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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

GENERALIA      

1. Babu G. Baley, Ed.
KAS Cracker-III.
Pub: IET Publications: Trivandrum, 2021.

z R1

(Question Bank for KAS Examination.)

GANDHIANA  

2. Mohit Chakrabarti 
Gandhian Spiritualism: A Quest for the Essence of Excellence.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 1993.

zG N3

(This book contribute to the re-emergence of man from the global 
moratorium of doped consciousness.)

3. Janardan Pandey, Ed. 
Gandhi  and 21st century.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 1998.

zG N8

4. Misra (R P) and Gangrade (K D), Ed. 
Gandhian alternative (5 volumes).
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2005.

zG P5.1 - P5.5

(Gandhian  Alternative  series  contains  5  volumes  which  reflects  the
general attitude of people towards non-violence as a means to resolve various
conflicts and to bring about harmony according to Gandhiji's view.

5. Misra (R.P), Ed. 
Gandhian model of development and world peace.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2006.

zG P6

(This book is an indicative of the growing interest in Gandhi and his 
philosophy.)
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6. Harish K. Thakur, Ed.
Gandhi, Nehru and Globalization.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2010.

zG Q0

(This  book  contains  Gandhi's  & Nehru's  political  and  social  views  on
Globalization.)

7. Monika Spolia 
Gandhian Approach to peace.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2013.

zG Q3

(This book comprises  a study of various literature-Gandhiji, Bayard 
Rustin, Rosa Parks and Oka blockades critiqued in the light of non-violence 
philosophy.)

8. Anil Dutta Mishra and Dr. P. V. Sarma, Ed. 
Mahatma Gandhi Speaks: Selected speeches and writings.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2014.

zG Q4

(This book includes speeches and letters of Mahatma Gandhi which will 
open new vistas of research and proper understanding of Gandhi.)

9. Anil Dutta Mishra 
Mahatma Gandhi on Sarvodaya.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2015.

zG Q5

(This book Contains Gandhi's idea on sarvodaya which is one of the 
essential order of Gandhi.)

10. Anil Dutta Mishra 
Mahatma Gandhi on Untouchability.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2015.

zG Q5

(This book reveals new vistas of research and proper understanding of 
Gandhi on untouchability.)
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11. Anil Dutta Mishra, Ed. 
Mahatma Gandhi on Health.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2016.

zG Q6

(This book depict Gandhi's writings on health.)

12. Misra (R P), Ed. 
Rediscovering Gandhi, (10 volumes) 
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2016.

zG Q6.1- Q6.10  

(Rediscovering Gandhi is a modest attempt to find solution to all emergent
problem of today through Gandhiji's predictions.)

13. Sahmat 
Gandhi Reconsidered.
Pub: Safdar Hashmi memorial Trust (SAHMAT). : New Delhi, 2018.

zG Q8

(This book itself had been an important intellectual land mark in our 
understanding of Gandhi.)

14. Prem Anand Mishra, Ed. 
Gandhi's philosophy of Action.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2020.

zG R0

(This book deals with Gandhi's philosophy of action through a discursive 
journey of his writings.)

BIOGRAPHY/ AUTOBIOGRAPHY  

15. Sudha Murty 
Three Thousand Stitches: Ordinary people, Extraordinary lives.
Pub: Penguin books: Haryana, 2017.

O111,3wSUD Q7

(This book contains true stories and this collection is reflective of a life 
lived with grace.)
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16. Akkitham Achyuthan Nambudiri and Bhaskaramenon Krishnakumar
Akkitham: A Pictorial Autobiography.
Pub: Rupa Publications India Pvt. Ltd. : New Delhi, 2020.

O32,lwAKK 111R0  

 (This book is a pictorial Autobiography of Akkitham Achyuthan 
Nambudiri the renowned malayalam poet and Jnanpith Awardee of 2019.)

17. Mohibbul Hasan, Ed. 
Historians of Medieval India.
Pub: Aakar Books: Delhi, 2019.

V2y7 Q9

(This book enable the reader to have a better insight into the 
understanding of medieval India and the historians during that period.)

18. Vasanth Kannabiran.
Taken at the flood: a memoir of a political life.
Pub: Women unlimited; Delhi, 2020.

V216y7VAS R0

(In this book Vasanth kannabiran, noted feminist activist narrates her 
memoir in her life and times of a country in flux.)

19. Mandela (Nelson)
Long walk to freedom: The Autobiography of Nelson Mandela.
Pub: Abacus: London, 1994

V63:51y7MAN N5

(Autobiography of Nelson Mandela.)

20. Murzban Jal
The Legacy of Karl Marx.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2020.

W691wMAR R0

(This book deals with Karl Marx's legacy.)
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21. Anupama Rao, Ed. 
Memoirs of a Dalit Communist: The many worlds of R.B.More.
Wandana Sonalkar, Tr. 
Pub: Leftword Books : New Delhi, 2019.

W691wMOR Q9

(This book contains memoirs of R.B. More which gives a powerful link
between the Dalit and communist movement.)

22. Praveen Jha, Yeors (Peris) & Chambati (Walter), Ed. 
Rethinking the social sciences with Sam Moyo.
Pub: Tulika Books: New Delhi, 2020.

XwMOY R0

(This book brings together renowned scholar from Africa, Asia, Europe
and the America to celebrate the life long and seminal contributions of professor
Sam Moyo to the social science.)

ENGINEERING      

23. Bhargava (G S). 
Government media: Autonomy and after.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd.: New Delhi, 2019.

D65,43 Q9

(This book provides answer to the questions by administratorsS, 
economists, media practitioners and others.)

24. Samata Biswas and Atig Ghosh
Situating Social Media: Gender, Caste, Protest, Solidarity.
Pub: Women Unlimited: New Delhi, 2020.

D65,49 R0 

(This book hopes to become an important contribution in upholding 
Bidwai's legacy of fearless and honest journalism.)
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BIOLOGY      

25. Yohannes (Okbazghi)
The Biofuels Deception: Going Hungry on the Green carbon Diet. 
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 1992.

G:(F55) R0

(This book argues for 'green energy', actually driven by bio- technology 
industries and global grain-trading corporations.)

MEDICINE      

26. Dr. Swapneil Parikh, Maherra Desai and Dr. Rajesh parikh
The Corona Virus: What you need to know about the Global pandemic.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd.: Haryana, 2020.

 L:423 R0

(This book addresses the history, evolution, facts and myth around the 
pandemic Corona.)

27. Dr. Hridai R. Yadav
Public Health System: Vision Mission and Action 3 volumes (Series). 
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2018.

L:5.2 Q8.1- Q8.3 

(This study address a wide range of the issues covering public health 
services to all sections of society.)

ARTS      
28. Rimli Bhattacharya, Ed. 
         The Dancing Poet: Rabindranath Tagore and Choreographies of 

participation.
Pub: Tulika books: Delhi, 2019.

NT Q9

(This book casts, Rabindranath Tagore as a 'Dancing poet'.)

29. Sreekumar (K S), Ed. 
Malayalam Films 2009.
Pub: Kerala State Chalachitra Academy: Thiruvananthapuram, 2009.

NW212'P9 P9

(Brief information of Malayalam films released during 2009.)
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30. Sreekumar (K S), Ed. 
Malayalam Films 2010.
Pub: Kerala State Chalachitra Academy: Thiruvananthapuram, 2010.

