൻ എം
6413 എന്താണ് ആധുനികത
മുനീർ എം.െക
20756 സംഭാഷണങ്ങൾ
മുരളി കവിയൂർ (വിവ.)
N149 പുറനാനൂറ് ഒരു പഠനം
മുരളി പള്ളി റം
18812 മാർക്സിയൻ ലാവണയ്ശാ ം പി. ഭാ രെന്റ
കവിതകളിൽ
മുരളീധരൻ മു മറ്റം
22128 കൗൺസലിങ്ങ് ൈസേക്കാളജി
മുസ്സത് സി.െക
13634 രാമകഥ മലയാളത്തിൽ
മുഹമ്മദലി പി.എ. പടിയത്ത്
N48 പി.എ.മുഹമ്മദലി പടിയത്ത് രചിച്ച “കാലം”
എന്ന പു കെത്ത റി ള്ള
പഠനേലഖനങ്ങൾ”
N538 ‘കാലം’ എന്ന പു കെത്ത റി ള്ള
പഠനേലഖനങ്ങൾ
13313 കാലം
മുഹമ്മദ് എൻ.പി
11582 താമരനൂൽ
4256 പുക ഴലും സരസവ്തിയും
മുഹമ്മദ് നില ർ
↑
19707 ഇഖ്ബാൽ കവിതയിെല ജീവിത ദർശനം
േമേനാൻ പി.എ
11908 േ ംജി മുതൽ എം.ടി. വെര
േമാഹനകൃ ൻ വി
21807 നിർമ്മാലയ്ം:െവളിച്ചെപ്പട്ട കാലം
േമാഹൻരാജ് എ.ടി (എഡി.)
13389 വംശെപ്പരുമ
യേഖാദ് ഒ
16278 എന്താണു് ൈവരുദ്ധയ്ാ
D117 എന്താണ് ൈവരുദ്ധയ്ാ

കഭൗതികവാദം
കഭൗതികവാദം

യൂനുസ്കുഞ്ഞ് എം
19676 ആനക്കഥയുെട െപാരുൾേതടി
രഘുനാഥൻ നായർ എ.ബി
16612 രതിയുെട സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
രേമഷ്ച ൻ വി
7405 െപാൻകുന്നം വർക്കിയുെട കഥകൾ
രവി കുറ്റിക്കാട്
14292 മഹാരാജാസിന്

ണയപൂർവം

രവിച ൻ സി
21478 നാസ്തികനായ ൈദവം
19904 മൃത വിെന്റ വയ്ാകരണം – െ ാഫ. റാൻഡി
േപാഷിെന്റ അന്തയ് ഭാഷണം
↑

രവിേമേനാൻ
20764 എങ്ങെന നാം മറ

ം?

രവിവർമ്മ െക.ടി
15546 ഋേഗവ്ദം മുതൽ ഓണപ്പാ കൾ വെര:
ിവി മ-ബലി മിത്തിെന്റ
വികാസപരിണാമങ്ങൾ
രവീ ൻ എൻ
21862 ദർശനം ദാർശനികർ
രവീ ൻ പി.പി
17866 വീെ ടു കൾ – സാഹിതയ്ം സം ാരം
ആേഗാളത
രാേകഷ് നാഥ്
21762 പി.എ. ബക്കർ കലയും മാർക്സിസവും
രാഘവൻ പ നാട്
16659 േനരിെന്റ െമാഴി
15300 േഫാേ ാറിന് ഒരു പഠനപദ്ധതി
രാഘവൻപിള്ള െക
16187 കൃതി ഒരു കൃഷിഭൂമി
രാജകൃ ൻ വി
18379 ആെളാഴിഞ്ഞ അരങ്ങ്
രാജേഗാപാലാൻ ഇ.പി
20200 കാല േമണ…
രാജേഗാപാലൻ വി (എഡി.)
13223 അമർതയ്െസൻ ഒരു സംവാദം
രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത് എ
20088 ഗാൽഗാെമഷിെന്റ ഇതിഹാസം

↑

രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ
926 രാജരാജീയം
രാജേശഖരൻ എസ്
9912 കവിതയുെട ജാതകം
രാജേശഖരൻ നായർ െക
N275 ൈവദയ്വും സമൂഹവും
രാജേശഖരൻ പി.െക
16894 അന്ധനായ ൈദവം മലയാളേനാവലിെന്റ
100 വർഷങ്ങൾ
18288 ഏകാന്തനഗരങ്ങൾ-ഉത്തരാധുനിക
മലയാളസാഹിതയ്ത്തിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം
11703 പിതൃഘടികാരം
രാജാ െക.െക
2526 ഉതിർമണികൾ
രാജു നാരായണസവ്ാമി
13022 തകർന്ന മണിയും നിലയ്ക്കാത്ത നാദവും
രാജു വള്ളി ന്നം; ഗീത വി
N285 േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച

സംഗങ്ങൾ

രാേജ ൻ എൻ
20265 മലയാള വയ്ാകരണ ചരി ം
രാേജ ൻ സി
16859 പാഠവും െപാരുളും
രാേജഷ് എം.ബി (എഡി.)
20894 ആേഗാള തിസന്ധിയുെടമാനങ്ങൾ

↑

രാജൻ കാഞ്ചിയാർ
19980 അതിജീവനത്തിെന്റ േഗാ പാഠങ്ങൾ
രാജൻ തിരുേവാത്ത്
18291 ശരീരം ഒരു കട

വഞ്ചി

രാധാകൃ ൻ എൻ
19292 മഹാ ാഗാന്ധി കംപ ട്ടർ യുഗത്തിൽ
രാധാകൃ ൻ നായർ ആർ
11923
േരാദനം ഒരു പഠനം
രാധാകൃ ൻ മന ൽ
19706 കവിതാരചന
രാമ

15786 െവള്ളം

രാമകൃ ൻ െക.വി
21800 േഷക്സ്പിയർ-ഇന്തയ്ൻ പരിേ ക്ഷയ്ത്തിൽ
രാമകൃ ൻ േദശമംഗലം
17721 നിരണം പാ കവികൾ
രാമച ൻ എ
16811 ദൃശയ്സാരം
↑

രാമച ൻ ക ട
14279 ആധുനികരുെട കഥാ

പഞ്ചം

രാമച ൻ െക
16393 എെന്റ പരീക്ഷണം
രാമച ൻ െക; സഹേദവൻ െക
18500 മാലിനയ് സം രണം-ഖരമാലിനയ്ങ്ങൾ:
ങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും-ഒരു പഠനം
രാമച ൻനായർ
6187 ആശാൻ, ഉ

ർ, വള്ളേത്താൾ

രാമച ൻനായർ ആർ
18822 വിഹഗവീക്ഷണം
രാമച ൻനായർ പന്മന
16796 നവയുഗശി ി രാജരാജവർമ്മ
രാമനാഥൻ െക.വി
19794 ബാലസാഹിതയ്ത്തിെന്റ ഉ
വളർച്ചയും മലയാളത്തിൽ

വവും

രാമസവ്ാമിനാ ർ ഇ.വി
16268 രാമായണം ഒരു െക കഥ
േരണുക എൻ
20912 ൈദവേത്താടുള്ള കലഹങ്ങൾ
റഹിമാൻ എ.െക.എ
15297 ന െട സാഹിതയ്ം ന െട സമൂഹം:
ഒരനുഭവ വീക്ഷണം
16461 പു ക വിൽപ്പന രംഗെത്ത അനുഭവ
കഥകൾ
േറായി പി.സി (എഡി.)
N132 ചിരിയുെട പിതാമഹൻ: വി. െക.എൻ.
കൃതികെള റി ള്ള പഠനങ്ങൾ

↑

േറാസാ ലക്സംബർഗ്
D314 ചുകന്ന േറാസ
ലളിതാംബിക അന്തർ നം
9576 സീതമുതൽ സതയ്വതിവെര
ലാലു കുറുപ്പ് എസ്
19986 നാ െമാഴിവഴക്കങ്ങൾ
ലീലാകുമാരി എം
16860
ീ സങ്കൽപം മലയാള േനാവലിൽ
ലീലാവതി എം
17714 അസുരവിത്ത് ഒരു പഠനം
19793 കവിതയും ശാ വും
13126 ദ േഗാഡ് ഒഫ് േ ാൾ തിങ്ങ്സ് പഠനം
9829 വിേശവ്ാത്തരമായ വി േവതിഹാസം
7364 വർണ്ണരാജി
18681 സാഹിതയ്നിരൂപണത്തിെല ദിശാേബാധം
െലനിൻ െക.എം
9822 സമീപനം
വടുതല ടി.െക.സി
7406 അേദ്ദഹം
3007 ജാതിെയന്താ
വത്സൻ പിലിേക്കാട്
21868 കലകളതിസാദരം
വസന്തൻ എസ്.െക
9831 ഉറങ്ങാത്ത മന കൾ
വാരിയർ പി.ഇ
4940 മധുപർക്കം

↑

വാരയ്ർ പി.എ
16263 ൈസവ്രവിഹാരം
വാസുേദവൻ ഇളയത് പി.സി
10950 കാവയ്ദർശനം
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി
21728 കാഥികെന്റ കല
9841 െഹമിംഗ്േവ – ഒരു മുഖവുര
വാസുേദവൻപിള്ള എ.എം
13623 േനാവലും രാ ീയവും
വിജയകൃ ൻ
9527 ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങാതിരി

ന്ന ഒരാൾ

വിജയരാഘവൻ
16053 സി.െജ.മുതൽ സി.എൻ.വെര
വിജയൻ എം.എൻ
D363 ചുമരിൽ ചി െമഴുതുേമ്പാൾ
17652 കാ പ്പാട്
വിജയൻ െക.പി
9847 ഗദയ്ശി ി
16937
ാഹ്മിൻ കമ ണിസവും മ പഠനങ്ങളും
വിജയൻ വള്ളിക്കാവ്
20269 ജാതിേഭതം മതേദവ്ഷം
വിേര കുമാർ എം.പി
13145 ചങ്ങ ഴ വിധിയുെട േവട്ടമൃഗം

↑

വിശവ്നാഥൻ ആർ
16463 ചർക്കാശാ ം
േവണുേഗാപാൽ െക.എം
17854 സിംബലിസം മലയാളകവിതയിൽ
േവണുേഗാപാൽ പി.എൻ
16887 ചാർളി ചാ ിൻ – ജീവിതവും സിനിമയും
േവലായുധൻപിള്ള പി.വി
16805 മധയ്കാല മലയാളം
9851 വീ വിചാരം
വർക്കി, െപാൻകുന്നം
575 ഇടിവ ി
654 ജയിലിൽ നിന്ന്
30 െപാട്ടിയ ഇഴകൾ
627 വികാരസദനം
1151 െവളിയിൽ എനി സ്ഥലമി
1468 ശ ി ന്ന കലപ്പ
632 ഹൃദയനാദം
ശങ്കര

റുപ്പ് ജി
6062 ഉമർഖ ാം മ കവികളും

ശങ്കരൻ െക.പി
19801 അഭിവാദയ്ം
N119 ഋതുപരിവർത്തനം
ശങ്കരൻ ന തിരി െക
9825 കിളിപ്പാ
സ്ഥാനം
ശങ്കരൻ നമ്പയ്ാർ പി.എം
393 സാഹിതയ്േലാചനം
ശങ്കരൻകുട്ടിവാരയ്ർ െക.വി
1557 കുട്ടികൾ
ശ ണ്ണി ടി.ആർ
7986 ഉപ്പ് ഉണ്ണികൾ

↑

്

ശരത്ച ൻ െക.പി
11830 ഇടേശ്ശരിയുെട കാവയ്േലാകം
ശശി െക.വി
19985 അതി മങ്ങൾ സിദ്ധാന്തം വിമർശനം
സിനിമ
ശശികുമാർ െക
19154 സംേവദനത്തിെന്റ സാഫലയ്ം
ശശിധരൻ െക.പി
4979 അപ്പവും പു വും
N125 കവിതയുെട മൂ വഴികൾ
9838 മരണമി ാത്ത വയലാർ
ശാരദാമണി െക
14856
ീ, ീവാദം,

ീവിേമാചനം

െശലവ്ണമണി െക.ബി
22170 ആനന്ദ്- ജീവിതം സംഭാഷണം പഠനം
േശാഭ വി

21402 വീടു മാറുന്നവർ-അേറബയ്ൻ

വാസ

സാഹിതയ്ം

ീകുമാർ െക

17532 മലയാള സംഗീത നാടകചരി

ീകുമാർ ടി.ടി
15652 ഉത്തരാധുനികത

ം
↑

റം

ീജൻ വി.സി

16891 േനാവൽവായനകൾ

14430 വിമർശനാത്മകസിദ്ധാന്തം

ീധരൻ ആചാരി േകാട്ടാങ്ങൽ

20107 ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും അനുഭൂതി

സം ാരങ്ങളും

ീധരൻ െക
12340 ഊർജവിവാദം
ീവത്സൻ ടി

14434 നവമേനാവിേ ഷണം

ഷാജി േജക്കബ്
19978 വിപരീതങ്ങൾ
ഷു

ർ പി.എം

15066 ഒരു സങ്കീർത്തനംേപാെല: ൈദവത്തിെന്റ

കെള്ളാപ്പ്

ൈഷബിൻ ഷഹാന
N278 മേതതരമനസ്സ് ദശാ
സക്കറിയ
19275 ഞാെനഴുതുന്നെത

ത്തിനുമു ്
െകാ

്?

സച്ചിദാനന്ദൻ െക
21451 ഇന്തയ് ഫാസിസത്തിേലക്ക്?
16137 കവിതയും ജനതയും
15693 ഭാരതീയ കവിതയിെല
തിേരാധപാരമ്പരയ്ം
11709 മുഹൂർത്തങ്ങൾ
സഫറുള്ള ചൗധരി
12443 അവശയ്മരു

↑

കളുെട രാ ീയം

സരസവ്തിഅമ്മ െക
1810 പുരുഷൻമാരി ാത്ത േലാകം
സാജൻ എവുജിൻ
20944 സംഭാഷണങ്ങൾ ഒ.എൻ.വി.
സാനു എം.െക
17993 അശാന്തിയിൽ നിന്ന് ശാന്തിയിേലക്ക്
19409 ഉന്നതാ ാക്കളുെട ജീവര ം
2573 കാ ം െവളിച്ചവും
19248 െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ
21235 ദുരന്തനാടകം-അജ തയുെട
അമരസംഗീതം
സിദ്ധാർത്ഥിൻ
7764 ഇറ്റി വീഴും െവളിച്ചം
സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സവ്ാമി
6774 കുന്തി
സുധാകരൻ എം
16238 മഹാഭാരതത്തിെല ജീവിതധവ്നികൾ
സുധാകരൻ സി.ബി
16741 ഉത്തരാധുനികത
സുധീ ൻ െക.എൻ
20104 ലഹരികൾ ആസ

ികൾ

സുനിൽ പി. ഇളയിടം
16636 കൺവഴികൾ കാഴ്ചവട്ടങ്ങൾ
↑

സുഭാഷ്ച ൻ
22121 പാഠപു കം
സുരാജ് െവഞ്ഞാറമൂട്
20568 മ ട്ടി:വയ് ിയും അനുഭവവും
സുേര ൻ െക
1901 തൂവലും ചങ്ങലയും
8334 േനാവത്സവ്രൂപം
4624 സൃ ിയും നിരൂപണവും
സുേര ൻ െച ക്കാവ്
15613 േകാടൻഭരണിയിെല ഉ മാങ്ങ
സുേര ൻ പി
19291 ഹിജഡകളുെട െപാരുൾ
സുേര ൻ വി.യു
19756 ഒളി
ം െതളി
ം
21937 േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ
വർത്തമാനം
സുേരശ് രാംഭായ്
2027 സത്സംഗം
സുവർണ്ണവ ി എ.എൻ.ഇ
4934 ജീവി ന്ന സാഹിതയ്കാരൻമാർ
െസബിൻ എസ്. െകാട്ടാരം
22106 കൗമാരവും ജീവിതവും
െസൽവി േസവയ്ർ
14797 മഹാകാലത്തിെന്റ മൗനങ്ങൾ
േസവയ്ർ വിലയ്ം
19979 പരിപാവനങ്ങളായ അസംബന്ധങ്ങൾ

↑

േസാമേദവഭട്ടൻ
D85 കഥാസരിത്സാഗരം
േസാമനാഥൻ േചപ്പാട്
20423 േചപ്പാട് േസാമനാഥെന്റ രചനകൾ
േസാമനാഥൻനായർ പി.ജി
16784 സൂരയ്ശിലകളുെട സംഗീതം
േസാമൻ എ
16657 േചാദയ്ങ്ങൾ ഇടെപടലുകൾ
സർദാർകുട്ടി ഇ
D70 സഞ്ജയനും സഞ്ജയ സാഹിതയ്വും
ഹരിശർമ്മ എ.ഡി
2167 മലയാളസാഹിതയ്ം
ഹാഷിം ഇ.എം
21659 സൂഫിസം:

ണയത്തിെന്റ വീഞ്ഞ്

ഹുൈസൻ ര ത്താണി
20704 മലബാറിെല മു ീങ്ങളും ഇടതുപക്ഷവും
ഹൃദയകുമാരി ബി
16252 കാ നികത
െഹർമ്മൻ ഗു ർട്ട്
20879 േകരളപഴമ േകരേളാ ത്തി
ആയിരത്തിരുനൂറ് പഴെഞ്ചാൽ
ജനാർദ്ദന കുറുപ്പ് ജി
N43 ഈ മനുഷയ്ൻ ആേരയും െകാ കയി
മുരളീധരൻ െന ിക്കൽ
18788 ആറ ള വള്ളംകളി ചരി വും പാ കളും
16573 വിശവ്സാഹിതയ്ദർശനങ്ങൾ
സുകുമാർ അഴീേക്കാട്
14370 ആശാെന്റ സീതാകാവയ്ം
1646 രമണനും മലയാളകവിതയും
9875 വിശവ്സാഹിതയ് പഠനങ്ങൾ
12191 ശങ്കര റുപ്പ് വിമർശിക്കെപ്പടു

↑

14
സാഹിതയ്ചരി ം

Rickett Arthur Compton
E16542 A History of English Literature from
Earliest Times on 1916
Tibor Klaniczay
E807 History of Hungarian Literature

അച തൻ മാേവലിക്കര
11826 മലയാളസാഹിതയ്ം അറുപതുകളിൽ
കൃ ൈചതനയ്
2279 ഈജിപ്ഷയ്ൻ സാഹിതയ്ചരി ം
കൃ പിള്ള എൻ
13448 അകെപ്പാരുൾ േതടി(സാഹിതയ്പഠനങ്ങൾ)
േഗാവിന്ദൻ മംഗലാട്ട്
13619
ഞ്ച് സാഹിതയ് ചരി ം
േജാർ

് െക.എം

↑

3265 ജീവചരി

സാഹിതയ്ം
11921 സാഹിതയ്സമനവ്യം
നായനാർ ഇ.െക.
7374 പുേരാഗമന സാഹിതയ്
വളർച്ച

സ്ഥാനത്തിെന്റ

പരേമശവ്രൻ നായർ പി.െക
7190 മലയാളസാഹിതയ് ചരി ം
പിള്ള എൻ.ആർ. തിരുവാർപ്പ്
3159 ഹിന്ദി സാഹിതയ്ചരി ം
ബഷീർ എം.എം
19516 മലയാളെചറുകഥാസാഹിതയ്ചരി ം
മാത സ് ടി.വി
13071 ഐതിഹയ് ചരി ങ്ങൾ
മാർക്കസ് േകാൺലിഫ്
4432 അേമരിക്കൻ സാഹിതയ്ം
രവി പി.ആർ
13142 േവാൾട്ടയറുെട രചനകൾ
രാജരാജവർമ്മ വട ംകൂർ
11916 േകരളസാഹിതയ് ചിരി ം-പച്ചയും പൂരണവും
രാേജശവ്രി െക
18765 വയലിെല താമര
↑

രാധ െക

13601 ഇം ീഷ് സാഹിതയ്ചരി

രാമൻനായർ െവ ർ
N312 സാഹിതയ്ം
ലീലാേദവി ആർ
4922 േകരള സാഹിതയ്ചരി ം
വാസുേദവൻ നായർ എം.
20749 ചി െത്തരുവുകൾ

ം

15
ഗദയ്പദയ്സമാഹാരം
N229 കൂെട്ടഴു

്

Barua Birinchi Kumar
E666 Assamess Literature
Joseph Kolangaden
N411 Apollo’s Lyre Tuned
Ramamurti K.S
E12676 Perspectives on Modeern English Prose

ആദിതയ്ൻ കാതിേക്കാട്
N49 എെന്റ മയിൽപീലി െപറ്റ മക്കൾ
ആനന്ദ

ട്ടൻ വി

14452 ആനന്ദ

ട്ടെന്റ കൃതികൾ കുെറ

ടി

കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി
18372 കളിയച്ഛൻ
ഖലീൽ ജി

↑

ാൻ
ണയഗീതം

21176

ഗീതാഹിരണയ്ൻ
15124 ഇനിയും വീടാത്ത ഹൃദയത്തിെന്റ കടം
ജമാൽ ഇടവാ
3935 നിതയ്സൗന്ദരയ്ം
േടാണി ചിേറ്റ കളം
19933 രാ ി മലയാളത്തിെന്റ രാക്കനവുകൾ
ദാസ് െക.െക.എസ്
N188 അംേബദ്കർ
േദവസയ് പി.എം
3454 ഇ ാേയൽ വംശം മഹാകാവയ്ം
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ െക.പി
20934 ജാതി മ്മിയും മ

ധാന കൃതികളും

പിള്ള െക.സി
10398 ഗീതാഞ്ജലി
പൂന്താനം ന തിരി
18539 ജ്ഞാനപ്പാന
ഭാകരൻ നായർ എസ്
17437
തിബദ്ധതയുെട ഗാഥകൾ
↑

ഫിറ്റ്സ് െജറാൾഡ്
1286 ഒമർഖ ാം
മാധവി

ട്ടി

10191 ഭയം എെന്റ നിശാവ

ം

േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ
3059 ബദ്ർപടപ്പാട്ട്-മാപ്പിളപ്പാ കളിലൂെട ഒരു
സമരകഥമൗലവി പി.എം
440 രഹസയ്േരഖ
ര

ാകരൻ മാങ്ങാട് (എഡി.)
17851 മധുമക്ഷിക: മഹാകവി പി ്
മലയാളത്തിെന്റ ഉപഹാരം

രാമവർമ്മ െകാ ത രാൻ
312 ഗദയ്മാലിക
രാമൻ നായർ െക.ജി
2005 അനിരുദ്ധൻ
േലാഹിതാക്ഷൻ തു ർ
16327 പുതുകവിതകൾ
ശങ്കരൻനമ്പയ്ാർ പി
74
സ്ഥാന യം
ീജിഷ് പി.െക (എഡി)

20408 ഭഗത്സിംഗ്: േലഖനങ്ങൾ
ക കൾ/ക കൾ

സതീശൻ പടിയൂർ
N308 സച്ചിദാനന്ദെന്റ കാല്
സലിംരാജ് പി (എഡി.)
20924 പടയിരമ്പം
ഹരിശർമ്മപ എസ്
6772 വടക്കൻപാ കൾ

↑

16 AS.06
ആസാമീസ് േനാവൽ

നവകാന്ത് ബറുവ
13262 ബന്ധനം
ലക്ഷ്മീനന്ദൻ േബാര
17595 ഗംഗാ ചിേലാനിയുെട ചിറക്

16 AS.07
ആസാമീസ് െചറുകഥ

ആർസു

20896 തിരെഞ്ഞടുത്ത അസമിയ കഥകൾ

16 BN.01
ബംഗാളി കവിത

ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
15584 അല
തിരിയുന്ന പറവകൾ
20733 ഗീതാഞ്ജലി
18014 ച േലഖ

16 BN.04
ബംഗാളി നാടകം

മാമാ വേരർക്കാർ
1744 അപൂർവ്വ ബംഗാൾ
ഹരിശ്ച

ചേട്ടാപാദ്ധയ്ായ

3819 ശവെപ്പട്ടി

16 BN.06
ബംഗാളി േനാവൽ

അബുൾ ബാഷർ
20086 അവിശവ്ാസി
↑

ആശാപൂർണ്ണാേദവി
10635 അണിയറസംഗീതം
17398
ഥമ തി തി
17397 സുവർണ്ണലത
ഗേജ കുമാർ മി
6157 കൽക്കട്ട ടു തെന്ന
17598 ഞാൻ െചവിേയാർത്തിരി

ം

ചാരുച ബാനർജി
3790 ഒഴുകും മലർ
ജരാസന്ധൻ
16687 താമസി
16051 മഹാേശവ്തയുെട ഡയറി
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
20213 േഗാറാ
2723 േയാഗാേയാഗ്
16222 ര
സേഹാദരികൾ
20260 ലേബാറട്ടറി
3248 വീട്ടിലും പുറ ം
ത ീമ നസ്റീൻ
18492 അന്ത ള്ള നുണകൾ
19997 കലയ്ാണി
14315 േഫര
18699
ഞ്ച് ലവർ
താരാശങ്കർ ബേന്ദാപാധയ്ായ
16111 കാളരാ ി
താരാശങ്കർ ബാനർജി
15622 ആേരാഗയ്നിേകതനം
13782 ഗണേദവത
9666 പരാതി
ദവ്ിേജ ലാൽറായ്
10842 നൂർജഹാൻ
നേരശ്ച

െസൻഗു
3870 വി ിയുെട ഭാരയ്

നാരായൺ ഗംേഗാപാദ്ധയ്ായ
18976 ആകാശെക്കാട്ടാരം

↑

േബാധ്കുമാർ സനയ്ാൽ
2867 യാ ിക്
േ േമ മി
17196 ശയ്ാേമട്ടൻ
ബങ്കിംച

ചേട്ടാപാധയ്ായ
15427 ആനന്ദമഠം

ബങ്കിംച

ചാറ്റർജി

15604 ആനന്ദമഠം
901 പരിമള

359 മാതംഗിനി

D37 മൃണാളിനി

ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബേന്ദാപാദ്ധയ്ായ
17926 ആദർശ ഹി േഹാട്ടൽ
18956 ആരണയ്കം
18955 ഇച്ഛാമതി
21399 കാേട കഥ പറയൂ
21161 പേഥർ പാഞ്ചാലി
ബിമൽ മി

16180 അഹം
20551 ചരി

ത്തിൽ ഇ ാത്തവർ

4835 ചേലാ കൽക്കത്ത

17069 ഞാൻ ഓർമ്മി
17215

തി ഹാജരു ്
17166
ഭുക്കളും ഭൃതയ്രും
17162 ബീഗം േമരിബിശവ്ാസ്
16118 ൈഭരവിരാഗം
ബിമൽകർ
10858 അസമയം
ബീേര നാഥ് ഭട്ടാചാരയ്
6452 ശത ി
ബുദ്ധേദവ് ഗുഹ
16117 ര ാംനമ്പർ
↑

മേനാജ് േബാസ്
16285 മറന്നിട്ടി
മഹാേശവ്താ േദവി
19857 അമ്മ
10632 ആരണയ്ത്തിെന്റ അധികാരം
19790 മുകുന്ദെന്റ താളിേയാലകൾ
15987 രൂദാലി
17405
ീ ീഗേണശ മഹിമ
യശ്പാൽ
17796 ചിലന്തിവല
രമാപാദചൗധരി
8952 മഴ
വനഫൂൽ

3336 അ
3616
5829

16455
5489

ീശവ്രൻ
അങ്ങാടികളിലും ചന്തകളിലും
ചിരി ന്ന ചിറ്റാറ്
മത്സരം
മാനദണ്ഡം

വിഭൂതിഭൂഷൺ ബേന്ദാപാധയ്ായ
18685 അപരാജിതൻ
6762 പാേഥർ പാഞ്ചാലി
വിമൽകർ
18696 തടാകം
ശങ്കർ

7796 ആശ ആകാംക്ഷ
6083 എ

എ

18993 സീമാ ബദ്ധ

ശരത്ച്

2992
5254

21984
2854
2882

അറിയെപ്പടാത്തവർ

ചാറ്റർജി
അവൾ വിവാഹിതയാണ്
ഗൃഹദാഹം
േദവദാസ്
പിയാരി
സാവി ി

ീകൃ ശർമ്മ
1267 സുൽത്താെന്റ േ മം
സതയ്ജിത് റായ്
8970 ഗാംഗ്േടാക്കിെല കുഴപ്പം
സാവി ി േറായ്
20359 തുരുത്ത്
20362 െന ിെന്റ ഗീതം
17140 പ ാ-േമഘന
സുഖരഞ്ജൻ മുേഖാപാധയ്ായ
7269 നരകം
സുനിൽ ഗംേഗാപാധയ്ായ
22167 അർജുൻ
സുനീൽ ഗംേഗാപാധയ്ായ
17621 ര ം
െസലിന െഹാേസൻ
17637 േമാഹിനിയുെട വിവാഹം

↑

16 BN.07
ബംഗാളി െചറുകഥ

ഇളാെസൻ
1507 ഇരു

ദിവസങ്ങൾ

കുമാരൻ എം.പി
18107 ഒരു ചട്ടമ്പിക്കഥയുെട മുഖവുര-ബംഗാളി
കഥകൾ
തിഭാ ബസു
16221 മ േമാേതാ
മേനാജ് േബാസ്
17082 ഡൗൺ െഡൽഹി എക്സ് സ്
വനഫൂൽ

2268 വനഫൂലിെന്റ കഥകൾ

ീകുമാർ െക

20644 ഭാരതീയ നാേടാടിക്കഥകൾ ബംഗാൾ

↑

16 GU.06
ഗുജറാത്തി േനാവൽ

ഗുലാസ് ദാസ് േ
11258 ലത

ാക്കർ

16 HI.04
ഹിന്ദി നാടകം

ജയശങ്കർ സാദ്
3231 ച ഗു ൻ
ദവ്ിേജ ലാൽറായ്
1285 േമവാഡിെന്റ പതനം

16 HI.06
ഹിന്ദി േനാവൽ

അനുപമാ നിരഞ്ജന
16069 കടപ്പാട്
അ

ാസ് െക.എ

2877 ൈലറ്റ് േബായ്

16049 സവ് ം വിടരുന്ന

ഭാതം

അമർകാന്ത്
16585 കരിയില
ആബിദ് സുർതി
20096 സാത്താെന്റ സുവിേശഷം
ഇലാച േജാഷി
3176 സനയ്ാസി
↑

കമേലശവ്ർ
18992 ഋതുേഭദങ്ങൾ
കാമതാനാഥ്
14946 പുലരിെയ

ം മുമ്പ്

കിഷൻചന്ദ്
4812 മരിക്കാൻവ ാ
കുശവ്ാഹാകാന്ത്
2295 ൈകച്ചങ്ങല
കൃ റാവു എ.എൻ
11282 കി ർ റാണി
ചന്ദർ കിഷൻ
4900 ല നിെല ഏഴു രാ ികൾ
ചി

മുദ്ഗൽ

21821 ആവാം

ജയശങ്കർ സാദ്
2790 കങ്കാൾ
14959 തിത്തലി
ൈജേന കുമാർ
2626 സുഖദ
D357 സുനീത
ദുർഗ്ഗാ സാദ് ഖ ി
4389 െവളുത്ത െചകുത്താൻ
4346 സവ്ർഗ്ഗപുരി
ധർമ്മവീർ ഭാരതി
5698 അപരാധിയായ േദവൻ
നേര

↑

േകാഹ്ലി

21276 അന്തരാൾ
20337 ധർമ്മം
21275

ച്ഛന്നം

നിർമൽ വർമ്മ
18986 അന്തിമ താവളം
14460 പറവകൾ
േ ംചന്ദ്

19467 ഒരു പട്ടിയുെട ആ
3360 േഗാദാനം

കഥ

456 ജയിൽ

19509 േ

മാ

13582 രംഗഭൂമി

മം

16606 വഞ്ചന

ഭീ സാഹ്നി
14909 തമസ്സ്
മ

കപൂർ
19294 േഹാം

മേനാജ് േബാസ്
7902 ആർ തടയും
മാച്േവ

ഭാകർ ബൽവന്ത്
N512 ഏ ാരാ

മാണിക് ബാനർജി
1921 പ ാനദിയിെല മു

വൻ

മൃദുല ഗാർഗ്
19624 കഠ്ഗുലാബ്
മൻമഥനാഥ ഗു
7753 കറുത്ത സാ ൻമാർ
യശ്പാൽ
18494 െകാടുങ്കാറ്റടിച്ച നാളുകൾ
13012 ദാദാ േകാേ ഡ്
2988 ദിവയ്
1437 പാർട്ടി േകാമ്േറഡ്
11563 യശ്പാലിെന്റ ര
േനാവലുകൾ
17629 രാജയ്േ ാഹി
8351 വല
രാഘവ് രങ്ക
2548 നിസ്സാരകാരയ്ം
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ
2977 െചകുത്താെന്റ കണ്ണ്
18689 േവാൾഗ മുതൽ ഗംഗ വെര
വികാസ് സവ്രൂപ്
19211 ക &എ

ംേഡാഗ് മിലയ്നയർ

വിേയാഗി േമാഹൻലാൽ മഹേതാ
3817 ആ പരിതയ്ാഗം
വൃന്ദാവൻലാൽ വർമ്മ
6018 മൃഗനയനി
സേന്താഷ് ചൗേബ
21394 സഖാേവ, േനരിെന്റ വഴിേയതാണ്?
സുധാംശു ചതുർേവദി
4705 തുളസിദാസ്

↑

16 HI.07
ഹിന്ദി െചറുകഥ

കൃ

േസാബ്തി
20378 നിേഷധി മാേ ാ

നാംവർസിംഗ്
6637 കഥാഭാരതി ഹിന്ദികഥകൾ
േ ംചന്ദ്

2327 േ

ംചന്ദിെന്റ ഏറ്റവും ന കഥകൾ

േരഖ യതീശ് അഗർവാ ൾ
20369 േചാരയുെട കഥ
സുേബാധ് ജാവേഡക്കർ
18418 മാനവമി ം

↑

16 KN.01
കന്നഡ കവിത

അഷിത (വിവ.)
22116 ശിേവന സഹനർത്തനം

16 KN.04
കന്നഡ നാടകം

ഗിരീഷ് കർണാട്
14192 ഹയവദന
നിരഞ്ജന

16667 റംഗമ്മയുെട വാടകപ്പറമ്പ്

16 KN.06
കന്നഡ േനാവൽ

അനന്തമൂർത്തി യു.ആർ
11685 അവസ്ഥ
21647 ദിവയ്ം
13936 ഭവം
18169 സം ാരം
നാരായണ പി.വി
15691 ഇരുളിന് നീളം കൂടു
ശിവരാമകാരന്ത്
20808 േചാമെന്റ തുടി
ീകൃ

ആലനഹള്ളി
8473 പാവത്താൻ
15519 ഭുജംഗ െന്റ ദശാവതാരങ്ങൾ
സാറാ അബൂബക്കർ
16261 ചുഴി
സുധാമൂർത്തി
16584 േഡാളർ മരുമകൾ

↑

16 KN.07
കന്നഡ െചറുകഥ

അനന്തമൂർത്തി യു.ആർ
15142 കാമരൂപി
രേമഷ് ൈപ പ
ർ
13622 െകാങ്കണിക്കഥകൾ

16 MR.06
മറാത്തി േനാവൽ

ഖാേണ്ഡക്കർ വി.എസ്
21622 യയാതി
ലക്ഷ്മൺ െഗ ്വാദ്
15983 ഉചലയ്
വാെരർക്കർ ഭാർഗ്ഗവറാം വിഠൽ
8195 ര
േമാഹിനികൾ
വിശവ്ാസ് പാട്ടീൽ
17706 മഹാനായകൻ
െവങ്കേടശ്
7291 ബൻഗർവാടി
ശരണ്കുമാർ ലിംബാെള
21607 അവർണൻ
ശിവാജി സാവന്ത്
13483 കർണൻ
സാേഠ അണ്ണാഭാവു
2624 ചി
സുേബാധ് ജാവേഡക്കർ
D99 നിലവിളി

↑

16 MR.07
മറാത്തി െചറുകഥ

ഫഠ്െക നാരായൺ സീതാരാമം
2922 മാലാഖമാരുെട നാട്ടിൽ

16 OR.06
ഒറിയ േനാവൽ

കാളിന്ദീചരൺ പാണി ാഹി
2550 മണ്ണിെന്റ മക്കൾ
കൃ

സാദ് മി

11667 അന്ധഹൃദയം

തിഭാ റായ്
15129 ഉത്തരമാർഗ്ഗം
21091 െ ൗപദി
21204 പുണയ്േതായ
19866 മഹാേമാഹം
19913 ശിലാപ ം

16 OR.07
ഒറിയ െചറുകഥ

നന്ദിനി സത്പതി
16040 ജന്പഥ്

16 PA.06
പഞ്ചാബി േനാവൽ

അജീത്കൗർ
18240 കശാ ശാല
18609 േപാസ്റ്റ്േമാർട്ടം
അമൃതാ ീതം
11673 49 ദിവസം
19553 ആ മനുഷയ്ൻ
7581 േഡാ ർ േദവ്
18422 രാധയി ; രുക്മിണിയും
ഉേപ നാഥ് അശ്ക്
3026 വലിപ്പേമറിയ ക

കൾ

നാനാക് സിംഗ്
D297 ആ പാപി പരിശുദ്ധനാണ്
മധുകർസിംഗ്
11292 വഞ്ചന

↑

16 PA.07
പഞ്ചാബി െചറുകഥ

അജീത്കൗർ
18218 അജീത് കൗറിെന്റ കഥകൾ
ഗുർദയാൽ സിംഗ്
16607-A ഗുർദയാൽ സിംഗിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത
കഥകൾ
ഹർഭജൻസിംഗ്
12368 പഞ്ചാബികഥകൾ

16 SA.01
സം ത കവിത

കാളിദാസൻ
14751 േമഘസേന്ദശം
6701 രഘുവംശം
ജയേദവൻ
18499 രാസലീല
മാഘൻ

11231 മാഘധവ്നി

16 SA.04
സം ത നാടകം

കാളിദാസൻ
11304 അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം
12360 േകരള ശാകുന്തളം
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ
6596 മണി വാളശാകുന്തളം
ഭാസ

N389

തിജ്ഞ
തിമാനാടകം
12704 സവ് വാസവദത്തം
D93

രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ
10954 സവ് വാസവദത്തം
ശ

ിഭ

10591 ആശ്ചരയ്ചൂഡാമണി

↑

16 SA.06
സം ത േനാവൽ

ബാണഭട്ടൻ
11541 കാദംബരി

16 SA.07
സം ത െചറുകഥ

വി ശർമ്മ
19039 പഞ്ചത

ം

േസാമേദവ്
6621 കഥാസരിത് സാഗരം

16 TA.01
തമിഴ് കവിത

അഭിമന സി
N51 ചിലപ്പതികാരം
ഇളംേകാവടികൾ
17205 ചിലപ്പതികാരം
പരേമശവ്രൻപിള്ള ആർ (വിവ.)
7382 പുറനാനൂറ്
വിശവ്നാഥൻ നായർ പി. െനന്മാറ (വിവ.)
11870 അകനാനൂറ്
െവണ്ണില

19639 തമിഴകെപ്പൺകവിതകൾ

↑

16 TA.06
തമിഴ് േനാവൽ

അേശാകമി ൻ
17597 അലി

േപായ നിഴലുകൾ

ആനന്ദ് നീലക ൻ
21761 ശിവകാമിയുെട ഉദയം
ഇന്ദിരാ പാർത്ഥസാരഥി
20973 േചാര ഴ
കരുണാനിധി എം
8213 ചുരളിമല
ക ി

2995 പാർത്ഥിപൻ കനവ്

ചാരുനിേവദിത
15352 സീേറാ ഡി ി
ജയകാന്തൻ
20240 ഓ അേമരിക്ക
8024 കരുണയാല
8025 പാവം ഇവൾ ഒരു പാപ്പാത്തി
↑

പാർത്ഥസാരഥി ഇന്ദിരാ
17649 കൃ ാ കൃ ാ
പാർത്ഥസാരഥി നാരായണ
9603 തുളസിമാടം
െപരുമാൾ മുരുകൻ
21202 അർദ്ധനാരീശവ്രൻ
മണിയൻ എസ്.വി.എസ്.
20518 െപൺമനസ്സ്
മുഹമ്മദ് മീരാൻ േതാപ്പിൽ
15661 തുറമുഖം
രാജകൃ ൻ
D64 ഉ മണികൾ
വവുനിയൂർ രാ ഉദയണൻ
21180 മ
മൂടിയ നിലാവ്
വാസന്തി

16075 പുനർജന്മം

വിശാലം

17711 െമെ ക്കനവായ് പഴങ്കഥയായ്

ശിവശങ്കരി
17407 പാലങ്ങൾ
േഷാഭാശ

18160 മ്

↑

ി

സുന്ദരരാമസവ്ാമി
15509 േജ.േജ. ചില കുറി കൾ
സു

ഹ്മണയ്ം ക.നാ
7040 അസുരഗണം

സൂരയ്കാന്തൻ
20220 മാറിക്കാറിെന കാത്തിരി
സൽമ

19268 ര

ാം യാമങ്ങളുെട കഥ

ന്ന മനുഷയ്ർ

16 TA.07
തമിഴ് െചറുകഥ

നീലപദ്മനാഭൻ
19829 തമിഴ് കഥകൾ
െപരുമാൾ മുരുകൻ
22025 ശിന്നകറപ്പസാമി
േ മാനന്ദകുമാർ ടി (വിവ.)
16749 13 തമിഴ് കഥകൾ
േസാമസുന്ദരം എം.പി
6636 കഥാഭാരതി തമിഴ് െചറുകഥകൾ

16 UR.01
ഉർദു കവിത

മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
4139 ജീവിതരഹസയ്ം

16 UR.06
ഉർദു േനാവൽ

കിഷൻചന്ദ്
10872 ഒരായിരം കാമുകൻമാർ
2114 ഒരു കഴുതയുെട ആ കഥ
1882 ബദാം പഴങ്ങൾ
673 മഞ്ഞപ്പിത്തം
16663 സവ് ങ്ങളുെട േഘാഷയാ
5244 േഹാേങ്കാംഗ് സുന്ദരി
മസ്രൂർ അലിം
16036 വളെര താമസി േപായി
മീർസാസ മുഹമ്മദ് ഹാദി റുസവ്വ
20483 ഉ ാഓ ജാൻ ആദാ
മർസാരു

5699 ഒരു േവശയ്യുെട ആ

രാേജന്ദർസിംഗ് േബദി
16664 മുഷിഞ്ഞ പുടവ

കഥ

↑

16
ഭാരതീയ സാഹിതയ്ം

ഉദയശങ്കർ
1442 അബലെയ അപമാനിച്ചാൽ
കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പി
20 ചണ്ഡെകൗശികം
കൃ ഖട്വാണി
18017 ഓർമകളുെട പൂമരം
ച േശഖരൻനായർ എൻ
3866 കുരുേക്ഷ ം ഉണരു
ബേരാനസ് ഓർസിന
19503 െചെന്തച്ചി
ബാബു ദവ്ിേജ ലാൽ റായി
15 ഭാരതരമണി
ബാലകൃ ൻ സി.വി (വിവ.)
20056 അനയ്േദശ കഥകൾ
സന്ധയ്ാറാവു
17477 േകാലബാ
ഹേരകൃ

2649

േമത്താബ്
തിഭ

↑

17 AR.01
അറബ് കവിത

ഖലീൽ ജി ാൻ
20529 ആ ാവിെന്റ തിഛായ
14937 േഘാഷയാ
17838
വാചകെന്റ ഉദയ്ാനം
21342 മനുഷയ്പു നായ േയശു
17842 രാവിനും ഭാതത്തിനുമിടയിൽ
ഷിഹാബ് എം.ഘാനിം
D246 ആയിരെത്താ

് വാതിലുകൾ

് പിറകിൽ

17 AR.06
അറബ് േനാവൽ

ഏലിയാസ് ഖൂരി
19910 സൂരയ്കവാടം
ഖലീൽ ജി
16742

ാൻ
ിയമുള്ളവേള നിനക്കായി: ഖലീൽ
ജി ാെന്റ ണയേലഖനങ്ങൾ

സവ്ാലിഹ് ത ിബ്
20244 ൈസനികെന്റ ക യ്ാണം
ഹസ്സൻ

4708 െമഹ്ജബീൻ

17 AR.07
അറബ് െചറുകഥ
N383 അറബിക്കഥകൾ

അക്ബർ (വിവ.)
10054 അമീർഹംസ

↑

17 CS.04
െചക്ക് നാടകം

ചാെപ്പക്ക് കാരൽ
2283 കീടജൻമം

17 CS.07
െചക്ക് െചറുകഥ

കുേന്ദര മിലാൻ
21455 ചിരിയുെടയും മറവിയുെടയും പുസ്തകം

17 DE.06
ജർമ്മൻ േനാവൽ

അ ിസ്

േണാ
19454 െചന്നാ ൾക്കിടയിൽ

എൽ

ഡ് യൽനക്

19923 പിയാേനാ ടീച്ചർ
19056 ലസ്റ്റ്

കാ

ാൻസ്

19486 വിചാരണ

ഗുന്തർ

ാസ്സ്
13819 പൂച്ചയും എലിയും

േഗായ്െഥ
10846 കവിതയും സതയ്വും
ൈസവ്ഗ് െസ്റ്റഫാൻ
2220 നീലത്തട്ടവും െവളുത്ത പൂക്കളും
െഹർമ്മൻ െഹെസ്സ
20744 സിദ്ധാർത്ഥ

17 DE.07
ജർമ്മൻ െചറുകഥ

െഹർമ്മൻ െഹെസ്സ
13083 െഗർ ഡിന് േ ഹപൂർവ്വം

↑

17 EL.04
ീക്ക് നാടകം

യൂറിപ്പിഡിസ്
4993 അൽെസസ്റ്റീസ്
4124 പതിേദവത
1987 മീഡിയ
േസാേഫാ ീസ്
16497 ആന്റിഗണി
16498 യൂഡിപ്പസ്സ്

17 EL.06
ീക്ക് േനാവൽ

കസാൻദ് സാക്കീസ്
20750 ൈദവത്തിെന്റ നിസവ്ൻ
േടാൾേസ്റ്റായ്
N54 നികിതയുെട കുട്ടിക്കാലം
േഹാമർ

D66 ഇലിയഡ്

15429 ഇലിയഡ്-ഒഡീസ്സി
9431 ഒഡീസി

17 EN.01
ഇം ീഷ് കവിത

ഓ ാർ ൈവൽഡ്
7117 ഏെണസ്റ്റ്
കമലാദാസ് (മാധവി ട്ടി)
11610
ണയകവിതകൾ

17 EN.04
ഇം ീഷ് നാടകം

അ

ാസ് െക.എ
1964 അനശവ്രതയിേല ള്ള ക്ഷണം

വിലയ്ംസ് െടന്നസ്സി
17964
ടികമൃഗങ്ങൾ
േഷക്സ്പിയർ, വിലയ്ം
↑
11293 ജൂലിയസ് സീസർ
20943 മക്െബത്
3484 മദ്ധയ് ീ ാകാല രാ ിയിെല ഒരു സവ് ം
4281 ഹാംൈലറ്റ്
ഹാേരാൾഡ് പിന്റർ
17917 പിറന്നാൾ വിരു ്
19661 വിരുന്നിനിടയിെല കലാപം

17 EN.06
ഇം ീഷ് േനാവൽ

അഗതാ ിസ്റ്റി
20653 എ ബി സി നരഹതയ്കൾ
21037 ഘടികാരങ്ങൾ
20652 ചലി ന്ന വിരൽ
8762 നാലുകുറ്റവാളികൾ
20785 നീലത്തീവ ിയിെല െകാലപാതകം
N53 മരണങ്ങളുെട തുടർക്കഥ
20780 മൂന്നാമെത്ത െപൺകുട്ടി
21098 ൈല റിയിെല മൃതശരീരം
20776 ശവസം ാരത്തിനു േശഷം
D368 ശവസം ാരത്തിനുേശഷം
അച്ചെബ ചി
14413 സർവവും ശിഥിലമാകു
അതീക് റാഹിമി
19596 മ ം ചാരവും
അനിത നായർ
15543 െബറ്റർമാൻ
16587 േലഡീസ് കൂെപ്പ
അനിതാ നായർ
17857 മി സ്
ാസ് െക.എ
16104 നക്സൈല കൾ
922 മരണത്തിെന്റ പരാജയം

അ

അമീഷ്

21278 നാഗന്മാരുെട രഹസയ്ം

അേമാസ് ഓസ്
19523 ഫിമ
↑

അരുന്ധതീേറായ്
20455 കു
കാരയ്ങ്ങളുെട ഒേടത രാൻ
19932 കു
കാരയ്ങ്ങളുെട ഒേടത രൻ
ആനന്ദ് മുൽക്ക്രാജ്
9479 അന്തയ്വിലാപം
1627 ര ിലയും ഒരു െമാ ം
ആേമാസ് ഓസ്
19057 ഒരു ീെയ അറിയാൻ
ആർതർ േകാനൻ േഡായൽ
15108 േകസ് ഡയറി
20353 ചുവപ്പിൽ ഒരു പഠനം
21014 േചാരക്കളം
20772 നാൽവർചിഹ്നം
20771 പേരതെന്റ തിരി വരവ്
20769 ബാ ർവിൽസിെല േവട്ടനായ
19060 ബാസ്കർവി യിെല ഭീകരൻ
16466 മഞ്ഞമുഖം
17073 ൈവറ്റ് കമ്പനി
21104 െഷർലക് േഹാംസ് സ ർണ്ണകൃതികൾ
20256 െഷർലക്േഹാംസ്
14895 ഹൗ ് ഓഫ് ബാ ർ വിൽസ്
ഇറ്റാെലാ െസവ്െവാ
19318 െസെനായുെട െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ
ഇർവിങ്ങ് വാഷിംഗ്ടൺ
10825 റിപവ്ാൻ വിങ്കിൾ, മ കഥകളും
ഇർവിങ്ങ് േസ്റ്റാൺ
D65 ജീവിതാസ
എമിലി േ

ാ

ി

ി

2552 വുതറിംഗ് ൈഹറ്റ്സ്

എമർ ിൻ
1427 െതക്കൻകാറ്റ്
എലിയറ്റ്, േജാർ ്
15432 പുഴക്കരയിെല മി ്
19902 ൈസലസ് മാർണർ
11615 ൈസലാസ് മാർനർ
↑

എ ാൻഡൻ മരിയ അമ്പാേരാ
19535 േഗാൺസാലസിെന്റ മകൾ
ഏഥൽ ലിലിയൻ േവാ ിച്ച്
18116 കാ കടന്നൽ
ഐൻസ്റ്റീൻ, ആൽബർട്ട്
5706 ജീവിതം വീക്ഷണം ശാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
ഓർെവൽ േജാർ

്

9512 1984

ഓർസി ബാർണസ്
2219 വി വത്തിെന്റ സന്താനം
ഓർഹൻ പാമുക്
21463 മഞ്ഞ്
കമല മാർക്കേണ്ഡയ
17067 അരിപ്പയിെല അമൃത്
കമലാനായർ
21212 പൂേന്താട്ടത്തിെല െപൺകുട്ടി
കസാൻദ് സാക്കീസ്
22141 ൈദവത്തിെന്റ പാപ്പർ – െസന്റ്
ഓഫ് അസ്സീസി

ാൻസിസ്

കാതർ വി ാ സിബർട്ട്
16487 അജ്ഞാത ജീവിതങ്ങൾ
കൂറ്റ്സി െജ.എം
19524 ഡിസ്േ സ്
21281 പീേറ്റ ്ബർഗിെല മഹാഗുരു

↑

കൃ ൈചതനയ്
D81 േരാഹന്തനും ന ിയനും
െകയിൻ േഹാൾ
2748 കമ്പിേവലികൾ
െകെസ െകൻ
21208 കുരുവി

ടിനു മീെത പറെന്നാരാൾ

േകാളിൻസ് വിലയ്ം വിൽക്കി
9713 ച കാന്തം
േ ാവറ്റ്

വർട്ട്

3150 ആനെക്കാ

ം വഴിത്തിരിവും

ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം
19586 അഞ്ച് അപസർപ്പക കഥകൾ
േഗാൾഡിങ്ങ് വിലയ്ം
10860 ഈച്ചകളുെട ത രാൻ
േഗാൾഡ് ിത്ത് ഒലിവർ
10841 േവക്ഫീൽഡിെല വികാരി
ചാൾസ് കിങ്സ്ലി
19134 ജലശിശുക്കൾ
െചേക്കാവ്, ആന്റൺ
22112 മൂ വർഷം

↑

േചതൻ ഭഗത്

22125 105-◌ാം മുറിയിെല െപൺകുട്ടി

D396 എെന്റ ജീവിതത്തിെല 3 െത കൾ

ജയ്

ീ മി

17983 േശഷം

ജാക്ക് ല

ൻ

17214 കാടിെന്റ വിളി

ജുംപാ ലാഹിരി
21017 താഴ്നിലം
െജയിംസ് ഹാഡ്ലി േചസ്
18480 ഐ േഹാൾഡ് ദി േഫാർ ഏസ്
13037 കറുത്ത മനുഷയ്ൻ
15324 െചയിൻ വിത്ത് ഏ േ ാസ്
15335 നിയറിങ് െഡ ്
17773 മണി ഓർ ഡ്
18631 മിസ്സ് ാൻഡിഷ്
20590 ലാഫിംഗ് െഡവിൾ
17774 ൈവറസ് റിംഗ്
20407 ഹാംഗ് മാൻ
17775 േഹർ റിവഞ്ച്
18891 േഹാേങ്കാംഗിൽനിന്ന് ഒരു ശവെപ്പട്ടി
െജയിൻ ഓസ്റ്റിൻ
21954 മാൻസ്ഫീൽഡ് പാർക്ക്
േജാനാഥൻ സവ്ി ്
16512 ഗള്ളിവറിെന്റ ലി ി ട്ടിേല
കടൽയാ

ള്ള

േടാണി േമാറിസൺ
17622 കരിനീലക്ക കൾ
19517
ിയെപ്പട്ടവൾ
േടാൾേസ്റ്റായ്
14205 േടാൾേസ്റ്റായിക്കഥകൾ
19568 േതാരാത്ത ക നീർ
15436 ഫാദർ െസർജിയസ്
േ സി കവ്ാൻ
17850 ഒരു മാൻഹട്ടൻ േകാൾേഗളിെന്റ ഡയറി
ഡാനിേയൽ ഡീേഫാ
21901 േറാബിൻസൺ
ഡാൻ

↑

േസാ

ൗൺ

20790 ഡാ വിഞ്ചി േകാഡ്

19921 മാലാഖമാരുംെചകുത്താന്മാരും

ഡിക്കൻസ്, ചാൾസ്
D49 ഇരുനഗരങ്ങളുെട കഥ
2020 ഒരു കുട്ടിയുെട ആ കഥ
3761 ഒരു െമാ കരി
ഒരു പൂ വിരി
22056 ഒലിവർ ടവ്ിസ്റ്റ്
15032 േഡവിഡ് േകാപ്പർ ഫീൽഡ്
6631 ര
നഗരങ്ങളുെട കഥ
21016 ര ് നഗരങ്ങളുെട കഥ
ഡീക്മാൻ െഡാറാത്തിയ
19611 ഗവ് നാേമാ
താക്കേറ വിലയ്ം മാെകപീസ്
9928 െപാങ്ങച്ചച്ചന്ത
േതാമസ് ഹാർഡി
15433 െടസ്
നഥാനിേയൽ ഹാേതാൺ
21497 സ്കാർലറ്റ് െലറ്റർ
നേബാേക്കാവ് ാദിമീർ
5024 േലാലിത
നാരായണൻ ആർ.െക
22034 സവ്ാമിയും കൂ കാരും
↑

ന ട്ട് ഹാംസൺ
16080 വിേ ാറിയ
13447 വിശപ്പ്
പുൾമൻ ഫിലിപ്പ്
20836 ന വനായ േയശുവും വഞ്ചകനായ
ി വും
പൗേലാ െകായ്േലാ
20312 ആൽെക്കമിസ്റ്റ്
21592
ിഡ
21630 വാൽൈകറീസ്
ഫാനു ലി െഷരിഡൻ േജാസഫ്
8460 കാർമില
ഫീൽഡിങ്ങ് െഹന്റി
10853 േജാസഫ് ആൻ

സ്

ബക്ക് േപൾ സിഡൻ സ്റ ിക്കർ
1542 ജീവിതയാ
ബട്ലർ സാമുവൽ
9424 സർവ്വം നശവ്രം
ബേറാസ് എഡ്ഗാർ ൈറസ്
9510 ടാർസനും എറു മനുഷയ്രും
ബാ ി സിധവ്
15167 കിനാവും കണ്ണീരും
ബാബുജി െമഴുേവലി
14881 ഹ ിംഗ്-ൈ ം ി ർ
േബാൺെതംസ് അർണാ
↑
19297 കറുപ്പിെന്റ ഗർജനം-അേമരിക്കൻ േനാവൽ
ാം േസ്റ്റാക്കർ
21391 കനകാഭരണം
11178
ാ ള
15193
ാ ള
20308 സർപ്പരക്ഷസ്സ്
21810
ാ ള
ൗൺ ഡാൻ

21195 ഇൻഫർേണാ

മാർക് ൈടവ്ൻ
21501 േടാംേസായർ
14567 ഹക്കിൾബറി ഫിൻ
20005 ഹക്ക്ൾബറി ഫിന്നിെന്റ വി മങ്ങൾ
15039 ഹക്ക്ൾബറി ഫിൻ
മാർഗരറ്റ് മിച്ചൽ
21498 കാറ്റിേനാെടാപ്പം
മിൽട്ടൻ േജാൺ
9426 ന സവ്ർഗ്ഗം, വീ

കിട്ടിയ സവ്ർഗ്ഗം

മുലാനി ആനന്ദ്
7589 ഗൗരി
മുൽക്ക്രാജ് ആനന്ദ്
1859 ഒരു എം.ഏ. ക്കാരെന്റ മരണവിലാപം
16355 ഗൗരി
N199 േമാറ
െമരിഡിത്ത് േജാർ ്
7327 റിച്ചാർഡ് െഫവറൽ
െമൽവിൽ െഹർമൻ
15033 േമാബിഡിക്
േമരി െഷ ി
2142 േ തമനുഷയ്ൻ
7775
ാങ്കൻസ്റ്റീൻ
20972
ാങ്കൻെസ്റ്റൻ ആധുനിക െ ാമിത സ്

↑

േമാറിസ് എൽ. െവസ്റ്റ്
19212 െഡവിൾസ് അഡവ്ക്കറ്റ്
യാൻ മാർട്ൽ
20789 ൈലഫ് ഒഫ് ൈപ
െയെഹാ ഷുവ െകനാസ്
19525 ന
ണയങ്ങൾ തിരി െകാടുക്കെപ്പടു
േയാസഫ് േറാറ്റ്
15076 ഒരു വിശുദ്ധമദയ്പെന്റ ഇതിഹാസം
രാജാ റാവ്
16205 പൂച്ചയും േഷക്സ്പിയരും
റ ിൻ േജാൺ
18303 സുവർണ്ണ നദിയുെട രാജാവ് = അവസാനം
വന്ന ഈ മനുഷയ്നും
റുഡയ്ാർഡ് ി ിംഗ്
21157 മാ ികെച്ചപ്പ്
ൈറൻ ഹാർട്ട് േമരി േറാബർട്ട്സ്
2597 ചു േകാണി
േറാസ് കയ്ാതലിൻ
D144 ബീഗത്തിെന്റ േ മം
↑

െലംസസ് വിലയ്ം
2347 കശാ ശാല
െലസിങ് േഡാറിസ്സ്
19267 വിടവ്
േലാറൻസ് ഡി.എച്ച്
20390 ജി ികളുെട ണയം
15960 ജി ിയും കനയ്കയും
19567 മരണെപ്പട്ട ആ മനുഷയ്ൻ
19604 േലഡി ചാറ്റർലിയുെട കാമുകൻ
േലാറൻസ് േഡവിഡ് െഹർബർട്ട്
10848 മഴവി ്
വാലസ് എഡ്ഗാർ
17266
ഓഫ് ദി സിൽവർ കീ
N52 നിധിേവട്ട
17268 െയേ ാ േ ക്ക്
വിഡൽ േഗാർ
13076 േഗാൽേഗാത്തായിൽനിന്ന് േനരിട്ട്
വിലയ്ം െഹന്റി ഹഡ്സൺ
20055 ഹരിതമന്ദിരങ്ങൾ
െവത്സ് എച്ച്.ജി
20851 ച നിെലത്തിയ ആദയ് മനുഷയ്ൻ
20717 ൈടംെമഷീൻ
െവർജിൽ
10824 ഈനിഡ്
െവർേന ജൂേല
16085 ആഴിക്കടിയിൽ

↑

േവൺ ഷൂൾ

15430 80 ദിവസം െകാ

് ഭൂമി

ചു ം

െഷ ി േമരി
20120
21805
15426

ാെങ്കൻസ്റ്റീൻ
ാങ്കൻൈസ്റ്റൻ-ആധുനിക െ ാമിത സ്
ാൻെകൻൈസ്റ്റൻ

േഷക്സ്പിയർ, വിലയ്ം
15028 െവനീസിെല വയ്ാപാരി
21058 ഹാംെലറ്റ്
സജി (പുനരാഖയ്ാതാ)
14584 ഹക്കിൾബറി ഫിൻ
സമീറ പർവീൺ
21605 മു
നിറമുള്ള പകലുകൾ
സേരായൻ, വിലയ്ം
2197 ഹ മൻ േകാമഡി
സിഡ്നി െഷൽഡൻ
20501 മാലാഖമാരുെട അഭിലാഷങ്ങൾ
സുധാമൂർത്തി
18572 മഹാേശവ്ത
സുധീർ കക്കർ
20667 കാമേയാഗി
18894 മീരയും മഹാ

ാവും

േസാമർസറ്റ് േമാം
4786 ക്ഷയേരാഗാ

ി

സ്റ്റീഫൻ, െ യ്ൻ
3189 ധീരതയുെട േശാണമു
N167 േശാണമു

↑

സ്റ്റീവൻസൺ േറാബർട്ട് ലൂയി
N138 തട്ടിെക്കാ േപായി
െസ്റ്റാ ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ
15435 അങ്കിൾ േടാമിെന്റ ചാള
േസ്റ്റാവ് ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ
21392 അങ്ക്ൾ േടാംസ് കാബീൻ
ാെവങ്ക

ാ ലിക്
18691 അവൾ
ൈസവ്ഗ് െസ്റ്റഫാൻ
21840 ഉന്മാദിയുെട കരുനീക്കങ്ങൾ
സൽമാൻ റുഷ്ദി
21193 പാതിരാസന്തതികൾ
ഹഡ്സൻ വിലയ്ം െഹന്റി
18506 റിമ
ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ േസ്റ്റാവ്
20716 അങ്കിൾ േടാംസ് കയ്ാബിൻ
െഹമിംഗ്േവ, ഏണസ്റ്റ്
21224 ആയുധങ്ങൾെക്കാരു യാ ാെമാഴി
21273 കിഴവനും കടലും
േഹാവാർഡ് ഫാസ്റ്റ്
D48
ീഡം േറാഡ്
21879
ാർട്ടക്കസ്
േദാർ ലാക്സ്െനസ്സ്
19044 സവ്ത
മനുഷയ്ർ

↑

17 EN.07
ഇം ീഷ് െചറുകഥ

അ

ാസ് െക.എ
696 േചാരയും ക കളും
1154 സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ കൂടുകൾ

അസിേമാവ് ഐസക്
12338 െതാഴിൽ
ആർതർ േകാനൻ േഡായൽ
20311 െഷർലക് േഹാംസ് ഹൗഡ് ഓഫ് ബാ ർ
വിൽസ്
20803 െഷർലക്േഹാംസ് കഥകൾ
ഉമാ ആനന്ദ്
15790 കാട്ടിൽ ഒരു കുളം
കാേലാ േഷല്ാേമാ
15301 േഡാളറും േതാ

ം

െകാടുങ്ങ ർ െക.എ (വിവ.)
3569 സംഭാവന
േചാസർ െജ ി
13798 കാന്റർബറി കഥകൾ
േജാണി െജ. ാേത്താട്ടം (പുനരാഖയ്ാതാ)
15806 ആൾമാറാട്ടം
ഡിക്കൻസ്, ചാൾസ്
↑
19869 േലാേകാത്തരകഥകൾ-ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്
ലൂയിസ് കേരാൾ
21369 ആലീസിെന്റ അ

തേലാകം

േലാറൻസ് ഡി.എച്ച്
19871 േലാേകാത്തരകഥകൾ-ഡി.എച്ച്.േലാറൻസ്
െവർജീനിയ വൂൾഫ്
19870 േലാേകാത്തരകഥകൾ
സേരായൻ, വിലയ്ം
3218 എെന്റ േപർ ആരം
ഹാൻസ്

ിസ്റ്റയ്ൻ ആൻേഡ ൺ
N235 ആൻേഡ ൻ കഥകൾ

ഹിച്ച് േകാക്ക് ആൽ ഡ്
D36 ഒറ്റിെക്കാടുത്തവെന്റ അത്താഴം
െഹന്റി ഒ

19909 േലാേകാത്തര കഥകൾ
19868 േലാേകാത്തരകഥകൾ

17 EN.10
ഇം ീഷ് ഹാസയ്ം

അഡിഗ അരവിന്ദ്
20068 െവള്ളക്കടുവ
ഓേഷാ

22058 തിരെഞ്ഞടുത്ത ഫലിതങ്ങൾ

ലീേക്കാക്ക് സ്റ്റീഫൻ
16129 സാഹിതയ്ക്കിറു

↑

കൾ

17 EN.11
ഇം ീഷ് ഉപനയ്ാസം

െ സിേയാ െജ.എം.ജി
N277 മരുഭൂമി
നാരായൺ ആർ.െക
21018 മാൽഗുഡിയിെല കടുവ

17 ES.06
ാനിഷ് േനാവൽ

േടാ ാന േഡവിഡ്
21477 അവസാനെത്ത വായനക്കാരൻ
മരിെയാ വർഗാസ് േയാസ
19526 ആടിെന്റ വിരു ്
മാൻലിേയാ അർഗ ട്ട
19595 ജീവിതത്തിെല ഒരു ദിവസം
മാർകവ്ിസ്, ഗ ിേയൽ ഗാർസിയ
20930 ഏകാന്തതയുെട നൂറുവർഷങ്ങൾ
12144 േകാളറാകാലെത്ത ണയം
മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ അ റിയാസ്
19541
സിഡന്റ്
േമറിേമ

5707 കാർെമൻ

െസർവാന്റിസ്
18600 േഡാൺ കവ്ിൿെസാട്ട്

17 ES.11
ാനിഷ് ഉപനയ്ാസം

െനരൂദ പാേ ാ
D313 ഒരു നീ

↑

യാ

17 FR.04
ഞ്ച് നാടകം

േമാളിേയാർ
9730 ലു ൻ
സാമുവൽ െബക്കറ്റ്
16146 കടശ്ശിക്കളി
17188 േഗാദാെയ കാത്ത്

17 FR.06
ഞ്ച് േനാവൽ

അലക്സാ

14886
17337
13053
15029

ർ ഡ മാസ്
ഇരുപതുവർഷത്തിനുേശഷം
ദി െകൗ ് ഓഫ് േമാ ി ിേസ്റ്റാ
മൂ പടയാളികൾ
േമാ ി ിേസ്റ്റാ ഭൂ

ആെക്സൽ മുേന്തല
203601 സാൻമിേഷലിെന്റ കഥ
ആേ

ജീദ്

7331 ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ

ആേ

മാൽേറാക്സ്
21476 തലയിെലഴുത്ത്

എമിലിേസാള
21262 നാന
4958 െപ തുനിഞ്ഞാൽ
കേരയ്ാ ഇമ്മാനുവൽ
21211
തിേയാഗി
കാമു അൽേബർട്ട്
15288 പതനം
21388
ഥമ മനുഷയ്ൻ
↑

ഖാ ാ യാ ിനാ
21040 ആ മണം
ഗു ാവ് േ ാേബർ
17193 മദാം േബാവറി
േ ാേബർ ഗു ാവ്
19911 മദാം െബാവാറി
ബൽസാക്ക്
17170 കിഴവൻ േഗാറിേയാ
മാർകവ്ിസ് ദ് സാദ്
19569 ജസ്റ്റിൻ
മിേയ ് മാെക്സൻഡ് വാൻഡർ
3773 ഏഴകളുെട േതാഴൻ
േമാപ്പസാങ്
19498 ഒരു െപണ്ണിെന്റ കഥ
86275
ി മസ്സ് കഥ
21368 ഡയമ ് െനേ സ്
2225 പിശാചുക്കളുെട തള്ള
4964 മദാമ്മയുെട െപൺപട
യൂജിൻ സ
19549 അലയുന്ന ജൂതൻ
െറാൈമൻ ഗാരി
21614
ഭാതത്തിെല

തിജ്ഞ

െറാൈമൻ േറാളന്റ്
10541 ജീൻ ിസ്റ്റഫ്
വി

ർ ഹ േഗാ

17625 േനാ

ദാമിെല കൂനൻ
21060 പാവങ്ങൾ
20834 വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ടവെന്റ
അന്തയ്നാളുകൾ
േവാൾട്ടയർ
10844 കാൻഡീഡ്

↑

17 FR.07
ഞ്ച് െചറുകഥ

െഡാമിനിക് ഴാൻ ബാബി
21898 ൈഡവിങ് കവചവും ചി ശലഭവും
േമാപ്പസാങ്
20181 േമാപ്പസാങിെന്റ കഥകൾ

17 IT.06
ഇറ്റാലിയൻ േനാവൽ

ഇറ്റാെലാ കാൽവിേനാ
19372 അദൃശയ്നഗരങ്ങൾ
ഡാവിഞ്ചി ലിേയാണാർേഡാ
2639
ളയം
െമാേറാവിയ ആൽബർേട്ടാ
18953 േറാമിെല അഭിസാരിക

17 IT.07
ഇറ്റാലിയൻ െചറുകഥ

െബാക്കാച്ചിേയാ ജിേയാവന്നി
19326
ണയവും രതിയും-െഡക്കാമറൺ കഥകൾ

17 JA.06
ജപ്പാനീസ് േനാവൽ

കവാബത്ത യസുനാരി
16115 തടാകം
19475 മലയുെട ശ ം
N173 സഹശയനം
19121 ഹിമഭൂമി
ജൂനിചിേറാ താനിസാകി
18286 താേക്കാൽ

17 NO.04
േനാർവീജിയൻ നാടകം

ഇബ്സൻ, െഹൻ ിക്
D13 ജനശ
22146 പാവവീട്

↑

17 PT.06
േപാർ

ഗീസ് െചറുകഥ

പൗേലാ െകായ്േലാ
22046 അെലഫ്
20778 ആൽെകമിസ്റ്റ്
21593 ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ്
21475 ഒഴുകുന്ന പുഴേപാെല
21301 െചകുത്താനും ഒരു െപൺകിടാവും
22045 െവേറാനിക്ക മരിക്കാൻ തീരുമാനി
2204 സഹീർ
N245 ഹിപ്പി
സരമാഗു േജാസ്
14411 അന്ധത
19545 മരണം മാറുന്ന ഇടേനര

്

17 RU.01
റഷയ്ൻ കവിത

മയേക്കാവ് ി ാദിമിർ
17790 കവിത ആ കഥ

ണയം

17 RU.04
റഷയ്ൻ നാടകം

േഗാേഗാൾ
3961 ഇൻെ

ർ ജനറൽ

മാക്സിം േഗാർക്കി
3966 േഗാർക്കിയുെട നാടകങ്ങൾ

17 RU.06
റഷയ്ൻ േനാവൽ

അസിേമാവ് ഐസക്
17485 യ മാനവൻ
ഓസ്റ്റേറാവ്സകി നിേക്കാേള
14963 വി വത്തിെന്റ തീ ളയിൽ
ഗുലിയാ േജാർ ി ഡി മി വിച്ച്
2881 വസന്തകാലം
േഗാേഗാൾ
4204 ഓവർേക്കാട്ട്
6858 താരാസ് ബുൾബാ
െചേക്കാവ്, ആന്റൺ
21841 അജ്ഞാതജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒേരട്

↑

െചർേനവിൻ തതയ്ാന
1100 ഒരു റഷയ്ൻ കഥ
േടാൾേസ്റ്റായ്
15437 അന്നാകെരനീനാ
20435 ഇവാൻ ഇലിയച്ചിെന്റ മരണം
D261 ഇവാൻ ഇലിയിച്ചിെന്റ മരണം
21842 ഒഴിയാബാധ
22071 ബാലയ്ം
21503 യുദ്ധവും സമാധാനവും
5067 ര ാണും ഒരു െപ ം
21991 ര ് ഹുസ്സാറുകൾ
19643 ഹാജി മുറാദ്
ടർജനീവ് (തുർഗ്ഗനീവ്)
1399 അശയ
13855 പടിവാതി ൽ
8771 പടിവാതിൽക്കൽ
N265 പിതാക്കന്മാരും പു ൻമാരും
10843 പിതാക്കളും പു ന്മാരും
14745 േ മെത്തപ്പറ്റി മൂ കഥകൾ
3930 ഫാസ്റ്റ്
20185 റുദിൻ
2188 റൂഡിൻ
4492 വസന്ത വാഹങ്ങൾ
ദ േയവ് ി (േഡാേസ്റ്റാവ് ി)
21150 അപരൻ
13138 കാരമേസാവ് സേഹാദരർ
20715 കുറ്റവും ശിക്ഷയും
1389 ലാൻഡ് േലഡി
22055 െവളുത്ത രാ ികൾ
9056 െവളുത്തരാവുകൾ
15372 സൗമയ്ാ ാവു്
ദുേ

ാവ് ി
10922 അലക്സാ

ർ പു ിൻ

പാസ്റ്റർനാക്ക് േബാറിസ്
21237 േഡാ ർ ഷിവാേഗാ
പു ിൻ അലക്സാ ർ
1597 ദുേ ാവ് ി
20723 ൈസനികെന്റ മകൾ
ബുഗാേറാവ് മിഹയീൽ
22143 മാസ്റ്ററും മർഗരീത്തയും
െബലാെയഫ് എ
14095 േഹായ്ടി േടായ്ടി
േബാറിസ് േപാളിേവായ്
19458 ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷയ്െന്റ കഥ
മാക്സിം േഗാർക്കി
201504 അമ്മ
726 ജനുവരി ഒമ്പത്
3967 േഭദെപ്പട്ടവർ
ഷിൻകു

19515 അക

േപായവരിൽ അവേശഷിച്ചവൻ

െഷ ി േമരി
20862

ാങ്കൻൈസ്റ്റൻ

േഷാളേഖാവ് മിഖാേയൽ
19485 ഉഴുതുമറിച്ച പുതുമണ്ണ്
12356 ഒരു മനുഷയ്െന്റ വിധി
3165 േഡാൺ സമു ത്തിേല

തെന്ന ഒഴുകു

↑

17 RU.07
റഷയ്ൻ െചറുകഥ

ആന്റൺ െചേക്കാവ്
21317 വാൻക
നാരായണൻനായർ െക.ടി
20355 റഷയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ
ബുഗാേറാവ് മിഹയീൽ
19641 നായയുെട ഹൃദയവും മ കഥകളും
േഷാളേഖാവ് മിഖാേയൽ
6869 മിഹയിൽ േഷാെളാെഖാവ് കഥകൾ

17 SL.06
യൂേഗാ ാവിയൻ െചറുകഥ

ഈേവാ ആൻ ീച്ച്
17138
ീനാനദിയിെല പാലം
ാബൽ െബാഹുമിൽ

17190 സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന

തീവ

ികൾ

↑

17 TR.06
തൂർക്കി േനാവൽ

ഓർഹൻ പാമുക്
19266 ചുവപ്പാെണെന്റ േപരു്
19527 ൈവറ്റ് കാസിൽ
ബുറാൻ േസാെന്മസ്
N55 ഇ ാംബൂൾ ഇ ാംബൂൾ

17 ZH.01
ൈചനീസ് കവിത

സാബിറാ ബാനു
19691 ഇ ിമരങ്ങളുെട ഗീതം

17 ZH.06
ൈചനീസ് േനാവൽ

അഡലിൻ െയൻ മാ
19408 ൈചനയിെല സിൻ
എ മേട്ടാവ് ചിങ്ങ്ഘിസ്
3507 മാതൃഭൂമി
ജിൻ സൗസുേയ
10851 ചുവന്ന അകത്തളത്തിെന്റ കിനാവ്
ലേയാഷി

1879 അമ്പിളിക്കല

ലിൻയുടാങ്ങ്
18257 ചുവാൻവിധവ

17 ZH.07
ൈചനീസ് െചറുകഥ

ഉണ്ണി

ൻ പൂ ന്നം
21749 ൈചനീസ് നാേടാടിക്കഥകൾ

സിംഗ്െഷ െറംഗയ്ാൻ
11234 അലസി ടിയ കലയ്ാണം

↑

17
േലാകസാഹിതയ്ം

അെലഹം േഷാളം
17982 െതവയ്യുെട െപൺമക്കൾ
എ ാൻഡൻ മരിയ അമ്പാേരാ
17139 എെ രാൻസയുെട പുണയ്ാളന്മാർ
ഗിെയൻ നിെക്കാളാസ്
14319 ക ബൻ കവിതകൾ
േജാൺ മ നാട്ട് ഇ (വിവ.)
3775 െകാ പൂക്കൾ
ഫൗക്ലാ േമാട്ടി
3514 ഉന്ദീന
മിേലാസ് െസ ാ
N112 അധികാരം പിടിെച്ചടുക്കാൻ
െറജീസ് െനടുങ്ങാടപ്പള്ളി
19236 േഫാറിൻ കവിതകൾ
ഷാേലവ് െസറൂയാ
19263
ണയജീവിതം
സാദിക് ഹിദായത്ത്
16079 കുരുടൻ മൂങ്ങ
സുജയ പി. തായാട്ട്
20561
ർശ
ൈ റി േജാഹന്നാ
21965 മലമുകളിെല അ പ്പൻ

↑

18
െപാതു ന്ഥങ്ങൾ,
സാമാനയ്വിജ്ഞാനം
E12672 Reader’s Digest
N519 Reader’s Digest 1972
E493 Reader’s Digest 1975
E398 Reader’s Digest Condensed Book
E435 Reader’s Digest Condensed Books
E387 Reader’s Digest – New Pocket Companion
E12323 Sex in the Workplace coping today
N482 The Reader’s Digest
Achyutha Menon C
E13349 The Cochin State Manual
Aggarwal P.S
E16998 Test of Reasoning
Aggarwal R
E21117 A Modern Approach to Non-Verbal
Reasoning
Aggarwal R.S
E14980 A Comprehensive Guide for
M.C.A.Enterance Examination
E21110 A Modern Approach to Logical Reasoning
E14242 A Modern Approach to Non Verbal
Reasoning
D171 Advanced Objective General Knowledge
Ahuja B.N (Editor)
E14034 The World’s Great Speeches
Anand Publications
E15474 LD Clerk Rank File 2003
Anil Madaan
E12519 Dreamland’s Illustrated world of Internet
Archana’s
E12621 Archna’s Junior Science Talent
Examination
Arihant

↑

E21115 Solved Papers
Arora B.L
E14014 Mathematics for Competitive Exams
Arora M.N
N742 Bookhive’s B.B.A/B.B.M.-Bachelor of
Business Administration/Management
Arun
E12617 Arun’s Guide for Clerk’s Grade
Examination in Subordinate Offices of the
Government of India
Azeez H.A
E12630 UGC JRF & Lectureship Test
Balakrishnan A
E13352 Kerala State Gazetteer
Benjan Daruwalla
E14238 The 2001 Millennium Year Book
Bookhive
E12613 Bank Recruitment Guide
E12634 U.P.S.C. Syllabus for Civil Services Exams
Bookhive’s
E12648 Directory of Medical Colleges in India
Brilliance
N440 Bank Clerk – Rank File
E17817 Bank P.O. – Rank File
E13385 Comprehensive Approach for Sure Success
Higher Secondary-State Eligibility Test
Rank File
E14227 Current Affairs 2000
E13421 Current Affairs Selected Questions for PSC
Examination
E16997 General English for Competitive Exams
E13393 Kerala Police Sub-Inspectors Special Rank
File
N443 Lab Assistant Rank File
E14220 Police Constable Rank File
E13426 PSC Exams: Best Seller
E15478 RRB Rank File for all Technical Exams
E17009 Secretariat Assistant Main Exam Rank File
E20247 Secretariat Assistant Rank File
E15468 Set Rank File – General Knowledge
Current Affairs Aptitude in Teaching
E13427 SSC Matric Level Combind Preliminary
Rank File
E14265 University Assistant Grade II Rank File
E16017 Year Book 2004
Brown Watson

↑

E26238 The Big Book of Experiments An
Encyclopedia of Science
BSC
E12623 Bank Clerks Exam 20 Practicesets
Btopon Tom
E12306 Recnt History of the Labour Movement in
the United States 1939-1965
Carter Philip J
E13430 Test of Reasoning 1
E13433 Test of Reasoning 4
Chaturvedi B.K
E14494 Basics and Laws of Chess
Chopra R.P
E14001 Test of Reasoning for: M.B.A. I.C.S.
Claremont
E14036 Dictionary of Earth Sciencs
E14020 Dictionary of Machines
N14035 Dictionary of Money & Mathematics
E14051 Dictionary of Space
E14026 English Thesaurus
E14023 Medical Dictionary
E14027 Spelling Dictionary
Competition
N485 1999 At a Glance
E12626 BRT-Bank Recruitment Tests
E14538 Civil Services Examination Guidelines for
Success by IAS Toppers 2001 Also
Preliminary & Main General Information
& Syllabus
E13502 General Knowledge in a Nutshell 2000
Millenium Edition
N453 General Knowledge Today – 1998
N486 General Knowledge Today 1999
N487 General Knowledge Today 2000
N465 MBA Entrance Exam at a Glance 2002
Competition Success
E14540 Civil Services General Studies
E17816 Competition Success review-Numerical
Ablity Tests for all Competitive Exams
Computech
E14561 Intimate English Master
Dana Morgan

↑

E14243 10 Minute Guide to-Job Interviews
Dhirendra Verma
E12473 Encyclopaedia of Word Origins
Disha
E21111 Professional Knowledge for IBPS/SBI
Specialist IT Officer
Disney Christine
E12558 Information Technology Dictionary
Efimov G (Editor)
E332H U.S.S.R Reference Book
Ekambaranatha Ayyar M
E11135 A Manual of Zoology
French C.S
E12563 Computer Studies
Garrett Henry E
E1014 General Psychology
Gibson Stuart W
E12544 The Motivate Series Macmillan Texts for
Idustrial, Vocational and Technical
Education – Practical Welding
Gilchrist R.N
E12294 Principles of Political Science
Gopakumaran Nair P

↑

E12681 Previous Year’s U P S E Questions and
Answers
Goswami A
E14547 Millennium History Quiz book
Gulati S.L
E17815 General Inteligence Test
E12631 Non-Verbal Reasoning
Gupta R
E21109 Popular Master Guide M B A Entrance
Examination
Hamsa K.E
E15001 A Hand book on The Kerala Education
Act(KER) 1958 and The Kerala Education
Rules, 1959
Hutchinson Pocket
E14037 Dictionary of Biology
Icfai Books
E19625 Media Ethics Global Dimensions
Jain
E12628 S.S.C.Clerk’s Grade Examination
[Objective Type]
E12622 Upkar’s Combined Defence Services
Examination
E13387 Upkar’s Railway Recruitment Board
Examination
Jain T.S
E13995 Upkar’s Sainik School Digest
James Edgar Swain
E14991 A History of World Civilization
Janayugam

↑

N584 Janayugam Year Book
Jayanti Ghose
E14012 The UBS Career Guide – The Compelete
Manual on How to Choose Your
Profession
E14557 The UBS Encyclopaedia of Careers
Jayashree Balan
E17673 Spoken English
Joseph Abraham
E12635 Your Time Starts Now
Julka P.K
E14040 Dictionary of Science for all Competitive
Exams
Jyothish Kumar
E16019 Ask Why? Think….Why Not?
Kahn John
E13407 An Ear to the Ground – The Uncommon
Origins of Some Common Expressions
Kenneth Russell A
E14052 Challenging IQ Tests
Keogh Jim
E17801 J2EE : The Complete Reference
Khanna
E12618 Banks Recruitment Tests
E13391 Upkar’s General Knowledge current
Affairs and Who’s Who?
Kindred Michael

↑

E12636 Quiz Quest Challenge
King
E12607 Bank Probationary Officers’ Exam.
Korean
N470 Korean Trade Directory 1981-82
Krishnamurti J
E13315 The Way of Intelligence
Kumar A
E18273 CSIR-UGC NET/JRF/SLET Mathematics
Paper-1
Kumar’s
E14982 Kumar’s Super Guide Master of Business
Administration Entrance Exam
Kumar’s super Guide
E12612 National Talent Search
Lal
E14006 Employees Provident Fund Organisation
Lower Division Clerk Examination
E14710 Joint Entrance Examination Hotel
Management
E12827 RBI Officers Grade ’B’ Examination
E12620 S.S.C.Assistants Grade Preliminary Exam
Lali Murali
E15480 Current Quiz Universe
Lexicon
E26214 The New Lexicon Webster’s Dictionary of
The English Language
Library of Congress Cataloging

↑

E26215 Academic American Encyclopedia
E26216 Academic American Encyclopedia
E26217 Academic American Encyclopedia
E26218 Academic American Encyclopedia
E26219 Academic American Encyclopedia
E26220 Academic American Encyclopedia
E26222 Academic American Encyclopedia
E26223 Academic American Encyclopedia
E26224 Academic American Encyclopedia
E26225 Academic American Encyclopedia
E26235 Academic American Encyclopedia
E26226 Academic American Encyclopedia
E26227 Academic American Encyclopedia
E26228 Academic American Encyclopedia
E26229 Academic American Encyclopedia
E26230 Academic American Encyclopedia
E26231 Academic American Encyclopedia
E26232 Academic American Encyclopedia
E26233 Academic American Encyclopedia
E26234 Academic American Encyclopedia
E26221 Academic American Encyclopedia €
Lingua
E17819 Essays for TOEFL/IELTS
Malayala Manorama
C97 Manorama Knowledge Adventure
Mani Vettom
E12518 English Gurunadhan
Manish Puri
E14041 5000 Objective Type Expected Questions
on Arithmetic for All Competitive
Examinations
Manorama
C96 Manorama Knowledge Adventure 2000
Yearbook in a CD Rom
E5831 Manorama Year Book – 1974
E5305 Manorama Year Book 1973
E12645 Manorama Year Book 1999
E14261 Manorama Year Book 2001
E14989 Manorama Year Book 2002
E12646 Manorama Yearbook 1999
Martin James Kirby
E26239 America and Its People
Mathrubhumi
E20249 Mathrubhumim Thozhilvartha Fact File
Scretariat Assistant Exam
Mathrubhumi Thozhilvartha
E21667 Kerala Administrative Service, Secretariat
Assistant – Combined FACT File
Matthew MacDonald
E17802 ASP-NET:The Complete Reference
Merriam-Webster

↑

E14237 The Merriam-Webster Dictionary of
Quotations
Mithra A.K
E12639 Book of Gneral Knowledge
Mitra A.K
E12641 How to Succeed in Interviews
Mohammed Ansar V.M
E21566 The Magum-Opus of King’s English
Mentor Part-1
E21567 The Magum-Opus of King’s English
Mentor Part-2
Nair N G K
E20248 PSC English Manual
Narendran K.K
E5832 The Kerala Education Act 1958
Neeraj
E14706 B.Ed. Entrance Guide
E14002 I.G.N.O.U.- Neeraj B.Ed Entrance Guide
Nelson Stephen L
E13317 The Complete Reference : Microsoft Office
97
New Jyothi
E12714 New Jyothi 197 S-S-L-C Question Papers
from 1989 onwords and Model Questions
for the coming SSLC Examination
Nishagandhi
N444 Nishagandhi Encyclopaedia ’A’
Oss F

↑

N409 Winning Personality the Magic Key to
Success
Pandit P.N
E14018 India Quiz
Parasuram A.N
E460 Milton Paradise Lost : Book 1
Pearce Q.L
E13686 The Science Almanac for Kids
Petersen Richard
D348 Linux : The Complete Reference, Fifth
Edition
Philip Carter J
E13432 Test of Reasoning 2
Pillai T.P.M
N396 S.M. Guide to The Return of the Native
Prabhavathi N.D
E14061 Youth Health
Prashant Kumar
E12624 MBA Simulated Test Papers English
Comprehension 10 Fully Solved Simulated
Tests
Rajeev Garg
E14551 Mathematics Quiz book
Rajiv Garg

↑

E14017 Electronics & Computer Quiz Book
Ram Prabhu R
E14016 Quiz Chest
Ramachandran Adoor K.K
E13351 Gazetteer of India – Kerala State Gazetteer
Part – 1
Ramachandran Nair K.K
E13350 Gazetteer of India-Kerala State Gazetteer
Ramasamy E.S
E12608 National Defence Academy Examination
Rapidex
E14978 Rapidex Language Learning Series
E11995 Self Letter Drafting Course-Instant Letter
Producer
Rashid M.A
N460 Advanced Rank File for High Court
Assistant Examination-2014
Ravi Chopra
E14000 Directory of Engineering Colleges in India
Rekha Chandra
E12637 General Knowledge Quiz
Richard Petersen
E17810 Linux:The Complete Reference, Fifth
Edition
Rose Sankar

↑

E13363 Easy English – Grammar-Structures
Composition Vocabulary Spoken English
Russell Ken
E14064 Check Your IQ ?
Sadasyatilaka T.K
E238 The Travancore State Manual – History
Samiyath P.R
E16020 V.Super Rank File Staff Nurse/Junior
Public Health Nurse
Sanjeev John
N442 Study Package for IBPS(Institute of
Banking Prsonnel Selection) Common
Written Examination-Public Sector Banks
SAP
E14555 All India Directory of Correspondence
Courses/ Distance Education for
Undergraduates, Graduates & Post
Graduates
E12649 All India Directory of Employment
Opportunities for Graduates and
Post-Graduates
E13173 Directory of Basic Information on Study
Abroad
Sasikumar V
E14044 Spoken English-A Self-Learning Guide to
Conversation Practice
Satinder Sharma (Editer)
E12549 Encyclopaedia of Sports
Saxena O.P
E1027 Reptilia
Sethi M.R
E12647 250 Challenging Puzzles
Sharma

↑

E12606 Bank Clerical Exam
E12619 Kumar’s Super Guide Bank Recruitment
Test
E12614 Railway Recruitment Board Examination
Non-Technical
E13428 S.S.C.Combined Preliminary Examination
E12616 Staff Selection Commission Clerk’s Grade
Examination
E14708 Super Guide – Indian Air Force Air Men
Recruitment Test Technical Trades –
According to the Latest Syllabus
Sharma A.R
E14028 Dictionary of Idioms and Phrases
Sharma J.N
E13998 Upkar’s Navodaya School Entrance Digest
[For Admission Test to VI Class] Based on
N.C.E.R.T.Pattern
Siddhartha Basu (Editor)
E14975 Mastermind India
Simon George A (Editor)
E14535 Simons Guide – Kerala
Singh A.P Kumar Puskar
E15475 Upkar’s U.G.C. JRF/NET Examination. Life
Sciences
Sivasankaran
E12593 Super Rank Winner For P.S.C, B.S.R.B,
S.S.C, R.R.B, Tests
E12594 Super Rank Winner for P.S.C, B.S.R.B,
S.S.C, R.R.B. Tests
E12629 Super Rank Winner for P.S.R, B.S.R.B,
S.S.C, R.R.B. Tests
Smith Frank
E838 Principles of Class Teaching
Sreedhara Menon A
E673 Kerala District Gazetteers
Sreedharan M
E12665 A Complete Guide to Hearts and Minds
Subburaj V.K

↑

E14263 Mega-Objective General Knowledge
N479 Probationary Officer’s Exam of State Bank
of India and Nationalised Banks
E14009 Probationary Officers’ Examination
Previous Years’ Questions with
Explanatory Answers for the State Bank of
India and Nationalised Banks
E14549 Railway Recruitment Board Exams
D176 Railway Recruitment Board
Exams-Technical Cadre
E14267 SSC Combined Preliminary Examination
for A.Assistants Grade B.Inspectors of
Central Excise, Income Tax, etc.
C.Sub-Inspectors in CBI.D.Sub-Inspectors
of Police in Central Police Organisations
E.Divisional
Accounts/Auditors/Jr.Accounts/UDCs
N478 UGC/NET/JRF/SLET Exams Guide
Subhash Mehta
E14709 MCA
Sudha
E14536 Bank Clerical Examination At a Glance
2001
N439 CG Cleark’s Grade Examination –
Conducted by Staff Selsction Commission
According to latest prescribed Syllabus
E14545 General Knowledge At a Glance 2001
E14546 General Knowledge Current Affairs,
Who’s Who & Interviews at a Glance 2001
E14539 Idioms and Phrases at a Glance
E14976 Railway Recruitment Board Exam
E14537 Railway Recruitment Board Exam
Technical & Non-Technical Categeries at a
Glance 2001
E12650 Special Class Railway Apprentices’
Examination
E12644 State Bank Probationary Officers’
Examination at a Glance 1999
Sudheesh Chandran V.S
E13366 Quiz World – India’s First Largest and
All-Dimensional Quiz Book
Sudhesh Kumar (Complied)
E11079 A Dictionary of Economics
Sujatha T
E15470 A Guide For PSC Test
Sura
E12609 UPSC Civil Services Previous Years’
Questions & Answers
Sura’s
N437 Medical Colleges Entrance Examinations
E14234 Probationary Officers’ Examination
Surabhi
E14264 The SSLC Rank File
Surekha Singh
E15476 UGC-CSIR NET/JRF/SLET Physics
Tandon Kum Kum

↑

E14007 Career Options After 10+2 And Beyond
Humanities & Commerce 2000 Edition
Tata
E15467 General Studies Manual 2003 for the UPSC
Civil Services Preliminary Examination
Thomas John
D365 KSRTC Reserve Conductor Test Rank File
E12713 KSRTC Reserve Conductor Test Rankfile
E12712 New Jyothi – KSRTC Reserve Conductor
Test Rank File
Thomas Kane S
D236 The New Oxford Guide to Writing
Thorpe Edgar
E17814 The Pearson Concise General Knowledge
Manual 2007
E13389 Wheeler’s Concise General Knowledge
Digest
E13996 Wheeler’s General Knowledge Manual
Thorpe Showick
E18272 General Intelligence and Test of Reasoning
Tiny Tot
E21495 Big Book of Inventions
Unique
N403 A Most Read Manual for General Studies
2010
Usha Albuquerque
E14057 The Penguin India Career Guide Volume
One : Humanities
Usha Chopra
E12555 History of England
V Publisher

↑

E12610 A Complete Guide to Lower Secondary
School Scholarship Examination(LSS
English)
E13324 PSC Question Bank L.D.Clerk Examination
E14233 PSC Rank File Teacher LPS/UPS Assistant
12611 Upper Secondary School Scholarship
Examination 1999
E13377 V PSC Rank File, Village Extension Officer
E10533 V.Guide Kerala Public Service Commission
Lower Division Clerk Examination
Vasudevan Nair M.T (Editor)
E12428 Malayalam Literary Survey – Number 2 &
3 1998
Ved Prakash Saxena
E12651 Engeneering Colleges Entrance
Examination
Velu Pillai T.K
E237 The Travancore State Manual Vol.1
Vianna Fernando de Mello (Editor)
E12496 Webster’s New World – Children’s
Dictionary
Victory
E13999 Victory Reasoning
Vox Populi
N467 Children’s Illustrated Science dictionary –
English-malayalam
Vygodsky M
E1240 Mathematical Handbook
Wagman Richard J
E26211 The New Medical and Health Encyclopedia
Wells H.G
E14011 Mathematics Quiz
Windridge Charles

↑

E12711 Science Quiz Book
Woodall Marian K
N16999 How to Communicate Under
Pressure-Thinking on your Feet
Year Book
E224 The Year Book and Who’s Who in Malabar

അക്ബർ കക്കട്ടിൽ
21283 പാഠം മുപ്പതു്
അജ്മൽ പി.െക
21764 കവ്ിസ് at േകരള 360 ഡി ി
അനിൽകുമാർ എ.വി
20076 വൻമതിൽ മുതൽ ബിഗ്െബൻ വെര
ൽ കലാം എ.പി.െജ
വിഭാവനം-സാേങ്കതികവിദയ്യിലൂെട
സാമൂഹികപരിവർത്തനം

അ

21902 രാ

അ ർ ആർ.എസ്
3706 ജനറൽ േനാളജ്
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
9821 ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത യ് സമര ചരി ം
ഇടമറുക്

5256H സ്ഥല പുരാണങ്ങൾ
↑

എബിങ് റിച്ചാർഡ് േവാൺ ാ ്
15620 ൈലംഗിക മേനാേരാഗങ്ങൾ
കരുണാകരൻ പി
14302 വിയ ാം െ

കൾ

കറന്റ് ബുക്സ്
N464 കറന്റ്ബുക്സ് ബുള്ളറ്റിൻ-വാർഷികപ്പതിപ്പ്
1998

കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ െക.ടി
18673 ചി റ വയ്ാപാര േമഖലെയ വിഴുങ്ങാൻ
കുത്തകഭീമൻ വരു
കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പി
19351 ഹൃദയം തുറ ന്ന താേക്കാലുകൾ
കൃ പിള്ള ഇ.വി
N56 കഥകളും

ബന്ധങ്ങളും

േകശവേമേനാൻ െക.പി
17347 ജീവിതചിന്തകൾ
ഗിരീഷ് മാസ്റ്റർ
N299 തലയിെലഴു ം തിരുത്താം തുറക്കാം
മനസിെന്റ നിലവറ
ഗീത

20913 അനയ്ായങ്ങൾ

ചാേക്കാ പി.ടി
4592 ആധുനിക യൂേറാപയ്ൻ ചിന്തകൻമാർ
ജയകുമാരി ടി.ആർ., വിേനാദ്കുമാർ ആർ
D411 കവ്ിസ് പരിസ്ഥിതിയും ജീവജാലങ്ങളും

↑

ജയകർ തലേയാലപ്പറമ്പ്
21400 ചരി ം എ എളുപ്പം
ജൂൽ േവൺ
13738 കടൽപ്പിശാച്
െജയിംസ് േബാർഗ്
19558 ശരീരഭാഷ ആശയവിനിമയം
െമച്ചെപ്പടുത്താനും ജീവിതവിജയം േനടാനും
7 പാഠങ്ങൾ
െജാനാഥൻ േവാൾഫ്
17451 മാർക്സിെന വീ

ം വായി

േമ്പാൾ

േജാബിൻ എസ്. െകാട്ടാരം
18778 വയ് ിതവ് വികസനത്തിലൂെട ജീവിതവിജയം
േജാൺ എം
19528 വിജയത്തിേല
േജാർ

ള്ള േനർവഴികൾ

് സിത്താര

16779 ഗിറ്റാർ പഠന സഹായി

ഡി.സി

C95 അഖിലവിജ്ഞാനേകാശം വിേനാദ

വിജ്ഞാനേപടകം

തങ്ക ൻ എസ്
13548 ൈവദയ്ശാ ത്തിെല മഹാരഥൻമാർ
താജ് പി.എം
18023 ഓർമ്മയും തിരിച്ചറിവും

↑

നാഥൻ പി.ആർ
20173 വിജയമ
നായർ സി.പി
20610 എ ് സവ്ന്തം വി.െക.എൻ.
ന ട്ടൺ ചാൾസ്
17091 വിജയത്തിെന്റ രഹസയ്ങ്ങൾ
പൂനം േദവ് മൽേഹാ (എഡി.)
10918 റിക്കാർഡുകളുെട ഗിന്നസ് ബുക്ക്
വീൺ ഡാനി
19983 വിമർശനാ

ക സിദ്ധാന്തം

ബാബുരാജ്
19994 ചുടുകണ്ണീരാെലൻ ജീവിതകഥ
െബനയ്ാമിൻ
21159 ഒറ്റമരത്തണൽ
ിലയ്ൻസ്
246 ലാസ്റ്റ് േ ഡ് സർവന്റ്സ് പരീക്ഷ റാങ്ക്
ഫയൽ
16852 വനിതാ േപാലീസ് േകാൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക്
ഫയൽ
ഭഗത്സിങ്
15914 ഭഗത്സിങ്ങിെന്റ ക

കൾ
↑

ഭവാനി പള്ളിക്കൽ
19559 േചാറിെന്റ മണമുള്ള േചറ്
ഭാ രൻ നായർ േചപ്പാട് സേന്താ മാർ േചപ്പാട്
17563 സയൻസ് കവ്ിസ്
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
D188 ഭാരതവിജ്ഞാനേകാശം
6673 ഭാരതവിജ്ഞാനേകാശം പു കം 7
സം ാരം
മേനാരമ

N463 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1999

മാതാ അമൃതാനന്ദമയി
21563 സതയ്ം സനാതനം
മുരളീധരൻ മു മറ്റം
18880 കൗമാര-ൈലംഗിക വിദയ്ാഭയ്ാസം
േമാഹനകുമാർ എസ്
N126 കവ്ിസ് േകരളം
േമാഹൻദാസ് വള്ളിക്കാവ്
16537 േ ഹപൂർവ്വം നിതയ്
േമാഹൻലാൽ
20987 ഒരു നടെന്റ േ

ാെഗഴു

കൾ

മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ
10180 ദാമ്പതയ്നിയമങ്ങൾ
19089 മനുഷയ്െന്റ മൗലികാവകാശങ്ങൾ
രവിവർമ്മ എൽ.എ
2035 വിജ്ഞാനം മലയാളം
എൻൈസേ ാപീഡിയ

↑

രാജകൃ ൻ
11456 നവജീവിതത്തിെന്റ വാനമ്പാടികൾ
രാജേഗാപാലൻ സി.ആർ
19270 നാട്ടറിവുപാ കൾ
രാജേശഖരൻ പി.െക,; ജയ കാശ് എസ്.എൻ

(എഡി.)

16850 മാധയ്മനിഘ

രാജ

ീ എം.ജി

21468 ഒ

ീവ് ജനറൽ േനാളജ്

രാധാകൃ ൻ വി
20721 ചരി ജാലകം
രാമൻപിള്ള സി.വി
19873 സി.വി.രാമൻപിള്ളയുെട
ചരി ാഖയ്ായികകൾ സ ർണ്ണം
രാവണ ഭു
17520 ഗുരുേദവ കഥാകാവയ്ം
രാ ദീപിക
14049 െഹൽത്ത് ഡയറ റി
വാണിദാസ് എളയാവൂർ
19107 ജിഹാദ്- സതയ്േവദത്തിെന്റ ആ

ഭാവം

വി. പ

ിേഷ ്
↑
15469 പി.എസ്.സി. എൽ.ഡി. ാർക്ക് െസലക്ഷൻ
െടസ്റ്റ് 2003

വിേര കുമാർ എം.പി
20616 ഡാന ബ് സാക്ഷി
വിശവ്രൂപ് േറായ് ചൗധരി
21923 ഓർമ്മശ ി ഇരട്ടിയാക്കാം
െവൽഷ് ജാക്ക്
18185 വിജയത്തിേലക്ക്
വർക്കി, െപാൻകുന്നം
13843 തിരുമുൽക്കാ
വർഗീസ് പി.എ
18199 നിങ്ങളുെട കുട്ടി വിജയിക്കാൻ
വർഗീസ് േപാൾ
N302 101 സവ്യംെതാഴിലുകൾ
15281 ആയിരെത്താ ് കൗതുകങ്ങൾ
ശരദി െസൻ േറായ്
N204 ഇതു രാജസ്ഥാൻ
ശാന്തകുമാർ എസ്
18979 മുേന്നറ്റത്തിെന്റ പടവുകൾ
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
14586 ന റിയിെല വികൃതി

രു

കൾ

ീകൃ ശർമ്മ ഇ.ആർ

↑

11628 കണ്ണിെന്റ കണ്ണ്

ീധരൻ പുറ ർ
21848 തപാലിെന്റ കൗതുകേലാകം
ീലതാവർമ്മ ആർ
തിബിംബങ്ങൾ പറയാതിരി

19981

ന്നത്

സനിൽ പി. േതാമസ്
17184 ഒളിംപിക്സ് കവ്ിസ്
സാവാൻകുട്ടി ടി.എം
9477 പി.എസ്.സി. യും ഉേദയ്ാഗാർത്ഥികളും
സുധീ ൻ സി.വി
20343 െപണ്ണ് െപണ്ണായതും പിെന്ന ശരീരമായതും
സുകുമാർ അഴീേക്കാട്
19353 രാ ീയവും സാം ാരികവും

19
തതവ്ചിന്ത

Abubabaji
N489 Discourses
Dupuis Adrian M
E1273 Philosophy of Education in Historical
Perspective
Paul Varghese
E1151 Educational Psychology
Ramaswamy Sastry K.S

↑

E751 Synopsis of Philosophy of Dayananda
Rangachari M.V.V.K
E681 Groundwork in Dialectics
Sawhney Clifford
E20701 The World’s Greatest Seers & Philosophers

അ

ൽ കലാം ആസാദ്

19119 ൈദവസങ്കൽപം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട

അ

ൾറഹീം സി.ടി
7953 മതവും യു

ിവാദവും

അരിന്ദം ചൗധുരി
19120 വിജയത്തിേല

ള്ള ത ാെറടുപ്പ്

ആൽബർട്ട് നമ്പയ്ാപറമ്പിൽ
11401 ശാ വും ദർശനവും
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
21802 േവദങ്ങളുെട നാട്
ഇംഗർേസാൾ
20091 മതനിേഷധവും മതനിേഷധികളും
ഇടമറുക്

17324 നാരായണഗുരു എ െകാ ് മുഖയ്മ
ആയി ഇ.എം.എസിനു ഒരു മറുപടി
100 യു

ഐല

ി

ിവാദം
↑

കാഞ്ച

N283 എരുമേദശീയത – ആ

ീയ
ഫാഷിസത്തിെന്റ വിമർശം

ഓേഷാ

22044 ഒരു കപ്പ് ചായ

21277 കുണ്ഡലിനിേയാഗ –
18359
18525
18292
18945
22059
22062
21746

അതിശയകരമായതിെന േതടി
െകാടുമുടികേളയും താഴ്വരകേളയും
സവ്ീകരി ക
ജീവിതം ൈലംഗിേകാർ മാകു
ദർപ്പണം ശൂനയ്മാകുേമ്പാൾ
ൈപൻമരങ്ങളിെല ാചീനസംഗീതം
േ മഭാജനം
മറഞ്ഞിരി ന്ന രഹസയ്ങ്ങൾ
ീ

കസാൻദ് സാക്കീസ്
19634 ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷകർ
14331 ൈദവരക്ഷകർ
കു

ണ്ണി
13151 അടിയും െപാടിയും

കൃ മൂർത്തി ജി
11766 കുറി കൾ
കൃ മൂർത്തി െജ
18217 ചിന്താപടലം
കൃ ൻകുട്ടിനായർ ആർ
16306 യു ിര ി
െക.ഇ.എൻ.
14295 കറുപ്പിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം
20411 കറുപ്പിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം(സാം ാരിക
വിമർശനം)
െക.എം.ബി
16592 മരണം മുതൽ പുനർജന്മം വെര
േകശവൻ എം.ജി
13942
ീനാരായണഗുരുവിെന്റ ദർശനവും
വിശവ്മാനവികതയും
േകാവൂർ എ.ടി
17329 േകാവൂരിെന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ
14395 യു ിചിന്ത
16392 യു ിവാദി 50-◌ാം വാർഷിക െ ഷൽ

↑

ഖലിയാബിക്ക് ഐ
5474 തതവ്ശാ ത്തിെന്റ സംക്ഷി ചരി ം
ച േശഖരവാരിയർ എം.എസ്
13984 സിദ്ധാർത്ഥെന്റ ചിന്താേലാകം
ജയച ൻ ടി.എൻ (സമ്പാ.)
17186 ജീവിതം എെന്ന എ

പഠിപ്പി ?

േജാസഫ് ഇടമറുക്
17326 നിരീശവ്രനായ നാരായണഗുരു
േജാസഫ് ഇടമറുക്; സനൽ ഇടമറുക്
17345 മാർപ്പാപ്പയുെട രാ ീയം
േജാസഫ് എം.സി
N57 എം.സി. യുെട ദർശനങ്ങൾ
3359 യു ി കാശം
േജാൺ എ ഹാം
18708 ദി സിക്സ്ത് േഡ എറർ
േജാർ

് ഇ ട്ടി
18184 വിജയം നിങ്ങൾക്ക്

ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
18087 േദശാടനക്കിളികൾ
േടാണി മാത (സമ്പാ.)
17746
ി ൈഹന്ദവ വീക്ഷണത്തിൽ
തങ്ങൾകു
999

മുസലിയാർ എ
ാേയാഗികാൈദവ്തം,

↑

കൃതിനിയമം

ദൈലലാമ
18554 ബുദ്ധമതവും കൃതിയും മനുഷനയ്നും
തമ്മിലുള്ള ഐകയ്വും
ദാേമാദരൻ മു യ്ാടി
20442 സംഘകാലാനന്തര കൃതി-നാലടിയാർ
ദാസ് പി.എൻ
20436 വിളക്കി െവളിച്ചംമാ ം
േദവി സാദ് ചേതാപാദ്ധയ്ായ
11570
ാചീനഭാരതത്തിെല െഭൗതികവാദം
5037 ഭാരതീയ തതവ്ചിന്ത
ധർമ്മരാജ് അടാട്ട്
14324 ഋേഗവ്ദത്തിെന്റ ദാർശനിക ഭൂമിക
13117 േലാകായതദർശനം
നാരായണ സാദ് മുനി
17755 നാരായണഗുരുവിെന്റ അൈദവ്തദർശനം
നാരായണൻ സി
D121 യു ിചിന്തയും ജീവിതവും
നിതയ്ൈചതനയ് യതി
16764 അപൂർവ്വ ൈവദയ്ന്മാർ
16732 ഒരു വിേമാചന സാമൂഹയ്ശാ ം
19465 ഖലിൽ ജി ാെന്റ മനുഷയ്നായ േയശു
14332 ൈദവം സതയ്േമാ മിഥയ്േയാ
15353
േ ാത്തരങ്ങൾ
16676 േ മവും ഭ ിയും
15347 േരാഗേത്തയും മരണേത്തയും
സുഹൃ ക്കളാക്കാം
21756 േ ഹസംവാദം
നീെഷ

ഡറിക്
18902 ആന്റിൈ സ്റ്റ്
21282 സരതു യുെട വചനങ്ങൾ

↑

പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ
11937 ആ സ ാപം
െപേരര എ.പി
15616 വിജയത്തിന് 30 ദിവസം
േപാൾ എം.പി
19216 ആസ്തികയ്വാദം
ിയ സദ്ഗമയ
21818 ബുദ്ധമതവിചാരം
േ േറ്റാ

D111 േസാ

ട്ടീസ് സംസാരി

പൗേലാ െകായ്േലാ
21305 െവളിച്ചത്തിെന്റ േപാരാളികൾ
ബാബു എൻ
17987 ൈചനീസ് തതവ്ശാ ം
െബർഗ്സൺ െഹൻ ി
16740 സതയ്ാേനവ്ഷണം
േബബി വറുഗീസ്
18105 ആർ സം തി
↑

േബാബി േജാസ് കട്ടിക്കാട്
18558 സഞ്ചാരിയുെട ൈദവം
ഭാരതി ഉദയഭാനു
11859 രൂപാന്തരങ്ങൾ
മത്തായി മാ
1730

രാൻ
കാശത്തിേലക്ക്

മാത പി.എം. െവ ർ
10406 ദാമ്പതയ്ം-ബന്ധം, ബന്ധനം
മാധവൻപിള്ള എം.ഇ
12320
ീരാമകൃ സൂ

ികൾ

മാൻഡിേനാ ഓഗ്
20031 േലാകെത്ത വലിയ വി നക്കാരൻ
മുഹമ്മദ് ടി
19110 ധർമസമരം
16419 ഭാരതീയ സം ാരത്തിെന്റ
അടിെയാഴു കൾ
യൂനസ് െഷ ്
17327 ഇ ാമും

ീകളും

രജനീഷ് ഓേഷാ
22060 ഇന്തയ് എൻ ിയങ്കരി
17903 ഒരു കപ്പ് ചായ
16766 ഒരു ഗാനത്തിെന്റ മൗനം
20306 ജലെമവിെട? ച ബിംബെമവിെട?
12162 ത , പരമേബാധം
16762 ദിവയ്ാ തം
15481 ധയ്ാനത്തിെന്റ പാത
18364 നി ളങ്കതയുെട വിേവകം
19991
ണയത്തിെന്റ രഹസയ്ങ്ങൾ
18543 േയാഗയുെട പാത
15523 രതി പണം അധികാരം
N163 ശൂനയ്തയുെട പു കം
14931 ശൂനയ്മായ ഇരിപ്പിടം
16763 െസ ം ജീവനകലയും
രാധാകൃഷണൻ എസ്
14965 മതം, പൗര യ്പശ്ചാതയ് രാജയ്ങ്ങളിൽ
↑

രാധാകൃ ൻ കളിയലിൽ
18818 താേവാ െത് ഛിങ്
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ
11964 ീക്ക്-യൂേറാപയ്ൻ ദർശനങ്ങൾ
16274 സാമുഹയ്േരഖ
വിേവകാനന്ദ സവ്ാമി
16874 വിേവകാനന്ദസാഹിതയ്സർവ്വസവ്ം
േവണു േതാന്ന ൽ
17346 േഡാ.േയശു ചികിത്സിക്കെട്ട!
വർക്കി എം.പി
16360 നിരീശവ്രതവ്ം
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
17092 നീെയാരു സവ്ാർത്ഥിയാവുക
ശിഷയ്േദവ് െജ.െക
17522 ഭാരത രാ വാദം
ീ ശങ്കരാചാരയ്ർ

18573 സൗന്ദരയ്ലഹരി

ീകുമാർ എം
17521 പാശ്ചാതയ് തത്തവ്ചിന്തയുെട ചരി ം:
വാലയ്ം 1: തത്തവ്ചിന്തക്ക് ഒരാമുഖവും
ാചീന ീക്ക് തത്തവ്ചിന്തയും
ഷാനവാസ് എം.എ; സജീഷ് എൻ.പി
19349 ഉന്മാദം: അേബാധത്തിെന്റ മേഹാൽസവം
െഷ ി േപ ി ൈബെഷ
17316 നാ ികയ്ത്തിെന്റ ആവശയ്കത
ഷൗക്കത്ത്
21286 താഴ്വരയുെട സംഗീതം
18496 ൈദവത്തിന് ഒരു തുറന്ന കത്ത്
സനൽ ഇടമറുക്
17320 സുധാമണിയിൽനിന്ന് മാതാ
അമൃതാനന്ദമയിയിേലക്ക്
സുകുമാരൻനായർ ജി
7379 അടിസ്ഥാനതർക്കശാ ം
സുക്ഷ്മാനന്ദ സവ്ാമി
18008 അഹംേബാധത്തിന റം
16753 ആനന്ദക്കടൽ
സുധീ ൻ സി.വി
17020 വയ് ിതവ്വികാസമ

ങ്ങൾ

െസബാസ്റ്റയ്ൻ പുതുവീട്
16213 യവനദർശനം
േസ്റ്റാർ ആന്റണി
16680 ഗുരുക്കന്മാർ ദിവയ്േരാ ദുർവൃത്തേരാ?
സുകുമാർ അഴീേക്കാട്
18893 തത്തവ്മസി

↑

19.01
മനഃശാ ം

Jastrow Joseph
E783 Freud – Lis Dream and Sex Theoris
Rai B.C

↑

E12315 Social – Psychology
Volkogonov D
N456 The Psychological War
Walters Donald J
E12490 Superconsciousness A Guide to Meditation

െകാച്ചൗേസഫ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി
17757
ാ ിക്കൽ വിസ്ഡം: യഥാർത്ഥ
ജീവിതത്തിലും മാേനജ്െമന്റിലും
ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം
19591 വിജയ േ ാത കൾ
േഗാവിന്ദൻ എ.സി
3755 ജീവിതശ ക്കൾ
േജാസഫ് എം.സി
16485 പുേരാഗതി
േജാസ് ടി.വി
11832 മനഃശാ വും നിങ്ങളും
േജാൺ െക.െജ
14496 മധുവിധുനാളിൽ മധുനുകരാൻ
േഡവിഡ് െക.എസ്
19310 വയ് ിതവ്ം കാ പ്പാടും

ാേയാഗികതയും
↑

നാരായണൻ കാ മാടം
18253 മ വാദവും മനഃശാ വും
നിതയ്ൈചതനയ് യതി
16730 ഭാരതീയ മനഃശാ ത്തിന് ഒരാമുഖം
18546 മനസ്സ് എന്ന തിഭാസം
15135 സവ് ം
മാർസൽ ജി. െപരുമ്പിള്ളി
8629 െതറാപ്പികൾ
മുരളീധരൻ മു മറ്റം
19582 മാനസികാേരാഗയ്ത്തിനു് കൗൺസലിങ്ങ്
17358 വയസ്സ വാർദ്ധകയ്ം
21698
ീപുരുഷ മനഃശാ ം
മർഫിക േജാസഫ്
21916 നിങ്ങളുെട ഉപേബാധമനസ്സിെന്റ ശ

ി

രാമച ൻ െക. ആവണീശവ്രം
17383 വിജയത്തിേലക്ക്: ഒരു മനഃശാ പഠനം
റീഹ് വിൽെഹം
16977 ഫാസിസത്തിെന്റ ആൾ

ട്ട മനഃശാ ം

േവണു െചലവൂർ (എഡി.)
N59 മനസ് ഒരു സമസയ്
16666 മനസ്സിെന്റ വഴികൾ
േവണു േതാന്ന ൽ
19680
ണയത്തിെന്റ രസത

ം

േവണുേഗാപാൽ സി
16849
ണയശാ ം
ശാന്തകുമാർ എസ്
9197 എങ്ങെന പഠിക്കണം
N58 ജയിക്കാനായ് ജനിച്ചവൻ
9458 മനെസ്സന്നമായാജാലം
18978 ഹിേ ാട്ടിസവും മാനസിക

↑

ങ്ങളും

ഷീല െക

22129 മന

ം മനസ്സിെന്റ താളപ്പിഴകളും

സലാം ഓമേശ്ശരി
19158 െടൻഷൻ എങ്ങിെന ഇ ാതാക്കാം?
െസബാസ്റ്റയ്ൻ െക.എ
16843 തലയിെലഴുത്ത് തിരുത്താം
െസാറൻൺ െഹർബർട്ട്
6552 മനശ്ശാ ം വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ

20
ഗൂഢശാ ം, േജയ്ാതിഷം

ൈകേറാ (കൗ ് ലൂയി ഹാമൺ)
18080 സംഖയ്ാേജയ്ാതിഷം
േതാമസ് ബി
1780 സംഖയ്ാ േജയ്ാതിഷം
നളിനി എൻ
15130 നാട്ടറിവിെല നക്ഷ േലാകം
പീതാംബരൻ എൻ
21409 സർവാംഗലക്ഷണശാ ം
മാധവൻ എം
2589 അ

ഹേയാഗം നിങ്ങൾെക്ക

െച ം

രാജീവൻ േകാേതത്ത്
20209 ഇടുക്കി-ൈദവങ്ങളുെട ഒളിത്താവളം
രാമകൃ പണിക്കർ വിദവ്ാൻെപരിങ്ങാട്
16900 ജാതകഗണിതകല
വറുഗീസ് കറിക്കാ ർ
N60 മനുഷയ്രും മ

വാദവും

ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന്
19106 പുനർജന്മസങ്ക വും പരേലാകവിശവ്ാസം

↑

21
ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ, ഹി മതം

Ghansyamji Maharaj
N475 Sri Bhuvanesvari Gita
John Canning
E14253 100 Great Modern Lives
Kuttikrishna Marar
E13442 A Journey Through the Mahabharata
Saroop Singh (Editor)
E833 The Magic of Words [An Anthology of
Prose]
Swami Ajaya (Editor)
E12492 Living With the Himalayan Masters
Spiritual Experiences of Swami Rama

അരവിന്ദാക്ഷൻ വി
16943 ആചാരങ്ങൾ ആേഘാഷങ്ങൾ
↑

അശവ്തി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
N61
ീപദ്മനാഭസവ്ാമിേക്ഷ ം
ഇടമറുക്

15310 ഉപനിഷ

കൾ: ഒരു വിമർശനപഠനം

എം.ബി.െക
N481 ശബരിമല അ പ്പൻ
എഴുത്തച്ഛൻ, തുഞ്ചത്ത്
10394
ീമഹാഭാരതം
ട്ടൻ ത രാൻ, െകാടുങ്ങ ർ

കുഞ്ഞി

19075 ഭാഷാഭാരതം
8988

കു

ീമഹാഭാരതം

രാമൻ സി.വി

15641 വയ്ാസഭാരതം

കൃ പിള്ള നാലാങ്കൽ
9002 മഹാേക്ഷ ങ്ങൾ

മുമ്പിൽ

കൃ പിള്ള മുഴേങ്ങാ വിള (വിവ.)
11873
ീമദ് ഭാഗവതംേകരളഭാഷാഗാനം(സം തമൂലേത്താടുകൂടി)
കർത്താ പി.സി
17024 ആചാരാനുഷ്ഠാനേകാശം
ച േശഖരൻ നായർ എൻ
17747 ശാരദാതിലകത്തിനു് ഒരു ഭൂമിക
ച േശഖരൻ നായർ സി.െക
21077 ഭാഗവതസമീക്ഷ

↑

ച േശഖരൻ നായർ സി.െക (സമ്പാ.)
17899 ഹി വിെന്റ ജീവിതധർമ്മം
ച േശഖരൻനായർ ഇ
21836 ഹി മതം, ഹി തവ്ം
ിവി മൻ ന തിരിപ്പാട് ടി.എം
ണാമം

17543 ഭഗവൽ

ദാേമാദരേമേനാൻ സി (വിവ.)
10097 സ ർണ്ണരാമായണം
േദവി സാദ് ചേതാപാദ്ധയ്ായ
9874 ഇന്തയ്ൻ നിരീശവ്രവാദം
നാരായണഗുരു
9862 അനുകമ്പാദശകം
10766
ീനാരായണഗുരു സവ്ന്തം വചനങ്ങളിലൂെട
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ
6623
ീവാ ീകിരാമായണം
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ (വിവ.)
6642 ഋേഗവ്ദസംഹിത
നിതയ്ൈചതനയ് യതി
D22 ബൃഹദാരണയ്േകാപനിഷത്ത്-മധുകാണ്ഡം
11122 ബൃഹദാരണയ്േകാപനിഷത്ത്-മുനികാണ്ഡം
പ

ർ െക.വി.ആർ
↑
ർ െപരുമാൾ സർവ്വാഭീ ദായകൻ

11666 പ

ബാലകൃ ൻ പി.െക (എഡി.)
19000 നാരായണഗുരു
ബാലകൃ ൻ വി., ലീലാേദവി ആർ
14948
ന്ദപുരാണം
ബാലകൃ ൻനായർ ജി
12464 ര
വിദയ്ാരണയ്കൃതികൾ – പഞ്ചദശി
ജീവ
ി വിേവകം
ഭട്ടതിരിപ്പാട് ടി.എൻ.എൻ
D60 േവദാന്തസാരസം ഹം
മാക്സ് മുള്ളർ
20351 ഇന്തയ്-അതിനു് നെമ്മ എ
കഴിയും

് പഠിപ്പി

വാൻ

മാധവപ്പണിക്കർ
3431 ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത
മാലി

9421 പുരാണകഥാമാലിക

മുനി നാരായണ സാദ്
17756 ൈതത്തിരീേയാപനിഷത്ത്
മൃണാളിനി സാരാഭായി
13105 കണ്ണൻ
േമേനാൻ ടി.ജി
1073
ീ ഗുരുവായൂർ ബിംബമാഹാ
േക്ഷേ ാ ത്തിയും
രമണമഹർഷിള
20179
ീ രമേണാപനിഷ

↑

യ്വും

്

രവീ നാഥൻ സി.െക
21930 ബാബാജി ജവ്ലിപ്പിച്ച ഗീതാരഹസയ്ം
രാമച ൻ വി.എസ്
21883 മ ി ം കഥ പറയു
വാസു എം.എൻ
13536 ഭഗവത്ഗീതാ സം ഹം
വാസുേദവൻ മൂസ്സത് െക
D191
ീകൃ ദൂത്
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ്
17149 ഗീതാ വചനം
ശശി തരൂർ
14345 മഹാ
ീകുമാർ െക
19705 സവ്ാമി അ പ്പൻ
സാറാ േജാസഫ്
18463 പുതുരാമായണം
സുധീർ െചറുതാഴം
20522 പുരാണത്തിെല അസുരകഥകൾ
സുകുമാർ അഴീേക്കാട്
21047 മഹാഭാരതം

↑

22
ഹി മതേ ാ ങ്ങൾ

അഷിത

22117 മീര പാടു

ഉ

ർ എം. പരേമശവ്രൻ
ീആ ാൾകൃതികൾ

17859

തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ
13252 കി ിന്ധാകാണ്ഡം
ദിവയ് ബന്ധം ആ ാൾ
13621 ആ ാൾ പാടിയ തിരുപ്പാൈവ
നാരായണഗുരു
9860 വിനായകാ കം
ഭട്ടതിരി െക.എസ്
N190 ഭീ പർവ്വം
വാസുേദവൻ മൂസത്
301 നമ്പയ്ാരുെട ര

ങ്ങൾ

ശങ്കരേമേനാൻ േകാലേത്തരി
1257 ഭാഷാ രാമായണച
11357 ഭാഷാരാമായണ ച
സാംബശിവശാ ികൾ െക
11442 നാരായണീയം

↑

23
ബുദ്ധമതവും ൈജനമതവും

േഗാപാലകൃ ൻ പി.െക
14765 ൈജനമതം േകരളത്തിൽ
ദൈലലാമ
14425 കരുണയുെട കാതൽ
ധർമ്മരാജ് അടാട്ട്
17290 ഗൗതമബുദ്ധൻ: ജീവിതവും ദർശനവും

24
ി മതം, ൈബബിൾ

Gandhi M.K
E748G The Message of Jesus Christ
Lindsell Harold
E11662 God’s Incomparable Word
Philips Bilal
E17551 The True Message of Jesus Christ

ആനി ത ിൽ
16411
ി വിെന്റ അ

തങ്ങൾ

ഹാം െക.എം
15928 േതാമ്മാ ീഹ േകരളത്തിൽ വന്നിട്ടി

എ

ഓസ്ലർ ഫുൾട്ടൺ
3994 വിേശവ്ാത്തര ജീവിതം
കട്ട ൽ െജ (വിവ.)
10826 ൈബബിൾ പുതിയനിയമം
കേരൽ അലക്സിഡ്
1923 ഈശവ്രനുെ
കാപ്പൻ എസ്
18355 അൈ

↑

ങ്കിൽ

വനായ േയശുവിെന േതടി

ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ ാത്തിേയാസ്
19307 വർഗ്ഗരഹിതസമൂഹം
േഗാപിനാഥൻ നായർ എൻ
19252 േയശു ി
േജാസഫ് ക ാണിക്കൽ
N378 ൈബബിളിെന്റ െവളിച്ചം(മനുഷയ്പു ൻ)
േജാസഫ് മക്കാെബ
13059 കേത്താലിക്കാ സഭയുെട ൈലംഗിക മൂഢത
േജാസഫ് േമ ത്ത് എം
989 േതമ്പാവണി
േജാർ

് അടൂർ ജി
3699 ഭാരതദീപം

േജാർ

് െവട്ടം

12545 സചി

ൈബബിൾനിഘ

േതാമസ് സാമുവൽ
11496 നിതയ്തയിേല

↑

ള്ള ജീവിതയാ

േദവസ്സി

ട്ടി
16060 എന്താണ് ൈദവം

േപാൾ കുർട്സ്
13058 േയശുവും േമാശയും
മത്തായി വി
3457 മത്തായി എഴുതിയ സുവിേശഷം
മാത മരങ്ങാ പിള്ളി
447 ൈബബിൾ കഥകൾ
മർേക്കാകസ്
3456 മർേക്കാസ് എഴുതിയ സുവിേശഷം
േയാഹന്നാൻ
11439 ജീവൽസേന്ദശം
ലൂേക്കാസ്
6575 ശാന്തി മാർഗ്ഗം
െലവിസ് േജാസഫ്
17328
ി മതവും ൈലംഗികസദാചാരവും
ലൺ ആർേനാൾഡ്
1522 ഗലിേലയെന്റ േസനയിൽ
സാമുവൽ ചന്ദനപ്പള്ളി
13506 മലങ്കരസഭാപിതാക്കൻമാർ
സിസ്റ്റർ േമരി ബനീഞ്ഞ
6610 മാർേത്താമ്മാവിജയം
ൈസമൺ മാസ്റ്റർ ഇ.സി
19092
ി മതവും ി വിെന്റ മതവും
േസാളമൻ
17085 ഉത്തമഗീതം
ഹുൈസൻ അഹ്മദി റ ്
D203 േയശു ി വിെന്റ പുനരാഗമനം
െഹർമ്മൻ ഗു ർട്ട്
12485 ൈബബിൾ

↑

25
ഇ ാം മതം

Faridi F.R (Editor)
E1035 Muslim Personal Law-Papers and
Proceedings of a Seminar
Hamid Dalwai
E11524 Muslim Politics in Secular India
Huseyn Hilmi Isik
E1314 Advice For the Wahhabi
Qutb Sayyid
E1290 Milestones
Rahiman A.K.A

↑

E11940 Some Thoughts on Islamic Aspects
Sayyid Abul Ala Maududi
E1034 Islamic Movement Pre-Requisites for
Success
Sayyid Kutb
E7169 Islam The Religion of the Future

അക്ബർ കക്കട്ടിൽ
8164
ാർത്ഥനയും െപരുന്നാളും
അടിയാർ

19082 ഞാൻ േ

ഹി

ന്ന ഇ ാം

അബുൈ സ് െമൗലാനാ
5352 ജമാ അെത്ത ഇ ാമി ലക്ഷയ്ം പരിപാടി
അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി
5358 രൂപവും യാഥാർത്ഥയ്വും
അബുൽ ഹസൻ പി.െക.എം (മൗലവി േചകനൂർ)
10550 തറാവീഹും തഹ ദും നബിക്ക് മാ ം
അബൂഅമീനാ ബിലാൽ ഫിലി ്
17553 യഥാർത്ഥ ൈദവിക മതം
17554 യഥാർത്ഥ ൈദവികമതം
അബൂബക്കർ നദ്വി
9252 മുഹമ്മദ് നബിയുെട

വാചകതവ്ം

അബൂബക്കർ മുസലിയാർ എ.പി. കാന്തപുരം
18744 ഇസ്ലാമിെല ആ ീയദർശനം
അ

↑

റഹീം െക.ടി.ശാന്തപുരം
ാമും ഇതര ദർശനങ്ങളും

C99 ഇ

അ

റഹ്മാൻ ഒ
17041 ഖുർആൻ സേന്ദശം
17055 യു ിവാദികളും ഇ ാമും
17045 ശരീഅ ം ഏക സിവിൽേകാഡും

അ

ടി.െക

2578 ഹ

ാജി മാർഗ്ഗദർശകൻ

പി.ബി
11427 ഇ ാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം

അ
അ

ാ പി.ബി

5288 സാദുൽ ഫക്കീർ
5298 ഹ

അ
അ

ത് ഇബ്റാഫി മു

അദ്ഹം

ാ ഹസൻ
5366 ഇബാദത്ത്-ഒരു ലഘുപരിചയം
ള്ള മൗലവി െക.സി

10183 പരേലാകം ഖുർആനിൽ

അ
അ

അ

ള്ള വളപട്ടണം (എഡി.)
803 രാ ീയ വാദങ്ങൾ
സലീം മുഹമ്മദ് അ ൽ ഹ ്
ാമിക പാഠങ്ങൾ
7967 ഇ ാമിക േസവനം
5356 ഇ

ൽ കബീർ വി
ാവിെന്റ തീർത്ഥയാ കൾ

↑

7155 ആ

അ

ൽ ഖാദിർ മൗലവി പി
11437 അത്തൗഹീദ്

അ

ൽ ഖാദർ എ.എം
ാംമത ചരണം

294-B ഇ

അ
അ
അ
അ

ൽ ഖാദർ എൻ.െക
5982 വഴി മാറിത്തരൂ!
ൽ ഖാദർ വക്കം
ാംമതസിദ്ധാന്ത സം ഹം

N63 ഇ

ൽ ഖാദർഖാരി
3743 ഹ ത്ത് ഉ ാൻ
ൽജ

7971 ഇ

ാർ െക
ാമിെല തയ്ാഗിവരയ്ന്മാർ

ൽ ജലീൽ എ.എ
16353
ാവിെന്റ

അ
അ

പഞ്ചത്തിലൂെട

ൽ ലത്തീഫ് െക.സി
ന്നബി(സ)

340-A വഫാ

അ

ൽ ഹക്കീം േകാട്ടക്കര
11430 ഈസാനബി

അ
അ

ൾഖാദർ എം.എ (വിവ.)

↑

804 ഖുർആൻ ഭാഷയ്ം

ൾറഹീം സി.ടി

7964 മതം തതവ്വും

േയാഗവും

അമീർഅലി െസ ദ്
3734 ഇ ാമിെന്റ ൈചതനയ്ം
233 ഇ ാമിെല ീകൾ
അലവിമൗലവി െക
9245 300 ഹദീസുകൾ
അലി ഇസ്സത്ത് െബേഗാവിച്ച്
17051 നേവാത്ഥാന ചിന്തകൾ
അലി മൗലവി എ.ആർ.എം
4140 തീരാന ം അഥവാ റസൂൽകരീമിെന്റ
അന്തയ്യാ
അലിഅഹമ്മദ് എ.െക
16492 ജീവിതലക്ഷയ്ം
അലിജാ അലി ഇസ്സത്ത് െബേഗാവിച്ച്
17057 ഇ ാം: രാജമാർഗം
അലിമുഹമ്മത് എ.െക
388 സതയ്സാഹയ്ം
അസ്ഗർ അലി എഞ്ചിനീയർ
18339 ഇ ാമും വർത്തമാനകാലവും
17332 ഇസ്ലാം ഒരു പുനർവായന
അസ്സ ിദ് സാബിഖ്
5329 ഫിഖ്ഹു ന്നഃ അഥവാ ഇ ാമിക
കർമ്മശാ ം

↑

അസ്സൻ െക
10499 ഇ ാമിക ചരി ം
അഹമ്മദ് സി.എൻ മൗലവി
4373 ഖുർആൻ എന്ത് എന്തിന്
9615 പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ
അഹമ്മദ് ൈസനുദ്ദീൻ ൈശഖ്
4669 ഫത്ത് ഹുൽ മുഈൻ ഇ ാം മത
നിയമസംഹിത
ആ ാബ് െക.എം
5848 മുഹമ്മദ് നബി
ഇ
ഇ

ാഹിം എം.െക
ീസിെന്റ ശ

1460 ഇ

ാഹിംഖാൻ
2021 ഇ ാംചരി ത്തിെല സുവർണ്ണ
സംഭവങ്ങൾ

ഇമാം നവ്വി
4382 നബിവചനങ്ങൾ
ഇ യിൽ മുഹമ്മദ് വി.ടി
5292 ലക്ഷയ്വും മാർഗ്ഗവും
ഇ ാലി
248-B

248-A

വാചകതവ്ം
വാതകതവ്ം
↑

ഇസ്ഹാഖലി ടി
5340 ഹദീസ് ഭാഷയ്ം
ഉൈബദ് ടി.െക (വിവർത്ത നം)
17470 തഫ്ഹീമുൽ ഖുറാൻ
ഉമർ ബിൻ അലി ാവ രി
3450 ഹ
്കർമ്മപഠനം
ഉ ാൻ എം
N305 അ ാഹു
കമാൽ പാഷ
7957 സൂറ

-ലുഖ്മാൻ

കരീം വി.എം.എ
11426 ഇ ാമിക നിയമം
കേരാൾ എൽ. ആൻവി
19087 ഇ ാം എെന്റ േലാകേത്തക്ക്
കാരേശ്ശരി എം.എൻ (എഡി.)
16369 തിരുെമാഴികൾ
കുഞ്ഞിഅഹ്മദ് ഇമാമുദുദ്ദീൻ െമൗലവി
1779 നൂറുൽ ഖുർആൻ
കുഞ്ഞിബാവ പി.െക
1656 ഇ ാമിെല സാമുഹയ് നിയമങ്ങൾ
കുഞ്ഞിബാവ മു ിയാർ പി.െക
1105 ഇ ാമിെല സാമൂഹയ് നിയമങ്ങൾ

↑

കുഞ്ഞീതു മദനി െക
11435 അ ാഹുവിെന്റ ഔലിയാക്കൾ
കു
കു

എരമംഗലം െക
11436 മ ിത്ത് പരിപാലന

മങ്ങൾ

ബാവ മുസലിയാർ പി.െക
ിം ആചാരം അഥവാ മു ിമീങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിേക്ക നടവടികൾ
4978 സൂറ ്-യാസിൻ
3722 സൂറത്ത്-യാസിൻ
3679 മു

കുട്ടിക്കമ്മത് േമത്തർ െക.ഏ
397 മു ിം-അനന്തിരാവകാശം
കൃ വാരിയർ ടി.െക
239C ഇ ാംമതം
ഖദീജ എ.എം
19697 വർഗീയാസൂ ണങ്ങളും പടേച്ചാെന്റ
കുടുംബാസൂ ണങ്ങളും
ഖാദിരി സ ിദ് അഹമ്മദ്
9246 ജമാ അെത്ത ഇ ാമിയും വയ്

ി പൂജയും

ഖുർറംേജാ മുറാദ്
16377 ഇ ാമിക വർത്തകരുെട പരസ്പര
ബന്ധങ്ങൾ
7159 ഇ ാമിക വർത്തകരുെട പര ര
ബന്ധങ്ങൾ
േഗാഡ്െസ, നാഥുറാം വിനായക്
17054 കാരുണയ്ത്തിെന്റ വാചകൻ
േചകനൂർ മൗലവി
16986 എ.സലാം സു മിക്ക് സമുചിത മറുപടി
11428 എങ്ങിെന; എേപ്പാൾ; എ ?
10549 തറാവീഹുംതഹജ്ജു ം നബിക്ക് മാ ം
ജ

↑

ാർ ഇ.എ

18741 ഇ

ാമിെന്റ വർഗ്ഗവും ലിംഗവും

ജമാൽ ബദവി
19095 ലിംഗനീതി ഇ ാമിക വീക്ഷണത്തിൽ
െജയിലബ്ദ്ധീൻ ടി.എസ്
1657 ഇ ാമിക പരി ാരം
േജാസഫ് ഇടമറുക്
17388 ഖുർആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം
േതാമസ് ആർണിൽഡയ്
17063 ഇസ്ലാം: േബാധനവും

ചാരവും

നാരായണപിള്ള എം.ആർ
N155 മുഹമ്മദ് നബി
ഫത്ഹുൽ മുഈൻ
N318 ഇ ാംമത നിയമസംഹിത
ബദറുദ്ദീൻ

7154 സംഘടിതജീവിതം

ബദറുദ്ധീൻ െക.എച്ച്.എം
242A മുഹർറാേഘാഷമർദ്ദനം
ബഹാവുദ്ദീൻ െക.എം
17037 േകരള മു ീംകൾ: െചറു
ചരി ം

↑

നിൽപിെന്റ

ബാവ സി.െക
205 സതയ്മതസാരം
േ

ാഹി എ.െക
19088 മനുഷയ്ാവകാശങ്ങൾ ഇ ാമിൽ

മാഹിൻ വി.െക (വിവ.)
236 ഇക്കാലത്തിൻ ഇമാം
മുഷ്താഖ് ഖലീലുറഹ്മാൻ പുതുപ്പാടി
20274 ഒരു സവ്ർഗ്ഗവാസിയുെട കഥയും നദ്വീ
സാഹിബിെന്റ സംഗവും
മു ഫ െക.ഇ മൗലവി
4135 ഭൂേലാകച വർത്തി
മുഹമ്മദലി എ.ആർ മൗലവി
801 ഒരു താരതമയ്വിേവചനം
മുഹമ്മദലി കൂട്ടിൽ
19096
കാശം പര

ന്ന

സ്ഥാനം

മുഹമ്മദാലി
69 ജിന്ന മുഹമ്മദാലി
മുഹമ്മദുൈമതീൻ പി. വക്കം
1770 പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ
മുഹമ്മദ് അ ൾ കരീം െക.െക
9249 ഹ ത്ത് മുഹമ്മദ് നബി
മുഹമ്മദ് എ
5285 അ ാഹുവിെന്റ

↑

വാചകൻ

മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി.െക
D67 മു ീമിങ്ങളും േകരള സം ാരവും
മുഹമ്മദ് െക.െക
3686 മാർഗ്ഗദർശി
മുഹമ്മദ് ടി
16504 ആധുനിക ചിന്തകൾ
7157 ഇ ാമിെല നേവാത്ഥാന വർത്തനങ്ങൾ
7954 ഇസ്ലാമിെല ഇബാദത്ത്
5341 ഇസ്ലാമിെല നേവാത്ഥാന സ്ഥാനങ്ങൾ
5327 ഒരു ജാതി ഒരു ൈദവം
മുഹമ്മദ് പി.എസ്
N393 ഖിലാഫ

ം തുർക്കികളും

മുഹമ്മദ് മദനി െക.െക
2611
വാചകൻമാർ
മുഹമ്മദ് മു ിയാർ പന്താവൂർ െക.വി
5846 വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വയ്ാഖയ്ാനം
മുഹമ്മദ് സി.ബി
4252 മുഹമ്മദ്നബിയും

ാേയാഗികജീവിതവും

മുഹമ്മദ്സാഹിബ് എ
N273 മുഹമ്മദുനബി
3677 ൈശഖ്മുഹി ീദ്ദീൻ(ഖ:)
മുഹിയദ്ദീൻ െക.എം
4025 ഇ ാമിെന്റ അന്തസത്ത

↑

േമാറീസ് ബുക്കായ്
19098 ഖുർആനും ആധുനികശാ വും
മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ
19114 ഇ ാംമതം
5323 ഇ ാമിക വർത്തകരുെട
ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങൾ
4597 ഇ ാമിെന്റ രാ ീയ സിദ്ധാന്തം
19086 ഇ ാമിെന്റ സേന്ദശം
996 ഇ ാമും സാമ്പത്തിക
വും
5362 ഇസ്ലാം മതം
19109 ഇസ്ലാമിെന്റ ജീവിതവയ്വസ്ഥ
5344 ഖത്ത് മ ബുവ്വത്ത് അഥവാ വാചകതവ്
പരിസമാ ി
10181 ഖുതുബാത്ത്
D12 തഫ് ഹീമുൽഖ ഖുർആൻ മാ
D5 ദാമ്പതയ്നിയമങ്ങൾ ഇ ാമിൽ
19091 നിർമാണവും സംഹാരവും
5360 സതയ്ദീൻ
16320 സതയ്സാക്ഷയ്ം
മൗലവി സാഹിബ് ഇ.െക
431 ഇ ാമും എച്ച്.ജി. െവൽസും
യൂസഫലി േകേച്ചരി
18977 ഹ
ിെന്റ മേതതര ദർശനം
യൂസുഫുൽ ഖർളാവി
7156 ദാരി യ്ം എന്ന

ം

റഹിമാൻ എ.െക.എ
17463 ഗൾഫ്മി ം-മാതൃഭാഷയിലൂെട അറബിഭാഷ
േറായി എം.എൻ
18340 ഇ ാമിെന്റ ചരി പരമായ പങ്ക്
ലാംഗ് െജ ി
19111 മാലാഖമാർേപാലും േചാദി
വാണിദാസ് എളയാവൂർ
19101 ഇ ാം സം തി: ചില സൗമയ് വിചാരങ്ങൾ
19108 ഖുർആെന്റ മുന്നിൽ വിനയാനവ്ിതം
ശംസ് പീർസായദാ
7960 ഹ
ിെന്റ ആ

↑

ാവ്

ശഹീദ് സ ിദ് ഖുതുബ്
7164 ഇ ാം നാെളയുെട മതം
7163 മതം ാേയാഗിക ജീവിതത്തിൽ
ൈശഖുൽ ഹദീസ് അൽ ഹാഫിസ്
2967 തബ്ലീഗിെന്റ സവിേശഷത
ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന്
17039 അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഇ ാമിൽ
19113 ഇ ാം: മാനവതയുെട മതം
19104 ൈദവം, മതം, േവദം േ ഹസംവാദം
17043 മുഹമ്മദ് നബിയും യു ിവാദികളും
ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന്; വാണീദാസ് എളയാവൂർ
17062 മുഹമ്മദ്നബി മാനുഷയ്കത്തിെന്റ
മഹാചാരയ്ൻ
സഈദ് റമസാൻ ബൂതവ്ി
5330 ബദീഉസ്സമാൻ സഈദ് നൂർസി
സ ിദ് അഹ്മദ് ഉറൂജ് ഖാദിരി
17038 ഇ ാമിന് രാ ീയവയ്ാഖയ്ാനേമാ?
സ ിദ് ഖു

17537 ഇ

ബ്
ാമിെല സാമൂഹയ്നീതി

സ ിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ്
18755 മതം സമൂഹം സം ാരം
സ ിദ് മുഹമ്മദ്
258
ി
വചിച്ച നബിമുഹമ്മദുതെന്ന
സ ിദ് സനാവു ാ
165B കേഠാര കുഠാരം
സ ിദ് സാബിഖ്
10507 ഫിഖ്ഹുസ്സന്ന
സലീം വി.എസ്; കു
മുഹമ്മദ് പുലവത്ത്
12429 ഖുർആൻ മലയാള സാരം
സാബിഖ് സ ിദ്
10184 മ ിത്ത് സം രണം
സിദ്ദീഖി

208 തിരുെവഴു

കളിെല മുഹമ്മദുനബി

സിദ്ദീഖി നഈം മൗലവി
1266 ഹഖും ബാത്തിലും
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ
3063 േകരള മു ിം ചരി ം
ഹാജി മൗലവി എം.എം
11440 മു ിം നമസ്ക്കാര നിയമങ്ങൾ
ഹാമിദലി, മൗലാനാ
19115 ഇസ്ലാം കാരുണയ്ത്തിെന്റ മതം

↑

26
മതം െപാതു ന്ഥങ്ങൾ

Huston Smith
E654 The Religions of Man
Puzin Alexel

↑

E16388 Religion in the USSR

അട ർ എ
10832 മതവും സമൂഹവും
അബൂബക്കർ െക.ബി
1115 ഇ ാം ചരി കഥകൾ
805 ബദർവിജയം
3708 മു ീം നമ ാര മങ്ങൾ
അ

റഹ്മാൻ ഒ (എഡി.)
D129 ശരീഅ ം ഏകസിവിൽേകാഡും

അ

റഹ്മാൻ കുരിക്കൾ എം.പി
7958 ഇസ്ലാമിെല വനിത

അ

ൽ കരീം ഉ ാൻ
ീയ വയ്വസ്ഥ ഇസ്ലാമിൽ

7951 രാ

ൽ കലാം ആസാദ്, മൗലാനാ
9237 ൈദവസങ്ക ം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട

അ

അമീർ അഹ്സൻ ഇ ാനി
11016 ശിർക്ക്
അമീർഷക്കീബ് അർസലാൽ
1769 മു ീംകൾ എ െകാ
പിേന്നാക്കത്തിലായി

്

അമ്മാളുഅമ്മ തരവത്ത്
182 ബുദ്ധചരിതം
ട്ടി ഇ.െക
194 ഗൃഹസ്ഥധർമ്മം

അ

↑

അേലാഷയ്സ് ഡി. െഫർണാന്റസ്
20223 പുതിയ ഗാഗുൽത്തകൾ
അൈശഖ് അഹ്മദ് ൈസനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം
7549 ഇസ്ലാംമത നിയമസംഹിത
ഇംഗർേസാൾ
10272 എന്താണ് മതം
ഇടമറുക്

17331 െസന്റ് േതാമസ് ഒരു െക കഥ

ഇമാം മുഹമ്മദുൽ ബുഖാരി
4674 സഹീഹുൽ ബുഖാരി
ഇസ്ഹാക്ക് എം
602 സവ്ത ഇന്തയ്യിൽ സവ്ത

ഇ ാം

ഉ ാൻ എം
5845 ൈഗബ്
ഉ ാൻ സാഹിബ്
N215 അ ാഹു
ഹാം െക.എം

എ

10249 മതങ്ങളും പുേരാഹിത േമധാവിതവ്വും
↑

കട്ട ൽ െജ
9436 േലാകമതങ്ങൾ
കാദിർ എ.എം
204-B മക്കാവിജയം
കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പാ ികശാല
14967 ഖുർആൻ കഥകളിലൂെട
കുട്ടി വി.എം
19245 മാപ്പിളപ്പാട്ടിെന്റ തായ്േവരുകൾ
ഗുരു നാനക്
10828 ഗുരു ന്ഥസാഹിബ്
േചകനൂർ മൗലവി
10030 അബൂഹൂറയ്റഃയുെട തനിനിറം
ജലാലുദ്ദീൻ ഉമരി
7579 കു
ങ്ങളും ഇ ാമും
േടാൾേസ്റ്റായ്
2536 ജീവിതവും മതവും
നഈം സിദ്ദീഖി മൗലവി
7452 സതയ്വും അസതയ്വും
നദ്വി മസൂദ്
11772 ഇ ാമും േസാഷയ്ലിസവും
നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് േമൽപ്പ
8991 നാരായണീയം

ർ

↑

നാരായണഗുരു
9823 ജനനീ നവര മഞ്ജരി
9865 ജാതിമീംമാംസ
9850 ൈദവദശകം
നിതയ്ൈചതനയ് യതി
11699 നന്മയിേലക്ക് ഒരു വഴി
ഭാകരൻ എൻ.ആർ
11808 ൈദവവും മനുഷയ്നും
ഫൗസിയ ഇ ാഹിം
20600 ൈലല
ർ-ഖുർആൻ കവ്ിസ്
ബുക്കായ് േമാറിസ്
9489 ൈബബിൾ, ഖുർആൻ, ശാ ം
െബനയ്ാമിൻ
20774
വാചകന്മാരുെട ര

ാംപു കം

മനു

16819 മനു

തി

മുഹമ്മദലി പി.എ. പടിയത്ത്
12334 ദി ഡ ട്ടി
മുഹമ്മദുകുഞ്ഞിേപ്പാക്കരുട്ടി പി
N64 സതയ് േബാധനം
മുഹമ്മദ് അലി എം.െക
N217 സതയ്വിശവ്ാസസാക്ഷയ്ം

↑

മുഹമ്മദ് അശ്റഫ് വി.എ
17541 വിരു കാരനും േവട്ടക്കാരനും
മുഹമ്മദ് െഗൗസ് അസയിദ്
3737 മനാഖിബ് ശാഹുൽ ഹമീദുന്നാഹുരി
മുഹമ്മദ് യൂസഫ് ടി
D42 ഇ ാമും േസാഷയ്ലിസവും
മുഹമ്മദ് ഹസൻ
9250 മാനസിക
ങ്ങൾ ഇ ാമിക
വീക്ഷണത്തിൽ
മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ
D264 ഇ ാം
19116 ഇ ാം ആധുനിക യുഗത്തിൽ
5375 ഇസ്ലാമിെന്റ യാഥാർത്ഥയ്ം
5359 ഇസ്ലാമും ജാഹിലി
ം
5357 നിർമ്മാണവും സംഹാരവും
19090 ബുദ്ധിയുെട വിധി
7974 മനുഷയ്െന്റ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ
19099 മരണാനന്തര ജീവിതം
19102 രക്ഷാസരണി
7158 സൂറ ൽ കഹ്ഫ്
യൂസുഫുൽ ഖർളാവി
17042 വിധിവില കൾ
െയം

േമാവ് വി

1806 സാറിസ്റ്റിക് റഷയ്യിെല മു

ീങ്ങളുെടനില
D277 േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല മു ീങ്ങൾ
േയാഹന്നാൻ െക.പി
D68 ഒറ്റമൂലി
രാഘവൻ െക.സി
17515 ഹി ധർമ്മവും െസമിറ്റിക് മതങ്ങളും
രാഘവൻ നായർ െക.ജി
17058 അമൃതവാണി

↑

രാഘവൻപിള്ള െക
9843 അ ിതവ്വാദികളും ഭഗവദ്ഗീതയും
രാധാകൃ ൻ എൻ
15269 ൈവ വം
രാധാകൃ ൻ സർെവ്വപ്പള്ളി
3948 മതം പാശ്ചാതയ് െപൗര
രാമകൃ റാവു െക.എസ്
19085 മുഹമ്മദ് മഹാനായ

യ് രാജയ്ങ്ങളിൽ

വാചകൻ

രാമച ൻ െക. ആവണീശവ്രം
18772 ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുെട അടിത്തറ പുരാതന
വിദയ്ാഭയ്ാസം
റസാഖ് െക.എ
7963 വാവരുെട സേന്ദശം
റഹിമാൻ എ.െക.എ
N214 ഞാൻ അറിയുന്ന ജ ാരി ഒപ്പം
മതകാരയ്ങ്ങളും
11945
വാചകവരയ്നായ മുഹമ്മദ് നബി
റഹിമാൻ േകാടമ്പിേയ
11091 ജീവിതവീക്ഷണം
ലൂേക്കാസ് േജാർ ്
15985 ൈദവം േയാജിപ്പിച്ചതു് മനുഷയ്ൻ
േവർെപടുത്താതിരിക്കെട്ട
വത്സൻ ത (റവ.)
18187 െ ാഫ. േജാളിമാത (വിവ.)

↑

വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ
5348 ഇ ാമിെന പരിചയെപ്പടുക
1231 ഭാരതത്തിൽ ഇസ്ലാമിെന്റ ഭാവി
4596 യാഥാർത്ഥയ്ാേനവ്ഷണം
വാണിദാസ് എളയാവൂർ
13097
വാചകകഥകൾ
വിജു വി. നായർ (വിവ.)
13127
ീബുദ്ധെന്റ ധർമ്മ പദം
വിേവകാനന്ദ സവ്ാമി
3625 അദ്ധയ്ാ
ചിന്താമണി
ശങ്കരാചാരയ്യ
13542 ക്ഷമാപണം
ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന്
19097 ജമാഅെത്ത ഇ ാലി ലഘുപരിചയം
ീനി പട്ടത്താനം
15303 മാതാ അമൃതാനന്ദമയി; ദിവയ്കഥകളും
യാഥാർത്ഥയ്വും
സതീഷ് കുമാർ സി.െക
21228 നമുക്ക് ജാതിയി -

ീനാരായണ ഗുരു

സദാനന്ദസവ്ാമി
D209 സനാതനധർമ്മം ലഘു ന്ഥം
സദ്റുദ്ദീൻ ഇ ാഹി
4600 ഇ ാം ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ
സ ിദ് സനാവു ാ മ ിത്തങ്ങൾ
165 കേഠാരകുഠാരം
സ ിദ് ഹുൈസൻ
9236 മതം േവദം

വാചകൻ

സുധീഷ് ന തിരി
18193 ത നിഘ
െസ മുഹമ്മദ് െക.എം
437 ഹാ മനുഷയ്ാ നീയാേണാ മു ീം
ൈസമൺ മാസ്റ്റർ ഇ.സി
19105 േയശുവും മർയമും ൈബബിളിലും
ഖുർആനിലും
പൗേലാസ് മാർ പൗേലാസ്
11965 സവ്ാത യ്മാണ് ൈദവം

↑
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Bowles Chester
E721 The Makings of a Just Society
Gordon Ira J
E1053 Human Development – Reading in
Reserch

അനീസുദ്ദീൻ അഹ്മദ്
5326 ഏതു മാർഗ്ഗം?
ആഷാേമേനാൻ
17915 ഖാൽസയുെട ജല തി
കു

↑

ണ്ണിേമേനാൻ െക.െക
2427 കമ്മ ണിറ്റി െഡവലപ്പ്െമന്റ്

േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി
15994 ആേഗാളവൽക്കരണം സം ാരം മാധയ്മം
ച േശഖർ എസ്സ്
6363 കുടുംബസംവിധാനം
െജ. േതറാട്ടിൽ
4113 ബുദ്ധിമാന്മാരു

ായി ം…..?

േജായ് എം.എസ്
10497 സാമൂഹയ്വനവൽക്കരണം
േജാസഫ് േതറാട്ടിൽ
6504 അമ്മമാർെക്കാരു പു കം
േതാമസ് വർക്കി
N129 ാമം ഉണരു
ദാേമാദരൻ െക
12843 മനുഷയ്ൻ
േദവിക െജ
14432

ീവാദം

ന തിരി െക.എൻ.െക
19678 ആദിവാസിജീവിതം-കാണാ റങ്ങൾ
പ

↑

ിനി ബാലകൃ ൻ; മൃണാളിനി
3379 സുന്ദരിയായ ീയും സുന്ദരമായ കുടുംബവും

പവനൻ

6049 േ

മവും വിവാഹവും

സാദ് എം.െക (എഡി.)
15743 ആദിവാസി സമരത്തിെന്റ
അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ: മുത്തങ്ങാസമരത്തിെന്റ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരപ ഥനം
േബാൾസ് െചസ്റ്റർ
2957 നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ ഘടന
ശങ്കരൻനമ്പയ്ാർ എം.എ
10 ഹിറ്റ്ലറുെട േലാകാവേലാകനം
സനാവു സ ിദ്
7977 കുടുംബ ജീവിതം
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ
13992 മനുഷയ്നും െതാഴിലും
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നാേടാടിക്കഥകൾ, േഫാേ ാളർ

ഓമന (വിവ.)
21798 തീപ്പക്ഷി റഷയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ
കരിപ്പത്ത് ആർ.സി
16618 േകാല നാട്ടിെല െത ം കഥകൾ
കു
കു

ട്ടൻ, മാടമ്പ്
D386 പൂച്ച റിഞ്ഞയ്ാര്

↑

ണ്ണി

13452 കടംകഥകൾ

കൃ കുമാർ കേണ്ണാത്ത്
20277 പഴശ്ശിരാജാ-വി ടിച്ചാൻപാട്ട്
കൃ ൻ ടി.വി
2137 അ

് ചീന – നാേടാടിക്കഥകൾ

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
12588 ഐതിഹയ്മാല
14564 ഐതിഹയ്മാലയിൽനി ് 1
13779 ഐതിഹയ്മാലയിൽനി ്-2
16775 സചി ഐതിഹയ്മാല
ചേന്തര സി.എം.എസ്സ്
N65 പൂരക്കളി
േജാൺ എ
14971 മു
നിക്

സവ്ാമിയുെട വീടു്

ീവ്സ് (എഡി.)

14686 സിംഹം പറ

ആ

മായിരുന്നേപ്പാൾ മറ്റ്
ിക്കൻ കഥകളും

നുണ്ണി െക.എസ്
2123 ഐതിഹയ്ങ്ങൾ

നീലക

പണിക്കർ പി.െക.എൻ
21225 ആ ിക്കൻ ഏഷയ്ൻ നാേടാടികഥകൾ
ഭാ രൻനായർ േചപ്പാട്
21272 റഷയ്ൻ നേടാടിക്കഥകൾ

↑

മണയത്താറ്റ് ഡി.വി.രാമമംഗലം
17524 യാ കളി(ഗേവഷണ ന്ഥം)
മാധവൻപിള്ള സി
19036 വി മാദിതയ് കഥകൾ
മൂസ

ട്ടി എൻ (സമാ.)

18048 ബദൂവി പറഞ്ഞ അറബി നാേടാടിക്കഥകൾ

രാമകൃ ൻ െക.വി
11858 നിർമ്മാലയ്ദർശനം
വസന്തകുമാരി പി
16545 േഫാൿേലാറിെല

ീസവ്തവ്നിർമിതി

വാണിദാസ് എളയാവൂർ
17891 വടക്കൻ ഐതിഹയ്മാല
വായു നായിഡു
17483 മയിൽ പീലിക

കൾ

ശശിധരൻ ാരി
21967 േകരളത്തിെല നാടൻകലകൾ
ീകുമാർ െക
19959 ന െട നാേടാടിക്കഥകളും ഐതിഹയ്ങ്ങളും
20645 ഭാരതീയ നാേടാടിക്കഥാപരമ്പര

സന്ധയ്ാറാവു
17482 മ യുദ്ധ മം

↑
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വിദയ്ാഭയ്ാസം

Kusum Sharma
E14707 Basics of English Teaching
Livingstone Richard
E631 Some Tasks for Education
Medimsky Y.N
E588 Public Education in the U.S.S.R.
Namitha Ranganathan
D165 The Primary School Child Development
and Education
Srinivasan K
E817 A Guide to the Study of The Art of the
Essayist
Sumitha Roy
E14239 All you Wanted to Know about Letter
Writing

അച തൻ മാേവലിക്കര
11927 വിദയ്ാഭയ്ാസവും മാനവികമൂലയ്ങ്ങളും
അ

ൽ ഖാദർ േച വായി
4138 കുഞ്ഞിമരക്കാർ ശഹീദ്

അരവിന്ദ് ഗു
14689 കളിെച്ചപ്പ്
↑

ആദം െചാവ്വ
6458 വിദയ്ാർത്ഥികൾ അവരുെട

ശ്നങ്ങൾ

ആന്റണി ൈമക്കിൾ
7084 എങ്ങെന പഠിക്കണം
കാക്കാ കാേലൽക്കർ, ആചാരയ്
1750 പുതിയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദയ്ാഭയ്ാസം
കുരയ്ാസ് കുമ്പള ഴി
20201
ണയത്തിെന്റ ഇതിഹാസം
െകാ നാരായണൻ ടി.െക
18214 പ പ കൾ
ഗേണശ് െക.എൻ
17487 വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ രാ ീയം
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ്
7326 അടിസ്ഥാനവിദയ്ാഭയ്ാസം
ഗിജുഭായി ബേധക
14081 ദിവാസവ് ം-ഒരു അദ്ധയ്ാപകെന്റ
മേനാരാജയ്ം
േഗാപാലകൃ ൻ വി.എം
20574 ജലമറിവ്
േഗാപാല

റുപ്പ് ഇറവങ്കര (വിവ)

16493 വിദയ്ാഭയ്ാസവും േദശീയലക്ഷയ്ങ്ങളും
↑

േ ഷയ്ൻ വാസ്
18592 പരീക്ഷണങ്ങൾ രാസവ ക്കൾ
െചറിയാൻ ഫിലിപ്പ്
9370 വിദയ്ാഭയ്ാസ വി വം

ജീവനായകം ഡി
16988 ആധുനിക േബാധനം(സാമാനയ് തതവ്ങ്ങൾ)
േജാണിേജാൺ െവമ്പിള്ളി
22079 സ്കൂൾ ദിനാചരണ കവ്ിസ്
േജായ് േജാബ് കുളേവലിൽ
16004 ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം
തയ്ാശയും

തിസന്ധിയും

േജാൺ വടാേശരി
21562 ടി.വി. കവ്ിസ്
തായാട്ട് ശങ്കരൻ
N300 ഇന്തയ്ൻ വിദയ്ാഭയ്ാസം നൂറ്റാ

കളിലൂെട

തുളസി േകാ ക്കൽ
20291 മലയാളം A+
െത

േകാ കുേറായാനഗി

15043 േടാേട്ടാചാൻ: ജനാല രികിെല

വികൃതി

ട്ടി

നായർ എൻ.െക
6057 നവീന മലയാളഭാഷാദ്ധയ്ാപനം
നിതയ്ൈചതനയ് യതി
↑
14328 അവശയ്ം അനുവർത്തിേക്ക
വിദയ്ാഭയ്ാസം
15289 പരിവർത്തേനാ ഖ വിദയ്ാഭയ്ാസം
പരേമശവ്രൻ നായർ വി.ആർ
12696 േകരള വിദയ്ാഭയ്ാസ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും
പിള്ള എൻ.പി
7496 അനൗപചാരികവിദയ്ാഭയ്ാസംപഠനസാമ ികളും േബാധനരീതികളും
ൈപലി എം.വി
15531 വിദയ്ാഭയ്ാസ
നാളം

ങ്ങൾ ഇന്നെല, ഇന്ന്,

േപാൾ മണലിൽ
11701 മുൻേപ നടന്ന ബഷീർ
ഭാത് പട്നായിക്
14918 കാവിവൽക്കരണം വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗത്ത്
സാദ് എം.െക (എഡി.)
17456 അേനവ്ഷണത്തിെന്റ പടവുകൾ :
പഠനേ ാജ കൾക്ക് ഒരു ൈക

കം

പൗേലാ െ യർ
10472 മർദിതരുെട േബാധനശാ ം
13224 വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ രാ ീയം
ബാലകൃ പിള്ള െക.ജി
N66 വീടും വിദയ്ാഭയ്ാസവും
ഭീമൻ നായർ െക
1280 അടിസ്ഥാനവിദയ്ാഭയ്ാസം
മ

↑

വാല കിേശാർലാൽ ഘനശയ്ാംലാൽ
D182 വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ വികാസം

മാത എം. കുഴിേവലി
1218 ശിശുവിദയ്ാഭയ്ാസം
മാധവൈപ ആർ
1681 വേയാജനവിദയ്ാഭയ്ാസം
മാധവൻപിള്ള സി
859
ൗട്ട്
മാർഗരറ്റ് െക.ടി
19362 തുറന്ന

ാസ്മുറി

മുരളീധരൻ മു മറ്റം
19165 വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ കുട്ടികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ,
അദ്ധയ്ാപകർ ദ്ധിക്കാൻ
െമാ ീൻ എ.െക
21259
േവശേനാത്സവം
േമാർഗൺ ആർതർ ഇ
1241 ാമസർവ്വകലാശാലകൾ
രാജൻബാബു മണ ർ
N274 ന െട ന ഭാഷ
രാമകൃ ൻനായർ നീലംേപരൂർ
9814 മാതൃഭാഷാ േബാധനം ൈ മറി
ാസുകളിൽ
9609 വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെല നൂതന വണതകൾ
രാമനാഥൻ ജി
9873 വിദയ്ാഭയ്ാസവും േദശീേയാദ് ഥനവും

↑

െറജി ടി.േതാമസ്
21674 കരിയർ – 2018
െലനിൻ െക.എം
20288 അറബ് വസന്തം
വിജയലക്ഷ്മി േഗാപാലകൃ ൻ
18753 കളിപ്പാഠങ്ങൾ
വർഗീസ് േപാൾ
15285 വിദയ്ാഭയ്ാസം-പഠന-േബാധനരീതികൾ
ശങ്കരൻ എ.വി
6663
ാേയാഗിക രസത
ശിവദാസൻ പിള്ള െക
N161 വേയാജന വിദയ്ാഭയ്ാസ
പരിശീലനം

ം
വർത്തക

ശിവദാസൻപിള്ള െക (വിവ.)
7497 േദശീയ വേയാജന വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടി
ഒരു പഠനം
ഷാജി മാലിപ്പാറ
22075 കുട്ടികൾ

ള്ള ലഘു സംഗങ്ങൾ

സിൽദയ ആസ്റ്റൺ വാർനനർ
15715 ടീച്ചർ
↑

സുകുമാരൻ കാഞ്ഞിരമറ്റം
18599 അക്ഷരക്കളികൾ
18768 വാ കളു ാക്കിക്കളിക്കാം
സുന്ദരവടിേവലു എൻ.ടി
7350 വിദയ്ാഭയ്ാസം േസാവിയ യൂണിയനിൽ
സുേര ൻ ആമച്ചൽ
11827 വിദയ്ാഭയ്ാസവി വം എന്തിന് എങ്ങെന
സുേര ൻ എൻ.എൻ
20475 ദിനാചരണങ്ങൾ ൈചതനയ്വത്താക്കാൻ
ഒരു ൈക
കം
സൂരയ്കുമാർ െക.ബി
17567 ചരി കവ്ിസ്
േ ഹനാഥ്
7218 വിദയ്ാർത്ഥികളും അവരുെട

ങ്ങളും

30
ൈല
പ

റിസയന്സ്ഥ,
വര്ത്താനം

കരുണാകരൻ നായർ െവള്ളംകുളത്ത്
16415 ന്ഥാലയ ദീപിക
െകാ േകാശി െക.െക (എഡി.)
10568 േദശീയ ന്ഥസൂചി, മലയാള വിഭാഗം 1987
കർത്താവ് െക.എസ്.പി
7144 ന്ഥാലയചിന്തകൾ
േഗാദവർമ്മ ഇ.എൻ
5532 ആധുനികപ
വർത്തനം
5531
ാേദശിക പ േലഖകൻമാർക്ക് ഒരു
ൈഗഡ്
↑

േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട്
7629C ാമത്തിെല വായനശാല
േഗാവി െക.എം
16447 കാറ്റേലാഗുനിർമ്മാണം
11003 േദശീയ ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം
17761 േദശീയ ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം
1996-2000

N469 േദശീയ

ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം
ദശവത്സര വാലയ്ം 1971-1980
9014 ന െട റഫറൻസ് സാഹിതയ്ം
16413 ൈല റി സയൻസ്
േഗാവി െക.എം (എഡി.)
N67 മലയാള ന്ഥസൂചി
തങ്കമണി അമ്മ എസ്
19622 മലയാള പ

വർത്തന ചരി ം

നായനാർ ഇ.െക.
12240 പ
വർത്തകെന്റ അനുഭവങ്ങൾ
നാരായണൻ ഐ.എസ്
3553 ന്ഥാലയവിജ്ഞാനം
നാരായണൻ ഐ.സ്
16457 ന്ഥാലയ വിജ്ഞാനം
പണിക്കർ എൻ.െക
9019
ൾ ൈല

റി ൈക

കം

പവനൻ

19765 പ

ം ചരി ം പവനൻ

ിയദർശൻ ജി
9820 മലയാള പ

വർത്തനം

13633 സേഹാദരൻ അ പ്പൻ:

േക്ഷാഭകാരിയായ പ

ാരംഭസവ്രൂപം
വർത്തകൻ

ബാലകൃ ൻ സി.വി
20775 ൈലേ റിയൻ

↑

മാധവൈപ ആർ
1585 ന്ഥസംഭരണം
16332 ൈലേ റിയൻ
ൈമക്കിൾ എം.െജ
7660 വായനശാലകൾ
േമാഹൻരാജ് വി.എം
15416
ൾ ൈല റി
രാഘവൻ പുതുപ്പള്ളി
11912 േകരളപ

വർത്തനചരി ം

രാേജ ൻ എൻ.പി
16965 േഫാർത്ത് എേസ്റ്ററ്റിെന്റ മരണം
രാമകൃ പിള്ള െക
1010 വൃത്താന്തപ

വർത്തനം

രാമൻ ന തിരിപ്പാട് ടി.ആർ
16331 ന്ഥാലയശാ ം
രാമൻ നായർ െവ ർ
1345 ന െട ന്ഥശാലാ സ്ഥാനം
രാമൻനായർ െവ ർ
2969 േകരള ന്ഥശാലാ ഡയറ റി 1964
റഊഫ് കരൂപ്പടന്ന
20473 കരൂപ്പടന്നയുെട സവ്.േല.
േവണുേഗാപാലൻ ടി; േതാമസ് േജക്കബ്
11917 നാ വിേശഷം
സാം എൻ
17935 മലയാളപ
വർത്തനം
പെത്താൻപതാംനൂറ്റാ ിൽ
സുകുമാരൻനായർ എൻ
18687 ൈല റി പരിപാലനം തതവ്വും
േയാഗവും
േഹലി ആർ
10233 ഫാം േജർണലിസം

↑
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രാ ീയം

Carew Hunt R.N
D283 A Guide To Communist Jargon
Crow Duncan
E454 Commonwealth Education – The United
Kingdom Contribution
Dilliard Irving
E701 The Spirit of Liberty – Papers and
Addresses of Learned Hand
Farizov I.Martysheva
E374A SEATO – A Threat to the Peace and
Security of the Peoples of Asia
Flexner Eleanor
E691 Century of Struggle – The Women’s Rights
Movement in the United States
Galeano Eduardo

↑

E19391 Open Veins of Latin America
Harry
E743 The War Called Peace
Herling John
E713 Labor Unions in America
Hunter Edward
E393 Brainwashing – The Story of Men Who
Defied It
Kardeli Edvard
E229 Socialist Democracy in Yugoslav Practice
Kennedy John F
D321 Profiles in Courage
Khrushchov N.S
N488 Disarmament – The Way to Secure Peace
and Friendship Among the Nations
E5294 Disarmament-The Way to Secure Peace
and Friendship Among the Nations
E523B To Live in Peace and Friendship
E523A To Live in Peace and Frindship!
Lenin V.I
E121 Lenin Selected Works
Mashruwala K.G
E262 Practical Non-Violence
Meyar Karl E (Editor)
E737 Senator Fulbright A Legislator’s Thoughts
on World Issues
Powers Francis Gary

↑

E571 The Powers’ Case
Reid John T
E598B Democrazy
Sait M.A
E12663 A Practical Study on the Kerala Service
Rules
Subhas Chandra Bose
N516 India Calling
Tavleen Singh
E13169 Lollipop Street

അച താനന്ദൻ വി.എസ്
18055 േനരിെനാപ്പം എ

ം ജനങ്ങൾെക്കാപ്പം

ഇവേനാവ ബറ്റ്സേനാവ്
6932 നിരായുധീകരണം-വികസവ്രരാജയ്ങ്ങൾക്ക്
അതു് എ നൽകും
ഉ ാൻ പി
5353 മതവും രാ വും
കമലമ്മ ജി
16426 ക രിബായിഗാന്ധി
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി (എഡി.)
17455 നിലപാടുകളുെട രാ ീയം
N373 നിലപാടുകൾ സമീപനങ്ങൾ
↑

കൃപാലിനി ആചാരയ്
441 േകാൺ സ്സിെന്റ-സേന്ദശം
േകശവൻ നായർ ആർ
775 പഞ്ചായ കൾ
പ്പീവിൻ വസീലി ( പ്പീവിൻ വി.)

16401 എന്താണു് ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത
ഭൗതികവാദം?

കൗൾ മഹാരാജ് െക
15702 ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ: നവ
െകാേളാണിയൽ െദൗതയ്ത്തിെന്റ മെറ്റാരു
മുഖം
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ്
9023 സാമൂഹയ്ജീവിതം
േഗാവിന്ദൻ എം
2553 കമ്മ ണിസത്തിൽനി

ം മുേന്നാ ്

േഗാൾവാൾക്കർ മാധവ് സദാശിവ
12108 വിചാരധാര
ജയ കാശ് നാരായൺ
13803 സ ർണ്ണ വി വം
ജയരാജൻ െക.െക
17528 മാനവീകൃത ജനാധിപതയ്ം
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
16294 സാമൂഹയ് വികസനെത്ത

റി ്
↑

ദാദാ ധർമാധികാരി
13122 വി വകാരികളായ യുവാക്കേളാട്
ധീേര

മജുംദാർ
ാമരാജ്
1240 ബാപുജിയുെട ഒസയ്ത്ത്

2025-A

നായനാർ ഇ.െക.
15913 േഗാമാംസം മുതൽ ചന്ദന

റി വെര

ൈനനാൻ േകാശി
18916 ആണവഭാരതം വിനാശത്തിെന്റ വഴിയിൽ
15213 ഭീകരവാദവും നവേലാക മവും
പണിക്കർ െക.എം
3487 ഇന്തയ്ാചരി ത്തിെല ഭൂമിശാ ഘടകങ്ങൾ
ൈപലി എം.വി
17990 ഇന്തയ്ൻ രാ ീയത്തിെല നൂതന
വണതകൾ
ബുസൂെയവ് എ
16313 എന്താണു് മുതലാളിത്തം?
േബബി എം.എ (എഡി.)
15211 േചാം ി: നൂറ്റാ

ിെന്റ മനസ്സാക്ഷി

െബാന്ദാേറവ് ി ജി
11409 േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ രൂപീകരണവും
ഏഷയ്യിൽ അതിെന്റ സവ്ാധീനവും
മണി എം.എസ്
998 ജനാധിപതയ്ം തിരു-െകാച്ചിയിൽ
മന ലാത്ത് ആർ.എം
410 പൗരസവ്ാത യ്ം എന്നാൽ-

↑

മാേവാ െസ തുങ്
10052 േസാവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക ശാ ത്തിെന്റ
വിമർശനം
മുകുന്ദൻ സി. േമേനാൻ
16895 മനുഷയ്ാവകാശത്തിെന്റ സവ്ന്തം

തിനിധി

മുഷ്രിഫ് എസ്.എം
N374 കർക്കെരെയ െകാന്നതാര്? മുംൈബ
ഭീകരാ മണത്തിെന്റ നിഗൂഢതകൾ
മുഹമ്മദാലി പി.എം
D110 കമ്മ ണി സർക്കാർ വിദയ്ാർത്ഥികളുെട
േനെര
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി.െക
9937 േദശീേയാദ് ഥനം ഒരു പഠനം
രംഗനാഥൻ എൻ
D293 അണുയുദ്ധത്തിൽനി
രക്ഷി ക

േലാകെത്ത

രഘുനാഥൻ
1977 േസാവിയ ജനാധിപതയ്ത്തിെന്റ അറുപതു
വർഷങ്ങൾ
രാജീവ് പി

21963 1957 ഇ എം എസ് മ

ിസഭ ചരി വും

രാ ീയവും

രാമകൃ ൻ ടി.ഡി
17653 യുദ്ധം േബാംബ് അധിനിേവശം ബുഷിെന്റ
േലാക മം
↑

റജാ ഗേരാദി
17049 സയണിസം
റസ്സൽ ബർ ാൻഡ്
4535 വിേവകമിെ ങ്കിൽ വിനാശം
വാഡിയ എ.ആർ
3907 ജനാധിപതയ്വും സമുദായവും
വാസുേദവൻ നായർ പി.െക
18786 ചില പു വഴിച്ചിന്തകൾ
വിജയൻ എ
10901 രാ ത

ം

വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ്
D46 വിേനാബയുെട ശ

ം

വീേര കുമാർ എം.പി
22120 രാമെന്റ ദുഃഖം
േവാൾട്ടയർ
13792 േവാൾട്ടയറുെട രചനകൾ
ശങ്കരേമേനാൻ െക.പി
6035 രാ ീയചിന്തകന്മാർ
ശങ്കരൻ െമായാരത്ത്
D361 ഇന്തയ്ൻ നാഷണൽ േകാൺ സ്സ്
↑

ീനി

13587 ജനപങ്കാളിത്തവും ഭരണസംവിധാനവും

ഹിരൺ മുഖർജി
11421 ഇേന്താ േസാവിയറ്റ് െസൗഹൃദത്തിെന്റ മൂ
ദശകങ്ങൾ
ഹുമയൂൺ കബീർ
13578 ന നപക്ഷവും ജനാധിപതയ്വും
േഹമ

കാശ്

19942 T.S 185/2 കളത്തിൻകുന്ന് അംശംേദശം

േഹാ ാൻ േപാൾ ജി
501 സമാധാനം േനടാൻ കഴിയും

32
ഭരണം, നിയമം

Anant Bhandari
E12556 Public Administration and Responsible
Governance
Avtar Singh
E12530 Law of Consumer Protection Principles
and Practice being a study of the
Consumer Protection Act, 1986
Belyaev N
E288 Pension System in the Soviet Union
Bhushan Kul
E17412 How to Deal with VAT
Current
E17427 The Essential Commodities Act, 1955 and
The Essential Commodities
Desai A.R

↑

E12509 Rural Sociology in India
Gandhi M.K
N447 The Law and the Lawyrs
George K.J
E12289 Kerala Service Rules Made Easy
Gupta D.C
E11139 Indian Government and Politics
Hallstein Walter
E756 The European Community-A New Path to
Peaceful Union
Haq-Ul-Iftikhar
E346 Pakistan & Constituent Assembly
Jayakumar S.R
E12697 The Kerala Government Servant’s Conduct
Rules 1960
Khrushchov N.S
E5283 Concerning the Abolition of Taxes Factory
and Office Workers and Other Measures to
Advance the Well-being of the Soviet
People
N491 Concerning the Abolition of Taxes on
Factory and Office Workers and other
Measures to Advance the Well-Being of
the Soviet People
N449 Concerning the Abolition of Taxes on
Factory and Office Workers and Other
Measures to Advance the Well-Beting of
the Soviet People
Malaviya H.D
E297 Land Reforms in India
Muthuswamy
E12567 Swamy’s Compilation of Introduction to
Indian Government Accounts and Audit
Natesan Sooryakode

↑

E20722 An Easy Way to KSR(A Simplified from of
Kerala Service Rules) with solved model &
PSC questions
Pillai G.K
E17830 VAT-A way out of the Indian Tax Muddle
Rajani Palme Dutt
E415 A New Chapter In Divide and Rule
Sait M.A
E15006 A Practical Study on the Kerala service
rules
Santhosh Kumar S
E12531 Low of Registration of Birth and Deaths
Act, 1969
Seetharaman Potti S
E2513 A Hand book of Important Orders on
Reimbursement of Medical Expenses to
Government Employees(With Short Notes)
E12578 A Hand book on The General Provident
Fund
E12577 A Handbook of Government Orders on
General Pay Revision 1997
E12576 Hand Book on House Building Advance
Rules
Sverdlov G.M
E285 Marriage and the Family in the USSR
Tolstikov V
D308 Economic Co-Operation of the Ussr with
the Countries of the East

അച തേമേനാൻ സി
1592 േകരള സംസ്ഥാനം,
സാദ്ധയ്തകളും

ങ്ങളും

അച തൻ പിള്ള പി.എസ്
N115 ഇന്തയ്ൻ ശിക്ഷാ നിയമം
↑

അനന്തശയനം അ ങ്കാർ
16500 ന െട പാർലെമന്റ്
അനുപമ ജി.െക
19588 ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന: എ
അ

്, ഏെത ാം?

ൽ വഹാബ് െക.എം

N376 മാമൂലുകൾ ഒരു സർവ്വീസ് േസ്റ്റാറി

അ പ്പൻ നായർ എൻ
13435 ാമവികസനവും പഞ്ചായത്ത് രാജും
അരുൺ ഷൂരി
18002 അടിെത ന്ന പിന്നാക്ക ീണനം
അൻവർ സാദത്ത് െക
19251 ൈസബർ കുറ്റകൃതയ്ങ്ങളും ഇന്തയ്ൻ
ൈസബർ നിയമവും
അൽേഫാൺസ് എൽ. ഈറയിൽ
13348 േപാലീസും െപാതുജനങ്ങളും
ഉമ്മൻ എം.എ (എഡി.)
15419 ആേഗാളവൽക്കരണം: അർത്ഥം വയ്ാ ി
സിദ്ധാന്തം
കനകരാഘവൻ
N431 അറിഞ്ഞിരിേക്ക
നിയമങ്ങളും
െപാതുവിവരങ്ങളും
കരീം എൻ.എ
16459 േകരളാ സഹകരണ നിയമം
16395 േകരളാ സഹകരണ നിയമം
16436 േകരളാ സഹകരണ നിയമം(ഒരുപഠനം)
13346 സഹകരണ നിയമങ്ങൾ
കുമരപ്പ െജ.സി
1122 െതാഴിലിെന്റ തതവ്ശാ ം

↑

േകാവൂർ ഇ.എം
16514 െതാഴിൽത്തർക്കങ്ങൾ
ഷ്േച്ചവ് എൻ.എസ്
2387A സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിതവ്ം
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ്
10110 പഞ്ചായത്ത്രാജ്
േഗാപാലകൃ ൻ മലയിൻകീഴ്
7917 വയ്വസായം തുടങ്ങിന്നെതങ്ങിെന
േഗാപാലൻ എ.െക
1025 ഞാൻ ഒരു പുതിയേലാകം ക
േഗാപാലൻ എ.െക (എ.െക.ജി.)
12364 ഇന്തയ്ൻ കർഷക സ്ഥാനത്തിെന്റ ചരി ം
േഗാപിനാഥൻ നായർ ജി
15417 േലാക് ആയു
േഗാവിന്ദൻ ന തിരി
13118 േകരള െകട്ടിട വാടക നിയ
േഗാവിന്ദൻ ന തിരി ജി
15440 േകരള െകട്ടിടവാടകനിയ

ണ നിയമം
ണനിയമം
↑

ച േശഖരൻ െക
10907 നാം ജീവി
ശിക്ഷയും

ന്ന േലാകം – ബുക്ക് 35 കുറ്റവും

െചറിയാൻ ഫിലിപ്പ്
9753 അഴിമതിയുെട കറ
െച പ്പ ഡി
12350 േസാവിയറ്റ്, സാമ്പത്തിക േനട്ടങ്ങളും
വികസവ്ര രാജയ്ങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവ ള്ള
ാധാനയ്വും
േജാസഫ് വി.െജ
1663 െചറുകിട രാസവയ്വസായങ്ങൾ
േജാസ് ചാ കുളം
12478 പഞ്ചായത്ത്രാജും െസൻകമ്മിറ്റിയും
േജാൺ റീഡ്
2426 ജനാധിപതയ്ം
ഡ യി േജാൺ
2278 സവ്ാത

യ്വും സം ാരവും

തങ്കപ്പൻ ഇ.ഒ
12586 സഹകരണ നിയമവും ഇതര നിയമങ്ങളും
േതാമസ് ഐസക് ടി.എം
12302 കീഴടങ്ങലിെന്റ അർത്ഥശാ ം
12116 ജനകീയാസൂ ണ സ്ഥാനം
േതാമസ് ഐസക് ടി.എം. (എഡി.)
D38 ജനകീയാസൂ ണ സ്ഥാനം ചില
വിശദീകരണങ്ങൾ
↑

ദാേമാദരൻ േകാന്നിയൂർ
4933 ആധുനിക ീേകാവിലുകൾ
ദിവാകരൻ കാട്ടാക്കട
16399 ാമഭരണം അ

ംഇ

ം

നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ
5081 ന െട ഭരണഘടന
പ

പ

നാഭൻ പി.ജി
15166 ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണനിർവഹണം
എങ്ങെന?
ാ രാമച ൻ

18433 െപാതുഭരണം ഇന്തയ്യിൽ

പദ്മനാഭൻ പി.ജി (എഡി.)
13238 േകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 1994-എ ാ
േഭദഗതികേളാടും കൂടി പരി രിച്ച പതിപ്പ്
പരേമശവ്രൻ എം.പി
16417 േകരളത്തിെന്റ സമ്പത്ത്
െപരീര വിനിൻ
17536 പരാന്നേഭാജികൾ
ൈപലി എം.വി
13009 ഭാരതത്തിെന്റ ഭരണഘടന ഒരു
ആമുഖപഠനം
ഭു എം

7384 ഭരണഘടനകൾ

സന്നൻ ആർ
9868 നിയമം സദാചാരം അ ീലസാഹിതയ്ം

↑

േ മകുമാരൻ നായർ എസ്.വി.കുള ർ (എഡി.)
20236 േകരള േപാലീസ് ആക്റ്റ് 2011-& ദ േകരള
പ ിക് േവയ്സ്
ഭാ രൻ െക (എഡി.)
19574 വിവരാവകാശം നിയമവും ചരി വും
ഭാ രൻ സി
14296 ഇന്തയ്യിെല േ ഡ ണിയൻ

സ്ഥാനം

1920-2000

ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
7514 കാളവ ി
മാത സ് ടി.എ
12230 ഉപേഭാ

സംരക്ഷണനിയമം

മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് എം
16293 വിശവ്രാ ഭരണഘടനകൾ
േമേനാൻ എം.എ
16489 കസ്റ്റംസ് ബാേഗജ് നിയമങ്ങളും
യാ ക്കാർ ള്ള ആനുകൂലയ്ങ്ങളും
േമേനാൻ െക.െക.പി
2574 കടലും മനുഷയ്നും
ര

സവ്ാമി എം

1927 പൗരനും ഭരണഘടനയും

രമണൻ ആർ.പി
17033 മനുഷയ്ാവകാശങ്ങൾ

↑

രാജേഗാപാലൻ പി
7455 വാണിജയ്ഭൂമിശാ ം
രാേജ ൻ െക
20540 ഇന്തയ്ൻ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ചരി ം
രാജ് കാളീശവ്രം
13585 നിയമത്തിെന്റ രാ ീയം
രാധാകൃ ൻ ആർ
12348 വനിതകളും നിയമവും
റൂസ്െവൽട്ട് എെലേനാർ; െഹലൻ െഫറിസ്
499 സഹ വർത്തകർ
േലാഹിതാക്ഷൻ എ.െക
15007 കുടുംബേകാടതികളും ബന്ധെപ്പട്ട
നിയമങ്ങളും
13437 പഞ്ചായത്ത്- മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമങ്ങൾ
13347 േമാേട്ടാർവാഹനനിയമം
വിജയകുമാർ ബി
21808 ഇന്തയ്ൻ സമ്പദ്ഘടന കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട
വിജയൻ പിണറായി
17295 േകരളീയ നേവാത്ഥാനം േനരിടുന്ന
െവ വിളികൾ
17668 ജനങ്ങൾെക്കാപ്പം
വിനയബാബു വി
11829 എ ൈഗഡ് ടു ഇന്തയ്ൻ ഫാ റീസ് ആ ്
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ്
3659 ാമംേതാറും സവ്ാത യ്ം
3662 ാമദാന േ ാത്തരി

↑

വി ാർഡ് ആർ.എസ്.പി
506 സുധീരമായ പുത്തൻ പരിപാടി
വൂറിസ് െജറി
3671 അേമരിക്കൻ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ:
അവ എവിെടനി വരു ? എ
െച
? എേങ്ങാ േപാകു ?
വർഗ ഇ.എസ്
5997 ഇരുപതാം നൂറ്റാ

ിെല മുതലാളിത്തം

ശിവശങ്കരപ്പണിക്കർ സി.െക
14415 ഭരണഘടനയിെല ഭാരതീയത
ശൂഭാമണി വി (എഡി.)
12282
വർത്തനനിരതം പരിവർത്തേനാ ഖം
ീകുമാരനുണ്ണി െക
9819 പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എന്ത് എങ്ങെന
ീധരൻ പി. പാരിപ്പള്ളി
19320 േകാടതി കഥകൾ
ീമന്ദിരം

14701 േകരളത്തിെല സർക്കാർജീവനക്കാരുെട

േസവനവയ്വസ്ഥകൾ

ഷാജഹാൻ െക.എം
12345 അശാന്തമാകുന്ന േകരളതീരങ്ങൾ
146672 േപറ്റന്റ് േഭദഗതി ഉയർ ന്ന െവ വിളികൾ
ഷിേറാേക്കാവ് ജി.െക
6918 വയ്വസായ വൽക്കരണവും ഇന്തയ്യും
ൈഷൻ േജക്കബ് (എഡി.)
17135 വനിതാ സംരക്ഷണനിയമങ്ങളും കുടുംബ
േകാടതിയും
സദാശിവൻ െക
5499 കുറ്റവും ശിക്ഷയും
സുകുമാരൻ എൻ.െക
870 പഞ്ചായത്ത് ഇ

ം നാെളയും

സുകുമാരൻ െക
11480 നയ്ായാധിപചിന്തകൾ
സുധാകരൻ എം
16880 ഉപേഭാ യ്സംരക്ഷണ ആ ് 1986:
റൂളുകളും മലയാളവയ്ാഖയ്ാനവും
സുധാകരൻ മുട്ട
19589 ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽനി
സംരക്ഷണ ആ ്, 2005
സുേരഷ് രമാഭായ്
N162 വിേനാബയുെട സേന്ദശം

ള്ള വനിതാ

↑

33
മാർക്സിസം, േസാഷയ്ലിസം,
കമ്മ ണിസം

Engels Frederic
E357 Principles of Communism
Gandhi M.K
E250 Towards Non-Violent Socialism
Hoang Van Chi

↑

E735 From Colonialism to Communism
Karpinsky V
N496 The Social and State Structure of the
U.S.S.R.
Khrushchov N.S
E470 N.S.Khrushshov’s Press Conference in
Paris on May 18
E428A Report to 21st Extraordinary Congress of
the CPSU on Target Figures for the
Economic Development of the USSR for
1959-1965 and the Concluding Speech
E529A Soviet Union – Standard-Bearer of Peace
and Friendship Among The Nations
Krushchov N.S
E31 Report to the 21st Extraordinary Congress
of the CPSU on Target Figures for the
Economic Development of the USSR for
1959-1965 and the Concluding Speech
Laski Harold J
E178 Reflections on the Revolution of Our Time
Lenin V.I
E353 Historical Development of Marxism
E122 Lenin
E135A Socialism and War
E137 The State
E6777 The State and Revolution
Marx Karl
E352 Articles on India
E1302 Capital
E116 Manifesto of the Communist Party
Mikoyan A.I
E167 The Camp of Socialism and the Camp of
Capitalism
Mitin M.B
E416 Soviet Democracy and Bourgeois
Democracy
Mukanov Sabit
E292 Soviet Kazakhstan my Republic
Nyers Rezso

↑

E812 The Cooperative Movement in Hungary
Perov G.V
E568 How Material Wealth is Distributed in the
USSR
Popova Nina
E114 Women in the Land of Socialism
Ramachandran P (Editor)
N505 The Marxist – Theoretical Quarterly of the
Communist Party of India
Rao V.K.R.V
E6299 The Gandhiyan Alternative to Western
Socialism
Samborsky G.I (compiled)
E469 The Soviet Union 1959-1965
Smirnov I
E420 Youth of the Soviet Union
Spandaryan V.B
E565 Soviet Union’s Economic Cooperation
with Arab Countries
Stalin J
E311 The Foundations of Leninism * On the
Problems of Leninism
Stalin Joseph
E117B Joseph Stalin – A Short Biography
Verulam Frank

↑

E356 Imperialism and the People
Vyshinsky A.Y
E154 Lenin and Stalin-The Great Organizers of
the Soviet State

അച തേമേനാൻ സി
17145 സി. അച തേമേനാൻ സ ർണ്ണകൃതികൾ
അേ ാേപ്പാവ് ൈവ.വി
12387 തിരെഞ്ഞടുത്ത

സംഗങ്ങളും േലഖനങ്ങളും

അർസുമാനയ്ൻ എ
3968 േലാകവികാസത്തിെന്റ നൂറ്റാ
ആ

ലാട്ട്

18860 1957 ഏ

്

ിൽ 5 െന്റ െപാരുൾ

ആേന്റാണിേയാ ാംഷി
20085 ഭരണകൂടവും പൗരസമൂഹവും
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
9495 കമ്മ ണി പാർട്ടി േകരളത്തിൽ
9496 കമ ണിസ്റ്റ്പാർട്ടി േകരളത്തിൽ
19834 േകരളചരി ം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ
18108 ാംഷിയൻ വിചാര വി വം
19308 േദവി സാദ് ചേതാപാധയ്ായ ഇന്തയ്ൻ
മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനത്തിെന്റ മാർഗദർശി
14816 ബൂർഷവ്ായു ിവാദത്തിൽനിന്ന്
ൈവരുദ്ധയ്ാ കെഭൗതികവാദത്തിേലക്ക്
8916 മാർക്സിസത്തിെന്റ സ ി ഇന്ന്
14303 യു ിവാദവും കമ ണിസ്റ്റ്കാരും
13020 േസാഷയ്ലിസത്തിേല ള്ള ഇന്തയ്ൻ പാത
11413 േസാഷയ്ലിസത്തിേല ള്ള പാത
21962
ീകെളപ്പറ്റി
ഇവ്േകാവ് ഐ
5880 ഏഷയ്യിൽ സമാധാനത്തി
കൂ രക്ഷാവയ്വസ്ഥ

ള്ള മാർഗ്ഗം

എംഗത്സ്, ഡറിക്
8772 കുടുംബം, സവ്കാരയ്സവ്ത്ത്, ഭരണകൂടം
എന്നിവയുെട ഉ വം
↑

എമിൽ േബൺസ്
15916 എന്താണു് മാർക്സിസം
ഒയിസർമാഫൻ തിയേഡാർ
4862 മാർക്സിസം അതിെന്റ നിദാനവും സത്തയും
കത്ചേനാവ്
3655 സമാധാന

മങ്ങളുെട 50 വർഷങ്ങൾ

കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി
12341 സവ്കാരയ്വൽക്കരണത്തിെന്റ രാ ീയം –
വിൽപന ഭീഷണി േനരിടുന്ന േകരളത്തിെല
െപാതുേമഖലെയപ്പറ്റി
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി; മുരളീധരൻ സി.എം (എഡി.)
17436 അധികാരം തിേരാധം ജനാധിപതയ്ം
േകശവേദവ് പി
588 അ ിയും ലിംഗവും
588A അ ി ലിംഗവും
1343 റഷയ്യുെട കാമുകൻ
ഷ്േച്ചവ് എൻ.എസ്
2386B ജനതകൾ ന അയൽക്കാരായി കഴിയണം
2388B ന
2388
D253
2384-A
2384

െട കാലം സമാധാനത്തിേന്റയും
പുേരാഗതിയുേടയും കാലമാക്കിതീർക്കണം
ന െട കാലം സമാധാനത്തിേന്റയും
പുേരാഗതിയുേടയും കാലമാക്കിത്തീർക്കണം
പൂർണ്ണമായ െപാതു
നിരായുധീകരണെത്തപ്പറ്റി
സാർവ്വേദശീയസ്ഥിതിയും േസാവിയ ്
വിേദശനയവും
സാർവ്വേദശീയസ്ഥിതിയും േസാവിയറ്റ്
വിേദശനയവും

േഗവ്ഗീെകാ റൂദൻ
N377 സാ ാജയ്തവ്വും െകാേളാണിയലിസവും
അ ംഇ ം
േഗാദാവരി പരുേലക്കർ
14817 മനുഷയ്രുണരുേമ്പാൾ
േഗാപാലൻ എ.െക
11412 മാർക്സിസം-െലനിനിസവും പാർലെമൻററി
സ ദായവും
↑

േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി
17293 മഹാഭാരതം മുതൽ കമ ണിസം വെര
േഗാവിന്ദൻ എം
16318 കമ്മ ണിസത്തിൽനി

ം മുേന്നാട്ട്

േഗാവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എം.വി
21809 കർഷക െതാഴിലാളി

സ്ഥാനം

േഗാർബേച്ചവ്
11418 വിശവ്

മി ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദം

ിെങ്കാ വി.ഇ
6907 േ ാട് ീയിസത്തിെന്നതിെര
േബാൾെഷവിക് പാർട്ടിയുെട സമരം
ച ൻമാസ്റ്റർ െക (എഡി.)
20891 േകളുഏട്ടൻ ഒരു ഓർമ്മ

കം

ചാരുമ

ംദാർ
N170 സമാഹൃത കൃതികൾ

െചഗുേവര
21951 ഗറി ായുദ്ധം
18466 െചഗുേവര ക കൾ
21950 വിേമാചനവും േസാഷയ്ലിസവും
േചാപ്പൻ

591 കവിയും സമരവും

േജാണി ലൂേക്കാസ്
16594 അഭിമുഖം പി.ജി.
േജാസഫ് പി.പി
13523 പത്ത് കൽപനകളും കാറൽ മാർ ം

↑

േജാർ

് കാക്കനാടൻ
16418 സുവിേശഷവും കമ്മ ണിസവും

േജാർ

് െക. അലക്സ്
സംഘടന-ചരി വും
വികാസവും

20539 ഐകയ്രാ

ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
10594 ഫാസിസെത്തപറ്റി
ഡാെങ്ക എസ്.എ
6935 േവതനമരവി ം ഇന്തയ്യിെല
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ തിസന്ധിയും
േഡവിഡ് എം. േകാട്സ്
N291 മുകളിൽനി ള്ള വി വം
തുരേജവ് വി
16344 രാജയ്ത്തിെന്റ ഐശവ്രയ്ത്തിനുേവ
ജനേക്ഷമത്തിനുേവ ി

ി

േതാംസൺ േജാർജ്
19304 മാനവസത്ത
േതാമസ് ഐസക്
17906 ജനകീയാസൂ ണത്തിെന്റ രാ ീയം
േതാമസ് സി.െജ
1047 േസാഷയ്ലിസം
ദാേമാദരൻ െക
↑
1811 ഇന്തയ്യും േസാഷയ്ലിസവും
19804 െക. ദാേമാദരെന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ
19827 െക. ദാേമാദരൻ സ ർണ്ണകൃതികൾ
9695
ി മതവും കമ്മ ണിസവും
3901 ധാർമ്മിക മൂലയ്ങ്ങൾ
11651 േസാഷയ്ലിസെത്ത റി ള്ള പഠനങ്ങൾ
ദിവാകരൻ കരുണാകരൻ
12860 കമ്മ ണി കാരും ജനാധിപതയ്വും െലനിൻ
മുതൽ േവണു വെര
േദവദാസ് എം.എസ്
13018 മാർക്സിസ്ററ് വിമർശനം: സിദ്ധാന്തവും
ജീവിതവും
D47 മാർക്സിസ്റ്റ് വിമർശനം: സിദ്ധന്തവും
ജീവിതവും
8841 േലാക കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിൽ
ചരി ം
േധബാർ യു.എൻ
858 ആവടിേകാൺ സ്സിെന്റ സേന്ദശം
നായനാർ ഇ.െക.
14306 അമർതയ്െസൻ സനൂസി ഒപ്പം കുേറ
നിരീക്ഷണങ്ങളും
നാരായണൻ െക.പി (എഡി.)
809 േകാൺ സ്സ് ഗീത
െനടുങ്കേ ൽ െജ
757 വി വവാ
പ

നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര
2288 കമ്മ ണിസ്റ്റ് ഭരണം േകരളത്തിൽ

പരേമശവ്രൻ എം.പി
10938 ൈവരുദ്ധയ്ാ

ക ഭൗതികവാദം

പുരുേഷാത്തമൻ വി
1965 െകാേളാണിയൽ ജനതകളുെട േദശീയ
വിേമാചനമാർഗ്ഗം
↑

െപേ ാവി ി േബാറിസ്
3656 േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
െപാതുജനാേരാഗയ്ം
േപാക്കർ പി.െക
15915 അധിനിേവശവും െചറു
18679 സവ്തവ്രാ ീയം

നിൽ ം

േപാേപ്പാവ് യൂറി
9353 വികസവ്ര രാ ങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ്
അർത്ഥശാ വീക്ഷണത്തിൽ
കാശ് കാരാട്ട്
19306 ഇന്തയ്ൻ രാ സംവിധാനവും മാർക്സിസവും
ഫറൂഖി എം
16301 സവ്ാത

യ്സമരവും കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും

ഫിദൽ കാേ ാ
18869 ചരി ം എെന്ന കുറ്റക്കാരനെ ന്ന് വിധി

ം

3518 പുതിയ വിേമാചന പാത

17646 വി വം ഇേപ്പാൾ ആരംഭി

21260 സാ ാജയ്തവ് ആേഗാളവൽക്കരണം:

ര

സംഗങ്ങൾ

ബലറാം എൻ.ഇ
6934 എന്താണു മാർക്സിസം
10944 എന്താണ് മാർക്സിസം
6913 േകരളത്തിെല കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം:
ഒന്നാംഭാഗം ആദയ്നാളുകളിലൂെട
ബസൂെയവ് അലക്സാ ർ
13379 എന്താണ് മുതലാളിത്തം
ബാലകൃ അൻ പി.െക
19809 അജയ്േഘാഷ്
േബബൽ ആഗസ്റ്റ്
6943 ഭാവിയിെല സമുഹം
↑

േബൺസ് എമിൽ
D109 എന്താണ് മാർക്സിസം
െബാരീെസാവ് ൈവ.എഫ്
13381 കൂലിയും വിലയും ലാഭവും എന്ന മാർക്സിെന്റ
കൃതി
െബാെറാവിെക്കാവ് എൻ
6028 േസാഷയ്ലി െതാഴിൽ, സിവിൽ –
ിമിനൽ നിയമങ്ങളുെട രൂപേരഖ
ബർധവ്ാൻ എ.ബി
19810 ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 80
വർഷങ്ങൾ
ബർഹിൻ ഇ
3653 േസാഷയ്ലിസം പടു
കഥ

് ഉയർത്തിയതിെന്റ

ഭാ രൻ െക (എഡി.)
19571 െലനിൻ പറഞ്ഞത്
ഭാ രൻ സി
15912 ഇന്തയ്യിെല കമ ണിസ്റ്റ് പ ങ്ങൾ
18781 കമ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം ഇന്തയ്യിൽ
17654 േ ഡ് യൂണിയൻ രംഗെത്ത ആദയ്പഥികർ
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
16059 ഇ ാമും, കമ്മ ണി കാരും
6946 ൈചന ഇന്ന്
6909 ശാസ് സാേങ്കതിക വി വവും
സാമൂഹയ്പുേരാഗതിയും
7500 സാക്ഷരതയും േസാഷയ്ലിസവും
മധു ടി.വി

14429 നവമാർക്സിസ്റ്റ് സാമൂഹയ്വിമർശം

മാത ഏർത്തയിൽ
16808 േകരളത്തിെല മത്സയ്െത്താഴിലാളി
സ്ഥാനം: സാമൂഹിക ശാ പരമായ ഒരു
വിശകലനം
മാേവാ െസ തുങ്
↑
9167 മാേവാ െസതുങ്ങ് െതരെഞ്ഞടുത്ത കൃതികൾ
മാർക്സ്, കാൾ
21896 മൂലധനം
11411 െലനിൻ വി.ഐ. – മാർക്സിസത്തിെന്റ മൂ
ഉറവിടങ്ങളും മൂ ഘടങ്ങളും
7150 ശാ ീയ േസാഷയ്ലിസം
മാർക്സ്, കാൾ; എംഗൽസ്, െ ഡറിക്
8773 ആദയ്െത്ത ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത യ്സമരം –
1857-1859

21799 കമ്മ ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ
N124 കമ്മ ണിസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനം

മിറാന്റ െജ.പി
20852 കമ ണിസം ൈബബിളിൽ
മുഹമ്മദ് എൻ.െക.എസ്
11407 കമ്മ ണിസം ഇ ാമിക വീക്ഷണത്തിൽകൂടി
േമേനാൻ െക.പി.എസ്
3460 ൈ യിംഗ് േ ായിക
േമരി ഗ

20870

ിേയൽ
ണയവും മൂലധനവും-മാർക്സ്
കുടുംബത്തിെന്റ സ ർണ്ണ ജീവിതകഥ

േമാഹൻ െത ംഭാഗം
10780 അ തേമേനാൻ മുഖംമൂടിയി ാെത
രംഗരാജൻ എസ്
5948 ഏഷയ്യിെല മാേവായിസ്റ്റ് ഉപജാപങ്ങൾ
രവിശങ്കർ എസ്. നായർ
18754 മാർക്സിയൻ വിദയ്ാഭയ്ാസദർശനം
രവീ ൻ (എഡി.)
8869 കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

↑

രാം മേനാഹർ േലാഹയ്
8829 സാമ്പത്തികശാ ം മാർക്സിനു േശഷം
രാജീവ് പി
21968 കാ വട്ടം
രാജീവൻ ബി
10471 മാർക്സിസവും ശാ വും
രാമകൃ പിള്ള െക
D394 കാർൽ മാർക്സിെനപ്പറ്റി
ലിേയാൺേടവ് െലവ് അ േമാവിച്ച്
4863 മാർക്സിസ്റ്റ് അർത്ഥശാ ത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാന തതവ്ങ്ങൾ
ലുക്കയ്ാേനാവ് േകാൺസ്റ്റാന്റിൻ
5879 േസാവിയ യൂണിയൻ േദശീയ
സമ്പദ്വയ്വസ്ഥെയ എങ്ങെന ആസൂ ണം
െച
.
െലനിൻ െക.എം
20536 അറബ് വസന്തം വി വവും

തിവി വവും

െലനിൻ വി.ഐ
8769 ഇടതുപക്ഷകമ്മ ണിസം-ഒരു ബലാരി ത
12393 േദശീയ
െത്ത റി ള്ള
വിമർശന റി കൾ
9352 നാട്ടിൻപുറെത്ത പാവങ്ങേളാടു്
10940 ഭരണകൂടവും വി വവും
12353 മാർക്സ്-എംഗൽസ്-മാർക്സിസം
5080 റഷയ്യിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ച
170700 െലനിെന്റ സംഗം
10942 സമ്പദ് വയ്വസ്ഥെയ േസാഷയ്ലിസ്റ്റ്
രീതിയിൽ സംഘടിപ്പി ന്നതിെന്റ
ങ്ങൾ
5036 സാമ്പത്തിക െറാമാന്റിസിസത്തിെന്റ ഒരു
ചി ീകരണം
10943 േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷയ്ലിസവും
കമ്മ ണിസവും െകട്ടിപ്പടു ന്നതിെന്റ
ങ്ങൾ
9356 േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജനാധിപതയ്െത്തപ്പറ്റി
േലാറൻസ് എം.എം.
14665 ഡങ്കൽ നിർേദശങ്ങൾപുനർേകാളനിവൽക്കരണത്തിേലക്ക്
വിജയരാഘവൻ േചലിയ
20190 മാക്സിനും ഗാന്ധി

↑

മ റം േലാഹയ്

വിജയൻ എം.എൻ
14919 ഫാസിസത്തിെന്റ മനഃശാ ം
വിജയൻ ഒ.വി
9970 വർഗസമരം, സവ്തവ്ം
േവണു െക
12328 ഒരു കമ്മ ണി കാരെന്റ
ജനാധിപതയ്സങ്കൽപം
21899
കൃതി, ജനാധിപതയ്ം, സവ്ാത

യ്ം

ീരാമകൃ ൻ പി
ീയകലാപമാകുേമ്പാൾ

20123 ആ

ഷൂേക്കാവ് ഇ.എം
16 േകാളനികളിെല സാ ാജയ്തവ്ത്തകർച്ച
സതീഷ്കുമാർ സി.െക
20093 നവമാർക്സിസ്റ്റ് വിമർശനം മലയാളത്തിൽ
സുനീതികുമാർ േഘാഷ്
10754 ഇന്തയ്ൻ വൻകിട മുതലാളിവർഗ്ഗം ഉ
വളർച്ചയും സവ്ഭാവവും

വവും

േസാമേശഖരൻ
10598 ാേ ാസ്റ്റ് െപരിേ ായിക്ക സാ ാജയ്തവ്
തിസന്ധി
സ്റ്റാലിൻ േജാസഫ് വിസാറിേയാേനാവിച്ച്
5595 െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
6574 ൈവരുദ്ധയ്ാ കവും ചരി പരവുമായ
െഭൗതിക വാദം
േസ്റ്റൺ

ഡറിക് മാർട്ടിൻ

↑

500 വർഗ്ഗരഹിത സമുദായം-അേമരിക്കയിെല

മുതലാളിത്തം

ഹിരൺ മുഖർജി
11489 േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജനാധിപതയ്ം
ഹുൈസൻ അഹമ്മദ്മദനി, മൗലാനാ
483 ലീഗും േകാൺ
ം
ഹുൈസൻ എൻ.എം
10924 പുതിയ വയ്വസ്ഥയിേലക്ക്
ഹൂജിയാേവാ മു
8919 ൈചനീസ് കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ചരി ം
െഹാളുേബവ വി; നറുേസാവ ഐ
3650 വാ വാ ൈപതേല

34
ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും

Gandhi M.K
E248 Cent Per Cent Swadeshi or the Economics
of Village Industries
E247 Rebuilding Our Villages
E266 Satyagraha [Non-Violent Resistance]
E249A To the Students
Mahatma Gandhi
E12300 Correspondence With the Government
1944-47
Mohandas Karamchand Gandhi
E260 Sarvodaya
E264 Self-Restraint v Self-Indulgence
Nirmal Kumar Bose
E258 Selections from Gandhi
Prabhu R.K

↑

E12293 Mohan-Mala

ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
1985 ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും
ഉത്തമ

റുപ്പ് സി

D160 ഗാർഹിക ജീവിതം- മഹാ

ാഗാന്ധി

കാേലൽക്കർ ദത്താേ യ ബാലകൃ
3658 ഗാന്ധിജിയുെട വയ് ിതവ്വും ആദ്ധയ്ാ
സാധനവും

ിക

കുമാരപിള്ള എം. ൈകനിക്കര
7404 ഗാന്ധിവിചാരവീചികൾ
കുമാരൻനായർ പി.എം
16989 ഗാന്ധിജിയും ാേറ്റാവും
ഗംഗാധരൻ ടി
20191 ഗാന്ധിജി:സമരവും ജീവിതവും
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ്
9962 എെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണപരീക്ഷകൾ
6144 ഗാന്ധി സൂ ങ്ങൾ
1776 ഗാന്ധിമാർഗ്ഗം
D172 ഗാന്ധിസാഹിതയ്ംതിരെഞ്ഞടുത്തക കൾ
9025 ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-അർത്ഥശാ ം
9024 ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-രാ ത ം
9026 ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-വിദയ്ാഭയ്ാസം
1464 സതയ്ാ ഹ മത്തിെന്റ ഇതിഹാസം
N69 ഹിന്ദ്സവ്രാജ്
ജാഫ മേനാരമ
17936 ഗാന്ധി
ദാദാധർമ്മാധികാരി, ആചാരയ്
2028 സാമയ്േയാഗത്തിെന്റ വഴിയിൽ
ധീേര

മജുംദാർ

1239 വി വചർക്ക

നിതയ്ൈചതനയ് യതി
15346 എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ഗാന്ധി
മ

വാല കിേശാർലാൽ ഘനശയ്ാംലാൽ
9440 ഗാന്ധിയും മാർ ം
1461 ഗാന്ധിവിചാരേദാഹനം

രാജേഗാപാലൻ നാ കൽ
17564 പഴെഞ്ചാ ം ൈശലിയും
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ്
5907 ാമദാന സ്ഥാനം
വി

ഭാകർ
4090 ഗാന്ധിജിയുെട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്

വി ദാസ് െക.െക
6875 വരം
ീധർ േകാ ക്കൽ
14477 ഇന്തയ്ൻ കുടുംബം ഗാന്ധിജിയുെട
കാ പ്പാടിൽ

↑

35
സാമ്പത്തികശാ ം

Amartya Sen
E13167 The Standard of Living
Coggan Philip
E17828 Easy Money
Coyle David Cushman

↑

E699 National Development
Dobb Maurice
E355 Economics of Capitalism
Fituni L
E151 The Soviet Union and international
Economic Cooperation
Girish Ahuja
E15010 Bharat’s Income Tax Mini Ready Reckoner
Including Wealth Tax
Kousoulas D.G
E693 Key to Economic Progress
Salvadori Massimo
E278 American Capitalism
Tyagi B.P
E12308 Public Finance for Graduate and
Post-Graduate Students of All Indian
Universities

അജിത്ത്

15955 ഭൂതി,

, ബന്ധനം

ൽ കലാം എ.പി.െജ; രാജൻ ൈവ.എസ്
21717 ഇന്തയ് 2020: നവസഹ ാ ദർശനം

അ

അരവിന്ദാക്ഷൻ െക
15067 ഭാരതം സാമ്പത്തിക പാരത

യ്ത്തിേലക്ക്

അരവിന്ദൻ െക.പി (എഡി.)
18425 േകരള പഠനം: േകരളം എങ്ങെന
ജീവി
? േകരളം എങ്ങെന
ചിന്തി
?

↑

ഇലിയിൻ എസ്.എ. െമാതിേലയ്ാവ്
13380 എന്താണ് അർത്ഥശാ ം ?
കണ്ണൻ െക.പി (എഡി.)
N326 ഉപജീവനവും അതിജീവനവും :
സാമൂഹികസുരക്ഷാപദ്ധതികളുെട ഇന്തയ്ൻ
ഭൂമികയും േകരളീയാനുഭവങ്ങളും
കരീം എൻ.എ
16265 േകരളാ സഹകരണ നിയമം
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി
15727 വിശപ്പ് ദാരി യ്ം േറഷനരി
കൃ

ർ എസ്
6368 േകരളത്തിെന്റ സമ്പദവ്യ്വസ്ഥ

കൃ ൻ ടി.എൻ
5465 ഇന്തയ്: സവ്

ം നികുതിയും

െക.വി.എം (വിവ.)
N371 കൗടിലയ്െന്റ അർത്ഥശാ ം
ഗംഗാധരൻ െക.എൻ
19708 ആേഗാളമുതലാളിത്ത

തിസന്ധി

േജാജി കൂ േമ്മൽ
15705 ടൂറിസ വികസനം േകരളത്തിൽ
↑

ഡാൽട്ടൻ ഹ ം
8089 െപാതുധനകാരയ്തത്തവ്ങ്ങൾ
േതാമസ് ഐസക് ടി.എം
19772 ആേഗാള തിസന്ധിയും
ആേഗാളവൽക്കരണവും
ദാേമാദരൻ െക
3959 പണം മുതൽ നയാൈപസവെര
േദവരാജൻ ടി.െക
15718 ജനങ്ങെള ൈകെവടിയുന്ന ബാ കൾ
നരസിംഹൻ വി.െക
2541 സാധാരണക്കാരെന്റ ധനശാ ം
നായർ െക.ജി.എം
N70 ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപേഭാ

ാക്കളും

നാരായണൻ സി
1431 സാമ്പത്തികാസൂ ണം
പരേമശവ്രൻ എസ്
35 പര രസഹായ സംഘങ്ങൾ
പിള്ള ജി.ആർ
7415 സഹകരണ സ്ഥാനം
ഭാത് പട്നായിക്
17655 െതാഴിലി ാ
↑

സാദ്

15731 തകരുന്ന ജീവിത സുരക്ഷ

ഭാ രൻ െക
15710 ൈവദ തിരംഗെത്ത അനുഭവപാഠങ്ങൾ
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
11488 ാമവികസനം
മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് എസ്., സുനിൽ ആർ
18498 എ.ഡി.ബി. എ െച
മൂസ്സത് പി.എൻ
243 ധനശാ തതവ്ം
െയർേഷവ് ൈവ
6920 ഇന്തയ് സവ്ാത

യ്വും എണ്ണയും

രേമശൻ ആർ.പി
17071 സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാരുെട
േസവനേവതന വയ്വസ്ഥകൾ
രവീ ൻ പി.എസ്; േവണുേഗാപാൽ െക.എ (വിവ.)
15964 കടന്നാ മണം: ഭക്ഷയ്സുരക്ഷിതതവ്ത്തിനും
െപാതുജനാേരാഗയ്ത്തിനും എതിെര
രാമേമാഹൻ നായർ ജി
17966 എങ്ങെന ഒരു വയ്വസായം തുടങ്ങി
വിജയിപ്പിക്കാം
വിജയകുമാർ ബി (എഡി.)
21949 ഇന്തയ്ൻ സമ്പദ്ഘടന – കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട
ശിവ് േഖര
19931 നിങ്ങൾ

↑

ം വിൽക്കാം

ീകൃ ദാസ്
789 സമ്പത്തിദാനയജ്ഞം
സാജു െക. എ ഹാം
17417 േകരള മൂലയ്വർദ്ധിത നികുതി എ
എങ്ങെന?

്?

േസാളമൻ പി.എ
6911 ഇരുമ്പിന്തയ്
റിയ പി.പി
ീഡി ി ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ
12682
ീഡി ി ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ ഇന്തയ്യുെട
സമ്പദ്വയ്വസ്ഥ
12690
ീഡി ി-ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ
12689

ിത്ത് ആഡം
10835 രാ ങ്ങളുെട സമ്പത്ത്

35.01
വാണിജയ്ം, വയ്വസായം,
അക്കൗ ിംഗ്, മാേനജ്െമന്റ്

Asish Bhattacharya K
E17826 Financial Accounting for Business
Managers
Bhaban Keshub
E5854 Prospective Industries
Bhar B.K
E17805 Cost Accounting Methods and Problems
Cole G.A
E12528 Management Theory and Practice
Gregg Richard B

↑

E252 Economics of Khaddar
Jain N.C
E17825 Essentials of Business Communication
Jain S.P
E11130 Advanced Accountancy
Kamal Gupta
E17821 Fundamentals of Auditing
Kapoor N.D
N451 Elements of Mercantil Law
Lesikar Raymond V
E12538 Business Communication-Theory and
Application
Maheshwari S.N
E17827 Corporate Accounting
Nambiar M.C.K
E1337 Company Law and Secretarial Practice
Pandey I.M
E12542 Financial Management
E17642 Management Accounting A Planning and
Control Approach
Philip Kotler
E12543 Marketing Management Analysis,
Planning, Implementation, and Control
Prasanna Chandra

↑

E17422 Financial Management Theory and
Practice
Raj Kumar Pruthi
E14248 Manual of NGO’S
Schiffman Leon G
E12534 Consumer Behavior
Sharma R.K
E14713 Management Accounting Principles and
Practice
Shukla M.C
E17812 Advanced Accounts
Smirnov A
E142 Normalization of World Thade and The
Monetary Problem
Tannan M.L
E11141 Banking Law and Practice in India
Tripathi P.C
E12557 Principles of Management
Vijayan P.N
E14961 Business Studies

അച തേമേനാൻ സി
4116 കിസാൻ പാഠപു കം
കൃ കുമാർ എസ്
N135 െചറുകിട വയ്വസായ വികസനം
േകരളത്തിൽ

↑

േകശവൻനായർ ജി
11228 വയ്വസായ പദ്ധതികൾ – 160 പദ്ധതികളുെട
സാേങ്കതിക വിജ്ഞാനവും രൂപേരഖയും
േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട്
6041 ചലച്ചി വയ്വസായം േകരളത്തിൽ
േജക്കബ് കാവനാൽ
16468 വയ്വസായ സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങിെന?
തങ്കമ്മ ബി
12317 വയ്വസായിക നേവാത്ഥാനം
ൻനായർ ടി.ടി
16513 േകരളത്തിെന്റ വയ്വസായവികസനത്തിൽ
ഖാദി ാമങ്ങൾ ള്ള സ്ഥാനം

നീലക

പിള്ള (െ ാഫസ്സർ)
N450 ഇൻഡ ിയൽ ഓർഗൈനേസഷൻ &
മാേനജ്െമന്റ്
പിള്ള ജി.ആർ
15414 വാണിജയ്പരമായ കത്തിടപാടുകൾ
ൈപലി എം.വി
9411 മാേനജ്െമന്റിൽ െതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം
േബാറിസ് സെബലിൻ
N71 ഘനവയ്വസായം സാമ്പത്തിക
സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ അടിത്തറ
രാജേഗാപാലൻ പി
N474 നാഷണൽ ബാങ്കിങ്
സവ്ർണ്ണം െജ
16776 ത ൽ

↑
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George Andrews
E5865 Prose for Language Learning

കരുണാകരൻ തിരുെന ർ
3954 മലയാള ഭാഷാപരിണാമം സിദ്ധാന്തങ്ങളും
വ തകളും
6929 മലയാളഭാഷാ പരിണാമം: സിദ്ധാന്തങ്ങളും
വ തകളും
ഗു

ർട്ട് െഹർമ്മൻ

D265 മലയാളം-ഇം ീഷ് നിഘ

ഗു ാ ആർ
14259 മലയാളം-ഹിന്ദി േലണിംഗ് േകാ ്
േഗാപാല

റുപ്പ് ഇറവങ്കര

6931 ഔേദയ്ാഗികഭാഷയും േബാധേനാപാധിയും

േജായ് നായരമ്പലം
21406 െബറ്റർ ഇം ീഷ്- ഉച്ചാരണംമുതൽ
വയ്ാകരണം വെര എഴു മുതൽ
സംഗംവെര
േജാർ

് െക.എം

12135 ആധുനിക മലയാളസാഹിതയ്ചരി

സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട

ം

നാരായണൻ േപാറ്റി ചങ്ങാരപ്പള്ളി
11871 മലയാളസാഹിതയ് സർവ്വസവ്ം
നാരായണൻ വി.െക
18641 ഭാഷയുെട േനർവഴി

↑

പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി
21621 മലയാളസാഹിതയ്ം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട
േബാധച ൻ നായർ വി.ആർ
10903 േലാകഭാഷകൾ
ഭാകരവാരിയർ െക.എം; രവീ ൻ പി.എൻ
8055 മലയാളഭാഷാ പാഠങ്ങൾ
മേനാരമ

C17 എെന്റ മലയാളം

മഹാേദവശാ ി െക
11336 ര
ഭാഷാച ക്കൾ
രവീ ൻ പി.വി
N114 ഇം ീഷിൽ കെത്തഴുത്ത് എന്ന കല
14943 ഇം ീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു േഫാർമുല
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ
20889 വൃത്തമഞ്ജരി
രാമച ൻനായർ പന്മന
10811 െതറ്റി ാത്ത മലയാളം
21467 ന ഭാഷ – ന മലയാളം പറയാനും
എഴുതാനും
16829 ശരിയായ മലയാളം
12097 ശുദ്ധമലയാളം
േറായി േതാമസ്
18849 ഭാഷാപഠനെ ാജ കൾ
വാസുേദവൻേപാറ്റി ആർ
17544 സുരഭാരതീ കാശം
വിജയൻ വള്ളിക്കാവ്
20164 മലയാളഭാഷയുെട മരണെമാഴി
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി (എഡി.)
15579 പതിനായിരം പഴെഞ്ചാ കൾ
ശങ്കരൻ നമ്പയ്ാർ പി
14734 മലയാള സാഹിതയ്ചരി സം ഹം
ീധരൻ െകായിലാ
17381 ഗൃഹപാഠം

ി

↑

37
ഭാഷാ നിഘ

ക്കൾ

E12653 Reverse Dictionary
Assissi
E12481 Malayalam English Dictionary
Cambridge
E12568 International Dictionary of English
Claremont
N468 Crossword Dictionary
E14025 Dictionary of Prehistoric Life
Geddes
N435 Dictionary of Geography
Grisewood John
E12535 New Horizon Dictionary
HarperCollins

↑

E13365 The Enqurie Dictionery
Hornby A.S
E1250A Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Marckwardt Albert H
E26208 Webster Comprehensive Dictionary
International Edition
E26209 Webster Comprehensive Dictionary
International Edition
Remesan R.P
E15000 Legal Dictionary
English-English-Malayalam with Legal
Maxims
Rose Sankar
E13364 English – Malayalam Simple Dictionary
Salim Valathu
12465 New Words Dictionary
Vaman Shivram Apte
E14251 The Student’s Sanskrit – English
Dictionary

ൽ കലാം എ.പി.െജ
21149 അ ൾ കലാം വചനങ്ങൾ

അ

അഭയേദവ്
9619 എൻ.ബി.എസ്.ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ
അർേണ്ണാസ് പാതിരി
11864 മലയാളം േപാർ ഗീസ് നിഘ
ഗു

ർട്ട് െഹർമ്മൻ

↑

8999 മലയാളം ഇം ീഷ് നിഘ

േജാൺ എം.ഡി
13339 മലയാളം-ഹിന്ദി വിദയ്ാർത്ഥി നിഘ
ദാേമാദരൻ നായർ പി
16046 അപശ നിഘ
9001 അപശ േബാധിനി
ൈപേലാ േപാൾ
11868 പുരാണകഥാ നിഘ
ബാലകൃ ൻ വി
4339 ഈ.എസ്.ഡി ഇം ീഷ്-ഹിന്ദി-മലയാളം
നിഘ
മേനാരമ

C16 ഡിക്ഷ്ണറി- പദാർത്ഥം

മാധവൻ കുട്ടി െക
12657 െമഡിക്കൽ ഡിക്ഷണറി
മാധവൻപിള്ള സി
8998 ഇം ീഷ് മലയാളം നിഘ
രവീ ൻ െക
15053 ഇൻഫർേമഷൻ െടൿേനാളജി നിഘ
ശശിധരൻ ാരി
20298 േകരളീയ കലാനിഘ
ശിവദാസ് എസ്
17953 സയൻസ് നിഘ
ശിവശങ്കരൻ എം
12411 ൈഹ ൾ ശാ നിഘ
സുധാംശു ചതുർേവദി
5981 മലയാളം-മലയാളം നിഘ
15052 ഹിന്ദി-ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ
ഹരൻ എൻ.എച്ച്
2761 ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ

↑
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Balakrishna Varrier
E18043 A Learner’s Manual of English
Grammer-Recommended for Plus Two &
Above levels
Davidson G
E12569 English Punctuation
Emery Robert W
E14008 Better Spelling in 30 Minutes A Day
Gangadharan Nair N
E21294 Active English for All Competitive Exams
George K.M
E11928 Malayalam Grammar and Reader
Jerome S
E16964 English Fluency Course
Jose K.A

↑

D221 English Companion(Grammar&
Composition for std VIII, IX&X)
Michael McCarthy
E12564 English Vocabulary in Use
Nesfield J.C
E16245 Nesfield’s English Grammar, Composition,
and Usage
Penny Ur
E14550 Grammar Practice activities – A Practical
guide for Teachers
Radhakrishna Pilli G
N459 English Grammar and Composition
Ramamurti K.S
E12677 Perspectives on Modern English Prose
Santhosh Kumar S.K
N472 Millennium Master – Work Book in
English Grammar & Exercises Based on
C.B.S.E., I.C.S.E and Kerala Syllabus Book
No.2
E19187 Millnnium Master – Practical Exercises in
English Grammer
Schwager Edie
E14067 Better Vocabulary in 30 Minutes a Day
Sumitha Roy
E14019 All You Wanted to Know About Business
English
E14241 English Grammar
Thaker P.K (Editer)
N434 A Foundation English Course for
Undergraduates Book-III
Wren P.C

↑

E17420 High School English Grammar and
Composition

അബൂട്ടി ഒ
17924 രസികൻ ഇം ീഷ്
ഇന്ദിരാേദവി എസ്
D205 ഉച്ചാരണൈവകലയ്ം: കാരണവും
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും
ഉണ്ണികൃ ിപിള്ള സി
21555 മത്സരപ്പരീക്ഷകളിെല ENGLISH
കുഞ്ഞികൃ േമേനാൻ പി
10371 ഭാഷാവൃത്തദീപിക
കുട്ടി

മാരാർ

16846 മലയാളൈശലി
6702 വൃത്തശിൽപം

കുമാരനാശാൻ
20765 ചിന്താവി യായ സീത
േഗാപി

ട്ടൻ
15201 മലയാളവയ്ാകരണം

േഗാപി

ട്ടൻ (എഡി.)

15083 വൃത്താലങ്കാര സം ഹം

നീലക

പിള്ള പി
6213 മലയാളസാഹിതയ് സഹായി

ഭാകരവാരിയർ െക.എം
16815 ഭാഷാശാ വിേവകം
സാദ് സി.ആർ
15198 വയ്ാകരണം
ഭരതപിഷാരടി ഇ.പി
12502 കാമേധനു
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ
15086 േകരളപാണിനീയം
9005 വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശാ ം
20884 ശ േശാധിനി
രാമച ൻനായർ എൻ.പി
16816 ശ വിേവകമഞ്ജരി
രാമച ൻനായർ പന്മന
16788 െത ം ശരിയും
17016 മലയാളവും മലയാളികളും
വിശവ്നാഥ കവിരാജൻ
N175 സാഹിതയ്ദർപ്പണം
വിശവ്നാഥശർമ്മ ജി
3626 സം താധയ്ാപനം
െഹർമ്മൻ ഗു ർട്ട്
2610 മലയാളഭാഷാവയ്ാകരണം

↑

39
ഭാഷാ പഴെഞ്ചാ കൾ

Aiyar R.K
E12680 Proverbs and Sayings Expanded

കു

ണ്ണി
10671 തിരെഞ്ഞടുത്ത പഴെഞ്ചാ കൾ
17015 പഴെമാഴിപ്പത്തായം

ഹമീദ് പി.പട്ടിേശ്ശരി
21474 അറബി-മലയാളം ഭാഷാസഹായി

↑

40
ഭാഷാ പാഠാവലികൾ

Fowler H
E12491 The New Fowler’s Modern English Usage
Sumitha Roy
E14240 All you wanted to Know About –
Vocabulary & Usage

അബൂട്ടി ഒ
20011 േഡഞ്ചറസ് േവഡ്സ് ഇൻ ഇം ീഷ്
പൗേലാസ് െക.ജി
16708 ലഘുസം തം

41
ശാ ം

Bas Biman
E14124 The Story of Man
Devasia K.V
N419 General Science
Dhingra
E18850 The Big Book of Science Projects
Fuller Edmund
E707 Yankee Inventors
Ivar Utial

↑

E12532 101 Science Games
Leokum Arkady
E12533 Here’s More Tell Me Why – Enlightening
Answers to Questions Children Ask
E12506 Still More Tell Me Why – Answers to
Hundreds of Questions Children Ask
Robert Muller E
E697 Inventive Man
Sankara Menon Kizhuthani
E1072 Fire Service
Sanubia
E21118 General Science
Physics,Chemistry,Biology,Science &
Technology
D245 General
Science-Physics,Chemistry,Biology,Science
& Technology
Vavilov S.I
E139 The Progress of Soviet Science

അജയകുമാർ െക
17864 െവള്ളം
അ

ൽ ഖാദർ വക്കം
7166 അതുലയ്നായ മനുഷയ്ൻ

ആദർശ് വി.െക
18590 ഇ-മലിനീകരണം
ൻ നായർ ജി.എസ്
16717 നക്ഷ ങ്ങളിൽ രാപ്പാർക്കം

ഉണ്ണി
ഉ

↑

ണ്ണി െക

1786 ഉൽക്കർഷാദർശം

കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം
362 ശാ േലാകം
േഗാപിനാഥൻ െക
17435 ശാ ത്തിെന്റ കിളിവാതിലിലൂെട
േഗാപിമണി ആർ
8639
പഞ്ചവും മനുഷയ്നും
െജസി നാരായണൻ
19644 മാ ിക ടാരത്തിെല ഓർമ്മകൾ
േതറാട്ടിൽ െജ
11494 ബുദ്ധിമാന്മാരു

ായി ം….?

േതാമസ് പി.ടി
13550 വീട്ടിൽ ഒരു ലേബാറട്ടറി
ന തിരിപ്പാട് ഒ.പി
2259 ആധുനികശാ ം
പരേമശവ്രൻ എം.പി
17491 അറിവിെന്റ െപാരുൾ
16938
കൃതിയുെട താേക്കാൽ
പരേമശവ്രൻ സി.എൻ
7908 ശാ ം സമൂഹത്തിൽ
പിള്ള െക.എസ്
18235 മുഞ്ഞ മുതൽ മണ്ഡരി വെര
േ മാനന്ദ് ബി
16225 ദിവയ്ാ

↑

തങ്ങളുെട ശാ ീയ െപാരുളുകൾ

ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
3951 മുേന്നറുന്ന സയൻസ്
3949 സയൻസിെന്റ സംഭാവന
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ., കുഞ്ഞി
6549 സയൻസ് പരീക്ഷണങ്ങൾ

ൻ പി.െക.

മുഹമ്മദ് എ. പത്തനംതിട്ട
N73 ജീവിതമത്സരം
രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത് എ
14590
പഞ്ചം ഇന്നെല, ഇന്ന്, നാെള
രാധാകൃ ൻ സി
5070 ജിജ്ഞാസ
രാമച ൻനായർ സി.ജി
19272 ശാ ഭാവനയുെട വിസ്മയ പഞ്ചം
19585 ശാ സ ാപം
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ
7934 വിശവ്േരഖ
െവത്സ് എച്ച്.ജി
21890 േലാകങ്ങളുെട യുദ്ധം
േവാൾേക്കാവ് ജി
5039 ആരുെട യുഗം, മനുഷയ്േന്റേതാ
യ ത്തിേന്റേയാ?
ശങ്കര േമേനാൻ കിഴുത്താനി
1072 ഫയർ െസർവ്വീസ്
ശ ണ്ണി ടി.ആർ
16092 ആറ്റം മുതൽ ജനനം വെര
15015 േലാക ശ ശാ ജ്ഞരും
ക പിടുത്തങ്ങളും
ീകുമാർ വി.ജി
20159 ആേരാഗയ് സംരക്ഷണം ദിനചരയ്യിലൂെട
ീധരൻ െക

12458 ൈവദ തിയും വീട്ടമ്മയും

സേന്താഷ്കുമാർ വി.ടി
17956 ക പിടിത്തങ്ങളുെട കഥ
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്
20641 കാലത്തിെന്റ ഒരു സംക്ഷിപ്തചരി ം
ഹമീദ്ഖാൻ
17952 വരികയാേണാ ഹിമയുഗം?

↑

42
ഗണിതശാ ം

Agarwal P.K
E14703 A Course in Arithmetic for Competitive
Examinations (Full Solved)
E14704 Mathematics for MBA Enterance (Fully
Solved) Also useful for CAT/MAT
Aggarwal R.S
E14702 Objective Arithmetic
Allan Bluman G

↑

E12508 Elementary Statistics
Bharati Krishna
D358 Vedic Mathematics
Chaudhry S.K
E14257 Timber Calculator for Round or Squared
Timber & Scantlings
Jain P.K
E12510 A Textbook of Analytical Geometry of
Three Dimensions
Janardhanan Pillay
E6327 Analytic Geometory and Calculus
Janardhanan Pillay C.P
N455 Second Year B.Sc. Main Mathematics
Paper II (Unified Syllabus) – Algebra
Trigonometry and Calculus
Rajendra Prasad Goel
E12615 Objective & Short Answer Type Questions
in Mathematics
Rajesh Verma
E21131 Fast Track Objective Arithmetic
Shakuntala Devi
E14559 More Puzzles to Puzzle you!
Shankunthala Devi
E14541 Puzzles to Puzzle You
E21484 The Book of Numbers
Subburaj V.K

↑

E14246 Reasoning and Arithmetic for Competitive
Examinations

േഗാപിനാഥ് എം
N74 ശുദ്ധജയ്ാമിതി
േതാമസ് പി.ടി
21505 കണക്കിെന േപടിേക്ക
ദാേമാദരൻ ന തിരിപ്പാട് െക.എസ് (വിവ.)
6650 അങ്കഗണിതബീജഗണിതം
ധവൽ ബധിയ
21112 േവദഗണിതം സരളമാക്കിയത്
നന്ദകുമാർ പി
19461 കണെക്ക

രസം

നാരായണൻ സി.പി
14698 ഗണിതകൗതുകം
പു

സ് പുേള്ളാലിക്കൽ
9657 കണ ് വിേനാദങ്ങളിലൂെട

മേനാജ്കുമാർ പി.വി
19431 കണക്കിെന്റ രസത

ം

മരുമകൻരാജ
14078 ഭാരതീയ നയ്ായശാ വും ആധുനിക
ഗണിതവും
മുഹമ്മദ് സി.പി
21230 ൈപ ഗണിതത്തിെല മഹാവി യം
രാധാകൃ ൻ പി
18760 ഇതു് ന െട ബഹിരാകാശം
രാമകൃ ൻ എ.എൻ
9295 ഗണങ്ങൾ
രാമച േമേനാൻ പി
11961 ജയ്ാമിതിയുെട കളിെത്താട്ടിൽ
ീധരൻ പള്ളിയറ

19225 ഗണിത കഥകൾ

20689 ഗണിത വിജ്ഞാനേകാശം
13756 ഗണിതം മഹാ

തം
18680 ഗണിതവിജ്ഞാനെച്ചപ്പ്
13767 മാ ികചതുരം
റിയാ കുട്ടി സി.എ
7815 ഗണിത കഥകൾ
ിത എസ്
21714 േവദഗണിതം-ഒരു ആമുഖം

↑

43
േജയ്ാതിശാ ം,
ബഹിരാകാശവിജ്ഞാനം

Jayant Narlikar
E14174 A Journey Through the Universe
Neal Harry Edward
E694 From Spinning Wheel to Spacecraft – The
Story of Industrial Revolution
Rabolu V.M
N413 Hercolubus or Red Planet
Rebrov M

↑

E767 The Moon and Man

അരവിന്ദാക്ഷൻ സി.പി
19071
പഞ്ചത്തിെന്റ ഇ ികകൾ
ആചാരയ് യു.ആർ
2023 ജനതാവിജ്ഞാനം
േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട്
9381 വിമാനത്തിെന്റ കഥ
ജസ്റ്റിൻ േജാസഫ്
19415 ച യാൻ – ച നിൽ ഇന്തയ്യുെട കെ ാ ്
പാ ട്ടി െക
15453 ആയിരം കാന്താരി പൂത്തമാനം
11643 േജയ്ാതിശാ അറ്റ്ലസ്
16946 ശു സംതരണം: സൗരയൂഥത്തിന് ഒരു
അളവുേകാൽ
ബാലകൃ പിള്ള ഉമയന ർ
2022 സൂരയ്െന്റ ആ കഥ
ബാലഗംഗാധരൻ വി.പി
22063 മംഗൾയാൻ ഒരു ശാ ജ്ഞെന്റ കുറി കൾ
ബിമൻ ബസു
17998 സൗരയൂഥം
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
2362 ഹാന്തരയാ
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ
11646 ഹണദർശനം

↑

േമേനാൻ സി.പി
16142 സൂരയ്കുടുംബം
രാമച ൻ ആർ
11957 മാന
േനാ

േമ്പാൾ

രാമച ൻ െക
10959 ഒരു ചുവടുവ ിെന്റ പിന്നിൽ
രാമച ൻ സി
20975 മംഗൾയാനും െചാവ്വയും പിെന്ന
സൗരയൂഥവും
ശശിധരൻ ജി.െക
21441 മഹാ പഞ്ചം
ീധരൻ െക

16948 സൗരയൂഥവും അതിന റവും

സിദ്ധാർത്ഥൻ പി.എം
20535 വാൽനക്ഷ ങ്ങളുെട മായികേലാകം
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ
7773 ൈ ലാബ് ഒരു എപിേലാഗ്
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്
20853
പഞ്ചം ചുരുങ്ങിയ വാ
ൈഹഡ് മാർഗരറ്റ് ഒ
3618 ഭൂമിയും ആകാശവും

കളിൽ
↑

44
ഊർ

ത

ം

Einstein Albert
E21108 Ideas and Opinions
Hawking Stephen
E14860 Black Holes and Baby Universes and other
Essays
Kitaigorodsky A.I
E13402 Physics for Everyone Book 3
Landau L.D
E13403 Physics for Everyone – Book 2-Molecules
Malakhov A
E769 The Mystery of the Earth’s Mantle
Mary Jones
E12716 Physics
Nirupama Raghavan
E14760 Celestial Hide and Seek the Game of
Eclipses
Ramamoorty M
E12374 An Introduction to Thyristors and Their
Applications
Semenovsky P
E343 Conquering the Atom – A Story about
Soviet Atomic Engineering and the Uses of
Atomic Energy for Peaceful Purposes
Subrahmanayam N

↑

E11140 Principles of Physics
Theraja B.L
N466 Modern Physics
Yost Edna
E736 Women of Modern Science

അച ത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
12372 ഇലേ ാണിക്സ് അടിസ്ഥാനതതവ്ങ്ങൾ
അലക്സാ

ർ ൈസ്റ്റൻ
6654 മഴവി ം ഒമ്പതു നിറങ്ങളും

ഉമ്മൻ എം.ഐ
7387 വിദ ച്ഛ

ിയും അപകടങ്ങളും

കൃ ൻകുട്ടി പി.എൻ
11677 ആൽഫ മട
കർത്താ പി.സി
8839 ഊർജം
ച േമാഹൻ പി.എസ്
12433 ഊർജത്തിെന്റ ഉറവിടങ്ങൾ
ച േമാഹൻ പി.ടി
D41 ഊർ
ത്തിെന്റ ഉറവിടങ്ങൾ േതടി
ചാേക്കാ എം.ഈ
2277 അണു വർത്തക ശ ി അതിെന്റ
സമാധാനപരമായ വിനിേയാഗം

↑

ജനാർദ്ദനൻ െക.ആർ
12450 ഇന്ധനങ്ങൾ
ജസ്റ്റിൻ േജാസഫ്
19042 ച യാൻ-ച നിൽ ഇന്തയ്യുെട
ൈകെയാപ്പ്
േജാർ

് വർഗീസ്
21207 ാവിറ്റി

ഡുലുഖേനാവ് എം
7194 േറഡിേയാതരംഗസഞ്ചരണം
േതാമസ് പി.ടി
19041 വീട്ടിെലാരു ലാബെറട്ടറി
ദാേമാദരൻ വി.െക
5472 ൈവദ തഎൻജിനീയറിങ്ങ്: ജനറൽ
ദീപാനവ്ിത ചേതാപാദ്ധയ്ായ
18843 കാന്തികത-പരീക്ഷണങ്ങൾ
18839 പരീക്ഷണങ്ങൾ കാന്തികത
നമ്പീശൻ എസ്.എൻ.എൻ
6662 ആധുനിക ഭൗതീകം
നമ്പീശൻ സി.എൻ
5088 ഭൗതികം
പ

ജ െക.എം
6658
ീഡി ി

↑

ാേയാഗിക ഭൗതീകം

പരേമശവ്രൻ എം.പി
4425 സ്ഥാനീയങ്ങളും േതേജാദ്ഗിരണവും
പരേമശവ്രൻ എസ്
2024 പരമാണുശ

ി

െപരൽമാൻ യാേക്കാവ്
14737 െഭൗതികെകൗതുകം
ദീപ് ടി

18731 കു

കണങ്ങൾക്ക്
വസന്തം-നാേനാെടേ ാളജിക് ഒരാമുഖം

ദീപ് ടി; വിജയേമാഹൻ െക
D122 ആണവ തിസന്ധി
ബാലകൃ ൻനായർ ജി
17434 ചലനം
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
20725 ചലനം
7295 വിദ ച്ഛ ിയും അപകടങ്ങളും
2350 സയൻസിെന്റ സേന്ദശം
മേഹശവ്രൻ ന തിരിപ്പാട് െക.ബി
4178 ആേപക്ഷിക സിദ്ധാന്തം
മാത സ് വർഗ്ഗീസ്
D185 അണുശ
മി

ികളുെട കഥ
↑

11968 ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ

േമേനാൻ ആർ.വി.ജി
12448 ആണവപ്പന്തയം ശാ വും രാ ീയവും
രവീ നാഥ് സി
19836 ആണവകരാർ-വ തകളും
വിശദാംശങ്ങളും
രവീ ൻ പി.െക
12445 െപനിസിലിനിെന്റ കഥ
രാജൻ പി
21824 സൗേരാർ

ം

ലിേയാൺെസൽ േജാെസ
21396 ൈദവകണികകൾ
ലൻഡാവു എൽ; റൂമർ ൈവ
6775 എന്താണ് ആേപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം
വാസു എ.സി
21711 ഐൻസ്റ്റയിമും ആേപക്ഷികതാ
സിദ്ധാന്തവും
വാസു െക.െക
7195 ൈവദ ത ഉപേയാജനം
ശശി എം.എൻ
7910 താപം
ശിവദാസ് എസ്
14619 ഐൻെസ്റ്റനും ഇരുപതാംനൂറ്റാ
സുകുമാരൻ നായർ ആർ
7982 ഭൗതികശാ േബാധനം
സുജികുമാർ സി
19440
പഞ്ചം തുടക്കമി ാെത
സുധാകരൻ ജി
6801 ആേപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം
ഹരിഹരൻ എസ്
6206 ശ ം
േഹമച ൻ എം.എം
6201 േറഡിേയാ എൻജിനീയറിങ്ങ്
ൈഹന്ത്സ് ാഫ്
6990 ഇലേ ാണികം

↑

ം
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രസത

ം

Atkinson Arthur
E12321 Complete Practical Chemistry
Fermi Laura
E6521 The Story of Atomic Energy
Keenan Charles William
E5084 General College Chemistry
Mary Jones

↑

E12715 Chemistry
Mugherji S.M
E11125 Organic Chemistry Volume 111
Mukherji S.M
E11127 Organic Chemistry
E11126 Organic Chemistry Volume 11
Rao C.N.R
E14066 Understanding Chemistry
Seyhan Ege N
E12521 Organic Chemistry Structure and
Reactivity
Srikantan B.S
E6525 Applied Chemistry [ For Students of
Engineering and Technology ]

േഗാപാലസവ്ാമി വി
5469 െപാതുജീവരസത
േജാൺ ടി.വി
5523 പരമാണുശ
േതാമസ് എ.ഒ
6656 രസത

ം

ി

ം നിതയ്ജീവിതത്തിൽ

ദീപ് ടി

19012 കു

കണങ്ങൾക്ക്
വസന്തം-നാേനാെടേ ാളജിക്ക് ഒരാമുഖം
↑

ബാബു േജാസഫ് െക
6657 അണുേക ീയശ

ി

രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത് എ
19040 രസമുള്ള രസത ം
വറീത് പി.വി
16241 ആറ്റത്തിെന്റ ആ
ശിവദാസ് എസ്
12344 കാർബെണന്ന മാ
20839 രസത കഥകൾ

കഥ
ികൻ

45.01
ഭൂവിജ്ഞാനീയം

Punmia B.C
E17497 Soil Mechanics and Foundations
VanCleave’s Janice
E14610 Earth Science for Every Kid-101 Easy
Experiments that Really Work

അ ണ്ണി ക ൾ െക
2493
ാരംഭഭൂമിശാ ം-VOL2
ഉമ്മർകുട്ടി എ.എൻ.പി
18424 സമു ശാ വും മനുഷയ്ജീവിതവും
കുട്ടി െക.എൻ. കടമ്പഴി റം
20729 ന െട അ ത പഞ്ചം
േഗാപാലൻ എ.െക (എ.െക.ജി.)
13016 മണ്ണിനുേവ ി
ജയകുമാരൻ നായർ എൻ
8128 ഭൂവിജ്ഞാനം ാമീണർക്ക്
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
4179 ഭൂകമ്പങ്ങൾ
രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത് എ
17835 ഭൂകമ്പവും െകാലയാളിത്തിരകളും
രാധാകൃ ൻനായർ എൻ
N258
ളയാക്ഷരങ്ങൾ
രാമച ൻ െക
18421 ഭൂമി ന െട തറവാട്
െവത്സ് എച്ച്.ജി
22140 േലാകചരി

സം ഹം

േവണു െക
9280

പഞ്ചവും മനുഷയ്നും

സുേരഷ് മണ്ണാറശാല
18597 പർവതങ്ങൾ

↑

45.02
പാലിയേന്റാളജി

ബലറാം എൻ.ഇ
14761 മനുേഷയ്ാൽപത്തി
രേമശ് ബാബു ജി
20315 മരിച്ചവരുെട പു കം

46
ജീവശാ ം, പരിസ്ഥിതി

Alexeev V.P

↑

E11465 The Origin of the Human Race
Cullen Allan H
E692 Rivers in Harness
Emme A
E768 The Clock of Living Nature
Kamla Bhasin
E17573 Understanding Gender
Lysenko T.D
E153 Heredity and Its Variability
Mary Jones
E12536 Biology
Rusin N.Flit L
E771 Man Versus Climate
Sergeev B.F
N420 The World of the Amphibians

അജയകുമാർ വർമ. ആർ
N380 കുടിെവള്ളം-പഞ്ചായ
മാർഗേരഖ

കൾെക്കാരു

അ ായാൻ ഇ.പി. സിേമാേനാവ്
6203 തലേച്ചാറിെന വിശവ്സിക്കാേമാ
ആർ.എസ്.പിള്ള
9296 ഇന്തയ്ൻ സ നങ്ങൾ

↑

ഇന്ദിര ച േശഖരൻ
3947C
കൃതിയിേലക്ക്
ഇ ചൂഡൻ
17488 പു െതാട്ട് പൂനാരവെര
ഉമ്മർകുട്ടി എ.എൻ.പി
10904 ൈജവശാ ങ്ങൾ
കു

ണ്ണിവർമ്മ
11963 പരിണാമം എങ്ങെന
15726 പരിണാമം എങ്ങെന ?
11962 പരിണാമം എന്നാൽ
D341 മനുഷയ്പരിണാമം

കുട്ടി െക.െക
20280 ശാ ം മനുഷയ്നന്മ ്
ഗീതാഞ്ജലി എം
N325 ജ േലാകത്തിെല കൗതുകങ്ങൾ :
കുട്ടികൾ ള്ള ശാ ം
േഗാപാലകൃ ൻ ചുനക്കര
10976 ജീവധാര
േഗാപിനാഥൻ നായർ പി.എസ്
D103 അമ്മ ര ്, അ മ ് എട്ട്
ഛാപ്ഗാർ ബി.എഫ്
15775 ജലത്തിനകെത്ത അ

തേലാകം

െജ.െക

↑

21640 രതിയും ദാമ്പതയ്വും

േജാസഫ് എ.വി
6821 സർപ്പദംശനം
േജാൺ െബ ാമി േഫാസ്റ്റർ
18413
ണിതഭൂമി പരിസ്ഥിതി ഒരു ലഘു
സാമ്പത്തികചരി ം
ഡാർവിൻ, ചാൾസ്
9454 ജീവജാതികളുെട ഉ വം
15929 ജീവികളുെട ഉത്ഭവം
ദീപക് േചാ
17900 വാർദ്ധകയ്േമശാത്ത ശരീരം കാലാതീതമായ
മനസ്സ്: വാർദ്ധകയ്െത്ത അകറ്റിനിർത്താൻ
ഒരു േയാഗിക പദ്ധതി
ന തിരി എ.എൻ
16881 ജീവേലാകം, ൈവവിധയ്വും വിനാശവും
14449 പരിണാമത്തിെന്റ പരിണാമം
നായർ എം.പി.; പു ാംഗദൻ പി.
15418 ൈജവൈവവിധയ്ം
നീന ചൗധരി
18596 പരീക്ഷണങ്ങൾ – പരിസ്ഥിതി
പരേമശവ്രൻ എൻ
16271 വന രണകൾ
പിേയ ൺ എൻ.എം
17753 പരിസ്ഥിതി തയ്യശാ വും മാർക്സിയൻ
തിസന്ധിയും
↑

െപാരിൻ അലക്സാ ർ ഇവാേനാവിച്ച്
3952 ജീേവാൽപത്തി
സാദ് എം.െക
17458 ഹരിതചിന്തകൾ
ൈഫസി പി.െക
13571 ൈജവവർേഗാൽപത്തി വിമർശനപഠനം
േഫാസ്റ്റർ േജാൺ െബ ാമി
19361 മുതലാളിത്തത്തിെന്നതിെര
പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം
ബിജുകുമാർ എ.
18615 ാസ്റ്റി

ം പരിസ്ഥിതിയും

ക്ക്വർത്ത് സി. േറാബർട്ട്
10947 ജീവികളുെട കൃതി
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
2357 ജീവശാ ത്തിെന്റ വളർച്ച
2317 മനുഷയ്െനന്ന യ ം
D362 ശാ പരിചയം
ഭൂവേനശവ്രി െക
2900 ജീവ പഞ്ചം
മേനക ഗാന്ധി
18157 അരുമ-മൃഗേക്ഷമം=മാനവേക്ഷമം
മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ രാമച ഗുഹ
14177 പരിസ്ഥിതിയും നീതിയും
↑

മാധവൻകുട്ടി െക
D80 നിങ്ങളുെട ശരീരം
മുഹമ്മദലി എ.െക
16286 മുഖാമുഖം
േമേനാൻ െക.എൻ
6819 ന െട വളർ

മത്സയ്ങ്ങൾ

േയാേഗശൻ നായർ െജ
6378 മൃത്തികാസൂക്ഷ്മജീവവിജ്ഞാനം
രാജപ്പൻ നായർ ജി. കല
15690 േദവവൃക്ഷം

ർ

രാമച ൻ സി.എച്ച്
2731 നിങ്ങളും പാരമ്പരയ്വും
റയ്ച്ചൽ കാർസൻ
20971 ൈസലന്റ്
യാ

ിങ് എന്ന പു കത്തിലൂെട ഒരു

റഹിം സി

20386 ദക്ഷിേണന്തയ്യിെല പക്ഷികൾ

റഹിം സി (എഡി.)
15969 പരിസ്ഥിതിയുെട രാ ീയം
റാം

20365 ന

െട ജലവിഭവങ്ങൾ

റൂസിൻ എൻ., ിറ്റ് എൽ
6207 മനുഷയ്നും കാലാവസ്ഥയും
െറജി നായർ ഡി
15594 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
ഇരുപത്തിെയാന്നാം നൂറ്റാ

↑

ിൽ

േറാബർട്ട് പനിപ്പിള്ള
N77 കടലറിവുകളും േനരനുഭവങ്ങളും
ലയീക് ഫേത്തഹള്ളി
15776 ന െട ഈ ഭൂമി
ലിങ്കൺ ബാർനറ്റ്
2381 നാം ജീവി

ന്ന ഈ േലാകം

വിജയകുമാർ േമേനാൻ (എഡി.)
18226 പുഴയുെട നാട്ടറിവ്
ശിവദാസ് എസ്
10736 എങ്ങെന? എങ്ങെന?
ശിവദാസ് പി.െക
15836 അങ്ങെന കടലു

ായി

ശിവശങ്കരൻ എം
17453 ജീവെന്റ രഹസയ്ം േതടി
19368 ജീൻ മുതൽ ജീേനാം വെര
ീധരൻ െക
12311 സമകാലീന ശാ ചിന്തകൾ
സജീവ് ടി.വി
18354 ഘടികാരം

↑

സിസിലി േജായ്സി
20923 കാട് ഒരു മഹാഗുരു പരിസ്ഥിതി-പാഠം ഒ
സുഗതകുമാരി
12983 കാവുതീ

േ …

സുേര ൻ പി
21671 ജീവെന്റ പു കം
സുേരഷ് മണ്ണാറശാല
16677 പരിസ്ഥിതിയുെട നിജസ്ഥിതി
19073 മലിനീകരണം
20694 േലാകത്തിെല നദികൾ
െഹെലന േനാബിൾ
18419 ന െട ഭക്ഷണം ന െട നാട്ടിൽ

്
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ശാ ം

Balakrishnan K.K
N454 Pre-Degree Zoology-Part I
Ekambaranatha Ayyar M
E11134 A Manual of Zoology – Invertebrata Part II
(Minor Coelomata and Arthropoda to
Echinodermata
E11133 A Manual of Zoology Part-II
Robbin Irving
E997 The How and Why Wonder Book of Dogs

അടിേയാടി െക.ജി
6699 േകരളത്തിെല വിഷപ്പാ കൾ
↑

ഇ ചൂഡൻ
N78 േകരളത്തിെല പക്ഷികൾ
കുരയ്ൻ പി.െജ
65 എലിനിയ

ണം

ജനാർദ്ദനൻ കാവുമ്പായി
8137B കഥ പറയുന്ന വിഷപ്പാ കൾ
േജായ് എം.എസ്
13402 േകരളത്തിെല വനയ്ജീവിസേങ്കതങ്ങൾ
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ
16024 ആണും െപ ം
െപാതുവാൾ പി.പി.െക
11373 കി മ്മാവൻ പറഞ്ഞ ജ

കഥകൾ

ബാലകൃ ൻ െചറുപ്പ
20819 ജ ജീവിതക്കാ കൾ
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ
18323 േതനീച്ച
18314 െപൻഗവ്ിൻ
രാേജ ബാബു െക
9036 കരങ്ങളുെട േലാകം
രാമകൃ ൻ പാലാട്ട്
14172 ന െട പക്ഷികൾ
റഹിം സി

↑

16918 വീ വളപ്പിെല പക്ഷികൾ

െവള്ളിയാൻ െജ
8207 െറഡ് ഇൻഡയ്ൻമാർ
ശ ണ്ണിേമേനാൻ േതറമ്പിൽ
3245 ഭാരതത്തിെല വനയ്ജീവികൾ
ശാന്ത എം.ബി
N230 ഹൃദയസാന്തവ്നം
സദാശിവൻ വി
10547 േകരളത്തിെല വനയ്ജീവികൾ സ നങ്ങൾ
11402 േകരളത്തിെല വനയ്മൃഗങ്ങൾ (സ നങ്ങൾ)
13404 വനയ്ജീവി നിരീക്ഷണങ്ങൾ
സലിം അലി ലയീക്ക് ഫേത്തഹ ി
14170 സാധാരണ പക്ഷികൾ
സായി വിേറ്റക്കർ
17601 ന െട ചു വട്ടെത്ത പാ കൾ
സുശാന്ത് സി
21529 േകരളത്തിെല സാധാരണ പക്ഷികൾ
േസതുമാധവൻ ടി.പി
16875 ആനെയ അറിയാൻ
ഹാസ് ഹാൻസ്
2477 കടൽ കീഴട

48
സസയ്ശാ ം

Michurin I.V

↑

E630 The Great Remaker of Nature

ഹാം പി.സി
13403 ഇലകൾ ഭക്ഷയ്ശാലകൾ

ഏ

കരുണാകരൻ സി.െക
13412 േത ്
ച ൻ സി.വി
15698 സസയ് കൗതുകം
ജയേദവ

റുപ്പ് ജി
തവൃക്ഷങ്ങൾ

9703 അ

േജക്കബ് വർഗീസ് കന്തറ
20491 ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ അറിവും

േയാഗവും

നായർ എം.സി
6383
ാഥമിക ഫംഗസ് വിജ്ഞാനം
നീലാംബരൻ എസ്.േവലപ്പൻ പിള്ള
10228 സസയ്സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ
േനശമണി എസ്
13400 ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ
13417 ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ-2
പിള്ള എം.എസ്. കൂത്താ കുളം
3598 മൃഗശാലയിൽ
രവീ ൻ പി.െക
N79 ന െട ഭക്ഷണം ന െട വളപ്പിൽ
രാജൻ ഇ

20812 സസയ്േലാകം കൗതുകേലാകം

ശിവശങ്കരൻ എം
19367 ഡാർവിനും ഓർക്കിഡുകളും
േശഖര െക.എസ്
14168 ന െട ഉപകാരികളായ െചടികൾ
ീക

ൻനായർ ജി; സുധാേദവി പി.െക
വർത്തനം സസയ്ങ്ങളിൽ

10224 കായിക

ഹരിനാരായണൻ എം.െക (എഡി.)
17878 സസയ്ങ്ങളുെട നാട്ടറിവ്

↑
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എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സാേങ്കതികത

Arora S.C
E14048 A Course in Refrigeration &
Air-Conditioning (Environmental
Engineering)
Bhatt N.D
E12373 Elementary Engineering Drawing
Bimbhra P.S
E14050 Electrical Machinery
Cooper William David
E12375 Electronic Instrumentation and
Measurement Techniques
Ghosh M.L

↑

E12537 Electrical Trade Theory
Gupta R.G
E14047 Audio and Video Engineering Systems
Principles & Troubleshooting
Krantz Steven G
E14060 Techeniques Problem Solving
Lakhtin Yu.M
E13400 Engineering Physical Metallurgy and
Heat-Treatment
Levinson L
N509 Fundamentals of Engineering Mechanics
Lisitsyn N
E13406 Machane Tool Design
Punmia B.C
E17498 A Text Book of Building Construction
Rangwala
E17495 Principles of Railway Engineering
Rangwala S.C
E17496 Airport Engineering
Sahu G.K
E14039 Pumps Rotodynamic and Positive
Displacement Types [Theory,Design and
Application]
Shah M G

↑

E12554 Building Drawing with an Integrated
Approach to Built Environment
Sujatha T
E15473 Survey, Civil & Mechanical Engineering
Rank File For Demonstrator * Instructor *
D’Man Surveyur * Overseer * Tracer *
Work Supdt (A guide for PSC Test–Revised
Edition)
Troitsky A
E275 Training of Engineers in the U.S.S.R.
Ziyaud-Din Desai A
E14994 Indo-Islamic Architecture

അളഹർ വിജയ്
17030 വാ ശാ ം: ഭാരതത്തിെന്റ പൗരാണിക
നിർമ്മാണശാ ം
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് (എഡി.)
1361 ഗൃഹനിർമ്മാണപദ്ധതി
കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ
5735 ഇടുക്കിയുെട കഥ
ൈ ൽസ് എൻെഗൽ െബർത്
5471 ഫിറ്റർ
ചാേക്കാരു െജ. േകാനിക്കര (വിവ.)
1295 അന്തരീക്ഷത്തിെല ധീരകൃതയ്ങ്ങൾ
ജഗ്ജിത് സിംഹ്
5584 ന െട തീവ

ികൾ

ജയരാമൻ എ.പി
D114 പുതുപുത്തൻ വ ക്കൾ

↑

ദാേമാദരൻ വി.െക
11405 ൈവദ ത
എൻജിനീയറിംങ്-ജനറൽ(േപാളിെട ിക്
ാ കളിേല ്)
നജാബത് അലിമീർ
15747 േലാകത്തിെന്റ മുഖച്ഛായമാറ്റിയ
ക പിടിത്തങ്ങൾ
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
11375 ഓടുന്ന യ ങ്ങൾ
മി

12430 റ

ിജേറഷൻ & എയർക

ൈമതീൻകുഞ്ഞ് പനമൂട്ടിൽ
7252 െറ ിജേറഷൻ എയർക

ീഷൻ
ീഷനിംഗ്

രവീ ൻ നായർ ആർ
8130 പ കൾ
രവീ ൻനായർ ആർ
8085 െമക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്
േവലപ്പൻപിള്ള െക
10231 കാർഷിക പമ്പ്െസ കൾ
വർഗ്ഗീസ് പി.ഐ
7134 േമാേട്ടാർൈസക്കിൾ,
റിപ്പയറിങ്ങ്

ട്ടർ: ൈ

വിങ്ങ്,

വർഗ്ഗീസ് സി.എസ്
17029 വീടുപണി എങ്ങെന െചലവ് കുറ ാം

↑

ശശി േമേനാൻ
9263 ൈവദ ത ഗൃേഹാപകരണങ്ങൾ സവ്യം
റിപ്പയർ െച ാം
ീധരൻനായർ പി
സവ്ക്കർ

16479

ിറ്റ് ഓേട്ടാ എൻജിനീയർ
7193 സാേങ്കതിക വരപ്പ്: സാേങ്കതിക പാഠങ്ങൾ
സദാശിവൻ (പഠനം)
16904 െഫങ്ഷൂയ്: ൈചനീസ് വാ വിദയ്
സലാഹൂദ്ദീൻ കുഞ്ഞ് എ
8146 തുണിയുെട കഥ
േസാമൻ സി.വി
10905 െടൿേനാളജി

49.01
കമ്പ ട്ടർ, വിവരസാേങ്കതികത

Andrew Tanenbaum S
E12539 Modern Operating Systems
Balagurusamy E
E17643 Object Oriented Programming C++
E17808 Programming in ANSIC
E12552 Programming in BASIC
Bharat Sanchar Nigam
C105 Kerala Telephne Directory
Das P.N

↑

E12377 An Introduction to Automatic Telephony
Dianna Booher
E18788 E-Writing – 21st-Century Tools for
Effective Communication
Dilip Salwi M
E18797 Men Who Built Computers-from
Calculating Clock to Supercomputer
Dowsing R.D
E12561 Computers from logic to architecture
Evjen Bill
E17809 Visual Basic. Net Programming Bible
Gautam Roy
E12559 Learn Everything in PC Software
Gavin Powell
E17798 Oracle High Performance Tuning for 9i
and 10g
George Omura
E17797 AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007
Gulati R.R
E12376 Monochrome and Colour Television
Herbert Schildt
E17799 C#: The Complete Reference
John Humphries

↑

E14543 Manage People at work
Jones Graham
E12524 How to Use The Internet – A Practical
introduction for all Computer users
Kanta
E17807 Implementing Tally 7.2 (Also covers Tally
6.3 & 5.4) 2nd Revised Edition
McClelland Deke
E17811 Photoshop (ver.9) CS2-Bible
Morrison Michael
E17800 HTML & XML for beginners
Murali J
E14556 End E-mail Confusion
Nadhani A.K
E17644 Tally 6.3 Tutorial
Nitin Pandey
E17803 Visual Studio .Net Programming
Patrick Naughton
E12516 The Java Handbook
Prabhu C.S.R
E12547 Object-Oriented Database Systems
Approches and Architectures
Raghudasam P

↑

N397 Computer Applications – 1 for Class XI of
Higher Secondary
Ravi Chopra
E13994 Galgotia’s B C A
Shelly John
E12546 Computer Studies a First Course
Stallings Willings
N404 Computer Organization & Architecture
Designing for Performance
Stephen Nelson L
E12408 Microsoft Windows 3.1
Subhash Mehta
E12562 Subhash Mehta’s Computers Made Simple
Series
Telecommunications
C106 Kerala Telephone Directory 2000
Whitsitt Robert E
E11144 Illustrated Windows 3.1
Williams Robert E
E12409 Lotus 1.2.3/Release 2 for Business
Applications

അച ത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
13439 ഇന്റർെനറ്റ്
ആദർശ് വി.െക
19473 എന്താണ് േ
തുടങ്ങാം

↑

ാഗ്? േ

ാഗിംഗ് എങ്ങെന

െജയിംസ് േജാസഫ് (എഡി.)
13336 നിങ്ങൾ േവ
കമ്പ ട്ടർ
ദാേമാദരൻ വി.െക
6205 കംപ ട്ടർ
ദിേനശ് വർമ്മ
20710 ൈസബർ പുഴുക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും
രവി െക.പിള്ള
18820 ഇന്റർെനറ്റ് വിവരഖനനം സൂ ങ്ങളും
സാധയ്തകളും
രവീ ൻ െക
17954 ഇന്റർെനറ്റ് എെന്ത ാം
േസവനങ്ങൾ?എങ്ങെനെയ ാം?
19285 വിവരേശഖരണം-ഇന്റർെനറ്റിൽ
രവീ ൻ െക., ഇക്ബാൽ ബി
15157 ഇന്റർെന ം ഇൻഫർേമഷൻ വി വവും
13131 ഇൻറർെന ം ഇൻഫർേമഷൻ വി വവും
രാേജഷ്കുമാർ എ.ആർ
20263 അനിേമഷെന്റ ഉള്ളറകൾ
റാണാ താപൻ െക.എസ്
14606 കമ്പ ട്ടർ കളിക്കാം, കമ്പ ട്ടർ പഠിക്കാം
വാസു െക.െക
14212 കംപ ട്ടർ എന്ത്?എന്തിന്?എങ്ങെന?
ശാന്തിേമാൻ േജക്കബ്; ൈസമൺ ാക്കൽ
13337 കമ്പ ട്ടർ േഫാേട്ടാ ാഫി
സീതാനാരായണൻ ടി
17007 കമ്പ ട്ടർ ഗുരുകുലം-D.T.P
സുകുമാരൻ നായർ സി.ജി
11014 കമ്പ ട്ടർ – ഒരാമുഖം
11013 കമ്പ ട്ടർ – ഒരാമുഖം
ൈസമൺ ാക്കൽ; െനൽബി േജാസഫ്
13332 കമ്പ ട്ടർ ഹാർെഡവ്യർ കിറ്റ്

↑
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ശാ ം മ കൃതികൾ

അ

ഹാം പി.സി

12477 െമഡിക്കൽ ലേബാറട്ടറി െടൿനീഷയ്ൻസ്

അരവിന്ദൻ െക.പി. (എഡി.)
16939 ശാ വും കപടശാ വും
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ െക.ടി
21970 ആർത്തവം ആചാരം ലിംഗനീതി
ിസ്റ്റഫർ കാഡ്െവൽ
10186 ഭൗതികത്തിെല

തിസന്ധി

ജനാർദ്ദനൻ െക.ആർ
15707 ആേഗാളവൽക്കരണവും ഇന്തയ്ൻ ശാ
സാേങ്കതിക രംഗവും
നായർ സി.െക.എൻ
9953 ശാ വും പഞ്ചവും
പരേമശവ്രൻ എം.പി
17442 ശാ ജ്ഞൻ പൗരനാകുേമ്പാൾ
പാ ട്ടി െക
14089 അ ത

↑

ിെന്റ ചരിവ് അളക്കാം

േ ംെലറ്റ് ബി
N81 െവടിെക്കട്ടിെന്റ മാ രികത
ബാബു േജാസഫ് െക
N80 കേയാസ്: മമി ാ യിെല
മധു തൃെപ്പരു റ
21334 അറിവ് അ

മം

തങ്ങൾ

മാത േകാശി പുന്ന ാട്ട്
17568 ഞാെനാരു നിശ്ശ

െകാലയാളി

വന്ദന ശിവ
17732 ൈജവേചാരണം
െഷ ് നഫ്സാവി
16840 അേറബയ്ൻ

ണയശാ ം

സാജൻ ജി
18432 േ ഹത്തിെന്റ ഭാഷ
ഹ

ാർഡ്േറാൺ എൽ

17218 ഡയനറ്റിക്സ് ആ

വിദയ്

ഹരിഹരപു ൻ ആറ ള
11977 ബാലവിജ്ഞാനേലാകം

↑
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ആേരാഗയ്ം, ൈവദയ്ശാ ം

Chisholm Brock
E19452 Ten Steps forward
Faber Doris
E695 The Miracle of Vitamins
Isakov Yu.F
E13404 Paediatric Surgery 1
E13405 Paediatric Surgery2
Mathew Parakkal
E21065 My Brush with Death
Milich M.V
E13401 Nurse’s Hand-Book
Nouwen Henri J.M
E1268 Aging
Velvovsky I
E327 Painless Childbirth Through
Psychoprophylaxis

അഗസ്റ്റിൻ േതാമസ് എ
19220 ാ ം കയ്ാൻസറും
അ
അ

ൽ ഗഫൂർ പി.െക

5746 േരാഗങ്ങളും േരാഗികളും

ഹാം കുരയ്ൻ (എഡി.)
N514 AIDS- തയ്ാശ അകെലേയാ?

↑

ആന്റണി പി.എം
9235 െമഡിക്കൽ ലേബാറട്ടറി െട ീഷയ്ൻസ്
ഇക്ബാൽ ബി
16400 നിേരാധിച്ച മരു കൾ നിേരാധിേക്ക
മരു കൾ അവശയ്മരു കൾ
21174 മനുഷയ്മസ്തിഷ്കം-അ തങ്ങളുെട
കലവറ
ഉണ്ണിത്താൻ എം.വി
7925 കുടുംബാസൂ ണം എന്തിന് എങ്ങിെന
ഉലഹന്നാൻ ടി.സി
13237
േമഹേരാഗചികിത്സാ രഹസയ്ങ്ങൾ
എ

ഹാം പുന്നാപറമ്പിൽ
10370 ആ മയും മറ്റ് അലർജിേരാഗങ്ങളും

ഏലിയാമ്മ വിജയൻ (വിവ.)
15720 ഞങ്ങളുേടതുകൂടിയായ ഒരു േലാകം
ഐപ്പാ

െക.ഐ
ക േരാഗശമേനാപായങ്ങൾ

D376 ആഗ

ഓർണിഷ് ഡീൻ
17068 ഹൃേ ാഗമകറ്റാൻ
െക.എം. ആലങ്ങാട്
934 സർപ്പവിഷചികിത്സ
േഗാകുൽദാസ് എൻ.എൻ
12346 എയ്ഡ്സ് േരാഗവും സമൂഹവും

↑

േഗാപിനാഥപിള്ള ടി.എം
21405 ജീവിതൈശലീേരാഗങ്ങൾ
ച േശഖരൻനായർ െക
9044 ദന്താേരാഗയ്ം
ജയകുമാർ െക.ആർ
10363 ഉപവാസം
ജയകുമാർ വി.െക
10314 അമ്മയാകുംമുമ്പ്
ജയേദവൻ പി.വി
20046 അൽഷിമർേരാഗം
എന്ത്?എ െകാ ്?എങ്ങെന?
ജയലക്ഷ്മി എൽ
14086
ഥമശു

ഷ

െജയിംസ് എം.െക
8031 ദന്ത പരിപാലനം
േജാജി

N264 ഇവിെട സതയ്ം നിലവിളി

േജാസ് ചാേക്കാ െപരിയപുറം
14181 ഹൃദയം
േജാസ് ടി.വി
16298 അലർജി

↑

േജാൺ സി.വി.; ഏലി ട്ടി േജാൺ
7081 രാജൂവും ലീലയും േഡാ റും
േജയ്ാതിഷ് െക
16358 അമ്മ അറിയാൻ
ഡൂലി േതാമസ് ആന്റണി
2595 നാളെത്ത പുലരി
തങ്കമണിേദവി എം.ഡി
6400 േപാഷണവും ശിശുഭക്ഷണവും
ദാസ് എസ്., ഉമറുൾ ഫാറൂഖ്
13407 മലമ്പനി
നായർ എം.െക
8131 കയ്ാൻസറിെന അറിയുക
6204 കയ്ാൻസർ
7293 ൈവറസ് േരാഗങ്ങൾ
നാരായണൻ വി.സി
16460 നിങ്ങളും കുട്ടികളും
നിതയ്ൈചതനയ് യതി
16731 പക്ഷാഘാതേരാഗിക്ക് വീട്ടിൽ ശു
പ

ഷ

ിനി ബാലകൃ ൻ
4536 സുന്ദരമായ തലമുടി
↑

പീതാംബരൻ െക
5805 കുഷ്ഠം
5743 മന്ത്
8049 സാം മിക േരാഗങ്ങൾ
പു

ടി (വിവ.)
15711 ര ായിരമാേ
ആേരാഗയ്ം?

ബാബു

19348

ാെട എ ാവർ

ം

ാൻസിസ്
ാഥമികശു ഷയും നിങ്ങളുെട
കുടുംബത്തിെന്റ ആേരാഗയ്കരുതലുകളും

ബാലകൃ ൻ ടി.പി
3617
ഥമശു

ഷ

ബാലകൃ ൻ വി.വി
11403 ഫലങ്ങളും അവയുെട ഔഷധ ഗുണങ്ങളും
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
2334 മനുഷയ്െന്റ അനാട്ടമിയും ഫിേസയ്ാളജിയും
2323 േരാഗവും ചികിൽസയും
മാധവൻ നായർ െക
3543 േവദനയുെട മരണം
മാധവൻകുട്ടി െക
6814 ആഹാരവും ആേരാഗയ്വും
7659 സാക്ഷര വിജ്ഞാനമാല-15, നിങ്ങളുെട
ശരീരം
മുഹമ്മദാലി പി
D29 ഹൃേ ാഗവും പരി ാരം പര
മ േരാഗങ്ങളും

ന്ന

ൈമന ഉൈമബാൻ
21712 േകരളീയ വിഷചികിൽസാ പാരമ്പരയ്ം
18158 വിഷ ചികിത്സ
↑

രഥീ ൻ ആർ
7132 ബാലചികിത്സ
രമ പി (വിവ.)
15735 ആേരാഗയ്േമഖലയുെട
വാണിജയ്വൽക്കരണം
രാമച ൻ സി.െക
6189 െന േവദനയും മ േരാഗങ്ങളും
5747 േരാഗങ്ങളും കുെറ സംശയങ്ങളും
രാമമൂർത്തി സി
N82 ആേരാഗയ്ശാ ം
ഭരദവ്ാജ് (എഡി.)
16613 മിഥയ്കൾക്ക റം: സവ്വർഗ്ഗൈലംഗികത
േകരളത്തിൽ

േര

റഊഫ് സി.പി
18667 ആ മ അലർജി
െറയ്ച്ചൽ േതാമസ്
10468 അമ്മയും കു

ം

ലത എസ്
18824 കുട്ടികളുെട ആേരാഗയ്രക്ഷ – ചികിത്സയും
തിേരാധവും
ലിം സിേയാവ് ജിൻ
N480 ഗാേനാെതരപ്പി(ലിങ്ങ്സി)
വറുഗീസ് െചമ്മനം
5745 കാൻസർ മുതൽ പുകവലി വെര
വാസുേദവറാവ് െക
↑
2793 സാധാരണ ജനങ്ങളും
ൈവദയ്വിജ്ഞാനീയവും: പകർച്ചവയ്ാധികൾ
വാസുേദവൻ നായർ എം.
21724 മുത്തശ്ശിമാരുെട രാ ി
വാസുേദവൻ പി.എസ്
20158 െമഡിക്കൽ കവ്ിസ്
വിജയ പുതുേശ്ശരി
13993 േഹാം ന ിങ്ങ്
വിനയച ൻ പി
16863 േകരളചികിത്സാചരി ം
15493
സൂതികാ ശാ ത്തിെല

തിസന്ധികൾ

വർഗീസ് േപാൾ
15283 ആയിരെത്താന്ന് ഗൃഹചികിത്സകൾ
വർഗീസ് സി.ഡി.
14186
ീകളും കയ്ാൻസറും
ശങ്കരപിള്ള കാനം; അേജഷ് ശങ്കർ
16227 േരാഗങ്ങൾ േരാഗികൾ
ശാന്തകുമാരി എൻ
15699 ആേരാഗയ്വും അടിസ്ഥാനാവശയ്ങ്ങളും
ശാന്തകുമാർ ആർ
12587 ചികിത്സാ വിജ്ഞാനേകാശം
ശാന്തമ്മ മാത
13132
ീേരാഗങ്ങളും

↑

തിവിധികളും

ഷംസുദ്ദീൻ െക.ഒ
16889
തയ്ൗഷധ നിഘ
ഷാ എൻ.െജ
8187 ഹൃദയാഘാതം
സതീശ് ച ൻ
12111 എയ്ഡ്സ്
സരസവ്തിയമ്മ എസ്
18336 കുപ്പിച്ചി കളും േറാസാദലങ്ങളും
സുകുമാരൻ പി.െക
22073 ര സമ്മർദവും മ സമ്മർദങ്ങളും
സുധാകരേമേനാൻ ഐ
7799 ഹൃേ ാഗികൾ േപടിക്ക
സുേനച ആർ.െക
19922 ശിശു സംരക്ഷണം: അമ്മമാർ ം
അമ്മയാകാൻ ത ാെറടു ന്നവർ
മാർഗേരഖ

ം ഒരു

ഹബീബ് എം
6500 ആ മയും ക്ഷയവും
ഹരിഹരപു ൻ ആറ ള
16166 ലഹരി
െഹർട്സർ ആർതർ ഇ
1060-B നാട്ടിൻപുറെത്ത േഡാ ർ

↑

52
ആയുർേവദം, സിദ്ധ

Bhagwan Dash
E12507 Ayurvedic Remedies-Ayurvedic Cures for
Common Diseases
Maya Tiwari
E12488 Ayurveda-Secreats of Healing
Miller Light
E12489 Ayurveda & Aromatherapy
Murthy N.A
E14063 Ayurvedic-Cure for Common Diseases
Nice Jill
E14059 Herbal Remedies & Home Comforts
Vasanthakumar T
E17676 Siddha V(M)Armology

അബ്സീന െജ. സലിം
18827 ആയുർേവദം ചരി ം ശാ ം ചികിത്സ
ഞ്ഞി പി.എം
228 ബാലചികിത്സ – ഒന്നാം ഭാഗം

അലി

കുട്ടികൃ േമേനാൻ വി.എം
9618
ിയാകൗമുദി
േകശവൻ ൈവദയ്ൻ സി.ആർ
3485
െതയ്ൗഷധവിധിയും

↑

ഥമചികിത്സയും

േഗാവിന്ദൻ നായർ േയാഗാചാരയ്
16868 േയാഗപാഠാവലി
8624 േയാഗവിദയ്
ദാേമാദരേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ (എഡി.)
7867 വിഷചികിത്സ
മുരളീധരൻ ൈവദയ്ൻ എ.െക
15305 എയ്ഡ്സും ആയുർേവദവും
രാജീവ് ഗുരുക്കൾ ആർ
16896 കളരിയുഴിച്ചിലും മർമ്മചികിത്സയും
രാേജ ൻ പന്തളം
E19474 പാേച്ചാറ്റി പൂ

ന്ന പാഠശാല

രാമവാരിയർ ൈക ളങ്ങര (വയ്ാഖയ്ാനം)
14274 സ ർണ അ ാംഗ ഹൃദയം
രാമൻന തിരി െക.ആർ
17977 േകരളത്തിെല ഔഷധെച്ചടികൾ
ീകാന്ത് എം.ആർ (സമാ.)
ിേദാഷശമന ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ

19754

സുനൽകുമാർ എസ് (എഡി.)
19760 േയാഗസാരം
ഹഫീൽ (എഡി.)
17110 നാ ൈവദയ്ം

↑

52.01
കൃതിചികിത്സ, േഹാമിേയാപ്പതി

Keith M.Souter
E14532 Homoeopathy:Heart & Soul
Lessell Colin B
E14065 Homoeopathic Remedies an International
Handbook
Mehta J.V
E14534 Homeopathy for Children from Womb to
the Teens
Yudhvir Singh
E14533 Homoeopathic Cure for Common Diseases

ഉത്പലാക്ഷൻ വി.െക
10109 ഉദരേരാഗങ്ങൾ

കൃതിചികിത്സ

ഓർണിഷ് ഡീൻ
21987 ഹൃേ ാഗത്തിന്

കൃതിചികിത്സ

േഗാവിന്ദപ്പിള്ള എം.ആർ
11510 േഹാമിേയാപ്പതി ബാലചികിത്സ
് െക.സി
196 എന്താണു് േഹാമിേയാപ്പതി?

