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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.

V.K. Babu Prakash,
Secretary.
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ENGLISH  BOOKS

GANDHIANA  

1. Giriraj Kishore. 
Kasthurba Gandhi: A bio-fiction.
Pub : Niyogi Books: New Delhi, 2018.

zG Q8

(It is the fictionalised biography of Kasthurba Gandhi.)

2. Ramachandra Guha
Gandhi: The years that changed the world 1914-1948.  
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd., Haryana, 2018.

zG Q8

(This book tells the story of Gandhi's life and bring forth new readings of 
his argument with Ambedkar, Jinnah, Churchill and others.)

 

 BIOGRAPHY/ AUTO BIOGRAPHY  

3. Ramachandran (V K) & Madhura Swaminathan
Telling the truth,  taking sides
Pub : Tulika Books: New Delhi, 2018.

4wN45 RAM Q8

(This book is a collection of essays written in tribute to N.Ram, journalist, 
writer and passion of the left.)
 

4. Maria Sharapova
Unstoppable: My Life so Far.  
Pub : Penguin Random House India: Haryana, 2018.

MY2131wN87 SHA Q8

(Autobiography of Maria Sharapova.)
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5. Rakesh Ranjan
Ambedkar on Law, Constitution and Social Justice.  
Pub : Writers World: New Delhi, 2018. 

V2y7M91 AMB Q8

(This book deals with diverse burning issues which are directly related to
individuals,  society,  state,  law  and  constitution  around  the  concept  of  social
justice.)

6. Shudhanshu  Roy
Dr. B.R. Ambedkar and Making of Indian constitution.  
Pub : ABD Publications: New Delhi, 2019.

V2y7M91 AMB Q9

(This book focuses on Ambedkar's key roles as statesman, politician, social 
theorist and activist in the creation of constitution and new India.) 

7. Abdul Kalam  (A P J) 
Governance for growth in India. 
Pub : Rupa Publications India Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

V2,7y7N31 ABD Q8

(In this book Kalam explains that by using our franchise rightly we are
helping the nation to evolve a good  government at the Centre and States.)

8. Jairam Ramesh
Intertwined lives: P.N. Haksar and Indira Gandhi.
Pub : Simon & Schuster India: New Delhi, 2018.

V2,8y7N13 HAK Q8

(Biography  of  India's  most  influential  and  powerful  civil  servant,
P.N. Haksar,  Indira Gandhi's  intimate and trusted friend her during period of
glory.)

9. Vijayan (Pinarayi)
India and RSS
Pub :Left Word Books: New Delhi, 2018.

V212,21y7N45 VIJ Q8

(Collection of speeches and writings of Pinarayi Vijayan,  the Chief 
Minister of Kerala.) 
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10. Imran Khan
Pakistan: A Personal History.  
Pub : Bantam Books: London, 2012.

V44Q7y7N52 IMR Q2

(Autobiography of Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan.)

11. Hillary Rodham Clinton
What Happened.
Pub : Simon & Schuster India: Noida, 2017.

V73y7N47 HIL Q7

(Biographical sketch of Hillary Clinton.) 

SCIENCE  

12. Jafar Imam
Interlinking of Rivers in India: Issues and Concerns. 
Pub : Writers world: New Delhi, 2018.

D26(X:271).2 Q8

(This book provides a comprehensive overview of  water resources of 
India.) 

13. Ravi Agrawal
India Connected. 
Pub : Oxford University Press: New Delhi, 2018.

D65,4.2 Q8

(This book explores the influence of smart phones in Indian society.) 

14. Mani (N)
Environment, Climate Change and Disaster Management. 
Pub : New Century Publications: New Delhi, 2017.

G:55.2 Q7

(This  book provides  a  thorough account  of  environmental  problems in
India and examines the policies and programmes of the Central Government to
arrest  environmental degradation and ensure green growth.) 

3



15. Awadhesh Kumar Singh and others.
Urban Environment in India: Issues and Challenges.   
Pub : Serials Publications: New Delhi, 2018.

G:55(Y33).2 Q8

(This volume highlights the dynamics of urban environment sustainability
and  emerging  issues  and  challenges  in  the  context  of  changing  urban  eco
systems.) 

ARTS  

16. Meena T Pillai, Ed. 
Women in Malayalam cinema: Naturalising Gender Hierarchies.  
Pub : Orient Blackswan Pvt. Ltd.: New Delhi, 2015.

NW(Y15).212 Q5

(This book analyses a wide range of topics on malayalam film culture, 
gender, caste and gender relations, hegemonic patriarchy etc.)

LITERATURE  

17. Ruskin Bond, Ed. 
The House of Strange Stories.  
Pub : Rupa Publications India Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

O111,3(Y11) Q8

(Collection of stories. Children's literature.)

18. Sudha Murty
Grandma's Bag of Stories. 
Pub : Penguin Random House: Haryana, 2015.

O111,3 (Y11) Q5

(Children's literature.) 

