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PREFACEPREFACE

Kerala Legislature Library Bulletin is a publication, containing information about

the  books  and  other  published  documents  newly  added  to  the  collection  of  Kerala

Legislature Library. English and Malayalam Books are categorized in this bulletin in

classified order.  This will be useful to the Members as a guideline for their reading and

selection of books.

S.V. Unnikrishnan Nair,
Secretary.
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ENGLISH  BOOKS

SCIENCE  

1. Pranay Lal
Indica: A deep natural history of the Indian Subcontinent. 
Pub : Penguin Random House, Haryana. 2016.

G:12.2 Q6

(This book narrates the most engaging  descriptions of life on Earth.)

2. Viju  (B)
Flood and Fury: Ecological devastation in the Western Ghats. 
Pub : Penguin Random House India, Haryana. 2019.

G:55 Q9

(The book explains the ecological  devastation of  Western Ghat which  
extends over a span of 1600 km in the six states Kerala, Tamilnadu, Karnataka,  
Goa, Maharashtra and Gujarat, in the light of recent flood in Kerala.) 

 

LITERATURE  

3. Paul Zacharia
A Secret History of  Compassion. 
Pub : Westland Publications, Chennai. 2019.

O111,3  PAU Q9

(Novel.) 
 

4. Ravinder Singh
The Belated Bachelor Party. 
Pub : Harper Collins, Noida. 2019.

O111,3  RAV Q9

(Novel) 
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PHILOSOPHY  
  

5. Plato
Republic. 
Tr. Benjamin Jowett.
Pub : Simon & Schuster, New York. 2010.

R:(W) Q0

(Plato's philosophical views on the nature of justice and his vision for the 
ideal State.)

PSYCHOLOGY  

6. Peterson (Jordan B)
12 Rules for Life: An antidote to chaos. 
Pub : Penguin Random House, UK. 2019.

S:7 Q9

(Philosophical book which explains the importance of meaning in our 
lives.)

HISTORY  

7. Bhambhri (C P)
Indian State Since Independence – 70 Years.  
Pub : Shipra Publications: Delhi. 2017.

V2 Q7

(History of seventy years of Indian state.)   

8. Tony Joseph
Early Indians: The story of our ancestors and where we came from.  
Pub : Juggernaut Books, New Delhi. 2018.

V2 Q8

(This book provides an overview of the early stages of ancient Indian  
history.  It  explains  the  population,   genetics  and  philosophy  and  traces  the  
archaeological facts which starts from the first Indians, the first farmers,  the first 
urbanites or the Harrappans and the last migrant or the Aryans.)   
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9. Craig  Unger 
House of Trump House of Putin: The untold story of  Donald Trump and the 
Russian Mafia. 
Pub : Penguin Random House India, Haryana. 2019.

V73 Q9

(The book is an investigation into the decades long relationship among  
Donald Trump, Vlademir Putin and the Russian Mafia that  ultimately helped  
Trump to win the White House.) 

POLITICAL   SCIENCE  

10. Buch (M N)
An India Reimagined: Governance and Administration in the world's  
largest  democracy. 
Pub : Penguin Random House,  Haryana. 2019.

W:28.2 Q9

(Collection of writings of the author covered a wide range of social,   
political, economic and cultural issues.) 

11. Alok Shukla
Electronic Voting Machines: The True Story. 
Pub :  Platinum  Press, Mumbai. 2018.

W:91(D6,8) Q8

(This book provides all necessary functional information about various  
aspects of  EVM and VVPAT system.) 

12. Prannoy Roy & Dorab R. Sopariwala
The Verdict: Decoding India's Elections. 
Pub : Penguin Random House, Haryana. 2019.

W:91.2 Q9

(This book is on psephology.  It contains the entire span of India's history 
of election from 1952.) 

 13. Shivam Shankar Singh
How To Win an Indian Election: What political parties don't want you to 
know. 
Pub : Penguin Random House, Haryana. 2019.

W:91.2 Q9
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(This book is on psephology,  which is a gripping account of  election  
politics in contemporary India.)