േജാർ

േതാമസ് മാളിേയക്കൽ
9917 ഭക്ഷണം മരുന്നാണ്
രഘൂത്തമൻ എൻ.ഡി
20225
കൃതി ചികിത്സയിെല കാണാ റങ്ങൾ
രാധാകൃ ൻ പി.എ
16855 നമുെക്കാരു ഭക്ഷണരീതി
റുപ്പ് ടി.ൈവ
1784
കൃതിചികിൽസയുെട മാഹാ

രായിര

യ്ം

േശഖരൻ ടി.ഏ
11915
കൃതിചികിത്സ-അടിസ്ഥാന തതവ്ങ്ങളുെട
ഉൽപത്തിയും വികാസവും
േശഖരൻ വ േത്തരിൽ ആർ
9745 അവനവൻ അവനവെന്റ േഡാ ർ

↑

53
കൃഷി, വനം

Chavan V.M
E378 Bajra Cultivation in India
Nikolayeva Galina
E126 Two Collective Farms
Popov V
E4392 Agriculture in the USSR

അനി െജ.ആർ., സുജിത് ആർ
13413 കാ തീ
ആർതർ ടി. േമാഷർ
8098 കാർഷികാഭിവൃദ്ധി ൈകവരിക്കാൻ
ഉണ്ണികൃ ൻ നായർ ജി.എസ്
N304 വീ വളപ്പിെലാരു കൃഷിേത്താട്ടം

↑

കണ്ണൻ െക
6381 മാവും മാങ്ങയും
കരുണാകരൻ സി.െക
13408 േകരളത്തിെല വനങ്ങൾ നൂറ്റാ

കളിലൂെട-2

10548 േകരളത്തിെല വനസമ്പത്ത്
13419 മുള

D55 വനസംരക്ഷണം

കാളക

േമേനാൻ െതേക്ക കാ
150 വീ പക്ഷി ഷി

ള്ളിൽ

കുഞ്ഞൻപിള്ള എൻ
309 െത കൃഷി
െകാളപ്േകാവ് ഡി.എസ്സ്
1827A േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കാർഷിക
പരിഹരിക്കെപ്പട്ടെതങ്ങെന

ം

േഗാപാലകൃ ൻ ചുനക്കര
8142 റ ർ കൃഷിക്ക് ഒരു ൈഗഡ്
േഗാപിമണി ആർ
16469 അക്ഷയകൃഷി
10217 േകരളത്തിെല കര കൃഷി
13957 വീ വളപ്പിെല െത കൃഷി
േഗാപിമണി ആർ; െകാത്താരി എൻ.എം
6382 വിള സസയ്ശാ ം
ച േശഖരൻ സി
6 കാടും മനുഷയ്നും
↑

ചൗധുരി ബി
8113 പച്ചക്കറിവിളകൾ
ജിത് േറായ്
15750 വനയ്ജീവന

റി കൾ

േജായ് എം.എസ്
13418 സാമൂഹയ് വനവൽക്കരണം
േജാസഫ് പി.എം
14075 മണ്ണിനിണങ്ങിയ കൃഷി
െഡാമിനിക് െചറിയാൻ െക
2884 റ ർകൃഷി
തമ്പി കരിക്കാ ർ
7628-A റബർ
േതാമസ് െക.െജ
16270 െകാേക്കാ
നായർ എം.ജി.െക
6376 കാർഷികകീടവിജ്ഞാനം
നായർ സി.എസ്
13405 സിൽവികൾച്ചർ
നാരായണൻ െക.െക
8141A കശുമാവ്
നാരായണൻ സി.പി
11774 കൃഷി-വയ്വസ്ഥയും വിമർശവും

↑

നിമി േജാർ ്
16721 വാനില: 100 സംശയങ്ങൾ 100 ഉത്തരങ്ങൾ
പ

നാഭൻ പി
13415 േതനീച്ചവളർത്തലും
സാമൂഹയ്വനവൽക്കരണവും

പാൻേസ വി.ജി., എ ഹാം ടി.പി.
6386 പച്ചിലവള േയാഗം
പിള്ള െക.എസ്
8107 േകരളത്തിെല സുഗന്ധ ൈതലവിളവുകൾ
പീതാംബരൻ സി.െക., ച േശഖരൻ പി.
8106 േകരളത്തിെല നാരുവിളകൾ
െപാതുവാൾ ഇ.െക
6939H േകരളത്തിെല കർഷക

സ്ഥാനം

േപാറ്റി എൻ.എൻ
8103 േകരളത്തിെല കിഴ
വിളവുകൾ
10223 േകരളത്തിെല ധാനയ്വിളകൾ
ബാലകൃ ൻനായർ െക
10221 െകാേക്കാ
മുക്കർജി എസ്.െക
16471 ന െട കൃഷി
േമേനാൻ എ.വി.ജി
8132B കൃഷിക്കാർെക്കാരു പാഠപു കം
6813 െനൽകൃഷി

↑

േമേനാൻ െക.എൻ
6392 മത്സയ്കൃഷി
േമാഹനൻ പി.വി
16709 ആടുവളർത്തൽ-േബാവർ, മലബാറി
േയാേഗശൻ നായർ െജ
6384 സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങൾ കൃഷിയിൽ
രാജേശഖരൻ സി
11398 കൃഷിവകുപ്പ് കർഷകർ
സഹായങ്ങൾ

നൽകുന്ന

രാജു നാരായണസവ്ാമി
14727 മത്സയ്സമ്പത്ത് അക്ഷയപാ േമാ
രാമച ൻപിള്ള ജി
10232 വിളപരിപാലനം
രാമൻ മണലൂർ എം
276
ാക്റ്റിക്കൽ ബീ-കീപ്പിംങ്
വിജയൻ എം.ആർ
6374 മ ം സസയ് േപാഷണവും
വിശവ്നാഥൻ ടി.പി
13397 േകരളത്തിെല വനപാലനം
10219 േകരളത്തിെല വനപാലനംപരിഹാരങ്ങളും

ങ്ങളും

വിൽസൻ ഡി
↑
20264 ന റി മാേനജ്െമ ം പൂേന്താട്ടനിർമാണവും
ശിവദാസ് എസ് (ജനറൽ എഡിറ്റർ)
13361 സീരി
ീധരൻ വി.െക (എഡി.)

17106 കൃഷിയുെട നാട്ടറിവുകൾ

ീധരൻ സി
D271 േകരളത്തിെല പയറുവിളകൾ
സീരി

13115 വീട്ടിൽ ഒരു അടുക്കളേത്താട്ടം

സീവിയാർ
6154 കൃഷിയും കൃഷിക്കാരനും
6212 െത കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരു ൈഗഡ്
6047 പഴങ്ങൾ-കിഴ കൾ
16449 മലക്കറി കൃഷിക്കാർ ് ഒരു ൈഗഡ്
സുകുമാരൻ എൻ; അ ൾ റഹിമാൻ ഒ
6373
ാഥമിക കൃഷിതതവ്ങ്ങൾ
സുേരഷ്കുമാർ എസ്
10216 മരച്ചീനി
സൂസമ്മ േജക്കബ്
6387 െത കൃഷി
ഹസ്സൻകുട്ടി അറ ൽ
3335 ന െട വനങ്ങളും വനയ്ജീവികളും
േഹലി ആർ
16473 േകരളത്തിെല പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ

↑

54
മൃഗസംരക്ഷണം

ചതുർേവദി എം.ഡി
15770 മാർജാര കുടുംബം
ച മതി സി
2856 ന െട പാൽആടുകൾ
േജാർ

് മാത്തൻ
N395 മൃഗസംരക്ഷണതത്തവ്ങ്ങൾ

ഭാകരൻ നായർ എം.എസ്
3601 വളർ ജ പരിരക്ഷണം
മൂർത്തി പി.ആർ
6391 മൃഗസംരക്ഷണം
രാജേഗാപാലൻ സി.ആർ (എഡി.)
17107 ജ ക്കളും നാട്ടറിവും
രാജേഗാപാലൻനായർ െക.പി
8096 ക കുട്ടി വളർത്തൽ
രാജേഗാപാൽ ടി.ഇ
9094 നായവളർത്തൽ
രാമച ൻ െക
19462 ന െട വനയ്മൃഗസേങ്കതങ്ങൾ
റിച്ചാർഡ് എഫ്. േഡവീസ്
6401 ആധുനിക ഗവയ്മൃഗസംരക്ഷണം
വിലയ്ംസ് െജയിംസ് േഹാേവർഡ്
2180 ആനവിലയ്ം
ശ ണ്ണി ടി.ആർ
6607 കാലിേരാഗങ്ങൾ
ീനിവാസൻ െക.എൻ
6393 കൃ ിമബീജാധാനം ക
6369 ജ േരാഗങ്ങൾ
സദാശിവൻ വി
13401 വനയ്ജീവിപരിപാലനം
സുനിൽകുമാർ എസ്
18083 നാ ളുെട േലാകം
േസതുമാധവൻ ടി.പി
18289 പൂച്ചകെള അറിയാൻ

കാലികളിൽ

↑

55
ഗൃഹത

ം, പാചകശാ ം

അന്നാ െക. േജാഷവ്ാ; ര ം സി.എസ്
7335 അടുക്കളപു കം
2177 അടുക്കള
കം
അയ്േ ായ്ഡ് എ.ആർ
6398 സമീകൃതാഹാരം
കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മണപ്പാട്ട് പി
513 ഭക്ഷണം
െകാ ണ്ണി െകാള്ള ർ
N218 െവജിേറ്ററിയൻ കിച്ചൻ

↑

ചടയമംഗലം
732 പാചകലത
ദാേമാദരൻ വി.െക (എഡി.)
D333 ശാ ം വീട്ടമ്മമാർക്ക്
ദീപ അേശാക്
21144
ാതൽ വിഭവങ്ങൾ
നളിനീ

ീധരൻ
7367 പാചകരംഗം

നീന ചൗധരി
18834 പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷയ്വ ക്കൾ
െപാന്നമ്മ ടി.എസ്
7649 പാചകസദസ്സ്
മാത െക.എം (മിസ്സിസ്)
7077 നാടൻ പാചകരമ
16979 വീട്ടമ്മമാർെക്കാരു കൂ കാരി
രാജമ്മാൾ പി. േദവിദാസ്
6647 ഗൃഹശാ ം
റഷീദ് ഒ.െക
20054 പായസം – നിഷ് യാസം
േറാ

ബിജു വർഗ്ഗീസ്

16745 പാചകം

ലീന എം.എ (എഡി.)
17108 നാ ഭക്ഷണം
വസുന്ധരാേദവി
N87 ഭക്ഷയ് സംസ്കാരണം-വീട്ടിൽവച്ച്
വീണ

10456 നളപാചകമാധുരി

സുനിൽ െക. നായർ
21891 സവ്ാദൂറും ിയേമറും സാലഡുകൾ

↑

56
കല, േ ാർട്സ്

Ashok Kumar
E12551 DPH Sports Series-Volleyball
Burguess Graham
E16994 The Mammoth Book of the world’s
Greatest Chess Games
Dubey H.C
E12550 DPH Sports Series – Football
FPA India
E17577 Balanced Diet
Gopalaratnam A
E14495 Chess Book for Beginners-Battle of Wits
E14341 Chess Problems
Iyengar B K S

↑

E12493 The Art of Yoga
Jag Mohan (Editor)
12396 Indian Cinema 1988
Lasker Emanuel
E14189 How to Play chess
Pritchard Brine D
E14190 The Right Way to Play Chess
Sharma A.P
E20698 Famous Festivals of India

അനിൽകുമാർ തിരുേവാത്ത്
20177 നമുെക്കാരു സിനിമ നിർമിക്കാം
അബു ഒ

16247 െച

ം ചതുരംഗവും

അരവിന്ദ് ഗു
14682 കളിക്കാം പഠിക്കാം
അരവിന്ദൻ ജി
11740 െചറിയ മനുഷയ്രും വലിയ േലാകവും
ഉമാ ആനന്ദ്
14111 നമുെക്കാരു നാടകം കളി ാം
↑

കരുണാകരൻ കാമ്പിേശ്ശരി
3906 അഭിനയ ചിന്തകൾ
കവിത ബാലകൃ ൻ
18777 േകരളത്തിെല ചി കലയുെട വർത്തമാനം
േഗാപാലകൃ ൻ ആർ
17725 മലയാളത്തിെല ആദയ് ശബ്ദ ചി മായ
ബാലെന്റ കഥ
േഗാപാലകൃ ൻ സി.എം
20324 സിനിമ: ഭാവനയും നിയമവും
ച േശഖരൻ എം.െക
19371 േലാകസിനിമ
20295 േലാകസിനിമ-കാലേത്താടു് കലഹിച്ച
തിഭകൾ
ച ൻ ടി.വി
15943 മൂ
ീപക്ഷ തിരക്കഥകൾ: ആലീസിെന്റ
അേനവ്ഷണം, മങ്കമ്മ, സൂസന്ന
ചി ഭാനു ൈവക്കം
15131 മാജിക് മാജിക് മാജിക്
േജാണി െക.െജ േവണുേഗാപാൽ സി
19497 സിനിമയുെട കാല്പ്പാടുകൾ
േജാസഫ് വി.െക
19816 സിനിമയും

തയ്യശാ വും

േജാൺ േജാസഫ് പി
15864 സ്റ്റാ കളുെട േലാകം
േജാൺ സാമുവൽ
18197 കലിപ്േസാ

↑

ിക്കറ്റ് 2007

് എസ്. േപാൾ
17454 സവ്രങ്ങളുെട ശാ ം

േജാർ

നമ്പീശൻ എ.എസ്.എൻ
19828 താളങ്ങൾ താളവാദയ്ങ്ങൾ
നാദിർഷ

15548 സിനിമ: കളിയും കാരയ്വും

ഭാകരൻ െക.വി
20178 ന െട കലകൾ
ബാലച ൻ നായർ െപരുന്താന്നി
18825 മലയാള സിനിമ 1928-2006
ഭ

വത്സലെറ ി (ജന.എഡി.)

17545 േഫാേ ാർ പഠനം: സിദ്ധാന്തതലം

ഭരതമുനി

13597 ഭരതമുനിയുെട നാടയ്ശാസ

ം

ഭരതൻ പി.െക
19606 നമു ം സിമിന എടുക്കാം
ഭാരതീസുത
17833 എടക്കൽ മലമുകളിൽ
ഭാസി മലാപ്പറമ്പ്
N284 േലാകകപ്പ് ഫുട്േബാൾ-

↑

സീൽ 2014 വെര

മുരളീകൃ

19072 േഫാേട്ടാ ാഫിയുെട കഥ

മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി എ.എസ്
21870 സുെനഹരി യാേദം
െമഹർ ആർ. േകാൺ ാ ർ
N88 സർഗ്ഗാ ക നാടകവും പാവകളിയും
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ
േമാഹൻദാസ് വള്ളിക്കാവ്
15917 െക.പി.എ.സി.യുെട ചരി ം
രവീ ൻ

18896 എെന്റ േകരളം

രവീ ൻ പന്നയ്ൻ
19798 േലാകകപ്പ് ഫുട്േബാൾ ചരി ത്തിലൂെട
രാഘവൻ പ നാട്
17743 േഫാൿേലാർ

ഭാഷണങ്ങൾ

രാധാകൃ ൻ ആർ
12455 വനിതകളും കായിക േലാകവും
റഫീക്ക് പി.എസ്
20745 ആേമൻ
വാരിയർ െക.െക (വിവ.)
20936 ചി സൂ ം

↑

വാസുേദവൻ നായർ എം.
19500 നീലത്താമര
വിജയകുമാർ ാ ർ
N185 സവ്ർഗത്തിെല കുട്ടികൾ
വിജയകുമാർ േമേനാൻ
16825 ഭാരതീയകല ഇരുപതാം നൂറ്റാ

ിൽ

വിജയകൃ ൻ
9884 കറു ം െവളു ം വർണ്ണങ്ങളും
18865 മറക്കാനാവാത്ത മലയാളസിനിമകൾ
വിജയൻ ഒ.വി
13150 ഇത്തിരി േനരേമ്പാക്ക് ഇത്തിരി ദർശനം
വി ന തിരി എം.വി
21538 െത വും തിറയും
വിൻസ് േടാം
14960 കുട്ടികൾ

ള്ള

സംഗങ്ങൾ

െവങ്കടസു

ഹ്മണയ് ർ എസ്
10351 സംഗീതശാ
േവശിക

ശശിധരൻ ാരി
19027 േകരളീയ കലകൾ
ീനിവാസൻ പി.ആർ
2224 നാം വണ ം ൈദവങ്ങൾ
ഷാജികുമാർ െക.എൻ
20630 മലയാളത്തിെല

↑

ാസിക് രതി ചി ങ്ങൾ

ഷാഹിദ് ടി.എ
17897 ബാേലട്ടൻ: തിരക്കഥ
െഷർളി ഹ ഗ്സ്
15744 ആകാശേത്ത

്

സദാനന്ദൻ െകടാമംഗലം
20111 കരുണ-രമണൻ
സനിൽ പി. േതാമസ്
18341 ഇന്തയ്യുെട േലാകചാംപയ്ന്മാർ
19957 കായിക േകരളചരി ം
സബാസ്റ്റയ്ൻ കു
കു
ഭാഗവതർ
3767 കലാേവദിയിൽ
സാജൻ പാലമറ്റം
19219 സിനിമയുെട രസത

ം

സാജൻ സി.െജ
11840 ഇൻഡയ്ൻ േഹാക്കി
11841 ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്നെല ഇന്ന്
സാനു എം.െക
20565
സംഗകല
െസബാസ്റ്റിൻ െക.സി
19749 നെട്ട ി സിനിമ

↑
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േകരളീയ കലകൾ

ഉണ്ണായി വാരിയർ
13624 നളചരിതം ആട്ടക്കഥ മൂന്നാംദിവസം
ഉണ്ണി

ൻ മുതുകുളം
െട കലകൾ

19592 ന

കലയ്ാണി

ട്ടിഅമ്മ കലാമണ്ഡലം
10757 േമാഹിനിയാട്ടം-ചരി വും ആട്ട കാരവും

ഗു ൻനായർ എസ്
17366 േകരളവും സംഗീതവും
േജാബി േജായ് കുരയ്ൻ
20631 േകരളത്തിെല കലകൾ
ദിലീപ്കുമാർ െക.പി (എഡി.)
18227 നാേടാടി ൈകേവല
ൗപതി ജി. നായർ
16898 തിരുവാതിരയും ീകളുെട മറ്റ്
താനുഷ്ഠാനങ്ങളും
നാണുപിള്ള പന്നിേശ്ശരി
9891 കഥകളി കാരം
ശങ്കരൻ എ ാതിരി കലാമണ്ഡലം
19928 സവ്രാർച്ചന

58
ജീവചരി ം, ആ

കഥ

17930 ചരി

തിഭകൾ:

ം തിരുത്തിയ ശാ
ജീവശാ ജ്ഞന്മാർ

Achyutha Menon C

↑

E45 Diwan Sankara Variyar of Cochin
Aldridge Alfred Owen
E716 The Life of Thomas Paine-Man of Reason
Anita Kainthla
E17674 Baba Amte A Biography
Bardhan A.B
E10595 Bhagat Singh Pages From the Life of a
Martyr
Bhola P.L
E20696 Twenty Great Indians
Brig.Dalvi J.P
E5477 Himalayan Blunder
Browning
E591 An Epistle of Karshish
Buck Pearl S
E1102 My Several Worlds
Costain Thomas B
E739 The Birth of The Telephone
Deepti Priya Mehrotra
E19389 Burning Bright-Irom Sharmila and the
Struggle for Peace in Manipur
Dipali Singh

↑

E12763 Mohandas Karamchand Gandhi
Dodd E.F (Editor)
N461 Monuments to Fame – Biographical
Sketches
Douglas William O
E700 Save this Land
Franklin Benjamin
E718 The Autobiography of – Benjamin
Franklin
Gandhi M.K
E242A An Autobiography or The Story of My
Experiments with Truth
E254 Key to Health
Gankhi M.K
E242 An Autobiography or the Story of
Experiments with Truth
Gorelik I
E141 Mikhail Sinitsyn Urals Metalworker
Gorky M
E170 My Apprenticeship – 1916
Gould Jean
E728 That Dunbar Boy – That Dunbar Boy
Gunther John
E390 Death be not Proud
Horrabin J.F

↑

E12487 Jawaharlal Nehru Glimpses of World
History Being Further Letters to His
Daughter,Written in Prison,and Containing
A Rambling Account of History for Young
People
Kalpana Dutt
E350 Chittagong Armoury Raiders –
Reminiscences
E125 Chittagong Armoury Raiders –
Reminiscences
Kamala Das
E17171 My Story
Krishnan P
E17514 A concise life sketch of Dr.Samuel
Hahnemann
Law Bernard
E1098 The Memories of Field-Marshal
Montgomery ofAlamein K.G.
Louvish Simon
E19395 Chaplin-The Tramp’s Odyssey
Lucia Turnbull E
E79 Gopal Krishna Gokhale
Maswani Y.K
E13 The Three Schoolfellows
Nizam-ul-Mulk,Hasan-bin-Sabbah,& Omar
Khayam
Maurois Andre
E173 The Living Thoughts of Voltaire
Mee Arthur
E53 Arthur Mee’s Hero Book
Menon K.P.K

↑

E5920 Chapters from Eminent Lives
Mohanakrishnan A.R
E21556 Mahatma Ayyankali-The Visionary Dalit
Leader
Nageswara Rao G
N532 Inspiring Lives
Naipaul V.S
E14866 An Area of Darkness
Narasimhaiah C.D (Editor)
E12402 The Essental Nehru
Narayan R.K
E19398 Mr.Sampath-The Printer of Malgudi
Nelson Mandela
E19379 Long Walk to Freedom
Pasteur Louis
E1077 Louis Pasteur
Pele
E17390 The Luminous Life of Pele
Reid John T
E615A Bridges of Understanding
Rengasamy P

↑

N495 Paths of Glory
Reynolds E.E
E82 Four Modern Statesmen
Ridley M.R
E587 Abraham Lincoln
Rolland Romain
E204 The Printing History of Jean-Christophe
Roopa Gosain
E14032 World Famous Personalities
Shelton Lola
E712 The Life of Charles Marion Russell
Sivaramasubramani Aiyer A
E576 Inspired Lives
Stalin Joseph
E117 A Short Biography-Joseph Stalin
E1170 Joseph Stalin – A Short Biography
Stevenson Augusta
E94-B ABE Lincoln Frontier Boy-stories for Boys
and Girls
Thackeray W.M
N524 The History of Henry Esmond, ESQ
Trepper Leopold

↑

E1222 The Great Game – The Story of the Red
Orchestra
Wells H.G
E6328 The History of Mr.Polly
Wiggin Douglas Kate
21231 Rebecca Sunnybrookfarm
Yankin Illarion
E305 Notes of a Stakhanovite
Yates M.T (Editor)
E23 The Story of Vasco Da Gama

അംബുജം കട ർ
21140 കുമാരനാശാൻ
അച ത

റുപ്പ് സി
8962 വള്ളേത്താൾ

രണകൾ

അച തേമേനാൻ േചലനാട്ട്
2047
രണാഞ്ജലി
അച തേമേനാൻ സി
11602 അവർ രാജയ്ത്തിനുേവ ി ജീവി
9602 തിരി
േനാ േമ്പാൾ
16374
രണയുെട ഏടുകൾ
അച തൻ െന ിക്ക
16491 ഐ.എൻ.എ. യും ഞാനും
അച തൻ വി.വി
19690 അരങ്ങിെല അനുഭവങ്ങൾ

↑

അജയ്േഘാഷ്
21835 ഭഗത്സിംഗും സമരസഖാക്കളും
അജിത

16913 ഓർമ്മ

റി കൾ

അജീത്കൗർ
16754 കുപ്പെത്താട്ടി
11212 താവളമി ാത്തവർ
അനിൽകുമാർ പി
18713 ഝാൻസിറാണി
അനൂപ് പി.ബി
20806 ഗദ്ദർ പാടു
അ മാരാർ പ ാവൂർ
15098
മാണം
അപ്പൻ എം.ആർ
18782 േജാസഫ് സ്റ്റാലിൻ ജീവിതവും കാലവും
അബൂബക്കർ കാതിയാളം
21859 സീതിസാഹിബ്
അബൂസിദ്ദിഖ്
5978 ബാഫഖിതങ്ങൾ
↑

അ

ാ അടിയാർ
19118 തടവറയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിേലക്ക്

അ

ൽ കബീർ വി

5328 ഹസനുൽ ബന്നായുെട ആ

കഥ

ൽ കരീം െജ.െക
408 ഖാഇെദ അഅ്സം- മുഹമ്മദലി ജിന്നാ

അ

ൽ കലാം എ.പി.െജ
ിച്ചിറകുകൾ
21088 എെന്റ ജീവിതയാ – സവ് ങ്ങെള
യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങളാക്കി മാ

അ

N111 അ

ൽ ഖാദർ എം. വക്കം

അ

476 ഇഖ്ബാൽ

അ

ൽ ഖാദർ വക്കം
3929 ചി മണ്ഡപം
1748
തിഭാശാലികൾ

അ

ൽ ഗഫാർഖാൻ
9271 എെന്റ ജീവിതവും സമരവും
ൽ വഹാബ് െക.എം

അ

N95 മാമൂലുകൾ

ാസ് െക.എ
19629 ഇന്ദിരാഗാന്ധി െചംപനിനീർ പൂ വീ
3899 ഞാൻ ക
േഷാവ്

അ

അമൃത ടി.വി
21850 േമരി ക റി

ം

സരങ്ങളുെട രാജകുമാരി
↑

അ പ്പപ്പണിക്കർ െക
15024 സി.വി.രാമൻപിള്ള
അ പ്പൻ എ
19659 െതറ്റിേയാടുന്ന െസക്കന്റ് സൂചി
അ പ്പൻ എം.പി
15136 ഒരു കാവയ് തപസ്സിന് സാക്ഷിയായി…
അ ർ എസ്.എ
14084 ഐ.എൻ.എ.യുെട കഥ
3537 േനതാജിയുെട കൂെട
അരുന്ധതീേറായ്
22031 ഞാൻ േദശഭ യ – അരുന്ധതി
േറായിയുെട സംഭാഷണങ്ങൾ
അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ
19908 ഡ പ്പ് സുര ാ ബാനു
ർ സി.ആർ
പതി ആചാരയ്കൃപലാനി

അലക്സാ

N364 രാ

അലി ഹിർസിയ അയാൻ
19279 അവിശവ്ാസി
അൈലഡാ മാർച്ച്
21829 െച ഗുേവര എെന്റ ജീവിതസഖാവ്
അേലാഷയ്സ് ഡി. െഫർണാന്റസ്
19215 ഒരു പുേരാഹിതെന്റ ബദൽ ജീവിതേരഖ
അേശാക് ധവ്െള
↑
18862 ഷഹീദ് ഭഗത്സിങ്ങ്-അനശവ്ര വി വകാരി
അേശാക് േഭായർ
18674 ഒരു ദളിത് േഡാ റുെട ആ

കഥ

അേശാകൻ ഏങ്ങ ിയൂർ
21989 എം.ടിയുെട പാദമു കൾ
അേശാകൻ ഹരി ീ
19995 ഹരി ീകുറിച്ച അേശാകകഥകൾ
ആംേ ാ ങ് െകറൻ
21450 മുഹമ്മദ് വാചകെന്റ ജീവചരി ം
ആചാരി എൻ.വി
4411 രവീ കവീ ൻ
ആനന്ദ

ട്ടൻ
19262 മഹച്ചരിതമാല: ജയ കാശ് നാരായണൻ,
സുഭാഷ് ച േബാസ്

ആനി ത ിൽ
N93 ലാൽബഹദൂർ ശാ ി
ആന്റണി പുളി ന്ന്
D140 അതിർത്തി േദശഗാന്ധി
ആന്റൺ െചേക്കാവ്
19988 എെന്റ ജീവിതം
↑

ആയിഷ നില ർ
18353 ജീവിതത്തിെന്റ അരങ്ങ്
ആരാധിക ശർമ്മ്
18829 ബഹിരാകാശ യാ ിക-സുനിത വിലയ്ംസ്
(അസാധാരണ േനട്ടത്തിെന്റ ഉടമ)
ആൻഡർ യു. ഹർേലണ
19453 എെന്റ ജീവിതം-ഫിദൽ കാേ ാ
ആർതർ എം.ഇ
9601 ലാലാ ലാജ്പതറായ്
ആൽബി പി.വി
21613 അ ിച്ചിറകിൽ അനന്തതയിേലക്ക്
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
18117 ആ കഥ
20541 ഇ എം എസ് ആ കഥ
ഇടമറുക്

4251 എം.സി. െയന്ന മനുഷയ്ൻ

ഇന്ദിര ബി
18056 ഒരമ്മയുെട ഓർമ്മ

റി കൾ

ഇന്നെസന്റ്
20868 കാൻസർ വാർഡിെല ചിരി
20867 കാൻസർവാർഡിെല ചിരി
19989 ഞാൻ ഇന്നെസന്റ്
ഈച്ചരവാരിയർ ടി.വി
D334 ഒരച്ഛെന്റ ഓർമ്മ

റി കൾ
↑

ഉണ്ണികൃ ൻ ആവള
20154 വിപരീതം
ഉണ്ണികൃ ൻ കാഞ്ഞിരത്താനം
19342
ീനിവാസരാമാനുജൻ
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ
18334 ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർേകശവൻ
ഉത്തമൻ പി.െക
8861 മഹച്ചരിതമാല-15
8504 മഹച്ചരിതമാല-56 െജ.സി.േബാസ്,
എസ്.രാമാനുജൻ, സി.വി.രാമൻ
ഉമ

ട്ടി

15708 ൈഫൻമാൻ റിച്ചാർഡ്-ശാ

ത്തിനു
സമർപ്പിച്ച ഒരു അസാധാരണ ജീവിതം

ഉമാദത്തൻ ബി
19930 ഒരു േപാലീസ് സർജെന്റ ഓർമ്മ

റി കൾ

ഉലഹന്നാൻ ടി.സി
18072 അഭിഭാഷകവൃത്തിയിെല ആഭിചാരങ്ങൾ
ഉഷ ഒ.വി

19355 എന്തായിരു

േപര്?

15671 പുഴെയാഴുകും വഴി

ഊർമ്മിള ഉണ്ണി
17927 ഒരു ചിമിഴ് മനസ്സ്
എ.െക.ജി
18690 എെന്റ ജീവിതകഥ
ാ ി
↑
11616 വിശവ്സാഹിതയ്മാല-14 വതറിംഗ് ൈഹറ്റ്സ്

എമിലി േ

എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
6162 എെന്റ വഴിയമ്പലങ്ങൾ
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
18111 ഓർമ്മയുെട പു കം-ജീവിതയാ യിൽ
എനിെക്കാപ്പം
20708 േപാ െവയിൽ മണ്ണിെലഴുതിയത്
ഒേകാണർ എേഡവ്ർഡ്
18383 ഒരു സാധകെന്റ സഞ്ചാരം
ഒരു സംഘം േലഖകർ
19773 എ.െക.ജി. ജീവിതവും

വർത്തനങ്ങളും

ഓം കാശ് വാ ീകി
18675 എച്ചിൽ
ട്ടൻ സി.ആർ
20094 ചൂളമരങ്ങളിൽ കാ തിയ കാലം

ഓമന

ഓസ്ലർ ഫുൾട്ടൺ
1059-B ബാലനഗരം
കണിേമാൾ
21847 അടരുവാൻ വ
കമൽറാം സജീവ്
18079 നവാബ് രാേജ ൻ: ഒരു
മനുഷയ്ാവകാശേപ്പാരാട്ടത്തിെന്റ ചരി ം
↑

കരുണാകരൻ നമ്പയ്ാർ വി
11457 സേരാജിനീ നായിഡു
കരുണാകരൻ നായർ െവള്ളാട്ട്
3975 ഇരുനൂറു ഭാരതീയ മഹ
ജീവചരി ം

ക്കൾ സംക്ഷി

കരുണാകരൻ സി.െക
10215 കാണിക്കാർ
കലയ്ാണിഅമ്മ ബി
16722 വയ്ാഴവട്ട രണകൾ
ം െക.എസ്.െക
9598 േദവൻനായർ

കഴി

കാതറയിൻ പീയറി
D274 ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
കാേനഷ് പൂനൂർ (എഡി.)
18524 മുഹമ്മദ് റഫി
കാർണ്ണിക് എ.എസ്
4381 കാ ീർ ിൻസസ്
കാർത്തിേകയൻ െഷാർണൂർ (എഡി.)
21068 േഡാ. െക.െക. രാഹുലനും സമൂഹവും
കാർത്തയ്ായനി കമലം
486 ഗാന്ധിേദവൻ
കാർത്തയ്ായനിഅമ്മ വി.െക
361 ഏ ഹാം ലിങ്കൻ

↑

കാർത്തയ്ായനി ട്ടി അമ്മ
19305 തിരുമുമ്പിെനാപ്പം-ഓർമ്മ

റി കൾ

കിംഗ് ലൂതർ മാർട്ടി ൻ
9605 സവ്ാത യ്ത്തിേലക്ക്
കി ണ്ണി സി.എ
4811 ക ന്ന തിരികൾ
10522 കാലച ഗതിയിൽ
കുഞ്ഞപ്പ, മൂർേക്കാ
6581 മൂർേക്കാത്ത് കുമാരൻ
കുഞ്ഞ പ്പൻ ടി.െക
141B കർമ്മധീരൻ
N368 കർമ്മധീരൻ അഥവാ ബുക്കർ ടി.വാഷിങ്ടൻ
കുഞ്ഞികൃ ൻനായർ േമ ന്നത്ത്
1670 ഡാ ർ രാധാകൃഷ്ണൻ
1357 മൗലാനാ ആസാദ്
5898 വീരജവഹർ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നമ്പയ്ാർ എം
19149 തലയിെലഴുത്ത്
കുഞ്ഞി സ്സ െക.പി
19239 െമായ്തുമൗലവി നൂറ്റാ

ിെന്റ സാക്ഷി

കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ സി
221 വലിയ ത രാൻ
↑

കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി
16098 എെന്ന തിരയുന്ന ഞാൻ
16800 കവിയുെട കാ ാടുകൾ
N510
ീമാൻ േഗാപാലകൃ േഗാഖെല
കു
കു

കൃ ൻ പള്ളിപ്പാട്ട്
െട സാഹിതയ്കാരൻമാർ

11909 ന

ണ്ണി
15672 എന്നിലൂെട

കു

പിള്ള പണിക്കർ െക
ീനാരായണ പരമഹംസൻ

1333 ഭഗവാൻ

കുഞ്ഞൻ െക.െക
16529 സ. ടി.വി.
കുഞ്ഞൻ പിള്ള ശൂരനാട്ട്
12231
ീ സവ്ാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ
മഹാരാജാവ്
കുഞ്ഞൻപിള്ള ശൂരനാട്ട് പി.എൻ
1185 തിരുവിതാംകൂറിെല മഹാൻമാർ
കുമാരപിള്ള എം. ൈകനിക്കര
11853 അവി രണീയർ
കുമാരൻ യു.െക
21232 തക്ഷൻകുന്നിെല ഇടവഴികൾ
കുമാർ സി.ബി
2314 ആേന്ദാളനങ്ങൾ
കുറുപ്പ് ആർ.െക
3840 പടത്തലവെന്റ ഭാരയ്

↑

കുറുപ്പ് െക.െക.എൻ
14823 ഗാന്ധിജി ൈപതൃകം-പാരമ്പരയ്ം
20947 പഴശ്ശിരാജ-കാലവും ജീവിതവും
കുറുപ്പ് ഡി.സി
9554 മഹച്ചരിതമാല – 39
21715 വിശവ്മഹാകവി ടാഗൂർ
കുറുപ്പ് പി.ആർ
9634 എെന്റ നാടിെന്റ കഥ, എെന്റയും
കൃ കുമാരി എ
21960 ഗൗരി ലേങ്കഷ് ജീവി

ന്ന ഓർമ്മ

കൃ കുമാർ െക.െക
8857 മഹച്ചരിതമാല : 2
9546 മഹച്ചരിതമാല – 19
8300 മഹച്ചരിതമാല-19
കൃ ദാസ്
18700 ദുബായ് ഴ
കൃ പിള്ള കുറ്റി ഴ
19817 വിചാരവി വം
കൃ പിള്ള ജി
2515 രാജാരവിവർമ്മ
കൃ മൂർത്തി െജ
19863 ഡയറി
കൃ

റി കൾ

ർ വി.ആർ
കഥ

↑

19926 ആ

കൃ ൻ ഇളയത് സി.പി
9812 പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലക

ശർമ്മ

കൃ ൻ സി.എ
19815 അ വിളക്ക്
കൃ ൻകുട്ടി െകാട്ടാരക്കര
21322 തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാർ
കൃ ൻകുട്ടി പൂപ്പന
9625 േഡാ. അംേബദ്കർ
കൃ ൻനായർ എം
20932 ഞാനും ആർ.സി.സി.യും-കാൻസറിെനാപ്പം
നടന്ന ഒരു േഡാ റുെട അനുഭവങ്ങൾ
കൃ ൻനായർ ശാന്തിനിേകതനം
11856 ഗുരുേദവ് ടാേഗാർ
13107 വിേനാബാ ഭാേവ
േകരളീയൻ വി.എസ്
N90 േകരളത്തിെന്റ വീരപു ൻ
േകശവേദവ് പി
13271 എതിർപ്പ്
5817 ഓർമ്മകളുെട േലാകത്തിൽ
1847 തിരി
േനാട്ടം
േകശവേമേനാൻ െക
2840 ഒരു കുറ്റാേനവ്ഷകെന്റ ഓർമ്മ
2839 േപാക്കറ്റടി

റി കൾ

േകശവേമേനാൻ െക.പി
6703 നവഭാരതശിൽപികൾ
6593 സമകാലീനരായ ചില േകരളീയർ

↑

േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര
6545 അകെല അരിെക
േകശവൻ സി
16712 ജീവിതസമരം
െകാ നാരായണൻ ടി.െക
9927 മഹച്ചരിതമാല-132
േകാമു

ട്ടി െക.സി. മൗലവി

3373 ഉമർ ഫാറൂഖ്

24 ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും ര

പിൻഗാമികളും

േകാവിലൻ
18521 പടവുകൾ ചുവടുകൾ
കൽപന

19469 ഞാൻ കൽപ്പന

ഖലീൽ ജി ാൻ
13072 ഒരാ ചി ം
ഗംഗാധരൻ എം
17090 വി.െക. കൃ േമേനാൻ: വയ്
വിവാദങ്ങളും

ിയും

ഗംഗാധരൻ തി റിശ്ശി
9561 മഹച്ചരിതം-30
↑

ഗന്തർ േജാൺ
472 റൂെസവ്ൽട്ട് ഒരു

തയ്വേലാകനം

ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ്
21550 ആ കഥ
1238 ആ പരിേശാധന
19872 എെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ
ഗിഫു േമലാ ർ
20502 കുട്ടികളുെട ബഷീർ
ഗു ൻനായർ എസ്
1812
ാന്തദർശികൾ
17958 മനസാസ്മരാമി
േഗാപകുമാർ ടി.എൻ
17991 ശുചീ ം േരഖകൾ
േഗാപാലകൃ േമേനാൻ ഇ
16387 മായാത്ത ഓർമ്മകൾ
േഗാപാലകൃ ൻ (വിവ.)
8777 ഇതാണ് െലനിൻ
േഗാപാലകൃ ൻ െക
17932 കുലപതികൾ
േഗാപാലകൃ ൻ ചുനക്കര
9219 മഹച്ചരിതമാല-9
േഗാപാലകൃ ൻ െചലങ്ങാട്ട്
20358 വയലാർ
↑

േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട്
4930 ന െട കാഥികർ

േഗാപാലകൃ ൻ െപരു ഴ
18465 ജി. േദവരാജൻ: സംഗീതത്തിെന്റ രാജശി ി
േഗാപാലകൃ ൻനായർ സി
7714 ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
േഗാപാല തൻ
1525 ഝാൻസിയിെല വീരറാണി
േഗാപാൽ
15958 ചാർളി ചാ ിൻ: ജീവിതവും സിനിമയും
േഗാപി കലാമണ്ഡലം
18113 മ തരം- കലാമണ്ഡലം ൈഹദരലിയുെട
ആ കഥ
േഗാപി പുതുേക്കാട്
20835 ന്ഥാലയമഹർഷി പി.എൻ.പണിക്കർ
േഗാപിനാഥ് മുതുകാട്
15180 ഓർമ്മകളുെട മാ

ികസ്പർശം

േഗാപിനാഥൻ െക
3564 ഇന്ദിരാഗാന്ധി
േഗാപിനാഥൻ നായർ എൻ
3806 ബുക്കർ റ്റി വാഷിംഗ്ടൺ
N315 മാർത്താണ്ഡവർമ, പഴശ്ശിരാജ,
ശ ൻത രാൻ
േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ
7128 എെന്റ മിനി

↑

േഗാപിനാഥൻ വി.െക
8908 ജയ കാശ്
േഗാപിനാഥൻനായർ എൻ
9443 മഹച്ചരിതമാല-54
9538 മഹച്ചരിതമാല-7 േയശു ി
േഗാപിനാഥൻനായർ െക
10513 െജ.ബി.എസ്. ഹാൽേഡൻ
േഗാപിമണി ആർ
9557 മഹച്ചരിതമാല-35
േഗാവിന്ദപിഷാേരാടി െചറുകാട്
6447 ജീവിതപ്പാത
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി
19369 ചാൾസ് ഡാർവിൻ-ജീവിതവും കാലവും
േഗാവിന്ദൻ എ.സി
3776 മുഖപരിചയം
േഗാവിന്ദൻ എസ്.വി
18342 േ ഹതീരം േതടി
േഗാവിന്ദൻ െച ൻ
19153 പ ാവൂരിെന്റ ചരി

തികൾ

േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ
14730 എെമ്മെന്റ ആ കഥ

↑

േഗാൾ ാൻ
1843 ആദിമനുഷയ്ൻ
േ സി

21652 അപഥസഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു ൈക

കം

19028 ഒരു െചറിയ ജീവിതത്തിെന്റ ശിേരാേരഖകൾ

ഗൗതമബുദ്ധൻ
9540 മഹച്ചരിതമാല-25
ഗൗരിയമ്മ െക.ആർ
19640 ആ കഥ
ഘനശയ്ാമദാസ് ബിർെള
1256 ബാപു
ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള
14744 തുടി ന്ന താളുകൾ
2741 തുടി ന്ന താളുകൾ (ആ കഥയും
ഡയറി റി കളും മ ം)
ച പ്പൻ സി.െക
20122 എെന്റ ഇന്നെലകൾ
ച മതി

18626 ഞ

കളുെട നാട്ടിൽ ഒരിടേവള

ച േശഖരൻ എം.ആർ
2928 തിമൂർ
↑

ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം
16224 മാനസസരസ്

ച േശഖർ എ., ഗിരീഷ് ബാലകൃ ൻ
20724 േമാഹൻലാൽ: ഒരു മലയാളിയുെട ജീവിതം
ച ശർമ്മ െക.എം
20966 മഹാനായ കാറൽ മാർക്സ്
ച േസനൻ എം.ടി
14814 ടി.വി.േതാമസ്
ച ികാ ബാലകൃ ൻ
9398 ഓർമ്മകളുെട ഓട

ഴലുമായ്

ച ൻ കിളിമാനൂർ
18762 രാജാ രവിവർമ്മയുെട നിഴലിൽ
മറ
േപായ രാജരാജവർമ്മ
ചാേക്കാ പി.ടി
19319 ഇരകളുെട േലാകം
ചാ

ി ടി (എഡി.)
7605 െക.എം. െചറിയാൻ

രണിക

ചാ ാജി എം.െക. ഹരിദാസൻ
18749 ശാ േലാകത്തിെല സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ
ചാർലിൻ ചാ ിൻ
21290 എെന്റ ആ കഥ
17386 എെന്റ കുട്ടിക്കാലം
ചി

െക.എസ്
2029J അനുഭവം ഓർമ യാ

↑

ചുമ്മാർ ടി.എം
9622 കവിതിലകൻ െക.പി. കുറുപ്പൻ
െചഗുേവര
18948 ആ ിക്കൻ സവ് ം
18870 ക ബൻ വി വത്തിെന്റ സവ്ാധീനം
ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ
10473 വി വ രണകൾ
െചന്താരേശ്ശരി ടി.എച്ച്.പി
19806 അ ങ്കാളി
15910 േകരള ചരി ത്തിെന്റ ഗതിമാറ്റിയ
അ ൻകാളി
14970 ഭാരതര ം അംേബദ്കർ
േച ർ എസ്.െക
16296 ഐ.സി.എസ്.

രണകൾ

ജനാർദ്ദനൻ െക.ആർ
15709 ലിനസ് േപാളിങ്
ജനാർദ്ദനൻനായർ ചുനക്കര
21774 വായി വളരുക
ജനി ലിസിട് ി
10600 േതാമസ് െജേഫഴ്സൺ
ജമാൽ അ ൽ നാസ്സർ
5528 നാസ്സറിെന്റ ആ

കഥ

ജമാൽ െകാച്ചങ്ങാടി (എഡി.)
14500 ബാബുരാജ്
↑

ജമാൽ മുഹമ്മദ് ടി
19950 സവ്േദശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി
ജയകുമാർ വിജയാലയം
16812 ഇന്തയ്ൻ സയൻസിെന്റ നേവാത്ഥാന
ശി ികൾ
ജയച ൻ ഇ
21257 ഒടുവിൽ മായാത്ത ഭാവങ്ങൾ
ജയരാജൻ പി (എഡി.)
14826 പാടയ്ം രണകൾ
ജയരാമൻ പി
17955 അപൂർവ്വ

തിഭകൾ

ജയലാൽ െജ (എഡി.)
20168 തകഴി-ഓർമ്മ.കാലം.പഠനം
ജവഹര

റുപ്പ് പി

9541 മഹച്ചരിതമാല-24

ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
10376 ജവഹർലാൽ െനഹ്റു: ആ

കഥ

ജഹനാരാബീഗം
17387 ജഹനാര
ജാൻസിബ ജയിംസ്
N366 മഹച്ചരിതമാല-106
↑

ജൂലിയസ് ഫ ച്ചിക്
14736 െകാലമരത്തിൽ നി

ള്ള കുറി കൾ

െജേഫ ൺ
D18 ജനിലിസിട് ി
െജ ി സി.
20067 ആേമൻ-ഒരു കനയ്ാസ് ീയുെട ആ

കഥ

േജക്കബ് േതാമസ്
22105 കാരയ്വും കാരണവും
േജാസഫ് എം.ഒ
4587 ഭാഷാേ മികൾ
993 വലിയ കപ്പിത്താൻ
േജാസഫ് പുത്തൻതറ
16165 കടലിൽനിന്ന് ഒരു ഡയറി
േജാസഫ് മു േശ്ശരി
17333 െകാഴിഞ്ഞ ഇലകൾ
N92 ബുദ്ധിമാൻമാർ ജീവി
േജാസഫ് ലാേയൽ (വിവർത്ത കൻ)
20148 ഞാൻ സ്റ്റീവ്
േജാസഫ് വടക്കൻ (ഫാദർ)
6176 എെന്റ കുതി ം കിത ം
േജാസഫ് സി.എ
6678 നിേക്കാളാസും റഷയ്യും
↑

േജാസ് പു േവലി
20092 നാ പച്ച

േജാൺ േതാമസ് ആറൻമുള
13070 ചരി ത്തിെല സുന്ദരികളും ചരി ം സൃ ിച്ച
ധീരവനിതകളും
േജാൺ േപാൾ
19313 സവ് ി- ഓർമ്മച്ചി ങ്ങൾ
േജാൺ ലീ ആന്േഡ ഡൻ
15972 മാർേകസിെന്റ ജീവിതത്തിൽനിന്ന്
േജാൺേപാൾ
19341 അടയാള നക്ഷ മായി േഗാപി
19770 ഒരു കടങ്കഥ േപാെല ഭരതൻ
19340 ഒരു കടങ്കഥ േപാെല-ഭരതൻ
േജാർ

് എം.എ

2966 മാർഷൽ ടിേറ്റാ
2294 യതീ

ദാസ്

േജാർ

് ഓണ

ർ

േജാർ

് െക.സി

16617 കലാപത്തിെന്റ തിരുേശഷി കൾ
9606 എെന്റ ജീവിതയാ

് ടി.െജ.എസ്
18247 എം.എസ്.ജീവിതവും സംഗീതവും
15881 പ
വർത്തനത്തിെല പാഠങ്ങൾ:
േപാത്തൻ േജാസഫിെന്റ കഥ
3602 വി.െക. കൃ േമേനാൻ

േജാർ

േജയ്ാതിബസു
19831 എെന്റ കഥ
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ്
16101 ജീവിത തികൾ

↑

െടൻസിങ്ങ് േനാർേഗ
1845 ഹിമവയ്ാ ം
േടാണി ചിേറ്റ കളം
17739 േപാപ്പ് േജാൺേപാൾ ര

ാമൻ

േടാണി േജാസഫ്
20542 ഇന്തയ്യിെല മഹത്വയ്

ിതവ്ങ്ങൾ

ഡങ്കൻ ഇസേഡാറ
20301 എെന്റ ജീവിതം
ഡാഗ് ഹാമർ
7532 കാൽപ്പാടുകൾ
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
18922 ആ കഥ
14760 എെന്റ ബാലയ്കാല കഥ
16349 എെന്റ വക്കീൽജീവിതം
തങ്കപ്പൻ പൂയപ്പിള്ളി
15930 സേഹാദരൻ അ പ്പൻ വി വങ്ങളുെട
മാർഗ്ഗദർശി
തമ്പി വി.ജി
20296 ആ

വിദയ്ാലയം

തരുൺകുമാർ ഭാദുരി
4173 ശപിക്കെപ്പട്ട ചംബൽ
ത ീമ നസ്റീൻ
↑
18698 ദവ്ിഖണ്ഡിത(നിഷ്ക്കാസിത)
21758 ദവ്ിഖണ്ഡിത-പൂെച്ച കളുെട കാലം
20433 യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ
18451 യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ – ആ കഥ
ര ാം ഭാഗം
18120 യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ-ര ാം ഭാഗം
താഹ മാടായി
18266 േദശേമ േദശേമ ഇവരുെട
ജീവിതവർത്തമാനം േകൾക്ക്
18767 മാമുേക്കായ
തിലക് പി.െക
16635 െത നിെന്നാരു സമരകഥ: വി. തങ്ക യുെട
ജീവചരി ം
െതറേ ാവ വാലന്റിന
3902 വിഹായസ്സിെല ആദയ്െത്ത വനിത
േതാമസ് എം.വി
9545 മഹച്ചരിതമാല – 20
േതാമസ് െക.ടി. (ജസ്റ്റിസ്)
20446 േസാളമെന്റ േതനീച്ചകൾ
േതാമസ് െക.വി
18278 അമ്മയും മകനും
േതാമസ് േപാൾ (എഡി.)
616 ദാദാബായി നവേറാജി
ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി
16746 സംഗീത രാജാങ്കണത്തിൽ: വി.
ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുെട ഓർമകൾ
ദമയന്തിനാഥ്
2735 ഒരു

ീയുെട മായാത്ത

രണകൾ

ദയാൽ െക.വി
19560 പച്ചമണ്ണിെന്റ മണം

↑

ദലിത്ബ

19788 അംേബദ്ക്കർ-ഒരു പഠനം

ദാേമാദരേമേനാൻ െക.എ
11850 തിരി
േനാ േമ്പാൾ
ദാേമാദരൻ എൻ
18453 എം.എൻ. േറായ് സവ്ാത
വി വകാരി
ദാേമാദരൻ നായർ പി
11843
ീകേ ശവ്രം ജി.പ
ദാേമാദരൻനായർ െക.എൻ
8304 മഹച്ചരിതമാല-ഏ

യ്ാേനവ്ഷിയായ

നാഭപിള്ള
ഹാം ലിങ്കൻ(16)

ദിവാകരൻ എം
9599 ബുക്കർ വാഷിങ്ടൻ
ദീനാ എൻ. മൽേഹാ
18255 പു ക സാധനം ഒരു െവ വിളി
ദീപാനിശാന്ത്
21059 കുേന്നാളമു

േ ാ ഭൂതകാല

ളിർ

േദവകി നിലയേങ്ങാട്
19329 വാതിൽപുറപ്പാട്
േദവയാനി െക
21251 േചാരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞവഴികൾ
േദവസയ് ടി.െക
1222 േദശാഭിമാനി കൃ പിള്ള

↑

ാരക ന്ഥം

േദവി

19944 സാന്തവ്നസ്പർശങ്ങൾ

ധനുജകുമാരി എസ്
21972 െചങ്കൽ ളയിെല എെന്റ ജീവിതം
ധരം വീർ

14794 ബാലനായ അംേബദ്കർ

ധർമ്മമവീര
9439 ഞാൻ ൈവേ ായിെയ
േബാംെബറി
-റാഷ് ബിഹാരി
േബാസിെന്റ വി വകരമായ ജീവിതകഥ
നജീബ് എൻ.എം
20090 ഫുട്േബാളും ജീവിതവും
നടരാജൻ പി
16215 ലിേയാൺ േ ാട് ി
നടരാജൻ പി., ഉണ്ണികൃ ൻ ടി.ആർ
8866 മഹച്ചരിതമാല-109
നനു എം. നായർ
426 ൈലഫ് ഓഫ് ബാബു താരാപദ മുഖർജി
↑

നന്ദകുമാർ െജ
12229 വീരസവർക്കർ
ന തിരി

N98 േരഖകൾ

ന തിരി എ.എൻ
12449 ബാർബറാ
മൿലിൻേറ്റാക്ക്-ആ
ഇതിഹാസം

വിശവ്ാസത്തിെന്റ

ന തിരി എ.പി.പി (എഡി.)
9894 എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
ന തിരി ഐ.സി.പി
15647 വി വത്തിെന്റ ഉൾ

ടി കൾ

നയനാർ ഇ.െക
16869 വയ് ിയും ജീവിതവും
നരസിംഹൻ തമ്പി വി
8168 പടത്തലവൻ
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ
11624 മഹാന്മാരുെട കൂെട(ജീവചരി
13642 സർദാർ െക.എം.പണിക്കർ

പഠനങ്ങൾ)

നളിനി ജമീല
18186 ഞാൻ ൈലംഗീകെത്താഴിലാളി
നവാസ് പൂനൂർ (എഡി.)
19170 ക്ഷമയുെട മിനാരങ്ങൾ
↑

നവീൻ ചൗള
19927 മദർ തേരസ
നാഗായി തകാഷി
2744 അണുേബാംബു വീണേപ്പാൾ
നായനാർ ഇ.െക.
14833 ഓർമയിൽ ജീവി ന്നവർ
9621 കാറൽമാർക്സ്
12194 സമരത്തീ ളയിൽ
നായർ ഇ.െക
10087 എെന്റ നാട്, എെന്റ മണ്ണ്
നായർ എം.െക.െക
11847 ആേരാടും പരിഭവമി ാെത
നായർ എസ്.െക
5712 മറക്കാത്ത കഥകൾ
നായർ എൻ.പി
12842 േനതാജി എവിെട?
നായർ െക.െക
14827 െവളിച്ചത്തിന് ചാലുകീറിയവർ
നായർ പി.എം (എഡി.)
586 ഈ.വി
നായർ പി.െക.ബി
7300 കൃഷ്ണപിള്ള കുറ്റി ഴ
നായർ െപരുന്ന െക.എൻ
12378 െമാറാർജി േദശായി

↑

നായർ വി.ബി.സി
3272 പണ്ഡിറ്റ്ജിയുെട രഹസയ്ങ്ങൾ
16089 പൂർണ്ണത േതടുന്ന അപൂർണ്ണബി ക്കൾ
നാരായണപിള്ള എം.പി
16593 മൂന്നാംകണ്ണ്
നാരായണപിള്ള സി (എഡി.)
3452 രാേജ
സാദ്
നാരായണേമേനാൻ
2383 ര
െകാ ം േനതാജിേയാെടാപ്പം
നാരായണേമേനാൻ പാലിേശ്ശരി
N158 ര െകാ ം േനതാജിേയാെടാപ്പം
നാരായണേമേനാൻ മുക്കിൽ മരുതൂർ
344 വാേ ാഡിഗാമ
നാരായണൻ ആയിേരാടി
20516 1941-ഒരു ഇന്തയ്ൻ ൈസനികെന്റ
ആത്മകഥ
നാരായണൻ നായർ എൻ.പി
468 െകടാവിള കൾ
നാരായണൻ നായർ പി
14799 അരനൂറ്റാ ിലൂെട
നാരായണൻ േപാറ്റി ചങ്ങാരപ്പള്ളി
15065 െചങ്ങാരപ്പള്ളിയുെട ഡയറി

↑

റി കൾ

നിതയ്ൈചതനയ് യതി
18958 െനരൂദയുെട ഓർമ്മ റി കൾ
21877 സിേമാൺ ഡി ബുവ്വ അവരുെട കഥ
പറയു
നിർമ്മല

19600 േ

ാബറികൾ പൂ

േമ്പാൾ

നുജൂദ് അലി െഡല്ഫിരൻ മിേനായ്
20303 ഞാൻ നുജൂദ് വയസ് 10 വിവാഹേമാചിത
െനേപ്പാളിയൻ േബാണപ്പാർട്ട്
8301 മഹാചരിതമാല 2
െന

ജവാഹർലാൽ
9456 ഗാന്ധിജിെയപ്പറ്റി െനഹ്റു

പങ്കജാക്ഷൻ പി.വി
17667 സ ര ികൾ
പണിക്കർ എൻ.െക
9558 മഹച്ചരിതമാല – 34
8867 മഹച്ചരിതമാല-114
പണിക്കർ െക.എം
878 ആ കഥ
പ
പ
പ

കുമാർ മുഞ്ഞിനാട്
ാസ്സിക്(െല) അപ്പൻ

N303

↑

നാഭൻ എം

6140 ഒളിവിലും െതളിവിലും

നാഭൻ ടി
N369 കഥകൾക്കിടയിൽ

പ നാഭൻ നായർ കലാമണ്ഡലം; ബാലൻ
ഞായത്ത്
17740 നാടയ്ാചാരയ്െന്റ ജീവിതമു കൾ
പ

നാഭൻ വി
9552 മഹച്ചരിതമാല-28

പന്നലാൽ പേട്ടൽ
5750 ജീവിതയാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ
പരേമശ് ഡാംഗവ്ാൾ
17666 ഞാൻ ൈധരയ്െപ്പടു

കിരൺ േബഡി

പരേമശവ്രൻ എം.പി
10898 ശാ ചരി ം-ജീവചരി ങ്ങളിലൂെട
പരേമശവ്രൻ എസ്
9863
ീനിവാസരാമാനുജൻ
166

പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ
21079 എെന്റ അനുഭവ

റി കൾ

പരേമശവ്രൻ നായർ പി.െക
16305 െനേപ്പാളിയനും േജാസഫയിനും
377 െനേപ്പാളിയെന്റ ജീവിത സായാഹ്നം
9982 മഹാ ാഗാന്ധി
↑

പരേമശവ്രൻ പിള്ള നട ൽ
18302 േകാഫീ ഹൗസിെന്റ കഥ
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി
2240 േപായതലമുറയിൽനിന്ന്
പരേമശവ്രൻപിള്ള ജി
75 ഇന്തയ്യിെല മഹാൻമാർ
പരേമശവ്രൻപിള്ള വി.ആർ
4274 ഝാൻസിറാണി
പാനൂർ െക
18234 എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആദിവാസി
20880 േകരളത്തിെല ആ ിക്ക
പാർവ്വതി പവനൻ
20807 നിലയ്ക്കാത്ത ഓളങ്ങൾ
പിള്ള എസ്.പി
2883 എെന്റ ജീവിതകഥ
പിള്ള എൻ.എൻ
11730 ഞാൻ
പീറ്റർ െക.സി
2902 പ

തിഭാശാലികൾ

പുരുേഷാത്തമൻപിള്ള പി.ജി
7122 മഹാകവി ദാെന്ത
െപാ

↑

ടൻ

17923 ക

ൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ എെന്റ ജീവിതം

െപാതുവാൾ പി.പി.െക
21525 അലക്സാ ർ ഫ്െളമിങ്
േപാൾസൺ ആലേങ്ങാടൻ
14947 ക ത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള
കാശം ആർ
16682 കാലത്തിെനാത്ത േപാലീസ്-എം
േഗാപാലെന്റ ദൗതയ്വും ദർശനവും
കാശ് ച ഗു
7866 േ ംചന്ദ്
കാശ് ടി.എൻ
N97 േഡാ.ടി.പി.സുകുമാരൻ േപരിെന്റ െപാരുൾ
ഭാകരൻ എ.പി
21145
ീനിവാസ രാമാനുജൻ
ഭാകരൻ െക.വി
20175 ഗണിതശാ
20219 ഗണിതശാ

തിഭകൾ
തിഭകൾ

ഭാകരൻ പു ർ
20741 അക്ബർ
ഭാകരൻ േപരൂർ എസ്
12156 േനതാജി സുഭാഷ് ച േബാസ്
സന്നൻ ജി. മു േശ്ശരി
4257 േബഡൻ പൗവൽ
3372 ലാൽബഹദൂർശാ ി
2104 സ:ഈ.എം.ശങ്കരൻ ന തിരിപ്പാടു്

↑

ിയ എ.എസ്
18276 ഒഴുക്കിൽ ഒരില
േ ംജിത്ത് കായംകുളം
19762
ീനിവാസ രാമാനുജൻ
േ ംനസീർ
7039 എെന്റ ജീവിതം
4471 ഫ്ളാഷ് ബാക്ക്
േ മാനന്ദ്
20052 ന െട

തിഭാശാലികൾ

േ േറ്റാ

10836 വിശവ്സാഹിതയ്മാല-78
സിംേപാസിയം-ഫീേഡാ

ഫിദൽ കാേ ാ
18861 എെന്റ ജീവിതത്തിെല ആദയ്നാളുകൾ
ഫിലിേപ്പാവിച്ച് ാറ്റ
20468
ാറ്റയുെട ഡയറി

റി കൾ

ഫൂലൻേദവി
14194 ഞാൻ ഫൂലൻ േദവി
െഫർമി ലാറാ
2514 അണു- കുടുംബത്തിൽ
േ

↑

ാം എറിക്

20513 ഹിറ്റ്ലറുെട മനസ്സ്

ാനൻ എഡവ്ർഡ്
1059-A ബാലനഗരം
ബക്കർ േമത്തല (എഡി.)
21893 അക്ഷര ാരകം
ബഷാരത്ത് പീർ
20657 നിഴൽവീണ രാ ികൾ
ബാബു ഉ ല
19176 മഹനായ ലൂയി
ബാബു ഭരദവ്ാജ്
20759 അനുഭവം ഓർമ യാ
15528
വാസിയുെട കുറി കൾ
ബാബുകൃ മൂർത്തി
21546 ച േശഖര ആസാദ്
ബാബുേപാൾ ഡി
19936 കഥ ഇതുവെര
ബാലകൃ മാരാർ എൻ.ഇ
17735 കണ്ണീരിെന്റ മാധുരയ്ം
ബാലകൃ ൻ
21820 പക്ഷിയുെട മണം-ആമിെയ റിച്ച്
കുടുംബസുഹൃത്തിെന്റ ഓർമ്മ
↑

ബാലകൃ ൻ െക
13082 നന
േപായി എങ്കിലും ജവ്ാല
ബാലകൃ ൻ െതങ്ങമം
19321 നിറ ട്ടി ാെത
ബാലകൃ ൻ മാേങ്ങാട്ടിൽ
6740 എ ഹാം ലിങ്കൺ
7627A ഏ ഹാം ലിങ്കൺ
ബാലകൃ ൻ സി.വി
20357 പരൽമീൻ നീ ന്ന പാടം
20837 വാതിൽ തുറന്നിട്ട നഗരത്തിൽ
ബാലകൃ ൻനായർ എൻ
9050 സാക്ഷാൽ സി.വി.
ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാട്
17999 ചിദംബര രണ
ബാലൻ സി.എ
16445 തൂ മരത്തിെന്റ നിഴലിൽ
ബാലൻപിള്ള എസ്
18752
ീവിദയ്ാധിരാജ ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ
ബിജു െബർണാഡ്
20480 ഭരതൻ
ബിനുകുമാർ പി.എം (എഡി.)
20719 മലയാ രിെന്റ സിനിമാേസ്റ്റാറി
ബിേനായ് വിശവ്ം (വിവ.)
20413 േഹാച്ചിമിൻ

↑

എം. മാത
19847 കയ്ാപസ് ഓർമ്മകളുെട പു കം

ബിൻ

ബിർള ഘനശയ്ാമദാസ്
1256-A ബാ
േബനസീർ ഭൂേട്ടാ
21978 കിഴക്കിെന്റ പു ി
ൈബജു ഭാ ർ
20427 മലാല
േബാൾട്ടൻ സാറാ
2166 അ
ശാ നായകന്മാർ
16433 അ
ശാ നായകൻമാർ
2594 കീർത്തിയിേല യർന്ന ദരി ബാലൻമാർ
ബർഗ്മാൻ, ഇങ്മർ
18458 മാജിക് ലാേന്റൺ: ആ

കഥ

ഭഗത്റാം

20967 േനതാജി –

വാസത്തിേലക്ക്…,
േപാരാട്ടത്തിേലക്ക്…

ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി
14491 കണ്ണീരും കിനാവും
ഭരത് േഗാപി
15556 നാടകനിേയാഗം
ഭാഗീരഥി അമ്മത രാൻ എം., രാഘവവർമരാജാ എം
↑

13641 ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ

ഭാഗയ്ലക്ഷ്മി പി.െക
21138 ഗ ിേയൽ ഗാർസിയ മാർേകവ്സ്
ഭാനു കാശ്
20302 േഹാളി ആ ർ
ഭാനു കാശ് (എഡി.)
21374 വയലാ-ജീവിതം,ദർശനം,നാടകം
ഭാരതി ഉദയഭാനു
3406 ഓർമ്മകളിെല െനഹ്റു
ഭാരതി ഉദയഭാനു എം.പി
2792 അടുക്കളയിൽനി

ം പാർലെമന്റിേലക്ക്

ഭാരതി ത രാട്ടി
17287 ഇ ധനുസ്സിൻ തീരത്ത്
ഭാ രപിള്ള െക
10523 േടാൾസ്റ്റായി
1741 സവ്േദശാഭിമാനി
ഭാ രൻ

15601 ജാനു : സി.െക. ജാനുവിെന്റ ജീവിതകഥ

ഭാ രൻ െക
19570 ആൻ ാങ്ക് ഒരു െകാ െപൺകുട്ടിയുെട
ജീവിതകഥ
↑

ഭാ രൻ നായർ എൻ
21069 ഉദയം മുതൽ അ മയം വെര
ഭാ രൻ പി
20988 ആ കഥ
17738 പി. ഭാ രെന്റ ജീവിതവും കലയും
ഭാ രൻ സി (എഡി.)
17656 എ െക ജി ആൽബം
17650 നായനാർ ആൽബം
മജീദ് ൈഫസി വി.എ
12284 ഇമാം ഗസാലി
മ

ളമാല എം.വി

22102 മദർ തേരസ

മത്തായി മാ
1698

രാൻ
കാശക്കത്തിേലക്ക്

മധു െകാ ം (എഡി.)
18666 സഖാവ് വി.എസ്. സമരപഥങ്ങളിലൂെട
മധു ൈവപ്പന
20099 അമംഗളങ്ങൾ
മന ലാത്ത് ആർ.എം
331 ചർച്ചിൽ വിൻസ്റ്റൺ
മേനാജ് എം. (എഡി.)
18995 പി.ഭാ രൻ സംഗീത തികൾ
↑

മേനാജ് േകാമത്ത്
11958 എർവിൻ േ
മന്ന

പ

ാഡിങർ

നാഭൻ

21559 എെന്റ ജീവിത

രണകൾ

മമ്മത്േകായ പരപ്പിൽ പി.പി
11661 േകാഴിേക്കാെട്ട മു ീങ്ങളുെട ചരി ം
മ ട്ടി

17895 കാ പ്പാട്

19460 ചമയങ്ങൾ

മലാല യൂസഫ് സായ്
20763 ഞാനാണ് മലാല
മാക്സിം േഗാർക്കി
12352 എെന്റ സർവ്വകലാശാലകൾ
4861 പരിശീലനം
20550 ബാലയ്കാലം
6930 െലനിെന്റകൂെട
മാച്േവ

ഭാകർ ബൽവന്ത്
D61 േകശവസുതൻ

മാതായ് വാംഗാരി
20284 തലകുനിക്കാെത
മാ

ട്ടി െജ. കുന്നപ്പള്ളി
9924 മഹച്ചരിതമാല-136
D291 േയശുദാസിെന്റ കഥ

മാത്തൻ തരകൻ പുത്തൻകാവ്
16124 ഓർമ്മകളുെട നാട്ടിൽ
↑

മാത ഉലകംതറ
9331 ഇന്ദിരാഗാന്ധി
മാത െക.എം. പാലാ
N281 വരിക, വരിക, സഹജേര!
മാധവൈപ ആർ
6043 ജതീൻദാസ്
മാധവി

ട്ടി

19552 ഈ ജീവിതംെകാ

് ഇ മാ ം

21000 എെന്റ കഥ

21001 എെന്റ േലാകം
18613 ഡയറി

റി കൾ
മുമ്പ്

D303 വർഷങ്ങൾ

മാധവൻ എ
7682 വള്ളേത്താൾ
മാധവൻ ഒ
19573 ജീവിതഛായകൾ
മാധവൻ െക
19774 ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ ണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമ്മകൾ
മാധവൻ പി.െക
D242 ടി.െക .മാധവെന്റ ജീവചരി ം
20940 േദശാഭിമാനി ടി.െക.മാധവൻ
മാധവൻകുട്ടി െക
8864 മഹച്ചരിതമാല-96
മാധവൻപിള്ള സി
9559 മഹച്ചരിതമാല-33
↑

മാമ്മൻ ഫിലിപ്പ്
13068 െനൽസൺ മേണ്ഡല
മാമ്മൻ മാപ്പിള െക.സി
7606 ജീവിത രണകൾ
മാലിനി ചിബ്
N234 ഒരു വിരൽ

്

മാേസാ ഏൾ
9345 നിക്സൻ
മി ാ സി.ആർ. േചർത്തല
11852
ീനാരായണഗുരുവും സാമൂഹയ് വി വവും
മിേ ാക്കിൻ ലിേനായ്ഡ് െഫഡിൻ നിക്കേളായ്
6896 ഭാരതത്തിെന്റ മഹാനായ പു ൻ
മീര െക.ആർ
D395 എെന്റ ജീവിതത്തിെല ചിലർ
മുേകഷ്

19996 മുേകഷ് കഥകൾ-ജീവിതത്തിെല േനരും

നർമ്മവും

മുഖ്താർ മായി
19277 മാനത്തിെന്റ േപരിൽ
മുജീബുർ റഹ്മാൻ കിനാലൂർ
21796 പൗേരാഹിതയ്ം േവ
ഖാദർ മൗലവി

വക്കം അ

ൽ

മുത്താന താഹ
↑
18682 വക്കം അ ൽഖാദർ: ജീവിതവും കൃതികളും
19244 വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ-ജീവിതവും കൃതികളും
മുരളി പാറ റം
21549 നേര

േമാദി-നവഭാരതത്തിെന്റ നായകൻ

മുരളി ൈവക്കം
9548 മഹച്ചരിതമാല – 17
മുരളീധരൻ ഇ.െക
22151 നേവാത്ഥാനവഴികളിെല മഹാരഥന്മാർ
മുരളീധരൻനായർ വി
8950 നാടകം ജീവിതമാക്കിയവർ
മുരീദ് ബർഗൂ തി
21709 റാമ ഞാൻ ക
മുസാഫിർ
18668 േദശാടത്തിെന്റ മിശിഹകൾ – േകരളീയ
വാസത്തിെന്റ 50 വർഷം
മുഹമ്മദ് അ ൾ കരീം െക.െക
1419 മാപ്പിളക്കവി സാ ാട്ട് േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ
മൂസ എരേഞ്ഞാളി
19943 ജീവിതം പാടുന്ന ാമേഫാൺ-ഒരു
മാപ്പിളപ്പാ കാരെന്റ ജീവിതം
മൃണാളിനി സാരാഭായി
18306 ഹൃദയത്തിെന്റ സവ്രം
െമൗലവി ഇ.െക
83 ഹാജി െക.ശീതിമുഹമ്മദ്

↑

േമേനാൻ എം.പി
11326 െലനിൻ
േമേനാൻ ജി.െക
9537 മഹച്ചരിതമാല-6
ൈമക്കിൾ അട ാപ്പാറ
20266 മദർ െതേരസ
െമാ മൗലവി ഇ
3423 എെന്റ കൂ കാരൻ:(മുഹമ്മദ് അ
സാഹിബ്)
9736 മൗലവിയുെട ആ കഥ

റഹിമാൻ

െമാ മൗലവി െക
8628 ഓർമ്മ റി കൾ
േമാനു നാലപ്പാട്ട്; ഭാകരൻ കടാേങ്കാട്
N94 മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങ്
േമാഹനവർമ്മ െക.എൽ
20899 കായിയുെട നൂറ്റാ

്

േമാഹനൻ നരി ട്ടി
4066 െകാലമരത്തിൽനി
മനുഷയ്ൻ

ഇറങ്ങിേപ്പാന്ന

മൻമഥനാഥ ഗു
14335 ച േശഖർ ആസാദും കൂ കാരും
രേമശൻ

15040 ന

ാ

↑

ർ
തിരി

രേമഷ് െക.പി
19694 ഏണേസ്റ്റാ െചഗുേവര-വി വത്തിെന്റ
മറുേപര്
രവീ ൻ എം.ടി
21258 എം ടിയും കൂട രും
രവീ ൻ ടി.എസ്
21137 ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
രവീ ൻ പന്നയ്ൻ
19720 ചരി െമഴുതി ചരി മായവർ
രവീ ൻ പി.െക
19258 ലൂയി പാസ്ചർ, എേഡവ്ർഡ് െജന്നർ,
െറാനാൾഡ്േറാസ്, അലക്സാ ർ െ മിങ്ങ്
രാേകഷ് പി.എസ്
22101 ഞാൻ നാദിയ മുറാദ് – അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ
അതിജീവനകഥ
21650 ഞാൻ മലാല
രാഘവൻ എം.വി
19865 ഒരു ജന്മം – എം.വി.ആറിെന്റ ആ

കഥ

രാഘവൻ നമ്പയ്ാർ സി.വി
20015 സവ്ാമി വിേവകാനന്ദൻ
രാഘവൻ പ നാട്
13846 േഫാേ ാർ സേങ്കതങ്ങളും സങ്കൽപങ്ങളും
21410 േഫാൿേലാർ
↑

രാഘവൻ പുതുപ്പള്ളി
13973 വി വ രണകൾ
രാഘവൻ േവങ്ങാട്
17793 കമ ണിസ്റ്റ് സവ്ാത

യ്സമര േസനാനികൾ

രാഘവൻപിള്ള കേ ലിൽ
1584 േസാ ട്ടീസിെന്റ കൂെട
രാജരാജവർമ്മ വട ംകൂർ
D149 കാളിദാസൻ
രാജേശഖരൻ പി.െക (എഡി.)
19035 ഒ.വി.വിജയൻ ഓർമ സ്തകം
രാജീവ് ആർ.എസ്
18712 ശിവജി
രാജീവ് േഗാപാലകൃ ൻ
19323 കാമം േ ാധം േമാഹം: കയ്ാമറ
മധു, പിന്നിെലയും

മുന്നിെല

രാജു കാ പുനം
21136 എ ഹാം ലിങ്കൺ
രാജു െക. കായിക്കര
6941 ജവ്ലകൾ
രാേജ

സാദ്
3082 രാേജ

സാദ് ആ

കഥ
↑

രാേജ ൻ െക
18725 കയ്ാ ൻ ലക്ഷ്മിയുെട ജീവിതകഥ
രാേജ ൻ വിള ടി
18267 പുനലൂർ ബാലൻ – പൗരുഷത്തിെന്റ
ശ ിഗാഥ
8303 മഹച്ചരിതമാല-26
രാേജഷ്കുമാർ ജി
19370 നമത് വാഴ്വും കാലവും
രാജൻ ഇ

N96 ഷഹീദ് ഭഗത്സിങ്ങ്-ഇങ്കവ്ിലാബിെന്റ

ഇടിമുഴക്കം

രാജൻ േകാട്ട റം
22139 ഭാരതപു ൻ മുഹമ്മദ് അ
സാഹിബ്

റഹ്മാൻ

രാജൻ തുവ്വാര
18475 േലാക ശ ചി കാരന്മാർ
20629 േലാക ശ ചി കാരന്മാർ
രാധാകൃ ൻ ആർ
9544 മഹച്ചരിതമാല-21
രാധാകൃ ൻ എസ്
N515 മഹച്ചരിതമാല
4554 മഹാ ാഗാന്ധി
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ
17336 ബഷീർ േവറിട്ട കാ കൾ
രാധാകൃ ൻ വി
20984 ഞാൻ അ

ൾകലാം

രാധികാനായർ സി
↑
17995 മൺമറഞ്ഞ ന െട സാഹിതയ്കാരന്മാർ
രാധികാനായർ സി (എഡി.)
20793 േകരളത്തിെല നേവാത്ഥാന നായകർ.
17973 മൺമറഞ്ഞ ന െട കവികൾ
18538 സവ്ാത യ് സമരേപാരാളികൾ
രാമകൃ പിള്ള കുട്ടനാട്
7510 ഗാന്ധിജി
രാമകൃ പിള്ള െക
17908 എെന്റ നാടുകടത്തൽ
16248 കാറൽ മാർക്സിെനപ്പറ്റി
രാമകൃ പ്പിള്ള െക
17473 ഗണിതശാ ത്തിെല അതികായന്മാർ
രാമകൃ ൻ േദശമംഗലം
15025 മലയാള സാഹിതയ്നായകന്മാർ:
ബാലകൃ പ്പണിക്കർ വി.സി.
രാമകൃ ൻ നായർ എം
16394 മാതാ അമൃതാനന്ദമയി
രാമകൃ ൻ മലയാ ർ
12956 ഓർമ്മകളുെട ആൽബം
12067 സർവീസ് േസ്റ്റാറി എെന്റ ഐ.എ.എസ്.
ദിനങ്ങൾ
രാമച ൻ െക
8860 മഹച്ചരിതമാല-13

ീനാരായണഗുരു

രാമച ൻനായർ ജി. പട്ടം
9547 മഹച്ചരിതമാല
രാമച ൻനായർ സി.ജി
12444 നീൽസ് േബാർ: സമാധാന േ മിയായ
അണുശാ ജ്ഞൻ
13441 ൈഹസൻ െബർഗിെന്റ േലാകങ്ങൾ

↑

രാമനാഥൻ െക.വി
19789 ഓർമ്മയിെല മണിമുഴക്കം
രാമവർമ്മ െക.ടി
13591 ൈകരളീ വിേധയൻ രാമവർമ്മ
അപ്പൻത രാൻ
രാേമക്ഷ് േവണീപുരി
3041 മൺേകാലങ്ങൾ
രാമൻേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത്
2
ീ ശ ൻ ത രാൻ
രാഹുലൻ െക.െക
15173 മഹൽ സമക്ഷം
15582 മഹൽസമക്ഷം
േരഖ െക

18006 േ

ഹിതേന േ ഹിതേന

റഷീദ് എം
14956 െക.ദാേമാദരൻ
റസൂഫി െജ.എം., അെലൻ സി.എച്ച്
5308 േഡാ ർ സയിദ്
റസൂൽ പൂ

ട്ടി; ൈബജു നടരാജൻ

19393 ശബ്ദതാരാപഥം

↑

റ ിൻ അലക്സാണ്ഡർ
D158 അച്ഛെന്റ കുട്ടിക്കാലം
റഹിമാൻ എ.െക.എ
N266 ജീവിതയാ
16992 സമാദരണീയനായ സീതി സാഹിബ്
രിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
റിങ്കി ഭട്ടാചാരയ് (എഡി.)
19045 ജനനി-അമ്മ, മകൾ, മാതൃതവ്ം
റൂേസ്സാ

9423 കുറ്റസമ്മതം

റൂസ്െവൽട്ട് എെലേനാർ
1729 ഇത് ഞാൻ ഓർ
െറയിേനാൾഡ്സ് െകവ്ൻടിൻ
1992 ൈററ്റ് സേഹാദരൻമാർ: ആദയ്െത്ത
ആകാശസഞ്ചാരികൾ
െറയ്ച്ചൽ േതാമസ്
13964 ഒരമ്മയുെട ഓർമ്മകൾ
െറ

് എം (ഫാദർ)

1292 സുകൃതിയായ വികൃതി

േറായ് െക.എം
14776 മരിച്ചവരുെട ഓർമ്മ ്
േറാസി േതാമസ്
18357 ഇവൻ എെന്റ ിയ സി.െജ
16375 ഉറ ന്ന സിംഹം
േറാസ് സി.ആർ
8302 മഹച്ചരിതമാല – 22
9220 മഹച്ചരിതമാല – 63
8863 മഹച്ചരിതമാല-83
13384 രാജഹംസേമ, ഇത് നിെന്റ കഥ
9869 സൃ ികൾ
ാക്കൾ

↑

ലളിത െക.പി.എ.സി
19952 കഥ തുടരും…
ലവൻ ടി.െക (എഡി.)
18895 വിജയൻമാഷ്-ഒേരാർമ്മ

കം

ലിജിത്ത് പി. ദാസ്; ീജ നായർ
21884 സ്റ്റീവ് േജാബ്സ്-സവ് ങ്ങെള
മൂലധനമാക്കിയ ാന്തൻ തിഭ
ലിജീഷ് കുമാർ
21752 കലാഭവൻമണി- ഓർമ്മകളിെല
മണിമുഴക്കം
ലിേനക്കർ വി ി
21616 ആൻ

ാങ്കിെന്റ അവസാന നാളുകൾ

ലീലാ ദാേമാദരേമേനാൻ
9608 േചട്ടെന്റ നിഴലിൽ
ലീലാകൃ ൻ ആലേങ്കാട്
13096 പി.യുെട ണയപാപങ്ങൾ
ലീലാവതി എം
14735 െഫമിനിസം ചരി പരമായ ഒരേനവ്ഷണം
െലനിൻ െക.എം
21743 െനൽസൺ മേ ല-ഇരുപതാം
നൂറ്റാ ിെല ധീരനായകൻ
21395 സദ്ദാം ഹുൈസൻ-അധിനിേവശത്തിെന്റ ഇര
↑

േലാഹിതദാസ്
20000 കാ വട്ടം
വത്സല പി
19783 മരേച്ചാട്ടിെല െവയിൽച്ചീളുകൾ
വറീദ് െക.പി
5811 േഡാ ർ െഹർമൻ ഗു

ർട്ട്

വാരയ്ർ പി.എ
9560 മഹച്ചരിതമാല – വി ർ യൂേഗാ, ലിേയാ
േടാൾേസ്റ്റായ്
9536 മഹച്ചരിതമാല-5
വാരയ്ർ പി.െക.ആർ
19300 അനുഭവങ്ങൾ അനുഭാവങ്ങൾ – ഒരു
സർജെന്റ അനുഭവ റി കൾ
വാസു ഇ

20137 ആ

കഥയുെട അടരുകൾ

വാസുേദവൻ െക.ആർ
16522 െ ാഫസർ എ.ടി.േകാവൂർ
വാസുേദവൻ കർത്താ ആർ
1356 െക.സി. മാമ്മൻമാപ്പിള
വാസുേദവൻ നായർ എം.
17399 അമ്മ ്
വാസൻ െക.എൻ
10909 ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വ ം
വി.െക.എൻ
18557 ഡൽഹി േഡയ്സ്

↑

വി.വി.െക. വാലത്ത്
9835 നവേകരളശി ികൾ: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
വി ർ ലീനസ്
16621 വി ർ ലീനസ്

രണ

വി േറാവ എഫ്
1722 ഒരു ൾ ടീച്ചറുെട ഡയറി
വിജയകൃ ൻ എൻ.പി
19814 അക്കിത്തം-ആ

ഭാഷണങ്ങൾ

വിജയനാഥൻ എം.ആർ
9562 മഹച്ചരിതമാല-േഗാപാലകൃഷ്ണ േഗാഖെല
ബാലഗംഗാധര തിലകൻ(29)
വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
1358 എെന്റ ജയിൽദിനങ്ങൾ
വിജയൻ എം.എൻ
18389 കാലേഡാേ ാപ്പ്:
െ ാഫ.എം.എൻ.വിജയെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ
18390 കാലിേഡാേ ാപ്പ്:
െ ാഫ.എം.എൻ.വിജയെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ
വിജയൻ ഒ.വി
18249 എെന്റ ചരി ാേനവ്ഷണ പരീക്ഷകൾ
വിജയൻ െക.പി
12063 അസവ്സ്ഥരായ തിഭാശാലികൾ
21229 പി.എൻ.പണിക്കർ ന്ഥ രയുെട
െപരുന്തച്ചൻ
↑

വിജയൻ ചമ്പാടൻ
9923 മഹച്ചരിതമാല – 130
9448 മഹച്ചരിതമാല-130
വിജു വി. നായർ
13013 ഉച്ചിക്ക് മറുകുള്ളവെന്റ ഉപനിഷത്ത്
വിനയൻ

20498 സാന്നിധയ്ം തെന്ന സമരം

വിന്നി മേ

ല

10011 േപാരാട്ടത്തിെന്റ ദിനങ്ങൾ

വിശവ്ംഭരൻ എം
8872 നാരായണഗുരു
വിശവ്നാഥ് െക
15308 സച്ചിൻ: കളിയും ജീവിതവും
വി വന തിരി എം.വി
15026 കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ
വീണാേദവി മീനാക്ഷി
20920 വിളേക്കന്തിയ വനിത
െവങ്കടരാമൻ എൻ.എസ്. െനാ ർ
17898 ആ സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഭഗവാൻ
രമണമഹർഷിയുെട ജീവിതവും
ഉപേദശങ്ങളും

ീ

െവങ്കേടശ അ ങ്കാർ മാ ി
2265 സു ണ്ണ
േവണുേഗാപാൽ ആർ
↑
16014 സദ്ദാം ഹുൈസൻ : മൂന്നാം േലാകനായകൻ
േവണുേഗാപാൽ പി.െക
19256 ആൽ ഡ് േനാബൽ ആൻ
േറാക് െഫ ർ

കർണഗി

േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി
16783 അ ൻകാളി മുതൽ വി.ടി. വെര
2851 കാരൂർ മുതൽ േകാവിലൻ വെര
16814 േഡാ. പൽപു
േവലുപ്പിള്ള ടി.െക
351 േവലുത്തമ്പിദളവ
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
12975 ഓർമയുെട അറകൾ
19934 ബഷീർ എഴുതിയ ക കൾ
11711 ബഷീർ: വർത്തമാനത്തിെന്റ ഭാവി
ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമേനാൻ
18701 കാവയ്േലാക രണകൾ
വയ്ാസൻ പി.എം
21934 ചാമ്പക്ക
വർക്കി, െപാൻകുന്നം
5201 എെന്റ വഴിത്തിരിവ്
1672 തൂലികാ ചി ങ്ങൾ
വർഗീസ് കുരയ്ൻ
18027 എനി െമാരു സവ് മു

ായിരു

ശങ്കര

റുപ്പ് ജി
19766 ഓർമ്മയുെട ഓളങ്ങളിൽ
53 ടി സുൽത്താൻ

ശങ്കരപ്പിള്ള െക.ജി
19407 ദൂരത്ത്

↑

ശങ്കരവാരയ്ർ െക.െക. െചങ്ങ
8868 മഹച്ചരിതമാല-117

ർ

ശങ്കരൻ ന തിരി െക
11876 മഹാകവി പന്തളം േകരളവർമ്മ
ശങ്കരൻ ന തിരിപ്പാട് കാണിപ്പ ർ
16264 നായൻമാരുെട പൂർവ്വചരി ം
ശങ്കരൻ െമായാരത്ത്
46 േദശബ
ദാസ്
ശങ്കരൻ വി.െക
1938
ീരമണമഹർഷി
ശശി ചിറയിൽ
19172 ജവ്ാലകൾ, ശലഭങ്ങൾ
ശശിധരൻ േതാളൂർ
17519 സവ്ാമി ശാശവ്തീകാനന്ദ
ശാന്തകുമാരി അമ്മ കുമ്പളത്ത്
21716
ീവിദയ്ാധിരാജ ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ
ശാന്തകുമാർ സി.ജി
18414 യൂറി ഗഗാറിൻ
↑

ശിവദാസ് എസ്
11954 അലക്സാ

ർ െ മിങ്ങ്-െപനിസിലിെന്റ കഥ

ശിവദാസ് പി.െക
20458 അങ്ങേനയും ഒരു കാലം
17097 യാസർ അറഫാത്ത് ഞങ്ങൾ
അതിജീവി ം
21825 സഫ്ദർ ഹ ി വർഗസമരത്തിെന്റ
െതരുവരങ്ങ്
ശിവശങ്കരൻ സി.െജ
21845 ആ ാക്ഷരങ്ങൾ
േശഖർ എൻ.സി
19787 അ ിവീഥികൾ
േശഷൻ ടി.എൻ
13106 ഭാരം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം
ൈശലജ െക.വി
21164 േപായ്മറഞ്ഞ െപാൻസൂരയ്ൻ
ീക

ൻനായർ എൻ

860 എെന്റ അമ്മ

ീകുമാരൻ തമ്പി
18162 ആ കഥയിെല െപൺമന കൾ
ീകുമാർ െക

19347 േകരള നേവാത്ഥാന ശി ികൾ:
േക.േകളപ്പൻ

ീേദവി ഡി. (ജസ്റ്റിസ്)
20743 ആ നിേയാഗം
↑

ീധരൻ പള്ളിയറ

21804 ഗണിതശാ

തിഭകൾ

ീധരൻ സി.പി
2926 േഡാ ർ രാധാകൃ ൻ
ീധരൻപിള്ള പി
1313 ഏ.ബാലകൃ പിള്ള
126
ീ രവീ നാഥ ടാഗൂർ
ഷഫീക്ക് അ ള്ള
19941 െമർലിൻ മൺെറാ
ഷാജു എൻ
17493 ആൽബർട്ട് ഐൻൈസ്റ്റൻ – ഒരു
ജീവചരി േരഖ
ഷാനവാസ് േപാങ്ങനാട്
N288 കുട്ടികളുെട രാജാരവിവർമ്മ
20524 മഷിചരിഞ്ഞ ആകാശം
െഷർളി േതാമസ്
20188
ണയവഴിയിെല

മുഖർ

െഷൽവി (എഡി.)
17164 ഓർമ്മ
ൈഷവ്റ്റ്സർ ആൽബർട്ട്
1957 എെന്റ ജീവിതവും ചിന്തയും
ഷൗക്കത്ത്
20914 രമണമഹർഷി
↑

സച്ചിദാനന്ദൻ െക
20755 അനുഭവം ഓർമ യാ
സച്ചിൻ െട ൽക്കർ
20768 സച്ചിൻ െട

ൽക്കർ-എെന്റ ജീവിതകഥ

സ േതാമസ് (വിവ.); ഉണ്ണി ആർ (വിവ.)
17931 ിപ്പ്
സജയ് െക.വി
21785 ഈ കടലാസ് മരിക്കയി – ചാവറയച്ചൻ
സജിത്കുമാർ വി.െക
20051 ന െട ശാ

തിഭകൾ

സജീവ് എടത്താടൻ
21905 െകാടകരപുരാണം
സതീശൻ ഇ.എം (എഡി .)
19786 ന െട െകാളാടി
സതയ്ജിത് റായ്
21397 ബാലയ്കാലസ്മരണകൾ
സതയ്ൻ അന്തിക്കാട്
21284 ആ ാവിെന്റ അടി റി കൾ
17894 ഓർമകളുെട കുടമാറ്റം
സതയ്ൻ ക രുട്ടി
21141 മാഡംക റി
↑

സതയ്ൻ മുട്ടമ്പലം
9221 മഹച്ചരിതമാല-79
സദ്ദാം ഹുൈസൻ
18388 ചരി ം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വിധി

ം

സനിൽ പി. േതാമസ്
18058 രജനീഷ് അനുഭവം അേനവ്ഷണം
സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം
22114 പകൽസവ് ത്തിൽ െവയിലുകായൻ വന്ന
ഒരുനരി
സനൽകുമാർ ആരയ്ാട്
21533 ജി ശങ്കര റുപ്പ് – മുസരീസ് ജീവചരി
പരമ്പര
സമീർ

6570 നസീറിെന്റ കഥ

സഹേദവൻ െക
16791 ഗാന്ധിജി: അറിഞ്ഞതും അറിേയ

തും

സഹേദവൻ പി.െക
5701 എെന്റ യുദ്ധാനുഭവങ്ങൾ
സാംബമൂർത്തി പി
6635 തയ്ാഗരാജൻ
സാനു എം.െക
9879 അ മിക്കാത്ത െവളിച്ചം
14726 ഇവർ േലാകെത്ത േ ഹിച്ചവർ
15587 എം.േഗാവിന്ദൻ
N324 കർമ്മഗതി
15920 ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള നക്ഷ ങ്ങളുെട
േ ഹഭാജനം
20931 ബഷീർ-ഏകാന്തവീഥിയിെല അവധൂതൻ
19778 യു ിവാദി എം.സി.േജാസഫ്
↑

സാറാ േജാസഫ്
13535 ജയിലിെല വലയ്പ്പൻ
സിദ്ധാർത്ഥൻ പി.എം
N236 സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിംഗ്
സീതാലക്ഷ്മി േദവ്
17303 േകശവേദവിേനാെടാപ്പം സീത
സീതിസാഹിബ് െക.എം
1781 ജിന്ന
D116 മൗലാനാ മുഹമ്മദലി
സുകു പാൽ ളങ്ങര
18670 ജഗതി-ചിരി ം ചിരിക്കാെതയും
സുകുമാരൻ െക
15674 ബാങ്കിൽ എെന്റ ജീവിതം
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
9903 നവേകരള ശിൽപ്പികൾ: േകസരി ഏ.
ബാലകൃ പിള്ള
1162 പ
കഥാകാരൻമാർ
1671 പ
കവികൾ
സുകുമാരൻ നായർ െക
1473 വാൾട്ടയർ
സുകുമാരൻ െപാെറ്റക്കാട്ട്
11458 മഹതവ്മു കൾ
സുകുമാരൻ മുതുകുളം
8482 മഹച്ചരിതമാല – െക.രാമകൃ പ്പിള്ള,
േകളപ്പൻ, മുഹമ്മദ് അ റഹ്മാൻ
സുകുമാരൻനായർ എ.പി
11918 തയ്ാഗരാജയുഗം

↑

സുകുമാരൻനായർ ജി
9816 ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ
സുധ െക.എസ് (എഡി.)
14276 േ ഹവാേ ാെട നിങ്ങളുെട നായനാർ
സുധാംശു ചതുർേവദി
6681 ഇന്ദിരാഗാന്ധി
സുധീരൻ വി.എം
26176 മുഹമ്മദ് അ റഹിമാൻ സാഹിബ്
ഓർമ്മപു കം
സുധീഷ് വി.ആർ
16595 ആ ഗാനം
സുധീർ പന്ത്
20375 അസഫ് അലി-േദശഭ
മനുഷയ്േ ഹി

നായ

സുന്ദര

പി
18931 വി വപ്പാത

സു

ഹ്മണയ്ൻ എം.െക
ീനാരായണഗുരുേദവൻ

11455

സുഭ ാ പരേമശവ്രൻ
11515 ഭാരതീയ വനിത
സുഭാഷ് ച ബസു
N91 േനതാജിയുെട
റിേപ്പാർട്ട്

↑

സംഗങ്ങൾ: ഒരു ദൃക്സാക്ഷി

സുഭാഷ്ച ൻ
22136 കഥയാക്കാനാവാെത
22118 മേധയ്യിങ്ങെന
സുമംഗല

9556 മഹച്ചരിതമാല – 36

സുേര ൻ െക
11849 ജീവിതവും ഞാനും
3235 േടാൾേസ്റ്റായിയുെട കഥ
17075 ദ യ്വ് ിയുെട കഥ
സുേര ൻ പി
19131 ഛായാപടങ്ങൾ
സുേരഷ് മണ്ണാറശാല
14401 സർപ്പാരാധനയും

കൃതിസംരക്ഷണവും

സുേരഷ് മുതുകുളം
9553 മഹാച്ചരിതമാല-40
സുേരഷ്

ീകേ

ശവ്രത്ത്

21553 ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി

സുേലാചന നാലപ്പാട്ട്
18231 ഞാെനന്ന അഭാവം
20184 േപനയാൽ തുഴഞ്ഞ ദൂരങ്ങൾ
19328 മനസ്സിനകെത്താരു മുറി
സുവർണ്ണ നാലപ്പാട്ട്
17737 പാേഥയം
സുഹറ ബി.എം
21952 ഉമ്മ ട്ടിയുെട കുഞ്ഞിക്കിനാവുകൾ

↑

െസബാസ്റ്റയ്ൻ പള്ളിേത്താട്
18095 ിന്റ്
21524 ിന്റ്, നിറങ്ങളുെട രാജകുമാരൻ
െസബാസ്റ്റയ്ൻ പുതുവീട്
8228 േ ായ്ഡിെന്റ കഥ
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ
7774 മദർ െതേരസ
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ
4244 ആദിവാസികൾ
േസാമൻ

18642 അച്ഛൻ െകാമ്പത്ത്

േസാമൻനായർ മാർത്താണ്ഡം
18030 മാർക്സ് എന്ന മനുഷയ്ൻ
േസാവിയറ്റ് ൈറേറ്റ ്
4201 ബഹിരാകാശ

നി

ള്ള ഒരു സന്ദർശകൻ

െ പ്പാെനാവ െയവ്േഗനിയ
12351 െ ഡറിക് എംഗൽസ്
സ്റ്റിപ്പേനാവ ഇവ്െജനിയ അകിേമാവ്സ്
5065 കാറൽ മാർക്സ്
↑

ഹരികുമാർ ബി
20877 ചിരിയുെട ത രാൻ
ഹരിശർമ്മ എ.ഡി
2947 മഹാകവി െക.സി. േകശവപിള്ള
ഹാരിയറ്റ് ആൻ േജക്കബ്സ്
19564 ഒരു അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ ആ

കഥ

ഹിറ്റ്ലർ അേഡാൾഫ്
21155 എെന്റ േപാരാട്ടം
ഹൃദയകുമാരി ബി
18612 ഓർമ്മകളിെല വസന്തകാലം
20356 നന്ദിപൂർവ്വം
െഹന്റില േതാമസ് ഡാന ലീ േതാമസ്
11572 മഹാന്മാരായ ശാ ജ്ഞൻമാർ
െഹലൻ േതാമസ്
1303 േ ാറൻസ് ൈനറ്റിൻ െഗയ്ൽ
േഹമച ൻ എം.െക
12153 എെന്റ കഴിഞ്ഞകാലം
േഹാ ാൻ മുറാദ് വിൽ ീഡ്
17059 മുറാദ് േഹാ ാെന്റ ഡയറി

റി കൾ

േഹാസ് റുേഡാൾഫ്
19327 നരകവാതിൽ
േമേനാൻ എം.എസ്
6349 തിലകെന റിച്ച് െനഹ്റു
9060 േലാകമാനയ് ബാലഗംഗാധരതിലകൻ
14819
തിമണ്ഡലം
രാജേശഖരൻ െക.എൻ
18434 എഡിസൺ
േവലുസാമി എൻ
17546 സമൂഹശാ ജ്ഞൻ െപരിയാർ
സുകുമാർ അഴീേക്കാട്
19907 അഴീേക്കാടിെന്റ ആ
േഗാവിന്ദൻ നായർ െക
20267 ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റായ്

കഥ

↑
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Brewster Ralph H
E790 The 6,000 Beards of Athos
Brijbasi
E1158 Brijbasi World Atlas
Conway Beatrice
E831 Kashmir Holiday
Delafield E.M
E212 Straw Without Bricks – I Visit Soviet
Russia
Finch Ingle G

↑

E19B Climbing Mount Everest
Gafuroy B
E473B Nations in the Soviet Union
Gardos Miklos
E810 Hungary Day by Day
Gorky Maxim
E312 In America
Javakhishvili Givi
E567 Soviet Georgia
Kennedy Robert F
E705 Just Friends and Brave Enemies
Khrushchov N.S
E802 Visit of Friendship to India,Burma and
Afganistan Speeches and Official
Documents November-December 1955
Menon K.P.S
E11526 Russian Panorama
Verne Jules
E21491 Around the World in Eighty Days
Walters Martin
E14024 The Illustrated Dictionary of Earth
Sciences

അഗസ്റ്റിൻ െക.എക്സ്
5206 കമ്മ ണിസത്തിെന്റയും കുരിശിെന്റയും
നാട്ടിൽനിന്ന്

↑

അച തനുണ്ണി സി
3258 ശാ ത്തിലൂെട ഒരു സാഹസികയാ
അച തേമേനാൻ സി
502 അേമരിക്ക
അട ർ എ
9142 ഞാൻ ക

േപാള

്

അനിതാ

താപ്
16678 േചാര ചിന്തിയ ദവ്ീപ്

അന്നമ്മ െജ. െവള്ളാപ്പള്ളി
5749 ഞങ്ങൾ യൂേറാപ്പിലൂെട
അ

ഹാം പി.െജ
3673 അേമരിക്കെയ പരിചയെപ്പടുക

അ ഞ്ഞി െക.ബി
4242 നിതയ്ജീവിതത്തിെല ശാ ം
അരുൺ

ീധർ
19803 ൈചനീസ് കെഫ

ആനന്ദ് ദവ്ിേവദി
20915 ശലഭനൃത്തം
↑

ആനിേജാസഫ്
1332 യൂേറാപ്പിേലക്ക്
ആഷാേമേനാൻ
19630 അടരുന്ന കക്കകൾ
20342 ബുദ്ധെന്റ തിഭാജനവും െന ലിെല
കടലാമകളും
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
8918 ബർലിൻ ഡയറി
ഇടമറുക്

7031 ഉത്തരാ

7138 ദക്ഷിണാ

ിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ
ിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ

ഇ ചൂഡൻ വി.ടി
7765 രാജയ്സഞ്ചാരം
ഉൈബദുള്ള െക
8191 ന െട അയൽ രാജയ്ങ്ങൾ
ഉമാേദവി അന്തർ
10208 േതക്കടി

നം

ഉമ്മർകുട്ടി എ.എൻ.പി
7028 േലാകരാ ങ്ങൾ-ഭാഗം 8, ഏേതയ്ാപയ്
എം.ആർ.സി
2234 െജംഗിസ്ഖാൻ
എം.െക.എസ്. പാലക്കാ മല
6746 നവസാക്ഷറ വിജ്ഞാനമാല-8, മൂ
രാജയ്ങ്ങൾ
എ

ഹാം േജാർ

↑

്

10875 നീലക്കടലിെല പവിഴങ്ങൾ

എ

ഹാം മാത
18801 ഓ മര വട്ടിൽ

എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
4175 ആേ ലിയൻ ഡയറി
1163 ഇൻേഡാേനാഷയ്ൻ ഡയറി
5488 കയ്േറാ ക കൾ
19841 കാപ്പിരികളുെട നാട്ടിൽ
18344 ബാലിദവ്ീപ്
2662 െബാഹീമയ്ൻ ചി ങ്ങൾ
1180 മലയാനാടുകളിൽ
19840 യൂേറാപ്പിലൂെട
19839 ല ൻ േനാട്ട്ബുക്ക്
1360 േസാവിയറ്റ് ഡയറി
എൽസി താരമംഗലം
17313 അേമരിന്തയ്ൻ േനാട്ട് ബുക്ക്
കരീം സി.െക
7485
ാൻസ്
കാസിം വാടാനപ്പള്ളി
N100 ആ വെര
കുമരാൻ സി.ബി
2223 െമക്സിക്കൻ നാടുകളിൽ
കുമാരൻ യു.െക
21878 പാസിർ പഞ്ചാംഗ് േറാഡ്
കൃ പിള്ള നാലാങ്കൽ
D107 ഇറ്റലി
കൃ പിള്ള സി.ആർ
1717 ഉഷ ള്ള കത്ത്
കൃ

ർ വി.ആർ

↑

3965 കമ ണിസ്റ്റ് രാജയ്ങ്ങളിലൂെട
4882 മുഖഛായകൾ

4874 േസാവിയ യൂണിയനിലൂെട

കൃ ൻനായർ ശാന്തിനിേകതനം
10876 ഇന്തയ്ൻ അേമരിക്കയിൽ
േകശവേമേനാൻ െക.പി
18520 ബിലാത്തി വിേശഷം
േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര
8125 ശാ ം ാമീണർക്ക്
േകാരുത് പി.സി (എഡി.)
1661 െനഹ്റു റഷയ്യിൽ
ഖാദർ യു.എ
19842 നിേയാഗവിസ്മയങ്ങൾ-ഒരു ഹ
യാ ാനുഭവം

്

ഗംഗാധരൻ സി.വി
21866 േകപ് െ റ്റൻ ദവ്ീപിേലക്ക് ഒരു യാ
േഗാപാലൻ ആയിലയ്ത്ത് കുേറ്റരി (എ.െക.ജി.)
8920 സവ്ാത യ്ത്തിേല ള്ള വഴി
േഗാപാലൻ എ.െക
16342 എെന്റ വിേദശപരയ്ടനത്തിെല ചില ഏടുകൾ
5716 എെന്റ വിേദശയാ

കൾ

േഗാപാലൻ വി.വി
4531 ശാ വും േലാകവും
↑

േഗാപിമണി ആർ
16490 കടലിൽ കടലാസ് കപ്പലിൽ
ഗൗരിയമ്മ െക.ആർ
1533 റഷയ്
ച േശഖരൻ എം.െക
19594 വഴിേയാരക്കാഴ്ചകൾ
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം
7256 ദക്ഷിണ അേമരിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ
ച േശഖരൻ സി
3413 ന േയാർ

മുതൽ ബാേങ്കാക്ക് വെര

ച േശഖർ എസ്
3869 പുതിയ ൈചന
ചാേക്കാ എം.സി
16906 ഇ ാേയൽ യാ
15156 ക ബയും അയൽരാജയ്ങ്ങളും
15525 ഹവായ് ! അ ിപർവ്വതങ്ങളുെട നാട്
ചാേക്കാ െക.സി.പള്ളം
9066 ഭിന്നസം ാരങ്ങളിലൂെട
1546 േലാകയാ ാ രണകൾ
ചി ൻ ന തിരിപ്പാട് പി
18911 പുണയ്ഹിമാലയം
െചറിയാൻ സി.വി
8043A േലാകരാ ങ്ങൾ ജപ്പാൻ – െകാറിയകളും
ജമാൽ െകാച്ചങ്ങാടി (വിവ.)
18233 െകാളംബസും മ യാ ികരും

↑

ജയന്ത് നാർലികർ
15793
പഞ്ചത്തിലൂെട ഒരു യാ
ജയരാമൻ എ.പി
6803 ശാ ച വാളങ്ങൾ
േജക്കബ് സാംസൺ മുട്ടട
19715 ഹായ് ലക്ഷദവ്ീപ്
േജാസഫ് പി.ടി
10357 കരയും കടലും താ

ി

േജാസഫ് മു േശ്ശരി
337 ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ
േജാസഫ് റേബക്കാ
9135 ഞങ്ങൾ ക

ഇ

േയൽ

േജാസഫ് വടക്കൻ (ഫാദർ)
4582 വിേദശപരയ്ടനങ്ങൾ
േജാസ് പു യിൽ
4507 യൂേറാപയ്ൻ ഡയറി
േജാർജ് എ.വി
15610 ഭൂകമ്പങ്ങൾ എ

െകാ

്, എങ്ങെന?

് െക.എം

േജാർ

↑

16410 അേമരിക്കയിൽ േപായ കഥ
3472 േസാവിയ നാട്ടിൽ മൂന്നാ

് ടി.െജ.എസ്

േജാർ

2989 നാേടാടിക്കപ്പലിൽ നാലുമാസം
6167 േഹാചിമിെന്റ നാട്ടിൽ

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
3559 അേമരിക്കൻതിരശ്ശീല
തമ്പി പി.വി
10767 േഗാർബേച്ചവിെന്റ നാട്ടിൽ പുതിെയാരു
സൂേരയ്ാദയം
േതാട്ടിൽ െജ.പി
7255 ഇറ്റലി
7489 െ യിനും േപാർ ഗലും
േതാമ്മാക്കത്തനാർ പാെറമ്മാക്കൽ
17729 വർത്തമാന സ്തകം
ദാേമാദരൻ എം
14793 കൗശലങ്ങളും കരകൗശലങ്ങളും
ദാേമാദരൻ െക
1531 ഈജി ്
േദേവശ് ദാസ്
16452 േമാേ ാ മുതൽ േകരളം വെര
നന്ദകുമാർ മൂർക്കത്ത്
16908 െകാറിയൻ യാ
↑

നാടൻ െപൺകിടാവ്
1993 ഒരു നാടൻെപൺകിടാവിെന്റ ല

ൻയാ

നായനാർ ഇ.െക.
15533 േദാഹ ഡയറി
14821 വീ ം ഒരേമരിക്കൻഡയറി
നായർ എൻ.െജ
605 എെന്റ ഭൂ ദിക്ഷണ വൃത്താന്തം
നായർ ടി.െക.ജി
7139
ിട്ടൻ, അയർലൻഡും
നായർ സി.എസ്
3000 കാട്ടിേല ് ഒരു തീർത്ഥയാ
നാരായണേമേനാൻ പാലിേശ്ശരി
16382 ഹിമാലയത്തിൽ
നാരായണസവ്ാമി ജി
8135B അറബിക്കടൽ
പണിക്കർ െക.എം
611 ആപൽക്കരമായ യാ
930 ൈചനയിെല ഒരു യാ
പ

ജാ േമേനാൻ

3438 ജപ്പാനും വിദൂര പൂർവ്വേദശ പരയ്ടനവും

പയസ്സ് എസ്
6022 അ ത പഞ്ചം
പരേമശവ്രൻ എം.പി
6807 ഇംേഹാ െതപ് മുതൽ േടാളമിവെര

↑

പേരശാനന്ദ സവ്ാമി
8169 അഖിലഭാരത ൈകലാസ തീർത്ഥാടനം
പവനൻ

8043 നാലു പർവ്വയൂേറാപയ്ൻ രാജയ്ങ്ങൾ

7026 േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ & മംേഗാളിയയും

പാർക്കർ ബർത്താ േമാറിസ്
2730 ക റിയും കൂട്ടരും
പിള്ള ജി.പി
8633 ല

നും പാരി ം

പീറ്റർ െക.സി
2990 അ റെത്ത അേമരിക്ക
3581 ആ ീയതയുെട നാടായ തിബത്ത്
1359-A ആ ിക്ക, ആ ിക്ക
1319 െത കിഴേക്കഷയ്യും ജപ്പാനും
പൂൾ ലിൻ

2542 ഇന്നെത്ത ശാ

വും നിങ്ങളും

ൈപലി എം.വി
8012 റഷയ്യിെല കാ കളും അനുഭവങ്ങളും
േപാേളാ മാർേക്കാ
10527 മാർേക്കാ േപാെളാവിെന്റ സഞ്ചാരകഥകൾ
കാശ് ടി.എൻ
20013 വനസ്ഥലികളിലൂെട
സന്നകുമാർ െക.ബി
20215 മലകളിെല കാറ്റ് പറയുന്നതു്
ഫിഷർ ലൂയി
2521 വീ

↑

ം റഷയ്യിൽ

ബാബു െചങ്ങ ർ
6051 നീലമലകളുെടയും ചുവ നദിയുെടയും
നാട്ടിൽ
11453 ൈനജീരിയൻ നാടുകളിൽ
ബാബു ജി. നായർ
19590 െകനിയ എന്ന വി യം
ബാലകൃ പിള്ള ഉമയന ർ
2566 ഹ ൻസാങ്ങ്
ബാലകൃ പിള്ള എ.െക
1165 കിഴേക്ക പാക്കിസ്ഥാനിൽ
ബാലഗംഗാധരേമേനാൻ പി
9150 േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജർമ്മനി
ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബേന്ദാപാദ്ധയ്ായ
16866 കാടുകളിലും േമടുകളിലും
ബീന െക.എ
16202 ബീന ക

റഷയ്

ബീരാൻ യു.എ
9998 അറബ് രാജയ്ങ്ങൾ: റഷയ്, മാലി
↑

േബാത്തം ഹിഗിൻ
504 അേമരിക്ക ചില വ തകൾ
ബർണൽ െജ.ഡി
14469 ശാ ം ചരി ത്തിൽ
ഭവാനി െക.പി
19070 മ
മലകളിൽ േമാക്ഷം േതടി
ഭാ രൻ പി
16151 കാടാറുമാസം
മാത എം. കുഴിേവലി
969 മറുനാട്ടിെല കുട്ടികൾ
മാധവേമേനാൻ ബി
3560 സഞ്ചാരങ്ങൾ, ഇന്തയ്യിലും പുറ

ം

മാധവൻകുട്ടി വി.െക
N99 ആേ ലിയ േവരുകൾ േതടുന്ന വൻകര
16103 മാറുന്ന ൈചന
മുറാദ് േഹാ ാൻ
19117 തീർത്ഥാടകെന്റ കനവുകൾ
മുസഫർ അഹമ്മദ് വി
18872 മരുഭൂമിയുെട ആ

കഥ

മുഹമ്മദ് േകായ സി.എച്ച്
4912 എെന്റ ഹ
യ്ാ
3110 േകാ-ല ൻ-കയ്േറാ
5214 ഞാൻ ക
മേലഷയ്
5212 േലാകം ചുറ്റിക്ക
5702
ീലങ്കയിൽ അ ദിവസം
േമേനാൻ െക.പി.എസ്
3474 മൂ വൻകരകളിലൂെട
െമാ ഹാജി പി
625 ഞാൻ ക

↑

അേറബയ്

േമാഹൻദാസ് രാധാകൃ ൻ െക
18984 ഒരു യാ യുെട സുഗന്ധം
യൂസുഫ് െമഹർ അലി
672 പാക്കിസ്ഥാൻ പരയ്ടനം
ര

ാകരൻ മാങ്ങാട്
19030 േമഘെവഞ്ചാമരത്തിനു കീെഴ ൈകലാസം
മാനസസേരാവരം

രമ െക

20926 ഗാലപ്പേഗാസ് ദവ്ീപുകളിെല

മായകക്കാ കൾ

രവീ ൻ

15908 െമഡിറ്റേറനിയൻ േവനൽ
18522 സവ്ിസ് െ

കൾ

രാഘവൻ വി.വി
1976 െലനിെന്റ നാട്ടിൽ
രാഘവൻപിള്ള െക
1331 എെന്റ ല ൻ ജീവിതം
രാജരാജവർമ്മ പി.െക
883 വിജയകരമായ പിൻമാറ്റം
രാമച ൻ എം.െക
21242 ആദിൈകലാസയാ
21244 ഉത്തർഖണ്ഡിലൂെട
18616 തേപാഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡ്
20489 േദവഭൂമിയിലൂെട

↑

രാമൻ നായർ െവ ർ
15530 പുരി മുതൽ നാസിക്ക് വെര
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ
1579 അൽഭുതങ്ങളുെട നാട്
റപ്പായി ടി.എ
3589 ഒരു വിേനാദയാ
റവ്സ്റ്റീൻ ഇ.ജി
20395 വാേ ാ ഡ ഗാമയുെട യാ
ഡയറി റി കൾ

–

േറായി െക.എം
10765 ആേതാസ് മലയിൽനിന്ന്
12269 തുറന്ന മനേസ്സാെട പുതിയ ൈചനയിൽ
േറായ് െക.എം
16001 ഷിക്കാേഗായിെല കഴുമരങ്ങൾ
വയലാർ രാമവർമ്മ
3319 പുരുഷാന്തരങ്ങളിലൂെട
വാസു ഇ

15558 പാപത്തിെന്റ െപാങ്ങച്ചസഞ്ചി

വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി
3020 മനുഷയ്ർ നിഴലുകൾ
വാസുേദവൻ നായർ എം.
15935 ആൾ ട്ടത്തിൽ തനിെയ
വി മൻ നായർ
17728 പശ്ചിം ദിഗേന്ത

↑

േദാഷ് കാേല

വിമല രാജകൃ ൻ
19435 േസാഷയ്ലിസത്തിെന്റ നാട്ടിൽ 12
ദിവസങ്ങൾ
വിേവകാനന്ദ സവ്ാമി
12380 പാശ്ചാതയ് പരയ്ടനം
വിശവ്ംഭരൻ കിളിമാനൂർ
2634 കഥകൾ നിറഞ്ഞ യമുന
വിൻെസന്റ് പുതുക്കര
4144 സവ്ർണ്ണഭൂമി
വിൽക്കി െവൻഡൽ
D210 ഏകേലാകം
വീേര കുമാർ എം.പി
16924 അമേസാണും കുെറ വയ്ാകുലതകളും
18875 ൈഹമവതഭൂവിൽ
േവണു െക
4543

പഞ്ചവും മനുഷയ്രും

േവലായുധൻനായർ െക
8045 ീസ്, ൈസ സും
വർഗീസ് അങ്കമാലി
22142 മാർേക്കാേപാേളായുെട സന്തതികൾ

↑

ശങ്കരവാരയ്ർ െക.െക. െചങ്ങ ർ
7027 ആ േലഷയ്ൻ രാജയ്ങ്ങൾ
ശങ്കരൻ െക
D40 മലയായിെലത്തിയ മലയാളി
ശങ്കരൻ നമ്പയ്ാർ പി
140 ൈചന
ശ

ൻ
16006 മരുഭൂമിയും സവ് ങ്ങളും

ശാണ്ഡിലയ്ൻ
2561 കാലാപാനി
ശിവദാസ് എസ്
7610 പുത്തൻ കഥ പറയാം
ീക

ൻനായർ സി.എൻ
ിലയും ഒരു തിരിയും

4070 ര

ീകുമാർ വി
18416 മ

രുകാത്ത നാട്ടിൽ:

ീകൃ വർമ്മ
1747 ജർമ്മൻക

വ േദശങ്ങൾ

കൾ
↑

ീേദവി

ീപതി
11451 ഇന്നെത്ത അേമരിക്ക
സക്കറിയ
18526 തടാകനാടു്
19852 തടാകനാടു്- ഇം
18587 നബിയുെട നാട്ടിൽ

് സഞ്ചാര

റി കൾ

സച്ചിദാനന്ദൻ െക
12934 പലേലാകം പലകാലം യാ കളുെട ഒരു
പു കം
15529 പലേലാകം പലകാലം യാ കളുെട
പു കം
14409 പലേലാകം പലകാലം-യാ കളുെട ഒരു
പു കം
18963 യാ കളുെട പു കം – കിഴ ം
പടിഞ്ഞാറും
സതികുമാരൻനായർ പി; ന തിരി െക.എൻ.പി
5786 അറബിക്കടലിെല പവിഴ ദവ്ീപുകൾ
സതയ്ൻ മുട്ടമ്പലം
8223 കരീബിയൻ രാജയ്ങ്ങൾ
സദാശിവൻ വാടയിൽ
11229 ശിവഗിരി മുതൽ ശാന്തിനിേകതൻ വെര ഒരു
തീർത്ഥയാ – യാ ാവിവരണം
സനൽ ഇടമറുക്
17323 യൂേറാപയ്ൻ ഡയറി
സാജിദ അ റഹ്മാൻ
21340 േസവ്ാൺ റിവറിെല വർണ്ണമരാളങ്ങൾ
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
7810 പതിെനാ യൂേറാപയ്ൻ നാടുകളിൽ
4356 യാ ാ രണകൾ
7137
ാൻഡിേനവിയൻ രാജയ്ങ്ങൾ
സുജനപാൽ എ
11449 െപാരുതുന്ന പാല ീൻ
10444 മൂന്നാംേലാകം
സുമംഗല െക.വി
20341 െപൺയാ

↑

സുേര നാഥ് െക.വി
19805 േലാകത്തിെന്റ മുകൾത്തട്ടിലൂെട
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ
7484 െബെനലക്സ്-ആൽൈപ്പൻ രാജയ്ങ്ങൾ
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ
D279 ചരി സഞ്ചാരം
േസവയ്ർ േപാൾ
2475 സഹാറയും സേഹാദരൻമാരും
ിത എൻ

18854 യൂലിസസിെന്റ സാഹസിക യാ

ഹരി പു റ്റ്
18073 അേമരിക്കൻ ഡയറി
െഹന്റിച്ച് െഹറർ
2540 ഞാൻ ക

തിബത്ത്

കൾ

59.01
ഇന്തയ്ൻ യാ കൾ

എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്
118 കാ ീർ
D255 സിംഹഭൂമി
കൃ വാരിയർ എൻ.വി
1330 ഉണരുന്ന ഉത്തേരന്തയ്
കൃ ിൻ സി.എ
19791 േദശവലത്ത്-മധയ്േകരളത്തിെല
പൂരക്കാ കൾ

↑

േകാവൂർ ഇ.എം
881 ബംഗാളിലൂെട
ഗംഗാധരൻ ടി
18415 വരൂ, ഇന്തയ്െയ കാണാം
േജാർ

് െന ായി

127 ടാജ് മുതൽ രാജ്ഘട്ട് വെര

ന തിരി എസ്.പി
19785 മഹാേക്ഷ ങ്ങളിലൂെട
നായർ എൻ.ബി
20261 ഇന്തയ്യിെല നദികൾ
നാരായണ റുപ്പ് പി
8955 ഈശവ്രെന്റ സവ്ന്തം നാട്
7647 ഹിമാലയൻ േദശങ്ങൾ
നാരായണൻ സി.ആർ
1216 ഒരു മലയാളി ക

ഇന്തയ്

ബാബു െചങ്ങ ർ
6033 ഒരു വിദയ്ാർത്ഥി ക

ഇൻഡയ്

ബാബു േപാൾ
8153 ഉത്തരസയ്ാം ദിശി
ബാലകൃ പിള്ള ഉമയന ർ
4010 ഇന്തയ്യുെട ഹൃദയത്തിലൂെട

↑

മാധവനാർ െക
862 ഒരു ഹിമാലയ യാ
േമേനാൻ െക.പി.എസ്
649 യാ ാ രണകൾ
േമേനാൻ വി.വി
924 എവറസ്റ്റാേരാഹണം
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ
2698 ആബുെതാട്ട് ബീഹാർ വെര
വാഡിയ െമഹ്ർ െജ
15755 നമ്മൾ ഇന്തയ്ക്കാർ
വാസു ഇ

8211 കൽക്കത്ത, ഓ! കൽക്കത്ത

വിജയൻ പി.എൻ
8185 അരുണാചൽ കാടുകളിൽ
േവലായുധൻ പന്തീരാങ്കാവ്
17438 സി
മുതൽ കാേവരി വെര
ശങ്കരവാരയ്ർ െവൺമണി എസ്
1688 എെന്റ കാശിയാ
ഷ

ഖം പാണാവള്ളി
16862 അസം-േകരളത്തിനു വഴികാട്ടി

സാദിക്ക് അലി
1830 ന െട രാജയ്ം
സാനു എം.െക
20580 യാ ാനുഭവങ്ങൾ
സുജാതാേദവി
12855 കാടുകളുെട താളം േതടി

↑

59.02
േകരള യാ കൾ

കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ
13741 പഴശ്ശിയുെട ിയഭൂമി
െചന്താരേശ്ശരി ടി.എച്ച്.പി
6936 േകരളത്തിെന്റ മലർവാടി
െജ.െക.എസ്. വീ ർ
18518 കുട്ടനാടിെന്റ േനർക്കാ കൾ
ദിവാകരൻ കാട്ടാക്കട
11855 േകരളീയ ാമങ്ങളിലൂെട
പി.ടി.എൽ
5464 തീർത്ഥാടനം
രാേജ ൻ വിള ടി
9853 േകരള സ്ഥലനാമേകാശം
വാലത്ത് വി.വി.െക
13596 േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ:
എറണാകുളം ജി
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി
20878 ഇ ബ ത്ത ക
േകരളം
15511 സഞ്ചാരികൾ ക
േകരളം
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
3541 കാട്ടിലും മലയിലും കൂടി ഒരു യാ

↑

60
േലാകചരി ം, സം ാരം

Adhikari G
E11523 Pakistan and National Unity
Anita Nair (Editor)
E17582 Where the rain is born-writings about
Kerala
Arndt Herbert
E5609 Introducing the GDR
Beesly
E11506 Stories from the History of Rome
Bernal J.D
E14073 Science in History
Bhaskaran C
E16010 Student Movement in Kerala
Bolsheviks
E119 History of the Communist Party of the
Soviet Union
Buchman Frank N.D

↑

E632 Remaking the World
Carter
N452 A History of Britain
Clyde Paul H
E1340 The Far East-A History of Western Impacts
and Eastern Responses 1830-1975
Derevyanko Pyotr
E656 The army that defeated Fascism
Fucik Julius
E11314 People Be on Your Guard!
Galeano Eduardo
E19390 Days and Nights of Love and War
Gibbon
E46 The Decline and Fall of the Roman Empire
Gokhale B.K
E11137 Introduction to Western Civilization
Halevy Elie
N416 A History of the English People in 1815
Hazrat Mirza
E775 Ahmadiyya Movement
Kamaladevi Chattopadhyaya

↑

E177 America The Land of Superlatives
Karanjia R.K
E436 China Stands Up and Wolves of the Wild
West
Mintz I
E83 How Moscow Was Won in 1917
Paes Domingos Nuniz Fernao
E12290 The Vijayanagar Empire
Parkes Henry Bamford
E11136 The United States of America
Ralph Moody
E742 Wells Fargo
Salisbury Harrison E
E1099 The 900 Days The Siege of Leningrad With
16 Pages of Black and White Photographs
Shirurkar Vibhavari
E19198 The Victim
Shungoonny Menon
E13353 Shugoonny Menon’s History of
Travancore
Smith Bradford
E740 A Dangerous Freedom
Vyas M.R

↑

E1021 Netaji in Germany

അമർതയ്ാെസൻ
14447 സം ാരം, യു
േലഖനങ്ങൾ
അലക്സാ

ർ

ി, സമൂഹം തിരെഞ്ഞടുത്ത

ാഹ്തൻ ബർഗ്
ം

10941 േമദിനത്തിെന്റ ചരി

അലി അസ്ഗർ ബാഖവി
19051 മുസ്ലിം സ്െപയിൻ സ ർണ്ണ ചരി ം
ആബു ഒ

6200 മു

ീം രാജയ്ചരി ം

ഇടമറുക്

17317 ശബരിമല-ചരി

ത്തിന്റയും േനരിെന്റയും

ഉരക ിൽ

എ

ഹാം കാ ംഭാഗം

5466 ഏഷയ് കൺമുൻപിൽ

കരീം സി.െക
N219 ചരി പഠനങ്ങൾ
4126 ചരി ത്തിെല ഗുണപാഠങ്ങൾ
കാർത്തിേകയൻനായർ വി
20941 നേവാത്ഥാനമൂലയ്ങ്ങളും േകരളസമൂഹവും
കുട്ടി വി.എം
18669 മാപ്പിളപ്പാട്ട്: ചരി വും വർത്തമാനവും
കുരിയൻ സി. ചക്കാല ൽ
8765 നീറി കയുന്ന പശ്ചിേമഷയ്

↑

േകശവേമേനാൻ െക.പി
9400 ഭൂതവും ഭാവിയും
െകാസാംബി ഡി.ഡി
16883
ാചീന ഭാരതത്തിെന്റ സം ാരവും
നാഗരികതയും: ചരി പരമായ രൂപേരഖ
കൗടലയ്ൻ
9708 അർഥശാ ം
ഗംഗാധരൻ ടി.െക
12687 പാശ്ചാതയ് നാഗരികതയുെട ചരി ം
ഗേണശ് െക.എൻ
18431 അമ്പതാ ് പിന്നിട്ട േകരളം ചില
നിരീക്ഷണങ്ങൾ
േഗാപാലകൃ ൻ വി.എം (എഡി.)
20890 വിയറ്റ്നാം-േഹാചിമിൻ വി വകാരികളുെട
സദാചാരം
േഗാപാലേമേനാൻ എ
169 ചരി തതവ്ം
േഗാപാലേമേനാൻ െക.വി
2378 േലാകചരി ം
േഗാപി കിഴക്കേനല
13545 വാത്തികളുെട ഇതിഹാസം
↑

േചസ് േമരി എ ൻ
1451-A ഒരു ന പാരമ്പരയ്ം
ൈചൽഡ് േഗാർഡൻ
503H ജനങ്ങളുെട ഭരണം
3143 മനുഷയ്ൻ സവ്യം നിർമ്മി
9222 സമൂഹവും അറിവും
േജാൺ റീഡ്
21837 േലാകെത്ത പിടി കുലുക്കിയ പത്ത്
ദിവസങ്ങൾ
േജാൺസൺ എം.എ
18717 േലാകനാഗരികതകൾ

തായാട്ട് ശങ്കരൻ
2455 പഴയ േലാകത്തിെല പുതുമകൾ
D241 മരിച്ച േലാകങ്ങളും മരിക്കാത്ത രണകളും
േദവസയ് എ.ടി
15570 വിശുദ്ധ സാത്താൻ
നമ്പയ്ാർ ഒ.െക
17988 േപാർ ഗീസ് കടൽക്കള്ളന്മാരും ഇന്തയ്ൻ
നാവികരും
നാരായണേമേനാൻ പഴൂർ
16063 ഇന്നെത്ത ഇന്തയ്ാഭരണകൂടം അടിസ്ഥാനവും
സവ്രൂപവും
െന

ജവാഹർലാൽ

10381 ഒരച്ചൻ മകൾക്കയച്ച ക

െനൽസൺ മേ ല
10127 സവ്ാത യ്ത്തിേല

കൾ

എളുപ്പവഴിയി

പണിക്കർ െക.എം
1614 ര
ൈചനയിൽ

↑

പരേമശവ്രൻ എം.പി (സമ്പാ.)
15704 െസ ംബർ 11 ന് േശഷം: മാനവികതയുെട
പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചില ചിന്തകൾ
െപാെഡാെസറ്റ്നിക്
5476 ചരി ത്തിെന്റ ഭൗതികവയ്ാഖയ്ാനം ഒരു
െപാതുവീക്ഷണം
െ ഹാേനാവ്
10939 ചരി ത്തിൽ വയ്

ി

ള്ള പങ്ക്

മര ാർ വി.പി
16935 ചരി ത്തിെല േചാരപ്പാടുകൾ
മാനിനി ചാറ്റർജി
20450 ചിറ്റേഗാങ് വി വം 1930-34
മാരിെഘ കാർേലാസ്
5431 നഗരങ്ങളിെല ഒളിേപ്പാരു്
മുരളീധരൻ ഇ.െക
N321 നേവാത്ഥാനവഴികളിെല മഹാരഥന്മാർ –
പ
് നേവാത്ഥാന നായകരുെട
ജീവചരി ം
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി.െക
N102 മുസ്ലിമിങ്ങളും േകരളസംസ്കാരവും
രമ െക

22174 ജി ികൾ-മാ

സഞ്ചാരികൾ

രേലാകത്തിെല നിതയ്

രവീ ൻ പി.പി
15643 സം ാരപഠനം: ഒരു ആമുഖം

↑

രാഘവവാരിയർ എം.ആർ; രാജൻഗുരുക്കൾ
20350 മി ം സമൂഹവും(ചരി പഠനം)
രാധാകൃ ൻ കുന്ന ർ
12834 അറിവുകൾ അ

തങ്ങൾ

രാമച ഗുഹ
19958 ഇന്തയ്: ഗാന്ധി

േശഷം

രാമച ൻനായർ ജി. പട്ടം
18711 നാളന്ദ മുതൽ കാന്തളൂർശാല വെര
റുേഡാൾഫ് എസ്.
5291 ആറു ദിവസെത്ത യുദ്ധം
െറ ി വി.എം
5246 കംേബാഡിയയും ലാ ഓസും
േറാമില ഥാപ്പർ
21448 ആദിമ ഇന്തയ്ാചരി ം
19284 േസാമനാഥ
വി കാന്ത്
21557 വിേവകാനന്ദശില തപ ം േപാരാട്ടവും
െവത്സ് എച്ച്.ജി
9617 േലാകചരി സം ഹം
േവലായുധൻ പി.എസ്
1959 േലാകചരി ം

↑

ശങ്കരേമേനാൻ െക.പി
3376 ത രസംഘത്തിൽനി
സിംഹാസനത്തിേലക്ക്
4506 ര
സവ്ാത യ്സമരങ്ങൾ
ശങ്കരേമേനാൻ ടി.സി
3499 ശതാ ങ്ങൾക്ക റ
ശശി തരൂർ
22134 ഞാൻ എ

െകാ

നി

ള്ള ശ

ങ്ങൾ

് ഒരു ഹി വാണു്

ശാന്താതുളസീധരൻ
20993 േകരളത്തിെല ആദിവാസികൾ – ജീവിതവും
സം ാരവും
േശാഭൻ ലാൽ ദത്ത ഗു
19924 േകാമിേന്റണും ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയും
സഖയ്ാനന്ദസവ്ാമികൾ
D387 ഭാരതചരി ദർശനം
സതയ്ൻ മുട്ടമ്പലം
7032 െമക്സിേക്കായും െസൻ ൽ അേമരിക്കൻ
രാജയ്ങ്ങളും
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം
2980 കഥപറയുന്ന ഭാരതം
സുനിൽ പി. ഇളയിടം
17734 ചരി ം: പാഠരൂപങ്ങളും
സുേരഷ്കുമാർ യു.െക
20905 പുരാവൃത്തങ്ങളുെട കാവുതീ

തയ്യശാ വും
↑

ൽ

െസ മുഹമ്മദ് പി.എ
4245 ചരി ത്തിെല ശിലാകുസുമങ്ങൾ
േസാവിയറ്റ് പ
വർത്തകസംഘം
16386 െചേക്കാേ ാവാകയ്യിെല
സംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി
െഹന്റിക് വിലയ്ം വാൻ ലൂൺ
21979 മനുഷയ്രാശിയുെട കഥ(ചരി ം)
സുകുമാർ അഴീേക്കാട്
11207 ചരി ം സമനവ്യേമാ സംഘട്ടനേമാ?

61
ഇന്തയ്ാചരി ം

Bhushan Itihas
E662 India as seen and Known by Foreigners
Damodar Dharmanand Kosambi
E14995 An Introduction to the study of Indian
History
Gupta O.P
N424 Consitituional History of India 1773 to
Present Day
Minoo Masani
E466 Our India
Niven Christine
E14542 India
Ram Sharan Sharma

↑

E17414 Material Culture and Social Formations in
Ancient India
Saliendra Nath Sen
E18830 Textbook of Indian History and Culture
Sreedhara Menon A
N511 Indian History

അഗർവാല ബി.ആർ
18435 സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ വിചാരണകൾ
അധികാരി ജി
601 പാക്കിസ്ഥാനും േദശീൈയകയ്വും
അനുജൻഅച്ചൻ പാലിയത്ത്
1296
ാചീന ആരയ്ാവർത്തത്തിെല ചില
വിശവ്വിദയ്ാലയങ്ങൾ
ൽ കലാം എ.പി.െജ
20994 ഇന്തയ്യുെട ൈചതനയ്ം

അ
അ

ൽ ഖാദർ വി
ാചീനമലബാർ

1045

അ പ്പൻ എ
7140 ഭാരതപ്പഴമ
അരവിന്ദാക്ഷൻ വി
11959 സമനവ്യവും സംഘർഷവും
അലക്സ് േബസിൽ െക.പി
2753-A സി
അവളുെട കഥ പറയു

↑

അൽേഫാൻസ കണ്ണന്താനം
15611 ഇന്തയ്-മാറ്റത്തിെന്റ മുഴക്കം
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
14815 ഇന്തയ്ാചരി ത്തിേലക്ക് ഒെരത്തിേനാട്ടം
67794 ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത യ്സമരചരി ം
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി
9377 ജനങ്ങളും
ഇ

ബ

16453 ഇ

ങ്ങളും

ത്ത
ബ

ത്ത ക

ഇന്തയ്

ഇർഫാൻ ഹബീബ്
17292 േദശീയ സമരത്തിെല വഴിത്താരകൾ
21718 ഭാരതചരി ം 1 – ാക് ചരി ം
21719 ഭാരതജനചരി ം 2 – ൈസന്ധവ
നാഗരികത
21720 ഭാരതജനചരി ം-4 മൗരയ്ൻ ഇന്തയ്
17439 ൈസന്ധവ നാഗരികത
ഉദയഭാനു എ.പി
9174 തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തകൾ
ഉർവാശി ബൂട്ടാലിയ
20654 മൗനത്തിെന്റ മറുപുറം
എ.െക.ജി
7896 െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ മാെറ്റാലി
കരീം സി.െക
4176 ഇ ബ ത്തയുെട കള്ളക്കഥകൾ
4246 മുഹമ്മതു് തു ക്ക് ഒരു പഠനം
↑

കുഞ്ഞികൃ േമേനാൻ പി
275 ഇന്തയ്ാചരി ം-നാലാംേഫാറം
കുഞ്ഞിപ്പക്കി െക; മുഹമ്മദ് അലി െക
N526 ഇന്തയ്ാചരി ം
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
20895 ഖാദിയും സവ്ാത

യ്വും

െക.ഇ.എൻ.
19316 ഗുജറാത്തിൽ നി

ം ഒറീസയിേലക്ക്

േകാളിൻസ് ലാരി; െഡാമിനിക് ലാപിയർ
12683 സവ്ാത യ്ം അർദ്ധരാ ിയിൽ
േഗാഡ്െസ, വി ഭട്ട്
19052 1857 വി വത്തിെന്റ ഒരു ദൃക്സാക്ഷിവിവരണം
േഗാവി െക.എം
13594 ആദിമു ണം – ഭാരതത്തിലും
മലയാളത്തിലും
15271 ആദിമു ണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഭാ രൻ
14298 വി വങ്ങളുെട ചരി ം
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം
3266 ഇന്തയ്യും ൈചനയും- ഒന്നാം ഭാഗം
െചറിയാൻ ഫിലിപ്പ്
9997 സവ്ാത യ്ത്തിനുേശഷം ഇന്തയ്ൻ രാ ീയ
ചരി ം
↑

ജനാർദ്ദൻ ഠാ ർ
16181 സഞ്ജയ് മുതൽ രുക്സാന വെര
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
20866 ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച ക

കൾ

ജിം േകാർെബറ്റ്
N743 ൈമ ഇന്തയ്
േജാഷി പി.സി

3971 1857 ന

െട േദശീയസമരത്തിൽ

േജാസ് എൻ.െക
2911 സാം ാരിക ഇന്തയ്
െടയല്ർ േമരി
16230 ഇന്തയ്ൻ തടവറയിൽ അ
ഡിവർ പി.െക
N320 സിഖ്ചരി

വർഷങ്ങൾ

വീഥി

താരാചന്ദ്
11429 ഇന്തയ്യുെട സവ്ാതമ

യ്സമരചരി ം

നായർ എസ്
16186 കടൽ വിഴുങ്ങിയ ഖു ി
10415 ഡാക്കയുെട പതനം
നായർ എൻ.പി
12864 1946 െല ഇന്തയ്ൻ നാവികലഹള
13577 ജാലിയൻവാലാ ദുരന്തം
നായർ ടി.െക.ജി
8246 േലാകരാ ങ്ങൾ-ബുക്ക് 30, ഇന്തയ്

↑

നാരായണൻ സി.പി
15712 സാ ാജയ്തവ്വും ഭീകരവാദവും: ഒരു
തിരി
േനാട്ടം
നൂറാണി എ.ജി
17291 സവർക്കറും ഹി തവ്വും
െന

ജവാഹർലാൽ

836 ഇന്തയ്െയ കെ

ത്തൽ

ാൻസിസ് േജാർ ്
13010 ഇന്തയ്ൻ െപാലീസ് േസനയുടം സംഘടനാ
ചരി ം-ഒരു രൂപേരഖ
ബാലകൃ ൻ പി.െക
2194 ടി സുൽത്താൻ
ബാലാബുേഷവിച്ച് വി.വി (എഡി.)
9893 സമകാലിക ഭാരതചരി ം
ബിപിൻ ച
N290 ആധുനിക ഇന്തയ്
18550 ഇൻഡയ്യുെട സവ്ാത

യ്സമരം

ഭാ രൻ നായർ േചപ്പാട്
14626 ഇന്തയ് എെന്റ രാജയ്ം
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
6926 െതലിങ്കാനയിെല സായുധസമരം
↑

ഭീ സാഹ്നി
N136 ജാലിയൻവാലാബാഗ്
മാർക്സ്, കാൾ
11423 ഇന്തയ്െയപ്പറ്റി
21339 ഇന്തയ്ാചരി

റി കൾ

മാർക്സ്, കാൾ; എംഗൽസ്, െ ഡറിക്
14957 ഇന്തയ്യുെട ആദയ്െത്ത സവ്ാത
മൻമഥനാഥ ഗു
6786 ജീവിച്ചിടു

യ്സമരം

മൃതിയിൽ

രാേജ

സാദ്
16255 ഭാരതത്തിെന്റ ഐകയ്ം
1090 വിഭ ഭാരതം

േറാമില ഥാപ്പർ
18863 ഭൂതകാലവും മുൻവിധികളും
19314 വർഗീയതയും ചരി ൈപതൃകവും
െലവിൻ എൻ.ആർ
19896 ഇന്തയ്ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും
േക ഭരണ േദശങ്ങളും
വിജയൻ ഒ.വി
9497 ഇ
സ്ഥം
10364 സേന്ദഹിയുെട സംവാദം
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി
15512 മാർേക്കാേപാേളാ ഇന്തയ്യിൽ
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി (വിവ.)
3071H അൽ ഇദ്രീസിയുെട ഇന്തയ്
↑

ശങ്കരേമേനാൻ െമാ ാരത്ത്
4351 ഇൻഡയ്ൻ നഷണൽ േകാൺ സ്സ്
ശശി തരൂർ
12837 ഇന്തയ് അർദ്ധരാ ി മുതൽ അരനൂറ്റാ

്

ശാന്തകുമാർ സി.ജി
18947 മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥ
ശിവറാം എം
4621 ചേലാ ദൽഹി
ശിവശങ്കരൻനായർ െക
13066 കാ ീരിെന്റ കഥ
േശഷൻ ടി.എൻ
21554 ഇന്തയ്യുെട പതനം
ീധരേമേനാൻ എ
19281 േകരളചരി

ശി ികൾ

ശർമ്മ ആർ.എസ്
N280
ാചീന ഇന്തയ്
ഷാനവാസ് എം.എ
19350 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട ഓർമ്മ
പു കം
ഷാനവാസ് ഖാൻ എം
10427 ഐ.എൻ.എ. യും േനതാജിയും
സുന്ദര

↑

പി

6445H െതലുങ്കാനാസമരം

സു

ഹ്മണയ്ൻ എൻ
16802 സംഘകാലഭരണസംവിധാനം: സംഘം
തമിഴരുെട ഭരണവും സാമൂഹിക ജീവിതവും

സുഭാഷ് ച ബസു
9211 ര
ാനം
സുേര ൻ കാ.ഭാ
N317 ഭാരതസവ്ാത യ്സമരചരി ംതമ രിക്കെപ്പട്ട ഏടുകൾ
െസൻ എസ്.പി
21721 ഇന്തയ്ാചരി വും ചരി കാരന്മാരും
ഹുമയൂൺ കബീർ
2899 ഇന്തയ്ാചരി

പാഠങ്ങൾ

62
േകരളചരി ം

Aboo Ishaque P.K
E21876 Geography of Kerala
Marg
N471 Splendours of Kerala
Ramachandran Nair S
E17416 Social and Cultural History of Colonial
Kerala
Sreedhara Menon A
E14992 The Legacy of Kerala
Vijayan D

↑

E12686 Voice of Kerala

അക്കമ്മവർക്കി
16216 1114െന്റ കഥ
അ തേമേനാൻ െകാമാട്ടിൽ
137 െകാച്ചിയിെല സ്ഥലനാമങ്ങൾ
അജിത്ത്

15351 ഭൂമി, ജാതി, ബന്ധനം: േകരളത്തിെല

കാർഷിക

ം

അശവ്തി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
21654 േകരള സം ാരം ഒരു തിരേനാട്ടം
ആ

ലാട്ട്
20875 ചരി ത്തിൽ വിലയം ാപിച്ച വികാരങ്ങൾ

ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട്
14213 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-11
14214 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-12
14844 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-13
14845 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-14
14846 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-15
14847 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-16
14848 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-17
14849 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-18
14850 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-19
12413 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-2
14851 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-20
15816 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-22
15817 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-23
15819 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-25
15820 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-26
15822 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-28
15823 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-29
12695 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-3
16974 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-31
16975 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-32
12694 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-4
13410 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-46
13409 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-5
13371 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-7
14188 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ
കൃതികൾ-സഞ്ചിക 10
14852 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ
കൃതികൾ-സഞ്ചിക 21
15818 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ
കൃതികൾ-സഞ്ചിക 24
15821 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ
കൃതികൾ-സഞ്ചിക 27
15824 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ
കൃതികൾ-സഞ്ചിക 30
14187 ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ
കൃതികൾ-സഞ്ചിക 9
12412 ഇ.എം.എസി.െന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ
സഞ്ചിക – 1
6366H ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത യ്സമരചരി ം ര ാം
ഭാഗം
12239 ഒരു ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റിെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ
19779 േകരളം മലയാളികളുെട മാതൃഭൂമി
14825 േകരളചരി വും സം ാരവും ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ്
വീക്ഷണം
ൻ വി.പി
19797 കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും േകരളത്തിെന്റ
നാൾവഴികളും

ഉണ്ണി

വി.വി

കുഞ്ഞ

16405 ക ർ സമരചരി

ം

കുഞ്ഞൻപിള്ള ശൂരനാട്ട് പി.എൻ
1564
ാചീനേകരളം
കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം
↑
2924 േകരളം അറുനൂറുെകാ ങ്ങൾ മുമ്പ്
2975 േകരളചരി ത്തിെല ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകൾ
1926 ചില േകരള ചരി
ങ്ങൾ
7332 സം ാരത്തിെന്റ നാഴികക്ക കൾ
കൃ കുമാർ െക.സി
19635 േകരളം ജി കളിലൂെട
െക.െക.എൻ. കുറുപ്പ്
18981 േകരളത്തിെല കാർഷിക കലാപങ്ങൾ
േകശവൻ നായർ വി.എ
608 ഇരമ്പഴി ള്ളിൽ
ഗേണശ് െക.എൻ
13640 േകരളത്തിെന്റ ഇന്നെലകൾ
േഗാപാലൻ എ.െക
6446 മണ്ണിനുേവ

ി

േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി
20387 േകരള നേവാത്ഥാനം നാലാം സഞ്ചിക
മാധയ്മപർവം
N106 േകരളചരി ത്തിെന്റ നാ വഴികൾ
ജലീൽ െക.ടി
21813 മലബാർകലാപം ഒരു പുനർവായന(പഠനം)
േജാർജ് എ.വി
17868 മു െപ്പരിയാർ ഡാം േകരളം േനരിടുന്ന
ദുരന്തഭീഷണി
ദയാനന്ദൻ ഡി
N220 ചരി കൗതുകം
↑

ദലിത്ബ

15980 േകരള പരശുരാമൻ പുലയശ
15974 േക്ഷ

േവശന വിളംബരം ഒരു പാഠേഭദം

ദാേമാദരൻ െക
D54 േകരള ചരി ം
ന തിരി എൻ.എം
17986 മാമാങ്കം േരഖകൾ
നായനാർ ഇ.െക.
12279 എെന്റ നിയമസഭാ

സംഗങ്ങൾ

നാരായണപിള്ള സി
16088 പട്ടം മുതൽ പനമ്പിള്ളിവെര
പിള്ള എ.െക
10354 േകാൺ
ബ

ം േകരളവും

ദലിത്

15918 മുത്തങ്ങാസമരം

ബാലകൃ ൻ െക
D336 ഏഴിമല
ബാലകൃ ൻ പി.െക
11836 ജാതിവയ്വസ്ഥിതിയും േകരള ചരി വും
േബബി എം.എ
15966 എം.ജി.എസ്. തുറ

കാട്ടെപ്പടു

ഹ്മദത്തൻ ന തിരിപ്പാട് േമാഴി
രണകൾ

16477 ഖിലാഫത്ത്

ന്നത്ത്

↑

മഹാേദവശാ ി െക
11417 േകരളചരി ം
മാധവൻനായർ െക
18535 മലബാർ കലാപം
മാളവീയ എച്ച്.ഡി
18428 േകരളം:രാഷ് ത്തിനുള്ള ഒരു റിേപ്പാർട്ട്
മുഹമ്മദ് അ

ൾ കരീം
4087 1921 െല ഖിലാഫത്ത് ലഹള

രവിവർമ്മത രാൻ വി.െക
12196 പുന്ന വയലാർ അ ിയസതയ്ങ്ങൾ
രാഘവവാരിയർ എം.ആർ; രാജൻഗുരുക്കൾ
17198 േകരളചരി ം
രാജേഗാപാലൻ സി.ആർ., പു രൻ ടി.െക (എഡി.)
18803 േദശം വലത്ത് നാ ചരി ം
രാജീവ് െക.ടി
18684 സഹയ്ാ ിയിൽനിന്ന് മടക്കയാ
ഇടുക്കി:മ ം മനുഷയ്രും
രാമച ൻ പുതുേശ്ശരി
18804 േകരളചരി ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനേരഖകൾ
േലാഗൻ വിലയ്ം
18991 മലബാർ വിശയ്
12480 േലാഗെന്റ മലബാർ മാനവ്ൽ

↑

വാലത്ത് വി.വി.െക
13595 േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം ജി
11866 േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ:
പാലക്കാട് ജി
വിജയരാഘവൻ കളിപ്പാൻകുളം
21744 ാച്ചിമട ജലത്തിെന്റ രാ ീയം
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി
18756 േകരളചരി ം
16804 േപാർ ഗീസ്-ഡച്ച് ആധിപതയ്ം
േകരളത്തിൽ
വർഗ്ഗീസ് എം.എം
9911 പുന്ന വയലാർ സമരം അറിയെപ്പടാത്ത
ഏടുകൾ
ശിവശങ്കരൻനായർ െക
18809
ാചീനേകരളം
ീക

ൻനായർ എൻ

N120 ഐകയ്േകരളം

ീധരേമേനാൻ എ
2203 േകരളചരി ം
10829 േകരളസം ാരം
ഷാനവാസ് എം.എ
22047 1975-അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട
ഓർമ്മ
കം
സി.പി.എഫ്. േവങ്ങാട്
20047 േകരളത്തിെല േകാട്ടകൾ
സിവിക് ച ൻ
11640 ആന്റിനയിൽ കാ പിടി

↑

േമ്പാൾ

സുകുമാരൻ നായർ പി.സി
17965 അധികാരത്തിെന്റ അകത്തളങ്ങളിൽ:
േകരളരാ ീയത്തിെല ചരി മുഹൂർത്തങ്ങൾ
ൈസനുദ്ദീൻ മഖ്ദും ൈശഖ്
19638 േകരളം പതിന ം പതിനാറും
നൂറ്റാ കളിൽ
സൗേമയ് നാഥ ടാേഗാർ
16307 1921 മലബാറിെല കർഷകലഹള

65
റഫറൻസ്

ന്ഥങ്ങൾ

Anand
17013 എൽ. . ാർക്ക് മുൻവർഷ

േചാദയ്േപപ്പറുകളും ഉത്തരങ്ങളും

Chitra Datta
E14031 1000 Medical Quiz
Richards G.Leverett
00724 Ice Age Coming
SNDP
N741 SNDP Yogem golden Jubile Quilon 1953
V Publisher
12605 വി-ൈഗഡ് േലാവർ ഡിവിഷൻ ാർക്ക്
പരീക്ഷ ം ത ലയ്മായ പി.എസ്.സി.

മുള്ള സ ർണ്ണ ൈഗഡ് 1999

പരീക്ഷകൾ

അംേബദ്കർ
N351 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ
വാലയ്ം: 15, പാകി ാൻ അഥവാ
ഇന്തയ്ാവിഭജനം
N350 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ
വാലയ്ം: 17
N360 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 11
N359 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 20: േക നിയമനിർമാണസഭാ
േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ
N356 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 22
N361 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 2: ഭരണഘടനാപരി ാരങ്ങൾ
സാമ്പത്തിക
ങ്ങൾ
N354 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 32: േഡാ.അംേബദ്കറും
ഹി േകാഡ് ബി ം-II
N353 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 33: നിയമമ ിയും തിപക്ഷ
എം.പിയും-I
N358 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 5
N355 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 6
N357 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 7
N363 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 8
N352 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 9
N362 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം1: ജാതിവയ്വസ്ഥ
N333 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 13
N332 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 19, പട്ടികജാതിക്കാരുെട
സങ്കടങ്ങൾ: കത്തിടപാടുകളും
നിേവദനങ്ങളും
N337 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 21 േക നിയമനിർമാണസഭാ
േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ ര ാംഭാഗം
N330 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 27, ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-2
N331 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 28, ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-3
N335 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 3
N329 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 30, ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-5
N334 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 31, േഡാ.അംേബദ്കറും
ഹി േകാഡ് ബി ം-I
N336 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 4
N339 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 10: അ കാശിത രചനകൾ
N338 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 12: രൂപയുെട
വും
N348 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 14
N345 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 16
N349 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 23: ാചീനഭാരതത്തിെന്റ
വാണിജയ്ബന്ധങ്ങൾ
N341 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 24: ആ കെളയും നിയമങ്ങെളയും
പറ്റിയുള്ള കുറി കൾ
N342 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 25: ആ കഥയിൽനി ം ചില
ഏടുകൾ
N344 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 26: ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-1
N347 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 29: ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-4
N346 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 34: േഡാ.അംേബദ്കർ:
നിയമമ ിയും തിപക്ഷ എം.പിയും-II
N340 േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 8: ഹി മതത്തിെല േഹളികൾ
അബൂട്ടി ഒ
↑
20010 ഇം ീഷ് ചാനൽ
21280 പി.എസ്.സി.ഇം ീഷ് പരീക്ഷാസഹായി
അ

സ്സലാം ഓമേശ്ശരി
20271 മത്സര പരീക്ഷകളിേലക്ക് ൈലറ്റസ്ററ്
കവ്ിസ്

ആേരാഗയ്ബ
N680 ആേരാഗയ്ബ
N681 ആേരാഗയ്ബ

ഇയർ ബുക്ക് 1966
ഇയർ ബുക്ക് 1967

ഇന്തയ്ൻ െസന് രൽ നാളിേകരകമ്മിറ്റി ബുള്ളറ്റിൻ
N684 ഇന്തയ്ൻ െസൻ ൽ നാളിേകരകമ്മിറ്റി
ബുള്ളറ്റിൻ 1955
ഐറാങ്ക്

21471 പി.എസ്.സി.-എൽ.ഡി.സി. േടാപ്പ് റാങ്കർ

കറന്റ് ബുക്സ്
N504 കറന്റ്ബുക്സ് ബുള്ളറ്റിൻ വാർഷികപ്പതിപ്പ്
കലാകൗമുദി
N736 കലാകൗമുദി ഇയർബുക്ക്(ഓണപ്പതിപ്പ്)2008
കാരേശ്ശരി എം.എൻ
15486 മു ിം നാടുകളിെല പഴെഞ്ചാ കൾ
ട്ടൻ ത രാൻ, െകാടുങ്ങ ർ
N740 െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻത രാൻ
ജന്മശതാ ിവാർഷികം 1140-1964

കുഞ്ഞി

കുരുേക്ഷ

N685 കുരുേക്ഷ

ഇയർ ബുക്ക്
↑

കൃ ൈക്കമൾ അ നം
11874 കഥകളി വിജ്ഞാനേകാശം
േകരളകൗമുദി
N640 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1956
N637 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1957
D379 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1960
N639 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1961
N636 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1968
N635 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1970
N634 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1971
N641 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1972
N638 േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1977
േകരളവർമ്മ േകാേളജ്
N668
ീ േകരളവർമ്മ േകാേളജ് ഇയർ ബുക്ക്
1961

ൈകരളി

17006 കംപ ട്ടർ ഗുരുകുലം ഓഫീസ്

േകാമ്പിേനഷൻ
N682 േകാമ്പിേനഷൻ ഇയർ ബുക്ക് 1999
കൗമുദി

D195 കൗമുദി

N614 കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക്

N610 കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1950
N609 കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1951
N612 കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1965
N611 കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1976
N613 കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1981

ഗഫൂർ സാഹിബ് രണിക
N679 ഗഫൂർ സാഹിബ് രണിക ഇയർ ബുക്ക്
1985

ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ്
9027 ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-തത്തവ്ചിന്തയും മതവും
D162 ഗാർഹിക ജീവിതം
ഗു
ഗു

ർട്ട് െഹർമ്മൻ
2609 ഗു ർട്ട് നിഘ
ആർ.െക

11124 ഇം ീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള
സരളമായ പദ്ധതി – റാപ്പിെഡൿസ്

ഇം ീഷ് സ്പീക്കിംഗ് േകാഴ്സ്

േഗാപി െക.എസ്
18920 േഹാമിേയാപ്പതി-ഒരു സ ർണ കുടുംബ
ആേരാഗയ് സഹായി

↑

ന്ഥാേലാകം
D215 ന്ഥാേലാകം 1959
N606 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1959
N605 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1962
N598 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1963
N599 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1965
N604 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1966
N600 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1967
N602 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1968
N603 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1969
N601 ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1970
േ ഷയ്സ് െബഞ്ചമിൻ
19373 ചരി വിജ്ഞാനേകാശം
19895 ചരി വിജ്ഞാനേകാശം
ഗൾഫ്

E536 ഗൾഫ് ൈകരളി 1986

േഘാഷ് എം.എൽ
16792 ഇല ിക്കൽ േ ഡ് തിയറി
ജനയുഗം

N593 ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക്

N589 ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1954
N594 ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1958
N595 ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1962
N586 ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1967
N591 ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1973
N585 ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1978

ജയേകരളം
N687 ജയേകരളം ഇയർ ബുക്ക്
N688 ജയേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1960
േജാസഫ് എൻ.െക
16777 ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇം ീഷ് നിഘ
േജാർജ് ഇമ്മട്ടി (എഡി.)
13378 രസകരങ്ങളായ ഉദ്ധരണികൾ
േജാർ

് െക.എം (എഡി)

12483 ആധുനിക മലയാള സാഹിതയ്ചരി

ം

സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട

േജാർ

↑

് സിത്താര

16793 ഗിറ്റാർ

േടാണി മാത
15373 അംേബദ്കർ-അ ൻകാളി

േ ാത്തരി

േതാമസ് േജാൺ
13425 േകാപ്പേററ്റീവ് ബാങ്ക് പ ൺ റാങ്ക് ഫയൽ
ദാേമാദരൻ വി.െക (എഡി.)
10106 എ െകാ ്? എ
എ െകാ ്?
9020 ശാ െകൗതുകം

്?

െകാ

ദിവയ് േകശവൻ എസ്
N477 മത്സര പരീക്ഷകൾ ള്ള മലയാളം
േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ-യുജിസി, െനറ്റ്, െസറ്റ്,
െടറ്റ്, എച്ച് എസ് എ, പിഎസ്സി
പരീക്ഷകൾക്ക്
ദീനബ

N621 ദീനബ
N622 ദീനബ

ഇയർ ബുക്ക് 1956
ഇയർ ബുക്ക് 1959

േദശാഭിമാനി
N631 േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക്
N627 േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1951
N623 േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1971
N625 േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1974
N624 േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1977
N628 േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1979
N632 േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1982
N737 േദശാഭിമാനി ഇയർബുക്ക്(വിഷുപ്പതിപ്പ്)
2005

നേടശപണിക്കർ െക.എസ്
12475 നവീന േഹാമിേയാ ഔഷധവിജ്ഞാനീയം
നവേകരളം
N661 നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക്
N663 നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1953
N665 നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1956
N660 നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1957
N662 നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1961
നായർ എം.ആർ.സി
20702 1001 ഗണിതകവ്ിസ്
നായർ എം.ജി.െക
12479 സാഹിതയ് സംജ്ഞാേകാശം

↑

നായർ എൻ.ബി
17021 മലയാളം തിേസാറസ് പദാേനവ്ഷണ
ശബ്ദേകാശം
െനബു വി.എസ് (എഡി.)
12598 ഇല ിസിറ്റി വർക്കർ/മസ്ദൂർ സൂപ്പർ റാങ്ക്
ഫയൽ
െന

ജവാഹർലാൽ
N739 െനഹ്റു കേമ്മാേറഷൻ േവാളിയം 1964

നർമ്മദ

N653 നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക്

N656 നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1934
N655 നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1973
N652 നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1974

പരേമശവ്രൻ എം.പി
17472 നക്ഷ ആൽബം
പരേമശവ്രൻ സി.എൻ
11970 മനുഷയ്ശരീരം
പരിപൂർണ്ണൻ െക.എസ്. ജസ്റ്റിസ്
12849 നിയമ സമീക്ഷ മാസിക
പിള്ള ജി.ആർ (വിവ.)
7185 േകരള സഹകരണസംഘം ആ ം
ചട്ടങ്ങളും
പീതാംബരൻ വട്ടപ്പറമ്പിൽ
18771 മലയാളനാടക വിജ്ഞാനേകാശം
↑

പു ക് മഹൽ
13367 റാപ്പിെഡക്സ് ഇം ീഷ്

ീക്കിംഗ് േകാ ്

ൈപലി എം.വി
9009 ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന
N370 തിരുവനന്തപുരം: േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട്
സാദ് എം.െക
11952 ൈജവൈവവിധയ് രജിസ്റ്റർ
വർത്തകർ ള്ള ൈക

കം

സാദ് സി
17759 പുരാണസ്ഥലനാമേകാശം
ഫിേറാസ്ഖാൻ എം
18345 ഫുട്േബാൾ കവ്ിസ്-1001 േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ
ഫിലിം

N618 ഫിലിം ഇയർ ബുക്ക്

N619 ഫിലിം ഇയർ ബുക്ക് 1950

ബാബുരാജ് േകാട്ടയം
14392 േകരള സ്ഥലവിജ്ഞാനേകാശം
ബാലകൃ ൻ വി
4921 േകരള സാഹിതയ് വിജ്ഞാനേകാശം
ബുള്ളറ്റിൻ
N633 ബുള്ളറ്റിൻ 1953
D380 ബുള്ളറ്റിൻ 1963
ിലയ്ൻസ്

19433 LD
15479
17818
14230
14987

ാർക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ
എച്ച് എസ് എ മാത്തമാറ്റിക്സ്
എൽ.ഡി. ാർക്ക് േചാദയ്േപപ്പറുകൾ
പഞ്ചായത്ത് െസ ട്ടറി റാങ്ക് ഫയൽ
ലാസ്റ്റ് േ ഡ് െസർവന്റ്സ് പരീക്ഷ-റാങ്ക്
ഫയൽ
↑

ഭാഷാേപാഷിണി
N738 ഭാഷാേപാഷിണി ഇയർബുക്ക് 2009
ഭാസി മടവൂർ
11872 മലയാള നാടക സർവ്വസവ്ം
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി
D190 ഭാരത വിജ്ഞാനേകാശം
മേനാരമ

2968 മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1964
3273 മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1965
3445 മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1966
4378 മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1969
8923 മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1984

10899 മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1993
N573 മേനാരമ ഇയർബുക്ക്

N583 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1959
N577 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1960
N582 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1962
N574 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1963
N572 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1966
N575 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1969
N581 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1970
N576 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1984
N578 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1997

12205 മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1998
1058 മലയാള മേനാരമ വ

N698
N690
N700
N699
N702
N701
N692

ജൂബിലി ാരക
ന്ഥം
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2001
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2002
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2004
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2005
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2007
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2008
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2009

മേനാഹരൻ എം
17760 സയൻസ് കവ്ിസ്
മലയാളം

N678 മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1955
N677 മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1969
N670 മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1972
N671 മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1976
N676 മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1998
N674 മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1999
N672 മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 2007
N719 മലയാളം ഇയർബുക്ക്
N720 മലയാളം ഇയർബുക്ക്
N721 മലയാളം ഇയർബുക്ക്

N724 മലയാളം ഇയർബുക്ക് 1997-2007
N727 മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2004
N726 മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2006
N725 മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2008
N722 മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2009

N723 മലയാളം ഇയർബുക്ക്(ഓണം) 2008

മാണി എം.എ. െവട്ടം
9022 പുരാണിക് എൻൈസക്േളാപീഡിയ
മാണി െവട്ടം
14560 ഇം ീഷ് ഗുരുനാഥൻ
മാതൃഭൂമി

19761 മാതൃഭൂമി ഇയർ ബുക്ക് 2011
19977 മാതൃഭൂമി ഇയർ ബുക്ക്

സ് 2012

22126 മാതൃഭൂമി ഇയർബുക്ക് 2019

21293 മാതൃഭൂമി െതാഴിൽവാർത്ത

N544 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1126
N541 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1950
N568 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1954
N566 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1955
N552 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1956
N545 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1968
N564 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1969
N555 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1973
N553 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1974
N562 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1986
N561 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1987
N546 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1988
N560 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1989
N567 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1990
N556 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1992
N554 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1994
N570 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1995
N565 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1998
N550 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1999
N543 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2000
N708 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2001
N703 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2002
N704 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2003
N718 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2004
N710 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2005
N709 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2006
N714 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2007
N705 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2008
N707 മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2009

19123 മാതൃഭൂമി-ഇയർബുക്ക്

സ് 2009

മാത എം. കുഴിേവലി
2583 വിജ്ഞാനം- മലയാളം
എൻൈസേ ാപീഡിയാ
മാത എം. കുഴിേവലി (എഡി.)
3621 വിജ്ഞാനം-മലയാളത്തിെല ആദയ്െത്ത
എൻൈസേ ാപീഡിയാ

↑

മാധവൻപിള്ള സി
D298 എൻബിഎസ് കൺൈസസ്
ഇം ീഷ്-മലയാളം നിഘ
3295 എൻബിെയസ് ഇം ീഷ്-മലയാളം നിഘ
മാധയ്മം

N728 മാധയ്മം ഇയർബുക്ക്
N731 മാധയ്മം ഇയർബുക്ക്

N735 മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2005
N734 മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2007
N730 മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2008
N729 മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2009

േമേനാൻ ആർ.വി.ജി
21568 ശാ സാേങ്കതികവിദയ്കളുെട ചരി ം
േമാഹനൻ പി.െക
17940 നാനാർത്ഥ നിഘ
മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ
17466 തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ
യു

ി

N520 യു

ി(ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരമുള്ള
യു ിവാദ മാസിക
N518 യു ി(ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരമുള്ള
യു ിവാദ മാസിക)
4689 യു ി-ഏറ്റവും ചാരമുള്ള യു ിവാദ
മാസിക
4441 യു ിവാദ മാസിക – വാർഷികപ്പതിപ്പ്-1970

രവി ഇരിഞ്ചയം
18847 മാതൃഭാഷാപഠനം സമീപനവും

േയാഗവും

രാജേശഖരൻ പി.െക (എഡി.)
19969 വിശവ്സാഹിതയ് താരാവലി
19430 വിശവ്സാഹിതയ്താരാവലി
രാേജ ൻ പി.ജി
17025 േക്ഷ വിജ്ഞാന േകാശം
↑

രാജൻ തിരുേവാത്ത്
22119 സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ മലയാളം
രാമച ൻനായർ എൻ.പി
11838 ൈശലീപുരാണം
12484 സംഖയ്ാശ േകാശം
രാമലിംഗംപിള്ള ടി
10732 ഇം ീഷ് ഇം ീഷ് മലയാളം നിഘ
17022 മലയാള ൈശലീനിഘ
ലാലി മുരളി
17014 െമഗാ േ ാർട്സ് കവ്ിസ്
വാരിജാക്ഷൻ െക.െക
20478 വിവരാവകാശനായമം, 2005
വാവ സുേരഷ്
20305 അേ ാ പാമ്പ്-അടുത്തറിയൂ…ഭയപ്പാടക …
വി. പ

ിേഷ ്
14225 പി.എസ്.സി. േസാൾവ്◌്ഡ് കവ്സ്റ്റിൻ േപപ്പർ

വിജയൻ എം.എൻ (ജന.എഡി.)
14812 ന െട സാഹിതയ്ം ന െട സമൂഹം1901-2000

ശങ്കരനാരായണൻ പി.െക
14231 പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ഫയൽ ജി ാ
സഹകരണ ബാങ്ക് ൈ വർ
13505 പി.എസ്.സി.റാങ്ക് ഫയൽ-ജി ാ
സഹകരണ ബാങ്ക് ൈ വർ
ശാന്തകുമാർ സി.ജി (എഡി.)
16877 കറന്റ് കവ്ിസ്
↑

ശാന്തിേമാൻ േജക്കബ്
13334 ഇം ീഷ്-മലയാളം-കമ്പ ട്ടർ നിഘ

ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന്; വാണീദാസ് എളയാവൂർ
19081 ഖുർ ആൻ ലളിതസാരം
േശാഭ വി

N108 മലയാളം-െസറ്റ് മുതൽ െനറ്റ് വെര

ീകേ

ശവ്രം ജി. പദ്മനാഭപിള്ള
താരാവലി

19899 ശ

ീമാൻ ന തിരി ഡി
16619 ചികിത്സാമഞ്ജരി-ഒ
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അക്ബർ കക്കട്ടിൽ 
അക്ബർ കക്കട്ടിൽ 
അക്ബർ കക്കട്ടിൽ 
അക്ബർ (വിവ.) 
അഖില ിയദർശിനി 
അഗതാ ിസ്റ്റി 
അഗതാ ിസ്റ്റി 
അഗർവാല ബി.ആർ 
അഗസ്റ്റിൻ െക.എക്സ് 
അഗസ്റ്റിൻ േതാമസ് എ 
അങ്ങാടിക്കൽ ബി.ജി 
അച്ചെബ ചി 
അ തനുണ്ണി ചാത്തനാത്ത്; സാമുവൽ ചന്ദനപ്പള്ളി 
അ തേമേനാൻ െകാമാട്ടിൽ 
അ തേമേനാൻ സി 
അച ത റുപ്പ് സി 
അച ത റുപ്പ് സി 
അച തനുണ്ണി സി 
അച തൻ എ 
അച തൻ എം 
അച തൻ എം (വിവ.) 
അച തൻ ന തിരി അക്കിത്തം 
അച തൻ ന തിരി അക്കിത്തം 
അച തൻ ന തിരി അക്കിത്തം 
അച തൻ െന ിക്ക 
അച തൻ പിള്ള പി.എസ് 
അച തൻ മാേവലിക്കര 
അച തൻ മാേവലിക്കര 
അച തൻ മാേവലിക്കര 
അച തൻ മാേവലിക്കര 
അച തൻ മാേവലിക്കര 
അച തൻ മാേവലിക്കര 
അച തൻ മാേവലിക്കര (വിവ.) 
അച തൻ വി 
അച തൻ വി.വി 
അച തേമേനാൻ എം 
അച തേമേനാൻ കാ ള്ളിൽ 
അച തേമേനാൻ കാരാട്ട് 
അച തേമേനാൻ േചലനാട്ട് 
അച തേമേനാൻ േചലനാട്ട് 
അച തേമേനാൻ സി 
അച തേമേനാൻ സി 
അച തേമേനാൻ സി 
അച തേമേനാൻ സി 
അച തേമേനാൻ സി 
അച തേമേനാൻ സി 
അച തേമേനാൻ സി 
അച താനന്ദൻ വി.എസ് 
അച താനന്ദൻ വി.എസ് 
അച ത്ശങ്കർ എസ്. നായർ 
അച ത്ശങ്കർ എസ്. നായർ 
അജയകുമാർ െക 
അജയകുമാർ െക.സി 
അജയകുമാർ വർമ. ആർ 
അജയേഘാഷ് എം.ഡി 
അജയ്േഘാഷ് 
അജയ്േഘാഷ് 
അജിത 
അജിത െക 
അജിത്കുമാർ േഗാതുരുത്ത് 
അജിത് െചറുവള്ളി 
അജിത്ത് 
അജിത്ത് 
അജിത്ത് െവണ്ണിയൂർ 
അജിത് സാദ് എ.ജി 
അജിത് ബാബു 
അജീത്കൗർ 
അജീത്കൗർ 
അജീത്കൗർ 
അജ്ഞാതൻ 
അജ്മൽ പി.െക 
അ
റ്റിമംഗലം ഡി 
അട ർ എ 
അട ർ എ 
അട ർ എ 
അടിയാർ 
അടിേയാടി െക.ജി 
അഡലിൻ െയൻ മാ 
അഡിഗ അരവിന്ദ് 
അതീക് റാഹിമി 
അധികാരി ജി 
അനന്തനാരായണൻ പി.വി 
അനന്തൻപിള്ള പി 
അനന്തമൂർത്തി യു.ആർ 
അനന്തമൂർത്തി യു.ആർ 
അനന്തമൂർത്തി യു.ആർ 
അനന്തമൂർത്തി യു.ആർ 
അനന്തശയനം അ ങ്കാർ 
അനി െജ.ആർ., സുജിത് ആർ 
അനിത നായർ 
അനിത സി.െക 
അനിതാ േദശായ് 
അനിതാ നായർ 
അനിതാ താപ് 
അനിയൻ കാവാലം 
അനിയൻ െക.എസ് 
അനിയൻ െക.എസ് 
അനിയൻ മാടമ്പ് 
അനിരുദ്ധൻ തൃച്ചാ കുളം 
അനിരുദ്ധൻ തൃച്ചാ കുളം 
അനിൽകുമാർ 
അനിൽകുമാർ എ.വി 
അനിൽകുമാർ എ.വി 
അനിൽകുമാർ എ.വി 
അനിൽകുമാർ എ.വി 
അനിൽകുമാർ ടി.ആർ 
അനിൽകുമാർ തിരുേവാത്ത് 
അനിൽകുമാർ പി 
അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ 
അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ 
അനിൽകുമാർ വി.എസ് 
അനിൽ ജനാർദ്ദനൻ 
അനിൽ പന രാൻ 
അനീസുദ്ദീൻ അഹ്മദ് 
അനുജ അക ട്ട് 
അനുജൻഅച്ചൻ പാലിയത്ത് 
അനുജൻ ഒ.എം 
അനുജൻ തിരുവാ ളം 
അനുജൻ തിരുവാ ളം 
അനുജൻ തിരുവാ ളം (വിവ.) 
അനുപമ ജി.െക 
അനുപമാ നിരഞ്ജന 
അനുപമാ നിരഞ്ജന 
അനു ബേന്ദയ്ാപധയ്ായ 
അനുരാധ 
അനുരാധ 
അനൂപ് െക.വി 
അനൂപ് പി.ബി 
അനൂപ് സി 
അേ ാേപ്പാവ് ൈവ.വി 
അന്നമ്മ എ ഹാം 
അന്നമ്മ എ ഹാം ഇലവിനാമണ്ണിൽ 
അന്നമ്മ െജ. െവള്ളാപ്പള്ളി 
അന്നാ െക. േജാഷവ്ാ; ര ം സി.എസ് 
അൻവർ സാദത്ത് െക 
അൻസാരി 
അൻസാരി എം 
അൻസാരി എം.എം 
അൻസാർ െക.െക., സഫർനൂജർ 
അ ിസ് േണാ 
അപ്പൻ എം.ആർ 
അപ്പൻ എം.പി 
അപ്പൻ എം.പി 
അപ്പൻ എം.പി 
അപ്പൻ െക.പി 
അപ്പൻ െക.പി 
അപ്പൻ െക.പി 
അപ്പൻ തേച്ചത്ത് 
അപ്പൻ തേച്ചത്ത് 
അപ്പൻ തേച്ചത്ത് 
അപ്പൻ ത രാൻ 
അ ണ്ണി ക ൾ െക 
അ ണ്ണിനമ്പയ്ാർ എം.സി 
അ ണ്ണി മലയത്ത് 
അ മാരാർ പ ാവൂർ 
അ നൽ 
അബു ഒ 
അബുൈ സ് െമൗലാനാ 
അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി 
അബുൽ ഹസൻ പി.െക.എം (മൗലവി േചകനൂർ) 
അബുൾ ബാഷർ 
അബൂഅമീനാ ബിലാൽ ഫിലി ് 
അബൂട്ടി ഒ 
അബൂട്ടി ഒ 
അബൂട്ടി ഒ 
അബൂട്ടി ഒ 
അബൂബക്കർ കാതിയാളം 
അബൂബക്കർ കാതിയാളം 
അബൂബക്കർ കാതിയാളം (എഡി.) 
അബൂബക്കർ െക.ബി 
അബൂബക്കർ നദ്വി 
അബൂബക്കർ മുസലിയാർ എ.പി. കാന്തപുരം 
അബൂസിദ്ദിഖ് 
അ ഇ.വി 
അ
ടി.െക 
അ
പി.ബി 
അ
ാ അടിയാർ 
അ
ാ പി.ബി 
അ
ാ ഹസൻ 
അ ൽ കബീർ വി 
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അ ൽ കബീർ വി 
അ ൽ കരീം ഉ ാൻ 
അ ൽ കരീം െജ.െക 
അ ൽ കലാം ആസാദ് 
അ ൽ കലാം ആസാദ്, മൗലാനാ 
അ ൽ കലാം എ.പി.െജ 
അ ൽ കലാം എ.പി.െജ 
അ ൽ കലാം എ.പി.െജ 
അ ൽ കലാം എ.പി.െജ 
അ ൽ കലാം എ.പി.െജ 
അ ൽ കലാം എ.പി.െജ 
അ ൽ കലാം എ.പി.െജ; രാജൻ ൈവ.എസ് 
അ ൽ ഖാദർ എ.എം 
അ ൽ ഖാദർ എൻ.െക 
അ ൽ ഖാദർ എം. വക്കം 
അ ൽ ഖാദർ െക.യു 
അ ൽ ഖാദർഖാരി 
അ ൽ ഖാദർഖാരി 
അ ൽ ഖാദർ േച വായി 
അ ൽ ഖാദർ വക്കം 
അ ൽ ഖാദർ വക്കം 
അ ൽ ഖാദർ വക്കം 
അ ൽ ഖാദർ വക്കം 
അ ൽ ഖാദർ വി 
അ ൽ ഖാദിർ മൗലവി പി 
അ ൽ ഗഫാർഖാൻ 
അ ൽ ഗഫൂർ പി.െക 
അ ൽ ജ ാർ െക 
അ ൽ ജലീൽ എ.എ 
അ ൽ മജീദ് എ.െക 
അ ൽ ലത്തീഫ് െക.സി 
അ ൽ ലത്തീഫ് വി 
അ ൽ വഹാബ് െക.എം 
അ ൽ വഹാബ് െക.എം 
അ ൽ ഹക്കീം േകാട്ടക്കര 
അ സലീം മുഹമ്മദ് അ ൽ ഹ ് 
അ സ്സലാം ഓമേശ്ശരി 
അ ൾഖാദർ എം.എ (വിവ.) 
അ ള്ളേക്കായ ടി 
അ ള്ള േപരാ 
അ ള്ള മൗലവി െക.സി 
അ ള്ള വളപട്ടണം (എഡി.) 
അ ൾറഹീം സി.ടി 
അ ൾറഹീം സി.ടി 
അ റഹീം െക.ടി.ശാന്തപുരം 
അ റഹ്മാൻ ഒ 
അ റഹ്മാൻ ഒ (എഡി.) 
അ റഹ്മാൻ കുരിക്കൾ എം.പി 
അ റഹ്മാൻ നാലുവീട്ടിൽ 
അ റഹ്മാൻ പി.ടി 
അ റഹ്മാൻ പി.ടി 
അ ാസ് അലി ടി.െക., സുേരഷ് പി 
അ ാസ് െക.എ 
അ ാസ് െക.എ 
അ ാസ് െക.എ 
അ ാസ് െക.എ 
അ ാസ് െക.എ 
അ ാസ് െക.എ 
അ ാസ് െക.എ 
അ ാസ് േതാഷിബാപുരം 
അ ഹാം കുരയ്ൻ (എഡി.) 
അ ഹാം േജാസഫ് 
അ ഹാം പി.െജ 
അ ഹാം പി.സി 
അബ്സീന െജ. സലിം 
അഭയേദവ് 
അഭിമന സി 
അമർകാന്ത് 
അമർതയ്ാെസൻ 
അമി സൂദൻ ഭട്ടാചാരയ് 
അമീർഅലി െസ ദ് 
അമീർ അഹ്സൻ ഇ ാനി 
അമീർഷക്കീബ് അർസലാൽ 
അമീഷ് 
അമീഷ് 
അമൃത ടി.വി 
അമൃതാ ീതം 
അമൃത് നഹ്താ 
അേമാസ് ഓസ് 
അമ്പാടി രാഘവെപാതുവാൾ 
അംബികാേദവി എസ് 
അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് 
അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് 
അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് (എഡി.) 
അംബുജം കട ർ 
അംബുജാക്ഷൻ ഏഴിക്കര 
അംേബദ്കർ 
അമ്മാളുഅമ്മ തരവത്ത് 
അമ്മാളുഅമ്മ തരവത്ത് 
അമ്മിണി എം.സി 
അമ്മിണി ട്ടി സി (എഡി.) 
അമ്മിണി ടീച്ചർ 
അമ്മിണി നാലപ്പാട്ട് 
അ 
അ ഞ്ഞി െക.ബി 
അ ണ്ണി വി.െക 
അയമു ഇ.െക 
അയിഷ 
അയ്േ ായ്ഡ് എ.ആർ 
അ
ട്ടി ഇ.െക 
അ േനത്ത് പി 
അ േനത്ത് പി 
അ േനത്ത് പി 
അ പ്പൻ എ 
അ പ്പൻ എ 
അ പ്പൻ എ 
അ പ്പൻ എം.െക 
അ പ്പൻ എം.പി 
അ പ്പൻ ടി.ആർ 
അ പ്പൻ നായർ എൻ 
അ പ്പൻ സി 
അ പ്പപ്പണിക്കർ െക 
അ പ്പപ്പണിക്കർ െക 
അ പ്പപ്പണിക്കർ െക 
അ പ്പപ്പണിക്കർ െക 
അ പ്പപ്പണിക്കർ െക (എഡി.) 
അ പ്പപ്പണിക്കർ െക (എഡി.) 
അ ർ ആർ.എസ് 
അ ർ എ.എസ്.പി 
അ ർ എസ്.എ 
അരവിന്ദൻ (എഡി.) 
അരവിന്ദൻ െക 
അരവിന്ദൻ െക 
അരവിന്ദൻ െക.പി (എഡി.) 
അരവിന്ദൻ െക.പി. (എഡി.) 
അരവിന്ദൻ ജി 
അരവിന്ദാക്ഷൻ എ 
അരവിന്ദാക്ഷൻ െക 
അരവിന്ദാക്ഷൻ െക 
അരവിന്ദാക്ഷൻ െക 
അരവിന്ദാക്ഷൻ െക 
അരവിന്ദാക്ഷൻ വി 
അരവിന്ദാക്ഷൻ വി 
അരവിന്ദാക്ഷൻ സി.പി 
അരവിന്ദാക്ഷേമേനാൻ സി 
അരവിന്ദ് ഗു 
അരവിന്ദ് ഗു 
അരവിന്ദ് നാട്ടിക 
അരവിന്ദ് മാതയിൽ 
അരിന്ദം ചൗധുരി 
അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ 
അരുൺ കായംകുളം 
അരുൺ ഗാന്ധി 
അരുൺ ീധർ 
അരുൺ ഷൂരി 
അരുൺ സി.ജി 
അരുൺ സി.ജി 
അരുന്ധതി (എഡി.) 
അരുന്ധതീേറായ് 
അരുന്ധതീേറായ് 
അരുന്ധതീേറായ് 
അരൂപ്കുമാർ ദത്ത 
അരൂപ്കുമാർ ദത്ത 
അർ നൻ െവള്ളായണി 
അർ നൻ െവള്ളായണി 
അർേണ്ണാസ് പാതിരി 
അർസുമാനയ്ൻ എ 
അലക്സാ ർ െക.ജി 
അലക്സാ ർ ഡ മാസ് 
അലക്സാ ർ ാഹ്തൻ ബർഗ് 
അലക്സാ ർ സി.ആർ 
അലക്സാ ർ ൈസ്റ്റൻ 
അലക്സ് േബസിൽ െക.പി 
അലവിമൗലവി െക 
അലി അ ൾ റസ്സാക്ക് പി.െക 
അലി അസ്ഗർ ബാഖവി 
അലിഅഹമ്മദ് എ.െക 
അലിഅഹമ്മദ് എ.െക 
അലി ഇസ്സത്ത് െബേഗാവിച്ച് 
അലി ഞ്ഞി പി.എം 
അലി ട്ടി എം.വി 
അലി ട്ടി എം.വി 
അലിജാ അലി ഇസ്സത്ത് െബേഗാവിച്ച് 
അലി ടി.വി.എം 
അലിമുഹമ്മത് എ.െക 
അലി മൗലവി എ.ആർ.എം 
അലി ഹിർസിയ അയാൻ 
അെലഹം േഷാളം 
അൈലഡാ മാർച്ച് 
അേലാഷയ്സ് ഡി. െഫർണാന്റസ് 
അേലാഷയ്സ് ഡി. െഫർണാന്റസ് 
അേലാഷയ്സ് ഡി. െഫർണാന്റസ് 
അൽേഫാൺസ് എൽ. ഈറയിൽ 
അൽേഫാൻസ കണ്ണന്താനം 
അൈശഖ് അഹ്മദ് ൈസനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം 
അേശാകൻ 
അേശാകൻ അഞ്ചത്ത് 
അേശാകൻ ഏങ്ങ ിയൂർ 
അേശാകൻ ഏങ്ങ ിയൂർ 
അേശാകൻ ഏങ്ങ ിയൂർ 
അേശാകൻ െക 
അേശാകൻ ചരുവിൽ 
അേശാകൻ ചരുവിൽ 
അേശാകൻ ചരുവിൽ 
അേശാകൻ ചരുവിൽ (എഡി.) 
അേശാകൻ ഹരി ീ 
അേശാകമി ൻ 
അേശാക് ഓവർ 
അേശാക് ധവ്െള 
അേശാക് േഭായർ 
അശവ്തി അരവിന്ദ് 
അശവ്തി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി 
അശവ്തി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി 
അശവ്തിതിരുനാൾ സവ്ാമി 
അശ്റഫ് ആഡൂർ 
അഷിത 
അഷിത 
അഷിത 
അഷിത 
അഷിത 
അഷിത (വിവ.) 
അഷിഷ് െസൻ ഗു 
അഷിഷ് െസൻ ഗു 
അ മൂർത്തി 
അ മൂർത്തി െക.വി 
അ മൂർത്തി െക.വി 
അഷ്റഫ് സി 
അസിേമാവ് ഐസക് 
അസിേമാവ് ഐസക് 
അസീസ് തരുവണ 
അസീസ് തരുവണ (സമാ.) 
അസീസ് വി.എ.എ 
അസ്ഗർ അലി എഞ്ചിനീയർ 
അ ായാൻ ഇ.പി. സിേമാേനാവ് 
അസ്സൻ െക 
അസ്സ ിദ് സാബിഖ് 
അഹമ്മദുകുട്ടി ശിവപുരം 
അഹമ്മദ്കുട്ടി വി.െക 
അഹമ്മദ് െക.വി. പാടൂർ 
അഹമ്മദ് വാളൂർ 
അഹമ്മദ് സി.എൻ മൗലവി 
അഹമ്മദ് ൈസനുദ്ദീൻ ൈശഖ് 
അഹ്മദ്കുട്ടി ശിവപുരം 
അഹ്മനദ് മുഈനുദ്ദീൻ 
അളഹർ വിജയ് 
അഴീേക്കാട് യു.എം 
അറ ൽ വി.എസ് 
അറ്റ്ലസ് ൈകരളി 
ആകാശവാണി (എഡി.) 
ആെക്സൽ മുേന്തല 
ആങ് സാൻ സ ചി 
ആചാരി ആർ.എസ് 
ആചാരി എൻ.വി 
ആചാരി എൻ.വി 
ആചാർ എസ്.ടി 
ആചാരയ് യു.ആർ 
ആ ലാട്ട് 
ആ ലാട്ട് 
ആ ലാട്ട് 
ആ ി പി.എ 
ആദം െചാവ്വ 
ആദർശ് വി.െക 
ആദർശ് വി.െക 
ആദിതയ്ൻ കാതിേക്കാട് 
ആദിതയ്ൻ െക 
ആനന്ദ് 
ആനന്ദ് 
ആനന്ദ് 
ആനന്ദ് 
ആനന്ദ് 
ആനന്ദ ട്ടൻ 
ആനന്ദ ട്ടൻ നായർ വി (സമ്പാ.) 
ആനന്ദ ട്ടൻ വി 
ആനന്ദ ട്ടൻ വി 
ആനന്ദ ട്ടൻ വി 
ആനന്ദവ ി 
ആനന്ദി ടി.െക 
ആനന്ദ് ദവ്ിേവദി 
ആനന്ദ് നീലക ൻ 
ആനന്ദ് മുൽക്ക്രാജ് 
ആനിക്കാട് പി.എൻ.എസ് 
ആനിേജാസഫ് 
ആനി േജാസഫ് 
ആനി േജാസഫ് 
ആനി േജാസഫ് 
ആനി ത ിൽ 
ആനി ത ിൽ 
ആനി ത ിൽ 
ആൻഡർ യു. ഹർേലണ 
ആേ ജീദ് 
ആേ മാൽേറാക്സ് 
ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ 
ആന്റണി എൻ.ടി 
ആന്റണി െക.എക്സ് 
ആന്റണി െക.എക്സ് 
ആന്റണി െക.എൽ 
ആന്റണി പി.ആർ 
ആന്റണി പി.എം 
ആന്റണി പി.എം 
ആന്റണി പി.െജ 
ആന്റണി പുളി ന്ന് 
ആന്റണി പുളി ന്ന് 
ആന്റണി ൈമക്കിൾ 
ആന്റണി സി.പി 
ആന്റൺ െചേക്കാവ് 
ആന്റൺ െചേക്കാവ് 
ആേന്റാ െക.എക്സ് 
ആേന്റാണിേയാ ാംഷി 
ആ ാബ് െക.എം 
ആബിദ് സുർതി 
ആബു ഒ 
ആേമാസ് ഓസ് 
ആംേ ാ ങ് െകറൻ 
ആയിഷ നില ർ 
ആയിഷാ അലിമുഹമ്മത് 
ആരാധിക ശർമ്മ് 
ആേരാഗയ്ബ 
ആർ.എസ്.പിള്ള 
ആർട്ടിസ്റ്റ് 
ആർേണാൾഡ് എഡവ്ിൻ 
ആർേണാൾഡ് എഡവ്ിൻ 
ആർതർ എം.ഇ 
ആർതർ േകാനൻ േഡായൽ 
ആർതർ േകാനൻ േഡായൽ 
ആർതർ േകാനൻ േഡായൽ 
ആർതർ േകാനൻ േഡായൽ 
ആർതർ ടി. േമാഷർ 
ആരയ്ൻ ടി. കണ്ണനൂർ 
ആരയ്ൻ ടി. കണ്ണനൂർ 
ആരയ്ാ േഗാപി 
ആർസു 
ആലിേക്കായ പി.എൻ.എം 
ആൽബർട്ട് നമ്പയ്ാപറമ്പിൽ 
ആൽബർട്ട് നമ്പയ്ാപറമ്പിൽ 
ആൽബി പി.വി 
ആശാപൂർണ്ണാേദവി 
ആശാലത വി 
ആഷാേമേനാൻ 
ആഷാേമേനാൻ 
ആഷാേമേനാൻ 
ആഷാേമേനാൻ 
ഇ.എൻ.െക 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇ.എം.എസ്. ന തിരിപ്പാട് 
ഇക്കാവമ്മ അമ്പാടിയിൽ 
ഇക്കാവമ്മ അമ്പാടിയിൽ 
ഇക്കാവമ്മ അമ്പാടിയിൽ 
ഇക്കാവമ്മ അമ്പാടിയിൽ 
ഇക്ബാൽ ബി 
ഇക്ബാൽ ബി 
ഇഖ്ബാൽ 
ഇടമറുക് 
ഇടമറുക് 
ഇടമറുക് 
ഇടമറുക് 
ഇടമറുക് 
ഇടമറുക് 
ഇടമറുക് 
ഇടമറുക് 
ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻനായർ 
ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻനായർ 
ഇേട്ടയ്ര ചിറ്റാ കര 
ഇത്തിേക്കാടൻ 
ഇന്തയ്ൻ െസന് രൽ നാളിേകരകമ്മിറ്റി ബുള്ളറ്റിൻ 
ഇന്ദിര െക 
ഇന്ദിര ച േശഖരൻ 
ഇന്ദിര ബി 
ഇന്ദിര ബി 
ഇന്ദിര ബി 
ഇന്ദിര ബി 
ഇന്ദിരാകൃ ൻ 
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി 
ഇന്ദിരാേദവി എസ് 
ഇന്ദിരാ പാർത്ഥസാരഥി 
ഇന്ദിരാ ബാലച ൻ 
ഇന്ദിരാ ബാലച ൻ 
ഇ േഗാപൻ ജി.ആർ 
ഇ േഗാപൻ ജി.ആർ 
ഇ ചൂഡൻ 
ഇ ചൂഡൻ 
ഇ ചൂഡൻ കിഴേക്കടം 
ഇ ചൂഡൻ വി.ടി 
ഇ ചൂഡൻ വി.ടി 
ഇ േമേനാൻ 
ഇ വി. േമേനാൻ 
ഇ വി. േമേനാൻ (എഡി.) 
ഇ ജിത്ത് 
ഇന്നെസന്റ് 
ഇന്നെസന്റ് 
ഇ ബ ത്ത 
ഇ ാഹിം എം.െക 
ഇ ാഹിംഖാൻ 
ഇബ്സൻ, െഹൻ ിക് 
ഇബ്സൻ, െഹൻ ിക് 
ഇമാം നവ്വി 
ഇമാം മുഹമ്മദുൽ ബുഖാരി 
ഇംഗർേസാൾ 
ഇംഗർേസാൾ 
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി 
ഇരവി 
ഇർഫാൻ ഹബീബ് 
ഇർവിങ്ങ് വാഷിംഗ്ടൺ 
ഇർവിങ്ങ് േസ്റ്റാൺ 
ഇലാച േജാഷി 
ഇലിൻ എം 
ഇലിയിൻ എസ്.എ. െമാതിേലയ്ാവ് 
ഇവേനാവ ബറ്റ്സേനാവ് 
ഇ.വി.ജി 
ഇവ്േകാവ് ഐ 
ഇ യിൽ മുഹമ്മദ് വി.ടി 
ഇ ാലി 
ഇസ്ഹാക്ക് എം 
ഇസ്ഹാഖലി ടി 
ഇളംേകാവടികൾ 
ഇളാെസൻ 
ഇറ്റാെലാ കാൽവിേനാ 
ഇറ്റാെലാ െസവ്െവാ 
ഈച്ചരവാരിയർ ടി.വി 
ഈവിജി 
ഈേവാ ആൻ ീച്ച് 
ഈശവ്രൻന തിരി ീപാദം 
ഈശവ്രൻ പി 
ഈേസാപ്പ് 
ഉണിത്തിരി എൻ.വി.പി 
ഉണ്ണായി വാരിയർ 
ഉണ്ണായി വാരിയർ 
ഉണ്ണി ആർ 
ഉണ്ണി കൂടൽ 
ഉണ്ണികൃ ൻ ആവള 
ഉണ്ണികൃ ൻ എ.എം 
ഉണ്ണികൃ ൻ എഴുവന്തല 
ഉണ്ണികൃ ൻ കലൂർ 
ഉണ്ണികൃ ൻ കാഞ്ഞിരത്താനം 
ഉണ്ണികൃ ൻ െക.പി 
ഉണ്ണികൃ ൻ െക.വി 
ഉണ്ണികൃ ൻ തിരുവാഴിേയാട് 
ഉണ്ണികൃ ൻ നായർ ജി.എസ് 
ഉണ്ണികൃ ൻ നായർ വി 
ഉണ്ണികൃ ൻ െന ിക്കാട് (എഡി.) 
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ 
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ 
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ 
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ 
ഉണ്ണികൃ ൻ പുതൂർ 
ഉണ്ണികൃ ൻ പൂ ന്നം 
ഉണ്ണികൃ ൻ മുതുകുളം 
ഉണ്ണികൃ ൻ വി.െക 
ഉണ്ണികൃ ൻ സി 
ഉണ്ണികൃ ിപിള്ള സി 
ഉണ്ണി
ൻ തിരുവാഴിേയാട് 
ഉണ്ണി
ൻ നായർ ജി.എസ് 
ഉണ്ണി
ൻ നായർ ജി.എസ് 
ഉണ്ണി
ൻ നായർ ജി.എസ് 
ഉണ്ണി
ൻ നായർ ജി.എസ് 
ഉണ്ണി
ൻ പൂ ന്നം 
ഉണ്ണി
ൻ പൂ ന്നം 
ഉണ്ണി
ൻ പൂഴിക്കാട് 
ഉണ്ണി
ൻ മുതുകുളം 
ഉണ്ണി
ൻ മുതുകുളം 
ഉണ്ണി
ൻ വി.പി 
ഉണ്ണി
ൻ ീക പുരം 
ഉണ്ണിത്താൻ ആർ.സി 
ഉണ്ണിത്താൻ എം.വി 
ഉണ്ണിനാണുനായർ സി.പി. ശിവപുരം 
ഉണ്ണി പിക്കാേസാ 
ഉണ്ണി മൂേലക്കാട് 
ഉണ്ണിരാജ സി 
ഉണ്ണിൈവദയ്ർ പി.ഐ 
ഉ ണ്ണി െക 
ഉത്തമ റുപ്പ് സി 
ഉത്തമൻ പി.എ 
ഉത്തമൻ പി.െക 
ഉത്തമരാജ് മാഹി 
ഉത്പലാക്ഷൻ വി.െക 
ഉദയഭാനു എ.പി 
ഉദയഭാനു എ.പി 
ഉദയഭാനു എ.പി 
ഉദയഭാനു എ.പി 
ഉദയഭാനു പി (എഡി.) 
ഉദയശങ്കർ 
ഉദയശങ്കർ 
ഉദയശങ്കർ 
ഉദയ് കാശ് 
ഉേപ നാഥ് അശ്ക് 
ഉൈബദുള്ള െക 
ഉൈബദ് ടി.െക (വിവർത്ത നം) 
ഉമ ട്ടി 
ഉമർ ബിൻ അലി ാവ രി 
ഉമാ ആനന്ദ് 
ഉമാ ആനന്ദ് 
ഉമാദത്തൻ ബി 
ഉമാേദവി അന്തർജീനം 
ഉമാേദവി അന്തർ നം 
ഉമാശങ്കർ േജാഷി 
ഉേമഷ് പി 
ഉമ്മൻ എം.എ (എഡി.) 
ഉമ്മൻ എം.ഐ 
ഉമ്മർകുട്ടി എ.എൻ.പി 
ഉമ്മർകുട്ടി എ.എൻ.പി 
ഉമ്മർകുട്ടി എ.എൻ.പി 
ഉമ്മർ െക.പി 
ഉർവാശി ബൂട്ടാലിയ 
ഉലഹന്നാൻ ടി.സി 
ഉലഹന്നാൻ ടി.സി 
ഉഷ 
ഉഷ ഒ.വി 
ഉഷ ഒ.വി 
ഉഷ ഒ.വി 
ഉഷ െക 
ഉഷ ജി 
ഉഷാ നാരായണൻ 
ഉഷാബാലകൃ ൻ (സമാ.) 
ഉ ാൻ എം 
ഉ ാൻ എം 
ഉ ാൻ എം 
ഉ ാൻ പി 
ഉ ാൻ സാഹിബ് 
ഉ ർ എം. പരേമശവ്രൻ 
ഉ ർ എസ്. പരേമശവ്ര ർ 
ഉറൂബ് 
ഉറൂബ് 
ഉറൂബ് 
ഉറൂബ് 
ഉറൂബ് 
ഊർമ്മിള ഉണ്ണി 
ഋഷികുമാർ എം.ടി 
എ.െക.ജി 
എ.െക.ജി 
എക്സ് ജവാൻ എടേശ്ശരി 
എടയാളി 
എഡിസൻ ബി. വിതുര 
എൻഗുെയൻ 
എബിങ് റിച്ചാർഡ് േവാൺ ാ ് 
എ ഹാം കാ ംഭാഗം 
എ ഹാം െക.എം 
എ ഹാം െക.എം 
എ ഹാം േജാർ ് 
എ ഹാം ടി.എം 
എ ഹാം ടി.എം 
എ ഹാം പാമ്പാടി 
എ ഹാം പുന്നാപറമ്പിൽ 
എ ഹാം മാത 
എ ഹാം മാത 
എമർ ിൻ 
എമിലി േ ാ ി 
എമിലി േ ാ ി 
എമിലിേസാള 
എമിൽ േബൺസ് 
എമിൽ മാധവി 
എം.ആർ.ബി 
എം.ആർ.ബി 
എം.ആർ.ബി 
എം.ആർ.സി 
എം.ആർ.സി 
എം.െക.എസ്. പാലക്കാ മല 
എംഗത്സ്, ഡറിക് 
എം.ബി.െക 
എ മേട്ടാവ് ചിങ്ങ്ഘിസ് 
എലൻ ടി (മിസ്) 
എലിയറ്റ്, േജാർ ് 
എൽ ഡ് യൽനക് 
എൽസാ േജക്കബ് 
എൽസി താരമംഗലം 
എ ാൻഡൻ മരിയ അമ്പാേരാ 
എ ാൻഡൻ മരിയ അമ്പാേരാ 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് 
എഴുത്തച്ഛൻ െക.എൻ 
എഴുത്തച്ഛൻ, തുഞ്ചത്ത് 
എഴുത്തച്ഛൻ, തുഞ്ചത്ത് 
എഴുത്തച്ഛൻ, തുഞ്ചത്ത് 
എഴുത്തച്ഛൻ, തുഞ്ചത്ത് 
എറിക് േ ാം 
ഏകലവയ്ൻ 
ഏഥൽ ലിലിയൻ േവാ ിച്ച് 
ഏ ഹാം എസ് 
ഏ ഹാം ടി.എം 
ഏ ഹാം േതാമസ് എം 
ഏ ഹാം പി.സി 
ഏലിയാമ്മ േജാർ ് വലിയതാഴത്ത് 
ഏലിയാമ്മ വിജയൻ (വിവ.) 
ഏലിയാസ് ഖൂരി 
ഏലിയാസ് റ്റി.ഒ 
ഏവൂർ സി.െക 
ഐ.െക.െക.എം 
ഐൻസ്റ്റീൻ, ആൽബർട്ട് 
ഐപ്പാ
െക.ഐ 
ഐപ്പ് പാറേമൽ 
ഐല കാഞ്ച 
ഐസക് ഈപ്പൻ 
ഐസക്ക് േപരൂർക്കട 
ഐറാങ്ക് 
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് 
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് (എഡി.) 
ഒേകാണർ എേഡവ്ർഡ് 
ഒ ാവിെയാ പാസ് 
ഒമർ ഖ ാം 
ഒയിസർമാഫൻ തിയേഡാർ 
ഒരു സംഘം േലഖകർ 
ഒരു സംഘം േലഖകർ 
ഓമന ട്ടൻ സി.ആർ 
ഓമന ട്ടൻ സി.ആർ 
ഓമന ട്ടൻ സി.ആർ 
ഓമന ഗംഗാധരൻ 
ഓമന (വിവ.) 
ഓമനാ നായർ 
ഓംേചരി 
ഓംേചരി 
ഓം കാശ് വാ ീകി 
ഓർണിഷ് ഡീൻ 
ഓർണിഷ് ഡീൻ 
ഓർെവൽ േജാർ ് 
ഓർസി ബാർണസ് 
ഓർഹൻ പാമുക് 
ഓർഹൻ പാമുക് 
ഓേഷാ 
ഓേഷാ 
ഓ ാർ ൈവൽഡ് 
ഓ ാർ ൈവൽഡ് 
ഓസ്ലർ ഫുൾട്ടൺ 
ഓസ്ലർ ഫുൾട്ടൺ 
ഓസ്റ്റേറാവ്സകി നിേക്കാേള 
കക്കാട് എൻ.എൻ 
കക്കാട് എൻ.എൻ 
കടമ്മനിട്ട രാമകൃ ൻ 
കടമ്മനിട്ട രാമകൃ ൻ 
കടമ്മനിട്ട രാമകൃ ൻ 
കടവനാട് ജി.െക 
കട്ട ൽ െജ 
കട്ട ൽ െജ (വിവ.) 
കണിേമാൾ 
കണ്ണൻ കരിങ്ങാട് 
കണ്ണൻകുട്ടി പി 
കണ്ണൻ െക 
കണ്ണൻ െക.പി (എഡി.) 
കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനൻ 
കത്ചേനാവ് 
കഥാസമിതി നിശാഗന്ധി 
കനകരാഘവൻ 
കനകരാഘവൻ 
കബീർ 
കബീർ കിളിമാനൂർ 
കമല മാർക്കേണ്ഡയ 
കമലമ്മ ജി 
കമലമ്മ ജി 
കമലാേഗാവിന്ദ് 
കമലാദാസ് (മാധവി ട്ടി) 
കമലാദാസ് (മാധവി ട്ടി) 
കമലാനായർ 
കമലാഭാസിൻ 
കമലാേമേനാൻ 
കമേലശവ്ർ 
കമൽറാം സജീവ് 
കമാൽ പാഷ 
കമ്മത്ത് എസ്.െക.ആർ 
ക

കരിപ്പത്ത് ആർ.സി 
കരീം എൻ.എ 
കരീം എൻ.എ 
കരീം വി.എം.എ 
കരീം സി.െക 
കരീം സി.െക 
കരീം സി.െക 
കരുണാകരൻ 
കരുണാകരൻ എഴുമ ർ 
കരുണാകരൻ കാമ്പിേശ്ശരി 
കരുണാകരൻ കാമ്പിേശ്ശരി 
കരുണാകരൻ െക. േവണാട്ട് 
കരുണാകരൻ തിരുെന ർ 
കരുണാകരൻ തിരുെന ർ 
കരുണാകരൻ നമ്പയ്ാർ വി 
കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ 
കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ 
കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ 
കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ 
കരുണാകരൻ നായർ ഇ.എ 
കരുണാകരൻനായർ െവള്ള ളത്ത് 
കരുണാകരൻ നായർ െവള്ളംകുളത്ത് 
കരുണാകരൻ നായർ െവള്ളാട്ട് 
കരുണാകരൻനായർ െവള്ളാട്ട് (എഡി.) 
കരുണാകരൻ പട്ട വിള 
കരുണാകരൻ പി 
കരുണാകരൻ മങ്ങാട്ട് 
കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ എം.വി 
കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ എം.വി 
കരുണാകരൻ സി.െക 
കരുണാകരൻ സി.െക 
കരുണാകരൻ സി.െക 
കരുണാകരേമേനാൻ വടേക്കക്കര 
കരുണാനിധി എം 
കേരൽ അലക്സിഡ് 
കേരാൾ എൽ. ആൻവി 
കർത്താ പി.സി 
കർത്താ പി.സി 
കർത്താവ് െക.എസ്.പി 
കർത്താവ് െക.എസ്.പി 
കേരയ്ാ ഇമ്മാനുവൽ 
ക ി
കലയ്ാണറാവു ജി 
കലയ്ാണിഅമ്മ ബി 
കലയ്ാണി ട്ടിഅമ്മ കലാമണ്ഡലം 
ക യ്ാണി കുറുപ്പ് 
കലാകൗമുദി 
കലാധരൻ ടി.പി 
കലാനാഥൻ യു 
കൽപന 
കവാബത്ത യസുനാരി 
കവിത െക 
കവിത ബാലകൃ ൻ 
കസാൻദ് സാക്കീസ് 
കസാൻദ് സാക്കീസ് 
കസാൻദ് സാക്കീസ് 
കസാൻദ് സാക്കീസ് 
കള ാട് എ.പി 
കഴി ം െക.എസ്.െക 
കറന്റ് ബുക്സ് 
കറന്റ് ബുക്സ് 
കാക്കനാടൻ 
കാക്കനാടൻ 
കാക്കനാടൻ 
കാക്കനാടൻ; പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള 
കാക്കാ കാേലൽക്കർ, ആചാരയ് 
കാച്ചപ്പിള്ളി എസ്.െജ 
കാഞ്ച ഐല 
കാട്ടകൻ െക 
കാതർ വി ാ സിബർട്ട് 
കാതറയിൻ പീയറി 
കാതറിൻ െമറിേഡൽ 
കാതൈറൻ വി.എം 
കാത്തി ാേ ാളി 
കാദിർ എ.എം 
കാനം ഇ.െജ 
കാനം ഇ.െജ 
കാനം ഇ.െജ 
കാേനഷ് പൂനൂർ (എഡി.) 
കാപ്പൻ എസ് 
കാ
ാൻസ് 
കാ
ാൻസ് 
കാ
ാൻസ് 
കാമതാനാഥ് 
കാമാക്ഷി ബാലസു ഹ്മണയ്ൻ 
കാമാക്ഷി ബാലസു ഹ്മണയ്ൻ 
കാമു അൽേബർട്ട് 
കാരപ്പേഞ്ചരി എം.എ (എഡി.) 
കാരേശ്ശരി എം.എൻ 
കാരേശ്ശരി എം.എൻ 
കാരേശ്ശരി എം.എൻ 
കാരേശ്ശരി എം.എൻ 
കാരേശ്ശരി എം.എൻ (എഡി.) 
കാരൂർ നീലക പ്പിള്ള 
കാരൂർ നീലക പ്പിള്ള 
കാരൂർ നീലക പ്പിള്ള 
കാരൂർ നീലക പ്പിള്ള 
കാർണ്ണിക് എ.എസ് 
കാർത്തിേകയൻ ആല ഴ 
കാർത്തിേകയൻ ആല ഴ 
കാർത്തിേകയൻനായർ വി 
കാർത്തിേകയൻ െഷാർണൂർ (എഡി.) 
കാർത്തയ്ായനിഅമ്മ വി.െക 
കാർത്തയ്ായനി കമലം 
കാർത്തയ്ായനി ട്ടി അമ്മ 
കാർേലാ െകാെളാഡി 
കാർേലാ െകാെളാഡി 
കാേലൽക്കർ ദത്താേ യ ബാലകൃ 
കാേലാ േഷല്ാേമാ 
കാസിം വാടാനപ്പള്ളി 
കാളക േമേനാൻ െതേക്ക കാ ള്ളിൽ 
കാളിദാസൻ 
കാളിദാസൻ 
കാളിന്ദീചരൺ പാണി ാഹി 
കി ണ്ണി സി.എ 
കി ണ്ണി സി.എ 
കി ണ്ണി സി.എ 
കി ണ്ണി സി.എ 
കി ണ്ണി സി.െക 
കിംഗ് ലൂതർ മാർട്ടി ൻ 
കിഷൻചന്ദ് 
കിഷൻചന്ദ് 
കിഷൻചന്ദ് 
കിഷൻചന്ദ് 
കിേഷാർ കുമാർ െക 
കിേഷാർ ടി.പി 
കിഴേക്കടം എൽ 
കീർത്താന ശശി 
കു ആരിേയാൺ ശാദിയ 
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ 
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ 
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ 
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ 
കുഞ്ഞൻ െക.െക 
കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം 
കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം 
കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം 
കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം 
കുഞ്ഞൻപിള്ള, ഇളംകുളം (വയ്ാഖയ്ാതാ) 
കുഞ്ഞൻപിള്ള എൻ 
കുഞ്ഞൻ പിള്ള ശൂരനാട്ട് 
കുഞ്ഞൻപിള്ള ശൂരനാട്ട് പി.എൻ 
കുഞ്ഞൻപിള്ള ശൂരനാട്ട് പി.എൻ 
കുഞ്ഞപ്പ പട്ടാ ർ 
കുഞ്ഞപ്പ, മൂർേക്കാ

കുഞ്ഞപ്പ, മൂർേക്കാ

കുഞ്ഞപ്പ, മൂർേക്കാ

കുഞ്ഞ ള്ള വി.പി 
കുഞ്ഞ വി.വി 
കുഞ്ഞ പ്പൻ ടി.െക 
കുഞ്ഞ പ്പൻ ടി.െക 
കുഞ്ഞ പ്പൻ ടി.െക 
കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മണപ്പാട്ട് പി 
കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മണപ്പാട്ട് പി 
കുഞ്ഞിഅഹ്മദ് ഇമാമുദുദ്ദീൻ െമൗലവി 
കുഞ്ഞികൃ ൻ െക (വിവ.) 
കുഞ്ഞികൃ ൻനായർ േമ ന്നത്ത് 
കുഞ്ഞികൃ ൻനായർ േമ ന്നത്ത് 
കുഞ്ഞികൃ ൻ വി.വി 
കുഞ്ഞികൃ േമേനാൻ ഒടുവിൽ 
കുഞ്ഞികൃ േമേനാൻ പി 
കുഞ്ഞികൃ േമേനാൻ പി 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ െക.ടി 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ െക.ടി 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി (എഡി.) 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി (എഡി.) 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി.പി; മുരളീധരൻ സി.എം (എഡി.)
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുറേശ്ശരിക്കടവ് 
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നമ്പയ്ാർ എം 
കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ, െകാടുങ്ങ ർ 
കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ, െകാടുങ്ങ ർ 
കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ, െകാടുങ്ങ ർ 
കുഞ്ഞി ട്ടിഅമ്മ െക.ജി 
കുഞ്ഞി
ൻ വി.പി 
കുഞ്ഞിപ്പക്കി െക; മുഹമ്മദ് അലി െക 
കുഞ്ഞിബാവ പി.െക 
കുഞ്ഞിബാവ മു ിയാർ പി.െക 
കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പാ ികശാല 
കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പാ ികശാല 
കുഞ്ഞി സ്സ െക.പി 
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി 
കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പി 
കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പി 
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി 
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി 
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി 
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി 
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി (എഡി.) 
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ വി.പി 
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
കുഞ്ഞിരാമൻ പ
ർ
കുഞ്ഞിരാമൻ സി.െക 
കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ െക 
കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ സി 
കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ സി 
കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിഅമ്മ െക.പി 
കുഞ്ഞീതു മദനി െക 
കു
എരമംഗലം െക 
കു
കൃ ൻ പള്ളിപ്പാട്ട് 
കു
ട്ടൻ, മാടമ്പ് 
കു
ട്ടൻ, മാടമ്പ് 
കു
ട്ടൻ, മാടമ്പ് 
കു
ട്ടൻ, മാടമ്പ് 
കു
ട്ടൻ, മാടമ്പ് 
കു
ട്ടൻ, മാടമ്പ് 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി 
കു
ണ്ണി (എഡി.) 
കു
ണ്ണിേമേനാൻ െക.െക 
കു
ണ്ണിവർമ്മ 
കു
ണ്ണിവർമ്മ 
കു
പിള്ള പണിക്കർ െക 
കു
ബാ ഗുരുക്കൾ 
കു
ബാവ മുസലിയാർ പി.െക 
കു
രാമൻ സി.വി 
കു
രാമൻ സി.വി 
കുടമാളൂർ െക.എൻ 
കുട്ടികൃ േമേനാൻ വി.എം 
കുട്ടി െക.എൻ. കടമ്പഴി റം 
കുട്ടി െക.എൻ. കടമ്പഴി റം 
കുട്ടി െക.എം 
കുട്ടി െക.െക 
കുട്ടിക്കമ്മത് േമത്തർ െക.ഏ 
കുട്ടി
മാരാർ 
കുട്ടി
മാരാർ 
കുട്ടി
മാരാർ 
കുട്ടിരാമേമേനാൻ വാരിയത്ത് 
കുട്ടി വി.എം 
കുട്ടി വി.എം 
കുട്ടിശങ്കരൻ പുഴക്കാട്ടിരി 
കുേട്ടട്ടൻ 
കുേന്ദര മിലാൻ 
കുമരപ്പ െജ.സി 
കുമരാൻ സി.ബി 
കുമേരശ് െക 
കുമാരനാശാൻ 
കുമാരനാശാൻ 
കുമാരനാശാൻ 
കുമാരനാശാൻ 
കുമാരൻ എം.െക 
കുമാരൻ എം.െക 
കുമാരൻ എം.െക 
കുമാരൻ എം.പി 
കുമാരൻ േകാട്ടായി 
കുമാരൻനായർ പി.എം 
കുമാരൻനായർ പി.എം 
കുമാരൻനായർ പി.എം 
കുമാരൻ മാ ഴ 
കുമാരൻ യു.െക 
കുമാരൻ യു.െക 
കുമാരൻ യു.െക 
കുമാരൻ യു.െക 
കുമാരപിള്ള എം. ൈകനിക്കര 
കുമാരപിള്ള എം. ൈകനിക്കര 
കുമാരപിള്ള എം. ൈകനിക്കര 
കുമാരപിള്ള എം. ൈകനിക്കര 
കുമാരപിള്ള ജി 
കുമാരപിള്ള ജി 
കുമാരി ദാേമാദർ 
കുമാർ എം.എസ് 
കുമാർ എം.എസ് 
കുമാർ എം.എസ് 
കുമാർ എം.എസ് 
കുമാർ എം.എസ് 
കുമാർ െക.എസ് 
കുമാർ ജി.എം 
കുമാർ പി 
കുമാർ സി.ബി 
കുമാർ സി.ബി 
കുരിയൻ സി. ചക്കാല ൽ 
കുരുേക്ഷ 
കുരുവിള എൻ.െക 
കുരുവിള പി.െക 
കുരയ്ൻ എൻ.എക്സ് 
കുരയ്ൻ പി.െജ 
കുരയ്ൻ ാമ്പറമ്പൻ 
കുരയ്ൻ മാത ആമ്പ ർ 
കുരയ്ാേക്കാസ് പി.വി 
കുരയ്ാസ് 
കുരയ്ാസ് കുമ്പള ഴി 
കുൽദീപ് ന ാർ 
കുശവ്ാഹാകാന്ത് 
കുസുംലാൽ െചറായി 
കുസുംലാൽ െചറായി 
കുഴിതടത്തിൽ 
കുറുപ്പത്ത് െക.എസ്സ് 
കുറുപ്പ് ആർ.എസ്. നാഗവള്ളി 
കുറുപ്പ് ആർ.എസ്. നാഗവള്ളി 
കുറുപ്പ് ആർ.എസ്. നാഗവള്ളി 
കുറുപ്പ് ആർ.െക 
കുറുപ്പ് എം.എൻ 
കുറുപ്പ് െക.െക.എൻ 
കുറുപ്പ് ജി.െക 
കുറുപ്പ് െജ.ആർ 
കുറുപ്പ് ഡി.ബി 
കുറുപ്പ് ഡി.ബി 
കുറുപ്പ് ഡി.ബി 
കുറുപ്പ് ഡി.ബി 
കുറുപ്പ് ഡി.ബി 
കുറുപ്പ് ഡി.ബി 
കുറുപ്പ് ഡി.സി 
കുറുപ്പ് പറേക്കാട് എൻ.ആർ 
കുറുപ്പ് പി.ആർ 
കുറുപ്പ് ബി.ജി 
കുറുമാൻ 
കൂരിയാട് െക.െക 
കൂറ്റ്സി െജ.എം 
കൃപാലിനി ആചാരയ് 
കൃ 
കൃ കുമാരി എ 
കൃ കുമാർ എസ് 
കൃ കുമാർ കേണ്ണാത്ത് 
കൃ കുമാർ െക.െക 
കൃ കുമാർ െക.െക 
കൃ കുമാർ െക.െക 
കൃ കുമാർ െക.െക 
കൃ കുമാർ െക.സി 
കൃ കുമാർ സി.പി 
കൃ ൈക്കമൾ അ നം 
കൃ ഖട്വാണി 
കൃ ച ഭാനു പള്ളത്ത് 
കൃ ൈചതനയ് 
കൃ ൈചതനയ് 
കൃ ൈചതനയ് 
കൃ ൈചതനയ് 
കൃ ദാസ് 
കൃ ദാസ് 
കൃ ദാസ് എം 
കൃ നനുണ്ണി പി 
കൃ െനഴുത്തച്ഛൻ ഇ.െക 
കൃ െനഴുത്തച്ഛൻ ഇ.െക 
കൃ ൻ ഇരിങ്ങൻ 
കൃ ൻ ഇളയത് സി.പി 
കൃ ൻ എം 
കൃ ൻ എം.െക 
കൃ ൻ എം.െക 
കൃ ൻ ഐ.ആർ. േമത്തല 
കൃ ൻ കേണ്ണാത്ത് 
കൃ ൻകുട്ടി 
കൃ ൻകുട്ടി എം 
കൃ ൻകുട്ടി െകാട്ടാരക്കര 
കൃ ൻകുട്ടി ഗുരുവായൂർ 
കൃ ൻകുട്ടി െചാവ്വ ർ 
കൃ ൻകുട്ടിനായർ ആർ 
കൃ ൻകുട്ടി പി.എൻ 
കൃ ൻകുട്ടി പൂപ്പന 
കൃ ൻകുട്ടി മീനാട് 
കൃ ൻകുട്ടി മു ർ 
കൃ ൻകുട്ടി േവലൂർ 
കൃ ൻകുട്ടി േവളൂർ 
കൃ ൻകുട്ടി േവളൂർ 
കൃ ൻകുട്ടി ീകൃ പുരം 
കൃ ൻകുട്ടി സി.എൻ 
കൃ ൻ െക.ആർ 
കൃ ൻ െക.എ 
കൃ ൻ െക.എസ് 
കൃ ൻ െക.എസ് 
കൃ ൻ െക.എസ് 
കൃ ൻ ടി.എൻ 
കൃ ൻ ടി.വി 
കൃ ൻ ന തിരി സി.എസ് 
കൃ ൻനായർ എൻ 
കൃ ൻനായർ എൻ 
കൃ ൻനായർ എം 
കൃ ൻനായർ എം 
കൃ ൻ നായർ എം 
കൃ ൻനായർ എം 
കൃ ൻ നായർ എം 
കൃ ൻനായർ എം 
കൃ ൻനായർ എം.ജി 
കൃ ൻനായർ ടി.പി 
കൃ ൻനായർ നൂറനാട് 
കൃ ൻ നായർ പി.വി (എഡി.) 
കൃ ൻ നായർ പൂജ ര 
കൃ ൻനായർ ബി 
കൃ ൻനായർ ശാന്തിനിേകതനം 
കൃ ൻനായർ ശാന്തിനിേകതനം 
കൃ ൻനായർ ശയ്ാമളാലയം 
കൃ ൻ നായർ സി 
കൃ ൻനായർ സി 
കൃ ൻ െന ിക്കാട് 
കൃ ൻ പള്ളത്ത് 
കൃ ൻ പറപ്പിള്ളി 
കൃ ൻ പറപ്പിള്ളി 
കൃ ൻ പി 
കൃ ൻ േമത്തല ഐ.ആർ 
കൃ ൻ േമാഹൻ 
കൃ ൻ സി.എ 
കൃ ൻ സി.െക 
കൃ പിള്ള ഇ.വി 
കൃ പിള്ള ഇ.വി 
കൃ പിള്ള ഇ.വി 
കൃ പിള്ള എൻ 
കൃ പിള്ള എൻ 
കൃ പിള്ള എൻ 
കൃ പിള്ള കുറ്റി ഴ 
കൃ പിള്ള കുറ്റി ഴ 
കൃ പിള്ള കുറ്റി ഴ 
കൃ പിള്ള കുറ്റി ഴ 
കൃ പിള്ള ജി 
കൃ പിള്ള ജി 
കൃ പിള്ള ടി.എൻ 
കൃ പിള്ള ടി.എൻ 
കൃ പിള്ള നാലാങ്കൽ 
കൃ പിള്ള നാലാങ്കൽ 
കൃ പിള്ള നാലാങ്കൽ 
കൃ പിള്ള നാലാങ്കൽ 
കൃ പിള്ള മുഴേങ്ങാ വിള (വിവ.) 
കൃ പിള്ളയാൽ പി.എൻ 
കൃ പിള്ള സി.ആർ 
കൃ പിള്ള സി.ആർ 
കൃ പൂജ ര 
കൃ പ്പണിക്കർ സി 
കൃ പ്പിഷാരടി ആ ർ 
കൃ പ്പിഷാരടി ആ ർ 
കൃ പ്പിള്ള ഇ.വി 
കൃ
സാദ് മി 
കൃ മൂർത്തി ജി 
കൃ മൂർത്തി െജ 
കൃ മൂർത്തി െജ 
കൃ േമേനാൻ കപ്പന 
കൃ േമേനാൻ െക 
കൃ
ർ എസ് 
കൃ
ർ വി.ആർ 
കൃ
ർ വി.ആർ 
കൃ
ർ വി.ആർ 
കൃ
ർ വി.ആർ. (ജസ്റ്റിസ്) 
കൃ വാദ്ധയ്ാർ വി 
കൃ വാരിയർ എൻ.വി 
കൃ വാരിയർ എൻ.വി 
കൃ വാരിയർ എൻ.വി 
കൃ വാരിയർ എൻ.വി 
കൃ വാരിയർ എൻ.വി 
കൃ വാരിയർ എൻ.വി 
കൃ വാരിയർ ടി.െക 
കൃ ൈവദയ്ർ െക.എം 
കൃ േസാബ്തി 
കൃ റാവു എ.എൻ 
കൃ ിൻ സി.എ 
െക.ഇ.ആർ 
െക.ഇ.എൻ. 
െക.ഇ.എൻ. 
െക.ഇ.എൻ. 
െക.ഇ.എൻ. 
െക.എം. ആലങ്ങാട് 
െക.എം.ബി 
െക.െക.എൻ. കുറുപ്പ് 
െക.പി.എ.സി 
െകയിൻ േഹാൾ 
െക.വി.എം 
െക.വി.എം 
െക.വി.എം (വിവ.) 
െകെസ െകൻ 
േകണൽ സാദ് 
േകെയമ്മൻ 
േകെയമ്മൻ േചർത്ത ല 
േകരളകൗമുദി 
േകരളവർമ്മഎ സി.ആർ 
േകരളവർമ്മ േകാേളജ് 
േകരളവർമ്മത രാൻ, പന്തളത്ത് 
േകരളവർമ്മത രാൻ, പന്തളത്ത് 
േകരളവർമ്മ പന്തളം 
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ 
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ 
േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ 
േകരളീയൻ വി.എസ് 
േകശേദവ് പി 
േകശവേദവ് പി 
േകശവേദവ് പി 
േകശവേദവ് പി 
േകശവേദവ് പി 
േകശവേദവ് പി 
േകശവേദവ് പി 
േകശവൻ എം.ജി 
േകശവൻ കലാമണ്ഡലം 
േകശവൻ കാവുന്തറ 
േകശവൻ കിളിമാനൂർ എൻ 
േകശവൻന തിരി വി.എ 
േകശവൻന തിരി വി.എ 
േകശവൻ നായർ ആർ 
േകശവൻ നായർ ആർ 
േകശവൻനായർ എ 
േകശവൻ നായർ കുറ്റി റത്ത് 
േകശവൻനായർ െക 
േകശവൻ നായർ െക 
േകശവൻനായർ ജി 
േകശവൻ നായർ പി 
േകശവൻ നായർ വി.എ 
േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര 
േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര 
േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര 
േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര 
േകശവൻ െവള്ളി ളങ്ങര 
േകശവൻ ൈവദയ്ൻ സി.ആർ 
േകശവൻ സി 
േകശവേമേനാൻ െക 
േകശവേമേനാൻ െക.പി 
േകശവേമേനാൻ െക.പി 
േകശവേമേനാൻ െക.പി 
േകശവേമേനാൻ െക.പി 



േകശവേമേനാൻ െക.പി 
േകശവേമേനാൻ െക.പി 
േകശവേമേനാൻ െക.പി 
േകശവേമേനാൻ പി 
ൈകമൾ െക.എൻ.സി 
ൈകമൾ സി.എസ് 
ൈകരളി 
ൈകേറാ (കൗ ് ലൂയി ഹാമൺ) 
െകാ േകാശി െക.െക (എഡി.) 
െകാ ണ്ണി െകാള്ള ർ 
െകാ ണ്ണിത്ത രാൻ െകാടുങ്ങ ർ 
െകാ ണ്ണിത്ത രാൻ െകാടുങ്ങ ർ 
െകാ നാരായണൻ ടി.െക 
െകാ നാരായണൻ ടി.െക 
െകാ നാരായണൻ ടി.െക 
െകാ ബാവ ടി.വി 
െകാ ബാവ ടി.വി 
െകാച്ചൗേസഫ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി 
െകാടുങ്ങ ർ െക.എ (വിവ.) 
െകാടുങ്ങ ർ െക.എ (വിവ.) 
െകാടു ന്ന 
െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി 
െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി 
െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി 
െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി 
െകാസാംബി ഡി.ഡി 
െകാളപ്േകാവ് ഡി.എസ്സ് 
െകാളാബാവാല എഫ്.ഡി 
േകാട്ടയം പു നാഥ് 
േകാമളത്ത് െക.വി 
േകാമളം വടക്കത്ത് 
േകാമളവ ി ഏ 
േകാമു ട്ടി െക.സി. മൗലവി 
േകാമ്പിേനഷൻ 
േകായിത്തട്ട എൻ 
േകാരുത് പി.സി 
േകാരുത് പി.സി 
േകാരുത് പി.സി 
േകാരുത് പി.സി (എഡി.) 
േകാർല ന്ഡലർ െഹാറാൾഡ് 
േകാവിലൻ 
േകാവിലൻ 
േകാവിലൻ 
േകാവിലൻ 
േകാവിലൻ 
േകാവൂർ ഇ.എം 
േകാവൂർ ഇ.എം 
േകാവൂർ ഇ.എം 
േകാവൂർ ഇ.എം 
േകാവൂർ ഇ.എം 
േകാവൂർ എ.ടി 
േകാവൂർ എ.ടി 
േകാശി ആർ ഡീക്കൻ 
േകാശി െക.എ 
േകാളിൻസ് (മിസ്സിസ്) 
േകാളിൻസ് ലാരി; െഡാമിനിക് ലാപിയർ 
േകാളിൻസ് വിലയ്ം വിൽക്കി 
കൗടലയ്ൻ 
കൗമുദി 
കൗൾ മഹാരാജ് െക 
പ്പീവിൻ വസീലി ( പ്പീവിൻ വി.) 
ി ദാസൻ 
ി ിൻ േജാസഫ് ശരത്.എസ് 
ിസ്റ്റഫർ കാഡ്െവൽ 
ഷ്േച്ചവ് എൻ.എസ് 
ഷ്േച്ചവ് എൻ.എസ് 
െമന്റ് ജി. പടപ്പക്കര 
ാപ്പന എസ്.െജ 
െ സിേയാ െജ.എം.ജി 
േ ാവറ്റ് വർട്ട് 
ഖദീജ എ.എം 
ഖദീജ എ.എം 
ഖദീജാ മുംതാസ് 
ഖരീം എം.െക 
ഖലിയാബിക്ക് ഐ 
ഖലീൽ ജി ാൻ 
ഖലീൽ ജി ാൻ 
ഖലീൽ ജി ാൻ 
ഖലീൽ ജി ാൻ 
ഖലീൽ ജി ാൻ 
ഖലീൽ ജി ാൻ 
ഖലീൽ ജി ാൻ 
ഖാേണ്ഡക്കർ വി.എസ് 
ഖാദർ ആല ഴ പി.എ.എ 
ഖാദർ എൻ.എം.എ 
ഖാദർ പി.എ.ഏ 
ഖാദർ പൂവച്ചൽ 
ഖാദർ പൂവച്ചൽ 
ഖാദർ യു.എ 
ഖാദർ യു.എ 
ഖാദർ യു.എ 
ഖാദർ യു.എ 
ഖാദർ യു.എ 
ഖാദർ യു.എ 
ഖാദിരി സ ിദ് അഹമ്മദ് 
ഖാദിർ ഹുൈസൻ 
ഖാ ാ യാ ിനാ 
ഖാലിദ് 
ഖാലിദ് മാലി റം 
ഖുർറംേജാ മുറാദ് 
ഗേജ കുമാർ മി 
ഗേണശ് എ.എൻ 
ഗേണശ് എ.എൻ 
ഗേണശ് െക.എൻ 
ഗേണശ് െക.എൻ 
ഗേണശ് െക.എൻ 
ഗേണശ് പന്നിയത്ത് 
ഗേണശ് പന്നിയത്ത് 
ഗേണശ് പന്നിയത്ത് (എഡി.) 
ഗന്തർ േജാൺ 
ഗഫൂർ അറക്കൽ 
ഗഫൂർ സാഹിബ് രണിക 
ഗംഗൻ 
ഗംഗാേദവി എം 
ഗംഗാധരൻ എം 
ഗംഗാധരൻ എം 
ഗംഗാധരൻ എം.െക 
ഗംഗാധരൻ െക.എൻ 
ഗംഗാധരൻ െചങ്ങാലൂർ 
ഗംഗാധരൻ െചങ്ങാലൂർ 
ഗംഗാധരൻ ടി 
ഗംഗാധരൻ ടി 
ഗംഗാധരൻ ടി.െക 
ഗംഗാധരൻ ടി.െക 
ഗംഗാധരൻ ടി.െക 
ഗംഗാധരൻ തി റിശ്ശി 
ഗംഗാധരൻനായർ പി 
ഗംഗാധരൻ വി.പി 
ഗംഗാധരൻ സി.വി 
ഗൾഫ് 
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് 
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് 
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് 
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് 
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് 
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് 
ഗാന്ധി, േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് 
ഗായ ി 
ഗിജുഭായി ബേധക 
ഗിഫു േമലാ ർ 
ഗിഫു േമലാ ർ 
ഗിെയൻ നിെക്കാളാസ് 
ഗിരിജ വി.എം 
ഗിരിജാ േസതുനാഥ് 
ഗിരീഷ് കർണാട് 
ഗിരീ മാർ െക 
ഗിരീഷ് പി.എം 
ഗിരീഷ് പുത്തേഞ്ചരി 
ഗിരീഷ് പുലിയൂർ 
ഗിരീഷ് മാസ്റ്റർ 
ഗീത 
ഗീത 
ഗീത അ ങ്കാർ 
ഗീത ചിറയിൻകീഴ് 
ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം 
ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം 
ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം 
ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം 
ഗീതാകൃ ൻ ഗീതാലയം 
ഗീതാഞ്ജലി എം 
ഗീതാഞ്ജലി എം 
ഗീതാ ധർമ്മരാജൻ 
ഗീതാഹിരണയ്ൻ 
ഗീതാഹിരണയ്ൻ 
ഗീവർഗീസ് അടൂർ 
ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ ാത്തിേയാസ് 
ഗു ർട്ട് െഹർമ്മൻ 
ഗു ർട്ട് െഹർമ്മൻ 
ഗു ർട്ട് െഹർമ്മൻ 
ഗുന്തർ ാസ്സ് 
ഗു ആർ.െക 
ഗു ൻനായർ എസ് 
ഗു ൻനായർ എസ് 
ഗു ൻനായർ എസ് 
ഗു ൻനായർ എസ് 
ഗു ൻനായർ എസ് 
ഗു ാ ആർ 
ഗുരു നാനക് 
ഗുർദയാൽ സിംഗ് 
ഗുലാസ് ദാസ് േ ാക്കർ 
ഗുലിയാ േജാർ ി ഡി മി വിച്ച് 
ഗു ാവ് േ ാേബർ 
േഗവ്ഗീെകാ റൂദൻ 
ൈഗദാർ അർക്കാദി 
േഗാകുൽദാസ് എൻ.എൻ 
േഗാകുൽദാസ് എൻ.എൻ 
േഗാേഗാൾ 
േഗാേഗാൾ 
േഗാഡ്െസ, നാഥുറാം വിനായക് 
േഗാഡ്െസ, വി ഭട്ട് 
േഗാദവർമ്മ ഇ.എൻ 
േഗാദാവരി പരുേലക്കർ 
േഗാപകുമാർ ടി.എൻ 
േഗാപകുമാർ ടി.എൻ 
േഗാപകുമാർ ടി.എൻ 
േഗാപൻ സി 
േഗാപാൽ 
േഗാപാൽ 
േഗാപാലകൃ കാരണവർ 
േഗാപാലകൃ
റുപ്പ് പി 
േഗാപാലകൃ ൻ 
േഗാപാലകൃ ൻ ആർ 
േഗാപാലകൃ ൻ എം.ആർ 
േഗാപാലകൃ ൻ ഓമ ർ 
േഗാപാലകൃ ൻ കുന്ന ർ 
േഗാപാലകൃ ൻ െക 
േഗാപാലകൃ ൻ െക 
േഗാപാലകൃ ൻ േകാലഴി 
േഗാപാലകൃ ൻ േകാലഴി 
േഗാപാലകൃ ൻ േകാലഴി 
േഗാപാലകൃ ൻ ചുനക്കര 
േഗാപാലകൃ ൻ ചുനക്കര 
േഗാപാലകൃ ൻ ചുനക്കര 
േഗാപാലകൃ ൻ െചലങ്ങാട്ട് 
േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട് 
േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട് 
േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട് 
േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട് 
േഗാപാലകൃ ൻ േചലങ്ങാട്ട് 
േഗാപാലകൃ ൻ നടുവട്ടം 
േഗാപാലകൃ ൻനായർ 
േഗാപാലകൃ ൻനായർ കുഴിതടത്തിൽ 
േഗാപാലകൃ ൻനായർ സി 
േഗാപാലകൃ ൻ െനടുമുടി 
േഗാപാലകൃ ൻ പി.െക 
േഗാപാലകൃ ൻ പി.െക 
േഗാപാലകൃ ൻ െപരു ഴ 
േഗാപാലകൃ ൻ െപരു ഴ 
േഗാപാലകൃ ൻ മേച്ചരിൽ 
േഗാപാലകൃ ൻ മലയിൻകീഴ് 
േഗാപാലകൃ ൻ വർക്കല 
േഗാപാലകൃ ൻ വി.എം 
േഗാപാലകൃ ൻ വി.എം (എഡി.) 
േഗാപാലകൃ ൻ വി.ടി 
േഗാപാലകൃ ൻ (വിവ.) 
േഗാപാലകൃ ൻ സി.എം 
േഗാപാലകൃ പിള്ള െപരു ഴ 
േഗാപാലകൃ േമേനാൻ ഇ 
േഗാപാലകൃ ശാ ി 
േഗാപാല റുപ്പ് ഇറവങ്കര 
േഗാപാല റുപ്പ് ഇറവങ്കര (വിവ) 
േഗാപാല റുപ്പ് െവണ്ണി ളം സി.എൻ 
േഗാപാല റുപ്പ് െവണ്ണി ളം സി.എൻ 
േഗാപാല റുപ്പ് സി.എം 
േഗാപാലൻ ആയിലയ്ത്ത് കുേറ്റരി 
േഗാപാലൻ ആയിലയ്ത്ത് കുേറ്റരി (എ.െക.ജി.) 
േഗാപാലൻ എ.െക 
േഗാപാലൻ എ.െക 
േഗാപാലൻ എ.െക 
േഗാപാലൻ എ.െക 
േഗാപാലൻ എ.െക (എ.െക.ജി.) 
േഗാപാലൻ എ.െക (എ.െക.ജി.) 
േഗാപാലൻനായർ എം.െക 
േഗാപാലൻ വി.വി 
േഗാപാലപിള്ള കുറു ംവീട്ടിൽ െക.എൻ 
േഗാപാലപിള്ള െക.െക 
േഗാപാലപിള്ള പ ംപിള്ളിൽ പി 
േഗാപാലപിള്ള പറവൂർ െക.എൻ 
േഗാപാലപിള്ള പി 
േഗാപാലപിള്ള പി 
േഗാപാലേമേനാൻ എ 
േഗാപാലേമേനാൻ എ 
േഗാപാലേമേനാൻ എം.ഏ 
േഗാപാലേമേനാൻ െക.വി 
േഗാപാലേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ 
േഗാപാല തൻ 
േഗാപാലസവ്ാമി വി 
േഗാപാലി കാരാഴ്മക്കാരൻ 
േഗാപി കലാമണ്ഡലം 
േഗാപി കാലടി 
േഗാപി കിഴക്കേനല 
േഗാപി െക.എസ് 
േഗാപി െക.ടി 
േഗാപി ട്ടൻ 
േഗാപി ട്ടൻ (എഡി.) 
േഗാപിനാഥൻ ആർ 
േഗാപിനാഥൻ െക 
േഗാപിനാഥൻ െക 
േഗാപിനാഥൻ െക (എഡി.) 
േഗാപിനാഥൻ െക. പള്ളം 
േഗാപിനാഥൻ നായർ എൻ 
േഗാപിനാഥൻ നായർ എൻ 
േഗാപിനാഥൻനായർ എൻ 
േഗാപിനാഥൻ നായർ എം 
േഗാപിനാഥൻനായർ എം 
േഗാപിനാഥൻനായർ െക 
േഗാപിനാഥൻനായർ െക 
േഗാപിനാഥൻനായർ െക 
േഗാപിനാഥൻനായർ െക 
േഗാപിനാഥൻ നായർ ജി 
േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ 
േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ 
േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ 
േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ 
േഗാപിനാഥൻ നായർ ടി.എൻ 
േഗാപിനാഥൻനായർ തൃെക്കാടിത്താനം 
േഗാപിനാഥൻ നായർ പി.എസ് 
േഗാപിനാഥൻ വി.െക 
േഗാപിനാഥപിള്ള ടി.എം 
േഗാപിനാഥേമേനാൻ പി 
േഗാപിനാഥ് എം 
േഗാപിനാഥ് േകാഴിേക്കാട് 
േഗാപിനാഥ് ന ില 
േഗാപിനാഥ് പനങ്ങാട് 
േഗാപിനാഥ് െപരിനാട് 
േഗാപിനാഥ് മുതുകാട് 
േഗാപിനി കരുണാകരൻ 
േഗാപി പി.െക 
േഗാപി പുതുേക്കാട് 
േഗാപിമണി ആർ 
േഗാപിമണി ആർ 
േഗാപിമണി ആർ 
േഗാപിമണി ആർ 
േഗാപിമണി ആർ 
േഗാപിമണി ആർ; െകാത്താരി എൻ.എം 
േഗാപു പട്ടിത്തറ 
േഗായ്െഥ 
േഗാർബേച്ചവ് 
േഗാവി െക.എം 
േഗാവി െക.എം 
േഗാവി െക.എം (എഡി.) 
േഗാവിന്ദഗണകൻ െകാടു ന്ന 
േഗാവിന്ദൻ എം 
േഗാവിന്ദൻ എം 
േഗാവിന്ദൻ എം 
േഗാവിന്ദൻ എം 
േഗാവിന്ദൻ എം 
േഗാവിന്ദൻ എം 
േഗാവിന്ദൻ എ.സി 
േഗാവിന്ദൻ എ.സി 
േഗാവിന്ദൻ എസ്.വി 
േഗാവിന്ദൻകുട്ടി എൻ 
േഗാവിന്ദൻകുട്ടി എൻ 
േഗാവിന്ദൻകുട്ടി എൻ 
േഗാവിന്ദൻകുട്ടിനായർ ഉള്ളാട്ടിൽ 
േഗാവിന്ദൻ െക 
േഗാവിന്ദൻ െച ൻ 
േഗാവിന്ദൻതമ്പി െക 
േഗാവിന്ദൻ ന തിരി 
േഗാവിന്ദൻ ന തിരി ജി 
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ 
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ 
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ 
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ 
േഗാവിന്ദൻനായർ എം.എൻ 
േഗാവിന്ദൻ നായർ െക 
േഗാവിന്ദൻ നായർ േയാഗാചാരയ് 
േഗാവിന്ദൻ മംഗലാട്ട് 
േഗാവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എം.വി 
േഗാവിന്ദൻ സി.വി 
േഗാവിന്ദൻ േഹാരക്കാട് 
േഗാവിന്ദപിഷാേരാടി െചറുകാട് 
േഗാവിന്ദപിഷാേരാടി െചറുകാട് 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള എം.ആർ 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള എറാടി 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പി.െക (വിവ.) 
േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഭാ രൻ 
േഗാൾഡിങ്ങ് വിലയ്ം 
േഗാൾ ാൻ 
േഗാൾ ാൻ 
േഗാൾഡ് ിത്ത് ഒലിവർ 
േഗാൾവാൾക്കർ മാധവ് സദാശിവ 
ഗൗതമബുദ്ധൻ 
ഗൗരിയമ്മ െക.ആർ 
ഗൗരിയമ്മ െക.ആർ 
ഗൗരിയമ്മ പാറ ൽ 
ന്ഥാേലാകം 
ഹാം ീൻ 
ാമ കാശ് എൻ.ആർ 
ിെങ്കാ വി.ഇ 
േ ഷയ്ൻ വാസ് 
േ ഷയ്ൻ വാസ് 
േ ഷയ്സ് െബഞ്ചമിൻ 
േ സി 
േ സി 
േ സി (എഡി.) 
ൈ ൽസ് എൻെഗൽ െബർത് 
ഘനശയ്ാമദാസ് ബിർെള 
േഘാഷ് എം.എൽ 
ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള 
ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള 
ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള 
ചടയമംഗലം 
ചതുർേവദി എം.ഡി 
ച േമേനാൻ ഒ 
ച വാരത്ത് സി.വി 
ചേന്തര സി.എം.എസ്സ് 
ചന്ദർ കിഷൻ 
ച െക.എൻ 
ച ക്കല എസ്. കമ്മത്ത് 
ച ൻ എ.വി 
ച ൻ കിളിമാനൂർ 
ച ൻ കിളിമാനൂർ 
ച ൻ െക.എസ് 
ച ൻ െക.എസ് 
ച ൻ ടി.വി 
ച ൻ തുമ്പയിൽ 
ച ൻ തൃത്താല 
ച ൻ ധനാവൻ 
ച ൻ പി.ആർ 
ച ൻ പി.െക 
ച ൻ പി.െക 
ച ൻപിള്ള കടവൂർ ജി 
ച ൻ പുറക്കാട് 
ച ൻ െപരുമുടിയൂർ 
ച ൻമാസ്റ്റർ െക (എഡി.) 
ച ൻവ ർ
ച ൻ സി.വി 
ച ൻ സിവിക് 
ച പാലൻ എ.എം 
ച പ്പൻ സി.െക 
ച
കാശ് എം 
ച ബാബു രാമപുരം 
ച ബാബു വി 
ച ബാബു വി 
ച ഭാനു െക. പള്ളത്ത് 
ച മതി 
ച മതി 
ച മതി 
ച മതി സി 
ച മതി സി 
ച േമാഹൻ ആനാ ഴ 
ച േമാഹൻ പി.എസ് 
ച േമാഹൻ പി.ടി 
ച ശർമ്മ െക.എം 
ച േശഖരൻ എൻ.പി 
ച േശഖരൻ എം.ആർ 
ച േശഖരൻ എം.ആർ 
ച േശഖരൻ എം.ആർ 
ച േശഖരൻ എം.ആർ 
ച േശഖരൻ എം.െക 
ച േശഖരൻ എം.െക 
ച േശഖരൻ എം.െക 
ച േശഖരൻ െക 
ച േശഖരൻനായർ ഇ 
ച േശഖരൻ നായർ ഇ 
ച േശഖരൻനായർ ഇ 
ച േശഖരൻനായർ എൻ 
ച േശഖരൻ നായർ എൻ 
ച േശഖരൻനായർ ഏ മാനൂർ 
ച േശഖരൻനായർ െക 
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം 
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം 
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം 
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം 
ച േശഖരൻ നായർ ൈവക്കം 
ച േശഖരൻ നായർ സി.െക 
ച േശഖരൻ നായർ സി.െക 
ച േശഖരൻ നായർ സി.െക 
ച േശഖരൻ നായർ സി.െക (സമ്പാ.) 
ച േശഖരൻ േമലത്ത് 
ച േശഖരൻ സി 
ച േശഖരൻ സി 
ച േശഖരവാരിയർ എം.എസ് 
ച േശഖരവാരിയർ എം.എസ് 
ച േശഖർ എ., ഗിരീഷ് ബാലകൃ ൻ 
ച േശഖർ എസ് 
ച േശഖർ എസ്സ് 
ച േശഖർ നാരായണൻ 
ച േശഖർ നാരായണൻ 
ച േസനൻ എം.ടി 
ച ിക സി.എസ് 
ച ിക സി.എസ് 
ച ികാ ബാലകൃ ൻ 
ചാെക്കാ പി.ടി 
ചാേക്കാ എം.ഈ 
ചാേക്കാ എം.സി 
ചാേക്കാ െക.എം 
ചാേക്കാ െക.സി.പള്ളം 
ചാേക്കാ െചമ്മനം 
ചാേക്കാ പി.ടി 
ചാേക്കാ പി.ടി 
ചാേക്കാരു െജ. േകാനിക്കര (വിവ.) 
ചാേക്കാ ശങ്കരത്തിൽ 
ചാ ി ടി (എഡി.) 
ചാ ാജി എം.െക. ഹരിദാസൻ 
ചാ ാജി എം.െക. ഹരിദാസൻ 
ചാെപ്പക്ക് കാരൽ 
ചാരുച ബാനർജി 
ചാരുനിേവദിത 
ചാരുനിേവദിത 
ചാരുമ ംദാർ 
ചാർലിൻ ചാ ിൻ 
ചാൾസ് കിങ്സ്ലി 
ചാൾസ് കിങ്സ്ലി 
ചിത്തിരൻ െക.െക 
ചി െക.എസ് 
ചി ൻ ന തിരിപ്പാട് പി 
ചി ഭാനു ൈവക്കം 
ചി ഭാനു ൈവക്കം 
ചി മുദ്ഗൽ 
ചിദംബരൻ െക.എം 
ചിദംബരംപിള്ള എസ് 
ചിന്നൻ മനക്കിൽ 
ചിന്മയൻ നായർ പി 
ചിറ ൽ സി.എസ് 
ചുമ്മാർ ടി.എം 
ചുമ്മാർ ടി.എം 
ചുള്ളിമാനൂർ എസ്.ഡി 
െചേക്കാവ്, ആന്റൺ 
െചേക്കാവ്, ആന്റൺ 
െചേക്കാവ്, ആന്റൺ 
െചേക്കാവ്, ആന്റൺ 
െചഗുേവര 
െചഗുേവര 
െചന്താ ർ 
െചന്താരേശ്ശരി ടി.എച്ച്.പി 
െചന്താരേശ്ശരി ടി.എച്ച്.പി 
െചർേനവിൻ തതയ്ാന 
െച പ്പ ഡി 
െച പ്പനായർ എൻ.പി 
െച പ്പനായർ എൻ.പി 
െച പ്പനായർ എൻ.പി 
െച പ്പനായർ എൻ.പി 
െച പ്പനായർ എൻ.പി 
െച പ്പനായർ എ.പി 
െച പ്പൻനായർ എ 
െച പ്പൻ നായർ എ.പി 
െച പ്പൻനായർ െക.െക 
െച പ്പൻനായർ െചമ്പിൽ 
െചറിയാൻ കുനിയേന്താടത്ത് 
െചറിയാൻ െക. െചറിയാൻ 
െചറിയാൻ ഫിലിപ്പ് 
െചറിയാൻ ഫിലിപ്പ് 
െചറിയാൻ ഫിലിപ്പ് 
െചറിയാൻ ഫിലിപ്പ് 
െചറിയാൻ വി.എം 
െചറിയാൻ സി.വി 
െചറുകാട് 
െചറുകാട് 
െചറുകാട് 
െചറുകാട് 
െചറുേശ്ശരി 
േചകനൂർ മൗലവി 
േചകനൂർ മൗലവി 
േച ട്ടി ഒ 
േചതൻ ഭഗത് 
േചലൂർ എം.എം 
േചസ് േമരി എ ൻ 
േചറു േതാലത്ത് സി 
േച ർ എസ്.െക 
ൈച ൻ 
ൈചൽഡ് േഗാർഡൻ 
േചാക്സ് എം; േജാഷി പി.എം 
േചാപ്പൻ 
േചാം ി േനാം 
േചാസർ െജ ി 
േചാറൻ 
ചൗധുരി ബി 
ഛാപ്ഗാർ ബി.എഫ് 
ജഗത് 
ജഗതി എൻ.െക. ആചാരി 
ജഗത് സി.െജ 
ജഗദീശ് േജാഷി 
ജഗ്ജിത് സിംഹ് 
ജനയുഗം 
ജനാർദ്ദന കുറുപ്പ് ജി 
ജനാർദ്ദന റുപ്പ് ജി; രാജേമാഹൻ വി.എം 
ജനാർദ്ദന റുപ്പ് ജി; സ്റ്റാലിൻ ജി 
ജനാർദ്ദനൻ കേരാട്ട് 
ജനാർദ്ദനൻ കാവുമ്പായി 
ജനാർദ്ദനൻ കാവുമ്പായി 
ജനാർദ്ദനൻ െക.ആർ 
ജനാർദ്ദനൻ െക.ആർ 
ജനാർദ്ദനൻ െക.ആർ 
ജനാർദ്ദനൻ േകാലഴി 
ജനാർദ്ദനൻ ജി. പള്ളിത്താനം 
ജനാർദ്ദനൻനായർ ചുനക്കര 
ജനാർദ്ദനൻപിള്ള എൻ. േവളമാ ർ 
ജനാർദ്ദനൻ വ േത്തരി 
ജനാർദ്ദനേമേനാൻ കുന്നത്ത് 
ജനാർദ്ദൻ ഠാ ർ 
ജനി ലിസിട് ി 
ജനു 
ജനു 
ജനു 
ജനു 
ജ ാരി െക.എ 
ജ ാർ ഇ.എ 
ജമാൽ അ ൽ നാസ്സർ 
ജമാൽ ഇടവാ 
ജമാൽ ഇടവാ 
ജമാൽ ഇടവാ 
ജമാൽ െകാച്ചങ്ങാടി 
ജമാൽ െകാച്ചങ്ങാടി 
ജമാൽ െകാച്ചങ്ങാടി (എഡി.) 
ജമാൽ െകാച്ചങ്ങാടി (വിവ.) 
ജമാൽ ബദവി 
ജമാൽ മുഹമ്മദ് ടി 
ജമാൽ ഹക്ക് 
ജമീല െക.എം 
ജമീൽ അഹമദ് 
ജയകർ തലേയാലപ്പറമ്പ് 
ജയകാന്തൻ 
ജയകാന്തൻ 
ജയകുമാരൻ നായർ എൻ 
ജയകുമാരി ടി.ആർ., വിേനാദ്കുമാർ ആർ 
ജയകുമാർ െക 
ജയകുമാർ െക.ആർ 
ജയകുമാർ വി 
ജയകുമാർ വി.െക 
ജയകുമാർ വിജയാലയം 
ജയകുമാർ വിജയാലയം 
ജയകുമാർ വിജയാലയം 
ജയകുമാർ വിജയാലയം 
ജയേകരളം 
ജയച ൻ ഇ 
ജയച ൻ െക 
ജയച ൻ ടി.എൻ 
ജയച ൻ ടി.എൻ 
ജയച ൻ ടി.എൻ (സമ്പാ.) 
ജയച ൻനായർ എസ് 
ജയേദവ റുപ്പ് ജി 
ജയേദവൻ 
ജയേദവൻ 
ജയേദവൻ പി.വി 
ജയേദവ് വി 
ജയന്തി മേനാഹരൻ 
ജയന്ത് നാർലികർ 
ജയ കാശ് നാരായൺ 
ജയേമാഹൻ 
ജയേമാഹൻ മംഗലത്ത് 
ജയരാജൻ െക.െക 
ജയരാജൻ പി (എഡി.) 
ജയരാമൻ എ.പി 
ജയരാമൻ എ.പി 
ജയരാമൻ എ.പി 
ജയരാമൻ എ.പി 
ജയരാമൻ എ.പി 
ജയരാമൻ എ.പി 
ജയരാമൻ പി 
ജയലക്ഷ്മി 
ജയലക്ഷ്മി എൽ 
ജയലാൽ െജ (എഡി.) 
ജയശങ്കർ സാദ് 
ജയശങ്കർ സാദ് 
ജയ ീ കളത്തിൽ 
ജയറാം സി.എസ് 
ജയിക്കബ് പി.എം 
ജയിംസ് വി.െജ 
ജയിംസ് വി.െജ 
ജയ് ീ മി 
ജരാസന്ധൻ 
ജലാലുദ്ദീൻ ഉമരി 
ജലിൽ എ.ഐ 
ജലീൽ െക.ടി 
ജവഹര റുപ്പ് പി 
ജവഹർ ആർ 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു 
ജസ്റ്റിൻ േജാസഫ് 
ജസ്റ്റിൻ േജാസഫ് 
ജഹനാരാബീഗം 
ജാക്ക് ല ൻ 
ജാനകി എൻ.എം 
ജാനകീരാമൻ ടി 
ജാന്സി ജയിംസ് 
ജാൻസിബ ജയിംസ് 
ജാഫ മേനാരമ 
ജി.െക 
ജിജി ചിലമ്പിൽ 
ജിത് േറായ് 
ജിനൻ ഇ 
ജിനൻ ഇ 
ജിൻ സൗസുേയ 
ജിം േകാർെബറ്റ് 
ജിം േകാർെബറ്റ് 
ജിം േകാർെബറ്റ് 
ജീത് ത ിൽ 
ജീവൻ 
ജീവനായകം ഡി 
ജുധാജിത് െസന്ഗുു 
ജുംപാ ലാഹിരി 
ജൂനിചിേറാ താനിസാകി 
ജൂലിയസ് ഫ ച്ചിക് 
ജൂൽ േവൺ 
ജൂൾസ് േവർണി 
െജ.െക 
െജ.െക.എസ്. വീ ർ 
െജ.െക.വി 
െജ. േതറാട്ടിൽ 
െജേഫ ൺ 
െജ ാർ െക.എ 
െജ ാർ െക.എ 
െജയിൻ ഓസ്റ്റിൻ 
െജയിംസ് ആൽബർട്ട് 
െജയിംസ് എം.െക 
െജയിംസ് എം.െക 
െജയിംസ് േജാസഫ് (എഡി.) 
െജയിംസ് േബാർഗ് 
െജയിംസ് മണിമല 
െജയിംസ് വി.െജ 
െജയിംസ് വി.െജ 
െജയിംസ് ഹാഡ്ലി േചസ് 
െജയിംസ് ഹാഡ്ലി േചസ് 
െജയിലബ്ദ്ധീൻ ടി.എസ് 
െജസി നാരായണൻ 
െജസി നാരായണൻ 
െജ ി സി. 
േജക്കബ് കട്ട ൽ 
േജക്കബ് കാവനാൽ 
േജക്കബ് ചാലിൽ 
േജക്കബ് െജ. മാപ്പിളേശരി 
േജക്കബ് േതാമസ് 
േജക്കബ് നായേത്താട് 
േജക്കബ് വർഗീസ് കന്തറ 
േജക്കബ് സാംസൺ മുട്ടട 
േജക്കബ് സാംസൺ മുട്ടട 
േജസി ജൂനിയർ 
ൈജേന കുമാർ 
ൈജേന കുമാർ 
െജാനാഥൻ േവാൾഫ് 
െജാനാഥൻ സവ്ി ് 
േജാജി 
േജാജി കൂ േമ്മൽ 
േജാജി കൂ േമ്മൽ 
േജാജി പടപ്പ ൽ 
േജാൺ അ നം 
േജാണി ഒ.െക 
േജാണി െക.െജ േവണുേഗാപാൽ സി 
േജാണി െജ. ാേത്താട്ടം (പുനരാഖയ്ാതാ) 
േജാണിേജാൺ െവമ്പിള്ളി 
േജാണി െനടുമറ്റം 
േജാണി മിറാൻഡ 
േജാണി ലൂേക്കാസ് 
േജാൺ ആലുങ്കൽ 
േജാൺ ഇളമത 
േജാൺ എ 
േജാൺ എ ഹാം 
േജാൺ എ ഹാം 
േജാൺ എം 
േജാൺ എം.ഡി 
േജാൺ കുന്നപ്പിള്ളി (ഫാദർ) 
േജാൺ െക.െജ 
േജാൺ െക.െജ 
േജാൺ ചക്കാലക്കൽ (വിവ.) 
േജാൺ െചമ്പിൽ 
േജാൺ േജാസഫ് പി 
േജാൺ ടി.വി 
േജാൺ ടി.വി 
േജാൺ ടി.വി 
േജാൺ ടി.വി 
േജാൺ േതാമസ് ആറൻമുള 
േജാൺ െനടുമറ്റം 
േജാൺ പി.െക 
േജാൺ േപാൾ 
േജാൺേപാൾ 
േജാൺ െബ ാമി േഫാസ്റ്റർ 
േജാൺ ിട്ടാസ് 
േജാൺ മ നാട്ട് ഇ (വിവ.) 
േജാൺമാത വി 
േജാൺ ലീ ആന്േഡ ഡൻ 
േജാൺ വടാേശരി 
േജാൺസൺ എം.എ 
േജാൺസൺ ഐരൂർ 
േജാൺസൺ േജാസ് 
േജാൺസൺ പുളി ന്ന് 
േജാൺ സാമുവൽ 
േജാൺ സാമുവൽ 
േജാൺ സാമുവൽ 
േജാൺസാമുവൽ (എഡി.) 
േജാൺ സി.വി.; ഏലി ട്ടി േജാൺ 
േജാൺസ് ടി.എൽ 
േജാൺ െഹൻറി 
േജാൺ റീഡ് 
േജാൺ റീഡ് 
േജാനാഥൻ സവ്ി ് 
േജാനാഥൻ സവ്ി ് 
േജാനാഥൻ സവ്ി ് 
േജാബി േജായ് കുരയ്ൻ 
േജാബിൻ എസ്. െകാട്ടാരം 
േജായൻ കുമരകം 
േജായി െചറുവാ ർ 
േജായി െജ. ൈകമാപറമ്പൻ 
േജായി േജാൺ തുരുത്തിക്കര 
േജായി തിരൂമൂലപുരം 
േജായി നാലുന്നാക്കൽ 
േജായി മുട്ടാർ 
േജായി മുട്ടാർ 
േജായി വി.എ 
േജായി െസബാസ്റ്റയ്ൻ 
േജായ് എം.എസ് 
േജായ് എം.എസ് 
േജായ് എം.എസ് 
േജായ് കുളനട 
േജായ് േജാബ് കുളേവലിൽ 
േജായ് നായരമ്പലം 
േജായ്സി 
േജാർജ് ഇമ്മട്ടി (എഡി.) 
േജാർജ് എ.വി 
േജാർജ് എ.വി 
േജാർ ് 
േജാർ ് അടൂർ ജി 
േജാർ ട്ടി സി 
േജാർ ് ഇ ട്ടി 
േജാർ ് ഇരുമ്പയം 
േജാർ ് ഇരുമ്പയം 
േജാർ ് ഇരുമ്പയം (വിവ.) 
േജാർ ് എം.എ 
േജാർ ് എസ്. േപാൾ 
േജാർ ് ഓണ ർ 
േജാർ ് ഓണ ർ 
േജാർ ് ഓണ ർ 
േജാർ ് ഓർെവൽ 
േജാർ ് കാക്കനാടൻ 
േജാർ ് കുന്നിൽ 
േജാർ ് െക. അലക്സ് 
േജാർ ് െക.എം 
േജാർ ് െക.എം 
േജാർ ് െക.എം 
േജാർ ് െക.എം 
േജാർ ് െക.എം 
േജാർ ് െക.എം (എഡി) 
േജാർ ് െക.ജി 
േജാർ ് െക.സി 
േജാർ ് െക.സി 
േജാർ ് േജാസഫ് െക 
േജാർ ് ടി.െജ.എസ് 
േജാർ ് ടി.െജ.എസ് 
േജാർ ് േതാമസ് എം 
േജാർ ് െന ായി 
േജാർ ് െന ായി 
േജാർ ് െന ായി 
േജാർ ് െന ായി 
േജാർ ് പള്ളിപ്പറമ്പൻ 
േജാർ ് പറവൂർ 
േജാർ ് മാത്തൻ 
േജാർ ് വർഗീസ് 
േജാർ ് വർഗീസ് 
േജാർ ് വ ാട്ട് 
േജാർ ് െവട്ടം 
േജാർ ് സക്കറിയ 
േജാർ ് സിത്താര 
േജാർ ് സിത്താര 
േജാർ ് ൈസദാൻ 
േജാർജ് മണ്ണിക്കേരാട്ട് 
േജാഷി 
േജാഷി ഉദയപുരം 
േജാഷി എ.െക 
േജാഷി പി.സി 
േജാഷവ്ാ കുന്നേത്തത്ത് (ഫാദർ) 
േജാസഫ് ഇടമറുക് 
േജാസഫ് ഇടമറുക് 
േജാസഫ് ഇടമറുക് 
േജാസഫ് ഇടമറുക്; സനൽ ഇടമറുക് 
േജാസഫ് എൻ.െക 
േജാസഫ് എം.ഒ 
േജാസഫ് എം.െജ 
േജാസഫ് എം.സി 
േജാസഫ് എം.സി 
േജാസഫ് എം.സി 
േജാസഫ് എ.വി 
േജാസഫ് എസ് 
േജാസഫ് ഒ.പി 
േജാസഫ് ഒ.പി 
േജാസഫ് ഓച്ച രുത്ത് പി.ടി 
േജാസഫ് ക ാണിക്കൽ 
േജാസഫ് കുന്നേശ്ശരി 
േജാസഫ് കുറവിലങ്ങാട് 
േജാസഫ് െക.എം 
േജാസഫ് െക.എം. െകാളമ്പിയവി 
േജാസഫ് െചറുവ ർ 
േജാസഫ് െചറുവ ർ 
േജാസഫ് േതക്കിൻകാട് 
േജാസഫ് േതറാട്ടിൽ 
േജാസഫ് പന ൽ 
േജാസഫ് പന ൽ 
േജാസഫ് പന ൽ 
േജാസഫ് പി.എം 
േജാസഫ് പി.ടി 
േജാസഫ് പി.പി 
േജാസഫ് പി.പി 
േജാസഫ് പുത്തൻതറ 
േജാസഫ് പുലി േന്നൽ 
േജാസഫ് മക്കാെബ 
േജാസഫ് മരിയൻ 
േജാസഫ് മറ്റം 
േജാസഫ് മറ്റം 
േജാസഫ് മാത ഏ മാനൂർ 
േജാസഫ് മു േശ്ശരി 
േജാസഫ് മു േശ്ശരി 
േജാസഫ് മു േശ്ശരി 
േജാസഫ് മു േശ്ശരി 
േജാസഫ് േമ ത്ത് എം 
േജാസഫ് ലാേയൽ (വിവർത്ത കൻ) 
േജാസഫ് വടക്കൻ (ഫാദർ) 
േജാസഫ് വടക്കൻ (ഫാദർ) 
േജാസഫ് വി.െക 
േജാസഫ് വി.െജ 
േജാസഫ് വി.ടി 
േജാസഫ് സി.എ 
േജാസഫ് സി.എ 
േജാസഫ് സി.എ 
േജാസഫ് റേബക്കാ 
േജാസി വാഗമറ്റം 
േജാസ് ആന്റണി 
േജാസ് ആവണൂർ 
േജാസ് എൻ.െക 
േജാസ് എം 
േജാസ് െക. മാനുവൽ 
േജാസ് െക. മാനുവൽ 
േജാസ് ചാേക്കാ െപരിയപുറം 
േജാസ് ചാ കുളം 
േജാസ് ചാലങ്ങാടി 
േജാസ് ചാലങ്ങാടി 
േജാസ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി 
േജാസ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി 
േജാസ് ടി.വി 
േജാസ് ടി.വി 
േജാസ് േടാം 
േജാസ് പനച്ചി റം 
േജാസ് പനച്ചി റം 
േജാസ് പനച്ചി റം 
േജാ ിൻ 
േജാസ് പു യിൽ 
േജാസ് പു േവലി 
േജാസ് മുട്ടം 
േജാസ് വടാേശ്ശരി 
േജാസ് സി.എൽ 
േജാസ് സി.എൽ 
േജാളി വർഗ്ഗീസ് 
േജയ്ാതിബസു 
േജയ്ാതിബായ് പരിയാടത്ത് 
േജയ്ാതിരാജ് 
േജയ്ാതിരാജ് 
േജയ്ാതിരാജ് വി.ബി 
േജയ്ാതിർമയി എ.പി 
േജയ്ാതിഷ് െക 
ഞാളിയത്ത് ടി.പി 
െഞക്കാട് 
ടർജനീവ് (തുർഗ്ഗനീവ്) 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടാേഗാർ, രബീ നാഥ് 
ടി.െക.ജി 
ടി.െക.സി. മുഴപ്പിലങ്ങാട് 
ടി.െക.സി. മുഴപ്പിലങ്ങാട് 
ടി.െക.സി. വടുതല 
ടിജു എം. തങ്കച്ചൻ 
ടിെയൻ േജായ് 
െടൻസിങ്ങ് േനാർേഗ 
െടയല്ർ േമരി 
േടാണി ചിേറ്റ കളം 
േടാണി ചിേറ്റ കളം 
േടാണി േജാസഫ് 
േടാണി മാത 
േടാണി മാത 
േടാണിമാത 
േടാണി മാത (സമ്പാ.) 
േടാണി േമാറിസൺ 
േടാർപ്പിേഡാ 
േടാ ാന േഡവിഡ് 
േടാൾേസ്റ്റായ് 
േടാൾേസ്റ്റായ് 
േടാൾേസ്റ്റായ് 
േടാൾേസ്റ്റായ് 
േടാൾേസ്റ്റായ് 
േടാൾേസ്റ്റായ് 
േടാൾേസ്റ്റായ് 
േ സി കവ്ാൻ 
േ ാട് ി 
ഡങ്കൻ ഇസേഡാറ 
ഡൽവിൻ 
ഡാഗ് ഹാമർ 
ഡാെങ്ക എസ്.എ 
ഡാനിയൽ െക.എം 
ഡാനിേയൽ ഡീേഫാ 
ഡാൻ ൗൺ 
ഡാർവിൻ, ചാൾസ് 
ഡാൽട്ടൻ 
ഡാൽട്ടൻ ഹ ം 
ഡാവിഞ്ചി ലിേയാണാർേഡാ 
ഡിക്കൻസ്, ചാൾസ് 
ഡിക്കൻസ്, ചാൾസ് 
ഡിക്കൻസ്, ചാൾസ് 
ഡി സ് എം 
ഡി.െജ 
ഡിവർ പി.െക 
ഡി.സി 
ഡി.സി 
ഡി.സി. കിഴേക്കമുറി 
ഡീക്മാൻ െഡാറാത്തിയ 
ഡുലുഖേനാവ് എം 
ഡൂലി േതാമസ് ആന്റണി 
െഡന്നിസ് േജാസഫ് 
െഡന്നീസ് കലൂർ 
േഡൽ െബയർസ്റ്റീ ൻ 
േഡവിഡർ ഇ.ആർ.സി 
േഡവിഡാർ ഇ.ആർ.സി 
േഡവിഡ് എം. േകാട്സ് 
േഡവിഡ് െക.എസ് 
േഡവിഡ് േജാസഫ് 
േഡവിഡ് വി.ടി 
േഡവിസ് ഇ.ഡി 
േഡവിസ് േസവയ്ർ 
േഡവീസ് ഇ.ഡി 
െഡാമിനിക് െചറിയാൻ െക 
െഡാമിനിക് ഴാൻ ബാബി 
േഡാറി േഡാറിസ് 
ഡ യി േജാൺ 
േ ാൺവീർ േകാഹ്ലി 
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള 
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള 
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള 
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള 
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള 
തങ്കച്ചൻ കുന്നങ്കരി ളം 
തങ്കച്ചൻ ൈകപ്പ ർ 
തങ്കച്ചൻ ൈകപ്പ ർ 
തങ്കച്ചൻ ചുരുളുകുഴിയിൽ 
തങ്കപ്പൻ ഇ.ഒ 
തങ്കപ്പൻപിള്ള െക.െക 
തങ്കപ്പൻപിള്ള പി.വി 
തങ്കപ്പൻ പൂയപ്പിള്ളി 
തങ്കപ്പൻ പൂയപ്പിള്ളി 
തങ്കപ്പൻ ൈവക്കം 
തങ്കമണി അമ്മ എസ് 
തങ്കമണിേദവി എം.ഡി 
തങ്കമ്മ ബി 
തങ്ക ൻ എസ് 
തങ്ങൾകു
മുസലിയാർ എ 
തണത്തറ െജ.എക്സ് 
തേപാവനം സവ്ാമി 
തമ്പി കരിക്കാ ർ 
തമ്പി കരിക്കാ ർ 
തമ്പി കാക്കനാടൻ 
തമ്പി തിരുവാ ളം 
തമ്പി തിരുവാ ളം 
തമ്പി പതാലിൽ 
തമ്പി പി.ജി 
തമ്പി പി.വി 
തമ്പി പി.വി 
തമ്പി പി.വി 
തമ്പി വി.എ 
തമ്പി വി.ജി 
തരകൻ െക.എം 
തരകൻ െക.എം 
തരകൻ െക.എം (പുനരാഖയ്ാതാ) 
തരകൻ ജി 
തരുൺകുമാർ ഭാദുരി 
തർ പൻ െക.ടി. പാണാവള്ളി 
തലാപ്പിൽ എൻ.എൻ 
ത ീമ നസ്റീൻ 
ത ീമ നസ്റീൻ 
ത ീമ നസ്റീൻ 
തളി ളം െക.എസ്.െക 
തളി ളം െക.എസ്.െക 
തളി ളം െക.എസ്.െക 
താക്കേറ വിലയ്ം മാെകപീസ് 
താജ് പി.എം 
താജ് പി.എം 
താണു പ നാഭൻ 
താണുവൻ ആചാരി എസ് 
തായാട്ട് െക 
തായാട്ട് െക 
തായാട്ട് െക 
തായാട്ട് െക 
തായാട്ട് െക 
തായാട്ട് െക 
തായാട്ട് ശങ്കരൻ 
തായാട്ട് ശങ്കരൻ 
തായാട്ട് ശങ്കരൻ 
തായാട്ട് ശങ്കരൻ 
തായാട്ട് ശങ്കരൻ 
താരാചന്ദ് 
താരാശങ്കർ ബേന്ദാപാധയ്ായ 
താരാശങ്കർ ബേന്ദാപാധയ്ായ 
താരാശങ്കർ ബാനർജി 
താഹ മാടായി 
താഹ മാടായി 
തി റിശ്ശി െക.വി 
തിേക്കാടി ഏ 
തിേക്കാടിയൻ 
തിേക്കാടിയൻ 
തിേക്കാടിയൻ 
തിരുവഴാംകുന്ന് ടി.ആർ 
തിലക് പി.െക 
തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ 
തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ 
തുരേജവ് വി 
തുളസി 
തുളസി 
തുളസി െകാ ം 
തുളസി േകാ ക്കൽ 
െത േകാ കുേറായാനഗി 
െതറേ ാവ വാലന്റിന 
േതറാട്ടിൽ െജ 
ൈതേശ്ശരി 
േതാട്ടിൽ െജ.പി 
േതാമസുകുട്ടി െചേഞ്ചരിൽ 
േതാമസ് ആർണിൽഡയ് 
േതാമസ് ആ പുറം 
േതാമസ് എ.ഒ 
േതാമസ് എം.വി 
േതാമസ് ഐസക് 
േതാമസ് ഐസക് ടി.എം 
േതാമസ് ഐസക് ടി.എം 
േതാമസ് ഐസക് ടി.എം. (എഡി.) 
േതാമസ് ക ക്കാരൻ 
േതാമസ് കുട്ടി േകാട്ട റം 
േതാമസ് െക.െജ 
േതാമസ് െക.െജ 
േതാമസ് െക.ടി. (ജസ്റ്റിസ്) 
േതാമസ് െക.വി 
േതാമസ് െക.വി 
േതാമസ് െക.വി 
േതാമസ് േജക്കബ് 
േതാമസ് േജാൺ 
േതാമസ് േജാസഫ് 
േതാമസ് ടി. അമ്പാട്ട് 
േതാമസ് ടി.എസ് 
േതാമസ് ടി.എസ് 
േതാമസ് തലനാട് 
േതാമസ് േതാമസ് 
േതാമസ് പള്ളിക്കൽ 
േതാമസ് പള്ളിക്കൽ 
േതാമസ് പള്ളിക്കൽ 
േതാമസ് പാലാ 
േതാമസ് പാളിയിൽ 
േതാമസ് പി.ടി 
േതാമസ് പി.ടി 
േതാമസ് പി.ടി 
േതാമസ് പി.വി 
േതാമസ് െപരുന്ന െക.വി 
േതാമസ് േപാൾ (എഡി.) 
േതാമസ് ാക്കിേത്താട്ടിൽ 
േതാമസ് ബി 
േതാമസ് മാത എം 
േതാമസ് മാളിേയക്കൽ 
േതാമസ് വർക്കി 
േതാമസ് വർക്കി 
േതാമസ് വി.െജ. ആറ ള 
േതാമസ് െവർേനാൺ 
േതാമസ് സാമുവൽ 
േതാമസ് സി.െജ 
േതാമസ് സി.െജ 
േതാമസ് സി.െജ 
േതാമസ് സി.െജ 
േതാമസ് േസവയ്ർ 
േതാമസ് ഹാർഡി 
േതാമ്മാക്കത്തനാർ പാെറമ്മാക്കൽ 
േതാംസൺ േജാർജ് 
തയ്ാഗരാജൻ കഴ ട്ടം 
ിവി മൻ തമ്പി 
ിവി മൻ ന തിരിപ്പാട് ടി.എം 
ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി 
ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി 
ദമയന്തിനാഥ് 
ദയാനന്ദൻ ഡി 
ദയാൽ െക.വി 
ദലിത്ബ 
ദലിത്ബ 
ദൈലലാമ 
ദൈലലാമ 
ദ േയവ് ി (േഡാേസ്റ്റാവ് ി) 
ദ േയവ് ി (േഡാേസ്റ്റാവ് ി) 
ദ േയവ് ി (േഡാേസ്റ്റാവ് ി) 
ദസയ്ാ മൈറനി 
ദാദാ ധർമാധികാരി 
ദാദാധർമ്മാധികാരി, ആചാരയ് 
ദാേമാദരൻ ഇ.വി 
ദാേമാദരൻ എൻ 
ദാേമാദരൻ എം 
ദാേമാദരൻ െക 
ദാേമാദരൻ െക 
ദാേമാദരൻ െക 