NW212'P10 Q0

(Brief note about the Malayalam movies released during 2010.)

31. Dickson George, Ed. 
Malayalam Films 2015-2016.
Pub: Kerala State Chalachitra Academy: Thiruvananthapuram, 2016.

NW212'P15-16 Q7

(This book contains information of Malayalam films released during the 
period  2015-16.)

32. Mahesh Panju, Ed. 
          Malayalam Cinema 2016-2017.

Pub: Kerala State Chalachitra Academy: Thiruvananthapuram, 2017.
NW212'P16-17 Q7

(A brief note about Malayalam films released during the period 2016-17.)

LINGUISTICS  

33. Naduvattom Gopalakrishnan, Ed. 
Expert's Report submitted to the government of Kerala on the subject of 
the Recognition of Malayalam as a classical language.
Pub: International school of Dravidian Linguistics: Thiruvananthapuram, 2020.

P32 NAD R0

(A Study on classical language and literature.)

PSYCHOLOGY  

34. Robin Sharma
Who will cry when you die?: life lessons from the monk who sold his ferrari.
Pub: Jaico Publishing house: Ahmedabad, 2019.

S:7  Q9

(This book offers 101 simple solutions to life's most frustrating 
Challenges.)
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EDUCATION  

35. Nandini Manjrekar, Ed.
Gender and education in India: A reader.
Pub: Aakar Books:  Delhi, 2020.

T(Y15).2   R0
(The sixteen essays in this book cover the entire domain of inquiry into 

gender and education in the Indian context.)

HISTORY  

36. Indian Historical Records Committee (Series..)
Sources on Indian History, (5 volumes)
Pub: Aakar Books: Delhi, 2013.

V2 Q3.1- Q3.5

(This series is based on the research papers published in the proceedings 
of the Indian Historical Records Commission.) 

37. Habib (Irfan)
Essays in Indian history: Towards a Marxit Perception.
Pub: Tulika Books: New Delhi, 2019.

V2 Q9

(This book provides information on three decades of Indian Historical 
currents from the standpoint of Marxist historiography.)

38. Panikkar (K M)
The foundations of New  India.
Pub: LG Publishers Distributors : New Delhi, 2019.

V2 Q9 

(This book is divided into six parts ie; India's inheritance, Social structure,
intellectual settings, Constitution, Mahatma and Marx and the Profile of new  
India.)

39. Harbans Mukhia
A bit of History: A bit of politics.
Pub:  Aakar Books: New Delhi, 2020.

V2 R0

(This book is the second anthology of Harbans Mukhia's newspaper 
articles.)
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40. Panikkar (K. M)
A Survey of Indian History.
Pub: LG Publishers: Delhi, 2020.

V2 R0

(This book contains a bird's eye view of Indian Historical Evolution.)

41. Bose (M L)
Historical and constitutional documents of North-Eastern India (1824-
1973).
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2017.

V2.9W'N73     M24 Q7

(This book serves as a starting point for the exploration of the archives of 
North-Eastern India.)

42. Nikhil Chakravarty
India-Pakistan Themes Beyond Borders.
Pub: Aakar Books: Delhi, 2019.

V2:1944(Q7) Q9

(This book contains the selected writings of author on the India-Pakistian 
conflict through thirty three years 1964-1997.)

43. Habib (Irfan ).
The national movement: Studies in Ideology and History. 
Pub: Tulika Books: New Delhi, 2018.

V2:51 Q8

(This book includes 5 essays about the freedom fighters and contribution 
by the communists to the national movement.)

44. Sahmat
Ayodhya Verdict 2019: Justice Denied. 
Pub: Safdar Hashmi Memorial Trust: Delhi, 2019.

V252(Z,192) Q9

(Collection of reactions published in different Indian dailies about  
Ayodhya verdict.)
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45. Noorani (A G), Ed. 
The Babri Masjid Question, 1528-2003: “A matter of National Honour”. 
Vol. 1 & Vol. 2.
Pub: Tulika Books: New Delhi, 2020.

V252:7(Q7) R0.1 - R0.2

(In this book the Babri Masjid dispute is chronologically arranged under
historical, archaeological, legal and political ground.) 

POLITICS  

46. Aakash Singh Rathore and Ashis Nandy, Ed. 
Vision for a Nation: paths and perspectives.
Pub: Penguin Random house: Haryana, 2019.

W.2 Q9

(This book deals with contemporary Indian politics.)

47. John Pulparampil
Nation Building and Local Leadership: A Study from South India.
Pub: Educreation: New Delhi, 2018.

W.21-8  Q8

(This book is a source of information to those interested in understanding 
the dynamics of political evolution in Tamilnadu and Kerala since the middle of 
20th century till now.)

48. S. Veeramani(Comp.)
Selected speeches in Rajyasabha Sitaram Yechury.
Pub: Indian Universities: Chennai, 2018.

W,32.2xN52SIT Q8 

(Collection of 22 speeches of Sitaram Yechury.)

49. Biju (M.R), Ravindra sharma and  Anantha padmanabha (M.R.B)  Ed. 
Politics of Grass roots  Democracy in India.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi, 2019.

W6, 6.2 Q9

(This book is about panchayat and political activities in India.)
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50. Habib (Irfan), Ed. 
On Socialism: Selections from the writings of Karl Marx, Frederick Engels, 
V.I. Lenin, J.V. Stalin and Mao Zedong.
Pub: Tulika Books. : Delhi, 2018.

W691x Q8

(Selected writings of Karlmarx, Engles, Lenin, Stalin and Mao.) 

51. Selsam (Howard) and Martel (Harry)
Reader in Marxit philosophy from the writings of Marx, Engels and Lenin.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2020.

W691x Q8

(This book provides an outlook in the materialist interpretation of history, 
Religion, Ethics and Marxian world outlook.)

52. Musto (Marcello), Ed. 
Marx for today.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2018.

W691 Q8

(This  books  brings  together  varied  reflections  on  the  marxian  theory
drawings on different perspectives and fields.)

53. Gumbel (Emil Julius) and Yanovskaya (Sofya Aleksandrovna), Ed. 
Karl Marx  : Mathematical Manuscripts. 
Pub: Aakar Books : Delhi, 2018.

W691(B) Q8

(The  book  contains  a  collection  of  texts  in  history,   investigation
manuscripts in plural mathematics.)

54. Pradip Baksi, Ed.
Karl Marx and mathematics: A Collection of Texts in Three parts.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2019.

W691(B) Q9

(This book includes Marx's mathematical  manuscripts with present  and
future development in mathematics.)

11



55. Rochester (Anna)
Lenin on the Agrarian Question.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2018.

W691LEN Q9
(This book follows the course of Lenin's thinking on agrarian questions 

both in Russia and in countries of more advanced capitalist development.)

56. Murzban Jal
In the name of Marx.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2018.

W691M Q8

(This book depicits the thought on the marxism and its future.)

57. Blanc (Paul Le), Comp.
From Marx to Gramsci: A Reader in Revolutionary Marxist Politics.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2020.

W691M R0

(This book includes the revolutionary ideas of six thinkers in the marxist
tradition.)

58. Suvin (Darko)
Brecht's Communist Manifesto Today: Poetry, Utopia, Doctrine.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2020.

W691M R0

(This book discusses Marxist literary theory and aesthetics.)