19. Durjoy Datta
The Perfect Us.  
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd.: Haryana, 2018.

O111,3 Q8

(A Fiction.)
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20. Chetan Bhagat
The Girl in Room 105. 
Pub : Westland: Seattle, 2018.

O111,3 CHE Q8

(A Fictional novel.)

21. Easterine Kire  
Sky is My Father: A Naga Village Remembered.  
Pub : Speaking Tiger Publishers Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

O111,3 EAS Q8

(This novel centred around the legendary battle between British and the
little  warrior  village  of  Khonoma,  a  naga  village  near  Kohima,  capital  of
Nagaland  in the 19th century.)

22. Manu Bhattathiri
The Town That Laughed.  
Pub : Aleph book company: New Delhi, 2018.

O111,3 MAN Q8

(Novel) 

23. Paul La  Farge
The Night Ocean. 
Pub : Penguin Books: Newyork,  2018.

O111,3 PAU Q8

(A novel.)

24. Savi Sharma
Every one has a story. 
Pub :Westland Publications: Chennai, 2018.

O111,3 SAV Q8

(A Fiction.) 
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25. Vijayakarthikeyan. K
Once Upon an IAS Exam.  
Pub : Rupa Publications India Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

O111,3 VIJ Q8

(Novel.)

26. Webber  (Katherine)
Only Love can Break Your Heart.  
Pub : Walker Books Ltd.: London, 2018.

O111,3 WEB Q8

(Novel)

27. Coelho  (Paulo)
Hippie.  
Pub : Penguin Random House India: Haryana, 2018.

O124,3 111Q8

(A novel translated from the Portuguese language by Eric M.B.Becker.)

RELIGION  

28. Karen Armstrong
A Short History of Myth.  
Pub : Canongate Book Ltd.: Edinburg, 2005.

Q:1v P5

(This book is a mythology to show the history of ourselves begins at a
Neanderthal grave side.)

PSYCHOLOGY  

29. Lanier (Joron)
Ten arguments for deleting your social media accounts right now.  
Pub : The Bodley Head: London, 2018.

S Q8

(This  book  explains  how  social  media  works  by  deploying  constant
surveillance and subconscious manipulation of its users and why its cruel and
dangerous effect are at the heart of its current business model and design.)
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GEOGRAPHY- TRAVEL  

30. John Lang
Wanderings in India:  and other sketches of  life in Hindostan.  
Pub : Rupa Publications: New Delhi, 2015.

U8.2 Q5

(This is a travelogue and a novel about the British Raj in mid 1800's.)

HISTORY  

31. Kesavan Veluthat
Notes of dissent: Essays on Indian history.
Pub : Primus Books: Delhi, 2018.

V2 Q8

(Collection of essays on different topics.)

32. Vikram Sood
The Unending Game: A former  R and AW Chief's insights into Espionage.  
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd.: Haryana, 2018.

V2:19(zD) Q8

(This book provides a panoramic view of the profession of spying to serve 
a country's strategic  and security interests.)

33. Bidyut Chakrabarty
Constitutionalizing India: An  Ideational Project.  
Pub : Oxford University Press: New Delhi, 2018.

V2:2 Q8

(This book provides a new narrative of constitutionalization of India by
documenting  debates between liberalism,  enlightment and the Gandhian 
idea of  Swaraj.) 
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34. Bakshi (P M)
The Constitution of India 15th Ed.   
Pub : Universal Law Publishing:  Gargoan, 2018.

V2:2 Q8

(This book incorporating all   amendments up to the Constitution (One
hundered and first Amendments) Act, 2016.)

35. Allen  (Charles)
Coromandel: A personal history of South India.  
Pub :Little Brown: London, 2017.

V21 Q7

(This book explains the history and identity of the Dravidians.) 

36. Srinath Raghavan
Most dangerous place: A history of the United States in South Asia. 
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd.: Haryana, 2018.

V73:194(zP) Q8

(An overarching account of America's presence in the Indian sub 
continent.)

POLITICAL SCIENCE  

37. Salman Khurshid & Daksha Sharma
Spectrum Politics: Unveiling the defence.   
Pub : Rupa Publications India Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

W(Y:44).2 Q8

(This book establishes the hard facts of the 2G case from the origin of  
Spectrum policy under the BJP led NDA Government to the findings of the joint 
Parliamentary Committee set up to investigate the matter.)

38. Teltumbde (Anand)
Republic of caste: Thinking equality in the time of neoliberal hindutva.   
Pub : Navayana Publishing Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

W(Y592).2 Q8

(In this illuminating book the author presents various dimension of dalits 
and left movements in politices.)
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39. Prashant Jha
How the BJP Wins: Inside India's Greatest Election Machine. 
Pub :Juggernaut Books: New Delhi, 2017.

W.2 Q7

(In this book the author explain the secret of Modi's mass appeal and Amith
Shah's election management strategies that help the BJP to win the election.) 

40. Wright (Lawrence)
God Save Texas: A journey into the future of America. 
Pub :Allen Lane: India, 2018.

W.7331 Q8

(This book is a journey through the most controversial Republic state in  
America.) 