ദാേമാദരൻ െക 
ദാേമാദരൻ െക 
ദാേമാദരൻ െക 
ദാേമാദരൻ െക 
ദാേമാദരൻ േകാന്നിയൂർ 
ദാേമാദരൻ ടി 
ദാേമാദരൻ ന തിരി ൈകത ം 
ദാേമാദരൻ ന തിരി പൂേന്താട്ടത്ത് 
ദാേമാദരൻ ന തിരിപ്പാട് െക.എസ് (വിവ.) 
ദാേമാദരൻനായർ െക.എൻ 
ദാേമാദരൻ നായർ െക.എൻ 
ദാേമാദരൻ നായർ െക.എൻ 
ദാേമാദരൻ നായർ പി 
ദാേമാദരൻ നായർ പി 
ദാേമാദരൻ പേ ാളി 
ദാേമാദരൻ പി.എസ് 
ദാേമാദരൻപിള്ള െക.ആർ 
ദാേമാദരൻപിള്ള പി.എൻ 
ദാേമാദരൻ പുന്ന 
ദാേമാദരൻ െപാൻകുന്നം 
ദാേമാദരൻ െപാൻകുന്നം 
ദാേമാദരൻ െപാൻകുന്നം 
ദാേമാദരൻ ബക്കളം 
ദാേമാദരൻ മു യ്ാടി 
ദാേമാദരൻ മു യ്ാടി 
ദാേമാദരൻ േമലൂർ 
ദാേമാദരൻ വി.െക 
ദാേമാദരൻ വി.െക 
ദാേമാദരൻ വി.െക 
ദാേമാദരൻ വി.െക 
ദാേമാദരൻ വി.െക 
ദാേമാദരൻ വി.െക (എഡി.) 
ദാേമാദരൻ വി.െക (എഡി.) 
ദാേമാദരേമേനാൻ െക.എ 
ദാേമാദരേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ (എഡി.) 
ദാേമാദരേമേനാൻ സി 
ദാേമാദരേമേനാൻ സി (വിവ.) 
ദാസ് എസ്., ഉമറുൾ ഫാറൂഖ് 
ദാസ് ഐ.വി 
ദാസ് ഐ.വി (എഡി.) 
ദാസ് കഴി ം ആർ.ജി 
ദാസ് െക.െക.എസ് 
ദാസ് െചറായി 
ദാസ് പി.എൻ 
ദാസ് മാ ട് 
ദാസ് സി.ആർ 
ദാസ് സി.ആർ 
ദിേനശൻ ഇ.െക (എഡി.) 
ദിേനശൻ െമാേകരി 
ദിേനശ് വർമ്മ 
ദിരാർ വി.എച്ച് 
ദിലീപൻ െപാ 
ദിലീപ് കുമാർ െക 
ദിലീപ്കുമാർ െക 
ദിലീപ്കുമാർ െക.പി (എഡി.) 
ദിലീപ്കുമാർ പ ാര രുത്ത് 
ദിലീപ് രാജ് 
ദിവാകരൈക്കമൾ പി.െക 
ദിവാകരനുണ്ണിത്താൻ തറയിൽ 
ദിവാകരൻ എ 
ദിവാകരൻ എം 
ദിവാകരൻ എം 
ദിവാകരൻ കരുണാകരൻ 
ദിവാകരൻ കാട്ടാക്കട 
ദിവാകരൻ കാട്ടാക്കട 
ദിവാകരൻ കാട്ടാക്കട 
ദിവാകരൻ കാട്ടാക്കട 
ദിവാകരൻ പാേലാട് 
ദിവാകരൻ പാറശ്ശാല 
ദിവാകരൻ പി.എ 
ദിവാകരൻ പിള്ള കാരാൾ 
ദിവയ് േകശവൻ എസ് 
ദിവയ് ബന്ധം ആ ാൾ 
ദീദി ദാേമാദരൻ 
ദീനബ 
ദീനാ എൻ. മൽേഹാ 
ദീപ അഗർവാൾ 
ദീപ അേശാക് 
ദീപക് േചാ 
ദീപാനിശാന്ത് 
ദീപാനവ്ിത ചേതാപാദ്ധയ്ായ 
ദീപാനവ്ിത ചേതാപാദ്ധയ്ായ 
ദീപാനവ്ിത ചേതാപാദ്ധയ്ായ 
ദീേപഷ് െക. രവീ നാഥ് 
ദുെബ എസ്.സി 
ദുെബാവ് നിെക്കാലായ് 
ദുെബാവ് നിെക്കാലായ് 
ദുേ ാവ് ി 
ദുർഗ്ഗാ സാദ് ഖ ി 
ദുർഗ്ഗാ സാദ് ഖ ി 
േദബാശിഷ് േദബ് 
േദവകി നിലയേങ്ങാട് 
േദവദാസ് എം.എസ് 
േദവദാസ് എം.എസ് 
േദവദാസ് കുമാരപുരം 
േദവൻ ആറ്റിങ്ങൽ 
േദവൻ എം.വി 
േദവ ിയൻ എം.പി 
േദവയാനി െക 
േദവരാജൻ ടി.െക 
േദവസി എ.ടി 
േദവസി എം.െക 
േദവസയ് എ.ടി 
േദവസയ് ടി.െക 
േദവസയ് പി.എം 
േദവസയ്ാ അ
റ്റിമംഗലം 
േദവസ്സി എം.െക 
േദവസ്സി ട്ടി 
േദവി 
േദവി 
േദവിക െജ 
േദവിക െജ 
േദവി സാദ് ചേതാപാദ്ധയ്ായ 
േദവി സാദ് ചേതാപാദ്ധയ്ായ 
േദവീദാസ് പി.വി 
േദേവശ് ദാസ് 
േദവ് ആ ർ വി 
േദവ് ഇ.വി (വിവർത്ത കൻ) 
േദവ് െക.െജ 
േദവ് െക.െജ. എഴിഞ്ഞി ം 
േദവ് െക.വി 
േദശം എൻ.െക 
േദശാഭിമാനി 
ൗപതി ജി. നായർ 
ദവ്ിേജ ലാൽറായ് 
ദവ്ിേജ ലാൽറായ് 
ധനുജകുമാരി എസ് 
ധൻേഗാപാൽ മുഖർജി 
ധരൻ െക.ജി 
ധരം വീർ 
ധർമ്മമവീര 
ധർമ്മരാജ് അടാട്ട് 
ധർമ്മരാജ് അടാട്ട് 
ധർമ്മരാജ് അടാട്ട് 
ധർമ്മവീർ ഭാരതി 
ധവൽ ബധിയ 
ധീേര മജുംദാർ 
ധീേര മജുംദാർ 
േധബാർ യു.എൻ 
നഈം സിദ്ദീഖി മൗലവി 
നജാബത് അലിമീർ 
നജീബ് എൻ.എം 
നടരാജൻ എൽ (എഡി.) 
നടരാജൻ നവരംഗം 
നടരാജൻ പി 
നടരാജൻ പി., ഉണ്ണികൃ ൻ ടി.ആർ 
നേടശപണിക്കർ െക.എസ് 
നതാലി േനാർട്ടൻ 
നഥാനിേയൽ ഹാേതാൺ 
നദീം നൗഷാദ് 
നദ്വി മസൂദ് 
നനു എം. നായർ 
നന്തനാർ 
നന്തനാർ 
നന്ദകുമാർ എം 
നന്ദകുമാർ െജ 
നന്ദകുമാർ പി 
നന്ദകുമാർ മൂർക്കത്ത് 
നന്ദകുമാർ വി.ടി 
നന്ദകുമാർ വി.ടി 
നന്ദകുമാർ വി.ടി 
നന്ദനാർ 
നന്ദിത െക.എസ് 
നന്ദിനി ന ാർ 
നന്ദിനി നായർ 
നന്ദിനി നായർ 
നന്ദിനി സത്പതി 
നേബാേക്കാവ് ാദിമീർ 
നമ്പീശൻ എ.എസ്.എൻ 
നമ്പീശൻ എം.എൻ 
നമ്പീശൻ എസ്.എൻ.എൻ 
നമ്പീശൻ സി.എൻ 
ന തിരി 
ന തിരി എ.എൻ 
ന തിരി എ.എൻ 
ന തിരി എ.എൻ 
ന തിരി എൻ.എം 
ന തിരി എ.പി.പി 
ന തിരി എ.പി.പി 
ന തിരി എ.പി.പി (എഡി.) 
ന തിരി എസ്.പി 
ന തിരി ഐ.സി.പി 
ന തിരി െക.എൻ.െക 
ന തിരി െക.എം. ൈവരേശ്ശരി 
ന തിരി െക.വി 
ന തിരി ടി.എൻ.വി 
ന തിരിപ്പാട് ഒ.പി 
ന തിരിപ്പാട് ഒ.പി 
നമ്പയ്ാർ ഒ.െക 
നമ്പയ്ാർ െക.െക 
നയന എ.െക.െക 
നയനാർ ഇ.െക 
നരസിംഹൻ തമ്പി വി 
നരസിംഹൻ വി.െക 
നേര േകാഹ്ലി 
നേര േദവ് പി.െക (എഡി.) 
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ 
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ 
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ 
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ 
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ 
നേര നാഥ് ആർ. േകാന്നിയൂർ 
നേര നാഥ് പി 
നേര നാഥ് പി 
നേര നാഥ് പി 
നേര നാഥ് പി 
നേര നാഥ് പി 
നേര നാഥ് പി 
നേര നാഥ് പി 
നേര ൻ െക.എം 
നേര
സാദ് ആർ 
നേര
സാദ് ആർ 
നേര
സാദ് ആർ 
നേര ഭൂഷൺ, ആചാരയ് 
നേരശ്ച െസൻഗു 
നർമ്മദ 
നർമ്മദ 
നവകാന്ത് ബറുവ 
നവേകരളം 
നവാസ് പൂനൂർ (എഡി.) 
നവീൻ ചൗള 
നസിം ചിറയിൻകീഴ് 
നസീബ് എസ് 
നസീം പുന്നയൂർ 
നസീം പുന്നയൂർ (എഡി.) 
നളിനി എൻ 
നളിനി ജമീല 
നളിനി േബക്കൽ 
നളിനി സതീഷ് (വിവ) 
നളിനീ ീധരൻ 
നാഗരാജ് ഡി.ആർ 
നാഗവള്ളി 
നാഗവള്ളി 
നാഗായി തകാഷി 
നാടൻ െപൺകിടാവ് 
നാണു െക.വി.ഓമ ർ 
നാണു ട്ടൻ കവനാലയം 
നാണു ടി.എൻ.നടുവിേല ര 
നാണു പി.െക 
നാണു പി.െക 
നാണു പിണറായി 
നാണുപിള്ള പന്നിേശ്ശരി 
നാഥൻ പി.ആർ 
നാഥൻ പി.ആർ 
നാഥൻ പി.ആർ 
നാഥ് വി.ആർ 
നാദിർഷ 
നാനാക് സിംഗ് 
നാംവർസിംഗ് 
നായനാർ ഇ.െക. 
നായനാർ ഇ.െക. 
നായനാർ ഇ.െക. 
നായനാർ ഇ.െക. 
നായനാർ ഇ.െക. 
നായനാർ ഇ.െക. 
നായനാർ ഇ.െക. 
നായനാർ ഇ.െക. 
നായരുേശ്ശരി വി.ബി 
നായർ ഇ.െക 
നായർ ഇ.െക.െക 
നായർ ഇ.പി. െപരുമ്പാവൂർ 
നായർ എൻ.െക 
നായർ എൻ.െജ 
നായർ എൻ.പി 
നായർ എൻ.പി 
നായർ എൻ.ബി 
നായർ എൻ.ബി 
നായർ എം.ആർ 
നായർ എം.ആർ.സി 
നായർ എം.ആർ.സി 
നായർ എം.െക 
നായർ എം.െക 
നായർ എം.െക.െക 
നായർ എം.ജി.െക 
നായർ എം.ജി.െക 
നായർ എം.പി.; പു ാംഗദൻ പി. 
നായർ എം.സി 
നായർ എസ് 
നായർ എസ്. (എയർ കമേഡാർ) 
നായർ എസ്.െക 
നായർ എസ്.െക 
നായർ എസ്.െക 
നായർ എസ്.െക 
നായർ എസ്.െക (എഡി.) 
നായർ െക.എസ് 
നായർ െക.െക 
നായർ െക.ജി.എം 
നായർ േകാന്നിയൂർ ആർ.എസ് 
നായർ േചർത്തല പി.എസ് 
നായർ ജി.ഡി 
നായർ ടി.ആർ 
നായർ ടി.െക.ജി 
നായർ ടി.െക.ജി 
നായർ ൈതക്കാട്ട് െക.ജി 
നായർ പി.ആർ.െക 
നായർ പി.എം 
നായർ പി.എം (എഡി.) 
നായർ പി.െക 
നായർ പി.െക.ബി 
നായർ പി.ടി 
നായർ െപരുന്ന െക.എൻ 
നായർ െപരുന്ന െക.എൻ 
നായർ ബി.െക. െപരുമണ്ണ 
നായർ വി.എസ് 
നായർ വി.ബി.സി 
നായർ സി.എസ് 
നായർ സി.എസ് 
നായർ സി.എസ് 
നായർ സി.െക.എൻ 
നായർ സി.പി 
നായർ സി.പി 
നാരായണ രുക്കൾ െക 
നാരായണ റുപ്പ് പി 
നാരായണ റുപ്പ് പി 
നാരായണ റുപ്പ് പി 
നാരായണഗുരു 
നാരായണഗുരു 
നാരായണഗുരു 
നാരായണനുണ്ണി െക.പി 
നാരായണൻ ആയിേരാടി 
നാരായണൻ ആർ.െക 
നാരായണൻ ആർ.െക 
നാരായണൻ ആർ.െക 
നാരായണൻ ഇ 
നാരായണൻ ഐ.എസ് 
നാരായണൻ ഐ.സ് 
നാരായണൻ ക റ്റ 
നാരായണൻ കാ മാടം 
നാരായണൻ കാ മാടം 
നാരായണൻ കാവുമ്പായി 
നാരായണൻ കാവുമ്പായി 
നാരായണൻകുട്ടി 
നാരായണൻകുട്ടി വി.െക 
നാരായണൻ െക.ആർ 
നാരായണൻ െക.െക 
നാരായണൻ െക.പി (എഡി.) 
നാരായണൻ െക.സി 
നാരായണൻ േകായിത്തട്ട 
നാരായണൻ ന തിരി െക 
നാരായണൻ ന തിരി േച രി ത്ത് ജി 
നാരായണൻ ന തിരിപ്പാട് ചി ർ 
നാരായണൻ നായർ എൻ.പി 
നാരായണൻനായർ എൻ.പി 
നാരായണൻ നായർ െക 
നാരായണൻനായർ െക.ടി 
നാരായണൻനായർ ടി 
നാരായണൻ നായർ പാലാ 
നാരായണൻനായർ പാലാ 
നാരായണൻ നായർ പി 
നാരായണൻ പാലക്കീഴ് 
നാരായണൻ പി.െക 
നാരായണൻ പി.െക 
നാരായണൻ േപാറ്റി ചങ്ങാരപ്പള്ളി 
നാരായണൻ േപാറ്റി ചങ്ങാരപ്പള്ളി 
നാരായണൻ േപാറ്റി ചങ്ങാരപ്പള്ളി 
നാരായണൻ വി.െക 
നാരായണൻ വി.െക 
നാരായണൻ വി.െക 
നാരായണൻ വി.സി 
നാരായണൻ ൈവദയ്ർ പി.െക 
നാരായണൻ സി 
നാരായണൻ സി 
നാരായണൻ സി.ആർ 
നാരായണൻ സി.പി 
നാരായണൻ സി.പി 
നാരായണൻ സി.പി 
നാരായണൻ സി.പി (എഡി.) 
നാരായണ പി.വി 
നാരായണപിള്ള എം.ആർ 
നാരായണപിള്ള എം.ആർ 
നാരായണപിള്ള എം.ആർ (വിവ.) 
നാരായണപിള്ള എം.പി 
നാരായണപിള്ള എം.പി 
നാരായണപിള്ള എം.പി 
നാരായണപിള്ള എം.പി 
നാരായണപിള്ള എം.പി; പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ളള 
നാരായണപിള്ള ഓംേചരി 
നാരായണപിള്ള െക.എസ് 
നാരായണപിള്ള െക.എസ് 
നാരായണപിള്ള പി.െക 
നാരായണപിള്ള പി.െക 
നാരായണപിള്ള പി.െക 
നാരായണപിള്ള സി 
നാരായണപിള്ള സി (എഡി.) 
നാരായണപ്പണിക്കർ ആർ 
നാരായണപ്പണിക്കർ ആർ 
നാരായണപ്പണിക്കർ കാവാലം 
നാരായണപ്പിഷാേരാടി െക.പി 
നാരായണപ്പിള്ള എം.ആർ 
നാരായണപ്പിള്ള എം.പി 
നാരായണപ്പിള്ള എം.പി 
നാരായണ സാദ് മുനി 
നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് േമൽപ്പ ർ 
നാരായണേമേനാൻ 
നാരായണേമേനാൻ കരകുളത്ത് 
നാരായണേമേനാൻ െക 
നാരായണേമേനാൻ നാലപ്പാട്ട് 
നാരായണേമേനാൻ പഴൂർ 
നാരായണേമേനാൻ പാലിേശ്ശരി 
നാരായണേമേനാൻ പാലിേശ്ശരി 
നാരായണേമേനാൻ പാലിേശ്ശരി 
നാരായണേമേനാൻ മുക്കിൽ മരുതൂർ 
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ 
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ 
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ 
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ 
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ (വിവ.) 
നാരായണേമേനാൻ വള്ളേത്താൾ (വിവ.) 
നാരായണസവ്ാമി ജി 
നാരായൺ ആർ.െക 
നാരായൺ ഗംേഗാപാദ്ധയ്ായ 
നാരായൻ 
നാരായൻ 
നാസർ ടി.പി 
നിക് ീവ്സ് (എഡി.) 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിതയ്ൈചതനയ് യതി 
നിമി േജാർ ് 
നിരഞ്ജന 
നിരഞ്ജന 
നിരുപമ രാഘവൻ 
നിർമൽകുമാർ എം 
നിർമൽകുമാർ െക.പി 
നിർമൽ വർമ്മ 
നിർമ്മല 
നിർമ്മല 
നിർമ്മല സി.വി 
നിസാമുദ്ദീൻ റാവുത്തർ 
നിസാം റാവുത്തർ 
നീന ചൗധരി 
നീന ചൗധരി 
നീന ചൗധരി 
നീന പന ൽ 
നീലക നുണ്ണി െക.എസ് 
നീലക നുണ്ണി െക.എസ് 
നീലക നുണ്ണി െക.എസ് 
നീലക ൻനായർ ടി.ടി 
നീലക ൻനായർ പി.ആർ 
നീലക ൻ പരമാര 
നീലക പിള്ള പി 
നീല പ നാഭൻ 
നീലപദ്മനാഭൻ 
നീലാംബരൻ എസ്.േവലപ്പൻ പിള്ള 
നീലൂർ ടി.പി 
നീെഷ ഡറിക് 
നുജും എ (എഡി.) 
നുജൂദ് അലി െഡല്ഫിരൻ മിേനായ് 
നൂേലലി എൻ.എം (പുനരാ.) 
നൂറാണി എ.ജി 
െനടുങ്കേ ൽ െജ 
െനേപ്പാളിയൻ േബാണപ്പാർട്ട് 
െനബു വി.എസ് (എഡി.) 
െനരൂദ പാേ ാ 
െനൽസൺ മേ ല 
െന ജവാഹർലാൽ 
െന ജവാഹർലാൽ 
െന ജവാഹർലാൽ 
െന ജവാഹർലാൽ 
െനറ്റിയാടൻ 
േനശമണി എസ് 
ൈനന മണ്ണേഞ്ചരി 
ൈനന മണ്ണേഞ്ചരി 
ൈനനാൻ േകാശി 
ൈനനാൻ േകാശി 
നൗഷാദ് പത്തനാപുരം 
ന ട്ടൺ ചാൾസ് 
ന ട്ടർ 
ന ട്ട് ഹാംസൺ 
പങ്കജാക്ഷൻ നായർ ൈവക്കം എസ്സ് 
പങ്കജാക്ഷൻ പി.വി 
പഞ്ചാപേകശ ർ എ.എസ് 
പടിയത്ത് 
പടിയത്ത് എം.എ. േമജർ 
പേഡകർ ഡി.റ്റി 
പണിക്കർ എൻ.െക 
പണിക്കർ എൻ.െക 
പണിക്കർ എം.എം 
പണിക്കർ എം.പി 
പണിക്കർ െക.എം 
പണിക്കർ െക.എം 
പണിക്കർ െക.എം 
പണിക്കർ െക.എം 
പണിക്കർ െക.എം 
പണിക്കർ െക.എം. സർദാർ 
പണിക്കർ ജി.എൻ 
പണിക്കർ ജി.എൻ 
പണിക്കർ ജി.എൻ 
പണിക്കർ ജി.എൻ 
പണിക്കർ ജി.എൻ (വിവ.) 
പണിക്കർ നീലംേപരൂർ എൻ.പി 
പണിക്കർ പി.ആർ 
പണിക്കർ പി.എൻ.പി 
പണിക്കർ പി.െക.എൻ 
പണിക്കർ പി.െക.എൻ 
പണിക്കർ വി.ആർ 
പണിക്കർ വി.എം.ജി 
പണിേക്കാട്ടി എം.െക 
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ െക.പി 
പ കുമാർ മുഞ്ഞിനാട് 
പ കുമാർ മുഞ്ഞിനാട് 
പ ജ െക.എം 
പ ജാ േമേനാൻ 
പ ൻ
പ നാഭൻ എച്ച് 
പ നാഭൻ എൻ.െക.ൈവക്കം 
പ നാഭൻ എം 
പ നാഭൻ എം.എസ് 
പ നാഭൻ എം. ൈകനിക്കര 
പ നാഭൻ ടി 
പ നാഭൻ ടി 
പ നാഭൻ ടി 
പ നാഭൻ ടി 
പ നാഭൻ ടി 
പ നാഭൻ നായർ എസ് 
പ നാഭൻ നായർ കലാമണ്ഡലം; ബാലൻ
ഞായത്ത് 
പ നാഭൻ നായർ െക 
പ നാഭൻ നായർ െക 
പ നാഭൻ പി 
പ നാഭൻ പി 
പ നാഭൻ പി.ജി 
പ നാഭൻ മാലാപറമ്പ് 
പ നാഭൻ വടേക്കടത്ത് 
പ നാഭൻ വി 
പ നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര 
പ നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര 
പ നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര 
പ നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര 
പ നാഭപ്പിള്ള ൈകനിക്കര 
പ രാജൻ പി 
പ രാജൻ പി 
പ രാജൻ പി 
പ േസനൻ േചലാട്ട് 
പ േസനൻ വി.െക 
പ ാ രാമച ൻ 
പ ാലയ എ.ഡി 
പ ാലയ എ.ഡി 
പ ിനി ബാലകൃ ൻ 
പ ിനി ബാലകൃ ൻ; മൃണാളിനി 
പദ്മനാഭൻ പി.ജി (എഡി.) 
പനയാൽ പി.വി.െക 
പേനാവ വി 
പന്നലാൽ പേട്ടൽ 
പ
ട്ടി െകടാമംഗലം 
പ
ട്ടി െകടാമംഗലം 
പമ്മൻ 
പമ്മൻ 
പമ്മൻ (എഡി.) 
പയസ്സ് എസ് 
പ
ർ െക.വി.ആർ 
പരേമശ് ഡാംഗവ്ാൾ 
പരേമശവ്ര റുപ്പ് േകായിപ്പിള്ളി 
പരേമശവ്രൻ അ ർ വി.ജി 
പരേമശവ്രൻ എൻ 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി 
പരേമശവ്രൻ എം.പി (സമ്പാ.) 
പരേമശവ്രൻ എസ് 
പരേമശവ്രൻ എസ് 
പരേമശവ്രൻ എസ് 
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ 
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ 
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ 
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ 
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ 
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ 
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ 
പരേമശവ്രൻ ഏവൂർ 
പരേമശവ്രൻ കുറ്റി ഴ 
പരേമശവ്രൻ നമ്പയ്ാർ പി; പാർത്ഥസാരഥി ടി.
െനടുങ്ങാടി 
പരേമശവ്രൻ നായർ എം 
പരേമശവ്രൻനായർ എം 
പരേമശവ്രൻ നായർ പി.െക 
പരേമശവ്രൻ നായർ പി.െക 
പരേമശവ്രൻ നായർ പി.െക 
പരേമശവ്രൻ നായർ വി.ആർ 
പരേമശവ്രൻപിള്ള ആർ (വിവ.) 
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി 
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി 
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി 
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി 
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി 
പരേമശവ്രൻപിള്ള എരുേമലി 
പരേമശവ്രന്പിള്ള െക 
പരേമശവ്രൻപിള്ള ജി 
പരേമശവ്രൻ പിള്ള നട ൽ 
പരേമശവ്രൻപിള്ള വി.ആർ 
പരേമശവ്രൻ സി.ആർ 
പരേമശവ്രൻ സി.എൻ 
പരേമശവ്രൻ സി.എൻ 
പരശുൈവക്കൽ െക.എം 
പരിപൂർണ്ണൻ െക.എസ്. ജസ്റ്റിസ് 
പേരശാനന്ദ സവ്ാമി 
പലേവശൻ െവള്ളായണി 
പവനൻ 
പവനൻ 
പവനൻ 
പവനൻ 
പവനൻ 
പവൻ െക.വർമ്മ 
പവി എം.പി 
പവി ൻ തീ നി 
പാനൂർ െക 
പാൻേസ വി.ജി., എ ഹാം ടി.പി. 
പാപ്പച്ചൻ കടമ ടി 
പാ ട്ടി െക 
പാ ട്ടി െക 
പാ ട്ടി െക 
പാ ട്ടി െക 
പാ ട്ടി െക 
പാ ട്ടി െക 
പാ ട്ടി െക 
പാർക്കർ ബർത്താ േമാറിസ് 
പാർത്ഥസാരഥി ഇന്ദിരാ 
പാർത്ഥസാരഥി നാരായണ 
പാർവ്വതി പവനൻ 
പാർവ്വതീേദവീ ആർ 
പാവുണ്ണി ൈതക്കാട് 
പാസ്റ്റർനാക്ക് േബാറിസ് 
പാറക്കടവ് പി.െക 
പാറ റത്ത് 
പാറ റത്ത് 
പാറ റത്ത് 
പാറയിൽ െക.ബി 
പാറു 
പാറു ട്ടിയമ്മ െച ളത്ത് 
പാേറട്ട് ഇസഡ്.എം 
പി.ടി.എൽ 
പി.ടി.എൽ 
പിയാർെകത േചനം 
പിേയ ൺ എൻ.എം 
പി.വി.െക. പനയാൽ 
പിഷാരടി എൻ.എൻ 
പി.സി. എറികാട് 
പിള്ള എ.െക 
പിള്ള എൻ.ആർ. തിരുവാർപ്പ് 
പിള്ള എൻ.ആർ തിരുവാർപ്പ് 
പിള്ള എൻ.എൻ 
പിള്ള എൻ.എൻ 
പിള്ള എൻ.എസ് 
പിള്ള എൻ.പി 
പിള്ള എൻ.ബി. പിണ്ഡാണി 
പിള്ള എൻ.ബി. പിണ്ഡാണി 
പിള്ള എം.എസ്. കൂത്താ കുളം 
പിള്ള എം.എസ്. കൂത്താ കുളം 
പിള്ള എസ്.െക 
പിള്ള എസ്.പി 
പിള്ള െക.എസ് 
പിള്ള െക.എസ് 
പിള്ള െക.എസ്. ചവറ 
പിള്ള െക.സി 
പിള്ള ജി.ആർ 
പിള്ള ജി.ആർ 
പിള്ള ജി.ആർ (വിവ.) 
പിള്ള ജി.പി 
പിള്ള പി.ജി 
പിള്ള (െ ാഫസ്സർ) 
പിള്ള വ ാനം െക.െക 
പിള്ള വള്ളംകുളം പി.ജി 
പിേറാവ് ായ 
പീതാംബരൻ എൻ 
പീതാംബരൻ െക 
പീതാംബരൻ വട്ടപ്പറമ്പിൽ 
പീതാംബരൻ സി.െക., ച േശഖരൻ പി. 
പീനാസ് േചന്ദമംഗലം 
പീറ്റർ െക.സി 
പീറ്റർ െക.സി 
പീറ്റർ െക.സി 
പീറ്റർ പി.എം 
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള 
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള 
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള 
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള 
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ള; േസതു 
പുന്തല എൻ.പി 
പുന്തല എൻ.പി 
പു സ് പുേള്ളാലിക്കൽ 
പു സ് പുേള്ളാലിക്കൽ 
പുരുഷൻ ആല ഴ 
പുരുഷൻ ആല ഴ (പുനരാഖയ്ാതാ) 
പുരുേഷാത്തമൻ പി.െജ 
പുരുേഷാത്തമൻപിള്ള പി.ജി 
പുരുേഷാത്തമൻ വി 
പുരുേഷാത്തമപ്പണിക്കർ േകാട്ടവിള 
പു ിൻ അലക്സാ ർ 
പു ടി (വിവ.) 
പു ാംഗദൻ പി 
പു ാംഗദൻ പി 
പു ക് മഹൽ 
പുൾമൻ ഫിലിപ്പ് 
പൂനം േദവ് മൽേഹാ (എഡി.) 
പൂനം ന തിരി 
പൂന്താനം ന തിരി 
പൂൾ ലിൻ 
െപ ക്കര സി.എം.പി 
െപേ ാവി ി േബാറിസ് 
െപരൽമാൻ യാേക്കാവ് 
െപരീര വിനിൻ 
െപരുന്ന പി.ആർ 
െപരുമാൾ മുരുകൻ 
െപരുമാൾ മുരുകൻ 
െപേരര എ.പി 
ൈപലി എം.വി 
ൈപലി എം.വി 
ൈപലി എം.വി 
ൈപലി എം.വി 
ൈപലി എം.വി 
ൈപലി എം.വി 
ൈപലി എം.വി 
ൈപേലാ േപാൾ 
െപാ ടൻ 
െപാെഡാെസറ്റ്നിക് 
െപാതുവാൾ ഇ.െക 
െപാതുവാൾ എ.െക 
െപാതുവാൾ പി.പി.െക 
െപാതുവാൾ പി.പി.െക 
െപാതുവാൾ പി.പി.െക 
െപാതുവാൾ പി.പി.െക 
െപാതുവാൾ പി.പി.െക 
െപാന്നമ്മ കവിയൂർ 
െപാന്നമ്മ ടി.എസ് 
െപാ സ്റ്റാനല്ിസ 
െപാരിൻ അലക്സാ ർ ഇവാേനാവിച്ച് 
െപാെറ്റക്കാട്ട് ഡി.എം 
െപാെറ്റക്കാട്ട് ഡി.എം 
െപാേറ്റക്കാട്ട് ഡി.എം 
േപാക്കർ പി.െക 
േപാക്കർ പി.െക 
േപാേപ്പാവ് യൂറി 
േപാളി മണിയാട്ട് 
േപാേളാ മാർേക്കാ 
േപാൾ എം.പി 
േപാൾ എം.പി 
േപാൾ എ.വി 
േപാൾ കുർട്സ് 
േപാൾ കുഴിേവലി 
േപാൾ െക.എ 
േപാൾ െക.എ 
േപാൾ െക.എ 
േപാൾ ചിറക്കാേരാട് 
േപാൾ േതലക്കാട്ട് 
േപാൾ മണലിൽ 
േപാൾസൺ ആലേങ്ങാടൻ 
േപാൾസൺ കുരുതുകുളം 
േപാറ്റി എൻ.എൻ 
േപാറ്റി െക.എൻ 
പൗേലാ െകായ്േലാ 
പൗേലാ െകായ്േലാ 
പൗേലാ െകായ്േലാ 
പൗേലാ െ യർ 
പൗേലാസ് െക.ജി 
പൗേലാസ് െക.ജി 
െപൗേലാസ് െതക്കത്ത് 
പൗേലാസ് മാർ പൗേലാസ് 
പൗേലാസ് മാർ പൗേലാസ് 
പയ്ാർ െക 
കാശൻ കരിെവ ർ 
കാശൻ മാണിേക്കാത്ത് 
കാശം ആർ 
കാശം െക 
കാശം െക 
കാശ് കാരാട്ട് 
കാശ് ച ഗു 
കാശ് ടി.എൻ 
കാശ് ടി.എൻ 
കാശ് ടി.എൻ 
കാശ് ടി.എൻ 
ണാബ് 
താപൻ തായാട്ട് 
തിഭാ ബസു 
തിഭാ റായ് 
ദീപൻ പാമ്പിരികുന്ന് 
ദീപ് അ മിച്ചിറ 
ദീപ്കുമാർ എൻ 
ദീപ്കുമാർ കൂ പറമ്പ് 
ദീപ് ചാത്ത ർ 
ദീപ് ടി 
ദീപ് ടി 
ദീപ് ടി; വിജയേമാഹൻ െക 
ദീപ് ത ിൽ 
ദീപ് നമശിവായം 
ബിൻ എസ് (സമ്പാദനം) 
േബാധച ൻ നായർ വി.ആർ 
േബാധ്കുമാർ സനയ്ാൽ 
ഭാകരൻ ആർ 
ഭാകരൻ എ 
ഭാകരൻ എൻ 
ഭാകരൻ എൻ 
ഭാകരൻ എൻ.ആർ 
ഭാകരൻ എൻ.ആർ 
ഭാകരൻ എ.പി 
ഭാകരൻ ക ട 
ഭാകരൻ െക 
ഭാകരൻ െക.വി 
ഭാകരൻ െക.വി 
ഭാകരൻ െക.വി 
ഭാകരൻ ചങ്ങ ഴ 
ഭാകരൻ നായർ എം.എസ് 
ഭാകരൻ നായർ എസ് 
ഭാകരൻ പു ർ 
ഭാകരൻ പു ർ 
ഭാകരൻ േപരൂർ എസ് 
ഭാകരേമേനാൻ എ 
ഭാകര വാരിയർ െക.എം 
ഭാകരവാരിയർ െക.എം 
ഭാകരവാരിയർ െക.എം; രവീ ൻ പി.എൻ 
ഭാത് പട്നായിക് 
ഭാത് പട്നായിക് 
ഭാവർമ്മ 
ഭാവർമ്മ 
ഭു 
ഭു എം 
േഭയ്നകുമാർ സനയ്ാൽ 
മീളാനായർ 
വീൺ ഡാനി 
ശാന്ത് എം.എ 
ശാന്ത് ചിറക്കര 
സന്നകുമാർ െക.ബി 
സന്നൻ ആർ 
സന്നൻ ചമ്പക്കര 
സന്നൻ ജി. മു േശ്ശരി 
സന്നൻ ജി. മു േശ്ശരി 
സാദ് 
സാദച ൻ എം 
സാദ് എം.െക 
സാദ് എം.െക 
സാദ് എം.െക 
സാദ് എം.െക 
സാദ് എം.െക (എഡി.) 
സാദ് എം.െക (എഡി.) 
സാദ് െജ.ആർ (എഡി.) 
സാദ് സി 
സാദ് സി.ആർ 
ിയ എ.എസ് 
ിയ എ.എസ് 
ിയ എ.എസ് 
ിയദർശൻ 
ിയദർശൻ ജി 
ിയദർശൻ ജി 
ിയ സദ്ഗമയ 
േ മകുമാരൻ നായർ എസ്.വി.കുള ർ (എഡി.) 
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ
േ

മജ ഹരീ ൻ 
മൻ 
മരാജൻ വി.വി 
മാനന്ദ് 
മാനന്ദകുമാർ ടി (വിവ.) 
മാനന്ദ് ചമ്പാട് 
മാനന്ദ് ചമ്പാട് 
മാനന്ദ് ചമ്പാട് 
മാനന്ദ് ബി 
േമ മി 
േമ മി 
ംചന്ദ് 
ംചന്ദ് 
ംചന്ദ് 
ംചന്ദ് 
ംജി 
ംജിത്ത് കായംകുളം 
ംനസീർ 
ംനാഥ് െവട്ടിയാർ എം (എഡി.) 
ംെലറ്റ് ബി 
ാത്ത് സിൽവിയ 
ാമൂ കട ആർ.ടി 
െ ഹാേനാവ് 
േ േറ്റാ 
േ േറ്റാ 
ഫഠ്െക നാരായൺ സീതാരാമം 
ഫത്ഹുൽ മുഈൻ 
ഫറൂഖി എം 
ഫാനു ലി െഷരിഡൻ േജാസഫ് 
ഫാറൂഖ് വി.യു 
ഫിദൽ കാേ ാ 
ഫിദൽ കാേ ാ 
ഫിലിേപ്പാവിച്ച് ാറ്റ 
ഫിലിേപ്പാസ് തിരുവ െജ 
ഫിലിപ്പ് മണിമല 
ഫിലിം 
ഫിഷർ ലൂയി 
ഫിേറാസ്ഖാൻ എം 
ഫിറ്റ്സ് െജറാൾഡ് 
ഫീൽഡിങ്ങ് െഹന്റി 
ഫൂലൻേദവി 
െഫർമി ലാറാ 
ൈഫസി പി.െക 
േഫാസ്റ്റർ േജാൺ െബ ാമി 
േഫാറസ്റ്റ് േകാർേക്കാറി മാർട്ടിണ മുള്ളർ 
ഫൗക്ലാ േമാട്ടി 
ഫൗസിയ ഇ ാഹിം 
ഫൗസിയ ഗിലാനി വിലയ്ംസ് 
ഫൗസിയാ യൂനൂസ് 
ഫൗസ്റ്റിൻ ക ച്ചിൻ 
ാങ്ക്േബാംറ എൽ 
ാൻസിസ് െക.ഒ 
ാൻസിസ് േജാർ ് 
ാൻസിസ് െനാേറാണ 
ാൻസിസ് െനാേറാണ 
േ ാം എറിക് 
ാനൻ എഡവ്ർഡ് 
േ ാേബർ ഗു ാവ് 
ബക്കർ കേ ാട് 
ബക്കർ േമത്തല 
ബക്കർ േമത്തല (എഡി.) 
ബക്ക് േപൾ സിഡൻ സ്റ ിക്കർ 
ബങ്കിംച ചേട്ടാപാധയ്ായ 
ബങ്കിംച ചാറ്റർജി 
ബഞ്ചമിൻ ഡി 
ബട്ലർ സാമുവൽ 
ബദറുദ്ദീൻ 
ബദറുദ്ധീൻ െക.എച്ച്.എം 
ബ ദലിത് 
ബേരാനസ് ഓർസിന 
ബർഗ്മാൻ, ഇങ്മർ 
ബർണൽ െജ.ഡി 
ബർധവ്ാൻ എ.ബി 
ബർമാൻ േതാമസ് 
ബർഹിൻ ഇ 
ബലറാം എൻ.ഇ 
ബലറാം എൻ.ഇ 
ബലറാം എൻ.ഇ 
ബലറാം എൻ.ഇ 
ബൽസാക്ക് 
ബവാ െച ദുൈര 
ബഷാരത്ത് പീർ 
ബഷീർ എം.എം 
ബഷീർ എം.എം 
ബഷീർ എം.എം (എഡി.) 
ബഷീർ േകേച്ചരി 
ബസൂെയവ് അലക്സാ ർ 
ബഹാവുദ്ദീൻ െക.എം 
ബഹിയ വി.എം 
ബേറാസ് എഡ്ഗാർ ൈറസ് 
ബാജി 
ബാണഭട്ടൻ 
ബാ വലപ്പാട് 
ബാ ി സിധവ് 
ബാബു ഉ ല 
ബാബു ഉ ല 
ബാബു ഉ ല 
ബാബു എൻ 
ബാബു എം.ജി 
ബാബു എം.ജി 
ബാബു എം.ജി 
ബാബു ക ച്ചിറ 
ബാബു ക ച്ചിറ 
ബാബു കിളിരൂർ 
ബാബു കുഴിമറ്റം 
ബാബു കുഴിമറ്റം 
ബാബുകൃ മൂർത്തി 
ബാബു െചങ്ങ ർ 
ബാബു െചങ്ങ ർ 
ബാബു െചങ്ങ ർ 
ബാബു ജി. നായർ 
ബാബുജി െമഴുേവലി 
ബാബുജി െമഴുേവലി 
ബാബു േജാസഫ് െക 
ബാബു േജാസഫ് െക 
ബാബു ദവ്ിേജ ലാൽ റായി 
ബാബു പറവൂർ 
ബാബു പുേന്നാൾ 
ബാബു േപാൾ 
ബാബുേപാൾ ഡി 
ബാബുേപാൾ ഡി 
ബാബു ാൻസിസ് 
ബാബു ഭരദവ്ാജ് 
ബാബു ഭരദവ്ാജ് 
ബാബുരാജ് 
ബാബുരാജ് േകാട്ടയം 
ബാബുേസനൻ വി 
ബാലകൃ അൻ പി.െക 
ബാലകൃ ൻ 
ബാലകൃ ൻ 
ബാലകൃ ൻ എം 
ബാലകൃ ൻ എസ്.െക 
ബാലകൃ ൻ ക റ്റ 
ബാലകൃ ൻ കളവേങ്കാടം 
ബാലകൃ ൻ കളവേങ്കാടം 
ബാലകൃ ൻ കാവുമ്പായി (എഡി.) 
ബാലകൃ ൻ െക 
ബാലകൃ ൻ െക 
ബാലകൃ ൻ െക 
ബാലകൃ ൻ െചറുപ്പ 
ബാലകൃ ൻ െചറുപ്പ 
ബാലകൃ ൻ ടി.െക 
ബാലകൃ ൻ ടി.പി 
ബാലകൃ ൻ െതങ്ങമം 
ബാലകൃ ൻ േതാ മുഖം 
ബാലകൃ ൻനായർ എൻ 
ബാലകൃ ൻനായർ െക 
ബാലകൃ ൻനായർ ജി 
ബാലകൃ ൻനായർ ജി 
ബാലകൃ ൻ നായർ ജി 
ബാലകൃ ൻ നായർ ടി. ചിറ ൽ 
ബാലകൃ ൻ നായർ ടി.സി 
ബാലകൃ ൻ പി.എം 
ബാലകൃ ൻ പി.െക 
ബാലകൃ ൻ പി.െക 
ബാലകൃ ൻ പി.െക 
ബാലകൃ ൻ പി.െക 
ബാലകൃ ൻ പി.െക 
ബാലകൃ ൻ പി.െക (എഡി.) 
ബാലകൃ ൻ പി.െക. േബാംെബ; പ ിനി
ബാലകൃ ൻ 
ബാലകൃ ൻ മാങ്ങാട് 
ബാലകൃ ൻ മാങ്ങാട് 
ബാലകൃ ൻ മാങ്ങാട് 
ബാലകൃ ൻ മാേങ്ങാട്ടിൽ 
ബാലകൃ ൻ വി 
ബാലകൃ ൻ വി 
ബാലകൃ ൻ വി 
ബാലകൃ ൻ വി 
ബാലകൃ ൻ വി 
ബാലകൃ ൻ വി., ലീലാേദവി ആർ 
ബാലകൃ ൻ വി., ലീലാേദവി ആർ 
ബാലകൃ ൻ വി.വി 
ബാലകൃ ൻ സി.വി 
ബാലകൃ ൻ സി.വി 
ബാലകൃ ൻ സി.വി 
ബാലകൃ ൻ സി.വി 
ബാലകൃ ൻ സി.വി (വിവ.) 
ബാലകൃ പിള്ള ഉമയന ർ 
ബാലകൃ പിള്ള ഉമയന ർ 
ബാലകൃ പിള്ള ഉമയന ർ 
ബാലകൃ പിള്ള ഉമയന ർ 
ബാലകൃ പിള്ള എ.െക 
ബാലകൃ പിള്ള എ.െക 
ബാലകൃ പിള്ള എ.െക 
ബാലകൃ പിള്ള െക.ജി 
ബാലകൃ പിള്ള െകാട്ടാരക്കര ജി 
ബാലകൃ പിള്ള മാടവന 
ബാലകൃ പ്പിള്ള എ 
ബാലകൃ മാരാർ എൻ.ഇ 
ബാലകൃ രൻ ആർ 
ബാലകൃ വാരിയർ എ 
ബാലകൃ വാരിയർ എം.ആർ 
ബാലഗംഗാധരൻ വി.പി 
ബാലഗംഗാധരേമേനാൻ പി 
ബാലേഗാപാലൻ നായർ 
ബാലച ൻ എൻ.ടി 
ബാലച ൻ െക.പി 
ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാട് 
ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാട് 
ബാലച ൻ ജി 
ബാലച ൻ ജി 
ബാലച ൻ നായർ െപരുന്താന്നി 
ബാലച ൻ മതിര 
ബാലച ൻ വടേക്കടത്ത് 
ബാലച ൻ ശൂരനാട് 
ബാലൻ ഇ. മണിയൂർ 
ബാലൻ കുറുേങ്ങാട്ട് 
ബാലൻ േകാ ക്കൽ 
ബാലൻപിള്ള എസ് 
ബാലൻ സി.എ 
ബാലസരസവ്തി ടി. 
ബാലാബുേഷവിച്ച് വി.വി (എഡി.) 
ബാലാമണിയമ്മ 
ബാലാമണിയമ്മ 
ബാവ സി.െക 
ബാറ്റൺ േബാസ് 
ബിജുകുമാർ എ. 
ബിജു െബർണാഡ് 
ബിനീഷ് ഒറവിൽ 
ബിനു എം.പള്ളിപ്പാട് 
ബിനുകുമാർ പി.എം (എഡി.) 
ബിേനായ് പി.െജ 
ബിേനായ് വിശവ്ം (വിവ.) 
ബി വി.എസ് 
ബിൻ എം. മാത 
ബിപിൻ ച 
ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബേന്ദാപാദ്ധയ്ായ 
ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബേന്ദാപാദ്ധയ്ായ 
ബിമൻ ബസു 
ബിമൽകർ 
ബിമൽ മി 
ബിർള ഘനശയ്ാമദാസ് 
ബിലു സി. നാരായണൻ 
ബിഷപ് േതാമസ് ചകയ്ത്ത് 
ബീന കുഴിത്താറ്റിൽ 
ബീന െക.എ 
ബീന െക.എ 
ബീന െക.എ 
ബീനാ േജാർ ് 
ബീനാ േജാർ ് 
ബീനാ േജാർ ് 
ബീനാ േജാർ ് 
ബീബീസി പള്ളി ത്ത് 
ബീരാൻ യു.ഇ 
ബീരാൻ യു.എ 
ബീരാൻ യു.എ (വിവ.) 
ബീേര നാഥ് ഭട്ടാചാരയ് 
ബുക്കായ് േമാറിസ് 
ബുഗാേറാവ് മിഹയീൽ 
ബുഗാേറാവ് മിഹയീൽ 
ബുദ്ധേദവ് ഗുഹ 
ബുസൂെയവ് എ 
ബുള്ളറ്റിൻ 
ബുറാൻ േസാെന്മസ് 
െബന്നി കുരയ്ൻ 
െബന്നി പി. നായരമ്പലം 
െബനയ്ാമിൻ 
െബനയ്ാമിൻ 
െബനയ്ാമിൻ 
െബനയ്ാമിൻ 
െബനയ്ാമിൻ 
െബനയ്ാമിൻ 
െബർഗ്സൺ െഹൻ ി 
െബർണാഡ് െമാെറയ്സ് 
െബലാെയഫ് എ 
േബൺസ് എമിൽ 
േബനസീർ ഭൂേട്ടാ 
േബബൽ ആഗസ്റ്റ് 
േബബി എം.എ 
േബബി എം.എ 
േബബി എം.എ (എഡി.) 
േബബി െക.െജ 
േബബി െക.വി 
േബബി ടീച്ചർ 
േബബി വറുഗീസ് 
ൈബജു ഭാ ർ 
െബാക്കാച്ചിേയാ ജിേയാവന്നി 
െബാക്കാച്ചിേയാ ജിേയാവന്നി 
െബാ ാെനാവ് നിെക്കാലായ് 
െബാന്ദാേറവ് ി ജി 
െബാരീെസാവ് ൈവ.എഫ് 
െബാെറാവിെക്കാവ് എൻ 
േബാ ് റ ിൻ 
േബാൺെതംസ് അർണാ 
േബാത്തം ഹിഗിൻ 
േബാബി േജാസ് കട്ടിക്കാട് 
േബാം എൽ ാങ്ക് 
േബാൾട്ടൻ സാറാ 
േബാൾസ് െചസ്റ്റർ 
േബാറിസ് േപാളിേവായ് 
േബാറിസ് സെബലിൻ 
േദ ് െക.ആർ 
ഹ്മദത്തൻ ന തിരിപ്പാട് േമാഴി ന്നത്ത് 
ഹ്മ തൻ സവ്ാമി 
ഹ്മ തൻ സവ്ാമി 
ാം േസ്റ്റാക്കർ 
ിലയ്ൻസ് 
ിലയ്ൻസ് 
ക്ക്വർത്ത് സി. േറാബർട്ട് 
േ ാഹി എ.െക 
ൗൺ ഡാൻ 
ഭ വത്സലെറ ി (ജന.എഡി.) 
ഭഗത്സിങ് 
ഭഗത്റാം 
ഭട്ടതിരി ഇ.പി.എൻ 
ഭട്ടതിരി െക.എസ് 
ഭട്ടതിരിപ്പാട് എം.ആർ 
ഭട്ടതിരിപ്പാട് ടി.എൻ.എൻ 
ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി 
ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി 
ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി 
ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി 
ഭ ൻ ടി.െക.ആർ 
ഭരതൻ 
ഭരതൻ എൻ.െക 
ഭരതൻ എൻ.െക 
ഭരതൻ െക.എം 
ഭരതൻ പി.െക 
ഭരതപിഷാരടി ഇ.പി 
ഭരതമുനി 
ഭരത് േഗാപി 
ഭവ ാതൻ ന തിരിപ്പാട് മുത്തിരിേങ്ങാട്ട് 
ഭവാനി െക.പി 

ഭവാനി െക.പി 
ഭവാനി ചീരാത്ത് 
ഭവാനി പള്ളിക്കൽ 
ഭാഗീരഥി അമ്മത രാൻ എം., രാഘവവർമരാജാ എം


ഭാഗയ്ലക്ഷ്മി പി.െക 
ഭാനു കാശ് 
ഭാനു കാശ് (എഡി.) 
ഭാരതിഅമ്മ െക 
ഭാരതി ഉദയഭാനു 
ഭാരതി ഉദയഭാനു 
ഭാരതി ഉദയഭാനു എം.പി 
ഭാരതി ട്ടിഅമ്മ ഏ 
ഭാരതി ത രാട്ടി 
ഭാരതീസുത 
ഭാർഗ്ഗിവൻപിള്ള ജി 
ഭാർഗ്ഗിവൻപിള്ള ജി 
ഭാഷാേപാഷിണി 
ഭാസ 
ഭാസി അടൂർ 
ഭാസി േതാപ്പിൽ 
ഭാസി േതാപ്പിൽ; ഗേണശ് ഇ.എൻ 
ഭാസി പാങ്ങിൽ 
ഭാസി മടവൂർ 
ഭാസി മടവൂർ 
ഭാസി മലാപ്പറമ്പ് 
ഭാസുരച ൻ എസ് 
ഭാ രൻ 
ഭാ രൻ െക 
ഭാ രൻ െക 
ഭാ രൻ െക (എഡി.) 
ഭാ രൻ െക (എഡി.) 
ഭാ രൻ നായർ എൻ 
ഭാ രൻ നായർ െക 
ഭാ രൻ നായർ െക 
ഭാ രൻ നായർ െക 
ഭാ രൻ നായർ േചപ്പാട് 
ഭാ രൻ നായർ േചപ്പാട് 
ഭാ രൻ നായർ േചപ്പാട് സേന്താ മാർ േചപ്പാട് 
ഭാ രൻ നായർ േതാട്ടപ്പിള്ളി 
ഭാ രൻ പള്ളി റുപ്പ് 
ഭാ രൻ പാങ്ങിൽ 
ഭാ രൻ പി 
ഭാ രൻ പി 
ഭാ രൻ പി 
ഭാ രൻ പി 
ഭാ രൻ പി 
ഭാ രൻപിള്ള പി ാണി 
ഭാ രൻ സി 
ഭാ രൻ സി 
ഭാ രൻ സി (എഡി.) 
ഭാ രപിള്ള എൻ 
ഭാ രപിള്ള െക 
ഭാ രേമേനാൻ െക 
ഭാ രേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത് 
ഭാ രേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത് 
ഭാ ർ െക 
ഭാ രൻ െക.ആർ 
ഭാ രൻനായർ െക 
ഭാ രൻനായർ േചപ്പാട് 
ഭാ രൻനായർ േചപ്പാട് 
ഭാ രൻനായർ േചപ്പാട് 
ഭാ രൻനായർ േചപ്പാട് 
ഭാ രൻനായർ വി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ െക.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭാ രപ്പണിക്കർ പി.ടി 
ഭീമൻ നായർ െക 
ഭീമൻ നായർ െക 
ഭീ സാഹ്നി 
ഭീ സാഹ്നി 
ഭൂതലിംഗം എച്ച് 
ഭൂവേനശവ്രി െക 
മക്കാെറാവ തതയ്ാന 
മക്മൽബഫ് െമാഹ്െസൻ 
മക്മൽബഫ് െമാഹ്െസൻ 
മങ്ങാട് ബി.എൻ 
മജീദ് കുറുമ്പകര 
മജീദ് ൈഫസി വി.എ 
മ കപൂർ 
മ ളമാല എം.വി 
മ
പി.എൻ 
മഞ്ഞളി െജ.ഡി 
മഠത്തിൽ ആർ.െക 
മണയത്താറ്റ് ഡി.വി.രാമമംഗലം 
മണി എം.എസ് 
മണിക ൻനായർ എ 
മണി െക.എസ് 
മണി ജി.എസ് 
മണിയൻ എസ്.വി.എസ്. 
മണിയൂർ പി.ബി 
മതിര ബാലച ൻ 
മതിര ബാലച ൻ 
മത്തായി പന്നക്കൽ 
മത്തായി മാ
രാൻ 
മത്തായി മാ
രാൻ 
മത്തായി വി 
മധുകർസിംഗ് 
മധു കിളിമാനൂർ 
മധു െകാ ം (എഡി.) 
മധു ജനാർദ്ദനൻ 
മധു ടി.വി 
മധു തൃെപ്പരു റ 
മധുനായർ എസ് 
മധുപാൽ 
മധുപാൽ െക 
മധു ബി 
മധു മ ഷാലയം 
മധുമാസ്റ്റർ 
മധു ൈവപ്പന 
മധുസൂദനൻ ജി 
മധുസൂദനൻ നായർ വി 
മധുസൂദനൻ പി 
മധുസൂദനൻ പി 
മന ലാത്ത് ആർ.എം 
മന ലാത്ത് ആർ.എം 
മനാഫ് 
മനു 
മനു താപ് 
മേനക ഗാന്ധി 
മേനാജ് 
മേനാജ് എം. (എഡി.) 
മേനാജ് എം. സവ്ാമി 
മേനാജ് കാട്ടാമ്പള്ളി 
മേനാജ് കാട്ടാമ്പള്ളി 
മേനാജ്കുമാർ െജ 
മേനാജ്കുമാർ പി.വി 
മേനാജ് കുറൂർ 
മേനാജ് േകാമത്ത് 
മേനാജ് ജാതേവദർ 
മേനാജ് ജാതേവദർ 
മേനാജ് ദാസ് 
മേനാജ് ദാസ് 
മേനാജ് േബാസ് 
മേനാജ് േബാസ് 
മേനാജ് േബാസ് 
മേനാജ് മണിയൂർ 
മേനാജ് മണിയൂർ (എഡി.) 
മേനാജ് മനയിൽ 
മേനാജ് വീട്ടിക്കാട് 
മേനാേമാഹനൻ നില ർ 
മേനാരമ 
മേനാരമ 
മേനാരമ 
മേനാരമ 
മേനാഹരൻ എം 
മേനാഹരൻ എം (പുനരാഖയ്ാതാ) 
മേനാഹരൻ വി.പി 
മന്ന
പ നാഭൻ 
മൻമഥനാഥ ഗു 
മൻമഥനാഥ ഗു 
മൻമഥനാഥ ഗു 
മൻസൂർ പ ർ 
മമ്മത്േകായ പരപ്പിൽ പി.പി 
മ ട്ടി 
മയേക്കാവ് ി ാദിമിർ 
മര ാർ വി.പി 
മരിെയാ വർഗാസ് േയാസ 
മരുമകൻരാജ 
മർേക്കാകസ് 
മർഫിക േജാസഫ് 
മർസാരു 
മ
വി.എസ് (എഡി.) 
മ ിക െക.ആർ 
മ ികാ യൂനസ് 
മ ികാ ീകുമാർ 
മലയാളം 
മലാല യൂസഫ് സായ് 
മ വാല കിേശാർലാൽ ഘനശയ്ാംലാൽ 
മ വാല കിേശാർലാൽ ഘനശയ്ാംലാൽ 
മസ്രൂർ അലിം 
മഹമൂദ് മാ ൽ 
മഹമൂദ് മാ ൽ 
മഹമൂദ് മാ ൽ 
മഹാേദവൻ തമ്പി എസ് 
മഹാേദവശാ ി െക 
മഹാേദവശാ ി െക 
മഹാേദവശാ ി െക (എഡി.) 
മഹാേശവ്താ േദവി 
മേഹശവ്രൻ ന തിരിപ്പാട് െക.ബി 
മേഹഷ്കുമാർ സിംഗ്ള 
മറിയാമ്മ േതാമസ് 
മറ്റേത്താളി െക.െജ 
മാക്സിം േഗാർക്കി 
മാക്സിം േഗാർക്കി 
മാക്സിം േഗാർക്കി 
മാക്സിം േഗാർക്കി 
മാക്സിം േഗാർക്കി 
മാക്സ് എം.എ 
മാക്സ്, കാൾ 
മാക്സ് മുള്ളർ 
മാഘൻ 
മാച്േവ ഭാകർ ബൽവന്ത് 
മാച്േവ ഭാകർ ബൽവന്ത് 
മാണി എം.എ. െവട്ടം 
മാണിക് ബാനർജി 
മാണി െവട്ടം 
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി 
മാതായ് വാംഗാരി 
മാതൃഭൂമി 
മാത്തൻ തരകൻ പുത്തൻകാവ് 
മാത്തൻ തരകൻ പുത്തൻകാവ് 
മാത്തൻ തരകൻ പുത്തൻകാവ് 
മാ
ട്ടി െജ. കുന്നപ്പള്ളി 
മാ
ട്ടി െജ. കുന്നപ്പള്ളി 
മാത ഉലകംതറ 
മാത ഉലകംതറ 
മാത ഉലകംതറ 
മാത എം. കുഴിേവലി 
മാത എം. കുഴിേവലി 
മാത എം. കുഴിേവലി 
മാത എം. കുഴിേവലി (എഡി.) 
മാത ഏർത്തയിൽ 
മാത െക.എം. പാലാ 
മാത െക.എം. പാലാ 
മാത െക.എം. പാലാ 
മാത െക.എം. പാലാ 
മാത െക.എം (മിസ്സിസ്) 
മാത െക.െജ 
മാത െക.ടി 
മാത െക.പി 
മാത േകാശി പുന്ന ാട്ട് 
മാത ടി.പി 
മാത തരകൻ െക.െജ 
മാത െന ി ന്ന് 
മാത പാലാ െക.എം 
മാത പി.എം. െവ ർ 
മാത പി.എം. െവ ർ 
മാത പി.എം. െവ ർ 
മാത പി.എം. െവ ർ 
മാത ാൽ 
മാത ാൽ 
മാത മരങ്ങാ പിള്ളി 
മാത മരങ്ങാ പിള്ളി 
മാത മരങ്ങാ പിള്ളി 
മാത മറ്റം 
മാത െവങ്ങ ർ 
മാത സ് എ.െജ 
മാത സ് ടി.എ 
മാത സ് ടി.വി 
മാത സ് വർഗ്ഗീസ് 
മാത സ് വി.െജ 
മാധവ് 
മാധവൻ അ പ്പത്ത് 
മാധവനാർ െക 
മാധവൻ എ 
മാധവൻ എൻ.എസ് 
മാധവൻ എൻ.എസ് 
മാധവൻ എൻ.എസ് 
മാധവൻ എൻ.എസ് 
മാധവൻ എം 
മാധവൻ ഒ 
മാധവൻ കുട്ടി െക 
മാധവൻകുട്ടി െക 
മാധവൻകുട്ടി െക 
മാധവൻകുട്ടി െക 
മാധവൻകുട്ടി െക 
മാധവൻകുട്ടി െക.ആർ 
മാധവൻകുട്ടി വി.െക 
മാധവൻകുട്ടി വി.െക 
മാധവൻ െക 
മാധവൻ േച വ 
മാധവൻനായർ ആല ഴ 
മാധവൻനായർ എം.െക 
മാധവൻ നായർ ഏവൂർ സി.െക 
മാധവൻ നായർ െക 
മാധവൻനായർ െക 
മാധവൻ നായർ തിരുനയിനാർകുറിച്ചി 
മാധവൻ നായർ തിരുനയിനാർകുറിച്ചി 
മാധവൻ നായർ തിരുനയിനാർകുറിച്ചി 
മാധവൻ നായർ തിരുനയിനാർകുറിച്ചി 
മാധവൻ നായർ പി 
മാധവൻ നായർ വി 
മാധവൻ നായർ വി 
മാധവൻനായർ വി 
മാധവൻനായർ വി 
മാധവൻനായർ സി.െക 
മാധവൻ നായർ സി.െക. ഏവൂർ 
മാധവൻ പി.െക 
മാധവൻപിള്ള എ.എൻ 
മാധവൻപിള്ള എം.ഇ 
മാധവൻപിള്ള മുതുകുളം 
മാധവൻപിള്ള സി 
മാധവൻപിള്ള സി 
മാധവൻപിള്ള സി 
മാധവൻപിള്ള സി 
മാധവൻപിള്ള സി 
മാധവൻപിള്ള സി 
മാധവൻപിള്ള സി 
മാധവൻ െപരുമ്പളം 
മാധവൻ വ ച്ചിറ 
മാധവൻ വ ച്ചിറ 
മാധവൈപ ആർ 
മാധവൈപ ആർ 
മാധവൈപ ആർ 
മാധവൈപ ആർ 
മാധവൈപ ആർ 
മാധവപ്പണിക്കർ 
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ 
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ 
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ 
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ 
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ 
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ 
മാധവപ്പണിക്കർ പി.ആർ., കുഞ്ഞി
ൻ പി.െക. 
മാധവേമേനാൻ ബി 
മാധവവാരിയർ മാടേശ്ശരി (എഡി.) 
മാധവിഅമ്മ കടത്തനാട്ട് െക 
മാധവിഅമ്മ കടത്തനാട്ട് െക 
മാധവി ട്ടി 
മാധവി ട്ടി 
മാധവി ട്ടി 
മാധവി ട്ടി 
മാധവി ട്ടി 
മാധവി ട്ടി 
മാധവി ട്ടി 
മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ രാമച ഗുഹ 
മാധയ്മം 
മാനേവ നാഥ് 
മാനസി 
മാനിനി ചാറ്റർജി 
മാൻഡിേനാ ഓഗ് 
മാൻലിേയാ അർഗ ട്ട 
മാമാ വേരർക്കാർ 
മാമ്മൻ ഫിലിപ്പ് 
മാമ്മൻ ഫിലിപ്പ് 
മാമ്മൻ ഫിലിപ്പ് 
മാമ്മൻ മാപ്പിള െക.സി 
മായ 
മായ ഡി 
മായാ ബാനർജി 
മാരാർ എസ്.െക 
മാരിെഘ കാർേലാസ് 
മാരൂർ ആർ.െക 
മാർക്ക് 
മാർക്കസ് േകാൺലിഫ് 
മാർക് ൈടവ്ൻ 
മാർക് ൈടവ്ൻ 
മാർ ിേസാസ്റ്റം െമ ാേപ്പാലീത്ത 
മാർകവ്ിസ്, ഗ ിേയൽ ഗാർസിയ 
മാർകവ്ിസ് ദ് സാദ് 
മാർക്സ്, കാൾ 
മാർക്സ്, കാൾ 
മാർക്സ്, കാൾ; എംഗൽസ്, െ ഡറിക് 
മാർക്സ്, കാൾ; എംഗൽസ്, െ ഡറിക് 
മാർഗരറ്റ് െക.ടി 
മാർഗരറ്റ് മിച്ചൽ 
മാർസൽ ജി. െപരുമ്പിള്ളി 
മാലതി ജി. േമേനാൻ (സമ്പാ.) 
മാലതി വാസുേദവൻ 
മാലി 
മാലി 
മാലി 
മാലി 
മാലിക് മുഹമ്മദ് എം., േഗാപിനാഥൻ ജി 
മാലിനി ചിബ് 
മാേവാ െസ തുങ് 
മാേവാ െസ തുങ് 
മാേവാ െസ തുങ് 
മാഷ ബാേഷാ േയാസ 
മാേസാ ഏൾ 
മാഹിൻ വി.െക (വിവ.) 
മാളവീയ എച്ച്.ഡി 
മാറിടം ടി.െക 
മിക്കി പേട്ടൽ 
മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ അ റിയാസ് 
മിച്ചിസൻ ന ഓമി 
മി ാ സി.ആർ. േചർത്തല 
മിേ ാക്കിൻ ലിേനായ്ഡ് െഫഡിൻ നിക്കേളായ് 
മിനി േജാർ ് 
മി 
മി 
മിംലു െസൻ 
മിേയ ് മാെക്സൻഡ് വാൻഡർ 
മിേലാസ് െസ ാ 
മിൽട്ടൻ േജാൺ 
മിറാന്റ െജ.പി 
മീര 
മീര െക.ആർ 
മീര െക.ആർ 
മീര െക.ആർ 
മീരാ ട്ടി പി 
മീരാ നന്ദ 
മീരാൻ മുഹമ്മദ് േതാപ്പിൽ 
മീർസാസ മുഹമ്മദ് ഹാദി റുസവ്വ 
മീശാൻ (കൃ പിള്ള െക.എസ്) 
മുകുന്ദൻ എം 
മുകുന്ദൻ എം 
മുകുന്ദൻ എം 
മുകുന്ദൻ എം 
മുകുന്ദൻ എം 
മുകുന്ദൻ എം 
മുകുന്ദൻ കാരാണി 
മുകുന്ദൻ സി. േമേനാൻ 
മുേകഷ് 
മുേകഷ് 
മുക്കർജി എസ്.െക 
മുഖ്താർ മായി 
മുജീബുർ റഹ്മാൻ കിനാലൂർ 
മുടപുരം എൻ.പി 
മുട്ട
വർക്കി 
മുട്ട
വർക്കി 
മുട്ട
വർക്കി 
മുത്താന താഹ 
മുനി നാരായണ സാദ് 
മുനീർ അ ഗാമി 
മുനീർ എം.െക 
മുൻഷി ഒ.െക 
മുരളി കവിയൂർ (വിവ.) 
മുരളികൃ 
മുരളി െന നാട് 
മുരളി പള്ളി റം 
മുരളി പാറ റം 
മുരളി പിരപ്പൻേകാട് 
മുരളി ബി 
മുരളി മംഗലത്ത് 
മുരളി മാത സ് 
മുരളി ൈവക്കം 
മുരളീകൃ 
മുരളീകൃ 
മുരളീകൃ 
മുരളീകൃ ൻ ഒ.െക 
മുരളീധരൻ ആനാ ഴ 
മുരളീധരൻ ഇ.െക 
മുരളീധരൻ ഇ.െക 
മുരളീധരൻനായർ വി 
മുരളീധരൻ െന ിക്കൽ 
മുരളീധരൻ െന ിക്കൽ 
മുരളീധരൻ മു മറ്റം 
മുരളീധരൻ മു മറ്റം 
മുരളീധരൻ മു മറ്റം 
മുരളീധരൻ മു മറ്റം 
മുരളീധരൻ ൈവദയ്ൻ എ.െക 
മുരളീധരൻ സി.എം 
മുരളീധര പണിക്കർ േബ ർ 
മുരളീ േമാഹനൻ പി 
മുരളീേമാഹനൻ പി 
മുരീദ് ബർഗൂ തി 
മുരുകൻ കാട്ടാക്കട 
മു േക്കായ എം 
മു േനഴി 
മു േനഴി 
മു ാന ദ്ദീൻ 
മുലാനി ആനന്ദ് 
മുൽക്ക്രാജ് ആനന്ദ് 
മുൽക്ക്രാജ് ആനന്ദ് 
മുൽക്ക്രാജ് ആനന്ദ് 
മുൽക്ക്രാജ് ആനന്ദ് 
മുഷ്താഖ് ഖലീലുറഹ്മാൻ പുതുപ്പാടി 
മുഷ്രിഫ് എസ്.എം 
മുഷ്രിഫ് എസ്.എം 
മുസഫർ അഹമ്മദ് വി 
മുസാഫിർ 
മു ഫ െക.ഇ മൗലവി 
മുസ്സത് സി.െക 
മുഹമ്മദ് അ ൾ കരീം 
മുഹമ്മദ് അ ൾ കരീം െക.െക 
മുഹമ്മദ് അ ൾ കരീം െക.െക 
മുഹമ്മദലി എ.ആർ മൗലവി 
മുഹമ്മദലി എ.െക 
മുഹമ്മദലി എൻ.എം 
മുഹമ്മദ് അലി എം.െക 
മുഹമ്മദലി കൂട്ടിൽ 
മുഹമ്മദലി പി.എ. പടിയത്ത് 
മുഹമ്മദലി പി.എ. പടിയത്ത് 
മുഹമ്മദലി പി.എ. പടിയത്ത് 
മുഹമ്മദ് അശ്റഫ് വി.എ 
മുഹമ്മദാലി 
മുഹമ്മദാലി പി 
മുഹമ്മദാലി പി.എം 
മുഹമ്മദുകുഞ്ഞിേപ്പാക്കരുട്ടി പി 
മുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാേക്കാട് 
മുഹമ്മദുൈമതീൻ പി. വക്കം 
മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ 
മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് എസ്., സുനിൽ ആർ 
മുഹമ്മദ് എ 
മുഹമ്മദ് എ.എം 
മുഹമ്മദ് എ.എം 
മുഹമ്മദ് എൻ.െക.എസ് 
മുഹമ്മദ് എൻ.പി 
മുഹമ്മദ് എൻ.പി 
മുഹമ്മദ് എൻ.പി 
മുഹമ്മദ് എ. പത്തനംതിട്ട 
മുഹമ്മദ് എ. പത്തനംതിട്ട 
മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി എ.എസ് 
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി.െക 
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി.െക 
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി.െക 
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി.െക 
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് എം 
മുഹമ്മദ് െക.െക 
മുഹമ്മദ് െക.ടി 
മുഹമ്മദ് െക.ടി 
മുഹമ്മദ് െക.ടി 
മുഹമ്മദ്േകായ പി.എ 
മുഹമ്മദ് േകായ സി.എച്ച് 
മുഹമ്മദ് െഗൗസ് അസയിദ് 
മുഹമ്മദ് ടി 
മുഹമ്മദ് ടി 
മുഹമ്മദ് ടി 
മുഹമ്മദ് ടി.െക 
മുഹമ്മദ് ടി. പുറമ ർ 
മുഹമ്മദ് നില ർ 
മുഹമ്മദ് പി.എസ് 
മുഹമ്മദ് പുഴക്കര 
മുഹമ്മദ് മദനി െക.െക 
മുഹമ്മദ് മദനി െക.െക 
മുഹമ്മദ് മാനി െക.എ 
മുഹമ്മദ് മീരാൻ േതാപ്പിൽ 
മുഹമ്മദ് മു ിയാർ പന്താവൂർ െക.വി 
മുഹമ്മദ് യൂസഫ് ടി 
മുഹമ്മദ് യൂസഫ് ടി 
മുഹമ്മദ് വി.പി 
മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് 
മുഹമ്മദ് ഷഫീർ എ.െജ 
മുഹമ്മദ് ഷഫീർ എ.െജ 
മുഹമ്മദ്സാഹിബ് എ 
മുഹമ്മദ് സി.പി 
മുഹമ്മദ് സി.ബി 
മുഹമ്മദ് ഹസൻ 
മുഹമ്മദ് േറാഷൻ 
മുഹിയദ്ദീൻ െക.എം 
മുഴപ്പിലങ്ങാട് ടി.െക.ഡി 
മുറാദ് േഹാ ാൻ 
മൂർത്തി പി.ആർ 
മൂവാ പൂഴ പി.എസ് 
മൂസ എരേഞ്ഞാളി 
മൂസ ട്ടി എൻ 
മൂസ ട്ടി എൻ (സമാ.) 
മൂസ്സത് പി.എൻ 
മൃണാളിനി സാരാഭായി 
മൃണാളിനി സാരാഭായി 
മൃത ഞ്ജയൻ പി.എസ് 
മൃദുല ഗാർഗ് 
െമരിഡിത്ത് േജാർ ് 
െമലാനി െസകവ്ീര 
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ 
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ 
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ 
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ 
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ 
െമൽവിൻ െബർഗർ; ഗിൽഡ െബർഗർ 
െമൽവിൽ െഹർമൻ 
െമഹനൂഫ് ഷാ 
െമഹർ 
െമഹർ ആർ. േകാൺ ാ ർ 
േമഘനാഥൻ എസ് 
േമതിൽ രവി 
േമനക 
േമേനാൻ ആർ.വി.ജി 
േമേനാൻ ആർ.വി.ജി 
േമേനാൻ ആർ.വി.ജി 
േമേനാൻ എൻ.ആർ 
േമേനാൻ എം.എ 
േമേനാൻ എം.എം 
േമേനാൻ എം.എസ് 
േമേനാൻ എം.പി 
േമേനാൻ എ.വി.ജി 
േമേനാൻ െക.എൻ 
േമേനാൻ െക.എൻ 
േമേനാൻ െക.െക.പി 
േമേനാൻ െക.ജി 
േമേനാൻ െക.പി 
േമേനാൻ െക.പി.എസ് 
േമേനാൻ െക.പി.എസ് 
േമേനാൻ െക.പി.എസ് 
േമേനാൻ െക.പി.എസ് 
േമേനാൻ ജി.െക 
േമേനാൻ ടി.ജി 
േമേനാൻ പി.എ 
േമേനാൻ പി.െക.െക 
േമേനാൻ വി.വി 
േമേനാൻ സി.എസ് 
േമേനാൻ സി.പി 
േമരി ഏയ്ഞ്ചൽ 
േമരി ഗ ിേയൽ 
േമരി വിതയത്തിൽ 
േമരി െഷ ി 
േമരീ േജാൺ േതാട്ടം 
േമറിേമ 
ൈമക്കിൾ അട ാപ്പാറ 
ൈമക്കിൾ എം.െജ 
ൈമക്കിൾ എഴുമന 
ൈമതീൻകുഞ്ഞ് പനമൂട്ടിൽ 
ൈമന ഉൈമബാൻ 
ൈമന ഉൈമബാൻ 
െമാ ീൻ എ.െക 
െമാ പടിയത്ത് 
െമാ പടിയത്ത് 
െമാ മൗലവി ഇ 
െമാ മൗലവി െക 
െമാ ഹാജി പി 
െമാേറാവിയ ആൽബർേട്ടാ 
േമാനച്ചൻ മുതലാളി 
േമാനു നാലപ്പാട്ട്; ഭാകരൻ കടാേങ്കാട് 
േമാപ്പസാങ് 
േമാപ്പസാങ് 
േമാപ്പസാങ് 
േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ 
േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ 
േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ 
േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ 
േമാർഗൺ ആർതർ ഇ 
േമാഹനകുമാർ എസ് 
േമാഹനകൃ ൻ കാലടി 
േമാഹനകൃ ൻ വി 
േമാഹനകൃ ൻ വി 
േമാഹനച ൻ 
േമാഹനച ൻ എം.എസ് 
േമാഹനൻ എൻ 
േമാഹനൻ എം.ജി 
േമാഹനൻ നരി ട്ടി 
േമാഹനൻ നായർ സി.ആർ 
േമാഹനൻ പി 
േമാഹനൻ പി.െക 
േമാഹനൻ പി.െക 
േമാഹനൻ പി.വി 
േമാഹനവർമ്മ െക.എൽ 
േമാഹനവർമ്മ െക.എൽ 
േമാഹനവർമ്മ െക.എൽ 
േമാഹനവർമ്മ െക.എൽ 
േമാഹൻകുമാർ എം 
േമാഹൻകുമാർ ഏഴംകുളം 
േമാഹൻകുമാർ ഏഴംകുളം 
േമാഹൻകുമാർ െക.വി 
േമാഹൻകുമാർ ീവിലാസം 
േമാഹൻകുമാർ ഹരിപ്പാട് (എഡി.) 
േമാഹൻ ചാത്ത ർ 
േമാഹൻ ഡി. കങ്ങഴ 
േമാഹൻ െത ംഭാഗം 
േമാഹൻദാസ് 
േമാഹൻദാസ് 
േമാഹൻദാസ് ആർ 
േമാഹൻദാസ് ആർ.ചിറയിൻകീഴ് 
േമാഹൻദാസ് മുത്തലപുരം 
േമാഹൻദാസ് രാധാകൃ ൻ െക 
േമാഹൻദാസ് വള്ളിക്കാവ് 
േമാഹൻദാസ് വള്ളിക്കാവ് 
േമാഹൻ നൂറനാട് 
േമാഹൻ പി 
േമാഹൻ മുളങ്ങിൽ 
േമാഹൻരാജ് എ.ടി (എഡി.) 
േമാഹൻരാജ് വി.എം 
േമാഹൻലാൽ 
േമാഹൻ വി.എം 
േമാഹൻ െവണ്ണല 
േമാളിേയാർ 
േമാറിസ് എൽ. െവസ്റ്റ് 
േമാറീസ് ബുക്കായ് 
മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ 
മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ 
മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ 
മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ 
മൗദൂദി, അബുൽ അഅ്ലാ; സ ിദ് സുൈലമാൻ നദ്വി;
അലി ശരീഅത്തി അ ഇ.വി 
െമൗലവി ഇ.െക 
മൗലവി പി.എം 
മൗലവി സാഹിബ് ഇ.െക 
യേഖാദ് ഒ 
യതീ നാഥൻ െക 
യശ്പാൽ 
യശ്പാൽ 
യാൻ മാർട്ൽ 
യു.എ.െക. മാടവന 
യു ി 
യൂജിൻ സ 
യൂദിൻ ഗിേയാർഗി 
യൂനസ് െഷ ് 
യൂനുസ്കുഞ്ഞ് എം 
യൂസഫലി േകേച്ചരി 
യൂസഫലി േകേച്ചരി 
യൂസഫലി േകേച്ചരി 
യൂസഫലി േകേച്ചരി 
യൂസഫ് എം.എം 
യൂസഫ് േപരം 
യൂസുഫുൽ ഖർളാവി 
യൂസുഫുൽ ഖർളാവി 
യൂസുഫ് െമഹർ അലി 
യൂറിപ്പിഡിസ് 
യൂറിസ് ലിേയാൺ 
െയം േമാവ് വി 
െയർേഷവ് ൈവ 
െയെഹാ ഷുവ െകനാസ് 
േയാേഗശൻ നായർ െജ 
േയാേഗശൻ നായർ െജ 
േയാസഫ് േറാറ്റ് 
േയാഹന്നാൻ 
േയാഹന്നാൻ െക.പി 
രഘുനാഥൻ 
രഘുനാഥൻ െക 
രഘുനാഥൻ നായർ എ.ബി 
രഘുനാഥ് ഒ 
രഘുനാഥ് െക.എൻ 
രഘുനാഥ് െക.ജി 
രഘുനാഥ് പേലരി 
രഘുനാഥ് പി 
രഘുനാഥ് പി.ആർ 
രഘുനാഥ് പി.ആർ 
രഘൂത്തമൻ എൻ.ഡി 
രജനീഷ് ഓേഷാ 
രഞ്ജിത് 
രഞ്ജിത്ത് സി.എ 
രതീശൻ എ.ആർ 
ര മ്മ എം.ഡി 
ര മ്മ എം.ഡി 
ര ം സി 
ര സവ്ാമി എം 
ര ാകരൻ കിളിമാനൂർ 
ര ാകരൻ മാങ്ങാട് 
ര ാകരൻ മാങ്ങാട് 
ര ാകരൻ മാങ്ങാട് (എഡി.) 
രഥീ ൻ ആർ 
രമ െക 
രമ െക 
രമണൻ ആർ.പി 
രമണൻ കുന്നത്ത് 
രമണൻ മുഹമ്മ 
രമണൻ മുഹമ്മ 
രമണൻ മുഹമ്മ 
രമണമഹർഷിള 
രമ പി (വിവ.) 
രമാകാന്തൻ 
രമാേദവി എസ് 
രമാപാദചൗധരി 
രമാപാദചൗധരി 
രേമശൻ ആർ.പി 
രേമശൻ കടൂർ 
രേമശൻ നായർ എസ് 
രേമശൻനായർ എസ് 
രേമശൻ പഴവിള 
രേമശൻ ാ ർ 
രേമശൻ ാ ർ 
രേമശൻ വട്ടയ്റ 
രേമശൻ വട്ടയ്റ 
രേമശ് എസ്.പി 
രേമശ്ബാബു 
രേമശ് ബാബു ജി 
രേമഷ് െക.െക 
രേമഷ് െക.പി 
രേമഷ് െക.പി 
രേമഷ്ച ൻ വി 
രേമഷ്ച ൻ വി 
രേമഷ് ച ൻ വി 
രേമഷ് ൈപ പ
ർ
രേമഷ് ബക്ഷി 
രേമഷ് ബിജ്ലാനി 
രംഗനാഥൻ എൻ 
രംഗ ൻ എസ് 
രംഗരാജൻ എസ് 
രവി 
രവി 
രവി ഇരിഞ്ചയം 
രവി കാലടി 
രവികുമാർ െക.എസ് 
രവി കുറ്റിക്കാട് 
രവി െക.പിള്ള 
രവിച ൻ സി 
രവി ജി 
രവി േതാപ്പിൽ 
രവി പരഞ്ജ്െപ 
രവി പി.ആർ 
രവിേമേനാൻ 
രവിവർമ്മ ആ ർ 
രവിവർമ്മ ആ ർ (എഡി.) 
രവിവർമ്മ എൽ.എ 
രവിവർമ്മ എൽ.എ 
രവിവർമ്മ െക.ടി 
രവിവർമ്മത രാൻ വി.െക 
രവിവർമ്മ പി 
രവി വഴിത്തല 
രവി (വയ്ാഖയ്ാ.) 
രവിശങ്കർ എസ്. നായർ 
രവി ശൂരനാട് 
രവി ശൂരനാട് 
രവി ശൂരനാട് (പുനരാ.) 
രവീന്ദർ സിംഗ് 
രവീ ൻ 
രവീ ൻ 
രവീ ൻ 
രവീ നാഥൻ സി.െക 
രവീ നാഥ് േകാഴിേശ്ശരി 
രവീ നാഥ് സി 
രവീ നാഥ് സി 
രവീ നാഥ് സി.വി 
രവീ ൻ ഇലിപ്പ ളം 
രവീ ൻ (എഡി.) 
രവീ ൻ എൻ 
രവീ ൻ എം 
രവീ ൻ എം.ടി 
രവീ ൻ െക 
രവീ ൻ െക 
രവീ ൻ െക 
രവീ ൻ െക., ഇക്ബാൽ ബി 
രവീ ൻ ടി.എസ് 
രവീ ൻ നടുവട്ടം 
രവീ ൻ നായർ ആർ 
രവീ ൻനായർ ആർ 
രവീ ൻ പന്നയ്ൻ 
രവീ ൻ പന്നയ്ൻ 
രവീ ൻ പി.എസ്; േവണുേഗാപാൽ െക.എ (വിവ.) 
രവീ ൻ പി.െക 
രവീ ൻ പി.െക 
രവീ ൻ പി.െക 
രവീ ൻ പി.െക 
രവീ ൻ പി.െക 
രവീ ൻ പി.െക 
രവീ ൻ പി.പി 
രവീ ൻ പി.പി 
രവീ ൻ പി.വി 
രവീ ൻ പുലാക്കാട്ട് 
രവീ ൻ പുലിയൂർ 
രവീ ൻ െവട്ടത്ത് 
രാേകഷ് നാഥ് 
രാേകഷ് പി.എസ് 
രാഘവ് 
രാഘവൻ അേത്താളി 
രാഘവൻ അേത്താളി 
രാഘവൻ അമ്പാടത്ത് 
രാഘവൻ അമ്പാടത്ത് 
രാഘവൻ എ.െക 
രാഘവൻ എം 
രാഘവൻ എം.വി 
രാഘവൻ കീേച്ചരി 
രാഘവൻ െക.സി 
രാഘവൻ െകാളേത്താൾ 
രാഘവൻ നമ്പയ്ാർ െക.എം 
രാഘവൻനമ്പയ്ാർ െക.എം 
രാഘവൻ നമ്പയ്ാർ സി.വി 
രാഘവൻ നായർ െക.ജി 
രാഘവൻ നായർ േകാന്നിയൂർ 
രാഘവൻ നായർ പി 
രാഘവൻ പ നാട് 
രാഘവൻ പ നാട് 
രാഘവൻ പ നാട് 
രാഘവൻ പി 
രാഘവൻപിള്ള ഇടപ്പള്ളി 
രാഘവൻപിള്ള കേ ലിൽ 
രാഘവൻപിള്ള െക 
രാഘവൻപിള്ള െക 
രാഘവൻപിള്ള െക 
രാഘവൻപിള്ള െക 
രാഘവൻപിള്ള െക 
രാഘവൻ പുതുപ്പള്ളി 
രാഘവൻ പുതുപ്പള്ളി 
രാഘവൻ പുതുപ്പള്ളി 
രാഘവൻ പുനലൂർ 
രാഘവൻ വി.വി 
രാഘവൻ േവങ്ങാട് 
രാഘവപ്പിഷാരടി കെ
ളങ്ങര 
രാഘവവാരിയർ എം.ആർ; രാജൻഗുരുക്കൾ 
രാഘവവാരിയർ എം.ആർ; രാജൻഗുരുക്കൾ 
രാഘവ് രങ്ക 
രാജകൃ ൻ 
രാജകൃ ൻ 
രാജകൃ ൻ വി 
രാജകൃ ൻ വി 
രാജേഗാപാലൻ നാ കൽ 
രാജേഗാപാലൻ നാ കൽ 
രാജേഗാപാലൻനായർ െക.പി 
രാജേഗാപാലൻ പി 
രാജേഗാപാലൻ പി 
രാജേഗാപാലൻ വി (എഡി.) 
രാജേഗാപാലൻ സി.ആർ 
രാജേഗാപാലൻ സി.ആർ 
രാജേഗാപാലൻ സി.ആർ (എഡി.) 
രാജേഗാപാലൻ സി.ആർ., പു രൻ ടി.െക (എഡി.)
രാജേഗാപാലാചാരി സി 
രാജേഗാപാലാൻ ഇ.പി 
രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത് എ 
രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത് എ 
രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത് എ 
രാജേഗാപാൽ കമ്മത്ത് എ 
രാജേഗാപാൽ ടി.ഇ 
രാജേഗാപാൽ പറവൂർ 
രാജൻ ഇ 
രാജൻ ഇ 
രാജൻ എൻ 
രാജൻ കരിവാര
്
രാജൻ കരിവാര
്
രാജൻ കരീ ഴ െക.പി 
രാജൻ കാഞ്ചിയാർ 
രാജൻ കുമരേശ്ശരിയിൽ 
രാജൻ കുമരേശ്ശരിയിൽ 
രാജൻ െക 
രാജൻ ൈകലാസ് 
രാജൻ േകാട്ട റം 
രാജൻ േകാട്ട റം 
രാജൻ േകാട്ട റം 
രാജൻ ഡി. ചിന്നങ്ങത്ത് 
രാജൻ ഡി. ചിന്നങ്ങത്ത് 
രാജൻ തിരുേവാത്ത് 
രാജൻ തിരുേവാത്ത് 
രാജൻ തുവ്വാര 
രാജൻ നായർ കുന്ന ള്ളി 
രാജൻ പാലയാട് 
രാജൻ പി 
രാജൻബാബു മണ ർ 
രാജൻബാബു മണ ർ 
രാജൻ മൂത്തകുന്നം 
രാജൻ വഴുതക്കാട് ജി 
രാജൻ സി.എം 
രാജപ്പൻ ആനയറ 
രാജപ്പൻ നായർ ജി. കല
ർ
രാജേമാഹൻ വി.എം 
രാജമ്മ േജാൺ (എഡി.) 
രാജമ്മാൾ പി. േദവിദാസ് 
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 
രാജരാജവർമ്മ എ.ആർ 
രാജരാജവർമ്മ എഴുമ ർ 
രാജരാജവർമ്മ ഓമ ർ 
രാജരാജവർമ്മ പി.െക 
രാജരാജവർമ്മ പി.െക 
രാജരാജവർമ്മ പി.െക 
രാജരാജവർമ്മ പി.െക 
രാജരാജവർമ്മ വട ംകൂർ 
രാജരാജവർമ്മ വട ംകൂർ 
രാജലക്ഷ്മി 
രാജലക്ഷ്മി 
രാജേശഖരൻ എസ് 
രാജേശഖരൻ െക.എൻ 
രാജേശഖരൻ നായർ െക 
രാജേശഖരൻ പി.െക 
രാജേശഖരൻ പി.െക 
രാജേശഖരൻ പി.െക 
രാജേശഖരൻ പി.െക (എഡി.) 
രാജേശഖരൻ പി.െക (എഡി.) 
രാജേശഖരൻ പി.െക (എഡി.) 
രാജേശഖരൻ പി.െക,; ജയ കാശ് എസ്.എൻ
(എഡി.) 
രാജേശഖരൻ സി 
രാജേശഖരൻ സി.പി 
രാജ ീ എം.ജി 
രാജാ െക.െക 
രാജാ െക.െക 
രാജാനന്ദൻ 
രാജാമണി 
രാജാ റാവ് 
രാജി എസ്. സി 
രാജീവൻ 
രാജീവൻ േകാേതത്ത് 
രാജീവൻ ടി.പി 
രാജീവൻ ബി 
രാജീവൻ ബി 
രാജീവ് ആർ.എസ് 
രാജീവ് എൻ.ടി 
രാജീവ്കുമാർ എം 
രാജീവ് കുമാർ എം 
രാജീവ് െക.ടി 
രാജീവ് ഗുരുക്കൾ ആർ 
രാജീവ് േഗാപാലകൃ ൻ 
രാജീവ് ജി. ഇടവ 
രാജീവ് ജി. ഇടവ 
രാജീവ് േഡാ ർ 
രാജീവ് പി 
രാജീവ് പി 
രാജീവ് ശിവശങ്കർ 
രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട് 
രാജു കാ പുനം 
രാജു കാ പുനം 
രാജു െക. കായിക്കര 
രാജു തുരുത്തി 
രാജു നാരായണസവ്ാമി 
രാജു നാരായണസവ്ാമി 
രാജു വള്ളി ന്നം; ഗീത വി 
രാേജന്ദർസിംഗ് േബദി 
രാേജ അവസ്ഥി 
രാേജ കുമാർ െക 
രാേജ ൻ എട ംകര 
രാേജ ൻ എൻ 
രാേജ ൻ എൻ.പി 
രാേജ ൻ എം.ഡി 
രാേജ ൻ എം.ഡി 
രാേജ ൻ എൽ.എസ് 
രാേജ ൻ െക 
രാേജ ൻ െക 
രാേജ ൻ ജി 
രാേജ ൻ പന്തളം 
രാേജ ൻ പി.ജി 
രാേജ ൻ പൂള ൽ 
രാേജ ൻ വിള ടി 
രാേജ ൻ വിള ടി 
രാേജ ൻ സി 
രാേജ
സാദ് 
രാേജ
സാദ് 
രാേജ ബാബു െക 
രാേജശവ്രി െക 
രാേജഷ് എം.ബി 
രാേജഷ് എം.ബി (എഡി.) 
രാേജഷ് ഒ 
രാേജഷ്കുമാർ എ.ആർ 
രാേജഷ്കുമാർ ജി 
രാേജഷ് ജയരാമൻ 
രാേജഷ് െതക്കിനിേയടത്ത് 
രാജ് കാവിൽ 
രാജ് കാളീശവ്രം 
രാജ് െക.സി. കവിയൂർ 
രാജ് നായർ 
രാജ് നാരായണൻ 
രാജ്േമാഹൻ ഒ.പി 
രാധ െക 
രാധ െക.എം 
രാധാകൃഷണൻ എസ് 
രാധാകൃ ൻ ആർ 
രാധാകൃ ൻ ആർ 
രാധാകൃ ൻ ആർ 
രാധാകൃ ൻ ഉണ്ണികുളം 
രാധാകൃ ൻ എൻ 
രാധാകൃ ൻ എൻ 
രാധാകൃ ൻ എസ് 
രാധാകൃ ൻ ക ിയൂർ 
രാധാകൃ ൻ കളിയലിൽ 
രാധാകൃ ൻ കാരയ് ളം 
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ 
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ 
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ 
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ 
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ 
രാധാകൃ ൻ കിളിരൂർ 
രാധാകൃ ൻ കുന്ന ർ 
രാധാകൃ ൻ കുന്ന ർ 
രാധാകൃ ൻ െക 
രാധാകൃ ൻ െക.ജി 
രാധാകൃ ൻ െക.ടി 
രാധാകൃ ൻ േകായിക്കേലത്ത് 
രാധാകൃ ൻ ടി 
രാധാകൃ ൻ ത ിൽ 
രാധാകൃ ൻ നായർ ആർ 
രാധാകൃ ൻനായർ എൻ 
രാധാകൃ ൻ പി 
രാധാകൃ ൻ പി.എ 
രാധാകൃ ൻ ായി 
രാധാകൃ ൻ മടവൂർ 
രാധാകൃ ൻ മന ൽ 
രാധാകൃ ൻ േമതിൽ 
രാധാകൃ ൻ േമതിൽ 
രാധാകൃ ൻ വേട്ടാളി 
രാധാകൃ ൻ വി 
രാധാകൃ ൻ വി 
രാധാകൃ ൻ സർെവ്വപ്പള്ളി 
രാധാകൃ ൻ സി 
രാധാകൃ ൻ സി 
രാധാകൃ ൻ സി 
രാധാകൃ ൻ സി 
രാധാകൃ പിള്ള ജി 
രാധാേദവി ടി.ആർ 
രാധാമണി വിള ടി 
രാധിക എം.ഡി 
രാധിക ചദ്ധ 
രാധിക േമഘനാഥൻ 
രാധികാനായർ സി 
രാധികാനായർ സി 
രാധികാനായർ സി (എഡി.) 
രാമ 
രാമകുമാരൻ എം.ആർ 
രാമകൃ ൻ എ.എൻ 
രാമകൃ ൻ എ.െക (എഡി.) 
രാമകൃ ൻ ഏഴംകുളം 
രാമകൃ ൻ കാലടി 
രാമകൃ ൻ കാലടി 
രാമകൃ ൻ കുമരന ർ 
രാമകൃ ൻ കുമരന ർ 
രാമകൃ ൻ െക.പി 
രാമകൃ ൻ െക.വി 
രാമകൃ ൻ െക.വി 
രാമകൃ ൻ െക.വി 
രാമകൃ ൻ ടി.െക.റാന്നി 
രാമകൃ ൻ ടി.ഡി 
രാമകൃ ൻ ടി.ഡി 
രാമകൃ ൻ ടി.ഡി 
രാമകൃ ൻ ടി. 
രാമകൃ ൻ േദശമംഗലം 
രാമകൃ ൻ േദശമംഗലം 
രാമകൃ ൻ നായർ എം 
രാമകൃ ൻനായർ നീലംേപരൂർ 
രാമകൃ ൻനായർ നീലംേപരൂർ 
രാമകൃ ൻ പാലാട്ട് 
രാമകൃ ൻ മലയാ ർ 
രാമകൃ ൻ മലയാ ർ 
രാമകൃ ൻ മലയാ ർ 
രാമകൃ ൻ മ ർ 
രാമകൃ ൻ സി.ആർ 
രാമകൃ പണിക്കർ വിദവ്ാൻെപരിങ്ങാട് 
രാമകൃ പിള്ള കുട്ടനാട് 
രാമകൃ പിള്ള െക 
രാമകൃ പിള്ള െക 
രാമകൃ പിള്ള െക 
രാമകൃ പിള്ള െക 
രാമകൃ പിള്ള ജി 
രാമകൃ പ്പിള്ള െക 
രാമകൃ റാവു െക.എസ് 
രാമച ഗുഹ 
രാമച ൻ അമ്പല റം 
രാമച ൻ ആർ 
രാമച ൻ ആർ 
രാമച ൻ ആവണീശവ്രം െക 
രാമച ൻ എ 
രാമച ൻ എൻ.വി 
രാമച ൻ എം.െക 
രാമച ൻ ഏഴാേച്ചരി 
രാമച ൻ ഏഴാേച്ചരി (എഡി.) 
രാമച ൻ കണിയാപുരം 
രാമച ൻ കണിയാപുരം 
രാമച ൻ കരി ഴ 
രാമച ൻ ക ട 
രാമച ൻ െക 
രാമച ൻ െക 
രാമച ൻ െക 
രാമച ൻ െക 
രാമച ൻ െക 
രാമച ൻ െക. ആവണീശവ്രം 
രാമച ൻ െക. ആവണീശവ്രം 
രാമച ൻ െക; സഹേദവൻ െക 
രാമച ൻനായർ 
രാമച ൻനായർ ആർ 
രാമച ൻനായർ എൻ.പി 
രാമച ൻനായർ എൻ.പി 
രാമച ൻ നായർ എ.പി 
രാമച ൻനായർ െക 
രാമച ൻനായർ ജി. പട്ടം 
രാമച ൻനായർ ജി. പട്ടം 
രാമച ൻനായർ പന്മന 
രാമച ൻനായർ പന്മന 
രാമച ൻനായർ പന്മന 
രാമച ൻനായർ പന്മന 
രാമച ൻനായർ പന്മന 
രാമച ൻനായർ സി.ജി 
രാമച ൻനായർ സി.ജി 
രാമച ൻനായർ സി.ജി 
രാമച ൻ പി.പി 
രാമച ൻപിള്ള ജി 
രാമച ൻ പുതുേശ്ശരി 
രാമച ൻ പുതുേശ്ശരി 
രാമച ൻ മടിൈക്ക 
രാമച ൻ മു േശ്ശരി െക 
രാമച ൻ മൂപ്പത്ത് 
രാമച ൻ വി.എസ് 
രാമച ൻ സി 
രാമച ൻ സി.എച്ച് 
രാമച ൻ സി.െക 
രാമച േമേനാൻ പി 
രാമച േമേനാൻ പി 
രാമനാഥൻ െക.വി 
രാമനാഥൻ െക.വി 
രാമനാഥൻ െക.വി 
രാമനാഥൻ ജി 
രാമനുണ്ണി െക.പി 
രാമനുണ്ണി െക.പി 
രാമനുണ്ണി െക.പി 
രാമൻ നമ്പീശൻ ടി 
രാമൻ ന തിരി 
രാമൻന തിരി െക.ആർ 
രാമൻ ന തിരിപ്പാട് ടി.ആർ 
രാമൻ നായർ െക.ജി 
രാമൻനായർ െവ ർ 
രാമൻ നായർ െവ ർ 
രാമൻനായർ െവ ർ 



രാമൻ നായർ െവ ർ 
രാമൻ നായർ െവ ർ 
രാമൻനായർ െവ ർ 
രാമൻ നായർ െവ ർ 
രാമൻ നായർ സി.ഐ 
രാമൻ പള്ളത്ത് 
രാമൻപിള്ള എൻ 
രാമൻപിള്ള സി.വി 
രാമൻപിള്ള സി.വി 
രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി 
രാമൻഭട്ടതിരിപ്പാട് വി.ടി 
രാമൻ മണലൂർ എം 
രാമൻേമേനാൻ ടി.െക 
രാമൻേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത് 
രാമൻേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത് 
രാമൻേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത് 
രാമൻേമേനാൻ പുേത്തഴത്ത് 
രാമമൂർത്തി സി 
രാമേമാഹൻ നായർ ജി 
രാമലിംഗംപിള്ള ടി 
രാമലിംഗംപിള്ള ടി 
രാമലിംഗംപിള്ള ടി 
രാമവർമ്മ അപ്പൻത രാൻ 
രാമവർമ്മ അപ്പൻത രാൻ (എഡി.) 
രാമവർമ്മ അമ്പല ഴ 
രാമവർമ്മ അമ്പല ഴ 
രാമവർമ്മ െക.ടി 
രാമവർമ്മ െക.ടി 
രാമവർമ്മ െകാ ത രാൻ 
രാമവർമ്മ െകാ ത രാൻ 
രാമവർമ്മ തിരുമു ാട് 
രാമവാരിയർ ൈക ളങ്ങര (വയ്ാഖയ്ാനം) 
രാമവാരയ്ർ ചുനക്കര െക 
രാമസവ്ാമിനാ ർ ഇ.വി 
രാമാകാന്തൻ 
രാേമക്ഷ് േവണീപുരി 
രാം മേനാഹർ േലാഹയ് 
രായിര റുപ്പ് ടി.ൈവ 
രാവണ ഭു 
രാവണ ഭു 
രാവണ ഭു 
രാവുണ്ണി 
രാ ദീപിക 
രാഹുലൻ െക.െക 
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ 
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ 
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ 
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ 
രാഹുൽസാം കൃതയ്ായൻ 
രു ിണി വി.വി 
രൂേപഷ് േപാൾ; ഇ േമേനാൻ 
േരഖ െക 
േരഖ െക 
േരഖ യതീശ് അഗർവാ ൾ 
േരണുക എൻ 
േര ഭരദവ്ാജ് (എഡി.) 
ലക്ഷ്മണൻ േകരാച്ചൻ 
ലക്ഷ്മൺ െഗ ്വാദ് 
ലക്ഷ്മീനന്ദൻ േബാര 
ലൺ ആർേനാൾഡ് 
ലത എസ് 
ലതികാനായർ പറവൂർ 
ലതികാനായർ പറവൂർ (വിവ.) 
ലതീഷ് കീഴ ർ 
ലതീഷ് േമാഹൻ 
ലൻഡാവു എൽ; റൂമർ ൈവ 
ലയീക് ഫേത്തഹള്ളി 
ലേയാഷി 
ലവൻ ടി.െക (എഡി.) 
ലളിത െക.പി.എ.സി 
ലളിതാംബിക അന്തർ നം 
ലളിതാംബിക അന്തർ നം 
ലളിതാംബിക അന്തർ നം 
ലളിതാംബിക അന്തർ നം 
ലളിതാംബിക അന്തർ നം 
ലളിതാംബിക അന്തർ നം 
ലളിതാംബിക അന്തർ നം 
ലളിതാംബിക അന്തർ നം 
ലളിതാ െലനിൻ 
ലാംഗ് െജ ി 
ലായിക് ഫേത്തഅലി 
ലാർസംനാൽ എൽ.െജ 
ലാലി മുരളി 
ലാലു കുറുപ്പ് എസ് 
ലാൽ എസ്.ആർ 
ലാൽ എസ്.ആർ 
ലാൽ എസ്.ആർ 
ലാൽജി േജാർജ് 
ലാൽ ടി.ബി 
ലാൽഡിബ േജാർ ് 
ലാസർ വർഗീസ് 
ലിങ്കൺ ബാർനറ്റ് 
ലിജിത്ത് പി. ദാസ്; ീജ നായർ 
ലിജീഷ് കുമാർ 
ലിനു മറിയം ഏ ഹാം 
ലിേനക്കർ വി ി 
ലിൻ പീറ്റർ 
ലിൻയുടാങ്ങ് 
ലിം സിേയാവ് ജിൻ 
ലിേയാൺേടവ് െലവ് അ േമാവിച്ച് 
ലിേയാൺെസൽ േജാെസ 
ലിസി 
ലീേക്കാക്ക് സ്റ്റീഫൻ 
ലീന എം.എ (എഡി.) 
ലീന ജി 
ലീലാകുമാരി എം 
ലീലാകൃ ൻ ആലേങ്കാട് 
ലീലാകൃ ൻ ആലേങ്കാട് 
ലീലാകൃ ൻ ആലേങ്കാട് 
ലീലാ ഗുലാത്തി 
ലീലാ ദാേമാദരേമേനാൻ 
ലീലാേദവി ആർ 
ലീലാമജൂംദാർ 
ലീലാവതി എം 
ലീലാവതി എം 
ലീലാവതി എം 
ലീലാവതി എം 
ലീലാവതി എം 
ലീലാ സർക്കാ ർ 
ലുക്കയ്ാേനാവ് േകാൺസ്റ്റാന്റിൻ 
ലൂേക്കാസ് 
ലൂേക്കാസ് േജാർ ് 
ലൂയിസ് കേരാൾ 
െലനിൻ െക.എം 
െലനിൻ െക.എം 
െലനിൻ െക.എം 
െലനിൻ െക.എം 
െലനിൻ വി.ഐ 
െലംസസ് വിലയ്ം 
െലവിൻ എൻ.ആർ 
െലവിസ് േജാസഫ് 
െലസിങ് േഡാറിസ്സ് 
െലസിൻ എം 
േലാഗൻ വിലയ്ം 
േലാഹി കുടിലിങ്ങൽ 
േലാഹിതദാസ് 
േലാഹിതദാസ് 
േലാഹിതാക്ഷൻ എ.െക 
േലാഹിതാക്ഷൻ തു ർ 
േലാറൻസ് എം.എം. 
േലാറൻസ് ഡി.എച്ച് 
േലാറൻസ് ഡി.എച്ച് 
േലാറൻസ് േഡവിഡ് െഹർബർട്ട് 
േലാറൻസ് േഡവിഡ് െഹർബർട്ട് 
വടുതല ടി.െക.സി 
വടുതല ടി.െക.സി 
വത്സൻ ത (റവ.) 
വത്സൻ പിലിേക്കാട് 
വത്സല 
വത്സലൻ വാതുേശ്ശരി 
വത്സല പി 
വത്സല പി 
വത്സല പി 
വത്സല രാമച ൻ 
വനഫൂൽ 
വനഫൂൽ 
വനീതതങ്കം 
വന്ദന ശിവ 
വന്ദനാ ശിവ 
വയലറ്റ് റേസക് പനാ 
വയലാർ രാമവർമ്മ 
വയലാർ രാമവർമ്മ 
വയലാർ രാമവർമ്മ 
വയലാർ രാമവർമ്മ 
വയലാർ രാമവർമ്മ 
വയലിൽ എ.ഇ 
വർക്കി എം.പി 
വർക്കി ടി.വി 
വർക്കി ടി.വി 
വർക്കി പട്ടിമറ്റം 
വർക്കി, െപാൻകുന്നം 
വർക്കി, െപാൻകുന്നം 
വർക്കി, െപാൻകുന്നം 
വർക്കി, െപാൻകുന്നം 
വർക്കി, െപാൻകുന്നം 
വർക്കി, െപാൻകുന്നം 
വർഗ ഇ.എസ് 
വർഗീസ് അങ്കമാലി 
വർഗീസ് അരി ർ 
വർഗീസ് ഇ.ടി (എഡി.) 
വർഗീസ് കുരയ്ൻ 
വർഗീസ് ചിങ്ങത്ത് 
വർഗീസ് പി.എ 
വർഗീസ് േപാൾ 
വർഗീസ് േപാൾ 
വർഗീസ് േപാൾ 
വർഗീസ് േപാൾ 
വർഗീസ് േപാൾ 
വർഗീസ് വളഞ്ഞവട്ടം 
വർഗീസ് സി.ഡി. 
വർഗ്ഗീസ് ആല ഴ ടി.എം 
വർഗ്ഗീസ് ഇടയാറൻമുള െക.എം 
വർഗ്ഗീസ് എം.എം 
വർഗ്ഗീസ് എം.എം 
വർഗ്ഗീസ് എം.സി 
വർഗ്ഗീസ് െക.ടി 
വർഗ്ഗീസ് ചിങ്ങത്ത് 
വർഗ്ഗീസ് ചിങ്ങത്ത് 
വർഗ്ഗീസ് പി.ആർ 
വർഗ്ഗീസ് പി.ഐ 
വർഗ്ഗീസ് വിെയാ 
വർഗ്ഗീസ് സി.എസ് 
വർഗ്ഗീസ് റ്റി.എം 
വർമ്മ െക.എം 
വ ിക്കണ്ണൻ 
വൽസല പി 
വൽസല പി 
വവുനിയൂർ രാ ഉദയണൻ 
വസന്ത 
വസന്തകുമാരി പി 
വസന്തൻ എസ്.െക 
വസീറലി കുട ർ 
വസുന്ധരാേദവി 
വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ 
വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ 
വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ 
വള്ളി ന്ന് വി.ബി 
വറീത് പി.വി 
വറീദ് െക.പി 
വറുഗീസ് കറിക്കാ ർ 
വറുഗീസ് െചമ്മനം 
വറുഗീസ് വടകര 
വാങ്മയി 
വാഡിയ എ.ആർ 
വാഡിയ െമഹ്ർ െജ 
വാണ റ്റി 
വാണിദാസ് എളയാവൂർ 
വാണിദാസ് എളയാവൂർ 
വാണിദാസ് എളയാവൂർ 
വാണിദാസ് എളയാവൂർ 
വാണിദാസ് എളയാവൂർ 
വാണിദാസ് എളയാവൂർ 
വാദ്ധയ്ാർ െക.െക 
വാമേദവൻ എസ്.എൻ.പുരം 
വായു നായിഡു 
വായു നായിഡു 
വാരിജാക്ഷൻ െക.െക 
വാരിയർ െക.െക 
വാരിയർ െക.െക (വിവ.) 
വാരിയർ പി.ഇ 
വാരിയർ പി.ഇ (പുനരാഖയ്ാതാ) 
വാരിയർ പി.െക.ആർ 
വാരിയർ ബി.എസ് 
വാെരർക്കർ ഭാർഗ്ഗവറാം വിഠൽ 
വാരയ്ർ ആർ. ആവിണിേശ്ശരി 
വാരയ്ർ പി.എ 
വാരയ്ർ പി.എ 
വാരയ്ർ പി.എ 
വാരയ്ർ പി.എ 
വാരയ്ർ പി.എ 
വാരയ്ർ പി.എ 
വാരയ്ർ പി.െക.ആർ 
വാലത്ത് വി.വി.െക 
വാലത്ത് വി.വി.െക 
വാലത്ത് വി.വി.െക 
വാലത്ത് വി.വി.െക 
വാലസ് എഡ്ഗാർ 
വാലസ് എഡ്ഗാർ 
വാൽേകാട്ട് െഡറക് 
വാവ സുേരഷ് 
വാസൻ െക.എൻ 
വാസന്തി 
വാസന്തി 
വാസൻ പു ർ 
വാസു ഇ 
വാസു ഇ 
വാസു ഇ 
വാസു ഇ 
വാസു ഇ 
വാസു ഇ 
വാസു ഇ 
വാസു ഇ 
വാസു എം.എൻ 
വാസു എ.സി 
വാസു െക.െക 
വാസു െക.െക 
വാസു െക.െക 
വാസു െക.െക 
വാസു െക.െക 
വാസുേദവൻ ഇളയത് പി.സി 
വാസുേദവൻ കർത്താ ആർ 
വാസുേദവൻ െക 
വാസുേദവൻ െക.ആർ 
വാസുേദവൻ നടുവട്ടം 
വാസുേദവൻ ന തിരി െക 
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി 
വാസുേദവൻ നായർ എം. 
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി 
വാസുേദവൻ നായർ എം. 
വാസുേദവൻ നായർ എം. 
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി 
വാസുേദവൻ നായർ എം. 
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി 
വാസുേദവൻ നായർ എം. 
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി 
വാസുേദവൻ നായർ എം. 
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി 
വാസുേദവൻ നായർ എം. 
വാസുേദവൻ നായർ എം.ടി 
വാസുേദവൻ നായർ എം. 
വാസുേദവൻ നായർ എം. ., മുഹമ്മദ് എൻ.പി 
വാസുേദവൻ നായർ എം. ., മുഹമ്മദ് എൻ.പി 
വാസുേദവൻ നായർ പി.െക 
വാസുേദവൻ നായർ പി.െക 
വാസുേദവൻ പി.എസ് 
വാസുേദവൻപിള്ള എ.എം 
വാസുേദവൻേപാറ്റി ആർ 
വാസുേദവൻ മൂസത് 
വാസുേദവൻ മൂസ്സത് െക 
വാസുേദവൻ വി.പി 
വാസുേദവൻ സി 
വാസുേദവറാവ് െക 
വാസുേദവ് ഏരൂർ 
വാസുേദവ് വയലാ 
വാസ് ടി.ആർ 
വി.എൻ.പി. ന തിരി 
വികാസ് സവ്രൂപ് 
വി.െക.എൻ 
വി.െക.എൻ 
വി.െക.എൻ 
വിക്കി ആരയ് 
വി ർ ലീനസ് 
വി ർ ലീനസ് 
വി ർ ഹ േഗാ 
വി മൻ 
വി മൻ െകാക്കണത്തല 
വി മൻ നായർ 
വി മൻനായർ കരീ 
വി േറാവ എഫ് 
വിജയകുമാർ ഇല ർ 
വിജയകുമാർ ബി 
വിജയകുമാർ ബി (എഡി.) 
വിജയകുമാർ ാ ർ 
വിജയകുമാർ േമേനാൻ 
വിജയകുമാർ േമേനാൻ (എഡി.) 
വിജയകൃ ൻ 
വിജയകൃ ൻ 
വിജയകൃ ൻ 
വിജയകൃ ൻ 
വിജയകൃ ൻ എൻ.പി 
വിജയനാഥൻ എം.ആർ 
വിജയൻ എ 
വിജയൻ എ 
വിജയൻ എ 
വിജയൻ എം.ആർ 
വിജയൻ എം.എൻ 
വിജയൻ എം.എൻ 
വിജയൻ എം.എൻ 
വിജയൻ എം.എൻ 
വിജയൻ എം.എൻ 
വിജയൻ എം.എൻ (ജന.എഡി.) 
വിജയൻ ഒ.വി 
വിജയൻ ഒ.വി 
വിജയൻ ഒ.വി 
വിജയൻ ഒ.വി 
വിജയൻ ഒ.വി 
വിജയൻ ഒ.വി 
വിജയൻ ഒ.വി 
വിജയൻ ഒ.വി 
വിജയൻ െക.പി 
വിജയൻ െക.പി 
വിജയൻ െക.പി 
വിജയൻ ചമ്പാടൻ 
വിജയൻ ടി.െക 
വിജയൻ പാ ങ്ങൽ 
വിജയൻ പി.എൻ 
വിജയൻ പിണറായി 
വിജയൻ പുരവൂർ 
വിജയൻ മണർകാട് 
വിജയൻ മാരാത്ത് 
വിജയൻ വള്ളിക്കാവ് 
വിജയൻ വള്ളിക്കാവ് 
വിജയൻ വള്ളിക്കാവ് 
വിജയൻ ീമൂലനഗരം 
വിജയ പുതുേശ്ശരി 
വിജയരാഘവൻ 
വിജയരാഘവൻ കളിപ്പാൻകുളം 
വിജയരാഘവൻ േചലിയ 
വിജയലക്ഷ്മി 
വിജയലക്ഷ്മി േഗാപാലകൃ ൻ 
വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് 
വിജയ് െട ൽകർ 
വിജിത് 
വിജിത െക.പി 
വിജു വി. നായർ 
വിജു വി. നായർ (വിവ.) 
വിേജഷ് െപരുംകുളം 
വിഡൽ േഗാർ 
വിദയ്ാധരൻ െപരുമ്പള 
വിദയ്ാധരൻ സി.എൻ 
വിനയച ൻ ഡി 
വിനയച ൻ ഡി 
വിനയച ൻ ഡി 
വിനയച ൻ പി 
വിനയൻ 
വിനയൻ 
വിനയബാബു വി 
വിനു 
വിനു കൃ ൻ 
വിേനാദ്കുമാർ പി.വി 
വിേനാദ്കുമാർ പി.വി 
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ് 
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ് 
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ് 
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ് 
വിേനാബാഭാെവ, ആചാരയ് 
വിന്നി മേ ല 
വിൻെസന്റ് പുതുക്കര 
വിൻസ് േടാം 
വി. പ ിേഷ ് 
വി. പ ിേഷ ് 
വിഭൂതിഭൂഷൺ ബേന്ദാപാധയ്ായ 
വിമൽ 
വിമല ടി.ആർ 
വിമല പി.സി 
വിമല രാജകൃ ൻ 
വിമലാേമേനാൻ 
വിമൽകർ 
വിമീഷ് മണിയൂർ 
വിേയാഗി േമാഹൻലാൽ മഹേതാ 
വിേര കുമാർ എം.പി 
വിേര കുമാർ എം.പി 
വിലയ്ംസ് െജയിംസ് േഹാേവർഡ് 
വിലയ്ംസ് െടന്നസ്സി 
വിലയ്ം െഹന്റി ഹഡ്സൺ 
വി ാർഡ് ആർ.എസ്.പി 
വിലാസിനി 
വിലാസിനി 
വിൽക്കി െവൻഡൽ 
വിൽ ഡ് േതാമസ് 
വിൽസൺ മണ്ണ ർ 
വിൽസൻ ഡി 
വി.വി.െക. വാലത്ത് 
വിേവകാനന്ദൻ ജി 
വിേവകാനന്ദൻ ജി 
വിേവകാനന്ദൻ ജി 
വിേവകാനന്ദ സവ്ാമി 
വിേവകാനന്ദ സവ്ാമി 
വിേവകാനന്ദ സവ്ാമി 
വിശാലം 
വിശവ്നാഥ കവിരാജൻ 
വിശവ്നാഥൻ ആർ 
വിശവ്നാഥൻ ആർ 
വിശവ്നാഥൻ ആർ 
വിശവ്നാഥൻ ടി.പി 
വിശവ്നാഥൻ നായർ പി. െനന്മാറ (വിവ.) 
വിശവ്നാഥശർമ്മ ജി 
വിശവ്നാഥ ശാ ി രാച്ചെക്കാ 
വിശവ്നാഥ് െക 
വിശവ്ൻ പടനിലം 
വിശവ്ഭ ാനന്ദ ശ ിേബാധി സവ്ാമി 
വിശവ്ംഭരൻ എം 
വിശവ്ംഭരൻ കിളിമാനൂർ 
വിശവ്ംഭരൻ കിളിമാനൂർ 
വിശവ്ംഭരൻ കിളിമാനൂർ (എഡി.) 
വിശവ്രൂപ് േറായ് ചൗധരി 
വിശവ്ാസ് പാട്ടീൽ 
വിശവ്ാസ് പാട്ടീൽ 
വി കാന്ത് 
വി ദാസ് െക.െക 
വി ന തിരി എം.വി 
വി ന തിരി എം.വി 
വി ന തിരി എം.വി (സമ്പാ.) 
വി നാരായണൻ െക 
വി നാരായണൻ െക 
വി നാരായണൻ ന തിരി 
വി
ഭാകർ 
വി വന തിരി എം.വി 
വി ശർമ്മ 
വിേറ്റാറിേയാ ഡീസീക്ക 
വീണ 
വീണാേദവി മീനാക്ഷി 
വീരാൻകുട്ടി 
വീരാൻകുട്ടി െക 
വീേര കുമാർ എം.പി 
വീേര കുമാർ എം.പി 
വീേര കുമാർ എം.പി 
വീേര കുമാർ എം.പി 
വൂറിസ് െജറി 
വൃന്ദാവൻലാൽ വർമ്മ 
െവങ്കടരാമൻ എൻ.എസ്. െനാ ർ 
െവങ്കടസു ഹ്മണയ് ർ എസ് 
െവങ്കേടശ് 
െവങ്കേടശ അ ങ്കാർ മാ ി 
െവങ്കട്ടരാമനായിഡു എൻ 
െവങ്കട് സവ്ാമിനാഥൻ 
െവങ്കിട്ടരാമനായിഡു എൻ 
െവണ്ണില 
െവത്സ് എച്ച്.ജി 
െവത്സ് എച്ച്.ജി 
െവത്സ് എച്ച്.ജി 
െവത്സ് എച്ച്.ജി 
െവർജിൽ 
െവർജീനിയ വൂൾഫ് 
െവർേന ജൂേല 
െവൽഷ് ജാക്ക് 
െവള്ളിയാൻ െജ 
േവണു െക 
േവണു െക 
േവണു െക 
േവണു െക 
േവണു െക 
േവണുേഗാപൻ നായർ എസ്.വി 
േവണുേഗാപൻ നായർ എസ്.വി 
േവണുേഗാപാലൻ ടി; േതാമസ് േജക്കബ് 
േവണുേഗാപാലൻ ടി.പി 
േവണുേഗാപാൽ ആർ 
േവണുേഗാപാൽ െക.എം 
േവണുേഗാപാൽ െക.എം (എഡി.) 
േവണുേഗാപാൽ െക.എസ് 
േവണുേഗാപാൽ ചുണ്ണംകുളം 
േവണുേഗാപാൽ പി.എൻ 
േവണുേഗാപാൽ പി.െക 
േവണുേഗാപാൽ പി.െക 
േവണുേഗാപാൽ സി 
േവണുേഗാപാൽ സി 
േവണു െചലവൂർ (എഡി.) 
േവണു ജി. വാരയ്ർ 
േവണു േതാന്ന ൽ 
േവണു േതാന്ന ൽ 
േവണു പൂേതാട്ട് 
േവണു േപരൂർ 
േവണു മരുതായി 
േവണു മരുതായി (എഡി.) 
േവണു വാരിയത്ത് 
േവണു വാരിയത്ത് 
േവണുവാരിയത്ത് 
േവണു വി. േദശം 
േവൺ ഷൂൾ 
േവലപ്പൻപിള്ള െക 
േവലായുധൻ എസ് (വിവ.) 
േവലായുധൻനായർ െക 
േവലായുധൻനായർ ജഗതി 
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി 
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി 
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി 
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി 
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി 
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി (എഡി.) 
േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി (വിവ.) 
േവലായുധൻ പന്തീരാങ്കാവ് 
േവലായുധൻ പി.എസ് 
േവലായുധൻപിള്ള പി.വി 
േവലായുധൻ വി.ടി 
േവലുപ്പിള്ള ടി.െക 
േവലുപ്പിള്ളശാ ി എം.ആർ 
േവലുസാമി എൻ 
േവളൂർ കൃ ൻകുട്ടി 
േവളൂർ കൃ ൻകുട്ടി 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
ൈവട്ൈവറ്റ് 
ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമേനാൻ 
ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമേനാൻ 
ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമേനാൻ 
ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമേനാൻ 
ൈവശാഖൻ 
ൈവശാഖൻ 
േവാൾേക്കാവ് ജി 
േവാൾട്ടയർ 
േവാൾട്ടയർ 
വയ്ാസൻ പി.എം 
ശ ിഭ 
ശങ്കർ 
ശങ്കര റുപ്പ് ജി 
ശങ്കര റുപ്പ് ജി 
ശങ്കര റുപ്പ് ജി 
ശങ്കര റുപ്പ് ജി 
ശങ്കര റുപ്പ് ജി 
ശങ്കര റുപ്പ് ജി 
ശങ്കര റുപ്പ് ജി 
ശങ്കരനാരായണ അ ർ നടുവിൽ മഠം 
ശങ്കരനാരായണൻ എസ് 
ശങ്കരനാരായണൻ ടി.െക 
ശങ്കരനാരായണൻ പി.ഐ 
ശങ്കരനാരായണൻ പി.ഐ 
ശങ്കരനാരായണൻ പി.ഐ 
ശങ്കരനാരായണൻ പി.ഐ 
ശങ്കരനാരായണൻ പി.െക 
ശങ്കരനാരായണൻ പുളിമൂട്ടിൽ 
ശങ്കരനാരായണൻ പുളിമൂട്ടിൽ 
ശങ്കരനാരായണൻ യു 
ശങ്കരൻ എ ാതിരി കലാമണ്ഡലം 
ശങ്കരൻ എ.വി 
ശങ്കരൻ കരിപ്പായി 
ശങ്കരൻകുട്ടി 
ശങ്കരൻകുട്ടി ആർ 
ശങ്കരൻകുട്ടി നായർ 
ശങ്കരൻകുട്ടിവാരയ്ർ െക.വി 
ശങ്കരൻ െക 
ശങ്കരൻ െക.പി 
ശങ്കരൻ ന തിരി െക 
ശങ്കരൻ ന തിരി െക 
ശങ്കരൻ ന തിരിപ്പാട് കാണിപ്പ ർ 
ശങ്കരൻനമ്പയ്ാർ എം.എ 
ശങ്കരൻനമ്പയ്ാർ പി 
ശങ്കരൻ നമ്പയ്ാർ പി 
ശങ്കരൻ നമ്പയ്ാർ പി 
ശങ്കരൻ നമ്പയ്ാർ പി.എം 
ശങ്കരൻ പാെണക്കാട്ട് 
ശങ്കരൻ ഭട്ടതിരി താമരേശ്ശരി 
ശങ്കരൻ െമായാരത്ത് 
ശങ്കരൻ െമായാരത്ത് 
ശങ്കരൻ വി.െക 
ശങ്കരപിള്ള കാനം; അേജഷ് ശങ്കർ 
ശങ്കരപ്പിള്ള െക.ജി 
ശങ്കരപ്പിള്ള െക.ജി 
ശങ്കരപ്പിള്ള ജി 
ശങ്കര േമേനാൻ കിഴുത്താനി 
ശങ്കരേമേനാൻ െക.പി 
ശങ്കരേമേനാൻ െക.പി 
ശങ്കരേമേനാൻ െക.പി 
ശങ്കരേമേനാൻ േകാലേത്തരി 
ശങ്കരേമേനാൻ ടി.സി 
ശങ്കരേമേനാൻ െമാ ാരത്ത് 
ശങ്കരവാരിയർ സി 
ശങ്കരവാരയ്ർ െക.െക. െചങ്ങ ർ 
ശങ്കരവാരയ്ർ െക.െക. െചങ്ങ ർ 
ശങ്കരവാരയ്ർ െക.െക. െചങ്ങ ർ 
ശങ്കരവാരയ്ർ െവൺമണി എസ് 
ശങ്കരാചാരയ്യ 
ശങ്കർ എം 
ശങ്കർ വി.ആർ 
ശ േചർത്തല 
ശ ണ്ണി ടി.ആർ 
ശ ണ്ണി ടി.ആർ 
ശ ണ്ണി ടി.ആർ 
ശ ണ്ണി ടി.ആർ 
ശ ണ്ണി ടി.ആർ 
ശ ണ്ണിനായർ എം.പി 
ശ ണ്ണിേമേനാൻ േതറമ്പിൽ 
ശ
ൻ
ശ
ൻ
ശ
ൻ
ശബരിരാജൻ എം.എൻ 
ശംസ് പീർസായദാ 
ശരണ്കുമാർ ലിംബാെള 
ശരത് ച ൻ 
ശരത്ച ൻ െക.പി 
ശരത്ച ലാൽ 
ശരത്ച് ചാറ്റർജി 
ശരത്ബാബു തച്ചമ്പാറ 
ശരത്ബാബു തച്ചമ്പാറ 
ശരദി െസൻ േറായ് 
ശരവൺ മേഹശവ്ർ 
ശർമ്മ ആർ.എസ് 
ശർമ്മ സി.ആർ 
ശശി എം 
ശശി എം.എൻ 
ശശി കരൂർ 
ശശി കരൂർ 
ശശി ക ട 
ശശികുമാർ െക 
ശശി െക.വി 
ശശി ചിറയിൽ 
ശശി േചരാവള്ളി 
ശശി തരൂർ 
ശശി തരൂർ 
ശശി തരൂർ 
ശശി തരൂർ 
ശശി തരൂർ 
ശശിധരൻ അടൂർ 
ശശിധരൻ എൻ 
ശശിധരൻ എൻ.െക 
ശശിധരൻ എൻ.െക; ബാറ്റൺേബാസ് 
ശശിധരൻ കിണാവ ർ 
ശശിധരൻ െക.പി 
ശശിധരൻ ാരി 
ശശിധരൻ ാരി 
ശശിധരൻ ാരി 
ശശിധരൻ ജി.െക 
ശശിധരൻ േതാളൂർ 
ശശി മടവൂർ 
ശശി മടവൂർ 
ശശി മാവിൻമൂട് 
ശശി മുട്ടത്തറ 
ശശി മുനി 
ശശി േമേനാൻ 
ശശി വാരിയർ 
ശഹീദ് സ ിദ് ഖുതുബ് 
ശാണ്ഡിലയ്ൻ 
ശാന്ത 
ശാന്ത 
ശാന്ത എം.ബി 
ശാന്തകുമാരി അമ്മ കുമ്പളത്ത് 
ശാന്തകുമാരി ഇടപ്പഴഞ്ഞി 
ശാന്തകുമാരി എൻ 
ശാന്തകുമാർ ആർ 
ശാന്തകുമാർ എസ് 
ശാന്തകുമാർ എസ് 
ശാന്തകുമാർ എസ് 
ശാന്തകുമാർ ഐ 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി 
ശാന്തകുമാർ സി.ജി (എഡി.) 
ശാന്ത തിരുമല 
ശാന്ത തുളസീധരൻ 
ശാന്തമ്മ മാത 
ശാന്ത രാേമശവ്ർ റാവു 
ശാന്താതുളസീധരൻ 
ശാന്താ നായർ 
ശാന്താ രാേമശവ്ര റാവു 
ശാന്താവാരയ്ർ 
ശാന്തി എസ് 
ശാന്തി എസ് 
ശാന്തിേമാൻ േജക്കബ് 
ശാന്തിേമാൻ േജക്കബ്; ൈസമൺ ാക്കൽ 
ശാരദ 
ശാരദാമണി 
ശാരദാമണി െക 
ശിവകുമാർ ഏ മാനൂർ 
ശിവകുമാർ ഏ മാനൂർ 
ശിവകുമാർ വി.പി 
ശിവദാസൻ െക 
ശിവദാസൻ പിള്ള െക 
ശിവദാസൻപിള്ള െക (വിവ.) 
ശിവദാസേമേനാൻ എം.പി 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് 
ശിവദാസ് എസ് (എഡി.) 
ശിവദാസ് എസ് (ജനറൽ എഡിറ്റർ) 
ശിവദാസ് െക.എസ് 
ശിവദാസ് പി.െക 
ശിവദാസ് പി.െക 
ശിവദാസ് പി.െക 
ശിവദാസ് പുറേമരി 
ശിവൻ 
ശിവരാമകാരന്ത് 
ശിവരാമൻ വി 
ശിവരാമപിള്ള കുറച്ചിത്താനം 
ശിവരാമപിള്ള കുറിച്ചിത്താനം പി 
ശിവശങ്കരൻ എം 
ശിവശങ്കരൻ എം 
ശിവശങ്കരൻ എം 
ശിവശങ്കരൻനായർ ആർ 
ശിവശങ്കരൻനായർ െക 
ശിവശങ്കരൻനായർ െക 
ശിവശങ്കരൻ സി.െജ 
ശിവശങ്കരപ്പണിക്കർ സി.െക 
ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കടവൂർ 
ശിവശങ്കരപ്പിള്ള പി.െക 
ശിവശങ്കരി 
ശിവറാം എം 
ശിവാജി സാവന്ത് 
ശിവ് േഖര 
ശിഷയ്േദവ് െജ.െക 
ശിഹാബുദ്ദീൻ െപാ ംകടവ് 
ശിഹാബുദ്ദീൻ െപാ ംകടവ് 
ശിഹാബ് പറാട്ടി 
ശീതി മുഹമ്മദ് േകാട്ട റത്ത് 
ശുഭ 
ശൂഭാമണി വി (എഡി.) 
െശലവ്ണമണി െക.ബി 
േശഖര െക.എസ് 
േശഖരൻ ടി.ഏ 
േശഖരൻ വ േത്തരിൽ ആർ 
േശഖരം െക.എസ് 
േശഖർ എൻ.സി 
േശഖർജി 
േശഖർജി 
േശഖർ ൈപേങ്ങാട് 
േശഖർ ൈപേങ്ങാട് 
േശഷഗിരി ഭൂ എം 
േശഷൻ ടി.എൻ 
േശഷൻ ടി.എൻ 
ൈശഖുൽ ഹദീസ് അൽ ഹാഫിസ് 
ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന് 
ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന് 
ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന് 
ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര ന്ന്; വാണീദാസ് എളയാവൂർ


ൈശഖ് മുഹമ്മദ് കാര

ന്ന്; വാണീദാസ് എളയാവൂർ



ൈശലജ െക.വി 
ൈശലജ െക.വി 
ൈശലജ െക.വി 
േശാഭൻ ലാൽ ദത്ത ഗു 
േശാഭ വി 
േശാഭ വി 
ശയ്ാമ സാദ് 
ശയ്ാമ സാദ് 
ശയ്ാമള പി.ആർ 
ീക ൻ ആർ 
ീക ൻനായർ എൻ 
ീക ൻനായർ എൻ 
ീക ൻനായർ ജി; സുധാേദവി പി.െക 
ീക ൻനായർ സി.എൻ 
ീക ൻനായർ സി.എൻ 
ീക ൻനായർ സി.എൻ 
ീക െപ്പാതുവാൾ എ.വി 
ീകേ ശവ്രം ജി. പദ്മനാഭപിള്ള 
ീകല െപാ വീട്ടിൽ 
ീകാന്ത് എം.ആർ (സമാ.) 
ീകുമാരനുണ്ണി െക 
ീകുമാരൻ തമ്പി 
ീകുമാരൻ തമ്പി 
ീകുമാരൻ തമ്പി 
ീകുമാരൻതമ്പി ഹരിപ്പാട് 
ീകുമാരി രാമച ൻ 
ീകുമാരി രാമച ൻ 
ീകുമാർ എം 
ീകുമാർ കുരീ ഴ 
ീകുമാർ കുരീ ഴ 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക 
ീകുമാർ െക (പുനരാഖയ്ാനം) 
ീകുമാർ ടി.ടി 
ീകുമാർ വി 
ീകുമാർ വി.ജി 
ീകുമാർ സി 
ീകൃ ആലനഹള്ളി 
ീകൃ ദാസ് 
ീകൃ ദാസ് െക.എൽ 
ീകൃ ദാസ് െക.എൽ 
ീകൃ വർമ്മ 
ീകൃ ശർമ്മ 
ീകൃ ശർമ്മ 
ീകൃ ശർമ്മ ഇ.ആർ 
ീജൻ വി.സി 
ീജിത് െപരുന്തച്ചൻ 
ീജിഷ് പി.െക (എഡി) 
ീേദവി എസ് 
ീേദവി െക. നായർ (എഡി.) 
ീേദവി െക.ബി 
ീേദവി െക.ബി 
ീേദവി െക.ബി 
ീേദവി െക.ബി 
ീേദവി ഡി. (ജസ്റ്റിസ്) 
ീേദവി ീപതി 
ീധരനുണ്ണി 
ീധരൻ ആചാരി േകാട്ടാങ്ങൽ 
ീധരൻ ഇ.വി 
ീധരൻ ഇ.വി 
ീധരൻ കവിയൂർ 
ീധരൻ െക 
ീധരൻ െക 
ീധരൻ െക 
ീധരൻ െക 
ീധരൻ െക 
ീധരൻ െകായിലാ ി 
ീധരൻ ചമ്പാട് 
ീധരൻനായർ പി 
ീധരൻനായർ െവൺമയത്ത് 
ീധരൻ പള്ളിക്കര 
ീധരൻ പള്ളിയറ 
ീധരൻ പള്ളിയറ 
ീധരൻ പള്ളിയറ 
ീധരൻ പള്ളിയറ 
ീധരൻ പി. പാരിപ്പള്ളി 
ീധരൻപിള്ള പി 
ീധരൻ പിള്ള പി.എസ് 
ീധരൻ പുറ ർ 
ീധരൻ പുറ ർ 
ീധരൻ െപരുമ്പടവം 
ീധരൻ െപരുമ്പടവം 
ീധരൻ െപരുമ്പടവം 
ീധരൻ െപരുമ്പടവം 
ീധരൻ മണ്ണാലത്ത് 
ീധരൻ വി.െക (എഡി.) 
ീധരൻ സി 
ീധരൻ സി.പി 
ീധരേമേനാൻ എ 
ീധരേമേനാൻ എ 
ീധർ േകാ ക്കൽ 
ീധർ േകാ ക്കൽ 
ീനി 
ീനി 
ീനി 
ീനി തിരുവ 
ീനി പട്ടത്താനം 
ീനി ബാലുേശ്ശരി 
ീനിവാസൻ 
ീനിവാസൻ െക 
ീനിവാസൻ െക.എൻ 
ീനിവാസൻ പി.ആർ 
ീമന്ദിരം 
ീമന്ദിരം 
ീമൻ നാരായണൻ 
ീമൻ നാരായണൻ 
ീമാൻ 
ീമാൻ ന തിരി ഡി 
ീമാൻ ന തിരി ഡി 
ീമാൻ ന തിരി ഡി 
ീമാൻ ന തിരി ഡി 
ീര ൻ നാണു 
ീരംഗനാഥൻ എം.വക്കം 
ീരാമകൃ ൻ പി 
ീരാമകൃ ൻ പി 
ീരാമൻ വി.െക 
ീരാമൻ സി.വി 
ീേരഖ 
ീലത 
ീലതാവർമ്മ ആർ 
ീവത്സൻ ടി 
ീവത്സൻ ടി 
ീവത്സൻ പി.െക 
ീവത്സൻ സി.െക 
ീ ശങ്കരാചാരയ്ർ 
ഷക്കീർ വക്കം 
ഷൺമുഖദാസ് എം 
ഷൺമുഖദാസ് എം 
ഷ ഖദാസ് പി.െക 
ഷ ഖം പാണാവള്ളി 
ഷഫീക്ക് അ ള്ള 
ഷമ്മിരാജ് 
ഷംസുദ്ദീൻ െക.ഒ 
ഷംസുദ്ദീൻ പാറയിൽ 
ഷറഫുദ്ദീൻ വി.െക 
ഷറഫുദ്ദീൻ വി.െക 
ഷാ എൻ.െജ 
ഷാജഹാൻ എം 
ഷാജഹാൻ എസ് 
ഷാജഹാൻ െക.എം 
ഷാജികുമാർ െക.എൻ 
ഷാജികുമാർ െക.എൻ 
ഷാജി േജക്കബ് 
ഷാജി പുൽപ്പള്ളി (എഡി.) 
ഷാജി മാലിപ്പാറ 
ഷാജി േമപ്പയൂർ 
ഷാജി േവങ്കടത്ത് 
ഷാജു എൻ 
ഷാജു വിജയൻ 
ഷാനവാസ് എം.എ 
ഷാനവാസ് എം.എ 
ഷാനവാസ് എം.എ; സജീഷ് എൻ.പി 
ഷാനവാസ് ഖാൻ എം 
ഷാനവാസ് േപാങ്ങനാട് 
ഷാനവാസ് േപാങ്ങനാട് (എഡി.) 
ഷാഫി അനന്തപുരി 
ഷാേലവ് െസറൂയാ 
ഷാഹിദ് ടി.എ 
ഷാഹുൽ പൂച്ചാക്കൽ 
ഷാഹുൽ ഹമീദ് പി 
ഷിേനാജ് രാജ് 
ഷിൻകു 
ഷിേന്റാ േചാ 
ഷിബു മുത്താട്ട് 
ഷിഹാബ് എം.ഘാനിം 
ഷിേറാേക്കാവ് ജി.െക 
ഷീജ ഇ.എൻ 
ഷീജ ഇ.എൻ 
ഷീനാഹാഷിം 
ഷീബ വടേക്കടത്ത് 
ഷീല െക 
ഷു ർ ഇടവ 
ഷു ർ പി.എം 
ഷൂേക്കാവ് ഇ.എം 
െഷമി 
െഷ ് നഫ്സാവി 
െഷരീഫ് െനടുമങ്ങാട് 
െഷർളി േതാമസ് 
െഷർളി ഹ ഗ്സ് 
െഷ ി േപ ി ൈബെഷ 
െഷ ി േമരി 
െഷ ി േമരി 
െഷൽവി 
െഷൽവി (എഡി.) 
േഷക്സ്പിയർ, വിലയ്ം 
േഷക്സ്പിയർ, വിലയ്ം 
േഷക്സ്പിയർ, വിലയ്ം 
േഷർളി േസാമസുന്ദരൻ 
ൈഷൻ േജക്കബ് (എഡി.) 
ൈഷബിൻ ഷഹാന 
ൈഷല േജാർ ് സി 
േഷാഭാശ ി 
േഷാളേഖാവ് മിഖാേയൽ 
േഷാളേഖാവ് മിഖാേയൽ 
ഷൗക്കത്ത് 
ഷൗക്കത്ത് 
ിറ്റ് ഓേട്ടാ എൻജിനീയർ 
ൈഷവ്റ്റ്സർ ആൽബർട്ട് 
സഈദ് റമസാൻ ബൂതവ്ി 
സക്കറിയ 
സക്കറിയ 
സക്കറിയ 
സക്കറിയ 
സക്കറിയ 
സക്കറിയ 
സഖയ്ാനന്ദസവ്ാമികൾ 
സച്ചിദാനന്ദൻ െക 
സച്ചിദാനന്ദൻ െക 
സച്ചിദാനന്ദൻ െക 
സച്ചിദാനന്ദൻ െക 
സച്ചിദാനന്ദൻ െക 
സച്ചിദാനന്ദൻ െക 
സച്ചിദാനന്ദൻ െക 
സച്ചിദാനന്ദൻ െക (എഡി.) 
സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്ങര 
സച്ചിൻ െട ൽക്കർ 
സ േതാമസ് (വിവ.); ഉണ്ണി ആർ (വിവ.) 
സജദിൽ മുജീബ് 
സജയ് െക.വി 
സജയ് േജാൺ 
സജിത്കുമാർ വി.െക 
സജിനി പവി ൻ 
സജി (പുനരാഖയ്ാതാ) 
സജീവ് എടത്താടൻ 
സജീവ്കുമാർ െക 
സജീവ് െജ.എസ് 
സജീവ് ടി.വി 
സഞ്ജയൻ 
സഞ്ജയൻ 
സൺേകാ 
സണ്ണി മറ്റക്കര 
സതികുമാരൻനായർ പി 
സതികുമാരൻനായർ പി; ന തിരി െക.എൻ.പി 
സതീശൻ ഇ.എം (എഡി .) 
സതീശൻ പടിയൂർ 
സതീശൻ േമാറായി 
സതീശ് ച ൻ 
സതീഷ് കേച്ചരിക്കടവ് 
സതീഷ് കുമാർ സി.െക 
സതീഷ്കുമാർ സി.െക 
സതീഷ് ബാബു പ
ർ
സതീഷ്ബാബു പ
ർ
സതീഷ്ബാബു പ
ർ
സതീഷ് സി.ടി 
സത്താർ കിണാേശ്ശരി 
സതയ്കൻ െക 
സതയ്ച ൻ െപായി ാവ് 
സതയ്ച ൻ െപായി ാവ് 
സതയ്ജിത് റായ് 
സതയ്ജിത് റായ് 
സതയ്ജിത് റായ് 
സതയ്ദാസ് എ.എൽ 
സതയ്ൻ അന്തിക്കാട് 
സതയ്ൻ അന്തിക്കാട് 
സതയ്നാഥ് 
സതയ്ൻ ആരയ്നാട് 
സതയ്ൻ ആരയ്നാട് 
സതയ്ൻ ക രുട്ടി 
സതയ്ൻ ക രുട്ടി 
സതയ്ൻ െക.പി 
സതയ്ൻ േകാനാട്ട് 
സതയ്ൻ താന്നി ഴ 
സതയ്ൻ താന്നി ഴ 
സതയ്ൻ താന്നി ഴ 
സതയ്ൻ താന്നി ഴ 
സതയ്ൻ താന്നി ഴ 
സതയ്ൻ താന്നി ഴ 
സതയ്ൻ മുട്ടമ്പലം 
സതയ്ൻ മുട്ടമ്പലം 
സതയ്ൻ മുട്ടമ്പലം 
സതയ്ൻ മുട്ടമ്പലം 
സതയ്പാലൻ എഴുേകാൺ 
സതയ്പാലൻ എഴുേകാൺ 
സതയ്വാൻനായർ വി.െക 
സതയ് തൻ ആറൻമുള 
സതയ് തൻ ആറൻമുള 
സതയ്ാർത്ഥി എം.എൻ 
സതയ്ാർത്ഥി എം.എൻ 
സദാനന്ദൻ എസ്.എൽ.പുരം 
സദാനന്ദൻ െക.എൻ 
സദാനന്ദൻ െകടാമംഗലം 
സദാനന്ദസവ്ാമി 
സദാശിവൻ ഇ.പി 
സദാശിവൻ എം.പി (വിവ.) 
സദാശിവൻ െക 
സദാശിവൻ (പഠനം) 
സദാശിവൻ വാടയിൽ 
സദാശിവൻ വി 
സദാശിവൻ വി 
സദ്ദാം ഹുൈസൻ 
സദ്റുദ്ദീൻ ഇ ാഹി 
സനൽ ഇടമറുക് 
സനൽ ഇടമറുക് 
സനൽ ഇടമറുക് 
സനൽകുമാർ ആരയ്ാട് 
സനൽകുമാർ എം 
സനൽകുമാർ പി.സി 
സനാതനൻപിള്ള ആർ 
സനാവു സ ിദ് 
സനിൽ പി. േതാമസ് 
സനിൽ പി. േതാമസ് 
സനിൽ പി. േതാമസ് 
സനിൽ പി. േതാമസ് 
സേന്താഷ് എം.ബി 
സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം 
സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം 
സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം 
സേന്താഷ് ഏച്ചിക്കാനം 
സേന്താഷ്കുമാർ ഇ 
സേന്താഷ്കുമാർ ഇ 
സേന്താഷ്കുമാർ വി.ടി 
സേന്താഷ് ചൗേബ 
സേന്താഷ് െജ.െക.വി 
സേന്താഷ് പനയാൽ 
സേന്താഷ് വട്ടപ്പാറ 
സേന്താഷ് വള്ളിേക്കാട് 
സന്ധയ്ാറാവു 
സന്ധയ്ാറാവു 
സന്ധയ്ാറാവു 
സന്ധയ്ാറാവു 
സഫറുള്ള ചൗധരി 
സഫ്ദർ ഹ ി 
സബാസ്റ്റയ്ൻ കു
കു
ഭാഗവതർ 
സമദ് െക.പി.എ 
സമീർ 
സമീറ പർവീൺ 
സമീറ പി.പി 
സംഗീതാ ീനിവാസൻ 
സംസ്ഥാന ബാലസാഹിതയ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് 
സയന 
സ ിദ് അഹ്മദ് ഉറൂജ് ഖാദിരി 
സ ിദ് ഖു ബ് 
സ ിദ് മുഹമ്മദ് 
സ ിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് 
സ ിദ് സനാവു ാ 
സ ിദ് സനാവു ാ മ ിത്തങ്ങൾ 
സ ിദ് സാബിഖ് 
സ ിദ് ഹുൈസൻ 
സരമാഗു േജാസ് 
സരസൻ 
സരസവ്തിഅമ്മ എം 
സരസവ്തിഅമ്മ െക 
സരസവ്തിഅമ്മ െക 
സരസവ്തിഅമ്മ െക 
സരസവ്തി ബി 
സരസവ്തിയമ്മ എസ് 
സരളാ രാമവർമ്മ 
സരു ധനവ്ന്തരി 
സേരാജം എസ് 
സേരാജാ ഭാ ർ െക 
സേരാജിനി െക.െക 
സേരാജിനിത്തങ്കം 
സേരാജിനീ ഉണ്ണിത്താൻ 
സേരായൻ, വിലയ്ം 
സേരായൻ, വിലയ്ം 
സർദാർകുട്ടി ഇ 
സർദാർകുട്ടി ഇ 
സർേദശായി എസ്.ജി. 
സർേവാത്തമൻ ആല ഴ 
സലാം ഓമേശ്ശരി 
സലാഹൂദ്ദീൻ കുഞ്ഞ് എ 
സലിം 
സലിം അലി ലയീക്ക് ഫേത്തഹ ി 
സലിം ചാന്നാങ്കര 
സലിംരാജ് പി (എഡി.) 
സലിംരാജ് പി (എഡി.) 
സലിം വാലത്ത് 
സലീം വി.എസ്; കു
മുഹമ്മദ് പുലവത്ത് 
സൽമ 
സൽമാൻ റുഷ്ദി 
സഹേദവൻ െക 
സഹേദവൻ പി.െക 
സഹീറാ തങ്ങൾ 
സാക്ഷി െജയിൻ 
സാജൻ എവുജിൻ 
സാജൻ കൽപറ്റ 

സാജൻ ജി 
സാജൻ പാലമറ്റം 
സാജൻ സി.െജ 
സാജിദ അ റഹ്മാൻ 
സാജു െക. എ ഹാം 
സാേഠ അണ്ണാഭാവു 
സാദിക്ക് അലി 
സാദിക് ഹിദായത്ത് 
സാനു എം.െക 
സാനു എം.െക 
സാനു എം.െക 
സാനു എം.െക 
സാനു എം.െക 
സാന്ദീപനി സി 
സാേന്റാ 
സാബിഖ് സ ിദ് 
സാബിറാ ബാനു 
സാബു 
സാ ിൽ 
സാമുവൽ ചന്ദനപ്പള്ളി 
സാമുവൽ ചന്ദനപ്പള്ളി 
സാമുവൽ െന ിമുകൾ 
സാമുവൽ െബക്കറ്റ് 
സാമുവൽ സി.ടി 
സാം എൻ 
സാം േതാമസ് 
സാംബമൂർത്തി പി 
സാംബശിവശാ ികൾ െക 
സാംസൺ െജ. േകാളാടി 
സാംസി െകാടുമൺ 
സായി പൂേത്താട്ട 
സായി വിേറ്റക്കർ 
സായി വിേറ്റക്കർ 
സാർ ് 
സാവാൻകുട്ടി ടി.എം 
സാവി ി േറായ് 
സാഹിബ് എം.പി 
സാറാ അബൂബക്കർ 
സാറാ േജാസഫ് 
സാറാ േജാസഫ് 
സാറാ േജാസഫ് 
സാറാ േജാസഫ് 
സാറാ േജാസഫ് 
സാറാ േജാസഫ് 
സാറാ േതാമസ് 
സാറാ േതാമസ് 
സാറാമ്മ കുരയ്ൻ (എഡി.) 
സി.െക.എസ് 
സിഗ്റൂൺ ീവാ വ 
സിഗ്റൂൺ ീവാ വ 
സിഡ്നി െഷൽഡൻ 
സിതാര എസ് 
സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ് 
സിദ്ദിഖ് ഷമീർ 
സിദ്ദീഖി 
സിദ്ദീഖി നഈം മൗലവി 
സിദ്ധാർത്ഥൻ പരുത്തിക്കാട് 
സിദ്ധാർത്ഥൻ പി.എം 
സിദ്ധാർത്ഥൻ പി.എം 
സിദ്ധാർത്ഥിൻ 
സിദ്ധാർത്ഥ് ദുെബ 
സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സവ്ാമി 
സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സവ്ാമി 
സി എൻ.പി 
സി.പി.എഫ്. േവങ്ങാട് 
സിപ്പി പള്ളി റം 
സിപ്പി പള്ളി റം 
സിപ്പി പള്ളി റം 
സിപ്പി പള്ളി റം 
സിപ്പി പള്ളി റം 
സിബിലാ ൈമക്കിൾ 
സിംഗ്െഷ െറംഗയ്ാൻ 
സിയാനി 
സിൽഖ െവള്ളനാട് 
സിൽദയ ആസ്റ്റൺ വാർനനർ 
സിൽവാ വി.എം 
സിൽവി ട്ടി 
സിവിക് ച ൻ 
സിവിക് ച ൻ 
സിവിരിയാക്ക് എം 
സിസിലി േജായ്സി 
സിസ്റ്റർ േമരി ബനീഞ്ഞ 
സിറാജ് മീനേത്തരി 
സിറിൾ കുരീ ഴ 
സീതാനാരായണൻ ടി 
സീതാനാരായണൻ ടി 
സീതാലക്ഷ്മി േദവ് 
സീതിസാഹിബ് െക.എം 
സീമ ടി.എൻ 
സീെയസ്സാർ േബബീസദനം 
സീരി 
സീവിയാർ 
സുകു പാൽ ളങ്ങര 
സുകുമാർ 
സുകുമാർ 
സുകുമാരൻ ആനാ ഴ 
സുകുമാരൻ എൻ; അ ൾ റഹിമാൻ ഒ 
സുകുമാരൻ എൻ.െക 
സുകുമാരൻ എം 
സുകുമാരൻ എം 
സുകുമാരൻ എം 
സുകുമാരൻ കാഞ്ഞിരമറ്റം 
സുകുമാരൻ കാഞ്ഞിരമറ്റം 
സുകുമാരൻ കാഞ്ഞിരമറ്റം 
സുകുമാരൻ െക 
സുകുമാരൻ െക 
സുകുമാരൻ െക 
സുകുമാരൻ െക 
സുകുമാരൻ െക.ഏ 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം 
സുകുമാരൻ ടാറ്റാപുരം (വിവ.) 
സുകുമാരൻ നമ്പയ്ാർ െക.ടി.എൻ 
സുകുമാരൻനായർ 
സുകുമാരൻ നായർ ആർ 
സുകുമാരൻനായർ എൻ 
സുകുമാരൻനായർ എ.പി 
സുകുമാരൻ നായർ െക 
സുകുമാരൻനായർ ജി 
സുകുമാരൻനായർ ജി 
സുകുമാരൻനായർ ജി 
സുകുമാരൻ നായർ ഡി 
സുകുമാരൻ നായർ തി റിശ്ശി 
സുകുമാരൻ നായർ പരശുവ ൽ 
സുകുമാരൻനായർ പരശുവ ൽ 
സുകുമാരൻനായർ പാറ റം 
സുകുമാരൻ നായർ പി.സി 
സുകുമാരൻനായർ മണക്കാട് 
സുകുമാരൻനായർ മറ്റക്കര 
സുകുമാരൻ നായർ വി.എസ് 
സുകുമാരൻ നായർ സി.ജി 
സുകുമാരൻ പി.െക 
സുകുമാരൻ പി.വി 
സുകുമാരൻ പുത്തൻേവലിക്കര 
സുകുമാരൻ പുത്തൻേവലിക്കര 
സുകുമാരൻ െപരിയ ർ 
സുകുമാരൻ െപരുവന്താനം 
സുകുമാരൻ െപാെറ്റക്കാട്ട് 
സുകുമാരൻ മുതുകുളം 
സുകുമാർ അഴീേക്കാട് 
സുകുമാർ അഴീേക്കാട് 
സുകുമാർ അഴീേക്കാട് 
സുകുമാർ അഴീേക്കാട് 
സുകുമാർ അഴീേക്കാട് 
സുകുമാർ അഴീേക്കാട് 
സുകുമാർ അഴീേക്കാട് 
സുകുമാർ അഴീേക്കാട് 
സുകുമാർ കൂർക്കേഞ്ചരി 
സുകുമാർ പി.എസ് 
സുകൃതം 
സുക്ഷ്മാനന്ദ സവ്ാമി 
സുഖരഞ്ജൻ മുേഖാപാധയ്ായ 
സുഗതകുമാരി 
സുഗതകുമാരി 
സുഗതകുമാരി 
സുഗതകുമാരി 
സുഗതകുമാരി 
സുഗതകുമാരി 
സുഗതൻ ഈച്ചംപള്ളി 
സുഗതൻ പി.രാമപുരം 
സുജനപാൽ എ 
സുജേമാൾ േജാസ് 
സുജയ പി. തായാട്ട് 
സുജയ പി. തായാട്ട് 
സുജയ പി. തായാട്ട് (എഡി.) 
സുജ സൂസൻ േജാർ ് 
സുജാതാേദവി 
സുജികുമാർ സി 
സുേതയ്െയവ് വി 
സുദൂർ വളവ ർ 
സുധ െക.എസ് (എഡി.) 
സുധ മുട്ടത്ത് 
സുധാകരൻ എൻ 
സുധാകരൻ എം 
സുധാകരൻ എം 
സുധാകരൻ കുള ർ 
സുധാകരൻ െക 
സുധാകരൻ െക 
സുധാകരൻ െക.െക 
സുധാകരൻ ജി 
സുധാകരൻ ജി 
സുധാകരൻ മുട്ട

സുധാകരൻ സി.ബി 
സുധാകരേമേനാൻ ഐ 
സുധാകർ മംഗേളാദയം 
സുധാമൂർത്തി 
സുധാമൂർത്തി 
സുധാ മൂർത്തി 
സുധാംശു ചതുർേവദി 
സുധാംശു ചതുർേവദി 
സുധാംശു ചതുർേവദി 
സുധാംശു ചതുർേവദി 
സുധാറാണി െക.പി 
സുധി പി.െക 
സുധി പി.െക 
സുധി പി.െക 
സുധീ ൻ െക.എൻ 
സുധീ ൻ സി.വി 
സുധീ ൻ സി.വി 
സുധീര െക.പി 
സുധീര െക.പി 
സുധീരൻ വി.എം 
സുധീർ കക്കർ 
സുധീർ െചറുതാഴം 
സുധീർ നീേര പുറം 
സുധീർ പന്ത് 
സുധീർ പരേമശവ്രൻ 
സുധീഷ് ന തിരി 
സുധീഷ് വി.ആർ 
സുധീഷ് വി.ആർ 
സുനൽകുമാർ എസ് (എഡി.) 
സുനിൽകുമാർ എസ് 
സുനിൽ െക. നായർ 
സുനിൽ ഗംേഗാപാധയ്ായ 
സുനിൽ പരേമശവ്രൻ 
സുനിൽ പി. ഇളയിടം 
സുനിൽ പി. ഇളയിടം 
സുനിൽ പി. ഇളയിടം 
സുനിൽ പി. ഇളയിടം 
സുനിൽ പി. മതിലകം 
സുനിൽ പി. മതിലകം 
സുനിൽ പി. മതിലകം 
സുനിൽ സി.ഇ 
സുനീതികുമാർ േഘാഷ് 
സുനീൽ ഗംേഗാപാധയ്ായ 
സുേനച ആർ.െക 
സുന്ദരൻ പാങ്ങാട് 
സുന്ദര പി 
സുന്ദര പി 
സുന്ദരരാമസവ്ാമി 
സുന്ദരവടിേവലു എൻ.ടി 
സുബഹാൻ ീകാർയം 
സുബീർ ശു 
സുൈബർ 
സുൈബർ സി.പി 
സുേബാധ് ജാവേഡക്കർ 
സുേബാധ് ജാവേഡക്കർ 
സു
ാപിള്ള പി 
സു
ാപിള്ള പി 
സു രാമപട്ടർ പി.എസ് 
സു ഹ്മണയ്ൻ എൻ 
സു ഹ്മണയ്ൻ എം.െക 
സു ഹ്മണയ്ൻ കുറ്റിേക്കാൽ 
സു ഹ്മണയ്ൻ ന തിരിപ്പാട് ഒളപ്പമണ്ണ 
സു ഹ്മണയ്ം ക.നാ 
സു ഹ്മണയ്ം പി.ആർ 
സുഭ ാ പരേമശവ്രൻ 
സുഭാഷ്ച ൻ 
സുഭാഷ്ച ൻ 
സുഭാഷ്ച ൻ 
സുഭാഷ്ച ൻ 
സുഭാഷ്ച ൻ 
സുഭാഷ് ച ബസു 
സുഭാഷ് ച ബസു 
സുമന ച വർക്കഷർ 
സുമൻ േതാപ്പിൽ 
സുമംഗല 
സുമംഗല 
സുമംഗല 
സുമംഗല 
സുമംഗല െക.വി 
സുേമാദ് 
സുരാജ് െവഞ്ഞാറമൂട് 
സുേര നാഥ് െക.വി 
സുേര ൻ ആമച്ചൽ 
സുേര ൻ എൻ.എൻ 
സുേര ൻ എൻ.എൻ 
സുേര ൻ കാ.ഭാ 
സുേര ൻ െക 
സുേര ൻ െക 
സുേര ൻ െക 
സുേര ൻ െക 
സുേര ൻ െക 
സുേര ൻ െക.ആർ 
സുേര ൻ െച ക്കാവ് 
സുേര ൻ നൂറനാട് 
സുേര ൻ പി 
സുേര ൻ പി 
സുേര ൻ പി 
സുേര ൻ പി 
സുേര ൻ പി 
സുേര ൻ മടവൂർ 
സുേര ൻ വി.യു 
സുേര ൻ വി.യു (എഡി.) 
സുേര രാജൻ പി 
സുേരശ് രാംഭായ് 
സുേരഷ് എൻ.ബി 
സുേരഷ്കുമാർ ആർ.സി 
സുേരഷ്കുമാർ എസ് 
സുേരഷ്കുമാർ യു.െക 
സുേരഷ്കുമാർ യു.െക 
സുേരഷ് െചമ്പത്ത് 
സുേരഷ് പി. േതാമസ് 
സുേരഷ് പി. േതാമസ് 
സുേരഷ് മണ്ണാറശാല 
സുേരഷ് മണ്ണാറശാല 
സുേരഷ് മണ്ണാറശാല 
സുേരഷ് മുതുകുളം 
സുേരഷ് രമാഭായ് 
സുേരഷ് ീകേ ശവ്രത്ത് 
സുേലഖാ ബീബി 
സുേലാചന നാലപ്പാട്ട് 
സുേലാചന നാലപ്പാട്ട് 
സുവർണ്ണ നാലപ്പാട്ട് 
സുവർണ്ണവ ി എ.എൻ.ഇ 
സുവർണ്ണ വ ി എ.എൻ.ഇ 
സുവിരാജ് പടിയത്ത് 
സുശാന്ത് സി 
സുശീലൻ െക.പി 
സുശീലാമണി എം.എസ് 
സു തൻ 
സുേ ഷ് ചേ ാത്ത് 
സുേ ഷ് ചേ ാത്ത് 
സുേ ഷ് ചേ ാത്ത് 
സുഹറ ബി.എം 
സുഹറ ബി.എം 
സുഹറ ബി.എം 
സുഹൃത്കുമാർ എ 
സുഹ്റാബി സി.പി 
സുഹ്റാബീവി 
സുറ 
സുറാബ് 
സുറാബ് 
സൂരയ്കാന്തൻ 
സൂരയ്കുമാർ െക.ബി 
സൂരയ്നാരായണൈപ്പ ആർ 
സൂസമ്മ േജക്കബ് 
െസനൽ േജാസ് 
െസൻ എസ്.പി 
െസബാസ്റ്റിൻ െക.സി 
െസബാസ്റ്റിൻ െക.സി 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ െക.എ 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ െക.എ 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ പള്ളിേത്താട് 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ പള്ളിേത്താട് 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ പള്ളിേത്താട് 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ പുതുവീട് 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ പുതുവീട് 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ േപാൾ 
െസബാസ്റ്റയ്ൻ സി.െക 
െസബിൻ എസ്. െകാട്ടാരം 
െസ മുഹമ്മദ് െക.എം 
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ 
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ 
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ 
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ 
െസ മുഹമ്മദ് പി.എ 
െസ ദ് മുഹമ്മദ് െപാൻകുന്നം 
െസർേനാെസക്ക് വയലറ്റ് 
െസർവാന്റിസ് 
െസലിന െഹാേസൻ 
െസലിൻ െജ.എൻ 
െസലിൻ െജ.എൻ 
െസൽവി േസവയ്ർ 
േസതു 
േസതു 
േസതു എം. നായർ കരിേപ്പാൾ 
േസതുനാഥ് 
േസതുനാഥ് െക.ജി 
േസതുമാധവൻ ടി.പി 
േസതുമാധവൻ ടി.പി 
േസതുമാധവൻ മു ർ 
േസവയ്ർ േപാൾ 
േസവയ്ർ േപാൾ 
േസവയ്ർ വിലയ്ം 
ൈസനിക രണ 
ൈസനുദ്ദീൻ മഖ്ദും ൈശഖ് 
ൈസമൺ ാക്കൽ; െനൽബി േജാസഫ് 
ൈസമൺ ിേട്ടാ 
ൈസമൺ മാസ്റ്റർ ഇ.സി 
ൈസമൺ മാസ്റ്റർ ഇ.സി 
ൈസലം ആലുവ 
െസാറൻൺ െഹർബർട്ട് 
േസാണി േലാറൻസ് 
േസാേഫാ ീസ് 
േസാമ റുപ്പ് ൈകത ൽ 
േസാമേദവ് 
േസാമേദവഭട്ടൻ 
േസാമൻ 
േസാമൻ 
േസാമൻ 
േസാമനാഥൻ േചപ്പാട് 
േസാമനാഥൻനായർ പി.ജി 
േസാമൻ ആല ഴ 
േസാമൻ എ 
േസാമൻ കടലു ി 
േസാമൻനായർ മാർത്താണ്ഡം 
േസാമൻ സി 
േസാമൻ സി.വി 
േസാമർസറ്റ് േമാം 
േസാമേശഖരൻ 
േസാമേശഖരൻ നായർ ജി 
േസാമസുന്ദരം എം.പി 
േസാവനിയർ 
േസാവിയറ്റ് പ
വർത്തകസംഘം 
േസാവിയറ്റ് ൈറേറ്റ ് 
േസാളമൻ 
േസാളമൻ േജാസഫ് 
േസാളമൻ പി.എ 
സൗേമയ് നാഥ ടാേഗാർ 
റിയ പി.പി 
റിയാ കുട്ടി സി.എ 
റിയാ സക്കറിയാ 
െ പ്പാെനാവ െയവ്േഗനിയ 
േ ഹനാഥ് 
േ ഹലത (എഡി.) 
ൈ റി െജാഹാന്നാ 
ൈ റി േജാഹന്നാ 
ിത എൻ 
ിത എസ് 
ിത്ത് ആഡം 
ിത്ത് െജയിംസ് എ 
ാെവങ്ക ാ ലിക് 
സവ് ാദത്ത 
സവ്യംവരൻ എൻ 
സവ്ർണ്ണം െജ 
സവ്ാലിഹ് ത ിബ് 
ൈസവ്ഗ് െസ്റ്റഫാൻ 
ൈസവ്ഗ് െസ്റ്റഫാൻ 
സ്റ്റാലിൻ േജാസഫ് വിസാറിേയാേനാവിച്ച് 
സ്റ്റിപ്പേനാവ ഇവ്െജനിയ അകിേമാവ്സ് 
സ്റ്റീഫൻ, െ യ്ൻ 
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ് 
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ് 
സ്റ്റീവൻസൺ േറാബർട്ട് ലൂയി 
സ്റ്റീവൻസൺ േറാബർട്ട് ലൂയി 
േസ്റ്റൺ ഡറിക് മാർട്ടിൻ 
െസ്റ്റാ ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ 
േസ്റ്റാർ ആന്റണി 
േസ്റ്റാവ് ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ 
ഹക്കീം നട്ടാേശ്ശരി 
ഹക്കീം പി.ബി.െക മൗലവി 
ഹഡ്സൻ വിലയ്ം െഹന്റി 
ഹനീഫ നൂറനാട് 
ഹനീഫ റാവുത്തർ എസ് 
ഹനീഫ് പി.െക 
ഹൻസ േമത്താ 
ഹഫീൽ (എഡി.) 
ഹബീബ് എം 
ഹബീബ് വലപ്പാട് 
ഹബീബ് വി.എച്ച് 
ഹ ാർഡ്േറാൺ എൽ 
ഹമീദ് 
ഹമീദ്ഖാൻ 
ഹമീദ് േചന്നമംഗലൂർ 
ഹമീദ് പി.പട്ടിേശ്ശരി 
ഹംസ ഗുരുവായൂർ 
ഹംസ പാട്ടറ 
ഹംസ പി. കടന്നമണ്ണ 
ഹയാഷി അകിേകാ 
ഹരൻ എൻ.എച്ച് 
ഹരികുമാർ ഇ 
ഹരികുമാർ എം.െക 
ഹരികുമാർ എം.െക 
ഹരികുമാർ ബി 
ഹരികുമാർ ബി 
ഹരികൃ ൻ 
ഹരിദാസ് കരിെവ ർ 
ഹരിദാസ് കരിെവ ർ 
ഹരിനാരായണൻ എം.െക (എഡി.) 
ഹരി പു റ്റ് 
ഹരിശങ്കർ എ.വി 
ഹരിശങ്കർ എ.വി 
ഹരിശങ്കർ െകാടുങ്ങ ർ 
ഹരിശർമ്മ എ.ഡി 
ഹരിശർമ്മ എ.ഡി 
ഹരിശർമ്മ എ.ഡി 
ഹരിശർമ്മപ എസ് 
ഹരിശ്ച ചേട്ടാപാദ്ധയ്ായ 
ഹരിഹരൻ അശമ ർ 
ഹരിഹരൻ എസ് 
ഹരിഹരൻ പരമാര 
ഹരിഹരപു ൻ ആറ ള 
ഹരിഹരപു ൻ ആറ ള 
ഹരീന്ദർ ധേനാവ േമാതിഹാർ 
ഹരീന്ദർ ധേനാവ േമാതിഹാർ 
ഹരീ നാഥകുറുപ്പ് 
ഹരീഷ് എസ് 
ഹരീഷ് എസ് 
ഹേരകൃ േമത്താബ് 
ഹേരാൾഡ് േറാബിൻസ് 
ഹർഭജൻസിംഗ് 
ഹസ്സൻ 
ഹസ്സൻ കടവ ർ 
ഹസ്സൻകുട്ടി അറ ൽ 
ഹാജി മൗലവി എം.എം 
ഹാൻസ് ിസ്റ്റയ്ൻ ആൻേഡ ൺ 
ഹാൻസ് ിസ്റ്റയ്ൻ ആൻേഡ ൺ 
ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് എൻ.പി 
ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് എൻ.പി 
ഹാമിദലി, മൗലാനാ 
ഹാരിയറ്റ് ആൻ േജക്കബ്സ് 
ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ േസ്റ്റാവ് 
ഹാരിസ് ചക്കാലക്കൽ 
ഹാേരാൾഡ് െജ 
ഹാേരാൾഡ് പിന്റർ 
ഹാേരാൾഡ് പിന്റർ 
ഹാഷിം ഇ.എം 
ഹാഷിം ഇ.എം 
ഹാഷിം ഇ.എം 
ഹാസ് ഹാൻസ് 
ഹിച്ച്േകാക്ക് 
ഹിച്ച് േകാക്ക് ആൽ ഡ് 
ഹിരൺ മുഖർജി 
ഹിരൺ മുഖർജി 
ഹിറ്റ്ലർ അേഡാൾഫ് 
ഹുമയൂൺ കബീർ 
ഹുമയൂൺ കബീർ 
ഹുമയൂൺ കബീർ 
ഹുൈസൻ അഹമ്മദ്മദനി, മൗലാനാ 
ഹുൈസൻ അഹ്മദി റ ് 
ഹുൈസൻ എൻ.എം 
ഹുൈസൻ എം.എഫ് 
ഹുൈസൻ കാരാടി 
ഹുൈസൻ ര ത്താണി 
ഹൂജിയാേവാ മു 
ഹൃദയകുമാരി ബി 
ഹൃദയകുമാരി ബി 
െഹന്റി ഒ 
െഹന്റിക് വിലയ്ം വാൻ ലൂൺ 
െഹന്റിച്ച് െഹറർ 
െഹന്റില േതാമസ് ഡാന ലീ േതാമസ് 
െഹമിംഗ്േവ, ഏണസ്റ്റ് 
െഹർട്സർ ആർതർ ഇ 
െഹർമ്മൻ ഗു ർട്ട് 
െഹർമ്മൻ ഗു ർട്ട് 
െഹർമ്മൻ ഗു ർട്ട് 
െഹർമ്മൻ െഹെസ്സ 
െഹർമ്മൻ െഹെസ്സ 
െഹലൻ േതാമസ് 
െഹെലന േനാബിൾ 
േഹമച ൻ എം.എം 
േഹമച ൻ എം.െക 
േഹമ കാശ് 
േഹലി ആർ 
േഹലി ആർ 
ൈഹഡ് മാർഗരറ്റ് ഒ 
ൈഹന്ത്സ് ാഫ് 
െഹാളുേബവ വി; നറുേസാവ ഐ 
േഹാ ാൻ േപാൾ ജി 
േഹാ ാൻ മുറാദ് വിൽ ീഡ് 
േഹാമർ 
േഹാവാർഡ് ഫാസ്റ്റ് 
േഹാസ് റുേഡാൾഫ് 
ഹ ബർമാതൻ ലിേയാ 
ാബൽ െബാഹുമിൽ 
േദാർ ലാക്സ്െനസ്സ് 
ളാത്തറ എ.ടി (വിവ.) 
റഊഫ് കരൂപ്പടന്ന 
റഊഫ് സി.പി 
റജാ ഗേരാദി 
റപ്പായി ടി.എ 
റഫീക്ക് അഹമ്മദ് 
റഫീക്ക് പി.എസ് 
റഫീക്ക് പൂനത്ത് 
റയ്ച്ചൽ കാർസൻ 
റവ്സ്റ്റീൻ ഇ.ജി 
റഷീദ് എ 
റഷീദ് എം 
റഷീദ് ഒ.െക 
റഷീദ് പാറക്കൽ 
റഷീദ് പി.െക.എ 
റസാഖ് െക.എ 
റസൂഫി െജ.എം., അെലൻ സി.എച്ച് 
റസൂൽ പൂ ട്ടി; ൈബജു നടരാജൻ 
റ ിൻ അലക്സാണ്ഡർ 
റ ിൻ േജാൺ 
റ ിൻ േബാ ് 
റ ിൻ േബാ ് 
റസ്സൽ ബർ ാൻഡ് 
റഹിമാൻ എ.െക.എ 
റഹിമാൻ എ.െക.എ 
റഹിമാൻ എ.െക.എ 
റഹിമാൻ എ.െക.എ 
റഹിമാൻ എ.െക.എ 
റഹിമാൻ എ.െക.എ 
റഹിമാൻ എ.െക.എ 
റഹിമാൻ േകാടമ്പിേയ 
റഹിമാൻ പി. തിരുെന ർ 
റഹിമാൻ വാടാനപ്പള്ളി 
റഹിം കടവത്ത് 
റഹിം മുഖത്തല 
റഹിം സി 
റഹിം സി 
റഹിം സി 
റഹിം സി (എഡി.) 
റഹ്മാൻ പി. തിരുെന ർ 
റഹ്മാൻ വാടാനപ്പള്ളി 
റാണാ താപൻ െക.എസ് 
റാണാ താപൻ െക.എസ് 
റാഫി േപാഞ്ഞിക്കര 
റാഫി േപാഞ്ഞിക്കര 
റാം 
റാസി െറാസാരിേയാ 
റിങ്കി ഭട്ടാചാരയ് (എഡി.) 
റിച്ചാർഡ് എഫ്. േഡവീസ് 
റിസിേയാ രാജ് 
റീനു എം.എസ് 
റീഹ് വിൽെഹം 
റുേഡാൾഫ് എസ്. 
റുഡയ്ാർഡ് ി ിംഗ് 
റുഡയ്ാർഡ് ി ിംഗ് 
റുഡയ്ാർഡ് ി ിംഗ് 
റുഡയ്ാർഡ് ി ിംഗ് 
റൂസിൻ എൻ., ിറ്റ് എൽ 
റൂസ്െവൽട്ട് എെലേനാർ 
റൂസ്െവൽട്ട് എെലേനാർ; െഹലൻ െഫറിസ് 
റൂേസ്സാ 
െറജി ടി.േതാമസ് 
െറജി നായർ ഡി 
െറജീസ് െനടുങ്ങാടപ്പള്ളി 
െറ ി വി.എം 
െറയിേനാൾഡ്സ് െകവ്ൻടിൻ 
െറയ്ച്ചൽ േതാമസ് 
െറയ്ച്ചൽ േതാമസ് 
െറയ്ച്ചൽ േതാമസ് 
െറ
് എം (ഫാദർ) 
ൈറൻ ഹാർട്ട് േമരി േറാബർട്ട്സ് 
െറാൈമൻ ഗാരി 
െറാൈമൻ േറാളന്റ് 
േറാബർട്ട് എ.എസ് 
േറാബർട്ട് പനിപ്പിള്ള 
േറാമില ഥാപ്പർ 
േറാമില ഥാപ്പർ 
േറായി എം.എൻ 
േറായി െക.എം 
േറായി െക.എം 
േറായി േതാമസ് 
േറായി പി.സി (എഡി.) 
േറായ് െക.എം 
േറായ് െക.എം 
േറാ ബിജു വർഗ്ഗീസ് 
േറാസാ ലക്സംബർഗ് 
േറാസി തമ്പി 
േറാസി േതാമസ് 
േറാസി േതാമസ് 
േറാസ് കയ്ാതലിൻ 
േറാസ് േമരി 
േറാസ് േമരി 
േറാസ് സി.ആർ 
േറാസ് സി.ആർ 

ന്ഥസൂചിക
‘കാലം’ എന്ന പു

കെത്ത റി ള്ള
പഠനേലഖനങ്ങൾ (N538) 
‘ തിജ്ഞ’യും മ ് ധാന കഥകളും (18251) 
‘മാണിക്ക’നും മറ്റ് ധാന കഥകളും (18310) 

1000 Medical Quiz (E14031) 
1001 ഗണിതകവ്ിസ് (20702) 
100 Greatest Amazing Animals (E12833) 
100 Great Modern Lives (E14253) 
100 വർഷം 100 കവിത (13888) 
101 Science Games (E12532) 
101 കുസൃതിക്കണ കൾ (N216) 
101 സഞ്ജയൻ ഫലിതങ്ങൾ (17848) 
101 സവ്യംെതാഴിലുകൾ (N302) 
101 െറഡ് ഇന്തയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (19898) 
105-◌ാം മുറിയിെല െപൺകുട്ടി (22125) 
10 Minute Guide to-Job Interviews (E14243) 
1114െന്റ കഥ (16216) 
1128 ൽ ൈ ം 27 (10961) 
12 ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കഥകൾ (20172) 
13 തമിഴ് കഥകൾ (16749) 
13 നവകഥ (19195) 
1857 (1606) 
1857 ന െട േദശീയസമരത്തിൽ (3971) 
1857-െല ഒരു കഥ (20779) 
1857-െല ഒരു കഥ-കുട്ടികൾ ചരി െമഴുതുേമ്പാൾ
(20844) 
1857 വി വത്തിെന്റ ഒരു ദൃക്സാക്ഷിവിവരണം (19052) 
1921 മലബാറിെല കർഷകലഹള (16307) 
1921 െല ഖിലാഫത്ത് ലഹള (4087) 
1941-ഒരു ഇന്തയ്ൻ ൈസനികെന്റ ആത്മകഥ (20516)


1946 െല ഇന്തയ്ൻ നാവികലഹള (12864) 
1957 ഇ എം എസ് മ ിസഭ ചരി വും രാ ീയവും
(21963) 
1957 ഏ ിൽ 5 െന്റ െപാരുൾ (18860) 
1975 അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട ഓർമ്മ പു കം (19350)


1975-അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട ഓർമ്മ

കം (22047)



1980-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (8938) 
1980െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (8751) 
1980െല െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (16149) 
1981െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (16106) 
1982െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (16450) 
1984 (9512) 
1986-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (16025) 
1988-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (13953) 
1989-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (11224) 
1999 At a Glance (N485) 
1999 (11235) 
1 (1739) 
20,000 Leagus Under the Sea (E21427) 
2000െന്റ കഥകൾ (N394) 
2048 കി.മീ. (18194) 
250 Challenging Puzzles (E12647) 
25 ഫാന്റസി കഥകൾ (19621) 
2RRഡി കമ്പനി (D243) 
2 െചറുകഥകൾ (416) 
300 ഹദീസുകൾ (9245) 
306 (20511) 
30 ദിവസങ്ങളിൽ കന്നഡ ഭാഷ (12526) 
365 കു
കഥകൾ (17185) 
49 ദിവസം (11673) 
5000 Objective Type Expected Questions on
Arithmetic for All Competitive
Examinations (E14041) 
50 Bedtime Stories (E26237) 
50 Nifty Super Science Experiments (E14053) 
51 മിനിക്കഥകൾ (16483) 
56 സ ഗലി (12931) 
80 ദിവസം െകാ ് ഭൂമി ചു ം (15430) 
A Baby Lion Learns to Roar (E14159) 
ABE Lincoln Frontier Boy-stories for Boys and Girls
(E94-B) 
A Book About Stars and Planets to be Read to
Children (E13399) 
Abraham Lincoln (E587) 
A Bridge for Passing (E649) 
Academic American Encyclopedia (E26215) 
Academic American Encyclopedia (E26216) 
Academic American Encyclopedia (E26217) 
Academic American Encyclopedia (E26218) 
Academic American Encyclopedia (E26219) 
Academic American Encyclopedia (E26220) 
Academic American Encyclopedia € (E26221) 
Academic American Encyclopedia (E26222) 
Academic American Encyclopedia (E26223) 
Academic American Encyclopedia (E26224) 
Academic American Encyclopedia (E26225) 
Academic American Encyclopedia (E26226) 
Academic American Encyclopedia (E26227) 
Academic American Encyclopedia (E26228) 
Academic American Encyclopedia (E26229) 
Academic American Encyclopedia (E26230) 
Academic American Encyclopedia (E26231) 
Academic American Encyclopedia (E26232) 
Academic American Encyclopedia (E26233) 
Academic American Encyclopedia (E26234) 
Academic American Encyclopedia (E26235) 
Academic’s Current Essays For Competitions and
College Examinations (E14013) 
A Coffin from Hong Kong (E1138) 
A Complete Guide to Hearts and Minds (E12665) 
A Complete Guide to Lower Secondary School
Scholarship Examination(LSS English)
(E12610) 
A Comprehensive Guide for M.C.A.Enterance
Examination (E14980) 
A concise life sketch of Dr.Samuel Hahnemann
(E17514) 
A Course in Arithmetic for Competitive
Examinations (Full Solved) (E14703) 
A Course in Refrigeration & Air-Conditioning
(Environmental Engineering) (E14048) 
A Crow’s Tale (E14117) 
Action of the Tiger (E948) 
Active English for All Competitive Exams (E21294)


A Dangerous Freedom (E740) 
A Daughter’s a Daughter (E13157) 
A Death in the Family (E949) 
A Dictionary of Economics (E11079) 
A Doll’s House (E12114) 
Advanced Accountancy (E11130) 
Advanced Accounts (E17812) 
Advanced Objective General Knowledge (D171) 
Advanced Rank File for High Court Assistant
Examination-2014 (N460) 
Adventure Story (N399) 
Advice For the Wahhabi (E1314) 
Aesop’s Fables (E12768) 
A Foundation English Course for Undergraduates
Book-III (N434) 
A Gallant Prince (N508) 
Aging (E1268) 
Agriculture in the USSR (E4392) 
A Guide For PSC Test (E15470) 
A Guide To Communist Jargon (D283) 
A Guide to the Study of The Art of the Essayist
(E817) 
A Handbook and Ready Reckoner on Pay Revision
and Pension With Effect From 01-03-97
As per G.O.(p)3000/98/Fin dated 25-11-98
and G.O.(P) 3001/98/Fin dated 25-11-98
(E12579) 
A Handbook of Government Orders on General Pay
Revision 1997 (E12577) 
A Hand book of Important Orders on
Reimbursement of Medical Expenses to
Government Employees(With Short
Notes) (E2513) 
A Hand book on The General Provident Fund
(E12578) 
A Hand book on The Kerala Education Act(KER)
1958 and The Kerala Education Rules,
1959 (E15001) 
A Happy Death (E11998) 
A History of Britain (N452) 
A History of English Literature from Earliest Times
on 1916 (E16542) 
A History of the English People in 1815 (N416) 
A History of World Civilization (E14991) 
Ahmadiyya Movement (E775) 
AIDS- തയ്ാശ അകെലേയാ? (N514) 
Airport (E873) 
Airport Engineering (E17496) 
A Journey Through the Mahabharata (E13442) 
A Journey Through the Universe (E14174) 
A Laodicean – A Story of To-Day (E1000) 
A Learner’s Manual of English
Grammer-Recommended for Plus Two &
Above levels (E18043) 
Ali Baba and Aladdin (E1055) 
All India Directory of Correspondence Courses/
Distance Education for Undergraduates,
Graduates & Post Graduates (E14555) 
All India Directory of Employment Opportunities
for Graduates and Post-Graduates
(E12649) 
All You Wanted to Know About Business English
(E14019) 
All you Wanted to Know about Letter Writing
(E14239) 
All you wanted to Know About – Vocabulary &
Usage (E14240) 
A Man Apart (E865) 
A Manual of Zoology (E11135) 
A Manual of Zoology – Invertebrata Part II (Minor
Coelomata and Arthropoda to
Echinodermata (E11134) 
A Manual of Zoology Part-II (E11133) 
America and Its People (E26239) 
American Capitalism (E278) 
America The Land of Superlatives (E177) 
A Midsummer Night’s Dream (E21584) 
A Modern Approach to Logical Reasoning (E21110)


A Modern Approach to Non Verbal Reasoning
(E14242) 
A Modern Approach to Non-Verbal Reasoning
(E21117) 
A Most Read Manual for General Studies 2010
(N403) 
An Ace up my Sleeve (E1009) 
Analytic Geometory and Calculus (E6327) 
Anand Marg – the truth (E16276) 
An Area of Darkness (E14866) 
An Autobiography or the Story of Experiments with
Truth (E242) 
An Autobiography or The Story of My Experiments
with Truth (E242A) 
An Ear to the Ground (E19401B) 
An Ear to the Ground – The Uncommon Origins of
Some Common Expressions (E13407) 
An Easy Way to KSR(A Simplified from of Kerala
Service Rules) with solved model & PSC
questions (E20722) 
Anecdotes of Greatness – Subhas Chandra Bose
(E12777) 
An Epistle of Karshish (E591) 
A New Chapter In Divide and Rule (E415) 
Angelique and the King (E1179) 
Animal Farm-A Fairy story (E19384) 
Animal Farm (E11989) 
An Introduction to Automatic Telephony (E12377) 
An Introduction to the study of Indian History
(E14995) 
An Introduction to Thyristors and Their
Applications (E12374) 
Apollo’s Lyre – An anthology of English Poems
(E5863) 
Apollo’s Lyre Tuned (N411) 
Applied Chemistry [ For Students of Engineering
and Technology ] (E6525) 
A Practical Study on the Kerala Service Rules
(E12663) 
A Practical Study on the Kerala service rules
(E15006) 
A Prose Anthology (E663) 
a purple place for dying (E1198) 
Archna’s Junior Science Talent Examination
(E12621) 
Are You Afraid of the Dark? (E18146) 
Arms and the Man (N446) 
Around the World 80 Days (E21781) 
Around the World in Eighty Days (E21491) 
Arther John Ridder Huggard (E11473) 
Arthur Mee’s Hero Book (E53) 
Articles on India (E352) 
Art: The Basis of Education (E14125) 
Arun’s Guide for Clerk’s Grade Examination in
Subordinate Offices of the Government of
India (E12617) 
A Screen From Sadness (N407) 
A Selection of Short Stories (E808) 
A Short Biography-Joseph Stalin (E117) 
A Simple Honorable Man (E734) 
A Singing in the Woods (E1262) 
Ask Why? Think….Why Not? (E16019) 
ASP-NET:The Complete Reference (E17802) 
Assamess Literature (E666) 
A Story About Tea (E14148) 
A Story About Water (E14149) 
A Tale of Two Cites (N410) 
A Tale of Two Cities (E5851) 
A Textbook of Analytical Geometry of Three
Dimensions (E12510) 
A Text Book of Building Construction (E17498) 
Athabasca (E1296) 
A Theory of Relativity (E14876) 
Audio and Video Engineering Systems Principles &
Troubleshooting (E14047) 
AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 (E17797) 
A Visit to the City Market (E14146) 
Ayurveda & Aromatherapy (E12489) 
Ayurveda-Secreats of Healing (E12488) 
Ayurvedic-Cure for Common Diseases (E14063) 
Ayurvedic Remedies-Ayurvedic Cures for Common
Diseases (E12507) 
Baba Amte A Biography (E17674) 
Babies of the Zoo (E11065) 
Bajra Cultivation in India (E378) 
Balanced Diet (E17577) 
Bank Clerical Exam (E12606) 
Bank Clerical Examination At a Glance 2001
(E14536) 
Bank Clerk – Rank File (N440) 
Bank Clerks Exam 20 Practicesets (E12623) 
Banking Law and Practice in India (E11141) 
Bank P.O. – Rank File (E17817) 
Bank Probationary Officers’ Exam. (E12607) 
Bank Recruitment Guide (E12613) 
Banks Recruitment Tests (E12618) 
Bara Pani (E14115) 
Basics and Laws of Chess (E14494) 
Basics of English Teaching (E14707) 
Bear Island (E5397) 
B.Ed. Entrance Guide (E14706) 
Begum Gulabo Mousie and Her Balloons (E14133) 
Be Prepared (E14131) 
Best of Tenalirama Arabian Horses…and other
Entertaining Stories of Wisdom and
Knowledge (E21945) 
Better Spelling in 30 Minutes A Day (E14008) 
Better Vocabulary in 30 Minutes a Day (E14067) 
Bhagat Singh Pages From the Life of a Martyr
(E10595) 
Bharat’s Income Tax Mini Ready Reckoner
Including Wealth Tax (E15010) 
Bhima (E12767) 
Bhimasena (N417) 
Big Book of Inventions (E21495) 
Biology (E12536) 
Birbal Stories (E12771) 
Birju and the Flying Horse (E14118) 
Black Beauty (E21167) 
Black Coffee (E21942) 
Black Holes and Baby Universes and other Essays
(E14860) 
Bleachers (E19378) 
Blood And Sand (D212) 
Bloodline (E10742) 
Bluffer’s Luck (E203) 
Bodies are Where you Find Them (E1201) 
Bookhive’s B.B.A/B.B.M.-Bachelor of Business
Administration/Management (N742) 
Book of Gneral Knowledge (E12639) 
Borges-Collected Fictions (E19380) 
Brainwashing – The Story of Men Who Defied It
(E393) 
Brave Men, Brave Ships (E709) 
Breaking Dawn (E21119) 
Bridges of Understanding (E615A) 
Bright Orange for the Shroud (E1199) 
Brijbasi World Atlas (E1158) 
BRT-Bank Recruitment Tests (E12626) 
Building Drawing with an Integrated Approach to
Built Environment (E12554) 
Bullock-Carts and Satellites The Development of
Science and Technology in India (E14154)


Burning Bright-Irom Sharmila and the Struggle for
Peace in Manipur (E19389) 
Business Communication-Theory and Application
(E12538) 
Business Studies (E14961) 
Busy Ants (E14119) 
C. Achutha Menon Sampoorna Krithikal (E19807) 
Cade (E15404) 
Caesar and Cleopatra (E11988) 
Call Boy (E1760) 
Can Love Happen Twice? (E21220) 
Capital (E1302) 
Career Options After 10+2 And Beyond Humanities
& Commerce 2000 Edition (E14007) 
Caroline Cherie and Juan (E1108) 
Case of the silent stranger (E983) 
Casino Royale (E1330) 
Celestial Hide and Seek the Game of Eclipses
(E14760) 
Cent Per Cent Swadeshi or the Economics of Village
Industries (E248) 
Century of Struggle – The Women’s Rights
Movement in the United States (E691) 
CG Cleark’s Grade Examination – Conducted by
Staff Selsction Commission According to
latest prescribed Syllabus (N439) 
Challenge of the Modern Age, and the Youth (E1125)


Challenging IQ Tests (E14052) 
Chaplin-The Tramp’s Odyssey (E19395) 
Chapters from Eminent Lives (E5920) 
Check Your IQ ? (E14064) 
Chemistry (E12715) 
Chess Book for Beginners-Battle of Wits (E14495) 
Chess Problems (E14341) 
Children’s Illustrated Science dictionary –
English-malayalam (N467) 
Children’s Knowledge Bank (E12831) 
China Stands Up and Wolves of the Wild West
(E436) 
Chittagong Armoury Raiders – Reminiscences
(E125) 
Chittagong Armoury Raiders – Reminiscences
(E350) 
Christmas in the Outback (E18144) 
Chronicle of a Death Foretold (N438) 
Cimarron (D328) 
Circus (E970) 
Civil Services Examination Guidelines for Success
by IAS Toppers 2001 Also Preliminary &
Main General Information & Syllabus
(E14538) 
Civil Services General Studies (E14540) 
Climbing Mount Everest (E19B) 
Come Easy – Go Easy (E1320) 
Commonwealth Education – The United Kingdom
Contribution (E454) 
Company Law and Secretarial Practice (E1337) 
Competition Success review-Numerical Ablity Tests
for all Competitive Exams (E17816) 
Complete Practical Chemistry (E12321) 
Comprehensive Approach for Sure Success Higher
Secondary-State Eligibility Test Rank File
(E13385) 
Computer Applications – 1 for Class XI of Higher
Secondary (N397) 
Computer Organization & Architecture Designing
for Performance (N404) 
Computers from logic to architecture (E12561) 
Computer Studies a First Course (E12546) 
Computer Studies (E12563) 
Concerning the Abolition of Taxes Factory and
Office Workers and Other Measures to
Advance the Well-being of the Soviet
People (E5283) 
Concerning the Abolition of Taxes on Factory and
Office Workers and other Measures to
Advance the Well-Being of the Soviet
People (N491) 
Concerning the Abolition of Taxes on Factory and
Office Workers and Other Measures to
Advance the Well-Beting of the Soviet
People (N449) 
Congo (E13163) 
Conquering the Atom – A Story about Soviet
Atomic Engineering and the Uses of
Atomic Energy for Peaceful Purposes
(E343) 
Consitituional History of India 1773 to Present Day
(N424) 
Consumer Behavior (E12534) 
Corporate Accounting (E17827) 
Correspondence With the Government 1944-47
(E12300) 
Cost Accounting Methods and Problems (E17805) 
Crooked House (E15400) 
Crossword Dictionary (N468) 
Cry Wolf (E1216) 
CSIR-UGC NET/JRF/SLET Mathematics Paper-1
(E18273) 
C#: The Complete Reference (E17799) 
Current Affairs 2000 (E14227) 
Current Affairs Selected Questions for PSC
Examination (E13421) 
Current Quiz Universe (E15480) 
Dasaratha’s Curse and other Stories (E34) 
Days and Nights of Love and War (E19390) 
Dead in Bed (E990) 
Deadly Toy (E6310) 
Death be not Proud (E390) 
Death in Ecstasy (E75) 
Deep Waters (E184) 
Delhi Diary (E263) 
Democrazy (E598B) 
De Profundis-The Ballad of Reading Gaol, and Other
Writings (E19686) 
Detective (E20673) 
Detective Gayatri Series (E21493) 
Diary of a Wimpy Kid Hard Luck (E21940) 
Dictionary of Biology (E14037) 
Dictionary of Earth Sciencs (E14036) 
Dictionary of Geography (N435) 
Dictionary of Idioms and Phrases (E14028) 
Dictionary of Machines (E14020) 
Dictionary of Money & Mathematics (N14035) 
Dictionary of Prehistoric Life (E14025) 
Dictionary of Science for all Competitive Exams
(E14040) 
Dictionary of Space (E14051) 
Directory of Basic Information on Study Abroad
(E13173) 
Directory of Engineering Colleges in India (E14000)


Directory of Medical Colleges in India (E12648) 
Disarmament-The Way to Secure Peace and
Friendship Among the Nations (E5294) 
Disarmament – The Way to Secure Peace and
Friendship Among the Nations (N488) 
Discourses (N489) 
Diwan Sankara Variyar of Cochin (E45) 
Doctor From Lhasa (E11470) 
Do Me A Favour-Drop Dead (E1286) 
DPH Sports Series – Football (E12550) 
DPH Sports Series-Volleyball (E12551) 
Dracula (E21590) 
Dragnet: The Case of the Crime King (E946) 
Dreamland’s Illustrated world of Internet (E12519) 
Dreams Die First (E1305) 
Dr.Jekyll and Mr.Hyde (E508) 
Earth Science for Every Kid-101 Easy Experiments
that Really Work (E14610) 
Easy English – Grammar-Structures Composition
Vocabulary Spoken English (E13363) 
Easy Money (E17828) 
Economic Co-Operation of the Ussr with the
Countries of the East (D308) 
Economics of Capitalism (E355) 
Economics of Khaddar (E252) 
Educational Psychology (E1151) 
Eight Short Stories (E5829) 
Ek-kori’s Dream (E14147) 
Electrical Machinery (E14050) 
Electrical Trade Theory (E12537) 
Electronic Instrumentation and Measurement
Techniques (E12375) 
Electronics & Computer Quiz Book (E14017) 
Elementary Engineering Drawing (E12373) 
Elementary Statistics (E12508) 
Elements of Mercantil Law (N451) 
Employees Provident Fund Organisation Lower
Division Clerk Examination (E14006) 
Encore, Clotilde (E1106) 
Encounter in Taiga (E772) 
Encyclopaedia of Sports (E12549) 
Encyclopaedia of Word Origins (E12473) 
End E-mail Confusion (E14556) 
Engeneering Colleges Entrance Examination
(E12651) 
Engineering Physical Metallurgy and
Heat-Treatment (E13400) 
English Companion(Grammar& Composition for std
VIII, IX&X) (D221) 
English Essays – Selected for Reading in Schools
(N398) 
English Fluency Course (E16964) 
English Grammar and Composition (N459) 
English Grammar (E14241) 
English Gurunadhan (E12518) 
English – Malayalam Simple Dictionary (E13364) 
English Punctuation (E12569) 
English Thesaurus (E14026) 
English Vocabulary in Use (E12564) 
Essays for TOEFL/IELTS (E17819) 
Essentials of Business Communication (E17825) 
E-Writing – 21st-Century Tools for Effective
Communication (E18788) 
Exposure of Women to the Mass Media (E17675) 

Fairy Tales Books-Gulliver’s Travels (E11066) 
Fairy Tales (D409) 
Fall Of Giants (E20678) 
Famous Festivals of India (E20698) 
Far From the Maddiing Crowd (E10741) 
Far from the Madding Crowd (N428) 
Far From the Madding Crow (E999) 
Fast Track Objective Arithmetic (E21131) 
Faust Versus Mephistopheles? (N497) 
Festival of Colours (E14138) 
Fiesta: The Sun Also Rises (E19385) 
Financial Accounting for Business Managers
(E17826) 
Financial Management (E12542) 
Financial Management Theory and Practice (E17422)


Fire Service (E1072) 
Five Go to Billycock Hill (E13678) 
Five Point Someone What not to do at IIT (E21126)


Flowering Wildrneess (E179) 
Flowers and I (E14116) 
Folk Tales of Bangladesh (E12734) 
Folk Tales of India (E11979) 
Folk Tales of Indonesia (E12728) 
Folk Tales of Nepal (E11978) 
Folk Tales of Sri Lanka (E11980) 
Folk Tales of Tibet (E12730) 
Folk Tales of Turkey (E12735) 
Fools Die (E19381) 
Forbidden (E1250) 
Formative Ideals – A Symposium by Modern
Masters on Basic Human Values (E339) 
For Your Eyes Only (E1278E) 
Four Days in July (E719) 
Four Modern Statesmen (E82) 
Fourth Down to Death (E1307) 
Frankenstein or The Modern Prometheus (E21439) 
Freud – Lis Dream and Sex Theoris (E783) 
Frogs and a Snake (E14145) 
From Colonialism to Communism (E735) 
From Spinning Wheel to Spacecraft – The Story of
Industrial Revolution (E694) 
Frontier Ways (E711) 
Fundamentals of Auditing (E17821) 
Fundamentals of Engineering Mechanics (N509) 
Fury (E19405) 
Galgotia’s B C A (E13994) 
Gay Defeat (E1001) 
Gazetteer of India-Kerala State Gazetteer (E13350) 
Gazetteer of India – Kerala State Gazetteer Part – 1
(E13351) 
General College Chemistry (E5084) 
General English for Competitive Exams (E16997) 
General Inteligence Test (E17815) 
General Intelligence and Test of Reasoning (E18272)


General Knowledge At a Glance 2001 (E14545) 
General Knowledge Current Affairs, Who’s Who &
Interviews at a Glance 2001 (E14546) 
General Knowledge in a Nutshell 2000 Millenium
Edition (E13502) 
General Knowledge Quiz (E12637) 
General Knowledge Today – 1998 (N453) 
General Knowledge Today 1999 (N486) 
General Knowledge Today 2000 (N487) 
General Psychology (E1014) 
General Science (N419) 
General Science-Physics,Chemistry,Biology,Science
& Technology (D245) 
General Science Physics,Chemistry,Biology,Science
& Technology (E21118) 
General Studies Manual 2003 for the UPSC Civil
Services Preliminary Examination
(E15467) 
Geography of Kerala (E21876) 
God’s Incomparable Word (E11662) 
Good Wives (E651) 
Goosebumps-Be Careful What You Wish For…
(E13702) 
Gopal Krishna Gokhale (E79) 
Gora (E19197) 
Grammar Practice activities – A Practical guide for
Teachers (E14550) 
Great Expectations (E21429) 
Great German Short Stories (E1103) 
Great Leaders-Bhimrao Ambedkar (E12762) 
Great Short Stories (E12780) 
Great Short Stories (E12785) 
Groundwork in Dialectics (E681) 
Guarantee of Peace (E172) 
Gulliver’s Travels (E21227) 
Gunfeud at Tiedown (E1205) 
Half Girlfriend (E21121) 
Hamlet (E11972) 
Handbook for Central Government Servants 1999
(E12515) 
Hand Book on House Building Advance Rules
(E12576) 
Happiness (E307) 
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (E21665)


Harry Potter (E16704) 
Have a Change of Scene (E1008) 
Herbal Remedies & Home Comforts (E14059) 
Hercolubus or Red Planet (N413) 
Heredity and Its Variability (E153) 
Here’s More Tell Me Why – Enlightening Answers
to Questions Children Ask (E12533) 
Higher English Essays (E12319) 
High School English Grammar and Composition
(E17420) 
Himalayan Blunder (E5477) 
His Last Bow (N432) 
Historical Development of Marxism (E353) 
History of England (E12555) 
History of Hungarian Literature (E807) 
History of the Communist Party of the Soviet Union
(E119) 
Homeopathy for Children from Womb to the Teens
(E14534) 
Homoeopathic Cure for Common Diseases (E14533)


Homoeopathic Remedies an International
Handbook (E14065) 
Homoeopathy:Heart & Soul (E14532) 
Hotel (E1005) 
How India Won Her Freedom (E14164) 
How Material Wealth is Distributed in the USSR
(E568) 
How Moscow Was Won in 1917 (E83) 
How Munia Found Gold (E14139) 
How Things Work (E12709) 
How to be a better…. Interviewer (E14070) 
How to Communicate Under Pressure-Thinking on
your Feet (N16999) 
How to Deal with VAT (E17412) 
How to Play chess (E14189) 
How to solve Crossword Puzzles (E14611) 
How to Succeed in Interviews (E12641) 
How to Use The Internet – A Practical introduction
for all Computer users (E12524) 
How to Write Non-Fiction for Chidren (E17670) 
HTML & XML for beginners (E17800) 
Hukkleberry Finn (E21591) 
Human Bondage (E778) 
Human Development – Reading in Reserch (E1053)


Hungary Day by Day (E810) 
Ice Age Coming (00724) 
Ideas and Opinions (E21108) 
Idioms and Phrases at a Glance (E14539) 
If Tomorrow Comes (E17592) 
I.G.N.O.U.- Neeraj B.Ed Entrance Guide (E14002) 
I’ll Cry Tomorrow (E396) 
Illustrated Windows 3.1 (E11144) 
I’m an Average Looking Boy …Will You Be My
Girlfriend? (E21165) 
Imperialism and the People (E356) 
Implementing Tally 7.2 (Also covers Tally 6.3 & 5.4)
2nd Revised Edition (E17807) 
In America (E312) 
In A Vain Shadow (E19401E) 
India 2020 – A Version For the New Millennium
(14870) 
India as seen and Known by Foreigners (E662) 
India Calling (N516) 
India (E14542) 
Indian Cinema 1988 (12396) 
Indian Government and Politics (E11139) 
Indian History (N511) 
Indian Tales of Men and Gods (E10740) 
India Quiz (E14018) 
India’s Young Heroes (E14130) 
Indo-Islamic Architecture (E14994) 
Information Technology Dictionary (E12558) 
In high places (E1004) 
Innocent Erendira And Other Stories (E20684) 
Inspired Lives (E576) 
Inspiring Lives (N532) 
International Dictionary of English (E12568) 
In the sacred navel of our dreams-Essays on
Ayyappa Paniker’s Poetry (E21073) 
Intimate English Master (E14561) 
Introducing the GDR (E5609) 
Introduction to Western Civilization (E11137) 
Inventive Man (E697) 
Iron sides Lone Hand (E188) 
Islamic Movement Pre-Requisites for Success
(E1034) 
Islam The Religion of the Future (E7169) 
I Too Had A Love Story (E21219) 
J2EE : The Complete Reference (E17801) 
Jallianwala Bagh (E14126) 
Janayugam Year Book (N584) 
Jane Eyre (E11338) 
Jataka Tales (E21913) 
Jawaharlal Nehru Glimpses of World History Being
Further Letters to His Daughter,Written
in Prison,and Containing A Rambling
Account of History for Young People
(E12487) 
Joint Entrance Examination Hotel Management
(E14710) 
Joseph Stalin – A Short Biography (E1170) 
Joseph Stalin – A Short Biography (E117B) 
Just Friends and Brave Enemies (E705) 
Kashmir Holiday (E831) 
Kerala Administrative Service, Secretariat Assistant
– Combined FACT File (E21667) 
Kerala District Gazetteers (E673) 
Kerala Fifty Years and Beyond (E18783) 
Kerala Police Sub-Inspectors Special Rank File
(E13393) 
Kerala Service Rules Made Easy (E12289) 
Kerala State Gazetteer (E13352) 
Kerala Telephne Directory (C105) 
Kerala Telephone Directory 2000 (C106) 
Key to Economic Progress (E693) 
Key to Health (E254) 
Kidnapped (E21433) 
Kill Whomever You Set (E1043) 
King John (E12464) 
Korean Trade Directory 1981-82 (N470) 
KSRTC Reserve Conductor Test Rank File (D365) 
KSRTC Reserve Conductor Test Rankfile (E12713) 
Kumar’s Super Guide Bank Recruitment Test
(E12619) 
Kumar’s Super Guide Master of Business
Administration Entrance Exam (E14982)


Lab Assistant Rank File (N443) 
Labor Unions in America (E713) 
Lakshmana Vishadam (E17671) 
Land Reforms in India (E297) 
Late Summer (E181) 
Law of Consumer Protection Principles and Practice
being a study of the Consumer
Protection Act, 1986 (E12530) 
LD Clerk Rank File 2003 (E15474) 
LD ാർക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ (19433) 
Learn Everything in PC Software (E12559) 
Legal Dictionary English-English-Malayalam with
Legal Maxims (E15000) 
Lenin and Stalin-The Great Organizers of the Soviet
State (E154) 
Lenin (E122) 
Lenin Selected Works (E121) 
Leo Tolstoy-Great Short Stories (E12782) 
Lightning (N408) 
Lightning Strikes Twice (E1251) 
Like it Happened Yesterday (E21166) 
Linux : The Complete Reference, Fifth Edition
(D348) 
Linux:The Complete Reference, Fifth Edition
(E17810) 
Little Men (E395) 
Living to Tell The Tale (E21939) 
Living With the Himalayan Masters Spiritual
Experiences of Swami Rama (E12492) 
Logistic Puzzles (E12802) 
Lollipop Street (E13169) 
Long Walk to Freedom (E19379) 
Lord Macaulay (E667) 
Lost Horizon (E11315) 
Lotus 1.2.3/Release 2 for Business Applications
(E12409) 
Louis Pasteur (E1077) 
Love and Mr.Lewisham (E782) 
Love is an Uphill Thing (E1212) 
Love Stories that Touched My Heart (E22012) 
Loving and Giving (E1281) 
Low of Registration of Birth and Deaths Act, 1969
(E12531) 
Macbeth (E11503) 
Machane Tool Design (E13406) 
Macmillian First Atlas (E12540) 
Madam Rides The Bus (E14123) 
Mad Mango (E14157) 
Mahashweta (E21946) 
Mahatma Ayyankali-The Visionary Dalit Leader
(E21556) 
Malayalam English Dictionary (E12481) 
Malayalam Grammar and Reader (E11928) 
Malayalam Literary Survey – Number 2 & 3 1998
(E12428) 
Management Accounting A Planning and Control
Approach (E17642) 
Management Accounting Principles and Practice
(E14713) 
Management Theory and Practice (E12528) 
Manage People at work (E14543) 
Mangu’s Top (E14156) 
Manifesto of the Communist Party (E116) 
Manorama Knowledge Adventure 2000 Yearbook in
a CD Rom (C96) 
Manorama Knowledge Adventure (C97) 
Manorama Year Book 1973 (E5305) 
Manorama Year Book – 1974 (E5831) 
Manorama Year Book 1999 (E12645) 
Manorama Yearbook 1999 (E12646) 
Manorama Year Book 2001 (E14261) 
Manorama Year Book 2002 (E14989) 
Mansfield Park (E21588) 
Manual of NGO’S (E14248) 
Man Versus Climate (E771) 
Marketing Management Analysis, Planning,
Implementation, and Control (E12543) 
Marriage and the Family in the USSR (E285) 
Marriage By Arrangement (N433) 
Masterman Ready (E80) 
Mastermind India (E14975) 
Material Culture and Social Formations in Ancient
India (E17414) 
Mathematical Handbook (E1240) 
Mathematics for Competitive Exams (E14014) 
Mathematics for MBA Enterance (Fully Solved) Also
useful for CAT/MAT (E14704) 
Mathematics Quiz book (E14551) 
Mathematics Quiz (E14011) 
Mathrubhumim Thozhilvartha Fact File Scretariat
Assistant Exam (E20249) 
Matsya The Beautiful Fish (E14128) 
Mayor Of Casterbridge (E21431) 
MBA Entrance Exam at a Glance 2002 (N465) 
MBA Simulated Test Papers English Comprehension
10 Fully Solved Simulated Tests (E12624)


MCA (E14709) 
Media Ethics Global Dimensions (E19625) 
Medical Colleges Entrance Examinations (N437) 
Medical Dictionary (E14023) 
Mega-Objective General Knowledge (E14263) 
Men Who Built Computers-from Calculating Clock
to Supercomputer (E18797) 
Microsoft Windows 3.1 (E12408) 
Mikhail Sinitsyn Urals Metalworker (E141) 
Milestones (E1290) 
Millennium History Quiz book (E14547) 
Millennium Master – Work Book in English
Grammar & Exercises Based on C.B.S.E.,
I.C.S.E and Kerala Syllabus Book No.2
(N472) 
Millnnium Master – Practical Exercises in English
Grammer (E19187) 
Milton Paradise Lost : Book 1 (E460) 
Mirrors (E19392) 
Mission to Venice (E1277) 
Moby Dick (E21428) 
Model School Essays (E13663) 
Modern Operating Systems (E12539) 
Modern Physics (N466) 
Modern Stories from East and West (D389) 
Mohandas Karamchand Gandhi (E12763) 
Mohan-Mala (E12293) 
Mohini and the Demon (E14134) 
Moment of Love (E1002) 
Mondern Letter Writer (E14003) 
Money’s Model Letter Writer and Business
Correspondence (E16456) 
Monochrome and Colour Television (E12376) 
Monuments to Fame – Biographical Sketches (N461)


Moonraker (E1342) 
More Puzzles to Puzzle you
(E14559) ,
More Stories From O.Henry (E12774) 
More Tell Me Why (E12505) 
Morning, Noon and Night (E11991) 
Mortal Fear (E18141) 
Mr.Prohack (E202) 
Mr.Sampath-The Printer of Malgudi (E19398) 
Mumu (E764) 
Muslim Personal Law-Papers and Proceedings of a
Seminar (E1035) 
Muslim Politics in Secular India (E11524) 
Muthu’s Dreams (E14143) 
My Apprenticeship – 1916 (E170) 
My Brush with Death (E21065) 
My Several Worlds (E1102) 
My Story (E17171) 
National Defence Academy Examination (E12608) 
National Development (E699) 
National Talent Search (E12612) 
Nations in the Soviet Union (E473B) 
Nesfield’s English Grammar, Composition, and
Usage (E16245) 
Netaji in Germany (E1021) 
Never Love A Stranger (E11468) 
New Horizon Dictionary (E12535) 
New Jyothi 197 S-S-L-C Question Papers from 1989
onwords and Model Questions for the
coming SSLC Examination (E12714) 
New Jyothi – KSRTC Reserve Conductor Test Rank
File (E12712) 
New Words Dictionary (12465) 
Nicholas Nickleby (E5862) 
Nina and Other Stories (E319) 
Nishagandhi Encyclopaedia ’A’ (N444) 
Non-Verbal Reasoning (E12631) 
No Orchids for Miss Blandish (E1162) 
Normalization of World Thade and The Monetary
Problem (E142) 
N OR M? (E14863) 
No Rosy Haze (E773) 
Notes of a Stakhanovite (E305) 
Not My Thing (E19401F) 
Not Safe to be Free (E1030) 
N.S.Khrushshov’s Press Conference in Paris on May
18 (E470) 
Nurse’s Hand-Book (E13401) 
Objective Arithmetic (E14702) 
Objective & Short Answer Type Questions in
Mathematics (E12615) 
Object-Oriented Database Systems Approches and
Architectures (E12547) 
Object Oriented Programming C++ (E17643) 
Octopussy (E944) 
Octopussy – The Last Great Adventures of James
Bond 007 (E1184) 
Of Course I Love You Till Ifind Someone Better
(E21221) 
Oliver Twist (E1075) 
Oliver Twist & Notes (E11977) 
Once upon a time…… (C29) 
Once Upon a Time… (E14136) 
One Indian Girl (E21601) 
One Night at The Call Center (E21122) 
On Her Majesty’s Secret Service (E1182) 
Only Time Will Tell (E20681) 
On the Heights (E5861) 
On Writing (E19394) 
Open Veins of Latin America (E19391) 
Oracle High Performance Tuning for 9i and 10g
(E17798) 
Organic Chemistry (E11127) 
Organic Chemistry Structure and Reactivity
(E12521) 
Organic Chemistry Volume 111 (E11125) 
Organic Chemistry Volume 11 (E11126) 
Othello (E19396B) 
Our Body (E14140) 
Our Game (N405) 
Our India (E466) 
Our Useful Plants (E14121) 
Out for Yourself (E1088) 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (E1250A) 

Paediatric Surgery 1 (E13404) 
Paediatric Surgery2 (E13405) 
Painless Childbirth Through Psychoprophylaxis
(E327) 
Pakistan and National Unity (E11523) 
Pakistan & Constituent Assembly (E346) 
Panchatantra (E21925) 
Paper Money (E14873) 
Parker Pyne Investigates (E17588) 
Paths of Glory (N495) 
Pension System in the Soviet Union (E288) 
People Be on Your Guard
(E11314) ,
Perspectives on Modeern English Prose (E12676) 
Perspectives on Modern English Prose (E12677) 
Persuasion (E200) 
Philosophy of Education in Historical Perspective
(E1273) 
Photoshop (ver.9) CS2-Bible (E17811) 
Physics (E12716) 
Physics for Everyone – Book 2-Molecules (E13403)


Physics for Everyone Book 3 (E13402) 
Pirate Latitudes (E20674) 
Police Constable Rank File (E14220) 
Popular Master Guide M B A Entrance Examination
(E21109) 
Portrait of the Present (N523) 
Practical Non-Violence (E262) 
Pre-Degree Zoology-Part I (N454) 
Presenting Shakespeare (E818) 
Previous Year’s U P S E Questions and Answers
(E12681) 
Pride and Prejudice (E21352) 
Prince of Ayodhya (E18968) 
Principles of Class Teaching (E838) 
Principles of Communism (E357) 
Principles of Management (E12557) 
Principles of Physics (E11140) 
Principles of Political Science (E12294) 
Principles of Railway Engineering (E17495) 
Probationary Officers’ Examination (E14234) 
Probationary Officers’ Examination Previous Years’
Questions with Explanatory Answers for
the State Bank of India and Nationalised
Banks (E14009) 
Probationary Officer’s Exam of State Bank of India
and Nationalised Banks (N479) 
Professional Knowledge for IBPS/SBI Specialist IT
Officer (E21111) 
Profiles in Courage (D321) 
Programming in ANSIC (E17808) 
Programming in BASIC (E12552) 
Prose for Language Learning (E5865) 
Prospective Industries (E5854) 
Proverbs and Sayings Expanded (E12680) 
PSC English Manual (E20248) 
PSC Exams: Best Seller (E13426) 
PSC Question Bank L.D.Clerk Examination (E13324)


PSC Rank File Teacher LPS/UPS Assistant (E14233)


P.S.C. ആവർത്തി

ന്ന 1000 മലയാളഭാഷാ ?
േചാദയ്ങ്ങൾ (21469) 

Public Administration and Responsible Governance
(E12556) 
Public Education in the U.S.S.R. (E588) 
Public Finance for Graduate and Post-Graduate
Students of All Indian Universities
(E12308) 
Pumps Rotodynamic and Positive Displacement
Types [Theory,Design and Application]
(E14039) 
Puzzles to Puzzle You (E14541) 
Quantum of Solace (E18973) 
Quiz Chest (E14016) 
Quiz Quest Challenge (E12636) 
Quiz World – India’s First Largest and
All-Dimensional Quiz Book (E13366) 

Railway Recruitment Board Exam (E14976) 
Railway Recruitment Board Examination
Non-Technical (E12614) 
Railway Recruitment Board Exams (E14549) 
Railway Recruitment Board Exams-Technical Cadre
(D176) 
Railway Recruitment Board Exam Technical &
Non-Technical Categeries at a Glance
2001 (E14537) 
Rapidex Language Learning Series (E14978) 
RBI Officers Grade ’B’ Examination (E12827) 
Reader’s Digest 1972 (N519) 
Reader’s Digest 1975 (E493) 
Reader’s Digest Condensed Book (E398) 
Reader’s Digest Condensed Books (E435) 
Reader’s Digest (E12672) 
Reader’s Digest – New Pocket Companion (E387) 
Reasoning and Arithmetic for Competitive
Examinations (E14246) 
Rebecca (E788) 
Rebecca Sunnybrookfarm (21231) 
Rebuilding Our Villages (E247) 
Recnt History of the Labour Movement in the
United States 1939-1965 (E12306) 
Reflections on the Revolution of Our Time (E178) 
Religion in the USSR (E16388) 
Remaking the World (E632) 
Report to 21st Extraordinary Congress of the CPSU
on Target Figures for the Economic
Development of the USSR for 1959-1965
and the Concluding Speech (E428A) 
Report to the 21st Extraordinary Congress of the
CPSU on Target Figures for the Economic
Development of the USSR for 1959-1965
and the Concluding Speech (E31) 
Reptilia (E1027) 
Resurrection (E11466) 
Reverse Dictionary (E12653) 
Revolution 2020 Love. Corruption. Ambition
(E21602) 
Rich of Bordeaux (E32) 
Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow
(E400) 
Rivers in Harness (E692) 
Robin Hood (E21) 
Robinson Crusoe (N507) 
Romeo And Juliet (E21587) 
Rosemary-For Forgetting (E794) 
RRB Rank File for all Technical Exams (E15478) 
Rural Sociology in India (E12509) 
Russian Panorama (E11526) 
Safer Dead (E1239) 
Sandford and Merton (N502) 
Saratoga Jrunk (E281) 
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Saratoga Trunk (E281-A) 
Sarvodaya (E260) 
Satyagraha [Non-Violent Resistance] (E266) 
Save this Land (E700) 
School and Other Stories (E330) 
Science in History (E14073) 
Science Quiz Book (E12711) 
SEATO – A Threat to the Peace and Security of the
Peoples of Asia (E374A) 
Second Year B.Sc. Main Mathematics Paper II
(Unified Syllabus) – Algebra
Trigonometry and Calculus (N455) 
Secretariat Assistant Main Exam Rank File (E17009)


Secretariat Assistant Rank File (E20247) 
Secret Seven on the Trail (E21487) 
Selected Essays and Other Short Pieces of Jonathan
Swift (E5925) 
Selected Fiction – The Legends of Khasak, The Saga
of Dharmapuri, The Infinity of Grace
Stories (E17584) 
Selected Stories (E12403) 
Selections from Gandhi (E258) 
Select Short Stories (E5860) 
Select Short Stories of Today (E10507) 
Self Letter Drafting Course-Instant Letter Producer
(E11995) 
Self-Restraint v Self-Indulgence (E264) 
Senator Fulbright A Legislator’s Thoughts on World
Issues (E737) 
Sense And Sensibility (E21435) 
Set me Free (E14155) 
Set Rank File – General Knowledge Current Affairs
Aptitude in Teaching (E15468) 
Sex in the Workplace coping today (E12323) 
Shakespeare (E589) 
Shatter The Sky (E971) 
Sherlock Holmes (E19375) 
Shuffle the Shoemake (E13701) 
Shugoonny Menon’s History of Travancore
(E13353) 
Siddha V(M)Armology (E17676) 
Sidhartha (E12217) 
Silas Marner (E1067) 
Silas Marner for Non-Detailed Study (E6358) 
Simons Guide – Kerala (E14535) 
Singing Guns (E1217) 
S.M. Guide to The Return of the Native (N396) 
SNDP Yogem golden Jubile Quilon 1953 (N741) 
Social and Cultural History of Colonial Kerala
(E17416) 
Socialism and War (E135A) 
Socialist Democracy in Yugoslav Practice (E229) 
Socialite Evenings (E18975) 
Social – Psychology (E12315) 
Soil Mechanics and Foundations (E17497) 
Solved Papers (E21115) 
Some More Stories from O.Henry (E12775) 
Some Tasks for Education (E631) 
Some Thoughts on Islamic Aspects (E11940) 
Sons And Lovers (E18965) 
South by Java Head (E1118) 
Soviet Democracy and Bourgeois Democracy (E416)


Soviet Georgia (E567) 
Soviet Kazakhstan my Republic (E292) 
Soviet Union’s Economic Cooperation with Arab
Countries (E565) 
Soviet Union – Standard-Bearer of Peace and
Friendship Among The Nations (E529A)


Sparkling Cyanide (E18145) 
Special Class Railway Apprentices’ Examination
(E12650) 
Speech on American Taxation and Speech on
Conciliation With America (E457) 
Spelling Dictionary (E14027) 
Spider’s Web (E17589) 
Splendours of Kerala (N471) 
Spoken English-A Self-Learning Guide to
Conversation Practice (E14044) 
Spoken English (E17673) 
Sri Bhuvanesvari Gita (N475) 
S.S.C.Assistants Grade Preliminary Exam (E12620) 
S.S.C.Clerk’s Grade Examination [Objective Type]
(E12628) 
S.S.C.Combined Preliminary Examination (E13428)


SSC Combined Preliminary Examination for
A.Assistants Grade B.Inspectors of
Central Excise, Income Tax, etc.
C.Sub-Inspectors in CBI.D.Sub-Inspectors
of Police in Central Police Organisations
E.Divisional
Accounts/Auditors/Jr.Accounts/UDCs
(E14267) 
SSC Matric Level Combind Preliminary Rank File
(E13427) 
Staff Selection Commission Clerk’s Grade
Examination (E12616) 
Stalin Prize Winner – Selected Stories (E120) 
State Bank Probationary Officers’ Examination at a
Glance 1999 (E12644) 
Steps to Your Dream Career (E17672) 
Still More Tell Me Why – Answers to Hundreds of
Questions Children Ask (E12506) 
Stories from Shakespeare (E344) 
Stories from the History of Rome (E11506) 
Stories of Light and Delight (E14175) 
Stories of Modern Adventure for Students of English
(E1057) 
Stories of Valour (E14153) 
Stories of Yesterday and Today (E446) 
Story Behind (N513) 
Story of Swarajya (E14129) 
Story Time (E16409) 
Strange Pilgrims (20683) 
Stranger in the Mirror (E22043) 
Straw Without Bricks – I Visit Soviet Russia (E212)


Strictly for Cash (E1287) 
Striking Eagle (E1115) 
Student Movement in Kerala (E16010) 
Study Package for IBPS(Institute of Banking
Prsonnel Selection) Common Written
Examination-Public Sector Banks (N442)


Subhash Mehta’s Computers Made Simple Series
(E12562) 
Superconsciousness A Guide to Meditation (E12490)


Super Guide – Indian Air Force Air Men
Recruitment Test Technical Trades –
According to the Latest Syllabus (E14708)


Super Rank Winner For P.S.C, B.S.R.B, S.S.C, R.R.B,
Tests (E12593) 
Super Rank Winner for P.S.C, B.S.R.B, S.S.C, R.R.B.
Tests (E12594) 
Super Rank Winner for P.S.R, B.S.R.B, S.S.C, R.R.B.
Tests (E12629) 
Surgeon (E1037) 
Survey, Civil & Mechanical Engineering Rank File
For Demonstrator * Instructor * D’Man
Surveyur * Overseer * Tracer * Work
Supdt (A guide for PSC Test–Revised
Edition) (E15473) 
Swami and Friends (E19397) 
Swamy’s Compilation of Introduction to Indian
Government Accounts and Audit
(E12567) 
Synopsis of Philosophy of Dayananda (E751) 
Tales for All Times (E14150) 
Tales From Indian Classics (E12792) 
Tales From Shakespeare (E5393) 
Tales From Tagore (E825) 
Tales from Tennyson (E54) 
Tales of Wonder (E27-A) 
Tally 6.3 Tutorial (E17644) 
Tamasha
(N492) ,
Tansen-The Magical Musician (E14135) 
Techeniques Problem Solving (E14060) 
Tell it to the Birds (E1172) 
Ten Steps forward (E19452) 
Ten Wonderful Classic Stories (E21479) 
Terminal (E18139) 
Test of Reasoning 1 (E13430) 
Test of Reasoning 2 (E13432) 
Test of Reasoning 4 (E13433) 
Test of Reasoning (E16998) 
Test of Reasoning for: M.B.A. I.C.S. (E14001) 
Textbook of Indian History and Culture (E18830) 
That Dunbar Boy – That Dunbar Boy (E728) 
The 2001 Millennium Year Book (E14238) 
The 3 Mistakes of My Life – A Story About
Business, Cricket and Religion (E21635) 
The 6,000 Beards of Athos (E790) 
The 900 Days The Siege of Leningrad With 16 Pages
of Black and White Photographs (E1099)


The Adventures of Bobs (E65B) 
The Adventures of Feluda The House of Death
(E21490) 
The Adventures of HUCKLEBERRY FINN (E21436)


The Adventures of Huckleberry Finn –
Supplementary Reader (E10979) 
The Adventures of Robin Hood (E21423) 
The Adventures of Sherlock Holmes (D244) 
The Adventures of Tom Sawyer (E11976) 
The Affair (E1263) 
The Alchemist (E21944) 
The army that defeated Fascism (E656) 
The Art of Yoga (E12493) 
The Autobiography of – Benjamin Franklin (E718) 
The Best Plans (E18972) 
The Best Western Stories of Ernest Haycox (E679) 
The Betsy (E14875) 
The Big Book of Experiments An Encyclopedia of
Science (E26238) 
The Big Book of Science Projects (E18850) 
The Birth of The Telephone (E739) 
The Blind Musician (E326) 
The Blue Hammer (D371) 
The Blue Lagoon (E6) 
The Book of Numbers (E21484) 
The Boy Who Wanted a Dog (E13704) 
The Broken Sword (E195) 
The Camp of Socialism and the Camp of Capitalism
(E167) 
The Canterville Ghost (E402) 
The Case of the Fiery Fingers (E1047) 
The Case of the Foot-Loose Doll (E835) 
The Case of The Fugitive Nuse (E789) 
The Case of the Glamorous (E16257) 
The Case of the Horrified Heirs (E940) 
The Case of the Vagabond Virgin (E1086) 
The Case the Lonely Heiress (E15408) 
The Children’s Ali Baba (E60) 
The Christmas Books (E19685) 
The Citadel (E836) 
The Clock of Living Nature (E768) 
The Cobra (E20671) 
The Cochin State Manual (E13349) 
The Comedy of Errors (E11148) 
The Company Women (E17586) 
The Complete Reference : Microsoft Office 97
(E13317) 
The Complete Robot (E15406) 
The Cooperative Movement in Hungary (E812) 
The Count of Monte Cristo (N412) 
The Daughter of Smyrna (E6524) 
The Da Vinci Code (E20675) 
The Dead Stay Dumb (E1163) 
The Death Seekers (E1235) 
The Decline and Fall of the Roman Empire (E46) 
The Door in The Wall (E6325) 
The Dream Merchants (E1257) 
The Empty Canvas (E1303) 
The End of My Life (E1090) 
The Enqurie Dictionery (E13365) 
The Essental Nehru (E12402) 
The Essential Commodities Act, 1955 and The
Essential Commodities (E17427) 
The European Community-A New Path to Peaceful
Union (E756) 
The Far East-A History of Western Impacts and
Eastern Responses 1830-1975 (E1340) 
The Fifth Mountain (E21666) 
The First Forty-Nine Stories (E19382) 
The Flower and the Bee (E14163) 
The Foundations of Leninism * On the Problems of
Leninism (E311) 
The Fun-To-Learn Picture Dictionary (E26236) 
The Gandhiyan Alternative to Western Socialism
(E6299) 
The Gates of Wisdom (N457) 
The Gateway to Story-Land (E1071) 
The Ginger Man (N406) 
The Girl in the Plain Brown Wrapper (E1197) 
The Girl the Gold Watch & Everything (E1196) 
The Girl with the Golden Yo-Yo (E1219) 
The Golden Stories (E1066) 
The Great Game – The Story of the Red Orchestra
(E1222) 
The Great Ghost Rescue (E1232) 
The Great Remaker of Nature (E630) 
The Green Wolf Connection (E1148) 
The Ground Beneath her Feet (E14862) 
The Guide (E1264) 
The Guilty are Afraid (E19401C) 
The Hidden Flower (E676) 
The History of Henry Esmond, ESQ (N524) 
The History of Mr.Polly (E6328) 
The Home and the World (E314) 
The Hound of the Baskervilles (N414) 
The How and Why Wonder Book of Dogs (E997) 
The Illustrated Dictionary of Earth Sciences
(E14024) 
The Immortals of Meluha-Book 1 of the Shiva
Triogy (E21629) 
The Incredible Journey (N494) 
The Informant (E1224) 
The Invisible Man (E21443) 
The Java Handbook (E12516) 
The Joker in the Pack (E1122) 
The Kerala Education Act 1958 (E5832) 
The Kerala Government Servant’s Conduct Rules
1960 (E12697) 
The Key to Rebecca (E1336) 
The Kill List (E20677) 
The Land of Green Plums (E19388) 
The Last Don (E13166) 
The Last Frontier (E1142) 
The Law and the Lawyrs (N447) 
The Learner’s Anthology of Short Stories (E6355) 
The Legacy of Kerala (E14992) 
The Life of Charles Marion Russell (E712) 
The Life of Thomas Paine-Man of Reason (E716) 
The Light that Failed (E11467) 
The Lilies of the Field (E706) 
The Litigators (E20679) 
The Littlest Wave (E14161) 
The Living Thoughts of Voltaire (E173) 
The Long, Loney Leap (E696) 
The Luminous Life of Pele (E17390) 
The Magical Worlds of Harry Potter (E17823) 
The Magic of Words [An Anthology of Prose] (E833)


The Magic of Words (E822) 
The Magum-Opus of King’s English Mentor Part-1
(E21566) 
The Magum-Opus of King’s English Mentor Part-2
(E21567) 
The Makings of a Just Society (E721) 
The Mammoth Book of the world’s Greatest Chess
Games (E16994) 
The Man from Bar.20 (E1221) 
The Man in the Brown Suit (E2208) 
The Man in the Iron Mask (E21422) 
The Man of Property (E776) 
The Man Who Loves Giants (E1230) 
The Man With The Golden Gun (E6318) 
The Marxist – Theoretical Quarterly of the
Communist Party of India (N505) 
The Memories of Field-Marshal Montgomery
ofAlamein K.G. (E1098) 
The Merchant of Venice (E19396A) 
The Merriam-Webster Dictionary of Quotations
(E14237) 
The Message of Jesus Christ (E748G) 
The Miracle of Vitamins (E695) 
The Moneychangers (E1154) 
The Moon and Man (E767) 
The Moon’s a Balloon (N498) 
The Moonstone (E207) 
The Motivate Series Macmillan Texts for Idustrial,
Vocational and Technical Education –
Practical Welding (E12544) 
The Mystery of the Earth’s Mantle (E769) 
The Naked Ape (E5394) 
Thenali Raman with the Thieves (E21345) 
The Namesake (E17174) 
The New Fowler’s Modern English Usage (E12491) 
The New Lexicon Webster’s Dictionary of The
English Language (E26214) 
The New Medical and Health Encyclopedia (E26211)


The New Oxford Guide to Writing (D236) 
The Northern Light (E1327) 
The Oath of The Vayuputras-Shiva Trilogy 3
(E21625) 
The Old Curiosity Shop (E21585) 
The Old Man and The Sea (E11987) 
The Oregon Trail (E888) 
The Origin of the Human Race (E11465) 
The Pale Horse (E15409) 
The Panama Plot (E180) 
The Paw in the Bottle (E1155) 
The Pearson Concise General Knowledge Manual
2007 (E17814) 
The Penguin India Career Guide Volume One :
Humanities (E14057) 
The Petersburg-Canne Express (E11325) 
The Pirate (E1165) 
The Powers’ Case (E571) 
The Prairie (E1299) 
The Primary School Child Development and
Education (D165) 
The Printing History of Jean-Christophe (E204) 
The Progress of Soviet Science (E139) 
The Prophet (E12113) 
The Proud Fox (E21350) 
The Psychological War (N456) 
The Rainbow (E11500) 
The R Document (E1282) 
The Reader’s Digest (N482) 
The Red Badge of Courage (E641) 
The Religions of Man (E654) 
There’s a hippie on the highway (E1039) 
The Return of The Native (E1132) 
The Right Way to Play Chess (E14190) 
The Saga of Andy Burnett (E717) 
The Sands of Time (E14874) 
The Satan Bug (E1085) 
The Schoolmcster & Other Stories (E21233) 
The Science Almanac for Kids (E13686) 
The Secret Adversary (E18143) 
The Secret Island (E21710) 
The Secret of the Nagas Book 2 of the Shiva Trilogy
(E21628) 
The Seven Dials Mystery (E15399) 
The Sicilian Omerta (E20670) 
The Social and State Structure of the U.S.S.R. (N496)


The Soviet Union 1959-1965 (E469) 
The Soviet Union and international Economic
Cooperation (E151) 
The Spirit of Liberty – Papers and Addresses of
Learned Hand (E701) 
The SSLC Rank File (E14264) 
The Standard of Living (E13167) 
The Stars Look Down (E648) 
The Stars Shine Down (E17590) 
The State and Revolution (E6777) 
The State (E137) 
The Steep Paths (E774) 
The Story of a Mango (E14167) 
The Story of Atomic Energy (E6521) 
The Story of Dick Whittington (E1061) 
The Story of Eleanor Roosevelt (E720) 
The Story of Man (E14124) 
The Story of San Michele (E19376) 
The Story of the Red Cross (E14152) 
The Story of Vasco Da Gama (E23) 
The Strange Case of Dr.Jekyll & Mr.Hyde (E21947) 
The Stranger (E12000) 
The Student’s Sanskrit – English Dictionary
(E14251) 
The Sucker Punch (E1046) 
The Sun Fairies (E14162) 
The Taming of the Shrew (E19396F) 
The Tempest (E19396) 
The Thirty-Nine Steps (E12074) 
The Thirty – Nine Steps (E12674) 
The Three Musketeers (E21430) 
The Three Schoolfellows
Nizam-ul-Mulk,Hasan-bin-Sabbah,&
Omar Khayam (E13) 
The Time Machine (E21424) 
TheTorrents of spring (E13158) 
The Track of the Cat (E282) 
The Travancore State Manual – History (E238) 
The Travancore State Manual Vol.1 (E237) 
The Travels of Lemuel Gulliver Parts I and II (E243)


The True Message of Jesus Christ (E17551) 
The Two Queenies (D138) 
The UBS Career Guide – The Compelete Manual on
How to Choose Your Profession (E14012)


The UBS Encyclopaedia of Careers (E14557) 
The United States of America (E11136) 
The Valley of Vision-A novel of King Soloman and
his time (E423) 
The Victim (E19198) 
The Vijayanagar Empire (E12290) 
The Violent Enemy (E1133) 
The Violent World of Michale Shayne (E1211) 
The Vulture is a Patient Bird (E1007) 
The War Called Peace (E743) 
The Way of Intelligence (E13315) 
The White Elephant of Cleanliness (E21222) 
The Whole Truth (E20680) 
The Wonderful World of Insects (E14166) 
The World of the Amphibians (N420) 
The World of Trees (E14132) 
The World’s Greatest Seers & Philosophers (E20701)


The World’s Great Speeches (E14034) 
The Year Book and Who’s Who in Malabar (E224) 
The Year of the Donkey (E11499) 
The Zebra Derby (E659) 
The Zolotov Affair (E1306) 
This is for Real (E19401D) 
This Way for a Shroud (D285) 
Three Mariners (E12404) 
Three Men In a Boat (E21234) 
Till Delth Us Do Part (E1215) 
Timber Calculator for Round or Squared Timber &
Scantlings (E14257) 
Tinder-Box (E1301) 
To Live in Peace and Friendship (E523B) 
To Live in Peace and Frindship
(E523A) ,
Tom Sawyer (E21583) 
To the Students (E249A) 
Towards Non-Violent Socialism (E250) 
Towards Struggle-Selected Manifestoes, Speeches &
Writings (E176) 
Training of Engineers in the U.S.S.R. (E275) 
Travels in India byJean-Baptiste Tavernier (E17418)


Treasure Island (E21434) 
T.S 185/2 കളത്തിൻകുന്ന് അംശംേദശം (19942) 
Twelfth Night (E383) 
Twenty Great Indians (E20696) 
Two Collective Farms (E126) 
Tyltyl’s Adventure (E401) 
UGC-CSIR NET/JRF/SLET Physics (E15476) 
UGC JRF & Lectureship Test (E12630) 
UGC/NET/JRF/SLET Exams Guide (N478) 
Uncle Tom’s Cabin (E444) 
Understanding Chemistry (E14066) 
Understanding Gender (E17573) 
University Assistant Grade II Rank File (E14265) 
Up at the Villa (E779) 
Upkar’s Combined Defence Services Examination
(E12622) 
Upkar’s General Knowledge current Affairs and
Who’s Who? (E13391) 
Upkar’s Navodaya School Entrance Digest [For
Admission Test to VI Class] Based on
N.C.E.R.T.Pattern (E13998) 
Upkar’s Railway Recruitment Board Examination
(E13387) 
Upkar’s Sainik School Digest (E13995) 
Upkar’s U.G.C. JRF/NET Examination. Life Sciences
(E15475) 
Upper Secondary School Scholarship Examination
1999 (12611) 
UPSC Civil Services Previous Years’ Questions &
Answers (E12609) 
U.P.S.C. Syllabus for Civil Services Exams (E12634)


Urban Guerrilla (E1022) 
U.S.S.R Reference Book (E332H) 
Values of Life in the Modern World – Selections
From Twentieth Century Prose (E456A)


Vanity Fair (E405) 
VAT-A way out of the Indian Tax Muddle (E17830)


Vedic Mathematics (D358) 
V.Guide Kerala Public Service Commission Lower
Division Clerk Examination (E10533) 
Victoria Queen of England (E1058) 
Victoria Queen of England – Scene from Victoria
Regina (E11502) 
Victoria Queen of England – Scenes from Victoria
Regina (E1603) 
Victory Reasoning (E13999) 
Vikatakavi Tenali Rama (E12770) 
Virgin Soil Upturned (D401) 
Visit of Friendship to India,Burma and Afganistan
Speeches and Official Documents
November-December 1955 (E802) 
Visual Basic. Net Programming Bible (E17809) 
Visual Studio .Net Programming (E17803) 
Voice of Kerala (E12686) 
V PSC Rank File, Village Extension Officer (E13377)


V.Super Rank File Staff Nurse/Junior Public Health
Nurse (E16020) 
Waiting for the Rain (E14137) 
Wanity Fair (E796) 
Wanton Venus (E196) 
Webster Comprehensive Dictionary International
Edition (E26208) 
Webster Comprehensive Dictionary International
Edition (E26209) 
Webster’s New World – Children’s Dictionary
(E12496) 
Wells Fargo (E742) 
We’ll Share A Double Funeral (E1253) 
We Two Together (N506) 
What is Children’s Literature ? (E13525) 
What is Right ? What is Wrong ? (E14165) 
What Katy Did Next (E12760) 
Wheeler’s Concise General Knowledge Digest
(E13389) 
Wheeler’s General Knowledge Manual (E13996) 
Where the rain is born-writings about Kerala
(E17582) 
Who’s Smarter (E14120) 
Who’s Who At The Zoo (N530) 
Why Didn’t They Ask Evans? (E2209) 
Why Pick On Me? (E1083) 
Wickford Point (E781) 
Wild River (E1109) 
Windmills of the Gods (E19387) 
Winner Take Nothing (E13156) 
Winning Personality the Magic Key to Success
(N409) 
Woman in a Man’s World (E1079) 
Women in the Land of Socialism (E114) 
Women of Modern Science (E736) 
Wonder Tales of The East (D382) 
World Famous Personalities (E14032) 
World Knowledge 1 for Children (E12797) 
World Knowledge for Children 4 (E12800) 
World Knowledge for Children (E12801) 
Yajnaseni – The Story of Draupadi (E18308) 
Yankee Inventors (E707) 
Year Book 2004 (E16017) 
You can say that Again (E1169) 
You Find Him-I’ll Fix Him (E1032) 
You Live Once (E1048) 
You Must Be Kidding (D240) 
You Never Know With Women (E19401A) 
You Only Live Twice (E1354) 
Your Time Starts Now (E12635) 
Youth Health (E14061) 
Youth of the Soviet Union (E420) 
Zoo Babies (E845) 

അ ഈ ഹിപ്പി (6142) 
അകനാനൂറ് (11870) 
അക േപായ ചിലെമ്പാലി (7330) 
അക േപായവരിൽ അവേശഷിച്ചവൻ (19515) 
അകെപ്പാരുൾ (18795) 
അകെപ്പാരുൾ േതടി(സാഹിതയ്പഠനങ്ങൾ) (13448) 
അകലങ്ങളിെല കൂ കാർ (18738) 
അകലങ്ങളിെല മനുഷയ്ൻ (7843-A) 
അകലങ്ങളിൽ നിലാവിൽ (18088) 
അകലങ്ങളിൽ പൂപ്പടയുെട ആരവം (16464) 
അകലാൻ എ എളുപ്പം (7565) 
അകലാൻ മടിച്ച നക്ഷ ങ്ങൾ (11238) 
അകലുന്ന ബന്ധങ്ങൾ (11788) 
അകെല (18021) 
അകെല അരിെക (6545) 
അകെലയുള്ള മലകൾ (10345) 
അക്കേപ്പാരിെന്റ ഇരുപത് ന ാണി വർഷങ്ങൾ
(21464) 

അക്കെര ഇക്കെര (18360) 
അക്കല്ദാമ (5160) 
അക്കിത്തത്തിെന്റ കുട്ടിക്കവിതകൾ (18528) 
അക്കിത്തത്തിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ
(11902) 

അക്കിത്തം-ആ ഭാഷണങ്ങൾ (19814) 
അക്ബർ (20741) 
അക്ബർ (5607) 
അക്ബർ കക്കട്ടിലിെന്റ േനാെവ കൾ (19951) 
അൈ
വനായ േയശുവിെന േതടി (18355) 
അക്ഷയകൃഷി (16469) 
അക്ഷയപാ ം (16133) 
അക്ഷരക്കളികൾ (18599) 
അക്ഷരേഗാപുരം (11782) 
അക്ഷരങ്ങൾ (8969) 
അക്ഷരെച്ചപ്പ് (16280) 
അക്ഷരെത്ത കൾ (55255) 
അക്ഷരദീപങ്ങൾ (17163) 
അക്ഷരപൂജ (10012) 
അക്ഷരം (6173) 
അക്ഷരമുറ്റം (N28) 
അക്ഷരവീണ (18011) 
അക്ഷരശിക്ഷ (14740) 
അക്ഷരേ ാക മാധുരി (15179) 
അക്ഷരസമക്ഷം (17751) 
അക്ഷര ാരകം (21893) 
അക്ഷരഹാരം (18096) 
അക്ഷേരാത്സവം (19226) 
അേക്ഷ ിയുെട ആ ഗീതം (19317) 
അഖിലഭാരത ൈകലാസ തീർത്ഥാടനം (8169) 
അഖിലവിജ്ഞാനേകാശം വിേനാദ
വിജ്ഞാനേപടകം (C95) 
അ ി (4213) 
അ ിച്ചിറകിൽ അനന്തതയിേലക്ക് (21613) 
അ ിച്ചിറകുകൾ (N111) 
അ ിച്ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ (N233) 
അ ിനിലയങ്ങളിൽ മഞ്ഞ്െപ
(20222) 
അ ിപരീക്ഷ (10520) 
അ ിപർവ്വതം (3630) 
അ ിപു ി (D177) 
അ ി വാഹം (7352) 
അ ിയാവുക നമ്മൾ (16921) 
അ ിയുെട പൂവുകൾ (6247) 
അ ിയുദ്ധം (17367) 
അ ിയും കഥകളും (15902) 
അ ിയും ലിംഗവും (588) 
അ ിരതി (9413) 
അ ിവലയം (5138) 
അ ിവീണയിൽമീട്ടിയ ഒരപൂർവ്വരാഗം (21182) 
അ ിവീഥികൾ (19787) 
അ ിശലഭങ്ങൾ (18106) 
അ ിശലഭങ്ങൾ (5107) 
അ ിശുദ്ധി (12095) 
അ ിസർപ്പം (5238) 
അ ിസാക്ഷി (21597) 
അ ി ലിംഗവും (588A) 
അ ിേഹാ ം (15330) 
അ ീശവ്രൻ (3336) 
അ ഗാമി (18098) 
അ ഹാരത്തിൽ കഴുത (7598) 
അേഘാരശിവം (16564) 
അങ്കഗണിതബീജഗണിതം (6650) 
അങ്കത്താരി (18269) 
അങ്കം ഒന്ന് രംഗം ഒന്ന് അംഗവും ഒന്ന് (16128) 
അങ്കവീരൻ (15841) 
അങ്കിൾ േടാമിെന്റ ചാള (15435) 
അങ്കിൾ േടാംസ് കയ്ാബിൻ (20716) 
അങ്ക്ൾ േടാംസ് കാബീൻ (21392) 
അങ്ങെന കടലു ായി (15836) 
അങ്ങെനയും ഒരു കാലം (20457) 
അങ്ങേനയും ഒരു കാലം (20458) 
അങ്ങാടികളിലും ചന്തകളിലും (3616) 
അച്ചൻ (D100) 
അച്ചാമ്മ (4307) 
അ ത ് (6016) 
അ ത ിെന്റ ചരിവ് അളക്കാം (14089) 
അ തേമേനാൻ മുഖംമൂടിയി ാെത (10780) 
അച്ഛനി ാത്ത മകൻ (4720) 
അച്ഛനും അമ്മ ം സുഖം തെന്ന (16269) 
അച്ഛനും ഭർത്താവും (7075) 
അച്ഛനും മകളും (10958) 
അച്ഛൻ െകാമ്പത്ത് (18642) 
അച്ഛെന്റ കാമുകി (2125) 
അച്ഛെന്റ കുട്ടിക്കാലം (D158) 
അച്ഛെന്റ ജയം (3334) 
അച്ഛെന്റ മരണപ ം (264) 
അജയെന്റ അമ്മെയ െകാന്നതാര്? (20183) 
അജയ്േഘാഷ് (19809) 
അജീത് കൗറിെന്റ കഥകൾ (18218) 
അജ്ഞാതഘാതകൻ (8847) 
അജ്ഞാത ജീവിതങ്ങൾ (16487) 
അജ്ഞാതജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒേരട് (21841) 
അജ്ഞാത മന കൾ (5439) 
അജ്ഞാതഹ ം (5045) 
അഞ്ച് അപസർപ്പക കഥകൾ (19586) 
അഞ്ചപ്പവും ര മീനും (4107) 
അഞ്ചരയുെട വ ി (16397) 
അഞ്ചരവയ ള്ള കുട്ടി (20587) 
അഞ്ചാം തലമുറക്കഥകൾ (16027) 
അഞ്ചി ം (14408) 
അഞ്ചി ം (3396) 
അ കടലാസ്സ് (16283) 
അ കഥകൾ (7215) 
അ കനയ്കകൾ (5545) 
അ ് ചീന – നാേടാടിക്കഥകൾ (2137) 
അ മിനി കഥകൾ (8003) 
അ വിളക്ക് (19815) 
അ ശാ നായകൻമാർ (16433) 
അ ശാ നായകന്മാർ (2166) 
അ സുന്ദരികൾ (15321) 
അ സൂരയ്ൻ (D323) 
അടക്കളം (D238) 
അടയാത്ത ക കൾ (17372) 
അടയാളങ്ങൾ (12248) 
അടയാളങ്ങൾ വ െകാ ിരി
(16336) 
അടയാള നക്ഷ മായി േഗാപി (19341) 
അടയാളവാകയ്ം (N286) 
അടയുന്ന വാതിൽ തുറ ന്ന വാതിൽ (14323) 
അടരുന്ന കക്കകൾ (19630) 
അടരുവാൻ വ (21847) 
അടർ വീണടിയുന്ന നക്ഷ ങ്ങൾ (7949) 
അടിെത ന്ന പിന്നാക്ക ീണനം (18002) 
അടിെപാളിച്ച ൻ (21832) 
അടിമ (6562) 
അടിമകൾ (12989) 
അടിയും െപാടിയും (13151) 
അടിെയാഴു കൾ (18102) 
അടിേയാടടി (6405) 
അടിേയാരും ഉടേയാരും (5507) 
അടിസ്ഥാനതർക്കശാ ം (7379) 
അടിസ്ഥാന പ
വർത്തനം കുട്ടികൾക്ക് (18637) 
അടിസ്ഥാനവിദയ്ാഭയ്ാസം (1280) 
അടിസ്ഥാനവിദയ്ാഭയ്ാസം (7326) 
അടുക്കള (21957) 
അടുക്കളപു കം (7335) 
അടുക്കള
കം (2177) 
അടുക്കളയിൽനി ം പാർലെമന്റിേലക്ക് (2792) 
അടു ം േതാറും (5769) 
അടുത്തസമരം (192) 
അടു ൺ (667) 
അട്ട ആകാശേത്തക്ക് (7987) 
അട്ടപ്പാടിയിെല ഗിരിജ (3395) 
അഡൾട്സ് ഒൺലി (17727) 
അേഡവ്േക്കറ്റ് അറസ്റ്റിൽ (20259) 
അണലി (17321) 
അണിയറ (15669) 
അണിയറ ള്ളിൽ (4319) 
അണിയറസംഗീതം (10635) 
അണു- കുടുംബത്തിൽ (2514) 
അണുേക ീയശ ി (6657) 
അണു വർത്തക ശ ി അതിെന്റ
സമാധാനപരമായ വിനിേയാഗം (2277) 
അണുേബാംബു വീണേപ്പാൾ (2744) 
അണുയുദ്ധത്തിൽനി േലാകെത്ത രക്ഷി
(D293) 

ക

അണുശ ികളുെട കഥ (D185) 
അണ്ണാൻ കീരനും കുറുക്കൻ കു വും (18769) 
അണ്ണാറക്കണ്ണൻ (17683) 
അണ്ണാറക്കണ്ണൻ (2686) 
അണ്ണാറക്കണ്ണനും പൂച്ച റഞ്ഞിയും (22049) 
അണ്ണാറക്കണ്ണെന്റ ആശ (20017) 
അതി മങ്ങൾ സിദ്ധാന്തം വിമർശനം സിനിമ (19985)


അതിജീവനത്തിെന്റ േഗാ പാഠങ്ങൾ (19980) 
അതി മ റെമന്താണ്? (12457) 
അതിയാൻ (20903) 
അതിരടയാളങ്ങൾ കുടുംബേത്തയും സദാചാരെത്തയും
കുറിച്ച വിചാരങ്ങൾ (19100) 
അതിരാണി ക്കൾ (6467) 
അതിരിൽ പൂ നിന്ന മരങ്ങൾ (13892) 
അതിരുകളി ായിരുെന്നങ്കിൽ (26175) 
അതിരുകൾ കട ന്നവർ (20897) 
അതിർത്തി േദശഗാന്ധി (D140) 
അതിർത്തിയിേല ് (3112) 
അതിർത്തിയുദ്ധത്തിൽ (3114) 
അതും സംഭവി (5282) 
അതുലയ്നായ മനുഷയ്ൻ (7166) 
അത് ി വായിരു (14193) 
അത്തം െപരുന്നാൾ (17157) 
അത്താണിയും ഋഷിയും (16003) 
അത്തൗഹീദ് (11437) 
അ തകഥകൾ (21678) 
അ തങ്ങൾ വിത ന്ന കരങ്ങൾ (5891) 
അ തദവ്ീപിെല അതിമാനുഷൻ (5892) 
അ തദവ്ീപിെല ഐ ജാലികൻ (5217) 
അ ത നിലയത്തിെല ഇ ജാലം (1524) 
അ തനീരാളി (13390) 
അ ത പഞ്ചം (6022) 
അ തമീ ശാ േലാകം (20582) 
അ തവൃക്ഷങ്ങൾ (9703) 
അതയ്ന്താധുനികനും പാചകറാണിയും (5150) 
അദൃശയ്നഗരങ്ങൾ (19372) 
അദൃശയ്ബന്ധം (11230) 
അദൃശയ്മനുഷയ്ൻ (3170) 
അേദ്ദഹം (15896) 
അേദ്ദഹം (7406) 
അദ്ധയ്ാ ചിന്താമണി (3625) 
അദ്ധയ്ാ രാമായണം- അേയാദ്ധയ്ാകാണ്ഡം- (1270)


അദ്ധയ്ാ

രാമായണം-കി ിന്ധാകാണ്ഡം (11900) 

അദ്ധയ്ാ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് (8990) 
അദ്ധയ്ാ രാമായണം െന ം പതിരും (21959) 
അദ്ധയ്ാപകൻ (147) 
അദ്ധയ്ാപിക (17351) 
അദ്ധയ്ാപിക രമണി (6081) 
അധികാരത്തിെന്റ അകത്തളങ്ങളിൽ:
േകരളരാ ീയത്തിെല
ചരി മുഹൂർത്തങ്ങൾ (17965) 
അധികാരം (15153) 
അധികാരം പിടിെച്ചടുക്കാൻ (N112) 
അധികാരം തിേരാധം ജനാധിപതയ്ം (17436) 
അധിനിേവശകാല കവിതകൾ (18780) 
അധിനിേവശകാല കവിതകൾ – ഒ.എൻ.വി. മുതൽ
ദിരാർ വെര (19356) 
അധിനിേവശത്തിെന്റ അടിെയാഴു കൾ (16978) 
അധിനിേവശവും ആധുനികതയും (12894) 
അധിനിേവശവും െചറു നിൽ ം (15915) 
അേധാേലാക കുറി കൾ (21865) 
അനന്തതയിേല ് (6904) 
അനന്തപുരി (10285) 
അനന്തയാനം (20211) 
അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഇ ാമിൽ (17039) 
അനന്തസാഗരം (18722) 
അനശവ്രകഥകൾ (15276) 
അനശവ്രതയിേല ള്ള ക്ഷണം (1964) 
അനശവ്രെന്റ ഗാനം (16723) 
അനശവ്രയായ ഇന്ദിരാജി (N32) 
അനാഥ (4391) 
അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ (4499) 
അനാഥരുെട കൂടാരം (16054) 
അനാർക്കലി പറയും (16249) 
അനിേമഷെന്റ ഉള്ളറകൾ (20263) 
അനിരുദ്ധൻ (2005) 
അനുകമ്പാദശകം (9862) 
അനുതാപത്തിെന്റ മസുമൂറകൾ (18331) 
അനുപ വി (12049) 
അനുപ വി (17789) 
അനുഭവങ്ങൾ (11497) 
അനുഭവങ്ങൾ (3050) 
അനുഭവങ്ങൾ അനുഭാവങ്ങൾ – ഒരു സർജെന്റ
അനുഭവ റി കൾ (19300) 
അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ (N476) 
അനുഭവം ഓർമ യാ (2029J) 
അനുഭവം ഓർമ യാ (20755) 
അനുഭവം ഓർമ യാ (20759) 
അനുയാ (14426) 
അനുയാ (16164) 
അനുരാഗം അനശവ്രമാണ് (N421) 
അനൗപചാരികവിദയ്ാഭയ്ാസം-പഠനസാമ ികളും
േബാധനരീതികളും (7496) 
അന്തകൻ (812) 
അന്തരംഗം (1049) 
അന്തരാൾ (21276) 
അന്തരീക്ഷത്തിെല ധീരകൃതയ്ങ്ങൾ (1295) 
അന്തർവാഹിനി (3571) 
അന്തർവ്വാഹിനി (D366) 
അന്ത ള്ള നുണകൾ (18492) 
അന്തി ചായു (11716) 
അന്തിത്തിരി (7798) 
അന്തിമ താവളം (18986) 
അന്തിമ തീരുമാനം (7385) 
അന്തിയും വാസന്തിയും (7101) 
അന്തിെവയിലിെല െപാന്ന് (15112) 
അ ക്കെന്റ റൂഹ് (21565) 
അേന്താനിപുരെത്ത രാ ികൾ (12179) 
അന്തഃപുരത്തിെല സനയ്ാസി (3374) 
അന്തയ് േലാഭനം (16773) 
അന്തയ്വിലാപം (9479) 
അന്തയ്വും തുടക്കവും (2795) 
അ േയാസ് എന്ന പാപി (11575) 
അന്ധകനയ്ക (17949) 
അന്ധകാരത്തിൽ (D14) 
അന്ധകാരത്തിൽ ഒരു ൈകത്തിരി (4268) 
അന്ധകാരനഴി (21540) 
അന്ധത (14411) 
അന്ധനായ ൈദവം മലയാളേനാവലിെന്റ 100
വർഷങ്ങൾ (16894) 
അന്ധഹൃദയം (11667) 
അന്നപൂർണ്ണാലയം (2755) 
അന്നയും കർത്താവും (16696) 
അന്നാകെരനീനാ (15437) 
അെന്നാരു പുഴയുെട തീര ് (21353) 
അൻപതു കുട്ടിക്കവിതകൾ (15877) 
അനയ് (5435) 
അനയ്േദശ കഥകൾ (20056) 
അനയ്െന്റ മുതൽ (16694) 
അനയ്ംനിന്ന ജീവികൾ (21514) 
അനയ്ർ േവ ി (4549) 
അനയ്ാപേദശം (15689) 
അനയ്ായങ്ങൾ (20913) 
അനവ്യം (16039) 
അേനവ്ഷണങ്ങൾ (15967) 
അേനവ്ഷണത്തിെന്റ പടവുകൾ :
പഠനേ ാജ കൾക്ക് ഒരു ൈക
കം
(17456) 

അേനവ്ഷണം (4400) 
അേനവ്ഷണം (6849) 
അേനവ്ഷണം (7108) 
അേനവ്ഷണം (8227) 
അേനവ്ഷണം അകലങ്ങളിൽ (17513) 
അേനവ്ഷണം ആസവ്ാദനം (17080) 
അേനവ്ഷണം ആസവ്ാദനം (7807) 
അേനവ്ഷണവും കെ ത്തലും (D153) 
അേനവ്ഷി കെ ത്തിയി (17211) 
അപകടത്തിേല ള്ള നൃത്തം (5617) 
അപഥസഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു ൈക
കം (21652) 
അപരൻ (21150) 
അപരാജിത (19005) 
അപരാജിതൻ (18685) 
അപരാധിയായ േദവൻ (5698) 
അപരാഹ്നം (10479) 
അപരിചിതൻ (350) 
അപർണ (10466) 
അപർണ്ണ (N239) 
അപശ നിഘ (16046) 
അപശ േബാധിനി (9001) 
അപ തി (6851) 
അപായം (5187) 
അപൂർണ്ണത്തിെന്റ ഭംഗി (22138) 
അപൂർണ്ണം (13885) 
അപൂർവ്വകഥകൾ അ തകഥകൾ (18066) 
അപൂർവ്വ തിഭകൾ (17955) 
അപൂർവ്വ ബംഗാൾ (1744) 
അപൂർവ്വ ൈവദയ്ന്മാർ (16764) 
അപ്പ
ങ്ങളുെട ആകാശയാ (21747) 
അപ്പവും പു വും (4979) 
അ (15886) 
അ
ട്ടനും സയൻസും (14642) 
അ ണ്ണിയും കരടി ട്ടനും (7270) 
അ പറഞ്ഞ കഥ (18511) 
അ വിെന്റ അ തേലാകം (21964) 
അ വിെന്റ പാ കൾ (7995) 
അ വിെന്റ െസൽഫി (22057) 
അ റെത്ത അേമരിക്ക (2990) 
അ പ്പൻ (549) 
അ പ്പൻതാടി (9368) 
അ പ്പൻതാടി (D76) 
അ പ്പൻ താടിയുെട സവ്ർഗ്ഗയാ (18212) 
അേപ്പാേളാ പതിെനാന്ന് (D414) 
അ തീക്ഷിതങ്ങളായ ക പിടിത്തങ്ങൾ (15855) 
അ രയും തൃമൂർത്തിയും (6667) 
അ രയും ിമൂർത്തിയും (N195) 
അബലെയ അപമാനിച്ചാൽ (1442) 
അബീശഗിൻ (20773) 
അബൂഹസ്സൻ (11254) 
അബൂഹൂറയ്റഃയുെട തനിനിറം (10030) 
അ ൾ കലാം വചനങ്ങൾ (21149) 
അ റഹിമാൻ കവിതകൾ (16530) 
അബ്േസർഡ് (18385) 
അഭയം (143) 
അഭയം (16755) 
അഭയം (18068) 
അഭയശില (20101) 
അഭയാർത്ഥികൾ (15092) 
അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം (11304) 
അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം മലയാളത്തിൽ കതിരും
പതിരും ചികയുേമ്പാൾ (17754) 
അഭിനയ ചിന്തകൾ (3906) 
അഭി വം (6256) 
അഭിഭാഷകവൃത്തിയിെല ആഭിചാരങ്ങൾ (18072) 
അഭിമുഖം പി.ജി. (16594) 
അഭിമുഖവധം (5592) 
അഭിലാഷങ്ങൾ (4970) 
അഭിലാഷം (16244) 
അഭിവാദയ്ം (19801) 
അഭിശ ർ (9152) 
അമംഗളങ്ങൾ (20099) 
അമരകവി ടാഗൂർ (20410) 
അമർതയ്െസൻ ഒരു സംവാദം (13223) 
അമർതയ്െസൻ സനൂസി ഒപ്പം കുേറ നിരീക്ഷണങ്ങളും
(14306) 

അമലൂെന്റ ആകാശം (26178) 
അമേസാണും കുെറ വയ്ാകുലതകളും (16924) 
അമളികൾ (7757) 
അമി കൾ െപാ
(4324) 
അമീർഹംസ (10054) 
അമീർ ഹംസ (10055) 
അമൃത എന്ന െപണ്ണ് (D180) 
അമൃതപുളിനം (487) 
അമൃതം േതടി (12178) 
അമൃതേലഖ (9870) 
അമൃതവാണി (17058) 
അമൃതസയ്പു ഃ (15186) 
അമൃതാനന്ദമയി ദിവയ്ാവതാരേമാ? (20632) 
അമൃതാനന്ദമയിയും മയിലമ്മയും (19658) 
അമൃതാഭിേഷകം (4003) 
അേമരിക്ക (502) 
അേമരിക്ക ചില വ തകൾ (504) 
അേമരിക്കൻ അമരേകാശം (19470) 
അേമരിക്കൻ ഡയറി (18073) 
അേമരിക്കൻതിരശ്ശീല (3559) 
അേമരിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (18045) 
അേമരിക്കൻ മലയാളികൾ (15291) 
അേമരിക്കൻ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ: അവ
എവിെടനി വരു ? എ െച
?
എേങ്ങാ േപാകു ? (3671) 
അേമരിക്കൻ സാഹിതയ്ം (4432) 
അേമരിക്കയിൽ േപായ കഥ (16410) 
അേമരിക്കെയ പരിചയെപ്പടുക (3673) 
അേമരിന്തയ്ൻ േനാട്ട് ബുക്ക് (17313) 
അംഗനാചുംബനം (D384) 
അമ്പട കുടുേക്ക (13199) 
അമ്പട ഹ ട (14656) 
അമ്പതാ ് പിന്നിട്ട േകരളം ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ
(18431) 

അമ്പതുേ മഗാനങ്ങൾ (6888) 
അമ്പലക്കാള (9096) 
അമ്പലപ്പറമ്പിൽ (1206) 
അമ്പലമണി (8579) 
അമ്പിളി (6069) 
അമ്പിളിക്കല (1879) 
അമ്പിളിക്കല (3709) 
അംബ (18729) 
അംേബദ്കർ (N188) 
അംേബദ്കർ-അ ൻകാളി േ ാത്തരി (15373) 
അംേബദ്ക്കർ-ഒരു പഠനം (19788) 
അമ്മ (19857) 
അമ്മ (201504) 
അമ്മ അറിയാൻ (16358) 
അമ്മകനയ് (18706) 
അമ്മ കാത്തിരി
(17547) 
അമ്മേത്താറ്റം (14750) 
അമ്മൈദവങ്ങളുെട ഭൂമി (20859) 
അമ്മ പറഞ്ഞ കഥകൾ (N263) 
അമ്മ മകൾക്കയച്ച ക കൾ (10400) 
അമ്മമനസ്സ് (20212) 
അമ്മമാർ അറിയാത്തത് (20917) 
അമ്മമാർെക്കാരു പു കം (6504) 
അമ്മയാകുംമുമ്പ് (10314) 
അമ്മയുെട ഉമ്മ (13739) 
അമ്മയുെട ദ പു ി (5739) 
അമ്മയുെട നിധി (6408) 
അമ്മയുെട ിയ പു ൻ (5274) 
അമ്മയും കു
ം (10468) 
അമ്മയും മകനും (18278) 
അമ്മെയ കാണാൻ (14660) 
അമ്മ ് (17399) 
അമ്മ ര ്, അ മ ് എട്ട് (D103) 
അമ്മവീട്ടിൽപ്പക്ഷി (19024) 
അമ്മാമ്മ (2647) 
അമ്മിണി ട്ടി (21548) 
അ വിെന്റ ആട്ടിൻകുട്ടി (2852) 
അ െന്റ സവ്ന്തം ഡാർവിൻ (20245) 
അ മ്മ (2637) 
അ മ്മ കഥകൾ (21933) 
അ മ്മ കഥപറയു (4408) 
അ മ്മയുെട അ തനാണയം (D102) 
അമ െ ന്റ് പാർക്ക് (18284) 
അയൽക്കാർ (18574) 
അയൽവക്കെത്ത അപരിചിതർ (19479) 
അയാൾ കഥെയഴുതാൻ േപാവുകയാണു്. (20335) 
അേയാദ്ധയ്യിെല രാജകുമാരൻ (6492) 
അ ങ്കാളി (19806) 
അ ൻകാളി മുതൽ വി.ടി. വെര (16783) 
അ പ്പത്തിന്തകേത്താം (16567) 
അ പ്പപണിക്കരുെട കൃതികൾ (8820) 
അ പ്പപ്പണിക്കരുെട കൃതികൾ (16884) 
അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ-1950-80 (8520) 
അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ 1950-80 (9834) 
അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ – 1990-2005
(18029) 

അ ർ ആന്റ് അ ർ (2472) 
അേ ാ, കവിത
കവിത
(20036) ,

അേ ാ േതങ്ങയാേക
(20012) ,

അേ ാ പാമ്പ്-അടുത്തറിയൂ…ഭയപ്പാടക … (20305) 
അരക്കി ം (4266) 
അരക്കിറുക്ക് (18077) 
അരങ്ങിെല അനുഭവങ്ങൾ (19690) 
അരനാഴികേനരം (11243) 
അരനൂറ്റാ ിലൂെട (14799) 
അരയന്നങ്ങളി ാെത മാനസസരസ്സ് (18810) 
അരലഡു (21318) 
അരവിന്ദേഘാഷ് (8903) 
അരവിന്ദ മഹർഷിയുെട ദർശനം (20281) 
അരാജകവാദിയായി മാറുന്ന മലയാളി (19332) 
അരിപ്പ ട (18036) 
അരിപ്പയിെല അമൃത് (17067) 
അരി ാവിെന്റ േ മം (16037) 
അരി ാവുകൾ (2151) 
അരിമ്പാറ േദവസയ് (2821) 
അരുണ (9960) 
അരുണാചൽ കാടുകളിൽ (8185) 
അരുന്ധതി (2993) 
അരുന്ധതിയുെട വിരു കാരൻ (16692) 
അരുന്ധതിവർമ (21816) 
അരുമ-മൃഗേക്ഷമം=മാനവേക്ഷമം (18157) 
അരൂപിയുെട മൂന്നാം ാവ് (20153) 
അേരാമയുെട വ ങ്ങൾ (15869) 
അർക്കവും ഇളെവയിലും (17156) 
അർച്ചന (8332) 
അർജുൻ (22167) 
അർേണ്ണാസ് പാതിരി (9904) 
അർത്ഥങ്ങളുെട കലഹം (16820) 
അർത്ഥപൂർണ്ണമായ അക്ഷരപൂജ (21074) 
അർത്ഥം അനർത്ഥം (13978) 
അർത്ഥരുചി (20169) 
അർത്ഥവും അനർത്ഥവും (4170) 
അർഥശാ ം (9708) 
അർദ്ധനാരീശവ്രൻ (21202) 
അർദ്ധരാ ിയിൽ (979) 
അർദ്ധരാ ിയും ന ച്ചയും (2479) 
അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ (17910) 
അർപ്പിതം (17762) 
അർബാബ് (20497) 
അ ം മുന്തിരിച്ചാറും കുെറ മിഴിനീരൂം (2616) 
അ ാദ്ദീൻ (8394) 
അ ാഹു (N215) 
അ ാഹു (N305) 
അ ാഹുവിെന്റ ഔലിയാക്കൾ (11435) 
അ ാഹുവിെന്റ വാചകൻ (5285) 
അലകളി ാത്ത കടൽ (19599) 
അല കാരെന്റ കഴുത (20639) 
അല യ ം (11590) 
അലക്സാ ിയയിെല രകൻ (4235) 
അലക്സാ ർ പു ിൻ (10922) 
അലക്സാ ർ െ മിങ്ങ്-െപനിസിലിെന്റ കഥ (11954)


അലക്സാ ർ ഫ്െളമിങ് (21525) 
അലക്സാന്തർ (5894) 
അലങ്കാരെത്താപ്പിെവച്ച മരണം (18816) 
അലഞ്ഞവർ അേനവ്ഷിച്ചവർ (16559) 
അല
തിരിയുന്ന പറവകൾ (15584) 
അല ത ന്ന പുഴ (1019) 
അലമാലകളിൽ (3045) 
അലേമലു തു കയാണു് (18791) 
അലയടി ന്ന വാക്ക് (22173) 
അലയാഴി (2781) 
അലയുന്ന ജൂതൻ (19549) 
അലർജി (16298) 
അലസി ടിയ കലയ്ാണം (11234) 
അലറുന്ന കാട്ടാറ് (4967) 
അൽ അേറബയ്ൻ േനാവൽ ഫാ റി (21604) 
അലാഹയുെട െപൺമക്കൾ (17508) 
അലിഖിതം (13230) 
അലിഗഡിെല തടവുകാരൻ (10652) 

അലി
തീരുന്ന ആ ാവ് (1346) 
അലി
േപായ നിഴലുകൾ (17597) 
അെലഫ് (22046) 
അൈല പായുേത… (21736) 
അൽ ഇദ്രീസിയുെട ഇന്തയ് (3071H) 
അൽഫറാഇദ്-അറബി-മലയാളം നിഘ
അൽഭുതങ്ങളുെട നാട് (1579) 
അൽഷിമർേരാഗം എന്ത്?എ െകാ

(3622) 

്?എങ്ങെന?

(20046) 
അൽെസസ്റ്റീസ് (4993) 
അവകാശി (2756) 
അവതാളങ്ങൾ (3366) 

അവനവൻ അവനവെന്റ േഡാ ർ (9745) 
അവനവെന്റ ആനന്ദം കെ ത്താനുള്ള വഴികൾ
(17907) 

അവെന ശിക്ക (2717) 
അവൻ മരണേയാഗയ്ൻ (13797) 
അവൻ മാ േചാദി
(1187) 
അവൻ വരു (2619) 
അവെന്റ രണകൾ (12) 
അവർ ഉണർ (808) 
അവർ, ചായം േത ാത്ത ചവി പടികളിലിരു ്
േചാളം തി േമ്പാൾ (15984) 
അവർണൻ (21607) 
അവർ രാജയ്ത്തിനുേവ ി ജീവി (11602) 
അവേലാകനം (9876) 
അവശയ്ം അനുവർത്തിേക്ക വിദയ്ാഭയ്ാസം (14328) 
അവശയ്മരു കളുെട രാ ീയം (12443) 
അവസാനത്തിെന്റ ആരംഭം (6502) 
അവസാനെത്ത അദ്ധയ്ായം (15545) 
അവസാനെത്ത പ രൂപാേനാട്ട് (21412) 
അവസാനെത്ത പിരീഡ് (19337) 
അവസാനെത്ത വാഗൺ (15170) 
അവസാനെത്ത വായനക്കാരൻ (21477) 
അവസാനിക്കാത്തരാ ി (3079) 
അവസാനിക്കാത്ത വസന്തം (4310) 
അവസ്ഥ (11685) 
അവസ്ഥാന്തരം (16090) 
അവൾ (18691) 
അവൾ അയാൾ (19731) 
അവളാണ് വമ്പത്തി (1942) 
അവളുെട കാമുകൻ (5247) 
അവെള േ ഹിച്ച പഞ്ചമിച ൻ (21325) 
അവെളാരു ഹൂറിയായിരു (2088) 
അവേളാേവശയ്? (889) 
അവൾ ഒരു െപൺ ആണ് (1155) 
അവൾ മാ ം (8592) 
അവൾ വിവാഹിതയാണ് (2992) 
അവൾ വിളി
(4323) 
അവൾ സുന്ദരിയാണ് (5232) 
അവൾ സുന്ദരിയാണു് (5270) 
അവാർഡ് (18076) 
അവാർഡ് കൃതികൾ (16123) 
അവിചാരിതം (18601) 
അവിെട െവളിച്ചമി (3894) 
അവിനാശ് ഗു യുെട മകൾ (18069) 
അവിൽെപ്പാതി (19466) 
അവിശുദ്ധ ബന്ധങ്ങൾ (D416) 
അവിശവ്ാസം (D374) 
അവിശവ്ാസി (19279) 
അവിശവ്ാസി (20086) 
അവി രണീയർ (11853) 
അശയ (1399) 
അശരണരുെട സുവിേശഷം (22148) 
അശരീരികൾ (2003) 
അശാന്തം (11175) 
അശാന്തമാകുന്ന േകരളതീരങ്ങൾ (12345) 
അശാന്തിയിൽ നിന്ന് ശാന്തിയിേലക്ക് (17993) 
അശാ ീയമായ ഒരു േ ഹം (1876) 
അശുദ്ധാ ാക്കെളപ്പറ്റി ഒരു സംവാദം (16614) 
അേശാകൻ (11422) 
അശവ്തി കരയുകയാണ് (21328) 
അശവ്ത്ഥാമാവ് (22088) 
അശവ്ഹൃദയം (16526) 
അഷിതയുെട േനാവെല കൾ (N15) 
അ
ഹേയാഗം നിങ്ങൾെക്ക െച ം (2589) 
അ പദി (5825) 
അ മത്തിൽ ശനി (15887) 
അ മംഗലയ്ം (19032) 
അ മൂർത്തിയുെട കഥകൾ (19181) 
അ ാവ ൻ (10726) 
അ ാവ നും സുകനയ്യും (14608) 
അസതി (4091) 
അസേതാമാ സദ്ഗമയ (18097) 
അസഫ് അലി-േദശഭ നായ മനുഷയ്േ ഹി (20375)


അസമയം (10858) 
അസം-േകരളത്തിനു വഴികാട്ടി (16862) 
അസാധാരണമായി ഒ മി (18222) 
അസുരഗണം (7040) 
അസുരജൻമം (15234) 
അസുരൻ (16303) 
അസുരപക്ഷം (16002) 
അസുരവാണി (10768) 
അസുരവിത്ത് (10609) 
അസുരവിത്ത് ഒരു പഠനം (17714) 
അസുരസങ്കീർത്തനം (16204) 
അസുരാവതാരം (11193) 
അസൂയാമയം (2095) 
അ ർ അലിയും ഒട്ടകങ്ങളും (18024) 
അ മനം (1093) 
അ മിക്കാത്ത െവളിച്ചങ്ങൾ (15848) 
അ മിക്കാത്ത െവളിച്ചം (9879) 
അ ിതവ്വാദികളും ഭഗവദ്ഗീതയും (9843) 
അ ം (20827) 
അ മാലയ്ം (7105) 
അേ ാളജർ (676) 
അസ്ഥിമാടത്തിെല വിളക്ക് (3829) 
അസവ്സ്ഥതയുെട യുഗം (5497) 
അസവ്സ്ഥരായ തിഭാശാലികൾ (12063) 
അഹം (16180) 
അഹംേബാധത്തിന റം (18008) 
അഹംമിഥയ് (4272) 
അഹലയ് ് ഒരനിയത്തി (18645) 
അൾത്താര (2657) 
അഴകനും പൂവാലിയും (5816) 
അഴകി (6048) 
അഴകുള്ള നാടകക്കാരി (5062) 
അഴകുള്ള പൂക്കൾ (D213) 
അഴി (21969) 
അഴിമതിയുെട കറ (9753) 
അഴിമുഖേത്ത ് (1375) 
അഴീേക്കാടിെന്റ ആ കഥ (19907) 
അഴീേക്കാടിെന്റ ഭാഷണങ്ങൾ (11545) 
അഴീേക്കാടിെന്റ ഫലിതങ്ങൾ (12069) 
അഴീേക്കാട് മുതൽ അേയാദ്ധയ് വെര (19824) 
അറ (15496) 
അറകൾ (8558) 
അറബിക്കടൽ (8135B) 
അറബിക്കടലിെന്റ റാണി (10861) 
അറബിക്കടലിെല പവിഴ ദവ്ീപുകൾ (5786) 
അറബിക്കടലിൽ പേത്തമാരികാണുേമ്പാൾ (1402) 
അറബിക്കഥകൾ (N383) 
അറബി നാേടാടിക്കഥകൾ (21044) 
അറബിെപ്പാന്ന് (18371) 
അറബി-മലയാളം ഭാഷാസഹായി (21474) 
അറബിയും ഒട്ടകവും (1415) 
അറബ് രാജയ്ങ്ങൾ: റഷയ്, മാലി (9998) 
അറബ് വസന്തം (20288) 
അറബ് വസന്തം വി വവും തിവി വവും (20536) 
അറ ലമ്മ (5571) 
അറിഞ്ഞിരിേക്ക നിയമങ്ങളും െപാതുവിവരങ്ങളും
(N431) 

അറിയെപ്പടാത്ത മനുഷയ്ജീവികൾ (17356) 
അറിയെപ്പടാത്ത രഹസയ്ം (4043) 
അറിയെപ്പടാത്തവർ (8941) 
അറിയാെമങ്കിൽ പറയാേമാ (18208) 
അറിയാേമാ (3978) 
അറിവ് അ തങ്ങൾ (21334) 
അറിവിനുള്ള വഴി (5734) 
അറിവിൻ മടിശ്ശീല (17685) 
അറിവിെന്റ െപാരുൾ (17491) 
അറിവിെന്റ കാശം (18103) 
അറിവുകൾ അ തങ്ങൾ (12834) 
അറിവുകൾ അദ്ഭുതങ്ങൾ (20873) 
അറിവുകൾ കുെറ ടി (14968) 
അറിേവറും കഥകൾ (21507) 
അറുെകാല (1674) 
അറുപതു കഥകൾ (4823) 
അേറബയ്ൻ ണയശാ ം (16840) 
അ േപാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ (11098) 
അ േപാവുന്ന കണ്ണികൾ (15736) 
അറ്റ്ലസ് ൈകരളിസാഹിതയ് പുര ാര
ലഘുനാടകങ്ങൾ (18855) 
ആ കനി വിലക്കെപ്പട്ടതാണ് (2103) 
ആകാശെക്കാട്ടാരം (18976) 
ആകാശഗംഗ (19628) 
ആകാശഗംഗ (4117) 
ആകാശചാരികൾ (12061) 
ആകാശത്തിനു ചുവട്ടിൽ (10613) 
ആകാശത്തിെന്റ അതിരുകൾ (12203) 
ആകാശത്തിെന്റ നിറം (10365) 
ആകാശത്തിെല നക്ഷ ങ്ങൾ (19189) 
ആകാശത്തിൽ െകാടികളും ഭൂമിയിൽ കുമ്മായങ്ങളും
(2251) 

ആകാശേത്ത ് (15744) 
ആകാശം െതളി
(2459) 
ആകാശം െപാട്ടി വീണി (6117) 
ആകാശം വീ ം കാശിതമായി (11308) 
ആകാശവീടുകൾ (18950) 
ആ മണം (21040) 
ആഗ ക േരാഗശമേനാപായങ്ങൾ (D376) 
ആഗമം (14822) 
ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് (1637) 
ആേഗാള തിസന്ധിയുെട മാനങ്ങൾ (20089) 
ആേഗാള തിസന്ധിയുെടമാനങ്ങൾ (20894) 
ആേഗാള തിസന്ധിയും ആേഗാളവൽക്കരണവും
(19772) 

ആേഗാളമുതലാളിത്ത തിസന്ധി (19708) 
ആേഗാളവത്ക്കരണം ീ കൃതി (18602) 
ആേഗാളവൽക്കരണത്തിെന്റ പുതിയ േമച്ചിൽ റങ്ങൾ
(18436) 

ആേഗാളവൽക്കരണം: അർത്ഥം വയ്ാ ി സിദ്ധാന്തം
(15419) 

ആേഗാളവൽക്കരണം തയ്ാഘാതവും
തിേരാധവും (14697) 
ആേഗാളവൽക്കരണം സം ാരം മാധയ്മം (15994) 
ആേഗാളവൽക്കരണവും ഇന്തയ്ൻ ശാ സാേങ്കതിക
രംഗവും (15707) 
ആേഗാളീകരണകാലെത്ത തിേരാധചിന്തകൾ
(19784) 

ആേ യം (8881) 
ആ വെര (N100) 
ആേഘാഷങ്ങളി ാെത (20512) 
ആചാരങ്ങൾ ആേഘാഷങ്ങൾ (16943) 
ആചാരാനുഷ്ഠാനേകാശം (17024) 
ആ േജാലി എങ്ങെന േനടാം? അേപക്ഷ മുതൽ
ഇന്റർവ വെര (15639) 
ആടിെന്റ വിരു ് (19526) 
ആടിയുലയുന്ന ദീപശിഖ (6238) 
ആടുജീവിതം (21754) 
ആടുജീവിതം കഥ പറയുേമ്പാൾ (21043) 
ആടു് പാേമ്പ കടംേകള് പാേമ്പ (20422) 
ആടുവളർത്തൽ-േബാവർ, മലബാറി (16709) 
ആട്ടം (16431) 
ആട്ടേവഷങ്ങൾ (18100) 
ആട്ടിൻകുട്ടികളുെട അറിവിേലക്ക് ചില കാരയ്ങ്ങൾ
(20735) 

ആണത്തമുള്ള െപണ്ണ് (1904) 
ആണവകരാർ:െകണികളും ചരടുകളും (19026) 
ആണവകരാർ-വ തകളും വിശദാംശങ്ങളും (19836)


ആണവപ്പന്തയം ശാ വും രാ ീയവും (12448) 
ആണവ തിസന്ധി (D122) 
ആണവഭാരതം വിനാശത്തിെന്റ വഴിയിൽ (18916) 
ആണും െപ ം (1127) 
ആണും െപ ം (16024) 
ആ ാൾ പാടിയ തിരുപ്പാൈവ (13621) 
ആതി (20487) 
ആതിര തിരുവാതിര (18071) 
ആതുരം (19903) 
ആേതാസ് മലയിൽനിന്ന് (10765) 
ആ കഥ (18117) 
ആ കഥ (18922) 
ആ കഥ (19640) 
ആ കഥ (19926) 
ആ കഥ (20988) 
ആ കഥ (21550) 
ആ കഥ (878) 
ആ കഥയിെല െപൺമന കൾ (18162) 
ആ കഥയുെട അടരുകൾ (20137) 
ആ ഗാനം (16595) 
ആ ഗീതിക (18067) 
ആ നിേയാഗം (20743) 
ആ െനാമ്പരങ്ങൾ (18101) 
ആ പരിതയ്ാഗം (3817) 
ആ പരിേശാധന (1238) 
ആ ബ (17535) 
ആ ഭാവങ്ങൾ (18258) 
ആ ം അപരം അധിനിേവശം (21314) 
ആ രാഗം (13572) 
ആ േരാഷങ്ങളും ആകുലതകളും (19768) 
ആ വിദയ്ാലയം (20296) 
ആ സഖി (2210) 
ആ സ ാപം (11937) 
ആ സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഭഗവാൻ ീ
രമണമഹർഷിയുെട ജീവിതവും
ഉപേദശങ്ങളും (17898) 
ആ ഹതയ്യുെട ഭൂമിശാ ം (17153) 
ആ ഹതയ് േശഷം (5639) 
ആ ാക്ഷരങ്ങൾ (21845) 
ആ ാർപ്പണം (1435) 
ആ ാലാപങ്ങൾ (7106) 
ആ ാവിന് ശരിെയ ് േതാ ന്ന കാരയ്ങ്ങൾ
(13081) 

ആ

ാവിന് ശരിെയ

(15264) 

േതാ

ന്ന കാരയ്ങ്ങൾ

ആ ാവിെന്റ അടി റി കൾ (21284) 
ആ ാവിെന്റ തീർത്ഥയാ കൾ (7155) 
ആ ാവിെന്റ േനാവുകൾ (N231) 
ആ ാവിെന്റ തിഛായ (20529) 
ആ ാവിെല അന്ധകാരം (6837) 
ആ ാവിൽ സുഗന്ധം (7538) 
ആ ാെവാരു േവട്ടപ്പട്ടി (1903) 
ആ ീയകലാപമാകുേമ്പാൾ (20123) 
ആ ീയത കലാപമാവുേമ്പാൾ (20404) 
ആ ീയതയുെട നാടായ തിബത്ത് (3581) 
ആദം (21596) 
ആദർശകഥകൾ (1288) 
ആദർശദീപം (438) 
ആദർശം തീ ളയാണ് (3847) 
ആദർശ ഹി േഹാട്ടൽ (17926) 
ആദിൈകലാസയാ (21242) 
ആദിതയ്നും രാധയും മ ചിലരും (19849) 
ആദിതയ്ൻപിള്ളയും ആനച്ചാരും (15801) 
ആദിമ ഇന്തയ്ാചരി ം (21448) 
ആദിമനുഷയ്ൻ (1843) 
ആദിമു ണം – ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും (13594)


ആദിമു ണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും (15271) 
ആദിവാസികൾ (4244) 
ആദിവാസി ജീവിതം ഒരു സാംസ്കാരിക പഠനം
(21408) 

ആദിവാസിജീവിതം-കാണാ റങ്ങൾ (19678) 
ആദിവാസിപറഞ്ഞ കഥ (19192) 
ആദിവാസി സമരത്തിെന്റ അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ:
മുത്തങ്ങാസമരത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ഒരപ ഥനം (15743) 
ആദയ്കാലകവിതകൾ 1947-58 (14754) 
ആദയ്കിരണങ്ങൾ (15497) 
ആദയ്െത്ത ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത യ്സമരം – 1857-1859
(8773) 

ആദയ്െത്ത കൺമണി (22050) 
ആദയ്െത്ത േകസ് (573) 
ആദയ്െത്ത സവം (2929) 
ആദയ്ാക്ഷരങ്ങൾ (19550) 
ആധുനിക ഇന്തയ് (N290) 
ആധുനിക ഗവയ്മൃഗസംരക്ഷണം (6401) 
ആധുനിക ചിന്തകൾ (16504) 
ആധുനികത ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസത്തിൽ (21956)


ആധുനികതയുെട മദ്ധയ്ാഹ്നം (9849) 
ആധുനികപ
വർത്തനം (5532) 
ആധുനിക േബാധനം(സാമാനയ് തതവ്ങ്ങൾ) (16988) 
ആധുനിക ഭൗതീകം (6662) 
ആധുനിക മലയാളൈശലി (20757) 
ആധുനിക മലയാളസാഹിതയ്ചരി ം
സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട (12135) 
ആധുനിക മലയാള സാഹിതയ്ചരി ം
സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട (12483) 
ആധുനിക യൂേറാപയ്ൻ ചിന്തകൻമാർ (4592) 
ആധുനിക യൂേറാപയ്ൻ ചിന്തകന്മാർ (N289) 
ആധുനികരുെട കഥാ പഞ്ചം (14279) 
ആധുനികശാ ം (2259) 
ആധുനിക ീേകാവിലുകൾ (4933) 
ആധുനിക സാഹിതയ്ദർശനങ്ങൾ (8964) 
ആധുനിക സാഹിതയ്ം (3194) 
ആധുനികസാഹിതയ്ം (6478) 
ആന (11930) 
ആനക്കഥ (9145) 
ആനക്കഥയുെട െപാരുൾേതടി (19676) 
ആനക്കമ്പം (13644) 
ആനക്കാരൻ (16523) 
ആനെക്കാ ം വഴിത്തിരിവും (3150) 
ആനെത്താപ്പി (17431) 
ആനന്ദകരമായ അടിമത്തം (2802) 
ആനന്ദക്കടൽ (16753) 
ആനന്ദക്കിളി (3762) 
ആനന്ദ ട്ടെന്റ കൃതികൾ കുെറ ടി (14452) 
ആനന്ദൈഭരവി (9689) 
ആനന്ദമഠം (15427) 
ആനന്ദമഠം (15604) 
ആനന്ദമീമാംസ (19242) 
ആനന്ദസാഗരം (1178) 
ആനന്ദ്- ജീവിതം സംഭാഷണം പഠനം (22170) 
ആനമനുഷയ്ൻ (13765) 
ആനമലയിെല പൂക്കൾ (18512) 
ആനമറുത (16094) 
ആനയും അൽപം െതലു ം (4171) 
ആനയും ആനമ ന്മാരും (15862) 
ആനയും കുറുക്കനും (2770) 
ആനെയ അറിയാൻ (16875) 
ആനവാൽ (5575) 
ആനവിലയ്ം (2180) 
ആനി (11093) 
ആനി (16698) 
ആനി (4552) 
ആനിമൽ ാനറ്റ് (20150) 
ആനിമൽ ഫാം (19578) 
ആേനം കളിക്കാം േതാണീലും േകറാം (26206) 
ആൻേഡ ൻ കഥകൾ (N235) 
ആേന്ദാളനങ്ങൾ (2314) 
ആൻ ാങ്കിെന്റ അവസാന നാളുകൾ (21616) 
ആൻ ാങ്ക് ഒരു െകാ െപൺകുട്ടിയുെട ജീവിതകഥ
(19570) 

ആന്റിൈ സ്റ്റ് (18902) 
ആന്റിഗണി (16497) 
ആന്റിനയിൽ കാ പിടി േമ്പാൾ (11640) 
ആപൽക്കരമായ യാ (611) 
ആ പാപി പരിശുദ്ധനാണ് (D297) 
ആ പൂെമാ വിരിഞ്ഞി (1918) 
ആ പൂെമാ വിരി
(6067) 
ആേപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം (6801) 
ആേപക്ഷിക സിദ്ധാന്തം (4178) 
ആപ്പിൾ/ആലില/മിത്ത് (19324) 
ആപ്പിൾ ട്ടൻ (10725) 
ആ കാശം അണ
(3697) 
ആ ിക്ക, ആ ിക്ക (1359-A) 
ആ ിക്കൻ ഏഷയ്ൻ നാേടാടികഥകൾ (21225) 
ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (20646) 
ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (21535) 
ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ-കുട്ടികളുെട
കഥാേശഖരം (20543) 
ആ ിക്കൻ സവ് ം (18948) 
ആബുെതാട്ട് ബീഹാർ വെര (2698) 
ആഭിചാരം (18519) 
ആമ (4915) 
ആമത്താഴും പാേസവ്ഡും (17152) 
ആ മനുഷയ്ൻ (19553) 
ആ മനുഷയ്ൻ നീ തെന്ന (1252) 
ആമയുെട ബസയ്ാ (21327) 
ആമയും മുയലും (21677) 
ആമയും മുയലും ഒരിക്കൽ ടി (4195) 
ആ മരെത്തയും മറ മറ ഞാൻ (18188) 
ആമിന (952) 
ആേമൻ (20745) 
ആേമൻ ആേമൻ (17703) 
ആേമൻ-ഒരു കനയ്ാസ് ീയുെട ആ കഥ (20067) 
ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ: നവ െകാേളാണിയൽ
െദൗതയ്ത്തിെന്റ മെറ്റാരു മുഖം (15702) 
ആയിരത്തിരി (7410) 
ആയിരെത്താ ് കൗതുകങ്ങൾ (15281) 
ആയിരെത്താ ് ഫലിതങ്ങൾ (N224) 
ആയിരെത്താ െമാഴിമു കൾ (15294) 
ആയിരെത്താ രാവുകൾ (20615) 
ആയിരെത്താ ് വാതിലുകൾ ് പിറകിൽ (D246) 
ആയിരെത്താന്ന് ഗൃഹചികിത്സകൾ (15283) 
ആയിരെത്താന്ന് രാവുകളിെല മാ ികകഥകൾ
(21649) 

ആയിരം കാന്താരി പൂത്തമാനം (15453) 
ആയിരം കു കൾ (2894) 
ആയിരം ശിവരാ ികൾ (18693) 
ആയിരം സവ് ങ്ങൾ (10870) 
ആയിലയ്ം (17147) 
ആയിലയ്ം കാവ് (12182) 
ആയിഷ (10672) 
ആയുധങ്ങൾെക്കാരു യാ ാെമാഴി (21224) 
ആയുധം (19653) 
ആയുധം (9100) 
ആയുർേവദം ചരി ം ശാ ം ചികിത്സ (18827) 
ആയുസ്സിെന്റ പു കം (16558) 
ആരച ങ്ങൾ (18104) 
ആരണയ്കനയ്ക (887) 
ആരണയ്കം (18956) 
ആരണയ്ഗീതം (17154) 
ആരണയ്ത്തിെന്റ അധികാരം (10632) 
ആരണയ്പർവം (10863) 
ആരണയ്പർവ്വം (6132) 
ആരണയ്വാസം (18219) 
ആരതി (10348) 
ആരാച്ചാർ (21599) 
ആരാച്ചാരുെട പ
് (10692) 
ആരാണാരാണാൺകുട്ടി ആരാണാേവാ െപൺകുട്ടി
(17484) 

ആരാണീ മനുഷയ്ൻ (3158) 
ആരാണു മിടുക്കൻ (15780) 
ആരാണ് കുറ്റവാളി (6437) 
ആരാണ് ഹി (16993) 
ആരാധന (4311) 
ആരാെന്റ കുട്ടിതുടങ്ങി അ െചറുകഥകൾ (5662) 
ആരാമം (637) 
ആരാമശലഭങ്ങൾ (17224) 
ആരുെട യുഗം, മനുഷയ്േന്റേതാ യ
(5039) 

ത്തിേന്റേയാ?

