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കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുസ്തേങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റട് 
വഴ്റി ഓർഡർ നെയ്യുന്നത്റിെട് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റിനന്റ 
നവബട് സൈറ്റട് ൈന്ദർശ്റിക്കുേ. പൂർണമായ ോറ്റക�ാ
ഗട് നവബട് സൈറ്റ്റിൽ �ഭ്യമാണട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൈ്റി
ദ്ധീേരണമായ വ്റിജ്ാെസേരള്റിക്ട് ഓർഡർ 
നെയ്ാനും ൈൗേര്യമുണ്ട്.

       ൈന്ദർശ്റിക്കുേ : 
www.keralabhashainstitute.org
ൈ്വന്തമായ്റി ഇ-നമയ്റിൽ വ്റി�ാൈമ്റില്ാത്തവർക്കുും ഈ നവ
ബട് സൈറ്റ്റിലൂനെ പുസ്തേങ്ങൾക്ട് ഓർഡർ അയക്ാവുന്നതാണട്.

മികച്ച വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ 
അപൂർൈ ശേഖരം
പ്രകൃത്റിശാസ്തും, ഭൗത്റിേശാസ്തും, എൻജ്റിെധീയറ്റിങട്, ആകരാഗ്യും, 
െര്റിത്ും, ൈാമൂഹ്റിേശാസ്തങ്ങൾ, ഭാഷ-ൈാഹ്റിത്യും, േ�- 
ൈുംൈട് ോരും, പര്റിസ്്റിത്റി എന്നധീ കമഖ�േള്റി�ായ്റി ഈടുറ്റ 
4300-�ധ്റിേും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.
   

നമ്മുടെ ഭഞാഷടെ ആധുനിക 
കഞാലഘട്ടത്ിടല നൂതന 

വൈജ്ഞാനിക ശമഖലയുമഞാെി 
ബന്ിപ്ിക്ഞാനുള്ള 

നിരന്തര പരിശ്രമം.

േബ്ഞാൈലികൾ
നിഘണ്ടുക്ൾ

േഞാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പഞാഠപുസ്തകങ്ങൾ
അധികൈഞാെനഞാ
പുസ്തകങ്ങൾ

ൈിജ്ഞാനവകരളി 
മഞാസിക

പുസ്തകങ്ങൾക്ക് 
ആകർഷകമായ കമ്മിഷൻ 

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളമിൽ ആദത്യമായമി 
മലയാളത്മിൽ 

ഡ�ാ. ബമി.ആർ. അംഡബദക്കറുടെ 
സമ്പൂർണകൃതമികൾ 
40 വാലത്യങ്ങളമിൽ

ഇൻസ്റമിറ്റ്യൂട്ക് പുസ്തകങ്ങളുടെ 
വമിൽപ്പനയ്കക് കമ്മിഷൻ വത്യവസ്ഥയമി
ൽ ട്ാഡമാട്ർമാടെ ആവശത്യമുണ്ക്

വ്റിശദവ്റിവരങ്ങൾക്ട് എഴുതുേ :
അൈ്റി. ഡയറക്ടർ, വ്റിൽപ്പെവ്റിഭാഗും
0471-2317238
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ൊളന്ദ, ത്റിരുവെന്തപുരും 695 003

അൈ്റി. ഡയറക്ടർ,
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
നെറൂട്്റി കറാഡട്, കോഴ്റികക്ാെട് 673 001 
(0495 - 2366124)
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ആമുഖം

കേരള ൈർക്ാർ ൈാുംൈട് ോര്റിേ സ്ാപെമായ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് 50 വർഷങ്ങൾ പ്റിന്ന്റിട്്റിര്റിക്കുേയാണട്. കേരളത്ത്റിന� പ്രബുദ്രായ വായ
െക്ാർ േഴ്റിഞ്ഞ അഞ്ചു ദശേത്ത്റി�ധ്റിേമായ്റി െൽേ്റിയ അേമഴ്റിഞ്ഞ പ്റി
ന്തുണയും ൈഹേരണവുമാണട് ഞങ്ങളുനെ മൂ�ധെും. 

വ്റിവ്റിധ സവജ്ാെ്റിേ ശാഖേള്റി�ായ്റി ഇത്റിെേും 4300-ൽപ്പരും മ്റിേച്ച 
പുസ്തേങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൈ്റിദ്ധീേര്റിച്ചു േഴ്റിഞ്ഞു. 2018 വർഷത്ത്റിക�ക്കു
ള്ള പുത്റിയ ോറ്റക�ാഗട് കേരളത്ത്റിന� വായെക്ാർക്കു മുന്ന്റിൽ അവതര്റിപ്പ്റി
ക്കുന്നത്റിൽ ഞങ്ങൾക്ട് അളവറ്റ ൈകന്താഷമുണ്ട്. പ്രകൃത്റിശാസ്തും, ഭൗത്റിേ
ശാസ്തും, എൻജ്റിെധീയറ്റിങട്, ഭാഷ, ൈാഹ്റിത്യും, േ�േൾ, ൈാമൂഹ്റിേശാസ്തും, 
മറ്റ്റിെങ്ങൾ എന്ന്റിങ്ങനെ ഏഴട് മുഖ്യവ്റിഭാഗങ്ങള്റിലും 50 ഉപവ്റിഭാഗങ്ങള്റിലമാ
യാണട് പുസ്തേങ്ങൾ ഉൾനപ്പടുത്ത്റിയ്റിര്റിക്കുന്നതട്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷേള്റി�ാദ്യമാ
യ്റി മ�യാളത്ത്റിൽ കഡാ. ബ്റി.ആർ. അുംകബദട്േറുനെ ൈമ്പൂർണകൃത്റിേൾ 40 
വാ�്യങ്ങള്റിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൈ്റിദ്നപ്പടുത്ത്റി. 

കൂൊനത, ശാസ്തവ്റിഷയങ്ങൾക്ട് പ്രാമുഖ്യും െൽോൊയ്റി കൃഷ്റി, വെും, 
ആകരാഗ്യും, പര്റിസ്്റിത്റി, ൈഹേരണും, ടൂറ്റിൈും, വ്റിദ്യാഭ്യാൈും എന്നധീ കമഖ
�േള്റിന� പുസ്തേകോർണറുേനള പുെരുജ്ധീവ്റിപ്പ്റിക്ാനും അത്റിലൂനെ ഈടുറ്റ 
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രൈ്റിദ്നപ്പടുത്താൻ േഴ്റിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുും ഈ അവൈരത്ത്റിൽ 
അഭ്റിമാൊർഹമായ ോര്യമാണട്.

ൈ്റിൽ െമ്പർ, പുസ്തേത്ത്റിനന്റ കപരട്, ഗ്രന്ഥേർത്താവ്റിനന്റ കപരട്, പത്റിപ്പട്, 
വ്റി� എന്നധീ വ്റിവരങ്ങൾ ഈ ോറ്റക�ാഗ്റിൽ ോണാും. പുസ്തേങ്ങൾക്ട് 
ഓർഡർ അയക്കുകമ്പാൾ പുസ്തേത്ത്റിനന്റ ൈ്റിൽ െമ്പർ സൂെ്റിപ്പ്റിക്കുന്നതട് 
ഏനറ പ്രകയാജെപ്രദമായ്റിര്റിക്കുും.

പുസ്തേും തപാൽ വഴ്റി (വ്റി.പ്റി.പ്റി. / രജ്റിൈട് കറ്റർഡട് കപാസ്റട് ) �ഭ്റികക്ണ്
വർ പൂർണവ്റി�ാൈും (പ്റിൻകോഡട് ൈഹ്റിതും) അയച്ചു തരാൻ ശ്രദ്്റികക്ണ് 
താണട്. ഇത്തരത്ത്റിൽ പുസ്തേും വാങ്ങുന്നവർ പുസ്തേങ്ങളുനെ മുഖവ്റി�യനെ 
േ്റിഴ്റിവട് േഴ്റിച്ചുള്ള മുൻകൂർ തുേയായ്റി ഡ്റി.ഡ്റി. /എും.ഒ ഡയറക്ടറുനെ കപര്റിൽ 
മാത്ും അയകക്ണ്താണട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റിനന്റ അക്ൗണ്്റിൽ പണമെച്ചട് പുസ്തേ
ങ്ങൾ ഓർഡർ നെയ്ാനും ൈൗേര്യമുണ്ട്.

ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റിനന്റ പ്രവർത്തെങ്ങനളക്കുറ്റിച്ചുും പ്രൈ്റിദ്ധീേരണങ്ങനള 
ക്കുറ്റിച്ചുും കൂടുതൽ അറ്റിയവാൻ ഞങ്ങളുനെ നവബട് സൈറ്റട് ൈന്ദർശ്റിക്കുമകല്ാ. 
www.keralabhashainstitute.org  എന്ന നവബട് സൈറ്റട് വഴ്റി പുസ്തേങ്ങൾ 
ഓർഡർ നെയ്ാനും ൈൗേര്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വ്റിവരങ്ങൾക്ട് താനഴ ോണുന്ന 
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വ്റി�ാൈത്ത്റിൽ എഴുതുേ. താങ്കളുനെ എല്ാവ്റിധ െ്റിർകദശങ്ങളുും അഭ്റിപ്രായങ്ങ
ളുും ഹൃദയപൂർവും ൈ്വാഗതും നെയ്യുന്നു.

ശാസ്തൈാകങ്കത്റിേരുംഗത്തട് വൻകുത്റിച്ചുൊട്ും ഉണ്ായകതാനെ സവജ്ാ
െ്റിേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ട് കേരളത്ത്റിൽ കൂടുതൽ വായെക്ാരുണ്ായതുും പുത്റിയ 
ത�മുറ തങ്ങളുനെ മാതൃഭാഷയ്റിലൂനെ സവജ്ാെ്റിേ ഗ്രന്ഥങ്ങനള കൂടുതൽ 
അടുത്തറ്റിയാൻ താൽപ്പര്യും ോണ്റിക്കുന്നുനവന്നുള്ളതുും ഒരു യാഥാർഥ്യമാണട്. 
അതുനോണ്ടുതനന്ന വായെക്ാരുനെ അഭ്റിരുെ്റിക്നസൃതമായ്റി ഭാഷാ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റിന� ആധ്റിോര്റിേ സവജ്ാെ്റിേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങാനും വ്റിജ്ാെ
സേരള്റിയനെ വര്റിക്ാരാോനും വ്റിവ്റിധ വായെശാ�േള്റിന� ൈാരഥ്റിമാർ 
പ്രകത്യേ ശ്രദ് നെലത്തുനമന്നുും ഞങ്ങൾക്ട് പൂർണവ്റിശ്വാൈമുണ്ട്.

ൈട് കെഹാദരങ്ങകളാനെ,

ൊളന്ദ,  പ്രൊഫ. വി. കാർത്ികകയൻ നായർ
നെബ്രുവര്റി, 2018  ഡയറക്ടർ

വ്റിശദവ്റിവരങ്ങൾക്ട്
ഡയറക്ടർ /

അൈ്റി. ഡയറക്ടർ (വ്റിൽപ്പെവ്റിഭാഗും)
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ൊളന്ദ, ത്റിരുവെന്തപുരും - 695 003

കൊൺ : 0471 - 2316306 / 2317238 

അൈ്റി. ഡയറക്ടർ
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രാകദശ്റിേ കേന്ദും

മാള്റികയക്ൽ ബ്റിൽഡ്റിങട് ൈട്, നെറൂട്്റികറാഡട്, കോഴ്റികക്ാെട്-1
കൊൺ : 0495 - 2366124, 0495 - 2724600, 9447428051

േറണ്ട് അക്ൗണ്ട് െമ്പർ: 67393695122
IFSC SBIN0070415, SBI വ്റിോൈട്ഭവൻ ബ്ാഞ്ട്,

ത്റിരുവെന്തപുരും
ഡയറക്ടർ, കസ്ററ്റട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓെട് �ാുംകഗ്വജൈട് 
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കകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പുസ്തകശാലകൾ

സംസ് കഞാര
ഗവൺനമന്റട് പ്രസ്്റിനൈമധീപും, ശാന്ത്റിെഗർ, 
ത്റിരുവെന്തപുരും-1 കൊൺ:  0471-2331581

samskarashopkbi@gmail.com

തിരുവനന്തപുരം പുസ്തകശാല
ൊളന്ദ, ത്റിരുവെന്തപുരും. 0471-2317238

nalandashopkbi@gmail.com

എറണാകുളം പുസ്തകശാല
റവെ്യൂ െവർ, മസറൻസരൈവട്, എറണാകുളും 0484-2362867

kbikochishop@gmail.com

കകാഴിക്ാടട് പുസ്തകശാല
ഇ.എും.എൈട്. കോർപ്പകറഷൻ കസ്റഡ്റിയും ബ്റിൽഡ്റിങട്

കോഴ്റികക്ാെട്, കൊൺ: 0495-2724600
calicutbhasha@gmail.com

കണ്ണൂർ പുസ്തകശാല
മറ്റിയും ആർകക്ഡട്, േക്ാെട് കറാഡട്, േണ്ണൂർ

കൊൺ : 0497-2760021
silknrsr@gmail.com



6

വത്യവസ്ഥകൾ

ശകരള ഭഞാഷഞാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ടിടറെ 
ടരെഞാശമഞാട്ടറഞാകൂ ! 

വൈജ്ഞാനിക 
സഞാഹിത്യൈ്യഞാപനത്ിൽ 

പങ്ഞാളിെഞാകൂ !

100 രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്മിൽ കൊർ. 
െണ്ക് പാസക് ഡപാർട്ക് സസസക് ഡ�ാഡട്ാ. 

ഇൻസ്റമിറ്റ്യൂട്മിടറെ അംഗീകൃത 
തമിെമിച്ചറമിയൽ കാർ�ക് ലഭമിക്കുഡ്ാൾ
നമിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ
ടൊക്ം പണം നൽകമി വാങ്ങാം.

കുറഞ്ഞതക് 1,000 രൂപ മുഖവമിലയ്ക്കുള്ള 
പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുഡ്ാൾ 
40% കമിഴമിവക് ലഭമിക്കുന്നു! 

ഇതക് ട്ാഡമാട്ർമാർക്ക് മാത്രമുള്ള 
്ഡതത്യക ആനുകൂലത്യം.

കൂടുതൽ വമിവെങ്ങൾക്ക്:
അസമി: �യറക്ടർ (വമിൽപ്പനവമിഭാഗം)

ഡകെള ഭാഷാ ഇൻസ്റമിറ്റ്യൂട്ക്
നാളന്ദ, തമിരുവനന്പുെം - 3

ഡ�ാൺ. 0471-2317238
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1. രെകൃതിശാസ്തം
കൃഷിശാസ്തം
 ൈ്റിൽ   വ്റി�
1608 ജാത്റി - ഇ�വുംഗും
 നപ്രാെ. നേ. േണ്ണൻ 26.00
3621 ഇരപ്റിെ്റിയൻ നെെ്റിേൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )  
 നേ. രാകജന്ദബാബു 50.00
1747 െ്റിഷയുേൾച്ചർ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. രാജട് കമാഹൻ
 കഡാ. എൻ. കമാഹെകുമാരൻ 
 കഡാ. ആർ. പ്രോശട് 45.00
1954 ൈ്റിൽവ്റിേൾച്ചർ (4-ാും പത്റിപ്പട് )  
 ൈ്റി.എൈട്. ൊയർ 40.00 
1859 പൂനമ്പാെ്റിയും അ�ർജ്റിയും (3-ാും പത്റിപ്പട് )  
 കഡാ. പ്റി. നേ. നേ. ൊയർ  36.00
1984 കബാൺൈായട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. പ്റി. ൈായട് രാജട് 35.00
2034 ൈുംകയാജ്റിതകൃഷ്റി
 കഡാ. െ്റി. പ്റി. കൈതുമാധവൻ 35.00
2040 ോർഷ്റിേവ്റിജ്ാെും II
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 200.00
2071 വാെ്റി�: പുത്റിയ േയറ്റുമത്റി വ്റിള (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ആർ. കഹ�്റി, കഡാ. നേ. കഗാപ്റിൊഥൻ 50.00
2082 േെേും വ്റിളയ്റിക്കുന്ന േർമകയാഗ്റിേൾ (2-ാുംപത്റിപ്പട് ) 
 ൈധീര്റി 55.00
2116 അകഗ്രാകൊറസ്ട്റി
 അെ്റി നജ. ആർ, പ്രശാന്ത്റി പ്റി. എൻ, 
 അെ്റികമാൻ എും. എും.  50.00
2155 ഇസ്രകയ�്റിന� കൃഷ്റിക്ാഴ്ചേൾ 
 കഡാ. ആർ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 100.00
2216 ൈർവസുഗന്്റി വാെ്റി�
 നപ്രാെ. നേ. േണ്ണൻ 30.00
2271 ൈൈ്യൈുംരക്ഷണും - ആന്തൂറ്റിയും ഓർക്്റിഡുേള്റിൽ
 കഡാ. ൈ്റി.എ. കമര്റി, കഡാ. പ്റി. ശാന്തകുമാര്റി 50.00
2326 ോർഷ്റിേവ്റിജ്ാെും I (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എഡ്റി: എൈട്. സുകരഷട് കുമാർ 75.00
2412 ആന്തൂറ്റിയും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ആർ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 50.00
3911 കറാൈട് ആരാമസുന്ദര്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈധീമ സുകരഷട് 110.00
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3909 വ്റിതയും വ്റിളയും കൃഷ്റിയനെ ൊൾവഴ്റിേൾ 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 250.00
2616 ഔഷധൈൈ്യങ്ങൾ II (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്. കെശമണ്റി 200.00 
2684 കൃഷ്റിയ്റിന� പ്രകൃത്റിെ്റിയമങ്ങൾ 
 കപാൾൈൺ താും 65.00 
2685 സജവൈാകങ്കത്റിേതയും ഇളെധീർഗ്രാമവുും 
 കഡാ. പ്റി. ൈ്റി. രാകജന്ദൻ 60.00 
3905 മണ്ും ൈൈ്യകപാഷണവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. ആർ. സുധർമയ്റികദവ്റി 100.00 
2744 ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും യന്തവൽക്രണവുും
 കഡാ. പ്റി. സുശധീ� 110.00 
2782 അ�ങ്കാരവൃക്ഷങ്ങൾ
 ജ്റി. എൈട്. ഉണ്ണ്റിക്കൃഷ്ണൻ ൊയർ 60.00 
2783 മാവട് കതന്ാവട്
 സുകരഷട് മുതുകുളും 85.00 
2785 പള്ള്റിക്കൂെത്ത്റിൽെ്റിന്നുും പാെകത്തക്ട്
 എൈട്. ജയകുമാർ 70.00 
2935 ഐ.യ.െ്റി. റബർ ൊപ്പ്റിങട്
 എൽ. തങ്കമ്മ 75.00 
4102 സജവകൃഷ്റി (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ആർ. പ്രോശട്, കഡാ. നേ. രാജട് കമാഹൻ 75.00 
3916 ഇ�ക്റ്റിവ്റിളേൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. മ്റിെ്റി ൈ്റി, കഡാ. കൃഷ്ണകുമാര്റി നേ.,
 കഡാ. നേ.വ്റി. പധീറ്റർ 55.00 
2945 ഔഷധൈൈ്യങ്ങൾ I (14-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്. കെശമണ്റി 180.00 
2968 ൈൗഹൃദകൃഷ്റിപാഠും
 എൈട്. ജയകുമാർ 50.00 
3079 ോർഷ്റിേ പമ്പുനൈറ്റുേൾ
 കഡാ. പ്റി. ആർ. ജയൻ 90.00 
3092 നതങ്ങുകൃഷ്റി പ്രശട് കൊത്തര്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 വക്ും ബ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ 80.00 
3117 മുളേട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. നേ. േണ്ണൻ  50.00 
3118 കുരുമുളേട്  കൃഷ്റി (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. ഭാൈട് േരൻ ൊയർ  80.00 
3178 സപതൃേകൃഷ്റി
 കപാൾൈൺ താും 60.00 
3915 കൃഷ്റിയ്റിന� ൊട്റ്റിവട് (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 മുരളധീധരൻ തഴക്ര 65.00 
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3304 അ�ങ്കാര ഇ�നച്ചെ്റിേൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 സുകരഷട് മുതുകുളും 70.00 
3305 �ാഭും നോയ്ാൻ പുഷ്പകൃഷ്റി
 വക്ും ബ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ 100.00 
3343 ോയ്റിേപ്രവർധെും ൈൈ്യങ്ങള്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ജ്റി. ശ്രധീേണ്ഠൻൊയർ 
 പ്റി.നേ. സുധാകദവ്റി  50.00 
3378 ൈൈ്യൈുംരക്ഷണും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. പ്റി. ശാന്തകുമാര്റി, കഡാ. ൈ്റി.എ. കമര്റി
 കഡാ. എൻ. അെ്റിത, കഡാ. ൈാൻൈമ്മ കജാർജട് 110.00 
3435 ഓർക്്റിഡട് (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 സുകരഷട് മുതുകുളും 70.00 
3914 വ്റിശുദ്വ്റിളവട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 സുകരഷട് മുതുകുളും 90.00 
3437 റബർ മനറ്റാരു േൽപ്പവൃക്ഷും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. ജ്റി. ൈതധീശട്കുമാർ 140.00 
3438 പഴും പച്ചക്റ്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റി. വ്റിജയശ്രധീ, കഡാ. പ്റി. ശാന്തകുമാര്റി 80.00 
3444 ഇഞ്്റിയും മഞ്ഞളുും
 നേ. വ്റി. വ്റിജയരാഘവൻ ൊയർ 120.00 
3468 ൈൈ്യകരാഗെ്റിർണയും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റി.ആർ. പ്രോശട്  80.00 
3473 അര്റി
 വക്ും ബ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ 80.00 
3488 പച്ച്റി� ൊക്ടറ്റി
 രാകജന്ദൻ പന്തളും 70.00 
3508 മണ്ണ്റിെട് ഒരു ആമുഖും 
 കഡാ. നജ. നജ. കറ 65.00 
3537 പഴും പച്ചക്റ്റിേള്റിന� കരാഗങ്ങളുും െ്റിവാരണങ്ങളുും
 കഡാ. സൂൈമ്മ െ്റി�്റിപ്പട് 50.00 
3543 അ�ങ്കാരപ്പൂനച്ചെ്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈധീമ സുകരഷട്  100.00 
3688 വ്റിഷൈൈ്യങ്ങൾ (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എ. െള്റിൊക്ഷൻ 90.00 
3721 വധീട്ടുവളപ്പ്റിന� ഔഷധൈൈ്യകൃഷ്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൽ. ഓമെക്കുട്്റി അമ്മ 170.00 
3775 േര്റിമ്പെ 
 എും.പ്റി. അയ്പ്പദാൈട് 60.00 
3821 പ്രകൃത്റിയനെ െ്റിത്യഹര്റിതവ്റിപ്ലവും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കപാൾൈൺ താും 50.00 
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3845 നെകമ്പടുേള്റിന� നെെ്റിേൾ 
 കഡാ. എും. രാകജന്ദപ്രൈാദട് 70.00 
3621 ഇരപ്റിെ്റിയൻ നെെ്റിേൾ 
 നേ. രാകജന്ദബാബു 50.00 
3449 ോർഷ്റിേ പാരമ്പര്യും കേരളത്ത്റിൽ 
 ൈ്റി.നേ. സുജ്റിതട്കുമാർ 180.00 
3471 െന്യനെ ൈങ്കധീർത്തെും 
 മുരളധീധരൻ തഴക്ര 70.00 
3284 കൃഷ്റിപഞ്ാുംഗും  (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. പ്റി.എ. കജാൈെട് 200.00 
3868 സജവകൃഷ്റി ഒരു പഠെൈഹായ്റി 
 കഡാ. എ.നേ. നഷരധീെട് 
 കഡാ. എ.എൈട്. അെ്റിൽകുമാർ 90.00 
3904 േ�വറ േധീെകരാഗങ്ങളുും പഴുംപച്ചക്റ്റിേളുനെ 
 വ്റിളനവടുപ്പെന്തര സൂക്ഷ്റിപ്ും  
 കഡാ. വ്റിെയശ്രധീ, കഡാ. എൈട്.നജ. ശ്രധീജ, 
 കഡാ. പ്റി. ശാന്തകുമാര്റി 60.00 
3895 കൂൺകൃഷ്റി (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്. ഭവാെധീകദവ്റി 50.00 
3897 ആകഗാളവൽക്രണവുും കൃഷ്റിയും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ആർ. കഗാപ്റിമണ്റി 90.00 
3938 െട് ളാറ്റ്റിന� കൃഷ്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ.വ്റി. വ്റിജയരാഘവൻ ൊയർ  100.00 
3947 മണ്ണ്റിന� െ്റിധ്റി  (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 സുകരഷട് മുതുകുളും  90.00 
4095 വാഴ - വ്റിത്തു മുതൽ വ്റിപണ്റി വനര 
 നേ.വ്റി. വ്റിജയരാഘവൻ ൊയർ  70.00 .
4096 െഴട് ൈറ്റി മാകെജട് നമന്ും 
 പൂകന്താട്െ്റിർമാണവുും (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ഡ്റി. വ്റിൽൈൺ  140.00 
4097 പച്ചക്റ്റി കൃഷ്റി (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ.വ്റി. പധീറ്റർ, കഡാ. വ്റി.എൈട്. കദവദാൈട്, 
 കഡാ. പ്റി.ജ്റി. ൈദൻകുമാർ 100.00 
4098 ൈുംകയാജ്റിത േധീെകരാഗെ്റിയന്തണും 
 ോർഷ്റിേവ്റിളേള്റിൽ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. പ്റി. രഘുൊഥട്, കഡാ. ൈ്റി. കഗാകു�പാ�ൻ  150.00 
4099 കഡാ. എും.എൈട്. ൈ്വാമ്റിൊഥൻ 
 ഇന്ത്യൻ ോർഷ്റിേ വ്റിപ്ലവത്ത്റിനന്റ ശ്റിൽപ്പ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. കരാഹ്റിണ്റി അയ്ർ  60.00 
4100 പഴക്കൂെയ്റിന� െവാഗതർ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 സുകരഷട് മുതുകുളും  100.00 
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4101 ൈ്വയും നതാഴ്റിൽൈുംരുംഭങ്ങൾ 
 ോർഷ്റിേകമഖ�യ്റിൽ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ആർ. പ്രോശട്  200.00 
4103 കേരളത്ത്റിന� െ�ൈൈ്യങ്ങൾ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ജ്റി.എൈട്. ഉണ്ണ്റിക്കൃഷ്ണൻ ൊയർ  60.00 
4094 വധീട്ടുവളപ്പ്റിന� കൃഷ്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഒരു കൂട്ും എഴുത്തുോർ  100.00 
4106 കൃഷ്റിദധീപ്റിേ I (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വക്ും ബ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ  300.00 
4107 കൃഷ്റിദധീപ്റിേ II (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വക്ും ബ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ  250.00 
4105 കൃഷ്റിശാസ്തും - ത്്റിഭാഷാ പദകോശും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ  190.00 
4149 സുഗന്വ്യഞ്ജെ വ്റിളേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വക്ും ബ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ  100.00 
4176 പഴങ്ങളുും പഴവ്റിഭവങ്ങളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ബ്റി. പദട്മജ, ൈത്റി രാമെന്ദൻ  60.00 
4006 െഴട് ൈറ്റി മാകെജട് നമന്ും 
 ഓർണനമന്റൽ ഗാർഡെ്റിങ്ങുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. പ്റി. ശാന്തകുമാര്റി  70.00 
4010 പുഷ്പെ്റിേ്റിൽൈ 
 എും.എ. ഖാദർ  170.00 
4211 േധീെൊശ്റിെ്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എ. വ്റിശാ�ാക്ഷ്റി
 കഡാ. ൈ്റി.നേ. പധീതാുംബരൻ 120.00
4179 സുഗന്ൈൈ്യങ്ങൾ 
 സുകരഷട് മുതുകുളും  130.00 
4223 െക്വ്റിഭവങ്ങളുും വ്റിപണെവുും 
 വക്ും ബ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ 80.00 
4232 െര്റിത്ത്ത്റിൽ ഇെനപട് ൈൈ്യങ്ങൾ
 എൻ.എൈട്. അരുൺകുമാർ 60.00
4234 വ്റിത്തറ്റിവട് - േരുതലും ഭാവ്റിയും
 കഡാ. വ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ 140.00
4305  മണ്ണ്റില്ാ കൃഷ്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് )                                                                          
          സുകരഷട് മുതുകുളും 70
 
 മൃഗപരിപാലനം

2320 എരുമവളർത്തൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി. പ്റി. കൈതുമാധവൻ 35.00 
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2419 പര്റിൈരത്ത്റിെ്റിണങ്ങുന്ന പന്ന്റിവളർത്തൽ 
 കഡാ. മര്റിയ �്റിൈ മാതയു 45.00 
2445 മുയൽവളർത്തൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ. അെ്റിൽകുമാർ 50.00 
3940 ജന്തുജെ്യകരാഗങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. �ത 
 കഡാ. ആർ. പ്രൈധീദ 
 കഡാ. ൈ്റി. ൊണു 120.00 
2524 വധീട്ടുവളപ്പ്റിന� കോഴ്റിവളർത്തൽ
 കഡാ. ൈ്റി. പ്റി. മുരളധീധരൻൊയർ 80.00 
3910 െർക്്റി വളർത്തൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. പ്റി. മുരളധീധരൻൊയർ 90.00 
2586 േൗതുേപ്പക്ഷ്റിേൾ
 കഡാ. ൈ്റി. പ്റി. മുരളധീധരൻൊയർ 50.00 
2871 ആടുവളർത്തൽ
 കഡാ. ഡ്റി. ഇബ്ാഹ്റിുംകുട്്റി 70.00 
3114 മൃഗപര്റിപാ�െും-പ്രശട് കൊത്തര്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി. പ്റി. കൈതുമാധവൻ 70.00 
3426 കൃത്്റിമ ബധീജാധാെും 
 വളർത്തുമൃഗങ്ങള്റിൽ (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ജ്റി. അജ്റിതട്കുമാർ 50.00 
3428 താറാവട് പര്റിപാ�െവുും വ്റിപണെവുും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. പ്റി. മുരളധീധരൻൊയർ 100.00 
3429 േന്നുോ�്റിേള്റിന� വ്റിഷബാധ (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ആർ. വ്റിജയൻ        50.00 
3482 ൊയട് െമ്മുനെ െല് സുഹൃത്തട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. പ്റി. മുരളധീധരൻ ൊയർ 100.00 
3516 പ്രഥമശുശ്രൂഷ േന്നുോ�്റിേൾക്ട് (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ആർ. വ്റിജയൻ       75.00 
3538 ൈ്വയുംനതാഴ്റിൽ ൈുംരുംഭങ്ങൾ
 മൃഗൈുംരക്ഷണ കമഖ�യ്റിൽ (പര്റിഷട് േര്റിച്ച 3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. െ്റി. പ്റി. കൈതുമാധവൻ 50.00 
3892 മൃഗൈുംരക്ഷണും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 110.00 
4316 പശുപര്റിപാ�െും (6-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ജ്റി. അജ്റിതട് കുമാർ 80.00
4317 ോ�്റിത്തധീറ്റ വ്റിളേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. കജാർജട് കതാമൈട് 90.00
4307  പശുവളർത്തൽ വാണ്റിജ്യാെ്റിസ്ാെത്ത്റിൽ                                        
          കഡാ.ൈ്റി.െ്റി.ൊകക്ാ 60
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ആകരാഗ്ശാസ്തം

1311 കുഷ്ഠകരാഗും 
 കഡാ. പ്റി. െ്റി. കതാമൈട് കഗാരൈ്റിേട് 25.00 
1326 ൈ്റിെ്റി�്റിൈട് മുതൽ എയട്ഡട് ൈട് വനര
 കഡാ. െ്റി. വ്റി. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 35.00 
1647 എയട്ഡട് ൈട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. പ്റി. െ്റി. കതാമൈട് കഗാരൈ്റിേട് 40.00 
1681 മ�മ്പെ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 40.00 
1742 നമഡ്റിക്ൽ �കബാറട്റ്റി നെേട് കൊളജ്റി
 സുകരന്ദൻ ചുെക്ര 75.00 
1809 ആകരാഗ്യപ്രശട് െങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്്റിൽ
 എഡ്റി: കഡാ. ൈ്റി. ൈ്റി. േർത്താ 125.00 
1814 സവദ്യവ്റിജ്ാെും: പര്റിണാമവുും പ്രതധീക്ഷയും
 കഡാ. ൈ്റി. ൈ്റി. േർത്താ
 കഡാ. വ്റി. രാമൻകുട്്റി 60.00 
2031 ോൻൈറുും കറഡ്റികയാനതറാപ്പ്റിയും
 എ. ജയകുമാർ 55.00 
2033 പ്രകമഹും
 കഡാ. ആർ.വ്റി. ജയകുമാർ
 കഡാ. വ്റി. ജയകമാഹൻ 45.00 
2038 കരാഗെ്റിർണയും, െ്റിേ്റിൽൈ: െ്റി� പ്രത്യാശേൾ
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 85.00 
2039 കെത്കരാഗങ്ങൾ 
 കഡാ. നേ.വ്റി. രാജു 45.00 
2240 പുേവ�്റികയാ ആകരാഗ്യകമാ? (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. വ്റി. ഐ. മമ്മ്റി
 കഡാ. എും. എൻ. അൻവറുദ്ധീൻ 50.00 
2250 മയക്കുമരുന്നുേൾ മാദേദ്രവ്യങ്ങൾ
 കഡാ. എൈട്. രാജശഖരൻ 45.00 
2266 കരാഗവുും പ്രത്റികരാധവുും
 കഡാ. അബ്ദുൾ അൈധീൈട് 80.00 
2801 രക്ും രക്ൈന്ന്റികവശും
 കഡാ. എൻ. ശശ്റിേ� 75.00 
2864 ശസ്തക്്റിയാശാസ്തും 
 ൈാധാരണക്ാർക്ട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ആർ. ദയാെന്ദ ബാബു 120.00 
2991 െമ്മുനെ കുഞ്ഞട് അറ്റികയണ്നതല്ാും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. മുരളധീധരൻ 75.00 
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3037  ൊൈ്റിേകരാഗങ്ങൾ
 കഡാ. നേ.ബ്റി. രാജൻ 70.00 
3038 രക്ൈമ്മർദും: അറ്റികയണ്നതല്ാും
 കഡാ. ൈ്റി. രാജകശഖരൻ 85.00 
3039 ക്ഷയകരാഗും
 കഡാ. പ്റി.െ്റി. കതാമൈട് 60.00 
3041 നതാണ്കരാഗങ്ങൾ
 കഡാ. നേ. രാകജന്ദൻ 60.00 
4183 അസ്്റികരാഗങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി.വ്റി. കൃഷ്ണകുമാർ 60.00 
3044 നഡങ്ക്റിപ്പെ്റി, െ്റിക്കുൻഗുെ്റിയ ോരണങ്ങളുും
 പ്രത്റികരാധമാർഗങ്ങളുും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൈട്. അബ്ദുൽ അൈധീൈട് 50.00 
4185 ആകരാഗ്യും ശരധീരത്ത്റിനും മെസ്്റിനും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. മുരളധീധരൻ 75.00 
4184 ആഹാരും അറ്റികയണ്നതല്ാും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. മാ�ത്റി 100.00 
3072 ൈട് നരേസ്ട് കരാഗങ്ങളുും 
 പര്റിഹാരമാർഗങ്ങളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. പ്റി. നേ. ജയറൈട് 95.00 
3112 െ്റിൈ്റികയാളജ്റി അെ്റിസ്ാെ തത്വങ്ങൾ (7-ാും പത്റിപ്പട് )  
 കഡാ. നേ. മാധവൻകുട്്റി 100.00 
3128 ഉദരകരാഗങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. വർഗധീൈട് കതാമൈട് 85.00 
3129 പാമ്പുേെ്റിയും വ്റിഷെ്റിേ്റിത്സയും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. മകൊജട് കോമത്തട് 80.00 
4186 മറവ്റികരാഗും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. കറാബർട്ട് മാതയു 75.00 
3131 ഹൃകദ്രാഗും-ോരണങ്ങൾ, െ്റിേ്റിൽൈേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. എൈട്. കമാഹെൻ 70.00 
3132 വൃക്േൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. േരുണൻ േണ്ണുംനപായ്റി�്റിൽ 80.00 
3133 േണ്ണട് - കരാഗങ്ങളുും പ്രത്റിവ്റിധ്റിേളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. വ്റി. ൈഹസ്രൊമും 70.00 
3137 കപാഷണവുും ശ്റിശുഭക്ഷണവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. തങ്കമണ്റികദവ്റി 60.00 
3179 മനഷ്യെ്റിന� പാരമ്പര്യകരാഗങ്ങൾ
 നേ. കജാർജട് 120.00 
3239 േർണകരാഗങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈദറുദധീൻ അഹമദട് എും. 80.00 
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3247 ആതുരശുശ്രൂഷയനെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ
 കഡാ. ൈധീമാരാമകൃഷ്ണൻ 60.00 
3269 വന്്യതയും െ്റിേ്റിൽൈയും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. അനപമ ആർ. 70.00 
3271 പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. മാ�ത്റി 80.00 
3272 ജധീവൻ എന്ന ൈമൈ്യ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. കജാർജട് 50.00 
3282 മഴക്ാ�കരാഗങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ബ്റി. പദട്മകുമാർ 70.00 
3311 ആസ്തട്മ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. പ്റി. എൈട്. ഷാജഹാൻ 85.00 
3314 െമ്മുനെ കുടുുംബും െന്െ്റിറഞ്ഞ ഭക്ഷണും
 കഡാ. അെ്റിതാകമാഹൻ 80.00 
3315 മാെൈ്റിോകരാഗ്യവുും വ്യക്്റിത്വവ്റിേൈെവുും
 പ്റി. വ്റി. ശശ്റിധരൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 120.00 
3318 കവെൽക്ാ�കരാഗങ്ങൾ
 കഡാ. ബ്റി. പദട്മകുമാർ 60.00 
3372 െനട്ല്ട് കരാഗങ്ങളുും പ്രത്റിവ്റിധ്റിേളുും 
 കഡാ. സുകരഷട് എൈട്. പ്റിള്ള 80.00 
3373 വാർധേ്യോ� കരാഗങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. കൈാണ്റിയ സുകരഷട് 70.00 
3392 �ഹര്റിയനെ ക�ാേും
 കഡാ. ആറന്മുള ഹര്റിഹരപുത്ൻ 70.00 
3418 ൈമഗ്രസവദ്യും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. മാധവൻകുട്്റി 70.00 
3452 മസ്ത്റിഷട് കേതര ൊഡധീകരാഗങ്ങൾ
 കഡാ. കറാബർട്ട് മാതയു 75.00 
3453 ദന്തകരാഗങ്ങൾ െ്റിേ്റിൽൈയും പര്റിഹാരമാർഗങ്ങളുും
 കഡാ. ൈ്റി. കവണുകഗാപാൽ 75.00 
3454 അെൈട് കതഷ്യ - അറ്റികയണ്നതല്ാും
 കഡാ. �ത 50.00 
3455 ൈന്്റിവാതകരാഗങ്ങൾ െ്റിേ്റിൽൈയും 
 പര്റിഹാരമാർഗങ്ങളുും
 കഡാ. ബ്റി. പദട്മകുമാർ 90.00 
3456 പ്രാണ്റിജെ്യകരാഗങ്ങളുും പേർച്ചാവ്യാധ്റിേളുും
 കഡാ. എും. ഹെധീെട് 110.00 
3457 പ്ലാസ്റ്റിേട് ൈർജറ്റി
 കഡാ. അെ്റിരാജട്, കഡാ. എും. �ക്ഷ്റി 50.00 
3458 പ്രൈവവുും പ്രൈവാെന്തര ശുശ്രൂഷയും
 കഡാ. െ്റിർമ� സുധാേരൻ 90.00 
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3459 നഹർണ്റിയ ോരണങ്ങളുും പ്രത്റിവ്റിധ്റിേളുും
 കഡാ. നേ. വ്റി. വ്റിശ്വൊഥൻ 60.00 
3460 പ്രകമഹും പ്രശട് െങ്ങൾ പ്രത്റിവ്റിധ്റിേൾ
 കഡാ. കൈാണ്റിയ സുകരഷട് 90.00 
3462 േരൾ കരാഗങ്ങൾ 
 കഡാ. കൃഷ്ണദാൈട് 100.00 
3463 ഭക്ഷ്യവ്റിഷബാധ ോരണങ്ങളുും പ്രത്റികരാധങ്ങളുും
 കഡാ. ബ്റി. പദട്മകുമാർ 70.00 
3464 മൂത്ാശയകരാഗങ്ങളുും പുരുഷവന്്യതയും
 കഡാ. കമാഹൻ പ്റി.ൈാും 60.00 
3465 ഹര്റിത ആകരാഗ്യും
 കഡാ. ബ്റി. പദട്മകുമാർ 70.00 
3546 ൈന്്റികരാഗങ്ങളുും െ്റിേ്റിൽൈാ വ്റിധ്റിേളുും 
 കഡാ. സുകരഷട് എൈട്. പ്റിള്ള 70.00 
4180 കഹാമ്റികയാ ഒരു കവറ്റിട് െ്റിേ്റിൽൈ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ 50.00 
3550 മറവ്റിയും മാെൈ്റിേ ൈമ്മർദവുും  
 കഡാ. എ. മുരളധീധരൻതമ്പ്റി 50.00 
3681 മസ്ത്റിഷട് േകരാഗങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. കറാബർട്ട് മാതയു 120.00 
3682 മകൊകരാഗങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. വർഗധീൈട് പ്റി. പുന്നൂൈട് 100.00 
3683 ശരധീരരൈതന്തും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ 60.00 
3805 െഴട് ൈ്റിങട് പുതുപ്രവണതേൾ 
 പല്വ്റി മുരളധീധരൻ 70.00 
3813 അർബുദവുും ൈാന്ത്വെ പര്റിെരണവുും 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 60.00 
3629 നോളൈട് കരോൾ 
 കഡാ. പ്റി. എൻ. േരുംെന്ദട് 100.00 
3630 വളർച്ചാസവേ�്യങ്ങൾ കുട്്റിേള്റിൽ 
 കഡാ. എും.നേ.ൈ്റി. ൊയർ 150.00 
3633 സ്തൊർബുദും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 മ�ബാർ ോൻൈർ നൈന്റർ 80.00 
3547 ഉദരവ്രണങ്ങൾ 
 കഡാ. ഉജ്്വൽ ൈ്റിങട് 60.00 
4201 കൃത്്റിമ അവയവങ്ങളുനെ ക�ാേും 
 നേ.വ്റി. മാതയു 80.00  
3551 പ്രഥമശുശ്രൂഷ എന്തട് എങ്ങനെ എകപ്പാൾ 
 കഡാ. ൈ്റി. രാജകശഖരൻ 300.00 
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4032 ോൻൈർ 
 നപ്രാെ. എും.നേ. പ്രഭാേരൻ ൊയർ  125.00 
4033 കഹാമ്റികയാപ്പത്റിയും ബാ�െ്റിേ്റിത്സയും 
 എും.എും. ഖാദർ  170.00 
4085 ആകരാഗ്യ വ്റിവരൈാകങ്കത്റിേവ്റിദ്യ 
 രഞ്ജ്റിതട് എും.നേ.  50.00 
4123 മദ്യും മനറ്റാരു വ്റിഷും (6-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ. മാ�ത്റി  70.00 
4124 ജധീവ്റിതസശ�ധീകരാഗങ്ങളുും 
 പ്രത്റികരാധമാർഗങ്ങളുും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ബ്റി. പദട്മകുമാർ  80.00 
4181 ശുെ്റിത്വും സുന്ദരും  
 ആര്യൊെട് ൈത്യൻ  60.00 
4281 െല് ദാമ്പത്യും
 കഡാ. അരുൺ. ബ്റി. ൊയർ  150.00
4283 വ്റിഷകജാതട് ൈട് െ്റിേ
 കഡാ. രജെ്റി ൊയർ  150.00
4348 നതാഴ്റി�്റിെങ്ങള്റിന� മാൈ്റിോകരാഗ്യും
 കഡാ. അരുൺ വ്റി. ൊയർ 90.00     

