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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.

C. Jose,
Secretary-in-Charge.
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ENGLISH  BOOKS

GANDHIANA  

1. Thomas Weber
The Mahatma, His Philosophy and His Legacy.  
Pub : Orient BlackSwan: New Delhi, 2018.

zG Q8

(This  collection  of  essays  provides  new  insights  into  Gandhi,  the  
individual, philosopher and political compaigner and how later generations have 
interpreted his life and message.)

 BIOGRAPHY/ AUTO BIOGRAPHY  

2. Shekhar Gupta
Walk the talk: Decoding Politicans.
Pub : Rupa Publication India Pvt. Ltd.: New Delhi, 2017.

4(D65,45)wSHE Q7

(This book is a collection of conversation with regional, national and 
international politicians and public figures.)
 

3. Walter Isaacson
Leonardo Da Vinci: The biography. 
Pub : Simon & Schuster: London, 2018.

NQwI52 LED Q8

(Biography of Leonardo Da Vinci.) 
 

 
4. Ravi Shankar Pandey

Dr. B.R. Ambedkar and Caste  System.  
Pub : ABD Publishers: Jaipur, 2019. 

V2y7M91 AMB Q9

(This book focuses on Ambedkar's key roles as statesman, politician, social
theorist and  activist.)
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5. Shudhanshu  Roy
Legacy of Dr. Bhimrao Ambedkar.  
Pub : ABD Publications: Jaipur, 2019.

V2y7M91 AMB Q9

(This book provides information about Dr. Ambedkar the great  Indian  
leader and his work.) 

6. Madhav Godbole 
Indira Gandhi: An Era of Constitutional Dictatorship.
Pub : Manas Publications: New Delhi, 2018.

V2,21y7N17IND Q8

(This  book  focuses  on  the  Indira  Gandhi's  turbulent  and  highly
controversial stewardship.)

7. Menon (B. R)
Honesty Victimised: CBI Politised. 
Pub : Manas Publications: New Delhi, 2018.

V2,8:594w MEW Q8

(Story of an honest,  straight forward and high caliber Indian Naval Officer
who was hauled up by the  CBI for 13 long years after retirement till he was
ultimately acquitted by judiciary.)

8. Chandrahas (K) & Lakshminarayana
NTR: A Biography. 
Pub : CLS Publishers LLP: Hyderabad, 2018.

V218,21y7N23 NTR  Q8

(A Biography of N.T. Rama Rao, former Chief Minister of Andhra 
Pradesh.) 

SCIENCE  

9. Mary Robinson 
Climate Justice: Hope, Resilience and the fight for the sustainable future.
Pub : Bloomsbury Publishing: New Delhi, 2018.

G:55 Q8

(This is a book about people, farmers and  activists in Africa, Asia and the 
Americans whose livelihood is ruined by climate change and climate injustice.)
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LITERATURE  

10. Anand Neelakantan
Vanara: The Legend of Baali, Sugreeva and Tara. 
Pub : Penguin Books: Gurgaon, 2018.

0111,3ANA Q8

(This novel  is  a tale  of  love,  lust  and betrayal  centred on the vanara  
brothers, Baali and Sugreeva from the Ramayana epic.)

11. Anees  Salim
The Small Town Sea 
Pub : Penguin Randon House India: Gurgaon, 2018.

0111,3ANE Q8

(A novel about an unnamed boy in an unnamed town who grapples with the
consequences of his father's death.) 

12. Anna Burns
Milkman 
Pub : Faber & Faber: London, 2018.

0111,3ANN Q8

(Milkman is a tale of gossip and hearsay silence and deliberate deafness.)

13. Chitra Banerjee Divakaruni
The Forest of  Enchantments.  
Pub : Harper Collins Publishers India, Noida, 2019.

0111,3CHI Q9

(The  Forest  of  enchantments  is  the  human  story  of  women  in  the  
Ramayana.) 

14. Zadie Smith
White Teeth.  
Pub : Penguin Books: New Delhi, 2017.

0111,3ZAD Q7

(Novel.) 
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15. Albert Camus
The Outsider.
Pub : Penguin Books: New Delhi, 2018.