ആരുെട വിജയം ഏകാങ്കനാടകം (1055) 
ആരുമാരുമറിയാെത (17459) 
ആരും മരി ന്നി (13204) 
ആേരേയാ കാണാനി (18075) 
ആേരാഗയ്നിേകതനം (15622) 
ആേരാഗയ്ബ ഇയർ ബുക്ക് 1966 (N680) 
ആേരാഗയ്ബ ഇയർ ബുക്ക് 1967 (N681) 
ആേരാഗയ്േമഖലയുെട വാണിജയ്വൽക്കരണം (15735)


ആേരാഗയ്വും അടിസ്ഥാനാവശയ്ങ്ങളും (15699) 
ആേരാഗയ്ശാ ം (N82) 
ആേരാഗയ് സംരക്ഷണം ദിനചരയ്യിലൂെട (20159) 
ആേരാടും പരിഭവമി ാെത (11847) 
ആേരാമലുണ്ണി (N521) 
ആേരാമൽ േചകവരുെട വരവു് (2901) 
ആേരാമുണ്ണിയും കണ്ണ ണ്ണിയും (11298) 
ആർഎംപി (17365) 
ആർക്കറിയാം (13227) 
ആർ േവ ി? (867) 
ആർ തടയും (7902) 
ആർത്തമുള്ള ീകൾ ീവാദപഠനങ്ങൾ (19230) 
ആർത്തവം ആചാരം ലിംഗനീതി (21970) 
ആർ സം തി (18105) 
ആരയ്ഭടൻ (19018) 
ആരയ്മാകിലുമനാരയ്മാകിലും (18733) 
ആരയ്ാവർത്തനം (13840) 
ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ (11901) 
ആല ർ കാക്ക (1556) 
ആലയംേതടി (16131) 
ആലാപനം (10923) 
ആലാഹയുെട െപൺമക്കൾ (17505) 
ആലിപ്പഴം (9649) 
ആലിബാബ (18540) 
ആലീസ് (21179) 
ആലീസിെന്റ അ തേരാഗം: സാഹിതയ്വും
ൈവദയ്ശാ വും (15615) 
ആലീസിെന്റ അ തേലാകം (21369) 
ആേലാചന (12102) 
ആൽെകമിസ്റ്റ് (20778) 
ആൽെക്കമിസ്റ്റ് (20312) 
ആൽഫ (16581) 
ആൽഫ മട
(11677) 
ആൽ ഡ് േനാബൽ ആൻ കർണഗി േറാക്
െഫ ർ (19256) 
ആൽബം (18942) 
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ (21137) 
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ (D274) 
ആൽബർട്ട് ഐൻൈസ്റ്റൻ – ഒരു ജീവചരി േരഖ
(17493) 

ആൽെബർേട്ടാ ലൂേക്കായുെട പതിന്നാലാം പു കം
(21067) 

ആൽമരം (17247) 
ആവടിേകാൺ സ്സിെന്റ സേന്ദശം (858) 
ആവനാഴി (17892) 
ആവരണങ്ങൾ (8232) 
ആവർത്തനം (16167) 
ആവർത്തനം (18244) 
ആ വസന്തം വന്നി (7274) 
ആവാം (21821) 
ആവിലായിെല സൂേരയ്ാദയം (12046) 
ആവി ാരങ്ങളുെട കഥകൾ (2529) 
ആ വീട് (4607) 
ആവുന്ന ഉച്ചത്തിൽ (19312) 
ആേവ മരിയ (22090) 
ആശ (7034) 
ആശ ആകാംക്ഷ (7796) 
ആശകൾ വിടരു (2141) 
ആശയസമ്പന്നമ ാത്ത കുമാരനാശാെന്റ ആദർശ
ശുദ്ധിയി ാത്ത കഥാപാ ങ്ങൾ (3893) 
ആശാനും മലയാള സാഹിതയ്വും (20734) 
ആശാനും ീബുദ്ധനും (17647) 
ആശാെന ഈറു (7347) 
ആശാൻ, ഉ ർ, വള്ളേത്താൾ (6187) 
ആശാൻ കവിത:കവിയുെട ആ കഥ (18735) 
ആശാൻകവിത േരാധവും തിേരാധവും (13567) 
ആശാൻ കവിയും െപൗരേ ഷ്ഠനും (9837) 
ആശാൻ സാഹിതയ് േവശിക (11919) 
ആശാെന്റ കവിതകളിൽ ടി (471) 
ആശാെന്റ മക്കൾ (7842) 
ആശാെന്റ സീത, അ ിപരീക്ഷ േശഷം (D173) 
ആശാെന്റ സീത അ ിപരീക്ഷ േശഷം (19513) 
ആശാെന്റ സീതാകാവയ്ം (14370) 
ആശ്ചരയ്ചൂഡാമണി (10591) 
ആ മവിശുദ്ധി (N202) 
ആഷാഢം (18299) 
ആസഫ്ഖാെന്റ േതാണി (20569) 
ആസാദി (19608) 
ആസിഡ് ബൾബ് (7143) 
ആസുരം (17361) 
ആ മ അലർജി (18667) 
ആ മയും ക്ഷയവും (6500) 
ആ മയും മറ്റ് അലർജിേരാഗങ്ങളും (10370) 
ആ മാേരാഗി (2897) 
ആസ്തികയ്വാദം (19216) 
ആ േലഷയ്ൻ രാജയ്ങ്ങൾ (7027) 
ആേ ലിയൻ ഡയറി (4175) 
ആേ ലിയ േവരുകൾ േതടുന്ന വൻകര (N99) 
ആ സവ് ം (2340) 
ആസവ്ാദനേവദി (2844) 
ആഹാരവും ആേരാഗയ്വും (6814) 
ആളി ാക്കേസരകൾ (10668) 
ആളി ാത്ത െപാതുേയാഗം (20042) 
ആെളാഴിഞ്ഞ അരങ്ങ് (18379) 
ആൾ ട്ടത്തിൽ തനിെയ (15935) 
ആൾ ട്ടം (8944) 
ആൾൈദവം(കവിതകൾ) (20270) 
ആൾമാറാട്ടം (15806) 
ആൾമാറാട്ടം (9717) 
ആഴം (D347) 
ആഴിക്കടിയിൽ (16085) 
ആഴിക്കടിയിെല അ തേലാകം (19642) 
ആ പ്പാട്ട് (15879) 
ആറടിമണ്ണ് മതി (12462) 
ആറടി മണ്ണ് മതി (15714) 
ആറ ള വള്ളംകളി ചരി വും പാ കളും (18788) 
ആറാട്ട് (15857) 
ആറാ കടവ് (18132) 
ആറാമെത്ത െപൺകുട്ടി (19846) 
ആറാം വിരൽ (18477) 
ആറാം റീലിൽ സംഭവിച്ചത് (16638) 
ആറു ദിവസെത്ത യുദ്ധം (5291) 
ആറു ബാലകഥകൾ (7940) 
ആറു ലഘുചി ങ്ങൾ (2144) 
ആറു റഷയ്ൻകഥകൾ (657) 
ആറ്റത്തിെന്റ ആ കഥ (16241) 
ആറ്റം മുതൽ ജനനം വെര (16092) 
ആ ർ രവിവർമ്മയുെട കവിതകൾ (16821) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-11
(14213) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-12
(14214) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-13
(14844) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-14
(14845) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-15
(14846) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-16
(14847) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-17
(14848) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-18
(14849) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-19
(14850) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-20
(14851) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-22
(15816) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-23
(15817) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-25
(15819) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-26
(15820) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-28
(15822) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-29
(15823) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-2
(12413) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-31
(16974) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-32
(16975) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-3
(12695) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-46
(13410) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-4
(12694) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-5
(13409) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ – സഞ്ചിക-7
(13371) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക 10
(14188) 

ഇ.എം.എസി.െന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ സഞ്ചിക – 1
(12412) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക 21
(14852) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക 24
(15818) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക 27
(15821) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക 30
(15824) 

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക 9
(14187) 

ഇ.എം.എസിെന്റ സവ് ം (14410) 
ഇ എം എസ് ആ കഥ (20541) 
ഇ.എം.എസ്. വാ ം സമൂഹവും (13021) 
ഇ എം എ ം െപൺകുട്ടിയും (D340) 
ഇക്കാലത്തിൻ ഇമാം (236) 
ഇക്കിളി (1320) 
ഇഖ്ബാൽ (476) 
ഇഖ്ബാൽ കവിതയിെല ജീവിത ദർശനം (19707) 
ഇച്ഛാമതി (18955) 
ഇഞ്ചിനീര് (2618) 
ഇെഞ്ചക്ഷൻ (20041) 
ഇടതുപക്ഷകമ്മ ണിസം-ഒരു ബലാരി ത (8769) 
ഇടനാഴിയുെട അവസാനം (15655) 
ഇടപാടുകൾ കുഞ്ഞാ മുേഖനമാ ം (16615) 
ഇടപ്പള്ളിയുെട പദയ്കൃതികൾ (18373) 
ഇടം േനടാനാെയാരു േപാരാട്ടം (19269) 
ഇടേവളയിൽ ഇങ്ങെന (13014) 
ഇടേശ്ശരിയുെട കാവയ്േലാകം (11830) 
ഇടി
െപാളിഞ്ഞ േലാകം (10589) 
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ (3447) 
ഇടിമുഴക്കം (11329) 
ഇടിയും മിന്നലും (23101) 
ഇടിവ ി (575) 
ഇടുക്കി-ൈദവങ്ങളുെട ഒളിത്താവളം (20209) 
ഇടുക്കിയുെട കഥ (5735) 
ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ (7331) 
ഇണങ്ങാത്ത മുഖങ്ങൾ (5564) 
ഇത് അവസാനവാക്ക (3193) 
ഇതാെണെന്റ േപര് (15123) 
ഇതാണ് െലനിൻ (8777) 
ഇതിവൃത്തം (15149) 
ഇതിഹാസകഥകൾ (9366) 
ഇതിഹാസത്തിെല കുട്ടികൾ (20006) 
ഇതിഹാസം (18232) 
ഇതു ചതിേയാ (1111) 
ഇതു ന െട നാടാണ് (2679) 
ഇതു് ന െട ബഹിരാകാശം (18760) 
ഇതു െപാളിറ്റിക്സാണു് (1624) 
ഇതും േ മമാണ് (4470) 
ഇതു രാജസ്ഥാൻ (N204) 
ഇതു സവ് ഭൂമി (14439) 
ഇത് എെന്റ കഥ (15783) 
ഇത് ഞാൻ ഓർ
(1729) 
ഇത്താത്ത (1632) 
ഇത്തിരി ഒത്തിരി (20695) 
ഇത്തിരി ഞ്ഞൻ (7999) 
ഇത്തിരി േനരേമ്പാക്ക് ഇത്തിരി ദർശനം (13150) 
ഇത്തിരി വ് േതൻപൂവ് (19008) 
ഇത്തിരിമ ം ഒത്തിരി മനുഷയ്രും (4474) 
ഇത്തിരി സവ് ങ്ങൾ ഒത്തിരി േവദനകൾ (4100) 
ഇ മാ ം (19561) 
ഇ യും കർ രത്തിെന പണം (19021) 
ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങെട്ട (21912) 
ഇനി യാ (13987) 
ഇനി യാ പറഞ്ഞിടെട്ട (8347) 
ഇനിയുെമ നാൾ (13512) 
ഇനിയും വീടാത്ത ഹൃദയത്തിെന്റ കടം (15124) 
ഇനിെയങ്കിലും ശാന്തി (16671) 
ഇനിെയാരു നിറകൺചിരി (12183) 
ഇനി വ ിയി (D26) 
ഇനി വരി േപാസ്റ്റ്മാൻ: കഥ പറയുന്ന ക കൾ
(21209) 

ഇനിെവളിച്ചം (21776) 
ഇനി സുമി പറയെട്ട (10391) 
ഇൻഡ ിയൽ ഓർഗൈനേസഷൻ & മാേനജ്െമന്റ്
(N450) 

ഇൻെഡാേനഷയ്ൻ ഡയറി-2 (1164) 
ഇൻേഡാേനാഷയ്ൻ ഡയറി (1163) 
ഇൻഡയ്ൻ നഷണൽ േകാൺ സ്സ് (4351) 
ഇൻഡയ്ൻ േഹാക്കി (11840) 
ഇൻഡയ്യുെട സവ്ാത യ്സമരം (18550) 
ഇേന്താ േസാവിയറ്റ് െസൗഹൃദത്തിെന്റ മൂ
ദശകങ്ങൾ (11421) 
ഇന്തയ് 2020: നവസഹ ാ ദർശനം (21717) 
ഇന്തയ്-അതിനു് നെമ്മ എ ് പഠിപ്പി വാൻ കഴിയും
(20351) 

ഇന്തയ് അർദ്ധരാ ി മുതൽ അരനൂറ്റാ ് (12837) 
ഇന്തയ് എൻ ിയങ്കരി (22060) 
ഇന്തയ് എെന്റ രാജയ്ം (14626) 
ഇന്തയ്: ഗാന്ധി േശഷം (19958) 
ഇന്തയ്ൻ അേമരിക്കയിൽ (10876) 
ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 80 വർഷങ്ങൾ
(19810) 

സ്ഥാനത്തിെന്റ ചരി ം (12364) 

ഇന്തയ്ൻ കർഷക

ഇന്തയ്ൻ കുടുംബം ഗാന്ധിജിയുെട കാ പ്പാടിൽ (14477)


ഇന്തയ്ൻ തടവറയിൽ അ വർഷങ്ങൾ (16230) 
ഇന്തയ്ൻ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ചരി ം (20540) 
ഇന്തയ്ൻ നാഷണൽ േകാൺ സ്സ് (D361) 
ഇന്തയ്ൻ നിരീശവ്രവാദം (9874) 
ഇന്തയ്ൻ െപാലീസ് േസനയുടം സംഘടനാ
ചരി ം-ഒരു രൂപേരഖ (13010) 
ഇന്തയ്ൻ ബാലകഥകൾ (20465) 
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന (9009) 
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന: എ ്, ഏെത ാം? (19588) 
ഇന്തയ്ൻ മദ്ധയ്വർഗത്തിെന്റ താപം (13875) 
ഇന്തയ്ൻ രാ സംവിധാനവും മാർക്സിസവും (19306) 
ഇന്തയ്ൻ രാ ീയത്തിെല നൂതന
(17990) 

വണതകൾ

ഇന്തയ്ൻ വൻകിട മുതലാളിവർഗ്ഗം ഉ വവും
വളർച്ചയും സവ്ഭാവവും (10754) 
ഇന്തയ്ൻ വിദയ്ാഭയ്ാസം നൂറ്റാ കളിലൂെട (N300) 
ഇന്തയ്ൻ ശിക്ഷാ നിയമം (N115) 
ഇന്തയ്ൻ സമൂഹം (18429) 
ഇന്തയ്ൻ സമ്പദ്ഘടന കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (21808) 
ഇന്തയ്ൻ സമ്പദ്ഘടന – കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (21949)


ഇന്തയ്ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും േക ഭരണ േദശങ്ങളും
(19896) 

ഇന്തയ്ൻ സയൻസിെന്റ നേവാത്ഥാന ശി ികൾ
(16812) 

ഇന്തയ്ൻ സയൻസിെന്റ നേവാത്ഥാനശി ികൾ (16839)


ഇന്തയ്ൻ സ നങ്ങൾ (9296) 
ഇന്തയ്ൻ െസൻ ൽ നാളിേകരകമ്മിറ്റി ബുള്ളറ്റിൻ 1955
(N684) 

ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത
ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത
ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത

യ്സമരചരി ം (67794) 
യ് സമര ചരി ം (9821) 
യ്സമരചരി ം ര ാം ഭാഗം

(6366H) 

ഇന്തയ് ഫാസിസത്തിേലക്ക്? (21451) 
ഇന്തയ്-മാറ്റത്തിെന്റ മുഴക്കം (15611) 
ഇന്തയ്യിെല കമ ണിസ്റ്റ് പ ങ്ങൾ (15912) 
ഇന്തയ്യിെല േ ഡ ണിയൻ സ്ഥാനം 1920-2000
(14296) 

ഇന്തയ്യിെല നദികൾ (20261) 
ഇന്തയ്യിെല മഹത്വയ് ിതവ്ങ്ങൾ (20542) 
ഇന്തയ്യിെല മഹാൻമാർ (75) 
ഇന്തയ്യുെട ആദയ്െത്ത സവ്ാത യ്സമരം (14957) 
ഇന്തയ്യുെട ൈചതനയ്ം (20994) 
ഇന്തയ്യുെട പതനം (21554) 
ഇന്തയ്യുെട മറുപടി (D346) 
ഇന്തയ്യുെട േലാകചാംപയ്ന്മാർ (18341) 
ഇന്തയ്യുെട സവ്ാതമ യ്സമരചരി ം (11429) 
ഇന്തയ്യുെട ഹൃദയത്തിലൂെട (4010) 
ഇന്തയ്യും ൈചനയും- ഒന്നാം ഭാഗം (3266) 
ഇന്തയ്യും േസാഷയ്ലിസവും (1811) 
ഇന്തയ്െയ കെ ത്തൽ (836) 
ഇന്തയ്െയപ്പറ്റി (11423) 
ഇന്തയ് സവ്ത യ്ം േനടിയെതങ്ങെന? (15787) 
ഇന്തയ്: സവ് ം നികുതിയും (5465) 
ഇന്തയ് സവ്ാത യ്വും എണ്ണയും (6920) 
ഇന്തയ്ാചരി
റി കൾ (21339) 
ഇന്തയ്ാചരി ത്തിെല ഭൂമിശാ ഘടകങ്ങൾ (3487) 
ഇന്തയ്ാചരി ത്തിേലക്ക് ഒെരത്തിേനാട്ടം (14815) 
ഇന്തയ്ാചരി പാഠങ്ങൾ (2899) 
ഇന്തയ്ാചരി ം (N526) 
ഇന്തയ്ാചരി ം-നാലാംേഫാറം (275) 
ഇന്തയ്ാചരി വും ചരി കാരന്മാരും (21721) 
ഇന്ദിര (941) 
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (3564) 
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (6681) 
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (9331) 
ഇന്ദിരാഗാന്ധി െചംപനിനീർ പൂ വീ ം (19629) 
ഇന്ദിരാ ിയദർശിനി (10151) 
ഇ (6209) 
ഇ േലഖ (21812) 
ഇ കൽപന (8549) 
ഇ ധനുസ്സിൻ തീരത്ത് (17287) 
ഇ
സ്ഥം (11296) 
ഇ
സ്ഥം (6130) 
ഇ
സ്ഥം (9497) 
ഇന്ധനങ്ങൾ (12450) 
ഇന്നെത്ത അേമരിക്ക (11451) 
ഇന്നെത്ത ഇന്തയ്ാഭരണകൂടം അടിസ്ഥാനവും
സവ്രൂപവും (16063) 
ഇന്നെത്ത ശാ വും നിങ്ങളും (2542) 
ഇന്നെല ഇന്ന് നാെള (5145) 
ഇന്നെലകളിെല അേനവ്ഷണപരിേശാധനകൾ
(14351) 

ഇന്നെല വന്ന വഴി (5558) 
ഇന്നെലവന്നവഴി (N116) 
ഇന്നെസന്റ് സംസാരി
(20974) 
ഇൻഫർേണാ (21195) 
ഇൻഫർേമഷൻ െടൿേനാളജി നിഘ (15053) 
ഇൻെവസ്റ്റിേഗഷൻ (20258) 
ഇൻെ
ർ ജനറൽ (3961) 
ഇന്റർെനറ്റ് (13439) 
ഇൻറർെന ം ഇൻഫർേമഷൻ വി വവും (13131) 
ഇന്റർെന ം ഇൻഫർേമഷൻ വി വവും (15157) 
ഇന്റർെനറ്റ് എെന്ത ാം
േസവനങ്ങൾ?എങ്ങെനെയ ാം? (17954)


ഇന്റർെനറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് (17181) 
ഇന്റർെനറ്റ് വിവരഖനനം സൂ ങ്ങളും സാധയ്തകളും
(18820) 

ഇന്റർവ വിജയമാർഗങ്ങൾ (20865) 
ഇബാദത്ത്-ഒരു ലഘുപരിചയം (5366) 
ഇബിലീസുകളുെട നാട്ടിൽ (2622) 
ഇ ബ ത്തയുെട കള്ളക്കഥകൾ (4176) 
ഇ ബ ത്ത ക ഇന്തയ് (16453) 
ഇ ബ ത്ത ക േകരളം (20878) 
ഇ ാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം (11427) 
ഇ ീസിെന്റ ശ (1460) 
ഇ-മലിനീകരണം (18590) 
ഇമൽഡാ (11414) 
ഇമാം ഗസാലി (12284) 
ഇം ീഷിെല ദവ്യാർത്ഥ േയാഗങ്ങൾ (19210) 
ഇം ീഷിൽ കെത്തഴുത്ത് എന്ന കല (N114) 
ഇം ീഷ് ഇം ീഷ് മലയാളം നിഘ (10732) 
ഇം ീഷ് ഗുരുനാഥൻ (14560) 
ഇം ീഷ് ചാനൽ (20010) 
ഇം ീഷ്-മലയാളം-കമ്പ ട്ടർ നിഘ (13334) 
ഇം ീഷ് മലയാളം നിഘ (8998) 
ഇം ീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു േഫാർമുല (14943) 
ഇം ീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള സരളമായ
പദ്ധതി – റാപ്പിെഡൿസ് ഇം ീഷ്
സ്പീക്കിംഗ് േകാഴ്സ് (11124) 
ഇം ീഷ് സാഹിതയ്ചരി ം (13601) 
ഇം ീഷ് സാഹിതയ്ത്തിെല കാ നിക പുനരുത്ഥാനം
(18650) 

ഇമ്പങ്ങളുെട പറുദീസ (3167) 
ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് േപരി (16340) 
ഇംേഹാ െതപ് മുതൽ േടാളമിവെര (6807) 
ഇര (16120) 
ഇര (20239) 
ഇര (21872) 
ഇരകൾ (17893) 
ഇരകളിൽ ചിലർ (21355) 
ഇരകളുെട േലാകം (19319) 
ഇരട്ടമരണം (742) 
ഇരട്ടമുഖങ്ങൾ (4908) 
ഇരപിടിയൻകു ം കുേറ ശിക്കാരികളും (21172) 
ഇരമ്പഴി ള്ളിൽ (608) 
ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട ആട്ടക്കഥകൾ (13627) 
ഇരയും േവട്ടക്കാരും (19726) 
ഇരവി ട്ടിപ്പിള്ള (161) 
ഇരുട്ട് (15540) 
ഇരുട്ട് (5494) 
ഇരുട്ടറ (16147) 
ഇരുട്ടിെന്റ ആ ാവ് (21249) 
ഇരുട്ടിെന്റ ഇരുളുകൾ (6119) 
ഇരുട്ടിെന്റ കാവൽക്കാർ (20310) 
ഇരുട്ടിെന്റ മുഖങ്ങൾ (N117) 
ഇരുട്ടിൽ (875) 
ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങാതിരി ന്ന ഒരാൾ (9527) 
ഇരുട്ടിൽനി ം െവളിച്ചേത്ത ് (880) 
ഇരു ് ഒന്നിെനയും മറ ന്നി (14453) 
ഇരുട്ട് ഒന്നിേനയും മറ ന്നി (21083) 
ഇരു താഴ്വരകൾ (4482) 
ഇരു ദിവസങ്ങൾ (1507) 
ഇരു വനസ്ഥലികൾ (D207) 
ഇരുനഗരങ്ങളുെട കഥ (D49) 
ഇരുനൂറു ഭാരതീയ മഹ ക്കൾ സംക്ഷി
ജീവചരി ം (3975) 
ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെല മുതലാളിത്തം (5997) 
ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെല ശാ ജ്ഞൻമാർ (18610) 
ഇരുപതു വർഷത്തിനുേശഷം (1470) 
ഇരുപതുവർഷത്തിനുേശഷം (14886) 
ഇരുപതുവർഷത്തിനുേശഷം (4529) 
ഇരുപത്തിയഞ്ച് കവിതകൾ (12363) 
ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാ ് ആരുേടതു്? (19184) 
ഇരുെമ ാെണങ്കിലും (11045) 
ഇരുമ്പൻ കു തുടങ്ങി ആറു കഥകൾ (1633) 
ഇരുമ്പിന്തയ് (6911) 
ഇരുളിന് നീളം കൂടു (15691) 
ഇരുളിൽ (16345) 
ഇരുളിലലിയാത്ത െവളിച്ചം (5245) 
ഇരുളും െമെ െവളിച്ചമാകും (18811) 
ഇരുളും െവളിച്ചവും (4165) 
ഇരുൾച്ചിറകുകൾ (12407) 
ഇ
നിെന്നാരു പ
് (18710) 
ഇ ം (14498) 
ഇ ിമരങ്ങളുെട ഗീതം (19691) 
ഇലകൾ െപാഴിയുേമ്പാൾ (18933) 
ഇലകൾ ഭക്ഷയ്ശാലകൾ (13403) 
ഇല ിക്കൽ േ ഡ് തിയറി (16792) 
ഇല ിസിറ്റി വർക്കർ/മസ്ദൂർ സൂപ്പർ റാങ്ക് ഫയൽ
(12598) 

ഇലേ ാണികം (6990) 
ഇലേ ാണിക്സ് അടിസ്ഥാനതതവ്ങ്ങൾ (12372) 
ഇല
കളിെല മഴ (12925) 
ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ് (21593) 
ഇല െവയിലിേനാടു് പറഞ്ഞതു് (21190) 
ഇലിയഡ് (D66) 
ഇലിയഡ്-ഒഡീസ്സി (15429) 
ഇവെന ടി (N222) 
ഇവൻ എെന്റ ിയ സി.െജ (18357) 
ഇവെര സൂക്ഷിക്കേണ (5168) 
ഇവർ േലാകെത്ത േ ഹിച്ചവർ (14726) 
ഇവൾ അരുന്ധതി (18148) 
ഇവാൻ ഇലിയച്ചിെന്റ മരണം (20435) 
ഇവാൻ ഇലിയിച്ചിെന്റ മരണം (D261) 
ഇവിടം സവ്ർഗ്ഗമാണു് (19538) 
ഇവിെട അവിെട അ റവും (16201) 
ഇവിെട എനി ചു ം ശ ക്കൾ (7792) 
ഇവിെട ഒരു െടക്കി (19563) 
ഇവിെട ഒരു തണൽമരം (18619) 
ഇവിെട കണ്ണീരിെന്റ പൂക്കൾ വിരിയു (6979) 
ഇവിെട തുടങ്ങെട്ട (13251) 
ഇവിെട െപാളി ന്നെത ാം േലലവിൽപന ്
(20957) 

ഇവിെടയാണ് ജീവിതസുഖം (4109) 
ഇവിെട സതയ്ം നിലവിളി
(N264) 
ഇ ദാനം (17246) 
ഇ ദാനം (20557) 
ഇ മുള്ള െപണ്ണ് (2121) 
ഇ ികയും ആശാരിയും (14464) 
ഇസങ്ങൾക്ക റം (N311) 
ഇസങ്ങൾക്കി റം (6443) 
ഇ ാംബൂൾ ഇ ാംബൂൾ (N55) 
ഇസ്മത്തിെന്റ ഈദ് (19879) 
ഇ ാേയൽ യാ (16906) 
ഇ ാേയൽ വംശം മഹാകാവയ്ം (3454) 
ഇ ാം (D264) 
ഇ ാമിക ചരി ം (10499) 
ഇ ാമിക നിയമം (11426) 
ഇ ാമിക പരി ാരം (1657) 
ഇ ാമിക പാഠങ്ങൾ (5356) 
ഇ ാമിക വർത്തകരുെട ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങൾ
(5323) 

ഇ ാമിക

വർത്തകരുെട പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ

(16377) 

ഇ ാമിക വർത്തകരുെട പര ര ബന്ധങ്ങൾ
(7159) 

ഇസ്ലാമിക രാ ീയം വിമർശിക്കെപ്പടു

(21651) 

ഇ ാമിക േസവനം (7967) 
ഇ ാമിെന പരിചയെപ്പടുക (5348) 
ഇ ാമിന് രാ ീയവയ്ാഖയ്ാനേമാ? (17038) 
ഇ ാമിെന്റ അന്തസത്ത (4025) 
ഇ ാമിെന്റ ചരി പരമായ പങ്ക് (18340) 
ഇ ാമിെന്റ ൈചതനയ്ം (3734) 
ഇസ്ലാമിെന്റ ജീവിതവയ്വസ്ഥ (19109) 
ഇസ്ലാമിെന്റ യാഥാർത്ഥയ്ം (5375) 
ഇ ാമിെന്റ രാ ീയ സിദ്ധാന്തം (4597) 
ഇ ാമിെന്റ വർഗ്ഗവും ലിംഗവും (18741) 
ഇ ാമിെന്റ സേന്ദശം (19086) 
ഇസ്ലാമിെല ആ ീയദർശനം (18744) 
ഇസ്ലാമിെല ഇബാദത്ത് (7954) 
ഇ ാമിെല തയ്ാഗിവരയ്ന്മാർ (7971) 
ഇ ാമിെല നേവാത്ഥാന വർത്തനങ്ങൾ (7157) 
ഇസ്ലാമിെല നേവാത്ഥാന

സ്ഥാനങ്ങൾ (5341) 

ഇസ്ലാമിെല വനിത (7958) 
ഇ ാമിെല സാമുഹയ് നിയമങ്ങൾ (1656) 
ഇ ാമിെല സാമൂഹയ് നിയമങ്ങൾ (1105) 
ഇ ാമിെല സാമൂഹയ്നീതി (17537) 
ഇ ാമിെല ീകൾ (233) 
ഇ ാമും ഇതര ദർശനങ്ങളും (C99) 
ഇ ാമും എച്ച്.ജി. െവൽസും (431) 
ഇ ാമും, കമ്മ ണി കാരും (16059) 
ഇസ്ലാമും ജാഹിലി
ം (5359) 
ഇ ാമും വർത്തമാനകാലവും (18339) 
ഇ ാമും സാമ്പത്തിക
വും (996) 
ഇ ാമും േസാഷയ്ലിസവും (11772) 
ഇ ാമും േസാഷയ്ലിസവും (D42) 
ഇ ാമും ീകളും (17327) 
ഇ ാം ആധുനിക യുഗത്തിൽ (19116) 
ഇ ാം എെന്റ േലാകേത്തക്ക് (19087) 
ഇസ്ലാം ഒരു പുനർവായന (17332) 
ഇ ാം ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ (4600) 
ഇസ്ലാം കാരുണയ്ത്തിെന്റ മതം (19115) 
ഇ ാം ചരി കഥകൾ (1115) 
ഇ ാംചരി ത്തിെല സുവർണ്ണ സംഭവങ്ങൾ (2021) 
ഇ ാം നാെളയുെട മതം (7164) 
ഇസ്ലാം: േബാധനവും ചാരവും (17063) 
ഇസ്ലാംമത നിയമസംഹിത (7549) 
ഇ ാംമത നിയമസംഹിത (N318) 
ഇ ാംമത ചരണം (294-B) 
ഇ ാംമതം (19114) 
ഇ ാംമതം (239C) 
ഇസ്ലാം മതം (5362) 
ഇ ാംമതസിദ്ധാന്ത സം ഹം (N63) 
ഇ ാം: മാനവതയുെട മതം (19113) 
ഇ ാം: രാജമാർഗം (17057) 
ഇ ാം സം തി: ചില സൗമയ് വിചാരങ്ങൾ (19101) 
ഇളകിയാടുന്ന മൗനം (16565) 
ഇളംചു കൾ (1344) 
ഇളം ചു കൾ (2848) 
ഇളംെവയിലിെന്റ നൃത്തം (5559) 
ഇറ്റലി (7255) 
ഇറ്റലി (D107) 
ഇറ്റി വീഴും െവളിച്ചം (7764) 
ഈ.എസ്.ഡി ഇം ീഷ്-ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ
(4339) 

ഈ കടലാസ് മരിക്കയി – ചാവറയച്ചൻ (21785) 
ഈ ക കൾ നിന ള്ളതാണ്-3 (1341) 
ഈ ക കൾ നിന ള്ളതാണു്-2 (1340) 
ഈ ക കൾ നിന ള്ളതാണു് 4 (1342) 
ഈ ചി യിൽനിന്ന് (21446) 
ഈച്ചകളുെട ത രാൻ (10860) 
ഈജി ് (1531) 
ഈജിപ്ഷയ്ൻ സാഹിതയ്ചരി ം (2279) 
ഈ ജീവിതം അനാഥമാണ് (2665) 
ഈ ജീവിതംെകാ ് ഇ മാ ം (19552) 
ഈ ജീവിതം ജീവി തീർ ന്നത് (16714) 
ഈഡിപ്പസ് (8671) 
ഈഡിപ്പസിെന്റ വാട്ടർലൂ (N243) 
ഈണം മാറിയ ഗാനം (13228) 
ഈത്തപ്പഴം (3728) 
ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാെനാെറ്റ ാണ് (2307) 
ഈ നദിക്കരയിൽ… (D132) 
ഈ നരകപിശാചി ് ആ നരകാസുരൻ (2232) 
ഈനിഡ് (10824) 
ഈ പുരാതന കിന്നരം (14529) 
ഈ പുഴയും കട ് (17580) 
ഈ മനുഷയ്ൻ ആേരയും െകാ കയി (N43) 
ഈ ര ത്തിൽ ാ
് (D284) 
ഈർച്ച (16061) 
ഈ േലാകം എനി ് ഇ മാണു് (15772) 
ഈവ ിയിൽനി െചേമ്മ (20962) 
ഈ വഴികൾ നിന േവ ി (11096) 
ഈ വഴിയിൽ ഒരു പുലർവസന്തം (N244) 
ഈ വഴിയിൽ ഞാൻമാ ം (17273) 
ഈ.വി (586) 
ഈ വിളക്ക് അണയാതിരിക്കെട്ട (3480) 
ഈ േവദന അവസാനി കയി (N118) 
ഈശവ്രനുെ ങ്കിൽ (1923) 
ഈശവ്രന് ഒരു ഇ-െമയിൽ (17717) 
ഈശവ്രെന്റ ചിരി (14635) 
ഈശവ്രെന്റ സവ്ന്തം നാട് (8955) 
ഈസാനബി (11430) 
ഈേസാ കഥകൾ (21039) 
ഈറ്റ (16097) 
ഉേ നിയൻ കഥകൾ (15444) 
ഉഗാ മലയാളം (8954) 
ഉചലയ് (15983) 
ഉച്ചേമയുന്ന കു കൾ (19719) 
ഉച്ചാരണൈവകലയ്ം: കാരണവും
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും (D205) 
ഉച്ചിക്ക് മറുകുള്ളവെന്റ ഉപനിഷത്ത് (13013) 
ഉ യിനി (11119) 
ഉ യിനിയിെല രാപ്പകലുകൾ (10674) 
ഉടഞ്ഞ ബുദ്ധൻ (17971) 
ഉടഞ്ഞ ശംഖിനു് ഒരുമ്മ (19663) 
ഉണരുന്ന ഉത്തേരന്തയ് (1330) 
ഉണരുന്ന സം ാരം (2994) 
ഉണർ ഗീതങ്ങൾ (13254) 
ഉണർ പാ ് (19677) 
ഉണിേക്കാരൻ ചേതാപാദ്ധയ്ായ (11896) 
ഉ നും നൂലനും (15452) 
ഉ യി ാത്ത െവടികൾ (2710) 
ഉണ്ണി (20348) 
ഉണ്ണികെള ഇനിയും കഥപറയാം (17962) 
ഉണ്ണികേള ഇനിയും കഥ പറയാം (18548) 
ഉണ്ണികേള ചിരിേച്ചാളൂ (N187) 
ഉണ്ണികൾ ജ കഥകൾ (11060) 
ഉണ്ണിക്കഥകൾ (6499) 
ഉണ്ണി ട്ടനും കഥകളിയും (15803) 
ഉണ്ണി േപാകു (16928) 
ഉണ്ണി ക്കൾ (9682) 
ഉണ്ണിമാമ കഥ പറയു (18039) 
ഉണ്ണിമായയുെട കഥ (22021) 
ഉണ്ണിയമ്മാവൻ (4982) 
ഉണ്ണീ, സേരാജേന ാ (19047) 
ഉതിർമണികൾ (2526) 
ഉത്തമഗീതം (17085) 
ഉത്തരേകരളത്തിെല േതാറ്റംപാ കൾ (18683) 
ഉത്തരമാർഗ്ഗം (15129) 
ഉത്തരസയ്ാം ദിശി (8153) 
ഉത്തരാധുനികത (16741) 
ഉത്തരാധുനികത
റം (15652) 
ഉത്തരാ ിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ (7031) 
ഉത്തരായനം (13212) 
ഉത്തരാസവ്യംവരം (109) 
ഉത്തർഖണ്ഡിലൂെട (21244) 
ഉ വകഥകൾ (12693) 
ഉത്സവം (16182) 
ഉത്സവം (4192) 
ഉദകേപ്പാള (12880) 
ഉദയഭാനു (645) 
ഉദയഭാനുവിെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത ഉപനയ്ാസങ്ങൾ
(9913) 

ഉദയം (N17) 
ഉദയം മുതൽ അ മയം വെര (21069) 
ഉദയസൂരയ്െനതിെര (7906) 
ഉദരേരാഗങ്ങൾ കൃതിചികിത്സ (10109) 
ഉദാര ഞരക്കങ്ങൾ (17882) 
ഉദ് ഥന ചിന്തകൾ (9747) 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥ ഭാരയ് (6180) 
ഉന്ദീന (3514) 
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം തിസന്ധിയും തയ്ാശയും
(16004) 

ഉന്നതാ ാക്കളുെട ജീവര ം (19409) 
ഉന്മാദം (15942) 
ഉന്മാദം: അേബാധത്തിെന്റ മേഹാൽസവം (19349) 
ഉന്മാദരാ ി (5503) 
ഉന്മാദിയുെട കരുനീക്കങ്ങൾ (21840) 
ഉപകരണങ്ങൾ (N242) 
ഉപകാരികളായ ന െട െചടികൾ (15767) 
ഉപജന്മം (17630) 
ഉപജീവനവും അതിജീവനവും :
സാമൂഹികസുരക്ഷാപദ്ധതികളുെട ഇന്തയ്ൻ
ഭൂമികയും േകരളീയാനുഭവങ്ങളും (N326) 
ഉപനിഷത് കഥകൾ (15854) 
ഉപനിഷത് കഥകൾ (18529) 
ഉപനിഷ കൾ: ഒരു വിമർശനപഠനം (15310) 
ഉപനയ്ാസമാലിക (16223) 
ഉപേഭാ സംരക്ഷണനിയമം (12230) 
ഉപേഭാ യ്സംരക്ഷണ ആ ് 1986: റൂളുകളും
മലയാളവയ്ാഖയ്ാനവും (16880) 
ഉപേരാധം (20602) 
ഉപവാസം (10363) 
ഉപ രണം (11865) 
ഉപാസന (19443) 
ഉപാസന (8734) 
ഉപ്പ് (15609) 
ഉ െകാറ്റൻ (21684) 
ഉ െകാറ്റൻ (D326) 
ഉ മണികൾ (D64) 
ഉ ം മധുരവും (17481) 
ഉ സമരം (21971) 
ഉപ്പ് ഉണ്ണികൾ ് (7986) 
ഉമർഖ ാം (3323) 
ഉമർഖ ാമും മ കവികളും (5287) 
ഉമർഖ ാം മ കവികളും (6062) 
ഉമർ ഫാറൂഖ് (3373) 
ഉമാേകരളം (1365) 
ഉമ്പർേട്ടാ എേക്കാ (1379) 
ഉമ്മ ട്ടിയുെട കുഞ്ഞിക്കിനാവുകൾ (21952) 
ഉമ്മാ (19945) 
ഉംം◌ം മ്മ്മ… (26207) 
ഉ ാഓ ജാൻ ആദാ (20483) 
ഉയരങ്ങളിേല ള്ള നടപ്പാത (18937) 
ഉയരം (18728) 
ഉരുക്കിെന്റ കഥ (2768) 
ഉരു ം മാംസവും (897) 
ഉരുള ് ഉേപ്പരി (19688) 
ഉലക്ക (11241) 
ഉൽക്ക യുെട നിമിഷങ്ങൾ (2467) 
ഉൽക്കർഷാദർശം (1786) 
ഉഷ ള്ള കത്ത് (1717) 
ഉ േമഖല (19939) 
ഉ രാഗം (15393) 

ഉ രാശി (21054) 
ഉൾക്കടൽ (14363) 
ഉൾക്കാ (16250) 
ഉൾക്കാ കൾ (17933) 
ഉൾപ്പിരിവുകൾ (201432) 
ഉള്ളവരും ഇ ാത്തവരും (823) 
ഉള്ളിൽ കിന്നാരം പറയുന്നവർ (16765) 
ഉഴുതുമറിച്ച ആകാശം (16890) 
ഉഴുതുമറിച്ച പുതുമണ്ണ് (19485) 
ഉറങ്ങാത്ത മന കൾ (9831) 
ഉറങ്ങാത്ത രാ ികൾ (6050) 
ഉറങ്ങാൻ ൈവകിയ രാ ികൾ (1946) 
ഉറ ന്ന സിംഹം (16375) 
ഉറയൂരുന്ന പകലുകൾ (8294) 
ഉറിയിെല അമ്പിളിമാമൻ (19289) 
ഉറുമാമ്പഴവും കഥകളും (20662) 
ഉറൂബ്:വയ് ിയും സാഹിതയ്കാരനും (16160) 
ഊഞ്ഞാൽ (14662) 
ഊഞ്ഞാൽ (15892) 
ഊണു െതാ ഉറക്കം വെര (8051) 
ഊണുെതാട്ട് ഉറക്കംവെര (16878) 
ഊ വടി (19746) 
ഊമക്കത്തിന് ഉരിയാടാമറുപടി (18651) 
ഊരും േപരും (N31) 
ഊര് കാവൽ (18918) 
ഊർജത്തിെന്റ ഉറവിടങ്ങൾ (12433) 
ഊർജം (8839) 
ഊർജവിവാദം (12340) 
ഊർ ത്തിെന്റ ഉറവിടങ്ങൾ േതടി (D41) 
ഊർമ്മിള (13516) 
ഋേഗവ്ദത്തിെന്റ ദാർശനിക ഭൂമിക (14324) 
ഋേഗവ്ദം മുതൽ ഓണപ്പാ കൾ വെര: ിവി മ-ബലി
മിത്തിെന്റ വികാസപരിണാമങ്ങൾ (15546)


ഋേഗവ്ദസംഹിത (6642) 
ഋതുപരിവർത്തനം (N119) 
ഋതുേഭദങ്ങൾ (18992) 
ഋതുേഭദം (13514) 
ഋതുേഭദം (18061) 
എ അ പ്പൻ കവിതയും ജീവിതവും (22065) 
എകാങ്കങ്ങൾ (3896) 
എ െക ജി ആൽബം (17656) 
എ.െക.ജി. ജീവിതവും വർത്തനങ്ങളും (19773) 
എക്സ്െറ (1618) 
എ ൈഗഡ് ടു ഇന്തയ്ൻ ഫാ റീസ് ആ ് (11829) 
എങ്കിലും എെന്റ നാേട (4904) 
എങ്ങെന? എങ്ങെന? (10736) 
എങ്ങെന ഒരു വയ്വസായം തുടങ്ങി വിജയിപ്പിക്കാം
(17966) 

എങ്ങെന നാം മറ ം? (20764) 
എങ്ങെന പഠിക്കണം (7084) 
എങ്ങെന പഠിക്കണം (9197) 
എങ്ങെന പഠിക്കണം പരീക്ഷ എഴുതണം (9196) 
എങ്ങിെന; എേപ്പാൾ; എ ? (11428) 
എ നിേന്നാ ഒരു െവളിച്ചം (18050) 
എേങ്ങാ വഴിെതറ്റിയ യാ ക്കാർ (8471) 
എച്ചിൽ (18675) 
എച്ച് എസ് എ മാത്തമാറ്റിക്സ് (15479) 
എഞ്ചിനീയർമാർ ജ േലാകത്തിൽ (6812) 
എഞ്ചിൻ ൈ വെറ േ ഹിച്ച െപൺകുട്ടി (14399) 
എടക്കൽ മലമുകളിൽ (17833) 
എട്ടാമെത്ത അേന്തവാസിയുെട വരവ് (16751) 
എ കാലി (12048) 
എ ം ര ം പത്ത് (6095) 
എ.ഡി.ബി. എ െച
(18498) 
എഡിസൺ (18434) 
എണ്ണ (10143) 
എണ്ണപ്പാടം (13493) 
എൺപത്തിനാലു് അമാവാസികൾ (20955) 
എതിേരൽപ് (2469) 
എതിർപ്പ് (13271) 
എ എ അറിയെപ്പടാത്തവർ (6083) 
എ േശാകമയം േലാകം (15380) 
എനി െമാരു സവ് മു ായിരു (18027) 
എനി ം പറയാനുെ ാരു ണയകഥ (22171) 
എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇ െപ്പട്ട ബാലസാഹിതയ് കൃതി
(13648) 

എൻ.കൃ പ്പിള്ളയുെട ജീവിതസാഹിതയ്ം (6588) 
എൻ.ജി.ഓ. (3575) 
എൻജിനീയർമാർ ജ േലാകത്തിൽ (8136B) 
എൻജിനീയറുെട വീണ (7309) 
എന്താണ് അർത്ഥശാ ം ? (13380) 
എന്താണു കല? (11914) 
എന്താണു് മാർക്സിസം (15916) 
എന്താണു മാർക്സിസം (6934) 
എന്താണു് മുതലാളിത്തം? (16313) 
എന്താണു് ൈവരുദ്ധയ്ാ കഭൗതികവാദം (16278) 
എന്താണു് ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം? (16401)


എന്താണു സാഹിതയ്ം (1158) 
എന്താണു് േഹാമിേയാപ്പതി? (196) 
എന്താണ് ആധുനികത (6413) 
എന്താണ് ആേപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം (6775) 
എന്താണ് ൈദവം (16060) 
എന്താണ് േ ാഗ്? േ ാഗിംഗ് എങ്ങെന തുടങ്ങാം
(19473) 

എന്താണ് മതം (10272) 
എന്താണ് മാർക്സിസം (10944) 
എന്താണ് മാർക്സിസം (D109) 
എന്താണ് മുതലാളിത്തം (13379) 
എന്താണ് ൈവരുദ്ധയ്ാ കഭൗതികവാദം (D117) 
എന്തായിരു േപര്? (19355) 
എന്തിനീവഴക്ക് (752) 
എ െകാ ്? എ െകാ ്? എ െകാ ്?
(10106) 

എ
് വിേശഷം പീലാേത്താേസ (15254) 
എ േനടി (9942) 
എെന്ത ാം കഥകൾ (9365) 
എന്നേന്ന മായി ഒരു ഭർത്താവു് (14927) 
എന്നിൽ അലിയുന്ന ദുഃഖം (16099) 
എന്നിലൂെട (15672) 
എ ് സവ്ന്തം വി.െക.എൻ. (20610) 
എെന്ന ശിക്ക (6671) 
എെന്ന ചേന്തന്ന് വാങ്ങിയതാേണാ മുത്തശ്ശാ (18823)


എെന്ന തിരയുന്ന ഞാൻ (16098) 
എെന്നേപ്പാെലാരു അൺഫിറ്റ് (19171) 
എെന്ന വിട്ടയ (15791) 
എെന്ന െവറുെത വിട്ടാലും (15058) 
എേന്നാമൽ വ് (15232) 
എൻബിഎസ് കൺൈസസ് ഇം ീഷ്-മലയാളം
നിഘ (D298) 
എൻ.ബി.എസ്.ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ (9619) 
എൻബിെയസ് ഇം ീഷ്-മലയാളം നിഘ (3295) 
എൻമകെജ (20072) 
എൻ. േമാഹനെന്റ കഥകൾ (14729) 
എൻ.വി. യുെട കൃതികൾ (6584) 
എൻ.വി.യുെട െതെരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ
(19812) 

എെന്റ…. (18799) 
എെന്റ അനുഭവ റി കൾ (21079) 
എെന്റ അമ്മ (860) 
എെന്റ ആ കഥ (21290) 
എെന്റ ആദയ്െത്ത കഥകൾ (4354) 
എെന്റ ഇന്നെലകൾ (20122) 
എെന്റ ഉള്ളിെല കടൽ (17934) 
എെന്റ കഥ (19831) 
എെന്റ കഥ (21000) 
എെന്റ കഴിഞ്ഞകാലം (12153) 
എെന്റ കാമിനി (19721) 
എെന്റ കാശിയാ (1688) 
എെന്റ കുട്ടിക്കാലം (17386) 
എെന്റ കുതി ം കിത ം (6176) 
എെന്റ കുരിശുെമടു
നിെന്റ പിന്നാെല (13991) 
എെന്റ കൂ കാരൻ:(മുഹമ്മദ് അ റഹിമാൻ
സാഹിബ്) (3423) 
എെന്റ േകരളം (18896) 
എെന്റ ചരി ാേനവ്ഷണ പരീക്ഷകൾ (18249) 
എെന്റ ചീത്ത കഥകൾ (1191) 
എെന്റ ജയിൽദിനങ്ങൾ (1358) 
എെന്റ ജാതക ഫലിതങ്ങൾ (11857) 
എെന്റ ജീവിതകഥ (18690) 
എെന്റ ജീവിതകഥ (2883) 
എെന്റ ജീവിതത്തിെല 3 െത കൾ (D396) 
എെന്റ ജീവിതത്തിെല ആദയ്നാളുകൾ (18861) 
എെന്റ ജീവിതത്തിെല ചിലർ (D395) 
എെന്റ ജീവിതം (19988) 
എെന്റ ജീവിതം (20301) 
എെന്റ ജീവിതം (7039) 
എെന്റ ജീവിതം-ഫിദൽ കാേ ാ (19453) 
എെന്റ ജീവിതയാ (9606) 
എെന്റ ജീവിതയാ – സവ് ങ്ങെള
യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങളാക്കി മാ
(21088) 
എെന്റ ജീവിതവും ചിന്തയും (1957) 
എെന്റ ജീവിതവും സമരവും (9271) 
എെന്റ ജീവിത രണകൾ (21559) 
എെന്റ നഗരം ഒരു സമരകഥ മെറ്റാരു മുഖം (16150) 
എെന്റ നാടിെന്റ കഥ, എെന്റയും (9634) 
എെന്റ നാടുകടത്തൽ (17908) 
എെന്റ നാട്, എെന്റ മണ്ണ് (10087) 
എെന്റ നിയമസഭാ സംഗങ്ങൾ (12279) 
എെന്റ പരീക്ഷണം (16393) 
എെന്റ പിഴ എെന്റ പിഴ എെന്റ വലിയ പിഴ (16339) 
എെന്റ പുഴ (22130) 
എെന്റ േപർ ആരം (3218) 
എെന്റ േപാരാട്ടം (21155) 
എെന്റ ദക്ഷിണവഴികൾ (20477) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21002) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21903) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21904) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21906) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21909) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21911) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21922) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21926) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (21931) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട പാ കൾ (21703) 
എെന്റ ബാലയ്കാല കഥ (14760) 
എെന്റ ഭൂ ദിക്ഷണ വൃത്താന്തം (605) 
എെന്റ മണ്ണ് (9871) 
എെന്റ മയിൽപീലി െപറ്റ മക്കൾ (N49) 
എെന്റ മലയാളം (C17) 
എെന്റ മിനി (7128) 
എെന്റ യുദ്ധാനുഭവങ്ങൾ (5701) 
എെന്റ യൂേറാ ് സവ് ങ്ങൾ (18821) 
എെന്റ ല ൻ ജീവിതം (1331) 
എെന്റ േലാകം (21001) 
എെന്റ വക്കീൽജീവിതം (16349) 
എെന്റ വഴി (8892) 
എെന്റ വഴിത്തിരിവ് (5201) 
എെന്റ വഴിയമ്പലങ്ങൾ (17662) 
എെന്റ വഴിയമ്പലങ്ങൾ (6162) 
എെന്റ വിേദശപരയ്ടനത്തിെല ചില ഏടുകൾ (16342)


എെന്റ വിേദശയാ കൾ (5716) 
എെന്റ സച്ചിദാനന്ദൻ കവിതകൾ (20642) 
എെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണപരീക്ഷകൾ (9962) 
എെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ (19872) 
എെന്റ സർവ്വകലാശാലകൾ (12352) 
എെന്റ ൾ ദിനങ്ങൾ (21367) 
എെന്റ ഹ യ്ാ (4912) 
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആദിവാസി (18234) 
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ഗാന്ധി (15346) 
എേപ്പാെഴ േമാ, എേന്താ? (13102) 
എ ബി സി നരഹതയ്കൾ (20653) 
എ ഹാം ലിങ്കൺ (19255) 
എ ഹാം ലിങ്കൺ (21136) 
എ ഹാം ലിങ്കൺ (6740) 
എം.എൻ.-െന്റ ഹാസയ്കൃതികൾ (9637) 
എം.എൻ. േറായ് സവ്ാത യ്ാേനവ്ഷിയായ
വി വകാരി (18453) 
എം.എസ്.ജീവിതവും സംഗീതവും (18247) 
എം.കൃ ൻനായർ തിരെഞ്ഞടുത്ത മലയാളകഥകൾ
(18923) 

എം.േഗാവിന്ദൻ (15587) 
എം.ജി.എസ്. തുറ കാട്ടെപ്പടു (15966) 
എം.ടി.േദശം, വിശവ്ാസം, പുരാവൃത്തങ്ങൾ (21618) 
എം.ടിയുെട കഥകൾ (20998) 
എം.ടി. യുെട തിരക്കഥകൾ (18988) 
എം.ടിയുെട പാദമു കൾ (21989) 
എം ടിയും കൂട രും (21258) 
എെമ്മെന്റ ആ കഥ (14730) 
എെമ്മെ (843) 
എം.സി. യുെട ദർശനങ്ങൾ (N57) 
എം.സി. െയന്ന മനുഷയ്ൻ (4251) 
എം.സുകുമരെന്റ കഥകൾ സ ർണ്ണം (20453) 
എം.സുകുമാരെന്റ കഥകൾ സ ർണ്ണം (20794) 
എയ്ഡ്സ് (12111) 
എയ്ഡ്സും ആയുർേവദവും (15305) 
എയ്ഡ്സ്- രതിജനയ്േരാഗങ്ങളും
ങ്ങളും (13794)


എയ്ഡ്സ് േരാഗവും സമൂഹവും (12346) 
എയ്റ്റിെസൻ (22039) 
എരി (21612) 
എരുമേദശീയത – ആ ീയ ഫാഷിസത്തിെന്റ
വിമർശം (N283) 
എരുേമലിയുെട കഥകൾ (14834) 
എർവിൻ േ ാഡിങർ (11958) 
എ ൻ േകാലനും ഉ പ്പ വും (21767) 
എ ാ നാളും കാർത്തിൈക (20921) 
എ ാം ഒരു കിനാവുേപാെല (18301) 
എ ാം ഒെരാഴു േപാെല (13866) 
എ ാം കത്തിെയരിയുകയാണ് (15572) 
എ ാം കാണുന്ന ഞാൻ (11562) 
എ ാം തികഞ്ഞഭാരയ് (1885) 
എ ാം മാ ന്ന കടൽ (N225) 
എ ാവർ ം അറിയുന്നത് ആർ ം അറിയാത്തതും
(18305) 

എ ിച്ച ഇട്ടിേക്കാരൻ (5424) 
എ തിരി കിട്ടണം (D220) 
എലത്താളവും നിലവിള ം (2648) 
എലിനിയ ണം (65) 
എലിയും പൂച്ചയും ഞാനും (3313) 
എലിേവട്ടെ ാരു ൈക
കം (19334) 
എൽ.ഡി. ാർക്ക് േചാദയ്േപപ്പറുകൾ (17818) 
എൽ. . ാർക്ക് മുൻവർഷ േചാദയ്േപപ്പറുകളും
ഉത്തരങ്ങളും (17013) 
എവറസ്റ്റാേരാഹണം (924) 
എവിെടനിന്ന് എേങ്ങാട്ട് (9451) 
എസ.പി.ബാലസു ഹ്മണയ്ം – ജീവിതവും
സംഗീതവും (20575) 
എ.സലാം സു മിക്ക് സമുചിത മറുപടി (16986) 
എസ്.എൽ.പുരത്തിെന്റ നാടകങ്ങൾ (11863) 
എസ്.െക. െപാറ്റക്കാട്ട്: ജീവിതവും കൃതികളും (9660) 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് (9894) 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ കഥകൾ (15070) 
എെ രാൻസയുെട പുണയ്ാളന്മാർ (17139) 
എള്ളിൻപാടങ്ങൾ പൂവിടുേമ്പാൾ (13260) 
എഴുതെപ്പടാത്ത ഇതിഹാസത്തിെല നായകൻ
(17155) 

എഴുതെപ്പട്ടത് (13207) 
എഴുത്തച്ഛെന്റ ര ങ്ങൾ (311) 
എഴുത്തിെന്റ െവയിലും നിലാവും (20530) 
എഴു േമശകൾ (21852) 
എഴു ം തയ്യശാ വും (18715) 
എഴുത്ത് ജീവിതം കഥകൾ (21806) 
എഴുപതുകൾ വിളിച്ചേപ്പാൾ (19664) 
ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ (13641) 
ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മയുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത
ബന്ധങ്ങൾ (9840) 
ഏകേദശ ധാരണ (21961) 
ഏകേലാകദർശകൻ- ീനാരായണഗുരു (N23) 
ഏകേലാകം (D210) 
ഏകാകികളുെട ശ ം (12385) 
ഏകാങ്കമാല (5457) 
ഏകാന്തതയിെല കൂ കാരി (6115) 
ഏകാന്തതയുെട നൂറുവർഷങ്ങൾ (20930) 
ഏകാന്തനഗരങ്ങൾ-ഉത്തരാധുനിക
മലയാളസാഹിതയ്ത്തിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം
(18288) 

ഏകാന്തവും നിഗൂഢവുമായ എേന്താ (19273) 
ഏ.െക.ജി.: വി വത്തിെന്റ ര നക്ഷ ം (15996) 
ഏ ാരാ (N512) 
ഏജന്റ് ഓഫ് െഡ ് (17781) 
ഏട്ടത്തി അമ്മ (3298) 
ഏട്ടിെലപശു (6505) 
ഏണേസ്റ്റാ െചഗുേവര-വി വത്തിെന്റ മറുേപര് (19694)


ഏണിപ്പടികൾ (9372) 
ഏെണസ്റ്റ് (7117) 
ഏതുമാർഗ്ഗം (2382) 
ഏതു മാർഗ്ഗം? (5326) 
ഏേതാ രാജാവിെന്റ ജകൾ (14367) 
ഏദൻേതാട്ടത്തിെല മുത്ത് (10080) 
ഏ ിൽ ഫൂൾ (8354) 
ഏ.ബാലകൃ പിള്ള (1313) 
ഏ ഹാം ലിങ്കൺ (7627A) 
ഏ ഹാം ലിങ്കൻ (361) 
ഏ ൈമനസ് ബി (5076) 
ഏവൂരിെന്റ ബാലസാഹിതയ്കൃതികൾ (9642) 
ഏഷയ് കൺമുൻപിൽ (5466) 
ഏഷയ്ൻ കഥകൾ (13980) 
ഏഷയ്യിെല മാേവായിസ്റ്റ് ഉപജാപങ്ങൾ (5948) 
ഏഷയ്യിൽ സമാധാനത്തി ള്ള മാർഗ്ഗം
കൂ രക്ഷാവയ്വസ്ഥ (5880) 
ഏഴകളുെട േതാഴൻ (3773) 
ഏഴാമെത്ത പൂവ് (18444) 
ഏഴാെമടങ്ങൾ (15172) 
ഏഴിനും മീെത (18229) 
ഏഴിമല (D336) 
ഏഴിലംപാലാ (2799) 
ഏഴു കഥകൾ (153) 
ഏഴുനിലമാളിക (1622) 
ഏഴു നിറങ്ങൾ (4873) 
ഏഴു പകലുകൾ ആറു രാ ികൾ (3312) 
ഏഴു ഭാരതീയ േനാവലുകൾ (2709) 
ഏഴു സൂരയ്ൻ (6583) 
ഏഴു സൂരയ്ന്മാർ (16341) 
ഏഴ് െപൺകഥകൾ (15597) 
ഐ.എൻ.എ.യുെട കഥ (14084) 
ഐ.എൻ.എ. യും ഞാനും (16491) 
ഐ.എൻ.എ. യും േനതാജിയും (10427) 
ഐകയ്േകരളം (N120) 
ഐകയ്രാ സംഘടന-ചരി വും വികാസവും (20539)


ഐതേരയകാണ്ഡം (18005) 
ഐതിഹയ്ങ്ങൾ (2123) 
ഐതിഹയ് ചരി ങ്ങൾ (13071) 
ഐതിഹയ്മാല (12588) 
ഐതിഹയ്മാലയിൽനി ് 1 (14564) 
ഐതിഹയ്മാലയിൽനി ്-2 (13779) 
ഐതീഹയ്മാല (93) 
ഐൻസ്റ്റയിമും ആേപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തവും (21711)


ഐൻെസ്റ്റനും ഇരുപതാംനൂറ്റാ ം (14619) 
ഐസ്-196° C (17604) 
ഐ.സി.എസ്. രണകൾ (16296) 
ഐേസാൾ കു കളിൽ വിരിഞ്ഞ മഞ്ഞ േറാസാ വ്
(16718) 

ഐ േഹാൾഡ് ദി േഫാർ ഏസ് (18480) 
ഒ. എൻ. വി െതരെഞ്ഞടുത്ത ചങ്ങ ഴക്കവിതകൾ
(19837) 

ഒ.എൻ.വി. യുെട കവിതകൾ 1959-2000: ഒരു ബൃഹത്
സമാഹാരം (14442) 
ഒഎൻവിയുെട കവിതകൾ – ഒരു ബൃഹത്സമാഹാരം
1946-2010 (19874) 

ഒ.എൻ.വി. യുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത ഗാനങ്ങൾ (11757)


ഒ.െക. മുൻഷിയുെട ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (13650) 
ഒൿേടാപസ് (20740) 
ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകൾ (11220) 
ഒടിയുന്ന കുരിശ് (9111) 
ഒടുവിലെത്ത സൂരയ്കാന്തി (22085) 
ഒടുവിൽ കിട്ടിയതു് (5761) 
ഒടുവിൽകൃതികൾ (11886) 
ഒടുവിൽ മായാത്ത ഭാവങ്ങൾ (21257) 
ഒട്ടകങ്ങൾ കാണാെത േപായതു് (20426) 
ഒട്ടകപ്പക്ഷി (8800) 
ഒട്ടകവും സൂചി ഴിയും (2460) 
ഒഡീസി (9431) 
ഒതപ്പ് (17509) 
ഒേതനെന്റ വാൾ (15651) 
ഒ പിടിച്ചാൽ (11956) 
ഒ
പിടിച്ചാൽ (7512) 
ഒന്നാം ാസ്സ് (2468) 
ഒന്നിെന്റ േലാകേത്തക്ക് (16337) 
ഒന്നിെ ങ്കിൽ ര ി (2808) 
ഒന്നിൽനിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്ക് (15948) 
ഒ ് ഒ ് ര ായിരം (13487) 
ഒ ചിരി (18038) 
ഒ െതാട്ടാൽമൂന്ന് (2800) 
ഒ പുഞ്ചിരിക്കാൻ (2661) 
ഒൻപതാംനിലയിെല ലി ് (20136) 
ഒബിേറാണ (18566) 
ഒ
ീവ് ജനറൽ േനാളജ് (21468) 
ഒമർഖ ാം (1286) 
ഒമ്പതു പക്ഷി
ങ്ങൾ (15784) 
ഒരച്ചൻ മകൾക്കയച്ച ക കൾ (10381) 
ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച ക കൾ (20866) 
ഒരച്ഛെന്റ ഓർമ്മ റി കൾ (D334) 
ഒരമ്മയുെട ഓർമ്മകൾ (13964) 
ഒരമ്മയുെട ഓർമ്മ റി കൾ (18056) 
ഒരാടും ആറു മനുഷയ്രും (2903) 
ഒരാ ചി ം (13072) 
ഒരായിരം കാമുകൻമാർ (10872) 
ഒരായിരം െകാ കളും ഒരു ശാന്തി ാവും (14587) 
ഒരാ (11278) 
ഒരിക്കലുമുറങ്ങാത്ത മനസ്സ് (17633) 
ഒരിക്കിവച്ച െകാലമരം (7937) 
ഒരിടത്ത് (14473) 
ഒരിടത്ത് ഒരു മരമു ് (18181) 
ഒരു അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ ആ കഥ (19564) 
ഒരു അതയ്ാധുനികെന്റ മരണം (5149) 
ഒരു ആദിവാസി ബാലെന്റ ആ കഥയിൽനിന്ന്
(18109) 

ഒരു ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമ്മ
(12239) 

റി കൾ

ഒരു ഇരു സസയ്മായി ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് (18163) 
ഒരു ഉ ാടരാ ിയുെട ഓർമ്മ ് (17352) 
ഒരു എം.ഏ. ക്കാരെന്റ മരണവിലാപം (1859) 
ഒരു എരിഞ്ഞടങ്ങൽ (D8) 
ഒരു ഓണക്കാല ് (21185) 
ഒരു കടങ്കഥ േപാെല-ഭരതൻ (19340) 
ഒരു കടങ്കഥ േപാെല ഭരതൻ (19770) 
ഒരു കഥയുെട തുടക്കം (17963) 
ഒരു കപ്പ് ചായ (17903) 
ഒരു കപ്പ് ചായ (22044) 
ഒരു കമ്മ ണി കാരെന്റ ജനാധിപതയ്സങ്കൽപം
(12328) 

ഒരു കവിയുെട കാൽപാടുകൾ (3046) 
ഒരു കവിയുെട ഡയറി (22027) 
ഒരു കഴുത ട്ടിയുെട ഓർമ്മ റി കൾ (D199) 
ഒരു കഴുതയുെട ആ കഥ (2114) 
ഒരു കാവയ് തപസ്സിന് സാക്ഷിയായി… (15136) 
ഒരുകീറ് ആകാശം (18897) 
ഒരു കുടയും കു
െപങ്ങളും (21509) 
ഒരു കുടുംബപുരാണം (13084) 
ഒരു കുടുംബം പറി ന (4447) 
ഒരു കുട്ടിയുെട ആ കഥ (2020) 
ഒരു കുട്ടിയുെട കഥ (3725) 
ഒരു കു ം മൂ കുട്ടികളും (20728) 
ഒരു കുമിളക്കഥ (17478) 
ഒരു കുരങ്ങൻ കഥ (15016) 
ഒരു കുല മുന്തിരിങ്ങ (2260) 
ഒരു കുറ്റാേനവ്ഷകെന്റ ഓർമ്മ റി കൾ (2840) 
ഒരു ഗാനത്തിെന്റ മൗനം (16766) 
ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ ണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമ്മകൾ (19774)


ഒരു ഗായകൻ ജനി
(6422) 
ഒരു ഗുരുവിെന്റ കഥ (6709) 
ഒരു ാസ് കൂെട (4166) 
ഒരു ചട്ടമ്പിക്കഥയുെട മുഖവുര-ബംഗാളി കഥകൾ
(18107) 

ഒരു ചിമിഴ് മനസ്സ് (17927) 
ഒരു ചുവടുവ ിെന്റ പിന്നിൽ (10959) 
ഒരു െചറിയ ജീവിതത്തിെന്റ ശിേരാേരഖകൾ (19028)


ഒരു െചറുകഥാകൃത്തിെന്റ ഏകാന്തത (18598) 
ഒരു ജന്മം – എം.വി.ആറിെന്റ ആ കഥ (19865) 
ഒരു ജാതി ഒരു ൈദവം (5327) 
ഒരു ജീവിതം ആരംഭി (2912) 
ഒരു ഞ ിെന്റ ആ കഥ (20320) 
ഒരു െഞട്ടിൽ ര പൂക്കൾ (2787) 
ഒരു ഡയറി റിപ്പ് (26188) 
ഒരു തക്കാളി ഷിക്കാരെന്റ സവ് ങ്ങൾ (20440) 
ഒരു താരതമയ്വിേവചനം (801) 
ഒരു തുള്ളിെവളിച്ചം (5120) 
ഒരു െതരുവിെന്റ കഥ (22030) 
ഒരു െതാ ് കള്ള് (3149) 
ഒരു േതാണിയുെട ആ കഥയിൽനി ് (21663) 
ഒരു ദളിത് േഡാ റുെട ആ കഥ (18674) 
ഒരു ദളിത് യുവതിയുെട കദനകഥ (11762) 
ഒരു ദിവസം (18934) 
ഒരു ദിവസം ഒരു യുഗം (7097) 
ഒരു ദിവസം ിയ (19887) 
ഒരു േദവതയും ര ് ച വർത്തിമാരും (2221) 
ഒരു േദവനും കുെറ പിശാചുക്കളും (4772) 
ഒരു േദവാലയത്തിനു ചു ം (D331) 
ഒരു ധവ്നി ആയിരം തിധവ്നി (6092) 
ഒരു നഗരവും ഒരു െതരുവും (3171) 
ഒരു നടെന്റ േ ാെഗഴു കൾ (20987) 
ഒരു ന പാരമ്പരയ്ം (1451-A) 
ഒരു ന ാണി യുവാവും െഗൗളിശാ വും (12944) 
ഒരു നാഗരികമൂഷികനും ാമീണമൂഷികനും (18774) 
ഒരു നാടകം അവസാനി
(D282) 
ഒരു നാടൻെപൺകിടാവിെന്റ ല ൻയാ

(1993) 

ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കെപ്പടു (14326) 
ഒരു നീ യാ (D313) 
ഒരു നീ യാ
ിടയിൽ (11355) 
ഒരു നുണക്കഥ (26186) 
ഒരുനൂറു നാടൻപാ കൾ (3924) 
ഒരു നൂറ്റാ ിനുമുമ്പ് (876) 
ഒരു പക്ഷി ടുംബത്തിെന്റ കഥ (9163) 
ഒരു പട്ടിയുെട ആ കഥ (19467) 
ഒരു പന്തയത്തിെന്റ കഥ (2494) 
ഒരു പരമ രഹസയ്ത്തിെന്റ ഓർമ്മ ് (21722) 
ഒരു പലം മനേയാല (8722) 
ഒരു പഴയ ഓർമ്മ (D146) 
ഒരുപിടി ഉപ്പ് (18638) 
ഒരു പിടി നിഴലുകൾ (18487) 
ഒരു പിടി പിച്ചി ക്കൾ (1736) 
ഒരുപിടി വറ്റ് (17370) 
ഒരു പുതിയ ചിരി (3723) 
ഒരു പുേരാഹിതെന്റ ബദൽ ജീവിതേരഖ (19215) 
ഒരു െപൺ കവിതയുെട പിറവി (20328) 
ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട ഡയറി (3173) 
ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട ൾഡയറി (21266) 
ഒരു െപണ്ണിെന്റ കഥ (19498) 
ഒരു െപ ം ഏഴു പാവകളും (3611) 
ഒരു െപാടിൈക്ക തുടങ്ങി നാലു സരസകഥകൾ (648)


ഒരു േപാലീസ് സർജെന്റ ഓർമ്മ

റി കൾ (19930)



ഒരു പൗർണ്ണമി രാവിൽ (17122) 
ഒരു വാസിയുെട ദർശനങ്ങൾ (18648) 
ഒരു േ മത്തിെന്റ കഥ (14835) 
ഒരു ബലാൽസംഗത്തിെന്റ കഥ (3724) 
ഒരു ഭഗവത് ഗീതയും കുെറ മുലകളും (2201) 
ഒരു ഭയങ്കര കാമുകൻ (21465) 
ഒരു മണവാളൻ പിറ
(2092) 
ഒരു മനുഷയ്നും ഒരാ ാവും (3172) 
ഒരു മനുഷയ്നും കുെറ കഴുതകളും (3056) 
ഒരു മനുഷയ്നും ര േദവതകളും (2097) 
ഒരു മനുഷയ്െന്റ വിധി (12356) 
ഒരു മലയാളി ക ഇന്തയ് (1216) 
ഒരു മഹായുദ്ധത്തിെന്റ കഥ (15827) 
ഒരു മാൻഹട്ടൻ േകാൾേഗളിെന്റ ഡയറി (17850) 
ഒരു മാമ്പഴത്തിെന്റ കഥ (14097) 
ഒരു മിനുട്ട്…… ഞാെനെന്റ െമാൈബെലടുത്തി
(19175) 

ഒരുമുറിേതങ്ങാ (16317) 
ഒരുമുറിേത്തങ്ങ (2740) 
ഒരു ൈമതാനം കുെറ വഴികൾ (3843) 
ഒരു െമാ കരി
ഒരു പൂ വിരി
(3761) 
ഒരു െമാ ൻകൂട് ബാക്കിയു ് (6221) 
ഒരു യക്ഷിയുെട കഥ (3524) 
ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷയ്െന്റ കഥ (19458) 
ഒരു യാ യുെട സുഗന്ധം (18984) 
ഒരു യുവാവും ര യുവതികളും (6060) 
ഒരു െലസ്ബിയൻ പശു (16556) 
ഒരു വനയ്ജീവി സംരക്ഷകെന്റ സാഹസകഥകൾ
(N210) 

ഒരു വലിയ െതരുവിൽ ഒരു ദിവസം (4699) 
ഒരുവൾ നടന്ന വഴികൾ (20918) 
ഒരു വഴിയും കുെറ നിഴലുകളും (19474) 
ഒരു വി ഹത്തിെന്റ തകർച്ച (N121) 
ഒരു വിദയ്ാർത്ഥി ക ഇൻഡയ് (6033) 
ഒരു വിേനാദ േകസുവി ാരം (635) 
ഒരു വിേനാദയാ (3589) 
ഒരു വിേനാദയാ (833) 
ഒരു വിേമാചന സാമൂഹയ്ശാ ം (16732) 
ഒരു വിരൽ
് (N234) 
ഒരു വിവാഹിതെന്റ ചില സവ്കാരയ് നിമിഷങ്ങൾ
(11176) 

ഒരു വിശുദ്ധമദയ്പെന്റ ഇതിഹാസം (15076) 
ഒരു വിളിപ്പാടകെല (20959) 
ഒരു െവറും േ മകഥ (11794) 
ഒരു േവശയ്യുെട ആ കഥ (5699) 
ഒരു ൈവമാനികെന്റ കഥ (3826) 
ഒരു ശിശിരമാസ രാ ിയിൽ (19006) 
ഒരു സങ്കീർത്തനം േപാെല (20838) 
ഒരു സങ്കീർത്തനംേപാെല: ൈദവത്തിെന്റ കെള്ളാപ്പ്
(15066) 

ഒരു സാധകെന്റ സഞ്ചാരം (18383) 
ഒരു സീതകൂടി (6839) 
ഒരു സുന്ദരിയുെട ആ കഥ (15977) 
ഒരു സുന്ദരിയുെട സവ് ങ്ങൾ (6214) 
ഒരു സുവർണ്ണ ശൃംഖലയിെല കണ്ണികൾ (N42) 
ഒരു സൗന്ദരയ്േ മത്തിെന്റ കഥ (11587) 
ഒരു ൾ ടീച്ചറുെട ഡയറി (1722) 
ഒരു ീയുെട മായാത്ത രണകൾ (2735) 
ഒരു ീയും പറയാത്തത് (20525) 
ഒരു ീെയ അറിയാൻ (19057) 
ഒരു േ ഹഗാഥ (18337) 
ഒരു സവ്ർഗ്ഗവാസിയുെട കഥയും നദ്വീ സാഹിബിെന്റ
സംഗവും (20274) 
ഒരു ഹിമാലയ യാ (862) 
ഒരു റഷയ്ൻ കഥ (1100) 
ഒേരഭൂമി ഒേരര ം (4280) 
ഒേരെയാരിടം (19338) 
ഒലി േപാകുന്നഞ്ഞാൻ (3687) 
ഒലിവർ ടവ്ിസ്റ്റ് (22056) 
ഒ.വി.വിജയൻ ഓർമ സ്തകം (19035) 
ഒ.വി. വിജയെന്റ കഥകൾ (14386) 
ഒ. വി. വിജയെന്റ േലഖനങ്ങൾ (17086) 
ഒ.വി. വിജയെന്റ േലഖനങ്ങൾ (D130) 
ഒസയ്ത്ത് (1891) 
ഒസ്സാെന്റ കത്തി (D239) 
ഒസ്സാെപ്പട്ടി (4306) 
ഒളിേച്ച കേ (21528) 
ഒളി
ം െതളി
ം (19756) 
ഒളിമ്പസിെല ര രക്ഷസ്സ് (8716) 
ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്നെല ഇന്ന് (11841) 
ഒളിംപിക്സ് കവ്ിസ് (17184) 
ഒളിയ കൾ (10701) 
ഒളിയാ ക്കാരൻ (N207) 
ഒളിവിലും െതളിവിലും (6140) 
ഒളിവിൽ നി ് (807) 
ഒഴിഞ്ഞ കേസര (650) 
ഒഴിയാബാധ (21842) 
ഒഴിയാബാധകൾ (13261) 
ഒഴിവുകാലം (671) 
ഒഴിവുദിവസെത്ത കളി (16729) 
ഒഴുകുന്ന പുഴേപാെല (21475) 
ഒഴുകും മലർ (3790) 
ഒഴുക്ക് (1226) 
ഒഴുക്ക വന്ന വീട് (2271) 
ഒഴുക്ക
ശങ്കരദാസ് (5240) 
ഒഴുക്കിെനതിെര (16905) 
ഒഴുക്കിൽ ഒരില (18276) 
ഒഴു കൾ (1477) 
ഒേറാത (16127) 
ഒറ്റ് (19609) 
ഒറ്റക്കൽ മൂ ത്തി (D101) 
ഒറ്റ വട് (16335) 
ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ (337) 
ഒറ്റമണൽത്തരി (17844) 
ഒറ്റമരത്തണൽ (21159) 
ഒറ്റമൂലി (3973) 
ഒറ്റമൂലി (D68) 
ഒറ്റയാൻ (17099) 
ഒറ്റയാൻ (19444) 
ഒറ്റയാൻ (3572) 
ഒറ്റെയാറ്റ ഇതളുകൾ (16823) 
ഒറ്റ ് ഒരു ീ ഓടുന്നതിെന്റ രഹസയ്െമന്ത് (21830) 
ഒറ്റ

ാപ്പിൽ ഒതുക്കാനാവി , ഒരു ജന്മസതയ്ം (15121)


ഒറ്റിെക്കാടുത്തവെന്റ അത്താഴം (D36) 
ഓ അേമരിക്ക (20240) 
ഓ മര വട്ടിൽ (18801) 
ഓക്പാർക്കിെല രാ ി (16713) 
ഓട ഴൽ (9975) 
ഓടുന്ന യ ങ്ങൾ (11375) 
ഓ വള (15889) 
ഓേട്ടാ റിക്ഷക്കാരെന്റ ഭാരയ് (21581) 
ഓേട്ടാറിക്ഷക്കാരെന്റ ഭാരയ് (D263) 
ഓണപ്പാ കൾ (13256) 
ഓണപ്പാ കാർ (17981) 
ഓണപ്പാ കാർ (D50) 
ഓേഥ ് ഗിൽഡും മാങ്ങാച്ചാറും (12953) 
ഓപ്പേറഷൻ സതയ് (20506) 
ഓമന (186) 
ഓമന (3282) 
ഓമന ട്ടൻ (13520) 
ഓമനപ്പാറ ാമപഞ്ചായ ് (20318) 
ഓമനൈപ്പതൽ (2681) 
ഓമർഖ ാം (404) 
ഓം രാേജശവ്രി (1339) 
ഓെയൻവിയുെട ഗാനങ്ങൾ (15120) 
ഓ രാെ ാ െനാബിസ് (8961) 
ഓേരാേരാ കഥകളുെട അവകാശികൾ (16550) 
ഓേരാേരാ തിരിവുകൾ (11727) 
ഓർ ക എ ായ്േപ്പാഴും (8595) 
ഓർ ക വ േപ്പാഴും (1432) 
ഓർ
േവാ എൻ കൃഷ്ണെയ… (21990) 
ഓർമകളുെട കുടമാറ്റം (17894) 
ഓർമകളുെട പൂമരം (18017) 
ഓർമയിൽ ജീവി ന്നവർ (14833) 
ഓർമയുെട അറകൾ (12975) 
ഓർമ്മ (17164) 
ഓർമ്മകൾ (4431) 
ഓർമ്മകളിെല െനഹ്റു (3406) 
ഓർമ്മകളിെല വസന്തകാലം (18612) 
ഓർമ്മകളുെട ആൽബം (12956) 
ഓർമ്മകളുെട ഓട ഴലുമായ് (9398) 
ഓർമ്മകളുെട കഥ (4586) 
ഓർമ്മകളുെട നാട്ടിൽ (16124) 
ഓർമ്മകളുെട മാ ികസ്പർശം (15180) 
ഓർമ്മകളുെട രാ ി (4636) 
ഓർമ്മകളുെട േലാകത്തിൽ (5817) 
ഓർമ്മ റി കൾ (16913) 
ഓർമ്മ റി കൾ (8628) 
ഓർമ്മയിെല മണിമുഴക്കം (19789) 
ഓർമ്മയിൽ ഒരു േഗാപുരം (10148) 
ഓർമ്മയിൽ ഒരു സുഗന്ധം (15385) 
ഓർമ്മയുെട ഓളങ്ങൾ (52630) 
ഓർമ്മയുെട ഓളങ്ങളിൽ (19766) 
ഓർമ്മയുെട െകാട്ടാരം (18352) 
ഓർമ്മയുെട ഞര ് (22098) 
ഓർമ്മയുെട നിഴലുകൾ (2749) 
ഓർമ്മയുെട പു കം-ജീവിതയാ യിൽ
എനിെക്കാപ്പം (18111) 
ഓർമ്മയും തിരിച്ചറിവും (18023) 
ഓർമ്മ താേലാലിക്കാൻ (13970) 
ഓർമ്മശ ി ഇരട്ടിയാക്കാം (21923) 
ഓല ട (13988) 
ഓലയും നാരായവും (5181) 
ഓവർേക്കാട്ട് (4204) 
ഓവിെന്റ മകൾ (2128) 
ഓേഷാ- ീ- ി (20292) 
ഓസിെല മായാവി (19360) 
ഓസ് നഗരത്തിെല അ തമാ ികൻ (17076) 
ഓഹരി (17836) 
ഓളവും തീരവും (1933) 
ഔേദയ്ാഗികഭാഷയും േബാധേനാപാധിയും (6931) 
ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ-2 (13417) 
ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ (13400) 
ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ അറിവും േയാഗവും (20491) 
കങ്കാൾ (2790) 
കങ്കാളികൾ (21702) 
കടങ്കഥകൾെകാ ് കളിക്കാം (13729) 
കടെഞ്ഞടുത്തകാതൽ (4740) 
കട കാരെന്റ മകൾ (7207) 
കട വഞ്ചി (11889) 
കട വഞ്ചി (19619) 
കടന്നൽ ടു് (4910) 
കടന്നാ മണം: ഭക്ഷയ്സുരക്ഷിതതവ്ത്തിനും
െപാതുജനാേരാഗയ്ത്തിനും എതിെര
(15964) 

കടപ്പാട് (16069) 
കട രച്ഛനും കൂട്ടാളികളും (15296) 
കടമ (6226) 
കടമകൾ (3505) 
കടമകൾ (4403) 
കടമറ്റത്തച്ഛെന്റ മാ ികവിദയ്കൾ (1077) 
കടമറ്റ കത്തനാർ (18213) 
കടമിഴിേക്കാണുകൾ (3711) 
കടംകഥകൾ (13452) 
കടംെകാ കിട്ടിയ മുതൽ തുടങ്ങി നാലുെചാറുകഥകൾ
(663) 

കടമ്മനിട്ടയുെട കവിതകൾ (9173) 
കടേയാ തലേയാ (2152) 
കടൽ (18172) 
കടൽ (18630) 
കടൽ (3330) 
കടലറിവുകളും േനരനുഭവങ്ങളും (N77) 
കടലാമകൾ (18326) 
കടലാസുകപ്പൽ (2772) 
കടലിനുമ റം (3377) 
കടലിെന്റ കഥ (3841) 
കടലിരമ്പങ്ങൾ (19605) 
കടലിര
(D231) 
കടലിൽ കടലാസ് കപ്പലിൽ (16490) 
കടലിൽനിന്ന് ഒരു ഡയറി (16165) 
കടലുേപാെലാരു കാലം (16725) 
കടലും കടലാടിയും (4806) 
കടലും മനുഷയ്നും (2574) 
കടലുറങ്ങാതിരി ന്നതു് (20118) 
കടെലടു
….കടൽെവ
(5733) 
കടേലാരത്ത് ഒരു ബാലൻ (21786) 
കടേലാരം (15500) 
കടേലാളം ദാഹം (18125) 
കടൽ ഒരു കരെയടു
(16554) 
കടൽ കനയ്ക (17183) 
കടൽകാക്കകൾ (21063) 
കടൽ കീഴട
(2477) 
കടൽക്കരയിെല ാമം (20381) 
കടൽക്കാക്കകൾ (3157) 
കടൽെക്കാള്ളക്കാരുെട കഥ (15096) 
കടൽഗുഹകൾ (19675) 
കടൽപ്പടവിെല സൂരയ്ൻ (26181) 
കടൽപ്പിശാച് (13738) 
കടൽ ക്കൾ (19206) 
കടൽ വിഴുങ്ങിയ ഖു ി (16186) 
കടവ് (19723) 
കടവ ർ കനവുകൾ (19610) 
കടശ്ശിക്കളി (16146) 
കടുംതുടിക്കാലം (19065) 
ക റു ം േചാണനുറു ം (26183) 
കേഠാര കുഠാരം (165B) 
കേഠാരകുഠാരം (165) 
കഠ്ഗുലാബ് (19624) 
കണക്കിെന േപടിേക്ക (21505) 
കണക്കിെന്റ കിളിവാതിൽ (16944) 
കണക്കിെന്റ രസത ം (19431) 
കണക്കിെല കഥകൾ (13744) 
കണക്കിെല പരീക്ഷണങ്ങൾ (21513) 
കണ ് വിേനാദങ്ങളിലൂെട (9657) 
കണെക്ക രസം (19461) 
കണക്ക് യു ിചിന്തയിലൂെട (14591) 
കണിക (3064) 
കണിെക്കാന്ന (20014) 
കണിെക്കാന്ന (6773) 
കണിശം മുത്തശ്ശി (13762) 
ക ത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള (14947) 
ക ം െബച്ച േകാട്ട് (1611) 
ക ൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ എെന്റ ജീവിതം (17923) 
ക പിടിത്തങ്ങളുെട കഥ (17956) 
കൺേ ാൾ പാനൽ (20961) 
കണ്ണട (18800) 
കണ്ണടകളുെട നഗരം (17884) 
കണ്ണൻ (13105) 
കണ്ണനും ക രും മ ം…. (16438) 
കണ്ണൻകാക്ക (14649) 
കണ്ണൻനമ്പയ്ാർ ഡൽഹിയിൽ (20951) 
കണ്ണപ്പൻ കാള (21274) 
കണ്ണശ്ശഭാഗവതം (11352) 
കണ്ണശ്ശഭാരതം (11340) 
കണ്ണാടി (6688) 
കണ്ണാടിക്കടൽ (15150) 
കണ്ണാടിമാളിക (5631) 
കണ്ണാടിയുെട കാ (12161) 
കണ്ണാന്തളി ക്കളുെട കാലം (21735) 
കണ്ണിെന്റ കണ്ണ് (11628) 
കണ്ണിമാങ്ങകൾ (19169) 
കണ്ണീരിെന്റ കഥകൾ (3928) 
കണ്ണീരിെന്റ കാവയ്ം (3861) 
കണ്ണീരിെന്റ മാധുരയ്ം (17735) 
കണ്ണീരിേന്റയും േചാരയുേടയും കഥകൾ (7770) 
കണ്ണീരും കിനാവും (14491) 
കണ്ണീരും ചിരിയും (1554) 
കണ്ണീരും സവ് ങ്ങളും (19718) 
കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ (135) 
കണ്ണീർപ്പാടങ്ങൾ (9763) 
കണ്ണീർമഴ (17258) 
ക നീരും പുഞ്ചിരിയും (5682) 
ക നീർേച്ചാല (4314) 
ക നീർ ള്ളി (4009) 
ക നീർ പുഞ്ചിരിെകാ
(1943) 
കേണ്ണ മട ക (9701) 
കൺവഴികൾ കാഴ്ചവട്ടങ്ങൾ (16636) 
കതിരുകൾ (9665) 
കത്തിരിക്കക്കഥകൾ (21523) 
ക കൾ (310) 
ക ന്ന തിരികൾ (4811) 
കേത്താലിക്കാ സഭയുെട ൈലംഗിക മൂഢത (13059) 
ക ീന (5569) 
കഥ (13235) 
കഥ (13488) 
കഥ (14778) 
കഥ (14781) 
കഥ ഇതുവെര (19936) 
കഥ കഥ ക രി (20608) 
കഥകൾ (20521) 
കഥകൾ (21466) 
കഥകൾ (21632) 
കഥകൾ (21633) 
കഥകളി കാരം (9891) 
കഥകളി വിജ്ഞാനേകാശം (11874) 
കഥകളും കാരയ്ങ്ങളും (18672) 
കഥകളും ബന്ധങ്ങളും (N56) 
കഥകൾ ഇ േമേനാൻ (19905) 
കഥകൾക്കിടയിൽ (N369) 
കഥകൾ നിറഞ്ഞ യമുന (2634) 
കഥ ട്ട് (18216) 
കഥ ട്ട് (19160) 
കഥ തുടരു … (19501) 
കഥ തുടരും… (19952) 
കഥ-േദവ് (14779) 
കഥ-നന്തനാർ (14785) 
കഥനപാഠങ്ങൾ (1667) 
കഥ പറഞ്ഞ് കണക്കിെലത്തി (18737) 
കഥ പറയുന്ന പ കൾ (21534) 
കഥപറയുന്ന ഭാരതം (2980) 
കഥപറയുന്ന മരങ്ങൾ (19016) 
കഥ പറയുന്ന വിഷപ്പാ കൾ (8137B) 
കഥപറയുംകാലം (N25) 
കഥ-പുനത്തിൽ(കഥകൾ) (14782) 
കഥയാക്കാനാവാെത (22136) 
കഥയിങ്ങെന (8555) 
കഥയി ാക്കഥ (19325) 
കഥയി ാ കൾ (2701) 
കഥയിെല രാജകുമാരി (19494) 
കഥയിൽനി ം അ തയ്ക്ഷനായ ശിവൻ (18164) 
കഥയുെട രാഗവി ാരം (21081) 
കഥയും തിരക്കഥയും (20599) 
കഥയും പരിസ്ഥിതിയും (17968) 
കഥയുറ ന്ന വഴിയിലൂെട (19850) 
കഥെയഴുതുന്ന ഒരാൾ (15384) 
കഥാകൃത്ത് – സാക്ഷി (15106) 
കഥാകൗതുകം (3647) 
കഥാബീജം (5703) 
കഥാഭാരതി തമിഴ് െചറുകഥകൾ (6636) 
കഥാഭാരതി ഹിന്ദികഥകൾ (6637) 
കഥാമലിക (1450) 
കഥാമാധുരി (6498) 
കഥാസരിത് സാഗരം (6621) 
കഥാസരിത്സാഗരം (D85) 
കനകം വിളയുന്ന തരിശുഭൂമി (D305) 
കനകാക്ഷരങ്ങൾ (16923) 
കനകാഭരണം (21391) 
കനകാംബരം (1349) 
കനലാകാൻ (N297) 
കനൽദീപം (20024) 
കനൽ ക്കൾ (18488) 
കന്നിക്കതിരുകൾ (1095) 
കന്നിെക്കാ ് (19067) 
ക കുട്ടി വളർത്തൽ (8096) 
കനയ്ക (827) 
കനയ്കകളുെട മരണം (19162) 
കനയ്ാകുമാരി (15255) 
കനയ്ാകുമാരി (9154) 
കനയ്ാവനങ്ങൾ (D131) 
കപടനാടകം (2962) 
കപിലവ വിേല ള്ള വഴി (17704) 
കപ്പല ി കമ്മ ണിസ്റ്റ് (1311) 
കപ്പേലാട്ടക്കാരി (5765) 
കബനീനദി ചുവന്നതു്….. (18544) 
കബീന (22109) 
കബീറിെന്റ ജ്ഞാനപ്പാന (4104) 
കമല (17237) 
കമലത്തിെന്റ കാമുകൻ (3914) 
കമലമ ം (18943) 
കമലമ്മയുെട കാമുകർ (5234) 
കമലാദാസിെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (10474) 
കമറുൽ ജമാൽ (1571) 
കമാൻഡർ (18562) 
കമാൻഡർ േഗാപി (3588) 
കമ്പക്കാരൻ ഒമ്പതുമുറി (16428) 
കമ്പള ടി (15563) 
കമ്പിേവലികൾ (2748) 
കംപ ട്ടർ (6205) 
കംപ ട്ടർ എന്ത്?എന്തിന്?എങ്ങെന? (14212) 
കമ്പ ട്ടർ – ഒരാമുഖം (11013) 
കമ്പ ട്ടർ – ഒരാമുഖം (11014) 
കമ്പ ട്ടർ കളിക്കാം, കമ്പ ട്ടർ പഠിക്കാം (14606) 
കമ്പ ട്ടർ ഗുരുകുലം-D.T.P (17007) 
കംപ ട്ടർ ഗുരുകുലം-അക്കൗ ന്റ് (17005) 
കംപ ട്ടർ ഗുരുകുലം ഓഫീസ് (17006) 
കമ്പ ട്ടർ േഫാേട്ടാ ാഫി (13337) 
കമ്പ ട്ടർ ഹാർെഡവ്യർ കിറ്റ് (13332) 
കംേബാഡിയയും ലാ ഓസും (5246) 
കമ്മ ണിസത്തിെന്റയും കുരിശിെന്റയും നാട്ടിൽനിന്ന്
(5206) 

കമ്മ ണിസത്തിൽനി ം മുേന്നാട്ട് (16318) 
കമ്മ ണിസത്തിൽനി ം മുേന്നാ ് (2553) 
കമ്മ ണിസം ഇ ാമിക വീക്ഷണത്തിൽകൂടി (11407) 
കമ്മ ണി കാരും ജനാധിപതയ്വും െലനിൻ മുതൽ
േവണു വെര (12860) 
കമ്മ ണി പാർട്ടി േകരളത്തിൽ (9495) 
കമ്മ ണി സർക്കാർ വിദയ്ാർത്ഥികളുെട േനെര
(D110) 

കമ്മ ണിസ്റ്റ് കവി യം (12862) 
കമ്മ ണിസ്റ്റ് കവി യം (13471) 
കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും േകരളത്തിെന്റ നാൾവഴികളും
(19797) 

കമ്മ ണിസ്റ്റ് ഭരണം േകരളത്തിൽ (2288) 
കമ്മ ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ (21799) 
കമ്മ ണിസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനം (N124) 
കമ്മ ണിറ്റി െഡവലപ്പ്െമന്റ് (2427) 
കമ ണിസം ൈബബിളിൽ (20852) 
കമ ണിസ്റ്റ്പാർട്ടി േകരളത്തിൽ (9496) 
കമ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം ഇന്തയ്യിൽ (18781) 
കമ ണിസ്റ്റ് രാജയ്ങ്ങളിലൂെട (3965) 
കമ ണിസ്റ്റ് സവ്ാത യ്സമര േസനാനികൾ (17793) 
കയം (4951) 
കയറ്റം (10267) 
കേയാസ്: മമി ാ യിെല മം (N80) 
ക ം മധുരവും (16169) 
ക ം മധുരവും (8253) 
ക ം തലയും പുറത്തിടരുത് (8526) 
ക ർ (21892) 
ക ർ സമരചരി ം (16405) 
കയ്േറാ ക കൾ (5488) 
കരകാണാകടൽ (15162) 
കരകാണാേത്താണി (9231) 
കരങ്ങളുെട േലാകം (9036) 
കരയുന്ന ക റ (N385) 
കരയുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ (579) 
കരയും കടലും താ ി (10357) 
കരൾ പിളരും കാലം (16571) 
കരിഞ്ഞപൂക്കൾ (2497) 
കരിനിഴൽപാടുകൾ (13519) 
കരിനീലക്ക കൾ (17622) 
കരിന്തിരി (8623) 
കരിമുത്ത് (17395) 
കരിെമാ കൾ (3103) 
കരിയർ – 2018 (21674) 
കരിയില (16585) 
കരിയുന്ന കുട്ടികൾ കരയുന്ന വലിയവർ (13387) 
കരീബിയൻ രാജയ്ങ്ങൾ (8223) 
കരുണയാല (8024) 
കരുണയുെട കാതൽ (14425) 
കരുണ-രമണൻ (20111) 
കരുപ്പട്ടി (5504) 
കരൂപ്പടന്നയുെട സവ്.േല. (20473) 
കർക്കടകത്തിെല കാക്കകൾ (17950) 
കർക്കെരെയ െകാന്നതാര്? (N367) 
കർക്കെരെയ െകാന്നതാര്? മുംൈബ
ഭീകരാ മണത്തിെന്റ നിഗൂഢതകൾ
(N374) 

കർണൻ (13483) 
കർണൻ (20983) 
കർണ്ണപർവ്വം- ീമഹാഭാരതം കിളിപ്പാ ് (11321) 
കർത്താവിെന്റ അളിയൻ (741) 
കർത്താവിെന്റ ദാസൻ (4792) 
കർത്താവു വീ ം കുരിശിൽ (3875) 
കർദ്ദിനാളിെന്റ കാമുകി (1578) 
കർ രദീപം (17786) 
കർ ര ദീപം (18133) 
കർമ്മേക്ഷ ം (3477) 
കർമ്മഗതി (N324) 
കർമ്മധീരൻ (141B) 
കർമ്മധീരൻ അഥവാ ബുക്കർ ടി.വാഷിങ്ടൻ (N368) 
കർമ്മഭൂമി (20352) 
കർമ്മഭൂമി (8341) 
കർഷക െതാഴിലാളി സ്ഥാനം (21809) 
ക ടകൾ (55463) 
കലയ്ാണഗാനം (1101) 
കലയ്ാണെപ്പണ്ണ് (3758) 
കലയ്ാണമാല (17235) 
കലയ്ാണം കളിയ (1020) 
കലയ്ാണരാ ി (1398) 
കലയ്ാണരാ ി (2119) 
കലയ്ാണവീടു് (4766) 
കലയ്ാണസൗഗന്ധികം (12361) 
കലയ്ാണി (19997) 
കലയ്ാണി ട്ടിയമ്മ വക ഭർത്താവു് (12176) 
കലയ്ാണിനാടകം (D233) 
ക ിൻേമൽ ക ് േശഷിക്കാെത (7870) 
ക ിവ ി (15937) 
ക ം പു ം കടുവയും (18412) 
കെ ടുക്കാത്ത തുമ്പികൾ (17687) 
കേ ാലമാല (172) 
കലകളതിസാദരം (21868) 
കല ജീവിതം തെന്ന (85) 
കലമാനും കുര ം (11152) 
കലയുെട ആ ാവ് (21078) 
കലയും ജീവിതവും (4591) 
കലയും മാർക്സിസവും (493) 
കലയും സാഹിതയ്വും (507-B) 
കലയും സാഹിതയ്വും ഒരു പഠനം (3210) 
കലശം (17066) 
കലഹവും വിശവ്ാസവും (9855) 
കലഹാരിയിെല കദളി ക്കൾ (19656) 
കലഹി ന്ന വാ കൾ ണയം തിേരാധം
തിേഷധം (21191) 
കലാകൗമുദി ഇയർബുക്ക്(ഓണപ്പതിപ്പ്)2008 (N736) 
കലാപത്തിന്റ േതങ്ങലുകൾ (20275) 
കലാപത്തിെന്റ ഉത്തരങ്ങൾ (16689) 
കലാപത്തിെന്റ ഓർമ (21062) 
കലാപത്തിെന്റ തിരുേശഷി കൾ (16617) 
കലാഭവൻമണി- ഓർമ്മകളിെല മണിമുഴക്കം (21752)


കലാമന്ദിരം (1289) 
കലാലയങ്ങൾ കലഹി േമ്പാൾ (21206) 
കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം (8869) 
കലാവിലാസം (4950) 
കലാേവദിയിൽ (3767) 
കലാസാഹിതയ് സപരയ് (10265) 
കലിക (12979) 
കലികാൽ (18279) 
കലികാലസന്തതി (5775) 
കലിപതിചൗക്കിെല െചക്ക് േപാസ്റ്റ് (N223) 
കലിപ്േസാ ിക്കറ്റ് 2007 (18197) 
കലിയാട്ടം (17271) 
കലിയുഗാരണയ്കങ്ങൾ (13950) 
കലീഫ (16373) 
കേലാത്സവം (3208) 
കൽക്കട്ട ടു തെന്ന (6157) 
കൽക്കത്ത, ഓ
കൽക്കത്ത (8211) ,
കൽക്കേത്തനിയം (6550) 
കൽ രിശു് (3554) 
കവന കലാസരണി (16314) 
കവനമാലിക (435) 
കവനവിലാസം (379) 
കവർച്ച േതാക്കിൻ കുഴലിൽ ടി (7833) 
കവാടം (18134) 
കവികെളഴുതിയ കഥകൾ (13902) 
കവിത (10670) 
കവിത (18580) 
കവിത ആ കഥ ണയം (17790) 
കവിതകൾ വാരിെയ കൾ (2096) 
കവിതയിെല ചില
ങ്ങൾ (5108) 
കവിതയിെല ഭാഷ (7187) 
കവിതയിെല മു ച്ചിപ്പികൾ (12990) 
കവിതയിെല സമാന്തേരഖകൾ (13955) 
കവിതയുെട ജാതകം (9912) 
കവിതയുെട മൂ വഴികൾ (N125) 
കവിതയും ജനതയും (16137) 
കവിതയും ശാ വും (19793) 
കവിതയും സതയ്വും (10846) 
കവിത ് ഒരു ചരമ റുപ്പ് (11597) 
കവിതാരചന (19706) 
കവിതാരാമം (D35) 
കവിതാവർഷം (15901) 
കവിതിലകൻ െക.പി. കുറുപ്പൻ (9622) 
കവിയരങ്ങ് (17718) 
കവിയുെട ക കൾ (7103) 
കവിയുെട കാ ാടുകൾ (16800) 
കവിയും സമരവും (591) 
കവിസാന്നിധയ്ം (7172) 
കശാ ശാല (18240) 
കശാ ശാല (2347) 
കശുമാവ് (8141A) 
കഷ ിസംഹാരി (773) 
കഷായം (17723) 
ക രാ ികൾ, വയ്ർത്ഥമാസങ്ങൾ (2888) 
കസവുതട്ടം (17765) 
കസവുതട്ടം (2700) 
കസവുപുടവ (17120) 
ക രിബായിഗാന്ധി (16426) 
കസ്റ്റംസ് കഥകൾ (14364) 
കസ്റ്റംസ് ബാേഗജ് നിയമങ്ങളും യാ ക്കാർ ള്ള
ആനുകൂലയ്ങ്ങളും (16489) 
കളകൾ മുളച്ച തീൻേമശ (19315) 
കള
കിട്ടിയ തങ്കം (D276) 
കള
േപായ ശ ം – ഈേസാ കഥകൾ
കുേറ ടി- (18530) 
കളരിയുഴിച്ചിലും മർമ്മചികിത്സയും (16896) 
കളർ ഓഫ് െഡത്ത് (21737) 
കളികൾ, പാ കൾ, കടംകഥകൾ (14675) 
കളിക്കാം പഠിക്കാം (14682) 
കളിെക്കാട്ടിലിലും ൈമതാന ം (2860) 
കളി രസിക്കാം (15729) 
കളിെച്ചപ്പ് (14689) 
കളിേത്താണി (367) 
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ (16425) 
കളിപ്പാഠങ്ങൾ (18753) 
കളിപ്പാനീസ് (15051) 
കളിമുറ്റം (21064) 
കളിയച്ഛൻ (18372) 
കളിയും ചിരിയും (1198) 
കളിയൂഞ്ഞാൽ (15742) 
കളിേയാടം (2667) 
കളിേയാടവും കാഞ്ചനേത്തരും (18745) 
കളിവ ി (4198) 
കളിവീട് (4816) 
കളിവീണ (17684) 
കളിവീണ (18051) 
കള്ളക്കട കാരൻ ജീവിതത്തിേല ് (5441) 
കള്ളെനെക്കട്ട കള്ളൻ (1549) 
കള്ളേനാട്ട് (4258) 
കള്ളേനാട്ട് (D2) 
കള്ളൻ കുഞ്ഞപ്പൻ (4197) 
കള്ളൻ പവി ൻ (17208) 
കള്ള മാണം (594) 
കള്ളേരഖ (2866) 
കള്ളിത്തള്ളകൾ V/S ശിങ്ക ട്ടികൾ (D332) 
കഴുകൻമാർ (1537) 
കഴുകി ടച്ച കാൽപാദങ്ങൾ (4567) 
കറ (13253) 
കറ ന്ന ഭൂമി (3839) 
കറന്റ് കവ്ിസ് (16877) 
കറന്റ്ബുക്സ് ബുള്ളറ്റിൻ-വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1998 (N464)


കറന്റ്ബുക്സ് ബുള്ളറ്റിൻ വാർഷികപ്പതിപ്പ് (N504) 
കറവപ്പശു (5562) 
കറവറ്റ പശു (1377-A) 
കറാമത്തിെന്റ െവളിച്ചം (4462) 
കറാ (3615) 
കറി േവപ്പില (16100) 
കറിേവപ്പില (7044) 
കറുത്ത കവിത (20706) 
കറുത്തകുരിശ് (18759) 
കറുത്തൈക (5767) 
കറുത്ത േകാപ്പ (18779) 
കറുത്ത െചട്ടിച്ചികൾ (19406) 
കറുത്ത േതാലും റ ർപ്പാലും (2785) 
കറുത്ത പക്ഷിയുെട പാട്ട് (13498) 
കറുത്ത െ ൗസ് (1146) 
കറുത്ത മനുഷയ്ൻ (13037) 
കറുത്ത െവളിച്ചം (3519) 
കറുത്ത സാ ൻമാർ (7753) 
കറുപ്പിെന്റ ഗർജനം-അേമരിക്കൻ േനാവൽ (19297) 
കറുപ്പിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം (14295) 
കറുപ്പിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം(സാം ാരിക വിമർശനം)
(20411) 

കറു ം െവളു ം വർണ്ണങ്ങളും (9884) 
കറുമ്പനും െവളുമ്പനും കുടുവ ിയാ യും (21313) 
കറുമ്പെന്റ കരിഞ്ചമ്മട്ടി (4007) 
കറ്റയും െകാ ം (2449) 
കാകളി (D87) 
കാകളീമുരളീ (1000) 
കാക്ക (5813) 
കാക്കകൾ (13517) 
കാക്കകളുെട രാ ി (19495) 
കാക്കകളും കാക്കത്ത രാട്ടികളും (2886) 
കാക്കനാടെന്റ കഥകൾ (10038) 
കാക്കനാടെന്റ ലഘുേനാവലുകൾ (21025) 

കാക്ക േവ നീയും േവണം (22131) 
കാക്കെപ്പാന്ന് (2998) 
കാക്കേഫാണികൾ ം ഒരു കാലമു ് (19662) 
കാേക്ക, കാേക്ക, കൂെടവിെട (7818) 
കാച്ചിരി പീച്ചിരി (2118) 
കാഞ്ചന ട്ട് (11594) 
കാഞ്ചനത്ത രാട്ടി (17233) 
കാഞ്ചന ശൃംഖല (4445) 
കാഞ്ചനസീത (2461) 
കാടാറുമാസം (16151) 
കാടിതു ക ാേയാ കാന്താ? (22089) 
കാടിനു കാവൽ (20648) 
കാടിെന്റ വിളി (17214) 
കാടിരുത്തം (20908) 
കാടു് (20160) 
കാടുകളിലും േമടുകളിലും (16866) 
കാടുകളുെട താളം േതടി (12855) 
കാടുണരു (19459) 
കാടും മനുഷയ്നും (6) 
കാേട കഥ പറയൂ (21399) 
കാട് ഒരു മഹാഗുരു പരിസ്ഥിതി-പാഠം ഒ ് (20923) 
കാട് കരയു (18939) 
കാട്ടിലും മലയിലും കൂടി ഒരു യാ (3541) 
കാട്ടിെല കഥകൾ (5822) 
കാട്ടിേലക്ക് എ േയാവഴികൾ (14650) 
കാട്ടിേല ് ഒരു തീർത്ഥയാ (3000) 
കാട്ടിൽ ഒരു കുളം (15790) 
കാട്ടിൽ ഒരു ശ ം (15760) 
കാ കടന്നൽ (18116) 
കാ കുരങ്ങ് (16000) 
കാ െചന്നായ (20029) 
കാ േചാല (1097) 
കാ താമര (6182) 
കാ തീ (13413) 
കാ േതാട് കിലുകിലാെന്നാഴുകു (4037) 
കാ നുണയൻ കുറുക്കൻ (26205) 
കാ പൂവു് (9053) 
കാ മങ്ക (10964) 
കാ മനുഷയ്ൻ (4038) 
കാ മാടത്തിെന്റ േലഖനങ്ങൾ (17979) 
കാെട്ടലിയുെട കഥ (6597) 
കാണാതായ കനയ്ക (3712) 
കാണാനൂലിെല പട്ടം (19507) 
കാണാെപ്പാന്ന് (22037) 
കാണികളുെട പാവകളി (15396) 
കാണിക്കാർ (10215) 
കാണും കാണാതിരിക്കി (13222) 
കാെണക്കാെണ (18913) 
കാ ഹാർ (19666) 
കാത്തിരു ഞാൻ (20417) 
കാഥികെന്റ കല (21728) 
കാദംബരി (11541) 
കാദർകുട്ടി ഉത്തരവു് (18442) 
കാനായിെല ക യ്ാണം (16488) 
കാൻഡീഡ് (10844) 
കാന്തികത-പരീക്ഷണങ്ങൾ (18843) 
കാൻസർ മുതൽ പുകവലി വെര (5745) 
കാൻസർവാർഡിെല ചിരി (20867) 
കാൻസർ വാർഡിെല ചിരി (20868) 
കാൻസറസ് ലവ് (18094) 
കാന്റർബറി കഥകൾ (13798) 
കാന്റർവി യിെല േ തം (22169) 
കാപ്പിരി (14900) 
കാപ്പിരികളുെട നാട്ടിൽ (19841) 
കാഫർ (713) 
കാ യുെട ണയേലഖനങ്ങൾ (17302) 
കാബേറേഗൾ (18124) 
കാബൂളിവാല (21699) 
കാബൂളിവാലയും മ കഥകളും (22078) 
കാമേധനു (12502) 
കാമേധനു (7802) 
കാമന (17928) 
കാമേമാഹിതം (12856) 
കാമം േ ാധം േമാഹം: കയ്ാമറ മുന്നിെല മധു,
പിന്നിെലയും (19323) 
കാമേയാഗി (20667) 
കാമരൂപി (15142) 
കാമരൂപിണിേദവീ (5110) 
കാമിനിമൂലം(കനകം മൂലം…..) (20503) 
കാമുകൻ (982) 
കാമുകെന്റ കത്ത് (556) 
കാമുകി (19208) 
കാമുകിയും പട്ടിയും (2205) 
കാമൂ ാഷ് (1321) 
കായംകുളം െകാ ണ്ണി (22051) 
കായംകുളം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (19714) 
കായിക േകരളചരി ം (19957) 
കായിക വർത്തനം സസയ്ങ്ങളിൽ (10224) 
കായിയുെട നൂറ്റാ ് (20899) 
കാരമേസാവ് സേഹാദരർ (13138) 
കാരുണയ്ത്തിെന്റ വാചകൻ (17054) 
കാരൂരിെന്റ 33 കഥകൾ (13805) 
കാരൂരിെന്റ ബാലകഥകൾ (9988) 
കാരൂർ കഥകൾ (552) 
കാരൂർ മുതൽ േകാവിലൻ വെര (2851) 
കാർഗിൽ (D98) 
കാർഡ് പറഞ്ഞ കഥ (14638) 
കാർ നിേക്കാബാറിെല കടൽ (19674) 
കാർബെണന്ന മാ ികൻ (12344) 
കാർമില (8460) 
കാർെമൻ (5707) 
കാരയ്വും കാരണവും (22105) 
കാർൽ മാർക്സിെനപ്പറ്റി (D394) 
കാർഷികകീടവിജ്ഞാനം (6376) 
കാർഷിക പമ്പ്െസ കൾ (10231) 
കാർഷികാഭിവൃദ്ധി ൈകവരിക്കാൻ (8098) 
കാ നികത (16252) 
കാലേകയവധം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ (188) 
കാല േമണ… (20200) 
കാലഘട്ടത്തിെന്റ സാഹിതയ്ം (6479) 
കാലച ഗതിയിൽ (10522) 
കാലച്ചിറകുകൾ (18730) 
കാലേഡാേ ാപ്പ്: െ ാഫ.എം.എൻ.വിജയെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ (18389) 
കാലത്തിെനാത്ത േപാലീസ്-എം േഗാപാലെന്റ
ദൗതയ്വും ദർശനവും (16682) 
കാലത്തിെന്റ ആഹവ്ാനം (1642) 
കാലത്തിെന്റ ഒരു സംക്ഷിപ്തചരി ം (20641) 
കാലത്തിെന്റ കഥകൾ (3879) 
കാലത്തിെന്റ കവിതകൾ (2164) 
കാലത്തിെന്റ കളി (975) 
കാലത്തിെന്റ േനർ പിടിച്ച കണ്ണാടി (14828) 
കാലത്തിെന്റ േനർേരഖകൾ (16547) 
കാലനു കണ െതറ്റി (9746) 
കാല യാഗ (17837) 
കാലം (13313) 
കാലം (20753) 
കാലം കാണാെത േപായവർ (8522) 
കാലസ്ഥലിയിൽ ര ാൾ മാ ം (15963) 
കാലാപാനി (2561) 
കാലാൾ കാവലാൾ (14445) 
കാലിേഡാേ ാപ്പ്: െ ാഫ.എം.എൻ.വിജയെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ (18390) 
കാലിേരാഗങ്ങൾ (6607) 
കാൽപ്പാടുകൾ (709) 
കാൽപ്പാടുകൾ (7532) 
കാൽവരിയിെല ക പാദപം (874) 
കാവൽമാലാഖ (9076) 
കാവിവൽക്കരണം വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗത്ത് (14918) 
കാവുതീ േ … (12983) 
കാവയ്കല കുമാരനാശാനിലൂെട (9878) 
കാവയ്ദർശനം (10950) 
കാവയ്ദർശനം (6615) 
കാവയ്നിർദ്ധാരണം (14933) 
കാവയ്േലാക രണകൾ (18701) 
കാവയ്സവ്രൂപം (5760) 
കാേവയ്ാപഹാരം (9143) 
കാേവയ്ാൽപ്പത്തി (6616) 
കാശുംകിട്ടി െപ ംെകട്ടി (1693) 
കാ ീരിെന്റ കഥ (13066) 
കാ ീർ കാ ീർ (D71) 
കാ ീർ (118) 
കാ ീർ ിൻസസ് (4381) 
കാസിമിെന്റ െചരി ് (21545) 
കാളരാ ി (16111) 
കാളവ ി (7514) 
കാളിദാസകൃതികൾ (9008) 
കാളിദാസൻ (D149) 
കാളിദാസെന്റ മു കങ്ങൾ (11316) 
കാളിദാസെന്റ സിംഹാസനം (10207) 
കാളിദാസൈവഖരി (13436) 
കാളിദാസഹൃദയം േതടി (15270) 
കാളിയും േചരപ്പാ ം (19882) 
കാൾമാർക്സിെന്റ കവിതകൾ (15580) 
കാ (21874) 
(17652) 

കാ പ്പാട് (17895) 
കാ
റം (18751) 
കാ വട്ടം (20000) 
കാ വട്ടം (21968) 
കാറൽ മാർക്സ് (5065) 
കാറൽമാർക്സ് (9621) 
കാറൽ മാർക്സിെനപ്പറ്റി (16248) 
കാറ്റടി െവള്ളം നില (9155) 
കാറ്റേലാഗുനിർമ്മാണം (16447) 
കാറ്റിേനാെടാപ്പം (21498) 
കാറ്റിലുലഞ്ഞ ശിഖരം (19127) 
കാ ം െവളിച്ചവും (2573) 
കാ വീശി ഇല െകാഴിഞ്ഞി (2476) 
കാ ള്ള ഒരു ദിവസം (550) 
കാേറ്റ നീ കരയരുേത (8286) 
കാേറ്റ വാ കടേല വാ (D388) 
കാറ്റ് േതടുന്ന പായ്വഞ്ചികൾ (20570) 
കാറ്റ് നിലാവിൽ െതാട്ട് (21838) 
കിങ്ങിണിക്കാടു് (17446) 
കിഞ്ചനവർത്തമാനം (2133) 
കി ണ്ണിയുെട കഥ (17613) 
കി ണ്ണിയുെട സവ്ർഗ്ഗയാ (20026) 
കി മ്മാവൻ പറഞ്ഞ ജ കഥകൾ (11373) 
കിണിയുെട കഥ (13733) 
കി ി ക ന്ന കള്ളൻ (20950) 
കി ർ റാണി (11282) 
കിനാ
ങ്ങൾ (14327) 
കിനാവ് (18704) 
കിനാവിെന്റ പു ി (5561) 
കിനാവിെലാരു യാ (2319) 
കിനാവും കണ്ണീരും (15167) 
കിംപ ട്ടർ (13960) 
കിരണങ്ങൾ (3629) 
കിരാതം (19241) 
കിരീടം (19637) 
കിരീടവും ഖദറും (8651) 
കിലുകിലുക്കാംെപട്ടി (18532) 
കിലുക്കാം െപട്ടിയും ദ ാലും (1609) 
കിലുക്കി ത്ത് (2207) 
കി ിന്ധ (19054) 
കി ിന്ധാകാണ്ഡം (13252) 
കിസാൻ പാഠപു കം (4116) 
കിസ്സാ കർസികാ (16193) 
കിളിപ്പാ സ്ഥാനം (9825) 
കിളിേപ്പച്ച് േകക്കവാ (14317) 
കിളിെമാഴികൾക്ക റം (19282) 
കിളിയമ്മ (20332) 
കിളിയും മനുഷയ്നും (18940) 
കിളിവ വിളിച്ചേപ്പാൾ (15151) 
കിളിവാതിലിലൂെട (1015) 
കിളിവാതിലിലൂെട (21095) 
കിഴക്കൻകാറ്റ് (20607) 
കിഴക്കിെന്റ പു ി (21978) 
കിഴ നി ം വന്ന ഒരു ീ (1995) 
കിഴേക്ക പാക്കിസ്ഥാനിൽ (1165) 
കിഴേക്കാെട്ടാഴുകുന്ന പുഴ (17887) 
കിഴവനും കടലും (21273) 
കിഴവനും േവെറ നാടകങ്ങളും (2229) 
കിഴവൻ േഗാറിേയാ (17170) 
കീടജൻമം (2283) 
കീ ടു കിൽ (18128) 
കീേയാ കീേയാ (18210) 
കീർത്തി (10099) 
കീർത്തിയിേല യർന്ന ദരി ബാലൻമാർ (2594) 
കീഴടങ്ങൽ (14478) 
കീഴടങ്ങലിെന്റ അർത്ഥശാ ം (12302) 
കീഴ്ജീവനക്കാരി (652) 
കു (15449) 
കു ട ന പുരാണം; െമതിയടി പുരാണവും (17325) 
കു മെച്ചപ്പ് (D345) 
കുഞ്ചനും തുള്ളലും (13438) 
കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട തുള്ളൽക്കഥകൾ (6620) 
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാരുെട തുള്ളക്കഥകൾ (9007) 
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാരുെട പഞ്ചത ം (N240) 
കുഞ്ചി അവിയൽ (3353) 
കുഞ്ചിയമ്മയുെട ആ കഥ (2281) 
കുഞ്ചിയമ്മയുെട ചിന്തകൾ (4143) 
കു
റുപ്പിെന്റ ആ കഥ (1248) 
കുഞ്ഞ ള്ള ഹാജിയും കൂട്ടരും (9068) 
കുഞ്ഞലകൾ (7824) 
കുഞ്ഞാങ്ങളയും െകാേച്ചട്ടത്തിയും (4065) 
കുഞ്ഞാ ിേച്ചട്ടൻ (2880) 
കുഞ്ഞാരയ് (20922) 
കുഞ്ഞാലിത്തിര (22035) 
കുഞ്ഞാലിമര ാർ (1743) 
കുഞ്ഞാറ്റയും മി
ച്ചയും (20228) 
കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ (5052) 
കുഞ്ഞിക്കാളി (7290) 
കുഞ്ഞി ട്ടനും കൂ കാരും (9367) 
കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ (15026) 
കുഞ്ഞി ട്ടൻത രാെന്റ ഗദയ്േലഖനങ്ങൾ (9607) 
കുഞ്ഞി നൻ (15463) 
കുഞ്ഞി നനും െകാ നീലാ നും (21101) 
കുഞ്ഞിമരക്കാർ ശഹീദ് (4138) 
കു
കണങ്ങൾക്ക് വസന്തം-നാേനാെടേ ാളജിക്
ഒരാമുഖം (18731) 
കു
കണങ്ങൾക്ക് വസന്തം-നാേനാെടേ ാളജിക്ക്
ഒരാമുഖം (19012) 
കു
കാരയ്ങ്ങളുെട ഒേടത രൻ (19932) 
കു
കാരയ്ങ്ങളുെട ഒേടത രാൻ (20455) 
കു
കിഴവനും വഞ്ചിവീടും (26187) 
കു
കുഞ്ഞ് അല (15788) 
കു
ങ്ങളും ഇ ാമും (7579) 
കു
ണ്ണിമാഷുെട േലാകം (17561) 
കു
ണ്ണിമാഷും കുേട്ടയ്ാളും (14632) 
കു
ണ്ണിയുെട കവിതകൾ (9217) 
കു
നങ്ങ (2861) 
കു
െമാട്ട സ് (14101) 
കു
ലക്ഷ്മി (2339) 
കുേഞ്ഞാമന (17464) 
കുേഞ്ഞാലക്കിളി (N194) 
കുടജാ ിയിെല നിലാവ് (20428) 
കുടനന്നാ ന്ന േചായി (21914) 
കുടമണികൾ (13593) 
കുടമണി െകട്ടിയ ആട്ടിൻകുട്ടി (21770) 
കുടിേയറ്റം (16673) 
കുടിെയാഴിക്കൽ (22083) 
കുടിെവള്ളം-പഞ്ചായ കൾെക്കാരു മാർഗേരഖ
(N380) 

കുടുക്കിൽെപ്പട്ട കുട്ടികൾ (9165) 
കുടുംബേകാടതികളും ബന്ധെപ്പട്ട നിയമങ്ങളും (15007)


കുടുംബജീവിതം (10778) 
കുടുംബ ജീവിതം (7977) 
കുടുംബം തകർത്ത കുട്ടി (6065) 
കുടുംബ മ സിയം (17312) 
കുടുംബം, സവ്കാരയ്സവ്ത്ത്, ഭരണകൂടം എന്നിവയുെട
ഉ വം (8772) 
കുടുംബവാ (18154) 
കുടുംബവിളക്ക് (3704) 
കുടുംബസംവിധാനം (6363) 
കുടുംബാസൂ ണം എന്തിന് എങ്ങിെന (7925) 
കുട്ടൻ (524) 
കുട്ടനാടിെന്റ േനർക്കാ കൾ (18518) 
കുട്ടനാടു് (18584) 
കുട്ടികൾ (1557) 
കുട്ടികളുെട ആേരാഗയ്രക്ഷ – ചികിത്സയും
തിേരാധവും (18824) 
കുട്ടികളുെട എ.െക.ജി (12238) 
കുട്ടികളുെട കഥാ സംഗം (14764) 
കുട്ടികളുെട കേഥാപനിഷത്ത് (21773) 
കുട്ടികളുെട േസ്സാ (1593) 
കുട്ടികളുെട തുളസീദാസ രാമായണം (16030) 
കുട്ടികളുെട വാചകൻ (21857) 
കുട്ടികളുെട െ ാജ ് എ ്? എങ്ങെന? (14088) 
കുട്ടികളുെട ബർ ൻസ് റസ്സൽ (18743) 
കുട്ടികളുെട ബഷീർ (20502) 
കുട്ടികളുെട ഭാഗവതം (7435) 
കുട്ടികളുെട ഭാരതീയ മഹാകവികൾ (N122) 
കുട്ടികളുെട രാജാരവിവർമ്മ (N288) 
കുട്ടികളുെട െലനിൻ (6418) 
കുട്ടികളുെട േലാകചരി ം (4355) 
കുട്ടികളുെട ശാ ം (8540) 
കുട്ടികളുെട ീനാരായണഗുരുേദവൻ (20233) 
കുട്ടികളുെട ീനാരായണ ഗുരുേദവൻ (20276) 
കുട്ടികളുെട സഖാവ് (18805) 
കുട്ടികളും കളിേത്താഴരും (21788) 
കുട്ടികളും നിയമവും (11650) 
കുട്ടികളും പാ കളും (8001) 
കുട്ടികെള, ഇതിെല ഇതിെല- െപരുമാറ്റ മരയ്ാദകൾ
(16333) 

കുട്ടികെള നിങ്ങൾ ഈ ആെള അറിയുെമാ (2859) 
കുട്ടികേളാെടാപ്പം (21936) 
കുട്ടികൾ കളി
(13742) 
കുട്ടികൾക്ക ം സയൻസ് (15876) 
കുട്ടികൾക്കായ് ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന (17688) 
കുട്ടികൾ ് പതിെനാ ് നൃത്തനാടകങ്ങൾ (14598) 
കുട്ടികൾ ള്ള സംഗങ്ങൾ (14960) 
കുട്ടികൾ ള്ള ലഘു സംഗങ്ങൾ (22075) 
കുട്ടികൾക്ക് ഇന്തയ്ാചരി ം (21510) 
കുട്ടിക്കഥകളും ചി ങ്ങളും (21789) 
കുട്ടിക്കാലം (19333) 
കുട്ടി പഠിപ്പിച്ച പാഠം (18047) 
കുട്ടിശങ്കരൻ (15456) 
കുേട്ടയ്ടത്തി (21731) 
കുണ്ഡലിനിേയാഗ – അതിശയകരമായതിെന േതടി
(21277) 

കുതിരയി ാത്ത വ ി (6547) 
കുതിരാൻ (13832) 
കുത്തിേയാട്ടപ്പാ കൾ (19246) 
കുന്തി (6774) 
കുന്നിമണികൾ (13722) 
കുേന്നാത്ത്മുക്ക് ‘സീേറാ’ കി.മീ. (20566) 
കുേന്നാളമു േ ാ ഭൂതകാല ളിർ (21059) 
കുേന്നാളം വലിപ്പമുള്ള കു
കഥകൾ (18579) 
കുപ്പ (20195) 
കുപ്പെത്താട്ടി (16754) 
കുപ്പിക്ക കൾ (8577) 
കുപ്പിച്ചി കളും േറാസാദലങ്ങളും (14731) 
കുപ്പിച്ചി കളും േറാസാദലങ്ങളും (18336) 
കുപ്പിവളകൾ (17249) 
കുപ്പിവളകൾ (1909) 
കുമേയാണിെല കടുവാകൾ (2549) 
കുമാരേകാടി (6265) 
കുമാരനാശാൻ (21140) 
കുമാരനാശാെന്റ ഗദയ്േലഖനങ്ങൾ (11910) 
കുമാരനാശാെന്റ മുഖ സംഗങ്ങൾ (12295) 
കുമാരനാശാെന്റ സ ർണ്ണ പദയ്കൃതികൾ (9006) 
കുമാരി ഭാസുരയുെട രകൃതയ്ങ്ങൾ (16356) 
കുമാരു (20636) 
കുമുദാബായി (200) 
കുമ്പളങ്ങി വർണങ്ങൾ (18949) 
കു ാന (19180) 
കുരങ്ങ് (5966) 
കുരങ്ങാട്ടിയും കള്ളേനാ കാരും (13735) 
കുരുക്കൻ കീ വറീതു മരി (2487) 
കുരു കൾ (11240) 
കുരുേക്ഷ ഇയർ ബുക്ക് (N685) 
കുരുേക്ഷ ഭൂമിയിൽ (11660) 
കുരുേക്ഷ ം ഉണരു (3866) 
കുരുടൻ മൂങ്ങ (16079) 
കുരുത്തംെകട്ട േമാൻ (2122) 
കുരുേത്താലക്കിളി (17452) 
കുരുവി ടിനു മീെത പറെന്നാരാൾ (21208) 
കുരുവി േഗാപി (7823) 
കുലപതികൾ (17932) 
കുൽസേനാബർ (5999) 
കുൈവറ്റ് (15680) 
കുശനും ലവനും കുേചലനും (10891) 
കുശിനാരയിേലക്ക് (16702) 
കുഷ്ഠം (5805) 
കുസുമാഞ്ജലി (4427) 
കുഹൂ ാമത്തിെല കുഴപ്പക്കാരൻ (26189) 
കുളപ്പടവുകൾ (16132) 
കുള റ
ഭീമൻ (22052) 
കുറി കൾ (11766) 
കുറുക്കനുപറ്റിയ അമളി (20108) 
കുറുക്കൻ പറഞ്ഞ കഥയും ൈടഗറും (20742) 
കുറുക്കെന്റ കലയ്ാണം (21311) 
കുറുക്കെന്റ െവള്ളരി കൃഷി (20278) 
കുറുംകഥകൾ (17693) 
കുറൂരമ്മ-ഐതിഹയ്ങ്ങൾ (5253) 
കുെറ കഥാപാ ങ്ങൾ (16141) 
കുെറ ചി ങ്ങൾ അ യും സവ് ങ്ങൾ (3168) 
കുെറ സംഭവകഥകൾ (2999) 
കുേറഅധികം േവദനകളും കൂെട കുേറ സതയ്ങ്ങളും
(1610) 

കുറ്റം വിചി ം (9761) 
കുറ്റവി ാര കഥകൾ (772) 
കുറ്റവും ശിക്ഷയും (20715) 
കുറ്റവും ശിക്ഷയും (5499) 
കുറ്റസമ്മതം (9423) 
കുറ്റി ഴയുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (4868) 
കുറ്റി റത്തിെന്റ കവിതകൾ (14962) 
കൂടറിയാെത (18245) 
കൂടാരമി ാത്തവൻ (18655) 
കൂടിക്കാ (20948) 
കൂട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് (20820) 
കൂട്ടംെതറ്റി േമയുന്നവർ (20182) 
കൂട്ടിലിട്ടകിളി (3738) 
കൂ കുടുംബം (4478) 
കൂ കൃഷി (541) 
കൂെട്ടഴു ് (N229) 
കൂത്തമ്പലം (624) 
കൂ കൾ (766) 
കൂര കൾ (576) 
കൂലി (20942) 
കൂലിയും വിലയും ലാഭവും എന്ന മാർക്സിെന്റ കൃതി
(13381) 

കൃതി ഒരു കൃഷിഭൂമി (16187) 
കൃ ിമബീജാധാനം ക കാലികളിൽ (6393) 
കൃപാകരി (17254) 
കൃപാനിധിയുെട െകാട്ടാരം (17078) 
കൃഷിക്കാർെക്കാരു പാഠപു കം (8132B) 
കൃഷിയുെട നാട്ടറിവുകൾ (17106) 
കൃഷിയും കൃഷിക്കാരനും (6154) 
കൃഷിവകുപ്പ് കർഷകർ നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ
(11398) 

കൃഷി-വയ്വസ്ഥയും വിമർശവും (11774) 
കൃ കാലങ്ങൾ (14769) 
കൃ ഗാഥ (163) 
കൃ ഗാഥ (D302) 
കൃഷ്ണപിള്ള കുറ്റി ഴ (7300) 
കൃ പ്പരുന്ത് (10433) 
കൃ ശിലയും ഹിമശിര ം (15189) 
കൃ ാ കൃ ാ (17649) 
കൃസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നി (15981) 
െക. 99 (17223) 
െക.ഇ.എന്നിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ
(19185) 

െക.എം. െചറിയാൻ രണിക (7605) 
െക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട കവിതകൾ (12143) 
െകടാവിളക്ക് (11360) 
െകടാവിള കൾ (468) 
െക.ടി.എൻ.േകാ ർ എഴു ം ജീവിതവും (20488) 
െക.ടിയുെട നാടകങ്ങൾ (19250) 
െക.ടിയുെട നാലു നാടകങ്ങൾ (19059) 
െക.തായാട്ടിെന്റ സവ്ാത യ് സമരചിരി
നാടക യം (20588) 
െക.ദാേമാദരൻ (14956) 
െക. ദാേമാദരൻ സ ർണ്ണകൃതികൾ (19827) 
െക. ദാേമാദരെന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ (19804) 
െകനിയ എന്ന വി യം (19590) 
െകന്റക്കിചിക്കൻ കടകൾ ത ിെപ്പാളിക്കണേമാ?
(16831) 

െക.പി. അപ്പൻ വയ് ിയും വിമർശകനും (16971) 
െക. പി. എ. സി. നാടകഗാനങ്ങൾ (15605) 
െക.പി.എ.സി.യുെട ചരി ം (15917) 
െക.സി. മാമ്മൻമാപ്പിള (1356) 
േകപ് െ റ്റൻ ദവ്ീപിേലക്ക് ഒരു യാ (21866) 
േകരള െകട്ടിട വാടക നിയ ണ നിയമം (13118) 
േകരള െകട്ടിടവാടകനിയ ണനിയമം (15440) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1956 (N640) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1957 (N637) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1960 (D379) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1961 (N639) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1968 (N636) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1970 (N635) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1971 (N634) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1972 (N641) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1977 (N638) 
േകരള ന്ഥശാലാ ഡയറ റി 1964 (2969) 
േകരളചരി ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനേരഖകൾ (18804) 
േകരള ചരി ത്തിെന്റ ഗതിമാറ്റിയ അ ൻകാളി
(15910) 

േകരളചരി ത്തിെന്റ നാ വഴികൾ (N106) 
േകരളചരി ത്തിെല ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകൾ (2975) 
ം (11417) 
ം (17198) 
ം (18756) 
ം (2203) 
ം (D54) 
ം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ (19834) 
വും സം ാരവും ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ്
വീക്ഷണം (14825) 
േകരളചരി ശി ികൾ (19281) 
േകരളചികിത്സാചരി ം (16863) 
േകരളത്തിെന്റ ഇന്നെലകൾ (13640) 
േകരളത്തിെന്റ നാലമ്പലത്തിൽ (5819) 
േകരളത്തിെന്റ മലർവാടി (6936) 
േകരളത്തിെന്റ വീരപു ൻ (N90) 
േകരളത്തിെന്റ വയ്വസായവികസനത്തിൽ
ഖാദി ാമങ്ങൾ ള്ള സ്ഥാനം (16513) 
േകരളചരി
േകരളചരി
േകരളചരി
േകരളചരി
േകരള ചരി
േകരളചരി
േകരളചരി

േകരളത്തിെന്റ സമ്പത്ത് (16417) 
േകരളത്തിെന്റ സമ്പദവ്യ്വസ്ഥ (6368) 
േകരളത്തിെല ആദിവാസികൾ – ജീവിതവും
സം ാരവും (20993) 
േകരളത്തിെല ആ ിക്ക (20880) 
േകരളത്തിെല ഔഷധെച്ചടികൾ (17977) 
േകരളത്തിെല കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം: ഒന്നാംഭാഗം
ആദയ്നാളുകളിലൂെട (6913) 
േകരളത്തിെല കര കൃഷി (10217) 
േകരളത്തിെല കർഷക സ്ഥാനം (6939H) 
േകരളത്തിെല കലകൾ (20631) 
േകരളത്തിെല കാർഷിക കലാപങ്ങൾ (18981) 
േകരളത്തിെല കിഴ വിളവുകൾ (8103) 
േകരളത്തിെല േകാട്ടകൾ (20047) 
േകരളത്തിെല ചി കലയുെട വർത്തമാനം (18777) 
േകരളത്തിെല ധാനയ്വിളകൾ (10223) 
േകരളത്തിെല നേവാത്ഥാന നായകർ. (20793) 
േകരളത്തിെല നാടൻകലകൾ (21967) 
േകരളത്തിെല നാരുവിളകൾ (8106) 
േകരളത്തിെല പക്ഷികൾ (N78) 
േകരളത്തിെല പയറുവിളകൾ (D271) 
േകരളത്തിെല പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ (16473) 
േകരളത്തിെല മത്സയ്െത്താഴിലാളി സ്ഥാനം:
സാമൂഹിക ശാ പരമായ ഒരു വിശകലനം
(16808) 

േകരളത്തിെല വനങ്ങൾ നൂറ്റാ

കളിലൂെട-2 (13408)



േകരളത്തിെല വനപാലനം (13397) 
േകരളത്തിെല വനപാലനംങ്ങളും
പരിഹാരങ്ങളും (10219) 
േകരളത്തിെല വനസമ്പത്ത് (10548) 
േകരളത്തിെല വനയ്ജീവികൾ സ നങ്ങൾ (10547) 
േകരളത്തിെല വനയ്ജീവിസേങ്കതങ്ങൾ (13402) 
േകരളത്തിെല വനയ്മൃഗങ്ങൾ (സ നങ്ങൾ) (11402) 
േകരളത്തിെല വിഷപ്പാ കൾ (6699) 
േകരളത്തിെല സർക്കാർജീവനക്കാരുെട
േസവനവയ്വസ്ഥകൾ (14701) 
േകരളത്തിെല സാധാരണ പക്ഷികൾ (21529) 
േകരളത്തിെല സുഗന്ധ ൈതലവിളവുകൾ (8107) 
േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ: എറണാകുളം ജി
(13596) 

േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം
ജി (13595) 
േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ: പാലക്കാട് ജി
(11866) 

േകരള നേവാത്ഥാനം നാലാം സഞ്ചിക മാധയ്മപർവം
(20387) 

േകരള നേവാത്ഥാന ശി ികൾ: േക.േകളപ്പൻ (19347)


േകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 1994-എ ാ
േഭദഗതികേളാടും കൂടി പരി രിച്ച പതിപ്പ്
(13238) 

േകരള പഠനം: േകരളം എങ്ങെന ജീവി
?
േകരളം എങ്ങെന ചിന്തി
? (18425) 
േകരളപ
വർത്തനചരി ം (11912) 
േകരള പരശുരാമൻ പുലയശ (15980) 
േകരളപഴമ േകരേളാ ത്തി ആയിരത്തിരുനൂറ്
പഴെഞ്ചാൽ (20879) 
േകരളപാണിനീയം (15086) 
േകരള േപാലീസ് ആക്റ്റ് 2011-& ദ േകരള പ ിക്
േവയ്സ് (20236) 
േകരളഭാഷാഗാനങ്ങൾ (14801) 
േകരളഭാഷാഗാനങ്ങൾ (9011) 
േകരള ഭാഷാസാഹിതയ്ചരി ം (1366) 
േകരളം അറുനൂറുെകാ ങ്ങൾ മുമ്പ് (2924) 
േകരള മു ിം ചരി ം (3063) 
േകരള മു ീംകൾ: െചറു നിൽപിെന്റ ചരി ം
(17037) 

േകരള മൂലയ്വർദ്ധിത നികുതി എ
(17417) 

്? എങ്ങെന?

േകരളം ചുവന്നേപ്പാൾ (14813) 
േകരളം ജി കളിലൂെട (19635) 
േകരളം പതിന ം പതിനാറും നൂറ്റാ
(19638) 

കളിൽ

േകരളം മലയാളികളുെട മാതൃഭൂമി (19779) 
േകരളം:രാഷ് ത്തിനുള്ള ഒരു റിേപ്പാർട്ട് (18428) 
േകരളം വളരു (11342) 
േകരളം വിളി
(3912) 
േകരള വികസന മാതൃക തിസന്ധികളും
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും (15968) 
േകരള വിദയ്ാഭയ്ാസനിയമം-ചട്ടങ്ങളും
സ വിധികളും (7993) 
േകരള വിദയ്ാഭയ്ാസ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും (12696) 
േകരളവും സംഗീതവും (17366) 
േകരള ശാകുന്തളം (12360) 
േകരളസം ാരം (10829) 
േകരള സം ാരം ഒരു തിരേനാട്ടം (21654) 
േകരള സംസ്ഥാനം,
ങ്ങളും സാദ്ധയ്തകളും (1592)


േകരള സഹകരണസംഘം ആ ം ചട്ടങ്ങളും (7185) 
േകരള സാഹിതയ്ചരി ം (4922) 
േകരളസാഹിതയ് ചിരി ം-പച്ചയും പൂരണവും (11916)


േകരള സാഹിതയ് വിജ്ഞാനേകാശം (4921) 
േകരളസിംഹം (19554) 
േകരള സിംഹം (854) 
േകരള സ്ഥലനാമേകാശം (9853) 
േകരള സ്ഥലവിജ്ഞാനേകാശം (14392) 
േകരളാ സഹകരണ നിയമം (16265) 
േകരളാ സഹകരണ നിയമം (16395) 
േകരളാ സഹകരണ നിയമം (16459) 
േകരളാ സഹകരണ നിയമം(ഒരുപഠനം) (16436) 
േകരളീയ കലകൾ (19027) 
േകരളീയ കലാനിഘ (20298) 
േകരളീയ ാമങ്ങളിലൂെട (11855) 
േകരളീയതയും മ ം: പി.െക. ബാലകൃ െന്റ
അസമാഹൃതരചനകൾ (17984) 
േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ വർത്തമാനം (21937)


േകരളീയ നേവാത്ഥാനം േനരിടുന്ന െവ വിളികൾ
(17295) 

േകരളീയ വിഷചികിൽസാ പാരമ്പരയ്ം (21712) 
േകരേളശവ്രൻ (2379) 
േകശ ഹണം ബന്ധം (N128) 
േകശവേദവിേനാെടാപ്പം സീത (17303) 
േകശവേദവു്-കാൽനൂറ്റാ ിനുമു ് (6566) 
േകശവേദവ്- കാൽനൂറ്റാ ിനുമു ് (4615) 
േകശവെന്റ വിലാപങ്ങൾ (15932) 
േകശവസുതൻ (D61) 
േകസരി നായരുെട കൃതികൾ (9811) 
േകസ് ഡയറി (15108) 
േകസ് ഫയൽ (18130) 
േകളുഏട്ടൻ ഒരു ഓർമ്മ
കം (20891) 
േകൾ ന്നി ാരുെമങ്കിലും… (15342) 
ൈക മ്പിളിെല െവള്ളം (12859) 
ൈകച്ചങ്ങല (2295) 
ൈകത്തിരി (5199) 
ൈകേത്താ ം കസവുസാരിയും (5263) 
ൈകേത്താ ം പു ാ ഴലും (621) 
ൈകമു കൾ (12997) 
ൈകയിലിരി ം കനകം (15833) 
ൈകെയാ ം ൈകവഴികളും (15147) 
ൈകെ ത്താത്ത പൂക്കൾ (4760) 
ൈകരളി (N490) 
ൈകരളീ വിേധയൻ രാമവർമ്മ അപ്പൻത രാൻ
(13591) 

ൈകേലസ് (3408) 
ൈകവിളക്ക് (885) 
െകാക്കര ജീൻ (21771) 
െകാ മനുഷയ്ൻ (14639) 
െകാേക്കാ (10221) 
െകാേക്കാ (16270) 
െകാങ്കണിക്കഥകൾ (13622) 
െകാച്ചമ്മണി അഥവാ േലാകഗതി (13) 
െകാച്ചേരത്തി (15097) 
െകാച്ചി (17203) 
െകാച്ചിയിെല സ്ഥലനാമങ്ങൾ (137) 
െകാ കുട്ടത്തി (7329) 
െകാ കൂ കാർ ് തനിെയ വായിക്കാൻ (19066) 
െകാ ചക്കരച്ചി (7417) 
െകാ െതമ്മാടി (711) 
െകാ െതാപ്പിക്കാരി (6411) 
െകാ െതാമ്മൻ (11330) 
െകാ േ സയ്ാ (5764) 
െകാ ദുഃഖം (2818) 
െകാ പൂക്കൾ (3775) 
െകാ ബാവയുെട െകാ കഥകൾ (18881) 
െകാ മൺകുടിൽ-പക്ഷി മൃഗാദികെളപ്പറ്റിയുള്ള
റഷയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (8780) 
െകാ വി ് (11792) 
െകാ വിദയ്ക്കാരൻ (3202) 
െകാ സീത (12357) 
െകാ റാബിയതാത്ത (2120) 
െകാ േറാസി (2055) 
െകാടകരപുരാണം (21905) 
െകാടിമരം (10119) 
െകാടിയും പടവും (1453) 
െകാടുങ്കാറ്റടിച്ച നാളുകൾ (18494) 
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ അവസാനം (4969) 
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ മാെറ്റാലി (7896) 
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ വി കൾ (4315) 
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ സംഗീതം (11596) 
െകാടുങ്കാറ്റിെലാരു മാലാഖ (9071) 
െകാടുങ്കാ ം െകാ വള്ളവും (19948) 
െകാടുങ്കാ റ ന്ന വീട് (10703) 
െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻത രാൻ
ജന്മശതാ ിവാർഷികം 1140-1964 (N740)


െകാടുമുടികേളയും താഴ്വരകേളയും സവ്ീകരി
(18359) 
െകാ ം ചിരിയും (14964) 
െകാതിച്ചി (3506) 
െകാതു വള്ളം (21768) 
െകാത്തിമുറിച്ച ശി ങ്ങൾ (20514) 
െകാന്തമണികൾ (19732) 
െകാന്തയിൽ നി കുരിശിേല ് (855) 
െകാന്തയും രു ാക്ഷവും (3877) 
െകാന്നെത്തങ്ങ് (7831) 
െകാന്ന ക്കൾ (6281) 
െകാമ്പൻ ാവ് (8486) 
െകാ ് (2715) 
െകാ നും െകാ ത്തീം ഒന്ന് (1312) 
െകാ രുതനിയാ െകാ രുത് (1309) 

െകാലമരത്തിൽനി

ക

ഇറങ്ങിേപ്പാന്ന മനുഷയ്ൻ (4066)



െകാലമരത്തിൽ നി ള്ള കുറി കൾ (14736) 
െകാലുസ് (19447) 
െകാളംബസും മ യാ ികരും (18233) 
െകാേളാണിയൽ ജനതകളുെട േദശീയ
വിേമാചനമാർഗ്ഗം (1965) 
െകാേളാസസ് (18189) 
െകാള്ളിമീൻ (1733) 
െകാള്ളിയാൻ (17240) 
െകാഴിഞ്ഞ ഇലകൾ (17333) 
െകാഴി
വീണ കാ പൂക്കൾ (2625) 
െകാഴുത്ത കാള ട്ടി (17943) 
െകാറിയൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (2236) 
െകാറിയൻ യാ (16908) 
െകാറ്റിയുെട കാലും കുരങ്ങെന്റ വാലും (11115) 
െകാറ്റിയും കുറുക്കനും (21993) 
േകാകിലഗാനം (13570) 
േകാൿെടയ്ൽ സിറ്റി (19330) 
േകാടതി കഥകൾ (19320) 
േകാടതിവരാന്തയിെല കാ (15618) 
േകാടൻഭരണിയിെല ഉ മാങ്ങ (15613) 
േകാടമ്പക്കം (15369) 
േകാടാലിരാമൻ (2216) 
േകാടിേപ്പായ മുഖങ്ങൾ (5102) 
േകാട്ടയം:ഡി.സി.ബുക്സ് (16220) 
േകാൺ സ്സിെന്റ-സേന്ദശം (441) 
േകാൺ
ം േകരളവും (10354) 
േകാൺ സ്സ് ഗീത (809) 
േകാപ്പേററ്റീവ് ബാങ്ക് പ ൺ റാങ്ക് ഫയൽ (13425) 
േകാഫീ ഹൗസിെന്റ കഥ (18302) 
േകാമളവ ി (659) 
േകാമിേന്റണും ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും
(19924) 

േകാമ്പിേനഷൻ ഇയർ ബുക്ക് 1999 (N682) 
േകാലങ്ങൾ (20364) 
േകാ-ല ൻ-കയ്േറാ (3110) 
േകാല നാട്ടിെല െത ം കഥകൾ (16618) 
േകാലപ്പൻ പാ ിത്തട്ടാനും കുെറ പാ ം (19025) 
േകാലബാ (17477) 
േകാലം േപാണ േപാക്ക് (20109) 
േകാവളം (4215) 
േകാവിലൻ (10475) 
േകാവിലെന്റ േലഖനങ്ങൾ (18110) 
േകാവിലെന്റ വഴികൾ (16367) 
േകാവൂരിെന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ (17329) 
േകാവൂർ കഥകൾ (5151) 
േകാസലം (17408) 
േകാളനികളിെല സാ ാജയ്തവ്ത്തകർച്ച (16) 
േകാളറാകാലെത്ത ണയം (12144) 
േകാേളജിെല െപൺമക്കൾ (4737) 
േകാേളജ് കുരുവികൾ (16499) 
േകാൾവിൻേബയിെല ഒരു സായാഹ്നം (18628) 
േകാഴി (15207) 
േകാഴിേക്കാെട്ട മു ീങ്ങളുെട ചരി ം (11661) 
കൗടിലയ്െന്റ അർത്ഥശാ ം (N371) 
കൗൺസലിങ്ങ് ൈസേക്കാളജി (22128) 
കൗമാരകഥകൾ (6414) 
കൗമാരം കട വരുന്നത് (17697) 
കൗമാര-ൈലംഗിക വിദയ്ാഭയ്ാസം (18880) 
കൗമാരവും ജീവിതവും (22106) 
കൗമുദി (D195) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1950 (N610) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1951 (N609) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1965 (N612) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1976 (N611) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1981 (N613) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് (N614) 
കൗശലങ്ങളും കരകൗശലങ്ങളും (14793) 
കൗസലയ്യും േലഖയും (3262) 
കയ്ാൻസർ (6204) 
കയ്ാൻസറിെന അറിയുക (8131) 
കയ്ാപസ് ഓർമ്മകളുെട പു കം (19847) 
കയ്ാപിറ്റൽ പണിെ ന്റ് (18627) 
കയ്ാ ൻ ലക്ഷ്മിയുെട ജീവിതകഥ (18725) 
കയ്ാ േബാൽത്താ േഹ (7054) 
ക &എ ംേഡാഗ് മിലയ്നയർ (19211) 
ക ബൻ കവിതകൾ (14319) 
ക ബൻ വി വത്തിെന്റ സവ്ാധീനം
ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ (18870) 
ക ബയും അയൽരാജയ്ങ്ങളും (15156) 
ക റിയും കൂട്ടരും (2730) 
ാന്തദർശികൾ (1812) 
ിക്കറ്റ് (11675) 
ിയാകൗമുദി (9618) 
ി േദവചരിതം (13557) 
ി
വചിച്ച നബിമുഹമ്മദുതെന്ന (258) 
ി മതവും കമ്മ ണിസവും (9695) 
ി മതവും ി വിെന്റ മതവും (19092) 
ി മതവും ൈലംഗികസദാചാരവും (17328) 
ി മസ്സ് കഥ (86275) 
ി വിെന തറച്ച കുരിശ് (4395) 
ി വിെന്റ അ തങ്ങൾ (16411) 
ി വിെന്റ അന്തയ് േലാഭനം (20299) 
ി വും കൃ നും ജീവിച്ചിരുന്നി (16066) 
ി ൈഹന്ദവ വീക്ഷണത്തിൽ (17746) 
ി സ് കാരൾ (20795) 
ശിക്കെപ്പട്ടവൾ (4291) 
ശിതെന്റ മാനങ്ങൾ (19322) 
ൈ ം േവ സ് ൈ ം (20030) 
േ ാസ്െബൽറ്റ് (18377) 
േ ാസ്െബൽറ്റ് (3327) 
ർ മാരുെട ജീവിതം (16743) 
ാരമ്മയുെട ാ (9185) 
ാസ്േമറ്റ്സ് (18290) 
ാസ്സിക്(െല) അപ്പൻ (N303) 
ിന്റ് (18095) 
ിന്റ്, നിറങ്ങളുെട രാജകുമാരൻ (21524) 
ഓഫ് ദി സിൽവർ കീ (17266) 
കവ്ിസ് at േകരള 360 ഡി ി (21764) 
കവ്ിസ് േകരളം (N126) 
കവ്ിസ് പരിസ്ഥിതിയും ജീവജാലങ്ങളും (D411) 
കവ്ിസ് മാസ്റ്റർ (14715) 
കവ്ിറ്റ് ഇന്തയ് (20128) 
ക്ഷണ ഭാചഞ്ചലം (14354) 
ക്ഷണികം, പേക്ഷ (16767) 
ക്ഷ ിയൻ (20830) 
ക്ഷമയുെട മിനാരങ്ങൾ (19170) 
ക്ഷമാപണം (13542) 
ക്ഷയേരാഗാ
ി (4786) 
ക്ഷീരബല സഹചരാദി കഷായത്തിൽ (16518) 
േക്ഷ
േവശന വിളംബരം ഒരു പാഠേഭദം (15974)


േക്ഷ വിജ്ഞാന േകാശം (17025) 
േക്ഷ വിള കൾ (16338) 
േക്ഷമപ്പക്ഷി (7828) 
ഖത്ത് മ ബുവ്വത്ത് അഥവാ വാചകതവ്
പരിസമാ ി (5344) 
ഖദർ
(1749) 
ഖദർസാരി (908) 
ഖലിൽ ജി ാെന്റ മനുഷയ്നായ േയശു (19465) 
ഖലീഫാ കഥകൾ (20833) 
ഖൽബ് (N13) 
ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം (21595) 
ഖാഇെദ അഅ്സം- മുഹമ്മദലി ജിന്നാ (408) 
ഖാദർ എന്നാൽ (16188) 
ഖാദിയും സവ്ാത യ്വും (20895) 
ഖാൽസയുെട ജല തി (17915) 
ഖിലാഫത്ത് (15148) 
ഖിലാഫ ം തുർക്കികളും (N393) 
ഖിലാഫത്ത് രണകൾ (16477) 
ഖുതുബാത്ത് (10181) 
ഖുമറാൻ ചുരുളിെല നാൽപ്പതാം തിരുെവഴുത്ത് (21882)


ഖുർആനും ആധുനികശാ വും (19098) 
ഖുർആൻ എന്ത് എന്തിന് (4373) 
ഖുർആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം (17388) 
ഖുർആൻ കഥകളിലൂെട (14967) 
ഖുർആൻ ഭാഷയ്ം (804) 
ഖുർആൻ മലയാള സാരം (12429) 
ഖുർ ആൻ ലളിതസാരം (19081) 
ഖുർആൻ സേന്ദശം (17041) 
ഖുർആെന്റ മുന്നിൽ വിനയാനവ്ിതം (19108) 
ഖുൈറശി കനയ്ക (18665) 
േഖാർഫുക്കാൻ കുന്ന് (10883) 
ഗച്ഛാമി (17881) 
ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർേകശവൻ (18334) 
ഗണങ്ങൾ (9295) 
ഗണേദവത (13782) 
ഗണിത കഥകൾ (19225) 
ഗണിത കഥകൾ (7815) 
ഗണിതകൗതുകം (14698) 
ഗണിതം പഠിക്കാം മാജി കളിലൂെട (18617) 
ഗണിതം മഹാ തം (13756) 
ഗണിത വിജ്ഞാനേകാശം (20689) 
ഗണിതവിജ്ഞാനെച്ചപ്പ് (18680) 
ഗണിതവും ശാ വും പഠിേക്ക െതങ്ങെന (14576) 
ഗണിതശാ ത്തിെല അതികായന്മാർ (17473) 
ഗണിതശാ ത്തിെല ീരത്നങ്ങൾ (17558) 
ഗണിതശാ
തിഭകൾ (20175) 
ഗണിതശാ
തിഭകൾ (20219) 
ഗണിതശാ
തിഭകൾ (21804) 
ഗദ്ദർ പാടു (20806) 
ഗദയ്മാലിക (1034) 
ഗദയ്മാലിക (312) 
ഗദയ്മാലിക ര ാംഭാഗം (N539) 
ഗദയ്േമഖല (1898) 
ഗദയ്ം പിന്നിട്ട വഴികൾ (15635) 
ഗദയ്ശി ി (9847) 
ഗന്ധകം (18878) 
ഗന്ധർവ്വൻകാട് (14889) 
ഗന്ധർവ്വയാമം (20509) 
ഗന്ധർവ്വ വീണ (19652) 
ഗഫൂർ സാഹിബ് രണിക ഇയർ ബുക്ക് 1985 (N679)


ഗെ (18714) 
ഗ ിേയൽ ഗാർസിയ മാർേകവ്സ് (21138) 
ഗംഗാ ചിേലാനിയുെട ചിറക് (17595) 
ഗരുഡധവ്നി (13951) 
ഗലിേലയെന്റ േസനയിൽ (1522) 
ഗലീലിേയാ (D168) 
ഗസൽസന്ധയ് (19464) 
ഗളിവറുെട യാ കൾ (15441) 
ഗൾഫ് ൈകരളി 1986 (E536) 
ഗൾഫ് േകാർണർ (10802) 
ഗൾഫ് മലയാളികഥകൾ (19514) 
ഗൾഫ്മി ം-മാതൃഭാഷയിലൂെട അറബിഭാഷ (17463)


ഗള്ളിവറിെന്റ ലി ി ട്ടിേല

ള്ള കടൽയാ

(16512)



ഗള്ളിവറുെട യാ കൾ (22103) 
ഗറി ായുദ്ധം (21951) 
ഗാണ്ഡീവം (6485) 
ഗാേനാെതരപ്പി(ലിങ്ങ്സി) (N480) 
ഗാേനാൽത്സവം (D360) 
ഗാന്ധർവം (11049) 
ഗാന്ധർവ്വം (17231) 
ഗാന്ധി (12339) 
ഗാന്ധി (17936) 
ഗാന്ധിജി (7510) 
ഗാന്ധിജി: അറിഞ്ഞതും അറിേയ തും (16791) 
ഗാന്ധിജി ൈപതൃകം-പാരമ്പരയ്ം (14823) 
ഗാന്ധിജിയുെട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് (4090) 
ഗാന്ധിജിയുെട വയ് ിതവ്വും ആദ്ധയ്ാ ിക സാധനവും
(3658) 

ഗാന്ധിജിയും ാേറ്റാവും (16989) 
ഗാന്ധിജിെയപ്പറ്റി െനഹ്റു (9456) 
ഗാന്ധിജി:സമരവും ജീവിതവും (20191) 
ഗാന്ധി-േജാഷി ക കൾ (354) 
ഗാന്ധിേദവൻ (486) 
ഗാന്ധിമാർഗ്ഗം (1776) 
ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും (1985) 
ഗാന്ധിയും മാർ ം (9440) 
ഗാന്ധിവിചാരേദാഹനം (1461) 
ഗാന്ധിവിചാരവീചികൾ (7404) 
ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-അർത്ഥശാ ം (9025) 
ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-തത്തവ്ചിന്തയും മതവും (9027) 
ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം- തിരെഞ്ഞടുത്തക കൾ (D172)


ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-രാ ത ം (9024) 
ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-വിദയ്ാഭയ്ാസം (9026) 
ഗാന്ധി സൂ ങ്ങൾ (6144) 
ഗാംഗ്േടാക്കിെല കുഴപ്പം (8970) 
ഗാർഹിക ജീവിതം (D162) 
ഗാർഹിക ജീവിതം- മഹാ ാഗാന്ധി (D160) 
ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽനി ള്ള വനിതാ
സംരക്ഷണ ആ ്, 2005 (19589) 
ഗാലപ്പേഗാസ് ദവ്ീപുകളിെല മായകക്കാ കൾ (20926)


ഗാൽഗാെമഷിെന്റ ഇതിഹാസം (20088) 
ഗാസ്റ്റിലി െഡത്ത് (22040) 
ഗിരിെസൗധത്തിെല ഗുഹായ ം (1703) 
ഗിർധാരിയുെട േലാകം (7456) 
ഗി റ്റിൻ (19912) 
ഗിറ്റാർ (16793) 
ഗിറ്റാർ പഠന സഹായി (16779) 
ഗീതാഞ്ജലി (10398) 
ഗീതാഞ്ജലി (20733) 
ഗീതാ വചനം (17149) 
ഗീതാഹിരണയ്െന്റ കഥകൾ (21733) 
ഗുജറാത്തിൽ നി ം ഒറീസയിേലക്ക് (19316) 
ഗുജറാത്ത് തീ സാക്ഷയ്ങ്ങൾ (22048) 
ഗുഡ്ൈന ം മ പതിെനാന്ന് ഏകാങ്കങ്ങളും (18346) 
ഗു ർട്ട് നിഘ (2609) 
ഗുമ ൻ (1076) 
ഗുമ ൻ കു
ണ്ണി (4078) 
ഗുരു (12904) 
ഗുരു എസ് എൻ ഡി പി േയാഗം വിട്ടെതേന്ത? (21803)


ഗുരുകൃപ (14582) 
ഗുരുക്കന്മാർ ദിവയ്േരാ ദുർവൃത്തേരാ? (16680) 
ഗുരു ന്ഥസാഹിബ് (10828) 
ഗുരുതവ്േക്കട് (1014) 
ഗുരുദക്ഷിണ (11359) 
ഗുരുേദവ കഥാകാവയ്ം (17520) 
ഗുരുേദവ് ടാേഗാർ (11856) 
ഗുർദയാൽ സിംഗിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
(16607-A) 

ഗുൽമുഹമ്മദ് (15138) 
ഗുൽേമാഹർ (18456) 
ഗുൽേമാഹർ (19260) 
ഗുൽസേനാബർ (10514) 
ഗുഹ (18009) 
ഗുഹാചി ങ്ങൾ (13065) 
ഗുഹാജീവികൾ (6464) 
ഗൂർഖ (15949) 
ഗൃഹദാഹം (5254) 
ഗൃഹനിർമ്മാണപദ്ധതി (1361) 
ഗൃഹപാഠം (17381) 
ഗൃഹശാ ം (6647) 
ഗൃഹസ്ഥധർമ്മം (194) 
െഗർ ഡിന് േ ഹപൂർവ്വം (13083) 
ൈഗബ് (5845) 
െഗാറി പറയു (26185) 
േഗാഡ്െസ ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരി
് (17745) 
േഗാൺസാലസിെന്റ മകൾ (19535) 
േഗാ ദാഹം (8199) 
േഗാ യാനം (18112) 
േഗാദാനം (3360) 
േഗാദാെയ കാത്ത് (17188) 
േഗാപാലൻ കണ ് പഠി
(14100) 
േഗാപീവിലാസം (806) 
േഗാപുരനടയിൽ (20720) 
േഗാപുരം കയറാം (14420) 
േഗാമാംസം മുതൽ ചന്ദന റി വെര (15913) 
േഗാർക്കിയുെട നാടകങ്ങൾ (3966) 
േഗാർക്കിയുെട സാഹിതയ്പരിചയങ്ങൾ (5228) 
േഗാർബേച്ചവിെന്റ നാട്ടിൽ പുതിെയാരു സൂേരയ്ാദയം
(10767) 

േഗാെ ാ യിൽ-ഒരു േവദനയുെട കഥ (3467) 
േഗാൽേഗാത്തായിൽനിന്ന് േനരിട്ട് (13076) 
േഗാവർദ്ധെന്റ യാ കൾ (17206) 
േഗാവർധെന്റ യാ കൾ (5275) 
േഗാവിന്ദം ഭജ മൂഢമേത
(16870) ,

േഗാസായി പറഞ്ഞ കഥ (16427) 
േഗാൾ (12885) 
േഗാറാ (20213) 
ഗൗതമൻ (18330) 
ഗൗതമബുദ്ധൻ: ജീവിതവും ദർശനവും (17290) 
ഗൗരി (16355) 
ഗൗരി (21089) 
ഗൗരി (7589) 
ഗൗരി ലേങ്കഷ് ജീവി ന്ന ഓർമ്മ (21960) 
ന്ഥപരിചയം (16050) 
ന്ഥയക്ഷി (16625) 
ന്ഥസംഭരണം (1585) 
ന്ഥാലയചിന്തകൾ (7144) 
ന്ഥാലയ ദീപിക (16415) 
ന്ഥാലയമഹർഷി പി.എൻ.പണിക്കർ (20835) 
ന്ഥാലയ വിജ്ഞാനം (16457) 
ന്ഥാലയവിജ്ഞാനം (3553) 
ന്ഥാലയശാ ം (16331) 
ന്ഥാേലാകം 1959 (D215) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1959 (N606) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1962 (N605) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1963 (N598) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1965 (N599) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1966 (N604) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1967 (N600) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1968 (N602) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1969 (N603) 
ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1970 (N601) 
ന്ഥാവേലാകനം (D75) 
ഹണദർശനം (11646) 
ഹണം (14353) 
ഹാന്തരയാ (2362) 
ാമച്ചന്ത (19885) 
ാമത്തിെല വായനശാല (7629C) 
ാമദാന േ ാത്തരി (3662) 
ാമദാന സ്ഥാനം (5907) 
ാമദാനം എന്നാെലന്ത്? (3663) 
ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണനിർവഹണം എങ്ങെന?
(15166) 

ാമബാലിക (N212) 
ാമഭരണം അ ം ഇ ം (16399) 
ാമം ഉണരു (N129) 
ാമംേതാറും സവ്ാത യ്ം (3659) 
ാമരാജ് (2025-A) 
ാമവികസനം (11488) 
ാമവികസനം (8120) 
ാമവികസനവും പഞ്ചായത്ത് രാജും (13435) 
ാമസർവ്വകലാശാലകൾ (1241) 
ാമസൗഭാഗയ്ം (16494) 
ാമീണകനയ്ക (11328) 
ാമീണെന േ മിച്ച അവസാനെത്ത െപൺകുട്ടി
(21354) 

ാംഷിയൻ വിചാര വി വം (18108) 
ാവിറ്റി (21207) 
ീക്ക്-യൂേറാപയ്ൻ ദർശനങ്ങൾ (11964) 
ീ ത്തിെല പൂക്കൾ (21183) 
ീ മാപിനി (19906) 
ീ വർഷങ്ങൾ (13210) 
ീസ്, ൈസ സും (8045) 
േ സിയുെട കഥകൾ (17873) 
േ റ്റ് യാദവ് (18632) 
ാേ ാസ്റ്റ് െപരിേ ായിക്ക സാ ാജയ്തവ് തിസന്ധി
(10598) 

ഗവ് നാേമാ (19611) 
ഘടികാരങ്ങൾ (21037) 
ഘടികാരം (18354) 
ഘേടാൽക്കചൻ (20555) 
ഘനവയ്വസായം സാമ്പത്തിക സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ
അടിത്തറ (N71) 
ഘാതകവധം (16600) 
ഘൂണ (19648) 
േഘാഷയാ (14937) 
േഘാഷയാ (8602) 
േഘാഷയാ യിൽ തനിെയ (16864) 
ചക്കര ട്ടിപ്പാറു (18692) 
ചക്കരപ്പാവ (14622) 
ചക്കരമാമ്പഴം (3196) 
ചക്കരേയാ േതേനാ (20021) 
ച ം (16756) 
ച വർത്തി തിരുമനസ്സ് (14907) 
ച വർത്തിനി (14520) 
ച വാതം (18485) 
ച വാളത്തിന റം (2157) 
ച വാളത്തിേല ് (1846) 
ച വാളം (292) 
ചങ്ങ ഴ ഒരു പഠനം (10893) 
ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള നക്ഷ ങ്ങളുെട േ ഹഭാജനം
(15920) 

ചങ്ങ ഴയും ൈവേലാപ്പിള്ളിയും: കവിതയിെല
സമാന്തരേരഖകൾ (17309) 
ചങ്ങ ഴ വിധിയുെട േവട്ടമൃഗം (13145) 
ചങ്ങലകൾ (18092) 
ചങ്ങലയി ാത്ത ആന (2699) 
ചങ്ങായി വീടുകൾ (21173) 
ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ (9816) 
ചണ്ഡെകൗശികം (20) 
ചണ്ഡാലഭി കി (6346) 
ചതുരങ്ങൾക്ക റം (15959) 
ചതുരംഗം (5218) 
ചതുരവും ീകളും (17699) 
ചതുർദ്ദശിനാൾ (17771) 
ചത്തവെന്റ സുവിേശഷം (16580) 
ച േപായ ഒരു പശുവും േഗാമാതാവും
(17344) ,

ച േമേനാൻ ഒരു പഠനം (18254) 
ച വിെന്റ കാലടി (20283) 
ചന്ദനക്കാറ്റ് (20032) 
ചന്ദനമണ്ഡപം (15891) 
ച കളഭം (17111) 
ച കാന്തം (9713) 
ച ഗു ൻ (3231) 
ച ദർശനം (7173) 
ച നിെലത്തിയ ആദയ് മനുഷയ്ൻ (20851) 
ച െന്റ മാളിക (21279) 
ച യാൻ – ച നിൽ ഇന്തയ്യുെട കെ ാ ് (19415) 
ച യാൻ-ച നിൽ ഇന്തയ്യുെട ൈകെയാപ്പ് (19042)


ച േലഖ (18014) 
ച േശഖര ആസാദ് (21546) 
ച േശഖർ ആസാദും കൂ കാരും (14335) 
ച ഹാസം (7734) 
ച ികാ ചർച്ചിതമായ രാ ി (2263) 
ചമയങ്ങൾ (19460) 
ചരസ് (9408) 
ചരി കൗതുകം (N220) 
ചരി കവ്ിസ് (17567) 
ചരി കവ്ിസ് (N323) 
ചരി ജാലകം (20721) 
ചരി തതവ്ം (169) 
ചരി ത്തിെന്റ ഭൗതികവയ്ാഖയ്ാനം ഒരു
െപാതുവീക്ഷണം (5476) 
ചരി ത്തിെല ഗുണപാഠങ്ങൾ (4126) 
ചരി ത്തിെല േചാരപ്പാടുകൾ (16935) 
ചരി ത്തിെല ശിലാകുസുമങ്ങൾ (4245) 
ചരി ത്തിെല സുന്ദരികളും ചരി ം സൃ ിച്ച
ധീരവനിതകളും (13070) 
ചരി ത്തിൽ ഇ ാത്തവർ (20551) 
ചരി ത്തിൽ വിലയം ാപിച്ച വികാരങ്ങൾ (20875) 
ചരി
ചരി
ചരി
ചരി
ചരി
ചരി

ത്തിൽ വയ് ി ള്ള പങ്ക് (10939) 
ദർശനം (7392) 
പഠനങ്ങൾ (N219) 
െമഴുതി ചരി മായവർ (19720) 
ം എ എളുപ്പം (21400) 
ം എെന്ന കുറ്റക്കാരനെ ന്ന് വിധി ം (18869) 

ചരി ം തിരുത്തിയ ശാ
തിഭകൾ:
ജീവശാ ജ്ഞന്മാർ (17930) 
ചരി ം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വിധി ം (18388) 
ചരി ം: പാഠരൂപങ്ങളും തയ്യശാ വും (17734) 
ചരി ം വായി ന്ന ഒരാൾ (18740) 
ചരി ം സമനവ്യേമാ സംഘട്ടനേമാ? (11207) 
ചരി ം സൃ ിച്ചവർ (18716) 
ചരി വിജ്ഞാനേകാശം (19373) 
ചരി വിജ്ഞാനേകാശം (19895) 
ചരി വും സം ാരവും (4730) 
ചരി ശകലങ്ങൾ (10966) 
ചരി സഞ്ചാരം (D279) 
ചർക്കാശാ ം (16463) 
ചർച്ചിൽ വിൻസ്റ്റൺ (331) 
ചർച്ചിൽ, റൂെസവ്ൽട്ട്, സ്റ്റാലിൻ (19254) 
ച ിേക്കാഴി (12266) 
ചലച്ചി വയ്വസായം േകരളത്തിൽ (6041) 
ചലനങ്ങൾ (3094) 
ചലനം (17434) 
ചലനം (20725) 
ചലനം (7131) 
ചലി ന്ന വിരൽ (20652) 
ചേലാ കൽക്കത്ത (4835) 

ചേലാ ദൽഹി (4621) 
ചവ കുട്ടയിൽനിന്ന് (8977) 
ചവ െകാട്ട (2212) 
ചാക്കരി (18930) 
ചാക്കാല (9337) 
ചാ
ാന്തൻ (19288) 
ചാ ികം (15993) 
ചാഞ്ചാടുണ്ണി ചാഞ്ചാട് (18239) 
ചാഞ്ഞമരം വീണി (2600) 
ചാട്ട (8205) 
ചാട്ടയും മാലയും (740-A) 
ചാണക്ക ് (8613) 
ചാ ്െപാട്ട് (18174) 
ചാമ്പക്ക (21934) 
ചായം േത ാത്ത മുഖങ്ങൾ (16140) 
ചാരി രക്ഷ (3437) 
ചാരുകേസര (18912) 
ചാരുലത (19602) 
ചാരുലത (D134) 
ചാർലിമാസ്റ്റർ (17362) 
ചാർ സൗ ബീസ് (18892) 
ചാർളി ചാ ിൻ: ജീവിതവും സിനിമയും (15958) 
ചാർളി ചാ ിൻ – ജീവിതവും സിനിമയും (16887) 
ചാലിയത്തി (3583) 
ചാവുകടൽ (8442) 
ചാേവറുകളുെട പാ ് (19818) 
ചാൾസ് ഡാർവിൻ-ജീവിതവും കാലവും (19369) 
ചാറത്സെ ച്ചറും മീനാക്ഷിയും (D250) 
ചികിത്സാമഞ്ജരി-ഒ ം ര ം ഭാഗങ്ങൾ (16619) 
ചികിത്സാ വിജ്ഞാനേകാശം (12587) 
ചിങ്കനും ചീരുവും (11154) 
ചി നാനയുെട സുന്ദരിമാർ (26198) 
ചിത കട ന്ന പക്ഷികൾ (13962) 
ചിത േതടിെയ ന്നപക്ഷികൾ (11791) 
ചിതയിെല െവളിച്ചം (14517) 
ചിതൽ (5779) 
ചിതറിയ ഓർമ്മകൾ (18720) 
ചിതറിയ ചി ങ്ങൾ (18859) 
ചിതറിയ ചിലങ്കകൾ (3881) 
ചിത്തിരേത്താണി (20077) 
ചി (2624) 
ചി
ീവൻ: ഒരു ാവിെന്റ കഥ (18417) 
ചി ങ്ങൾ എ.എസ്. (16607) 
ചി െത്തരുവുകൾ (20749) 
ചി ദർശിനി (360) 
ചി ഭാരത്തിെല ബാന്ധവം (13208) 
ചി മണ്ഡപം (3929) 
ചി ംേപാെല (18796) 
ചി യുെട േഫാൺ നമ്പർ (13040) 
ചി ശലഭങ്ങൾ (18316) 
ചി ശലഭമായി മാറിയ എെന്റ ജീവിതത്തിൽനിന്ന്
(15990) 

ചി ശാല (490) 
ചി സൂ ം (20936) 
ചിദംബര രണ (17999) 
ചിന്തകന്മാരുെട േലാകം (13386) 
ചിന്തകളുെട തടവുചാട്ടം (21844) 
ചിന്തകളും നിഗമനങ്ങളും (6532) 
ചിന്തന (19728) 
ചിന്താദർശനം (3931) 
ചിന്താപടലം (18217) 
ചിന്താവി യായ സീത (20765) 
ചിന്താവി യായ സീത ഒരു ഖണ്ഡകാവയ്ം (6348) 
ചിന്തിപ്പി ന്ന ശാ കഥകൾ (18833) 
ചി വിെന്റ ഗുഹായാ (15835) 
ചിന്ന ഉരു (13944) 
ചിപ്പിമാല (3937) 
ചി വിെന്റ േലാകം (18938) 
ചിരസ്മരണ (20748) 
ചിരിക്കാത്ത കുട്ടി (16735) 
ചിരിക്കാത്ത രാജകുമാരി (21329) 
ചിരിക്കാത്ത വീടുകൾ (5873) 
ചിരി ന്ന ആ ാക്കൾ (N208) 
ചിരി ന്ന കത്തി (1298) 
ചിരി ന്ന ചിറ്റാറ് (5829) 
ചിരി ന്ന െചന്നായ് (7571) 
ചിരി-ചില പഠനങ്ങൾ (3436) 
ചിരിയുെട ത രാൻ (20877) 
ചിരിയുെട പിതാമഹൻ: വി. െക.എൻ.
കൃതികെള റി ള്ള പഠനങ്ങൾ (N132) 
ചിരിയുെടയും മറവിയുെടയും പുസ്തകം (21455) 
ചിരുത ട്ടിയും മാഷും (19142) 
ചിരുത ട്ടിയും മാഷും – മാേഷാടു േചാദിക്കാം-ഭാഗം 2
(D202) 

ചിരുതയും ചിരവയും (19152) 
ചി റ വയ്ാപാര േമഖലെയ വിഴുങ്ങാൻ കുത്തകഭീമൻ
വരു (18673) 
ചി െകാട്ടാരം (4044) 
ചി ഗൃഹം (5131) 
ചില േകരള ചരി
ങ്ങൾ (1926) 
ചിലങ്ക (4122) 
ചിലങ്കചാർത്തിയ കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ (2641) 
ചില േനരങ്ങളിെല നമ്മൾ (19679) 
ചിലന്തിവല (17796) 
ചില പു വഴിച്ചിന്തകൾ (18786) 
ചിലപ്പതികാരം (17205) 
ചിലപ്പതികാരം (N51) 
ചിലമ്പ് (16159) 
ചിലെമ്പാലി നില ാതിരിക്കെട്ട (1623) 
ചില സമയങ്ങളിൽ ചില മനുഷയ്ർ (17602) 
ചിറ (9751) 
ചിറകി ാപക്ഷി (15336) 
ചിറ്റ (18567) 
ചിറ്റേഗാങ് വി വം 1930-34 (20450) 
ചി വിളക്ക് (2237) 
ചീനവല (19441) 
ചീവീടുകളുെട െചവിയിൽ പാടുന്ന ഗായകർ (20224) 
ചീറാം േ ഹിതാ കടി രുത് (17474) 
ചുകന്ന േറാസ (D314) 
ചു ം െഗ ം (21782) 
ചുടലക്കളം (315) 
ചുടുകണ്ണീരാെലൻ ജീവിതകഥ (19994) 
ചുമരിൽ ചി െമഴുതുേമ്പാൾ (D363) 
ചുമർച്ചി ങ്ങൾ (16172) 
ചുംബന കാശനം (10787) 
ചുംബനം (460B) 
ചുംബനം സുഗന്ധപൂരിതം (17620) 
ചുരളിമല (8213) 
ചുരുക്കം ചിലർ (9270) 
ചുരുളുകൾ (11307) 
ചുവടുകൾ (14681) 
ചുവന്ന അകത്തളത്തിെന്റ കിനാവ് (10851) 
ചുവന്നകവിതകൾ (6887) 
ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ (18586) 
ചുവന്ന ചു കൾ (8268) 
ചുവന്നതട്ടം (3848) 
ചുവന്ന നക്ഷ ങ്ങൾ (16078) 
ചുവന്നപട്ടം (15773) 
ചുവന്ന പൂവണിഞ്ഞ യുവാവു് (3757) 
ചുവപ്പാെണെന്റ േപരു് (19266) 
ചുവപ്പിൽ ഒരു പഠനം (20353) 
ചുവ േകാട്ടയിൽ നി ് സേ ഹം (18516) 
ചുവ ജവ്ാലയായ ീ (4880) 
ചുവ നാട (11810) 
ചുവ നിറമുള്ള നിഴൽ (20418) 
ചുവ രാശി (19331) 
ചുവ രാശി (19439) 
ചുവപ്പ് പട്ടയം േതടി (20813) 
ചുവരി ാത്ത ചി ം (4326) 
ചുവെരഴു കൾ (19645) 
ചുവാൻവിധവ (18257) 
ചുഴലിക്കാറ്റ് (9112) 
ചുഴി (16261) 
ചുഴി (16642) 
ചുഴി (8019) 
ചുഴികൾ (9382) 
ചുഴി പിെമ്പ ചുഴി (14875) 
ചു േകാണി (2597) 
ചൂതാട്ടം (14472) 
ചൂള (16528) 
ചൂളമരങ്ങളിൽ കാ തിയ കാലം (20094) 
ചൂഴികൾ (9087) 
ചൂഴികൾ മലരികൾ (9472) 
െചകുത്താൻ (3824) 
െചകുത്താനും ഒരു െപൺകിടാവും (21301) 
െചകുത്താൻ കടുവ നായാ േനാവൽ (3311) 
െചകുത്താൻ തുരുത്ത് (20309) 
െചകുത്താെന്റ കണ്ണ് (2977) 
െചക്കൻ (18091) 
െചേക്കാേ ാവാകയ്യിെല സംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി (16386)


െചേഖാവിെന്റ ചിരി (16208) 
െച ഗുേവര എെന്റ ജീവിതസഖാവ് (21829) 
െചഗുേവര ക കൾ (18466) 
െചങ്കടൽ (21775) 
െചങ്ക ് (12121) 
െചങ്കൽ ളയിെല എെന്റ ജീവിതം (21972) 
െചേങ്കാട്ടയിെല ബഹ്റാം (2126) 
െചേങ്കാലി ാെത കിരീടമി ാെത (17886) 
െചേങ്കാലും െചന്താമരയും (2222) 
െചങ്ങ കുഞ്ഞാതി (6882) 
െചങ്ങാരപ്പള്ളിയുെട ഡയറി റി കൾ (15065) 
െചങ്ങാലി ാവും കു
റു ം മ മുത്തശ്ശിക്കഥകളും
ചി ങ്ങളും (19897) 
െച (14621) 
െച
ട്ടനും മദ്ദളച്ചങ്ങാതിയും (22068) 
െചന്തീേപാെലാരു മാലാഖ (18211) 
െചെന്തച്ചി (19503) 
െചന്നാ ളുെട ഇടയിെല കുഞ്ഞാടുകൾ (4028) 
െചന്നാ ൾക്കിടയിൽ (19454) 
െചമ്പകവ ി (722) 
െചമ്പനീർപൂക്കൾ (1907) 
െചമ്പവിഴം (16194) 
െചമ്മനത്തിെന്റ ആറു കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ (11877)


െചമ്മരിയാടിെന്റ സൂ ം (21996) 
െചമ്മീൻ (21994) 
െചയിൻ വിത്ത് ഏ േ ാസ് (15324) 
െചരു കണ്ണട (13954) 
െച ം ചതുരംഗവും (16247) 
െചളി (5281) 
െചറിമരം (21646) 
െചറിയ കുട്ടിക്കവിതകൾ (11192) 
െചറിയ െചറിയ മീനുകളും വലിയ വലിയ മത്സയ്ങ്ങളും
(20527) 

െചറിയ മനുഷയ്രും വലിയ േലാകവും (11740) 
െചറിയ വലിയവർ (2512) 
െചറുകഥ ഇന്നെല, ഇന്ന് (9017) 
െചറുകഥകൾ (1069) 
െചറുകഥകൾ (1147) 
െചറുകഥാ സ്ഥാനം (1023) 
െചറുകാടിെന്റ ബാലസാഹിതയ്ം (18209) 
െചറുകിട രാസവയ്വസായങ്ങൾ (1663) 
െചറുകിട വയ്വസായ വികസനം േകരളത്തിൽ (N135)


െചറു നി ിെന്റ സം ാരം (13007) 
െചറു നി ിെന്റ സം ാരം (13006) 
െചറ്റ രകൾ (4771) 
േചകനൂരിെന്റ ര ം (17300) 
േചേക്കറുന്ന പക്ഷികൾ (12062) 
േചട്ടെന്റ നിഴലിൽ (9608) 
േചപ്പാട് േസാമനാഥെന്റ രചനകൾ (20423) 
േചരിതിരിവ് (5077) 
േചരിയുെട വിലാപം (15975) 
േചർച്ചയി ാത്ത ബന്ധം (3729) 
േചല് (20802) 
േചലക്കരയുെട അതീതസവ് ങ്ങൾ (12291) 
േചറപ്പായി കഥകൾ (21398) 
േചറ്റിെല െചന്താമര (2621) 
േച കത്തി (2242) 
ൈചത്താനും മനുഷയ്രും (2110) 
ൈചന (140) 
ൈചന ഇന്ന് (6946) 
ൈചനയിെല ഒരു യാ (930) 
ൈചനയിെല സിൻ
(19408) 
ൈചനാെവ (2297) 
ൈചനീസ് കെഫ (19803) 
ൈചനീസ് കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ചരി ം (8919) 
ൈചനീസ് തതവ്ശാ ം (17987) 
ൈചനീസ് നാേടാടിക്കഥകൾ (21749) 
ൈചനീസ് മാർക്കറ്റ് (17176) 
െചാഖർബാലി (D318) 
െചാട്ടയിൽനിന്ന് (4778) 
െചാവ്വായിെലത്തിയേപ്പാൾ (2513) 
െചാവ്വാ രാ ി (6111) 
േചാദയ്ങ്ങൾ ഇടെപടലുകൾ (16657) 
േചാദയ്ം നിസ്സാരം ഉത്തരം അറിയാേമാ? (20707) 
േചാമെന്റ തുടി (20808) 
േചാം ി: നൂറ്റാ ിെന്റ മനസ്സാക്ഷി (15211) 
േചാര (D88) 
േചാരക്കളം (21014) 
േചാര ചിന്തിയ ദവ്ീപ് (16678) 
േചാരചിന്തിയവർ (15152) 
േചാര ഴ (20973) 
േചാര ക്കൾ (2241) 
േചാരയുെട കഥ (20369) 
േചാരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞവഴികൾ (21251) 
േചാരയും ക കളും (696) 
േചാരയും മാംസവും (977) 
േചാരശാ ം (18275) 
േചാർെന്നാലി ന്ന മുറി (16012) 
േചാലമരങ്ങൾ (2190) 
േചാലമരപ്പാതകൾ (15077) 
േചാറിെന്റ മണമുള്ള േചറ് (19559) 
ഛ വും ചാമരവും (10374) 
ഛായാപടങ്ങൾ (19131) 
ജഗതി-ചിരി ം ചിരിക്കാെതയും (18670) 
ജതീൻദാസ് (6043) 
ജനകീയ സമരകഥകൾ (17) 
ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ മലബാറിെന്റ െപൺപാതകൾ
(18427) 

ജനകീയാസൂ ണത്തിെന്റ രാ ീയം (17906) 
ജനകീയാസൂ ണ സ്ഥാനം (12116) 
ജനകീയാസൂ ണ സ്ഥാനം ചില
വിശദീകരണങ്ങൾ (D38) 
ജനഗണമന പാടുേമ്പാൾ (6881) 
ജനങ്ങളുെട ഭരണം (503H) 
ജനങ്ങളും
ങ്ങളും (9377) 
ജനങ്ങെള ൈകെവടിയുന്ന ബാ കൾ (15718) 
ജനങ്ങൾെക്കാപ്പം (17668) 
ജനതകൾ ന അയൽക്കാരായി കഴിയണം (2386B)


ജനതാവിജ്ഞാനം (2023) 
ജനനി-അമ്മ, മകൾ, മാതൃതവ്ം (19045) 
ജനനീ ജൻമഭൂമി (13977) 
ജനനീ നവര മഞ്ജരി (9823) 
ജനപങ്കാളിത്തവും ഭരണസംവിധാനവും (13587) 
ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1954 (N589) 
ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1958 (N594) 
ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1962 (N595) 
ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1967 (N586) 
ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1973 (N591) 
ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1978 (N585) 
ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് (N593) 
ജനശ (D13) 
ജനറൽ േനാളജ് (3706) 
ജനാധിപതയ്ം (2426) 
ജനാധിപതയ്ം തിരു-െകാച്ചിയിൽ (998) 
ജനാധിപതയ്വും സമുദായവും (3907) 
ജനിതകങ്ങളിൽ (21390) 
ജനിതകവിധി (17694) 
ജനിലിസിട് ി (D18) 
ജനുവരി ഒമ്പത് (726) 
ജ കഥകൾ (2129) 
ജ ക്കളും നാട്ടറിവും (17107) 
ജ ക്കൾ വിചി ങ്ങൾ (14972) 
ജ ജീവിതക്കാ കൾ (20819) 
ജ േരാഗങ്ങൾ (6369) 
ജ േലാകത്തിെല കൗതുകങ്ങൾ (22153) 
ജ േലാകത്തിെല കൗതുകങ്ങൾ : കുട്ടികൾ ള്ള
ശാ ം (N325) 
ജ േലാകം (9070) 
ജന്പഥ് (16040) 
ജന്മാന്തരങ്ങൾ (17874) 
ജന്മി മുതലാളി ഉത്തമർണ്ണൻ (16346) 
ജപ്പാനും വിദൂര പൂർവ്വേദശ പരയ്ടനവും (3438) 
ജമാഅെത്ത ഇ ാലി ലഘുപരിചയം (19097) 
ജമാ അെത്ത ഇ ാമിയും വയ് ി പൂജയും (9246) 
ജമാ അെത്ത ഇ ാമി ലക്ഷയ്ം പരിപാടി (5352) 
ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും ര പിൻഗാമികളും (24) 
ജംഗിൾബുക്ക് (21240) 
ജംഗിൾ ബുക്ക് (22070) 
ജയേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1960 (N688) 
ജയേകരളം ഇയർ ബുക്ക് (N687) 
ജയ കാശ് (8908) 
ജയിക്കാനായ് ജനിച്ചവൻ (N58) 
ജയി , പെക്ഷ,… (7322) 
ജയി വരും (834) 
ജയിൽ (456) 
ജയിലിെല വലയ്പ്പൻ (13535) 
ജയിലിൽ നിന്ന് (654) 
ജയിൽപുള്ളി (160) 
ജർമ്മൻക കൾ (1747) 
ജർമ്മൻ കിസ്സ് (8288) 
ജലഛായ (20664) 
ജലത്തിനകെത്ത അ തേലാകം (15775) 
ജലത്തിനു തീപിടി
(3769) 
ജലം (13952) 
ജലമറിവ് (20574) 
ജലെമവിെട? ച ബിംബെമവിെട? (20306) 
ജലശ യിെല ശരീരവും ഉ ം (16719) 
ജലശിശുക്കൾ (19134) 
ജലസന്ധി (15307) 
ജലസമാധി (17305) 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു (7714) 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു: ആ കഥ (10376) 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു: സംഘർഷത്തിെന്റ ദിനങ്ങൾ
(17733) 

ജവഹറും ജാ ം (3977) 
ജസ്റ്റിൻ (19569) 
ജഹനാര (17387) 
ജാഗ്രേഹാ (20161) 
ജാതക കഥകൾ (8151) 
ജാതകഗണിതകല (16900) 
ജാതകത്തിെല മാളിക (19510) 
ജാതകപരിേശാധന (11825) 
ജാതി മ്മിയും മ
ധാന കൃതികളും (20934) 
ജാതി പറഞ്ഞാെലന്ത് (14419) 
ജാതിേഭതം മതേദവ്ഷം (20269) 
ജാതിമീംമാംസ (9865) 
ജാതിയി ാ തലമുറ (21861) 
ജാതിെയന്താ (3007) 
ജാതിവയ്വസ്ഥിതിയും േകരള ചരി വും (11836) 
ജാനു : സി.െക. ജാനുവിെന്റ ജീവിതകഥ (15601) 
ജാപ്പാണ കയില (D97) 
ജാലകങ്ങൾക്ക റം (21869) 
ജാലവിദയ് കഥകൾ (14618) 
ജാലിയൻവാലാ ദുരന്തം (13577) 
ജാലിയൻവാലാബാഗ് (N136) 
ജാഹ്നവി (1386) 
ജി. കുമാരപിള്ളയുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത േലഖനങ്ങൾ
(9846) 

ജിജ്ഞാസ (5070) 
ജി. േദവരാജൻ: സംഗീതത്തിെന്റ രാജശി ി (18465) 
ജിന്ന (1781) 
ജിന്ന മുഹമ്മദാലി (69) 
ജിൻസി (18367) 
ജി ികളുെട ണയം (20390) 
ജി ികൾ-മാ രേലാകത്തിെല നിതയ് സഞ്ചാരികൾ
(22174) 

ജി ിയും കനയ്കയും (15960) 
ജി ാെന്റ ണയേലഖനങ്ങൾ (19303) 
ജിയുെട കുട്ടിക്കവിതകൾ (15421) 
ജി ശങ്കര റുപ്പ് – മുസരീസ് ജീവചരി പരമ്പര
(21533) 

ജിഹാദ്- സതയ്േവദത്തിെന്റ ആ ഭാവം (19107) 
ജീൻ ിസ്റ്റഫ് (10541) 
ജീൻ മുതൽ ജീേനാം വെര (19368) 
ജീൻ വാൽജീൻ (1113) 
ജീമാജീ (14630) 
ജീമൂതവാഹനൻ (13754) 
ജീവചരി ം (18175) 
ജീവചരി സാഹിതയ്ം (3265) 
ജീവചരി സാഹിതയ്ം മലയാളത്തിൽ (9856) 
ജീവജാതികളുെട ഉ വം (9454) 
ജീവധാര (10976) 
ജീവനുള്ള പുക ഴലുകൾ (14570) 
ജീവനുള്ള തിമ (2771) 
ജീവെന്റ ൈകെയാപ്പ് (15265) 
ജീവെന്റ പു കം (21671) 
ജീവെന്റ രഹസയ്ം േതടി (17453) 
ജീവെന്റ േവരുപടലങ്ങൾ (21356) 
ജീവപരയ്ന്തം (18220) 
ജീവ പഞ്ചം (2900) 
ജീവേലാകം, ൈവവിധയ്വും വിനാശവും (16881) 
ജീവൽക്കഥകൾ (462) 
ജീവൽസേന്ദശം (11439) 
ജീവശാ ത്തിെന്റ വളർച്ച (2357) 
ജീവശാ ം (19231) 
ജീവികളുെട ഉത്ഭവം (15929) 
ജീവികളുെട കൃതി (10947) 
ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ (18454) 
ജീവിക്കാൻ െകാതിച്ച െപണ്ണ് (1106) 
ജീവി ന്നകഥകൾ (3741) 
ജീവി ന്ന സാഹിതയ്കാരൻമാർ (4934) 
ജീവി
ജീവിക്കാനനുവദി
(15719) ,

ജീവിച്ചിടു മൃതിയിൽ (6786) 
ജീവിച്ചിരി ന്നവരുെട മനസ്സിൽ (18750) 
ജീവിതക്കാ കൾ (22108) 
ജീവിത മം (2697) 
ജീവിത ചി ങ്ങൾ (392) 
ജീവിതചിന്തകൾ (17347) 
ജീവിതഛായകൾ (19573) 
ജീവിതത്തിെന്റ അരങ്ങ് (18353) 
ജീവിതത്തിെന്റ ഉപമ (16616) 
ജീവിതത്തിെന്റ ഒേരട് (12939) 
ജീവിതത്തിെന്റ കണ്ണീർ (17364) 
ജീവിതത്തിെന്റ താളം (10559) 
ജീവിതത്തിെന്റ പു കം (18170) 
ജീവിതത്തിെന്റ െപാൻനാളങ്ങൾ (1940) 
ജീവിതത്തിെന്റ മുഖങ്ങൾ (6071) 
ജീവിതത്തിെല ഒരു ദിവസം (19595) 
ജീവിതത്തിെല വസന്താരാമം (18178) 
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാ ം സംഭവി ന്നവ
(17664) 

ജീവിതപ്പാത (6447) 
ജീവിതമത്സരം (N73) 
ജീവിത മരയ്ാദകൾ (1538) 
ജീവിതമൽസരം (N38) 
ജീവിതം അവസാനി ന്നി (1376) 
ജീവിതെമന്ന അ തം : േഡാ. വി.പി. ഗംഗാധരെന്റ
അനുഭവങ്ങൾ (20846) 
ജീവിതം എെന്ന എ പഠിപ്പി ? (17186) 
ജീവിതം ഒരനു ഹം (21641) 
ജീവിതം െകാടുങ്കാറ്റാണ് (9144) 
ജീവിതം പണത്തിെന്റ പിന്നിൽ (3789) 
ജീവിതം പാടുന്ന ാമേഫാൺ-ഒരു
മാപ്പിളപ്പാ കാരെന്റ ജീവിതം (19943) 
ജീവിതം ൈലംഗിേകാർ മാകു (18525) 
ജീവിതം വീക്ഷണം ശാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (5706) 
ജീവിതം സുന്ദരമാണ് പെക്ഷ (8599) 
ജീവിതയാ (1542) 
ജീവിതയാ (N266) 
ജീവിതയാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ (5750) 
ജീവിതരംഗങ്ങൾ (936) 
ജീവിതരഹസയ്ം (4139) 
ജീവിതലക്ഷയ്ം (16492) 
ജീവിതവീക്ഷണം (11091) 
ജീവിത വീക്ഷണം (7095) 
ജീവിതവും ഞാനും (11849) 
ജീവിതവും മതവും (2536) 
ജീവിതശ ക്കൾ (3755) 
ജീവിതൈശലീേരാഗങ്ങൾ (21405) 
ജീവിതസമരം (16712) 
ജീവിത രണകൾ (7606) 
ജീവിത തികൾ (16101) 
ജീവിതൈസവ്രം (1969) 
ജീവിതാനന്ദം (5367) 
ജീവിതാസ ി (D65) 
ജീവിത്തിൽ നിന്ന് കഥയിേല ള്ള ദൂരം (20562) 
ജീേവാൽപത്തി (3952) 
ജൂഡിയും ലക്ഷ്മിയും (3043) 
ജൂതെതരുവ് (19750) 
ജൂലി (20901) 
ജൂലിയസ് സീസർ (11293) 
െജ.ബി.എസ്. ഹാൽേഡൻ (10513) 
െജംഗിസ്ഖാൻ (2234) 
േജ.േജ. ചില കുറി കൾ (15509) 
േജതാക്കൾ (6341) 
ൈജ യാ (130) 
ൈജനമതം േകരളത്തിൽ (14765) 
ൈജമനീയാശവ്േമധം (4503) 
ൈജവേചാരണം (17732) 
ൈജവം (16627) 
ൈജവമനുഷയ്ൻ (12908) 
ൈജവവർേഗാൽപത്തി വിമർശനപഠനം (13571) 
ൈജവൈവവിധയ്ം (15418) 
ൈജവൈവവിധയ് രജിസ്റ്റർ വർത്തകർ ള്ള
ൈക
കം (11952) 
ൈജവശാ ങ്ങൾ (10904) 
െജാനാഥൻ ഗള്ളിവറുെട കാമുകി (19182) 
േജാർ ് ആറാമെന്റ േകാടതി (20825) 
േജാസഫ് ആൻ സ് (10853) 
േജാസഫ് എന്ന തച്ചൻ (13152) 
േജാസഫ് മു േശ്ശരി (15171) 
േജാസഫ് സ്റ്റാലിൻ ജീവിതവും കാലവും (18782) 
േജാസിെന്റ ഏകാങ്കങ്ങൾ (8894) 
് നെ ാരു മന ാകാൻ േനാക്ക് (10879) 
ജ്ഞാനദീപം (6264) 
ജ്ഞാനപ്പാന (18539) 
ജ്ഞാേനാദയത്തിെന്റ തിര ാരങ്ങൾ (19296) 
ജയ്ാമിതിയുെട കളിെത്താട്ടിൽ (11961) 
േജയ്ാതിശാ അറ്റ്ലസ് (11643) 
േജയ്ാതിശാ ത്തിെല ഒരു ഇതിഹാസം (12347) 
ജവ്ലകൾ (6941) 
ജവ്ലി ന്ന പാദങ്ങൾ (19667) 
ജവ്ാല (17880) 
ജവ്ാല IPS (17782) 
ജവ്ാലകൾ, ശലഭങ്ങൾ (19172) 
ജവ്ാലയും പൂവും (743) 
ജവ്ാലാകലാപം (11669) 
ഝാൻസിയിെല വീരറാണി (1525) 
ഝാൻസിറാണി (18713) 
ഝാൻസിറാണി (4274) 
ഞങ്ങൾ അടിമകൾ (16752) 
ഞങ്ങളുെട മഞ്ഞ
കം (17134) 
ഞങ്ങളുേടതുകൂടിയായ ഒരു േലാകം (15720) 
ഞങ്ങൾ കേച്ചരിപ്പാട കാരിൽ ചിലർ (19730) 
ഞങ്ങൾ കേച്ചരിപ്പാട
കാരിൽ ചിലർ (20321) 
ഞങ്ങൾ ക ഇ േയൽ (9135) 
ഞങ്ങൾ യൂേറാപ്പിലൂെട (5749) 
ഞങ്ങൾ സുഖമായിരി
(21321) 
ഞ കൾ (16629) 
ഞ കളുെട നാട്ടിൽ ഒരിടേവള (18626) 
ഞരക്കങ്ങൾ (1205) 
ഞാ
ൾ (5777) 
ഞാൻ (11730) 
ഞാന ി (17948) 
ഞാൻ അ ൾകലാം (20984) 
ഞാൻ അറിയുന്ന ജ ാരി ഒപ്പം മതകാരയ്ങ്ങളും (N214)


ഞാനാണു സാക്ഷി ളയസാക്ഷി (20758) 
ഞാനാണ് മലാല (20763) 
ഞാനാ െത ക്കാരൻ (6860) 
ഞാനും ആർ.സി.സി.യും-കാൻസറിെനാപ്പം നടന്ന
ഒരു േഡാ റുെട അനുഭവങ്ങൾ (20932) 
ഞാനും ബുദ്ധനും (21620) 
ഞാെന െകാ ് ഒരു ഹി വ (22147) 
ഞാെനന്ന അഭാവം (18231) 
ഞാെനന്നഭാവം (20746) 
ഞാെനന്ന ശ (5174) 
ഞാെന ം ഹി സ്ഥാനി (19929) 
ഞാെനഴുതുന്നെത െകാ ്? (19275) 
ഞാെനാരു നിശ്ശ െകാലയാളി (17568) 
ഞാെനാരു സൂ ംപറയാം (11380) 
ഞാൻ ആരാണു്? (19880) 
ഞാൻ ഇന്നെസന്റ് (19989) 
ഞാൻ ഉണ്ണിവർമ്മ (17785) 
ഞാൻ എ ് ഉ ാ ം? (19881) 
ഞാൻ എ െകാ ് ഒരു ഹി വാണു് (22134) 
ഞാൻ എ ം ഉ ായിരു (8217) 
ഞാൻ ഒരു പുതിയേലാകം ക (1025) 
ഞാൻ ഒരു രാ ീയ തടവുകാരൻ തടവറയിൽ
നി ള്ള കവിതകൾ (19298) 
ഞാൻ ഓർമ്മി
(17069) 
ഞാൻ ക അേറബയ് (625) 
ഞാൻ ക
േഷാവ് (3899) 
ഞാൻ ക തിബത്ത് (2540) 
ഞാൻ ക േപാള ് (9142) 
ഞാൻ ക മേലഷയ് (5214) 
ഞാൻ കമ്മ ണിസ്റ്റാണ് (1170) 
ഞാൻ കൽപ്പന (19469) 
ഞാൻ കള്ളന എന്നാൽ കള്ളനാണ് (13575) 
ഞാൻ കുട്ടിച്ചാത്തനായിരുെന്നങ്കിൽ (20039) 
ഞാൻ െചവിേയാർത്തിരി ം (17598) 
ഞാൻ-ഞാൻ മാ ം (5169) 
ഞാൻ േഡാളിയും മ കഥകളും (19287) 
ഞാൻ േദശഭ യ – അരുന്ധതി േറായിയുെട
സംഭാഷണങ്ങൾ (22031) 
ഞാൻ ൈധരയ്െപ്പടു കിരൺ േബഡി (17666) 
ഞാൻ നാദിയ മുറാദ് – അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ
അതിജീവനകഥ (22101) 
ഞാൻ നിെന്നക്കാൾ മിടുക്കൻ (15757) 
ഞാൻ നിെന്റ കാവൽക്കാരൻ (11821) 
ഞാൻ നുജൂദ് വയസ് 10 വിവാഹേമാചിത (20303) 
ഞാൻ പറേയ കഥകൾ (20255) 
ഞാൻ പിഴയാളി (5784) 
ഞാൻ പിറന്ന നാട് (2109) 
ഞാൻ ഫൂലൻ േദവി (14194) 
ഞാൻ മലാല (21650) 
ഞാൻ ൈലംഗീകെത്താഴിലാളി (18186) 
ഞാൻ േവദനി
(2412) 
ഞാൻ ൈവേ ായിെയ േബാംെബറി
-റാഷ്
ബിഹാരി േബാസിെന്റ വി വകരമായ
ജീവിതകഥ (9439) 
ഞാൻ േ ഹി ന്ന ഇ ാം (19082) 
ഞാൻ സ്റ്റീവ് (20148) 
ഞാൻ െഹലൻ െക ർ (20863) 
ഞായറും തിങ്കളും (19480) 
ഞാവൽപ്പഴത്തിെന്റ നിറം (26193) 
ഞാ േവല ക്കൾ (2090) 
െഞ വിളക്ക് (1864) 
ട ്മാൻ (17776) 
ടാക്കിേയാൺ യുദ്ധം (9437) 
ടാേഗാർ കഥകൾ (21261) 
ടാേഗാർ കഥകൾ – കുട്ടികൾ ് (21527) 
ടാേഗാർ കൃതികൾ (19962) 
ടാേഗാറിെന്റ ഉദയ്ാനപാലകൻ (19276) 
ടാേഗാറിെന്റ ബന്ധങ്ങൾ (6630) 
ടാജ് മുതൽ രാജ്ഘട്ട് വെര (127) 
ടാർസനും എറു മനുഷയ്രും (9510) 
ടി.ആർ.വിമലയുെട കവിതകൾ (20420) 
ടി.െക .മാധവെന്റ ജീവചരി ം (D242) 
ടി. പ നാഭൻ ആ ബലിയുെട അരനൂറ്റാ ്
(13783) 

ടി.പി.കിേഷാർ രണ (16588) 
ടി വിെന്റ മലയാളറാണി (1137) 
ടി സുൽത്താൻ (2194) 
ടി സുൽത്താൻ (53) 
ടിൽടിലിെന്റ സാഹസങ്ങൾ (15762) 
ടി.വി. കവ്ിസ് (21562) 
ടി.വി.േതാമസ് (14814) 
ടീച്ചർ (15715) 
ടൂറിസ വികസനം േകരളത്തിൽ (15705) 
െടൿേനാളജി (10905) 
െടൻഷൻ എങ്ങിെന ഇ ാതാക്കാം? (19158) 
െടലേഫാണിെന്റ കഥ (14658) 
െടലിേഫാൺ ണയം (4551) 
െടസ് (15433) 
െടസ്സി (18065) 
െടററിസ്റ്റ് (20231) 
െടറ്റിസ്റ്റ് (19620) 
േടസ്റ്റ് ദി ഡ് ഓഫ് ാ ള (20192) 
ൈടംെമഷീൻ (20717) 
േടാേട്ടാചാൻ: ജനാല രികിെല വികൃതി ട്ടി (15043)


േടാപാസ് (8587) 
േടാ (19019) 
േടാം അമ്മാവെന്റ ചാള (18420) 
േടാമിെന്റ അ തകഥകൾ (14659) 
േടാം േസായർ (20981) 
േടാംേസായർ (21501) 
േടാം േസായറിെന്റ സാഹസങ്ങൾ (21679) 
േടാംേസായറുെട ധീരകൃതയ്ങ്ങൾ (3244) 
േടാൾസ്റ്റായി (10523) 
േടാൾേസ്റ്റായിക്കഥകൾ (14205) 
േടാൾേസ്റ്റായിയുെട കഥ (3235) 
േടാൾേസ്റ്റായിയുെട നീതികഥകൾ (55) 
േടാൾേസ്റ്റായുെട കഥകൾ (14) 
േടാൾേസ്റ്റായ് ഫാം (16934) 
േടാൾേസ്റ്റായ് ഫാം (5405) 
ട ട്ടർ (16323) 
ഞ്ച് (12043) 
യൽ (18513) 
ാൻേ ാർട്ട് ണയം (1148) 
ാവേല ് ബം ാവ് (18633) 
ിപ്പ് (17931) 
േ ഡ് യൂണിയൻ രംഗെത്ത ആദയ്പഥികർ (17654) 
േ ാട് ീയിസത്തിെന്നതിെര േബാൾെഷവിക്
പാർട്ടിയുെട സമരം (6907) 
ഡങ്കൽ നിർേദശങ്ങൾപുനർേകാളനിവൽക്കരണത്തിേലക്ക്
(14665) 

ഡത്ത് സർക്കിൾ (18620) 
ഡയനറ്റിക്സ് ആ വിദയ് (17218) 
ഡയമ ് െനേ സ് (21368) 
ഡയറി റി കൾ (18613) 
ഡയറി റി കൾ (19863) 
ഡയാന (17369) 
ഡർട്ടി ഡസൻ(ൈ ം ി ർ) (15326) 
ഡൽഹി േഡയ്സ് (18557) 
ഡാക്കയുെട പതനം (10415) 
ഡാ ർ (723) 
ഡാ ർ രാധാകൃഷ്ണൻ (1670) 
ഡാ റും ഭാരയ്യും (1990) 
ഡാന ബ് സാക്ഷി (20616) 
ഡാമിയൻ (387) 
ഡാർ എസ് സലാം (21093) 
ഡാർവിനും ഓർക്കിഡുകളും (19367) 
ഡാലിയ (5634) 
ഡാ വിഞ്ചി േകാഡ് (20790) 
ഡി (17913) 
ഡി.എം. െപാെറ്റക്കാടിെന്റ കഥകൾ (13651) 
ഡിക്ഷ്ണറി- പദാർത്ഥം (C16) 
(11476) 

ഡി.വിനയച െന്റ നാടകങ്ങൾ (20140) 
ഡി സി ബാലപാഠം (18311) 
ഡിസ്േ സ് (19524) 
ഡിറ്റ ീവ് പു രാജ് സി.ബി.ഐ (18924) 
ഡിറ്റ ീവ് റിേക്സാൺ ബാർബറ േകരളത്തിൽ (19742) 
ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ (11968) 
ഡുംഡുംഡും…പീപീപീ… (20028) 
െഡക്കാമറൺ കഥകൾ (12221) 
െഡയ്ഞ്ചർ (2511) 
െഡയ്ഞ്ചർ ഡി വറി (19003) 
െഡയ്ഞ്ചർ െഡയ്സി (17778) 
െഡവിൾ (20510) 
െഡവിൾസ് അഡവ്ക്കറ്റ് (19212) 
െഡറക് വാൽേക്കാട്ടിെന്റ കവിതകൾ (13113) 
േഡഞ്ചറസ് േവഡ്സ് ഇൻ ഇം ീഷ് (20011) 
േഡവിഡ് േകാപ്പർ ഫീൽഡ് (15032) 
ൈഡലൻ േതാമസ്സിെന്റ ഗാനം (3232) 
ൈഡവിങ് കവചവും ചി ശലഭവും (21898) 
േഡാ. അംേബദ്കർ (9625) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 11
(N360) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ വാലയ്ം: 15,
പാകി ാൻ അഥവാ ഇന്തയ്ാവിഭജനം
(N351) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ വാലയ്ം: 17
(N350) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം1:
ജാതിവയ്വസ്ഥ (N362) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 20:
േക നിയമനിർമാണസഭാ
േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ (N359) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 22
(N356) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 2:
ഭരണഘടനാപരി ാരങ്ങൾ സാമ്പത്തിക
ങ്ങൾ (N361) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 32:
േഡാ.അംേബദ്കറും ഹി േകാഡ്
ബി ം-II (N354) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 33:
നിയമമ ിയും തിപക്ഷ എം.പിയും-I
(N353) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 5
(N358) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 6
(N355) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 7
(N357) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 8
(N363) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ, വാലയ്ം 9
(N352) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 10:
അ കാശിത രചനകൾ (N339) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 12:
രൂപയുെട
വും (N338) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 13
(N333) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 14
(N348) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 16
(N345) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 19,
പട്ടികജാതിക്കാരുെട സങ്കടങ്ങൾ:
കത്തിടപാടുകളും നിേവദനങ്ങളും (N332) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 21
േക നിയമനിർമാണസഭാ
േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ ര ാംഭാഗം (N337) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 23:
ാചീനഭാരതത്തിെന്റ
വാണിജയ്ബന്ധങ്ങൾ (N349) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 24:
ആ കെളയും നിയമങ്ങെളയും പറ്റിയുള്ള
കുറി കൾ (N341) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 25:
ആ കഥയിൽനി ം ചില ഏടുകൾ
(N342) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 26:
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-1 (N344) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 27,
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-2 (N330) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 28,
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-3 (N331) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 29:
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-4 (N347) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 30,
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനാശിൽപി-5 (N329) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 31,
േഡാ.അംേബദ്കറും ഹി േകാഡ് ബി ം-I
(N334) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 34:
േഡാ.അംേബദ്കർ: നിയമമ ിയും
തിപക്ഷ എം.പിയും-II (N346) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 3
(N335) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ വാലയ്ം 4
(N336) 

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ, വാലയ്ം 8:
ഹി മതത്തിെല േഹളികൾ (N340) 
േഡാ.െക.എൻ.എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികൾ: ഒരു പഠനം
(13636) 

േഡാ. െക.െക. രാഹുലനും സമൂഹവും (21068) 
േഡാ ർ (7923) 
േഡാ ർ േദവ് (7581) 
േഡാ ർ ീറ്റ് (20062) 
േഡാ ർ രാധാകൃ ൻ (2926) 
േഡാ ർ ഷിവാേഗാ (21237) 
േഡാ ർ സയിദ് (5308) 
േഡാ ർ െഹർമൻ ഗു ർട്ട് (5811) 
േഡാ റുെട മകൾ (728) 
േഡാ. െജക്കിലും മിസ്റ്റർ ൈഹഡും (13649) 
േഡാ.ടി.പി.സുകുമാരൻ േപരിെന്റ െപാരുൾ (N97) 
േഡാൺ കവ്ിൿെസാട്ട് (18600) 
േഡാൺ സമു ത്തിേല തെന്ന ഒഴുകു (3165) 
േഡാ. പൽപു (16814) 
േഡാ.േയശു ചികിത്സിക്കെട്ട
(17346) ,

േഡാ. ീകുമാർ െക. (18545) 
േഡാളർ മരുമകൾ (16584) 
േഡാളറും േതാ ം (15301) 
േഡാൾഫിനുകൾ (18324) 
ഡൗൺ െഡൽഹി എക്സ് സ് (17082) 
ഡ പ്പ് സുര ാ ബാനു (19908) 
ാ ള (11178) 
ാ ള (21087) 
(21810) 

ാ ള ഏഷയ്യിൽ (18623) 
ാ ള (15193) 
ീനാനദിയിെല പാലം (17138) 
തകരക്കാട്ടിെല രാമു (2264) 
തകരുന്ന ജീവിത സുരക്ഷ (15731) 
തകർന്ന കമ്മ ണിസം വളരുന്ന ഹി തവ്വാദം (15087)


തകർന്ന മണിയും നിലയ്ക്കാത്ത നാദവും (13022) 
തകർന്ന ഹൃദയങ്ങൾ (80) 
തകഴി-ഓർമ്മ.കാലം.പഠനം (20168) 
തകഴി-ജ്ഞാനപീഠേജതാവ് (21750) 
തകഴിയുെട സമാഹരിക്കാത്ത കഥകൾ (19271) 
തക്കിട തരികിട (14601) 
തക്ഷൻകുന്നിെല ഇടവഴികൾ (21232) 
തങ്കമു (903) 
തങ്കം ത രാട്ടി (16116) 
തങ്കമ്മ േന ് (4547) 
ത െന്റ വീട് (26180) 
തച്ചെന്റ മകൾ (13093) 
തേച്ചാളി ഒേതനൻ (18908) 
തടങ്കൽ പാളയത്തിെല മനുഷയ്ാ ാക്കൾ (3146) 
തടവറക്കവിതകൾ (7149) 
തടവറയിെല രാജകുമാരി (N241) 
തടവറയിൽ നി ് (18063) 
തടവറയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിേലക്ക് (19118) 
തടാകനാടു് (18526) 
തടാകനാടു്- ഇം
് സഞ്ചാര റി കൾ (19852) 
തടാകം (16115) 
തടാകം (18696) 
തട്ടാത്തിെപ്പണ്ണിെന്റ കലയ്ാണം (21606) 
തട്ടാര ടിയിെല വി ഹങ്ങൾ (17216) 
തട്ടിെക്കാ േപായി (N138) 
തണൽ (15366) 
തണൽ (18437) 
തണൽ (19651) 
തണലിടങ്ങൾ (20474) 
തണൽമരങ്ങൾ (16769) 
തണുത്ത് തണുത്ത് പൂ ന്ന നീല റിഞ്ഞികൾ
(17634) 

തണുപ്പ് (19506) 
തത്തമ്മയും മുത്തശ്ശിയും (4983) 
തത്തേമ്മ, പൂച്ച
പൂച്ച
(5189) ,

തത്തവ്മസി (18893) 
തത്തവ്ശാ ങ്ങൾ ഉറ േമ്പാൾ (3435) 
തതവ്ശാ ത്തിെന്റ സംക്ഷി ചരി ം (5474) 
തഥാഗതം (20620) 
തനതു പുതുസിദ്ധാന്തങ്ങൾ (17533) 
തനിനിറം (11022) 
ത നിഘ (18193) 
ത , പരമേബാധം (12162) 
തേന്റത ാത്ത കാരണങ്ങളാൽ (21364) 
തപസ്സ് (D151) 
തപാലിെന്റ കൗതുകേലാകം (21848) 
തേപാഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡ് (18616) 
ത സന്ധയ്കൾ (11805) 
ത താളങ്ങൾ (17925) 
തഫ് ഹീമുൽഖ ഖുർആൻ മാ (D12) 
തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ (17466) 
തഫ്ഹീമുൽ ഖുറാൻ (17470) 
തബ്ലീഗിെന്റ സവിേശഷത (2967) 
തമേസാ മാ (6503) 
തമസ്സ് (14909) 
തമ ം േജയ്ാതി ം (6564) 
തമിഴകെപ്പൺകവിതകൾ (19639) 
തമിഴ് കഥകൾ (19829) 
തമിഴ്െമാഴിയഴക് (18664) 
തമിഴ് സാഹിതയ്ം (7399) 
ത രാക്കൻമാരും ജകളും (11799) 
ത രാട്ടിക്കാവ് (20589) 
തമ്മിൽ ഒത്തേപ്പാൾ (1600) 
ത ൽ (16776) 
ത ൽക്കാരി (7462) 
തരംഗരംഗം (3779) 
തലകുനിക്കാെത (20284) 
തല ത്ത് (5590) 
തലേച്ചാറിെന വിശവ്സിക്കാേമാ (6203) 
തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തകൾ (9174) 
തലമുറകൾ (15659) 
തലമുറയുെട േതങ്ങലുകൾ (18064) 
തലയിെലഴുത്ത് (19149) 
തലയിെലഴുത്ത് (21476) 
തലയിെലഴു ം തിരുത്താം തുറക്കാം മനസിെന്റ
നിലവറ (N299) 
തലയിെലഴുത്ത് തിരുത്താം (16843) 
തലാഖ് (4453) 
തവ വിരേഹ… (17278) 
തവ വിരേഹ വനമാലീ (13986) 
തവളഭാഗവതരുെട കേച്ചരി (21676) 
തവളയുെട വിമാനയാ (3201) 
തവി മു ികൾ (1310) 
ത രസംഘത്തിൽനി സിംഹാസനത്തിേലക്ക്
(3376) 

ത രസംഘം (92) 
തസ്ൈമ (20121) 
തളർന്ന പക്ഷി (9194) 
തളിരണിയും കാലം (18135) 
തള്ളവിരൽ (17834) 
തറവാട് (17256) 
തറവാട് (2712) 
തറവാടും െതാഴിലും (D174) 
തറവാടും മടിശ്ശീലയും (1416) 
തറാവീഹും തഹ ദും നബിക്ക് മാ ം (10550) 
തറാവീഹുംതഹജ്ജു ം നബിക്ക് മാ ം (10549) 
താേക്കാൽ (18286) 
താേക്കാൽ ട്ടം (98) 
താജിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത നാടകങ്ങൾ (13610) 
താജ്മഹൽ (18192) 
താൻസൻ എന്ന മാ ിക ഗായകൻ (15759) 
താപം (7910) 
താമര ളത്തിനടിയിെല േലാകം (22132) 
താമര ളം (4789) 
താമരത്താരുകൾ (21772) 
താമരേത്തൻ (7418) 
താമരേത്താണി (13620) 
താമരനൂൽ (11582) 
താമസി (16687) 
തായ്വഴി (18332) 
താേയവ്ര് (21953) 
താരേകശവ്രിയുെട ഉദയ്ാനം (16008) 
താരാട്ട് (15361) 
താരാട്ട് (17279) 
താരാ െ ഷത്സ് (12972) 
താരാസ് ബുൾബാ (6858) 
താലി (14884) 
താവളമി ാത്തവർ (11212) 
താേവാ െത് ഛിങ് (18818) 
താെ ന്റ് (6885) 
താസിൽദാരും േമഘങ്ങളും (4889) 
താളങ്ങൾ താളവാദയ്ങ്ങൾ (19828) 
താളം (5487) 
താളിേയാല (18994) 
താഴ്നിലം (21017) 
താഴ്വരകൾ (254) 
താഴ്വരകൾ (5068) 
താഴ്വരയിെല െകാടുങ്കാറ്റ് (2905) 
താഴ്വരയിെല പക്ഷി (17406) 
താഴ്വരയുെട സംഗീതം (21286) 
താറാവ് (16125) 
തിക ം ആക ികം (18643) 
തിങ്കളാ കളിെല ആകാശം (13000) 
തിടമ്പ് (18271) 
തിത്തലി (14959) 
തിന്മ (82) 
തിമൂർ (2928) 
തിരകൾക്ക റം (20226) 
തിരക്കഥ (18874) 
തിരക്കഥകൾ (20294) 
തിരക്കിനിടയിൽത്തെന്ന (13958) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത അസമിയ കഥകൾ (20896) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത ക കൾ (9028) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (12386) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (20782) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (N221) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത പഴെഞ്ചാ കൾ (10671) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത സംഗങ്ങളും േലഖനങ്ങളും (12387)


തിരെഞ്ഞടുത്ത ഫലിതങ്ങൾ (22058) 
തിരയും ചുഴിയും (16077) 
തിരയും തീരവും (6797) 
തിരശ്ശീല (17770) 
തിര ത ചരി ത്തിന് ഒരു ആമുഖം (14336) 
തിര ാരം (7393) 
തിരിച്ചടി (D223) 
തിരി കി ന്ന ഉത്സവങ്ങൾ (17252) 
തിരി വരവ് (18831) 
തിരി
േനാ േമ്പാൾ (11850) 
തിരി
േനാ േമ്പാൾ (9602) 
തിരി
േനാട്ടം (1847) 
തിരിയുഴിച്ചിൽ (10015) 
തിരുന ർ കരുണാകരെന്റ കവിതകൾ (11892) 
തിരുഫലിതങ്ങൾ (21615) 
തിരുമധുരം (11898) 
തിരുമുമ്പിെനാപ്പം-ഓർമ്മ റി കൾ (19305) 
തിരുമുൽക്കാ (13843) 
തിരുെമാഴികൾ (16369) 
തിരുവനന്തപുരം: േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് (N370) 
തിരുവരശ് (20800) 
തിരുവാതിരയും ീകളുെട മറ്റ്
(16898) 

താനുഷ്ഠാനങ്ങളും

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാർ (21322) 
തിരുവിതാംകൂറിെല മഹാൻമാർ (1185) 
തിരുെവഴു കളിെല മുഹമ്മദുനബി (208) 
തിരുേശഷിപ്പ് (16321) 
തി ി എന്ന പൂമ്പാറ്റ (15766) 
തിലകെന റിച്ച് െനഹ്റു (6349) 
തിേലാത്തമ (3357) 
തീക്കടൽ കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം (17330) 
തീക്കനൽ (8911) 
തീ ടുക്കകൾ (1227) 
തീ നിക്കവിതകൾ (17947) 
തീജവ്ാല (7321) 
തീ ാത വസന്തം (20075) 
തീനാളം (4282) 
തീപിടിച്ച ആ ാവ് (2846) 
തീപിടിച്ച െകാടുങ്കാറ്റ് (6245) 
തീപ്പക്ഷി റഷയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (21798) 
തീയൂർ േരഖകൾ (16873) 
തീ
ട്ടികൾ ഇ ം വിചാരി
(15954) 
തീരങ്ങളിൽ ഉദയം (16091) 
തീരമണിഞ്ഞ തിര (15499) 
തീരം കാണാത്ത തിരമാലകൾ (11819) 
തീരാന ം അഥവാ റസൂൽകരീമിെന്റ അന്തയ്യാ
(4140) 

തീർത്ഥയാ (N33) 
തീർത്ഥാടകെന്റ കനവുകൾ (19117) 
തീർത്ഥാടനം (5464) 
തീവ ിെക്കാതികൾ (26192) 
തീവ ി തീവ ി തീവ ി (10771) 
തീവ ിപ്പാളം (2506) 
തുക പൂജയ്മാകുന്ന കളികൾ (21833) 
തുഞ്ചൻ ബന്ധങ്ങൾ (7383) 
തുടക്കം (11531) 
തുടക്കം ഒടുക്കം (13267) 
തുടർക്കണി (12358) 
തുടി ന്ന താളുകൾ (14744) 
തുടി ന്ന താളുകൾ (ആ കഥയും ഡയറി റി കളും
മ ം) (2741) 
തുണിയുെട കഥ (8146) 
തുമ്പ മുതൽ സൂരയ്ൻ വെര (15143) 
തുമ്പ വു് (20020) 
തുയിലുണർത്തൽ (2532) 
തുരുത്ത് (20359) 
തുരുത്ത് (8657) 
തുലാവർഷപ്പച്ച (18343) 
തുലാവർഷം െപ കയായി (19734) 
തുളസിക്കതിരുകൾ (10246) 
തുളസിത്തറ (3333) 
തുളസിദാസ് (4705) 
തുളസിമാടം (9603) 
തുളസിയുെട തമാശകൾ (20214) 
തുളസീദാസ രാമായണം (6136) 
തുറന്ന ക റ (3844) 
തുറന്ന ാസ്മുറി (19362) 
തുറന്ന മനേസ്സാെട പുതിയ ൈചനയിൽ (12269) 
തുറന്നിട്ട ജാലകം (18438) 
തുറമുഖം (15661) 
തൂ മഞ്ചം (12246) 
തൂ മരങ്ങൾ (16267) 
തൂ മരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് (14325) 
തൂ മരത്തിെന്റ നിഴലിൽ (16445) 
തൂലികാ ചി ങ്ങൾ (1672) 
തൂവൽ (17447) 
തൂവലും ചങ്ങലയും (1901) 
തൂവൽെകാട്ടാരം (22016) 
തൃേക്കാ ർ െപരുമ (15145) 
തൃശൂർ:എച്ചി&, സി പ ി. (21690) 
തൃ യുെട പൂക്കൾ (4871) 
െതക്കൻകാറ്റ് (1427) 
െതക്കൻപാ കൾ ഒരു പഠനം (13592) 
െത കിഴേക്കഷയ്യും ജപ്പാനും (1319) 
െത നിെന്നാരു സമരകഥ: വി. തങ്ക യുെട
ജീവചരി ം (16635) 
െത കൃഷി (309) 
െത കൃഷി (6387) 
െത കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരു ൈഗഡ് (6212) 
െത ികൾ (3715) 
െത ികളുെട രാജാപ്പാർട്ട് (16192) 
െത ിവർഗ്ഗം (15989) 
െതനാലിയിെല െകാ െതമ്മാടി (17104) 
െതന്നാലിരാമൻ കഥകൾ (21132) 
െതൻെമാഴിപ്പാ കൾ (D148) 
െതയ് െതയ് തകെതയ് (7533) 
െത വും തിറയും (21538) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (20886) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (9741) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത കുറി കൾ (6475) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത നാടകങ്ങൾ വയലാ
വാസുേദവൻപിള്ള (20496) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത നിയമസഭാ സംഗങ്ങൾ (19777) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ (19247) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ (19248) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ (19767) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ (19833) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബാലസാഹിതയ്കഥകൾ (20691) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത േലഖനങ്ങൾ (D327) 
െതരു ത്ത് (20583) 
െതരുവിൽ തീെപ്പാരി (18656) 
െതരുവുനാടകം- സിദ്ധാന്തവും േയാഗവും (15986) 
െതലങ്കാന സമരകഥകൾ (20718) 
െതലിങ്കാനയിെല സായുധസമരം (6926) 
െതലുങ്കാനാസമരം (6445H) 
െതലു കഥകൾ (7621) 
െതവയ്യുെട െപൺമക്കൾ (17982) 
െതസ സിെന്റ യാ (15807) 
െതറാപ്പികൾ (8629) 
െതറ്റ് (18062) 
െതറ്റിേയാടുന്ന െസക്കന്റ് സൂചി (19659) 
െതറ്റി ാത്ത മലയാളം (10811) 
െത കൾ (4229) 
െത െ ങ്കിൽ തിരു ക (19737) 
െത ം ശരിയും (16788) 
േതക്കടി (10208) 
േതക്കിൻകാട് നിരാലംബരുെട നിശവ്ാസം (21875) 
േത ് (13412) 
േതങ്ങലുകൾ (18770) 
േതങ്ങലുകൾ (6228) 
േതേങ്ങെട മൂടും മൂേങ്ങെട മൂളും (16733) 
േതേജാമയം (19472) 
േതനീച്ച (18323) 
േതനീച്ചവളർത്തലും സാമൂഹയ്വനവൽക്കരണവും
(13415) 

േതെനാഴുകും പൂമരങ്ങൾ (16289) 
േതൻതുള്ളി (11787) 
േതൻതുള്ളികൾ (5183) 
േതമ്പാവണി (989) 
േതയില (19583) 
േതയിലെയ റിച്ച് ഒരു കഥ (15792) 
േതർവാ കൾ (4826) 
േതവാരം (9225) 
േതവിടിശ്ശി (4606) 
േതവിടിശ്ശിക്കിളി (15139) 
ൈതത്തിരീേയാപനിഷത്ത് (17756) 
ൈതർ ടം (3332) 
െതാട്ടപ്പൻ (22172) 
െതാമ്മെന്റ െതാപ്പിപ്പാള (1708) 
െതാഴിൽ (12338) 
െതാഴിലിെന്റ തതവ്ശാ ം (1122) 
െതാഴിലി ാ (17655) 
െതാഴിൽത്തർക്കങ്ങൾ (16514) 
േതാ കൾക്കിടയിെല ജീവിതം (D290) 
േതാ ം െതാപ്പിയും (1189) 
േതാടരും വരയാടും (N211) 
േതാട്ടത്തിെല സുന്ദരി (7491) 
േതാബിയാസ് (20139) 
േതാമസ് െജേഫഴ്സൺ (10600) 
േതാംമാ (3908) 
േതാമ്മാ ീഹ േകരളത്തിൽ വന്നിട്ടി (15928) 
േതാരാത്ത ക നീർ (19568) 
േതാൽവി (6484) 
േതാറ്റങ്ങൾ (N141) 
ത്ധാഡാത്ധഡതി (19196) 
തയ്ാഗത്തിെന്റ ബലിപീഠം (D167) 
തയ്ാഗേദവത (7381) 
തയ്ാഗഭൂമി (4990) 
തയ്ാഗരാജൻ (6635) 
തയ്ാഗരാജയുഗം (11918) 
തയ്ാഗിയായ േ ാഹി (3031) 
ംബകം (16071) 
ിേകാണമിതി പഠിക്കാം (18766) 
ിേദാഷശമന ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ (19754) 
ദക്ഷിണ അേമരിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ (7256) 
ദക്ഷിണാ ിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ (7138) 
ദക്ഷിേണന്തയ്യിെല പക്ഷികൾ (20386) 
ദ േഗാഡ് ഒഫ് േ ാൾ തിങ്ങ്സ് പഠനം (13126) 
ദന്തേഗാപുരത്തിേല വീ ം (7376) 
ദന്ത േഗാപുരം (8197) 
ദന്ത പരിപാലനം (8031) 
ദന്താേരാഗയ്ം (9044) 
ദമയന്തി (18085) 
ദയ (5717) 
ദയ എന്ന െപൺകുട്ടി (13740) 
ദരി ൻ (16319) 
ദർപ്പണം (15501) 
ദർപ്പണം ശൂനയ്മാകുേമ്പാൾ (18292) 
ദർശനം (7118) 
ദർശനം ദാർശനികർ (21862) 
ദൽഹി (21310) 
ദശാവതാരം (11553) 
ദ യ്വ് ിയുെട കഥ (17075) 
ദാദാ േകാേ ഡ് (13012) 
ദാദാബായി നവേറാജി (616) 
ദാനഭൂമി (1302) 
ദാേമാദരൻനായരുെട ഡയറി (1665) 
ദാമ്പതയ്നിയമങ്ങൾ (10180) 

ദാമ്പതയ്നിയമങ്ങൾ ഇ ാമിൽ (D5) 
ദാമ്പതയ്ം-ബന്ധം, ബന്ധനം (10406) 
ദാരി യ്ം എന്ന
ം (7156) 
ദാൽ തടാകത്തിെല രാ ി (8439) 
ദാവണി (19352) 
ദാഹം (4832) 
ദാഹം (7292) 
ദാഹവും േ ഹവും (1949) 
ദാഹി ന്ന പാനപാ ം (D408) 
ദാഹി ന്നവരുെട വഴി (9433) 
ദി കി ർ (18898) 
ദി േകാ (14902) 
ദി െകൗ ് ഓഫ് േമാ ി ിേസ്റ്റാ (17337) 
ദിക്കറിയാത്ത യാ (12146) 
ദി േഗൾ ഇൻ ദി േഫാേട്ടാ ാഫ് (19751) 
ദി ജീപ്പ് (20063) 
ദി െഡർട്ടി കി ർ (19450) 
ദി ഡ ട്ടി (12334) 
ദിനാചരണങ്ങൾ ൈചതനയ്വത്താക്കാൻ ഒരു
ൈക
കം (20475) 
ദിനാന്തം (19891) 
ദിനാന്തയ് റി കൾ (2742) 
ദിപു എന്ന കഴുതയുെട സാഹസങ്ങൾ (15794) 
ദി ബുൾ (7465) 
ദി െ യ്ഡ് (19043) 
ദി േ ഡ് മാഫിയ (17118) 
ദി വാക്സ് സ്റ്റാച (19616) 
ദിവാസവ് ം-ഒരു അദ്ധയ്ാപകെന്റ മേനാരാജയ്ം (14081)


ദിവയ് (2988) 
ദിവയ്ബലി (7320) 
ദിവയ്ം (21647) 
ദിവയ്ം േമാഹനം (15383) 
ദിവയ്ാ തങ്ങളുെട ശാ ീയ െപാരുളുകൾ (16225) 
ദിവയ്ാ തം (16762) 
ദി സിക്സ്ത് േഡ എറർ (18708) 
ദി ഹിഡൻ ടാർഗറ്റ് (19618) 
ദീനബ ഇയർ ബുക്ക് 1956 (N621) 
ദീനബ ഇയർ ബുക്ക് 1959 (N622) 
ദീനാമ്മ (1892) 
ദീപവുമായി ഒഴുകി വന്നെപൺകുട്ടി (19191) 
ദീപാവലി (4614) 
ദീപാളി േഗാപാലേമേനാൻ (162) 
ദുബായിൽനിന്ന് േ ഹപൂർവ്വം (18090) 
ദുബായ് ഴ (18700) 
ദുേ ാവ് ി (1597) 
ദുരന്തദുർേമ്മാഹം (1471) 
ദുരന്തനാടകം-അജ തയുെട അമരസംഗീതം (21235)


ദുരവസ്ഥ (1363) 
ദുരവസ്ഥ ഒരു പഠനം (7394) 
ദുൈരലാൽ മതി മ ഏടുകൾ (19354) 
ദുർഗ്ഗം (21801) 
ദുഷയ്ന്തൻ മാഷ് (13822) 
ദുഷ്ഷന്തനും ഭീമനുമി ാത്ത േലാകം (13469) 
ദുഃഖങ്ങളുെട മാലാഖ (20564) 
ദുഃഖത്തിെന്റ പാനപാ ം (8971) 
ദുഃഖത്തിെന്റ പു ി (4569) 
ദുഃഖഭൂമി (3845) 
ദുഃഖം േതടുന്നവർ (16135) 
ദുഃഖിതർക്ക് ഒരു പൂമരം (16087) 
ദൂരക്കാ (13078) 
ദൂരങ്ങൾ കടന്ന് (13808) 
ദൂരത്ത് (19407) 
ദൂെര ഒരു തീരം (6848) 
ദൂെര ദൂെര ദൂെര (15739) 
ദൂെരെയാഴുകുന്ന പുഴയുെട സംഗീതം (20157) 
ദൃക്സാക്ഷി (13140) 
ദൃശയ്മാധയ്മങ്ങളും സം ാരവും (17744) 
ദൃശയ്സാരം (16811) 
െദ വമ്മയും മക്കളും (20949) 
േദവകി (4051) 
േദവത (3354) 
േദവത (7419) 
േദവദാരുവിെന്റ നാട്ടിൽനി ് (20187) 
േദവദാസ് (21984) 
േദവദാസി (12981) 
േദവദാസി (1508) 
േദവദാസി (3411) 
േദവദൂതി (7116) 
േദവൻനായർ (9598) 
േദവ ിയ (21738) 
േദവഭൂമിയിലൂെട (20489) 
േദവവൃക്ഷം (15690) 
േദവ ീ (7247) 
േദവ ന്ദനം (15663) 
േദവി (15100) 
േദവി സാദ് ചേതാപാധയ്ായ ഇന്തയ്ൻ മാർക്സിസ്റ്റ്
ദർശനത്തിെന്റ മാർഗദർശി (19308) 
േദവീദാസൻ (856) 
േദവീമാഹാ യ് കഥകൾ (18904) 
േദവ്…േകശവേദവ് (11922) 
േദശബ ദാസ് (46) 
േദശേമ േദശേമ ഇവരുെട ജീവിതവർത്തമാനം
േകൾക്ക് (18266) 
േദശം ഒരു േനാട്ടീസ് വായി
(15593) 
േദശം വലത്ത് നാ ചരി ം (18803) 
േദശവലത്ത്-മധയ്േകരളത്തിെല പൂരക്കാ കൾ (19791)


േദശാടത്തിെന്റ മിശിഹകൾ – േകരളീയ
വാസത്തിെന്റ 50 വർഷം (18668) 
േദശാടനക്കിളികൾ (18087) 
േദശാടനം (13969) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1951 (N627) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1971 (N623) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1974 (N625) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1977 (N624) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1979 (N628) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1982 (N632) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് (N631) 
േദശാഭിമാനി ഇയർബുക്ക്(വിഷുപ്പതിപ്പ്) 2005 (N737) 
േദശാഭിമാനി കൃ പിള്ള ാരക ന്ഥം (1222) 
േദശാഭിമാനി ടി.െക.മാധവൻ (20940) 
േദശീയ ന്ഥസൂചി, മലയാള വിഭാഗം 1987 (10568) 
േദശീയ

ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം 1996-2000

േദശീയ
േദശീയ

ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം (11003) 
ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം ദശവത്സര
വാലയ്ം 1971-1980 (N469) 
െത്ത റി ള്ള വിമർശന റി കൾ

േദശീയ

(17761) 

(12393) 

േദശീയ വേയാജന വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടി ഒരു പഠനം
(7497) 

േദശീയ സമരത്തിെല വഴിത്താരകൾ (17292) 
േദശീയ സവ്താ യ് സമരചരി ം കുട്ടികൾ ് (13338)


േദശീേയാദ് ഥനചിന്തകൾ (11947) 
േദശീേയാദ് ഥനം ഒരു പഠനം (9937) 
േദഹവിേയാഗം (20095) 
ൈദവകണികകൾ (21396) 
ൈദവത്തിനു ഒരുെസ ഭൂമി (5032) 
ൈദവത്തിന് ഒരു തുറന്ന കത്ത് (18496) 
ൈദവത്തിന് ഒരു പൂവ് (11718) 
ൈദവത്തിെന്റ േകാഴി (13732) 
ൈദവത്തിെന്റ ഗന്ധം (16218) 
ൈദവത്തിെന്റ നിസവ്ൻ (20750) 
ൈദവത്തിെന്റ പാപ്പർ – െസന്റ് ാൻസിസ് ഓഫ്
അസ്സീസി (22141) 
ൈദവത്തിെന്റ മരണം (3214) 
ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷകർ (19634) 
ൈദവത്തിെന്റ രാ ീയം (20207) 
ൈദവത്തിെന്റ വികൃതികൾ (20935) 
ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനം (14655) 
ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം കുഞ്ഞ് (20964) 
ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം നാട്ടിൽ (13206) 
ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം നാട്ടിൽ (17722) 
ൈദവെത്ത െതാട്ടാൽ െതാേട്ടാെന ത ം (8076) 
ൈദവേത്താടുള്ള കലഹങ്ങൾ (20912) 
ൈദവദശകം (9850) 
ൈദവനീതി ദാക്ഷിണയ്മി (9842) 
ൈദവമക്കൾ (D377) 
ൈദവം അൽപം താമസി േപായി (4539) 
ൈദവേമ ൈകെതാഴാം- 25 ബാലകവിതകൾ (18052)


ൈദവേമ ൈകെതാഴാം (N142) 
ൈദവം, മതം, േവദം േ ഹസംവാദം (19104) 
ൈദവം മരി (8805) 
ൈദവം േയാജിപ്പിച്ചതു് മനുഷയ്ൻ
േവർെപടുത്താതിരിക്കെട്ട (15985) 
ൈദവം വീ ം െതറ്റിദ്ധരി
(16236) 
ൈദവം സതയ്േമാ മിഥയ്േയാ (14332) 
ൈദവം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ (14528) 
ൈദവരക്ഷകർ (14331) 
ൈദവവിശവ്ാസെത്ത റിച്ച് ഒരു ലഘുപനയ്ാസം
(16603) 

ൈദവവിശവ്ാസെത്ത

(16822) 

റിച്ച് ഒരു ലഘൂപനയ്ാസം

ൈദവവും മനുഷയ്നും (11808) 
ൈദവസങ്ക ം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (9237) 
ൈദവസങ്കൽപം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (19119) 
േദാഹ ഡയറി (15533) 
ദ് േഗാഡ് ഓഫ് േ ാൾ തിംഗ്സ്-കഥയും കാരയ്വും
(13125) 

ാവിഡൻ (14382) 
െ ൗപദി (21091) 
ദവ്ിഖണ്ഡിത(നിഷ്ക്കാസിത) (18698) 
ദവ്ിഖണ്ഡിത-പൂെച്ച കളുെട കാലം (21758) 
ദവ്ീപ് (18382) 
ദവ്ീപുകളും തീരങ്ങളും (19860) 
ൈദവ്പായനം (19851) 
ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപേഭാ ാക്കളും (N70) 
ധനശാ തതവ്ം (243) 
ധനുേ ാടി (15079) 
ധനയ് (9095) 
ധനയ്മീ ജീവിതം (18086) 
ധർമച ം (15204) 
ധർമസമരം (19110) 
ധർമ്മനീതിേയാ? അ ; ജീവിതം
(3369) ,

ധർമ്മപുരാണം (19953) 
ധർമ്മം (20337) 
ധർമ്മരാജ (583) 
ധർമ്മരാജാ (16844) 
ധർമ്മരാജയ്ം (19011) 
ധർമ്മസങ്കടം (19482) 
ധാർമ്മിക മൂലയ്ങ്ങൾ (3901) 
ധിക്കാരിയുെട കാതൽ (2193) 
ധീരതയുെട േശാണമു (3189) 
ധീരനായ ഉറുമ്പ് (21783) 
ധീരരിൽ ധീരർ കുട്ടനും മുട്ടനും (15874) 
ധീരവനിത (1653) 
ധീരസമീെര യമുനാതീെര (4097) 
ധൂളി (5453) 
ധയ്ാനത്തിെന്റ അരുവിയിൽ (5492) 
ധയ്ാനത്തിെന്റ പാത (15481) 
വങ്ങൾ അേനകം (16502) 
വസംഗമം (8377) 
നക്ഷ ആൽബം (17472) 
നക്ഷ ക്ക ള്ള കുട്ടി (20008) 
നക്ഷ ങ്ങളിൽ രാപ്പാർക്കം (16717) 
നക്ഷ ങ്ങളുെട തടവുകാരി (18946) 
നക്ഷ ങ്ങേള കാവലും മ േനാവലുകളും (19489) 
നക്ഷ ബം ാവ് (16543) 
നക്ഷ മണികൾ (D359) 
നക്ഷ വിളക്ക് (10702) 
നക്സൈല കൾ (16104) 
നഗരക്കാ കൾ (20326) 
നഗരക്കിളി (N296) 
നഗരങ്ങളിെല ഒളിേപ്പാരു് (5431) 
നഗരത്തിെന്റ മാറിലും മറവിലും (5144) 
നഗരത്തിെല േകാമാളികൾ (16744) 
നഗരശിൽപികൾ (7102) 
നഗരഹൃദയത്തിെല നർത്തകൻ (13316) 
ന നർത്തകൻ (20904) 
നേങ്ങാലൻ (14772) 
നഞ്ച് (8487) 
നടപ്പ് (19699) 
നടപ്പാത (18658) 
നടവഴിയിെല േനരുകൾ (21026) 
നടി (6305) 
നടിെയേത്തടി (D258) 
നെട്ട ി സിനിമ (19749) 
നദിയും േതാണിയും (17350) 
നനഞ്ഞ പക്ഷി (8299) 
നന
േപായി എങ്കിലും ജവ്ാല (13082) 
നന്തനാരുെട പട്ടാളക്കഥകൾ (20515) 
നന്ദിതയുെട കവിതകൾ (18173) 
നന്ദിനി (4897) 
നന്ദിപൂർവ്വം (20356) 
നന്മതിന്മകളുെട വൃക്ഷം (22086) 
നന്മ നിറഞ്ഞ ഭൂമി (3261) 
നന്മയിേലക്ക് ഒരു വഴി (11699) 
നന്മയുെട അമ്മ (15871) 
നന്മയുെട പൂക്കൾ (5163) 
നബിയുെട നാട്ടിൽ (18587) 
നബിവചനങ്ങൾ (4382) 
നമത് വാഴ്വും കാലവും (19370) 
നമുക്കിെ ാരുേലാകം (20193) 
നമു ് മഴനനയാം (19649) 
നമു ് േമഘങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കാം (21358) 
നമു ം നന്നായി സംഗിക്കാം (22072) 
നമു ം സിമിന എടുക്കാം (19606) 
നമുെക്കാരു നാടകം കളി ാം (14111) 
നമുെക്കാരു ഭക്ഷണരീതി (16855) 
നമുെക്കാരു സിനിമ നിർമിക്കാം (20177) 
നമുക്ക് ജാതിയി - ീനാരായണ ഗുരു (21228) 
നമുക്ക് ൈല റിയിൽ േപാകാം (19178) 
നമുക്ക് വായിക്കാം (19456) 
നമ്പരുകൾ (15657) 
ന തിരി (15040) 
ന തിരിഫലിതങ്ങൾ (16871) 
ന രയ്ച്ചനും ഭൂതവും (15840) 
നമ്പയ്ാരുെട ര ങ്ങൾ (301) 
നമ്പയ്ാരുെട ര ങ്ങൾ (D161) 
നമ്പയ്ാരുെട സയ്മന്തരം (316) 
നമ്മൾ ഇന്തയ്ക്കാർ (15755) 
ന െട അടുക്കള തിരി പിടി ക (20403) 
ന െട അ ത പഞ്ചം (20729) 
ന െട അയൽ രാജയ്ങ്ങൾ (8191) 
ന െട ഇന്തയ് (14974) 
ന െട ഈ ഭൂമി (15776) 
ന െട ഉപകാരികളായ െചടികൾ (14168) 
ന െട കലകൾ (19592) 
ന െട കലകൾ (20178) 
ന െട കാഥികർ (4930) 
ന െട കാലം സമാധാനത്തിേന്റയും
പുേരാഗതിയുേടയും കാലമാക്കിതീർക്കണം
(2388B) 

ന െട കാലം സമാധാനത്തിേന്റയും
പുേരാഗതിയുേടയും
കാലമാക്കിത്തീർക്കണം (2388) 
ന െട കൃഷി (16471) 
ന െട െകാളാടി (19786) 
ന െട ന്ഥശാലാ സ്ഥാനം (1345) 
ന െട ചു വട്ടെത്ത പാ കൾ (17601) 
ന െട ജലവിഭവങ്ങൾ (20365) 
ന െട തീവ ികൾ (5584) 
ന െട ന ഭാഷ (N274) 
ന െട നാേടാടിക്കഥകളും ഐതിഹയ്ങ്ങളും (19959) 
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന
ന

െട പക്ഷികൾ (14172) 
െട പ െത്ത പാ കൾ (17992) 
െട പാ കൾ (7416) 
െട പാർലെമന്റ് (16500) 
െട പാൽആടുകൾ (2856) 
െട തിഭാശാലികൾ (20052) 
െട ഭക്ഷണം ന െട നാട്ടിൽ (18419) 
െട ഭക്ഷണം ന െട വളപ്പിൽ (N79) 
െട ഭരണഘടന (5081) 
െട മുതുമുതു മുത്തച്ഛൻമാർ (13559) 
െട യുവധീരൻമാർ (15796) 
െടെയാെക്ക ദുരന്തങ്ങൾ (14508) 
െട രാജയ്ം (1830) 
െട വനങ്ങളും വനയ്ജീവികളും (3335) 
െട വനയ്മൃഗസേങ്കതങ്ങൾ (19462) 
െട വളർ മത്സയ്ങ്ങൾ (6819) 
െട ശരീരം (15764) 
െട ശാ
തിഭകൾ (20051) 
െട സാഹിതയ്കാരൻമാർ (11909) 
െട സാഹിതയ്ം ന െട സമൂഹം- 1901-2000
(14812) 

ന െട സാഹിതയ്ം ന െട സമൂഹം: ഒരനുഭവ
വീക്ഷണം (15297) 
ന െട റഫറൻസ് സാഹിതയ്ം (9014) 
നര (18459) 
നരകത്തിൽ നിന്ന് (1388) 
നരകം (7269) 
നരകം ഒരു േ മകവിത എഴുതു (10676) 
നരകവാതിൽ (19327) 
നരബലി (6867) 
നേര േമാദി-നവഭാരതത്തിെന്റ നായകൻ (21549) 
നർത്തകിയും ര കാമുകരും (2081) 
നർമദ-തടയെപ്പടുന്ന ജീവിത വാഹം (15703) 
നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1934 (N656) 
നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1973 (N655) 
നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1974 (N652) 
നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് (N653) 
ന അവസരങ്ങൾ (1201) 
ന കാരയ്ങ്ങളിൽ േ മമു ാകണം (19584) 
ന കുട്ടി (5193) 
ന തങ്ക (15828) 
ന തുേപാെല പഠിക്കാനുള്ള കു
സൂ ങ്ങൾ
(18591) 

ന ഭാഷ – ന മലയാളം പറയാനും എഴുതാനും
(21467) 

ന വനായ േയശുവും വഞ്ചകനായ

ി വും (20836)



ന വരുെട രാ ി (3048) 
ന സവ് ം (21680) 
നവേകരളചിന്തകൾ (N35) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1953 (N663) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1956 (N665) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1957 (N660) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1961 (N662) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് (N661) 
നവേകരളശി ികൾ: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ (9835) 
നവേകരള ശിൽപ്പികൾ: േകസരി ഏ. ബാലകൃ പിള്ള
(9903) 

നവ ഹങ്ങളുെട തടവറ (13938) 
നവചരി വാദം (16785) 
നവജീവിതത്തിെന്റ വാനമ്പാടികൾ (11456) 
നവഭാരതശിൽപികൾ (6703) 
നവമേനാവിേ ഷണം (14434) 
നവമാർക്സിസ്റ്റ് വിമർശനം മലയാളത്തിൽ (20093) 
നവമാർക്സിസ്റ്റ് സാമൂഹയ്വിമർശം (14429) 
നവമാലിക (10753) 
നവമുകുളം (590) 
നവയുഗശി ി രാജരാജവർമ്മ (16796) 
നവരംഗം (9832) 
നവരസകഥകൾ (20594) 
നവരസകഥകൾ (20595) 
നവരസകഥകൾ (20596) 
നവരാ ി (9224) 
നവലിബറൽ അഥവാ ദുരിതങ്ങളുെട നയം (20469) 
നവസാക്ഷരത പു കമാല-45 ന െട നാടു്(ഒന്നാം
ഭാഗം) (7697) 
നവസാക്ഷരതവിജ്ഞാനമാല – 9: കടൽ (6707) 
നവസാക്ഷറ വിജ്ഞാനമാല-8, മൂ രാജയ്ങ്ങൾ
(6746) 

നവാതിഥി (133) 
നവാബ് രാേജ ൻ: ഒരു
മനുഷയ്ാവകാശേപ്പാരാട്ടത്തിെന്റ ചരി ം
(18079) 

നവീന
ങ്ങൾ (16237) 
നവീന മലയാളഭാഷാദ്ധയ്ാപനം (6057) 
നവീന േഹാമിേയാ ഔഷധവിജ്ഞാനീയം (12475) 
നേവാത്ഥാന ചിന്തകൾ (17051) 
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ നിറെമന്ത്? (16690) 
നേവാത്ഥാനമൂലയ്ങ്ങളും േകരളസമൂഹവും (20941) 
നേവാത്ഥാനവഴികളിെല മഹാരഥന്മാർ (22151) 
നേവാത്ഥാനവഴികളിെല മഹാരഥന്മാർ – പ
്
നേവാത്ഥാന നായകരുെട ജീവചരി ം
(N321) 

നേവാേന്മഷം (680) 
ന ങ്ങളുെട െനാമ്പരങ്ങൾ (19684) 
ന െപ്പടലുകൾ (20517) 
ന െപ്പട്ട നീലാംബരി (21297) 
ന െപ്പട്ട നീലാംബരിയും മ ംകഥകളും (21657) 
ന
ണയങ്ങൾ തിരി െകാടുക്കെപ്പടു (19525) 
ന േബാധങ്ങൾ (13529) 
ന സവ്ർഗ്ഗം (11249) 
ന സവ്ർഗ്ഗം, വീ കിട്ടിയ സവ്ർഗ്ഗം (9426) 
നസീറിെന്റ കഥ (6570) 
ന ദീെന്റ വഴികൾ മു ാന ദ്ദീൻ കഥകൾ (20073) 
നഹുഷ പുരാണം (13004) 
നഹുഷപുരാണം (21445) 
നളചരിതം (11878) 
നളചരിതം (11885) 
നളചരിതം (13625) 
നളചരിതം (16524) 
നളചരിതം ആട്ടക്കഥ മൂന്നാംദിവസം (13624) 
നളപാചകമാധുരി (10456) 
നളിനി അെ ങ്കിൽ ഒരു േ ഹം (4) 
നളിനി എന്ന കാവയ്ശി ം (15344) 
ന റി മാേനജ്െമ ം പൂേന്താട്ടനിർമാണവും (20264) 
ന റിയിെല വികൃതി രു കൾ (14586) 
നറു വീണാൽ പണം അടേ
(2921) 
നാകവും നരകവും (5301) 
നാഗകനയ്ക (10065) 
നാഗചിലങ്ക (14910) 
നാഗന്മാരുെട രഹസയ്ം (21278) 
നാഗപടത്താലി (20208) 
നാടകെച്ചപ്പ് (17308) 
നാടകനിേയാഗം (15556) 
നാടക പൂർണ്ണിമ (6585) 
നാടകം ജീവിതമാക്കിയവർ (8950) 
നാടൻ പാചകരമ (7077) 
നാടൻപാട്ടിൽ നി നാടകത്തിേലക്ക് (15592) 
നാടൻപാ കൾ (20033) 
നാടിെന്റ കഥകൾ (715) 
നാടുകടത്തൽ (19682) 
നാടുനീ ന്ന േനരം (13276) 
നാേടാടി ൈകേവല (18227) 
നാേടാടിക്കപ്പലിൽ നാലുമാസം (2989) 
നാേടാടി െചാൽക്കഥകൾ (17678) 
നാേടാടിനാടകങ്ങളുെട പിന്നാെല (19240) 
നാേടാടിയ മ്മയും കൂ കാരും (20727) 
നാേടാടുേമ്പാൾ… (11054) 
നാട്ടറിവിെല നക്ഷ േലാകം (15130) 
നാട്ടറിവുപാ കൾ (19270) 
നാട്ടിൻപുറെത്ത േഡാ ർ (1060-B) 
നാട്ടിൻപുറെത്ത പാവങ്ങേളാടു് (9352) 
നാ ജീവിതവും നാടൻകളികളും (20584) 
നാ പച്ച (20092) 
നാ ഭക്ഷണം (17108) 
നാ െമാഴിവഴക്കങ്ങൾ (19986) 
നാ വഴികൾ (19763) 
നാ വിേശഷം (11917) 
നാ െവളിച്ചം (2353) 
നാ ൈവദയ്ം (17110) 
നാടയ്ാചാരയ്െന്റ ജീവിതമു കൾ (17740) 
നാണെന്റ നാടയ്ങ്ങൾ (15859) 
നാണവ്ാര് (18556) 
നാ ൻ (16067) 
നാദാപുരം (12845) 
നാന (21262) 
നാനാർത്ഥ നിഘ (17940) 
നാനാവിധം (15554) 
നാൻസിേമരിയുെട കുമ്പസാരം (15316) 
നാം (15494) 
നാെമാരു ിമിനൽ സമൂഹം (13225) 
നാം കാടൻമാരാണ് (558) 
നാം ജീവി ന്ന ഈ േലാകം (2381) 
നാം ജീവി ന്ന േലാകം – ബുക്ക് 35 കുറ്റവും ശിക്ഷയും
(10907) 

നാ കൾ നാളങ്ങൾ (7816) 
നാം വണ ം ൈദവങ്ങൾ (2224) 
നാം സുഹൃ ക്കൾ (1902) 
നായകന്മാർ ശവേപടകങ്ങളിൽ (11580) 
നായനാർ ആൽബം (17650) 
നായനാർ ഫലിതങ്ങൾ (17281) 
നായൻമാരുെട പൂർവ്വചരി ം (16264) 
നായയുെട ഹൃദയവും മ കഥകളും (19641) 
നായയു ് േ ഹി ക (15873) 
നായവളർത്തൽ (9094) 
നായായും നരിയായും പിെന്ന നരനായും (20578) 
നാ ളുെട കഥ (N29) 
നാ ളുെട േലാകം (18083) 
നാരായണഗുരു (19000) 
നാരായണഗുരു (8872) 
നാരായണഗുരു എ െകാ ് മുഖയ്മ ി ആയി
ഇ.എം.എസിനു ഒരു മറുപടി (17324) 
നാരായണഗുരുവിെന്റ അൈദവ്തദർശനം (17755) 
നാരായണം (17941) 
നാരായണീയം (11442) 
നാരായണീയം (8744) 
നാരായണീയം (8991) 
നാർേക്കാേപാളിസ് (21245) 
നാർമടിപുടവ (9324) 
നാർമടി ടവ (15668) 
നാ തു നാടൻപാ കൾ (2169) 
നാല് റൗഡികൾ (10413) 
നാലാമെത്ത ആണി (17132) 
നാലാം േലാകം: സവ് വും യാഥാർഥയ്വും (16933) 
നാലാംേലാകവാദവും സാ ാജയ്തവ് രാ ീയവും
(17319) 

നാലാം വളവിെല നാഗസുന്ദരി (19283) 
നാലാൾ അറിേയ ചില േനരുകൾ (21188) 
നാലാളറിേയ ചില േനരുകൾ (N306) 
നാലു്-അ ് (1842) 
നാലുകുറ്റവാളികൾ (8762) 
നാലുെകട്ട് (20752) 
നാലു പർവ്വയൂേറാപയ്ൻ രാജയ്ങ്ങൾ (8043) 
നാലു ലഘുേനാവലുകൾ (16525) 
നാലു ലഘു േനാവലുകൾ (D115) 
നാൽവർചിഹ്നം (20772) 
നാഷണൽ ബാങ്കിങ് (N474) 
നാസ്തികനായ ൈദവം (21478) 
നാ ികയ്ത്തിെന്റ ആവശയ്കത (17316) 
നാസ്സറിെന്റ ആ കഥ (5528) 
നാളെത്ത പുലരി (2595) 
നാളെത്ത ക്കൾ (13590) 
നാളന്ദ മുതൽ കാന്തളൂർശാല വെര (18711) 
നാെള ഞാൻ ചിരിക്കാം (15997) 
നാെളയുെട നാ കൾ (14599) 
നാെളയും നന്നാവാത്ത നമ്മൾ (17989) 
നാഴികക കൾ (813-B) 
നാഴികക്ക കൾ (D145) 
നാഴികമണി (11781) 
നാഴി മണ്ണ് (523) 
നാഴിയുരിപ്പാല് (17294) 
നികിതയുെട കുട്ടിക്കാലം (N54) 
നിേക്കാളാസും റഷയ്യും (6678) 
നിക്സൻ (9345) 
നിഗൂഢം (20257) 
നിങ്ങളുെട ഉപേബാധമനസ്സിെന്റ ശ ി (21916) 
നിങ്ങളുെട കുട്ടി വിജയിക്കാൻ (18199) 
നിങ്ങളുെട ശരീരം (D80) 
നിങ്ങളും കുട്ടികളും (16460) 
നിങ്ങളും പാരമ്പരയ്വും (2731) 
നിങ്ങെളെന്ന കമ്മ ണിസ്റ്റാക്കി (N525) 
നിങ്ങെളെന്ന െഫമിനിസ്റ്റാക്കി (18368) 
നിങ്ങൾ ം ഒരു ശാ ജ്ഞനാകാം (14616) 
നിങ്ങൾ ം വിൽക്കാം (19931) 
നിങ്ങൾ േവ കമ്പ ട്ടർ (13336) 
നിണമണിഞ്ഞ കാൽപാടുകൾ (1869) 
നിണമണിഞ്ഞ സിംഹാസനം (N143) 
നിതയ്കാമുകിയുെട ജീവിതഭാഷണങ്ങൾ (19736) 
നിതയ്ജീവിതത്തിെല ശാ ം (4242) 
നിതയ്തയിേല ള്ള ജീവിതയാ (11496) 
നിതയ്വി യനി
ണയകഥകൾ (12857) 
നിതയ്സൗന്ദരയ്ം (3935) 
നി (16282) 
നി തുടരാെത കിനാവി (18871) 
നിധിേവട്ട (N52) 
നിനക്കായിമാ ം (5543) 
നിനക്കായ് മാ ം (N144) 
നിൻ തു െകട്ടിയിട്ട ചരുൾമുടിയിൽ (21449) 
നിെന്റ ഓർമ്മ ് (11585) 
നിെന്റ കൂടാരത്തിനരിെക (13854) 
നിമിഷേക്ഷ ം (5121) 
നിയമത്തിെന്റ രാ ീയം (13585) 
നിയമം േതടുന്നവർ (9133) 
നിയമം സദാചാരം അ ീലസാഹിതയ്ം (9868) 
നിയമവിജ്ഞാന േകാശം (17023) 
നിയമ സമീക്ഷ മാസിക (12849) 
നിയറിങ് െഡ ് (15335) 
നിേയാഗം (12140) 
നിേയാഗവിസ്മയങ്ങൾ-ഒരു ഹ ് യാ ാനുഭവം
(19842) 

നിേയാഗിയുെട േനർവരകൾ (18758) 
നിരണം പാ കവികൾ (17721) 
നിരായുധീകരണം-വികസവ്രരാജയ്ങ്ങൾക്ക് അതു് എ
നൽകും (6932) 
നിരാഹാര സമരം (3753) 
നിരീശവ്രതവ്ം (16360) 
നിരീശവ്രൻ (21203) 
നിരീശവ്രനായ നാരായണഗുരു (17326) 
നിേരാധിച്ച മരു കൾ നിേരാധിേക്ക മരു കൾ
അവശയ്മരു കൾ (16400) 
നിർമാണവും സംഹാരവും (19091) 
നിർമ്മാണവും സംഹാരവും (5357) 
നിർമ്മാലയ്ദർശനം (11858) 
നിർമ്മാലയ്ം:െവളിച്ചെപ്പട്ട കാലം (21807) 
നിലപാടുകളുെട രാ ീയം (17455) 
നിലപാടുകൾ സമീപനങ്ങൾ (N373) 
നിലം പൂ മലർന്ന നാൾ (21929) 
നിലയും വിലയും (6074) 
നിലയ്ക്കാത്ത ഓളങ്ങൾ (20807) 
നിലവിളി (D99) 
നിലവിളികൾ േമൽ ആരുെട നിശ്ശ ത (13943) 
നിലാവ് (19764) 
നിലാവിെന്റ നാട്ടിേലക്ക് (17125) 
നിലാവിെന്റ ഭംഗി (N145) 
നിലാവിൽ വിരിഞ്ഞ കാപ്പി ക്കൾ (17199) 
നിലാവും പൂക്കളും (4208) 
നിലാസാധകം (138280) 
നിേവദനങ്ങൾ (D208) 
നിേവദയ്ം (11637) 
നിശ (3963) 
നിശാഗന്ധി (20627) 
നിശാഗന്ധികൾ പൂ േമ്പാൾ (22095) 
നിശാന്തം (D20) 
നിശാേമഘങ്ങൾ (8966) 
നിശ്ശ തയിെല തീർത്ഥാടകൻ (17087) 
നിശ്ശബ്ദ നിലവിളികൾ-ഒരു ാമപുരാവൃത്തം (20760)


നിഷാദം (7368) 
നിേഷധി മാേ ാ (20378) 
നി ളങ്കതയുെട വിേവകം (18364) 
നിസ്സഹായെന്റ നിലവിളി (15350) 
നിസ്സാരകാരയ്ം (2548) 
നിസ്സാേരാപേദശകഥകൾ (16548) 
നിഹാലയുെട മയിൽ
ങ്ങൾ (20016) 
നിഴൽ (21263) 
നിഴൽ (3797) 
നിഴൽ (7474) 
നിഴലി ാത്ത മനുഷയ്ൻ (15507) 
നിഴലി ാത്ത ീ (N9) 
നിഴലുകൾ (15495) 
നിഴലുകൾ അകലു (5704) 
നിഴലുകൾ സംസാരി ന്ന അേയാദ്ധയ് (16604) 
നിഴലും നിലാവും (5788) 
നിഴലുറ ന്ന വഴികൾ (10651) 
നിഴെലാച്ചകൾ (20416) 
നിഴൽ ഇ ാത്ത മനുഷയ്ൻ (14903) 
നിഴൽച്ചി ങ്ങൾ (N146) 
നിഴൽ മൂടിയ നിറങ്ങൾ (20507) 
നിഴൽയുദ്ധം (9074) 
നിഴൽയുദ്ധം (9227) 
നിഴൽേരഖ (18832) 
നിഴൽവീണ രാ ികൾ (20657) 
നിഴൽേവരുകൾ (20241) 
നിറ ട്ടി ാെത (19321) 
നിറങ്ങൾ (10250) 
നിറങ്ങൾ (19701) 
നിറങ്ങൾ (529) 
നിറങ്ങളിൽ നീ മാ ം (15541) 
നിറങ്ങളുെട തീരം (15483) 
നിറങ്ങളുെട സിംഫണി (19233) 
നിറങ്ങെള േ ഹിച്ച കുട്ടി (19345) 
നിറങ്ങേള മടങ്ങിവരൂ (26197) 
നിറങ്ങൾ നിഴലുകൾ (14758) 
നിറേഭദങ്ങൾ (15226) 
നിറമി ാത്ത മാരിവി ് (1210) 
നിറമുള്ള കിനാവ് (3923) 
നിറമുള്ള നന്മകൾ (21256) 
നിറയുന്ന നീലക്ക കൾ (4560) 
നീ (15571) 
നീ എെന്റ െപങ്ങളാണ് (2132-A) 
നീേ ാ ി (5766) 
നീ കര (22015) 
നീ ദൂരങ്ങൾ (19647) 
നീ നിഴലുകൾ (4063) 
നീതിക്കഥകൾ (D226) 
നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ ഘടന (2957) 
നീതിമാലിക (290) 
നീ മനുഷയ്െന െകാ രുത് (1012) 
നീെയാരു സവ്ാർത്ഥിയാവുക (17092) 
നീരറിവുകൾ (16837) 
നീെരാടുങ്ങാത്ത നീർമാതളം (19702) 
നീർ ഴി (334) 
നീർ ഴി (4300) 
നീലക്കട ് (20552) 
നീലക്കടൽ (18932) 
നീലക്കടലിെല പവിഴങ്ങൾ (10875) 
നീലക്ക കൾ (15503) 
നീലക്കപ്പ് (21794) 
നീല യിൽ (17396) 
നീല റിഞ്ഞികൾ ചുവ ംേനരം (15667) 
നീല റിഞ്ഞികൾ ചുവ ം േനരം (18182) 
നീല റിഞ്ഞിപൂത്തേപ്പാൾ (14199) 
നീലത്തട്ടവും െവളുത്ത പൂക്കളും (2220) 
നീലത്താമര (19500) 
നീലത്താമര (5197) 
നീലത്തീവ ിയിെല െകാലപാതകം (20785) 
നീലനിലാവ് (17250) 
നീലനിറമുള്ള േതാട്ടം (20254) 
നീലമല (1016) 
നീലമലകളുെടയും ചുവ നദിയുെടയും നാട്ടിൽ (6051)


നീലമലയിെല െകാല (3745) 
നീലര ം (19033) 
നീലാകാശവും േമഷങ്ങളും (13048) 
നീലാംബരി (17783) 
നീലാംബരി- തിരെഞ്ഞടുത്ത ഗാനങ്ങൾ (20079) 
നീലിമ (6883) 
നീൽസ് േബാർ: സമാധാന േ മിയായ
അണുശാ ജ്ഞൻ (12444) 
നീ വന്നാൽ (14661) 
നീറി കയുന്ന പശ്ചിേമഷയ് (8765) 
നീറുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ (4264) 
നുണച്ചിക്കാക്ക (7196) 
നുണയാം േചാേ റ്റ് (17379) 
നുണയുെട ക്ഷണികതകൾ േതടി (16366) 
നുരയും മണലും (19692) 
നൂതനേലാകങ്ങൾ (13220) 
നൂർജഹാൻ (10842) 
നൂറുൽ ഖുർആൻ (1779) 
നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ (22122) 
നൂറ് േന റിപ്പാ കൾ (14209) 
നൂറ്റിഒ ് ആട്ടക്കഥകൾ (7755) 
നൃത്തം (14463) 
നൃത്തം െച ന്ന കുടകൾ (22023) 
നൃത്തം പഠിച്ച ഭാരയ് (857) 
നൃത്തശാല (16711) 
െനേ സ് (6027) 
െന േവദനയും മ േരാഗങ്ങളും (6189) 
െനടുവീർപ്പിെന്റ ചിരി (D356) 
െനടുവീർ കൾ (411) 
െന ർമഠം (19918) 
െനേപ്പാളിയനും േജാസഫയിനും (16305) 
െനേപ്പാളിയെന്റ ജീവിത സായാഹ്നം (377) 
െനേപ്പാളിയെന്റ തിമ (14523) 
െനയവ്ിളക്ക് (15368) 
െനരിേപ്പാട് (N282) 
െനരൂദ (D58) 
െനരൂദയുെട ഓർമ്മ റി കൾ (18958) 
െന ് (5481) 
െന ിെന്റ ഗീതം (20362) 
െന ം േതങ്ങയും (4638) 
െന ം പതിരും (2356) 
െനൽകൃഷി (6813) 
െനൽസൺ മേ ല (21536) 
െനൽസൺ മേ ല-ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെല
ധീരനായകൻ (21743) 
െനൽസൺ മേണ്ഡല (13068) 
െനഹ്റു കേമ്മാേറഷൻ േവാളിയം 1964 (N739) 
െനഹ്റു മലയാളകവിതയിൽ (13971) 
െനഹ്റു റഷയ്യിൽ (1661) 
െനറ്റിപ്പട്ടം (17430) 
േനതാജി എവിെട? (12842) 
േനതാജി – വാസത്തിേലക്ക്…,
േപാരാട്ടത്തിേലക്ക്…(20967) 
േനതാജിയുെട കൂെട (3537) 
േനതാജിയുെട സംഗങ്ങൾ: ഒരു ദൃക്സാക്ഷി റിേപ്പാർട്ട്
(N91) 

േനതാജി സുഭാഷ് ച േബാസ് (12156) 
േനതൃനിര (8912) 
േനേ ാന്മീലനം (19505) 
േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ (10157) 
േനരിെനാപ്പം എ ം ജനങ്ങൾെക്കാപ്പം (18055) 
േനരിെന്റ െമാഴി (16659) 
േനരും നുണയും (16005) 
േനരും നുണയും (537) 
േനേര െചാേവ്വ (16929) 
േനർക്കാ (17715) 
േനർച്ചേക്കാഴി (8312) 
േനർച്ചെപ്പട്ടി (17354) 
േനർവര (19982) 
േനർവഴികൾ (16544) 
േനഴ്സ് (3257) 
ൈനജീരിയൻ നാടുകളിൽ (11453) 
ൈനേലാൺ േമഘങ്ങൾ (2910) 
ൈനേലാൺസാരി (19655) 
െനാമ്പരങ്ങൾ (5139) 
േനാ ദാമിെല കൂനൻ (17625) 
േനാർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന പറുദീസ (19593) 
േനാവത്സവ്രൂപം (8334) 
േനാവലിസ്റ്റിെന്റ ശിൽപശാല (6612) 
േനാവലുകളും േനാവലുകളും (5293) 
േനാവലും ക ികയും (4814) 
േനാവലും രാ ീയവും (13623) 
േനാവൽ സ്ഥാനങ്ങൾ (527) 
േനാവൽവായനകൾ (16891) 
േനാവൽസാഹിതയ്ം (1199) 
േനാവൽ സിദ്ധിയും സാധനയും (3137) 
േനാെവ കൾ (20713) 
േനാഹയുെട കാലത്ത് ഇങ്ങെന തെന്നയായിരുേന്നാ ?
അേ ാ, അ (16652) 
നയ്ായാധിപചിന്തകൾ (11480) 
ന നപക്ഷവും ജനാധിപതയ്വും (13578) 
ന േയാർ മുതൽ ബാേങ്കാക്ക് വെര (3413) 
ന്റ പ്പാെക്കാരാേന ാർന്ന് (21998) 
പ്പാെക്കാരാേന ാർ (21999) 
പകരം (20845) 
പകലന്തിേയാളം (11020) 
പകലറുതി മുമ്പ് (10248) 
പകലുകൾ രാ ികൾ (17847) 
പകൽവീട് (14448) 
പകൽസവ് ത്തിൽ െവയിലുകായൻ വന്ന ഒരുനരി
(22114) 

പകിട കളി ന്ന ൈദവം (15588) 
പക്ഷാഘാതേരാഗിക്ക് വീട്ടിൽ ശു ഷ (16731) 
പക്ഷിയുെട മണം-ആമിെയ റിച്ച്
കുടുംബസുഹൃത്തിെന്റ ഓർമ്മ (21820) 
പക്ഷിരാജനായ ഗരുഡൻ (4248) 
പങ്കലാക്ഷീെട ഡയറി (3614) 
പങ്കാളികൾ (11478) 
പച്ച (15947) 
പച്ച (19335) 
പച്ചക്കറിവിളകൾ (8113) 
പച്ചപ്പനന്തത്ത (18541) 
പച്ചമണ്ണിെന്റ മണം (19560) 
പച്ചമരക്കാട്ടിൽ ഒരു ആലീസ് (26194) 
പച്ചയുെട ൈകേരഖ (19204) 
പച്ചില വാലകൾ (20293) 
പച്ചിലവള േയാഗം (6386) 
പഞ്ചത ം-5 (15812) 
പഞ്ചത ം (15811) 
പഞ്ചത ം (19039) 
പഞ്ചത ം (21160) 
പഞ്ചത ം കിളിപ്പാട്ട് (13443) 
പഞ്ചമി (8524) 
പഞ്ചരാ ം (484) 
പഞ്ചാനനെന്റ വിമർശ യം (9809) 
പഞ്ചാനെന്റ വിമർശ യം (9610) 
പഞ്ചാബികഥകൾ (12368) 
പഞ്ചാമൃതം (20082) 
പഞ്ചായ കൾ (775) 
പഞ്ചായത്ത് ഇ ം നാെളയും (870) 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എന്ത് എങ്ങെന (9819) 
പഞ്ചായത്ത്- മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമങ്ങൾ (13437) 
പഞ്ചായത്ത്രാജ് (10110) 
പഞ്ചായത്ത്രാജും െസൻകമ്മിറ്റിയും (12478) 
പഞ്ചായത്ത്രാജ് കുട്ടികൾക്ക് (21880) 
പഞ്ചായത്ത് െസ ട്ടറി റാങ്ക് ഫയൽ (14230) 
പഞ്ചാരി (7324) 
പ േമനവനും കുഞ്ചിയമ്മയും (2864) 
പ രുളി (14457) 
പട തിര മിസ്സി (16406) 
പടേച്ചാെന്റ തിരക്കഥകൾ (19048) 
പടത്തലവൻ (8168) 
പടത്തലവെന്റ ഭാരയ് (3840) 
പടപ്പാട്ട് (11344) 
പട റപ്പാടു് (20419) 
പടമുഖം (18127) 
പടയിരമ്പം (20924) 
പടേയാട്ടം (15502) 
പടവുകൾ (19442) 
പടവുകൾ ചുവടുകൾ (18521) 
പടിഞ്ഞാറൻ ബാലകഥകൾ (10720) 
പടിഞ്ഞാറുനിെന്നത്തിയ േമഘം (8533) 
പടിയിറങ്ങിേപ്പായ പാർവതിയും മ കഥകളും (21653)


പടിയിറങ്ങിേപ്പായ പാർവ്വതി (13839) 
പടിവാതി ൽ (13855) 
പടിവാതിൽക്കൽ (8771) 
പടുമുള (17700) 
പട്ടം മുതൽ പനമ്പിള്ളിവെര (16088) 
പ
ൽപുഴുക്കൾ (8509) 
പ പാവാട (2321) 
പ ം വളയും (13580) 
പ റുമാൽ (17236) 
പേട്ടലും ചിരുതയും (717) 
പഠിക്കാൻ പഠിക്കാം (14617) 
പഠിപ്പ് പരീക്ഷ (12388) 
പണക്കിഴി (4108) 
പണം (14471) 
പണം (9389) 
പണം മുതൽ നയാൈപസവെര (3959) 
പണവും പിണവും (2085) 
പ ം (277) 
പ ം (D270) 
പ പെ ാരു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (21849) 
പെ ാരു കാലത്ത് (20370) 
പെ ാരു രാജാവു ായിരു (D63) 
പണ്ഡിറ്റ്ജിയുെട രഹസയ്ങ്ങൾ (3272) 
പതനം (15288) 
പതനം (17883) 
പതനം (5511) 
പതാക (8871) 
പതിേദവത (4124) 
പതിന കാരി (2932) 
പതിനഞ്ച് ഭാരതീയ കഥകൾ (16154) 
പതിനായിരം പഴെഞ്ചാ കൾ (15579) 
പതിെന കവിതകൾ (12896) 
പതിെന കവിതകൾ (13881) 
പതിേനഴു ന കഥകൾ (1819) 
പതിെനാ കഥകൾതെന്ന (16212) 
പതിെനാ യൂേറാപയ്ൻ നാടുകളിൽ (7810) 
പതിറ്റാ ിെന്റ കവിത (20882) 
പത്താം ാസ്സി േശഷം (2685) 
പ കഥകൾ (14766) 
പ
കഥകൾ (16300) 
പ
കഥാകാരൻമാർ (1162) 
പ
കവികൾ (1671) 
പ പ കൾ (18214) 
പ ് പ കൾ (D287) 
പ
തിഭാശാലികൾ (2902) 
പ െസന്റ് (5445) 
പ െസന്റ് (7249) 
പെത്താമ്പതാം വയസ്സ് (3815) 
പത്ത് കൽപനകളും കാറൽ മാർ ം (13523) 
പത്ത് നവീന കവികൾ (12933) 
പ രാഗം (646) 
പ രാജെന്റ കഥകൾ (18176) 
പ രാജെന്റ തിരക്കഥകൾ (15195) 
പ രാജെന്റ ര ് േനാവെല കൾ (16256) 
പ സുന്ദരൻ (955) 
പ ാേദവി (9041) 
പ ാനദിയിെല മു വൻ (1921) 
പ ാ-േമഘന (17140) 
പ ങ്ങേള നിങ്ങൾ (14313) 
പ
വർത്തകെന്റ അനുഭവങ്ങൾ (12240) 
പ
വർത്തനത്തിെല പാഠങ്ങൾ: േപാത്തൻ
േജാസഫിെന്റ കഥ (15881) 
പ ം ചരി ം പവനൻ (19765) 
പ ം പ ം കുട്ടികേള… (N30) 
പ ം, േറഡിേയാ, ടി.വി (16736) 
പ ം േറഡിേയാ ടി.വി. (16856) 
പഥികെന്റ പാട്ട് (784) 
പഥികർ (8196) 
പേഥർ പാഞ്ചാലി (21161) 
പദയാ (11881) 
പദാർത്ഥങ്ങൾ-പരീക്ഷണങ്ങൾ (18835) 
പദ്ധതികളങ്ങിെന പുേരാഗമി
(1887) 
പനക്കൽ മാദു (1126) 
പനമ്പ് (8459) 
പനിക്കണ്ണ് (15206) 
പനി ് മരു ് പച്ചെവള്ളം (18814) 
പനിനീർ വിെന്റ പരിമളം േപാെല (11181) 
പനിനീർ വിെന്റ പരിമളംേപാെല (11538) 
പ കളി (26191) 
പ
ിൽ പതിമൂ ് (1139) 
പ കൾ (8130) 
പ ൻ കഥകൾ (4838) 
പ
ർ െപരുമാൾ സർവ്വാഭീ ദായകൻ (11666) 
പ െന്റ രാജാവ് (6072) 
പരേദശികൾ (18654) 
പരമാണുശ ി (2024) 
പരമാണുശ ി (5523) 
പരമാർത്ഥങ്ങൾ (15387) 
പരേലാകത്തിൽ ഒരു രാ ി (3269) 
പരേലാകം ഖുർആനിൽ (10183) 
പരൽ ഗുഹ (15781) 
പരൽമീൻ നീ ന്ന പാടം (20357) 
പര രസഹായ സംഘങ്ങൾ (35) 
പരഹൃദയജ്ഞാനം (6420) 
പരാജയം (6106) 
പരാതി (9666) 
പരാന്നേഭാജികൾ (17536) 
പരിചിതഗന്ധങ്ങൾ (19776) 
പരിണാമത്തിെന്റ പരിണാമം (14449) 
പരിണാമം (11755) 
പരിണാമം എങ്ങെന (11963) 
പരിണാമം എങ്ങെന ? (15726) 
പരിണാമം എന്നാൽ (11962) 
പരിപാവനങ്ങളായ അസംബന്ധങ്ങൾ (19979) 
പരിേ ക്ഷയ്ം (3078) 
പരിമള (901) 
പരിവർത്തനം (2415) 
പരിവർത്തേനാ ഖ വിദയ്ാഭയ്ാസം (15289) 
പരിശീലനം (4861) 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ (1770) 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ (9615) 
പരിസ്ഥിതി തയ്യശാ വും മാർക്സിയൻ
തിസന്ധിയും (17753) 
പരിസ്ഥിതിമനസ്സ് ദശാ ത്തിനുമു ് (N295) 
പരിസ്ഥിതിയുെട നിജസ്ഥിതി (16677) 
പരിസ്ഥിതിയുെട രാ ീയം (15969) 
പരിസ്ഥിതിയും നീതിയും (14177) 
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇരുപത്തിെയാന്നാം
നൂറ്റാ ിൽ (15594) 
പരിഹാസത്തിലൂെട (1322) 
പരീക്ഷ (16532) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-ഊർ ം (18594) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ കാന്തികത (18839) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ – ചലനം (18844) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ – പരിസ്ഥിതി (18596) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-ബഹിരാകാശം (18845) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-ഭക്ഷയ്വ ക്കൾ (18595) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷയ്വ ക്കൾ (18834) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ രാസവ ക്കൾ (18592) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-വായു (18614) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ – വായു (18838) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-ൈവദ തി (18802) 
പരുത്തിക്കാടിെന്റ കഥകൾ (13867) 
പേരതെന്റ തിരി വരവ് (20771) 
പേരതാ ാക്കൾക്ക് അപ്പവും വീ
ം (17304) 
പർവതങ്ങൾ (18597) 
പ ാവൂരിെന്റ ചരി
തികൾ (19153) 
പ , കടലും കടന്ന്…. (18430) 
പ വും കൂ കാരും (17448) 
പലതിരി (20945) 
പലതിരി (N209) 
പല േപരിൽ ഒരു നഗരം (20828) 
പലേലാകം പലകാലം യാ കളുെട ഒരു പു കം
(12934) 