ആയുർകവദം, രെകൃതിചികിൽസ

1911 സഭഷജ്യദർശെും
 നേ. രാഘവൻ ത്റിരുമുൽപ്പാെട് 115.00 
4189 അഷാുംഗദർശെും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 സവദ്യഭൂഷണും നേ. രാഘവൻ ത്റിരുമുൽപ്പാെട് 150.00 
2334 ആയർകവദും: െര്റിത്വുും െര്യയും 
 കഡാ. അബട് ൈധീെ നജ. ൈ�്റിും 45.00 
4187 ആയർകവദ ഔഷധെ്റിർമാണും (പര്റിഷട് േര്റിച്ച 4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. പ്ര്റിൻൈട് അ�േട് ൈട്, കഡാ. രജെ്റി എ. ൊയർ 160.00 
3045 ൈ്വസ്വൃത്തും (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൈട്. കെശമണ്റി 100.00 
3197 കേരളധീയ വ്റിഷെ്റിേ്റിൽൈാപാരമ്പര്യും
 സമെ ഉസമബാൻ 90.00 
3203 വൃക്ഷായർകവദഗ്രന്ഥങ്ങൾ - ഒരുപഠെും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. വ്റി. പ്റി. ഉണ്റിത്ത്റിര്റി 100.00 
4182 പ്രകൃത്റിജധീവെും (9-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. ആർ. ആർ. വർമ 50.00 
3935 അപൂർവ െ്റിേ്റിൽൈാ വ്റിധ്റിേൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 െട്മ്പ്റിൈ്വാമ്റിേൾ - ൈമ്പാ: സുകരഷട് മാധവട്  50.00 
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3331 ആയർകവദദർശെും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 സവദ്യഭൂഷണും നേ. രാഘവൻ ത്റിരുമുൽപ്പാെട് 90.00 
3461 േർക്െേ െ്റിേ്റിൽൈയും പഞ്േർമയും
 കഡാ. കൃഷ്ണകുമാർ 70.00 
3518 കേരളത്ത്റിന� ആയർകവദ വ്റിദ്യാഭ്യാൈും
 കഡാ. പ്റി. നേ. കമാഹൻ�ാൽ  170.00 
3524  ആഹാരവുും ആകരാഗ്യവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൈട്. കെശമണ്റി 180.00 
3725 ബാ�െ്റിേ്റിത്സ ആയർകവദത്ത്റിൽ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ. മുരളധീധരൻ പ്റിള്ള 100.00 
3882 മർമെ്റിേ്റിത്സ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 റവ: നജ. എബെധീൈർ 50.00 
4299  മർമശാസ്തമഹാർണവും                                                                    
          വ്റി.െന്ദബാബു   70  

ജീവശാസ്തം

3161 ജധീവശാസ്തത്ത്റിനന്റ േഥ  
 കഡാ. ആറന്മുള ഹര്റിഹരപുത്ൻ 90.00 
3135  െമ്മുനെ ൊട്ടുപക്ഷ്റിേൾ (4-ാും പത്റിപ്പട് )
  കഡാ. ഖ�ധീൽ നൊവ്വ 150.00 
3186 ജധീവനന്റ ഘെ്റിോരും  
 എ. പ്രഭാേരൻ 50.00 
3478 പൂമ്പാറ്റേളുും സജവസവവ്റിധ്യവുും  
 െവധീൻപ്രൈാദട്  80.00 
3489 ഷഡട്പദങ്ങളുനെ അൽഭുതക�ാേും  
 കഡാ. ജാെർ പാക�ാെട്  80.00 
3490 തവളേളുനെ മായ്റിേ ക�ാേും  
 പ്റി. നേ. സുധ്റി  75.00 
3493 തുമ്പ്റിേൾ  
 ശ്രുത്റി സുബ്ഹ്മണ്യൻ  60.00 
3499 മയ്റിലേൾ  
 നേ. ജ്റി. ബ്റിന്ദു  50.00 
3502 ഉറുമ്പുേൾ  
 മകൊജട് നവമ്പായും, കഡാ. േക�ശട്  60.00 
3504 േല്ലുമ്മക്ായ  
 െന്ദൻ മുട്ത്തട് 50.00 .
3553 മണ്ണ്റിരേളുനെ ക�ാേും  
 എും. അജ, എും. ജയ   50.00 
4131 മനഷ്യൻ ഉൽഭവവുും പര്റിണാമവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. കജാർജട്  130.00 
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3902 മണ്ണാണട് ജധീവൻ മണ്ണ്റി�ാണട് ജധീവൻ  
 ആർ. വധീണാറാണ്റി 90.00 
4298 ജധീവശാസ്തത്ത്റിൽെ്റിന്നട് െവജധീവശാസ്തത്ത്റിക�ക്ട്
 കഡാ. ഷാജു കതാമൈട് 120

ജന്തുശാസ്തം

1101 നപരുമാറ്റും-അേകശരുേള്റിൽ
 െ്റി�്റികപ്പാൈട് കജാൺ 55.00 
1257 ൈബട് ൈ്റിഡ്റിയറ്റി ജന്തുശാസ്തും
 കഡാ. എൻ. െന്ദകശഖരക്കുറുപ്പട് 36.00 
2276 പക്ഷ്റിയനെ ഘെെ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഡ്റി. വ്റി. ജൂഡട് 70.00 
2950 വ്റിെ്റിത്ജധീവ്റിേൾ,
 വ്റിസ്മയജധീവ്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ആറന്മുള ഹര്റിഹരപുത്ൻ 80.00 

മൽസ്വിജ്ാനീയം

1614 മൽൈ്യൈുംൈട് േരണും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി. നേ. കഗാവ്റിന്ദൻ 28.00 
1682 ശാസ്തധീയ നെമ്മധീൻകൃഷ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഡ്റി. ൈഞ്ജധീവകഘാഷട് 35.00 
1683 മൽൈ്യക്കൃഷ്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. എൻ. കമകൊൻ 45.00 
2293 േെൽ ഒരു അൽഭുതും (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 50.00 
2328 െമ്മുനെ വളർത്തുമൽൈ്യങ്ങൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. എൻ. കമകൊൻ 65.00 
2786 അകേ്വറ്റിയും പര്റിപാ�െവുും
 അ�ങ്കാര മൽൈ്യകൃഷ്റിയും
 ബാ�ൻ മാകവ�്റി 120.00 
2926 േെൽ മനഷ്യൻ ജധീവ്റിതും  (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കരഖ വസുമത്റി  65.00 
3325 ശാസ്തധീയ മൽൈ്യക്കൃഷ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ബാ�ൻ മാകവ�്റി 70.00 
3434 വധീട്്റിൽ ഒരു അകേ്വറ്റിയും (7-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ആറന്മുള ഹര്റിഹരപുത്ൻ 70.00 
3445 കേരളത്ത്റിന� മൽൈ്യങ്ങൾ
 കഡാ. ആറന്മുള ഹര്റിഹരപുത്ൻ 100.00 
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3522 മൽൈ്യക�ാേത്ത്റിന� വ്റിസ്മയങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ബാ�ൻ മാകവ�്റി 80.00 
1091 േൗതുേ മൽൈ്യങ്ങൾ
 എൻ.ൈ്റി. കുറുപ്പട് 17.00

ജനിതകവിജ്ാനം

1165 ജെ്റിതേപഠെും 
 നപ്രാെ. എൈട്. എബ്ഹാും 12.00 
1615 പാരമ്പര്യവുും കരാഗങ്ങളുും
 നപ്രാെ. കജാർജട് ഡ്റിക്രൂൈട് 35.00 
1750 മനഷ്യപാരമ്പര്യവുും ക്ാണ്റിങ്ങുും
 കഡാ. ബാ�കൃഷ്ണൻ നെറൂപ്പ 44.00 
3270 ജധീൻ, ജധീവൻ, ജെ്റിതേും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ആർ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 75.00 

വനശാസ്തം

1206 കേരളത്ത്റിന� വെപാ�െും 
 പ്രശട് െങ്ങളുും പര്റിഹാരമാർഗങ്ങളുും 
 െ്റി.പ്റി. വ്റിശ്വൊഥൻ 14.00 
1612 ോട്ടുതധീ
 നജ.ആർ. അെ്റി, സുജ്റിതട് 35.00 
1686 ൈാമൂഹ്യവെവൽക്രണും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എും. എൈട്. കജായട് 32.00 
1687 വെ്യജധീവ്റി പര്റിപാ�െും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റി. ൈദാശ്റിവൻ 32.00 
1736 മുള 
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 50.00 
1983 വെൈുംരക്ഷണും (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 53.00 
2022 കേരളത്ത്റിന� വെൈമ്പത്തട് (5-ാും പത്റിപ്പട് )  
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 57.00 
2054 കതക്ട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 58.00 
2275 കേരളത്ത്റിന� വെങ്ങൾ 
 നൂറ്റാണ്ടുേള്റിലൂനെ - I (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 70.00 
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2296 കേരളത്ത്റിന� വെ്യജധീവ്റിേൾ 
 ൈസ്തെങ്ങൾ (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റി. ൈദാശ്റിവൻ 40.00 
2327 വെ്യജധീവ്റി െ്റിരധീക്ഷണങ്ങൾ (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റി. ൈദാശ്റിവൻ 30.00 
2479 ൈഹ്യപർവതെ്റിരേള്റിലൂനെ
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 230.00 
2481 കേരളത്ത്റിന� വെ്യജധീവ്റിൈകങ്കതങ്ങൾ - I
 (3-ാും പത്റിപ്പട് ) എും.എൈട്. കജായട് 100.00 
2510 വ്റിശ്വമഹാവൃക്ഷങ്ങൾ
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 185.00 
4222 ആെ എന്ന അൽഭുതജധീവ്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ജ്റി. അജ്റിതട്കുമാർ 50.00 
4200 ആെ (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 എും. എൈട്. കജായട് 70.00 
2665 േടുവ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എും. എൈട്. കജായട്  40.00 
3108 െന്ദെും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ജ്റി. പ്രൈാദട് 50.00 
3176 കേരളത്ത്റിന� വെങ്ങൾ
 നൂറ്റാണ്ടുേള്റിലൂനെ - II (മൂന്നാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 90.00 
3302 അഗസ്ത്യകൂെത്ത്റിന� ആദ്റിവാൈ്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ.ആർ. അജയൻ 185.00 
3303 കേരളത്ത്റിന� വെൈൈ്യങ്ങൾ (6-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. പ്റി.എൻ. ൊയർ, ൈ്റി.എൈട്. ൊയർ 400.00 
3323 ദ്റിവ്യമഹാൈൈ്യങ്ങൾ
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 230.00 
3441 മരങ്ങൾ പ്രകൃത്റിക്കുും മനഷ്യനും
 എും. എൈട്. കജായട് 100.00 
3442 കേരളത്ത്റിന� വെ്യജധീവ്റിൈകങ്കതങ്ങൾ - II
 എും. എൈട്. കജായട് 70.00 
3491 കേരളത്ത്റിന� കദശധീകയാദ്യാെങ്ങൾ
 ആർ. അെ്റിരുദ്ൻ 80.00 
3505 വ്റിസ്മൃതമാകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ
 ൈ്റി. എൈട്. ധെ്യ, കഡാ. ജ്റി. ബ്റി. കുര്യാകക്ാൈട് 150.00 
3523 ആദ്റിവാൈ്റിേളുനെ ക�ാേും വെവാൈ്റിേൾ(2-ാുംപത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 140.00 
3525 കേരളത്ത്റിന� വെങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുേള്റിലൂനെ - III
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 210.00 
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4141 ഇന്ദ്റിരാഗാന്്റി-ഹര്റിതദർശ്റിെ്റി (2-ാുംപത്റിപ്പട് ) 
 ൈ്റി.നേ. േരുണാേരൻ  110.00 
1160 ോണ്റിക്ാർ
 ൈ്റി.നേ. േരുണാേരൻ  12.00 

ശാസ്തം - ജനറൽ
1 026 സമകക്ാബുേൾ
 വ്റിവ: ശ്യാമളകുമാര്റി 15.00 
1148 ൈഹജധീവെും
 റവ. നജയ്റിുംൈട് നവള്ളാങ്കൽ 25.00 
1155 പ്റി. ൈ്റി. മഹ�കൊബ്റിൈട് - ജധീവ്റിതവുും ൈുംഭാവെയും
 ജ്റി. �ൈ്റിത 8.00 
1481 എർകഗാട്ട് - വ്റിഷവുും ഔഷധവുും
 കഡാ. നേ. നേ. ജൊർദെൻ 12.00 
1565  ശാസ്തും ഇന്ത്യയ്റിൽ - II (3-ാും പത്റിപ്പട് )  
 ഇന്ത്യൻ ൊഷണൽ ൈയൻൈട് അക്ാദമ്റി 65.00 
1756 പ്രശട് െങ്ങൾ, പ്രകമയങ്ങൾ 
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ  46.00 
1769 ൊേട് ൈ്റിനഡർമ്റി
 ജ്റി. അഴധീകക്ാെട് 38.00
1955 ൈുംവാദങ്ങൾ, ൈമധീക്ഷേൾ
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 65.00 
2001 വ്റിശ്വവ്റിജ്ാെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 95.00 
2131 ൊവ്റികഗഷൻ െട്ങ്ങൾ
 േ്യാപട്റ്റൻ രാജൻ 60.00 
2263 ൈയൻൈട് െ്റിക്ഷൻ
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 40.00 
2322 ൈമുദ്രശാസ്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 70.00 
2624 ൈധീമേൾ ൈമൈ്യേൾ
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 55.00 
2666 പ്രകൃത്റിദുരന്തങ്ങളുും
 ഭൂമ്റിശാസ്തപശ്ാത്ത�വുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. �ാൻൈ്റിന�റ്റട് 70.00 
2671  വധീടുും അൻപതട് വർഷവുും
 ജയൻ ബ്റി�ാത്ത്റിക്കുളും 80.00 
2677 െ്റിന്തെങ്ങൾ െ്റിന്തെധീയങ്ങൾ
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 60.00 
2686 ശാസ്തത്ത്റിന� സൂത്ക്ള്റിേൾ
 കഡാ. ആറന്മുള ഹര്റിഹരപുത്ൻ 50.00 
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2920 ശാസ്തമഞ്ജുഷ
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 55.00 
2929 േണഭൗത്റിേവുും സദവേണവുും 
 കഡാ. എും. എൻ. ശ്രധീധരൻ ൊയർ 60.00 
2967 ൊും കുത്റിച്ചാൽ ഭൂമ്റികയാളും
 എൈട്. മുത്തുക്കൃഷ്ണ അയ്ർ 60.00 
3059 ശാസ്തും, ദർശെും, ൈുംൈട് ോരും 
 വ്റി. വ്റിജയകുമാർ 100.00 
3080 കേരളവുും െദധീജ�ക്രാറുേളുും 
 എും. നജ. ബാബു 80.00 
3184 വ്റിജ്ാെസപതൃേും ഭാരതധീയും 
 കഡാ. എൻ. നജ. നേ. ൊയർ 75.00 
3196 ൊെൻ ശാസ്തൈാകങ്കത്റിേ പാരമ്പര്യും 
 വ്റി. എച്ചട്. ദ്റിരാർ 70.00 
3236 ശാസ്തരശ്്റിേൾ ഭാരതധീയ സപതൃേത്ത്റിൽ
 കഡാ. കൃഷ്ണൻ െമ്പൂത്റിര്റി 70.00 
3485 പായലേൾ െ്റിത്യജധീവ്റിതത്ത്റിൽ 
 സുസ്മ്റിത 70.00 
3497 കേരളത്ത്റിന� ൊട്ടുൈൈ്യങ്ങൾ 
 വ്റി. ൈ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ 80.00 
3503 ബകയാനമരേ്റിേട് ൈട്
 അകശാേൻ ഞാറയ്ക്കൽ 50.00 
3512 ശാസ്തവ്റിസ്മയങ്ങൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 പ്രഭാവത്റി കമകൊൻ 90.00 
3517 കഹാർത്തൂൈട് മ�ബാറ്റിക്ൈട് ശാസ്തവുും െര്റിത്വുും
 എൻ. എൈട്. അരുൺകുമാർ 100.00 
3519 ഉത്തരാധുെ്റിേ ശാസ്തും 
 കഡാ. ആർ. കഗാപ്റിമണ്റി 90.00 
3527 മനഷ്യൻ ഉൽഭവവുും പര്റിണാമവുും 
 നേ. കജാർജട് 130.00 
3535 ആര്യകവപ്പട് - ജെ്റിതേസവരുധ്യവുും ൈുംരക്ഷണവുും 
 കഡാ. രമാകദവ്റി 60.00 
3541 കേരളത്ത്റിനന്റ ഭൂമ്റിശാസ്തും 
 എും. െ്റിശാന്തട് കമാഹൻ 90.00 
3545 സജവൈാകങ്കത്റിേവ്റിദ്യക്ട് ഒരു ആമുഖും 
 കഡാ. എ. ജയകുമാരൻ ൊയർ 50.00 
3555 െദധീവ്റിജ്ാെധീയും 
 കഡാ. എൻ.നജ.നേ. ൊയർ 130.00 
3559 ശാസ്തേ�ണ്ർ 
 മകൊജട് എും. ൈ്വാമ്റി 120.00 
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4318  കേരളശാസ്തൈാകങ്കത്റിേ േൗൺൈ്റിൽ                                                       
 െര്റിത്വുും വർത്തമാെവുും
 നജയട്ൈട് നമർ �്റിൻ പ്റി. അഗസ്റ്റിൻ  130
    
പരിസ്ിതിശാസ്തം

1953 ഭൂേമ്പും
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 45.00 
2604 അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തൊേങ്ങൾ
 കഡാ. എൈട്. ഗ്റിര്റിജകുമാര്റി 90.00 
2682 െമ്മുനെ ഭൂമ്റി - ഘെെയും പര്റിസ്്റിത്റിയും
 കഡാ. നേ. കൈാമൻ 75.00 
2787 ോ�ാവസ്ാ വ്യത്റിയാെവുും വെങ്ങളുും
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 110.00 
2807 ജ�ും ജെപങ്കാള്റിത്തും വ്റിേൈെും
 കഡാ. നേ. ബാ�െന്ദക്കുറുപ്പട് 60.00 
2822 പര്റിസ്്റിത്റി ശാസ്തധീയവധീക്ഷണും
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 160.00 
2823 ജെപക്ഷ ജ�െയും
 കഡാ. എ. അെയുതൻ 65.00 
2824 ോ�ാവസ്യും ആവാൈവ്യവസ്യും
 നപ്രാെ. എും.നേ. പ്രൈാദട് 95.00 
2836 മ�യാള്റിയനെ പാര്റിസ്്റിത്റിേ രാഷ്ട്രധീയും
 ൈ്റി. ആർ െധീ�േണ്ഠൻ 80.00 
2837 െധീര്റിനന്റ കെരറ്റിവുേൾ
 പ്റി. ശ്രധീേണ്ഠൻ ൊയർ 60.00 
2925 ഇന്ത്യയ്റിന� െദ്റിേൾ (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കേണൽ എൻ. ബ്റി. ൊയർ 75.00 
2959 ആകഗാള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ
 ഡ്റി. വ്റി. ൈ്റിറ്റിൾ 170.00 
2966 ഭാവ്റിയ്റിന� ഊർജ�ഭ്യതയും ഹര്റികതാർജ കസ്രാതസ്സുേളുും
 എൈട്.  മുത്തുക്കൃഷ്ണ അയ്ർ 75.00 
2976 ഉയ്റിർവ�
 കഡാ. എ. അെയുതൻ 70.00 
2977 ഹര്റിതഗൃഹത്ത്റിനന്റ തച്ചുശാസ്തും
 സുകരഷട് മുതുകുളും 90.00 
2990 പര്റിസ്്റിത്റി ശബ്ാവ�്റി
 ഹര്റിപ്ര്റിയ എൈട്. 50.00 
3049 പമ്പാെദ്റി പര്റിസ്്റിത്റിയും ൈുംൈട് ോരവുും 
 കഡാ. ആർ. ഗ്റിരധീഷട് കുമാർ  140.00 
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3081 പര്റിസ്്റിത്റിയും വ്റിേൈെവുും 
 നപ്രാെ. നേ. ശ്രധീധരൻ 100.00 
3083 അഷമുെ്റിക്ായലും ശാസ്താുംകോട് തൊേവുും 
 കഡാ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 135.00 
3988 നറഡട് ബുക്ട് (2-ാുംപത്റിപ്പട് )
 പ്റി. വ്റി. പദട്മൊഭൻ  135.00 
3134 ഹര്റിതമന്ദ്റിരങ്ങൾ
 ൈ്റി. നേ. േരുണാേരൻ 130.00 
3278 പര്റിസ്്റിത്റിയും േണ്ൽക്ാടുേളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. വ്റി. വ്റിജയരാഘവൻ ൊയർ 60.00 
3317 ജ�വുും ജ�ൈുംരക്ഷണവുും 
 കഡാ. പ്റി. സുശധീ�  160.00 
3341 പമ്പാെദ്റി പര്റിസ്്റിത്റിയും പര്റിപാ�െവുും
 എൻ.നേ. സുകുമാരൻൊയർ 120.00 
3421 പാളയനെ കവഷപ്പേർച്ചേൾ
 ൈ്റി. െയെ 50.00 
3477 പച്ചയനെ അമരകോശും 
 കഡാ. കവണു കതാന്നയ്ക്കൽ 100.00 
3480 ഹര്റിതപാഠങ്ങൾ 
 എൈട്. ഹര്റിപ്ര്റിയ 50.00 
3481 ഓകൈാണുും ോർബൺ മഴയും 
 മകൊജട് എും. ൈ്വാമ്റി 70.00 
3483 ബകയാഗ്യാൈട് പ്രൈക്്റിയും പ്രകയാഗവുും 
 നപ്രാെ. നേ. ശ്രധീധരൻ 50.00 
3486 നവള്റിനച്ചണ്ണയും ൊകൊനെേട് കൊളജ്റിയും 
 കഡാ. മന വ്റി. കതാട്ക്ാെട് 60.00 
3533 മാ�്റിെ്യ ൈുംൈട് േരണവുും ോ�ാവസ്ാവ്യത്റിയാെവുും 
 പ്രൈാദട് 50.00 
4217 ഹര്റിതൈാകഹാദര്യും 
 പച്ചകമ�ാപ്പ്റിനന്റ ോണാക്ാഴ്ചേൾ (2-ാുംപത്റിപ്പട് )
 കഡാ. സുഭാഷട്െന്ദകബാൈട് 60.00 
4204 സുസ്്റിരവ്റിേൈെും 
 ഡ്റി.വ്റി. ൈ്റിറ്റിൽ 250.00 
3927 പ്രകൃത്റികബാധവുും മനഷ്യനും (2-ാുംപത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. എൈട്. ശ്റിവദാൈട് 50.00 
3607 െമ്മുനെ കവഴാമ്പലേൾ
 കഡാ. ജാെർ പാക�ാെട് 50.00 
4170 ജ�പാഠും (2-ാുംപത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. വ്റി. സുഭാഷട്െന്ദകബാൈട് 60.00 
4207 ഹര്റിതും പ്രകൃത്റി  
 കുരധീപ്ഴ ഫ്ാൻൈ്റിൈട് 60.00 
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4264 േണ്ണൻകദവൻ കുന്നുേൾ
 എും.നജ. ബാബു 70

2. ഭൗതികശാസ്തങ്ങൾ

ഗണിതം

1087 വ്റികലേഷേ ജ്യാമ്റിത്റി (Analytical Geometry)
 നപ്രാെ. പ്റി. അബ്ദുള്ള 34.00 
1088 ത്്റികോണമ്റിത്റി (Trigonometry)  NCERT
 വ്റിവ: എും. ൈ്റിറാജട്  39.00 
1176 എൻ.ൈ്റി.ഇ.ആർ.റ്റ്റി. ഗണ്റിതും 1 
 കഡാ. എ. ൈ്റി. വാസു 20.00 
1276 ഇ�ാസ്ത്റിേതാൈ്റിദ്ാന്തും
 നപ്രാെ. വ്റി. ൈ്റി. ശ്രധീധരൻകപാറ്റ്റി,
 കഡാ. നേ. ശ്രധീധരൻപ്റിള്ള 37.00 
2109 ബൗദ്ായെ ശുൽബസൂത്ും
 വ്യാഖ്യാ: കഡാ. വ്റി. ബ്റി. പണ്റിക്ർ 90.00 
2272 ജ്യാമ്റിത്റിയും െ്റിത്േ�യും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ജ്റി. അഴധീകക്ാെട് 50.00 
2975 ആര്യഭെധീയും 
 നപ്രാെ. പ്റി. രാമെന്ദ കമകൊൻ 180.00 
2989 മയൂരശ്റിഖ: ഗണ്റിതശാസ്തത്ത്റിന�
 യൂകറാകപ്യതര മൂ�ങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )  
 നപ്രാെ. കജാർജട് ഗധീവർഗധീൈട് കജാൈെട് 210.00 
3145 ഭാരതധീയഗണ്റിതും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. പ്റി. രാമെന്ദകമകൊൻ 150.00 
3374 രാമാനജൻ, ഹാർഡ്റി അപൂർവ ഗണ്റിതക്കൂട്ായ്മ 
 െ്റി.നേ. നോച്ചുൊരായണൻ 80.00 
3381 േണക്ട് വരയും കുറ്റിയും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 െ്റി.നേ. നോച്ചുൊരായണൻ 80.00 
3472 കവദഗണ്റിതും 
 കഡാ. എൈട്. സ്മ്റിത 60.00 
3474 ഗണ്റിത പൈ്റിലേൾ 
 എൻ. സുധാേരൻ 50.00 
3528 കപാൾ എർകദാൈട്: ഐത്റിഹാൈ്റിേ ഗണ്റിത തധീർഥാെേൻ   
 െ്റി. നേ. നോച്ചുൊരായണൻ 50.00 
3928 അബാക്ൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എൻ. സുധാേരൻ 100.00 
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3636 മാന്ത്റിേ െതുരങ്ങൾ 
 എൻ. സുധാേരൻ 60.00 
3685 ഗണ്റിതത്ത്റിന� വ്റികൊദങ്ങൾ (8-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. ഇ. നജ. കതാമൈട് 50.00 
3689 ആധുെ്റിേജ്യാമ്റിത്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 െ്റി.നേ. നോച്ചുൊരായണൻ 130.00 
4060 അെന്തും എനന്തന്നറ്റിഞ്ഞ ആൾ 
 രാമാനജൻ എന്ന പ്രത്റിഭയനെ ജധീവ്റിതും (രണ്ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കറാബർട്ട് ോെ്റിഗൽ  400.00 
4242 ഗണ്റിതവ്റികലേഷണ തത്വങ്ങൾ
 വാൾട്ർ റൂഡ്റിൻ 250.00
4255 ഗണ്റിത ശബ്കോശും
 പള്ള്റിയറ ശ്രധീധരൻ 75.00

ഭൗതികം

1211 ഭൗത്റിേും NCERT 
 വ്റിവ: നേ. കഗാപ്റിൊഥൻ 50.00 
1827 ഭൗത്റിേും ഇരുപതാുംനൂറ്റാണ്്റിൽ
 കഡാ. എും. എൻ. ശ്രധീധരൻ ൊയർ, 
 കഡാ. ബാബു കജാൈട്, കഡാ. രാജുമാവുങ്കൽ,
 കഡാ. എൈട്. ആർ. പ്രഭാേരൻ  75.00 
1892 അത്റിൊ�േത
 കഡാ. രാജു മാവുങ്കൽ 50.00 
1969 സെബർ ഓപട്റ്റ്റിേട് ൈട്
 രാജു മാവുങ്കൽ 52.00 
2132 ഉയരങ്ങള്റിക�ക്ട്
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. കൃഷ്ണദാൈട് ൊയർ 80.00 
2146 താളങ്ങൾ, തരുംഗങ്ങൾ
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 60.00 
2623 സഹൈൻനബർഗ്റിനന്റ ക�ാേങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 60.00 
2638 വ്റിേൈ്റിക്കുന്ന പ്രപഞ്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്. ആർ. പ്രഭാേരൻ ൊയർ 75.00 
4330 ഐൻസസ്റനും ആകപക്ഷ്റിേതാ ൈ്റിദ്ാന്തവുും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എ. ൈ്റി. വാസു 50.00 
3142 സുരക്ഷ്റിതത്വും െ്റിത്യജധീവ്റിതത്ത്റിൽ 
 ൈ്റി. രാമകൃഷ്ണൻ 90.00 
3310 ഭൗത്റിേവുും ൈുംഗധീതവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ജ്റി. അൻെ്റിക�ാവട് 120.00 
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3926 ആറ്റത്ത്റിനന്റ വ്റിസ്മയക�ാേും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. എൻ. ആർ. ൊയർ 50.00 
3446 ആറ്റങ്ങൾ മുതൽ ധൂമകേതുക്ൾ വനര
 കഡാ. ൈ്റി. പ്റി. ശ്രധീേണ്ഠൻൊയർ 50.00 
3447 മഴവ്റില്ലുും ഒൻപതട് െ്റിറങ്ങളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 അ�േട് ൈാണ്ർ നസ്റൻഹാഡട് 200.00 
3451 ശബ്വുും െ�ച്ച്റിത്വുും
 ആർ. പ്റി. ആെന്ദബാബു 70.00 
3466 ഭൗത്റിേശാസ്തെ്റിഘണ്ടു
 എഡ്റി. നപ്രാെ. എും. ശ്റിവശങ്കരൻ 850.00 
3475 െമ്മുനെ ോ�ാവസ് 
 കഡാ. ൈ്റി. നേ. രാജൻ 80.00 
3487 ശബ്വുും ശബ്മ�്റിെധീേരണവുും 
 പ്റി. എൈട്. രാജകശഖരൻ 70.00 
3495 പ്രോശ വ്റിസ്മയും 
 ൈാബുകജാൈട് 70.00 
3496 ബഹ്റിരാോശടൂറ്റിൈും മ്റിഥ്യയും യാഥാർഥ്യവുും 
 പ്റി. എും. ൈ്റിദ്ാർഥൻ 90.00 
3500 ഡ്റിജ്റിറ്റൽ കൊകട്ാഗ്രാെ്റി 
 ഹരധീഷട് എൻ. െമ്പൂത്റിര്റി 550.00 
3501 നൊവ്വ അറ്റിവുും അകെ്വഷണവുും 
 സൂൽറാെട് 70.00 
3514 ൈൗകരാർജും ൈമൃകദ്ാർജും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എൈട്. ൊരായണൈ്വാമ്റി 100.00 
3924 ശാസ്തയാൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 70.00 
3544 വ്റിക്ുംൈാരാഭായ്റിയും 
 ഇന്ത്യൻ ബഹ്റിരാോശെര്റിത്വുും
 എ. പ്രഭാേരൻ 50.00 
3552 കജ്യാത്റിശാസ്തത്ത്റിെട് ഒരു ആമുഖും
 നപ്രാെ. നേ. പാപ്പൂട്്റി 50.00 
3933 എന്താണട് േ്വാണ്ുംൈ്റിദ്ാന്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. കജാർജട് വർഗധീൈട്  75.00 
3930 കറഡ്റികയഷനും മനഷ്യനും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. കജാർജട് 60.00 
3690 റ്റികമാട്ട് നൈൻൈ്റിങട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 മകൊജട് എും. ൈ്വാമ്റി 60.00 
3628 പ്രപഞ്ത്ത്റിെട് ഒരു ആമുഖും 
 നേ. കജാർജട് 150.00 
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3891 െ്യൂ്്റിയർ ഊർജും 
 എൽ. സുകുമാരൻ തമ്പ്റി 190.00 
3765 െക്ഷത്പര്റിണാമവുും 
 തകമാഗർത്തങ്ങളുും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എും.എൻ. ശ്രധീധരൻ ൊയർ 100.00 
3980 പ്രപഞ്ക്ാഴ്ചേൾ 
 കഡാ. കജാർജട് വർഗധീൈട്  70.00 
4079 ശബ്പ്രപഞ്ും 
 കഡാ. ബ്റി. കപ്രുംന�റ്റട്  60.00 
4130 ഒന്നട് രണ്ട് മൂന്നട് അെന്തും (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കജാർജട് ഗാകമാവട്  130.00 
4140 മ്റിന്നലും ഇെ്റിയും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. വ്റി. ശശ്റികുമാർ  75.00 
4165 ആൽബർട്ട് ഐൻസസ്റൻ - 
 ജധീവ്റിതും, ശാസ്തും ദർശെും 
 കഡാ. കജാർജട് വർഗധീൈട്   300.00 
4129 രാമൻ പ്രഭാവും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എ. രാജകഗാപാൽ േമ്മത്തട്  50.00 
3301 മഴ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി.നേ. രാജൻ  90.00 
3832 ആകഗാളതാപെവുും 
 ോ�ാവസ്ാമാറ്റവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 മകൊജട് എും. ൈ്വാമ്റി  80.00 
4225 ഇന്ത്യ 2020: െവൈഹസ്രാബ്ദർശെും (6-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എ.പ്റി.നജ. അബ്ദുൾ േ�ാും
 സവ.എൈട്. രാജൻ  160.00 
4284 ഗ്രഹസ്ാെ ഗണ്റിതും
 കഡാ. ഇ. ശ്രധീധരൻ 100
4275 ആോശത്ത്റിന� അൽഭുതക്ാഴ്ചേൾ
 കഡാ. വ്റി. ശശ്റികുമാർ  90.00

രസതന്തം

1015 ോർബണ്റിേ ൊമേരണപദ്ത്റി 22.00 
 ജയ്റിുംൈട് ജ്റി. നരേയട്ൻകഹാും
1064 അോർബണ്റിേ രൈതന്തും 
 വ്റി. യ. ശ്രധീെ്റിവാൈ സപ 33.00 
1102 ൈബട് ൈ്റിഡ്റിയറ്റി രൈതന്തും II 
 നപ്രാെ. നേ. ഐ. മുഹമ്മദട്കുട്്റി 64.00 
1228 രൈതന്തും I (NCERT) 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 40.00 
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1429 സജവരൈതന്തത്ത്റിനന്റ 
 അെ്റിസ്ാെതത്വങ്ങൾ 
 കഡാ. ഡ്റി. എും. വാസുകദവൻ 50.00 
1800 പദാർഥ രൈതന്തത്ത്റിനന്റ 
 വ്റിസ്മയക�ാേങ്ങൾ 
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ
 കഡാ. നേ. കഗാപ്റിൊഥൻ ൊയർ
 കഡാ. നേ. എൻ. രാജകശഖരൻ 70.00 
3185 മൂ�േങ്ങളുനെ േഥ 
 കഡാ. ൈ്റി. പ്റി. ശ്രധീേണ്ഠൻൊയർ 60.00 
3298 കേരളത്ത്റിന� ധാതുമണലേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ
 കഡാ. നേ. കഗാപ്റിൊഥൻ ൊയർ
 കഡാ. വ്റി. രാജകശഖരൻ ൊയർ 90.00 
3440 എന്താണട് രൈതന്തും 
 നപ്രാെ. എൈട്. ശ്റിവദാൈട് 50.00 
3479 ഹര്റിതരൈതന്തും 
 കഡാ. ഐ. ജ്റി. ഷ്റിബ്റി 70.00 
3492 പ്ലാസ്റ്റിക്കുും സജവപ്ലാസ്റ്റിക്കുും 
 ൈ്റിന്ധു പ്രഭാേരൻ 70.00 
2273 സുഗന്സത�ങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ.പ്റി. ധർമരാജ അയ്ർ  30.00
3494 ക്്റിസ്റക�ാഗ്രെ്റി: ആമുഖപഠെും 
 അപർണ മാർകക്ാൈട് 60.00 
3498 ൈ്വർണും ശാസ്തത്ത്റിലും ൈുംൈട് കൃത്റിയ്റിലും 
 ശ്രുത്റി സുബ്ഹ്മണ്യൻ 50.00 
3925 ന�ഡട് അഥവാ േറുത്തധീയ വ്റിഷബാധ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ൈ്റി. എൈട്. പ്റി. അയ്ർ
 കഡാ. എും. അബ്ദുൾ �ത്തധീെട് 50.00 
3529 സജവരൈതന്തും 
 കഡാ. ആർ. േക�ശരാജട് 50.00 
3530 പുതുയദ്ും
 ജ്റി.എൈട്. ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ ൊയർ 80.00 
3696 രൈതന്തത്ത്റിനന്റ ൊട്ടുവഴ്റിേൾ 
 ഇ.വ്റി. ശ്രധീധരൻ 70.00 
4139 നൂറു രൈതന്തേഥേൾ (10-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൽ. വട് �ാകൈാവട്, ഡ്റി. രേ്റിെകണാവട്
 വ്റിവർത്തെും: എും.എൻ. കമാഹെൻ  100.00 
4262 അണുകബാുംബുേളുനെ േഥ
 കഡാ. എും.എൻ.ആർ. ൊയർ 60.00
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 സാംഖ്ികം

1013 ൈാുംഖ്യ്റിേും
 വ്റി. ഐ. സെൊൻ 26.00 
1140 ഇന്ത്യയ്റിന� ജെൈുംഖ്യ ഒരു പഠെും
 കഡാ. വ്റി. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 45.00 
1192 ഔകദ്യാഗ്റിേ സ്്റിത്റിവ്റിവരക്ണക്കുേൾ
 കഡാ. ആർ. എൈട്. കുറുപ്പട് 18.00 
1238 ജെൈുംഖ്യാപഠെങ്ങൾ
 പ്റി. എൈട്. കഗാപ്റിൊഥൻൊയർ 44.00 
1411 ജെൈുംഖ്യാവ്റിദ്യാഭ്യാൈും
 കഡാ. ആർ. എൈട്. കുറുപ്പട് 16.00 
1867 ജെൈുംഖ്യയും വ്റിേൈെവുും
 എഡ്റി. നപ്രാെ. പ്റി. ആർ. കഗാപ്റിൊഥൻ ൊയർ 65.00 

3. എൻജിനീയറിങട്

 സിവിൽ എൻജിനീയറിങട്

1643  ൈ്റിവ്റിൽ എൻജ്റിെധീയറ്റിങട് (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എ. അെയുതൻ,
 കഡാ. നേ. വ്റിൻനൈന്റട് കപാൾ 60.00 
 പ്മ്ാനി്ൽ എൻജിനീയറിങട്

1432 കഷപ്പ്റിങട് നമഷധീൻ
 കൈവ്യർ വർഗധീൈട് 16.00 
1690 ഔട്ട് കബാർഡട് എൻജ്റിൻ
 വ്റിവ: നേ. എൈട്. റാണാപ്രതാപൻ 40.00 
3692 ഓകട്ാനമാസബൽ നമക്ാെ്റിക്ട് (16-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൈട്. ശ്രധീെ്റിവാൈൻ 170.00  

ഇലക്ടി്ൽ, ഇലകട് കരോണികട് സട്

1150 വ്യാവൈായ്റിേ സവദയുത ഉപയന്തങ്ങൾ
 �്റിപട്േ്റിൻ, വ്റിവ: ജ്റി. കൃഷ്ണെന്ദൻ
 െ്റി. ആർ. ശ്രധീെ്റിവാൈട് 35.00 
1333 കെർേറണ്ട് എൻജ്റിെധീയറ്റിങട്
 നേ. നേ. വാസു 46.00 
4145 ഇ�ക്ട്റിക്ൽ കരേഡട് ത്റിയറ്റി (13-ാും പത്റിപ്പട് )
 എും.എൽ. കഘാഷട് (വ്റിവ: െ്റി. എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ) 180.00 
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3364 സവദയുത്റിയനെ ഹര്റിശ്രധീ 
 ൈ്റി.എൈട്. ശങ്കരവാര്യർ 70.00 
3539 സവദയുത്റി �ാഭ്റിക്ാൻ 501 മാർഗങ്ങൾ 
 നേ. നേ. വാസു 50.00 
3866 കഹാും ഇ�േട് രേ്റിേട് ൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ.നേ. വാസു 90.00 
4146 ഇ�േട് കരോണ്റിേട് ൈട് അെ്റിസ്ാെതത്വങ്ങൾ (10-ാും പത്റിപ്പട് )  
 കഡാ. അെയുതട് ശങ്കർ, നേ. മദെൻ  100.00
4147 പ്ലുംബ്റിങട് (11-ാും പത്റിപ്പട് )  
 ബ്റി. ജയപാ�ൻ  100.00 

ഇൻഫർകമഷൻ പ്ടകട് കനാളജി

1840 േുംപ്യൂട്റ്റിനന്റ മെസ്ട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. കഗാപ്റിൊഥൻ 40.00 
1882 കബൈ്റിേട് പഠ്റിച്ചുതുെങ്ങാും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. അെയുതട് ശങ്കർ എൈട്. ൊയർ 35.00 
1899 ൈ്റി - കപ്രാഗ്രാമ്റിങട് പഠ്റിച്ചുതുെങ്ങാും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. അെയുതട്ശങ്കർ എൈട്. ൊയർ 50.00 
2029 ആ ക�ാേും മുതൽ ഇ-ക�ാേും വനര
 കഡാ. നജ. വ്റി. വ്റിളെ്റി�ും  120.00 
2104 വ്റിദ്യാഭ്യാൈ ഇൻെർമാറ്റ്റിേട് ൈട്
 കഡാ. രാജു മാവുങ്കൽ 45.00 
2299 ഇന്റർനെറ്റട് (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. അെയുതട് ശങ്കർ എൈട്. ൊയർ 65.00 
2378 നവബട് സൈറ്റട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ബ്റി. മകൊജട് 75.00 
2518 െട് ളാഷട് പഠ്റിച്ചുതുെങ്ങാും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഹരധീഷട് എൻ. െമ്പൂത്റിര്റി 115.00 
3722 വ്റിവരൈാകങ്കത്റിേവ്റിദ്യ 
 െ്റിത്യജധീവ്റിതത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റി. നേ. ആദർശട് 80.00 
3279 ൈ്വതന്തകൈാഫ്റട് നവയറുും 
 ഗ്നൂ-�്റിനെേട് സുും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. അെയുതട്  ശങ്കർ എൈട്. ൊയർ 60.00 
3929 േുംപ്യൂട്ർ പര്റിെയവുും പ്രകയാഗവുും (8-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. അെയുതട് ശങ്കർ എൈട്. ൊയർ  120.00 
3313 ഇ-മ�യാളും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 സുെധീത റ്റ്റി. വ്റി 70.00 
3433 േുംപ്യൂട്ർ - ഒരാമുഖും (8-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി.ജ്റി. സുകുമാരൻ ൊയർ  50.00 
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3484 യന്തവ്റിവർത്തെും 
 കഡാ. ആർ. വ്റി. എും. ദ്റിവാേരൻ 70.00 
3506 ്ൗഡട് േുംപ്യൂട്്റിങട് 
 നേ. എും. അബ്ദുൾൈ�ാും 50.00 
3526 ഇൻഡ്റിസൈൻ 
 നേ. അകശാേട് കുമാർ 100.00 
3674 ഇ-കോകമഴട് ൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എും. ശാർങട്ഗധരൻ 50.00 
3677 െ്റിത്േ� ഒരു ൈാകങ്കത്റിേ പഠെും (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ജ്റി. അഴ്റികക്ാെട് 130.00 

ഐ.റ്റി.ഐ., പ്ക.ജി.റ്റി.ഇ. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

1016 ബ്ലൂപ്ര്റിന്റട് റധീഡ്റിങട് 
 ബ്റി. ആർ. ൈച്ചട് കദവ 23.00 
1393 നമഷധീൻകഷാപ്പട് പര്റിശധീ�െും
 വ്റി. നേ. കതജട് വാെ്റി 50.00 
1657 വർക്ട് കഷാപ്പട് ോൽക്കുക�ഷൻ & 
 ൈയൻൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ബ്റി. ജയപാ�ൻ 72.00 
1735 ഷധീറ്റട് നമറ്റൽ വർക്ട് 
 നേ. ൊരായണപ്റിള്ള 104.00 
1926 ഐ.റ്റ്റി.ഐ. കൈാഷ്യൽ സ്റഡധീൈട് (7-ാും പത്റിപ്പട് )
 പറകക്ാെട് എൻ. ആർ. കുറുപ്പട്  55.00 
2153 എൻജ്റിെധീയറ്റിങട് പദാർഥങ്ങൾ 
 ബ്റി. എൈട്. വാര്റിയർ 40.00 
2895 നവൽഡ്റിങട്
 പ്റി. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 70.00 
2894 ൈർകവ (7-ാും പത്റിപ്പട് )
 െ്റി. വ്റി. കജാർജട്, വ്റി. എൻ. വാപ്പ്റിച്ച 140.00 
2954 തയ്ൽ - ഡ്റിസൈെ്റിങട് & നരൈൈട് കമക്്റിങട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നജ. ൈ്വർണും 200.00 
3308 െധീഡ്റിൽ വർക്ട് (8-ാും പത്റിപ്പട് )
 എൻ. കദവ്റി 50.00 
3361 തയ്ൽ (8-ാും പത്റിപ്പട് )
 നജ. ൈ്വർണും 150.00 
3566 എുംകബ്ായ്റിഡറ്റി
 സുജ ഷാജ്റി 650.00 
4326 സരൈവ്റിങട്മാെ്വൽ (14-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. എൈട്. റാണാപ്രതാപൻ 100.00 
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3671 വസ്തെ്റിർമാണേ� (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എ�്റിൈബത്തട് ൊകക്ാ 300.00 