41. Albright (Madeleine)
Fascism: A warning.
Pub :William Collins: London, 2018.

W64 Q8

(This book explain the Fascism in the twentieth century and how its legacy 
shapes today's world.) 

ECONOMICS  

42. Prakash (B A) & Jerry Alwin, Ed.
Kerala's Economic Development: Emerging Issues and Challenges.  
Pub : Sage Publications: New Delhi, 2018.

X:89ZB.212 Q8

(This book provides an analysis of the major issues and challenges faced by
the state.) 

43. Chinmay Tumbe
India Moving: A History of Migration.  
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd.: Haryana, 2018.

X:9J2.2 Q8

(This book shows the scale and variety of 'India migration' and argues that 
greater  mobility  is  a  pre-requisite  for  maintaining  the  country's  pluralistic  
traditions.)
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44. Zachariah (K C) & Irudaya Rajan
Emigration From Kerala : End of an Era.  
Pub : Nalanda books: Kochi, 2018.

X:9J5.212 Q8

(This book examines the facts related to the trends of emigration from  
India. This book is prepared on the basis of  Kerala Migration Survery 2014  
covering 15000 households across the state of Kerala. The Survey result itself  
deal with theprolonged  aftershocks  of  the  2008  global  financial  crisis  on  
migration.)

45. Ansi Rahila
Indian Economy Since 1947: Description, Analysis and Critique. 
Pub : New Century Publications:  New Delhi, 2018.

X.2 Q8

(This book  provides historical  and comprehensive accounts of India's  
economic  problems,  policies  and performance during the  post  independence  
period with focus on post 1991 period of economic reform.)

46. Sury (M M)
GST and Fiscal Federalism in India.  
Pub :New Century Publications: New Delhi, 2018.

X729:3 GST Q8

(This book explains various aspects of GST)

47. Muhammad Yunus
A World of Three Zeros.  
Pub : Hachette Book Publishing India Pvt. Ltd.: Gurgaon, 2017.

X8(A) Q7

(This book explaines how global companies have been involved with their 
own social action groups.)

48. Pankaj Ghemawat
Redefining Global Strategy: Crossing borders in a world where differences 
still matter. 
Pub : Harvard Business Review Press: Boston, 2018.

X8(A):8 Q8

(This book explaines how to create successful strategic planning for firms.)
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SOCIOLOGY  

49. Pinker (Steven)
Enlightenment now: The case for reason, Science, humanism and progress. 
Pub : Allen Lane: India, 2018.

Y:1:7 Q8

(This book presents the big picture of human progress and social change.)

50. Narayan Das
Gandhi, Ambedkar and Indian Dalit.
Pub : Ishika publishing house: New Delhi, 2019.

Y5927.2 Q9

(This book studies the destiny of untouchables in India and focuses on the 
divergent move towards the problem of untouchables adopted by the two great 
national leaders and their application of divergent strategies for the cause.)

LAW  

51. Fali S Nariman
God Save The  Hon'ble Supreme Court and Other Opinions.  
Pub : Hay House Publications (India) Pvt. Ltd.: New Delhi, 2018.

Z2 Q8

(This  book  analyses  the  recent  functioning  of  the  Supreme  Court,   
government, politics, judiciary, protection of minorities etc.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
പൊതു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. കൃഷ്ണകുമാർ(പക.സി..)
കകരളം ജ.ല്ലകള.ലൂപല. 

മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2017

z212 32Q7

(കകരളത.പല ജ.ല്ലകളുപല ചര.ത്രംം, സ.തി . വിവ.വിവര കണക്കുകൾ, പ്രമുഖ 
വിവ്യക.കൾ എന്.വിവ പ്രതി .ൊദിക്കു.ക്കുന് കൃതി .)

2. രാജൻ തി .രുകവിവാതബ
സി.വിവ.ൽ സിർവ്വീസിബ െര്വീക്ഷ മലയാളം
മാതൃഭൂമ., കകാഴ.കിാലബ, 2017.

z(O32) Q7

(സി.വിവ.ൽ സിർവ്വീസിബ െര്വീക്ഷ എഴുതുന് വിവ.ദിക്കു്യാർത്ഥികളെ .കപള ഉകർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് അവരുട.ച്ച് അവരുടെ	ബ അവിവരുപല
സി.ലബസിബ അനുസിര.ച്ചുളള െഠനങ്ങൾിബ ഊന്ൽ നൽക.പിാണ്ടുള്ള പുസ്തകം.)

െത്രംപ്രവിവർതനം

3. ജയരാജബ (എം)
മലയാള അച്ച് അവരുടെ	ല.മാധ്യമം: ഭൂതി വം വിവർതമാനവം.
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2016.   

4v212  32Q6

(അച്ച് അവരുടെ	ല. മാധ്യമങ്ങളുപല രൂെപടെ രൂപപ്പെലല.പനയും പരിണം െര.ണാമപതയും പരിണം കുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ച് അവരുടെ	ബ 
വിവ.ശിച്ച് അവരുടകലനം പചയ്യുന് കൃതി ..)