പലേലാകം പലകാലം-യാ കളുെട ഒരു പു കം
(14409) 

പലേലാകം പലകാലം യാ കളുെട പു കം (15529)


പല േവഷങ്ങളിൽ ചില മനുഷയ്ർ (18057) 
പലഹാരെക്കാട്ടാരം (14594) 
പലായനം (21071) 
പലായനം (21727) 
പവി െക്കട്ട് (8525) 
പവിേ ശവ്രം (11508) 
പവിഴമ ി (18593) 
പശ്ചിമഘട്ടം (20133) 
പശ്ചിം ദിഗേന്ത േദാഷ് കാേല (17728) 
പളു പാ ങ്ങൾ (6558) 
പളു മണികൾ (6139) 
പൾപ് േമാഹൻ (19237) 
പള്ളി ന്ന് (17852) 
പള്ളിേവട്ട (18150) 
പഴങ്ങൾ-കിഴ കൾ (6047) 
പഴെഞ്ചാ ിെല ഫലിതകഥകൾ (19280) 
പഴെഞ്ചാ ം ൈശലിയും (17564) 
പഴമയും പുതുമയും (5797) 
പഴെമാഴിപ്പത്തായം (17015) 
പഴം പപ്പടം പായസം (20025) 
പഴയകുടത്തിൽ പുതിയ വീഞ്ഞ് (2191) 
പഴയനിധി (1948) 
പഴയ േലാകത്തിെല പുതുമകൾ (2455) 
പഴശ്ശിയുെട പടവാൾ (2049) 
പഴശ്ശിയുെട ിയഭൂമി (13741) 
പഴശ്ശിരാജ-കാലവും ജീവിതവും (20947) 
പഴശ്ശിരാജാ-വി ടിച്ചാൻപാട്ട് (20277) 
പറങ്കികളുെട കഥ (15849) 
പറ പറന്ന് േച ട്ടിപ്പാവ (22013) 
പറയാനും വ പറയാതിരിക്കാനും വ (18652) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം (20965) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം (21692) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-അകവൂർ ചാത്തൻ (21682)


പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം കാരയ്ക്കലമ്മ (21688) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-പാക്കനാർ (21689) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം – െപരുന്തച്ചൻ (21683) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-രജകൻ (D322) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം- വടുതലനായർ (21687) 
പറവകൾ (14460) 
പറവൂരിെന്റ ആറ് ഏകാങ്കങ്ങൾ (10437) 
പറുദീസാന ം (22024) 
പാക്കനാർ (1911) 
പാക്കരൻ ആന്റ് പാർട്ടി (5170) 
പാക്കിസ്ഥാനും േദശീൈയകയ്വും (601) 
പാക്കിസ്ഥാൻ പരയ്ടനം (672) 
പാചകം (16745) 
പാചകരംഗം (7367) 
പാചകലത (732) 
പാചകസദസ്സ് (7649) 
പാ വിെന്റ പൂച്ച ട്ടി (20027) 
പാേച്ചാറ്റി പൂ ന്ന പാഠശാല (E19474) 
പാഞ്ചാലി (19452) 
പാടലീപു ം (14470) 
പാടാനുള്ള പാടു് (40113) 
പാടിത്തളർമ്മ പൂ യിൽ (8535) 
പാടിപ്പതിഞ്ഞപാ കൾ (3252) 
പാടുവാൻ പഠി വാൻ (18808) 
പാട്ടത്തിപാടത്തിെന്റ കാവൽക്കാരൻ (20472) 
പാ െകട്ടിയ െകാട്ട (18013) 
പാ പാടി കണക്ക് പഠിക്കാം (19224) 
പാടയ്ം രണകൾ (14826) 
പാഠപു കം (22121) 
പാഠം മുപ്പതു് (21283) 
പാഠവും െപാരുളും (16859) 
പാഡ് (21982) 
പാണ്ഡവൻകാടും പാഞ്ചാലി ഴയും (18082) 
പാണ്ഡവപുരം (20927) 
പാതാളത്തിെന്റ മുഴക്കം (11883) 
പാതിരാകാറ്റിെന്റ ഹൃദയം (20471) 
പാതിരാ ക്കൾ (8616) 
പാതിരാമണൽ (13087) 
പാതിരാവൻകര (16566) 
പാതിരാവും പകൽെവളിച്ചവും (21598) 
പാതിരാസന്തതികൾ (21193) 
പാതി തയ്ം (11089) 
പാ മ്മയുെട ആട് (21637) 
പാേഥയം (15575) 
പാേഥയം (17737) 
പാേഥയം (2724) 
പാേഥർ പാഞ്ചാലി (6762) 
പാനപാ ത്തിെല െകാടുങ്കാറ്റ് (2456) 
പാൻേഡാര കാത്തിരി
(18709) 
പാപക്കനവുകൾ (21360) 
പാപത്തറ (21732) 
പാപത്തിെന്റ നഗരം (16033) 
പാപത്തിെന്റ െപാങ്ങച്ചസഞ്ചി (15558) 
പാപത്തിെന്റ മരം (3854) 
പാപത്തിെന്റ വി കൾ (3498) 
പാപത്തിെന്റ സന്തതികൾ (3155) 
പാപ്പി അമ്മയും മക്കളും (20253) 
പാേ ാ െനരൂദയുെട ണയകവിതകൾ (19455) 
പാമ്പ് (1718) 
പാമ്പൻപാലത്തിനും മുമ്പ് (16661) 
പാ കളുെട മാളം (16162) 
പാ കെള അറിയാൻ (21815) 
പാ കൾ ം ആകാശമു ് (21359) 
പായക്കപ്പൽ (15692) 
പായസം – നിഷ് യാസം (20054) 
പാരിേതാഷികങ്ങളുെട രാവ് (11547) 
പാരിേതാഷികം (19992) 
പാരീസ് (21326) 
പാർട്ടി േകാമ്േറഡ് (1437) 
പാർത്ഥിപൻ കനവ് (2995) 
പാലക്കാടു് ഇ ് നാെള (16472) 
പാലങ്ങൾ (17407) 
പാലം (5785) 
പാലറ്റ് (19235) 
പാേലരി മാണികയ്ം- ഒരു പാതിരാ
െകാലപാതകത്തിെന്റ കഥ (18873) 
പാൈലസ് (17946) 
പാേലാറമാതയുെട പശു (20585) 
പാൽക്കാരി (7271) 
പാവക്ക കൾ (14436) 
പാവങ്ങൾ (21060) 
പാവത്താൻ (8473) 
പാവെപ്പട്ട ഒരു െപണ്ണ് (10558) 
പാവെപ്പട്ടവരുെട േവശയ് (706) 
പാവെപ്പട്ടവൾ (8400) 
പാവം ഇവൾ ഒരു പാപ്പാത്തി (8025) 
പാവം കിളി (26184) 
പാവം മാനവഹൃദയം (7171) 
പാവവീട് (22146) 
പാവാടയും ബിക്കിനിയും (16578) 
പാേവായും കാേവായും (19877) 
പാശ്ചാതയ് തത്തവ്ചിന്തയുെട ചരി ം: വാലയ്ം 1:
തത്തവ്ചിന്തക്ക് ഒരാമുഖവും ാചീന ീക്ക്
തത്തവ്ചിന്തയും (17521) 
പാശ്ചാതയ് നാഗരികതയുെട ചരി ം (12687) 
പാശ്ചാതയ് പരയ്ടനം (12380) 
പാശ്ചാതയ് ബാലകഥകൾ (14583) 
പാശ്ചാതയ്സാഹിതയ് സമീക്ഷ (4629) 
പാസിർ പഞ്ചാംഗ് േറാഡ് (21878) 
പാഴ്മരം (21748) 
പാറ റത്ത് വിതച്ച വിത്ത് (3371) 
പാറ റം (16644) 
പി.എൻ.പണിക്കർ ന്ഥ രയുെട െപരുന്തച്ചൻ
(21229) 

പി.എ. ബക്കർ കലയും മാർക്സിസവും (21762) 
പി.എ.മുഹമ്മദലി പടിയത്ത് രചിച്ച “കാലം” എന്ന
പു കെത്ത റി ള്ള പഠനേലഖനങ്ങൾ
(N48) 

പി.എസ്.സി.ഇം ീഷ് പരീക്ഷാസഹായി (21280) 
പി.എസ്.സി. എൽ.ഡി. ാർക്ക് െസലക്ഷൻ െടസ്റ്റ്
2003 (15469) 

പി.എസ്.സി.-എൽ.ഡി.സി. േടാപ്പ് റാങ്കർ (21471) 
പി.എസ്.സി. നിരന്തരം ആവർത്തി ന്ന 10000
േചാദയ്ങ്ങൾ (21004) 
പി.എസ്.സി. യും ഉേദയ്ാഗാർത്ഥികളും (9477) 
പി.എസ്.സി. േസാൾവ്◌്ഡ് കവ്സ്റ്റിൻ േപപ്പർ (14225)


പി.എസ്.സി.റാങ്ക് ഫയൽ-ജി ാ സഹകരണ ബാങ്ക്
ൈ വർ (13505) 
പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ഫയൽ ജി ാ സഹകരണ ബാങ്ക്
ൈ വർ (14231) 
പി.െക.നാരായണെന്റ േലഖനങ്ങൾ (16827) 
പി.െക. നാരായണെന്റ േലഖനങ്ങൾ (21066) 
പി.െക. ബാലകൃ െന്റ േലഖനങ്ങൾ: മായാത്ത
സന്ധയ്കൾ, നി ാസഞ്ചാരങ്ങൾ (16830) 
പിച്ചി (1930) 
പിട (9509) 
പിടേക്കാഴി കൂവാൻ തുടങ്ങിയാൽ (15215) 
പിതാക്കന്മാരും പു ൻമാരും (N265) 
പിതാക്കളും പു ന്മാരും (10843) 
പിതാമഹൻ (19937) 
പിതൃഘടികാരം (11703) 
പിേനാേഖയ് (3074) 
പിേനാേഖയ്ാ (21766) 
പിെന്നക്കാണാം (4476) 
പിെന്നയും എണ്ണപ്പാടം (10806) 
പിെന്നയും പൂ ന്ന കാട് (12924) 
പിെന്നയും മഴ (N150) 
പിേന്നറ്റം (14838) 
പിേന്നാട്ട് കുതി ന്ന േകരളം (17534) 
പി. ഭാ രൻ കൃതികൾ സ ർണ്ണം (19046) 
പി.ഭാ രൻ സംഗീത തികൾ (18995) 
പി. ഭാ രെന്റ ജീവിതവും കലയും (17738) 
പിയാേനാ ടീച്ചർ (19923) 
പിയാരി (2854) 
പി.യുെട ണയപാപങ്ങൾ (13096) 
പി. വൽസലയുെട കഥകൾ സ ർണ്ണം (19875) 
പിശാച് (2716) 
പിശാചിെന്റ പിടിയിൽ (2964) 
പിശാചുക്കളുെട തള്ള (2225) 
പിഴച്ചവൾ (15317) 
പിറന്നാൾ (425) 
പിറന്നാൾ വിരു ് (17917) 
പിറന്നാൾ സമ്മാനം (15809) 
പിറന്നാൾ സമ്മാനം (19140) 
പിറന്നാൾ സമ്മാനം (26182) 
പിറ്റ്ബർഗിെല സായംസന്ധയ് (20165) 
പീലാേത്താസ് (9694) 
പീലിക്ക കൾ (15999) 
പീലിക്കാവടി (9141) 
പീേറ്റ ്ബർഗിെല മഹാഗുരു (21281) 
പുക ഴൽ (7752) 
പുക ഴലും സരസവ്തിയും (4256) 
പുകയില ഉപേയാഗത്തിെന്റ മാരകഫലങ്ങൾ (17944)


പുകയില ഉപേയാഗത്തിെന്റ മാരക ഫലങ്ങൾ (18159)


പുകേയറ്റ കടന്നൽകൂട് (2847) 
പുഞ്ചിരി (D248) 

പുഞ്ചിരിയും െനാമ്പരവും (2270) 
പുണയ്േതായ (21204) 
പുണയ്ഹിമാലയം (18911) 
പുണയ്ാളൻ കുന്ന് (12159) 
പുതിയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദയ്ാഭയ്ാസം (1750) 
പുതിയ ഗാഗുൽത്തകൾ (20223) 
പുതിയചിന്ത േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ (10831) 
പുതിയ ൈചന (3869) 
പുതിയ തലമുറ (2368) 
പുതിയ െതറ്റ് (2462) 
പുതിയ പഞ്ചത ം (16501) 
പുതിയമണ്ണ് (6005) 
പുതിയ രാജാവും പുതിയ ജകളും (3006) 
പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ (13017) 
പുതിയവായന (11955) 
പുതിയ വിേമാചന പാത (3518) 
പുതിയ വയ്വസ്ഥയിേലക്ക് (10924) 
പുതുകവിതകൾ (16327) 
പുതുകാല അറബ് കഥകൾ (20893) 
പുതുകാലകഥകൾ (20907) 
പുതുപുത്തൻ വ ക്കൾ (D114) 
പുതുപ്പണം േകാട്ട (10946) 
പുതുമന (15072) 
പുതുെമാഴിവഴികൾ (12892) 
പുതുയുഗത്തിെന്റ പടിവാതുക്കൽ (2406) 
പുതുരാമായണം (18463) 
പുതുേശ്ശരിക്കവിതകൾ (19920) 
പുത്തൻ കഥ പറയാം (7610) 
പുത്തൻകലവും അരിവാളും പൂതപ്പാ ം (17375) 
പു ന്മാെരക്കാമിച്ച ര രാജ ീകൾ (495) 
പുനത്തിലിെന്റ 101 കഥകൾ (18555) 
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ളയുെട മിനിക്കഥകൾ (16153) 
പുനരാേലാചന (9631) 
പുനർജന്മം (16075) 
പുനർജന്മസങ്ക വും പരേലാകവിശവ്ാസം (19106) 
പുനലൂർ ബാലൻ – പൗരുഷത്തിെന്റ ശ
(18267) 
പുനസ്സന്ദർശനം (17843) 
പുന്ന യലാറി േശഷം (16093) 

ിഗാഥ

പുന്ന വയലാർ അ ിയസതയ്ങ്ങൾ (12196) 
പുന്ന വയലാർ സമരം അറിയെപ്പടാത്ത ഏടുകൾ
(9911) 

പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലക ശർമ്മ (9812) 
പുര േമൽ ചാഞ്ഞമരം: എം.എൻ. വിജയെന്റ
ഗതിവിഗതികൾ (18028) 
പുരാണകഥകൾ (N148) 
പുരാണകഥാ നിഘ (11868) 
പുരാണകഥാമാലിക (9421) 
പുരാണത്തിെല അസുരകഥകൾ (20522) 
പുരാണസ്ഥലനാമേകാശം (17759) 
പുരാണിക് എൻൈസക്േളാപീഡിയ (9022) 
പുരാവൃത്തങ്ങളുെട കാവുതീ ൽ (20905) 
പുരാവൃത്തം (368) 
പുരി മുതൽ നാസിക്ക് വെര (15530) 
പുരുഷൻമാരി ാത്ത േലാകം (1810) 
പുരുഷവിലാപം (17663) 
പുരുഷാന്തരങ്ങളിലൂെട (3319) 
പുരുഷാരം (20414) 
പുേരാഗതി (16485) 
പുേരാഗമനത്തിെന്റ മാറുന്ന പരിേ ക്ഷയ്ം (20412) 
പുേരാഗമന സാഹിതയ്
(7374) 

സ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ച

പുേരാഗമന സാഹിതയ് സ്ഥാനം നിഴലും െവളിച്ചവും
(14806) 

പുേരാഗമനസാഹിതയ്
(9886) 

സ്ഥാനം: നിഴലും െവളിച്ചവും

പു െതാട്ട് പൂനാരവെര (17488) 
പുേ ലി
(18852) 
പുലരിപ്പാട്ട് (10920) 
പുലരിയിെല മൂ െത കൾ (18727) 
പുലരിെയ ം മുമ്പ് (14946) 
പുലിക്ക് പുള്ളികൾ കിട്ടിയെതങ്ങെന? (22123) 
പുലിവരുേന്ന പുലി (19876) 
പുൽച്ചാടികൾ (18321) 
പുേ ാത്സവം (7109) 
പു കക്കളികൾ (18205) 
പു കത്താളിെല ന കൂ കാർ (20823) 
പു ക സാധനം ഒരു െവ വിളി (18255) 
പു കം വളർത്തിയ കുട്ടി (18114) 
പു ക വിൽപ്പന രംഗെത്ത അനുഭവ കഥകൾ (16461)


പുളി വട്ടിൽ (496) 
പുളിയിലക്കര േനരയ്ത് (4069) 
പുളുക്കാത്ത മുന്തിരി (21361) 
പുള്ളി ലികളും െവള്ളിനക്ഷ ങ്ങളും (20449) 
പുള്ളിമാനും പുള്ളി യിലും (20279) 
പുള്ളിയുടുപ്പ് (D155) 
പുഴകടന്ന് മരങ്ങളുെട ഇടയിേലക്ക് (21617) 
പുഴ കവിതകളും കഥകളും (15559) 
പുഴകൾ (N310) 
പുഴക്കരയിെല മി ് (15432) 
പുഴത്താലം (26203) 
പുഴമുതൽ പുഴവെര (10616) 
പുഴയിെല ദീപങ്ങൾ (21797) 
പുഴയുെട നാട്ടറിവ് (18226) 
പുഴയുെട രഹസയ്ങ്ങൾ ആരറിയു (15132) 
പുഴയുെട സംഗീതം (17682) 
പുഴയും പൂഴിയും (20563) 
പുഴെയാഴുകും വഴി (15671) 
പുറങ്കടൽ (20322) 
പുറനാനൂറ് (7382) 
പുറനാനൂറ് ഒരു പഠനം (N149) 
പുറപ്പാടിെന്റ പു കം (17197) 
പുറം മറുപുറം (20205) 
പൂക്കളി ാത്ത േതാട്ടം (18505) 
പൂക്കളി ാത്ത വസന്തം (9482) 
പൂക്കളും തീക്കനലും (3320) 
പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും (5192) 
പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതിേ (14595) 
പൂ റ്റിയും മത്താ ം (7268) 
പൂ ല (168) 
പൂചൂടിയവൾ (8321) 
പൂച്ച (16728) 
പൂച്ചകെള അറിയാൻ (18289) 
പൂച്ചക്കലയ്ാണം (14657) 
പൂച്ച റിഞ്ഞയ്ാര് (D386) 
പൂച്ചയും എലിയും (13819) 
പൂച്ചയും േഷക്സ്പിയരും (16205) 
പൂച്ച ാരു മണിെക ം (15455) 
പൂച്ച ് മണിെകട്ടി (18387) 
പൂജയ്ം (16628) 
പൂതനാസവ്യംവരം (N21) 
പൂത്താലം (14653) 
പൂനിലാവിൽ (7115) 
പൂന്താനം മുതൽ ൈസമൺ വെര (14206) 
പൂേന്തൻ (7847) 
പൂേന്താട്ടത്തിെല െപൺകുട്ടി (21212) 
പൂേപാെലാരാൾ (19727) 
പൂരക്കളി (N65) 
പൂര ബന്ധം (225) 
പൂരം (14210) 
പൂർണ്ണത േതടുന്ന അപൂർണ്ണബി ക്കൾ (16089) 
പൂർണ്ണമായ െപാതു നിരായുധീകരണെത്തപ്പറ്റി (D253)


പൂവണിെക്കാ ് (17276) 
പൂവമ്പഴത്തിെന്റ നിറവും കറുെത്താരു മറുകും (2158) 
പൂവാലൻ പൂവൻേകാഴി (20019) 
പൂവുകാണാത്ത കാവുകൾ (3322) 
പൂവും തീയും (5257) 
പൂവും േതനീച്ചയും (15752) 
പൂെവന്ന് േപരുള്ള പൂച്ച (26179) 
െപേ ാളിയം (6546) 
െപണ ണ്ണി (19022) 
െപണ്ണകങ്ങൾ (19543) 
െപ കാണൽ (2106) 
െപ ങ്ങൾ ഭരിക്കെട്ട (2470) 
െപ തുനിഞ്ഞാൽ (4958) 
െപണ്ണ് െപണ്ണായതും പിെന്ന ശരീരമായതും (20343) 
െപൺനൃത്തം (20227) 
െപൺപുലി (1701) 
െപൺമനം പൂ ന്നകാലം (19615) 
െപൺമനസ്സ് (20518) 
െപൺമന കൾ (33061) 
െപൺമാറാട്ടം (22110) 
െപൺയാ (20341) 
െപൺവാണിഭം (16601) 
െപനിസിലിനിെന്റ കഥ (12445) 
െപനിസിലിെന്റ കഥ (13772) 
െപൻഗവ്ിൻ (18314) 
െപൻഷനുംകാത്ത് ചാേവാബി (20559) 
െപൻഷൻ േകാൺസ്റ്റബിൾ (86) 
െപരുന്തച്ചനും പി റക്കാരും (20634) 
െപരും ആൾ (19861) 
െപരുമ്പറ (11487) 
െപരുമ്പിലാവിൽ േകളുേമേനാൻ (N151) 
െപരുവഴിയമ്പലം (19856) 
െപലമറുത (18826) 
േപടിക്കഥ (4119) 
േപനക്കണ്ണ് (20638) 
േപനയാൽ തുഴഞ്ഞ ദൂരങ്ങൾ (20184) 
േപ പിടിച്ച മനുഷയ്ർ (2293) 
േപപ്പർ േലാഡ്ജ് (20204) 
േപരറിയാത്ത െനാമ്പരം (17607) 
േപരി ാ
ങ്ങൾ (16675) 
േപശാമടന്ത (192343) 
േപഷവ്ായുെട മു ീം റാണി (3348) 
േപറ്റന്റ് േഭദഗതി ഉയർ ന്ന െവ വിളികൾ (146672)


ൈപ ഗണിതത്തിെല മഹാവി യം (21230) 
ൈപതൽ പഞ്ചം (14633) 
ൈപൻമരങ്ങളിെല ാചീനസംഗീതം (18945) 
െപാങ്ങച്ചച്ചന്ത (9928) 
െപാ തടികൾ (9453) 
െപാടിൈക്ക (3885) 
െപാടിപാറ്റികളും െപാടിപറ്റികളും (20040) 
െപാടിപൂരം തിരുനാൾ (15160) 
െപാട്ടൻനീലാ ർ (2444) 
െപാട്ടാത്ത നൂലുകൾ (2655) 
െപാട്ടിെത്തറിയും െപാട്ടിച്ചിരിയും (8310) 
െപാട്ടിയ ഇഴകൾ (30) 
െപാതിേച്ചാറ് (21239) 
െപാതുജനം പലവിധം (16389) 
െപാതുജീവരസത ം (5469) 
െപാതുധനകാരയ്തത്തവ്ങ്ങൾ (8089) 
െപാതുഭരണം ഇന്തയ്യിൽ (18433) 
െപാതുവിജ്ഞാനം െത ം ശരിയും (N319) 
െപാൻകുന്നം വർക്കിയുെട കഥകൾ (7405) 
െപാന്നി (21603) 
െപാന്നിെന്റ െനടുംതൂൺ (5250) 
െപാന്നിയുെട വീട് (11390) 
െപാ ം േതനും (13961) 
െപാൻപറെകാ ് േ ഹമളന്ന് (16845) 
െപാൻമാൻ (16734) 
െപാരുതുന്ന പാല ീൻ (11449) 
െപാലിഞ്ഞദീപം (287) 
െപാളിെച്ചഴുത്ത് (3897) 
െപാ ന്ന പരമാർത്ഥങ്ങൾ (3153) 
െപാെറ്റക്കാട്ട് വയ് ിയും സാഹിതയ്കാരനും (16083) 
േപാക്കണം െകട്ട േപാ കൾ (17612) 
േപാക്കറ്റടി (2839) 
േപാക്കിരി േപക്കാ തവള (16902) 
േപാ െവയിൽ മണ്ണിെലഴുതിയത് (20708) 
േപാ കൾ േഡാട്ട് േകാം (17720) 
േപാപ്പ് േജാൺേപാൾ ര ാമൻ (17739) 
േപായതലമുറയിൽനിന്ന് (2240) 
േപായ്മറഞ്ഞ െപാൻസൂരയ്ൻ (21164) 
േപാരാട്ടത്തിെന്റ ദിനങ്ങൾ (10011) 
േപാരാട്ടത്തിെന്റ െപൺവഴികൾ (21826) 
േപാരാട്ടം (3429) 
േപാരാളിയുെട ജനിതകം (20854) 
േപാർക്കലി (21974) 
േപാർ ഗീസ് കടൽക്കള്ളന്മാരും ഇന്തയ്ൻ നാവികരും
(17988) 

േപാർ ഗീസ്-ഡച്ച് ആധിപതയ്ം േകരളത്തിൽ (16804)


േപാലീസുകാരെന്റ മകൾ (14398) 
േപാലീസും െപാതുജനങ്ങളും (13348) 
േപാലീസ് ഡയറി (10269) 
േപാലീസ് നായ് കഥപറയു (4289) 
േപാഷണവും ശിശുഭക്ഷണവും (6400) 
േപാസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ ് ഒരു പാർസൽ (15798) 
േപാസ്റ്റ്േമാർട്ടം (18609) 
പൗരനും ഭരണഘടനയും (1927) 
പൗര യ്ദീപം (145) 
പൗരസവ്ാത യ്ം എന്നാൽ- (410) 
പൗേരാഹിതയ്ം േവ വക്കം അ ൽ ഖാദർ മൗലവി
(21796) 

പൗർണ്ണമി (2360) 
കാശക്കത്തിേലക്ക് (1698) 
കാശത്തിേന്റയും ഉ ാസത്തിേന്റയും കഥകൾ
(20366) 

കാശത്തിേലക്ക് (1730) 
കാശനം (15074) 
കാശം അകെലയാണു് (8022) 
കാശം പര ന്ന സ്ഥാനം (19096) 
കാശം പര ന്നവർ (14773) 
കാശം-പരീക്ഷണങ്ങൾ (18842) 
കൃതി കഥകൾ (21332) 
കൃതിചികിത്സ-അടിസ്ഥാന തതവ്ങ്ങളുെട
ഉൽപത്തിയും വികാസവും (11915) 
കൃതി ചികിത്സയിെല കാണാ റങ്ങൾ (20225) 
കൃതിചികിൽസയുെട മാഹാ യ്ം (1784) 
കൃതി, ജനാധിപതയ്ം, സവ്ാത യ്ം (21899) 
കൃതിയമ്മയുെട അ തേലാകത്തിൽ (18053) 
കൃതിയിെല കടങ്കവിതകൾ (14211) 
കൃതിയിെല ചി ീകരണങ്ങൾ (15782) 
കൃതിയിേലക്ക് (3947C) 
കൃതിയുെട താേക്കാൽ (16938) 
കൃതിയുെട മടിത്തട്ടിൽ (D34) 
േകാപനങ്ങളുെട പു കം (19504) 
േക്ഷപണകല (11924) 
ച്ഛന്ന ചുംബനം (N147) 
ച്ഛന്നം (21275) 
ണയകഥകൾ (19177) 
ണയകല (19665) 
ണയകവിതകൾ (11610) 
ണയകാലത്തിെന്റ ആൽബം (18460) 
ണയകാലം (14350) 
ണയഗീതം (21176) 
ണയജീവിതം (19263) 
ണയത രൻ (3807) 
ണയത്തിനും ഉന്മാദത്തിനും മേധയ് (17890) 
ണയത്തിെന്റ ഇതിഹാസം (20201) 
ണയത്തിെന്റ ഒസയ്ത്ത് (N293) 
ണയത്തിെന്റ രസത ം (19680) 
ണയത്തിെന്റ രഹസയ്ങ്ങൾ (19991) 
ണയത്തിൽ ഒരു ആ കഥ (18020) 
ണയദൂതൻ (2527) 
ണയനിലാവ് (12886) 
ണയപർവ്വം (15956) 
ണയേബാംബ് (297) 
ണയ ാന്തൻ (N18) 
ണയം അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ച് (21648) 
ണയമർമരങ്ങൾ (22115) 
ണയെമാഴികൾ (15686) 
ണയെമാഴികൾ (18228) 
ണയം രണഭൂമിയിൽ (18060) 
ണയവഴിയിെല മുഖർ (20188) 
ണയവും മൂലധനവും-മാർക്സ് കുടുംബത്തിെന്റ
സ ർണ്ണ ജീവിതകഥ (20870) 
ണയവും രതിയും-െഡക്കാമറൺ കഥകൾ (19326) 
ണയശാ ം (16849) 
ണയാ ിയുമായി കാ (N279) 
ണേയാപനിഷത്ത് (20996) 
ണാമം (17763) 
ണാമം സുേയാധനാ (21181) 
തികഥകൾ (16681) 
തികാരം (5063) 
തികാരം (517) 
തി ിയ (4817) 
തിജ്ഞ (18486) 
തിജ്ഞ (2408) 
തിജ്ഞ (N389) 
തിപാ ം ഭാക്ഷണേഭദം (9880) 
തിബദ്ധതയുെട ഗാഥകൾ (17437) 
തിബിംബങ്ങൾ പറയാതിരി ന്നത് (19981) 
തിഭ (2649) 
തിഭകളുെട തമാശകൾ (19365) 
തിഭാശാലികൾ (1748) 
തിമകൾ സ്മാരകങ്ങൾ (20049) 
തിമയായിത്തീർന്ന െപൺകുട്ടി (14486) 
തിമയും രാജകുമാരിയും (12878) 
തിമാന കൽപ്പനം കാൽപ്പനിക കവിതയിൽ (11913)


തിമാനാടകം (D93) 
തിേയാഗി (21211) 
തിേരാധത്തിെന്റ ജനകീയ ധാരകൾ (17449) 
തിേലാകം (19357) 
തി ഹാജരു ് (17215) 
തീക്ഷ 2000 (14216) 
തീക്ഷ (4852) 
തീക്ഷകൾ (719) 
തീക്ഷകളുെട റാണി (4559) 
തയ്വമർശം (16739) 
ത ത്തരം (D234) 
തയ്ൗഷധ നിഘ (16889) 
െതയ്ൗഷധവിധിയും ഥമചികിത്സയും (3485) 
ഥമ തി തി (17398) 
ഥമ മനുഷയ്ൻ (21388) 
ഥമശു ഷ (14086) 
ഥമശു ഷ (3617) 
ദക്ഷിണവഴി (10287) 
ധാനമ ി (555) 
പഞ്ചത്തിെന്റ ഇ ികകൾ (19071) 
പഞ്ചത്തിെന്റ തുറമുഖങ്ങൾ (15944) 
പഞ്ചത്തിലൂെട ഒരു യാ (15793) 
പഞ്ചം (4734) 
പഞ്ചം ഇന്നെല, ഇന്ന്, നാെള (14590) 
പഞ്ചം ചുരുങ്ങിയ വാ കളിൽ (20853) 
പഞ്ചം തുടക്കമി ാെത (19440) 
പഞ്ചവും കാലവും (15723) 
പഞ്ചവും മനുഷയ്നും (8639) 
പഞ്ചവും മനുഷയ്നും (9280) 
പഞ്ചവും മനുഷയ്രും (4543) 
ബന്ധങ്ങൾ (11584) 
ബന്ധങ്ങൾ ഭാഷണങ്ങൾ സംഭാഷണങ്ങൾ
(14516) 

ബന്ധച ിക (466) 
ബന്ധമാലിക (1033) 
േബാധനം (3386) 
ഭാതത്തിെല തിജ്ഞ (21614) 
ഭാതദീപം (10949) 
ഭാതനക്ഷ ം (5681) 
ഭാവർമ്മയുെട ശയ്ാമമാധവം ഒരു പഠനം (20705) 
ഭുക്കളും ഭൃതയ്രും (17166) 
ഭുവിെന്റ അതിഥി (15844) 
മാണം (15098) 
മാണി (18270) 
േമഹേരാഗചികിത്സാ രഹസയ്ങ്ങൾ (13237) 
േമാദിനി (1118) 
േരാദനം ഒരു പഠനം (11923) 
വർത്തനനിരതം പരിവർത്തേനാ ഖം (12282) 
വർത്തനനിരതം പരിവർത്തേനാ ഖം (N267) 
വാചകകഥകൾ (13097) 
വാചക കഥകൾ (18886) 
വാചകതവ്ം (248-B) 
വാചകൻമാർ (2611) 
വാചകന്മാരുെട ര ാംപു കം (20774) 
വാചകെന്റ ഉദയ്ാനം (17838) 
വാചകെന്റ വഴി (15260) 
വാചകവരയ്നായ മുഹമ്മദ് നബി (11945) 
വാതകതവ്ം (248-A) 
വാസജീവിതം (20484) 
വാസി (D69) 
വാസിയുെട കുറി കൾ (15528) 
വീൺ ന തിരിപ്പാട് പരാതി തുടരു (16534) 
േവശേനാത്സവം (21259) 
േ ാത്തരങ്ങൾ (15353) 
സംഗകല (20565) 
സംഗകല ഒരു പഠനം (16842) 
സംഗതരംഗിണി (358) 
സംഗം ഒരു കല (17970) 
സാദം (10881) 
സാദം (8605) 
സിഡ ിെന്റ ആദയ്െത്ത മരണം (20970) 
സിഡന്റ് (19541) 
സൂതികാ ശാ ത്തിെല തിസന്ധികൾ (15493) 
സ്ഥാന യം (74) 
സവ്ക്കർ (16479) 
േഹളിക (7319) 
ളയം (17342) 
ളയം (2639) 
ളയം (8182) 
ളയാക്ഷരങ്ങൾ (N258) 
ാ ിക്കൽ വിസ്ഡം: യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും
മാേനജ്െമന്റിലും (17757) 
ാക്റ്റിക്കൽ ബീ-കീപ്പിംങ് (276) 
ാചീന ആരയ്ാവർത്തത്തിെല ചില
വിശവ്വിദയ്ാലയങ്ങൾ (1296) 
ാചീന ഇന്തയ് (N280) 
ാചീനേകരളം (1564) 
ാചീനേകരളം (18809) 
ാചീന ഭാരതത്തിെന്റ സം ാരവും നാഗരികതയും:
ചരി പരമായ രൂപേരഖ (16883) 
ാചീനഭാരതത്തിെല െഭൗതികവാദം (11570) 
ാചീനമലബാർ (1045) 
ാതൽ വിഭവങ്ങൾ (21144) 
ാഥമിക കൃഷിതതവ്ങ്ങൾ (6373) 
ാഥമിക ഫംഗസ് വിജ്ഞാനം (6383) 
ാഥമികശു ഷയും നിങ്ങളുെട കുടുംബത്തിെന്റ
ആേരാഗയ്കരുതലുകളും (19348) 
ാേദശിക പ േലഖകൻമാർക്ക് ഒരു ൈഗഡ് (5531)


ാേയാഗിക രസത ം (6663) 
ാേയാഗികാൈദവ്തം, കൃതിനിയമം (999) 
ാരംഭഭൂമിശാ ം-VOL2 (2493) 
ാർത്ഥനകേളാെട നിൽ
(13862) 
ാർത്ഥനയും െപരുന്നാളും (8164) 
ാവുകൾ ഇേപ്പാൾ കരയുന്നി (14954) 
ിൻസ് ഓഫ് െഹാറർ (18926) 
ിയ (16429) 
ിയതമ (6425) 
ിയദർശിനി (8) 
ിയെപ്പട്ടവൾ (19517) 
ിയെപ്പട്ടവേള എനി നീ മാ ം (5951) 
ിയെപ്പട്ട സം മങ്ങൾ (20754) 
ിയമുള്ളവേള നിനക്കായി: ഖലീൽ ജി ാെന്റ
ണയേലഖനങ്ങൾ (16742) 
ിയംവദ (3892) 
ിേയ നിനക്കായ് (19451) 
ിേയ മാ തരൂ (6164) 
ീഡി ി ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ (12689) 
ീഡി ി-ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ (12690) 
ീഡി ി ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ ഇന്തയ്യുെട
സമ്പദ്വയ്വസ്ഥ (12682) 
ീഡി ി ാേയാഗിക ഭൗതീകം (6658) 
ീത (4189) 
െ യ്സ് ദി േലാർഡ് (12142) 
േ തങ്ങൾ (22145) 
േ തമനുഷയ്ൻ (2142) 
േ തേലാകം (3409) 
േ മക്കിളി (7175) 
േ മതീർത്ഥം (12160) 
േ മത്തിെന്റ തീർത്ഥാടനം (10561) 
േ മെത്തപ്പറ്റി മൂ കഥകൾ (14745) 
േ മൈനരാശയ്ം (458B) 
േ മപൂജ (825) 
േ മഭാജനം (22059) 
േ മമു (2405) 
േ മം-േനടുകയും ന െപ്പടുകയും (5640) 
േ മലത (4396) 
േ മേലഖനം (417) 
േ മവി ി (3884) 
േ മവി വം (578) 
േ മവും ഭ ിയും (16676) 
േ മവും വിവാഹവും (6049) 
േ മശി ി (1945) 
േ മസുധ (4465) 
േ മാഞ്ജലി (11318) 
േ മാഞ്ജലി (176) 
േ മാഞ്ജലി (20238) 
േ മാമൃതം (16703) 
േ മാ മം (19509) 
േ മിച്ചതബദ്ധായി (2736) 
േ ംചന്ദ് (7866) 
േ ംചന്ദിെന്റ ഏറ്റവും ന കഥകൾ (2327) 
േ ംജി പാടു (16760) 
േ ംജി മുതൽ എം.ടി. വെര (11908) 
േ യസി (15231) 
ൈ വറ്റ് ലിമ്മിറ്റഡ് (11743) 
െ ാഫ. േജാളിമാത (വിവ.) (18187) 
െ ാഫസർ ഇൻ അേമരിക്ക (16568) 
െ ാഫസർ എ.ടി.േകാവൂർ (16522) 
ഷർ ിപ്പ് (4128) 
ാച്ചിമട ജലത്തിെന്റ രാ ീയം (21744) 
ാസ്റ്റി ം പരിസ്ഥിതിയും (18615) 
േട്ടാ ിയെപ്പട്ട േട്ടാ (17219) 
ഫത്ത് ഹുൽ മുഈൻ ഇ ാം മത നിയമസംഹിത
(4669) 

ഫയർ െസർവ്വീസ് (1072) 
ഫലങ്ങളും അവയുെട ഔഷധ ഗുണങ്ങളും (11403) 
ഫലിത ടുക്ക (16482) 
ഫാദർ െസർജിയസ് (15436) 
ഫാന്റസികഥകൾ (20170) 
ഫാന്റസി കഥകൾ – ഈ േസ്റ്റഷനിൽ ഒറ്റ ് (18960) 
ഫാം േജർണലിസം (10233) 
ഫാ.വർഗ്ഗീസ്, പാലത്തിങ്കൽ – എയ്ഡ്സിെന
ണയിച്ച ൈവദികൻ (N276) 
ഫാസിസത്തിെന്റ ആൾ ട്ട മനഃശാ ം (16977) 
ഫാസിസത്തിെന്റ മനഃശാ ം (14919) 
ഫാസിസെത്തപറ്റി (10594) 
ഫാസിസം വരുന്ന വഴികൾ (17307) 
ഫാസ്റ്റ് (3930) 
ഫിഖ്ഹുസ്സന്ന (10507) 
ഫിഖ്ഹു ന്നഃ അഥവാ ഇ ാമിക കർമ്മശാ ം
(5329) 

ഫിമ (19523) 
ഫിലിമി തമാശ (15965) 
ഫിലിം ഇയർ ബുക്ക് 1950 (N619) 
ഫിലിം ഇയർ ബുക്ക് (N618) 
ഫിേലാന ല
ിസ്റ്റി (20202) 
ഫിറ്റർ (5471) 
ഫീലിയാസ് േഫാഗിെന്റ േലാകപരയ്ടനം (11960) 
ഫുട്ട്റൂൾ (634) 
ഫുട്േബാളും ജീവിതവും (20090) 
ഫുട്േബാൾ കുട്ടികൾക്ക് (20690) 
ഫുട്േബാൾ കവ്ിസ്-1001 േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ (18345)


ഫുട്േബാൾ േനാവൽ (19650) 
ഫുട്േബാൾ സിനിമകൾ-കാ യും
(N36) 
െഫങ്ഷൂയ്: ൈചനീസ് വാ

തിനിധാനവും

വിദയ് (16904) 
െഫമിനിസം ചരി പരമായ ഒരേനവ്ഷണം (14735) 
േഫര (14315) 
ൈഫൻമാൻ റിച്ചാർഡ്-ശാ ത്തിനു സമർപ്പിച്ച ഒരു
അസാധാരണ ജീവിതം (15708) 
േഫാക്ക് ലാൻഡ് േറാഡ് (11251) 
േഫാൿേലാർ (21410) 
േഫാേ ാർ പഠനം: സിദ്ധാന്തതലം (17545) 
േഫാൿേലാർ ഭാഷണങ്ങൾ (17743) 
േഫാേ ാർ സേങ്കതങ്ങളും സങ്കൽപങ്ങളും (13846) 
േഫാൿേലാർ സിദ്ധാന്തവും േയാഗവും (16893) 
േഫാേ ാറിന് ഒരു പഠനപദ്ധതി (15300) 
േഫാൿേലാറിെല ീസവ്തവ്നിർമിതി (16545) 
േഫാേട്ടാ ാഫിയുെട കഥ (19072) 
േഫാർ നാട്ടസ്സ് (1912) 
േഫാർത്ത് എേസ്റ്ററ്റിെന്റ മരണം (16965) 
േഫാളിേഡാൾ (6192) 
േഫാറിൻ കവിതകൾ (19236) 
േഫാറിൻ ഹസ്ബന്റ് (18726) 
ഞ്ച് ലവർ (18699) 
ഞ്ച് സാഹിതയ് ചരി ം (13619) 
ം ദൂബായ് െവ കുഴി (9749) 
ം െഹൽ (17267) 
ാങ്കൻസ്റ്റീൻ (7775) 
ാങ്കൻെസ്റ്റൻ ആധുനിക െ ാമിത സ് (20972) 
ാങ്കൻൈസ്റ്റൻ (20862) 
ാങ്കൻൈസ്റ്റൻ-ആധുനിക െ ാമിത സ് (21805) 
ാെങ്കൻസ്റ്റീൻ (20120) 
ാൻെകൻൈസ്റ്റൻ (15426) 
ാൻസ് (7485) 
ിജ് അൽമുറാറിെല പൂച്ചകൾ (16357) 
ീഡം േറാഡ് (D48) 
ട്ട്സലാഡ് (7212) 
െ ഡറിക് എംഗൽസ് (12351) 
േ ായ്ഡിെന്റ കഥ (8228) 
ൈ യിംഗ് േ ായിക (3460) 
േ ാറൻസ് ൈനറ്റിൻ െഗയ്ൽ (1303) 
ഫ്ളയിംഗ് ം (17239) 
ഫ്ളാഷ് ബാക്ക് (4471) 
ബങ്കിം ച െന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ
(18411) 

ബഡാപാനി (20368) 
ബദർവിജയം (805) 
ബദറുൽ മുനീർ ഹുസ് നുൽജമാൽ (4743) 
ബദാം പഴങ്ങൾ (1882) 
ബദീഉസ്സമാൻ സഈദ് നൂർസി (5330) 
ബദൂവി പറഞ്ഞ അറബി നാേടാടിക്കഥകൾ (18048) 
ബദ്ർപടപ്പാട്ട്-മാപ്പിളപ്പാ കളിലൂെട ഒരു സമരകഥ(3059) 

ബൻഗർവാടി (7291) 
ബന്ധങ്ങൾ (8390) 
ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾ (19222) 
ബന്ധനത്തിൽ (N152) 
ബന്ധനം (11286) 
ബന്ധനം (13262) 
ബന്ധനം (2876) 
ബന്ധനം (5113) 
ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ (12667) 
ബംഗാളിലൂെട (881) 
ബം ാവ് വിൽക്കാനു ് (15250) 
ബർമ്മയിൽനി ള്ള ക കൾ (20287) 
ബർലിൻ ഡയറി (8918) 
ബർസ (21907) 
ബർസാത്തി (18493) 
ബലി (13579) 
ബലൂൺ (14114) 
ബലൂൺ ബലത ം (20816) 
ബഷീർ എഴുതിയ ക കൾ (19934) 
ബഷീർ-ഏകാന്തവീഥിയിെല അവധൂതൻ (20931) 
ബഷീർ ഫലിതങ്ങൾ (19987) 
ബഷീർ: വർത്തമാനത്തിെന്റ ഭാവി (11711) 
ബഷീർ വായനകൾ (21330) 
ബഷീർ േവറിട്ട കാ കൾ (17336) 
ബഷീർ: സംഭാഷങ്ങൾ (21642) 
ബഷീറിെന്റ ആകാശങ്ങൾ (20841) 
ബഷീറിെന്റ പുന്നാര മൂഷികൻ (2189) 
ബസവയും തീ ള്ളികളും (19878) 
ബഹിരാകാശ നി ള്ള ഒരു സന്ദർശകൻ (4201) 
ബഹിരാകാശേത്തെക്കാരു യാ (18848) 
ബഹിരാകാശ യാ ിക-സുനിത വിലയ്ംസ്
(അസാധാരണ േനട്ടത്തിെന്റ ഉടമ) (18829)


ബഹുമ ി മാസപ്പടി മാതുപിള്ളി (9700) 
ബഹുവചനം (20149) 
ബഹൂരൂപി ഗാന്ധി (21516) 
ബാക്കിയുെട കഥകൾ (D72) 
ബാക്ക്, െമാസാർട്ട്, ബിേഥാവൻ (19257) 
ബാ ാദിെല കുള്ളൻ (14625) 
ബാങ്കിൽ എെന്റ ജീവിതം (15674) 
ബാ മിഴുങ്ങി (877) 
ബാന്ധവം (17275) 
ബാപു (1256) 
ബാപുജിയുെട ഒസയ്ത്ത് (1240) 
ബാ (1256-A) 
ബാ ജി കഥകൾ (21506) 
ബാ വിെന്റ ജീവിതത്തിെല കഥകൾ (15778) 
ബാഫഖിതങ്ങൾ (5978) 
ബാബാജി ജവ്ലിപ്പിച്ച ഗീതാരഹസയ്ം (21930) 
ബാബു എന്ന ഒഴവാൻ (4804) 
ബാബുരാജ് (14500) 
ബാരക്ക് (18406) 
ബാർബറാ മൿലിൻേറ്റാക്ക്-ആ വിശവ്ാസത്തിെന്റ
ഇതിഹാസം (12449) 
ബാലയ്കലചാപലയ്ങ്ങൾ (11289) 
ബാലയ്കാലം (20550) 
ബാലയ്കാലസഖി (21626) 
ബാലയ്കാലസ്മരണകൾ (21397) 
ബാലയ്ം (22071) 
ബാലകഥകൾ (1536) 
ബാല കഥാ മാല (7969) 
ബാല കഥാ ശാഖി (10722) 
ബാലകവിതകൾ (9147) 
ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ കവിതകൾ (17148) 
ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ ണയകവിതകൾ
(18335) 

ബാലചികിത്സ (7132) 
ബാലചികിത്സ – ഒന്നാം ഭാഗം (228) 
ബാലനഗരം (1059-A) 
ബാലനഗരം (1059-B) 
ബാലനായ അംേബദ്കർ (14794) 
ബാലപാഠങ്ങൾ (7819) 
ബാലപാഠം (15829) 
ബാലേബാധിനി (10662) 
ബാലരാമായണം (17974) 
ബാലവിജ്ഞാനേലാകം (11977) 
ബാല ശാ വിജ്ഞാനേകാശം (17556) 
ബാലേഷക്സ്പീയർ (968) 
ബാലസാഹിതയ്ത്തിെന്റ ഉ വവും വളർച്ചയും
മലയാളത്തിൽ (19794) 
ബാലസാഹിതയ്നിർമ്മാണം-ഒരു പഠനം (N384) 
ബാലിദവ്ീപ് (18344) 
ബാേലട്ടൻ: തിരക്കഥ (17897) 
ബാവുൽ: ജീവിതവും സംഗീതവും (20360) 
ബാ ാഞ്ജലി (3237) 
ബാസ്കർവി യിെല ഭീകരൻ (19060) 
ബാ ർവിൽസിെല േവട്ടനായ (20769) 
ബി (5550) 
ബിരിയാണി (21459) 
ബിലാത്തി വിേശഷം (18520) 
ബിെലഫഹി (19654) 
ബിഷപ്പ് പൗേലാസ് മാർ പൗേലാസ് ാരക
ഭാഷണങ്ങൾ (17748) 
ബീഗത്തിെന്റ േ മം (D144) 
ബീഗം േമരിബിശവ്ാസ് (17162) 
ബീഗം േറാഷൻ (1428) 
ബീന ക റഷയ് (16202) 
ബുക്കർ വാഷിങ്ടൻ (9599) 
ബുക്കർ റ്റി വാഷിംഗ്ടൺ (3806) 
ബുദ്ധചരിതം (182) 
ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ (13844) 
ബുദ്ധെന്റ തിഭാജനവും െന ലിെല കടലാമകളും
(20342) 

ബുദ്ധമത കഥകൾ (120) 
ബുദ്ധമതവിചാരം (21818) 
ബുദ്ധമതവും കൃതിയും മനുഷനയ്നും തമ്മിലുള്ള
ഐകയ്വും (18554) 
ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി (21553) 
ബുദ്ധിജീവികൾ (6879) 
ബുദ്ധിജീവികളുെട മൗനം (18676) 
ബുദ്ധിമാന്മാരു ായി ം….? (11494) 
ബുദ്ധിമാന്മാരു ായി ം…..? (4113) 
ബുദ്ധിമാൻമാർ ജീവി
(N92) 
ബുദ്ധിയുെട വിധി (19090) 
ബുധദർശനം (18349) 
ബുധനിലാവ് (18819) 
ബുർഖയി ാത്ത നദി (19710) 
ബുൾേഡാസറുകളുെട വഴി (15962) 
ബുൾബുൾ (N26) 
ബുള്ളറ്റിൻ 1953 (N633) 
ബുള്ളറ്റിൻ 1963 (D380) 
ബൂർഷകളും സഖാക്കളും (16231) 
ബൂർഷവ്ായു ിവാദത്തിൽനിന്ന്
ൈവരുദ്ധയ്ാ കെഭൗതികവാദത്തിേലക്ക്
(14816) 

ബൃഹദാരണയ്േകാപനിഷത്ത്-മധുകാണ്ഡം (D22) 
ബൃഹദാരണയ്േകാപനിഷത്ത്-മുനികാണ്ഡം (11122) 
െബഗ്േഗ ് േസാൺ (18137) 
െബെനലക്സ്-ആൽൈപ്പൻ രാജയ്ങ്ങൾ (7484) 
െബസ്പുർക്കാന (18277) 
െബസ്റ്റ് ിേ ് ഓഫ് േകാട്ടയം പു നാഥ് (18484) 
െബറ്റർ ഇം ീഷ്- ഉച്ചാരണംമുതൽ വയ്ാകരണം വെര
എഴു മുതൽ സംഗംവെര (21406) 
െബറ്റർമാൻ (15543) 
േബഡൻ പൗവൽ (4257) 
േബൺ ഔട്ട് (17780) 
ൈബബിൾ (12485) 
ൈബബിളിെന്റ െവളിച്ചം(മനുഷയ്പു ൻ) (N378) 
ൈബബിൾ കഥകൾ (447) 
ൈബബിൾ കഥകൾ (D139) 
ൈബബിൾ, ഖുർആൻ, ശാ ം (9489) 
ൈബബിൾ പുതിയനിയമം (10826) 
ൈബൈലൻ (16930) 
ൈബസിക്കിൾ തീവ്സ് (21387) 
െബാമ്മിഡി
ിയിെല പാലം (17626) 
െബാഹീമയ്ൻ ചി ങ്ങൾ (2662) 
േബാധിസതവ്ത്തിെന്റ ജൻമങ്ങൾ (13963) 
േബാംെബ ഇരുട്ടിലൂെട (4308) 
േബാംെബയിൽ ഒരു മധുവിധു (3490) 
േബാളിവുഡ് (19521) 
ഹ്മഗിരിയിെല െകാടുങ്കാറ്റ് (19668) 
ഹ്മചാരി (3891) 
ഹ്മരക്ഷസ്സ് (22082) 
ാഹ്മിൻ കമ ണിസവും മ പഠനങ്ങളും (16937) 
ിേഗഡിയറും പപ്പരാസികളും (12959) 
ിട്ടൻ, അയർലൻഡും (7139) 
ിഡ (21592) 
േ ാൈമഡിെന്റ കുപ്പി (7978) 
േ ാംേസ്റ്റാക്കറുെട കഥകൾ (20078) 
ഡ്ൈലൻ (15650) 
ാക്ക് ൈടഗർ (13482) 
ാക്ക് ാഗൺ (15249) 
ാക്ക് ഹാൻസ് (17357) 
ഭ ിയും കാമവും (16899) 
ഭക്ഷണം (513) 
ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വ ം (10909) 
ഭക്ഷണം മരുന്നാണ് (9917) 
ഭക്ഷയ് സംസ്കാരണം-വീട്ടിൽവച്ച് (N87) 
ഭഗത്സിങ്ങ് (3783) 
ഭഗത്സിങ്ങിെന്റ ക കൾ (15914) 
ഭഗത്സിംഗ് (19137) 
ഭഗത്സിംഗും സമരസഖാക്കളും (21835) 
ഭഗത്സിംഗ്: േലഖനങ്ങൾ ക കൾ/ക കൾ
(20408) 

ഭഗവതിചൂട്ട് (20628) 
ഭഗവത്ഗീതാ സം ഹം (13536) 
ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമർശന പഠനം (17389) 
ഭഗവൽ ണാമം (17543) 
ഭഗവാൻ കാലുമാറു (8789) 
ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ (18806) 
ഭഗവാൻ ീനാരായണ പരമഹംസൻ (1333) 
ഭഗവാെന്റ മരണം (21610) 
ഭജനം പാടിയുറക്കിയ വി ഹങ്ങൾ (12134) 
ഭടെന്റ ഭാരയ് (920) 
ഭടെന്റ സവ് ം (D222) 
ഭയങ്കര ഭവനം (1121) 
ഭയമക ന്ന വിശവ്ാസം (9081) 
ഭയം എെന്റ നിശാവ ം (10191) 
ഭരണകൂടവും പൗരസമൂഹവും (20085) 
ഭരണകൂടവും വി വവും (10940) 
ഭരണഘടനകൾ (7384) 
ഭരണഘടനയിെല ഭാരതീയത (14415) 
ഭരതേക്ഷ ം (6870) 
ഭരതൻ (20480) 
ഭരതനാടയ്ം (2163) 
ഭരതമുനിയുെട നാടയ്ശാസ ം (13597) 
ഭർത്താവി ാത്ത ഒരു രാ ി (16402) 
ഭവഭയം (13079) 
ഭവം (13936) 
ഭാഗവതസമീക്ഷ (21077) 
ഭാഗയ്ത്തിേല ള്ള വഴി (7844) 
ഭാഗയ്േദവത (19633) 
ഭാഗയ്വതി (7905) 
ഭാമിനി േതാൽക്കാറി (17767) 
ഭാരതചരി ദർശനം (D387) 
ഭാരതചരി ം 1 – ാക് ചരി ം (21718) 
ഭാരതജനചരി ം 2 – ൈസന്ധവ നാഗരികത (21719)


ഭാരതജനചരി ം-4 മൗരയ്ൻ ഇന്തയ് (21720) 
ഭാരതത്തിെന്റ ഐകയ്ം (16255) 
ഭാരതത്തിെന്റ ഭരണഘടന ഒരു ആമുഖപഠനം (13009)


ഭാരതത്തിെന്റ മഹാനായ പു ൻ (6896) 
ഭാരതത്തിെല ചില നാടൻ കളികൾ (D86) 
ഭാരതത്തിെല വനയ്ജീവികൾ (3245) 
ഭാരതത്തിൽ ഇസ്ലാമിെന്റ ഭാവി (1231) 
ഭാരതത്തിൽനി ് (6063) 
ഭാരതദീപം (3699) 
ഭാരതപരയ്ടനം (15642) 
ഭാരതപു ൻ മുഹമ്മദ് അ റഹ്മാൻ സാഹിബ്
(22139) 

ഭാരതപ്പഴമ (7140) 
ഭാരത ഴയുെട മക്കൾ (21324) 
ഭാരത ദർശനശാല (19562) 
ഭാരതം മുേന്നാട്ട് (16858) 
ഭാരതം സമതവ്ത്തിേലക്ക് (6078) 
ഭാരതം സാമ്പത്തിക പാരത യ്ത്തിേലക്ക് (15067) 
ഭാരതര ം അംേബദ്കർ (14970) 
ഭാരതരമണി (15) 
ഭാരത രാ വാദം (17522) 
ഭാരതവിജ്ഞാനേകാശം (D188) 
ഭാരത വിജ്ഞാനേകാശം (D190) 
ഭാരതവിജ്ഞാനേകാശം പു കം 7 സം ാരം (6673)


ഭാരത ീകൾ (12424) 
ഭാരതസവ്ാത യ്സമരചരി ം- തമ രിക്കെപ്പട്ട
ഏടുകൾ (N317) 
ഭാരതി (1337) 
ഭാരതീയകല ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിൽ (16825) 
ഭാരതീയ കവിതയിെല തിേരാധപാരമ്പരയ്ം (15693)


ഭാരതീയത (14357) 
ഭാരതീയ തതവ്ചിന്ത (5037) 
ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുെട അടിത്തറ പുരാതന
വിദയ്ാഭയ്ാസം (18772) 
ഭാരതീയ നാേടാടിക്കഥകൾ ബംഗാൾ (20644) 
ഭാരതീയ നാേടാടിക്കഥാപരമ്പര (20645) 
ഭാരതീയ നയ്ായശാ വും ആധുനിക ഗണിതവും
(14078) 

ഭാരതീയ മനഃശാ ത്തിന് ഒരാമുഖം (16730) 
ഭാരതീയ വനിത (11515) 
ഭാരതീയ സം ാരത്തിെന്റ അടിെയാഴു കൾ (17539)


ഭാരതീയ സം ാരത്തിെന്റ അടിെയാഴു

കൾ (16419)



ഭാരതീയ സാഹിതയ്പഠനം (9864) 
ഭാരം (4903) 
ഭാരമി ാപ്പക്ഷി (15371) 
ഭാരം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം (13106) 
ഭാരയ്മാർ കഥ പറയു (3402) 
ഭാവനാതീതം: മലയാളത്തിെല ൈസബർകഥകൾ
(15210) 

ഭാവരശ്മികൾ (6599) 
ഭാവസാഗരം (11926) 
ഭാവസ്ഥിരാണി (16770) 
ഭാവിയിെല സമുഹം (6943) 
ഭാവിയുെട ഭീഷണി (8216) 
ഭാവിവരൻ (532) 
ഭാഷയുെട േനർവഴി (18641) 
ഭാഷാപഠനെ ാജ കൾ (18849) 
ഭാഷാേപാഷിണി ഇയർബുക്ക് 2009 (N738) 
ഭാഷാേ മികൾ (4587) 
ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത (3431) 
ഭാഷാഭാരതം (19075) 
ഭാഷാരാമായണ ച (11357) 
ഭാഷാ രാമായണച (1257) 
ഭാഷാരാമായണംച ബാലകാണ്ഡം (11339) 
ഭാഷാവൃത്തദീപിക (10371) 
ഭാഷാശാ വിേവകം (16815) 
ഭാഷാ സാഹിതയ്ചരി ം (1032) 
ഭാഷാസാഹിതയ്ത്തിെല പഴയ തലമുറ (1472) 
ഭാ രപേട്ടലരും എെന്റ ജീവിതവും (19540) 
ഭാ രേമേനാൻ (429) 
ഭാ രേമേനാൻ (17599) 
ഭിക്ഷാംേദഹി (18440) 
ഭിന്നസം ാരങ്ങളിലൂെട (9066) 
ഭീകരനർത്തകി (6409) 
ഭീകരവാദവും നവേലാക മവും (15213) 
ഭീമനുണ്ണി (7822) 
ഭീമേസനൻ (21057) 
ഭീരു (4068) 
ഭീരുക്കൾ (5527) 
ഭീ പർവ്വം (N190) 
ഭുജംഗ െന്റ ദശാവതാരങ്ങൾ (15519) 
ഭൂകമ്പങ്ങൾ (4179) 
ഭൂകമ്പങ്ങൾ എ െകാ ്, എങ്ങെന? (15610) 
ഭൂകമ്പം (8515) 
ഭൂകമ്പവും െകാലയാളിത്തിരകളും (17835) 
ഭൂതകാലവും മുൻവിധികളും (18863) 
ഭൂതകാല സഞ്ചാരം (20606) 
ഭൂതക്കാട് (12425) 
ഭൂതത്താൻ കുന്നിെല കു ാ ി രാക്ഷസൻ (20861) 
ഭൂതത്താൻ െകട്ട് (8582) 
ഭൂതനാഥൻ (7015) 
ഭൂതനാഥൻ-നാലാം ഭാഗം (7017) 
ഭൂതം (1430) 
ഭൂതം (18165) 
ഭൂതവും ഭാവിയും (9400) 
ഭൂതി,
, ബന്ധനം (15955) 
ഭൂദാനം (960) 
ഭൂമി ഒരു ചി പു കം (18757) 
ഭൂമികുലുക്കവും കാ തീയും (15797) 
ഭൂമി, ജാതി, ബന്ധനം: േകരളത്തിെല കാർഷിക

ം

(15351) 

ഭൂമി ന െട തറവാട് (18421) 
ഭൂമി മുറിെച്ചാരു വാതിൽ (21082) 
ഭൂമിയിെല കീടങ്ങൾ (20018) 
ഭൂമിയിെലത്തിയ വിരു കാർ (14492) 
ഭൂമിയിെല െപൺകുട്ടികൾക്ക് (17094) 
ഭൂമിയിേല ള്ള തുരുമ്പിച്ച വാതായനങ്ങൾ (16552) 
ഭൂമിയിൽ നട
(15591) 
ഭൂമിയുെട കണ്ണ് (16916) 
ഭൂമിയുെട േതാട്ടക്കാർ (21871) 
ഭൂമിയുെട നെട്ട ് (11599) 
ഭൂമിയുെട രക്ഷകർ (17967) 
ഭൂമിയും ആകാശവും (3618) 
ഭൂമിേയാളം െചറുതായ കാരയ്ങ്ങൾ (16034) 
ഭൂമിശാ ം (15551) 
ഭൂരിപക്ഷം (19483) 
ഭൂേലാകച വർത്തി (4135) 
ഭൂവിജ്ഞാനം ാമീണർക്ക് (8128) 
േഭദെപ്പട്ടവർ (3967) 
ൈഭരവിരാഗം (16118) 
േഭാപ്പാൽ (19542) 
െഭൗതികെകൗതുകം (14737) 
ഭൗതികത്തിെന്റ കഥ (17480) 
ഭൗതികത്തിെല തിസന്ധി (10186) 
ഭൗതികം (5088) 
ഭൗതികശാ േബാധനം (7982) 
് (14511) 
ാന്ത് (17689) 
ാന്ത് (22022) 
ാന്തനും ഭ ാസുരനും (13979) 
ാന്തൻ പൂക്കൾ (13837) 
ാന്തെന്റ ഡയറി (1193) 
ാന്താലയം (10283) 
ാ ം കയ്ാൻസറും (19220) 
മ് (18160) 
മകരനിലാവ് (19437) 
മകൾ (15890) 
മകളുെട കാമുകൻ (D95) 
മക്കാവിജയം (204-B) 
മക്െബത് (20943) 
മഖൻ സിങ്ങിെന്റ മരണം (17065) 
മ ലനമറിയം (10919) 
മങ്ങാട്ടച്ചനും കുഞ്ഞായിൻമു യ്ാരും (17726) 
മച്ചിെല ഭഗവതി (13826) 
മജ്നു (4301) 
മഞ്ചൽ (7092) 
മഞ്ചാടി രു (11187) 
മഞ്ചാടിമണികൾ (5989) 
മഞ്ചാടിയിൽ ഒരു ി ട് (21981) 
മ തരം- കലാമണ്ഡലം ൈഹദരലിയുെട ആ
(18113) 
മഞ്ഞ് (21463) 
മഞ്ഞ് (22092) 
മഞ്ഞക്കിളികൾ (16032) 

കഥ

മഞ്ഞക്കിളിയും മണ്ണാത്തിക്കിളിയും (11156) 
മഞ്ഞെക്കട്ടിടം (8612) 
മഞ്ഞപ്പിത്തം (673) 
മഞ്ഞമുഖം (16466) 
മഞ്ഞെവയിൽ മരണങ്ങൾ (21299) 
മഞ്ഞസൂരയ്െന്റ നാളുകൾ (N10) 
മഞ്ഞളിയുെട ക കൾ (5273) 
മഞ്ഞിെല പക്ഷി (20598) 
മ
കാലം (11030) 
മ
കാലം േനാറ്റകുതിര (15144) 
മ
തുള്ളി (4721) 
മ
തുള്ളി (D224) 
മ
മലകളിൽ േമാക്ഷം േതടി (19070) 
മ
മൂടിയ നിലാവ് (21180) 
മ
രുകാത്ത നാട്ടിൽ: വ േദശങ്ങൾ (18416) 
മ
രുകും കാലം മനമുരുകും േനരം (21357) 
മ
രുകും മു ് (18363) 
മഞ്ഞ് ൈദവങ്ങളും മണിശിലകളും (17548) 
മടക്കയാ കൾ (18523) 
മടിയൻ മല ചുമ ം (18542) 
മണൽ (17632) 
മണൽക്കാട് (3573) 
മണൽ ജീവികൾ (15636) 
മണൽജീവികൾ (16917) 
മണവാട്ടിെപ്പണ്ണ് (2794) 
മണി ഓർ ഡ് (17773) 
മണിക ൻ (1037) 
മണി വാളശാകുന്തളം (6596) 
മണിമാളിക (414) 
മണിമു കൾ (15284) 
മൺേകാലങ്ങൾ (21863) 
മൺേകാലങ്ങൾ (3041) 
മ ക്കഴുത (19013) 
മ ൻകു (18996) 
മ ന്മാരുെട ആകാശയാ (19575) 
മ െന്റ മണവാട്ടി (2976) 
മണ്ണ് (10567) 
മണ്ണ് (16990) 
മണ്ണ് (19832) 
മണ്ണപ്പം (3106) 
മണ്ണിനിണങ്ങിയ കൃഷി (14075) 
മണ്ണിനുേവ ി (13016) 
മണ്ണിനുേവ ി (6446) 
മണ്ണിെന്റ മക്കൾ (2550) 
മണ്ണിെന്റ മക്കൾ (6670) 
മണ്ണിെന്റ മാറിൽ (12703) 
മണ്ണിൽ മുളച്ച നക്ഷ ങ്ങൾ (14629) 
മ ം ചാരവും (19596) 
മ ം െപ ം (15358) 
മ ം മനുഷയ്നും (14723) 
മ ം സസയ് േപാഷണവും (6374) 
മെണ്ണണ്ണയും മഹാവി വും (9651) 
മൺമറഞ്ഞ ന െട കവികൾ (17973) 
മൺമറഞ്ഞ ന െട സാഹിതയ്കാരന്മാർ (17995) 
മൺമറഞ്ഞ തിഭാശാലികൾ (4744) 
മതങ്ങളും പുേരാഹിത േമധാവിതവ്വും (10249) 
മതജീർണനത്തിെന്റ വിവിധ മുഖങ്ങൾ (19722) 
മതനിേഷധവും മതനിേഷധികളും (20091) 
മതേമതായാലും മനുഷയ്ൻ നന്നായാൽ മതി (17529) 
മതം തതവ്വും േയാഗവും (7964) 
മതം പാശ്ചാതയ് െപൗര യ് രാജയ്ങ്ങളിൽ (3948) 
മതം, പൗര യ്പശ്ചാതയ് രാജയ്ങ്ങളിൽ (14965) 
മതം ാേയാഗിക ജീവിതത്തിൽ (7163) 
മതം േവദം വാചകൻ (9236) 
മതം സമൂഹം സം ാരം (18755) 
മതരാഷ് വാദം-ജമാഅെത്ത ഇസ്ലാമി
േചാദയ്ംെച െപ്പടു (18828) 
മതവും യു ിവാദവും (7953) 
മതവും രാ വും (5353) 
മതവും സമൂഹവും (10832) 
മതിലകങ്ങളും മതിൽ റങ്ങളും (26190) 
മതിലുകൾ (1301) 
മതിലുകൾ (6210) 
മതിലുകൾ ഇടിയു (2202) 
മതിലുകൾ മണ്ണിലും മനസ്സിലും (19689) 
മേതതരമനസ്സ് ദശാ ത്തിനുമു ് (N278) 
മത്തായി എഴുതിയ സുവിേശഷം (3457) 
മത്തായിച്ചൻ കഥകൾ (18742) 
മത്തി (21696) 
മത്സരപരീക്ഷ (20581) 
മത്സര പരീക്ഷകളിേലക്ക് ൈലറ്റസ്ററ് കവ്ിസ് (20271)


മത്സര പരീക്ഷകൾ ള്ള മലയാളം
േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ-യുജിസി, െനറ്റ്, െസറ്റ്,
െടറ്റ്, എച്ച് എസ് എ, പിഎസ്സി
പരീക്ഷകൾക്ക് (N477) 
മത്സരപ്പരീക്ഷകളിെല ENGLISH (21555) 
മത്സരം (11113) 
മത്സരം (16455) 
മ േമാേതാ (16221) 
മത്സയ്കൃഷി (6392) 
മത്സയ്ൻ എന്ന സുന്ദരൻ (14109) 
മത്സയ്സമ്പത്ത് അക്ഷയപാ േമാ (14727) 
മദനകാമരാജൻ കഥകൾ (20003) 
മദർ തേരസ (19927) 
മദർ തേരസ (22102) 
മദർ െതേരസ (20266) 
മദർ െതേരസ (7774) 
മദാം െബാവാറി (19911) 
മദാം േബാവറി (17193) 
മദാമ്മ (N11) 
മദാമ്മയുെട െപൺപട (4964) 
മദ്ധയ് ീ ാകാല രാ ിയിെല ഒരു സവ് ം (3484) 
മദയ്പുരാണം (15163) 
മധുപർക്കം (4940) 
മധുബാലിക (16631) 
മധുമക്ഷിക: മഹാകവി പി ് മലയാളത്തിെന്റ
ഉപഹാരം (17851) 
മധുമഞ്ജരി (352) 
മധുരനാരങ്ങ (16467) 
മധുരമുപ്പത്തിയഞ്ച് (4548) 
മധുരം മലയാളം (14634) 
മധുവിധു (3365) 
മധുവിധുനാളിൽ മധുനുകരാൻ (14496) 
മധുവിധുവി േശഷം (3784) 
മധയ്കാലകവിത (10956) 
മധയ്കാല മലയാളം (16805) 
മേധയ്യിങ്ങെന (13864) 
മേധയ്യിങ്ങെന (22118) 
മനക്കണക്ക് (14932) 
മനനമണ്ഡലം (16235) 
മനശ്ശാ ം വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ (6552) 
മനസാസ്മരാമി (17958) 
മനസ് ഒരു സമസയ് (N59) 
മനസവ്ിനി (6276) 
മനസ്സ് (5448) 
മനസ്സമ്മതം (17255) 
മനസ്സറിയാെത (17119) 
മനസ്സറിയാെത (21700) 
മനസ്സിനകെത്താരു മുറി (19328) 
മനസ്സിെന്റ താഴ്വര (18790) 
മനസ്സിെന്റ വഴികൾ (16666) 
മനസ്സിെല ശാനങ്ങൾ (10460) 
മനസ്സിേലെക്കാരു പാലം (20132) 
മനസ്സിൽ എ ം മ
കാലം (11750) 
മനസ്സിൽ ഒരു ദീപം (8963) 
മന േ മതി (1678) 
മന ം മനസ്സിെന്റ താളപ്പിഴകളും (22129) 
മനെസ്സന്നമായാജാലം (9458) 
മനേസ്സ നീ സാക്ഷി (19672) 
മനേസ്സ മാപ്പ് (20119) 
മനസ്സ് എന്ന തിഭാസം (18546) 
മനാഖിബ് ശാഹുൽ ഹമീദുന്നാഹുരി (3737) 
മനുഷയ്ൻ (12843) 
മനുഷയ്ൻ (N39) 
മനുഷയ്ൻ (N744) 
മനുഷയ്നും കാലാവസ്ഥയും (6207) 
മനുഷയ്നും െതാഴിലും (13992) 
മനുഷയ്നും കൃതിയും (14674) 
മനുഷയ്െനന്ന യ ം (2317) 
മനുഷയ്ന് ഒരു ആമുഖം (19864) 
മനുഷയ്ൻ സവ്യം നിർമ്മി
(3143) 
മനുഷയ്െന്റ അനാട്ടമിയും ഫിേസയ്ാളജിയും (2334) 
മനുഷയ്െന്റ ഭൗതികസമ്പ ് (3957) 
മനുഷയ്െന്റ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ (7974) 
മനുഷയ്െന്റ മൗലികാവകാശങ്ങൾ (19089) 
മനുഷയ്പരിണാമം (D341) 
മനുഷയ്പു ൻ (6011) 
മനുഷയ്പു നായ േയശു (21342) 
മനുഷയ് ഴുക്കൾ (470) 
മനുഷയ്മസ്തിഷ്കം-അ തങ്ങളുെട കലവറ (21174)


മനുഷയ്രാശിയുെട കഥ(ചരി ം) (21979) 
മനുഷയ്രുണരുേമ്പാൾ (14817) 
മനുഷയ്രും മ വാദവും (N60) 
മനുഷയ്രും മൃഗങ്ങളും (5258) 
മനുഷയ്ർ നിഴലുകൾ (3020) 
മനുഷയ്ർ പാർ ന്ന േലാകങ്ങൾ (14513) 
മനുഷയ്ൈവവിധയ്ം (13508) 
മനുഷയ്ശരീരം (11970) 
മനുഷയ്േ ഹികൾ (11312) 
മനുഷയ്ാവകാശങ്ങൾ (17033) 
മനുഷയ്ാവകാശങ്ങൾ ഇ ാമിൽ (19088) 
മനുഷയ്ാവകാശത്തിെന്റ സവ്ന്തം തിനിധി (16895) 
മനുേഷയ്ാൽപത്തി (14761) 
മനു തി (16819) 
മേനാന്മണി (3292) 
മേനാമി (21726) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1959 (N583) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1960 (N577) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1962 (N582) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1963 (N574) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1964 (2968) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1965 (3273) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1966 (3445) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1966 (N572) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1969 (4378) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1969 (N575) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1970 (N581) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1984 (8923) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1984 (N576) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1993 (10899) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1997 (N578) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1998 (12205) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1999 (N463) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് (N573) 
മനഃശാ വും നിങ്ങളും (11832) 
മനഃസാക്ഷി (4968) 
മന്ത് (5743) 
മ േകാടി (19484) 
മ േമാതിരം (D402) 
മ വാദവും മനഃശാ വും (18253) 
മ വാദിയുെട കുതിര (20824) 
മ വിദയ് (2547) 
മ ിഡിയിെല അമ്മമാർ (20218) 
മന്ദാരത്തിെന്റ കഥ (3508) 
മനവ്ന്തരം (7812) 
മൻ റ ക്കാ വമാ ദീനുക്ക (20601) 
മമ മാനസം 12 കഥകൾ (18202) 
മംഗലേശ്ശരി (2187) 
മംഗൾയാനും െചാവ്വയും പിെന്ന സൗരയൂഥവും (20975)


മംഗൾയാൻ ഒരു ശാ ജ്ഞെന്റ കുറി കൾ (22063) 
മംഗുവിെന്റ പമ്പരം (N153) 
മ ട്ടി:വയ് ിയും അനുഭവവും (20568) 
മയിലാടുംകുന്ന് (18000) 
മയിൽ ന െട േദശീയ പക്ഷി (3538) 
മയിൽ പീലിക കൾ (17483) 
മയിൽപീലികൾ പറയുന്നതു് (19698) 
മയിൽപ്പീലി (6343) 
മയിൽപ്പീലി ർശം (20314) 
മ ഴി ഴയുെട തീരങ്ങളിൽ (8874) 
മ ിത്ത് പരിപാലന മങ്ങൾ (11436) 
മ ിത്ത് സം രണം (10184) 
മരക്കാപ്പിെല െത ങ്ങൾ (17849) 
മരങ്ങളുെട േലാകം (20367) 
മരച്ചീനി (10216) 
മരേച്ചാട്ടിെല െവയിൽച്ചീളുകൾ (19783) 
മരണക്കിണർ (10887) 
മരണെക്കണി (20770) 
മരണങ്ങളുെട തുടർക്കഥ (N53) 

മരണത്തിെന്റ നിഴലിൽ (D147) 
മരണത്തിെന്റ പരാജയം (922) 
മരണത്തിെന്റ മുഖം (10403) 
മരണത്തിെന്റ വിത്ത് (7228) 
മരണെപ്പട്ട ആ മനുഷയ്ൻ (19567) 
മരണമി ാത്തവൻ (17114) 
മരണമി ാത്ത വയലാർ (9838) 
മരണം എ േപരുള്ളവൻ (15094) 
മരണം ദുർ ലം (12903) 
മരണം മാറുന്ന ഇടേനര ് (19545) 
മരണം മുതൽ പുനർജന്മം വെര (16592) 
മരണം വരു (4645) 
മരണവ ി (1641) 
മരണവിദയ്ാലയം (21292) 
മരണവും സൗന്ദരയ്വും (D310) 
മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് (20747) 
മരണാനന്തര ജീവിതം (19099) 
മരതകമണി (33) 
മരേത്താക്കിൽ മ
(15018) 
മരം (14108) 
മരം (3556) 
മരം ഒരു വരം (14688) 
മരവാഴകൾ (10868) 
മരാരാ ീ (21389) 
മരിക്കാേന്മലാ (25) 
മരിക്കാൻ വ
(980) ,

മരിക്കാൻവ ാ (4812) 
മരിച്ച േലാകങ്ങളും മരിക്കാത്ത

രണകളും (D241) 

മരിച്ചവെന്റ േവരുകൾ (20230) 
മരിച്ചവരുെട ഓർമ്മ ് (14776) 
മരിച്ചവരുെട കടൽ (13229) 
മരിച്ചവരുെട പു കം (20315) 
മരിയയുെട മധുവിധു (20954) 
മരു ം മ വും (3107) 
മരുപ്പച്ച േതടുന്നവർ (19733) 
മരുഭൂമി (N277) 
മരുഭൂമികൾ (18508) 
മരുഭൂമികൾ ഉ ാകുന്നത് (22042) 
മരുഭൂമിയിൽ (16184) 
മരുഭൂമിയിെല പക്ഷി (18221) 
മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മലർക്കാവ് (3347) 
മരുഭൂമിയുെട ആ കഥ (18872) 
മരുഭൂമിയും കടലും (20144) 
മരുഭൂമിയും സവ് ങ്ങളും (16006) 
മർേക്കാസ് എഴുതിയ സുവിേശഷം (3456) 
മർദിതരുെട േബാധനശാ ം (10472) 
മരയ്ാദക്കള്ളൻ (1194) 
മരയ്ാദരാമെന്റ നയ്ായവിധികൾ (20832) 
മ നും മാേതവനും (19901) 
മ യുദ്ധ മം (17482) 
മലകൾ (15487) 
മലകളിെല കാറ്റ് പറയുന്നതു് (20215) 
മലക്കറി കൃഷിക്കാർ ് ഒരു ൈഗഡ് (16449) 
മലങ്കരസഭാപിതാക്കൻമാർ (13506) 
മലങ്കാറ്റ് (12051) 
മലനാടിെന്റ മഹാസേന്ദശം (4735) 
മലബാർ കലാപം (18535) 
മലബാർകലാപം ഒരു പുനർവായന(പഠനം) (21813)


മലബാർ കലാപം, നാലാംേലാകം, േകരളീയത –
എം.ഗംഗാധരനുമായി ഒരു സംവാദം
(17875) 

മലബാർ വിശയ് (18991) 
മലബാറിെല മു ീങ്ങളും ഇടതുപക്ഷവും (20704) 
മലബാറിെല ശിക്കാറ് (15178) 
മലമുകളിെല അ പ്പൻ (21965) 
മലമ്പനി (13407) 
മലയ ലയനും ഇ.എം.എ ം (18773) 
മലയവിലാസം (16771) 
മലയാനാടുകളിൽ (1180) 
മലയാംെകാ ം (4275) 
മലയാംെകാ ം മഹാകാവയ്ം (4502) 
മലയായിെലത്തിയ മലയാളി (D40) 
മലയാളകഥകൾ (D150) 
മലയാള കവികളും കവിതകളും (21851) 
മലയാള ന്ഥസൂചി (N67) 
മലയാളെചറുകഥാസാഹിതയ്ചരി ം (19516) 
മലയാളത്തിെന്റ കഥാകാരികൾ (15118) 
മലയാളത്തിെന്റ ിയകവിതകൾ (21048) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണകഥകൾ (20002) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണകഥകൾ (20804) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (17623) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (18705) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (18929) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (20438) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (21443) 
മലയാളത്തിെല ആദയ് ശബ്ദ ചി മായ ബാലെന്റ
കഥ (17725) 
മലയാളത്തിെല ാസിക് രതി ചി ങ്ങൾ (20630) 
മലയാളനാടക വിജ്ഞാനേകാശം (18771) 
മലയാള നാടക സർവ്വസവ്ം (11872) 
മലയാളേനാവൽ പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാ ിൽ (9883) 
വർത്തന ചരി ം (19622) 
വർത്തനം
പെത്താൻപതാംനൂറ്റാ ിൽ (17935) 
മലയാള പ
വർത്തനം ാരംഭസവ്രൂപം (9820) 
മലയാള പ
മലയാളപ

മലയാളപ്പിറവി (16234) 
മലയാളഭാഷയുെട മരണെമാഴി (20164) 
മലയാളഭാഷയും സാഹിതയ്വും (1160) 
മലയാള ഭാഷാപരിണാമം സിദ്ധാന്തങ്ങളും
വ തകളും (3954) 
മലയാളഭാഷാ പരിണാമം: സിദ്ധാന്തങ്ങളും
വ തകളും (6929) 
മലയാളഭാഷാ പാഠങ്ങൾ (8055) 
മലയാളഭാഷാവയ്ാകരണം (2610) 
മലയാളം A+ (20291) 
മലയാളം (13884) 
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2001 (N698) 
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2002 (N690) 
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2004 (N700) 
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2005 (N699) 
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2007 (N702) 
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2008 (N701) 
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2009 (N692) 
മലയാള മേനാരമ വ ജൂബിലി ാരക ന്ഥം
(1058) 

മലയാളം ഇം ീഷ് നിഘ (8999) 
മലയാളം-ഇം ീഷ് നിഘ (D265) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1955 (N678) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1969 (N677) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1972 (N670) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1976 (N671) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് 1997-2007 (N724) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1998 (N676) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1999 (N674) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2004 (N727) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2006 (N726) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 2007 (N672) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2008 (N725) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2009 (N722) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് (N719) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് (N720) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് (N721) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക്(ഓണം) 2008 (N723) 
മലയാളം തിേസാറസ് പദാേനവ്ഷണ ശബ്ദേകാശം
(17021) 

മലയാളം േപാർ ഗീസ് നിഘ (11864) 
മലയാളം-മലയാളം നിഘ (5981) 
മലയാളം-െസറ്റ് മുതൽ െനറ്റ് വെര (N108) 
മലയാളം-ഹിന്ദി േലണിംഗ് േകാ ് (14259) 
മലയാളം-ഹിന്ദി വിദയ്ാർത്ഥി നിഘ (13339) 
മലയാളവും മലയാളികളും (17016) 
മലയാള വയ്ാകരണ ചരി ം (20265) 
മലയാളവയ്ാകരണം (15201) 
മലയാളൈശലി (16846) 
മലയാള ൈശലീനിഘ (17022) 
മലയാള സംഗീത നാടകചരി ം (17532) 
മലയാളസാഹിതയ് ചരി ം (7190) 
മലയാളസാഹിതയ്ചരി ം കുട്ടികൾ ് (15846) 
മലയാള സാഹിതയ്ചരി സം ഹം (14734) 
മലയാളസാഹിതയ്ത്തിൽ ഒരു വി വം േവേ ?
(4727) 

മലയാള സാഹിതയ്നായകന്മാർ: ബാലകൃ പ്പണിക്കർ
വി.സി. (15025) 
മലയാളസാഹിതയ്ം
ഒരു ദക്ഷിണം (6073) ,
മലയാളസാഹിതയ്ം (2167) 
മലയാളസാഹിതയ്ം അറുപതുകളിൽ (11826) 
മലയാളസാഹിതയ്ം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (21621) 
മലയാളസാഹിതയ് സർവ്വസവ്ം (11871) 
മലയാളസാഹിതയ് സഹായി (6213) 
മലയാള സിനിമ 1928-2006 (18825) 
മലയാളി ആടുജീവിതം വായി ന്നെത െകാ ്?
(20528) 

മലയാളിയുെട രാ ികൾ (15547) 
മലയാ രിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (18473) 
മലയാ രിെന്റ സിനിമാേസ്റ്റാറി (20719) 
മലയുെട ശ ം (19475) 
മലയും മനുഷയ്നും (4394) 
മലേയാരം (19496) 
മലർ പറ ന്നകാക്കയും മ േനാവ കളും (20611)


മലർ

പറ

ന്ന കാക്കയും മറ്റ് േനാവ കളും (22064)



മലർെമാ കൾ (4133) 
മലാല (20427) 
മലിനീകരണം (19073) 
മലു കളും ഇബിലീസുകളും (2464) 
മഷിചരിഞ്ഞ ആകാശം (20524) 
മഷി വൽ (19034) 
മ ി ം കഥ പറയു (21883) 
മഹച്ചരിതകഥകൾ (18907) 
മഹച്ചരിതം-30 (9561) 
മഹച്ചരിതമാല-106 (N366) 
മഹച്ചരിതമാല-109 (8866) 
മഹച്ചരിതമാല-114 (8867) 
മഹച്ചരിതമാല-117 (8868) 
മഹച്ചരിതമാല-130 (9448) 
മഹച്ചരിതമാല – 130 (9923) 
മഹച്ചരിതമാല-132 (9927) 
മഹച്ചരിതമാല-136 (9924) 
മഹച്ചരിതമാല-13 ീനാരായണഗുരു (8860) 
മഹച്ചരിതമാല-15 (8861) 
മഹച്ചരിതമാല – 17 (9548) 
മഹച്ചരിതമാല-19 (8300) 
മഹച്ചരിതമാല – 19 (9546) 
മഹച്ചരിതമാല – 20 (9545) 
മഹച്ചരിതമാല-21 (9544) 
മഹച്ചരിതമാല – 22 (8302) 
മഹച്ചരിതമാല-24 (9541) 
മഹച്ചരിതമാല-25 (9540) 
മഹച്ചരിതമാല-26 (8303) 
മഹച്ചരിതമാല-28 (9552) 
മഹച്ചരിതമാല : 2 (8857) 
മഹച്ചരിതമാല-33 (9559) 
മഹച്ചരിതമാല – 34 (9558) 
മഹച്ചരിതമാല-35 (9557) 
മഹച്ചരിതമാല – 36 (9556) 
മഹച്ചരിതമാല – 39 (9554) 
മഹച്ചരിതമാല-54 (9443) 
മഹച്ചരിതമാല-56 െജ.സി.േബാസ്, എസ്.രാമാനുജൻ,
സി.വി.രാമൻ (8504) 
മഹച്ചരിതമാല-5 (9536) 
മഹച്ചരിതമാല – 63 (9220) 
മഹച്ചരിതമാല-6 (9537) 
മഹച്ചരിതമാല-79 (9221) 
മഹച്ചരിതമാല-7 േയശു ി (9538) 
മഹച്ചരിതമാല-83 (8863) 
മഹച്ചരിതമാല-96 (8864) 
മഹച്ചരിതമാല-9 (9219) 
മഹച്ചരിതമാല (9547) 
മഹച്ചരിതമാല (N515) 
മഹച്ചരിതമാല-ഏ ഹാം ലിങ്കൻ(16) (8304) 
മഹച്ചരിതമാല – െക.രാമകൃ പ്പിള്ള, േകളപ്പൻ,
മുഹമ്മദ് അ റഹ്മാൻ (8482) 
മഹച്ചരിതമാല-േഗാപാലകൃഷ്ണ േഗാഖെല
ബാലഗംഗാധര തിലകൻ(29) (9562) 
മഹച്ചരിതമാല: ജയ കാശ് നാരായണൻ, സുഭാഷ്
ച േബാസ് (19262) 
മഹച്ചരിതമാല – വി ർ യൂേഗാ, ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റായ്
(9560) 

മഹതവ്മു കൾ (11458) 
മഹദ്വനിതകൾ മഹാസവ്രങ്ങൾ (20391) 
മഹനായ ലൂയി (19176) 
മഹർ (16962) 
മഹൽ സമക്ഷം (15173) 
മഹൽസമക്ഷം (15582) 
മഹാ (14345) 
മഹാകവികളുെട കുട്ടിക്കവിതകൾ (14645) 
മഹാകവി കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ (D317) 
മഹാകവി െക.സി. േകശവപിള്ള (2947) 
മഹാകവി ദാെന്ത (7122) 
മഹാകവി പന്തളം േകരളവർമ്മ (11876) 
മഹാകാലത്തിെന്റ മൗനങ്ങൾ (14797) 
മഹാേക്ഷ ങ്ങളിലൂെട (19785) 
മഹാേക്ഷ ങ്ങൾ മുമ്പിൽ (9002) 
മഹാചരിതമാല 2 (8301) 
മഹാച്ചരിതമാല-40 (9553) 
മഹാ ാഗാന്ധി (4554) 
മഹാ ാഗാന്ധി (9982) 
മഹാ ാഗാന്ധി കംപ ട്ടർ യുഗത്തിൽ (19292) 
മഹാനായകൻ (17706) 
മഹാനായ കാറൽ മാർക്സ് (20966) 
മഹാന്മാരായ ശാ ജ്ഞൻമാർ (11572) 
മഹാന്മാരുെട കുട്ടിക്കാലം (21831) 
മഹാന്മാരുെട കൂെട(ജീവചരി പഠനങ്ങൾ) (11624) 
മഹാന്മാരുെട ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ ണയ
േലഖനങ്ങൾ (14936) 
മഹാ പഞ്ചം (21441) 
മഹാഭാരത കഥകൾ (20586) 
മഹാഭാരതത്തിെല ജീവിതധവ്നികൾ (16238) 
മഹാഭാരതത്തിെല മഹത് കഥകൾ (20273) 
മഹാഭാരതം (21047) 
മഹാഭാരതം മുതൽ കമ ണിസം വെര (17293) 
മഹാേമാഹം (19866) 
മഹായാനം (13507) 
മഹാരാജാസിന് ണയപൂർവം (14292) 
മഹാേശവ്ത (18572) 
മഹാേശവ്തയുെട ഡയറി (16051) 
മഴ (8952) 
മഴക്കണ്ണാടി (21285) 
മഴക്കാല
മഴെപ ം (2815) 
മഴക്കാലം-മഴക്കവിതകൾ (N287) 
മഴക്കാറ് (7407) 
മഴക്കാറുകൾ (11353) 
മഴക്കാറുകൾ (1888) 
മഴനിലാവ് (15093) 
മഴനിഴൽ (19646) 
മഴനിഴൽ േദശം (18441) 
മഴനിഴൽ േദശം (20626) 
മഴ, പിെന്നയും മഴ (16589) 
മഴ െപ തീരുന്നി (20113) 
മഴെപ
മദ്ദളം െകാ
(10675) 
മഴ… മഴ… പുതുമഴ (18517) 
മഴ മഴ മഴേയാടു് മഴ (26177) 
മഴ മായുേന്നരം (17681) 
മഴേമഘങ്ങൾ (20738) 
മഴേമഘങ്ങൾ (20902) 
മഴേമഘ മ്പികൾ (18351) 
മഴേമഘം (14901) 
മഴയ ം കുടയി ം (1466) 
മഴയിലു ായ മക്കൾ (13474) 
മഴയുെട സംഗീതം (17084) 
മഴയുള്ള ഒരുദിവസം (18312) 
മഴയുറങ്ങാത്ത രാ ി (N228) 
മഴവരാൻ കാ ് (15785) 
മഴവി ് (10848) 
മഴവി ് (16381) 
മഴവി ് (19745) 
മഴവി ് (D301) 
മഴവി െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ (9945) 
മഴവി ം ഒമ്പതു നിറങ്ങളും (6654) 
മഴവിൽക്കണ്ണാടി (21184) 
മറക്കാത്ത കഥകൾ (5712) 
മറക്കാനാവാത്ത മലയാളസിനിമകൾ (18865) 
മറക്കാനാവാത്ത സമരകഥകൾ (20229) 
മറ ട ള്ളിെല മഹാനരകം (17648) 
മറഞ്ഞിരി ന്ന രഹസയ്ങ്ങൾ (22062) 
മറന്നിട്ടി (16285) 
മറയുന്ന തീരം (17680) 
മറയൂർ (20609) 
മറിയ ട്ടി (12057) 
മറുനാടൻ മലയാളികളും കുെറ ീകളും (4762) 
മറുനാട്ടിെല കുട്ടികൾ (969) 
മറുപടി (21739) 
മറുപിറവി (21215) 
മറുപുറം േനാ ക (16139) 
മെറ്റാരു േഡാട്ട് േകാം സന്ധയ്യിൽ (15304) 
മെറ്റാരു േമലങ്കി (16009) 
മാക്കാച്ചിക്കഥകൾ (N22) 
മാക്സിനും ഗാന്ധി മ റം േലാഹയ് (20190) 
മാഘധവ്നി (11231) 
മാജിക് മാജിക് മാജിക് (15131) 
മാജിക് ലാേന്റൺ: ആ കഥ (18458) 
മാ വട്ടിൽ (320) 
മാടൻെകാ ി (19200) 
മാടൻ തറ (6472) 
മാഡത്തിെന്റ ബസ് യാ (15774) 
മാഡംക റി (21141) 
മാണിക്കൻ (10719) 
മാണികയ്മു കൾ (D400) 
മാണികയ്വീണ (13757) 
മാണികയ്വീണ ഒ.എൻ.വിയുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത 1001
ഗാനങ്ങൾ (18274) 
മാതംഗിനി (359) 
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി (16394) 
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി; ദിവയ്കഥകളും യാഥാർത്ഥയ്വും
(15303) 

മാതൃഭാഷാപഠനം സമീപനവും

േയാഗവും (18847) 

മാതൃഭാഷാ േബാധനം ൈ മറി

ാസുകളിൽ (9814) 

മാതൃഭൂമി (3507) 
മാതൃഭൂമി ഇയർ ബുക്ക് 2011 (19761) 
മാതൃഭൂമി ഇയർബുക്ക് 2019 (22126) 
മാതൃഭൂമി-ഇയർബുക്ക് സ് 2009 (19123) 
മാതൃഭൂമി ഇയർ ബുക്ക് സ് 2012 (19977) 
മാതൃഭൂമി െതാഴിൽവാർത്ത (21293) 
മാതൃഭൂമിയുെട പാദങ്ങളിൽ (7112) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1126 (N544) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1950 (N541) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1954 (N568) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1955 (N566) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1956 (N552) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1968 (N545) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1969 (N564) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1973 (N555) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1974 (N553) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1986 (N562) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1987 (N561) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1988 (N546) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1989 (N560) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1990 (N567) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1992 (N556) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1994 (N554) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1995 (N570) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1998 (N565) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1999 (N550) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2000 (N543) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2001 (N708) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2002 (N703) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2003 (N704) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2004 (N718) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2005 (N710) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2006 (N709) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2007 (N714) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2008 (N705) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2009 (N707) 
മാതൃവന്ദനവും മ
ധാന കവിതകളും (19038) 
മാതൃഹൃദയം (11319) 
മാതൃഹൃദയം (D330) 
മാത്തൻമണ്ണിരേക്കസ് (17444) 
മാത്തമാജിക് (18792) 
മാധവി ട്ടിയുെട കൃതികൾ സ ർണ്ണം (19418) 
മാധവി ട്ടിയുെട േനാെവ കൾ (22019) 
മാധവി ട്ടിയുെട മൂ േനാവലുകൾ (9371) 
മാധവീചരിതവും മ ം (19671) 
മാധുരി (893) 
മാധയ്മനിഘ (16850) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2005 (N735) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2007 (N734) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2008 (N730) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2009 (N729) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് (N728) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് (N731) 
മാനത്തിെന്റ േപരിൽ (19277) 
മാന
േനാ േമ്പാൾ (11957) 
മാനെത്ത കാഴ്ചകൾ (21511) 
മാനദണ്ഡം (5489) 
മാനവമി ം (18418) 
മാനവസത്ത (19304) 
മാനവസമുദായവും ഭാഷാസാഹിതയ്ങ്ങളും (2274) 
മാനവീകൃത ജനാധിപതയ്ം (17528) 
മാനസസരസ് (16224) 
മാനസിക
ങ്ങൾ ഇ ാമിക വീക്ഷണത്തിൽ
(9250) 

മാനസികാേരാഗയ്ത്തിനു് കൗൺസലിങ്ങ് (19582) 
മാനസിയുെട കഥകൾ (13842) 
മാനസിെയ വീ ം ക േപ്പാൾ (20560) 
മാനാഞ്ചിറയിെല െപാട്ടിച്ചിരി ന്ന പ ാധിപർ
(17701) 

മാനുഷിക മൂലയ്ങ്ങൾ (2743) 
മാേനജ്െമന്റിൽ െതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം (9411) 
മാൻകുട്ടിയും മനുഷയ്മൃഗങ്ങളും (4722) 
മാന്തളിരിെല ഇരുപത് കമ ണിസ്ററ് വർഷങ്ങൾ
(21608) 

മാ ികെകാട്ടാരം (21142) 
മാ ിക ടാരത്തിെല ഓർമ്മകൾ (19644) 
മാ ികെക്കാട്ടാരം (14600) 
മാ ികചതുരം (13767) 
മാ ികെച്ച (18748) 
മാ ികെച്ചപ്പ് (21157) 
മാ ികപാ ങ്ങൾ (17476) 
മാ ികപ്പറ (19711) 
മാ ിക ച്ച (21009) 
മാ ികേമാതിരം (N156) 
മാ ികവിള ് (8537) 
മാൻേപട (5533) 
മാനയ്തയുെട മറ (2481) 
മാനയ്യായ ഭാരയ് (19670) 
മാൻസ്ഫീൽഡ് പാർക്ക് (21954) 
മാപ്പിളക്കവി സാ ാട്ട് േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ (1419) 
മാപ്പിളപ്പാട്ടിെന്റ തായ്േവരുകൾ (19245) 
മാപ്പിളപ്പാട്ട്: ചരി വും വർത്തമാനവും (18669) 
മാ സാക്ഷികൾ (3802) 
മാമ ആ ിക്ക (22144) 
മാമാങ്കം േരഖകൾ (17986) 
മാമുേക്കായ (18767) 
മാമൂൽ (13249) 
മാമൂലുകൾ (N95) 
മാമൂലുകൾ ഒരു സർവ്വീസ് േസ്റ്റാറി (N376) 
മാംഗ യ്ം ത നാൻ േദന… (20058) 
മാംസപു ങ്ങൾ (271) 
മായ (14908) 
മായക്കാരി (2783) 
മായക്കാ കൾ (18200) 
മായാേഗാപുരം (18836) 
മായാത്ത ഓർമ്മകൾ (16387) 
മായാത്ത നിമിഷങ്ങൾ (1150) 
മായാത്ത സവ് ം (6278) 
മായാ പഞ്ചം (644) 
മായാമയൻ (13215) 
മായാമാണികയ്ം (13776) 
മായാമാളവഗൗള (17289) 
മായാേലാകം (921) 
മായാേലാകം (948) 
മായാസീത (15394) 
മാരനും മാരിയും (15832) 
മാരാരുെട ക കൾ (8843) 
മാരാരും മലയാള സാഹിതയ്വും (4367) 
മാർേകസിെന്റ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് (15972) 
മാർേക്കാ േപാെളാവിെന്റ സഞ്ചാരകഥകൾ (10527) 
മാർേക്കാ േപാേളാ (21008) 
മാർേക്കാേപാേളാ ഇന്തയ്യിൽ (15512) 
മാർേക്കാേപാേളായുെട സന്തതികൾ (22142) 
മാർക്സിെന വീ ം വായി േമ്പാൾ (17451) 
മാർക്സിയൻ ലാവണയ്ശാ ം പി. ഭാ രെന്റ
കവിതകളിൽ (18812) 
മാർക്സിയൻ വിദയ്ാഭയ്ാസദർശനം (18754) 
മാർക്സിസത്തിെന്റ സ ി ഇന്ന് (8916) 
മാർക്സിസം അതിെന്റ നിദാനവും സത്തയും (4862) 
മാർക്സിസം കുട്ടികൾ ് (N191) 
മാർക്സിസം-െലനിനിസവും പാർലെമൻററി
സ ദായവും (11412) 
മാർക്സിസവും ഭഗവദ്ഗീതയും (16936) 
മാർക്സിസവും മലയാളസാഹിതയ്വും (7463) 
മാർക്സിസവും ശാ വും (10471) 
മാർക്സിസ്ററ് വിമർശനം: സിദ്ധാന്തവും ജീവിതവും
(13018) 

മാർക്സിസ്റ്റ് അർത്ഥശാ ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
തതവ്ങ്ങൾ (4863) 
മാർക്സിസ്റ്റ് വിമർശനം: സിദ്ധന്തവും ജീവിതവും (D47) 
മാർക്സ് എന്ന മനുഷയ്ൻ (18030) 
മാർക്സ്-എംഗൽസ്-മാർക്സിസം (12353) 
മാർഗ്ഗദർശി (3686) 
മാർജാര കുടുംബം (15770) 
മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങ് (N94) 
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് (18739) 
മാർത്താണ്ഡവർമ, പഴശ്ശിരാജ, ശ ൻത രാൻ
(N315) 

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (14809) 
മാർേത്താമ്മാവിജയം (6610) 
മാർപ്പാപ്പയുെട രാ ീയം (17345) 
മാർഷൽ ടിേറ്റാ (2966) 
മാല (3782) 
മാല (6014) 
മാലപ്പടക്കം (14627) 
മാലയുെട മാല (6340) 
മാലാഖമത്സയ്ം (16912) 
മാലാഖമാരുെട അഭിലാഷങ്ങൾ (20501) 
മാലാഖമാരുെട നാട്ടിൽ (2922) 
മാലാഖമാരുംെചകുത്താന്മാരും (19921) 
മാലാഖമാർേപാലും േചാദി
(19111) 
മാലിനയ് സം രണം-ഖരമാലിനയ്ങ്ങൾ:
ങ്ങളും
പരിഹാരങ്ങളും-ഒരു പഠനം (18500) 
മാലിഭാഗവതം (9672) 
മാലിഭാരതം (9179) 
മാൽഗുഡിയിെല കടുവ (21018) 
മാവും മാങ്ങയും (6381) 
മാവും മു യും കൂ കാരും (18423) 
മാേവലിമങ്ക (4293) 
മാേവലി മന്റ്റം (12124) 
മാേവാ െസതുങ്ങ് െതരെഞ്ഞടുത്ത കൃതികൾ (9167) 
മാസപ്പടി മാതുപിള്ള (4238) 
മാസപ്പടി മാതുപിള്ളയുെട അരക്ഷിതാവസ്ഥ (3874) 
മാസപ്പടിയുെട ബർലിൻ യാ (10728) 
മാസപ്പടിയുെട വിേമാചനയാ (2486) 
മാസ്റ്ററും മർഗരീത്തയും (22143) 
മാളവികാ ിമി ം (5895) 
മാളിക പണിയാൻ (5807) 
മാളുവും കുട്ടനും ബാഹയ്ാകാശത്തിൽ (21269) 
മാറിക്കാറിെന കാത്തിരി ന്ന മനുഷയ്ർ (20220) 
മാറുന്ന കാലങ്ങൾ (1094) 
മാറുന്ന ൈചന (16103) 
മാറ്റം വി വാ കം (4818) 
മാ വിൻ ചട്ടങ്ങൾ (D163) 
മാ വിൻ ചട്ടങ്ങെള….. (31) 
മാ വിൻ ചട്ടങ്ങെള (7645) 
മിക്സ് ചർ (4731) 
മിഠായികൾ (2238) 
മിഠായിെപ്പാതി (18167) 
മി ാെച്ചന്നായ് (22124) 
മി ം സമൂഹവും(ചരി പഠനം) (20350) 
മിഥിലാപുരിയിെല കാക്കകൾ (20470) 
മിഥയ് (6859) 
മിഥയ്കൾക്ക റം: സവ്വർഗ്ഗൈലംഗികത േകരളത്തിൽ
(16613) 

മിനി (26199) 
മിന്നൽ (13063) 
മിന്നാമിനുങ്ങ് (15845) 
മിന്നാമിനു കൾ (6469) 
മി മാല (7079) 
മിർ സ്േപസ് േസ്റ്റഷൻ – നക്ഷ
ക്കളിറുക്കാൻ
ഞങ്ങൾ തിരി വരും (18426) 
മി നിയം (14308) 
മിഷൻ (20307) 
മിസിസ് മായാവതി (4050) 
മി സ് (17857) 
മിസ്സ (7871) 
മിസ്സി (18482) 
മിസ്സ് ാൻഡിഷ് (18631) 
മിസ്റ്റർ െകാമ്പത്ത് (562) 
മിസ്റ്റർ നമ്പയ്ാരുെട വീട് (16156) 
മിസ്റ്റർ െന ർ അംബുജം (3305) 
മിഹയിൽ േഷാെളാെഖാവ് കഥകൾ (6869) 
മിഴിയി ം മനമി ം (4763) 
മിഴിേയാരം (17241) 
മീഡിയ (1987) 
മീനുവിെന്റ ആന ട്ടി (14678) 
മീൻകാരി (536) 
മീര പാടു (22117) 
മീരയുെട േനാവെ കൾ (21010) 
മീരയും മഹാ ാവും (18894) 
മീരാസാധു (21600) 
മീർസാ ഗാലിബ്-കവിതയും ജീവിതവും (D105) 
മീവാരത്തിെല ധീരവനിത (2105) 
മീശ (22029) 
മീശക്കശപിശ (15851) 
മീശാൻ (872) 
മുകളിൽനി ള്ള വി വം (N291) 
മുകുന്ദെന്റ കഥകൾ (10747) 
മുകുന്ദെന്റ കല (11698) 
മുകുന്ദെന്റ താളിേയാലകൾ (19790) 
മുേകഷ് കഥകൾ-ജീവിതത്തിെല േനരും നർമ്മവും
(19996) 

മുേകഷ് ബാബു& പാർട്ടി ഇൻ ദുബായ് (N292) 
മു റ്റി വിെന്റ ആകാശം (14098) 
മു ി (5870) 
മു ി (D312) 
മു ിപഥം (10636) 
മുഖങ്ങൾ മന കൾ (8597) 
മുഖഛായകൾ (1724) 
മുഖഛായകൾ (4882) 
മുഖദാവിൽ ഒരു കണ്ണാടി കാണുക (16551) 
മുഖപരിചയം (3776) 
മുഖം (17121) 
മുഖാമുഖം (16286) 
മുഖയ്മ ി മുതൽ… (9963) 
മുച്ചിേലാട്ടമ്മ (16985) 
മുഞ്ഞ മുതൽ മണ്ഡരി വെര (18235) 
മുട മുതൽ (1467) 
മുടന്തന്മാരുെട േലാകം (15988) 
മുടിയനായ പു ൻ (1589) 
മുട്ടയിൽനി ് േറാബിനിേല ് (18318) 
മു ര് (19769) 
മുതലാളിത്തത്തിെന്നതിെര പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം
(19361) 

മുതലാളി ശ നാവു (15995) 
മുത്തങ്ങാസമരം (15918) 
മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥ (18947) 
മുത്തശ്ശി (14810) 
മുത്തശ്ശി (3619) 
മുത്തശ്ശി പറയാത്ത കഥ (6423) 
മുത്തശ്ശിമാരുെട രാ ി (21724) 
മുത്തശ്ശിയി ാത്ത വീട് (21517) 
മുത്തശ്ശിയും കു
മക്കളും (14572) 
മുത്തശ്ശിയും െപാ മക്കളും (19017) 
മു കൾ (4081) 
മു കൾ ചിപ്പികൾ (8308) 
മു
ട (14524) 
മു ച്ചിപ്പി (10957) 
മു മണികൾ (10369) 
മു മണികൾ (10999) 
മു ം പവിഴവും (6614) 
മു വിെന്റ സവ് ങ്ങൾ (N200) 
മു സവ്ാമിയുെട വീടു് (14971) 
മുേത്താടുമുത്ത് (20737) 
മു േമാതിരം (1197) 
മുനി (55483) 
മുന്തിരിച്ചാറ് (8152) 
മുന്തിരിേത്താപ്പിെല േസാഫിയ (N14) 
മുന്തിരിവള്ളിയും െന ാമ്പലുകളും (21158) 
മുേന്നറുന്ന സയൻസ് (3951) 
മുേന്നറ്റത്തിെന്റ പടവുകൾ (18979) 
മുൻേപ നടന്ന ബഷീർ (11701) 
മുംൈബ (18016) 
മുംൈബെ
കൾ (15391) 
മുയൽ നായാ കാർ (15306) 
മുരളി (10721) 
മുരളി (386) 
മുരളി ക കഥകളി (18206) 
മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുെട കവിതകൾ (21011) 
മു നിറമുള്ള പകലുകൾ (20798) 
മു നിറമുള്ള പകലുകൾ (21605) 
മു
െപ ന്ന മൂന്നാം വം (20910) 
മു െപ്പരിയാർ ഡാം േകരളം േനരിടുന്ന ദുരന്തഭീഷണി
(17868) 

മു െപ്പരിയാർ ഡാം െപാ േമാ? (20210) 
മു െമാ കൾ (4741) 
മു ാക്കഥകൾ (21499) 
മു ാ ന ദ്ദീൻ കഥകൾ (21341) 
മുഷിഞ്ഞ പുടവ (16664) 
മു ിം-അനന്തിരാവകാശം (397) 
മുസ്ലിമിങ്ങളും േകരളസംസ്കാരവും (N102) 
മു ിം ആചാരം അഥവാ മു ിമീങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിേക്ക നടവടികൾ (3679) 
മു ിം നമസ്ക്കാര നിയമങ്ങൾ (11440) 
മു ിം നാടുകളിെല പഴെഞ്ചാ കൾ (15486) 
മുസ്ലിംസാമൂഹയ്ജീവിതം മലയാളേനാവലിൽ (13635)


മുസ്ലിം സ്െപയിൻ സ ർണ്ണ ചരി ം (19051) 
മു ീമിങ്ങളും േകരള സം ാരവും (D67) 
മു ീംകൾ എ െകാ ് പിേന്നാക്കത്തിലായി (1769)


മു ീം നമ ാര മങ്ങൾ (3708) 
മു ീം രാജയ്ചരി ം (6200) 
മുഹ ത്ത് (17232) 
മുഹമ്മതു് തു ക്ക് ഒരു പഠനം (4246) 
മുഹമ്മദ് അ റഹിമാൻ സാഹിബ് ഓർമ്മപു കം
(26176) 

മുഹമ്മദുനബി (N273) 
മുഹമ്മദ് നബി (5848) 
മുഹമ്മദ് നബി (N155) 
മുഹമ്മദ് നബി മാനവികതയുെട മാർഗദർശകൻ
(17540) 

മുഹമ്മദ് നബി-മാനവികതയുെട മാർഗദർശകൻ
(19083) 

മുഹമ്മദ്നബി മാനുഷയ്കത്തിെന്റ മഹാചാരയ്ൻ (17062)


മുഹമ്മദ് നബിയുെട വാചകതവ്ം (9252) 
മുഹമ്മദ്നബിയും ാേയാഗികജീവിതവും (4252) 
മുഹമ്മദ് നബിയും യു ിവാദികളും (17043) 
മുഹമ്മദ് വാചകെന്റ ജീവചരി ം (21450) 
മുഹമ്മദ് മഹാനായ വാചകൻ (19085) 
മുഹമ്മദ് റഫി (18524) 
മുഹർറാേഘാഷമർദ്ദനം (242A) 
മുഹൂർത്തങ്ങൾ (11709) 
മുള (13419) 
മുളങ്കാട് (11875) 
മുളെപാട്ടിയ വി കൾ (1710) 
മുളംപാലം (4618) 
മുൾെച്ചടി (4145) 
മുൾപ്പടർ ം പൂ ലയും (7413) 
മുൾമുടികൾ (6878) 
മു ം പൂവും (4234) 
മു ം മലരും (4977) 
മു േവലികൾ (D393) 
മുഴക്കങ്ങൾ (10653) 
മുഴക്കം (1294) 
മുറാദ് േഹാ ാെന്റ ഡയറി റി കൾ (17059) 
മുറിവുകൾ (15484) 
മുറിവുകൾ (D104) 
മുറുകുന്ന മുതലാളിത്തം മറയുന്ന മലയാളിത്തം (18653)


മുറുെപ്പണ്ണ് (10993) 
മുറുെപ്പണ്ണ് (22087) 
മൂകരാഗം (2086) 
മൂക്കി ാ രാജയ്ത്ത് (20640) 
മൂ ത്തി (18507) 
മൂടൽമഞ്ഞ് (5632) 
മൂടുപടം (3364) 
മൂ ത്തീക്കര (19935) 
മൂ സാക്ഷി (20818) 
മൂന്ന് അന്ധന്മാർ ആനെയ വിവരി
(16650) 
മൂന്നരുവിയും ഒരു പുഴയും (12359) 
മൂന്നാമെത്ത െപൺകുട്ടി (20780) 
മൂന്നാംകടൽ (15961) 
മൂന്നാംകണ്ണ് (16593) 
മൂന്നാംതലമുറ (20394) 
മൂന്നാം േലാകെത്ത പക്ഷികൾ (14796) 
മൂന്നാംേലാകം (10444) 
മൂ ് തിരക്കഥകൾ (19238) 
മൂ പടയാളികൾ (13053) 
മൂ മുടിെവ കാർ (N19) 
മൂ വൻകരകളിലൂെട (3474) 
മൂ വർഷം (22112) 
മൂ സുന്ദരികൾ (19673) 
മൂ
ീപക്ഷ തിരക്കഥകൾ: ആലീസിെന്റ
അേനവ്ഷണം, മങ്കമ്മ, സൂസന്ന (15943) 
മൂ ഹൃദയങ്ങൾ (4985) 
മൂന്ന് ലാവണയ് ധാമങ്ങൾ (21873) 
മൂർേക്കാത്ത് കുമാരൻ (6581) 
മൂലധനം (21896) 
മൂലധനം മതം രാ ീയം (20124) 
മൃഗനയനി (6018) 
മൃഗം (7900) 
മൃഗയ (11820) 
മൃഗവും മനുഷയ്നും (981) 
മൃഗശാലയിൽ (3598) 
മൃഗസംരക്ഷണതത്തവ്ങ്ങൾ (N395) 
മൃഗസംരക്ഷണം (6391) 
മൃച്ഛകടികം (19020) 
മൃണാളിനി (1200) 
മൃണാളിനി (D37) 
മൃതേദഹങ്ങൾക്കിടയിൽ മരിക്കാെത (20829) 
മൃതസഞ്ജീവനി (D33) 
മൃത്തികാസൂക്ഷ്മജീവവിജ്ഞാനം (6378) 
മൃത (4228) 
മൃത ജ്ഞയം (8046) 
മൃത ഞ്ജയൻ (11477) 
മൃത ഞ്ജയൻ (16158) 
മൃത ഞ്ജയം (18280) 
മൃത യാ (14379) 
മൃത വിെന്റ വയ്ാകരണം – െ ാഫ. റാൻഡി
േപാഷിെന്റ അന്തയ് ഭാഷണം (19904) 
മൃദുലത്ത രാട്ടി (10131) 
മൃദുല ഭു (21267) 
െമക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് (8085) 
െമക്സിക്കൻ നാടുകളിൽ (2223) 
െമക്സിേക്കായും െസൻ ൽ അേമരിക്കൻ രാജയ്ങ്ങളും
(7032) 

െമഗാ േ ാർട്സ് കവ്ിസ് (17014) 
െമഗാഹിറ്റ് ൈ ം േനാവൽസ് ഓഫ് േകാട്ടയം
പു നാഥ് (18624) 
െമഡിക്കൽ കവ്ിസ് (20158) 
െമഡിക്കൽ ഡിക്ഷണറി (12657) 
െമഡിക്കൽ ലേബാറട്ടറി െടൿനീഷയ്ൻസ് (12477) 
െമഡിക്കൽ ലേബാറട്ടറി െട ീഷയ്ൻസ് (9235) 
െമഡിറ്റേറനിയൻ േവനൽ (15908) 
െമതിയടി
(16016) 
െമ ാനും െകാതുകും (1323) 
െമമ്മറികാർഡ് (21814) 
െമർലിൻ മൺെറാ (19941) 
െമർസീന (16240) 
െമെ ക്കനവായ് പഴങ്കഥയായ് (17711) 
െമഹ്ജബീൻ (4708) 
െമഴുകുതിരി നാളങ്ങൾ (7396) 
െമറ്റിൽഡ മീേഷ (16701) 
േമഘങ്ങളിൽ മുഖെമാളി ന്നവൻ (17368) 
േമഘനയുെട പിറന്നാൾ (20023) 
േമഘ നാധ സാഹാ (6810) 
േമഘം (4464) 
േമഘെവഞ്ചാമരത്തിനു കീെഴ ൈകലാസം
മാനസസേരാവരം (19030) 
േമഘസേന്ദശം (14751) 
േമഘസേന്ദശം (8345) 
േമതിൽ കഥകൾ (21291) 
േമദിനത്തിെന്റ ചരി ം (10941) 
േമനക വന്നി (4039) 
േമേനാെന്റ പുനർവിവാഹം (2789) 
േമയർ നായർ (2984) 
േമരി ക റി സരങ്ങളുെട രാജകുമാരി (21850) 
േമരിയുെട ശരിയും െത ം (21177) 
േമൽ രയി ാത്ത മാളിക (8643) 
േമവാഡിെന്റ പതനം (1285) 
േമശവിളക്ക് (15345) 
േമഴേത്താൾ അ ിേഹാ ി (21686) 
ൈമ ഇന്തയ് (N743) 
ൈമേ ാേ ാ ം സമാനയ്പരിചയവും (6416) 
ൈമ ി (1053) 
ൈമഥിലി (2348) 
ൈമഥിലിയുെട മകൾ (17161) 
ൈമന (3910) 
െമാട്ടത്തല (1602) 
െമാൈബൽ ടു െമാൈബൽ (19508) 
െമായ്തുമൗലവി നൂറ്റാ ിെന്റ സാക്ഷി (19239) 
െമാഴിമു കൾ-നാടൻപാ കൾ വായ്ത്താരികൾ
(20344) 

െമാറാർജിക

കൾ ജനതാ സർക്കാറിെന്റ പതനം

(9159) 

െമാറാർജി േദശായി (12378) 
േമാക്ഷാർത്ഥം (15614) 
േമാേട്ടാർവാഹനനിയമം (13347) 
േമാേട്ടാർൈസക്കിൾ, ട്ടർ: ൈ വിങ്ങ്, റിപ്പയറിങ്ങ്
(7134) 

േമാ ി ിേസ്റ്റാ ഭൂ (15029) 
േമാൺസിേഞ്ഞാർ കവ്ിൿേസാട്ട് (16841) 
േമാൺസ്റ്റർ (18570) 
േമാനിക്കയുെട അനിയത്തി (4047) 
േമാെന്റ ഡാഡിേയാടു കളിച്ചാൽ (10650) 
േമാപ്പസാങിെന്റ കഥകൾ (20181) 
േമാബിഡിക് (15033) 
േമാേ ാ മുതൽ േകരളം വെര (16452) 
േമാഹങ്ങൾ യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ (3945) 
േമാഹൻദാസ് (20087) 
േമാഹൻലാൽ: ഒരു മലയാളിയുെട ജീവിതം (20724) 
േമാഹൻലാൽ സിനിമയും ജീവിതവും (20567) 
േമാഹപ്പക്ഷികൾ (15225) 
േമാഹപ്പന്തയം (17123) 
േമാഹഭംഗങ്ങൾ (13787) 
േമാഹം (4084) 
േമാഹമഞ്ഞ (22097) 
േമാഹമുള്ള് (5195) 
േമാഹവും മു ിയും (4538) 
േമാഹിനി (11882) 
േമാഹിനിയാട്ടം-ചരി വും ആട്ട കാരവും (10757) 
േമാഹിനിയുെട വിവാഹം (17637) 
േമാഹിനിയും അസുരനും (14171) 
േമാറ (N199) 
േമാറാ (N157) 
േമാറു (19576) 
മൗനത്തിെന്റ മറുപുറം (20654) 
മൗനത്തിെന്റ സർഗകാന്തി (14488) 
മൗനെനാമ്പരങ്ങൾ (14355) 
മൗനം (13100) 
മൗനം േതടുന്ന വാക്ക് (8975) 
മൗനി (12841) 
മൗലവിയുെട ആ കഥ (9736) 
മൗലാനാ ആസാദ് (1357) 
മൗലാനാ മുഹമ്മദലി (D116) 
യക്ഷി (16242) 
യക്ഷിപ്പാല (5901) 
യക്ഷിയമ്പലം (13896) 
യക്ഷിയുെട ചുരിദാർ (17716) 
യജ്ഞം (7437) 
യതി (20338) 
യതി (2570) 
യതീ ദാസ് (2294) 
യത്തകുമാരൻ അഥവ െതാഴിലാളി വിജയം (338) 
യത്തീം (1083) 
യഥാർത്ഥ ൈദവിക മതം (17553) 
യഥാർത്ഥ ൈദവികമതം (17554) 
യ ച്ചക്ക് (16134) 
യ ം (12188) 
യ മാനവൻ (17485) 
യമകം (13216) 
യമെന്റ മുമ്പിൽ (559) 
യമരാവണവിജയം ആട്ടക്കഥ (13526) 
യമേലാകം പിരട്ടി (5380) 
യമേലാകം വിഴുങ്ങി (7739) 
യമുന ഏകാ മായി ഒഴുകു (1863) 
യമുനാഘട്ടം (2094) 
യയാതി (21622) 
യവനദർശനം (16213) 
യവനിക (3613) 
യശ്പാലിെന്റ ര േനാവലുകൾ (11563) 
യഹൂര (20339) 
യാചകേ മം (985) 
യാതനക്കാരൻ (1188) 
യാ (10564) 
യാ കൾ അവസാനി ന്നി (N5) 
യാ കളി(ഗേവഷണ ന്ഥം) (17524) 
യാ കളുെട പു കം – കിഴ ം പടിഞ്ഞാറും (18963)


യാ ാനുഭവങ്ങൾ (20580) 
യാ ാ രണകൾ (4356) 
യാ ാ രണകൾ (649) 
യാ ിക് (2867) 
യാ ികം (18263) 
യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ (4820) 
യാഥാർത്ഥയ്ത്തിെന്റ ബഹുവചനം (16738) 
യാഥാർത്ഥയ്ാേനവ്ഷണം (4596) 
യാമിനി (7267) 
യാസർ അറഫാത്ത് ഞങ്ങൾ അതിജീവി ം (17097)


യി ാേയലിെന്റ സങ്കീർത്തനം (20112) 
യു.ആർ.അനന്തമൂർത്തിയുെട മൂന്ന് േനാവലുകൾ
(21456) 

യു.എ.ഖാദർ കഥകൾ (19301) 
യു ി(ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരമുള്ള യു ിവാദ
മാസിക) (N518) 
യു ി(ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരമുള്ള യു ിവാദ
മാസിക (N520) 
യു ി-ഏറ്റവും ചാരമുള്ള യു ിവാദ മാസിക (4689)


യു
യു
യു
യു
യു
യു

ിചിന്ത (14395) 
ിചിന്തയും ജീവിതവും (D121) 
ി കാശം (3359) 
ിര ി (16306) 
ിവാദം (100) 
ിവാദ മാസിക – വാർഷികപ്പതിപ്പ്-1970 (4441) 

യു ിവാദവും കമ ണിസ്റ്റ്കാരും (14303) 
യു ിവാദി 50-◌ാം വാർഷിക െ ഷൽ (16392) 
യു ിവാദി എം.സി.േജാസഫ് (19778) 
യു ിവാദികളും ഇ ാമും (17055) 
യുഗതൃ (9435) 
യുഗനാദം (D183) 
യുഗപരിവർത്തനം (4991) 
യുഗശി ികൾ (7107) 
യുത്തേനസിയ (22111) 
യുദ്ധഭാഷണം (19416) 
യുദ്ധം (4262) 
യുദ്ധം (7441) 
യുദ്ധം േബാംബ് അധിനിേവശം ബുഷിെന്റ േലാക മം
(17653) 

യുദ്ധവും സമാധാനവും (21503) 
യുവകവിതാ ട്ടം (D84) 
യുവേകരളപാഠാവലി മൂന്നാം പു കം (14362) 
യുവതവ്ം െകാതി ന്ന ഇന്തയ് (21558) 
യുറീക്കാ കഥകൾ (14673) 
യുറീക്കാ പാ കൾ (14680) 
യൂഡി ാർക്ക് (16361) 
യൂഡിപ്പസ്സ് (16498) 
യൂദാസിെന്റ ശ ം (2310) 
യൂദാസിെന്റ സുവിേശഷം (21908) 
യൂലിസസിെന്റ സാഹസിക യാ കൾ (18854) 
യൂറിക്കാ ീം (11649) 
യൂറി ഗഗാറിൻ (18414) 
യൂേറാപ്പിലൂെട (19840) 
യൂേറാപ്പിേലക്ക് (1332) 
യൂേറാപയ്ൻ ഡയറി (17323) 
യൂേറാപയ്ൻ ഡയറി (4507) 
െയേഗാറിയുെട കഥ (11062) 
െയേ ാ േ ക്ക് (17268) 
െയവ്േദാകയ് (3349) 
േയശു ി (19252) 
േയശു ി വിെന്റ പുനരാഗമനം (D203) 
േയശുദാസിെന്റ കഥ (D291) 
േയശുവും മർയമും ൈബബിളിലും ഖുർആനിലും
(19105) 

േയശുവും േമാശയും (13058) 
േയാഗനി (5757) 
േയാഗപാഠാവലി (16868) 
േയാഗയുെട പാത (18543) 
േയാഗവിദയ് (8624) 
േയാഗസാരം (19760) 
േയാഗാേയാഗ് (2723) 
യൗവനത്തിെന്റ കടൽ (16660) 
യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ (20433) 
യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ – ആ കഥ ര
(18451) 

ാം ഭാഗം

യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ-ര ാം ഭാഗം (18120) 
ര പതാക (665) 
ര പു ങ്ങൾ (10023) 
ര ബന്ധം (13522) 
ര ബലി (15482) 
ര ം (17621) 
ര മി ാത്ത മനുഷയ്ർ (22133) 
ര ംകലർന്ന മണ്ണ് (3922) 
ര ം കുടി ന്ന െപൺകുട്ടി (20070) 
ര യക്ഷി (5279) 
ര സമ്മർദവും മ സമ്മർദങ്ങളും (22073) 
ര സാക്ഷി (519) 
ര സാക്ഷിതവ്ം (7961) 
ര
ാനം (9211) 
രക്ഷസ്സിെന്റ തികാരം (17411) 
രക്ഷാപുരുഷൻ (17257) 
രക്ഷാബന്ധനം (20116) 
രക്ഷാസരണി (19102) 
രക്ഷിതാക്കളും അദ്ധയ്ാപകരും അറിയാൻ (20330) 
രഘുവംശം (6701) 
രചന (13975) 
രചനയുെട നടവഴികൾ (14455) 
രജനി (13989) 
രജനീഷ് അനുഭവം അേനവ്ഷണം (18058) 
രണഭൂമിയിെല മഞ്ഞേറാസാ ക്കൾ (15553) 
രണാങ്കണത്തിൽ (811) 
ര മ്മയും ഒരു മകനും (15934) 
ര ാണും ഒരു െപ ം (5067) 
ര ാമെതാരാൾ (18910) 
ര ാമെത്ത ഒട്ടകം (20114) 
ര ാമൂഴം (21250) 
ര ാംനമ്പർ (16117) 
ര ാം പിറവി (11569) 
ര ാം യാമങ്ങളുെട കഥ (19268) 
ര ായിരമാേ ാെട എ ാവർ ം ആേരാഗയ്ം?
(15711) 

ര
ര
ര
ര
ര
ര
ര

ിടങ്ങഴി (10436) 
ിലയും ഒരു തിരിയും (4070) 
ിലയും ഒരു െമാ ം (1627) 
കുറ്റാേനവ്ഷണകഥകൾ (21532) 
െകാ ം േനതാജിേയാെടാപ്പം (2383) 
െകാ ം േനതാജിേയാെടാപ്പം (N158) 
ഖണ്ഡകൃതികൾ: വീണപൂവ്, സിംഹ സവം

ര
ര
ര
ര
ര
ര
ര
ര
ര
ര

ൈചനയിൽ (1614) 
തുള്ളി െവള്ളം (5823) 
ദിവസെത്ത വിചാരണ (20956) 
് നഗരങ്ങളുെട കഥ (21016) 
നഗരങ്ങളുെട കഥ (6631) 
നാടകങ്ങൾ (13236) 
നിഴലുകൾ (4809) 
േനാവലുകൾ (13486) 
് േനാവെല കൾ (6127) 
െപൺകിടാങ്ങളും കുെറ െപാൻകിനാക്കളും

ര
ര
ര
ര
ര
ര
ര

െപൺകുട്ടികൾ (7851) 
േപരും നാടുവി (2495) 
ഭാഷാച ക്കൾ (11336) 
മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ (5601) 
േമാഹിനികൾ (8195) 
ം ര ം അഞ്ച് (1156) 
വിദയ്ാരണയ്കൃതികൾ – പഞ്ചദശി ജീവ
ി
വിേവകം (12464) 
സേഹാദരികൾ (16222) 
േസാഹദരിമാർ (976) 
ീകളും ഒരു പുരുഷനും (2557) 
സവ്ാത യ്സമരങ്ങൾ (4506) 
് നാടകങ്ങൾ-രായും മായും അർബുദൈവദയ്ൻ

ര
ര
ര
ര
ര

(3428) 

(3731) 

(17942) 

ര ് ഹുസ്സാറുകൾ (21991) 
രതി പണം അധികാരം (15523) 
രതിയുെട സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (16612) 
രതിയും എയ്ഡ്സും ഒരുപിടി നുണകളും (15506) 
രതിയും ദാമ്പതയ്വും (21640) 
രതിരഥയ് (19278) 
രതിസാ ത (21210) 
ര വ ി (2247) 
ര ാകരെന്റ കഥകൾ (17861) 
രഥമകുടങ്ങൾ (20110) 
രഥേവഗം (11936) 
രേഥാത്സവം (20198) 
രമണൻ (16835) 
രമണനും മലയാളകവിതയും (1646) 
രമണമഹർഷി (20914) 
രമണി എം.ഏ. (1086) 
രമണീയം ഒരു കാലം (13784) 
രേമശൻ (18450) 
രംഗഗീതങ്ങൾ (19166) 
രംഗഭൂമി (13582) 
രവീ കവീ ൻ (4411) 
രവീ നാഥ ടാേഗാർ (21669) 
ര ി (8176) 
രസകരങ്ങളായ ഉദ്ധരണികൾ (13378) 
രസകരമായ ചില ചരി സംഭവങ്ങൾ (19716) 
രസ ടുക്ക 216 ന റിപാ കൾ (15022) 
രസത കഥകൾ (20839) 
രസത ം നാട്ടിലും വീട്ടിലും (12436) 
രസത ം നിതയ്ജീവിതത്തിൽ (6656) 
രസമുള്ള രസത ം (19040) 
രസമുള്ള രസത ം (20345) 
രസവിചാരം (19223) 
രസികൻ ഇം ീഷ് (17924) 
രഹസയ്ം (19001) 
രഹസയ്േരഖ (440) 
രാക്കിളികൾ (622) 
രാഗം (8175) 
രാഗേരണുക്കൾ (6898) 
രാഗേലാല (4353) 
രാഗി എന്ന സർപ്പം (5994) 
രാഗിണി (2127) 
രാജകുമാരി പൂെങ്കാടി (1881) 
രാജേകസരി (2473) 
രാജചരിത കഥകൾ (18906) 
രാജനും ഭൂതവും (7082) 
രാജമ ി (574) 
രാജമാർഗ്ഗം (N159) 
രാജരാജീയം (926) 
രാജർഷി (278) 
രാജലക്ഷ്മിയുെട കഥകൾ (19471) 
രാജവീഥി (11595) 
രാജശിൽപി (11887) 
രാജസൂയം (10921) 
രാജസൂയം (9279) 
രാജസ്ഥാനര ംറാണിപ ിനി (3291) 
രാജസ്ഥാനിെല അന്തഃപുര രഹസയ്ങ്ങൾ (2226) 
രാജഹംസേമ…… (18568) 
രാജഹംസേമ, ഇത് നിെന്റ കഥ (13384) 
രാജായും കാ േപാ ം (D154) 
രാജാരവിവർമ്മ (2515) 
രാജാ രവിവർമ്മയുെട നിഴലിൽ മറ
േപായ
രാജരാജവർമ്മ (18762) 
രാജാവിനു വ മി (10669) 
രാജാവിേനക്കാൾ ബുദ്ധിമാൻ (20831) 
രാജാറാം േമാഹൻറായ് (18794) 
രാജാ റാംേമാഹൻറായ് (21254) 
രാജിക്കത്ത് (13948) 
രാജൂവും അേശാകനും േപാസ്റ്റപ്പീസിൽ (2235) 
രാജൂവും ലീലയും േഡാ റും (7081) 
രാേജ ൻെകാലേക്കസ് (21061) 
രാേജ
സാദ് (3452) 
രാേജ
സാദ് ആ കഥ (3082) 
രാജ്േകാട്ടിെല നിധി (15505) 
രാജ്ഞിയുെട ൈമന (6171) 
രാജയ്ത്തിെന്റ ഐശവ്രയ്ത്തിനുേവ ി
ജനേക്ഷമത്തിനുേവ ി (16344) 
രാജയ്േ ാഹി (17629) 
രാജയ്സഞ്ചാരം (7765) 
രാ ികളുെട രാ ി (18179) 
രാ ി ദൃശയ്ങ്ങളിൽ ചിലത് (19695) 
രാ ി മലയാളത്തിെന്റ രാക്കനവുകൾ (19933) 
രാ ിയിൽ വിശുദ്ധരി (16724) 
രാ ിയുെട കണ്ണ് (20061) 
രാധ (916) 
രാധയി ; രുക്മിണിയും (18422) 
രാപ്പാട്ട് (20246) 
രാെപ്പാടികൾ (2233) 
രാമകഥ മലയാളത്തിൽ (13634) 
രാമചരിതം (11893) 
രാമെന്റ ദുഃഖം (22120) 
രാമരാജ ബഹദൂർ (11831) 
രാമരാജബഹദൂർ (928) 
രാമരാജാബഹദൂർ (15110) 
രാമായണം (17557) 
രാമായണം ഒരു െക കഥ (16268) 
രാമായണം മുതൽ േഗാഡ് ഓഫ് േ ാൾ തിങ്സ്
വെര (17566) 
രാമൂ…. (D159) 
രാേമശവ്രം േമാഡൽ (7246) 
രാരീരം (19739) 
രാരീരാേരാ (11389) 
രാവണൻ (10134) 
രാവണൻ (21099) 
രാവണെന്റ കഥ (7955) 
രാവിനും ഭാതത്തിനുമിടയിൽ (17842) 
രാ ങ്ങളുെട സമ്പത്ത് (10835) 
രാ ത ം (10901) 
രാ പതി ആചാരയ്കൃപലാനി (N364) 
രാ മാതാവു് (11884) 
രാ വിഭാവനം-സാേങ്കതികവിദയ്യിലൂെട
സാമൂഹികപരിവർത്തനം (21902) 
രാ ീയചിന്തകന്മാർ (6035) 
രാ ീയ ഭഗവാനും ടി േവശയ്യും (18657) 
രാ ീയം (10395) 
രാ ീയം ജീവിതം (22054) 
രാ ീയ വാദങ്ങൾ (803) 
രാ ീയവും സാം ാരികവും (19353) 
രാ ീയ വയ്വസ്ഥ ഇസ്ലാമിൽ (7951) 
രാസലീല (18499) 
രാസലീല (20952) 
രാ ാദിെപ്പാടി (5417) 
രു ാക്ഷ മാഹാ യ്ം (20037) 
രൂദാലി (15987) 
രൂപ എന്ന ആന ട്ടി (15769) 
രൂപങ്ങൾ (19636) 
രൂപേരഖ (2146) 
രൂപവും യാഥാർത്ഥയ്വും (5358) 
രൂപാന്തരങ്ങൾ (11859) 
രൂപാന്തരം (8580) 
േരഖകൾ (N98) 
േരഖയിൽ വരച്ചത് (14215) 
േരഖയുെട കഥകൾ (19502) 
േരണുക (10439) 
േരാഗങ്ങളും കുെറ സംശയങ്ങളും (5747) 
േരാഗങ്ങളും േരാഗികളും (5746) 
േരാഗങ്ങൾ േരാഗികൾ (16227) 
േരാഗേത്തയും മരണേത്തയും സുഹൃ ക്കളാക്കാം
(15347) 

േരാഗം തിരിയാത്ത ആശുപ ി (19693) 
േരാഗവും ചികിൽസയും (2323) 
േരാഗികൾ (10878) 
േരാഹന്തനും ന ിയനും (D81) 
ലക്ഷദവ്ീപിെല നാേടാടിക്കഥകൾ (22104) 
ലക്ഷംരൂപയും കാറും (4642) 
ലക്ഷ്മണേരഖ (17638) 
ലക്ഷയ്വും മാർഗ്ഗവും (5292) 

ലഘുഭക്ഷണം (918) 
ലഘുസം തം (16708) 
ലങ്കാലക്ഷ്മി (7805) 
ല
(21757) 
ല നിെല ഏഴു രാ ികൾ (4900) 
ല നിൽ: ചില ക കളും രണകളും (2788) 
ല നും പാരി ം (8633) 
ല ൻ േനാട്ട്ബുക്ക് (19839) 
ലത (11258) 
ലത മൃദുമൃദുല (5105) 
ലതാലാേബാറട്ടറീസ് (7741) 
ലന്തൻ ബേത്തരിയിെല ലുത്തിനിയകൾ (16597) 
ല നന്റ് നാണി (753) 
ലേബാറട്ടറി (20260) 
ല ് ഡ ്, ല ് ഡ ് (4480) 
ലയനം (13099) 
ലയനം (8226) 
ലയം (17768) 
ലസ്റ്റ് (19056) 
ലഹരി (16166) 
ലഹരി (8594) 
ലഹരികൾ ആസ ികൾ (20104) 
ലഹരിയുെട ചതി ഴികൾ (17353) 
ലഹള (18476) 
ലളിത (5992) 
ലളിതം ദീ ം സർഗ്ഗാ കം (20349) 
ലാഘവത്തിെന്റ സവ്രത്തിൽ (10254) 
ലാത്തികൾ ലാത്തികൾ (19) 
ലാത്തിയും പൂക്കളും (618) 
ലാൻഡ് േലഡി (1389) 
ലാഫിംഗ് െഡവിൾ (20590) 
ലാലാ ലാജ്പതറായ് (9601) 
ലാലുവും ചുവന്ന പട്ടവും (14099) 
ലാൽബഹദൂർശാ ി (3372) 
ലാൽബഹദൂർ ശാ ി (N93) 
ലാസ്റ്റ് േ ഡ് സർവന്റ്സ് പരീക്ഷ റാങ്ക് ഫയൽ (246)


ലാസ്റ്റ് േ ഡ് െസർവന്റ്സ് പരീക്ഷ-റാങ്ക് ഫയൽ
(14987) 

ലാറസിെന്റ മക്കൾ (17764) 
ലിക്കർ മാഫിയ (20064) 
ലിനസ് േപാളിങ് (15709) 
ലിംഗനീതി ഇ ാമിക വീക്ഷണത്തിൽ (19095) 
ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റായ് (20267) 
ലിേയാൺ േ ാട് ി (16215) 
ലി ിയമ്മയും െച ൻകരടിയും (21966) 
ലീഗും േകാൺ
ം (483) 
ലീല (14746) 
ലീലാങ്കണം (10284) 
ലീസമ്മ (5265) 
ലു ൻ (9730) 
ലൂബിക്ക (21894) 
ലൂയി പാസ്ചർ, എേഡവ്ർഡ് െജന്നർ,
െറാനാൾഡ്േറാസ്, അലക്സാ ർ
െ മിങ്ങ് (19258) 
ലൂസിഫറിെന്റ വാൽ (19179) 
െലനിൻ (11326) 
െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം (5595) 
െലനിൻ പറഞ്ഞത് (19571) 
െലനിൻ വി.ഐ. – മാർക്സിസത്തിെന്റ മൂ
ഉറവിടങ്ങളും മൂ ഘടങ്ങളും (11411) 
െലനിൻ റഷയ്ൻ വി വത്തിേലക്ക് (21988) 
െലനിെന്റകൂെട (6930) 
െലനിെന്റ നാട്ടിൽ (1976) 
െലനിെന്റ പുഞ്ചിരി (D230) 
െലനിെന്റ സംഗം (170700) 
െലബേനാനിെല സുന്ദരി (102) 
െലവൽ േ ാസ് (18925) 
േലഖമാല (826) 
േലഡി ചാറ്റർലിയുെട കാമുകൻ (19604) 
േലഡി ൈടപ്പിസ്റ്റ് (2287) 
േലഡി ൈടപ്പിസ്റ്റ് (N197) 
േലഡിേഡാ ർ (845) 
േലഡി െവഞ്ചിയൻസ് (18268) 
േലഡീേഡാ ർ (179) 
േലഡീസ് കമ്പാർട്ട്െമന്റ് (15649) 
േലഡീസ് കൂെപ്പ (16587) 
ൈലഫ് ഒഫ് ൈപ (20789) 
ൈലഫ് ഓഫ് ബാബു താരാപദ മുഖർജി (426) 
ൈല റി പരിപാലനം തതവ്വും േയാഗവും (18687)


ൈല റിയിെല മൃതശരീരം (21098) 
ൈല റി സയൻസ് (16413) 
ൈലേ റിയൻ (16332) 
ൈലേ റിയൻ (20775) 
ൈലംഗിക മേനാേരാഗങ്ങൾ (15620) 
ൈലല
ർ-ഖുർആൻ കവ്ിസ് (20600) 
ൈലറ്റ് േബായ് (2877) 
ൈലറ്റ് െഹൗസ് (18900) 
േലാകകഥ (14390) 
േലാകകഥ (N160) 
േലാക കഥകൾ കുട്ടികൾ ് (19374) 
േലാകകപ്പ് ഫുട്േബാൾ ചരി ത്തിലൂെട (19798) 
േലാകകപ്പ് ഫുട്േബാൾ- സീൽ 2014 വെര (N284) 
േലാക കമ്മ ണിസ്റ്റ്

സ്ഥാനത്തിൽ ചരി ം (8841) 

േലാകങ്ങളുെട േപാരാട്ടം (14041) 
േലാകങ്ങളുെട യുദ്ധം (21890) 
േലാകചരി ം (1959) 
േലാകചരി ം (2378) 
േലാകചരി ം കുട്ടികൾ ് (20546) 
േലാകചരി സം ഹം (22140) 
േലാകചരി സം ഹം (9617) 
േലാകത്തിെന്റ മുകൾത്തട്ടിലൂെട (19805) 
േലാകത്തിെന്റ മുഖച്ഛായമാറ്റിയ ക പിടിത്തങ്ങൾ
(15747) 

േലാകത്തിെല നദികൾ (20694) 
േലാകെത്ത പിടി കുലുക്കിയ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ
(21837) 

േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച സംഗങ്ങൾ (N285) 
േലാകെത്ത വലിയ വി നക്കാരൻ (20031) 
േലാകനാഗരികതകൾ (18717) 
േലാകനാേടാടിക്കഥകൾ (17679) 
േലാക ശ ചി കാരന്മാർ (18475) 
േലാക ശ ചി കാരന്മാർ (20629) 
േലാക ശ ശാ ജ്ഞരും ക പിടുത്തങ്ങളും
(15015) 

േലാക ബാലകഥകൾ (21288) 
േലാകഭാഷകൾ (10903) 
േലാകം (D227) 
േലാകമതങ്ങൾ (9436) 
േലാകമാനയ് ബാലഗംഗാധരതിലകൻ (9060) 
േലാകം ചുറ്റിക്ക (5212) 
േലാകം പിശാച് ശരീരം (16442) 
േലാകയാ ാ രണകൾ (1546) 
േലാകരാ ങ്ങൾ ജപ്പാൻ – െകാറിയകളും (8043A) 
േലാകരാ ങ്ങൾ-ബുക്ക് 30, ഇന്തയ് (8246) 
േലാകരാ ങ്ങൾ-ഭാഗം 8, ഏേതയ്ാപയ് (7028) 
േലാകരീതി (1082) 
േലാകവികാസത്തിെന്റ നൂറ്റാ ് (3968) 
േലാകസംഘടനകൾ (16145) 
േലാകസിനിമ (19371) 
േലാകസിനിമ-കാലേത്താടു് കലഹിച്ച തിഭകൾ
(20295) 

േലാകായതദർശനം (13117) 
േലാേകാത്തരകഥകൾ (19868) 
േലാേകാത്തരകഥകൾ (19870) 
േലാേകാത്തര കഥകൾ (19909) 
േലാേകാത്തരകഥകൾ-ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് (19869) 
േലാേകാത്തരകഥകൾ-ഡി.എച്ച്.േലാറൻസ് (19871) 
േലാക് ആയു (15417) 
േലാഗെന്റ മലബാർ മാനവ്ൽ (12480) 
േലാലിത (5024) 
േലാറിക്കാരൻ േനാബിൾ (17769) 
േലാറിെത്തരുവ് (17253) 
വകതിരിവിെന്റ വഴികൾ (17994) 
വക്കം അ ൽഖാദർ: ജീവിതവും കൃതികളും (18682) 
വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ-ജീവിതവും കൃതികളും (19244)


വക്കീലമ്മാവൻ (21146) 
വ കുണ്ഡലം (11891) 
വ ം മുതൽ പവിഴം വെര (20815) 
വജ്റം വിഴുങ്ങിയ ത രാട്ടി (5762) 
വഞ്ചന (11292) 
വഞ്ചന (16606) 
വഞ്ചന (18864) 
വഞ്ചി ന്നംപതി (8370) 
വടക്കൻ ഐതിഹയ്മാല (17891) 
വടക്കൻപാ കൾ (6772) 
വട നിെന്നാരു കുടുംബവൃത്താന്തം (15259) 
വടി െകാടു ം വട െകാടു ം (18533) 
വട്ട ജയ്ങ്ങൾ (4546) 
വ ിൻപുഴുവിൽനി ് േലഡിബഗ്ഗിേലക്ക് (18325) 
വ ിൻപുഴുവിൽനിന്ന് േലഡിബഗ്ഗിേലക്ക് (18315) 
വ ിപ്പറമ്പൻമാർ (11285) 
വത്സരാജചരിതം (256) 
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ടവെന്റ അന്തയ്നാളുകൾ
(20834) 

വധു (16035) 
വനദുർഗ്ഗാെത്തരുവിെല കറവക്കാരി (13042) 
വനപർവ്വം (14955) 
വനഫൂൽ (20437) 
വനഫൂലിെന്റ കഥകൾ (2268) 
വനമു (2351) 
വനേമഘങ്ങളിൽ വന്നവൻ (16380) 
വനം കാടിെന്റ നടു മദ്ധയ്ം (17609) 
വനവാസം (7051) 
വനസംരക്ഷണം (D55) 
വനസ്ഥലികളിലൂെട (20013) 
വന രണകൾ (16271) 
വനിതകളും കായിക േലാകവും (12455) 
വനിതകളും നിയമവും (12348) 
വനിതാ േപാലീസ് േകാൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ഫയൽ
(16852) 

വനിതാ സംരക്ഷണനിയമങ്ങളും കുടുംബ േകാടതിയും
(17135) 

വൻകടലിെല നീന്തൽക്കാർ (15839) 
വേന്ദമാതരം (17885) 
വൻമതിൽ മുതൽ ബിഗ്െബൻ വെര (20076) 
വനയ്ജീവന റി കൾ (15750) 
വനയ്ജീവി നിരീക്ഷണങ്ങൾ (13404) 
വനയ്ജീവിപരിപാലനം (13401) 
വഫാ ന്നബി(സ) (340-A) 
വംശെപ്പരുമ (13389) 
വയനാടൻതത്ത (32) 
വയനാട്ടിെല മഴ (19209) 
വയലറ്റ് നിറമുള്ള പകൽ (16553) 
വയലാ-ജീവിതം,ദർശനം,നാടകം (21374) 
വയലാർ (20358) 
വയലാർ (N7) 
വയലാർ കൃതികൾ (12684) 
വയലിെല താമര (18765) 
വയലിെല ലി ിപു ം (16647) 
വയലും ഹൃദയവും (1405) 
വയൽക്കിളികൾ (10156) 
വയസ്സ വാർദ്ധകയ്ം (17358) 
വേയാജന വിദയ്ാഭയ്ാസ വർത്തക പരിശീലനം
(N161) 

വേയാജനവിദയ്ാഭയ്ാസം (1681) 
വരകൾ വർണ്ണങ്ങൾ (15860) 
വരന്തരപ്പിള്ളി ഗർ ി
(2410) 
വരം (11253) 
വരം (6875) 
വരയനും െവളുമ്പനും (18936) 
വരികയാേണാ ഹിമയുഗം? (17952) 
വരിക, വരിക, സഹജേര
(N281) ,

വരുേമ്പാൾ ഞാെന പറയും (18718) 
വരും വരാതിരിക്കി (11605) 
വരൂ, ഇന്തയ്െയ കാണാം (18415) 
വരൂ കണക്കിൽ മിടുക്കരാകാം (20544) 
വർഗസമരം, സവ്തവ്ം (9970) 
വർഗീയതയും ചരി ൈപതൃകവും (19314) 
വർഗീയാസൂ ണങ്ങളും പടേച്ചാെന്റ
കുടുംബാസൂ ണങ്ങളും (19697) 
വർഗ്ഗരഹിത സമുദായം-അേമരിക്കയിെല
മുതലാളിത്തം (500) 
വർഗ്ഗരഹിതസമൂഹം (19307) 
വർഗ്ഗീയതയുെട അടിേവരുകൾ േതടി (15911) 
വർണ്ണകൂടാരം (20034) 
വർണ്ണക്കിളികൾ(ബാലകഥകൾ) (21853) 
വർണ്ണങ്ങളുെട സംഗീതം (14310) 
വർണ്ണെഞാറികൾ (17222) 
വർണ്ണരാജി (7364) 
വർത്തമാന
കത്തിനു് ഒരവതാരിക (16347) 
വർത്തമാന സ്തകം (17729) 
വർത്തമാനം (13240) 
വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് (D303) 
വർഷേമഘങ്ങെള കാത്തിരുന്നവർ (12263) 
വർഷേമഘം (10667) 
വല (8351) 
വലെക ന്ന എ കാലി (4074) 
വലം പിരിശംഖ് (22033) 
വലയം (17244) 
വലിച്ചാൽ നീളുന്ന തിഭാസം (16043) 
വലിപ്പേമറിയ ക കൾ (3026) 
വലിയ കപ്പിത്താൻ (993) 
വലിയ ത രാൻ (221) 
വലിയ പടത്തലവൻ (16624) 
വലിയവെന്റ ശവകുടീരം (10459) 
വസന്തകാലം (2881) 
വസന്തങ്ങളുെട തടവറ (7251) 
വസന്തത്തിൽ ശിശിരം (15272) 
വസന്ത വാഹങ്ങൾ (4492) 
വസന്തം ഇനിെയ അകെല (10873) 
വസന്തയുെട അമ്മ (15357) 
വസന്തവനിക (614) 
വസേന്താത്സവം (1054) 
വസേന്താത്സവം (14748) 
വസൂരി (20155) 
വളെപ്പാ കൾ (14646) 
വളരുന്ന ൈകരളി (4004) 
വളരുന്ന ച വാളം (2565) 
വളരൂ വലിയവരാകൂ (2280) 
വളെര താമസി േപായി (16036) 
വളർ ജ പരിരക്ഷണം (3601) 
വള്ളേത്താൾ (7682) 
വള്ളേത്താളിെന്റ കവിതകൾ (15664) 
വള്ളേത്താളിെന്റ േദശേ ഹകവിതകൾ (N327) 
വള്ളേത്താൾ സുധ (3061) 
വള്ളേത്താൾ രണകൾ (8962) 
വള്ളലാർകാവയ്മാല (16973) 
വഴികൾ യാ ികർ (5547) 
വഴികാട്ടികൾ (18502) 
വഴിെതറ്റി േമഞ്ഞവൾ (8392) 
വഴി െതറ്റിയവരുെട ഭൂമി (16197) 
വഴിേതടി (13555) 
വഴിേതടുന്ന െവളിച്ചങ്ങൾ (18763) 
വഴിത്താര (13553) 
വഴിത്താരകൾ (13982) 
വഴി മാറിത്തരൂ
(5982) ,

വഴിയമ്പലം (5164) 
വഴിയിൽ കുടകൾ െപാട്ടിമുള
(13552) 
വഴിേയേപായ വ ാേവലി (1157) 
വഴിേയേപായ വിേനാദയാ (20317) 
വഴിേയാരക്കാ (11888) 
വഴിേയാരക്കാഴ്ചകൾ (19594) 
വഴിെവളിച്ചങ്ങൾ: ജീവിതലക്ഷയ്െത്ത റി ള്ള
സംഭാഷണം (21452) 
വാക്കിെന്റ വാൾമുന (19657) 
വാ കളുെട വി യം (20986) 
വാ കളു ാക്കിക്കളിക്കാം (18768) 
വാ ം മന ം (14311) 
വാക്സിേനറ്റർ (7113) 
വാ ാനം (14879) 
വാടകക്ക് ഒരു ഹൃദയം (19490) 
വാടാമലരുകൾ (13551) 
വാടാവിളക്ക് (11100) 
വാട്ട് ഈസ് െബറ്റർ ദാൻ മണി (15334) 
വാണിജയ്പരമായ കത്തിടപാടുകൾ (15414) 
വാണിജയ്ഭൂമിശാ ം (7455) 
വാതിൽ തുറന്നിട്ട നഗരത്തിൽ (20837) 
വാതിൽപുറപ്പാട് (19329) 
വാതിൽ റക്കാ കൾ (18649) 
വാത്തികളുെട ഇതിഹാസം (13545) 
വാന സ്ഥം (21730) 
വാന സ്ഥം (436) 
വാനരനാരി (1702) 
വാനില: 100 സംശയങ്ങൾ 100 ഉത്തരങ്ങൾ (16721) 
വാൻക (21317) 
വാമം (15242) 
വായനക്കാരാ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരി

േന്നാ (13887) 

വായനക്കാരാ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരി

േന്നാ? (14465) 

വായനയുെട ആഴങ്ങളിൽ (12243) 
വായനയുെട ഉതിർ മണികൾ (D9) 
വായനയുെട ഉപനിഷത്ത് (16885) 
വായനയുെട വസന്തം (21713) 
വായനശാലകൾ (7660) 
വായനശാലയിൽ (1726) 
വായിച്ചാലും വായിച്ചാലും തീരാത്ത പു കം (21175) 
വായി വളരുക (21774) 
വായി യ്ാ ന്നിലപ്പൻ (15190) 
വായിൽ വന്നത് േകാത ് പാട്ട് (11929) 
വാരണാസി (22093) 
വാരാണസി (21243) 
വാരി ഴി (17393) 
വാർഡ് നമ്പർ-7 (16408) 
വാർഡ് നമ്പർ 7 (D123) 
വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ (16108) 
വാർദ്ധകയ്േമശാത്ത ശരീരം കാലാതീതമായ മനസ്സ്:
വാർദ്ധകയ്െത്ത അകറ്റിനിർത്താൻ ഒരു
േയാഗിക പദ്ധതി (17900) 
വാലി ാ കങ്കാരുവിെന്റ കഥ (15021) 
വാലി ാത്ത കി ി (16853) 
വാൽൈകറീസ് (21630) 
വാൽക്കണ്ണാടി (97) 
വാൽനക്ഷ ങ്ങളുെട മായികേലാകം (20535) 
വാൽമാ ിയിൽനി ് തവളയിേല ് (18317) 
വാവരുെട സേന്ദശം (7963) 
വാ വാ കൂട്ടിനു ഞാനു ് (13746) 
വാസുേദവ കിണി (20661) 
വാസൂെന്റ സമ്മന്തം (3851) 
വാേ ാ ഡ ഗാമയുെട യാ – ഡയറി റി കൾ
(20395) 

വാേ ാഡിഗാമ (344) 
വാ ശാ ം: ഭാരതത്തിെന്റ പൗരാണിക
നിർമ്മാണശാ ം (17030) 
വാ ഹാരാ (12216) 
വാളും കുരിശും (1441) 
വാളും ൈകയും (3787) 
വാൾട്ടയർ (1473) 
വാൾമുനയിെല കാറ്റ് (13877) 
വാഴ ല (110) 
വാഴേത്തൻ (17975) 
വാഴയില (20053) 
വാ വാ ൈപതേല (3650) 
വാേഴ്വമായം (18497) 
വികസനം സങ്ക വും യാഥാർത്ഥയ്വും (20577) 
വികസവ്ര രാ ങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ് അർത്ഥശാ
വീക്ഷണത്തിൽ (9353) 
വികാരജീവികൾ (2843) 
വികാരത്തിെന്റ ഊടുവഴികൾ (3746) 
വികാര വി മം (4516) 
വികാരസദനം (627) 
വികാസ േരഖകൾ (2958) 
വി.െക. കൃ േമേനാൻ (3602) 
വി.െക. കൃ േമേനാൻ: വയ് ിയും വിവാദങ്ങളും
(17090) 

വിക്ക് (15214) 
വിക്കൻമാരുെട രാ ം (4765) 
വി ർ ലീനസിെന്റ കഥകൾ (21920) 
വി ർ ലീനസ് രണ (16621) 
വിേ ാറിയ (16080) 
വി ക ബ് (15339) 
വി മ െചമ്പകം (3837) 
വി മാദിതയ് കഥകൾ (19036) 
വിഗതകുമാരി (8470) 
വി-ൈഗഡ് േലാവർ ഡിവിഷൻ ാർക്ക് പരീക്ഷ ം
ത ലയ്മായ പി.എസ്.സി.
പരീക്ഷകൾ മുള്ള സ ർണ്ണ ൈഗഡ്
1999 (12605) 

വിചാര റി കൾ (1512) 
വിചാരണ (19486) 
വിചാരധാര (12108) 
വിചാരവി വം (19817) 
വിചാരവിഹാരം (14427) 
വിചാരവീചികൾ (2275) 
വിചാരൈശലി (4534) 
വിചാര ന്ദനം (17462) 
വിചി ചി ങ്ങൾ (5742) 
വിചിന്തനം (4590) 
വിജനതീരത്തിൽ (41341) 
വിജയകരമായ പിൻമാറ്റം (883) 
വിജയത്തിന് 30 ദിവസം (15616) 
വിജയത്തിെന്റ രഹസയ്ങ്ങൾ (17091) 
വിജയത്തിേലക്ക് (18185) 
വിജയത്തിേല ള്ള ത ാെറടുപ്പ് (19120) 
വിജയത്തിേല ള്ള േനർവഴികൾ (19528) 
വിജയത്തിേലക്ക്: ഒരു മനഃശാ പഠനം (17383) 
വിജയൻമാഷ്-ഒേരാർമ്മ
കം (18895) 
വിജയമ (20173) 
വിജയം നിങ്ങൾക്ക് (18184) 
വിജയരു ൻ (2505) 
വിജയവീരൻ (868) 
വിജയ േ ാത കൾ (19591) 
വിജ്ഞാനം-മലയാളത്തിെല ആദയ്െത്ത
എൻൈസേ ാപീഡിയാ (3621) 
വിജ്ഞാനം മലയാളം എൻൈസേ ാപീഡിയ (2035)


വിജ്ഞാനം- മലയാളം എൻൈസേ ാപീഡിയാ
(2583) 

വിജ്ഞാനരഞ്ജിനി (4532) 
വിട (10318) 
വിടരാൻ െവമ്പിയ പൂെമാട്ട് (3710) 
വിടരും മുേമ്പ…… (19151) 
വിടവ് (19267) 
വി.ടി. അരങ്ങേത്ത ് (20887) 
വി.ടി.യുെടകഥകൾ (13626) 
വി.ടി. യുെട കഥകൾ (8611) 
വി.ടി.യുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (8362) 
വി.ടിയുെട സ ർണ്ണകൃതികൾ (14424) 
വി ിയുെട ഭാരയ് (3870) 
വിതച്ചതു െകാ
(2853) 
വിത്തിെന്റ സഞ്ചാരം (26195) 
വിത്തിൽനിന്ന് െചടിയിേലക്ക് (18322) 
വിത്ത് വൺ ഐ (17264) 
വിേദശ നി ം കുെറ ക കൾ (3039) 
വിേദശപരയ്ടനങ്ങൾ (4582) 
വിേദശി (6053) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ രാ ീയം (13224) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ രാ ീയം (17487) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ വികാസം (D182) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെല നൂതന വണതകൾ (9609) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ കുട്ടികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ,
അദ്ധയ്ാപകർ ദ്ധിക്കാൻ (19165) 
വിദയ്ാഭയ്ാസ
ങ്ങൾ ഇന്നെല, ഇന്ന്, നാളം (15531)


വിദയ്ാഭയ്ാസം-പഠന-േബാധനരീതികൾ (15285) 
വിദയ്ാഭയ്ാസം േസാവിയ യൂണിയനിൽ (7350) 
വിദയ്ാഭയ്ാസ വി വം (9370) 
വിദയ്ാഭയ്ാസവി വം എന്തിന് എങ്ങെന (11827) 
വിദയ്ാഭയ്ാസവും േദശീയലക്ഷയ്ങ്ങളും (16493) 
വിദയ്ാഭയ്ാസവും േദശീേയാദ് ഥനവും (9873) 
വിദയ്ാഭയ്ാസവും മാനവികമൂലയ്ങ്ങളും (11927) 
വിദയ്ാഭയ്ാസവും േലാകസമാധാനവും (19063) 
വിദയ്ാർത്ഥികൾ അവരുെട ശ്നങ്ങൾ (6458) 
വിദയ്ാർത്ഥികളും അവരുെട
ങ്ങളും (7218) 
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് 25 ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (D325) 
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് 50 ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (18031) 
വിദ ച്ഛ ിയും അപകടങ്ങളും (7295) 
വിദ ച്ഛ ിയും അപകടങ്ങളും (7387) 
വിധിച ം (7527) 
വിധിയുെട വികൃതികൾ (19064) 
വിധിേയാ? (11250) 
വിധിേയാടു െപാരുതിയ ചിലധീരാ ാക്കൾ (589) 
വിധിവില കൾ (17042) 
വിനായകാ കം (9860) 
വിനിമയം (19168) 
വിേനാദകഥകൾ (1599) 
വിേനാബയുെട ശ ം (D46) 
വിേനാബയുെട സേന്ദശം (N162) 
വിേനാബാ ഭാേവ (13107) 
വിപരീതങ്ങൾ (19978) 
വിപരീതങ്ങൾക്ക റം (16872) 
വിപരീതം (20154) 
വിപൽ സേന്ദശങ്ങൾ (12858) 
വി വകാരികളായ യുവാക്കേളാട് (13122) 
വി വങ്ങളുെട ചരി ം (14298) 
വി വചർക്ക (1239) 
വി വത്തിെന്റ ഉൾ ടി കൾ (15647) 
വി വത്തിെന്റ തീ ളയിൽ (14963) 
വി വത്തിെന്റ സന്താനം (2219) 
വി വപ്പാത (18931) 
വി വം ഇേപ്പാൾ ആരംഭി
(17646) 
വി വം യുഗാന്തരങ്ങളിലൂെട (18707) 
വി വവാ (757) 
വി വ രണകൾ (10473) 
വി വ രണകൾ (13973) 
വിഭ ഭാരതം (1090) 
വിഭാവരി (N20) 
വിമർശനത്തിെന്റ മൂ മുഖങ്ങൾ (9887) 
വിമർശനം ഇ െപ്പടാത്ത വിമർശകൻ (N37) 
വിമർശനാത്മകസിദ്ധാന്തം (14430) 
വിമർശനാ ക സിദ്ധാന്തം (19983) 
വിമർശവീഥി (3091) 
വിമാനത്തിെന്റ കഥ (9381) 
വിമാനാപകടം (16219) 
വിേമാചനവും േസാഷയ്ലിസവും (21950) 
വിയ ാം െ
കൾ (14302) 
വിയർപ്പിൽ കുതിർന്ന കാലം (17525) 
വിയറ്റ്നാം-േഹാചിമിൻ വി വകാരികളുെട സദാചാരം
(20890) 

വിരലടയാളങ്ങൾ ഇ ാത്തവരുെട നഗരം (21178) 
വിരൽ മ്പിെല െവളിച്ചം (20460) 
വിരുതൻ ശ (19775) 
വിരുന്ന് (5555) 
വിരുന്നിനിടയിെല കലാപം (19661) 
വിരു കാരനും േവട്ടക്കാരനും (17541) 
വിരു േമശയിേലക്ക് നിലവിളികേളാെട (13870) 
വിരു വന്ന മാമൻ (1352) 
വിരൂപസതയ്ങ്ങൾ (17373) 
വിലയ്ം ീസ് ീൻ, ചാർലി ചാ ിൻ, വാൾട്ട് സിഡ്നി,
ഹിച്േകാക്ക്, ഐൻസ്റ്റീൻ (19259) 
വി ന്മാർ സംസാരി േമ്പാൾ (15197) 
വി ൻമാർ സംസാരി േമ്പാൾ (15557) 
വി ാളിവീരൻ (2684) 
വില തടികൾ (7119) 
വില ം വീണയും (2282) 
വിലപി ന്ന ആ ാവു് (4942) 
വിലപിടിച്ച മുത്ത് (8365) 
വിലയിടിഞ്ഞ നാണയങ്ങൾ (2778) 
വിലാപം (12083) 
വിലാപയാ (21729) 
വിലാസലതിക (16475) 
വിവരേശഖരണം-ഇന്റർെനറ്റിൽ (19285) 
വിവരാവകാശനായമം, 2005 (20478) 
വിവരാവകാശം നിയമവും ചരി വും (19574) 
വിവാഹത്തിെല പങ്കാളി (7222) 
വിവാഹദ ാൽ (375) 
വിവാഹം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നട
(1874) 
വിവാഹവാർഷികം (16700) 
വിവാഹസമ്മാനം (557) 
വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (19217) 
വിവാഹിതർ (444) 
വിവിേധാേദ്ദശം വാസൂള്ള (7221) 
വിേവകമിെ ങ്കിൽ വിനാശം (4535) 
വിേവകമൂറും കഥകൾ (21038) 
വിേവകാനന്ദശില തപ ം േപാരാട്ടവും (21557) 
വിേവകാനന്ദസാഹിതയ്സർവ്വസവ്ം (16874) 
വിേവചനം (3324) 
വിശ ന്ന കരിങ്കാലി (1317) 
വിശപ്പ് (13447) 
വിശപ്പിെന്റ കഥകൾ (20660) 
വിശ തീരാത്ത കുട്ടി (11474) 
വിശപ്പ് ദാരി യ്ം േറഷനരി (15727) 
വിശറി കാ േവ (1808) 
വിശാലാക്ഷി (3140) 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വയ്ാഖയ്ാനം (5846) 
വിശുദ്ധചുംബനം (20979) 
വിശുദ്ധനുണ (1607) 
വിശുദ്ധപാപം (6191) 
വിശുദ്ധയുദ്ധം (18695) 
വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ (14507) 
വിശുദ്ധ സാത്താൻ (15570) 
വി മത്താവളം (15134) 
വിശവ്ദർശനം (9039) 
വിശവ്ദീപം (6591) 
വിശവ് സിദ്ധ ണയകഥകൾ (13111) 
വിശവ് സിദ്ധ സംഗങ്ങൾ (21697) 
വിശവ് സിദ്ധ േവട്ടക്കഥകൾ (19598) 
വിശവ് സിദ്ധ േവട്ടക്കഥകൾ (21992) 
വിശവ്ബാലസാഹിതയ്ം (7846) 
വിശവ്ഭാവം (4115) 
വിശവ്മഹാകവി ടാഗൂർ (21715) 
വിശവ്മഹാകവി രവീ നാഥടാേഗാർ (13146) 
വിശവ്മി ൻ (6876) 
വിശവ്രാ ഭരണഘടനകൾ (16293) 
വിശവ്േരഖ (7934) 
വിശവ്വിഖയ്ാതമായ മൂക്ക് (21997) 
വിശവ്സാഹിതയ്താരാവലി (19430) 
വിശവ്സാഹിതയ് താരാവലി (19969) 
വിശവ്സാഹിതയ്ത്തിെല വിഖയ്ാതകഥകൾ (D304) 
വിശവ്സാഹിതയ്ദർശനങ്ങൾ (16573) 
വിശവ്സാഹിതയ് പഠനങ്ങൾ (9875) 
വിശവ്സാഹിതയ്മാല-14 വതറിംഗ് ൈഹറ്റ്സ് (11616) 
വിശവ്സാഹിതയ്മാല-78 സിംേപാസിയം-ഫീേഡാ
(10836) 

വിശവ്സൗന്ദരയ്ം (13546) 
വിശവ് മി ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദം (11418) 
വിശവ്ാസങ്ങളിൽ ചില സവ് ദൃശയ്ങ്ങൾ (15075) 
വിശവ്ാസത്തിെന്റ ആരംഭം (5768) 
വിശവ്ാസത്തിെന്റ േവരുകൾ (17523) 
വിേശവ്ാത്തരകഥകൾ-രാ ീയെകാലപാതകങ്ങൾ
(18468) 

വിേശവ്ാത്തര ജീവിതം (3994) 
വിേശവ്ാത്തരമായ വി േവതിഹാസം (9829) 
വിഷകനയ്ക (21300) 
വിഷ ചികിത്സ (18158) 
വിഷചികിത്സ (7867) 
വിഷജവ്ാല (4461) 
വിഷപ്പാമ്പ് (2124) 
വിഷബീജം (3531) 
വിഷഭൂമികളിൽ മയ ന്നവർ (16068) 
വിഷഹാരി (19752) 
വിഷാദസാഗരം (4055) 
വിഷുക്കണി (13560) 
വി ന്ദം (14966) 
വി (20059) 
വിഹഗവീക്ഷണം (18822) 
വിഹായസ്സിെല ആദയ്െത്ത വനിത (3902) 
വിളക്ക് (5552) 
വിളക്കണ
നക്ഷ ങ്ങൾ മാ
(2311) 
വിളക്കി െവളിച്ചംമാ ം (20436) 
വിളേക്കന്തിയ വനിത (20920) 
വിളപരിപാലനം (10232) 
വിളംബരം (16768) 
വിളയാട്ടം (15552) 
വിള സസയ്ശാ ം (6382) 
വിളറുന്ന സന്ധയ്കൾ (10874) 
വിറകുെവട്ടിയുെട ാർത്ഥന (20703) 
വിറകുെവട്ടിയുെട മകൾ (1913) 
വീട് (13001) 
വീടു് (18629) 
വീടുപണി എങ്ങെന െചലവ് കുറ ാം (17029) 
വീടു മാറുന്നവർ-അേറബയ്ൻ വാസ സാഹിതയ്ം
(21402) 

വീടും തടവും (14418) 
വീടും വിദയ്ാഭയ്ാസവും (N66) 
വീട്ടമ്മമാർെക്കാരു കൂ കാരി (16979) 
വീട്ടിലും പുറ ം (3248) 
വീട്ടിെല െവളിച്ചം (2507) 
വീട്ടിേല ള്ള ക കൾ (18461) 
വീട്ടിെലാരു ലാബെറട്ടറി (19041) 
വീട്ടിൽ ഒരു അടുക്കളേത്താട്ടം (13115) 
വീട്ടിൽ ഒരു ലേബാറട്ടറി (13550) 
വീ പക്ഷി ഷി (150) 
വീ മുറ്റെത്ത ശാ ം (15897) 
വീ വളപ്പിെല െത കൃഷി (13957) 
വീ വളപ്പിെല പക്ഷികൾ (16918) 
വീ വളപ്പിെലാരു കൃഷിേത്താട്ടം (N304) 
വീണപൂവ് (14742) 
വീണപൂവ് കൺമുൻപിൽ (9818) 
വീണപൂവ് ശതാബ്ദിസ്മാരകപ്പതിപ്പ് (18611) 
വീണയിലുറ ം രാഗം (17127) 
വീണയും മുളന്ത ം (11255) 
വീ ം ഒരേമരിക്കൻഡയറി (14821) 
വീ ം ചില കഥകൾ (14762) 
വീ ം ല ി
(19999) 
വീ ം സദ്ചിന്തകൾ മാ ം (18817) 
വീ ം റഷയ്യിൽ (2521) 
വീ വിചാരം (9851) 
വീെ ടുപ്പ് (16350) 
വീെ ടു കൾ – സാഹിതയ്ം സം ാരം ആേഗാളത
(17866) 

വീരകഥകൾ (5578) 
വീരകുമാരൻ (2134) 
വീരേകസരി (5387) 
വീരജവഹർ (5898) 
വീരപാണ്ഡയ് കട്ടെബാമ്മൻ (15834) 
വീരപു ൻ (4971) 
വീരപുരുഷൻ (26196) 
വീരബലി (423) 
വീരഭ ൻ (14899) 
വീരസവർക്കർ (12229) 
വീശിയടി ക കാേറ്റ (20421) 
വുതറിംഗ് ൈഹറ്റ്സ് (2552) 
വൂൾഫ് (19183) 
വൃക്ഷങ്ങളുെട കഥ (18785) 
വൃത്തം (10880) 
വൃത്തമഞ്ജരി (20889) 
വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശാ ം (9005) 
വൃത്തശിൽപം (6702) 
വൃത്താന്തപ
വർത്തനം (1010) 
വൃത്താലങ്കാര സം ഹം (15083) 
വൃദ്ധവിചാരം (14725) 
വൃന്ദാവനം (617) 
വൃശ്ചികത്തിൽ കർക്കിടകം (5162) 
വൃശ്ചികം വ വിളി (15127) 
വൃ ി (7265) 
െവജിേറ്ററിയൻ കിച്ചൻ (N218) 
െവടിെക്കട്ടിെന്റ മാ രികത (N81) 
െവ ം തിരു ം (N316) 
െവണ്ണിലാവ് (754) 
െവനീസിെല വയ്ാപാരി (15028) 
െവപ്പാട്ടി (5801) 
െവയിലത്ത് വാടാത്തവർ (13258) 
െവയിൽനാളങ്ങൾ (19683) 
െവയിൽ െവള്ളം കുടിക്കാൻ േപാകു (20007) 
െവളിച്ചത്തിന് ചാലുകീറിയവർ (14827) 
െവളിച്ചത്തിെന്റ പു ൻ (2354) 
െവളിച്ചത്തിെന്റ േപാരാളികൾ (21305) 
െവളിച്ചത്തിെന്റവരവു് (11266) 
െവളിച്ചത്തിെന്റ ശ ക്കൾ (4123) 
െവളിച്ചപ്പാട് (14945) 
െവളിച്ചം (11262) 
െവളിച്ചം (21076) 
െവളിച്ചം (4713) 
െവളിച്ചം ഇവിെടയാണു് (6755) 
െവളിച്ചം പിണ
(7862) 
െവളിച്ചം മങ്ങിയ പാതകൾ (5625) 
െവളിച്ചം വിത ന്ന േമഘങ്ങൾ (19150) 
െവളിയിൽ എനി സ്ഥലമി (1151) 
െവളുത്ത ക ീന (9123) 
െവളുത്ത കുട്ടി (1929) 
െവളുത്ത െചകുത്താൻ (4389) 
െവളുത്തനിറമുള്ള പൂക്കൾ (19738) 
െവളുത്തെപണ്ണ് (691) 
െവളുത്ത രാ ികൾ (22055) 
െവളുത്തരാവുകൾ (9056) 
െവളുത്തസൂരയ്ന്മാരുെട കറുത്തനക്ഷ ങ്ങൾ (18195) 
െവള്ളക്കടുവ (20068) 
െവള്ളെത്തപ്പറ്റി ഒരു കഥ (14174) 
െവള്ളെപ്പാക്കത്തിലും മറ്റ് ധാന കഥകളും (18285) 
െവള്ളെപ്പാക്കം (18661) 
െവള്ളം (15786) 
െവള്ളം (17864) 
െവള്ളം (3368) 
െവള്ളം ന െട സമ്പത്ത് (14593) 
െവള്ളരിെക്കാ കൾ (4129) 
െവള്ളരി ാവുകൾ ് മരണമി (1159) 
െവള്ളിക്കപ്പ് (202) 
െവള്ളിത്തിര (670) 
െവള്ളിപ്പാറ്റകൾ (4092) 
െവള്ളി ാവുകൾ (2250) 
െവള്ളിമു കൾ (869) 
െവള്ളിമൂങ്ങ (21819) 
െവള്ളിേമഘങ്ങളിൽ ഒരു തൂവൽ െകാഴിയു

(14421)



െവള്ളിേരഖകൾ (9384) 
െവള്ളി െവളിച്ചം (15646) 
െവ വക്കൻമാരൻ (122) 
െവറുെത (11544) 
െവറുേത… ഒരു യാ ക്കാരൻ (14479) 
െവറും െത ികൾ (2089) 
െവേറാനിക്ക മരിക്കാൻ തീരുമാനി
(22045) 
േവക്ഫീൽഡിെല വികാരി (10841) 
േവഗത േപാരാ േപാരാ (16042) 
േവടെന്റ മകൻ (2171) 
േവട്ട (8906) 
േവട്ടമൃഗങ്ങളും കാ പൂക്കളും (15847) 
േവതനമരവി ം ഇന്തയ്യിെല മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
തിസന്ധിയും (6935) 
േവതാളചരിതം കിളിപ്പാട്ട് (154) 
േവതാളം (D19) 
േവതാളം പറഞ്ഞ കഥകൾ (18467) 
േവദഗണിതം-ഒരു ആമുഖം (21714) 
േവദഗണിതം സരളമാക്കിയത് (21112) 
േവദങ്ങളുെട നാട് (21802) 
േവദന (983) 
േവദനകളുെട േലാകം (2466) 
േവദനകളും സവ് ങ്ങളും (2113) 
േവദനയുെട താഴ്വരയിൽ (5741) 
േവദനയുെട മരണം (3543) 
േവദനി ന്ന മനുഷയ്ർ (2571) 
േവദൈവഖരി (18196) 
േവദസാക്ഷി (21072) 
േവദാന്തകഥകൾ (13540) 
േവദാന്തസാരസം ഹം (D60) 
േവനലിെന്റ സവ് ം (16029) 
േവനലിൽ ഒരു പുഴ (16772) 
േവരറ്റവർ (16688) 
േവരുകൾ (19555) 
േവരുകൾ ഉണ ന്നി (14788) 
േവരുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മൺതരി (20216) 
േവരുകൾേതടി (9731) 
േവലയിറക്കേ (2206) 
േവലുത്തമ്പിദളവ (351) 
േവൾഡ് ഡ്ബാങ്ക് (19261) 
േവറിട്ട കാ കൾ (21100) 
ൈവകിവന്ന ഒരാൾ (20234) 
ൈവകി വന്ന വ ി (13568) 
ൈവകിവന്ന വസന്തം (3800) 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ക കൾ (16969) 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും അനുഭൂതി സം ാരങ്ങളും
(20107) 

ൈവദയ്വും സമൂഹവും (N275) 
ൈവദയ്ശാ ത്തിെല മഹാരഥൻമാർ (13548) 
ൈവദ ത ഉപേയാജനം (7195) 
ൈവദ തഎൻജിനീയറിങ്ങ്: ജനറൽ (5472) 
ൈവദ ത എൻജിനീയറിംങ്-ജനറൽ(േപാളിെട ിക്
ാ കളിേല ്) (11405) 
ൈവദ ത ഗൃേഹാപകരണങ്ങൾ സവ്യം റിപ്പയർ
െച ാം (9263) 
ൈവദ തികഥകൾ (17340) 
ൈവദ തിയും വീട്ടമ്മയും (12458) 
ൈവദ തിരംഗെത്ത അനുഭവപാഠങ്ങൾ (15710) 
ൈവരാഗി (11097) 
ൈവരുദ്ധയ്ാ ക ഭൗതികവാദം (10938) 
ൈവരുദ്ധയ്ാ കവും ചരി പരവുമായ െഭൗതിക
വാദം (6574) 
ൈവേലാപ്പിള്ളികവിത (7366) 
ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ബാലകവിതകൾ (15451) 
ൈവേലാപ്പിള്ളി സ ർണ്ണകൃതികൾ (19894) 
ൈവശാഖം (6282) 
ൈവശാഖം-ൈവശാഖെന്റ എഴു ജീവിതം (20537) 
ൈവ വം (15269) 
ൈവറസ് േരാഗങ്ങൾ (7293) 
ൈവറസ് റിംഗ് (17774) 
ൈവറ്റ് കമ്പനി (17073) 
ൈവറ്റ് കാസിൽ (19527) 
േവാൾഗ മുതൽ ഗംഗ വെര (18689) 
േവാൾട്ടയറുെട രചനകൾ (13142) 
േവാൾട്ടയറുെട രചനകൾ (13792) 
വയ് ികൾ കാ പ്പാടുകൾ (17322) 
വയ് ിതവ്ം കാ പ്പാടും ാേയാഗികതയും (19310) 
വയ് ിതവ് വികസനത്തിലൂെട ജീവിതവിജയം (18778) 
വയ് ിതവ്വികാസമ ങ്ങൾ (17020) 
വയ് ിയും ജീവിതവും (16869) 
വയ് ിയും വിമർശകനും (16982) 
വയ്ഭിചാരത്തിെന്റ ചരി ം (9406) 
വയ്വസായ പദ്ധതികൾ – 160 പദ്ധതികളുെട
സാേങ്കതിക വിജ്ഞാനവും രൂപേരഖയും
(11228) 

വയ്വസായം തുടങ്ങിന്നെതങ്ങിെന (7917) 
വയ്വസായ വൽക്കരണവും ഇന്തയ്യും (6918) 
വയ്വസായ സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങിെന? (16468) 
വയ്വസായിക നേവാത്ഥാനം (12317) 
വയ്ാകരണം (15198) 
വയ്ാകുലമാതാവു് (4583) 
വയ്ാസനും വിേ ശവ്രനും (12911) 
വയ്ാസഭാരതം (15641) 
വയ്ാസഹൃദയം (3648) 
വയ്ാളി (16727) 
വയ്ാഴവട്ട രണകൾ (16722) 
ണിതഭൂമി പരിസ്ഥിതി ഒരു ലഘു
സാമ്പത്തികചരി ം (18413) 
ശകുന്തള (11332) 
ശകുന്തള (D27) 
ശ ൻ (18890) 
ശ ൻത രാൻ (19757) 
ശങ്കര റുപ്പ് വിമർശിക്കെപ്പടു (12191) 
ശത ി (6452) 
ശതപുരം (8976) 
ശതാ ങ്ങൾക്ക റ
നി ള്ള ശ ങ്ങൾ (3499) 
ശതാഭിേഷകം (12370) 
ശനിദശ (20711) 
ശനിയാ കുേഞ്ഞലി (3772) 
ശപിക്കെപ്പട്ട ചംബൽ (4173) 
ശബരിമല അ പ്പൻ (N481) 
ശബരിമല-ചരി ത്തിന്റയും േനരിെന്റയും ഉരക ിൽ
(17317) 

ശബ്ദതാരാപഥം (19393) 
ശ താരാവലി (19899) 
ശബ്ദത്തിെന്റ േലാകം (21539) 
ശ ം (13554) 
ശ ം (6206) 
ശ ം (D311) 
ശ വിേവകമഞ്ജരി (16816) 
ശ േശാധിനി (20884) 
ശ ി ന്ന കലപ്പ (1468) 
ശമനതാളം (12007) 
ശംഖുപുള്ളിയുള്ള പൂച്ച (14569) 
ശയന ദക്ഷിണം (9597) 
ശയേനഷു (15685) 
ശരച്ച ിക (3920) 
ശരൽകാലദീ ി (13275) 
ശരറാന്തൽ (19436) 
ശരിയായ മലയാളം (16829) 
ശരി ശരി വളെര ശരി (15863) 
ശരീഅ ം ഏക സിവിൽേകാഡും (17045) 
ശരീഅ ം ഏകസിവിൽേകാഡും (D129) 
ശരീരഭാഷ (15590) 
ശരീരഭാഷ ആശയവിനിമയം െമച്ചെപ്പടുത്താനും
ജീവിതവിജയം േനടാനും 7 പാഠങ്ങൾ
(19558) 

ശരീരം ഒരു കട വഞ്ചി (18291) 
ശരീരം ചില പുലർകാല സവ് ങ്ങൾ (15957) 
ശരീരം പറഞ്ഞത് (13828) 
ശരീരശാ ം (22107) 
ശലഭങ്ങൾ (8717) 
ശലഭനൃത്തം (20915) 
ശലഭ ഴു ചി ശലഭമാകു (18319) 
ശവേഘാഷയാ (16082) 
ശവേഘാഷയാ (16662) 
ശവെപ്പട്ടി (3819) 
ശവമുറിയിെല േജാലി (17698) 
ശവംതീനികളുെട കശാപ്പ് (18283) 
ശവസം ാരത്തിനു േശഷം (20776) 
ശവസം ാരത്തിനുേശഷം (D368) 
ശാന്തി ഭൂമി (4180) 
ശാന്തി മാർഗ്ഗം (6575) 
ശാപകുലം (15653) 
ശാപം (5148) 
ശാപേമാക്ഷം (13511) 
ശാരദ (D32) 
ശാരദ (N237) 
ശാരദാതിലകത്തിനു് ഒരു ഭൂമിക (17747) 
ശാ ലീപർവ്വം (11550) 
ശാ കഥകൾ കുട്ടികൾ ് (9178) 
ശാ കൗതുകങ്ങൾ (20347) 
ശാ െകൗതുകം (9020) 
ശാ ക്കളികൾ (14575) 
ശാ ച വാളങ്ങൾ (6544) 
ശാ ച വാളങ്ങൾ (6803) 
ശാ ചരി ം-ജീവചരി ങ്ങളിലൂെട (10898) 
ശാ ജ്ഞൻ പൗരനാകുേമ്പാൾ (17442) 
ശാ ത്തിെന്റ കഥ (11394) 
ശാ ത്തിെന്റ കിളിവാതിലിലൂെട (17435) 
ശാ ത്തിെന്റ വഴി, ശാ പഠനത്തിെന്റ വഴി (19023) 
ശാ
ശാ
ശാ
ശാ
ശാ
ശാ
ശാ
ശാ
ശാ
ശാ
ശാ

ത്തിലൂെട ഒരു സാഹസികയാ (3258) 
നാടകങ്ങൾ (17443) 
പഠന വർത്തനങ്ങൾ (16903) 
പരിചയം (D362) 
ഭാവനയുെട വിസ്മയ പഞ്ചം (19272) 
ം ാമീണർക്ക് (8125) 
ം ചരി ത്തിൽ (14469) 
ം മനുഷയ്നന്മ ് (20280) 
ം വീട്ടമ്മമാർക്ക് (D333) 
ം സമൂഹത്തിൽ (7908) 
േലാകത്തിെല പുതുപുത്തൻ കെ ത്തലുകൾ
(14597) 

ശാ േലാകത്തിെല സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ (18749) 
ശാ േലാകെത്ത സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ (21975) 
ശാ േലാകം (362) 
ശാ വും കപടശാ വും (16939) 
ശാ വും ദർശനവും (11401) 
ശാ വും പഞ്ചവും (9953) 
ശാ വും മതനിരേപക്ഷതയും (12342) 
ശാ വും േലാകവും (4531) 
ശാ സ ാപം (19585) 
ശാ സാേങ്കതികവിദയ്കളുെട ചരി ം (21568) 
ശാസ് സാേങ്കതിക വി വവും
സാമൂഹയ്പുേരാഗതിയും (6909) 
ശാ ീയ േസാഷയ്ലിസം (7150) 
ശിന്നകറപ്പസാമി (22025) 
ശിബിരം (12200) 
ശിരസ്സിൽ വരച്ചത് (12954) 
ശിർക്ക് (11016) 
ശി (12276) 
ശി ികളുെട ചിരി (16096) 
ശിലാപ ം (19913) 
ശിവകാമി (11578) 
ശിവകാമിയുെട ഉദയം (21761) 
ശിവഗിരി മുതൽ ശാന്തിനിേകതൻ വെര ഒരു
തീർത്ഥയാ – യാ ാവിവരണം (11229)


ശിവജി (18712) 
ശിവപുരിയിെല അേന്തവാസികൾ (17530) 
ശിവരാ ി (16476) 
ശിേവന സഹനർത്തനം (22116) 
ശിശു (19302) 
ശിശുവിദയ്ാഭയ്ാസം (1218) 
ശിശുസംരക്ഷണം (2544) 
ശിശു സംരക്ഷണം: അമ്മമാർ ം അമ്മയാകാൻ
ത ാെറടു ന്നവർ ം ഒരു മാർഗേരഖ
(19922) 

ശിഷയ്നും മകനും (1513) 
ശീർഷകമി ാത്ത കവിതകൾ (16922) 
ശീർഷാസനം (19713) 
ശു സംതരണം: സൗരയൂഥത്തിന് ഒരു അളവുേകാൽ
(16946) 

ശുചീ ം േരഖകൾ (17991) 
ശുദ്ധജയ്ാമിതി (N74) 
ശുദ്ധത പനങ്കഴു (1548) 
ശുദ്ധമലയാളം (12097) 
ശുനകഗീതം (20043) 
ശു ശു (1324) 
ശുഭപരയ്വസായിയായ-നാടകങ്ങൾ (21672) 
ശുഭം (8578) 
ശുേഭാദയം (280) 
ശൂ ൻ (16639) 
ശൂനയ്തയുെട പു കം (N163) 
ശൂനയ്മായ ഇരിപ്പിടം (14931) 
ശൂർപ്പണഖ (11310) 
ശൂർപ്പണഖ (13573) 
േശഷ ിയ (60) 
േശഷം (17983) 
ൈശഖ്മുഹി ീദ്ദീൻ(ഖ:) (3677) 
ൈശലികൾ കുട്ടികൾക്ക് (17901) 
ൈശലികൾ കുട്ടികൾ ് (17938) 
ൈശലീപുരാണം (11838) 
േശാകമു (927) 
േശാണമു (N167) 
ശയ്ാമ സാദിെന്റ തിരക്കഥകൾ (17286) 
ശയ്ാമമാധവം (20849) 
ശയ്ാമസുന്ദരം (18736) 
ശയ്ാമസുന്ദരി (11348) 
ശയ്ാേമട്ടൻ (17196) 
ാവണബളേഗാള (20532) 
ി ഹരിശ്ച ചരി ം-ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ (N390) 
ീആ ാൾകൃതികൾ (17859) 
ീകേ ശവ്രം ജി.പ നാഭപിള്ള (11843) 
ീകുമാരൻതമ്പിയുെട ഫിലിം ഗാനങ്ങൾ (7208) 
ീകൃ ചരിതം മണി വാളം (18980) 
ീകൃ ദൂത് (D191) 
ീ േകരളവർമ്മ േകാേളജ് ഇയർ ബുക്ക് 1961 (N668)


ീ ഗുരുവായൂർ ബിംബമാഹാ യ്വും
േക്ഷേ ാ ത്തിയും (1073) 
ീനാരായണഗുരു ഒരു സമ പഠനം (11869) 
ീനാരായണഗുരുേദവൻ (11455) 
ീനാരായണഗുരു േ ാത്തരി (17019) 
ീനാരായണഗുരുവിെന്റ ദർശനവും
വിശവ്മാനവികതയും (13942) 
ീനാരായണഗുരുവും സാമൂഹയ് വി വവും (11852) 
ീനാരായണഗുരു സവ്ന്തം വചനങ്ങളിലൂെട (10766) 
ീനിവാസരാമാനുജൻ (19342) 
ീനിവാസ രാമാനുജൻ (19762) 
ീനിവാസ രാമാനുജൻ (21145) 
ീനിവാസരാമാനുജൻ (9863) 
ീപദ്മനാഭസവ്ാമിേക്ഷ ം (N61) 
ീബുദ്ധചരിതം (16273) 
ീബുദ്ധചരിതം കിളിപ്പാട്ട് (16385) 
ീബുദ്ധെന്റ ധർമ്മ പദം (13127) 
ീബുദ്ധെന്റ മുൻജന്മകഥകൾ കുട്ടികൾക്ക് (15853) 
ീമതി (N165) 
ീമദ് ഭാഗവതംേകരളഭാഷാഗാനം(സം തമൂലേത്താടുകൂടി)
(11873) 

ീമഹാഭാരതം (10394) 
ീമഹാഭാരതം (8988) 
ീമാൻ േഗാപാലകൃ േഗാഖെല (N510) 
ീരമണമഹർഷി (1938) 
ീ രമേണാപനിഷ ് (20179) 
ീ രവീ നാഥ ടാഗൂർ (126) 
ീരാമകൃ സൂ ികൾ (12320) 
ീലങ്കയിൽ അ ദിവസം (5702) 
ീ വാ ീകിരാമായണം (6626) 
ീവാ ീകിരാമായണം (6623) 
ീ വിജേയാദയം കാവയ്ം (27) 
ീവിദയ്ാധിരാജ ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ (18752) 
ീവിദയ്ാധിരാജ ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ (21716) 
ീ ശ ൻ ത രാൻ (2) 
ീ ീഗേണശ മഹിമ (17405) 
ീ സവ്ാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ് (12231)


ീഹനുമാൻ (13202) 
തി (N164) 
തിഭംഗം (12365) 
േ ാകപൗർണ്ണമി (N379) 
ഷട്പദങ്ങളുെട അ ത േലാകം (N206) 
ഷഡ്പദങ്ങളുെട അ തേലാകം (15777) 
ഷണ്ഡെന്റ ഭാരയ് (16486) 
ഷഹീദ് ഭഗത്സിങ്ങ്-അനശവ്ര വി വകാരി (18862) 
ഷഹീദ് ഭഗത്സിങ്ങ്-ഇങ്കവ്ിലാബിെന്റ ഇടിമുഴക്കം (N96)


ഷാ കഥകൾ (21472) 
ഷാഹിദ്നാമ (18985) 
ഷാഹിനയുെട സ്കൂൾ (22152) 
ഷിക്കാേഗായിെല കഴുമരങ്ങൾ (16001) 
ഷീൻ (9948) 
െഷയ്ൿസ്പിയർ സ ർണകൃതികൾ (13466) 
െഷയ്ക്സ്പിയർ സ ർണകൃതികൾ-ദുരന്തങ്ങളും
ദുരന്തശുഭാന്തങ്ങളും (13468) 
െഷർലക് (22091) 
െഷർലക്േഹാംസ് (20256) 
െഷർലക്േഹാംസ് കഥകൾ (20803) 
െഷർലക് േഹാംസ് സ ർണ്ണകൃതികൾ (21104) 
െഷർലക് േഹാംസ് ഹൗഡ് ഓഫ് ബാ ർ വിൽസ്
(20311) 

െഷൽട്ടർ (1605) 
െഷൽട്ടർ (19336) 
േഷക്സ്പിയർ-ഇന്തയ്ൻ പരിേ ക്ഷയ്ത്തിൽ (21800) 
േഷക്സ്പിയർ, േഗായ്േഥ (19253) 
േഷാളിയും മെറ്റ കഥകളും (1691) 
സ:ഈ.എം.ശങ്കരൻ ന തിരിപ്പാടു് (2104) 
സക്കറിയയുെട കഥകൾ (15577) 
സക്കറിയയുെട െപൺകഥകൾ (15256) 
സക്കറിയയുെട േയശു (18001) 
സഖാവിെന്റ ീച്ച് (20044) 
സഖാേവ, നാം ആർ േവ ി വിലപിക്കണം?
(17096) 

സഖാേവ, േനരിെന്റ വഴിേയതാണ്? (21394) 
സഖാവ് കാേരാ ് കാരണവർ (16470) 
സഖാവ് കാേരാട്ട് കാരണവർ (D375) 
സഖാവ് വി.എസ്. സമരപഥങ്ങളിലൂെട (18666) 
സങ്കലിതേനതാക്കൾ (N41) 
സേങ്കതം (13044) 
സചി ഐതിഹയ്മാല (16775) 
സചി ൈബബിൾനിഘ (12545) 
സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിതകൾ 1965-2015 (21454) 
സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിതകൾ 1965-’82 (8807) 
സച്ചിദാനന്ദെന്റ കാല് (N308) 
സച്ചിൻ: കളിയും ജീവിതവും (15308) 
സച്ചിൻ െട ൽക്കർ-എെന്റ ജീവിതകഥ (20768) 
സഞ്ചരി ന്ന േഗാവണി (19173) 
സഞ്ചാരകഥകൾ (21675) 
സഞ്ചാരങ്ങൾ, ഇന്തയ്യിലും പുറ ം (3560) 
സഞ്ചാരം: അകലങ്ങൾ (19228) 
സഞ്ചാരികളുെട വീട് (16695) 
സഞ്ചാരികൾ ക േകരളം (15511) 
സഞ്ചാരി പറഞ്ഞ കഥ (20953) 
സഞ്ചാരിയായ ഉറുമ്പ മ്മ (19886) 
സഞ്ചാരിയുെട ൈദവം (18558) 
സഞ്ജയൻ (1181) 
സഞ്ജയൻ (1700) 
സഞ്ജയനും സഞ്ജയ സാഹിതയ്വും (D70) 
സഞ്ജയ് മുതൽ രുക്സാന വെര (16181) 
സഞ്ജീവനം (16121) 
സ. ടി.വി. (16529) 
സതയ്കീർത്തിചരിതം (D94) 
സതയ്ദീൻ (5360) 
സതയ് േബാധനം (N64) 
സതയ്മതസാരം (205) 
സതയ്മ ിയം (11172) 
സതയ്മായും ഞാൻ ക (19565) 
സതയ്െമന്നതു് ഇവിെട മനുഷയ്നാകു (16295) 
സതയ്െമന്നത് ഇവിെട മനുഷയ്നാകു (16454) 
സതയ്ം സനാതനം (21563) 
സതയ്വതി (21012) 
സതയ്വിശവ്ാസസാക്ഷയ്ം (N217) 
സതയ്വും അസതയ്വും (7452) 
സതയ്ശീലെന്റ ഒരു രാ ി (21363) 
സതയ്സാക്ഷയ്ം (16320) 
സതയ്സാഹയ്ം (388) 
സതയ്ാ ഹ മത്തിെന്റ ഇതിഹാസം (1464) 
സതയ്ാേനവ്ഷണം (16740) 
സ ത്തിെല ഒരു രാ ി (1474) 
സ ം (3315) 
സത്സംഗം (2027) 
സദാചാര െപാലീസ് (21362) 
സദൃശവാകയ്ങ്ങൾ (17083) 
സദ്ചിന്തകൾ (16897) 
സദ്ദാം ഹുൈസൻ-അധിനിേവശത്തിെന്റ ഇര (21395)


സദ്ദാം ഹുൈസൻ : മൂന്നാം േലാകനായകൻ (16014) 
സനാതനധർമ്മം ലഘു ന്ഥം (D209) 
സേന്ദഹിയുെട സംവാദം (10364) 
സന്ധയ് (1408) 
സന്ധയ് (D4) 
സന്ധയ് വിരിഞ്ഞ പൂവ് (9090) 
സന്നിേവശം (18361) 
സനയ്ാസി (3176) 
സപ ി (17229) 
സ മി (8513) 
സ ര ികൾ (17667) 
സ ാഹം (12186) 
സഫലമീയാ (21287) 
സഫ്ദർ ഹ ി വർഗസമരത്തിെന്റ െതരുവരങ്ങ്
(21825) 

സബർമതി ദൂെരയാണ് (2728) 
സമകാലിക കഥ (19511) 
സമകാലിക ഭാരതചരി ം (9893) 
സമകാലീനരായ ചില േകരളീയർ (6593) 
സമകാലീന ശാ ചിന്തകൾ (12311) 
സമകാലീന സൗന്ദരയ്ശാ ം (16867) 
സമതലം (19366) 
സമന്തപഞ്ചകം (22069) 
സമനവ്യവും സംഘർഷവും (11959) 
സമം സമം (7283) 
സമരത്തിന് ഇടേവളകളി (18576) 
സമരത്തീ ളയിൽ (12194) 
സമരവും സൗന്ദരയ്വും (4813) 
സമരവും സവ്ാത യ്വും (12223) 
സമേരഖ (17113) 
സമാഗമം (18784) 
സമാദരണീയനായ സീതി സാഹിബ്
രിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ (16992) 
സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിതവ്ം (2387A) 
സമാധാനം േനടാൻ കഴിയും (501) 
സമാധാന മങ്ങളുെട 50 വർഷങ്ങൾ (3655) 
സമാന്തരം (19735) 
സമാഹൃത കൃതികൾ (N170) 
സമീകൃതാഹാരം (6398) 
സമീപനം (9822) 
സമുദാേയാൽക്കർഷം (128) 
സമു േത്തക്കാൾ പഴക്കേമറിയ മരക്കപ്പൽ (16668) 
സമു ശാ വും മനുഷയ്ജീവിതവും (18424) 
സമു ശില (22137) 
സമൂഹവും അറിവും (9222) 
സമൂഹശാ ജ്ഞൻ െപരിയാർ (17546) 
സം മപ്പക്ഷികൾ (15992) 
സം ാന്തി (14836) 
സംഖയ്കൾ കൂ കാർ (12438) 
സംഖയ്ാ േജയ്ാതിഷം (1780) 
സംഖയ്ാേജയ്ാതിഷം (18080) 
സംഖയ്ാശ േകാശം (12484) 
സംഗതി നിസ്സാരം (9289) 
സംഗമം (5515) 
സംഗീത രാജാങ്കണത്തിൽ: വി. ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുെട
ഓർമകൾ (16746) 
സംഗീതശാ
േവശിക (10351) 
സംഘകാലഭരണസംവിധാനം: സംഘം തമിഴരുെട
ഭരണവും സാമൂഹിക ജീവിതവും (16802) 
സംഘകാലാനന്തര കൃതി-നാലടിയാർ (20442) 
സംഘഗാനം (17784) 
സംഘടിതജീവിതം (7154) 

സംഘട്ടനം (1355) 
സംഘം (15183) 
സംഘ്പരിവാർ (18333) 
സം ാസം (16233) 
സമ്പത്തിദാനയജ്ഞം (789) 
സമ്പദ് വയ്വസ്ഥെയ േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ
സംഘടിപ്പി ന്നതിെന്റ
ങ്ങൾ (10942)


സ ർണ അ ാംഗ ഹൃദയം (14274) 
സ ർണ്ണരാമായണം (10097) 
സ ർണ്ണ വി വം (13803) 
സംഭാവന (3569) 
സംഭാഷണങ്ങൾ (15549) 
സംഭാഷണങ്ങൾ (20756) 
സംഭാഷണങ്ങൾ ഒ.എൻ.വി. (20944) 
സംഭാഷണത്തിന് ഒരു മം (13882) 
സമ്മാനം (3206) 
സംരക്ഷിക്കാം ൈജവൈവവിധയ്െത്ത ഭൂമിെയയും
(20811) 

സംവാദം (12905) 
സംേവദനത്തിെന്റ സാഫലയ്ം (19154) 
സംേവദനം (6567) 
സംസം കഥപറയു (10945) 
സംസാരം (16658) 
സം ാരത്തിെന്റ നാഴികക്ക കൾ (7332) 
സം ാരപഠനം: ഒരു ആമുഖം (15643) 
സം ാരം (18169) 
സം ാരം, യു ി, സമൂഹം തിരെഞ്ഞടുത്ത
േലഖനങ്ങൾ (14447) 
സം ാരവും സാഹിതയ്വും (9898) 
സം ാരസരണി (5208) 
സം തത്തിെല സാഹിതയ്തത്തവ്ചിന്ത (5792) 
സം താധയ്ാപനം (3626) 
സംഹാരരു ൻ (11283) 
സയണിസം (17049) 
സയൻസിെന്റ സേന്ദശം (2350) 
സയൻസിെന്റ സംഭാവന (3949) 
സയൻസ് കവ്ിസ് (17563) 
സയൻസ് കവ്ിസ് (17760) 
സയൻസ് നിഘ (17953) 
സയൻസ് പരീക്ഷണങ്ങൾ (6549) 
സരതു യുെട വചനങ്ങൾ (21282) 
സരസൻ ഇയർ ബുക്ക് 1957 (N666) 
സേരാജിനീ നായിഡു (11457) 
സർക്കസ് (18531) 
സർക്കസുകാരി (3183) 
സർഗാ കതയുെട സമതലങ്ങൾ (12434) 
സർഗ്ഗദർശനം (9369) 
സർഗ്ഗദർശനം (D133) 
സർഗ്ഗസംഗീതം (10288) 
സർഗ്ഗാ ക നാടകവും പാവകളിയും
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ (N88) 
സർഗ്ഗാ കരചനയുെട ബാലപാഠം (18203) 
സർദാർ െക.എം.പണിക്കർ (13642) 
സർപ്പക്കാവു് (6058) 
സർപ്പഗന്ധി (4881) 
സർപ്പദംശനം (6821) 
സർപ്പം (16645) 
സർപ്പരക്ഷസ്സ് (20308) 
സർപ്പവിഷചികിത്സ (934) 
സർപ്പാരാധനയും കൃതിസംരക്ഷണവും (14401) 
സർവകാല സദ് ന്ഥങ്ങൾ (20373) 
സർവജി ം കള്ളക്കട ം (7989) 
സർവവും ശിഥിലമാകു (14413) 
സർവാംഗലക്ഷണശാ ം (21409) 
സർവീസ് േസ്റ്റാറി എെന്റ ഐ.എ.എസ്. ദിനങ്ങൾ
(12067) 

സർവ്വം നശവ്രം (9424) 
സർവ്വംശുഭം (15327) 
സർേവ്വക്ക ് (D79) 
സലാം അേമരിക്ക (12945) 
സലാല സലാല (18223) 
സലിംഇന്തയ്യുെട കഥകൾ (20432) 
സൽക്കഥാ കാലം (7) 
സൽക്കർമ്മവിജയം (183) 
സവർക്കറും ഹി തവ്വും (17291) 
സവിതൂർവേരണയ്ം (17360) 
സേ ഹം (18446) 
സേ ഹം (19094) 
സസയ് കൗതുകം (15698) 
സസയ്ങ്ങളുെട നാട്ടറിവ് (17878) 
സസയ്േലാകം കൗതുകേലാകം (20812) 
സസയ്സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ (10228) 
സഹകരണ നിയമങ്ങൾ (13346) 
സഹകരണ നിയമവും ഇതര നിയമങ്ങളും (12586) 
സഹകരണ സ്ഥാനം (7415) 
സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാരുെട േസവനേവതന
വയ്വസ്ഥകൾ (17071) 
സഹജീവനം ജീവെന്റ ഒരുമ (21518) 
സഹജീവികളുെട ദുരന്തം (8917) 
സഹധർമ്മിണി (20958) 
സഹ വർത്തകർ (499) 
സഹശയനം (N173) 
സഹ മുഖി (20325) 
സഹാറയുെട സവ് ം (7671) 
സഹാറയും സേഹാദരൻമാരും (2475) 
സഹീർ (2204) 
സഹീഹുൽ ബുഖാരി (4674) 
സഹൃദയനായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരെന്റ ജീവിതത്തിൽ
നിന്ന് (12882) 
സേഹാദരൻ അ പ്പൻ: േക്ഷാഭകാരിയായ
പ
വർത്തകൻ (13633) 
സേഹാദരൻ അ പ്പൻ വി വങ്ങളുെട മാർഗ്ഗദർശി
(15930) 

സേഹാദരീ (1908) 
സഹയ്ാ ിയിൽനിന്ന് മടക്കയാ ഇടുക്കി:മ ം
മനുഷയ്രും (18684) 
സാക്ഷരതയും േസാഷയ്ലിസവും (7500) 
സാക്ഷര വിജ്ഞാനമാല-15, നിങ്ങളുെട ശരീരം (7659)


സാക്ഷാൽ സി.വി. (9050) 
സാക്ഷി (21858) 
സാക്ഷി (8295) 
സാക്ഷിെമാഴി (18256) 
സാക്ഷയ്ം (N174) 
സാഗരം (18660) 
സാേങ്കതിക വരപ്പ്: സാേങ്കതിക പാഠങ്ങൾ (7193) 
സാത്താൻ നരകത്തില (5447) 
സാത്താെന്റ മ െവളിച്ചം (12133) 
സാത്താെന്റ സുവിേശഷം (20096) 
സാദുൽ ഫക്കീർ (5288) 
സാധകം (11811) 
സാധാരണക്കാരെന്റ ധനശാ ം (2541) 
സാധാരണ ജനങ്ങളും ൈവദയ്വിജ്ഞാനീയവും:
പകർച്ചവയ്ാധികൾ (2793) 
സാധാരണ പക്ഷികൾ (14170) 
സാന്തവ്നം (22017) 
സാന്തവ്നസ്പർശങ്ങൾ (19944) 
സാന്ധയ്രാഗം (7170) 
സാന്നിധയ്ം തെന്ന സമരം (20498) 
സാൻമിേഷലിെന്റ കഥ (203601) 
സാഫലയ്ം സുഖം (10866) 
സാബുവിെന്റ കഥകൾ (3739) 
സാമം, സംഘർഷം (17719) 
സാമേവദം (6769) 
സാമുദായിക രാ ീയം ഇന്തയ്യിലും േകരളത്തിലും
(21707) 

സാമുഹയ്േരഖ (16274) 
സാമൂഹയ്ജീവിതം (9023) 
സാമൂഹയ്പാഠം (14771) 
സാമൂഹയ്വനവൽക്കരണം (10497) 
സാമൂഹയ് വനവൽക്കരണം (13418) 
സാമൂഹയ് വികസനെത്ത റി ് (16294) 
സാം മിക േരാഗങ്ങൾ (8049) 
സാമ്പത്തികശാ ം മാർക്സിനു േശഷം (8829) 
സാമ്പത്തിക െറാമാന്റിസിസത്തിെന്റ ഒരു
ചി ീകരണം (5036) 
സാമ്പത്തികാസൂ ണം (1431) 
സാമയ്േയാഗത്തിെന്റ വഴിയിൽ (2028) 
സാ ാജയ്തവ് ആേഗാളവൽക്കരണം:
ര
സംഗങ്ങൾ (21260) 
സാ ാജയ്തവ്വും െകാേളാണിയലിസവും അ ം ഇ
(N377) 

സാ ാജയ്തവ്വും ഭീകരവാദവും: ഒരു തിരി
(15712) 
സാം ാരിക ഇന്തയ് (2911) 
സാം ാരികം (14759) 
സായാഹ്നചിന്തകൾ (9810) 

ം

േനാട്ടം

സായിബാബയും അ തകഥകളും ഒരു
ശാ ീയാേനവ്ഷണം (18663) 
സാരേമയം (21977) 
സാേരാപേദശകഥകൾ (10708) 
സാേരാപേദശകഥകൾ (1792) 
സാർവ്വേദശീയവനിതാദിനത്തിെന്റ േസാഷയ്ലിസ്റ്റ്
ഉറവിടങ്ങൾ (21980) 
സാർവ്വേദശീയസ്ഥിതിയും േസാവിയ ് വിേദശനയവും
(2384-A) 

സാർവ്വേദശീയസ്ഥിതിയും േസാവിയറ്റ് വിേദശനയവും
(2384) 

സാലിം അലി (21526) 
സാൽവേദാർ ദാലി – ഉന്മാദത്തിെന്റ കുമ്പസാരങ്ങൾ
(20858) 

സാവി ി (2882) 
സാവി ി (5990) 
സാവി ി അഥവാ വിധവാവിവാഹം (17402) 
സാവി ി കഥ (18) 
സാവി ിയുെട അരഞ്ഞാണം (18287) 
സാഹിതീകടാക്ഷം (4005) 
സാഹിതീ െകൗതുകം (6684) 
സാഹിതയ്കാരനും സാമൂഹയ്വി വവും (4975) 
സാഹിതയ്കൗതുകം (D254) 
സാഹിതയ്കൗതുകം(മൂന്നാം ഭാഗം) (2366) 
സാഹിതയ്ക്കിറു കൾ (16129) 
സാഹിതയ്ചരി സം ഹം (3999) 
സാഹിതയ്ചിന്തകൾ (11485) 
സാഹിതയ്ദർപ്പണം (N175) 
സാഹിതയ്നിരൂപണത്തിെല ദിശാേബാധം (18681) 
സാഹിതയ്നിരൂപണം (9830) 
സാഹിതയ്പരയ്ടനം (7864) 
സാഹിതയ് തിഭയും സമൂഹവും (8915) 
സാഹിതയ്ഭൂഷണം (10749) 
സാഹിതയ്ം (N312) 
സാഹിതയ്മഞ്ചരി (3430) 
സാഹിതയ്മഞ്ജരി (16833) 
സാഹിതയ്മാലിക (3090) 
സാഹിതയ്ം സെ ൻഷൻ ജനാധിപതയ്ം (19811) 
സാഹിതയ്േലാചനം (393) 
സാഹിതയ്വിചാരം (1315) 
സാഹിതയ് വിജ്ഞാന േവശിക (14454) 
സാഹിതയ്വിജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനസാഹിതയ്വും
(11905) 

സാഹിതയ്വും വി വവും (10429) 
സാഹിതയ്വും സം ാരവും (16782) 
സാഹിതയ്േശഷം (7052) 
സാഹിതയ്സതയ്ം (13565) 
സാഹിതയ്സമനവ്യം (11921) 
സാഹിതയ് സംജ്ഞാേകാശം (12479) 
സാഹിതയ്സാഹയ്ം (20885) 
സാഹിതയ്ാഭിരുചി (6474) 
സാറിനു് 44 (2315) 
സാറിസ്റ്റിക് റഷയ്യിെല മു ീങ്ങളുെടനില (1806) 
സാറ്റർേഡ ഈവനിങ്ങ് (3702) 
സി. അച തേമേനാൻ സ ർണ്ണകൃതികൾ (17145) 
സി.എൻ.

ീക

ൻനായർ ഓർമ്മയിലും പാഠത്തിലും

(17712) 
സിഖ്ചരി വീഥി (N320) 
സിഗററ്റ് (18789) 

സിങ്ക രമ്മാവെന്റ െകാട്ടാരം (19717) 
സി.െജ.മുതൽ സി.എൻ.വെര (16053) 
സി.െജയുെട നാടകങ്ങൾ നാടക വിവർത്തനങ്ങൾ
(19512) 

സിദ്ധൻ (1048) 
സിദ്ധാർത്ഥ (20744) 
സിദ്ധാർത്ഥൻ ഉറ ന്നി (15458) 
സിദ്ധാർത്ഥെന്റ ചിന്താേലാകം (13984) 
സിദ്ധാ മം-ര ാം പതിപ്പ് പുണയ്പുരാണ നൃത്ത
നാടകം (13528) 
സിനിമ: കളിയും കാരയ്വും (15548) 
സിനിമ: ഭാവനയും നിയമവും (20324) 
സിനിമയുെട കാല്പ്പാടുകൾ (19497) 
സിനിമയുെട രസത ം (19219) 
സിനിമയും തയ്യശാ വും (19816) 
സിനിമ സിനിമ (11746) 
സിൻഡിേക്കറ്റ് (4906) 
സി ര രുവി (16669) 
സി രെച്ചപ്പ് (7351) 
സി രെപ്പാട്ട് (1862) 
സി രസന്ധയ് (6886) 
സി അവളുെട കഥ പറയു (2753-A) 
സി മുതൽ കാേവരി വെര (17438) 
സിേമാൺ ഡി ബുവ്വ അവരുെട കഥ പറയു (21877)


സിംബലിസം മലയാളകവിതയിൽ (17854) 
സിംഹ ട്ടെന്റ ഓപ്പേറഷൻ (21255) 
സിംഹഭൂമി (D255) 
സിംഹം (9756) 
സിംഹം പറ മായിരുന്നേപ്പാൾ മറ്റ് ആ ിക്കൻ
കഥകളും (14686) 
സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ജയിലിേലക്ക് (1030) 
സിലബസിലി ാത്തതു് (21834) 
സിൽവികൾച്ചർ (13405) 
സി.വി. ചരി ാഖയ്ായികകളിലൂെട (11854) 
സി.വി.രാമൻപിള്ള (15024) 
സി.വി.രാമൻപിള്ളയുെട ചരി ാഖയ്ായികകൾ
സ ർണ്ണം (19873) 
സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ മലയാളം (22119) 
സിസ്റ്റർ ഫിേലാമിന (3054) 
സിറാജുന്നിസ (22032) 
സീത ജയ് ീറാം വിളിച്ചിട്ടി – ഫാസി വിരുദ്ധ
ബന്ധങ്ങളുെട സമാഹാരം (22168) 
സീത മിഥിലയിെല വീരനായിക (21760) 
സീതമുതൽ സതയ്വതിവെര (9576) 
സീതാലക്ഷ്മി (593) 
സീതിസാഹിബ് (21859) 
സീമ (7325) 
സീമന്തേരഖ (22084) 
സീമാ ബദ്ധ (18993) 
സീരി (13361) 
സീേറാ ഡി ി (15352) 
സുകനയ് (73) 
സുകൃതം (19556) 
സുകൃതം ഇയർ ബുക്ക് (N620) 
സുകൃതിയായ വികൃതി (1292) 
സുഖദ (2626) 
സുഖം (17359) 
സുഗന്ധി എന്ന ആ ാൾ േദവനായകി (21918) 
സുചി (N168) 
സുജാത (3005) 
സുധ (6476) 
സുധാ ബാനർജിയുെട മരണം (8433) 
സുധാമണിയിൽനിന്ന് മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയിേലക്ക്
(17320) 

സുധീരമായ പുത്തൻ പരിപാടി (506) 
സുധീരയുെട കഥകൾ (18983) 
സുനാമി (20603) 
സുനീത (D357) 
സുെനഹരി യാേദം (21870) 
സുന്ദരകാണ്ഡം (266) 
സുന്ദരമായ തലമുടി (4536) 
സുന്ദരമായ ശിക്ഷ (10560) 
സുന്ദരി (3909) 
സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും (19413) 
സുന്ദരിയായ ഭാരയ് (6968) 
സുന്ദരിയായ ീയും സുന്ദരമായ കുടുംബവും (3379) 
സുന്ദരി ൈഹമാവതി (14914) 
സുൈഫജ (10166) 
സുബർക്കത്തിെന്റ അവകാശികൾ (20074) 
സുബർക്കത്തിെല ഹൂറി (8331) 
സുബൽച ം സുശീൽച ം (20556) 
സു ണ്ണ (2265) 
സുഭ (20232) 
സുഭാഷ് ച േബാസും വലതുപക്ഷ േദശീയ
േനതൃതവ്വും (12256) 
സുമംഗല (19445) 
സുമി ൻ (6680) 
സുരപഥം (16152) 
സുരഭാരതീ കാശം (17544) 
സുേര െന്റ ബന്ധങ്ങൾ (9754) 
സുേലാചന (N172) 
സുൽത്താൻവീടു് (6457) 
സുൽത്താെന്റ േ മം (1267) 
സുൽത്താെന്റര മകൾ (3067) 
സുൽത്താെന്റ ഹൂറി (12212) 
സുവർണം (14713) 
സുവർണയുെട ഭർത്താവു് (21323) 
സുവർണ്ണകഥകൾ (20004) 
സുവർണ്ണ ൈകരളി (6517) 
സുവർണ്ണ നദിയുെട രാജാവ് = അവസാനം വന്ന ഈ
മനുഷയ്നും (18303) 
സുവർണ്ണനദിയുെട രാജാവു് (6417) 
സുവർണ്ണലത (17397) 
സുവിേശഷവും കമ്മ ണിസവും (16418) 
സുശീല അഥവാ ര ജീവൻ (434) 
സുഹറയുെട കഥകൾ (21973) 
സൂക്ഷി ക അവൻ പിന്നിലു ് (19448) 
സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന തീവ ികൾ (17190)


സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങൾ കൃഷിയിൽ (6384) 
സൂചിമുഖി (16354) 
സൂനിമാ (13804) 
സൂപ്പർേബായ് രാമു (14652) 
സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ൈ ം ിേ ് ഓഫ് േകാട്ടയം
പു നാഥ് (18625) 
സൂഫി പറഞ്ഞകഥ (11683) 
സൂഫിസം: ണയത്തിെന്റ വീഞ്ഞ് (21659) 
സൂരയ്കവാടം (19910) 
സൂരയ്കാന്തി (N171) 
സൂരയ്കിരീടം (12094) 
സൂരയ്കുടുംബം (16142) 
സൂരയ്ദാഹം (16052) 
സൂരയ്ൻ (6163) 
സൂരയ്െന അണിഞ്ഞ ഒരു ീ (21609) 
സൂരയ്െന്റ ആ കഥ (2022) 
സൂരയ്െന്റ മരണം (16056) 
സൂരയ്വംശം (13480) 
സൂരയ്വൃത്തം (10892) 
സൂരയ്ശയനം (19729) 
സൂരയ്ശില (13069) 
സൂരയ്ശിലകളുെട സംഗീതം (16784) 
സൂേരയ്ാദയം (18659) 
സൂസി ടീച്ചർ (3309) 
സൂറ ്-യാസിൻ (4978) 
സൂറ -ലുഖ്മാൻ (7957) 
സൂറ ൽ കഹ്ഫ് (7158) 
സൂറത്ത്-യാസിൻ (3722) 
സൃഗാലൻ എന്ന കുറുക്കൻ (19468) 
സൃ ി (6284) 
സൃ ികൾ
ാക്കൾ (9869) 
സൃ ിയും നിരൂപണവും (4624) 
സൃ ിയും
ാവും (13008) 
െസക ലർ സം ാരം (11576) 
െസ
് സ്റ്റ
് (10869) 
െസ ം വിവാഹജീവിതവും (15085) 
െസക്സ് പമ്മെന്റ േനാവലുകളിൽ (15885) 
െസെനായുെട െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ (19318) 
െസ ം ജീവനകലയും (16763) 
െസന്റ് േതാമസ് ഒരു െക കഥ (17331) 
െസ ംബർ 11 ന് േശഷം: മാനവികതയുെട പക്ഷത്ത്
നിന്ന് ചില ചിന്തകൾ (15704) 
െസമിേത്തരിയിൽ സ്ഥലം കുറവാണ് (12952) 
െസർച്ച് തുടങ്ങിയ അ കഥകൾ (547) 
െസലീന (6530) 
െസവന്റീൻ എ (20057) 
േസതുബന്ധനം (17225) 
േസതുബന്ധനം (7534) 
ൈസക്കിൾ (4952) 
ൈസക്കിൾ ചവി ന്ന െപൺകുട്ടി (21319) 
ൈസനബ (6249) 
ൈസനികെന്റ ക യ്ാണം (20244) 
ൈസനികെന്റ മകൾ (20723) 
ൈസനിക രണ ഇയർ ബുക്ക് 1991 (N667) 
ൈസൻ ഓഫ് േഫാർ (15333) 
ൈസന്ധവ നാഗരികത (17439) 
ൈസബർ കുറ്റകൃതയ്ങ്ങളും ഇന്തയ്ൻ ൈസബർ
നിയമവും (19251) 
ൈസബർ പുഴുക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും (20710) 
ൈസലന്റ് ിങ് എന്ന പു കത്തിലൂെട ഒരു യാ
(20971) 

ൈസലസ് മാർണർ (19902) 
ൈസലാസ് മാർനർ (11615) 
േസാ ട്ടീസ് (14952) 
േസാ ട്ടീസ് (21331) 
േസാ ട്ടീസിെന്റ കൂെട (1584) 
േസാ ട്ടീസും േകാഴിയും (9171) 
േസാ ട്ടീസ് സംസാരി
(D111) 
േസാജാ രാജകുമാരി (15328) 
േസാ േത േണാ? െപാ കുത്തേണാ? (14774) 
േസാമതിലകം ഭാണം (13562) 
േസാമനാഥ (19284) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1956 (N648) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1963 (N643) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1964 (N646) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1967 (N642) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1971 (N649) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1978 (N647) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1991 (N644) 
േസാവിയ ജനാധിപതയ്ത്തിെന്റ അറുപതു വർഷങ്ങൾ
(1977) 

േസാവിയ നാട്ടിൽ മൂന്നാ (3472) 
േസാവിയ യൂണിയനിലൂെട (4874) 
േസാവിയ യൂണിയൻ േദശീയ സമ്പദ്വയ്വസ്ഥെയ
എങ്ങെന ആസൂ ണം െച
. (5879) 
േസാവിയറ്റ് ഡയറി (1360) 
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല മു ീങ്ങൾ (D277) 
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കാർഷിക
ം
പരിഹരിക്കെപ്പട്ടെതങ്ങെന (1827A) 
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ െപാതുജനാേരാഗയ്ം (3656)


േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷയ്ലിസവും
കമ്മ ണിസവും െകട്ടിപ്പടു ന്നതിെന്റ
ങ്ങൾ (10943) 
േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ & മംേഗാളിയയും (7026) 
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ രൂപീകരണവും ഏഷയ്യിൽ
അതിെന്റ സവ്ാധീനവും (11409) 
േസാവിയറ്റ്, സാമ്പത്തിക േനട്ടങ്ങളും വികസവ്ര
രാജയ്ങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അവ ള്ള ാധാനയ്വും (12350) 
േസാവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക ശാ ത്തിെന്റ വിമർശനം
(10052) 

േസാഷയ്ലിസത്തിെന്റ നാട്ടിൽ 12 ദിവസങ്ങൾ (19435)


േസാഷയ്ലിസത്തിേല

ള്ള ഇന്തയ്ൻ പാത (13020) 

േസാഷയ്ലിസത്തിേല ള്ള പാത (11413) 
േസാഷയ്ലിസെത്ത റി ള്ള പഠനങ്ങൾ (11651) 
േസാഷയ്ലിസം (1047) 
േസാഷയ്ലിസം (8171) 
േസാഷയ്ലിസം പടു ് ഉയർത്തിയതിെന്റ കഥ (3653)


േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജനാധിപതയ്െത്തപ്പറ്റി (9356) 
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജനാധിപതയ്ം (11489) 
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജർമ്മനി (9150) 
േസാഷയ്ലി െതാഴിൽ, സിവിൽ – ിമിനൽ
നിയമങ്ങളുെട രൂപേരഖ (6028) 
േസാളമെന്റ േതനീച്ചകൾ (20446) 
േസാളമെന്റ ണയഗീതം (19290) 
സൗഗന്ധികം (3605) 
സൗദാമിനി (1204) 
സൗന്ദരയ്ത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ (16031) 
സൗന്ദരയ്ദർശനം (16076) 
സൗന്ദരയ്മി ാത്ത െപൺകുട്ടി (20576) 
സൗന്ദരയ്ലഹരി (18573) 
സൗന്ദരയ്വിജ്ഞാനേകാശം (12118) 
സൗപർണ്ണിക (10340) 
സൗമയ്ാ ാവു് (15372) 
സൗരയൂഥത്തിെല കഥകൾ (13561) 
സൗരയൂഥം (17998) 
സൗരയൂഥവും അതിന റവും (16948) 
സൗേരാർ ം (21824) 
സൗഹൃദം ബാറിെല വിേശഷങ്ങൾ (16691) 
ന്ദപുരാണം (14948) 
ാൻഡിേനവിയൻ രാജയ്ങ്ങൾ (7137) 
സ്കാർലറ്റ് െലറ്റർ (21497) 
ട്ടർ (20573) 
പ്പ് (19499) 
ൾ കേലാത്സവ നാടകങ്ങൾ (21673) 
ൾക്കഥകൾ (21520) 
സ്കൂൾ ദിനാചരണ കവ്ിസ് (22079) 
ൾ ൈല റി (15416) 
ൾ ൈല റി ൈക
കം (9019) 
ൾ സയൻസ് കവ്ിസ് (21670) 
ൈ ലാബ് ഒരു എപിേലാഗ് (7773) 
േ ാർപ്പിയൻ (19186) 
ൗട്ട് (859) 
ൾ ആന്റ് േബാൺസ് (18478) 
േ ാബറികൾ പൂ േമ്പാൾ (19600) 
തിയായിരിക്കെട്ട (17298) 
ൈ ണ ആ ീയത (21745) 
ീ (21746) 
ീ ഒരു ശാ ം (4036) 
ീകഥകൾ (20495) 
ീകളും കയ്ാൻസറും (14186) 
ീകെളപ്പറ്റി (21962) 
ീണാം ച ചിത്തം (14519) 
ീപർവ്വം (12072) 
ീപർവ്വം (18640) 
ീപുരുഷ മനഃശാ ം (21698) 
ീേരാഗങ്ങളും തിവിധികളും (13132) 
ീേലാകം (16266) 
ീ േലാകം (16441) 
ീവാദം (14432) 
ീവിേമാചനെമന്നാൽ മനുഷയ്വിേമാചനം (14200) 
ീ സങ്കൽപം മലയാള േനാവലിൽ (16860) 
ീ, ീവാദം, ീവിേമാചനം (14856) 
ീഹൃദയം (19207) 
സ്ഥലെത്ത ധാന േവശയ് (765) 
സ്ഥല പുരാണങ്ങൾ (5256H) 
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ (N169) 
സ്ഥാനീയങ്ങളും േതേജാദ്ഗിരണവും (4425) 
ാനം (11761) 
േ ഹ (14397) 
േ ഹെക്കാട്ടാരം (15875) 
േ ഹഗായ ി (19202) 
േ ഹജാലകം (18569) 
േ ഹതാരങ്ങൾ (1984) 
േ ഹതീരങ്ങളിൽ (20138) 
േ ഹതീരം േതടി (18342) 
േ ഹത്തിന് ശ മു ് (3918) 
േ ഹത്തിെന്റ ൈകത്തിരി (3700) 
സ്േനഹത്തിെന്റ ചിറകുകൾ (21655) 
േ ഹത്തിെന്റ ഭാഷ (18432) 
േ ഹത്തിെന്റ മണം (15450) 
േ ഹത്തിെന്റ സവ്ർഗ്ഗവാതിലുകൾ (21695) 
േ ഹദൂത് (21307) 
േ ഹപാനീയം (15808) 
േ ഹപൂർവ്വം നാഥുറാം (15203) 
േ ഹപൂർവ്വം നിതയ് (15673) 
േ ഹപൂർവ്വം നിതയ് (16537) 
േ ഹപൂർവ്വം പനച്ചി (15586) 
േ ഹ ബന്ധങ്ങള് (16403) 
േ ഹമാണ് ശ ി (1635) 
േ ഹം നിറഞ്ഞ കൂ ൈക (9030) 
േ ഹംവിളഞ്ഞ വയേലലകൾ (17112) 
േ ഹരാമായണം (18296) 
േ ഹവാേ ാെട നിങ്ങളുെട നായനാർ (14276) 
േ ഹവും െസൗന്ദരയ്വും (638) 
േ ഹസംവാദം (21756) 
േ ഹസാഗരം (21742) 
േ ഹിക്കാെനാരു സുന്ദരി (3393) 
േ ഹിതേന േ ഹിതേന (18006) 
േ േഹാപഹാരം (748) 
ർശ (20561) 
ാർട്ടക്കസ് (19068) 
ാർട്ടക്കസ് (21879) 
ട്നി ം േഗാട്ടിേതാമസും (2575) 
െ യിനും േപാർ ഗലും (7489) 
െ യിൻ ചരി കഥകൾ (1539) 
േ ാർട്സ് ഇതിഹാസങ്ങൾ (18381) 
ടികമൃഗങ്ങൾ (17964) 
രണ (16620) 
രണയുെട ഏടുകൾ (16374) 
രണാഞ്ജലി (2047) 
ാരകം (15329) 
ാരകം (2363) 
ിത (7849) 
തി (20869) 
സ്മൃതിചി ങ്ങൾ (17742) 
തിതീരത്ത് (N12) 
തി ക്കൾ (N259) 
തിമണ്ഡലം (14819) 
ാവിെന്റ പഞ്ചത്തിലൂെട (16353) 
ാവ് (15240) 
ാറ്റയുെട ഡയറി റി കൾ (20468) 
സവ്കാരയ്വൽക്കരണത്തിെന്റ രാ ീയം – വിൽപന
ഭീഷണി േനരിടുന്ന േകരളത്തിെല
െപാതുേമഖലെയപ്പറ്റി (12341) 
സവ്ത ഇന്തയ്യിൽ സവ്ത ഇ ാം (602) 
സവ്ത മനുഷയ്ർ (19044) 
സവ്തവ്രാ ീയം (18679) 
സവ്േദശാഭിമാനി (1741) 
സവ്േദശാഭിമാനിയുെട നാടുകടത്തൽ (1636) 
സവ്േദശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി (19950) 
സവ്േദശാഭിമാനീ ാരക സിദ്ധീകരണം (5900) 
സവ്ന്തം (12261) 
സവ്ന്തം സമസയ്ാപൂരണങ്ങളും കവിതകളും (17518) 
സവ്പ്നകുമ്പസാരം (15367) 
സവ്
കൾ (16683) 
സവ് ങ്ങൾ (6534) 
സവ് ങ്ങളുട വസന്തം (16672) 
സവ് ങ്ങളുെട േഘാഷയാ (16663) 
സവ് ങ്ങേള വിട (17766) 
സവ് ത്തിൽനി ം സവ് ത്തിേലക്ക് (16697) 
സവ് നിലാവ് (15227) 
സവ് പരമ്പര (20960) 
സവ് ം (14763) 
സവ് ം (15135) 
സവ് ം (18265) 
സവ് ം വിടരുന്ന ഭാതം (16049) 
സവ് േലഖ (17126) 
സവ് വാസവദത്തം (10954) 
സവ് വാസവദത്തം (12704) 
സവ് വിേ ാടനം (20103) 
സവ് സഞ്ചാരിണി (14383) 
സവ് സൗധം (N201) 
സവ് ാടനം (18448) 
സവ്യംവധം (5736) 
സവ്യംവരം (13218) 
സവ്രങ്ങൾ (6853) 
സവ്രങ്ങളുെട ശാ ം (17454) 
സവ്രാർച്ചന (19928) 
സവ്ർഗത്തിെല കുട്ടികൾ (N185) 
സവ്ർഗ്ഗത്തിെല മണവാട്ടികൾ (4294) 
സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു െചകുത്താൻ (4168) 
സവ്ർഗ്ഗദൂതൻ (1872) 
സവ്ർഗ്ഗപുരി (4346) 
സവ്ർഗ്ഗം തുറ ന്ന സമയം (21725) 
സവ്ർഗ്ഗം േതടിയ മനസ്സ് (5737) 
സവ്ർഗ്ഗം നാണി
(1604) 
സവ്ർഗ്ഗം പണിയുന്നവർ (19299) 
സവ്ർഗ്ഗവാതിൽ (15670) 
സവ്ർഗ്ഗസീമ (17227) 
സവ്ർണ വലുള്ള അരയന്നം (22067) 
സവ്ർണനൂലിഴകൾ (20499) 
സവ്ർണഭൂമി (9722) 
സവ്ർണം (21741) 
സവ്ർണ്ണ ടു് (17274) 
സവ്ർണ്ണദവ്ീപിെല പക്ഷി (3512) 
സവ്ർണ്ണഭൂമി (4144) 
സവ്ർണ്ണ സർപ്പങ്ങൾ (6103) 
സവ്ർണ്ണഹൃദയം (18300) 
സവ് ി (22053) 
സവ് ി- ഓർമ്മച്ചി ങ്ങൾ (19313) 
സവ്ാത സമരഗാനങ്ങൾ (14685) 
സവ്ാത യ്ത്തിനുേശഷം ഇന്തയ്ൻ രാ ീയ ചരി ം
(9997) 

സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത
സവ്ാത

യ്ത്തിെന്റ കൂടുകൾ (1154) 
യ്ത്തിെന്റ വിചാരണകൾ (18435) 
യ്ത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കാരം (10253) 
യ്ത്തിേലക്ക് (9605) 
യ്ത്തിേല എളുപ്പവഴിയി (10127) 
യ്ത്തിേല ള്ള വഴി (8920) 
യ്ദിനത്തിൽ (2534) 
യ്ം അർദ്ധരാ ിയിൽ (12683) 
യ്മാണ് ൈദവം (11965) 
യ്ം തെന്ന ജീവിതം (3604) 
യ്വും സം ാരവും (2278) 
യ്സമരകഥകൾ (18747) 
യ് സമരേപാരാളികൾ (18538) 
യ്സമരേയാദ്ധാക്കൾ (18207) 
യ്സമരവും കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും (16301) 

സവ്ാദൂറും ിയേമറും സാലഡുകൾ (21891) 
സവ്ാധീനതാപഠനങ്ങൾ (16826) 
സവ്ാമി അ പ്പൻ (19705) 
സവ്ാമിയും കൂ കാരും (22034) 
സവ്ാമിയും ചങ്ങാതിമാരും (2537) 
സവ്ാമി വിേവകാനന്ദൻ (20015) 
സവ്ാമി ശാശവ്തീകാനന്ദ (17519) 
സവ്ിസ് െ
കൾ (18522) 
ൈസവ്രവിഹാരം (16263) 
േസവ്ാൺ റിവറിെല വർണ്ണമരാളങ്ങൾ (21340) 
സ്റ്റാ കളുെട േലാകം (15864) 
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിംഗ് (N236) 
സ്റ്റീവ് േജാബ്സ്-സവ് ങ്ങെള മൂലധനമാക്കിയ ാന്തൻ
തിഭ (21884) 
െസ്റ്റേനാ ാഫറുെട ഡയറി (D385) 
ൈസ്റ്റൽസിെല ദുരന്തം (22020) 
േസ്റ്റാക്ക് എേക്സഞ്ച് (D157) 
ഹക്കിൾബറി ഫിൻ (14567) 
ഹക്കിൾബറി ഫിൻ (14584) 
ഹക്കിൾെബറി ഫിന്നിെന്റ സാഹസങ്ങൾ (13726) 
ഹക്ക്ൾബറി ഫിൻ (15039) 
ഹക്ക്ൾബറി ഫിന്നിെന്റ വി മങ്ങൾ (20005) 
ഹഖും ബാത്തിലും (1266) 
ഹ ാജി മാർഗ്ഗദർശകൻ (2578) 
ഹ ിെന്റ ആ ാവ് (7960) 
ഹ ിെന്റ മേതതര ദർശനം (18977) 
ഹ ്കർമ്മപഠനം (3450) 
ഹണി (6021) 
ഹണിമൂൺ (3911) 
ഹ ിംഗ്-ൈ ം ി ർ (14881) 
ഹദീസ് ഭാഷയ്ം (5340) 
ഹനുമാൻേസവ (14372) 
ഹംസഗാനം (21705) 
ഹംസഗാനം (8192) 
ഹംസ തടാകം (22041) 
ഹംസധവ്നി (20482) 
ഹയവദന (14192) 
ഹരി (17288) 
ഹരിജനം (5821) 
ഹരിജൻ യംഗ് ഇന്തയ് (20127) 
ഹരിതചിന്തകൾ (17458) 
ഹരിതഭൂമി (6884) 
ഹരിതമന്ദിരങ്ങൾ (20055) 
ഹരിതാഭകൾക്ക റം (12081) 
ഹരിദവ്ാരിൽ മണികൾ മുഴ
(12169) 
ഹരിനഗറിെല െപൺകുട്ടി (13937) 
ഹരിയുെട വന രണകൾ (18044) 
ഹരിശ്ച ൻ (15802) 
ഹരി ീകുറിച്ച അേശാകകഥകൾ (19995) 
ഹേലാ അമ്പിളിമാമൻ (14112) 
ഹവായ്
അ ിപർവ്വതങ്ങളുെട നാട് (15525) ,
ഹസനുൽ ബന്നായുെട ആ കഥ (5328) 
ഹസിേനാ ഭവ (13274) 
ഹ ത് ഇബ്റാഫി മു അദ്ഹം (5298) 
ഹ ത്ത് ഉ ാൻ (3743) 
ഹ ത്ത് മുഹമ്മദ് നബി (9249) 
ഹാജി െക.ശീതിമുഹമ്മദ് (83) 
ഹാജി മുറാദ് (19643) 
ഹാജയ്ാര് (18575) 
ഹാ മനുഷയ്ാ നീയാേണാ മു ീം (437) 
ഹാെമലിനിെല കുഴലൂ കാരനും മ കഥകളും
(21265) 

ഹാംഗ് മാൻ (20407) 
ഹാംെലറ്റ് (21058) 
ഹാംൈലറ്റ് (4281) 
ഹായ് ലക്ഷദവ്ീപ് (19715) 
ഹാസസാഹിതയ്ം (1173) 
ഹാസയ്സാഹിതയ്ം (1809) 
ഹാസയ്ാഞ്ജലി (20045) 
ഹിഗവ്ിറ്റ (12852) 
ഹിജഡകളുെട െപാരുൾ (19291) 
ഹിേതാപേദശകഥകൾ (21522) 
ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇം ീഷ് നിഘ (16777) 
ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ (2761) 
ഹിന്ദി സാഹിതയ്ചരി ം (3159) 
ഹിന്ദി സാഹിതയ്ശിൽപികൾ (5798) 
ഹിന്ദി-ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ (15052) 
ഹി തവ്വാദവും ഇ ാംമിസവും (21986) 
ഹി ധർമ്മവും െസമിറ്റിക് മതങ്ങളും (17515) 
ഹി മതം, ഹി തവ്ം (21836) 
ഹി വിെന്റ ജീവിതധർമ്മം (17899) 
ഹിന്ദ്സവ്രാജ് (N69) 
ഹിേ ാട്ടിസവും മാനസിക
ങ്ങളും (18978) 
ഹിപ്പി (N245) 
ഹിപ്പികളുെട േലാകം (16122) 
ഹിപ്പിയും മിന്നിയും (5573) 
ഹിബാകുഷ (14480) 
ഹിമഗിരിവിഹാരം (335) 
ഹിമഭൂമി (19121) 
ഹിമമനുഷയ്ൻ (3111) 
ഹിമവാഹിനി (105) 
ഹിമവയ്ാ ം (1845) 
ഹിമസമാധി (15060) 
ഹിമാലയത്തിൽ (16382) 
ഹിമാലയൻ േദശങ്ങൾ (7647) 
ഹിമാലയം (5072) 
ഹിമാലയാ േദ ് (18877) 
ഹിംസാടനം (19617) 
ഹിരണയ്കശിപു (11807) 
ഹിറ്റ്ലറുെട മനസ്സ് (20513) 
ഹിറ്റ്ലറുെട േലാകാവേലാകനം (10) 
ഹീ വിെലാരു േ മേലഖനം (16707) 
ഹീരു (15464) 
ഹു ഈസ് ദി െഡഡ് (20406) 
ഹും… അ േനാടാ കളി (20822) 
ഹു ൽജമാൽ (3721) 
ഹു ൽ ജമാലും ബദ്റൂൽ മുനീറും (21372) 
ഹൃദയത്തിെന്റ വാതായനങ്ങൾ (11907) 
ഹൃദയത്തിെന്റ സവ്രം (18306) 
ഹൃദയനാദം (632) 
ഹൃദയപൂർവ്വം നാൻസിസാമുവൽ (15161) 
ഹൃദയം (14181) 
ഹൃദയം (19597) 
ഹൃദയം തുറ ന്ന താേക്കാലുകൾ (19351) 
ഹൃദയം െതാടുന്ന വിരലുകൾ (21187) 
ഹൃദയം പകർന്ന വാ കൾ (15852) 
ഹൃദയം േ ഹസാ ം (15504) 
ഹൃദയേരഖ (19053) 
ഹൃദയസരസ്സ്: തിരെഞ്ഞടുത്ത 1001 ഗാനങ്ങൾ
(19919) 

ഹൃദയസാന്തവ്നം (N230) 
ഹൃദയാഘാതം (8187) 
ഹൃേ ാഗത്തിന് കൃതിചികിത്സ (21987) 
ഹൃേ ാഗമകറ്റാൻ (17068) 
ഹൃേ ാഗവും പരി ാരം പര ന്ന മ േരാഗങ്ങളും
(D29) 

ഹൃേ ാഗികൾ േപടിക്ക (7799) 
െഹമിംഗ്േവ – ഒരു മുഖവുര (9841) 
െഹലൻ (47) 
െഹൽത്ത് ഡയറ റി (14049) 
െഹവൻ വാലി (18884) 
േഹമന്തരാവിൽ (3062) 
േഹർ റിവഞ്ച് (17775) 
ൈഹഡി (17102) 
ൈഹമവതഭൂവിൽ (18875) 
ൈഹസൻ െബർഗിെന്റ േലാകങ്ങൾ (13441) 
ൈഹ ൾ ശാ നിഘ (12411) 
ൈഹസ് ൾ വിദയ്ാർത്ഥികൾ ള്ള ഉപനയ്ാസം
(21021) 

ൈഹേറഞ്ച് ഗാർഡൻ (17128) 
േഹാേങ്കാംഗിൽനിന്ന് ഒരു ശവെപ്പട്ടി (18891) 
േഹാേങ്കാംഗ് സുന്ദരി (5244) 
േഹാചിമിെന്റ നാട്ടിൽ (6167) 
േഹാച്ചിമിൻ (20413) 
േഹാം (19294) 
േഹാമം (9110) 
േഹാമിേയാപ്പതി-ഒരു സ ർണ കുടുംബ ആേരാഗയ്
സഹായി (18920) 
േഹാമിേയാപ്പതി ബാലചികിത്സ (11510) 
േഹാം ന ിങ്ങ് (13993) 
േഹാം ന ിെന്റ മരണം ഒരു ഫ്ളാഷ് ബാക്ക് (19446) 
േഹാം ന ിംഗ് (13360) 
േഹായ്ടി േടായ്ടി (14095) 
േഹാളി ആ ർ (20302) 
ഹൗ ് ഓഫ് ബാ ർ വിൽസ് (14895) 
ഹ ൻസാങ്ങ് (2566) 
ഹ മൻ േകാമഡി (2197) 
ഹ വാേലാസിെന്റ സുവിേശഷം (19862) 
റ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷൻ (12430) 
റബർ (7628-A) 
റ ർകൃഷി (2884) 
റ ർ കൃഷിക്ക് ഒരു ൈഗഡ് (8142) 
റംഗമ്മയുെട വാടകപ്പറമ്പ് (16667) 
റഷയ് (1533) 
റഷയ് (16577) 
റഷയ്ൻ നേടാടിക്കഥകൾ (21272) 
റഷയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (20355) 
റഷയ്യിെല കാ കളും അനുഭവങ്ങളും (8012) 
റഷയ്യിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ച (5080) 
റഷയ്യുെട കാമുകൻ (1343) 
റാക്കറ്റ്സ് (18563) 
റാണി (14752) 
റാണി (2483) 
റാണിമ ിക (3015) 
റാപ്പിെഡക്സ് ഇം ീഷ് ീക്കിംഗ് േകാ ് (13367) 
റാബിയ (19892) 
റാമ ഞാൻ ക (21709) 
റിക്കാർഡുകളുെട ഗിന്നസ് ബുക്ക് (10918) 
റിച്ചാർഡ് െഫവറൽ (7327) 
റിപ്പർ റിപ്പീറ്റ് (17263) 
റിപവ്ാൻ വിങ്കിൾ, മ കഥകളും (10825) 
റിമ (18506) 
റിമാൻഡ് (13566) 
റിയാഡി മുതൽ േജാഹന്നസ്ബർഗ് വെര (19822) 
റിൈവസ്ഡ് (19577) 
റിസർവ്വ് െച ാത്ത ബർത്ത് (16026) 
റുദിൻ (20185) 
റുബായി ാത്ത് (N4) 
റൂഡിൻ (2188) 
റൂ ് (19743) 
റൂെസവ്ൽട്ട് ഒരു തയ്വേലാകനം (472) 
െറഡ് ഇൻഡയ്ൻമാർ (8207) 
െറഡ്േഫാർട്ടിെല രഹസയ്ങ്ങൾ (D125) 
െറഡവ്ൂൾഫ് (12025) 
െറ ിജേറഷൻ എയർക ീഷനിംഗ് (7252) 
െറയിൽ പാളത്തിലിരുന്ന് ഒരു കുടംബം ധയ്ാനി
(D349) 

െറ െഷൽട്ടർ (4841) 
േറഡിേയാ എൻജിനീയറിങ്ങ് (6201) 
േറഡിേയാതരംഗസഞ്ചരണം (7194) 
േറഡിേയാ സുഭാഷിതങ്ങൾ (13510) 
േറഷൻ വയ്ാപാരി (1367) 
ൈററ്റ് സേഹാദരൻമാർ: ആദയ്െത്ത
ആകാശസഞ്ചാരികൾ (1992) 
െറാേബാ ം നിശാശലഭവും (14679) 
െറാമാന്റിസിസവും ആശാെന്റ കാവയ് വയ് ിതവ്വും
(10894) 

െറാഷനാറ (3160) 
േറാബിൻസൺ േസാ (11932) 
േറാബിൻസൺ േസാ (21901) 
േറാമിെല അഭിസാരിക (18953) 

സൂചിക:

ന്ഥശാല

മാ ം

00002:
00004:

ീ ശ ൻ ത രാൻ (58 RAM) 
നളിനി അെ ങ്കിൽ ഒരു േ ഹം (01 KUM-N) 

00006:
00007:
00008:
00010:
00012:
00013:

കാടും മനുഷയ്നും (53 CHA) 
സൽക്കഥാ കാലം (09.07 LAR-LJ) 
ിയദർശിനി (09.58 SUK-T) 
ഹിറ്റ്ലറുെട േലാകാവേലാകനം (27 SAN) 
അവെന്റ രണകൾ (06 SIV-T) 
െകാച്ചമ്മണി അഥവാ േലാകഗതി (06 ANI-J) 

00014:
00015:
00016:

േടാൾേസ്റ്റായുെട കഥകൾ (07 TOL) 
ഭാരതരമണി (16 BAB) 
േകാളനികളിെല സാ ാജയ്തവ്ത്തകർച്ച (33 SHU)

00017:
00018:
00019:
00020:
00024:

ജനകീയ സമരകഥകൾ (07 VAS-PV) 
സാവി ി കഥ (07 KRI-M) 
ലാത്തികൾ ലാത്തികൾ (10 KRI-V) 
ചണ്ഡെകൗശികം (16 KUN) 
ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും ര പിൻഗാമികളും

00025:
00027:
00030:
00031:
00032:
00033:
00035:
00046:
00047:
00053:
00055:
00060:
00065:
00069:
00073:
00074:
00075:
00080:
00082:
00083:
00085:
00086:
00092:
00093:
00097:
00098:
00100:
00102:
00105:
00109:
00110:
00118:
00120:
00122:
00126:
00127:
00128:
00130:
00133:
00135:
00137:
00140:
00143:
00145:
00147:
00150:
00153:
00154:
00160:
00161:
00162:
00163:

മരിക്കാേന്മലാ (06 POT-DM) 
ീ വിജേയാദയം കാവയ്ം (01 KER-P) 
െപാട്ടിയ ഇഴകൾ (13 VAR) 
മാ വിൻ ചട്ടങ്ങെള….. (12 KUM) 
വയനാടൻതത്ത (01 ABD-PT) 
മരതകമണി (06 NEE-PR) 
പര രസഹായ സംഘങ്ങൾ (35 PAR) 
േദശബ ദാസ് (58 SAN) 
െഹലൻ (04 VAR-KM) 
ടി സുൽത്താൻ (58 SAN) 
േടാൾേസ്റ്റായിയുെട നീതികഥകൾ (07 EKK) 
േശഷ ിയ (04 KES-P) 
എലിനിയ ണം (47 KUR) 
ജിന്ന മുഹമ്മദാലി (25 MOH) 
സുകനയ് (01 GOU-P) 
സ്ഥാന യം (15 SHA) 
ഇന്തയ്യിെല മഹാൻമാർ (58 PAR) 
തകർന്ന ഹൃദയങ്ങൾ (07 MEN-NR) 
തിന്മ (06 GOP-C) 
ഹാജി െക.ശീതിമുഹമ്മദ് (58 MOU) 
കല ജീവിതം തെന്ന (13 KUT-KM) 
െപൻഷൻ േകാൺസ്റ്റബിൾ (07 KIT-CK) 
ത രസംഘം (04 KES-P) 
ഐതീഹയ്മാല (07 SAN-K) 
വാൽക്കണ്ണാടി (07 MRB) 
താേക്കാൽ ട്ടം (07 SUK-KA) 
യു ിവാദം (19 EDA) 
െലബേനാനിെല സുന്ദരി (06 SAI-A) 
ഹിമവാഹിനി (07 POT-SK) 
ഉത്തരാസവ്യംവരം (01 ERA-T) 
വാഴ ല (01 SUK) 
കാ ീർ (59.01 POT) 
ബുദ്ധമത കഥകൾ (09.20 KAR) 
െവ വക്കൻമാരൻ (06 KUN-C) 
ീ രവീ നാഥ ടാഗൂർ (58 SRE) 
ടാജ് മുതൽ രാജ്ഘട്ട് വെര (59.01 GEO) 
സമുദാേയാൽക്കർഷം (11 GOP-A) 
ൈജ യാ (07 DIV-A) 
നവാതിഥി (01 SAN-G) 
കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ (06 JAM-H) 
െകാച്ചിയിെല സ്ഥലനാമങ്ങൾ (62 RAO) 
ൈചന (59 SAN) 
അഭയം (06 SRE-P) 
പൗര യ്ദീപം (01 NAR-N) 
അദ്ധയ്ാപകൻ (04 ACH-MK) 
വീ പക്ഷി ഷി (53 KAL) 
ഏഴു കഥകൾ (08 TOR) 
േവതാളചരിതം കിളിപ്പാട്ട് (03 RAG-K) 
ജയിൽപുള്ളി (07 VAS-PK) 
ഇരവി ട്ടിപ്പിള്ള (04 KRI-EV) 
ദീപാളി േഗാപാലേമേനാൻ (06 KRI-TP) 
കൃ ഗാഥ (െതരെഞ്ഞടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ) (01 CHE-N) 

00165:
00168:
00169:
00172:
00176:
00179:
00182:
00183:
00186:
00188:

കേഠാരകുഠാരം (26 SAY) 
പൂ ല (08 BHA-M) 
ചരി തതവ്ം (60 GOP) 
കേ ാലമാല (07 PAD-NK) 
േ മാഞ്ജലി (01 PRA-K) 
േലഡീേഡാ ർ (06 KRI-CS) 
ബുദ്ധചരിതം (26 AMM-T) 
സൽക്കർമ്മവിജയം (06 PAR-VG) 
ഓമന (06 DAM-K) 
കാലേകയവധം ശീതങ്കൻതുള്ളൽ (01 DAM-P) 

00192:
00194:
00196:
00200:
00202:
00205:
00208:

അടുത്തസമരം (07 SWA-N) 
ഗൃഹസ്ഥധർമ്മം (26 AYY) 
എന്താണു് േഹാമിേയാപ്പതി? (52.01 GEO) 
കുമുദാബായി (06 KRI-C) 
െവള്ളിക്കപ്പ് (07 ROB-AS) 
സതയ്മതസാരം (25 BAV) 
തിരുെവഴു കളിെല മുഹമ്മദുനബി (25 SID) 

00221:
00225:
00228:
00233:
00236:
00243:
00246:

വലിയ ത രാൻ (58 KUN) 
പൂര ബന്ധം (01 CHA-KP) 
ബാലചികിത്സ – ഒന്നാം ഭാഗം (52 ALI) 
ഇ ാമിെല ീകൾ (25 AMI) 
ഇക്കാലത്തിൻ ഇമാം (25 MAH) 
ധനശാ തതവ്ം (35 MUZ) 
ലാസ്റ്റ് േ ഡ് സർവന്റ്സ് പരീക്ഷ റാങ്ക് ഫയൽ

00254:
00256:
00258:

താഴ്വരകൾ (07 RAM-V) 
വത്സരാജചരിതം (07 SES-M) 
ി
വചിച്ച നബിമുഹമ്മദുതെന്ന (25 MUH) 

00264:
00266:
00271:
00275:
00276:
00277:
00278:
00280:
00287:
00290:
00292:
00297:
00301:
00309:
00310:
00311:
00312:
00315:
00316:
00320:
00331:
00334:
00335:
00337:
00338:

അച്ഛെന്റ മരണപ ം (06 ANU-T) 
സുന്ദരകാണ്ഡം (01 RAJ-KK) 
മാംസപു ങ്ങൾ (06 MUH-KT) 
ഇന്തയ്ാചരി ം-നാലാംേഫാറം (61 KUN) 
ാക്റ്റിക്കൽ ബീ-കീപ്പിംങ് (53 RAM) 
പ ം (04 NAI-EKK) 
രാജർഷി (06 GOP-KK) 
ശുേഭാദയം (01 SAY-P) 
െപാലിഞ്ഞദീപം (04 KUS-RS) 
നീതിമാലിക (01 KRI-A) 
ച വാളം (06 KAN-EJ) 
ണയേബാംബ് (04 MAD-C) 
നമ്പയ്ാരുെട ര ങ്ങൾ (22 VAS) 
െത കൃഷി (53 KUN) 
ക കൾ (06 GOP-MK) 
എഴുത്തച്ഛെന്റ ര ങ്ങൾ (01 EZH) 
ഗദയ്മാലിക (15 RAM) 
ചുടലക്കളം (06 UNN-PI) 
നമ്പയ്ാരുെട സയ്മന്തരം (01 ALA-KG) 
മാ വട്ടിൽ (07 SIV-T) 
ചർച്ചിൽ വിൻസ്റ്റൺ (58 MAN) 
നീർ ഴി (04) 
ഹിമഗിരിവിഹാരം (11 THA-S) 
ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ (59 JOS) 
യത്തകുമാരൻ അഥവ െതാഴിലാളി വിജയം (06

00344:
00350:
00351:
00352:
00354:
00358:
00359:
00360:
00361:
00362:
00367:
00368:
00375:
00377:

വാേ ാഡിഗാമ (58 NAR) 
അപരിചിതൻ (06 ANT-PR) 
േവലുത്തമ്പിദളവ (58 VEL) 
മധുമഞ്ജരി (01 GOP-V) 
ഗാന്ധി-േജാഷി ക കൾ (12 DAV) 
സംഗതരംഗിണി (12 NAR) 
മാതംഗിനി (16 BN.06 BAN) 
ചി ദർശിനി (12 ABD) 
ഏ ഹാം ലിങ്കൻ (58 KAR) 
ശാ േലാകം (41 KUN) 
കളിേത്താണി (01 GOP-TN) 
പുരാവൃത്തം (06 JAN-K) 
വിവാഹദ ാൽ (04 VAR-TM) 
െനേപ്പാളിയെന്റ ജീവിത സായാഹ്നം (58 PAR) 

00379:
00386:
00387:
00388:
00392:
00393:
00397:
00404:
00408:

കവനവിലാസം (01 RAM-MK) 
മുരളി (01 DHA-KJ) 
ഡാമിയൻ (09.58 PAU) 
സതയ്സാഹയ്ം (25 ALI) 
ജീവിത ചി ങ്ങൾ (01 SUK-P) 
സാഹിതയ്േലാചനം (13 SAN) 
മു ിം-അനന്തിരാവകാശം (25 KUT) 
ഓമർഖ ാം (01 AMB-R) 
ഖാഇെദ അഅ്സം- മുഹമ്മദലി ജിന്നാ (58 ABD)



(58 KOM) 

(18 BRI) 

DHA) 



00410: പൗരസവ്ാത യ്ം എന്നാൽ- (31 MAN) 
00411: െനടുവീർ കൾ (07 KUR-RS) 
00414: മണിമാളിക (06 RAM-CR) 
00416: 2 െചറുകഥകൾ (07 VAR-V) 
00417: േ മേലഖനം (06 MUH-BV) 
00423: വീരബലി (അഥവാ ൈവക്കം പ നാഭപിള്ള) (04
CHA-V) 

00425:
00426:

പിറന്നാൾ (01 KUT-PC) 
ൈലഫ് ഓഫ് ബാബു താരാപദ മുഖർജി (58

00429:
00431:
00434:
00435:
00436:
00437:
00438:
00440:
00441:
00444:
00447:
00456:
00462:
00466:
00468:
00470:
00471:
00472:
00476:
00483:
00484:
00486:
00487:
00490:
00493:
00495:

ഭാ രേമേനാൻ (06 RAM-A) 
ഇ ാമും എച്ച്.ജി. െവൽസും (25 SAH) 
സുശീല അഥവാ ര ജീവൻ (04 THA-KK) 
കവനമാലിക (01 NAR-G) 
വാന സ്ഥം (06 RAN-S) 
ഹാ മനുഷയ്ാ നീയാേണാ മു ീം (26 SAI) 
ആദർശദീപം (01 KRI-KR) 
രഹസയ്േരഖ (15 JOS) 
േകാൺ സ്സിെന്റ-സേന്ദശം (31 KRI) 
വിവാഹിതർ (06 BAL-G) 
ൈബബിൾ കഥകൾ (24) 
ജയിൽ (16 HI.06 PRE) 
ജീവൽക്കഥകൾ (06 CHI-KK) 
ബന്ധച ിക (11 GEO-KM) 
െകടാവിള കൾ (58 NAR) 
മനുഷയ് ഴുക്കൾ (06 GOK-M) 
ആശാെന്റ കവിതകളിൽ ടി (13 KRI) 
റൂെസവ്ൽട്ട് ഒരു തയ്വേലാകനം (58 GAN) 
ഇഖ്ബാൽ (58 ABD) 
ലീഗും േകാൺ
ം (33 AHA) 
പഞ്ചരാ ം (04 NAR-V) 
ഗാന്ധിേദവൻ (58 KAR) 
അമൃതപുളിനം (06 RAM-P) 
ചി ശാല (07 KS-P) 
കലയും മാർക്സിസവും (13 IND) 
പു ന്മാെരക്കാമിച്ച ര രാജ ീകൾ (06

00496:
00499:
00500:

പുളി വട്ടിൽ (07 MOI-P) 
സഹ വർത്തകർ (32 RUS) 
വർഗ്ഗരഹിത സമുദായം-അേമരിക്കയിെല
മുതലാളിത്തം (33 STE) 
സമാധാനം േനടാൻ കഴിയും (31 HOF) 
അേമരിക്ക (59 ACH) 
അേമരിക്ക ചില വ തകൾ (59 BOT) 
സുധീരമായ പുത്തൻ പരിപാടി (32 WIL) 
ഭക്ഷണം (55 KUN) 
തികാരം (06 MEN-KP) 
ര സാക്ഷി (04 DAM-C) 
നാഴി മണ്ണ് (07 SUK-T) 
കുട്ടൻ (06 THA-G) 
േനാവൽ സ്ഥാനങ്ങൾ (13 BAL) 
നിറങ്ങൾ (07 PAR-M) 
ഭാവിവരൻ (07 KES-P) 
മീൻകാരി (07 NEE-K) 
േനരും നുണയും (04 SAN-P) 
കൂ കൃഷി (04 EDA) 
െസർച്ച് തുടങ്ങിയ അ കഥകൾ (07 ACH-C) 

NAN) 

RAM-T) 

00501:
00502:
00504:
00506:
00513:
00517:
00519:
00523:
00524:
00527:
00529:
00532:
00536:
00537:
00541:
00547:
00549:
00550:
00552:
00555:
00556:
00557:
00558:
00559:
00562:
00573:
00574:
00575:
00576:
00578:
00579:
00583:
00586:
00588:
00589:

അ പ്പൻ (04 NEE-K) 
കാ ള്ള ഒരു ദിവസം (09 MEL-B) 
കാരൂർ കഥകൾ (07 NEE-K) 
ധാനമ ി (04 KES-P) 
കാമുകെന്റ കത്ത് (07 KES-P) 
വിവാഹസമ്മാനം (07 SAR-K) 
നാം കാടൻമാരാണ് (07 RAV) 
യമെന്റ മുമ്പിൽ (06 KOV-EM) 
മിസ്റ്റർ െകാമ്പത്ത് (04 PAD-S) 
ആദയ്െത്ത േകസ് (07 RAM-M) 
രാജമ ി (07 POT-SK) 
ഇടിവ ി (13 VAR) 
കൂര കൾ (01 NAM-APP) 
േ മവി വം (04 VAR-P) 
കരയുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ (07 BAL-PM) 
ധർമ്മരാജ (06 RAM-CV) 
ഈ.വി (58 NAY) 
അ ിയും ലിംഗവും (33 KES) 
വിധിേയാടു െപാരുതിയ ചിലധീരാ ാക്കൾ (13

00590:
00591:
00593:
00594:
00601:
00602:

നവമുകുളം (07 SAR-R) 
കവിയും സമരവും (33 CHO) 
സീതാലക്ഷ്മി (04 KRI-EV) 
കള്ള മാണം (04 KRI-EV) 
പാക്കിസ്ഥാനും േദശീൈയകയ്വും (61 ADH) 
സവ്ത ഇന്തയ്യിൽ സവ്ത ഇ ാം (26 ISH) 

00605:
00608:
00611:
00614:
00616:
00617:
00618:
00621:
00622:
00624:
00625:
00627:
00632:
00634:
00635:
00637:
00638:
00644:
00645:
00646:
00648:

എെന്റ ഭൂ ദിക്ഷണ വൃത്താന്തം (59 NAY) 
ഇരമ്പഴി ള്ളിൽ (62 KES) 
ആപൽക്കരമായ യാ (59 PAN) 
വസന്തവനിക (01 NAR-K) 
ദാദാബായി നവേറാജി (58 THO) 
വൃന്ദാവനം (06 RAM-CR) 
ലാത്തിയും പൂക്കളും (07 URU) 
ൈകേത്താ ം പു ാ ഴലും (04 BRA) 
രാക്കിളികൾ (07 KRI-N) 
കൂത്തമ്പലം (12 KOV) 
ഞാൻ ക അേറബയ് (59 MOI) 
വികാരസദനം (13 VAR) 
ഹൃദയനാദം (13 VAR) 
ഫുട്ട്റൂൾ (06 RAP-P) 
ഒരു വിേനാദ േകസുവി ാരം (10 PAN-AS) 
ആരാമം (07 VAR-P) 
േ ഹവും െസൗന്ദരയ്വും (07 BAL-AK) 
മായാ പഞ്ചം (07 THI) 
ഉദയഭാനു (06 NAR-K) 
പ രാഗം (07 PUT-SK) 
ഒരു െപാടിൈക്ക തുടങ്ങി നാലു സരസകഥകൾ

00649:
00650:
00652:
00654:
00657:
00659:
00663:

യാ ാ രണകൾ (59.01 KPS) 
ഒഴിഞ്ഞ കേസര (06 GOV-N) 
കീഴ്ജീവനക്കാരി (07 SAR-K) 
ജയിലിൽ നിന്ന് (13 VAR-P) 
ആറു റഷയ്ൻകഥകൾ (08 NAR-NP) 
േകാമളവ ി (06 AMM-T) 
കടംെകാ കിട്ടിയ മുതൽ തുടങ്ങി
നാലുെചാറുകഥകൾ (07 SUK-K) 
ര പതാക (07 MAD-A) 
അടു ൺ (11 RAM-P) 
െവള്ളിത്തിര (06 KUR-PK) 
ഒഴിവുകാലം (07 RAP-P) 
പാക്കിസ്ഥാൻ പരയ്ടനം (59 ALI) 
മഞ്ഞപ്പിത്തം (16 UR.06 NAR-VC) 
അേ ാളജർ (07 NIL-K) 
നേവാേന്മഷം (07 KUT-PC) 
െവളുത്തെപണ്ണ് (07 MOP) 
േചാരയും ക കളും (17 EN.07 ABB) 
പാവെപ്പട്ടവരുെട േവശയ് (07 MUH-BV) 
കാൽപ്പാടുകൾ (07 SAD-KN) 
െകാ െതമ്മാടി (07 SAN-K) 
കാഫർ (06 KHA-PAA) 
നാടിെന്റ കഥകൾ (07 JOS) 
പേട്ടലും ചിരുതയും (07 THO-KV) 
തീക്ഷകൾ (07 SIV-T) 
െചമ്പകവ ി (06 NAR-K) 
ഡാ ർ (04 JAN-KK) 

KUM) 

(07 SUK-K) 

00665:
00667:
00670:
00671:
00672:
00673:
00676:
00680:
00691:
00696:
00706:
00709:
00711:
00713:
00715:
00717:
00719:
00722:
00723:
00724: Ice Age Coming (65 RIC) 
00726: ജനുവരി ഒമ്പത് (17 RU.06 GOR) 
00728: േഡാ റുെട മകൾ (06 PAD-VK) 
00732: പാചകലത (55 CHA) 
00741: കർത്താവിെന്റ അളിയൻ (07 THO-KV) 
00742: ഇരട്ടമരണം (04 CAT-VM) 
00743: ജവ്ാലയും പൂവും (07 SUK-T) 
00748: േ േഹാപഹാരം (01 SAY-P) 
00752: എന്തിനീവഴക്ക് (06 CHE-O) 
00753: ല നന്റ് നാണി (04 CHE-NP) 
00754: െവണ്ണിലാവ് (04 MAD-C) 
00757: വി വവാ (33 NED) 
00765: സ്ഥലെത്ത ധാന േവശയ് (06 CHE-NP) 
00766: കൂ കൾ (07 JOS-PT) 
00772: കുറ്റവി ാര കഥകൾ (07 MAD-V) 
00773: കഷ ിസംഹാരി (06 RAJ-PK) 
00775: പഞ്ചായ
കൾ (31 KES) 
00784: പഥികെന്റ പാട്ട് (01 SAN-G) 
00789: സമ്പത്തിദാനയജ്ഞം (35 SRI) 
00801: ഒരു താരതമയ്വിേവചനം (അഥവാ ി ഇ ാം
മതങ്ങളിെല ഖഡ്ഗ േയാഗം) (25 MOH) 
00803: രാ ീയ വാദങ്ങൾ (25 ABD) 
00804: ഖുർആൻ ഭാഷയ്ം (25 ABD) 
00805: ബദർവിജയം (26 ABO) 
00806: േഗാപീവിലാസം (10 GOV-MN) 
00807: ഒളിവിൽ നി ് (04 KAC-SJ) 
00808: അവർ ഉണർ
(07 SUK) 
00809: േകാൺ സ്സ് ഗീത (33 NAR) 
00811: രണാങ്കണത്തിൽ (07 PAR-KM) 
00812: അന്തകൻ (07 BAL-TK) 
00823: ഉള്ളവരും ഇ ാത്തവരും (07 URU) 
00825: േ മപൂജ (04 KOR-PC) 
00826: േലഖമാല (11 DAS) 
00827: കനയ്ക (04 KRI-N) 
00833: ഒരു വിേനാദയാ (10 RAJ-PK) 
00834: ജയി വരും (08 BAL-AK) 
00836: ഇന്തയ്െയ കെ ത്തൽ (61 NEH) 
00843: എെമ്മെ (04 KMN) 
00845: േലഡിേഡാ ർ (04 CHE-NP) 
00854: േകരള സിംഹം (06 PAN-KM) 
00855: െകാന്തയിൽ നി
കുരിശിേല ് (06 JOH-M) 
00856: േദവീദാസൻ (04 ACH-C) 
00857: നൃത്തം പഠിച്ച ഭാരയ് (06 KOR-PC) 
00858: ആവടിേകാൺ സ്സിെന്റ സേന്ദശം (33 DHE) 
00859:
00860:
00862:
00867:
00868:
00869:
00870:
00872:
00874:
00875:
00876:
00877:
00878:
00880:
00881:
00883:
00885:
00887:
00889:
00893:
00897:
00901:
00903:
00908:
00916:
00918:
00920:
00921:
00922:
00924:
00926:
00927:
00928:
00930:
00934:
00936:
00941:
00948:
00952:
00955:
00960:
00968:
00969:
00975:
00976:
00977:
00979:
00980:

ൗട്ട് (29 MAD) 
എെന്റ അമ്മ (58 SRI) 
ഒരു ഹിമാലയ യാ (59.01 MAD) 
ആർ േവ ി? (06 KES-P) 
വിജയവീരൻ (10 CHE-A) 
െവള്ളിമു കൾ (08 SUK-T) 
പഞ്ചായത്ത് ഇ ം നാെളയും (32 SUK) 
മീശാൻ (10 KRI-KS) 
കാൽവരിയിെല ക പാദപം (04 PAD-MK) 
ഇരുട്ടിൽ (04 NIL-K) 
ഒരു നൂറ്റാ ിനുമുമ്പ് (04 KUN-CV) 
ബാ മിഴുങ്ങി (06 VEL-MR) 
ആ കഥ (58 PAN) 
ഇരുട്ടിൽനി ം െവളിച്ചേത്ത ് (06 SIV-R) 
ബംഗാളിലൂെട (59.01 KOV) 
വിജയകരമായ പിൻമാറ്റം (59 RAJ) 
ൈകവിളക്ക് (13 KUT) 
ആരണയ്കനയ്ക (06 CHE-VM) 
അവേളാേവശയ്? (06 KUR-BG) 
മാധുരി (06 MAD-T) 
ഉരു ം മാംസവും (04 SAN-G) 
പരിമള (16 BN.06 BAN) 
തങ്കമു (07 KRI-EK) 
ഖദർസാരി (06 KOR-PC) 
രാധ (06 RAM-CK) 
ലഘുഭക്ഷണം (10 RAJ-PK) 
ഭടെന്റ ഭാരയ് (06 MAD-C) 
മായാേലാകം (04 PAR) 
മരണത്തിെന്റ പരാജയം (17 EN.06 ABB) 
എവറസ്റ്റാേരാഹണം (59.01 MEN) 
രാജരാജീയം (13 RAJ) 
േശാകമു (01 KRI-M) 
രാമരാജബഹദൂർ (06 RAM-CV) 
ൈചനയിെല ഒരു യാ (59 PAN) 
സർപ്പവിഷചികിത്സ (51 KMA) 
ജീവിതരംഗങ്ങൾ (04 VIV-G) 
ഇന്ദിര (06 DAM-K) 
മായാേലാകം (06 PIL-MS) 
ആമിന (06 KUT-PC) 
പ സുന്ദരൻ (06 MAD-C) 
ഭൂദാനം (07 RAM-V) 
ബാലേഷക്സ്പീയർ (09.07 ANA-P) 
മറുനാട്ടിെല കുട്ടികൾ (59 MAT) 
കാലത്തിെന്റ കളി (06 JOS-C) 
ര േസാഹദരിമാർ (04 THA-KSK) 
േചാരയും മാംസവും (07 HAB-V) 
അർദ്ധരാ ിയിൽ (06 GOP-M) 
മരിക്കാൻ വ

(06 JOS-C) ,

00981:
00982:
00983:
00985:
00989:
00993:
00996:
00998:
00999:

മൃഗവും മനുഷയ്നും (07 PAD-C) 
കാമുകൻ (06 KHA-PAA) 
േവദന (06 MAD-M) 
യാചകേ മം (04 KES-P) 
േതമ്പാവണി (24 JOS) 
വലിയ കപ്പിത്താൻ (58 JOS) 
ഇ ാമും സാമ്പത്തിക
വും (25 ABU) 
ജനാധിപതയ്ം തിരു-െകാച്ചിയിൽ (31 MAN) 
ാേയാഗികാൈദവ്തം, കൃതിനിയമം (19 THA)

01000:
01010:
01012:
01014:
01015:
01016:
01019:
01020:
01023:
01025:
01030:

കാകളീമുരളീ (01 NAN-TN) 
വൃത്താന്തപ
വർത്തനം (30 RAM) 
നീ മനുഷയ്െന െകാ രുത് (04 GOV-M) 
ഗുരുതവ്േക്കട് (10 RAJ-PK) 
കിളിവാതിലിലൂെട (01 LAL-A) 
നീലമല (07 URU) 
അല ത ന്ന പുഴ (07 RAP-P) 
കലയ്ാണം കളിയ (04 MAD-AN) 
െചറുകഥാ സ്ഥാനം (13 PAU) 
ഞാൻ ഒരു പുതിയേലാകം ക (32 GOP) 
സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ജയിലിേലക്ക് (06

01032:
01033:
01034:
01037:
01045:
01047:
01048:
01049:
01053:
01054:
01055:

ഭാഷാ സാഹിതയ്ചരി ം (13 NAR) 
ബന്ധമാലിക (13 GOP) 
ഗദയ്മാലിക (11 RAM) 
മണിക ൻ (04 NAR-PK) 
ാചീനമലബാർ (61 ABD) 
േസാഷയ്ലിസം (33 THO) 
സിദ്ധൻ (06 MAT-M) 
അന്തരംഗം (07 RAM-V) 
ൈമ ി (01 NAB-MN) 
വസേന്താത്സവം (01 GOP-CN) 
ആരുെട വിജയം ഏകാങ്കനാടകം (04 KUR-NRS)

01058:

മലയാള മേനാരമ വ ജൂബിലി



GOP-KN) 



ാരക

(65 MAN) 

ന്ഥം

01069:
01072:
01073:

െചറുകഥകൾ (07 KUR-NRS) 
ഫയർ െസർവ്വീസ് (41 SAN) 
ീ ഗുരുവായൂർ ബിംബമാഹാ യ്വും
േക്ഷേ ാ ത്തിയും (21 MEN) 
01076: ഗുമ ൻ (04 AZH-UM) 
01077: കടമറ്റത്തച്ഛെന്റ മാ ികവിദയ്കൾ (06 SAM-CT)


01082:
01083:
01086:
01090:
01093:
01094:
01095:
01097:
01100:
01101:
01105:
01106:
01111:
01113:
01115:
01118:
01121:
01122:
01126:
01127:
01137:
01139:
01146:
01147:
01148:
01150:
01151:
01154:

േലാകരീതി (06 CHA-CV) 
യത്തീം (06 MOY-P) 
രമണി എം.ഏ. (04 VAR) 
വിഭ ഭാരതം (61 RAJ) 
അ മനം (07 KES-KP) 
മാറുന്ന കാലങ്ങൾ (07 BHA-K) 
കന്നിക്കതിരുകൾ (07 JAB-KA) 
കാ േചാല (07 ABU) 
ഒരു റഷയ്ൻ കഥ (17 RU.06 PUL) 
കലയ്ാണഗാനം (07 PAU-KA) 
ഇ ാമിെല സാമൂഹയ് നിയമങ്ങൾ (25 KUN) 
ജീവിക്കാൻ െകാതിച്ച െപണ്ണ് (07 VAR-TM) 
ഇതു ചതിേയാ (06 SUK-K) 
ജീൻ വാൽജീൻ (06 PRA-K) 
ഇ ാം ചരി കഥകൾ (26 ABU) 
േമാദിനി (06 RAM-TK) 
ഭയങ്കര ഭവനം (07 THA-T) 
െതാഴിലിെന്റ തതവ്ശാ ം (32 KUM) 
പനക്കൽ മാദു (06 MEN-CS) 
ആണും െപ ം (06 KUR-RS) 
ടി വിെന്റ മലയാളറാണി (06 GOP-KN) 
പ
ിൽ പതിമൂ ് (06 CHE-VM) 
കറുത്ത െ ൗസ് (07 RAP-P) 
െചറുകഥകൾ (07 PAD-KM) 
ാൻേ ാർട്ട് ണയം (06 GOV-MN) 
മായാത്ത നിമിഷങ്ങൾ (07 DAM-PS) 
െവളിയിൽ എനി സ്ഥലമി (13 VAR) 
സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ കൂടുകൾ (17 EN.07 ABB-KA) 

01155:
01156:
01157:
01158:
01159:
01160:
01162:
01163:
01164:
01165:
01170:
01173:
01178:
01180:
01181:
01185:
01187:
01188:
01189:
01191:
01193:
01194:
01197:
01198:
01199:
01200:
01201:
01204:
01205:
01206:
01210:
01216:
01218:
01222:

അവൾ ഒരു െപൺ ആണ് (04 GOP-TN) 
ര ം ര ം അഞ്ച് (04 GOP-TN) 
വഴിേയേപായ വ ാേവലി (04 GOP-TN) 
എന്താണു സാഹിതയ്ം (13 DHA-K) 
െവള്ളരി ാവുകൾ ് മരണമി (06 JOY-C) 
മലയാളഭാഷയും സാഹിതയ്വും (13 KRI) 
പ
കഥാകാരൻമാർ (58 SUK) 
ഇൻേഡാേനാഷയ്ൻ ഡയറി (59 POT) 
ഇൻെഡാേനഷയ്ൻ ഡയറി-2 (12 POT) 
കിഴേക്ക പാക്കിസ്ഥാനിൽ (59 BAL) 
ഞാൻ കമ്മ ണിസ്റ്റാണ് (04 KMN) 
ഹാസസാഹിതയ്ം (13 KUT) 
ആനന്ദസാഗരം (06 MAD-C) 
മലയാനാടുകളിൽ (59 POT) 
സഞ്ജയൻ (10 SAN) 
തിരുവിതാംകൂറിെല മഹാൻമാർ (58 KUN) 
അവൻ മാ േചാദി
(04 SOM) 
യാതനക്കാരൻ (07 CHI-S) 
േതാ ം െതാപ്പിയും (07 KIT-CK) 
എെന്റ ചീത്ത കഥകൾ (07 THO-KP) 
ാന്തെന്റ ഡയറി (07 KAR-NA) 
മരയ്ാദക്കള്ളൻ (13 BAL) 
മു േമാതിരം (06 CHE) 
കളിയും ചിരിയും (04 GOV-E) 
േനാവൽസാഹിതയ്ം (13 PAU) 
മൃണാളിനി (06 NAR-R) 
ന അവസരങ്ങൾ (09.07 VAR-P) 
സൗദാമിനി (06 NAR-MR) 
ഞരക്കങ്ങൾ (07 SIV-T) 
അമ്പലപ്പറമ്പിൽ (04 NIL-K) 
നിറമി ാത്ത മാരിവി ് (07 BAL-K) 
ഒരു മലയാളി ക ഇന്തയ് (59.01 NAR) 
ശിശുവിദയ്ാഭയ്ാസം (29 MAT) 
േദശാഭിമാനി കൃ പിള്ള ാരക ന്ഥം (58 DEV)

01226:
01227:
01231:
01238:
01239:
01240:
01241:
01248:
01252:
01256:
01257:
01266:
01267:
01270:

ഒഴുക്ക് (06 RAH-V) 
തീ ടുക്കകൾ (06 AKB-K) 
ഭാരതത്തിൽ ഇസ്ലാമിെന്റ ഭാവി (26 VAH) 
ആ പരിേശാധന (58 MOH) 
വി വചർക്ക (34 DHE) 
ബാപുജിയുെട ഒസയ്ത്ത് (31 DHE) 
ാമസർവ്വകലാശാലകൾ (29 MOR) 
കു
റുപ്പിെന്റ ആ കഥ (06 KES-P) 
ആ മനുഷയ്ൻ നീ തെന്ന (04 THO-CJ) 
ബാപു (58 KHA) 
ഭാഷാ രാമായണച (22 SHA) 
ഹഖും ബാത്തിലും (25 SID) 
സുൽത്താെന്റ േ മം (16 BN.06 SRE) 
അദ്ധയ്ാ രാമായണം- അേയാദ്ധയ്ാകാണ്ഡം-