4. ഭാഷ, സാഹിത്ം, കലകൾ 
 ഭാഷാശാസ്തം- വ്ാകരണം

1221 ശബ്ങ്ങളുും െ്റിഹ്നങ്ങളുും 
 എ. കോൺരൈാകറ്റാവട് 27.00 
1439 ൈാമൂഹ്റിേഭാഷാവ്റിജ്ാെും
 കഡാ. ഉഷാ െമ്പൂത്റിര്റിപ്പാെട് 24.00 
1483 വ്റിവർത്തെത്ത്റിനന്റ ഭാഷാശാസ്തഭൂമ്റിേ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. വ്റി. ആർ. പ്രകബാധെന്ദൻ ൊയർ 24.00 
1547 വൃത്തശാസ്തും 
 കഡാ. െ്റി. വ്റി. മാതയു 60.00 
1559 കേരളപാണ്റിെധീയവ്റിമർശും
 ൈമ്പാ: കഡാ. പുതുകശ്ര്റി രാമെന്ദൻ  35.00 
1585 ഭരണഭാഷാ പ്രശട് െങ്ങൾ
 എും.വ്റി. കതാമൈട് 32.00 
1594 കേരളപാണ്റിെധീയൈുംകക്ഷപും
 ൈുംകക്ഷപേൻ: നപ്രാെ. ആർ. എൈട്. വർമജ്റി  35.00 
1623 വാേ്യഘെെ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ഇ. വ്റി. എൻ. െമ്പൂത്റിര്റി 46.00 
1658 പ്രാെധീെ ഭാരതധീയ �്റിപ്റിശാസ്തവുും
 മ�യാള�്റിപ്റിയനെ വ്റിോൈവുും
 കഡാ. എൈട്. നജ. മുംഗ�ും 55.00 
1689 ൈ്വെവ്റിജ്ാെും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. വ്റി. ആർ. പ്രകബാധെന്ദൻ 46.00 
1715 ഭാഷാപര്യെെും 
 വാങട്മയ്റി 65.00 
1757 മ�യാളും മ�യാള്റികയാളും
 കഡാ. വ്റി. ആർ. പ്രകബാധെന്ദൻ 50.00 
1779 ഭാഷയും മെശ്ാസ്തവുും
 കഡാ. നേ. എും. പ്രഭാേരവാര്യർ 36.00 
1797 ദ്രാവ്റിഡും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. പ്റി. രാകജന്ദൻ  30.00 
1815 മ�യാഴ്മയനെ വ്യാേരണും
 റവ. കജാർജട് മാത്തൻ 70.00 
1832 ആഖ്യാെവ്റിജ്ാെും
 കഡാ. ഡ്റി. രാധാകൃഷ്ണൻ ൊയർ 75.00 
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1833 ഭാഷാദർശെവുും െര്റിത്വുും
 കഡാ. നേ. കുഞ്ഞുണ്ണ്റിരാജാ 35.00 
4208 മ�യാളൈുംൈട് ോരും
 കഡാ. എൻ. അജ്റിതട്കുമാർ 500.00 
1874 ഭാഷാഭൂഷണത്ത്റിനന്റ ഉപാദാെങ്ങൾ 
 കഡാ. എൻ. വ്റി. പ്റി. ഉണ്റിത്ത്റിര്റി 60.00 
1913 ഗദ്യരെെ 
 കഡാ. ൈ്റി. നേ. െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 65.00 
1993 പ്രാകയാഗ്റിേവ്യാേരണും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഇര്റിഞ്യും രവ്റി 82.00 
1996 ഗ്രാമർ ഓെട് ദ മ�ബാർ �ാുംകഗ്വജട്
 കറാബർട്ട് രൈമണ്ട് 60.00 
2011 വാഗർഥവ്റിൊരും
 നപ്രാെ. എൈട്. ഗുപ്തൻൊയർ 48.00 
2013 ആധുെ്റിേ മ�യാളവ്യാേരണും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. നേ. എൈട്. ൊരായണപ്റിള്ള 58.00 
2027 വ്യാേരണമ്റിത്ും
 എും. കശഷഗ്റിര്റിപ്രഭു 150.00 
2041 മ�യാളഭാഷാകബാധെും
 നപ്രാെ. ൈ്റി. വ്റി. വാസുകദവഭട്ത്റിര്റി 65.00 
2043 ഭാഷാശാസ്തത്ത്റിന� കൊുംൈട് േ്റിയൻ വ്റിപ്ലവും 
 കഡാ. നേ. എൻ. ആെന്ദൻ 280.00 
2084 യാൈട് േമുെ്റിയനെ െ്റിരുകക്ാപക്മും
 ഭാഷ്യോരൻ: കവദബന്ധു
 പഠെും: നപ്രാെ. എൈട്.ഗുപ്തൻ ൊയർ 165.00 
2171 �്റിപ്റിേളുും മാെവൈുംൈട് ോരവുും
 നപ്രാെ. നേ.എ. ജ�ധീൽ 140.00 
2189 വാനമാഴ്റിയനെ ൈൗന്ദര്യശാസ്തും
 കഡാ. എൻ. അജ്റിതട്കുമാർ 70.00 
2259 വ്റിരുന്നട് വന്ന വാക്ട്
 എഡ്റി: െ്റി. പ്റി. രാജധീവൻ 45.00 
2312 ഭാഷാശാസ്തും ൈ്റിദ്ാന്തവുും പ്രകയാഗവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എ. പ്റി. ആൻഡ്രൂൈട് കുട്്റി 60.00 
2315 ഭാഷയും പര്റിഭാഷയും
 എും. പ്റി. ൈദാശ്റിവൻ 45.00 
2341 അെ്റിസ്ാെവ്യാേരണും (ഉത്തരഭാഗും)
 കഡാ. ൈ്റി. നേ. െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 50.00 
2342 അെ്റിസ്ാെവ്യാേരണും (പൂർവഭാഗും)
 കഡാ. ൈ്റി. നേ. െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 55.00 
2363 കേരളത്ത്റിന� ആൊരഭാഷ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പ്റി. എും. ഗ്റിരധീഷട്   35.00 
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2383 മ�യാളവ്യാേരണെര്റിത്ും
 കഡാ. എൻ. രാകജന്ദൻ 85.00 
2404 കഡാ. നേ.എും. പ്രഭാേരവാര്യർ 
 ഭാഷ, ഗകവഷണും, ജധീവ്റിതും
 ൈമ്പാ: കഡാ. കജാള്റി ൈക്റ്റിയ 70.00 
2420 മ�യാളഭാഷാപഠെങ്ങൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈമ്പാദേർ :  കഡാ. നേ. എും. പ്രഭാേരവാര്റിയർ
 കഡാ. പ്റി. എൻ. രവധീന്ദൻ 60.00 
2470 ശബ്ാർഥൈ്റിദ്ാന്തങ്ങൾ ൈുംൈട് കൃതത്ത്റിൽ 
 കഡാ. എൻ. വ്റി. പ്റി. ഉണ്റിത്ത്റിര്റി  170.00 
2482 ഭാഷാശാസ്തദൃഷ്റിയ്റിലൂനെ
 കഡാ. വ്റി. ആർ. പ്രകബാധെന്ദൻ ൊയർ 155.00 
2502 ആധുെ്റിേഭാഷാശാസ്തും
 കഡാ. നേ. എും. പ്രഭാേരവാര്യർ, ശാന്താ അഗസ്റ്റിൻ 75.00 
2557 ഗദ്യപ്രോരും
 എും. ജൽൈ 85.00 
2566 മ�യാളവുും ്ാൈ്റിക്ൽ പദവ്റിയും 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ  35.00 
2599 ഭാഷാവ്യാേരണപഠെും
 നപ്രാെ. എൈട്. അെയുതവാര്യർ 110.00 
2647 �ധീ�ാത്റി�േും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്യാഖ്യാ : നപ്രാെ. ശൂരൊട്ടു കുഞ്ഞൻപ്റിള്ള 130.00 
2655 െമ്മുനെ ഭാഷ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഇ.എും.എൈട്. െമ്പൂത്റിര്റിപ്പാെട് 80.00 
2701 വാേ്യദർശെും: മ�യാളത്ത്റിനന്റ
 വ്റിവരണാത്േ വ്യാേരണും
 കഡാ. രവ്റിശങ്കർ എൈട്. ൊയർ 70.00 
2860 മധ്യോ� കേരളഭാഷ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നഷാർണൂർ ോർത്ത്റികേയൻ 150.00 
2908 ഗദ്യശ്റിൽപ്പും (9-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. വ്റി. വാസുകദവ ഭട്ത്റിര്റി 60.00 
2909 �ധീ�ാത്റി�േ സൂത്ഭാഷ്യും 
 കഡാ. ൈ്റി. നേ. െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 130.00 
2914 അറ്റിവുും ഭാഷയും
 പ്റി. എും. ഗ്റിരധീഷട് 70.00 
2915 മ�യാളും ്ാൈ്റിേട് ഭാഷ പഴക്വുും വ്യക്്റിത്വവുും
 കഡാ. െടുവട്ും കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 60.00 
2979 അപശബ് കബാധ്റിെ്റി 
 പ്റി. ദാകമാദരൻ ൊയർ 400.00 
3029 വ്റിവർത്തെും (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 110.00 
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3035 ഉച്ചാരണും െന്നാവാൻ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. വ്റി. ആർ. പ്രകബാധെന്ദൻ 40.00 
3036 അക്ഷരും അറ്റിയാൻ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. എ. സുധാേരൻ 50.00 
3061 വാക്്റിനന്റ രാഷ്ട്രധീയും 
 കഡാ. എും. എും. ശ്രധീധരൻ 70.00 
3109 ഹര്റിതഭാഷാവ്റിൊരും 
 ഡ്റി. ശ്രധീവത്സൻ 50.00 
3181 വാക്്റിനന്റ വരവട് 
 എും. എൻ. ോരകശ്ര്റി 100.00 
3225 മ�യാളഭാഷ നതാൽക്ാപ്പ്റിയത്ത്റിൽ
 കഡാ. ആർ. കഗാപ്റിൊഥൻ 300.00 
3251 ദ്രാവ്റിഡഭാഷാവ്യാേരണും I (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 റവ. കറാബർട്ട് ോൾഡട് നവൽ
 വ്റിവ: കഡാ. എൈട്. നേ. ൊയർ 220.00 
3252 ദ്രാവ്റിഡഭാഷാവ്യാേരണും II (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 റവ. കറാബർട്ട് ോൾഡട് നവൽ
 വ്റിവ: കഡാ. എൈട്. നേ. ൊയർ 200.00 
3253 എഴുത്തച്ഛനും ോ�വുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. കെ�ൊട്ട് അച്ചുതകമകൊൻ 100.00 
3260 മ�യാളത്ത്റിന� ഇുംഗ്ധീഷട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നജ. വ്റി. വ്റിളെ്റി�ും 200.00 
3265 ൈുംൈട് കൃത്റിയനെ വധീനണ്ടുപ്േൾ
 കഡാ. എ. എും. ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ 75.00 
3273 രെൊസ്തുംഭെും
 കഡാ. ഷാജഹാൻ 75.00 
3291 വ്റിവർത്തെവ്റിൊരും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. ഇ. വ്റിശ്വൊഥ അയ്ർ 100.00 
3316 നേ. പ്റി. അപ്പൻ - 
 വായെയനെ വൈന്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ  170.00 
3328 മ�യാളവ്യാേരണ പഠെങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈമ്പാ:  രാധാകൃഷ്ണൻ മല്കശ്ര്റി 100.00 
3936 ഭരണഭാഷാ പ്രകയാഗങ്ങൾ (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 ആർ. ശ്റിവകുമാർ 160.00 
3385 വ്റിവർത്തെപഠെങ്ങൾ
 കഡാ. പ്റി. കൈാമൊഥൻ 100.00 
3387 �ധീ�ാത്റി�േും-ൈാമൂഹ്റിേ 
 ഭാഷാശാസ്തദൃഷ്റിയ്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്. വ്റി. ഷൺമുഖും
 വ്റിവ: കഡാ. െ്റി.ബ്റി. കവണുകഗാപാ�പ്പണ്റിക്ർ 60.00 
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3388 േെങ്കഥ ൈൗന്ദര്യവുും ൈുംൈട് ോരവുും
 കഡാ. നേ. എും. മന 200.00 
3470 പാശ്ാത്യഭാഷാപഠെും
 എും. ശ്രധീൊഥട് 75.00 
3625 ഭാഷാർഥും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി. ബ്റി. കവണുകഗാപാ�പ്പണ്റിക്ർ 70.00 
3653 ൈുംൈട് കൃത വ്യാേരണത്ത്റിെട് കേരള
 പാണ്റിെ്റിയനെ ൈുംഭാവെ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൻ.വ്റി. കൃഷ്ണവാര്യർ 50.00 
3656 ഭാഷയും ഭരണഭാഷയും (3- ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ 100.00 
3664 സബബ്റിള്റിന� ഹധീബ്രു-അരനമയ്ട് പദങ്ങൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൻ.നേ. രാജകഗാപാൽ 60.00 
3676 വ്യാേരണപ്രകവശ്റിേ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈാഹ്റിത്യപഞ്ാെെൻ പ്റി.നേ. ൊരായണപ്പ്റിള്ള 80.00 
3711 മ�യാളത്ത്റിന� പരേധീയപദങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )  
 കഡാ. പ്റി.എും. കജാൈെട് 270.00 
3726 ഭാഷാേൗെ�ധീയും 
 കഡാ. റ്റ്റി. പവ്റിത്ൻ 500.00  
3730 മ�യാള വൃത്തപഠെും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പ്റി. ൊരായണക്കുറുപ്പട് 100.00 
3736 കഗാത്ഭാഷയ്റിൽ െ്റിന്നുും മ�യാള�്റിപ്റിയ്റിക�ക്ട് 
 കഡാ. എൻ. ജയകദവൻ 70.00 
3745 വെക്ൻ മ�യാളും 
 കഡാ. പ്റി. അബൂബക്ർ 170.00 
3762 തച്ചൊെർ 
 പ്റി. കൈാമകശഖരൻ ൊയർ 70.00 
3772 ആദ്റിവാൈ്റിേളുും ആദ്റിവാൈ്റി ഭാഷേളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. കവ�പ്പൻ 65.00 
3800 മ�യാള ഭാഷാ െര്റിത്ും 
 കഡാ. െടുവട്ും കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 190.00 
3815 മ�ൊട്്റി�ാത്റി 
 കഡാ. കജാൈെട് ൈട് േറ്റിയ 130.00 
3819 മ�യാളഭാഷാശാസ്തജ്ർ 
 ൌഷാദട് എൈട്. 170.00 
3626 ഭാഷാെര്റിത്ധാരേൾ 
 കഡാ. െടുവട്ും കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 50.00 
3634 ഭാഷാ ോള്റിദാൈ ൈർവൈ്വും 
 കുറ്റികശ്ര്റി 500.00
3646 എഴുത്തട് െന്നാവാൻ 
 കഡാ. വ്റി.ആർ. പ്രകബാധെന്ദൻ 80.00 
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3991 ഭാഷാെ്റിന്തേൾ 
 കുറ്റികശ്ര്റി കഗാപാ�പ്റിള്ള  50.00 
3992 ഭാഷയനെ വഴ്റിയും നവള്റിച്ചവുും 
 വ്റി.നേ. ൊരായണൻ  55.00 
4004 ഭാഷ ൈാഹ്റിത്യും ൈുംൈട് ോരും 
 കഡാ. എും.ആർ. തമ്പാൻ  70.00 
4050 ോക്ാ�നും ോക്ാ�ഭാഷയും 
 ൈ്റി.പ്റി. വ്റിക്മൻ  90.00 
4056 പണ്റിയർ 
 പ്റി. കൈാമകശഖരൻ ൊയർ  90.00 
4057 പണ്റിയഭാഷ 
 പ്റി. കൈാമകശഖരൻ ൊയർ  90.00 
4082 കേരളത്ത്റിനന്റ ആദ്റിവാൈ്റി ൈുംൈട് ോരും 
 ശാന്ത തുളൈധീധരൻ  180.00 
3993 പാര്റിസ്്റിത്റിേ േ� ഡ്റി വ്റിെയെന്ദനന്റ േവ്റിതേള്റിൽ 
 രാകജന്ദൻ െ്റിയത്റി  60.00 
4052 മ്റിത്തുേളുനെ െ്റിർമ്റിത്റി 
 ഷൂബ  100.00
4134 മാർേട് ൈ്റിസ്റട് ൈൗന്ദര്യശാസ്തും 
 പ്റി. കഗാവ്റിന്ദപ്പ്റിള്ള  90.00 
2170 അധ്റിോരും ൈത്തയും ൈ്വരൂപവുും
 കഡാ. ഇ. ബാെർജ്റി  70.00 
2780 പാണ്റിെധീയപ്രകദ്യാതും
 ഐ.ൈ്റി. ൊകക്ാ  500.00 
3761 ഭാഷാകഭദവ്റിജ്ാെും
 പ്റി. കൈാമശഖരൻ ൊയർ  70.00 
4202 മ�യാളവ്യാേരണും; ൈുംവാദങ്ങൾ ൈമെ്വയങ്ങൾ
 കഡാ. ഉണ്ണ്റി ആമപ്പാറയ്ക്കൽ 80.00 
3825 രധീത്റിദർശെും
 കഡാ. ൊത്തൊത്തട് അെയുതനണ്ണ്റി  120.00 
4288 വാേ്യപദധീയും: വ്യാഖ്യാെും
 വ്യാഖ്യാതാവട്: കഡാ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ  120.00
4290 �്റിപ്റി പര്റിണാമും
 പളുേൽ ഗുംഗാധരൻ ൊയർ 60.00
4322  കേരളപാണ്റിെധീയും                                                                                 
 നപ്രാെ.എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ 475
4340  ഭാഷാശാസ്തും കൊുംകൊുംസ്്റിക്ട് കശഷും
 കഡാ. പ്റി.എും. ഗ്റിരധീഷട് 230                                             
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സാഹിത്ം

1028 ൊരായണധീയും ഭാഷാെമ്പു (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി. ജ്റി. രാമെന്ദൻ പ്റിള്ള 11.00 
1104 ോവ്യബ്റിുംബും ഹ്റിന്ദ്റിയ്റിലും മ�യാളത്ത്റിലും
 പ്റി. ൊരായണക്കുറുപ്പട് 15.00 
1171 ൈഞ്ാരൈാഹ്റിത്യും മ�യാളത്ത്റിൽ 
 നപ്രാെ. വ്റി. രകമഷട് െന്ദൻ 25.00 
1346 ആെന്ദരുംഗുംപ്റിള്ളയനെ ഡയറ്റിക്കുറ്റിപ്േൾ  
 എൈട്. രാമകൃഷ്ണൻ 32.00 
1383 ൈാഹ്റിത്യപഞ്ാെെനന്റ കൃത്റിേൾ II
 ൈമ്പാ: കഡാ. എും. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻൊയർ 32.00 
1384 ൈാഹ്റിത്യപഞ്ാെെനന്റ കൃത്റിേൾ I 
 ൈമ്പാ: കഡാ. എും. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻൊയർ 33.00 
1387 പുകരാഗമെൈാഹ്റിത്യെ്റിരൂപണും (2-ാും പത്റിപ്പട് )   
 ഇ. ൈർദാർ കുട്്റി  17.00 
1414 ഭാരതധീയ ൈാഹ്റിത്യൈമധീക്ഷ
 കഡാ. നേ. എും. കജാർജട് 100.00 
1445 ൈ്റി. പ്റി. അെയുതകമകൊനന്റ െ്റിരൂപണങ്ങൾ:
 ൈമ്പാദെവുും പഠെവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )  
 െ്റി.െ്റി. പ്രഭാേരൻ 45.00 
1480 കേരളവർമസ്മരണ
 ൈമ്പാ: കഡാ. നേ. രാമെന്ദൻ ൊയർ 45.00 
1508 ൈാഹ്റിത്യപഞ്ാെെനന്റ കൃത്റിേൾ III
 ൈമ്പാ: കഡാ. എും. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻൊയർ 38.00 
1512 എൻ. വ്റി. േവ്റിതയനെ അന്തർമണ്ഡ�ും
 ൈമ്പാ: എൻ. വ്റി. സ്മാരേ രേസ്റട് 26.00 
1513 ൈാഹ്റിത്യപഞ്ാെെനന്റ കൃത്റിേൾ IV
 ൈമ്പാ: കഡാ. എും. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻൊയർ 30.00 
1533 മ�യാള ഖണ്ഡോവ്യങ്ങൾ - ഒരു പഠെും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. എും. പ്റി. പണ്റിക്ർ 40.00 
1543 ഉണ്െധീ�്റിൈകന്ദശും
 കഡാ. ശൂരൊട്ടു കുഞ്ഞൻപ്റിള്ള 58.00 
1550 ഇ.വ്റി. പഠെങ്ങൾ - സ്മരണേൾ
 ൈമ്പാ: എും. എൈട്. ദ്റി�ധീപട് 100.00 
1560 ൈർദാർ നേ. എും. പണ്റിക്ർ സ്മരണ 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 40.00 
1592 ഇെപ്പള്ള്റിക്വ്റിത (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈമ്പാ: നേ. എ. അൈധീൈട് 40.00 
1626 തേഴ്റി വഴ്റി
 ൈമ്പാ: കഡാ. പ്റി. കവണുകഗാപാ�ൻ  72.00 
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1649 വ്റിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ I (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 75.00 
1653 കഡാ. കഗാദവർമയനെ പ്രബന്ങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈമ്പാ: നപ്രാെ. എൈട്. ഗുപ്തൻ ൊയർ 45.00 
1676 ൈാഹ്റിത്യൈ്റിദ്ാന്തെർച്ച
 െ്റി. െ്റി. പ്രഭാേരൻ 32.00 
1694 ആത്േഥാൈാഹ്റിത്യും മ�യാളത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െടുവട്ും കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 64.00 
1705 െ്റിരൂപേനന്റ വ്റിശ്വദർശെും
 കഡാ. േൽപ്പറ്റ ബാ�കൃഷ്ണൻ 35.00 
1708 ആദ്റിപ്രരൂപങ്ങൾ ൈാഹ്റിത്യത്ത്റിൽ - ഒരു പഠെും 
 കഡാ. എും. �ധീ�ാവത്റി  60.00 
1709 മ�യാളൈകന്ദശോവ്യങ്ങൾ - ഒരു പഠെും  
 കഡാ. െമ്പക്കുളും അപ്ക്കുട്ൻപ്റിള്ള 72.00 
1712 ഭാരതവ്റിജ്ാെപഠെങ്ങൾ
 കഡാ. നേ. എ. വാസുക്കുട്ൻ 50.00 
1719 ആട്ക്ഥാൈാഹ്റിത്യും
 കഡാ. ഐമെും കൃഷ്ണസക്മൾ 90.00 
1732 വ്റിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ II (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 70.00 
1733 വ്റിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ III (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 75.00 
1737 ഇന്ത്യൻ ൈാഹ്റിത്യൈ്റിദ്ാന്തും - പ്രൈക്്റിയും ൈാധ്യതയും 
 കഡാ. നേ. അയ്പ്പപ്പണ്റിക്ർ 75.00 
1767 ൈാഹ്റിത്യപഠെത്ത്റിെട് ഒരു ആമുഖും
 വ്റി�്യും നഹൻറ്റി ഹഡട് ൈൺ, വ്റിവ: എൈട്. നേ. വൈന്തൻ 85.00 
1770 ഉള്ളൂര്റിനന്റ ോവ്യേ�
 കഡാ. ൈ്റി. ശാന്തകുമാര്റി 45.00 
1772 താരതമ്യൈാഹ്റിത്യും: തത്വവുും പ്രൈക്്റിയും
 നപ്രാെ. പ്റി. ഒ. പുരുകഷാത്തമൻ 45.00 
1775 േറുത്തെ്റിര്റിയനെ േവ്റി
 കഡാ. ൈാമുവൽ ോട്ടുേല്്റിൽ 62.00 
1780 താരതമ്യൈാഹ്റിത്യപധീഠ്റിേ
 ൈമ്പാ: േമ്പാരറ്റധീവട് �്റിറ്റകറച്ചർ നൈാസൈറ്റ്റി 42.00 
1781 േവ്റിതയട് നക്ാരു ൈാധൂേരണും
 െ്റി�്റിപ്പട് ൈ്റിഡട് െ്റി, വ്റിവ: & വ്യാഖ്യാെും 
 കഡാ. നേ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ 32.00 
1783 തമ്റിഴട് ൈാഹ്റിത്യെര്റിത്ും
 കഡാ. െ്റി. പ്റി. മധീൊക്ഷ്റി സുന്ദരൻ 42.00 
1785 ോള്റിദാൈസവഖര്റി
 കഡാ. ഇന്ദ്റിരാ ബാ�െന്ദൻ 95.00 
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1796 ോള്റിദാൈനും ഭവഭൂത്റിയും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. എച്ചട്. സുബ്ഹ്മണ്യൻ 38.00 
1806 ശ്രധീരാമെന്ദവ്റി�ാൈും മഹാോവ്യും-പാഠവുും പഠെവുും
 അഴേത്തട് പത്ൊഭക്കുറുപ്പട് 75.00 
1807 കുഞ്നും തുള്ളലും
 ഏവൂർ പരകമശ്വരൻ 86.00 
1817 പൂന്താെവുും ഭക്്റിപ്രസ്ാെവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. നെറുകുന്നും പുരുകഷാത്തമൻ 40.00 
1834 ഐത്റിഹ്യങ്ങളുും ൈാഹ്റിത്യവ്റിമർശെവുും
 കഡാ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ 68.00 
1835 മഹാോവ്യപ്രസ്ാെും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി. ജ്റി. മാധവൻകുട്്റി  36.00 
1843 പ്രകരാദെും (പ്രകദ്യാത്റിെധീവ്യാഖ്യാെും) 
 കഡാ. െ്റി. ഭാൈട് േരൻ 65.00 
1846 വ്റിശ്വമഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ IV (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 70.00 
1849 എഴുത്തച്ഛനും അകദ്ഹത്ത്റിനന്റ ോ�വുും
 കഡാ. എും. �ധീ�ാവത്റി 66.00 
1877 നൈാസ്്യൂർ - ഘെൊവാദത്ത്റിനന്റ ആൊര്യൻ 
 കഡാ. ൈ്റി. രാകജന്ദൻ 50.00 
1878 ആശാൻേവ്റിത: പുരാവൃത്തപഠെും
 കഡാ. നെല്്റിക്ൽ മുരളധീധരൻ 35.00 
1921 ഗകവഷണപ്രകവശ്റിേ
 കഡാ. എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 52.00 
1936 ൈുംൈട് കൃതൈാഹ്റിത്യവ്റിമർശും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. വ്റി. പ്റി. ഉണ്റിത്ത്റിര്റി 130.00 
1965 സവക�ാപ്പ്റിള്ള്റി േവ്റിതാൈമധീക്ഷ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈമ്പാ: എൈട്. രാജകശഖരൻ 100.00 
1973 മ്റികഷൽ ഫൂകക്ാ - 
 വർത്തമാെത്ത്റിനന്റ െര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. പ്റി. പ്റി. രവധീന്ദൻ 45.00 
1974 ദറ്റിദ - അപെ്റിർമാണത്ത്റിനന്റ 
 തത്വെ്റിന്തേൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. പ്റി. നേ. കപാക്ർ 42.00 
1976 േവ്റിതയനെ രകഥാൽൈവും
 ൈമ്പാ: കഡാ. അജയപുരും കജ്യാത്റിഷട് കുമാർ 112.00 
1979 േവ്റിദർശെും
 കഡാ. അയ്പ്പപ്പണ്റിക്ർ 44.00 
1994 േക്ാെ്റിനന്റ ോവ്യേ� 
 കഡാ. എൻ. ഗധീത 60.00 
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2003 ജ്റി: അപാരതനയ അനഭൂത്റിയാക്്റിയ േവ്റി
 കഡാ. പ്റി. വ്റി. കവ�ായധൻ പ്റിള്ള 35.00 
2006 ൈുംഘൈാഹ്റിത്യെര്റിത്ും
 കമ�ങ്ങത്തട് ൊരായണൻകുട്്റി  160.00 
2016 മണ്റിപ്രവാള േവ്റിത (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. പ്റി. വ്റി. കവ�ായധൻപ്റിള്ള 50.00 
2032 മ�യാളഭാഷാെര്റിത്ും എഴുത്തച്ഛൻ വനര 
 കഡാ. നേ. രതട് െമ്മ 100.00 
2045 വ�്റിയതമ്പ്റി കുഞ്ഞുതമ്പ്റി േഥ
 നേ. ബ്റി. എും. ഹുസൈൻ 
 നപ്രാെ. നജ. പദട്മകുമാര്റി 60.00  
2052 പത്റിൊലവൃത്തും: പഠെവുും വ്യാഖ്യാെവുും
 നപ്രാെ. നേ. കുമാരൻ ൊയർ 75.00 
2060 സശ�ധീഭുംഗ്റിേൾ 
 കഡാ. വ്റി. ആർ. പ്രകബാധെന്ദൻ ൊയർ 70.00 
2073 േവ്റിയനെ േ�ാതന്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. കദശമുംഗ�ും രാമകൃഷ്ണൻ 90.00 
2074 ൈഞ്ജയൻ: പഠെങ്ങൾ, സ്മരണേൾ 
 കഡാ. ഇ. ൈർദാർകുട്്റി  110.00 
2075 പുെലൂർ ബാ�നന്റ ോവ്യക�ാേും 
 ൈമ്പാ: വ്റിളക്കുെ്റി രാകജന്ദൻ  110.00 
2088 േവ്റിയും േവ്റിതയും 
 പ്റി. ൊരായണക്കുറുപ്പട്  155.00 
2096 ോവ്യഭാഷയ്റിന� പ്രശട് െങ്ങൾ (മൂന്നാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. കദശമുംഗ�ും രാമകൃഷ്ണൻ  150.00 
2100 െകവാത്ാെും ആുംഗ�ൈമൂഹത്ത്റിൽ 
 നപ്രാെ. ബ്റി. ഹൃദയകുമാര്റി 150.00 
2127 െര്റിത്ും തുെ്റിക്കുന്ന താളുേൾ
 ൈമ്പാദെും : കഡാ. എൻ. ൈാും 65.00 
2135 നതക്ൻ േഥാഗാെങ്ങൾ 
 കഡാ. ത്റിക്കുറ്റിശ്്റി ഗുംഗാധരൻ 95.00 
2140 േവ്റിയരങ്ങട് 
 നപ്രാെ. നേ. എൈട്. ൊരായണപ്റിള്ള 65.00 
2147 േവ്റിതയും ൈാമൂഹ്റിേപര്റിവർത്തെവുും
 കഡാ. നേ. നേ. ഇന്ദ്റിര 65.00 
2150 കുമാരൊശാനെ ഓർക്കുകമ്പാൾ
 നപ്രാെ. നേ. പ്റി. സുശധീ�ൻ 70.00 
2151 േെ�്റിൽ തങ്ങ്റിയ ോന്തഭൂമ്റി
 കഡാ. ബ്റി. വ്റി. ശശ്റികുമാർ 50.00 
2152 ൈാഹ്റിത്യൈല്ാപും 
 കഡാ. നവള്ളായണ്റി അർജുെൻ 75.00 
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2154 താരതമ്യൈാഹ്റിത്യും പുത്റിയ ോഴ്ചപ്പാടുേൾ  
 ൈമ്പാ:  നേ. എും. കജാർജട് സ്മാരേ  
 ഭാഷാപഠെ ഗകവഷണകേന്ദും 70.00
2161 െ്റികയാ്ാൈ്റിൈും
 നപ്രാെ. പന്െ രാമെന്ദൻൊയർ 65.00 
2169 വള്ളകത്താൾ േവ്റിതാപഠെും 
 ൈമ്പാദെും : നെമ്പൂരട് സുകുമാരൻ ൊയർ 120.00 
2183 െ്റിശബ്തയും െ്റിർമാണവുും
 നെറുേഥയനെ കേരള െര്റിത്ത്ത്റിലൂനെ 
 (നെറുേഥാപഠെും)
 ഇ. പ്റി. രാജകഗാപാ�ൻ 80.00 
2202 ഉണ്ണ്റിയാെധീെര്റിതും (പഠെവുും വ്യാഖ്യാെവുും) 
 നപ്രാെ. സുന്ദരൻ ധനവച്ചപുരും 75.00 
2208 േവ്റിശ്രധീയനെ േവെേ�
 കഡാ. നഷാർണൂർ ോർത്ത്റികേയൻ 65.00 
2226 ജ്റി.യനെ ഭാവഗധീതങ്ങൾ
 കഡാ. ഡ്റി. ബഞ്മ്റിൻ 150.00 
2242 തെതു േവ്റിത തെതു ൊെേും
 നപ്രാെ. പ്റി. ൊരായണക്കുറുപ്പട് 70.00 
2264 ഇുംഗ്ധീഷട് ോൽപ്പെ്റിേത
 എും. ദക്ഷ്റിണാമൂർത്ത്റി 70.00 
2282 കോവ്റി�ൻ എന്ന തഥാഗതൻ
 ൈമ്പാ: കഡാ. ൈ്റി. ഉണ്ണ്റിക്കൃഷ്ണൻ 90.00 
2319 സവക�ാപ്പ്റിള്ള്റി കെര്റിനന്റ കവെൽനപ്പാരുൾ
 കഡാ. ൈ്റി. പ്റി. �ധീ� 120.00 
2331 േെമ്മെ്റിട്ക്വ്റിത - പഠെൈമാഹാരും
 കഡാ. നേ. എൈട്. രവ്റികുമാർ 130.00 
2358 െങ്ങമ്പുഴ േവ്റിതയ്റിന� ോൽപ്പെ്റിേത (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. ഇ. പുരുകഷാത്തമൻ 65.00 
2359 കേരകളാദയും രണ്ാും ൈർഗും 
 കഡാ. പ്രൈാദട് അഞ്ൽ 50.00 
2387 േഥയനെ ആറാുംോ�ും 
 കുഞ്ഞ്റിക്ണ്ണൻ വാണ്റികമൽ 50.00 
2374 േവ്റിതയ്റിന� ൊടുും െഗരവുും 
 കഡാ. എ. നജൂും 50.00 
2400 പാട്ടുേവ്റിതേളുനെ ൈാമൂഹ്റിേപ്രൈക്്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. കൃഷ്ണൻ ൊയർ 45.00 
2435 ഉറൂബ്റിനന്റ ക�ാേും 
 എഡ്റി: ഷ്റിബു മുഹമ്മദട് 115.00 
2439 ഗാഥ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൻ. മുകുന്ദൻ 45.00 
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2441 പൂന്താെും പാഠവുും പഠെവുും 
 കഡാ. പ്റി. കൈാമൻ 65.00 
2442 ഉണ്ണ്റിയച്ചധീ െര്റിതും 
 നപ്രാെ. മുഖത്ത� കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 40.00 
2450 ആധുെ്റിേ േവ്റിതയ്റിന� ത്റിണൈങ്കൽപ്പും 
 വ്റി. നജ. നൈബാസ്റ്യൻ 60.00 
2459 പത്റിന്നാലവൃത്തും പാഠവുും പഠെവുും 
 ആർ. ൈത്യജ്റിത്തട് 115.00 
2463 ൈമൂഹും ൈാഹ്റിത്യും ൈുംൈട് ോരും 
 നേ. ഇ. എൻ 185.00 
2466 മാധവ്റിക്കുട്്റി രാഗും െധീ�ാുംബര്റി 
 എഡ്റി: ഷുംസുദ്ധീൻ കുകട്ാത്തട് 220.00 
2472 എും.െ്റിയനെ ൈർഗപ്രപഞ്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. കൊണ്റി മാതയു 205.00 
2484 പ്രതാപമുത�്റിയാർെര്റിത്ും - തമ്റിഴ്റിന� പ്രഥമ കൊവൽ  
 മുൻൈ്റിെട് കവദൊയേുംപ്റിള്ള
 വ്റിവ: നേ. എൈട്. നവങ്ക്റിൊെ�ും 150.00 
2499 വ്റിജ്ാെവൃന്ദാവെും
 മുലൂർ പ്റി. എൻ. രാമെന്ദപ്പണ്റിക്ർ 70.00 
2508 ഭാഷയും ഭാവെയും പ്രത്റികരാധത്ത്റിനന്റ അെയാളങ്ങൾ
 കഡാ. ൈ്റി. ആർ. പ്രൈാദട് 65.00 
2509 മ്റിത്തുും മ�യാളകൊവലും
 കഡാ. ഇ. ബാെർജ്റി 70.00 
2515 ഭാവഗധീതത്ത്റിനന്റ അെയാളങ്ങൾ
 മ�യാള േവ്റിതയ്റിൽ
 കഡാ. ആർ. എൈട്. രാജധീവട് 70.00 
2541 'മുത്തശ്്റി'യനെ അരനൂറ്റാണ്ട് 
 എഡ്റി: പാ�ക്ധീഴട് ൊരായണൻ 90.00 
2544 ഭാരതധീയവുും ൈാഹ്റിതധീയവുും
 കഡാ. സുകുമാർ അഴധീകക്ാെട് 110.00 
2559 ഇകമജറ്റി ഭാഷയും മെസ്സുും
 ആശാൻ േവ്റിതേളുനെ വായെ
 കഡാ. ആർ. അമ്പ്റിള്റികുമാര്റി 60.00 
2567 ദർശെങ്ങളുനെ ഋതുകഭദങ്ങൾ 
 നേ. ൈച്ച്റിദാെന്ദൻ 75.00 
2568 ഗധീതാഞ്ജ�്റി - വ്റിവർത്തെവുും പഠെവുും
 എഡ്റി: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 175.00 
2581 ോട്ടുേ്റിള്റിയനെ പാട്ട് 
 നപ്രാെ. കൊണ്റി മാതയു 275.00 
2593 സേരളധീമനസ്മൃത്റി (പദ്യപര്റിഭാഷ)
 വ്റിദ്വാൻ നേ. ഇൈഹാക്ട് ൈാഹ്റിബട് 200.00 
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2600 ഇത്റിഹാൈങ്ങളുനെ ഖൈാക്ട്
 എഡ്റിറ്റർ: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 300.00 
2601 കദവതാത്ാവ്റിനന്റ മെ്റിത്തട്്റിൽ 
 കഡാ. എൈട്. വ്റി. കവണുകഗാപൻ ൊയർ 110.00 
2602 നപനണ്ണഴുത്തട്
 എഡ്റി : എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 150.00 
2606 പ്രണയവുും ൈാഹ്റിത്യേ�യും
 കഡാ. ഇ. ബാെർജ്റി 90.00 
2620 ആധുെ്റിേതയനെ പാഠങ്ങൾ
 യാകക്ാബട് കതാമൈട് 75.00 
2634 വധീണപൂവട് - വധീഴാത്തപൂവ്റിനന്റ 
 ൈമകരാൽസുേൈഞ്ാരും 
 എഡ്റി: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 170.00 
2648 അ�േെലും നെയ്ാമ്പലേളുും (രണ്ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. വ്റിഷ്ണുൊരായണൻ െമ്പൂത്റിര്റി 40.00 
2656 കോവ്റി�ൻ എഴുത്തട് കദശും പ്രത്റിെ്റിധാെും
 കഡാ. അജയപുരും കജ്യാത്റിഷട് കുമാർ 125.00 
2678 ഹാൈ്യത്ത്റിനന്റ രൈതന്തും
 കഡാ. രവ്റിശങ്കർ എൈട്. ൊയർ 60.00 
2681 േ്റിള്റിപ്പാട്ട് (മൂന്നാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൻ. മുകുന്ദൻ 90.00 
2692 ശൂരൊെട് കുഞ്ഞൻപ്റിള്ള അറ്റിവ്റിനന്റ
 പ്രോശകഗാപുരും (ജധീവെര്റിത്ും) (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ശൂരൊെട് രാജകശഖരൻ 90.00 
2697 അന്തസ്ന്ന്റികവശും (രണ്ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. അയ്പ്പപ്പണ്റിക്ർ 70.00 
2699 മഹാഭാരതവുും ഭാരതധീയേവ്റിതയും
 കഡാ. േവെ്റിയാർ രാമെന്ദൻ 55.00 
2712 ൊകഗാർ പഠെങ്ങൾ 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 60.00 
2731 തൃകക്ാട്ടൂർ തായട് വഴ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. വ്റി. റധീജ 90.00 
2811 കേൈര്റി കവങ്ങയ്റിൽ കുഞ്ഞ്റിരാമൻ ൊയൊർ 
 ൈമ്പാദെും പഠെും: കഡാ. വ്റി. �്റിൈ്റി മാതയു 180.00 
2842 എും. കഗാവ്റിന്ദൻ 
 നപ്രാെ. എും. നേ. ൈാന 150.00 
2867 ൊലനേട്്റിനന്റ തച്ചുശാസ്തും (രണ്ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എഡ്റിറ്റർ: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 150.00 
2900 ോക്ൊെൻ - പാരുഷ്യത്ത്റിനന്റ േെ�ാട്ങ്ങൾ 
 നപ്രാെ. പ്റി. ഉണ്ണ്റിക്കൃഷ്ണൻ, േല്്റിൽ 150.00 
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2953 ദമ്റിതും (രണ്ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. സുെ്റിൽ പ്റി ഇളയ്റിെും 125.00 
2957 ഇവൾ പൂക്കുും ഇ�ഞ്ഞ്റിമരങ്ങൾ
 (മ�യാളകൊവൽ രെെ, വായെ, ോഴ്ച)
 കഡാ. വ്റി. �്റിൈ്റി മാതയു 165.00 
2969 സവക�ാപ്പ്റിള്ള്റി എഴുത്തുും ജധീവ്റിതവുും 
 കഡാ. ഇ. ബാെർജ്റി 250.00 
2980 കേരളത്തെ്റിമ
 കഡാ. ആർ. കഗാപ്റിൊഥൻ 300.00 
3051 മുലൂർ േവ്റിയും വ്യക്്റിയും 
 നപ്രാെ. എും. ആർ. ൈഹൃദയൻതമ്പ്റി 65.00 
3058 ഉപെ്യാൈ ൈാഹ്റിത്യും 
 കഡാ. എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 100.00 
3070 മ�യാളകൊവൽ ഭാവെയനെ രാഷ്ട്രധീയും 
 ഷാജ്റി കജക്ബട് 90.00 
3074 എഴുത്ത്റിനന്റ െന്ദോന്തും 
 യ. നേ. കുമാരൻ 100.00 
3077 േണ്ണശ്രാമായണും - പഠെവുും വ്യാഖ്യാെവുും 
 വ്യാഖ്യാ: കഡാ. പുതുകശ്ര്റി രാമെന്ദൻ 700.00 
3094 ശ്രധീൊരായണഗുരുവ്റിനന്റ 
 ൈ്വാധധീെത മ�യാളത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ. പ്രകശാഭൻ 160.00 
3115 കേരള ഗൗതമധീയും
 കുറ്റികശ്ര്റി കഗാപാ�പ്റിള്ള 110.00 
3136 ഓകഷാ അവകബാധത്ത്റിനന്റ 
 തധീർഥാെേൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നെമ്പൂരട് സുകുമാരൻ ൊയർ  90.00 
3138 തന്തൈാഹ്റിത്യും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നജ. പ്റി. പ്ര്റിജ്റിത്തട് 75.00 
3139 ത്റിരുപ്പാസവ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പര്റിഭാഷ : സവക്ും വ്റികവോെന്ദൻ 50.00 
3147 ഒ. െന്തുകമകൊൻ - അരങ്ങുും അണ്റിയറയും
 നപ്രാെ. നേ.പ്റി. ശരതട്െന്ദൻ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 50.00 
3151 മാരാർ - വ്റിമർശെത്ത്റിന� ശക്്റികഗാപുരും
 കഡാ. എും. െ്റി. സുക�ഖ 65.00 
3152 പ്റി. കേശവകദവട് െ്റികഷധ്റിയനെ മാെവ്റിേത
 െ്റി. എൈട്. കജായ്റി 100.00 
3153 പാറപ്റത്തട് 
 ജ്റി. എൻ. പണ്റിക്ർ 100.00 
3165 അറബ്റി ൈാഹ്റിത്യും (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. വ്റി. മുഹമ്മദ�്റി 150.00 
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3170 എ.ആർ. രാജരാജവർമ 
 മ�യാളത്ത്റിനന്റ രാജശ്റിൽപ്പ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. െന്ദ്റിേ ശങ്കരൊരായണൻ 75.00 
3190 മണ്റിപ്രവാള ോവ്യമാ�്റിേ 
 കഡാ. അെ്റിൽ വള്ളകത്താൾ 50.00 
3191 ബാ�ൈാഹ്റിത്യും മ�യാളത്ത്റിൽ 
 കഡാ. പ്രഭാേരൻ പഴശ്്റി 70.00 
3192 മുഖും അഭ്റിമുഖും 
 വാസുകദവൻ േപ്പാട്ട് 50.00 
3194 മ�യാളത്ത്റിനന്റ ആഷർ 
 കഡാ. പ്റി. ശ്രധീകുമാർ 50.00 
3222 ോരൂർ മുതൽ മാർകേ്വൈട് വനര
 െ്റി. എൻ. പ്രോശൻ 65.00 
3237 നെറുോെട്: വ്യക്്റിയും ൈാഹ്റിത്യോരനും
 കഡാ. പ്രഭാേരൻ പഴശ്്റി 140.00 
3242 ോൽപ്പെ്റിേത - മ�യാളേവ്റിതയ്റിൽ
 കഡാ. ഡ്റി. നബഞ്മ്റിൻ 60.00 
3249 താരതമ്യൈാഹ്റിത്യൈമധീക്ഷ
 കഡാ. എും. എ. േരധീും 80.00 
3262 പര്റിസ്്റിത്റിദർശെും മ�യാള േവ്റിതയ്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്. രാജകശഖരൻ 100.00 
3264 പ്രത്റികരാധൈുംൈട് ോരും ൈ്റിദ്ാന്തവുും പ്രകയാഗവുും
 കഡാ. ഇ. നേ. ബധീെ 70.00 
3267 ൊകഗാറുും കേരളവുും 
 ൈമ്പാ: കഡാ. നേ. അയ്പ്പപ്പണ്റിക്ർ 75.00 
3268 സവക്ും മുഹമ്മദട് ബഷധീർ 
 ദാർശെ്റിേൊയ ൈാഹ്റിത്യോരൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എഡ്റി. പ്റി. നേ. പാറക്െവട് 200.00 
3275 ഉണ്ണ്റിച്ച്റിരുകതവധീ െര്റിതും 
 നപ്രാെ. സുന്ദരും ധനവച്ചപുരും 70.00 
3289 കദവദാൈ്റിേളുും ൈാഹ്റിത്യെര്റിത്വുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. പ്റി. കൈാമൻ 120.00 
3290 ഭാഷയും മാധ്യമവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റി. നേ. ൊരായണൻ 75.00 
3296 ൈധീതയ്റിന� ൈധീത
 പ്റി. ഗധീത 70.00 
3299 ഒരു ഭൂമ്റി, ഒരു ആോശും, ഒരു സൂര്യൻ
 കഡാ. പ്റി. കൈാമൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 65.00 
3332 കുകെ�വൃത്തും വഞ്്റിപ്പാട്ട് 
 പാഠവുും പഠെവുും (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. മുകുന്ദൻ 70.00 
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3336 ൈുംൈട് ോരവ്റിമർശെവുും മ�യാള ഭാവെയും
 ൈമ്പാ, പഠെും: കഡാ. ഷാജ്റി കജക്ബട് 400.00 
3337 ദ�്റിതട് പ്രത്യയശാസ്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. നേ. എൈട്. ദാൈട് 160.00 
3344 പുകരാഗമെ ൈാഹ്റിത്യപ്രസ്ാെും മ�യാളത്ത്റിൽ 
 കഡാ. നജ. ബ്റി. കമാഹൻ 110.00 
3359 നപൺേവ്റിത മ�യാളത്ത്റിൽ
 കഡാ. ഷധീബ ദ്റിവാേരൻ 100.00 
3371 എര്റിഞ്ഞുേത്തുന്ന വാക്കുേൾ 
 ൈമ്പാ, പഠെും: കഡാ. എൻ.ആർ. ഗ്രാമപ്രോശട് 160.00 
3389 താരതമ്യൈാഹ്റിത്യവ്റിൊരും
 എഡ്റി: എും. എൻ. ോരകശ്ര്റി (ൈമ്പാദെും) 75.00 
3397 മ�യാള ൈാഹ്റിത്യെര്റിത്ും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. േൽപ്പറ്റ ബാ�കൃഷ്ണൻ 180.00 
3398 ദൂതവാേ്യും - ആമുഖപഠെും
 കറാൈട് കമര്റി 50.00 
3422 എും.എൻ. വ്റിജയനന്റ ബൗദ്്റിേജധീവ്റിതങ്ങൾ
 ൈജധീവട്. പ്റി. വ്റി. 140.00 
3424 ഇെകശ്ര്റിക്വ്റിത (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈമ്പാദെും, പഠെും: കഡാ. േവെ്റിയാർ രാമെന്ദൻ 200.00 
3450 െങ്ങ്യാർകൂത്തട് െര്റിത്വുും ആട്പ്രോരവുും
 െ്റിർമ� പണ്റിക്ർ 70.00 
3469 പച്ചമ�യാളും കൃത്റിേളുും പഠെവുും
 കഡാ. നേ. പ്രകശാഭൻ 100.00 
3562 കജ്യാത്റിർഗമയ - േ്റിള്റിമാനൂർ രമാോന്തനന്റ ൈർഗക�ാേും
 കഡാ. ഡ്റി. ബഞ്മ്റിൻ 60.00 
3581 േണ്ണശ്ന്ാരുും എഴുത്തച്ഛനും
 വ്റിദ്വാൻ കുറ്റികശ്ര്റി ൊരായണപ്പ്റിള്ള 
 ൈുംകശാധെും,  പഠെും - സുകരഷട് മാധവട് 70.00 
3622 ഹര്റിത ദർശെും
 കഡാ. ആർ. ൈത്യജ്റിതട് 50.00 
3652 േഥനയഴുത്തട് 
 കഡാ. എും. ഷാജഹാൻ 60.00 
3662 േവ്റിതാകബാധെും 
 കഡാ. വ്റിജയൻ ൊക�ാെട് 50.00 
3670 വ്യാൈദർപ്പണും 
 നപ്രാെ. പ്റി. എൻ. ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ കപാറ്റ്റി 75.00 
3687 അെന്തപുരവർണെും പാഠവുും പഠെവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ. രതട് െമ്മ 80.00 
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3912 തധീനയഴുത്തട് - നേ. ൈരൈ്വത്റിയമ്മ
 ജധീവ്റിതവുും എഴുത്തുും 
 പ്റി. ഗധീത 180.00 
3699 മാധ്യമങ്ങളുും മ�യാള ൈാഹ്റിത്യവുും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. കുഞ്ഞ്റികൃഷ്ണൻ 100.00  
3707 െർമത്ത്റിനന്റ ൊൊർഥങ്ങൾ 
 നപ്രാെ. വട്പ്പറമ്പ്റിൽ കഗാപ്റിൊഥപ്റിള്ള 90.00 
3729 മ�യാളത്ത്റിനന്റ സൂര്യഗധീതങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 (പഠെൈമാഹരണും) 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 250.00  
3732 ശകുന്തള (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 �ള്റിതാുംബ്റിേ അന്തർജെും 65.00 
3747 േറുനപ്പഴുത്തുേൾ 
 രാഘവൻ അകത്താള്റി 90.00 
3758 ആശാൻേവ്റിത - 
 സ്തധീപുരുഷ ൈമവാേ്യങ്ങള്റിന� േ�ാപും 
 എൈട്. സുധധീഷട് 100.00 
3760 ൈാഹ്റിത്യൈാഹ്യും 
 കഡാ. ആർ.വ്റി. എും. ദ്റിവാേരൻ 170.00 
3770 മ�യാള നെറുേഥ 21-ാും നൂറ്റാണ്്റിൽ 
 കഡാ. അജ്റിതൻ കമകൊത്തട് 60.00 
3774 വ്റിശ്വവ്റിജ്ാെഗ്രന്ഥങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 130.00 
3804 സൈബർ േഥേള്റിന� സ്തധീ 
 കഡാ. സുെധീത റ്റ്റി.വ്റി. 75.00 
3810 േവ്റിത നതരനഞ്ഞടുത്ത പ്രബന്ങ്ങൾ 
 കഡാ. എും.എും. ബഷധീർ 130.00 
3812 മെെും 
 നപ്രാെ. എൈട്.നേ. വൈന്തൻ 65.00 
3817 അേകത്തക്കുള്ള വഴ്റി 
 കഡാ. േൽപ്പറ്റ ബാ�കൃഷ്ണൻ 75.00 
3818 മ�യാള ൈാഹ്റിത്യെ്റിരൂപണും അെരുേൾ അെയാളങ്ങൾ 
 കഡാ. വൽൈ�ൻ വാതുകശ്ര്റി 110.00 
3827 വ്റിശ്വമഹാേവ്റി ൊഗൂർ 
 ഡ്റി.ൈ്റി. കുറുപ്പട് 70.00 
3831 തുെ്റിക്കുന്ന താളുേൾ 
 െങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പ്റിള്ള 60.00 
3833 അപൈർപ്പേ േഥേൾ 
 എും.അബ്ദുൽ ഹമധീദട് 100.00  
3900 ഭൂമ്റിക്ട് ഒരു അമരഗധീതും 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 160.00 