14. Surjit (S. Bhalla)
Citizen Raj: Indian Elections 1952-2019.
Pub : Westland Publications, Chennai.

W:91.2' N52-P19 Q9

 (This book deals with psephology of  the election history of India.)

15. Sitaram Yechury
Reclaiming Idea of India. 
Pub : Nava Telangana Publishing House, Hyderabad. 2017.

W.2 Q7

(Collection of essays.)

16. Sagarika Ghose
Why I am a Liberal: A  manifesto for Indians who believe in individual 
freedom. 
Pub : Penguin Random House India, Haryana. 2018.

W.2 Q8

(This book portraits the true meaning of   liberalism in Indian context,  
relating to freedom  to  dissent,   freedom  of  religion,  freedom  of  speech,  
women's right etc.)

17. Arundhati Roy
My Seditious Heart: collected non-fiction. 
Pub : Penguin Random House, Haryana.  2019.

W.2 Q9

(Political essays of  Arundhati Roy.) 

18. Atre (B R)
Legislative drafting: Principles and techniques
Pub : Lexis Nexis, Haryana.  2017.

W,3:3(Z,98:1) Q7

(This book makes thorough analysis of the nuances involved in drafting of 
legislation.) 

4



19. Nirmal Kanti Chakrabarti
Principles of legislation and legislative drafting,  Ed. 3. 
Pub : R. Cambray & Company (P) Ltd., Kolkata.  2017.

W,3:3(Z,98:1) Q7

(This book presents  a solid  introduction to  current  issues and debates  
legislative theories and practices with special reference to India.) 

20. Sitaram Yechury
Advancing People's Struggles: In defence of secular democracy -Vol. I. 
Pub : Nava Telangana Publishing House, Hyderabad. 2018.

W,31.2xN52 YEC Q8

(Parliamentary speeches of Sitaram Yechury, CPI(M) General Secretary,  
Member of Parliament (Rajyasabha) 2005-2017.)

21. Raya Dunayevskaya
Marxism & Freedom: From 1776 until  today.  
Pub : Aakar books, Delhi. 2018.

W691M Q8

(This book explains the essence of man's philosophy and the revolutionary 
movement.)

ECONOMICS  

22. Raghuram G. Rajan
The Third pillar: How markets and the state leave the community behind. 
Pub : Harper Collins, UttarPradesh. 2019.

X:(W:91) Q9

(The author is the former RBI Governor,  portraits how the state, markets 
and communities interact together for strengthening and empowering of rural  
communities.)

23. Ashish Kothari …[etal]
Pluriverse: A Post-development dictionary. 
Pub : Tulika Books, New Delhi. 2019.

X:89ZB Q9

(This book is a collection of 100 essays on transformative alternatives to 
the  process  of  globalised  development.  It  follows  the  structure  of  an  
encyclopeadia with word entries for each of  the key terms.) 
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24. Keval J Kumar 
Mass Communication in India.
Pub : Jaico Publishing House, Mumbai.   2018.

X3.2 Q8

(This book is the in-depth study and understanding of the media.)

SOCIOLOGY  

 25. Kannan (K P),  Ed.  
Kerala in transition: Essays on economy polity and society. 
Pub : Laurie Baker, Centre for Habitat Studies, Thiruvananthapuram. 2018.

Y:212 Q8

(Collection of  essays on contemporary Kerala economy and society.)

26. Dasgupta (M)
Cyber Crime in India: A comparative study. 
Pub :  Eastern Law House Private Limited: Kolkata, 2016.

Y:45(D6,8(B)) Q6

(Comprehensive  work covering all  the cyber  crimes recognized under  
Law.) 

27. Verma (R C)
Indian tribes through the  ages. 
Pub :  Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India. New Delhi. 
2017.

Y5927.2 Q7

(This  book  explains  the  historical  perspectives  of  Indian  tribes,  their  
demography,  their rights etc.) 

28. Rejimon Kuttappan
Rowing between the rooftops: The heroic fisherman of the Kerala floods. 
Pub : Speaking Tiger Publishing Ltd.  New Delhi.  2019.