ജ്വീവിവചര.ത്രംം  /   ആത്മകഥ
 
4. ലള.തി  (പക.െ..എ.സി..)

കഥ തുലരും...
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2017

NWwN47 LAL 32Q7
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(പക.െ..എ.സി.. ലള.തി യും പരിണപല ആത്മകഥ.)

5. ഇന്പസിനബ 
ഇര.ങ്ങാലക്കുലയ്ക്കു ചുറ്റും.���Pം.
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2018

NWwN48 INN 32Q8

 (നലനും ൊർലപമനംഗവമായ ഇന്പസിന.പന ജ്വീവിവ.തി വം സി.ന.മയും പരിണം 
രാഷ്വീയവം ഇഴകചരുന് ഓർമ്മക്കുറിച്ച് 	വിശകല.ടെ രൂപപ്പെബ.)

6. ഇന്പസിനബ
കാലപന ഡൽഹ.യാത്രം അന്ത.ിാലബ വിവഴ.
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2018

NWwN48 INN 32Q8

 (ഇന്പസിന.പന ജ്വീവിവ.തി ാനുഭവിവങ്ങളുപല ഓർമ്മക്കുറിച്ച് 	വിശകല.പ്പുകൾ.)

7. സികന്താഷബ ഏച്ച് അവരുടെ	.ിാനം
ജമന്ത.കൾ സുഗന്.കൾ 
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ.  2017

O32wN74 SAN Q7

 (എഴുത.പനയും പരിണം ജ്വീവിവ.തി ത.പനയും പരിണം ഇഴെ.ര.ച്ചു മാറ്റാനാകാത്ത 	ാനാകാത 
അനുഭവിവക്കുറിച്ച് 	വിശകല.പ്പുകളുപല പുസ്തകം.)

8. ല്വീലാകൃഷ്ണൻ (ആലകആാലബ)
െ..യും പരിണപല പ്രണയ ൊെങ്ങൾ
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2017

O32,1w KUN  Q7

(മലയാളഭാഷയും പരിണപലയും പരിണം പ്രകൃതി .യും പരിണപലയും പരിണം ന.തി ്യകാമുകനായ മഹാകവിവ. 
െ..കുഞ.രാമൻനായരുപല ജ്വീവിവചര.ത്രംം.)
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9. വിവ..പക.എൻ. 

ഡൽഹ. ഡയറിച്ച് 	വിശകല.. 
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2017. 

O32,3wN32 VKN Q7
 

 (ഡൽഹ.യ.പല സിാമൂഹ.കവം സിാംസാര.കവം രാഷ്വീയവം കലാെരവം
സിാഹ.തി ്യെരവം മറ്റും.���Pമായ കാര്യങ്ങപളക്കുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ച് അവരുടെ	ബ 1960 മുതി ൽ രണ്ടുവിവർഷിാലം മാതൃഭൂമ. 
വിവാരാന്തടെ രൂപപ്പെതി .ടെ രൂപപ്പെ.ൽ പ്രസി.ദ്ധീകരി്വീകര.ച്ച് അവരുടെ	 കുറിച്ച് 	വിശകല.പ്പുകളുപല സിമാഹാരം.)

10. ഖല്വീൽ ജ.ബാൻ
മനുഷ്യപുത്രംനായ കയശു 
വിവ.വിവ.: പക. ജയകുമാർ
റിച്ച് 	വിശകലാസപബറിച്ച് 	വിശകല. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ,  2013

Q6w 32Q3

 (കയശുവിവ.പന ജ്വീവിവ.തി ം കരഖപടെ രൂപപ്പെടുത്തുന് കൃതി ..)

11. സി്ാമ. രാമ
ഹ.മാലയത.പല ഗുരുിൻമാകരാപലാടെ രൂപപ്പെം.
വിവ.വിവ.: രമാ കമകനാൻ
ഡ.സി. ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2017

 R6wN25 RAM 32Q7
 

 (അനുഭവിവക്കുറിച്ച് 	വിശകല.പ്പുകൾ.)

12. ശ്വീധരൻെ.ളള (െ..എസിബ.)
പ്രതി .ഭകൾ പ്രതി .ഭാസിങ്ങൾ
കറിച്ച് 	വിശകലനബ ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2018

 Vy7 32Q8

 
 (ജ്വീവിവ.തി ത.പന നാനാതുറിച്ച് 	വിശകലകള.ൽ തി ന.ിബ െര.ചയപടെ രൂപപ്പെലാൻ ക.ട്ട.യ ഏതി ാനും 

ആളുകപളക്കുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ചുള്ള കലഖകപന ന.ര്വീക്ഷണക്കുറിച്ച് 	വിശകല.പ്പുകൾ.)
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13. ശിച്ച് അവരുടാരദിക്കു ല്വീച്ച് അവരുടെ	ർ
ഓർമകള.ൽ എപന പ്ര.യ സിഖാവിവബ  
മകനാരമ ബുകബ സിബ,  കകാട്ടയം. 2016

 V212,21y7N19 NAY 32Q6
 

 (മുൻ മുഖ്യമന്. ഇ.പക.നായനാപരകുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ച് അവരുടെ	ബ അകർത്ഥികളെ ഉദ്ദേഹത.പന ഭാര്യയും പരിണപല 
ഓർമ്മക്കുറിച്ച് 	വിശകല.പ്പുകൾ.)

