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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

BIOGRAPHY/ AUTO BIOGRAPHY  

1. Adish(C Aggarwala) & