1

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

2

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

		

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ്
വഴി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. പൂർണമായ കാറ്റല�ോ
ഗ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസി
ദ്ധീകരണമായ വിജ്ഞാനകൈരളിക്ക് ഓർഡർ
ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്.
സന്ദർശിക്കുക :

www.keralabhashainstitute.org
സ്വന്തമായി ഇ-മെയില് വിലാസമില്ലാത്തവർക്കും ഈ വെ
ബ്സൈറ്റിലൂടെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ അയക്കാവുന്നതാണ്.

മികച്ച വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ
അപൂർവ ശേഖരം

പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, എൻജിനീയറിങ്, ആര�ോഗ്യം,
ചരിത്രം, സാമൂഹികശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭാഷ-സാഹിത്യം, കലസംസ്കാരം, പരിസ്ഥിതി എന്നീ മേഖലകളിലായി ഈടുറ്റ
4300-ലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.
ശബ്ദാവലികൾ
			

നമ്മുടെ ഭാഷയെ ആധുനിക
കാലഘട്ടത്തിലെ നൂതന
വൈജ്ഞാനിക മേഖലയുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള
നിരന്തര പരിശ്രമം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് എഴുതുക :
അസി. ഡയറക്ടർ, വിൽപ്പനവിഭാഗം
0471-2317238
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
നാളന്ദ, തിരുവനന്തപുരം 695 003
അസി. ഡയറക്ടർ,
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ചെറൂട്ടി റ�ോഡ്, ക�ോഴിക്കോട് 673 001
(0495 - 2366124)

നിഘണ്ടുക്കൾ
ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പാഠപുസ്തകങ്ങൾ
അധികവായനാ
പുസ്തകങ്ങൾ
വിജ്ഞാനകൈരളി
മാസിക

പുസ്തകങ്ങൾക്ക്
ആകർഷകമായ കമ്മിഷൻ
ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ആദ്യമായി
മലയാളത്തിൽ
ഡ�ോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കറുടെ
സമ്പൂർണകൃതികൾ
40 വാല്യങ്ങളിൽ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ
വിൽപ്പനയ്ക്ക് കമ്മിഷന് വ്യവസ്ഥയി
ല് പ്രൊമ�ോട്ടര്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്
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ആമുഖം
കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമായ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് 50 വര്ഷങ്ങള് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ വായ
നക്കാർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദശകത്തിലധികമായി നൽകിയ അകമഴിഞ്ഞ പി
ന്തുണയും സഹകരണവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂലധനം.
വിവിധ വൈജ്ഞാനിക ശാഖകളിലായി ഇതിനകം 4300-ൽപ്പരം മികച്ച
പുസ്തകങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2018 വർഷത്തിലേക്കു
ള്ള പുതിയ കാറ്റല�ോഗ് കേരളത്തിലെ വായനക്കാർക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പി
ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അളവറ്റ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, ഭൗതിക
ശാസ്ത്രം, എൻജിനീയറിങ്, ഭാഷ, സാഹിത്യം, കലകൾ, സാമൂഹികശാസ്ത്രം,
മറ്റിനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് മുഖ്യവിഭാഗങ്ങളിലും 50 ഉപവിഭാഗങ്ങളിലുമാ
യാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലാദ്യമാ
യി മലയാളത്തിൽ ഡ�ോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കറുടെ സമ്പൂർണകൃതികൾ 40
വാല്യങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.
കൂടാതെ, ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകാനായി കൃഷി, വനം,
ആര�ോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി, സഹകരണം, ടൂറിസം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖ
ലകളിലെ പുസ്തകക�ോർണറുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ ഈടുറ്റ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഈ അവസരത്തിൽ
അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമാണ്.
സിൽ നമ്പർ, പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്, ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പേര്, പതിപ്പ്,
വില എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഈ കാറ്റല�ോഗിൽ കാണാം. പുസ്തകങ്ങൾക്ക്
ഓർഡർ അയക്കുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിന്റെ സിൽ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
ഏറെ പ്രയ�ോജനപ്രദമായിരിക്കും.
പുസ്തകം തപാൽ വഴി (വി.പി.പി. / രജിസ്റ്റേർഡ് പ�ോസ്റ്റ് ) ലഭിക്കേണ്ട
വർ പൂർണവിലാസം (പിൻക�ോഡ് സഹിതം) അയച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
താണ്. ഇത്തരത്തിൽ പുസ്തകം വാങ്ങുന്നവർ പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഖവിലയുടെ
കിഴിവ് കഴിച്ചുള്ള മുൻകൂർ തുകയായി ഡി.ഡി. /എം.ഒ ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ
മാത്രം അയക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമടച്ച് പുസ്തക
ങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്.
ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ
ക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമല്ലോ.
www.keralabhashainstitute.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പുസ്തകങ്ങൾ
ഓർഡർ ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന
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വിലാസത്തിൽ എഴുതുക. താങ്കളുടെ എല്ലാവിധ നിർദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങ
ളും ഹൃദയപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗത്ത് വൻകുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായത�ോടെ വൈജ്ഞാ
നിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വായനക്കാരുണ്ടായതും പുതിയ
തലമുറ തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിലൂടെ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൂടുതൽ
അടുത്തറിയാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ വായനക്കാരുടെ അഭിരുചിക്കനുസൃതമായി ഭാഷാ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആധികാരിക വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിജ്ഞാന
കൈരളിയുടെ വരിക്കാരാകാനും വിവിധ വായനശാലകളിലെ സാരഥിമാർ
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണവിശ്വാസമുണ്ട്.
സ്നേഹാദരങ്ങള�ോടെ,
നാളന്ദ,		

ഫെബ്രുവരി, 2018		

പ്രൊഫ. വി. കാർത്തികേയൻ നായർ

ഡയറക്ടർ

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്
ഡയറക്ടർ /
അസി. ഡയറക്ടർ (വിൽപ്പനവിഭാഗം)
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നാളന്ദ, തിരുവനന്തപുരം - 695 003
ഫ�ോൺ : 0471 - 2316306 / 2317238
അസി. ഡയറക്ടർ
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം
മാളിയേക്കൽ ബിൽഡിങ്സ്, ചെറൂട്ടിറ�ോഡ്, ക�ോഴിക്കോട്-1
ഫ�ോൺ : 0495 - 2366124, 0495 - 2724600, 9447428051
കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: 67393695122
IFSC SBIN0070415, SBI വികാസ്ഭവൻ ബ്രാഞ്ച്,
തിരുവനന്തപുരം
ഡയറക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ്
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കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പുസ്തകശാലകൾ

സംസ്കാര

ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സിനുസമീപം, ശാന്തിനഗർ,
തിരുവനന്തപുരം-1 ഫ�ോൺ: 0471-2331581
samskarashopkbi@gmail.com

തിരുവനന്തപുരം പുസ്തകശാല

നാളന്ദ, തിരുവനന്തപുരം. 0471-2317238
nalandashopkbi@gmail.com

എറണാകുളം പുസ്തകശാല

റവന്യൂ ടവർ, മറൈൻഡ്രൈവ്, എറണാകുളം 0484-2362867
kbikochishop@gmail.com

ക�ോഴിക്കോട് പുസ്തകശാല

ഇ.എം.എസ്. ക�ോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം ബിൽഡിങ്
ക�ോഴിക്കോട്, ഫ�ോൺ: 0495-2724600
calicutbhasha@gmail.com

കണ്ണൂർ പുസ്തകശാല

മറിയം ആർക്കേഡ്, കക്കാട് റ�ോഡ്, കണ്ണൂർ
ഫ�ോൺ : 0497-2760021
silknrsr@gmail.com
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കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
പ്രൊമ�ോട്ടറാകൂ !
വൈജ്ഞാനിക
സാഹിത്യവ്യാപനത്തിൽ
പങ്കാളിയാകൂ !
100 രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ.
രണ്ട് പാസ്പ�ോർട്ട് സൈസ് ഫ�ോട്ടോ.

വ്യവസ്ഥകൾ

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അംഗീകൃത
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ
ര�ൊക്കം പണം നൽകി വാങ്ങാം.
കുറഞ്ഞത് 1,000 രൂപ മുഖവിലയ്ക്കുള്ള
പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ
40% കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നു!
ഇത് പ്രൊമ�ോട്ടർമാർക്ക് മാത്രമുള്ള
പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
അസി: ഡയറക്ടർ (വിൽപ്പനവിഭാഗം)
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
നാളന്ദ, തിരുവനന്തപുരം - 3
ഫ�ോൺ. 0471-2317238
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പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം	
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1. പ്രകൃതിശാസ്ത്രം
കൃഷിശാസ്ത്രം

സിൽ 		
വില
1608
ജാതി - ഇലവംഗം
	പ്രൊഫ. കെ. കണ്ണൻ
26.00
3621
ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. രാജേന്ദ്രബാബു
50.00
1747	ടിഷ്യുകൾച്ചർ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. രാജ്മ�ോഹൻ
	ഡ�ോ. എൻ. മ�ോഹനകുമാരൻ
	ഡ�ോ. ആർ. പ്രകാശ്	
45.00
1954	സിൽവികൾച്ചർ (4-ാം പതിപ്പ് )		
	സി.എസ്. നായർ
40.00
1859
പൂമ്പൊടിയും അലർജിയും (3-ാം പതിപ്പ് )		
	ഡ�ോ. പി. കെ. കെ. നായർ
36.00
1984	ബ�ോൺസായ് (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. പി. സായ്രാജ്	
35.00
2034	സംയ�ോജിതകൃഷി
	ഡ�ോ. ടി. പി. സേതുമാധവൻ
35.00
2040	കാർഷികവിജ്ഞാനം II
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
200.00
2071
വാനില: പുതിയ കയറ്റുമതി വിള (3-ാം പതിപ്പ് )
ആർ. ഹേലി, ഡ�ോ. കെ. ഗ�ോപിനാഥൻ
50.00
2082	കനകം വിളയിക്കുന്ന കർമയ�ോഗികൾ (2-ാംപതിപ്പ് )
	സീരി	
55.00
2116
അഗ്രോഫ�ോറസ്ട്രി
അനി ജെ. ആർ, പ്രശാന്തി പി. എൻ,
അനിമ�ോൻ എം. എം.
50.00
2155
ഇസ്രയേലിലെ കൃഷിക്കാഴ്ചകൾ
	ഡ�ോ. ആർ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ
100.00
2216	സർവസുഗന്ധി വാനില
	പ്രൊഫ. കെ. കണ്ണൻ
30.00
2271	സസ്യസംരക്ഷണം - ആന്തൂറിയം ഓർക്കിഡുകളിൽ
	ഡ�ോ. സി.എ. മേരി, ഡ�ോ. പി. ശാന്തകുമാരി	
50.00
2326	കാർഷികവിജ്ഞാനം I (2-ാം പതിപ്പ് )
എഡി: എസ്. സുരേഷ്കുമാർ
75.00
2412
ആന്തൂറിയം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ
50.00
3911	റ�ോസ് ആരാമസുന്ദരി (3-ാം പതിപ്പ് )
	സീമ സുരേഷ്	
110.00
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3909

വിതയും വിളയും കൃഷിയുടെ നാൾവഴികൾ
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2616
ഔഷധസസ്യങ്ങൾ II (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. നേശമണി	
2684
കൃഷിയിലെ പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ
	പ�ോൾസൺ താം	
2685	ജൈവസാങ്കേതികതയും ഇളനീർഗ്രാമവും
	ഡ�ോ. പി. സി. രാജേന്ദ്രൻ
3905
മണ്ണും സസ്യപ�ോഷണവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. ആർ. സുധർമയിദേവി	
2744
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും യന്ത്രവൽക്കരണവും
	ഡ�ോ. പി. സുശീല	
2782
അലങ്കാരവൃക്ഷങ്ങൾ
ജി. എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
2783
മാവ് തേന്മാവ്
സുരേഷ് മുതുകുളം	
2785
പള്ളിക്കൂടത്തിൽനിന്നും പാടത്തേക്ക്
എസ്. ജയകുമാർ
2935
ഐ.യു.ടി. റബർ ടാപ്പിങ്
എൽ. തങ്കമ്മ
4102	ജൈവകൃഷി (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. പ്രകാശ്, ഡ�ോ. കെ. രാജ്മ�ോഹൻ
3916
ഇലക്കറിവിളകൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. മിനി സി, ഡ�ോ. കൃഷ്ണകുമാരി കെ.,
	ഡ�ോ. കെ.വി. പീറ്റർ
2945
ഔഷധസസ്യങ്ങൾ I (14-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. നേശമണി	
2968	സൗഹൃദകൃഷിപാഠം
എസ്. ജയകുമാർ
3079	കാർഷിക പമ്പുസെറ്റുകൾ
	ഡ�ോ. പി. ആർ. ജയൻ
3092	തെങ്ങുകൃഷി പ്രശ്ന�ോത്തരി (3-ാം പതിപ്പ് )
വക്കം ബി. ഗ�ോപിനാഥൻ
3117
മുളക് (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. കെ. കണ്ണൻ
3118
കുരുമുളക് കൃഷി (4-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ഭാസ്കരൻ നായർ
3178	പൈതൃകകൃഷി
	പ�ോൾസൺ താം	
3915
കൃഷിയിലെ നാട്ടറിവ് (5-ാം പതിപ്പ് )
മുരളീധരൻ തഴക്കര

250.00
200.00
65.00
60.00
100.00
110.00
60.00
85.00
70.00
75.00
75.00
55.00
180.00
50.00
90.00
80.00
50.00
80.00
60.00
65.00
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3304

അലങ്കാര ഇലച്ചെടികൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
സുരേഷ് മുതുകുളം	
3305	ലാഭം ക�ൊയ്യാൻ പുഷ്പകൃഷി
വക്കം ബി. ഗ�ോപിനാഥൻ
3343	കായികപ്രവർധനം സസ്യങ്ങളിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജി. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
പി.കെ. സുധാദേവി
3378	സസ്യസംരക്ഷണം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. ശാന്തകുമാരി, ഡ�ോ. സി.എ. മേരി
	ഡ�ോ. എൻ. അനിത, ഡ�ോ. സാൻസമ്മ ജ�ോർജ്	
3435
ഓർക്കിഡ് (4-ാം പതിപ്പ് )
സുരേഷ് മുതുകുളം	
3914
വിശുദ്ധവിളവ് (3-ാം പതിപ്പ് )
സുരേഷ് മുതുകുളം	
3437
റബർ മറ്റൊരു കൽപ്പവൃക്ഷം (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ജി. സതീശ്കുമാർ
3438
പഴം പച്ചക്കറികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
വി. വിജയശ്രീ, ഡ�ോ. പി. ശാന്തകുമാരി	
3444
ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും
	കെ. വി. വിജയരാഘവൻ നായർ
3468	സസ്യര�ോഗനിർണയം (2-ാം പതിപ്പ് )
വി.ആർ. പ്രകാശ്
3473
അരി
വക്കം ബി. ഗ�ോപിനാഥൻ
3488
പച്ചില ഫാക്ടറി
രാജേന്ദ്രൻ പന്തളം	
3508
മണ്ണിന് ഒരു ആമുഖം
	ഡ�ോ. ജെ. ജെ. റേ	
3537
പഴം പച്ചക്കറികളിലെ ര�ോഗങ്ങളും നിവാരണങ്ങളും
	ഡ�ോ. സൂസമ്മ ഫിലിപ്പ്	
3543
അലങ്കാരപ്പൂച്ചെടികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	സീമ സുരേഷ്
3688
വിഷസസ്യങ്ങൾ (7-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എ. നളിനാക്ഷൻ
3721
വീട്ടുവളപ്പിലെ ഔഷധസസ്യകൃഷി (3-ാം പതിപ്പ് )
എൽ. ഓമനക്കുട്ടി അമ്മ
3775	കരിമ്പന	
എം.പി. അയ്യപ്പദാസ്	
3821
പ്രകൃതിയുടെ നിത്യഹരിതവിപ്ലവം (3-ാം പതിപ്പ് )
	പ�ോൾസൺ താം	

70.00
100.00
50.00
110.00
70.00
90.00
140.00
80.00
120.00
80.00
80.00
70.00
65.00
50.00
100.00
90.00
170.00
60.00
50.00
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3845	ചെമ്പേടുകളിലെ ചെടികൾ
	ഡ�ോ. എം. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്	
70.00
3621
ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ
	കെ. രാജേന്ദ്രബാബു
50.00
3449	കാർഷിക പാരമ്പര്യം കേരളത്തിൽ
	സി.കെ. സുജിത്കുമാർ
180.00
3471	നന്മയുടെ സങ്കീർത്തനം	
മുരളീധരൻ തഴക്കര
70.00
3284
കൃഷിപഞ്ചാംഗം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി.എ. ജ�ോസഫ്	
200.00
3868	ജൈവകൃഷി ഒരു പഠനസഹായി	
	ഡ�ോ. എ.കെ. ഷെരീഫ്
	ഡ�ോ. എ.എസ്. അനിൽകുമാർ
90.00
3904	കലവറ കീടര�ോഗങ്ങളും പഴംപച്ചക്കറികളുടെ
വിളവെടുപ്പനന്തര സൂക്ഷിപ്പും
	ഡ�ോ. വിനയശ്രീ, ഡ�ോ. എസ്.ജെ. ശ്രീജ,
	ഡ�ോ. പി. ശാന്തകുമാരി	
60.00
3895
കൂൺകൃഷി (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. ഭവാനീദേവി	
50.00
3897
ആഗ�ോളവൽക്കരണവും കൃഷിയും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. ഗ�ോപിമണി	
90.00
3938	ഫ്ളാറ്റിലെ കൃഷി (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.വി. വിജയരാഘവൻ നായർ
100.00
3947
മണ്ണിലെ നിധി (3-ാം പതിപ്പ് )
സുരേഷ് മുതുകുളം
90.00
4095
വാഴ - വിത്തു മുതൽ വിപണി വരെ	
	കെ.വി. വിജയരാഘവൻ നായർ
70.00.
4096	നഴ്സറി മാനേജ്മെന്റും
പൂന്തോട്ടനിർമാണവും (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ഡി. വിൽസൺ
140.00
4097
പച്ചക്കറി കൃഷി (7-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ.വി. പീറ്റർ, ഡ�ോ. വി.എസ്. ദേവദാസ്,
	ഡ�ോ. പി.ജി. സദൻകുമാർ
100.00
4098	സംയ�ോജിത കീടര�ോഗനിയന്ത്രണം
	കാർഷികവിളകളിൽ (4-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി. രഘുനാഥ്, ഡ�ോ. സി. ഗ�ോകുലപാലൻ
150.00
4099	ഡ�ോ. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ
ഇന്ത്യൻ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിൽപ്പി (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ര�ോഹിണി അയ്യർ
60.00
4100
പഴക്കൂടയിലെ നവാഗതർ (3-ാം പതിപ്പ് )
സുരേഷ് മുതുകുളം
100.00
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4101	സ്വയം ത�ൊഴിൽസംരംഭങ്ങൾ
	കാർഷികമേഖലയിൽ (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. പ്രകാശ്
4103
കേരളത്തിലെ ഫലസസ്യങ്ങൾ (4-ാം പതിപ്പ് )
ജി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
4094
വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷി (3-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാർ
4106
കൃഷിദീപിക I (2-ാം പതിപ്പ് )
വക്കം ബി. ഗ�ോപിനാഥൻ
4107
കൃഷിദീപിക II (2-ാം പതിപ്പ് )
വക്കം ബി. ഗ�ോപിനാഥൻ
4105
കൃഷിശാസ്ത്രം - ത്രിഭാഷാ പദക�ോശം (2-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
4149
സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിളകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
വക്കം ബി. ഗ�ോപിനാഥൻ
4176
പഴങ്ങളും പഴവിഭവങ്ങളും (2-ാം പതിപ്പ് )
ബി. പദ്മജ, സതി രാമചന്ദ്രൻ
4006	നഴ്സറി മാനേജ്മെന്റും
ഓർണമെന്റൽ ഗാർഡനിങ്ങും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. ശാന്തകുമാരി
4010
പുഷ്പചികിൽസ	
എം.എ. ഖാദർ
4211	കീടനാശിനികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എ. വിശാലാക്ഷി
	ഡ�ോ. സി.കെ. പീതാംബരൻ
4179
സുഗന്ധസസ്യങ്ങൾ
സുരേഷ് മുതുകുളം
4223	ചക്കവിഭവങ്ങളും വിപണനവും
വക്കം ബി. ഗ�ോപിനാഥൻ
4232	ചരിത്രത്തില് ഇടപെട്ട സസ്യങ്ങള്
എന്.എസ്. അരുണ്കുമാര്	
4234
വിത്തറിവ് - കരുതലും ഭാവിയും
	ഡ�ോ. വി. ബാലകൃഷ്ണന്	
4305
മണ്ണില്ലാ കൃഷി (3-ാം പതിപ്പ് )
സുരേഷ് മുതുകുളം	

200.00
60.00
100.00
300.00
250.00
190.00
100.00
60.00
70.00
170.00
120.00
130.00
80.00
60.00
140.00
70

മൃഗപരിപാലനം
2320
എരുമവളർത്തൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. പി. സേതുമാധവൻ

35.00
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2419
പരിസരത്തിനിണങ്ങുന്ന പന്നിവളർത്തൽ
	ഡ�ോ. മരിയ ലിസ മാത്യു
2445
മുയൽവളർത്തൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. അനിൽകുമാർ
3940
ജന്തുജന്യര�ോഗങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. ലത
	ഡ�ോ. ആർ. പ്രസീദ
	ഡ�ോ. സി. നാണു
2524
വീട്ടുവളപ്പിലെ ക�ോഴിവളർത്തൽ
	ഡ�ോ. സി. പി. മുരളീധരൻനായർ
3910	ടർക്കി വളർത്തൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. പി. മുരളീധരൻനായർ
2586	കൗതുകപ്പക്ഷികൾ
	ഡ�ോ. സി. പി. മുരളീധരൻനായർ
2871
ആടുവളർത്തൽ
	ഡ�ോ. ഡി. ഇബ്രാഹിംകുട്ടി	
3114
മൃഗപരിപാലനം-പ്രശ്ന�ോത്തരി (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. പി. സേതുമാധവൻ
3426
കൃത്രിമ ബീജാധാനം
വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജി. അജിത്കുമാർ
3428
താറാവ് പരിപാലനവും വിപണനവും (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. പി. മുരളീധരൻനായർ
3429	കന്നുകാലികളിലെ വിഷബാധ (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. വിജയൻ
3482	നായ് നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്ത് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. പി. മുരളീധരൻ നായർ
3516
പ്രഥമശുശ്രൂഷ കന്നുകാലികൾക്ക് (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. വിജയൻ
3538	സ്വയംത�ൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ
മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ (പരിഷ്കരിച്ച 3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. പി. സേതുമാധവൻ
3892
മൃഗസംരക്ഷണം (4-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
4316
പശുപരിപാലനം (6-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജി. അജിത് കുമാര്	
4317	കാലിത്തീറ്റ വിളകള് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജ�ോര്ജ് ത�ോമസ്	
4307
പശുവളര്ത്തല് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്
	ഡ�ോ.സി.ടി.ചാക്കോ	

45.00
50.00

120.00
80.00
90.00
50.00
70.00
70.00
50.00
100.00
50.00
100.00
75.00
50.00
110.00
80.00
90.00
60
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ആര�ോഗ്യശാസ്ത്രം
1311
കുഷ്ഠര�ോഗം
	ഡ�ോ. പി. ടി. ത�ോമസ് ഗ�ോഡ്രിക്	
1326	സിഫിലിസ് മുതൽ എയ്ഡ്സ് വരെ
	ഡ�ോ. ടി. വി. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ
1647
എയ്ഡ്സ് (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. ടി. ത�ോമസ് ഗ�ോഡ്രിക്	
1681
മലമ്പനി (2-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
1742	മെഡിക്കൽ ലബ�ോറട്ടറി ടെക്ന�ോളജി
സുരേന്ദ്രൻ ചുനക്കര
1809
ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ
എഡി: ഡ�ോ. സി. സി. കർത്താ	
1814	വൈദ്യവിജ്ഞാനം: പരിണാമവും പ്രതീക്ഷയും
	ഡ�ോ. സി. സി. കർത്താ
	ഡ�ോ. വി. രാമൻകുട്ടി	
2031	കാൻസറും റേഡിയ�ോതെറാപ്പിയും
എ. ജയകുമാർ
2033
പ്രമേഹം
	ഡ�ോ. ആർ.വി. ജയകുമാർ
	ഡ�ോ. വി. ജയമ�ോഹൻ
2038	ര�ോഗനിർണയം, ചികിൽസ: ചില പ്രത്യാശകൾ
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2039	നേത്രര�ോഗങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കെ.വി. രാജു
2240
പുകവലിയ�ോ ആര�ോഗ്യമ�ോ? (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. വി. ഐ. മമ്മി
	ഡ�ോ. എം. എൻ. അൻവറുദ്ദീൻ
2250
മയക്കുമരുന്നുകൾ മാദകദ്രവ്യങ്ങൾ
	ഡ�ോ. എസ്. രാജശഖരൻ
2266	ര�ോഗവും പ്രതിര�ോധവും
	ഡ�ോ. അബ്ദുൾ അസീസ്	
2801
രക്തം രക്തസന്നിവേശം
	ഡ�ോ. എൻ. ശശികല	
2864
ശസ്ത്രക്രിയാശാസ്ത്രം
	സാധാരണക്കാർക്ക് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. ദയാനന്ദ ബാബു
2991	നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. മുരളീധരൻ

25.00
35.00
40.00
40.00
75.00
125.00
60.00
55.00
45.00
85.00
45.00
50.00
45.00
80.00
75.00
120.00
75.00
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3037 	നാസികര�ോഗങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കെ.ബി. രാജൻ
3038
രക്തസമ്മർദം: അറിയേണ്ടതെല്ലാം
	ഡ�ോ. സി. രാജശേഖരൻ
3039
ക്ഷയര�ോഗം
	ഡ�ോ. പി.ടി. ത�ോമസ്	
3041	ത�ൊണ്ടര�ോഗങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കെ. രാജേന്ദ്രൻ
4183
അസ്ഥിര�ോഗങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി.വി. കൃഷ്ണകുമാർ
3044	ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കുൻഗുനിയ കാരണങ്ങളും
പ്രതിര�ോധമാർഗങ്ങളും (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. അബ്ദുൽ അസീസ്	
4185
ആര�ോഗ്യം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. മുരളീധരൻ
4184
ആഹാരം അറിയേണ്ടതെല്ലാം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. മാലതി	
3072	സ്ട്രെസ്സ് ര�ോഗങ്ങളും
പരിഹാരമാർഗങ്ങളും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. കെ. ജയറസ്	
3112	ഫിസിയ�ോളജി അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ (7-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. മാധവൻകുട്ടി	
3128
ഉദരര�ോഗങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വർഗീസ് ത�ോമസ്	
3129
പാമ്പുകടിയും വിഷചികിത്സയും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. മന�ോജ് ക�ോമത്ത്	
4186
മറവിര�ോഗം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. റ�ോബർട്ട് മാത്യു
3131
ഹൃദ്രോഗം-കാരണങ്ങൾ, ചികിൽസകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. എസ്. മ�ോഹനൻ
3132
വൃക്കകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കരുണൻ കണ്ണംപ�ൊയിലിൽ
3133	കണ്ണ് - ര�ോഗങ്ങളും പ്രതിവിധികളും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. സഹസ്രനാമം	
3137	പ�ോഷണവും ശിശുഭക്ഷണവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. തങ്കമണിദേവി	
3179
മനുഷ്യനിലെ പാരമ്പര്യര�ോഗങ്ങൾ
	കെ. ജ�ോർജ്	
3239	കർണര�ോഗങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സദറുദീൻ അഹമദ് എം.

70.00
85.00
60.00
60.00
60.00
50.00
75.00
100.00
95.00
100.00
85.00
80.00
75.00
70.00
80.00
70.00
60.00
120.00
80.00

3247
ആതുരശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ
	ഡ�ോ. സീമാരാമകൃഷ്ണൻ
3269
വന്ധ്യതയും ചികിൽസയും (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. അനുപമ ആർ.
3271
പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. മാലതി	
3272
ജീവൻ എന്ന സമസ്യ (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ജ�ോർജ്	
3282
മഴക്കാലര�ോഗങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ബി. പദ്മകുമാർ
3311
ആസ്ത്മ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. എസ്. ഷാജഹാൻ
3314	നമ്മുടെ കുടുംബം നന്മനിറഞ്ഞ ഭക്ഷണം
	ഡ�ോ. അനിതാമ�ോഹൻ
3315
മാനസികാര�ോഗ്യവും വ്യക്തിത്വവികസനവും
പി. വി. ശശിധരൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
3318	വേനൽക്കാലര�ോഗങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ബി. പദ്മകുമാർ
3372	നട്ടെല്ല് ര�ോഗങ്ങളും പ്രതിവിധികളും
	ഡ�ോ. സുരേഷ് എസ്. പിള്ള
3373
വാർധക്യകാല ര�ോഗങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സ�ോണിയ സുരേഷ്	
3392	ലഹരിയുടെ ല�ോകം
	ഡ�ോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ
3418	സമഗ്രവൈദ്യം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. മാധവൻകുട്ടി	
3452
മസ്തിഷ്കേതര നാഡീര�ോഗങ്ങൾ
	ഡ�ോ. റ�ോബർട്ട് മാത്യു
3453
ദന്തര�ോഗങ്ങൾ ചികിൽസയും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും
	ഡ�ോ. സി. വേണുഗ�ോപാൽ
3454
അനസ്തേഷ്യ - അറിയേണ്ടതെല്ലാം
	ഡ�ോ. ലത
3455	സന്ധിവാതര�ോഗങ്ങൾ ചികിൽസയും
പരിഹാരമാർഗങ്ങളും
	ഡ�ോ. ബി. പദ്മകുമാർ
3456	പ്രാണിജന്യര�ോഗങ്ങളും പകർച്ചാവ്യാധികളും
	ഡ�ോ. എം. ഹനീഫ്	
3457	പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി
	ഡ�ോ. അനിരാജ്, ഡ�ോ. എം. ലക്ഷ്മി	
3458
പ്രസവവും പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷയും
	ഡ�ോ. നിർമല സുധാകരൻ
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3459	ഹെർണിയ കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും
	ഡ�ോ. കെ. വി. വിശ്വനാഥൻ
3460
പ്രമേഹം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിവിധികൾ
	ഡ�ോ. സ�ോണിയ സുരേഷ്	
3462	കരൾ ര�ോഗങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കൃഷ്ണദാസ്	
3463
ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കാരണങ്ങളും പ്രതിര�ോധങ്ങളും
	ഡ�ോ. ബി. പദ്മകുമാർ
3464
മൂത്രാശയര�ോഗങ്ങളും പുരുഷവന്ധ്യതയും
	ഡ�ോ. മ�ോഹൻ പി.സാം	
3465
ഹരിത ആര�ോഗ്യം
	ഡ�ോ. ബി. പദ്മകുമാർ
3546	സന്ധിര�ോഗങ്ങളും ചികിൽസാ വിധികളും
	ഡ�ോ. സുരേഷ് എസ്. പിള്ള
4180	ഹ�ോമിയ�ോ ഒരു വേറിട്ട ചികിൽസ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ
3550
മറവിയും മാനസിക സമ്മർദവും
	ഡ�ോ. എ. മുരളീധരൻതമ്പി	
3681
മസ്തിഷ്കര�ോഗങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. റ�ോബർട്ട് മാത്യു
3682
മന�ോര�ോഗങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വർഗീസ് പി. പുന്നൂസ്	
3683
ശരീരരസതന്ത്രം (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ
3805	നഴ്സിങ് പുതുപ്രവണതകൾ
പല്ലവി മുരളീധരൻ
3813
അർബുദവും സാന്ത്വന പരിചരണവും
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
3629	ക�ൊളസ്ട്രോൾ
	ഡ�ോ. പി. എൻ. കരംചന്ദ്	
3630
വളർച്ചാവൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ
	ഡ�ോ. എം.കെ.സി. നായർ
3633
സ്തനാർബുദം (2-ാം പതിപ്പ് )
മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ
3547
ഉദരവ്രണങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ഉജ്ജ്വൽ സിങ്	
4201
കൃത്രിമ അവയവങ്ങളുടെ ല�ോകം	
	കെ.വി. മാത്യു
3551
പ്രഥമശുശ്രൂഷ എന്ത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ
	ഡ�ോ. സി. രാജശേഖരൻ
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4032	കാൻസർ
	പ്രൊഫ. എം.കെ. പ്രഭാകരൻ നായർ
4033	ഹ�ോമിയ�ോപ്പതിയും ബാലചികിത്സയും
എം.എം. ഖാദർ
4085
ആര�ോഗ്യ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ
രഞ്ജിത് എം.കെ.
4123
മദ്യം മറ്റൊരു വിഷം (6-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. മാലതി
4124
ജീവിതശൈലീര�ോഗങ്ങളും
പ്രതിര�ോധമാർഗങ്ങളും (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ബി. പദ്മകുമാർ
4181
ശുചിത്വം സുന്ദരം
ആര്യനാട് സത്യൻ
4281	നല്ല ദാമ്പത്യം
	ഡ�ോ. അരുൺ. ബി. നായർ
4283
വിഷജ�ോത്സ്നിക
	ഡ�ോ. രജനി നായർ
4348	ത�ൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാസികാര�ോഗ്യം
	ഡ�ോ. അരുണ് വി. നായര്	

125.00
170.00
50.00
70.00
80.00
60.00
150.00
150.00
90.00

ആയുർവേദം, പ്രകൃതിചികിൽസ
1911	ഭൈഷജ്യദർശനം
	കെ. രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്	
4189
അഷ്ടാംഗദർശനം (3-ാം പതിപ്പ് )
	വൈദ്യഭൂഷണം കെ. രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്	
2334
ആയുർവേദം: ചരിത്രവും ചര്യയും
	ഡ�ോ. അബ്സീന ജെ. സലിം	
4187
ആയുർവേദ ഔഷധനിർമാണം (പരിഷ്കരിച്ച 4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പ്രിൻസ് അലക്സ്, ഡ�ോ. രജനി എ. നായർ
3045	സ്വസ്ഥവൃത്തം (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. നേശമണി	
3197
കേരളീയ വിഷചികിൽസാപാരമ്പര്യം
	മൈന ഉമൈബാൻ
3203
വൃക്ഷായുർവേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ - ഒരുപഠനം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. വി. പി. ഉണിത്തിരി	
4182
പ്രകൃതിജീവനം (9-ാം പതിപ്പ് )
	സി. ആർ. ആർ. വർമ
3935
അപൂർവ ചികിൽസാ വിധികൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
	ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ - സമ്പാ: സുരേഷ് മാധവ്

115.00
150.00
45.00
160.00
100.00
90.00
100.00
50.00
50.00
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3331
ആയുർവേദദർശനം (3-ാം പതിപ്പ് )
	വൈദ്യഭൂഷണം കെ. രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്	
3461	കർക്കടക ചികിൽസയും പഞ്ചകർമയും
	ഡ�ോ. കൃഷ്ണകുമാർ
3518
കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ വിദ്യാഭ്യാസം
	ഡ�ോ. പി. കെ. മ�ോഹൻലാൽ
3524
ആഹാരവും ആര�ോഗ്യവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. നേശമണി	
3725
ബാലചികിത്സ ആയുർവേദത്തിൽ (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. മുരളീധരൻ പിള്ള
3882
മർമചികിത്സ (4-ാം പതിപ്പ് )
റവ: ജെ. എബനീസർ
4299
മര്മശാസ്ത്രമഹാര്ണവം
വി.ചന്ദ്രബാബു

90.00
70.00
170.00
180.00
100.00
50.00
70

ജീവശാസ്ത്രം
3161
ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ കഥ
	ഡ�ോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ
3135 	നമ്മുടെ നാട്ടുപക്ഷികൾ (4-ാം പതിപ്പ് )
ഡ�ോ. ഖലീൽ ച�ൊവ്വ
3186
ജീവന്റെ ഘടികാരം
എ. പ്രഭാകരൻ
3478
പൂമ്പാറ്റകളും ജൈവവൈവിധ്യവും
	നവീൻപ്രസാദ്
3489
ഷഡ്പദങ്ങളുടെ അൽഭുതല�ോകം
	ഡ�ോ. ജാഫർ പാല�ോട്
3490
തവളകളുടെ മായിക ല�ോകം
പി. കെ. സുധി
3493
തുമ്പികൾ
ശ്രുതി സുബ്രഹ്മണ്യൻ
3499
മയിലുകൾ
	കെ. ജി. ബിന്ദു
3502
ഉറുമ്പുകൾ
മന�ോജ് വെമ്പായം, ഡ�ോ. കലേശ്
3504	കല്ലുമ്മക്കായ
	ചന്ദ്രൻ മുട്ടത്ത്	
3553
മണ്ണിരകളുടെ ല�ോകം
എം. അജ, എം. ജയ
4131
മനുഷ്യൻ ഉൽഭവവും പരിണാമവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ജ�ോർജ്

90.00
150.00
50.00
80.00
80.00
75.00
60.00
50.00
60.00
50.00.
50.00
130.00
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3902

മണ്ണാണ് ജീവൻ മണ്ണിലാണ് ജീവൻ
ആർ. വീണാറാണി	
4298
ജീവശാസ്ത്രത്തില്നിന്ന് നവജീവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്
	ഡ�ോ. ഷാജു ത�ോമസ്	

90.00
120

ജന്തുശാസ്ത്രം
1101	പെരുമാറ്റം-അകശേരുകളിൽ
	ഫിലിപ്പോസ് ജ�ോൺ
1257	സബ്സിഡിയറി ജന്തുശാസ്ത്രം
	ഡ�ോ. എൻ. ചന്ദ്രശേഖരക്കുറുപ്പ്	
2276
പക്ഷിയുടെ ഘടന (2-ാം പതിപ്പ് )
ഡി. വി. ജൂഡ്	
2950
വിചിത്രജീവികൾ,
വിസ്മയജീവികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ

55.00
36.00
70.00
80.00

മൽസ്യവിജ്ഞാനീയം
1614
മൽസ്യസംസ്കരണം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. കെ. ഗ�ോവിന്ദൻ
1682
ശാസ്ത്രീയ ചെമ്മീൻകൃഷി (2-ാം പതിപ്പ് )
ഡി. സഞ്ജീവഘ�ോഷ്	
1683
മൽസ്യക്കൃഷി (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. എൻ. മേന�ോൻ
2293	കടൽ ഒരു അൽഭുതം (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
2328	നമ്മുടെ വളർത്തുമൽസ്യങ്ങൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. എൻ. മേന�ോൻ
2786
അക്വേറിയം പരിപാലനവും
അലങ്കാര മൽസ്യകൃഷിയും
ബാലൻ മാവേലി	
2926	കടൽ മനുഷ്യൻ ജീവിതം (2-ാം പതിപ്പ് )
	രേഖ വസുമതി
3325
ശാസ്ത്രീയ മൽസ്യക്കൃഷി (2-ാം പതിപ്പ് )
ബാലൻ മാവേലി	
3434
വീട്ടിൽ ഒരു അക്വേറിയം (7-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ
3445
കേരളത്തിലെ മൽസ്യങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ

28.00
35.00
45.00
50.00
65.00
120.00
65.00
70.00
70.00
100.00
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3522

മൽസ്യല�ോകത്തിലെ വിസ്മയങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
ബാലൻ മാവേലി	
1091	കൗതുക മൽസ്യങ്ങൾ
എൻ.സി. കുറുപ്പ്	

80.00
17.00

ജനിതകവിജ്ഞാനം
1165
ജനിതകപഠനം	
	പ്രൊഫ. എസ്. എബ്രഹാം	
1615
പാരമ്പര്യവും ര�ോഗങ്ങളും
	പ്രൊഫ. ജ�ോർജ് ഡിക്രൂസ്	
1750
മനുഷ്യപാരമ്പര്യവും ക്ലോണിങ്ങും
	ഡ�ോ. ബാലകൃഷ്ണൻ ചെറൂപ്പ
3270
ജീൻ, ജീവൻ, ജനിതകം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ

12.00
35.00
44.00
75.00

വനശാസ്ത്രം
1206

കേരളത്തിലെ വനപാലനം
പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും
	ടി.പി. വിശ്വനാഥൻ
1612	കാട്ടുതീ
	ജെ.ആർ. അനി, സുജിത്	
1686	സാമൂഹ്യവനവൽക്കരണം (2-ാം പതിപ്പ് )
എം. എസ്. ജ�ോയ്	
1687
വന്യജീവി പരിപാലനം (2-ാം പതിപ്പ് )
വി. സദാശിവൻ
1736
മുള
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
1983
വനസംരക്ഷണം (4-ാം പതിപ്പ് )
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
2022
കേരളത്തിലെ വനസമ്പത്ത് (5-ാം പതിപ്പ് )
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
2054	തേക്ക് (3-ാം പതിപ്പ് )
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
2275
കേരളത്തിലെ വനങ്ങൾ
നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ - I (5-ാം പതിപ്പ് )
	സി. കെ. കരുണാകരൻ

14.00
35.00
32.00
32.00
50.00
53.00
57.00
58.00
70.00

2296
കേരളത്തിലെ വന്യജീവികൾ
	സസ്തനങ്ങൾ (7-ാം പതിപ്പ് )
വി. സദാശിവൻ
2327
വന്യജീവി നിരീക്ഷണങ്ങൾ (5-ാം പതിപ്പ് )
വി. സദാശിവൻ
2479	സഹ്യപർവതനിരകളിലൂടെ
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
2481
കേരളത്തിലെ വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങൾ - I
(3-ാം പതിപ്പ് ) എം.എസ്. ജ�ോയ്	
2510
വിശ്വമഹാവൃക്ഷങ്ങൾ
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
4222
ആന എന്ന അൽഭുതജീവി (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജി. അജിത്കുമാർ
4200
ആന (4-ാം പതിപ്പ് )
എം. എസ്. ജ�ോയ്	
2665	കടുവ (3-ാം പതിപ്പ് )
എം. എസ്. ജ�ോയ്	
3108	ചന്ദനം (2-ാം പതിപ്പ് )
ജി. പ്രസാദ്	
3176
കേരളത്തിലെ വനങ്ങൾ
നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ - II (മൂന്നാം പതിപ്പ് )
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
3302
അഗസ്ത്യകൂടത്തിലെ ആദിവാസികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.ആർ. അജയൻ
3303
കേരളത്തിലെ വനസസ്യങ്ങൾ (6-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി.എൻ. നായർ, സി.എസ്. നായർ
3323
ദിവ്യമഹാസസ്യങ്ങൾ
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
3441
മരങ്ങൾ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും
എം. എസ്. ജ�ോയ്	
3442
കേരളത്തിലെ വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങൾ - II
എം. എസ്. ജ�ോയ്	
3491
കേരളത്തിലെ ദേശീയ�ോദ്യാനങ്ങൾ
ആർ. അനിരുദ്ധൻ
3505
വിസ്മൃതമാകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ
	സി. എസ്. ധന്യ, ഡ�ോ. ജി. ബി. കുര്യാക്കോസ്	
3523
ആദിവാസികളുടെ ല�ോകം വനവാസികൾ(2-ാംപതിപ്പ് )
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
3525
കേരളത്തിലെ വനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ - III
	സി. കെ. കരുണാകരൻ

23

40.00
30.00
230.00
100.00
185.00
50.00
70.00
40.00
50.00
90.00
185.00
400.00
230.00
100.00
70.00
80.00
150.00
140.00
210.00
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4141
ഇന്ദിരാഗാന്ധി-ഹരിതദർശിനി (2-ാംപതിപ്പ് )
	സി.കെ. കരുണാകരൻ
1160	കാണിക്കാർ
	സി.കെ. കരുണാകരൻ

110.00
12.00

ശാസ്ത്രം - ജനറൽ

1 026	മൈക്രോബുകൾ
വിവ: ശ്യാമളകുമാരി	
1148	സഹജീവനം
റവ. ജെയിംസ് വെള്ളാങ്കൽ
1155
പി. സി. മഹലന�ോബിസ് - ജീവിതവും സംഭാവനയും
ജി. ലസിത
1481
എർഗ�ോട്ട് - വിഷവും ഔഷധവും
	ഡ�ോ. കെ. കെ. ജനാർദനൻ
1565
ശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയിൽ - II (3-ാം പതിപ്പ് )
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാദമി	
1756
പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രമേയങ്ങൾ
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
1769	ടാക്സിഡെർമി
ജി. അഴീക്കോട്	
1955	സംവാദങ്ങൾ, സമീക്ഷകൾ
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
2001
വിശ്വവിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2131	നാവിഗേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ
	ക്യാപ്റ്റൻ രാജൻ
2263	സയൻസ് ഫിക്ഷൻ
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2322	സമുദ്രശാസ്ത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2624	സീമകൾ സമസ്യകൾ
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
2666
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും
ഭൂമിശാസ്ത്രപശ്ചാത്തലവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ലാൻസിലെറ്റ്	
2671
വീടും അൻപത് വർഷവും
ജയൻ ബിലാത്തിക്കുളം	
2677	ചിന്തനങ്ങൾ ചിന്തനീയങ്ങൾ
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
2686
ശാസ്ത്രത്തിലെ സൂത്രക്കളികൾ
	ഡ�ോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ

15.00
25.00
8.00
12.00
65.00
46.00
38.00
65.00
95.00
60.00
40.00
70.00
55.00
70.00
80.00
60.00
50.00

2920
ശാസ്ത്രമഞ്ജുഷ
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
2929	കണഭൗതികവും ദൈവകണവും
	ഡ�ോ. എം. എൻ. ശ്രീധരൻ നായർ
2967	നാം കുതിച്ചാൽ ഭൂമിയ�ോളം
എസ്. മുത്തുക്കൃഷ്ണ അയ്യർ
3059
ശാസ്ത്രം, ദർശനം, സംസ്കാരം
വി. വിജയകുമാർ
3080
കേരളവും നദീജലക്കരാറുകളും
എം. ജെ. ബാബു
3184
വിജ്ഞാനപൈതൃകം ഭാരതീയം
	ഡ�ോ. എൻ. ജെ. കെ. നായർ
3196	നാടൻ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പാരമ്പര്യം
വി. എച്ച്. ദിരാർ
3236
ശാസ്ത്രരശ്മികൾ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൽ
	ഡ�ോ. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി	
3485
പായലുകൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ
സുസ്മിത
3497
കേരളത്തിലെ നാട്ടുസസ്യങ്ങൾ
വി. സി. ബാലകൃഷ്ണൻ
3503
ബയ�ോമെട്രിക്സ്
അശ�ോകൻ ഞാറയ്ക്കൽ
3512
ശാസ്ത്രവിസ്മയങ്ങൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
പ്രഭാവതി മേന�ോൻ
3517	ഹ�ോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും
എൻ. എസ്. അരുൺകുമാർ
3519
ഉത്തരാധുനിക ശാസ്ത്രം
	ഡ�ോ. ആർ. ഗ�ോപിമണി	
3527
മനുഷ്യൻ ഉൽഭവവും പരിണാമവും
	കെ. ജ�ോർജ്	
3535
ആര്യവേപ്പ് - ജനിതകവൈരുധ്യവും സംരക്ഷണവും
	ഡ�ോ. രമാദേവി	
3541
കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം
എം. നിശാന്ത് മ�ോഹൻ
3545	ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യക്ക് ഒരു ആമുഖം
	ഡ�ോ. എ. ജയകുമാരൻ നായർ
3555	നദീവിജ്ഞാനീയം
	ഡ�ോ. എൻ.ജെ.കെ. നായർ
3559
ശാസ്ത്രകലണ്ടർ
മന�ോജ് എം. സ്വാമി	
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55.00
60.00
60.00
100.00
80.00
75.00
70.00
70.00
70.00
80.00
50.00
90.00
100.00
90.00
130.00
60.00
90.00
50.00
130.00
120.00
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4318
കേരളശാസ്ത്രസാങ്കേതിക കൗണ്സില്
	ചരിത്രവും വര്ത്തമാനവും
	ജെയ്സ് മെര് ലിന് പി. അഗസ്റ്റിന്	

130

പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം
1953

ഭൂകമ്പം
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2604
അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തടാകങ്ങൾ
	ഡ�ോ. എസ്. ഗിരിജകുമാരി	
2682	നമ്മുടെ ഭൂമി - ഘടനയും പരിസ്ഥിതിയും
	ഡ�ോ. കെ. സ�ോമൻ
2787	കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വനങ്ങളും
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
2807
ജലം ജനപങ്കാളിത്തം വികസനം
	ഡ�ോ. കെ. ബാലചന്ദ്രക്കുറുപ്പ്	
2822
പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണം
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2823
ജനപക്ഷ ജലനയം
	ഡ�ോ. എ. അച്യുതൻ
2824	കാലാവസ്ഥയും ആവാസവ്യവസ്ഥയും
	പ്രൊഫ. എം.കെ. പ്രസാദ്	
2836
മലയാളിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക രാഷ്ട്രീയം
	സി. ആർ നീലകണ്ഠൻ
2837	നീരിന്റെ നേരറിവുകൾ
പി. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ
2925
ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ (5-ാം പതിപ്പ് )
കേണൽ എൻ. ബി. നായർ
2959
ആഗ�ോള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ
ഡി. വി. സിറിൾ
2966
ഭാവിയിലെ ഊർജലഭ്യതയും ഹരിത�ോർജ സ്രോതസ്സുകളും
എസ്. മുത്തുക്കൃഷ്ണ അയ്യർ
2976
ഉയിർവല
	ഡ�ോ. എ. അച്യുതൻ
2977
ഹരിതഗൃഹത്തിന്റെ തച്ചുശാസ്ത്രം
സുരേഷ് മുതുകുളം	
2990
പരിസ്ഥിതി ശബ്ദാവലി
ഹരിപ്രിയ എസ്.
3049
പമ്പാനദി പരിസ്ഥിതിയും സംസ്കാരവും
	ഡ�ോ. ആർ. ഗിരീഷ്കുമാർ

45.00
90.00
75.00
110.00
60.00
160.00
65.00
95.00
80.00
60.00
75.00
170.00
75.00
70.00
90.00
50.00
140.00

3081
പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും
	പ്രൊഫ. കെ. ശ്രീധരൻ
3083
അഷ്ടമുടിക്കായലും ശാസ്താംക�ോട്ട തടാകവും
	ഡ�ോ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3988	റെഡ് ബുക്ക് (2-ാംപതിപ്പ് )
പി. വി. പദ്മനാഭൻ
3134
ഹരിതമന്ദിരങ്ങൾ
	സി. കെ. കരുണാകരൻ
3278
പരിസ്ഥിതിയും കണ്ടൽക്കാടുകളും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. വി. വിജയരാഘവൻ നായർ
3317
ജലവും ജലസംരക്ഷണവും
	ഡ�ോ. പി. സുശീല
3341
പമ്പാനദി പരിസ്ഥിതിയും പരിപാലനവും
എൻ.കെ. സുകുമാരൻനായർ
3421
പാളയുടെ വേഷപ്പകർച്ചകൾ
	സി. നയന	
3477
പച്ചയുടെ അമരക�ോശം
	ഡ�ോ. വേണു ത�ോന്നയ്ക്കൽ
3480
ഹരിതപാഠങ്ങൾ
എസ്. ഹരിപ്രിയ
3481
ഓസ�ോണും കാർബൺ മഴയും
മന�ോജ് എം. സ്വാമി	
3483
ബയ�ോഗ്യാസ് പ്രസക്തിയും പ്രയ�ോഗവും
	പ്രൊഫ. കെ. ശ്രീധരൻ
3486	വെളിച്ചെണ്ണയും നാന�ോടെക്ന�ോളജിയും
	ഡ�ോ. മനു വി. ത�ോട്ടക്കാട്	
3533
മാലിന്യ സംസ്കരണവും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും
പ്രസാദ്	
4217
ഹരിതസാഹ�ോദര്യം
പച്ചമേലാപ്പിന്റെ കാണാക്കാഴ്ചകൾ (2-ാംപതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സുഭാഷ്ചന്ദ്രബ�ോസ്	
4204
സുസ്ഥിരവികസനം
ഡി.വി. സിറിൽ
3927
പ്രകൃതിബ�ോധവും മനുഷ്യനും (2-ാംപതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്	
3607	നമ്മുടെ വേഴാമ്പലുകൾ
	ഡ�ോ. ജാഫർ പാല�ോട്	
4170
ജലപാഠം (2-ാംപതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. സുഭാഷ്ചന്ദ്രബ�ോസ്	
4207
ഹരിതം പ്രകൃതി
കുരീപ്പുഴ ഫ്രാൻസിസ്	
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4264	കണ്ണൻദേവൻ കുന്നുകൾ
എം.ജെ. ബാബു

70

2. ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങൾ
ഗണിതം
1087
വിശ്ലേഷക ജ്യാമിതി (Analytical Geometry)
	പ്രൊഫ. പി. അബ്ദുള്ള
34.00
1088
ത്രിക�ോണമിതി (Trigonometry) NCERT
വിവ: എം. സിറാജ്
39.00
1176
എൻ.സി.ഇ.ആർ.റ്റി. ഗണിതം 1
	ഡ�ോ. എ. സി. വാസു
20.00
1276
ഇലാസ്തികതാസിദ്ധാന്തം
	പ്രൊഫ. വി. സി. ശ്രീധരൻപ�ോറ്റി,
	ഡ�ോ. കെ. ശ്രീധരൻപിള്ള
37.00
2109
ബൗദ്ധായന ശുൽബസൂത്രം
വ്യാഖ്യാ: ഡ�ോ. വി. ബി. പണിക്കർ
90.00
2272
ജ്യാമിതിയും ചിത്രകലയും (3-ാം പതിപ്പ് )
ജി. അഴീക്കോട്	
50.00
2975
ആര്യഭടീയം	
	പ്രൊഫ. പി. രാമചന്ദ്ര മേന�ോൻ
180.00
2989
മയൂരശിഖ: ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ
യൂറ�ോപ്യേതര മൂലങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജ�ോർജ് ഗീവർഗീസ് ജ�ോസഫ്	
210.00
3145
ഭാരതീയഗണിതം (3-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി. രാമചന്ദ്രമേന�ോൻ
150.00
3374
രാമാനുജൻ, ഹാർഡി അപൂർവ ഗണിതക്കൂട്ടായ്മ
	ടി.കെ. ക�ൊച്ചുനാരായണൻ
80.00
3381	കണക്ക് വരയും കുറിയും (3-ാം പതിപ്പ് )
	ടി.കെ. ക�ൊച്ചുനാരായണൻ
80.00
3472	വേദഗണിതം
	ഡ�ോ. എസ്. സ്മിത
60.00
3474
ഗണിത പസിലുകൾ
എൻ. സുധാകരൻ
50.00
3528	പ�ോൾ എർദ�ോസ്: ഐതിഹാസിക ഗണിത തീർഥാടകൻ 		
	ടി. കെ. ക�ൊച്ചുനാരായണൻ
50.00
3928
അബാക്കസ് (2-ാം പതിപ്പ് )
എൻ. സുധാകരൻ
100.00

3636

മാന്ത്രിക ചതുരങ്ങൾ
എൻ. സുധാകരൻ
3685
ഗണിതത്തിലെ വിന�ോദങ്ങൾ (8-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ഇ. ജെ. ത�ോമസ്	
3689
ആധുനികജ്യാമിതികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ടി.കെ. ക�ൊച്ചുനാരായണൻ
4060
അനന്തം എന്തെന്നറിഞ്ഞ ആൾ
രാമാനുജൻ എന്ന പ്രതിഭയുടെ ജീവിതം (രണ്ടാം പതിപ്പ് )
	റ�ോബർട്ട് കാനിഗൽ
4242
ഗണിതവിശ്ലേഷണ തത്വങ്ങള്
വാള്ട്ടര് റൂഡിന്	
4255
ഗണിത ശബ്ദക�ോശം
പള്ളിയറ ശ്രീധരന്	
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60.00
50.00
130.00
400.00
250.00
75.00

ഭൗതികം
1211

ഭൗതികം NCERT
വിവ: കെ. ഗ�ോപിനാഥൻ
50.00
1827
ഭൗതികം ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ
	ഡ�ോ. എം. എൻ. ശ്രീധരൻ നായർ,
	ഡ�ോ. ബാബു ജ�ോസ്, ഡ�ോ. രാജുമാവുങ്കൽ,
	ഡ�ോ. എസ്. ആർ. പ്രഭാകരൻ
75.00
1892
അതിചാലകത
	ഡ�ോ. രാജു മാവുങ്കൽ
50.00
1969	ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ്
രാജു മാവുങ്കൽ
52.00
2132
ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
	ഡ�ോ. സി. ജി. കൃഷ്ണദാസ് നായർ
80.00
2146
താളങ്ങൾ, തരംഗങ്ങൾ
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
60.00
2623	ഹൈസൻബെർഗിന്റെ ല�ോകങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
60.00
2638
വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. ആർ. പ്രഭാകരൻ നായർ
75.00
4330
ഐൻസ്റ്റൈനും ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തവും (3-ാം പതിപ്പ് )
എ. സി. വാസു
50.00
3142
സുരക്ഷിതത്വം നിത്യജീവിതത്തിൽ
	സി. രാമകൃഷ്ണൻ
90.00
3310
ഭൗതികവും സംഗീതവും (2-ാം പതിപ്പ് )
ജി. അൻഫില�ോവ്	
120.00
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3926
ആറ്റത്തിന്റെ വിസ്മയല�ോകം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. എൻ. ആർ. നായർ
3446
ആറ്റങ്ങൾ മുതൽ ധൂമകേതുക്കൾ വരെ
	ഡ�ോ. സി. പി. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
3447
മഴവില്ലും ഒൻപത് നിറങ്ങളും (2-ാം പതിപ്പ് )
അലക്സാണ്ടർ സ്റ്റെൻഹാഡ്	
3451
ശബ്ദവും ചലച്ചിത്രവും
ആർ. പി. ആനന്ദബാബു
3466
ഭൗതികശാസ്ത്രനിഘണ്ടു
എഡി. പ്രൊഫ. എം. ശിവശങ്കരൻ
3475	നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ
	ഡ�ോ. സി. കെ. രാജൻ
3487
ശബ്ദവും ശബ്ദമലിനീകരണവും
പി. എസ്. രാജശേഖരൻ
3495
പ്രകാശ വിസ്മയം
	സാബുജ�ോസ്	
3496
ബഹിരാകാശടൂറിസം മിഥ്യയും യാഥാർഥ്യവും
പി. എം. സിദ്ധാർഥൻ
3500
ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി
ഹരീഷ് എൻ. നമ്പൂതിരി	
3501	ച�ൊവ്വ അറിവും അന്വേഷണവും
സൂൽറാഫ്	
3514	സൗര�ോർജം സമൃദ്ധോർജം (2-ാം പതിപ്പ് )
എസ്. നാരായണസ്വാമി	
3924
ശാസ്ത്രയാൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
3544
വിക്രംസാരാഭായിയും
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശചരിത്രവും
എ. പ്രഭാകരൻ
3552	ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ആമുഖം
	പ്രൊഫ. കെ. പാപ്പൂട്ടി	
3933
എന്താണ് ക്വാണ്ടംസിദ്ധാന്തം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജ�ോർജ് വർഗീസ്
3930	റേഡിയേഷനും മനുഷ്യനും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ജ�ോർജ്	
3690
റിമ�ോട്ട് സെൻസിങ് (2-ാം പതിപ്പ് )
മന�ോജ് എം. സ്വാമി	
3628
പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആമുഖം	
	കെ. ജ�ോർജ്	
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50.00
75.00
60.00
60.00
150.00

3891	ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം	
എൽ. സുകുമാരൻ തമ്പി	
3765	നക്ഷത്രപരിണാമവും
തമ�ോഗർത്തങ്ങളും (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം.എൻ. ശ്രീധരൻ നായർ
3980
പ്രപഞ്ചക്കാഴ്ചകൾ
	ഡ�ോ. ജ�ോർജ് വർഗീസ്
4079
ശബ്ദപ്രപഞ്ചം	
	ഡ�ോ. ബി. പ്രേംലെറ്റ്
4130
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അനന്തം (7-ാം പതിപ്പ് )
	ജ�ോർജ് ഗാമ�ോവ്
4140
മിന്നലും ഇടിയും (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. ശശികുമാർ
4165
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ജീവിതം, ശാസ്ത്രം ദർശനം	
	ഡ�ോ. ജ�ോർജ് വർഗീസ്
4129
രാമൻ പ്രഭാവം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എ. രാജഗ�ോപാൽ കമ്മത്ത്
3301
മഴ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി.കെ. രാജൻ
3832
ആഗ�ോളതാപനവും
	കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും (2-ാം പതിപ്പ് )
മന�ോജ് എം. സ്വാമി
4225
ഇന്ത്യ 2020: നവസഹസ്രാബ്ദദർശനം (6-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുള് കലാം
	വൈ.എസ്. രാജൻ
4284
ഗ്രഹസ്ഥാന ഗണിതം
	ഡ�ോ. ഇ. ശ്രീധരൻ
4275
ആകാശത്തിലെ അൽഭുതക്കാഴ്ചകൾ
	ഡ�ോ. വി. ശശികുമാർ
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രസതന്ത്രം
1015	കാർബണിക നാമകരണപദ്ധതി	
ജയിംസ് ജി. ട്രെയ്ൻഹ�ോം
1064
അകാർബണിക രസതന്ത്രം	
വി. യു. ശ്രീനിവാസ പൈ	
1102	സബ്സിഡിയറി രസതന്ത്രം II
	പ്രൊഫ. കെ. ഐ. മുഹമ്മദ്കുട്ടി	
1228
രസതന്ത്രം I (NCERT)
ഒരു സംഘം ലേഖകർ

22.00
33.00
64.00
40.00
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1429	ജൈവരസതന്ത്രത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ഡി. എം. വാസുദേവൻ
1800
പദാർഥ രസതന്ത്രത്തിന്റെ
വിസ്മയല�ോകങ്ങൾ
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
	ഡ�ോ. കെ. ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ
	ഡ�ോ. കെ. എൻ. രാജശേഖരൻ
3185
മൂലകങ്ങളുടെ കഥ
	ഡ�ോ. സി. പി. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ
3298
കേരളത്തിലെ ധാതുമണലുകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
	ഡ�ോ. കെ. ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ
	ഡ�ോ. വി. രാജശേഖരൻ നായർ
3440
എന്താണ് രസതന്ത്രം	
	പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്	
3479
ഹരിതരസതന്ത്രം	
	ഡ�ോ. ഐ. ജി. ഷിബി	
3492	പ്ലാസ്റ്റിക്കും ജൈവപ്ലാസ്റ്റിക്കും	
	സിന്ധു പ്രഭാകരൻ
2273
സുഗന്ധതൈലങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ.പി. ധർമരാജ അയ്യർ
3494
ക്രിസ്റ്റല�ോഗ്രഫി: ആമുഖപഠനം	
അപർണ മാർക്കോസ്	
3498	സ്വർണം ശാസ്ത്രത്തിലും സംസ്കൃതിയിലും
ശ്രുതി സുബ്രഹ്മണ്യൻ
3925	ലെഡ് അഥവാ കറുത്തീയ വിഷബാധ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. എസ്. പി. അയ്യർ
	ഡ�ോ. എം. അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്	
3529	ജൈവരസതന്ത്രം	
	ഡ�ോ. ആർ. കലേശരാജ്	
3530
പുതുയുദ്ധം
ജി.എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ
3696
രസതന്ത്രത്തിന്റെ നാട്ടുവഴികൾ
ഇ.വി. ശ്രീധരൻ
4139
നൂറു രസതന്ത്രകഥകൾ (10-ാം പതിപ്പ് )
എൽ. വ്ലാസ�ോവ്, ഡി. ട്രിഫണ�ോവ്
വിവർത്തനം: എം.എൻ. മ�ോഹനൻ
4262
അണുബ�ോംബുകളുടെ കഥ
	ഡ�ോ. എം.എൻ.ആർ. നായർ

50.00

70.00
60.00

90.00
50.00
70.00
70.00
30.00
60.00
50.00
50.00
50.00
80.00
70.00
100.00
60.00
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സാംഖ്യികം
1013	സാംഖ്യികം
വി. ഐ. നൈനാൻ
1140
ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ഒരു പഠനം
	ഡ�ോ. വി. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
1192
ഔദ്യോഗിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
	ഡ�ോ. ആർ. എസ്. കുറുപ്പ്	
1238
ജനസംഖ്യാപഠനങ്ങൾ
പി. എസ്. ഗ�ോപിനാഥൻനായർ
1411
ജനസംഖ്യാവിദ്യാഭ്യാസം
	ഡ�ോ. ആർ. എസ്. കുറുപ്പ്	
1867
ജനസംഖ്യയും വികസനവും
എഡി. പ്രൊഫ. പി. ആർ. ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ

26.00
45.00
18.00
44.00
16.00
65.00

3. എൻജിനീയറിങ്
സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്
1643 	സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എ. അച്യുതൻ,
	ഡ�ോ. കെ. വിൻസെന്റ് പ�ോൾ

മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്

1432	ഷേപ്പിങ് മെഷീൻ
	സേവ്യർ വർഗീസ്	
1690
ഔട്ട്ബ�ോർഡ് എൻജിൻ
വിവ: കെ. എസ്. റാണാപ്രതാപൻ
3692
ഓട്ടോമ�ൊബൈൽ മെക്കാനിക്ക് (16-ാം പതിപ്പ് )
എസ്. ശ്രീനിവാസൻ

60.00

16.00
40.00
170.00		

ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്
1150
വ്യാവസായിക വൈദ്യുത ഉപയന്ത്രങ്ങൾ
	ലിപ്കിൻ, വിവ: ജി. കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
	ടി. ആർ. ശ്രീനിവാസ്	
1333	നേർകറണ്ട് എൻജിനീയറിങ്
	കെ. കെ. വാസു
4145
ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡ് തിയറി (13-ാം പതിപ്പ് )
എം.എൽ. ഘ�ോഷ് (വിവ: ടി. എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ)

35.00
46.00
180.00
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3364	വൈദ്യുതിയുടെ ഹരിശ്രീ	
	സി.എസ്. ശങ്കരവാര്യർ
3539	വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ 501 മാർഗങ്ങൾ
	കെ. കെ. വാസു
3866	ഹ�ോം ഇലക്ട്രിക്സ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.കെ. വാസു
4146
ഇലക്ട്രോണിക്സ് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ (10-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. അച്യുത് ശങ്കർ, കെ. മദനൻ
4147	പ്ലംബിങ് (11-ാം പതിപ്പ് )
ബി. ജയപാലൻ

70.00
50.00
90.00
100.00
100.00

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്ന�ോളജി
1840	കംപ്യൂട്ടറിന്റെ മനസ്സ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ഗ�ോപിനാഥൻ
1882	ബേസിക് പഠിച്ചുതുടങ്ങാം (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. അച്യുത് ശങ്കർ എസ്. നായർ
1899	സി - പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിച്ചുതുടങ്ങാം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
2029
ആ ല�ോകം മുതൽ ഇ-ല�ോകം വരെ
	ഡ�ോ. ജെ. വി. വിളനിലം
2104
വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്
	ഡ�ോ. രാജു മാവുങ്കൽ
2299
ഇന്റർനെറ്റ് (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. അച്യുത് ശങ്കർ എസ്. നായർ
2378	വെബ്സൈറ്റ് (2-ാം പതിപ്പ് )
ബി. മന�ോജ്	
2518	ഫ്ളാഷ് പഠിച്ചുതുടങ്ങാം (2-ാം പതിപ്പ് )
ഹരീഷ് എൻ. നമ്പൂതിരി	
3722
വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ
	നിത്യജീവിതത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
വി. കെ. ആദർശ്	
3279	സ്വതന്ത്രസ�ോഫ്റ്റ്വെയറും
ഗ്നൂ-ലിനെക്സും (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. അച്യുത് ശങ്കർ എസ്. നായർ
3929	കംപ്യൂട്ടർ പരിചയവും പ്രയ�ോഗവും (8-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. അച്യുത് ശങ്കർ എസ്. നായർ
3313
ഇ-മലയാളം (2-ാം പതിപ്പ് )
സുനീത റ്റി. വി	
3433	കംപ്യൂട്ടർ - ഒരാമുഖം (8-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി.ജി. സുകുമാരൻ നായർ

40.00
35.00
50.00
120.00
45.00
65.00
75.00
115.00
80.00
60.00
120.00
70.00
50.00

3484
യന്ത്രവിവർത്തനം	
	ഡ�ോ. ആർ. വി. എം. ദിവാകരൻ
3506	ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്	
	കെ. എം. അബ്ദുൾസലാം	
3526
ഇൻഡിസൈൻ
	കെ. അശ�ോക് കുമാർ
3674
ഇ-ക�ോമേഴ്സ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. ശാർങ്ഗധരൻ
3677	ചിത്രകല ഒരു സാങ്കേതിക പഠനം (5-ാം പതിപ്പ് )
ജി. അഴിക്കോട്	
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70.00
50.00
100.00
50.00
130.00

ഐ.റ്റി.ഐ., കെ.ജി.റ്റി.ഇ. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ
1016

ബ്ലൂപ്രിന്റ് റീഡിങ്	
ബി. ആർ. സച്ച്ദേവ
1393	മെഷീൻഷ�ോപ്പ് പരിശീലനം
വി. കെ. തേജ്വാനി	
1657
വർക്ക്ഷ�ോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ &
	സയൻസ് (2-ാം പതിപ്പ് )
ബി. ജയപാലൻ
1735
ഷീറ്റ്മെറ്റൽ വർക്ക്
	കെ. നാരായണപിള്ള
1926
ഐ.റ്റി.ഐ. സ�ോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് (7-ാം പതിപ്പ് )
പറക്കോട് എൻ. ആർ. കുറുപ്പ്
2153
എൻജിനീയറിങ് പദാർഥങ്ങൾ
ബി. എസ്. വാരിയർ
2895	വെൽഡിങ്
പി. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
2894	സർവേ (7-ാം പതിപ്പ് )
	ടി. വി. ജ�ോർജ്, വി. എൻ. വാപ്പിച്ച
2954
തയ്യൽ - ഡിസൈനിങ് & ഡ്രെസ് മേക്കിങ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ജെ. സ്വർണം	
3308	നീഡിൽ വർക്ക് (8-ാം പതിപ്പ് )
എൻ. ദേവി	
3361
തയ്യൽ (8-ാം പതിപ്പ് )
	ജെ. സ്വർണം	
3566
എംബ്രോയിഡറി
സുജ ഷാജി	
4326	ഡ്രൈവിങ്മാന്വൽ (14-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. എസ്. റാണാപ്രതാപൻ

23.00
50.00
72.00
104.00
55.00
40.00
70.00
140.00
200.00
50.00
150.00
650.00
100.00
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3671

വസ്ത്രനിർമാണകല (4-ാം പതിപ്പ് )
എലിസബത്ത് ചാക്കോ	

300.00

4. ഭാഷ, സാഹിത്യം, കലകൾ
ഭാഷാശാസ്ത്രം- വ്യാകരണം
1221

ശബ്ദങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും
എ. ക�ോൺഡ്രാറ്റോവ്	
1439	സാമൂഹികഭാഷാവിജ്ഞാനം
	ഡ�ോ. ഉഷാ നമ്പൂതിരിപ്പാട്	
1483
വിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഷാശാസ്ത്രഭൂമിക (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. ആർ. പ്രബ�ോധചന്ദ്രൻ നായർ
1547
വൃത്തശാസ്ത്രം
	ഡ�ോ. ടി. വി. മാത്യു
1559
കേരളപാണിനീയവിമർശം
	സമ്പാ: ഡ�ോ. പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
1585
ഭരണഭാഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ
എം.വി. ത�ോമസ്	
1594
കേരളപാണിനീയസംക്ഷേപം
	സംക്ഷേപകൻ: പ്രൊഫ. ആർ. എസ്. വർമജി
1623
വാക്യഘടന (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ഇ. വി. എൻ. നമ്പൂതിരി	
1658	പ്രാചീന ഭാരതീയ ലിപിശാസ്ത്രവും
മലയാളലിപിയുടെ വികാസവും
	ഡ�ോ. എസ്. ജെ. മംഗലം	
1689	സ്വനവിജ്ഞാനം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. ആർ. പ്രബ�ോധചന്ദ്രൻ
1715
ഭാഷാപര്യടനം	
വാങ്മയി	
1757
മലയാളം മലയാളിയ�ോളം
	ഡ�ോ. വി. ആർ. പ്രബ�ോധചന്ദ്രൻ
1779
ഭാഷയും മനശ്ശാസ്ത്രവും
	ഡ�ോ. കെ. എം. പ്രഭാകരവാര്യർ
1797	ദ്രാവിഡം (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. പി. രാജേന്ദ്രൻ
1815
മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം
റവ. ജ�ോർജ് മാത്തൻ
1832
ആഖ്യാനവിജ്ഞാനം
	ഡ�ോ. ഡി. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ

27.00
24.00
24.00
60.00
35.00
32.00
35.00
46.00
55.00
46.00
65.00
50.00
36.00
30.00
70.00
75.00

1833
ഭാഷാദർശനവും ചരിത്രവും
	ഡ�ോ. കെ. കുഞ്ഞുണ്ണിരാജാ
4208
മലയാളസംസ്കാരം
	ഡ�ോ. എൻ. അജിത്കുമാർ
1874
ഭാഷാഭൂഷണത്തിന്റെ ഉപാദാനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. എൻ. വി. പി. ഉണിത്തിരി	
1913
ഗദ്യരചന	
	ഡ�ോ. സി. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
1993	പ്രായ�ോഗികവ്യാകരണം (2-ാം പതിപ്പ് )
ഇരിഞ്ചയം രവി	
1996	ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലബാർ ലാംഗ്വേജ്
	റ�ോബർട്ട് ഡ്രമണ്ട്
2011
വാഗർഥവിചാരം
	പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തൻനായർ
2013
ആധുനിക മലയാളവ്യാകരണം (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. കെ. എസ്. നാരായണപിള്ള
2027
വ്യാകരണമിത്രം
എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു
2041
മലയാളഭാഷാബ�ോധനം
	പ്രൊഫ. സി. വി. വാസുദേവഭട്ടതിരി	
2043
ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ ച�ോംസ്കിയൻ വിപ്ലവം	
	ഡ�ോ. കെ. എൻ. ആനന്ദൻ
2084
യാസ്കമുനിയുടെ നിരുക്തോപക്രമം
ഭാഷ്യകാരൻ: വേദബന്ധു
പഠനം: പ്രൊഫ. എസ്.ഗുപ്തൻ നായർ
2171	ലിപികളും മാനവസംസ്കാരവും
	പ്രൊഫ. കെ.എ. ജലീൽ
2189
വാമ�ൊഴിയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം
	ഡ�ോ. എൻ. അജിത്കുമാർ
2259
വിരുന്ന് വന്ന വാക്ക്
എഡി: ടി. പി. രാജീവൻ
2312
ഭാഷാശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തവും പ്രയ�ോഗവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എ. പി. ആൻഡ്രൂസ് കുട്ടി	
2315
ഭാഷയും പരിഭാഷയും
എം. പി. സദാശിവൻ
2341
അടിസ്ഥാനവ്യാകരണം (ഉത്തരഭാഗം)
	ഡ�ോ. സി. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
2342
അടിസ്ഥാനവ്യാകരണം (പൂർവഭാഗം)
	ഡ�ോ. സി. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
2363
കേരളത്തിലെ ആചാരഭാഷ (2-ാം പതിപ്പ് )
പി. എം. ഗിരീഷ്
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35.00
500.00
60.00
65.00
82.00
60.00
48.00
58.00
150.00
65.00
280.00
165.00
140.00
70.00
45.00
60.00
45.00
50.00
55.00
35.00
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2383
മലയാളവ്യാകരണചരിത്രം
	ഡ�ോ. എൻ. രാജേന്ദ്രൻ
2404	ഡ�ോ. കെ.എം. പ്രഭാകരവാര്യർ
ഭാഷ, ഗവേഷണം, ജീവിതം
	സമ്പാ: ഡ�ോ. ജ�ോളി സക്കറിയ
2420
മലയാളഭാഷാപഠനങ്ങൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
	സമ്പാദകർ : ഡ�ോ. കെ. എം. പ്രഭാകരവാരിയർ
	ഡ�ോ. പി. എൻ. രവീന്ദ്രൻ
2470
ശബ്ദാർഥസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ
	ഡ�ോ. എൻ. വി. പി. ഉണിത്തിരി
2482
ഭാഷാശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിലൂടെ
	ഡ�ോ. വി. ആർ. പ്രബ�ോധചന്ദ്രൻ നായർ
2502
ആധുനികഭാഷാശാസ്ത്രം
	ഡ�ോ. കെ. എം. പ്രഭാകരവാര്യർ, ശാന്താ അഗസ്റ്റിൻ
2557
ഗദ്യപ്രകാരം
എം. ജൽസ	
2566
മലയാളവും ക്ലാസിക്കൽ പദവിയും
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
2599
ഭാഷാവ്യാകരണപഠനം
	പ്രൊഫ. എസ്. അച്യുതവാര്യർ
2647	ലീലാതിലകം (3-ാം പതിപ്പ് )
വ്യാഖ്യാ : പ്രൊഫ. ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ള
2655	നമ്മുടെ ഭാഷ (4-ാം പതിപ്പ് )
ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്	
2701
വാക്യദർശനം: മലയാളത്തിന്റെ
വിവരണാത്മക വ്യാകരണം
	ഡ�ോ. രവിശങ്കർ എസ്. നായർ
2860
മധ്യകാല കേരളഭാഷ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ഷ�ൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ
2908
ഗദ്യശിൽപ്പം (9-ാം പതിപ്പ് )
	സി. വി. വാസുദേവ ഭട്ടതിരി	
2909	ലീലാതിലക സൂത്രഭാഷ്യം	
	ഡ�ോ. സി. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
2914
അറിവും ഭാഷയും
പി. എം. ഗിരീഷ്	
2915
മലയാളം ക്ലാസിക് ഭാഷ പഴക്കവും വ്യക്തിത്വവും
	ഡ�ോ. നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
2979
അപശബ്ദ ബ�ോധിനി	
പി. ദാമ�ോദരൻ നായർ
3029
വിവർത്തനം (4-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ

85.00
70.00
60.00
170.00
155.00
75.00
85.00
35.00
110.00
130.00
80.00
70.00
150.00
60.00
130.00
70.00
60.00
400.00
110.00

3035
ഉച്ചാരണം നന്നാവാൻ (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. ആർ. പ്രബ�ോധചന്ദ്രൻ
3036
അക്ഷരം അറിയാൻ (3-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എ. സുധാകരൻ
3061
വാക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയം	
	ഡ�ോ. എം. എം. ശ്രീധരൻ
3109
ഹരിതഭാഷാവിചാരം	
ഡി. ശ്രീവത്സൻ
3181
വാക്കിന്റെ വരവ്	
എം. എൻ. കാരശ്ശേരി	
3225
മലയാളഭാഷ ത�ൊൽക്കാപ്പിയത്തിൽ
	ഡ�ോ. ആർ. ഗ�ോപിനാഥൻ
3251	ദ്രാവിഡഭാഷാവ്യാകരണം I (3-ാം പതിപ്പ് )
റവ. റ�ോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ
വിവ: ഡ�ോ. എസ്. കെ. നായർ
3252	ദ്രാവിഡഭാഷാവ്യാകരണം II (3-ാം പതിപ്പ് )
റവ. റ�ോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ
വിവ: ഡ�ോ. എസ്. കെ. നായർ
3253
എഴുത്തച്ഛനും കാലവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ചേലനാട്ട് അച്ചുതമേന�ോൻ
3260
മലയാളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജെ. വി. വിളനിലം	
3265	സംസ്കൃതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകൾ
	ഡ�ോ. എ. എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
3273
രചനാസ്തംഭനം
	ഡ�ോ. ഷാജഹാൻ
3291
വിവർത്തനവിചാരം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. ഇ. വിശ്വനാഥ അയ്യർ
3316	കെ. പി. അപ്പൻ വായനയുടെ വസന്തം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
3328
മലയാളവ്യാകരണ പഠനങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	സമ്പാ: രാധാകൃഷ്ണൻ മല്ലശ്ശേരി	
3936
ഭരണഭാഷാ പ്രയ�ോഗങ്ങൾ (5-ാം പതിപ്പ് )
ആർ. ശിവകുമാർ
3385
വിവർത്തനപഠനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. പി. സ�ോമനാഥൻ
3387	ലീലാതിലകം-സാമൂഹിക
ഭാഷാശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. വി. ഷൺമുഖം
വിവ: ഡ�ോ. ടി.ബി. വേണുഗ�ോപാലപ്പണിക്കർ
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40.00
50.00
70.00
50.00
100.00
300.00
220.00
200.00
100.00
200.00
75.00
75.00
100.00
170.00
100.00
160.00
100.00

60.00
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3388	കടങ്കഥ സൗന്ദര്യവും സംസ്കാരവും
	ഡ�ോ. കെ. എം. മനു	
3470
പാശ്ചാത്യഭാഷാപഠനം
എം. ശ്രീനാഥ്	
3625
ഭാഷാർഥം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. ബി. വേണുഗ�ോപാലപ്പണിക്കർ
3653	സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തിന് കേരള
പാണിനിയുടെ സംഭാവന (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യർ
3656
ഭാഷയും ഭരണഭാഷയും (3- ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവര്മ	
3664	ബൈബിളിലെ ഹീബ്രു-അരമെയ്ക് പദങ്ങൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
എൻ.കെ. രാജഗ�ോപാൽ
3676
വ്യാകരണപ്രവേശിക (3-ാം പതിപ്പ് )
	സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപ്പിള്ള
3711
മലയാളത്തിലെ പരകീയപദങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി.എം. ജ�ോസഫ്	
3726
ഭാഷാകൗടലീയം	
	ഡ�ോ. റ്റി. പവിത്രൻ
3730
മലയാള വൃത്തപഠനം (3-ാം പതിപ്പ് )
പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്	
3736	ഗ�ോത്രഭാഷയിൽ നിന്നും മലയാളലിപിയിലേക്ക്	
	ഡ�ോ. എൻ. ജയദേവൻ
3745
വടക്കൻ മലയാളം	
	ഡ�ോ. പി. അബൂബക്കർ
3762
തച്ചനാടർ
പി. സ�ോമശേഖരൻ നായർ
3772
ആദിവാസികളും ആദിവാസി ഭാഷകളും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. വേലപ്പൻ
3800
മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രം	
	ഡ�ോ. നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
3815
മലനാട്ടിലാതി	
	ഡ�ോ. ജ�ോസഫ് സ്കറിയ
3819
മലയാളഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ
	നൗഷാദ് എസ്.
3626
ഭാഷാചരിത്രധാരകൾ
	ഡ�ോ. നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
3634
ഭാഷാ കാളിദാസ സർവസ്വം	
കുറിശ്ശേരി	
3646
എഴുത്ത് നന്നാവാൻ
	ഡ�ോ. വി.ആർ. പ്രബ�ോധചന്ദ്രൻ

200.00
75.00
70.00
50.00
100.00
60.00
80.00
270.00
500.00
100.00
70.00
170.00
70.00
65.00
190.00
130.00
170.00
50.00
500.00
80.00
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3991

ഭാഷാചിന്തകൾ
കുറിശ്ശേരി ഗ�ോപാലപിള്ള
3992
ഭാഷയുടെ വഴിയും വെളിച്ചവും
വി.കെ. നാരായണൻ
4004
ഭാഷ സാഹിത്യം സംസ്കാരം	
	ഡ�ോ. എം.ആർ. തമ്പാൻ
4050	കാക്കാലനും കാക്കാലഭാഷയും
	സി.പി. വിക്രമൻ
4056
പണിയർ
പി. സ�ോമശേഖരൻ നായർ
4057
പണിയഭാഷ
പി. സ�ോമശേഖരൻ നായർ
4082
കേരളത്തിന്റെ ആദിവാസി സംസ്കാരം	
ശാന്ത തുളസീധരൻ
3993
പാരിസ്ഥിതിക കല ഡി വിനയചന്ദ്രന്റെ കവിതകളിൽ
രാജേന്ദ്രൻ നിയതി
4052
മിത്തുകളുടെ നിർമിതി	
ഷൂബ
4134
മാർക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം	
പി. ഗ�ോവിന്ദപ്പിള്ള
2170
അധികാരം സത്തയും സ്വരൂപവും
	ഡ�ോ. ഇ. ബാനർജി
2780
പാണിനീയപ്രദ്യോതം
ഐ.സി. ചാക്കോ
3761
ഭാഷാഭേദവിജ്ഞാനം
പി. സ�ോമശഖരൻ നായർ
4202
മലയാളവ്യാകരണം; സംവാദങ്ങൾ സമന്വയങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ഉണ്ണി ആമപ്പാറയ്ക്കൽ
3825
രീതിദർശനം
	ഡ�ോ. ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി
4288
വാക്യപദീയം: വ്യാഖ്യാനം
വ്യാഖ്യാതാവ്: ഡ�ോ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
4290	ലിപി പരിണാമം
പളുകൽ ഗംഗാധരൻ നായർ
4322
കേരളപാണിനീയം
	പ്രൊഫ.എ.ആര്.രാജരാജവര്മ്മ
4340
ഭാഷാശാസ്ത്രം ന�ോംച�ോംസ്കിക്ക് ശേഷം
	ഡ�ോ. പി.എം. ഗിരീഷ്	

50.00
55.00
70.00
90.00
90.00
90.00
180.00
60.00
100.00
90.00
70.00
500.00
70.00
80.00
120.00
120.00
60.00
475
230
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സാഹിത്യം

1028	നാരായണീയം ഭാഷാചമ്പു (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. ജി. രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള
1104	കാവ്യബിംബം ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും
പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്	
1171	സഞ്ചാരസാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ
	പ്രൊഫ. വി. രമേഷ് ചന്ദ്രൻ
1346
ആനന്ദരംഗംപിള്ളയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ
എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ
1383	സാഹിത്യപഞ്ചാനനന്റെ കൃതികൾ II
	സമ്പാ: ഡ�ോ. എം. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻനായർ
1384	സാഹിത്യപഞ്ചാനനന്റെ കൃതികൾ I
	സമ്പാ: ഡ�ോ. എം. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻനായർ
1387
പുര�ോഗമനസാഹിത്യനിരൂപണം (2-ാം പതിപ്പ് )
ഇ. സർദാർ കുട്ടി
1414
ഭാരതീയ സാഹിത്യസമീക്ഷ
	ഡ�ോ. കെ. എം. ജ�ോർജ്	
1445	സി. പി. അച്യുതമേന�ോന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ:
	സമ്പാദനവും പഠനവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ടി.ടി. പ്രഭാകരൻ
1480
കേരളവർമസ്മരണ
	സമ്പാ: ഡ�ോ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
1508	സാഹിത്യപഞ്ചാനനന്റെ കൃതികൾ III
	സമ്പാ: ഡ�ോ. എം. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻനായർ
1512
എൻ. വി. കവിതയുടെ അന്തർമണ്ഡലം
	സമ്പാ: എൻ. വി. സ്മാരക ട്രസ്റ്റ്	
1513	സാഹിത്യപഞ്ചാനനന്റെ കൃതികൾ IV
	സമ്പാ: ഡ�ോ. എം. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻനായർ
1533
മലയാള ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ - ഒരു പഠനം (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എം. പി. പണിക്കർ
1543
ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം
	ഡ�ോ. ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ള
1550
ഇ.വി. പഠനങ്ങൾ - സ്മരണകൾ
	സമ്പാ: എം. എസ്. ദിലീപ്	
1560	സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ സ്മരണ
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
1592
ഇടപ്പള്ളിക്കവിത (2-ാം പതിപ്പ് )
	സമ്പാ: കെ. എ. അസീസ്	
1626
തകഴി വഴി
	സമ്പാ: ഡ�ോ. പി. വേണുഗ�ോപാലൻ
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1649

വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ I (5-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
1653	ഡ�ോ. ഗ�ോദവർമയുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	സമ്പാ: പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
1676	സാഹിത്യസിദ്ധാന്തചർച്ച
	ടി. ടി. പ്രഭാകരൻ
1694
ആത്മകഥാസാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
1705	നിരൂപകന്റെ വിശ്വദർശനം
	ഡ�ോ. കൽപ്പറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ
1708
ആദിപ്രരൂപങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ - ഒരു പഠനം
	ഡ�ോ. എം. ലീലാവതി
1709
മലയാളസന്ദേശകാവ്യങ്ങൾ - ഒരു പഠനം
	ഡ�ോ. ചമ്പക്കുളം അപ്പുക്കുട്ടൻപിള്ള
1712
ഭാരതവിജ്ഞാനപഠനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കെ. എ. വാസുക്കുട്ടൻ
1719
ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യം
	ഡ�ോ. ഐമനം കൃഷ്ണക്കൈമൾ
1732
വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ II (5-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
1733
വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ III (5-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
1737
ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തം - പ്രസക്തിയും സാധ്യതയും
	ഡ�ോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
1767	സാഹിത്യപഠനത്തിന് ഒരു ആമുഖം
വില്യം ഹെൻറി ഹഡ്സൺ, വിവ: എസ്. കെ. വസന്തൻ
1770
ഉള്ളൂരിന്റെ കാവ്യകല
	ഡ�ോ. സി. ശാന്തകുമാരി	
1772
താരതമ്യസാഹിത്യം: തത്വവും പ്രസക്തിയും
	പ്രൊഫ. പി. ഒ. പുരുഷ�ോത്തമൻ
1775	കറുത്തചിരിയുടെ കവി
	ഡ�ോ. സാമുവൽ കാട്ടുകല്ലിൽ
1780
താരതമ്യസാഹിത്യപീഠിക
	സമ്പാ: കമ്പാരറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സ�ൊസൈറ്റി	
1781	കവിതയ്ക്കൊരു സാധൂകരണം
	ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി, വിവ: & വ്യാഖ്യാനം
	ഡ�ോ. കെ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ
1783
തമിഴ് സാഹിത്യചരിത്രം
	ഡ�ോ. ടി. പി. മീനാക്ഷി സുന്ദരൻ
1785	കാളിദാസവൈഖരി
	ഡ�ോ. ഇന്ദിരാ ബാലചന്ദ്രൻ
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1796	കാളിദാസനും ഭവഭൂതിയും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. എച്ച്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
1806	ശ്രീരാമചന്ദ്രവിലാസം മഹാകാവ്യം-പാഠവും പഠനവും
അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്	
1807
കുഞ്ചനും തുള്ളലും
ഏവൂർ പരമേശ്വരൻ
1817
പൂന്താനവും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ചെറുകുന്നം പുരുഷ�ോത്തമൻ
1834
ഐതിഹ്യങ്ങളും സാഹിത്യവിമർശനവും
	ഡ�ോ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ
1835
മഹാകാവ്യപ്രസ്ഥാനം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. ജി. മാധവൻകുട്ടി
1843
പ്രര�ോദനം (പ്രദ്യോതിനീവ്യാഖ്യാനം)
	ഡ�ോ. ടി. ഭാസ്കരൻ
1846
വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ IV (5-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
1849
എഴുത്തച്ഛനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലവും
	ഡ�ോ. എം. ലീലാവതി	
1877	സ�ൊസ്സ്യൂർ - ഘടനാവാദത്തിന്റെ ആചാര്യൻ
	ഡ�ോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ
1878
ആശാൻകവിത: പുരാവൃത്തപഠനം
	ഡ�ോ. നെല്ലിക്കൽ മുരളീധരൻ
1921
ഗവേഷണപ്രവേശിക
	ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
1936	സംസ്കൃതസാഹിത്യവിമർശം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. വി. പി. ഉണിത്തിരി	
1965	വൈല�ോപ്പിള്ളി കവിതാസമീക്ഷ (3-ാം പതിപ്പ് )
	സമ്പാ: എസ്. രാജശേഖരൻ
1973
മിഷേൽ ഫൂക്കോ വർത്തമാനത്തിന്റെ ചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. പി. രവീന്ദ്രൻ
1974
ദറിദ - അപനിർമാണത്തിന്റെ
തത്വചിന്തകൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. കെ. പ�ോക്കർ
1976	കവിതയുടെ രഥ�ോൽസവം
	സമ്പാ: ഡ�ോ. അജയപുരം ജ്യോതിഷ്കുമാർ
1979	കവിദർശനം
	ഡ�ോ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
1994	കക്കാടിന്റെ കാവ്യകല	
	ഡ�ോ. എൻ. ഗീത
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2003
ജി: അപാരതയെ അനുഭൂതിയാക്കിയ കവി
	ഡ�ോ. പി. വി. വേലായുധൻ പിള്ള
2006	സംഘസാഹിത്യചരിത്രം
	മേലങ്ങത്ത് നാരായണൻകുട്ടി
2016
മണിപ്രവാള കവിത (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. വി. വേലായുധൻപിള്ള
2032
മലയാളഭാഷാചരിത്രം എഴുത്തച്ഛൻ വരെ
	ഡ�ോ. കെ. രത്നമ്മ
2045
വലിയതമ്പി കുഞ്ഞുതമ്പി കഥ
	കെ. ബി. എം. ഹുസൈൻ
	പ്രൊഫ. ജെ. പദ്മകുമാരി	
2052
പതിനാലുവൃത്തം: പഠനവും വ്യാഖ്യാനവും
	പ്രൊഫ. കെ. കുമാരൻ നായർ
2060	ശൈലീഭംഗികൾ
	ഡ�ോ. വി. ആർ. പ്രബ�ോധചന്ദ്രൻ നായർ
2073	കവിയുടെ കലാതന്ത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ
2074	സഞ്ജയൻ: പഠനങ്ങൾ, സ്മരണകൾ
	ഡ�ോ. ഇ. സർദാർകുട്ടി	
2075
പുനലൂർ ബാലന്റെ കാവ്യല�ോകം	
	സമ്പാ: വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രൻ
2088	കവിയും കവിതയും
പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്
2096	കാവ്യഭാഷയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ (മൂന്നാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ
2100	നവ�ോത്ഥാനം ആംഗലസമൂഹത്തിൽ
	പ്രൊഫ. ബി. ഹൃദയകുമാരി	
2127	ചരിത്രം തുടിക്കുന്ന താളുകൾ
	സമ്പാദനം : ഡ�ോ. എൻ. സാം	
2135	തെക്കൻ കഥാഗാനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. തിക്കുറിശ്ശി ഗംഗാധരൻ
2140	കവിയരങ്ങ്	
	പ്രൊഫ. കെ. എസ്. നാരായണപിള്ള
2147	കവിതയും സാമൂഹികപരിവർത്തനവും
	ഡ�ോ. കെ. കെ. ഇന്ദിര
2150
കുമാരനാശാനെ ഓർക്കുമ്പോൾ
	പ്രൊഫ. കെ. പി. സുശീലൻ
2151	കടലിൽ തങ്ങിയ കാന്തഭൂമി
	ഡ�ോ. ബി. വി. ശശികുമാർ
2152	സാഹിത്യസല്ലാപം	
	ഡ�ോ. വെള്ളായണി അർജുനൻ
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2154
താരതമ്യസാഹിത്യം പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
	സമ്പാ: കെ. എം. ജ�ോർജ് സ്മാരക
ഭാഷാപഠന ഗവേഷണകേന്ദ്രം	
2161	നിയ�ോക്ലാസിസം
	പ്രൊഫ. പന്മന രാമചന്ദ്രൻനായർ
2169
വള്ളത്തോൾ കവിതാപഠനം	
	സമ്പാദനം : ചെമ്പൂര് സുകുമാരൻ നായർ
2183	നിശബ്ദതയും നിർമാണവും
	ചെറുകഥയുടെ കേരള ചരിത്രത്തിലൂടെ
(ചെറുകഥാപഠനം)
ഇ. പി. രാജഗ�ോപാലൻ
2202
ഉണ്ണിയാടീചരിതം (പഠനവും വ്യാഖ്യാനവും)
	പ്രൊഫ. സുന്ദരൻ ധനുവച്ചപുരം	
2208	കവിശ്രീയുടെ കവനകല
	ഡ�ോ. ഷ�ൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ
2226
ജി.യുടെ ഭാവഗീതങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ഡി. ബഞ്ചമിൻ
2242
തനതു കവിത തനതു നാടകം
	പ്രൊഫ. പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്	
2264
ഇംഗ്ലീഷ് കാൽപ്പനികത
എം. ദക്ഷിണാമൂർത്തി	
2282
ക�ോവിലൻ എന്ന തഥാഗതൻ
	സമ്പാ: ഡ�ോ. സി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ
2319	വൈല�ോപ്പിള്ളി നേരിന്റെ വേനൽപ്പൊരുൾ
	ഡ�ോ. സി. പി. ലീല	
2331	കടമ്മനിട്ടക്കവിത - പഠനസമാഹാരം
	ഡ�ോ. കെ. എസ്. രവികുമാർ
2358	ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയിലെ കാൽപ്പനികത (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ഇ. പുരുഷ�ോത്തമൻ
2359
കേരള�ോദയം രണ്ടാം സർഗം	
	ഡ�ോ. പ്രസാദ് അഞ്ചൽ
2387	കഥയുടെ ആറാംകാലം	
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വാണിമേൽ
2374	കവിതയിലെ നാടും നഗരവും
	ഡ�ോ. എ. നുജൂം	
2400
പാട്ടുകവിതകളുടെ സാമൂഹികപ്രസക്തി (2-ാം പതിപ്പ് )
	സി. കൃഷ്ണൻ നായർ
2435
ഉറൂബിന്റെ ല�ോകം	
എഡി: ഷിബു മുഹമ്മദ്	
2439
ഗാഥ (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. മുകുന്ദൻ
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2441
പൂന്താനം പാഠവും പഠനവും
	ഡ�ോ. പി. സ�ോമൻ
2442
ഉണ്ണിയച്ചീ ചരിതം	
	പ്രൊഫ. മുഖത്തല ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ
2450
ആധുനിക കവിതയിലെ തിണസങ്കൽപ്പം	
വി. ജെ. സെബാസ്റ്റ്യൻ
2459
പതിന്നാലുവൃത്തം പാഠവും പഠനവും
ആർ. സത്യജിത്ത്	
2463	സമൂഹം സാഹിത്യം സംസ്കാരം	
	കെ. ഇ. എൻ
2466
മാധവിക്കുട്ടി രാഗം നീലാംബരി	
എഡി: ഷംസുദ്ദീൻ കുട്ടോത്ത്	
2472
എം.ടിയുടെ സർഗപ്രപഞ്ചം (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ട�ോണി മാത്യു
2484
പ്രതാപമുതലിയാർചരിത്രം - തമിഴിലെ പ്രഥമ ന�ോവൽ
മുൻസിഫ് വേദനായകംപിള്ള
വിവ: കെ. എസ്. വെങ്കിടാചലം	
2499
വിജ്ഞാനവൃന്ദാവനം
മുലൂർ പി. എൻ. രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കർ
2508
ഭാഷയും ഭാവനയും പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ
	ഡ�ോ. സി. ആർ. പ്രസാദ്	
2509
മിത്തും മലയാളന�ോവലും
	ഡ�ോ. ഇ. ബാനർജി	
2515
ഭാവഗീതത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ
മലയാള കവിതയിൽ
	ഡ�ോ. ആർ. എസ്. രാജീവ്	
2541
'മുത്തശ്ശി'യുടെ അരനൂറ്റാണ്ട്
എഡി: പാലക്കീഴ് നാരായണൻ
2544
ഭാരതീയവും സാഹിതീയവും
	ഡ�ോ. സുകുമാർ അഴീക്കോട്	
2559
ഇമേജറി ഭാഷയും മനസ്സും
ആശാൻ കവിതകളുടെ വായന
	ഡ�ോ. ആർ. അമ്പിളികുമാരി	
2567
ദർശനങ്ങളുടെ ഋതുഭേദങ്ങൾ
	കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ
2568
ഗീതാഞ്ജലി - വിവർത്തനവും പഠനവും
എഡി: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
2581	കാട്ടുകിളിയുടെ പാട്ട്
	പ്രൊഫ. ട�ോണി മാത്യു
2593	കൈരളീമനുസ്മൃതി (പദ്യപരിഭാഷ)
വിദ്വാൻ കെ. ഇസഹാക്ക് സാഹിബ്	
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2600

ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഖസാക്ക്
എഡിറ്റർ: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
2601	ദേവതാത്മാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ
	ഡ�ോ. എസ്. വി. വേണുഗ�ോപൻ നായർ
2602	പെണ്ണെഴുത്ത്
എഡി : എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
2606
പ്രണയവും സാഹിത്യകലയും
	ഡ�ോ. ഇ. ബാനർജി	
2620
ആധുനികതയുടെ പാഠങ്ങൾ
യാക്കോബ് ത�ോമസ്	
2634
വീണപൂവ് - വീഴാത്തപൂവിന്റെ
	സമര�ോൽസുകസഞ്ചാരം	
എഡി: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
2648
അലകടലും നെയ്യാമ്പലുകളും (രണ്ടാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി	
2656
ക�ോവിലൻ എഴുത്ത് ദേശം പ്രതിനിധാനം
	ഡ�ോ. അജയപുരം ജ്യോതിഷ്കുമാർ
2678
ഹാസ്യത്തിന്റെ രസതന്ത്രം
	ഡ�ോ. രവിശങ്കർ എസ്. നായർ
2681	കിളിപ്പാട്ട് (മൂന്നാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. മുകുന്ദൻ
2692
ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള അറിവിന്റെ
പ്രകാശഗ�ോപുരം (ജീവചരിത്രം) (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ
2697
അന്തസ്സന്നിവേശം (രണ്ടാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
2699
മഹാഭാരതവും ഭാരതീയകവിതയും
	ഡ�ോ. കവടിയാർ രാമചന്ദ്രൻ
2712	ടാഗ�ോർ പഠനങ്ങൾ
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2731
തൃക്കോട്ടൂർ തായ്വഴി (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. റീജ
2811
കേസരി വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
	സമ്പാദനം പഠനം: ഡ�ോ. വി. ലിസി മാത്യു
2842
എം. ഗ�ോവിന്ദൻ
	പ്രൊഫ. എം. കെ. സാനു	
2867	നാലുകെട്ടിന്റെ തച്ചുശാസ്ത്രം (രണ്ടാം പതിപ്പ് )
എഡിറ്റർ: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
2900	കാക്കനാടൻ - പാരുഷ്യത്തിന്റെ കനലാട്ടങ്ങൾ
	പ്രൊഫ. പി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, കല്ലിൽ
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2953
ദമിതം (രണ്ടാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സുനിൽ പി ഇളയിടം	
2957
ഇവൾ പൂക്കും ഇലഞ്ഞിമരങ്ങൾ
(മലയാളന�ോവൽ രചന, വായന, കാഴ്ച)
	ഡ�ോ. വി. ലിസി മാത്യു
2969	വൈല�ോപ്പിള്ളി എഴുത്തും ജീവിതവും
	ഡ�ോ. ഇ. ബാനർജി	
2980
കേരളത്തനിമ
	ഡ�ോ. ആർ. ഗ�ോപിനാഥൻ
3051
മുലൂർ കവിയും വ്യക്തിയും
	പ്രൊഫ. എം. ആർ. സഹൃദയൻതമ്പി	
3058
ഉപന്യാസ സാഹിത്യം
	ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
3070
മലയാളന�ോവൽ ഭാവനയുടെ രാഷ്ട്രീയം
ഷാജി ജേക്കബ്	
3074
എഴുത്തിന്റെ ചന്ദ്രകാന്തം
	യു. കെ. കുമാരൻ
3077	കണ്ണശ്ശരാമായണം - പഠനവും വ്യാഖ്യാനവും
വ്യാഖ്യാ: ഡ�ോ. പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
3094	ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ
	സ്വാധീനത മലയാളത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. പ്രശ�ോഭൻ
3115
കേരള ഗൗതമീയം
കുറിശ്ശേരി ഗ�ോപാലപിള്ള
3136
ഓഷ�ോ അവബ�ോധത്തിന്റെ
തീർഥാടകൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ചെമ്പൂര് സുകുമാരൻ നായർ
3138
തന്ത്രസാഹിത്യം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജെ. പി. പ്രിജിത്ത്	
3139
തിരുപ്പാവൈ (2-ാം പതിപ്പ് )
പരിഭാഷ : വൈക്കം വിവേകാനന്ദൻ
3147
ഒ. ചന്തുമേന�ോൻ - അരങ്ങും അണിയറയും
	പ്രൊഫ. കെ.പി. ശരത്ചന്ദ്രൻ (3-ാം പതിപ്പ് )
3151
മാരാർ - വിമർശനത്തിലെ ശക്തിഗ�ോപുരം
	ഡ�ോ. എം. ടി. സുലേഖ
3152
പി. കേശവദേവ് നിഷേധിയുടെ മാനവികത
	ടി. എസ്. ജ�ോയി	
3153
പാറപ്പുറത്ത്
ജി. എൻ. പണിക്കർ
3165
അറബി സാഹിത്യം (4-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. വി. മുഹമ്മദലി	
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3170

എ.ആർ. രാജരാജവർമ
മലയാളത്തിന്റെ രാജശിൽപ്പി (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ചന്ദ്രിക ശങ്കരനാരായണൻ
3190
മണിപ്രവാള കാവ്യമാലിക
	ഡ�ോ. അനിൽ വള്ളത്തോൾ
3191
ബാലസാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ
	ഡ�ോ. പ്രഭാകരൻ പഴശ്ശി	
3192
മുഖം അഭിമുഖം
വാസുദേവൻ കപ്പാട്ട്
3194
മലയാളത്തിന്റെ ആഷർ
	ഡ�ോ. പി. ശ്രീകുമാർ
3222	കാരൂർ മുതൽ മാർക്വേസ് വരെ
	ടി. എൻ. പ്രകാശൻ
3237	ചെറുകാട്: വ്യക്തിയും സാഹിത്യകാരനും
	ഡ�ോ. പ്രഭാകരൻ പഴശ്ശി	
3242	കാൽപ്പനികത - മലയാളകവിതയിൽ
	ഡ�ോ. ഡി. ബെഞ്ചമിൻ
3249
താരതമ്യസാഹിത്യസമീക്ഷ
	ഡ�ോ. എം. എ. കരീം	
3262
പരിസ്ഥിതിദർശനം മലയാള കവിതയിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. രാജശേഖരൻ
3264
പ്രതിര�ോധസംസ്കാരം സിദ്ധാന്തവും പ്രയ�ോഗവും
	ഡ�ോ. ഇ. കെ. ബീന	
3267	ടാഗ�ോറും കേരളവും
	സമ്പാ: ഡ�ോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
3268	വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
ദാർശനികനായ സാഹിത്യകാരൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
എഡി. പി. കെ. പാറക്കടവ്	
3275
ഉണ്ണിച്ചിരുതേവീ ചരിതം	
	പ്രൊഫ. സുന്ദരം ധനുവച്ചപുരം	
3289	ദേവദാസികളും സാഹിത്യചരിത്രവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പി. സ�ോമൻ
3290
ഭാഷയും മാധ്യമവും (2-ാം പതിപ്പ് )
വി. കെ. നാരായണൻ
3296	സീതയിലെ സീത
പി. ഗീത
3299
ഒരു ഭൂമി, ഒരു ആകാശം, ഒരു സൂര്യൻ
	ഡ�ോ. പി. സ�ോമൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
3332
കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട്
പാഠവും പഠനവും (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. മുകുന്ദൻ
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3336	സംസ്കാരവിമർശനവും മലയാള ഭാവനയും
	സമ്പാ, പഠനം: ഡ�ോ. ഷാജി ജേക്കബ്	
3337
ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. കെ. എസ്. ദാസ്	
3344
പുര�ോഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം മലയാളത്തിൽ
	ഡ�ോ. ജെ. ബി. മ�ോഹൻ
3359	പെൺകവിത മലയാളത്തിൽ
	ഡ�ോ. ഷീബ ദിവാകരൻ
3371
എരിഞ്ഞുകത്തുന്ന വാക്കുകൾ
	സമ്പാ, പഠനം: ഡ�ോ. എൻ.ആർ. ഗ്രാമപ്രകാശ്	
3389
താരതമ്യസാഹിത്യവിചാരം
എഡി: എം. എൻ. കാരശ്ശേരി (സമ്പാദനം)
3397
മലയാള സാഹിത്യചരിത്രം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കൽപ്പറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ
3398
ദൂതവാക്യം - ആമുഖപഠനം
	റ�ോസ്മേരി	
3422
എം.എൻ. വിജയന്റെ ബൗദ്ധികജീവിതങ്ങൾ
	സജീവ്. പി. വി.
3424
ഇടശ്ശേരിക്കവിത (2-ാം പതിപ്പ് )
	സമ്പാദനം, പഠനം: ഡ�ോ. കവടിയാർ രാമചന്ദ്രൻ
3450	നങ്ങ്യാർകൂത്ത് ചരിത്രവും ആട്ടപ്രകാരവും
	നിർമല പണിക്കർ
3469
പച്ചമലയാളം കൃതികളും പഠനവും
	ഡ�ോ. കെ. പ്രശ�ോഭൻ
3562	ജ്യോതിർഗമയ - കിളിമാനൂർ രമാകാന്തന്റെ സർഗല�ോകം
	ഡ�ോ. ഡി. ബഞ്ചമിൻ
3581	കണ്ണശ്ശന്മാരും എഴുത്തച്ഛനും
വിദ്വാൻ കുറിശ്ശേരി നാരായണപ്പിള്ള
	സംശ�ോധനം, പഠനം - സുരേഷ് മാധവ്	
3622
ഹരിത ദർശനം
	ഡ�ോ. ആർ. സത്യജിത്	
3652	കഥയെഴുത്ത്	
	ഡ�ോ. എം. ഷാജഹാൻ
3662	കവിതാബ�ോധനം	
	ഡ�ോ. വിജയൻ ചാല�ോട്	
3670
വ്യാസദർപ്പണം	
	പ്രൊഫ. പി. എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ�ോറ്റി	
3687
അനന്തപുരവർണനം പാഠവും പഠനവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. രത്നമ്മ

400.00
160.00
110.00
100.00
160.00
75.00
180.00
50.00
140.00
200.00
70.00
100.00
60.00
70.00
50.00
60.00
50.00
75.00
80.00
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3912

തീയെഴുത്ത് - കെ. സരസ്വതിയമ്മ
ജീവിതവും എഴുത്തും	
പി. ഗീത
3699
മാധ്യമങ്ങളും മലയാള സാഹിത്യവും (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ
3707	നർമത്തിന്റെ നാനാർഥങ്ങൾ
	പ്രൊഫ. വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഗ�ോപിനാഥപിള്ള
3729
മലയാളത്തിന്റെ സൂര്യഗീതങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
(പഠനസമാഹരണം)
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3732
ശകുന്തള (2-ാം പതിപ്പ് )
	ലളിതാംബിക അന്തർജനം	
3747	കറുപ്പെഴുത്തുകൾ
രാഘവൻ അത്തോളി	
3758
ആശാൻകവിത സ്ത്രീപുരുഷ സമവാക്യങ്ങളിലെ കലാപം	
എസ്. സുധീഷ്	
3760	സാഹിത്യസാഹ്യം	
	ഡ�ോ. ആർ.വി. എം. ദിവാകരൻ
3770
മലയാള ചെറുകഥ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
	ഡ�ോ. അജിതൻ മേന�ോത്ത്	
3774
വിശ്വവിജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
3804
സൈബർ കഥകളിലെ സ്ത്രീ	
	ഡ�ോ. സുനീത റ്റി.വി.
3810	കവിത തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ
	ഡ�ോ. എം.എം. ബഷീർ
3812
മനനം	
	പ്രൊഫ. എസ്.കെ. വസന്തൻ
3817
അകത്തേക്കുള്ള വഴി	
	ഡ�ോ. കൽപ്പറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ
3818
മലയാള സാഹിത്യനിരൂപണം അടരുകൾ അടയാളങ്ങൾ
	ഡ�ോ. വൽസലൻ വാതുശ്ശേരി	
3827
വിശ്വമഹാകവി ടാഗൂർ
ഡി.സി. കുറുപ്പ്	
3831
തുടിക്കുന്ന താളുകൾ
	ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള
3833
അപസർപ്പക കഥകൾ
എം.അബ്ദുൽ ഹമീദ്	
3900
ഭൂമിക്ക് ഒരു അമരഗീതം	
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ

180.00
100.00
90.00
250.00
65.00
90.00
100.00
170.00
60.00
130.00
75.00
130.00
65.00
75.00
110.00
70.00
60.00
100.00
160.00

3834

വിഹ്വലതയുടെ ആത്മയാനങ്ങൾ
എം. ചന്ദ്രശേഖർ
3836	കീർത്തനസാഹിത്യം (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
3602
എഴുത്തമ്മമാർ
ഗീത
3603
ഹിന്ദി ചെറുകഥയുടെ വർത്തമാനം	
	ഡ�ോ. സി.എൻ. യ�ോഹന്നാൻ
3604	പ്രേംചന്ദും ഗ�ോർക്കിയും
	ഡ�ോ. എം.എ. കരീം	
3610
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തം	
	ഡ�ോ. നൗഷാദ്. എസ്	
3611	പ്രൊഫ. പി. രാമന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ
	ഡ�ോ. വി. റീജ
3614
ക്രിയാരത്നദീപിക	
സുധീഷ് നമ്പൂതിരി	
3627
എസ്.കെ. പ�ൊറ്റക്കാട് - യാത്ര, എഴുത്ത്, കാഴ്ച
ജന്മശതാബ്ദി സെമിനാർ
3639
മഹാകവി പി. - കളിയച്ഛന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ
എം. ചന്ദ്രപ്രകാശ്	
3997
ഒലിവിലയുടെ പച്ചഞരമ്പുകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഫാ. ജ�ോൺസൺ ക�ൊച്ചുതുണ്ടിൽ
3642
ആരാച്ചാർ പഠനങ്ങൾ
	സി. അശ�ോകൻ
3644
എൻ.വി.യും പ്രകൃതിയും
സുഗതകുമാരി	
3649
വിദുരവിലാപം	
വി.എം. വൽസലൻ
3876
പുതുകവിതയുടെ ബഹുരൂപി	
	ഡ�ോ. ഷിബൂഷ് ശ്രീനാരായണൻ
3877	കഥ, ആഖ്യാനം, ആഖ്യാനശാസ്ത്രം	
	ഡ�ോ. പി. സ�ോമനാഥൻ
3865
കേരളസംസ്കാരം (7-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എസ്. അച്യുതവാര്യർ
4002	കരുത്തിന്റെ മ�ൊഴിത്തോറ്റം	
	ഡ�ോ. വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രൻ
4003	കാവ്യസരസിലെ രാഗപൗർണമി
	ശ്രീകുമാരൻതമ്പിയുടെ കാവ്യല�ോകം	
	ഡ�ോ. അജയപുരം ജ്യോതിഷ് കുമാർ
4017
കേരള ഹിന്ദി സാഹിത്യചരിത്രം	
പി. ലത
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170.00
200.00
110.00
50.00
230.00
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90.00
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250.00
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4018

കുമാര സംഭവം - വീണപൂവിന് ഒരു പ്രണാമം	
സുദർശൻ കാർത്തികപ്പറമ്പിൽ
4021	യുവകവിക്കുള്ള കത്തുകൾ
ഇ. സന്തോഷ് കുമാർ
4037	കവിത ച�ൊല്ലാൻ പഠിക്കാം (ഡി.വി.ഡി.)
	ഡ�ോ. എസ്. ശ്രീദേവി
4039
ഐതിഹ്യമാല - പാഠവും പഠനവും
	ക�ൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
4045	നവ�ോത്ഥാനന്തര ന�ോവൽ
	ഡ�ോ. എസ്. രാജശേഖരൻ
4046
തിരുക്കുറൽ
	കെ.ജി. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
4048	ചരിത്രവും ഭാവനയും ന�ോവൽകലയിൽ
എസ്. സുധീഷ്
4065	പ്രാചീന മലയാള മാതൃകകൾ
	ഡ�ോ. നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
4072	ന�ോവലും കാൽപ്പനികതയും
	ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
4132
ആശാന്റെ കാവ്യദർശനം	
വി. ചന്ദ്രബാബു
4030
മലയാള നിരൂപണം ഇന്നലെ 	സമ്പാദനവും പഠനവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
4025	സംസ്കൃതസ്വാധീനം മലയാള ഭാഷയിൽ
ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാർ
4218	ടി പത്മനാഭൻ - കുട്ടികളുടെ കഥാകാരൻ
	ടി.എൻ. പ്രകാശ്
4227
എതിർദിശകൾ: സാഹിത്യചരിത്രത്തിലെ പക്ഷപാതങ്ങൾ
വി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ
2711
ഭാരതീയ കവിത്രയം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
2733	ലീലാകാവ്യം
പ്രസന്നരാജൻ
2745
വിമർശനവിചാരം
പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്
2771
ആഖ്യാനത്തിന്റെ ജീവിതം
ഇ.പി. രാജഗ�ോപാലന്
4038
മലയാളം ട്യൂട്ടർ (ഡി.വി.ഡി.)
	ഡ�ോ. രവിശങ്കർ എസ്. നായർ

80.00
125.00
200.00
750.00
140.00
500.00
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60.00
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75.00
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2772
ഒ.വി. വിജയൻ
	ഡ�ോ. ആർ. സത്യജിത്ത്
2848
ആധ്യാത്മ രാമായണം എഴുത്തച്ഛൻ
	സി. രാധാകൃഷ്ണൻ
2870
തരിശുനിലത്തിലെ കാവ്യസഞ്ചാരികൾ
	ഡ�ോ. റ്റി.കെ. സന്തോഷ്കുമാർ
2897
മഹാത്മജിയും മലയാളകവിതയും
എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ
3329
വാല്മീകിയുടെ ല�ോകത്തിൽ
ഐ.സി. ചാക്കോ
3616
ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
4210
ദലിത്: സ്വത്വം, സംസ്കാരം, സാഹിത്യം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന്
4241
ഐന്തിണകളിൽ ഹേമന്തം
ആഷാമേന�ോൻ
4243	സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം,
പി.കെ. രാജന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ
	സംശ�ോധനവും സമ്പാദനവും
	ഡ�ോ.പി.പി. അജയകുമാർ
4253
ബഷീറിലെ സൂഫി
അബ്ദുൾ ഗഫൂർ. പി	
4270
ഒ.എൻ.വി. കാവ്യസംസ്കൃതി
പിരപ്പൻക�ോട് മുരളി	
4273	സാഹിത്യപഠന രേഖകൾ
	ഡ�ോ. ആർ. രഘുനാഥൻ
4277
മഹാകവി ഉള്ളൂർ: പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട
വ്യക്തിത്വം
	ഡ�ോ. സി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
4282
മലയാളസാഹിത്യം പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും
	ഡ�ോ. എം. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി	
4245
ബഷീറിന്റെ പ�ോലീസ് (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. രാജൻ
4341
പുനര്വായനകള്
	ഡ�ോ. എസ്. രമേഷ് കുമാര്	
4308
അധികാരം സാഹിത്യത്തില്
	സമകാലികവായനകള്	
	ഡ�ോ.കെ.പ്രസന്നരാജന്
4242
വര്ത്തമാന പുസ്തകത്തിന്റെ വര്ത്തമാനം
	കെ.സി. വര്ഗ്ഗീസ്	
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സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം
1315
രസതത്വദർശനം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. ഗ�ോപാലപ്പണിക്കർ
1390
ഔചിത്യവിചാരം (ക്ഷേമേന്ദ്രൻ) (2-ാം പതിപ്പ് )
വ്യാഖ്യാ: സി. വി. വാസുദേവ ഭട്ടതിരി	
1524
യവനകാവ്യതത്വങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	വേദബന്ധു
1526
പുതിയ കൃതി പഴയ പ�ൊരുൾ
എഡിറ്റർ: ഡ�ോ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ
1776
അനുമാനം (മഹിമഭട്ടൻ)
വ്യാഖ്യാനവും പഠനവും: പ്രൊഫ. ആർ. വാസുദേവൻ പ�ോറ്റി	
1868
താരതമ്യകാവ്യശാസ്ത്രം
	ഡ�ോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ
1907
വക്രോക്തി: കാവ്യജീവിതം (രാജാനക കുന്തകൻ)
വ്യാഖ്യാ: ഡ�ോ. എൻ. വി. പി. ഉണിത്തിരി	
2015
അലങ്കാരശാസ്ത്രം മലയാളത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി
2030
വക്രോക്തി കൈരളി (രാജാനക കുന്തകൻ)
വ്യാഖ്യാ: ഡ�ോ. പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻനായർ
2142
വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രം	
	ഡ�ോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ
2172	സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം	
	ഡ�ോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ
2184
വ്യക്തിവിവേകം (മഹിമഭട്ടൻ)
വ്യാഖ്യാ: ഡ�ോ. കെ. സുകുമാരപിള്ള
2189
വാമ�ൊഴിയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം
	ഡ�ോ. എൻ. അജിത്കുമാർ
2200	കാവ്യമീമാംസ (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. സുകുമാരപിള്ള
2203
താരതമ്യനാട്യദർശനം ഭരതനും അരിസ്റ്റോട്ടിലും
	ഡ�ോ. ധന്യാമേന�ോൻ
2349
അഭിനവഗുപ്തന്റെ രസസിദ്ധാന്തം	
	വേദബന്ധു
2350
ആനന്ദവർധനന്റെ ധ്വന്യാല�ോകം (2-ാം പതിപ്പ് )
പരി: സി. പി. വാസുദേവ ഭട്ടതിരി	
3154	കാവ്യാദർശം (ആചാര്യ ദണ്ഡി) (2-ാം പതിപ്പ് )
വ്യാഖ്യാ: പ്രൊഫ. ആർ. വാസുദേവൻ പ�ോറ്റി	
3286	കാവ്യാലങ്കാരസൂത്രവൃത്തി (വാമനൻ)
	ഡ�ോ. ഇ. ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി (2-ാം പതിപ്പ് )
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3345
ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രം (5-ാംപതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. ഭാസ്കരൻ
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200.00

കലകൾ, ഫ�ോക്ല�ോർ
1392
പടേനി
	കടമ്മനിട്ട വാസുദേവൻപിള്ള
1421
മൂവ�ോട്ടുമല്ലൻ കഥ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജെ. പത്മകുമാരി	
1644
പടേനിയുടെ ജീവതാളം
	കടമ്മനിട്ട വാസുദേവൻപിള്ള
1971	കഥകളിപ്രവേശിക
	പ്രൊഫ. വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഗ�ോപിനാഥപിള്ള
1972
കൂത്തമ്പലങ്ങളിൽ
	പ്രൊഫ. കെ. പി. നാരായണപിഷാരടി	
1978
തിരുനിഴൽമാല - ഒരു പഠനം
	ഡ�ോ. എൻ. അജിത്കുമാർ
1982
തുളു: നാടും ഭാഷയും നാട്ടറിവും
	സി. രാഘവൻ
2139
ഇടയ്ക്ക അക്ഷരങ്ങളിൽ
പഴമ്പാലക്കോട് പ്രകാശൻ
2148	ഫ�ോക്ല�ോറും സാഹിത്യനിരൂപണവും
	ഡ�ോ. എൻ. അജിത്കുമാർ
2212	നാടൻപാട്ടുകൾ മലയാളത്തിൽ
	ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
2223	ഫ�ോക്ല�ോർ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
	ഡ�ോ. സി. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
2227	തെയ്യം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
2236	ഫ�ോക്ല�ോർ സംസ്കാരം
	ഡ�ോ. പി. സ�ോമൻ
2253
ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ ചിത്രകല
ആശയം പ്രയ�ോഗം വ്യവഹാരം
	കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ
2279	കളിമൺ ശിൽപ്പകല (2-ാം പതിപ്പ് )
ജി. അഴീക്കോട്
4321
കേരളീയ വാദ്യകല (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഞെരളത്ത് ഹരിഗ�ോവിന്ദൻ
2307
നെല്ലും സംസ്കൃതിയും
	ഡ�ോ. വി. ശങ്കരൻ നായർ
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2318	ഫ�ോക്ല�ോറും ജനസംസ്കാരപഠനവും
	ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
2347
കേരളത്തിലെ തനതുകലകൾ
ക�ോതാമ്മൂരി (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ.എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
2364
ആര്യദ്രാവിഡഘടകങ്ങൾ
മലബാറിലെ നാടൻ കലയിൽ
	ഡ�ോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്	
2371	നാട്ടുവാദ്യങ്ങളും നാടൻകലകളും
ജനാർദനൻ പുതുശ്ശേരി	
2382
അനുഷ്ഠാനകലകൾ രംഗാവതരണവും ഫ�ോക്ല�ോറും
	ഡ�ോ. ബി. രവികുമാർ
2430	ചിത്രകല സർഗഭാവങ്ങളുടെ രൂപാന്തരങ്ങൾ
എ.ടി. മ�ോഹൻരാജ്	
2444
കേരളത്തിലെ ആദിവാസി കലാപാരമ്പര്യം	
	ഡ�ോ.(സിസ്റ്റർ) സീലിയാ ത�ോമസ്. പി	
2474
രംഗപാഠം	
	ഡ�ോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ
2497	കഥകളിയിലെ രസവിചാരം	
	ചവറ അപ്പുക്കുട്ടൻപിള്ള
2575
മാപ്പിള സാഹിത്യപഠനങ്ങൾ
ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്ന്	
2597	കഥകളിയിലെ മന�ോധർമങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ചവറ അപ്പുക്കുട്ടൻപിള്ള
2611
മലയാളത്തിലെ വീരഗാഥകൾ
	ഡ�ോ. ത�ോന്നയ്ക്കൽ വാസുദേവൻ
2619
ആധുനികതയുടെ ലാവണ്യതലങ്ങൾ
വിജയകുമാർ മേന�ോൻ
3677	ചിത്രകല ഒരു സാങ്കേതികപഠനം (5-ാം പതിപ്പ് )
ജി. അഴീക്കോട്
2708	കഥകളിയിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ
	പ്രൊഫ. വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഗ�ോപിനാഥ പിള്ള
2728	നിറങ്ങൾ കഥയെഴുതുമ്പോൾ
	സി. വി. ആനന്ദബ�ോസ്	
2802	കഥകളിമുദ്ര
	ഡ�ോ. ആർ. ശ്രീകുമാർ
2805	കഥകളി വേഷം
	കലാമണ്ഡലം ശ്രീ പത്മനാഭൻ നായർ
2789	കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ
	നേമം പുഷ്പരാജ്	

50.00
35.00
45.00
85.00
95.00
180.00
60.00
90.00
135.00
120.00
60.00
65.00
180.00
130.00
80.00
90.00
600.00
200.00
350.00

2913	നളചരിതം 5-ാം ദിവസം
വിന�ോദ് മങ്കര
2922
കേരളചരിത്രം കളരിയും കലാരൂപങ്ങളും
മുകുന്ദൻ കുറുപ്പ്	
2930	കളരിപ്പയറ്റ്
മഹേഷ് കിടങ്ങിൽ
2938	ലാസ്യമ�ോഹിനി (മ�ോഹിനിയാട്ട ഗ്രന്ഥം)
	കലാമണ്ഡലം വിമലാമേന�ോൻ
2939
കേരളത്തിലെ ചുവർച്ചിത്രങ്ങൾ (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. ജി. ശശിഭൂഷൺ
2952	കാട്ടിലെ പാട്ടുകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
എം. സെബാസ്റ്റ്യൻ
2962
ഉത്തര കേരളത്തിലെ വേട്ടുവർ
	ഡ�ോ. കെ. വി. ഫില�ോമിന	
2970
ആട്ടക്കഥാസാരം
	കലാമണ്ഡലം പത്മനാഭൻ നായർ
2978
കൂടിയാട്ടം
	ഡ�ോ. ആർ. ശ്രീകുമാർ
2984	നാട്ടറിവിലെ അർഥപ്പൊലിമ
	ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
3034
വടക്കൻപാട്ടിലെ പെൺകരുത്ത്
എം. കെ. പണിക്കോട്ടി (പരിഷ്കരിച്ച 3-ാം പതിപ്പ് )
3060
വടക്കൻ പെരുമ
	ഡ�ോ. എ.കെ. നമ്പ്യാർ
3068	ചിറയിൻകീഴ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ വർണപ്രപഞ്ചം
	സമ്പാ: നേമം പുഷ്പരാജ്	
3082
കുറിച്ച്യരുടെ ല�ോകം
ഡി. ചാക്കോ കണ്ണാട്ടുമ�ോടി (3-ാം പതിപ്പ് )
3140
ജലസഞ്ചാരതെയ്യങ്ങൾ
	ചന്ദ്രൻ മുട്ടത്ത്	
3146	ഗ�ോത്രസംസ്കാര പഠനങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കുമാരൻ വയലേരി	
3370
രാജാരവിവർമ - കല, കാലം, ജീവിതം (2-ാം പതിപ്പ് )
	നേമം പുഷ്പരാജ്	
3155
അയ്യപ്പൻ തീയാട്ട്
തീയ്യാടി രാമൻ നമ്പ്യാർ
3156	വേട്ടയ്ക്കരുമകൻ
	ഡ�ോ. വൈ.വി. കണ്ണൻ
3157	ത�ോൽപ്പാവക്കൂത്ത്	
	കെ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ പുലവർ
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3159	ഫ�ോക്ല�ോർ വീക്ഷണവും പ്രസക്തിയും
	ഡ�ോ. കുമാരൻ വയലേരി	
3172
കുത്തിയ�ോട്ടം
	ഡ�ോ. എസ്. സജിത്ത്	
3173
യക്ഷഗാനം
എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ
3174	പ�ൊട്ടൻ തെയ്യം
	ഡ�ോ. വി. ലിസി മാത്യു
3182
മുടിയേറ്റ് കാവുനാടകം
	ഡ�ോ. ആർ. ശ്രീകുമാർ
3183
Gestures of Kathakali
Dr. R. Sreekumar
3189
വടക്കൻ മാപ്പിള ക�ോൽക്കളിപ്പാട്ട്
യാസിൻ ക�ോഴിക്കോട്	
3198
ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രൻ
ആശയാവിഷ്കാരങ്ങളുടെ ശിൽപ്പി
ജി. അഴീക്കോട്	
3206
കൃഷ്ണനാട്ടം
എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ
3223	ചിത്രശിൽപ്പകല - ആധുനികാനന്തരം വരെ
	പ്രൊഫ. കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള
3276
കേരളീയ കലാദർശനം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം.ജി. ശശിഭൂഷൺ
3283
തട്ടുംദളം	
	ചന്ദ്രൻ മുട്ടത്ത്	
3309
ശൃംഗാരപ്രകാശം വ്യാഖ്യാനം
	ഡ�ോ. വി. എസ്. ശർമ
3319	തെയ്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വൈ. വി. കണ്ണൻ
3365
രസികരത്നം ഭാഷാദർപ്പണം ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാര�ോടി
	സമ്പാദനവും പഠനവും
	ഡ�ോ. ടി. ജി. ശൈലജ
3369	ഫ�ോക്ല�ോർ പഠനങ്ങൾ (പരിഷ്കരിച്ച 4-ാം പതിപ്പ് )
പി.കെ. ശിവശങ്കരപിള്ള
3375	ഫ�ോക്ല�ോർ (6-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. രാഘവൻ പയ്യനാട്	
3417	കഥകളി സാധാരണക്കാർക്ക് (3-ാം പതിപ്പ് )
പനയൂർ സി. ശങ്കരൻകുട്ടി	
3423
വള്ളംകളിയും വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളും
	പ്രൊഫ. ഇടനാട് രാധാകൃഷ്ണൻനായർ
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3561

അറിയപ്പെടാത്ത ദൈവങ്ങൾ
പത്മൻ നാറാത്ത്	
3584	കാട്ടൂർനാരായണപിള്ളയുടെ ചിത്രകലാല�ോകം
	സമ്പാ: നേമം പുഷ്പരാജ്	
3586
മാപ്പിള സംഘകലകൾ
യാസിർ
3587
തിരുവാതിരക്കളി അനുഷ്ഠാനം അരങ്ങ് പാട്ടുകൾ
എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ
3620	കഥാപ്രസംഗവും കഥാപ്രസംഗകരും
	പ്രൊഫ. കടയ്ക്കോട് വിശ്വംഭരൻ
3624	കാണിക്കഥകളുടെ രാഷ്ട്രീയം
	കെ. ആർ. അജയൻ
3659
ഭരതനാട്യം ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും
	കലാമണ്ഡലം വിമലാമേന�ോൻ
	കലാതിലകം വിന്ദുജമേന�ോൻ
3663
ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട്
	ഡ�ോ. ദീപു. പി. കുറുപ്പ്	
3668
മുരളി നാഗപ്പുഴ ഹരിതരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
വർണവിവക്ഷകൾ
	സമാഹരണം : സി. അശ�ോകൻ
3679
കൂത്തമ്പലങ്ങളിലൂടെ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.പി. നാരായണ പിഷാരടി	
3686	കളിമൺശിൽപ്പകല (3-ാം പതിപ്പ് )
ജി. അഴിക്കോട്	
3703
കേരളത്തിലെ കലാഗ്രാമങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ.പി. വിജയകൃഷ്ണൻ
3710	തെയ്യം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി	
3751	കഥകളിപഠനവും
	ശ്രീമുത്തപ്പചരിത ആട്ടപ്രകാരവും
	കലാമണ്ഡലം നാരായണൻ നമ്പീശൻ
3771	കലകളും വിദ്യാഭ്യാസവും
ജയിംസ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി	
3801	ചിലമ്പ്-തെയ്യം ഉൽപ്പത്തിയും ചരിത്രവും
	ചന്ദ്രൻ മുട്ടത്ത്	
3802	നാടൻ കളികളും വിന�ോദങ്ങളും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
3808	തെയ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ
	ഡ�ോ. വൈ.വി. കണ്ണൻ
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4191	നാട്ടുമ�ൊഴിച്ചന്തം	
വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ
3823	നാട�ോടിക്കഥ ഉടലും ഉയിരും
	ഡ�ോ. കെ. എം. അനിൽ
3874
കൂടിയാട്ടം (ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. ശ്രീകുമാർ
3875
ഭാരതക്കളിയും സീതക്കളിയും
	ഡ�ോ. ആർ. ശ്രീകുമാർ
3987
രസകൗമുദി	
പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻ നായർ
4012
ഭർത്തൃഹരിയുടെ ശതകത്രയം	
എം. മുരളീധരൻ നായർ
4053
യവനകാവ്യതത്വങ്ങൾ
	ദേവബന്ധു
4172
കേരളത്തിലെ ദാരുശിൽപ്പങ്ങൾ
	ഡ�ോ. എം.ജി. ശശിഭൂഷൺ
4162
കുട്ടിച്ചാത്തൻ പഠനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കെ.എം. ദത്ത
3698
അനുഷ്ഠാനകല രംഗാവതരണങ്ങളും
	ഫ�ോക്ല�ോറും (2-ാം പതിപ്പ് )
ബി. രവികുമാർ
3809
അറിവ് തിരിവ് തിരിച്ചറിവ് പറയരുടെ പാട്ടുകൾ
	ഡ�ോ. എ.കെ. അപ്പുക്കുട്ടൻ
3171	നാഗാരാധനയും തിരിയുഴിച്ചിലും
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3871	നാടൻപാട്ടുകൾ മലയാളത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
2873
ഉത്തരകേരളത്തിലെ മലയസംസ്കൃതി
	ഡ�ോ. കെ.ജി. ഫില�ോമിന
3806	നാട്ടുസംസ്കൃതിയുടെ നടവഴികൾ
	ഡ�ോ. കെ.എം. ഭരതൻ
3807	ഗ�ോത്രജീവിതം മാറുന്ന വംശീയമുദ്രകൾ
	ഡ�ോ. മിനി
3894	നാട്ടുനന്മൊഴികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
മുരളീധരൻ തഴക്കര
4215	കളരിപ്പയറ്റ് - കേരളത്തിന്റെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും
	കെ. വിജയകുമാർ
4199
ക�ോലത്തുനാട്ടിലെ പുലയർ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
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63

4082
കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സംസ്കാരങ്ങൾ
	സമ്പൂർണ പഠനം
ശാന്താ തുളസീധരൻ
3772
ആദിവാസികളും ആദിവാസിഭാഷകളും (2-ാംപതിപ്പ് )
	കെ. വേലപ്പൻ
3330	നാട്ടറിവുകളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്
വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ
2734
അമ്മദൈവങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും
	ഡ�ോ. പി. സ�ോമൻ
4236
ചുവർചിത്രകല-ഒരു സാങ്കേതിക പഠനം	
ജി. അഴീക്കോട്	
4238
ക�ോൽക്കളി-രീതിയും താരതമ്യവും
	പ്രൊഫ. മുഹമ്മദ് ക�ോഹിനൂർ
4240	ത�ോറ്റങ്ങൾ തെയ്യങ്ങൾ
	കീച്ചേരി രാഘവൻ
4265	ചന്ദ്രോൽസവം
അരിയേടത്ത് നീലകണ്ഠൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്	
4269
കുട്ടിച്ചാത്തൻ പഠനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കെ. എം. ഭരതൻ
4276
ക്രിസ്തീയ വാമ�ൊഴി ഗാനങ്ങൾ
(മാർഗംകളി, പരിചമുട്ടുകളി)
	ഡ�ോ. പുന്നൂസ്	
4292	കതിവനൂർ വീരൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. ലിസി മാത്യൂ	
4294
തിറയാട്ടം
മൂർക്കനാട് പീതാംബരൻ
3643	നേമം പുഷ്പരാജ്	
	ഡ�ോ. രാജാവാര്യർ
3370
രാജാ രവിവർമ
	നേമം പുഷ്പരാജ്	
4295
അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ സ്ത്രീസ്വരൂപം
	സജിത കിഴിനിപ്പുറത്ത്
4296
കേരളനടനം
	ചിത്രാമ�ോഹന്
4320
വാണിയസമുദായവും മുച്ചില�ോട്ട് ഭഗവതിയും
	ഡ�ോ.ജയചന്ദ്രന് കീഴ�ോത്ത്	
4054
ജീവതയേറുന്ന ദേവതകൾ
	ഡ�ോ. ആർ. രാജേഷ്
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നാടകം, അരങ്ങ്, അഭിനയം
1659
രംഗാവതരണം
	പ്രൊഫ. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള, കാവാലം മുതലായവർ
1869	നാട്ടരങ്ങ്: വികാസവും പരിണാമവും
ജി. ഭാർഗവൻപിള്ള
1954	നാടും നാടകവും
	സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ
2097
ഇബ്സന്റെ നാടകസങ്കൽപ്പം
ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള (3-ാം പതിപ്പ് )
2179
പാവനാടകം	
വി. അജിത്കുമാർ
2254	നാടകം ചരിത്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ
രാജൻ തിരുവ�ോത്ത്	
2277
കേരളത്തിലെ ബ�ോധന നാടകവേദി
	ഡ�ോ. എൻ. ആർ. ഗ്രാമപ്രകാശ്	
2338
അഭിനയം നാടകത്തിലും സിനിമയിലും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കരമന ജനാർദനൻനായർ
2368	കാക്കാരിശ്ശിനാടകം (4-ാം പതിപ്പ് )
ജി. ഭാർഗവൻപിള്ള
2384
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയും പ്രശ്ന നാടകങ്ങളും
	ഡ�ോ. ആർ. ബി. രാജലക്ഷ്മി	
2392
പറണേറ്റ് - അരങ്ങിന്റെ ബഹുസ്വരതയും
അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഉൽസവപരതയും
വി. ആർ. സുമേഷ്	
2394	നാട്യപ്രയ�ോഗങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ടി. ജി. ശൈലജ
2422	കെ.ടി.യുടെ ല�ോകം	
എഡി: കെ. ഇ. എൻ.
2505	നളചരിതത്തിലെ സംഗീതം	
	ഡ�ോ. ആർ. ഗീത
2506
സ്ത്രീനാട്യകല നങ്ങ്യാർകൂത്ത്	
	ഡ�ോ. എൻ. രേണുക	
2521	ഹെഡാഗാബ്ലർ (നാടകം)
	ഹെൻറിക് ഇബ്സൻ
2613
മലയാളനാടകം - താജ്വഴി
ഭാനുപ്രകാശ്	
2621	ജൈവനാടകവേദി
	ഡ�ോ. എൽ. ത�ോമസ്കുട്ടി	

145.00
110.00
64.00
45.00
95.00
60.00
65.00
35.00
55.00
95.00
55.00
80.00
150.00
80.00
65.00
80.00
160.00
65.00

2626
അരങ്ങുമുതൽ അഭ്രപാളിവരെ	
	ഡ�ോ. സിബു മ�ോടയിൽ
90.00
2746
അഭിനയത്തിന്റെ അകപ്പൊരുൾ തേടി
വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ
70.00
2812	നാടകം അന്വേഷണവും അപഗ്രഥനവും
	ഡ�ോ. രാജാവാര്യർ
100.00
2890
എന്താണ് നാടകം
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
110.00
2933
രംഗഭാഷ
വയലാ വാസുദേവൻപിള്ള
120.00
3055	സ്വാതിതിരുനാൾ - നാടകം
പിരപ്പൻക�ോട് മുരളി	
130.00
3160
സൂത്രധാരാ.... ഏതിലേ... ഏതിലേ
വയലാ വാസുദേവൻപിള്ള
130.00
3212	നാടകരചന (2-ാം പതിപ്പ് )
പാലാ കെ. എം. മാത്യു
60.00
3243	നാടകം: കലയും കാഴ്ചയും
പി. ജി. സദാനന്ദൻ
90.00
3380
കേരളത്തിലെ തീയേറ്ററും
	കാവാലം നാടകങ്ങളും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. രാജാവാര്യർ
250.00
3415
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നാടകല�ോകം
	സമ്പാ: ഡ�ോ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ
80.00
3560	നാടകവും ജീവിതവും
	സമ്പാദനം: ആശാസുവർണരേഖ
130.00
3609	കാളിനാടകം പാഠങ്ങളും പഠനങ്ങളും
	ഡ�ോ. എൻ. അജിത്കുമാർ
170.00
3702
അഭിനയം നാടകത്തിലും സിനിമയിലും (3-ാം പതിപ്പ് )
	കരമന ജനാർദനൻ നായർ
50.00
3637
ഓംചേരിയുടെ നാടകപ്രപഞ്ചം	
	ഡ�ോ. രാജാവാര്യർ
150.00
3199	കീഴാളജനതയും ജനകീയനാടകവും
	ഡ�ോ. ചേരാവള്ളി ശശി	
150.00
3878
തിയട്രോണ്-നാടകത്തിന്റെ ല�ോകസഞ്ചാരം		
	ഡ�ോ. ഉമ്മര് തറമേൽ
90.00
3889
പരീക്ഷണനാടകം സിദ്ധാന്തം പ്രയ�ോഗം പരിശേഷം	
	ഡ�ോ. എൽ. ത�ോമസ് കുട്ടി	
200.00
4069	നരേന്ദ്രപ്രസാദ്ഃ ഒരു സംഗ്രഹപഠനം	
അലക്സ് വള്ളികുന്നം	
150.00
4246	നാടകത്തിന്റെ നാനാർഥങ്ങൾ
പി.ജി. സദാനന്ദൻ
125.00
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4310

ഒറ്റയാന് :കാവാലത്തിന്റെ ജീവിതവും കലാസപര്യയും
	ഡ�ോ.ഉഷാ രാജാവാര്യര്	
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സംഗീതം

1408	തെസ്യൂസിന്റെ സംഗീതം
	പ്രൊഫ. കെ.പി. ശരചന്ദ്രൻ
1873
രാഗസുധാർണവം (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ടി. രവീന്ദ്രനാഥ്	
1963	സംഗീതശാസ്ത്രപ്രവേശിക (6-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. വെങ്കിടസുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ
2009
നൃത്യപ്രകാശിക (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി. കെ. വിജയഭാനു	
2255
താൻസൻ മുതൽ
	സക്കീർഹുസൈൻ വരെ
ജമാൽ ക�ൊച്ചങ്ങാടി	
3715	സംഗീതത്തിന്റെ കേരളീയ പാഠങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
വി. ടി. മുരളി	
2379
അഗസ്റ്റിൻ ജ�ോസഫ് ഭാഗവതർ
	സംഗീത നാടകത്തിലെ അതുല്യപ്രതിഭ
കുത്ബുദ്ദീൻ
2433
അനശ്വരനായ ചെമ്പൈ (2-ാം പതിപ്പ് )
വി. ജയിൻ
2573
ഒപ്പന എന്ന വട്ടപ്പാട്ട്
പാട്ടും പഠനവും: വി.എം. കുട്ടി	
2587
മലയാള സിനിമാ പിന്നണിഗാന ചരിത്രം	
	കിരൺരവീന്ദ്രൻ
2687
മൃദംഗബ�ോധിനി (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പാറശ്ശാല രവി	
2775	സമ്പൂർണസംഗീതകൃതികൾ
മഹാകവി കെ. സി. കേശവപിള്ള
2817	ശ്രീ സ്വാതിതിരുനാൾ
ജീവിതവും കൃതികളും
	ഡ�ോ. വി. എസ്. ശർമ
2875
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം V
വിദ്വാൻ എ.കെ. രവീന്ദ്രനാഥ്	
2916
72 ബ്രഹ്മനാദശ്രുതികൾ
	വേളമാനൂർ സായിബാബു
3063	സ്വാതിസ്മൃതി
	സമ്പാ: പിരപ്പൻക�ോട് മുരളി	
3086	സംഗീതവും ജീവിതവും
	ഡ�ോ. കെ. ഓമനക്കുട്ടി	
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150.00
100.00
50.00
75.00
80.00
35.00
65.00
65.00
225.00
80.00
80.00
470.00
600.00
90.00
200.00
180.00

3143
മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതർ കൃതികൾ
	പ്രൊഫ. പി. ആർ. കുമാരകേരളവർമ
3144	ശ്രീ സ്വാതിതിരുനാൾ കൃതികൾ
	പ്രൊഫ. പി. ആർ. കുമാരകേരളവർമ
3224
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം III (2-ാം പതിപ്പ് )
വിദ്വാൻ എ. കെ. രവീന്ദ്രനാഥ്	
3293
Notations to study Karnatic Music
V. Gopinathan
3326	സംഗീതത്തിന്റെ നാട്ടുവഴി
	പെരുമ്പുഴ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
3419
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം II (2-ാം പതിപ്പ് )
വിദ്വാൻ എ.കെ. രവീന്ദ്രനാഥ്	
3585
ഹൃദയം ഒരു സംഗീത�ോപകരണമാണ്
ഷാജഹാൻ കാളിയത്ത്	
3605
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം I (3-ാം പതിപ്പ് )
വിദ്വാൻ എ. കെ. രവീന്ദ്രനാഥ്	
3617
An Introduction to Western Music
Rev. Dr. M. P. George
3712	സംഗീതകല്പദ്രുമം (5-ാം പതിപ്പ് )
വിവർത്തനം:
	ഡ�ോ. എസ്. വെങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ
3716
മാപ്പിളപ്പാട്ട് ചരിത്രവും
വർത്തമാനവും (2-ാം പതിപ്പ് )
വി.എം. കുട്ടി	
3737	നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
രവിമേന�ോൻ
3829
72 BRAHMA NAADA SHRUTIS
Velamanoor Sai Babu
3793
വീണാബ�ോധിനി 3-ാം ഭാഗം	
എസ്. രുഗ്മിണി ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
3869	കർണാടകസംഗീതചരിത്രം (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.ടി. രവീന്ദ്രനാഥ്	
3872
വീണാബ�ോധിനി രണ്ടാംഭാഗം (3-ാം പതിപ്പ് )
രുഗ്മിണി ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
4061
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം - IV-ാം ഭാഗം (2-ാം പതിപ്പ് )
എ.കെ. രവീന്ദ്രനാഥ്
4062
ശ്യാമാശാസ്ത്രി കൃതികൾ
	പ്രൊഫ. പി.ആർ. കുമാരകേരളവർമ
4212
വീണാബ�ോധിനി - 1-ാം ഭാഗം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. രുഗ്മിണി ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
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4178
അഭിനയസംഗീതം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ലീലാ ഓംചേരി	
4244
ത്യാഗരാജ കൃതികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി.ആർ. കുമാരകേരളവർമ

350.00
300.00

സിനിമ, ടി.വി.
1927

മലകളിൽ മഞ്ഞുപെയ്യുന്നു (2-ാം പതിപ്പ് )
ഷൺമുഖദാസ്	
1928	കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി (3-ാം പതിപ്പ് )
വി. രാജകൃഷ്ണൻ
3917
തിരക്കഥയുടെ രീതിശാസ്ത്രം:
	സമ്പാദനവും പഠനവും (2-ാം പതിപ്പ് )
പി. എം. ബിനുകുമാർ
3733
പഥേർപാഞ്ചാലി (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. വി. രാമൻകുട്ടി	
2176
ആധുനിക സിനിമയുടെ ചരിത്രം
	കെ. വി. രാമൻകുട്ടി	
2245
തിരമലയാളത്തിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ
എൻ. പി. സജീഷ്	
2425
ശകുന്തള
	ലളിതാംബിക അന്തർജനം	
2440	സിനിമ ചരിത്രമുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ
ഷാനവാസ് ഖാൻ
2550	സിനിമയും മനസ്സും	
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വാണിമേൽ
2565	യുഗപുരുഷൻ
ആർ. സുകുമാരൻ
2569	ചരിത്രവും ചലച്ചിത്രവും
പി. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ
2739	കഥാപുരുഷൻ
അടൂർ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
2981
ആനിമേഷന്റെ ഉള്ളറകൾ
രാജേഷ്കുമാർ എ.ആർ.
2960
ഏഴാം കലയുടെ മതിവിഭ്രമം
	ഡ�ോ. അരവിന്ദൻ വല്ലച്ചിറ
3071	നിഴൽച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ�ൊരുൾ
രാജൻ പി. ത�ൊടിയൂർ
3226	സിനിമയുടെ നീതിസാരം (2-ാം പതിപ്പ് )
പി. ജി. സദാനന്ദൻ
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60.00
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70.00

3227	കഥവീട്
	സ�ോഹൻലാൽ
3228
ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും (2-ാം പതിപ്പ് )
	സ�ോഹൻലാൽ
3263	സിനിമയും സമൂഹവും (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. വേലപ്പൻ
3281	കനവുമലയിലേക്ക് (2-ാം പതിപ്പ് )
എം. ജി. ശശി	
3285	ചലച്ചിത്രസമീക്ഷ (2-ാം പതിപ്പ് )
വിജയകൃഷ്ണൻ
3288	സിനിമയുടെ ല�ോകം (7-ാം പതിപ്പ് )
അടൂർ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
3386	ചലച്ചിത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ടി. ജിനേഷ്	
3515
മലയാളതിരക്കഥ
വളർച്ചയും വർത്തമാനവും
	ഡ�ോ. ആർ. വി. എം. ദിവാകരൻ
3612	ചിത്രം ചലച്ചിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
മങ്കട രവിവർമ
3632	നീർമാതളത്തിന്റെ പൂക്കൾ
	സ�ോഹൻലാൽ
3648	ചലച്ചിത്രം അടരുകളും അടിവേരുകളും
പി.ജി. സദാനന്ദൻ
3697	ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പ�ൊരുൾ (4-ാം പതിപ്പ് )
വിജയകൃഷ്ണൻ
3731
അപരാഹ്നം (2-ാം പതിപ്പ് )
എം.പി. സുകുമാരൻ നായർ
3734	സഞ്ചാരിയുടെ വീട്
റായ് സിനിമ ഒരു പഠനം (2-ാം പതിപ്പ് )
ഐ. ഷൺമുഖദാസ്	
3735
എലിപ്പത്തായം (3-ാം പതിപ്പ് )
അടൂർ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
3746	സിനിമയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും
അനിൽകുമാർ തിരുവ�ോത്ത്	
3879
മലയാളസിനിമ
	ദേശം-ഭാഷ-സംസ്കാരം (2-ാം പതിപ്പ് )
ജി.പി. രാമചന്ദ്രൻ
3880	സിനിമറ്റോഗ്രഫി (2-ാം പതിപ്പ് )
എ.എം. മന�ോജ് കുമാർ
3886	സിനിമ വേറിട്ട വഴികൾ
എം.സി. രാജനാരായണൻ
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4075

പന�ോരമ മന�ോരമ
വി.ആർ. ഗ�ോപിനാഥ്
4150
ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്ന ഒരാൾ
വിജയകൃഷ്ണൻ
4166
സുവർണ ചക�ോരത്തിന്റെ കഥ
ശാന്തൻ
4196	നവ�ോത്ഥാനമൂല്യങ്ങളും
മലയാളസിനിമയും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജിനേഷ്കുമാർ എരമം
4245
തിരക്കാഴ്ചകളുടെ സൗന്ദര്യദർശനങ്ങൾ
രശ്മി അനിൽ
4254
ആത്മകഥപ�ോലെ
എം.കെ. രാജേന്ദ്രൻ

80.00
50.00
100.00
120.00
140.00
160.00

5. സാമൂഹികശാസ്ത്രങ്ങൾ
ചരിത്രം
കേരളചരിത്രം
1595

ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനന്റെ കേരളം (2-ാം പതിപ്പ് )
വിവ: ഡ�ോ. സി. കെ. കരീം	
1640
കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര�സമരം	
	കെ. ദാമ�ോദരൻ, സി. നാരായണപിള്ള
1922
പൗരസമത്വവാദം തിരുവിതാംകൂറിൽ
	ഡ�ോ. എസ്. ശിവദാസൻ
	ഡ�ോ. സി. എൻ. സ�ോമരാജൻ
1958
വാണിജ്യത്തിലൂടെ പാരതന്ത്ര�ം
	കെ. ശിവശങ്കരൻ നായർ
1959	സാരസചരിത്രസംഗ്രഹം
എ. എ. ക�ൊച്ചുണ്ണി	
2061
കേരളസംസ്കൃതിയുടെ സമയരേഖകൾ 	നാണയങ്ങളിലൂടെ (നാണയവിജ്ഞാനം)
പി. ഗ�ോപകുമാർ
4313
കേരളം ഡച്ചുകാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ശിവശങ്കരൻ നായർ
2209
മലബാർ പഠനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കെ. ഗ�ോപാലൻകുട്ടി	
2260
വക്കം അബ്ദുൾഖാദറിന് ജി. അയച്ച കത്തുകൾ
മുത്താന താഹ

42.00
50.00
63.00
80.00
210.00
85.00
180.00
55.00
40.00

2355
എ.സി. കണ്ണൻനായർ ഒരു പഠനം	
	ഡ�ോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ് (2-ാം പതിപ്പ് )
65.00
2365
കേരളം - സമൂഹവും രാഷ്ട്രീയവും
	കെ. ടി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
85.00
2385	ചരിത്രമെഴുത്തിന്റെ ചരിത്രം
എം. പി. മുജീബ് റഹ്മാൻ
50.00
2548	ചിറ്റൂരിലെ തെലുങ്കരുടെ ഭാഷ
	ഡ�ോ. കെ. ധനലക്ഷ്മി	
105.00
2572
കേസരിയുടെ ചരിത്രഗവേഷണങ്ങൾ I
	സമാഹരണം : എം. എൻ. വിജയൻ
200.00
2578	പൈതൃകസംരക്ഷണം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിവിധികൾ
	ഡ�ോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്	
65.00
2595	സർസയ്യിദ് അഹമ്മദ്ഖാനും അലിഖഢ് പ്രസ്ഥാനവും
	ഡ�ോ. ഗൈലേഷ് സൈദി	
50.00
2652
വില്യംല�ോഗൻ - മലബാറിലെ
	കാർഷികബന്ധങ്ങളിലെ പഠനം	
	പ്രൊഫ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്	
80.00
2651
കേസരിയുടെ ചരിത്രഗവേഷണങ്ങൾ II
എം. എൻ. വിജയൻ
180.00
2653
ആധുനിക കേരളം		
	പ്രൊഫ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്	
60.00
4205	കല്ലാർ പട്ടം ക�ോളനിയുടെ പ്രാദേശികചരിത്രം		
ഡി. സജീവ്	
60.00
2704
അയ്യൻകാളി കേരള ചരിത്രത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. കെ. എസ്. ദാസ്	
75.00
2706	വേലുത്തമ്പിദളവ
	ഡ�ോ. ടി. പി. ശങ്കരൻകുട്ടിനായർ
100.00
2748
കേസരിയുടെ ചരിത്രഗവേഷണങ്ങൾ III
എം. എൻ. വിജയൻ
125.00
2948
മലബാർ പഠനങ്ങൾ സാമൂതിരിനാട് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. എം. നമ്പൂതിരി	
340.00
2949
ഞാൻ കണ്ട കേരളം (2-ാം പതിപ്പ് )
	സാമുവൽ മെറ്റീർ
320.00
3032
കേസരിയുടെ ചരിത്രഗവേഷണങ്ങൾ IV
എം. എൻ. വിജയൻ
270.00
3066
കേരള യഹൂദരുടെ സാംസ്കാരികചരിത്രം
	ഡ�ോ. പി. കെ. പീതാംബരൻ
150.00
3085
തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഇതിഹാസം(2-ാം പതിപ്പ് )
പട്ടം ജി. രാമചന്ദ്രൻനായർ
650.00
3177
തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ക�ോൺഗ്രസ്
	കെ. എം. ചുമ്മാർ
575.00
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3205
കേരളീയ നവ�ോത്ഥാനവും മണപ്പാടനും
	കാതിയാളം അബൂബേക്കർ
140.00
3240
മാപ്രാണപുരാണം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ജ�ോൺസൻ എടത്തുരുത്തിക്കാരൻ
80.00
3287
തലശ്ശേരിയിലെ കേയിമാർ
	ചരിത്രവും സംസ്കാരവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്	
70.00
3921
കേരളം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ		
	നിശാന്ത് മ�ോഹൻ എം., പ്രദീപ് ജി.എസ്.
450.00
3340
കേരളനിയമസഭ ചരിത്രവും ധർമവും
	കെ. ജി. പരമേശ്വരൻനായർ (3-ാം പതിപ്പ് )
100.00
3391
കേരള�ോൽപ്പത്തി
	ഡ�ോ. ഹെർമൻഗുണ്ടർട്ട്
50.00
3521
പണ്ടത്തെ മലയാളക്കര (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ടി. രവിവർമ
140.00
3706
കേരള ചരിത്രനായകർ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.ആർ. രവീന്ദ്രൻ നായർ
70.00
3709
കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനരേഖകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
300.00
3717
ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
പവനൻ, സി.പി. രാജേന്ദ്രൻ
90.00
4216
കേരളത്തിന്റെ ഇന്നലെകൾ (5-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.എൻ. ഗണേശ്	
180.00
3727	ക�ൊച്ചിയും പാലിയത്തച്ഛനും (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. സദാശിവൻ
70.00
3739
കേരള ചരിത്രവും സമൂഹരൂപീകരണവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.കെ. ക�ൊച്ച്	
190.00
3795	പൈതൃക കേരളം	
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ
150.00
3792
പഴശ്ശിസമരങ്ങൾ (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ്	
110.00
3820	നിവർത്തനം സാമൂഹികനീതിയുടെ ഇതിഹാസം	
	ഡ�ോ. അഞ്ചയിൽ രഘു
80.00
3841
തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം (7-ാം പതിപ്പ് )
പി. ശങ്കുണ്ണിമേന�ോൻ
200.00
3844
മലബാർ കുടിയേറ്റം (2-ാം പതിപ്പ് )
	സമാ: വർഗീസ് ത�ോട്ടയ്ക്കാട്	
175.00
3846	വേലുത്തമ്പി ദളവ - തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ
സുദർശൻ കാർത്തികപ്പറമ്പിൽ
70.00
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3972
മാർത്താണ്ഡവർമ
	ഡ�ോ. എ.പി. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
3973	നിശബ്ദവസന്തങ്ങളിലെ ഇടിമുഴക്കം	
	സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം	
4026	ക�ൊല്ലം ജില്ല	
	ഡ�ോ. വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രൻ
4049	കല്ലടിക്കോടൻ കഥകൾ
	സന്തോഷ് പനയാൽ
4055
തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിലെ ചില ഏടുകൾ
ഡി. ദയാനന്ദൻ
4093
കേരളം ല�ോകചരിത്രത്തിലൂടെ (5-ാം പതിപ്പ് )
മലയിൻകീഴ് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
4125	ക�ൊച്ചിയും പൈതൃകസ്മാരകങ്ങളും (2-ാം പതിപ്പ് )
പി.കെ. ഗ�ോപി
4193
ഉത്തരകേരളത്തിലെ യ�ോഗിസമുദായം
	ഡ�ോ. പി.കെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
2906	ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരവും കേരളവും
	ഡ�ോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ്
2792
മറന്നുകൂടാത്ത ഏടുകൾ
	പ്രൊഫ. കെ.പി. സുശീലൻ
2845	കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ
	ഡ�ോ. ടി. ജമാൽ മുഹമ്മദ്
4133
ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഗ�ോഡ്സെ	
ശശിധരൻ കാട്ടായിക്കോണം
4171
History Straight from the Horse's Mouth
Dr. V. Sankaran Nair
4237
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം (9-ാം പതിപ്പ് )
പി.കെ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
4258
തലശ്ശേരിയുടെ നവ�ോത്ഥാന ചരിത്രം
	ഡ�ോ. ബി. പാർവതി	
4274
ഞാൻ കണ്ട കേരളം - സാമുവൽ മെറ്റിർ
എ.എൽ. സത്യദാസ്	
4289
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം
	സി.വി. ഗിരി ആരാധ്യ
4291
കേരള സംസ്കാരം പൈതൃകം
	ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
4278	ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽപ്പാടുകൾ
പി. സുദർശനൻ
4302 	കൊല്ലം ചരിത്രത്തിലെ നാഴികല്ലുകള് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ടി.ഡി.സദാശിവന്

90.00
110.00
200.00
60.00
55.00
190.00
80.00
60.00
60.00
55.00
100.00
100.00
150.00
300.00
100.00
350.00
50.00
90.00
160.00
100
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ഇന്ത്യാചരിത്രം
1022
ഇന്ത്യാചരിത്രം (2-ാം ഭാഗം) (കേരള)
	കെ. കുഞ്ഞിപ്പക്കി, പി. കെ. മുഹമ്മദലി	
1460
ഭാരതചരിത്രം (1-ാം ഭാഗം) (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എ. ജി. മേന�ോൻ
1464	ചരിത്രപഠനത്തിന് ഒരു ആമുഖം	
	കെ. അബ്ദു റഹിമാൻ
1477
ഇന്ത്യാചരിത്രം (1-ാം ഭാഗം) (കേരള)
	പ്രൊഫ. കെ. കുഞ്ഞിപ്പക്കി
	പ്രൊഫ. പി.കെ. മുഹമ്മദലി	
1888
ദക്ഷിണഭാരതചരിത്രം (3-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. എ. നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി	
2044
അന്തമാൻ നിക്കോബാറിന്റെ ചരിത്രം
	സി. കെ. വിജയൻ മടപ്പള്ളി	
2059
ഇന്ത്യ ഇന്നെവിടെ നിൽക്കുന്നു
എം. ആർ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
2545
ഇമ്മിണി വല്യ ഒരിന്ത്യ	
	ഡ�ോ. അബൂബക്കർ കാപ്പാട്	
2693	സ്വാതന്ത്ര�ത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആചാര്യന്മാർ
	ഡ�ോ. ഇ. ഐ. വാര്യർ
2667
ഭാരത ബൃഹദ്ചരിത്രം - ആധുനികം (3-ാം ഭാഗം)
ആർ.സി. മജുംദാർ, എച്ച്.സി. റായ്ചൗധരി,
	കാളികിങ്കർ ദത്ത
വിവ: തായാട്ട് ശങ്കരൻ
2747
ഭാരത ബൃഹദ് ചരിത്രം - പ്രാചീനം (1-ാം ഭാഗം)
ആർ. സി. മജുംദാർ, എച്ച്. സി. റായ്ചൗധരി,
	കാളീകിങ്കർദത്ത
2947
ഇന്ത്യ എന്ന വിസ്മയം (2-ാം പതിപ്പ് )
- എ. എൽ. ബാഷാം
വിവ: പ്രൊഫ. സി.പി. അബൂബക്കർ
3078	ഹൈദരാലിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധങ്ങൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
ബി. ഷേയ്ക്ക് അലി
വിവ: ഡ�ോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ്	
3705
ഇന്ത്യൻ സമൂഹശാസ്ത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപ�ൊയ്ക	
3797
ഖിൽജിവംശം (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. കെ.ആർ രവീന്ദ്രൻ നായർ
3390
ഭാരതീയപൈതൃകം	
ഒരു സംഘം ലേഖകർ

12.00
50.00
24.00
28.00
168.00
85.00
50.00
65.00
150.00

250.00
130.00
385.00
210.00
130.00
70.00
110.00

3884
ഇന്ത്യൻ കപ്പല�ോട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം	
	ഡ�ോ. ടി.ആർ. രാഘവൻ
3890
ക�ോളനിവാഴ്ചയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും
തുളസീധരൻ ആചാരി	
3766
ഇന്ത്യാചരിത്രം മധ്യകാലം (4-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. റ�ൊമീലാ ഥാപ്പർ
3767
ഇന്ത്യാചരിത്രം പ്രാചീനകാലം (5-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. റ�ൊമീലാ ഥാപ്പർ
4015
ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ
	സാമൂഹികപശ്ചാത്തലം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എ.ആർ. ദേശായ്,
	കെ. ശ്രീകുമാരൻ ഉണ്ണി
2888	സ്വാതന്ത്ര�ം ക�ൊണ്ട് നാം എന്ത് നേടി?
എം.വി. ദേവൻ
3822	സമകാലിക ഭാരതചരിത്രം (4-ാം പതിപ്പ് )
വിവ: പി. നാരായണൻ നായർ
4252
പരദേശികൾ കണ്ട ഇന്ത്യ
രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപ�ൊയ്ക	
4323
ഇന്ത്യാചരിത്രവും ചരിത്രകാന്മാരും
എസ്.പി.സെന്
വിവ.എം.കെ.രാജേന്ദ്രന്	
4325 	പ്രാക് ചരിത്രം
	പ്രൊഫ.ഇര്ഫന് ഹബീബ്
വിവ.പ്രൊഫ.പി.കെ.ടി.രാജ
4327
സൈന്ധവ നാഗരികത
	പ്രൊഫ.ഇര്ഫന് ഹബീബ്
വിവ.ആര്.ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്	
4328
മൗര്യന് ഇന്ത്യ
	പ്രൊഫ.ഇര്ഫന് ഹബീബ് , വിവേകാനന്ദ ഝ
വിവ.രാജേന്ദ്രന് ചെറുപൊയ്ക	

75

130.00
190.00
80.00
70.00

400.00
75.00
450.00
80.00
125
60

100
150

	ല�ോകചരിത്രം
1471

മാലിദ്വീപുകളുടെ ചരിത്രം
ഇ. കെ. സുഗതൻ
1517
ജപ്പാന്റെ ചരിത്രം
	ഡ�ോ. ആർ. മധുദേവൻനായർ
1768
മാനവചരിത്രം: പ്രാക്ചരിത്രവും നാഗരികതയുടെ
	പ്രാരംഭഘട്ടവും (വാല്യം ഒന്ന് ) (2-ാം പതിപ്പ് )
ജ്വാക്വറ്റാ ഹാക്സ്, സർ ലിയ�ൊനാർഡ് വൂളി	
1830
ആധുനിക ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രം (8-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. കുഞ്ഞിപ്പക്കി, പി. കെ. മുഹമ്മദലി	

20.00
30.00
300.00
100.00
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1839
ഒന്നാം ല�ോകമഹായുദ്ധം (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. വാസുദേവൻപിള്ള
1848
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടിന്റെ ചരിത്രം(7-ാം പതിപ്പ് )
	സി. പി. ഹിൽ
1952
മാനവചരിത്രം - ആധുനികല�ോകത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ 1300-1775 (വാല്യം നാല്-ഭാഗം 2)
ലൂയിസ് ഗ�ോട്ട്സ്ചക്, ല�ോറൻ സി മകിന്നെ
	യേൾ എച്ച്. പ്രിറ്റ്ച്ചാർഡ്	
2046
മാനവചരിത്രം മധ്യകാല മഹാസംസ്കാരങ്ങൾ (വാല്യം മൂന്ന്-ഭാഗം 1)
ഗാസ്റ്റൺ വീയെറ്റ്, വാദിമെ എലിസീഫ്
	ഫിലിപ്പ് വ�ോൾഫ്, ജീൻ നൗദൗ
2100	നവ�ോത്ഥാനം - ആംഗലസമൂഹത്തിൽ
	പ്രൊഫ. ബി. ഹൃദയകുമാരി	
2220
മുസ്ലിംഭരണം സ്പെയിനിലും
	സിസിലിയിലും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. കെ. മുഹമ്മദ് മദനി	
2244	ചരിത്രത്തിന്റെ മുദ്രണങ്ങൾ
ഷിബു മുഹമ്മദ്	
2314
എന്താണ് ചരിത്രം
ഇ.എച്ച്. കാർ
വിവ. പ്രൊഫ. പി. കെ. മുഹമ്മദലി	
2329
അറബികളുടെ ചരിത്രം (6-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. ജമാൽ മുഹമ്മദ്	
3913
വംശവൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. സി. പി. അബൂബക്കർ
2512	ചരിത്രഗവേഷണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം
	പ്രൊഫ. ഇ. ശ്രീധരൻ
3107
വിയറ്റ്നാമിന്റെ ചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
എസ്. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ
3342	വൈജ്ഞാനികവിപ്ലവം
ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
പി. ഗ�ോവിന്ദപ്പിള്ള
3665
നെപ്പോളിയൻ
ഇ. ശ്രീധരൻ
3666
പശ്ചിമേഷ്യ ഒരു രാഷ്ട്രീയചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. ജമാൽ മുഹമ്മദ്	
3667
അറബികളുടെ ചരിത്രം (7-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി. ജമാൽ മുഹമ്മദ്	
3704
ആധുനികയുഗത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ (4-ാം പതിപ്പ് )
എൻ. വിജയൻ

47.00
120.00

315.00

300.00
150.00
100.00
55.00
95.00
100.00
70.00
210.00
70.00
550.00
360.00
170.00
280.00
180.00

3714

മുസ്ലീം രാജ്യചരിത്രം (3-ാം പതിപ്പ് )
ഒ. അബു
3798
മാലിദ്വീപുകളുടെ ചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
ഇ.കെ. സുഗതൻ
3816	പൈതൃകത്തിന്റെ വേരുകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജെ. ഡാർവിൻ
3837	പ്ലാറ്റോ-റിപ്പബ്ളിക്	
വിവർത്തനം : വി.പി. പുരുഷ�ോത്തമൻ
3873	ചൈനയുടെ ചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ടി.പി. ശങ്കരൻകുട്ടിനായർ
4022	ല�ോകചരിത്രം - ഒന്നാം ഭാഗം (17-ാം പതിപ്പ് )
പി.എസ്. വേലായുധൻ
4023
ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം (7-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. അസൻ
4148	ല�ോകചരിത്രം രണ്ടാംഭാഗം (14-ാം പതിപ്പ് )
പി.എസ്. വേലായുധൻ
2846	സംസ്കാരം യുഗങ്ങളിലൂടെ
	കെ. ശിവശങ്കരൻ നായർ
4195
രണ്ടാം ല�ോകമഹായുദ്ധം (5-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എബ്രഹാം എം. നിധീര
4297
എറിക�്ഹോബ്സ്ബേം
	ചരിത്രരചനയിലെ വിസ്മയം
	ഡ�ോ.എം.പി. മുജീബ് റഹ്മാന്
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140.00
70.00
80.00
300.00
110.00
175.00
120.00
150.00
75.00
280.00
75

രാഷ്ട്രതന്ത്രം
1072	സ�ോഷ്യലിസത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
	മൈക്കൾ പൂവത്തുങ്കൽ
1169
രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ (NCERT)
വിവ: ഡ�ോ. കെ. വേലായുധൻ നായർ
1305
രാഷ്ട്രതന്ത്രം (5-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ടി. ജെ. ചന്ദ്രചൂഡൻ
1407	ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെന്റ് (2-ാം പതിപ്പ് )
ഐവർ ജന്നിങ്സ്
വിവ: എം. ദിവാകരൻ
1424
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. വി. പൈലി	
1697
ഗവൺമെന്റ് ഘടകങ്ങൾ (NCERT)
ഇക്ബാൽ നാരായണൻ

27.00
15.00
45.00
72.00
22.00
40.00
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1707

രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിലെ
പ്രമുഖ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ (NCERT)
വിവ: ഡ�ോ. കെ. വേലായുധൻ നായർ
1813
മാർക്സിസം: സിദ്ധാന്തവും സൈദ്ധാന്തികരും
ഇ. കെ. നായനാർ
1865
കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്തർധാരകൾ
എഡി: പ്രൊഫ. കെ. രാമൻപിള്ള
2115
ഗാന്ധിയൻ സ�ോഷ്യലിസം	
	ഡ�ോ. കെ. വേലായുധൻ നായർ
2507	കാതുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ
	ഫാദർ അല�ോഷ്യസ് ഡി. ഫെർണാണ്ടസ്	
2514
ഇ.എം.എസ് - ജീവിതവും ചിന്തയും
എഡി: ഐ.വി. ദാസ്	
2889
അമൂല്യപൈതൃകം
സുമിത്രാഗാന്ധി കുൽക്കർണി	
2919
വി. കെ. കൃഷ്ണമേന�ോൻ - വ്യക്തിയും വിവാദങ്ങളും
	ഡ�ോ. എം.ഗംഗാധരൻ
3050	ല�ോകവ്യാപാരസംഘടനയും
മൂന്നാം ല�ോകരാജ്യങ്ങളും
	ഡ�ോ. ആർ. ഗിരീഷ് കുമാർ
4329
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (15-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. വി. പൈലി	
2642	ല�ോകരാഷ്ട്രം ചില നേർക്കാഴ്ചകൾ
	പ്രൊഫ. കെ. രാമൻപിള്ള
2853
ഗാന്ധിചിന്തകൾ
പി. കേശവൻ നായർ
4144	പ്രിയപ്പെട്ട മാർക്സിനു സ്നേഹപൂർവം	
രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപ�ൊയ്ക
4229
അറുപതിലെത്തിയ കേരള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം	
	ഡ�ോ. എസ്. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
4235
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില	
ഗ്രൻമിൽ ഓസ്റ്റിൻ വിവ: ഗ�ോവിന്ദ്. എസ്. തമ്പി	
4268
ഹിന്ദുത്വഫാഷിസം ചരിത്രവും സിദ്ധാന്തവും
	ജെ. രഘു

42.00
58.00
95.00
50.00
65.00
170.00
525.00
40.00
85.00
325.00
90.00
75.00
50.00
70.00
350.00
150.00

ധനശാസ്ത്രം
1018	പ�ൊതുധനശാസ്ത്രം
	പ്രൊഫ. ബി. കെ. അബ്ദുൾ അസീസ്	
1035
ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം	
	പ്രൊഫ. സി. നാരായണൻ

26.00
50.00

1036
ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ധനശാസ്ത്രം	
	പ്രൊഫ. സി. നാരായണൻ
1055
ഇന്ത്യ: സ്വത്തും നികുതിയും (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ടി. എൻ. കൃഷ്ണൻ
1056	സാമ്പത്തികാസൂത്രണസിദ്ധാന്തം (2-ാം പതിപ്പ് )
എഡി: ടി. എ. കമാലുദ്ദീൻ
1134
ധനശാസ്ത്രത്തിന�ൊരു മുഖവുര (NCERT)
വിവ: ടി. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
1154
സ്ഥൂലസാമ്പത്തികാപഗ്രഥനം (3-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി. കെ. ശരത്കുമാർ
1170
സൂക്ഷ്മസാമ്പത്തികാപഗ്രഥനം	
	പ്രൊഫ. പി. കെ. ശരത്കുമാർ
1184
ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ (പ്രീഡിഗ്രി ധനശാസ്ത്രം)
എസ്. കൃഷ്ണയ്യർ
1203
ധനശാസ്ത്രചിന്തയുടെ ചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി. ആർ. ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ
1215
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ധനകാര്യ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ബി. കെ. അബ്ദുൾ അസീസ്	
1227	ദേശീയ വരുമാനക്കണക്ക്:
ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ (NCERT)
വിവ: ടി. ഋഷികേശൻ
1251
പണശാസ്ത്രം-II
	പ്രൊഫ. ജ�ോസഫ് കെ. അലക്സാണ്ടർ
1252
ഇന്ത്യക്കൊരു പണനയം
വി. എം. ദണ്ഡേക്കർ
1277
ധനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ-II
ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ
1717
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമം (NCERT)
വിവ: എസ്. കൃഷ്ണയ്യർ
1821
കേരള മാതൃകയ്ക്കപ്പുറം
	ഡ�ോ. വി. രാജഗ�ോപാലൻ
1893
ഇന്ത്യ: സാമ്പത്തികവികസനവും സാമൂഹികാവസരവും
	ദ്രേസ്, അമർത്യാസെൻ
1894
അമർത്യാസെന്നിന്റെ മാനവിക
വികസനശാസ്ത്രം-ഒരാമുഖപഠനം
	പ്രൊഫ. എം. എ. ഉമ്മൻ
1895
ഇന്ത്യൻ വികസനം: തിരഞ്ഞെടുത്ത
	മേഖലാ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ
	ദ്രേസ്, അമർത്യാസെൻ
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35.00
10.00
16.00
15.00
14.00
20.00
17.00
26.00
35.00
17.00
35.00
9.00
88.00
125.00
50.00
130.00
45.00
150.00
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1914	ല�ോകവ്യാപാരസംഘടനയും മൂന്നാംല�ോകവും
	കെ. എം. ഷാജഹാൻ
1943
കേരളമാതൃകയുടെ പരിമിതികൾ
	ഡ�ോ. കെ. കെ. ജ�ോർജ്	
4247
വികസനമെന്ന സ്വാതന്ത്ര�ം (3-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. അമർത്യാസെൻ
വിവ: ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ, എം.പി. സദാശിവൻ
2232
ആഗ�ോളീകരണം:
അർഥം, വ്യാപ്തി, സിദ്ധാന്തം (2-ാം പതിപ്പ് )
എഡി. പ്രൊഫ. എം. എ. ഉമ്മൻ
2469
ആഗ�ോളീകരണം പ്രാവർത്തികമാക്കൽ
	പ്രൊഫ. ജ�ോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസ്
വിവ: കെ. രാജഗ�ോപാൽ
3255
സ്ത്രീശാക്തീകരണം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ
എഡിറ്റർ: ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ
3618
കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പാദനമേഖലകളും
	ത�ൊഴിൽരംഗത്തെ നൂതനപ്രവണതകളും
	ഡ�ോ. ജ�ോമ�ോൻ മാത്യൂ	
3619	സാമൂഹികതയുടെ സാമ്പത്തികമാനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. പി. വി. രാഘവൻ
3981	ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്
എന്ത് എന്തിന് എങ്ങനെ (2-ാം പതിപ്പ് )
എബ്രഹാം. ജെ

65.00
55.00
250.00
110.00
200.00
80.00
70.00
50.00
80

ടൂറിസം
2288
ടൂറിസം വളർച്ചയും വികാസവും
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ
2289
Tourism Employment and Labour Market Issues
Dr. B. Vijayakumar & Dr. K.R. Pillai
2640
ടൂറിസം (രണ്ടാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2940	ഗ്രാമീണ ടൂറിസം
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ, കെ. രൂപേഷ്കുമാർ
2941
ജനകീയ ടൂറിസം
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ, കെ. രൂപേഷ്കുമാർ
2942
ടൂറിസവും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയും
	ഡ�ോ. ദിലീപ് എം. ആർ.
3207
കേരളഭൂമിശാസ്ത്രവും ടൂറിസവും
	ഡ�ോ. ടി. എസ്. ലാൻസിലെറ്റ്	

65.00
80.00
65.00
75.00
65.00
50.00
50.00
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3443
ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം
	പ്രാദേശിക വികസനത്തിന് ഒരു കർമപദ്ധതി
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ, കെ. രൂപേഷ്കുമാർ
3661	പൈതൃകടൂറിസം	
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
3752
ടൂറിസം ബിസിനസ് ഹ�ോംസ്റ്റേ
	സർവീസ്ഡ് വില്ല (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ
4138
ടൂർ ഗൈഡിങ്	
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ
4267	ഹ�ോംസ്റ്റേ മാർക്കറ്റിങ്
	ഡ�ോ. ബി. വിജയകുമാർ

80.00
150.00
80.00
125.00
60.00

നരവംശശാസ്ത്രം
1801	സാമൂഹികശാസ്ത്രദർശനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ദിലീപ്കുമാർ
1897	നരവംശശാസ്ത്രം
	ടി. വൈ. വിന�ോദ്കൃഷ്ണൻ, എം. ഹമീദ്	
2078
മരുമക്കത്തായം - വാല്യം I
	ഗ�ോത്രമരുമക്കത്തായവും വടക്കൻ സമ്പ്രദായങ്ങളും
	കെ. ടി. രവിവർമ
2079
മരുമക്കത്തായം - വാല്യം II
	ലക്ഷദ്വീപും തെക്കൻ സമ്പ്രദായങ്ങളും
	കെ. ടി. രവിവർമ

78.00
52.00
215.00
175.00

മാനേജ്മെന്റ്
1076

വ്യവസായ മാനേജ്മെന്റ്:
നൂതന പ്രവണതകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. നന്ദകുമാർ
1555	ചെറുകിട വ്യവസായ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു അനുഭവപാഠം	
എൻ. ജി. മാവലങ്കർ
പരിഭാഷ : പി.എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
1729
വ്യാവസായികസുരക്ഷിതത്വവും പങ്കാളിത്തവും
പി. എം. സി. നായർ
1980	പ�ൊതുമേഖല: അനുഭവപാഠങ്ങൾ
	കെ. നന്ദകുമാർ
2049
വിൽപ്പന വിതരണമാനേജ്മെന്റ്
	ഡ�ോ. എൻ. ജി. നായർ

15.00
26.00
46.00
75.00
80.00
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2206
ഉൽപ്പാദനവും അനുബന്ധ പ്രക്രിയകളും
	ഡ�ോ. എൻ. ജി. നായർ
3210
ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ഡി. ചന്ദ്രബ�ോസ്	
3723
മാനവവിഭവശേഷി മാനേജ്മെന്റ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ലതാനായർ

105.00
150.00
160.00

വാണിജ്യം
1017	കണക്കെഴുത്തും ഗണനശാസ്ത്രവും (2-ാം ഭാഗം)
	ജെ. എം. ഐ. സേട്ട്
1153
ബാങ്കിങ് (3-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. കെ. സി. ശേഖർ
1159	സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് (4-ാം പതിപ്പ് )
ആർ. ഗംഗാധരൻ നായർ
1216
ക�ോസ്റ്റിങ് പദാർഥങ്ങൾ - I (2-ാം പതിപ്പ് )
വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
1222
വാണിജ്യഭൂമിശാസ്ത്രം (5-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി. രാജഗ�ോപാലൻ
1236
ആഡിറ്റിങ്
	പ്രൊഫ. കെ.സി. ശേഖർ
1400
വാണിജ്യം - I
	ഡ�ോ. എം. ആർ. തമ്പാൻ
1422
ബുക് കീപ്പിങ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. ശാർങ്ഗധരൻ, എസ്. ശിവൻ
1605
അക്കൗണ്ടൻസി
	ഡ�ോ. എം. ശാർങ്ഗധരൻ, പി. എം. നൗഷാദ്	
1639
അക്കൗണ്ടൻസി - പി.ഡി.സി. I
	ഡ�ോ. എം. ശാർങ്ഗധരൻ, പ്രൊഫ. എസ്. ശിവൻ
	ഡ�ോ. എസ്. റസിയാബീഗം	
1820
വാണിജ്യം
എഡി: ഡ�ോ. എം. ശാർങ്ഗധരൻ
3674
ഇ-ക�ോമേഴ്സ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. ശാർങ്ഗധരൻ
2228
ബാങ്കിങ് ഒരു പാഠപുസ്തകം
ജി. അയ്യപ്പൻ നായർ
2501
ഓഹരിനിക്ഷേപവും ധനകാര്യവിപണിയും
	ഡ�ോ. കെ. മന�ോഹരൻ നായർ
3069
ബാങ്ക്വായ്പകൾ നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ
വി. പ്രഭാകരൻനായർ

15.00
30.00
20.00
12.00
22.00
40.00
20.00
28.00
42.00
72.00
80.00
50.00
125.00
80.00
70.00
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3093

ആധുനിക ബാങ്കിങ് ഇന്ത്യയിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
വി. പ്രഭാകരൻ നായർ
3231
വാണിജ്യപരമായ കത്തിടപാടുകൾ
(പരിഷ്കരിച്ച 15-ാം പതിപ്പ് ) - ജി. ആർ. പിള്ള
4127	കച്ചവടത്തിന്റെ നാനാർഥങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
എൻ. കെ. ലത്തീഫ്	
4206
ഇ-ബാങ്കിങ്
വി. പ്രഭാകരൻ നായർ

80.00
100.00
90.00
100.00

സഹകരണം, ഗ്രാമവികസനം
1039
കേരളത്തിലെ സഹകരണപ്രസ്ഥാനം
	ജ�ോൺ എം. ചാലക്കൽ
1179	സഹകരണതത്വങ്ങളും ചരിത്രവും
	കെ. ജി. പത്മനാഭൻ നായർ
1242	സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ ഘടനയും
പ്രവർത്തനവും (6-ാം പതിപ്പ് )
	സി. പത്മനാഭമേന�ോൻ
1280	സഹകരണമാനേജ്മെന്റ് (6-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. പി. കുട്ടൻ
1303	സഹകരണരംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും
പരിഹാരമാർഗങ്ങളും
	ഡ�ോ. എൻ. എ. കരീം	
1325	സഹകരണബാങ്കിങ് (3-ാം പതിപ്പ് )
ജി. അയ്യപ്പൻ നായർ
1330	പ�ൊതുമാനേജ്മെന്റും സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളും
	കെ. പി. കുട്ടൻ
1337	ഗ്രാമവികസനം (3-ാം പതിപ്പ് )
ആർ. കേശവൻ നായർ
1360
കൃഷിയും ഗ്രാമവികസനവും
	കെ. പി. രാമൻ നായർ
1557	സഹകരണ ബുക് കീപ്പിങ്
ആർ. നാരായണപിള്ള
2081	സഹകാരികൾക്കൊരു കൈപ്പുസ്തകം
ആർ. ഗംഗാധരൻ നായർ
2102
വായ്പ്പേതരസംഘങ്ങൾ
ആർ. ഗംഗാധരൻ നായർ
2486	സഹകരണ ആക്ടും ചട്ടങ്ങളും (13-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. എ. കരീം

21.00
14.00
19.00
26.00
10.00
22.00
15.00
25.00
20.00
36.00
55.00
110.00
240.00
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2927	സഹകരണം സിദ്ധാന്തവും
പ്രയ�ോഗവും (2-ാം പതിപ്പ് )
എ. ജി. പത്മനാഭൻ നായർ
3430	സഹകരണ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ
വി. പ്രഭാകരൻ നായർ
3824	സഹകാരികൾക്ക് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം (2-ാം പതിപ്പ് )
ആർ. ഗംഗാധരൻ നായർ

150.00
120.00
70.00

വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-പ്രൈമറി
2809

തളിരുകൾ (3-ാം ഭാഗം) (3-ാം പതിപ്പ് )
(പ്രീ-പ്രൈമറി ഭാഷാവികസനസഹായി)
(2-ാം വർഷം) ഭാരതീയഭാഷാ കേന്ദ്രസ്ഥാപനം
എഡിറ്റർമാർ: ബി. ശ്യാമളകുമാരി
	ഡ�ോ. സി. ലീലാദേവി	
2815
തളിരുകൾ (2-ാം ഭാഗം) (5-ാം പതിപ്പ് )
(പ്രീ-പ്രൈമറി ഭാഷാവികസനസഹായി)
(2-ാം വർഷം)
എഡിറ്റർമാർ: ബി. ശ്യാമളകുമാരി
	ഡ�ോ. സി. ലീലാദേവി	
2814
തളിരുകൾ (1-ാം ഭാഗം) (5-ാം പതിപ്പ് )
(പ്രീ-പ്രൈമറി ഭാഷാവികസനസഹായി)
(1-ാം വർഷം)
എഡിറ്റർമാർ: ബി. ശ്യാമളകുമാരി, ഡ�ോ. സി. ലീലാദേവി	

130.00

200.00

130.00

വിദ്യാഭ്യാസം
1433
വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം	
	കെ. മാധവൻ
1544
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാമൂഹികഭൂമിക (4-ാം പതിപ്പ് )
	ജെ. ജ�ോസഫ്	
1564
വിദ്യാഭ്യാസം ഭാരതത്തിൽ
	ഡ�ോ. ടി.കെ. മുഹമ്മദ്
1611
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മനശ്ശാസ്ത്രഭൂമിക (9-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എൻ. ശങ്കരൻ നായർ
1634	സ്കൂൾ ലൈബ്രറി
വി. എം. മ�ോഹൻരാജ്	
1753	ചരിത്രബ�ോധനം (5-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. കെ.വി. നാരായണൻ

24.00
25.00
30.00
72.00
60.00
75.00
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1778

ഭാഷാഭ്യസനത്തിന് ഒരു ഭൂമിക
ഇരിഞ്ചയം രവി	
1798
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ദാർശനികഭൂമിക (3-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. വേദമണി മാന്വൽ
1962
മലയാളബ�ോധനം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
1970
എഴുത്തിന്റെ വഴി (2-ാം പതിപ്പ് )
ഇരിഞ്ചയം രവി	
2026
പരിശ�ോധനയും മേൽന�ോട്ടവും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ
	പ്രൊഫ. ടി. കെ. ഡി. നായർ
2249
പാഠ്യപദ്ധതിസിദ്ധാന്തം
	ഡ�ോ. രവിശങ്കർ എസ്. നായർ
2261
പഠനരീതിശാസ്ത്രം
ഇരിഞ്ചയം രവി	
2262
ഭാഷാസമഗ്രതാദർശനം
ഇരിഞ്ചയം രവി	
2393
ഭാഷാവ്യവഹാര രൂപങ്ങൾ
ഇരിഞ്ചയം രവി	
2538
ഗണിതശാസ്ത്ര ബ�ോധനം (11-ാംപതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. സ�ോമൻ
2738
ഉദ്ദേശ്യാധിഷ്ഠിത ബ�ോധനം
	ഡ�ോ. കെ. സ�ോമൻ
2932
കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
പശ്ചാത്തലവും പരിവർത്തനവും
	ഡ�ോ. പി. എസ്. ശ്രീകല	
2956
പാഠാസൂത്രണം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. രവിശങ്കർ എസ്. നായർ
2964
വിമർശനാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം
	ഡ�ോ. അമൃത് ജി. കുമാർ
3158	പ്രോജക്ട് പഠനരീതി
	ഡ�ോ. സി. ഗ�ോകുലദാസൻപിള്ള
3202
ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജി. ദേവരാജൻ
3230
മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസം
അലിഫ് മുതൽ ഐ.എ.എസ് വരെ
	ടി. വി. അബ്ദുറഹിമാൻകുട്ടി	
3235
പഠിച്ചുതീരാത്തപാഠങ്ങൾ:
ഡി.പി.ഇ.പി.യുടെ പരിണതിയും പരിമിതിയും
	റ�ോഷ്നി പത്മനാഭൻ

40.00
52.00
72.00
95.00
50.00
75.00
110.00
105.00
150.00
100.00
100.00
55.00
65.00
50.00
65.00
65.00
80.00
70.00
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3366	സാക്ഷരതയുടെ രാഷ്ട്രീയം
ജയദേവൻ
3720
അസംബ്ലി വായന സ്കൂൾ തലത്തിൽ
	ഡ�ോ. പി.വി. മ�ോഹനൻ
3986
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലുകൾ
	സി. ഗ�ോകുൽദാസൻ പിള്ള
2580	സാക്ഷരം - സാക്ഷരതയുടെ ചരിത്രം
പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ
3583
ജീവിതനൈപുണി വിദ്യാഭ്യാസം
	ഡ�ോ. എ. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ
	ശ്രീഹരി രവീന്ദ്രനാഥ്, ആർ. ജ�ോസഫ് ത�ോമസ്
3764
വിജ്ഞാനവിസ്ഫ�ോടനവും
വിദ്യാഭ്യാസസാങ്കേതികവിദ്യയും
	ഡ�ോ. ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ
4343
കേരള ഭാഷാ പാഠാവലി	
4306
ഭരണകൂടവും വിദ്യാഭ്യാസവും കേരളത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങള്
	പ്രൊഫ.വി.കാര്ത്തികേയന് നായര്	

80.00
70.00
200.00
95.00
90.00
70.00
100
60

മനശ്ശാസ്ത്രം
1698

മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര
(രണ്ടാം ഭാഗം, 2-ാം പതിപ്പ് )
	മ�ോർഗൻ & കിങ്
വിവ: പ്രൊഫ. ജ�ോൺ ഇലഞ്ഞിമണ്ണിൽ,
	പ്രൊഫ. എൻ. ശങ്കരൻ നായർ
1810
മന�ോര�ോഗങ്ങളും ചികിൽസയും
	ഡ�ോ. വി. സുരരാജ് മണി	
1939
മന�ോര�ോഗവിജ്ഞാനപ്രവേശിക (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. വിജയൻ
3339	കൗമാര ആര�ോഗ്യം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. ബാബു

110.00
85.00
44.00
90.00

തത്വശാസ്ത്രം, ആധ്യാത്മികം
1382
1535

ഭക്തിരസായനം	
മധുസൂദനസരസ്വതി
(വ്യാഖ്യാ: പ്രൊഫ. ബി. ദിവാകരൻ നമ്പൂതിരി)
ക്രിസ്തുദർശനം (2-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ

18.00
175.00
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1632	പ്രൗഢാനുഭൂതി
വ്യാഖ്യാ: പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
1637
ഭാഷ്യപ്രദീപം (ബ്രഹ്മസൂത്രവ്യാഖ്യാനം)
	പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
1645
രണ്ടു വിദ്യാരണ്യകൃതികൾ
(പഞ്ചദശി) (ജീവമുക്തിവിവേകം)
വ്യാഖ്യാ: പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
1695	വേദാന്തദർശനം III (ഛാന്ദോഗ്യം)
വ്യാഖ്യാ: പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
1896
ഒഴുവില�ൊടുക്കം
	ശ്രീനാരായണ തീർഥപാദർ
2062
ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ഇ. ഐ. വാരിയർ
2068
ഭാരതീയസമൂഹം (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. എൽ. ശർമ , വിവ: ജി. കെ. തമ്പി	
2138
ഖസീദത്തൂൽ ബുർദ
പദ്യവിവർത്തനം, സവ്യാഖ്യാനം
	മൈലാപ്പൂരു ഷൗക്കത്തലി മൗലവി	
2185
ഇസ്ലാമിക ദർശനം	
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
2214
മതചിന്തകളുടെ പുനഃസംവിധാനം ഇസ്ലാമിൽ
	ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
2381
ആനന്ദകുമാരസ്വാമി	
	ഡ�ോ. ഇ. ഐ. വാരിയർ
2461	കീർത്തനസാഹിത്യം
	ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
2607
വ്യാസകഥാപാത്രങ്ങൾ
	പ്രൊഫ. പി. എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ�ോറ്റി	
2654	പ�ൊയ്കയിൽ ശ്രീകുമാരഗുരു
	നവ�ോത്ഥാന ചരിത്രപാഠങ്ങൾ
ഒ.കെ. സന്തോഷ്
2698
കൃത്തിവാസരാമായണം
	പ്രൊഫ. എൻ.കെ. വാസുദേവൻപ�ോറ്റി	
2700
രാഘവീയം
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
2703
ഗാന്ധിദർശനം
	പ്രൊഫ. ഐ. സി. ചാക്കോ	
2819
ഗാന്ധിയൻ സൗന്ദര്യവിചാരം	
	ഡ�ോ. കൽപ്പറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ
2841
ഗാന്ധിയൻ സാഹിത്യസംഗ്രഹം
	സമ്പാദനം: ഡ�ോ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ

155.00
210.00
140.00
150.00
65.00
90.00
110.00
100.00
310.00
90.00
45.00
160.00
65.00
80.00
255.00
100.00
80.00
110.00
450.00
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2934	സൗന്ദര്യലഹരി
മുനി നാരായണ പ്രസാദ്	
2955	ശ്രീ വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുദേവൻ
എം. ടി. കുമാരൻ
2958
ജീവനകല - ശാസ്ത്രവും സാമൂഹികതയും
ജി. ഹരി നീലഗിരി	
2986	വേദാന്തദർശനം I (ഉപനിഷത്തുക്കൾ) (2-ാം പതിപ്പ് )
വ്യാഖ്യാ: പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
2987	വേദാന്തദർശനം II (ബൃഹദാരണ്യകം) (2-ാം പതിപ്പ് )
വ്യാഖ്യാ: പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
2988	സ�ോക്രട്ടീസിന്റെ ഗീത�ോപദേശം
	ഡ�ോ. ആർ. രാജേന്ദ്രൻ
3027
റൂസ്സോ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി.കെ. മുഹമ്മദലി
3028
ഊർജതാണ്ഡവം	
	നിത്യചൈതന്യയതി	
3064
രണ്ടു മലയാളമാമറകൾ
(ഹരിനാമകീർത്തനം, ജ്ഞാനപ്പാന) (5-ാം പതിപ്പ് )
വ്യാഖ്യാ: പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
3067
ഏകല�ോക സാമ്പത്തിക ദർശനം ഒരു മാർഗരേഖ
മുനിനാരായണ പ്രസാദ്
3136
ഓഷ�ോ - അവബ�ോധത്തിന്റെ തീർഥാടകൻ
	ചെമ്പൂര് സുകുമാരൻ നായർ
3148	സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും
രാഷ്ട്രപുനർനിർമാണവും
	ഡ�ോ. എൻ. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി	
3168	സ്വാമി തങ്കദാസ് ധ്യാനഭൂമിക
	സമ്പാ: ഡ�ോ. ആർ. ഗ�ോപിമണി
3169	ദൈവനീതിയും വിപണിജീവിതവും
	ഡ�ോ. കെ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
3180	സമൂഹത്തിന്റെ പ�ൊരുൾ വ്യക്തിയുടെയും
	ഡ�ോ. എ. എൻ. പി. ഉമ്മർകുട്ടി
3187	നേതി നേതി
	പ്രൊഫ. കെ. ശിവദാസൻ
3221
കേരളീയ വൈദികപാരമ്പര്യം
	ഗ�ോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി	
3241	ശ്രീനാരായണഗുരു - ജീവിതവും ദർശനവും
	ഡ�ോ. എസ്. ഓമന	
3258
വാസിഷ്ഠസുധ (4-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ

350.00
200.00
60.00
400.00
300.00
65.00
60.00
80.00
80.00
90.00
90.00
130.00
90.00
75.00
50.00
150.00
75.00
110.00
200.00
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3261

മലയാളഭഗവദ്ഗീത (2-ാം പതിപ്പ് )
ഏറ്റുമാനൂർ സ�ോമദാസൻ
90.00
3274	യുവദർശനം (2-ാം പതിപ്പ് )
മുനി നാരായണ പ്രസാദ്	
50.00
3297
മഹർഷി ശ്രീനാരായണഗുരു (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ടി ഭാസ്കരൻ
130.00
3171	നാഗാരാധനയും തിരി ഉഴിച്ചിലും
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
150.00
3321
ദർശന ദീപ്തി
	ഷ�ൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ
180.00
3327	സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും കേരളവും (3-ാം പതിപ്പ് )
രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട	
60.00
3384
ആനന്ദലഹരി
	ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ, വിവർത്തനം : എസ്. സുജാതൻ
100.00
3394
ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത
	ഡ�ോ. പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
220.00
3467
ഭാരതീയ ദർശന സംഗ്രഹം
എം. ഹിരിയണ്ണ
പരിഭാഷ: ആർ. പാർവതീദേവി	
230.00
3476	ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രം (6-ാം പതിപ്പ് )
അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടി	
350.00
3564
ഋഗ്വേദം ഗുരുദക്ഷിണാഭാഷ്യം അഷ്ടകം I
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
1000.00
3580
ഹൃദയത്തിലെ അൽഭുതങ്ങൾ
വിവർത്തനം: പി. മുഹമ്മദ് മൈതീൻ വക്കം	
100.00
3582	ശ്രീനാരായണഗുരുദേവകൃതികൾ സ്കൂൾപാഠങ്ങൾ
മുനി നാരായണപ്രസാദ്	
70.00
3601	ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ കൃതികൾ II (4-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
350.00
3615
രുദ്രാക്ഷമാല
അശ്വതിതിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മീഭായി
250.00
3613
ഋഗ്വേദം, ഗുരുദക്ഷിണാഭാഷ്യം അഷ്ടകം - 2
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
1000.00
4031
പരിസ്ഥിതിദർശനം താന്ത്രിക-വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ
	ഡ�ോ. ക�ോറമംഗലം നാരായണൻ
60.00
4016	ദേവപ്രശ്നാമൃതം - II
	ഡ�ോ. എസ്.കെ. കൃഷ്ണൻ നായർ
525.00
4058
സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ
	സി.ആർ. രാജേഷ്
100.00

90

4092	ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതദർശനം	
	സ്വാമി ഋതംഭരാനന്ദ
4142
ഗുരുസാഗരം (3-ാം പതിപ്പ് )
	സജീവ് കൃഷ്ണൻ
4169
ശങ്കരാചാര്യർ - ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്ത�ോത്രം	
	സ്വാമി മുനി നാരായണപ്രസാദ്
4175	ശ്രീനാരായണഗുരു സർവല�ോകാനുരൂപൻ
ജി. പ്രിയദർശൻ
3650
മനസ്സ് വാസിഷ്ഠത്തിൽ
	സ്വാമി മുനി നാരായണപ്രസാദ്	
3654
ഭാരതീയചിന്ത (7-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. ദാമ�ോദരൻ
3673
ഋഗ്വേദം അഷ്ടകം-3
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
3694	ദേവപ്രശ്നാമൃതം - ഒന്നാംഭാഗം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്.കെ. കൃഷ്ണൻ നായർ
3724
രണ്ട് മലയാള മാമറകൾ (5-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
3753
ആത്മോപദേശശതകം (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. ശ്രീനിവാസൻ
3755
ഋഗ്വേദം അഷ്ടകം 4
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
3776	ശ്രീനാരായണഗുരു തത്വോപദേശങ്ങളും
ധർമശാസനകളും
ക�ോട്ടുക്കോയിക്കൽ വേലായുധൻ
3794
ഋഗ്വേദം അഷ്ടകം 5
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
3803
ആനന്ദരഹസ്യം	
സുരേഷ് മാധവ്	
3835
അരുൾമ�ൊഴികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	സാധുഗ�ോപാലസ്വാമികൾ
3843	ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത
ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം (7-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
3867
ഋഗ്വേദം അഷ്ടകം - 6
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
3647	ജ്യോതിഷം ഭാരതത്തിൽ
	ശ്രീകുമാർ പെരിനാട്	
3870	ശ്രീകൃഷ്ണപരമാത്മാ	
പി.കെ. പത്മനാഭപണിക്കർ

100.00
175.00
50.00
80.00
100.00
330.00
800.00
160.00
80.00
50.00
800.00
50.00
800.00
70.00
450.00
450.00
1000.00
150.00
150.00
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3885
മാണ്ഡൂക്യകാരിക
	സ്വാമി സംപ്രസാദ്	
4005
ഭാഗവതമാനസം	
	സദ്ഗുരു രമാദേവി
4009
ഋഗ്വേദം ഗുരുദക്ഷിണ ഭാഷ്യം-7
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
4028
ഋഗ്വേദം അഷ്ടകം - 8
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
4034
ഭാഗവത പഠനങ്ങൾ
അനിൽ വള്ളത്തോൾ
4073	ദൈവദശകം യൂറ�ോപ്പ്	
മഞ്ചു വെള്ളായണി
4074	സഫലമീ ആത്മീയയാത്ര	
	സ്വാമി ഈശ
4081
മഹത്തായ ഭാരതീയ അനുഭവം	
	കെ.കെ. തങ്കപ്പൻ
4088
പുനർജന്മവും ഇസ്ലാമും
	പ്രൊഫ. പി.എ.ഷാനവാസ് ഖാൻ
4089
ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും
	കെ.സി. വർഗീസ്
4091	ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ: ജീവിതവും കൃതികളും
	ഡ�ോ. കെ. മഹേശ്വരൻ നായർ
4197	ശ്രീനാരായണഗുരുദേവകൃതികൾ-ഭാഗം-1 (5-ാം പതിപ്പ് )
വ്യാഖ്യാനം: ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
4203
ഭാഗവതഹൃദയം (4-ാം പതിപ്പ് )
വ്യാഖ്യാനം: ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
4209
ശങ്കരദർശനം ലൗകികദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ
	പ്രൊഫ. ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ
4271	വേദാന്തദർശനം - 1
വ്യാഖ്യാനം. പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
4272
വസിഷ്ഠസുധ
വ്യാഖ്യാനം: പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
4279	ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രം
അശ്വതിതിരുനാൾ ഗൗരിലക്ഷ്മി ഭായി	
4280
രുദ്രാക്ഷമാല
അശ്വതിതിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മീഭായി	
4286
ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത
	കെ.ആർ. സരിതകുമാരി	
4287	സ്വാമിവിവേകാനന്ദനും കേരളവും
രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട	

600.00
100.00
800.00
1000.00
50.00
60.00
110.00
75.00
50.00
240.00
600.00
350.00
300.00
180.00
400.00
250.00
450.00
250.00
50.00
70.00
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നിയമം
1518

പഞ്ചായത്ത്രാജിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത്	
രാജു നാരായണസ്വാമി	
1588
അറിവിന്റെ അവകാശികൾ
എ. സുഹൃത്ത്കുമാർ
1584
മുസ്ലീംല�ോകത്തിലെ കുടുംബനിയമ
പരിഷ്കാരങ്ങൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
തഹീർ മുഹമ്മദ്	
1851
കുടുംബക�ോടതികളും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും
അഡ്വ: എ. കെ. ല�ോഹിതാക്ഷൻ
1988
ഉപഭ�ോക്തൃ സംരക്ഷണനിയമങ്ങൾ (3-ാം പതിപ്പ് )
അഡ്വ: എ. കെ. ല�ോഹിതാക്ഷൻ
2222
ഓംബുഡ്സ്മാൻ
അഡ്വ. ജി. ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ
2424
പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
അഡ്വ. എ. കെ. ല�ോഹിതാക്ഷൻ
2951	നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ
ഡി. സുഗതൻ
3113
അറിയാനുള്ള അവകാശനിയമം
അഡ്വ. എം. യൂനുസ് കുഞ്ഞ് (4-ാം പതിപ്പ് )
3335
ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ:
പാഠം, നിയമം, പ്രയ�ോഗം
	സിജ�ോ. കെ. മാനുവേൽ
3360
മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ വഴികൾ
	ഡ�ോ. ജി. സി. ഗ�ോപാലപിള്ള
3427
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം (5-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. പി. എസ്. അച്യുതൻപിള്ള
3599	നിയമത്തിന്റെ അൻപതുവർഷങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
അഡ്വ. കാളീശ്വരംരാജ്
3675
മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം	
പി.എം. ബിനുകുമാർ
3680
സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
അഡ്വ. എം. യൂനൂസ് കുഞ്ഞ്	
3799	ല�ോക് ആയുക്ത (3-ാം പതിപ്പ് )
അഡ്വ. ജി. ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ
3998
പഞ്ചായത്ത് രാജ് - നിയമവും ഭരണവും (4-ാം പതിപ്പ് )
എ. സുഹൃത്ത് കുമാർ