53
3834 വ്റിഹ്വ�തയനെ ആത്യാെങ്ങൾ 
 എും. െന്ദകശഖർ 50.00 
3836 േധീർത്തെൈാഹ്റിത്യും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 170.00 
3602 എഴുത്തമ്മമാർ 
 ഗധീത 200.00 
3603 ഹ്റിന്ദ്റി നെറുേഥയനെ വർത്തമാെും 
 കഡാ. ൈ്റി.എൻ. കയാഹന്നാൻ 110.00 
3604 കപ്രുംെന്ദുും കഗാർക്്റിയും 
 കഡാ. എും.എ. േരധീും 50.00 
3610 പാശ്ാത്യ ൈാഹ്റിത്യ ൈ്റിദ്ാന്തും 
 കഡാ. ൌഷാദട്. എൈട് 230.00 
3611 നപ്രാെ. പ്റി. രാമനന്റ പ്രബന്ങ്ങൾ  
 കഡാ. വ്റി. റധീജ 80.00 
3614 ക്്റിയാരതട് െദധീപ്റിേ 
 സുധധീഷട് െമ്പൂത്റിര്റി 50.00 
3627 എൈട്.നേ. നപാറ്റക്ാെട് - യാത്, എഴുത്തട്, ോഴ്ച 
 ജന്ശതാബ്്റി നൈമ്റിൊർ 90.00 
3639 മഹാേവ്റി പ്റി. - േള്റിയച്ഛനന്റ ോൽപ്പാടുേൾ 
 എും. െന്ദപ്രോശട് 140.00 
3997 ഒ�്റിവ്റി�യനെ പച്ചഞരമ്പുേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൊ. കജാൺൈൺ നോച്ചുതുണ്്റിൽ 60.00 
3642 ആരാച്ചാർ പഠെങ്ങൾ 
 ൈ്റി. അകശാേൻ 100.00 
3644 എൻ.വ്റി.യും പ്രകൃത്റിയും 
 സുഗതകുമാര്റി 120.00 
3649 വ്റിദുരവ്റി�ാപും 
 വ്റി.എും. വൽൈ�ൻ 120.00 
3876 പുതുേവ്റിതയനെ ബഹുരൂപ്റി 
 കഡാ. ഷ്റിബൂഷട് ശ്രധീൊരായണൻ 90.00 
3877 േഥ, ആഖ്യാെും, ആഖ്യാെശാസ്തും 
 കഡാ. പ്റി. കൈാമൊഥൻ 110.00 
3865 കേരളൈുംൈട് ോരും (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. എൈട്. അെയുതവാര്യർ 175.00 
4002 േരുത്ത്റിനന്റ നമാഴ്റികത്താറ്റും 
 കഡാ. വ്റിളക്കുെ്റി രാകജന്ദൻ  450.00 
4003 ോവ്യൈരൈ്റിന� രാഗപൗർണമ്റി 
 ശ്രധീകുമാരൻതമ്പ്റിയനെ ോവ്യക�ാേും 
 കഡാ. അജയപുരും കജ്യാത്റിഷട് കുമാർ  250.00 
4017 കേരള ഹ്റിന്ദ്റി ൈാഹ്റിത്യെര്റിത്ും 
 പ്റി. �ത  150.00 
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4018 കുമാര ൈുംഭവും - വധീണപൂവ്റിെട് ഒരു പ്രണാമും 
 സുദർശൻ ോർത്ത്റിേപ്പറമ്പ്റിൽ  80.00 
4021 യവേവ്റിക്കുള്ള േത്തുേൾ 
 ഇ. ൈകന്താഷട് കുമാർ  125.00 
4037 േവ്റിത നൊല്ാൻ പഠ്റിക്ാും (ഡ്റി.വ്റി.ഡ്റി.) 
 കഡാ. എൈട്. ശ്രധീകദവ്റി  200.00 
4039 ഐത്റിഹ്യമാ� - പാഠവുും പഠെവുും 
 നോട്ാരത്ത്റിൽ ശങ്കുണ്ണ്റി  750.00 
4045 െകവാത്ാെന്തര കൊവൽ 
 കഡാ. എൈട്. രാജകശഖരൻ  140.00 
4046 ത്റിരുക്കുറൽ 
 നേ.ജ്റി. െന്ദകശഖരൻ ൊയർ  500.00  
4048 െര്റിത്വുും ഭാവെയും കൊവൽേ�യ്റിൽ 
 എൈട്. സുധധീഷട്  80.00 
4065 പ്രാെധീെ മ�യാള മാതൃേേൾ 
 കഡാ. െടുവട്ും കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ  100.00 
4072 കൊവലും ോൽപ്പെ്റിേതയും 
 കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ  135.00 
4132 ആശാനന്റ ോവ്യദർശെും 
 വ്റി. െന്ദബാബു  70.00 
4030 മ�യാള െ്റിരൂപണും ഇന്നന� - 
 ൈമ്പാദെവുും പഠെവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. എൈട്. ഗുപ്തൻ ൊയർ  175.00 
4025 ൈുംൈട് കൃതൈ്വാധധീെും മ�യാള ഭാഷയ്റിൽ 
 ഒരു കൂട്ും എഴുത്തുോർ  175.00 
4218 െ്റി പത്ൊഭൻ - കുട്്റിേളുനെ േഥാോരൻ
 െ്റി.എൻ. പ്രോശട്  70.00 
4227 എത്റിർദ്റിശേൾ: ൈാഹ്റിത്യെര്റിത്ത്ത്റിന� പക്ഷപാതങ്ങൾ
 വ്റി.എൈട്. രാധാകൃഷ്ണൻ  150.00 
2711 ഭാരതധീയ േവ്റിത്യും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ  60.00 
2733 �ധീ�ാോവ്യും
 പ്രൈന്നരാജൻ  60.00 
2745 വ്റിമർശെവ്റിൊരും
 പ്റി. ൊരായണക്കുറുപ്പട്  100.00 
2771 ആഖ്യാെത്ത്റിനന്റ ജധീവ്റിതും
 ഇ.പ്റി. രാജകഗാപാ�ൻ  75.00 
4038 മ�യാളും െ്യൂട്ർ (ഡ്റി.വ്റി.ഡ്റി.)
 കഡാ. രവ്റിശങ്കർ എൈട്. ൊയർ  200.00 
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2772 ഒ.വ്റി. വ്റിജയൻ
 കഡാ. ആർ. ൈത്യജ്റിത്തട്  50.00 
2848 ആധ്യാത് രാമായണും എഴുത്തച്ഛൻ 
 ൈ്റി. രാധാകൃഷ്ണൻ  250.00 
2870 തര്റിശുെ്റി�ത്ത്റിന� ോവ്യൈഞ്ാര്റിേൾ
 കഡാ. റ്റ്റി.നേ. ൈകന്താഷട് കുമാർ  100.00 
2897 മഹാത്ജ്റിയും മ�യാളേവ്റിതയും
 എൈട്. കൃഷ്ണകുമാർ  50.00 
3329 വാല്ധീേ്റിയനെ ക�ാേത്ത്റിൽ
 ഐ.ൈ്റി. ൊകക്ാ  50.00 
3616 ഗകവഷണ രധീത്റിശാസ്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െടുവട്ും കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ  60.00 
4210 ദ�്റിതട്: ൈ്വത്വും, ൈുംൈട് ോരും, ൈാഹ്റിത്യും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. പ്രദധീപൻ പാമ്പ്റിര്റിക്കുന്നട്  80.00 
4241 ഐന്ത്റിണേള്റിൽ കഹമന്തും
 ആഷാകമകൊൻ 100.00
4243 ൈാഹ്റിത്യും, ൈുംൈട് ോരും, രാഷ്ട്രധീയും, 
 പ്റി.നേ. രാജനന്റ നതരനഞ്ഞടുത്ത ക�ഖെങ്ങൾ
 ൈുംകശാധെവുും ൈമ്പാദെവുും
 കഡാ.പ്റി.പ്റി. അജയകുമാർ 90
4253 ബഷധീറ്റിന� സൂെ്റി
 അബ്ദുൾ ഗഫൂർ. പ്റി 140
4270 ഒ.എൻ.വ്റി. ോവ്യൈുംൈട് കൃത്റി
 പ്റിരപ്പൻകോെട് മുരള്റി 1250
4273 ൈാഹ്റിത്യപഠെ കരഖേൾ
 കഡാ. ആർ. രഘുൊഥൻ 400
4277 മഹാേവ്റി ഉള്ളൂർ: പാർശ്വവൽക്ര്റിക്നപ്പട് 
 വ്യക്്റിത്വും
 കഡാ. ൈ്റി. ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ 75.00
4282 മ�യാളൈാഹ്റിത്യും പാരമ്പര്യവുും ൈുംൈട് ോരവുും
 കഡാ. എും. കൃഷ്ണൻ െമ്പൂത്റിര്റി 80.00
4245 ബഷധീറ്റിനന്റ കപാ�ധീൈട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. രാജൻ 60.00
4341 പുെർ വായെേൾ
 കഡാ. എൈട്. രകമഷട് കുമാർ 60.00
4308  അധ്റിോരും ൈാഹ്റിത്യത്ത്റിൽ                                                        
          ൈമോ�്റിേവായെേൾ 180
          കഡാ.നേ.പ്രൈന്നരാജൻ       
4242 വർത്തമാെ പുസ്തേത്ത്റിനന്റ വർത്തമാെും
 നേ.ൈ്റി. വർഗധീൈട് 140
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സൗന്ദര്ശാസ്തം

1315 രൈതത്വദർശെും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. കഗാപാ�പ്പണ്റിക്ർ 40.00 
1390 ഔെ്റിത്യവ്റിൊരും (കക്ഷകമന്ദൻ) (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്യാഖ്യാ: ൈ്റി. വ്റി. വാസുകദവ ഭട്ത്റിര്റി 17.00 
1524 യവെോവ്യതത്വങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കവദബന്ധു 28.00 
1526 പുത്റിയ കൃത്റി പഴയ നപാരുൾ
 എഡ്റിറ്റർ: കഡാ. കദശമുംഗ�ും രാമകൃഷ്ണൻ 46.00 
1776 അനമാെും (മഹ്റിമഭട്ൻ) 
 വ്യാഖ്യാെവുും പഠെവുും: നപ്രാെ. ആർ. വാസുകദവൻ കപാറ്റ്റി 40.00 
1868 താരതമ്യോവ്യശാസ്തും
 കഡാ. ൈ്റി. രാകജന്ദൻ 52.00 
1907 വകക്ാക്്റി: ോവ്യജധീവ്റിതും (രാജാെേ കുന്തേൻ)
 വ്യാഖ്യാ: കഡാ. എൻ. വ്റി. പ്റി. ഉണ്റിത്ത്റിര്റി 55.00 
2015 അ�ങ്കാരശാസ്തും മ�യാളത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ൊത്തൊത്തട് അെയുതനണ്ണ്റി  200.00 
2030 വകക്ാക്്റി സേരള്റി (രാജാെേ കുന്തേൻ) 
 വ്യാഖ്യാ: കഡാ. പൂജപ്ര കൃഷ്ണൻൊയർ 140.00 
2142 വ്യാഖ്യാെശാസ്തും 
 കഡാ. ൈ്റി. രാകജന്ദൻ 45.00 
2172 ൈൗന്ദര്യശാസ്തും 
 കഡാ. ൈ്റി. രാകജന്ദൻ 60.00 
2184 വ്യക്്റിവ്റികവേും (മഹ്റിമഭട്ൻ) 
 വ്യാഖ്യാ: കഡാ. നേ. സുകുമാരപ്റിള്ള 170.00 
2189 വാനമാഴ്റിയനെ ൈൗന്ദര്യശാസ്തും
 കഡാ. എൻ. അജ്റിതട്കുമാർ 70.00 
2200 ോവ്യമധീമാുംൈ (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. സുകുമാരപ്റിള്ള 140.00 
2203 താരതമ്യൊെ്യദർശെും ഭരതനും അര്റികസ്റാട്്റിലും 
 കഡാ. ധെ്യാകമകൊൻ 70.00 
2349 അഭ്റിെവഗുപ്തനന്റ രൈൈ്റിദ്ാന്തും 
 കവദബന്ധു 80.00 
2350 ആെന്ദവർധെനന്റ ധ്വെ്യാക�ാേും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പര്റി: ൈ്റി. പ്റി. വാസുകദവ ഭട്ത്റിര്റി 90.00 
3154 ോവ്യാദർശും (ആൊര്യ ദണ്ഡ്റി) (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്യാഖ്യാ: നപ്രാെ. ആർ. വാസുകദവൻ കപാറ്റ്റി 80.00 
3286 ോവ്യാ�ങ്കാരസൂത്വൃത്ത്റി (വാമെൻ)
 കഡാ. ഇ. ഈശ്വരൻ െമ്പൂത്റിര്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 140.00 
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3345 ഭാരതധീയ ോവ്യശാസ്തും (5-ാുംപത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി. ഭാൈട് േരൻ 200.00 
 
കലകൾ, കഫാകട് കലാർ

1392 പകെെ്റി
 േെമ്മെ്റിട് വാസുകദവൻപ്റിള്ള 70.00 
1421 മൂകവാട്ടുമല്ൻ േഥ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. നജ. പത്കുമാര്റി 16.00 
1644 പകെെ്റിയനെ ജധീവതാളും
 േെമ്മെ്റിട് വാസുകദവൻപ്റിള്ള 60.00 
1971 േഥേള്റിപ്രകവശ്റിേ
 നപ്രാെ. വട്പ്പറമ്പ്റിൽ കഗാപ്റിൊഥപ്റിള്ള 100.00 
1972 കൂത്തമ്പ�ങ്ങള്റിൽ
 നപ്രാെ. നേ. പ്റി. ൊരായണപ്റിഷാരെ്റി 65.00 
1978 ത്റിരുെ്റിഴൽമാ� - ഒരു പഠെും
 കഡാ. എൻ. അജ്റിതട്കുമാർ 50.00 
1982 തുളു: ൊടുും ഭാഷയും ൊട്റ്റിവുും
 ൈ്റി. രാഘവൻ 115.00 
2139 ഇെയ്ക്ക അക്ഷരങ്ങള്റിൽ
 പഴമ്പാ�കക്ാെട് പ്രോശൻ 70.00 
2148 കൊേട് ക�ാറുും ൈാഹ്റിത്യെ്റിരൂപണവുും
 കഡാ. എൻ. അജ്റിതട്കുമാർ 60.00 
2212 ൊെൻപാട്ടുേൾ മ�യാളത്ത്റിൽ
 കഡാ. എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 160.00 
2223 കൊേട് ക�ാർ ൈ്റിദ്ാന്തങ്ങൾ
 കഡാ. ൈ്റി. ആർ. രാജകഗാപാൽ 100.00 
2227 നതയ്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 115.00 
2236 കൊേട് ക�ാർ ൈുംൈട് ോരും
 കഡാ. പ്റി. കൈാമൻ 55.00 
2253 ആധുെ്റിേ കേരളത്ത്റിനന്റ െ്റിത്േ�
 ആശയും പ്രകയാഗും വ്യവഹാരും
 േവ്റിത ബാ�കൃഷ്ണൻ 70.00 
2279 േള്റിമൺ ശ്റിൽപ്പേ� (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ജ്റി. അഴധീകക്ാെട്  90.00 
4321 കേരളധീയ വാദ്യേ� (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നഞരളത്തട് ഹര്റികഗാവ്റിന്ദൻ 80.00 
2307 നെല്ലുും ൈുംൈട് കൃത്റിയും
 കഡാ. വ്റി. ശങ്കരൻ ൊയർ 125.00 
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2318 കൊേട് ക�ാറുും ജെൈുംൈട് ോരപഠെവുും
 കഡാ. എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 50.00 
2347 കേരളത്ത്റിന� തെതുേ�േൾ 
 കോതാമ്മൂര്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ.എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 35.00 
2364 ആര്യദ്രാവ്റിഡഘെേങ്ങൾ 
 മ�ബാറ്റിന� ൊെൻ േ�യ്റിൽ 
 കഡാ. നേ. നേ. എൻ. കുറുപ്പട് 45.00 
2371 ൊട്ടുവാദ്യങ്ങളുും ൊെൻേ�േളുും 
 ജൊർദെൻ പുതുകശ്ര്റി 85.00 
2382 അനഷ്ഠാെേ�േൾ രുംഗാവതരണവുും കൊേട് ക�ാറുും 
 കഡാ. ബ്റി. രവ്റികുമാർ 95.00 
2430 െ്റിത്േ� ൈർഗഭാവങ്ങളുനെ രൂപാന്തരങ്ങൾ 
 എ.െ്റി. കമാഹൻരാജട് 180.00 
2444 കേരളത്ത്റിന� ആദ്റിവാൈ്റി േ�ാപാരമ്പര്യും 
 കഡാ.(ൈ്റിസ്റർ) ൈധീ�്റിയാ കതാമൈട്. പ്റി 60.00 
2474 രുംഗപാഠും 
 കഡാ. ൈ്റി. രാകജന്ദൻ 90.00 
2497 േഥേള്റിയ്റിന� രൈവ്റിൊരും 
 െവറ അപ്ക്കുട്ൻപ്റിള്ള 135.00 
2575 മാപ്പ്റിള ൈാഹ്റിത്യപഠെങ്ങൾ
 ബാ�കൃഷ്ണൻ വള്ള്റിക്കുന്നട് 120.00 
2597 േഥേള്റിയ്റിന� മകൊധർമങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 െവറ അപ്ക്കുട്ൻപ്റിള്ള 60.00 
2611 മ�യാളത്ത്റിന� വധീരഗാഥേൾ
 കഡാ. കതാന്നയ്ക്കൽ വാസുകദവൻ 65.00 
2619 ആധുെ്റിേതയനെ �ാവണ്യത�ങ്ങൾ
 വ്റിജയകുമാർ കമകൊൻ 180.00 
3677 െ്റിത്േ� ഒരു ൈാകങ്കത്റിേപഠെും (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 ജ്റി. അഴധീകക്ാെട്   130.00 
2708 േഥേള്റിയ്റിന� ോണാപ്റങ്ങൾ
 നപ്രാെ. വട്പ്പറമ്പ്റിൽ കഗാപ്റിൊഥ പ്റിള്ള 80.00 
2728 െ്റിറങ്ങൾ േഥനയഴുതുകമ്പാൾ
 ൈ്റി. വ്റി. ആെന്ദകബാൈട് 90.00 
2802 േഥേള്റിമുദ്ര
 കഡാ. ആർ. ശ്രധീകുമാർ 600.00 
2805 േഥേള്റി കവഷും
 േ�ാമണ്ഡ�ും ശ്രധീ പത്ൊഭൻ ൊയർ 200.00 
2789 ോൊയ്റി കുഞ്ഞ്റിരാമൻ
 കെമും പുഷ്പരാജട് 350.00 
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2913 െളെര്റിതും 5-ാും ദ്റിവൈും 
 വ്റികൊദട് മങ്കര 40.00 
2922 കേരളെര്റിത്ും േളര്റിയും േ�ാരൂപങ്ങളുും 
 മുകുന്ദൻ കുറുപ്പട് 135.00 
2930 േളര്റിപ്പയറ്റട്
 മകഹഷട് േ്റിെങ്ങ്റിൽ 65.00 
2938 �ാൈ്യകമാഹ്റിെ്റി (കമാഹ്റിെ്റിയാട് ഗ്രന്ഥും)
 േ�ാമണ്ഡ�ും വ്റിമ�ാകമകൊൻ 100.00 
2939 കേരളത്ത്റിന� ചുവർച്ച്റിത്ങ്ങൾ (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. ജ്റി. ശശ്റിഭൂഷൺ 100.00 
2952 ോട്്റിന� പാട്ടുേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എും. നൈബാസ്റ്യൻ 40.00 
2962 ഉത്തര കേരളത്ത്റിന� കവട്ടുവർ 
 കഡാ. നേ. വ്റി. െ്റിക�ാമ്റിെ 120.00 
2970 ആട്ക്ഥാൈാരും
 േ�ാമണ്ഡ�ും പത്ൊഭൻ ൊയർ 185.00 
2978 കൂെ്റിയാട്ും
 കഡാ. ആർ. ശ്രധീകുമാർ 200.00 
2984 ൊട്റ്റിവ്റിന� അർഥനപ്പാ�്റിമ 
 കഡാ. എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 70.00 
3034 വെക്ൻപാട്്റിന� നപൺേരുത്തട്  
 എും. നേ. പണ്റികക്ാട്്റി (പര്റിഷട് േര്റിച്ച 3-ാും പത്റിപ്പട് ) 70.00 
3060 വെക്ൻ നപരുമ 
 കഡാ. എ.നേ. െമ്പ്യാർ 80.00 
3068 െ്റിറയ്റിൻേധീഴട് ശ്രധീേണ്ഠൻ ൊയരുനെ വർണപ്രപഞ്ും 
 ൈമ്പാ: കെമും പുഷ്പരാജട് 450.00 
3082 കുറ്റിച്ച്യരുനെ ക�ാേും
 ഡ്റി. ൊകക്ാ േണ്ണാട്ടുകമാെ്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 60.00 
3140 ജ�ൈഞ്ാരനതയ്ങ്ങൾ 
 െന്ദൻ മുട്ത്തട് 100.00 
3146 കഗാത്ൈുംൈട് ോര പഠെങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. കുമാരൻ വയക�ര്റി 70.00 
3370 രാജാരവ്റിവർമ - േ�, ോ�ും, ജധീവ്റിതും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കെമും പുഷ്പരാജട് 1200.00 
3155 അയ്പ്പൻ തധീയാട്ട് 
 തധീയ്ാെ്റി രാമൻ െമ്പ്യാർ 150.00 
3156 കവട്യ്ക്കരുമേൻ 
 കഡാ. സവ.വ്റി. േണ്ണൻ 160.00 
3157 കതാൽപ്പാവക്കൂത്തട് 
 നേ. നേ. രാമെന്ദൻ പു�വർ 120.00 
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3159 കൊേട് ക�ാർ വധീക്ഷണവുും പ്രൈക്്റിയും 
 കഡാ. കുമാരൻ വയക�ര്റി 80.00 
3172 കുത്ത്റികയാട്ും 
 കഡാ. എൈട്. ൈജ്റിത്തട് 60.00 
3173 യക്ഷഗാെും 
 എൈട്. കൃഷ്ണകുമാർ 160.00 
3174 നപാട്ൻ നതയ്ും 
 കഡാ. വ്റി. �്റിൈ്റി മാതയു 90.00 
3182 മുെ്റികയറ്റട് ോവുൊെേും 
 കഡാ. ആർ. ശ്രധീകുമാർ 80.00 
3183 Gestures of Kathakali
 Dr. R. Sreekumar 600.00 
3189 വെക്ൻ മാപ്പ്റിള കോൽക്ള്റിപ്പാട്ട് 
 യാൈ്റിൻ കോഴ്റികക്ാെട് 50.00 
3198 ആര്യൊെട് രാകജന്ദൻ 
 ആശയാവ്റിഷട് ോരങ്ങളുനെ ശ്റിൽപ്പ്റി
 ജ്റി. അഴധീകക്ാെട് 400.00 
3206 കൃഷ്ണൊട്ും 
 എൈട്. കൃഷ്ണകുമാർ 75.00 
3223 െ്റിത്ശ്റിൽപ്പേ� - ആധുെ്റിോെന്തരും വനര
 നപ്രാെ. ോട്ടൂർ ൊരായണപ്റിള്ള 700.00 
3276 കേരളധീയ േ�ാദർശെും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും.ജ്റി. ശശ്റിഭൂഷൺ 80.00 
3283 തട്ടുുംദളും 
 െന്ദൻ മുട്ത്തട് 100.00 
3309 ശുംഗാരപ്രോശും വ്യാഖ്യാെും 
 കഡാ. വ്റി. എൈട്. ശർമ 700.00 
3319 നതയ്ങ്ങളുും അനഷ്ഠാെങ്ങളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. സവ. വ്റി. േണ്ണൻ 110.00 
3365 രൈ്റിേരതട് െും ഭാഷാദർപ്പണും ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പ്റിഷാകരാെ്റി
 ൈമ്പാദെവുും പഠെവുും 
 കഡാ. െ്റി. ജ്റി. സശ�ജ 180.00 
3369 കൊേട് ക�ാർ പഠെങ്ങൾ (പര്റിഷട് േര്റിച്ച 4-ാും പത്റിപ്പട് )
 പ്റി.നേ. ശ്റിവശങ്കരപ്റിള്ള 75.00 
3375 കൊേട് ക�ാർ (6-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. രാഘവൻ പയ്ൊെട് 210.00 
3417 േഥേള്റി ൈാധാരണക്ാർക്ട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )  
 പെയൂർ ൈ്റി. ശങ്കരൻകുട്്റി 70.00 
3423 വള്ളുംേള്റിയും വഞ്്റിപ്പാട്ടുേളുും
 നപ്രാെ. ഇെൊെട് രാധാകൃഷ്ണൻൊയർ 170.00 
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3561 അറ്റിയനപ്പൊത്ത സദവങ്ങൾ
 പത്ൻ ൊറാത്തട് 120.00 
3584 ോട്ടൂർൊരായണപ്റിള്ളയനെ െ്റിത്േ�ാക�ാേും
 ൈമ്പാ: കെമും പുഷ്പരാജട് 500.00 
3586 മാപ്പ്റിള ൈുംഘേ�േൾ
 യാൈ്റിർ 50.00 
3587 ത്റിരുവാത്റിരക്ള്റി - 
 അനഷ്ഠാെും അരങ്ങട് പാട്ടുേൾ
 എൈട്. കൃഷ്ണകുമാർ 90.00 
3620 േഥാപ്രൈുംഗവുും േഥാപ്രൈുംഗേരുും
 നപ്രാെ. േെയട് കക്ാെട് വ്റിശ്വുംഭരൻ 120.00 
3624 ോണ്റിക്ഥേളുനെ രാഷ്ട്രധീയും
 നേ. ആർ. അജയൻ 50.00 
3659 ഭരതൊെ്യും ശാസ്തവുും െര്റിത്വുും 
 േ�ാമണ്ഡ�ും വ്റിമ�ാകമകൊൻ 160.00 
 േ�ാത്റി�േും വ്റിന്ദുജകമകൊൻ
3663 ഭദ്രോള്റിപ്പാട്ട് 
 കഡാ. ദധീപു. പ്റി. കുറുപ്പട് 75.00 
3668 മുരള്റി ൊഗപ്ഴ ഹര്റിതരാഷ്ട്രധീയത്ത്റിനന്റ
 വർണവ്റിവക്ഷേൾ 
 ൈമാഹരണും : ൈ്റി. അകശാേൻ 70.00 
3679 കൂത്തമ്പ�ങ്ങള്റിലൂനെ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ.പ്റി. ൊരായണ പ്റിഷാരെ്റി 90.00 
3686 േള്റിമൺശ്റിൽപ്പേ� (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ജ്റി. അഴ്റികക്ാെട് 110.00 
3703 കേരളത്ത്റിന� േ�ാഗ്രാമങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )  
 കഡാ. എൻ.പ്റി. വ്റിജയകൃഷ്ണൻ 50.00 
3710 നതയ്ും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണു െമ്പൂത്റിര്റി 180.00 
3751 േഥേള്റിപഠെവുും 
 ശ്രധീമുത്തപ്പെര്റിത ആട്പ്രോരവുും 
 േ�ാമണ്ഡ�ും ൊരായണൻ െമ്പധീശൻ 100.00 
3771 േ�േളുും വ്റിദ്യാഭ്യാൈവുും 
 ജയ്റിുംൈട് െ്റിറ്റ്റി�പ്പ്റിള്ള്റി 80.00 
3801 െ്റി�മ്പട്-നതയ്ും ഉൽപ്പത്ത്റിയും െര്റിത്വുും 
 െന്ദൻ മുട്ത്തട് 70.00 
3802 ൊെൻ േള്റിേളുും വ്റികൊദങ്ങളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 80.00 
3808 നതയ്പ്രബന്ങ്ങൾ 
 കഡാ. സവ.വ്റി. േണ്ണൻ 110.00 
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4191 ൊട്ടുനമാഴ്റിച്ചന്തും 
 വട്പ്പറമ്പ്റിൽ പധീതാുംബരൻ 375.00 
3823 ൊകൊെ്റിക്ഥ ഉെലും ഉയ്റിരുും 
 കഡാ. നേ. എും. അെ്റിൽ 100.00 
3874 കൂെ്റിയാട്ും (ഇുംഗ്ധീഷട് പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ആർ. ശ്രധീകുമാർ 150.00 
3875 ഭാരതക്ള്റിയും ൈധീതക്ള്റിയും 
 കഡാ. ആർ. ശ്രധീകുമാർ 100.00 
3987 രൈേൗമുദ്റി 
 പൂജപ്ര കൃഷ്ണൻ ൊയർ  180.00 
4012 ഭർത്തൃഹര്റിയനെ ശതേത്യും 
 എും. മുരളധീധരൻ ൊയർ  60.00 
4053 യവെോവ്യതത്വങ്ങൾ 
 കദവബന്ധു  75.00 
4172 കേരളത്ത്റിന� ദാരുശ്റിൽപ്പങ്ങൾ
 കഡാ. എും.ജ്റി. ശശ്റിഭൂഷൺ  90.00 
4162 കുട്്റിച്ചാത്തൻ പഠെങ്ങൾ 
 കഡാ. നേ.എും. ദത്ത  80.00 
3698 അനഷ്ഠാെേ� രുംഗാവതരണങ്ങളുും 
 കൊേട് ക�ാറുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ബ്റി. രവ്റികുമാർ 100.00 
3809 അറ്റിവട് ത്റിര്റിവട് ത്റിര്റിച്ചറ്റിവട് പറയരുനെ പാട്ടുേൾ 
 കഡാ. എ.നേ. അപ്ക്കുട്ൻ 120.00 
3171 ൊഗാരാധെയും ത്റിര്റിയഴ്റിച്ച്റിലും 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 150.00 
3871 ൊെൻപാട്ടുേൾ മ�യാളത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 250.00 
2873 ഉത്തരകേരളത്ത്റിന� മ�യൈുംൈട് കൃത്റി
 കഡാ. നേ.ജ്റി. െ്റിക�ാമ്റിെ  110.00 
3806 ൊട്ടുൈുംൈട് കൃത്റിയനെ െെവഴ്റിേൾ
 കഡാ. നേ.എും. ഭരതൻ  120.00 
3807 കഗാത്ജധീവ്റിതും മാറുന്ന വുംശധീയമുദ്രേൾ
 കഡാ. മ്റിെ്റി  120.00 
3894 ൊട്ടുെനന്ാഴ്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 മുരളധീധരൻ തഴക്ര 120.00 
4215 േളര്റിപ്പയറ്റട് - കേരളത്ത്റിനന്റ ശക്്റിയും ൈൗന്ദര്യവുും
 നേ. വ്റിജയകുമാർ 200.00 
4199 കോ�ത്തുൊട്്റിന� പു�യർ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 150.00 
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4082 കേരളത്ത്റിന� ആദ്റിവാൈ്റി ൈുംൈട് ോരങ്ങൾ
 ൈമ്പൂർണ പഠെും
 ശാന്താ തുളൈധീധരൻ 180.00 
3772 ആദ്റിവാൈ്റിേളുും ആദ്റിവാൈ്റിഭാഷേളുും (2-ാുംപത്റിപ്പട് )
 നേ. കവ�പ്പൻ  65.00 
3330 ൊട്റ്റിവുേളുനെ ഉള്ളറേള്റിക�ക്ട്
 വട്പ്പറമ്പ്റിൽ പധീതാുംബരൻ 80.00 
2734 അമ്മസദവങ്ങളുും ൈുംൈട് ോരങ്ങളുും
 കഡാ. പ്റി. കൈാമൻ  60.00 
4236 ചുവർെ്റിത്േ�-ഒരു ൈാകങ്കത്റിേ പഠെും 
 ജ്റി. അഴധീകക്ാെട് 600.00
4238 കോൽക്ള്റി-രധീത്റിയും താരതമ്യവുും 
 നപ്രാെ. മുഹമ്മദട് കോഹ്റിനൂർ 80.00
4240 കതാറ്റങ്ങൾ നതയ്ങ്ങൾ
 േധീകച്ചര്റി രാഘവൻ 80.00
4265 െന്കന്ദാൽൈവും
 അര്റികയെത്തട് െധീ�േണ്ഠൻ ഭട്ത്റിര്റിപ്പാെട് 180.00
4269 കുട്്റിച്ചാത്തൻ പഠെങ്ങൾ
 കഡാ. നേ. എും. ഭരതൻ 80.00
4276 ക്്റിസ്തധീയ വാനമാഴ്റി ഗാെങ്ങൾ 
 (മാർഗുംേള്റി, പര്റിെമുട്ടുേള്റി)
 കഡാ. പുന്നൂൈട് 90.00
4292 േത്റിവനൂർ വധീരൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. വ്റി. �്റിൈ്റി മാത്യൂ 375.00
4294 ത്റിറയാട്ും
 മൂർക്ൊെട് പധീതാുംബരൻ 120.00
3643 കെമും പുഷ്പരാജട് 
 കഡാ. രാജാവാര്യർ 700.00  
3370 രാജാ രവ്റിവർമ 
 കെമും പുഷ്പരാജട് 1200.00 
4295  അനഷ്ഠാെങ്ങള്റിന� സ്തധീൈ്വരൂപും                     
          ൈജ്റിത േ്റിഴ്റിെ്റിപ്റത്തട്  60
4296  കേരളെെെും       
           െ്റിത്ാകമാഹൻ  80 
4320  വാണ്റിയൈമുദായവുും മുച്ച്റിക�ാട്ട് ഭഗവത്റിയും                                      
          കഡാ.ജയെന്ദൻ േധീകഴാത്തട് 175 
4054 ജധീവതകയറുന്ന കദവതേൾ 
 കഡാ. ആർ. രാകജഷട്  50.00 
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1659 രുംഗാവതരണും
 നപ്രാെ. ജ്റി. ശങ്കരപ്പ്റിള്ള, ോവാ�ും മുത�ായവർ 145.00 
1869 ൊട്രങ്ങട്: വ്റിോൈവുും പര്റിണാമവുും  
 ജ്റി. ഭാർഗവൻപ്റിള്ള 110.00 
1954 ൊടുും ൊെേവുും
 ൈ്റി. എൻ. ശ്രധീേണ്ഠൻ ൊയർ 64.00 
2097 ഇബട് ൈനന്റ ൊെേൈങ്കൽപ്പും 
 ജ്റി. ശങ്കരപ്പ്റിള്ള (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 45.00 
2179 പാവൊെേും 
 വ്റി. അജ്റിതട്കുമാർ 95.00 
2254 ൊെേും െര്റിത്ത്ത്റിനന്റ േണ്ണ്റിൽ
 രാജൻ ത്റിരുകവാത്തട് 60.00 
2277 കേരളത്ത്റിന� കബാധെ ൊെേകവദ്റി
 കഡാ. എൻ. ആർ. ഗ്രാമപ്രോശട് 65.00 
2338  അഭ്റിെയും ൊെേത്ത്റിലും ൈ്റിെ്റിമയ്റിലും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 േരമെ ജൊർദെൻൊയർ 35.00 
2368 ോക്ാര്റിശ്്റിൊെേും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ജ്റി. ഭാർഗവൻപ്റിള്ള 55.00 
2384 എൻ. കൃഷ്ണപ്റിള്ളയും പ്രശട് െ ൊെേങ്ങളുും
 കഡാ. ആർ. ബ്റി. രാജ�ക്ഷ്റി 95.00 
2392 പറകണറ്റട് - അരങ്ങ്റിനന്റ ബഹുൈ്വരതയും 
 അനഷ്ഠാെത്ത്റിനന്റ ഉൽൈവപരതയും
 വ്റി. ആർ. സുകമഷട് 55.00 
2394 ൊെ്യപ്രകയാഗങ്ങൾ
 കഡാ. െ്റി. ജ്റി. സശ�ജ 80.00 
2422 നേ.െ്റി.യനെ ക�ാേും 
 എഡ്റി: നേ. ഇ. എൻ. 150.00 
2505 െളെര്റിതത്ത്റിന� ൈുംഗധീതും 
 കഡാ. ആർ. ഗധീത 80.00 
2506 സ്തധീൊെ്യേ� െങ്ങ്യാർകൂത്തട് 
 കഡാ. എൻ. കരണുേ 65.00 
2521 നഹഡാഗാബ്ലർ (ൊെേും) 
 നഹൻറ്റിേട് ഇബട് ൈൻ 80.00 
2613 മ�യാളൊെേും - താജട് വഴ്റി
 ഭാനപ്രോശട് 160.00 
2621 സജവൊെേകവദ്റി
 കഡാ. എൽ. കതാമൈട് കുട്്റി 65.00 
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2626 അരങ്ങുമുതൽ അഭ്രപാള്റിവനര 
 കഡാ. ൈ്റിബു കമാെയ്റിൽ 90.00 
2746 അഭ്റിെയത്ത്റിനന്റ അേനപ്പാരുൾ കതെ്റി
 വട്പ്പറമ്പ്റിൽ പധീതാുംബരൻ 70.00 
2812 ൊെേും അകെ്വഷണവുും അപഗ്രഥെവുും
 കഡാ. രാജാവാര്യർ 100.00 
2890 എന്താണട് ൊെേും
 എൻ. കൃഷ്ണപ്റിള്ള 110.00 
2933 രുംഗഭാഷ
 വയ�ാ വാസുകദവൻപ്റിള്ള 120.00 
3055 ൈ്വാത്റിത്റിരുൊൾ - ൊെേും 
 പ്റിരപ്പൻകോെട് മുരള്റി 130.00 
3160 സൂത്ധാരാ.... ഏത്റിക�... ഏത്റിക� 
 വയ�ാ വാസുകദവൻപ്റിള്ള 130.00 
3212 ൊെേരെെ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പാ�ാ നേ. എും. മാതയു 60.00 
3243 ൊെേും: േ�യും ോഴ്ചയും
 പ്റി. ജ്റി. ൈദാെന്ദൻ 90.00 
3380 കേരളത്ത്റിന� തധീകയറ്ററുും 
 ോവാ�ും ൊെേങ്ങളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. രാജാവാര്യർ 250.00 
3415 എൻ. കൃഷ്ണപ്റിള്ളയനെ ൊെേക�ാേും
 ൈമ്പാ: കഡാ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ 80.00 
3560 ൊെേവുും ജധീവ്റിതവുും 
 ൈമ്പാദെും: ആശാസുവർണകരഖ 130.00 
3609 ോള്റിൊെേും പാഠങ്ങളുും പഠെങ്ങളുും
 കഡാ. എൻ. അജ്റിതട്കുമാർ 170.00 
3702 അഭ്റിെയും ൊെേത്ത്റിലും ൈ്റിെ്റിമയ്റിലും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 േരമെ ജൊർദെൻ ൊയർ 50.00 
3637 ഓുംകെര്റിയനെ ൊെേപ്രപഞ്ും 
 കഡാ. രാജാവാര്യർ 150.00 
3199 േധീഴാളജെതയും ജെേധീയൊെേവുും 
 കഡാ. കെരാവള്ള്റി ശശ്റി 150.00 
3878 ത്റിയകരോൺ-ൊെേത്ത്റിനന്റ ക�ാേൈഞ്ാരും  
 കഡാ.  ഉമ്മർ തറകമൽ 90.00 
3889 പരധീക്ഷണൊെേും ൈ്റിദ്ാന്തും പ്രകയാഗും പര്റികശഷും 
 കഡാ. എൽ. കതാമൈട് കുട്്റി 200.00 
4069 െകരന്ദപ്രൈാദട്ഃ ഒരു ൈുംഗ്രഹപഠെും 
 അ�േട് ൈട് വള്ള്റികുന്നും 150.00 
4246 ൊെേത്ത്റിനന്റ ൊൊർഥങ്ങൾ
 പ്റി.ജ്റി. ൈദാെന്ദൻ 125.00
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4310  ഒറ്റയാൻ :ോവാ�ത്ത്റിനന്റ ജധീവ്റിതവുും േ�ാൈപര്യയും                         
          കഡാ.ഉഷാ രാജാവാര്യർ 80