14. ബ.കനായബ വിവ.ശിച്ച് അവരുട്ം
സരണകള.രമം …..   

മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2017.

W691,4w  32Q8

 (മുൻമന്.യും പരിണം, CPI കനതി ാവമായ ശ്വീ. ബ.കനായബ വിവ.ശിച്ച് അവരുട്ം ച.ല സിവിവ.കശിച്ച് അവരുടഷ 
വിവ്യക.കപളക്കുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ചുളള അറിച്ച് 	വിശകല.വിവബ െങ്കുവിവയ്ക്കുന.)

15. നുജൂദിക്കുബ  അല. & പഡൽഫ.ൻ മ.കനായ.
ഞാൻ നുജൂദിക്കുബ വിവയസിബ 10 വിവ.വിവാഹകമാച.തി .  

വിവ.വിവ.: രമാ കമകനാൻ
ഒല.വിവബ െബ.കിഷൻസിബ, കകാഴ.കിാലബ,  2011.

Y11(Q7:427)w N98 NUJ 32Q1

(പചറുപ്രായത.ൽ വിവ.വിവാഹ.തി യാവകയും പരിണം െതാം വിവയസ്സിൽ 	വ.ൽ 
വിവ.വിവാഹകമാച.തി യാവകയും പരിണം പചയ്ത യമന.പല നുജൂദിക്കുബ  അല.യും പരിണപല ജ്വീവിവ.തി  കഥ.)

16. നള.ന. മുരുകൻ
രാജ്വീവഗാന്. വിവധം മറിച്ച് 	വിശകലയ്ക്കപടെ രൂപപ്പെട്ട എപന സിതി ്യങ്ങൾ.  

വിവ.വിവ.: ഇലമൺ രാജൻ. 

ഗ്ര്വീൻ ബുകബ സിബ,  തൃശ്ശൂർ. 2018.

 Y15:45:62wNAL 32Q8
 

 (രാജ്വീവിവബ ഗാന്. വിവധകിസി.ൽ ശിച്ച് അവരുട.ക്ഷ.ിപടെ രൂപപ്പെട്ട നള.ന.യും പരിണപല ആത്മകഥ.)
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ശിച്ച് അവരുടാസം

17. രവിവ. (പക.െ.) & ആനന്ദൻ (െ.)
കകല്ലൻ പൊക്കുലൻ : കറുടെ രൂപപ്പെബ ചുവിവടെ രൂപപ്പെബ െച്ച് അവരുടെ	 .  
 ഗ്ര്വീൻ ബുിബസിബ, തൃശ്ശൂർ. 2017.

 G:55(Y5927) 32Q3
 

 (കകല്ലൻ പൊക്കുലപന െര.സ.തി . ദിക്കുർശിച്ച് അവരുടനപത മുൻന.ർത. വിവരാന.ര.ക്കുന് 
കാലത.പന രാഷ്വീയദിക്കു.ശിച്ച് അവരുടാകബാധപത അഭ.സിംകബാധന പചയ്യുന് കലഖനങ്ങൾ.)

18. െ്വീറ്റാനാകാത്ത 	ർ കവിവാപലപബൻ
വൃക്ഷങ്ങളുപല രഹസി്യജ്വീവിവ.തി ം.  
വിവ.വിവ.: സിബ മ.തി  മ്വീനാക്ഷ.
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2018.

 I 32Q8

 (വൃക്ഷങ്ങപളക്കുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ച് അവരുടെ	ബ കകുറിച്ച് കൗതുകവം വിവ.സയജനകവം നാലക്വീയതി  ന.റിച്ച് 	വിശകലഞതുമായ 
ന.രവിവധ. വിവ.വിവരങ്ങളലങ്ങ.യ പുസ്തകം.)

സിാഹ.തി ്യം

19. സിച്ച് അവരുടെ	.ദിക്കുാനന്ദൻ
െല കലാക കവിവ.തി 
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2014

O1-6,1  32Q4

 (ഇന്ത്യൻ സ്വീ കവിവ.തി , ദിക്കുള.തി ബ കവിവ.തി , വിവലിബ ക.ഴിൻ കവിവ.തി  എന്.ങ്ങപനയും പരിണളള
ഇന്ത്യൻ കവിവ.തി കൾ ഉൾപടെ രൂപപ്പെപല കനടെ രൂപപ്പൊൾ, ശ്വീലആ, ൊക.സാൻ, ബംഗാകദിക്കുശിച്ച് അവരുടബ, ടുണ്വീഷ്യ 
അൽകബന.യ, ഇംഗണബ, കൊളണബ എന്്വീ രാജ്യങ്ങള.പല ശകദ്ധീകരിയമായ കവിവ.തി കളുപല 
വിവ.വിവർതനങ്ങൾ.)