01280:
01285:
01286:
01288:
01289:
01292:
01294:
01295:

അടിസ്ഥാനവിദയ്ാഭയ്ാസം (29 BHI) 
േമവാഡിെന്റ പതനം (16 HI.04 DWI) 
ഒമർഖ ാം (15 KUS) 
ആദർശകഥകൾ (07 JOS-C) 
കലാമന്ദിരം (07 SAR-K) 
സുകൃതിയായ വികൃതി (58 ALE) 
മുഴക്കം (06 KUN-KG) 
അന്തരീക്ഷത്തിെല ധീരകൃതയ്ങ്ങൾ (49 CHA) 

01296:

ാചീന ആരയ്ാവർത്തത്തിെല ചില
വിശവ്വിദയ്ാലയങ്ങൾ (61 ANU) 
ചിരി ന്ന കത്തി (07 MUH-KT) 
മതിലുകൾ (07 HAB-V) 
ദാനഭൂമി (07 KES-KP) 
േ ാറൻസ് ൈനറ്റിൻ െഗയ്ൽ (58 HEL) 
െകാ രുതനിയാ െകാ രുത് (07 KES-P) 
തവി മു ികൾ (10 CHE-NP) 
കപ്പല ി കമ്മ ണിസ്റ്റ് (04 RAJ-PK) 
െകാ നും െകാ ത്തീം ഒന്ന് (04 KES-P) 
ഏ.ബാലകൃ പിള്ള (58 SRI) 
സാഹിതയ്വിചാരം (13 POU) 
വിശ ന്ന കരിങ്കാലി (04 BHA-T) 
െത കിഴേക്കഷയ്യും ജപ്പാനും (59 PET) 
ഇക്കിളി (10 ART) 
കാമൂ ാഷ് (11 RAM-P) 
പരിഹാസത്തിലൂെട (11 RAM-P) 
െമ ാനും െകാതുകും (10 DC) 
ശു ശു (10 RAJ) 
ഉണരുന്ന ഉത്തേരന്തയ് (59.01 KRI) 
എെന്റ ല ൻ ജീവിതം (59 RAG) 
യൂേറാപ്പിേലക്ക് (59 AAN) 
ഭഗവാൻ ീനാരായണ പരമഹംസൻ (58 KUN)



(01 HAR-AD) 

01298:
01301:
01302:
01303:
01309:
01310:
01311:
01312:
01313:
01315:
01317:
01319:
01320:
01321:
01322:
01323:
01324:
01330:
01331:
01332:
01333:



01337:
01339:
01340:

ഭാരതി (അഥവാ പരാജയങ്ങൾ) (06 BHA-T) 
ഓം രാേജശവ്രി (04 CHA-KN) 
ഈ ക കൾ നിന ള്ളതാണു്-2 (06 ANI-J) 

01341:

ഈക

കൾ നിന

ള്ളതാണ്-3 (11 ANI-J) 

01342:

ഈക

കൾ നിന

ള്ളതാണു് 4 (06 ANN-J) 

01343:
01344:
01345:
01346:
01349:
01352:
01355:
01356:
01357:
01358:
01360:
01361:
01363:
01365:
01366:
01367:
01375:
01376:
01379:
01386:
01388:
01389:
01398:
01399:
01402:

റഷയ്യുെട കാമുകൻ (33 KES) 
ഇളംചു കൾ (09.01 SAN-G) 
ന െട ന്ഥശാലാ സ്ഥാനം (30 RAM) 
അലി
തീരുന്ന ആ ാവ് (07 RAM-Y) 
കനകാംബരം (07 POT-SK) 
വിരു വന്ന മാമൻ (06 SUK-K) 
സംഘട്ടനം (04 BHA) 
െക.സി. മാമ്മൻമാപ്പിള (58 VAS) 
മൗലാനാ ആസാദ് (58 KUN) 
എെന്റ ജയിൽദിനങ്ങൾ (58 VIJ) 
േസാവിയറ്റ് ഡയറി (59 POT) 
ഗൃഹനിർമ്മാണപദ്ധതി (49 KUR) 
ദുരവസ്ഥ (01 KUN-N) 
ഉമാേകരളം (01 PAR-US) 
േകരള ഭാഷാസാഹിതയ്ചരി ം (13 NAR) 
േറഷൻ വയ്ാപാരി (04 NAY-PT) 
അഴിമുഖേത്ത ് (04 KRI-N) 
ജീവിതം അവസാനി ന്നി (04 VAS-E) 
ഉമ്പർേട്ടാ എേക്കാ (07 MUR-B) 
ജാഹ്നവി (06 RAM-G) 
നരകത്തിൽ നിന്ന് (06 RAM-K) 
ലാൻഡ് േലഡി (17 RU.06 DOS) 
കലയ്ാണരാ ി (08 SUK-T) 
അശയ (17 RU.06 TUR) 
അറബിക്കടലിൽ പേത്തമാരികാണുേമ്പാൾ (06

01405:
01408:
01415:
01416:
01419:

വയലും ഹൃദയവും (07 PAP-K) 
സന്ധയ് (04 SAN-G) 
അറബിയും ഒട്ടകവും (07 RAM-M) 
തറവാടും മടിശ്ശീലയും (04 AAL-PNM) 
മാപ്പിളക്കവി സാ ാട്ട് േമായിൻകുട്ടി ൈവദയ്ർ (58

01427:
01428:
01430:
01431:
01432:
01435:
01437:
01441:
01442:
01450:
01453:
01460:
01461:
01464:

െതക്കൻകാറ്റ് (17 EN.06 AMA) 
ബീഗം േറാഷൻ (06 CHE-VM) 
ഭൂതം (04 IBS) 
സാമ്പത്തികാസൂ ണം (35 NAR) 
ഓർ ക വ േപ്പാഴും (01 BHA-P) 
ആ ാർപ്പണം (06 THO-TS) 
പാർട്ടി േകാമ്േറഡ് (16 HI.06 YAS) 
വാളും കുരിശും (06 KAN-EJ) 
അബലെയ അപമാനിച്ചാൽ (16 UDA) 
കഥാമലിക (08 KAT) 
െകാടിയും പടവും (07 KIT-CK) 
ഇ ീസിെന്റ ശ (25 IBR) 
ഗാന്ധിവിചാരേദാഹനം (34 MAS) 
സതയ്ാ ഹ മത്തിെന്റ ഇതിഹാസം (34 MOH)

01466:
01467:
01468:
01470:
01471:
01472:

മഴയ ം കുടയി ം (04 KES-P) 
മുട മുതൽ (04 KRI-N) 
ശ ി ന്ന കലപ്പ (13 VAR) 
ഇരുപതു വർഷത്തിനുേശഷം (07 LAL-A) 
ദുരന്തദുർേമ്മാഹം (06 SAR-M) 
ഭാഷാസാഹിതയ്ത്തിെല പഴയ തലമുറ (13 PAR)

01473:
01474:
01477:
01507:
01508:
01512:
01513:
01522:
01524:

വാൾട്ടയർ (58 SUK) 
സ ത്തിെല ഒരു രാ ി (01 BHA-P) 
ഒഴു കൾ (06 PAD-M) 
ഇരു ദിവസങ്ങൾ (16 BN.07 NAM-KPG) 
േദവദാസി (07 RAM-V) 
വിചാര റി കൾ (12 VIN) 
ശിഷയ്നും മകനും (01 NAR-V) 
ഗലിേലയെന്റ േസനയിൽ (24 LUN) 
അ ത നിലയത്തിെല ഇ ജാലം (06 PRA-GM)

01525:

ഝാൻസിയിെല വീരറാണി (അഥവാ മഹാറാണി

01531:
01533:
01536:
01537:
01538:
01539:
01542:
01546:
01548:
01549:
01554:
01556:
01557:
01564:
01571:
01578:
01579:
01584:
01585:
01589:
01592:

ഈജി ് (59 DAM) 
റഷയ് (59 GOU-K) 
ബാലകഥകൾ (09.07 EKK-A) 
കഴുകൻമാർ (07 KRI-TN) 
ജീവിത മരയ്ാദകൾ (11 KRI) 
െ യിൻ ചരി കഥകൾ (06 ABD-KK) 
ജീവിതയാ (17 EN.06 BUK) 
േലാകയാ ാ രണകൾ (59 CHA) 
ശുദ്ധത പനങ്കഴു (07 KIT-CK) 
കള്ളെനെക്കട്ട കള്ളൻ (07 KVM) 
കണ്ണീരും ചിരിയും (06 KVM) 
ആല ർ കാക്ക (07 KES-N) 
കുട്ടികൾ (13 SAN) 
ാചീനേകരളം (62 KUN) 
കമറുൽ ജമാൽ (06 NAR-MR) 
കർദ്ദിനാളിെന്റ കാമുകി (06 PRA-M) 
അൽഭുതങ്ങളുെട നാട് (59 RAH) 
േസാ ട്ടീസിെന്റ കൂെട (58 RAG) 
ന്ഥസംഭരണം (30 MAD) 
മുടിയനായ പു ൻ (04 BHA-T) 
േകരള സംസ്ഥാനം,
ങ്ങളും സാദ്ധയ്തകളും

GOV-N) 

MUH) 







ലക്ഷ്മീബായി) (58 GOP) 

(32 ACH) 

01593: കുട്ടികളുെട േസ്സാ (09.06 RAJ-CM) 
01597: ദുേ ാവ് ി (17 RU.06 PUS) 
01599: വിേനാദകഥകൾ (10 RAJ-PK) 
01600: തമ്മിൽ ഒത്തേപ്പാൾ (07 VAR-PA) 
01602: െമാട്ടത്തല (07 KRI-TN) 
01604: സവ്ർഗ്ഗം നാണി
(04 VAR-P) 
01605: െഷൽട്ടർ (04 BHA-T) 
01606: 1857 (04 BRA) 
01607: വിശുദ്ധനുണ (05 CHE) 
01609: കിലുക്കാം െപട്ടിയും ദ
ാലും (04 AYY-MK) 
01610: കുേറഅധികം േവദനകളും കൂെട കുേറ
01611:
01614:
01618:
01622:
01623:
01624:
01627:
01632:
01633:

സതയ്ങ്ങളും (04 JOS-OP) 
ക ം െബച്ച േകാട്ട് (04 MUH-T) 
ര ൈചനയിൽ (60 PAN) 
എക്സ്െറ (06 MAD-R) 
ഏഴുനിലമാളിക (04 NAN-VT) 
ചിലെമ്പാലി നില ാതിരിക്കെട്ട (04 VAS-E) 
ഇതു െപാളിറ്റിക്സാണു് (04 ANT-PJ) 
ര ിലയും ഒരു െമാ ം (17 EN.06 ANA) 
ഇത്താത്ത (07 HAB-V) 
ഇരുമ്പൻ കു തുടങ്ങി ആറു കഥകൾ (07 SUK.K)

01635:
01636:

േ ഹമാണ് ശ ി (09.04 THA-K) 
സവ്േദശാഭിമാനിയുെട നാടുകടത്തൽ (04 KRI-P) 

01637:
01641:
01642:
01646:
01653:
01656:

ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് (04 SAN-G) 
മരണവ ി (07 RAJ-C) 
കാലത്തിെന്റ ആഹവ്ാനം (04 SRE-AV) 
രമണനും മലയാളകവിതയും (13 SUK) 
ധീരവനിത (അഥവാ ഷാംവിജയം) (06 KHA) 
ഇ ാമിെല സാമുഹയ് നിയമങ്ങൾ (അഥവാ

01657:
01661:
01663:
01665:
01667:
01670:
01671:
01672:
01674:
01678:
01681:
01688:
01691:
01693:
01698:
01700:
01701:
01702:
01703:

ഇ ാമിക പരി ാരം (25 JAI) 
െനഹ്റു റഷയ്യിൽ (59 KOR) 
െചറുകിട രാസവയ്വസായങ്ങൾ (32 JOS) 
ദാേമാദരൻനായരുെട ഡയറി (10 RAM-P) 
കഥനപാഠങ്ങൾ (02 SUR-R) 
ഡാ ർ രാധാകൃഷ്ണൻ (58 KUN) 
പ
കവികൾ (58 SUK) 
തൂലികാ ചി ങ്ങൾ (58 VAR) 
അറുെകാല (04 ANA-V) 
മന േ മതി (04 ACH-NK) 
വേയാജനവിദയ്ാഭയ്ാസം (29 MAD) 
എെന്റ കാശിയാ (59.01 SAN) 
േഷാളിയും മെറ്റ കഥകളും (08 ACH-M) 
കാശുംകിട്ടി െപ ംെകട്ടി (04 CHA-V) 
കാശക്കത്തിേലക്ക് (58 MAT) 
സഞ്ജയൻ (10 SAN) 
െപൺപുലി (06 KOR-PC) 
വാനരനാരി (06 CHE-VM) 
ഗിരിെസൗധത്തിെല ഗുഹായ ം (06 KUR-BG) 



സൂറ

ർ പരിഭാഷ) (25 KUN) 

01708: െതാമ്മെന്റ െതാപ്പിപ്പാള (06 PAR-ZM) 
01710: മുളെപാട്ടിയ വി
കൾ (07 MRB) 
01717: ഉഷ ള്ള കത്ത് (59 KRI-CR) 
01718: പാമ്പ് (07 RAM-M) 
01722: ഒരു ൾ ടീച്ചറുെട ഡയറി (58 VIG) 
01724: മുഖഛായകൾ (11 MRB) 
01726: വായനശാലയിൽ (13 JOS) 
01729: ഇത് ഞാൻ ഓർ
(58 RUN) 
01730: കാശത്തിേലക്ക് (19 MAT) 
01733: െകാള്ളിമീൻ (07 SHA-P) 
01736: ഒരു പിടി പിച്ചി ക്കൾ (03 KUR-MN) 
01739: 1 (06 GOP-TN) 
01741: സവ്േദശാഭിമാനി (58 BHA) 
01743: കുഞ്ഞാലിമര ാർ (04 PAD-K) 
01744: അപൂർവ്വ ബംഗാൾ (16 BN.04 MAM) 
01747: ജർമ്മൻക
കൾ (59 SRI) 
01748: തിഭാശാലികൾ (58 ABD) 
01749: ഖദർ
(07 RAP-P) 
01750: പുതിയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദയ്ാഭയ്ാസം (29
ACH) 

01769:

മു ീംകൾ എ

(26 ARS) 

െകാ

് പിേന്നാക്കത്തിലായി

01770:
01776:
01779:
01780:

പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ (25 MUH) 
ഗാന്ധിമാർഗ്ഗം (34 GAN) 
നൂറുൽ ഖുർആൻ (25 JAN) 
സംഖയ്ാ േജയ്ാതിഷം (അഥവാ നാമസംഖയ്ാശാ ം)

01781:
01784:

ജിന്ന (58 SEE) 
കൃതിചികിൽസയുെട മാഹാ

(20 THO) 

യ്ം (52.01 RAA)



01786:
01792:
01806:

ഉൽക്കർഷാദർശം (41 UNN) 
സാേരാപേദശകഥകൾ (07 KAR-K) 
സാറിസ്റ്റിക് റഷയ്യിെല മു ീങ്ങളുെടനില (26

01808:
01809:
01810:
01811:
01812:
01819:
01830:
01842:
01843:
01845:
01846:
01847:
01859:

വിശറി കാ േവ (04 VAR-P) 
ഹാസയ്സാഹിതയ്ം (13 KUT) 
പുരുഷൻമാരി ാത്ത േലാകം (13 SAR) 
ഇന്തയ്യും േസാഷയ്ലിസവും (33 DAM) 
ാന്തദർശികൾ (58 GUP) 
പതിേനഴു ന കഥകൾ (07 KUR-NK) 
ന െട രാജയ്ം (59.01 SAD) 
നാലു്-അ ് (07 RAM-M) 
ആദിമനുഷയ്ൻ (58 GOL) 
ഹിമവയ്ാ ം (58 NOR) 
ച വാളത്തിേല ് (04 ANT-PJ) 
തിരി
േനാട്ടം (58 KES-P) 
ഒരു എം.ഏ. ക്കാരെന്റ മരണവിലാപം (17 EN.06

01862:
01863:
01864:
01869:
01872:
01874:

സി രെപ്പാട്ട് (07 SRI-CN) 
യമുന ഏകാ മായി ഒഴുകു (07 KES-P) 
െഞ വിളക്ക് (10 KRI-V) 
നിണമണിഞ്ഞ കാൽപാടുകൾ (06 PAR) 
സവ്ർഗ്ഗദൂതൻ (06 RAP-P) 
വിവാഹം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നട
(04 SAN-G) 

01876:
01879:
01881:
01882:
01885:
01887:

അശാ ീയമായ ഒരു േ ഹം (07 RAM-V) 
അമ്പിളിക്കല (17 ZH.06 LAY) 
രാജകുമാരി പൂെങ്കാടി (06 PAR-ZM) 
ബദാം പഴങ്ങൾ (16 UR.06 KIS) 
എ ാം തികഞ്ഞഭാരയ് (07 SAR-K) 
പദ്ധതികളങ്ങിെന പുേരാഗമി
(04 CHE-NP)

01888:
01891:
01892:
01898:
01901:
01902:
01903:
01904:
01907:
01908:
01909:
01911:
01912:
01913:
01918:
01921:
01923:
01926:
01927:
01929:
01930:
01933:
01938:
01940:
01942:
01943:
01945:
01946:

മഴക്കാറുകൾ (07 VAR-M) 
ഒസയ്ത്ത് (04 GOV-M) 
ദീനാമ്മ (07 KES-P) 
ഗദയ്േമഖല (11 POT-SK) 
തൂവലും ചങ്ങലയും (13 SUR) 
നാം സുഹൃ ക്കൾ (06 KAR-V) 
ആ ാെവാരു േവട്ടപ്പട്ടി (04 SAN-S) 
ആണത്തമുള്ള െപണ്ണ് (07 MAT-TP) 
െചമ്പനീർപൂക്കൾ (04 JEB-KA) 
സേഹാദരീ (04 PAN-VS) 
കുപ്പിവളകൾ (07 BEE-UA) 
പാക്കനാർ (07 KVM) 
േഫാർ നാട്ടസ്സ് (05 KES-K) 
വിറകുെവട്ടിയുെട മകൾ (07 KES-K) 
ആ പൂെമാ വിരിഞ്ഞി (07 PAR) 
പ ാനദിയിെല മു വൻ (16 HI.06 RAV) 
ഈശവ്രനുെ ങ്കിൽ (24 KAR) 
ചില േകരള ചരി
ങ്ങൾ (62 KUN) 
പൗരനും ഭരണഘടനയും (32 RAT) 
െവളുത്ത കുട്ടി (07 URU) 
പിച്ചി (07 SRI-CN) 
ഓളവും തീരവും (07 VAS-MT) 
ീരമണമഹർഷി (58 SAN) 
ജീവിതത്തിെന്റ െപാൻനാളങ്ങൾ (07 NAN) 
അവളാണ് വമ്പത്തി (06 ALI-MV) 
ക നീർ പുഞ്ചിരിെകാ
(07 TKG) 
േ മശി ി (01 POT-SK) 
ഉറങ്ങാൻ ൈവകിയ രാ ികൾ (04 MOH-KT) 

01948:
01949:
01957:
01959:
01964:

പഴയനിധി (06 DEV-V) 
ദാഹവും േ ഹവും (06 DHA-C) 
എെന്റ ജീവിതവും ചിന്തയും (58 SHE) 
േലാകചരി ം (60 VEL) 
അനശവ്രതയിേല ള്ള ക്ഷണം (17 EN.04 ABB) 

01965:

െകാേളാണിയൽ ജനതകളുെട േദശീയ
വിേമാചനമാർഗ്ഗം (33 PUR) 
ജീവിതൈസവ്രം (11 JAI-PM) 
െലനിെന്റ നാട്ടിൽ (59 RAG) 
േസാവിയ ജനാധിപതയ്ത്തിെന്റ അറുപതു
വർഷങ്ങൾ (31 RAG) 
േ ഹതാരങ്ങൾ (06 DAV-VT) 
ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും (34 EMS) 
മീഡിയ (17 EL.04 EUR) 
ഡാ റും ഭാരയ്യും (06 PAD-MA) 
ൈററ്റ് സേഹാദരൻമാർ: ആദയ്െത്ത
ആകാശസഞ്ചാരികൾ (58 REY) 
ഒരു നാടൻെപൺകിടാവിെന്റ ല ൻയാ

YEM) 

MUL) 



01969:
01976:
01977:
01984:
01985:
01987:
01990:
01992:
01993:

(59

NAD) 

01995:
02003:
02005:
02020:
02021:

കിഴ നി ം വന്ന ഒരു ീ (06 CHE-AP) 
അശരീരികൾ (05 ASA) 
അനിരുദ്ധൻ (15 RAM) 
ഒരു കുട്ടിയുെട ആ കഥ (17 EN.06 CHA) 
ഇ ാംചരി ത്തിെല സുവർണ്ണ സംഭവങ്ങൾ

02022:
02023:
02024:
02027:
02028:
02035:

സൂരയ്െന്റ ആ കഥ (43 BAL) 
ജനതാവിജ്ഞാനം (43 MEM) 
പരമാണുശ ി (44 PAR) 
സത്സംഗം (13 SUR) 
സാമയ്േയാഗത്തിെന്റ വഴിയിൽ (34 ACH) 
വിജ്ഞാനം മലയാളം എൻൈസേ ാപീഡിയ

02047:
02049:
02055:
02081:
02085:
02086:
02088:
02089:
02090:
02092:
02094:
02095:
02096:
02097:

രണാഞ്ജലി (58 ACH) 
പഴശ്ശിയുെട പടവാൾ (06 NAY-PK) 
െകാ േറാസി (07 RAP-P) 
നർത്തകിയും ര കാമുകരും (06 ABR-S) 
പണവും പിണവും (06 PUR-K) 
മൂകരാഗം (06 SUL-B) 
അവെളാരു ഹൂറിയായിരു (06 SRE-P) 
െവറും െത ികൾ (06 PTL) 
ഞാ േവല ക്കൾ (01 BAS-P) 
ഒരു മണവാളൻ പിറ
(06 JOS-C) 
യമുനാഘട്ടം (01 VEL-J) 
അസൂയാമയം (07 SUK-K) 
കവിതകൾ വാരിെയ കൾ (07 MUH-NP) 
ഒരു മനുഷയ്നും ര േദവതകളും (06 BAB-C) 

02103:
02104:

ആ കനി വിലക്കെപ്പട്ടതാണ് (06 MOI-P) 
സ:ഈ.എം.ശങ്കരൻ ന തിരിപ്പാടു് (58 PRA) 

02105:

മീവാരത്തിെല ധീരവനിത (അഥവാ പ ിനി) (06

02106:
02109:
02110:
02113:
02114:
02118:
02119:
02120:
02121:
02122:
02123:
02124:
02125:
02126:
02127:
02128:
02129:
02133:
02134:
02137:
02141:
02142:
02144:
02146:
02151:
02152:
02157:
02158:

െപ കാണൽ (04 SRI-AV) 
ഞാൻ പിറന്ന നാട് (07 SIV-T) 
ൈചത്താനും മനുഷയ്രും (04 GOV-M) 
േവദനകളും സവ് ങ്ങളും (07 UNN-P) 
ഒരു കഴുതയുെട ആ കഥ (16 UR.06 KIS) 
കാച്ചിരി പീച്ചിരി (10 RAM-K) 
കലയ്ാണരാ ി (07 VAR-M) 
െകാ റാബിയതാത്ത (06 PAD) 
ഇ മുള്ള െപണ്ണ് (06 PUN-NP) 
കുരുത്തംെകട്ട േമാൻ (08 MAL-VS) 
ഐതിഹയ്ങ്ങൾ (28 NIL) 
വിഷപ്പാമ്പ് (07 HAB-V) 
അച്ഛെന്റ കാമുകി (06 SIV-M) 
െചേങ്കാട്ടയിെല ബഹ്റാം (06 ABD-K) 
രാഗിണി (04 VAD-KK) 
ഓവിെന്റ മകൾ (06 ALI-MV) 
ജ കഥകൾ (07 KIT-CA) 
കിഞ്ചനവർത്തമാനം (09.07 KIT-CA) 
വീരകുമാരൻ (09.07 KIT-CA) 
അ ് ചീന – നാേടാടിക്കഥകൾ (28 KRI) 
ആശകൾ വിടരു (01 MEH) 
േ തമനുഷയ്ൻ (17 EN.06 SHE) 
ആറു ലഘുചി ങ്ങൾ (11 PET-KC) 
രൂപേരഖ (13 GOV) 
അരി ാവുകൾ (09.07 KUN-TK) 
കടേയാ തലേയാ (09.07 KIT-CA) 
ച വാളത്തിന റം (07 NAR-KO) 
പൂവമ്പഴത്തിെന്റ നിറവും കറുെത്താരു മറുകും (10

02163:
02164:
02166:
02167:
02169:
02171:
02177:
02180:
02187:
02188:
02189:
02190:
02191:

ഭരതനാടയ്ം (13 BAL) 
കാലത്തിെന്റ കവിതകൾ (02 NAY-SK) 
അ ശാ നായകന്മാർ (58 BOL) 
മലയാളസാഹിതയ്ം (13 HAR) 
നാ തു നാടൻപാ കൾ (03 GUP-S) 
േവടെന്റ മകൻ (09.07 KOR-H) 
അടുക്കള
കം (55 ANN) 
ആനവിലയ്ം (54 BAL) 
മംഗലേശ്ശരി (06 PAN-NP) 
റൂഡിൻ (17 RU.06 TUR) 
ബഷീറിെന്റ പുന്നാര മൂഷികൻ (06 GOV-M) 
േചാലമരങ്ങൾ (07 SAR-K) 
പഴയകുടത്തിൽ പുതിയ വീഞ്ഞ് (06 KOV-EM) 

02193:
02194:
02197:
02201:

ധിക്കാരിയുെട കാതൽ (11 THO-CJ) 
ടി സുൽത്താൻ (61 BAL) 
ഹ മൻ േകാമഡി (17 EN.06 PAD) 
ഒരു ഭഗവത് ഗീതയും കുെറ മുലകളും (07 MUH-BV)

02202:
02203:
02204:
02205:
02206:
02207:
02210:
02212:
02216:
02219:
02220:

മതിലുകൾ ഇടിയു (04 KAN-EJ) 
േകരളചരി ം (62 SRE) 
സഹീർ (17 PT.06 COE) 
കാമുകിയും പട്ടിയും (07 KAN-EJ) 
േവലയിറക്കേ (04 MAD-CK) 
കിലുക്കി ത്ത് (04 CHE-C) 
ആ സഖി (06 MAD-V) 
ചവ െകാട്ട (10 RAM-P) 
േകാടാലിരാമൻ (06 RAJ) 
വി വത്തിെന്റ സന്താനം (17 EN.06 ORC) 
നീലത്തട്ടവും െവളുത്ത പൂക്കളും (17 DE.06 SWE) 

02221:

ഒരു േദവതയും ര

(25 ABD) 

(18 RAV) 

KUN-J) 

KRI-V) 



KUR-ONV) 

് ച വർത്തിമാരും (01

02222:
02223:
02224:
02225:
02226:

െചേങ്കാലും െചന്താമരയും (01 MAD-T) 
െമക്സിക്കൻ നാടുകളിൽ (59 KUM) 
നാം വണ ം ൈദവങ്ങൾ (56 SRE) 
പിശാചുക്കളുെട തള്ള (17 FR.06 MAD) 
രാജസ്ഥാനിെല അന്തഃപുര രഹസയ്ങ്ങൾ (06

02229:
02232:

കിഴവനും േവെറ നാടകങ്ങളും (05 KOD-KE) 
ഈ നരകപിശാചി ് ആ നരകാസുരൻ (06

02233:
02234:
02235:

രാെപ്പാടികൾ (01 ASH-K) 
െജംഗിസ്ഖാൻ (59 MRC) 
രാജൂവും അേശാകനും േപാസ്റ്റപ്പീസിൽ (12 RAT)

02236:
02237:
02238:
02240:
02241:
02242:
02247:
02250:
02251:

െകാറിയൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (08 VEN-KS) 
ചി വിളക്ക് (09.04 CHE) 
മിഠായികൾ (09.07 KUN-VP) 
േപായതലമുറയിൽനിന്ന് (58 PAR) 
േചാര ക്കൾ (07 POT-DM) 
േച കത്തി (06 MOI-P) 
ര വ ി (06 MAN-GS) 
െവള്ളി ാവുകൾ (06 NEE-TP) 
ആകാശത്തിൽ െകാടികളും ഭൂമിയിൽ
കുമ്മായങ്ങളും (04 DAM-P) 
ആധുനികശാ ം (41 NAM) 
ഒരു കുല മുന്തിരിങ്ങ (09.01 ACT-A) 
ച ികാ ചർച്ചിതമായ രാ ി (06 MAD-V) 
തകരക്കാട്ടിെല രാമു (06 RAG) 
സു ണ്ണ (58 VEN) 
വനഫൂലിെന്റ കഥകൾ (16 BN.07 RAV) 
പുഞ്ചിരിയും െനാമ്പരവും (07 THO-P) 
ഒഴുക്ക വന്ന വീട് (06 KUR-RS) 
മാനവസമുദായവും ഭാഷാസാഹിതയ്ങ്ങളും (13

PUR-KV) 

PAR-ZM) 



02259:
02260:
02263:
02264:
02265:
02268:
02270:
02271:
02274:

NAR) 

02275:
02277:

വിചാരവീചികൾ (11 KUM-K) 
അണു വർത്തക ശ ി അതിെന്റ
സമാധാനപരമായ വിനിേയാഗം (44 CHA)

02278:
02279:
02280:
02281:
02282:
02283:
02287:
02288:
02293:
02294:
02295:
02297:
02307:

സവ്ാത യ്വും സം ാരവും (32 DEW) 
ഈജിപ്ഷയ്ൻ സാഹിതയ്ചരി ം (14 KRI) 
വളരൂ വലിയവരാകൂ (07 KUT) 
കുഞ്ചിയമ്മയുെട ആ കഥ (10 RAJ-PK) 
വില ം വീണയും (04 SAN-G) 
കീടജൻമം (17 CS.04 CAP) 
േലഡി ൈടപ്പിസ്റ്റ് (07 VAS-PK) 
കമ്മ ണിസ്റ്റ് ഭരണം േകരളത്തിൽ (33 PAD) 
േപ പിടിച്ച മനുഷയ്ർ (04 CHA-AM) 
യതീ ദാസ് (58 GEO) 
ൈകച്ചങ്ങല (16 HI.06 KUS) 
ൈചനാെവ (04 KES-P) 
ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാെനാെറ്റ ാണ് (04 USM-M)

02310:
02311:

യൂദാസിെന്റ ശ ം (06 MAD-V) 
വിളക്കണ
നക്ഷ ങ്ങൾ മാ





(06 MAT-P)



02314:

ആേന്ദാളനങ്ങൾ (ചില ഓർമ്മ റി കൾ) (58 KUM)

02315:
02317:
02319:
02321:
02323:
02327:

സാറിനു് 44 (07 KUN-TK) 
മനുഷയ്െനന്ന യ ം (46 BHA) 
കിനാവിെലാരു യാ (07 MRB) 
പ പാവാട (07 MAD-V) 
േരാഗവും ചികിൽസയും (51 BHA) 
േ ംചന്ദിെന്റ ഏറ്റവും ന കഥകൾ (16 HI.07

02334:

മനുഷയ്െന്റ അനാട്ടമിയും ഫിേസയ്ാളജിയും (51

02339:
02340:
02347:
02348:
02350:
02351:
02353:
02354:
02356:
02357:
02360:
02362:
02363:
02366:

കു
ലക്ഷ്മി (06 KOR-PC) 
ആ സവ് ം (07 AAN) 
കശാ ശാല (17 EN.06 LEM-V) 
ൈമഥിലി (06 NAR-MR) 
സയൻസിെന്റ സേന്ദശം (44 BHA) 
വനമു (09.01 ACH-M) 
നാ െവളിച്ചം (04 SUS-KP) 
െവളിച്ചത്തിെന്റ പു ൻ (04 VAS-E) 
െന ം പതിരും (07 NAD) 
ജീവശാ ത്തിെന്റ വളർച്ച (46 BHA) 
പൗർണ്ണമി (07 POT-SK) 
ഹാന്തരയാ (43 BHA) 
ാരകം (04 NIL-K) 
സാഹിതയ്കൗതുകം(മൂന്നാം ഭാഗം) (01 SAN-G) 

02368:
02378:
02379:
02381:
02382:
02383:

പുതിയ തലമുറ (06 PAD) 
േലാകചരി ം (60 GOP) 
േകരേളശവ്രൻ (06 RAM-T) 
നാം ജീവി ന്ന ഈ േലാകം (46 LIN) 
ഏതുമാർഗ്ഗം (11 BHA-K) 
ര െകാ ം േനതാജിേയാെടാപ്പം (58 NAR) 

02384:

സാർവ്വേദശീയസ്ഥിതിയും േസാവിയറ്റ്
വിേദശനയവും (33 KRU) 
ന െട കാലം സമാധാനത്തിേന്റയും
പുേരാഗതിയുേടയും
കാലമാക്കിത്തീർക്കണം (33 CRU) 
േ മമു (07 KOR-PC) 
പുതുയുഗത്തിെന്റ പടിവാതുക്കൽ (11 KHA-V) 
തിജ്ഞ (07 SIV-T) 
വരന്തരപ്പിള്ളി ഗർ ി
(01 RAV-T) 
ഞാൻ േവദനി
(07 KAT-K) 
പരിവർത്തനം (04 GOP-TN) 
ജനാധിപതയ്ം (32 RID) 
കമ്മ ണിറ്റി െഡവലപ്പ്െമന്റ് (27 KUN) 
െപാട്ടൻനീലാ ർ (06 VIV-G) 
കറ്റയും െകാ ം (06 TKC-V) 
പഴയ േലാകത്തിെല പുതുമകൾ (60 SAN) 
പാനപാ ത്തിെല െകാടുങ്കാറ്റ് (04 SUR-K) 
ആകാശം െതളി
(07 NAN) 
ഒട്ടകവും സൂചി ഴിയും (04 VAR-M) 
കാഞ്ചനസീത (04 SRI-CN) 
പുതിയ െതറ്റ് (04 THI) 
മലു കളും ഇബിലീസുകളും (06 CHE-NP) 
േവദനകളുെട േലാകം (07 VIV-G) 
ഉൽക്ക യുെട നിമിഷങ്ങൾ (07 VIV-G) 
ഒന്നാം ാസ്സ് (10 VIK) 
എതിേരൽപ് (10 ANA-V) 
െപ ങ്ങൾ ഭരിക്കെട്ട (06 MOI-P) 
അ ർ ആന്റ് അ ർ (07 KOV-EM) 
രാജേകസരി (06 POU-KA) 
സഹാറയും സേഹാദരൻമാരും (59 XAV) 
കാ വീശി ഇല െകാഴിഞ്ഞി (06 MOI-P) 
കടൽ കീഴട
(47 HAS) 
അർദ്ധരാ ിയും ന ച്ചയും (06 PAL-V) 
മാനയ്തയുെട മറ (04 SRI-CN) 
റാണി (06 CHE-AP) 
മാസപ്പടിയുെട വിേമാചനയാ (10 KRI-V) 
കുരുക്കൻ കീ വറീതു മരി (07 PAR) 
ാരംഭഭൂമിശാ ം-VOL2 (45.01 APP) 
ഒരു പന്തയത്തിെന്റ കഥ (09.07 PAV-T) 
ര േപരും നാടുവി (07 KES-P) 
കരിഞ്ഞപൂക്കൾ (07 SAR-B) 
വിജയരു ൻ (06 GOP-CM) 
തീവ ിപ്പാളം (06 GEO-V) 
വീട്ടിെല െവളിച്ചം (04 GOP-TN) 
െഡയ്ഞ്ചർ (07 MAD-T) 
െചറിയ വലിയവർ (06 MAD-T) 
െചാവ്വായിെലത്തിയേപ്പാൾ (06 KUR-RS) 
അണു- കുടുംബത്തിൽ (58 FER) 
രാജാരവിവർമ്മ (58 KRI) 
വീ ം റഷയ്യിൽ (59 FIS) 
ഉതിർമണികൾ (13 RAJ) 
ണയദൂതൻ (01 KSK) 
ആവി ാരങ്ങളുെട കഥകൾ (09.07 KUM-PM) 
തുയിലുണർത്തൽ (07 KIT-CK) 
സവ്ാത യ്ദിനത്തിൽ (07 KIT-CA) 
ജീവിതവും മതവും (26 TOL) 
സവ്ാമിയും ചങ്ങാതിമാരും (06 NAR-RK) 
ഞാൻ ക തിബത്ത് (59 HAR) 
സാധാരണക്കാരെന്റ ധനശാ ം (35 NAR) 
ഇന്നെത്ത ശാ വും നിങ്ങളും (59 POO) 
ശിശുസംരക്ഷണം (13 ACH) 
മ വിദയ് (09.51 SHA-MN) 
നിസ്സാരകാരയ്ം (16 HI.06 RAG) 
കുമേയാണിെല കടുവാകൾ (06 MAD-MK) 
മണ്ണിെന്റ മക്കൾ (16 OR.06 PAN) 
വുതറിംഗ് ൈഹറ്റ്സ് (17 EN.06 BRO) 
കമ്മ ണിസത്തിൽനി ം മുേന്നാ ് (31 GOV) 



PRE) 

BHA) 

02388:

02405:
02406:
02408:
02410:
02412:
02415:
02426:
02427:
02444:
02449:
02455:
02456:
02459:
02460:
02461:
02462:
02464:
02466:
02467:
02468:
02469:
02470:
02472:
02473:
02475:
02476:
02477:
02479:
02481:
02483:
02486:
02487:
02493:
02494:
02495:
02497:
02505:
02506:
02507:
02511:
02512:
02513:
02514:
02515:
02521:
02526:
02527:
02529:
02532:
02534:
02536:
02537:
02540:
02541:
02542:
02544:
02547:
02548:
02549:
02550:
02552:
02553:
02557:
02561:
02565:
02566:
02570:
02571:
02573:
02574:
02575:
02578:
02583:

ര
ീകളും ഒരു പുരുഷനും (06 KOV-EM) 
കാലാപാനി (59 CHA) 
വളരുന്ന ച വാളം (04 PAD-K) 
ഹ ൻസാങ്ങ് (59 BAL) 
യതി (06 MEN-MM) 
േവദനി ന്ന മനുഷയ്ർ (04 GOP-K) 
കാ ം െവളിച്ചവും (13 SAN) 
കടലും മനുഷയ്നും (32 MEN) 
ട്നി ം േഗാട്ടിേതാമസും (07 RAM-M) 
ഹ ാജി മാർഗ്ഗദർശകൻ (25 ABD) 
വിജ്ഞാനം- മലയാളം
എൻൈസേ ാപീഡിയാ (65 MAT) 
02589: അ
ഹേയാഗം നിങ്ങൾെക്ക െച ം (20
MAD) 

02594:

കീർത്തിയിേല
BOL) 

യർന്ന ദരി ബാലൻമാർ (58

02595:
02597:
02600:
02609:
02610:
02611:
02616:

നാളെത്ത പുലരി (51 DUL) 
ചു േകാണി (17 EN.06 MAD) 
ചാഞ്ഞമരം വീണി (04 MAD-MK) 
ഗു ർട്ട് നിഘ (65 GUN) 
മലയാളഭാഷാവയ്ാകരണം (38 HER) 
വാചകൻമാർ (25 MOH) 
അ ം മുന്തിരിച്ചാറും കുെറ മിഴിനീരൂം (06 MAD-V)

02618:
02619:
02621:
02622:
02624:
02625:
02626:
02634:
02637:
02639:
02641:

ഇഞ്ചിനീര് (10 RAJ-PK) 
അവൻ വരു (06 PRE) 
േചറ്റിെല െചന്താമര (06 GOP-P) 
ഇബിലീസുകളുെട നാട്ടിൽ (04 CHE-NP) 
ചി (16 MR.06 SAT) 
െകാഴി
വീണ കാ പൂക്കൾ (06 CHE-NP) 
സുഖദ (16 HI.06 JAI) 
കഥകൾ നിറഞ്ഞ യമുന (59 VIS) 
അ മ്മ (07 GOP-K) 
ളയം (17 IT.06 DAN) 
ചിലങ്കചാർത്തിയ കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ (06 MAD-V)

02647:
02648:
02649:
02655:
02657:
02661:
02662:
02665:
02667:
02679:
02681:
02684:
02685:
02686:
02697:
02698:
02699:
02700:
02701:
02709:
02710:
02712:
02715:
02716:
02717:
02723:
02724:
02728:
02730:
02731:
02735:

അമ്മാമ്മ (07 VIV-G) 
എലത്താളവും നിലവിള ം (06 MAR-SK) 
തിഭ (16 HAR) 
െപാട്ടാത്ത നൂലുകൾ (07 VAR-M) 
അൾത്താര (04 SRE) 
ഒ പുഞ്ചിരിക്കാൻ (10 ANN-T) 
െബാഹീമയ്ൻ ചി ങ്ങൾ (59 POT-SK) 
ഈ ജീവിതം അനാഥമാണ് (07 KOV) 
കളിേയാടം (07 VAR-M) 
ഇതു ന െട നാടാണ് (09.07 BAL-V) 
ഓമനൈപ്പതൽ (01 NAR-P) 
വി ാളിവീരൻ (07 PRA-A) 
പത്താം ാസ്സി േശഷം (09.07 BAL-PK) 
അണ്ണാറക്കണ്ണൻ (09.07 KIT-CA) 
ജീവിത മം (11 GOP-MA) 
ആബുെതാട്ട് ബീഹാർ വെര (59.01 RAH) 
ചങ്ങലയി ാത്ത ആന (07 ANT-NT) 
കസവുതട്ടം (07 HAB-V) 
കഥയി ാ കൾ (06 AMM-VK) 
ഏഴു ഭാരതീയ േനാവലുകൾ (06 SUK) 
ഉ യി ാത്ത െവടികൾ (10 MEN-PKK) 
തറവാട് (04 KES-P) 
െകാ ് (07 VAR-M) 
പിശാച് (07 KIT-CK) 
അവെന ശിക്ക (07 GOV-N) 
േയാഗാേയാഗ് (16 BN.06 RAV) 
പാേഥയം (01 SAN-G) 
സബർമതി ദൂെരയാണ് (04 SAN-G) 
ക റിയും കൂട്ടരും (59 SAR) 
നിങ്ങളും പാരമ്പരയ്വും (46 RAM) 
ഒരു ീയുെട മായാത്ത രണകൾ (58 DHA) 

02736:
02740:
02741:

േ മിച്ചതബദ്ധായി (04 ARA-C) 
ഒരുമുറിേത്തങ്ങ (04 KES-P) 
തുടി ന്ന താളുകൾ (ആ കഥയും
ഡയറി റി കളും മ ം) (58 KRI) 
ദിനാന്തയ് റി കൾ (08 PAR) 
മാനുഷിക മൂലയ്ങ്ങൾ (11 GOV-M) 
അണുേബാംബു വീണേപ്പാൾ (58 NAG) 
കമ്പിേവലികൾ (17 EN.06 CAI) 
ഓർമ്മയുെട നിഴലുകൾ (08 KRI-S) 
അന്നപൂർണ്ണാലയം (06 NAR-R) 
അവകാശി (07 RAM-M) 
ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ (37 HAR) 
ഉരുക്കിെന്റ കഥ (09.49 CHA) 
ആനയും കുറുക്കനും (07 JOH-TV) 
ജീവനുള്ള തിമ (09.07 MAL) 
കടലാസുകപ്പൽ (09.01 NAR-P) 
വിലയിടിഞ്ഞ നാണയങ്ങൾ (06 MOI-P) 
അലയാഴി (07 ROB-AS) 
മായക്കാരി (06 KRI-TN) 
കറുത്ത േതാലും റ ർപ്പാലും (06 RAG-A) 
ഒരു െഞട്ടിൽ ര പൂക്കൾ (06 NAY-KS) 
ല നിൽ: ചില ക കളും രണകളും (12





02742:
02743:
02744:
02748:
02749:
02755:
02756:
02761:
02768:
02770:
02771:
02772:
02778:
02781:
02783:
02785:
02787:
02788:

KUM) 

02789:
02790:
02792:

േമേനാെന്റ പുനർവിവാഹം (06 NAR-KS) 
കങ്കാൾ (16 HI.06 PRA) 
അടുക്കളയിൽനി ം പാർലെമന്റിേലക്ക് (58

02793:

സാധാരണ ജനങ്ങളും ൈവദയ്വിജ്ഞാനീയവും:
പകർച്ചവയ്ാധികൾ (51 VAS) 
മണവാട്ടിെപ്പണ്ണ് (07 KAN-EJ) 
അന്തയ്വും തുടക്കവും (04 BHA-T) 
ഏഴിലംപാലാ (07 POT-SK) 
ഒ െതാട്ടാൽമൂന്ന് (07 VKN) 
ആനന്ദകരമായ അടിമത്തം (07 KES-P) 
ഒന്നിെ ങ്കിൽ ര ി (07 PAR-M) 
മഴക്കാല
മഴെപ ം (04 NAN-VT) 
െകാ ദുഃഖം (07 SUK-T) 
അരിമ്പാറ േദവസയ് (10 KRI-V) 
േപാക്കറ്റടി (58 KES) 
ഒരു കുറ്റാേനവ്ഷകെന്റ ഓർമ്മ റി കൾ (58

BHA) 

02794:
02795:
02799:
02800:
02802:
02808:
02815:
02818:
02821:
02839:
02840:

KES) 

02843:
02844:
02846:
02847:
02848:
02851:
02852:
02853:
02854:
02856:
02859:

വികാരജീവികൾ (06 UNN-KP) 
ആസവ്ാദനേവദി (13 ARJ) 
തീപിടിച്ച ആ ാവ് (04 JOS-CL) 
പുകേയറ്റ കടന്നൽകൂട് (04 KHA-NMA) 
ഇളം ചു കൾ (01 SAN-G) 
കാരൂർ മുതൽ േകാവിലൻ വെര (58 VEL) 
അ വിെന്റ ആട്ടിൻകുട്ടി (09.01 THA-KSK) 
വിതച്ചതു െകാ
(04 JOS-CL) 
പിയാരി (16 BN.06 SAR) 
ന െട പാൽആടുകൾ (54 CHA) 
കുട്ടികെള നിങ്ങൾ ഈ ആെള അറിയുെമാ (09.58

02860:

കളിെക്കാട്ടിലിലും ൈമതാന

RAM-P) 

ം (09.56 SUB-PR)



02861:
02864:
02866:
02867:

കു
നങ്ങ (06 NAR-KS) 
പ േമനവനും കുഞ്ചിയമ്മയും (06 RAJ-PK) 
കള്ളേരഖ (07 KIT-CK) 
യാ ിക് (16 BN.06 PRA) 
193

02876:
02877:
02880:
02881:
02882:
02883:
02884:
02886:

ബന്ധനം (07 VAS-MT) 
ൈലറ്റ് േബായ് (16 HI.06 ABB) 
കുഞ്ഞാ ിേച്ചട്ടൻ (06 NAN-K) 
വസന്തകാലം (17 RU.06 GUL) 
സാവി ി (16 BN.06 KUM) 
എെന്റ ജീവിതകഥ (58 PIL) 
റ ർകൃഷി (53 DOM) 
കാക്കകളും കാക്കത്ത രാട്ടികളും (07 CHE-NP) 

02888:

ക രാ ികൾ, വയ്ർത്ഥമാസങ്ങൾ (07 PAN-GN)

02894:
02897:
02899:
02900:
02901:
02902:
02903:
02905:
02910:
02911:
02912:
02921:

ആയിരം കു കൾ (06 PIS-NN) 
ആ മാേരാഗി (06 VIS-R) 
ഇന്തയ്ാചരി പാഠങ്ങൾ (61 HUM) 
ജീവ പഞ്ചം (46 BHA) 
ആേരാമൽ േചകവരുെട വരവു് (06 SAI-A) 
പ
തിഭാശാലികൾ (58 PET) 
ഒരാടും ആറു മനുഷയ്രും (04 VAS-E) 
താഴ്വരയിെല െകാടുങ്കാറ്റ് (04 DIV) 
ൈനേലാൺ േമഘങ്ങൾ (07 VAR-M) 
സാം ാരിക ഇന്തയ് (61 JOS) 
ഒരു ജീവിതം ആരംഭി (06 JOY-VA) 
നറു വീണാൽ പണം അടേ
(10 KAI-CS)

02922:
02924:

മാലാഖമാരുെട നാട്ടിൽ (16 MR.07 KUN) 
േകരളം അറുനൂറുെകാ ങ്ങൾ മുമ്പ് (62 KUN)

02926:
02928:
02929:
02932:
02947:
02957:

േഡാ ർ രാധാകൃ ൻ (58 SRE) 
തിമൂർ (58 CHA) 
ആദയ്െത്ത സവം (07 SIV-T) 
പതിന കാരി (06 SAJ-K) 
മഹാകവി െക.സി. േകശവപിള്ള (58 HAR) 
നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ ഘടന (27

02958:
02962:
02964:
02966:
02967:
02968:
02969:

വികാസ േരഖകൾ (12 OMC) 
കപടനാടകം (06 NAR-MR) 
പിശാചിെന്റ പിടിയിൽ (04 AYY-ASP) 
മാർഷൽ ടിേറ്റാ (58 GEO) 
തബ്ലീഗിെന്റ സവിേശഷത (25 SHA) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1964 (65 MAN) 
േകരള ന്ഥശാലാ ഡയറ റി 1964 (30 RAM) 

02975:

േകരളചരി ത്തിെല ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകൾ (62

02976:
02977:
02980:
02984:
02988:
02989:
02990:
02992:
02993:
02994:
02995:
02998:
02999:
03000:
03005:
03006:

മ െന്റ മണവാട്ടി (09.07 SUK-T) 
െചകുത്താെന്റ കണ്ണ് (16 HI.06 RAH) 
കഥപറയുന്ന ഭാരതം (60 SUK) 
േമയർ നായർ (06 NAR-SK) 
ദിവയ് (16 HI.06 YAS) 
നാേടാടിക്കപ്പലിൽ നാലുമാസം (59 GEO) 
അ റെത്ത അേമരിക്ക (59 PET) 
അവൾ വിവാഹിതയാണ് (16 BN.06 SAR) 
അരുന്ധതി (06 NAR-MR) 
ഉണരുന്ന സം ാരം (11 PET) 
പാർത്ഥിപൻ കനവ് (16 TA.06 KAL) 
കാക്കെപ്പാന്ന് (04 SAD-SLP) 
കുെറ സംഭവകഥകൾ (07 KAR-K) 
കാട്ടിേല ് ഒരു തീർത്ഥയാ (59 NAI) 
സുജാത (06 SUR-K) 
പുതിയ രാജാവും പുതിയ ജകളും (07 BAL-AK)

03007:
03015:
03020:
03026:
03031:
03039:
03041:
03043:
03045:
03046:
03048:
03050:
03054:
03056:
03059:

ജാതിെയന്താ (13 VAD) 
റാണിമ ിക (06 NAY-PS) 
മനുഷയ്ർ നിഴലുകൾ (59 VAS) 
വലിപ്പേമറിയ ക കൾ (16 PA.06 UPE) 
തയ്ാഗിയായ േ ാഹി (06 KES-P) 
വിേദശ നി ം കുെറ ക കൾ (12 PIL) 
മൺേകാലങ്ങൾ (58 RAM) 
ജൂഡിയും ലക്ഷ്മിയും (09.17 MIC) 
അലമാലകളിൽ (07 SUK-T) 
ഒരു കവിയുെട കാൽപാടുകൾ (01 BHA-P) 
ന വരുെട രാ ി (04 SAD-S) 
അനുഭവങ്ങൾ (06 NAN) 
സിസ്റ്റർ ഫിേലാമിന (07 VIV-G) 
ഒരു മനുഷയ്നും കുെറ കഴുതകളും (07 KRI-M) 
ബദ്ർപടപ്പാട്ട്-മാപ്പിളപ്പാ കളിലൂെട ഒരു
സമരകഥ- (15 MOY) 
വള്ളേത്താൾ സുധ (01 NAR-V) 
േഹമന്തരാവിൽ (07 VAR-M) 
േകരള മു ിം ചരി ം (25 SAI) 
കണിക (06 NEE-TP) 
സുൽത്താെന്റര മകൾ (06 NAY-PM) 
പിേനാേഖയ് (09.17 RAM-VP) 
പരിേ ക്ഷയ്ം (11 KRI-NV) 
അവസാനിക്കാത്തരാ ി (07 VAR-M) 
രാേജ
സാദ് ആ കഥ (58 RAJ) 
സാഹിതയ്മാലിക (11 KUN-PN) 
വിമർശവീഥി (13 DAN) 
ചലനങ്ങൾ (05.02 GOP-TN) 
കരിെമാ കൾ (09.01 BHA-N) 
മണ്ണപ്പം (09.01 PUS-P) 
മരു ം മ വും (09.51 SAR-KK) 
േകാ-ല ൻ-കയ്േറാ (59 MOH) 
ഹിമമനുഷയ്ൻ (06 VIV-G) 
അതിർത്തിയിേല ് (04 KRI-M) 
അതിർത്തിയുദ്ധത്തിൽ (06 AVU-CK) 
േനാവൽ സിദ്ധിയും സാധനയും (13 BAL) 
വിശാലാക്ഷി (06 GOV-K) 
മനുഷയ്ൻ സവ്യം നിർമ്മി
(60 CHI) 
തടങ്കൽ പാളയത്തിെല മനുഷയ്ാ ാക്കൾ (06







BOL) 

KUN) 



03061:
03062:
03063:
03064:
03067:
03074:
03078:
03079:
03082:
03090:
03091:
03094:
03103:
03106:
03107:
03110:
03111:
03112:
03114:
03137:
03140:
03143:
03146:

THY-K) 

03149:
03150:
03153:
03155:
03157:
03158:
03159:
03160:
03165:

ഒരു െതാ ് കള്ള് (06 MEN-MM) 
ആനെക്കാ ം വഴിത്തിരിവും (17 EN.06 CLO) 
െപാ ന്ന പരമാർത്ഥങ്ങൾ (04 JOS-CL) 
പാപത്തിെന്റ സന്തതികൾ (04 GOV-N) 
കടൽക്കാക്കകൾ (09.01 SRI-V) 
ആരാണീ മനുഷയ്ൻ (11 RAM-P) 
ഹിന്ദി സാഹിതയ്ചരി ം (14 PIL) 
െറാഷനാറ (04 GOV-P) 
േഡാൺ സമു ത്തിേല തെന്ന ഒഴുകു (17

03167:
03168:

ഇമ്പങ്ങളുെട പറുദീസ (06 THO-KJ) 
കുെറ ചി ങ്ങൾ അ യും സവ് ങ്ങൾ (07

03170:
03171:
03172:
03173:
03176:
03183:
03189:
03193:
03194:
03196:
03201:
03202:
03206:
03208:
03210:
03214:
03218:
03231:
03232:
03235:
03237:
03244:

അദൃശയ്മനുഷയ്ൻ (06 PAR-E) 
ഒരു നഗരവും ഒരു െതരുവും (06 CHA-T) 
ഒരു മനുഷയ്നും ഒരാ ാവും (06 CHA-T) 
ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട ഡയറി (06 CHA-T) 
സനയ്ാസി (16 HI.06 ELA) 
സർക്കസുകാരി (06 ALI-MV) 
ധീരതയുെട േശാണമു (17 EN.06 CRE) 
ഇത് അവസാനവാക്ക (06 THY-K) 
ആധുനിക സാഹിതയ്ം (13 GUP) 
ചക്കരമാമ്പഴം (01 CHA-C) 
തവളയുെട വിമാനയാ (09.07 KIT-CA) 
െകാ വിദയ്ക്കാരൻ (07 KOV-EM) 
സമ്മാനം (09.07 NIL-K) 
കേലാത്സവം (11 KRI-NV) 
കലയും സാഹിതയ്വും ഒരു പഠനം (13 GOP) 
ൈദവത്തിെന്റ മരണം (06 NAN-VT) 
എെന്റ േപർ ആരം (17 EN.07 SAR) 
ച ഗു ൻ (16 HI.04 JAY-P) 
ൈഡലൻ േതാമസ്സിെന്റ ഗാനം (03 UNN-P) 
േടാൾേസ്റ്റായിയുെട കഥ (58 SUR) 
ബാ ാഞ്ജലി (01 KRI-C) 
േടാംേസായറുെട ധീരകൃതയ്ങ്ങൾ (07 THO-TS) 

03245:
03248:
03252:
03257:
03258:

ഭാരതത്തിെല വനയ്ജീവികൾ (47 SAN) 
വീട്ടിലും പുറ ം (16 BN.06 RAV) 
പാടിപ്പതിഞ്ഞപാ കൾ (03 RAM-V) 
േനഴ്സ് (04 THI-A) 
ശാ ത്തിലൂെട ഒരു സാഹസികയാ (59 ACH)

03261:
03262:
03265:
03266:

നന്മ നിറഞ്ഞ ഭൂമി (04 ANT-CP) 
കൗസലയ്യും േലഖയും (06 CHE-AP) 
ജീവചരി സാഹിതയ്ം (14 GEO) 
ഇന്തയ്യും ൈചനയും- ഒന്നാം ഭാഗം (61 CHA) 

03269:
03272:
03273:
03282:
03291:
03292:
03295:

പരേലാകത്തിൽ ഒരു രാ ി (06 ALI-PK) 
പണ്ഡിറ്റ്ജിയുെട രഹസയ്ങ്ങൾ (58 NAY) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1965 (65 MAN) 
ഓമന (06 PAR) 
രാജസ്ഥാനര ംറാണിപ ിനി (09.07 CKS) 
മേനാന്മണി (09.07 DIV-PK) 
എൻബിെയസ് ഇം ീഷ്-മലയാളം നിഘ (65

03298:
03305:
03309:
03311:

ഏട്ടത്തി അമ്മ (06 CHE-AP) 
മിസ്റ്റർ െന ർ അംബുജം (06 MOI-P) 
സൂസി ടീച്ചർ (06 POU-T) 
െചകുത്താൻ കടുവ നായാ േനാവൽ (06 DEV-KJ)

03312:
03313:
03315:
03319:
03320:
03322:
03323:
03324:
03327:
03330:
03332:
03333:
03334:
03335:
03336:
03347:
03348:
03349:
03353:
03354:
03357:
03359:
03360:
03364:
03365:
03366:
03368:
03369:

ഏഴു പകലുകൾ ആറു രാ ികൾ (06 THY-K) 
എലിയും പൂച്ചയും ഞാനും (07 RAM-V) 
സ ം (06 JOH-TL) 
പുരുഷാന്തരങ്ങളിലൂെട (59 RAM) 
പൂക്കളും തീക്കനലും (06 MAD-CK) 
പൂവുകാണാത്ത കാവുകൾ (06 SRE-P) 
ഉമർഖ ാം (06 SAT-MN) 
വിേവചനം (13 ACH) 
േ ാസ്െബൽറ്റ് (06 NAN-K) 
കടൽ (06 NAY-KG) 
ൈതർ ടം (06 RAG-A) 
തുളസിത്തറ (06 SIV-K) 
അച്ഛെന്റ ജയം (06 PAN-VR) 
ന െട വനങ്ങളും വനയ്ജീവികളും (53 HUS) 
അ ീശവ്രൻ (16 BN.06 VAN) 
മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മലർക്കാവ് (06 BHA-NK) 
േപഷവ്ായുെട മു ീം റാണി (06 BRA) 
െയവ്േദാകയ് (06 PAN-V) 
കുഞ്ചി അവിയൽ (10 RAJ-PK) 
േദവത (01 KRI-C) 
തിേലാത്തമ (01 KRI-C) 
യു ി കാശം (19 JOS) 
േഗാദാനം (16 HI.06 PRE) 
മൂടുപടം (06 POT-SK) 
മധുവിധു (04 SRE-CN) 
അവതാളങ്ങൾ (07 ACH-A) 
െവള്ളം (06 PIS-NN) 
ധർമ്മനീതിേയാ? അ ; ജീവിതം

RU.06 SHO) 

MAD-V) 



MAD) 



(06 SIV-T) ,

03371:
03372:
03373:
03374:
03376:

പാറ റത്ത് വിതച്ച വിത്ത് (06 JOS-M) 
ലാൽബഹദൂർശാ ി (58 PRA) 
ഉമർ ഫാറൂഖ് (58 KOM) 
അന്തഃപുരത്തിെല സനയ്ാസി (06 NAR-MR) 
ത രസംഘത്തിൽനി
സിംഹാസനത്തിേലക്ക് (60 SAN) 
03377: കടലിനുമ റം (06 KOR-PC) 
03379: സുന്ദരിയായ ീയും സുന്ദരമായ കുടുംബവും (27
PAD) 

03386:
03393:
03395:
03396:
03402:
03406:
03408:
03409:
03411:
03413:

േബാധനം (11 JOS-MC) 
േ ഹിക്കാെനാരു സുന്ദരി (06 THO-KJ) 
അട്ടപ്പാടിയിെല ഗിരിജ (06 DIV-K) 
അഞ്ചി ം (06 CHE-AP) 
ഭാരയ്മാർ കഥ പറയു (07 SET) 
ഓർമ്മകളിെല െനഹ്റു (58 BHA) 
ൈകേലസ് (07 KAN-EJ) 
േ തേലാകം (04 PIL-NN) 
േദവദാസി (04 CHE-NP) 
ന േയാർ മുതൽ ബാേങ്കാക്ക് വെര (59 CHA) 

03423:

എെന്റ കൂ കാരൻ:(മുഹമ്മദ് അ റഹിമാൻ
സാഹിബ്) (58 MOI) 
ര ഖണ്ഡകൃതികൾ: വീണപൂവ്,
സിംഹ സവം (01 KUM-N) 
േപാരാട്ടം (09.07 MAL) 
സാഹിതയ്മഞ്ചരി (01 VAL) 
ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത (21 MAD) 
തത്തവ്ശാ ങ്ങൾ ഉറ േമ്പാൾ (01 GOV-E) 
ചിരി-ചില പഠനങ്ങൾ (13 KER) 
ചാരി രക്ഷ (06 KUN-P) 
ജപ്പാനും വിദൂര പൂർവ്വേദശ പരയ്ടനവും (59 PAD)

03428:
03429:
03430:
03431:
03435:
03436:
03437:
03438:



03445:
03447:
03450:
03452:
03454:
03456:

മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1966 (65 MAN) 
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ (06 MOI-P) 
ഹ ്കർമ്മപഠനം (25 UMA) 
രാേജ
സാദ് (58 NAR) 
ഇ ാേയൽ വംശം മഹാകാവയ്ം (15 DEV) 
മർേക്കാസ് എഴുതിയ സുവിേശഷം (24 MAR) 

03457:
03460:
03467:

മത്തായി എഴുതിയ സുവിേശഷം (24 MAT) 
ൈ യിംഗ് േ ായിക (33 SIV) 
േഗാെ ാ യിൽ-ഒരു േവദനയുെട കഥ (06 SAR)

03472:
03474:
03477:
03480:

േസാവിയ നാട്ടിൽ മൂന്നാ (59 GEO) 
മൂ വൻകരകളിലൂെട (59 SIV) 
കർമ്മേക്ഷ ം (06 SUD-K) 
ഈ വിളക്ക് അണയാതിരിക്കെട്ട (04 AMB-E) 

03484:

മദ്ധയ് ീ ാകാല രാ ിയിെല ഒരു സവ് ം (17



EN.04 SHE-W) 

03485:

െതയ്ൗഷധവിധിയും

ഥമചികിത്സയും (52

KES) 

03487:

ഇന്തയ്ാചരി ത്തിെല ഭൂമിശാ ഘടകങ്ങൾ (31

03490:
03498:
03499:

േബാംെബയിൽ ഒരു മധുവിധു (07 VIV-G) 
പാപത്തിെന്റ വി കൾ (06 GOP) 
ശതാ ങ്ങൾക്ക റ
നി ള്ള ശ ങ്ങൾ

03505:
03506:
03507:
03508:
03512:
03514:
03518:
03519:
03524:
03531:
03537:
03538:

കടമകൾ (06 SUM) 
െകാതിച്ചി (07 KES-P) 
മാതൃഭൂമി (17 ZH.06 SAN) 
മന്ദാരത്തിെന്റ കഥ (06 JOS-CA) 
സവ്ർണ്ണദവ്ീപിെല പക്ഷി (07 KUR-DB) 
ഉന്ദീന (17 FOU) 
പുതിയ വിേമാചന പാത (33 CAS) 
കറുത്ത െവളിച്ചം (04 JOS-CL) 
ഒരു യക്ഷിയുെട കഥ (10 GOP-KP) 
വിഷബീജം (06 KUR-RS) 
േനതാജിയുെട കൂെട (58 AYY) 
മയിൽ ന െട േദശീയ പക്ഷി (09.47 KUR-DB) 

03541:

കാട്ടിലും മലയിലും കൂടി ഒരു യാ

03543:
03553:
03554:
03556:
03559:
03560:

േവദനയുെട മരണം (51 MAD) 
ന്ഥാലയവിജ്ഞാനം (30 NAR) 
കൽ രിശു് (06 NEE-TP) 
മരം (06 MUH-NP) 
അേമരിക്കൻതിരശ്ശീല (59 SIV) 
സഞ്ചാരങ്ങൾ, ഇന്തയ്യിലും പുറ ം (59 MAD) 

03564:
03569:
03571:
03572:
03573:
03575:
03581:

ഇന്ദിരാഗാന്ധി (58 GOP) 
സംഭാവന (17 EN.07 KOD) 
അന്തർവാഹിനി (07 POT-SK) 
ഒറ്റയാൻ (09.07 BAL-V) 
മണൽക്കാട് (04 JOS-CL) 
എൻ.ജി.ഓ. (04 CHE-NP) 
ആ ീയതയുെട നാടായ തിബത്ത് (59 PET) 

03583:
03588:
03589:
03598:
03601:
03602:
03604:
03605:
03611:
03613:
03614:
03615:
03616:

ചാലിയത്തി (04 GOV-E) 
കമാൻഡർ േഗാപി (09.07 RAM-KV) 
ഒരു വിേനാദയാ (59 RAP) 
മൃഗശാലയിൽ (48 PIL) 
വളർ ജ പരിരക്ഷണം (54 PRA) 
വി.െക. കൃ േമേനാൻ (58 GEO) 
സവ്ാത യ്ം തെന്ന ജീവിതം (11 SUR) 
സൗഗന്ധികം (01 KRI-N) 
ഒരു െപ ം ഏഴു പാവകളും (06 SRE) 
യവനിക (01 KRI-C) 
പങ്കലാക്ഷീെട ഡയറി (06 KES-P) 
കറാ (06 POT-SK) 
അങ്ങാടികളിലും ചന്തകളിലും (16 BN.06 VAN) 

PAN) 

(60 SAN) 

(59.02 SUK) 

03617:
03618:
03619:
03621:

ഥമശു ഷ (51 BAL) 
ഭൂമിയും ആകാശവും (43 HED) 
മുത്തശ്ശി (01 BAL-N) 
വിജ്ഞാനം-മലയാളത്തിെല ആദയ്െത്ത
എൻൈസേ ാപീഡിയാ (65 MAT) 
03622: അൽഫറാഇദ്-അറബി-മലയാളം നിഘ

(65

HAK) 

03625:
03626:
03629:
03630:
03647:
03648:
03650:
03653:

അദ്ധയ്ാ ചിന്താമണി (26 VIV) 
സം താധയ്ാപനം (38 VIS) 
കിരണങ്ങൾ (13 EZH) 
അ ിപർവ്വതം (04 GEO) 
കഥാകൗതുകം (07 NEE-K) 
വയ്ാസഹൃദയം (12 DAM) 
വാ വാ ൈപതേല (33 GOL) 
േസാഷയ്ലിസം പടു ് ഉയർത്തിയതിെന്റ കഥ

03655:

സമാധാന

(33 BER) 

മങ്ങളുെട 50 വർഷങ്ങൾ (33 KAT)



03656:

േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ െപാതുജനാേരാഗയ്ം

03658:

ഗാന്ധിജിയുെട വയ് ിതവ്വും ആദ്ധയ്ാ ിക
സാധനവും (34 KAL) 
ാമംേതാറും സവ്ാത യ്ം (32 VIN) 
ാമദാന േ ാത്തരി (32 VIN) 
ാമദാനം എന്നാെലന്ത്? (13 KRI) 
അേമരിക്കൻ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ:
അവ എവിെടനി വരു ? എ
െച
? എേങ്ങാ േപാകു ? (32 VOO) 

(33 PET) 

03659:
03662:
03663:
03671:

03673:
03677:
03679:

അേമരിക്കെയ പരിചയെപ്പടുക (59 ALE) 
ൈശഖ്മുഹി ീദ്ദീൻ(ഖ:) (25 MOH) 
മു ിം ആചാരം അഥവാ മു ിമീങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിേക്ക നടവടികൾ (25 KUN) 

03686:
03687:
03697:
03699:
03700:
03702:
03704:
03706:
03708:
03709:
03710:
03711:
03712:
03715:
03721:

മാർഗ്ഗദർശി (25 MUH) 
ഒലി േപാകുന്നഞ്ഞാൻ (01 SUB-O) 
ആ കാശം അണ
(06 PIL-KK) 
ഭാരതദീപം (24 GEO) 
േ ഹത്തിെന്റ ൈകത്തിരി (04 DIV-M) 
സാറ്റർേഡ ഈവനിങ്ങ് (07 VIJ-M) 
കുടുംബവിളക്ക് (04 DAM-P) 
ജനറൽ േനാളജ് (18 IYE) 
മു ീം നമ ാര മങ്ങൾ (26 ABO) 
അമ്പിളിക്കല (06 ASS-VAA) 
വിടരാൻ െവമ്പിയ പൂെമാട്ട് (04 NAY-VB) 
കടമിഴിേക്കാണുകൾ (06 ARA-M) 
കാണാതായ കനയ്ക (06 RAJ-K) 
െത ികൾ (06 ALI-MV) 
ഹു ൽജമാൽ (ബദറുൽമുനീർ ഹുസ നുൽ ജമാൽ) (01
MOI-V) 

03722:
03723:
03724:
03725:
03728:
03729:
03731:

സൂറത്ത്-യാസിൻ (25 KUN) 
ഒരു പുതിയ ചിരി (07 MUH-KA) 
ഒരു ബലാൽസംഗത്തിെന്റ കഥ (06 MOI-P) 
ഒരു കുട്ടിയുെട കഥ (06 JOH-C) 
ഈത്തപ്പഴം (07 MUH-TK) 
േചർച്ചയി ാത്ത ബന്ധം (04 SOM-K) 
ര െപൺകിടാങ്ങളും കുെറ
െപാൻകിനാക്കളും (06 VAS-N) 
03734: ഇ ാമിെന്റ ൈചതനയ്ം (25 ALI) 
03737: മനാഖിബ് ശാഹുൽ ഹമീദുന്നാഹുരി (റ) (26 MUH)


03738:
03739:
03741:
03743:
03745:
03746:
03753:
03755:
03757:
03758:
03761:

കൂട്ടിലിട്ടകിളി (06 HAS-K) 
സാബുവിെന്റ കഥകൾ (07 SAB) 
ജീവി ന്നകഥകൾ (07 ANU-T) 
ഹ ത്ത് ഉ ാൻ (റ) (25 ABD) 
നീലമലയിെല െകാല (06 ANU-T) 
വികാരത്തിെന്റ ഊടുവഴികൾ (06 SAN-T) 
നിരാഹാര സമരം (04 THI) 
ജീവിതശ ക്കൾ (19.01 GOV) 
ചുവന്ന പൂവണിഞ്ഞ യുവാവു് (08 BRA-KR) 
കലയ്ാണെപ്പണ്ണ് (07 KES) 
ഒരു െമാ കരി
ഒരു പൂ വിരി
(17 EN.06

03762:
03767:
03769:
03772:
03773:
03775:
03776:
03779:
03782:
03783:
03784:
03787:
03789:

ആനന്ദക്കിളി (08 VEN-KS) 
കലാേവദിയിൽ (56 SEB) 
ജലത്തിനു തീപിടി
(04 FOU-K) 
ശനിയാ കുേഞ്ഞലി (07 ELI-G) 
ഏഴകളുെട േതാഴൻ (17 FR.06 MIY) 
െകാ പൂക്കൾ (17 JOH) 
മുഖപരിചയം (58 GOV) 
തരംഗരംഗം (04 NAY-SK) 
മാല (07 SAR-K) 
ഭഗത്സിങ്ങ് (09.58 KUM) 
മധുവിധുവി േശഷം (01 ACH) 
വാളും ൈകയും (07 APP-MC) 
ജീവിതം പണത്തിെന്റ പിന്നിൽ (04 PAN-MM) 

03790:
03797:
03800:
03802:
03806:
03807:
03815:
03817:
03819:
03824:
03826:
03829:
03837:
03839:
03840:
03841:
03843:
03844:
03845:
03847:
03848:
03851:
03854:
03861:
03866:
03869:
03870:
03874:

ഒഴുകും മലർ (16 BN.06 CHA) 
നിഴൽ (06 POU-C) 
ൈവകിവന്ന വസന്തം (06 MAT-V) 
മാ സാക്ഷികൾ (06 THA-JX) 
ബുക്കർ റ്റി വാഷിംഗ്ടൺ (58 GOP) 
ണയത രൻ (04 SIV-KP) 
പെത്താമ്പതാം വയസ്സ് (06 MAD-CK) 
ആ പരിതയ്ാഗം (16 HI.06 VIY) 
ശവെപ്പട്ടി (16 BN.04 KUR) 
െചകുത്താൻ (06 MEN-MM) 
ഒരു ൈവമാനികെന്റ കഥ (06 DEV-KJ) 
അസ്ഥിമാടത്തിെല വിളക്ക് (06 POT-KN) 
വി മ െചമ്പകം (06 RAM-N) 
കറ ന്ന ഭൂമി (06 RAJ-VG) 
പടത്തലവെന്റ ഭാരയ് (58 KUR) 
കടലിെന്റ കഥ (06 KUR-DB) 
ഒരു ൈമതാനം കുെറ വഴികൾ (06 POU-C) 
തുറന്ന ക റ (06 POU-C) 
ദുഃഖഭൂമി (06 JOS-K) 
ആദർശം തീ ളയാണ് (06 DAM-P) 
ചുവന്നതട്ടം (06 MAT-V) 
വാസൂെന്റ സമ്മന്തം (06 ANI-PNS) 
പാപത്തിെന്റ മരം (06 JAM-M) 
കണ്ണീരിെന്റ കാവയ്ം (01 MAD-T) 
കുരുേക്ഷ ം ഉണരു (16 CHA) 
പുതിയ ൈചന (59 CHA) 
വി ിയുെട ഭാരയ് (16 BN.06 NAR) 
മാസപ്പടി മാതുപിള്ളയുെട അരക്ഷിതാവസ്ഥ (10

03875:
03877:
03879:
03881:
03884:
03885:
03891:
03892:
03893:

കർത്താവു വീ ം കുരിശിൽ (06 JEE) 
െകാന്തയും രു ാക്ഷവും (04 ANJ-D) 
കാലത്തിെന്റ കഥകൾ (08 AMI-C) 
ചിതറിയ ചിലങ്കകൾ (06 PUR-A) 
േ മവി ി (06 KES-P) 
െപാടിൈക്ക (04 ACH-NK) 
ഹ്മചാരി (04 SUK-T) 
ിയംവദ (04 GOP-CN) 
ആശയസമ്പന്നമ ാത്ത കുമാരനാശാെന്റ
ആദർശ ശുദ്ധിയി ാത്ത കഥാപാ ങ്ങൾ

03894:
03896:
03897:
03899:
03901:
03902:
03906:
03907:
03908:
03909:
03910:
03911:
03912:
03914:
03918:
03920:
03922:
03923:
03924:
03928:
03929:
03930:
03931:
03935:
03937:
03945:
03948:

അവിെട െവളിച്ചമി (04 DAM-P) 
എകാങ്കങ്ങൾ (04 CHO) 
െപാളിെച്ചഴുത്ത് (13 PAV) 
ഞാൻ ക
േഷാവ് (58 ABB) 
ധാർമ്മിക മൂലയ്ങ്ങൾ (33 DAM) 
വിഹായസ്സിെല ആദയ്െത്ത വനിത (58 TER) 
അഭിനയ ചിന്തകൾ (56 KAR) 
ജനാധിപതയ്വും സമുദായവും (31 VAD) 
േതാംമാ (07 BHA-TKR) 
സുന്ദരി (06 PUR-A) 
ൈമന (06 MAD-T) 
ഹണിമൂൺ (06 MAD-V) 
േകരളം വിളി
(04 KRI-P) 
കമലത്തിെന്റ കാമുകൻ (06 BHA-K) 
േ ഹത്തിന് ശ മു ് (06 KHA-M) 
ശരച്ച ിക (07 RAM-MR) 
ര ംകലർന്ന മണ്ണ് (07 RAM-V) 
നിറമുള്ള കിനാവ് (06 JAM-E) 
ഒരുനൂറു നാടൻപാ കൾ (03 VIS) 
കണ്ണീരിെന്റ കഥകൾ (07 KES-K) 
ചി മണ്ഡപം (58 ABD) 
ഫാസ്റ്റ് (17 RU.06 TUR) 
ചിന്താദർശനം (11 PAR-K) 
നിതയ്സൗന്ദരയ്ം (15 JAM) 
ചിപ്പിമാല (06 JAM-E) 
േമാഹങ്ങൾ യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ (06 SHA-M) 
മതം പാശ്ചാതയ് െപൗര യ് രാജയ്ങ്ങളിൽ (26

03949:
03951:
03952:
03954:

സയൻസിെന്റ സംഭാവന (41 BHA) 
മുേന്നറുന്ന സയൻസ് (41 BHA) 
ജീേവാൽപത്തി (46 OPA) 
മലയാള ഭാഷാപരിണാമം സിദ്ധാന്തങ്ങളും
വ തകളും (36 KAR) 
മനുഷയ്െന്റ ഭൗതികസമ്പ ് (12 HUB) 
പണം മുതൽ നയാൈപസവെര (35 DAM) 
ഇൻെ
ർ ജനറൽ (17 RU.04 GOG) 
നിശ (06 DEV-P) 
കമ ണിസ്റ്റ് രാജയ്ങ്ങളിലൂെട (59 KRI) 
േഗാർക്കിയുെട നാടകങ്ങൾ (17 RU.04 GOR-M) 

DIC) 

KRI-V) 

(13 POU) 

RAD) 

03957:
03959:
03961:
03963:
03965:
03966:

03967: േഭദെപ്പട്ടവർ (17 RU.06 GOR-M) 
03968: േലാകവികാസത്തിെന്റ നൂറ്റാ ് (33 ARS) 
03971: 1857 ന െട േദശീയസമരത്തിൽ (61 JOS) 
03973: ഒറ്റമൂലി (06 MAD-CK) 
03975: ഇരുനൂറു ഭാരതീയ മഹ
ക്കൾ സംക്ഷി
03977:
03978:
03994:
03999:
04003:
04004:
04005:
04007:
04009:
04010:
04025:
04028:

ജീവചരി ം (58 KAR) 
ജവഹറും ജാ ം (09.58 MAT.JK) 
അറിയാേമാ (09.18 ELI-M) 
വിേശവ്ാത്തര ജീവിതം (24 PAL) 
സാഹിതയ്ചരി സം ഹം (13 KUN) 
അമൃതാഭിേഷകം (01 GOP-CN) 
വളരുന്ന ൈകരളി (11 GEO-KM) 
സാഹിതീകടാക്ഷം (13 NAR) 
കറുമ്പെന്റ കരിഞ്ചമ്മട്ടി (06 NIL-P) 
ക നീർ ള്ളി (01 NAR-N) 
ഇന്തയ്യുെട ഹൃദയത്തിലൂെട (59.01 BAL) 
ഇ ാമിെന്റ അന്തസത്ത (25 MUH) 
െചന്നാ ളുെട ഇടയിെല കുഞ്ഞാടുകൾ (12 RAJ)

04036:
04037:

ീ ഒരു ശാ ം (06 DCR-M) 
കാ േതാട് കിലുകിലാെന്നാഴുകു



(06 MUD-MP)



04038:
04039:
04043:
04044:
04047:
04050:
04051:
04055:
04063:
04065:

കാ മനുഷയ്ൻ (06 NAM-KV) 
േമനക വന്നി (06 VAS-V) 
അറിയെപ്പടാത്ത രഹസയ്ം (06 MOI-P) 
ചി െകാട്ടാരം (06 SRE-P) 
േമാനിക്കയുെട അനിയത്തി (06 GEO-N) 
മിസിസ് മായാവതി (06 CHA-V) 
േദവകി (06 NAR-MR) 
വിഷാദസാഗരം (06 MAD-V) 
നീ നിഴലുകൾ (06 NEE-TP) 
കുഞ്ഞാങ്ങളയും െകാേച്ചട്ടത്തിയും (07 PRA-K) 

04066:

െകാലമരത്തിൽനി
(58 MOH) 

ഇറങ്ങിേപ്പാന്ന മനുഷയ്ൻ

04068: ഭീരു (06 SAT-E) 
04069: പുളിയിലക്കര േനരയ്ത് (07 SRI-CN) 
04070: ര ിലയും ഒരു തിരിയും (59 SRE) 
04074: വലെക ന്ന എ കാലി (06 GOP-K) 
04078: ഗുമ ൻ കു
ണ്ണി (08 RAG-P) 
04081: മു
കൾ (01 GOP-P) 
04084: േമാഹം (06 MAX-MA) 
04087: 1921 െല ഖിലാഫത്ത് ലഹള (62 ABD) 
04090: ഗാന്ധിജിയുെട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് (34 PRA) 
04091:
04092:
04097:
04100:

അസതി (04 KRI-NV) 
െവള്ളിപ്പാറ്റകൾ (06 CHE-C) 
ധീരസമീെര യമുനാതീെര (01 KUR-NR) 
ഇത്തിരി സവ് ങ്ങൾ ഒത്തിരി േവദനകൾ (07

04104:
04107:
04108:
04109:
04113:
04115:
04116:
04117:
04119:
04122:
04123:
04124:
04126:
04128:
04129:
04133:
04135:

കബീറിെന്റ ജ്ഞാനപ്പാന (01 KAB) 
അഞ്ചപ്പവും ര മീനും (01 KRI-C) 
പണക്കിഴി (01 PUS-P) 
ഇവിെടയാണ് ജീവിതസുഖം (06 MOI-P) 
ബുദ്ധിമാന്മാരു ായി ം…..? (27 J-T) 
വിശവ്ഭാവം (11 SRI-MV) 
കിസാൻ പാഠപു കം (35.01 ACH) 
ആകാശഗംഗ (04 CHA-G) 
േപടിക്കഥ (04 ANT-KX) 
ചിലങ്ക (04 GAN-AN) 
െവളിച്ചത്തിെന്റ ശ ക്കൾ (04 GOP-K) 
പതിേദവത (17 EL.04 YUR) 
ചരി ത്തിെല ഗുണപാഠങ്ങൾ (60 KAR) 
ഷർ ിപ്പ് (07 PRA-K) 
െവള്ളരിെക്കാ കൾ (07 THO-K) 
മലർെമാ കൾ (01 RAJ-KP) 
ഭൂേലാകച വർത്തി (അഥവാ സുൈലമാൻ നബി) (25

04138:
04139:
04140:

കുഞ്ഞിമരക്കാർ ശഹീദ് (29 ABD) 
ജീവിതരഹസയ്ം (16 UR.01 MUH) 
തീരാന ം അഥവാ റസൂൽകരീമിെന്റ
അന്തയ്യാ (25 ALI) 
കുഞ്ചിയമ്മയുെട ചിന്തകൾ (10 RAJ-PK) 
സവ്ർണ്ണഭൂമി (59 VIN) 
മുൾെച്ചടി (06 PAD) 
ഇരുളും െവളിച്ചവും (07 VAR-M) 
ഒരു ാസ് കൂെട (07 VAR-M) 
സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു െചകുത്താൻ (07 KES-P) 
അർത്ഥവും അനർത്ഥവും (10 UDH-AP) 
ആനയും അൽപം െതലു ം (11 UDA-AP) 
ശപിക്കെപ്പട്ട ചംബൽ (58 THA) 
ആേ ലിയൻ ഡയറി (59 POT) 
ഇ ബ ത്തയുെട കള്ളക്കഥകൾ (61 KAR) 

NAL-TP) 

MUS) 

04143:
04144:
04145:
04165:
04166:
04168:
04170:
04171:
04173:
04175:
04176:
04178:
04179:
04180:
04189:
04192:
04195:

ആേപക്ഷിക സിദ്ധാന്തം (44 MAH) 
ഭൂകമ്പങ്ങൾ (45.01 BHA) 
ശാന്തി ഭൂമി (06 KIT-CA) 
ീത (06 HAN-N) 
ഉത്സവം (01 RAM-V) 
ആമയും മുയലും ഒരിക്കൽ ടി (09.07 RAM-KV) 

04197:
04198:
04201:

കള്ളൻ കുഞ്ഞപ്പൻ (09.07 RAM-M) 
കളിവ ി (02 SAN) 
ബഹിരാകാശ നി ള്ള ഒരു സന്ദർശകൻ (58

04204:
04208:
04213:
04215:
04228:
04229:
04234:
04235:

ഓവർേക്കാട്ട് (17 RU.06 GOG) 
നിലാവും പൂക്കളും (07 ABD) 
അ ി (06 RAD-C) 
േകാവളം (06 ASS-VAA) 
മൃത (06 VIN) 
െത കൾ (06 KUN-P) 
മു ം പൂവും (09.04 NAM-APP) 
അലക്സാ ിയയിെല രകൻ (09 MUH-KK) 

04238:
04242:
04244:
04245:
04246:
04248:
04251:
04252:

മാസപ്പടി മാതുപിള്ള (10 KRI-V) 
നിതയ്ജീവിതത്തിെല ശാ ം (59 AMM) 
ആദിവാസികൾ (58 SAI) 
ചരി ത്തിെല ശിലാകുസുമങ്ങൾ (60 SAY) 
മുഹമ്മതു് തു ക്ക് ഒരു പഠനം (61 KAR) 
പക്ഷിരാജനായ ഗരുഡൻ (07 KAI-KNC) 
എം.സി. െയന്ന മനുഷയ്ൻ (58 EDA) 
മുഹമ്മദ്നബിയും ാേയാഗികജീവിതവും (25

04256:
04257:
04258:
04262:
04264:
04266:
04268:

പുക ഴലും സരസവ്തിയും (13 MUH) 
േബഡൻ പൗവൽ (58 PRA) 
കള്ളേനാട്ട് (06 KAN-EJ) 
യുദ്ധം (06 RAD-C) 
നീറുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ (06 GOP-K) 
അരക്കി ം (06 NAN-K) 
അന്ധകാരത്തിൽ ഒരു ൈകത്തിരി (06 RAM-TK)

SOV) 

MUH) 



04272:
04274:
04275:
04280:
04281:
04282:
04289:
04291:
04293:
04294:
04300:
04301:
04306:
04307:
04308:
04310:
04311:
04314:
04315:
04319:
04323:
04324:
04326:
04339:

അഹംമിഥയ് (06 MAR-SK) 
ഝാൻസിറാണി (58 PAR) 
മലയാംെകാ ം (01 KOC-K) 
ഒേരഭൂമി ഒേരര ം (04 EVG) 
ഹാംൈലറ്റ് (17 EN.04 SHE) 
തീനാളം (04 PIN-C) 
േപാലീസ് നായ് കഥപറയു (06 KUR-DB) 
ശിക്കെപ്പട്ടവൾ (06 NAN-K) 
മാേവലിമങ്ക (06 ANI-PNS) 
സവ്ർഗ്ഗത്തിെല മണവാട്ടികൾ (06 THA-JX) 
നീർ ഴി (07 SUK-T) 
മജ്നു (06 SAL-P) 
ഒസ്സാെപ്പട്ടി (06 MOI-P) 
അച്ചാമ്മ (06 JOS-K) 
േബാംെബ ഇരുട്ടിലൂെട (06 THO-P) 
അവസാനിക്കാത്ത വസന്തം (06 DEV-KJ) 
ആരാധന (06 DVE-MP) 
ക നീർേച്ചാല (06 PAD-M) 
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ വി കൾ (06 NAY-TKG) 
അണിയറ ള്ളിൽ (06 CHI-CS) 
അവൾ വിളി
(06 DEV-KJ) 
അമി കൾ െപാ
(06 THA-PV) 
ചുവരി ാത്ത ചി ം (06 PAD-MS) 
ഈ.എസ്.ഡി ഇം ീഷ്-ഹിന്ദി-മലയാളം
നിഘ (37 BAL) 
04346: സവ്ർഗ്ഗപുരി (16 HI.06 DUR) 
04351: ഇൻഡയ്ൻ നഷണൽ േകാൺ സ്സ് (61 SAN) 
04353:
04354:
04355:
04356:
04367:
04373:
04378:
04381:
04382:
04389:
04391:
04394:
04395:
04396:
04400:
04403:
04408:
04411:
04425:

രാഗേലാല (06 KHA-UA) 
എെന്റ ആദയ്െത്ത കഥകൾ (07 PAD-T) 
കുട്ടികളുെട േലാകചരി ം (09.61 VIS-R) 
യാ ാ രണകൾ (59 SUK) 
മാരാരും മലയാള സാഹിതയ്വും (13 MAM) 
ഖുർആൻ എന്ത് എന്തിന് (25 AHA) 
മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1969 (65 MAN) 
കാ ീർ ിൻസസ് (58 CAR) 
നബിവചനങ്ങൾ (25 EMA) 
െവളുത്ത െചകുത്താൻ (16 HI.06 DUR) 
അനാഥ (06 MAD-P) 
മലയും മനുഷയ്നും (06 NAY-RS) 
ി വിെന തറച്ച കുരിശ് (06 MAD-V) 
േ മലത (06 NAR-MR) 
അേനവ്ഷണം (06 BAL-V) 
കടമകൾ (06 VAY-AE) 
അ മ്മ കഥപറയു (09.07 ACH-NV) 
രവീ കവീ ൻ (58 ACH) 
സ്ഥാനീയങ്ങളും േതേജാദ്ഗിരണവും (44 PAR) 

04427:
04431:
04432:
04441:

കുസുമാഞ്ജലി (02 SEY-B) 
ഓർമ്മകൾ (07 BAL-K) 
അേമരിക്കൻ സാഹിതയ്ം (14 MAR) 
യു ിവാദ മാസിക – വാർഷികപ്പതിപ്പ്-1970 (65

04445:
04447:
04453:
04461:
04462:
04464:
04465:
04470:
04471:
04474:

കാഞ്ചന ശൃംഖല (06 KUR-NX) 
ഒരു കുടുംബം പറി ന (06 PAU-C) 
തലാഖ് (06 MOI-P) 
വിഷജവ്ാല (06 BHR) 
കറാമത്തിെന്റ െവളിച്ചം (06 KHA-H) 
േമഘം (06 NAR-P) 
േ മസുധ (06 UNN-C) 
ഇതും േ മമാണ് (06 POT-DM) 
ഫ്ളാഷ് ബാക്ക് (58 PRE) 
ഇത്തിരിമ ം ഒത്തിരി മനുഷയ്രും (04 SAD-SLP) 

04476:
04478:
04480:
04482:
04492:
04499:
04502:
04503:
04506:
04507:
04516:
04529:
04531:
04532:
04534:
04535:
04536:
04538:
04539:

പിെന്നക്കാണാം (04 GOP-TN) 
കൂ കുടുംബം (04 BHA-T) 
ല ് ഡ ്, ല ് ഡ ് (07 KUR-DB) 
ഇരു താഴ്വരകൾ (07 SEK-P) 
വസന്ത വാഹങ്ങൾ (17 RU.06 TUR) 
അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ (04 SIL-VM) 
മലയാംെകാ ം മഹാകാവയ്ം (01 KOC-K) 
ൈജമനീയാശവ്േമധം (01 ACH-K) 
ര സവ്ാത യ്സമരങ്ങൾ (60 SAN) 
യൂേറാപയ്ൻ ഡയറി (59 JOS) 
വികാര വി മം (06 NAR-KP) 
ഇരുപതുവർഷത്തിനുേശഷം (07 LAL-A) 
ശാ വും േലാകവും (59 GOP) 
വിജ്ഞാനരഞ്ജിനി (11 NAR-PK) 
വിചാരൈശലി (13 GOV) 
വിേവകമിെ ങ്കിൽ വിനാശം (31 RUS) 
സുന്ദരമായ തലമുടി (51 PAD) 
േമാഹവും മു ിയും (04 KUM-K) 
ൈദവം അൽപം താമസി േപായി (04 KRI-KS) 

04543:
04546:
04547:
04548:
04549:
04551:
04552:
04554:
04559:
04560:
04567:
04569:
04582:
04583:
04586:
04587:
04590:
04591:
04592:

പഞ്ചവും മനുഷയ്രും (59 VEN) 
വട്ട ജയ്ങ്ങൾ (06 GOP-K) 
തങ്കമ്മ േന ് (06 THO-P) 
മധുരമുപ്പത്തിയഞ്ച് (06 NAY-KN) 
അനയ്ർ േവ ി (06 RAJ-N) 
െടലിേഫാൺ ണയം (06 THY-K) 
ആനി (06 MAC-E) 
മഹാ ാഗാന്ധി (58 RAD) 
തീക്ഷകളുെട റാണി (07 MOH-MG) 
നിറയുന്ന നീലക്ക കൾ (01 RAG-K) 
കഴുകി ടച്ച കാൽപാദങ്ങൾ (06 VAR-TV) 
ദുഃഖത്തിെന്റ പു ി (06 DAM) 
വിേദശപരയ്ടനങ്ങൾ (59 JOS) 
വയ്ാകുലമാതാവു് (06 SIV-T) 
ഓർമ്മകളുെട കഥ (07 GOV) 
ഭാഷാേ മികൾ (58 JOS) 
വിചിന്തനം (13 GEO) 
കലയും ജീവിതവും (11 JOS-T) 
ആധുനിക യൂേറാപയ്ൻ ചിന്തകൻമാർ (18 CHA) 

04596:
04597:
04600:
04606:
04607:
04614:
04615:

യാഥാർത്ഥയ്ാേനവ്ഷണം (26 VAH-K) 
ഇ ാമിെന്റ രാ ീയ സിദ്ധാന്തം (25 MOU) 
ഇ ാം ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ (26 ISL) 
േതവിടിശ്ശി (06 RAD-C) 
ആ വീട് (06 JOS-M) 
ദീപാവലി (13 KRI-K) 
േകശവേദവ്- കാൽനൂറ്റാ ിനുമു ് (11 KES-P) 

YUK) 

04618:
04621:
04624:
04629:
04636:
04638:
04642:
04645:
04669:

മുളംപാലം (04 VAR-M) 
ചേലാ ദൽഹി (61 SIV) 
സൃ ിയും നിരൂപണവും (13 SUR) 
പാശ്ചാതയ്സാഹിതയ് സമീക്ഷ (13 JOS) 
ഓർമ്മകളുെട രാ ി (06 THA-KM) 
െന ം േതങ്ങയും (06 SIV-T) 
ലക്ഷംരൂപയും കാറും (06 KES-P) 
മരണം വരു (06 RAM) 
ഫത്ത് ഹുൽ മുഈൻ ഇ ാം മത
നിയമസംഹിത (25 KUN) 
04674: സഹീഹുൽ ബുഖാരി (26 AHA) 
04689: യു ി-ഏറ്റവും ചാരമുള്ള യു ിവാദ മാസിക
(65 YUK) 

04699:

ഒരു വലിയ െതരുവിൽ ഒരു ദിവസം (06 PAU-C) 

04705:
04708:
04713:
04720:
04721:
04722:
04727:

തുളസിദാസ് (16 HI.06 SUD) 
െമഹ്ജബീൻ (17 AR.06 HAS) 
െവളിച്ചം (06 VEN-N) 
അച്ഛനി ാത്ത മകൻ (06 ITT-C) 
മ
തുള്ളി (07 SAH-MP) 
മാൻകുട്ടിയും മനുഷയ്മൃഗങ്ങളും (06 SEB-CK) 
മലയാളസാഹിതയ്ത്തിൽ ഒരു വി വം േവേ

?

(11 SAL-V) 

04730:
04731:
04734:
04735:
04737:
04740:
04741:
04743:

ചരി വും സം ാരവും (11 SAY-PA) 
മിക്സ് ചർ (11 RAM) 
പഞ്ചം (04 AHA-V) 
മലനാടിെന്റ മഹാസേന്ദശം (01 KUN-P) 
േകാേളജിെല െപൺമക്കൾ (07 ARA-VS) 
കടെഞ്ഞടുത്തകാതൽ (04 KRI-N) 
മു െമാ കൾ (07 GEO-N) 
ബദറുൽ മുനീർ ഹുസ് നുൽജമാൽ (03 MOY-V) 

04744:
04760:
04762:

മൺമറഞ്ഞ തിഭാശാലികൾ (13 BHA) 
ൈകെ ത്താത്ത പൂക്കൾ (06 FAR-VU) 
മറുനാടൻ മലയാളികളും കുെറ ീകളും (06

04763:
04765:
04766:
04771:
04772:

മിഴിയി ം മനമി ം (06 MAX-MA) 
വിക്കൻമാരുെട രാ ം (06 JOS-CA) 
കലയ്ാണവീടു് (06 KUR-P) 
െചറ്റ രകൾ (06 POU-C) 
ഒരു േദവനും കുെറ പിശാചുക്കളും (06 THY-K) 

04778:
04786:
04789:
04792:
04804:
04806:
04809:
04811:
04812:
04813:
04814:
04816:
04817:
04818:
04820:
04823:
04826:
04832:
04835:
04838:
04841:
04852:
04861:
04862:

െചാട്ടയിൽനിന്ന് (06 SOM-A) 
ക്ഷയേരാഗാ
ി (17 EN.06 MOM) 
താമര ളം (06 BHA-K) 
കർത്താവിെന്റ ദാസൻ (06 KRI) 
ബാബു എന്ന ഒഴവാൻ (07 KUR-AM) 
കടലും കടലാടിയും (07 KIT-CA) 
ര നിഴലുകൾ (04 CHE-NP) 
ക ന്ന തിരികൾ (58 KIT) 
മരിക്കാൻവ ാ (16 HI.06 KIS) 
സമരവും സൗന്ദരയ്വും (07 THA-KT) 
േനാവലും ക ികയും (10 KAI-CS) 
കളിവീട് (07 VAS-MT) 
തി ിയ (07 KAN-J) 
മാറ്റം വി വാ കം (07 POL-K) 
യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ (07 CLA-SJ) 
അറുപതു കഥകൾ (08 THO-P) 
േതർവാ കൾ (07 KOV) 
ദാഹം (07 VIV-G) 
ചേലാ കൽക്കത്ത (16 BN.06 BIM) 
പ ൻ കഥകൾ (07 VKN) 
െറ െഷൽട്ടർ (06 UNN-P) 
തീക്ഷ (07 MOH) 
പരിശീലനം (58 GOR) 
മാർക്സിസം അതിെന്റ നിദാനവും സത്തയും (33

DAS-KRG) 

OIZ) 

04863:

മാർക്സിസ്റ്റ് അർത്ഥശാ ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
തതവ്ങ്ങൾ (33 NAR) 
04868: കുറ്റി ഴയുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത ഉപനയ്ാസങ്ങൾ
(13 KRI) 

04871:
04873:
04874:
04880:
04881:
04882:
04889:
04897:
04900:
04903:
04904:
04906:
04908:
04910:
04912:
04915:
04921:

തൃ യുെട പൂക്കൾ (06 VAL-P) 
ഏഴു നിറങ്ങൾ (05.02 GOP-TN) 
േസാവിയ യൂണിയനിലൂെട (59 KRI) 
ചുവ ജവ്ാലയായ ീ (07 THU) 
സർപ്പഗന്ധി (07 VIV-G) 
മുഖഛായകൾ (59 KRI) 
താസിൽദാരും േമഘങ്ങളും (07 VAS-E) 
നന്ദിനി (06 CHE-AP) 
ല നിെല ഏഴു രാ ികൾ (16 HI.06 CHA) 
ഭാരം (06 HAN-N) 
എങ്കിലും എെന്റ നാേട (06 DIV-K) 
സിൻഡിേക്കറ്റ് (06 VKN) 
ഇരട്ടമുഖങ്ങൾ (06 NAN-VT) 
കടന്നൽ ടു് (06 VAS-E) 
എെന്റ ഹ യ്ാ (59 MOH) 
ആമ (06 VAS-E) 
േകരള സാഹിതയ് വിജ്ഞാനേകാശം (65 BAL) 

04922:
04930:
04933:
04934:
04940:
04942:
04950:
04951:
04952:
04958:
04964:
04967:
04968:
04969:
04970:
04971:
04975:

േകരള സാഹിതയ്ചരി ം (14 LEE) 
ന െട കാഥികർ (58 GOP) 
ആധുനിക ീേകാവിലുകൾ (32 DAM) 
ജീവി ന്ന സാഹിതയ്കാരൻമാർ (13 SUV) 
മധുപർക്കം (13 VAR) 
വിലപി ന്ന ആ ാവു് (06 GOP-K) 
കലാവിലാസം (11 RAM-P) 
കയം (06 PAU-C) 
ൈസക്കിൾ (06 RAG-A) 
െപ തുനിഞ്ഞാൽ (17 FR.06 SOL) 
മദാമ്മയുെട െപൺപട (17 FR.06 MOP) 
അലറുന്ന കാട്ടാറ് (06 JOH-N) 
മനഃസാക്ഷി (06 GAN-MK) 
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ അവസാനം (04 SUD-C) 
അഭിലാഷങ്ങൾ (07 JOS-C) 
വീരപു ൻ (04 SUD-C) 
സാഹിതയ്കാരനും സാമൂഹയ്വി വവും (13 UNN)

04977:
04978:
04979:
04982:
04983:
04985:
04990:
04991:
04993:
05024:
05032:
05036:

മു ം മലരും (04 JAN-K) 
സൂറ ്-യാസിൻ (25 KUN) 
അപ്പവും പു വും (13 SAS) 
ഉണ്ണിയമ്മാവൻ (09.07 KAR-A) 
തത്തമ്മയും മുത്തശ്ശിയും (09.01 RAJ-C) 
മൂ ഹൃദയങ്ങൾ (09.07 JOY-M) 
തയ്ാഗഭൂമി (04 SIV-K) 
യുഗപരിവർത്തനം (04 JOS-A) 
അൽെസസ്റ്റീസ് (17 EL.04 YUR) 
േലാലിത (17 EN.06 NAB) 
ൈദവത്തിനു ഒരുെസ ഭൂമി (04 AYY-P) 
സാമ്പത്തിക െറാമാന്റിസിസത്തിെന്റ ഒരു
ചി ീകരണം (33 LEN) 
ഭാരതീയ തതവ്ചിന്ത (19 DEB) 
ആരുെട യുഗം, മനുഷയ്േന്റേതാ
യ ത്തിേന്റേയാ? (41 VOL) 
അജ്ഞാതഹ ം (06 ANU-T) 
കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ (09.04 NAR) 
അഴകുള്ള നാടകക്കാരി (06 PUR-A) 
തികാരം (06 MOI-P) 
കാറൽ മാർക്സ് (58 STE) 
ര ാണും ഒരു െപ ം (17 RU.06 TOL) 
താഴ്വരകൾ (06 KOV) 
ജിജ്ഞാസ (41 RAD) 
ഹിമാലയം (06 KOV) 
ഏ ൈമനസ് ബി (06 KOV) 
േചരിതിരിവ് (06 KES-P) 
െലനിെന്റ സംഗം (33 LEN) 
റഷയ്യിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ച (33 LEN)



05037:
05039:
05045:
05052:
05062:
05063:
05065:
05067:
05068:
05070:
05072:
05076:
05077:
05080:
05080:



05081:
05088:
05102:
05105:
05107:
05108:
05110:
05113:
05120:
05121:
05131:
05138:
05139:
05144:
05145:
05148:
05149:
05150:

ന െട ഭരണഘടന (32 NAR) 
ഭൗതികം (44 NAM) 
േകാടിേപ്പായ മുഖങ്ങൾ (06 SIV-T) 
ലത മൃദുമൃദുല (06 THU) 
അ ിശലഭങ്ങൾ (01 KUR) 
കവിതയിെല ചില
ങ്ങൾ (13 BAS) 
കാമരൂപിണിേദവീ (07 VIV-G) 
ബന്ധനം (06 UNN-E) 
ഒരു തുള്ളിെവളിച്ചം (01 KUR-ONV) 
നിമിഷേക്ഷ ം (01 ACH-A) 
ചി ഗൃഹം (06 MAD) 
അ ിവലയം (04 JOS-M) 
െനാമ്പരങ്ങൾ (04 JOS-CL) 
നഗരത്തിെന്റ മാറിലും മറവിലും (07 CHA-KS) 
ഇന്നെല ഇന്ന് നാെള (04 BHA-T) 
ശാപം (04 DHA-C) 
ഒരു അതയ്ാധുനികെന്റ മരണം (07 AYY-P) 
അതയ്ന്താധുനികനും പാചകറാണിയും (07
OMA-CR) 

05151:
05160:
05162:
05163:
05164:
05168:
05169:
05170:
05174:
05181:
05183:
05187:
05189:

േകാവൂർ കഥകൾ (07 KOV-EM) 
അക്കല്ദാമ (04 CHA-PR) 
വൃശ്ചികത്തിൽ കർക്കിടകം (06 CHE-AP) 
നന്മയുെട പൂക്കൾ (06 PAR) 
വഴിയമ്പലം (06 PAR) 
ഇവെര സൂക്ഷിക്കേണ (06 DIV-K) 
ഞാൻ-ഞാൻ മാ ം (06 NAN-VT) 
പാക്കരൻ ആന്റ് പാർട്ടി (03 RAM-M) 
ഞാെനന്ന ശ (06 KUZ) 
ഓലയും നാരായവും (09.07 NEE-K) 
േതൻതുള്ളികൾ (09 LAL) 
അപായം (09 VAS-KK) 
തത്തേമ്മ, പൂച്ച
പൂച്ച
(02 SAN) ,

05192:
05193:
05195:
05197:
05199:
05201:
05206:
05208:
05212:
05214:
05217:

പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും (09.47 DEV-K) 
ന കുട്ടി (09 RAG-AK) 
േമാഹമുള്ള് (06 JAN-T) 
നീലത്താമര (01 SRE-H) 
ൈകത്തിരി (01 VIL) 
എെന്റ വഴിത്തിരിവ് (58 VAR) 
കമ്മ ണിസത്തിെന്റയും കുരിശിെന്റയും
നാട്ടിൽനിന്ന് (59 AUG) 
സം ാരസരണി (11 GEO) 
േലാകം ചുറ്റിക്ക (59 MOH) 
ഞാൻ ക മേലഷയ് (59 MUH) 
അ തദവ്ീപിെല ഐ ജാലികൻ (06 KOR-PC)


05218:
05228:

ചതുരംഗം (06 SUM) 
േഗാർക്കിയുെട സാഹിതയ്പരിചയങ്ങൾ (13 GOR)

05232:
05234:
05238:
05240:
05244:
05245:
05246:
05247:
05250:
05253:
05254:
05257:
05258:
05263:

അവൾ സുന്ദരിയാണ് (06 BAL-V) 
കമലമ്മയുെട കാമുകർ (06 VEN-N) 
അ ിസർപ്പം (06 VAR-MM) 
ഒഴുക്ക
ശങ്കരദാസ് (10 KRI-V) 
േഹാേങ്കാംഗ് സുന്ദരി (16 UR.06 KIS) 
ഇരുളിലലിയാത്ത െവളിച്ചം (06 PAU-C) 
കംേബാഡിയയും ലാ ഓസും (60 RED) 
അവളുെട കാമുകൻ (06 NAY-PM) 
െപാന്നിെന്റ െനടുംതൂൺ (06 MAN-CK) 
കുറൂരമ്മ-ഐതിഹയ്ങ്ങൾ (07 NIL-KS) 
ഗൃഹദാഹം (16 BN.06 SAR) 
പൂവും തീയും (04 CHA-K) 
മനുഷയ്രും മൃഗങ്ങളും (06 MOH-M) 
ൈകേത്താ ം കസവുസാരിയും (06 KOR-PC) 



05265:
05270:
05273:
05274:
05275:
05279:
05281:
05282:
05285:
05287:
05288:
05291:
05292:
05293:
05298:
05301:
05308:
05323:

ലീസമ്മ (06 POU-AV) 
അവൾ സുന്ദരിയാണു് (06 BAL-V) 
മഞ്ഞളിയുെട ക കൾ (06 MAN-JD) 
അമ്മയുെട ിയ പു ൻ (06 MAD-V) 
േഗാവർധെന്റ യാ കൾ (06 ANA) 
ര യക്ഷി (04 JON-N) 
െചളി (06 MAD-P) 
അതും സംഭവി (06 PAU-C) 
അ ാഹുവിെന്റ വാചകൻ (25 MUH) 
ഉമർഖ ാമും മ കവികളും (11 SAN-G) 
സാദുൽ ഫക്കീർ (25 ABD) 
ആറു ദിവസെത്ത യുദ്ധം (60 RAN) 
ലക്ഷയ്വും മാർഗ്ഗവും (25 ISM) 
േനാവലുകളും േനാവലുകളും (13 JAY) 
ഹ ത് ഇബ്റാഫി മു അദ്ഹം (25 ABD) 
നാകവും നരകവും (06 CHI-CS) 
േഡാ ർ സയിദ് (58 RAS) 
ഇ ാമിക വർത്തകരുെട
ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങൾ (25 MOU) 
05326: ഏതു മാർഗ്ഗം? (27 ANI) 
05327: ഒരു ജാതി ഒരു ൈദവം (25 MUH) 
05328: ഹസനുൽ ബന്നായുെട ആ കഥ (58 ABD) 
05329:

ഫിഖ്ഹു ന്നഃ അഥവാ ഇ ാമിക
കർമ്മശാ ം (25 SAB) 
05330: ബദീഉസ്സമാൻ സഈദ് നൂർസി (25 SAE) 
05340: ഹദീസ് ഭാഷയ്ം (25 ISH) 
05341: ഇസ്ലാമിെല നേവാത്ഥാന സ്ഥാനങ്ങൾ (25
MOH) 

05344:

ഖത്ത് മ ബുവ്വത്ത് അഥവാ വാചകതവ്
പരിസമാ ി (25 MOU) 
05348: ഇ ാമിെന പരിചയെപ്പടുക (26 VAH) 
05352: ജമാ അെത്ത ഇ ാമി ലക്ഷയ്ം പരിപാടി (25
ABU) 

05353:
05356:
05357:
05358:
05359:
05360:
05362:
05366:
05367:
05375:
05380:
05387:
05405:
05417:
05424:
05431:
05435:
05439:
05441:

മതവും രാ വും (31 USM) 
ഇ ാമിക പാഠങ്ങൾ (25 ABD) 
നിർമ്മാണവും സംഹാരവും (26 MOU) 
രൂപവും യാഥാർത്ഥയ്വും (25 ABU) 
ഇസ്ലാമും ജാഹിലി
ം (26 MOU) 
സതയ്ദീൻ (25 AAL) 
ഇസ്ലാം മതം (25 MOU) 
ഇബാദത്ത്-ഒരു ലഘുപരിചയം (25 ABD) 
ജീവിതാനന്ദം (11 ABD-EV) 
ഇസ്ലാമിെന്റ യാഥാർത്ഥയ്ം (26 ABU) 
യമേലാകം പിരട്ടി (06 KVM) 
വീരേകസരി (06 MAD-K) 
േടാൾേസ്റ്റായ് ഫാം (09 BHI-K) 
രാ ാദിെപ്പാടി (10 KRI-V) 
എ ിച്ച ഇട്ടിേക്കാരൻ (07 JOS-C) 
നഗരങ്ങളിെല ഒളിേപ്പാരു് (60 MAR) 
അനയ് (06 RAV-V) 
അജ്ഞാത മന കൾ (06 KAR-A) 
കള്ളക്കട കാരൻ ജീവിതത്തിേല ് (06 SAL)

05445:
05447:
05448:
05453:
05457:
05464:
05465:
05466:
05469:
05471:
05472:

പ െസന്റ് (04 VIJ) 
സാത്താൻ നരകത്തില (06 SAD-EP) 
മനസ്സ് (06 DEV-A) 
ധൂളി (06 ARA-M) 
ഏകാങ്കമാല (04 GEO-P) 
തീർത്ഥാടനം (59.02 PTL) 
ഇന്തയ്: സവ് ം നികുതിയും (35 KRI) 
ഏഷയ് കൺമുൻപിൽ (60 EBR) 
െപാതുജീവരസത ം (45 GOP) 
ഫിറ്റർ (49 GRA) 
ൈവദ തഎൻജിനീയറിങ്ങ്: ജനറൽ (44 DAM) 

05474:

തതവ്ശാ ത്തിെന്റ സംക്ഷി ചരി ം (19 KHA)

05476:

ചരി ത്തിെന്റ ഭൗതികവയ്ാഖയ്ാനം ഒരു
െപാതുവീക്ഷണം (60 POD) 
െന ് (06 VAL-P) 
താളം (06 SUR-K) 
കയ്േറാ ക കൾ (59 POT) 
മാനദണ്ഡം (16 BN.06 VAN) 
ധയ്ാനത്തിെന്റ അരുവിയിൽ (06 JKV) 
ഇരുട്ട് (06 GAN-AN) 
അസവ്സ്ഥതയുെട യുഗം (06 SHA-NK) 
കുറ്റവും ശിക്ഷയും (32 SAD) 
ഉന്മാദരാ ി (06 PIL-PG) 
കരുപ്പട്ടി (06 JOS-K) 
അടിേയാരും ഉടേയാരും (06 NAR-T) 
പതനം (06 SOM-A) 
സംഗമം (06 NAN-K) 
പരമാണുശ ി (45 JOH) 
ഭീരുക്കൾ (06 PAU-C) 
നാസ്സറിെന്റ ആ കഥ (58 JAM) 
ാേദശിക പ േലഖകൻമാർക്ക് ഒരു ൈഗഡ്





05481:
05487:
05488:
05489:
05492:
05494:
05497:
05499:
05503:
05504:
05507:
05511:
05515:
05523:
05527:
05528:
05531:

(30 GOD) 

05532:
05533:
05543:
05545:
05547:
05550:
05552:
05555:
05558:
05559:
05561:
05562:
05564:
05569:
05571:
05573:
05575:
05578:
05584:
05590:
05592:
05595:
05601:
05607:
05617:
05625:
05631:
05632:
05634:
05639:
05640:

ആധുനികപ
വർത്തനം (30 GOD) 
മാൻേപട (06 SUB) 
നിനക്കായിമാ ം (06 THA-KM) 
അ കനയ്കകൾ (01 YUS-K) 
വഴികൾ യാ ികർ (06 ACH-V) 
ബി (06 JAY-V) 
വിളക്ക് (06 VAR-TV) 
വിരുന്ന് (06 JOS-M) 
ഇന്നെല വന്ന വഴി (06 NAD-PR) 
ഇളംെവയിലിെന്റ നൃത്തം (06 JOS-TL) 
കിനാവിെന്റ പു ി (06 JAM-M) 
കറവപ്പശു (06 HAM) 
ഇണങ്ങാത്ത മുഖങ്ങൾ (07 SAR-T) 
ക ീന (06 KRI-TN) 
അറ ലമ്മ (06 GOP-K) 
ഹിപ്പിയും മിന്നിയും (09.07 CHE-AP) 
ആനവാൽ (09.07 RAV-S) 
വീരകഥകൾ (09.07 RAJ-A) 
ന െട തീവ ികൾ (49 JAG) 
തല ത്ത് (10 GOV-MN) 
അഭിമുഖവധം (10 KRI-C) 
െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം (33 STA) 
ര മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ (07 BAL-V) 
അക്ബർ (06 KER-VKT) 
അപകടത്തിേല ള്ള നൃത്തം (06 PAN-GN) 
െവളിച്ചം മങ്ങിയ പാതകൾ (06 DEV-A) 
കണ്ണാടിമാളിക (06 MOI-P) 
മൂടൽമഞ്ഞ് (06 RAH-V) 
ഡാലിയ (06 GOP-C) 
ആ ഹതയ് േശഷം (06 THA-KM) 
േ മം-േനടുകയും ന െപ്പടുകയും (06 BAL-V) 

05662:

ആരാെന്റ കുട്ടിതുടങ്ങി അ
SUK-K) 

െചറുകഥകൾ (07

05681:
05682:
05698:
05699:
05701:
05702:
05703:
05704:
05706:

ഭാതനക്ഷ ം (09 JOY-K) 
ക നീരും പുഞ്ചിരിയും (09 MAT-M) 
അപരാധിയായ േദവൻ (16 HI.06 DHA-B) 
ഒരു േവശയ്യുെട ആ കഥ (16 UR.06 RUS) 
എെന്റ യുദ്ധാനുഭവങ്ങൾ (58 SAH) 
ീലങ്കയിൽ അ ദിവസം (59 MUH) 
കഥാബീജം (04 MUH-BV) 
നിഴലുകൾ അകലു (04 GOP-TN) 
ജീവിതം വീക്ഷണം ശാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (17

05707:
05712:
05716:
05717:
05733:
05734:
05735:
05736:
05737:
05739:
05741:
05742:
05743:
05745:
05746:
05747:
05749:
05750:
05757:
05760:
05761:
05762:
05764:
05765:
05766:
05767:
05768:
05769:
05775:
05777:
05779:
05784:
05785:
05786:
05788:
05792:

കാർെമൻ (17 ES.06 MER) 
മറക്കാത്ത കഥകൾ (58 NAY) 
എെന്റ വിേദശയാ കൾ (59 GOP) 
ദയ (06 PUR-PJ) 
കടെലടു
….കടൽെവ
(04 SUK-T) 
അറിവിനുള്ള വഴി (09.42 VAS-K) 
ഇടുക്കിയുെട കഥ (49 KAR) 
സവ്യംവധം (06 JAL-AI) 
സവ്ർഗ്ഗം േതടിയ മനസ്സ് (06 KUR-KK) 
അമ്മയുെട ദ പു ി (06 KOR-PC) 
േവദനയുെട താഴ്വരയിൽ (04 JOS-CL) 
വിചി ചി ങ്ങൾ (11 NAM-TNV) 
മന്ത് (51 PIT) 
കാൻസർ മുതൽ പുകവലി വെര (51 VAR) 
േരാഗങ്ങളും േരാഗികളും (51 ABD) 
േരാഗങ്ങളും കുെറ സംശയങ്ങളും (51 RAM) 
ഞങ്ങൾ യൂേറാപ്പിലൂെട (59 ANN) 
ജീവിതയാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ (58 PAN) 
േയാഗനി (06 MEN.MM) 
കാവയ്സവ്രൂപം (13 GUP) 
ഒടുവിൽ കിട്ടിയതു് (06 VAS-E) 
വജ്റം വിഴുങ്ങിയ ത രാട്ടി (06 KOR-PC) 
െകാ േ സയ്ാ (06 JOS-M) 
കപ്പേലാട്ടക്കാരി (06 KOR-PC) 
നീേ ാ ി (11 GEO-I) 
കറുത്തൈക (06 KOR-PC) 
വിശവ്ാസത്തിെന്റ ആരംഭം (13 POT-AK) 
അടു ം േതാറും (06 CHE-NP) 
കലികാലസന്തതി (06 KAR-A) 
ഞാ
ൾ (06 NAN-VT) 
ചിതൽ (06 KUN-VP) 
ഞാൻ പിഴയാളി (06 JOY-M) 
പാലം (06 JOS-M) 
അറബിക്കടലിെല പവിഴ ദവ്ീപുകൾ (59 SAT) 
നിഴലും നിലാവും (11 SRI-K) 
സം തത്തിെല സാഹിതയ്തത്തവ്ചിന്ത (13 KRI)

EN.06 AIN) 



05797:
05798:
05801:
05805:
05807:
05811:
05813:
05816:
05817:
05819:
05821:
05822:
05823:
05825:
05829:
05845:
05846:
05848:
05870:
05873:
05879:

പഴമയും പുതുമയും (04 GOP-TN) 
ഹിന്ദി സാഹിതയ്ശിൽപികൾ (11 SHA-S) 
െവപ്പാട്ടി (06 VAS-K) 
കുഷ്ഠം (51 PIT) 
മാളിക പണിയാൻ (04 KES-P) 
േഡാ ർ െഹർമൻ ഗു ർട്ട് (58 VAR) 
കാക്ക (07 x) 
അഴകനും പൂവാലിയും (09.07 NIL-K) 
ഓർമ്മകളുെട േലാകത്തിൽ (58 KES) 
േകരളത്തിെന്റ നാലമ്പലത്തിൽ (11 PAD-K) 
ഹരിജനം (13 GOP) 
കാട്ടിെല കഥകൾ (09 KIP-R) 
ര തുള്ളി െവള്ളം (06 ABB-KA) 
അ പദി (06 SRE-P) 
ചിരി ന്ന ചിറ്റാറ് (16 BN.06 VAN) 
ൈഗബ് (26 USM) 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വയ്ാഖയ്ാനം (25 MOH) 
മുഹമ്മദ് നബി (25 AFT) 
മു ി (04 GEO-P) 
ചിരിക്കാത്ത വീടുകൾ (04 SAD-SLP) 
േസാവിയ യൂണിയൻ േദശീയ
സമ്പദ്വയ്വസ്ഥെയ എങ്ങെന
ആസൂ ണം െച
. (33 LUK) 
05880: ഏഷയ്യിൽ സമാധാനത്തി ള്ള മാർഗ്ഗം
കൂ രക്ഷാവയ്വസ്ഥ (33 IVK) 
05891: അ തങ്ങൾ വിത ന്ന കരങ്ങൾ (06 MOI-P) 
05892:

അ

05894:
05895:
05898:
05900:

അലക്സാന്തർ (09.58 KUN) 
മാളവികാ ിമി ം (04 RAJ-AR) 
വീരജവഹർ (58 KUN) 
സവ്േദശാഭിമാനീ ാരക സിദ്ധീകരണം (11

05901:
05907:
05948:

യക്ഷിപ്പാല (06 JAN-GP) 
ാമദാന സ്ഥാനം (34 VIN) 
ഏഷയ്യിെല മാേവായിസ്റ്റ് ഉപജാപങ്ങൾ (33

05951:
05966:
05978:
05981:
05982:

ിയെപ്പട്ടവേള എനി നീ മാ ം (07 SAR) 
കുരങ്ങ് (06 BHA-P) 
ബാഫഖിതങ്ങൾ (58 ABU) 
മലയാളം-മലയാളം നിഘ (37 SUD) 
വഴി മാറിത്തരൂ

തദവ്ീപിെല അതിമാനുഷൻ (06 NAR-MR) 

SRE-CK) 

RAG) 

(25 ABD) ,

05989:
05990:
05992:
05994:
05997:
05999:
06005:
06011:
06014:
06016:
06018:
06021:
06022:
06027:
06028:

മഞ്ചാടിമണികൾ (09.01 DEV) 
സാവി ി (06 DHI-K) 
ലളിത (06 SHA-P) 
രാഗി എന്ന സർപ്പം (09.17 GOP-EV) 
ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെല മുതലാളിത്തം (32) 
കുൽസേനാബർ (06 PKB) 
പുതിയമണ്ണ് (06 KAN-EJ) 
മനുഷയ്പു ൻ (04 ANT-KL) 
മാല (06 UNN-M) 
അ ത ് (04 JOH) 
മൃഗനയനി (16 HI.06 VRI) 
ഹണി (06 ANI-J) 
അ ത പഞ്ചം (59 PIU) 
െനേ സ് (06 KUR-DB) 
േസാഷയ്ലി െതാഴിൽ, സിവിൽ – ിമിനൽ
നിയമങ്ങളുെട രൂപേരഖ (33 KUN) 
06033: ഒരു വിദയ്ാർത്ഥി ക
ഇൻഡയ് (59.01 BAB) 
06035: രാ ീയചിന്തകന്മാർ (31 SAN) 
06041: ചലച്ചി വയ്വസായം േകരളത്തിൽ (35.01 GOP)


06043:
06047:
06048:
06049:
06050:
06051:

ജതീൻദാസ് (58 MAD) 
പഴങ്ങൾ-കിഴ കൾ (53 CEE) 
അഴകി (06 ANI-PNS) 
േ മവും വിവാഹവും (27 PAV) 
ഉറങ്ങാത്ത രാ ികൾ (06 MOV-PS) 
നീലമലകളുെടയും ചുവ നദിയുെടയും നാട്ടിൽ
(59 BAB) 

06053:
06057:
06058:
06060:
06062:
06063:
06065:
06067:
06069:
06071:
06072:
06073:

വിേദശി (07 BHA-P) 
നവീന മലയാളഭാഷാദ്ധയ്ാപനം (29 NAY) 
സർപ്പക്കാവു് (06 SRE-P) 
ഒരു യുവാവും ര യുവതികളും (06 CHA-T) 
ഉമർഖ ാം മ കവികളും (13 SAN) 
ഭാരതത്തിൽനി ് (11 RAM) 
കുടുംബം തകർത്ത കുട്ടി (06 SAN-N) 
ആ പൂെമാ വിരി
(06 VAL-R) 
അമ്പിളി (06 ANI-PNS) 
ജീവിതത്തിെന്റ മുഖങ്ങൾ (07 BAL-T) 
പ െന്റ രാജാവ് (06 VKN) 
മലയാളസാഹിതയ്ം
ഒരു ദക്ഷിണം (13 NAY) ,
06074: നിലയും വിലയും (06 THA-C) 
06078: ഭാരതം സമതവ്ത്തിേലക്ക് (േലഖനങ്ങൾ) (11 SRE-K)


06081:
06083:

അദ്ധയ്ാപിക രമണി (06 KUR-KK) 
എ എ അറിയെപ്പടാത്തവർ (16 BN.06 SAN)

06092:
06095:
06103:
06106:
06111:
06115:
06117:
06119:
06127:
06130:
06132:
06136:
06139:
06140:
06142:
06144:
06154:
06157:
06162:
06163:
06164:
06167:
06171:
06173:
06176:
06180:
06182:
06187:
06189:
06191:
06192:
06200:

ഒരു ധവ്നി ആയിരം തിധവ്നി (06 UNN-T) 
എ ം ര ം പത്ത് (09.07 VAR-PA) 
സവ്ർണ്ണ സർപ്പങ്ങൾ (06 DEV-KJ) 
പരാജയം (06 MAN-PB) 
െചാവ്വാ രാ ി (06 SAJ-K) 
ഏകാന്തതയിെല കൂ കാരി (06 ALI-MV) 
ആകാശം െപാട്ടി വീണി (06 KUR-KS) 
ഇരുട്ടിെന്റ ഇരുളുകൾ (06 DIV-PA) 
ര ് േനാവെല കൾ (06 MAT-KJ) 
ഇ
സ്ഥം (04 MOH-R) 
ആരണയ്പർവ്വം (06 MOH-KH) 
തുളസീദാസ രാമായണം (13 MAL) 
പളു മണികൾ (11 APP-MP) 
ഒളിവിലും െതളിവിലും (58 PAD) 
അ ഈ ഹിപ്പി (06 BAL) 
ഗാന്ധി സൂ ങ്ങൾ (34 GAN) 
കൃഷിയും കൃഷിക്കാരനും (53 CEE) 
കൽക്കട്ട ടു തെന്ന (16 BN.06 GAJ) 
എെന്റ വഴിയമ്പലങ്ങൾ (58 POT) 
സൂരയ്ൻ (06 KUN-P) 
ിേയ മാ തരൂ (06 SAR-T) 
േഹാചിമിെന്റ നാട്ടിൽ (59 GEO) 
രാജ്ഞിയുെട ൈമന (07 KUN-M) 
അക്ഷരം (01 KUR-ONV) 
എെന്റ കുതി ം കിത ം (58 JOS) 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥ ഭാരയ് (06 DIV-K) 
കാ താമര (06 JOY-M) 
ആശാൻ, ഉ ർ, വള്ളേത്താൾ (13 ASH) 
െന േവദനയും മ േരാഗങ്ങളും (51 RAM) 
വിശുദ്ധപാപം (04 JOS-CL) 
േഫാളിേഡാൾ (04 PIL-NN) 
മു ീം രാജയ്ചരി ം (60 ABU) 



06201:
06203:
06204:
06205:
06206:
06207:
06209:
06210:
06212:
06213:
06214:
06221:
06226:
06228:
06238:
06245:
06247:
06249:
06256:
06264:
06265:
06276:
06278:
06281:
06282:
06284:
06305:
06340:
06341:
06343:
06346:
06348:

േറഡിേയാ എൻജിനീയറിങ്ങ് (44 HEM) 
തലേച്ചാറിെന വിശവ്സിക്കാേമാ (46 SIM) 
കയ്ാൻസർ (51 NAY) 
കംപ ട്ടർ (49.01 DAM) 
ശ ം (44 HAR) 
മനുഷയ്നും കാലാവസ്ഥയും (46 RUS) 
ഇ (06 ASS-VAA) 
മതിലുകൾ (06 NEE-TP) 
െത കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരു ൈഗഡ് (53 CEE) 
മലയാളസാഹിതയ് സഹായി (38 NEE) 
ഒരു സുന്ദരിയുെട സവ് ങ്ങൾ (06 AZE-VAA) 
ഒരു െമാ ൻകൂട് ബാക്കിയു ് (06 MOY-P) 
കടമ (06 DIV-T) 
േതങ്ങലുകൾ (06 MOI-P) 
ആടിയുലയുന്ന ദീപശിഖ (06 POU-T) 
തീപിടിച്ച െകാടുങ്കാറ്റ് (06 VAL-VB) 
അ ിയുെട പൂവുകൾ (04 BAR-NK) 
ൈസനബ (01 RAG-A) 
അഭി വം (06 GOP-N) 
ജ്ഞാനദീപം (06 RAM-K) 
കുമാരേകാടി (01 DHA-KR) 
മനസവ്ിനി (04 VAR-PA) 
മായാത്ത സവ് ം (01 SAT-A) 
െകാന്ന ക്കൾ (01 RAJ-K) 
ൈവശാഖം (01 ANU-OM) 
സൃ ി (01 ANU.OM) 
നടി (06 KES-P) 
മാലയുെട മാല (06 GOP-TN) 
േജതാക്കൾ (04 VAR-P) 
മയിൽപ്പീലി (01 KUR-ONV) 
ചണ്ഡാലഭി കി (01 KUM-N) 
ചിന്താവി യായ സീത ഒരു ഖണ്ഡകാവയ്ം (01

06349:
06363:
06368:
06369:
06373:
06374:
06376:
06378:
06381:
06382:
06383:
06384:
06386:
06387:
06391:
06392:
06393:

തിലകെന റിച്ച് െനഹ്റു (58 MEN) 
കുടുംബസംവിധാനം (27 CHA) 
േകരളത്തിെന്റ സമ്പദവ്യ്വസ്ഥ (35 KRI) 
ജ േരാഗങ്ങൾ (54 SRI) 
ാഥമിക കൃഷിതതവ്ങ്ങൾ (53 SUK) 
മ ം സസയ് േപാഷണവും (53 VIJ) 
കാർഷികകീടവിജ്ഞാനം (53 NAY) 
മൃത്തികാസൂക്ഷ്മജീവവിജ്ഞാനം (46 YOG) 
മാവും മാങ്ങയും (53 KAN) 
വിള സസയ്ശാ ം (53 GOP) 
ാഥമിക ഫംഗസ് വിജ്ഞാനം (48 NAI) 
സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങൾ കൃഷിയിൽ (53 YOG) 
പച്ചിലവള േയാഗം (53 PAN) 
െത കൃഷി (53 SUS) 
മൃഗസംരക്ഷണം (54 MOO) 
മത്സയ്കൃഷി (53 MEN) 
കൃ ിമബീജാധാനം ക കാലികളിൽ (54 SRE)

06398:
06400:
06401:
06405:
06408:
06409:
06411:
06413:
06414:
06416:

സമീകൃതാഹാരം (55 AYK) 
േപാഷണവും ശിശുഭക്ഷണവും (51 THA) 
ആധുനിക ഗവയ്മൃഗസംരക്ഷണം (54 DAV) 
അടിേയാടടി (09 KES-V) 
അമ്മയുെട നിധി (07 BAL-V) 
ഭീകരനർത്തകി (06 NEE-P) 
െകാ െതാപ്പിക്കാരി (09.07 SUK-T) 
എന്താണ് ആധുനികത (13 MUK) 
കൗമാരകഥകൾ (07 KUM-GM) 
ൈമേ ാേ ാ ം സമാനയ്പരിചയവും (09

06417:
06418:
06420:
06422:
06423:
06425:
06437:
06443:
06446:
06447:
06452:
06457:
06458:

സുവർണ്ണനദിയുെട രാജാവു് (09 SAN-T) 
കുട്ടികളുെട െലനിൻ (09.58 BHA-PT) 
പരഹൃദയജ്ഞാനം (11 MAD-R) 
ഒരു ഗായകൻ ജനി
(09.07 NAY-BK) 
മുത്തശ്ശി പറയാത്ത കഥ (07 THA-K) 
ിയതമ (06 KAN-EJ) 
ആരാണ് കുറ്റവാളി (04 HAR-J) 
ഇസങ്ങൾക്കി റം (13 GOV) 
മണ്ണിനുേവ ി (62 GOP) 
ജീവിതപ്പാത (58 GOV) 
ശത ി (16 BN.06 BEE) 
സുൽത്താൻവീടു് (06 MUH-PA) 
വിദയ്ാർത്ഥികൾ അവരുെട ശ്നങ്ങൾ (29 AAD)

06464:
06467:
06469:
06472:
06474:
06475:
06476:
06478:
06479:
06484:
06485:
06492:
06498:
06499:
06500:
06502:
06503:
06504:
06505:
06517:
06530:
06532:
06534:
06544:
06545:
06546:
06547:
06549:
06550:
06552:
06558:
06562:
06564:
06566:

ഗുഹാജീവികൾ (06 KOV-EM) 
അതിരാണി ക്കൾ (09.07 RAV-K) 
മിന്നാമിനു കൾ (08 VEN-KS) 
മാടൻ തറ (06 CHA-E) 
സാഹിതയ്ാഭിരുചി (11 RAM-P) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത കുറി കൾ (11 JOS-MC) 
സുധ (06 GOP-TN) 
ആധുനികസാഹിതയ്ം (11 GUP-S) 
കാലഘട്ടത്തിെന്റ സാഹിതയ്ം (11 KOD) 
േതാൽവി (04 AMB-E) 
ഗാണ്ഡീവം (04 AYY-P) 
അേയാദ്ധയ്യിെല രാജകുമാരൻ (07 MUR-M) 
കഥാമാധുരി (09.01 PAR-E) 
ഉണ്ണിക്കഥകൾ (09.07 ANT-KX) 
ആ മയും ക്ഷയവും (51 HAB) 
അവസാനത്തിെന്റ ആരംഭം (04 DIV-K) 
തമേസാ മാ (04 CHA-PR) 
അമ്മമാർെക്കാരു പു കം (27 JOS) 
ഏട്ടിെലപശു (04 SRI-CN) 
സുവർണ്ണ ൈകരളി (13 CHU) 
െസലീന (04 DEV-A) 
ചിന്തകളും നിഗമനങ്ങളും (11 SUK-D) 
സവ് ങ്ങൾ (04 JOS-V) 
ശാ ച വാളങ്ങൾ (09.41 JAY-AP) 
അകെല അരിെക (58 KES) 
െപേ ാളിയം (09.45.01 RAV-PK) 
കുതിരയി ാത്ത വ ി (09.49 ACH-A) 
സയൻസ് പരീക്ഷണങ്ങൾ (41 MAD) 
കൽക്കേത്തനിയം (06 MAD-PR) 
മനശ്ശാ ം വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ (19.01 SOR) 
പളു പാ ങ്ങൾ (07 VAR-M) 
അടിമ (01 GOP-O) 
തമ ം േജയ്ാതി ം (01 ANA-PV) 
േകശവേദവു്-കാൽനൂറ്റാ ിനുമു ് (11 KES-P) 

06567:
06570:
06574:

സംേവദനം (11 SAM-C) 
നസീറിെന്റ കഥ (58 SAM) 
ൈവരുദ്ധയ്ാ കവും ചരി പരവുമായ
െഭൗതിക വാദം (33 STA) 
ശാന്തി മാർഗ്ഗം (24 LUK) 
മൂർേക്കാത്ത് കുമാരൻ (58 KUN) 
ഏഴു സൂരയ്ൻ (06 SHA-CG) 
എൻ.വി. യുെട കൃതികൾ (01 KRI-NV) 
നാടക പൂർണ്ണിമ (04 KUM-K) 
എൻ.കൃ പ്പിള്ളയുെട ജീവിതസാഹിതയ്ം (13

KUM-N) 



KUR-DB) 



06575:
06581:
06583:
06584:
06585:
06588:

ENK) 

06591:
06593:
06596:
06597:
06599:
06607:
06610:
06612:
06614:
06615:
06616:
06620:

വിശവ്ദീപം (01 MAT-TP) 
സമകാലീനരായ ചില േകരളീയർ (58 KES) 
മണി വാളശാകുന്തളം (16 SA.04 HAR-AD) 
കാെട്ടലിയുെട കഥ (07 ROS-CR) 
ഭാവരശ്മികൾ (11 PAR-PK) 
കാലിേരാഗങ്ങൾ (54 SAN) 
മാർേത്താമ്മാവിജയം (24 MAR) 
േനാവലിസ്റ്റിെന്റ ശിൽപശാല (12 JAY) 
മു ം പവിഴവും (13 EZH) 
കാവയ്ദർശനം (13 PAU) 
കാേവയ്ാൽപ്പത്തി (13 PAU) 
കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട തുള്ളൽക്കഥകൾ (01

06621:
06623:
06626:
06630:
06631:
06635:
06636:

കഥാസരിത് സാഗരം (16 SA.07 SOM) 
ീവാ ീകിരാമായണം (21 NAR) 
ീ വാ ീകിരാമായണം (01 NAR-V) 
ടാേഗാറിെന്റ ബന്ധങ്ങൾ (13 GOV) 
ര നഗരങ്ങളുെട കഥ (17 EN.06 DIC) 
തയ്ാഗരാജൻ (58 SAM) 
കഥാഭാരതി തമിഴ് െചറുകഥകൾ (16 TA.07

06637:
06642:
06647:
06650:
06654:
06656:

കഥാഭാരതി ഹിന്ദികഥകൾ (16 HI.07 NAV) 
ഋേഗവ്ദസംഹിത (21 NAR) 
ഗൃഹശാ ം (55 RAJ) 
അങ്കഗണിതബീജഗണിതം (42 DAM) 
മഴവി ം ഒമ്പതു നിറങ്ങളും (44 ALE) 
രസത ം നിതയ്ജീവിതത്തിൽ (45 THO-AO) 

06657:
06658:
06662:
06663:
06667:
06670:
06671:
06673:

അണുേക ീയശ ി (45 BAB) 
ീഡി ി ാേയാഗിക ഭൗതീകം (44 PAD) 
ആധുനിക ഭൗതീകം (44 NAM) 
ാേയാഗിക രസത ം (29 SAN) 
അ രയും തൃമൂർത്തിയും (01 KRI-P) 
മണ്ണിെന്റ മക്കൾ (07 BAL-AK) 
എെന്ന ശിക്ക (01 THI-KV) 
ഭാരതവിജ്ഞാനേകാശം പു കം 7 സം ാരം

06678:
06680:
06680:
06681:
06684:
06688:
06699:
06701:
06702:
06703:
06707:

നിേക്കാളാസും റഷയ്യും (58 JOS) 
േപശാമടന്ത (01 JYO-P) 
സുമി ൻ (01 JOS-CA) 
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (58 SUD) 
സാഹിതീ െകൗതുകം (11 KRI) 
കണ്ണാടി (07 THO-VJ) 
േകരളത്തിെല വിഷപ്പാ കൾ (47 ADI) 
രഘുവംശം (16 SA.01 KUT) 
വൃത്തശിൽപം (38 KUT) 
നവഭാരതശിൽപികൾ (58 KES) 
നവസാക്ഷരതവിജ്ഞാനമാല – 9: കടൽ (11

06709:
06740:
06746:

ഒരു ഗുരുവിെന്റ കഥ (06 SRI-V) 
എ ഹാം ലിങ്കൺ (58 BAL) 
നവസാക്ഷറ വിജ്ഞാനമാല-8, മൂ
രാജയ്ങ്ങൾ (59 MKS) 
െവളിച്ചം ഇവിെടയാണു് (11 KAR-EA) 
പാേഥർ പാഞ്ചാലി (16 BN.06 VIB) 
സാമേവദം (13 BAL) 
വടക്കൻപാ കൾ (15 HAR) 
കണിെക്കാന്ന (01 MAD-K) 
കുന്തി (13 SID) 
എന്താണ് ആേപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം (44 LAN)

SIV-PK) 

SOM-MP) 

(18 BHA) 

KUN-M) 

06755:
06762:
06769:
06772:
06773:
06774:
06775:



06786:
06797:
06801:
06803:
06807:

ജീവിച്ചിടു മൃതിയിൽ (61 MAN) 
തിരയും തീരവും (13 GOP) 
ആേപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം (44 SUD) 
ശാ ച വാളങ്ങൾ (59 JAY) 
ഇംേഹാ െതപ് മുതൽ േടാളമിവെര (59 PAM) 

06810:
06812:

േമഘ നാധ സാഹാ (09.58 SAN-CG) 
എഞ്ചിനീയർമാർ ജ േലാകത്തിൽ (09.47 DAM)

06813:
06814:
06819:
06821:
06837:
06839:
06848:
06849:
06851:
06853:
06858:
06859:
06860:
06867:
06869:

െനൽകൃഷി (53 MEN) 
ആഹാരവും ആേരാഗയ്വും (51 MAD) 
ന െട വളർ മത്സയ്ങ്ങൾ (46 MEN) 
സർപ്പദംശനം (46 JOS) 
ആ ാവിെല അന്ധകാരം (06 THY-K) 
ഒരു സീതകൂടി (06 ASS-VAA) 
ദൂെര ഒരു തീരം (06 SHA-PR) 
അേനവ്ഷണം (06 NAR) 
അപ തി (06 DEV-A) 
സവ്രങ്ങൾ (06 NAR) 
താരാസ് ബുൾബാ (17 RU.06 GOG) 
മിഥയ് (06 DEV-P) 
ഞാനാ െത ക്കാരൻ (06 KES-P) 
നരബലി (07 KUN-P) 
മിഹയിൽ േഷാെളാെഖാവ് കഥകൾ (17 RU.07



SHO) 

06870:
06875:
06876:
06878:
06879:
06881:
06882:
06883:
06884:
06885:
06886:
06887:
06888:
06896:
06898:
06904:
06907:

ഭരതേക്ഷ ം (04 GAN-AN) 
വരം (34 VIS) 
വിശവ്മി ൻ (04 SIV-K) 
മുൾമുടികൾ (04 KRI-KL) 
ബുദ്ധിജീവികൾ (04 VEN-SV) 
ജനഗണമന പാടുേമ്പാൾ (01 DHA-P) 
െചങ്ങ കുഞ്ഞാതി (02 PRE-VM) 
നീലിമ (02 SUK-P) 
ഹരിതഭൂമി (01 RAM-K) 
താെ ന്റ് (01 KAR-T) 
സി രസന്ധയ് (01 RAJ-A) 
ചുവന്നകവിതകൾ (01 RAM) 
അമ്പതുേ മഗാനങ്ങൾ (01 RAM) 
ഭാരതത്തിെന്റ മഹാനായ പു ൻ (58 MIT) 
രാഗേരണുക്കൾ (01 SUK-P) 
അനന്തതയിേല ് (01 RAJ-LS) 
േ ാട് ീയിസത്തിെന്നതിെര േബാൾെഷവിക്
പാർട്ടിയുെട സമരം (33 GRI) 
06909: ശാസ് സാേങ്കതിക വി വവും
സാമൂഹയ്പുേരാഗതിയും (33 BHA) 
06911: ഇരുമ്പിന്തയ് (35 SOL) 
06913: േകരളത്തിെല കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം:
ഒന്നാംഭാഗം ആദയ്നാളുകളിലൂെട (33 BAL) 
06918:

വയ്വസായ വൽക്കരണവും ഇന്തയ്യും (32 SHI) 

06920:
06926:
06929:

ഇന്തയ് സവ്ാത യ്വും എണ്ണയും (35 YER) 
െതലിങ്കാനയിെല സായുധസമരം (61 BHA) 
മലയാളഭാഷാ പരിണാമം: സിദ്ധാന്തങ്ങളും
വ തകളും (36 KAR) 
06930: െലനിെന്റകൂെട (58 GOR) 
06931: ഔേദയ്ാഗികഭാഷയും േബാധേനാപാധിയും (36
GOP) 

06932:

നിരായുധീകരണം-വികസവ്രരാജയ്ങ്ങൾക്ക്
അതു് എ നൽകും (31 IVA) 
06934: എന്താണു മാർക്സിസം (33 BAL) 
06935: േവതനമരവി ം ഇന്തയ്യിെല
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ തിസന്ധിയും (33
DAN) 

06936:
06941:
06943:
06946:
06968:
06979:

േകരളത്തിെന്റ മലർവാടി (59.02 CHE) 
ജവ്ലകൾ (58 RAJ) 
ഭാവിയിെല സമുഹം (33 BAB) 
ൈചന ഇന്ന് (33 BHA) 
സുന്ദരിയായ ഭാരയ് (07 KAN-EJ) 
ഇവിെട കണ്ണീരിെന്റ പൂക്കൾ വിരിയു

06990:
07015:
07017:
07026:

ഇലേ ാണികം (44 GRA) 
ഭൂതനാഥൻ (06 MOH-DK) 
ഭൂതനാഥൻ-നാലാം ഭാഗം (06 DUR-K) 
േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ & മംേഗാളിയയും (59

07027:
07028:

ആ േലഷയ്ൻ രാജയ്ങ്ങൾ (59 SAN) 
േലാകരാ ങ്ങൾ-ഭാഗം 8, ഏേതയ്ാപയ് (59 UMM)

07031:
07032:

ഉത്തരാ ിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ (59 EDA) 
െമക്സിേക്കായും െസൻ ൽ അേമരിക്കൻ
രാജയ്ങ്ങളും (60 SAT) 
ആശ (06 RAD-C) 
എെന്റ ജീവിതം (58 PRE) 
അസുരഗണം (16 TA.06 SUB) 
കറിേവപ്പില (06 PAN-GN) 
വനവാസം (06 SET) 
സാഹിതയ്േശഷം (13 KUT) 
കയ്ാ േബാൽത്താ േഹ (10 KRI-V) 
അച്ഛനും ഭർത്താവും (06 SAN) 
നാടൻ പാചകരമ (55 MAT) 
മി മാല (06 JOY-M) 
രാജൂവും ലീലയും േഡാ റും (51 JOH) 
രാജനും ഭൂതവും (09.06 SAN) 
എങ്ങെന പഠിക്കണം (29 ANT) 
മഞ്ചൽ (06 VKN) 
ജീവിത വീക്ഷണം (13 KRI) 
ഒരു ദിവസം ഒരു യുഗം (06 PAN-GN) 
അന്തിയും വാസന്തിയും (01 CHA-MS) 
നഗരശിൽപികൾ (01 ANU-OM) 
കവിയുെട ക കൾ (09.07 GEO-P) 
അ മാലയ്ം (01 NAR-P) 
ആ ാലാപങ്ങൾ (01 SAN-R) 
യുഗശി ികൾ (01 KRI-P) 
അേനവ്ഷണം (01 GOP-O) 
പുേ ാത്സവം (01 KRI-C) 
മാതൃഭൂമിയുെട പാദങ്ങളിൽ (01 SRE-D) 
വാക്സിേനറ്റർ (07 RAV) 
പൂനിലാവിൽ (08 KRI-C) 
േദവദൂതി (04 SAR-K) 
ഏെണസ്റ്റ് (17 EN.01 KOD-KE) 
ദർശനം (04 GOV-N) 
വില തടികൾ (04 JAN-N) 
മഹാകവി ദാെന്ത (58 PUR) 
എെന്റ മിനി (58 GOP) 
ചലനം (04 VAR-P) 
ബാലചികിത്സ (51 RAD) 
േമാേട്ടാർൈസക്കിൾ, ട്ടർ: ൈ വിങ്ങ്,
റിപ്പയറിങ്ങ് (49 VAR) 
ാൻഡിേനവിയൻ രാജയ്ങ്ങൾ (59 SUK) 
ദക്ഷിണാ ിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ (59 EDA) 
ിട്ടൻ, അയർലൻഡും (59 NAY) 
ഭാരതപ്പഴമ (61 AYY) 
ആസിഡ് ബൾബ് (04 VAS-D) 
ന്ഥാലയചിന്തകൾ (30 KAR) 
തടവറക്കവിതകൾ (02 CHA-C) 
ശാ ീയ േസാഷയ്ലിസം (33 MAR) 
സംഘടിതജീവിതം (25 BAD) 
ആ ാവിെന്റ തീർത്ഥയാ കൾ (25 ABD) 
ദാരി യ്ം എന്ന
ം (25 QAR) 
ഇ ാമിെല നേവാത്ഥാന വർത്തനങ്ങൾ (25

(06 JOS) 

PAV) 



07034:
07039:
07040:
07044:
07051:
07052:
07054:
07075:
07077:
07079:
07081:
07082:
07084:
07092:
07095:
07097:
07101:
07102:
07103:
07105:
07106:
07107:
07108:
07109:
07112:
07113:
07115:
07116:
07117:
07118:
07119:
07122:
07128:
07131:
07132:
07134:
07137:
07138:
07139:
07140:
07143:
07144:
07149:
07150:
07154:
07155:
07156:
07157:

MUH) 

07158:
07159:
07163:
07164:
07166:
07170:
07171:
07172:
07173:
07175:
07185:

സൂറ ൽ കഹ്ഫ് (26 ABD) 
ഇ ാമിക വർത്തകരുെട പര ര
ബന്ധങ്ങൾ (25 KHU) 
മതം ാേയാഗിക ജീവിതത്തിൽ (25 KHU) 
ഇ ാം നാെളയുെട മതം (25 KHU) 
അതുലയ്നായ മനുഷയ്ൻ (41 ABD) 
സാന്ധയ്രാഗം (01 SAN-G) 
പാവം മാനവഹൃദയം (01 SUG) 
കവിസാന്നിധയ്ം (01 KRI-C) 
ച ദർശനം (01 KUN-P) 
േ മക്കിളി (11 UDA-AP) 
േകരള സഹകരണസംഘം ആ ം ചട്ടങ്ങളും
(65 PIL) 

07187:
07190:
07193:

കവിതയിെല ഭാഷ (13 PRA) 
മലയാളസാഹിതയ് ചരി ം (14 PAR) 
സാേങ്കതിക വരപ്പ്: സാേങ്കതിക പാഠങ്ങൾ (49

07194:
07195:
07196:
07207:
07208:

േറഡിേയാതരംഗസഞ്ചരണം (44 NAY) 
ൈവദ ത ഉപേയാജനം (44 VAS) 
നുണച്ചിക്കാക്ക (09.07 MAT-M) 
കട കാരെന്റ മകൾ (06 MAI-E) 
ീകുമാരൻതമ്പിയുെട ഫിലിം ഗാനങ്ങൾ (03

07212:
07215:
07218:

ട്ട്സലാഡ് (10 KRI-V) 
അ കഥകൾ (09.07 BHU-H) 
വിദയ്ാർത്ഥികളും അവരുെട
ങ്ങളും (29 SNE)

07221:
07222:
07228:
07246:
07247:
07249:
07251:
07252:

വിവിേധാേദ്ദശം വാസൂള്ള (10 KRI-V) 
വിവാഹത്തിെല പങ്കാളി (06 KRI) 
മരണത്തിെന്റ വിത്ത് (06 SUK-VS) 
രാേമശവ്രം േമാഡൽ (10 KRI-V) 
േദവ ീ (06 SET-KG) 
പ െസന്റ് (06 MOI-P) 
വസന്തങ്ങളുെട തടവറ (06 SHA-V) 
െറ ിജേറഷൻ എയർക ീഷനിംഗ് (49 MAI)

07255:
07256:
07265:
07267:
07268:
07269:
07270:
07271:
07274:
07283:
07290:
07291:
07292:
07293:
07295:
07300:
07309:
07319:
07320:
07321:
07322:
07324:
07325:
07326:
07327:
07329:
07330:
07331:
07332:

ഇറ്റലി (59 THO) 
ദക്ഷിണ അേമരിക്കൻ രാജയ്ങ്ങൾ (59 CHA) 
വൃ ി (06 THA-K) 
യാമിനി (06 KAN-EJ) 
പൂ റ്റിയും മത്താ ം (09.07 MEN-KPS) 
നരകം (16 BN.06 SUG) 
അ ണ്ണിയും കരടി ട്ടനും (09.07 NAR-P) 
പാൽക്കാരി (06 VIV-G) 
ആ വസന്തം വന്നി (06 NAR-CS) 
സമം സമം (04 GOP-TN) 
കുഞ്ഞിക്കാളി (07 NAR-P) 
ബൻഗർവാടി (16 MR.06 VEN) 
ദാഹം (06 PRE) 
ൈവറസ് േരാഗങ്ങൾ (51 NAI) 
വിദ ച്ഛ ിയും അപകടങ്ങളും (44 BHA) 
കൃഷ്ണപിള്ള കുറ്റി ഴ (58 NAY) 
എൻജിനീയറുെട വീണ (01 SRI-H) 
േഹളിക (04 CHA-KG) 
ദിവയ്ബലി (04 GEO-P) 
തീജവ്ാല (04 GEO) 
ജയി , പെക്ഷ,… (04 BHA-V) 
പഞ്ചാരി (06 MAR-SK) 
സീമ (06 SUR-K) 
അടിസ്ഥാനവിദയ്ാഭയ്ാസം (29 GAN) 
റിച്ചാർഡ് െഫവറൽ (17 EN.06 MER) 
െകാ കുട്ടത്തി (09.01 MAD-T) 
അക േപായ ചിലെമ്പാലി (01 THI-K) 
ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ (17 FR.06 JEE) 
സം ാരത്തിെന്റ നാഴികക്ക കൾ (62 KUN) 

07335:
07347:
07350:

അടുക്കളപു കം (55 ANN) 
ആശാെന ഈറു (10 KRI-V) 
വിദയ്ാഭയ്ാസം േസാവിയ യൂണിയനിൽ (29 SUN)

SCH) 

SRE) 







07351:
07352:
07364:
07366:
07367:
07368:
07374:

സി രെച്ചപ്പ് (05.02 YUS) 
അ ി വാഹം (04 CHI-M) 
വർണ്ണരാജി (13 LEE) 
ൈവേലാപ്പിള്ളികവിത (13 CHA) 
പാചകരംഗം (55 NAL) 
നിഷാദം (06 KUN-M) 
പുേരാഗമന സാഹിതയ് സ്ഥാനത്തിെന്റ
വളർച്ച (14 NAY) 
07376: ദന്തേഗാപുരത്തിേല
വീ ം (11 THO-MM) 
07379:
07381:
07382:
07383:
07384:
07385:
07387:
07392:
07393:
07394:
07396:
07399:
07404:
07405:

അടിസ്ഥാനതർക്കശാ ം (19 SUK) 
തയ്ാഗേദവത (06 SAN-T) 
പുറനാനൂറ് (16 TA.01 PAR-R) 
തുഞ്ചൻ ബന്ധങ്ങൾ (11 EZH) 
ഭരണഘടനകൾ (32 PRA) 
അന്തിമ തീരുമാനം (06 SAN) 
വിദ ച്ഛ ിയും അപകടങ്ങളും (44 00M) 
ചരി ദർശനം (11 ALB-N) 
തിര ാരം (13 APP) 
ദുരവസ്ഥ ഒരു പഠനം (13 SAN) 
െമഴുകുതിരി നാളങ്ങൾ (06 GEO-N) 
തമിഴ് സാഹിതയ്ം (13 GEO) 
ഗാന്ധിവിചാരവീചികൾ (34 KUM) 
െപാൻകുന്നം വർക്കിയുെട കഥകൾ (13 RAM) 

07406:
07407:
07410:
07413:
07415:
07416:
07417:
07418:
07419:
07435:
07437:
07441:
07452:
07455:
07456:
07462:
07463:

അേദ്ദഹം (13 VAD) 
മഴക്കാറ് (06 SAN-P) 
ആയിരത്തിരി (01 LAL-A) 
മുൾപ്പടർ ം പൂ ലയും (07 CHE-NP) 
സഹകരണ സ്ഥാനം (35 PIL) 
ന െട പാ കൾ (03 MAD-M) 
െകാ ചക്കരച്ചി (11 UDA-AP) 
താമരേത്തൻ (01 KUN-P) 
േദവത (06 ANA) 
കുട്ടികളുെട ഭാഗവതം (09.20 PAR-C) 
യജ്ഞം (06 VIN) 
യുദ്ധം (06 JOY-T) 
സതയ്വും അസതയ്വും (26 NAE-S) 
വാണിജയ്ഭൂമിശാ ം (32 RAJ) 
ഗിർധാരിയുെട േലാകം (06 KHA) 
ത ൽക്കാരി (06 GEO-N) 
മാർക്സിസവും മലയാളസാഹിതയ്വും (13 NAM) 

07465:
07474:
07484:

ദി ബുൾ (06 BAL) 
നിഴൽ (06 JOH-C) 
െബെനലക്സ്-ആൽൈപ്പൻ രാജയ്ങ്ങൾ (59 SEB) 

07485:
07489:
07491:
07496:

ാൻസ് (59 KAR) 
െ യിനും േപാർ ഗലും (59 THO) 
േതാട്ടത്തിെല സുന്ദരി (06 JOH-A) 
അനൗപചാരികവിദയ്ാഭയ്ാസംപഠനസാമ ികളും േബാധനരീതികളും (29

07497:

േദശീയ വേയാജന വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടി ഒരു
പഠനം (29 SIV) 
സാക്ഷരതയും േസാഷയ്ലിസവും (33 BHA) 
ഗാന്ധിജി (58 RAM-K) 
ഒ
പിടിച്ചാൽ (09.07 EAS-P) 
കാളവ ി (32 BHA) 
വിധിച ം (06 UNN-P) 
കാൽപ്പാടുകൾ (58 HAM) 
െതയ് െതയ് തകെതയ് (09 JOH) 
േസതുബന്ധനം (04 SUD-P) 
ആ ാവിൽ സുഗന്ധം (06 THA-KM) 
ഇസ്ലാംമത നിയമസംഹിത (26 ASH) 
അകലാൻ എ എളുപ്പം (06 PAN-GN) 
ചിരി ന്ന െചന്നായ് (06 ANI-J) 
കു
ങ്ങളും ഇ ാമും (26 JAL) 
േഡാ ർ േദവ് (16 PA.06 AMR) 
ഗൗരി (17 EN.06 MUL) 
അ ഹാരത്തിൽ കഴുത (05.02 VEN-S) 
െക.എം. െചറിയാൻ രണിക (58 CHA) 
ജീവിത രണകൾ (58 MAM) 
പുത്തൻ കഥ പറയാം (59 SIV) 
െതലു കഥകൾ (01 AKK) 
മാ വിൻ ചട്ടങ്ങെള (11 KUM-MK) 
ഹിമാലയൻ േദശങ്ങൾ (59.01 NAR) 
പാചകസദസ്സ് (55 PON) 
സാക്ഷര വിജ്ഞാനമാല-15, നിങ്ങളുെട ശരീരം

PIL) 

07500:
07510:
07512:
07514:
07527:
07532:
07533:
07534:
07538:
07549:
07565:
07571:
07579:
07581:
07589:
07598:
07605:
07606:
07610:
07621:
07645:
07647:
07649:
07659:

(51 MAD) 

07660:
07671:
07682:
07697:
07714:
07734:
07739:
07741:
07752:
07753:
07755:
07757:
07764:
07765:
07770:

വായനശാലകൾ (30 MIC) 
സഹാറയുെട സവ് ം (11 SUB-S) 
വള്ളേത്താൾ (58 MAD-A) 
നവസാക്ഷരത പു കമാല-45 ന െട
നാടു്(ഒന്നാം ഭാഗം) (13 KUN) 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു (58 GOP) 
ച ഹാസം (04 PAM) 
യമേലാകം വിഴുങ്ങി (06 PRA-GM) 
ലതാലാേബാറട്ടറീസ് (06 MOH) 
പുക ഴൽ (06 FIL-M) 
കറുത്ത സാ ൻമാർ (16 HI.06 PIL) 
നൂറ്റിഒ ് ആട്ടക്കഥകൾ (02 AKK) 
അമളികൾ (10 BHA-A) 
ഇറ്റി വീഴും െവളിച്ചം (13 SID) 
രാജയ്സഞ്ചാരം (59 IND) 
കണ്ണീരിേന്റയും േചാരയുേടയും കഥകൾ (07
RAG-P) 

07773:
07774:
07775:
07792:

ൈ ലാബ് ഒരു എപിേലാഗ് (43 SEB) 
മദർ െതേരസ (58 SEB) 
ാങ്കൻസ്റ്റീൻ (17 EN.06 MAR) 
ഇവിെട എനി ചു ം ശ ക്കൾ (06 MAR-V) 

07796:
07798:
07799:
07802:
07805:
07807:
07810:

ആശ ആകാംക്ഷ (16 BN.06 SAN) 
അന്തിത്തിരി (01 EDA) 
ഹൃേ ാഗികൾ േപടിക്ക (51 SUD) 
കാമേധനു (06 CHA-E) 
ലങ്കാലക്ഷ്മി (04 SRE-CN) 
അേനവ്ഷണം ആസവ്ാദനം (11 GAN-M) 
പതിെനാ യൂേറാപയ്ൻ നാടുകളിൽ (59 SUK) 

07812:
07815:
07816:
07818:
07819:
07822:
07823:
07824:
07828:
07831:
07833:
07842:
07844:
07846:
07847:
07849:
07851:
07862:
07864:
07866:
07867:
07870:
07871:
07896:
07900:
07902:
07905:
07906:
07908:
07910:
07917:
07923:
07925:

മനവ്ന്തരം (04 PIL-NN) 
ഗണിത കഥകൾ (42 SKA) 
നാ കൾ നാളങ്ങൾ (09 JOS-CL) 
കാേക്ക, കാേക്ക, കൂെടവിെട (09.07 BAL-M) 
ബാലപാഠങ്ങൾ (09 EKK-A) 
ഭീമനുണ്ണി (09.07 ANS-MM) 
കുരുവി േഗാപി (09.07 KUR-G) 
കുഞ്ഞലകൾ (09 PAD) 
േക്ഷമപ്പക്ഷി (09.07 BAL-SK) 
െകാന്നെത്തങ്ങ് (06 MAD) 
കവർച്ച േതാക്കിൻ കുഴലിൽ ടി (06 HAM) 
ആശാെന്റ മക്കൾ (07 PAR-E) 
ഭാഗയ്ത്തിേല ള്ള വഴി (09.07 RAV-S) 
വിശവ്ബാലസാഹിതയ്ം (09 MAT-KM) 
പൂേന്തൻ (07 RAM-P) 
ിത (09.07 GOP-P) 
ര െപൺകുട്ടികൾ (06 NAN-VT) 
െവളിച്ചം പിണ
(04 JOS-CL) 
സാഹിതയ്പരയ്ടനം (11 RAM-AP) 
േ ംചന്ദ് (58 PRA) 
വിഷചികിത്സ (52 DAM) 
ക ിൻേമൽ ക ് േശഷിക്കാെത (06 SRE-P) 
മിസ്സ (06 MOI-P) 
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ മാെറ്റാലി (61 AKG) 
മൃഗം (06 RUG-VV) 
ആർ തടയും (16 HI.06 MAN) 
ഭാഗയ്വതി (06 VAR-V) 
ഉദയസൂരയ്െനതിെര (06 KHA) 
ശാ ം സമൂഹത്തിൽ (41 PAR) 
താപം (44 SAS) 
വയ്വസായം തുടങ്ങിന്നെതങ്ങിെന (32 GOP) 
േഡാ ർ (06 RAG-A) 
കുടുംബാസൂ ണം എന്തിന് എങ്ങിെന (51 UNN)

07934:
07937:
07940:
07949:

വിശവ്േരഖ (41 RAH) 
ഒരിക്കിവച്ച െകാലമരം (06 NAD-VR) 
ആറു ബാലകഥകൾ (09.07 SAR-J) 
അടർ വീണടിയുന്ന നക്ഷ ങ്ങൾ (06 KAK) 

07951:
07953:
07954:
07955:
07957:
07958:
07960:
07961:
07963:
07964:
07967:
07969:
07971:
07974:

രാ ീയ വയ്വസ്ഥ ഇസ്ലാമിൽ (26 ABD) 
മതവും യു ിവാദവും (19 ABD) 
ഇസ്ലാമിെല ഇബാദത്ത് (25 MUH) 
രാവണെന്റ കഥ (09.07 KUR-DB) 
സൂറ -ലുഖ്മാൻ (25 KAM) 
ഇസ്ലാമിെല വനിത (26 ABD) 
ഹ ിെന്റ ആ ാവ് (25 SHA) 
ര സാക്ഷിതവ്ം (07 ABD-N) 
വാവരുെട സേന്ദശം (26 RAS) 
മതം തതവ്വും േയാഗവും (25 ABD) 
ഇ ാമിക േസവനം (25 ABD) 
ബാല കഥാ മാല (12 HAM-P) 
ഇ ാമിെല തയ്ാഗിവരയ്ന്മാർ (25 JAB) 
മനുഷയ്െന്റ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ (26 MOU) 

07977:
07978:
07982:
07986:
07987:
07989:
07993:

കുടുംബ ജീവിതം (27 SAN) 
േ ാൈമഡിെന്റ കുപ്പി (04 SRE-P) 
ഭൗതികശാ േബാധനം (44 SUK) 
ഉപ്പ് ഉണ്ണികൾ ് (13 SAN-TR) 
അട്ട ആകാശേത്തക്ക് (09.47 BHA-K) 
സർവജി ം കള്ളക്കട ം (09.06 MAL) 
േകരള വിദയ്ാഭയ്ാസനിയമം-ചട്ടങ്ങളും
സ വിധികളും (13 NAR) 
അ വിെന്റ പാ കൾ (09.01 RAM-K) 
ഇത്തിരി ഞ്ഞൻ (07 NAR-P) 
കുട്ടികളും പാ കളും (09.01 UMA-A) 
അ മിനി കഥകൾ (07 MAL) 
റഷയ്യിെല കാ കളും അനുഭവങ്ങളും (59 PYL) 



07995:
07999:
08001:
08003:
08012:
08019:
08022:
08024:
08025:
08031:
08043:
08045:
08046:
08049:
08051:
08055:
08076:

ചുഴി (06 DEV) 
കാശം അകെലയാണു് (06 KRI-V) 
കരുണയാല (16 TA.06 JAY) 
പാവം ഇവൾ ഒരു പാപ്പാത്തി (16 TA.06 JAY) 
ദന്ത പരിപാലനം (51 JAM) 
നാലു പർവ്വയൂേറാപയ്ൻ രാജയ്ങ്ങൾ (59 PAV) 
ീസ്, ൈസ സും (59 VEL) 
മൃത ജ്ഞയം (06 VIN) 
സാം മിക േരാഗങ്ങൾ (51 PIT) 
ഊണു െതാ ഉറക്കം വെര (09.51 SAN-TR) 
മലയാളഭാഷാ പാഠങ്ങൾ (36 PRA) 
ൈദവെത്ത െതാട്ടാൽ െതാേട്ടാെന ത ം (10

08085:
08089:
08096:
08098:
08103:
08106:
08107:

െമക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് (49 RAV) 
െപാതുധനകാരയ്തത്തവ്ങ്ങൾ (35 DAL) 
ക കുട്ടി വളർത്തൽ (54 RAJ) 
കാർഷികാഭിവൃദ്ധി ൈകവരിക്കാൻ (53 ART) 
േകരളത്തിെല കിഴ വിളവുകൾ (53 POT) 
േകരളത്തിെല നാരുവിളകൾ (53 PEE) 
േകരളത്തിെല സുഗന്ധ ൈതലവിളവുകൾ (53

08113:
08120:
08125:
08128:
08130:
08131:
08142:
08146:
08151:
08152:
08153:
08164:
08168:

പച്ചക്കറിവിളകൾ (53 CHO) 
ാമവികസനം (13 KES) 
ശാ ം ാമീണർക്ക് (59 KES) 
ഭൂവിജ്ഞാനം ാമീണർക്ക് (45.01 JAY) 
പ കൾ (49 RAV) 
കയ്ാൻസറിെന അറിയുക (51 NAY-MK) 
റ ർ കൃഷിക്ക് ഒരു ൈഗഡ് (53 GOP) 
തുണിയുെട കഥ (49 SAL-A) 
ജാതക കഥകൾ (09.07 SRI-D) 
മുന്തിരിച്ചാറ് (11 GEO-KM) 
ഉത്തരസയ്ാം ദിശി (59.01 BAB) 
ാർത്ഥനയും െപരുന്നാളും (25 AKB) 
പടത്തലവൻ (അഥവാ ൈദവാധീനം ജഗത്സർവ്വം) (58

08169:

അഖിലഭാരത ൈകലാസ തീർത്ഥാടനം (59 PAR)

KRI-V) 

PIL) 

NAR) 



08171:
08175:
08176:
08182:
08185:
08187:
08191:
08192:
08195:
08196:
08197:
08199:
08205:
08207:
08211:

േസാഷയ്ലിസം (04 ANT-PJ) 
രാഗം (04 ANT-PJ) 
ര ി (04 ANT-PJ) 
ളയം (04 ANT-PJ) 
അരുണാചൽ കാടുകളിൽ (59.01 VIJ) 
ഹൃദയാഘാതം (51 SHA) 
ന െട അയൽ രാജയ്ങ്ങൾ (59 OBE) 
ഹംസഗാനം (06 JKV) 
ര േമാഹിനികൾ (16 MR.06 WAR) 
പഥികർ (06 MAD-RK) 
ദന്ത േഗാപുരം (06 VAS-E) 
േഗാ ദാഹം (06 CHA-V) 
ചാട്ട (06 NAD) 
െറഡ് ഇൻഡയ്ൻമാർ (47 VEL) 
കൽക്കത്ത, ഓ
കൽക്കത്ത (59.01 VAS) ,
08213: ചുരളിമല (16 TA.06 KAR) 
08216: ഭാവിയുെട ഭീഷണി (11 BHA-K) 
08217: ഞാൻ എ ം ഉ ായിരു
(10 SUK) 
08223: കരീബിയൻ രാജയ്ങ്ങൾ (59 SAT) 
08226: ലയനം (04 BHA-T) 
08227: അേനവ്ഷണം (09 KUD-KN) 
08228: േ ായ്ഡിെന്റ കഥ (58 SEB) 
08232: ആവരണങ്ങൾ (06 JAY) 
08246: േലാകരാ ങ്ങൾ-ബുക്ക് 30, ഇന്തയ് (61 NAI) 
08253: ക ം മധുരവും (11 MAT-U) 
08268: ചുവന്ന ചു കൾ (06 JOS-K) 
08286: കാേറ്റ നീ കരയരുേത (06 THU) 
08288: ജർമ്മൻ കിസ്സ് (10 KRI-V) 
08294: ഉറയൂരുന്ന പകലുകൾ (06 JOY-JK) 
08295: സാക്ഷി (06 KAK) 
08299: നനഞ്ഞ പക്ഷി (06 NAD-PR) 
08300: മഹച്ചരിതമാല-19 (58 KRI) 
08301: മഹാചരിതമാല 2 (58 PAN) 
08302: മഹച്ചരിതമാല – 22 (58 ROS) 
08303: മഹച്ചരിതമാല-26 (58 RAJ) 
08304: മഹച്ചരിതമാല-ഏ ഹാം ലിങ്കൻ(16) (58 DAM)


08308:
08310:

മു കൾ ചിപ്പികൾ (06 SHA) 
െപാട്ടിെത്തറിയും െപാട്ടിച്ചിരിയും (09 SUV-ANE) 

08312:
08321:
08331:
08332:
08334:
08341:
08345:
08347:
08351:
08354:
08362:

േനർച്ചേക്കാഴി (04 GEO-P) 
പൂചൂടിയവൾ (06 VAR-M) 
സുബർക്കത്തിെല ഹൂറി (06 MOI) 
അർച്ചന (06 SAR) 
േനാവത്സവ്രൂപം (13 SUR) 
കർമ്മഭൂമി (06 MAD) 
േമഘസേന്ദശം (01 NEE-KS) 
ഇനി യാ പറഞ്ഞിടെട്ട (06 PAN-GN) 
വല (16 HI.06 YAS) 
ഏ ിൽ ഫൂൾ (10 KRI-V) 
വി.ടി.യുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (11

08365:
08370:
08377:
08390:
08392:
08394:
08400:
08433:
08439:
08442:
08459:
08460:
08470:
08471:

വിലപിടിച്ച മുത്ത് (09.07 NAR-P) 
വഞ്ചി ന്നംപതി (06 SUK-M) 
വസംഗമം (06 MOI-P) 
ബന്ധങ്ങൾ (06 JOH-C) 
വഴിെതറ്റി േമഞ്ഞവൾ (06 MAD-V) 
അ ാദ്ദീൻ (09 NAM-OP) 
പാവെപ്പട്ടവൾ (06 VAR-M) 
സുധാ ബാനർജിയുെട മരണം (06 KEN-P) 
ദാൽ തടാകത്തിെല രാ ി (06 PRA) 
ചാവുകടൽ (06 CHA-KS) 
പനമ്പ് (06 JEC-N) 
കാർമില (17 EN.06 FAN) 
വിഗതകുമാരി (06 MAD-C) 
എേങ്ങാ വഴിെതറ്റിയ യാ ക്കാർ (06 PRA-P) 

BHA-VT) 

08473:
08482:

പാവത്താൻ (16 KN.06 SRI) 
മഹച്ചരിതമാല – െക.രാമകൃ പ്പിള്ള, േകളപ്പൻ,
മുഹമ്മദ് അ റഹ്മാൻ (58 SUK) 
08486: െകാമ്പൻ ാവ് (06 SET-KG) 
08487: നഞ്ച് (06 RAJ-C) 
08504: മഹച്ചരിതമാല-56 െജ.സി.േബാസ്,
എസ്.രാമാനുജൻ, സി.വി.രാമൻ (58 UTH) 
08509:
08513:
08515:
08520:

പ
ൽപുഴുക്കൾ (06 BHA-P) 
സ മി (04 SAN-G) 
ഭൂകമ്പം (06 MOI-P) 
അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ-1950-80 (11
AYY-P) 

08522: കാലം കാണാെത േപായവർ (06 CHA) 
08524: പഞ്ചമി (06 THA-VA) 
08525: പവി െക്കട്ട് (06 NAD-PR) 
08526: ക ം തലയും പുറത്തിടരുത് (04 BHA-T) 
08533: പടിഞ്ഞാറുനിെന്നത്തിയ േമഘം (06 THU) 
08535: പാടിത്തളർമ്മ പൂ യിൽ (06 JOY-M) 
08537: മാ ികവിള ് (07 RAM-V) 
08540: കുട്ടികളുെട ശാ ം (09.41 BHA-PT) 
08549: ഇ കൽപന (06 UNN-P) 
08555: കഥയിങ്ങെന (06 PAN-GN) 
08558: അറകൾ (06 VAR-TV) 
08577: കുപ്പിക്ക കൾ (04 KUR) 
08578: ശുഭം (04 GOP-K) 
08579: അമ്പലമണി (01 SUG) 
08580: രൂപാന്തരം (06 JAM-MK) 
08582: ഭൂതത്താൻ െകട്ട് (06 MAR-SK) 
08587: േടാപാസ് (06 URI-L) 
08592: അവൾ മാ ം (04 JOS-CL) 
08594: ലഹരി (06 ANT-P) 
08595: ഓർ ക എ ായ്േപ്പാഴും (06 PRA-S) 
08597: മുഖങ്ങൾ മന കൾ (06 MAR-SK) 
08599: ജീവിതം സുന്ദരമാണ് പെക്ഷ (06 SIV-T) 
08602: േഘാഷയാ (06 MAD-M) 
08605: സാദം (01 APP-MP) 
08611: വി.ടി. യുെട കഥകൾ (07 BHA-VT) 
08612: മഞ്ഞെക്കട്ടിടം (06 NAN) 
08613: ചാണക്ക ് (06 SRE-KB) 
08616: പാതിരാ ക്കൾ (01 SUG) 
08623: കരിന്തിരി (13 JOS) 
08624: േയാഗവിദയ് (52 GOV) 
08628: ഓർമ്മ റി കൾ (58 MOI) 
08629: െതറാപ്പികൾ (19.01 MAR) 
08633: ല നും പാരി ം (59 PIL) 
08639: പഞ്ചവും മനുഷയ്നും (41 GOP) 
08643: േമൽ രയി ാത്ത മാളിക (06 CHA-KS) 
08651: കിരീടവും ഖദറും (06 KRI-KS) 
08657: തുരുത്ത് (06 KAN-EJ) 
08671: ഈഡിപ്പസ് (04 SIR-M) 
08716: ഒളിമ്പസിെല ര രക്ഷസ്സ് (06 PUS-K) 
08717: ശലഭങ്ങൾ (06 VIJ-E) 
08722: ഒരു പലം മനേയാല (07 KOV) 
08734: ഉപാസന (06 KAN-EJ) 
08744: നാരായണീയം (01 NAY-TR) 
08751: 1980െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (02 NAR-KS)


08762:
08765:
08769:

നാലുകുറ്റവാളികൾ (17 EN.06 KRI) 
നീറി കയുന്ന പശ്ചിേമഷയ് (60 KUR) 
ഇടതുപക്ഷകമ്മ ണിസം-ഒരു ബലാരി ത (33
LEN) 

08771:
08772:

പടിവാതിൽക്കൽ (17 RU.06 THU) 
കുടുംബം, സവ്കാരയ്സവ്ത്ത്, ഭരണകൂടം
എന്നിവയുെട ഉ വം (33 ANG) 
08773: ആദയ്െത്ത ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത യ്സമരം –
1857-1859 (33 KAR) 

08777:
08780:
08789:
08800:
08805:
08807:

ഇതാണ് െലനിൻ (58 GOP) 
െകാ മൺകുടിൽ-പക്ഷി മൃഗാദികെളപ്പറ്റിയുള്ള
റഷയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (09.07 TOL) 
ഭഗവാൻ കാലുമാറു (04 RAM-K) 
ഒട്ടകപ്പക്ഷി (06 DEV-A) 
ൈദവം മരി (04 CHA-KG) 
സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിതകൾ 1965-’82 (02 SAC) 

08820:
08829:

അ പ്പപണിക്കരുെട കൃതികൾ (01 AYY-K) 
സാമ്പത്തികശാ ം മാർക്സിനു േശഷം (33 RAM)

08839:
08841:

ഊർജം (44 KAR) 
േലാക കമ്മ ണിസ്റ്റ്



(33 DEV) 

സ്ഥാനത്തിൽ ചരി ം

08843:
08847:
08857:
08860:

മാരാരുെട ക കൾ (11 KUT) 
അജ്ഞാതഘാതകൻ (06 THA-T) 
മഹച്ചരിതമാല : 2 (58 KRI) 
മഹച്ചരിതമാല-13 ീനാരായണഗുരു (58 RAM)

08861:
08863:
08864:
08866:
08867:
08868:
08869:

മഹച്ചരിതമാല-15 (58 UTH) 
മഹച്ചരിതമാല-83 (58 ROS) 
മഹച്ചരിതമാല-96 (58 MAD) 
മഹച്ചരിതമാല-109 (58 NAT) 
മഹച്ചരിതമാല-114 (58 PAN) 
മഹച്ചരിതമാല-117 (58 SAN) 
കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം (33 RAV) 

08871:
08872:
08874:
08881:
08892:
08894:
08903:
08906:
08908:
08911:
08912:
08915:
08916:
08917:
08918:
08919:

പതാക (06 SUR-K) 
നാരായണഗുരു (58 VIS) 
മ ഴി ഴയുെട തീരങ്ങളിൽ (06 MUK-M) 
ആേ യം (06 VAL-P) 
എെന്റ വഴി (06 EKA) 
േജാസിെന്റ ഏകാങ്കങ്ങൾ (04 JOS-CL) 
അരവിന്ദേഘാഷ് (09.58 KRI-B) 
േവട്ട (04 GEO-P) 
ജയ കാശ് (58 GOP) 
തീക്കനൽ (04 JOS-CL) 
േനതൃനിര (13 CHE) 
സാഹിതയ് തിഭയും സമൂഹവും (13 DEV) 
മാർക്സിസത്തിെന്റ സ ി ഇന്ന് (33 EMS) 
സഹജീവികളുെട ദുരന്തം (06 DAM-B) 
ബർലിൻ ഡയറി (59 EMS) 
ൈചനീസ് കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ചരി ം (33



HUG) 

08920: സവ്ാത യ്ത്തിേല ള്ള വഴി (59 GOP) 
08923: മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1984 (65 MAN) 
08938: 1980-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (07 JOH-S) 
08941:
08944:
08950:
08952:
08954:
08955:
08961:
08962:
08963:
08964:

അറിയെപ്പടാത്തവർ (06 KRI-V) 
ആൾ ട്ടം (06 ANA) 
നാടകം ജീവിതമാക്കിയവർ (58 MUR) 
മഴ (16 BN.06 RAM) 
ഉഗാ മലയാളം (10 NAY-CP) 
ഈശവ്രെന്റ സവ്ന്തം നാട് (59.01 NAR) 
ഓ രാെ ാ െനാബിസ് (06 RAP-P) 
വള്ളേത്താൾ രണകൾ (58 ACH) 
മനസ്സിൽ ഒരു ദീപം (04 JOS-CL) 
ആധുനിക സാഹിതയ്ദർശനങ്ങൾ (11 THA-KM) 

08966:
08969:
08970:
08971:
08975:
08976:
08977:
08988:
08990:
08991:
08998:
08999:
09001:
09002:
09005:
09006:

നിശാേമഘങ്ങൾ (04 GEO-N) 
അക്ഷരങ്ങൾ (06 CHA-V) 
ഗാംഗ്േടാക്കിെല കുഴപ്പം (16 BN.06 SAT-R) 
ദുഃഖത്തിെന്റ പാനപാ ം (06 PAU-C) 
മൗനം േതടുന്ന വാക്ക് (11 RAJ-V) 
ശതപുരം (06 MOH-PK) 
ചവ കുട്ടയിൽനിന്ന് (11 VAR) 
ീമഹാഭാരതം (21 KUN) 
അദ്ധയ്ാ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് (01 EZH-T) 
നാരായണീയം (26 NAR-M) 
ഇം ീഷ് മലയാളം നിഘ (37 MAD) 
മലയാളം ഇം ീഷ് നിഘ (37 DUN) 
അപശ േബാധിനി (37 DAM) 
മഹാേക്ഷ ങ്ങൾ മുമ്പിൽ (21 KRI) 
വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശാ ം (38 RAJ) 
കുമാരനാശാെന്റ സ ർണ്ണ പദയ്കൃതികൾ (01

09007:

കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാരുെട തുള്ളക്കഥകൾ (01 KUN) 

09008:
09009:
09011:
09014:
09017:
09019:
09020:
09022:

കാളിദാസകൃതികൾ (01 KRI-NV) 
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന (65 TYL) 
േകരളഭാഷാഗാനങ്ങൾ (02 BAL-CT) 
ന െട റഫറൻസ് സാഹിതയ്ം (30 GOV) 
െചറുകഥ ഇന്നെല, ഇന്ന് (13 ACH) 
ൾ ൈല റി ൈക
കം (30 PAN) 
ശാ െകൗതുകം (65 DAM) 
പുരാണിക് എൻൈസക്േളാപീഡിയ (65 MAN) 

09023:
09024:
09025:

സാമൂഹയ്ജീവിതം (31 GAN) 
ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-രാ ത ം (34 GAN) 
ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-അർത്ഥശാ ം (34 MAH) 

09026:
09027:

ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-വിദയ്ാഭയ്ാസം (34 MOH) 
ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം-തത്തവ്ചിന്തയും മതവും (65

09028:
09030:
09036:
09039:
09041:
09044:
09050:
09053:
09056:
09060:

തിരെഞ്ഞടുത്ത ക കൾ (12 MOH) 
േ ഹം നിറഞ്ഞ കൂ ൈക (07 NAN) 
കരങ്ങളുെട േലാകം (47 RAJ) 
വിശവ്ദർശനം (01 SAN-G) 
പ ാേദവി (06 DHA-K) 
ദന്താേരാഗയ്ം (51 CHA) 
സാക്ഷാൽ സി.വി. (58 BAL) 
കാ പൂവു് (06 MAT-AJ) 
െവളുത്തരാവുകൾ (17 RU.06 DOS) 
േലാകമാനയ് ബാലഗംഗാധരതിലകൻ (58 MEN)

KUM) 

GAN) 



09066:
09068:
09070:
09071:
09074:
09076:
09081:
09087:
09090:
09094:
09095:
09096:
09100:
09110:
09111:
09112:
09123:
09133:
09135:
09141:
09142:
09143:
09144:
09145:
09147:
09150:
09152:
09154:
09155:
09159:

ഭിന്നസം ാരങ്ങളിലൂെട (59 CHA) 
കുഞ്ഞ ള്ള ഹാജിയും കൂട്ടരും (11 KHA-UA) 
ജ േലാകം (09.47 NAR) 
െകാടുങ്കാറ്റിെലാരു മാലാഖ (06 MAT-KJ) 
നിഴൽയുദ്ധം (04 VEN-P) 
കാവൽമാലാഖ (06 JOY-M) 
ഭയമക ന്ന വിശവ്ാസം (09.17 SER) 
ചൂഴികൾ (06 GOP-M) 
സന്ധയ് വിരിഞ്ഞ പൂവ് (06 SYA-PR) 
നായവളർത്തൽ (54 RAJ) 
ധനയ് (06 RAT-MD) 
അമ്പലക്കാള (06 CHA-E) 
ആയുധം (06 RAJ) 
േഹാമം (06 THA-PV) 
ഒടിയുന്ന കുരിശ് (07 ANA) 
ചുഴലിക്കാറ്റ് (04 GEO-P) 
െവളുത്ത ക ീന (06 VAR-M) 
നിയമം േതടുന്നവർ (04 GEO-P) 
ഞങ്ങൾ ക ഇ േയൽ (59 JOS) 
പീലിക്കാവടി (09 KUM-MS) 
ഞാൻ ക േപാള ് (59 ADA) 
കാേവയ്ാപഹാരം (01 KES-K) 
ജീവിതം െകാടുങ്കാറ്റാണ് (04 JOS-CL) 
ആനക്കഥ (06 KOR-PC) 
ബാലകവിതകൾ (09.01 SRI-D) 
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജർമ്മനി (59 BAL) 
അഭിശ ർ (06 RAD) 
കനയ്ാകുമാരി (06 PAD-K) 
കാറ്റടി െവള്ളം നില (06 PAN-GN) 
െമാറാർജിക കൾ ജനതാ സർക്കാറിെന്റ
പതനം (12 ARU) 
09163: ഒരു പക്ഷി ടുംബത്തിെന്റ കഥ (09.17 MAR) 
09165:
09167:

കുടുക്കിൽെപ്പട്ട കുട്ടികൾ (09.07 RAD-G) 
മാേവാ െസതുങ്ങ് െതരെഞ്ഞടുത്ത കൃതികൾ (33

09171:
09173:
09174:
09178:
09179:
09185:
09194:
09196:

േസാ ട്ടീസും േകാഴിയും (01 SAC-K) 
കടമ്മനിട്ടയുെട കവിതകൾ (01 RAM-K) 
തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തകൾ (61 UDA) 
ശാ കഥകൾ കുട്ടികൾ ് (09.41 JAN-K) 
മാലിഭാരതം (09.07 MAL) 
ാരമ്മയുെട ാ (10 KRI-V) 
തളർന്ന പക്ഷി (06 BAL) 
എങ്ങെന പഠിക്കണം പരീക്ഷ എഴുതണം (13

09197:
09211:
09217:
09219:
09220:
09221:
09222:
09224:
09225:
09227:
09231:
09235:

എങ്ങെന പഠിക്കണം (19.01 SAN) 
ര
ാനം (61 SUB) 
കു
ണ്ണിയുെട കവിതകൾ (09.01 KUN) 
മഹച്ചരിതമാല-9 (58 GOP) 
മഹച്ചരിതമാല – 63 (58 ROS) 
മഹച്ചരിതമാല-79 (58 SAT) 
സമൂഹവും അറിവും (60 CHI) 
നവരാ ി (06 KAN-J) 
േതവാരം (06 SRE-P) 
നിഴൽയുദ്ധം (06 JOH-C) 
കരകാണാേത്താണി (06 SET-KG) 
െമഡിക്കൽ ലേബാറട്ടറി െട ീഷയ്ൻസ് (51 ANT)

09236:
09237:

മതം േവദം വാചകൻ (26 NAZ) 
ൈദവസങ്ക ം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (26 ASA) 

MAV) 

MAT) 



09245: 300 ഹദീസുകൾ (25 ALA) 
09246: ജമാ അെത്ത ഇ ാമിയും വയ്
KHA) 

09249:
09250:
09252:
09263:
09270:
09271:
09279:
09280:
09289:
09295:
09296:
09324:
09331:
09337:
09345:
09352:
09353:
09356:

ഹ

ി പൂജയും (25

ത്ത് മുഹമ്മദ് നബി (സ) പൂർവ്വ േവദങ്ങളിൽ (25

MOH) 

മാനസിക
ങ്ങൾ ഇ ാമിക
വീക്ഷണത്തിൽ (26 HAS) 
മുഹമ്മദ് നബിയുെട വാചകതവ്ം (25 NAD) 
ൈവദ ത ഗൃേഹാപകരണങ്ങൾ സവ്യം റിപ്പയർ
െച ാം (49 SAS) 
ചുരുക്കം ചിലർ (06 PER-PR) 
എെന്റ ജീവിതവും സമരവും (58 KHA) 
രാജസൂയം (06 KUM-KS) 
പഞ്ചവും മനുഷയ്നും (45.01 VEN) 
സംഗതി നിസ്സാരം (10 KRI-V) 
ഗണങ്ങൾ (42 RAM) 
ഇന്തയ്ൻ സ നങ്ങൾ (46 RSP) 
നാർമടിപുടവ (06 SAR-T) 
ഇന്ദിരാഗാന്ധി (58 MAT) 
ചാക്കാല (06 GOP-V) 
നിക്സൻ (58 MAZ) 
നാട്ടിൻപുറെത്ത പാവങ്ങേളാടു് (33 LEN) 
വികസവ്ര രാ ങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ് അർത്ഥശാ
വീക്ഷണത്തിൽ (33 POP) 
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജനാധിപതയ്െത്തപ്പറ്റി (33 LEN) 

09365:
09366:
09367:
09368:
09369:
09370:
09371:

എെന്ത ാം കഥകൾ (09.07 SUB-P) 
ഇതിഹാസകഥകൾ (07 ACH-RS) 
കുഞ്ഞി ട്ടനും കൂ കാരും (09.01 APP-M) 
അ പ്പൻതാടി (09.01 KUN) 
സർഗ്ഗദർശനം (11 KUM-M) 
വിദയ്ാഭയ്ാസ വി വം (29 CHE) 
മാധവി ട്ടിയുെട മൂ േനാവലുകൾ (06 MAD) 

09372:
09377:
09381:
09382:
09384:
09389:
09398:
09400:
09406:
09408:
09411:

ഏണിപ്പടികൾ (06 SIV-T) 
ജനങ്ങളും
ങ്ങളും (61 IND) 
വിമാനത്തിെന്റ കഥ (43 GOP) 
ചുഴികൾ (06 EKA) 
െവള്ളിേരഖകൾ (06 SAR-T) 
പണം (06 EKA) 
ഓർമ്മകളുെട ഓട ഴലുമായ് (58 CHA) 
ഭൂതവും ഭാവിയും (60 KES) 
വയ്ഭിചാരത്തിെന്റ ചരി ം (13 TKD) 
ചരസ് (06 KAN-EJ) 
മാേനജ്െമന്റിൽ െതാഴിലാളി പങ്കാളിത്തം (35.01

09413:
09421:
09423:
09424:
09426:

അ ിരതി (06 THA-PV) 
പുരാണകഥാമാലിക (21 MAL) 
കുറ്റസമ്മതം (58 RUS) 
സർവ്വം നശവ്രം (17 EN.06 BUT) 
ന സവ്ർഗ്ഗം, വീ കിട്ടിയ സവ്ർഗ്ഗം (17 EN.06

09431:
09433:
09435:
09436:
09437:
09439:

ഒഡീസി (17 EL.06 HOM) 
ദാഹി ന്നവരുെട വഴി (06 CHA-V) 
യുഗതൃ (04 JOS-CL) 
േലാകമതങ്ങൾ (26 KAT) 
ടാക്കിേയാൺ യുദ്ധം (06 POL-M) 
ഞാൻ ൈവേ ായിെയ
േബാംെബറി
-റാഷ് ബിഹാരി
േബാസിെന്റ വി വകരമായ ജീവിതകഥ (58

09440:
09443:
09448:
09451:
09453:
09454:
09456:
09458:
09472:
09477:

ഗാന്ധിയും മാർ ം (34 MAS) 
മഹച്ചരിതമാല-54 (58 GOP) 
മഹച്ചരിതമാല-130 (58 VIJ) 
എവിെടനിന്ന് എേങ്ങാട്ട് (06 JOH-C) 
െപാ തടികൾ (07 KHA-UA) 
ജീവജാതികളുെട ഉ വം (46 DAR) 
ഗാന്ധിജിെയപ്പറ്റി െനഹ്റു (58 NEH) 
മനെസ്സന്നമായാജാലം (19.01 SAN) 
ചൂഴികൾ മലരികൾ (06 JOH-C) 
പി.എസ്.സി. യും ഉേദയ്ാഗാർത്ഥികളും (18 SAV)

PYL) 

MIL) 

DHA) 



09479: അന്തയ്വിലാപം (17 EN.06 ANA) 
09482: പൂക്കളി ാത്ത വസന്തം (06 JOH-A) 
09489: ൈബബിൾ, ഖുർആൻ, ശാ ം (26 BUC) 
09495: കമ്മ ണി പാർട്ടി േകരളത്തിൽ (33 EMS) 
09496: കമ ണിസ്റ്റ്പാർട്ടി േകരളത്തിൽ (33 EMS) 
09497: ഇ
സ്ഥം (61 VIJ) 
09509: പിട (06 MUH-VP) 
09510: ടാർസനും എറു മനുഷയ്രും (17 EN.06 BAR) 
09512: 1984 (17 EN.06 ORV) 
09527: ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങാതിരി ന്ന ഒരാൾ (13 VIJ) 
09536: മഹച്ചരിതമാല-5 (58 WAR) 
09537: മഹച്ചരിതമാല-6 (58 MEN) 
09538: മഹച്ചരിതമാല-7 േയശു ി (58 GOP) 
09540: മഹച്ചരിതമാല-25 (58 GOU) 
09541: മഹച്ചരിതമാല-24 (58 JAW) 
09544: മഹച്ചരിതമാല-21 (58 RAD) 
09545: മഹച്ചരിതമാല – 20 (58 THO) 
09546: മഹച്ചരിതമാല – 19 (58 KRI) 
09547: മഹച്ചരിതമാല (58 RAM) 
09548: മഹച്ചരിതമാല – 17 (58 MUR) 
09552: മഹച്ചരിതമാല-28 (58 PAD) 
09553: മഹാച്ചരിതമാല-40 (58 SUR) 
09554: മഹച്ചരിതമാല – 39 (58 KUR) 
09556: മഹച്ചരിതമാല – 36 (58 SUM) 
09557: മഹച്ചരിതമാല-35 (58 GOP) 
09558: മഹച്ചരിതമാല – 34 (58 PAN) 
09559: മഹച്ചരിതമാല-33 (58 MAD) 
09560: മഹച്ചരിതമാല – വി ർ യൂേഗാ, ലിേയാ
09561:
09562:
09576:
09597:
09598:
09599:
09601:
09602:
09603:
09605:
09606:
09607:

േടാൾേസ്റ്റായ് (58 VAR) 
മഹച്ചരിതം-30 (58 GAN) 
മഹച്ചരിതമാല-േഗാപാലകൃഷ്ണ േഗാഖെല
ബാലഗംഗാധര തിലകൻ(29) (58 VIJ) 
സീതമുതൽ സതയ്വതിവെര (13 LAL) 
ശയന ദക്ഷിണം (06 NAD-PR) 
േദവൻനായർ (58 KAZ) 
ബുക്കർ വാഷിങ്ടൻ (58 DIV) 
ലാലാ ലാജ്പതറായ് (58 ART) 
തിരി
േനാ േമ്പാൾ (58 ACH) 
തുളസിമാടം (16 TA.06 PAR) 
സവ്ാത യ്ത്തിേലക്ക് (58 KIN) 
എെന്റ ജീവിതയാ (58 GEO) 
കുഞ്ഞി ട്ടൻത രാെന്റ ഗദയ്േലഖനങ്ങൾ (11
KUN) 

09608:
09609:

േചട്ടെന്റ നിഴലിൽ (58 LEE) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെല നൂതന വണതകൾ (29

09610:
09615:
09617:
09618:
09619:

പഞ്ചാനെന്റ വിമർശ യം (13 NAR) 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ (25 AHA) 
േലാകചരി സം ഹം (60 WEL) 
ിയാകൗമുദി (52 KUT) 
എൻ.ബി.എസ്.ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ

RAM) 

(37

ABH) 

09621:
09622:
09625:
09631:
09634:
09637:

കാറൽമാർക്സ് (58 NAY) 
കവിതിലകൻ െക.പി. കുറുപ്പൻ (58 CHU) 
േഡാ. അംേബദ്കർ (58 KRI) 
പുനരാേലാചന (13 GUP) 
എെന്റ നാടിെന്റ കഥ, എെന്റയും (58 KUR) 
എം.എൻ.-െന്റ ഹാസയ്കൃതികൾ (10 GOV-MN) 

09642:

ഏവൂരിെന്റ ബാലസാഹിതയ്കൃതികൾ (09.07

09649:
09651:
09657:
09660:

ആലിപ്പഴം (09.01 SAN-U) 
മെണ്ണണ്ണയും മഹാവി വും (09 KUN-M) 
കണ ് വിേനാദങ്ങളിലൂെട (42 PUN) 
എസ്.െക. െപാറ്റക്കാട്ട്: ജീവിതവും കൃതികളും

09665:
09666:
09672:
09682:
09689:
09694:
09695:
09700:
09701:
09703:
09708:
09713:
09717:
09722:
09730:
09731:
09736:
09741:
09745:

കതിരുകൾ (04 KUR-PV) 
പരാതി (16 BN.06 THA) 
മാലിഭാഗവതം (09.07 MAL) 
ഉണ്ണി ക്കൾ (09.07 MUH-TP) 
ആനന്ദൈഭരവി (06 THA-PV) 
പീലാേത്താസ് (04 ABH-J) 
ി മതവും കമ്മ ണിസവും (33 DAM) 
ബഹുമ ി മാസപ്പടി മാതുപിള്ളി (06 KRI-V) 
കേണ്ണ മട ക (10 KRI-V) 
അ തവൃക്ഷങ്ങൾ (48 JAY) 
അർഥശാ ം (60 KOW) 
ച കാന്തം (17 EN.06 COL) 
ആൾമാറാട്ടം (06 BAL-V) 
സവ്ർണഭൂമി (04 VAR-C) 
ലു ൻ (17 FR.04 MOL) 
േവരുകൾേതടി (13 BAS) 
മൗലവിയുെട ആ കഥ (58 MOI) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (07 PAN-GN) 
അവനവൻ അവനവെന്റ േഡാ ർ (52.01 SEK) 

09746:
09747:
09749:
09751:
09753:
09754:
09756:
09761:
09763:
09809:
09810:
09811:
09812:
09814:

കാലനു കണ െതറ്റി (04 SRI-KP) 
ഉദ് ഥന ചിന്തകൾ (11 ARJ-V) 
ം ദൂബായ് െവ കുഴി (06 PHI-TJ) 
ചിറ (06 MAD) 
അഴിമതിയുെട കറ (32 CHE) 
സുേര െന്റ ബന്ധങ്ങൾ (11 SUR-K) 
സിംഹം (06 KHA) 
കുറ്റം വിചി ം (06 MOI-P) 
കണ്ണീർപ്പാടങ്ങൾ (06 SRE-P) 
പഞ്ചാനനെന്റ വിമർശ യം (13 NAR) 
സായാഹ്നചിന്തകൾ (11 KES-KP) 
േകസരി നായരുെട കൃതികൾ (07 GOP-K) 
പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലക ശർമ്മ (58 KRI) 
മാതൃഭാഷാ േബാധനം ൈ മറി ാസുകളിൽ

09816:
09818:
09819:

ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ (58 SUK) 
വീണപൂവ് കൺമുൻപിൽ (13 DAN) 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എന്ത് എങ്ങെന (32 SRE) 

09820:

മലയാള പ

PAR-E) 

(13 KRI) 

(29 RAM) 

PRI) 

വർത്തനം

ാരംഭസവ്രൂപം (30

09821:

ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത

09822:
09823:
09825:
09829:

സമീപനം (13 LEN) 
ജനനീ നവര മഞ്ജരി (26 NAR) 
കിളിപ്പാ സ്ഥാനം (13 SAN) 
വിേശവ്ാത്തരമായ വി േവതിഹാസം (13 LEE) 

09830:
09831:
09832:
09834:

സാഹിതയ്നിരൂപണം (13 DAM) 
ഉറങ്ങാത്ത മന കൾ (13 VAS) 
നവരംഗം (11 LEE) 
അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ 1950-80 (13

09835:

നവേകരളശി ികൾ: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ (58 VVK)

09837:

ആശാൻ കവിയും െപൗരേ

09838:
09840:

മരണമി ാത്ത വയലാർ (13 SAS) 
ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മയുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത
ബന്ധങ്ങൾ (11 RAJ-AR) 
െഹമിംഗ്േവ – ഒരു മുഖവുര (13 VAS) 
ൈദവനീതി ദാക്ഷിണയ്മി (13 BHA) 
അ ിതവ്വാദികളും ഭഗവദ്ഗീതയും (26 RAG) 
ജി. കുമാരപിള്ളയുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത
േലഖനങ്ങൾ (13 KUM) 
ഗദയ്ശി ി (13 VIJ) 
ആധുനികതയുെട മദ്ധയ്ാഹ്നം (13 NAR) 
ൈദവദശകം (26 SRE) 
വീ വിചാരം (13 VEL) 
േകരള സ്ഥലനാമേകാശം (59.02 RAJ) 
കലഹവും വിശവ്ാസവും (13 APP) 
ജീവചരി സാഹിതയ്ം മലയാളത്തിൽ (13 GOP)

യ് സമര ചരി ം (18 NAM) 

AYY) 


09841:
09842:
09843:
09846:
09847:
09849:
09850:
09851:
09853:
09855:
09856:

ഷ്ഠനും (13 KUM) 



09860:
09862:
09863:
09864:
09865:
09868:

വിനായകാ കം (22 NAR) 
അനുകമ്പാദശകം (21 NAR) 
ീനിവാസരാമാനുജൻ (58 PAR) 
ഭാരതീയ സാഹിതയ്പഠനം (13 GEO) 
ജാതിമീംമാംസ (26 NAR) 
നിയമം സദാചാരം അ ീലസാഹിതയ്ം (32 PRA)

09869:
09870:
09871:
09873:

സൃ ികൾ
ാക്കൾ (58 ROS) 
അമൃതേലഖ (13 MEE) 
എെന്റ മണ്ണ് (11 BHA-VT) 
വിദയ്ാഭയ്ാസവും േദശീേയാദ് ഥനവും (29 RAM)

09874:
09875:
09876:
09878:
09879:
09880:
09883:

ഇന്തയ്ൻ നിരീശവ്രവാദം (21 DEV) 
വിശവ്സാഹിതയ് പഠനങ്ങൾ (13 SUK) 
അവേലാകനം (11 KAK-NN) 
കാവയ്കല കുമാരനാശാനിലൂെട (13 BAL) 
അ മിക്കാത്ത െവളിച്ചം (58 SAN) 
തിപാ ം ഭാക്ഷണേഭദം (13 KRI) 
മലയാളേനാവൽ പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാ ിൽ

09884:
09886:

കറു ം െവളു ം വർണ്ണങ്ങളും (56 VIJ) 
പുേരാഗമനസാഹിതയ് സ്ഥാനം: നിഴലും
െവളിച്ചവും (13 GOP) 
വിമർശനത്തിെന്റ മൂ മുഖങ്ങൾ (13 KRI) 
കഥകളി കാരം (57 NAN) 
സമകാലിക ഭാരതചരി ം (61 BAL) 
എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട് (58 NAM) 
സം ാരവും സാഹിതയ്വും (11 BAL-NE) 
നവേകരള ശിൽപ്പികൾ: േകസരി ഏ.
ബാലകൃ പിള്ള (58 SUK) 
അർേണ്ണാസ് പാതിരി (13 MAT) 
പുന്ന വയലാർ സമരം അറിയെപ്പടാത്ത
ഏടുകൾ (62 VAR) 
കവിതയുെട ജാതകം (13 RAJ) 
ഉദയഭാനുവിെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത
ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (11 UDA-AP) 
ഭക്ഷണം മരുന്നാണ് (52.01 THO) 
മഹച്ചരിതമാല – 130 (58 VIJ) 
മഹച്ചരിതമാല-136 (58 MAT) 
മഹച്ചരിതമാല-132 (58 KOC) 
െപാങ്ങച്ചച്ചന്ത (17 EN.06 THA) 
േദശീേയാദ് ഥനം ഒരു പഠനം (31 MUH) 
എ േനടി (06 EKA) 
മഴവി െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ (06 JOH-A) 
ഷീൻ (06 RAD-T) 
ശാ വും പഞ്ചവും (50 NAI) 
അരുണ (06 SUR-K) 
എെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണപരീക്ഷകൾ (34 MOH) 





(13 GEO) 

09887:
09891:
09893:
09894:
09898:
09903:
09904:
09911:
09912:
09913:
09917:
09923:
09924:
09927:
09928:
09937:
09942:
09945:
09948:
09953:
09960:
09962:
09963:
09970:
09975:
09982:
09988:
09997:

മുഖയ്മ ി മുതൽ… (10 DC) 
വർഗസമരം, സവ്തവ്ം (33 VIJ) 
ഓട ഴൽ (01 SHA-G) 
മഹാ ാഗാന്ധി (58 PAR) 
കാരൂരിെന്റ ബാലകഥകൾ (09.07 NEE-K) 
സവ്ാത യ്ത്തിനുേശഷം ഇന്തയ്ൻ രാ ീയ
ചരി ം (61 CHE) 
09998: അറബ് രാജയ്ങ്ങൾ: റഷയ്, മാലി (59 BEE) 
10011: േപാരാട്ടത്തിെന്റ ദിനങ്ങൾ (58 VIN) 
10012: അക്ഷരപൂജ (06 THA-PV) 
10015: തിരിയുഴിച്ചിൽ (06 SRE-KB) 
10023: ര പു ങ്ങൾ (01 KRI-C) 
10030: അബൂഹൂറയ്റഃയുെട തനിനിറം (26 ABU) 
10038: കാക്കനാടെന്റ കഥകൾ (07 KAK) 
10041B: കർമ്മധീരൻ (58 KUN) 
10052: േസാവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക ശാ ത്തിെന്റ
വിമർശനം (31 VEN) 
10054: അമീർഹംസ (17 AR.07 AME) 
10055: അമീർ ഹംസ (06 NAR-MR) 
10065B: കേഠാര കുഠാരം (25 SAN) 
10065: നാഗകനയ്ക (09.42 GEO-M) 
10080: ഏദൻേതാട്ടത്തിെല മുത്ത് (06 JOH-P) 
10087: എെന്റ നാട്, എെന്റ മണ്ണ് (58 NAY) 
10097: സ ർണ്ണരാമായണം (21 DAM) 

10099:
10106:

കീർത്തി (06 RAT-MD) 
എ െകാ ്? എ െകാ
(65 DAM) 

്? എ

10109:

ഉദരേരാഗങ്ങൾ

10110:
10119:
10127:

പഞ്ചായത്ത്രാജ് (32 GAN) 
െകാടിമരം (06 MAT-M) 
സവ്ാത യ്ത്തിേല എളുപ്പവഴിയി

്?

െകാ

കൃതിചികിത്സ (52.01 ULP) 

(60 NEL) 

10131:
10134:
10143:
10148:
10151:
10156:
10157:
10166:
10180:
10181:
10183:
10184:
10186:
10191:
10207:
10208:
10215:
10216:
10217:
10219:

മൃദുലത്ത രാട്ടി (06 PRA-P) 
രാവണൻ (06 ASI-VAA) 
എണ്ണ (06 MEN-MM) 
ഓർമ്മയിൽ ഒരു േഗാപുരം (06 UNN-E) 
ഇന്ദിരാ ിയദർശിനി (09 KAR-V) 
വയൽക്കിളികൾ (06 JOH-P) 
േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ (06 HAM) 
സുൈഫജ (06 MOI-P) 
ദാമ്പതയ്നിയമങ്ങൾ (18 ABU) 
ഖുതുബാത്ത് (25 ABU) 
പരേലാകം ഖുർആനിൽ (25 ABD) 
മ ിത്ത് സം രണം (25 SAB) 
ഭൗതികത്തിെല തിസന്ധി (50 GOP) 
ഭയം എെന്റ നിശാവ ം (15 MAD) 
കാളിദാസെന്റ സിംഹാസനം (01 KRI-NV) 
േതക്കടി (59 UMA-A) 
കാണിക്കാർ (58 KAR) 
മരച്ചീനി (53 SUR) 
േകരളത്തിെല കര കൃഷി (53 GOP) 
േകരളത്തിെല വനപാലനംങ്ങളും
പരിഹാരങ്ങളും (53 VIS) 
10221: െകാേക്കാ (53 BAL) 
10223: േകരളത്തിെല ധാനയ്വിളകൾ (53 POT) 
10224: കായിക വർത്തനം സസയ്ങ്ങളിൽ (48 SRE) 
10228:

സസയ്സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ (48 NEE) 

10231:
10232:
10233:
10246:
10248:
10249:

കാർഷിക പമ്പ്െസ കൾ (49 VEL) 
വിളപരിപാലനം (53 RAM) 
ഫാം േജർണലിസം (30 HAL) 
തുളസിക്കതിരുകൾ (06 SHY-PR) 
പകലറുതി മുമ്പ് (01 KAK-NN) 
മതങ്ങളും പുേരാഹിത േമധാവിതവ്വും (26 ABR) 

10250:
10253:

നിറങ്ങൾ (04 MUH-P) 
സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കാരം (11 VEN-K)

10254:
10265:
10267:
10269:
10272:
10283:
10284:
10285:
10287:
10288:
10314:
10318:
10340:
10345:
10348:
10351:
10354:
10357:
10363:
10364:
10365:
10369:
10370:

ലാഘവത്തിെന്റ സവ്രത്തിൽ (11 ACH-C) 
കലാസാഹിതയ് സപരയ് (13 YAT) 
കയറ്റം (01 SAC-K) 
േപാലീസ് ഡയറി (07 MUR) 
എന്താണ് മതം (26 ING) 
ാന്താലയം (06 KES-P) 
ലീലാങ്കണം (01 KRI-C) 
അനന്തപുരി (06 VAS-E) 
ദക്ഷിണവഴി (06 SRE-P) 
സർഗ്ഗസംഗീതം (01 RAM-V) 
അമ്മയാകുംമുമ്പ് (51 JAY) 
വിട (01 SRI-V) 
സൗപർണ്ണിക (01 PRA) 
അകെലയുള്ള മലകൾ (06 JOH-A) 
ആരതി (06 RAD-K) 
സംഗീതശാ
േവശിക (56 VEN) 
േകാൺ
ം േകരളവും (62 PIL) 
കരയും കടലും താ ി (59 JOS) 
ഉപവാസം (51 JAY) 
സേന്ദഹിയുെട സംവാദം (61 VIJ) 
ആകാശത്തിെന്റ നിറം (07 MRU-PS) 
മു മണികൾ (09 NAR-P) 
ആ മയും മറ്റ് അലർജിേരാഗങ്ങളും (51 ABR) 

10371:
10374:
10376:

ഭാഷാവൃത്തദീപിക (38 KUN) 
ഛ വും ചാമരവും (11 SAN) 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു: ആ കഥ (58 JAW) 

10381:
10391:
10394:
10395:
10398:
10400:
10403:
10406:
10413:
10415:
10427:
10429:
10433:
10436:
10437:
10439:
10444:
10456:
10459:
10460:
10466:
10468:
10471:
10472:
10473:
10474:

ഒരച്ചൻ മകൾക്കയച്ച ക കൾ (60 NEH) 
ഇനി സുമി പറയെട്ട (06 RAT-MD) 
ീമഹാഭാരതം (21 EZH) 
രാ ീയം (01 KUN) 
ഗീതാഞ്ജലി (15 SHA) 
അമ്മ മകൾക്കയച്ച ക കൾ (12 RAC) 
മരണത്തിെന്റ മുഖം (11 UDA-AP) 
ദാമ്പതയ്ം-ബന്ധം, ബന്ധനം (19 MAT) 
നാല് റൗഡികൾ (06 VAL-E) 
ഡാക്കയുെട പതനം (61 NAI) 
ഐ.എൻ.എ. യും േനതാജിയും (61 SHA) 
സാഹിതയ്വും വി വവും (13 TRO) 
കൃ പ്പരുന്ത് (06 THA-PV) 
ര ിടങ്ങഴി (06 SIV-T) 
പറവൂരിെന്റ ആറ് ഏകാങ്കങ്ങൾ (04 GEO-P) 
േരണുക (06 VIV-G) 
മൂന്നാംേലാകം (59 SUJ) 
നളപാചകമാധുരി (55 VEE) 
വലിയവെന്റ ശവകുടീരം (06 CHA-V) 
മനസ്സിെല ശാനങ്ങൾ (06 RAJ-C) 
അപർണ (06 EKA) 
അമ്മയും കു
ം (51 RAI) 
മാർക്സിസവും ശാ വും (33 RAJ) 
മർദിതരുെട േബാധനശാ ം (29 FRA) 
വി വ രണകൾ (58 CHE) 
കമലാദാസിെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (01

10475:
10479:
10497:
10499:
10507:
10513:
10514:
10520:
10522:
10523:
10527:

േകാവിലൻ (13 UDA) 
അപരാഹ്നം (01 KUR-ONV) 
സാമൂഹയ്വനവൽക്കരണം (27 JOY) 
ഇ ാമിക ചരി ം (25 ASS) 
ഫിഖ്ഹുസ്സന്ന (25 SAB) 
െജ.ബി.എസ്. ഹാൽേഡൻ (58 GOP) 
ഗുൽസേനാബർ (06 SUB-CP) 
അ ിപരീക്ഷ (04 ANG-BG) 
കാലച ഗതിയിൽ (58 KIT) 
േടാൾസ്റ്റായി (58 BHA) 
മാർേക്കാ േപാെളാവിെന്റ സഞ്ചാരകഥകൾ (59

10541:
10547:

ജീൻ ിസ്റ്റഫ് (17 FR.06 ROL) 
േകരളത്തിെല വനയ്ജീവികൾ സ നങ്ങൾ (47

10548:
10549:

േകരളത്തിെല വനസമ്പത്ത് (53 KAR) 
തറാവീഹുംതഹജ്ജു ം നബിക്ക് മാ ം (25 ABU)

10550:

തറാവീഹും തഹ



KAM) 

MAR) 

SAD) 



ദും നബിക്ക് മാ ം (25 CHE)



10558:
10559:
10560:
10561:
10564:
10567:
10568:

പാവെപ്പട്ട ഒരു െപണ്ണ് (07 GOV-N) 
ജീവിതത്തിെന്റ താളം (07 VAD-TKC) 
സുന്ദരമായ ശിക്ഷ (07 SUM-T) 
േ മത്തിെന്റ തീർത്ഥാടനം (07 NAN-VT) 
യാ (01 SRI-K) 
മണ്ണ് (01 SRI-R) 
േദശീയ ന്ഥസൂചി, മലയാള വിഭാഗം 1987 (30
KOC) 

10589:
10591:
10594:
10598:

ഇടി
െപാളിഞ്ഞ േലാകം (01 ACH-A) 
ആശ്ചരയ്ചൂഡാമണി (16 SA.04 SAK) 
ഫാസിസെത്തപറ്റി (33 RAV) 
ാേ ാസ്റ്റ് െപരിേ ായിക്ക സാ ാജയ്തവ്
തിസന്ധി (33 SOM) 
1059-A: ബാലനഗരം (58 FLA) 
1059-B: ബാലനഗരം (58 DAS) 
10600: േതാമസ് െജേഫഴ്സൺ (58 JAN) 
10609: അസുരവിത്ത് (06 VAS-MT) 
1060-B: നാട്ടിൻപുറെത്ത േഡാ ർ (51 HER) 
10613: ആകാശത്തിനു ചുവട്ടിൽ (06 MUK-M) 
10616: പുഴമുതൽ പുഴവെര (06 RAD-C) 
10632: ആരണയ്ത്തിെന്റ അധികാരം (16 BN.06 MAH) 
10635:
10636:
10650:
10651:
10652:
10653:
10662:
10667:
10668:
10669:
10670:
10671:
10672:
10674:
10675:
10676:

അണിയറസംഗീതം (16 BN.06 ASH) 
മു ിപഥം (04 ANA) 
േമാെന്റ ഡാഡിേയാടു കളിച്ചാൽ (06 JEC-C) 
നിഴലുറ ന്ന വഴികൾ (06 VAL-P) 
അലിഗഡിെല തടവുകാരൻ (06 KUN-P) 
മുഴക്കങ്ങൾ (06 VAS-E) 
ബാലേബാധിനി (09 VIJ-OV) 
വർഷേമഘം (01 CHA-C) 
ആളി ാക്കേസരകൾ (01 CHA-C) 
രാജാവിനു വ മി (01 CHA-C) 
കവിത (01 KUN) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത പഴെഞ്ചാ കൾ (39 KUN) 
ആയിഷ (01 RAM-V) 
ഉ യിനിയിെല രാപ്പകലുകൾ (01 VIS-N) 
മഴെപ
മദ്ദളം െകാ
(01 RAM-K) 
നരകം ഒരു േ മകവിത എഴുതു (01 VIN-D) 

10692:
10701:
10702:
10703:
10708:
10719:
10720:
10721:
10722:
10725:
10726:
10728:
10732:

ആരാച്ചാരുെട പ
് (06 KOK-H) 
ഒളിയ കൾ (04 JOS-CL) 
നക്ഷ വിളക്ക് (04 JOS-CL) 
െകാടുങ്കാ റ ന്ന വീട് (04 JOS-CL) 
സാേരാപേദശകഥകൾ (09.07 UNN-K) 
മാണിക്കൻ (09.07 JOS-P) 
പടിഞ്ഞാറൻ ബാലകഥകൾ (09.07 MAL) 
മുരളി (09.07 BHA-K) 
ബാല കഥാ ശാഖി (09.07 SUK) 
ആപ്പിൾ ട്ടൻ (09.07 KES-V) 
അ ാവ ൻ (09 RAM-M) 
മാസപ്പടിയുെട ബർലിൻ യാ (06 KRI-V) 
ഇം ീഷ് ഇം ീഷ് മലയാളം നിഘ (65 RAM)


10736:
10747:
10749:
10753:
10754:

എങ്ങെന? എങ്ങെന? (46 SIV) 
മുകുന്ദെന്റ കഥകൾ (07 MUK-M) 
സാഹിതയ്ഭൂഷണം (13 KUT) 
നവമാലിക (13 GUP) 
ഇന്തയ്ൻ വൻകിട മുതലാളിവർഗ്ഗം ഉ വവും
വളർച്ചയും സവ്ഭാവവും (33 KHO) 
10757: േമാഹിനിയാട്ടം-ചരി വും ആട്ട കാരവും (57
KAL) 

10765:
10766:

ആേതാസ് മലയിൽനിന്ന് (59 ROY) 
ീനാരായണഗുരു സവ്ന്തം വചനങ്ങളിലൂെട (21

10767:

േഗാർബേച്ചവിെന്റ നാട്ടിൽ പുതിെയാരു
സൂേരയ്ാദയം (59 THA) 
അസുരവാണി (06 VKN) 
തീവ ി തീവ ി തീവ ി (10 KIZ-DC) 
കുടുംബജീവിതം (12 MAT) 
അ തേമേനാൻ മുഖംമൂടിയി ാെത (33 MOH) 

NAR) 

10768:
10771:
10778:
10780:

10787: ചുംബന കാശനം (06 KRI-V) 
10802: ഗൾഫ് േകാർണർ (09.10 JOY-K) 
10806: പിെന്നയും എണ്ണപ്പാടം (06 MUK-NP) 
10811: െതറ്റി ാത്ത മലയാളം (36 RAM) 
10824: ഈനിഡ് (17 EN.06 VER) 
10825: റിപവ്ാൻ വിങ്കിൾ, മ കഥകളും (17 EN.06 IRV) 
10826: ൈബബിൾ പുതിയനിയമം (24 KAT) 
10827A: േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കാർഷിക
ം
10828:
10829:
10831:

പരിഹരിക്കെപ്പട്ടെതങ്ങെന (53 KOL) 
ഗുരു ന്ഥസാഹിബ് (26 GUR) 
േകരളസം ാരം (62 SRE) 
പുതിയചിന്ത േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ (11 KRI)


10832:
10835:
10836:
10841:
10842:
10843:
10844:
10846:
10848:
10851:

മതവും സമൂഹവും (26 ADA) 
രാ ങ്ങളുെട സമ്പത്ത് (35 SMI) 
വിശവ്സാഹിതയ്മാല-78
സിംേപാസിയം-ഫീേഡാ (58 PLA) 
േവക്ഫീൽഡിെല വികാരി (17 EN.06 GOL) 
നൂർജഹാൻ (16 BN.06 DVI) 
പിതാക്കളും പു ന്മാരും (17 RU.06 THU) 
കാൻഡീഡ് (17 FR.06 VOL) 
കവിതയും സതയ്വും (17 DE.06 GOY) 
മഴവി ് (17 EN.06 LOR) 
ചുവന്ന അകത്തളത്തിെന്റ കിനാവ് (17 ZH.06
SOU) 

10853:
10858:
10860:
10861:
10863:
10866:
10868:
10869:
10870:
10872:
10873:
10874:
10875:
10876:
10878:
10879:

േജാസഫ് ആൻ സ് (17 EN.06 FIE) 
അസമയം (16 BN.06 BIM) 
ഈച്ചകളുെട ത രാൻ (17 EN.06 GOL-W) 
അറബിക്കടലിെന്റ റാണി (06 MAD-P) 
ആരണയ്പർവം (06 THO-V) 
സാഫലയ്ം സുഖം (06 JOS-KM) 
മരവാഴകൾ (06 SUS) 
െസ
് സ്റ്റ
് (06 JKV) 
ആയിരം സവ് ങ്ങൾ (06 AKK-I) 
ഒരായിരം കാമുകൻമാർ (16 UR.06 KIS) 
വസന്തം ഇനിെയ അകെല (06 ABH-M) 
വിളറുന്ന സന്ധയ്കൾ (06 GOV-H) 
നീലക്കടലിെല പവിഴങ്ങൾ (59 GEO) 
ഇന്തയ്ൻ അേമരിക്കയിൽ (59 KRI) 
േരാഗികൾ (04 UMM-KP) 
് നെ ാരു മന ാകാൻ േനാക്ക് (04 AYA-EK)


10880:
10881:
10883:
10887:
10891:
10892:
10893:
10894:

വൃത്തം (04 ACH-JNK) 
സാദം (10 SUB-P) 
േഖാർഫുക്കാൻ കുന്ന് (07 PAR-PK) 
മരണക്കിണർ (08 VEL-S) 
കുശനും ലവനും കുേചലനും (01 CHE-KC) 
സൂരയ്വൃത്തം (01 CHE-K) 
ചങ്ങ ഴ ഒരു പഠനം (13 NAR) 
െറാമാന്റിസിസവും ആശാെന്റ കാവയ്
വയ് ിതവ്വും (01 PAN-MP) 
10898: ശാ ചരി ം-ജീവചരി ങ്ങളിലൂെട (58 PAR) 
10899:
10901:
10903:
10904:
10905:
10907:

മേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 1993 (65 MAN) 
രാ ത ം (31 VIJ) 
േലാകഭാഷകൾ (36 PRA) 
ൈജവശാ ങ്ങൾ (46 UMM) 
െടൿേനാളജി (49 SOM) 
നാം ജീവി ന്ന േലാകം – ബുക്ക് 35 കുറ്റവും
ശിക്ഷയും (32 CHA) 
10909: ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വ ം (58 SRE) 
10918: റിക്കാർഡുകളുെട ഗിന്നസ് ബുക്ക് (18 POO) 
10919: മ ലനമറിയം (അഥവാ പശ്ചാത്താപം ായശ്ചിത്തം)
(01 NAR-V) 

10920:
10921:
10922:
10923:
10924:
10938:
10939:
10940:
10941:
10942:

പുലരിപ്പാട്ട് (03 KES-VA) 
രാജസൂയം (04 RAG-KM) 
അലക്സാ ർ പു ിൻ (17 RU.06 DUB) 
ആലാപനം (06 HAR-K) 
പുതിയ വയ്വസ്ഥയിേലക്ക് (33 HUS) 
ൈവരുദ്ധയ്ാ ക ഭൗതികവാദം (33 PAR) 
ചരി ത്തിൽ വയ് ി ള്ള പങ്ക് (60 PLA) 
ഭരണകൂടവും വി വവും (33 LEN) 
േമദിനത്തിെന്റ ചരി ം (60 ALE) 
സമ്പദ് വയ്വസ്ഥെയ േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ
സംഘടിപ്പി ന്നതിെന്റ
ങ്ങൾ (33 LEN)

10943:

േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷയ്ലിസവും
കമ്മ ണിസവും െകട്ടിപ്പടു ന്നതിെന്റ
ങ്ങൾ (33 LEN) 
എന്താണ് മാർക്സിസം (33 BAL) 
സംസം കഥപറയു (06 AHA-S) 
പുതുപ്പണം േകാട്ട (04 THI) 
ജീവികളുെട കൃതി (46 BRO) 
ഭാതദീപം (09.11 KES) 
കാവയ്ദർശനം (13 VAS) 
സവ് വാസവദത്തം (16 SA.04 RAJ) 
മധയ്കാലകവിത (01 PAR-E) 
മു ച്ചിപ്പി (01 SUG) 
അച്ഛനും മകളും (01 NAR-V) 
ഒരു ചുവടുവ ിെന്റ പിന്നിൽ (43 RAM) 
1128 ൽ ൈ ം 27 (04 THO-CJ) 
കാ മങ്ക (06 KAN-EJ) 
ചരി ശകലങ്ങൾ (11 PRA) 
ജീവധാര (46 GOP) 
മുറുെപ്പണ്ണ് (01 SRI-R) 
മു മണികൾ (01 SRII-R) 
േദശീയ ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം (30 KOC) 



10944:
10945:
10946:
10947:
10949:
10950:
10954:
10956:
10957:
10958:
10959:
10961:
10964:
10966:
10976:
10993:
10999:
11003:
11013:
11014:
11016:
11020:
11022:
11030:
11045:
11049:
11054:
11060:
11062:
11089:
11091:
11093:
11096:
11097:
11098:
11100:
11113:
11115:

കമ്പ ട്ടർ – ഒരാമുഖം (49.01 SUK) 
കമ്പ ട്ടർ – ഒരാമുഖം (49.01 SUK) 
ശിർക്ക് (അഥവാ ബഹുൈദവതവ്ം) (26 ISL) 
പകലന്തിേയാളം (06 MUH-R) 
തനിനിറം (06 RAJ-DC) 
മ
കാലം (07 SHI-P) 
ഇരുെമ ാെണങ്കിലും (06 RAJ-C) 
ഗാന്ധർവം (01 MAD-V) 
നാേടാടുേമ്പാൾ… (10 KRI-P) 
ഉണ്ണികൾ ജ കഥകൾ (09.07 MAL) 
െയേഗാറിയുെട കഥ (09.17 OMA) 
പാതി തയ്ം (06 VAY-AE) 
ജീവിതവീക്ഷണം (26 RAH) 
ആനി (06 MAN-JD) 
ഈ വഴികൾ നിന േവ ി (06 JOH-C) 
ൈവരാഗി (06 AHA-VK) 
അ േപാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ (07 RAV-K) 
വാടാവിളക്ക് (04 JAM-E) 
മത്സരം (09.07 MAD-PR) 
െകാറ്റിയുെട കാലും കുരങ്ങെന്റ വാലും (09

11119:
11122:

ഉ യിനി (01 KUR-ONV) 
ബൃഹദാരണയ്േകാപനിഷത്ത്-മുനികാണ്ഡം (21

11124:

ഇം ീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള
സരളമായ പദ്ധതി – റാപ്പിെഡൿസ്
ഇം ീഷ് സ്പീക്കിംഗ് േകാഴ്സ് (65 GUP) 

11152:
11154:
11156:

കലമാനും കുര ം (09 VEN-M) 
ചിങ്കനും ചീരുവും (09.07 GEO-S) 
മഞ്ഞക്കിളിയും മണ്ണാത്തിക്കിളിയും (09.04 RAJ-CP)

11172:
11175:
11176:

സതയ്മ ിയം (11 SUR-K) 
അശാന്തം (07 ANA) 
ഒരു വിവാഹിതെന്റ ചില സവ്കാരയ് നിമിഷങ്ങൾ

11178:
11181:
11187:
11192:
11193:
11207:

ാ ള (ര രക്ഷസ്സ്) (17 EN.06 STO) 
പനിനീർ വിെന്റ പരിമളം േപാെല (13 KRI) 
മഞ്ചാടി രു (09.07 SUM) 
െചറിയ കുട്ടിക്കവിതകൾ (09.01 KUN) 
അസുരാവതാരം (06 JOH-A) 
ചരി ം സമനവ്യേമാ സംഘട്ടനേമാ? (60 SUK)

NAM-AN) 

YAT) 



(06 AKB-K) 



11212: താവളമി ാത്തവർ (58 AJI) 
11220: ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകൾ (06 KHA-J) 
11224: 1989-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (08 SKA-SA) 
11228:

വയ്വസായ പദ്ധതികൾ – 160 പദ്ധതികളുെട
സാേങ്കതിക വിജ്ഞാനവും രൂപേരഖയും

11229:

ശിവഗിരി മുതൽ ശാന്തിനിേകതൻ വെര ഒരു
തീർത്ഥയാ – യാ ാവിവരണം (59 SAD)

(35.01 KES) 



11230: അദൃശയ്ബന്ധം (02 SUK-KTN) 
11231: മാഘധവ്നി (16 SA.01 SUK) 
11234: അലസി ടിയ കലയ്ാണം (17 ZH.07 SIN) 
11235: 1999 (06 XAV-P) 
11238: അകലാൻ മടിച്ച നക്ഷ ങ്ങൾ (06 M0I-P) 
11240: കുരു കൾ (06 SAN-T) 
11241: ഉലക്ക (06 KES-P) 
11243: അരനാഴികേനരം (06 PAR) 
11249: ന സവ്ർഗ്ഗം (06 VAR-KT) 
11250: വിധിേയാ? (06 KUT-KM) 
11251: േഫാക്ക് ലാൻഡ് േറാഡ് (06 MOI-P) 
11253: വരം (06 NAR-K) 
11254: അബൂഹസ്സൻ (06 NAR-MR) 
11255: വീണയും മുളന്ത ം (06 PLA-RT) 
11258: ലത (16 GU.06 BRO) 
11262: െവളിച്ചം (06 GEO-K) 
11266: െവളിച്ചത്തിെന്റവരവു് (06 CHA-KS) 
11278: ഒരാ (06 MOI-P) 
11282: കി
ർ റാണി (16 HI.06 KRI) 
11283: സംഹാരരു ൻ (06 VAR-R) 
11285: വ ിപ്പറമ്പൻമാർ (06 NAN-VT) 
11286: ബന്ധനം (06 MAN-PB) 
11289: ബാലയ്കലചാപലയ്ങ്ങൾ (07 JOT-VB) 
11292: വഞ്ചന (16 PA.06 MAD) 
11293: ജൂലിയസ് സീസർ (17 EN.04 SHE) 
11296: ഇ
സ്ഥം (04 SIV-KP) 
11298: ആേരാമുണ്ണിയും കണ്ണ ണ്ണിയും (04 GOV-N) 
11304: അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം (16 SA.04 KAL) 
11307: ചുരുളുകൾ (04 KAD-GK) 
11308: ആകാശം വീ ം കാശിതമായി (04 JOH-H) 
11310:
11312:
11316:
11318:
11319:
11321:

ശൂർപ്പണഖ (04 THA) 
മനുഷയ്േ ഹികൾ (04 VIJ-TK) 
കാളിദാസെന്റ മു കങ്ങൾ (01 ACH-M) 
േ മാഞ്ജലി (02 BAL) 
മാതൃഹൃദയം (01 BAL) 
കർണ്ണപർവ്വം- ീമഹാഭാരതം കിളിപ്പാ ് (01

11326:
11328:
11329:
11330:
11332:
11336:
11339:

െലനിൻ (58 MEN) 
ാമീണകനയ്ക (01 KES-K) 
ഇടിമുഴക്കം (01 VAL-VVK) 
െകാ െതാമ്മൻ (01 KRI-NV) 
ശകുന്തള (04 KUN-KP) 
ര ഭാഷാച ക്കൾ (36 MAH) 
ഭാഷാരാമായണംച ബാലകാണ്ഡം (01

11340:
11342:
11344:
11348:
11352:
11353:
11355:
11357:
11359:
11360:
11373:

കണ്ണശ്ശഭാരതം (01 MAH) 
േകരളം വളരു (01 NAR-P) 
പടപ്പാട്ട് (03 PAR-SU) 
ശയ്ാമസുന്ദരി (01 RAM-R) 
കണ്ണശ്ശഭാഗവതം (01 RAV-LA) 
മഴക്കാറുകൾ (01 SAS-K) 
ഒരു നീ യാ
ിടയിൽ (01 SRE-M) 
ഭാഷാരാമായണ ച (22 SHA) 
ഗുരുദക്ഷിണ (01 THA-P) 
െകടാവിളക്ക് (01 UNI-V) 
കി മ്മാവൻ പറഞ്ഞ ജ കഥകൾ (47 POT-PPK)

ABH-P) 

SAN-K) 



11375:
11380:
11389:
11390:
11394:
11398:

ഓടുന്ന യ ങ്ങൾ (49 BHA) 
ഞാെനാരു സൂ ംപറയാം (09 NAR-VK) 
രാരീരാേരാ (09 JOY-K) 
െപാന്നിയുെട വീട് (09.07 CHE-KK) 
ശാ ത്തിെന്റ കഥ (09.41 BHA-KT) 
കൃഷിവകുപ്പ് കർഷകർ നൽകുന്ന
സഹായങ്ങൾ (53 RAJ) 
11401: ശാ വും ദർശനവും (19 ALB) 
11402: േകരളത്തിെല വനയ്മൃഗങ്ങൾ (സ നങ്ങൾ) (47
SAD) 

11403:

ഫലങ്ങളും അവയുെട ഔഷധ ഗുണങ്ങളും (51
BAL) 

11405:

ൈവദ ത
എൻജിനീയറിംങ്-ജനറൽ(േപാളിെട ിക്
ാ കളിേല ്) (49 DAM) 
11407: കമ്മ ണിസം ഇ ാമിക വീക്ഷണത്തിൽകൂടി (33
MUH) 

11409:

േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ രൂപീകരണവും
ഏഷയ്യിൽ അതിെന്റ സവ്ാധീനവും (31 BON)

11411:

െലനിൻ വി.ഐ. – മാർക്സിസത്തിെന്റ മൂ
ഉറവിടങ്ങളും മൂ ഘടങ്ങളും (33 MAR) 
മാർക്സിസം-െലനിനിസവും പാർലെമൻററി
സ ദായവും (33 GOP) 
േസാഷയ്ലിസത്തിേല ള്ള പാത (33 EMS) 
ഇമൽഡാ (06 MAR) 
േകരളചരി ം (62 MAH) 
വിശവ് മി ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദം (33 MIK)



11412:
11413:
11414:
11417:
11418:



11421:
11422:
11423:
11426:
11427:
11428:
11429:

ഇേന്താ േസാവിയറ്റ് െസൗഹൃദത്തിെന്റ മൂ
ദശകങ്ങൾ (31 HIR) 
അേശാകൻ (09.58 KUM-PM) 
ഇന്തയ്െയപ്പറ്റി (61 MAR) 
ഇ ാമിക നിയമം (25 KAR) 
ഇ ാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം (25 ABD) 
എങ്ങിെന; എേപ്പാൾ; എ ? (25 CHE) 
ഇന്തയ്യുെട സവ്ാതമ യ്സമരചരി ം (61 THA)


11430:

ഈസാനബി (അഃ) അഥവാ േയശു ി

11435:
11436:
11437:
11439:
11440:
11442:
11449:
11451:
11453:
11455:
11456:

അ ാഹുവിെന്റ ഔലിയാക്കൾ (25 KUN) 
മ ിത്ത് പരിപാലന മങ്ങൾ (25 KUN) 
അത്തൗഹീദ് (25 KHA) 
ജീവൽസേന്ദശം (24 YOH) 
മു ിം നമസ്ക്കാര നിയമങ്ങൾ (25 HAJ) 
നാരായണീയം (22 SAM) 
െപാരുതുന്ന പാല ീൻ (59 SUJ) 
ഇന്നെത്ത അേമരിക്ക (59 SRE) 
ൈനജീരിയൻ നാടുകളിൽ (59 BAB) 
ീനാരായണഗുരുേദവൻ (58 SUB) 
നവജീവിതത്തിെന്റ വാനമ്പാടികൾ (18 RAJ) 

11457:
11458:
11474:
11476:
11477:
11478:
11480:
11485:
11487:
11488:
11489:
11494:
11496:
11497:
11508:
11510:

സേരാജിനീ നായിഡു (58 KAR) 
മഹതവ്മു കൾ (58 SUK) 
വിശ തീരാത്ത കുട്ടി (09.51 SAN) 

11515:
11531:
11538:
11541:
11544:
11545:

ഭാരതീയ വനിത (58 SUB-P) 
തുടക്കം (06 VIL) 
പനിനീർ വിെന്റ പരിമളംേപാെല (13 KRI) 
കാദംബരി (16 SA.06 BAN) 
െവറുെത (01 KUR-ONV) 
അഴീേക്കാടിെന്റ ഭാഷണങ്ങൾ (11 SUK-A) 

11547:
11550:
11553:
11562:
11563:

പാരിേതാഷികങ്ങളുെട രാവ് (07 MOH) 
ശാ ലീപർവ്വം (06 JOH-C) 
ദശാവതാരം (07 PRA-TN) 
എ ാം കാണുന്ന ഞാൻ (06 KUM-UK) 
യശ്പാലിെന്റ ര േനാവലുകൾ (16 HI.06 YAS)

11569:
11570:

ര

11572:
11575:
11576:
11578:
11580:

മഹാന്മാരായ ശാ ജ്ഞൻമാർ (58 VAS) 
അ േയാസ് എന്ന പാപി (06 KAK) 
െസക ലർ സം ാരം (11 SUR-VU) 
ശിവകാമി (01 MOH-C) 
നായകന്മാർ ശവേപടകങ്ങളിൽ (07 RAD-M) 

11582:
11584:
11585:
11587:

താമരനൂൽ (13 MUH) 
ബന്ധങ്ങൾ (11 LAU-DH) 
നിെന്റ ഓർമ്മ ് (07 VAS-MT) 
ഒരു സൗന്ദരയ്േ മത്തിെന്റ കഥ (11 APP-MP) 

11590:
11594:
11595:
11596:
11597:
11599:
11602:
11605:
11610:
11615:
11616:

അല യ ം (07 ARA) 
കാഞ്ചന ട്ട് (09.04 UNN-N) 
രാജവീഥി (04 GAN-AN) 
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ സംഗീതം (04 VAR-C) 
കവിത ് ഒരു ചരമ റുപ്പ് (13 DAM) 
ഭൂമിയുെട നെട്ട ് (01 VIN) 
അവർ രാജയ്ത്തിനുേവ ി ജീവി (58 ACH) 
വരും വരാതിരിക്കി (06 RAV-V) 
ണയകവിതകൾ (17 EN.01 KAM) 
ൈസലാസ് മാർനർ (17 EN.06 ELI) 
വിശവ്സാഹിതയ്മാല-14 വതറിംഗ് ൈഹറ്റ്സ് (58

11624:

മഹാന്മാരുെട കൂെട(ജീവചരി

(25 ABD) 

(06 HAB-VH) 

മൃത ഞ്ജയൻ (06 KUN-P) 
പങ്കാളികൾ (06 VAY-AE) 
നയ്ായാധിപചിന്തകൾ (32 SUK) 
സാഹിതയ്ചിന്തകൾ (11 RAB) 
െപരുമ്പറ (04 TAJ-PM) 
ാമവികസനം (35 BHA) 
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ജനാധിപതയ്ം (33 HIR) 
ബുദ്ധിമാന്മാരു ായി ം….? (41 THE) 
നിതയ്തയിേല ള്ള ജീവിതയാ (24 THO) 
അനുഭവങ്ങൾ (11 VAR-PA) 
പവിേ ശവ്രം (07 SAN-C) 
േഹാമിേയാപ്പതി ബാലചികിത്സ (52.01 GOV) 



ാം പിറവി (06 KAK) 
ാചീനഭാരതത്തിെല െഭൗതികവാദം (19 DHE)


BRO) 

NAR) 

പഠനങ്ങൾ) (58

11628:
11637:
11640:
11643:
11646:
11649:
11650:
11651:

കണ്ണിെന്റ കണ്ണ് (18 SRI) 
നിേവദയ്ം (01 BAL-N) 
ആന്റിനയിൽ കാ പിടി േമ്പാൾ (62 CIV) 
േജയ്ാതിശാ അറ്റ്ലസ് (43 PAP) 
ഹണദർശനം (43 MAD) 
യൂറിക്കാ ീം (09.42 SIV-S) 
കുട്ടികളും നിയമവും (09.32 SUH) 
േസാഷയ്ലിസെത്ത റി ള്ള പഠനങ്ങൾ (33

11660:
11661:

കുരുേക്ഷ ഭൂമിയിൽ (06 IND) 
േകാഴിേക്കാെട്ട മു ീങ്ങളുെട ചരി ം (58 MUM) 

11666:

പ

DAM) 

ർ െപരുമാൾ സർവ്വാഭീ ദായകൻ (21

PAY) 

11667: അന്ധഹൃദയം (16 OR.06 KRI) 
11669: ജവ്ാലാകലാപം (06 BAL-CV) 
11673: 49 ദിവസം (16 PA.06 AMR) 
11675:
ിക്കറ്റ് (06 MOH-KL) 
11677: ആൽഫ മട
(44 KRI) 
11683: സൂഫി പറഞ്ഞകഥ (06 RAM-KP) 
11685: അവസ്ഥ (16 KN.06 ANA) 
11698: മുകുന്ദെന്റ കല (13 UNN) 
11699: നന്മയിേലക്ക് ഒരു വഴി (26 YAT) 
11701: മുൻേപ നടന്ന ബഷീർ (29 PAU) 
11703: പിതൃഘടികാരം (13 RAJ) 
11709: മുഹൂർത്തങ്ങൾ (13 SAT) 
11711: ബഷീർ: വർത്തമാനത്തിെന്റ ഭാവി (58 MUH) 
11716:
11718:
11727:
11730:
11740:

അന്തി ചായു (01 SRI-V) 
ൈദവത്തിന് ഒരു പൂവ് (07 SUD-VR) 
ഓേരാേരാ തിരിവുകൾ (07 PRI-AS) 
ഞാൻ (58 PIL) 
െചറിയ മനുഷയ്രും വലിയ േലാകവും (56 ARA) 

11743:
11746:
11750:
11755:
11757:

ൈ വറ്റ് ലിമ്മിറ്റഡ് (06 MOH-KL) 
സിനിമ സിനിമ (06 MOH-KL) 
മനസ്സിൽ എ ം മ
കാലം (06 ROY-KM) 
പരിണാമം (06 NAR-MP) 
ഒ.എൻ.വി. യുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത ഗാനങ്ങൾ

11761:
11762:

ാനം (07 KOC-TV) 
ഒരു ദളിത് യുവതിയുെട കദനകഥ (06 MUK-M) 

11766:
11772:
11774:
11781:
11782:
11787:
11788:
11791:

കുറി കൾ (19 KRI) 
ഇ ാമും േസാഷയ്ലിസവും (26 NAD) 
കൃഷി-വയ്വസ്ഥയും വിമർശവും (53 NAR) 
നാഴികമണി (06 UNN-P) 
അക്ഷരേഗാപുരം (06 SAT-A) 
േതൻതുള്ളി (06 MUH-VP) 
അകലുന്ന ബന്ധങ്ങൾ (06 BAL-K) 
ചിത േതടിെയ ന്നപക്ഷികൾ (07 PAN-GN) 

11792:
11794:
11799:
11805:
11807:
11808:
11810:
11811:
11819:
11820:
11821:
11825:
11826:

െകാ വി ് (06 SIV-T) 
ഒരു െവറും േ മകഥ (06 RAM-V) 
ത രാക്കൻമാരും ജകളും (06 PRA-C) 
ത സന്ധയ്കൾ (06 ANT-P) 
ഹിരണയ്കശിപു (06 MUH-NP) 
ൈദവവും മനുഷയ്നും (26 PRA) 
ചുവ നാട (06 VAS-E) 
സാധകം (06 SUR-N) 
തീരം കാണാത്ത തിരമാലകൾ (06 HAN-N) 
മൃഗയ (06 VIS-K) 
ഞാൻ നിെന്റ കാവൽക്കാരൻ (06 MEN-MM) 
ജാതകപരിേശാധന (11 VAS-E) 
മലയാളസാഹിതയ്ം അറുപതുകളിൽ (14 ACH) 

11827:

വിദയ്ാഭയ്ാസവി വം എന്തിന് എങ്ങെന (29 SUR)

11829:

എ ൈഗഡ് ടു ഇന്തയ്ൻ ഫാ റീസ് ആ ് (A guide

11830:
11831:
11832:
11836:

ഇടേശ്ശരിയുെട കാവയ്േലാകം (13 SAR) 
രാമരാജ ബഹദൂർ (06 RAM-CV) 
മനഃശാ വും നിങ്ങളും (19.01 JOS) 
ജാതിവയ്വസ്ഥിതിയും േകരള ചരി വും (62

11838:
11840:
11841:
11843:

ൈശലീപുരാണം (65 RAM) 
ഇൻഡയ്ൻ േഹാക്കി (56 SAJ-CJ) 
ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്നെല ഇന്ന് (56 SAJ) 
ീകേ ശവ്രം ജി.പ നാഭപിള്ള (58 DAM) 

11847:
11849:
11850:
11852:

ആേരാടും പരിഭവമി ാെത (58 NAY) 
ജീവിതവും ഞാനും (58 SUR) 
തിരി
േനാ േമ്പാൾ (58 DAM) 
ീനാരായണഗുരുവും സാമൂഹയ് വി വവും (58

11853:
11854:
11855:
11856:
11857:
11858:
11859:
11863:

അവി രണീയർ (58 KUM) 
സി.വി. ചരി ാഖയ്ായികകളിലൂെട (13 KRI) 
േകരളീയ ാമങ്ങളിലൂെട (59.02 DIV) 
ഗുരുേദവ് ടാേഗാർ (58 KRI) 
എെന്റ ജാതക ഫലിതങ്ങൾ (07 VAR-TV) 
നിർമ്മാലയ്ദർശനം (28 RAM) 
രൂപാന്തരങ്ങൾ (19 BHA) 
എസ്.എൽ.പുരത്തിെന്റ നാടകങ്ങൾ (04

(03 KUR-ONV) 



to Indian Factories Act) (32 VIN) 

BAL-PK) 

MIT) 

SAD-SLP) 

11864:
11865:
11866:

മലയാളം േപാർ ഗീസ് നിഘ (37 ARN) 
ഉപ രണം (11 NAR-C) 
േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ: പാലക്കാട്
ജി (62 VAL) 
11868: പുരാണകഥാ നിഘ
(37 PAI) 
11869:
ീനാരായണഗുരു ഒരു സമ പഠനം (13 JAY) 
11870:
11871:
11872:
11873:

അകനാനൂറ് (16 TA.01 VIS) 
മലയാളസാഹിതയ് സർവ്വസവ്ം (36 NAR) 
മലയാള നാടക സർവ്വസവ്ം (65 BHA) 
ീമദ് ഭാഗവതംേകരളഭാഷാഗാനം(സം തമൂലേത്താടുകൂടി)

11874:
11875:
11876:
11877:

കഥകളി വിജ്ഞാനേകാശം (65 KRI) 
മുളങ്കാട് (01 RAM-V) 
മഹാകവി പന്തളം േകരളവർമ്മ (58 SAN) 
െചമ്മനത്തിെന്റ ആറു കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ

11878:
11881:
11882:
11883:
11884:
11885:

നളചരിതം (01 RAM-V) 
പദയാ (01 MEN-KG) 
േമാഹിനി (01 KRI-MAC) 
പാതാളത്തിെന്റ മുഴക്കം (01 KAK-NN) 
രാ മാതാവു് (02 WIL-T) 
നളചരിതം (മൂന്നാംദിവസം)-കാന്താരതാരം (01 RAJ-AR)

11886:
11887:
11888:
11889:
11891:
11892:

ഒടുവിൽകൃതികൾ (01 KUN-O) 
രാജശിൽപി (01 RAM-KV) 
വഴിേയാരക്കാ (01 SUD-M) 
കട വഞ്ചി (01 PAP-K) 
വ കുണ്ഡലം (01 KAK-NN) 
തിരുന ർ കരുണാകരെന്റ കവിതകൾ (01

11893:
11896:
11898:
11900:

രാമചരിതം (01 KUN-E) 
ഉണിേക്കാരൻ ചേതാപാദ്ധയ്ായ (06 VAL-P) 
തിരുമധുരം (01 APP-MP) 
അദ്ധയ്ാ രാമായണം-കി ിന്ധാകാണ്ഡം (01

11901:
11902:

ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ (01 AKK) 
അക്കിത്തത്തിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ

11905:

സാഹിതയ്വിജ്ഞാനവും
വിജ്ഞാനസാഹിതയ്വും (13 GEO) 
ഹൃദയത്തിെന്റ വാതായനങ്ങൾ (12 SAN) 
േ ംജി മുതൽ എം.ടി. വെര (13 MEN) 
ന െട സാഹിതയ്കാരൻമാർ (58 KUN) 
കുമാരനാശാെന്റ ഗദയ്േലഖനങ്ങൾ (11 KUM) 

(21 KRI) 

(01 CHA-C) 



KAR-T) 

EZH) 

(01 ACH-A) 

11907:
11908:
11909:
11910:
11912:
11913:

േകരളപ
വർത്തനചരി ം (30 RAG) 
തിമാന കൽപ്പനം കാൽപ്പനിക കവിതയിൽ
(13 CHA) 

11914:
11915:

എന്താണു കല? (11 TOL) 
കൃതിചികിത്സ-അടിസ്ഥാന തതവ്ങ്ങളുെട
ഉൽപത്തിയും വികാസവും (52.01 SEK) 
11916: േകരളസാഹിതയ് ചിരി ം-പച്ചയും പൂരണവും (14
RAJ) 

11917:
11918:
11919:
11921:
11922:
11923:
11924:
11926:
11927:

നാ വിേശഷം (30 VEN) 
തയ്ാഗരാജയുഗം (58 SUK) 
ആശാൻ സാഹിതയ് േവശിക (13 KAM) 
സാഹിതയ്സമനവ്യം (14 GEO) 
േദവ്…േകശവേദവ് (13 PAN-GN) 
േരാദനം ഒരു പഠനം (13 RAD) 
േക്ഷപണകല (11 NAG) 
ഭാവസാഗരം (06 GOP) 
വിദയ്ാഭയ്ാസവും മാനവികമൂലയ്ങ്ങളും (29 ACH) 

11929:
11930:
11932:
11936:
11937:
11945:

വായിൽ വന്നത് േകാത ് പാട്ട് (10 SUK) 
ആന (09 GOV-MN) 
േറാബിൻസൺ േസാ (07 GOV-MN) 
രഥേവഗം (01 RAM-N) 
ആ സ ാപം (19 PAR) 
വാചകവരയ്നായ മുഹമ്മദ് നബി (26 RAH) 

11947:
11952:

േദശീേയാദ് ഥനചിന്തകൾ (11 RAH) 
ൈജവൈവവിധയ് രജിസ്റ്റർ വർത്തകർ ള്ള
ൈക
കം (65 PRA) 
11954: അലക്സാ ർ െ മിങ്ങ്-െപനിസിലിെന്റ കഥ (58
SIV) 

11955:
11956:
11957:
11958:
11959:
11960:

പുതിയവായന (11 LAL-L) 
ഒ പിടിച്ചാൽ (09 RAV-PK) 
മാന
േനാ േമ്പാൾ (43 RAM) 
എർവിൻ േ ാഡിങർ (58 MAN) 
സമനവ്യവും സംഘർഷവും (61 ARA) 
ഫീലിയാസ് േഫാഗിെന്റ േലാകപരയ്ടനം (07

11961:
11962:
11963:
11964:
11965:
11968:

ജയ്ാമിതിയുെട കളിെത്താട്ടിൽ (42 RAM-P) 
പരിണാമം എന്നാൽ (46 KUN) 
പരിണാമം എങ്ങെന (46 KUN) 
ീക്ക്-യൂേറാപയ്ൻ ദർശനങ്ങൾ (19 RAH) 
സവ്ാത യ്മാണ് ൈദവം (26 PAU) 
ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ (ഘടനയും വിശദീകരണവും)

11970:
11977:
12007:
12025:
12043:
12046:
12048:
12049:
12051:
12057:
12061:
12062:
12063:
12067:

മനുഷയ്ശരീരം (65 PAR) 
ബാലവിജ്ഞാനേലാകം (50 HAR-A) 
ശമനതാളം (06 RAD-K) 
െറഡവ്ൂൾഫ് (06 BAT) 
ഞ്ച് (06 EKA) 
ആവിലായിെല സൂേരയ്ാദയം (06 MUK-M) 
എ കാലി (06 RAT-MD) 
അനുപ വി (06 JOH-A) 
മലങ്കാറ്റ് (06 JOS-V) 
മറിയ ട്ടി (06 VAR-M) 
ആകാശചാരികൾ (07 SUD-KP) 
േചേക്കറുന്ന പക്ഷികൾ (07 MAD) 
അസവ്സ്ഥരായ തിഭാശാലികൾ (58 VIJ) 
സർവീസ് േസ്റ്റാറി എെന്റ ഐ.എ.എസ്.
ദിനങ്ങൾ (58 RAM) 
അഴീേക്കാടിെന്റ ഫലിതങ്ങൾ (10 SUK-A) 
ീപർവ്വം (13 EZH) 
ഹരിതാഭകൾക്ക റം (06 AKB-K) 
വിലാപം (06 VAL-P) 
സൂരയ്കിരീടം (06 SIV-E) 
അ ിശുദ്ധി (06 SAR-T) 
ശുദ്ധമലയാളം (36 RAM) 
ആേലാചന (11 RAD-C) 
വിചാരധാര (31 GOL) 
എയ്ഡ്സ് (51 SAT) 
ജനകീയാസൂ ണ സ്ഥാനം (32 THO) 
സൗന്ദരയ്വിജ്ഞാനേകാശം (11 SAR) 
െചങ്ക ് (06 VAR-C) 
മാേവലി മന്റ്റം (06 BAB-KJ) 
സാത്താെന്റ മ െവളിച്ചം (13 BAB) 
ഭജനം പാടിയുറക്കിയ വി ഹങ്ങൾ (06 KUN-P)

JAN) 

(44 MIN) 

12069:
12072:
12081:
12083:
12094:
12095:
12097:
12102:
12108:
12111:
12116:
12118:
12121:
12124:
12133:
12134:



12135:

ആധുനിക മലയാളസാഹിതയ്ചരി ം
സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട (36 GEO) 
12140: നിേയാഗം (06 SET) 
12142: െ യ്സ് ദി േലാർഡ് (Praise the Lord) (06 SAK) 
12143:

െക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട കവിതകൾ (01

12144:

േകാളറാകാലെത്ത

12146:
12153:
12156:
12159:
12160:
12161:
12162:
12169:

ദിക്കറിയാത്ത യാ (06 VIV-G) 
എെന്റ കഴിഞ്ഞകാലം (58 HEM) 
േനതാജി സുഭാഷ് ച േബാസ് (58 PRA) 
പുണയ്ാളൻ കുന്ന് (06 THO-P) 
േ മതീർത്ഥം (06 JOH) 
കണ്ണാടിയുെട കാ (07 MUK-M) 
ത , പരമേബാധം (19 OSH) 
ഹരിദവ്ാരിൽ മണികൾ മുഴ
(06 MUK-M) 

12176:

കലയ്ാണി

12178:
12179:
12182:
12183:
12186:
12188:
12191:
12194:
12196:

അമൃതം േതടി (06 RAM-M) 
അേന്താനിപുരെത്ത രാ ികൾ (06 THO-P) 
ആയിലയ്ം കാവ് (06 SIV-E) 
ഇനിെയാരു നിറകൺചിരി (06 RAD-C) 
സ ാഹം (07 THA-PV) 
യ ം (06 RAM-M) 
ശങ്കര റുപ്പ് വിമർശിക്കെപ്പടു (13 SUK) 
സമരത്തീ ളയിൽ (58 NAY) 
പുന്ന വയലാർ അ ിയസതയ്ങ്ങൾ (62 RAV) 

12200:
12203:
12205:
12212:
12216:
12221:
12223:
12229:
12230:
12231:

ശിബിരം (06 JOS-V) 
ആകാശത്തിെന്റ അതിരുകൾ (07 AKB-K) 
മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1998 (65 MAN) 
സുൽത്താെന്റ ഹൂറി (06 SUH) 
വാ ഹാരാ (07 SRI-CV) 
െഡക്കാമറൺ കഥകൾ (09.17 SAD) 
സമരവും സവ്ാത യ്വും (06 MAM-P) 
വീരസവർക്കർ (58 NAN) 
ഉപേഭാ സംരക്ഷണനിയമം (32 MAT) 
ീ സവ്ാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ്

SHA-KG) 

ണയം (17 ES.06 MAR) 

ട്ടിയമ്മ വക ഭർത്താവു് (10 KRI-V) 

(58 KUN) 

12238:
12239:

കുട്ടികളുെട എ.െക.ജി (09.58 NAN-P) 
ഒരു ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റിെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ (62 EMS) 
12240: പ
വർത്തകെന്റ അനുഭവങ്ങൾ (30 NAY) 
12243:
12246:
12248:
12256:

വായനയുെട ആഴങ്ങളിൽ (13 EMS) 
തൂ മഞ്ചം (06 KAM) 
അടയാളങ്ങൾ (11 VIJ-MN) 
സുഭാഷ് ച േബാസും വലതുപക്ഷ േദശീയ
േനതൃതവ്വും (11 SAT) 
12261: സവ്ന്തം (06 RAT-MD) 
12263: വർഷേമഘങ്ങെള കാത്തിരുന്നവർ (06 MAL-Y) 
12266:
12269:

ച ിേക്കാഴി (06 RAM-M) 
തുറന്ന മനേസ്സാെട പുതിയ ൈചനയിൽ (59 ROY)

12276:
12279:
12282:

ശി (06 AJA) 
എെന്റ നിയമസഭാ സംഗങ്ങൾ (62 NAY) 
വർത്തനനിരതം പരിവർത്തേനാ ഖം (32

12284:
12291:

ഇമാം ഗസാലി (58 MAJ) 
േചലക്കരയുെട അതീതസവ് ങ്ങൾ (07 NIR-KP) 

12295:
12302:
12311:
12317:
12320:
12328:

കുമാരനാശാെന്റ മുഖ സംഗങ്ങൾ (12 PRI) 
കീഴടങ്ങലിെന്റ അർത്ഥശാ ം (32 ISA) 
സമകാലീന ശാ ചിന്തകൾ (46 SRE-K) 
വയ്വസായിക നേവാത്ഥാനം (35.01 THA) 
ീരാമകൃ സൂ ികൾ (19 MAD) 
ഒരു കമ്മ ണി കാരെന്റ
ജനാധിപതയ്സങ്കൽപം (33 VEN) 
ദി ഡ ട്ടി (26 MUH) 
െതാഴിൽ (17 EN.07 ASS) 
ഗാന്ധി (04 SAC) 
ഊർജവിവാദം (13 SRE) 
സവ്കാരയ്വൽക്കരണത്തിെന്റ രാ ീയം –
വിൽപന ഭീഷണി േനരിടുന്ന േകരളത്തിെല
െപാതുേമഖലെയപ്പറ്റി (33 KUN) 
ശാ വും മതനിരേപക്ഷതയും (13 BAL) 
കാർബെണന്ന മാ ികൻ (45 SIV) 
അശാന്തമാകുന്ന േകരളതീരങ്ങൾ (32 SHA) 
േപറ്റന്റ് േഭദഗതി ഉയർ ന്ന െവ വിളികൾ (32



SHU) 

12334:
12338:
12339:
12340:
12341:

12342:
12344:
12345:
12345:

SHA) 

12346:
12347:

എയ്ഡ്സ് േരാഗവും സമൂഹവും (51 GOK) 
േജയ്ാതിശാ ത്തിെല ഒരു ഇതിഹാസം (09.58

12348:
12350:

വനിതകളും നിയമവും (32 RAD) 
േസാവിയറ്റ്, സാമ്പത്തിക േനട്ടങ്ങളും വികസവ്ര
രാജയ്ങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അവ ള്ള ാധാനയ്വും (32 CHE) 
െ ഡറിക് എംഗൽസ് (58 STH) 
എെന്റ സർവ്വകലാശാലകൾ (58 GOR) 
മാർക്സ്-എംഗൽസ്-മാർക്സിസം (33 LEN) 
ഒരു മനുഷയ്െന്റ വിധി (17 RU.06 SHO) 
െകാ സീത (01 NAR-V) 
തുടർക്കണി (രാമനാരായണെന്റ കുറി കൾ) (01

PAP) 

12351:
12352:
12353:
12356:
12357:
12358:

GOV-M) 

12359:
12360:
12361:
12363:
12364:

മൂന്നരുവിയും ഒരു പുഴയും (01 SAN-G) 
േകരള ശാകുന്തളം (16 SA.04 KRI-A) 
കലയ്ാണസൗഗന്ധികം (01 KUN) 
ഇരുപത്തിയഞ്ച് കവിതകൾ (01 KUM-P) 
ഇന്തയ്ൻ കർഷക സ്ഥാനത്തിെന്റ ചരി ം (32

12365:
12368:
12370:
12372:

തിഭംഗം (06 VIV-G) 
പഞ്ചാബികഥകൾ (16 PA.07 HAR) 
ശതാഭിേഷകം (04 RAM-S) 
ഇലേ ാണിക്സ് അടിസ്ഥാനതതവ്ങ്ങൾ (44 ACH)

12378:
12380:
12385:
12386:
12387:

െമാറാർജി േദശായി (58 NAY) 
പാശ്ചാതയ് പരയ്ടനം (59 VIV) 
ഏകാകികളുെട ശ ം (11 VAS-MT) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (07 URU) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത സംഗങ്ങളും േലഖനങ്ങളും (33

12388:
12393:

പഠിപ്പ് പരീക്ഷ (12 VAS) 
േദശീയ
െത്ത റി ള്ള
വിമർശന റി കൾ (33 LEN) 

GOP) 



AND) 

12396: Indian Cinema 1988 (56 JAG) 
12407: ഇരുൾച്ചിറകുകൾ (01 SUG) 
12411: ൈഹ ൾ ശാ നിഘ
(37 SIV) 
12412: ഇ.എം.എസി.െന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ സഞ്ചിക

– 1 (62 EMS) 

12413:
12424:
12425:
12429:
12430:
12433:
12434:

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-2 (62 EMS) 
ഭാരത ീകൾ (13 PRA) 
ഭൂതക്കാട് (06 SOM-K) 
ഖുർആൻ മലയാള സാരം (25 SAL) 
റ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷൻ (49 MIN) 
ഊർജത്തിെന്റ ഉറവിടങ്ങൾ (44 CHA) 
സർഗാ കതയുെട സമതലങ്ങൾ (11 MOH) 

12436:
12438:
12443:
12444:

രസത ം നാട്ടിലും വീട്ടിലും (09.45 RAV) 
സംഖയ്കൾ കൂ കാർ (09.42 RAM-P) 
അവശയ്മരു കളുെട രാ ീയം (13 ZAF) 
നീൽസ് േബാർ: സമാധാന േ മിയായ
അണുശാ ജ്ഞൻ (58 RAM) 
12445: െപനിസിലിനിെന്റ കഥ (44 RAV) 
12448: ആണവപ്പന്തയം ശാ വും രാ ീയവും (44 MEN)


12449:

12450:
12455:
12457:
12458:
12462:
12464:

ബാർബറാ
മൿലിൻേറ്റാക്ക്-ആ വിശവ്ാസത്തിെന്റ
ഇതിഹാസം (58 NAM) 
ഇന്ധനങ്ങൾ (44 JAN) 
വനിതകളും കായിക േലാകവും (56 RAD) 
അതി മ റെമന്താണ്? (01 MAD-P) 
ൈവദ തിയും വീട്ടമ്മയും (41 SRI) 
ആറടിമണ്ണ് മതി (07 SIV-S) 
ര വിദയ്ാരണയ്കൃതികൾ – പഞ്ചദശി
ജീവ
ി വിേവകം (21 BAL) 

12465: New Words Dictionary (37 SAL) 
12475: നവീന േഹാമിേയാ ഔഷധവിജ്ഞാനീയം (65
NAT) 

12477:

െമഡിക്കൽ ലേബാറട്ടറി െടൿനീഷയ്ൻസ് (50

12478:

പഞ്ചായത്ത്രാജും െസൻകമ്മിറ്റിയും (32 JOS) 

ABR) 

12479:
12480:
12483:

സാഹിതയ് സംജ്ഞാേകാശം (65 NAR) 
േലാഗെന്റ മലബാർ മാനവ്ൽ (62 LOG) 
ആധുനിക മലയാള സാഹിതയ്ചരി ം
സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട (65 GEO) 
12484: സംഖയ്ാശ േകാശം (65 RAM) 
12485: ൈബബിൾ (24 GUN) 
12502: കാമേധനു (38 BHA) 
12526: 30 ദിവസങ്ങളിൽ കന്നഡ ഭാഷ (13 NAM) 
12545: സചി ൈബബിൾനിഘ
(24 GEO) 
1256-A: ബാ (58 BIR) 
12586: സഹകരണ നിയമവും ഇതര നിയമങ്ങളും (32
THA) 

12587:
12588:
12598:

ചികിത്സാ വിജ്ഞാനേകാശം (51 SAN) 
ഐതിഹയ്മാല (28 SAN) 
ഇല ിസിറ്റി വർക്കർ/മസ്ദൂർ സൂപ്പർ റാങ്ക്
ഫയൽ (65 NEB) 
12605: വി-ൈഗഡ് േലാവർ ഡിവിഷൻ ാർക്ക്
പരീക്ഷ ം ത ലയ്മായ പി.എസ്.സി.
പരീക്ഷകൾ മുള്ള സ ർണ്ണ ൈഗഡ്
1999 (65 V.GUD) 

12611: Upper Secondary School Scholarship

Examination 1999 (18 V.GUI) 
12657:
12667:
12682:

െമഡിക്കൽ ഡിക്ഷണറി (37 MAD) 
ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ (01 NAR-V) 
ീഡി ി ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ ഇന്തയ്യുെട
സമ്പദ്വയ്വസ്ഥ (35 SKA) 
12683: സവ്ാത യ്ം അർദ്ധരാ ിയിൽ (61 COL) 
12684: വയലാർ കൃതികൾ (01 RAM-V) 
12687: പാശ്ചാതയ് നാഗരികതയുെട ചരി ം (60 GAN) 
12689:
12690:
12693:
12694:

ീഡി ി ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ (35 SAK) 
ീഡി ി-ധനശാ തത്തവ്ങ്ങൾ (35 SAK) 
ഉ വകഥകൾ (09 VIK-K) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-4 (62 EMS) 
12695: ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-3 (62 EMS) 
12696: േകരള വിദയ്ാഭയ്ാസ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും (29 PAR)


12703:
12704:
12834:
12837:

മണ്ണിെന്റ മാറിൽ (06 CHE) 
സവ് വാസവദത്തം (16 SA.04 BHA) 
അറിവുകൾ അ തങ്ങൾ (60 RAD) 
ഇന്തയ് അർദ്ധരാ ി മുതൽ അരനൂറ്റാ

് (61 SHA)



12841:
12842:
12843:
12845:
12849:
12852:
12855:
12856:
12857:

മൗനി (07 ANA-UR) 
േനതാജി എവിെട? (58 NAI) 
മനുഷയ്ൻ (27 DAM) 
നാദാപുരം (07 AKB) 
നിയമ സമീക്ഷ മാസിക (65 PAR) 
ഹിഗവ്ിറ്റ (07 MAD-NS) 
കാടുകളുെട താളം േതടി (59.01 SUJ) 
കാമേമാഹിതം (06 BAL-CV) 
നിതയ്വി യനി
ണയകഥകൾ (07 ABH-M) 

12858:
12859:
12860:

വിപൽ സേന്ദശങ്ങൾ (12 PAR) 
ൈക മ്പിളിെല െവള്ളം (07 MUK-M) 
കമ്മ ണി കാരും ജനാധിപതയ്വും െലനിൻ
മുതൽ േവണു വെര (33 DIV) 
കമ്മ ണിസ്റ്റ് കവി യം (13 MRC) 
1946 െല ഇന്തയ്ൻ നാവികലഹള (61 NAR) 
തിമയും രാജകുമാരിയും (06 PAD-P) 
ഉദകേപ്പാള (06 PAD-P) 
സഹൃദയനായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരെന്റ
ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് (07 PAD-P) 
േഗാൾ (06 MOH-KL) 
ണയനിലാവ് (07 MOH-P) 
പുതുെമാഴിവഴികൾ (02 RAV-A) 
അധിനിേവശവും ആധുനികതയും (11 SUN-PN) 

12862:
12864:
12878:
12880:
12882:
12885:
12886:
12892:
12894:

12896: പതിെന കവിതകൾ (01 BAL-C) 
12903: മരണം ദുർ ലം (06 SUR-K) 
12904: ഗുരു (06 SUR-K) 
12905: സംവാദം (07 ANA) 
12908: ൈജവമനുഷയ്ൻ (13 ANA) 
12911: വയ്ാസനും വിേ ശവ്രനും (06 ANA) 
12924: പിെന്നയും പൂ ന്ന കാട് (06 SRE-P) 
12925: ഇല
കളിെല മഴ (07 SRE-P) 
12931: 56 സ ഗലി (07 NAR-NP) 
12933: പത്ത് നവീന കവികൾ (02 SAC) 
12934: പലേലാകം പലകാലം യാ കളുെട ഒരു
12939:
12944:

പു കം (59 SAC) 
ജീവിതത്തിെന്റ ഒേരട് (07 SIV-T) 
ഒരു ന ാണി യുവാവും െഗൗളിശാ വും (07

12945:
12952:

സലാം അേമരിക്ക (07 SAK) 
െസമിേത്തരിയിൽ സ്ഥലം കുറവാണ് (12 DC) 

12953:
12954:
12956:
12959:
12972:
12975:
12979:
12981:
12983:
12989:
12990:
12997:
13000:
13001:
13004:
13006:
13007:
13008:
13009:

ഓേഥ ് ഗിൽഡും മാങ്ങാച്ചാറും (10 DC) 
ശിരസ്സിൽ വരച്ചത് (06 RAM-M) 
ഓർമ്മകളുെട ആൽബം (58 RAM) 
ിേഗഡിയറും പപ്പരാസികളും (07 RAM-M) 
താരാ െ ഷത്സ് (06 MUH-BV) 
ഓർമയുെട അറകൾ (58 MUH) 
കലിക (06 MOH) 
േദവദാസി (01 SUG) 
കാവുതീ േ … (46 SUG) 
അടിമകൾ (06 PAM) 
കവിതയിെല മു ച്ചിപ്പികൾ (02 PAM) 
ൈകമു കൾ (06 SET) 
തിങ്കളാ കളിെല ആകാശം (07 SET) 
വീട് (06 VAS-E) 
നഹുഷ പുരാണം (06 RAD-K) 
െചറു നി ിെന്റ സം ാരം (11 PAU) 
െചറു നി ിെന്റ സം ാരം (11 PAU) 
സൃ ിയും
ാവും (13 GUP) 
ഭാരതത്തിെന്റ ഭരണഘടന ഒരു ആമുഖപഠനം

13010:

ഇന്തയ്ൻ െപാലീസ് േസനയുടം സംഘടനാ
ചരി ം-ഒരു രൂപേരഖ (61 FRA) 
ദാദാ േകാേ ഡ് (16 HI.06 YES) 
ഉച്ചിക്ക് മറുകുള്ളവെന്റ ഉപനിഷത്ത് (58 VIJ) 
ഇടേവളയിൽ ഇങ്ങെന (06 SRE-EV) 
മണ്ണിനുേവ ി (45.01 GOP) 
പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ (11 VIJ-MN) 
മാർക്സിസ്ററ് വിമർശനം: സിദ്ധാന്തവും
ജീവിതവും (33 DEV) 
േസാഷയ്ലിസത്തിേല ള്ള ഇന്തയ്ൻ പാത (33

SAK) 

(32 PYL) 

13012:
13013:
13014:
13016:
13017:
13018:
13020:

EMS) 

13021:
13022:

ഇ.എം.എസ്. വാ ം സമൂഹവും (13 GOP) 
തകർന്ന മണിയും നിലയ്ക്കാത്ത നാദവും (13

13037:
13040:
13042:

കറുത്ത മനുഷയ്ൻ (17 EN.06 BHA) 
ചി യുെട േഫാൺ നമ്പർ (06 AJA) 
വനദുർഗ്ഗാെത്തരുവിെല കറവക്കാരി (06 CHA-SK)

13044:
13048:
13053:
13058:
13059:

സേങ്കതം (06 JOS-V) 
നീലാകാശവും േമഷങ്ങളും (06 NIR-CV) 
മൂ പടയാളികൾ (17 FR.06 DUM) 
േയശുവും േമാശയും (24 PAU) 
കേത്താലിക്കാ സഭയുെട ൈലംഗിക മൂഢത (24

RAJ) 



JOS) 

13063:
13065:
13066:
13068:
13069:
13070:

മിന്നൽ (06 NIR) 
ഗുഹാചി ങ്ങൾ (07 VAL-V) 
കാ ീരിെന്റ കഥ (61 SIV) 
െനൽസൺ മേണ്ഡല (58 MAM) 
സൂരയ്ശില (01 RAM-K) 
ചരി ത്തിെല സുന്ദരികളും ചരി ം സൃ ിച്ച
ധീരവനിതകളും (58 JOH) 
13071: ഐതിഹയ് ചരി ങ്ങൾ (14 MAT) 
13072: ഒരാ ചി ം (58 JIB) 
13076: േഗാൽേഗാത്തായിൽനിന്ന് േനരിട്ട് (17 EN.06 VID)


13078:
13079:
13081:

ദൂരക്കാ (07 BAL-M) 
ഭവഭയം (07 BAL-CV) 
ആ ാവിന് ശരിെയ ് േതാ
(06 BAL-CV) 

ന്ന കാരയ്ങ്ങൾ

13082:
13083:
13084:
13087:
13093:
13096:
13097:
13099:
13100:
13102:
13105:
13106:
13107:
13111:
13113:

നന
േപായി എങ്കിലും ജവ്ാല (58 BAL) 
െഗർ ഡിന് േ ഹപൂർവ്വം (17 DE.07 HES) 
ഒരു കുടുംബപുരാണം (06 HAR-E) 
പാതിരാമണൽ (06 RAV) 
തച്ചെന്റ മകൾ (01 VIJ) 
പി.യുെട ണയപാപങ്ങൾ (58 LEE) 
വാചകകഥകൾ (26 VAN) 
ലയനം (06 UNN-T) 
മൗനം (06 RAJ-K) 
എേപ്പാെഴ േമാ, എേന്താ? (07 KOC-TV) 
കണ്ണൻ (21 MRI) 
ഭാരം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം (58 SES) 
വിേനാബാ ഭാേവ (58 KRI) 
വിശവ് സിദ്ധ ണയകഥകൾ (10 GEE-G) 
െഡറക് വാൽേക്കാട്ടിെന്റ കവിതകൾ (01 RAM-D)

13115:
13117:
13118:

വീട്ടിൽ ഒരു അടുക്കളേത്താട്ടം (53 SEE) 
േലാകായതദർശനം (19 DHA) 
േകരള െകട്ടിട വാടക നിയ ണ നിയമം (32



GOV) 

13122:
13125:

വി വകാരികളായ യുവാക്കേളാട് (31 DAD) 
ദ് േഗാഡ് ഓഫ് േ ാൾ തിംഗ്സ്-കഥയും
കാരയ്വും (13 JOS-E) 
13126: ദ േഗാഡ് ഒഫ് േ ാൾ തിങ്ങ്സ് പഠനം (13 LEE)


13127:
13131:

ീബുദ്ധെന്റ ധർമ്മ പദം (26 VIJ) 
ഇൻറർെന ം ഇൻഫർേമഷൻ വി വവും (49.01

13132:
13138:
13140:
13142:
13145:
13146:

ീേരാഗങ്ങളും തിവിധികളും (51 SAN) 
കാരമേസാവ് സേഹാദരർ (17 RU.06 DOS) 
ദൃക്സാക്ഷി (06 UNN-T) 
േവാൾട്ടയറുെട രചനകൾ (14 RAV) 
ചങ്ങ ഴ വിധിയുെട േവട്ടമൃഗം (13 VEE) 
വിശവ്മഹാകവി രവീ നാഥടാേഗാർ (13 BAL) 

13150:

ഇത്തിരി േനരേമ്പാക്ക് ഇത്തിരി ദർശനം (56 VIJ)

13151:
13152:
13199:
13202:
13204:
13206:
13207:
13208:
13210:
13212:
13215:
13216:
13218:
13220:
13222:
13223:
13224:
13225:
13227:
13228:
13229:
13230:
13235:
13236:
13237:

അടിയും െപാടിയും (19 KUN) 
േജാസഫ് എന്ന തച്ചൻ (06 NEET) 
അമ്പട കുടുേക്ക (07 SHA-PI) 
ീഹനുമാൻ (09.07 NAR-P) 
ആരും മരി ന്നി (06 VAL) 
ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം നാട്ടിൽ (06 NAL-B) 
എഴുതെപ്പട്ടത് (06 KUM-UK) 
ചി ഭാരത്തിെല ബാന്ധവം (06 VKN) 
ീ വർഷങ്ങൾ (06 EKA) 
ഉത്തരായനം (06 ANA) 
മായാമയൻ (07 PRA-A) 
യമകം (07 VAI) 
സവ്യംവരം (01 KUR-ONV) 
നൂതനേലാകങ്ങൾ (11 VIJ-MN) 
കാണും കാണാതിരിക്കി (06 JOH-C) 
അമർതയ്െസൻ ഒരു സംവാദം (13 RAJ) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ രാ ീയം (29 FRA) 
നാെമാരു ിമിനൽ സമൂഹം (11 KOV) 
ആർക്കറിയാം (07 SAK) 
ഈണം മാറിയ ഗാനം (06 JOH-A) 
മരിച്ചവരുെട കടൽ (07 ASH-C) 
അലിഖിതം (06 JOS-P) 
കഥ (07 PRA-N) 
ര നാടകങ്ങൾ (04 ANA) 
േമഹേരാഗചികിത്സാ രഹസയ്ങ്ങൾ (51 ULA)

13238:

േകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് 1994-എ ാ
േഭദഗതികേളാടും കൂടി പരി രിച്ച പതിപ്പ്

13240:
13249:
13251:
13252:
13253:
13254:
13256:
13258:
13260:

വർത്തമാനം (04 MAD) 
മാമൂൽ (07 BAL-CV) 
ഇവിെട തുടങ്ങെട്ട (01 SUD-K) 
കി ിന്ധാകാണ്ഡം (22 EZH) 
കറ (12 SHA) 
ഉണർ ഗീതങ്ങൾ (01 GEE-A) 
ഓണപ്പാ കൾ (03) 
െവയിലത്ത് വാടാത്തവർ (06 SUD-K) 
എള്ളിൻപാടങ്ങൾ പൂവിടുേമ്പാൾ (06 BAL-CV) 

13261:
13262:
13267:
13271:
13274:
13275:
13276:
13313:
13316:
13332:
13334:

ഒഴിയാബാധകൾ (06 BAL-CV) 
ബന്ധനം (16 AS.06 NAV) 
തുടക്കം ഒടുക്കം (06 RAM-M) 
എതിർപ്പ് (58 KES) 
ഹസിേനാ ഭവ (10 MOH-MS) 
ശരൽകാലദീ ി (13 KRI) 
നാടുനീ ന്ന േനരം (07 GEO-O) 
കാലം (13 MUH) 
നഗരഹൃദയത്തിെല നർത്തകൻ (04 VAS-P) 
കമ്പ ട്ടർ ഹാർെഡവ്യർ കിറ്റ് (49.01 SIM) 
ഇം ീഷ്-മലയാളം-കമ്പ ട്ടർ നിഘ (65 SAN)

13336:
13337:
13338:

നിങ്ങൾ േവ കമ്പ ട്ടർ (49.01 JAM) 
കമ്പ ട്ടർ േഫാേട്ടാ ാഫി (49.01 SAN) 
േദശീയ സവ്താ യ് സമരചരി ം കുട്ടികൾ

RAV) 





(32 PAD) 



(09.61 SAN-CG) 

്

13339:

മലയാളം-ഹിന്ദി വിദയ്ാർത്ഥി നിഘ

13346:
13347:
13348:
13360:
13361:
13367:

സഹകരണ നിയമങ്ങൾ (32 KAR) 
േമാേട്ടാർവാഹനനിയമം (32 LOH) 
േപാലീസും െപാതുജനങ്ങളും (32 ALP) 
േഹാം ന ിംഗ് (09.51 GOP-MR) 
സീരി (53 SIV) 
റാപ്പിെഡക്സ് ഇം ീഷ് ീക്കിംഗ് േകാ ് (65 PUS)

13371:

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-7 (62 EMS) 
രസകരങ്ങളായ ഉദ്ധരണികൾ (65 GEO) 
എന്താണ് മുതലാളിത്തം (33 BUS) 
എന്താണ് അർത്ഥശാ ം ? (35 ELI) 
കൂലിയും വിലയും ലാഭവും എന്ന മാർക്സിെന്റ
കൃതി (33 BOR) 
രാജഹംസേമ, ഇത് നിെന്റ കഥ (58 ROS) 
ചിന്തകന്മാരുെട േലാകം (12 ACH) 
കരിയുന്ന കുട്ടികൾ കരയുന്ന വലിയവർ (11

(37 JOH) 



13378:
13379:
13380:
13381:
13384:
13386:
13387:

LEE-M) 

13389:
13390:
13397:
13400:
13401:
13402:

വംശെപ്പരുമ (13 MOH) 
അ തനീരാളി (09.07 RAM-KV) 
േകരളത്തിെല വനപാലനം (53 VIS) 
ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ (48 NES) 
വനയ്ജീവിപരിപാലനം (54 SAD) 
േകരളത്തിെല വനയ്ജീവിസേങ്കതങ്ങൾ (47 JOY)

13403:
13404:
13405:
13407:
13408:

ഇലകൾ ഭക്ഷയ്ശാലകൾ (48 ABH) 
വനയ്ജീവി നിരീക്ഷണങ്ങൾ (47 SAD) 
സിൽവികൾച്ചർ (53 NAY) 
മലമ്പനി (51 DAS) 
േകരളത്തിെല വനങ്ങൾ നൂറ്റാ കളിലൂെട-2

13409:

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-5 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-46 (62 EMS) 
േത ് (48 KAR) 
കാ തീ (53 ANI) 
േതനീച്ചവളർത്തലും
സാമൂഹയ്വനവൽക്കരണവും (53 PAD) 
ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ-2 (48 NES) 
സാമൂഹയ് വനവൽക്കരണം (53 JOY-MS) 
മുള (53 KAR) 
േകാപ്പേററ്റീവ് ബാങ്ക് പ ൺ റാങ്ക് ഫയൽ (65



(1970-1990) (53 KAR) 

13410:
13412:
13413:
13415:
13417:
13418:
13419:
13425:

THO) 

13435:

ാമവികസനവും പഞ്ചായത്ത് രാജും (32 AYY)


13436:
13437:

കാളിദാസൈവഖരി (13 IND) 
പഞ്ചായത്ത്- മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമങ്ങൾ (32

13438:
13439:
13441:

കുഞ്ചനും തുള്ളലും (13 PAR) 
ഇന്റർെനറ്റ് (49.01 ACH) 
ൈഹസൻ െബർഗിെന്റ േലാകങ്ങൾ (58 RAM) 

13443:
13447:
13448:

പഞ്ചത ം കിളിപ്പാട്ട് (03 KUN) 
വിശപ്പ് (17 EN.06 HAM) 
അകെപ്പാരുൾ േതടി(സാഹിതയ്പഠനങ്ങൾ) (14

13452:
13466:

കടംകഥകൾ (28 KUN) 
െഷയ്ൿസ്പിയർ സ ർണകൃതികൾ (04

LOH) 

KRI) 

AYY-K) 

13468:

െഷയ്ക്സ്പിയർ സ ർണകൃതികൾ-ദുരന്തങ്ങളും
ദുരന്തശുഭാന്തങ്ങളും (04 AYY-K) 
13469: ദുഷ്ഷന്തനും ഭീമനുമി ാത്ത േലാകം (07 VAL-P)


13471:
13474:
13480:
13482:
13483:
13486:
13487:
13488:
13493:
13498:
13505:
13506:
13507:
13508:
13510:
13511:
13512:
13514:
13516:
13517:
13519:
13520:
13522:
13523:
13526:
13528:
13529:
13535:
13536:
13540:
13542:
13545:
13546:
13548:

കമ്മ ണിസ്റ്റ് കവി യം (13 CHA) 
മഴയിലു ായ മക്കൾ (07 SAT-P) 
സൂരയ്വംശം (06 RAD-M) 
ാക്ക് ൈടഗർ (06 BAT) 
കർണൻ (16 MR.06 SIV) 
ര േനാവലുകൾ (06 RAM-M) 
ഒ ് ഒ ് ര ായിരം (01 CHA-C) 
കഥ (07 BAL) 
എണ്ണപ്പാടം (06 MUH-NP) 
കറുത്ത പക്ഷിയുെട പാട്ട് (03 KUR-ONV) 
പി.എസ്.സി.റാങ്ക് ഫയൽ-ജി ാ സഹകരണ
ബാങ്ക് ൈ വർ (65 SAN) 
മലങ്കരസഭാപിതാക്കൻമാർ (24 SAM) 
മഹായാനം (01 BAB-K) 
മനുഷയ്ൈവവിധയ്ം (13 KUN) 
േറഡിേയാ സുഭാഷിതങ്ങൾ (12 JAC) 
ശാപേമാക്ഷം (01 VAR-KK) 
ഇനിയുെമ നാൾ (01 VAR-V) 
ഋതുേഭദം (07 GOV-K) 
ഊർമ്മിള (01 VEN) 
കാക്കകൾ (04 KRI-MG) 
കരിനിഴൽപാടുകൾ (01 GOP-K) 
ഓമന ട്ടൻ (09.01 KRI-MK) 
ര ബന്ധം (06 AHA-KVP) 
പത്ത് കൽപനകളും കാറൽ മാർ ം (33 JOS) 
യമരാവണവിജയം ആട്ടക്കഥ (01 KRI-KM) 
സിദ്ധാ മം-ര ാം പതിപ്പ് പുണയ്പുരാണ
നൃത്ത നാടകം (04 KUT-P) 
ന േബാധങ്ങൾ (06 PRE) 
ജയിലിെല വലയ്പ്പൻ (58 SAR) 
ഭഗവത്ഗീതാ സം ഹം (21 VAS) 
േവദാന്തകഥകൾ (07 JAN-NM) 
ക്ഷമാപണം (26 SAN) 
വാത്തികളുെട ഇതിഹാസം (60 GOP) 
വിശവ്സൗന്ദരയ്ം (01 GOP-T) 
ൈവദയ്ശാ ത്തിെല മഹാരഥൻമാർ (18 THA) 

13550:
13551:
13552:
13553:
13554:
13555:
13557:
13559:

വീട്ടിൽ ഒരു ലേബാറട്ടറി (41 THO) 
വാടാമലരുകൾ (01 BHA-A) 
വഴിയിൽ കുടകൾ െപാട്ടിമുള
(01 SHA) 
വഴിത്താര (11 SAT-K) 
ശ ം (06 DEV-KV) 
വഴിേതടി (07 MAT-KM) 
ി േദവചരിതം (01 VAR-KM) 
ന െട മുതുമുതു മുത്തച്ഛൻമാർ (09.46 SAN-CG) 

13560:
13561:
13562:
13565:
13566:
13567:

വിഷുക്കണി (01 LAT-B) 
സൗരയൂഥത്തിെല കഥകൾ (07 MAD-PR) 
േസാമതിലകം ഭാണം (04 KOC-K) 
സാഹിതയ്സതയ്ം (01 HAN-PK) 
റിമാൻഡ് (04 PEN-CMP) 
ആശാൻകവിത േരാധവും തിേരാധവും (13

13568:
13570:
13571:

ൈവകി വന്ന വ ി (07 RAV-E) 
േകാകിലഗാനം (03 MUH-E) 
ൈജവവർേഗാൽപത്തി വിമർശനപഠനം (46

13572:
13573:
13575:

ആ രാഗം (01 NAR-E) 
ശൂർപ്പണഖ (06 PRA-C) 
ഞാൻ കള്ളന എന്നാൽ കള്ളനാണ് (01

13577:
13578:
13579:
13580:
13582:
13585:
13587:

ജാലിയൻവാലാ ദുരന്തം (61 NAY) 
ന നപക്ഷവും ജനാധിപതയ്വും (31 KAB) 
ബലി (04 KUR-GK) 
പ ം വളയും (01) 
രംഗഭൂമി (16 HI.06 PRE) 
നിയമത്തിെന്റ രാ ീയം (32 RAJ) 
ജനപങ്കാളിത്തവും ഭരണസംവിധാനവും (31 SRE)

MEE) 

FAI) 

SHA-M) 



13590:
13591:

നാളെത്ത ക്കൾ (09 ISA-P) 
ൈകരളീ വിേധയൻ രാമവർമ്മ
അപ്പൻത രാൻ (58 RAM) 
13592: െതക്കൻപാ കൾ ഒരു പഠനം (13 THR) 
13593: കുടമണികൾ (09.01 CHA-CK) 
13594: ആദിമു ണം – ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും
(61 GOV) 

13595:

േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം ജി (62 VAL) 
13596: േകരളത്തിെല സ്ഥലചരി ങ്ങൾ:
എറണാകുളം ജി (59.02 VAL) 
13597: ഭരതമുനിയുെട നാടയ്ശാസ ം (56 VIJ) 
1359-A: ആ ിക്ക, ആ ിക്ക (59 PET) 
13601: ഇം ീഷ് സാഹിതയ്ചരി ം (14 RAD) 
13610: താജിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത നാടകങ്ങൾ (04
TAJ-PM) 

13619:
13620:
13621:
13622:
13623:
13624:

ഞ്ച് സാഹിതയ് ചരി ം (14 GOV) 
താമരേത്താണി (01 KUN-P) 
ആ ാൾ പാടിയ തിരുപ്പാൈവ (22 PAR-U) 
െകാങ്കണിക്കഥകൾ (16 KN.07 RAM) 
േനാവലും രാ ീയവും (13 VAS) 
നളചരിതം ആട്ടക്കഥ മൂന്നാംദിവസം (57 UNN) 

13625:
13626:
13627:

നളചരിതം (01 UNN-V) 
വി.ടി.യുെടകഥകൾ (07 BHA-VT) 
ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട ആട്ടക്കഥകൾ (01 IRA-T)


13633:

സേഹാദരൻ അ പ്പൻ: േക്ഷാഭകാരിയായ
പ
വർത്തകൻ (30 PRI-G) 
13634: രാമകഥ മലയാളത്തിൽ (13 MOO) 
13635: മുസ്ലിംസാമൂഹയ്ജീവിതം മലയാളേനാവലിൽ
(13 JAM) 

13636:
13640:
13641:
13642:
13644:
13648:
13649:

േഡാ.െക.എൻ.എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികൾ: ഒരു
പഠനം (13 DHA) 
േകരളത്തിെന്റ ഇന്നെലകൾ (62 GAN) 
ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ (58 BHA) 
സർദാർ െക.എം.പണിക്കർ (58 NAR) 
ആനക്കമ്പം (09.07 DHA-KN) 
എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇ െപ്പട്ട ബാലസാഹിതയ്
കൃതി (09 SBI) 
േഡാ. െജക്കിലും മിസ്റ്റർ ൈഹഡും (09.06 STI) 

13650:

ഒ.െക. മുൻഷിയുെട ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (11

13651:

ഡി.എം. െപാെറ്റക്കാടിെന്റ കഥകൾ (07 POT-DM)

13722:
13726:

കുന്നിമണികൾ (01 SRE-V) 
ഹക്കിൾെബറി ഫിന്നിെന്റ സാഹസങ്ങൾ (09.07

13729:
13732:
13733:
13735:

കടങ്കഥകൾെകാ ് കളിക്കാം (09 SIV) 
ൈദവത്തിെന്റ േകാഴി (09.01 RAV-P) 
കിണിയുെട കഥ (09.07 VIJ-A) 
കുരങ്ങാട്ടിയും കള്ളേനാ കാരും (09.07 CIP-P) 

MUN-OK) 


MAR) 

13738: കടൽപ്പിശാച് (18 MAN) 
13739: അമ്മയുെട ഉമ്മ (09.07 NAR-P) 
13740: ദയ എന്ന െപൺകുട്ടി (07 VAS-MT) 
13741: പഴശ്ശിയുെട ിയഭൂമി (59.02 KAR-EA) 
13742: കുട്ടികൾ കളി
(07 DIL-K) 
13744: കണക്കിെല കഥകൾ (09.42 JAY-K) 
13746: വാ വാ കൂട്ടിനു ഞാനു ് (01 KAR-MV) 
13754: ജീമൂതവാഹനൻ (09.07 LLA-AT) 
13756: ഗണിതം മഹാ തം (42 SRI) 
13757: മാണികയ്വീണ (09.07 MOH-E) 
13762: കണിശം മുത്തശ്ശി (01 RAJ-M) 
13765: ആനമനുഷയ്ൻ (09.07 POT-PPK) 
13767: മാ ികചതുരം (42 SRE) 
13772: െപനിസിലിെന്റ കഥ (09.51 ARU) 
13776: മായാമാണികയ്ം (09.07 VEN-V) 
13779: ഐതിഹയ്മാലയിൽനി ്-2 (28 SAN) 
1377-A: കറവറ്റ പശു (04 MUH-KT) 
13782: ഗണേദവത (16 BN.06 THA) 
13783: ടി. പ നാഭൻ ആ ബലിയുെട അരനൂറ്റാ
(13 PAD) 

13784:
13787:
13792:
13794:

രമണീയം ഒരു കാലം (11 VAS-MT) 
േമാഹഭംഗങ്ങൾ (13 KRI) 
േവാൾട്ടയറുെട രചനകൾ (31 VOL) 
എയ്ഡ്സ്- രതിജനയ്േരാഗങ്ങളും
GOK) 

്

ങ്ങളും (13

13797:
13798:
13803:
13804:
13805:
13808:
13819:
13822:
13826:
13828:
13832:
13837:
13839:
13840:
13842:
13843:
13844:
13846:

അവൻ മരണേയാഗയ്ൻ (07 GEO-K) 
കാന്റർബറി കഥകൾ (17 EN.07 CHO) 
സ ർണ്ണ വി വം (31 JAY) 
സൂനിമാ (07 SRI-CV) 
കാരൂരിെന്റ 33 കഥകൾ (07 NIL-K) 
ദൂരങ്ങൾ കടന്ന് (07 SRI-P) 
പൂച്ചയും എലിയും (17 DE.06 GUN) 
ദുഷയ്ന്തൻ മാഷ് (07 VKN) 
മച്ചിെല ഭഗവതി (07 MAN-VP) 
ശരീരം പറഞ്ഞത് (07 ABH-M) 
കുതിരാൻ (06 RAV) 
ാന്തൻ പൂക്കൾ (07 GRA) 
പടിയിറങ്ങിേപ്പായ പാർവ്വതി (07 GRA) 
ആരയ്ാവർത്തനം (07 CHA) 
മാനസിയുെട കഥകൾ (07 MAN) 
തിരുമുൽക്കാ (18 VAR-P) 
ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ (09.07 SID) 
േഫാേ ാർ സേങ്കതങ്ങളും സങ്കൽപങ്ങളും (58

13854:
13855:
13862:

നിെന്റ കൂടാരത്തിനരിെക (06 SRE-P) 
പടിവാതി ൽ (17 RU.06 TUR) 
ാർത്ഥനകേളാെട നിൽ
(07 KOC-TV) 

13864:
13866:
13867:
13870:

മേധയ്യിങ്ങെന (07 RAJ-N) 
എ ാം ഒെരാഴു േപാെല (07 HAS-EM) 
പരുത്തിക്കാടിെന്റ കഥകൾ (07 SID-P) 
വിരു േമശയിേലക്ക് നിലവിളികേളാെട (06

13875:

ഇന്തയ്ൻ മദ്ധയ്വർഗത്തിെന്റ

13877:
13881:
13882:
13884:
13885:
13887:

വാൾമുനയിെല കാറ്റ് (01 SAR-C) 
പതിെന കവിതകൾ (01 BAL-C) 
സംഭാഷണത്തിന് ഒരു മം (01 SAC-K) 
മലയാളം (01 SAC-K) 
അപൂർണ്ണം (01 SAC-K) 
വായനക്കാരാ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരി േന്നാ (11

RAG) 

KOC-TV) 

താപം (13 PAV) 

KRI-M) 

13888: 100 വർഷം 100 കവിത (02 RAJ-PK) 
13892: അതിരിൽ പൂ
നിന്ന മരങ്ങൾ (07 RAM-M) 
13896: യക്ഷിയമ്പലം (06 PUS-K) 
13902: കവികെളഴുതിയ കഥകൾ (08 NAR-PK) 
13936: ഭവം (16 KN.06 ANA) 
13937: ഹരിനഗറിെല െപൺകുട്ടി (07 RAM-A) 
13938: നവ ഹങ്ങളുെട തടവറ (06 KUN-P) 
13942:
ീനാരായണഗുരുവിെന്റ ദർശനവും
13943:

വിശവ്മാനവികതയും (19 KES) 
നിലവിളികൾ േമൽ ആരുെട നിശ്ശ

ത (07

RAJ) 

13944: ചിന്ന ഉരു (07 GOP-KT) 
13948: രാജിക്കത്ത് (06 JAI) 
13950: കലിയുഗാരണയ്കങ്ങൾ (13 ASH) 
13951: ഗരുഡധവ്നി (01 RAV-P) 
13952: ജലം (07 NIR-KP) 
13953: 1988-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (01 LEE-M)


13954:
13955:
13957:
13958:
13960:
13961:
13962:
13963:

െചരു കണ്ണട (01 MAD-K) 
കവിതയിെല സമാന്തേരഖകൾ (13 KUR) 
വീ വളപ്പിെല െത കൃഷി (53 GOP) 
തിരക്കിനിടയിൽത്തെന്ന (11 BAL-M) 
കിംപ ട്ടർ (01 NAR-P) 
െപാ ം േതനും (09.01 ESW-S) 
ചിത കട ന്ന പക്ഷികൾ (01 MUR-N) 
േബാധിസതവ്ത്തിെന്റ ജൻമങ്ങൾ (01 MUR-N) 

13964:
13969:
13970:
13971:
13973:
13975:
13977:
13978:
13979:
13980:
13982:
13984:
13986:
13987:
13988:
13989:
13991:

ഒരമ്മയുെട ഓർമ്മകൾ (58 RAC) 
േദശാടനം (01 SAC-K) 
ഓർമ്മ താേലാലിക്കാൻ (01 YUS-K) 
െനഹ്റു മലയാളകവിതയിൽ (01 RAM-K) 
വി വ രണകൾ (58 RAG) 
രചന (06 ANT-E) 
ജനനീ ജൻമഭൂമി (04 THA-K) 
അർത്ഥം അനർത്ഥം (04 BHA-M) 
ാന്തനും ഭ ാസുരനും (01 CHE-KC) 
ഏഷയ്ൻ കഥകൾ (08 KUN-K) 
വഴിത്താരകൾ (06 THO-PV) 
സിദ്ധാർത്ഥെന്റ ചിന്താേലാകം (19 CHA) 
തവ വിരേഹ വനമാലീ (06 NAN-VT) 
ഇനി യാ (06 RAD-K) 
ഓല ട (07 RAJ-K) 
രജനി (04 BHA-T) 
എെന്റ കുരിശുെമടു
നിെന്റ പിന്നാെല (06

13992:
13993:
14041:
14049:
14075:
14078:

മനുഷയ്നും െതാഴിലും (27 SEB) 
േഹാം ന ിങ്ങ് (51 VIJ) 
േലാകങ്ങളുെട േപാരാട്ടം (09.07 MAN-M) 
െഹൽത്ത് ഡയറ റി (18 RAS) 
മണ്ണിനിണങ്ങിയ കൃഷി (53 JOE) 
ഭാരതീയ നയ്ായശാ വും ആധുനിക ഗണിതവും

14081:

ദിവാസവ് ം-ഒരു അദ്ധയ്ാപകെന്റ മേനാരാജയ്ം

14084:
14086:
14088:

ഐ.എൻ.എ.യുെട കഥ (58 AYY) 
ഥമശു ഷ (51 JAY) 
കുട്ടികളുെട െ ാജ ് എ ്? എങ്ങെന? (09.29

14089:
14095:
14097:
14098:
14099:
14100:

അ ത ിെന്റ ചരിവ് അളക്കാം (50 PAP-K) 
േഹായ്ടി േടായ്ടി (17 RU.06 BEL) 
ഒരു മാമ്പഴത്തിെന്റ കഥ (09.07 DHE) 
മു റ്റി വിെന്റ ആകാശം (09 MAD-P) 
ലാലുവും ചുവന്ന പട്ടവും (09 ASH-G) 
േഗാപാലൻ കണ ് പഠി
(07 RAN-KS) 

14101:
14108:
14109:
14111:
14112:
14114:
14168:

കു
െമാട്ട സ് (09.07 SHI-C) 
മരം (09 SAC) 
മത്സയ്ൻ എന്ന സുന്ദരൻ (09 SUJ) 
നമുെക്കാരു നാടകം കളി ാം (56 UMA) 
ഹേലാ അമ്പിളിമാമൻ (09.07 NAY-KKC) 
ബലൂൺ (09 PAD-DT) 
ന െട ഉപകാരികളായ െചടികൾ (48 SUG) 

14170:
14171:
14172:
14174:
14177:
14181:
14186:
14187:

സാധാരണ പക്ഷികൾ (47 SAL) 
േമാഹിനിയും അസുരനും (07 RAM-B) 
ന െട പക്ഷികൾ (47 RAM) 
െവള്ളെത്തപ്പറ്റി ഒരു കഥ (09.41 THA-N) 
പരിസ്ഥിതിയും നീതിയും (46 GOP) 
ഹൃദയം (51 JOS) 
ീകളും കയ്ാൻസറും (51 VAR) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക

14188:

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക

14192:
14193:
14194:
14199:
14200:

ഹയവദന (16 KN.04 GIR) 
അത് ി വായിരു (13 PAD) 
ഞാൻ ഫൂലൻ േദവി (58 PHO) 
നീല റിഞ്ഞിപൂത്തേപ്പാൾ (07 RAM-M) 
ീവിേമാചനെമന്നാൽ മനുഷയ്വിേമാചനം (13

14205:
14206:
14209:
14210:
14211:
14212:

േടാൾേസ്റ്റായിക്കഥകൾ (17 EN.06 TOL) 
പൂന്താനം മുതൽ ൈസമൺ വെര (13 GOV) 
നൂറ് േന റിപ്പാ കൾ (09.01 SIP-P) 
പൂരം (01 SIP-P) 
കൃതിയിെല കടങ്കവിതകൾ (09.46 SHA-PI) 
കംപ ട്ടർ എന്ത്?എന്തിന്?എങ്ങെന? (49.01 VAS)

14213:

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-11 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-12 (62 EMS) 
േരഖയിൽ വരച്ചത് (07 RAH-PT) 
തീക്ഷ 2000 (08 NAS) 
പി.എസ്.സി. േസാൾവ്◌്ഡ് കവ്സ്റ്റിൻ േപപ്പർ (65

JOS-P) 

(42 MAR) 
(29 GIJ) 

MAD-PR) 

9 (62 EMS) 

10 (62 EMS) 

GEE) 



14214:
14215:
14216:
14225:

V.GUI) 

14230:

പഞ്ചായത്ത് െസ ട്ടറി റാങ്ക് ഫയൽ (65 BRI) 

14231:

പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ഫയൽ ജി ാ സഹകരണ
ബാങ്ക് ൈ വർ (65 SAN) 
14259: മലയാളം-ഹിന്ദി േലണിംഗ് േകാ ് (36 GUP) 
14274: സ ർണ അ ാംഗ ഹൃദയം (52 RAM) 
14276: േ ഹവാേ ാെട നിങ്ങളുെട നായനാർ (58 SUD)


14279:
14292:
14295:
14296:

ആധുനികരുെട കഥാ പഞ്ചം (13 RAM) 
മഹാരാജാസിന് ണയപൂർവം (13 RAV) 
കറുപ്പിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം (19 KEN) 
ഇന്തയ്യിെല േ ഡ ണിയൻ സ്ഥാനം

14298:
14302:
14303:
14306:

വി വങ്ങളുെട ചരി ം (61 GOV) 
വിയ ാം െ
കൾ (18 KAR) 
യു ിവാദവും കമ ണിസ്റ്റ്കാരും (33 EMS) 
അമർതയ്െസൻ സനൂസി ഒപ്പം കുേറ
നിരീക്ഷണങ്ങളും (33 NAY) 
മി നിയം (07 VAS-E) 
വർണ്ണങ്ങളുെട സംഗീതം (12 VIJ) 
വാ ം മന ം (11 VIJ-MN) 
പ ങ്ങേള നിങ്ങൾ (01 CHO-C) 
േഫര (തിരി േപാക്ക്) (16 BN.06 NAS) 
കിളിേപ്പച്ച് േകക്കവാ (06 PRA-TN) 
ക ബൻ കവിതകൾ (17 AYY) 
അടയുന്ന വാതിൽ തുറ ന്ന വാതിൽ (11

1920-2000 (32 BHA) 

14308:
14310:
14311:
14313:
14315:
14317:
14319:
14323:

VIJ-MN) 

14324:
14325:
14326:

ഋേഗവ്ദത്തിെന്റ ദാർശനിക ഭൂമിക (19 DHA) 
തൂ മരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് (07 SUK-M) 
ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കെപ്പടു (05.02 PRE-V)

14327:
14328:

കിനാ
ങ്ങൾ (04 RAG-KM) 
അവശയ്ം അനുവർത്തിേക്ക വിദയ്ാഭയ്ാസം (29

14331:
14332:
14335:
14336:

ൈദവരക്ഷകർ (19 KAS) 
ൈദവം സതയ്േമാ മിഥയ്േയാ (19 YAT) 
ച േശഖർ ആസാദും കൂ കാരും (58 MAN) 
തിര ത ചരി ത്തിന് ഒരു ആമുഖം (13 ANI) 

14345:
14350:
14351:

മഹാ (ഭാരത) കഥ (21 SHA) 
ണയകാലം (07 BAL-CV) 
ഇന്നെലകളിെല അേനവ്ഷണപരിേശാധനകൾ

14353:
14354:
14355:
14357:
14362:

ഹണം (06 SAR-T) 
ക്ഷണ ഭാചഞ്ചലം (06 SUR-K) 
മൗനെനാമ്പരങ്ങൾ (06 EKA) 
ഭാരതീയത (11 SUK-A) 
യുവേകരളപാഠാവലി മൂന്നാം പു കം (09.36) 

14363:
14364:
14367:
14370:
14372:
14379:
14382:
14383:
14386:
14390:
14392:
14395:
14397:
14398:
14399:

ഉൾക്കടൽ (06 GEO-O) 
കസ്റ്റംസ് കഥകൾ (07 ACH-M) 
ഏേതാ രാജാവിെന്റ ജകൾ (06 BAL-CV) 
ആശാെന്റ സീതാകാവയ്ം (13 SUK) 
ഹനുമാൻേസവ (06 NAR-MP) 
മൃത യാ (06 UNI-P) 
ാവിഡൻ (06 JOS-V) 
സവ് സഞ്ചാരിണി (06 THA-PG) 
ഒ.വി. വിജയെന്റ കഥകൾ (07 VIJ-OV) 
േലാകകഥ (08 AYY-K) 
േകരള സ്ഥലവിജ്ഞാനേകാശം (65 BAB) 
യു ിചിന്ത (19 KOV) 
േ ഹ (06 KAM) 
േപാലീസുകാരെന്റ മകൾ (06 MAT-M) 
എഞ്ചിൻ ൈ വെറ േ ഹിച്ച െപൺകുട്ടി (06

14401:

സർപ്പാരാധനയും



YAT) 

(11 APP-KP) 

HAR-E) 
SUR) 

14408:
14409:
14410:
14411:
14413:
14415:
14418:
14419:
14420:
14421:

കൃതിസംരക്ഷണവും (58

അഞ്ചി ം (06 SUR) 
പലേലാകം പലകാലം-യാ കളുെട ഒരു
പു കം (59 SAC) 
ഇ.എം.എസിെന്റ സവ് ം (11 RAJ) 
അന്ധത (17 PT.06 SAR) 
സർവവും ശിഥിലമാകു (17 EN.06 ACH) 
ഭരണഘടനയിെല ഭാരതീയത (32 SIV) 
വീടും തടവും (07 ANA) 
ജാതി പറഞ്ഞാെലന്ത് (11 NAR-R) 
േഗാപുരം കയറാം (07 SAR) 
െവള്ളിേമഘങ്ങളിൽ ഒരു തൂവൽ െകാഴിയു
(07 MUH-AM) 

14424:
14425:
14426:
14427:
14429:
14430:
14432:
14434:
14436:
14439:
14442:
14445:
14447:
14448:
14449:
14452:

വി.ടിയുെട സ ർണ്ണകൃതികൾ (02 BHA-VT) 
കരുണയുെട കാതൽ (23 DAL) 
അനുയാ (06 MAR-SK) 
വിചാരവിഹാരം (11 KUN-P) 
നവമാർക്സിസ്റ്റ് സാമൂഹയ്വിമർശം (33 MAD) 
വിമർശനാത്മകസിദ്ധാന്തം (13 SRE) 
ീവാദം (27 DEV) 
നവമേനാവിേ ഷണം (13 SRE) 
പാവക്ക കൾ (07 ANI-KS) 
ഇതു സവ് ഭൂമി (06 SUB) 
ഒ.എൻ.വി. യുെട കവിതകൾ 1959-2000: ഒരു
ബൃഹത് സമാഹാരം (01 KUR-ONV) 
കാലാൾ കാവലാൾ (07 VAL-P) 
സം ാരം, യു ി, സമൂഹം തിരെഞ്ഞടുത്ത
േലഖനങ്ങൾ (60 AMA) 
പകൽവീട് (09.07 ASH-KV) 
പരിണാമത്തിെന്റ പരിണാമം (46 NAM) 
ആനന്ദ ട്ടെന്റ കൃതികൾ കുെറ ടി (15 ANA-V)


14453:
14454:
14455:
14457:
14460:
14463:
14464:
14465:

ഇരു ് ഒന്നിെനയും മറ ന്നി (06 SUD-K) 
സാഹിതയ് വിജ്ഞാന േവശിക (13 KOS) 
രചനയുെട നടവഴികൾ (11 HAR) 
പ രുളി (06 KRI-N) 
പറവകൾ (16 HI.06 NIR) 
നൃത്തം (06 MUK-M) 
ഇ ികയും ആശാരിയും (06 SAK) 
വായനക്കാരാ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരി േന്നാ? (11

14469:
14470:
14471:
14472:
14473:
14477:

ശാ ം ചരി ത്തിൽ (59 NAM) 
പാടലീപു ം (06 RAD-T) 
പണം (06 UNN-T) 
ചൂതാട്ടം (06 UNN-T) 
ഒരിടത്ത് (07 SAK) 
ഇന്തയ്ൻ കുടുംബം ഗാന്ധിജിയുെട കാ പ്പാടിൽ

14478:
14479:
14480:
14486:

കീഴടങ്ങൽ (07 NEE-K) 
െവറുേത… ഒരു യാ ക്കാരൻ (07 NAR) 
ഹിബാകുഷ (07 RAV) 
തിമയായിത്തീർന്ന െപൺകുട്ടി (07 RAT-MD) 

14488:
14491:
14492:
14496:
14498:
14500:
14507:
14508:
14511:
14513:

മൗനത്തിെന്റ സർഗകാന്തി (13 UNN) 
കണ്ണീരും കിനാവും (58 BHA) 
ഭൂമിയിെലത്തിയ വിരു കാർ (09.07 JAN) 
മധുവിധുനാളിൽ മധുനുകരാൻ (19.01 JOH) 
ഇ ം (06 GEO-O) 
ബാബുരാജ് (58 JAM) 
വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ (06 JOH-M) 
ന െടെയാെക്ക ദുരന്തങ്ങൾ (07 NAZ-TP) 
് (06 KUN-M) 
മനുഷയ്ർ പാർ ന്ന േലാകങ്ങൾ (11 VIJ-MN) 

KRI-M) 

(34 SRI) 

14516:

ബന്ധങ്ങൾ ഭാഷണങ്ങൾ
സംഭാഷണങ്ങൾ (12 VIJ) 
14517: ചിതയിെല െവളിച്ചം (11 VIJ-MN) 
14519:
ീണാം ച ചിത്തം (06 AYY-P) 
1451-A: ഒരു ന പാരമ്പരയ്ം (60 CHE) 
14520: ച വർത്തിനി (06 HAR-B) 
14523: െനേപ്പാളിയെന്റ തിമ (06 PUS-K) 
14524: മു
ട (06 PRA-C) 
14528: ൈദവം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ (07 CHA-C) 
14529: ഈ പുരാതന കിന്നരം (01 KUR-ONV) 
14560: ഇം ീഷ് ഗുരുനാഥൻ (65 MAN) 
14564: ഐതിഹയ്മാലയിൽനി ് 1 (28 SAN) 
14567: ഹക്കിൾബറി ഫിൻ (17 EN.06 TWA) 
14569: ശംഖുപുള്ളിയുള്ള പൂച്ച (09.06 CHI-P) 
14570: ജീവനുള്ള പുക ഴലുകൾ (09.07 RAJ-K) 
14572: മുത്തശ്ശിയും കു
മക്കളും (09.01 SIP-P) 
14575: ശാ ക്കളികൾ (09.41 SIV-S) 
14576: ഗണിതവും ശാ വും പഠിേക്ക െതങ്ങെന
(09.42 SIV) 

14582:
14583:
14584:
14586:
14587:

ഗുരുകൃപ (09.04 MAT-KM) 
പാശ്ചാതയ് ബാലകഥകൾ (09.07 PAR-E) 
ഹക്കിൾബറി ഫിൻ (17 EN.06 SAJ) 
ന റിയിെല വികൃതി രു കൾ (18 SAN) 
ഒരായിരം െകാ കളും ഒരു ശാന്തി ാവും (09.07

14590:
14591:
14593:
14594:
14595:

പഞ്ചം ഇന്നെല, ഇന്ന്, നാെള (41 RAJ) 
കണക്ക് യു ിചിന്തയിലൂെട (09.42 PUN-P) 
െവള്ളം ന െട സമ്പത്ത് (09.42 SIV-S) 
പലഹാരെക്കാട്ടാരം (09 SIV-S) 
പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതിേ (01 AYY-K) 

SIV-S) 

14597:

ശാ േലാകത്തിെല പുതുപുത്തൻ
കെ ത്തലുകൾ (09.41 SIV) 
14598: കുട്ടികൾ ് പതിെനാ ് നൃത്തനാടകങ്ങൾ (04
PAR-E) 

14599:
14600:
14601:
14606:

നാെളയുെട നാ കൾ (09.07 JAN-G) 
മാ ികെക്കാട്ടാരം (09.07 VEN-V) 
തക്കിട തരികിട (09.01 MOH-M) 
കമ്പ ട്ടർ കളിക്കാം, കമ്പ ട്ടർ പഠിക്കാം (49.01

14608:
14616:

അ ാവ നും സുകനയ്യും (09.07 SUK-K) 
നിങ്ങൾ ം ഒരു ശാ ജ്ഞനാകാം (09.41 SIV-S)

14617:
14618:
14619:

പഠിക്കാൻ പഠിക്കാം (09.01 SIV-S) 
ജാലവിദയ് കഥകൾ (09 SIV-S) 
ഐൻെസ്റ്റനും ഇരുപതാംനൂറ്റാ ം (44 SIV-S) 

14621:
14622:
14625:
14626:
14627:
14629:
14630:
14632:
14633:
14634:
14635:
14638:
14639:
14642:
14645:

െച (09.01 SIP-P) 
ചക്കരപ്പാവ (09.01 KUN) 
ബാ ാദിെല കുള്ളൻ (09.07 GEE-K) 
ഇന്തയ് എെന്റ രാജയ്ം (61 BHA) 
മാലപ്പടക്കം (09.07 SAT-P) 
മണ്ണിൽ മുളച്ച നക്ഷ ങ്ങൾ (09.42 ARU-CG) 
ജീമാജീ (09 SRE-K) 
കു
ണ്ണിമാഷും കുേട്ടയ്ാളും (11 KUN) 
ൈപതൽ പഞ്ചം (09.01 APP-T) 
മധുരം മലയാളം (09.07 JAN-G) 
ഈശവ്രെന്റ ചിരി (09.07 SUD-N) 
കാർഡ് പറഞ്ഞ കഥ (09 SRI-P) 
െകാ മനുഷയ്ൻ (09.06 USH-K) 
അ
ട്ടനും സയൻസും (09.42 KUR-DP) 
മഹാകവികളുെട കുട്ടിക്കവിതകൾ (09.01 ARA) 

14646:
14649:
14650:

വളെപ്പാ കൾ (09.01 KUR-ONV) 
കണ്ണൻകാക്ക (09.07 RAM-M) 
കാട്ടിേലക്ക് എ േയാവഴികൾ (09.07 RAD-CN) 

14652:
14653:
14655:
14656:
14657:
14658:
14659:
14660:
14661:
14662:
14665:

സൂപ്പർേബായ് രാമു (09.07 JOS-T) 
പൂത്താലം (09 SUK-P) 
ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനം (09.07 RAD-K) 
അമ്പട ഹ ട (09.01 MOH-M) 
പൂച്ചക്കലയ്ാണം (09.01 BAB-K) 
െടലേഫാണിെന്റ കഥ (09.42 KES-V) 
േടാമിെന്റ അ തകഥകൾ (09.07 VIS-VK) 
അമ്മെയ കാണാൻ (09.07 KUN-P) 
നീ വന്നാൽ (09.01 KAR-MV) 
ഊഞ്ഞാൽ (09.01 RAM-P) 
ഡങ്കൽ നിർേദശങ്ങൾപുനർേകാളനിവൽക്കരണത്തിേലക്ക് (33

14673:
14674:
14675:

യുറീക്കാ കഥകൾ (09.41 JAN) 
മനുഷയ്നും കൃതിയും (09.46 PRA) 
കളികൾ, പാ കൾ, കടംകഥകൾ (03 CHA-V) 

14678:
14679:
14680:
14681:
14682:
14685:
14686:

മീനുവിെന്റ ആന ട്ടി (09.07 DEV.J) 
െറാേബാ ം നിശാശലഭവും (09 PRA-K.K) 
യുറീക്കാ പാ കൾ (09.01 JAN) 
ചുവടുകൾ (09.01 JAN) 
കളിക്കാം പഠിക്കാം (56 ARA) 
സവ്ാത സമരഗാനങ്ങൾ (03 AND) 
സിംഹം പറ മായിരുന്നേപ്പാൾ മറ്റ്
ആ ിക്കൻ കഥകളും (28 SAN) 
മരം ഒരു വരം (09 TTP) 
കളിെച്ചപ്പ് (29 GOP) 
ആേഗാളവൽക്കരണം തയ്ാഘാതവും
തിേരാധവും (11 KUN-TP) 
ഗണിതകൗതുകം (42 NAR) 
േകരളത്തിെല സർക്കാർജീവനക്കാരുെട
േസവനവയ്വസ്ഥകൾ (32 SRE) 
സുവർണം (08 SNE) 
കവ്ിസ് മാസ്റ്റർ (65 SUN) 
മ ം മനുഷയ്നും (09 SIV-S) 
വൃദ്ധവിചാരം (11 UDA-AP) 
ഇവർ േലാകെത്ത േ ഹിച്ചവർ (58 SAN) 
മത്സയ്സമ്പത്ത് അക്ഷയപാ േമാ (53 RAJ) 
എൻ. േമാഹനെന്റ കഥകൾ (07 MOH-N) 
എെമ്മെന്റ ആ കഥ (58 GOV) 
കുപ്പിച്ചി കളും േറാസാദലങ്ങളും (11 RAM) 
മലയാള സാഹിതയ്ചരി സം ഹം (36 SAN-P)

RAN) 



LOR) 

14688:
14689:
14697:
14698:
14701:
14713:
14715:
14723:
14725:
14726:
14727:
14729:
14730:
14731:
14734:



14735:

െഫമിനിസം ചരി പരമായ ഒരേനവ്ഷണം (58

14736:

െകാലമരത്തിൽ നി

14737:
14740:
14742:
14744:
14745:

െഭൗതികെകൗതുകം (44 PER) 
അക്ഷരശിക്ഷ (01 CHA-C) 
വീണപൂവ് (01 KUM-N) 
തുടി ന്ന താളുകൾ (58 KRI) 
േ മെത്തപ്പറ്റി മൂ കഥകൾ (17 RU.06 THU) 

14746:
14748:
14750:
14751:
14752:
14754:

ലീല (01 KUM-N) 
വസേന്താത്സവം (01 KRI-C) 
അമ്മേത്താറ്റം (01 NAR-P) 
േമഘസേന്ദശം (16 SA.01 KAR) 
റാണി (01 KAR-T) 
ആദയ്കാലകവിതകൾ 1947-58 (01 KUR-ONV) 

14758:
14759:
14760:
14761:
14762:
14763:
14764:
14765:
14766:
14769:
14771:
14772:
14773:
14774:

നിറങ്ങൾ നിഴലുകൾ (06 BHA-KP) 
സാം ാരികം (11 PAN-GN) 
എെന്റ ബാലയ്കാല കഥ (58 SIV) 
മനുേഷയ്ാൽപത്തി (45.02 BAL) 
വീ ം ചില കഥകൾ (07 MAD) 
സവ് ം (06 KES-P) 
കുട്ടികളുെട കഥാ സംഗം (09.56 SRI-T) 
ൈജനമതം േകരളത്തിൽ (23 GOP) 
പ കഥകൾ (07 NEE-K) 
കൃ കാലങ്ങൾ (07 SAN-TK) 
സാമൂഹയ്പാഠം (06 SUR-P) 
നേങ്ങാലൻ (09.07 SRI-K) 
കാശം പര ന്നവർ (09 RAD-P) 
േസാ േത േണാ? െപാ കുത്തേണാ?