 സംഗീതം
1408 നതൈ്യൂൈ്റിനന്റ ൈുംഗധീതും
 നപ്രാെ. നേ.പ്റി. ശരെന്ദൻ 17.00 
1873 രാഗസുധാർണവും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. െ്റി. രവധീന്ദൊഥട് 150.00 
1963 ൈുംഗധീതശാസ്തപ്രകവശ്റിേ (6-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്. നവങ്ക്റിെസുബ്ഹ്മണ്യ അയ്ർ 100.00 
2009 നൃത്യപ്രോശ്റിേ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. പ്റി. നേ. വ്റിജയഭാന 50.00 
2255 താൻൈൻ മുതൽ 
 ൈക്ധീർഹുസൈൻ വനര
 ജമാൽ നോച്ചങ്ങാെ്റി 75.00 
3715 ൈുംഗധീതത്ത്റിനന്റ കേരളധീയ പാഠങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റി. െ്റി. മുരള്റി 80.00 
2379 അഗസ്റ്റിൻ കജാൈെട് ഭാഗവതർ
 ൈുംഗധീത ൊെേത്ത്റിന� അതു�്യപ്രത്റിഭ 
 കുതട്ബുദ്ധീൻ 35.00 
2433 അെശ്വരൊയ നെസമ്പ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റി. ജയ്റിൻ 65.00 
2573 ഒപ്പെ എന്ന വട്പ്പാട്ട് 
 പാട്ടുും പഠെവുും: വ്റി.എും. കുട്്റി 65.00 
2587 മ�യാള ൈ്റിെ്റിമാ പ്റിന്നണ്റിഗാെ െര്റിത്ും 
 േ്റിരൺരവധീന്ദൻ 225.00 
2687 മൃദുംഗകബാധ്റിെ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. പാറശ്ാ� രവ്റി 80.00 
2775 ൈമ്പൂർണൈുംഗധീതകൃത്റിേൾ
 മഹാേവ്റി നേ. ൈ്റി. കേശവപ്റിള്ള 80.00 
2817 ശ്രധീ ൈ്വാത്റിത്റിരുൊൾ 
 ജധീവ്റിതവുും കൃത്റിേളുും
 കഡാ. വ്റി. എൈട്. ശർമ 470.00 
2875 ദക്ഷ്റികണന്ത്യൻ ൈുംഗധീതും V 
 വ്റിദ്വാൻ എ.നേ. രവധീന്ദൊഥട് 600.00 
2916 72 ബ്ഹ്മൊദശ്രുത്റിേൾ
 കവളമാനൂർ ൈായ്റിബാബു 90.00 
3063 ൈ്വാത്റിസ്മൃത്റി
 ൈമ്പാ: പ്റിരപ്പൻകോെട് മുരള്റി 200.00 
3086 ൈുംഗധീതവുും ജധീവ്റിതവുും
 കഡാ. നേ. ഓമെക്കുട്്റി 180.00 
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3143 മുത്തുൈ്വാമ്റിദധീക്ഷ്റിതർ കൃത്റിേൾ
 നപ്രാെ. പ്റി. ആർ. കുമാരകേരളവർമ 480.00 
3144 ശ്രധീ ൈ്വാത്റിത്റിരുൊൾ കൃത്റിേൾ
 നപ്രാെ. പ്റി. ആർ. കുമാരകേരളവർമ 380.00 
3224 ദക്ഷ്റികണന്ത്യൻ ൈുംഗധീതും III (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റിദ്വാൻ എ. നേ. രവധീന്ദൊഥട് 380.00 
3293 Notations to study Karnatic Music
 V. Gopinathan 90.00 
3326 ൈുംഗധീതത്ത്റിനന്റ ൊട്ടുവഴ്റി
 നപരുമ്പുഴ കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 60.00 
3419 ദക്ഷ്റികണന്ത്യൻ ൈുംഗധീതും II (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റിദ്വാൻ എ.നേ. രവധീന്ദൊഥട് 300.00 
3585 ഹൃദയും ഒരു ൈുംഗധീകതാപേരണമാണട്
 ഷാജഹാൻ ോള്റിയത്തട് 50.00 
3605 ദക്ഷ്റികണന്ത്യൻ ൈുംഗധീതും I (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റിദ്വാൻ എ. നേ. രവധീന്ദൊഥട് 400.00 
3617 An Introduction to Western Music
 Rev.  Dr.  M. P.  George 140.00 
3712 ൈുംഗധീതേല്പദ്രുമും (5-ാും പത്റിപ്പട് )  
 വ്റിവർത്തെും: 
 കഡാ. എൈട്. നവങ്കെസുബ്ഹ്മണ്യ അയ്ർ 370.00 
3716 മാപ്പ്റിളപ്പാട്ട് െര്റിത്വുും 
 വർത്തമാെവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റി.എും. കുട്്റി 90.00 
3737 െക്ഷത്ദധീപങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 രവ്റികമകൊൻ 100.00 
3829 72 BRAHMA NAADA SHRUTIS 
 Velamanoor Sai Babu 85.00 
3793 വധീണാകബാധ്റിെ്റി 3-ാും ഭാഗും 
 എൈട്. രുഗ്്റിണ്റി കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 70.00 
3869 േർണാെേൈുംഗധീതെര്റിത്ും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ.െ്റി. രവധീന്ദൊഥട് 225.00 
3872 വധീണാകബാധ്റിെ്റി രണ്ാുംഭാഗും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 രുഗ്്റിണ്റി കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 110.00 
4061 ദക്ഷ്റികണന്ത്യൻ ൈുംഗധീതും - IV-ാും ഭാഗും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എ.നേ. രവധീന്ദൊഥട്  300.00 
4062 ശ്യാമാശാസ്ത്റി കൃത്റിേൾ 
 നപ്രാെ. പ്റി.ആർ. കുമാരകേരളവർമ  325.00 
4212 വധീണാകബാധ്റിെ്റി - 1-ാും ഭാഗും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. രുഗ്്റിണ്റി കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 120.00 
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4178 അഭ്റിെയൈുംഗധീതും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 �ധീ�ാ ഓുംകെര്റി 350.00 
4244 ത്യാഗരാജ കൃത്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. പ്റി.ആർ. കുമാരകേരളവർമ 300.00

സിനിമ, ടി.വി.

1927 മ�േള്റിൽ മഞ്ഞുനപയ്യുന്നു (2-ാും പത്റിപ്പട് )
  ഷൺമുഖദാൈട് 70.00 
1928 ോഴ്ചയനെ അശാന്ത്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റി. രാജകൃഷ്ണൻ 70.00 
3917 ത്റിരക്ഥയനെ രധീത്റിശാസ്തും: 
 ൈമ്പാദെവുും പഠെവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പ്റി. എും. ബ്റിനകുമാർ 125.00 
3733 പകഥർപാഞ്ാ�്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. വ്റി. രാമൻകുട്്റി 60.00 
2176 ആധുെ്റിേ ൈ്റിെ്റിമയനെ െര്റിത്ും 
 നേ. വ്റി. രാമൻകുട്്റി 50.00 
2245 ത്റിരമ�യാളത്ത്റിനന്റ അവസ്ാന്തരങ്ങൾ
 എൻ. പ്റി. ൈജധീഷട് 40.00 
2425 ശകുന്തള 
 �ള്റിതാുംബ്റിേ അന്തർജെും 55.00 
2440 ൈ്റിെ്റിമ െര്റിത്മുഹൂർത്തങ്ങള്റിലൂനെ 
 ഷാെവാൈട് ഖാൻ 55.00 
2550 ൈ്റിെ്റിമയും മെസ്സുും 
 കുഞ്ഞ്റിക്ണ്ണൻ വാണ്റികമൽ 140.00 
2565 യഗപുരുഷൻ 
 ആർ. സുകുമാരൻ 95.00 
2569 െര്റിത്വുും െ�ച്ച്റിത്വുും 
 പ്റി. എൈട്. രാധാകൃഷ്ണൻ 120.00 
2739 േഥാപുരുഷൻ
 അടൂർ കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 60.00 
2981 ആെ്റികമഷനന്റ ഉള്ളറേൾ
 രാകജഷട് കുമാർ എ.ആർ. 70.00 
2960 ഏഴാും േ�യനെ മത്റിവ്റിഭ്രമും
 കഡാ. അരവ്റിന്ദൻ വല്ച്ച്റിറ 60.00 
3071 െ്റിഴൽച്ച്റിത്ങ്ങളുനെ നപാരുൾ
 രാജൻ പ്റി. നതാെ്റിയൂർ 75.00 
3226 ൈ്റിെ്റിമയനെ െധീത്റിൈാരും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പ്റി. ജ്റി. ൈദാെന്ദൻ 70.00 
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3227 േഥവധീെട്
 കൈാഹൻ�ാൽ 80.00 
3228 ഓർക്കുേ വല്കപ്പാഴുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കൈാഹൻ�ാൽ 50.00 
3263 ൈ്റിെ്റിമയും ൈമൂഹവുും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. കവ�പ്പൻ 65.00 
3281 േെവുമ�യ്റിക�ക്ട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എും. ജ്റി. ശശ്റി 75.00 
3285 െ�ച്ച്റിത്ൈമധീക്ഷ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റിജയകൃഷ്ണൻ 75.00 
3288 ൈ്റിെ്റിമയനെ ക�ാേും (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 അടൂർ കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 60.00 
3386 െ�ച്ച്റിത്ൈ്റിദ്ാന്തങ്ങൾ
 കഡാ. െ്റി. ജ്റികെഷട് 70.00 
3515 മ�യാളത്റിരക്ഥ 
 വളർച്ചയും വർത്തമാെവുും
 കഡാ. ആർ. വ്റി. എും. ദ്റിവാേരൻ 100.00 
3612 െ്റിത്ും െ�ച്ച്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 മങ്കെ രവ്റിവർമ 50.00 
3632 െധീർമാതളത്ത്റിനന്റ പൂക്ൾ 
 കൈാഹൻ�ാൽ 120.00 
3648 െ�ച്ച്റിത്ും അെരുേളുും അെ്റികവരുേളുും 
 പ്റി.ജ്റി. ൈദാെന്ദൻ 80.00 
3697 െ�ച്ച്റിത്ത്ത്റിനന്റ നപാരുൾ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റിജയകൃഷ്ണൻ 110.00 
3731 അപരാഹ്നും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എും.പ്റി. സുകുമാരൻ ൊയർ 50.00 
3734 ൈഞ്ാര്റിയനെ വധീെട് 
 റായട് ൈ്റിെ്റിമ ഒരു പഠെും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഐ. ഷൺമുഖദാൈട് 130.00 
3735 എ�്റിപ്പത്തായും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 അടൂർ കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 70.00 
3746 ൈ്റിെ്റിമയും ൈാകങ്കത്റിേ വ്റിദ്യയും 
 അെ്റിൽകുമാർ ത്റിരുകവാത്തട് 60.00 
3879 മ�യാളൈ്റിെ്റിമ 
 കദശും-ഭാഷ-ൈുംൈട് ോരും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ജ്റി.പ്റി. രാമെന്ദൻ 170.00 
3880 ൈ്റിെ്റിമകറ്റാഗ്രെ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എ.എും. മകൊജട് കുമാർ 100.00 
3886 ൈ്റിെ്റിമ കവറ്റിട് വഴ്റിേൾ 
 എും.ൈ്റി. രാജൊരായണൻ 75.00 
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4075 പകൊരമ മകൊരമ 
 വ്റി.ആർ. കഗാപ്റിൊഥട്  80.00 
4150 ഇരുട്്റിൽ ഉറങ്ങാത്റിരുന്ന ഒരാൾ 
 വ്റിജയകൃഷ്ണൻ  50.00 
4166 സുവർണ െകോരത്ത്റിനന്റ േഥ 
 ശാന്തൻ  100.00 
4196 െകവാത്ാെമൂ�്യങ്ങളുും 
 മ�യാളൈ്റിെ്റിമയും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ജ്റികെഷട് കുമാർ എരമും  120.00 
4245 ത്റിരക്ാഴ്ചേളുനെ ൈൗന്ദര്യദർശെങ്ങൾ
 രശ്്റി അെ്റിൽ 140.00
4254 ആത്േഥകപാന� 
 എും.നേ. രാകജന്ദൻ 160.00

5. സാമൂഹികശാസ്തങ്ങൾ
ചരിത്ം

കകരളചരിത്ം

1595 ഫ്ാൻൈ്റിൈട് ബുക്ാെനന്റ കേരളും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റിവ: കഡാ. ൈ്റി. നേ. േരധീും 42.00 
1640 കേരളത്ത്റിന� ൈ്വാതന്ത്യൈമരും 
 നേ. ദാകമാദരൻ, ൈ്റി. ൊരായണപ്റിള്ള 50.00 
1922 പൗരൈമത്വവാദും ത്റിരുവ്റിതാുംകൂറ്റിൽ
 കഡാ. എൈട്. ശ്റിവദാൈൻ
 കഡാ. ൈ്റി. എൻ. കൈാമരാജൻ 63.00 
1958 വാണ്റിജ്യത്ത്റിലൂനെ പാരതന്ത്യും
 നേ. ശ്റിവശങ്കരൻ ൊയർ  80.00 
1959 ൈാരൈെര്റിത്ൈുംഗ്രഹും
 എ. എ. നോച്ചുണ്ണ്റി 210.00 
2061 കേരളൈുംൈട് കൃത്റിയനെ ൈമയകരഖേൾ -
 ൊണയങ്ങള്റിലൂനെ (ൊണയവ്റിജ്ാെും) 
 പ്റി. കഗാപകുമാർ  85.00 
4313 കേരളും ഡച്ചുോരുനെ ദൃഷ്റിയ്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. ശ്റിവശങ്കരൻ ൊയർ 180.00 
2209 മ�ബാർ പഠെങ്ങൾ
 കഡാ. നേ. കഗാപാ�ൻകുട്്റി 55.00 
2260 വക്ും അബ്ദുൾഖാദറ്റിെട് ജ്റി. അയച്ച േത്തുേൾ
 മുത്താെ താഹ 40.00 
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2355 എ.ൈ്റി. േണ്ണൻൊയർ ഒരു പഠെും 
 കഡാ. നേ. നേ. എൻ. കുറുപ്പട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 65.00 
2365 കേരളും - ൈമൂഹവുും രാഷ്ട്രധീയവുും
 നേ. െ്റി. കുഞ്ഞ്റിക്ണ്ണൻ 85.00 
2385 െര്റിത്നമഴുത്ത്റിനന്റ െര്റിത്ും
 എും. പ്റി. മുജധീബട് റഹ്മാൻ 50.00 
2548 െ്റിറ്റൂര്റിന� നതലങ്കരുനെ ഭാഷ 
 കഡാ. നേ. ധെ�ക്ഷ്റി 105.00 
2572 കേൈര്റിയനെ െര്റിത്ഗകവഷണങ്ങൾ I
 ൈമാഹരണും : എും. എൻ. വ്റിജയൻ 200.00 
2578 സപതൃേൈുംരക്ഷണും പ്രശട് െങ്ങൾ പ്രത്റിവ്റിധ്റിേൾ
 കഡാ. നേ. നേ. എൻ. കുറുപ്പട് 65.00 
2595 ൈർൈയ്്റിദട് അഹമ്മദട്ഖാനും അ�്റിഖഢട് പ്രസ്ാെവുും
 കഡാ. സഗക�ഷട് സൈദ്റി 50.00 
2652 വ്റി�്യുംക�ാഗൻ - മ�ബാറ്റിന�
 ോർഷ്റിേബന്ങ്ങള്റിന� പഠെും 
 നപ്രാെ. നേ. നേ. എൻ. കുറുപ്പട് 80.00 
2651 കേൈര്റിയനെ െര്റിത്ഗകവഷണങ്ങൾ II
 എും. എൻ. വ്റിജയൻ 180.00 
2653 ആധുെ്റിേ കേരളും  
 നപ്രാെ. നേ. നേ. എൻ. കുറുപ്പട് 60.00 
4205 േല്ാർ പട്ും കോളെ്റിയനെ പ്രാകദശ്റിേെര്റിത്ും  
 ഡ്റി. ൈജധീവട് 60.00 
2704 അയ്ൻോള്റി കേരള െര്റിത്ത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. നേ. എൈട്. ദാൈട് 75.00 
2706 കവലത്തമ്പ്റിദളവ 
 കഡാ. െ്റി. പ്റി. ശങ്കരൻകുട്്റിൊയർ 100.00 
2748 കേൈര്റിയനെ െര്റിത്ഗകവഷണങ്ങൾ III
 എും. എൻ. വ്റിജയൻ 125.00 
2948 മ�ബാർ പഠെങ്ങൾ ൈാമൂത്റിര്റിൊെട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. എും. െമ്പൂത്റിര്റി 340.00 
2949 ഞാൻ േണ് കേരളും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈാമുവൽ നമറ്റധീർ 320.00 
3032 കേൈര്റിയനെ െര്റിത്ഗകവഷണങ്ങൾ IV
 എും. എൻ. വ്റിജയൻ 270.00 
3066 കേരള യഹൂദരുനെ ൈാുംൈട് ോര്റിേെര്റിത്ും
 കഡാ. പ്റി. നേ. പധീതാുംബരൻ 150.00 
3085 ത്റിരുവെന്തപുരത്ത്റിനന്റ ഇത്റിഹാൈും(2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പട്ും ജ്റി. രാമെന്ദൻൊയർ 650.00 
3177 ത്റിരുവ്റിതാുംകൂർ കസ്ററ്റട് കോൺഗ്രൈട്
 നേ. എും. ചുമ്മാർ 575.00 
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3205 കേരളധീയ െകവാത്ാെവുും മണപ്പാെനും
 ോത്റിയാളും അബൂകബക്ർ 140.00 
3240 മാപ്രാണപുരാണും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കജാൺൈൻ എെത്തുരുത്ത്റിക്ാരൻ 80.00 
3287 ത�കശ്ര്റിയ്റിന� കേയ്റിമാർ
 െര്റിത്വുും ൈുംൈട് ോരവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. നേ. എൻ. കുറുപ്പട് 70.00 
3921 കേരളും ഭൂപെങ്ങള്റിലൂനെ  
 െ്റിശാന്തട് കമാഹൻ എും., പ്രദധീപട് ജ്റി.എൈട്. 450.00 
3340 കേരളെ്റിയമൈഭ െര്റിത്വുും ധർമവുും
 നേ. ജ്റി. പരകമശ്വരൻൊയർ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 100.00 
3391 കേരകളാൽപ്പത്ത്റി
 കഡാ. നഹർമൻഗുണ്ർട്ട് 50.00 
3521 പണ്നത്ത മ�യാളക്ര (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. െ്റി. രവ്റിവർമ  140.00         
3706 കേരള െര്റിത്ൊയേർ (2-ാും പത്റിപ്പട് )  
 നേ.ആർ. രവധീന്ദൻ ൊയർ 70.00 
3709 കേരള െര്റിത്ത്ത്റിനന്റ അെ്റിസ്ാെകരഖേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. പുതുകശ്ര്റി രാമെന്ദൻ 300.00 
3717 ബൗദ്ൈ്വാധധീെും കേരളത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പവെൻ, ൈ്റി.പ്റി. രാകജന്ദൻ 90.00 
4216 കേരളത്ത്റിനന്റ ഇന്നന�േൾ (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ.എൻ. ഗകണശട് 180.00 
3727 നോച്ച്റിയും പാ�്റിയത്തച്ഛനും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ. ൈദാശ്റിവൻ 70.00 
3739 കേരള െര്റിത്വുും ൈമൂഹരൂപധീേരണവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ.നേ. നോച്ചട് 190.00 
3795 സപതൃേ കേരളും 
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ 150.00 
3792 പഴശ്്റിൈമരങ്ങൾ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ.നേ.എൻ. കുറുപ്പട് 110.00 
3820 െ്റിവർത്തെും ൈാമൂഹ്റിേെധീത്റിയനെ ഇത്റിഹാൈും 
 കഡാ. അഞ്യ്റിൽ രഘു 80.00 
3841 ത്റിരുവ്റിതാുംകൂർ െര്റിത്ും (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പ്റി. ശങ്കുണ്ണ്റികമകൊൻ 200.00 
3844 മ�ബാർ കുെ്റികയറ്റും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈമാ: വർഗധീൈട് കതാട്യ്ക്കാെട് 175.00 
3846 കവലത്തമ്പ്റി ദളവ - ത്റിരുവ്റിതാുംകൂർ െര്റിത്ത്ത്റിൽ 
 സുദർശൻ ോർത്ത്റിേപ്പറമ്പ്റിൽ 70.00 
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3972 മാർത്താണ്ഡവർമ 
 കഡാ. എ.പ്റി. ഇബ്ാഹ്റിും കുഞ്ഞട്  90.00 
3973 െ്റിശബ്വൈന്തങ്ങള്റിന� ഇെ്റിമുഴക്ും 
 ൈകന്താഷട് ഏച്ച്റിക്ാെും 110.00 
4026 നോല്ും ജ്റില് 
 കഡാ. വ്റിളക്കുെ്റി രാകജന്ദൻ  200.00 
4049 േല്െ്റികക്ാെൻ േഥേൾ 
 ൈകന്താഷട് പെയാൽ  60.00 
4055 ത്റിരുവ്റിതാുംകൂർ െര്റിത്ത്ത്റിന� െ്റി� ഏടുേൾ 
 ഡ്റി. ദയാെന്ദൻ  55.00 
4093 കേരളും ക�ാേെര്റിത്ത്ത്റിലൂനെ  (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 മ�യ്റിൻേധീഴട് കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ  190.00 
4125 നോച്ച്റിയും സപതൃേസ്മാരേങ്ങളുും  (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പ്റി.നേ. കഗാപ്റി  80.00 
4193 ഉത്തരകേരളത്ത്റിന� കയാഗ്റിൈമുദായും
 കഡാ. പ്റി.നേ. ഭാഗ്യ�ക്ഷ്റി  60.00 
2906 േ്വ്റിറ്റ്റിന്ത്യാ ൈമരവുും കേരളവുും
 കഡാ. നേ.നേ.എൻ. കുറുപ്പട്  60.00 
2792 മറന്നുകൂൊത്ത ഏടുേൾ 
 നപ്രാെ. നേ.പ്റി. സുശധീ�ൻ  55.00 
2845 ോ�ഘട്ത്ത്റിനന്റ ോൽപ്പാടുേൾ
 കഡാ. െ്റി. ജമാൽ മുഹമ്മദട്  100.00 
4133 ഗാന്്റിജ്റിനയക്കുറ്റിച്ചട് കഗാഡട് നൈ 
 ശശ്റിധരൻ ോട്ായ്റികക്ാണും  100.00 
4171 History Straight from the Horse's Mouth 
 Dr. V. Sankaran Nair  150.00 
4237 കേരളത്ത്റിനന്റ ൈാുംൈട് ോര്റിേ െര്റിത്ും (9-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പ്റി.നേ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 300.00
4258 ത�കശ്ര്റിയനെ െകവാത്ാെ െര്റിത്ും
 കഡാ. ബ്റി. പാർവത്റി 100.00
4274 ഞാൻ േണ് കേരളും - ൈാമുവൽ നമറ്റ്റിർ
 എ.എൽ. ൈത്യദാൈട് 350.00
4289 ആറ്റ്റിങ്ങൽ േ�ാപും
 ൈ്റി.വ്റി. ഗ്റിര്റി ആരാധ്യ 50.00
4291 കേരള ൈുംൈട് ോരും സപതൃേും
 കഡാ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 90.00
4278 െര്റിത് ഏടുേള്റിന� െ്റിതൽപ്പാടുേൾ
 പ്റി. സുദർശെൻ 160.00
4302  നോല്ും െര്റിത്ത്ത്റിന� ൊഴ്റിേല്ലുേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )                                                        
 െ്റി.ഡ്റി.ൈദാശ്റിവൻ    100
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ഇന്ത്ാചരിത്ം

1022 ഇന്ത്യാെര്റിത്ും (2-ാും ഭാഗും) (കേരള)
 നേ. കുഞ്ഞ്റിപ്പക്്റി, പ്റി. നേ. മുഹമ്മദ�്റി 12.00 
1460 ഭാരതെര്റിത്ും (1-ാും ഭാഗും) (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. എ. ജ്റി. കമകൊൻ 50.00 
1464 െര്റിത്പഠെത്ത്റിെട് ഒരു ആമുഖും 
 നേ. അബ്ദു റഹ്റിമാൻ 24.00 
1477 ഇന്ത്യാെര്റിത്ും (1-ാും ഭാഗും) (കേരള) 
 നപ്രാെ. നേ. കുഞ്ഞ്റിപ്പക്്റി
 നപ്രാെ. പ്റി.നേ. മുഹമ്മദ�്റി 28.00 
1888 ദക്ഷ്റിണഭാരതെര്റിത്ും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. എ. െധീ�േണ്ഠശാസ്ത്റി 168.00 
2044 അന്തമാൻ െ്റികക്ാബാറ്റിനന്റ െര്റിത്ും 
 ൈ്റി. നേ. വ്റിജയൻ മെപ്പള്ള്റി 85.00 
2059 ഇന്ത്യ ഇനന്നവ്റിനെ െ്റിൽക്കുന്നു
 എും. ആർ. െന്ദകശഖരൻ 50.00 
2545 ഇമ്മ്റിണ്റി വ�്യ ഒര്റിന്ത്യ 
 കഡാ. അബൂബക്ർ ോപ്പാെട് 65.00 
2693 ൈ്വാതന്ത്യത്ത്റിക�ക്ട് െയ്റിച്ച ആൊര്യന്ാർ
 കഡാ. ഇ. ഐ. വാര്യർ 150.00 
2667  ഭാരത ബൃഹദട്െര്റിത്ും - ആധുെ്റിേും (3-ാും ഭാഗും) 
 ആർ.ൈ്റി. മജുുംദാർ, എച്ചട്.ൈ്റി. റായട് ൌധര്റി, 
 ോള്റിേ്റിങ്കർ ദത്ത
 വ്റിവ: തായാട്ട് ശങ്കരൻ 250.00 
2747 ഭാരത ബൃഹദട് െര്റിത്ും - പ്രാെധീെും (1-ാും ഭാഗും)
 ആർ. ൈ്റി. മജുുംദാർ, എച്ചട്. ൈ്റി. റായട് ൌധര്റി, 
 ോളധീേ്റിങ്കർദത്ത 130.00 
2947 ഇന്ത്യ എന്ന വ്റിസ്മയും  (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 - എ. എൽ. ബാഷാും 
 വ്റിവ: നപ്രാെ. ൈ്റി.പ്റി. അബൂബക്ർ 385.00 
3078 സഹദരാ�്റിയനെ ബ്്റിട്ധീഷട് ബന്ങ്ങൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ബ്റി. കഷയ്ക്കട് അ�്റി
 വ്റിവ: കഡാ. നേ.നേ.എൻ. കുറുപ്പട് 210.00 
3705 ഇന്ത്യൻ ൈമൂഹശാസ്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് )   
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ് 130.00 
3797 ഖ്റിൽജ്റിവുംശും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. നേ.ആർ രവധീന്ദൻ ൊയർ 70.00 
3390 ഭാരതധീയസപതൃേും 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 110.00 
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3884 ഇന്ത്യൻ േപ്പക�ാട്ത്ത്റിനന്റ െര്റിത്ും 
 കഡാ. െ്റി.ആർ. രാഘവൻ 130.00 
3890 കോളെ്റിവാഴ്ചയും ൊട്ടുരാജ്യങ്ങളുും 
 തുളൈധീധരൻ ആൊര്റി 190.00 
3766 ഇന്ത്യാെര്റിത്ും മധ്യോ�ും  (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. നറാമധീ�ാ ഥാപ്പർ 80.00 
3767 ഇന്ത്യാെര്റിത്ും പ്രാെധീെോ�ും (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. നറാമധീ�ാ ഥാപ്പർ 70.00 
4015 ഇന്ത്യൻ കദശധീയതയനെ 
 ൈാമൂഹ്റിേപശ്ാത്ത�ും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എ.ആർ. കദശായട്, 
 നേ. ശ്രധീകുമാരൻ ഉണ്ണ്റി  400.00 
2888 ൈ്വാതന്ത്യും നോണ്ട് ൊും എന്തട് കെെ്റി?
 എും.വ്റി. കദവൻ  75.00 
3822 ൈമോ�്റിേ ഭാരതെര്റിത്ും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റിവ: പ്റി. ൊരായണൻ ൊയർ 450.00 
4252 പരകദശ്റിേൾ േണ് ഇന്ത്യ
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ് 80.00
4323  ഇന്ത്യാെര്റിത്വുും െര്റിത്ോന്ാരുും 
           എൈട്.പ്റി.നൈൻ                                                                                   
 വ്റിവ.എും.നേ.രാകജന്ദൻ 125
4325  പ്രാേട് െര്റിത്ും                                                                              
          നപ്രാെ.ഇർെൻ ഹബധീബട്  60
          വ്റിവ.നപ്രാെ.പ്റി.നേ.െ്റി.രാജ
4327  സൈന്വ ൊഗര്റിേത                                                                  
          നപ്രാെ.ഇർ െൻ ഹബധീബട് 
          വ്റിവ.ആർ.കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 100
4328  മൗര്യൻ ഇന്ത്യ                                                                                       
 നപ്രാെ.ഇർെൻ ഹബധീബട് , വ്റികവോെന്ദ ഝ
         വ്റിവ.രാകജന്ദൻ നെറുനപായ്  150

 കലാകചരിത്ം
1471 മാ�്റിദ്വധീപുേളുനെ െര്റിത്ും
 ഇ. നേ. സുഗതൻ 20.00 
1517 ജപ്പാനന്റ െര്റിത്ും
 കഡാ. ആർ. മധുകദവൻൊയർ 30.00 
1768 മാെവെര്റിത്ും: പ്രാേട്െര്റിത്വുും ൊഗര്റിേതയനെ
 പ്രാരുംഭഘട്വുും (വാ�്യും ഒന്നട് ) (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ജ്വാേ്വറ്റാ ഹാേട് ൈട്, ൈർ �്റിനയാൊർഡട് വൂള്റി 300.00 
1830 ആധുെ്റിേ ബ്്റിട്നന്റ െര്റിത്ും (8-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. കുഞ്ഞ്റിപ്പക്്റി, പ്റി. നേ. മുഹമ്മദ�്റി 100.00 
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1839 ഒന്നാും ക�ാേമഹായദ്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. വാസുകദവൻപ്റിള്ള 47.00 
1848 അകമര്റിക്ൻ ഐേ്യൊെ്റിനന്റ െര്റിത്ും(7-ാും പത്റിപ്പട് )  
 ൈ്റി. പ്റി. ഹ്റിൽ 120.00 
1952 മാെവെര്റിത്ും - ആധുെ്റിേക�ാേത്ത്റിനന്റ 
 അെ്റിസ്ാെങ്ങൾ 1300-1775 (വാ�്യും ൊ�ട്-ഭാഗും 2)
 ലൂയ്റിൈട് കഗാട്ട് ൈട്െേട്, ക�ാറൻ ൈ്റി മേ്റിനന്ന
 കയൾ എച്ചട്. പ്ര്റിറ്റട്ച്ചാർഡട് 315.00 
2046 മാെവെര്റിത്ും - 
 മധ്യോ� മഹാൈുംൈട് ോരങ്ങൾ (വാ�്യും മൂന്നട്-ഭാഗും 1)
 ഗാസ്റൺ വധീനയറ്റട്, വാദ്റിനമ എ�്റിൈധീെട്
 െ്റി�്റിപ്പട് കവാൾെട്, ജധീൻ ൌദൗ 300.00 
2100 െകവാത്ാെും - ആുംഗ�ൈമൂഹത്ത്റിൽ
 നപ്രാെ. ബ്റി. ഹൃദയകുമാര്റി 150.00 
2220 മുസ്റിുംഭരണും ൈട് നപയ്റിെ്റിലും 
 ൈ്റിൈ്റി�്റിയ്റിലും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. നേ. മുഹമ്മദട് മദെ്റി 100.00 
2244 െര്റിത്ത്ത്റിനന്റ മുദ്രണങ്ങൾ 
 ഷ്റിബു മുഹമ്മദട് 55.00 
2314 എന്താണട് െര്റിത്ും
 ഇ.എച്ചട്. ോർ
 വ്റിവ. നപ്രാെ. പ്റി. നേ. മുഹമ്മദ�്റി 95.00 
2329 അറബ്റിേളുനെ െര്റിത്ും (6-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി. ജമാൽ മുഹമ്മദട് 100.00 
3913 വുംശവൃക്ഷത്ത്റിനന്റ കവരുേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. ൈ്റി. പ്റി. അബൂബക്ർ 70.00 
2512 െര്റിത്ഗകവഷണത്ത്റിനന്റ രധീത്റിശാസ്തും
 നപ്രാെ. ഇ. ശ്രധീധരൻ 210.00 
3107 വ്റിയറ്റട് ൊമ്റിനന്റ െര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എൈട്. നേ. രാധാകൃഷ്ണൻ ൊയർ 70.00 
3342 സവജ്ാെ്റിേവ്റിപ്ലവും
 ഒരു ൈാുംൈട് ോര്റിേ െര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പ്റി. കഗാവ്റിന്ദപ്പ്റിള്ള  550.00 
3665 നെകപ്പാള്റിയൻ 
 ഇ. ശ്രധീധരൻ 360.00 
3666 പശ്്റികമഷ്യ ഒരു രാഷ്ട്രധീയെര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. െ്റി. ജമാൽ മുഹമ്മദട് 170.00 
3667 അറബ്റിേളുനെ െര്റിത്ും (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. െ്റി. ജമാൽ മുഹമ്മദട് 280.00 
3704 ആധുെ്റിേയഗത്ത്റിന� വ്റിപ്ലവങ്ങൾ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൻ. വ്റിജയൻ 180.00  
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3714 മുസധീും രാജ്യെര്റിത്ും (3-ാും പത്റിപ്പട് )  
 ഒ. അബു 140.00
3798 മാ�്റിദ്വധീപുേളുനെ െര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഇ.നേ. സുഗതൻ 70.00 
3816 സപതൃേത്ത്റിനന്റ കവരുേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. നജ. ഡാർവ്റിൻ 80.00 
3837 പ്ലാകറ്റാ-റ്റിപ്പബട് ള്റിേട് 
 വ്റിവർത്തെും : വ്റി.പ്റി. പുരുകഷാത്തമൻ 300.00 
3873 സെെയനെ െര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 െ്റി.പ്റി. ശങ്കരൻകുട്്റിൊയർ 110.00 
4022 ക�ാേെര്റിത്ും - ഒന്നാും ഭാഗും  (17-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പ്റി.എൈട്. കവ�ായധൻ  175.00 
4023 ഇസാമ്റിേ െര്റിത്ും  (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. അൈൻ  120.00 
4148 ക�ാേെര്റിത്ും രണ്ാുംഭാഗും  (14-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പ്റി.എൈട്. കവ�ായധൻ  150.00 
2846 ൈുംൈട് ോരും യഗങ്ങള്റിലൂനെ
 നേ. ശ്റിവശങ്കരൻ ൊയർ  75.00 
4195 രണ്ാും ക�ാേമഹായദ്ും (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. എബ്ഹാും എും. െ്റിധധീര  280.00 
4297  എറ്റിേട്കഹാബട്ൈട്കബും                                                                   
           െര്റിത്രെെയ്റിന� വ്റിസ്മയും 
 കഡാ.എും.പ്റി. മുജധീബട് റഹ്മാൻ    75  

രാഷ്ട്രതന്തം
 
1072 കൈാഷ്യ�്റിൈത്ത്റിനന്റ മൗ�്റിേ ൈ്റിദ്ാന്തങ്ങൾ
 സമക്ൾ പൂവത്തുങ്കൽ 27.00 
1169 രാഷ്ട്രതന്തത്ത്റിനന്റ 
 അെ്റിസ്ാെ തത്വങ്ങൾ (NCERT)
 വ്റിവ: കഡാ. നേ. കവ�ായധൻ ൊയർ 15.00 
1305 രാഷ്ട്രതന്തും (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. െ്റി. നജ. െന്ദചൂഡൻ 45.00 
1407 േ്യാബ്റിെറ്റട് ഗവൺനമന്റട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഐവർ ജന്ന്റിങട് ൈട്
 വ്റിവ: എും. ദ്റിവാേരൻ 72.00 
1424 ഇന്ത്യയനെ ഭരണഘെൊെര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. വ്റി. സപ�്റി 22.00 
1697 ഗവൺനമന്റട് ഘെേങ്ങൾ (NCERT)
 ഇേട്ബാൽ ൊരായണൻ 40.00 
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1707 രാഷ്ട്രതന്തത്ത്റിന� 
 പ്രമുഖ ൈങ്കൽപ്പങ്ങൾ (NCERT)
 വ്റിവ: കഡാ. നേ. കവ�ായധൻ ൊയർ 42.00 
1813 മാർേട് ൈ്റിൈും: ൈ്റിദ്ാന്തവുും സൈദ്ാന്ത്റിേരുും 
 ഇ. നേ. ൊയൊർ 58.00 
1865 കേരളരാഷ്ട്രധീയത്ത്റിനന്റ അന്തർധാരേൾ
 എഡ്റി: നപ്രാെ. നേ. രാമൻപ്റിള്ള 95.00 
2115 ഗാന്്റിയൻ കൈാഷ്യ�്റിൈും 
 കഡാ. നേ. കവ�ായധൻ ൊയർ 50.00 
2507 ോതുള്ളവർ കേൾക്നട്
 ൊദർ അക�ാഷ്യൈട് ഡ്റി. നെർണാണ്ൈട് 65.00 
2514 ഇ.എും.എൈട് - ജധീവ്റിതവുും െ്റിന്തയും
 എഡ്റി: ഐ.വ്റി. ദാൈട് 170.00 
2889 അമൂ�്യസപതൃേും
 സുമ്റിത്ാഗാന്്റി കുൽക്ർണ്റി 525.00 
2919 വ്റി. നേ. കൃഷ്ണകമകൊൻ - വ്യക്്റിയും വ്റിവാദങ്ങളുും
 കഡാ. എും.ഗുംഗാധരൻ 40.00 
3050 ക�ാേവ്യാപാരൈുംഘെെയും
 മൂന്നാും ക�ാേരാജ്യങ്ങളുും
 കഡാ. ആർ. ഗ്റിരധീഷട് കുമാർ 85.00 
4329 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെെ (15-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. വ്റി. സപ�്റി 325.00 
2642 ക�ാേരാഷ്ട്രും െ്റി� കെർക്ാഴ്ചേൾ
 നപ്രാെ. നേ. രാമൻപ്റിള്ള  90.00 
2853 ഗാന്്റിെ്റിന്തേൾ
 പ്റി. കേശവൻ ൊയർ  75.00 
4144 പ്ര്റിയനപ്പട് മാർേട് ൈ്റിന ൈട് കെഹപൂർവും 
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ്  50.00 
4229 അറുപത്റിന�ത്ത്റിയ കേരള നതരനഞ്ഞടുപ്പട് രാഷ്ട്രധീയും 
 കഡാ. എൈട്. രാമെന്ദൻ ൊയർ  70.00 
4235 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെെ രാഷ്ട്രത്ത്റിനന്റ ആധാരശ്റി� 
 ഗ്രൻമ്റിൽ ഓസ്റ്റിൻ വ്റിവ: കഗാവ്റിന്ദട്. എൈട്. തമ്പ്റി 350.00
4268 ഹ്റിന്ദുത്വൊഷ്റിൈും െര്റിത്വുും ൈ്റിദ്ാന്തവുും
 നജ. രഘു 150.00