20. ഖല്വീൽ ജ.ബാൻ
പ്രവിവാചകൻ.  

വിവ.വിവ: അന.ൽ കുമാർ തി .രുകവിവാരതബ
ബ..സി.. ബുകബ സിബ, കകാഴ.കിാലബ, 2017.

O28,6 32Q7
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 (ഖല്വീൽ ജ.ബാപന 'The Prophet' എന് പുസ്തകത.പന മലയാള െര.ഭാഷ.)

21. സിച്ച് അവരുടെ	.ദിക്കുാനന്ദൻ (പക), വിവ.വിവ. 

മൂന്ാം കലാക കവിവ.തി 
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2012 

O41-79,1  32Q2

 (ആഫ.ി,  ഏഷ്യ,  ലാറ്റാനാകാത്ത 	.നകമര.ി,  ആഫ.ിൻ  അകമര.ിൻ എന്്വീ മൂന്ാം –
കലാക കവിവ.തി കളുപല വിവ.വിവർതനങ്ങൾ.)

22. ആനന്ദബ ന്വീലകണ്ഠൻ
ദുകര്യാധനൻ: കകുറിച്ച് കൗരവിവ വിവംശിച്ച് അവരുടത.പന ഇതി .ഹാസിം : 1- ചൂതി ബ. 
വിവ.വിവ.: ശ്വീകുമാര. രാമചന്ദ്രൻ 
 മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2018

O111,3ANA  32Q7

(അമാനു ഷ ശിച്ച് അവരുടക.കളുപല െ.ന്തുണയ.ല്ലാത,  തി ങ്ങളുപല ശിച്ച് അവരുടര.കൾക്കുകവിവണ.
പൊരുതി .യ ഹതി ഭാഗ്യരുപല കഥ െറിച്ച് 	വിശകലയും പരിണന് കനാവിവൽ.) 

23. ആനന്ദബ ന്വീലകണ്ഠൻ
ദുകര്യാധനൻ: കകുറിച്ച് കൗരവിവ വിവംശിച്ച് അവരുടത.പന ഇതി .ഹാസിം: 2 കല.. 
വിവ.വിവ.: ശ്വീകുമാര. രാമചന്ദ്രൻ 
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2017

O111,3ANA  32Q7

(കനാവിവൽ.)

24. ഡാൻ ബകുറിച്ച് കൗൺ
കലാസബ സി.ംബൽ.  

വിവ.വിവ.: കജാണ. എം.എൽ.

ഡ..സി.. ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2018

O111,3 BRO 32Q8

 (ഇംഗ്വീഷബ കനാവിവല.പന െര.ഭാഷ.)
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25. സിച്ച് അവരുടെ	.ദിക്കുാനന്ദൻ (പക), വിവ.വിവ. 

ഇന്ത്യൻ കവിവ.തി . 

വിവ.വിവ:

മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2013.

O152-35.1  32Q3

 (കദിക്കുശിച്ച് അവരുടങ്ങളുപലയും പരിണം സിംസാരങ്ങളുപലയും പരിണം കാലത.പനയും പരിണം, വിവ.വിവ.ധങ്ങളായ 
സി്രങ്ങളും വിവർണങ്ങളും ഗന്ങ്ങളും പകാണബ ഇന്ത്യൻ കവിവ.തി ാ ഭൂെലം സൃഷ്ടിച്ച 	അറുപതിൽപ.ച്ച് അവരുടെ	 
അറുെതി .ൽെരം കവിവ.കളുപല രചനകൾക്കുളള െര.ഭാഷ.)

26. വിവ.ജയൻ (എം.എൻ)

ചങ്ങമഴ.

മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2018.

 O32,1KRI:g   Q8
 

 (ചങ്ങമഴയും പരിണപല ജ്വീവിവ.തി വം, കവിവ.തി യും പരിണം വിവ.ലയ.രുത്തുന് കലഖനങ്ങൾ.)

27. ഹാഫ.സിബ മുഹമ്മദിക്കുബ (എൻ.െ..)
എസിബ െതി .നായ.രം
ഡ..സി.. ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2018

 O32,3 HAF Q8

 (കനാവിവൽ.)

28. ഇന്ദുകഗാെന് (ജ.. ആർ)

അമ്മ.ണ.ടെ രൂപപ്പെ.ള്ള പവിവട്ടുകകസിബ. 
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2018.

 O32,3 IND Q8
 

 (കഥകൾ.)

29. കമാഹൻകുമാർ (പക.വിവ.)
ഉഷ്ണരാശിച്ച് അവരുട. 
ഗ്ര്വീൻ ബുകബ സിബ, തൃശ്ശൂർ, 2018.

O32,3 MOH Q8
 

 (കനാവിവൽ.)
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30. രഘുനാഥബ െകലര.
മതായ.പയ റിച്ച് 	വിശകലഫറിച്ച് 	വിശകല. പുറിച്ച് 	വിശകലതാി.. 
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ, കകാഴ.കിാലബ, 2018.