Y73(MY65).212 Q9

(This book brings to life the heroic,  life saving efforts,   made by the  
fishermen community of Kerala during the flood.)
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LAW  

29. Gupta (S P)
Outlines of maritime law.
Pub : Allahabad law agency, Faridabad.  2017.

Z,215 Q7

(This book discussess the law relating to the rights of states for the use of 
oceans and its resources.)

30. Sivakumar (S)
Press law and journalists: Watchdog to guidedog.
Pub : Lexis Nexis: Haryana.  2015.

Z2(4) Q5

(This  book  critically  examines  the  role  of  the  press  in  contemporary  
society  and  also  deals   with  the  interface  between   press  and  executive,  
legislature and judiciary, press ombudsman role etc..)

31. Avtar Singh
Company Law Ed. 17
Pub : EBC Publishing (P) Ltd.  Lucknow.  2018.

Z2(X:8) Q8

(This book presents a thorough study of all the new concepts and changes 
made in company law since 2013.)
 

  

7



മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ജീവചരിത്  /   ആത്മകഥ

1. വവർജീനിയ വുൾഫഫ
അപൂർണ വിഷാദങ്ങൾ.  
വിവ  . സോണിയ റഫീകഫ
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2018.
 O111,3wM82 WOO 32Q8
 

 (ഇ്ഗീഷഫ എഴുത്തുകാരിയായ വവർജീനിയ വുൾഫിവന്റെ ആത്മകഥാപരമായ 
സലഖനങ്ങളുവട  േമാഹാാര്.)

2. ഓ്പ്രകാശഫ വാലഫ മീകി
ജൂഠൻ: ഒരു ദളിതവന്റെ ജീവിത .് 

വിവ. പി.എ. ഹാമീദഫ  
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.  

O152,1wN50 OMP 32Q9

 (ആത്മകഥ)

3. സജാേഫഫ അന്കുട്ി സജാേഫ
ദദവതിവന്റെ ചാരന്മാർ.  
ഡി.േി. ബുകഫ േഫ, സകാട്യ്, 2019.
 O32wJOS Q9
 

 (ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ.)

4. നകുൽ വി.ജി.
ജല് സപാവല വതളിഞ്ഞ :സഡാ. മ്യൂേഫ സമരി സജാർജിവന്റെ എഴുത്തു് ജീവിതവു .്  
ദേകത് ബുകഫ േഫ, സകാതമ്ഗല്, 2018.
 O32wN65 MUS Q8
 

(മ്യൂേഫ സമരി സജാർജിവന്റെ ോഹാിത -ോ്സാരിക-ോമൂഹാിക-വ കി ജീവിത് 
അടിസാനമാകിയുള്ള അഭിമുഖ ിമുഖ േ്ഭിമുഖ ാഷണങ്ങളുവടയു് ദീർ ഘപഠനതിവന്റെയു് 
തിരവഞ്ഞടുത പത്തു കവിതകളുവടയു് േമാഹാാര്.)
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5. രാമചന്ദ്രൻ  പുതുസ പുതുശ്ശേരി  
തിളച്ചമണിൽ കാൽനടയായി. 
ചിന്ത പബിസകഷൻ, തിരുവനന്തപുര്, 2017.

O32,1wN28 RAM  Q7

(ഭിമുഖ ാഷയ് ോഹാിത തിനും എന്് എവനന്നും ഓർമ്് ഓർമ്മികാവുന േ്ഭിമുഖ ാവനകൾ
നൽകി,  സലാകമലയാള േസമ്മളനതിലൂവട സലാകതിവന്റെ മുനിൽ  മലയാളതിവന്റെ
സാന് ഉയർതികാട്ിയ സഡാ. പുതുസ പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രവന്റെ ആത്മകഥ.)

6. ശീകുമാർ (എൻ), എഡി. 
അഷിസതാർമ. 
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
 O32,3wN56 ASH  Q9
 

 (കഥാകാരിയായ അഷിതവയക്കുറിച്ചഫ എഴുത്തുകാരു് വായനകാരു്
സുഹൃത്തുകളു് എഴുതിയ അനും എന്സ്മരണ സലഖനങ്ങളു് പ്രേിദ്ധീകരിച്ചിട്ടീകരിച്ചിട്ില്ലാത്ത ഏഴു 	കഥകളും.ാത ഏഴു 
കഥകളു്.)