0122,3 111Q8

(French novel translated to English by  Sandra Smith.) 

16. Gaston Leroux
The Phantom of the Opera.
Pub : Vintage Books: London, 2018.

0122,3 LER 111Q8

( French novel translated to English by  Alexander Teixeira de Mattos.) 

17. Saswati Sengupta and others, Ed.
Towards Freedom: critical essays on Rabindranath Tagore's Ghare Baire/ 
The Home and the World.
Pub : Orient BlackSwan: New Delhi,  2015.

0157,3TAG:g 111Q5

(This is a collection of critical essays on the issues raised by Tagore's novel 
in a contemporary world.)

18. Han Kang
The White Book.  
Pub : Portobello Books: London, 2018.

0495,3 HAN 111Q8

( Korean novel translatedto English by Deborah Smith. The White Book is 
a meditation on colour, beginning with a list of white things.  It is a book about 
mourning, rebirth and the tenacity of human spirit.)

LINGUISTICS  

19. Knowles (Elizabeth)
And I Quote.....A History of Using Other People's Words.
Pub : Oxford University Press, UK., 2018.

P111,4  Q8

(This book provides the fascinating account of quotations and the way 
people use and misuse them.)
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 PSYCHOLOGY

20. Bobby Duffy
The perils of Perceptions: Why we're wrong about nearly everything.  
Pub : Atlantic Books: London, 2018.

S Q8

(This is a fascinating study into general ignorance. This book investigates 
why we don't know basic facts about the world around us.)

EDUCATION  

21.  Abdul Salim (A), Ed.  
Higher Education in Emerging India: Problems, Policies and Perspectives. 
Pub : Shipra Publications, Delhi, 2018.

T4.2 Q8

(This book basically addresses the problems, policies and perspectives of  
higher education sector in India.)

 

22. Raosaheb K Kale
Indian Higher Education : A perceptive from the Margin.
Pub : Aakar Books, Delhi, 2018.

T4.2 Q8

(A study of the higher education scene in India.)

23. Sreemati Chakrabarti, Ed.
Higher Education in India and China: Select Perceptives.
Pub : Aakar Books, Delhi, 2018.

T4.2-41 Q8

(A study of the higher education scene in India and China in the era of  
globalization.)

HISTORY  

24. Christopher Andrew
The Secret World: A history of intelligence.
Pub : Allen Lane: UK, 2018.

V:19(zD) Q8
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(This book provides a gripping account of spies,  secrets and espionage
through the centuries, tracing the shift in the ancient world from divination  to the
gathering of real intelligence in the conduct of military operations.)

25. Raj Mohan Gandhi
Modern South India: A History from the 17th Century to our Times
Pub : Aleph book company: New Delhi, 2018.

V21'p      K Q8

(An authoritative and magnificent work of history about south India.) 

26. Rohit De
A People's Constitution: The Everyday life of law in the Indian Republic. 
Pub :  Princeton University Press, New Jersey, 2018.

V2:2 Q8

(In this book author explains how the constitution transformed the daily  
lives of citizens in India.) 

27. Sabyasachi Bhattacharya, ed. 
Rethinking 1857.  
Pub : Orient BlackSwan: New Delhi, 2012.

V2:51 Q2

(This edited work is the marking of 150th Anniversary of 1857 Revolt. It 
includes 15 essays which brings together some of the papers presented at the  
conference organised by the Indian Council of Historical Research on the eve of 
the  150th anniversary of the 1857 uprising.)

28. Sheldon Pollock  & Benjamin Elman, Ed. 
What China and India Once Were: The parts that may shape the global  
future. 
Pub : Viking: UK, 2018.

V2-41 Q8

(This book seek to understand modern China and India through an 
unprecedented comparative analysis of their long histories.)
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POLITICAL SCIENCE  

29. Quraishi (S.Y)
The Great March of Democracy: Seven Decades of India's Elections.
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd.: Haryana, 2019.

W:91.2 Q9

(This book analyses the seven decades of India's  election process and its 
impact.) 
 

30. Pradeep (K. Chhibber) & Rahul Verma
Ideology and Identity: The Changing Party Systems of India. 
Pub : Oxford University Press: New Delhi, 2018.