32.00
35.00
80.00
70.00
46.00
35.00
80.00
75.00
170.00
170.00
120.00
70.00
100.00
80.00
60.00
80.00
125.00
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4239
കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടും
	തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളും
അഡ്വ. എം. യൂനുസ് കുഞ്ഞ്	

180.00

ജേർണലിസം
1200	നാനാ നാദം, ഒരേ ല�ോകം (യുനസ്ക�ോ)
	സീൻ മാക്ബ്രൈഡ്
വിവ : കെ. കെ. കൃഷ്ണകുമാർ, തമ്പി കാക്കനാടൻ
	കെ. എസ്. നാരായണപിള്ള
1885
ഭാഷയും മാധ്യമങ്ങളും
വി. കെ. നാരായണൻ
1975
മാധ്യമങ്ങളും മലയാളസാഹിത്യവും (2-ാം പതിപ്പ് )
ജി. പ്രിയദർശൻ, ആന്റണി നല്ലേപ്പറമ്പിൽ
എം. കെ. ശിവശങ്കരൻ, ത�ോട്ടം രാജശേഖരൻ
	കെ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
1946	സയൻസ് ജേർണലിസം-വികാസവും പരിണാമവും
	ഡ�ോ. അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ
2067	കെ. സുകുമാരന്റെ പത്രല�ോകം
	പ്രൊഫ. അരുമാനൂർ നിർമലാനന്ദൻ
2110
ഇന്ത്യയിലെ പത്രവിപ്ലവം മുതലാളിത്തം,
രാഷ്ട്രീയം, ഭാരതീയ ഭാഷാപത്രങ്ങൾ 1977-99
	റ�ോബിൻ ജെഫ്രി വിവ: പി.കെ. ശിവദാസ്	
2121
മാധ്യമങ്ങളും ആനുകാലിക
	സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും
	ഡ�ോ. ജെ.വി. വിളനിലം	
2187
പത്രചരിത്രത്തിലെ ഓർമചിത്രങ്ങൾ
	ഡ�ോ. അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ
2504	സി.വി. കുഞ്ഞിരാമൻ
ജീവിതം, കാലം, നവ�ോത്ഥാനം
	സമാഹരണം: ഹാഷിം രാജൻ
2630
പശ്ചിമ�ോദയം	
വള്ളിക്കാവ് മ�ോഹൻദാസ്	
3062
ദൃശ്യ - ശ്രാവ്യമാധ്യമങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
3065
പത്രല�ോകം (3-ാം പതിപ്പ് )
	ടി. വേണുഗ�ോപാലൻ
3149
മായാത്തമുദ്ര
ജി. പ്രിയദർശൻ

56.00
60.00

60.00
105.00
140.00
115.00
90.00
60.00
125.00
195.00
75.00
70.00
130.00
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3367
വാർത്ത I സ്വഭാവം പ്രകൃതം മൂല്യം ഉറവിടം
	ജ�ോയി തിരുമൂലപുരം (3-ാം പതിപ്പ് )
3399
വാർത്ത II റിപ്പോർട്ടിങ്, എഡിറ്റിങ്
	ജ�ോയി തിരുമൂലപുരം (3-ാം പതിപ്പ് )
3678
ഭാരതീയപത്രചരിത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
എം.വി. ത�ോമസ്	
3701
എന്റെ പത്രപ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
ഇ.കെ. നായനാർ
3708
ദൃശ്യഭാഷ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.എസ്. രാജശേഖരൻ
3750
വാർത്ത വാല്യം 3 (3-ാം പതിപ്പ് )
	ജ�ോയ് തിരുമൂലപുരം	
4051	മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ സംസ്കാരനിർമിതിയുടെ നവമാധ്യമം
ബിനു സച്ചിവ�ോത്തമപുരം	
4259
മലയാള മാധ്യമം-അകവും പുറവും
എൻ.പി. രാജേന്ദ്രൻ

100.00
130.00
120.00
70.00
120.00
160.00
120.00
80.00

സ്പ�ോർട്സ് & ഗെയിംസ്
1361
ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ
	കെ.എസ്. രവിശങ്കർ
1566
ഫുട്ബ�ോൾ
ജയകുമാർ
1823
ഒളിമ്പിക്സ്: മാനവികതയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ
വി.ജി. ഗ�ോവിന്ദൻ നായർ
1891	നാടൻകളികളും വിന�ോദങ്ങളും
	ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
2119	ജെസ്സി ഓവൻസ് മുതൽ കാൾ ലൂയിസ് വരെ
	ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്	
2120
ഒളിമ്പിക്സ് കാലങ്ങളിലൂടെ
	ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്	
2180
ഫുട്ബ�ോൾ - കാലങ്ങളിലൂടെ
	ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്	
2252	കളിക്കളങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
മധു ജനാർദനൻ
2428	കളരിപ്പയറ്റ് അങ്കത്തട്ടും രംഗവേദിയും
	റ�ോസ്മിൻ മാത്യു
2443	കബഡി
	സി.വി. റാവു (പരിഭാഷ)
അരവിന്ദൻ

18.00
32.00
40.00
50.00
50.00
75.00
90.00
40.00
70.00
35.00

3608	കായിക ഇന്ത്യ ചില വഴികൾ
	കമാൽ വരദൂർ
3558	സ്പ�ോർട്സ് മെഡിസിൻ എന്ത്? എന്തിന്?
	ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്	
3748	ചെസ്സിന�ൊരു പാഠപുസ്തകം	
പി.വി.എൻ. നമ്പൂതിരി	
4163
ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസങ്ങളും പ്രതിഭകളും
	ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്
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50.00
70.00
450.00
120.00

ജനറൽ
1126
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
	പ്രൊഫ. നേശൻ ടി. മാത്യു
1292
പുസ്തകപ്രസാധനം
	സാമുവൽ ഇസ്രായേൽ
വിവ: എം.കെ. മാധവൻ നായർ
1304
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: പശ്ചാത്തലവും ചരിത്രവും
	കെ.എ. വാസുക്കുട്ടൻ
1347
പട്ടിണിയും അവര�ോധവും
പി. ഭാസ്ക്കരനുണ്ണി
1560	സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർസ്മരണ
ഒരു സംഘം ലേഖകർ
1864
കേരളം 2000
	ചീഫ് എഡിറ്റർ: ടി.എൻ. ജയചന്ദ്രൻ
1890
ഇന്ത്യ പരിവർത്തനദശയിൽ
എം.എൻ.റ�ോയി	
1931
വിവാഹം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ
	ബ്രഹ്മമംഗലം മാധവൻ
2284	ദേശാടനത്തിന്റെ മിശിഹകൾ
കേരളീയ പ്രവാസത്തിന്റെ 50 വർഷം
മുസാഫിർ
3934	ന്യൂനപക്ഷത്തിനും ലിംഗപദവിക്കും
ഇടയിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ഷംഷാദ് ഹുസൈൻ
2434
ധിഷണയുടെ താളം	
	ഡ�ോ. വള്ളിക്കാവ് മ�ോഹൻദാസ്	
2458
ഇന്ത്യൻ സമൂഹശാസ്ത്രം	
രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപ�ൊയ്ക	
2467
ഉദ്യോഗസ്ഥമനശ്ശാസ്ത്രം	
സുകുമാരൻ മുതുകുളം	

15.00
27.00
32.00
16.00
40.00
300.00
100.00
75.00
40.00
75.00
55.00
130.00
240.00
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2475
ഒഴിച്ചുനിർത്തപ്പെട്ടവർ
	ഡ�ോ. പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണൻ
2476	കണിയാന്മാരുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും
	ഡ�ോ. എം. വി ലളിതാംബിക	
2614
മലയിലെ അരചനും അരയനും
	നാരായൻ, എം.കെ. നാരായണൻ
2641
കേരളത്തിലെ കൈവേലകൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
എസ്. ഹരിപ്രിയ
2646
പ്രക്ഷേപണകലാചരിത്രം	
എം. കെ. ശിവശങ്കരൻ
2707	ത�ൊഴിലാര�ോഗ്യം (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജെ. വി. വിളനിലം	
2924
ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ
3090	റേഡിയ�ോ കലയും കഥയും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. എ. ബീന	
3095
ഇരകളുടെ ല�ോകം
	കെ. എൽ. മ�ോഹനവർമ
3901
വംശീയതയും രാഷ്ട്രീയവും
പി.എസ്. ശ്രീകുമാർ
3195
കേരളീയ വസ്ത്രപാരമ്പര്യം
	ഡ�ോ. ബി. ബാലചന്ദ്രൻ
3908
കേരളത്തിന്റെ കാർട്ടൂൺചരിത്രം
സുകുമാർ
3246
സുരക്ഷിതത്വം ത�ൊഴിൽശാലയിൽ
മാർഗങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും (2-ാം പതിപ്പ് )
	സി. രാമകൃഷ്ണൻ നായർ
3660
ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ധർമം
ഹമീദ് റാസ	
3672
വസ്തു വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും
ആർ. ശിവകുമാർ, സ്മിത ശ്രേയസ്സ്	
3749
മാടായിപ്പാറയിലെ കാണാക്കാഴ്ചകൾ
പി.വി. പദ്മനാഭൻ
3645
ജി. കാർത്തികേയന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ
എം.ആർ. മന�ോഹരവർമ
3542	പെൻഷൻ & ആന്വിറ്റി	
വി.എൻ.എസ്. പിള്ള
3881
ബീജവും ബീജകേന്ദ്രസൃഷ്ടിയും
എസ്. ബാലകൃഷ്ണൻ നാടാർ
3893
തനിനാടൻ മറുനാടൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ചിത്രാശ്രീകുമാർ

120.00
220.00
55.00
40.00
80.00
250.00
80.00
80.00
50.00
60.00
110.00
80.00
80.00
50.00
110.00
180.00
65.00
60.00
430.00
50.00

4000
പാർപ്പിടം	
	സി.വി. ആനന്ദബ�ോസ്
4019
പ്രഭാഷണകല - ചിന്തകൾ ദർശനങ്ങൾ
വാണിദാസ്, ഇളയാവൂർ
1019
വസ്ത്രത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം
എൻ. മുരുകൻ
2628
മരണമില്ലാത്ത മഹാപ്രതിഭകൾ
രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപ�ൊയ്ക
2847
ഡൽഹിയും തമിഴ്നാടും ചില നേർക്കാഴ്ചകൾ
	റ�ോയ് ചാക്കോ
4164	ഡ�ോ. അംബേദ്കറുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ
വിവ: ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ
3922
എന്താണ് മാനവികത
രാജേന്ദ്രന് ചെറുപ�ൊയ്ക
4247
കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ ഇടപെടലുകൾ
	സമ്പാദനം: ഡ�ോ. സാമുവൽ ത�ോമസ്	
4260
കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളും
കുടുംബശ്രീ ഇടപെടലുകളും
	സമ്പാ: മഞ്ജുള ഭാരതി	
4250
വാസ്തു അന്നും-ഇന്നും (7-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. കെ. മുരളീധരൻ നായർ
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1200.00
80.00
18.00
110.00
100.00
275.00
50.00
170.00
125.00
225.00

സ്ത്രീപഠനങ്ങൾ
1602

സ്ത്രീനീതി (3-ാം പതിപ്പ് )
എഡി: ഡ�ോ. പി. എം. രാജലക്ഷ്മി	
2603	ഫെമിനിസം
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3141	ചരിത്രത്തിലെ പെണ്ണിടങ്ങൾ
ആധുനിക സ്ത്രീപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം (2-ാം പതിപ്പ് )
രശ്മി ബിന�ോയ്
3588	ബൈബിൾ - ഒരുസ്ത്രീപക്ഷവായന
	സിസ്റ്റർ ന�ോയൽ റ�ോസ്	
3602
എഴുത്തമ്മമാർ
	ഡ�ോ. ഗീത
4248
സ്ത്രീശാക്തീകരണവും സ്ത്രീസ്വയം
പഠനപ്രക്രിയയും
ആശാദേവി. ജെ	
4266	പെണ്ണെഴുത്ത്
	സമ്പാദനം: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ

30.00
170.00
70.00
50.00
200.00
50.00
250.00
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ശബ്ദാവലികൾ, നിഘണ്ടുക്കൾ
1357
1405

വാണിജ്യശബ്ദാവലി	
ഭൗതികനിഘണ്ടു
ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള, എം. സെബാസ്റ്റ്യൻ
1444
മാനവികശബ്ദാവലി വാല്യം -1
(ചരിത്രം, പുരാതത്വം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം)
ഒരുസംഘം ലേഖകർ
1692
കേരള സ്ഥലനാമക�ോശം (2-ാം ഭാഗം)
വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രൻ
2089
അറബി-മലയാളം പര്യായനിഘണ്ടു (3-ാം പതിപ്പ് )
ഇ.സയ്നുദ്ദീൻ
2207
കേരള സ്ഥലനാമക�ോശം (1-ാം ഭാഗം)
വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രൻ
2417	ഫ�ോക്ല�ോർ നിഘണ്ടു (3-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
2591
പണിയഭാഷാനിഘണ്ടു
	ഡ�ോ. പി. ജി. പത്മിനി	
2610
പദവിവരവിജ്ഞാനക�ോശം
	ജേക്കബ് നായത്തോട്
2645
മലയാള സംസ്കൃത നിഘണ്ടു
എസ്. കെ. പാണ്ഡവത്ത്	
2983
തീരദേശകലാനിഘണ്ടു
	ഫാ. വി. പി. ജ�ോസഫ് വലിയവീട്ടിൽ
3259
കേരള സംസ്കാരചരിത്രനിഘണ്ടു I (2-ാം പതിപ്പ് )
എസ്. കെ. വസന്തൻ
3300
കേരള സംസ്കാരചരിത്രനിഘണ്ടു II
(പരിഷ്കരിച്ച 2-ാം പതിപ്പ് )
എസ്. കെ. വസന്തൻ
3324
ഭരണശബ്ദാവലി (12-ാം പതിപ്പ് )
ഒരുസംഘം ലേഖകർ
3395
പ്രതീകനിഘണ്ടു
	ഡ�ോ. സിബു മ�ോടയിൽ
3400
കേരളഭാഷാനിഘണ്ടു (പരിഷ്കരിച്ച 2-ാം പതിപ്പ് )
	ചീഫ്. എഡി: പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
3416	നാനാർഥനിഘണ്ടു (3-ാം പതിപ്പ് )
	സമ്പാദകൻ: പ്രൊഫ. വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഗ�ോപിനാഥപിള്ള
3432
ഗണിതശാസ്ത്രനിഘണ്ടു (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ജെ.ഡബ്ല്യു. ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്ള�ോറി	

15.00
22.00
34.00
60.00
35.00
160.00
485.00
120.00
400.00
250.00
200.00
650.00
650.00
100.00
100.00
1600.00
100.00
260.00

3466

ഭൗതികശാസ്ത്രനിഘണ്ടു
എഡിറ്റർ: പ്രൊഫ. എം. ശിവശങ്കരൻ
3563	പ്രാകൃതഭാഷാ മലയാള നിഘണ്ടു
	ടി. പവിത്രൻ
3564
മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ്
ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ നിഘണ്ടു (3-ാം പതിപ്പ് )
ആർ. ശിവകുമാർ, സ്മിത ശ്രേയസ്സ്	
3763	നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനം (2-ാം പതിപ്പ് )
പി.സ�ോമശേഖരൻ നായർ
3700	വേദശബ്ദരത്നാകരം 	ബൈബിൾ നിഘണ്ടു (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ഡി. ബാബുപ�ോൾ
3738
ത്രിഭാഷാ പഴഞ്ചൊൽ നിഘണ്ടു
	ഡ�ോ. പി. ലത
3896
മലയാളപര്യായനിഘണ്ടു (10-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഗ�ോപിനാഥപിള്ള
4027
ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു
രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപ�ൊയ്ക
4077	നാടൻഭാഷാ നിഘണ്ടു
	ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി
4078
കേരള സംസ്കൃത വിജ്ഞാനനിഘണ്ടു
	ഡ�ോ. പൂവറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണപിള്ള
2774	സംഗൃഹീത ശബ്ദതാരാവലി
പി. ദാമ�ോദരൻ പിള്ള
2776
ഭാഷാശാസ്ത്രനിഘണ്ടു
	ഡ�ോ. വി.ആർ. പ്രബ�ോധചന്ദ്രൻ നായർ
2777
മലയാളം-തമിഴ് നിഘണ്ടു
ഞാറ്റേല ശ്രീധരൻ
2851	പ�ോലീസ് വിജ്ഞാനനിഘണ്ടു (പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് )
	കെ. രമേശൻ നായർ
2869
ആദിവാസി വിജ്ഞാനനിഘണ്ടു
	ഡ�ോ. കുമാരൻ വയലേരി
4226	നമ്പൂതിരിഭാഷാ നിഘണ്ടു
	ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി
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850.00
70.00
220.00
60.00
750.00
200.00
60.00
750.00
375.00
1000.00
325.00
500.00
475.00
150.00
250.00
200.00

പദക�ോശങ്ങൾ
2547
2549
2554

ജന്തുശാസ്ത്രം	
രസതന്ത്രം	
മൃഗസംരക്ഷണം	

105.00
105.00
105.00

100

2555	സസ്യശാസ്ത്രം	
2553
മാധ്യമപഠനം	
2558
ഭൗതികശാസ്ത്രം	
2583	ചരിത്രം	
2589
തത്വചിന്ത
2608
രാഷ്ട്രതന്ത്രം	
2612	നിയമം	
4105
കൃഷിശാസ്ത്രം (2-ാം പതിപ്പ് )
3536
ഭൂമിശാസ്ത്രം	

105.00
40.00
105.00
70.00
70.00
70.00
105.00
190.00
150.00

ജീവചരിത്രങ്ങൾ
2188	സി. അച്യുതമേന�ോൻ
എൻ. പി. ആര�ോമലുണ്ണി	
2455
ആർ. ശങ്കർ (2-ാം പതിപ്പ് )
എം.കെ. കുമാരൻ
2500
പട്ടം താണുപിള്ള അജയ്യനായ ജനനായകൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
രാജീവ് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
2529
പി.എൻ. പണിക്കർ (2-ാം പതിപ്പ് )
പട്ടം രാമചന്ദ്രൻനായർ
2659
അജിത്സിങ്ങിന്റെ ആത്മകഥ
	ഡ�ോ. നന്ദിയ�ോട് രാമചന്ദ്രൻ
2811
കേസരി വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
	ഡ�ോ. വി. ലിസി മാത്യു
2842
എം. ഗ�ോവിന്ദൻ
	പ്രൊഫ. എം. കെ. സാനു	
3073	പ്രൊഫ. എം.പി. മൻമഥൻ: കർമപഥത്തിൽ കാലിടറാതെ
	ഡ�ോ. പി. സേതുനാഥൻ
3513	ജെ.ജെ. ത�ോംസൺ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ടി. വി. മാധവൻ നമ്പ്യാർ
3669
അഴകത്ത് പദ്മനാഭക്കുറുപ്പ്	
	ഡ�ോ. ചേരാവള്ളി ശശി	
3695
ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
3768	ദൈവത്തിന്റെ പടത്തലവൻ
	ഡ�ോ. പൽപ്പുവിന്റെ ജീവചരിത്രം (5-ാം പതിപ്പ് )
	സജീവ് കൃഷ്ണൻ
3814	ഡ�ോ. കെ. ഭാസ്ക്കരൻ നായർ
	ഡ�ോ. സി.പി. അരവിന്ദാക്ഷൻ
3826
മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
	ഡ�ോ. എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

160.00
165.00
125.00
100.00
120.00
180.00
150.00
110.00
50.00
70.00
130.00
80.00
50.00
100.00

3828	ശ്രീവിദ്യാധിരാജാ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
	പ്രൊഫ. കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ
3641	പ്രൊഫ. എസ്. ഗുപ്തൻനായർ
പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്	
3984
മഹാത്മാവിന�ോട�ൊപ്പം - ഗാന്ധി ആധുനികയുഗത്തിൽ
വിവ: ഡ�ോ. എൻ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ
4011
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സാഹിത്യവിമർശം	
	ഡ�ോ. എഴുമറ്റൂർ രാജ രാജവർമ
4007	സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ മഹാരാജ
	ഡ�ോ. ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള
4044	പ്രൊഫ.എൻ. ഗ�ോപാലപിള്ള
ജി. കമലമ്മ
4128
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ജീവിതവും വീക്ഷണവും (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ആന്റണി ഐസക്
4087
ഭാരതരത്നം ബി.ആർ. അംബേദ്കർ
ഊക്കോട് ഗ�ോപാലൻ
4194
ബാരിസ്റ്റർ ജി.പി. പിള്ള
	സി.പി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
4224
പനമ്പിള്ളി ഗ�ോവിന്ദമേന�ോൻ (4-ാം പതിപ്പ് )
എൽ.വി. ഹരികുമാർ
4233
മാങ്കുളം വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി	
ഹരിശങ്കർ എസ്. വിശ്വനാഥൻ
4249	കൗമുദി ടീച്ചർ-ത്യാഗത്തിന്റെ നിലാവ്
കുരീപ്പുഴ ഫ്രാൻസിസ്	
4261
പി. വിശ്വംഭരൻ-ഗാന്ധിയൻ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
അജിത് വെണ്ണിയൂർ
4344	കെ. ജനാര്ദ്ദനന് പിള്ള
ഗാന്ധിപഥത്തിലെ കര്മയ�ോഗി
	ഡ�ോ. ഡി.മായ

101

75.00
120.00
120.00
50.00
60.00
60.00
90.00
100.00
60.00
150.00
50.00
50.00
200.00
175

അറിവ് നിറവ് പരമ്പരയിലെ
ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
2726
എം.പി. അപ്പൻ
	സ�ോഹൻലാൽ
2752	റ്റി.ആർ. കൃഷ്ണസ്വാമി
	ഡ�ോ. എൻ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ
2768	ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
പളുകൽ ഗംഗാധരൻ നായർ

40.00
40.00
40.00

102

2769

രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോർ
എം. ചന്ദ്രപ്രകാശ്	
2832
എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
ബിറ്റർ സി. മുക്കോലയ്ക്കൽ
2833	സി. കേശവൻ
വി. ആർ. അജിത്കുമാർ
2835	ചെറുകാട്
അനൂപ് വി.
2872	ഡ�ോ. വി.വി. വേലുക്കുട്ടി അരയൻ (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വള്ളിക്കാവ് മ�ോഹൻദാസ്	
2876
തകഴി
എസ്. ആർ. ലാൽ
2877
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ
	ഡ�ോ. വി. വേണുഗ�ോപാൽ
2878	കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള
	കെ. എസ്. രാജശേഖരൻ
2879	കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ
ആനി ജ�ോൺസൺ
2880
ലൂയി പാസ്തേർ
	ഡ�ോ. സി.ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
2882
മഹാദേവിവർമ
	ഡ�ോ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
2883
മാഡംക്യൂറി
	ഡ�ോ. റാണി പവിത്രൻ
2884
ലൂയി ബ്യുനുവൽ
വിജയകൃഷ്ണൻ
2885	ലിയ�ോ ട�ോൾസ്റ്റോയി
	ഡ�ോ. കെ. ഗ�ോവിന്ദൻ നായർ
2887
അമ്മന്നൂർ മാധവചാക്യാർ
	വേണു ജി.
2972	കെ.പി. അപ്പൻ
	ഡ�ോ. ടി. കെ. സന്തോഷ്കുമാർ
2993
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബ�ോസ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
2994	കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ (2-ാം പതിപ്പ് )
ജി. ഹരി	
2996	സത്യജിത്റായ് (2-ാം പതിപ്പ് )
വിജയകൃഷ്ണൻ
2997	സി.വി. രാമൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. സി. വേണുഗ�ോപാൽ

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

2998	ശ്രീബുദ്ധൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ശുഭ
2999	ചാർളി ചാപ്ലിൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	സി. പാർവതി	
3002
അഖിലൻ
വി. ദക്ഷിണാമൂർത്തി	
3003
സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാല	
	പ്രൊഫ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3004
സുമിത്രാനന്ദ പന്ത്
	പ്രൊഫ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3005	ജ�ോൺ സി. ജേക്കബ്	
	പ്രൊഫ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3006
മഹാകവി കുട്ടമത്ത്	
	ഡ�ോ. ആർ. സി. കരിപ്പത്ത്	
3007
ഇ.കെ. നായനാർ
	നാരായണൻ കാവുമ്പായി	
3008
വില്യം ഷേക്സ്പിയർ
	ഡ�ോ. ആർ. ശിവദാസൻപിള്ള
3009
വിലാസിനി	
എ.ബി. രഘുനാഥൻ നായർ
3010	സെൻഗാർ
	ഡ�ോ. ഷിമി പ�ോൾ
3011
വി.ആർ. കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ
	സി. എ. കൃഷ്ണൻ
3012	യേശുക്രിസ്തു
	സിസ്റ്റർ ബിൻസി സി. ജെ.
3013
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
	ഡ�ോ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ
3015
എം.എൻ. വിജയൻ
	കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
3016
കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് (2-ാം പതിപ്പ് )
ബി. എം. അജിതകുമാരി	
3017	സി.വി. രാമൻപിള്ള (2-ാം പതിപ്പ് )
തങ്കം ശാന്തകുമാരി	
3018
വള്ളത്തോൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
ഇ. യു. അരവിന്ദാക്ഷൻ
3021	സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ബി. സുഗീത
3022	ചെറുശ്ശേരി (2-ാം പതിപ്പ് )
പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്	
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40.00
40.00
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3023
പി. ഭാസ്കരൻ
	സ�ോഹൻലാൽ
3025
കുമാരനാശാൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ശുഭ
3030 	കാൾ മാർക്സ്
	ഡ�ോ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഇളയിടത്ത്	
3054
എൻ. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം. ആർ. തമ്പാൻ
3075
എസ്. കെ. പ�ൊറ്റെക്കാട്ട്
സുനീത റ്റി. വി	
3096
കേസരി വേങ്ങയിൽ
കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വി. ലിസി മാത്യു
3097
രാജലക്ഷ്മി (2-ാം പതിപ്പ് )
എ.ബി. രഘുനാഥൻ നായർ
3098
തിരുവള്ളുവർ (2-ാം പതിപ്പ് )
എം. ദക്ഷിണാമൂർത്തി	
3099	കബീർദാസ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3100
ഗുരുഗ�ോപിനാഥ് (രണ്ടാം പതിപ്പ് )
ആനി ജ�ോൺസൺ
3101 	സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻനായർ (2-ാം പതിപ്പ് )
ഡ�ോ. രാജാവാര്യർ
3102
പി. പത്മരാജൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
വിനു എബ്രഹാം	
3103
അപ്പൻ തമ്പുരാൻ
ഉഷാമേന�ോൻ
3104
തുളസീദാസ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3105
സൂർദാസ് (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3110
ഗീതാഹിരണ്യൻ
ഷീബാ ദിവാകരൻ
3111
ബി. കല്യാണിയമ്മ
പി. രമാദേവി	
3120
ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള
	ഡ�ോ. വിളക്കുടി രാജേന്ദ്രൻ
3121
പി. ടി. ഭാസ്ക്കരപ്പണിക്കർ
	കെ. എൻ. കെ. നമ്പൂതിരി	
3122	കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ
	നിർമല രാജഗ�ോപാൽ
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3123
വി. കെ. എൻ
	കെ. എസ്. വിജയനാഥ്	
3124	ഡ�ോ. വയലാ വാസുദേവൻപിള്ള
	ഡ�ോ. രാജാവാര്യർ
3126	ഡ�ോ. ന�ോർമൻ ബ�ോർല�ോഗ്
സുരേഷ് മുതുകുളം	
3127
പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ
വി. രവീന്ദ്രൻ നായർ
3162
ആർ. ശങ്കർ
	പ്രൊഫ. കെ. പി. സുശീലൻ
3163
ദക്ഷിണാമൂർത്തി
എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ
3213	ഡ�ോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
	ഡ�ോ. എം. ആർ. തമ്പാൻ
3214
പൂന്താനം
പ്രസീത കെ. പി.
3215	കെ.ആർ. നാരായണൻ
സുരേന്ദ്രൻ ചുനക്കര
3216	സി. അച്യുതമേന�ോൻ
	പ്രൊഫ. വിശ്വമംഗലം സുന്ദരേശൻ
3217
ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബ�ോസ്
ബിറ്റർ സി മുക്കോലയ്ക്കൽ
3218	നരേന്ദ്രപ്രസാദ്
	വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3219	ഡ�ോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
മാമ്പ രാഘവൻ
3220
മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളം ഗ�ോപാലക്കുറുപ്പ്
	പ്രൊഫ. ട�ോണി മാത്യു
3233
മൗലാനാ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്
എ. പി. രാധാകൃഷ്ണൻ
3234
പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ
	ഡ�ോ. ആർ. വി. എം. ദിവാകരൻ
3245	പ്രൊഫ. കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ് (2-ാം പതിപ്പ് )
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3307	കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ (ആദരം)
	കലാധരൻ കെ.
3333	തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു (3-ാം പതിപ്പ് )
ഇ. കെ. സുഗതൻ
3334
വയലാർ രാമവർമ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. വിശ്വമംഗലം സുന്ദരേശൻ
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3348

മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
സുരേഷ് മാധവ്	
3349
പട്ടം താണുപിള്ള
പട്ടം ജി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
3350	ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ
	ഡ�ോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ
3353
ഋതിക് ഘട്ടക്ക്
	ശ്രീദേവി പി. അരവിന്ദ്	
3355
ജയശങ്കർ പ്രസാദ്
	പ്രൊഫ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3356	ത�ോപ്പിൽഭാസി
	ഡ�ോ. ചേരാവള്ളി ശശി	
3357	പ്രേംനസീർ
വിനിൽ മലയിൽക്കട	
3358	കണ്ണശ്ശന്മാർ
എം. കെ. ശ്രീധരൻ
3363
പി.എൻ. പണിക്കർ
	ഡ�ോ. ഗ�ോപി പുതുക്കോട്
3376	ഡ�ോ. അകിറ കുറ�ോസവ
അരവിന്ദൻ വല്ലച്ചിറ
3377	ചാവറയച്ചൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
എം. പി. ബീന	
3393
എം.കെ. രാഘവൻ വക്കീൽ
എം.കെ. ശശീന്ദ്രൻ
3401
അടൂർഭാസി
ബി. ഹരികുമാർ
3402
പി.കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ
എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ
3403
വക്കം ഖാദർ
വക്കം സുകുമാരൻ
3404	വ�ൊക്കാബൂർ ഫ്രാൻസിസ്ക്കോസ്
	ഡ�ോ. ഡി. ബാബുപ�ോൾ
3405	കൽപ്പന ചൗള
	ഡ�ോ. ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രൻ
3407
ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്	
3408
പഴശ്ശിരാജ
	ഡ�ോ. പഴശ്ശി പ്രഭാകരൻ
3409
മാക്സ് മുള്ളർ
	ഡ�ോ. എൻ. പി. ഉണ്ണി
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3410