7. നകുൽ വി.ജി.
വെന ാമിൻ എഴുതിയ ജീവിത .്

ദേകത് ബുകഫ േഫ, സകാതമ്ഗല്,  2017.

O32,3wN71 BEN  Q7

 (അഭിമുഖ ിമുഖ്.)

8. പ്രിയ. എ.എേഫ.
തന്മയ .് 
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
 O32,3w PRI  Q9
 

 (പ്രിയ എ.എസിവന്റെ ജീവദചതന ് നിറഞ്ഞ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ .)

9. വമർലിൻ മണസറാ
എവന്റെ കഥ.

വിവ  . കൃഷ്ണസവണി
പുസ്തകപ്രോധക േ്ഘ്, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

  NWwN21 MAR 32Q9
(ആത്മകഥ.)
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10. മുരളി വക. ദകമൾ. എഡി  .
അമ്മവയ കാണാൻ എവന്തളുപ്പം .്  
പൂർണ പബിസകഷൻേഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
  Q2wN53 AMR 32Q9
 

(മാതാ അമൃതാനന്ദമയി സദവിവയക്കുറിച്ചഫ വിവിധ ര്ഗങ്ങളിവല പ്രമുഖർ
എഴുതിയ സലഖനങ്ങളുവട േമാഹാാര്.)

11. ഓസഷാ
ഞാൻ േഫ സനഹാിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ.  
വിവ  . പി. മുരളീധരൻ
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
 R6wN31 OSH 32Q9
 

 (പ്രിയവപ്പംട് പുസ്തകങ്ങവളക്കുറിച്ചും എഴുത്തു് എഴുത്തുകാവരക്കുറിച്ചും എഴുത്തു് ഓസഷായുവട 
ആേ്ാദന പ്രഭിമുഖ ാഷണ ങ്ങൾ.)

12. ൊലശങ്കർ (ആർ)

നസരന്ദ്രസമാദി: ഉടച്ചും എഴുത്തുവാർകലിവന്റെ വപരുന്തച്ചൻ, നവഭിമുഖ ാരതശിലി. 
വിവ. വക.േി. അജയകുമാർ
പൂർണ പബിസകഷൻേഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
 V2,21y7N50 MOD 32Q9
 

 ('Narendra Modi: Creative Disruptor, The Maker of New India'  എന 
ജീവചരിത പുസ്തകതിവന്റെ പരിഭിമുഖ ാഷ.)

13. സുധീശൻ (എേഫ)
കാഴ്ചകപ്പുറ് എ.വക. ആന്റെണി.  
േങ്കീർതന് പബിസകഷൻേഫ, വകാല്ലാത്ത ഏഴു 	കഥകളും.്, 2015.

 V212,21y7N40 ANT 32Q5
 

 (എ.വക. ആന്റെണിയുവട ജീവചരിത്)

14. രാധാകൃഷ്ണൻ (എ്.ജി.)
വായിച്ചും എഴുത്തു തീരാത അച്ഛൻ. 

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2014.

 V212y7N62 GOV 32Q4
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(രാഷീയ പ്രവർതകനും എന്് ദേദ്ധീകരിച്ചിട്ടാന്തികനും എന്് എഴുത്തുകാരനും എന്മായ പി 
സഗാവിന്ദപിള്ളവയന  പി.ജി. വയ മകൻ  ഓർമിക്കുന്നും ഓർമ്.)

15. സമരി ഗബിസയൽ
പ്രണയവു് മൂലധനവു .്  
വിവ  . േി.എ്. രാജൻ
ഇൻദേറഫ പബിസകഷൻേഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2017.
 W691wM18 MAR 32Q7
 

 (മാർകഫ കുടു്െതിവന്റെ േമ്പൂർണ ജീവിതകഥ.)

ോഹാിത ്   -  കവിത  /  കഥ  /   സനാവൽ

16. അമീഷഫ
ഇക്ാകുവ്ശതിവന്റെ  യുവരാജാവഫ. 
വിവ. െിന്ദു െി. സമസനാൻ
പൂർണ പബിസകഷൻേഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2017.  