W,4.2 Q8

(This book challenges the view that party politics and elections in India are
far removed from ideas.  It also claims that a dominant intellectual paradigm of
what  constitutes  on  ideology  is  not  entirely  applicable  to  many  multiethnic
countries in the 20th century.)

31.  Bernard D. Mello
India after Naxalbari: Unfinished History
Pub : Aakar Books, Delhi, 2018.

W691 MAO.2 Q8

(History of maoism in India.)

ECONOMICS  

32. Tim Bartely
Rules without rights: Land labour and private authority in the  global 
economy.
Pub : Oxford University Press: UK, 2018.

X:3.41-436 Q8

(This book provides a major contribution to analysis of  the failure of  
private rules on sustainability and labour standards in global production network.)
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33. Atkinson (Anthony B)
Inequality:  What can be done.
Pub : Harvard University Press: London, 2018.

X:31 Q8

(This book is concerned with ways of reducing the extent of economic
inequality.)

34. Michael Puthenthara
Advertising.  
Pub : Kerala media Academy: Kochi, 2015.

X:513 Q5

(This  book  covers  a  major  aspects  of  the  advertising  industry,  from
fundamentals to brand development advertising strategies and media planning.)

35. Ramachandran Mammayil
Public relations and advertising: From an integrated marketing  perspective.
Pub : Kerala Media Academy: Kochi, 2016.

X:8N Q6

(This  book  contains  various  topics  like  public  relation,  advertising,
marketing etc.)

36. Irudaya Rajan (S) & Sivakumar (P)
Youth Migration in Emerging India: Trends, Challenges and Opportunities.
Pub : Orient BlackSwan Pvt. Ltd.: Hyderabad, 2018.

X:9J2(Y12).2 Q8

(This  book  focuses  on  the  significances  of  education  and  employment
related migration through the lens of the youth.)

37. Panneerselvan (A S), Ed. 
Uncertain Journeys: Labour Migarion From South Asia. 
Pub : Speaking Tiger Publishing Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

X:9J2.4 Q8

(This book explains the fundamental question about the nature and costs of
labour  migration.  This  book  also   questions  whether  human  beings  can  be
reduced to mere commodity within the global free flow of capital.) 
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38. Feroze Varun Gandhi
A Rural Manifesto: Realizing India's Future Through Her Villages.
Pub : Speaking Tiger Publishing Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

X:89ZB.2 Q8

(This book provides various facets of India's rural economy.) 

39. Seema Shukla
Emerging  Indian  State:  Socio-Economic  profile  of  Gujarat  a  select
biblography.  
Pub : Rawat Publications: Jaipur, 2019.

X:89ZB.236a Q9

(This bibliography is a modest attempt in sourcing research materials and
consolidating   scholarship  on Gujarat  with  specific  focus  on socio-economic
issues.) 

40. Thomas Isaac (T M) and others
Challenges to Indian fiscal federalism.  
Pub : Left word Books: New Delhi, 2019.

X79F Q9

(This book contains information about the implications of the abolition of
the Planning Commission, Finance Commission, Introduction of GST etc.) 

41. Engerman (David.C)
The Price of Aid: The economic cold war in India.
Pub : Harward University Press: London, 2018.

XB.2 Q8

(This  book is  an outstanding history  of  India  during the  cold war  and
political economy of foreign aid in India.) 

SOCIOLOGY  

42. Paramjit (S Judge)
Making of Modern India: Sociological explorations into post colonial Indian
modernity.
Pub : Rawat Publications: Jaipur, 2019.

Y.2 Q9
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(This  book  is  an  attempt  to  understand  how  the  founding  leaders  of
independent India envisaged and made an effort to realise the modern Indian
society  by  drafting  the  colonial  legacy  with  the  western  universal  principles
equality, justice, freedom and socialism.) 

43. Nagalaxmi (M Raman)
Panchayats and Economic Empowerment of Rural Women
Pub : Regal publications: New Delhi, 2018.

Y15-31(W,6) Q8

(This book gives a comprehensive picture of the legislative framework of
Panchayat  Raj  Institutions  and  how  it  has  helped  in  empowering  the  rural
women.) 