O32,3 RAG Q8
  

 (കഥകള .)

31. രാമകൃഷ്ണൻ (മലയാറ്റൂര )
യന്ം
ഡ..സി.. ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2018 

O32,3 RAM Q8

 (ഭരണ മണ്ഡലപത ആധാരമാി. എഴുതി .യ കനാവിവൽ.)

  
32. രാമകൃഷ്ണൻ (മലയാറ്റൂര )

കവിവരുകൾ
ഡ..സി.. ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2018

O32,3 RAM Q8 

 (കനാവിവൽ.)

33. സികന്താഷബ ഏച്ച് അവരുടെ	.ിാനം
നരനായും പരിണം െറിച്ച് 	വിശകലവിവയായും പരിണം  
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2018.

O32,3 SAN Q8

 (ജ്വീവിവ.തി ത.പന ഇരുളും പവിവള.ച്ച് അവരുടെ	വം പവിവയ.ലും തണലും തി ണലും തണലും കയ്പും മധുരം മധുരവപമല്ലാം 
ജ്വീവിവ.തി ം പകാണ്ടു തി പന് അളന തി ്വീർക്കുന് എട്ടു കഥകൾ.)

34. സിാറിച്ച് 	വിശകലാ കതി ാമസിബ
നാർമല.പ്പുലവിവ
ഡ.സി. ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2017

O32,3 SAR Q7
 

 (കകരളത.പല തി മ.ഴബ ബാഹ്മണരുപല ജ്വീവിവ.തി പതയും പരിണം 
ആചാരാനുഷാനപതയും പരിണം ആധാരമാി. രച.ിപടെ രൂപപ്പെട്ട കനാവിവൽ.)
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35. ശിച്ച് അവരുടംസുർത്ഥികളെ ഉദ്ദേ്വീൻ മുബാറിച്ച് 	വിശകലകബ
മരണ െര്യന്തം - റൂഹ.പന നാൾ പമാഴ.കൾ  
ഡ..സി.. ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2018 

O32,3 SHA Q8

(മരണവം മരണാനന്തര ജ്വീവിവ.തി വം പ്രകമയമാകുന് കനാവിവൽ.) 

36. തി കഴ.
പചമ്മ്വീൻ.   

ഡ.സി. ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2018

 O32,3 SIV Q8
 

 (കനാവിവൽ.)

37. തുളസി. കകാട്ടുിൽ
നൂറ്റാനാകാത്ത 	.െതി .പനാന്ബ ഉെന്യാസിങ്ങൾ  
എച്ച് അവരുടെ	ബ&സി. െബ.കിഷൻസിബ, തൃശ്ശൂർ, 2017

O32,6  Q7

(ജലമല.ന്വീകരണം, കദിക്കുശിച്ച് അവരുട്വീകയാദ്ഗ്രഥനം, വിവായനാശിച്ച് അവരുട്വീലം, മാതൃഭാഷാെഠനം 
തുലങ്ങ. വിവ.വിവ.ധ വിവ.ഷയങ്ങപള ഉൾകാഴ്ചകയാപല സിമ്വീെ.ക്കുന് ഉെന്യാസിങ്ങൾ)

 
38. ഉണ. (ആർ)

പുസ്തകപ്പുഴു
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ, കകാഴ.കിാലബ. 2018

O32,6 UNN Q8

 (കലഖനങ്ങളും യാത്രംകളും ഓർമ്മക്കുറിച്ച് 	വിശകല.പ്പുകളും െര.ഭാഷകളും കചർനള്ള 
പുസ്തകം.)

ഭാഷാശിച്ച് അവരുടാസം

39. നാരായണൻ നമ്യാർ (ഇ)

നല്ല ഇംഗ്വീഷബ
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ,  2017

P111:1 32Q7
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(മലയാള.കൾിബ ഇംഗ്വീഷബ കൂടുതി ൽ സി്ായതമാക്കുന്തി .നബ ഉകതജനം 
നൽകുന് കൃതി .)

തി തി ്ശിച്ച് അവരുടാസം

40. ഓകഷാ
കയശു വിവ്വീണ്ടും ക്രൂശിച്ച് അവരുട.ിപടെ രൂപപ്പെട്ടു.  

വിവ.വിവ.: െ..ല.. കതി ാമസിബ.
സസിലൻസിബ, കകാഴ.കിാലബ, 2014.

R6 32Q4

 (അകമര.ിയ.പല രജന്വീഷബ പുരപത ഓകഷാ കമോ കമ്യൂൺ അകമര.ിൻ ഭരണകുലം 
തി കർതതി .പനകുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ചുബ  പ്രതി .ൊദിക്കു.ക്കുന് കൃതി ..)

41. ഓകഷാ
സിബ ത്രം്വീ. 
വിവ.വിവ.: പക.െ..എ. സിമദിക്കുബ.
ഗ്ര്വീൻ ബുകബ സിബ,  തൃശ്ശുർ, 2017.