ധനശാസ്തം

1018 നപാതുധെശാസ്തും
 നപ്രാെ. ബ്റി. നേ. അബ്ദുൾ അൈധീൈട് 26.00 
1035 ഇന്ത്യൻ ൈാമ്പത്ത്റിേ െര്റിത്ും 
 നപ്രാെ. ൈ്റി. ൊരായണൻ 50.00 



79
1036 ഇന്ത്യൻ ോർഷ്റിേ ധെശാസ്തും 
 നപ്രാെ. ൈ്റി. ൊരായണൻ 35.00 
1055 ഇന്ത്യ: ൈ്വത്തുും െ്റികുത്റിയും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. െ്റി. എൻ. കൃഷ്ണൻ 10.00 
1056 ൈാമ്പത്ത്റിോസൂത്ണൈ്റിദ്ാന്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എഡ്റി: െ്റി. എ. േമാലദ്ധീൻ 16.00 
1134 ധെശാസ്തത്ത്റിനൊരു മുഖവുര (NCERT)
 വ്റിവ: െ്റി. പ്റി. കുഞ്ഞ്റിക്ണ്ണൻ 15.00 
1154 സ്ഥൂ�ൈാമ്പത്ത്റിോപഗ്രഥെും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. പ്റി. നേ. ശരതട്കുമാർ 14.00 
1170 സൂക്ഷൈാമ്പത്ത്റിോപഗ്രഥെും 
 നപ്രാെ. പ്റി. നേ. ശരതട്കുമാർ 20.00 
1184 ഇന്ത്യൻ ൈാമ്പത്ത്റിേ പ്രശട് െങ്ങൾ (പ്രധീഡ്റിഗ്ര്റി ധെശാസ്തും) 
 എൈട്. കൃഷ്ണയ്ർ 17.00 
1203 ധെശാസ്തെ്റിന്തയനെ െര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. പ്റി. ആർ. കഗാപ്റിൊഥൻ ൊയർ 26.00 
1215 കേന്ദ-ൈുംസ്ാെ ധെോര്യ 
 പ്രവർത്തെങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. ബ്റി. നേ. അബ്ദുൾ അൈധീൈട് 35.00 
1227 കദശധീയ വരുമാെക്ണക്ട്: 
 ഇന്ത്യൻ പശ്ാത്ത�ത്ത്റിൽ (NCERT)
 വ്റിവ: െ്റി. ഋഷ്റികേശൻ 17.00 
1251 പണശാസ്തും-II
 നപ്രാെ. കജാൈെട് നേ. അ�േട് ൈാണ്ർ 35.00 
1252 ഇന്ത്യനക്ാരു പണെയും 
 വ്റി. എും. ദകണ്ഡക്ർ 9.00 
1277 ധെശാസ്തൈ്റിദ്ാന്തങ്ങൾ-II
 ആൽഫ്ഡട് മാർഷൽ 88.00 
1717 ഇന്ത്യൻ ൈമ്പദട് വ്യവസ്യനെ പര്റിണാമും (NCERT)
 വ്റിവ: എൈട്. കൃഷ്ണയ്ർ 125.00 
1821 കേരള മാതൃേയ്ക്കപ്റും
 കഡാ. വ്റി. രാജകഗാപാ�ൻ 50.00 
1893 ഇന്ത്യ: ൈാമ്പത്ത്റിേവ്റിേൈെവുും ൈാമൂഹ്റിോവൈരവുും
 കദ്രൈട്, അമർത്യാനൈൻ 130.00 
1894 അമർത്യാനൈന്ന്റിനന്റ മാെവ്റിേ 
 വ്റിേൈെശാസ്തും-ഒരാമുഖപഠെും
 നപ്രാെ. എും. എ. ഉമ്മൻ 45.00 
1895 ഇന്ത്യൻ വ്റിേൈെും: ത്റിരനഞ്ഞടുത്ത 
 കമഖ�ാ പര്റികപ്രക്ഷ്യങ്ങൾ
 കദ്രൈട്, അമർത്യാനൈൻ 150.00 
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1914 ക�ാേവ്യാപാരൈുംഘെെയും മൂന്നാുംക�ാേവുും
 നേ. എും. ഷാജഹാൻ 65.00 
1943 കേരളമാതൃേയനെ പര്റിമ്റിത്റിേൾ
 കഡാ. നേ. നേ. കജാർജട് 55.00 
4247 വ്റിേൈെനമന്ന ൈ്വാതന്ത്യും  (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. അമർത്യാനൈൻ
 വ്റിവ: ഇഗട് കെഷ്യൈട് ോക്ൊെൻ, എും.പ്റി. ൈദാശ്റിവൻ 250.00 
2232 ആകഗാളധീേരണും: 
 അർഥും, വ്യാപ്ത്റി, ൈ്റിദ്ാന്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എഡ്റി. നപ്രാെ. എും. എ. ഉമ്മൻ 110.00 
2469 ആകഗാളധീേരണും പ്രാവർത്ത്റിേമാക്ൽ
 നപ്രാെ. കജാൈെട് സ്റ്റിഗ്്റിൈട് 
 വ്റിവ: നേ. രാജകഗാപാൽ 200.00 
3255 സ്തധീശാക്ധീേരണും മാർഗെ്റിർകദശങ്ങൾ
 എഡ്റിറ്റർ: കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ 80.00 
3618 കേരളത്ത്റിന� ഉൽപ്പാദെകമഖ�േളുും
 നതാഴ്റിൽരുംഗനത്ത നൂതെപ്രവണതേളുും
 കഡാ. കജാകമാൻ മാത്യൂ 70.00 
3619 ൈാമൂഹ്റിേതയനെ ൈാമ്പത്ത്റിേമാെങ്ങൾ
 കഡാ. പ്റി. വ്റി. രാഘവൻ 50.00 
3981 സ�െട് ഇൻഷുറൻൈട് 
 എന്തട് എന്ത്റിെട് എങ്ങനെ  (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എബ്ഹാും. നജ  80

ടൂറിസം

2288 ടൂറ്റിൈും വളർച്ചയും വ്റിോൈവുും
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ 65.00 
2289 Tourism Employment and Labour Market Issues
 Dr. B. Vijayakumar & Dr. K.R. Pillai 80.00 
2640 ടൂറ്റിൈും (രണ്ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 65.00 
2940 ഗ്രാമധീണ ടൂറ്റിൈും  
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ, നേ. രൂകപഷട് കുമാർ 75.00 
2941 ജെേധീയ ടൂറ്റിൈും
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ, നേ. രൂകപഷട് കുമാർ 65.00 
2942 ടൂറ്റിൈവുും വ്റിവരൈാകങ്കത്റിേവ്റിദ്യയും
 കഡാ. ദ്റി�ധീപട് എും. ആർ.  50.00 
3207 കേരളഭൂമ്റിശാസ്തവുും ടൂറ്റിൈവുും
 കഡാ. െ്റി. എൈട്. �ാൻൈ്റിന�റ്റട് 50.00 
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3443 ഉത്തരവാദ്റിത്ത ടൂറ്റിൈും
 പ്രാകദശ്റിേ വ്റിേൈെത്ത്റിെട് ഒരു േർമപദ്ത്റി
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ, നേ. രൂകപഷട് കുമാർ 80.00 
3661 സപതൃേടൂറ്റിൈും 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 150.00 
3752 ടൂറ്റിൈും ബ്റിൈ്റിെൈട് കഹാുംകസ്റ
 ൈർവധീൈട്ഡട് വ്റില് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ 80.00 
4138 ടൂർ സഗഡ്റിങട് 
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ  125.00 
4267 കഹാുംകസ്റ മാർക്റ്റ്റിങട്
 കഡാ. ബ്റി. വ്റിജയകുമാർ 60.00

നരവംശശാസ്തം

1801 ൈാമൂഹ്റിേശാസ്തദർശെങ്ങൾ
 കഡാ. ദ്റി�ധീപട്കുമാർ 78.00 
1897 െരവുംശശാസ്തും
 െ്റി. സവ. വ്റികൊദട്കൃഷ്ണൻ, എും. ഹമധീദട് 52.00 
2078 മരുമക്ത്തായും - വാ�്യും  I
 കഗാത്മരുമക്ത്തായവുും വെക്ൻ ൈമ്പ്രദായങ്ങളുും
 നേ. െ്റി. രവ്റിവർമ 215.00 
2079 മരുമക്ത്തായും - വാ�്യും II
 �ക്ഷദ്വധീപുും നതക്ൻ ൈമ്പ്രദായങ്ങളുും
 നേ. െ്റി. രവ്റിവർമ 175.00 
 
മാകനജട് പ്മന്ട്
1076 വ്യവൈായ മാകെജട് നമന്റട്: 
 നൂതെ പ്രവണതേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. െന്ദകുമാർ 15.00 
1555 നെറുേ്റിെ വ്യവൈായ മാകെജട് നമന്റട് ഒരു അനഭവപാഠും 
 എൻ. ജ്റി. മാവ�ങ്കർ
 പര്റിഭാഷ : പ്റി.എൻ. സുബ്ഹ്മണ്യൻ 26.00 
1729 വ്യാവൈായ്റിേസുരക്ഷ്റിതത്വവുും പങ്കാള്റിത്തവുും 
 പ്റി. എും. ൈ്റി. ൊയർ 46.00 
1980 നപാതുകമഖ�: അനഭവപാഠങ്ങൾ
 നേ. െന്ദകുമാർ 75.00 
2049 വ്റിൽപ്പെ വ്റിതരണമാകെജട് നമന്റട്
 കഡാ. എൻ. ജ്റി. ൊയർ 80.00 
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2206 ഉൽപ്പാദെവുും അനബന് പ്രക്്റിയേളുും 
 കഡാ. എൻ. ജ്റി. ൊയർ 105.00 
3210 ബ്റിൈ്റിെൈട് മാകെജട് നമന്റട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ഡ്റി. െന്ദകബാൈട് 150.00 
3723 മാെവവ്റിഭവകശഷ്റി മാകെജട് നമന്റട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 �താൊയർ 160.00 

വാണിജ്ം

1017 േണനക്ഴുത്തുും ഗണെശാസ്തവുും (2-ാും ഭാഗും)
 നജ. എും. ഐ. കൈട്ട് 15.00 
1153 ബാങ്ക്റിങട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. നേ. ൈ്റി. കശഖർ 30.00 
1159 നൈക്കട്റ്റിയൽ പ്രാക്ടധീൈട് (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 ആർ. ഗുംഗാധരൻ ൊയർ 20.00 
1216 കോസ്റ്റിങട് പദാർഥങ്ങൾ - I (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റി. സുബ്ഹ്മണ്യൻ 12.00 
1222 വാണ്റിജ്യഭൂമ്റിശാസ്തും (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. പ്റി. രാജകഗാപാ�ൻ 22.00 
1236 ആഡ്റിറ്റ്റിങട്
 നപ്രാെ. നേ.ൈ്റി. കശഖർ 40.00 
1400 വാണ്റിജ്യും - I
 കഡാ. എും. ആർ. തമ്പാൻ 20.00 
1422 ബുേട് േധീപ്പ്റിങട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. ശാർങട്ഗധരൻ, എൈട്. ശ്റിവൻ 28.00 
1605 അക്ൗണ്ൻൈ്റി
 കഡാ. എും. ശാർങട്ഗധരൻ, പ്റി. എും. ൌഷാദട് 42.00 
1639 അക്ൗണ്ൻൈ്റി - പ്റി.ഡ്റി.ൈ്റി. I
 കഡാ. എും. ശാർങട്ഗധരൻ, നപ്രാെ. എൈട്. ശ്റിവൻ
 കഡാ. എൈട്. റൈ്റിയാബധീഗും 72.00 
1820 വാണ്റിജ്യും 
 എഡ്റി: കഡാ. എും. ശാർങട്ഗധരൻ 80.00 
3674 ഇ-കോകമഴട് ൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എും. ശാർങട്ഗധരൻ 50.00 
2228 ബാങ്ക്റിങട് ഒരു പാഠപുസ്തേും
 ജ്റി. അയ്പ്പൻ ൊയർ 125.00 
2501 ഓഹര്റിെ്റികക്ഷപവുും ധെോര്യവ്റിപണ്റിയും
 കഡാ. നേ. മകൊഹരൻ ൊയർ 80.00 
3069 ബാങ്കട് വായ്പേൾ െ്റിയമങ്ങൾ െ്റിബന്െേൾ
 വ്റി. പ്രഭാേരൻൊയർ 70.00 
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3093 ആധുെ്റിേ ബാങ്ക്റിങട് ഇന്ത്യയ്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റി. പ്രഭാേരൻ ൊയർ 80.00 
3231 വാണ്റിജ്യപരമായ േത്ത്റിെപാടുേൾ
 (പര്റിഷട് േര്റിച്ച 15-ാും പത്റിപ്പട് ) - ജ്റി. ആർ. പ്റിള്ള  100.00 
4127 േച്ചവെത്ത്റിനന്റ ൊൊർഥങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൻ. നേ. �ത്തധീെട് 90.00 
4206 ഇ-ബാങ്ക്റിങട്
 വ്റി. പ്രഭാേരൻ ൊയർ  100.00 

സഹകരണം, ഗ്ാമവികസനം

1039 കേരളത്ത്റിന� ൈഹേരണപ്രസ്ാെും
 കജാൺ എും. ൊ�ക്ൽ 21.00 
1179 ൈഹേരണതത്വങ്ങളുും െര്റിത്വുും 
 നേ. ജ്റി. പത്ൊഭൻ ൊയർ 14.00 
1242 ൈഹേരണൈുംഘങ്ങളുനെ ഘെെയും
 പ്രവർത്തെവുും (6-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. പത്ൊഭകമകൊൻ 19.00 
1280 ൈഹേരണമാകെജട് നമന്റട് (6-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. പ്റി. കുട്ൻ 26.00 
1303 ൈഹേരണരുംഗനത്ത പ്രശട് െങ്ങളുും
 പര്റിഹാരമാർഗങ്ങളുും 
 കഡാ. എൻ. എ. േരധീും 10.00 
1325 ൈഹേരണബാങ്ക്റിങട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ജ്റി. അയ്പ്പൻ ൊയർ 22.00 
1330 നപാതുമാകെജട് നമന്ും ൈഹേരണസ്ാപെങ്ങളുും
 നേ. പ്റി. കുട്ൻ 15.00 
1337 ഗ്രാമവ്റിേൈെും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ആർ. കേശവൻ ൊയർ 25.00 
1360 കൃഷ്റിയും ഗ്രാമവ്റിേൈെവുും
 നേ. പ്റി. രാമൻ ൊയർ 20.00 
1557 ൈഹേരണ ബുേട് േധീപ്പ്റിങട് 
 ആർ. ൊരായണപ്റിള്ള 36.00 
2081 ൈഹോര്റിേൾനക്ാരു സേപ്സ്തേും
 ആർ. ഗുംഗാധരൻ ൊയർ 55.00 
2102 വായട് കപ്പതരൈുംഘങ്ങൾ
 ആർ. ഗുംഗാധരൻ ൊയർ 110.00 
2486 ൈഹേരണ ആക്ും െട്ങ്ങളുും (13-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. എ. േരധീും  240.00 
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2927 ൈഹേരണും ൈ്റിദ്ാന്തവുും 
 പ്രകയാഗവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എ. ജ്റി. പത്ൊഭൻ ൊയർ 150.00 
3430 ൈഹേരണ ബാങ്ക്റിങട് സ്ാപെങ്ങൾ 
 വ്റി. പ്രഭാേരൻ ൊയർ 120.00 
3824 ൈഹോര്റിേൾക്ട് ഒരു സേപ്സ്തേും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ആർ. ഗുംഗാധരൻ ൊയർ  70.00 
 
വിദ്ാഭ്ാസം രെീ-പ്രെമറി

2809 തള്റിരുേൾ (3-ാും ഭാഗും) (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 (പ്രധീ-സപ്രമറ്റി ഭാഷാവ്റിേൈെൈഹായ്റി) 
 (2-ാും വർഷും) ഭാരതധീയഭാഷാ കേന്ദസ്ാപെും
 എഡ്റിറ്റർമാർ: ബ്റി. ശ്യാമളകുമാര്റി
 കഡാ. ൈ്റി. �ധീ�ാകദവ്റി 130.00 
2815  തള്റിരുേൾ (2-ാും ഭാഗും) (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 (പ്രധീ-സപ്രമറ്റി ഭാഷാവ്റിേൈെൈഹായ്റി) 
 (2-ാും വർഷും)
 എഡ്റിറ്റർമാർ: ബ്റി. ശ്യാമളകുമാര്റി
 കഡാ. ൈ്റി. �ധീ�ാകദവ്റി 200.00 
2814  തള്റിരുേൾ (1-ാും ഭാഗും) (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 (പ്രധീ-സപ്രമറ്റി ഭാഷാവ്റിേൈെൈഹായ്റി) 
 (1-ാും വർഷും)   
 എഡ്റിറ്റർമാർ: ബ്റി. ശ്യാമളകുമാര്റി, കഡാ. ൈ്റി. �ധീ�ാകദവ്റി 130.00 

വിദ്ാഭ്ാസം

1433 വ്റിദൂരവ്റിദ്യാഭ്യാൈും 
 നേ. മാധവൻ 24.00 
1544 വ്റിദ്യാഭ്യാൈത്ത്റിനന്റ ൈാമൂഹ്റിേഭൂമ്റിേ (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 നജ. കജാൈെട് 25.00 
1564 വ്റിദ്യാഭ്യാൈും ഭാരതത്ത്റിൽ
 കഡാ. െ്റി.നേ. മുഹമ്മദട്  30.00 
1611 വ്റിദ്യാഭ്യാൈത്ത്റിനന്റ മെശ്ാസ്തഭൂമ്റിേ (9-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. എൻ. ശങ്കരൻ ൊയർ 72.00 
1634 ൈട് കൂൾ സ�ബ്റ്റി
 വ്റി. എും. കമാഹൻരാജട് 60.00 
1753 െര്റിത്കബാധെും (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. നേ.വ്റി. ൊരായണൻ 75.00 
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1778 ഭാഷാഭ്യൈെത്ത്റിെട് ഒരു ഭൂമ്റിേ
 ഇര്റിഞ്യും രവ്റി 40.00 
1798 വ്റിദ്യാഭ്യാൈത്ത്റിനന്റ ദാർശെ്റിേഭൂമ്റിേ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. കവദമണ്റി മാെ്വൽ 52.00 
1962 മ�യാളകബാധെും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ൈ്റി. നേ. െന്ദകശഖരൻ ൊയർ  72.00 
1970 എഴുത്ത്റിനന്റ വഴ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഇര്റിഞ്യും രവ്റി 95.00 
2026 പര്റികശാധെയും കമൽകൊട്വുും വ്റിദ്യാ�യങ്ങള്റിൽ 
 നപ്രാെ. െ്റി. നേ. ഡ്റി. ൊയർ 50.00 
2249 പാഠ്യപദ്ത്റിൈ്റിദ്ാന്തും
 കഡാ. രവ്റിശങ്കർ എൈട്. ൊയർ 75.00 
2261 പഠെരധീത്റിശാസ്തും
 ഇര്റിഞ്യും രവ്റി 110.00 
2262 ഭാഷാൈമഗ്രതാദർശെും
 ഇര്റിഞ്യും രവ്റി 105.00 
2393 ഭാഷാവ്യവഹാര രൂപങ്ങൾ
 ഇര്റിഞ്യും രവ്റി 150.00 
2538 ഗണ്റിതശാസ്ത കബാധെും (11-ാുംപത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. കൈാമൻ 100.00 
2738 ഉകദ്ശ്യാധ്റിഷ്ഠ്റിത കബാധെും
 കഡാ. നേ. കൈാമൻ 100.00 
2932 കേരളത്ത്റിന� വ്റിദ്യാഭ്യാൈും
 പശ്ാത്ത�വുും പര്റിവർത്തെവുും
 കഡാ. പ്റി. എൈട്. ശ്രധീേ� 55.00 
2956 പാഠാസൂത്ണും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. രവ്റിശങ്കർ എൈട്. ൊയർ 65.00 
2964 വ്റിമർശൊത്േ വ്റിദ്യാഭ്യാൈും
 കഡാ. അമൃതട് ജ്റി. കുമാർ 50.00 
3158 കപ്രാജക്ടട് പഠെരധീത്റി
 കഡാ. ൈ്റി. കഗാകു�ദാൈൻപ്റിള്ള 65.00 
3202 ഇൻെർകമഷൻ ൈയൻൈട് (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ജ്റി. കദവരാജൻ 65.00 
3230 മുസ്റിും വ്റിദ്യാഭ്യാൈും
 അ�്റിെട് മുതൽ ഐ.എ.എൈട് വനര
 െ്റി. വ്റി. അബ്ദുറഹ്റിമാൻകുട്്റി 80.00 
3235 പഠ്റിച്ചുതധീരാത്തപാഠങ്ങൾ: 
 ഡ്റി.പ്റി.ഇ.പ്റി.യനെ പര്റിണത്റിയും പര്റിമ്റിത്റിയും
 കറാഷട് െ്റി പത്ൊഭൻ 70.00 
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3366 ൈാക്ഷരതയനെ രാഷ്ട്രധീയും
 ജയകദവൻ 80.00 
3720 അൈുംബ്ല്റി വായെ ൈട് കൂൾ ത�ത്ത്റിൽ 
 കഡാ. പ്റി.വ്റി. കമാഹെൻ 70.00 
3986 ഇന്ത്യൻ വ്റിദ്യാഭ്യാൈത്ത്റിനന്റ ൊഴ്റിേക്ല്ലുേൾ 
 ൈ്റി. കഗാകുൽദാൈൻ പ്റിള്ള  200.00 
2580 ൈാക്ഷരും - ൈാക്ഷരതയനെ െര്റിത്ും
 പയ്ന്നൂർ കുഞ്ഞ്റിരാമൻ  95.00 
3583 ജധീവ്റിതസെപുണ്റി വ്റിദ്യാഭ്യാൈും
 കഡാ. എ. രാധാകൃഷ്ണൻ ൊയർ
 ശ്രധീഹര്റി രവധീന്ദൊഥട്, ആർ. കജാൈെട് കതാമൈട്  90.00 
3764 വ്റിജ്ാെവ്റിൈട് കൊെെവുും 
 വ്റിദ്യാഭ്യാൈൈാകങ്കത്റിേവ്റിദ്യയും
 കഡാ. ബാബു നൈബാസ്റ്യൻ  70.00 
4343 കേരള ഭാഷാ പാഠാവ�്റി 100
4306  ഭരണകൂെവുും വ്റിദ്യാഭ്യാൈവുും കേരളത്ത്റിനന്റ അനഭവങ്ങൾ                               
 നപ്രാെ.വ്റി.ോർത്ത്റികേയൻ ൊയർ 60

മനശ്ാസ്തം

1698 മെശ്ാസ്തത്ത്റിെട് ഒരു മുഖവുര 
 (രണ്ാും ഭാഗും, 2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കമാർഗൻ & േ്റിങട്
 വ്റിവ: നപ്രാെ. കജാൺ ഇ�ഞ്ഞ്റിമണ്ണ്റിൽ,
 നപ്രാെ. എൻ. ശങ്കരൻ ൊയർ  110.00 
1810 മകൊകരാഗങ്ങളുും െ്റിേ്റിൽൈയും
 കഡാ. വ്റി. സുരരാജട് മണ്റി 85.00 
1939 മകൊകരാഗവ്റിജ്ാെപ്രകവശ്റിേ (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. വ്റിജയൻ 44.00 
3339 േൗമാര ആകരാഗ്യും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. ബാബു 90.00

തത്വശാസ്തം, ആധ്ാത്ികം

1382 ഭക്്റിരൈായെും 
 മധുസൂദെൈരൈ്വത്റി 
 (വ്യാഖ്യാ: നപ്രാെ. ബ്റി. ദ്റിവാേരൻ െമ്പൂത്റിര്റി) 18.00 
1535 ക്്റിസ്തുദർശെും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 175.00 
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1632 പ്രൗഢാനഭൂത്റി
 വ്യാഖ്യാ: നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 155.00 
1637 ഭാഷ്യപ്രദധീപും (ബ്ഹ്മസൂത്വ്യാഖ്യാെും)
 നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 210.00 
1645 രണ്ടു വ്റിദ്യാരണ്യകൃത്റിേൾ
 (പഞ്ദശ്റി) (ജധീവമുക്്റിവ്റികവേും)
 വ്യാഖ്യാ: നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻൊയർ 140.00 
1695 കവദാന്തദർശെും III (ഛാകന്ദാഗ്യും)
 വ്യാഖ്യാ: നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 150.00 
1896 ഒഴുവ്റിന�ാടുക്ും
 ശ്രധീൊരായണ തധീർഥപാദർ 65.00 
2062 ഭാരതധീയ മൂ�്യങ്ങൾ 
 കഡാ. ഇ. ഐ. വാര്റിയർ 90.00 
2068 ഭാരതധീയൈമൂഹും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നേ. എൽ. ശർമ ,  വ്റിവ: ജ്റി. നേ. തമ്പ്റി 110.00 
2138 ഖൈധീദത്തൂൽ ബുർദ 
 പദ്യവ്റിവർത്തെും, ൈവ്യാഖ്യാെും
 സമ�ാപ്പൂരു ഷൗക്ത്ത�്റി മൗ�വ്റി 100.00 
2185 ഇസാമ്റിേ ദർശെും 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 310.00 
2214 മതെ്റിന്തേളുനെ പുെഃൈുംവ്റിധാെും ഇസാമ്റിൽ
 കഡാ. മുഹമ്മദട് ഇഖട്ബാൽ 90.00 
2381 ആെന്ദകുമാരൈ്വാമ്റി 
 കഡാ. ഇ. ഐ. വാര്റിയർ 45.00 
2461 േധീർത്തെൈാഹ്റിത്യും
 കഡാ. എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 160.00 
2607 വ്യാൈേഥാപാത്ങ്ങൾ
 നപ്രാെ. പ്റി. എൻ. ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ കപാറ്റ്റി 65.00 
2654 നപായ്യ്റിൽ ശ്രധീകുമാരഗുരു
 െകവാത്ാെ െര്റിത്പാഠങ്ങൾ 
 ഒ.നേ. ൈകന്താഷട്  80.00 
2698 കൃത്ത്റിവാൈരാമായണും
 നപ്രാെ. എൻ.നേ. വാസുകദവൻകപാറ്റ്റി 255.00 
2700 രാഘവധീയും
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 100.00 
2703 ഗാന്്റിദർശെും
 നപ്രാെ. ഐ. ൈ്റി. ൊകക്ാ 80.00 
2819 ഗാന്്റിയൻ ൈൗന്ദര്യവ്റിൊരും 
 കഡാ. േൽപ്പറ്റ ബാ�കൃഷ്ണൻ 110.00 
2841 ഗാന്്റിയൻ ൈാഹ്റിത്യൈുംഗ്രഹും
 ൈമ്പാദെും: കഡാ. നേ. രാമെന്ദൻ ൊയർ 450.00 
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2934 ൈൗന്ദര്യ�ഹര്റി
 മുെ്റി ൊരായണ പ്രൈാദട് 350.00 
2955 ശ്രധീ വാഗട്ഭൊെന്ദഗുരുകദവൻ 
 എും. െ്റി. കുമാരൻ  200.00 
2958 ജധീവെേ� - ശാസ്തവുും ൈാമൂഹ്റിേതയും
 ജ്റി. ഹര്റി െധീ�ഗ്റിര്റി 60.00 
2986 കവദാന്തദർശെും I (ഉപെ്റിഷത്തുക്ൾ) (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്യാഖ്യാ: നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 400.00 
2987 കവദാന്തദർശെും II (ബൃഹദാരണ്യേും) (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്യാഖ്യാ: നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 300.00 
2988 കൈാക്ട്ധീൈ്റിനന്റ ഗധീകതാപകദശും
 കഡാ. ആർ. രാകജന്ദൻ 65.00 
3027 റൂകസ്ാ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. പ്റി.നേ. മുഹമ്മദ�്റി  60.00 
3028 ഊർജതാണ്ഡവും 
 െ്റിത്യസെതെ്യയത്റി 80.00 
3064  രണ്ടു മ�യാളമാമറേൾ
 (ഹര്റിൊമേധീർത്തെും, ജ്ാെപ്പാെ) (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്യാഖ്യാ: നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 80.00 
3067 ഏേക�ാേ ൈാമ്പത്ത്റിേ ദർശെും ഒരു മാർഗകരഖ
 മുെ്റിൊരായണ പ്രൈാദട്  90.00 
3136 ഓകഷാ - അവകബാധത്ത്റിനന്റ തധീർഥാെേൻ 
 നെമ്പൂരട് സുകുമാരൻ ൊയർ 90.00 
3148 ൈ്വാമ്റി വ്റികവോെന്ദനും
 രാഷ്ട്രപുെർെ്റിർമാണവുും
 കഡാ. എൻ. �ക്ഷ്റിക്കുട്്റി 130.00 
3168 ൈ്വാമ്റി തങ്കദാൈട് ധ്യാെഭൂമ്റിേ
 ൈമ്പാ: കഡാ. ആർ. കഗാപ്റിമണ്റി  90.00 
3169 സദവെധീത്റിയും വ്റിപണ്റിജധീവ്റിതവുും
 കഡാ. നേ. എൈട് രാധാകൃഷ്ണൻ  75.00 
3180 ൈമൂഹത്ത്റിനന്റ നപാരുൾ വ്യക്്റിയനെയും
 കഡാ. എ. എൻ. പ്റി. ഉമ്മർകുട്്റി   50.00 
3187 കെത്റി കെത്റി
 നപ്രാെ. നേ. ശ്റിവദാൈൻ 150.00 
3221 കേരളധീയ സവദ്റിേപാരമ്പര്യും
 കഗാവ്റിന്ദൻ െമ്പൂത്റിര്റി 75.00 
3241 ശ്രധീൊരായണഗുരു - ജധീവ്റിതവുും ദർശെവുും
 കഡാ. എൈട്. ഓമെ 110.00 
3258 വാൈ്റിഷ്ഠസുധ (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 200.00 
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3261 മ�യാളഭഗവദട്ഗധീത (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഏറ്റുമാനൂർ കൈാമദാൈൻ 90.00 
3274 യവദർശെും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 മുെ്റി ൊരായണ പ്രൈാദട് 50.00 
3297 മഹർഷ്റി ശ്രധീൊരായണഗുരു (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. െ്റി ഭാൈട് േരൻ 130.00 
3171 ൊഗാരാധെയും ത്റിര്റി ഉഴ്റിച്ച്റിലും 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 150.00 
3321 ദർശെ ദധീപ്ത്റി
 നഷാർണൂർ ോർത്ത്റികേയൻ 180.00 
3327 ൈ്വാമ്റി വ്റികവോെന്ദനും കേരളവുും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 രാജധീവട് ഇര്റിങ്ങാ�ക്കുെ 60.00 
3384 ആെന്ദ�ഹര്റി
 ശ്രധീ ശ്രധീ രവ്റിശങ്കർ, വ്റിവർത്തെും : എൈട്. സുജാതൻ 100.00 
3394 ഭാഷാഭഗവദട്ഗധീത
 കഡാ. പുതുകശ്ര്റി രാമെന്ദൻ 220.00 
3467 ഭാരതധീയ ദർശെ ൈുംഗ്രഹും
 എും. ഹ്റിര്റിയണ്ണ 
 പര്റിഭാഷ: ആർ. പാർവതധീകദവ്റി 230.00 
3476 ശ്രധീപദട്മൊഭൈ്വാമ്റികക്ഷത്ും (6-ാും പത്റിപ്പട് )
 അശ്വത്റി ത്റിരുൊൾ തമ്പുരാട്്റി 350.00 
3564 ഋകഗ്വദും ഗുരുദക്ഷ്റിണാഭാഷ്യും അഷേും I 
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും നേ. െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 1000.00 
3580 ഹൃദയത്ത്റിന� അൽഭുതങ്ങൾ
 വ്റിവർത്തെും: പ്റി. മുഹമ്മദട് സമതധീൻ വക്ും 100.00 
3582 ശ്രധീൊരായണഗുരുകദവകൃത്റിേൾ ൈട് കൂൾപാഠങ്ങൾ
 മുെ്റി ൊരായണപ്രൈാദട് 70.00 
3601 ശ്രധീൊരായണഗുരുകദവ കൃത്റിേൾ II (4-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ  350.00 
3615 രുദ്രാക്ഷമാ�
 അശ്വത്റിത്റിരുൊൾ ഗൗര്റി �ക്ഷധീഭായ്റി  250.00 
3613 ഋകഗ്വദും, ഗുരുദക്ഷ്റിണാഭാഷ്യും അഷേും - 2
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 1000.00 
4031 പര്റിസ്്റിത്റിദർശെും താന്ത്റിേ-സവദ്റിേ ൈാഹ്റിത്യത്ത്റിൽ 
 കഡാ. കോറമുംഗ�ും ൊരായണൻ  60.00 
4016 കദവപ്രശട് ൊമൃതും - II 
 കഡാ. എൈട്.നേ. കൃഷ്ണൻ ൊയർ 525.00 
4058 സ്്റിതപ്രജ്ൻ 
 ൈ്റി.ആർ. രാകജഷട്  100.00 
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4092 ശ്രധീൊരായണ ഗുരുവ്റിനന്റ ജധീവ്റിതദർശെും 
 ൈ്വാമ്റി ഋതുംഭരാെന്ദ  100.00 
4142 ഗുരുൈാഗരും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈജധീവട് കൃഷ്ണൻ  175.00 
4169 ശങ്കരാൊര്യർ - ശ്രധീ ദക്ഷ്റിണാമൂർത്ത്റി ൈട് കതാത്ും 
 ൈ്വാമ്റി മുെ്റി ൊരായണപ്രൈാദട്   50.00 
4175 ശ്രധീൊരായണഗുരു ൈർവക�ാോനരൂപൻ
 ജ്റി. പ്ര്റിയദർശൻ  80.00 
3650 മെസ്ട് വാൈ്റിഷ്ഠത്ത്റിൽ
 ൈ്വാമ്റി മുെ്റി ൊരായണപ്രൈാദട് 100.00 
3654 ഭാരതധീയെ്റിന്ത (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. ദാകമാദരൻ 330.00 
3673 ഋകഗ്വദും അഷേും-3 
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 800.00 
3694 കദവപ്രശട് ൊമൃതും - ഒന്നാുംഭാഗും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്.നേ. കൃഷ്ണൻ ൊയർ 160.00 
3724 രണ്ട് മ�യാള മാമറേൾ (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 80.00 
3753 ആകത്ാപകദശശതേും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നേ. ശ്രധീെ്റിവാൈൻ 50.00 
3755 ഋകഗ്വദും അഷേും 4 
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 800.00 
3776 ശ്രധീൊരായണഗുരു തകത്വാപകദശങ്ങളുും
 ധർമശാൈെേളുും 
 കോട്ടുകക്ായ്റിക്ൽ കവ�ായധൻ 50.00  
3794 ഋകഗ്വദും അഷേും 5 
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 800.00 
3803 ആെന്ദരഹൈ്യും 
 സുകരഷട് മാധവട് 70.00 
3835 അരുൾനമാഴ്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈാധുകഗാപാ�ൈ്വാമ്റിേൾ 450.00  
3843 ശ്രധീമദട് ഭഗവതട്ഗധീത 
 ശ്റിവാരവ്റിന്ദും മഹാഭാഷ്യും (7-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 450.00 
3867 ഋകഗ്വദും അഷേും - 6  
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 1000.00 
3647 കജ്യാത്റിഷും ഭാരതത്ത്റിൽ 
 ശ്രധീകുമാർ നപര്റിൊെട് 150.00 
3870 ശ്രധീകൃഷ്ണപരമാത്ാ 
 പ്റി.നേ. പത്ൊഭപണ്റിക്ർ 150.00 
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3885 മാണ്ഡൂേ്യോര്റിേ  
 ൈ്വാമ്റി ൈുംപ്രൈാദട് 600.00 
4005 ഭാഗവതമാെൈും 
 ൈദട്ഗുരു രമാകദവ്റി  100.00 
4009 ഋകഗ്വദും ഗുരുദക്ഷ്റിണ ഭാഷ്യും-7 
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ  800.00 
4028 ഋകഗ്വദും അഷേും - 8 
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ  1000.00 
4034 ഭാഗവത പഠെങ്ങൾ 
 അെ്റിൽ വള്ളകത്താൾ  50.00 
4073 സദവദശേും യൂകറാപ്പട് 
 മഞ്ചു നവള്ളായണ്റി  60.00 
4074 ൈെ�മധീ ആത്ധീയയാത് 
 ൈ്വാമ്റി ഈശ  110.00 
4081 മഹത്തായ ഭാരതധീയ അനഭവും 
 നേ.നേ. തങ്കപ്പൻ  75.00 
4088 പുെർജന്വുും ഇസാമുും 
 നപ്രാെ. പ്റി.എ.ഷാെവാൈട് ഖാൻ  50.00 
4089 ക്്റിസ്തുമതും െര്റിത്വുും ദർശെവുും 
 നേ.ൈ്റി. വർഗധീൈട്  240.00 
4091 െട്മ്പ്റിൈ്വാമ്റിേൾ: ജധീവ്റിതവുും കൃത്റിേളുും 
 കഡാ. നേ. മകഹശ്വരൻ ൊയർ  600.00 
4197 ശ്രധീൊരായണഗുരുകദവകൃത്റിേൾ-ഭാഗും-1 (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്യാഖ്യാെും: ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ  350.00 
4203 ഭാഗവതഹൃദയും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്യാഖ്യാെും: ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ  300.00 
4209 ശങ്കരദർശെും �ൗേ്റിേദൃഷാന്തങ്ങള്റിലൂനെ 
 നപ്രാെ. ശ്രധീവരാഹും െന്ദകശഖരൻ ൊയർ  180.00 
4271 കവദാന്തദർശെും - 1
 വ്യാഖ്യാെും. നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ  400.00
4272 വൈ്റിഷ്ഠസുധ
 വ്യാഖ്യാെും: നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ  250.00
4279 ശ്രധീ പത്ൊഭൈ്വാമ്റികക്ഷത്ും
 അശ്വത്റിത്റിരുൊൾ ഗൗര്റി�ക്ഷ്റി ഭായ്റി 450.00
4280 രുദ്രാക്ഷമാ�
 അശ്വത്റിത്റിരുൊൾ ഗൗര്റി �ക്ഷധീഭായ്റി 250.00
4286 ഉത്ത്റിഷ്ഠത ജാഗ്രത
 നേ.ആർ. ൈര്റിതകുമാര്റി 50.00
4287 ൈ്വാമ്റിവ്റികവോെന്ദനും കേരളവുും
 രാജധീവട് ഇര്റിങ്ങാ�ക്കുെ 70.00
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നിയമം

1518 പഞ്ായത്തട്  രാജ്റിനന്റ ത്റിരുമുറ്റത്തട് 
 രാജു ൊരായണൈ്വാമ്റി 32.00 
1588 അറ്റിവ്റിനന്റ അവോശ്റിേൾ 
 എ. സുഹൃത്തട്കുമാർ 35.00 
1584 മുസധീുംക�ാേത്ത്റിന� കുടുുംബെ്റിയമ
 പര്റിഷട് ോരങ്ങൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 തഹധീർ മുഹമ്മദട് 80.00 
1851 കുടുുംബകോെത്റിേളുും ബന്നപ്പട് െ്റിയമങ്ങളുും
 അഡ്വ: എ. നേ. ക�ാഹ്റിതാക്ഷൻ 70.00 
1988 ഉപകഭാക്തൃ ൈുംരക്ഷണെ്റിയമങ്ങൾ (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 അഡ്വ: എ. നേ. ക�ാഹ്റിതാക്ഷൻ 46.00 
2222 ഓുംബുഡട് സ്മാൻ
 അഡ്വ. ജ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ ൊയർ 35.00 
2424 പര്റിസ്്റിത്റി െ്റിയമങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 അഡ്വ. എ. നേ. ക�ാഹ്റിതാക്ഷൻ 80.00 
2951 െമ്മുനെ െ്റിയമങ്ങൾ
 ഡ്റി. സുഗതൻ 75.00 
3113 അറ്റിയാനള്ള അവോശെ്റിയമും
 അഡ്വ. എും. യൂനൈട് കുഞ്ഞട് (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 170.00 
3335 ഇന്ത്യയ്റിന� മനഷ്യാവോശങ്ങൾ: 
 പാഠും, െ്റിയമും, പ്രകയാഗും
 ൈ്റികജാ. നേ. മാനകവൽ 170.00 
3360 മനഷ്യാവോശത്ത്റിനന്റ വഴ്റിേൾ
 കഡാ. ജ്റി. ൈ്റി. കഗാപാ�പ്റിള്ള 120.00 
3427 ഇന്ത്യൻ ശ്റിക്ഷാെ്റിയമും (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. പ്റി. എൈട്. അെയുതൻപ്റിള്ള 70.00 
3599 െ്റിയമത്ത്റിനന്റ അൻപതുവർഷങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 അഡ്വ. ോളധീശ്വരുംരാജട്  100.00 
3675 മനഷ്യാവോശ ൈുംരക്ഷണും 
 പ്റി.എും. ബ്റിനകുമാർ 80.00 
3680 സൈബർ െ്റിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 അഡ്വ. എും. യൂനൂൈട് കുഞ്ഞട് 60.00 
3799 ക�ാേട് ആയക് (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 അഡ്വ. ജ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ ൊയർ 80.00 
3998 പഞ്ായത്തട് രാജട് - െ്റിയമവുും ഭരണവുും (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എ. സുഹൃത്തട് കുമാർ  125.00 
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4239 കേരള മുൻൈ്റിപ്പാ�്റിറ്റ്റി ആക്ും 
 നതരനഞ്ഞടുപ്പട് െട്ങ്ങളുും
 അഡ്വ. എും. യൂനൈട് കുഞ്ഞട് 180.00