LEE) 

ള്ള കുറി കൾ (58 FUC) 

(09

SIV-S) 

14776:
14778:
14779:
14781:
14782:
14785:
14788:
14793:
14794:
14796:
14797:
14799:
14801:
14806:

മരിച്ചവരുെട ഓർമ്മ ് (58 ROY) 
കഥ (07 NAG) 
കഥ-േദവ് (07 KES) 
കഥ (07 URU) 
കഥ-പുനത്തിൽ(കഥകൾ) (07 KUN-P) 
കഥ-നന്തനാർ (07 NAN) 
േവരുകൾ ഉണ ന്നി (06 SAR-T) 
കൗശലങ്ങളും കരകൗശലങ്ങളും (59 DAM) 
ബാലനായ അംേബദ്കർ (58 CHA) 
മൂന്നാം േലാകെത്ത പക്ഷികൾ (06 SET) 
മഹാകാലത്തിെന്റ മൗനങ്ങൾ (13 SEL) 
അരനൂറ്റാ ിലൂെട (58 NAR) 
േകരളഭാഷാഗാനങ്ങൾ (02 ONV-K) 
പുേരാഗമന സാഹിതയ് സ്ഥാനം നിഴലും
െവളിച്ചവും (13 GOP) 
14809: മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (06 RAM-CV) 
14810: മുത്തശ്ശി (06 CHE) 
14812: ന െട സാഹിതയ്ം ന െട സമൂഹം1901-2000 (65 VIJ) 

14813:
14814:
14815:

േകരളം ചുവന്നേപ്പാൾ (11 PAV) 
ടി.വി.േതാമസ് (58 CHA) 
ഇന്തയ്ാചരി ത്തിേലക്ക് ഒെരത്തിേനാട്ടം (61

14816:

ബൂർഷവ്ായു ിവാദത്തിൽനിന്ന്
ൈവരുദ്ധയ്ാ കെഭൗതികവാദത്തിേലക്ക്

EMS) 

(33 EMS) 

14817:
14819:
14821:
14822:
14823:
14825:

മനുഷയ്രുണരുേമ്പാൾ (33 GOD) 
തിമണ്ഡലം (58 MEN) 
വീ ം ഒരേമരിക്കൻഡയറി (59 NAY) 
ആഗമം (04 DAM-PN) 
ഗാന്ധിജി ൈപതൃകം-പാരമ്പരയ്ം (58 KUR) 
േകരളചരി വും സം ാരവും ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ്
വീക്ഷണം (62 EMS) 
14826: പാടയ്ം രണകൾ (58 JAY) 
14827: െവളിച്ചത്തിന് ചാലുകീറിയവർ (58 NAI) 
14828: കാലത്തിെന്റ േനർ പിടിച്ച കണ്ണാടി (11 EMS) 
14833:
14834:
14835:
14836:
14838:
14844:
14845:
14846:
14847:
14848:
14849:
14850:
14851:
14852:

ഓർമയിൽ ജീവി ന്നവർ (58 NAY) 
എരുേമലിയുെട കഥകൾ (07 PAR-E) 
ഒരു േ മത്തിെന്റ കഥ (06 PAR-E) 
സം ാന്തി (06 KAL-AP) 
പിേന്നറ്റം (01 RAV) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-13 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-14 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-15 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-16 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-17 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-18 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-19 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-20 (62 EMS) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക
21 (62 EMS) 

14856:
ീ, ീവാദം, ീവിേമാചനം (13 SAR) 
14870: India 2020 – A Version For the New

Millennium (11 ABD-APJ) 
14875:
14879:
14881:
14884:
14886:
14889:
14895:

ചുഴി പിെമ്പ ചുഴി (06 URU) 
വാ ാനം (06 AJA) 
ഹ ിംഗ്-ൈ ം ി ർ (17 EN.06 BAB) 
താലി (06 USH-G) 
ഇരുപതുവർഷത്തിനുേശഷം (17 FR.06 DUM) 
ഗന്ധർവ്വൻകാട് (06 SIV-E) 
ഹൗ ് ഓഫ് ബാ ർ വിൽസ് (17 EN.06 SHA) 

14899:
14900:
14901:
14902:
14903:
14907:
14908:
14909:
14910:
14914:
14918:

വീരഭ ൻ (06 NAN-VT) 
കാപ്പിരി (06 MOH) 
മഴേമഘം (06 KAM) 
ദി േകാ (06 BAT) 
നിഴൽ ഇ ാത്ത മനുഷയ്ൻ (06 PUS-K) 
ച വർത്തി തിരുമനസ്സ് (06 AJA-MD) 
മായ (06 SUR-K) 
തമസ്സ് (16 HI.06 BHI) 
നാഗചിലങ്ക (06 PUS-K) 
സുന്ദരി ൈഹമാവതി (06 MOH) 
കാവിവൽക്കരണം വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗത്ത് (29 PRA)

14919:
14927:

ഫാസിസത്തിെന്റ മനഃശാ ം (33 VIJ) 
എന്നേന്ന മായി ഒരു ഭർത്താവു് (06 VEN-VD) 



14931:
14932:
14933:
14936:

ശൂനയ്മായ ഇരിപ്പിടം (19 OSH) 
മനക്കണക്ക് (06 RAJ-C) 
കാവയ്നിർദ്ധാരണം (13 BEN) 
മഹാന്മാരുെട ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ ണയ
േലഖനങ്ങൾ (11 VEN-VD) 
14937: േഘാഷയാ (17 AR.01 JIB) 
14943: ഇം ീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു േഫാർമുല (36
RAV) 

14945:
14946:
14947:
14948:
14952:
14954:

െവളിച്ചപ്പാട് (07 VEN-G) 
പുലരിെയ ം മുമ്പ് (16 HI.06 KAM) 
ക ത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള (58 PAU) 
ന്ദപുരാണം (21 BAL) 
േസാ ട്ടീസ് (04 ANT-PJ) 
ാവുകൾ ഇേപ്പാൾ കരയുന്നി (04 ABR-TM) 

14955:
14956:
14957:

വനപർവ്വം (04 GAN-AN) 
െക.ദാേമാദരൻ (58 RAS) 
ഇന്തയ്യുെട ആദയ്െത്ത സവ്ാത
UNN) 

14959:
14960:
14962:
14963:
14964:
14965:

യ്സമരം (61

തിത്തലി (16 HI.06 JAY) 
കുട്ടികൾ ള്ള സംഗങ്ങൾ (56 VIN-T) 
കുറ്റി റത്തിെന്റ കവിതകൾ (01 KES-K) 
വി വത്തിെന്റ തീ ളയിൽ (17 RU.06 OST) 
െകാ ം ചിരിയും (01 RAM-KV) 
മതം, പൗര യ്പശ്ചാതയ് രാജയ്ങ്ങളിൽ (19 RAD)


14966:
14967:
14968:
14970:
14971:
14972:
14974:
14987:

വി ന്ദം (04 SAR-A) 
ഖുർആൻ കഥകളിലൂെട (26 KUN) 
അറിവുകൾ കുെറ ടി (09 RAD-K) 
ഭാരതര ം അംേബദ്കർ (58 CHE) 
മു സവ്ാമിയുെട വീടു് (28 JOH) 
ജ ക്കൾ വിചി ങ്ങൾ (09 GOP-K) 
ന െട ഇന്തയ് (09.59 BHA) 
ലാസ്റ്റ് േ ഡ് െസർവന്റ്സ് പരീക്ഷ-റാങ്ക്
ഫയൽ (65 BRI) 
15007: കുടുംബേകാടതികളും ബന്ധെപ്പട്ട നിയമങ്ങളും
(32 LOH) 

15015:
15016:
15018:
15021:
15022:
15024:
15025:
15026:
15028:
15029:
15029:
15032:
15033:
15039:
15040:
15043:

േലാക ശ ശാ ജ്ഞരും
ക പിടുത്തങ്ങളും (41 SAN) 
ഒരു കുരങ്ങൻ കഥ (09.07 SUM) 
മരേത്താക്കിൽ മ
(09.04 MAT-KM) 
വാലി ാ കങ്കാരുവിെന്റ കഥ (09.07 JAY-AP) 
രസ ടുക്ക 216 ന റിപാ കൾ (09.01 PAR-E) 
സി.വി.രാമൻപിള്ള (58 AYY) 
മലയാള സാഹിതയ്നായകന്മാർ:
ബാലകൃ പ്പണിക്കർ വി.സി. (58 RAM) 
കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ (58 VIS) 
െവനീസിെല വയ്ാപാരി (17 EN.06 WIL) 
േമാ ി ിേസ്റ്റാ ഭൂ (17 FR.06 DUM) 
സാൻമിേഷലിെന്റ കഥ (17 FR.06 ABD) 
േഡവിഡ് േകാപ്പർ ഫീൽഡ് (17 EN.06 DIC) 
േമാബിഡിക് (17 EN.06 MEL) 
ഹക്ക്ൾബറി ഫിൻ (17 EN.06 TWA) 
ന തിരി (58 RAM) 
േടാേട്ടാചാൻ: ജനാല രികിെല വികൃതി ട്ടി
(29 KOR) 

15051:
15052:
15053:

കളിപ്പാനീസ് (07 MUH-NP) 
ഹിന്ദി-ഹിന്ദി-മലയാളം നിഘ (37 SUD) 
ഇൻഫർേമഷൻ െടൿേനാളജി നിഘ (37

15058:
15060:
15065:

എെന്ന െവറുെത വിട്ടാലും (07 KRI-M) 
ഹിമസമാധി (01 VIJ) 
െചങ്ങാരപ്പള്ളിയുെട ഡയറി റി കൾ (58 NAR)

RAV) 



15066:

ഒരു സങ്കീർത്തനംേപാെല: ൈദവത്തിെന്റ
കെള്ളാപ്പ് (13 SHU) 
15067: ഭാരതം സാമ്പത്തിക പാരത യ്ത്തിേലക്ക് (35
ARA) 

15070:

എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ കഥകൾ (07

15072:
15074:
15075:

പുതുമന (06 SUR) 
കാശനം (06 HAR-K) 
വിശവ്ാസങ്ങളിൽ ചില സവ് ദൃശയ്ങ്ങൾ (07

15076:

ഒരു വിശുദ്ധമദയ്പെന്റ ഇതിഹാസം (17 EN.06

15077:
15079:
15083:
15085:
15086:
15087:

േചാലമരപ്പാതകൾ (07 SUD-VR) 
ധനുേ ാടി (07 RAJ-M) 
വൃത്താലങ്കാര സം ഹം (38 GOP) 
െസ ം വിവാഹജീവിതവും (13 JOH) 
േകരളപാണിനീയം (38 RAJ) 
തകർന്ന കമ്മ ണിസം വളരുന്ന ഹി തവ്വാദം

15092:
15093:
15094:
15096:
15097:
15098:
15100:
15106:
15108:
15110:
15112:
15118:

അഭയാർത്ഥികൾ (06 ANA) 
മഴനിലാവ് (06 SRE-P) 
മരണം എ േപരുള്ളവൻ (06 BAL-CV) 
കടൽെക്കാള്ളക്കാരുെട കഥ (06 BAL-M) 
െകാച്ചേരത്തി (06 NAR) 
മാണം (58 APP) 
േദവി (06 SUR-K) 
കഥാകൃത്ത് – സാക്ഷി (07 PAD-T) 
േകസ് ഡയറി (17 EN.06 DOY) 
രാമരാജാബഹദൂർ (06 RAM-CV) 
അന്തിെവയിലിെല െപാന്ന് (06 SRE-P) 
മലയാളത്തിെന്റ കഥാകാരികൾ (08 SRE-KN) 

15120:
15121:

ഓെയൻവിയുെട ഗാനങ്ങൾ (03 KUR-ONV) 
ഒറ്റ ാപ്പിൽ ഒതുക്കാനാവി , ഒരു ജന്മസതയ്ം

15123:
15124:

ഇതാെണെന്റ േപര് (06 SAK) 
ഇനിയും വീടാത്ത ഹൃദയത്തിെന്റ കടം (15 GEE)

15127:
15129:
15130:
15131:
15132:

വൃശ്ചികം വ വിളി (07 SAT-P) 
ഉത്തരമാർഗ്ഗം (16 OR.06 PRA) 
നാട്ടറിവിെല നക്ഷ േലാകം (20 NAL) 
മാജിക് മാജിക് മാജിക് (56 CHI) 
പുഴയുെട രഹസയ്ങ്ങൾ ആരറിയു (07 DIL-K) 

15134:
15135:
15136:

വി മത്താവളം (06 SUR-K) 
സവ് ം (19.01 YAT) 
ഒരു കാവയ് തപസ്സിന് സാക്ഷിയായി…

POT-SK) 

PAV-MP) 
YOS) 

(11 ADA-A) 

(07 GEE-H) 



(58 AYY)



15138:
15139:
15142:
15143:
15144:
15145:
15147:
15148:
15149:
15150:
15151:
15152:
15153:
15156:
15157:

ഗുൽമുഹമ്മദ് (07 PAD-P) 
േതവിടിശ്ശിക്കിളി (07 MUK-M) 
കാമരൂപി (16 KN.07 ANA) 
തുമ്പ മുതൽ സൂരയ്ൻ വെര (11 NIT) 
മ
കാലം േനാറ്റകുതിര (06 PAD-P) 
തൃേക്കാ ർ െപരുമ (06 KHA-UA) 
ൈകെയാ ം ൈകവഴികളും (06 SET) 
ഖിലാഫത്ത് (06 HAR-P) 
ഇതിവൃത്തം (06 BAL-CV) 
കണ്ണാടിക്കടൽ (06 BAL-CV) 
കിളിവ വിളിച്ചേപ്പാൾ (06 MUK-M) 
േചാരചിന്തിയവർ (06 EKA) 
അധികാരം (06 VKN) 
ക ബയും അയൽരാജയ്ങ്ങളും (59 CHA) 
ഇന്റർെന ം ഇൻഫർേമഷൻ വി വവും (49.01

15160:
15161:

െപാടിപൂരം തിരുനാൾ (06 VKN) 
ഹൃദയപൂർവ്വം നാൻസിസാമുവൽ (06 DEN-K) 

15162:
15163:
15166:

കരകാണാകടൽ (06 VAR-M) 
മദയ്പുരാണം (12 NAR) 
ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണനിർവഹണം
എങ്ങെന? (32 PAD) 
കിനാവും കണ്ണീരും (17 EN.06 SRI) 
അവസാനെത്ത വാഗൺ (07 SHA-M) 
േജാസഫ് മു േശ്ശരി (11 DAS-IV) 
ഏഴാെമടങ്ങൾ (06 KOV) 
മഹൽ സമക്ഷം (58 RAH) 
മലബാറിെല ശിക്കാറ് (12 SIV) 
അക്ഷരേ ാക മാധുരി (02 RAM-A) 
ഓർമ്മകളുെട മാ ികസ്പർശം (58 GOP) 
സംഘം (06 KUN-P) 
അമൃതസയ്പു ഃ (06 KUN-M) 
കൃ ശിലയും ഹിമശിര ം (11 ASH) 
വായി യ്ാ ന്നിലപ്പൻ (07 NAN-M) 
ാ ള (17 EN.06 SAD) 
പ രാജെന്റ തിരക്കഥകൾ (05.02 PAD-P) 
വി ന്മാർ സംസാരി േമ്പാൾ (07) 
വയ്ാകരണം (38 PRA) 
മലയാളവയ്ാകരണം (38 GOP) 
േ ഹപൂർവ്വം നാഥുറാം (07 VAS-E) 
ധർമച ം (06 UNN-P) 
പനിക്കണ്ണ് (07 GRA) 
േകാഴി (06 KAK) 
ഭാവനാതീതം: മലയാളത്തിെല
ൈസബർകഥകൾ (08 RAJ) 
േചാം ി: നൂറ്റാ ിെന്റ മനസ്സാക്ഷി (31 BAB) 

RAV) 

15167:
15170:
15171:
15172:
15173:
15178:
15179:
15180:
15183:
15186:
15189:
15190:
15193:
15195:
15197:
15198:
15201:
15203:
15204:
15206:
15207:
15210:
15211:
15213:
15214:
15215:

ഭീകരവാദവും നവേലാക മവും (31 NIN) 
വിക്ക് (01 SAC) 
പിടേക്കാഴി കൂവാൻ തുടങ്ങിയാൽ (11 NAR-MP) 

15225:
15226:
15227:
15231:
15232:
15234:
15240:
15242:
15249:
15250:
15254:

േമാഹപ്പക്ഷികൾ (06 JOI) 
നിറേഭദങ്ങൾ (06 MAL-U) 
സവ് നിലാവ് (06 PRA-M) 
േ യസി (06 PRA-M) 
എേന്നാമൽ വ് (06 KAM-G) 
അസുരജൻമം (06 SIV-E) 
ാവ് (06 BAB-M) 
വാമം (06 KAM) 
ാക്ക് ാഗൺ (06 PUS-K) 
ബം ാവ് വിൽക്കാനു ് (06 PUS-K) 
എ
് വിേശഷം പീലാേത്താേസ (06 SAK) 

15255:
15256:
15259:

കനയ്ാകുമാരി (07 ZAC) 
സക്കറിയയുെട െപൺകഥകൾ (07 ZAC) 
വട നിെന്നാരു കുടുംബവൃത്താന്തം (06 AKB-K)

15260:
15264:

വാചകെന്റ വഴി (06 VIJ-OV) 
ആ ാവിന് ശരിെയ േതാ ന്ന കാരയ്ങ്ങൾ

15265:
15269:
15270:
15271:

ജീവെന്റ ൈകെയാപ്പ് (13 ASH) 
ൈവ വം (26 RAD) 
കാളിദാസഹൃദയം േതടി (11 NAR) 
ആദിമു ണം ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും (61

15272:
15276:
15281:
15283:

വസന്തത്തിൽ ശിശിരം (06 FRA-KO) 
അനശവ്രകഥകൾ (08 GOP) 
ആയിരെത്താ ് കൗതുകങ്ങൾ (18 VAR) 
ആയിരെത്താന്ന് ഗൃഹചികിത്സകൾ (51 VAR) 

15284:
15285:

മണിമു കൾ (11 VAR-P) 
വിദയ്ാഭയ്ാസം-പഠന-േബാധനരീതികൾ (29 VAR)

15288:
15289:
15291:
15294:
15296:
15297:

പതനം (17 FR.06 KAM) 
പരിവർത്തേനാ ഖ വിദയ്ാഭയ്ാസം (29 YAT) 
അേമരിക്കൻ മലയാളികൾ (06 JOH-V) 
ആയിരെത്താ െമാഴിമു കൾ (02 GAN) 
കട രച്ഛനും കൂട്ടാളികളും (06 RAH-AKA) 
ന െട സാഹിതയ്ം ന െട സമൂഹം: ഒരനുഭവ
വീക്ഷണം (13 RAH) 
േഫാേ ാറിന് ഒരു പഠനപദ്ധതി (13 RAG) 
േഡാളറും േതാ ം (17 EN.07 KAL) 
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി; ദിവയ്കഥകളും
യാഥാർത്ഥയ്വും (26 SRE) 
മെറ്റാരു േഡാട്ട് േകാം സന്ധയ്യിൽ (07 SET) 
എയ്ഡ്സും ആയുർേവദവും (52 MUR) 
മുയൽ നായാ കാർ (12 PAR) 
ജലസന്ധി (07 SUR-P) 
സച്ചിൻ: കളിയും ജീവിതവും (58 VIS) 
ഉപനിഷ കൾ: ഒരു വിമർശനപഠനം (21 EDA)



(06 BAL-CV) 

GOV) 



15300:
15301:
15303:
15304:
15305:
15306:
15307:
15308:
15310:



15316:
15317:
15321:
15324:
15326:
15327:
15328:
15329:
15330:
15333:
15334:

നാൻസിേമരിയുെട കുമ്പസാരം (06 SAT) 
പിഴച്ചവൾ (06 MOI-P) 
അ സുന്ദരികൾ (06 MAT-M) 
െചയിൻ വിത്ത് ഏ േ ാസ് (17 EN.06 BHA) 
ഡർട്ടി ഡസൻ(ൈ ം ി ർ) (06 SAS) 
സർവ്വംശുഭം (06 AJA) 
േസാജാ രാജകുമാരി (06 AJA) 
ാരകം (06 MUK-K) 
അ ിേഹാ ം (06 CHA-SK) 
ൈസൻ ഓഫ് േഫാർ (06 SHA-KN) 
വാട്ട് ഈസ് െബറ്റർ ദാൻ മണി (06 BHA-KK) 

15335:
15336:
15339:
15342:
15344:
15345:
15346:
15347:

നിയറിങ് െഡ ് (17 EN.06 JAM) 
ചിറകി ാപക്ഷി (06 KAM) 
വി ക ബ് (06 MOH-KL) 
േകൾ ന്നി ാരുെമങ്കിലും… (11 MEN) 
നളിനി എന്ന കാവയ്ശി ം (13 NIT) 
േമശവിളക്ക് (06 KHA-UA) 
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ഗാന്ധി (34 NIT) 
േരാഗേത്തയും മരണേത്തയും
സുഹൃ ക്കളാക്കാം (19 YAT) 
നിസ്സഹായെന്റ നിലവിളി (07 NAR) 
ഭൂമി, ജാതി, ബന്ധനം: േകരളത്തിെല
കാർഷിക
ം (62 AJI) 
സീേറാ ഡി ി (16 TA.06 CHA) 
േ ാത്തരങ്ങൾ (19 YAT) 
വസന്തയുെട അമ്മ (07 URU) 
മ ം െപ ം (04 URO) 
താരാട്ട് (01 APP-T) 
തണൽ (09 BAL-G) 
സവ്പ്നകുമ്പസാരം (11 KHA-UA) 
െനയവ്ിളക്ക് (06 SAS-NK) 
േകാടമ്പക്കം (06 SUB) 
ഭാരമി ാപ്പക്ഷി (07 KHA-UA) 
സൗമയ്ാ ാവു് (17 RU.06 DAS) 
അംേബദ്കർ-അ ൻകാളി േ ാത്തരി (65

15350:
15351:
15352:
15353:
15357:
15358:
15361:
15366:
15367:
15368:
15369:
15371:
15372:
15373:

TON) 

15380:
15383:
15384:
15385:
15387:
15391:
15393:
15394:
15396:
15414:

എ േശാകമയം േലാകം (11 SAN-MK) 
ദിവയ്ം േമാഹനം (06 RAT-MD) 
കഥെയഴുതുന്ന ഒരാൾ (06 RAG-PR) 
ഓർമ്മയിൽ ഒരു സുഗന്ധം (07 SAM-T) 
പരമാർത്ഥങ്ങൾ (06 SIV-T) 
മുംൈബെ
കൾ (06 SUR-KR) 
ഉ രാഗം (06 SHE-N) 
മായാസീത (06 KAV-K) 
കാണികളുെട പാവകളി (10 KUN-P) 
വാണിജയ്പരമായ കത്തിടപാടുകൾ (35.01 PIL) 

15416:
15417:
15418:
15419:

ൾ ൈല റി (30 MOH) 
േലാക് ആയു (32 GOP) 
ൈജവൈവവിധയ്ം (46 NAY) 
ആേഗാളവൽക്കരണം: അർത്ഥം വയ്ാ ി
സിദ്ധാന്തം (32 UMM) 
ജിയുെട കുട്ടിക്കവിതകൾ (09.01 SHA-G) 
ാൻെകൻൈസ്റ്റൻ (17 EN.06 SHE) 
ആനന്ദമഠം (16 BN.06 BEN) 
ഇലിയഡ്-ഒഡീസ്സി (17 EL.06 HOM) 
80 ദിവസം െകാ ് ഭൂമി ചു ം (17 EN.06 VER) 

15421:
15426:
15427:
15429:
15430:
15432:
15433:
15435:
15436:
15437:
15440:

പുഴക്കരയിെല മി ് (17 EN.06 GEO) 
െടസ് (17 EN.06 THO) 
അങ്കിൾ േടാമിെന്റ ചാള (17 EN.06 STO) 
ഫാദർ െസർജിയസ് (17 EN.06 LEO) 
അന്നാകെരനീനാ (17 RU.06 TOL) 
േകരള െകട്ടിടവാടകനിയ ണനിയമം (32 GOV)

15441:
15444:
15449:
15450:
15451:

ഗളിവറുെട യാ കൾ (09.07 JON-S) 
ഉേ നിയൻ കഥകൾ (09.07 KES-V) 
കു (09 KUM-MS) 
േ ഹത്തിെന്റ മണം (09.07 VIM-M) 
ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട ബാലകവിതകൾ (09.01

15452:
15453:
15455:
15456:
15458:
15463:
15464:
15469:

ഉ നും നൂലനും (09.07 VEE-K) 
ആയിരം കാന്താരി പൂത്തമാനം (43 PAP) 
പൂച്ച ാരു മണിെക ം (09 PAR-E) 
കുട്ടിശങ്കരൻ (09.07 BAB-U) 
സിദ്ധാർത്ഥൻ ഉറ ന്നി (09.04 MUZ-TKD) 
കുഞ്ഞി നൻ (07 NAR-P) 
ഹീരു (09.07 HAR-AV) 
പി.എസ്.സി. എൽ.ഡി. ാർക്ക് െസലക്ഷൻ
െടസ്റ്റ് 2003 (18 V-PUB) 
എച്ച് എസ് എ മാത്തമാറ്റിക്സ് (65 BRI) 
ധയ്ാനത്തിെന്റ പാത (19 OSH) 
ര ബലി (04 ABH-TM) 
നിറങ്ങളുെട തീരം (06 MOH-CR) 
മുറിവുകൾ (06 SAM-N) 
മു ിം നാടുകളിെല പഴെഞ്ചാ കൾ (65 KAR) 



SRI-V) 

15479:
15481:
15482:
15483:
15484:
15486:
15487:
15493:

മലകൾ (06 KOV-EM) 
സൂതികാ ശാ ത്തിെല

തിസന്ധികൾ (51

VIN) 

15494:
15495:
15496:
15497:
15499:
15500:
15501:
15502:
15503:
15504:
15505:
15506:

നാം (07 ANT-KX) 
നിഴലുകൾ (06 PAR-E) 
അറ (06 RAH-K) 
ആദയ്കിരണങ്ങൾ (06 PAR) 
തീരമണിഞ്ഞ തിര (06 RAV-M) 
കടേലാരം (06 SIV-E) 
ദർപ്പണം (06 EKA) 
പടേയാട്ടം (06 MAT-VJ) 
നീലക്ക കൾ (06 PUS-K) 
ഹൃദയം േ ഹസാ ം (06 SAN-JKV) 
രാജ്േകാട്ടിെല നിധി (06 PUS-K) 
രതിയും എയ്ഡ്സും ഒരുപിടി നുണകളും (11 SID)

15507:
15509:
15511:
15512:
15519:

നിഴലി ാത്ത മനുഷയ്ൻ (06 PUS-K) 
േജ.േജ. ചില കുറി കൾ (16 TA.06 SUN) 
സഞ്ചാരികൾ ക േകരളം (59.02 VEL) 
മാർേക്കാേപാേളാ ഇന്തയ്യിൽ (61 VEL) 
ഭുജംഗ െന്റ ദശാവതാരങ്ങൾ (16 KN.06 SRE) 



15523:
15525:

രതി പണം അധികാരം (19 OSH) 
ഹവായ്
അ ിപർവ്വതങ്ങളുെട നാട് (59 CHA) ,
15528: വാസിയുെട കുറി കൾ (58 BAB) 
15529: പലേലാകം പലകാലം യാ കളുെട പു കം
(59 SAC) 

15530:
15531:

പുരി മുതൽ നാസിക്ക് വെര (59 RAM) 
വിദയ്ാഭയ്ാസ
ങ്ങൾ ഇന്നെല, ഇന്ന്, നാളം

15533:
15540:
15541:
15543:
15545:
15546:

േദാഹ ഡയറി (59 NAY) 
ഇരുട്ട് (04 MUK-M) 
നിറങ്ങളിൽ നീ മാ ം (06 THO-C) 
െബറ്റർമാൻ (17 EN.06 ANI) 
അവസാനെത്ത അദ്ധയ്ായം (06 RAH-V) 
ഋേഗവ്ദം മുതൽ ഓണപ്പാ കൾ വെര:
ിവി മ-ബലി മിത്തിെന്റ
വികാസപരിണാമങ്ങൾ (13 RAV) 
മലയാളിയുെട രാ ികൾ (13 NAR) 
സിനിമ: കളിയും കാരയ്വും (56 NAD) 
സംഭാഷണങ്ങൾ (12 VIJ) 
ഭൂമിശാ ം (07 KOC-TV) 
വിളയാട്ടം (06 SET) 
രണഭൂമിയിെല മഞ്ഞേറാസാ ക്കൾ (11 NAL-S)

(29 PYL) 

15547:
15548:
15549:
15551:
15552:
15553:



15554:
15556:
15557:

നാനാവിധം (10 NAR-K) 
നാടകനിേയാഗം (58 GOP) 
വി ൻമാർ സംസാരി േമ്പാൾ (07 KOC-TV) 

15558:
15559:
15563:
15570:
15571:
15572:
15575:
15577:
15579:
15580:
15582:
15584:

പാപത്തിെന്റ െപാങ്ങച്ചസഞ്ചി (59 VAS) 
പുഴ കവിതകളും കഥകളും (01 SUV-P) 
കമ്പള ടി (06 JOS-M) 
വിശുദ്ധ സാത്താൻ (60 DEV) 
നീ (ഞാൻ) ആരാണ്? (07 ABH-M) 
എ ാം കത്തിെയരിയുകയാണ് (01 RAJ-CR) 
പാേഥയം (13 KUR) 
സക്കറിയയുെട കഥകൾ (07 SAK) 
പതിനായിരം പഴെഞ്ചാ കൾ (36 VEL) 
കാൾമാർക്സിെന്റ കവിതകൾ (01 KUR-ONV) 
മഹൽസമക്ഷം (58 RAH) 
അല
തിരിയുന്ന പറവകൾ (16 BN.01 RAV) 

15586:
15587:
15588:
15590:
15591:
15592:

േ ഹപൂർവ്വം പനച്ചി (13 JOS) 
എം.േഗാവിന്ദൻ (58 SAN) 
പകിട കളി ന്ന ൈദവം (11 GOP-R) 
ശരീരഭാഷ (06 HAR-K) 
ഭൂമിയിൽ നട
(07 LAL-SR) 
നാടൻപാട്ടിൽ നി നാടകത്തിേലക്ക് (11 RAJ-E)

15593:

േദശം ഒരു േനാട്ടീസ് വായി



(07 ANI-VS) 

15594:

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇരുപത്തിെയാന്നാം
നൂറ്റാ ിൽ (46 REJ) 
15597: ഏഴ് െപൺകഥകൾ (08 GRA) 
15601: ജാനു : സി.െക. ജാനുവിെന്റ ജീവിതകഥ (58
BHA) 

15604:
15605:

ആനന്ദമഠം (16 BN.06 BAN) 
െക. പി. എ. സി. നാടകഗാനങ്ങൾ (03 KPSC) 

15609:
15610:

ഉപ്പ് (01 KUR-ONV) 
ഭൂകമ്പങ്ങൾ എ െകാ

്, എങ്ങെന? (59 GEO)



15611:
15613:
15614:
15615:
15616:
15618:
15620:
15622:
15635:
15636:
15639:
15641:
15642:
15643:
15646:
15647:
15649:
15650:
15651:
15652:
15653:
15655:
15657:
15659:
15661:
15663:
15664:
15667:

ഇന്തയ്-മാറ്റത്തിെന്റ മുഴക്കം (61 ALF) 
േകാടൻഭരണിയിെല ഉ മാങ്ങ (13 SUR) 
േമാക്ഷാർത്ഥം (07 SRI-CV) 
ആലീസിെന്റ അ തേരാഗം: സാഹിതയ്വും
ൈവദയ്ശാ വും (13 IKB) 
വിജയത്തിന് 30 ദിവസം (19 PER) 
േകാടതിവരാന്തയിെല കാ (07 MUR-B) 
ൈലംഗിക മേനാേരാഗങ്ങൾ (18 SAD) 
ആേരാഗയ്നിേകതനം (16 BN.06 THA) 
ഗദയ്ം പിന്നിട്ട വഴികൾ (11 GUP-S) 
മണൽ ജീവികൾ (06 IND-GR) 
ആ േജാലി എങ്ങെന േനടാം? അേപക്ഷ മുതൽ
ഇന്റർവ വെര (12 VAR) 
വയ്ാസഭാരതം (സം ഹം) (21 KUN) 
ഭാരതപരയ്ടനം (13 KUT) 
സം ാരപഠനം: ഒരു ആമുഖം (60 RAV) 
െവള്ളി െവളിച്ചം (12 RAM-K) 
വി വത്തിെന്റ ഉൾ ടി കൾ (58 NAM) 
േലഡീസ് കമ്പാർട്ട്െമന്റ് (07 CHA-CS) 
ഡ്ൈലൻ (06 BAT) 
ഒേതനെന്റ വാൾ (07 AMB-M) 
ഉത്തരാധുനികത
റം (13 SRE) 
ശാപകുലം (07 UDA) 
ഇടനാഴിയുെട അവസാനം (06 MAL-U) 
നമ്പരുകൾ (06 VAL-P) 
തലമുറകൾ (06 VIJ-OV) 
തുറമുഖം (16 TA.06 MUH) 
േദവ ന്ദനം (06 DEV-MV) 
വള്ളേത്താളിെന്റ കവിതകൾ (02 NAR-V) 
നീല റിഞ്ഞികൾ ചുവ ംേനരം (06 SAR-T) 

15668:
15669:
15670:
15671:
15672:
15673:
15674:
15680:
15685:
15686:
15689:
15690:
15691:
15692:
15693:

നാർമടി ടവ (06 SAR-T) 
അണിയറ (06 URU) 
സവ്ർഗ്ഗവാതിൽ (06 SUB) 
പുഴെയാഴുകും വഴി (58 USH) 
എന്നിലൂെട (58 KUN) 
േ ഹപൂർവ്വം നിതയ് (12 NIT) 
ബാങ്കിൽ എെന്റ ജീവിതം (58 SUK) 
കുൈവറ്റ് (06 JOI) 
ശയേനഷു (06 RAJ-MD) 
ണയെമാഴികൾ (01 SHE) 
അനയ്ാപേദശം (07 RAV) 
േദവവൃക്ഷം (46 RAJ) 
ഇരുളിന് നീളം കൂടു (16 KN.06 NAR) 
പായക്കപ്പൽ (07 KAR) 
ഭാരതീയ കവിതയിെല തിേരാധപാരമ്പരയ്ം

15698:
15699:

സസയ് കൗതുകം (48 CHA) 
ആേരാഗയ്വും അടിസ്ഥാനാവശയ്ങ്ങളും (51 SAN)

(13 SAC) 



15702:

ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ: നവ
െകാേളാണിയൽ െദൗതയ്ത്തിെന്റ മെറ്റാരു
മുഖം (31 KAU) 
15703: നർമദ-തടയെപ്പടുന്ന ജീവിത വാഹം (11
SRE-K) 

15704:

െസ ംബർ 11 ന് േശഷം: മാനവികതയുെട
പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചില ചിന്തകൾ (60 PAR) 

15705:
15707:

ടൂറിസ വികസനം േകരളത്തിൽ (35 JOJ) 
ആേഗാളവൽക്കരണവും ഇന്തയ്ൻ ശാ
സാേങ്കതിക രംഗവും (50 JAN) 
15708: ൈഫൻമാൻ റിച്ചാർഡ്-ശാ ത്തിനു സമർപ്പിച്ച
ഒരു അസാധാരണ ജീവിതം (58 UMA) 
15709: ലിനസ് േപാളിങ് (58 JAN) 
15710: ൈവദ തിരംഗെത്ത അനുഭവപാഠങ്ങൾ (35 BHA)


15711:
15712:
15714:
15715:
15718:

ര

ായിരമാേ ാെട എ ാവർ ം
ആേരാഗയ്ം? (51 PUP) 
സാ ാജയ്തവ്വും ഭീകരവാദവും: ഒരു
തിരി
േനാട്ടം (61 NAR) 
ആറടി മണ്ണ് മതി (07 SIV-S) 
ടീച്ചർ (29 SYL) 
ജനങ്ങെള ൈകെവടിയുന്ന ബാ കൾ (35 DEV)


15719:

ജീവി
ജീവിക്കാനനുവദി
(09 GOP-K) ,

15720:
15723:
15726:
15727:
15729:
15731:
15735:

ഞങ്ങളുേടതുകൂടിയായ ഒരു േലാകം (51 ELI) 
പഞ്ചവും കാലവും (01 MAD-P) 
പരിണാമം എങ്ങെന ? (46 KUN) 
വിശപ്പ് ദാരി യ്ം േറഷനരി (35 KUN) 
കളി രസിക്കാം (09 RAD-KT) 
തകരുന്ന ജീവിത സുരക്ഷ (35 PRA) 
ആേരാഗയ്േമഖലയുെട വാണിജയ്വൽക്കരണം

15736:
15739:
15742:
15743:

അ േപാവുന്ന കണ്ണികൾ (09.47 BAL-C) 
ദൂെര ദൂെര ദൂെര (09 MAD-PR) 
കളിയൂഞ്ഞാൽ (09.29 VIN-PV) 
ആദിവാസി സമരത്തിെന്റ അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ:
മുത്തങ്ങാസമരത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ഒരപ ഥനം (27 PRA) 
ആകാശേത്ത ് (56 SHE) 
േലാകത്തിെന്റ മുഖച്ഛായമാറ്റിയ
ക പിടിത്തങ്ങൾ (49 NAJ) 
വനയ്ജീവന റി കൾ (53 JIT) 
പൂവും േതനീച്ചയും (09.42 ASH-O) 
നമ്മൾ ഇന്തയ്ക്കാർ (59.01 VAD) 
ഞാൻ നിെന്നക്കാൾ മിടുക്കൻ (09 BAB-J) 
താൻസൻ എന്ന മാ ിക ഗായകൻ (09 SUG) 

(51 RAM) 

15744:
15747:
15750:
15752:
15755:
15757:
15759:
15760:
15762:
15764:
15766:
15767:

കാട്ടിൽ ഒരു ശ ം (09 JAG-J) 
ടിൽടിലിെന്റ സാഹസങ്ങൾ (09 KRI-KK) 
ന െട ശരീരം (09.51 RAM) 
തി ി എന്ന പൂമ്പാറ്റ (09.07 RAM) 
ഉപകാരികളായ ന െട െചടികൾ (09 SHE) 

15769:
15770:
15772:

രൂപ എന്ന ആന ട്ടി (09 MIK-P) 
മാർജാര കുടുംബം (54 PAR) 
ഈ േലാകം എനി ് ഇ മാണു് (09 JAY-M) 

15773:
15774:
15775:

ചുവന്നപട്ടം (09 SIP-P) 
മാഡത്തിെന്റ ബസ് യാ (09 VAL) 
ജലത്തിനകെത്ത അ തേലാകം (46 CHA) 

15776:
15777:

ന െട ഈ ഭൂമി (46 SUG) 
ഷഡ്പദങ്ങളുെട അ തേലാകം (09.46 ANI-S) 

15778:

ബാ വിെന്റ ജീവിതത്തിെല കഥകൾ (09.58

15780:
15781:
15782:
15783:
15784:
15785:
15786:
15787:

ആരാണു മിടുക്കൻ (09 GIR-KP) 
പരൽ ഗുഹ (09 RAD-C) 
കൃതിയിെല ചി ീകരണങ്ങൾ (09 MEE) 
ഇത് എെന്റ കഥ (09 VIK-A) 
ഒമ്പതു പക്ഷി
ങ്ങൾ (07 RAJ-NT) 
മഴവരാൻ കാ ് (09 KAM-B) 
െവള്ളം (13 RAM) 
ഇന്തയ് സവ്ത യ്ം േനടിയെതങ്ങെന? (09.61 KRI)

15788:
15790:
15791:
15792:
15793:
15794:

കു
കുഞ്ഞ് അല (09 SUM-C) 
കാട്ടിൽ ഒരു കുളം (17 EN.07 UMA) 
എെന്ന വിട്ടയ (09.07 ASH-S) 
േതയിലെയ റിച്ച് ഒരു കഥ (09.07 ARO) 
പഞ്ചത്തിലൂെട ഒരു യാ (59 JAY) 
ദിപു എന്ന കഴുതയുെട സാഹസങ്ങൾ (09.07

15796:
15797:
15798:

ന െട യുവധീരൻമാർ (09.58 VIS-KS) 
ഭൂമികുലുക്കവും കാ തീയും (09.45.01 RAS-B) 
േപാസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ ് ഒരു പാർസൽ (09 RAD-K) 

15801:

ആദിതയ്ൻപിള്ളയും ആനച്ചാരും (09.07 IND-B) 

15802:
15803:
15806:
15807:
15808:

ഹരിശ്ച ൻ (06 SHA-C) 
ഉണ്ണി ട്ടനും കഥകളിയും (06 TKD) 
ആൾമാറാട്ടം (17 EN.07 JOH) 
െതസ സിെന്റ യാ (09.07 BAB-U) 
േ ഹപാനീയം (09 KIZ-L) 

KRI-VD) 



GOP-VS) 

15809:
15811:
15812:
15816:

പിറന്നാൾ സമ്മാനം (09.07 VIM-M) 
പഞ്ചത ം (09.07 LAT-P) 
പഞ്ചത ം-5 (09.07 SAN-E) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-22 (62 EMS) 
15817: ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-23 (62 EMS) 
15818: ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക
24 (62 EMS) 

15819:

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-25 (62 EMS) 
15820: ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-26 (62 EMS) 
15821: ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക
27 (62 EMS) 

15822:

ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-28 (62 EMS) 
15823: ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-29 (62 EMS) 
15824: ഇ എം എസിെന്റ സ ർണ്ണ കൃതികൾ-സഞ്ചിക
30 (62 EMS) 

15827:
15828:
15829:
15832:
15833:
15834:
15835:
15836:
15839:
15840:
15841:
15844:
15845:
15846:

ഒരു മഹായുദ്ധത്തിെന്റ കഥ (09.58 GAN-C) 
ന തങ്ക (09.06 SRI-K) 
ബാലപാഠം (09 SAJ-P) 
മാരനും മാരിയും (09 SAJ-P) 
ൈകയിലിരി ം കനകം (09 SAJ-P) 
വീരപാണ്ഡയ് കട്ടെബാമ്മൻ (09.58 PYA-K) 
ചി വിെന്റ ഗുഹായാ (09.07 SRI-B) 
അങ്ങെന കടലു ായി (46 SIV) 
വൻകടലിെല നീന്തൽക്കാർ (09.46 ABD-P) 
ന രയ്ച്ചനും ഭൂതവും (09.07 SIP-P) 
അങ്കവീരൻ (09 URU) 
ഭുവിെന്റ അതിഥി (09.07 RAV-N) 
മിന്നാമിനുങ്ങ് (09.01 MAN-N) 
മലയാളസാഹിതയ്ചരി ം കുട്ടികൾ ് (09

15847:
15848:
15849:
15851:
15852:
15853:

േവട്ടമൃഗങ്ങളും കാ പൂക്കളും (06 CHA-R) 
അ മിക്കാത്ത െവളിച്ചങ്ങൾ (11 APP-T) 
പറങ്കികളുെട കഥ (09.07 KUN-VP) 
മീശക്കശപിശ (07 LIN-P) 
ഹൃദയം പകർന്ന വാ കൾ (07 HAR-K) 
ീബുദ്ധെന്റ മുൻജന്മകഥകൾ കുട്ടികൾക്ക് (09.20

15854:
15855:

ഉപനിഷത് കഥകൾ (09.07 RAM-TK) 
അ തീക്ഷിതങ്ങളായ ക പിടിത്തങ്ങൾ (09.42

SUK-A) 

TH0-P) 

GOP-K) 

15857:
15859:
15860:
15862:
15863:
15864:
15869:
15871:
15873:
15874:
15875:
15876:
15877:
15879:
15881:

ആറാട്ട് (09.01 SRE) 
നാണെന്റ നാടയ്ങ്ങൾ (09.06 SUK-P) 
വരകൾ വർണ്ണങ്ങൾ (09 BAL-K) 
ആനയും ആനമ ന്മാരും (09 SUK-K) 
ശരി ശരി വളെര ശരി (09.07 SUK-K) 
സ്റ്റാ കളുെട േലാകം (56 JOH) 
അേരാമയുെട വ ങ്ങൾ (07 ANU-A) 
നന്മയുെട അമ്മ (09 KHA-UA) 
നായയു ് േ ഹി ക (09 RAD-K) 
ധീരരിൽ ധീരർ കുട്ടനും മുട്ടനും (09 SUR-P) 
േ ഹെക്കാട്ടാരം (09.06 HAK-N) 
കുട്ടികൾക്ക ം സയൻസ് (09.44 RAM) 
അൻപതു കുട്ടിക്കവിതകൾ (09.01 VIJ-A) 
ആ പ്പാട്ട് (09.01 JAY) 
പ
വർത്തനത്തിെല പാഠങ്ങൾ: േപാത്തൻ
േജാസഫിെന്റ കഥ (58 GEO) 
15885: െസക്സ് പമ്മെന്റ േനാവലുകളിൽ (06 KAM-M) 
15886:
15887:
15889:
15890:
15891:
15892:
15896:
15897:
15901:
15902:
15908:
15910:

അ (06 PAM) 
അ മത്തിൽ ശനി (06 PAM) 
ഓ വള (06 SUD-M) 
മകൾ (06 KAM) 
ചന്ദനമണ്ഡപം (06 SIV-E) 
ഊഞ്ഞാൽ (06 VIL) 
അേദ്ദഹം (06 KUM-UK) 
വീ മുറ്റെത്ത ശാ ം (09.41 SAN-CG) 
കവിതാവർഷം (02 SAC) 
അ ിയും കഥകളും (07 SIT-S) 
െമഡിറ്റേറനിയൻ േവനൽ (59 RAV) 
േകരള ചരി ത്തിെന്റ ഗതിമാറ്റിയ അ ൻകാളി

15911:

വർഗ്ഗീയതയുെട അടിേവരുകൾ േതടി (11 SAD) 

15912:

ഇന്തയ്യിെല കമ ണിസ്റ്റ് പ ങ്ങൾ (33 BHA) 

15913:

േഗാമാംസം മുതൽ ചന്ദന

15914:
15915:

ഭഗത്സിങ്ങിെന്റ ക കൾ (18 BHA) 
അധിനിേവശവും െചറു നിൽ ം (33 POK) 

(58 CHE) 

റി വെര (31 NAY) 

15916:
15917:
15918:
15920:

എന്താണു് മാർക്സിസം (33 EMI) 
െക.പി.എ.സി.യുെട ചരി ം (56 MOH) 
മുത്തങ്ങാസമരം (62 BAN) 
ചങ്ങ ഴ കൃ പിള്ള നക്ഷ ങ്ങളുെട
േ ഹഭാജനം (58 SAN) 
15928: േതാമ്മാ ീഹ േകരളത്തിൽ വന്നിട്ടി (24 ABR) 
15929:
15930:
15932:
15934:
15935:
15937:
15942:
15943:

ജീവികളുെട ഉത്ഭവം (46 DAR) 
സേഹാദരൻ അ പ്പൻ വി വങ്ങളുെട
മാർഗ്ഗദർശി (58 THA) 
േകശവെന്റ വിലാപങ്ങൾ (06 MUK-M) 
ര മ്മയും ഒരു മകനും (06 KES) 
ആൾ ട്ടത്തിൽ തനിെയ (59 VAS) 
ക ിവ ി (06 SUR) 
ഉന്മാദം (06 PRA-P) 
മൂ
ീപക്ഷ തിരക്കഥകൾ: ആലീസിെന്റ
അേനവ്ഷണം, മങ്കമ്മ, സൂസന്ന (56 CHA) 

15944:
15947:
15948:
15949:
15954:

പഞ്ചത്തിെന്റ തുറമുഖങ്ങൾ (06 SHA-MJ) 
പച്ച (01 SAC) 
ഒന്നിൽനിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്ക് (06 SRE-P) 
ഗൂർഖ (06 GOV-N) 
തീ
ട്ടികൾ ഇ ം വിചാരി
(07 SUD-VR)

15955:
15956:
15957:

ഭൂതി,
, ബന്ധനം (35 AJI) 
ണയപർവ്വം (07 RAM-KP) 
ശരീരം ചില പുലർകാല സവ് ങ്ങൾ (06 THA-M)

15958:

ചാർളി ചാ ിൻ: ജീവിതവും സിനിമയും (58 GOP)

15959:
15960:
15961:
15962:
15963:

ചതുരങ്ങൾക്ക റം (06 RAH-PT) 
ജി ിയും കനയ്കയും (17 EN.06 LOR) 
മൂന്നാംകടൽ (01 RAJ) 
ബുൾേഡാസറുകളുെട വഴി (01 RAJ-K) 
കാലസ്ഥലിയിൽ ര ാൾ മാ ം (01 KUR-JR) 

15964:

കടന്നാ മണം: ഭക്ഷയ്സുരക്ഷിതതവ്ത്തിനും
െപാതുജനാേരാഗയ്ത്തിനും എതിെര (35







RAV) 

15965:
15966:
15967:
15968:

ഫിലിമി തമാശ (10 UNN-S) 
എം.ജി.എസ്. തുറ കാട്ടെപ്പടു (62 BAB) 
അേനവ്ഷണങ്ങൾ (11 THO-CJ) 
േകരള വികസന മാതൃക തിസന്ധികളും
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും (11 CHA-E) 
15969: പരിസ്ഥിതിയുെട രാ ീയം (46 RAH) 
15972: മാർേകസിെന്റ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് (58 JOH) 
15974: േക്ഷ
േവശന വിളംബരം ഒരു പാഠേഭദം (62
DAL) 

15975:
15977:
15980:
15981:

േചരിയുെട വിലാപം (06 NIR) 
ഒരു സുന്ദരിയുെട ആ കഥ (06 KES-P) 
േകരള പരശുരാമൻ പുലയശ (62 DAL) 
കൃസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നി (13 JOS) 

15983:
15984:

ഉചലയ് (16 MR.06 GAI) 
അവർ, ചായം േത ാത്ത
ചവി പടികളിലിരു ് േചാളം
തി േമ്പാൾ (02 RUP) 
15985: ൈദവം േയാജിപ്പിച്ചതു് മനുഷയ്ൻ
േവർെപടുത്താതിരിക്കെട്ട (26 LUK) 
15986: െതരുവുനാടകം- സിദ്ധാന്തവും േയാഗവും (11
GRA-NR) 

15987:
15988:
15989:
15990:

രൂദാലി (16 BN.06 MAH) 
മുടന്തന്മാരുെട േലാകം (07 KRI-NV) 
െത ിവർഗ്ഗം (06 SIV-T) 
ചി ശലഭമായി മാറിയ എെന്റ
ജീവിതത്തിൽനിന്ന് (06 RAJ-J) 
15992: സം മപ്പക്ഷികൾ (06 DIL-P) 
15993: ചാ ികം (06 VIS-K) 
15994: ആേഗാളവൽക്കരണം സം ാരം മാധയ്മം (27
GOV) 

15995:
15996:

മുതലാളി ശ നാവു (11 MAN) 
ഏ.െക.ജി.: വി വത്തിെന്റ ര നക്ഷ ം (04

15997:
15999:
16000:
16001:
16002:
16003:
16004:

നാെള ഞാൻ ചിരിക്കാം (06 DAV-J) 
പീലിക്ക കൾ (01 KES-K) 
കാ കുരങ്ങ് (06 SUR-K) 
ഷിക്കാേഗായിെല കഴുമരങ്ങൾ (59 ROY) 
അസുരപക്ഷം (06 SHA) 
അത്താണിയും ഋഷിയും (07 SAN-P) 
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം തിസന്ധിയും
തയ്ാശയും (29 JOB) 
േനരും നുണയും (06 RAG-K) 
മരുഭൂമിയും സവ് ങ്ങളും (59 SAT) 
താരേകശവ്രിയുെട ഉദയ്ാനം (06 UNN-P) 
മെറ്റാരു േമലങ്കി (07 UNN-P) 
േചാർെന്നാലി ന്ന മുറി (01 SIV-P) 
സദ്ദാം ഹുൈസൻ : മൂന്നാം േലാകനായകൻ (58

MUR-P) 

16005:
16006:
16008:
16009:
16012:
16014:

VEN) 

16016: െമതിയടി
(06 SAS-K) 
16024: ആണും െപ ം (47 NAR) 
16025: 1986-െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (08 SCA-Z) 
16026:
16027:
16029:
16030:

റിസർവ്വ് െച ാത്ത ബർത്ത് (07 URU) 
അഞ്ചാം തലമുറക്കഥകൾ (08 JOH) 
േവനലിെന്റ സവ് ം (06 THU) 
കുട്ടികളുെട തുളസീദാസ രാമായണം (09.20 PIL-Y)

16031:

സൗന്ദരയ്ത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ (11 KRI) 

16032:
16033:
16034:

മഞ്ഞക്കിളികൾ (06 HAR-A) 
പാപത്തിെന്റ നഗരം (13 UDA) 
ഭൂമിേയാളം െചറുതായ കാരയ്ങ്ങൾ (06 JAY-V) 

16035:
16036:
16037:
16039:
16040:
16042:
16043:
16046:
16049:
16050:
16051:
16052:
16053:
16054:
16056:
16059:
16060:

വധു (06 RAT-MD) 
വളെര താമസി േപായി (16 UR.06 MAS) 
അരി ാവിെന്റ േ മം (06 KHA-UA) 
അനവ്യം (06 VIN) 
ജന്പഥ് (16 OR.07 NAN) 
േവഗത േപാരാ േപാരാ (06 AYY-P) 
വലിച്ചാൽ നീളുന്ന തിഭാസം (06 JKV) 
അപശ നിഘ (37 DAM) 
സവ് ം വിടരുന്ന ഭാതം (16 HI.06 AHA) 
ന്ഥപരിചയം (11 SAN) 
മഹാേശവ്തയുെട ഡയറി (16 BN.06 JAR) 
സൂരയ്ദാഹം (06 SRE-P) 
സി.െജ.മുതൽ സി.എൻ.വെര (13 VIJ) 
അനാഥരുെട കൂടാരം (06 THO) 
സൂരയ്െന്റ മരണം (06 VAR-TV) 
ഇ ാമും, കമ്മ ണി കാരും (33 BHA) 
എന്താണ് ൈദവം (അഥവാ ഈശവ്രെനപ്പറ്റി ഒരു

16061:
16063:

ഈർച്ച (06 SHI-P) 
ഇന്നെത്ത ഇന്തയ്ാഭരണകൂടം അടിസ്ഥാനവും
സവ്രൂപവും (60 NAR) 
ി വും കൃ നും ജീവിച്ചിരുന്നി (13 EDA) 
നാ ൻ (06 VAR-M) 
വിഷഭൂമികളിൽ മയ ന്നവർ (06 THO-T) 
കടപ്പാട് (16 HI.06 ANU) 
ംബകം (06 SUM) 
പുനർജന്മം (16 TA.06 VAS) 
സൗന്ദരയ്ദർശനം (11 SUK) 
തിരയും ചുഴിയും (11 GUP-S) 
ചുവന്ന നക്ഷ ങ്ങൾ (06 GAN-TK) 
കുരുടൻ മൂങ്ങ (17 SAD) 
വിേ ാറിയ (17 EN.06 HAM) 
ശവേഘാഷയാ (04 ANA) 
െപാെറ്റക്കാട്ട് വയ് ിയും സാഹിതയ്കാരനും (13



16066:
16067:
16068:
16069:
16071:
16075:
16076:
16077:
16078:
16079:
16080:
16082:
16083:

പരിേശാധന) (24 DEV) 

GEO) 

16085:
16087:
16088:
16089:

ആഴിക്കടിയിൽ (17 EN.06 VER) 
ദുഃഖിതർക്ക് ഒരു പൂമരം (06 KUN-P) 
പട്ടം മുതൽ പനമ്പിള്ളിവെര (62 NAR) 
പൂർണ്ണത േതടുന്ന അപൂർണ്ണബി ക്കൾ (58 NAY)


16090: അവസ്ഥാന്തരം (06 PAR) 
16091: തീരങ്ങളിൽ ഉദയം (06 KAK) 
16092: ആറ്റം മുതൽ ജനനം വെര (41 SAN) 
16093: പുന്ന യലാറി േശഷം (06 SIV-T) 
16094: ആനമറുത (07 KOV) 
16096: ശി ികളുെട ചിരി (10 SUB-P) 
16097: ഈറ്റ (06 RAJ) 
16098: എെന്ന തിരയുന്ന ഞാൻ (58 KUN) 
16099: എന്നിൽ അലിയുന്ന ദുഃഖം (06 THA-KM) 
16100: കറി േവപ്പില (06 PAN-GN) 
16101: ജീവിത തികൾ (58 RAV) 
16103: മാറുന്ന ൈചന (59 MAD) 
16104: നക്സൈല കൾ (17 EN.06 AHA) 
16106: 1981െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (02 NAR-KS)


16108:
16111:
16115:
16116:
16117:
16118:
16120:
16121:
16122:
16123:
16124:
16125:
16127:
16128:

വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ (10 SUB-P) 
കാളരാ ി (16 BN.06 THA) 
തടാകം (17 JA.06 KAW) 
തങ്കം ത രാട്ടി (06 RAM-KT) 
ര ാംനമ്പർ (16 BN.06 BUD) 
ൈഭരവിരാഗം (16 BN.06 BIM) 
ഇര (06 ANA) 
സഞ്ജീവനം (06 PAN-VMG) 
ഹിപ്പികളുെട േലാകം (11 KOL) 
അവാർഡ് കൃതികൾ (11 KAR) 
ഓർമ്മകളുെട നാട്ടിൽ (58 MAT) 
താറാവ് (06 MOH-PK) 
ഒേറാത (06 KAK) 
അങ്കം ഒന്ന് രംഗം ഒന്ന് അംഗവും ഒന്ന് (10 KRI-C)


16129: സാഹിതയ്ക്കിറു കൾ (17 EN.10 LEE) 
16131: ആലയംേതടി (04 CHI-KM) 
16132: കുളപ്പടവുകൾ (06 SRE-TR) 
16133: അക്ഷയപാ ം (06 MUR-P) 
16134: യ ച്ചക്ക് (06 SAN-M) 
16135: ദുഃഖം േതടുന്നവർ (06 JOY-JK) 
16137: കവിതയും ജനതയും (13 SAC) 
16139: മറുപുറം േനാ ക (11 MAD-VK) 
16140: ചായം േത ാത്ത മുഖങ്ങൾ (06 JAM-K) 
16141: കുെറ കഥാപാ ങ്ങൾ (07 SIV-T) 
16142: സൂരയ്കുടുംബം (43 MEN) 
16145: േലാകസംഘടനകൾ (11 SEB) 
16146: കടശ്ശിക്കളി (17 FR.04 BEC-S) 
16147: ഇരുട്ടറ (06 NAR-RK) 
16149: 1980െല െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (08 JOH) 
16150: എെന്റ നഗരം ഒരു സമരകഥ മെറ്റാരു മുഖം (06
KAK) 

16151:
16152:
16153:

കാടാറുമാസം (59 BHA) 
സുരപഥം (06 ARY-TK) 
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ ള്ളയുെട മിനിക്കഥകൾ (07

16154:
16156:
16158:
16159:
16160:

പതിനഞ്ച് ഭാരതീയ കഥകൾ (08 VEN-M) 
മിസ്റ്റർ നമ്പയ്ാരുെട വീട് (10 NAY-CP) 
മൃത ഞ്ജയൻ (06 VIN) 
ചിലമ്പ് (06 BAL-NT) 
ഉറൂബ്:വയ് ിയും സാഹിതയ്കാരനും (13 GEO) 

KUN-P) 

16162: പാ കളുെട മാളം (06 CHA-V) 
16164: അനുയാ (06 VEL-VT) 
16165: കടലിൽനിന്ന് ഒരു ഡയറി (58 JOS) 
16166: ലഹരി (51 HAR) 
16167: ആവർത്തനം (06 NJE) 
16169: ക ം മധുരവും (07 USH-N) 
16172: ചുമർച്ചി ങ്ങൾ (06 KAK) 
16180: അഹം (16 BN.06 BIM) 
16181: സഞ്ജയ് മുതൽ രുക്സാന വെര (61 JAN) 
16182: ഉത്സവം (09.07 VIJ-N) 
16184: മരുഭൂമിയിൽ (01 JOS-MJ) 
16186: കടൽ വിഴുങ്ങിയ ഖു ി (61 NAY-S) 
16187: കൃതി ഒരു കൃഷിഭൂമി (13 RAG) 
16188: ഖാദർ എന്നാൽ (11 KHA-UA) 
16192: െത ികളുെട രാജാപ്പാർട്ട് (11 UDA-AP) 
16193: കിസ്സാ കർസികാ (04 AMR-N) 
16194: െചമ്പവിഴം (06 KHA-UA) 
16197: വഴി െതറ്റിയവരുെട ഭൂമി (06 CHA-KS) 
16201: ഇവിെട അവിെട അ റവും (06 JKV) 
16202: ബീന ക
റഷയ് (59 BEE) 
16204: അസുരസങ്കീർത്തനം (06 SUK-M) 
16205: പൂച്ചയും േഷക്സ്പിയരും (17 EN.06 RAJ) 
16208: െചേഖാവിെന്റ ചിരി (11 SHA-D) 
16212: പതിെനാ
കഥകൾതെന്ന (08 RAJ-J) 
16213: യവനദർശനം (19 SEB) 
16215: ലിേയാൺ േ ാട് ി (58 NAD) 
16216: 1114െന്റ കഥ (62 AKK) 
16218: ൈദവത്തിെന്റ ഗന്ധം (10 RAM-K) 
16219: വിമാനാപകടം (06 ASS-VAA) 
16220: േകാട്ടയം:ഡി.സി.ബുക്സ് (06 DAK) 
16221: മ
േമാേതാ (16 BN.07 PRA) 
16222: ര
സേഹാദരികൾ (16 BN.06 RAV) 
16223: ഉപനയ്ാസമാലിക (11 ACH-C) 
16224: മാനസസരസ് (58 CHA) 
16225: ദിവയ്ാ തങ്ങളുെട ശാ ീയ െപാരുളുകൾ (41
PRE) 

16227:
16230:

േരാഗങ്ങൾ േരാഗികൾ (51 SAN) 
ഇന്തയ്ൻ തടവറയിൽ അ വർഷങ്ങൾ (61 MAR)

16231:
16233:
16234:
16235:
16236:
16237:
16238:

ബൂർഷകളും സഖാക്കളും (06 RAJ-PK) 
സം ാസം (06 SAT-AL) 
മലയാളപ്പിറവി (11 RAG-K) 
മനനമണ്ഡലം (11 KRI-K) 
ൈദവം വീ ം െതറ്റിദ്ധരി
(04 OMC) 
നവീന
ങ്ങൾ (13 MAT) 
മഹാഭാരതത്തിെല ജീവിതധവ്നികൾ (13 SUD) 

16240:
16241:
16242:
16244:
16247:
16248:
16249:
16250:
16252:
16255:
16256:

െമർസീന (07 HUM-K) 
ആറ്റത്തിെന്റ ആ കഥ (45 VAR) 
യക്ഷി (06 RAM-M) 
അഭിലാഷം (04 GEO-P) 
െച ം ചതുരംഗവും (56 ABU) 
കാറൽ മാർക്സിെനപ്പറ്റി (58 RAM) 
അനാർക്കലി പറയും (06 BHA-S) 
ഉൾക്കാ (13 GOP) 
കാ നികത (13 HRI) 
ഭാരതത്തിെന്റ ഐകയ്ം (61 RAJ) 
പ രാജെന്റ ര ് േനാവെല കൾ (06 PAD-P)

16261:
16263:
16264:
16265:
16266:
16267:
16268:
16269:
16270:
16271:
16273:
16274:
16278:

ചുഴി (16 KN.06 SAR-A) 
ൈസവ്രവിഹാരം (13 VAR) 
നായൻമാരുെട പൂർവ്വചരി ം (58 SAN) 
േകരളാ സഹകരണ നിയമം (35 KAR) 
ീേലാകം (13 APP) 
തൂ മരങ്ങൾ (07 SUK-M) 
രാമായണം ഒരു െക കഥ (13 RAM) 
അച്ഛനും അമ്മ ം സുഖം തെന്ന (07 RAD) 
െകാേക്കാ (53 THO) 
വന രണകൾ (46 PAR) 
ീബുദ്ധചരിതം (04 KUM-N) 
സാമുഹയ്േരഖ (19 RAH) 
എന്താണു് ൈവരുദ്ധയ്ാ കഭൗതികവാദം (13

16280:
16282:
16283:
16285:
16286:
16289:
16293:
16294:
16295:

അക്ഷരെച്ചപ്പ് (09.01 MUR-A) 
നി (06 VIV-G) 
അ കടലാസ്സ് (09.07 NEE-K) 
മറന്നിട്ടി (16 BN.06 MAN) 
മുഖാമുഖം (46 MUH) 
േതെനാഴുകും പൂമരങ്ങൾ (09 MOH-E) 
വിശവ്രാ ഭരണഘടനകൾ (32 MOH) 
സാമൂഹയ് വികസനെത്ത റി ് (31 NEH) 
സതയ്െമന്നതു് ഇവിെട മനുഷയ്നാകു (11

16296:
16298:
16300:
16301:

ഐ.സി.എസ്. രണകൾ (58 CHE) 
അലർജി (51 JOS) 
പ
കഥകൾ (07 NIL-K) 
സവ്ാത യ്സമരവും കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും (33





YAK-O) 

RAM-VT) 

FAR) 

16303: അസുരൻ (06 BHA) 
16305: െനേപ്പാളിയനും േജാസഫയിനും (58 PAR) 
16306: യു ിര ി (19 KRI) 
16307: 1921 മലബാറിെല കർഷകലഹള (62 SOU) 
16313: എന്താണു് മുതലാളിത്തം? (31 BUS) 
16314: കവന കലാസരണി (13 GOP-P) 
16317: ഒരുമുറിേതങ്ങാ (04 KES-P) 
16318: കമ്മ ണിസത്തിൽനി ം മുേന്നാട്ട് (33 GOV) 
16319:
16320:
16321:
16323:
16327:
16331:
16332:
16333:

ദരി ൻ (06 UAK) 
സതയ്സാക്ഷയ്ം (25 ABU) 
തിരുേശഷിപ്പ് (06 AYY-P) 
ട ട്ടർ (07 BEE-UA) 
പുതുകവിതകൾ (15 LOH) 
ന്ഥാലയശാ ം (30 RAM) 
ൈലേ റിയൻ (30 MAD) 
കുട്ടികെള, ഇതിെല ഇതിെല- െപരുമാറ്റ
മരയ്ാദകൾ (09 SUK-M) 
16335: ഒറ്റ വട് (01 USH-OV) 
16336: അടയാളങ്ങൾ വ െകാ ിരി
(07
KUM-UK) 

16337:
16338:
16339:

ഒന്നിെന്റ േലാകേത്തക്ക് (13 AHA) 
േക്ഷ വിള കൾ (07 KUN-P) 
എെന്റ പിഴ എെന്റ പിഴ എെന്റ വലിയ പിഴ (06

16340:
16341:
16342:

ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് േപരി (07 SOM-C) 
ഏഴു സൂരയ്ന്മാർ (09 SAN-CG) 
എെന്റ വിേദശപരയ്ടനത്തിെല ചില ഏടുകൾ (59

BAL-CV) 

GOP) 

16344:

രാജയ്ത്തിെന്റ ഐശവ്രയ്ത്തിനുേവ ി
ജനേക്ഷമത്തിനുേവ ി (33 THU) 
16345: ഇരുളിൽ (07 MAN-KS) 
16346: ജന്മി മുതലാളി ഉത്തമർണ്ണൻ (07 GOV-MN) 
16347: വർത്തമാന
കത്തിനു് ഒരവതാരിക (11 ACH)


16349:
16350:
16353:
16354:
16355:
16356:

എെന്റ വക്കീൽജീവിതം (58 SIV) 
വീെ ടുപ്പ് (06 SAS-M) 
ാവിെന്റ പഞ്ചത്തിലൂെട (25 JAI) 
സൂചിമുഖി (07 RAM-M) 
ഗൗരി (17 EN.06 ANA) 
കുമാരി ഭാസുരയുെട രകൃതയ്ങ്ങൾ (10 NAY-CP)

16357:
16358:
16360:
16361:
16366:

ിജ് അൽമുറാറിെല പൂച്ചകൾ (07 RAS-A) 
അമ്മ അറിയാൻ (51 JYO) 
നിരീശവ്രതവ്ം (19 VAR) 
യൂഡി ാർക്ക് (04 GAN-P) 
നുണയുെട ക്ഷണികതകൾ േതടി (07 MOH-N) 

16367:
16369:

േകാവിലെന്റ വഴികൾ (13 NAZ) 
തിരുെമാഴികൾ (നബിതിരുേമനിയുെട വചനങ്ങൾ (25

16373:
16374:
16375:
16377:

കലീഫ (06 KUN-P) 
രണയുെട ഏടുകൾ (58 ACH) 
ഉറ ന്ന സിംഹം (58 ROS) 
ഇ ാമിക വർത്തകരുെട പരസ്പര
ബന്ധങ്ങൾ (25 KHU) 
വനേമഘങ്ങളിൽ വന്നവൻ (06 ANJ) 
മഴവി ് (09.01 RAM-P) 
ഹിമാലയത്തിൽ (59 NAR) 
ീബുദ്ധചരിതം കിളിപ്പാട്ട് (03 KUM-N) 
െചേക്കാേ ാവാകയ്യിെല സംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി



KAR) 

16380:
16381:
16382:
16385:
16386:

(60 SOV) 

16387:
16389:
16392:

മായാത്ത ഓർമ്മകൾ (58 GOP) 
െപാതുജനം പലവിധം (10 SUK) 
യു ിവാദി 50-◌ാം വാർഷിക െ ഷൽ (19 KOV)

16393:
16394:
16395:

എെന്റ പരീക്ഷണം (13 RAM) 
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി (58 RAM) 
േകരളാ സഹകരണ നിയമം (ഒരുപഠനം) (32 KAR)

16397:
16399:
16400:

അഞ്ചരയുെട വ ി (06 CHE-NP) 
ാമഭരണം അ ം ഇ ം (32 DIV) 
നിേരാധിച്ച മരു കൾ നിേരാധിേക്ക
മരു കൾ അവശയ്മരു കൾ (51 EKB) 

16401:

എന്താണു് ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം?

16402:
16403:
16405:
16406:
16408:
16410:
16411:
16413:
16415:
16417:
16418:
16419:

ഭർത്താവി ാത്ത ഒരു രാ ി (07 KRI-TN) 
േ ഹ ബന്ധങ്ങള് (11 SAN-S) 
ക ർ സമരചരി ം (62 KUN) 
പട തിര മിസ്സി (06 RAP-P) 
വാർഡ് നമ്പർ-7 (06 VIV-G) 
അേമരിക്കയിൽ േപായ കഥ (59 GEO) 
ി വിെന്റ അ തങ്ങൾ (24 ANN) 
ൈല റി സയൻസ് (30 GOV) 
ന്ഥാലയ ദീപിക (30 KAR) 
േകരളത്തിെന്റ സമ്പത്ത് (32 PAR-MP) 
സുവിേശഷവും കമ്മ ണിസവും (33 GEO) 
ഭാരതീയ സം ാരത്തിെന്റ അടിെയാഴു കൾ

16425:
16426:
16427:
16428:
16429:
16431:
16433:
16436:

കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ (06 RAD-C) 
ക രിബായിഗാന്ധി (31 KAM) 
േഗാസായി പറഞ്ഞ കഥ (09.07 LAL-A) 
കമ്പക്കാരൻ ഒമ്പതുമുറി (09.07 KIT-CA) 
ിയ (06 VNP) 
ആട്ടം (06 KHA-UA) 
അ ശാ നായകൻമാർ (58 SAR) 
േകരളാ സഹകരണ നിയമം(ഒരുപഠനം) (32

16438:
16441:
16442:
16445:
16447:
16449:

കണ്ണനും ക രും മ ം…. (07 BAB-P) 
ീ േലാകം (11 APP-MP) 
േലാകം പിശാച് ശരീരം (06 JOS-M) 
തൂ മരത്തിെന്റ നിഴലിൽ (58 BAL) 
കാറ്റേലാഗുനിർമ്മാണം (30 GOV) 
മലക്കറി കൃഷിക്കാർ ് ഒരു ൈഗഡ് (53 SEE) 





(31 GOP) 

(19 MOH) 

KAR) 

16450: 1982െല തിരെഞ്ഞടുത്ത കവിതകൾ (02 NAR-KS)


16452:
16453:
16454:

േമാേ ാ മുതൽ േകരളം വെര (59 DEV) 
ഇ ബ ത്ത ക ഇന്തയ് (61 IBN) 
സതയ്െമന്നത് ഇവിെട മനുഷയ്നാകു (11 RAM)

16455:
16457:
16459:

മത്സരം (16 BN.06 VAN) 
ന്ഥാലയ വിജ്ഞാനം (30 NAR) 
േകരളാ സഹകരണ നിയമം (ഒരു പഠനം) (32 KAR)

16460:
16461:

നിങ്ങളും കുട്ടികളും (51 NAR) 
പു ക വിൽപ്പന രംഗെത്ത അനുഭവ കഥകൾ

16463:
16464:

ചർക്കാശാ ം (13 VIS) 
അകലങ്ങളിൽ പൂപ്പടയുെട ആരവം (07 RAV-P) 

16466:
16467:
16468:

മഞ്ഞമുഖം (17 EN.06 RAM) 
മധുരനാരങ്ങ (10 KRI-V) 
വയ്വസായ സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങിെന? (35.01 JAC)





(13 RAH) 



16469: അക്ഷയകൃഷി (53 GOP) 
16470: സഖാവ് കാേരാ ് കാരണവർ (06 KES-P) 
16471: ന െട കൃഷി (53 MUK) 
16472: പാലക്കാടു് ഇ ് നാെള (13 DEV) 
16473: േകരളത്തിെല പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ (53 HEL) 
16475: വിലാസലതിക (01 NAR-V) 
16476: ശിവരാ ി (06 ABB-T) 
16477: ഖിലാഫത്ത് രണകൾ (62 BRA) 
16479: സവ്ക്കർ (49 SRE) 
16482: ഫലിത ടുക്ക (10 VIK) 
16483: 51 മിനിക്കഥകൾ (07 RAH-AKA) 
16485: പുേരാഗതി (19.01 JOS) 
16486: ഷണ്ഡെന്റ ഭാരയ് (06 KOM-KV) 
16487: അജ്ഞാത ജീവിതങ്ങൾ (17 EN.06 CAT) 
16488: കാനായിെല ക യ്ാണം (06 RAP-P) 
16489: കസ്റ്റംസ് ബാേഗജ് നിയമങ്ങളും

യാ ക്കാർ

MEN) 

ള്ള ആനുകൂലയ്ങ്ങളും (32

16490:
16491:
16492:
16493:

കടലിൽ കടലാസ് കപ്പലിൽ (59 GOP) 
ഐ.എൻ.എ. യും ഞാനും (58 ACH) 
ജീവിതലക്ഷയ്ം (25 AHA) 
വിദയ്ാഭയ്ാസവും േദശീയലക്ഷയ്ങ്ങളും

16494:
16497:
16498:
16499:
16500:
16501:
16502:
16504:
16512:

ാമസൗഭാഗയ്ം (12 NAN-KV) 
ആന്റിഗണി (17 EL.04 SOP) 
യൂഡിപ്പസ്സ് (17 EL.04 SOP) 
േകാേളജ് കുരുവികൾ (04 JOS-CL) 
ന െട പാർലെമന്റ് (32 ANA) 
പുതിയ പഞ്ചത ം (10 KUN-M) 
വങ്ങൾ അേനകം (06 JOS-KM) 
ആധുനിക ചിന്തകൾ (25 MUH) 
ഗള്ളിവറിെന്റ ലി ി ട്ടിേല ള്ള കടൽയാ

16513:

േകരളത്തിെന്റ വയ്വസായവികസനത്തിൽ
ഖാദി ാമങ്ങൾ ള്ള സ്ഥാനം (35.01 NEE)

16514:
16518:

െതാഴിൽത്തർക്കങ്ങൾ (32 KOV) 
ക്ഷീരബല സഹചരാദി കഷായത്തിൽ (04

16522:
16523:
16524:
16525:
16526:
16528:
16529:
16530:
16532:
16534:

െ ാഫസർ എ.ടി.േകാവൂർ (58 VAS) 
ആനക്കാരൻ (09.07 NEE-K) 
നളചരിതം (09.01 KUN) 
നാലു ലഘുേനാവലുകൾ (06) 
അശവ്ഹൃദയം (06 THI) 
ചൂള (04 CHA-A) 
സ. ടി.വി. (ജീവചരി സം ഹം) (58 KUN) 
അ റഹിമാൻ കവിതകൾ (02 ABU-K) 
പരീക്ഷ (04 GOP-TN) 
വീൺ ന തിരിപ്പാട് പരാതി തുടരു

(േകാത്താരികമ്മീഷൻ റിേപ്പാർട്ട്) (29 GOP) 

(17 EN.06 SWI) 



CHE-NP) 

(07

NIR-KP) 

16537:
16543:
16544:
16545:

േ ഹപൂർവ്വം നിതയ് (18 MOH) 
നക്ഷ ബം ാവ് (06 SHA) 
േനർവഴികൾ (07 PRA-C) 
േഫാൿേലാറിെല ീസവ്തവ്നിർമിതി (28 VAS) 

16547:
16548:
16550:

കാലത്തിെന്റ േനർേരഖകൾ (11 SEB-KC) 
നിസ്സാേരാപേദശകഥകൾ (07 SRE-T) 
ഓേരാേരാ കഥകളുെട അവകാശികൾ (07

16551:

മുഖദാവിൽ ഒരു കണ്ണാടി കാണുക (07 LAL-TB) 

16552:

ഭൂമിയിേല

MAN-J) 

ള്ള തുരുമ്പിച്ച വാതായനങ്ങൾ (07

JAM-VJ) 

16553:
16554:
16556:
16558:
16559:
16564:
16565:
16566:
16567:
16568:
16571:
16573:
16577:
16578:
16580:
16581:
16584:
16585:
16587:
16588:
16589:
16592:
16593:
16594:
16595:
16597:

വയലറ്റ് നിറമുള്ള പകൽ (07 SEB-KA) 
കടൽ ഒരു കരെയടു
(07 PRA-N) 
ഒരു െലസ്ബിയൻ പശു (07 IND.VM) 
ആയുസ്സിെന്റ പു കം (06 BAL-CV) 
അലഞ്ഞവർ അേനവ്ഷിച്ചവർ (06 NAR-R) 
അേഘാരശിവം (06 KHA-UA) 
ഇളകിയാടുന്ന മൗനം (06 PAN-PVK) 
പാതിരാവൻകര (06 RAG-K) 
അ പ്പത്തിന്തകേത്താം (06 SAK) 
െ ാഫസർ ഇൻ അേമരിക്ക (06 MOH-KL) 
കരൾ പിളരും കാലം (06 RAD-C) 
വിശവ്സാഹിതയ്ദർശനങ്ങൾ (13 MUR) 
റഷയ് (07 MUK-M) 
പാവാടയും ബിക്കിനിയും (07 MUK-M) 
ചത്തവെന്റ സുവിേശഷം (07 BAB-K) 
ആൽഫ (06 RAM-TD) 
േഡാളർ മരുമകൾ (16 KN.06 SUD) 
കരിയില (16 HI.06 AMA) 
േലഡീസ് കൂെപ്പ (17 EN.06 ANI) 
ടി.പി.കിേഷാർ രണ (07 KIS-TP) 
മഴ, പിെന്നയും മഴ (06 VIN) 
മരണം മുതൽ പുനർജന്മം വെര (19 KMB) 
മൂന്നാംകണ്ണ് (58 NAR) 
അഭിമുഖം പി.ജി. (33 JOH) 
ആ ഗാനം (58 SUD) 
ലന്തൻ ബേത്തരിയിെല ലുത്തിനിയകൾ (06
MAD-NS) 

16600:
16601:
16603:

ഘാതകവധം (06 COL) 
െപൺവാണിഭം (06 PUS-K) 
ൈദവവിശവ്ാസെത്ത റിച്ച് ഒരു
ലഘുപനയ്ാസം (07 ASO-C) 
16604: നിഴലുകൾ സംസാരി ന്ന അേയാദ്ധയ് (06
RAD-T) 

16606:
16607:
16612:
16613:

വഞ്ചന (16 HI.06 PRE) 
ചി ങ്ങൾ എ.എസ്. (13 PRA) 
രതിയുെട സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (13 RAG) 
മിഥയ്കൾക്ക റം: സവ്വർഗ്ഗൈലംഗികത
േകരളത്തിൽ (51 RES) 
16614: അശുദ്ധാ ാക്കെളപ്പറ്റി ഒരു സംവാദം (07
JOS-M) 

16615:

ഇടപാടുകൾ കുഞ്ഞാ
RAM-KK) 

മുേഖനമാ ം (07

16616:
16617:
16618:

ജീവിതത്തിെന്റ ഉപമ (06 AMB-M) 
കലാപത്തിെന്റ തിരുേശഷി കൾ (58 GEO) 
േകാല നാട്ടിെല െത ം കഥകൾ (28 KAR) 

16619:

ചികിത്സാമഞ്ജരി-ഒ
SRE) 

16620:
16621:
16624:
16625:
16627:
16628:
16629:
16631:
16635:
16636:
16638:
16639:
16642:
16644:
16645:
16647:
16650:

ംര

ം ഭാഗങ്ങൾ (65

രണ (07 SIV-VP) 
വി ർ ലീനസ് രണ (58 APP) 
വലിയ പടത്തലവൻ (06 PRA-C) 
ന്ഥയക്ഷി (06 SWA-AT) 
ൈജവം (06 SUR-P) 
പൂജയ്ം (06 RAD-C) 
ഞ കൾ (07 AYY-C) 
മധുബാലിക (06 MAT-P) 
െത നിെന്നാരു സമരകഥ: വി. തങ്ക യുെട
ജീവചരി ം (58 THI) 
കൺവഴികൾ കാഴ്ചവട്ടങ്ങൾ (13 SUN) 
ആറാം റീലിൽ സംഭവിച്ചത് (07 GIR-K) 
ശൂ ൻ (06 GOP-TN) 
ചുഴി (06 SUN-M) 
പാറ റം (06 NAY-K) 
സർപ്പം (06 GOV-M) 
വയലിെല ലി ിപു ം (06 JOY-C) 
മൂന്ന് അന്ധന്മാർ ആനെയ വിവരി
(07
SAN-E) 

16652:

േനാഹയുെട കാലത്ത് ഇങ്ങെന
തെന്നയായിരുേന്നാ ? അേ ാ, അ

(01

RAT-M) 

16657:
16658:
16659:
16660:
16661:
16662:
16663:
16664:
16666:
16667:
16668:

േചാദയ്ങ്ങൾ ഇടെപടലുകൾ (13 SOM) 
സംസാരം (13 KAR) 
േനരിെന്റ െമാഴി (13 RAG) 
യൗവനത്തിെന്റ കടൽ (07 JOS-M) 
പാമ്പൻപാലത്തിനും മുമ്പ് (07 SRI-CV) 
ശവേഘാഷയാ (06 BAB-B) 
സവ് ങ്ങളുെട േഘാഷയാ (16 UR.06 KIS) 
മുഷിഞ്ഞ പുടവ (16 UR.06 RAJ) 
മനസ്സിെന്റ വഴികൾ (19.01 VEN) 
റംഗമ്മയുെട വാടകപ്പറമ്പ് (16 KN.04 NIR) 
സമു േത്തക്കാൾ പഴക്കേമറിയ മരക്കപ്പൽ (01

16669:
16671:
16672:
16673:
16675:
16676:
16677:
16678:
16680:

സി ര രുവി (06 JOH-A) 
ഇനിെയങ്കിലും ശാന്തി (06 THO-C) 
സവ് ങ്ങളുട വസന്തം (06 SUN-M) 
കുടിേയറ്റം (06 VAR-V) 
േപരി ാ
ങ്ങൾ (11 CHA) 
േ മവും ഭ ിയും (19 YAT) 
പരിസ്ഥിതിയുെട നിജസ്ഥിതി (46 SUR) 
േചാര ചിന്തിയ ദവ്ീപ് (59 ANI) 
ഗുരുക്കന്മാർ ദിവയ്േരാ ദുർവൃത്തേരാ? (19 STO) 

16681:
16682:

തികഥകൾ (07 SAK) 
കാലത്തിെനാത്ത േപാലീസ്-എം േഗാപാലെന്റ
ദൗതയ്വും ദർശനവും (58 PRA) 
സവ്
കൾ (06 JOY-C) 
താമസി (16 BN.06 RAV-K) 
േവരറ്റവർ (07 NEE-P) 
കലാപത്തിെന്റ ഉത്തരങ്ങൾ (12 VIJ) 
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ നിറെമന്ത്? (11 PAU) 
സൗഹൃദം ബാറിെല വിേശഷങ്ങൾ (07 SRE-CV)

MUH-AJ) 

16683:
16687:
16688:
16689:
16690:
16691:



16692:
16694:
16695:
16696:
16697:

അരുന്ധതിയുെട വിരു കാരൻ (07 SET) 
അനയ്െന്റ മുതൽ (07 KAN-P) 
സഞ്ചാരികളുെട വീട് (06 SRI-PK) 
അന്നയും കർത്താവും (07 SIL) 
സവ് ത്തിൽനി ം സവ് ത്തിേലക്ക് (06 IND-B) 

16698:
16700:
16701:
16702:
16703:
16707:
16708:
16709:

ആനി (06 ROS-T) 
വിവാഹവാർഷികം (07 REG-PR) 
െമറ്റിൽഡ മീേഷ (06 GIR-PM) 
കുശിനാരയിേലക്ക് (06 ARA-K) 
േ മാമൃതം (06 RAM-CV) 
ഹീ വിെലാരു േ മേലഖനം (07 MAD) 
ലഘുസം തം (40 POU) 
ആടുവളർത്തൽ-േബാവർ, മലബാറി (53 MOH) 

16711:
16712:
16713:
16714:

നൃത്തശാല (07 SIT-S) 
ജീവിതസമരം (58 KES) 
ഓക്പാർക്കിെല രാ ി (06 MAT-P) 
ഈ ജീവിതം ജീവി തീർ ന്നത് (07 MAD-K) 

16717:
16718:

നക്ഷ ങ്ങളിൽ രാപ്പാർക്കം (41 UNN) 
ഐേസാൾ കു കളിൽ വിരിഞ്ഞ മഞ്ഞ
േറാസാ വ് (07 JOS-OP) 
16719: ജലശ യിെല ശരീരവും ഉ ം (07 LAL-G) 
16721: വാനില: 100 സംശയങ്ങൾ 100 ഉത്തരങ്ങൾ (53
NIM) 

16722:
16723:
16724:
16725:
16727:
16728:
16729:
16730:

വയ്ാഴവട്ട രണകൾ (58 KAL) 
അനശവ്രെന്റ ഗാനം (03 ACH-K) 
രാ ിയിൽ വിശുദ്ധരി (06 MAT-M) 
കടലുേപാെലാരു കാലം (06 RAD-T) 
വയ്ാളി (06 BAL-G) 
പൂച്ച (07 PRA-N) 
ഒഴിവുദിവസെത്ത കളി (07 UNN-R) 
ഭാരതീയ മനഃശാ ത്തിന് ഒരാമുഖം (19.01 YAT)

16731:

പക്ഷാഘാതേരാഗിക്ക് വീട്ടിൽ ശു



ഷ (51 YAT)



16732:
16733:
16734:
16735:
16736:
16738:

ഒരു വിേമാചന സാമൂഹയ്ശാ ം (19 YAT) 
േതേങ്ങെട മൂടും മൂേങ്ങെട മൂളും (09 JAY-AP) 
െപാൻമാൻ (09 BHA-C) 
ചിരിക്കാത്ത കുട്ടി (09.07 GAN-C) 
പ ം, േറഡിേയാ, ടി.വി (07 ANI-V) 
യാഥാർത്ഥയ്ത്തിെന്റ ബഹുവചനം (11 PAD-V) 

16739:
16740:
16741:
16742:

തയ്വമർശം (13 BAL) 
സതയ്ാേനവ്ഷണം (19 BER) 
ഉത്തരാധുനികത (13 SUD) 
ിയമുള്ളവേള നിനക്കായി: ഖലീൽ ജി ാെന്റ
ണയേലഖനങ്ങൾ (17 AR.06 JIB) 
ർ മാരുെട ജീവിതം (06 ASH-C) 
നഗരത്തിെല േകാമാളികൾ (06 ISS-E) 
പാചകം (55 TOS) 
സംഗീത രാജാങ്കണത്തിൽ: വി.
ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുെട ഓർമകൾ (58 DAK) 

16743:
16744:
16745:
16746:

16749: 13 തമിഴ് കഥകൾ (16 TA.07 PRE) 
16751: എട്ടാമെത്ത അേന്തവാസിയുെട വരവ് (07 ARA-K)


16752:
16753:
16754:
16755:
16756:
16760:
16762:
16763:
16764:
16765:
16766:
16767:
16768:
16769:
16770:
16771:
16772:
16773:
16775:
16776:
16777:
16779:
16782:
16783:
16784:
16785:
16788:
16791:

ഞങ്ങൾ അടിമകൾ (06 SET) 
ആനന്ദക്കടൽ (19 SOO) 
കുപ്പെത്താട്ടി (58 AJI) 
അഭയം (05.02 SIV) 
ച ം (06 VAS-E) 
േ ംജി പാടു (01 PRE) 
ദിവയ്ാ തം (19 OSH) 
െസ ം ജീവനകലയും (19 OSH) 
അപൂർവ്വ ൈവദയ്ന്മാർ (19 NIT) 
ഉള്ളിൽ കിന്നാരം പറയുന്നവർ (13 NIT) 
ഒരു ഗാനത്തിെന്റ മൗനം (19 RAJ) 
ക്ഷണികം, പേക്ഷ (01 KUR-ONV) 
വിളംബരം (01 CHA-C) 
തണൽമരങ്ങൾ (01 MOH-M) 
ഭാവസ്ഥിരാണി (01 SAS-K) 
മലയവിലാസം (01 RAJ-AR) 
േവനലിൽ ഒരു പുഴ (01 ROS-M) 
അന്തയ് േലാഭനം (01 VIJ) 
സചി ഐതിഹയ്മാല (28 SAN) 
ത ൽ (35.01 SWA) 
ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇം ീഷ് നിഘ (65 JOS) 
ഗിറ്റാർ പഠന സഹായി (18 GEO) 
സാഹിതയ്വും സം ാരവും (11 SAR-E) 
അ ൻകാളി മുതൽ വി.ടി. വെര (58 VEL) 
സൂരയ്ശിലകളുെട സംഗീതം (13 SOM) 
നവചരി വാദം (13 DIL) 
െത ം ശരിയും (38 RAM) 
ഗാന്ധിജി: അറിഞ്ഞതും അറിേയ തും (58 SAH)

16792:
16793:
16796:
16800:
16802:

ഇല ിക്കൽ േ ഡ് തിയറി (65 GHO) 
ഗിറ്റാർ (65 GEO) 
നവയുഗശി ി രാജരാജവർമ്മ (13 RAM) 
കവിയുെട കാ ാടുകൾ (58 KUN) 
സംഘകാലഭരണസംവിധാനം: സംഘം
തമിഴരുെട ഭരണവും സാമൂഹിക ജീവിതവും

16804:

േപാർ ഗീസ്-ഡച്ച് ആധിപതയ്ം േകരളത്തിൽ

16805:
16808:

മധയ്കാല മലയാളം (13 VEL) 
േകരളത്തിെല മത്സയ്െത്താഴിലാളി സ്ഥാനം:
സാമൂഹിക ശാ പരമായ ഒരു വിശകലനം

16811:
16812:

ദൃശയ്സാരം (13 RAM) 
ഇന്തയ്ൻ സയൻസിെന്റ നേവാത്ഥാന ശി ികൾ

16814:
16815:
16816:
16819:
16820:
16821:

േഡാ. പൽപു (58 VEL) 
ഭാഷാശാ വിേവകം (38 PRA-KM) 
ശ വിേവകമഞ്ജരി (38 RAM) 
മനു തി (26 MAN) 
അർത്ഥങ്ങളുെട കലഹം (13 BAL) 
ആ ർ രവിവർമ്മയുെട കവിതകൾ (01 RAV-A) 



(61 SUB) 

(62 VEL) 

(33 MAT) 

(58 JAY) 

16822:

ൈദവവിശവ്ാസെത്ത റിച്ച് ഒരു
ലഘൂപനയ്ാസം (07 ASO-C) 
16823: ഒറ്റെയാറ്റ ഇതളുകൾ (13 CHA) 
16825: ഭാരതീയകല ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിൽ (56 VIJ) 
16826:
16827:

സവ്ാധീനതാപഠനങ്ങൾ (13 BEN) 
പി.െക.നാരായണെന്റ േലഖനങ്ങൾ (13 NAR) 

16829:
16830:

ശരിയായ മലയാളം (36 RAM) 
പി.െക. ബാലകൃ െന്റ േലഖനങ്ങൾ: മായാത്ത
സന്ധയ്കൾ, നി ാസഞ്ചാരങ്ങൾ (11 BAL-PK)

16831:

െകന്റക്കിചിക്കൻ കടകൾ
ത ിെപ്പാളിക്കണേമാ? (11 NAR-MP) 
സാഹിതയ്മഞ്ജരി (01 NAR-V) 
രമണൻ (01 KRI-C) 
നീരറിവുകൾ (13 NUJ) 
ഇന്തയ്ൻ സയൻസിെന്റ നേവാത്ഥാനശി ികൾ



16833:
16835:
16837:
16839:

(11 JAY-V) 

16840:
16841:
16842:
16843:
16844:
16845:
16846:
16849:
16850:
16852:
16853:
16855:
16856:
16858:
16859:
16860:
16862:
16863:
16864:
16866:
16867:
16868:
16869:
16870:

അേറബയ്ൻ ണയശാ ം (50 NAF) 
േമാൺസിേഞ്ഞാർ കവ്ിൿേസാട്ട് (06 GRA) 
സംഗകല ഒരു പഠനം (12 KRI) 
തലയിെലഴുത്ത് തിരുത്താം (19.01 SEB) 
ധർമ്മരാജാ (06 RAM-CV) 
െപാൻപറെകാ ് േ ഹമളന്ന് (12 SRE) 
മലയാളൈശലി (38 KUT) 
ണയശാ ം (19.01 VEN) 
മാധയ്മനിഘ (18 RAJ) 
വനിതാ േപാലീസ് േകാൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക്
ഫയൽ (18 BRI) 
വാലി ാത്ത കി ി (07 AMB-M) 
നമുെക്കാരു ഭക്ഷണരീതി (52.01 RAD) 
പ ം േറഡിേയാ ടി.വി. (09 ANI-V) 
ഭാരതം മുേന്നാട്ട് (11 JAC-JM) 
പാഠവും െപാരുളും (13 RAJ) 
ീ സങ്കൽപം മലയാള േനാവലിൽ (13 LEE) 
അസം-േകരളത്തിനു വഴികാട്ടി (59.01 SHA) 
േകരളചികിത്സാചരി ം (51 VIN) 
േഘാഷയാ യിൽ തനിെയ (11 VIJ-OV) 
കാടുകളിലും േമടുകളിലും (59 VAN) 
സമകാലീന സൗന്ദരയ്ശാ ം (13 JAY) 
േയാഗപാഠാവലി (52 GOV) 
വയ് ിയും ജീവിതവും (58 NAY) 
േഗാവിന്ദം ഭജ മൂഢമേത

(11 SAK) ,

16871:
16872:
16873:
16874:
16875:
16877:
16878:
16880:

ന തിരിഫലിതങ്ങൾ (10 KUN) 
വിപരീതങ്ങൾക്ക റം (13 KES) 
തീയൂർ േരഖകൾ (06 PRA-N) 
വിേവകാനന്ദസാഹിതയ്സർവ്വസവ്ം (19 VIV) 
ആനെയ അറിയാൻ (47 SET) 
കറന്റ് കവ്ിസ് (65 SAN) 
ഊണുെതാട്ട് ഉറക്കംവെര (11 KUN) 
ഉപേഭാ യ്സംരക്ഷണ ആ ് 1986: റൂളുകളും
മലയാളവയ്ാഖയ്ാനവും (32 SUD) 
16881: ജീവേലാകം, ൈവവിധയ്വും വിനാശവും (46 NAM)


16883:

ാചീന ഭാരതത്തിെന്റ സം ാരവും
നാഗരികതയും: ചരി പരമായ രൂപേരഖ
(60 KOS) 

16884:
16885:
16887:

അ പ്പപ്പണിക്കരുെട കൃതികൾ (01 AYY-K) 
വായനയുെട ഉപനിഷത്ത് (13 BAL) 
ചാർളി ചാ ിൻ – ജീവിതവും സിനിമയും (13 VEN)

16889:
16890:
16891:
16893:

തയ്ൗഷധ നിഘ (51 SHA) 
ഉഴുതുമറിച്ച ആകാശം (12 RAZ) 
േനാവൽവായനകൾ (13 SRE) 
േഫാൿേലാർ സിദ്ധാന്തവും േയാഗവും (13



BHA) 

16894:

അന്ധനായ ൈദവം മലയാളേനാവലിെന്റ 100
വർഷങ്ങൾ (13 RAJ) 
16895: മനുഷയ്ാവകാശത്തിെന്റ സവ്ന്തം തിനിധി (31
MUK) 

16896:
16897:
16898:
16899:
16900:
16902:
16903:
16904:

കളരിയുഴിച്ചിലും മർമ്മചികിത്സയും (52 RAJ) 
സദ്ചിന്തകൾ (12 ANN) 
തിരുവാതിരയും ീകളുെട മറ്റ്
താനുഷ്ഠാനങ്ങളും (57 DRW-GM) 
ഭ ിയും കാമവും (13 JOH) 
ജാതകഗണിതകല (20 RAM) 
േപാക്കിരി േപക്കാ തവള (09.07 JAY-AP) 
ശാ പഠന വർത്തനങ്ങൾ (09.41 SIV) 
െഫങ്ഷൂയ്: ൈചനീസ് വാ വിദയ് (49 SAD) 

16905:
16906:
16908:
16912:
16913:
16916:
16917:
16918:
16921:
16922:
16923:
16924:

ഒഴുക്കിെനതിെര (11 RAM-AK) 
ഇ ാേയൽ യാ (59 CHA) 
െകാറിയൻ യാ (59 NAN) 
മാലാഖമത്സയ്ം (09 AAR-G) 
ഓർമ്മ റി കൾ (58 AJI) 
ഭൂമിയുെട കണ്ണ് (06 BAL-M) 
മണൽജീവികൾ (06 IND-GR) 
വീ വളപ്പിെല പക്ഷികൾ (47 RAH) 
അ ിയാവുക നമ്മൾ (01 SAR-D) 
ശീർഷകമി ാത്ത കവിതകൾ (01 SRE-H) 
കനകാക്ഷരങ്ങൾ (01 CHA-C) 
അമേസാണും കുെറ വയ്ാകുലതകളും (59 VEE) 

16928:
16929:
16930:
16933:

ഉണ്ണി േപാകു (11 NAR) 
േനേര െചാേവ്വ (11 NAY-EK) 
ൈബൈലൻ (07 VKN) 
നാലാം േലാകം: സവ് വും യാഥാർഥയ്വും (11

16934:
16935:
16936:
16937:

േടാൾേസ്റ്റായ് ഫാം (06 BHI-K) 
ചരി ത്തിെല േചാരപ്പാടുകൾ (60 MAR) 
മാർക്സിസവും ഭഗവദ്ഗീതയും (11 SAR) 
ാഹ്മിൻ കമ ണിസവും മ പഠനങ്ങളും (13 VIJ)

16938:
16939:
16943:
16944:
16946:

കൃതിയുെട താേക്കാൽ (41 PAR-MP) 
ശാ വും കപടശാ വും (50 ARA) 
ആചാരങ്ങൾ ആേഘാഷങ്ങൾ (21 ARA) 
കണക്കിെന്റ കിളിവാതിൽ (09.42 XXX) 
ശു സംതരണം: സൗരയൂഥത്തിന് ഒരു
അളവുേകാൽ (43 PAP) 
സൗരയൂഥവും അതിന റവും (43 SRE) 
മഹർ (06 SUH) 
േഫാർത്ത് എേസ്റ്ററ്റിെന്റ മരണം (30 RAJ) 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ ക കൾ (11

PAR-MP) 



16948:
16962:
16965:
16969:

MUH-BV) 

16971:

െക.പി. അപ്പൻ വയ്
APP) 

ിയും വിമർശകനും (13

16973:
16974:

വള്ളലാർകാവയ്മാല (01 PAD-H) 
ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-31 (62 EMS) 
16975: ഇ എം എസിെന്റ സ ർണകൃതികൾ –
സഞ്ചിക-32 (62 EMS) 
16977: ഫാസിസത്തിെന്റ ആൾ ട്ട മനഃശാ ം (19.01
REI) 

16978:

അധിനിേവശത്തിെന്റ അടിെയാഴു
VIR-MP) 

കൾ (11

16979:
16982:
16985:
16986:

വീട്ടമ്മമാർെക്കാരു കൂ കാരി (55 MAT) 
വയ് ിയും വിമർശകനും (13 APP) 
മുച്ചിേലാട്ടമ്മ (06 NAL-B) 
എ.സലാം സു മിക്ക് സമുചിത മറുപടി (25 MOU)

16988:

ആധുനിക േബാധനം(സാമാനയ് തതവ്ങ്ങൾ) (29

16989:
16990:
16992:

ഗാന്ധിജിയും ാേറ്റാവും (34 KUM) 
മണ്ണ് (06 SHE-P) 
സമാദരണീയനായ സീതി സാഹിബ്
രിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ (58 RAH) 
ആരാണ് ഹി (12 KRI) 
കംപ ട്ടർ ഗുരുകുലം-അക്കൗ ന്റ് (65 SEE) 
കംപ ട്ടർ ഗുരുകുലം ഓഫീസ് (65 KAI) 
കമ്പ ട്ടർ ഗുരുകുലം-D.T.P (49.01 SEE) 
എൽ. . ാർക്ക് മുൻവർഷ േചാദയ്േപപ്പറുകളും
ഉത്തരങ്ങളും (65 ANA) 
െമഗാ േ ാർട്സ് കവ്ിസ് (65 LAL) 
പഴെമാഴിപ്പത്തായം (39 KUN) 
മലയാളവും മലയാളികളും (38 RAM) 
ീനാരായണഗുരു േ ാത്തരി (12 TON) 
വയ് ിതവ്വികാസമ ങ്ങൾ (19 SUD) 
മലയാളം തിേസാറസ് പദാേനവ്ഷണ
ശബ്ദേകാശം (65 NAY) 
മലയാള ൈശലീനിഘ (65 RAM) 
നിയമവിജ്ഞാന േകാശം (65 SAT) 
ആചാരാനുഷ്ഠാനേകാശം (21 KAR) 
േക്ഷ വിജ്ഞാന േകാശം (65 RAJ) 
വീടുപണി എങ്ങെന െചലവ് കുറ ാം (49 VAR) 



JEE) 

16993:
17005:
17006:
17007:
17013:
17014:
17015:
17016:
17019:
17020:
17021:
17022:
17023:
17024:
17025:
17029:
17030:

വാ ശാ ം: ഭാരതത്തിെന്റ പൗരാണിക
നിർമ്മാണശാ ം (49 ALA) 
17033: മനുഷയ്ാവകാശങ്ങൾ (32 RAM) 
17037: േകരള മു ീംകൾ: െചറു
നിൽപിെന്റ ചരി ം
(25 BAH) 

17038:

ഇ ാമിന് രാ ീയവയ്ാഖയ്ാനേമാ? (25 KHA) 

17039:

അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഇ ാമിൽ (25

17041:
17042:
17043:
17045:

ഖുർആൻ സേന്ദശം (25 ABD) 
വിധിവില കൾ (26 YUS) 
മുഹമ്മദ് നബിയും യു ിവാദികളും (25 SHE) 
ശരീഅ ം ഏക സിവിൽേകാഡും (25 ABD) 

17049:
17051:
17054:
17055:
17057:
17058:
17059:

സയണിസം (31 RAJ) 
നേവാത്ഥാന ചിന്തകൾ (25 ALI) 
കാരുണയ്ത്തിെന്റ വാചകൻ (25 NAD) 
യു ിവാദികളും ഇ ാമും (25 ABD) 
ഇ ാം: രാജമാർഗം (25 BEG) 
അമൃതവാണി (26 RAG) 
മുറാദ് േഹാ ാെന്റ ഡയറി റി കൾ (58 HOF)

17062:

മുഹമ്മദ്നബി മാനുഷയ്കത്തിെന്റ മഹാചാരയ്ൻ

17063:

ഇസ്ലാം: േബാധനവും

17065:
17066:
17067:
17068:
17069:
17071:

മഖൻ സിങ്ങിെന്റ മരണം (07 PAD-T) 
കലശം (06 KHA-UA) 
അരിപ്പയിെല അമൃത് (17 EN.06 KAM) 
ഹൃേ ാഗമകറ്റാൻ (51 ORN) 
ഞാൻ ഓർമ്മി
(16 BN.06 BIM) 
സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാരുെട
േസവനേവതന വയ്വസ്ഥകൾ (35 RAM) 

17073:
17075:
17076:

ൈവറ്റ് കമ്പനി (17 EN.06 ART) 
ദ യ്വ് ിയുെട കഥ (58 SUR) 
ഓസ് നഗരത്തിെല അ തമാ ികൻ (09.17

17078:
17080:
17082:

കൃപാനിധിയുെട െകാട്ടാരം (07 SRE-P) 
അേനവ്ഷണം ആസവ്ാദനം (11 VEL-P) 
ഡൗൺ െഡൽഹി എക്സ് സ് (16 BN.07 MAN) 

17083:
17084:
17085:
17086:
17087:
17090:

സദൃശവാകയ്ങ്ങൾ (04 GOP-C) 
മഴയുെട സംഗീതം (07 NEE-P) 
ഉത്തമഗീതം (24 APP) 
ഒ. വി. വിജയെന്റ േലഖനങ്ങൾ (11 RAJ-PK) 
നിശ്ശ തയിെല തീർത്ഥാടകൻ (06 RAJ-N) 
വി.െക. കൃ േമേനാൻ: വയ് ിയും വിവാദങ്ങളും

17091:
17092:
17094:
17096:

വിജയത്തിെന്റ രഹസയ്ങ്ങൾ (18 NUI) 
നീെയാരു സവ്ാർത്ഥിയാവുക (19 SAN) 
ഭൂമിയിെല െപൺകുട്ടികൾക്ക് (02 IND-M) 
സഖാേവ, നാം ആർ േവ ി വിലപിക്കണം?

17097:

യാസർ അറഫാത്ത് ഞങ്ങൾ അതിജീവി

MUH) 



(25 SHA) 

ചാരവും (25 THO) 

RAD-C) 

(58 GAN) 

(12 ZAC) 
(58 SIV) 

17099:
17102:
17104:

ം

ഒറ്റയാൻ (09.01 THA-A) 
ൈഹഡി (09.17 SUM-KP) 
െതനാലിയിെല െകാ െതമ്മാടി (09.07 THA-K) 

17106:
17107:
17108:
17110:
17111:
17112:
17113:
17114:
17118:
17119:
17120:
17121:
17122:
17123:
17125:
17126:
17127:
17128:
17132:
17134:
17135:

കൃഷിയുെട നാട്ടറിവുകൾ (53 SRE) 
ജ ക്കളും നാട്ടറിവും (54 RAJ) 
നാ ഭക്ഷണം (55 LEE) 
നാ ൈവദയ്ം (52 HAF) 
ച കളഭം (06 SAT-K) 
േ ഹംവിളഞ്ഞ വയേലലകൾ (06 JOI) 
സമേരഖ (06 KAM) 
മരണമി ാത്തവൻ (06 THA-P) 
ദി േ ഡ് മാഫിയ (06 VIM) 
മനസ്സറിയാെത (06 SAY) 
കസവുപുടവ (06 PRA-C) 
മുഖം (06 JOH-C) 
ഒരു പൗർണ്ണമി രാവിൽ (06 SUN-M) 
േമാഹപ്പന്തയം (06 VIM) 
നിലാവിെന്റ നാട്ടിേലക്ക് (06 THO-C) 
സവ് േലഖ (06 JOH-C) 
വീണയിലുറ ം രാഗം (06 JOH-C) 
ൈഹേറഞ്ച് ഗാർഡൻ (06 RAJ-T) 
നാലാമെത്ത ആണി (07 ANA) 
ഞങ്ങളുെട മഞ്ഞ
കം (06 ASH) 
വനിതാ സംരക്ഷണനിയമങ്ങളും കുടുംബ
േകാടതിയും (32 SHI) 
17138:
ീനാനദിയിെല പാലം (17 SL.06 EVO) 
17139: എെ രാൻസയുെട പുണയ്ാളന്മാർ (17 MAR-AA)


17140:
17145:

പ ാ-േമഘന (16 BN.06 SAV) 
സി. അച തേമേനാൻ സ ർണ്ണകൃതികൾ (33

17147:
17148:

ആയിലയ്ം (06 SRE-P) 
ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ കവിതകൾ (01

17149:
17152:
17153:
17154:
17155:

ഗീതാ വചനം (21 VIN) 
ആമത്താഴും പാേസവ്ഡും (06 BAB-MG) 
ആ ഹതയ്യുെട ഭൂമിശാ ം (06 NIZ-R) 
ആരണയ്ഗീതം (06 SRE-P) 
എഴുതെപ്പടാത്ത ഇതിഹാസത്തിെല നായകൻ

ACH) 

BAL-C) 

(06 BAJ) 

17156: അർക്കവും ഇളെവയിലും (06 SRE-P) 
17157: അത്തം െപരുന്നാൾ (06 VKN) 
17161: ൈമഥിലിയുെട മകൾ (07 VAL-P) 
17162: ബീഗം േമരിബിശവ്ാസ് (16 BN.06 BIM) 
17163: അക്ഷരദീപങ്ങൾ (13 PAR) 
17164: ഓർമ്മ (58 SHA) 
17166: ഭുക്കളും ഭൃതയ്രും (16 BN.06 BIM) 
17170: കിഴവൻ േഗാറിേയാ (17 FR.06 BAL) 
17176: ൈചനീസ് മാർക്കറ്റ് (07 SUR-P) 
17181: ഇന്റർെനറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് (09.49 VAR) 
17183: കടൽ കനയ്ക (06 GAN-M) 
17184: ഒളിംപിക്സ് കവ്ിസ് (18 SAN) 
17185: 365 കു
കഥകൾ (09.07 ASH) 
17186: ജീവിതം എെന്ന എ
പഠിപ്പി ? (19 JAY) 
17188: േഗാദാെയ കാത്ത് (17 FR.04 SAM) 
17190: സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന തീവ ികൾ
(17 SL.06 HRA) 

17193:
17196:
17197:
17198:
17199:
17203:
17205:
17206:
17208:
17211:
17214:
17215:
17216:
17218:
17219:
17222:
17223:
17224:
17225:
17227:
17229:
17231:
17232:
17233:
17235:
17236:
17237:
17239:
17240:
17241:
17244:
17246:
17247:
17249:
17250:
17252:
17253:
17254:
17255:
17256:
17257:
17258:
17263:
17264:
17266:
17267:
17268:
17271:
17273:
17274:
17275:
17276:
17278:
17279:
17281:
17286:
17287:
17288:
17289:
17290:

മദാം േബാവറി (17 FR.06 GUS) 
ശയ്ാേമട്ടൻ (16 BN.06 PRE) 
പുറപ്പാടിെന്റ പു കം (06 JAM-VJ) 
േകരളചരി ം (62 RAG) 
നിലാവിൽ വിരിഞ്ഞ കാപ്പി ക്കൾ (12 BAB) 
െകാച്ചി (06 MOH-KL) 
ചിലപ്പതികാരം (16 TA.01 PAR) 
േഗാവർദ്ധെന്റ യാ കൾ (06 ANA) 
കള്ളൻ പവി ൻ (06 PAD-P) 
അേനവ്ഷി കെ ത്തിയി (06 PAR) 
കാടിെന്റ വിളി (17 EN.06 JAC) 
തി ഹാജരു ് (16 BN.06 BIM) 
തട്ടാര ടിയിെല വി ഹങ്ങൾ (07 CHA) 
ഡയനറ്റിക്സ് ആ വിദയ് (50 HAB) 
േട്ടാ ിയെപ്പട്ട േട്ടാ (06 BAL-PK) 
വർണ്ണെഞാറികൾ (06 SUD-M) 
െക. 99 (06 BAT) 
ആരാമശലഭങ്ങൾ (06 PRA) 
േസതുബന്ധനം (06 MUR-N) 
സവ്ർഗ്ഗസീമ (06 MAD-V) 
സപ ി (06 CHA-SK) 
ഗാന്ധർവ്വം (06 SAT) 
മുഹ ത്ത് (06 KAM) 
കാഞ്ചനത്ത രാട്ടി (06 PRA-C) 
കലയ്ാണമാല (06 PRA-C) 
പ റുമാൽ (06 KAM) 
കമല (06 SUD-M) 
ഫ്ളയിംഗ് ം (06 THA-P) 
െകാള്ളിയാൻ (06 BAT) 
മിഴിേയാരം (06 NIR-CV) 
വലയം (06 JOS-V) 
ഇ ദാനം (06 NIR-CV) 
ആൽമരം (06 MUK-K) 
കുപ്പിവളകൾ (06 KAM) 
നീലനിലാവ് (06 SUD-M) 
തിരി കി ന്ന ഉത്സവങ്ങൾ (06 AJA) 
േലാറിെത്തരുവ് (06 JOS-V) 
കൃപാകരി (06 PRA-C) 
മനസ്സമ്മതം (06 SAT-K) 
തറവാട് (06 SAT-K) 
രക്ഷാപുരുഷൻ (06 AJY) 
കണ്ണീർമഴ (06 SAT-K) 
റിപ്പർ റിപ്പീറ്റ് (06 THA-P) 
വിത്ത് വൺ ഐ (06 THA-P) 
ഓഫ് ദി സിൽവർ കീ (17 EN.06 VEN) 
ം െഹൽ (06 BAT) 
െയേ ാ േ ക്ക് (17 EN.06 VEN) 
കലിയാട്ടം (06 SIV-E) 
ഈ വഴിയിൽ ഞാൻമാ ം (06 KAN-EJ) 
സവ്ർണ്ണ ടു് (06 KAM) 
ബാന്ധവം (06 MUK-K) 
പൂവണിെക്കാ ് (06 KAM) 
തവ വിരേഹ… (06 SUD-M) 
താരാട്ട് (06 USH-G) 
നായനാർ ഫലിതങ്ങൾ (10 SHA-P) 
ശയ്ാമ സാദിെന്റ തിരക്കഥകൾ (05.02 SHY) 
ഇ ധനുസ്സിൻ തീരത്ത് (58 BHA) 
ഹരി (06 NEE-K) 
മായാമാളവഗൗള (06 MAL-KR) 
ഗൗതമബുദ്ധൻ: ജീവിതവും ദർശനവും (23 DHA)

17291:
17292:

സവർക്കറും ഹി തവ്വും (61 NUR) 
േദശീയ സമരത്തിെല വഴിത്താരകൾ (61 IRF) 

17293:

മഹാഭാരതം മുതൽ കമ ണിസം വെര (33 GOV)

17294:
17295:

നാഴിയുരിപ്പാല് (03 BAS-P) 
േകരളീയ നേവാത്ഥാനം േനരിടുന്ന
െവ വിളികൾ (32 VIJ) 
തിയായിരിക്കെട്ട (11 SAK) 
േചകനൂരിെന്റ ര ം (11 KAR) 
കാ യുെട ണയേലഖനങ്ങൾ (12 ANT) 
േകശവേദവിേനാെടാപ്പം സീത (58 SEE) 
പേരതാ ാക്കൾക്ക് അപ്പവും വീ
ം (06





17298:
17300:
17302:
17303:
17304:

BAB-B) 

17305:
17307:
17308:
17309:
17312:
17313:
17316:
17317:
17319:

ജലസമാധി (06 SRE-R) 
ഫാസിസം വരുന്ന വഴികൾ (11 ANA) 
നാടകെച്ചപ്പ് (04 SAT-A) 
ചങ്ങ ഴയും ൈവേലാപ്പിള്ളിയും: കവിതയിെല
സമാന്തരേരഖകൾ (13 KUR) 
കുടുംബ മ സിയം (07 KUM-UK) 
അേമരിന്തയ്ൻ േനാട്ട് ബുക്ക് (59 ELS) 
നാ ികയ്ത്തിെന്റ ആവശയ്കത (19 SHE) 
ശബരിമല-ചരി ത്തിന്റയും േനരിെന്റയും
ഉരക ിൽ (60 EDA) 
നാലാംേലാകവാദവും സാ ാജയ്തവ് രാ ീയവും
(11 ANI-AV) 

17320:
17321:
17322:
17323:
17324:

സുധാമണിയിൽനിന്ന് മാതാ
അമൃതാനന്ദമയിയിേലക്ക് (19 SAN) 
അണലി (06 SAS.V) 
വയ് ികൾ കാ പ്പാടുകൾ (11 MAD-VK) 
യൂേറാപയ്ൻ ഡയറി (59 SAN) 
നാരായണഗുരു എ െകാ ് മുഖയ്മ ി
ആയി ഇ.എം.എസിനു ഒരു മറുപടി (19

17325:

കു

EDA) 

ട ന പുരാണം; െമതിയടി പുരാണവും (11

MAD) 

17326:
17327:
17328:

നിരീശവ്രനായ നാരായണഗുരു (19 JOS) 
ഇ ാമും ീകളും (19 YUN) 
ി മതവും ൈലംഗികസദാചാരവും (24 LEW)

17329:
17330:
17331:
17332:
17333:
17336:
17337:

േകാവൂരിെന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ (19 KOV) 
തീക്കടൽ കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം (06 RAD-C) 
െസന്റ് േതാമസ് ഒരു െക കഥ (26 EDA) 
ഇസ്ലാം ഒരു പുനർവായന (25 ASG) 
െകാഴിഞ്ഞ ഇലകൾ (58 JOS) 
ബഷീർ േവറിട്ട കാ കൾ (58 RAD) 
ദി െകൗ ് ഓഫ് േമാ ി ിേസ്റ്റാ (17 FR.06

17340:
17342:
17344:

ൈവദ തികഥകൾ (09.44 KAR-EA) 
ളയം (04 PIL) 
ച േപായ ഒരു പശുവും േഗാമാതാവും



DUM) 

(11 SAN-E) ,

17345:
17346:

മാർപ്പാപ്പയുെട രാ ീയം (19 JOS) 
േഡാ.േയശു ചികിത്സിക്കെട്ട

(19 VEN) ,

17347:
17350:
17351:
17352:
17353:
17354:
17356:

ജീവിതചിന്തകൾ (18 KES) 
നദിയും േതാണിയും (07 MUK-M) 
അദ്ധയ്ാപിക (06 KAN-EJ) 
ഒരു ഉ ാടരാ ിയുെട ഓർമ്മ ് (06 IND-K) 
ലഹരിയുെട ചതി ഴികൾ (11 MAD-K) 
േനർച്ചെപ്പട്ടി (06 THA-K) 
അറിയെപ്പടാത്ത മനുഷയ്ജീവികൾ (06 NAN) 

17357:
17358:
17359:
17360:
17361:
17362:
17364:
17365:
17366:
17367:
17368:

ാക്ക് ഹാൻസ് (06 LSR) 
വയസ്സ വാർദ്ധകയ്ം (19.01 MUR) 
സുഖം (06 MOH-KL) 
സവിതൂർവേരണയ്ം (06 SEB-P) 
ആസുരം (07 CHA-MK) 
ചാർലിമാസ്റ്റർ (06 MUK-M) 
ജീവിതത്തിെന്റ കണ്ണീർ (06 GEO-M) 
ആർഎംപി (06 PIL-SK) 
േകരളവും സംഗീതവും (57 GUP) 
അ ിയുദ്ധം (06 GEO-M) 
േമഘങ്ങളിൽ മുഖെമാളി ന്നവൻ (06 WIL-M) 

17369:
17370:

ഡയാന (06 HAR-B) 
ഒരുപിടി വറ്റ് (06 KHA-UA) 

17372:
17373:
17375:

അടയാത്ത ക കൾ (06 RAD) 
വിരൂപസതയ്ങ്ങൾ (06 UNN-P) 
പുത്തൻകലവും അരിവാളും പൂതപ്പാ ം (01 EDA)

17379:
17381:
17383:

നുണയാം േചാേ റ്റ് (09 UNN-GS) 
ഗൃഹപാഠം (36 SRE) 
വിജയത്തിേലക്ക്: ഒരു മനഃശാ പഠനം (19.01

17386:
17387:
17388:
17389:
17393:
17395:
17396:
17397:
17398:
17399:
17402:

എെന്റ കുട്ടിക്കാലം (58 CHA) 
ജഹനാര (58 JAH) 
ഖുർആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം (25 JOS) 
ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമർശന പഠനം (13 EDA) 
വാരി ഴി (07 VAS-MT) 
കരിമുത്ത് (06 MOH) 
നീല യിൽ (04 URU) 
സുവർണ്ണലത (16 BN.06 ASH) 
ഥമ തി തി (16 BN.06 ASH) 
അമ്മ ് (58 VAS) 
സാവി ി അഥവാ വിധവാവിവാഹം (04 LAL-A)

17405:
17406:
17407:
17408:
17411:
17417:

ീ ീഗേണശ മഹിമ (16 BN.06 MAH) 
താഴ്വരയിെല പക്ഷി (06 THO-A) 
പാലങ്ങൾ (16 TA.06 SIV) 
േകാസലം (06 PRA-C) 
രക്ഷസ്സിെന്റ തികാരം (06 NAR-C) 
േകരള മൂലയ്വർദ്ധിത നികുതി എ ്? എങ്ങെന?

17430:
17431:
17434:
17435:
17436:

െനറ്റിപ്പട്ടം (09.01 RAJ-K) 
ആനെത്താപ്പി (09 RAJ-K) 
ചലനം (44 BAL) 
ശാ ത്തിെന്റ കിളിവാതിലിലൂെട (41 GOP) 
അധികാരം തിേരാധം ജനാധിപതയ്ം (33 KUN)

17437:
17438:
17439:
17442:
17443:
17444:
17446:
17447:
17448:
17449:

തിബദ്ധതയുെട ഗാഥകൾ (15 PRA-S) 
സി മുതൽ കാേവരി വെര (59.01 VEL) 
ൈസന്ധവ നാഗരികത (61 HAB) 
ശാ ജ്ഞൻ പൗരനാകുേമ്പാൾ (50 PAR) 
ശാ നാടകങ്ങൾ (04 RAM-KP) 
മാത്തൻമണ്ണിരേക്കസ് (09.46 SIV-S) 
കിങ്ങിണിക്കാടു് (09 KRI-KK) 
തൂവൽ (09.01 RAM-K) 
പ വും കൂ കാരും (09.06 PAD-AD) 
തിേരാധത്തിെന്റ ജനകീയ ധാരകൾ (11

17451:

മാർക്സിെന വീ

17452:
17453:
17454:
17455:
17456:

കുരുേത്താലക്കിളി (01 JIN-E) 
ജീവെന്റ രഹസയ്ം േതടി (46 SIV) 
സവ്രങ്ങളുെട ശാ ം (56 GEO) 
നിലപാടുകളുെട രാ ീയം (31 KUN) 
അേനവ്ഷണത്തിെന്റ പടവുകൾ :
പഠനേ ാജ കൾക്ക് ഒരു ൈക



RAM) 



(35 ABR) 



NAR-CP) 

ം വായി

േമ്പാൾ (18 PAR) 

കം

(29 PRA) 

17458:
17459:
17462:
17463:

ഹരിതചിന്തകൾ (46 PRA) 
ആരുമാരുമറിയാെത (06 SAN-V) 
വിചാര ന്ദനം (11 JAB-KA) 
ഗൾഫ്മി ം-മാതൃഭാഷയിലൂെട അറബിഭാഷ (25

17464:
17466:
17470:
17472:
17473:

കുേഞ്ഞാമന (06 LAL) 
തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ (65 ABU) 
തഫ്ഹീമുൽ ഖുറാൻ (25 UBA) 
നക്ഷ ആൽബം (65 PAR) 
ഗണിതശാ ത്തിെല അതികായന്മാർ (58 RAM)

17474:
17476:
17477:
17478:
17480:
17481:
17482:
17483:
17484:

ചീറാം േ ഹിതാ കടി രുത് (09.16 VAY) 
മാ ികപാ ങ്ങൾ (09.16 VAS-S) 
േകാലബാ (16 SAN-R) 
ഒരു കുമിളക്കഥ (09.45 SMI-A) 
ഭൗതികത്തിെന്റ കഥ (09.44 PAD) 
ഉ ം മധുരവും (09.28 SAN-R) 
മ യുദ്ധ മം (28 KAL-S) 
മയിൽ പീലിക കൾ (28 VAS) 
ആരാണാരാണാൺകുട്ടി ആരാണാേവാ
െപൺകുട്ടി (09.46 KAM) 
യ മാനവൻ (17 RU.06 UMA) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ രാ ീയം (29 GAN) 
പു െതാട്ട് പൂനാരവെര (46 IND) 
അറിവിെന്റ െപാരുൾ (41 PAR) 
ആൽബർട്ട് ഐൻൈസ്റ്റൻ – ഒരു ജീവചരി
േരഖ (58) 
ആലാഹയുെട െപൺമക്കൾ (06 SAR-J) 
അലാഹയുെട െപൺമക്കൾ (06 SAR) 
ഒതപ്പ് (06 SAR-J) 
അേനവ്ഷണം അകലങ്ങളിൽ (11 SAN) 
ഹി ധർമ്മവും െസമിറ്റിക് മതങ്ങളും (26 RAG) 

RAH) 



17485:
17487:
17488:
17491:
17493:
17505:
17508:
17509:
17513:
17515:
17518:

സവ്ന്തം സമസയ്ാപൂരണങ്ങളും കവിതകളും (01

17519:
17520:
17521:

സവ്ാമി ശാശവ്തീകാനന്ദ (58 SAS) 
ഗുരുേദവ കഥാകാവയ്ം (18 RAV) 
പാശ്ചാതയ് തത്തവ്ചിന്തയുെട ചരി ം: വാലയ്ം 1:
തത്തവ്ചിന്തക്ക് ഒരാമുഖവും ാചീന ീക്ക്
തത്തവ്ചിന്തയും (19 SRE) 
ഭാരത രാ വാദം (19 SIS) 
വിശവ്ാസത്തിെന്റ േവരുകൾ (12 RAM) 
യാ കളി(ഗേവഷണ ന്ഥം) (28 MAN) 
വിയർപ്പിൽ കുതിർന്ന കാലം (01 VID-CN) 
മാനവീകൃത ജനാധിപതയ്ം (31 JAY) 
മതേമതായാലും മനുഷയ്ൻ നന്നായാൽ മതി (01

GOP) 

17522:
17523:
17524:
17525:
17528:
17529:

VAM-SNP) 

17530:

ശിവപുരിയിെല അേന്തവാസികൾ (01 RAM-NV)

17532:
17533:
17534:
17535:
17536:
17537:
17539:

മലയാള സംഗീത നാടകചരി ം (13 SRE) 
തനതു പുതുസിദ്ധാന്തങ്ങൾ (13 MEE) 
പിേന്നാട്ട് കുതി ന്ന േകരളം (11 THI-TR) 
ആ ബ (11 NAY) 
പരാന്നേഭാജികൾ (32 PER) 
ഇ ാമിെല സാമൂഹയ്നീതി (25 QUT) 
ഭാരതീയ സം ാരത്തിെന്റ അടിെയാഴു കൾ

17540:

മുഹമ്മദ് നബി മാനവികതയുെട മാർഗദർശകൻ

17541:
17543:
17544:
17545:

വിരു കാരനും േവട്ടക്കാരനും (26 MUH) 
ഭഗവൽ ണാമം (21 THR) 
സുരഭാരതീ കാശം (36 VAS) 
േഫാേ ാർ പഠനം: സിദ്ധാന്തതലം (56 BHA) 

17546:
17547:
17548:

സമൂഹശാ ജ്ഞൻ െപരിയാർ (58 VEL) 
അമ്മ കാത്തിരി
(01 RAJ-P) 
മഞ്ഞ് ൈദവങ്ങളും മണിശിലകളും (06 MAR-RK)

17553:
17554:
17556:

യഥാർത്ഥ ൈദവിക മതം (25 ABO) 
യഥാർത്ഥ ൈദവികമതം (25 PHI) 
ബാല ശാ വിജ്ഞാനേകാശം (09.41 SIV-S) 

17557:
17558:

രാമായണം (09.20 KUN) 
ഗണിതശാ ത്തിെല ീരത്നങ്ങൾ (09.42 MAN)

17561:
17563:
17564:
17566:

കു
ണ്ണിമാഷുെട േലാകം (09.07 KUN) 
സയൻസ് കവ്ിസ് (18 BHA) 
പഴെഞ്ചാ ം ൈശലിയും (34 RAJ) 
രാമായണം മുതൽ േഗാഡ് ഓഫ് േ ാൾ
തിങ്സ് വെര (13 KRI) 
ചരി കവ്ിസ് (29 SUR) 
ഞാെനാരു നിശ്ശ െകാലയാളി (50 MAT) 
ഈ പുഴയും കട ് (05.02 SAT) 
ഗംഗാ ചിേലാനിയുെട ചിറക് (16 AS.06 LAK) 
അലി
േപായ നിഴലുകൾ (16 TA.06 ASH) 
ഞാൻ െചവിേയാർത്തിരി ം (16 BN.06 GAJ) 



(11 MOH) 
(11 ABU) 





17567:
17568:
17580:
17595:
17597:
17598:
17599:
17601:
17602:

ഭാ രേമേനാൻ (06 APP-T) 
ന െട ചു വട്ടെത്ത പാ കൾ (47 SUR) 
ചില സമയങ്ങളിൽ ചില മനുഷയ്ർ (06 JAY-T) 

17604:
17607:
17609:
17612:
17613:
17620:
17621:
17622:
17623:

ഐസ്-196° C (06 IND-GR) 
േപരറിയാത്ത െനാമ്പരം (03 USA) 
വനം കാടിെന്റ നടു മദ്ധയ്ം (09.06 ARY-K) 
േപാക്കണം െകട്ട േപാ കൾ (09.07 SUM) 
കി ണ്ണിയുെട കഥ (09.07 ASH-E) 
ചുംബനം സുഗന്ധപൂരിതം (07 KHA-UA) 
ര ം (16 BN.06 SUN) 
കരിനീലക്ക കൾ (17 EN.06 MOR) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (07 PAD-P) 

17625:
17626:
17629:
17630:
17632:
17633:
17634:

േനാ ദാമിെല കൂനൻ (17 FR.06 VIC) 
െബാമ്മിഡി
ിയിെല പാലം (06 VAI) 
രാജയ്േ ാഹി (16 HI.06 YAS) 
ഉപജന്മം (06 KOC-TV) 
മണൽ (06 SHY) 
ഒരിക്കലുമുറങ്ങാത്ത മനസ്സ് (06 HAS-EM) 
തണുത്ത് തണുത്ത് പൂ ന്ന നീല റിഞ്ഞികൾ

17637:
17638:
17646:
17647:
17648:
17649:
17650:
17652:
17653:

േമാഹിനിയുെട വിവാഹം (16 BN.06 SEL) 
ലക്ഷ്മണേരഖ (06 CHA-S) 
വി വം ഇേപ്പാൾ ആരംഭി
(33 CAS) 
ആശാനും ീബുദ്ധനും (13 MAD) 
മറ ട ള്ളിെല മഹാനരകം (04 BHA-MR) 
കൃ ാ കൃ ാ (16 TA.06 PAR) 
നായനാർ ആൽബം (58 BHA) 

17655:
17656:
17662:
17663:
17664:

െതാഴിലി ാ (35 PRA) 
എ െക ജി ആൽബം (58 BHA) 
എെന്റ വഴിയമ്പലങ്ങൾ (11 SAN-MK) 
പുരുഷവിലാപം (07 RAM-KP) 
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാ ം സംഭവി

(06 SHE) 

(13 VIJ) 

യുദ്ധം േബാംബ് അധിനിേവശം ബുഷിെന്റ
േലാക മം (31 RAM) 
17654: േ ഡ് യൂണിയൻ രംഗെത്ത ആദയ്പഥികർ (33
BHA) 

(12 ANI) 

17666:

ഞാൻ ൈധരയ്െപ്പടു

ന്നവ

കിരൺ േബഡി (58 PAR)



17667:
17668:
17678:
17679:
17680:
17681:
17682:
17683:
17684:
17685:
17687:
17688:

സ ര ികൾ (58 PAN) 
ജനങ്ങൾെക്കാപ്പം (32 VIJ) 
നാേടാടി െചാൽക്കഥകൾ (09.28 SUM) 
േലാകനാേടാടിക്കഥകൾ (09.28 NUL) 
മറയുന്ന തീരം (07 SIB-M) 
മഴ മായുേന്നരം (09.01 SAS-C) 
പുഴയുെട സംഗീതം (01 FOU-U) 
അണ്ണാറക്കണ്ണൻ (09.01 APP-M) 
കളിവീണ (09.01 PIL-KS) 
അറിവിൻ മടിശ്ശീല (09.11 VIJ) 
കെ ടുക്കാത്ത തുമ്പികൾ (09.01 SAS-M) 
കുട്ടികൾക്കായ് ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന (09.32 JOH)

17689:
17693:
17694:
17697:
17698:
17699:
17700:
17701:

ാന്ത് (07 SUH-BM) 
കുറുംകഥകൾ (07 SRE-EV) 
ജനിതകവിധി (07 RAM) 
കൗമാരം കട വരുന്നത് (07 BEE-KA) 
ശവമുറിയിെല േജാലി (07 MUH-NM) 
ചതുരവും ീകളും (07 ASH-C) 
പടുമുള (07 SRE-KB) 
മാനാഞ്ചിറയിെല െപാട്ടിച്ചിരി ന്ന പ ാധിപർ

17703:
17704:
17706:
17711:

ആേമൻ ആേമൻ (06 BAL-CV) 
കപിലവ വിേല ള്ള വഴി (06 IND-K) 
മഹാനായകൻ (16 MR.06 MAD) 
െമെ ക്കനവായ് പഴങ്കഥയായ് (16 TA.06 VIS) 

17712:

സി.എൻ. ീക ൻനായർ ഓർമ്മയിലും
പാഠത്തിലും (13 KRI) 
അസുരവിത്ത് ഒരു പഠനം (13 LEE) 
േനർക്കാ (02 VIJ-P) 
യക്ഷിയുെട ചുരിദാർ (01 SRE-K) 
ഈശവ്രന് ഒരു ഇ-െമയിൽ (01 SUN-CE) 
കവിയരങ്ങ് (01 RAD-K) 
സാമം, സംഘർഷം (01 NAR-P) 
േപാ കൾ േഡാട്ട് േകാം (01 SAN-T) 
നിരണം പാ കവികൾ (13 RAM) 
ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം നാട്ടിൽ (10 RAJ-O) 
കഷായം (10 SUK) 
മലയാളത്തിെല ആദയ് ശബ്ദ ചി മായ
ബാലെന്റ കഥ (56 GOP) 
മങ്ങാട്ടച്ചനും കുഞ്ഞായിൻമു യ്ാരും (04 KUM-MS)



(07 NIR-KP) 

17714:
17715:
17716:
17717:
17718:
17719:
17720:
17721:
17722:
17723:
17725:
17726:



17727:
17728:
17729:
17732:
17733:

അഡൾട്സ് ഒൺലി (04 MOH-CR) 
പശ്ചിം ദിഗേന്ത േദാഷ് കാേല (59 VIK) 
വർത്തമാന സ്തകം (59 THO) 
ൈജവേചാരണം (50 VAN) 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു: സംഘർഷത്തിെന്റ
ദിനങ്ങൾ (13 JAW) 
17734: ചരി ം: പാഠരൂപങ്ങളും തയ്യശാ വും (60
SUN) 

17735:
17737:
17738:
17739:
17740:
17742:
17743:
17744:
17745:

കണ്ണീരിെന്റ മാധുരയ്ം (58 BAL) 
പാേഥയം (58 SUV) 
പി. ഭാ രെന്റ ജീവിതവും കലയും (58 BHA) 
േപാപ്പ് േജാൺേപാൾ ര ാമൻ (58 TON) 
നാടയ്ാചാരയ്െന്റ ജീവിതമു കൾ (58 PAD) 
സ്മൃതിചി ങ്ങൾ (11 VEE-MP) 
േഫാൿേലാർ ഭാഷണങ്ങൾ (56 RAG) 
ദൃശയ്മാധയ്മങ്ങളും സം ാരവും (11 PRA) 
േഗാഡ്െസ ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരി
് (11 RAM-K)


17746:
17747:
17748:

ി ൈഹന്ദവ വീക്ഷണത്തിൽ (19 TON) 
ശാരദാതിലകത്തിനു് ഒരു ഭൂമിക (21 CHA) 
ബിഷപ്പ് പൗേലാസ് മാർ പൗേലാസ് ാരക
ഭാഷണങ്ങൾ (12 VAR) 
17751: അക്ഷരസമക്ഷം (11 PAN-GN) 
17753: പരിസ്ഥിതി തയ്യശാ വും മാർക്സിയൻ
തിസന്ധിയും (46 PEA) 
17754: അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം മലയാളത്തിൽ
കതിരും പതിരും ചികയുേമ്പാൾ (13 GOP) 
17755:

നാരായണഗുരുവിെന്റ അൈദവ്തദർശനം (19

17756:
17757:

ൈതത്തിരീേയാപനിഷത്ത് (21 NAR) 
ാ ിക്കൽ വിസ്ഡം: യഥാർത്ഥ
ജീവിതത്തിലും മാേനജ്െമന്റിലും (19.01 KOC)

17759:
17760:
17761:

പുരാണസ്ഥലനാമേകാശം (65 PRA) 
സയൻസ് കവ്ിസ് (65 MAN) 
േദശീയ ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം

17762:
17763:
17764:
17765:
17766:
17767:
17768:
17769:
17770:
17771:
17773:
17774:
17775:
17776:
17778:
17780:
17781:
17782:
17783:
17784:
17785:
17786:
17789:
17790:
17793:

അർപ്പിതം (06 KAM) 
ണാമം (06 SUD-M) 
ലാറസിെന്റ മക്കൾ (06 ASW-A) 
കസവുതട്ടം (06 KAM) 
സവ് ങ്ങേള വിട (06 MAL-U) 
ഭാമിനി േതാൽക്കാറി (06 KAM) 
ലയം (06 JOS-V) 
േലാറിക്കാരൻ േനാബിൾ (06 JOS-V) 
തിരശ്ശീല (06 MUR-N) 
ചതുർദ്ദശിനാൾ (06 SAN) 
മണി ഓർ ഡ് (17 EN.06 BHA-KK) 
ൈവറസ് റിംഗ് (17 EN.06 BHA) 
േഹർ റിവഞ്ച് (17 EN.06 JAM) 
ട ്മാൻ (06 BHA-P) 
െഡയ്ഞ്ചർ െഡയ്സി (06 THA-P) 
േബൺ ഔട്ട് (06 JIJ-C) 
ഏജന്റ് ഓഫ് െഡ ് (06 JIJ-C) 
ജവ്ാല IPS (06 BAB-M) 
നീലാംബരി (06 MUR-N) 
സംഘഗാനം (06 JOI) 
ഞാൻ ഉണ്ണിവർമ്മ (06 KAM) 
കർ രദീപം (06 MAL-U) 
അനുപ വി (06 MAL-U) 
കവിത ആ കഥ ണയം (17 RU.01 AYY) 
കമ ണിസ്റ്റ് സവ്ാത യ്സമര േസനാനികൾ (58

17796:
17818:

ചിലന്തിവല (16 BN.06 YES) 
എൽ.ഡി. ാർക്ക് േചാദയ്േപപ്പറുകൾ (65 BRI) 

17833:
17834:
17835:

എടക്കൽ മലമുകളിൽ (56 KUN) 
തള്ളവിരൽ (08 UNN-P) 
ഭൂകമ്പവും െകാലയാളിത്തിരകളും (45.01 RAJ) 

17836:
17837:
17838:
17842:

ഓഹരി (06 MOH-KL) 
കാല യാഗ (01 PRA) 
വാചകെന്റ ഉദയ്ാനം (17 AR.01 JIB) 
രാവിനും ഭാതത്തിനുമിടയിൽ (17 AR.01 JIB) 

NAR) 



1996-2000 (30 GOV) 

RAG) 

17843: പുനസ്സന്ദർശനം (01 MUR-N) 
17844: ഒറ്റമണൽത്തരി (01 VIJ) 
17847: പകലുകൾ രാ ികൾ (01 AYY) 
17848: 101 സഞ്ജയൻ ഫലിതങ്ങൾ (10 SAN) 
17849: മരക്കാപ്പിെല െത ങ്ങൾ (06 AMB-M) 
17850: ഒരു മാൻഹട്ടൻ േകാൾേഗളിെന്റ ഡയറി (17
EN.06 SUB) 

17851:

മധുമക്ഷിക: മഹാകവി പി ് മലയാളത്തിെന്റ
ഉപഹാരം (15 RAT-M) 
17852: പള്ളി ന്ന് (11 PAD-T) 
17854: സിംബലിസം മലയാളകവിതയിൽ (13 VEN) 
17857:
17859:
17861:
17864:
17866:
17868:
17873:
17874:
17875:

മി സ് (17 EN.06 ANI) 
ീആ ാൾകൃതികൾ (22 PAR) 
ര ാകരെന്റ കഥകൾ (07 RAT-K) 
െവള്ളം (41 AJA) 
വീെ ടു കൾ – സാഹിതയ്ം സം ാരം
ആേഗാളത (13 RAV) 
മു െപ്പരിയാർ ഡാം േകരളം േനരിടുന്ന
ദുരന്തഭീഷണി (62 GEO) 
േ സിയുെട കഥകൾ (07 GRA) 
ജന്മാന്തരങ്ങൾ (06 KOV) 
മലബാർ കലാപം, നാലാംേലാകം, േകരളീയത
– എം.ഗംഗാധരനുമായി ഒരു സംവാദം (12
KAR) 

17878:
17880:
17881:
17882:
17883:
17884:
17885:
17886:

സസയ്ങ്ങളുെട നാട്ടറിവ് (48 HAR) 
ജവ്ാല (07 USH) 
ഗച്ഛാമി (06 RAH-C) 
ഉദാര ഞരക്കങ്ങൾ (07 SUD-PK) 
പതനം (07 VAS-MT) 
കണ്ണടകളുെട നഗരം (07 UNN-P) 
വേന്ദമാതരം (06 VAS-E) 
െചേങ്കാലി ാെത കിരീടമി ാെത (06 HAN-N) 

17887:
17890:

കിഴേക്കാെട്ടാഴുകുന്ന പുഴ (06 HAN-N) 
ണയത്തിനും ഉന്മാദത്തിനും മേധയ് (06 RAH-K)

17891:
17892:
17893:
17894:
17895:
17897:
17898:

വടക്കൻ ഐതിഹയ്മാല (28 VAN-E) 
ആവനാഴി (04 DAM-T) 
ഇരകൾ (04 GEO-KG) 
ഓർമകളുെട കുടമാറ്റം (58 SAT) 
കാ പ്പാട് (58 MAM) 
ബാേലട്ടൻ: തിരക്കഥ (56 SHA) 
ആ സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഭഗവാൻ ീ
രമണമഹർഷിയുെട ജീവിതവും
ഉപേദശങ്ങളും (58 VEN) 
ഹി വിെന്റ ജീവിതധർമ്മം (21 CHA) 
വാർദ്ധകയ്േമശാത്ത ശരീരം കാലാതീതമായ
മനസ്സ്: വാർദ്ധകയ്െത്ത അകറ്റിനിർത്താൻ
ഒരു േയാഗിക പദ്ധതി (46 CHO) 
ൈശലികൾ കുട്ടികൾക്ക് (09.29 RAM) 
ഒരു കപ്പ് ചായ (19 OSH) 
ജനകീയാസൂ ണത്തിെന്റ രാ ീയം (33 ISA) 



17899:
17900:

17901:
17903:
17906:
17907:
17908:
17910:
17913:
17915:
17917:
17923:

അവനവെന്റ ആനന്ദം കെ ത്താനുള്ള
വഴികൾ (06 BAL-CV) 
എെന്റ നാടുകടത്തൽ (58 RAM) 
അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ (01 JAY-K) 
ഡി (06 SUS-C) 
ഖാൽസയുെട ജല തി (27 ASH) 
പിറന്നാൾ വിരു ് (17 EN.04 PIN) 
ക ൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ എെന്റ ജീവിതം (58
POK) 

17924:
17925:
17926:
17927:
17928:
17930:
17931:
17932:
17933:
17934:
17935:
17936:
17938:
17940:
17941:
17942:
17943:
17944:

രസികൻ ഇം ീഷ് (38 ABU) 
ത താളങ്ങൾ (11 CHA) 
ആദർശ ഹി േഹാട്ടൽ (16 BN.06 BIB) 
ഒരു ചിമിഴ് മനസ്സ് (58 URM) 
കാമന (06 GEO-O) 
ചരി ം തിരുത്തിയ ശാ
തിഭകൾ:
ജീവശാ ജ്ഞന്മാർ (58 XXX) 
ിപ്പ് (58 SAC) 
കുലപതികൾ (58 GOP) 
ഉൾക്കാ കൾ (11 JAN-J) 
എെന്റ ഉള്ളിെല കടൽ (13 SIV) 
മലയാളപ
വർത്തനം
പെത്താൻപതാംനൂറ്റാ ിൽ (30 SAM) 
ഗാന്ധി (34 JAF) 
ൈശലികൾ കുട്ടികൾ ് (12 RAM-T) 
നാനാർത്ഥ നിഘ (65 MOH) 
നാരായണം (06 SRE-P) 
ര ് നാടകങ്ങൾ-രായും മായും
അർബുദൈവദയ്ൻ (04 MAD-NS) 
െകാഴുത്ത കാള ട്ടി (04 ABR-TM) 
പുകയില ഉപേയാഗത്തിെന്റ മാരകഫലങ്ങൾ
(04 CHE-A) 

17946:
17947:
17948:
17949:
17950:
17952:
17953:
17954:

പാൈലസ് (01 MOH-K) 
തീ നിക്കവിതകൾ (01 PAV-T) 
ഞാന ി (01 KUR-ONV) 
അന്ധകനയ്ക (01 VIJ-L) 
കർക്കടകത്തിെല കാക്കകൾ (07 SEB-KA) 
വരികയാേണാ ഹിമയുഗം? (41 KHA) 
സയൻസ് നിഘ (37 SIV) 
ഇന്റർെനറ്റ് എെന്ത ാം
േസവനങ്ങൾ?എങ്ങെനെയ ാം? (49.01

17955:
17956:
17958:
17962:

അപൂർവ്വ തിഭകൾ (58 JAY) 
ക പിടിത്തങ്ങളുെട കഥ (41 SAN) 
മനസാസ്മരാമി (58 GUP) 
ഉണ്ണികെള ഇനിയും കഥപറയാം (09.07 MAD-V) 

17963:
17964:
17965:

ഒരു കഥയുെട തുടക്കം (04 KRI-KK) 
ടികമൃഗങ്ങൾ (17 EN.04 WIL) 
അധികാരത്തിെന്റ അകത്തളങ്ങളിൽ:
േകരളരാ ീയത്തിെല
ചരി മുഹൂർത്തങ്ങൾ (62 SUK) 
എങ്ങെന ഒരു വയ്വസായം തുടങ്ങി
വിജയിപ്പിക്കാം (35 RAM) 
ഭൂമിയുെട രക്ഷകർ (09 SAN) 
കഥയും പരിസ്ഥിതിയും (13 MAD) 
സംഗം ഒരു കല (12 VAN) 
ഉടഞ്ഞ ബുദ്ധൻ (06 SUR-P) 
മൺമറഞ്ഞ ന െട കവികൾ (58 RAD) 
ബാലരാമായണം (09.01 KUM-N) 
വാഴേത്തൻ (09.01 SUG) 
േകരളത്തിെല ഔഷധെച്ചടികൾ (52 RAM) 
കാ മാടത്തിെന്റ േലഖനങ്ങൾ (11 NAR) 
ഓണപ്പാ കാർ (02 KUR-ONV) 
െതവയ്യുെട െപൺമക്കൾ (17 ALE-S) 
േശഷം (17 EN.06 JAY) 
േകരളീയതയും മ ം: പി.െക. ബാലകൃ െന്റ
അസമാഹൃതരചനകൾ (13 BAL) 
മാമാങ്കം േരഖകൾ (62 NAM) 
ൈചനീസ് തതവ്ശാ ം (19 BAB) 
േപാർ ഗീസ് കടൽക്കള്ളന്മാരും ഇന്തയ്ൻ
നാവികരും (60 NAM) 
നാെളയും നന്നാവാത്ത നമ്മൾ (11 VIJ-KP) 
ഇന്തയ്ൻ രാ ീയത്തിെല നൂതന വണതകൾ

RAV) 

17966:
17967:
17968:
17970:
17971:
17973:
17974:
17975:
17977:
17979:
17981:
17982:
17983:
17984:
17986:
17987:
17988:
17989:
17990:

(31 PAI) 

17991:
17992:
17993:

ശുചീ ം േരഖകൾ (58 GOP) 
ന െട പ െത്ത പാ കൾ (03 VIS) 
അശാന്തിയിൽ നിന്ന് ശാന്തിയിേലക്ക് (13 SAN) 

17994:
17995:

വകതിരിവിെന്റ വഴികൾ (13 BAL) 
മൺമറഞ്ഞ ന െട സാഹിതയ്കാരന്മാർ (58

17998:
17999:
18000:
18001:
18002:
18005:
18006:
18008:
18009:
18011:
18013:
18014:
18016:
18017:
18020:
18021:
18023:
18024:
18027:

സൗരയൂഥം (43 BIM) 
ചിദംബര രണ (58 BAL) 
മയിലാടുംകുന്ന് (06 VAR-M) 
സക്കറിയയുെട േയശു (07 SAC) 
അടിെത ന്ന പിന്നാക്ക ീണനം (32 ARU) 
ഐതേരയകാണ്ഡം (07 KAK) 
േ ഹിതേന േ ഹിതേന (58 REK) 
അഹംേബാധത്തിന റം (19 SOO) 
ഗുഹ (06 MUH-NP) 
അക്ഷരവീണ (03 CHA-P) 
പാ െകട്ടിയ െകാട്ട (01 SEB) 
ച േലഖ (16 BN.01 RAV) 
മുംൈബ (06 LIS) 
ഓർമകളുെട പൂമരം (16 KRI) 
ണയത്തിൽ ഒരു ആ കഥ (01 BIL-CU) 
അകെല (04 SYA) 
ഓർമ്മയും തിരിച്ചറിവും (18 TAJ) 
അ ർ അലിയും ഒട്ടകങ്ങളും (07 NAS-P) 
എനി െമാരു സവ് മു ായിരു (58 VAR) 

RAD) 

18028:

പുര േമൽ ചാഞ്ഞമരം: എം.എൻ. വിജയെന്റ
ഗതിവിഗതികൾ (13 BAB) 
18029: അ പ്പപ്പണിക്കരുെട േലഖനങ്ങൾ –
1990-2005 (13 AYY) 

18030:
18031:

മാർക്സ് എന്ന മനുഷയ്ൻ (58 SOM) 
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് 50 ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (09.11

18036:
18038:
18039:
18044:
18045:

അരിപ്പ ട (09.01 ABD-PT) 
ഒ ചിരി (09.01 RAV) 
ഉണ്ണിമാമ കഥ പറയു (07 VIS-K) 
ഹരിയുെട വന രണകൾ (09.06 BHA-EPN) 
അേമരിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (09.07 PAN-PKN)

18047:
18048:

കുട്ടി പഠിപ്പിച്ച പാഠം (07 KUN-P) 
ബദൂവി പറഞ്ഞ അറബി നാേടാടിക്കഥകൾ (28

18050:
18051:
18052:

എ നിേന്നാ ഒരു െവളിച്ചം (07 SAN-CG) 
കളിവീണ (09.06 KUM-MS) 
ൈദവേമ ൈകെതാഴാം- 25 ബാലകവിതകൾ

SRE-C) 



MOO) 

(09.01 RAM-K) 

18053:

കൃതിയമ്മയുെട അ
SIV-S) 

18055:

േനരിെനാപ്പം എ
ACH) 

തേലാകത്തിൽ (09.06

ം ജനങ്ങൾെക്കാപ്പം (31

18056:
18057:
18058:
18060:
18061:
18062:
18063:
18064:
18065:
18066:

ഒരമ്മയുെട ഓർമ്മ റി കൾ (58 IND) 
പല േവഷങ്ങളിൽ ചില മനുഷയ്ർ (07 SRE-R) 
രജനീഷ് അനുഭവം അേനവ്ഷണം (58 OSH) 
ണയം രണഭൂമിയിൽ (06 JAV-E) 
ഋതുേഭദം (07 KUM-K) 
െതറ്റ് (06 SAT-E) 
തടവറയിൽ നി ് (06 NIZ-R) 
തലമുറയുെട േതങ്ങലുകൾ (06 THA-V) 
െടസ്സി (06 JOS-PP) 
അപൂർവ്വകഥകൾ അ തകഥകൾ (08 CHE-MM)

18067:
18068:
18069:
18071:
18072:

ആ ഗീതിക (11 SAI) 
അഭയം (01 CLE-GP) 
അവിനാശ് ഗു യുെട മകൾ (07 MAR-TK) 
ആതിര തിരുവാതിര (03 MAL-GM) 
അഭിഭാഷകവൃത്തിയിെല ആഭിചാരങ്ങൾ (58

18073:
18075:
18076:
18077:
18079:

അേമരിക്കൻ ഡയറി (59 HAR) 
ആേരേയാ കാണാനി (06 JAN-V) 
അവാർഡ് (07 BAL-TC) 
അരക്കിറുക്ക് (04 SAT-E) 
നവാബ് രാേജ ൻ: ഒരു
മനുഷയ്ാവകാശേപ്പാരാട്ടത്തിെന്റ ചരി ം

18080:
18082:

സംഖയ്ാേജയ്ാതിഷം (20 KAI) 
പാണ്ഡവൻകാടും പാഞ്ചാലി ഴയും (06 GOP-N)

18083:
18085:
18086:
18087:
18088:
18090:
18091:
18092:
18094:
18095:
18096:
18097:
18098:
18100:
18101:
18102:
18103:
18104:
18105:
18106:
18107:

നാ ളുെട േലാകം (54 SUN) 
ദമയന്തി (04 BAL-R) 
ധനയ്മീ ജീവിതം (06 CHA-T) 
േദശാടനക്കിളികൾ (19 RAV) 
അകലങ്ങളിൽ നിലാവിൽ (07 RAJ-M) 
ദുബായിൽനിന്ന് േ ഹപൂർവ്വം (05 BHA-P) 
െചക്കൻ (06 GEO-C) 
ചങ്ങലകൾ (06 EDA) 
കാൻസറസ് ലവ് (07 GOP-M) 
ിന്റ് (ജീവിതവും ചി ങ്ങളും) (58 SEB) 
അക്ഷരഹാരം (09.01 AMM-MC) 
അസേതാമാ സദ്ഗമയ (06 KRI) 
അ ഗാമി (07 SIV-V) 
ആട്ടേവഷങ്ങൾ (01 RAG-KN) 
ആ െനാമ്പരങ്ങൾ (01 KOM-V) 
അടിെയാഴു കൾ (07 SIV-V) 
അറിവിെന്റ കാശം (06 NAY-PRK) 
ആരച ങ്ങൾ (06 SRI-K) 
ആർ സം തി (19 BAB) 
അ ിശലഭങ്ങൾ (07 ANU) 
ഒരു ചട്ടമ്പിക്കഥയുെട മുഖവുര-ബംഗാളി
കഥകൾ (16 BN.07 KUN) 
ാംഷിയൻ വിചാര വി വം (33 EMS) 
ഒരു ആദിവാസി ബാലെന്റ
ആ കഥയിൽനിന്ന് (07 NAN-PK) 
േകാവിലെന്റ േലഖനങ്ങൾ (13 KOV) 
ഓർമ്മയുെട പു കം-ജീവിതയാ യിൽ
എനിെക്കാപ്പം (58 KUR) 
േഗാ യാനം (01 AYY) 
മ തരം- കലാമണ്ഡലം ൈഹദരലിയുെട
ആ കഥ (58 GOP) 
പു കം വളർത്തിയ കുട്ടി (09.07 RAM-M) 
കാ കടന്നൽ (17 EN.06 ETH) 
ആ കഥ (58 EMS) 
യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ-ര ാം ഭാഗം (58



ULA) 

(58) 



18108:
18109:
18110:
18111:
18112:
18113:
18114:
18116:
18117:
18120:

THA) 

18124:
18125:
18127:
18128:
18130:
18132:
18133:
18134:
18135:
18137:
18148:
18150:
18154:
18157:

കാബേറേഗൾ (06 BIN-O) 
കടേലാളം ദാഹം (06 ANS) 
പടമുഖം (06 BAB-M) 
കീ ടു കിൽ (06 THA-P) 
േകസ് ഫയൽ (06 THA-P) 
ആറാ കടവ് (06 SIV-E) 
കർ ര ദീപം (06 MAL-U) 
കവാടം (06 MAD) 
തളിരണിയും കാലം (06 RAJ-T) 
െബഗ്േഗ ് േസാൺ (06 SEY) 
ഇവൾ അരുന്ധതി (06 JOH-P) 
പള്ളിേവട്ട (06 THA-PV) 
കുടുംബവാ (06 THA-P) 
അരുമ-മൃഗേക്ഷമം=മാനവേക്ഷമം (46 MAN) 

18158:
18159:

വിഷ ചികിത്സ (51 MYN) 
പുകയില ഉപേയാഗത്തിെന്റ മാരക ഫലങ്ങൾ

18160:
18162:

മ് (16 TA.06 SHO) 
ആ കഥയിെല െപൺമന കൾ (58 SRE) 

18163:

ഒരു ഇരു

(11 CHE) 

സസയ്മായി ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് (07

THO-J) 

18164:

കഥയിൽനി

ം അ തയ്ക്ഷനായ ശിവൻ (06

MAN-J) 

18165:
18167:
18169:
18170:
18172:
18173:
18174:
18175:
18176:
18178:
18179:
18181:
18182:

ഭൂതം (06 RAJ) 
മിഠായിെപ്പാതി (09.07 SUM) 
സം ാരം (16 KN.06 ANA) 
ജീവിതത്തിെന്റ പു കം (06 RAM-KP) 
കടൽ (07 PAD-T) 
നന്ദിതയുെട കവിതകൾ (01 NAN-KS) 
ചാ ്െപാട്ട് (05.02 BEN-P) 
ജീവചരി ം (06 LAL-SR) 
പ രാജെന്റ കഥകൾ (07 PAD-P) 
ജീവിതത്തിെല വസന്താരാമം (12 YAT) 
രാ ികളുെട രാ ി (07 SEB-KA) 
ഒരിടത്ത് ഒരു മരമു ് (07 SUR) 
നീല റിഞ്ഞികൾ ചുവ ം േനരം (06 SAR-T) 

18184:
18185:
18186:
18187:
18188:

വിജയം നിങ്ങൾക്ക് (19 GEO) 
വിജയത്തിേലക്ക് (18 WEL) 
ഞാൻ ൈലംഗീകെത്താഴിലാളി (58 NAL) 
െ ാഫ. േജാളിമാത (വിവ.) (26 VAL) 
ആ മരെത്തയും മറ മറ ഞാൻ (06 MEE-KR)


18189: െകാേളാസസ് (06 KAK) 
18192: താജ്മഹൽ (07 PRA-TN) 
18193: ത നിഘ
(26 SUD) 
18194: 2048 കി.മീ. (06 SUR-PT) 
18195: െവളുത്തസൂരയ്ന്മാരുെട കറുത്തനക്ഷ

ങ്ങൾ (06

KAV-K) 

18196:
18197:
18199:
18200:
18202:
18203:

േവദൈവഖരി (11 TON-M) 
കലിപ്േസാ ിക്കറ്റ് 2007 (56 JOH) 
നിങ്ങളുെട കുട്ടി വിജയിക്കാൻ (18 VAR) 
മായക്കാ കൾ (12 PRI) 
മമ മാനസം 12 കഥകൾ (07 VAN) 
സർഗ്ഗാ കരചനയുെട ബാലപാഠം (09 DEE) 

18205:
18206:
18207:
18208:
18209:
18210:
18211:
18212:

പു കക്കളികൾ (09.29 SIV) 
മുരളി ക കഥകളി (09.57 RAM-A) 
സവ്ാത യ്സമരേയാദ്ധാക്കൾ (09.61 BHA) 
അറിയാെമങ്കിൽ പറയാേമാ (09.01 SAN-PI) 
െചറുകാടിെന്റ ബാലസാഹിതയ്ം (09.07 CHE) 
കീേയാ കീേയാ (09.07 SIV-S) 
െചന്തീേപാെലാരു മാലാഖ (07 MUR-B) 
അ പ്പൻ താടിയുെട സവ്ർഗ്ഗയാ (09.07 SIP-P) 

18213:
18214:
18216:
18217:
18218:
18218:

കടമറ്റ കത്തനാർ (07 KRI-N) 
പ പ കൾ (29 KOC) 
കഥ ട്ട് (12 THO) 
ചിന്താപടലം (19 KRI) 
അജീത് കൗറിെന്റ കഥകൾ (16 PA.07 AJE-C) 
ഗുർദയാൽ സിംഗിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത
കഥകൾ (16 PA.07 GUR) 
ആരണയ്വാസം (06 RAT-MD) 
ജീവപരയ്ന്തം (06 ARA-K) 
മരുഭൂമിയിെല പക്ഷി (06 MUH-AM) 
അസാധാരണമായി ഒ മി (06 CHI-V) 
സലാല സലാല (06 VIJ-P) 
പുഴയുെട നാട്ടറിവ് (46 VIJ) 
നാേടാടി ൈകേവല (57 RAJ) 
ണയെമാഴികൾ (01 KRI-J) 
ഏഴിനും മീെത (06 PRA-N) 
ഞാെനന്ന അഭാവം (58 SUL) 
ഇതിഹാസം (06 RAD-C) 
െകാളംബസും മ യാ ികരും (59 JAM) 
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആദിവാസി (58 PAN) 
മുഞ്ഞ മുതൽ മണ്ഡരി വെര (41 PIL) 
ചാഞ്ചാടുണ്ണി ചാഞ്ചാട് (09.01 SIP-P) 
കശാ ശാല (16 PA.06 AJE) 
ആവർത്തനം (06 PCE) 
കൂടറിയാെത (06 IND-B) 
എം.എസ്.ജീവിതവും സംഗീതവും (58 GEO) 
എെന്റ ചരി ാേനവ്ഷണ പരീക്ഷകൾ (58 VIJ) 

18219:
18220:
18221:
18222:
18223:
18226:
18227:
18228:
18229:
18231:
18232:
18233:
18234:
18235:
18239:
18240:
18244:
18245:
18247:
18249:

18251: ‘

തിജ്ഞ’യും മ ്

ധാന കഥകളും (07 KES-P)



18253:
18254:
18255:

മ വാദവും മനഃശാ വും (19.01 NAR) 
ച േമേനാൻ ഒരു പഠനം (13 BAL) 
പു ക സാധനം ഒരു െവ വിളി (58 MAL) 

18256:
18257:
18258:
18263:
18265:
18266:

സാക്ഷിെമാഴി (06 ARA-K) 
ചുവാൻവിധവ (വിേഡാചുവാൻ) (17 ZH.06 LIN) 
ആ ഭാവങ്ങൾ (11 KOV) 
യാ ികം (06 RIS-R) 
സവ് ം (12 APP) 
േദശേമ േദശേമ ഇവരുെട ജീവിതവർത്തമാനം
േകൾക്ക് (58 THA) 
പുനലൂർ ബാലൻ – പൗരുഷത്തിെന്റ
ശ ിഗാഥ (58 RAJ) 
േലഡി െവഞ്ചിയൻസ് (06 THA-K) 
അങ്കത്താരി (06 MUR-M) 
മാണി (06 BAB-M) 
തിടമ്പ് (06 THO-T) 
മാണികയ്വീണ ഒ.എൻ.വിയുെട െതരെഞ്ഞടുത്ത
1001 ഗാനങ്ങൾ (03 KUR-ONV) 
േചാരശാ ം (06 JAM-VJ) 
ഒഴുക്കിൽ ഒരില (58 PRI) 
െബസ്പുർക്കാന (06 BAB-KJ) 
അമ്മയും മകനും (58 THO) 
കലികാൽ (06 SAT-P) 
മൃത ഞ്ജയം (06 AJA-KC) 
ശവംതീനികളുെട കശാപ്പ് (07 NAR-C) 
അമ െ ന്റ് പാർക്ക് (06 SAN-E) 
െവള്ളെപ്പാക്കത്തിലും മറ്റ് ധാന കഥകളും (07

18267:
18268:
18269:
18270:
18271:
18274:
18275:
18276:
18277:
18278:
18279:
18280:
18283:
18284:
18285:

SIV-T) 

18286:
18287:
18288:

താേക്കാൽ (17 JA.06 THA) 
സാവി ിയുെട അരഞ്ഞാണം (06 MUK-M) 
ഏകാന്തനഗരങ്ങൾ-ഉത്തരാധുനിക
മലയാളസാഹിതയ്ത്തിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം
(13 RAJ) 

18289:
18290:
18291:
18292:
18296:
18299:
18300:
18301:
18302:
18303:

പൂച്ചകെള അറിയാൻ (54 SET) 
ാസ്േമറ്റ്സ് (05.02 JAM-A) 
ശരീരം ഒരു കട വഞ്ചി (13 RAJ) 
ദർപ്പണം ശൂനയ്മാകുേമ്പാൾ (19 OSH) 
േ ഹരാമായണം (13 DAM) 
ആഷാഢം (06 SIV-KS) 
സവ്ർണ്ണഹൃദയം (06 RAJ-C) 
എ ാം ഒരു കിനാവുേപാെല (06 SIV-E) 
േകാഫീ ഹൗസിെന്റ കഥ (58 PAR) 
സുവർണ്ണ നദിയുെട രാജാവ് = അവസാനം
വന്ന ഈ മനുഷയ്നും (17 EN.06 RAS) 
18305: എ ാവർ ം അറിയുന്നത് ആർ ം
അറിയാത്തതും (06 MOH-P) 
18306: ഹൃദയത്തിെന്റ സവ്രം (58 MRI) 
18310: ‘മാണിക്ക’നും മറ്റ് ധാന കഥകളും (07 LAL) 
18311:
18312:
18314:
18315:

ഡി സി ബാലപാഠം (09.29 ANI-KJ) 
മഴയുള്ള ഒരുദിവസം (09.07 MEL-B) 
െപൻഗവ്ിൻ (47 MEL) 
വ ിൻപുഴുവിൽനിന്ന് േലഡിബഗ്ഗിേലക്ക് (09.46

18316:
18317:

ചി ശലഭങ്ങൾ (09 BER) 
വാൽമാ ിയിൽനി ് തവളയിേല

MEL) 

് (09.47

MEL-B) 

18318:
18319:
18321:
18322:
18323:
18324:
18325:

മുട്ടയിൽനി ് േറാബിനിേല ് (09 MEL-B) 
ശലഭ ഴു ചി ശലഭമാകു (09 MEL-B) 
പുൽച്ചാടികൾ (09 MEL-B) 
വിത്തിൽനിന്ന് െചടിയിേലക്ക് (09.48 MEL) 
േതനീച്ച (47 MEL) 
േഡാൾഫിനുകൾ (09 MEL-B) 
വ ിൻപുഴുവിൽനി ് േലഡിബഗ്ഗിേലക്ക് (09

18326:
18330:
18331:
18332:
18333:
18334:
18335:

കടലാമകൾ (09 MEL-B) 
ഗൗതമൻ (06 VAL-P) 
അനുതാപത്തിെന്റ മസുമൂറകൾ (06 BEN-K) 
തായ്വഴി (06 HAN-N) 
സംഘ്പരിവാർ (07 IND-M) 
ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർേകശവൻ (58 UNN) 
ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ
ണയകവിതകൾ (01 BAL-C) 
കുപ്പിച്ചി കളും േറാസാദലങ്ങളും (51 SAR) 
ഒരു േ ഹഗാഥ (07 KRI-KK) 
ഇ ാമും വർത്തമാനകാലവും (25 ALI) 
ഇ ാമിെന്റ ചരി പരമായ പങ്ക് (25 ROY) 
ഇന്തയ്യുെട േലാകചാംപയ്ന്മാർ (56 SAN) 
േ ഹതീരം േതടി (58 GOV) 
തുലാവർഷപ്പച്ച (01 SUG) 
ബാലിദവ്ീപ് (59 POT-SK) 
ഫുട്േബാൾ കവ്ിസ്-1001 േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ (65

MEL-B) 

18336:
18337:
18339:
18340:
18341:
18342:
18343:
18344:
18345:

FIR) 

18346:

ഗുഡ്ൈന ം മ പതിെനാന്ന് ഏകാങ്കങ്ങളും (04

18349:
18351:
18352:
18353:
18354:
18355:

ബുധദർശനം (12 PAD) 
മഴേമഘ മ്പികൾ (06 SAS-K) 
ഓർമ്മയുെട െകാട്ടാരം (13 THO) 
ജീവിതത്തിെന്റ അരങ്ങ് (58 AYI) 
ഘടികാരം (46 SAJ) 
അൈ
വനായ േയശുവിെന േതടി (24 KAP)

18357:
18359:

ഇവൻ എെന്റ ിയ സി.െജ (58 ROS) 
െകാടുമുടികേളയും താഴ്വരകേളയും സവ്ീകരി

PIL-NN) 



(19 OSH) 

18360:
18361:
18363:
18364:
18367:
18368:
18371:
18372:
18373:
18377:
18379:
18381:
18382:
18383:
18385:
18387:
18388:

ക

അക്കെര ഇക്കെര (06 RAJ-C) 
സന്നിേവശം (06 THA-PG) 
മ
രുകും മു ് (06 SAT-K) 
നി ളങ്കതയുെട വിേവകം (19 OSH) 
ജിൻസി (06 SAT-K) 
നിങ്ങെളെന്ന െഫമിനിസ്റ്റാക്കി (07 NIR) 
അറബിെപ്പാന്ന് (06 VAS-MT) 
കളിയച്ഛൻ (15 KUN) 
ഇടപ്പള്ളിയുെട പദയ്കൃതികൾ (01 RAG-EI) 
േ ാസ്െബൽറ്റ് (04 PIL-NN) 
ആെളാഴിഞ്ഞ അരങ്ങ് (13 RAJ) 
േ ാർട്സ് ഇതിഹാസങ്ങൾ (11 SAN-PT) 
ദവ്ീപ് (06 THU) 
ഒരു സാധകെന്റ സഞ്ചാരം (58 SID) 
അബ്േസർഡ് (04 SAT-E) 
പൂച്ച ് മണിെകട്ടി (06 SAT-T) 
ചരി ം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ വിധി ം (58 SAD) 

18389:

കാലേഡാേ ാപ്പ്:
െ ാഫ.എം.എൻ.വിജയെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ (58 VIJ) 
18390: കാലിേഡാേ ാപ്പ്:
െ ാഫ.എം.എൻ.വിജയെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ (58 VIJ) 
18406: ബാരക്ക് (06 GAN) 
18411: ബങ്കിം ച െന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ
(11 AMI-B) 

18412:
18413:

ക ം പു ം കടുവയും (09 NAM-AN) 
ണിതഭൂമി പരിസ്ഥിതി ഒരു ലഘു
സാമ്പത്തികചരി ം (46 FOS) 
18414: യൂറി ഗഗാറിൻ (58 SAN) 
18415: വരൂ, ഇന്തയ്െയ കാണാം (59.01 GAN) 
18416: മ
രുകാത്ത നാട്ടിൽ: വ േദശങ്ങൾ (59
SRE) 

18417:

ചി

ീവൻ: ഒരു

18418:
18419:
18420:
18421:
18422:
18423:
18424:

മാനവമി ം (16 HI.07 SUB) 
ന െട ഭക്ഷണം ന െട നാട്ടിൽ (46 PAR) 
േടാം അമ്മാവെന്റ ചാള (09.07 VAR-PE) 
ഭൂമി ന െട തറവാട് (45.01 RAM) 
രാധയി ; രുക്മിണിയും (16 PA.06 AMR) 
മാവും മു യും കൂ കാരും (09.48 PRA-A) 
സമു ശാ വും മനുഷയ്ജീവിതവും (45.01 UMM) 

18425:

േകരള പഠനം: േകരളം എങ്ങെന ജീവി
?
േകരളം എങ്ങെന ചിന്തി
? (35 ARA) 

ാവിെന്റ കഥ (09.17 ASH) 

മിർ സ്േപസ് േസ്റ്റഷൻ –
നക്ഷ
ക്കളിറുക്കാൻ ഞങ്ങൾ
തിരി വരും (09.43 VAY) 
18427: ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ മലബാറിെന്റ
െപൺപാതകൾ (11 ANA-TK) 
18428: േകരളം:രാഷ് ത്തിനുള്ള ഒരു റിേപ്പാർട്ട് (62
18426:

MAL) 

18429:
18430:
18431:
18432:
18433:
18434:
18435:

ഇന്തയ്ൻ സമൂഹം (13 RAJ) 
പ , കടലും കടന്ന്…. (09 PAD-AD) 
അമ്പതാ ് പിന്നിട്ട േകരളം ചില
നിരീക്ഷണങ്ങൾ (60 GAN) 
േ ഹത്തിെന്റ ഭാഷ (50 SAJ) 
െപാതുഭരണം ഇന്തയ്യിൽ (32 PAD) 
എഡിസൺ (58 RAJ) 
സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ വിചാരണകൾ (1858-1946) (61
AGA) 

18436:
18437:
18438:
18440:
18441:
18442:
18444:
18446:
18448:
18450:
18451:
18453:
18454:
18456:
18458:
18459:
18460:
18461:
18463:
18465:

ആേഗാളവൽക്കരണത്തിെന്റ പുതിയ
േമച്ചിൽ റങ്ങൾ (11 KUN-TP) 
തണൽ (06 PRA-TN) 
തുറന്നിട്ട ജാലകം (07 URU) 
ഭിക്ഷാംേദഹി (06 SUR-K) 
മഴനിഴൽ േദശം (06 KAK) 
കാദർകുട്ടി ഉത്തരവു് (07 AKB-K) 
ഏഴാമെത്ത പൂവ് (07 MUK-M) 
സേ ഹം (06 MOH-KL) 
സവ് ാടനം (06 SUL-N) 
രേമശൻ (09.06 SHA-R) 
യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ – ആ കഥ ര ാം
ഭാഗം (58 THA) 
എം.എൻ. േറായ് സവ്ാത യ്ാേനവ്ഷിയായ
വി വകാരി (58 DAM) 
ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ (11 AJI-K) 
ഗുൽേമാഹർ (06 KHA-MK) 
മാജിക് ലാേന്റൺ: ആ കഥ (58 BER) 
നര (08 LAL-SR) 
ണയകാലത്തിെന്റ ആൽബം (12 MAD) 
വീട്ടിേല ള്ള ക കൾ (12 PLA) 
പുതുരാമായണം (21 SAR) 
ജി. േദവരാജൻ: സംഗീതത്തിെന്റ രാജശി ി (58
GOP) 

18466:
18467:
18468:

െചഗുേവര ക കൾ (33 CHE) 
േവതാളം പറഞ്ഞ കഥകൾ (09.07 SRE-K) 
വിേശവ്ാത്തരകഥകൾരാ ീയെകാലപാതകങ്ങൾ (08 GOP-AV) 

18473:

മലയാ രിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (07

18475:

േലാക ശ

RAM-M) 

ചി കാരന്മാർ (േലഖനങ്ങൾ) (58

RAJ) 

18476:
18477:
18478:
18480:

ലഹള (06 SIV-E) 
ആറാം വിരൽ (06 RAM-M) 
ൾ ആന്റ് േബാൺസ് (06 DAL) 
ഐ േഹാൾഡ് ദി േഫാർ ഏസ് (17 EN.06 BHA) 

18482:
18484:

മിസ്സി (06 PAM) 
െബസ്റ്റ് ിേ ് ഓഫ് േകാട്ടയം പു നാഥ് (06

18485:
18486:
18487:
18488:
18492:
18493:
18494:
18496:
18497:
18498:
18499:
18500:

ച വാതം (06 PAM) 
തിജ്ഞ (06 PAM) 
ഒരു പിടി നിഴലുകൾ (06 PAM) 
കനൽ ക്കൾ (06 SIV-E) 
അന്ത ള്ള നുണകൾ (16 BN.06 THA) 
ബർസാത്തി (06 KAK) 
െകാടുങ്കാറ്റടിച്ച നാളുകൾ (16 HI.06 YAS) 
ൈദവത്തിന് ഒരു തുറന്ന കത്ത് (19 SHO) 
വാേഴ്വമായം (11 CHA) 
എ.ഡി.ബി. എ െച
(35 MUH) 
രാസലീല (16 SA.01 JAY) 
മാലിനയ് സം രണം-ഖരമാലിനയ്ങ്ങൾ:
ങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും-ഒരു പഠനം (13

18502:
18505:
18506:
18507:
18508:
18511:
18512:
18513:
18516:

വഴികാട്ടികൾ (06 PIL-NB) 
പൂക്കളി ാത്ത േതാട്ടം (04 SUD-P) 
റിമ (17 EN.06 HAD-WH) 
മൂ ത്തി (06 GIR-S) 
മരുഭൂമികൾ (09.45.01 SEL) 
അ പറഞ്ഞ കഥ (06 VEN-V) 
ആനമലയിെല പൂക്കൾ (09.04 SAT) 
യൽ (06 MUR) 
ചുവ േകാട്ടയിൽ നി ് സേ ഹം (11 GEO) 

18517:
18518:
18519:
18520:
18521:
18522:
18523:
18524:
18525:

മഴ… മഴ… പുതുമഴ (09 SUR-M) 
കുട്ടനാടിെന്റ േനർക്കാ കൾ (59.02 JKS) 
ആഭിചാരം (06 SHA-A) 
ബിലാത്തി വിേശഷം (59 KES) 
പടവുകൾ ചുവടുകൾ (58 KOV) 
സവ്ിസ് െ
കൾ (59 RAV) 
മടക്കയാ കൾ (07 RAD-MD) 
മുഹമ്മദ് റഫി (58 KAN) 
ജീവിതം ൈലംഗിേകാർ മാകു (19 OSH) 

18526:
18528:

തടാകനാടു് (59 SAK) 
അക്കിത്തത്തിെന്റ കുട്ടിക്കവിതകൾ (09.01 ACH) 

18529:
18530:

ഉപനിഷത് കഥകൾ (09.20 ACH-N) 
കള
േപായ ശ ം – ഈേസാ കഥകൾ
കുേറ ടി- (07 SHA-PI) 
സർക്കസ് (09.07 MAL) 
കിലുകിലുക്കാംെപട്ടി (09 KUN) 
വടി െകാടു ം വട െകാടു ം (10 JOS-P) 
മലബാർ കലാപം (62 MAD) 
സവ്ാത യ് സമരേപാരാളികൾ (58 RAD) 
ജ്ഞാനപ്പാന (15 POO) 
ആലിബാബ (09.07 SRE-K) 
പച്ചപ്പനന്തത്ത (09 SRE-K) 
മടിയൻ മല ചുമ ം (09.07 SRE-K) 
േയാഗയുെട പാത (19 OSH) 
കബനീനദി ചുവന്നതു്….. (06 BAR-B) 
േഡാ. ീകുമാർ െക. (09 SRE-K) 
മനസ്സ് എന്ന തിഭാസം (19.01 YAT) 
ഉണ്ണികേള ഇനിയും കഥ പറയാം (09.07 MAD-V)

PUS-K) 

RAM) 

18531:
18532:
18533:
18535:
18538:
18539:
18540:
18541:
18542:
18543:
18544:
18545:
18546:
18548:



18550:
18554:
18555:
18556:
18557:
18558:
18562:
18563:
18566:
18567:
18568:
18569:
18570:
18572:
18573:
18574:
18575:
18576:
18579:

ഇൻഡയ്യുെട സവ്ാത യ്സമരം (61 BIP) 
ബുദ്ധമതവും കൃതിയും മനുഷനയ്നും
തമ്മിലുള്ള ഐകയ്വും (19 DAL) 
പുനത്തിലിെന്റ 101 കഥകൾ (07 KUN-P) 
നാണവ്ാര് (06 VKN) 
ഡൽഹി േഡയ്സ് (58 VKN) 
സഞ്ചാരിയുെട ൈദവം (19 BOB) 
കമാൻഡർ (06 BAB-M) 
റാക്കറ്റ്സ് (06 SAS-NK) 
ഒബിേറാണ (06 JIJ-C) 
ചിറ്റ (06 SUD-M) 
രാജഹംസേമ…… (06 RAJ-T) 
േ ഹജാലകം (06 NIR-CV) 
േമാൺസ്റ്റർ (06 SIY) 
മഹാേശവ്ത (17 EN.06 SUD) 
സൗന്ദരയ്ലഹരി (19 SRE) 
അയൽക്കാർ (06 KES-P) 
ഹാജയ്ാര് (07 VKN) 
സമരത്തിന് ഇടേവളകളി (11 ACH) 
കുേന്നാളം വലിപ്പമുള്ള കു
കഥകൾ (09.07
KUN) 

18580:
18584:
18586:
18587:
18590:
18591:

കവിത (01 RAM-K) 
കുട്ടനാടു് (06 SRI-T) 
ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ (06 SUK-M) 
നബിയുെട നാട്ടിൽ (59 ZAC) 
ഇ-മലിനീകരണം (41 ADA) 
ന തുേപാെല പഠിക്കാനുള്ള കു
(07 KUN) 

സൂ ങ്ങൾ

18592:
18593:
18594:
18595:

പരീക്ഷണങ്ങൾ രാസവ ക്കൾ (29 JEE) 
പവിഴമ ി (09.01 GAN) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-ഊർ ം (09.44 GRA) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-ഭക്ഷയ്വ ക്കൾ (09.41 NEE) 

18596:
18597:
18598:

പരീക്ഷണങ്ങൾ – പരിസ്ഥിതി (46 BIJ) 
പർവതങ്ങൾ (45.01 SUR) 
ഒരു െചറുകഥാകൃത്തിെന്റ ഏകാന്തത (07 SAS-T)

18599:
18600:
18601:
18602:

അക്ഷരക്കളികൾ (29 SUK) 
േഡാൺ കവ്ിൿെസാട്ട് (17 ES.06 CER) 
അവിചാരിതം (01 PRA) 
ആേഗാളവത്ക്കരണം ീ കൃതി (11 VAN-S) 

18609:
18610:

േപാസ്റ്റ്േമാർട്ടം (16 PA.06 AJE) 
ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെല ശാ ജ്ഞൻമാർ (09.58

18611:

വീണപൂവ് ശതാബ്ദിസ്മാരകപ്പതിപ്പ് (01 BAS) 

18612:
18613:
18614:
18615:
18616:
18617:

ഓർമ്മകളിെല വസന്തകാലം (58 HRI) 
ഡയറി റി കൾ (58 MAD) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-വായു (09.44 DEE-C) 
ാസ്റ്റി ം പരിസ്ഥിതിയും (46 BIJ) 
തേപാഭൂമി ഉത്തരഖണ്ഡ് (59 RAM) 
ഗണിതം പഠിക്കാം മാജി കളിലൂെട (09.42

18619:
18620:
18623:
18624:

ഇവിെട ഒരു തണൽമരം (06 CHA-SK) 
ഡത്ത് സർക്കിൾ (06 PUS-K) 
ാ ള ഏഷയ്യിൽ (06 PUS-K) 
െമഗാഹിറ്റ് ൈ ം േനാവൽസ് ഓഫ് േകാട്ടയം
പു നാഥ് (06 PUS-K) 
സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ൈ ം ിേ ് ഓഫ് േകാട്ടയം
പു നാഥ് (06 PUS-K) 
ഞ കളുെട നാട്ടിൽ ഒരിടേവള (58 CHA) 
കയ്ാപിറ്റൽ പണിെ ന്റ് (06 JIJ-C) 
േകാൾവിൻേബയിെല ഒരു സായാഹ്നം (06



RAM) 

NAI-MRC) 

18625:
18626:
18627:
18628:

JAM-KM) 

18629:
18630:
18631:
18632:
18633:
18637:

വീടു് (06 ASW-A) 
കടൽ (06 SID-S) 
മിസ്സ് ാൻഡിഷ് (17 EN.06 BHA) 
േ റ്റ് യാദവ് (06 THA-K) 
ാവേല ് ബം ാവ് (06 DEL) 
അടിസ്ഥാന പ
വർത്തനം കുട്ടികൾക്ക്
(09.30 NAR) 

18638:
18640:
18641:
18642:
18643:
18645:
18648:
18649:
18650:

ഒരുപിടി ഉപ്പ് (09.58 VAS-E) 
ീപർവ്വം (06 RAM-M) 
ഭാഷയുെട േനർവഴി (36 NAN) 
അച്ഛൻ െകാമ്പത്ത് (58 SOM) 
തിക ം ആക ികം (06 SUD-KK) 
അഹലയ് ് ഒരനിയത്തി (06 AYY-P) 
ഒരു വാസിയുെട ദർശനങ്ങൾ (11 MON) 
വാതിൽ റക്കാ കൾ (11 VIJ) 
ഇം ീഷ് സാഹിതയ്ത്തിെല കാ നിക
പുനരുത്ഥാനം (11 RAV-K) 
18651: ഊമക്കത്തിന് ഉരിയാടാമറുപടി (10 SAN-PC) 
18652: പറയാനും വ പറയാതിരിക്കാനും വ (11 JOL)


18653:

മുറുകുന്ന മുതലാളിത്തം മറയുന്ന മലയാളിത്തം
(11 MON-M) 

18654:
18655:
18656:
18657:
18658:
18659:
18660:
18661:
18663:

പരേദശികൾ (06 JOY-N) 
കൂടാരമി ാത്തവൻ (06 JOY-N) 
െതരുവിൽ തീെപ്പാരി (06 BAL-E) 
രാ ീയ ഭഗവാനും ടി േവശയ്യും (06 SOM) 
നടപ്പാത (06 SAS-K) 
സൂേരയ്ാദയം (06 MAT-P) 
സാഗരം (06 MAT-P) 
െവള്ളെപ്പാക്കം (04 MUH-KT) 
സായിബാബയും അ തകഥകളും ഒരു
ശാ ീയാേനവ്ഷണം (12 SAT) 
18664: തമിഴ്െമാഴിയഴക് (11 RAM) 
18665: ഖുൈറശി കനയ്ക (05.02 GEO-S) 
18666: സഖാവ് വി.എസ്. സമരപഥങ്ങളിലൂെട (58 MAD)


18667:
18668:

ആ മ അലർജി (51 RAU) 
േദശാടത്തിെന്റ മിശിഹകൾ – േകരളീയ
വാസത്തിെന്റ 50 വർഷം (58 MUS) 
18669: മാപ്പിളപ്പാട്ട്: ചരി വും വർത്തമാനവും (60 KUT)


18670:
18672:
18673:
18674:
18675:
18676:
18679:
18680:
18681:

ജഗതി-ചിരി ം ചിരിക്കാെതയും (58 SUK) 
കഥകളും കാരയ്ങ്ങളും (07 KUN) 
ചി റ വയ്ാപാര േമഖലെയ വിഴുങ്ങാൻ
കുത്തകഭീമൻ വരു (18 KUN) 
ഒരു ദളിത് േഡാ റുെട ആ കഥ (58 ASH) 
എച്ചിൽ (58 OMP) 
ബുദ്ധിജീവികളുെട മൗനം (13 CHO) 
സവ്തവ്രാ ീയം (33 POK) 
ഗണിതവിജ്ഞാനെച്ചപ്പ് (42 SRE) 
സാഹിതയ്നിരൂപണത്തിെല ദിശാേബാധം (13
LEE) 

18682:

വക്കം അ

THA) 

18683:

ൽഖാദർ: ജീവിതവും കൃതികളും (58

ഉത്തരേകരളത്തിെല േതാറ്റംപാ കൾ (03
VIS-MV) 

18684:

സഹയ്ാ ിയിൽനിന്ന് മടക്കയാ ഇടുക്കി:മ ം
മനുഷയ്രും (62 RAJ) 
18685: അപരാജിതൻ (16 BN.06 VIB) 
18687: ൈല റി പരിപാലനം തതവ്വും േയാഗവും
(30 SUK) 

18689:
18690:
18691:
18692:
18693:
18695:
18696:
18698:
18699:
18700:
18701:
18704:
18705:

േവാൾഗ മുതൽ ഗംഗ വെര (16 HI.06 RAH) 
എെന്റ ജീവിതകഥ (58 AKG) 
അവൾ (17 EN.06 SLA) 
ചക്കര ട്ടിപ്പാറു (06 KUN-M) 
ആയിരം ശിവരാ ികൾ (06 OMA-G) 
വിശുദ്ധയുദ്ധം (06 ANO-C) 
തടാകം (16 BN.06 VIM) 
ദവ്ിഖണ്ഡിത(നിഷ്ക്കാസിത) (58 THA) 
ഞ്ച് ലവർ (16 BN.06 THA) 
ദുബായ് ഴ (58 KRI) 
കാവയ്േലാക രണകൾ (58 SRE) 
കിനാവ് (06 SUH-BM) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (07 SET) 

18706:
18707:
18708:

അമ്മകനയ് (06 MOH-P) 
വി വം യുഗാന്തരങ്ങളിലൂെട (11 BAL-S) 
ദി സിക്സ്ത് േഡ എറർ (ആറാം ദിവസെത്ത െതറ്റ്) (19

18709:
18710:
18711:

പാൻേഡാര കാത്തിരി
(07 PRA-C) 
ഇ
നിെന്നാരു പ
് (04 GOP-P) 
നാളന്ദ മുതൽ കാന്തളൂർശാല വെര (60 RAM) 

18712:
18713:
18714:
18715:
18716:
18717:
18718:
18720:
18722:
18725:
18726:
18727:
18728:
18729:
18730:
18731:

ശിവജി (58 RAJ) 
ഝാൻസിറാണി (58 ANI) 
ഗെ (05.02 BAF-MM) 
എഴു ം തയ്യശാ വും (12 VIJ) 
ചരി ം സൃ ിച്ചവർ (09.58 KAR-EA) 
േലാകനാഗരികതകൾ (60 JOH) 
വരുേമ്പാൾ ഞാെന പറയും (07 VEN-SV) 
ചിതറിയ ഓർമ്മകൾ (11 CHA) 
അനന്തസാഗരം (06 ARA-K) 
കയ്ാ ൻ ലക്ഷ്മിയുെട ജീവിതകഥ (58 RAJ) 
േഫാറിൻ ഹസ്ബന്റ് (01 RAV) 
പുലരിയിെല മൂ െത കൾ (06 JOS-S) 
ഉയരം (01 RAD-M) 
അംബ (06 KAV-K) 
കാലച്ചിറകുകൾ (11 GOP) 
കു
കണങ്ങൾക്ക്
വസന്തം-നാേനാെടേ ാളജിക് ഒരാമുഖം

18733:
18735:

ആരയ്മാകിലുമനാരയ്മാകിലും (13 GEE) 
ആശാൻ കവിത:കവിയുെട ആ കഥ (13 MEE)

18736:
18737:
18738:
18739:
18740:
18741:
18742:
18743:
18744:
18745:
18747:
18748:
18749:

ശയ്ാമസുന്ദരം (01 NAR-P) 
കഥ പറഞ്ഞ് കണക്കിെലത്തി (09.07 RAM) 
അകലങ്ങളിെല കൂ കാർ (09.06 RAD-C) 
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് (09.58 MAD-C) 
ചരി ം വായി ന്ന ഒരാൾ (07 JOH-A) 
ഇ ാമിെന്റ വർഗ്ഗവും ലിംഗവും (25 JAB) 
മത്തായിച്ചൻ കഥകൾ (07 MAT-PM) 
കുട്ടികളുെട ബർ ൻസ് റസ്സൽ (09.58 BAB) 
ഇസ്ലാമിെല ആ ീയദർശനം (25 ABO) 
കളിേയാടവും കാഞ്ചനേത്തരും (01 KRI-CK) 
സവ്ാത യ്സമരകഥകൾ (09.61) 
മാ ികെച്ച (09 SUD-M) 
ശാ േലാകത്തിെല സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ (58 CHA)

18750:
18751:
18752:
18753:
18754:
18755:
18756:
18757:
18758:
18759:
18760:
18762:

ജീവിച്ചിരി ന്നവരുെട മനസ്സിൽ (06 SEB-P) 
കാ
റം (07 NAZ-C) 
ീവിദയ്ാധിരാജ ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ (58 BAL) 
കളിപ്പാഠങ്ങൾ (29 VIJ) 
മാർക്സിയൻ വിദയ്ാഭയ്ാസദർശനം (33 RAV) 
മതം സമൂഹം സം ാരം (25 SHI) 
േകരളചരി ം (62 VEL) 
ഭൂമി ഒരു ചി പു കം (01 SAJ-K) 
നിേയാഗിയുെട േനർവരകൾ (11 CHE) 
കറുത്തകുരിശ് (07 UTH-PA) 
ഇതു് ന െട ബഹിരാകാശം (42 RAD) 
രാജാ രവിവർമ്മയുെട നിഴലിൽ മറ
േപായ
രാജരാജവർമ്മ (58 CHA) 
വഴിേതടുന്ന െവളിച്ചങ്ങൾ (01 MAD-P) 
വയലിെല താമര (14 RAJ) 
ിേകാണമിതി പഠിക്കാം (09.42 MAD) 
മാമുേക്കായ (58 THA) 
വാ കളു ാക്കിക്കളിക്കാം (29 SUK) 
അണ്ണാൻ കീരനും കുറുക്കൻ കു വും (09.07 VIJ-N)

JOH) 

(44 PRA) 





18763:
18765:
18766:
18767:
18768:
18769:



18770:
18771:
18772:

േതങ്ങലുകൾ (09.06 KUN-P) 
മലയാളനാടക വിജ്ഞാനേകാശം (65 PEE) 
ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുെട അടിത്തറ പുരാതന
വിദയ്ാഭയ്ാസം (26 RAM) 
18773: മലയ ലയനും ഇ.എം.എ ം (04 MUR-P) 
18774: ഒരു നാഗരികമൂഷികനും ാമീണമൂഷികനും
(09.07 KER-V) 

18777:

േകരളത്തിെല ചി കലയുെട വർത്തമാനം (56

18778:

വയ്

KAV) 

ിതവ് വികസനത്തിലൂെട ജീവിതവിജയം (18

JOB) 

18779:
18780:
18781:

കറുത്ത േകാപ്പ (02 RAM-K) 
അധിനിേവശകാല കവിതകൾ (02 SEE-TN) 
കമ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം ഇന്തയ്യിൽ (33 BHA) 

18782:

േജാസഫ് സ്റ്റാലിൻ ജീവിതവും കാലവും (58 APP)

18784:
18785:
18786:
18788:

സമാഗമം (01 SHE) 
വൃക്ഷങ്ങളുെട കഥ (09.46 MEN) 
ചില പു വഴിച്ചിന്തകൾ (31 VAS) 
ആറ ള വള്ളംകളി ചരി വും പാ കളും (13

18789:
18790:
18791:
18792:
18794:
18795:
18796:
18799:
18800:
18801:
18802:
18803:
18804:

സിഗററ്റ് (01 NAU-P) 
മനസ്സിെന്റ താഴ്വര (07 SAN-V) 
അലേമലു തു കയാണു് (07 MAY-B) 
മാത്തമാജിക് (09.42 JES-N) 
രാജാറാം േമാഹൻറായ് (09.58 ANI-J) 
അകെപ്പാരുൾ (02 IND) 
ചി ംേപാെല (04 PRE-C) 
എെന്റ…. (01 VIN-K) 
കണ്ണട (01 MUR-K) 
ഓ മര വട്ടിൽ (59 ABR) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-ൈവദ തി (09.44 DEE) 
േദശം വലത്ത് നാ ചരി ം (62 RAJ) 
േകരളചരി ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനേരഖകൾ (62

18805:
18806:
18808:
18809:
18810:

കുട്ടികളുെട സഖാവ് (12 RAM) 
ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ (10 SUK) 
പാടുവാൻ പഠി വാൻ (09.01 KHA-P) 
ാചീനേകരളം (62 SIV) 
അരയന്നങ്ങളി ാെത മാനസസരസ്സ് (11 MAT-P)



MUR) 

RAM) 



18811:
18812:

ഇരുളും െമെ െവളിച്ചമാകും (11 MAT-KM) 
മാർക്സിയൻ ലാവണയ്ശാ ം പി. ഭാ രെന്റ
കവിതകളിൽ (13 MUR) 
18814: പനി ് മരു ് പച്ചെവള്ളം (01 AYY-A) 
18816: അലങ്കാരെത്താപ്പിെവച്ച മരണം (07 CHA-MK) 
18817:
18818:
18819:
18820:

വീ ം സദ്ചിന്തകൾ മാ ം (11 ANN-A) 
താേവാ െത് ഛിങ് (19 RAD) 
ബുധനിലാവ് (11 MAD) 
ഇന്റർെനറ്റ് വിവരഖനനം സൂ ങ്ങളും
സാധയ്തകളും (49.01 RAV) 
18821: എെന്റ യൂേറാ ് സവ് ങ്ങൾ (06 KUR) 
18822: വിഹഗവീക്ഷണം (13 RAM) 
18823: എെന്ന ചേന്തന്ന് വാങ്ങിയതാേണാ മുത്തശ്ശാ
(09.11 AYY-TR) 

18824:

കുട്ടികളുെട ആേരാഗയ്രക്ഷ – ചികിത്സയും
തിേരാധവും (51 LAT) 
18825: മലയാള സിനിമ 1928-2006 (56 BAL) 
18826: െപലമറുത (07 NAR) 
18827: ആയുർേവദം ചരി ം ശാ ം ചികിത്സ (52 ABZ)


18828:

മതരാഷ് വാദം-ജമാഅെത്ത ഇസ്ലാമി
േചാദയ്ംെച െപ്പടു (11 KAR-MA) 
18829: ബഹിരാകാശ യാ ിക-സുനിത വിലയ്ംസ്
(അസാധാരണ േനട്ടത്തിെന്റ ഉടമ) (58 ARA)


18831:
18832:
18833:
18834:
18835:

തിരി വരവ് (06 ASH-KV) 
നിഴൽേരഖ (07 DIV-P) 
ചിന്തിപ്പി ന്ന ശാ കഥകൾ (09.41 RAJ-G) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷയ്വ ക്കൾ (55 JEE) 
പദാർത്ഥങ്ങൾ-പരീക്ഷണങ്ങൾ (09.44 DEE-C) 

18836:
18838:
18839:
18842:
18843:
18844:
18845:

മായാേഗാപുരം (06 LAL-G) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ – വായു (09.29 DEE-C) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ കാന്തികത (44 DEE) 
കാശം-പരീക്ഷണങ്ങൾ (09.44 DEE-C) 
കാന്തികത-പരീക്ഷണങ്ങൾ (44 DEE) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ – ചലനം (09.44 DEE-C) 
പരീക്ഷണങ്ങൾ-ബഹിരാകാശം (09.44 DEE-C) 

18847:

മാതൃഭാഷാപഠനം സമീപനവും

േയാഗവും (65

18848:

ബഹിരാകാശേത്തെക്കാരു യാ

(09.43 UNN) 

18849:

ഭാഷാപഠനെ ാജ കൾ (36 ROY) 

RAV) 

18852:
18854:

പുേ ലി
(06 KOS-A) 
യൂലിസസിെന്റ സാഹസിക യാ കൾ (59 SMI)


18855:

അറ്റ്ലസ് ൈകരളിസാഹിതയ് പുര ാര
ലഘുനാടകങ്ങൾ (04 ATL) 
18859: ചിതറിയ ചി ങ്ങൾ (06 RAG-M) 
18860: 1957 ഏ ിൽ 5 െന്റ െപാരുൾ (33 AND) 
18861: എെന്റ ജീവിതത്തിെല ആദയ്നാളുകൾ (58 KAS) 
18862:

ഷഹീദ് ഭഗത്സിങ്ങ്-അനശവ്ര വി വകാരി (58

18863:
18864:
18865:

ഭൂതകാലവും മുൻവിധികളും (61 ROM) 
വഞ്ചന (04 CHA) 
മറക്കാനാവാത്ത മലയാളസിനിമകൾ (56 VIJ) 

18869:

ചരി ം എെന്ന കുറ്റക്കാരനെ ന്ന് വിധി

DHA) 

ം (33

CAS) 

18870:
18871:
18872:
18873:
18874:
18875:
18877:
18878:
18880:
18881:

ക ബൻ വി വത്തിെന്റ സവ്ാധീനം
ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ (58 CHE) 
നി തുടരാെത കിനാവി (07 BAL-CV) 
മരുഭൂമിയുെട ആ കഥ (59 AHA) 
പാേലരി മാണികയ്ം- ഒരു പാതിരാ
െകാലപാതകത്തിെന്റ കഥ (06 RAJ-TP) 
തിരക്കഥ (05.02 RAN) 
ൈഹമവതഭൂവിൽ (59 VEE) 
ഹിമാലയാ േദ ് (06 BAT) 
ഗന്ധകം (06 MOH) 
കൗമാര-ൈലംഗിക വിദയ്ാഭയ്ാസം (18 MUR) 
െകാ ബാവയുെട െകാ കഥകൾ (07 KOC-TV)


18884:
18886:
18890:
18891:

െഹവൻ വാലി (06 THO-TA) 
വാചക കഥകൾ (07 VAN-E) 
ശ ൻ (06 THA-P) 
േഹാേങ്കാംഗിൽനിന്ന് ഒരു ശവെപ്പട്ടി (17 EN.06

18892:
18893:
18894:
18895:
18896:
18897:
18898:
18900:
18902:
18904:
18906:
18907:
18908:
18910:
18911:
18912:
18913:
18916:

ചാർ സൗ ബീസ് (06 THA-K) 
തത്തവ്മസി (19 SUK) 
മീരയും മഹാ ാവും (17 EN.06 SUD) 
വിജയൻമാഷ്-ഒേരാർമ്മ
കം (58 LAV) 
എെന്റ േകരളം (56 RAV) 
ഒരുകീറ് ആകാശം (06 SRE-P) 
ദി കി ർ (06 NAY-VS) 
ൈലറ്റ് െഹൗസ് (06 JES-J) 
ആന്റിൈ സ്റ്റ് (19 NIE) 
േദവീമാഹാ യ് കഥകൾ (09.20 SRE-K) 
രാജചരിത കഥകൾ (09 SRE-K) 
മഹച്ചരിതകഥകൾ (09.28 SRI-K) 
തേച്ചാളി ഒേതനൻ (09.07 SRE-C) 
ര ാമെതാരാൾ (06 MAL-U) 
പുണയ്ഹിമാലയം (59 CHI) 
ചാരുകേസര (06 BEE-MT) 
കാെണക്കാെണ (01 RAM-PP) 
ആണവഭാരതം വിനാശത്തിെന്റ വഴിയിൽ (31

18918:
18920:

ഊര് കാവൽ (06 SAR-J) 
േഹാമിേയാപ്പതി-ഒരു സ ർണ കുടുംബ
ആേരാഗയ് സഹായി (65 GOP) 
ആ കഥ (58 THA) 
എം.കൃ ൻനായർ തിരെഞ്ഞടുത്ത
മലയാളകഥകൾ (08 KRI-M) 
ഡിറ്റ ീവ് പു രാജ് സി.ബി.ഐ (06 PUS-K) 
െലവൽ േ ാസ് (06 PUS-K) 
ിൻസ് ഓഫ് െഹാറർ (06 BAT) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (07 KAK) 

JAM) 

NIN) 

18922:
18923:
18924:
18925:
18926:
18929:
18930:
18931:
18932:
18933:
18934:
18936:
18937:
18938:
18939:
18940:
18942:
18943:
18945:

ചാക്കരി (07 SRE-CV) 
വി വപ്പാത (58 SUN) 
നീലക്കടൽ (07 SUD-KP) 
ഇലകൾ െപാഴിയുേമ്പാൾ (09.07 JYO-AP) 
ഒരു ദിവസം (06 MUR-P) 
വരയനും െവളുമ്പനും (09.07 VIJ-N) 
ഉയരങ്ങളിേല ള്ള നടപ്പാത (09.06 BHA-P) 
ചി വിെന്റ േലാകം (09 DAS-CR) 
കാട് കരയു (09.46 RAJ-K) 
കിളിയും മനുഷയ്നും (09.01 BAB-KV) 
ആൽബം (06 NAR-K) 
കമലമ ം (09 KRI-IR) 
ൈപൻമരങ്ങളിെല ാചീനസംഗീതം (19 OSH)

18946:
18947:
18948:
18949:
18950:
18953:
18955:
18956:
18958:
18960:

നക്ഷ ങ്ങളുെട തടവുകാരി (06 MOH-KL) 
മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥ (61 SAN) 
ആ ിക്കൻ സവ് ം (58 CHE) 
കുമ്പളങ്ങി വർണങ്ങൾ (07 THO-KV) 
ആകാശവീടുകൾ (06 VAS) 
േറാമിെല അഭിസാരിക (17 IT.06 MOR) 
ഇച്ഛാമതി (16 BN.06 BIB) 
ആരണയ്കം (16 BN.06 BIB) 
െനരൂദയുെട ഓർമ്മ റി കൾ (58 NIT) 
ഫാന്റസി കഥകൾ – ഈ േസ്റ്റഷനിൽ ഒറ്റ ് (07

18963:

യാ കളുെട പു കം – കിഴ



SHI-P) 

ം പടിഞ്ഞാറും

(59 SAC) 

18976:
18977:
18978:

ആകാശെക്കാട്ടാരം (16 BN.06 NAR) 
ഹ ിെന്റ മേതതര ദർശനം (25 YUS) 
ഹിേ ാട്ടിസവും മാനസിക
ങ്ങളും (19.01 SAN)

18979:
18980:
18981:

മുേന്നറ്റത്തിെന്റ പടവുകൾ (18 SAN) 
ീകൃ ചരിതം മണി വാളം (01 KUN) 
േകരളത്തിെല കാർഷിക കലാപങ്ങൾ (62 KUR)

18983:
18984:
18985:
18986:
18988:
18991:
18992:
18993:
18994:
18995:
18996:
19000:
19001:
19003:
19005:
19006:
19008:
19011:
19012:

സുധീരയുെട കഥകൾ (07 SUD-KP) 
ഒരു യാ യുെട സുഗന്ധം (59 MOH) 
ഷാഹിദ്നാമ (06 USH-OV) 
അന്തിമ താവളം (16 HI.06 NIR) 
എം.ടി. യുെട തിരക്കഥകൾ (05.02 VAS-MT) 
മലബാർ വിശയ് (62 LOG) 
ഋതുേഭദങ്ങൾ (16 HI.06 KAM) 
സീമാ ബദ്ധ (16 BN.06 SAN) 
താളിേയാല (06 SET) 
പി.ഭാ രൻ സംഗീത തികൾ (58 MAN) 
മ ൻകു (09.01 SUR-C) 
നാരായണഗുരു (21 BAL) 
രഹസയ്ം (06 PUS-K) 
െഡയ്ഞ്ചർ ഡി വറി (06 SHA-V) 
അപരാജിത (06 HAR-B) 
ഒരു ശിശിരമാസ രാ ിയിൽ (06 SIV-E) 
ഇത്തിരി വ് േതൻപൂവ് (03 GOP-P) 
ധർമ്മരാജയ്ം (12 MUH) 
കു
കണങ്ങൾക്ക്
വസന്തം-നാേനാെടേ ാളജിക്ക് ഒരാമുഖം

19013:
19016:
19017:
19018:
19019:
19020:
19021:

മ ക്കഴുത (09.07 MAL) 
കഥപറയുന്ന മരങ്ങൾ (07 KAB-K) 
മുത്തശ്ശിയും െപാ മക്കളും (09.01 RAJ-P) 
ആരയ്ഭടൻ (09 SRE-P) 
േടാ (09.06 HAR-AV) 
മൃച്ഛകടികം (09.04 KRI-E) 
ഇ യും കർ രത്തിെന പണം (09.42 RAM) 

19022:
19023:

െപണ ണ്ണി (09.01 SRE-K) 
ശാ ത്തിെന്റ വഴി, ശാ പഠനത്തിെന്റ വഴി

19024:
19025:

അമ്മവീട്ടിൽപ്പക്ഷി (01 RAM-E) 
േകാലപ്പൻ പാ ിത്തട്ടാനും കുെറ പാ ം (09.01

19026:

ആണവകരാർ:െകണികളും ചരടുകളും (13 NIN)

19027:
19028:

േകരളീയ കലകൾ (56 SAS) 
ഒരു െചറിയ ജീവിതത്തിെന്റ ശിേരാേരഖകൾ (58

19030:

േമഘെവഞ്ചാമരത്തിനു കീെഴ ൈകലാസം
മാനസസേരാവരം (59 RAT) 
അ മംഗലയ്ം (06 SIV-E) 
നീലര ം (06 PUS-K) 
മഷി വൽ (06 KAM) 
ഒ.വി.വിജയൻ ഓർമ സ്തകം (58 RAJ) 
വി മാദിതയ് കഥകൾ (28 MAD) 
മാതൃവന്ദനവും മ
ധാന കവിതകളും (01





(45 PRA) 

(09.41 SIV-S) 

NAR-P) 


GRA) 

19032:
19033:
19034:
19035:
19036:
19038:

NAR-V) 

19039:
19040:
19041:
19042:

പഞ്ചത ം (16 SA.07 SUM) 
രസമുള്ള രസത ം (45 KAM) 
വീട്ടിെലാരു ലാബെറട്ടറി (44 THO) 
ച യാൻ-ച നിൽ ഇന്തയ്യുെട ൈകെയാപ്പ്

19043:
19044:
19045:
19046:

ദി െ യ്ഡ് (06 PUS-K) 
സവ്ത മനുഷയ്ർ (17 EN.06 LAK-H) 
ജനനി-അമ്മ, മകൾ, മാതൃതവ്ം (58 RIN) 
പി. ഭാ രൻ കൃതികൾ സ ർണ്ണം (02 BHA-P) 

19047:
19048:
19051:

ഉണ്ണീ, സേരാജേന ാ (06 AMB-S) 
പടേച്ചാെന്റ തിരക്കഥകൾ (11 SRE) 
മുസ്ലിം സ്െപയിൻ സ ർണ്ണ ചരി ം (60 ALI)

(44 JUS) 



19052: 1857 വി

വത്തിെന്റ ഒരു ദൃക്സാക്ഷിവിവരണം (61

RAD) 

19053:
19054:
19056:
19057:
19059:
19060:

ഹൃദയേരഖ (12 SRE-P) 
കി ിന്ധ (06 PRA-C) 
ലസ്റ്റ് (17 DE.06 ELF) 
ഒരു ീെയ അറിയാൻ (17 EN.06 AMO) 
െക.ടിയുെട നാലു നാടകങ്ങൾ (04 MOH-KT) 
ബാസ്കർവി യിെല ഭീകരൻ (17 EN.06 DOY) 

19063:

വിദയ്ാഭയ്ാസവും േലാകസമാധാനവും (11 MOH-V)

19064:
19065:
19066:

വിധിയുെട വികൃതികൾ (06 MEE) 
കടുംതുടിക്കാലം (01 PAP-K) 
െകാ കൂ കാർ ് തനിെയ വായിക്കാൻ (07

19067:
19068:
19070:
19071:
19072:
19073:
19075:
19081:
19082:
19083:

കന്നിെക്കാ ് (01 SRI-V) 
ാർട്ടക്കസ് (09.07 VAS-VP) 
മ
മലകളിൽ േമാക്ഷം േതടി (59 BHA) 
പഞ്ചത്തിെന്റ ഇ ികകൾ (43 ARA) 
േഫാേട്ടാ ാഫിയുെട കഥ (56 MUR) 
മലിനീകരണം (46 SUR) 
ഭാഷാഭാരതം (21 KUN) 
ഖുർ ആൻ ലളിതസാരം (65 SHA) 
ഞാൻ േ ഹി ന്ന ഇ ാം (25 ADI) 
മുഹമ്മദ് നബി-മാനവികതയുെട
മാർഗദർശകൻ (11 ABU) 
മുഹമ്മദ് മഹാനായ വാചകൻ (26 RAM) 
ഇ ാമിെന്റ സേന്ദശം (25 MOU) 
ഇ ാം എെന്റ േലാകേത്തക്ക് (25 CAR) 
മനുഷയ്ാവകാശങ്ങൾ ഇ ാമിൽ (25 BRO) 
മനുഷയ്െന്റ മൗലികാവകാശങ്ങൾ (18 ABU) 
ബുദ്ധിയുെട വിധി (26 ABU) 
നിർമാണവും സംഹാരവും (25 ABU) 
ി മതവും ി വിെന്റ മതവും (24 SIM) 
സേ ഹം (11 SUR) 
ലിംഗനീതി ഇ ാമിക വീക്ഷണത്തിൽ (25 BAD)



SAN-V) 

19085:
19086:
19087:
19088:
19089:
19090:
19091:
19092:
19094:
19095:



19096:
19097:

കാശം പര ന്ന സ്ഥാനം (25 MUH) 
ജമാഅെത്ത ഇ ാലി ലഘുപരിചയം (26 SHE) 

19098:
19099:
19100:

ഖുർആനും ആധുനികശാ വും (25 BUK) 
മരണാനന്തര ജീവിതം (26 ABU) 
അതിരടയാളങ്ങൾ കുടുംബേത്തയും
സദാചാരെത്തയും കുറിച്ച വിചാരങ്ങൾ (11

19101:

ഇ ാം സം തി: ചില സൗമയ് വിചാരങ്ങൾ (25

19102:
19104:

രക്ഷാസരണി (26 ABU) 
ൈദവം, മതം, േവദം േ ഹസംവാദം (25 MUH)

19105:

േയശുവും മർയമും ൈബബിളിലും ഖുർആനിലും

19106:

പുനർജന്മസങ്ക വും പരേലാകവിശവ്ാസം (20

19107:

ജിഹാദ്- സതയ്േവദത്തിെന്റ ആ

AHA) 
VAN) 



(26 SIM) 
SHA) 

ഭാവം (18

VAN) 

19108:
19109:
19110:
19111:
19113:
19114:
19115:
19116:
19117:
19118:
19119:

ഖുർആെന്റ മുന്നിൽ വിനയാനവ്ിതം (25 VAN) 
ഇസ്ലാമിെന്റ ജീവിതവയ്വസ്ഥ (25 MUH) 
ധർമസമരം (19 MOH) 
മാലാഖമാർേപാലും േചാദി
(25 LAN) 
ഇ ാം: മാനവതയുെട മതം (25 MUH) 
ഇ ാംമതം (25 ABU) 
ഇസ്ലാം കാരുണയ്ത്തിെന്റ മതം (25 MOU) 
ഇ ാം ആധുനിക യുഗത്തിൽ (26 ABD) 
തീർത്ഥാടകെന്റ കനവുകൾ (59 HOF) 
തടവറയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിേലക്ക് (58 ABD) 
ൈദവസങ്കൽപം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (19 AZA)

19120:
19121:
19123:
19127:
19131:
19134:
19137:
19140:
19142:
19149:
19150:
19151:
19152:
19153:
19154:
19158:

വിജയത്തിേല ള്ള ത ാെറടുപ്പ് (19 ARI) 
ഹിമഭൂമി (17 JA.06 YAS) 
മാതൃഭൂമി-ഇയർബുക്ക് സ് 2009 (65 MAT) 
കാറ്റിലുലഞ്ഞ ശിഖരം (06 JOY-S) 
ഛായാപടങ്ങൾ (58 SUR) 
ജലശിശുക്കൾ (17 EN.06 CHA) 
ഭഗത്സിംഗ് (04 MUR-P) 
പിറന്നാൾ സമ്മാനം (09 RAG-KG) 
ചിരുത ട്ടിയും മാഷും (09.41 PAP-K) 
തലയിെലഴുത്ത് (58 KUN) 
െവളിച്ചം വിത ന്ന േമഘങ്ങൾ (01 VEN-C) 
വിടരും മുേമ്പ…… (09.01 JOS-U) 
ചിരുതയും ചിരവയും (03 RAJ-N) 
പ ാവൂരിെന്റ ചരി
തികൾ (58 GOV) 
സംേവദനത്തിെന്റ സാഫലയ്ം (13 SAS) 
െടൻഷൻ എങ്ങിെന ഇ ാതാക്കാം? (19.01 SAL)

19160:
19162:
19165:

കഥ ട്ട് (08 SIV-E) 
കനയ്കകളുെട മരണം (06 PUS-K) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ കുട്ടികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ,
അദ്ധയ്ാപകർ ദ്ധിക്കാൻ (29 MUR) 
രംഗഗീതങ്ങൾ (03 SHA-P) 
വിനിമയം (06 RAJ-K) 
കണ്ണിമാങ്ങകൾ (06 RAD-C) 
ക്ഷമയുെട മിനാരങ്ങൾ (58 NAV) 
എെന്നേപ്പാെലാരു അൺഫിറ്റ് (07 ABD-T) 
ജവ്ാലകൾ, ശലഭങ്ങൾ (58 SAS) 
സഞ്ചരി ന്ന േഗാവണി (07 KUM-UK) 
ഒരു മിനുട്ട്…… ഞാെനെന്റ
െമാൈബെലടുത്തി (07 SHI-P) 
മഹനായ ലൂയി (58 BAB) 
ണയകഥകൾ (07 GEO-O) 
നമുക്ക് ൈല റിയിൽ േപാകാം (09.30 SHA) 





19166:
19168:
19169:
19170:
19171:
19172:
19173:
19175:
19176:
19177:
19178:
19179:
19180:
19181:
19182:
19183:
19184:

ലൂസിഫറിെന്റ വാൽ (06 VIM-PC) 
കു ാന (09 RAG-A) 
അ മൂർത്തിയുെട കഥകൾ (07 ASH) 
െജാനാഥൻ ഗള്ളിവറുെട കാമുകി (06 SAB) 
വൂൾഫ് (06 MEG-S) 
ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാ ് ആരുേടതു്? (11
MAN) 

19185:

െക.ഇ.എന്നിെന്റ െതരെഞ്ഞടുത്ത
ബന്ധങ്ങൾ (13 KEN) 
19186: േ ാർപ്പിയൻ (06 JAY-M) 
19189: ആകാശത്തിെല നക്ഷ ങ്ങൾ (06 PRA-N) 
19191: ദീപവുമായി ഒഴുകി വന്നെപൺകുട്ടി (07 UNN-M) 
19192: ആദിവാസിപറഞ്ഞ കഥ (07 SAT-T) 
19195: 13 നവകഥ (07 LAL-SR) 
19196: ത്ധാഡാത്ധഡതി (06 DAM-K) 
19200: മാടൻെകാ ി (06 SUN-P) 
19202: േ ഹഗായ ി (06 MAL-S) 
19204: പച്ചയുെട ൈകേരഖ (പരിസ്ഥിതി-സം ാര
പാഠങ്ങൾ) (13 DIR) 
19206: കടൽ ക്കൾ (06 ARA-N) 
19207:
ീഹൃദയം (06 SRE-S) 
19208: കാമുകി (06 SUD-KK) 
19209: വയനാട്ടിെല മഴ (01 MOH-V) 
19210: ഇം ീഷിെല ദവ്യാർത്ഥ േയാഗങ്ങൾ (13 ABO)


19211:

ക &എ

19212:
19215:

െഡവിൾസ് അഡവ്ക്കറ്റ് (17 EN.06 CHA) 
ഒരു പുേരാഹിതെന്റ ബദൽ ജീവിതേരഖ (58

19216:
19217:
19219:
19220:
19222:
19223:
19224:
19225:
19226:
19228:
19230:

ആസ്തികയ്വാദം (19 PAU) 
വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (11 FER) 
സിനിമയുെട രസത ം (56 SAJ) 
ാ ം കയ്ാൻസറും (51 AUG) 
ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾ (06 PIL-SK) 
രസവിചാരം (11 DAV-S) 
പാ പാടി കണക്ക് പഠിക്കാം (09.42 SRE-P) 
ഗണിത കഥകൾ (42 SRI) 
അക്ഷേരാത്സവം (03 SUD-KP) 
സഞ്ചാരം: അകലങ്ങൾ (01 BIN-PJ) 
ആർത്തമുള്ള ീകൾ ീവാദപഠനങ്ങൾ (13

19231:
19233:
19235:
19236:
19237:
19238:
19239:

ജീവശാ ം (07 SAN-P) 
നിറങ്ങളുെട സിംഫണി (11 RAM-KP) 
പാലറ്റ് (01 BIN-M) 
േഫാറിൻ കവിതകൾ (17 RAJ) 
പൾപ് േമാഹൻ (01 LAT-M) 
മൂ ് തിരക്കഥകൾ (05.02 BIJ) 
െമായ്തുമൗലവി നൂറ്റാ ിെന്റ സാക്ഷി (58 KUN)

19240:

നാേടാടിനാടകങ്ങളുെട പിന്നാെല (04 BHA-G) 

19241:
19242:
19244:

കിരാതം (03 KUN) 
ആനന്ദമീമാംസ (13 BAL) 
വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ-ജീവിതവും കൃതികളും (58

ംേഡാഗ് മിലയ്നയർ (16 HI.06 VIK) 

ALO) 

CHA) 



MUT) 

19245:
19246:
19247:
19248:
19250:
19251:

മാപ്പിളപ്പാട്ടിെന്റ തായ്േവരുകൾ (26 KUT) 
കുത്തിേയാട്ടപ്പാ കൾ (03 MOH) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ (13 PAV) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ (13 SAN) 
െക.ടിയുെട നാടകങ്ങൾ (04 MUH-KT) 
ൈസബർ കുറ്റകൃതയ്ങ്ങളും ഇന്തയ്ൻ ൈസബർ
നിയമവും (32 ANV) 
19252: േയശു ി (24 GOP) 
19253: േഷക്സ്പിയർ, േഗായ്േഥ (09.58 SAT-M) 
19254: ചർച്ചിൽ, റൂെസവ്ൽട്ട്, സ്റ്റാലിൻ (09.58 SHA-KK) 
19255:
19256:

എ ഹാം ലിങ്കൺ (09.58 DAM-KN) 
ആൽ ഡ് േനാബൽ ആൻ കർണഗി
േറാക് െഫ ർ (58 VEN) 
19257: ബാക്ക്, െമാസാർട്ട്, ബിേഥാവൻ (09.58 VEN) 
19258:

ലൂയി പാസ്ചർ, എേഡവ്ർഡ് െജന്നർ,
െറാനാൾഡ്േറാസ്, അലക്സാ ർ
െ മിങ്ങ് (58 RAV) 
19259: വിലയ്ം
ീസ് ീൻ, ചാർലി ചാ ിൻ, വാൾട്ട്
സിഡ്നി, ഹിച്േകാക്ക്, ഐൻസ്റ്റീൻ (09.58
RAJ-OP) 

19260:
19261:
19262:
19263:
19266:
19267:
19268:
19269:
19270:
19271:

ഗുൽേമാഹർ (05.02 DEE-D) 
േവൾഡ് ഡ്ബാങ്ക് (07 BAB-MG) 
മഹച്ചരിതമാല: ജയ കാശ് നാരായണൻ,
സുഭാഷ് ച േബാസ് (58 ANA) 
ണയജീവിതം (17 AHA) 
ചുവപ്പാെണെന്റ േപരു് (17 TR.06 ORH) 
വിടവ് (17 EN.06 LES) 
ര ാം യാമങ്ങളുെട കഥ (16 TA.06 SAL) 
ഇടം േനടാനാെയാരു േപാരാട്ടം (12 LEE) 
നാട്ടറിവുപാ കൾ (18 RAJ) 
തകഴിയുെട സമാഹരിക്കാത്ത കഥകൾ (07
SIV-T) 

19272:

ശാ ഭാവനയുെട വിസ്മയ പഞ്ചം (41 RAM) 

19273:

ഏകാന്തവും നിഗൂഢവുമായ എേന്താ (06 SRE-P) 

19275:
19276:
19277:
19278:
19279:
19280:

ഞാെനഴുതുന്നെത െകാ ്? (13 ZAC) 
ടാേഗാറിെന്റ ഉദയ്ാനപാലകൻ (01 RAV-T) 
മാനത്തിെന്റ േപരിൽ (58 MUK) 
രതിരഥയ് (06 UNN-T) 
അവിശവ്ാസി (58 ALI) 
പഴെഞ്ചാ ിെല ഫലിതകഥകൾ (09.39 RAM) 

19281:
19282:
19283:
19284:
19285:

േകരളചരി ശി ികൾ (61 SRE) 
കിളിെമാഴികൾക്ക റം (06 SET) 
നാലാം വളവിെല നാഗസുന്ദരി (06 PUS-K) 
േസാമനാഥ (60 DHA) 
വിവരേശഖരണം-ഇന്റർെനറ്റിൽ (49.01 RAV) 

19287:
19288:
19289:
19290:
19291:
19292:

ഞാൻ േഡാളിയും മ കഥകളും (12 JAY) 
ചാ
ാന്തൻ (06 JAY-K) 
ഉറിയിെല അമ്പിളിമാമൻ (07 SWA-LR) 
േസാളമെന്റ ണയഗീതം (01 JAY-K) 
ഹിജഡകളുെട െപാരുൾ (13 SUR) 
മഹാ ാഗാന്ധി കംപ ട്ടർ യുഗത്തിൽ (13 RAD)

19294:
19296:

േഹാം (16 HI.06 MAN) 
ജ്ഞാേനാദയത്തിെന്റ തിര ാരങ്ങൾ (12 MEE)

19297:

കറുപ്പിെന്റ ഗർജനം-അേമരിക്കൻ േനാവൽ (17

19298:

ഞാൻ ഒരു രാ ീയ തടവുകാരൻ തടവറയിൽ
നി ള്ള കവിതകൾ (02 DIN-M) 
സവ്ർഗ്ഗം പണിയുന്നവർ (11 NGU) 
അനുഭവങ്ങൾ അനുഭാവങ്ങൾ – ഒരു സർജെന്റ
അനുഭവ റി കൾ (58 VAR) 
യു.എ.ഖാദർ കഥകൾ (07 KHA-UA) 
ശിശു (01 RAB) 
ജി ാെന്റ ണയേലഖനങ്ങൾ (12 SUD) 
മാനവസത്ത (33 THO) 
തിരുമുമ്പിെനാപ്പം-ഓർമ്മ റി കൾ (58 KAR) 





EN.06 BON) 

19299:
19300:
19301:
19302:
19303:
19304:
19305:
19306:

ഇന്തയ്ൻ രാ സംവിധാനവും മാർക്സിസവും (33

19307:
19308:

വർഗ്ഗരഹിതസമൂഹം (24 GEE) 
േദവി സാദ് ചേതാപാധയ്ായ ഇന്തയ്ൻ
മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനത്തിെന്റ മാർഗദർശി (33

19310:

വയ്

PRA) 

EMS) 

ിതവ്ം കാ പ്പാടും

DAV) 

ാേയാഗികതയും (19.01

19312:
19313:
19314:
19315:
19316:

ആവുന്ന ഉച്ചത്തിൽ (01 RAM-P) 
സവ് ി- ഓർമ്മച്ചി ങ്ങൾ (58 JOH) 
വർഗീയതയും ചരി ൈപതൃകവും (61 GAN) 
കളകൾ മുളച്ച തീൻേമശ (01 BIN-VS) 
ഗുജറാത്തിൽ നി ം ഒറീസയിേലക്ക് (61 KEN) 

19317:
19318:

അേക്ഷ ിയുെട ആ ഗീതം (01 ANI-P) 
െസെനായുെട െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ (17 EN.06
ITT) 

19319:
19320:
19321:
19322:
19323:

ഇരകളുെട േലാകം (58 CHA) 
േകാടതി കഥകൾ (32 SRE) 
നിറ ട്ടി ാെത (58 BAL) 
ശിതെന്റ മാനങ്ങൾ (11 KRI-P) 
കാമം േ ാധം േമാഹം: കയ്ാമറ മുന്നിെല മധു,
പിന്നിെലയും (58 RAJ) 
19324: ആപ്പിൾ/ആലില/മിത്ത് (07 UNN-KV) 
19325: കഥയി ാക്കഥ (09 SRE-K) 
19326: ണയവും രതിയും-െഡക്കാമറൺ കഥകൾ (17
IT.07 BOK) 

19327:
19328:
19329:
19330:
19331:
19332:

നരകവാതിൽ (58 HOS) 
മനസ്സിനകെത്താരു മുറി (58 SUL) 
വാതിൽപുറപ്പാട് (58 DEV) 
േകാൿെടയ്ൽ സിറ്റി (07 SUS-C) 
ചുവ രാശി (01 UNN-M) 
അരാജകവാദിയായി മാറുന്ന മലയാളി (13 APP)

19333:
19334:
19335:
19336:
19337:
19338:
19340:
19341:
19342:
19345:
19347:

കുട്ടിക്കാലം (07 MAD) 
എലിേവട്ടെ ാരു ൈക
കം (07 ARA-K) 
പച്ച (01 SUG) 
െഷൽട്ടർ (06 SAR-J) 
അവസാനെത്ത പിരീഡ് (07 SUM) 
ഒേരെയാരിടം (01 JOJ-P) 
ഒരു കടങ്കഥ േപാെല-ഭരതൻ (58 JOH) 
അടയാള നക്ഷ മായി േഗാപി (58 JOH) 
ീനിവാസരാമാനുജൻ (58 UNN) 
നിറങ്ങെള േ ഹിച്ച കുട്ടി (07 KAL-S) 
േകരള നേവാത്ഥാന ശി ികൾ: േക.േകളപ്പൻ



(58 SRE) 

19348:

ാഥമികശു ഷയും നിങ്ങളുെട
കുടുംബത്തിെന്റ ആേരാഗയ്കരുതലുകളും (51
BAB) 

19349:

ഉന്മാദം: അേബാധത്തിെന്റ മേഹാൽസവം (19
SHA) 

19350: 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട ഓർമ്മ പു

കം

(61 SHA) 

19351:

ഹൃദയം തുറ
KUN) 

19352:
19353:
19354:
19355:
19356:
19357:
19360:
19361:
19362:
19365:
19366:
19367:
19368:
19369:

ന്ന താേക്കാലുകൾ (ക

കൾ) (18

ദാവണി (06 SAR-S) 
രാ ീയവും സാം ാരികവും (18 SUK) 
ദുൈരലാൽ മതി മ ഏടുകൾ (06 KHA-MK) 
എന്തായിരു േപര്? (58 USH) 
അധിനിേവശകാല കവിതകൾ – ഒ.എൻ.വി.
മുതൽ ദിരാർ വെര (02 SEE-TN) 
തിേലാകം (06 KAN-K) 
ഓസിെല മായാവി (09 FRA-L) 
മുതലാളിത്തത്തിെന്നതിെര
പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം (46 FOS) 
തുറന്ന ാസ്മുറി (29 MAR) 
തിഭകളുെട തമാശകൾ (10 POT-PPK) 
സമതലം (04 MUL) 
ഡാർവിനും ഓർക്കിഡുകളും (48 SIV) 
ജീൻ മുതൽ ജീേനാം വെര (46 SIV) 
ചാൾസ് ഡാർവിൻ-ജീവിതവും കാലവും (58 GOV)


19370:
19371:
19372:
19373:
19374:
19393:
19406:
19407:
19408:
19409:
19413:
19415:

നമത് വാഴ്വും കാലവും (58 RAJ) 
േലാകസിനിമ (56 CHA) 
അദൃശയ്നഗരങ്ങൾ (17 IT.06 ITA) 
ചരി വിജ്ഞാനേകാശം (65 BEN) 
േലാക കഥകൾ കുട്ടികൾ ് (09.17 RAV) 
ശബ്ദതാരാപഥം (58 RAS) 
കറുത്ത െചട്ടിച്ചികൾ (01 G0V-E) 
ദൂരത്ത് (58 SAN) 
ൈചനയിെല സിൻ
(17 ZH.06 ADA) 
ഉന്നതാ ാക്കളുെട ജീവര ം (13 SAN) 
സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും (06 URU) 
ച യാൻ – ച നിൽ ഇന്തയ്യുെട കെ ാ ് (43

19416:
19418:

യുദ്ധഭാഷണം (11 ARU-R) 
മാധവി ട്ടിയുെട കൃതികൾ സ ർണ്ണം (13 MAD)

JUS) 



19430: വിശവ്സാഹിതയ്താരാവലി (65 RAJ) 
19431: കണക്കിെന്റ രസത ം (42 MAN) 
19433: LD ാർക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ (65 BRI) 
19435: േസാഷയ്ലിസത്തിെന്റ നാട്ടിൽ 12 ദിവസങ്ങൾ
(59 VIM) 

19436:
19437:
19439:
19440:
19441:
19442:
19443:
19444:
19445:
19446:

ശരറാന്തൽ (06 SHY-PR) 
മകരനിലാവ് (06 JOH-A) 
ചുവ രാശി (06 VAS-K) 
പഞ്ചം തുടക്കമി ാെത (44 SUJ) 
ചീനവല (06 GOP-N) 
പടവുകൾ (06 JOY-T) 
ഉപാസന (06 MAL-U) 
ഒറ്റയാൻ (06 PRA-P) 
സുമംഗല (06 RAM-AK) 
േഹാം ന ിെന്റ മരണം ഒരു ഫ്ളാഷ് ബാക്ക് (06

19447:
19448:
19450:
19451:
19452:
19453:
19454:
19455:

െകാലുസ് (06 KAM) 
സൂക്ഷി ക അവൻ പിന്നിലു ് (06 PUP-K) 
ദി െഡർട്ടി കി ർ (06 BAT) 
ിേയ നിനക്കായ് (06 SAS-A) 
പാഞ്ചാലി (06 PUS-K) 
എെന്റ ജീവിതം-ഫിദൽ കാേ ാ (58 BAL) 
െചന്നാ ൾക്കിടയിൽ (17 DE.06 APP) 
പാേ ാ െനരൂദയുെട ണയകവിതകൾ (01

19456:
19458:
19458:

നമുക്ക് വായിക്കാം (09 JOJ-K) 
അമ്മ (17 RU.06 GOR) 
ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷയ്െന്റ കഥ (17 RU.06 BOR) 

19459:
19460:
19461:
19462:
19464:
19465:

കാടുണരു (09 PIL-NB) 
ചമയങ്ങൾ (58 MAM) 
കണെക്ക രസം (42 NAN) 
ന െട വനയ്മൃഗസേങ്കതങ്ങൾ (54 RAM) 
ഗസൽസന്ധയ് (03 PRA-A) 
ഖലിൽ ജി ാെന്റ മനുഷയ്നായ േയശു (19 NIT)

19466:
19467:
19468:
19469:
19470:
19471:
19472:
19473:

അവിൽെപ്പാതി (07 SRI-KL) 
ഒരു പട്ടിയുെട ആ കഥ (16 HI.06 DIV-EK) 
സൃഗാലൻ എന്ന കുറുക്കൻ (09.07 CHA-MR) 
ഞാൻ കൽപ്പന (58 KAL) 
അേമരിക്കൻ അമരേകാശം (07 MAD-S) 
രാജലക്ഷ്മിയുെട കഥകൾ (07 RAJ) 
േതേജാമയം (06 SAR-J) 
എന്താണ് േ ാഗ്? േ ാഗിംഗ് എങ്ങെന
തുടങ്ങാം (49.01 ADA) 
ഒരു വഴിയും കുെറ നിഴലുകളും (06 RAJ) 
മലയുെട ശ ം (17 JA.06 YAS) 
അയൽവക്കെത്ത അപരിചിതർ (07 KUT-V) 
ഞായറും തിങ്കളും (06 BAT) 
ധർമ്മസങ്കടം (06 PAR) 
ഭൂരിപക്ഷം (06 HAR-B) 
മ േകാടി (06 SAS-NK) 
ഉഴുതുമറിച്ച പുതുമണ്ണ് (17 RU.06 SHO) 
വിചാരണ (17 DE.06 KAF) 
നക്ഷ ങ്ങേള കാവലും മ േനാവലുകളും (06

PUS-K) 

CHA-NP) 



19474:
19475:
19479:
19480:
19482:
19483:
19484:
19485:
19486:
19489:

PAD) 

19490:
19494:
19495:
19496:
19497:
19498:
19499:
19500:
19501:
19502:
19503:
19504:
19505:
19506:
19507:
19508:
19509:
19510:
19511:
19512:

വാടകക്ക് ഒരു ഹൃദയം (06 PAD-P) 
കഥയിെല രാജകുമാരി (06 SUD-KK) 
കാക്കകളുെട രാ ി (06 MOH) 
മലേയാരം (06 ELS-J) 
സിനിമയുെട കാല്പ്പാടുകൾ (56 JOH-KJ) 
ഒരു െപണ്ണിെന്റ കഥ (17 FR.06 GUY) 
പ്പ് (13 BAL) 
നീലത്താമര (56 VAS) 
കഥ തുടരു … (05.02 SAT-A) 
േരഖയുെട കഥകൾ (07 REK-K) 
െചെന്തച്ചി (16 BAR) 
േകാപനങ്ങളുെട പു കം (13 APP) 
േനേ ാന്മീലനം (06 MEE-KR) 
തണുപ്പ് (07 MAD) 
കാണാനൂലിെല പട്ടം (06 DEN-K) 
െമാൈബൽ ടു െമാൈബൽ (06 JOI) 
േ മാ മം (16 HI.06 PRE) 
ജാതകത്തിെല മാളിക (07 KES-P) 
സമകാലിക കഥ (08 RAJ-PK) 
സി.െജയുെട നാടകങ്ങൾ നാടക
വിവർത്തനങ്ങൾ (05 THO-CJ) 
19513: ആശാെന്റ സീത അ ിപരീക്ഷ േശഷം (13
KOY) 

19514:
19515:

ഗൾഫ് മലയാളികഥകൾ (08 ASO-C) 
അക േപായവരിൽ അവേശഷിച്ചവൻ (17

19516:

മലയാളെചറുകഥാസാഹിതയ്ചരി ം (14 BAS) 

19517:
19521:
19523:
19524:
19525:

ിയെപ്പട്ടവൾ (17 EN.06 TON) 
േബാളിവുഡ് (06 SAS-T) 
ഫിമ (17 EN.06 OAZ) 
ഡിസ്േ സ് (17 EN.06 COE) 
ന
ണയങ്ങൾ തിരി െകാടുക്കെപ്പടു

RU.06 SHI-B) 

(17

EN.06 YEH) 

19526:
19527:
19528:
19535:
19538:
19540:

ആടിെന്റ വിരു ് (17 ES.06 MAR) 
ൈവറ്റ് കാസിൽ (17 TR.06 PAM) 
വിജയത്തിേല ള്ള േനർവഴികൾ (18 JOH) 
േഗാൺസാലസിെന്റ മകൾ (17 EN.06 ESC) 
ഇവിടം സവ്ർഗ്ഗമാണു് (05.02 BAL-C) 
ഭാ രപേട്ടലരും എെന്റ ജീവിതവും (06 SAK) 

19541:
19542:
19543:
19545:
19549:
19550:
19552:
19553:
19554:
19555:
19556:
19558:

സിഡന്റ് (17 ES.06 MIG) 
േഭാപ്പാൽ (06 ARA-K) 
െപണ്ണകങ്ങൾ (06 SAT) 
മരണം മാറുന്ന ഇടേനര ് (17 PT.06 SAR) 
അലയുന്ന ജൂതൻ (17 FR.06 UJI) 
ആദയ്ാക്ഷരങ്ങൾ (07 SET) 
ഈ ജീവിതംെകാ ് ഇ മാ ം (58 MAD) 
ആ മനുഷയ്ൻ (16 PA.06 AMR) 
േകരളസിംഹം (06 PAN-KM) 
േവരുകൾ (06 RAM-M) 
സുകൃതം (06 RAD-C) 
ശരീരഭാഷ ആശയവിനിമയം
െമച്ചെപ്പടുത്താനും ജീവിതവിജയം
േനടാനും 7 പാഠങ്ങൾ (18 BOR) 
േചാറിെന്റ മണമുള്ള േചറ് (18 BHA-P) 
പച്ചമണ്ണിെന്റ മണം (58 DAY) 
ഇ മാ ം (06 NAR-K) 
ഭാരത ദർശനശാല (06 ASH-C) 
ഇവിെട ഒരു െടക്കി (07 CHA) 
ഒരു അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ ആ കഥ (58 HAR) 
സതയ്മായും ഞാൻ ക (07 SUR-P) 
മരണെപ്പട്ട ആ മനുഷയ്ൻ (17 EN.06 LOR) 
േതാരാത്ത ക നീർ (17 EN.06 LEO) 
ജസ്റ്റിൻ (17 FR.06 MAR) 
ആൻ ാങ്ക് ഒരു െകാ െപൺകുട്ടിയുെട
ജീവിതകഥ (58 BHA) 
െലനിൻ പറഞ്ഞത് (33 LEN) 
ജീവിതഛായകൾ (58 MAD) 
വിവരാവകാശം നിയമവും ചരി വും (32 BHA) 

19559:
19560:
19561:
19562:
19563:
19564:
19565:
19567:
19568:
19569:
19570:
19571:
19573:
19574:
19575:
19576:
19577:
19578:
19582:

മ ന്മാരുെട ആകാശയാ (07 LEE-G) 
േമാറു (09 MAN-P) 
റിൈവസ്ഡ് (01 SAS-M) 
ആനിമൽ ഫാം (06 GEO-O) 
മാനസികാേരാഗയ്ത്തിനു് കൗൺസലിങ്ങ് (19.01

19583:
19584:

േതയില (06 SUL-N) 
ന കാരയ്ങ്ങളിൽ േ മമു

19585:
19586:

ശാ സ ാപം (41 RAM) 
അഞ്ച് അപസർപ്പക കഥകൾ (17 EN.06 GEE) 

19588:

ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന: എ

MUR-M) 

ANU) 

19589:
19590:
19591:
19592:
19593:
19594:
19595:
19596:
19597:
19598:
19599:
19600:
19602:
19604:

ാകണം (12 HAR) 

്, ഏെത ാം?