R6 32Q7
 

 (മാതൃതി ്ം, കുടുംബം, വിവ.വിവാഹം, ജനനന.യന്ണം, സ്വീബന്ങ്ങൾ 
എന്.വിവപയക്കുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ച് അവരുടെ	ബ ഓകഷായും പരിണപല വിവ.ലയ.രുതലും തണലുകൾ.)

42. ഓകഷാ
പുരുഷൻ. 

വിവ.വിവ.: പക.െ..എ. സിമദിക്കുബ.
ഗ്ര്വീൻ ബുകബ സിബ, തൃശ്ശുർ, 2017.

R6 32Q7

 (ഓകഷാ രച.ച്ച് അവരുടെ	 'ദിക്കു കമന് '  എന് കൃതി .യും പരിണപല മലയാള െര.ഭാഷ.  പുരുഷൻ,  സ്വീ 
എന്്വീ രണ്ടുഭാവിവങ്ങൾ എല്ലാ വിവ്യക.കള.ലും തണലുമുപണന്ബ ഈ കൃതി .യ.ലും തണലുപല ഓകഷാ 
ഓർമ്മ.ടെ രൂപപ്പെ.ക്കുന.)

 
43. ബാലറിച്ച് 	വിശകലാം (എൻ. ഇ)

ഭാരതി ്വീയ സിാംസാര.ക ൊരമര്യം.  
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2018 
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Y:1.2 32Q8

(സസിന്വിവ സിംസാരത.പന കാലം പതി ാട്ടബ ആധുന.ക യും പരിണഗം വിവപര ഇന്ത്യൻ 
സിമൂഹവം സിംസാരവം  എങ്ങപന വിവളർനപവിവന്ബ ഈ ഗ്രന്ഥം വിവ.ശിച്ച് അവരുടദിക്കുമാക്കുന.)

മനഃശിച്ച് അവരുടാസം

44. കജാൺ (സി..പജ.)

മനസ്സിൽ 	വ.പന കാണാിയങ്ങൾ
മാതൃഭൂമ., കകാഴ.കിാലബ, 2017

S  32Q7

(സിാമൂഹ.കവം മനഃശിച്ച് അവരുടാസെരവമായ വിവ.ഷയങ്ങപളക്കുറിച്ച് 	വിശകല.ച്ചുള്ള കലഖനങ്ങൾ.)

വിവ.ദിക്കു്യാഭ്യാസിം 

45. അകശിച്ച് അവരുടാകബ (ബ..)
സി.വിവ.ൽ സിർവ്വീസി.കലക്കുളള വിവ.ജയവിവഴ.കൾ  
മാതൃഭൂമ. ബുക്ബ, കകാഴ.കിാലബ, 2017

T(V,8)  32Q7

(സി.വിവ.ൽ സിർവ്വീസി.കലക്കുളള െര.ശിച്ച് അവരുട്വീലന ൊഠങ്ങൾ.)

ഭൂമ.ശിച്ച് അവരുടാസം

46. സുജാതി ാകദിക്കുവിവ.
കാടുകളുപല തി ാളം കതി ല..  
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2015.

 U8 32Q5
 

 (കവിവയത്രം.യും പരിണം സികഹാദിക്കുര.യും പരിണമായ സുഗതി കുമാര.ിബകത്തുകളുപല രൂെത.ൽ 
എഴുതി .യ ഒരു അപൂർവിവ യാത്രംാവിവ.വിവരണ ഗ്രന്ഥം.)

47. ആഷാകമകനാൻ
ഹ.മാചല.പന ന.സ്സിൽ 	വാന്ത്നങ്ങൾ. 

മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2016.

 U8.498 32Q6
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 (യാത്രംാവിവ.വിവരണം.)

48. പുനത.ൽ കുഞബബ ദുള്ള
പ്രണയം കൊപല യാത്രംകൾ.  

മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2017.

 U8 32Q7 
 

 (യാത്രംാവിവ.വിവരണം.)

49. ശ്വീ സി്ാമ. തി കൊവിവനം
സകലാസി യാത്രം  
മാതൃഭൂമ. ബുകബ സിബ,  കകാഴ.കിാലബ, 2018.

U8.498 32Q8
 

 (ശ്വീ സി്ാമ. തി കൊവിവനം നലത.യ ഹ.മാലയ യാത്രംയും പരിണപല 
സിഞാരാനുഭവിവങ്ങൾ.)

ന.യമം

50. രമണന് (ആർ െ..)
മനുഷ്യാവിവകാശിച്ച് അവരുടങ്ങൾ
കറിച്ച് 	വിശകലനബ ബുകബ സിബ, കകാട്ടയം. 2017

 Z(V:58) 32Q7
 

 (മനുഷ്യാവിവകാശിച്ച് അവരുടങ്ങപള സിംബന്.ച്ച് അവരുടെ	 െതി .നാലബ കലഖനങ്ങളുപല സിമാഹാരം.)
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