കജർണലിസം

1200 ൊൊ ൊദും, ഒകര ക�ാേും (യെൈട് കോ)
 ൈധീൻ മാേട് സബ്ഡട്
 വ്റിവ : നേ. നേ. കൃഷ്ണകുമാർ, തമ്പ്റി ോക്ൊെൻ
 നേ. എൈട്. ൊരായണപ്റിള്ള 56.00 
1885 ഭാഷയും മാധ്യമങ്ങളുും
 വ്റി. നേ. ൊരായണൻ 60.00 
1975 മാധ്യമങ്ങളുും മ�യാളൈാഹ്റിത്യവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ജ്റി. പ്ര്റിയദർശൻ, ആന്റണ്റി െകല്പ്പറമ്പ്റിൽ
 എും. നേ. ശ്റിവശങ്കരൻ, കതാട്ും രാജകശഖരൻ
 നേ. കുഞ്ഞ്റിക്ണ്ണൻ 60.00 
1946 ൈയൻൈട് കജർണ�്റിൈും-വ്റിോൈവുും പര്റിണാമവുും
 കഡാ. അെ്റിൽകുമാർ വെവാതൂർ 105.00 
2067 നേ. സുകുമാരനന്റ പത്ക�ാേും 
 നപ്രാെ. അരുമാനൂർ െ്റിർമ�ാെന്ദൻ 140.00 
2110  ഇന്ത്യയ്റിന� പത്വ്റിപ്ലവും മുത�ാള്റിത്തും, 
 രാഷ്ട്രധീയും, ഭാരതധീയ ഭാഷാപത്ങ്ങൾ 1977-99
 കറാബ്റിൻ നജഫ്്റി വ്റിവ: പ്റി.നേ. ശ്റിവദാൈട് 115.00 
2121 മാധ്യമങ്ങളുും ആനോ�്റിേ 
 ൈാമൂഹ്റിേ പ്രശ്നങ്ങളുും 
 കഡാ. നജ.വ്റി. വ്റിളെ്റി�ും 90.00 
2187 പത്െര്റിത്ത്ത്റിന� ഓർമെ്റിത്ങ്ങൾ 
 കഡാ. അെ്റിൽകുമാർ വെവാതൂർ 60.00 
2504 ൈ്റി.വ്റി. കുഞ്ഞ്റിരാമൻ 
 ജധീവ്റിതും, ോ�ും, െകവാത്ാെും
 ൈമാഹരണും: ഹാഷ്റിും രാജൻ 125.00 
2630 പശ്്റികമാദയും 
 വള്ള്റിക്ാവട് കമാഹൻദാൈട് 195.00 
3062 ദൃശ്യ - ശ്രാവ്യമാധ്യമങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 75.00 
3065 പത്ക�ാേും (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 െ്റി. കവണുകഗാപാ�ൻ 70.00 
3149 മായാത്തമുദ്ര
 ജ്റി. പ്ര്റിയദർശൻ 130.00 
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3367 വാർത്ത I  ൈ്വഭാവും പ്രകൃതും മൂ�്യും ഉറവ്റിെും
 കജായ്റി ത്റിരുമൂ�പുരും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 100.00 
3399 വാർത്ത II  റ്റികപ്പാർട്്റിങട്, എഡ്റിറ്റ്റിങട്
 കജായ്റി ത്റിരുമൂ�പുരും (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 130.00 
3678 ഭാരതധീയപത്െര്റിത്ും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എും.വ്റി. കതാമൈട് 120.00 
3701 എനന്റ പത്പ്രവർത്തൊനഭവങ്ങൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഇ.നേ. ൊയൊർ 70.00 
3708 ദൃശ്യഭാഷ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ.എൈട്. രാജകശഖരൻ 120.00 
3750 വാർത്ത വാ�്യും 3 (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കജായട് ത്റിരുമൂ�പുരും 160.00 
4051 നമാസബൽ കൊൺ ൈുംൈട് ോരെ്റിർമ്റിത്റിയനെ െവമാധ്യമും
 ബ്റിന ൈച്ച്റികവാത്തമപുരും 120.00  
4259 മ�യാള മാധ്യമും-അേവുും പുറവുും 
 എൻ.പ്റി. രാകജന്ദൻ 80.00

സട് കപാർടട് സട് & പ്ഗയിംസട്

1361 ഷട്്റിൽ ബാഡ്്റിന്റൺ
 നേ.എൈട്. രവ്റിശങ്കർ 18.00 
1566 ഫുെട് കബാൾ
 ജയകുമാർ 32.00 
1823 ഒള്റിമ്പ്റിേട് ൈട്: മാെവ്റിേതയനെ മാെ്റിനെകസ്റാ
 വ്റി.ജ്റി. കഗാവ്റിന്ദൻ ൊയർ 40.00 
1891 ൊെൻേള്റിേളുും വ്റികൊദങ്ങളുും
 കഡാ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 50.00 
2119 നജസ്്റി ഓവൻൈട് മുതൽ ോൾ ലൂയ്റിൈട് വനര
 കഡാ. മുഹമ്മദട് അഷട് റെട് 50.00 
2120 ഒള്റിമ്പ്റിേട് ൈട് ോ�ങ്ങള്റിലൂനെ 
 കഡാ. മുഹമ്മദട് അഷട് റെട് 75.00 
2180 ഫുെട് കബാൾ - ോ�ങ്ങള്റിലൂനെ
 കഡാ. മുഹമ്മദട് അഷട്റെട് 90.00 
2252 േള്റിക്ളങ്ങൾക്കുമപ്റും
 മധു ജൊർദെൻ 40.00 
2428 േളര്റിപ്പയറ്റട് അങ്കത്തട്ടുും രുംഗകവദ്റിയും
 കറാസ്മ്റിൻ മാതയു 70.00 
2443 േബഡ്റി  
 ൈ്റി.വ്റി. റാവു (പര്റിഭാഷ)
 അരവ്റിന്ദൻ 35.00 
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3608 ോയ്റിേ ഇന്ത്യ െ്റി� വഴ്റിേൾ
 േമാൽ വരദൂർ 50.00 
3558 ൈട് കപാർെട് ൈട് നമഡ്റിൈ്റിൻ എന്തട്? എന്ത്റിെട്?
 കഡാ. മുഹമ്മദട് അഷട് റെട് 70.00 
3748 നെസ്്റിനൊരു പാഠപുസ്തേും 
 പ്റി.വ്റി.എൻ. െമ്പൂത്റിര്റി 450.00 
4163 ഫുെട്ബാൾ ഇത്റിഹാൈങ്ങളുും പ്രത്റിഭേളുും 
 കഡാ. മുഹമ്മദട് അഷട് റെട്  120.00

ജനറൽ

1126 കേരള പബ്ല്റിേട് ൈർവധീൈട് േമ്മധീഷൻ 
 നപ്രാെ. കെശൻ െ്റി. മാതയു 15.00 
1292 പുസ്തേപ്രൈാധെും
 ൈാമുവൽ ഇസ്രാകയൽ
 വ്റിവ: എും.നേ. മാധവൻ ൊയർ 27.00 
1304 കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: പശ്ാത്ത�വുും െര്റിത്വുും
 നേ.എ. വാസുക്കുട്ൻ 32.00 
1347 പട്്റിണ്റിയും അവകരാധവുും 
 പ്റി. ഭാൈട് ക്രനണ്ണ്റി  16.00 
1560 ൈർദാർ നേ. എും. പണ്റിക്ർസ്മരണ 
 ഒരു ൈുംഘും ക�ഖേർ 40.00 
1864 കേരളും 2000
 െധീെട് എഡ്റിറ്റർ: െ്റി.എൻ. ജയെന്ദൻ 300.00 
1890 ഇന്ത്യ പര്റിവർത്തെദശയ്റിൽ
 എും.എൻ.കറായ്റി 100.00 
1931 വ്റിവാഹും ോ�ഘട്ങ്ങള്റിലൂനെ 
 ബ്ഹ്മമുംഗ�ും മാധവൻ 75.00 
2284 കദശാെെത്ത്റിനന്റ മ്റിശ്റിഹേൾ
 കേരളധീയ പ്രവാൈത്ത്റിനന്റ 50 വർഷും
 മുൈാെ്റിർ 40.00 
3934 െ്യൂെപക്ഷത്ത്റിനും �്റിുംഗപദവ്റിക്കുും 
 ഇെയ്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ഷുംഷാദട് ഹുസൈൻ 75.00 
2434 ധ്റിഷണയനെ താളും 
 കഡാ. വള്ള്റിക്ാവട് കമാഹൻദാൈട് 55.00 
2458 ഇന്ത്യൻ ൈമൂഹശാസ്തും 
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ് 130.00 
2467 ഉകദ്യാഗസ്മെശ്ാസ്തും 
 സുകുമാരൻ മുതുകുളും 240.00 
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2475 ഒഴ്റിച്ചുെ്റിർത്തനപ്പട്വർ 
 കഡാ. പ്രശാന്തട് കൃഷ്ണൻ 120.00 
2476 േണ്റിയാന്ാരുനെ ജധീവ്റിതവുും ൈുംൈട് ോരവുും 
 കഡാ. എും. വ്റി �ള്റിതാുംബ്റിേ 220.00 
2614 മ�യ്റിന� അരെനും അരയനും 
 ൊരായൻ, എും.നേ. ൊരായണൻ 55.00 
2641 കേരളത്ത്റിന� സേകവ�േൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൈട്. ഹര്റിപ്ര്റിയ 40.00 
2646  പ്രകക്ഷപണേ�ാെര്റിത്ും 
 എും. നേ. ശ്റിവശങ്കരൻ 80.00 
2707 നതാഴ്റി�ാകരാഗ്യും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നജ. വ്റി. വ്റിളെ്റി�ും 250.00 
2924 ഗ്രന്ഥശാ�ാപ്രസ്ാെും കേരളത്ത്റിൽ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ൈ്റി. ഉണ്ണ്റിക്കൃഷ്ണൻ   80.00 
3090 കറഡ്റികയാ േ�യും േഥയും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. എ. ബധീെ 80.00 
3095 ഇരേളുനെ ക�ാേും
 നേ. എൽ. കമാഹെവർമ 50.00 
3901 വുംശധീയതയും രാഷ്ട്രധീയവുും
 പ്റി.എൈട്. ശ്രധീകുമാർ 60.00 
3195 കേരളധീയ വസ്തപാരമ്പര്യും
 കഡാ. ബ്റി. ബാ�െന്ദൻ 110.00 
3908 കേരളത്ത്റിനന്റ ോർട്ടൂൺെര്റിത്ും
 സുകുമാർ 80.00
3246 സുരക്ഷ്റിതത്വും നതാഴ്റിൽശാ�യ്റിൽ
 മാർഗങ്ങളുും െ്റിർകദശങ്ങളുും (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈ്റി. രാമകൃഷ്ണൻ ൊയർ 80.00 
3660 ഭാരതത്ത്റിനന്റ ൈാുംൈട് ോര്റിേ ധർമും    
 ഹമധീദട് റാൈ 50.00 
3672 വസ്തു വാങ്ങുകമ്പാഴുും വ്റിൽക്കുകമ്പാഴുും 
 ആർ. ശ്റിവകുമാർ, സ്മ്റിത കശ്രയസ്ട് 110.00 
3749 മാൊയ്റിപ്പാറയ്റിന� ോണാക്ാഴ്ചേൾ 
 പ്റി.വ്റി. പദട്മൊഭൻ 180.00 
3645 ജ്റി. ോർത്ത്റികേയനന്റ ത്റിരനഞ്ഞടുത്ത ക�ഖെങ്ങൾ 
 എും.ആർ. മകൊഹരവർമ 65.00 
3542 നപൻഷൻ & ആെ്വ്റിറ്റ്റി 
 വ്റി.എൻ.എൈട്. പ്റിള്ള 60.00 
3881 ബധീജവുും ബധീജകേന്ദസൃഷ്റിയും 
 എൈട്. ബാ�കൃഷ്ണൻ ൊൊർ 430.00 
3893 തെ്റിൊെൻ മറുൊെൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 െ്റിത്ാശ്രധീകുമാർ 50.00 
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4000 പാർപ്പ്റിെും 
 ൈ്റി.വ്റി. ആെന്ദകബാൈട്  1200.00 
4019 പ്രഭാഷണേ� - െ്റിന്തേൾ ദർശെങ്ങൾ 
 വാണ്റിദാൈട്, ഇളയാവൂർ  80.00 
1019 വസ്തത്ത്റിനന്റ ശാസ്തും
 എൻ. മുരുേൻ  18.00 
2628 മരണമ്റില്ാത്ത മഹാപ്രത്റിഭേൾ
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ്  110.00 
2847 ഡൽഹ്റിയും തമ്റിഴട് ൊടുും െ്റി� കെർക്ാഴ്ചേൾ
 കറായട് ൊകക്ാ  100.00 
4164 കഡാ. അുംകബദട്േറുനെ ത്റിരനഞ്ഞടുത്ത കൃത്റിേൾ 
 വ്റിവ: ഇകനേഷ്യൈട് ോക്ൊെൻ  275.00 
3922 എന്താണട് മാെവ്റിേത 
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ്  50.00 
4247 കേരളത്ത്റിന� കുടുുംബശ്രധീ ഇെനപെലേൾ 
 ൈമ്പാദെും: കഡാ. ൈാമുവൽ കതാമൈട് 170.00
4260 കേരളത്ത്റിന� ആദ്റിവാൈ്റി ൈമൂഹങ്ങളുും 
 കുടുുംബശ്രധീ ഇെനപെലേളുും
 ൈമ്പാ: മഞ്ജുള ഭാരത്റി 125.00
4250 വാസ്തു അന്നുും-ഇന്നുും (7-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നേ. മുരളധീധരൻ ൊയർ 225.00

സ്തീപഠനങ്ങൾ 

1602 സ്തധീെധീത്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 എഡ്റി: കഡാ. പ്റി. എും. രാജ�ക്ഷ്റി 30.00 
2603 നെമ്റിെ്റിൈും
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 170.00 
3141 െര്റിത്ത്ത്റിന� നപണ്ണ്റിെങ്ങൾ
 ആധുെ്റിേ സ്തധീപഠെത്ത്റിെട് ഒരാമുഖും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 രശ്്റി ബ്റികൊയട്  70.00 
3588 സബബ്റിൾ - ഒരുസ്തധീപക്ഷവായെ
 ൈ്റിസ്റർ കൊയൽ കറാൈട് 50.00 
3602 എഴുത്തമ്മമാർ
 കഡാ. ഗധീത 200.00 
4248 സ്തധീശാക്ധീേരണവുും സ്തധീൈ്വയും
 പഠെപ്രക്്റിയയും
 ആശാകദവ്റി. നജ 50.00
4266 നപനണ്ണഴുത്തട്
 ൈമ്പാദെും: എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 250.00
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ശബ്ാവലികൾ, നിഘണ്ടു്ൾ

1357 വാണ്റിജ്യശബ്ാവ�്റി 15.00 
1405 ഭൗത്റിേെ്റിഘണ്ടു
 ആർ. കൃഷ്ണപ്റിള്ള, എും. നൈബാസ്റ്യൻ 22.00 
1444 മാെവ്റിേശബ്ാവ�്റി വാ�്യും -1
 (െര്റിത്ും, പുരാതത്വും, രാഷ്ട്രതന്തും)
 ഒരുൈുംഘും ക�ഖേർ 34.00 
1692 കേരള സ്�ൊമകോശും (2-ാും ഭാഗും)
 വ്റിളക്കുെ്റി രാകജന്ദൻ 60.00 
2089 അറബ്റി-മ�യാളും പര്യായെ്റിഘണ്ടു (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ഇ.ൈയട് നദ്ധീൻ 35.00 
2207 കേരള സ്�ൊമകോശും (1-ാും ഭാഗും)
 വ്റിളക്കുെ്റി രാകജന്ദൻ 160.00 
2417 കൊേട് ക�ാർ െ്റിഘണ്ടു (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും. വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 485.00 
2591 പണ്റിയഭാഷാെ്റിഘണ്ടു
 കഡാ. പ്റി. ജ്റി. പത്്റിെ്റി 120.00 
2610 പദവ്റിവരവ്റിജ്ാെകോശും
 കജക്ബട് ൊയകത്താെട്  400.00 
2645 മ�യാള ൈുംൈട് കൃത െ്റിഘണ്ടു
 എൈട്. നേ. പാണ്ഡവത്തട് 250.00 
2983 തധീരകദശേ�ാെ്റിഘണ്ടു
 ൊ. വ്റി. പ്റി. കജാൈെട് വ�്റിയവധീട്്റിൽ 200.00 
3259 കേരള ൈുംൈട് ോരെര്റിത്െ്റിഘണ്ടു I (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൈട്. നേ. വൈന്തൻ  650.00 
3300 കേരള ൈുംൈട് ോരെര്റിത്െ്റിഘണ്ടു II 
 (പര്റിഷട് േര്റിച്ച 2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എൈട്. നേ. വൈന്തൻ  650.00 
3324 ഭരണശബ്ാവ�്റി (12-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഒരുൈുംഘും ക�ഖേർ 100.00 
3395 പ്രതധീേെ്റിഘണ്ടു
 കഡാ. ൈ്റിബു കമാെയ്റിൽ 100.00 
3400 കേരളഭാഷാെ്റിഘണ്ടു (പര്റിഷട് േര്റിച്ച 2-ാും പത്റിപ്പട് )
 െധീെട്. എഡ്റി: നപ്രാെ. എൈട്. ഗുപ്തൻ ൊയർ 1600.00 
3416 ൊൊർഥെ്റിഘണ്ടു (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 ൈമ്പാദേൻ: നപ്രാെ. വട്പ്പറമ്പ്റിൽ കഗാപ്റിൊഥപ്റിള്ള 100.00 
3432 ഗണ്റിതശാസ്തെ്റിഘണ്ടു (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. നജ.ഡബ്ലയു. ക്്റിസ്റൽ െട് കളാറ്റി 260.00 
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3466 ഭൗത്റിേശാസ്തെ്റിഘണ്ടു  
 എഡ്റിറ്റർ: നപ്രാെ. എും. ശ്റിവശങ്കരൻ 850.00 
3563 പ്രാകൃതഭാഷാ മ�യാള െ്റിഘണ്ടു
 െ്റി. പവ്റിത്ൻ 70.00 
3564 മ�യാളും ഇുംഗ്ധീഷട് 
 ഔകദ്യാഗ്റിേ ഭാഷാ െ്റിഘണ്ടു  (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ആർ. ശ്റിവകുമാർ, സ്മ്റിത കശ്രയസ്ട് 220.00 
3763 െ്റിഘണ്ടുവ്റിജ്ാെും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പ്റി.കൈാമകശഖരൻ ൊയർ 60.00 
3700 കവദശബ്രതട് ൊേരും - 
 സബബ്റിൾ െ്റിഘണ്ടു (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ഡ്റി. ബാബുകപാൾ 750.00  
3738 ത്്റിഭാഷാ പഴനഞ്ാൽ െ്റിഘണ്ടു 
 കഡാ. പ്റി. �ത 200.00  
3896 മ�യാളപര്യായെ്റിഘണ്ടു (10-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. വട്പ്പറമ്പ്റിൽ കഗാപ്റിൊഥപ്റിള്ള 60.00 
4027 ഇുംഗ്ധീഷട് മ�യാളും െ്റിഘണ്ടു 
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ്  750.00 
4077 ൊെൻഭാഷാ െ്റിഘണ്ടു 
 കഡാ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണു െമ്പൂത്റിര്റി  375.00 
4078 കേരള ൈുംൈട് കൃത വ്റിജ്ാെെ്റിഘണ്ടു 
 കഡാ. പൂവറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണപ്റിള്ള  1000.00 
2774 ൈുംഗൃഹധീത ശബ്താരാവ�്റി
 പ്റി. ദാകമാദരൻ പ്റിള്ള  325.00 
2776 ഭാഷാശാസ്തെ്റിഘണ്ടു
 കഡാ. വ്റി.ആർ. പ്രകബാധെന്ദൻ ൊയർ  500.00 
2777 മ�യാളും-തമ്റിഴട് െ്റിഘണ്ടു
 ഞാകറ്റ� ശ്രധീധരൻ  475.00 
2851 കപാ�ധീൈട് വ്റിജ്ാെെ്റിഘണ്ടു (പര്റിഷട് േര്റിച്ച പത്റിപ്പട് )
 നേ. രകമശൻ ൊയർ  150.00 
2869 ആദ്റിവാൈ്റി വ്റിജ്ാെെ്റിഘണ്ടു
 കഡാ. കുമാരൻ വയക�ര്റി  250.00 
4226 െമ്പൂത്റിര്റിഭാഷാ െ്റിഘണ്ടു
 കഡാ. എും.വ്റി. വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി  200.00 

പദകകാശങ്ങൾ

2547 ജന്തുശാസ്തും 105.00 
2549 രൈതന്തും 105.00 
2554 മൃഗൈുംരക്ഷണും 105.00 



100
2555 ൈൈ്യശാസ്തും 105.00 
2553 മാധ്യമപഠെും 40.00 
2558 ഭൗത്റിേശാസ്തും 105.00 
2583 െര്റിത്ും 70.00 
2589 തത്വെ്റിന്ത 70.00 
2608 രാഷ്ട്രതന്തും 70.00 
2612 െ്റിയമും 105.00 
4105 കൃഷ്റിശാസ്തും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 190.00 
3536 ഭൂമ്റിശാസ്തും 150.00 

ജീവചരിത്ങ്ങൾ

2188 ൈ്റി. അെയുതകമകൊൻ 
 എൻ. പ്റി. ആകരാമലണ്ണ്റി 160.00 
2455 ആർ. ശങ്കർ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എും.നേ. കുമാരൻ 165.00 
2500 പട്ും താണുപ്റിള്ള അജയ്ൊയ ജെൊയേൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 രാജധീവട് കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 125.00 
2529 പ്റി.എൻ. പണ്റിക്ർ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പട്ും രാമെന്ദൻൊയർ 100.00 
2659 അജ്റിതട് ൈ്റിങ്ങ്റിനന്റ ആത്േഥ 
 കഡാ. െന്ദ്റികയാെട് രാമെന്ദൻ 120.00 
2811 കേൈര്റി കവങ്ങയ്റിൽ കുഞ്ഞ്റിരാമൻ ൊയൊർ
 കഡാ. വ്റി. �്റിൈ്റി മാതയു 180.00 
2842 എും. കഗാവ്റിന്ദൻ
 നപ്രാെ. എും. നേ. ൈാന 150.00 
3073 നപ്രാെ. എും.പ്റി. മൻമഥൻ: േർമപഥത്ത്റിൽ ോ�്റിെറാനത
 കഡാ. പ്റി. കൈതുൊഥൻ 110.00 
3513 നജ.നജ. കതാുംൈൺ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 െ്റി. വ്റി. മാധവൻ െമ്പ്യാർ 50.00 
3669 അഴേത്തട് പദട്മൊഭക്കുറുപ്പട് 
 കഡാ. കെരാവള്ള്റി ശശ്റി 70.00 
3695 ഗാന്്റിജ്റിയനെ ആത്േഥ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ. രാമെന്ദൻ ൊയർ 130.00 
3768 സദവത്ത്റിനന്റ പെത്ത�വൻ
 കഡാ. പൽപ്വ്റിനന്റ ജധീവെര്റിത്ും (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈജധീവട് കൃഷ്ണൻ 80.00 
3814 കഡാ. നേ. ഭാൈട് ക്രൻ ൊയർ 
 കഡാ. ൈ്റി.പ്റി. അരവ്റിന്ദാക്ഷൻ 50.00 
3826 മന്നത്തട് പത്ൊഭൻ  
 കഡാ. എൻ. െന്ദകശഖരൻ ൊയർ 100.00 
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3828 ശ്രധീവ്റിദ്യാധ്റിരാജാ െട്മ്പ്റിൈ്വാമ്റിേൾ 
 നപ്രാെ. കുമ്പളത്തട് ശാന്തകുമാര്റി അമ്മ 75.00 
3641 നപ്രാെ. എൈട്. ഗുപ്തൻൊയർ 
 പ്റി. ൊരായണക്കുറുപ്പട് 120.00 
3984 മഹാത്ാവ്റികൊനൊപ്പും - ഗാന്്റി ആധുെ്റിേയഗത്ത്റിൽ 
 വ്റിവ: കഡാ. എൻ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ  120.00 
4011 എൻ. കൃഷ്ണപ്റിള്ളയനെ ൈാഹ്റിത്യവ്റിമർശും 
 കഡാ. എഴുമറ്റൂർ രാജ രാജവർമ  50.00  
4007 ൈ്വാത്റിത്റിരുൊൾ രാമവർമ മഹാരാജ 
 കഡാ. ശൂരൊെട് കുഞ്ഞൻപ്റിള്ള  60.00  
4044 നപ്രാെ.എൻ. കഗാപാ�പ്റിള്ള 
 ജ്റി. േമ�മ്മ  60.00  
4128 ജവഹർ�ാൽ നെഹട് റു 
 ജധീവ്റിതവുും വധീക്ഷണവുും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. ആന്റണ്റി ഐൈേട്  90.00 
4087 ഭാരതരതട് െും ബ്റി.ആർ. അുംകബദട്േർ  
 ഊകക്ാെട് കഗാപാ�ൻ  100.00 
4194 ബാര്റിസ്റർ ജ്റി.പ്റി. പ്റിള്ള  
 ൈ്റി.പ്റി. രാമകൃഷ്ണപ്റിള്ള  60.00 
4224 പെമ്പ്റിള്ള്റി കഗാവ്റിന്ദകമകൊൻ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൽ.വ്റി. ഹര്റികുമാർ  150.00
4233 മാങ്കുളും വ്റിഷ്ണുെമ്പൂത്റിര്റി 
 ഹര്റിശങ്കർ എൈട്. വ്റിശ്വൊഥൻ 50.00
4249 േൗമുദ്റി െധീച്ചർ-ത്യാഗത്ത്റിനന്റ െ്റി�ാവട്
 കുരധീപ്ഴ ഫ്ാൻൈ്റിൈട് 50.00
4261 പ്റി. വ്റിശ്വുംഭരൻ-ഗാന്്റിയൻ കൈാഷ്യ�്റിസ്റട്
 അജ്റിതട് നവണ്ണ്റിയൂർ 200.00
4344 നേ. ജൊർദ്െൻ പ്റിള്ള
 ഗാന്്റിപഥത്ത്റിന� േർമകയാഗ്റി
 കഡാ. ഡ്റി.മായ 175

അറിവട് നിറവട് പരമ്പരയിപ്ല
ജീവചരിത് ഗ്ന്ഥങ്ങൾ

2726 എും.പ്റി. അപ്പൻ
 കൈാഹൻ�ാൽ 40.00 
2752 റ്റ്റി.ആർ. കൃഷ്ണൈ്വാമ്റി
 കഡാ. എൻ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ ൊയർ 40.00 
2768 െട്മ്പ്റിൈ്വാമ്റിേൾ
 പളുേൽ ഗുംഗാധരൻ ൊയർ 40.00 
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2769 രബധീന്ദൊഥ ൊകഗാർ
 എും. െന്ദപ്രോശട് 40.00 
2832 എബ്ഹാും �്റിങ്കൺ
 ബ്റിറ്റർ ൈ്റി. മുകക്ാ�യ്ക്കൽ 40.00 
2833 ൈ്റി. കേശവൻ
 വ്റി. ആർ. അജ്റിതട്കുമാർ 40.00 
2835 നെറുോെട്
 അനൂപട് വ്റി. 40.00 
2872 കഡാ. വ്റി.വ്റി. കവലക്കുട്്റി അരയൻ (5-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. വള്ള്റിക്ാവട് കമാഹൻദാൈട് 40.00 
2876 തേഴ്റി
 എൈട്. ആർ. �ാൽ 40.00 
2877 ആൽബർട്ട് ഐൻസസ്റൻ
 കഡാ. വ്റി. കവണുകഗാപാൽ 40.00 
2878 ോരൂർ െധീ�േണ്ഠപ്റിള്ള
 നേ. എൈട്. രാജകശഖരൻ 40.00 
2879 േ�ാമണ്ഡ�ും േ�്യാണ്റിക്കുട്്റിയമ്മ
 ആെ്റി കജാൺൈൺ 40.00 
2880 ലൂയ്റി പാൈട് കതർ
 കഡാ. ൈ്റി.ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 40.00 
2882 മഹാകദവ്റിവർമ 
 കഡാ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
2883 മാഡുംേ്യൂറ്റി
 കഡാ. റാണ്റി പവ്റിത്ൻ 40.00 
2884 ലൂയ്റി ബയുനവൽ 
 വ്റിജയകൃഷ്ണൻ 40.00 
2885 �്റികയാ കൊൾകസ്റായ്റി
 കഡാ. നേ. കഗാവ്റിന്ദൻ ൊയർ 40.00 
2887 അമ്മന്നൂർ മാധവൊേ്യാർ 
 കവണു ജ്റി. 40.00 
2972 നേ.പ്റി. അപ്പൻ 
 കഡാ. െ്റി. നേ. ൈകന്താഷട് കുമാർ 40.00 
2993 സുഭാഷട് െന്ദകബാൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൻ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 40.00 
2994 ോർട്ടൂണ്റിസ്റട് ശങ്കർ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ജ്റി. ഹര്റി 40.00 
2996 ൈത്യജ്റിതട് റായട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 വ്റിജയകൃഷ്ണൻ 40.00 
2997 ൈ്റി.വ്റി. രാമൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ൈ്റി. കവണുകഗാപാൽ 40.00 
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2998 ശ്രധീബുദ്ൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. ശുഭ 40.00 
2999 ൊർള്റി ൊപ്ല്റിൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈ്റി. പാർവത്റി 40.00 
3002 അഖ്റി�ൻ 
 വ്റി. ദക്ഷ്റിണാമൂർത്ത്റി 40.00 
3003 സൂര്യോന്തട് ത്്റിപാഠ്റി െ്റിരാ� 
 നപ്രാെ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3004 സുമ്റിത്ാെന്ദ പന്തട്  
 നപ്രാെ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3005 കജാൺ ൈ്റി. കജക്ബട് 
 നപ്രാെ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3006 മഹാേവ്റി കുട്മത്തട് 
 കഡാ. ആർ. ൈ്റി. േര്റിപ്പത്തട് 40.00 
3007 ഇ.നേ. ൊയൊർ 
 ൊരായണൻ ോവുമ്പായ്റി 40.00 
3008 വ്റി�്യും കഷേട് സ്്റിയർ 
 കഡാ. ആർ. ശ്റിവദാൈൻപ്റിള്ള 40.00 
3009 വ്റി�ാൈ്റിെ്റി 
 എ.ബ്റി. രഘുൊഥൻ ൊയർ 40.00 
3010 നൈൻഗാർ 
 കഡാ. ഷ്റിമ്റി കപാൾ 40.00 
3011 വ്റി.ആർ. കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ 
 ൈ്റി. എ. കൃഷ്ണൻ 40.00 
3012 കയശുക്്റിസ്തു 
 ൈ്റിസ്റർ ബ്റിൻൈ്റി ൈ്റി. നജ. 40.00 
3013 എൻ. കൃഷ്ണപ്റിള്ള 
 കഡാ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ 40.00 
3015 എും.എൻ. വ്റിജയൻ 
 നേ. ബാ�കൃഷ്ണൻ 40.00 
3016 കുഞ്ഞുണ്ണ്റിമാഷട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ബ്റി. എും. അജ്റിതകുമാര്റി 40.00 
3017 ൈ്റി.വ്റി. രാമൻപ്റിള്ള (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 തങ്കും ശാന്തകുമാര്റി 40.00 
3018 വള്ളകത്താൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഇ. യ. അരവ്റിന്ദാക്ഷൻ 40.00 
3021 ൈ്വകദശാഭ്റിമാെ്റി രാമകൃഷ്ണപ്റിള്ള (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ബ്റി. സുഗധീത 40.00 
3022 നെറുകശ്ര്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പ്റി. ൊരായണക്കുറുപ്പട് 40.00 
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3023 പ്റി. ഭാൈട് േരൻ
 കൈാഹൻ�ാൽ 40.00 
3025 കുമാരൊശാൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ശുഭ 40.00 
3030  ോൾ മാർേട് ൈട്
 കഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഇളയ്റിെത്തട് 40.00 
3054 എൻ. വ്റി. കൃഷ്ണവാര്യർ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എും.  ആർ. തമ്പാൻ 40.00 
3075 എൈട്. നേ. നപാനറ്റക്ാട്ട് 
 സുെധീത റ്റ്റി. വ്റി 40.00 
3096 കേൈര്റി കവങ്ങയ്റിൽ 
 കുഞ്ഞ്റിരാമൻ ൊയൊർ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. വ്റി. �്റിൈ്റി മാതയു 40.00 
3097 രാജ�ക്ഷ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എ.ബ്റി. രഘുൊഥൻ ൊയർ 40.00 
3098 ത്റിരുവള്ളുവർ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എും. ദക്ഷ്റിണാമൂർത്ത്റി 40.00 
3099 േബധീർദാൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3100  ഗുരുകഗാപ്റിൊഥട് (രണ്ാും പത്റിപ്പട് )
    ആെ്റി കജാൺൈൺ 40.00 
3101  ൈ്റി.എൻ. ശ്രധീേണ്ഠൻൊയർ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
    കഡാ. രാജാവാര്യർ 40.00 
3102 പ്റി. പത്രാജൻ  (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 വ്റിന എബ്ഹാും 40.00 
3103 അപ്പൻ തമ്പുരാൻ
 ഉഷാകമകൊൻ 40.00 
3104 തുളൈധീദാൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3105 സൂർദാൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3110 ഗധീതാഹ്റിരണ്യൻ
 ഷധീബാ ദ്റിവാേരൻ 40.00 
3111 ബ്റി. േ�്യാണ്റിയമ്മ
 പ്റി. രമാകദവ്റി 40.00 
3120 ജ്റി. ശങ്കരപ്പ്റിള്ള 
 കഡാ. വ്റിളക്കുെ്റി രാകജന്ദൻ 40.00 
3121 പ്റി. െ്റി. ഭാൈട് ക്രപ്പണ്റിക്ർ
 നേ. എൻ. നേ. െമ്പൂത്റിര്റി 40.00 
3122 േ്റിള്റിമാനൂർ രമാോന്തൻ
 െ്റിർമ� രാജകഗാപാൽ 40.00 
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3123 വ്റി. നേ. എൻ
 നേ. എൈട്. വ്റിജയൊഥട് 40.00 
3124 കഡാ. വയ�ാ വാസുകദവൻപ്റിള്ള
 കഡാ. രാജാവാര്യർ 40.00 
3126 കഡാ. കൊർമൻ കബാർക�ാഗട്
 സുകരഷട് മുതുകുളും 40.00 
3127 പ്റി. കുഞ്ഞ്റിരാമൻൊയർ
 വ്റി. രവധീന്ദൻ ൊയർ 40.00 
3162 ആർ. ശങ്കർ
 നപ്രാെ. നേ. പ്റി. സുശധീ�ൻ 40.00 
3163 ദക്ഷ്റിണാമൂർത്ത്റി
 എൈട്. കൃഷ്ണകുമാർ 40.00 
3213 കഡാ. നേ. അയ്പ്പപ്പണ്റിക്ർ
 കഡാ. എും. ആർ. തമ്പാൻ  40.00 
3214 പൂന്താെും
 പ്രൈധീത നേ. പ്റി.  40.00 
3215 നേ.ആർ. ൊരായണൻ
 സുകരന്ദൻ ചുെക്ര 40.00 
3216 ൈ്റി. അെയുതകമകൊൻ
 നപ്രാെ. വ്റിശ്വമുംഗ�ും സുന്ദകരശൻ 40.00 
3217 ജഗദധീഷട് െന്ദകബാൈട്
 ബ്റിറ്റർ ൈ്റി മുകക്ാ�യ്ക്കൽ 40.00 
3218 െകരന്ദപ്രൈാദട് 
 നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3219 കഡാ. നഹർമൻ ഗുണ്ർട്ട്
 മാമ്പ രാഘവൻ 40.00 
3220 മഹാേവ്റി നവണ്ണ്റിക്കുളും കഗാപാ�ക്കുറുപ്പട് 
 നപ്രാെ. കൊണ്റി മാതയു 40.00 
3233 മൗ�ാൊ അബ്ദുൽ േ�ാും ആൈാദട്  
 എ. പ്റി. രാധാകൃഷ്ണൻ 40.00 
3234 പണ്ഡ്റിറ്റട് രവ്റിശങ്കർ 
 കഡാ. ആർ. വ്റി. എും. ദ്റിവാേരൻ 40.00 
3245 നപ്രാെ. നേ. ൊരായണക്കുറുപ്പട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 40.00 
3307 ോവാ�ും ൊരായണപ്പണ്റിക്ർ (ആദരും)
 േ�ാധരൻ നേ. 150.00 
3333 സതക്ാെട് അയ്ാഗുരു (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഇ. നേ. സുഗതൻ 40.00 
3334 വയ�ാർ രാമവർമ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. വ്റിശ്വമുംഗ�ും സുന്ദകരശൻ 40.00 
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3348 മന്നത്തട് പത്ൊഭൻ 
 സുകരഷട് മാധവട് 40.00 
3349 പട്ും താണുപ്റിള്ള 
 പട്ും ജ്റി. രാമെന്ദൻ ൊയർ 40.00 
3350 ശ്രധീെ്റിവാൈ രാമാനജൻ 
 കഡാ. ആറന്മുള ഹര്റിഹരപുത്ൻ 40.00 
3353 ഋത്റിേട് ഘട്ക്ട് 
 ശ്രധീകദവ്റി പ്റി. അരവ്റിന്ദട് 40.00 
3355 ജയശങ്കർ പ്രൈാദട്  
 നപ്രാെ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3356 കതാപ്പ്റിൽഭാൈ്റി 
 കഡാ. കെരാവള്ള്റി ശശ്റി 40.00 
3357 കപ്രുംെൈധീർ 
 വ്റിെ്റിൽ മ�യ്റിൽക്െ 40.00 
3358 േണ്ണശ്ന്ാർ 
 എും. നേ. ശ്രധീധരൻ 40.00 
3363 പ്റി.എൻ. പണ്റിക്ർ 
 കഡാ. കഗാപ്റി പുതുകക്ാെട്  40.00 
3376 കഡാ. അേ്റിറ കുകറാൈവ 
 അരവ്റിന്ദൻ വല്ച്ച്റിറ   40.00 
3377 ൊവറയച്ചൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 എും. പ്റി. ബധീെ 40.00 
3393 എും.നേ. രാഘവൻ വക്ധീൽ 
 എും.നേ. ശശധീന്ദൻ 40.00 
3401 അടൂർഭാൈ്റി 
 ബ്റി. ഹര്റികുമാർ 40.00 
3402 പ്റി.നേ. പരകമശ്വരൻ ൊയർ
 എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ 40.00 
3403 വക്ും ഖാദർ
 വക്ും സുകുമാരൻ 40.00 
3404 നവാക്ാബൂർ ഫ്ാൻൈ്റിൈട് കക്ാൈട്
 കഡാ. ഡ്റി. ബാബുകപാൾ 40.00 
3405 േൽപ്പെ ൌള 
 കഡാ. ആറന്മുള ഹര്റിഹരപുത്ൻ 40.00 
3407 ജയപ്രോശട് ൊരായണൻ 
 പ്റി. ൊരായണക്കുറുപ്പട് 40.00 
3408 പഴശ്്റിരാജ
 കഡാ. പഴശ്്റി പ്രഭാേരൻ 40.00 
3409 മാേട് ൈട് മുള്ളർ 
 കഡാ. എൻ. പ്റി. ഉണ്ണ്റി   40.00 
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3410 ദ്റിവാൻ രാജാ കേശവദാൈട് 
 സുകു മരുതത്തൂരട് 40.00 
3411 ൈെഉള്ള മക്്റിതങ്ങൾ
 െ്റി.വ്റി. അബ്ദുറഹ്റിമാൻകുട്്റി 40.00 
3412 മഹാേവ്റി കുട്മത്തട് കുഞ്ഞമ്പുക്കുറുപ്പട്
 കഡാ. നേ. നേ. എൻ. കുറുപ്പട്
 കഡാ. എും. എൈട്. ൊയർ 40.00 
3413 എും. കൃഷ്ണൻ ൊയർ 
 ദധീപ ആർ. വ്റി. എും. 40.00 
3569 ജവഹർ�ാൽ നെഹട് റു (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 അജ്റിതട് നവണ്ണ്റിയൂർ 40.00 
3570 രാജാറാുംകമാഹൻറായട്
 മുതുകുളും കമാഹൻദാൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 40.00 
3571 മഹാത്ാഗാന്്റി (3-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ 40.00 
3572 ൈകഹാദരൻ അയ്പ്പൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. ആർ. ൈത്യജ്റിത്തട് 40.00 
3573 ഇ.എും.എൈട്. (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 പയ്ന്നൂർ കുഞ്ഞ്റിരാമൻ 40.00 
3574 നേ. കേളപ്പൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കഡാ. എൻ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ  40.00 
3575 അരവ്റിന്ദകഘാഷട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പ്റി. നേ. ശങ്കരൊരായണൻ 40.00 
3576 അയ്ാ സവകുണ്ഠൈ്വാമ്റിേൾ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈതധീഷട് േ്റിൊരക്കുഴ്റി 40.00 
3578 വ്റി. െ്റി. ഭട്ത്റിര്റിപ്പാെട് (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 സുഭദ്ര ൈതധീശൻ 40.00 
3579 എ.നേ. കഗാപാ�ൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 പയ്ന്നൂർ കുഞ്ഞ്റിരാമൻ 40.00 
3567 നപ്രാെ. ജ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻൊയർ (2-ാും പത്റിപ്പട് )
 നപ്രാെ. നജ. �ള്റിത  40.00 
3589 നേ. സുകരന്ദൻ
 വ്റിന ഏബ്ഹാും 40.00 
3591 ശാരദാകദവ്റി
 രാജധീവട് ഇര്റിങ്ങാ�ക്കുെ 40.00 
3592 പുന്നകശ്ര്റി െമ്പ്റി
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 40.00 
3593 വെക്കുുംകൂർ രാജരാജവർമ
 കഡാ. എൈട്. ബ്റിന 40.00 
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3594 നേ.ൈ്റി.എൈട് പണ്റിക്ർ
 ോട്ടൂർ ൊരായണപ്റിള്ള 40.00 
3595 ആൻഫ്ാങ്കട്
 പ്ര്റിയ 40.00 
3596 വർഗധീൈട് കുര്യൻ
 സുകരഷട് മുതുകുളും 40.00 
3597 എ.പ്റി. ഉദയഭാന
 എും.നേ. ശ്രധീധരൻ 40.00 
3598 ഭാൈൻ
 കഡാ. ഷധീജ ആർ. എൈട്. 40.00 
3015 എും.എൻ. വ്റിജയൻ 
 നേ. ബാ�കൃഷ്ണൻ 40.00 
3351 സവക്ും മുഹമ്മദട് ബഷധീർ
 എും. െന്ദപ്രോശട് 40.00 
3635 െധീ�േണ്ഠതധീർഥപാദർ
 സുകരഷട് മാധവട് 40.00 
3655 ഷഹധീദഹ്റിന്ദട് െ്റി.പ്റി. കുമാരൻ ൊയർ 
 വൽൈൻ െല്്റികക്ാെട് 40.00 
3658 ഓുംകെര്റി എൻ.എൻ. പ്റിള്ള (ആദരും) 
 നപ്രാെ. അ�്റിയാർ 150.00 
3740 ഉറൂബട് 
 നേ.ജ്റി. ബ്റിന്ദു 40.00 
3741 നേ. അവുക്ാദർക്കുട്്റി െഹ 
 ഇേട്ബാൽ േല്ലുങ്കൽ 40.00 
3742 പ്റി.എ. ബക്ർ 
 എൈട്. കൃഷ്ണകുമാർ 40.00 
3743 മഹാേവ്റി കമായ്റിൻകുട്്റി സവദ്യർ 
 ശ്രുത്റി സുബ്ഹ്മണ്യൻ 40.00 
3744 നേ.നേ. വ്റിശ്വൊഥൻ വക്ധീൽ 
 എും.നേ. ശശധീന്ദൻ 40.00 
3756 കുമ്പളത്തട് ശങ്കുപ്പ്റിള്ള 
 നപ്രാെ. ൈ്റി. ശശ്റിധരക്കുറുപ്പട് 40.00 
3757 ൈ്റി.എച്ചട്. മുഹമ്മദട് കോയ 
 െവാൈട് പൂനൂരട് 40.00 
3759 ബാ�ാമണ്റിയമ്മ 
 നേ.ആർ. ൈര്റിതകുമാര്റി 40.00 
3769 ഇെകശ്ര്റി കഗാവ്റിന്ദൻ ൊയർ 
 കഡാ. ഷധീബ ദ്റിവാേരൻ 40.00 
3778 ൈ്റി.പ്റി. അെയുതകമകൊൻ 
 അുംബ്റിോസുതൻ മങ്ങാെട് 40.00 
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3779 മധീരാഭായ്റി 
 കഡാ. നവള്ള്റിമൺ നെൽൈൺ 40.00 
3780 സപതകഗാറൈട് 
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ് 40.00 
3781 പാകബ്ലാ നെരൂദ
 രാകജന്ദൻ നെറുനപായ് 40.00 
3782 സമക്്റിൾ ൊരനഡ 
 അരുണ്റിമ ജ്റി. 40.00 
3783 നപ്രാെ. കജാൈെട് മുണ്കശ്ര്റി 
 വ്റി.നജ. പ്രദധീപട്കുമാർ 40.00 
3784 ഗുരുനെങ്ങന്നൂർ രാമൻപ്റിള്ള 
 ഗധീത ആർ. 40.00 
3785 കുട്മത്തട് കുന്ന്റിയൂർ നെറ്റിയ രാമക്കുറുപ്പട് 
 നേ.നേ.എൻ. കുറുപ്പട് 40.00 
3786 മുെങ്ങൊെൻ പുള്ള്റി രാമൻകുട്്റി 
 രാധാകൃഷ്ണൻ അടുക്ും 40.00 
3787 എൈട്. എൽ. പുരും ൈദാെന്ദൻ 
 കഡാ. കെരാവള്ള്റി ശശ്റി 40.00 
3788 മഹാേവ്റി പള്ളത്തട് രാമൻ 
 എും.നേ. ശ്രധീധരൻ 40.00 
3811 കമൽപ്ത്തൂർ ൊരായണഭട്ത്റിര്റി 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 40.00 
3858 ജ്റി. അരവ്റിന്ദൻ 
 എും. െന്ദപ്രോശട് 40.00 
3863 ഭാഗവതഹുംൈും മള്ള്റിയൂർ ശങ്കരൻ െമ്പൂത്റിര്റി 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ 40.00 
3354 ഞരളത്തട് രാമനപ്പാതുവാൾ 
 പന്തളും ഉണ്ണ്റിക്കൃഷ്ണൻ 40.00 
3777 എൻ.പ്റി. മുഹമ്മദട് 
 എും.പ്റി. ബധീെ 40.00 
3789 വ്റിശുദ് അൽകൊൺൈാമ്മ 
 ൈ്റിസ്റർ െധീതു കജാൈട് എൈട്.എച്ചട്. 40.00 
3790 നേ.െ്റി. മുഹമ്മദട് 
 പ്റി.എ.എും. ബഷധീർ 40.00 
3840 െെരാജഗുരു (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ൈ്വാമ്റിമുെ്റിൊരായണപ്രൈാദട് 40.00 
3849 കബാകധശ്വരൻ 
 കഡാ. ൈ്റി.വ്റി. സുകരഷട് 40.00 
3851 സവദ്യരതട് െും പ്റി.എൈട്. വാര്യർ 
 കഡാ. രാജാവാര്യർ 40.00  
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3852 നപായ്യ്റിൽ കുമാരഗുരുകദവൻ 
 ൈതധീഷട് േധീൊരക്കുഴ്റി 40.00 
3853 മാധവ്റിക്കുട്്റി 
 കഡാ. വന്ദെ ബ്റി. 40.00 
3854 വ്റി.പ്റി. ശ്റിവകുമാർ 
 ബ്റി. പ്രദധീപട്കുമാർ 40.00 
3855 ത്യാഗരാജൈ്വാമ്റിേൾ 
 ൈ്വപ്ാ ൊയർ 40.00 
3856 ബർരേൻഡട് റസ്ൽ 
 വ്റി. ബാബുകൈെൻ 40.00 
3857 ോള്റിദാൈൻ 
 കഡാ. കപ്രമ�താ ബ്റി.ൈ്റി. 40.00 
3859 െങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്റിള്ള 
 നേ.ആർ. ൈര്റിതകുമാര്റി 40.00 
3860 കുഞ്ൻെമ്പ്യാർ 
 നേ.എൽ. ശ്രധീകൃഷ്ണദാൈട് 40.00 
3861 പന്തളും കേരളവർമ 
 ശ്രധീകദവ്റിവർമ 40.00 
3862 േ�ാമണ്ഡ�ും സഹദരാ�്റി 
 �താ �ക്ഷ്റി 40.00 
3887 മുല്കെഴ്റി 
 നപ്രാെ. ൈാവ്റിത്്റി�ക്ഷണൻ 40.00 
3888 മാതയു എും. കുഴ്റികവ�്റി 
 വട്ക്ര്റിയ്ക്കേും കൃഷ്ണൻൊയർ 40.00 
3898 കഡാ. എൈട്. രാധാകൃഷ്ണൻ 
 ജ്റി.ഡ്റി. ൊയർ 40.00 
3899 പ്റി. കൃഷ്ണപ്റിള്ള 
 പയ്ന്നൂർ കുഞ്ഞ്റിരാമൻ 40.00 
3941 പുത്തൻോവട് മാത്തൻ തരേൻ 
 കഡാ. കജാൈട് പാറക്െവ്റിൽ  40.00 
3942 ഭാരവ്റി 
 കഡാ. വ്റി.വ്റി. കപ്രമ�ത  40.00 
3943 നെയ്ാറ്റ്റിൻേര എ.പ്റി. ൊയർ 
 കഡാ. എ.എും. ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ  40.00 
3945 അഭ്റിെവഗുപ്തൻ 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ  40.00 
3946 എും.പ്റി. ശങ്കുണ്ണ്റി ൊയർ 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ  40.00 
3948 കുെമാളൂർ േരുണാേരൻ ൊയർ 
 ഹര്റിശങ്കർ എൈട്. വ്റിശ്വൊഥൻ  40.00 