 0111,3 AMI 32Q7

 (അമീഷിവന്റെ'Scion  of  lkshaku'  എന ഇ്ഗീഷഫ സനാവലിവന്റെ മലയാള 
പരിഭിമുഖ ാഷ.)

17. അമീഷഫ
േീത: മിഥിലയിവല വീരനായിക.  
വിവ  . വക.വി. സതാമേഫ
പൂർണ പബിസകഷൻേഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2018.
 0111,3 AMI 32Q8
 

 (അമീഷിവന്റെ'Sita: Warrior of Mithila' എന ഇ്ഗീഷഫ സനാവലിവന്റെ മലയാള 
പരിഭിമുഖ ാഷ.)

18. വജയഫൻ ഓസിൻ
അഹാന്തയു് മുൻവിധിയു .്

വിവ. ശീകുമാരി രാമചന്ദ്രൻ
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

 0111,3 JAI 32Q9
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(വജയഫൻ ഓസിവന്റെ "ദപ്രഡഫ ആൻഡഫ  പ്രിജുഡിേഫ"  എന ഇ്ഗീഷഫ 
സനാവലിവന്റെ മലയാള  പരിഭിമുഖ ാഷ.)

19. സതാമേഫ മൻ
മാജികഫ മൗണ്ടൻ. 

വിവ  . എൻ. മൂേക്കുട്ി
കറന്റെഫ ബുകഫ േഫ, തൃശ്ശൂർ, 2019.

 0113,3 THO 32Q9
 

 (സതാമേഫ മൻ-വന്റെ  മാജികഫ മൗണ്ടൻ എന ജർമ്മൻ സനാവലിവന്റെ മലയാള 
പരിഭിമുഖ ാഷ.) 

20. വദനീ ദീദസറാ
ഒരു കന ാസീയുവട ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ.  
വിവ. എൻ. മൂേക്കുട്ി
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

0122,3DID  32Q9
 

 (ഫ്രഞഫ ദാർശനികനും എന്് കലാനിരൂപകനും എന്മായ വദനീ ദീദസറായുവട 'The Nun'  
എന സനാവലിവന്റെ മലയാള പരിഭിമുഖ ാഷ.)

21. മിലാൻ കുസന്ദര
വിടവാങ്ങൽ കൂതഫ.  
വിവ: േി.എ്. രാജൻ
ഇൻദേറഫ പബിക,  സകാഴിിസകാടഫ, 2018.  

 0122,3 MIL 32Q8

 ('Farewell Waltz' എന വചകഫ സനാവലിവന്റെ മലയാള പരിഭിമുഖ ാഷ.)

 22. പ്രിൻേഫ സമാൻസജാേഫ
മലയാള ോഹാിത  ചരിത് വിദ ാർത്ഥികൾകഫ. 
േീഡഫ ബുകഫ േഫ, തൃശ്ശൂർ, 2018.

O32v  Q8

(മലയാള ഭിമുഖ ാഷയുവട വികാേപരിണാമങ്ങൾ പ്രധാന കൃതികളിലൂവടയു് 
എഴുത്തുകളിലൂവടയു് ഈ ഗ്രന്ഥതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നും ഓർമ്.)
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23. കുമാരനാശാൻ
ചിന്താവിഷ്ടയായ േീത. 
പൂർണ പബിസകഷൻേഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

O32,1 KUM Q9
 
        (1919-ൽ രചിച്ച ഈ കാവ തിവന്റെ ശതാബ്ദിവർിവർഷതിവല പുതിയ പതിപ്പംഫ.)

24. വീരാൻകുട്ി
വതാട്ടുവതാട്ടു നടക്കുസുാൾ.  
സസ്മാൾ വലസറഴിഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2016.

O32,1 VEE Q6
 

 (വചറുകവിതകളുവട േമാഹാാര്.)

25. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പംതിപ്പംഫ കഥകൾ- 2011.   

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2015.