59. Batalov (E)
The philosophy of Revolt: Criticism of Left Radical Ideology.
Pub: Aakar Books : New Delhi, 2020.

W81 R0

(This book provides “The new left movement” which links a non 
proletarian mass to the world revolutionary movement.)
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ECONOMICS  

60. Marx (Karl), Ed. 
Theories of surplus value (Vol. IV of capital) Part I.
Pub:  Aakar Books : Delhi, 2020.

X:326 R0

(This book is an indicative of draft manuscript written by Karl Marx.)

61. Abdul Aziz and Sudhir Krishna, Ed. 
Regional Development: Problems and policy measures.
Pub: Concept Publishing company Pvt. Ltd. : New Delhi,  1996.

X:89ZB.213 P6

(This volume carries research papers on the problems and promoting the
development of a backward region in Karnataka.)

62. A. Narayanamoorthy, R.V. Bhavani and R. Sujatha, Ed.
Whither Rural India?: Political Economy of Agrarian Transformation in 
contemporary India.
Pub: Tulika Books: New Delhi, 2019.

X8(J).2 Q9

(The paper in this volume, presented at a seminar on micro level studies 
on economics and neoliberal economic reforms.)

63. Vikas Bajpai and Anoop Saraya
Food security in India: Myth and reality.
Pub: Aakar Books : Delhi, 2018.

X8(J3).2 Q8

(This book contains a political treatise on food security in India and an 
argument for the implementation of India's social, economic and political 
transformation.)

64. Sanil M. Neelakandan
Socialism: A Reader.
Pub: Aakar Books: Delhi, 2019.

XM2 Q9

(This book is a conscious voyage into the grand, scholastic engagements 
on socialism.)
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SOCIOLOGY  

65. Tara Chand
Influence of Islam on Indian culture.
Pub: LG Publishers : Delhi, 2018.

Y:1ogQ7.2 Q8

(This book narrates the  history of muslim influences in india.)

66. Manjula Devi, S
WOMEN'S MOVEMENTS IN KERALA: CHALLENGES AND PROSPECTS

Pub: Betsy Institute of non-violence & Women studies: Madurai, 2002.
Y15.212 MAN P2

(This book is the first indepth and exhaustive research study on the 
women's movement in Kerala.)

67. Asha Hans, Amrita Patel, Bidyut Mohanty and Swarnamayee Tripathy, Ed.
Women Reinventing development: The Odisha experience .
Pub: Aakar Books, Delhi, 2020.

Y15.271 R0

(This book is an attempt to undertake a journey from Odisha's historical 
tradition to its present stage of  development to locate women's role in this 
process.)

LAW  

68. Chintan Chandrachud 
The cases that India forgot.
Pub: Juggernaut: Delhi, 2019.

Z2 Q9

(This book reveals ten extra ordinary and dramatic legal cases from the 
1950's to the present day.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
പൊതു ഗ്രന്്

1. സുരരേഷഷ് കുമാർ (ആർ.സി.)
പൊതുവിജാനം്  : പെറ് ശരേിയു .്
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2016.

z 32Q6

(മത്സരേെരേപരീക്ഷകൾഴഷ് െയാറാകാകുന്നെിനംഷ് സഹായിക്കുന്ന പുസ്തക്.)

ഗാനി സാഹിെി്

2. കൃഷ്ണ കൃെലാനംി 
എലാ മനുഷിരും് സരഹാദരേർ.
വിവ  . കുറിപ്പുഴി കൃഷ്ണെിള
സാഹിെി അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2019.

zG 32Q9

(ഗാനിജിയുപട്,  കൃെികളിൽ നംിന്നുള സമാഹാരേ്.)

െത്രപ്രവർത്തനം്

3. രഡാ. അനംിൽകുമാർ വട്, വാതൂർ. എഡി. 
മാറുന്ന മാധ്ിമങ്ങൾ മായാത്ത മൂലിങ്ങൾ
ഇനിൻ ഇൻസ്ിറയൂട്ട് ഓഫ് മഷ് ഓഫ് മാസ് കമ്മഷ് മാസഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേയൂണിക്കേഷൻ: കോട്ടിരഴഷൻ: രകാട്ട് ഓഫ് മയ്, 2019.

4 32Q9

(സമകാലിക മലയാള െത്ര മാധ്ിമചരേിത്ര് വിലയിരുംത്തുന്ന പുസ്തക്.)

ജപരീവചരേിത്ര്  /   ആത്മകഥ

4. അെർണിക്കേഷൻ: കോട്ട രൊത്ത. 
പൂർണിക്കേഷൻ: കോട്ട : എവറാകസ്ഷ് കപരീഴിട്, ഴിയ രലാകത്തിപല ഏറവും പ്രായം് പ്രായ് കുറാകഞ്ഞ പെൺകുട്ട് ഓഫ് മി.
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020.

MY26wPOO 32R0

(അെർണിക്കേഷൻ: കോട്ട രൊത്തയുപട്,  “Poorna: The Youngest Girl in the world to scale Mount 
Everest, എന്ന ജപരീവചരേിത്ര ഗ്രന്ത്തിപ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)
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5. ജയചന്ദ്രൻ നംായർ (എസഷ്). 
മൗനംപ്രാരാര്ത്ഥനം രൊപല: അരേവിന്ദനു് അരേവിന്ദപ്രന്ഥത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ിത്രങ്ങളും.�യ്യത്ത� .്
രകരേള സ്സാനം ചലച്ചിത്ിത്ര അഴാദമി: െിരുംവനംനപുരേ്, 2018.

NWwARA 32Q8

(രകരേളത്തിപ്രന്ഥത്തിന്റെ സാ്സ്കാരേിക ചരേിത്രത്തിനംഷ് നംൽകിയ ഈടുപവപ്പുകൾ 
അടുത്തറാകിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തക്.)

6. വിനംിൽ മലയിൽഴട്, . 
മധ : പവളിത്തിരേയുപട്,  മാധ്വ ൌർണ്ണമി
രകരേള സ്സാനം ചലച്ചിത്ിത്ര അഴാദമി: െിരുംവനംനപുരേ്, 2011.

NWwMAD 32Q1

(ബഹുമുഖ പ്രെിഭാഷ.)�e womയായ ശ്രപരീ. മധവിപനംക്കുറാകിച്ചുള പുസ്തക്.)

7. രഡാ. രോധ്ിക സി. നംായർ
മാധ്വി മുഖർജി: ബ്ഗാളി സിനംിമയുപട്,  സുവർണിക്കേഷൻ: കോട്ടരരേഖ.
രകരേള സ്സാനം ചലച്ചിത്ിത്ര അഴാദമി: െിരുംവനംനപുരേ്, 2017.

NWwMAD 32Q7

(സിനംിമ.)

8. രപ്ര്ചന്ദഷ്, എഡി.
ഐ.വി.ശശി : െഠനം്, ഓർമ്മ്യൂണിക്കേ, സ്ഭാഷ.)�e womാഷണിക്കേഷൻ: കോട്ട .്
രകരേള സ്സാനം ചലച്ചിത്ിത്ര അഴാദമി: െിരുംവനംനപുരേ്, 2017.

NWwSAS 32Q7

(ഐ.വി. ശശിയുപട്,  ബൃഹത്തായ ചലച്ചിത്ിത്ര ജപരീവിെ് അെഗ്രഥിക്കുന്ന കൃെി.)