(32

ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽനി ള്ള വനിതാ
സംരക്ഷണ ആ ്, 2005 (32 SUD) 
െകനിയ എന്ന വി യം (59 BAB) 
വിജയ േ ാത കൾ (19.01 GEE) 
ന െട കലകൾ (57 UNN) 
േനാർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന പറുദീസ (13 GEE) 
വഴിേയാരക്കാഴ്ചകൾ (59 CHA) 
ജീവിതത്തിെല ഒരു ദിവസം (17 ES.06 MAN) 
മ ം ചാരവും (17 EN.06 ATE) 
ഹൃദയം (06 LEE-S) 
വിശവ് സിദ്ധ േവട്ടക്കഥകൾ (08 RAD-K) 
അലകളി ാത്ത കടൽ (06 MAH-S) 
േ ാബറികൾ പൂ േമ്പാൾ (58 NIR) 
ചാരുലത (06 RAB-T) 
േലഡി ചാറ്റർലിയുെട കാമുകൻ (17 EN.06 LAW) 

19605: കടലിരമ്പങ്ങൾ (06 KRI) 
19606: നമു ം സിമിന എടുക്കാം (56 BHA-PK) 
19608: ആസാദി (06 MAH-S) 
19609: ഒറ്റ് (06 UME-P) 
19610: കടവ
ർ കനവുകൾ (06 MUH-S) 
19611: ഗവ് നാേമാ (17 EN.06 DIE) 
19615: െപൺമനം പൂ ന്നകാലം (06 KHA-UA) 
19616: ദി വാക്സ് സ്റ്റാച (06 MEH-S) 
19617: ഹിംസാടനം (04 SAS-N) 
19618: ദി ഹിഡൻ ടാർഗറ്റ് (06 MEH-S) 
19619: കട
വഞ്ചി (01 NIR-M) 
19620: െടറ്റിസ്റ്റ് (04 ANT-PM) 
19621: 25 ഫാന്റസി കഥകൾ (07 GAN-P) 
19622: മലയാള പ
വർത്തന ചരി ം (30 THA) 
19624:
19628:
19629:

കഠ്ഗുലാബ് (16 HI.06 MRI) 
ആകാശഗംഗ (06 SIV-E) 
ഇന്ദിരാഗാന്ധി െചംപനിനീർ പൂ വീ

ം (58 ABB)



19630:
19633:
19634:
19635:
19636:
19637:
19638:

അടരുന്ന കക്കകൾ (59 ASH) 
ഭാഗയ്േദവത (05.02 SAT-A) 
ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷകർ (19 CUS) 
േകരളം ജി കളിലൂെട (62 KRI) 
രൂപങ്ങൾ (06 NAN-VT) 
കിരീടം (05.02 LOH) 
േകരളം പതിന ം പതിനാറും നൂറ്റാ
(62 VEL) 

കളിൽ

19639:
19640:
19641:

തമിഴകെപ്പൺകവിതകൾ (16 TA.01 SAM) 
ആ കഥ (58 GOW) 
നായയുെട ഹൃദയവും മ കഥകളും (17 RU.07 BUL)

19642:

ആഴിക്കടിയിെല അ

19643:
19644:
19645:
19646:
19647:
19648:
19649:
19650:
19651:
19652:
19653:
19654:
19655:
19656:
19657:
19658:
19659:
19661:
19662:

ഹാജി മുറാദ് (17 RU.06 LEO) 
മാ ിക ടാരത്തിെല ഓർമ്മകൾ (41 JES) 
ചുവെരഴു കൾ (11 SAT-K) 
മഴനിഴൽ (06 GAY) 
നീ ദൂരങ്ങൾ (06 BEE-G) 
ഘൂണ (06 BEE-K) 
നമു ് മഴനനയാം (06 ERA) 
ഫുട്േബാൾ േനാവൽ (06 NAR-KM) 
തണൽ (06 BAL) 
ഗന്ധർവ്വ വീണ (06 MUH-R) 
ആയുധം (06 JOS-A) 
ബിെലഫഹി (11 RAJ) 
ൈനേലാൺസാരി (06 RAJ-M) 
കലഹാരിയിെല കദളി ക്കൾ (06 MAN-A) 
വാക്കിെന്റ വാൾമുന (13 MAY-D) 
അമൃതാനന്ദമയിയും മയിലമ്മയും (11 SAK-B) 
െതറ്റിേയാടുന്ന െസക്കന്റ് സൂചി (58 AYY) 
വിരുന്നിനിടയിെല കലാപം (17 EN.04 PIN) 
കാക്കേഫാണികൾ ം ഒരു കാലമു ് (11 KEN)

19663:
19664:
19665:
19666:
19667:
19668:
19670:
19671:
19672:
19673:
19674:
19675:
19676:
19677:
19678:

ഉടഞ്ഞ ശംഖിനു് ഒരുമ്മ (01 AYY-A) 
എഴുപതുകൾ വിളിച്ചേപ്പാൾ (04 CIV-C) 
ണയകല (13 VAR) 
കാ ഹാർ (04 MAK-B) 
ജവ്ലി ന്ന പാദങ്ങൾ (11 NAG) 
ഹ്മഗിരിയിെല െകാടുങ്കാറ്റ് (06 MAT-KP) 
മാനയ്യായ ഭാരയ് (06 PAN-GN) 
മാധവീചരിതവും മ ം (06 AYY-P) 
മനേസ്സ നീ സാക്ഷി (06 PAN-GN) 
മൂ സുന്ദരികൾ (06 SIL-V) 
കാർ നിേക്കാബാറിെല കടൽ (07 THA-K) 
കടൽഗുഹകൾ (06 BAL-CV) 
ആനക്കഥയുെട െപാരുൾേതടി (13 YUN) 
ഉണർ പാ ് (06 ANU) 
ആദിവാസിജീവിതം-കാണാ റങ്ങൾ (27

19679:
19680:
19682:
19683:
19684:
19688:
19689:
19690:
19691:
19692:
19693:

ചില േനരങ്ങളിെല നമ്മൾ (10 JOS-P) 
ണയത്തിെന്റ രസത ം (19.01 VEN) 
നാടുകടത്തൽ (07 GOP-K) 
െവയിൽനാളങ്ങൾ (07 GEE-C) 
ന ങ്ങളുെട െനാമ്പരങ്ങൾ (06 SAS-M) 
ഉരുള ് ഉേപ്പരി (11 NAR-MP) 
മതിലുകൾ മണ്ണിലും മനസ്സിലും (06 VIJ-P) 
അരങ്ങിെല അനുഭവങ്ങൾ (58 ACH) 
ഇ ിമരങ്ങളുെട ഗീതം (17 ZH.01 SAB-B) 
നുരയും മണലും (12 MUH) 
േരാഗം തിരിയാത്ത ആശുപ ി (07 KHA-AM) 

19694:

ഏണേസ്റ്റാ െചഗുേവര-വി വത്തിെന്റ മറുേപര്

19695:
19697:

രാ ി ദൃശയ്ങ്ങളിൽ ചിലത് (01 BAC-K) 
വർഗീയാസൂ ണങ്ങളും പടേച്ചാെന്റ
കുടുംബാസൂ ണങ്ങളും (25 KHA) 
മയിൽപീലികൾ പറയുന്നതു് (01 MUN-A) 
നടപ്പ് (01 RAJ-O) 
നിറങ്ങൾ (01 SUK-M) 
നീെരാടുങ്ങാത്ത നീർമാതളം (01 KAY) 
സവ്ാമി അ പ്പൻ (21 SRE) 
കവിതാരചന (13 RAD) 
ഇഖ്ബാൽ കവിതയിെല ജീവിത ദർശനം (13



തേലാകം (09.46 ABD-P) 



NAM-KNK) 

(58 RAM) 

19698:
19699:
19701:
19702:
19705:
19706:
19707:

MUH) 

19708:

ആേഗാളമുതലാളിത്ത

19710:
19711:
19713:
19714:
19715:
19716:

ബുർഖയി ാത്ത നദി (06 LES-M) 
മാ ികപ്പറ (09 JEC-M) 
ശീർഷാസനം (11 RAM-KP) 
കായംകുളം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (10 ARU-K) 
ഹായ് ലക്ഷദവ്ീപ് (59 JAC) 
രസകരമായ ചില ചരി സംഭവങ്ങൾ (11

19717:

സിങ്ക രമ്മാവെന്റ െകാട്ടാരം (09.06 CHU-SD) 

19718:
19719:
19720:
19721:
19722:

കണ്ണീരും സവ് ങ്ങളും (06 THO-K) 
ഉച്ചേമയുന്ന കു കൾ (06 SUK-K) 
ചരി െമഴുതി ചരി മായവർ (58 RAV) 
എെന്റ കാമിനി (06 HAR-R) 
മതജീർണനത്തിെന്റ വിവിധ മുഖങ്ങൾ (11

19723:
19726:
19727:
19728:
19729:
19730:

കടവ് (06 RAG-K) 
ഇരയും േവട്ടക്കാരും (06 THA) 
പൂേപാെലാരാൾ (06 SAN-VR) 
ചിന്തന (04 BER-M) 
സൂരയ്ശയനം (06 ALI-TVM) 
ഞങ്ങൾ കേച്ചരിപ്പാട കാരിൽ ചിലർ (06

19731:
19732:
19733:
19734:
19735:
19736:

അവൾ അയാൾ (06 VAS-E) 
െകാന്തമണികൾ (06 MAR-A) 
മരുപ്പച്ച േതടുന്നവർ (06 SOM-G) 
തുലാവർഷം െപ കയായി (06 GK) 
സമാന്തരം (06 SAJ-JS) 
നിതയ്കാമുകിയുെട ജീവിതഭാഷണങ്ങൾ (13

19737:
19738:
19739:
19742:

െത െ ങ്കിൽ തിരു ക (06 SUG-PR) 
െവളുത്തനിറമുള്ള പൂക്കൾ (06 MAN-J) 
രാരീരം (06 MUR-N) 
ഡിറ്റ ീവ് റിേക്സാൺ ബാർബറ േകരളത്തിൽ (06

19743:
19745:
19745:
19746:
19749:
19750:
19751:
19752:
19754:

റൂ ് (06 JAG) 
നിലാസാധകം (01 LEE-A) 
മഴവി ് (01 LIN-M) 
ഊ വടി (07 SAR-U) 
നെട്ട ി സിനിമ (56 SEB) 
ജൂതെതരുവ് (07 SEB-P) 
ദി േഗൾ ഇൻ ദി േഫാേട്ടാ ാഫ് (04 SHI-S) 
വിഷഹാരി (06 PAU-T) 
ിേദാഷശമന ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ (52 SRE) 

19756:
19757:
19760:
19761:
19762:
19763:
19764:
19765:
19766:
19767:
19768:

ഒളി
ം െതളി
ം (13 SUR) 
ശ ൻത രാൻ (05.02 BAL-K) 
േയാഗസാരം (52 SUN) 
മാതൃഭൂമി ഇയർ ബുക്ക് 2011 (65 MAT) 
ീനിവാസ രാമാനുജൻ (58 PRE) 
നാ വഴികൾ (06 KRI-K) 
നിലാവ് (06 SUH-BM) 
പ ം ചരി ം പവനൻ (30 PAV) 
ഓർമ്മയുെട ഓളങ്ങളിൽ (58 SAN) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ (11 UNN-C) 
ആ േരാഷങ്ങളും ആകുലതകളും (11 SAR-J) 

തിസന്ധി (35 GAN) 

EDI-BV) 

KAL-U) 

SAT-K) 

MAD) 

JAG) 

19769:
19770:
19772:

മു ര് (07 SET-M) 
ഒരു കടങ്കഥ േപാെല ഭരതൻ (58 JOH) 
ആേഗാള തിസന്ധിയും
ആേഗാളവൽക്കരണവും (35 ISA) 
19773: എ.െക.ജി. ജീവിതവും വർത്തനങ്ങളും (58
XXX) 

19774:

ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ ണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമ്മകൾ

19775:
19776:
19777:

വിരുതൻ ശ (06 ACH-K) 
പരിചിതഗന്ധങ്ങൾ (07 ASO-C) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത നിയമസഭാ സംഗങ്ങൾ (12

19778:
19779:
19783:
19784:

യു ിവാദി എം.സി.േജാസഫ് (58 SAN) 
േകരളം മലയാളികളുെട മാതൃഭൂമി (62 EMS) 
മരേച്ചാട്ടിെല െവയിൽച്ചീളുകൾ (58 VAT) 
ആേഗാളീകരണകാലെത്ത
തിേരാധചിന്തകൾ (11 ARA-K) 
മഹാേക്ഷ ങ്ങളിലൂെട (59.01 NAM) 
ന െട െകാളാടി (58 SAT) 
അ ിവീഥികൾ (58 SEK) 
അംേബദ്ക്കർ-ഒരു പഠനം (58 DAL) 
ഓർമ്മയിെല മണിമുഴക്കം (58 RAM) 
മുകുന്ദെന്റ താളിേയാലകൾ (16 BN.06 MAH) 
േദശവലത്ത്-മധയ്േകരളത്തിെല പൂരക്കാ കൾ

(58 MAD) 

EMS) 

19785:
19786:
19787:
19788:
19789:
19790:
19791:

(59.01 KRI) 

19793:
19794:

കവിതയും ശാ വും (13 LEE) 
ബാലസാഹിതയ്ത്തിെന്റ ഉ വവും വളർച്ചയും
മലയാളത്തിൽ (13 RAM-KV) 
19797: കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും േകരളത്തിെന്റ
നാൾവഴികളും (62 UNN) 
19798: േലാകകപ്പ് ഫുട്േബാൾ ചരി ത്തിലൂെട (56 RAV)


19801:
19803:
19804:

അഭിവാദയ്ം (13 SAN) 
ൈചനീസ് കെഫ (59 ARU) 
െക. ദാേമാദരെന്റ സ ർണ്ണകൃതികൾ (33 DAM)


19805:
19806:
19809:
19810:

േലാകത്തിെന്റ മുകൾത്തട്ടിലൂെട (59 SUR) 
അ ങ്കാളി (58 THP) 
അജയ്േഘാഷ് (33 BAL) 
ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 80
വർഷങ്ങൾ (33 BAR) 
19811: സാഹിതയ്ം സെ ൻഷൻ ജനാധിപതയ്ം (12
HAN) 

19812:

എൻ.വി.യുെട െതെരെഞ്ഞടുത്ത
(11 CHA-MR) 

ബന്ധങ്ങൾ

19814:
19815:
19816:
19817:
19818:
19822:

അക്കിത്തം-ആ ഭാഷണങ്ങൾ (58 VIJ) 
അ വിളക്ക് (58 KRI) 
സിനിമയും തയ്യശാ വും (56 JOS) 
വിചാരവി വം (58 KRI) 
ചാേവറുകളുെട പാ ് (06 BAB-K) 
റിയാഡി മുതൽ േജാഹന്നസ്ബർഗ് വെര (12

19824:

അഴീേക്കാട് മുതൽ അേയാദ്ധയ് വെര (11 SUK) 

19827:

െക. ദാേമാദരൻ സ ർണ്ണകൃതികൾ (33 DAM) 

19828:
19829:
19831:
19832:
19833:
19834:

താളങ്ങൾ താളവാദയ്ങ്ങൾ (56 NAM) 
തമിഴ് കഥകൾ (16 TA.07 NEE) 
എെന്റ കഥ (58 BAS) 
മണ്ണ് (06 SAT-P) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ (13 BAL) 
േകരളചരി ം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ (33

19836:

ആണവകരാർ-വ തകളും വിശദാംശങ്ങളും

19837:

ഒ. എൻ. വി െതരെഞ്ഞടുത്ത
ചങ്ങ ഴക്കവിതകൾ (01 KUR-ONV) 
ല ൻ േനാട്ട്ബുക്ക് (59 POT) 
യൂേറാപ്പിലൂെട (59 POT-SK) 
കാപ്പിരികളുെട നാട്ടിൽ (59 POT) 
നിേയാഗവിസ്മയങ്ങൾ-ഒരു ഹ ്
യാ ാനുഭവം (59 KHA) 
ആറാമെത്ത െപൺകുട്ടി (06 SET) 
കയ്ാപസ് ഓർമ്മകളുെട പു കം (58 BIN) 
ആദിതയ്നും രാധയും മ ചിലരും (06 MUK-M) 

VAR) 

EMS) 

(44 RAV) 

19839:
19840:
19841:
19842:
19846:
19847:
19849:
19850:
19851:
19852:

കഥയുറ ന്ന വഴിയിലൂെട (09.61 THA-K) 
ൈദവ്പായനം (12 RAM) 
തടാകനാടു്- ഇം
് സഞ്ചാര റി കൾ (59

19856:
19857:
19860:
19861:
19862:

െപരുവഴിയമ്പലം (05.02 PAD-P) 
അമ്മ (16 BN.06 MAH) 
ദവ്ീപുകളും തീരങ്ങളും (06 ANA) 
െപരും ആൾ (06 RAM-B) 
ഹ വാേലാസിെന്റ സുവിേശഷം (06 MAT-KP) 

19863:
19864:
19865:

ഡയറി റി കൾ (58 KRI) 
മനുഷയ്ന് ഒരു ആമുഖം (06 SUB-C) 
ഒരു ജന്മം – എം.വി.ആറിെന്റ ആ കഥ (58

19866:
19868:
19869:

മഹാേമാഹം (16 OR.06 PRA) 
േലാേകാത്തരകഥകൾ (17 EN.07 HEN) 
േലാേകാത്തരകഥകൾ-ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് (17

19870:
19871:

േലാേകാത്തരകഥകൾ (17 EN.07 RAD) 
േലാേകാത്തരകഥകൾ-ഡി.എച്ച്.േലാറൻസ് (17

19872:

എെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ (58

SAC) 

RAG) 

EN.07 DIC) 

EN.07 LAW) 
MOH) 

19873:

സി.വി.രാമൻപിള്ളയുെട ചരി ാഖയ്ായികകൾ
സ ർണ്ണം (18 RAM) 
19874: ഒഎൻവിയുെട കവിതകൾ – ഒരു
ബൃഹത്സമാഹാരം 1946-2010 (02 KUR-ONV)


19875:

പി. വൽസലയുെട കഥകൾ സ ർണ്ണം (08

19876:
19877:
19878:
19879:
19880:
19881:
19882:
19885:
19886:
19887:
19891:
19892:
19894:

പുലിവരുേന്ന പുലി (09.07 SUJ-S) 
പാേവായും കാേവായും (09.07 NIR-R) 
ബസവയും തീ ള്ളികളും (07 KAL-S) 
ഇസ്മത്തിെന്റ ഈദ് (09.20 FAW) 
ഞാൻ ആരാണു്? (09 SAK-J) 
ഞാൻ എ ് ഉ ാ ം? (09 MOH-G) 
കാളിയും േചരപ്പാ ം (07 VAS-S) 
ാമച്ചന്ത (07 RAD-M) 
സഞ്ചാരിയായ ഉറുമ്പ മ്മ (09.07 SAN-R) 
ഒരു ദിവസം ിയ (09 KAL-S) 
ദിനാന്തം (01 LEE-M) 
റാബിയ (06 SAH-T) 
ൈവേലാപ്പിള്ളി സ ർണ്ണകൃതികൾ (01 SRE-VY)

VAL-P) 



19895:
19896:

ചരി വിജ്ഞാനേകാശം (65 GRA) 
ഇന്തയ്ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും
േക ഭരണ േദശങ്ങളും (61 LEV) 
19897: െചങ്ങാലി ാവും കു
റു ം മ
മുത്തശ്ശിക്കഥകളും ചി ങ്ങളും (09.07 SRE-K)


19898: 101 െറഡ് ഇന്തയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (09.28
RAV-S) 

19899:
19901:
19902:
19903:
19904:

ശ താരാവലി (65 PAD) 
മ നും മാേതവനും (09 RAD-KT) 
ൈസലസ് മാർണർ (17 EN.06 ELI) 
ആതുരം (06 KHA-M) 
മൃത വിെന്റ വയ്ാകരണം – െ ാഫ. റാൻഡി
േപാഷിെന്റ അന്തയ് ഭാഷണം (13 RAV) 

19905:
19906:
19907:
19908:
19909:
19910:
19911:
19912:
19913:
19918:
19919:

കഥകൾ ഇ േമേനാൻ (07 IND) 
ീ മാപിനി (06 SUR-P) 
അഴീേക്കാടിെന്റ ആ കഥ (58 SUK) 
ഡ പ്പ് സുര ാ ബാനു (58 ARU) 
േലാേകാത്തര കഥകൾ (17 EN.07 HEN) 
സൂരയ്കവാടം (17 AR.06 ALI) 
മദാം െബാവാറി (17 FR.06 FLO) 
ഗി റ്റിൻ (07 MEE-KR) 
ശിലാപ ം (16 OR.06 PRA) 
െന ർമഠം (06 RAM-M) 
ഹൃദയസരസ്സ്: തിരെഞ്ഞടുത്ത 1001 ഗാനങ്ങൾ

19920:
19921:

പുതുേശ്ശരിക്കവിതകൾ (01 RAM-P) 
മാലാഖമാരുംെചകുത്താന്മാരും (17 EN.06 DAN) 

(03 SRI-T) 

19922:

ശിശു സംരക്ഷണം: അമ്മമാർ ം
അമ്മയാകാൻ ത ാെറടു ന്നവർ ം
ഒരു മാർഗേരഖ (51 SUN) 
19923: പിയാേനാ ടീച്ചർ (17 DE.06 ELF) 
19924: േകാമിേന്റണും ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും
(60 RAJ) 

19926:
19927:
19928:
19929:
19930:

ആ കഥ (58 KRI) 
മദർ തേരസ (58 NAV) 
സവ്രാർച്ചന (57 SAN) 
ഞാെന ം ഹി സ്ഥാനി (12 HUS) 
ഒരു േപാലീസ് സർജെന്റ ഓർമ്മ റി കൾ (58

19931:
19932:

നിങ്ങൾ ം വിൽക്കാം (35 BIJ) 
കു
കാരയ്ങ്ങളുെട ഒേടത രൻ (17 EN.06

19933:

രാ ി മലയാളത്തിെന്റ രാക്കനവുകൾ (15 TON)

UMA) 

ARU-R) 



19934: ബഷീർ എഴുതിയ ക
കൾ (58 MOH) 
19935: മൂ ത്തീക്കര (07 GRA) 
19936: കഥ ഇതുവെര (58 BAB) 
19937: പിതാമഹൻ (06 VKN) 
19939: ഉ േമഖല (06 KAK) 
19941: െമർലിൻ മൺെറാ (58 SHE) 
19942: T.S 185/2 കളത്തിൻകുന്ന് അംശംേദശം (31
HEM) 

19943:
19944:
19945:
19948:
19950:
19951:

ജീവിതം പാടുന്ന ാമേഫാൺ-ഒരു
മാപ്പിളപ്പാ കാരെന്റ ജീവിതം (58 MOO) 
സാന്തവ്നസ്പർശങ്ങൾ (58 DEV) 
ഉമ്മാ (06 URU) 
െകാടുങ്കാ ം െകാ വള്ളവും (06 AYY-P) 
സവ്േദശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി (58 JAM) 
അക്ബർ കക്കട്ടിലിെന്റ േനാെവ കൾ (06
AKB-K) 

19952:
19953:
19957:
19958:
19959:

കഥ തുടരും… (58 LAL) 
ധർമ്മപുരാണം (06 VIJ-OV) 
കായിക േകരളചരി ം (56 SAN) 
ഇന്തയ്: ഗാന്ധി േശഷം (60 RAM) 
ന െട നാേടാടിക്കഥകളും ഐതിഹയ്ങ്ങളും (28

19962:
19969:
19977:
19978:
19979:

ടാേഗാർ കൃതികൾ (13 RAV) 
വിശവ്സാഹിതയ് താരാവലി (65 RAJ) 
മാതൃഭൂമി ഇയർ ബുക്ക് സ് 2012 (65 MAT) 
വിപരീതങ്ങൾ (13 SHA) 
പരിപാവനങ്ങളായ അസംബന്ധങ്ങൾ (13 XAV)

19980:

അതിജീവനത്തിെന്റ േഗാ പാഠങ്ങൾ (13 RAJ)

SRI) 





19981:

തിബിംബങ്ങൾ പറയാതിരി

ന്നത് (18 SRE)



19982:
19983:
19985:

േനർവര (11 RAM-P) 
വിമർശനാ ക സിദ്ധാന്തം (18 PRA) 
അതി മങ്ങൾ സിദ്ധാന്തം വിമർശനം സിനിമ

19986:
19987:
19988:
19989:
19991:
19992:
19994:
19995:
19996:

നാ െമാഴിവഴക്കങ്ങൾ (13 LAL) 
ബഷീർ ഫലിതങ്ങൾ (10 ASS-T) 
എെന്റ ജീവിതം (58 ANT) 
ഞാൻ ഇന്നെസന്റ് (58 INN) 
ണയത്തിെന്റ രഹസയ്ങ്ങൾ (19 OSH) 
പാരിേതാഷികം (07 MAD) 
ചുടുകണ്ണീരാെലൻ ജീവിതകഥ (18 BAB) 
ഹരി ീകുറിച്ച അേശാകകഥകൾ (58 ASO) 
മുേകഷ് കഥകൾ-ജീവിതത്തിെല േനരും
നർമ്മവും (58 MUK) 
കലയ്ാണി (16 BN.06 THA) 
വീ ം ല ി
(06 THA-N) 
കാ വട്ടം (58 LOH) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണകഥകൾ (08 KRI-M) 

(13 SAS) 

19997:
19999:
20000:
20002:
20003:
20004:
20005:

മദനകാമരാജൻ കഥകൾ (07 PRI) 
സുവർണ്ണകഥകൾ (07 LEE-S) 
ഹക്ക്ൾബറി ഫിന്നിെന്റ വി മങ്ങൾ (17 EN.06

20006:
20007:

ഇതിഹാസത്തിെല കുട്ടികൾ (09 NAR-K) 
െവയിൽ െവള്ളം കുടിക്കാൻ േപാകു (09.07

20008:
20010:
20011:

നക്ഷ ക്ക ള്ള കുട്ടി (09.06 SHE) 
ഇം ീഷ് ചാനൽ (65 ABU) 
േഡഞ്ചറസ് േവഡ്സ് ഇൻ ഇം ീഷ് (40 ABO) 

TWA) 

PRA-K) 

20012:

അേ ാ േതങ്ങയാേക

(09 SHA-PI) ,

20013:
20014:
20015:
20016:

വനസ്ഥലികളിലൂെട (59 PRA) 
കണിെക്കാന്ന (09.01 RAJ-K) 
സവ്ാമി വിേവകാനന്ദൻ (58 RAG) 
നിഹാലയുെട മയിൽ
ങ്ങൾ (09 REG-O) 

20017: അണ്ണാറക്കണ്ണെന്റ ആശ (09.01 SAT-M) 
20018: ഭൂമിയിെല കീടങ്ങൾ (10 SUD-V) 
20019: പൂവാലൻ പൂവൻേകാഴി (09.07 SUK-P) 
20020: തുമ്പ വു് (09 AMM-T) 
20021: ചക്കരേയാ േതേനാ (06 KRI-IR) 
20023: േമഘനയുെട പിറന്നാൾ (09.07 MAN-K) 
20024: കനൽദീപം (09.06 SUK-PV) 
20025: പഴം പപ്പടം പായസം (01 LAK-K) 
20026: കി ണ്ണിയുെട സവ്ർഗ്ഗയാ (09 AJI-G) 
20027: പാ വിെന്റ പൂച്ച ട്ടി (09 MAT-KT) 
20028: ഡുംഡുംഡും…പീപീപീ… (09 LAT-K) 
20029: കാ െചന്നായ (06 JIJ-C) 
20029J: അനുഭവം ഓർമ യാ (58 CHI) 
20030: ൈ ം േവ സ് ൈ ം (06 BIN-O) 
20031: േലാകെത്ത വലിയ വി നക്കാരൻ (19 MAN) 
20032:
20033:
20034:
20036:

ചന്ദനക്കാറ്റ് (06 SUN-M) 
നാടൻപാ കൾ (03 DAS-M) 
വർണ്ണകൂടാരം (06 SUN-M) 
അേ ാ, കവിത
കവിത
(10 SAN) ,

20037: രു ാക്ഷ മാഹാ യ്ം (10 SAN) 
20039C: ഇ ാംമതം (25 KRI) 
20039: ഞാൻ കുട്ടിച്ചാത്തനായിരുെന്നങ്കിൽ (12 SAN) 
20040: െപാടിപാറ്റികളും െപാടിപറ്റികളും (10 SAN) 
20041: ഇെഞ്ചക്ഷൻ (10 SAN) 
20042A: മുഹർറാേഘാഷമർദ്ദനം (25 BAD) 
20042: ആളി ാത്ത െപാതുേയാഗം (10 SAN) 
20043: ശുനകഗീതം (10 SAN) 
20044: സഖാവിെന്റ
ീച്ച് (10 SAN) 
20045: ഹാസയ്ാഞ്ജലി (10 SAN) 
20046: അൽഷിമർേരാഗം

എന്ത്?എ

െകാ

്?എങ്ങെന? (51 JAY) 

20047: േകരളത്തിെല േകാട്ടകൾ (62 CPF) 
20049: തിമകൾ സ്മാരകങ്ങൾ (09 GIF) 
2004-B: മക്കാവിജയം (26 KHA) 
20051: ന െട ശാ
തിഭകൾ (58 SAJ) 
20052: ന െട തിഭാശാലികൾ (58 PRE) 
20053: വാഴയില (07 PRA-TN) 
20054: പായസം – നിഷ് യാസം (55 RAS) 
20055: ഹരിതമന്ദിരങ്ങൾ (17 EN.06 WIL) 
20056: അനയ്േദശ കഥകൾ (16 BAL) 
20057: െസവന്റീൻ എ (06 SUN-P) 
20058: മാംഗ യ്ം ത
നാൻ േദന… (11 SAN-E) 
20059: വി (06 ANA) 
20061: രാ ിയുെട കണ്ണ് (06 SAS-NK) 
20062: േഡാ ർ
ീറ്റ് (06 PRA) 
20063: ദി ജീപ്പ് (06 PUS-K) 
20064: ലിക്കർ മാഫിയ (06 BAT) 
20067: ആേമൻ-ഒരു കനയ്ാസ് ീയുെട ആ കഥ (58
JES) 

20068:
20070:
20072:
20073:

െവള്ളക്കടുവ (17 EN.10 ADI) 
ര ം കുടി ന്ന െപൺകുട്ടി (06 THO-TA) 
എൻമകെജ (06 AMB-M) 
ന ദീെന്റ വഴികൾ മു ാന ദ്ദീൻ കഥകൾ (10

20074:

സുബർക്കത്തിെന്റ അവകാശികൾ (06 RAH-M) 

20075:
20076:

തീ ാത വസന്തം (06 KAL-G) 
വൻമതിൽ മുതൽ ബിഗ്െബൻ വെര (18 ANI) 

20077:
20078:
20079:

ചിത്തിരേത്താണി (03 KHA-P) 
േ ാംേസ്റ്റാക്കറുെട കഥകൾ (06 VEN-C) 
നീലാംബരി- തിരെഞ്ഞടുത്ത ഗാനങ്ങൾ (03

20082:
20085:
20086:
20087:
20088:
20089:

പഞ്ചാമൃതം (09.01 RAM-S) 
ഭരണകൂടവും പൗരസമൂഹവും (33 ANT) 
അവിശവ്ാസി (16 BN.06 ABU) 
േമാഹൻദാസ് (07 UDA-P) 
ഗാൽഗാെമഷിെന്റ ഇതിഹാസം (13 RAJ) 
ആേഗാള തിസന്ധിയുെട മാനങ്ങൾ (11

20090:
20091:
20092:
20093:

ഫുട്േബാളും ജീവിതവും (58 NAJ) 
മതനിേഷധവും മതനിേഷധികളും (19 ING) 
നാ പച്ച (58 JOS) 
നവമാർക്സിസ്റ്റ് വിമർശനം മലയാളത്തിൽ (33

20094:
20095:
20096:
20099:
20101:
20103:
20104:
20107:

ചൂളമരങ്ങളിൽ കാ തിയ കാലം (58 OMA) 
േദഹവിേയാഗം (06 MAN) 
സാത്താെന്റ സുവിേശഷം (16 HI.06 ABI) 
അമംഗളങ്ങൾ (58 MAD) 
അഭയശില (06 RAG-P) 
സവ് വിേ ാടനം (07 RAD-V) 
ലഹരികൾ ആസ ികൾ (13 SUD) 
ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും അനുഭൂതി
സം ാരങ്ങളും (13 SRE) 
കുറുക്കനുപറ്റിയ അമളി (09.07 MOH-N) 
േകാലം േപാണ േപാക്ക് (07 ANI-T) 
രഥമകുടങ്ങൾ (06 PRA-C) 
കരുണ-രമണൻ (56 SAD) 
യി ാേയലിെന്റ സങ്കീർത്തനം (07 SAM-K) 
മഴ െപ തീരുന്നി (07 REE-MS) 
ര ാമെത്ത ഒട്ടകം (09 GIF-M) 
രക്ഷാബന്ധനം (06 ANI-T) 
കടലുറങ്ങാതിരി ന്നതു് (06 VIS-P) 
മനേസ്സ മാപ്പ് (06 VIN-T) 
ാെങ്കൻസ്റ്റീൻ (17 EN.06 SHE) 
തസ്ൈമ (06 SRI-N) 
എെന്റ ഇന്നെലകൾ (58 CHA) 
ആ ീയകലാപമാകുേമ്പാൾ (33 SRI) 
മൂലധനം മതം രാ ീയം (11 RAJ-MB) 
ഹരിജൻ യംഗ് ഇന്തയ് (09.61 AJI) 
കവ്ിറ്റ് ഇന്തയ് (09.61 NAD-N) 
മനസ്സിേലെക്കാരു പാലം (06 KRI-S) 
പശ്ചിമഘട്ടം (06 NAT) 
ഒൻപതാംനിലയിെല ലി ് (01 SAM-J) 
ആ കഥയുെട അടരുകൾ (58 VAS) 
േ ഹതീരങ്ങളിൽ (06 RAM-M) 
േതാബിയാസ് (06 THA) 
ഡി.വിനയച െന്റ നാടകങ്ങൾ (04 VIN-D) 
മരുഭൂമിയും കടലും (06 SHA-M) 
ഞാൻ സ്റ്റീവ് (58 JOS) 
ബഹുവചനം (06 PRA-N) 
ആനിമൽ ാനറ്റ് (09.06 SEN-J) 
അരൂപിയുെട മൂന്നാം ാവ് (06 SRE-P) 
വിപരീതം (58 UNN) 
വസൂരി (06 KAK) 
ദൂെരെയാഴുകുന്ന പുഴയുെട സംഗീതം (07 AJI-AG)

RAV-V) 

GIR-P) 

RAJ-MB) 

SAT) 

20108:
20109:
20110:
20111:
20112:
20113:
20114:
20116:
20118:
20119:
20120:
20121:
20122:
20123:
20124:
20127:
20128:
20132:
20133:
20136:
20137:
20138:
20139:
20140:
20144:
20148:
20149:
20150:
20153:
20154:
20155:
20157:



20158:
20159:

െമഡിക്കൽ കവ്ിസ് (51 VAS) 
ആേരാഗയ് സംരക്ഷണം ദിനചരയ്യിലൂെട (41
SRE) 

20160: കാടു് (06 PET-PM) 
20161: ജാഗ്രേഹാ (06 ANI-M) 
20164: മലയാളഭാഷയുെട മരണെമാഴി (36 VIJ) 
20165: പിറ്റ്ബർഗിെല സായംസന്ധയ് (07 SHY-KV) 
20168: തകഴി-ഓർമ്മ.കാലം.പഠനം (58 JAY) 
20169: അർത്ഥരുചി (11 SAN) 
20170: ഫാന്റസികഥകൾ (07 GAN-P) 
20172: 12 ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കഥകൾ (07 SHA-VK) 
20173: വിജയമ
(18 NAT) 
20175: ഗണിതശാ
തിഭകൾ (58 PRA) 
20177: നമുെക്കാരു സിനിമ നിർമിക്കാം (56 ANI) 
20178: ന െട കലകൾ (56 PRA) 
20179:
ീ രമേണാപനിഷ ് (21 RAM) 
20181: േമാപ്പസാങിെന്റ കഥകൾ (17 FR.07 MOP) 
20182: കൂട്ടംെതറ്റി േമയുന്നവർ (06 MUK-M) 
20183: അജയെന്റ അമ്മെയ െകാന്നതാര്? (07 IND-GR)


20184:
20185:
20187:
20188:
20190:
20191:
20192:
20193:
20195:
20198:
20200:
20201:
20202:
20204:

േപനയാൽ തുഴഞ്ഞ ദൂരങ്ങൾ (58 SUL) 
റുദിൻ (17 RU.06 THU) 
േദവദാരുവിെന്റ നാട്ടിൽനി ് (06 PRA-MA) 
ണയവഴിയിെല മുഖർ (58 SHE) 
മാക്സിനും ഗാന്ധി മ റം േലാഹയ് (33 VIJ) 
ഗാന്ധിജി:സമരവും ജീവിതവും (34 GAN) 
േടസ്റ്റ് ദി ഡ് ഓഫ് ാ ള (06 GOD) 
നമുക്കിെ ാരുേലാകം (06 SIV-E) 
കുപ്പ (06 CHA-K) 
രേഥാത്സവം (06 SAT-K) 
കാല േമണ… (13 RAJ) 
ണയത്തിെന്റ ഇതിഹാസം (29 KUR) 
ഫിേലാന ല
ിസ്റ്റി (06 JAG) 
േപപ്പർ േലാഡ്ജ് (06 SUS-C) 

20205:
20207:
20208:
20209:

പുറം മറുപുറം (13 MAD) 
ൈദവത്തിെന്റ രാ ീയം (11 HAM) 
നാഗപടത്താലി (06 ANI-K) 
ഇടുക്കി-ൈദവങ്ങളുെട ഒളിത്താവളം (20 RAJ) 

20210:
20211:
20212:
20213:
20214:
20215:
20216:
20218:
20219:
20220:

മു െപ്പരിയാർ ഡാം െപാ േമാ? (13 JAY) 
അനന്തയാനം (06 MAT-N) 
അമ്മമനസ്സ് (06 ANU) 
േഗാറാ (16 BN.06 RAB) 
തുളസിയുെട തമാശകൾ (10 THU-K) 
മലകളിെല കാറ്റ് പറയുന്നതു് (59 PRA) 
േവരുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മൺതരി (06 ITH) 
മ ിഡിയിെല അമ്മമാർ (07 GAN-P) 
ഗണിതശാ
തിഭകൾ (58 PRA) 
മാറിക്കാറിെന കാത്തിരി ന്ന മനുഷയ്ർ (16

20222:

അ ിനിലയങ്ങളിൽ മഞ്ഞ്െപ

TA.06 SUR) 

(07 PRA-KV)



20223:
20224:

പുതിയ ഗാഗുൽത്തകൾ (26 ALO) 
ചീവീടുകളുെട െചവിയിൽ പാടുന്ന ഗായകർ (02

20225:

കൃതി ചികിത്സയിെല കാണാ റങ്ങൾ (52.01

20226:
20227:
20228:
20229:

തിരകൾക്ക റം (09 PON-S) 
െപൺനൃത്തം (06 DAM-M) 
കുഞ്ഞാറ്റയും മി
ച്ചയും (09 MAN-K) 
മറക്കാനാവാത്ത സമരകഥകൾ (09.58 CHA-AV)

20230:
20231:
20232:
20233:

മരിച്ചവെന്റ േവരുകൾ (07 ASH-A) 
െടററിസ്റ്റ് (04 ANT-PM) 
സുഭ (06 SIV-E) 
കുട്ടികളുെട ീനാരായണഗുരുേദവൻ (09.20

20234:
20236:

ൈവകിവന്ന ഒരാൾ (01 KRI-G) 
േകരള േപാലീസ് ആക്റ്റ് 2011-& ദ േകരള
പ ിക് േവയ്സ് (റ ിക്ഷൻ ഓഫ് അസം ീസ്

ABD-TV) 
REG) 



SAT-T) 

ആന്റ് െ ാസഷൻസ്)ആക്റ്റ് 2011 (32 PRA) 
20238: േ മാഞ്ജലി (01 RAV-CV) 
20239: ഇര (01 SUB-K) 
20240: ഓ അേമരിക്ക (16 TA.06 JAY) 
20241: നിഴൽേവരുകൾ (01 KUN-CK) 
20244: ൈസനികെന്റ ക യ്ാണം (17 AR.06 SAL) 
20245: അ െന്റ സവ്ന്തം ഡാർവിൻ (07 SHE-EN) 
20246: രാപ്പാട്ട് (03 MUL) 
20253: പാപ്പി അമ്മയും മക്കളും (06 SIV-T) 
20254: നീലനിറമുള്ള േതാട്ടം (07 KUN-P) 
20255: ഞാൻ പറേയ
കഥകൾ (07 MAN) 
20256: െഷർലക്േഹാംസ് (17 EN.06 THO) 
20257: നിഗൂഢം (06 JIJ-C) 
20258: ഇൻെവസ്റ്റിേഗഷൻ (06 BIN-O) 
20259: അേഡവ്േക്കറ്റ് അറസ്റ്റിൽ (06 PUS-K) 
2025-A: ാമരാജ് (31 MAZ) 
20260: ലേബാറട്ടറി (16 BN.06 TAG) 
20261: ഇന്തയ്യിെല നദികൾ (59.01 NAY) 
20263: അനിേമഷെന്റ ഉള്ളറകൾ (49.01 RAJ) 
20264: ന റി മാേനജ്െമ ം പൂേന്താട്ടനിർമാണവും (53
WIL-D) 

20265:
20266:
20267:
20269:
20270:
20271:

മലയാള വയ്ാകരണ ചരി ം (13 RAJ-N) 
മദർ െതേരസ (58 MIC) 
ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റായ് (58 GOV) 
ജാതിേഭതം മതേദവ്ഷം (13 VIJ) 
ആൾൈദവം(കവിതകൾ) (01 VIJ-V) 
മത്സര പരീക്ഷകളിേലക്ക് ൈലറ്റസ്ററ് കവ്ിസ്

20273:

മഹാഭാരതത്തിെല മഹത് കഥകൾ (09.07 JYO) 

(65 ABD) 

20274:

ഒരു സവ്ർഗ്ഗവാസിയുെട കഥയും നദ്വീ
സാഹിബിെന്റ സംഗവും (25 KHA) 
20275: കലാപത്തിന്റ േതങ്ങലുകൾ (06 KUR-KK) 
20276: കുട്ടികളുെട
ീനാരായണ ഗുരുേദവൻ (09.58
SAT-T) 

20277:
20278:
20279:
20280:
20281:
20283:
20284:
20287:
20288:
20291:
20292:
20293:
20294:
20295:

പഴശ്ശിരാജാ-വി ടിച്ചാൻപാട്ട് (28 KRI) 
കുറുക്കെന്റ െവള്ളരി കൃഷി (09.07 KUN-P) 
പുള്ളിമാനും പുള്ളി യിലും (09.07 KUN-P) 
ശാ ം മനുഷയ്നന്മ ് (46 KUT) 
അരവിന്ദ മഹർഷിയുെട ദർശനം (13 JYO) 
ച വിെന്റ കാലടി (06 RAD-KM) 
തലകുനിക്കാെത (58 MAT) 
ബർമ്മയിൽനി ള്ള ക കൾ (12 AUN) 
അറബ് വസന്തം (29 LEN) 
മലയാളം A+ (29 THU) 
ഓേഷാ- ീ- ി (11 ROS-T) 
പച്ചില വാലകൾ (07 SAJ-J) 
തിരക്കഥകൾ (05.02 PAD-P) 
േലാകസിനിമ-കാലേത്താടു് കലഹിച്ച
തിഭകൾ (56 CHA) 
20296: ആ വിദയ്ാലയം (58 THA) 
20298: േകരളീയ കലാനിഘ
(37 SAS) 
20299:
ി വിെന്റ അന്തയ് േലാഭനം (05.02 PAU-S) 
20301:
20302:
20303:

എെന്റ ജീവിതം (58 DUN) 
േഹാളി ആ ർ (58 BHA) 
ഞാൻ നുജൂദ് വയസ് 10 വിവാഹേമാചിത (58

20305:

അേ ാ പാമ്പ്-അടുത്തറിയൂ…ഭയപ്പാടക … (65

20306:

ജലെമവിെട? ച ബിംബെമവിെട? (19 OSH) 

20307:
20308:

മിഷൻ (06 THA-K) 
സർപ്പരക്ഷസ്സ് (െഹാറർ േനാവൽ) (17 EN.06 STO) 

20309:
20310:
20311:

െചകുത്താൻ തുരുത്ത് (06 JOH-A) 
ഇരുട്ടിെന്റ കാവൽക്കാർ (06 THO-TA) 
െഷർലക് േഹാംസ് ഹൗഡ് ഓഫ് ബാ ർ
വിൽസ് (17 EN.07 SHA) 
ആൽെക്കമിസ്റ്റ് (17 EN.06 COE) 
മയിൽപ്പീലി ർശം (06 ASH) 
മരിച്ചവരുെട പു കം (45.02 RAM) 
വഴിേയേപായ വിേനാദയാ (10 NAI-M) 
ഓമനപ്പാറ ാമപഞ്ചായ ് (10 NAI-M) 
ഒരു ഞ ിെന്റ ആ കഥ (06 BHA-P) 
ഞങ്ങൾ കേച്ചരിപ്പാട
കാരിൽ ചിലർ (06

NUJ) 

VAV) 

20312:
20314:
20315:
20317:
20318:
20320:
20321:

SAT-K) 

20322:
20324:
20325:
20326:
20328:
20330:

പുറങ്കടൽ (06 BER-T) 
സിനിമ: ഭാവനയും നിയമവും (56 GOP-CM) 
സഹ മുഖി (06 ANI-M) 
നഗരക്കാ കൾ (07 AAD-K) 
ഒരു െപൺ കവിതയുെട പിറവി (01 SAM-PP) 
രക്ഷിതാക്കളും അദ്ധയ്ാപകരും അറിയാൻ (13

20332:
20335:

കിളിയമ്മ (09 GOP-PK) 
അയാൾ കഥെയഴുതാൻ േപാവുകയാണു്.

MAD) 

(07

ASH) 

20337:
20338:
20339:
20341:
20342:

ധർമ്മം (16 HI.06 NAR) 
യതി (06 AEL-TO) 
യഹൂര (06 JOS) 
െപൺയാ (59 SUM) 
ബുദ്ധെന്റ തിഭാജനവും െന ലിെല
കടലാമകളും (59 ASH) 
20343: െപണ്ണ് െപണ്ണായതും പിെന്ന ശരീരമായതും (18
SUD) 

20344:
20345:
20347:
20348:
20349:
20350:
20351:
20352:
20353:
20355:
20356:
20357:
20358:
20359:
20360:
20362:
20364:
20365:
20366:

െമാഴിമു കൾ-നാടൻപാ കൾ
വായ്ത്താരികൾ (03 PRA-S) 
രസമുള്ള രസത ം (09.45 BBC) 
ശാ കൗതുകങ്ങൾ (09.45 CHA) 
ഉണ്ണി (09.06 UNN) 
ലളിതം ദീ ം സർഗ്ഗാ കം (12 SUR) 
മി ം സമൂഹവും(ചരി പഠനം) (60 RAG) 
ഇന്തയ്-അതിനു് നെമ്മ എ ് പഠിപ്പി വാൻ
കഴിയും (21 NAY) 
കർമ്മഭൂമി (06 PRE) 
ചുവപ്പിൽ ഒരു പഠനം (17 EN.06 DOY) 
റഷയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (17 RU.07 NAR) 
നന്ദിപൂർവ്വം (58 HRI) 
പരൽമീൻ നീ ന്ന പാടം (58 BAL) 
വയലാർ (58 GOP) 
തുരുത്ത് (16 BN.06 SAV) 
ബാവുൽ: ജീവിതവും സംഗീതവും (13 MIM) 
െന ിെന്റ ഗീതം (16 BN.06 SAV) 
േകാലങ്ങൾ (05.02 GEO-KG) 
ന െട ജലവിഭവങ്ങൾ (46 RAM) 
കാശത്തിേന്റയും ഉ ാസത്തിേന്റയും കഥകൾ
(09.07 MAN-D) 

20367:
20368:
20369:
20370:
20373:
20375:

മരങ്ങളുെട േലാകം (09.48 BON) 
ബഡാപാനി (09.17 VAR-PA) 
േചാരയുെട കഥ (16 HI.07 REK) 
പെ ാരു കാലത്ത് (09.61 CHO-M) 
സർവകാല സദ് ന്ഥങ്ങൾ (09 SRE-V) 
അസഫ് അലി-േദശഭ നായ മനുഷയ്േ ഹി
(58 SUD) 

20378: നിേഷധി മാേ ാ (16 HI.07 KRI) 
20381: കടൽക്കരയിെല ാമം (09 ANI-D) 
20386B: ജനതകൾ ന അയൽക്കാരായി കഴിയണം
(33 KRU) 

20386: ദക്ഷിേണന്തയ്യിെല പക്ഷികൾ (46 RAH) 
20387A: സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിതവ്ം (32 CRU)


20387:

േകരള നേവാത്ഥാനം നാലാം സഞ്ചിക
മാധയ്മപർവം (62 GOV) 
20388B: ന െട കാലം സമാധാനത്തിേന്റയും
പുേരാഗതിയുേടയും കാലമാക്കിതീർക്കണം
(33 KRU) 

20390:
20391:
20394:
20395:

ജി ികളുെട ണയം (17 EN.06 LAW) 
മഹദ്വനിതകൾ മഹാസവ്രങ്ങൾ (13 MAN) 
മൂന്നാംതലമുറ (06 SRE-KB) 
വാേ ാ ഡ ഗാമയുെട യാ –
ഡയറി റി കൾ (59 RAV) 
20403: ന െട അടുക്കള തിരി പിടി ക (11 SAR-J) 
20404:
20406:
20407:
20408:

ആ ീയത കലാപമാവുേമ്പാൾ (11 SRE-P) 
ഹു ഈസ് ദി െഡഡ് (06 BHA-KK) 
ഹാംഗ് മാൻ (17 EN.06 BHA) 
ഭഗത്സിംഗ്: േലഖനങ്ങൾ ക കൾ/ക കൾ
(15 SRE) 

20410:
20411:

അമരകവി ടാഗൂർ (13 SAN) 
കറുപ്പിെന്റ സൗന്ദരയ്ശാ ം(സാം ാരിക
വിമർശനം) (19 KEN) 
20412: പുേരാഗമനത്തിെന്റ മാറുന്ന പരിേ ക്ഷയ്ം (11
POK) 

20413:
20414:
20416:
20417:
20418:
20419:
20420:
20421:
20422:
20423:

േഹാച്ചിമിൻ (58 BIN) 
പുരുഷാരം (07 BAL-CV) 
നിഴെലാച്ചകൾ (06 AIS) 
കാത്തിരു ഞാൻ (06 OMA) 
ചുവ നിറമുള്ള നിഴൽ (06 SAN) 
പട റപ്പാടു് (01 SET-MN) 
ടി.ആർ.വിമലയുെട കവിതകൾ (01 VIM-TR) 
വീശിയടി ക കാേറ്റ (01 GIR-P) 
ആടു് പാേമ്പ കടംേകള് പാേമ്പ (01 GIR-P) 
േചപ്പാട് േസാമനാഥെന്റ രചനകൾ (13 SOM) 

20426:
20427:
20428:
20432:
20433:
20435:

ഒട്ടകങ്ങൾ കാണാെത േപായതു് (06 SAL-C) 
മലാല (58 BAI) 
കുടജാ ിയിെല നിലാവ് (06 RAS-P) 
സലിംഇന്തയ്യുെട കഥകൾ (07 VEE-MP) 
യൗവനത്തിെന്റ മുറിവുകൾ (58 NAS) 
ഇവാൻ ഇലിയച്ചിെന്റ മരണം (17 RU.06 TOL) 

20436:
20437:
20438:

വിളക്കി െവളിച്ചംമാ ം (19 DAS) 
വനഫൂൽ (07 LEE-S) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (07 KRI-M) 

20440:

ഒരു തക്കാളി

ഷിക്കാരെന്റ സവ് ങ്ങൾ (06

RAS-P) 

20442:

സംഘകാലാനന്തര കൃതി-നാലടിയാർ (19 DAM)

20446:
20449:

േസാളമെന്റ േതനീച്ചകൾ (58 THO) 
പുള്ളി ലികളും െവള്ളിനക്ഷ ങ്ങളും (06 RAD) 

20450:
20453:

ചിറ്റേഗാങ് വി വം 1930-34 (60 MAN) 
എം.സുകുമരെന്റ കഥകൾ സ ർണ്ണം (08 SUK-M)

20455:

കു





കാരയ്ങ്ങളുെട ഒേടത രാൻ (17 EN.06

ARU) 

20457:
20458:
20460:
20465:
20468:
20469:

അങ്ങെനയും ഒരു കാലം (08 SIV-PK) 
അങ്ങേനയും ഒരു കാലം (58 SHI) 
വിരൽ മ്പിെല െവളിച്ചം (09 MAD-PR) 
ഇന്തയ്ൻ ബാലകഥകൾ (09.07 SIV-S) 
ാറ്റയുെട ഡയറി റി കൾ (58 PHI) 
നവലിബറൽ അഥവാ ദുരിതങ്ങളുെട നയം (11

20470:
20471:
20472:

മിഥിലാപുരിയിെല കാക്കകൾ (07 SYL-KV) 
പാതിരാകാറ്റിെന്റ ഹൃദയം (06 SHY-KV) 
പാട്ടത്തിപാടത്തിെന്റ കാവൽക്കാരൻ (07 PRA-T)

20473:
20474:
20475:

കരൂപ്പടന്നയുെട സവ്.േല. (30 RAO) 
തണലിടങ്ങൾ (07 PEA-C) 
ദിനാചരണങ്ങൾ ൈചതനയ്വത്താക്കാൻ ഒരു
ൈക
കം (29 SUR) 
എെന്റ ദക്ഷിണവഴികൾ (13 JAY) 
വിവരാവകാശനായമം, 2005 (65 VAR) 
ഭരതൻ (58 BIJ-B) 
ഹംസധവ്നി (07 MAD) 
ഉ ാഓ ജാൻ ആദാ (16 UR.06 MIR) 
വാസജീവിതം (11 DIN-EK) 
ആതി (06 SAR-J) 
െക.ടി.എൻ.േകാ ർ എഴു ം ജീവിതവും (06

RAV) 



20477:
20478:
20480:
20482:
20483:
20484:
20487:
20488:

RAJ-TP) 

20489: േദവഭൂമിയിലൂെട (59 RAM) 
2048-A: വാതകതവ്ം (25 ISM) 
2048-B: വാചകതവ്ം (25 ISM) 
20491: ഔഷധസസയ്ങ്ങൾ അറിവും
JAC) 

20495:
20496:
20497:
20498:
20499:
20501:

േയാഗവും (48

ീകഥകൾ (07 URU) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത നാടകങ്ങൾ വയലാ
വാസുേദവൻപിള്ള (08 ABR-TM) 
അർബാബ് (07 RAG) 
സാന്നിധയ്ം തെന്ന സമരം (58 VIN) 
സവ്ർണനൂലിഴകൾ (06 VIM) 
മാലാഖമാരുെട അഭിലാഷങ്ങൾ (17 EN.06 SID) 

20502: കുട്ടികളുെട ബഷീർ (58 GIF-M) 
20503: കാമിനിമൂലം(കനകം മൂലം…..) (06 RAJ-C) 
20506: ഓപ്പേറഷൻ സതയ് (06 BAT) 
20507: നിഴൽ മൂടിയ നിറങ്ങൾ (06 JOH-A) 
20509: ഗന്ധർവ്വയാമം (06 PUP-K) 
20510: െഡവിൾ (06 PUP-K) 
20511: 306 (06 UNN-K) 
20512: ആേഘാഷങ്ങളി ാെത (06 ASO-A) 
20513: ഹിറ്റ്ലറുെട മനസ്സ് (58 ERI) 
20514: െകാത്തിമുറിച്ച ശി ങ്ങൾ (08 SUR-NB) 
20515: നന്തനാരുെട പട്ടാളക്കഥകൾ (07 NAN) 
20516: 1941-ഒരു ഇന്തയ്ൻ ൈസനികെന്റ ആത്മകഥ
(58 NAR) 

20517:
20518:
20521:
20522:
20524:
20525:
20527:

ന െപ്പടലുകൾ (07 MAY) 
െപൺമനസ്സ് (16 TA.06 SVSM) 
കഥകൾ (07 േ◌ാവവ-കസ) 
പുരാണത്തിെല അസുരകഥകൾ (21 SUD) 
മഷിചരിഞ്ഞ ആകാശം (58 SHA) 
ഒരു ീയും പറയാത്തത് (07 ASH) 
െചറിയ െചറിയ മീനുകളും വലിയ വലിയ
മത്സയ്ങ്ങളും (07 HAF-NP) 
20528: മലയാളി ആടുജീവിതം
വായി ന്നെത െകാ ്? (11 ABD-V) 
20529:
20530:
20532:
20535:

ആ ാവിെന്റ തിഛായ (17 AR.01 FAR) 
എഴുത്തിെന്റ െവയിലും നിലാവും (12 ASH) 
ാവണബളേഗാള (01 RAJ-MD) 
വാൽനക്ഷ ങ്ങളുെട മായികേലാകം (43 SID) 

20536:

അറബ് വസന്തം വി വവും
LEN) 

20537:

തിവി വവും (33

ൈവശാഖം-ൈവശാഖെന്റ എഴു

ജീവിതം (11

SAL-P) 

20539:

ഐകയ്രാ സംഘടന-ചരി വും വികാസവും

20540:
20541:
20542:
20543:

ഇന്തയ്ൻ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ചരി ം (32 RAJ) 
ഇ എം എസ് ആ കഥ (58 EMS) 
ഇന്തയ്യിെല മഹത്വയ് ിതവ്ങ്ങൾ (58 TON) 
ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ-കുട്ടികളുെട
കഥാേശഖരം (09.28 RAJ-VM) 
വരൂ കണക്കിൽ മിടുക്കരാകാം (09.42 SRE-P) 
േലാകചരി ം കുട്ടികൾ ് (09.60 NAY-GD) 
ബാലയ്കാലം (58 GOR) 
ചരി ത്തിൽ ഇ ാത്തവർ (16 BN.06 BIM) 
നീലക്കട ് (07 SUV-KP) 
ഘേടാൽക്കചൻ (06 KUM-MS) 
സുബൽച ം സുശീൽച ം (09 RAV-T) 
ഇ ദാനം (06 NAD-PR) 
െപൻഷനുംകാത്ത് ചാേവാബി (07 SUJ-PT) 
മാനസിെയ വീ ം ക േപ്പാൾ (07 SUJ) 
ർശ (17 SUJ) 
ജീവിത്തിൽ നിന്ന് കഥയിേല ള്ള ദൂരം (06

(33 GEO) 

20544:
20546:
20550:
20551:
20552:
20555:
20556:
20557:
20559:
20560:
20561:
20562:

NAN-PK) 

20563:
20564:
20565:
20566:
20567:

പുഴയും പൂഴിയും (11 KRI-VR) 
ദുഃഖങ്ങളുെട മാലാഖ (06 SHE-V) 
സംഗകല (56 SAN) 
കുേന്നാത്ത്മുക്ക് ‘സീേറാ’ കി.മീ. (06 SAT) 
േമാഹൻലാൽ സിനിമയും ജീവിതവും (13 PON-K)


20568:
20569:
20570:
20573:
20574:
20575:

മ ട്ടി:വയ് ിയും അനുഭവവും (13 SUR) 
ആസഫ്ഖാെന്റ േതാണി (04 THA-K) 
കാറ്റ് േതടുന്ന പായ്വഞ്ചികൾ (06 HAR-B) 
ട്ടർ (06 NAD-PR) 
ജലമറിവ് (29 GOP) 
എസ.പി.ബാലസു ഹ്മണയ്ം – ജീവിതവും
സംഗീതവും (13 AFS) 
20576: സൗന്ദരയ്മി ാത്ത െപൺകുട്ടി (07 MIN-G) 
20577: വികസനം സങ്ക വും യാഥാർത്ഥയ്വും (11
ABD-APJ) 

20578:

നായായും നരിയായും പിെന്ന നരനായും (11

20580:
20581:
20582:
20583:
20584:
20585:
20586:
20587:
20588:

യാ ാനുഭവങ്ങൾ (59.01 SAN) 
മത്സരപരീക്ഷ (09) 
അ തമീ ശാ േലാകം (09.41 PRE-C) 
െതരു ത്ത് (04 VIJ) 
നാ ജീവിതവും നാടൻകളികളും (09 SAT) 
പാേലാറമാതയുെട പശു (07 VIJ) 
മഹാഭാരത കഥകൾ (09.07 NAR-P) 
അഞ്ചരവയ ള്ള കുട്ടി (07 MUK-M) 
െക.തായാട്ടിെന്റ സവ്ാത യ് സമരചിരി
നാടക യം (04 THA-K) 
ത രാട്ടിക്കാവ് (06 KRI-CN) 
ലാഫിംഗ് െഡവിൾ (17 EN.06 BHA) 
നവരസകഥകൾ (07 MUK-M) 
നവരസകഥകൾ (07 SAT) 
നവരസകഥകൾ (07 URU) 
മഞ്ഞിെല പക്ഷി (07 MAN) 
കഥയും തിരക്കഥയും (11 JOS-KM) 
ൈലല
ർ-ഖുർആൻ കവ്ിസ് (26 FOU) 
മൻ റ ക്കാ വമാ ദീനുക്ക (07 SHU-E) 
ഉപേരാധം (06 BAL-CV) 
സുനാമി (06 ANS-M) 
ഭൂതകാല സഞ്ചാരം (06 KUM-UK) 
കിഴക്കൻകാറ്റ് (06 MAT-M) 
കഥ കഥ ക രി (09.07 SUM) 
മറയൂർ (06 BAB-M) 
എ ് സവ്ന്തം വി.െക.എൻ. (18 NAY) 
മലർ പറ ന്നകാക്കയും മ േനാവ കളും

PRA-T) 

20589:
20590:
20594:
20595:
20596:
20598:
20599:
20600:
20601:
20602:
20603:
20606:
20607:
20608:
20609:
20610:
20611:

(06 KUM-UK) 

20615:
20616:
20620:
20626:
20627:
20628:
20629:
20630:

ആയിരെത്താ രാവുകൾ (07 ACH-M) 
ഡാന ബ് സാക്ഷി (18 VER) 
തഥാഗതം (04 SAC) 
മഴനിഴൽ േദശം (06 KAK) 
നിശാഗന്ധി (07 POT-SK) 
ഭഗവതിചൂട്ട് (06 KHA-UA) 
േലാക ശ ചി കാരന്മാർ (58 RAJ) 
മലയാളത്തിെല ാസിക് രതി ചി ങ്ങൾ (56

20631:
20632:
20634:
20636:
20638:
20639:
20640:
20641:

േകരളത്തിെല കലകൾ (57 JOB) 
അമൃതാനന്ദമയി ദിവയ്ാവതാരേമാ? (12 RIS) 
െപരുന്തച്ചനും പി റക്കാരും (13 ASA) 
കുമാരു (06 OMA-CR) 
േപനക്കണ്ണ് (11 MUK-M) 
അല കാരെന്റ കഴുത (09.07 SAT-T) 
മൂക്കി ാ രാജയ്ത്ത് (09.06 SUH-CP) 
കാലത്തിെന്റ ഒരു സംക്ഷിപ്തചരി ം (41 HOK)

20642:

എെന്റ സച്ചിദാനന്ദൻ കവിതകൾ (01 BAL-C) 

20644:

ഭാരതീയ നാേടാടിക്കഥകൾ ബംഗാൾ (16 BN.07

20645:
20646:

ഭാരതീയ നാേടാടിക്കഥാപരമ്പര (28 SRI) 
ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (09.07 MOO-N) 

SHA) 



SRI-K) 

20648: കാടിനു കാവൽ (12 SUG) 
20652: ചലി ന്ന വിരൽ (17 EN.06 CHI) 
20653: എ ബി സി നരഹതയ്കൾ (17 EN.06 CHR) 
20654: മൗനത്തിെന്റ മറുപുറം (61 URV) 
20657: നിഴൽവീണ രാ ികൾ (58 BAS) 
20660: വിശപ്പിെന്റ കഥകൾ (08 USH-B) 
20661: വാസുേദവ കിണി (06 KUN-M) 
20662: ഉറുമാമ്പഴവും കഥകളും (07 PRA-TN) 
20664: ജലഛായ (06 HAR-MK) 
20667: കാമേയാഗി (17 EN.06 SUD) 
20683: Strange Pilgrims (07 MAR-GG) 
20689: ഗണിത വിജ്ഞാനേകാശം (42 SRE) 
20690: ഫുട്േബാൾ കുട്ടികൾക്ക് (09.56 VAR-MC) 
20691: െതരെഞ്ഞടുത്ത ബാലസാഹിതയ്കഥകൾ (09.07
RAM-KV) 

20694: േലാകത്തിെല നദികൾ (46 SUR) 
20695: ഇത്തിരി ഒത്തിരി (09.11 KUN) 
20702: 1001 ഗണിതകവ്ിസ് (65 NAY) 
20703: വിറകുെവട്ടിയുെട ാർത്ഥന (07 MAN-M) 
20704: മലബാറിെല മു ീങ്ങളും ഇടതുപക്ഷവും (13 HUS)


20705:

ഭാവർമ്മയുെട ശയ്ാമമാധവം ഒരു പഠനം (13
UNI) 

20706:
20707:

കറുത്ത കവിത (02 SAC-K) 
േചാദയ്ം നിസ്സാരം ഉത്തരം അറിയാേമാ? (13

20708:

േപാ

20710:

ൈസബർ പുഴുക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും (49.01 DIN) 

20711:
20713:
20715:
20716:
20717:
20718:
20719:
20720:
20721:
20723:
20724:

ശനിദശ (06 CHE) 
േനാെവ കൾ (06 ASO) 
കുറ്റവും ശിക്ഷയും (17 RU.06 DAS) 
അങ്കിൾ േടാംസ് കയ്ാബിൻ (17 EN.06 HAR) 
ൈടംെമഷീൻ (17 EN.06 WEL) 
െതലങ്കാന സമരകഥകൾ (07 ASH-E) 
മലയാ രിെന്റ സിനിമാേസ്റ്റാറി (58 BIN) 
േഗാപുരനടയിൽ (04 VAS-MT) 
ചരി ജാലകം (18 RAD) 
ൈസനികെന്റ മകൾ (17 RU.06 PUS) 
േമാഹൻലാൽ: ഒരു മലയാളിയുെട ജീവിതം (58

20725:
20727:
20728:
20729:
20733:
20734:
20735:

ചലനം (44 BHA) 
നാേടാടിയ മ്മയും കൂ കാരും (09.07 SIP-P) 
ഒരു കു ം മൂ കുട്ടികളും (09.06 VIM-M) 
ന െട അ ത പഞ്ചം (45.01 KUT) 
ഗീതാഞ്ജലി (16 BN.01 RAB) 
ആശാനും മലയാള സാഹിതയ്വും (13 EMS) 
ആട്ടിൻകുട്ടികളുെട അറിവിേലക്ക് ചില
കാരയ്ങ്ങൾ (01 KUN-P) 
മുേത്താടുമുത്ത് (06 JOH-A) 
മഴേമഘങ്ങൾ (06 SON-L) 
ഒൿേടാപസ് (06 BAT-B) 
അക്ബർ (58 PRA) 
കുറുക്കൻ പറഞ്ഞ കഥയും ൈടഗറും (09.07

ANI-TR) 

െവയിൽ മണ്ണിെലഴുതിയത് (58 ONV) 

CHA) 

20737:
20738:
20740:
20741:
20742:

PUN-NP) 

20743:
20744:
20745:
20746:
20747:
20748:
20749:
20750:
20752:
20753:
20754:
20755:
20756:
20757:
20758:

ആ നിേയാഗം (58 SRE) 
സിദ്ധാർത്ഥ (17 DE.06 HER) 
ആേമൻ (56 RAF) 
ഞാെനന്നഭാവം (06 RAJ) 
മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് (06 ANA) 
ചിരസ്മരണ (06 NIR) 
ചി െത്തരുവുകൾ (14 VAS) 
ൈദവത്തിെന്റ നിസവ്ൻ (17 EL.06 KAZ) 
നാലുെകട്ട് (06 VAS-MT) 
കാലം (06 VAS-MT) 
ിയെപ്പട്ട സം മങ്ങൾ (01 SAT-KP) 
അനുഭവം ഓർമ യാ (58 SAC) 
സംഭാഷണങ്ങൾ (13 MUN) 
ആധുനിക മലയാളൈശലി (13 THO) 
ഞാനാണു സാക്ഷി ളയസാക്ഷി (01 SUD-G) 

20759:
20760:

അനുഭവം ഓർമ യാ (58 BAB) 
നിശ്ശബ്ദ നിലവിളികൾ-ഒരു ാമപുരാവൃത്തം

20763:
20764:
20765:
20768:

ഞാനാണ് മലാല (58 MAL) 
എങ്ങെന നാം മറ ം? (13 RAV) 
ചിന്താവി യായ സീത (38 KUM) 
സച്ചിൻ െട ൽക്കർ-എെന്റ ജീവിതകഥ (58

20769:

ബാ ർവിൽസിെല േവട്ടനായ (17 EN.06 DOY) 

(05.02 JOH-OK) 

SAC) 

20770: മരണെക്കണി (07 DOY-AC) 
20771: പേരതെന്റ തിരി വരവ് (17 EN.06 SEB) 
20772: നാൽവർചിഹ്നം (17 EN.06 DOY) 
20773: അബീശഗിൻ (06 BEN) 
20774: വാചകന്മാരുെട ര ാംപു കം (26 BEN) 
20775: ൈലേ റിയൻ (30 BAL) 
20776: ശവസം ാരത്തിനു േശഷം (17 EN.06 CHR) 
20778: ആൽെകമിസ്റ്റ് (17 PT.06 COE) 
20779: 1857-െല ഒരു കഥ (09.17 NAN) 
20780: മൂന്നാമെത്ത െപൺകുട്ടി (17 EN.06 AGA) 
20782: തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (07 AMB-M) 
20785: നീലത്തീവ ിയിെല െകാലപാതകം (17 EN.06
CHR) 

20789:
20790:
20793:

ൈലഫ് ഒഫ് ൈപ (17 EN.06 MAR) 
ഡാ വിഞ്ചി േകാഡ് (17 EN.06 DAN) 
േകരളത്തിെല നേവാത്ഥാന നായകർ.

(58 RAD)



20794:

എം.സുകുമാരെന്റ കഥകൾ സ ർണ്ണം (07

20795:
20798:
20800:
20802:
20803:
20804:

ി സ് കാരൾ (09.17 DIC) 
മു നിറമുള്ള പകലുകൾ (06 BEN) 
തിരുവരശ് (06 RAG-A) 
േചല് (09 RAG-A) 
െഷർലക്േഹാംസ് കഥകൾ (17 EN.07 NAN) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണകഥകൾ (07 PAD-T) 

20806:
20807:
20808:
20811:

ഗദ്ദർ പാടു (58 ANO) 
നിലയ്ക്കാത്ത ഓളങ്ങൾ (58 PAR) 
േചാമെന്റ തുടി (16 KN.06 SIV) 
സംരക്ഷിക്കാം ൈജവൈവവിധയ്െത്ത
ഭൂമിെയയും (09.07 KIS) 
സസയ്േലാകം കൗതുകേലാകം (48 RAJ) 
ചുവപ്പ് പട്ടയം േതടി (09 MAI) 
വ ം മുതൽ പവിഴം വെര (09 YAT-K) 
ബലൂൺ ബലത ം (09.44 BAL-G) 
മൂ സാക്ഷി (09 JOS-AK) 
ജ ജീവിതക്കാ കൾ (47 BAL) 
കൂട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് (09 BEE-G) 
ഹും… അ േനാടാ കളി (07 PAP-K) 
പു കത്താളിെല ന കൂ കാർ (07 JAN) 
മ വാദിയുെട കുതിര (09.07 NAI-M) 
േജാർ ് ആറാമെന്റ േകാടതി (07 NAR-MP) 

SUK-M) 

20812:
20813:
20815:
20816:
20818:
20819:
20820:
20822:
20823:
20824:
20825:
20827:
20828:
20829:

അ ം (06 BAT) 
പല േപരിൽ ഒരു നഗരം (11 ANI-AV) 
മൃതേദഹങ്ങൾക്കിടയിൽ മരിക്കാെത (01 YUS-K)


20830:
20831:
20832:
20833:
20834:

ക്ഷ ിയൻ (06 BAB-M) 
രാജാവിേനക്കാൾ ബുദ്ധിമാൻ (07 MAH-M) 
മരയ്ാദരാമെന്റ നയ്ായവിധികൾ (09 SRE-K) 
ഖലീഫാ കഥകൾ (09.07 MAH-M) 
വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ടവെന്റ
അന്തയ്നാളുകൾ (17 FR.06 HUG) 
20835: ന്ഥാലയമഹർഷി പി.എൻ.പണിക്കർ (58
GOP) 

20836:

ന വനായ േയശുവും വഞ്ചകനായ
(17 EN.06 PUL) 

ി വും

20837: വാതിൽ തുറന്നിട്ട നഗരത്തിൽ (58 BAL) 
20838: ഒരു സങ്കീർത്തനം േപാെല (06 SRE) 
20839: രസത കഥകൾ (45 SIV) 
20841: ബഷീറിെന്റ ആകാശങ്ങൾ (11 SRE-P) 
20844: 1857-െല ഒരു കഥ-കുട്ടികൾ

ചരി െമഴുതുേമ്പാൾ (09.61 NAN) 
പകരം (06 SAN-MB) 
ജീവിതെമന്ന അ തം : േഡാ. വി.പി.
ഗംഗാധരെന്റ അനുഭവങ്ങൾ (13 ANI) 
20849: ശയ്ാമമാധവം (01 PRA) 
20851: ച നിെലത്തിയ ആദയ് മനുഷയ്ൻ (17 EN.06 WEL)
20845:
20846:



20852:
20853:
20854:
20858:

കമ ണിസം ൈബബിളിൽ (33 MIR) 
പഞ്ചം ചുരുങ്ങിയ വാ കളിൽ (43 HAW) 
േപാരാളിയുെട ജനിതകം (11 MUR-OK) 
സാൽവേദാർ ദാലി – ഉന്മാദത്തിെന്റ
കുമ്പസാരങ്ങൾ (13 PAD) 
20859: അമ്മൈദവങ്ങളുെട ഭൂമി (06 ANO-KP) 
20861: ഭൂതത്താൻ കുന്നിെല കു ാ ി രാക്ഷസൻ (07
SIP-P) 

20862:
20863:
20865:
20866:
20867:
20868:
20869:
20870:

ാങ്കൻൈസ്റ്റൻ (17 RU.06 SHE) 
ഞാൻ െഹലൻ െക ർ (09.58 SAN-C) 
ഇന്റർവ വിജയമാർഗങ്ങൾ (12 RAS) 
ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച ക കൾ (61 JAW) 
കാൻസർവാർഡിെല ചിരി (58 INN) 
കാൻസർ വാർഡിെല ചിരി (58 INN) 
തി (06 SUG-E) 
ണയവും മൂലധനവും-മാർക്സ് കുടുംബത്തിെന്റ
സ ർണ്ണ ജീവിതകഥ (33 MAR) 
20873: അറിവുകൾ അദ്ഭുതങ്ങൾ (13 AJI) 
20875: ചരി ത്തിൽ വിലയം ാപിച്ച വികാരങ്ങൾ (62
AND) 

20877:
20878:
20879:
20880:
20882:
20884:
20885:
20886:
20887:
20889:
20890:
20891:
20893:
20894:

ചിരിയുെട ത രാൻ (58 HAR) 
ഇ ബ ത്ത ക േകരളം (59.02 VEL) 
േകരളപഴമ േകരേളാ ത്തി ആയിരത്തിരുനൂറ്
പഴെഞ്ചാൽ (13 HER) 
േകരളത്തിെല ആ ിക്ക (58 PAN) 
പതിറ്റാ ിെന്റ കവിത (01 RAM-E) 
ശ േശാധിനി (38 RAJ) 
സാഹിതയ്സാഹയ്ം (11 RAJ-AR) 
െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (07 SIV-T) 
വി.ടി. അരങ്ങേത്ത ് (04 GOP-K) 
വൃത്തമഞ്ജരി (36 RAJ) 
വിയറ്റ്നാം-േഹാചിമിൻ വി വകാരികളുെട
സദാചാരം (60 GOP) 
േകളുഏട്ടൻ ഒരു ഓർമ്മ
കം (33 CHA) 
പുതുകാല അറബ് കഥകൾ (07 YOO-P) 
ആേഗാള തിസന്ധിയുെടമാനങ്ങൾ (13 RAJ) 

20895:
20896:

ഖാദിയും സവ്ാത യ്വും (61 KUN) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത അസമിയ കഥകൾ (16 AS.07

20897:
20899:
20901:
20902:
20903:
20904:
20905:
20907:
20908:
20910:
20912:
20913:
20914:
20915:
20917:
20918:
20920:
20921:
20922:
20923:

അതിരുകൾ കട ന്നവർ (06 RAD-C) 
കായിയുെട നൂറ്റാ ് (58 MOH) 
ജൂലി (09.06 IND-B) 
മഴേമഘങ്ങൾ (07 ASH) 
അതിയാൻ (06 IND) 
ന നർത്തകൻ (07 SUR-UK) 
പുരാവൃത്തങ്ങളുെട കാവുതീ ൽ (60 SUR) 
പുതുകാലകഥകൾ (08 RAJ-G) 
കാടിരുത്തം (01 SHA-P) 
മു
െപ ന്ന മൂന്നാം വം (07 GAN-TK) 
ൈദവേത്താടുള്ള കലഹങ്ങൾ (13 REN) 
അനയ്ായങ്ങൾ (18 GEE) 
രമണമഹർഷി (58 SHO) 
ശലഭനൃത്തം (59 ANA) 
അമ്മമാർ അറിയാത്തത് (11 BEE-KA) 
ഒരുവൾ നടന്ന വഴികൾ (06 SAR-J) 
വിളേക്കന്തിയ വനിത (58 VEE) 
എ ാ നാളും കാർത്തിൈക (12 BAV) 
കുഞ്ഞാരയ് (09.07 KUM-MS) 
കാട് ഒരു മഹാഗുരു പരിസ്ഥിതി-പാഠം ഒ ് (46

20924:
20926:

പടയിരമ്പം (15 SAL) 
ഗാലപ്പേഗാസ് ദവ്ീപുകളിെല മായകക്കാ കൾ

20927:
20930:

പാണ്ഡവപുരം (06 SET) 
ഏകാന്തതയുെട നൂറുവർഷങ്ങൾ (17 ES.06 MAR)

20931:

ബഷീർ-ഏകാന്തവീഥിയിെല അവധൂതൻ (58

20932:

ഞാനും ആർ.സി.സി.യും-കാൻസറിെനാപ്പം
നടന്ന ഒരു േഡാ റുെട അനുഭവങ്ങൾ (58

20934:

ജാതി

ARS) 

CEC) 

(59 RAM) 



SAN) 

KRI) 

മ്മിയും മ

ധാന കൃതികളും (15 KAR)



20935:
20936:
20940:
20941:

ൈദവത്തിെന്റ വികൃതികൾ (06 MUK-M) 
ചി സൂ ം (56 VAR) 
േദശാഭിമാനി ടി.െക.മാധവൻ (58 MAD) 
നേവാത്ഥാനമൂലയ്ങ്ങളും േകരളസമൂഹവും (60
KAR) 

20942: കൂലി (06 MUL-RA) 
20943: മക്െബത് (17 EN.04 WIL) 
20944: സംഭാഷണങ്ങൾ ഒ.എൻ.വി. (13 SAJ) 
20945: പലതിരി (01 BAL-M) 
20947: പഴശ്ശിരാജ-കാലവും ജീവിതവും (58 KUR) 
20948: കൂടിക്കാ (12 VAS-MT) 
20949: െദ വമ്മയും മക്കളും (06 MUK-M) 
2094-B: ഇ ാംമത ചരണം (25 ABD) 
20950: കി ി ക ന്ന കള്ളൻ (06 MUK-M) 
20951: കണ്ണൻനമ്പയ്ാർ ഡൽഹിയിൽ (06 MUK-M) 
20952: രാസലീല (06 MOI-M) 
20953: സഞ്ചാരി പറഞ്ഞ കഥ (06 MUK-M) 
20954: മരിയയുെട മധുവിധു (06 MUK-M) 
20955: എൺപത്തിനാലു് അമാവാസികൾ (06 RAD-C) 
20956:
20957:

ര ദിവസെത്ത വിചാരണ (06 RAD-C) 
ഇവിെട െപാളി ന്നെത ാം േലലവിൽപന ്
(06 RAD-C) 

20957:
20958:
20959:
20960:
20961:
20962:
20964:
20965:
20966:
20967:

ഉൾപ്പിരിവുകൾ (06 RAD-C) 
സഹധർമ്മിണി (06 RAD-C) 
ഒരു വിളിപ്പാടകെല (06 RAD-C) 
സവ് പരമ്പര (06 RAD-C) 
കൺേ ാൾ പാനൽ (06 RAD-C) 
ഈവ ിയിൽനി െചേമ്മ (09.01 KUM) 
ൈദവത്തിെന്റ സവ്ന്തം കുഞ്ഞ് (09.06 THA-K) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം (06 NAR-P) 
മഹാനായ കാറൽ മാർക്സ് (58 CHA) 
േനതാജി – വാസത്തിേലക്ക്…,
േപാരാട്ടത്തിേലക്ക്… (58 BHA) 
20970: സിഡ ിെന്റ ആദയ്െത്ത മരണം (07 MOH-NP)


20971:

ൈസലന്റ് ിങ് എന്ന പു കത്തിലൂെട ഒരു
യാ (46 CAR) 
20972:
ാങ്കൻെസ്റ്റൻ ആധുനിക െ ാമിത സ് (17
EN.06 MAR) 

20973:
20974:
20975:

േചാര ഴ (16 TA.06 IND) 
ഇന്നെസന്റ് സംസാരി
(12 JOH) 
മംഗൾയാനും െചാവ്വയും പിെന്ന സൗരയൂഥവും

20979:
20981:
20983:
20984:
20986:
20987:
20988:
20993:

വിശുദ്ധചുംബനം (07 BAL-CV) 
േടാം േസായർ (09.07 MAR) 
കർണൻ (09 GAN) 
ഞാൻ അ ൾകലാം (58 RAD) 
വാ കളുെട വി യം (11 VAS-MT) 
ഒരു നടെന്റ േ ാെഗഴു കൾ (18 M0H) 
ആ കഥ (58 BHA) 
േകരളത്തിെല ആദിവാസികൾ – ജീവിതവും
സം ാരവും (60 SAN) 
ഇന്തയ്യുെട ൈചതനയ്ം (61 ABD) 
ണേയാപനിഷത്ത് (07 JAM-VJ) 
എം.ടിയുെട കഥകൾ (07 VAS-MT) 
എെന്റ കഥ (58 MAD) 
എെന്റ േലാകം (58 MAD) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (07 AKB-K) 
പി.എസ്.സി. നിരന്തരം ആവർത്തി ന്ന
10000 േചാദയ്ങ്ങൾ (65 SUK) 
മാർേക്കാ േപാേളാ (06 JOH-E) 
മാ ിക ച്ച (06 MUH-BV) 
മീരയുെട േനാവെ കൾ (06 MEE-KR) 
മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുെട കവിതകൾ (01 MUR-K)

(43 RAM) 

20994:
20996:
20998:
21000:
21001:
21002:
21004:
21008:
21009:
21010:
21011:



21012:
21014:
21016:
21017:
21018:
21021:
21025:
21026:
21037:
21038:
21039:
21040:
21043:
21044:
21047:
21048:
21054:
21057:
21058:
21059:
21060:
21061:
21062:
21063:
21064:
21066:

സതയ്വതി (09 CHA-PK) 
േചാരക്കളം (17 EN.06 UMM) 
ര ് നഗരങ്ങളുെട കഥ (17 EN.06 DIC) 
താഴ്നിലം (17 EN.06 JUM) 
മാൽഗുഡിയിെല കടുവ (17 EN.11 NAR) 
ൈഹസ് ൾ വിദയ്ാർത്ഥികൾ ള്ള
ഉപനയ്ാസം (11 RAD-KG) 
കാക്കനാടെന്റ ലഘുേനാവലുകൾ (06 KAK) 
നടവഴിയിെല േനരുകൾ (06 SHE) 
ഘടികാരങ്ങൾ (17 EN.06 CHR) 
വിേവകമൂറും കഥകൾ (09.07 SIV-S) 
ഈേസാ കഥകൾ (09.07 SHA-P) 
ആ മണം (17 FR.06 KHA) 
ആടുജീവിതം കഥ പറയുേമ്പാൾ (13 BEN) 
അറബി നാേടാടിക്കഥകൾ (07 BAL-KP) 
മഹാഭാരതം (21 SUK) 
മലയാളത്തിെന്റ ിയകവിതകൾ (01 SAC) 
ഉ രാശി (06 MOH-KV) 
ഭീമേസനൻ (09.07 PRA) 
ഹാംെലറ്റ് (17 EN.06 SHA) 
കുേന്നാളമു േ ാ ഭൂതകാല ളിർ (58 DEE) 
പാവങ്ങൾ (17 FR.06 HUG) 
രാേജ ൻെകാലേക്കസ് (06 PUS-K) 
കലാപത്തിെന്റ ഓർമ (06 THA-K) 
കടൽകാക്കകൾ (06 JOS-P) 
കളിമുറ്റം (12 KHA) 
പി.െക. നാരായണെന്റ േലഖനങ്ങൾ (11
NAR-PK) 

21067:

ആൽെബർേട്ടാ ലൂേക്കായുെട പതിന്നാലാം
പു കം (06 VIN) 
21068: േഡാ. െക.െക. രാഹുലനും സമൂഹവും (58 KAR)


21069:
21071:
21072:
21074:

ഉദയം മുതൽ അ മയം വെര (58 BHA) 
പലായനം (06 IKKM) 
േവദസാക്ഷി (06 SHA-TR) 
അർത്ഥപൂർണ്ണമായ അക്ഷരപൂജ (11 KUM-P) 

21076:
21077:
21078:
21079:
21081:
21082:
21083:
21087:
21088:

െവളിച്ചം (01 THO-X) 
ഭാഗവതസമീക്ഷ (21 CHA) 
കലയുെട ആ ാവ് (11 KUR) 
എെന്റ അനുഭവ റി കൾ (58 PAR) 
കഥയുെട രാഗവി ാരം (13 ARA) 
ഭൂമി മുറിെച്ചാരു വാതിൽ (07 IND-K) 
ഇരുട്ട് ഒന്നിേനയും മറ ന്നി (06 SUD-K) 
ാ ള (01 BAL-C) 
എെന്റ ജീവിതയാ – സവ് ങ്ങെള
യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങളാക്കി മാ
(58 ABD) 
ഗൗരി (07 PAD-T) 
െ ൗപദി (16 OR.06 PRA) 
ഡാർ എസ് സലാം (07 VAS-MT) 
കിളിവാതിലിലൂെട (07 VAS-MT) 
ൈല റിയിെല മൃതശരീരം (17 EN.06 CHR-A) 

21089:
21091:
21093:
21095:
21098:
21099:
21100:
21101:

രാവണൻ (09.07 CHA-PK) 
േവറിട്ട കാ കൾ (12 SRE) 
കുഞ്ഞി നനും െകാ നീലാ
NAR-P) 

നും (09.06

21104:

െഷർലക് േഹാംസ് സ ർണ്ണകൃതികൾ (17

21112:
21132:
21136:
21137:
21138:
21140:
21141:
21142:
21144:
21145:
21146:
21149:
21150:
21155:
21157:
21158:
21159:
21160:
21161:
21164:
21172:

േവദഗണിതം സരളമാക്കിയത് (42 DHA) 
െതന്നാലിരാമൻ കഥകൾ (09.07 MAL) 
എ ഹാം ലിങ്കൺ (58 RAJ) 
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ (58 RAV) 
ഗ ിേയൽ ഗാർസിയ മാർേകവ്സ് (58 BHA) 
കുമാരനാശാൻ (58 AMB) 
മാഡംക റി (58 SAT) 
മാ ികെകാട്ടാരം (09 SIP-P) 
ാതൽ വിഭവങ്ങൾ (55 DEE) 
ീനിവാസ രാമാനുജൻ (58 PRA) 
വക്കീലമ്മാവൻ (07 MAD) 
അ ൾ കലാം വചനങ്ങൾ (37 ABD) 
അപരൻ (17 RU.06 DHA) 
എെന്റ േപാരാട്ടം (58 HIT) 
മാ ികെച്ചപ്പ് (17 EN.06 KIP) 
മുന്തിരിവള്ളിയും െന ാമ്പലുകളും (01 GIB-K) 
ഒറ്റമരത്തണൽ (18 BEN) 
പഞ്ചത ം (07 KUN) 
പേഥർ പാഞ്ചാലി (16 BN.06 BIB) 
േപായ്മറഞ്ഞ െപാൻസൂരയ്ൻ (58 SYL) 
ഇരപിടിയൻകു ം കുേറ ശിക്കാരികളും (07

21173:
21174:

ചങ്ങായി വീടുകൾ (09 SUD-PK) 
മനുഷയ്മസ്തിഷ്കം-അ തങ്ങളുെട കലവറ

21175:

വായിച്ചാലും വായിച്ചാലും തീരാത്ത പു കം (09

21176:
21177:
21178:

ണയഗീതം (15 KHA) 
േമരിയുെട ശരിയും െത ം (06 KUM-UK) 
വിരലടയാളങ്ങൾ ഇ ാത്തവരുെട നഗരം (06

21179:
21180:
21181:
21182:

ആലീസ് (06 KAM) 
മ
മൂടിയ നിലാവ് (16 TA.06 VAV) 
ണാമം സുേയാധനാ (06 BAB-P) 
അ ിവീണയിൽമീട്ടിയ ഒരപൂർവ്വരാഗം (13 BAK)

21183:
21184:
21185:
21187:
21188:

ീ ത്തിെല പൂക്കൾ (06 RAJ-T) 
മഴവിൽക്കണ്ണാടി (09.07 RAJ-P) 
ഒരു ഓണക്കാല ് (09 UTH-M) 
ഹൃദയം െതാടുന്ന വിരലുകൾ (06 SUN-PM) 
നാലാൾ അറിേയ ചില േനരുകൾ (11 RAD-C)

21190:
21191:

ഇല െവയിലിേനാടു് പറഞ്ഞതു് (01 KUM-D) 
കലഹി ന്ന വാ കൾ ണയം തിേരാധം
തിേഷധം (01 MUR-M) 
പാതിരാസന്തതികൾ (17 EN.06 RUS) 
ഇൻഫർേണാ (17 EN.06 BRO) 
അർദ്ധനാരീശവ്രൻ (16 TA.06 PER) 
നിരീശവ്രൻ (06 JAM-VJ) 
പുണയ്േതായ (16 OR.06 SAR-U) 
കലാലയങ്ങൾ കലഹി േമ്പാൾ (13 ARU) 
ാവിറ്റി (44 GEO) 
കുരുവി ടിനു മീെത പറെന്നാരാൾ (17 EN.06

EN.06 VAR) 

VIN-PV) 

(51 EKB) 
SIV-S) 

KUM-UK) 





21193:
21195:
21202:
21203:
21204:
21206:
21207:
21208:

KES) 

21209:
21210:
21211:
21212:
21215:
21224:

ഇനി വരി േപാസ്റ്റ്മാൻ: കഥ പറയുന്ന
ക കൾ (12 AKB) 
രതിസാ ത (06 BAL-CV) 
തിേയാഗി (17 FR.06 CAR) 
പൂേന്താട്ടത്തിെല െപൺകുട്ടി (17 EN.06 KAM) 
മറുപിറവി (06 SET) 
ആയുധങ്ങൾെക്കാരു യാ ാെമാഴി (17 EN.06
HEM) 

21225:

ആ

ിക്കൻ ഏഷയ്ൻ നാേടാടികഥകൾ (28 PAN)


21228:

നമുക്ക് ജാതിയി -

ീനാരായണ ഗുരു (26 SAT)



21229:

പി.എൻ.പണിക്കർ ന്ഥ രയുെട
െപരുന്തച്ചൻ (58 VIJ) 
21230: ൈപ ഗണിതത്തിെല മഹാവി യം (42 MUH) 
21231: Rebecca Sunnybrookfarm (58 WIG) 
21232: തക്ഷൻകുന്നിെല ഇടവഴികൾ (58 KUM) 
21235: ദുരന്തനാടകം-അജ തയുെട അമരസംഗീതം
(13 SAN) 

21237:
21239:
21240:
21242:
21243:
21244:
21245:
21249:
21250:
21251:

േഡാ ർ ഷിവാേഗാ (17 RU.06 PAS) 
െപാതിേച്ചാറ് (07 NEE-K) 
ജംഗിൾബുക്ക് (09.07 KIP-R) 
ആദിൈകലാസയാ (59 RAM) 
വാരാണസി (06 VAS-MT) 
ഉത്തർഖണ്ഡിലൂെട (59) 
നാർേക്കാേപാളിസ് (06 JEE) 
ഇരുട്ടിെന്റ ആ ാവ് (07 VAS-MT) 
ര ാമൂഴം (06 VAS-MT) 
േചാരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞവഴികൾ (58 DEV) 

21254:
21255:
21256:
21257:
21258:
21259:
21260:

രാജാ റാംേമാഹൻറായ് (09.58 ANI-J) 
സിംഹ ട്ടെന്റ ഓപ്പേറഷൻ (09.06 JOS) 
നിറമുള്ള നന്മകൾ (09 SRE-K) 
ഒടുവിൽ മായാത്ത ഭാവങ്ങൾ (58 JAY) 
എം ടിയും കൂട രും (58 RAV) 
േവശേനാത്സവം (29 MOI) 
സാ ാജയ്തവ് ആേഗാളവൽക്കരണം:
ര
സംഗങ്ങൾ (33 CAS) 
ടാേഗാർ കഥകൾ (07 RAB-T) 
നാന (17 FR.06 EMI) 
നിഴൽ (06 SUH-BM) 
ഹാെമലിനിെല കുഴലൂ കാരനും മ കഥകളും

21261:
21262:
21263:
21265:

(09.07 ROS) 

21266:

ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട

21267:
21269:

മൃദുല ഭു (06 RAM-M) 
മാളുവും കുട്ടനും ബാഹയ്ാകാശത്തിൽ (09

ൾഡയറി (09.58 AMM) 

POT-PPK) 

21272:
21273:
21274:
21275:
21276:
21277:

റഷയ്ൻ നേടാടിക്കഥകൾ (28 BHA) 
കിഴവനും കടലും (17 EN.06 MOO) 
കണ്ണപ്പൻ കാള (09 VAS-K) 
ച്ഛന്നം (16 HI.06 NAR) 
അന്തരാൾ (16 HI.06 NAR) 
കുണ്ഡലിനിേയാഗ – അതിശയകരമായതിെന
േതടി (19 OSH) 
21278: നാഗന്മാരുെട രഹസയ്ം (17 EN.06 AME) 
21279: ച െന്റ മാളിക (06 SYM-B) 
21280: പി.എസ്.സി.ഇം ീഷ് പരീക്ഷാസഹായി (65
ABO) 

21281:
21282:
21283:
21284:
21285:
21286:
21287:
21288:
21290:
21291:
21292:
21293:
21297:
21299:
21300:
21301:

പീേറ്റ ്ബർഗിെല മഹാഗുരു (17 EN.06 COE) 
സരതു യുെട വചനങ്ങൾ (19 NIE) 
പാഠം മുപ്പതു് (18 AKB) 
ആ ാവിെന്റ അടി റി കൾ (58 SAT) 
മഴക്കണ്ണാടി (07 INN) 
താഴ്വരയുെട സംഗീതം (19 SHO) 
സഫലമീയാ (01 KAK-NN) 
േലാക ബാലകഥകൾ (09.07 SRE-K) 
എെന്റ ആ കഥ (58 CHA) 
േമതിൽ കഥകൾ (07 RAD-M) 
മരണവിദയ്ാലയം (07 SUS-C) 
മാതൃഭൂമി െതാഴിൽവാർത്ത (65 MAT) 
ന െപ്പട്ട നീലാംബരി (07 MAD) 
മഞ്ഞെവയിൽ മരണങ്ങൾ (06 BEN) 
വിഷകനയ്ക (06 POT-SK) 
െചകുത്താനും ഒരു െപൺകിടാവും (17 PT.06 PAU)

21305:
21307:
21310:
21311:
21313:

െവളിച്ചത്തിെന്റ േപാരാളികൾ (19 KOI) 
േ ഹദൂത് (06 JOI) 
ദൽഹി (06 MUK-M) 
കുറുക്കെന്റ കലയ്ാണം (09.01 KES-K) 
കറുമ്പനും െവളുമ്പനും കുടുവ ിയാ യും (09.06

21314:
21317:
21318:
21319:
21321:
21322:

ആ ം അപരം അധിനിേവശം (12 SUN) 
വാൻക (17 RU.07 ANT) 
അരലഡു (09 MAH-M) 
ൈസക്കിൾ ചവി ന്ന െപൺകുട്ടി (09 SAT-T) 
ഞങ്ങൾ സുഖമായിരി
(06 SUD-M) 
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാർ (58 KRI) 

21323:
21324:
21325:

സുവർണയുെട ഭർത്താവു് (06 SUD-M) 
ഭാരത ഴയുെട മക്കൾ (04 POT-SK) 
അവെള േ ഹിച്ച പഞ്ചമിച ൻ (06 PUS-K) 



SRE-K) 

21326: പാരീസ് (06 MUK-M) 
21327: ആമയുെട ബസയ്ാ (09.07 CYR-K) 
21328: അശവ്തി കരയുകയാണ് (07 RAD-U) 
21329: ചിരിക്കാത്ത രാജകുമാരി (09.07 SIP-P) 
2132-A: നീ എെന്റ െപങ്ങളാണ് (06 MOI-P) 
21330: ബഷീർ വായനകൾ (13 PAD) 
21331: േസാ ട്ടീസ് (04 SAT-CT) 
21332: കൃതി കഥകൾ (07 SIV-S) 
21334: അറിവ് അ തങ്ങൾ (50 MAD) 
21339: ഇന്തയ്ാചരി
റി കൾ (61 MAX) 
21340: േസവ്ാൺ റിവറിെല വർണ്ണമരാളങ്ങൾ (59 SAJ) 
21341:
21342:
21353:
21354:

മു ാ ന ദ്ദീൻ കഥകൾ (07 SID-M) 
മനുഷയ്പു നായ േയശു (17 AR.01 JAY) 
അെന്നാരു പുഴയുെട തീര ് (06 JOI) 
ാമീണെന േ മിച്ച അവസാനെത്ത
െപൺകുട്ടി (06 JOI) 
21355: ഇരകളിൽ ചിലർ (06 JOI) 
21356: ജീവെന്റ േവരുപടലങ്ങൾ (06 JOI) 
21357: മ
രുകും കാലം മനമുരുകും േനരം (06 JOI) 
21358:

നമു

21359:
21360:
21361:
21362:
21363:
21364:
21367:
21368:
21369:

പാ കൾ ം ആകാശമു ് (06 JOI) 
പാപക്കനവുകൾ (06 JOI) 
പുളുക്കാത്ത മുന്തിരി (06 JOI) 
സദാചാര െപാലീസ് (06 JOI) 
സതയ്ശീലെന്റ ഒരു രാ ി (06 JOI) 
തേന്റത ാത്ത കാരണങ്ങളാൽ (06 JOI) 
എെന്റ ൾ ദിനങ്ങൾ (13 RAB) 
ഡയമ ് െനേ സ് (17 FR.06 MOP) 
ആലീസിെന്റ അ തേലാകം (17 EN.07 LEW) 

21372:
21374:
21387:
21388:
21389:
21390:
21391:
21392:
21394:

ഹു ൽ ജമാലും ബദ്റൂൽ മുനീറും (07 MOY) 
വയലാ-ജീവിതം,ദർശനം,നാടകം (58 BHA) 
ൈബസിക്കിൾ തീവ്സ് (05.02 SIC) 
ഥമ മനുഷയ്ൻ (17 FR.06 ALB) 
മരാരാ ീ (06 KUN-M) 
ജനിതകങ്ങളിൽ (06 KRI-CP) 
കനകാഭരണം (17 EN.06 STO) 
അങ്ക്ൾ േടാംസ് കാബീൻ (17 EN.06 HAR) 
സഖാേവ, േനരിെന്റ വഴിേയതാണ്? (16 HI.06

21395:

സദ്ദാം ഹുൈസൻ-അധിനിേവശത്തിെന്റ ഇര (58

് േമഘങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കാം (06 JOI) 

SAN) 

LEN) 

21396:
21397:
21398:
21399:
21400:
21402:

ൈദവകണികകൾ (44 LYO) 
ബാലയ്കാലസ്മരണകൾ (58 SAT) 
േചറപ്പായി കഥകൾ (07 IPE-P) 
കാേട കഥ പറയൂ (16 BN.06 BIB) 
ചരി ം എ എളുപ്പം (18 JAY) 
വീടു മാറുന്നവർ-അേറബയ്ൻ വാസ
സാഹിതയ്ം (13 SOB) 
21405: ജീവിതൈശലീേരാഗങ്ങൾ (51 GOP) 
21406: െബറ്റർ ഇം ീഷ്- ഉച്ചാരണംമുതൽ വയ്ാകരണം
വെര എഴു മുതൽ സംഗംവെര (36 JOY)


21408:

ആദിവാസി ജീവിതം ഒരു സാംസ്കാരിക
പഠനം (13 DIR) 
21409: സർവാംഗലക്ഷണശാ ം (20 PEE) 
21410: േഫാൿേലാർ (58 RAG) 
21412: അവസാനെത്ത പ
രൂപാേനാട്ട് (11 NAR-MP)


21441:
21443:

മഹാ പഞ്ചം (43 SAS) 
മലയാളത്തിെന്റ സുവർണ്ണകഥകൾ (07 SRE-CV)

21445:
21446:
21448:
21449:

നഹുഷപുരാണം (06 RAD-K) 
ഈ ചി യിൽനിന്ന് (11 RAF-A) 
ആദിമ ഇന്തയ്ാചരി ം (60 THA) 
നിൻ തു െകട്ടിയിട്ട ചരുൾമുടിയിൽ (01 RAJ-MD)

21450:

മുഹമ്മദ്





വാചകെന്റ ജീവചരി ം (58 ARM) 

21451:
21452:

ഇന്തയ് ഫാസിസത്തിേലക്ക്? (13 SAC) 
വഴിെവളിച്ചങ്ങൾ: ജീവിതലക്ഷയ്െത്ത റി ള്ള
സംഭാഷണം (12 ABD) 
21454: സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിതകൾ 1965-2015 (02
SAC-K) 

21455:

ചിരിയുെടയും മറവിയുെടയും പുസ്തകം (17 CS.07

21456:

യു.ആർ.അനന്തമൂർത്തിയുെട മൂന്ന് േനാവലുകൾ

21459:
21463:
21464:

ബിരിയാണി (09.06 SAN-A) 
മഞ്ഞ് (17 EN.06 ORH) 
അക്കേപ്പാരിെന്റ ഇരുപത് ന ാണി
വർഷങ്ങൾ (06 BEN) 
ഒരു ഭയങ്കര കാമുകൻ (07 UNN) 
കഥകൾ (07 BEN) 
ന ഭാഷ – ന മലയാളം പറയാനും
എഴുതാനും (36 RAM) 
ഒ
ീവ് ജനറൽ േനാളജ് (18 RAJ) 
P.S.C. ആവർത്തി ന്ന 1000 മലയാളഭാഷാ ?
േചാദയ്ങ്ങൾ (65 SUK) 
പി.എസ്.സി.-എൽ.ഡി.സി. േടാപ്പ് റാങ്കർ (65

KUN) 

(06 ANA-UR) 

21465:
21466:
21467:
21468:
21469:
21471:

IRA) 

21472:
21474:

ഷാ കഥകൾ (07 SHA-KN) 
അറബി-മലയാളം ഭാഷാസഹായി (39 HAM) 

21475:
21476:
21477:

ഒഴുകുന്ന പുഴേപാെല (17 PT.06 PAU) 
തലയിെലഴുത്ത് (17 FR.06 MAL) 
അവസാനെത്ത വായനക്കാരൻ (17 ES.06 TOS) 

21478:
21497:
21498:
21499:
21501:
21503:
21505:
21506:
21507:
21509:
21510:
21511:
21513:
21514:
21516:
21517:
21518:
21520:
21522:
21523:
21524:
21525:
21526:
21527:

നാസ്തികനായ ൈദവം (13 RAV) 
സ്കാർലറ്റ് െലറ്റർ (17 EN.06 HAW) 
കാറ്റിേനാെടാപ്പം (17 EN.06 MIT) 
മു ാക്കഥകൾ (09.07 MOH-VM) 
േടാംേസായർ (17 EN.06 TWA) 
യുദ്ധവും സമാധാനവും (17 RU.06 TOL) 
കണക്കിെന േപടിേക്ക (42 THO) 
ബാ ജി കഥകൾ (07 BAB-U) 
അറിേവറും കഥകൾ (09.07 SIV-S) 
ഒരു കുടയും കു
െപങ്ങളും (06 VAR-M) 
കുട്ടികൾക്ക് ഇന്തയ്ാചരി ം (09.61 MAD) 
മാനെത്ത കാഴ്ചകൾ (09.43 PAP-K) 
കണക്കിെല പരീക്ഷണങ്ങൾ (09.42 SUD-N) 
അനയ്ംനിന്ന ജീവികൾ (09 SAN-S) 
ബഹൂരൂപി ഗാന്ധി (09.58 ANU) 
മുത്തശ്ശിയി ാത്ത വീട് (07 JOS-P) 
സഹജീവനം ജീവെന്റ ഒരുമ (09.46 SAN-S) 
ൾക്കഥകൾ (09.07 KRI-M) 
ഹിേതാപേദശകഥകൾ (09.07 RAV-KS) 
കത്തിരിക്കക്കഥകൾ (09.07 UNN-GS) 
ിന്റ്, നിറങ്ങളുെട രാജകുമാരൻ (58 SEB) 
അലക്സാ ർ ഫ്െളമിങ് (58 POD) 
സാലിം അലി (09.58 PRA-MK) 
ടാേഗാർ കഥകൾ – കുട്ടികൾ ് (09.07 BHA-C) 

21528:
21529:

ഒളിേച്ച കേ (04 NAR-K) 
േകരളത്തിെല സാധാരണ പക്ഷികൾ (47 SUS) 

21532:
21533:

ര കുറ്റാേനവ്ഷണകഥകൾ (07 SAT-R) 
ജി ശങ്കര റുപ്പ് – മുസരീസ് ജീവചരി പരമ്പര

21534:
21535:

കഥ പറയുന്ന പ കൾ (09 MUR) 
ആ ിക്കൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (09.28 VIN-D) 

21536:
21538:
21539:
21540:
21545:
21546:
21548:
21549:

െനൽസൺ മേ ല (09.58 CHA) 
െത വും തിറയും (56 VIS) 
ശബ്ദത്തിെന്റ േലാകം (09 RAD-TR) 
അന്ധകാരനഴി (06 SAN-E) 
കാസിമിെന്റ െചരി ് (09.07 HUS-K) 
ച േശഖര ആസാദ് (58 BAB) 
അമ്മിണി ട്ടി (06 DJ) 
നേര േമാദി-നവഭാരതത്തിെന്റ നായകൻ (58

21550:

ആ

21553:
21554:
21555:
21557:

ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി (58 SUR) 
ഇന്തയ്യുെട പതനം (61 SES) 
മത്സരപ്പരീക്ഷകളിെല ENGLISH (38 UNN) 
വിേവകാനന്ദശില തപ ം േപാരാട്ടവും (60 VIS)

21558:
21559:
21562:
21563:
21565:
21568:

യുവതവ്ം െകാതി ന്ന ഇന്തയ് (11 ABD-APJ) 
എെന്റ ജീവിത രണകൾ (58 PAD) 
ടി.വി. കവ്ിസ് (29 JOH) 
സതയ്ം സനാതനം (18 AMR) 
അ ക്കെന്റ റൂഹ് (07 SAJ) 
ശാ സാേങ്കതികവിദയ്കളുെട ചരി ം (65 MEN)

21581:
21592:
21593:
21595:
21596:
21597:
21598:
21599:
21600:
21603:
21604:

ഓേട്ടാ റിക്ഷക്കാരെന്റ ഭാരയ് (07 MUK-M) 
ിഡ (17 EN.06 COE) 
ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ് (17 PT.06 KOY) 
ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം (06 VIJ-OV) 
ആദം (07 HAR-S) 
അ ിസാക്ഷി (06 LAL) 
പാതിരാവും പകൽെവളിച്ചവും (06 VAS-MT) 
ആരാച്ചാർ (06 MEE) 
മീരാസാധു (06 MEE-KR) 
െപാന്നി (06 RAM-M) 
അൽ അേറബയ്ൻ േനാവൽ ഫാ റി (06 BEN) 

21605:
21606:
21607:
21608:

മു നിറമുള്ള പകലുകൾ (17 EN.06 BEN) 
തട്ടാത്തിെപ്പണ്ണിെന്റ കലയ്ാണം (07 MUK-M) 
അവർണൻ (16 MR.06 SHA) 
മാന്തളിരിെല ഇരുപത് കമ ണിസ്ററ്
വർഷങ്ങൾ (06 BEN) 
സൂരയ്െന അണിഞ്ഞ ഒരു ീ (06 MEE-KR) 
ഭഗവാെന്റ മരണം (07 MEE-KR) 
എരി (06 PRA-P) 
അ ിച്ചിറകിൽ അനന്തതയിേലക്ക് (58 ALB) 

(58 SAN-A) 

MUR) 

കഥ (അഥവാ എെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണ
പരീക്ഷണകഥ) (58 GAN) 





21609:
21610:
21612:
21613:
21614:
21615:
21616:

ഭാതത്തിെല തിജ്ഞ (17 FR.06 ROM) 
തിരുഫലിതങ്ങൾ (10 CHR) 
ആൻ ാങ്കിെന്റ അവസാന നാളുകൾ (58 LIN)

21617:

പുഴകടന്ന് മരങ്ങളുെട ഇടയിേലക്ക് (07 PAD-T) 

21618:

എം.ടി.േദശം, വിശവ്ാസം, പുരാവൃത്തങ്ങൾ (11

21620:
21621:

ഞാനും ബുദ്ധനും (06 RAJ-E) 
മലയാളസാഹിതയ്ം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (36

21622:
21626:
21630:
21632:
21633:
21637:
21640:
21641:
21642:
21646:
21647:
21648:
21649:

യയാതി (16 MR.06 KHA) 
ബാലയ്കാലസഖി (06 MUH-BV) 
വാൽൈകറീസ് (17 EN.06 COE) 
കഥകൾ (07 UNN-R) 
കഥകൾ (07 SAN-A) 
പാ മ്മയുെട ആട് (06 MUH-BV) 
രതിയും ദാമ്പതയ്വും (46 JK) 
ജീവിതം ഒരനു ഹം (12 MUH) 
ബഷീർ: സംഭാഷങ്ങൾ (12 AZE) 
െചറിമരം (09.17 RUS) 
ദിവയ്ം (16 KN.06 ANA) 
ണയം അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ച് (07 GRA) 
ആയിരെത്താന്ന് രാവുകളിെല മാ ികകഥകൾ

21650:
21651:

ഞാൻ മലാല (58 RAK) 
ഇസ്ലാമിക രാ ീയം വിമർശിക്കെപ്പടു



LEE-A) 

PAR) 

(07 GAF) 

(11

KAR-MN) 

21652:

അപഥസഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു ൈക
GRA) 

കം (58

21653:

പടിയിറങ്ങിേപ്പായ പാർവതിയും മ കഥകളും

21654:

േകരള സം ാരം ഒരു തിരേനാട്ടം (62 GOW) 

21655:
21657:

സ്േനഹത്തിെന്റ ചിറകുകൾ (09.07 SUB) 
ന െപ്പട്ട നീലാംബരിയും മ ംകഥകളും (07

21659:

സൂഫിസം:

21663:

ഒരു േതാണിയുെട ആ

(07 GRA) 

MAD) 

ണയത്തിെന്റ വീഞ്ഞ് (13 HAS) 

PRA-N) 

21669:
21670:
21671:
21672:

കഥയിൽനി

് (07

രവീ നാഥ ടാേഗാർ (09.58 SUB) 
ൾ സയൻസ് കവ്ിസ് (09.41 KUT-KNK) 
ജീവെന്റ പു കം (46 SUR) 
ശുഭപരയ്വസായിയായ-നാടകങ്ങൾ (04 SHA-W)


21673:

ൾ കേലാത്സവ നാടകങ്ങൾ (09.04 SHI-M) 

21674:
21675:
21676:
21677:
21678:
21679:

കരിയർ – 2018 (29 REJ) 
സഞ്ചാരകഥകൾ (09.07 SWI) 
തവളഭാഗവതരുെട കേച്ചരി (09.07 VAR-A) 
ആമയും മുയലും (09.07 SAS-M) 
അ തകഥകൾ (09.07 BEE-G) 
േടാം േസായറിെന്റ സാഹസങ്ങൾ (09.07 TWA-M)

21680:
21682:

ന സവ് ം (09 SAS-M) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-അകവൂർ ചാത്തൻ (09

21683:

പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം – െപരുന്തച്ചൻ (09.07

21684:
21686:
21687:

ഉ െകാറ്റൻ (09 SRE) 
േമഴേത്താൾ അ ിേഹാ ി (06 SRE-KB) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം- വടുതലനായർ (06

21688:

പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം കാരയ്ക്കലമ്മ (09.07

21689:

പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-പാക്കനാർ (09.07

21690:
21692:
21695:

തൃശൂർ:എച്ചി&, സി പ ി. (06 SRE-KB) 
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം (09.07 SRE-KB) 
േ ഹത്തിെന്റ സവ്ർഗ്ഗവാതിലുകൾ (12 MAD) 



SRE-KB) 
SRE-KB) 

SRE-KB) 
SRE-KB) 

SRE-KB) 

21696:
21697:
21698:
21699:
21700:
21702:
21703:
21705:
21707:

മത്തി (06 HAM-G) 
വിശവ് സിദ്ധ സംഗങ്ങൾ (12 DEE) 
ീപുരുഷ മനഃശാ ം (19.01 MUR) 
കാബൂളിവാല (07 RAB-T) 
മനസ്സറിയാെത (06 DEV) 
കങ്കാളികൾ (06 RAD-C) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട പാ കൾ (03 GIR-P) 
ഹംസഗാനം (07 PAD-T) 
സാമുദായിക രാ ീയം ഇന്തയ്യിലും
േകരളത്തിലും (11 VEN-K) 
21709: റാമ ഞാൻ ക
(58 BAR) 
21711: ഐൻസ്റ്റയിമും ആേപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തവും
(44 VAS) 

21712:

േകരളീയ വിഷചികിൽസാ പാരമ്പരയ്ം (51 MYN)

21713:
21714:
21715:
21716:
21717:

വായനയുെട വസന്തം (13 APP) 
േവദഗണിതം-ഒരു ആമുഖം (42 SMI) 
വിശവ്മഹാകവി ടാഗൂർ (58 KUR) 
ീവിദയ്ാധിരാജ ചട്ടമ്പിസവ്ാമികൾ (58 SAN) 
ഇന്തയ് 2020: നവസഹ ാ ദർശനം (35 ABD)

21718:
21719:

ഭാരതചരി ം 1 – ാക് ചരി ം (61 IRF) 
ഭാരതജനചരി ം 2 – ൈസന്ധവ നാഗരികത

21720:
21721:

ഭാരതജനചരി ം-4 മൗരയ്ൻ ഇന്തയ് (61 IRF) 
ഇന്തയ്ാചരി വും ചരി കാരന്മാരും (61 SEN) 

21722:

ഒരു പരമ രഹസയ്ത്തിെന്റ ഓർമ്മ ് (07 SAR) 





(61 IRF) 

21724:
21725:
21726:
21727:
21728:
21729:
21730:
21731:
21732:
21733:
21735:
21736:
21737:
21738:
21739:
21741:
21742:
21743:

മുത്തശ്ശിമാരുെട രാ ി (51 VAS) 
സവ്ർഗ്ഗം തുറ ന്ന സമയം (07 VAS-MT) 
മേനാമി (06 MAD) 
പലായനം (07 MAD) 
കാഥികെന്റ കല (13 VAS) 
വിലാപയാ (06 VAS-MT) 
വാന സ്ഥം (07 VAS-MT) 
കുേട്ടയ്ടത്തി (07 VAS-MT) 
പാപത്തറ (07 SAR) 
ഗീതാഹിരണയ്െന്റ കഥകൾ (07 GEE) 
കണ്ണാന്തളി ക്കളുെട കാലം (11 VAS-MT) 
അൈല പായുേത… (06 SUD) 
കളർ ഓഫ് െഡത്ത് (06 BAB-M) 
േദവ ിയ (06 PUS-K) 
മറുപടി (06 SUD-M) 
സവ്ർണം (06 BAB-M) 
േ ഹസാഗരം (06 SUD-M) 
െനൽസൺ മേ ല-ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെല
ധീരനായകൻ (58 LEN) 
21744: ാച്ചിമട ജലത്തിെന്റ രാ ീയം (62 SUR) 
21745: ൈ ണ ആ ീയത (11 ROS-T) 

21746:
21747:

ീ (19 OSH) 
അപ്പ
ങ്ങളുെട ആകാശയാ

(09.04

EMI-M) 

21748:
21749:

പാഴ്മരം (09 MAN-M) 
ൈചനീസ് നാേടാടിക്കഥകൾ (17 ZH.07 UNN) 

21750:
21752:

തകഴി-ജ്ഞാനപീഠേജതാവ് (13 KUN-P) 
കലാഭവൻമണി- ഓർമ്മകളിെല മണിമുഴക്കം

21754:
21756:
21757:
21758:

ആടുജീവിതം (06 BEN) 
േ ഹസംവാദം (19 YAT) 
ല
(06 THA-N) 
ദവ്ിഖണ്ഡിത-പൂെച്ച കളുെട കാലം (58 THA) 

21760:
21761:
21762:

സീത മിഥിലയിെല വീരനായിക (06 AME) 
ശിവകാമിയുെട ഉദയം (16 TA.06 ANA) 
പി.എ. ബക്കർ കലയും മാർക്സിസവും (13 RAK) 

21764:
21766:
21767:

കവ്ിസ് at േകരള 360 ഡി ി (18 AJM) 
പിേനാേഖയ്ാ (09.06 KOL) 
എ ൻ േകാലനും ഉ പ്പ വും (09.07 KUS-C) 

21768:
21770:
21771:
21772:
21773:
21774:
21775:
21776:
21782:
21783:
21785:

െകാതു വള്ളം (09 SUN-PM) 
കുടമണി െകട്ടിയ ആട്ടിൻകുട്ടി (09.06 BAB) 
െകാക്കര ജീൻ (09 SUD-PK) 
താമരത്താരുകൾ (01 KUS-C) 
കുട്ടികളുെട കേഥാപനിഷത്ത് (09.20 CHA-N) 
വായി വളരുക (58 JAN) 
െചങ്കടൽ (06 JAG-CJ) 
ഇനിെവളിച്ചം (06 KUN-T) 
ചു ം െഗ ം (09.17 GAI) 
ധീരനായ ഉറുമ്പ് (08 MAK-T) 
ഈ കടലാസ് മരിക്കയി – ചാവറയച്ചൻ (58

(58 LIJ) 

SAJ) 

21786:
21788:
21789:
21794:
21796:

കടേലാരത്ത് ഒരു ബാലൻ (12 DUB) 
കുട്ടികളും കളിേത്താഴരും (09 PER-O) 
കുട്ടിക്കഥകളും ചി ങ്ങളും (09.07 SUT-V) 
നീലക്കപ്പ് (09.17 GAI) 
പൗേരാഹിതയ്ം േവ വക്കം അ ൽ ഖാദർ
മൗലവി (58 MUJ) 
21797: പുഴയിെല ദീപങ്ങൾ (09.17 DUB) 
21798: തീപ്പക്ഷി റഷയ്ൻ നാേടാടിക്കഥകൾ (28 OMA) 
21799:
21800:

കമ്മ ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ (33 MAR) 
േഷക്സ്പിയർ-ഇന്തയ്ൻ പരിേ ക്ഷയ്ത്തിൽ (13

21801:
21802:
21803:

ദുർഗ്ഗം (06 FRA-K) 
േവദങ്ങളുെട നാട് (19 EMS) 
ഗുരു എസ് എൻ ഡി പി േയാഗം വിട്ടെതേന്ത?

21804:
21805:

ഗണിതശാ
തിഭകൾ (58 SRE) 
ാങ്കൻൈസ്റ്റൻ-ആധുനിക െ ാമിത സ് (17

21806:
21807:
21808:

എഴുത്ത് ജീവിതം കഥകൾ (12 MUK) 
നിർമ്മാലയ്ം:െവളിച്ചെപ്പട്ട കാലം (13 MOH) 
ഇന്തയ്ൻ സമ്പദ്ഘടന കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (32

21809:
21810:
21812:
21813:

കർഷക െതാഴിലാളി

21814:
21815:
21816:
21818:
21819:
21820:

െമമ്മറികാർഡ് (06 MUR-B) 
പാ കെള അറിയാൻ (09.46 RAN-CA) 
അരുന്ധതിവർമ (06 MAL-V) 
ബുദ്ധമതവിചാരം (19 PRI) 
െവള്ളിമൂങ്ങ (06 IND-GR) 
പക്ഷിയുെട മണം-ആമിെയ റിച്ച്
കുടുംബസുഹൃത്തിെന്റ ഓർമ്മ (58 BAL) 
ആവാം (16 HI.06 CHI) 
സൗേരാർ ം (44 RAJ) 
സഫ്ദർ ഹ ി വർഗസമരത്തിെന്റ
െതരുവരങ്ങ് (58 SIV) 
േപാരാട്ടത്തിെന്റ െപൺവഴികൾ (12 SHA) 
െച ഗുേവര എെന്റ ജീവിതസഖാവ് (58 MAR) 

RAM) 

(13 ANI) 

EN.06 SHE) 

VIJ) 

സ്ഥാനം (33 GOV) 

(17 EN.06 STO) 

ഇ േലഖ (06 CHA-O) 
മലബാർകലാപം ഒരു പുനർവായന(പഠനം) (62
JAL) 

21821:
21824:
21825:
21826:
21829:
21830:

ഒറ്റ ് ഒരു

ീ ഓടുന്നതിെന്റ രഹസയ്െമന്ത് (07

KUM-UK) 

21831:
21832:
21833:
21834:
21835:
21836:
21837:

മഹാന്മാരുെട കുട്ടിക്കാലം (09 SAR-T) 
അടിെപാളിച്ച ൻ (09.06 KUM-MS) 
തുക പൂജയ്മാകുന്ന കളികൾ (06 MAN-V) 
സിലബസിലി ാത്തതു് (07 SAR-T) 
ഭഗത്സിംഗും സമരസഖാക്കളും (58 AJO) 
ഹി മതം, ഹി തവ്ം (21 CHA) 
േലാകെത്ത പിടി കുലുക്കിയ പത്ത്
ദിവസങ്ങൾ (60 REE) 
21838: കാറ്റ് നിലാവിൽ െതാട്ട് (09 NAD-N) 
21840: ഉന്മാദിയുെട കരുനീക്കങ്ങൾ (17 EN.06 ZEW) 
21841: അജ്ഞാതജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒേരട് (17 RU.06
CHE) 

21842:
21844:
21845:
21847:
21848:
21849:

ഒഴിയാബാധ (17 RU.06 TOL) 
ചിന്തകളുെട തടവുചാട്ടം (13 ABD) 
ആ ാക്ഷരങ്ങൾ (58 SIV) 
അടരുവാൻ വ (58 KAN) 
തപാലിെന്റ കൗതുകേലാകം (18 SRE) 
പ പെ ാരു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (09.07 SUB)

21850:

േമരി ക റി



സരങ്ങളുെട രാജകുമാരി (58 AMR)



21851:
21852:
21853:

മലയാള കവികളും കവിതകളും (02 BHA-C) 
എഴു േമശകൾ (11 SRE-P) 
വർണ്ണക്കിളികൾ(ബാലകഥകൾ) (09.07 KUM-MS)

21857:
21858:
21859:
21861:
21862:
21863:
21865:
21866:

കുട്ടികളുെട വാചകൻ (09.20 ABO-K) 
സാക്ഷി (02 YOO-MM) 
സീതിസാഹിബ് (58 ABU) 
ജാതിയി ാ തലമുറ (01 DIL-P) 
ദർശനം ദാർശനികർ (13 RAV) 
മൺേകാലങ്ങൾ (06 RAG-A) 
അേധാേലാക കുറി കൾ (11 PRA-M) 
േകപ് െ റ്റൻ ദവ്ീപിേലക്ക് ഒരു യാ (59 GAN)

21868:
21869:
21870:
21871:
21872:
21873:
21874:
21875:

കലകളതിസാദരം (13 VAL) 
ജാലകങ്ങൾക്ക റം (06 MOH-V) 
സുെനഹരി യാേദം (56 MUH) 
ഭൂമിയുെട േതാട്ടക്കാർ (07 VEN-TP) 
ഇര (01 RAV-G) 
മൂന്ന് ലാവണയ് ധാമങ്ങൾ (07 UNN-CP) 
കാ (01 KEE-S) 
േതക്കിൻകാട് നിരാലംബരുെട നിശവ്ാസം (11

21877:

സിേമാൺ ഡി ബുവ്വ അവരുെട കഥ പറയു

21878:
21879:
21880:
21882:

പാസിർ പഞ്ചാംഗ് േറാഡ് (59 KUM) 
ാർട്ടക്കസ് (17 EN.06 HOW) 
പഞ്ചായത്ത്രാജ് കുട്ടികൾക്ക് (09.32 SUH-A) 
ഖുമറാൻ ചുരുളിെല നാൽപ്പതാം തിരുെവഴുത്ത്

21883:
21884:

മ ി ം കഥ പറയു (21 RAM) 
സ്റ്റീവ് േജാബ്സ്-സവ് ങ്ങെള മൂലധനമാക്കിയ
ാന്തൻ തിഭ (58 LIJ) 
േലാകങ്ങളുെട യുദ്ധം (41 WELL) 
സവ്ാദൂറും ിയേമറും സാലഡുകൾ (55 SUN) 
ക ർ (05.02 JOH) 
അക്ഷര ാരകം (58 BAC) 
ലൂബിക്ക (01 HAR-C) 
മൂലധനം (33 MAR) 
ൈഡവിങ് കവചവും ചി ശലഭവും (17 FR.07





DAV-ED) 

(58 YAT) 

(06 UDA) 

21890:
21891:
21892:
21893:
21894:
21896:
21898:

DOM) 

21899:
21901:
21902:
21903:
21904:
21905:
21906:
21907:
21908:
21909:
21911:
21912:
21914:
21916:

കൃതി, ജനാധിപതയ്ം, സവ്ാത

യ്ം (33 VEN) 

േറാബിൻസൺ േസാ (17 EN.06 DEF) 
രാ വിഭാവനം-സാേങ്കതികവിദയ്യിലൂെട
സാമൂഹികപരിവർത്തനം (18 ABD) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (07 SUR-P) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (07 SAR) 
െകാടകരപുരാണം (58 SAJ) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (07 MUH-NP) 
ബർസ (06 KHA-M) 
യൂദാസിെന്റ സുവിേശഷം (06 MEE-KR) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (07 PAD-T) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (07 MAD-NS) 
ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങെട്ട (06 BAL) 
കുടനന്നാ ന്ന േചായി (06 MUK-M) 
നിങ്ങളുെട ഉപേബാധമനസ്സിെന്റ ശ ി (19.01
MAR) 

21918:

സുഗന്ധി എന്ന ആ
RAM-TD) 

ാൾ േദവനായകി (06

21920:
21922:
21923:
21926:
21929:
21930:

വി ർ ലീനസിെന്റ കഥകൾ (07 VIC) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (08 KAK) 
ഓർമ്മശ ി ഇരട്ടിയാക്കാം (18 VIS) 
എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (07 UNN-R) 
നിലം പൂ മലർന്ന നാൾ (06 MAN-K) 
ബാബാജി ജവ്ലിപ്പിച്ച ഗീതാരഹസയ്ം (21 RAV) 

21931:
21933:
21934:
21936:
21937:

എെന്റ ിയെപ്പട്ട കഥകൾ (07 KUN-P) 
അ മ്മ കഥകൾ (09.07 SUS) 
ചാമ്പക്ക (58 VYA) 
കുട്ടികേളാെടാപ്പം (09 LEE-M) 
േകരളീയ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ വർത്തമാനം

21949:

ഇന്തയ്ൻ സമ്പദ്ഘടന – കാലഘട്ടങ്ങളിലൂെട (35

21950:
21951:
21952:

വിേമാചനവും േസാഷയ്ലിസവും (33 CHE) 
ഗറി ായുദ്ധം (33 CHE) 
ഉമ്മ ട്ടിയുെട കുഞ്ഞിക്കിനാവുകൾ (58 ZUH) 

21953:
21954:
21956:

താേയവ്ര് (06 RAD-C) 
മാൻസ്ഫീൽഡ് പാർക്ക് (17 EN.06 JAI) 
ആധുനികത ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസത്തിൽ

21957:
21959:

അടുക്കള (06 PVK-P) 
അദ്ധയ്ാ രാമായണം െന ം പതിരും (13 PAN)

(13 SUR) 

VIJ) 

(13 JOH) 



21960: ഗൗരി ലേങ്കഷ് ജീവി ന്ന ഓർമ്മ (58 KRI) 
21961: ഏകേദശ ധാരണ (01 AHA-M) 
21962:
ീകെളപ്പറ്റി (33 EMS) 
21963: 1957 ഇ എം എസ് മ ിസഭ ചരി വും
21964:
21965:
21966:
21967:
21968:
21969:
21970:
21971:
21972:

രാ ീയവും (31 RAJ) 
അ വിെന്റ അ തേലാകം (09 KUN-VV) 
മലമുകളിെല അ പ്പൻ (17 SPI) 
ലി ിയമ്മയും െച ൻകരടിയും (09.07 SIP-P) 
േകരളത്തിെല നാടൻകലകൾ (28 SAS) 
കാ വട്ടം (33 RAJ) 
അഴി (02 ANS-KK) 
ആർത്തവം ആചാരം ലിംഗനീതി (50 KUN) 
ഉ സമരം (09.61 KUN-P) 
െചങ്കൽ ളയിെല എെന്റ ജീവിതം (58 DHA) 

21973:
21974:
21975:

സുഹറയുെട കഥകൾ (07 SUH) 
േപാർക്കലി (06 KAL-AP) 
ശാ േലാകെത്ത സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ (09.58

21977:
21978:
21979:
21980:

സാരേമയം (06 KUN-M) 
കിഴക്കിെന്റ പു ി (58 BHU) 
മനുഷയ്രാശിയുെട കഥ(ചരി ം) (60 HEN) 
സാർവ്വേദശീയവനിതാദിനത്തിെന്റ
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ (11 JAW-R) 
മഞ്ചാടിയിൽ ഒരു ി ട് (07 VAS) 
പാഡ് (07 SRE) 
േദവദാസ് (16 BN.06 SAR) 
ഹി തവ്വാദവും ഇ ാംമിസവും (11 HAM-C) 
ഹൃേ ാഗത്തിന് കൃതിചികിത്സ (52.01 ORN) 

CHA-MK) 

21981:
21982:
21984:
21986:
21987:
21988:
21989:
21990:

െലനിൻ റഷയ്ൻ വി വത്തിേലക്ക് (06 RAM) 
എം.ടിയുെട പാദമു കൾ (58 ASH) 
ഓർ
േവാ എൻ കൃഷ്ണെയ… (06 RAG) 

21991:
21992:
21993:
21994:
21996:
21997:
21998:
21999:
22013:
22015:
22016:
22017:
22019:
22020:
22021:
22022:
22023:
22024:
22025:
22027:
22029:
22030:
22031:

ര ് ഹുസ്സാറുകൾ (17 RU.06 TOL) 
വിശവ് സിദ്ധ േവട്ടക്കഥകൾ (07 COR-G) 
െകാറ്റിയും കുറുക്കനും (09 ASH) 
െചമ്മീൻ (06 SIV-T) 
െചമ്മരിയാടിെന്റ സൂ ം (09.07 ASH) 
വിശവ്വിഖയ്ാതമായ മൂക്ക് (07 MUH-BV) 
ന്റ പ്പാെക്കാരാേന ാർന്ന് (06 MUH-BV) 
പ്പാെക്കാരാേന ാർ (06 MUH-BV) 
പറ പറന്ന് േച ട്ടിപ്പാവ (09.06 VEE) 
നീ കര (06 BAB-M) 
തൂവൽെകാട്ടാരം (06 KAM) 
സാന്തവ്നം (06 JOS-V) 
മാധവി ട്ടിയുെട േനാെവ കൾ (06 MAD) 
ൈസ്റ്റൽസിെല ദുരന്തം (06 AGA) 
ഉണ്ണിമായയുെട കഥ (06 SAR-T) 
ാന്ത് (06 PAM) 
നൃത്തം െച ന്ന കുടകൾ (06 MUK-M) 
പറുദീസാന ം (07 SUB-C) 
ശിന്നകറപ്പസാമി (16 TA.07 PER) 
ഒരു കവിയുെട ഡയറി (11 RAM) 
മീശ (06 HAR-S) 
ഒരു െതരുവിെന്റ കഥ (06 POT-SK) 
ഞാൻ േദശഭ യ – അരുന്ധതി േറായിയുെട
സംഭാഷണങ്ങൾ (58 ARU) 
സിറാജുന്നിസ (07 RAM-TD) 
വലം പിരിശംഖ് (06 SHI-E) 
സവ്ാമിയും കൂ കാരും (17 EN.06 NAR) 
കുഞ്ഞാലിത്തിര (06 RAJ-S) 
കാണാെപ്പാന്ന് (06 JOY) 
എയ്റ്റിെസൻ (06 BAT) 
ഗാസ്റ്റിലി െഡത്ത് (06 BAT-B) 
ഹംസ തടാകം (06 SUD-M) 
മരുഭൂമികൾ ഉ ാകുന്നത് (06 ANA) 
ഒരു കപ്പ് ചായ (19 OSH) 
െവേറാനിക്ക മരിക്കാൻ തീരുമാനി
(17

22032:
22033:
22034:
22035:
22037:
22039:
22040:
22041:
22042:
22044:
22045:

PT.06 PAU) 

22046: അെലഫ് (17 PT.06 PAU) 
22047: 1975-അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട ഓർമ്മ
(62 SHA) 

കം

22048:
22049:

ഗുജറാത്ത് തീ സാക്ഷയ്ങ്ങൾ (11 KRI-M) 
അണ്ണാറക്കണ്ണനും പൂച്ച റഞ്ഞിയും (09.07

22050:
22051:
22052:
22053:
22054:
22055:
22056:
22057:
22058:
22059:
22060:
22062:
22063:

ആദയ്െത്ത കൺമണി (07 BAS-K) 
കായംകുളം െകാ ണ്ണി (09.58 SHA-K) 
കുള റ
ഭീമൻ (09 SAN-K) 
സവ് ി (06 BAB-K) 
രാ ീയം ജീവിതം (12 VEN) 
െവളുത്ത രാ ികൾ (17 RU.06 DOS) 
ഒലിവർ ടവ്ിസ്റ്റ് (17 EN.06 DIC) 
അ വിെന്റ െസൽഫി (09 MOH-KL) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത ഫലിതങ്ങൾ (17 EN.10 OSH) 
േ മഭാജനം (19 OSH) 
ഇന്തയ് എൻ ിയങ്കരി (19 OSH) 
മറഞ്ഞിരി ന്ന രഹസയ്ങ്ങൾ (19 OSH) 
മംഗൾയാൻ ഒരു ശാ ജ്ഞെന്റ കുറി കൾ (43

22064:

മലർ

SAT-T) 

BAL) 

പറ

ന്ന കാക്കയും മറ്റ് േനാവ കളും

(06 KUM-UK) 

22065:

എ അ പ്പൻ കവിതയും ജീവിതവും (11 CHA-M)

22067:
22068:
22069:
22070:
22071:
22072:
22073:

സവ്ർണ വലുള്ള അരയന്നം (09 KAN) 
െച
ട്ടനും മദ്ദളച്ചങ്ങാതിയും (09 SIP) 
സമന്തപഞ്ചകം (06 SIV-E) 
ജംഗിൾ ബുക്ക് (09.17 KIP) 
ബാലയ്ം (17 RU.06 TOL) 
നമു ം നന്നായി സംഗിക്കാം (09 RAJ-K) 
ര സമ്മർദവും മ സമ്മർദങ്ങളും (51 SUK) 



22075:
22078:
22079:
22082:
22083:
22084:
22085:
22086:
22087:
22088:
22089:
22090:
22091:
22092:
22093:
22095:
22097:
22098:
22101:

കുട്ടികൾ ള്ള ലഘു സംഗങ്ങൾ (29 SHA) 
കാബൂളിവാലയും മ കഥകളും (07 RAV) 
സ്കൂൾ ദിനാചരണ കവ്ിസ് (29 JOH) 
ഹ്മരക്ഷസ്സ് (06 SHI-P) 
കുടിെയാഴിക്കൽ (01 SRI-V) 
സീമന്തേരഖ (06 PRA-C) 
ഒടുവിലെത്ത സൂരയ്കാന്തി (07 SAR-J) 
നന്മതിന്മകളുെട വൃക്ഷം (06 SAR-J) 
മുറുെപ്പണ്ണ് (05.02 VAS-MT) 
അശവ്ത്ഥാമാവ് (06 KUN-M) 
കാടിതു ക ാേയാ കാന്താ? (07 SAR-J) 
ആേവ മരിയ (07 MEE-KR) 
െഷർലക് (07 VAS-MT) 
മഞ്ഞ് (06 VAS-MT) 
വാരണാസി (06 VAS-MT) 
നിശാഗന്ധികൾ പൂ േമ്പാൾ (06 MAD-V) 
േമാഹമഞ്ഞ (07 MEE-KR) 
ഓർമ്മയുെട ഞര ് (07 MEE-KR) 
ഞാൻ നാദിയ മുറാദ് – അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ
അതിജീവനകഥ (58 RAK) 
22102: മദർ തേരസ (58 MAN) 
22103: ഗള്ളിവറുെട യാ കൾ (09.17 SWI) 
22104: ലക്ഷദവ്ീപിെല നാേടാടിക്കഥകൾ (09.07 MUL-M)


22105:
22106:
22107:
22108:
22109:
22110:
22111:
22112:
22114:

കാരയ്വും കാരണവും (58 JAC) 
കൗമാരവും ജീവിതവും (13 SEB) 
ശരീരശാ ം (06 BEN) 
ജീവിതക്കാ കൾ (11 GAN-VP) 
കബീന (06 POT-SK) 
െപൺമാറാട്ടം (07 BEN) 
യുത്തേനസിയ (07 BEN) 
മൂ വർഷം (17 EN.06 ANT) 
പകൽസവ് ത്തിൽ െവയിലുകായൻ വന്ന
ഒരുനരി (58 SAN) 
22115: ണയമർമരങ്ങൾ (01 SUD) 
22116: ശിേവന സഹനർത്തനം (വചനം കവിതകൾ) (16
KN.01 ASH) 

22117:
22118:
22119:

മീര പാടു (22 ASH) 
മേധയ്യിങ്ങെന (58 SUB) 
സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ മലയാളം (65 RAJ) 

22120:
22121:
22122:
22123:

രാമെന്റ ദുഃഖം (31 VEE) 
പാഠപു കം (13 SUB) 
നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ (06 JAY) 
പുലിക്ക് പുള്ളികൾ കിട്ടിയെതങ്ങെന? (09.17
KIP-R) 

22124: മി ാെച്ചന്നായ് (06 JAY) 
22125: 105-◌ാം മുറിയിെല െപൺകുട്ടി (17 EN.06 CHE) 
22126:
22128:
22129:

മാതൃഭൂമി ഇയർബുക്ക് 2019 (65 MAT) 
കൗൺസലിങ്ങ് ൈസേക്കാളജി (13 MUR) 
മന ം മനസ്സിെന്റ താളപ്പിഴകളും (19.01 SHE) 

22130:
22131:
22132:
22133:
22134:

എെന്റ പുഴ (06 SRE-N) 
കാക്ക േവ നീയും േവണം (01 SRE-N) 
താമര ളത്തിനടിയിെല േലാകം (06 KAL) 
ര മി ാത്ത മനുഷയ്ർ (06 BAT) 
ഞാൻ എ െകാ ് ഒരു ഹി വാണു് (60 SAS)

22136:
22137:
22138:
22139:

കഥയാക്കാനാവാെത (58 SUB) 
സമു ശില (06 SUB) 
അപൂർണ്ണത്തിെന്റ ഭംഗി (12 TEY) 
ഭാരതപു ൻ മുഹമ്മദ് അ റഹ്മാൻ സാഹിബ്



(58 RAJ) 

22140:
22141:

േലാകചരി സം ഹം (45.01 WEL) 
ൈദവത്തിെന്റ പാപ്പർ – െസന്റ് ാൻസിസ്
ഓഫ് അസ്സീസി (17 EN.06 ZAK) 
22142: മാർേക്കാേപാേളായുെട സന്തതികൾ (59 VAR) 
22143:
22144:
22145:
22146:
22147:
22148:
22151:

മാസ്റ്ററും മർഗരീത്തയും (17 RU.06 BUL) 
മാമ ആ ിക്ക (06 RAM-TD) 
േ തങ്ങൾ (04 IBS) 
പാവവീട് (17 NO.04 IBS) 
ഞാെന െകാ ് ഒരു ഹി വ (13 KAN) 
അശരണരുെട സുവിേശഷം (06 FRA-N) 
നേവാത്ഥാനവഴികളിെല മഹാരഥന്മാർ (58

22152:
22153:

ഷാഹിനയുെട സ്കൂൾ (09 PAP-K) 
ജ േലാകത്തിെല കൗതുകങ്ങൾ (09.41 GIT-M)

MUR) 



22167:
22168:

അർജുൻ (16 BN.06 SUN) 
സീത ജയ് ീറാം വിളിച്ചിട്ടി –
ഫാസി വിരുദ്ധ ബന്ധങ്ങളുെട
സമാഹാരം (11 KEN) 
22169: കാന്റർവി യിെല േ തം (06 WIL-O) 
22170: ആനന്ദ്- ജീവിതം സംഭാഷണം പഠനം (13 SEL)


22171:

എനി

ം പറയാനുെ

RAV-S) 

ാരു

ണയകഥ (06

22172:
22173:
22174:

െതാട്ടപ്പൻ (07 FRA-N) 
അലയടി ന്ന വാക്ക് (11 SUN-EP) 
ജി ികൾ-മാ രേലാകത്തിെല നിതയ്
സഞ്ചാരികൾ (60 RAM) 
23101: ഇടിയും മിന്നലും (09.45.01 JOH) 
2384-A: സാർവ്വേദശീയസ്ഥിതിയും േസാവിയ ്
വിേദശനയവും (33 KRU) 
26175: അതിരുകളി ായിരുെന്നങ്കിൽ (01 UNN-P) 
26176: മുഹമ്മദ് അ റഹിമാൻ സാഹിബ്
ഓർമ്മപു കം (58 SUD) 
26177: മഴ മഴ മഴേയാടു് മഴ (09.07 HAF-NP) 
26178: അമലൂെന്റ ആകാശം (09.07 GOP) 
26179: പൂെവന്ന് േപരുള്ള പൂച്ച (09.07 GIR) 
26180: ത െന്റ വീട് (09.07 ANI-CK) 
26181: കടൽപ്പടവിെല സൂരയ്ൻ (09.07 MAN-PN) 
26182: പിറന്നാൾ സമ്മാനം (09.07 SIN-PN) 
26183: ക റു ം േചാണനുറു ം (09.07 RAM-K) 
26184: പാവം കിളി (09.07 JIN-E) 
26185: െഗാറി പറയു
(09.07 SUD-PK) 
26186: ഒരു നുണക്കഥ (09.07 PRE-H) 
26187: കു
കിഴവനും വഞ്ചിവീടും (09.07 NAT-N) 
26188: ഒരു ഡയറി റിപ്പ് (09.07 RAM-K) 
26189: കുഹൂ ാമത്തിെല കുഴപ്പക്കാരൻ (09.07 SUS-C) 
26190:
26191:
26192:
26193:
26194:
26195:
26196:
26197:
26198:
26199:
26203:
26205:
26206:

മതിലകങ്ങളും മതിൽ റങ്ങളും (09.07 JAN) 
പ കളി (09.07 MUR-CM) 
തീവ ിെക്കാതികൾ (09.07 SHE-EN) 
ഞാവൽപ്പഴത്തിെന്റ നിറം (09.07 SHY-GC) 
പച്ചമരക്കാട്ടിൽ ഒരു ആലീസ് (09.07 PAR) 
വിത്തിെന്റ സഞ്ചാരം (09.07 SEL-JN) 
വീരപുരുഷൻ (09.07 RAB-T) 
നിറങ്ങേള മടങ്ങിവരൂ (09.07 KAL-TP) 
ചി നാനയുെട സുന്ദരിമാർ (09.07 BEE-G) 
മിനി (09.07 DOR-D) 
പുഴത്താലം (01 UNN-P) 
കാ നുണയൻ കുറുക്കൻ (09.07 AKH) 
ആേനം കളിക്കാം േതാണീലും േകറാം (09.07
RAF-P) 

26207: ഉംം◌ം മ്മ്മ… (09.07 SHI) 
2753-A: സി
അവളുെട കഥ പറയു (61 ALE) 
30071H: അൽ ഇദ്രീസിയുെട ഇന്തയ് (61 VEL) 
3040-A: വഫാ
ന്നബി(സ) (25 ABD) 
30947C: കൃതിയിേലക്ക് (46 IND) 
33061: െപൺമന കൾ (06 SAR-T) 
40058B: േ മൈനരാശയ്ം (04 GOV-E) 
40060B: ചുംബനം (07 ALI-AK) 
40113: പാടാനുള്ള പാടു് (01 SHE-M) 
41341: വിജനതീരത്തിൽ (01 SAS-K) 
50003H: ജനങ്ങളുെട ഭരണം (60 GEO) 
5007-B: കലയും സാഹിതയ്വും (13 DAM) 
50088A: അ ി ലിംഗവും (33 KES) 
50256H: സ്ഥല പുരാണങ്ങൾ (18 EDA) 
52630: ഓർമ്മയുെട ഓളങ്ങൾ (07 BHA-P) 
55255: അക്ഷരെത്ത കൾ (07 JOS-C) 
55463: ക ടകൾ (07 NAN-VT) 
55483: മുനി (07 KAR-P) 
60366H: ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത യ്സമരചരി ം ര ാം
60445H:
60939H:

ഭാഗം (62 EMS) 
െതലുങ്കാനാസമരം (61 SUN) 
േകരളത്തിെല കർഷക സ്ഥാനം (53 POT) 

67794: ഇന്തയ്ൻ സവ്ാത യ്സമരചരി ം (61 EMS) 
7040-A: ചാട്ടയും മാലയും (06 NAN-VT) 
70627A: ഏ ഹാം ലിങ്കൺ (58 BAL) 
70629C: ാമത്തിെല വായനശാല (30 GOP) 
7628-A: റബർ (53 THA) 
7843-A: അകലങ്ങളിെല മനുഷയ്ൻ (11 RAV) 
80043A: േലാകരാ ങ്ങൾ ജപ്പാൻ – െകാറിയകളും (59
CHE) 

80132B:
80135B:
80136B:

കൃഷിക്കാർെക്കാരു പാഠപു കം (53 MEN) 
അറബിക്കടൽ (59 NAR) 
എൻജിനീയർമാർ ജ േലാകത്തിൽ (09.46
DAM) 

80137B: കഥ പറയുന്ന വിഷപ്പാ കൾ (47 JAN) 
8013-B: നാഴികക കൾ (07 EVG) 
80141A: കശുമാവ് (53 NAR) 
86275:
ി മസ്സ് കഥ (17 FR.06 MOP) 
C00016: ഡിക്ഷ്ണറി- പദാർത്ഥം (37 MAN) 
C00017: എെന്റ മലയാളം (36 MAN) 
C00029: Once upon a time…… (07 MAN) 
C00095: അഖിലവിജ്ഞാനേകാശം വിേനാദ

വിജ്ഞാനേപടകം (18 DC) 

C00096: Manorama Knowledge Adventure 2000

Yearbook in a CD Rom (18 MAN) 
C00097: Manorama Knowledge Adventure (18 MAL) 
C00099: ഇ ാമും ഇതര ദർശനങ്ങളും (25 ABD) 
C00105: Kerala Telephne Directory (49.01 BHA) 
C00106: Kerala Telephone Directory 2000 (49.01 TEL)


D00002:
D00004:
D00005:
D00008:
D00009:
D00012:
D00013:
D00014:
D00018:
D00019:
D00020:
D00022:

കള്ളേനാട്ട് (06 JAY-V) 
സന്ധയ് (06 EKA) 
ദാമ്പതയ്നിയമങ്ങൾ ഇ ാമിൽ (25) 
ഒരു എരിഞ്ഞടങ്ങൽ (06 SIV-T) 
വായനയുെട ഉതിർ മണികൾ (13 ACH) 
തഫ് ഹീമുൽഖ ഖുർആൻ മാ (25 MOU) 
ജനശ (17 NO.04 IBS) 
അന്ധകാരത്തിൽ (08 ANU-T) 
ജനിലിസിട് ി (58 JEF) 
േവതാളം (06 RAV-M) 
നിശാന്തം (06 VIJ-T) 
ബൃഹദാരണയ്േകാപനിഷത്ത്-മധുകാണ്ഡം (21

D00026:
D00027:
D00029:

ഇനി വ ിയി (07 VAL-VVK) 
ശകുന്തള (04 AMM-N) 
ഹൃേ ാഗവും പരി ാരം പര ന്ന
മ േരാഗങ്ങളും (51 MUH) 
ശാരദ (06 GOP-KN) 
മൃതസഞ്ജീവനി (01 KES-VA) 
കൃതിയുെട മടിത്തട്ടിൽ (09.46 BHA-G) 
കവിതാരാമം (01 MRI-JT) 
ഒറ്റിെക്കാടുത്തവെന്റ അത്താഴം (17 EN.07 HIC)

NIT) 

D00032:
D00033:
D00034:
D00035:
D00036:



D00037:
D00038:

മൃണാളിനി (16 BN.06) 
ജനകീയാസൂ ണ സ്ഥാനം ചില
വിശദീകരണങ്ങൾ (32 THO) 
D00040: മലയായിെലത്തിയ മലയാളി (59 SAN) 
D00041: ഊർ
ത്തിെന്റ ഉറവിടങ്ങൾ േതടി (44 CHA)


D00042:
D00046:
D00047:

ഇ ാമും േസാഷയ്ലിസവും (26 MUH) 
വിേനാബയുെട ശ ം (31 VIN) 
മാർക്സിസ്റ്റ് വിമർശനം: സിദ്ധന്തവും ജീവിതവും
(33 DEV) 

D00048:
D00049:
D00050:
D00054:
D00055:
D00058:
D00060:
D00061:
D00063:
D00064:
D00065:
D00066:
D00067:

ീഡം േറാഡ് (17 EN.06 FAS) 
ഇരുനഗരങ്ങളുെട കഥ (17 EN.06 DIC) 
ഓണപ്പാ കാർ (01 SRE-V) 
േകരള ചരി ം (62 DAM) 
വനസംരക്ഷണം (53 KAR) 
െനരൂദ (01 SAC) 
േവദാന്തസാരസം ഹം (21 BHA) 
േകശവസുതൻ (58 MAC) 
പെ ാരു രാജാവു ായിരു (07 VIJ-M) 
ഉ മണികൾ (16 TA.06 RAJ) 
ജീവിതാസ ി (17 EN.06 STO) 
ഇലിയഡ് (17 EL.06 HOM) 
മു ീമിങ്ങളും േകരള സം ാരവും (25 MOH) 

D00068:
D00069:
D00070:

ഒറ്റമൂലി (26 YOH) 
വാസി (09 CHA-P) 
സഞ്ജയനും സഞ്ജയ സാഹിതയ്വും (13 SAR) 

D00071:
D00072:
D00075:
D00076:
D00079:
D00080:
D00081:
D00084:
D00085:
D00086:

കാ ീർ കാ ീർ (06 SAS-NK) 
ബാക്കിയുെട കഥകൾ (07 N-VPB) 
ന്ഥാവേലാകനം (13 KRI) 
അ പ്പൻതാടി (09.01 DES-NK) 
സർേവ്വക്ക ് (04 BHA-T) 
നിങ്ങളുെട ശരീരം (46 MAD) 
േരാഹന്തനും ന ിയനും (17 EN.06 PAR-E) 
യുവകവിതാ ട്ടം (02 VEN-KM) 
കഥാസരിത്സാഗരം (13 SOM) 
ഭാരതത്തിെല ചില നാടൻ കളികൾ (09.56

D00087:
D00088:
D00093:
D00094:
D00095:
D00097:
D00098:
D00099:
D00100:
D00101:
D00102:
D00103:
D00104:
D00105:

കാകളി (06 KOC-TV) 
േചാര (06 VAS-E) 
തിമാനാടകം (16 SA.04 BHA) 
സതയ്കീർത്തിചരിതം (06 KRI-PN) 
മകളുെട കാമുകൻ (06 JOS-C) 
ജാപ്പാണ കയില (07 KAK) 
കാർഗിൽ (07 NAY-S) 
നിലവിളി (16 MR.06 JAV) 
അച്ചൻ (04 POT-SK) 
ഒറ്റക്കൽ മൂ ത്തി (07 NAD-PR) 
അ മ്മയുെട അ തനാണയം (09 SIP-P) 
അമ്മ ര ്, അ മ ് എട്ട് (46 GOP) 
മുറിവുകൾ (01) 
മീർസാ ഗാലിബ്-കവിതയും ജീവിതവും (01

D00107:
D00109:
D00110:

ഇറ്റലി (59 KRI) 
എന്താണ് മാർക്സിസം (33 BER) 
കമ്മ ണി സർക്കാർ വിദയ്ാർത്ഥികളുെട
േനെര (31 MUH) 
േസാ ട്ടീസ് സംസാരി
(19 PLA) 
പുതുപുത്തൻ വ ക്കൾ (49 JAY) 
നാലു ലഘു േനാവലുകൾ (06 kak) 
മൗലാനാ മുഹമ്മദലി (58 SEE) 
എന്താണ് ൈവരുദ്ധയ്ാ കഭൗതികവാദം (13

SAN-N) 

SAM-KP) 

D00111:
D00114:
D00115:
D00116:
D00117:

YAK) 

D00121:
D00122:
D00123:
D00125:

യു ിചിന്തയും ജീവിതവും (19 NAR) 
ആണവ തിസന്ധി (44 PRA) 
വാർഡ് നമ്പർ 7 (06 VIV-G) 
െറഡ്േഫാർട്ടിെല രഹസയ്ങ്ങൾ (06 BAL-U) 

D00129: ശരീഅ
ം ഏകസിവിൽേകാഡും (26) 
D00130: ഒ.വി. വിജയെന്റ േലഖനങ്ങൾ (11) 
D00131: കനയ്ാവനങ്ങൾ (06 KUN-P) 
D00132: ഈ നദിക്കരയിൽ… (06 JOI) 
D00133: സർഗ്ഗദർശനം (01 SRE) 
D00134: ചാരുലത (01 VIS) 
D00138: The Two Queenies (07 JEN-C) 
D00139: ൈബബിൾ കഥകൾ (07 RAM-CI) 
D00140: അതിർത്തി േദശഗാന്ധി (58 ANT) 
D00144: ബീഗത്തിെന്റ േ മം (17 EN.06 ROS) 
D00145: നാഴികക്ക കൾ (07 EVG) 
D00146: ഒരു പഴയ ഓർമ്മ (07 VAS-E) 
D00147: മരണത്തിെന്റ നിഴലിൽ (06 MUH-BV) 
D00148: െതൻെമാഴിപ്പാ കൾ (09.01 RAD-V) 
D00149: കാളിദാസൻ (58 RAJ) 
D00150: മലയാളകഥകൾ (07 KRI-K) 
D00151: തപസ്സ് (06 KUN-VP) 
D00153: അേനവ്ഷണവും കെ ത്തലും (07 MUH-PK) 
D00154:
D00155:
D00157:
D00158:
D00159:
D00160:

രാജായും കാ േപാ ം (09.17 NAR-RK) 
പുള്ളിയുടുപ്പ് (01 KAR-A) 
േസ്റ്റാക്ക് എേക്സഞ്ച് (06 MOH-KL) 
അച്ഛെന്റ കുട്ടിക്കാലം (58 RAS) 
രാമൂ…. (06 KHA-H) 
ഗാർഹിക ജീവിതം- മഹാ ാഗാന്ധി (34 UTH)


D00161: നമ്പയ്ാരുെട ര ങ്ങൾ (01 KUN) 
D00162: ഗാർഹിക ജീവിതം (65 GAN) 
D00163: മാ വിൻ ചട്ടങ്ങൾ (11 SUK-PS) 
D00165: The Primary School Child Development and

Education (29 NAM) 
D00167: തയ്ാഗത്തിെന്റ ബലിപീഠം (06 SOL-J) 
D00168: ഗലീലിേയാ (09.41 SIV-S) 
D00171: Advanced Objective General Knowledge (18
AGG) 

D00172:

ഗാന്ധിസാഹിതയ്ം- തിരെഞ്ഞടുത്തക
(34 MOH) 

D00173:

ആശാെന്റ സീത, അ ിപരീക്ഷ

കൾ

േശഷം

(13) 

D00174: തറവാടും െതാഴിലും (06 KUR-RS) 
D00176: Railway Recruitment Board

Exams-Technical Cadre (18 SUB) 
D00177:
D00180:
D00182:
D00183:
D00185:
D00188:
D00190:
D00191:
D00195:
D00199:

അ ിപു ി (04 SAD-SLP) 
അമൃത എന്ന െപണ്ണ് (06 DEV-KJ) 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ വികാസം (29 MAS) 
യുഗനാദം (01 KRI-P) 
അണുശ ികളുെട കഥ (44 MAT) 
ഭാരതവിജ്ഞാനേകാശം (18 BHA) 
ഭാരത വിജ്ഞാനേകാശം (65 BHA) 
ീകൃ ദൂത് (21 VAS) 
കൗമുദി (65 KAU) 
ഒരു കഴുത ട്ടിയുെട ഓർമ്മ റി കൾ (09.07

D00202:

ചിരുത ട്ടിയും മാഷും – മാേഷാടു
േചാദിക്കാം-ഭാഗം 2 (09 PAP-K) 
േയശു ി വിെന്റ പുനരാഗമനം (24 HUS) 
ഉച്ചാരണൈവകലയ്ം: കാരണവും
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും (38 IND) 
ഇരു വനസ്ഥലികൾ (12 BEN) 
നിേവദനങ്ങൾ (01 ABD-M) 
സനാതനധർമ്മം ലഘു ന്ഥം (26 SAN) 
ഏകേലാകം (59 VIL) 

TIJ-MT) 

D00203:
D00205:

D00207:
D00208:
D00209:
D00210:
D00212: Blood And Sand (06 IBA-BV) 
D00213: അഴകുള്ള പൂക്കൾ (07 ALI-MV) 
D00215: ന്ഥാേലാകം 1959 (65 GRA) 
D00220: എ തിരി കിട്ടണം (10 RAM-PK) 
D00221: English Companion(Grammar&

Composition for std VIII, IX&X) (38 JOS) 
D00222: ഭടെന്റ സവ് ം (07 RAM-V) 
D00223: തിരിച്ചടി (04 SRI-AV) 
D00224: മ
തുള്ളി (06) 
D00226: നീതിക്കഥകൾ (08 EKK-A) 
D00227: േലാകം (01 NAR-N) 
D00230: െലനിെന്റ പുഞ്ചിരി (09.17) 
D00231: കടലിര
(04 ANT-PJ) 
D00233: കലയ്ാണിനാടകം (04 KRI-P) 
D00234: ത ത്തരം (12 AIS) 
D00236: The New Oxford Guide to Writing (18 THO) 
D00238: അടക്കളം (04 SRE-KP) 
D00239: ഒസ്സാെന്റ കത്തി (07 MAD-V) 
D00240: You Must Be Kidding (06 CHA-HJ) 
D00240: You Never Know With Women (06 CHA-JH) 
D00241:

മരിച്ച േലാകങ്ങളും മരിക്കാത്ത

രണകളും

(60 SAN) 

D00242: ടി.െക .മാധവെന്റ ജീവചരി ം (58 MAD) 
D00243: 2RRഡി കമ്പനി (06 RAJ-GE) 
D00244: The Adventures of Sherlock Holmes (06
DOY-AC) 

D00245: General Science-

Physics,Chemistry,Biology,Science &
Technology (41 SAN) 
D00246:

ആയിരെത്താ
AR.01) 

് വാതിലുകൾ

് പിറകിൽ (17

D00248:
D00250:
D00253:

പുഞ്ചിരി (04 ACH-C) 
ചാറത്സെ ച്ചറും മീനാക്ഷിയും (06 GOV-N) 
പൂർണ്ണമായ െപാതു നിരായുധീകരണെത്തപ്പറ്റി

D00254:
D00255:
D00258:
D00261:

സാഹിതയ്കൗതുകം (01 SHA-G) 
സിംഹഭൂമി (59.01 POT) 
നടിെയേത്തടി (06 MAD-CK) 
ഇവാൻ ഇലിയിച്ചിെന്റ മരണം (17 RU.06 TOL) 

D00263:
D00264:
D00265:
D00270:

ഓേട്ടാറിക്ഷക്കാരെന്റ ഭാരയ് (07 MUK-M) 
ഇ ാം (26 MOU) 
മലയാളം-ഇം ീഷ് നിഘ (36) 
പ ം (ഒരു സവ്ത ഗദയ്നാടകം) (04 NAI-EKK) 

D00271:
D00274:
D00276:
D00277:

േകരളത്തിെല പയറുവിളകൾ (53 SRE) 
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ (58 KAT) 
കള
കിട്ടിയ തങ്കം (06 KRI-CR) 
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല മു ീങ്ങൾ (26 YEF)

D00279:
D00282:

ചരി സഞ്ചാരം (59 SAY) 
ഒരു നാടകം അവസാനി

(33 KRU) 



(07 KAN-EJ) 

D00283: A Guide To Communist Jargon (31 CAR) 
D00284: ഈ ര ത്തിൽ ാ
് (04 DAM-P) 
D00285: This Way for a Shroud (06 CHA-JH) 
D00287: പ
് പ കൾ (09.42 KOC-TK) 
D00290: േതാ കൾക്കിടയിെല ജീവിതം (07 NAN) 
D00291: േയശുദാസിെന്റ കഥ (58 MAT) 
D00293: അണുയുദ്ധത്തിൽനി
േലാകെത്ത
D00297:
D00298:
D00301:
D00302:
D00303:
D00304:

രക്ഷി ക (31 RAG) 
ആ പാപി പരിശുദ്ധനാണ് (16 PA.06 NAN) 
എൻബിഎസ് കൺൈസസ്
ഇം ീഷ്-മലയാളം നിഘ (65 MAD) 
മഴവി ് (08 MRB) 
കൃ ഗാഥ (01 CHE) 
വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് (58 MAD) 
വിശവ്സാഹിതയ്ത്തിെല വിഖയ്ാതകഥകൾ (08
RAM-N) 

D00305: കനകം വിളയുന്ന തരിശുഭൂമി (04 JOS-VT) 
D00308: Economic Co-Operation of the Ussr with

the Countries of the East (32 TOL) 
D00310: മരണവും സൗന്ദരയ്വും (13 BAL) 
D00311: ശ ം (09.44 JOH-TV) 
D00312: മു ി (06 MOH-M) 
D00313: ഒരു നീ യാ (17 ES.11 NER) 
D00314: ചുകന്ന േറാസ (13 ROS) 
D00317: മഹാകവി കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാർ (13 CHU) 
D00318: െചാഖർബാലി (06 RAV-T) 
D00321: Profiles in Courage (31 KEN) 
D00322: പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം-രജകൻ (09.07
SRE-KB) 

D00323:
D00325:

അ സൂരയ്ൻ (01 SAC-K) 
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് 25 ഉപനയ്ാസങ്ങൾ (11
SUJ-J) 

D00326: ഉ െകാറ്റൻ (07 RAV-R) 
D00327: െതരെഞ്ഞടുത്ത േലഖനങ്ങൾ (11 SAC) 
D00328: Cimarron (06 FER-E) 
D00330: മാതൃഹൃദയം (07 KES-P) 
D00331: ഒരു േദവാലയത്തിനു ചു ം (07 UNN-P) 
D00332: കള്ളിത്തള്ളകൾ V/S ശിങ്ക ട്ടികൾ (09 SAN-S)


D00333: ശാ ം വീട്ടമ്മമാർക്ക് (55 DAM) 
D00334: ഒരച്ഛെന്റ ഓർമ്മ റി കൾ (58 EAC) 
D00336: ഏഴിമല (62 BAL) 
D00340: ഇ എം എ ം െപൺകുട്ടിയും (07 BEN) 
D00341: മനുഷയ്പരിണാമം (46 KUN) 
D00345: കു മെച്ചപ്പ് (06 BHA-P) 
D00346: ഇന്തയ്യുെട മറുപടി (04 KUR-RS) 
D00347: ആഴം (06 KHA-UA) 
D00348: Linux : The Complete Reference, Fifth

Edition (18 PET) 
D00349:

െറയിൽ പാളത്തിലിരുന്ന് ഒരു കുടംബം
ധയ്ാനി
(07 KUM-UK) 
D00356: െനടുവീർപ്പിെന്റ ചിരി (10 KRI-EV) 
D00357: സുനീത (16 HI.06 NAR) 

D00358: Vedic Mathematics (42 BHA) 
D00359: നക്ഷ മണികൾ (09 SHA-KA) 
D00360: ഗാേനാൽത്സവം (03 KUR-ONV) 
D00361: ഇന്തയ്ൻ നാഷണൽ േകാൺ സ്സ് (31 SAN) 
D00362: ശാ പരിചയം (46 BHA) 
D00363: ചുമരിൽ ചി െമഴുതുേമ്പാൾ (13 VIJ) 
D00365: KSRTC Reserve Conductor Test Rank File
(18 THO) 

D00366: അന്തർവ്വാഹിനി (07 POT-SK) 
D00368: ശവസം ാരത്തിനുേശഷം (17 EN.06) 
D00371: The Blue Hammer (06 MAC-R) 
D00374: അവിശവ്ാസം (06 KUR-BG) 
D00375: സഖാവ് കാേരാട്ട് കാരണവർ (06 KES-P) 
D00376: ആഗ ക േരാഗശമേനാപായങ്ങൾ (51 EAI) 
D00377: ൈദവമക്കൾ (06 SAR-T) 
D00379: േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1960 (65 KER) 
D00380: ബുള്ളറ്റിൻ 1963 (65 BUL) 
D00382: Wonder Tales of The East (07 MAC-DA) 
D00384: അംഗനാചുംബനം (06 PAR-K) 
D00385: െസ്റ്റേനാ ാഫറുെട ഡയറി (01 AAN-PA) 
D00386: പൂച്ച റിഞ്ഞയ്ാര് (28 KUN) 
D00387: ഭാരതചരി ദർശനം (60 SAK) 
D00388: കാേറ്റ വാ കടേല വാ (09.01 SHA-G) 
D00389: Modern Stories from East and West (07
SHA-PS) 

D00393:
D00394:
D00395:
D00396:

മു േവലികൾ (07 SRE) 
കാർൽ മാർക്സിെനപ്പറ്റി (33 RAM) 
എെന്റ ജീവിതത്തിെല ചിലർ (58 MEE) 
എെന്റ ജീവിതത്തിെല 3 െത കൾ (17 EN.06
BHA) 

D00400: മാണികയ്മു
കൾ (01 VIK-K) 
D00401: Virgin Soil Upturned (06 SHO-M) 
D00402: മ േമാതിരം (09.07 SUB-C) 
D00408: ദാഹി ന്ന പാനപാ ം (01 KUR-ONV) 
D00409: Fairy Tales (09.06 WEL-L) 
D00411: കവ്ിസ് പരിസ്ഥിതിയും ജീവജാലങ്ങളും (18 JAY)


D00414:

അേപ്പാേളാ പതിെനാന്ന് (അഥവാ

ച സന്ദർശനം) (01 SHA-N) 
D00416: അവിശുദ്ധ ബന്ധങ്ങൾ (06 MAR-SK) 
E00006: The Blue Lagoon (06 STA-De) 
E00013: The Three Schoolfellows

Nizam-ul-Mulk,Hasan-bin-Sabbah,&
Omar Khayam (58 MAS) 
E00021: Robin Hood (06 ARN-E) 
E00023: The Story of Vasco Da Gama (58 YAT) 
E00031: Report to the 21st Extraordinary Congress
of the CPSU on Target Figures for the
Economic Development of the USSR for
1959-1965 and the Concluding Speech (33
KRU) 

E00032: Rich of Bordeaux (04 DAV-G) 
E00034: Dasaratha’s Curse and other Stories (07
RAM-RV) 

E00045: Diwan Sankara Variyar of Cochin (58 ACH) 
E00046: The Decline and Fall of the Roman Empire
(60 GIB) 

E00053:
E00054:
E00060:
E00075:
E00079:
E00080:
E00082:
E00083:
E00114:

Arthur Mee’s Hero Book (58 MEE) 
Tales from Tennyson (07 ARD-E) 
The Children’s Ali Baba (07 PRI-FH) 
Death in Ecstasy (06 MAR-N) 
Gopal Krishna Gokhale (58 LUC) 
Masterman Ready (09.07 MAR) 
Four Modern Statesmen (58 REY) 
How Moscow Was Won in 1917 (60 MIN) 
Women in the Land of Socialism (33 POP) 

E00116: Manifesto of the Communist Party (33 MAR)


E00117: A Short Biography-Joseph Stalin (58 STA) 
E00119: History of the Communist Party of the

Soviet Union (60 BOL) 
E00120: Stalin Prize Winner – Selected Stories (07
TOL-A) 

E00121: Lenin Selected Works (31 LEN) 
E00122: Lenin (33 LEN) 
E00125: Chittagong Armoury Raiders –
E00126:
E00137:
E00139:
E00141:

Reminiscences (58 KAL) 
Two Collective Farms (53 NIK) 
The State (33 LEN) 
The Progress of Soviet Science (41 VAV) 
Mikhail Sinitsyn Urals Metalworker (58 GOR)


E00142: Normalization of World Thade and The

Monetary Problem (35.01 SMI) 
E00151: The Soviet Union and international

Economic Cooperation (35 FIT) 
E00153: Heredity and Its Variability (46 LYS) 
E00154: Lenin and Stalin-The Great Organizers of

the Soviet State (33 VYS) 
E00167: The Camp of Socialism and the Camp of

Capitalism (33 MIK) 
E00170: My Apprenticeship – 1916 (58 GOR) 
E00172: Guarantee of Peace (06 SOB-V) 
E00173: The Living Thoughts of Voltaire (58 MAU) 
E00176: Towards Struggle-Selected Manifestoes,

Speeches & Writings (12 JAY) 
E00177: America The Land of Superlatives (60 KAM) 
E00178: Reflections on the Revolution of Our Time
(33 LAS) 

E00179: Flowering Wildrneess (06 GAL-J) 
E00180: The Panama Plot (06 REE-AB) 
E00181: Late Summer (06 WIL-B) 
E00184: Deep Waters (06 JAC-WW) 
E00188: Iron sides Lone Hand (06 GUN-V) 
E00195: The Broken Sword (06 WIL-A) 
E00196: Wanton Venus (06 LEB-M) 
E0019B: Climbing Mount Everest (59 FIN) 
E00200: Persuasion (06 AUS-J) 
E00202: Mr.Prohack (06 BEN) 
E00203: Bluffer’s Luck (06 TUT-WC) 
E00204: The Printing History of Jean-Christophe (58
ROL) 

E00207: The Moonstone (06 COL-W) 
E00212: Straw Without Bricks – I Visit Soviet Russia
(59 DEL) 

E00224: The Year Book and Who’s Who in Malabar
(18 YEA) 

E00229: Socialist Democracy in Yugoslav Practice (31
KAR) 

E00237: The Travancore State Manual Vol.1 (18 VEL) 
E00238: The Travancore State Manual – History (18
SAD) 

E00242: An Autobiography or the Story of

Experiments with Truth (58 GAN) 
E00243: The Travels of Lemuel Gulliver Parts I and II
(06 SWI-J) 

E00247: Rebuilding Our Villages (34 GAN) 
E00248: Cent Per Cent Swadeshi or the Economics of

Village Industries (34 GAN) 
E00250: Towards Non-Violent Socialism (33 GAN) 
E00252:
E00254:
E00258:
E00260:
E00262:
E00263:
E00264:

Economics of Khaddar (35.01 GRE) 
Key to Health (58 GAN) 
Selections from Gandhi (34 NIR) 
Sarvodaya (34 MOH) 
Practical Non-Violence (31 MAS-KG) 
Delhi Diary (12 GAN) 
Self-Restraint v Self-Indulgence (34 MOH) 

E00266: Satyagraha [Non-Violent Resistance] (34
GAN) 

E00275: Training of Engineers in the U.S.S.R. (49 TRO)


E00278:
E00281:
E00282:
E00285:

American Capitalism (35 SAL) 
Saratoga Jrunk (06 FER-E) 
The Track of the Cat (06 CLA-WVT) 
Marriage and the Family in the USSR (32 SVE)


E00288: Pension System in the Soviet Union (32 BEL)


E00292:
E00297:
E00305:
E00307:
E00311:
E00312:
E00314:
E00319:
E00326:
E00327:
E00330:
E00339:

Soviet Kazakhstan my Republic (33 MUK) 
Land Reforms in India (32 MAL) 
Notes of a Stakhanovite (58 YAN) 
Happiness (06 PAV-P) 
The Foundations of Leninism * On the
Problems of Leninism (33 STA) 
In America (59 GOR) 
The Home and the World (07 RAB-T) 
Nina and Other Stories (07 DUD-V) 
The Blind Musician (06 KOR) 
Painless Childbirth Through
Psychoprophylaxis (51 VEL) 
School and Other Stories (09.06 GAI-A) 
Formative Ideals – A Symposium by Modern
Masters on Basic Human Values (11
VEN-PK) 

E00343: Conquering the Atom – A Story about

Soviet Atomic Engineering and the Uses
of Atomic Energy for Peaceful Purposes
(44 SEM) 

E00344: Stories from Shakespeare (07 SHA-W) 
E00346: Pakistan & Constituent Assembly (32 HAQ) 
E00350: Chittagong Armoury Raiders –

Reminiscences (58 KAL) 
E00352: Articles on India (33 MAR) 
E00353: Historical Development of Marxism (33 LEN)


E00355:
E00356:
E00357:
E00378:
E00383:
E00387:

Economics of Capitalism (35 DOB) 
Imperialism and the People (33 VER) 
Principles of Communism (33 ENG) 
Bajra Cultivation in India (53 CHA) 
Twelfth Night (04 SHA-W) 
Reader’s Digest – New Pocket Companion
(18 REA) 

E00390: Death be not Proud (58 GUN) 
E00393: Brainwashing – The Story of Men Who

Defied It (31 HUN) 
E00395: Little Men (06 ALC-LM) 
E00396: I’ll Cry Tomorrow (06 ROT-L) 
E00398: Reader’s Digest Condensed Book (18 REA) 
E00400: Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy
E00401:
E00402:
E00405:
E00415:

Hollow (09.07 IRV-W) 
Tyltyl’s Adventure (09.07 SWP) 
The Canterville Ghost (06 WIL-O) 
Vanity Fair (06 THA-WM) 
A New Chapter In Divide and Rule (32 RAJ) 

E00416: Soviet Democracy and Bourgeois

Democracy (33 MIT) 
E00420: Youth of the Soviet Union (33 SMI) 
E00423: The Valley of Vision-A novel of King

Soloman and his time (06 FIS-V) 
E00435: Reader’s Digest Condensed Books (18 REA) 
E00436: China Stands Up and Wolves of the Wild

West (60 KAR) 
E00444: Uncle Tom’s Cabin (06 STO-HB) 
E00446: Stories of Yesterday and Today (07 MEN-KPK)


E00454: Commonwealth Education – The United

Kingdom Contribution (31 CRO) 
E00457: Speech on American Taxation and Speech

on Conciliation With America (12 BUR) 
E00460:
E00466:
E00469:
E00470:
E00493:
E00508:
E00536:
E00565:
E00567:
E00568:
E00571:

Milton Paradise Lost : Book 1 (18 PAR) 
Our India (61 MIN) 
The Soviet Union 1959-1965 (33 SAM) 
N.S.Khrushshov’s Press Conference in Paris
on May 18 (33 KHR) 
Reader’s Digest 1975 (18 REA) 
Dr.Jekyll and Mr.Hyde (06 STE-RL) 
ഗൾഫ് ൈകരളി 1986 (65 GUL) 
Soviet Union’s Economic Cooperation with
Arab Countries (33 SPA) 
Soviet Georgia (59 JAV-G) 
How Material Wealth is Distributed in the
USSR (33 PER) 
The Powers’ Case (Material of the Court Hearings
in the Criminal Case of the American Spy-Pilot (31
POW) 

E00576: Inspired Lives (58 SIV) 
E00587: Abraham Lincoln (58 RID) 
E00588: Public Education in the U.S.S.R. (29 MED) 
E00589: Shakespeare (07 MEE-A) 
E00591: An Epistle of Karshish (58 BRO) 
E00630: The Great Remaker of Nature (48 MIC) 
E00631: Some Tasks for Education (29 LIV) 
E00632: Remaking the World (60 BUC) 
E00641: The Red Badge of Courage (06 CRA-S) 
E00648: The Stars Look Down (06 CRO-AJ) 
E00649: A Bridge for Passing (06 BUC-PS) 
E00651: Good Wives (06 ALC-LM) 
E00654: The Religions of Man (26 HUS) 
E00656: The army that defeated Fascism (60 DER) 
E00659: The Zebra Derby (06 SHU-M) 
E0065B: The Adventures of Bobs (07 BLY-E) 
E00662: India as seen and Known by Foreigners (61
BHU) 

E00663:
E00666:
E00667:
E00673:
E00676:
E00679:

A Prose Anthology (11 RAI-SM) 
Assamess Literature (15 BAR) 
Lord Macaulay (11 BAB-T) 
Kerala District Gazetteers (18 SRE) 
The Hidden Flower (06 BUC-PS) 
The Best Western Stories of Ernest Haycox
(07 HAY-E) 

E00681: Groundwork in Dialectics (19 RAN) 
E00691: Century of Struggle – The Women’s Rights

Movement in the United States (31 FLE) 
E00692: Rivers in Harness (46 CUL) 
E00693: Key to Economic Progress (35 KOU) 
E00694: From Spinning Wheel to Spacecraft – The

Story of Industrial Revolution (43 NEA) 
E00695:
E00696:
E00697:
E00699:
E00700:
E00701:
E00705:
E00706:
E00707:
E00709:
E00711:
E00712:

The Miracle of Vitamins (51 FAB) 
The Long, Loney Leap (06 KIT-JW) 
Inventive Man (41 ROB) 
National Development (35 Coy) 
Save this Land (58 DOU) 
The Spirit of Liberty – Papers and Addresses
of Learned Hand (31 DIL) 
Just Friends and Brave Enemies (59 KEN) 
The Lilies of the Field (06 BAR-WE) 
Yankee Inventors (41 FUL) 
Brave Men, Brave Ships (06 ORL-H) 
Frontier Ways (06 DAL-EE) 
The Life of Charles Marion Russell (58 SHE) 

E00713: Labor Unions in America (31 HER-J) 
E00716: The Life of Thomas Paine-Man of Reason (58
ALD) 

E00717: The Saga of Andy Burnett (06 WHI-SE) 
E00718: The Autobiography of – Benjamin Franklin
(58 FRA) 

E00719: Four Days in July (06 LEN-C) 
E00720: The Story of Eleanor Roosevelt (06 ETO-J) 
E00721: The Makings of a Just Society (27 BOW) 
E00728: That Dunbar Boy – That Dunbar Boy (58
GOU) 

E00734: A Simple Honorable Man (06 RIC-C) 
E00735: From Colonialism to Communism (33 HOA) 
E00736: Women of Modern Science (44 YOS) 
E00737: Senator Fulbright A Legislator’s Thoughts
E00739:
E00740:
E00742:
E00743:
E00751:

on World Issues (31 MEY) 
The Birth of The Telephone (58 COS) 
A Dangerous Freedom (60 SMI) 
Wells Fargo (60 RAL) 
The War Called Peace (31 HAR) 
Synopsis of Philosophy of Dayananda (19
RAM) 

E00756: The European Community-A New Path to
E00764:
E00767:
E00768:
E00769:

Peaceful Union (32 HAL) 
Mumu (06 TUR-IS) 
The Moon and Man (43 ROB) 
The Clock of Living Nature (46 EMM) 
The Mystery of the Earth’s Mantle (44 MAL) 

E00771:
E00772:
E00773:
E00774:
E00775:
E00776:
E00778:
E00779:
E00781:
E00782:
E00783:

Man Versus Climate (46 RUS) 
Encounter in Taiga (07 MEL-S) 
No Rosy Haze (07 ARD-V) 
The Steep Paths (07 ANA-V) 
Ahmadiyya Movement (60 HAR) 
The Man of Property (07 GLA) 
Human Bondage (06 MAU-SW) 
Up at the Villa (06 MAU-SW) 
Wickford Point (06 MAR-JP) 
Love and Mr.Lewisham (06 WEL.HG) 
Freud – Lis Dream and Sex Theoris (19.01 JAS)


E00788: Rebecca (06 MAU-DD) 
E00789: The Case of The Fugitive Nuse (06 GAR-ES) 
E00790:
E00794:
E00796:
E00802:

The 6,000 Beards of Athos (59 BRE) 
Rosemary-For Forgetting (06 AYR-RM) 
Wanity Fair (06 THA-WM) 
Visit of Friendship to India,Burma and
Afganistan Speeches and Official
Documents November-December 1955 (59

E00807:
E00808:
E00810:
E00812:

History of Hungarian Literature (14 TIB) 
A Selection of Short Stories (07 NAI-SM) 
Hungary Day by Day (59 GAR) 
The Cooperative Movement in Hungary (33

KHR) 

NYE) 

E00817: A Guide to the Study of The Art of the

Essayist (29 SRI) 
Presenting Shakespeare (04 PEA-RC) 
The Magic of Words (11 SAR-S) 
Tales From Tagore (07 DOD-EF) 
Kashmir Holiday (59 CON) 
The Magic of Words [An Anthology of
Prose] (21 SAR) 
E00835: The Case of the Foot-Loose Doll (06 GAR-ES) 
E00818:
E00822:
E00825:
E00831:
E00833:

E00836:
E00838:
E00845:
E00865:
E00873:
E00888:
E00940:

The Citadel (06 CRO-AJ) 
Principles of Class Teaching (18 SMI) 
Zoo Babies (09.07 CHA-V) 
A Man Apart (06 DON-J) 
Airport (06 HAI-A) 
The Oregon Trail (06 PAR-F) 
The Case of the Horrified Heirs (06 GAR-ES) 

E00944: Octopussy (06 IAN-F) 
E00946: Dragnet: The Case of the Crime King (06
DEM-R) 

E00948:
E00949:
E00970:
E00971:
E00983:
E00990:
E00997:

Action of the Tiger (06 WEL-J) 
A Death in the Family (06 AGE-J) 
Circus (06 MAC-A) 
Shatter The Sky (06 ROB-D) 
Case of the silent stranger (06 CRA-J) 
Dead in Bed (06 KEE-D) 
The How and Why Wonder Book of Dogs (47
ROB) 

E00999: Far From the Madding Crow (06 HAR-T) 
E01000: A Laodicean – A Story of To-Day (06 HAR-T)


E01001:
E01002:
E01004:
E01005:
E01007:
E01008:
E01008:
E01009:
E01009:
E01014:
E01021:
E01022:
E01027:
E01030:
E01032:
E01034:

Gay Defeat (06 ROB-D) 
Moment of Love (06 ROB-D) 
In high places (06 HAI-A) 
Hotel (06 HAI-A) 
The Vulture is a Patient Bird (06 CHA-JH) 
Have a Change of Scene (06 CHA-JH) 
In A Vain Shadow (06 CHA-HJ) 
An Ace up my Sleeve (06 CHA-JH) 
An Ear to the Ground (06 CHA-JH) 
General Psychology (18 GAR) 
Netaji in Germany (60 VYA) 
Urban Guerrilla (06 OPP-M) 
Reptilia (18 SAX) 
Not Safe to be Free (06 CHA-JH) 
You Find Him-I’ll Fix Him (06 CHA-JH) 
Islamic Movement Pre-Requisites for
Success (25 SAY) 
E01035: Muslim Personal Law-Papers and
Proceedings of a Seminar (25 FAR) 
E01037: Surgeon (06 HAL-A) 
E01039: There’s a hippie on the highway (06 CHA-JH)


E01039:
E01043:
E01046:
E01047:

This is for Real (06 CHA-JH) 
Kill Whomever You Set (06 CHA-JH) 
The Sucker Punch (06 CHA-JH) 
The Case of the Fiery Fingers (06 GAR-ES) 

E01048: You Live Once (06 MAC-JD) 
E01053: Human Development – Reading in Reserch
(27 GOR) 

E01055: Ali Baba and Aladdin (09.07 HUG-AG) 
E01057: Stories of Modern Adventure for Students of

English (07 MAC-R) 
E01058: Victoria Queen of England (04 HOU-L) 
E01061: The Story of Dick Whittington (07 GRE-D) 
E01066: The Golden Stories (09.06 CON-B) 
E01067: Silas Marner (06 ELI-G) 
E01071: The Gateway to Story-Land (09.07 WAL-MA) 
E01072:
E01075:
E01077:
E01079:
E01083:
E01085:
E01086:

Fire Service (41 SAN) 
Oliver Twist (06 DIC-C) 
Louis Pasteur (58 PAS) 
Woman in a Man’s World (06 STA-RW) 
Why Pick On Me? (06 CHA) 
The Satan Bug (06 Mac-A) 
The Case of the Vagabond Virgin (06 GAR-ES)


E01088: Out for Yourself (06 CHA-JH) 
E01090: The End of My Life (06 BOU-V) 
E01098: The Memories of Field-Marshal

Montgomery ofAlamein K.G. (58 LAW) 
E01099: The 900 Days The Siege of Leningrad With

16 Pages of Black and White Photographs
(60 SAL) 

E01102:
E01103:
E01106:
E01108:
E01109:
E01115:
E01118:
E01122:
E01125:

My Several Worlds (58 BUC) 
Great German Short Stories (07 SPE-S) 
Encore, Clotilde (06 LAU-CS) 
Caroline Cherie and Juan (06 LAU-CS) 
Wild River (06 HUI-WB) 
Striking Eagle (06 BRA-M) 
South by Java Head (06 MAC-A) 
The Joker in the Pack (06 CHA-JH) 
Challenge of the Modern Age, and the Youth

E01132:
E01133:
E01138:
E01142:
E01148:
E01151:
E01154:
E01155:
E01158:
E01162:

The Return of The Native (06 HAR) 
The Violent Enemy (06 HIG-J) 
A Coffin from Hong Kong (06 CHA-JH) 
The Last Frontier (06 MAC-A) 
The Green Wolf Connection (06 CAR) 
Educational Psychology (19 PAU) 
The Moneychangers (06 HAI) 
The Paw in the Bottle (06 CHA-JH) 
Brijbasi World Atlas (59 BRI) 
No Orchids for Miss Blandish (06 CHA-JH) 

(11 MAU) 

E01162: Not My Thing (06 CHA-HJ) 
E01163: The Dead Stay Dumb (06 CHA-JH) 

E01163:
E01165:
E01169:
E01170:

The Guilty are Afraid (06 CHA-JH) 
The Pirate (06 ROB-H) 
You can say that Again (06 CHA-JH) 
Joseph Stalin – A Short Biography (58 STA) 

E01172: Tell it to the Birds (06 CHA-JH) 
E01179: Angelique and the King (06 GOL-S) 
E0117B: Joseph Stalin – A Short Biography (33 STA) 
E01182: On Her Majesty’s Secret Service (06 FLE-I) 
E01184: Octopussy – The Last Great Adventures of

James Bond 007 (06 FLE-I) 
E01196: The Girl the Gold Watch & Everything (06
Mac-JD) 

E01197: The Girl in the Plain Brown Wrapper (06
Mac-JD) 

E01198: a purple place for dying (06 MAC-JD) 
E01199: Bright Orange for the Shroud (06 MAC-JD) 
E01201: Bodies are Where you Find Them (06 HAL-B)


E01205: Gunfeud at Tiedown (06 NYE-N) 
E01211: The Violent World of Michale Shayne (06
HAL-B) 

E01212:
E01215:
E01216:
E01217:
E01219:

Love is an Uphill Thing (06 SAV-J) 
Till Delth Us Do Part (10 BUR) 
Cry Wolf (06 SMI-W) 
Singing Guns (06 BRA-M) 
The Girl with the Golden Yo-Yo (06 SCH-E) 

E01221: The Man from Bar.20 (06 MUL-CE) 
E01222: The Great Game – The Story of the Red
E01224:
E01230:
E01232:
E01235:
E01239:
E01240:
E01250:
E01251:
E01253:
E01257:
E01262:
E01263:
E01264:
E01268:
E01273:
E01277:
E01281:
E01282:
E01286:
E01287:
E01290:
E01296:
E01299:
E01301:
E01302:
E01303:
E01305:
E01306:
E01307:
E01314:
E01320:
E01327:
E01330:
E01336:
E01337:

Orchestra (58 TRE) 
The Informant (06 OLD-M) 
The Man Who Loves Giants (06 SHE-D) 
The Great Ghost Rescue (06 IBB-E) 
The Death Seekers (06 RIC-R) 
Safer Dead (06 CHA-JH) 
Mathematical Handbook (18 VYG) 
Forbidden (06 ROB-D) 
Lightning Strikes Twice (06 ROB-D) 
We’ll Share A Double Funeral (06 CHA-JH) 
The Dream Merchants (06 ROB-H) 
A Singing in the Woods (06 ELI) 
The Affair (04 MIL-R) 
The Guide (06 NAR-RK) 
Aging (51 NOU) 
Philosophy of Education in Historical
Perspective (19 DUP) 
Mission to Venice (06 CHA-JH) 
Loving and Giving (06 ROB-D) 
The R Document (06 WAL-I) 
Do Me A Favour-Drop Dead (06 CHA-JH) 
Strictly for Cash (06 CHA-JH) 
Milestones (25 QUT) 
Athabasca (06 MAC-A) 
The Prairie (06 COO-JF) 
Tinder-Box (06 HAN-A) 
Capital (33 MAR) 
The Empty Canvas (06 MOR) 
Dreams Die First (06 ROB-H) 
The Zolotov Affair (06 RIM-RH) 
Fourth Down to Death (06 HAL-B) 
Advice For the Wahhabi (25 HUS) 
Come Easy – Go Easy (06 CHA-JH) 
The Northern Light (06 CRO-AJ) 
Casino Royale (06 FLE-I) 
The Key to Rebecca (06 FOL-K) 
Company Law and Secretarial Practice (35.01
NAM) 

E01340: The Far East-A History of Western Impacts

and Eastern Responses 1830-1975 (60 CLY)


E01342: Moonraker (06 FLE-L) 
E01354: You Only Live Twice (06 IAN-F) 
E0135A: Socialism and War (33 LEN) 
E01603: Victoria Queen of England – Scenes from

Victoria Regina (04 HOU) 
E01760: Call Boy (06 NEW-W) 
E02208: The Man in the Brown Suit (06 CHR-A) 
E02209: Why Didn’t They Ask Evans? (06 CHR-A) 
E0242A: An Autobiography or The Story of My

Experiments with Truth (58 GAN) 
E0249A: To the Students (34 GAN) 
E02513: A Hand book of Important Orders on

Reimbursement of Medical Expenses to
Government Employees(With Short
Notes) (32 SEE) 
E027-A: Tales of Wonder (09.07 HAW-N) 
E0332H: U.S.S.R Reference Book (18 EFI) 
E0374A: SEATO – A Threat to the Peace and
Security of the Peoples of Asia (31 FAR) 
E0428A: Report to 21st Extraordinary Congress of

the CPSU on Target Figures for the
Economic Development of the USSR for
1959-1965 and the Concluding Speech (33
KHR) 

E04392: Agriculture in the USSR (53 POP) 
E0456A: Values of Life in the Modern World –

Selections From Twentieth Century Prose
(07 ORI) 

E0473B: Nations in the Soviet Union (59 GAF) 
E05084: General College Chemistry (45 KEE) 
E0523A: To Live in Peace and Frindship
(31 KHR) ,

E0523B: To Live in Peace and Friendship (31 KHR) 
E05283: Concerning the Abolition of Taxes Factory

and Office Workers and Other Measures
to Advance the Well-being of the Soviet
People (32 KHR) 
E05294: Disarmament-The Way to Secure Peace and
Friendship Among the Nations (31 KHR) 
E0529A: Soviet Union – Standard-Bearer of Peace

and Friendship Among The Nations (33
KHR) 

E05305:
E05393:
E05394:
E05397:
E05477:
E05609:
E05829:
E05831:
E05832:

Manorama Year Book 1973 (18 MAN) 
Tales From Shakespeare (07 CHA) 
The Naked Ape (06 MOR-D) 
Bear Island (06 MAC-A) 
Himalayan Blunder (58 DAL) 
Introducing the GDR (60 ARN) 
Eight Short Stories (07 VAS-PN) 
Manorama Year Book – 1974 (18 MAN) 
The Kerala Education Act 1958 (Act 6 of 1959 as
amended by Acts 35 of 1960 & 31 of 1969) (18 NAR)


E05851:
E05854:
E05860:
E05861:
E05862:
E05863:

A Tale of Two Cities (06 DIC-C) 
Prospective Industries (35.01 BHA) 
Select Short Stories (07 SAK-SP) 
On the Heights (11 KRI) 
Nicholas Nickleby (06 DIC-C) 
Apollo’s Lyre – An anthology of English
Poems (01 KUM-SK) 
E05865: Prose for Language Learning (36 GEO) 
E05920: Chapters from Eminent Lives (58 MEN) 
E05925: Selected Essays and Other Short Pieces of
Jonathan Swift (11 DAV-C) 
E0598B: Democrazy (31 REI) 
E0615A: Bridges of Understanding (58 REI) 
E06299: The Gandhiyan Alternative to Western
Socialism (33 RAO) 
E06310: Deadly Toy (06 GAR-ES) 
E06318: The Man With The Golden Gun (06 FLE-I) 
E06325: The Door in The Wall (07 FAR-OL) 
E06327: Analytic Geometory and Calculus (42 JAN) 
E06328: The History of Mr.Polly (58 WEL) 
E06355: The Learner’s Anthology of Short Stories (07
KIN-SH) 

E06358: Silas Marner for Non-Detailed Study (06 ELI)


E06521: The Story of Atomic Energy (45 FEM) 
E06524: The Daughter of Smyrna (06 KHA-HE) 
E06525: Applied Chemistry [ For Students of

Engineering and Technology ] (45 SRI) 
E06777: The State and Revolution (33 LEN) 
E07169: Islam The Religion of the Future (25 SAY) 
E0748G: The Message of Jesus Christ (24 GAN) 
E094-B: ABE Lincoln Frontier Boy-stories for Boys

and Girls (58 STE) 
E10507: Select Short Stories of Today (08 KRI-M) 
E10533: V.Guide Kerala Public Service Commission

Lower Division Clerk Examination (18
V.GUI) 

E10595: Bhagat Singh Pages From the Life of a

Martyr (58 BAR) 
E10740: Indian Tales of Men and Gods (07 AMR-R) 
E10741: Far From the Maddiing Crowd (06 HAR-T) 
E10742: Bloodline (06 SHE-S) 
E10979: The Adventures of Huckleberry Finn –

Supplementary Reader (06 TWA-M) 
E11065: Babies of the Zoo (09 SAM-M) 
E11066: Fairy Tales Books-Gulliver’s Travels (09.07
SWI-J) 

E11079: A Dictionary of Economics (18 SUD) 
E11125: Organic Chemistry Volume 111 (45 MUG) 
E11126:
E11127:
E11130:
E11133:
E11134:

Organic Chemistry Volume 11 (45 MUK) 
Organic Chemistry (45 MUK) 
Advanced Accountancy (35.01 JAI) 
A Manual of Zoology Part-II (47 EKA) 
A Manual of Zoology – Invertebrata Part II
(Minor Coelomata and Arthropoda to
Echinodermata (47 EKA) 
E11135: A Manual of Zoology (18 EKA) 
E11136: The United States of America (60 PAR) 
E11137: Introduction to Western Civilization (with
Maps and Illustrations) (60 GOK) 

E11139: Indian Government and Politics (32 GUP) 
E11140: Principles of Physics (44 SUB) 
E11141: Banking Law and Practice in India (35.01 TAN)


E11144: Illustrated Windows 3.1 (49.01 WHI) 
E11148: The Comedy of Errors (09.07 SHA-W) 
E11314: People Be on Your Guard
(60 FUC) ,

E11315: Lost Horizon (06 HIL-J) 
E11325: The Petersburg-Canne Express (06 KON-H) 
E11338:
E11465:
E11466:
E11467:
E11468:
E11470:
E11473:
E11499:
E11500:
E11502:

Jane Eyre (06 BRO-C) 
The Origin of the Human Race (46 ALE) 
Resurrection (06 TOL-L) 
The Light that Failed (06 KIP-R) 
Never Love A Stranger (06 ROB-H) 
Doctor From Lhasa (06 RAM-LT) 
Arther John Ridder Huggard (06 ALL-Q) 
The Year of the Donkey (06 BEE-V) 
The Rainbow (04 THA-KM) 
Victoria Queen of England – Scene from
Victoria Regina (04 HOU) 
E11503: Macbeth (04 SAR-AP) 
E11506: Stories from the History of Rome (60 BEE) 
E11523: Pakistan and National Unity (60 ADH) 
E11524: Muslim Politics in Secular India (25 HAM) 
E11526: Russian Panorama (59 MEN) 
E11662: God’s Incomparable Word (24 LIN) 
E11928: Malayalam Grammar and Reader (38 GEO) 
E11940: Some Thoughts on Islamic Aspects (25 RAH)


E11972: Hamlet (09.07 SHA-W) 
E11976: The Adventures of Tom Sawyer (09.07 TWA-M)


E11977:
E11978:
E11979:
E11980:
E11987:
E11988:
E11989:
E11991:
E11995:
E11998:
E12000:
E12074:
E12113:
E12114:
E12217:
E12289:
E12290:
E12293:
E12294:
E12300:
E12306:
E12308:

E12315:
E12319:
E12321:
E12323:

Oliver Twist & Notes (09 DIC-C) 
Folk Tales of Nepal (07 SHA-N) 
Folk Tales of India (09.07 ROY-PC) 
Folk Tales of Sri Lanka (09.07 MAN-R) 
The Old Man and The Sea (06 HEM-E) 
Caesar and Cleopatra (04 SHA-B) 
Animal Farm (06 ORW-G) 
Morning, Noon and Night (06 SHE-S) 
Self Letter Drafting Course-Instant Letter
Producer (18 RAP) 
A Happy Death (06 CAM-A) 
The Stranger (06 CAM-A) 
The Thirty-Nine Steps (06 BUC-J) 
The Prophet (01 GIB-K) 
A Doll’s House (04 IBS-H) 
Sidhartha (06 HES-H) 
Kerala Service Rules Made Easy (32 GEO) 
The Vijayanagar Empire (60 PAE-D) 
Mohan-Mala (A Gandhian Rosary) (34 PRA) 
Principles of Political Science (18 GIL) 
Correspondence With the Government
1944-47 (34 MAH) 
Recnt History of the Labour Movement in
the United States 1939-1965 (18 BTO) 
Public Finance for Graduate and
Post-Graduate Students of All Indian
Universities (35 TYA) 
Social – Psychology (19.01 RAI) 
Higher English Essays (11 SEN-S) 
Complete Practical Chemistry (45 ATK) 
Sex in the Workplace coping today (18 REA) 

E12373: Elementary Engineering Drawing (49 BHA) 
E12374: An Introduction to Thyristors and Their

Applications (44 RAM) 
E12375: Electronic Instrumentation and

Measurement Techniques (49 COO) 
E12376: Monochrome and Colour Television (49.01
GUL) 

E12377: An Introduction to Automatic Telephony
(49.01 DAS) 

E12402:
E12403:
E12404:
E12408:
E12409:
E12428:
E12464:
E12464:
E12464:
E12464:
E12473:
E12481:
E12487:

E12488:
E12489:
E12490:

The Essental Nehru (58 NAR) 
Selected Stories (06 GOR-M) 
Three Mariners (09.07 MOH-JK) 
Microsoft Windows 3.1 (49.01 STE) 
Lotus 1.2.3/Release 2 for Business
Applications (49.01 WIL) 
Malayalam Literary Survey – Number 2 & 3
1998 (18 VAS) 
King John (04 SHA-W) 
Othello (04 SHA-W) 
The Merchant of Venice (04 SHA-W) 
The Taming of the Shrew (04 SHA-W) 
Encyclopaedia of Word Origins (18 DHI) 
Malayalam English Dictionary (37 ASS) 
Jawaharlal Nehru Glimpses of World
History Being Further Letters to His
Daughter,Written in Prison,and
Containing A Rambling Account of
History for Young People (58 HOR) 
Ayurveda-Secreats of Healing (52 MAY) 
Ayurveda & Aromatherapy (52 MIL) 
Superconsciousness A Guide to Meditation
(19.01 WAL) 

E12491: The New Fowler’s Modern English Usage (40
FOW) 

E12492: Living With the Himalayan Masters

Spiritual Experiences of Swami Rama (21
SWA) 

E12493: The Art of Yoga (56 IYE) 
E12496: Webster’s New World – Children’s

Dictionary (18 VIA) 
E12505: More Tell Me Why (09 LEO-A) 
E12506: Still More Tell Me Why – Answers to

Hundreds of Questions Children Ask (41
LEO) 

E12507: Ayurvedic Remedies-Ayurvedic Cures for

Common Diseases (52 BHA) 
E12508: Elementary Statistics (42 ALL) 
E12509: Rural Sociology in India (32 DES) 
E1250A: Oxford Advanced Learner’s Dictionary (37
HOR) 

E12510: A Textbook of Analytical Geometry of Three

Dimensions (42 JAI) 
E12515: Handbook for Central Government Servants

1999 (12 MUT) 
E12516: The Java Handbook (49.01 PAT) 
E12518: English Gurunadhan (18 MAN) 
E12519: Dreamland’s Illustrated world of Internet (18
ANI) 

E12521: Organic Chemistry Structure and Reactivity
(45 SEY) 

E12524: How to Use The Internet – A Practical

introduction for all Computer users (49.01
JON) 

E12528: Management Theory and Practice (35.01 COL)


E12530: Law of Consumer Protection Principles and

Practice being a study of the Consumer
Protection Act, 1986 (32 AVT) 
E12531: Low of Registration of Birth and Deaths Act,
1969 (32 SAN) 
E12532: 101 Science Games (41 IVA) 
E12533: Here’s More Tell Me Why – Enlightening
Answers to Questions Children Ask (41
LEO) 

E12534:
E12535:
E12536:
E12537:
E12538:
E12539:
E12540:
E12542:
E12543:

Consumer Behavior (35.01 SAC) 
New Horizon Dictionary (37 GRI) 
Biology (46 MAR) 
Electrical Trade Theory (49 GHO) 
Business Communication-Theory and
Application (35.01 LES) 
Modern Operating Systems (49.01 AND) 
Macmillian First Atlas (09.29 WRI-N) 
Financial Management (35.01 PAN) 
Marketing Management Analysis, Planning,
Implementation, and Control (35.01 PHI) 

E12544: The Motivate Series Macmillan Texts for

Idustrial, Vocational and Technical
Education – Practical Welding (18 GIB) 
E12546: Computer Studies a First Course (49.01 SHE) 
E12547: Object-Oriented Database Systems

Approches and Architectures (49.01 PRA) 
E12549:
E12550:
E12551:
E12552:
E12554:

Encyclopaedia of Sports (18 SAT) 
DPH Sports Series – Football (56 DUB) 
DPH Sports Series-Volleyball (56 ASH) 
Programming in BASIC (49.01 BAL) 
Building Drawing with an Integrated
Approach to Built Environment (49 SHA) 

E12555: History of England (1485 A.D.-1939 A.D.) (18 USH)


E12556: Public Administration and Responsible

Governance (32 ANA) 
E12557: Principles of Management (35.01 TRI) 
E12558: Information Technology Dictionary (18 DIS)


E12559: Learn Everything in PC Software (49.01 GAU)


E12561: Computers from logic to architecture (49.01
DOW) 

E12562: Subhash Mehta’s Computers Made Simple

Series (49.01 SUB) 
E12563: Computer Studies (18 FRE) 
E12564: English Vocabulary in Use (38 MIC) 
E12567: Swamy’s Compilation of Introduction to

Indian Government Accounts and Audit
(32 MUT) 

E12568: International Dictionary of English (37 CAM)


E12569: English Punctuation (38 DAV) 
E12576: Hand Book on House Building Advance

Rules (32 SEE) 
E12577: A Handbook of Government Orders on

General Pay Revision 1997 (32 SEE) 
E12578: A Hand book on The General Provident

Fund (Kerala) Rules (32 SEE) 
E12579: A Handbook and Ready Reckoner on Pay

E12593:
E12594:
E12606:
E12607:

Revision and Pension With Effect From
01-03-97 As per G.O.(p)3000/98/Fin dated
25-11-98 and G.O.(P) 3001/98/Fin dated
25-11-98 (12 GAN) 
Super Rank Winner For P.S.C, B.S.R.B, S.S.C,
R.R.B, Tests (18 SIV) 
Super Rank Winner for P.S.C, B.S.R.B, S.S.C,
R.R.B. Tests (18 SIV) 
Bank Clerical Exam (18 SHA) 
Bank Probationary Officers’ Exam. (18 KIN) 

E12608: National Defence Academy Examination (18
RAM) 

E12609: UPSC Civil Services Previous Years’

Questions & Answers (18 SUR) 
E12610: A Complete Guide to Lower Secondary

School Scholarship Examination(LSS
English) (18 V.GUI) 
E12612: National Talent Search (class X) Examination (18
KUM) 

E12613: Bank Recruitment Guide (18 BOO) 
E12614: Railway Recruitment Board Examination

Non-Technical (18 SHA) 
E12615: Objective & Short Answer Type Questions

in Mathematics (42 RAJ) 
E12616: Staff Selection Commission Clerk’s Grade

Examination (18 SHA) 
E12617: Arun’s Guide for Clerk’s Grade Examination

in Subordinate Offices of the Government
of India (18 ARU) 
E12618: Banks Recruitment Tests (18 KHA) 
E12619: Kumar’s Super Guide Bank Recruitment
Test (18 SHA) 
E12620: S.S.C.Assistants Grade Preliminary Exam (18
LAL) 

E12621: Archna’s Junior Science Talent Examination
(18 ARC) 

E12622: Upkar’s Combined Defence Services

Examination (Objective Type Questions) (18 JAI)


E12623: Bank Clerks Exam 20 Practicesets (Fullysolved)
(18 BSC) 

E12624: MBA Simulated Test Papers English

E12626:
E12628:
E12629:
E12630:
E12631:
E12634:

Comprehension 10 Fully Solved
Simulated Tests (18 PRA) 
BRT-Bank Recruitment Tests (18 COM) 
S.S.C.Clerk’s Grade Examination [Objective
Type] (18 JAI) 
Super Rank Winner for P.S.R, B.S.R.B, S.S.C,
R.R.B. Tests (18 SIV) 
UGC JRF & Lectureship Test (18 AZE) 
Non-Verbal Reasoning (18 GUL) 
U.P.S.C. Syllabus for Civil Services Exams (18
BOO) 

E12635:
E12636:
E12637:
E12639:
E12641:
E12644:

Your Time Starts Now (18 JOS) 
Quiz Quest Challenge (18 KIN) 
General Knowledge Quiz (18 REK) 
Book of Gneral Knowledge (18 MIT) 
How to Succeed in Interviews (18 MIT) 
State Bank Probationary Officers’
Examination at a Glance 1999 (18 SUD) 

E12645:
E12646:
E12647:
E12648:

Manorama Year Book 1999 (18 MAN) 
Manorama Yearbook 1999 (18 MAN) 
250 Challenging Puzzles (18 SET) 
Directory of Medical Colleges in India (18
BOO) 

E12649: All India Directory of Employment

Opportunities for Graduates and
Post-Graduates (18 SAP) 
E12650: Special Class Railway Apprentices’
Examination (18 SUD) 
E12651: Engeneering Colleges Entrance Examination
(18 VED) 

E12653: Reverse Dictionary (37 REA) 
E12663: A Practical Study on the Kerala Service

Rules (31 SAI) 
E12665: A Complete Guide to Hearts and Minds (18
SRE) 

E12672: Reader’s Digest (18 REA) 
E12674: The Thirty – Nine Steps (06 BUC-J) 
E12676: Perspectives on Modeern English Prose (15
RAM) 

E12677: Perspectives on Modern English Prose (38
RAM) 

E12680: Proverbs and Sayings Expanded (39 AIY) 
E12681: Previous Year’s U P S E Questions and

Answers (18 GOP) 
E12686: Voice of Kerala (62 VIJ-D) 
E12697: The Kerala Government Servant’s Conduct

Rules 1960 (32 JAY) 
E12709: How Things Work (09.41 ARD-N) 
E12711: Science Quiz Book (18 WIN) 
E12712: New Jyothi – KSRTC Reserve Conductor

Test Rank File (18 THO) 
E12713: KSRTC Reserve Conductor Test Rankfile (18
THO) 

E12714: New Jyothi 197 S-S-L-C Question Papers

from 1989 onwords and Model Questions
for the coming SSLC Examination (18
NEW) 

E12715:
E12716:
E12728:
E12730:
E12734:
E12735:
E12760:
E12762:

Chemistry (45 MAR) 
Physics (44 MAR) 
Folk Tales of Indonesia (09.06 SOE-A) 
Folk Tales of Tibet (09.06 CON-WFO) 
Folk Tales of Bangladesh (09.06 ROY-PC) 
Folk Tales of Turkey (09.07 SOM-D) 
What Katy Did Next (09.07 COO-SM) 
Great Leaders-Bhimrao Ambedkar (09.58

E12763:
E12767:
E12768:
E12770:
E12771:
E12774:

Mohandas Karamchand Gandhi (58 DIP) 
Bhima (09.07 DIP) 
Aesop’s Fables (06 BAT-S) 
Vikatakavi Tenali Rama (09.07 NEE-S) 
Birbal Stories (09.06 NEE-S) 
More Stories From O.Henry (09.07 HEN-O) 

SAD-K) 

E12775: Some More Stories from O.Henry (09.06
HEN-O) 

E12777: Anecdotes of Greatness – Subhas Chandra

Bose (09.58 PAU-S) 
E12780: Great Short Stories (07 DOY-AC) 
E12782: Leo Tolstoy-Great Short Stories (07 TOL-L) 
E12785: Great Short Stories (09.06 CHE-GK) 
E1278E: For Your Eyes Only (06 FLE-I) 
E12792: Tales From Indian Classics (09.07 SAV) 
E12797: World Knowledge 1 for Children (09.18 SUK-K)


E12800: World Knowledge for Children 4 (09.18 SUK-K)


E12801: World Knowledge for Children (09.18 SUK-K) 
E12802: Logistic Puzzles (09 NEE-S) 
E12827: RBI Officers Grade ’B’ Examination (18 LAL)


E12831: Children’s Knowledge Bank (09.18 SUN-G) 
E12833: 100 Greatest Amazing Animals (09.46 CHA-A)


E13156:
E13157:
E13158:
E13163:
E13166:
E13167:
E13169:
E13173:

Winner Take Nothing (06 HEM-E) 
A Daughter’s a Daughter (06 CHR-A) 
TheTorrents of spring (06 HEM-E) 
Congo (06 CRI-M) 
The Last Don (06 PUZ-M) 
The Standard of Living (35 AMA) 
Lollipop Street (31 TAV) 
Directory of Basic Information on Study
Abroad (18 SAP) 
E13315: The Way of Intelligence (18 KRI) 
E13317: The Complete Reference : Microsoft Office
97 (18 NEL) 
E13324: PSC Question Bank L.D.Clerk Examination
(18 V.PUB) 

E13349: The Cochin State Manual (18 ACH) 
E13350: Gazetteer of India-Kerala State Gazetteer (18
RAM) 

E13351: Gazetteer of India – Kerala State Gazetteer

Part – 1 (18 RAM) 
E13352: Kerala State Gazetteer (18 BAL) 
E13353: Shugoonny Menon’s History of Travancore
(60 SHU) 

E13363: Easy English – Grammar-Structures

Composition Vocabulary Spoken English
(18 ROS) 

E13364: English – Malayalam Simple Dictionary (37
ROS) 

E13365: The Enqurie Dictionery (37 HAR) 
E13366: Quiz World – India’s First Largest and

All-Dimensional Quiz Book (18 SUD) 
E13377: V PSC Rank File, Village Extension Officer
(18 V.PUB) 

E13385: Comprehensive Approach for Sure Success

E13387:
E13389:
E13391:
E13393:
E13399:
E13400:
E13401:
E13402:
E13403:

Higher Secondary-State Eligibility Test
Rank File (18 BRI) 
Upkar’s Railway Recruitment Board
Examination (Technical Trade) (18 JAI) 
Wheeler’s Concise General Knowledge
Digest (18 THO) 
Upkar’s General Knowledge current Affairs
and Who’s Who? (18 KHA) 
Kerala Police Sub-Inspectors Special Rank
File (18 BRI) 
A Book About Stars and Planets to be Read
to Children (09.43 LEV-Y) 
Engineering Physical Metallurgy and
Heat-Treatment (49 LAK) 
Nurse’s Hand-Book (51 MIL) 
Physics for Everyone Book 3 (44 KIT) 
Physics for Everyone – Book 2-Molecules (44
LAN) 

E13404:
E13405:
E13406:
E13407:

Paediatric Surgery 1 (51 ISA) 
Paediatric Surgery2 (51 ISA) 
Machane Tool Design (49 LIS) 
An Ear to the Ground – The Uncommon
Origins of Some Common Expressions (18
KAH) 

E13421: Current Affairs Selected Questions for PSC

Examination (18 BRI) 
E13426: PSC Exams: Best Seller (18 BRI) 
E13427: SSC Matric Level Combind Preliminary

Rank File (18 BRI) 
E13428: S.S.C.Combined Preliminary Examination (18
SHA) 

E13430:
E13432:
E13433:
E13442:

Test of Reasoning 1 (18 CAR) 
Test of Reasoning 2 (18 PHI) 
Test of Reasoning 4 (18 CAR) 
A Journey Through the Mahabharata (21 KUT)


E13502: General Knowledge in a Nutshell 2000

Millenium Edition (18 COM) 
E13525: What is Children’s Literature ? (09 JOH-TV) 
E13663:
E13678:
E13686:
E13701:
E13702:
E13704:
E13994:
E13995:
E13996:

Model School Essays (11 BHA-HS) 
Five Go to Billycock Hill (09.07 BLY-E) 
The Science Almanac for Kids (18 PEA) 
Shuffle the Shoemake (06 BLY-E) 
Goosebumps-Be Careful What You Wish
For… (06 STI-RL) 
The Boy Who Wanted a Dog (06 BLY-E) 
Galgotia’s B C A (49.01 RAV) 
Upkar’s Sainik School Digest (18 JAI) 
Wheeler’s General Knowledge Manual (18
THO) 

E13998: Upkar’s Navodaya School Entrance Digest

[For Admission Test to VI Class] Based
on N.C.E.R.T.Pattern (18 SHA) 
E13999: Victory Reasoning (Verbal & Non Verbal) Useful
for All Competetive Examinations (18 VIC) 

E14000: Directory of Engineering Colleges in India
(18 RAV) 

E14001: Test of Reasoning for: M.B.A. I.C.S. (PREL.)
P.O., Inspectors, Asstt. GD. All the Exams
Conducted by UPSC, SSC and Banking Boards (18
CHO) 

E14002: I.G.N.O.U.- Neeraj B.Ed Entrance Guide
(Including All Compulsory & Optional Papers) (18
NEE) 

E14003: Mondern Letter Writer (12 SUB) 
E14006: Employees Provident Fund Organisation

Lower Division Clerk Examination (18
LAL) 

E14007: Career Options After 10+2 And Beyond

Humanities & Commerce 2000 Edition (18
TAN) 

E14008: Better Spelling in 30 Minutes A Day (38 EME)


E14009: Probationary Officers’ Examination Previous

Years’ Questions with Explanatory
Answers for the State Bank of India and
Nationalised Banks (18 SUB) 
E14011: Mathematics Quiz (18 WEL) 
E14012: The UBS Career Guide – The Compelete
Manual on How to Choose Your
Profession (18 JAY) 
E14013: Academic’s Current Essays For
Competitions and College Examinations
(11 KIS-BR) 

E14014: Mathematics for Competitive Exams (18 ARO)


E14016: Quiz Chest (18 RAM) 
E14017: Electronics & Computer Quiz Book (18 RAJ) 
E14018: India Quiz (18 PAN) 
E14019: All You Wanted to Know About Business

English (38 SUM) 
E14020: Dictionary of Machines (18 CLA) 
E14023: Medical Dictionary (18 CLA) 
E14024: The Illustrated Dictionary of Earth Sciences
(59 WAL) 

E14025:
E14026:
E14027:
E14028:

Dictionary of Prehistoric Life (37 CLA) 
English Thesaurus (18 CLA) 
Spelling Dictionary (18 CLA) 
Dictionary of Idioms and Phrases (18 SHA) 

E14031:
E14032:
E14034:
E14036:
E14037:
E14039:

1000 Medical Quiz (65 CHI) 
World Famous Personalities (58 ROO) 
The World’s Great Speeches (18 AHU) 
Dictionary of Earth Sciencs (18 CLA) 
Dictionary of Biology (18 HUT) 
Pumps Rotodynamic and Positive
Displacement Types [Theory,Design and
Application] (49 SAH) 
Dictionary of Science for all Competitive
Exams (18 JUL) 
5000 Objective Type Expected Questions on
Arithmetic for All Competitive
Examinations (18 MAN) 
Spoken English-A Self-Learning Guide to
Conversation Practice (18 SAS) 
Audio and Video Engineering Systems
Principles & Troubleshooting (49 GUP) 

E14040:
E14041:

E14044:
E14047:

E14048: A Course in Refrigeration &

E14050:
E14051:
E14052:
E14053:

Air-Conditioning (Environmental
Engineering) (49 ARO) 
Electrical Machinery (49 BIM) 
Dictionary of Space (18 CLA) 
Challenging IQ Tests (18 KEN) 
50 Nifty Super Science Experiments (09.44 LIS)


E14057: The Penguin India Career Guide Volume

One : Humanities (18 USH) 
E14059: Herbal Remedies & Home Comforts (52 NIC)


E14060: Techeniques Problem Solving (49 KRA) 
E14061: Youth Health (18 PRA) 
E14063: Ayurvedic-Cure for Common Diseases (52
MUR) 

E14064: Check Your IQ ? (18 RUS) 
E14065: Homoeopathic Remedies an International

Handbook (52.01 LES) 
E14066: Understanding Chemistry (45 RAO) 
E14067: Better Vocabulary in 30 Minutes a Day (38
SCH) 

E14070: How to be a better…. Interviewer (12 DAL) 
E14073:
E14115:
E14116:
E14117:
E14118:
E14119:
E14120:
E14121:
E14123:
E14124:
E14125:
E14126:
E14128:
E14129:
E14130:
E14131:
E14132:
E14133:

Science in History (60 BER) 
Bara Pani (09.07 LIL-M) 
Flowers and I (08 MAN) 
A Crow’s Tale (09.07 JUD-S) 
Birju and the Flying Horse (09.07 DEE-A) 
Busy Ants (09.07 PUL-B) 
Who’s Smarter (09.07 GIT-I) 
Our Useful Plants (09.07 SEK-KS) 
Madam Rides The Bus (09.07 VAL) 
The Story of Man (41 BAS) 
Art: The Basis of Education (13 DEV) 
Jallianwala Bagh (09.61 BHI) 
Matsya The Beautiful Fish (09.07 SHA-RR) 
Story of Swarajya (09.61 SUM-P) 
India’s Young Heroes (09.58 SIG-S) 
Be Prepared (09.07 UMA-A) 
The World of Trees (09.48 BON-R) 
Begum Gulabo Mousie and Her Balloons
(09.07 QUD-Z) 

E14134: Mohini and the Demon (09.07 SHA-RR) 
E14135: Tansen-The Magical Musician (09.07 ASH-D) 
E14136:
E14137:
E14138:
E14139:
E14140:
E14143:
E14145:
E14146:
E14147:
E14148:
E14149:
E14150:
E14152:
E14153:
E14154:

E14155:
E14156:
E14157:
E14159:
E14161:
E14162:
E14163:
E14164:

Once Upon a Time… (09.60 CHO-M) 
Waiting for the Rain (09.07 KAM) 
Festival of Colours (09 MAD-P) 
How Munia Found Gold (09.07 JOS-J) 
Our Body (09.46 BIJ) 
Muthu’s Dreams (09.07 KAM-B) 
Frogs and a Snake (09 HAL-G) 
A Visit to the City Market (09.07 MAN-P) 
Ek-kori’s Dream (09 MAH) 
A Story About Tea (09.07 ARU-KD) 
A Story About Water (09.07 RAV-P) 
Tales for All Times (09.07 SAN-R) 
The Story of the Red Cross (09.07 KRI-S) 
Stories of Valour (09.07 RAJ-A) 
Bullock-Carts and Satellites The
Development of Science and Technology
in India (09.49 MON) 
Set me Free (09 ASH-S) 
Mangu’s Top (09.07 KAM-B) 
Mad Mango (09.07 PED-AN) 
A Baby Lion Learns to Roar (09.07 IND-R) 
The Littlest Wave (09.07 SUM-C) 
The Sun Fairies (09.07 SWA-D) 
The Flower and the Bee (09.07 ASH-D) 
How India Won Her Freedom (09.61 KRI-C) 

E14165: What is Right ? What is Wrong ? (09.07 SIG-S)


E14166: The Wonderful World of Insects (09.07
HAR-DM) 

E14167: The Story of a Mango (09.07 DEB-D) 
E14174: A Journey Through the Universe (43 JAY) 
E14175: Stories of Light and Delight (09.07 MAN-D) 
E14189:
E14190:
E14220:
E14227:
E14233:

How to Play chess (56 LAS) 
The Right Way to Play Chess (56 PRI) 
Police Constable Rank File (18 BRI) 
Current Affairs 2000 (18 BRI) 
PSC Rank File Teacher LPS/UPS Assistant (18
V.PUB) 

E14234: Probationary Officers’ Examination (18 SUR)


E14237: The Merriam-Webster Dictionary of

Quotations (18 MER) 
E14238: The 2001 Millennium Year Book (18 BEN) 
E14239: All you Wanted to Know about Letter

Writing (29 SUM) 
E14240: All you wanted to Know About –

Vocabulary & Usage (40 SUM) 
E14241: English Grammar (38 SUM) 
E14242: A Modern Approach to Non Verbal

Reasoning (18 AGG) 
E14243: 10 Minute Guide to-Job Interviews (18 DAN)


E14246: Reasoning and Arithmetic for Competitive

Examinations (42 SUB) 
E14248: Manual of NGO’S (How to Manage) (35.01 RAJ) 
E14251: The Student’s Sanskrit – English Dictionary
(37 VAM) 

E14253: 100 Great Modern Lives (21 JOH) 
E14257: Timber Calculator for Round or Squared

Timber & Scantlings (42 CHA) 
E14261: Manorama Year Book 2001 (18 MAN) 
E14263: Mega-Objective General Knowledge (18 SUB)


E14264: The SSLC Rank File (18 SUR) 
E14265: University Assistant Grade II Rank File (18
BRI) 

E14267: SSC Combined Preliminary Examination for

A.Assistants Grade B.Inspectors of
Central Excise, Income Tax, etc.
C.Sub-Inspectors in CBI.D.Sub-Inspectors
of Police in Central Police Organisations
E.Divisional
Accounts/Auditors/Jr.Accounts/UDCs (18
SUB) 

E14341: Chess Problems (56 GOP) 
E14494: Basics and Laws of Chess (18 CHA) 
E14495: Chess Book for Beginners-Battle of Wits (56
GOP) 

E14532: Homoeopathy:Heart & Soul (52.01 KEI) 
E14533: Homoeopathic Cure for Common Diseases
(52.01 YUD) 

E14534: Homeopathy for Children from Womb to

the Teens (52.01 MEH) 
E14535: Simons Guide – Kerala (18 SIM) 
E14536: Bank Clerical Examination At a Glance 2001
(18 SUD) 

E14537: Railway Recruitment Board Exam Technical

E14538:

E14539:
E14540:
E14541:
E14542:
E14543:
E14545:

& Non-Technical Categeries at a Glance
2001 (18 SUD) 
Civil Services Examination Guidelines for
Success by IAS Toppers 2001 Also
Preliminary & Main General Information
& Syllabus (18 COM) 
Idioms and Phrases at a Glance (18 SUD) 
Civil Services General Studies (18 COM) 
Puzzles to Puzzle You (42 SHA) 
India (61 NIV) 
Manage People at work (49.01 JOH) 
General Knowledge At a Glance 2001 (18
SUD) 

E14546: General Knowledge Current Affairs, Who’s

Who & Interviews at a Glance 2001 (18
SUD) 

E14547: Millennium History Quiz book (18 GOS) 
E14549: Railway Recruitment Board Exams (18 SUB) 
E14550: Grammar Practice activities – A Practical

guide for Teachers (38 PEN) 
E14551: Mathematics Quiz book (18 RAJ) 
E14555: All India Directory of Correspondence

Courses/ Distance Education for
Undergraduates, Graduates & Post
Graduates (18 SAP) 
E14556: End E-mail Confusion (49.01 MUR) 
E14557: The UBS Encyclopaedia of Careers (18 JAY) 
E14559: More Puzzles to Puzzle you
(42 SHA) ,

E14561: Intimate English Master (18 COM) 
E14610: Earth Science for Every Kid-101 Easy

Experiments that Really Work (45.01 VAN)


E14611: How to solve Crossword Puzzles (09.42
MUR-RK) 

E14702: Objective Arithmetic (42 AGG) 
E14703: A Course in Arithmetic for Competitive

Examinations (Full Solved) (42 AGA) 
E14704: Mathematics for MBA Enterance (Fully

Solved) Also useful for CAT/MAT (42
AGA) 

E14706: B.Ed. Entrance Guide (Including All Compulsory
& Optional Papers) (18 NEE) 

E14707: Basics of English Teaching (29 KUS) 
E14708: Super Guide – Indian Air Force Air Men

Recruitment Test Technical Trades –
According to the Latest Syllabus (18 SHA)


E14709: MCA (Master in Computer Applications) ? Question
Bank & A help-source for other competitive
examinatitions (18 SUB) 

E14710: Joint Entrance Examination Hotel

Management (18 LAL) 
E14713: Management Accounting Principles and

Practice (35.01 SHA) 
E14760: Celestial Hide and Seek the Game of

Eclipses (44 NIP) 
E14860: Black Holes and Baby Universes and other
E14862:
E14863:
E14866:
E14873:
E14874:
E14875:
E14876:
E14961:
E14975:
E14976:

Essays (44 HAW) 
The Ground Beneath her Feet (06 RUS-S) 
N OR M? (06 CHR-A) 
An Area of Darkness (58 NAI) 
Paper Money (06 FOL-K) 
The Sands of Time (06 SHE-S) 
The Betsy (06 ROB-H) 
A Theory of Relativity (06 MIT-J) 
Business Studies (35.01 VIJ) 
Mastermind India (18 SID) 
Railway Recruitment Board Exam (18 SUD) 

E14978: Rapidex Language Learning Series (18 RAP) 
E14980: A Comprehensive Guide for

M.C.A.Enterance Examination (18 AGG) 
E14982: Kumar’s Super Guide Master of Business

Administration Entrance Exam (18 KUM) 
E14989:
E14991:
E14992:
E14994:
E14995:

Manorama Year Book 2002 (18 MAN) 
A History of World Civilization (18 JAM) 
The Legacy of Kerala (62 SRE) 
Indo-Islamic Architecture (49 ZIY) 
An Introduction to the study of Indian
History (61 DAM) 
E15000: Legal Dictionary
English-English-Malayalam with Legal
Maxims (37 REM) 
E15001: A Hand book on The Kerala Education
Act(KER) 1958 and The Kerala Education
Rules, 1959 (Annotated Edition) (18 HAM) 
E15006: A Practical Study on the Kerala service rules
(K.S.R.) (32 SAI) 

E15010: Bharat’s Income Tax Mini Ready Reckoner
E15399:
E15400:
E15404:
E15406:
E15408:
E15409:
E15467:

Including Wealth Tax (35 GIR) 
The Seven Dials Mystery (06 McD) 
Crooked House (06 CHR-A) 
Cade (06 CHA-HJ) 
The Complete Robot (07 ASI-I) 
The Case the Lonely Heiress (06 GAR-ES) 
The Pale Horse (06 CHR-A) 
General Studies Manual 2003 for the UPSC
Civil Services Preliminary Examination
(18 TAT) 

E15468: Set Rank File – General Knowledge Current

Affairs Aptitude in Teaching (18 BRI) 
E15470: A Guide For PSC Test (18 SUJ) 
E15473: Survey, Civil & Mechanical Engineering

Rank File For Demonstrator * Instructor *
D’Man Surveyur * Overseer * Tracer *
Work Supdt (A guide for PSC
Test–Revised Edition) (49 SUJ) 
E15474: LD Clerk Rank File 2003 (18 ANA) 
E15475: Upkar’s U.G.C. JRF/NET Examination. Life
Sciences (18 SIN) 
E15476: UGC-CSIR NET/JRF/SLET Physics (18 SUR) 
E15478: RRB Rank File for all Technical Exams (18
BRI) 

E15480:
E16010:
E16017:
E16019:
E16020:
E16245:
E16257:
E16276:
E16388:
E16409:
E16456:
E16542:
E16704:
E16964:
E16994:
E16997:

Current Quiz Universe (18 LAL) 
Student Movement in Kerala (60 BHA) 
Year Book 2004 (18 BRI) 
Ask Why? Think….Why Not? (18 JYO) 
V.Super Rank File Staff Nurse/Junior Public
Health Nurse (18 SAM) 
Nesfield’s English Grammar, Composition,
and Usage (38 NES) 
The Case of the Glamorous (06 GAR-ES) 
Anand Marg – the truth (11 KIS) 
Religion in the USSR (26 PUZ) 
Story Time (07 RAW-EL) 
Money’s Model Letter Writer and Business
Correspondence (12 GOV) 
A History of English Literature from Earliest
Times on 1916 (14 RIC) 
Harry Potter (09.07 ROW-JK) 
English Fluency Course (38 JER-S) 
The Mammoth Book of the world’s Greatest
Chess Games (56 BUR) 
General English for Competitive Exams (18
BRI) 

E16998: Test of Reasoning (Vertbal and Non-Verbal) for
Competitive Examinations (18 AGG) 

E17009: Secretariat Assistant Main Exam Rank File
(18 BRI) 

E17171:
E17174:
E17390:
E17412:
E17414:

My Story (58 KAM) 
The Namesake (06 LAH-J) 
The Luminous Life of Pele (58 PEL) 
How to Deal with VAT (32 BHU) 
Material Culture and Social Formations in
Ancient India (61 RAM) 
E17416: Social and Cultural History of Colonial
Kerala (62 RAM) 
E17418: Travels in India byJean-Baptiste Tavernier
(59 AUB) 

E17420: High School English Grammar and

Composition (38 WRE) 
E17422: Financial Management Theory and Practice
(35.01 PRA) 

E17427: The Essential Commodities Act, 1955 and

The Essential Commodities (Special
Provision) Act, 1981 (32 CUR) 

E17495: Principles of Railway Engineering (49 RAN) 
E17496: Airport Engineering (49 RAN) 
E17497: Soil Mechanics and Foundations (45.01 PUN) 
E17498: A Text Book of Building Construction (49
PUN) 

E17514: A concise life sketch of Dr.Samuel

Hahnemann (58 KRI) 
E17551: The True Message of Jesus Christ (24 PHI) 
E17573: Understanding Gender (46 KAM) 
E17577: Balanced Diet (56 FPA) 
E17582: Where the rain is born-writings about

Kerala (60 ANI) 
E17584: Selected Fiction – The Legends of Khasak,

E17586:
E17588:
E17589:
E17590:
E17592:
E17642:
E17643:

The Saga of Dharmapuri, The Infinity of
Grace Stories (06 VIJ-OV) 
The Company Women (06 KHU-S) 
Parker Pyne Investigates (06 CHR-A) 
Spider’s Web (06 CHR-A) 
The Stars Shine Down (06 SHE-S) 
If Tomorrow Comes (06 SHE-S) 
Management Accounting A Planning and
Control Approach (35.01 PAN) 
Object Oriented Programming C++ (49.01
BAL) 

E17644: Tally 6.3 Tutorial (49.01 NAD) 
E17670: How to Write Non-Fiction for Chidren (11
MAT-KM) 

E17671:
E17672:
E17673:
E17674:
E17675:

Lakshmana Vishadam (09.07 VIJ-J) 
Steps to Your Dream Career (12 WAR) 
Spoken English (18 JAY) 
Baba Amte A Biography (58 ANI) 
Exposure of Women to the Mass Media (06
RED) 

E17676: Siddha V(M)Armology (A Study) (52 VAS) 
E17797: AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 (49.01
GEO) 

E17798: Oracle High Performance Tuning for 9i and
E17799:
E17800:
E17801:
E17802:

10g (49.01 GAV) 
C#: The Complete Reference (49.01 HER) 
HTML & XML for beginners (49.01 MOR) 
J2EE : The Complete Reference (18 KEO) 
ASP-NET:The Complete Reference (18 MAT)


E17803: Visual Studio .Net Programming (49.01 NIT) 
E17805: Cost Accounting Methods and Problems
(35.01 BHA) 

E17807: Implementing Tally 7.2 (Also covers Tally

6.3 & 5.4) 2nd Revised Edition (49.01 KAN)


E17808: Programming in ANSIC (49.01 BAL) 
E17809: Visual Basic. Net Programming Bible (49.01
EVJ) 

E17810: Linux:The Complete Reference, Fifth Edition
(18 RIC) 

E17811: Photoshop (ver.9) CS2-Bible (49.01 McC) 
E17812: Advanced Accounts (35.01 SHU) 
E17814: The Pearson Concise General Knowledge

Manual 2007 (18 THO) 
E17815: General Inteligence Test (Verbal & Non-Verbal)
(18 GUL) 

E17816: Competition Success review-Numerical

Ablity Tests for all Competitive Exams (18
COM) 

E17817:
E17819:
E17821:
E17823:

Bank P.O. – Rank File (18 BRI) 
Essays for TOEFL/IELTS (18 LIN) 
Fundamentals of Auditing (35.01 KAM) 
The Magical Worlds of Harry Potter (09.07
COL-D) 

E17825: Essentials of Business Communication (35.01
JAI) 

E17826: Financial Accounting for Business Managers
(35.01 ASI) 

E17827: Corporate Accounting (35.01 MAH) 
E17828: Easy Money (35 COG) 
E17830: VAT-A way out of the Indian Tax Muddle (32
PIL) 

E18043: A Learner’s Manual of English

E18139:
E18141:
E18143:
E18144:
E18145:
E18146:
E18272:

Grammer-Recommended for Plus Two &
Above levels (38 BAL) 
Terminal (06 COO-R) 
Mortal Fear (06 COO-R) 
The Secret Adversary (06 CHR-A) 
Christmas in the Outback (06 MAR-L) 
Sparkling Cyanide (06 CHR-A) 
Are You Afraid of the Dark? (06 SHE-S) 
General Intelligence and Test of Reasoning
(18 THO) 

E18273: CSIR-UGC NET/JRF/SLET Mathematics

Paper-1 (18 KUM) 
E18308: Yajnaseni – The Story of Draupadi (06 PRA-R)


E18783: Kerala Fifty Years and Beyond (11 SOM-CR) 
E18788: E-Writing – 21st-Century Tools for Effective

Communication (49.01 DIA) 
E18797: Men Who Built Computers-from Calculating

Clock to Supercomputer (49.01 DIL) 
E18830: Textbook of Indian History and Culture (61
SAL) 

E18850: The Big Book of Science Projects (41 DHI) 
E18965:
E18968:
E18972:
E18973:
E18975:
E19187:
E19197:
E19198:
E19375:
E19376:
E19378:
E19379:
E19380:
E19381:
E19382:
E19384:
E19385:
E19387:
E19388:
E19389:

Sons And Lovers (06 LAW-DH) 
Prince of Ayodhya (06 BAN-KS) 
The Best Plans (06 SHE-S) 
Quantum of Solace (07 FLE-L) 
Socialite Evenings (06 SHO-D) 
Millnnium Master – Practical Exercises in
English Grammer (38 SAN) 
Gora (06 RAB-T) 
The Victim (60 SHI) 
Sherlock Holmes (06 DOY-AC) 
The Story of San Michele (06 MUN-A) 
Bleachers (06 GRI-J) 
Long Walk to Freedom (58 NEL-M) 
Borges-Collected Fictions (06 BOR-JL) 
Fools Die (06 PUZ-M) 
The First Forty-Nine Stories (06 HEM-E) 
Animal Farm-A Fairy story (06 ORW-G) 
Fiesta: The Sun Also Rises (06 HEM-E) 
Windmills of the Gods (06 SHE-S) 
The Land of Green Plums (06 MUL-H) 
Burning Bright-Irom Sharmila and the
Struggle for Peace in Manipur (58 DEE) 

E19390: Days and Nights of Love and War (60 GAL) 
E19391:
E19392:
E19394:
E19395:
E19396:
E19397:
E19398:

Open Veins of Latin America (31 GAL) 
Mirrors (07 GAL-E) 
On Writing (06 KIN-S) 
Chaplin-The Tramp’s Odyssey (58 LOU) 
The Tempest (04 SHA-W) 
Swami and Friends (06 NAR-RK) 
Mr.Sampath-The Printer of Malgudi (58 NAR)

E19405:
E19452:
E19474:
E19625:
E19685:
E19686:

Fury (06 RUS-S) 
Ten Steps forward (51 CHI) 



പാേച്ചാറ്റി പൂ

ന്ന പാഠശാല (52 RAJ) 

Media Ethics Global Dimensions (18 ICF) 
The Christmas Books (06 DIC-C) 
De Profundis-The Ballad of Reading Gaol,
and Other Writings (06 WIL-O) 
E19807: C. Achutha Menon Sampoorna Krithikal (11
ACH-C) 

E20247: Secretariat Assistant Rank File (18 BRI) 
E20248: PSC English Manual (18 NAI) 
E20249: Mathrubhumim Thozhilvartha Fact File
E20670:
E20671:
E20673:
E20674:
E20675:
E20677:
E20678:
E20679:
E20680:
E20681:
E20684:

Scretariat Assistant Exam (18 MAT) 
The Sicilian Omerta (06 PUZ-M) 
The Cobra (06 FOR-F) 
Detective (06 HAI-A) 
Pirate Latitudes (06 CRI-M) 
The Da Vinci Code (06 BRO-D) 
The Kill List (06 FOR-F) 
Fall Of Giants (06 FOL-K) 
The Litigators (06 GRI-J) 
The Whole Truth (06 BAL-D) 
Only Time Will Tell (06 ARC-J) 
Innocent Erendira And Other Stories (09.07
GAR-M) 

E20696: Twenty Great Indians (58 BHO) 
E20698: Famous Festivals of India (56 SHA) 
E20701: The World’s Greatest Seers & Philosophers
(19 SAW) 

E20722: An Easy Way to KSR(A Simplified from of

E21065:
E21073:
E21108:
E21109:
E21110:

Kerala Service Rules) with solved model
& PSC questions (32 NAT) 
My Brush with Death (51 MAT) 
In the sacred navel of our dreams-Essays on
Ayyappa Paniker’s Poetry (11 AYY-P) 
Ideas and Opinions (44 EIN) 
Popular Master Guide M B A Entrance
Examination (18 GUP) 
A Modern Approach to Logical Reasoning
(18 AGG) 

E21111: Professional Knowledge for IBPS/SBI

Specialist IT Officer (18 DIS) 
E21115: Solved Papers (upto 2015) SSC-CGL Combined
Graduate Level Pre.Examination (TIER-1) (18 ARI)


E21117: A Modern Approach to Non-Verbal

Reasoning (18 AGG) 
E21118: General Science

E21119:
E21121:
E21122:
E21126:

Physics,Chemistry,Biology,Science &
Technology (41 SAN) 
Breaking Dawn (06 MEY-S) 
Half Girlfriend (06 BHA-C) 
One Night at The Call Center (06 BHA-C) 
Five Point Someone What not to do at IIT (06
BHA-C) 

E21131: Fast Track Objective Arithmetic (42 RAJ) 

E21165: I’m an Average Looking Boy …Will You Be

My Girlfriend? (06 ROO-K) 
Like it Happened Yesterday (06 RAV-S) 
Black Beauty (06 ANN-S) 
I Too Had A Love Story (06 RAV-S) 
Can Love Happen Twice? (06 RAV-S) 
Of Course I Love You Till Ifind Someone
Better (06 DUR-D) 
E21222: The White Elephant of Cleanliness (09 NAN-N)
E21166:
E21167:
E21219:
E21220:
E21221:



E21227: Gulliver’s Travels (06 SWI-J) 
E21233: The Schoolmcster & Other Stories (07 CHE-A)


E21234: Three Men In a Boat (06 JER-KJ) 
E21294: Active English for All Competitive Exams (38
GAN) 

E21345: Thenali Raman with the Thieves (07 KAN) 
E21350:
E21352:
E21422:
E21423:

The Proud Fox (07 MAL) 
Pride and Prejudice (06 AUS-J) 
The Man in the Iron Mask (06 ALE-D) 
The Adventures of Robin Hood (06 PYL-H) 

E21424:
E21427:
E21428:
E21429:
E21430:
E21431:
E21433:
E21434:
E21435:
E21436:

The Time Machine (06 WEL-HG) 
20,000 Leagus Under the Sea (06 VER-J) 
Moby Dick (06 HER-M) 
Great Expectations (06 DIC-C) 
The Three Musketeers (06 DUM-A) 
Mayor Of Casterbridge (06 HAR-T) 
Kidnapped (06 STE-L) 
Treasure Island (07 STE-RL) 
Sense And Sensibility (06 AUS-J) 
The Adventures of HUCKLEBERRY FINN (06
TWA-M) 

E21439: Frankenstein or The Modern Prometheus (06
SHE-M) 

E21443: The Invisible Man (06 WEL-HG) 
E21479: Ten Wonderful Classic Stories (09.07 ARO) 
E21484: The Book of Numbers (42 SHA) 
E21487: Secret Seven on the Trail (09.07 BLY-E) 
E21490: The Adventures of Feluda The House of

Death (06 RAY-S) 
E21491: Around the World in Eighty Days (59 VER) 
E21493: Detective Gayatri Series (06 ADI-S) 
E21495: Big Book of Inventions (18 TIN) 
E21556: Mahatma Ayyankali-The Visionary Dalit

Leader (58 MOH) 
E21566: The Magum-Opus of King’s English Mentor

Part-1 (18 MOH) 
E21567: The Magum-Opus of King’s English Mentor

Part-2 (18 MOH) 
E21583: Tom Sawyer (09.07 TWA-M) 
E21584: A Midsummer Night’s Dream (09.07 SHA-W) 
E21585:
E21587:
E21588:
E21590:
E21591:
E21601:
E21602:

The Old Curiosity Shop (09.07 DIC-C) 
Romeo And Juliet (09.07 SHA-W) 
Mansfield Park (09.07 AUN-J) 
Dracula (09.07 STO-B) 
Hukkleberry Finn (07 TWA-M) 
One Indian Girl (06 CHE-B) 
Revolution 2020 Love. Corruption. Ambition
(06 BHA-C) 

E21625: The Oath of The Vayuputras-Shiva Trilogy 3
(06 AMI) 

E21628: The Secret of the Nagas Book 2 of the Shiva

Trilogy (06 AMI) 
E21629: The Immortals of Meluha-Book 1 of the

Shiva Triogy (06 AMI) 
E21635: The 3 Mistakes of My Life – A Story About

Business, Cricket and Religion (06 BHA-C)


E21665: Harry Potter and the prisoner of Azkaban (07
ROW-JK) 

E21666: The Fifth Mountain (06 COE-P) 
E21667: Kerala Administrative Service, Secretariat

Assistant – Combined FACT File (18 MAT)


E21710:
E21781:
E21876:
E21913:
E21925:
E21939:
E21940:

The Secret Island (06 BLY-E) 
Around the World 80 Days (06 VER-J) 
Geography of Kerala (62 ABO) 
Jataka Tales (09.07 SUJ-R) 
Panchatantra (07 VIS) 
Living to Tell The Tale (06 MAR-GG) 
Diary of a Wimpy Kid Hard Luck (09 KIN-J) 

E21942: Black Coffee (06 CHR-A) 
E21944: The Alchemist (06 COE-P) 
E21945: Best of Tenalirama Arabian Horses…and

other Entertaining Stories of Wisdom
and Knowledge (09.07 TEN) 
E21946: Mahashweta (06 SUD-M) 
E21947: The Strange Case of Dr.Jekyll & Mr.Hyde (06
STE-L) 

E22012: Love Stories that Touched My Heart (07
RAV-S) 

E22043: Stranger in the Mirror (06 SHE-S) 
E26208: Webster Comprehensive Dictionary

International Edition (A through Lobate ) (37
MAR) 

E26209: Webster Comprehensive Dictionary

International Edition (Lobate through Z) (37
MAR) 

E26211: The New Medical and Health Encyclopedia
(18 WAG) 

E26214: The New Lexicon Webster’s Dictionary of

The English Language (18 LEX) 
E26215: Academic American Encyclopedia (A-Ang) (18
LIB) 

E26216: Academic American Encyclopedia (Ang-Az)
(18 LIB) 

E26217: Academic American Encyclopedia (B) (18 LIB)


E26218: Academic American Encyclopedia (C-Cit) (18
LIB) 

E26219: Academic American Encyclopedia (Cit-Cz) (18
LIB) 

E26220: Academic American Encyclopedia (D) (18 LIB)


E26221: Academic American Encyclopedia € (18 LIB)


E26222: Academic American Encyclopedia (F) (18 LIB)


E26223: Academic American Encyclopedia (G) (18 LIB)


E26224: Academic American Encyclopedia (H) (18 LIB)


E26225: Academic American Encyclopedia (I-J) (18 LIB)


E26226: Academic American Encyclopedia (K-L) (18
LIB) 

E26227: Academic American Encyclopedia (M) (18 LIB)


E26228: Academic American Encyclopedia (N-O) (18
LIB) 

E26229: Academic American Encyclopedia (P) (18 LIB)


E26230: Academic American Encyclopedia (Q-R) (18
LIB) 

E26231: Academic American Encyclopedia (S-Sno) (18
LIB) 

E26232: Academic American Encyclopedia (Sno-Sz) (18
LIB) 

E26233: Academic American Encyclopedia (T-U-V) (18
LIB) 

E26234: Academic American Encyclopedia (W-X-Y-Z)
(18 LIB) 

E26235: Academic American Encyclopedia (Index) (18
LIB) 

E26236: The Fun-To-Learn Picture Dictionary (09
ANN) 

E26237: 50 Bedtime Stories (09.07 ANN-M) 
E26238: The Big Book of Experiments An

Encyclopedia of Science (18 BRO) 
E26239: America and Its People (18 MAR) 
E281-A: Saratoga Trunk (06 FER-E) 
N00004: റുബായി ാത്ത് (01 OMA) 
N00005: യാ കൾ അവസാനി ന്നി (01 MAT) 
N00007: വയലാർ (04 KRI-P) 
N00009: നിഴലി ാത്ത ീ (06 RAJ) 
N00010: മഞ്ഞസൂരയ്െന്റ നാളുകൾ (06 SAT-P) 
N00011: മദാമ്മ (06 MUK) 
N00012:
തിതീരത്ത് (06 LOH-K) 
N00013: ഖൽബ് (06 BAP-V) 
N00014: മുന്തിരിേത്താപ്പിെല േസാഫിയ (06 SUD-KK) 
N00015:
N00017:
N00018:
N00019:
N00020:
N00021:
N00022:
N00023:

അഷിതയുെട േനാവെല കൾ (06 ASH) 
ഉദയം (07 KAR-M) 
ണയ ാന്തൻ (07 ELA) 
മൂ മുടിെവ കാർ (07 RAJ) 
വിഭാവരി (07 SUS-C) 
പൂതനാസവ്യംവരം (07 SHA-V) 
മാക്കാച്ചിക്കഥകൾ (09.07 DAS) 
ഏകേലാകദർശകൻ- ീനാരായണഗുരു (09
RAJ-K) 

N00025:
N00026:
N00028:
N00029:
N00030:
N00031:
N00032:
N00033:
N00035:
N00036:

കഥപറയുംകാലം (09 KES) 
ബുൾബുൾ (09 KOM) 
അക്ഷരമുറ്റം (09.06 BAL-K) 
നാ ളുെട കഥ (09.07 THA-K) 
പ ം പ ം കുട്ടികേള… (09.30 PAR-R) 
ഊരും േപരും (09.45.01 JOS) 
അനശവ്രയായ ഇന്ദിരാജി (09.58 PAN) 
തീർത്ഥയാ (11 NAR-P) 
നവേകരളചിന്തകൾ (11 DAV-ED) 
ഫുട്േബാൾ സിനിമകൾ-കാ യും
തിനിധാനവും (11 MAD-J) 
N00037: വിമർശനം ഇ െപ്പടാത്ത വിമർശകൻ (11
RAH-AKA) 

N00038:
N00039:
N00041:
N00042:

ജീവിതമൽസരം (11 MOH-AP) 
മനുഷയ്ൻ (11 MUH-PA) 
സങ്കലിതേനതാക്കൾ (13 DEV) 
ഒരു സുവർണ്ണ ശൃംഖലയിെല കണ്ണികൾ (13

N00043:

ഈ മനുഷയ്ൻ ആേരയും െകാ കയി

GOP) 

(13

JAN) 

N00049:
N00051:
N00052:
N00053:
N00054:
N00055:
N00056:
N00057:
N00058:
N00059:
N00060:
N00061:
N00063:
N00064:
N00065:
N00066:
N00067:
N00069:
N00070:

എെന്റ മയിൽപീലി െപറ്റ മക്കൾ (15 ADI) 
ചിലപ്പതികാരം (16 TA.01 ABH-C) 
നിധിേവട്ട (17 EN.06 VAL) 
മരണങ്ങളുെട തുടർക്കഥ (17 EN.06 KRI) 
നികിതയുെട കുട്ടിക്കാലം (17 EL.06 TOL) 
ഇ ാംബൂൾ ഇ ാംബൂൾ (17 TR.06 BUR) 
കഥകളും ബന്ധങ്ങളും (18 KRI) 
എം.സി. യുെട ദർശനങ്ങൾ (19 JOS) 
ജയിക്കാനായ് ജനിച്ചവൻ (19.01 SAN) 
മനസ് ഒരു സമസയ് (19.01 VEN) 
മനുഷയ്രും മ വാദവും (20 VAR) 
ീപദ്മനാഭസവ്ാമിേക്ഷ ം (21 ASW) 
ഇ ാംമതസിദ്ധാന്ത സം ഹം (25 ABD) 
സതയ് േബാധനം (26 MOH) 
പൂരക്കളി (28 CHA) 
വീടും വിദയ്ാഭയ്ാസവും (29 BAL) 
മലയാള ന്ഥസൂചി (30 GOV) 
ഹിന്ദ്സവ്രാജ് (34 GAN) 
ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപേഭാ ാക്കളും

N00071:

ഘനവയ്വസായം സാമ്പത്തിക
സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ അടിത്തറ (35.01 BOR) 

N00073:
N00074:
N00077:
N00078:
N00079:

ജീവിതമത്സരം (41 MOH) 
ശുദ്ധജയ്ാമിതി (42 GOP) 
കടലറിവുകളും േനരനുഭവങ്ങളും (46 ROB) 
േകരളത്തിെല പക്ഷികൾ (47 IND) 
ന െട ഭക്ഷണം ന െട വളപ്പിൽ (48 RAV) 

N00080:

കേയാസ്:

N00081:
N00082:
N00087:

െവടിെക്കട്ടിെന്റ മാ രികത (50 PRE) 
ആേരാഗയ്ശാ ം (51 RAM) 
ഭക്ഷയ് സംസ്കാരണം-വീട്ടിൽവച്ച് (55 VAS) 

N00088:

സർഗ്ഗാ ക നാടകവും പാവകളിയും
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിൽ (56 MEH) 
േകരളത്തിെന്റ വീരപു ൻ (58 KER) 
േനതാജിയുെട സംഗങ്ങൾ: ഒരു ദൃക്സാക്ഷി
റിേപ്പാർട്ട് (58 SUB) 
ബുദ്ധിമാൻമാർ ജീവി
(58 JOS) 
ലാൽബഹദൂർ ശാ ി (58 AAN) 
മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങ് (58 MON) 
മാമൂലുകൾ (58 ABD) 
ഷഹീദ് ഭഗത്സിങ്ങ്-ഇങ്കവ്ിലാബിെന്റ
ഇടിമുഴക്കം (58 RAJ) 
േഡാ.ടി.പി.സുകുമാരൻ േപരിെന്റ െപാരുൾ (58

(35 NAY) 

N00090:
N00091:
N00092:
N00093:
N00094:
N00095:
N00096:
N00097:

മമി ാ യിെല

മം (50 BAB) 

PRA) 

N00098:
N00099:

േരഖകൾ (58 NAM) 
ആേ ലിയ േവരുകൾ േതടുന്ന വൻകര (59

N00100:
N00102:

ആ വെര (59 KAS) 
മുസ്ലിമിങ്ങളും േകരളസംസ്കാരവും (60 MUH)

N00106:

േകരളചരി ത്തിെന്റ നാ വഴികൾ (62 GOV) 

N00108:

മലയാളം-െസറ്റ് മുതൽ െനറ്റ് വെര (65 SOB) 

N00111:
N00112:
N00114:

അ ിച്ചിറകുകൾ (58 ABD) 
അധികാരം പിടിെച്ചടുക്കാൻ (17 MIL) 
ഇം ീഷിൽ കെത്തഴുത്ത് എന്ന കല (36 RAV) 

N00115:
N00116:
N00117:
N00118:

ഇന്തയ്ൻ ശിക്ഷാ നിയമം (32 ACH) 
ഇന്നെലവന്നവഴി (06 NAD-PR) 
ഇരുട്ടിെന്റ മുഖങ്ങൾ (06 DAM) 
ഈ േവദന അവസാനി കയി (04 BAR-NK)

N00119:
N00120:
N00121:
N00122:

ഋതുപരിവർത്തനം (13 SAN) 
ഐകയ്േകരളം (62 SRI) 
ഒരു വി ഹത്തിെന്റ തകർച്ച (11 VAR-PKR) 
കുട്ടികളുെട ഭാരതീയ മഹാകവികൾ (09.58

N00124:
N00125:
N00126:
N00128:
N00129:
N00132:

കമ്മ ണിസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനം (33 MAK) 
കവിതയുെട മൂ വഴികൾ (13 SAS) 
കവ്ിസ് േകരളം (18 MOH) 
േകശ ഹണം ബന്ധം (11 BAL-MR) 
ാമം ഉണരു (27 THO) 
ചിരിയുെട പിതാമഹൻ: വി. െക.എൻ.
കൃതികെള റി ള്ള പഠനങ്ങൾ (13 ROY) 

N00135:

െചറുകിട വയ്വസായ വികസനം േകരളത്തിൽ

N00136:
N00138:
N00141:
N00142:
N00143:
N00144:
N00145:
N00146:
N00147:

ജാലിയൻവാലാബാഗ് (61 THA) 
തട്ടിെക്കാ േപായി (17 EN.06 STE) 
േതാറ്റങ്ങൾ (06 KOV) 
ൈദവേമ ൈകെതാഴാം (09.01 KER-P) 
നിണമണിഞ്ഞ സിംഹാസനം (06 HAR-P) 
നിനക്കായ് മാ ം (06 MAL-U) 
നിലാവിെന്റ ഭംഗി (06 SRI-P) 
നിഴൽച്ചി ങ്ങൾ (06 MAL-Y) 
ച്ഛന്ന ചുംബനം (അഥവാ അരമനയിെല

N00148:
N00149:
N00150:
N00151:
N00152:
N00153:
N00155:
N00156:
N00157:
N00158:

പുരാണകഥകൾ (09.07 SUB-PS) 
പുറനാനൂറ് ഒരു പഠനം (13 MUR) 
പിെന്നയും മഴ (07 MAJ-K) 
െപരുമ്പിലാവിൽ േകളുേമേനാൻ (06 ?) 
ബന്ധനത്തിൽ (01 MAN-BN) 
മംഗുവിെന്റ പമ്പരം (09.07 RAD-S) 
മുഹമ്മദ് നബി (25 NAR) 
മാ ികേമാതിരം (10 SUK-P) 
േമാറാ (09.17 PAR-E) 
ര െകാ ം േനതാജിേയാെടാപ്പം (58 NAR) 

N00159:
N00160:
N00161:

രാജമാർഗ്ഗം (04 THI) 
േലാകകഥ (08 VAS-MT) 
വേയാജന വിദയ്ാഭയ്ാസ വർത്തക
പരിശീലനം (29 SIV) 
വിേനാബയുെട സേന്ദശം (32) 
ശൂനയ്തയുെട പു കം (19 OSH) 
തി (06 RAD-C) 
ീമതി (02 KRI-P) 
േശാണമു (17 EN.06 CRA) 
സുചി (09.07 VAS-E) 
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ (04 PIL-PG) 
സമാഹൃത കൃതികൾ (33 CHA) 
സൂരയ്കാന്തി (01 SAN-G) 
സുേലാചന (01 NAR-N) 
സഹശയനം (17 JA.06 YAS) 
സാക്ഷയ്ം (11 SRE-PS) 
സാഹിതയ്ദർപ്പണം (38 VIS) 
സവ്ർഗത്തിെല കുട്ടികൾ (56 VIJ) 
ഉണ്ണികേള ചിരിേച്ചാളൂ (09.10 NAR-P) 
അംേബദ്കർ (15 DAS) 
ഭീ പർവ്വം (22 BHA) 
മാർക്സിസം കുട്ടികൾ ് (09.33 BAS-PT) 
കുേഞ്ഞാലക്കിളി (07 RAG) 
അ രയും ിമൂർത്തിയും (02 KRI-P) 
േലഡി ൈടപ്പിസ്റ്റ് (07 VAS-PK) 
േമാറ (17 EN.06 PAR-E) 
മു വിെന്റ സവ് ങ്ങൾ (09 KAM-B) 
സവ് സൗധം (01 SAN-G) 
ആ മവിശുദ്ധി (01 NAM-KM) 
ഇതു രാജസ്ഥാൻ (18 SHA) 
ഷട്പദങ്ങളുെട അ ത േലാകം (09 ANI-S) 

MAD) 





SRE-S) 

(35.01 KRI) 

N00162:
N00163:
N00164:
N00165:
N00167:
N00168:
N00169:
N00170:
N00171:
N00172:
N00173:
N00174:
N00175:
N00185:
N00187:
N00188:
N00190:
N00191:
N00194:
N00195:
N00197:
N00199:
N00200:
N00201:
N00202:
N00204:
N00206:
N00207:
N00208:
N00209:
N00210:
N00211:
N00212:
N00214:
N00215:
N00216:
N00217:
N00218:
N00219:
N00220:
N00221:
N00222:
N00223:

ആളുമാറാട്ടം) (06 RAG-P) 

ഒളിയാ ക്കാരൻ (09 ALI-J) 
ചിരി ന്ന ആ ാക്കൾ (09 MIN-C) 
പലതിരി (09 MAT-B) 
ഒരു വനയ്ജീവി സംരക്ഷകെന്റ
സാഹസകഥകൾ (09.46 GOP) 
േതാടരും വരയാടും (09 RAD-P) 
ാമബാലിക (09.06 LAL-A) 
ഞാൻ അറിയുന്ന ജ ാരി ഒപ്പം
മതകാരയ്ങ്ങളും (26 RAH) 
അ ാഹു (26 USM) 
101 കുസൃതിക്കണ കൾ (09.42 KOC-TK) 
സതയ്വിശവ്ാസസാക്ഷയ്ം (26 MUH) 
െവജിേറ്ററിയൻ കിച്ചൻ (55 KOC) 
ചരി പഠനങ്ങൾ (60 KAR) 
ചരി കൗതുകം (62 DAY) 
തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ (07 ABD-KU) 
ഇവെന ടി (01 SAC-K) 
കലിപതിചൗക്കിെല െചക്ക് േപാസ്റ്റ് (04
RAT-AR) 

N00224:
N00225:
N00228:
N00229:
N00230:
N00231:
N00233:
N00234:
N00235:
N00236:
N00237:
N00239:
N00240:

ആയിരെത്താ ് ഫലിതങ്ങൾ (10 VAR-P) 
എ ാം മാ ന്ന കടൽ (06 RAD-C) 
മഴയുറങ്ങാത്ത രാ ി (01 BAH-VM) 
കൂെട്ടഴു ് (15 XXX) 
ഹൃദയസാന്തവ്നം (47 SAN-MB) 
ആ ാവിെന്റ േനാവുകൾ (06 NAN) 
അ ിച്ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ (06 GAN-MK) 
ഒരു വിരൽ
് (58 MAL) 
ആൻേഡ ൻ കഥകൾ (17 EN.07 HAN) 
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിംഗ് (58 SID) 
ശാരദ (06 CHA-O) 
അപർണ്ണ (09.06 BEE-G) 
കുഞ്ചൻനമ്പയ്ാരുെട പഞ്ചത ം (07 KUN-M) 

N00241:
N00242:
N00243:
N00244:

തടവറയിെല രാജകുമാരി (06 GOP-K) 
ഉപകരണങ്ങൾ (06 PRE-C) 
ഈഡിപ്പസിെന്റ വാട്ടർലൂ (07 NAY-AKK) 
ഈ വഴിയിൽ ഒരു പുലർവസന്തം (06 RAD-K) 

N00245:
N00258:
N00259:
N00263:
N00264:
N00265:

ഹിപ്പി (17 PT.06 PAU) 
ളയാക്ഷരങ്ങൾ (45.01 RAD) 
തി ക്കൾ (02 PNS) 
അമ്മ പറഞ്ഞ കഥകൾ (09.07 SAT-K) 
ഇവിെട സതയ്ം നിലവിളി
(51 JOJ) 
പിതാക്കന്മാരും പു ൻമാരും (17 RU.06 TAR) 

N00266:
N00267:

ജീവിതയാ (58 RAH) 
വർത്തനനിരതം പരിവർത്തേനാ ഖം (12
NAD) 

N00273:
N00274:
N00275:
N00276:

മുഹമ്മദുനബി (25 MUH) 
ന െട ന ഭാഷ (29 RAJ) 
ൈവദയ്വും സമൂഹവും (13 RAJ) 
ഫാ.വർഗ്ഗീസ്, പാലത്തിങ്കൽ – എയ്ഡ്സിെന
ണയിച്ച ൈവദികൻ (13 MAH) 
N00277: മരുഭൂമി (17 EN.11 CLE) 
N00278: മേതതരമനസ്സ് ദശാ ത്തിനുമു ് (13 SHY) 
N00279:
N00280:
N00281:

ണയാ ിയുമായി കാ
ാചീന ഇന്തയ് (61 SHA) 
വരിക, വരിക, സഹജേര

(11 HAR) 

(58 MAT) ,

N00282:
N00283:

െനരിേപ്പാട് (01 HAM) 
എരുമേദശീയത – ആ ീയ
ഫാഷിസത്തിെന്റ വിമർശം (19 ILA) 
N00284: േലാകകപ്പ് ഫുട്േബാൾ- സീൽ 2014 വെര
(56 BHA) 

N00285:

േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച

സംഗങ്ങൾ (13 RAJ)



N00286:
N00287:
N00288:
N00289:

അടയാളവാകയ്ം (01 GOV-CV) 
മഴക്കാലം-മഴക്കവിതകൾ (02 SUN-PM) 
കുട്ടികളുെട രാജാരവിവർമ്മ (58 SHA) 
ആധുനിക യൂേറാപയ്ൻ ചിന്തകന്മാർ (11

N00290:
N00291:
N00292:

ആധുനിക ഇന്തയ് (61 BIP) 
മുകളിൽനി ള്ള വി വം (33 KOT) 
മുേകഷ് ബാബു& പാർട്ടി ഇൻ ദുബായ് (11

N00293:
N00295:

ണയത്തിെന്റ ഒസയ്ത്ത് (01 JIN-E) 
പരിസ്ഥിതിമനസ്സ് ദശാ ത്തിനുമു ് (13 AJI) 

CHA-PT) 

MUK) 

N00296:
N00297:
N00299:

നഗരക്കിളി (09 KUM-MS) 
കനലാകാൻ (01 DEN-J) 
തലയിെലഴു ം തിരുത്താം തുറക്കാം
മനസിെന്റ നിലവറ (18 GIR) 
N00300: ഇന്തയ്ൻ വിദയ്ാഭയ്ാസം നൂറ്റാ കളിലൂെട (29
SAN) 

N00302: 101 സവ്യംെതാഴിലുകൾ (18 VAR) 
N00303: ാസ്സിക്(െല) അപ്പൻ (58 PAD) 
N00304: വീ വളപ്പിെലാരു കൃഷിേത്താട്ടം (53 UNN) 
N00305: അ ാഹു (25 USM) 
N00306: നാലാളറിേയ
ചില േനരുകൾ (11 RAD) 
N00308: സച്ചിദാനന്ദെന്റ കാല് (15 SAT) 
N00310: പുഴകൾ (01 KRI-NV) 
N00311: ഇസങ്ങൾക്ക റം (11 GUP-S) 
N00312: സാഹിതയ്ം (14 RAM) 
N00315: മാർത്താണ്ഡവർമ, പഴശ്ശിരാജ,

ശ ൻത രാൻ (58 GOP) 
െവ ം തിരു ം (07 RAM-V) 
ഭാരതസവ്ാത യ്സമരചരി ംതമ രിക്കെപ്പട്ട ഏടുകൾ (61 SUR) 
N00318: ഇ ാംമത നിയമസംഹിത (25 MUE) 
N00319: െപാതുവിജ്ഞാനം െത ം ശരിയും (65 SUR) 
N00316:
N00317:

N00320:
N00321:

N00323:
N00324:
N00325:
N00326:

സിഖ്ചരി വീഥി (61 DIV) 
നേവാത്ഥാനവഴികളിെല മഹാരഥന്മാർ –
പ
് നേവാത്ഥാന നായകരുെട
ജീവചരി ം (60 MUR) 
ചരി കവ്ിസ് (65 SHA) 
കർമ്മഗതി (58 SAN) 
ജ േലാകത്തിെല കൗതുകങ്ങൾ :
കുട്ടികൾ ള്ള ശാ ം (46 GIT) 
ഉപജീവനവും അതിജീവനവും :
സാമൂഹികസുരക്ഷാപദ്ധതികളുെട ഇന്തയ്ൻ
ഭൂമികയും േകരളീയാനുഭവങ്ങളും (35 KAN) 

N00327:

വള്ളേത്താളിെന്റ േദശേ ഹകവിതകൾ (01

N00329:

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 30, ഇന്തയ്ൻ
ഭരണഘടനാശിൽപി-5 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 27, ഇന്തയ്ൻ
ഭരണഘടനാശിൽപി-2 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 28, ഇന്തയ്ൻ
ഭരണഘടനാശിൽപി-3 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 19, പട്ടികജാതിക്കാരുെട
സങ്കടങ്ങൾ: കത്തിടപാടുകളും
നിേവദനങ്ങളും (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 13 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 31, േഡാ.അംേബദ്കറും
ഹി േകാഡ് ബി ം-I (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 3 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 4 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ
വാലയ്ം 21 േക നിയമനിർമാണസഭാ
േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ ര ാംഭാഗം (65 AMB)

NAR-V) 

N00330:

N00331:

N00332:

N00333:
N00334:

N00335:
N00336:
N00337:



N00338:

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 12: രൂപയുെട
വും (ഇന്തയ്ൻ

കറൻസിയുെടയും ബാങ്കിങ്ങിെന്റയും ചരി ം) പലവക
ബന്ധങ്ങളും (65 AMB) 

N00339:

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 10: അ കാശിത രചനകൾ (65

N00340:

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 8: ഹി മതത്തിെല േഹളികൾ

N00341:

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 24: ആ കെളയും നിയമങ്ങെളയും
പറ്റിയുള്ള കുറി കൾ (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 25: ആ കഥയിൽനി ം ചില
ഏടുകൾ (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 26: ഇന്തയ്ൻ
ഭരണഘടനാശിൽപി-1 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 16 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 34: േഡാ.അംേബദ്കർ:
നിയമമ ിയും തിപക്ഷ എം.പിയും-II (65

AMB) 

(65 AMB) 

N00342:

N00344:

N00345:
N00346:

AMB) 

N00347:

N00348:
N00349:

N00350:
N00351:

N00352:
N00353:

N00354:

N00355:
N00356:
N00357:
N00358:
N00359:

N00360:
N00361:

N00362:
N00363:
N00364:
N00366:
N00367:
N00368:

േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 29: ഇന്തയ്ൻ
ഭരണഘടനാശിൽപി-4 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 14 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണ്ണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 23: ാചീനഭാരതത്തിെന്റ
വാണിജയ്ബന്ധങ്ങൾ (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ
വാലയ്ം: 17 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ
വാലയ്ം: 15, പാകി ാൻ അഥവാ
ഇന്തയ്ാവിഭജനം (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 9 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 33: നിയമമ ിയും തിപക്ഷ
എം.പിയും-I (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 32: േഡാ.അംേബദ്കറും
ഹി േകാഡ് ബി ം-II (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 6 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 22 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 7 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 5 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 20: േക നിയമനിർമാണസഭാ
േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ (ഒന്നാം ഭാഗം) (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 11 (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 2: ഭരണഘടനാപരി ാരങ്ങൾ
സാമ്പത്തിക
ങ്ങൾ (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം1: ജാതിവയ്വസ്ഥ (65 AMB) 
േഡാ.അംേബദ്കർ സ ർണകൃതികൾ,
വാലയ്ം 8 (65 AMB) 
രാ പതി ആചാരയ്കൃപലാനി (58 ALA) 
മഹച്ചരിതമാല-106 (58 JAN) 
കർക്കെരെയ െകാന്നതാര്? (11 MUS-SM) 
കർമ്മധീരൻ അഥവാ ബുക്കർ ടി.വാഷിങ്ടൻ
(58 KUN) 

N00369:
N00370:

കഥകൾക്കിടയിൽ (58 PAD) 
തിരുവനന്തപുരം: േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട്

N00371:
N00373:
N00374:

കൗടിലയ്െന്റ അർത്ഥശാ ം (35 KVM) 
നിലപാടുകൾ സമീപനങ്ങൾ (31 KUN) 
കർക്കെരെയ െകാന്നതാര്? മുംൈബ
ഭീകരാ മണത്തിെന്റ നിഗൂഢതകൾ (31

N00376:

മാമൂലുകൾ ഒരു സർവ്വീസ് േസ്റ്റാറി (32 ABD) 

(65 PYL) 

MUS) 

N00377:

സാ ാജയ്തവ്വും െകാേളാണിയലിസവും
അ ം ഇ ം (33 RUD) 
N00378: ൈബബിളിെന്റ െവളിച്ചം(മനുഷയ്പു ൻ) (24
JOS) 

N00379:
N00380:

േ ാകപൗർണ്ണമി (01 NAM-KMV) 
കുടിെവള്ളം-പഞ്ചായ കൾെക്കാരു
മാർഗേരഖ (46 AJY) 
N00383: അറബിക്കഥകൾ (17 AR.07 XXX) 
N00384: ബാലസാഹിതയ്നിർമ്മാണം-ഒരു പഠനം (13
BHA) 

N00385:
N00389:
N00390:

കരയുന്ന ക റ (06 DIV-T) 
തിജ്ഞ (16 SA.04 KRI) 
ി ഹരിശ്ച ചരി ം-ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ (01
KUN) 

N00393: ഖിലാഫ
ം തുർക്കികളും (25 MUH) 
N00394: 2000െന്റ കഥകൾ (08 KAD-N) 
N00395: മൃഗസംരക്ഷണതത്തവ്ങ്ങൾ (54 GEO) 
N00396: S.M. Guide to The Return of the Native (18
PIL) 

N00397: Computer Applications – 1 for Class XI of

Higher Secondary (49.01 RAG) 
N00398: English Essays – Selected for Reading in

Schools (11 JAM) 
N00399: Adventure Story (04 RAT) 
N00403: A Most Read Manual for General Studies

2010 (18 UNI) 
N00404: Computer Organization & Architecture

Designing for Performance (49.01 STA) 
N00405:
N00406:
N00407:
N00408:
N00409:
N00410:
N00411:
N00412:
N00413:
N00414:

Our Game (06 CAR-I) 
The Ginger Man (06 DON-JP) 
A Screen From Sadness (01 SIT-M) 
Lightning (06 STE-D) 
Winning Personality the Magic Key to
Success (18 OSS) 
A Tale of Two Cites (06 DIC-C) 
Apollo’s Lyre Tuned (15 JOS) 
The Count of Monte Cristo (06 DIC-C) 
Hercolubus or Red Planet (43 RAB) 
The Hound of the Baskervilles (07 DOY-AC) 

N00416: A History of the English People in 1815 (60
HAL) 

N00417: Bhimasena (09.07 SIT-RM) 
N00419: General Science (41 DEV) 
N00420: The World of the Amphibians (46 SER-BF) 
N00421: അനുരാഗം അനശവ്രമാണ് (06 PAU-C) 
N00424: Consitituional History of India 1773 to

Present Day (61 GUP) 
N00428: Far from the Madding Crowd (06 HAR-T) 
N00431: അറിഞ്ഞിരിേക്ക
നിയമങ്ങളും

െപാതുവിവരങ്ങളും (32 KAN) 

N00432: His Last Bow (06 DOY-AC) 
N00433: Marriage By Arrangement (06 WEN-S) 
N00434: A Foundation English Course for

Undergraduates Book-III (38 THA) 
N00435: Dictionary of Geography (37 GED) 
N00437: Medical Colleges Entrance Examinations (18
SUR) 

N00438: Chronicle of a Death Foretold (06 MAR-GG) 
N00439: CG Cleark’s Grade Examination –

Conducted by Staff Selsction Commission
According to latest prescribed Syllabus
(18 SUD) 

N00440: Bank Clerk – Rank File (18 BRI) 
N00442: Study Package for IBPS(Institute of Banking

Prsonnel Selection) Common Written
Examination-Public Sector Banks (18 SAN)


N00443:
N00444:
N00446:
N00447:
N00449:

Lab Assistant Rank File (18 BRI) 
Nishagandhi Encyclopaedia ’A’ (18 NIS) 
Arms and the Man (04 SHA-B) 
The Law and the Lawyrs (32 GAN) 
Concerning the Abolition of Taxes on
Factory and Office Workers and Other
Measures to Advance the Well-Beting of
the Soviet People (32 KHR) 
N00450: ഇൻഡ ിയൽ ഓർഗൈനേസഷൻ &

മാേനജ്െമന്റ് (35.01 PIL) 

N00451: Elements of Mercantil Law (35.01 KAP) 
N00452: A History of Britain (60 CAR) 
N00453: General Knowledge Today – 1998 (18 COM) 
N00454: Pre-Degree Zoology-Part I (47 BAL) 
N00455: Second Year B.Sc. Main Mathematics Paper

II (Unified Syllabus) – Algebra
Trigonometry and Calculus (42 JAN) 
N00456: The Psychological War (19.01 VOL) 
N00457: The Gates of Wisdom (11 SAL-VD) 
N00459: English Grammar and Composition (38 RAD)


N00460: Advanced Rank File for High Court

Assistant Examination-2014 (18 RAS) 
N00461: Monuments to Fame – Biographical

Sketches (58 DOD) 
N00463:
N00464:

മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1999 (18 MAN) 
കറന്റ്ബുക്സ് ബുള്ളറ്റിൻ-വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1998
(18 CUR) 

N00465: MBA Entrance Exam at a Glance 2002 (18
COM) 

N00466: Modern Physics (44 THE) 
N00467: Children’s Illustrated Science dictionary –

English-malayalam (18 VOX) 
N00468: Crossword Dictionary (37 CLA) 
N00469: േദശീയ ന്ഥസൂചി മലയാള വിഭാഗം

ദശവത്സര വാലയ്ം 1971-1980 (30 KOC) 

N00470: Korean Trade Directory 1981-82 (18 KOR) 
N00471: Splendours of Kerala (62 MAR) 
N00472: Millennium Master – Work Book in English

Grammar & Exercises Based on C.B.S.E.,
I.C.S.E and Kerala Syllabus Book No.2 (38
SAN) 

N00474: നാഷണൽ ബാങ്കിങ് (35.01 RAJ) 
N00475: Sri Bhuvanesvari Gita (21 GHA) 
N00476: അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ (06 SIV-T) 
N00477: മത്സര പരീക്ഷകൾ ള്ള മലയാളം

േചാേദയ്ാത്തരങ്ങൾ-യുജിസി, െനറ്റ്, െസറ്റ്,
െടറ്റ്, എച്ച് എസ് എ, പിഎസ്സി
പരീക്ഷകൾക്ക് (65 DIV) 

N00478: UGC/NET/JRF/SLET Exams Guide (18 SUB) 
N00479: Probationary Officer’s Exam of State Bank

of India and Nationalised Banks (18 SUB) 
N00480: ഗാേനാെതരപ്പി(ലിങ്ങ്സി) (51 LIM) 
N00481: ശബരിമല അ പ്പൻ (21 MBK) 
N00482: The Reader’s Digest (18 REA) 
N00485: 1999 At a Glance (18 COM) 
N00486: General Knowledge Today 1999 (18 COM) 
N00487: General Knowledge Today 2000 (18 COM) 
N00488: Disarmament – The Way to Secure Peace

and Friendship Among the Nations (31
KHR) 

N00489: Discourses (19 ABU) 
N00490: ൈകരളി (09.04 KRI-K) 
N00491: Concerning the Abolition of Taxes on

Factory and Office Workers and other
Measures to Advance the Well-Being of
the Soviet People (32 KHR) 
N00492: Tamasha
(09.10 GEE-D) ,
N00494: The Incredible Journey (09.59 BUR-S) 
N00495: Paths of Glory (58 REN) 
N00496: The Social and State Structure of the U.S.S.R.
(33 KAR) 

N00497: Faust Versus Mephistopheles? (13 SMI) 
N00498: The Moon’s a Balloon (06 NIV-D) 
N00502: Sandford and Merton (06 ROU-WHD) 
N00504: കറന്റ്ബുക്സ് ബുള്ളറ്റിൻ വാർഷികപ്പതിപ്പ് (65
CUR) 

N00505: The Marxist – Theoretical Quarterly of the
N00506:
N00507:
N00508:
N00509:

Communist Party of India (33 RAM) 
We Two Together (06 ROB-D) 
Robinson Crusoe (09.07 KEN-J) 
A Gallant Prince (06 SEL-FR) 
Fundamentals of Engineering Mechanics (49
LEV) 

N00510:
N00511:
N00512:
N00513:
N00514:
N00515:
N00516:
N00518:

ീമാൻ േഗാപാലകൃ േഗാഖെല (58 KUN) 
Indian History (61 SRE) 

ഏ

ാരാ (16 HI.06 PRA-MB) 

Story Behind (11 ADI) 
AIDS- തയ്ാശ അകെലേയാ? (51 ABR) 

മഹച്ചരിതമാല (58 RAD) 

India Calling (31 SUB) 
യു ി(ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരമുള്ള
യു ിവാദ മാസിക) (65 YUK) 
N00519: Reader’s Digest 1972 (18 REA) 
N00520: യു ി(ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരമുള്ള

യു

ിവാദ മാസിക (65 YUK) 

N00521: ആേരാമലുണ്ണി (09.07 KIT-CA) 
N00523: Portrait of the Present (11 BRA) 
N00524: The History of Henry Esmond, ESQ (58 THA)


N00525: നിങ്ങെളെന്ന കമ്മ ണിസ്റ്റാക്കി (04 BHA-T) 
N00526: ഇന്തയ്ാചരി ം (61 KUN) 
N00530: Who’s Who At The Zoo (09.47 BON) 
N00532: Inspiring Lives (58 NAG) 
N00538: ‘കാലം’ എന്ന പു കെത്ത റി ള്ള
N00539:

പഠനേലഖനങ്ങൾ (13 MUH) 
ഗദയ്മാലിക ര ാംഭാഗം

N00541:
N00543:
N00544:

മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1950 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2000 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1126 (1954) (65 MAT)

(വിശി

ഗദയ് ബന്ധങ്ങൾ) (11 RAM-K) 



N00545: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1968 (65 MAT) 
N00546: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1988 (65 MAT) 
N00550: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1999 (65 MAT) 
N00552: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1956 (65 MAT) 
N00553: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1974 (65 MAT) 
N00554: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1994 (65 MAT) 
N00555: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1973 (65 MAT) 
N00556: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1992 (65 MAT) 
N00560: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1989 (65 MAT) 
N00561: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1987 (65 MAT) 
N00562: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1986 (65 MAT) 
N00564: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1969 (65 MAT) 
N00565: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1998 (65 MAT) 
N00566: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1955 (65 MAT) 
N00567: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1990 (65 MAT) 
N00568: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1954 (65 MAT) 
N00570: മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 1995 (65 MAT) 
N00572: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1966 (65 MAN) 
N00573: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് (65 MAN) 
N00574: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1963 (65 MAN) 
N00575: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1969 (65 MAN) 
N00576: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1984 (65 MAN) 
N00577: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1960 (65 MAN) 
N00578: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1997 (65 MAN) 
N00581: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1970 (65 MAN) 
N00582: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1962 (65 MAN) 
N00583: മേനാരമ ഇയർബുക്ക് 1959 (65 MAN) 
N00584: Janayugam Year Book (18 JAN) 
N00585: ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1978 (65 JAN) 
N00586: ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1967 (65 JAN) 
N00589: ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1954 (65 JAN) 
N00591: ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1973 (65 JAN) 
N00593: ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് (65 JAN) 
N00594: ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1958 (65 JAN) 
N00595: ജനയുഗം ഇയർ ബുക്ക് 1962 (65 JAN) 
N00598: ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1963 (65 GRA) 
N00599:

ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1965 (65 GRA) 

N00600:

ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1967 (65 GRA) 

N00601:

ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1970 (65 GRA) 

N00602:

ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1968 (65 GRA) 

N00603:

ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1969 (65 GRA) 

N00604:

ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1966 (65 GRA) 

N00605:

ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1962 (65 GRA) 

N00606:

ന്ഥാേലാകം ഇയർ ബുക്ക് 1959 (65 GRA) 

N00609:
N00610:
N00611:
N00612:
N00613:
N00614:
N00618:
N00619:
N00620:
N00621:
N00622:
N00623:
N00624:
N00625:
N00627:
N00628:
N00631:
N00632:
N00633:
N00634:
N00635:
N00636:
N00637:
N00638:
N00639:
N00640:
N00641:
N00642:
N00643:
N00644:
N00646:
N00647:
N00648:
N00649:
N00652:
N00653:
N00655:
N00656:
N00660:
N00661:
N00662:
N00663:
N00665:
N00666:
N00667:

കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1951 (65 KAU) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1950 (65 KAU) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1976 (65 KAU) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1965 (65 KAU) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1981 (65 KAU) 
കൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് (65 KAU) 
ഫിലിം ഇയർ ബുക്ക് (65 FIL) 
ഫിലിം ഇയർ ബുക്ക് 1950 (65 FIL) 
സുകൃതം ഇയർ ബുക്ക് (65 SUK) 
ദീനബ ഇയർ ബുക്ക് 1956 (65 DHE) 
ദീനബ ഇയർ ബുക്ക് 1959 (65 DHE) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1971 (65 DES) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1977 (65 DES) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1974 (65 DES) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1951 (65 DES) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1979 (65 DES) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് (65 DES) 
േദശാഭിമാനി ഇയർ ബുക്ക് 1982 (65 DES) 
ബുള്ളറ്റിൻ 1953 (65 BUL) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1971 (65 KER) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1970 (65 KER) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1968 (65 KER) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1957 (65 KER) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1977 (65 KER) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1961 (65 KER) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1956 (65 KER) 
േകരളകൗമുദി ഇയർ ബുക്ക് 1972 (65 KER) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1967 (65 SOV) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1963 (65 SOV) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1991 (65 SOV) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1964 (65 SOV) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1978 (65 SOV) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1956 (65 SOV) 
േസാവനിയർ ഇയർ ബുക്ക് 1971 (65 SOV) 
നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1974 (65 NAR) 
നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് (65 NAR) 
നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1973 (65 NAR) 
നർമ്മദ ഇയർ ബുക്ക് 1934 (65 NAR) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1957 (65 NAV) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് (65 NAV) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1961 (65 NAV) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1953 (65 NAV) 
നവേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1956 (65 NAV) 
സരസൻ ഇയർ ബുക്ക് 1957 (65 SAR) 
ൈസനിക രണ ഇയർ ബുക്ക് 1991 (65 SAI)


N00668:

ീ േകരളവർമ്മ േകാേളജ് ഇയർ ബുക്ക് 1961

(65 SRI) 

N00670:
N00671:
N00672:
N00674:
N00676:
N00677:
N00678:
N00679:

മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1972 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1976 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 2007 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1999 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1998 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1969 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർ ബുക്ക് 1955 (65 MAL) 
ഗഫൂർ സാഹിബ് രണിക ഇയർ ബുക്ക് 1985

N00680:

ആേരാഗയ്ബ

ഇയർ ബുക്ക് 1966 (65 ARO) 

N00681:

ആേരാഗയ്ബ

ഇയർ ബുക്ക് 1967 (65 ARO) 

N00682:

േകാമ്പിേനഷൻ ഇയർ ബുക്ക് 1999 (65 COM) 

N00684:

ഇന്തയ്ൻ െസൻ ൽ നാളിേകരകമ്മിറ്റി
ബുള്ളറ്റിൻ 1955 (65 IND) 
കുരുേക്ഷ ഇയർ ബുക്ക് (65 KUR) 
ജയേകരളം ഇയർ ബുക്ക് (65 JAY) 
ജയേകരളം ഇയർ ബുക്ക് 1960 (65 JAY) 
മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2002 (65 MAN)

(65 GAF) 

N00685:
N00687:
N00688:
N00690:



N00692:

മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2009 (65 MAN)

N00698:

മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2001 (65 MAN)

N00699:

മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2005 (65 MAN)

N00700:

മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2004 (65 MAN)

N00701:

മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2008 (65 MAN)

N00702:

മലയാളമേനാരമ ഇയർ ബുക്ക് 2007 (65 MAN)

N00703:
N00704:
N00705:
N00707:
N00708:
N00709:
N00710:
N00714:
N00718:
N00719:

മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2002 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2003 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2008 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2009 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2001 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2006 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2005 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2007 (65 MAT) 
മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പ് 2004 (65 MAT) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് (ഓണം) 2005 (65 MAL) 

N00720:

മലയാളം ഇയർബുക്ക് (ഓണം) 2009 (65 MAL) 

N00721:

മലയാളം ഇയർബുക്ക് (പിറന്നാൾപ്പതിപ്പ്) 2005 (65

N00722:
N00723:

മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2009 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക്(ഓണം) 2008 (65 MAL)

N00724:

മലയാളം ഇയർബുക്ക് 1997-2007 (65 MAL) 

N00725:
N00726:
N00727:
N00728:

മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2008 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2006 (65 MAL) 
മലയാളം ഇയർബുക്ക് 2004 (65 MAL) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് (ഓണം) 2008 (65 MAD) 

N00729:
N00730:
N00731:

മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2009 (65 MAD) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2008 (65 MAD) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് (ഓണപ്പതിപ്പ്) 2009 (65 MAD)

N00734:
N00735:
N00736:

മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2007 (65 MAD) 
മാധയ്മം ഇയർബുക്ക് 2005 (65 MAD) 
കലാകൗമുദി ഇയർബുക്ക്(ഓണപ്പതിപ്പ്)2008

N00737:

േദശാഭിമാനി ഇയർബുക്ക്(വിഷുപ്പതിപ്പ്) 2005

N00738:

ഭാഷാേപാഷിണി ഇയർബുക്ക് 2009 (65 DHE) 

N00739:

െനഹ്റു കേമ്മാേറഷൻ േവാളിയം 1964 (65

N00740:

െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻത രാൻ
ജന്മശതാ ിവാർഷികം 1140-1964 (65













MAL) 





(65 KAU) 
(65 DHE) 

NEH) 

KUT) 

N00741: SNDP Yogem golden Jubile Quilon 1953 (65
SNDP) 

N00742: Bookhive’s B.B.A/B.B.M.-Bachelor of

Business Administration/Management (18
ARO) 

N00743: ൈമ ഇന്തയ് (61 GIM) 
N00744: മനുഷയ്ൻ (11 KUN-PM) 
N14035: Dictionary of Money & Mathematics (18 CLA)


N16999: How to Communicate Under

Pressure-Thinking on your Feet (18 WOO)


Please write to ⟨info@sayahna.org⟩to file bugs/problem reports,
feature requests and to get involved. Sayahna Foundation • jwRa
34, Jagathy • Trivandrum 695014 • india