O32,3x  Q5
 

 (2011-ല് മാതൃഭുമി ആഴ്ചപ്പംതിപ്പംിൽ പ്രേിദ്ധീകരിച്ചിട്ടീകരിച്ച ഏറവു് മികച്ച കഥകളുവട 
േമാഹാാര്.)

26. കമൽറാ് േജീവഫ, എഡി  .
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പംതിപ്പംഫ കഥകൾ 2017.

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2018.

O32,3x  Q8
 

 (2017-ൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പംതിപ്പംിൽ പ്രേിദ്ധീകരിച്ചിട്ടീകരിച്ച കഥകളുവട േമാഹാാര്.)
 
27. അജയഫ പി. മങ്ങാട്ഫ

സൂേനയുവട ഗ്രന്ഥപ്പുര.  
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
 O32,3 AJA Q9
 

 (സനാവൽ.)

28. ൊജി
സപാരട്ഫ വബയർ.

എച്ചഫ & േി. ബുകഫ േഫ, തൃശ്ശൂർ,  2018.

  O32,3 BAJ Q8
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 (സനാവൽ.)

29. ൊലകൃഷഫ ണൻ (േി.വി.) 
എന്നും ഓർമ്് ഞായറാഴ്ച ആയിരുവനങ്കിൽ. 

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

O32,3 BAL Q9
 

 (സനാവൽ.)

30. ൊലകൃഷഫ ണൻ (േി.വി.) 
വരൂ, ദദവസമ വരൂ. 

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2017.

O32,3 BAL Q7
 

 (സനാവൽ.)

31. ജയസമാഹാൻ
ആനസഡാക്ടർ
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

O32,3 JAY Q9
 

 (സനാവൽ.)

32. കിസഷാർകുമാർ (പി.എൻ.)

GO മാതാവഫ.  
റീഡഫ മീ ബുകഫ േഫ, തിരുവനന്തപുര്, 2018.
 O32,3 KIS Q8
 

 (കഥാേമാഹാാര്.)

33. ലാസജാ സജാേഫ
സകാഫി ഹാൗേഫ. 
ഗ്രീൻ ബുകഫ േഫ, തൃശ്ശുർ, 2019.

 O32,3 LAJ Q9

  (കുറാസന്ഷണ സനാവൽ.)
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34. ലാസജാ സജാേഫ
ദഹാസ്രേഞിയ.  
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
 O32,3 LAJ Q9
 

 (കുറാസന്ഷണ സനാവൽ.)

35. പ്രദീപഫ ഭിമുഖ ാേഫ കർ
കാമാഖ . 
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2017.
 O32,3 PRA Q7
 

 (സനാവൽ.)

36. സകാട്യ് പുഷ്പനാഥഫ
ഡയൽ 00003.  
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

O32,3 PUS Q9
 

 (കുറാസന്ഷണ  സനാവൽ.)

37. റഫീകഫ അഹാമ്മദഫ
അഴുകില്ലാത്ത ഏഴു 	കഥകളും. .്   
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2016. 
 O32,3 RAF Q6
 

 (സനാവൽ.)

38. രഘുനാഥൻ (വക.)

േിസേറിയൻ.   

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.  

O32,3 RAJ Q9

 (സനാവൽ.)

39. കടാതി ഷാജി
ഗന്. 
േൺദഷൻ ബുകഫ േഫ, തൃശ്ശൂർ, 2019. 

 O32,3 SHA Q9
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 (കഥാേമാഹാാര്.)

40. ശീപാർവതി
മിസികഫ മൗണ്ടൻ.  
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
 O32,3 SRE Q9
 

 (കുറാസന്ഷണ സനാവൽ.)

41. സുഭിമുഖ ാഷഫ ചന്ദ്രൻ
േമുദ്രശില.  
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019
 O32,3 SUB Q9
 

 (സനാവൽ.)

42. മുട്ത്തുവർകി
പ്രിയമുള്ള സോഫിയ.   

എച്ചഫ & േി. ബുകഫ േഫ, തൃശ്ശൂർ, 2019

  O32,3 VAR Q9
 

 (സനാവൽ.)