44. Ramnarayan (S Rawat) & Satyanarayana (K), Ed.  
Dalit Studies.
Pub : Permanent black:  Ranikhet, 2016.

Y5927.2 Q6

(This  book  provides  a  series  of   essays  on  dalit  history  politics  and
religion.)

LAW  

45. Lovely Dasgupta & Shameek Sen, Ed. 
Sports law in India: Policy, Regulation and Commercialisation.
Pub : Sage publications India Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

Z2(MY) Q8

(This book provides the legal challenges that sports faces in India today and
debates on the numerous legal issues, policies and regulations that have written
and are most likely to arise in the future.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ഗാന്ധി സാഹ്ധിതിത

1. എത.കക. ഗാന്ധി
എക്റെ ദ ദൈവത 
വ്ധിവ: മുളക്കുളത മുരള മുരളീധരൻ
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 zG 32Q8

 (മഹാതാഗാന്ധി തക്റെ മത-ദ ദൈവ  ദൈർശനങ്ങൾ വ്ധിശ ദൈ മുരളീകര്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)

ജ മുരളീവചര്ധിതത  /   ആതകഥ

2. കജായബ മാത്
പൂനാരങ്ങ  
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2017.

  NWwN61 JOY 32Q7
 

 (ചലച്ധിതനടനുംത സതവ്ധിധായകനുംത നാടകകൃത്തുമായ കജായബ മാത ജോയ് മാത്യൂവ്ധിക്റെ 
ജ മുരളീവ്ധിതവത കലയത കാലവത ഇഴകചർന്ന ത മുരളീക്ഷ്ബ ണമായ അനുംഭവകുറിപ്പുകൾ്ധിപ്പുകൾ.)

3. അന്ധിയൻ (കക.എസബ)
ജ മുരളീവ്ധിതകമന്ന അത്ഭുതത: ക:ാ. വ്ധി.പ്ധി.ഗതഗാധരക്റെ അനുംഭവങ്ങൾ . 
:്ധി സ്ധി ബുകബ സബ, കകാട്ടയത, 2018.

LwN54 GAN 32Q8

(ക:ാ. വ്ധി.പ്ധി. ഗതഗാധരക്റെ  ജ മുരളീവ്ധിതാനുംഭവങ്ങൾ.)

4. ഓകോ
ഒരു സുവർണ ബാലിത്്ധിക്റെ കത്ധികരാള്ധികൾ 
ദസലൻസബ ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2016.

 2wN31OSH 32Q6
 

 (ഓകോയകട ബാലികാലകത്ക്കുറിപ്പുകൾ്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ്ധിപ്പുകളും വിശകലനങ്ങളും.)�ത വ്ധിശകലനങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.)�ത.)
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5. വാസുക ദൈവൻ നായർ (എത. ട്ധി)
മുത്ശ്്ധിമാരുകട രാത്ധി. 
കറിപ്പുകൾ്റെബ ബുകബ സബ, തൃശ്ശൂർ, 2017.
 O32,3w N33 VAS Q7
 

 (ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ്ധിപ്പുകളും വിശകലനങ്ങളും.)�കട സമാഹാരത.)

6. കനയ്യ കുമാർ
ബ്ധിഹാർ മുതൽ ത്ധിഹാർ വകര.  
വ്ധിവ  .: കറിപ്പുകൾാസബ കമര്ധി.
മകനാരമ ബുകബ സബ, കകാട്ടയത, 2017.

 T4:71wN87KAN 32Q7
 

 (ഇനിൻ രാഷ് മുരളീയത്്ധിൽ  കകാള്ധിള്ത സൃഷ്ടിച്ച കനയ്ധിച കനയ്യകുമാറിപ്പുകൾ്ധിക്റെ ജ മുരളീവ്ധിതസമര 
കഥ.)

7. അബ്ദുൾ കലാത (എ.പ്ധി.കജ) & അരുണ് ത്ധിവാര്ധി
കാലാത മുരളീതത- പ്രമുഖ്ബ സ്ാമ്ധിജ്ധിയകമാത്തുള്ള എക്റെ ആത മുരളീയാനുംഭവങ്ങൾ. 

കറിപ്പുകൾ്റെബ ബുകബ സബ, തൃശ്ശുർ, 2015.