9. ജയകൃഷ്ണൻ (ഇ)
പ്രണിക്കേഷൻ: കോട്ടയവാഹിനംി : ശ്രപരീകുമാരേൻ െമിയുപട്,  ചലച്ചിത്ിത്ര ജപരീവിെ .്
രകരേള സ്സാനം ചലച്ചിത്ിത്ര അഴാദമി: െിരുംവനംനപുരേ്, 2018.

NWwSRE 32Q8

(അതുലി പ്രെിഭാഷ.)�e womയായ ശ്രപരീകുമാരേൻ െമിപയക്കുറാകിച്ചുള പുസ്തക്.)

10. ഗുപ്തൻ നംായർ (എസഷ്)
സി.വി. രോമൻെിള
വിവ. പക.സി. അജയകുമാർ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2017.

O111,3wRAM 32Q5

(സി.വി. രോമൻെിളയുപട്,  ജപരീവചരേിത്ര്)
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11. മഹാരോജൻ (എസഷ്)
െിരുംവള്ളുവർ
വിവ. മാ ദക്ഷിണിക്കേഷൻ: കോട്ടാമൂർത്തി

സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2013.
O31,1wTHI 32Q3

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

12. വസനൻ (എസഷ്.പക)
അപ്പൻ െമ്പുരോൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2008.

O32,1wAPP P8

(എഴുത്തുകാരേൻ, എഴുത്തുകാരുംപട്,  കൂട്ട് ഓഫ് മത്തിപല രോജാവഷ്, ശശലിവലഭാഷ.)�e womൻ എന്നപരീ 
നംിലകളിൽ ബഹു മുഖ പ്രെിഭാഷ.)�e womയായ അപ്പൻ െമ്പുരോപ്രന്ഥത്തിന്റെ ജപരീവചരേിത്ര്.)

13. സുരലാചനം നംാലപ്പാട്ട് ഓഫ് മഷ്
നംാലപ്പാട്ട് ഓഫ് മഷ് ബാലാമണിക്കേഷൻ: കോട്ടിയമ്മ്യൂണിക്കേ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2016.

O32,1wBAL Q6

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

14. രോഘവൻെിള (പക)
എഴുത്തച്ഛൻ
വിവ. രദശമ്ഗല് രോമകൃഷ്ണൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2019.

O32,1wEZH Q9 

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

15. രേവിവർമ്മ്യൂണിക്കേ (െി)
െനള് രകരേളവർമ്മ്യൂണിക്കേ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2013.

O32,1wKER Q3

(മഹാകവി െനള് രകരേളവർമ്മ്യൂണിക്കേയുപട്,  ജപരീവചരേിത്ര്.)
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16. രവണുരഗാൊലൻ (െി)  എഡി.
ഓർമ്മ്യൂണിക്കേകളിപല  ആശാൻ
കുമാരേനംാശാൻ രദശപരീയ സാ്സ്കാരേിക ഇൻസ്ിറയൂട്ട് ഓഫ് മഷ്: െിരുംവനംനപുരേ്, 2021.

O32,1wKUM R1

(മഹാകവി കുമാരേനംാശാപനംക്കുറാകിച്ചുള ഓർമ്മ്യൂണിക്കേക്കുറാകിപ്പുകൾ.)
17. സദാശിവൻ (പക)  

കുമാരേനംാശാൻ ചില സ്മരേണിക്കേഷൻ: കോട്ടകൾ.  
കുമാരേനംാശാൻ രദശപരീയ സാ്സ്കാരേിക ഇൻസ്ിറയൂട്ട് ഓഫ് മഷ്: െിരുംവനംനപുരേ്, 2021.

O32,1wKUM R1-R1;1

(മഹാകവി കുമാരേനംാശാപനംക്കുറാകിച്ചുള ഓർമ്മ്യൂണിക്കേക്കുറാകിപ്പുകൾ.)

18. അകവൂർ നംാരോയണിക്കേഷൻ: കോട്ടൻ
കുഞ്ഞിക്കുട്ട് ഓഫ് മൻ െമ്പുരോൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2010.

O32,1wKUN Q0

(മലയാള കവിെയുപട്,  വളർച്ചിത്യിലു് െരേിണിക്കേഷൻ: കോട്ടാമ വികാസങ്ങളിലു് മർമ്മ്യൂണിക്കേപ്രധ്ാനംമായ 
പവൺമണിക്കേഷൻ: കോട്ടി പ്രസാനംത്തിനംഷ് നംാന്ദികുറാകിച്ചിത് കുഞ്ഞിക്കുട്ട് ഓഫ് മൻ െമ്പുരോപനം കുറാകിച്ചുള പുസ്തക്.)

19. മലയത്തഷ് അപ്പുണ്ണി   
കുഞ്ഞുണ്ണി  
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2017.

O32,1wKUN Q7

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

20. വസനൻ (എസഷ്.പക)
നംാലപ്പാട്, ഷ്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2015.

O32,1wNAL Q5

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

21. രദശമ്ഗല് രോമകൃഷ്ണൻ
ൊലാ നംാരോയണിക്കേഷൻ: കോട്ടൻ നംായർ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2018.

O32,1wNAR Q8

(ജപരീവചരേിത്ര്.)
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22. ശങ്കരേൻ (പക. െി)
ഒളപ്പമണ്ണ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2019.

O32,1wOLA Q9

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

23. അരേവിന്ദാക്ഷൻ (എ)
പൂനാനം്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2014.

O32,1wPOO Q4

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

24. സുരരേഷഷ് (െി)
കട്, മ്മ്യൂണിക്കേനംിട്ട് ഓഫ് മ രോമകൃഷ്ണൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2018.

O32,1wRAM Q8

(കവിയു്,  വിവർത്തകനു്,  നംിയമസഭാഷ.)�e womാ്ഗവും പ്രായം് ഗ്രന്ശാലാ പ്രവർത്തകനു്
സാ്സ്കാരേിക പ്രവർത്തകനുമായ കട്, മ്മ്യൂണിക്കേനംിട്ട് ഓഫ് മയുപട്,  കാവിജപരീവിെപത്ത സമഗ്രമായി
പ്രെിൊദിക്കുന്ന കൃെി.)

25. രസാമൻ (െി)
ശവരലാപ്പിളി ല് ശ്രപരീധ്രേരമരനംാൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2019.

O32,1wSRE Q9

(ജപരീവചരേിത്ര്)

26. സുകുമാർ അഴിിരഴാട്, ഷ്
മഹാകവി ഉള്ളൂർ
വിവ. സി.െി. ശിവദാസൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2008.

O32,1wULL P8

(ജപരീവചരേിത്ര്)
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27. ജയകുമാർ (പക) 
വയലാർ രോമവർമ്മ്യൂണിക്കേ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2019.

O32,1wVAY Q9

(ജപരീവചരേിത്ര്)

28. എഴുമറ്റൂർ രോജരോജവർമ്മ്യൂണിക്കേ
എൻ. കൃഷ്ണെിള: വിക്ിയു് സാഹിെികാരേനു്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2018.

O32,2wKRI Q8

(അധ്ിാെകന ,  നംാട്, കകൃത്തഷ്,  വിമരശകന ,  സാഹിെിചരേിത്രകാരേന ,  പ്രഭാഷ.)�e womാഷകന ,
ബാലസാഹിെി രേചയിൊവഷ് എന്നപരീ നംിലകളില് രകരേളത്തിപ്രന്ഥത്തിന്റെ സാ്സ്കാരേിക രേ്ഗത്തഷ് നംിറാകഞ്ഞു
നംിന്നിരുംന്ന എന . കൃഷ്ണെിളയുപട്,  രലഖനംങ്ങള )

29. എബ്രഹാ് (ട്, ി. എ്)
പക. ട്, ി. മുഹമ്മ്യൂണിക്കേദഷ്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2017.