ദിവാൻ രാജാ കേശവദാസ്
സുകു മരുതത്തൂര്	
3411	സനഉള്ള മക്തിതങ്ങൾ
	ടി.വി. അബ്ദുറഹിമാൻകുട്ടി	
3412
മഹാകവി കുട്ടമത്ത് കുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പ്
	ഡ�ോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്
	ഡ�ോ. എം. എസ്. നായർ
3413
എം. കൃഷ്ണൻ നായർ
ദീപ ആർ. വി. എം.
3569
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു (3-ാം പതിപ്പ് )
അജിത് വെണ്ണിയൂർ
3570
രാജാറാംമ�ോഹൻറായ്
മുതുകുളം മ�ോഹൻദാസ് (2-ാം പതിപ്പ് )
3571
മഹാത്മാഗാന്ധി (3-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ
3572	സഹ�ോദരൻ അയ്യപ്പൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. ആർ. സത്യജിത്ത്	
3573
ഇ.എം.എസ്. (2-ാം പതിപ്പ് )
പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ
3574	കെ. കേളപ്പൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എൻ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
3575
അരവിന്ദഘ�ോഷ് (2-ാം പതിപ്പ് )
പി. കെ. ശങ്കരനാരായണൻ
3576
അയ്യാ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ (2-ാം പതിപ്പ് )
	സതീഷ് കിടാരക്കുഴി	
3578
വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് (2-ാം പതിപ്പ് )
സുഭദ്ര സതീശൻ
3579
എ.കെ. ഗ�ോപാലൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ
3567	പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജെ. ലളിത
3589	കെ. സുരേന്ദ്രൻ
വിനു ഏബ്രഹാം	
3591
ശാരദാദേവി
രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട	
3592
പുന്നശ്ശേരി നമ്പി
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3593
വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ
	ഡ�ോ. എസ്. ബിനു	
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3594	കെ.സി.എസ് പണിക്കർ
	കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള
3595
ആൻഫ്രാങ്ക്
	പ്രിയ
3596
വർഗീസ് കുര്യൻ
സുരേഷ് മുതുകുളം	
3597
എ.പി. ഉദയഭാനു
എം.കെ. ശ്രീധരൻ
3598
ഭാസൻ
	ഡ�ോ. ഷീജ ആർ. എസ്.
3015
എം.എൻ. വിജയൻ
	കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
3351	വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
എം. ചന്ദ്രപ്രകാശ്	
3635	നീലകണ്ഠതീർഥപാദർ
സുരേഷ് മാധവ്	
3655
ഷഹീദഹിന്ദ് ടി.പി. കുമാരൻ നായർ
വൽസൻ നല്ലിക്കോട്	
3658
ഓംചേരി എൻ.എൻ. പിള്ള (ആദരം)
	പ്രൊഫ. അലിയാർ
3740
ഉറൂബ്	
	കെ.ജി. ബിന്ദു
3741	കെ. അവുക്കാദർക്കുട്ടി നഹ
ഇക്ബാൽ കല്ലുങ്കൽ
3742
പി.എ. ബക്കർ
എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ
3743
മഹാകവി മ�ോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ
ശ്രുതി സുബ്രഹ്മണ്യൻ
3744	കെ.കെ. വിശ്വനാഥൻ വക്കീൽ
എം.കെ. ശശീന്ദ്രൻ
3756
കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപ്പിള്ള
	പ്രൊഫ. സി. ശശിധരക്കുറുപ്പ്	
3757	സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്ക�ോയ
	നവാസ് പൂനൂര്	
3759
ബാലാമണിയമ്മ
	കെ.ആർ. സരിതകുമാരി	
3769
ഇടശ്ശേരി ഗ�ോവിന്ദൻ നായർ
	ഡ�ോ. ഷീബ ദിവാകരൻ
3778	സി.പി. അച്യുതമേന�ോൻ
അംബികാസുതൻ മങ്ങാട്	
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3779
മീരാഭായി	
	ഡ�ോ. വെള്ളിമൺ നെൽസൺ
3780	പൈതഗ�ോറസ്	
രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപ�ൊയ്ക	
3781
പാബ്ലോ നെരൂദ
രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപ�ൊയ്ക	
3782	മൈക്കിൾ ഫാരഡെ	
അരുണിമ ജി.
3783	പ്രൊഫ. ജ�ോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി	
വി.ജെ. പ്രദീപ്കുമാർ
3784
ഗുരുചെങ്ങന്നൂർ രാമൻപിള്ള
ഗീത ആർ.
3785
കുട്ടമത്ത് കുന്നിയൂർ ചെറിയ രാമക്കുറുപ്പ്	
	കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ്	
3786
മുടങ്ങനാടൻ പുള്ളി രാമൻകുട്ടി	
രാധാകൃഷ്ണൻ അടുക്കം	
3787
എസ്. എൽ. പുരം സദാനന്ദൻ
	ഡ�ോ. ചേരാവള്ളി ശശി	
3788
മഹാകവി പള്ളത്ത് രാമൻ
എം.കെ. ശ്രീധരൻ
3811	മേൽപ്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി	
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3858
ജി. അരവിന്ദൻ
എം. ചന്ദ്രപ്രകാശ്	
3863
ഭാഗവതഹംസം മള്ളിയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി	
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3354
ഞരളത്ത് രാമപ്പൊതുവാൾ
പന്തളം ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ
3777
എൻ.പി. മുഹമ്മദ്	
എം.പി. ബീന	
3789
വിശുദ്ധ അൽഫ�ോൺസാമ്മ
	സിസ്റ്റര് നീതു ജ�ോസ് എസ്.എച്ച്.
3790	കെ.ടി. മുഹമ്മദ്	
പി.എ.എം. ബഷീർ
3840	നടരാജഗുരു (2-ാം പതിപ്പ് )
	സ്വാമിമുനിനാരായണപ്രസാദ്	
3849	ബ�ോധേശ്വരൻ
	ഡ�ോ. സി.വി. സുരേഷ്	
3851	വൈദ്യരത്നം പി.എസ്. വാര്യർ
	ഡ�ോ. രാജാവാര്യർ
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3852	പ�ൊയ്കയിൽ കുമാരഗുരുദേവൻ
	സതീഷ് കീടാരക്കുഴി	
3853
മാധവിക്കുട്ടി	
	ഡ�ോ. വന്ദന ബി.
3854
വി.പി. ശിവകുമാർ
ബി. പ്രദീപ്കുമാർ
3855
ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ
	സ്വപ്നാ നായർ
3856
ബർട്രൻഡ് റസ്സൽ
വി. ബാബുസേനൻ
3857	കാളിദാസൻ
	ഡ�ോ. പ്രേമലതാ ബി.സി.
3859	ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
	കെ.ആർ. സരിതകുമാരി	
3860
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ
	കെ.എൽ. ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്	
3861
പന്തളം കേരളവർമ
	ശ്രീദേവിവർമ
3862	കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി	
	ലതാ ലക്ഷ്മി	
3887
മുല്ലനേഴി	
	പ്രൊഫ. സാവിത്രിലക്ഷ്മണൻ
3888
മാത്യു എം. കുഴിവേലി	
വട്ടക്കരിയ്ക്കകം കൃഷ്ണൻനായർ
3898	ഡ�ോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ
ജി.ഡി. നായർ
3899
പി. കൃഷ്ണപിള്ള
പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ
3941
പുത്തൻകാവ് മാത്തൻ തരകൻ
	ഡ�ോ. ജ�ോസ് പാറക്കടവിൽ
3942
ഭാരവി	
	ഡ�ോ. വി.വി. പ്രേമലത
3943
നെയ്യാറ്റിൻകര എ.പി. നായർ
	ഡ�ോ. എ.എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
3945
അഭിനവഗുപ്തൻ
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3946
എം.പി. ശങ്കുണ്ണി നായർ
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3948
കുടമാളൂർ കരുണാകരൻ നായർ
ഹരിശങ്കർ എസ്. വിശ്വനാഥൻ
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3949
മാണിമാധവചാക്യാർ
	ഡ�ോ. ആർ. ശ്രീകുമാർ
3950	സി. രാഘവൻ
ആർ. വീണ റാണി
3947
ബാലഗംഗാധരതിലകൻ
	ഡ�ോ. ബി. സുഗീത
3951
ഉണ്ണിയാർച്ച
	ടി.ജി. ഹരികുമാർ
3952
ക�ോവിലൻ
	ടി. പ്രദീപ് കുമാർ
3953
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ
	ടി. ബാലകൃഷ്ണൻ
3954	കടത്തനാട്ട് മാധവിയമ്മ
	ഡ�ോ. സി. ഭാമിനി
3955
എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
എം.പി. രഘുനന്ദൻ
3956	നന്തനാർ
	കെ.എസ്. വിജയനാഥ്
3957
ഒ.വി. വിജയൻ
എം. ചന്ദ്രപ്രകാശ്
3958
മുതുകുളം പാർവതിയമ്മ
	നിർമല രാജഗ�ോപാൽ
3959
തിലകൻ
വിനിൽ മലയിൻകട	
3960
പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ്	
	ഷൈൻ ഷൗക്കത്തലി
3961	ലിയനാർഡ�ോ ഡാവിഞ്ചി	
അരുണിമ. ജി
3963	കഥകളിപാണിനി കലാമണ്ഡലം പദ്മനാഭൻ നായർ
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ
3964
എഴുത്തച്ഛൻ
	സ്വാമിനി ശ്രീധരൻ
3965
വി.പി. സത്യൻ
	ലിജ�ോ ജ�ോർജ്
3966
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	
സുധി സുബ്രഹ്മണ്യം
3968	സി.ജെ. ത�ോമസ്	
	സിന്ദൂര
3975
വള്ളോപ്പിള്ളി പിതാവ്	
	ഫാ. ജ�ോബി ജേക്കബ്
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3976
എൽ.വി. രാമസ്വാമി അയ്യർ
	സി.ജി.എൻ
3977
തിക്കോടിയൻ
എ.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ
3978
വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരു
	ഡ�ോ. സജ്ന. കെ.
3979	മെഹ്ദി ഹസ്സൻ
മുഹമ്മദ് റാഫി
3989
പി. കേശവദേവ്	
പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ
3990	ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ
രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട
3996	ഗ�ോവിന്ദ പൈ	
	നിഷി ജ�ോർജ്
4013	സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ്	
	ഡ�ോ. എൻ. ബാബു
4014
ശുഭാനന്ദഗുരു (2-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ട�ോണി മാത്യു
4036	ശ്രീനാരായണ തീർഥപാദർ
	ഡ�ോ. എ.എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
4041
വിദ്വാൻ പി കേളു നായർ
	സിന്ധു കിഴക്കേടത്ത്
4042
മഹാകവി കെ.സി. കേശവപിള്ള
	ഡ�ോ. സ്മിത സി
4059
ദസ്തേയ്വ്സ്കി	
എ. ജയകുമാർ
4064
ഇംഗ്മാർ ബെർഗ്മാൻ
പി.ജി. സദാനന്ദൻ
4070
ക�ോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്	
ക�ോന്നിയൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
4071
ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ
എൻ.ജി. ശാസ്ത്രി
4083
ഷീല ടീച്ചർ (3-ാം പതിപ്പ് )
രഞ്ജിനി പ്രശാന്ത്
4086	പ്രൊഫ. ക�ോന്നിയൂർ മീനാക്ഷിയമ്മ
ആശ റാം മ�ോഹൻ (4-ാം പതിപ്പ് )
4090	കെ.എസ്. ജ�ോർജ്	
	ഡ�ോ. ചേരാവള്ളി ശശി
4108	സി.വി. ശ്രീരാമൻ
	ഡ�ോ. എസ്. ശ്രീദേവി
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4109	സിസ്റ്റർ മേരി ബെനിൻജൻ
ജിസിമ�ോൾ
4213	സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ (4-ാം പതിപ്പ് )
രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട
4111	സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	ലതാ നായർ
4112
ശങ്കരാചാര്യർ (2-ാം പതിപ്പ് )
സുനിദ്ര
4113
ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ (4-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എം.ആർ. തമ്പാൻ
4114
രാജീവ് ഗാന്ധി (2-ാം പതിപ്പ് )
തലേക്കുന്നിൽ ബഷീർ
4115
ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി (4-ാം പതിപ്പ് )
	പ്രൊഫ. ജെ. മഹിളാമണി
4116
മദർ തെരേസ (3-ാം പതിപ്പ് )
	മൈക്കിൾ അയക്കാപാറ
4117	ഡ�ോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ (4-ാം പതിപ്പ് )
	കീഴാർ മുരളി
4118	വേലുത്തമ്പി ദളവ (2-ാം പതിപ്പ് )
എസ്. രാജശേഖരൻ
4119	ശ്രീനാരായണഗുരു (5-ാം പതിപ്പ് )
	ഡ�ോ. എസ്. ഓമന
4120
മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ (3-ാം പതിപ്പ് )
അനിത ശരത്
4121	കെ. കരുണാകരൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കെ.എൽ. മ�ോഹനവർമ
4122
സ്റ്റീവ് ജ�ോബ്സ് (2-ാം പതിപ്പ് )
എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ
4135
ഋതുപർണഘ�ോഷ്	
	ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജേഷ്
4136
മുതുകുളം രാഘവൻപിള്ള
	ചേരാവള്ളി ശശി
4137	ഗ്രിഫിത്: ഹ�ോളിവുഡിന്റെ പിതാവ്	
എം. ചന്ദ്രശേഖരൻ
4143	ജെ.സി. ഡാനിയേൽ
	ഡ�ോ. വി. ലിസി
4151	കെ.ടി. മുഹമ്മദ്	
റഷീദ്
4214	സ്വാതിതിരുനാൾ
	ഡ�ോ. ഉഷാ രാജാവാര്യർ
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4152
എ.സി. കണ്ണൻ നായർ
	ഡ�ോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ്
4153	പ�ോഞ്ഞിക്കര റാഫി	
	സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിത്തോട്
4154	ഗ�ോപാലകൃഷ്ണഗ�ോഖലെ	
വി. രാധാകൃഷ്ണൻ
4155	കാക്കനാടൻ
ആർ. രഘുവരൻ
4156
ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ
	ഷൈൻ ഷൗക്കത്തലി
4157
നെൽസൺ മണ്ടേല	
വി. രാധാകൃഷ്ണൻ
4158
എൻ.എൻ. കുറുപ്പ്	
	ഡ�ോ. ഭാമിനി
4159
പദ്മശ്രീ വാഴേങ്കട കുഞ്ചുനായർ
ഇന്ദിര ബാലൻ
4160	ടി.എസ്. തിരുമുമ്പ്	
സുധീന്ദ്ര
4161
ക�ോവളം കവികൾ
	സതീഷ് കിടാരക്കുഴി
4167
പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
	ഡ�ോ. പ്രസന്നമണി
4168
ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്	
	ഡ�ോ. ഡി. ബഞ്ചമിൻ
4173
മഹാകവി കട്ടക്കയത്തിൽ ചെറിയാൻ മാപ്പിള
	ജെയ്സിമ�ോൾ അഗസ്റ്റിൻ
4174
ജസ്റ്റിസ് വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ
എം.കെ. ശശീന്ദ്രൻ
3962	കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ
എസ്. ഹരിപ്രിയ
4024	നവജ്യോതി കരുണാകരഗുരു (പതിമൂന്നാം പതിപ്പ് )
ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി
4076
രാജാരവിവർമ (2-ാം പതിപ്പ് )
	കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം വിജയകുമാർ
2919
വി.കെ. കൃഷ്ണമേന�ോൻ
	ഡ�ോ. എം. ഗംഗാധരൻ
4198	ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ
	ശ്രീകല ചിങ്ങോലി	
4177	ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ
എസ്. ശ്രീകുമാർ
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4219	സഫ്ദർ ഹാശ്മി
കുളക്കാട് പ്രസന്നൻ
4220
ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗ�ോറിയ�ോസ്
	ഫാ. ജ�ോൺസൺ ക�ൊച്ചുതുണ്ടിൽ
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ഡ�ോ. അംബേദ്കർ സമ്പൂർണകൃതികൾ
ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ 40 വാല്യങ്ങളിൽ
വാല്യം 1

ജാതിവ്യവസ്ഥ
വിവ: പറക്കോട് എൻ.ആർ. കുറുപ്പ്
10041 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10001 	പേപ്പർബാക്ക്	

105.00
40.00

വാല്യം 2

ഭരണഘടനാപരിഷ്കാരങ്ങളും
	സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങളും
വിവ: പറക്കോട് എൻ.ആർ. കുറുപ്പ്
10042 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10002 	പേപ്പർബാക്ക്	

90.00
30.00

വാല്യം 3
	ഡ�ോ. അംബേദ്കർ ബ�ോംബെ
	നിയമസഭയിൽ
വിവ: ജി.കെ. തമ്പി
10043 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10003 	പേപ്പർബാക്ക്	

105.00
40.00

വാല്യം 4
	ഡ�ോ. അംബേദ്കർ
സൈമൺ കമ്മീഷന�ോട�ൊപ്പം
വിവ: ജി.കെ. തമ്പി
10044 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10004 	പേപ്പർബാക്ക്	

90.00
30.00

വാല്യം 5
	ഡ�ോ. അംബേദ്കർ
വട്ടമേശാസമ്മേളനത്തിൽ
വിവ: ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ
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10045 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10005 	പേപ്പർബാക്ക്	
വാല്യം 6

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം
വിവ: ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ
10046 ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10006 പേപ്പർബാക്ക്	

115.00
40.00

85.00
25.00

വാല്യം 7

വിപ്ലവവും പ്രതിവിപ്ലവവും പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ
വിവ: ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ
10047
ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10007 	പേപ്പർബാക്ക്	

105.00
40.00

വാല്യം 8

ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രഹേളികകൾ
വിവ: വി.കെ. നാരായണൻ
10048 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10008 	പേപ്പർബാക്ക്	

115.00
40.00

വാല്യം 9

അസ്പൃശ്യർ അഥവാ
ഇന്ത്യയുടെ ഗറ്റോ സന്തതികൾ
വിവ: കെ.സി. പുരുഷ�ോത്തമൻ
10049 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10009 	പേപ്പർബാക്ക്	

85.00
25.00

വാല്യം 10

അസ്പൃശ്യരും അസ്പൃശ്യതയും
വിവ: കെ.സി. പുരുഷ�ോത്തമൻ
10050	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10010	പേപ്പർബാക്ക്	
വാല്യം 11

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവിശ്യാ
	സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമം
വിവ: എം.പി. സദാശിവൻ

115.00
40.00
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10051	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10011	പേപ്പർബാക്ക്	

100.00
40.00

വാല്യം 12

രൂപയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും
പലവക പ്രബന്ധങ്ങളും
വിവ: എം.പി. സദാശിവൻ
10052	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10012	പേപ്പർബാക്ക്	

105.00
40.00

വാല്യം 13

ശൂദ്രർ ആരായിരുന്നു?
വിവ: ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ
10053	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10013	പേപ്പർബാക്ക്	

95.00
30.00

വാല്യം 14

അസ്പൃശ്യർ
വിവ: ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ
10054	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10014	പേപ്പർബാക്ക്	

85.00
25.00

വാല്യം 15

പാക്കിസ്ഥാൻ അഥവാ
ഇന്ത്യാവിഭജനം
വിവ: കെ.എസ്. നാരായണപിള്ള
10055	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10015 	പേപ്പർബാക്ക്	

125.00
40.00

വാല്യം 16

ക�ോൺഗ്രസും ഗാന്ധിയും
അസ്പൃശ്യർക്കുവേണ്ടി ചെയ്തതെന്താണ്?
വിവ: പറക്കോട് എൻ.ആർ. കുറുപ്പ്
10056 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10016 	പേപ്പർബാക്ക്	
വാല്യം 17

മി. ഗാന്ധിയും അസ്പൃശ്യരുടെ
വിമ�ോചനവും
വിവ: പറക്കോട് എൻ.ആർ. കുറുപ്പ്

105.00
40.00
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10057 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10017 	പേപ്പർബാക്ക്	
വാല്യം 18
കേന്ദ്രനിയമനിർമാണ കൗൺസിൽ
പ്രസംഗങ്ങൾ 1942-46
വിവ: കെ.എൻ. കുട്ടൻ
10058	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10018 	പേപ്പർബാക്ക്	

85.00
25.00

115.00
40.00

വാല്യം 19

പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സങ്കടങ്ങൾ
	കത്തിടപാടുകളും നിവേദനങ്ങളും
വിവ: കെ.സി. പുരുഷ�ോത്തമൻ
10059 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10019 	പേപ്പർബാക്ക്	

85.00
25.00

വാല്യം 20
കേന്ദ്രനിയമനിർമാണസഭ
	ച�ോദ്യോത്തരങ്ങൾ
(1-ാം ഭാഗം)
വിവ: വി.കെ. നാരായണൻ
10060 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10020 	പേപ്പർബാക്ക്	

115.00
40.00

വാല്യം 21

കേന്ദ്രനിയമനിർമാണസഭ
	ച�ോദ്യോത്തരങ്ങൾ
(2-ാം ഭാഗം)
വിവ: കെ.സി. പുരുഷ�ോത്തമൻ
10061	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10021	പേപ്പർബാക്ക്	

95.00
30.00

വാല്യം 22
ബുദ്ധനും ബുദ്ധധർമവും
വിവ: എം.പി. സദാശിവൻ
10062	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10022	പേപ്പർബാക്ക്	

125.00
40.00
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വാല്യം 23
	പ്രാചീനഭാരതത്തിന്റെ
വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ
വിവ: ഇ. ശങ്കരൻപ�ോറ്റി, കെ. സദാശിവഭട്ട്
10063	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10023 	പേപ്പർബാക്ക്	

95.00
30.00

വാല്യം 24
ആക്ടുകളെയും നിയമങ്ങളെയും
പറ്റിയുള്ള കുറിപ്പുകൾ
വിവ: വി. നാരായണൻ
10064	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10024	പേപ്പർബാക്ക്	

115.00
40.00

വാല്യം 25
ആത്മകഥയിൽ നിന്നു ചില ഏടുകൾ
വിവ: ബി. രാജീവ്കുമാർ
10065	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10025 	പേപ്പർബാക്ക്	

85.00
25.00

വാല്യം 26
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാശിൽപ്പി-1
വിവ: ഇഗ്നേഷ്യസ് കാക്കനാടൻ
10066 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10026 	പേപ്പർബാക്ക്	

105.00
40.00

വാല്യം 27
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാശിൽപ്പി-2
വിവ: എസ്. കൃഷ്ണയ്യർ
10067 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10027 	പേപ്പർബാക്ക്	

95.00
30.00

വാല്യം 28
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാശിൽപ്പി-3
വിവ: എസ്. കൃഷ്ണയ്യർ
10068 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10028 	പേപ്പർബാക്ക്	

85.00
25.00
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വാല്യം 29
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാശിൽപ്പി-4
വിവ: പി.വി. ആൽബി
10069	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10029	പേപ്പർബാക്ക്	

105.00
40.00

വാല്യം 30
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാശിൽപ്പി-5
വിവ: കെ.എൻ. കുട്ടൻ
10070 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10030 	പേപ്പർബാക്ക്	

85.00
25.00

വാല്യം 31
	ഡ�ോ. അംബേദ്കറും ഹിന്ദുക�ോഡ്ബില്ലും-I
വിവ: പറക്കോട് എൻ.ആർ കുറുപ്പ്
ജി. ഗ�ോപാലപിള്ള
ജി. ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ
ബി. രാജീവ് കുമാർ
10071 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ

135.00

വാല്യം 32
	ഡ�ോ. അംബേദ്കറും ഹിന്ദുക�ോഡ്ബില്ലും-II
വിവ: എം.പി. സദാശിവൻ
10072	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ

135.00

വാല്യം 33
	ഡ�ോ. അംബേദ്കർ:
	നിയമമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ എം.പിയും-I
വിവ: പി.കെ. ശിവദാസ്
10073	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ

135.00

വാല്യം 34
	ഡ�ോ. അംബേദ്കർ:
	നിയമമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ എം.പിയും-II
വിവ: പി.കെ. ശിവദാസ്
10074	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10034	പേപ്പർബാക്ക്	

105.00
40.00
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വാല്യം 35
	സമത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ -I
മനുഷ്യാവകാശസമരങ്ങൾ
വിവ: പി.ബി. ത�ോമസ്
10075	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10035	പേപ്പർബാക്ക്	

125.00
40.00

വാല്യം 36
	സമത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ -II
മത-സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിവ: എം.പി. സദാശിവൻ
10076	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10036	പേപ്പർബാക്ക്	

125.00
40.00

വാല്യം 37
	സമത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ -III
പ്രഭാഷണങ്ങൾ
വിവ: പി.കെ. ശിവദാസ്
10077	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10037 പേപ്പർബാക്ക്	

125.00
40.00

വാല്യം 38
	ഡ�ോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ
പ്രസംഗങ്ങൾ - I (1920-1936)
വിവ: കെ.ടി. രവിവർമ
10078	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10038	പേപ്പർബാക്ക്	

125.00
40.00

വാല്യം 39
	ഡ�ോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ
പ്രസംഗങ്ങൾ - II (1937-1945)
വിവ: ശശികല ആർ. മേന�ോൻ
	കെ. ഗ�ോപാലപിള്ള
10079 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10039 	പേപ്പർബാക്ക്	

125.00
40.00
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വാല്യം 40
	ഡ�ോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ
പ്രസംഗങ്ങൾ - III (1946-1956)
വിവ: കെ.ടി. രവിവർമ
10080 	ലൈബ്രറി എഡിഷൻ
10040 	പേപ്പർബാക്ക്	

125.00
40.00

അനുബന്ധം
സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണ വകുപ്പിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ
15003 	കഥകളിമുദ്രാനിഘണ്ടു (പരിഷ്കരിച്ച 2-ാം പതിപ്പ് )
	വേണു ജി.
15005 Travancore Archaeological Series - Vol. I
T.A. Gopinatha Rao
15006 Travancore Archaeological Series - Vol. II & III
T.A. Gopinatha Rao
15007 Travancore Archaeological Series - Vol. IV (Part I & II)
K.V. Subrahmanyam Aiyar
15008 Travancore Archaeological Series
Vol. V (Part I, II & III)
15009 Travancore Archaeological Series Vol. VI
A.S. Ramanatha Ayyar
15010
Travancore Archaeological Series Vol. VII (Part I & II)
15011	ശ്രീ യേശുക്രിസ്തു
മയ്യനാട് എ. ജ�ോൺ
15012	പ്രൊഫ. എം.പി. മന്മഥൻ
	കർമപഥത്തിൽ കാലിടറാതെ	
15013
ഒ.എം. ചെറിയാൻ: ജീവിതവും കൃതികളും
15014
കേരള�ോദയം (ഒന്നാംഭാഗം)
	ഡ�ോ. കെ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ
15015
എ.ജെ. ജ�ോൺ വ്യക്തിയും കാലവും
	പ�ോൾ മണലിൽ, ഡ�ോ. സി. ബി. തരകൻ
15016
പി.എസ്. നടരാജപിള്ള
പി. സുബയ്യാപ്പിള്ള
15017
കേരള�ോദയം (രണ്ടാം ഭാഗം)
	ഡ�ോ. കെ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ
15018
Progress of Travancore Under
H.H. Sreemoolam Tirunal
Ulloor S. Parameswara Aiyer

120.00
100.00
170.00
150.00
175.00
280.00
230.00
100.00
140.00
110.00
35.00
140.00
20.00
35.00
115.00

15019
രാജാരവിവർമയും ചിത്രകലയും (2-ാം പതിപ്പ് )
	കിളിമാനൂർ ചന്ദ്രൻ
15020 അവസാനത്തെ സ്മാർത്തവിചാരം	
എ. എം. എൻ. ചാക്യാർ
വിവ. ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി
15021	സി. കേശവൻ (2-ാം പതിപ്പ് )
ആർ. പ്രകാശം	
15022	ടി. വി. ത�ോമസ്	
എം. ടി. ചന്ദ്രസേനൻ
15023	കെ. പി. ആർ. ഗ�ോപാലൻ
എ. വി. അനിൽകുമാർ
15024	കളരിപ്പയറ്റ്	
	കെ. വിജയകുമാർ
15025 വാക്കിൽ പാകപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം	
എൻ. ശശിധരൻ
15026	കെ. കെ. കുഞ്ചുപിള്ള
	നാവായിക്കുളം സുകുമാരൻ നായർ
15027 മാണിമാധവീയം	
ദാസ് ഭാർഗവീനിലയം	
15028 താണ്ഡവലക്ഷണം (നാട്യശാസ്ത്രം - നാലാമധ്യായം)
	വേദബന്ധു
15029 ശാസ്ത്രകിരണങ്ങൾ
പ്രഭാവതി മേന�ോൻ
15030	യുക്തിവാദി എം.സി. ജ�ോസഫ്	
എം. കെ. സാനു	
15031
കുട്ടനാടും കർഷകത്തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവും
എൻ. കെ. കമലാസനൻ
15032 	സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും
വി. കെ. ജ�ോസഫ്	
15033 രാജ്യസമാചാരം ഒരു പഠനം	
	ഡ�ോ. വള്ളിക്കാവ് മ�ോഹൻദാസ്	
15034	പ�ൊന്നറ ശ്രീധർ (2-ാം പതിപ്പ് )
ശാന്തിനികേതനം കൃഷ്ണൻ നായർ
	ഡ�ോ. പി. സേതുനാഥൻ
15038 ദൃശ്യവിസ്മയല�ോകം
എം.കെ. ശിവശങ്കരന്	
15039 വഴികാട്ടികൾ
	കെ. കെ. പ�ൊൻമേലേത്ത്	
15040 ഇക്കണ്ടവാര്യർ
	പ്രൊഫ. പി. എസ്. വേലായുധൻ
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100.00
50.00
115.00
50.00
60.00
100.00
55.00
20.00
110.00
70.00
130.00
45.00
90.00
50.00
50.00
40.00
70.00
20.00
30.00

124

15047	ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ
അവസാനത്തെ നാടുവാഴി (2-ാം പതിപ്പ് )
	ടി. എൻ. ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ
15053	കെ.എ. ദാമ�ോദരമേന�ോൻ
വി. പാറുക്കുട്ടി അമ്മ
15054	സ്വദേശാഭിമാനി	
	കെ. ഭാസ്കരപിള്ള
15055	സയ്യദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ
എം. സി. ഇബ്രാഹിം	
15057 മുഹമ്മദ്നബിയുടെ ജീവിതസന്ദേശം (രണ്ടാം പതിപ്പ് )
എം. ഷാഹുൽ ഹമീദ്	
15058 യാജ്ഞവൽക്യസ്മൃതി	
വ്യാഖ്യാനം. പ്രൊഫ. സി. വി. വാസുദേവഭട്ടതിരി	
15201
കുമാരനാശാൻ
	കെ. അശ�ോകൻ
15202 അർണ�ോസ്പാതിരി
	പ്രൊഫ. മാത്യു ഉലകംതറ
15203 കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
	ടാറ്റാപുരം സുകുമാരൻ
15204	സഹ�ോദരൻ അയ്യപ്പൻ
	സി. കെ. ഗംഗാധരൻ
15205 ഉള്ളൂർ
	പ്രൊഫ. എൻ. കെ. ശേഷൻ
15207 ഒ. ചന്തുമേന�ോൻ
പി. കെ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
15208 ഇന്നത്തെ കലാകാരൻമാർ
	സംശ�ോധകൻ: ഡ�ോ. വി. എസ്. ശർമ
15035	പ്രാചീന ശാസനകളും മലയാളം പരിഭാഷയും
	ഡ�ോ. കെ. രത്നമ്മ
15036	ടി.എം. വർഗീസ്	
	പ്രൊഫ. പുത്തൻകാവ് മാത്തൻതരകൻ
15037 വിദേശീയ മേധാവിത്വം
	സി.വി. രാമന്പിള്ള

40.00
35.00
50.00
140.00
150.00
75.00
18.00
10.00
10.00
16.00
10.00
10.00
70.00
180.00
180.00
50

കേരള പ്രസ്സ് അക്കാദമിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ

16001
വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം
	സ്വദേശാഭിമാനി കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
16002 	സ്വദേശാഭിമാനി രാജ്യദ്രോഹിയായ രാജ്യസ്നേഹി
	ടി. വേണുഗ�ോപാലൻ
16003 എ.കെ. പിള്ള ആദർശങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷി
എ. രാധാകൃഷ്ണൻ

40.00
260.00
200.00
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16004

വാർത്തയുടെ ശിൽപ്പശാല
എൻ. എൻ. സത്യവൃതൻ
16005 നെന്മേനിയുടെ കമ്പി
	കെ. കെ. മ�ോഹനൻ
16006 	കാമ്പിശ്ശേരി കാലം കാത്തുവച്ച പത്രാധിപർ
	കെ. സുന്ദരേശൻ
16007 മലയാള പത്രഭാഷ വികാസപരിണാമങ്ങൾ
വി. പി. സുബൈർ
16008 വാർത്ത കഥ വ്യവഹാരം
	ഡ�ോ. ആന്റണി സി. ഡേവിഡ്	
16009 റിപ്പോർട്ടർ അനുഭവപാഠങ്ങൾ
	ഡ�ോ. ആന്റണി സി. ഡേവിഡ്	
16010
VPR Revisited
Ankitha Cheerakattil
16013 	ചരിത്ര സാക്ഷികൾ
പി. സുജാതൻ
16014
ഒരു ന�ോവലിസ്റ്റിന്റെ മാധ്യമ ചിന്തകൾ
	കെ. എൽ. മ�ോഹനവർമ

150.00
75.00
75.00
200.00
125.00
100.00
200.00
200.00
100.00

എൻ. ബി. എസ്സിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ
16019

51 തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ
എസ്. വി. വേണുഗ�ോപൻ നായർ
16020 ആദ്യകാല മലയാള ന�ോവൽ
	ഡ�ോ. ജ�ോർജ് ഇരുമ്പയം	
16021
ആശാന്റെ കത്തുകൾ
	ഡ�ോ. എസ്. ഷാജി	
16022 അലയാഴിയിലെ ചലനങ്ങൾ
	ഡ�ോ. കെ. കെ. വർമ
16023	ചലച്ചിത്രാഭിനയം
	ചേലങ്ങാട്ട് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
16024	ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
കുമാരനാശാൻ
16025 എതിരെഴുത്തുകൾ
പി. പി. രവീന്ദ്രൻ
16026	ഫാദർ ഡാമിയൻ കുഷ്ഠര�ോഗികളുടെ അപ്പോസ്തലൻ
	പ്രേംജിത്ത് കായംകുളം	
16027	കെ. ദാമ�ോദരൻ പ�ോരും പ�ൊരുളും
പി. ഗ�ോവിന്ദപ്പിള്ള

330.00
105.00
100.00
85.00
110.00
50.00
105.00
30.00
180.00
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16028	കരിഞ്ഞപൂക്കൾ
ബി. സരസ്വതി	
16029	കാവ്യശാസ്ത്രം കഥകളിലൂടെ
	ഡ�ോ. ടി. ഭാസ്കരൻ
16030 കേരള സമൂഹം ഇന്ന് നാളെ
	ഡ�ോ. കെ.എൻ. ഗണേശ്	
16031
കേരളത്തിലെ പ്രാചീനകലകൾ
	പ്രൊഫ. അമ്പലപ്പുഴ രാമവർമ
16032 കേരള�ോൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥവരി
എം. ആർ. രാഘവവാര്യർ
16033	കിം കി ഡുക്ക്
	ഡ�ോ. ബിജു
16034 കൃഷി ല�ോകം വിഷല�ോകം
	ഡ�ോ. അനിൽകുമാർ
16035 എം. എൻ. വിജയൻ കുറ്റവും കുറവും
വി.സി. ശ്രീജൻ
16036 മൺമറഞ്ഞ മലയാള മാസികകൾ
ജി. പ്രിയദർശൻ
16037 മൂത്രാശയ കല്ലുകൾ
എച്ച്. കൃഷ്ണമൂർത്തി	
16038 എൻ.പി. യുടെ ചരിത്രകഥകൾ
എൻ. പി. ചെല്ലപ്പൻനായർ
16039	നടനഭൂമിയിലെ നവഭാവുകത്വം
	ഡ�ോ. രാജാ വാര്യർ
16040	നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം
പി. എം. മ�ോഹനൻ
16041	നമ്മുടെ വിമർശകരിൽ എത്ര സഹൃദയരുണ്ട്
പ്രസന്നരാജൻ
16042	നരകം ഒരു പ്രേമകവിത എഴുതുന്നു
ഡി. വിനയചന്ദ്രൻ
16043 ജ്ഞാനപ്പാന
പൂന്താനം	
16044 പരിക്രമം
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി	
16045	പ്രാചീന ഭാരതീയ ദർശനം
	ഡ�ോ. എൻ. വി. പി. ഉണിത്തിരി	
16046 പ്രണയ ഗീതങ്ങൾ
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി	
16047	സാംസ്കാരിക ഭൗതിക വാദം
	ഡ�ോ. കെ. എൻ. പണിക്കർ

55.00
70.00
110.00
50.00
85.00
40.00
45.00
55.00
140.00
90.00
185.00
105
275.00
85.00
90.00
25.00
65.00
200.00
80.00
120.00

16048 സുവിശേഷം ഉത്തരകേരളത്തിൽ
	ഡ�ോ. കെ. കെ. എൻ. കുറുപ്പ്	
16049	തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ - കാരൂർ
	കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള
16050 ഉത്തരാധുനിക ചർച്ചകൾ
പ്രസന്നരാജൻ
16051	നവ�ോത്ഥാനാനന്തര കവിത
എസ്. രാജശേഖരൻ
16052	സാംസ്കാരികം
കേരള സംസ്ഥാന സര്വവിജ്ഞാനക�ോശം	

127

100.00
320.00
120.00
120.00
350.00

മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ
16053 എ.ആർ. നിഘണ്ടു
	പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥൻ
16054 	ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടും മലയാളവും Vol. I & II
	ഡ�ോ. സ്കറിയാ സക്കറിയ
16055 ഭാഷാഭേദപഠനം - മലപ്പുറം
	പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥൻ
16056 എൻ.വിയുടെ വിജ്ഞാനസാഹിത്യം
	പ്രൊഫ. റ്റി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
16057 തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ - ജീവിതരേഖ
എഡിറ്റർ: ഡ�ോ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ
16058 തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ
അധ്യാത്മരാമായണം - ഒരു പഠനം
	ഡ�ോ. കെ.എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ

120.00
1000.00
220.00
60.00
110.00
80.00