സലഖനങ്ങള

43. ൊബുസപാൾ (ഡി.)
പഴിയ ആകാശ് പുതിയ ഭൂമി. 
ദേകത് ബുകഫ േഫ, സകാതമ്ഗല്,  2019.

 O32,6 BAB Q9

(സലഖന േമാഹാാര്.)

44. നാരായണൻ (എ്.ജി.എേഫ.)
തിരവഞ്ഞടുത സലഖനങ്ങൾ.  
ദകരളി ബുകഫ േഫ, കണ്ണൂർ, 2019.

O32,6 NAR Q9
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 (ചരിത്,  േ്േഫ കാര്,  ഭിമുഖ ാഷ,  പൗരാണിക ോഹാിത ്,  പുരാവസ്തു പഠന്,  
ഗസവഷണ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾകഫ പ്രാധാന ് നൽകുന സലഖനങ്ങളുവട 
േമാഹാാര്.)

45. ോ നും എന് (എ്.വക.)

ോനും എന്മാഷിവന്റെ  വിചാരയാതകൾ. 
ദേകത് ബുകഫ േഫ, സകാതമ്ഗല്, 2019.
 O32,6 SAN Q9
 

 (സലഖനങ്ങൾ.)

46. സുനിൽ പി ഇളയിട്
വായനാ വിചാര .് 

ഇൻദേറഫ പബിക,  സകാഴിിസകാടഫ, 2018.

O32,6 SUN Q8

 (എകാലസതയു് മികച്ച ഇരുപതഫ പുസ്തകങ്ങളുവട പ്രൗഢ വായനകൾ.)

ശാസ്

47. യുവാൽ സനാവാ ഹാരാരി
ോപിയൻേഫ: മനും എന്ഷ രാശിയുവട  ഒരു ഹ്രേ്ചരിത .്  
വിവ  . വേനും എന് കുര ൻ സജാർജഫ.
മഞഫ ജുൾ പബീഷി്ഗഫ ഹാൗേഫ, സഭിമുഖ ാപ്പംാൽ, 2019.
 A 32Q9
 

 (നിസാരമായ ആളക്കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഓർമ്് മനും എന്ഷ രാശിയിസലക്കുള്ള നമ്മുവട 
വളർച്ചയുവട അോധാരണ ചരിതതിവന്റെ വിവരണ്.)

48. ജയകൃഷ്ണൻ (ടി)
നിപയു് മറഫ പകർച്ചവ ാധികളു .്  
ഡി.േി. ബുകഫ േഫ, സകാട്യ്, 2019.
 L:423 32Q9
 

 (ദവറേിവന്റെ ചരിതവു് മനും എന്ഷ നിസലക്കുള്ള വ ാപനവു് അതിവന്റെ  
നിയന്ത്രണവതയു്  കുറിച്ചഫ വിവരിക്കുന ഗ്രന്ഥ്.)
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49. ഷൗകതഫ
തുറന ആകാശങ്ങൾ.  

നിത ാഞ ഫജലി, സകായുത്തുർ, 2019.

 73 32Q9
 

 (സൂഫിേ്.)
കല

50. സുനിൽ പി. ഇളയിട്
സദശഭിമുഖ ാവനയുവട  ആട്പ്രകാരങ്ങൾ: കലാചരിത /് ോ്സാരിക ചരിത .് 

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

NS 32Q9

(ഭിമുഖ ാരതനാട ് എന ക്ാേികൽ നൃത രൂപവതയു് അതിവന്റെ ചരിതവതയു് 
വിശകലന വിസധയമാക്കുന ഏഴു പ്രെനങ്ങളുവട േമാഹാാര്.)

തത്ശാസ്

51. വക.പി. സകശവസമസനാൻ
ജീവിതചിന്തകൾ.

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.

R 32Q9

 (സലഖന േമാഹാാര്.)

52. ആചാര ശീ രാസജഷഫ
പതഞ്ജലിമുനിയുവട  സയാഗദർശന .്
സവദവിദ ാ പ്രകാശൻ, സകാഴിിസകാടഫ, 2018.
 R635 32Q8
 

 (സയാഗവിദ യുവട  പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമായ 'സയാഗദർശന്' എന ഗ്രന്ഥതിവന്റെ
ലളിത വ ാഖ ാന്.)