O32,2wMUH Q7

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

30. എബ്രഹാ് (ട്, ി. എ്)
ജി. ശങ്കരേപ്പിള
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2015.

O32,2wSAN Q5

(നംാട്, കകൃത്തഷ്,  സ്വിധ്ായകൻ,  നംാട്, ക ചരേിത്രകാരേൻ,  ശസദ്ാനികൻ എന്നപരീ
നംിലകളിൽ വിക്ിമുദ്ര െെിപ്പിച്ചിത് ജി.  ശങ്കരേെിളയുപട്,  ജപരീവിെത്തിലൂപട്, യുള ഒരും
അരനംഅന്വേഷണിക്കേഷൻ: കോട്ട യാത്രയാണിക്കേഷൻ: കോട്ടഷ് ഈ പുസ്തകത്തില്  പ്രെിൊദിക്കുന്നെഷ്.)

31. ശ്രപരീകുമാർ (എസഷ്. എസഷ്.)
െി. പക. ബാലകൃഷ്ണൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2012.

O32,3wBAL Q2

(ജപരീവചരേിത്ര്.)
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32. കിളിരൂർ രോധ്ാകൃഷ്ണൻ
കാഴനംാട്, ൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2017.

O32,3wKAK Q7

(ജപരീവചരേിത്ര്.)

33. ജയശ്രപരീ (പക. എസഷ്)
എൻ.െി. മുഹമ്മ്യൂണിക്കേദഷ്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2011.

O32,3wMUH Q1

(മലയാള രനംാവലിസ് പചറുകഥാകൃത്തു്,  ഉെനംിാസകാരേനു് വിവർത്തകനു്,
മെനംിരേരെക്ഷക വാദി എന്നപരീ നംിലകളിൽ സാ്സ്കാരേിക രേ്ഗപത്ത ശക്മായ
സാന്നിദ്ിവും പ്രായംമായിരുംന്ന എൻ. െി. മുഹമ്മ്യൂണിക്കേദിപനംക്കുറാകിച്ചുള പുസ്തക്.)

34. ചന്ദ്രിക (സി. എസഷ്)
പക. സരേസഅന്വേെിയമ്മ്യൂണിക്കേ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2020.

O32,3wSAR R0

(രകരേള സമൂഹത്തിപലയു് മലയാള സാഹിെിത്തിപലയു് പുരുംഷാധ്ിെെി
മൂലിങ്ങപള തുറാകപന്നെിർത്ത എഴുത്തുകാരേിപയക്കുറാകിച്ചിത്ഷ് പ്രെിൊദിക്കുന്ന ഗ്രന്്.)

35. ശ്രപരീരോമൻ (വി.പക)
സി.വി. ശ്രപരീരോമൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2017.

O32,3wSRE Q7

(രകരേള സാഹിെി അഴാദമി എക്ികയൂട്ട് ഓഫ് മിവഷ് പമമർ,  ശവസഷ് പ്രസിഡ്രന്ഥത്തിന്റെഷ് എന്നപരീ
നംിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിത് സി. വി. ശ്രപരീരോമപനം കുറാകിച്ചുള പുസ്തക്.)

36. പ്രകാശഷ് (ട്, ി.എൻ)
വി. പക. എൻ.
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2012.

O32,3wVKN Q2

(വി.പക.എൻ. പ്രന്ഥത്തിന്റെ ജപരീവിെപത്തക്കുറാകിച്ചുള ഗ്രന്്.)
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37. െദമിനംി (െി)
ഉറൂബഷ്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2011.

O32,3wURO Q1

(പ്രശസ്തനംായ പചറുകഥാകൃത്തു്, രനംാവലിസമായ ഉറൂബിപനം കുറാകിച്ചുള പുസ്തക്.)

38. രോധ്ാകൃഷ്ണൻ (െി. എസഷ്)
കുട്ട് ഓഫ് മികൃഷ്ണമാരോരേഷ്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2010.

O32,6wKUT Q0

(കുട്ട് ഓഫ് മികൃഷ്ണമാരോരുംപട്,  വിക്ിെഅന്വേപത്തയു് വിമർശനം ജപരീവിെപത്തയു് കുറാകിച്ചിത്ഷ്
സ്ക്ഷിപ്തമാപയാരും വിവരേണിക്കേഷൻ: കോട്ടവും പ്രായം് വിശകലനംവും പ്രായംമാണിക്കേഷൻ: കോട്ടഷ് ഈ പുസ്തക്.)

39. ശശി െരൂർ 
ശശി െരൂരേിപ്രന്ഥത്തിന്റെ  പ്രഭാഷ.)�e womാഷണിക്കേഷൻ: കോട്ടങ്ങൾ
വിവ. സിസിലി.
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020.

V2y7SHA.2 32R0

(രഡാ. ശശി െരൂരേിപ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇ്ഗ്പരീഷഷ് പ്രഭാഷ.)�e womാഷണിക്കേഷൻ: കോട്ടങ്ങളും.�യ്യത്ത�പട്,  മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)

40. സരനാഷഷ് (പജ. പക. വി)
രേരമശഷ് പചന്നിത്തല െിന്നിട്ട് ഓഫ് മ വഴിികൾ
കറാക്രന്ഥത്തിന്റെഷ് ബുക്ഷ്: രകാട്ട് ഓഫ് മയ്, 2020.

V212Y7RAM 32R1

(ഇനിയിപല വിദിാർാര്ത്ഥി യുവജനം രോഷ്ട്രീപരീയത്തിലൂപട്,  വളർന്നഷ് രകാൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയുടെ ഷ്
ൊർട്ട് ഓഫ് മിയുപട്,  സമുന്നെ രനംൊഴളിൽ ഒരോളായി മാറാകിയ രേരമശഷ് പചന്നിത്തലപയ കുറാകിച്ചുള
പുസ്തക്.)

41. ഭാഷ.)�e womാസ്കരേൻ (ട്, ി)
ബ്രഹമർഷി ശ്രപരീനംാരോയണിക്കേഷൻ: കോട്ടഗുരും
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2015.

Y:1:7w NAR 32Q5

(ശ്രപരീനംാരോയണിക്കേഷൻ: കോട്ട ഗുരുംവിപ്രന്ഥത്തിന്റെ ജപരീവചരേിത്ര്.)
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ശാസ്

42. രഡാ. ജയകുമാരേി  (ട്, ി. ആർ), വിരനംാദകുമാർ (ആർ)
െശിമഘട്ട് ഓഫ് മത്തിപല രദശജാെികൾ: െക്ഷികൾ - സസ്തനംികൾ, മത്സിങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ.
എച്ചിത്ഷ് &സി ബുക്ഷ് : തൃശ്ശുർ, 2018.

G:55 32Q8

(െശിമഘട്ട് ഓഫ് മ് ആവാസ ഭൂമിയാഴിയ െക്ഷികപളയു്,  സസ്തനംികപളയു്,
മത്സിങ്ങപളയു്, വൃക്ഷങ്ങപളയു് െരേിചയപപ്പടുത്തുന്ന പുസ്തക്.)