111
3949 മാണ്റിമാധവൊേ്യാർ 
 കഡാ. ആർ. ശ്രധീകുമാർ 40.00 
3950 ൈ്റി. രാഘവൻ 
 ആർ. വധീണ റാണ്റി  40.00 
3947 ബാ�ഗുംഗാധരത്റി�േൻ 
 കഡാ. ബ്റി. സുഗധീത 40.00 
3951 ഉണ്ണ്റിയാർച്ച 
 െ്റി.ജ്റി. ഹര്റികുമാർ  40.00 
3952 കോവ്റി�ൻ 
 െ്റി. പ്രദധീപട് കുമാർ  40.00 
3953 ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ പുതൂർ 
 െ്റി. ബാ�കൃഷ്ണൻ  40.00 
3954 േെത്തൊട്ട് മാധവ്റിയമ്മ 
 കഡാ. ൈ്റി. ഭാമ്റിെ്റി  40.00 
3955 എൈട്. ഗുപ്തൻ ൊയർ 
 എും.പ്റി. രഘുെന്ദൻ  40.00 
3956 െന്തൊർ 
 നേ.എൈട്. വ്റിജയൊഥട്  40.00 
3957 ഒ.വ്റി. വ്റിജയൻ 
 എും. െന്ദപ്രോശട്  40.00 
3958 മുതുകുളും പാർവത്റിയമ്മ 
 െ്റിർമ� രാജകഗാപാൽ 40.00 
3959 ത്റി�േൻ 
 വ്റിെ്റിൽ മ�യ്റിൻേെ 40.00 
3960 പ്രവാെേൻ മുഹമ്മദട് 
 സഷൻ ഷൗക്ത്ത�്റി  40.00 
3961 �്റിയൊർകഡാ ഡാവ്റിഞ്്റി 
 അരുണ്റിമ. ജ്റി  40.00 
3963 േഥേള്റിപാണ്റിെ്റി േ�ാമണ്ഡ�ും പദട്മൊഭൻ ൊയർ 
 എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ  40.00 
3964 എഴുത്തച്ഛൻ 
 ൈ്വാമ്റിെ്റി ശ്രധീധരൻ  40.00 
3965 വ്റി.പ്റി. ൈത്യൻ 
 �്റികജാ കജാർജട്  40.00 
3966 ഗ്റിരധീഷട് പുത്തകഞ്ര്റി 
 സുധ്റി സുബ്ഹ്മണ്യും  40.00 
3968 ൈ്റി.നജ. കതാമൈട് 
 ൈ്റിന്ദൂര  40.00
3975 വകള്ളാപ്പ്റിള്ള്റി പ്റിതാവട് 
 ൊ. കജാബ്റി കജക്ബട്  40.00 



112
3976 എൽ.വ്റി. രാമൈ്വാമ്റി അയ്ർ 
 ൈ്റി.ജ്റി.എൻ  40.00 
3977 ത്റികക്ാെ്റിയൻ 
 എ.പ്റി. രാധാകൃഷ്ണൻ  40.00 
3978 വാഗട്ഭൊെന്ദഗുരു 
 കഡാ. ൈജട് െ. നേ.  40.00 
3979 നമഹട്ദ്റി ഹസ്ൻ 
 മുഹമ്മദട് റാെ്റി  40.00 
3989 പ്റി. കേശവകദവട് 
 പയ്ന്നൂർ കുഞ്ഞ്റിരാമൻ   40.00 
3990 ശ്രധീരാമകൃഷ്ണ പരമഹുംൈർ 
 രാജധീവട് ഇര്റിങ്ങാ�ക്കുെ   40.00 
3996 കഗാവ്റിന്ദ സപ 
 െ്റിഷ്റി കജാർജട്  40.00 
4013 ൈ്റിഗ്ണ്ട് കഫ്ായട്ഡട് 
 കഡാ. എൻ. ബാബു  40.00 
4014 ശുഭാെന്ദഗുരു (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. കൊണ്റി മാതയു  40.00 
4036 ശ്രധീൊരായണ തധീർഥപാദർ 
 കഡാ. എ.എും. ഉണ്ണ്റികൃഷ്ണൻ  40.00 
4041 വ്റിദ്വാൻ പ്റി കേളു ൊയർ 
 ൈ്റിന്ധു േ്റിഴകക്െത്തട്  40.00 
4042 മഹാേവ്റി നേ.ൈ്റി. കേശവപ്റിള്ള 
 കഡാ. സ്മ്റിത ൈ്റി  40.00 
4059 ദൈട് കതയട് വട് ൈട് േ്റി 
 എ. ജയകുമാർ  40.00 
4064 ഇുംഗ്ാർ നബർഗ്ാൻ 
 പ്റി.ജ്റി. ൈദാെന്ദൻ  40.00 
4070 കോന്ന്റിയൂർ ആർ. െകരന്ദൊഥട് 
 കോന്ന്റിയൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ  40.00 
4071 ആർ. ൊരായണപ്പണ്റിക്ർ 
 എൻ.ജ്റി. ശാസ്ത്റി  40.00 
4083 ഷധീ� െധീച്ചർ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 രഞ്ജ്റിെ്റി പ്രശാന്തട്  40.00 
4086 നപ്രാെ. കോന്ന്റിയൂർ മധീൊക്ഷ്റിയമ്മ 
 ആശ റാും കമാഹൻ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 40.00 
4090 നേ.എൈട്. കജാർജട് 
 കഡാ. കെരാവള്ള്റി ശശ്റി  40.00 
4108 ൈ്റി.വ്റി. ശ്രധീരാമൻ 
 കഡാ. എൈട്. ശ്രധീകദവ്റി  40.00 
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4109 ൈ്റിസ്റർ കമര്റി നബെ്റിൻജൻ 
 ജ്റിൈ്റികമാൾ   40.00 
4213 ൈ്വാമ്റി വ്റികവോെന്ദൻ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 രാജധീവട് ഇര്റിങ്ങാ�ക്കുെ  40.00 
4111 ൈ്വാമ്റി െ്റിന്യാെന്ദൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 �താ ൊയർ  40.00 
4112 ശങ്കരാൊര്യർ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 സുെ്റിദ്ര  40.00
4113 ഉള്ളൂർ എൈട്. പരകമശ്വരയ്ർ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എും.ആർ. തമ്പാൻ  40.00 
4114 രാജധീവട് ഗാന്്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 തക�ക്കുന്ന്റിൽ ബഷധീർ  40.00 
4115 ഗുരു െ്റിത്യസെതെ്യയത്റി (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നപ്രാെ. നജ. മഹ്റിളാമണ്റി  40.00 
4116 മദർ നതകരൈ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 സമക്്റിൾ അയക്ാപാറ  40.00 
4117 കഡാ. ബ്റി.ആർ. അുംകബദട്േർ (4-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 േധീഴാർ മുരള്റി  40.00 
4118 കവലത്തമ്പ്റി ദളവ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൈട്. രാജകശഖരൻ  40.00 
4119 ശ്രധീൊരായണഗുരു (5-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 കഡാ. എൈട്. ഓമെ  40.00 
4120 മുഹമ്മദട് അബ്ദുറഹ്റിമാൻ (3-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 അെ്റിത ശരതട്  40.00 
4121 നേ. േരുണാേരൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 നേ.എൽ. കമാഹെവർമ  40.00 
4122 സ്റധീവട് കജാബട് ൈട് (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 എൈട്. രാമകൃഷ്ണൻ  40.00 
4135 ഋതുപർണകഘാഷട് 
 കഡാ. എും.ആർ. രാകജഷട്  40.00 
4136 മുതുകുളും രാഘവൻപ്റിള്ള 
 കെരാവള്ള്റി ശശ്റി  40.00 
4137 ഗ്ര്റിെ്റിതട്: കഹാള്റിവുഡ്റിനന്റ പ്റിതാവട് 
 എും. െന്ദകശഖരൻ  40.00 
4143 നജ.ൈ്റി. ഡാെ്റികയൽ 
 കഡാ. വ്റി. �്റിൈ്റി  40.00 
4151 നേ.െ്റി. മുഹമ്മദട് 
 റഷധീദട്  40.00
4214 ൈ്വാത്റിത്റിരുൊൾ 
 കഡാ. ഉഷാ രാജാവാര്യർ 40.00 
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4152 എ.ൈ്റി. േണ്ണൻ ൊയർ 
 കഡാ. നേ.നേ.എൻ. കുറുപ്പട്  40.00 
4153 കപാഞ്ഞ്റിക്ര റാെ്റി 
 നൈബാസ്റ്യൻ പള്ള്റികത്താെട്  40.00 
4154 കഗാപാ�കൃഷ്ണകഗാഖന� 
 വ്റി. രാധാകൃഷ്ണൻ  40.00 
4155 ോക്ൊെൻ 
 ആർ. രഘുവരൻ  40.00 
4156 ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാെർ ഖാൻ 
 സഷൻ ഷൗക്ത്ത�്റി  40.00 
4157 നെൽൈൺ മകണ്� 
 വ്റി. രാധാകൃഷ്ണൻ  40.00 
4158 എൻ.എൻ. കുറുപ്പട് 
 കഡാ. ഭാമ്റിെ്റി  40.00 
4159 പദട്മശ്രധീ വാകഴങ്കെ കുഞ്ചുൊയർ 
 ഇന്ദ്റിര ബാ�ൻ  40.00 
4160 െ്റി.എൈട്. ത്റിരുമുമ്പട് 
 സുധധീന്ദ  40.00 
4161 കോവളും േവ്റിേൾ 
 ൈതധീഷട് േ്റിൊരക്കുഴ്റി  40.00 
4167 പ്റി.നേ. ബാ�കൃഷ്ണൻ 
 കഡാ. പ്രൈന്നമണ്റി   40.00 
4168 ജ്റി. ശങ്കരക്കുറുപ്പട് 
 കഡാ. ഡ്റി. ബഞ്മ്റിൻ  40.00 
4173 മഹാേവ്റി േട്ക്യത്ത്റിൽ നെറ്റിയാൻ മാപ്പ്റിള
 നജയട് ൈ്റികമാൾ അഗസ്റ്റിൻ  40.00 
4174 ജസ്റ്റിൈട് വ്റി.ആർ. കൃഷ്ണയ്ർ
 എും.നേ. ശശധീന്ദൻ  40.00 
3962 േ�ാമണ്ഡ�ും ൈത്യഭാമ 
 എൈട്. ഹര്റിപ്ര്റിയ  40.00 
4024 െവകജ്യാത്റി േരുണാേരഗുരു (പത്റിമൂന്നാും പത്റിപ്പട് ) 
 ഗുരുരതട് െും ജ്ാെതപൈ്വ്റി  40.00 
4076 രാജാരവ്റിവർമ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ോരയ്ക്കാമണ്ഡപും വ്റിജയകുമാർ  40.00 
2919 വ്റി.നേ. കൃഷ്ണകമകൊൻ
 കഡാ. എും. ഗുംഗാധരൻ  40.00 
4198 നെസമ്പ സവദ്യൊഥ ഭാഗവതർ
 ശ്രധീേ� െ്റികങ്ങാ�്റി 40.00 
4177 െ്റിത്ത്റിരത്റിരുൊൾ ബാ�രാമവർമ
 എൈട്. ശ്രധീകുമാർ 40.00 
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4219 ൈെട്ദർ ഹാശ്്റി
 കുളക്ാെട് പ്രൈന്നൻ 40.00 
4220 ആർച്ചട് ബ്റിഷപ്പട് ബെഡ്റിക്ടട് മാർ ഗ്ര്റികഗാറ്റികയാൈട്
 ൊ. കജാൺൈൺ നോച്ചുതുണ്്റിൽ 40.00 

ക�ാ. അംകേദട്കർ സമ്പൂർണകൃതികൾ
ഇന്ത്ൻ ഭാഷകളിൽ ആദ്മായി മലയാളത്ിൽ 40 വാല്ങ്ങളിൽ

വാ�്യും 1
 ജാത്റിവ്യവസ്
 വ്റിവ: പറകക്ാെട് എൻ.ആർ. കുറുപ്പട്
10041   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ 105.00 
10001   കപപ്പർബാക്ട് 40.00

വാ�്യും 2
 ഭരണഘെൊപര്റിഷട് ോരങ്ങളുും
 ൈാമ്പത്ത്റിേപ്രശട് െങ്ങളുും
 വ്റിവ: പറകക്ാെട് എൻ.ആർ. കുറുപ്പട്
10042   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ 90.00 
10002   കപപ്പർബാക്ട് 30.00

വാ�്യും 3
 കഡാ. അുംകബദട്േർ കബാുംനബ 
 െ്റിയമൈഭയ്റിൽ
 വ്റിവ: ജ്റി.നേ. തമ്പ്റി
10043   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ 105.00 
10003  കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 4
 കഡാ. അുംകബദട്േർ
 സൈമൺ േമ്മധീഷകൊനൊപ്പും 
 വ്റിവ: ജ്റി.നേ. തമ്പ്റി
10044   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ 90.00 
10004   കപപ്പർബാക്ട് 30.00 

വാ�്യും 5
 കഡാ. അുംകബദട്േർ 
 വട്കമശാൈകമ്മളെത്ത്റിൽ 
 വ്റിവ: ഇകനേഷ്യൈട് ോക്ൊെൻ
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10045   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  115.00 
10005   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 6
 ഹ്റിന്ദുമതത്ത്റിനന്റ തത്വശാസ്തും
 വ്റിവ: ഇകനേഷ്യൈട് ോക്ൊെൻ
 10046  സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  85.00 
 10006  കപപ്പർബാക്ട് 25.00 

വാ�്യും 7
 വ്റിപ്ലവവുും പ്രത്റിവ്റിപ്ലവവുും പ്രാെധീെ ഭാരതത്ത്റിൽ
 വ്റിവ: ഇകനേഷ്യൈട് ോക്ൊെൻ
10047   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  105.00 
10007   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 8
 ഹ്റിന്ദുമതത്ത്റിന� പ്രകഹള്റിേേൾ
 വ്റിവ: വ്റി.നേ. ൊരായണൻ
10048  സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  115.00 
10008   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 9
 അസ്പൃശ്യർ അഥവാ
 ഇന്ത്യയനെ ഗകറ്റാ ൈന്തത്റിേൾ
 വ്റിവ: നേ.ൈ്റി. പുരുകഷാത്തമൻ
10049   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ 85.00 
10009   കപപ്പർബാക്ട് 25.00 

വാ�്യും 10
 അസ്പൃശ്യരുും അസ്പൃശ്യതയും
 വ്റിവ: നേ.ൈ്റി. പുരുകഷാത്തമൻ
10050 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ 115.00 
10010 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 11  
 ബ്്റിട്ധീഷട് ഇന്ത്യയ്റിൽ പ്രവ്റിശ്യാ 
 ൈമ്പദട് വ്യവസ്യനെ പര്റിണാമും
 വ്റിവ: എും.പ്റി. ൈദാശ്റിവൻ 
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10051 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  100.00 
10011 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 12
 രൂപയനെ പ്രശട് െങ്ങളുും
 പ�വേ പ്രബന്ങ്ങളുും
 വ്റിവ: എും.പ്റി. ൈദാശ്റിവൻ 
10052 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  105.00 
10012 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 13
 ശൂദ്രർ ആരായ്റിരുന്നു?
 വ്റിവ: ഇകനേഷ്യൈട് ോക്ൊെൻ
10053 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  95.00 
10013 കപപ്പർബാക്ട് 30.00 

വാ�്യും 14
 അസ്പൃശ്യർ
 വ്റിവ: ഇകനേഷ്യൈട് ോക്ൊെൻ
10054 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  85.00 
10014 കപപ്പർബാക്ട് 25.00 

വാ�്യും 15
 പാക്്റിസ്ാൻ അഥവാ
 ഇന്ത്യാവ്റിഭജെും
 വ്റിവ: നേ.എൈട്. ൊരായണപ്റിള്ള
10055 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  125.00 
10015  കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 16
 കോൺഗ്രസുും ഗാന്്റിയും 
 അസ്പൃശ്യർക്കുകവണ്്റി നെയ്തനതന്താണട്?
 വ്റിവ: പറകക്ാെട് എൻ.ആർ. കുറുപ്പട്
10056   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  105.00 
10016   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 17
 മ്റി. ഗാന്്റിയും അസ്പൃശ്യരുനെ
 വ്റികമാെെവുും
 വ്റിവ: പറകക്ാെട് എൻ.ആർ. കുറുപ്പട്
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10057   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  85.00 
10017   കപപ്പർബാക്ട് 25.00 
വാ�്യും 18
 കേന്ദെ്റിയമെ്റിർമാണ േൗൺൈ്റിൽ 
 പ്രൈുംഗങ്ങൾ  1942-46
 വ്റിവ: നേ.എൻ. കുട്ൻ
10058 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  115.00 
10018   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 19
 പട്്റിേജാത്റിക്ാരുനെ ൈങ്കെങ്ങൾ 
 േത്ത്റിെപാടുേളുും െ്റികവദെങ്ങളുും
 വ്റിവ: നേ.ൈ്റി. പുരുകഷാത്തമൻ
10059   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  85.00 
10019   കപപ്പർബാക്ട് 25.00 

വാ�്യും 20
 കേന്ദെ്റിയമെ്റിർമാണൈഭ 
 കൊകദ്യാത്തരങ്ങൾ
 (1-ാും ഭാഗും)
 വ്റിവ: വ്റി.നേ. ൊരായണൻ
10060   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  115.00 
10020   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 21
 കേന്ദെ്റിയമെ്റിർമാണൈഭ 
 കൊകദ്യാത്തരങ്ങൾ
 (2-ാും ഭാഗും)
 വ്റിവ: നേ.ൈ്റി. പുരുകഷാത്തമൻ
10061 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  95.00 
10021 കപപ്പർബാക്ട് 30.00 

വാ�്യും 22
 ബുദ്നും ബുദ്ധർമവുും
 വ്റിവ: എും.പ്റി. ൈദാശ്റിവൻ
10062 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  125.00 
10022 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 
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വാ�്യും 23
 പ്രാെധീെഭാരതത്ത്റിനന്റ 
 വാണ്റിജ്യബന്ങ്ങൾ
 വ്റിവ: ഇ. ശങ്കരൻകപാറ്റ്റി, നേ. ൈദാശ്റിവഭട്ട്
10063 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  95.00 
10023   കപപ്പർബാക്ട് 30.00 

വാ�്യും 24
 ആക്േനളയും െ്റിയമങ്ങനളയും 
 പറ്റ്റിയള്ള കുറ്റിപ്േൾ
 വ്റിവ: വ്റി. ൊരായണൻ
10064 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  115.00 
10024 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 25
 ആത്േഥയ്റിൽ െ്റിന്നു െ്റി� ഏടുേൾ
 വ്റിവ: ബ്റി. രാജധീവട്കുമാർ
10065 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  85.00 
10025   കപപ്പർബാക്ട് 25.00 

വാ�്യും 26
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെൊശ്റിൽപ്പ്റി-1
 വ്റിവ: ഇകനേഷ്യൈട് ോക്ൊെൻ
10066   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  105.00 
10026   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 27
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെൊശ്റിൽപ്പ്റി-2
 വ്റിവ: എൈട്. കൃഷ്ണയ്ർ
10067   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  95.00 
10027   കപപ്പർബാക്ട് 30.00 

വാ�്യും 28
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെൊശ്റിൽപ്പ്റി-3
 വ്റിവ: എൈട്. കൃഷ്ണയ്ർ
10068   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  85.00 
10028   കപപ്പർബാക്ട് 25.00 
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വാ�്യും 29
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെൊശ്റിൽപ്പ്റി-4
 വ്റിവ: പ്റി.വ്റി. ആൽബ്റി
10069 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  105.00 
10029 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 30
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെൊശ്റിൽപ്പ്റി-5
 വ്റിവ: നേ.എൻ. കുട്ൻ
10070   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  85.00 
10030   കപപ്പർബാക്ട് 25.00 

വാ�്യും 31
 കഡാ. അുംകബദട്േറുും ഹ്റിന്ദുകോഡട്ബ്റില്ലുും-I
 വ്റിവ: പറകക്ാെട് എൻ.ആർ കുറുപ്പട് 
 ജ്റി. കഗാപാ�പ്റിള്ള
 ജ്റി. കഗാപ്റിൊഥൻ ൊയർ 
 ബ്റി. രാജധീവട് കുമാർ
10071   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  135.00 

വാ�്യും 32
 കഡാ. അുംകബദട്േറുും ഹ്റിന്ദുകോഡട്ബ്റില്ലുും-II
 വ്റിവ: എും.പ്റി. ൈദാശ്റിവൻ
10072 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  135.00 

വാ�്യും 33
 കഡാ. അുംകബദട്േർ: 
 െ്റിയമമന്ത്റിയും പ്രത്റിപക്ഷ എും.പ്റിയും-I
 വ്റിവ: പ്റി.നേ. ശ്റിവദാൈട്
10073 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  135.00 

വാ�്യും 34
 കഡാ. അുംകബദട്േർ: 
 െ്റിയമമന്ത്റിയും പ്രത്റിപക്ഷ എും.പ്റിയും-II
 വ്റിവ: പ്റി.നേ. ശ്റിവദാൈട്
10074 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  105.00 
10034 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 
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വാ�്യും 35
 ൈമത്വത്ത്റിനകവണ്്റിയള്ള ൈമരങ്ങൾ -I
 മനഷ്യാവോശൈമരങ്ങൾ
 വ്റിവ: പ്റി.ബ്റി. കതാമൈട്
10075 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  125.00 
10035 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 36
 ൈമത്വത്ത്റിനകവണ്്റിയള്ള ൈമരങ്ങൾ -II
 മത-ൈാമൂഹ്റിേ-രാഷ്ട്രധീയ 
 പ്രവർത്തെങ്ങൾ
 വ്റിവ: എും.പ്റി. ൈദാശ്റിവൻ
10076 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  125.00 
10036 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 37
 ൈമത്വത്ത്റിനകവണ്്റിയള്ള ൈമരങ്ങൾ -III
 പ്രഭാഷണങ്ങൾ
 വ്റിവ: പ്റി.നേ. ശ്റിവദാൈട്
10077 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  125.00 
10037  കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 38
 കഡാ. ബാബാൈാകഹബട് അുംകബദട്േറുനെ
 പ്രൈുംഗങ്ങൾ - I  (1920-1936)
 വ്റിവ: നേ.െ്റി. രവ്റിവർമ
10078 സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  125.00 
10038 കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

വാ�്യും 39
 കഡാ. ബാബാൈാകഹബട് അുംകബദട്േറുനെ
 പ്രൈുംഗങ്ങൾ - II  (1937-1945)
 വ്റിവ: ശശ്റിേ� ആർ. കമകൊൻ
 നേ. കഗാപാ�പ്റിള്ള
10079   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  125.00 
10039   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 
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വാ�്യും 40
 കഡാ. ബാബാൈാകഹബട് അുംകബദട്േറുനെ
 പ്രൈുംഗങ്ങൾ - III (1946-1956)
 വ്റിവ: നേ.െ്റി. രവ്റിവർമ
10080   സ�ബ്റ്റി എഡ്റിഷൻ  125.00 
10040   കപപ്പർബാക്ട് 40.00 

അനുേന്ം
സാംസട് കാരിക രെസിദ്ീകരണ വകുപ്ിപ്ന് പുസ്തകങ്ങൾ

15003  േഥേള്റിമുദ്രാെ്റിഘണ്ടു (പര്റിഷട് േര്റിച്ച 2-ാും പത്റിപ്പട് )
 കവണു ജ്റി. 120.00 
15005 Travancore Archaeological Series - Vol. I
 T.A. Gopinatha Rao 100.00 
15006 Travancore Archaeological Series - Vol. II & III
 T.A. Gopinatha Rao 170.00 
15007 Travancore Archaeological Series - Vol. IV (Part I & II) 
 K.V. Subrahmanyam Aiyar 150.00 
15008 Travancore Archaeological Series 
 Vol. V (Part I, II & III) 175.00 
15009 Travancore Archaeological Series Vol. VI 
 A.S. Ramanatha Ayyar 280.00 
15010 Travancore Archaeological Series Vol. VII  (Part I & II) 230.00
15011 ശ്രധീ കയശുക്്റിസ്തു 
 മയ്ൊെട് എ. കജാൺ 100.00 
15012 നപ്രാെ. എും.പ്റി. മന്ഥൻ  
 േർമപഥത്ത്റിൽ ോ�്റിെറാനത 140.00 
15013 ഒ.എും. നെറ്റിയാൻ: ജധീവ്റിതവുും കൃത്റിേളുും 110.00 
15014 കേരകളാദയും (ഒന്നാുംഭാഗും) 
 കഡാ. നേ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ 35.00 
15015 എ.നജ. കജാൺ വ്യക്്റിയും ോ�വുും 
 കപാൾ മണ�്റിൽ, കഡാ. ൈ്റി. ബ്റി. തരേൻ 140.00 
15016 പ്റി.എൈട്. െെരാജപ്റിള്ള 
 പ്റി. സുബയ്ാപ്പ്റിള്ള 20.00 
15017 കേരകളാദയും (രണ്ാും ഭാഗും) 
 കഡാ. നേ. എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ 35.00 
15018 Progress of Travancore Under 
 H.H. Sreemoolam Tirunal
 Ulloor S. Parameswara Aiyer 115.00 
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15019 രാജാരവ്റിവർമയും െ്റിത്േ�യും (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 േ്റിള്റിമാനൂർ െന്ദൻ 100.00 
15020 അവൈാെനത്ത സ്മാർത്തവ്റിൊരും 
 എ. എും. എൻ. ൊേ്യാർ 50.00 
 വ്റിവ. ശങ്കരൻ െമ്പൂത്റിര്റി
15021 ൈ്റി. കേശവൻ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ആർ. പ്രോശും 115.00 
15022 െ്റി. വ്റി. കതാമൈട് 
 എും. െ്റി. െന്ദകൈെൻ 50.00 
15023 നേ. പ്റി. ആർ. കഗാപാ�ൻ 
 എ. വ്റി. അെ്റിൽകുമാർ 60.00 
15024 േളര്റിപ്പയറ്റട് 
 നേ. വ്റിജയകുമാർ 100.00 
15025 വാക്്റിൽ പാേനപ്പടുത്ത്റിയ െര്റിത്ും 
 എൻ. ശശ്റിധരൻ 55.00 
15026 നേ. നേ. കുഞ്ചുപ്റിള്ള 
 ൊവായ്റിക്കുളും സുകുമാരൻ ൊയർ 20.00 
15027 മാണ്റിമാധവധീയും 
 ദാൈട് ഭാർഗവധീെ്റി�യും 110.00 
15028 താണ്ഡവ�ക്ഷണും (ൊെ്യശാസ്തും - ൊ�ാമധ്യായും) 
 കവദബന്ധു 70.00 
15029 ശാസ്തേ്റിരണങ്ങൾ 
 പ്രഭാവത്റി കമകൊൻ 130.00 
15030 യക്്റിവാദ്റി എും.ൈ്റി. കജാൈെട് 
 എും. നേ. ൈാന 45.00 
15031  കുട്ൊടുും േർഷേനത്താഴ്റി�ാള്റി പ്രസ്ാെവുും 
 എൻ. നേ. േമ�ാൈെൻ 90.00 
15032  ൈ്റിെ്റിമയും പ്രത്യയശാസ്തവുും  
 വ്റി. നേ. കജാൈെട് 50.00 
15033 രാജ്യൈമാൊരും ഒരു പഠെും 
 കഡാ. വള്ള്റിക്ാവട് കമാഹൻദാൈട് 50.00 
15034 നപാന്നറ ശ്രധീധർ (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 ശാന്ത്റിെ്റികേതെും കൃഷ്ണൻ ൊയർ 
 കഡാ. പ്റി. കൈതുൊഥൻ 40.00 
15038 ദൃശ്യവ്റിസ്മയക�ാേും
 എും.നേ. ശ്റിവശങ്കരൻ 70.00
15039 വഴ്റിോട്്റിേൾ 
 നേ. നേ. നപാൻകമക�ത്തട് 20.00 
15040 ഇക്ണ്വാര്യർ 
 നപ്രാെ. പ്റി. എൈട്. കവ�ായധൻ 30.00 
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15047 ശ്രധീെ്റിത്ത്റിരത്റിരുൊൾ
 അവൈാെനത്ത ൊടുവാഴ്റി (2-ാും പത്റിപ്പട് ) 
 െ്റി. എൻ. കഗാപ്റിൊഥൻ ൊയർ 40.00 
15053 നേ.എ. ദാകമാദരകമകൊൻ 
 വ്റി. പാറുക്കുട്്റി അമ്മ 35.00 
15054 ൈ്വകദശാഭ്റിമാെ്റി 
 നേ. ഭാൈട് േരപ്റിള്ള 50.00 
15055 ൈയ്ദട് അബ്ദുറഹ്റിമാൻ ബാെഖ്റി തങ്ങൾ 
 എും. ൈ്റി. ഇബ്ാഹ്റിും 140.00 
15057 മുഹമ്മദട് െബ്റിയനെ ജധീവ്റിതൈകന്ദശും (രണ്ാും പത്റിപ്പട് )  
 എും. ഷാഹുൽ ഹമധീദട് 150.00 
15058 യാജ്വൽേ്യസ്മൃത്റി 
 വ്യാഖ്യാെും. നപ്രാെ. ൈ്റി. വ്റി. വാസുകദവഭട്ത്റിര്റി 75.00 
15201 കുമാരൊശാൻ
 നേ. അകശാേൻ 18.00 
15202 അർകണാൈട്  പാത്റിര്റി
 നപ്രാെ. മാതയു ഉ�േുംതറ 10.00 
15203 കേൈര്റി ബാ�കൃഷ്ണപ്റിള്ള
 ൊറ്റാപുരും സുകുമാരൻ 10.00 
15204 ൈകഹാദരൻ അയ്പ്പൻ
 ൈ്റി. നേ. ഗുംഗാധരൻ 16.00 
15205 ഉള്ളൂർ
 നപ്രാെ. എൻ. നേ. കശഷൻ 10.00 
15207 ഒ. െന്തുകമകൊൻ
 പ്റി. നേ. കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 10.00 
15208 ഇന്നനത്ത േ�ാോരൻമാർ 
 ൈുംകശാധേൻ: കഡാ. വ്റി. എൈട്. ശർമ 70.00 
15035 പ്രാെധീെ ശാൈെേളുും മ�യാളും പര്റിഭാഷയും
 കഡാ. നേ. രതട് െമ്മ 180.00 
15036 െ്റി.എും. വർഗധീൈട് 
 നപ്രാെ. പുത്തൻോവട് മാത്തൻതരേൻ 180.00 
15037 വ്റികദശധീയ കമധാവ്റിത്വും
 ൈ്റി.വ്റി. രാമൻപ്റിള്ള 50

കകരള രെസ്ട് അ്ാദമിയുപ്ട പുസ്തകങ്ങൾ
16001  വൃത്താന്തപത്പ്രവർത്തെും
 ൈ്വകദശാഭ്റിമാെ്റി നേ. രാമകൃഷ്ണപ്റിള്ള 40.00 
16002  ൈ്വകദശാഭ്റിമാെ്റി രാജ്യകദ്രാഹ്റിയായ രാജ്യൈട് കെഹ്റി
 െ്റി. കവണുകഗാപാ�ൻ 260.00 
16003  എ.നേ. പ്റിള്ള ആദർശങ്ങളുനെ രക്ൈാക്ഷ്റി
 എ. രാധാകൃഷ്ണൻ 200.00 
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16004  വാർത്തയനെ ശ്റിൽപ്പശാ�
 എൻ. എൻ. ൈത്യവൃതൻ 150.00 
16005  നെകന്െ്റിയനെ േമ്പ്റി
 നേ. നേ. കമാഹെൻ 75.00 
16006  ോമ്പ്റികശ്ര്റി ോ�ും ോത്തുവച്ച പത്ാധ്റിപർ
 നേ. സുന്ദകരശൻ 75.00 
16007  മ�യാള പത്ഭാഷ വ്റിോൈപര്റിണാമങ്ങൾ
 വ്റി. പ്റി. സുസബർ 200.00 
16008  വാർത്ത േഥ വ്യവഹാരും
 കഡാ. ആന്റണ്റി ൈ്റി. കഡവ്റിഡട് 125.00 
16009  റ്റികപ്പാർട്ർ അനഭവപാഠങ്ങൾ
 കഡാ. ആന്റണ്റി ൈ്റി. കഡവ്റിഡട് 100.00 
16010  VPR Revisited 
 Ankitha Cheerakattil 200.00 
16013  െര്റിത് ൈാക്ഷ്റിേൾ
 പ്റി. സുജാതൻ 200.00 
16014  ഒരു കൊവ�്റിസ്റ്റിനന്റ മാധ്യമ െ്റിന്തേൾ
 നേ. എൽ. കമാഹെവർമ 100.00 
  
എൻ. േി. എസ്ിപ്ന് പുസ്തകങ്ങൾ

16019  51 നതരനഞ്ഞടുത്ത േഥേൾ
 എൈട്. വ്റി. കവണുകഗാപൻ ൊയർ 330.00 
16020  ആദ്യോ� മ�യാള കൊവൽ
 കഡാ. കജാർജട് ഇരുമ്പയും 105.00 
16021 ആശാനന്റ േത്തുേൾ
 കഡാ. എൈട്. ഷാജ്റി 100.00 
16022 അ�യാഴ്റിയ്റിന� െ�െങ്ങൾ
 കഡാ. നേ. നേ. വർമ 85.00 
16023 െ�ച്ച്റിത്ാഭ്റിെയും
 കെ�ങ്ങാട്ട് കഗാപാ�കൃഷ്ണൻ 110.00 
16024 െണ്ഡാ�ഭ്റിക്ഷുേ്റി
 കുമാരൊശാൻ 50.00 
16025 എത്റിനരഴുത്തുേൾ
 പ്റി. പ്റി. രവധീന്ദൻ 105.00 
16026 ൊദർ ഡാമ്റിയൻ കുഷ്ഠകരാഗ്റിേളുനെ അകപ്പാസ്ത�ൻ 
 കപ്രുംജ്റിത്തട് ോയുംകുളും 30.00 
16027 നേ. ദാകമാദരൻ കപാരുും നപാരുളുും
 പ്റി. കഗാവ്റിന്ദപ്പ്റിള്ള 180.00 
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16028 േര്റിഞ്ഞപൂക്ൾ
 ബ്റി. ൈരൈ്വത്റി 55.00 
16029 ോവ്യശാസ്തും േഥേള്റിലൂനെ
 കഡാ. െ്റി. ഭാൈട് േരൻ 70.00 
16030 കേരള ൈമൂഹും ഇന്നട് ൊനള
 കഡാ. നേ.എൻ. ഗകണശട് 110.00 
16031 കേരളത്ത്റിന� പ്രാെധീെേ�േൾ
 നപ്രാെ. അമ്പ�പ്ഴ രാമവർമ 50.00 
16032 കേരകളാൽപ്പത്ത്റി ഗ്രന്ഥവര്റി 
 എും. ആർ. രാഘവവാര്യർ 85.00 
16033 േ്റിും േ്റി ഡുക്ട്
 കഡാ. ബ്റിജു 40.00 
16034 കൃഷ്റി ക�ാേും വ്റിഷക�ാേും
 കഡാ. അെ്റിൽകുമാർ 45.00 
16035 എും. എൻ. വ്റിജയൻ കുറ്റവുും കുറവുും
 വ്റി.ൈ്റി. ശ്രധീജൻ 55.00 
16036 മൺമറഞ്ഞ മ�യാള മാൈ്റിേേൾ
 ജ്റി. പ്ര്റിയദർശൻ 140.00 
16037 മൂത്ാശയ േല്ലുേൾ
 എച്ചട്. കൃഷ്ണമൂർത്ത്റി 90.00 
16038 എൻ.പ്റി. യനെ െര്റിത്േഥേൾ
 എൻ. പ്റി. നെല്പ്പൻൊയർ 185.00 
16039 െെെഭൂമ്റിയ്റിന� െവഭാവുേത്വും
 കഡാ. രാജാ വാര്യർ 105
16040 െക്ഷത് െ്റിരധീക്ഷണും
 പ്റി. എും. കമാഹെൻ 275.00 
16041 െമ്മുനെ വ്റിമർശേര്റിൽ എത് ൈഹൃദയരുണ്ട്
 പ്രൈന്നരാജൻ 85.00
16042 െരേും ഒരു കപ്രമേവ്റിത എഴുതുന്നു
 ഡ്റി. വ്റിെയെന്ദൻ 90.00 
16043 ജ്ാെപ്പാെ
 പൂന്താെും 25.00 
16044 പര്റിക്മും
 വ്റിഷ്ണുൊരായണൻ െമ്പൂത്റിര്റി 65.00 
16045 പ്രാെധീെ ഭാരതധീയ ദർശെും
 കഡാ. എൻ. വ്റി. പ്റി. ഉണ്റിത്ത്റിര്റി 200.00 
16046 പ്രണയ ഗധീതങ്ങൾ
 വ്റിഷ്ണുൊരായണൻ െമ്പൂത്റിര്റി 80.00 
16047 ൈാുംൈട് ോര്റിേ ഭൗത്റിേ വാദും
 കഡാ. നേ. എൻ. പണ്റിക്ർ 120.00 
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16048 സുവ്റികശഷും ഉത്തരകേരളത്ത്റിൽ
 കഡാ. നേ. നേ. എൻ. കുറുപ്പട് 100.00 
16049 നതരനഞ്ഞടുത്ത േഥേൾ - ോരൂർ
 ോരൂർ െധീ�േണ്ഠപ്പ്റിള്ള 320.00 
16050 ഉത്തരാധുെ്റിേ െർച്ചേൾ
 പ്രൈന്നരാജൻ 120.00 
16051 െകവാത്ാൊെന്തര േവ്റിത
 എൈട്. രാജകശഖരൻ 120.00 
16052 ൈാുംസ്ാര്റിേും
 കേരള ൈുംസ്ാെ ൈർ വവ്റിജ്ാെകോശും 350.00

മലയാളം സർവകലാശാലയുപ്ട പുസ്തകങ്ങൾ

16053  എ.ആർ. െ്റിഘണ്ടു
 നപ്രാെ. എും. ശ്രധീൊഥൻ 120.00 
16054  നഹർമൻ ഗുണ്ർട്ടുും മ�യാളവുും Vol. I & II
 കഡാ. ൈട് േറ്റിയാ ൈക്റ്റിയ 1000.00 
16055  ഭാഷാകഭദപഠെും - മ�പ്റും 
 നപ്രാെ. എും. ശ്രധീൊഥൻ 220.00 
16056  എൻ.വ്റിയനെ വ്റിജ്ാെൈാഹ്റിത്യും
 നപ്രാെ. റ്റ്റി.പ്റി. കുഞ്ഞ്റിക്ണ്ണൻ 60.00 
16057  തുഞ്നത്തഴുത്തച്ഛൻ - ജധീവ്റിതകരഖ
 എഡ്റിറ്റർ: കഡാ. കദശമുംഗ�ും രാമകൃഷ്ണൻ 110.00 
16058  തുഞ്നത്തഴുത്തച്ഛനന്റ 
 അധ്യാത്രാമായണും - ഒരു പഠെും
 കഡാ. നേ.എൻ. എഴുത്തച്ഛൻ 80.00 