   V2,1y7N31 ABD  32Q5

 (തക്റെ സാമൂഹ്ധിക, രാഷ് മുരളീയ, ശാസ്ത്ര  ദൈത്ര ദൗതിങ്ങകള പ്രമുഖ്ബ സ്ാമ്ധിജ്ധി എങ്ങകന 
സ്ാധ മുരളീന്ധിച്ചുകവന്നബ കലാത വിക്തമാക്കുന.)

8. ബർല്ധിൻ കുഞ്ഞനനൻനായർ
ഒള്ധികിാമറിപ്പുകൾകൾ പറിപ്പുകൾയാത്തബ 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2012.

 V212y7 KUN  32Q2
 

 (കമ്മ ജോയ് മാത്യൂണ്ധിസ്റബ പ്രസ്ഥാനത്തിാനത്്ധിക്റെ ഗത്ധിവ്ധിഗത്ധികകളയത അത്ധികനത്ധികര നടന്ന 
ആശയ-രാഷ് മുരളീയ സമരങ്ങകളയത  കരഖ്കം  രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമുഖ് ഇടതുപക്ഷ് പ്രവർത്കനായ 
ബർല്ധിൻ കുഞ്ഞ നനൻനായരുകട ആതകഥ.)

9. അപ്പുക്കുട്ടൻ വള്ള്ധിക്കുന്നബ
അറിപ്പുകൾ്ധിയകം  രേഖപ്പെടാത് ഇ.എത.എസബ.  
പ്രസാധകർ :  ദകരള്ധി ബു്ബസബ, കണ്ണൂർ, 2016.

 V212,21y7 N09 EMS 32Q6

 (ഇ.എത.എസ്ധിക്റെ ജ മുരളീവചര്ധിതത.)
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സാഹ്ധിതിത  -  കഥ  ,   കവ്ധിത  ,   കനാവൽ

10. ആർതർ കകാനൻ ക:ായബൽ.

ചുവം  രേഖപ്പെ്ധിൽ ഒരു പഠനത. 
വ്ധിവ: കക.പ്ധി. ബാലചന്ദ്രൻ 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2012.

 O111,3 CON  32Q2
 

 ('A Study in Scarlet' എന്ന ഇതഗ മുരളീേബ കനാവല്ധിക്റെ മലയാള പര്ധിഭാേ.)

11. ആർതർ കകാനൻ ക:ായബൽ.

നാൽവർ ച്ധിഹത. 
 വ്ധിവ: കക.പ്ധി. ബാലചന്ദ്രൻ
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2014.

 O111,3 CON  32Q4
 

 ('ദസൻ ഓഫബ കഫാർ' എന്ന ഇതഗ മുരളീേബ കനാവല്ധിക്റെ പര്ധിഭാേ.)

12. കജാർജബ ഓരകവൽ
ആന്ധിമൽ ഫാത. 
വ്ധിവ: പ്രസാ ദൈബ കകാട്ധിഞ്ഞ്ധി.
ബു്ബ ഗിാലറിപ്പുകൾ്ധി,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2017. 

 O111,3 ORW  32Q7
 

 (കജാർജബ ഓർകവല്ധിക്റെ  കനാവൽ 'ആന്ധിമൽ ഫാമ്ധിക്റെ' മലയാള പര്ധിഭാേ.)

13. കപരുമാൾ മുരുകൻ
ക മുരളീഴാളൻ
:്ധി.സ്ധി. ബു്ബസബ,  കകാട്ടയത, 2019.

 O31,3 MUR   32Q9  
 

 (ഗത്ര ദൗണ്ടർമാരുകട കൃേ്ധിയ്ധിടങ്ങള്ധിൽ മാടുകകളകം  രേഖപ്പൊകല പണ്ധികയടുക്കുകയത 
ആടുമാടുകകള ത മുരളീറ്ധികം  രേഖപ്പൊറ്റുകയത കചയ്യുന്ന ച്്ധില്ധിയന്മാരുടെ ദരിദ്രജാരുകട  ദൈര്ധിദ്രജ മുരളീവ്ധിതത
ആവ്ധിഷ്കര്ധിക്കുന്ന കനാവൽ.)
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14. നന്ധിത (കക.എസബ)
നന്ധിതയകട കവ്ധിതകൾ  
ഒല മുരളീവബ ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 032,1 NAN   Q8  
 

 (കവ്ധിതാസമാഹാരത.)