43. നംസപരീർ (എൻ. എ)
മലമുഴിഴി
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020.

JB 32R0

(കാട്, ിപ്രന്ഥത്തിന്റെ ഗഹനംെ സമ്മ്യൂണിക്കോനംിച്ചിത് വശിവും പ്രായം് മരനംാഹരേവും പ്രായംമായ അനുഭാഷ.)�e womവങ്ങളും.�യ്യത്ത�പട്, 
ദപരീപ്തമായ ഓർമ്മ്യൂണിക്കേക്കുറാകിപ്പുകള .)

44. രഡാ. ജയകുമാരേി  (ട്, ി. ആർ), വിരനംാദകുമാർ (ആർ)
രകരേളത്തിപല നംപരീർപ്പക്ഷികൾ
ഗ്രപരീൻ ബുക്ഷ് : തൃശ്ശുർ, 2018.

K96.212 32Q8

(നംപരീർത്തട്, ങ്ങപള ആശ്രയിച്ചിത്ഷ് ജപരീവിക്കുന്ന രകരേളത്തിലുളതു് രകരേളത്തിരലഴഷ്
രദശാട്, കരോയി എത്തുന്നതുമായ നംപരീർെക്ഷികപളക്കുറാകിച്ചുള ഗ്രന്്.)


ശവദിശാസ്

45. രഡാ. ഉമാദത്തൻ (ബി)
കുറാരനംഅന്വേഷണിക്കേഷൻ: കോട്ടത്തിപല ശവദിശാസ്
ഡി.സി. ബുക്ഷ് : രകാട്ട് ഓഫ് മയ്, 2020.

Lobz 32R0

(രഫ് മാസ് കമ്മാറാകൻസികഷ് പമഡിസിൻ എന്ന ശാസശാഖപയ വസ്തുനംിഷ്ഠമായു് ലളിെമായു്
സമഗ്രമായു് അവെരേിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്്.)
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46. രഡാ. രജാരമാൻ മാെയൂ & രഡാ. പ്രദപരീെഷ് (സി)
മഹാമാരേിയിൽ മാറുന്ന രകരേള്
കറാക്രന്ഥത്തിന്റെഷ് ബുക്ഷ് : രകാട്ട് ഓഫ് മയ്, 2021.

L:423.212 32R1

(രകാവിഡഷ് കാലത്തിലുപട്,  സഞ്ചരേിക്കുരമാൾ നംമ്മുപട്,  സാമൂഹിക-ആരരോഗി-
സാമത്തിക-സാ്സ്കാരേിക ൊരേിസിെിക രമഖലകൾ എപ്രകാരേ് മാറാകിപയന്നു്
രകാരറാകാണിക്കേഷൻ: കോട്ടാനംനരേപമങ്ങപനം മാറാകാപമന്നുമുള അഞ്ചഷ് ഉെനംിാസങ്ങളും.�യ്യത്ത�്, 22  രലഖനംങ്ങളും.�യ്യത്ത�്
അട്, ങ്ങിയൊണിക്കേഷൻ: കോട്ടഷ് ഈ പുസ്തക്.)

കല
47. പ്രസന്നൻ ആനംിഴാട്, ഷ്

ആകൃെി വികൃെി
രഡാൺ ബുക്ഷ് : രകാട്ട് ഓഫ് മയ്, 2020.

NP 32R0

( പ്രസന്നന ആനംിഴാട്, ിപ്രന്ഥത്തിന്റെ കാരടിന്റെ കാര്ട്ടൂണുകള , കുറാകിപ്പുകള സഹിെ് വിവരേിക്കുന്ന പുസ്തക്)

സാഹിെി്   -  കഥ  -  കവിെ  -  രനംാവൽ  -  രലഖനം്

48. മാെ്യു (െി. പജ.) വിവ.
വിരശഅന്വോത്തരേ് ക്ിസ്മസഷ് കഥകൾ
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ് : രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2018.

O,3(Q6) 32Q8

(ക്ിസഷ് മസഷ് പ്രരമയമായി വരുംന്ന 15 വിശഅന്വേപ്രസിദ്മായ കഥകളും.�യ്യത്ത�പട്,  സമാഹാരേ്.)

49. യശൊൽ
എര്രന്ഥത്തിന്റെയു് നംിപ്രന്ഥത്തിന്റെയു് കഥ  അവര്രന്ഥത്തിന്റെയു്
വിവ. പക.വി. കുമാരേൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 1998.

O152,3YAS 32P8

(സാഹിെി അഴാദമി അവാർഡഷ് രനംട്, ിയ 'Meri Teri Uski Baat' എന്ന ഹിന്ദി
രനംാവലിപ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)

50. ശിവാജി സാവനഷ്
യുഗനരേൻ
വിവ. െി.പക. ചന്ദ്രൻ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2011.

O155,3SHI 32Q1

(Yugandharan എന്ന മറാകാത്തി രനംാവലിപ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)
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51. സമരരേശഷ് ബസു
സാ്ബൻ
വിവ. ലപരീല സർഴാർ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2008

O157,3SAM 32P8

(സാഹിെി അഴാദമി അവാർഡഷ് രനംട്, ിയ 'Samba'  എന്ന ബ്ഗാളി രനംാവലിപ്രന്ഥത്തിന്റെ
മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)

52. പ്രെിഭാഷ.)�e womാസ്തെെി
മാസ്മരേധൂളി
വിവ. ആറ്റൂർ രേവിവർമ്മ്യൂണിക്കേ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2012.

O1591,1PRA 32Q2

(സാഹിെി അഴാദമി അവാർഡഷ് രനംട്, ിയ 'Tanmaya Dhuli' എന്ന ഒറാകിയ കൃെിയുപട്, 
മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)

53. ചന്ദ്രകാനഷ് രകണിക്കേഷൻ: കോട്ടി
പകാങ്കണിക്കേഷൻ: കോട്ടി കഥാസമാഹാരേ്
വിവ. എൽ. സുനംിെബായഷ്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2005

O1596,3 32P5

(കഥാസമാഹാരേ്.)

54. ശിർപ്പി ബാലസുബ്രഹ്മണിക്കേഷൻ: കോട്ടി്
ഒരും ഗ്രാമത്തിപല നംദി
വിവ. അബ്ദുൾജലപരീൽ ആ്രന്ഥത്തിന്റെഷ്അൻവർ അലി.
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2015

O31,1 BAL 32Q5

(സാഹിെി അഴാദമി അവാർഡഷ് രനംട്, ിയ 'Oru  Gramattu  Nadhi'  എന്ന െമിഴിഷ്
കൃെിയുപട്,  മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)

55. സാ. കനസാമി, സമാഹാരേ്
നംവപരീനം െമിഴിഷ് പചറുകഥകൾ  (1960-1995)
വിവ. പക.എസഷ്. പവങ്കിട്, ാചല്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2016

O31,3 32Q6

(35 നംവപരീനം പചറുകഥകളും.�യ്യത്ത�പട്,  സമാഹാരേ്.)
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56. ശവരേമുത്തു
കളിഴാട്, ിപ്രന്ഥത്തിന്റെ   ഇെിഹാസ്
വിവ. പക.എസഷ്. പവങ്കിട്, ാചല്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2019

O31,3 VAI 32Q9

(സാഹിെി അഴാദമി അവാർഡഷ് രനംട്, ിയ 'Kallikkattu  Ithihasam'  എന്ന െമിഴിഷ്
രനംാവലിപ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)

57. െരേരമശഅന്വേരേൻ നംായർ (െി.പക)
മലയാള സാഹിെി ചരേിത്ര്
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2014

O32v  Q4

(സാ്സ്കാരേിക ജഞാനംത്തിപ്രന്ഥത്തിന്റെ അട്, ിസാനം് വിപുലപരീകരേിക്കുകയു്,
ഭാഷ.)�e womാരേെചിനയുപട്, യു് സാഹിെിെശാത്തലത്തിപ്രന്ഥത്തിന്റെയു് മൗലികമായ ഐകി് ജനംങ്ങപള
രബാദ്ിപപ്പടുത്തുകയു് പചയ്യുന്ന ഗ്രന്്.)