ചരിത്

53. ഉപിന്ദർ േിങഫ
പ്രാചീന, പൂർവ്വ മധ കാല ഇന്ത ാ ചരിത്: ശിലായുഗ് മുതൽ 12- ാാാ  നൂറാണ്ടുവവര. 

വിവ. ഫാരിദിൻ എ.എേഫ, et. al.
ഡി.േി. ബുകഫ േഫ, സകാട്യ്, 2019.
 V2 32Q9
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 (ആദിമ ഇന്ത ാ ചരിതവത ആധികാരികമായു് േമഗ്രമായു് വിശകലന് 

വചയ്യുന കൃതി.)
രാഷതന്ത്ര്

54. ൊലകൃഷ്ണൻ (വക)

ജനാധിപത  സകരള .്  
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2019.
 W.212 32Q9
 

 (സകരളതിവല  ജനാധിപത തിവന്റെ  പിറവിയു് വികാേ പരിണാമങ്ങളു് 
ഹ്രേ്മായു് േമഗ്രമായു് അവതരിപ്പംിക്കുന പുസ്തക്.)

55. സവണു (വക)

ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരവന്റെ  ജനാധിപത  േങ്കല്. 
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2017.
  W691 32Q7
 

 (മാർകിേ്-വലനിനിേതിവന്റെ അടിസാന പ്രമാണമായ വതാഴിിലാളി 
വർഗേർവാധിപത വതയു് അതിവന്റെ ഉസപാത്പന്പനമായ ഏകപാർട്ിഭിമുഖ രണവതയു്  
ദേദ്ധീകരിച്ചിട്ടാന്തികവു് രാഷീയവുമായി തള്ളികളയുകയു്  ജനാധിപത തിനഫ  പുതിയ 
അർഥകലന നൽകുകയു് വചയ്യുന പുസ്തക്.)

56. രവി (പി.ആർ)

ഫ്രഞഫ വിപ്ലവ .് 

ദേകത് ബുകഫ േഫ, എറണാകുള്, 2018.

 W81.53 32Q8
 

 (ഫ്രഞഫ വിപ്ലവതിനഫ തിരിയിട് േ്ഭിമുഖ വങ്ങളു് േ്ഘർഷങ്ങളു് 
ക്രമരാഹാിത ങ്ങളു് വിശകലന വിസധയമാക്കുന ഗ്രന്ഥ്.)

ോുതിക ശാസ്
57. നായർ (ടി.വക.എ)  എഡി  . 

സകരള വികേനതിവന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ: ചില അനും എന്െന സമഖലകളുവട  
പശാതലതിൽ.  
മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2015.
 X:89ZB.212 32Q5
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(സകരളതിവന്റെ വികേനേങ്കൽപ്പംങ്ങവള എഴുത്തുകാരു് രാഷീയ 
പ്രവർതകരു് ചിന്തകരു് വിവിധ ദിശയിൽ സനാകികാണുന സലഖനങ്ങളുവട 
േമാഹാാര്.)

ോമൂഹാിക ശാസ്

58. സൊെി സജാേഫ കട്ികാടഫ
അവൾ. 

ഇന്ദുസലഖ പുസ്തക്, സകാട്യ്, 2017. 

Y15 32Q7
  

 (സലഖനങ്ങൾ.)

നിയമ്

59. രാ്കുമാർ (വക.)

സകാടതിയിസലസകാ നിൽക: സലഖനങ്ങൾ, കഥകൾ.  

മാതൃഭൂമി ബുകഫ േഫ, സകാഴിിസകാടഫ, 2017.

Z212 32Q7
 

 (അഭിമുഖ ിഭിമുഖ ാഷകനും എന്് എഴുത്തുകാരനും എന്മായ  അഡ്.  വക.  രാ്കുമാറിവന്റെ 
നിയമ ജീവിതതിവല അനും എന്ഭിമുഖ വവതക്കുറിച്ചും എഴുത്തുള്ള സലഖനങ്ങളു് കഥകളു്.)
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