15. ശ മുരളീധരകമകനാൻ (ദവകലാം  രേഖപ്പെ്ധിള്ള്ധി)
മകരക്ായബ ത്ബ 
കറിപ്പുകൾ്റെബ ബുകബ സബ, തൃശ്ശൂർ, 2017.

 O32,1 SRE Q7
 

 (ദവകലാം  രേഖപ്പെ്ധിള്ള്ധിയകട കാവിാത്ധിർത്്ധി ന്ധിർണ്ണയ്ധിച എൺപതബ കവ്ധിതകളും വിശകലനങ്ങളും.)�കട 
സമാഹാരത.)

16. അകബ ബർ ക്ട്ട്ധിൽ
ശ മുരളീപ്ര്ധിയയകട ആധ്ധികളും വിശകലനങ്ങളും.)�ത മറ്റു കഥകളും വിശകലനങ്ങളും.)�ത. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2016. 

O32,3 AKB Q6
 

 (കഥാ സമാഹാരത.) 

17. അനൂപബ (കക.വ്ധി)
കക.വ്ധി. അനൂപ്ധിക്റെ കഥകൾ 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2015.

 O32,3 ANU Q5
 

 (കക.വ്ധി. അനൂപ്ധിക്റെ കഥകളും വിശകലനങ്ങളും.)�കട സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരത.)

18. അർോ ദൈബ ബകത്ര്ധി
ടാക്ധി ദ ഡ്രൈവറുംത കാമുക്ധിയത. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018. 

 O32,3 ARS Q8
 

 (കനാവകലറ്റുകൾ)

14



19. കബനിാമ്ധിൻ 
കപൺമാറിപ്പുകൾാട്ടത. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 O32,3 BEN Q8
 

 (കഥാസമാഹാരത.)

20. കബനിാമ്ധിൻ 
യത്കനസ്ധിയ.  

മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 O32,3 BEN Q8
 

 (കഥാസമാഹാരത.)

21. കൃഷ്ണ ദൈാസബ
കടല്ധിരമ്പങ്ങൾ 
ഗ മുരളീൻ ബുകബ സബ, തൃശ്ശുർ, 2016. 

 O32,3 KRI Q6

 (കനാവൽ.)

22. മാധവ്ധിക്കുട്ട്ധി & സുകലാചന നാലം  രേഖപ്പൊട്ടബ
കവാടത  
പൂർണ്ണാ പബ്്ധിക്േൻസബ, കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2014.

O32,3MAD  Q4
 

 (കനാവൽ.)

23. കപാകറ്ാട്ടബ (എസബ.കക)

കബ മുരളീന 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2017.
 O32,3 POT Q7
 

 (കനാവൽ.)
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24. കപാകറ്ാട്ടബ (എസബ.കക)

നാടൻ കപ്രമത  
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.
 O32,3 POT Q8
 

 (കനാവൽ.)

25.  പ്രകമാ ദൈബ രാമൻ
മരണമാസബ  
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 O32,3 PRA Q8
 

 (കഥാസമാഹാരത.)
26. രാധാകൃേബ ണൻ (സ്ധി)

കങാള്ധികൾ. 
ഒല്ധിവബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.
  O32,3 RAD Q8
 

 (കനാവൽ.)

27. രാധാകൃേബ ണൻ (സ്ധി)
മര മുരളീച്ധിക. 
എചബ & സ്ധി ബുകബ സബ, തൃശ്ശൂർ, 2007.
 O32,3RAD P7
 

 (ആധുന്ധിക കാലഘട്ടത്്ധിക്റെ വ്ധിഹ്ലതകളും വിശകലനങ്ങളും.)�ത ഉക ദൈിാഗങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.)�ത ആവ്ധിേബ ് ര്ധിച 
കനാവൽ.)

28. രഘുനാഥൻ (കക)

കര്ധികങാട്ധി  
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2016.