58. ബഞ്ചമിൻ (ഡി), സമാ.  
ആധനംിക മലയാള കവിെ  (1950-2010)
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2017

O32,1  Q7

(34 കവിെകളും.�യ്യത്ത�പട്,  സമാഹാരേ്.)

59. മുലൂർ എസഷ്. െത്മനംാഭാഷ.)�e womപ്പണിക്കേഷൻ: കോട്ടിഴർ
െപരീവ്രരരോദനം്
കുമാരേനംാശാൻ രദശപരീയ സാ്സ്കാരേിക ഇൻസ്ിറയൂട്ട് ഓഫ് മഷ്: െിരുംവനംനപുരേ്, 2021.

O32,1PAD R1-R1;1

(അകാലത്തിൽ അനംനെയിരലഴഷ് അകന്നുരൊയ ആത്മ മിത്രത്തിപ്രന്ഥത്തിന്റെ
രവർൊട്, ിൽ വിങ്ങിപപ്പാട്ടുന്ന മനംസ്സ് പാർട്ടിയുടെ ാണിക്കേഷൻ: കോട്ടഷ് മുലൂരേിപ്രന്ഥത്തിന്റെ 'െപരീവ്രരരോദനം്' എന്ന കവിെ.)

60. വിഷ്ണുനംമ്പൂെിരേി (എ്. വി) 
രകരേളത്തിപല നംാട്, ൻ ൊട്ടുകൾ
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2014

O32,1(Y:351)  Q4

(പൂരേഴളിപ്പാട്ടുകള ,  ബ്രാഹ്മണിക്കേഷൻ: കോട്ടിപ്പാട്ടുകൾ,  ചാരേൻപ്പാട്ടുകൾ,  പെയരത്താറ്പ്പാട്ടുകൾ,
സർപ്പപ്പാട്ടുകൾ, കണിക്കേഷൻ: കോട്ടിയാൻപ്പാട്ടുകൾ, െലവകപ്പാട്ടുകൾ തുട്, ങ്ങിയ ഗാനംങ്ങളും.�യ്യത്ത�പട്, 
സമാഹാരേ്.)
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61. രോജാവാരേിർ, എഡി.
നംാട്, കമഞ്ജരേി
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2019

O32,2 Q9

(നംാട്, കങ്ങൾ.)

62. അകബർ കഴട്ട് ഓഫ് മിൽ 
അധ്ിാെക കഥകൾ
മാെിഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2019

O32,3AKB Q9

(31 കഥകളും.�യ്യത്ത�പട്,  സമാഹാരേ്.)

63. ഇന്ദുരഗാെൻ (ജി. ആർ)
വിലായത്തഷ് ബുദ്
മാെിഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020

O32,3IND R0

(രനംാവൽ.)

64. മപരീരേ (പക. ആർ)
ആ മരേപത്തയു് മറാകന്നു മറാകന്നു ഞാൻ
ഡിസി. ബുക്ഷ്: രകാട്ട് ഓഫ് മയ്, 2020

O32,3MEE R0

(രനംാവൽ.)
65. മപരീരേ (പക. ആർ)

മാലാഖയുപട്,   മറുകുകൾ
കരേിനംപരീല: രേണ്ടു രനംാപവല്ലുകൾ
ഡിസി. ബുക്ഷ്: രകാട്ട് ഓഫ് മയ്, 2020

O32,3MEE R0

(രനംാപവപലറകൾ.)

66. സുഭാഷ.)�e womാഷഷ് ചന്ദ്രൻ എഡി.   
മാതൃഭൂമി ആഴപ്പെിപ്പഷ് കഥകൾ   – 2019. 
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020

O32,3 R0

(2019-പല ഏറവും പ്രായം് മികച്ചിത് കഥകളും.�യ്യത്ത�പട്,  സമാഹാരേ്.)
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67. സുഭാഷ.)�e womാഷഷ് ചന്ദ്രൻ എഡി.   
മാതൃഭൂമി  വിഷുപ്പെിപ്പുകഥകൾ . 
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020

O32,3 R0

(കഥാ സമാഹാരേ്.)

68. ശ്രപരീരദവി ശിവദാസഷ്
അരേിപ്പൂഴരേയുപട്,  ഓർമ്മ്യൂണിക്കേപ്പുസ്തക .് 
ൊമരേ: രകാട്ട് ഓഫ് മയ്, 2019

O32,3SRE Q9

(രനംാവൽ.)

69. സുരരേഷ കുമാർ (വി)
ഇ. എ്. എസ്സ് പാർട്ടിയുടെ ിപ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസ്ഗങ്ങൾ. 
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020

O32,3SUR R0

(കഥാ സമാഹാരേ്.)

70. ശ്രപരീരോമകൃഷ്ണൻ (െി)
നംരവാാര്ത്ഥാനം് നംവജനംാധ്ിെെി്   നംവരകരേള് 
ഒലപരീവഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2019

O32,6SRE Q9

(രലഖനം സമാഹാരേ്.)

71. െമി (വി. ജി)
ആയിരേ് ചിറാകകുള െക്ഷി. 
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2019

O32,6THA Q9

(രലഖനം സമാഹാരേ്.)

72. വപരീരരേന്ദ്രകുമാർ (എ്.െി)
വരേളും.�യ്യത്ത�ന്ന ഭൂമി വറാപെ ഗാനി
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020

O32,6VEE R0

(രലഖനം സമാഹാരേ്.)
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73. ശഭാഷ.)�e womരേപ്പ (എസഷ്.എൽ)
െർവ്
വിവ. സുധ്ാകരേൻ രോമനളി
സാഹിെി  അഴാദമി: നംയൂഡൽഹി, 2019

O33,3BHY 32Q9

(Parva എന്ന കന്നട്,  രനംാവലിപ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള െരേിഭാഷ.)�e womാഷ.)

മനംശാസ്

74. കരേിമ്പുഴി രോമൻ
വിജയഗാഥ : വളരുംന്ന മാരനംജർമാർഴഷ് ഒരും ശകപ്പുസ്തക്
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020.

S:7 32R0

(അനാരോഷ്ട്രീ െലത്തിൽ പലത്തിൽ ട്രെയിനംറു് പമ്രന്ഥത്തിന്റെർ രമാട്ട് ഓഫ് മിരവററുമായ ഗ്രന്കാരേപ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദി
പുസ്തക്.)

ഭൂമിശാസ്  /   യാത്രാവിവരേണിക്കേഷൻ: കോട്ട്

75. രശ്രയാ്സഷ് കുമാർ (എ്.വി.)
യാത്ര െറാകയാപെ
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020.

U8 32R0

(യാത്രാവിവരേണിക്കേഷൻ: കോട്ട്.)
76. രേെപരീഷഷ് മണിക്കേഷൻ: കോട്ടിയൻനംായർ  

ശഭാഷ.)�e womരേവസാനുഴളിലൂപട്, 
മാതൃഭൂമി ബുക്ഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020.

U8.297 32R0

(യാത്രാവിവരേണിക്കേഷൻ: കോട്ട്.)
ചരേിത്ര്

77. രഡാ. ജലപരീൽ (പക.ട്, ി.)
മലബാർ കലാെ :് ഒരും പുനംർവായനം
ചിന െബിരഷഴ്സഷ്: െിരുംവനംനപുരേ്, 2019.

V2153:194 Q9

(െഠനം സമാഹാരേ്.)
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രോഷ്ട്രീെന്ത്

78. െവനംൻ (ബി.  വി.)  
സഭാഷ.)�e womയിപല രൊരോട്ട് ഓഫ് മ :് രേരമശഷ് പചന്നിത്തലയുപട്,   വാഴൗട്ട് ഓഫ് മഷ് പ്രസ്ഗങ്ങൾ
ഒലപരീവഷ്: രകാഴിിരഴാട്, ഷ്, 2020.

W,3.212xN56RAM 32R0

(പ്രെിെക്ഷ രനംൊവഷ് രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e womയിൽ അട്, ിയനരേ പ്രരമയങ്ങൾഴഷ്
അവെരേണിക്കേഷൻ: കോട്ടാനുമെി നംിരഷധ്ിഴപപ്പടുരമാൾ വാഴൗട്ട് ഓഫ് മഷ് പ്രഖിാെിച്ചു നംട്, ത്തിയ
പ്രസ്ഗങ്ങൾ ഉൾപഴാളിച്ചുപകാണ്ടുള കൃെി.)

79. ശ്രപരീകുമാര (െി)
പ്രസഗിാലറാകി കണ്ട സഭാഷ.)�e wom
രകരേള മപരീഡിയ അഴാദമി: പകാച്ചിത്ി, 2019.

W,3.212 32Q9-Q9;
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ഗവണപമ്രന്ഥത്തിന്റെഷ്  പ്രസിദ്പരീകരേണിക്കേഷൻ: കോട്ടങ്ങള

English Books

1. Textiles (Ministry of - )
Annual Report 2019-20.    
Pub: Ministry of textiles, Government of India.: New Delhi, 2020.
F57.2rP19-2 R1

(Annual Report of Ministry of Textiles, Government of India during the year 
2019-2020.)

2. Coal (Ministry of -)
Annual Report 2019-2020.
Pub: Government of India: New Delhi, 2020.

H7551.2r P19-2 R0

(Annual Report of Ministry of coal during the  year 2019-2020.)

3. Legislative Assembly Secretariat (Nagaland)
Who's Who : Thirteenth Nagaland Legislative Assembly, 2018.
Pub: Nagaland Legislative Assembly Secretariat: Kohima, 2018.

W,3w.26112 Q8

(This  book  contains  Who  is  Who  of  thirteenth   Nagaland  Legislative
Assembly of the year 2018.)

4. Legislative Assembly Secretariat (Meghalaya)
Who's Who : Tenth Meghalaya Legislative Assembly, 2018.
Pub: Meghalaya Legislative Secretariat: Shillong, 2018.

W,3w.279MEG Q8

(10th Meghalaya Legislative Assembly Who's Who of the year 2018.)

5. Babu Prakash (V K). 
Rules of procedure and conduct of Business in the Kerala Legislative 
Assembly.

Pub: Secretariat of the Kerala Legislature: Thiruvananthapuram, 2019.
W,3:(Z).212 Q9;1
(This book contains Rules of procedures and Contuct of Business in the 

Kerala Legislative Assembly.)
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6. Commerce and Industry (Ministry of--)
Annual Report 2020-21.
Pub: Government of India:  Delhi, 2021.

X8(A).2rP20-1 R1;1

(Annual Report of the year 2021 from ministry of Commerce and 
Industry.)

7. Babu Prakash, V.K.  
The Digest of Kerala laws 2015.
Pub: The Secretariat of the Kerala legislature : Thiruvananthapuram, 2019.

Z212y8p15  Q9;2

(This volume contains Acts published during the year 2015.)

മലയാള് പുസ്തകങ്ങൾ
8. ശ്രപരീരോമകൃഷ്ണൻ (െി)

ഹർജികൾ സ്ബനിച്ചിത് സമിെി: വജ്രരശാഭാഷ.)�e womയിൽ
പസക്ട്ട് ഓഫ് മറാകി, രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e wom, െിരുംവനംനപുരേ് .

W,3.212 32R1-R1;5

9. ശ്രപരീരോമകൃഷ്ണൻ (െി)
െരേിസിെി സമിെി: സഫ് മാസ് കമ്മല് സർഗാത്മക്
പസക്ട്ട് ഓഫ് മറാകി, രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e wom, െിരുംവനംനപുരേ് .

W,3 (G:5).212 32R1-R1;1

(െരേിസിെി പ്രശ്നങ്ങപളപ്പറി െഠിക്കുകയു് അവയ്ക്ക് പരിഹാരമാഷ് െരേിഹാരേമാർഗങ്ങൾ
നംിർരനിർദ്ദേശിക്കുകയു് പചയ്യുക എന്ന ഉരനിർദ്ദേശിരത്താപട്, യുളൊണിക്കേഷൻ: കോട്ടഷ് ഈ സമിെി.)

10. ശ്രപരീരോമകൃഷ്ണൻ (െി)
സഭാഷ.)�e womാദ്ിക്ഷപ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രധ്ാനം െപരീരുംമാനംങ്ങൾ 2016-2021.
പസക്ട്ട് ഓഫ് മറാകി, രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e wom, െിരുംവനംനപുരേ് .

W,3 (z).212Q16-21 32R1-R1;1

11. ബാബുപ്രകാശഷ് (വി.പക)
രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e womയുപട്,   നംട്, െട്, ിക്മവും പ്രായം്  കാരേിനംിർവ്വഹണുവും പ്രായം്  സ്ബനിച്ചിത് ചട്ട് ഓഫ് മങ്ങൾ 
രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e wom പസക്രട്ട് ഓഫ് മറാകിയറഷ്, െിരുംവനംനപുരേ് .

W,3:(Z).212 32Q9-Q9;2
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12. ശ്രപരീരോമകൃഷ്ണൻ (െി)
രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e wom: നംട്, െട്, ിക്മവും പ്രായം്  കപരീഴിഷ് വഴിഴങ്ങളും.�യ്യത്ത�്  - രേണ്ടാ് െെിപ്പഷ്
രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e wom പസക്രട്ട് ഓഫ് മറാകിയറഷ്, െിരുംവനംനപുരേ്, 2021.

W,3:(Z).212 32R1-R1;3

13. ബാബുപ്രകാശഷ് (വി.പക)
രകരേള്  ൊസാഴിയ നംിയമങ്ങൾ:: പ്രഭാഷ.)�e womാവ െഠനംങ്ങൾ
രകരേള നംിയമസഭാഷ.)�e wom പസക്രട്ട് ഓഫ് മറാകിയറഷ്, െിരുംവനംനപുരേ്, 2019

Z.212 32Q9
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