O32,3 RAG Q6
 

 (കനാവൽ.)
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29. സനിാകമര്ധി
മര്ധിയ കവറുംത മര്ധിയ. 

മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 O32,3 SAN Q8
 

 (കനാവൽ.)

30. സകനാേബ കുമാർ (ഇ)

ന മുരളീചകവ ദൈത 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2017.

 O32,3 SAN Q7

  (കഥകൾ.)

31. സകനാേബ കുമാർ (ഇ)

വാക്കുകൾ 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2016.

 O32,3 SAN Q6
 

 (അപ്രത മുരളീക്ഷ്്ധിതമായ്ധി സ്നത ശബബ  ദൈത നഷ്ടിച്ച കനയകം  രേഖപ്പെട്ടുകപാകുന്ന ഒരു :ബ്ബിങ്	ആർട്ടിസ്റ്്ധിങ്	ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെബ
ആർട്ട്ധിസ്റ്ധിക്റെ ജ മുരളീവ്ധിതാവസ്ഥാനത്തികള്ധിലൂകട വർത്മാനകാല സ്ത്ര മുരളീപുരുേ
ബനങ്ങൾക്കുള്ള്ധിൽ രൂപകം  രേഖപ്പെടുന്ന ന്ധിശബ്ദതയത ശ ജോയ് മാത്യൂനിതയത വരച്ചു കാണ്ധിക്കുന്ന 
കനാവൽ.)

32. കസതു 
കപട്ധിസ്പബ നങ്ങൾ. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018. 

 O32,3 SET Q8
 

 (സ്പ്നത്്ധിക്റെയത ഉന്മാരുടെ ദരിദ്രജാ ദൈത്്ധിക്റെയത  ഭ മുരളീത്ധിയകടയത ന്ധിഗൂഢസത്ര ദൗനരിത ന്ധിറിപ്പുകൾഞ്ഞു 
ന്ധിൽക്കുന്ന കഥകൾ.)

 
33. ോഹ്ധിന കക. റിപ്പുകൾഫ മുരളീഖ്ബ

കല: മുരളീസബ കൂകം  രേഖപ്പെ അഥവാ ത മുരളീണ്ടാര്ധി വണ്ട്ധി. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2017.

 O32,3 SHA Q7

 (കപൺ ജ മുരളീവ്ധിതങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.)�കട കനർ്ാഴ്ചയത സ്ാതനി പ്രഖ്ിാപനവമാകുന്ന പത്ധിനഞ
കഥകളും വിശകലനങ്ങളും.)�കട സമാഹാരത.)
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34.  ശ മുരളീബാല കക. കമകനാൻ
സ്ധിൽവ്ധിയ പാത്്ധിക്റെ മാസ്റർപ മുരളീസബ.
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2017.

O32,3 SRE  Q7
 

 (കഥാസമാഹാരത.)
35. സുധാകരൻ (കക. കക)

മുല്ലപ്പൂചൂട്ധിച വ്ധിരുനകാരൻ.  

മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 032,3 SUD   Q8  
 

 (കനാവൽ.)

36. സുകസ്മേേബ ചക ാത്ബ
നായകനുംത നായ്ധികയത. 
എചബ & സ്ധി ബുകബ സബ, തൃശ്ശൂർ, 2010.

O32,3 SUS  Q0

  (കനാവൽ.)

37. വാസുക ദൈവൻ നായർ (എത. ട്ധി)
വാരാണസ്ധി  
കറിപ്പുകൾ്റെബ ബുകബ സബ, തൃശ്ശൂർ, 2018.
 O32,3 VAS  Q8
 

 ( കനാവൽ.)

38. കവണു ബാലകൃേബ ണൻ
കാണാതായവരുകട  മന:ശാസ്ത്രത  
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ, കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 O32,3 VEN Q8

(കഥാസമാഹാരത)

39. വ്ധിലാസ്ധിന്ധി
യാതാ മുഖ്ത 
പൂർണ്ണാ പബ്്ധിക്േൻസബ, കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2015.
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 O32,3VIL Q5
 

 (കനാവൽ.)

40. യമ
പ്ധിപ മുരളീല്ധിക. 

മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ, കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

O32,3 YAM Q8

 (കനാവൽ.)

41. കൽം  രേഖപ്പെറ നാരായണൻ
എക്റെ ബേ മുരളീർ. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ, കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

O32,3:g Q8

 (ബേ മുരളീറിപ്പുകൾ്ധിക്റെ രചനകകള നൂതനമായ ര മുരളീത്ധിയ്ധിൽ പഠന വ്ധികധയമാക്കുന്ന ഗന്ഥം.)�്	ത.)

42. കാരകശ്ര്ധി (എത. എൻ)

പ്ധിടക്ാഴ്ധി കൂവരുതബ  
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2015.

 O32,6 Q5
 

 (സ്ത്ര മുരളീപക്ഷ് കലഖ്നങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.)�കട സമാഹാരത.)

43. ഖ് ദൈ മുരളീജാ മുതതാസബ
പുരുേനറിപ്പുകൾ്ധിയാത് സബ ത മുരളീമുഖ്ങ്ങൾ.

മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2017.

 O32,6 Q7
 

 (ഖ് ദൈ മുരളീജാ മുതതാസ്ധിക്റെ പ്രണയവത, ആത മുരളീയതയത രാഷ് മുരളീയവത കവള്ധിവാക്കുന്ന 
കലഖ്നങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.)�കട സമാഹാരത.)

44. സുഗതകുമാര്ധി
ഞാനുംത ഒരു കഴുകനാണബ. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2018.

 O32,6 SUG Q8 
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 (വ്ധിവ്ധിധ പാര്ധിസ്ഥാനത്തി്ധിത്ധിക വ്ധിേയങ്ങകളക്കുറിപ്പുകൾ്ധിച്ചുള്ള കലഖ്നങ്ങൾ.)

45. വാസുക ദൈവൻ നായർ (എത.ട്ധി)
കതരകഞ്ഞടുത് കലഖ്നങ്ങൾ  
കറിപ്പുകൾ്റെബ ബുകബ, തൃശ്ശൂർ, 2017.

 O32,6 VAS  Q7
 

 (കലഖ്ന സമാഹാരത.)

46. വ്ധി.കക.എൻ. 

മതഗലാപുരത പൂതത. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2014.

 O32,3 VKN Q4
 

 (വ്ധി.കക.എക്റെ ആ ദൈി മലയാള കഥയായ പരാജ്ധിതൻ മുതൽ അവസാനത 
എഴുത്ധിയ ഇരുമ്പബ വകരയള്ള അസമാകൃത കഥകൾ.)

തത്ശാസ്ത്രത

47. ഓകോ
കകാടുമുട്ധികകളയത താഴ്വരകകളയത സ് മുരളീകര്ധിക്കുക
ദസലൻസബ, കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2015.

R6 32Q5

 (ജ മുരളീവ്ധിത ന്ധിര മുരളീക്ഷ്ണങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.)�ത അവയകട വ്ധിശകലനവത.)

ഭുമ്ധിശാസബ തത  /   യാതാവ്ധിവരണത

48. വ്ധിേബ ണുനാരായണൻ നമ്പൂത്ധിര്ധി
യാതായാതത. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2017. 

 U8 32Q7
 

 (ഹ്ധിമാലയത, ഗ മുരളീസബ, അയർലൻ:ബ എന്ന്ധിവ്ധിടങ്ങള്ധിൽ നടത്്ധിയ യാതയകട 
ഓർമ്മകൾ.)
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49. കജയസൺ പാന്ധികുളങ്ങര
ശ മുരളീലങ- അശാന്ധിയകട  തുരുത്്ധികല ഋതുകഭ ദൈങ്ങൾ 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുകബ സബ,  കകാഴ്ധിക്ാടബ, 2014.

U8.4498  32Q4

(വർഗ മുരളീയ കലാപത്്ധിക്റെ കവട്ട്ാരുത ഇരകളും വിശകലനങ്ങളും.)�മായ ശ മുരളീലങൻ ജനതയകട 
ചര്ധിതവത വർത്മാനവത അനാവരണത കചയ്യുന്ന യാതാവ്ധിവരണത.)
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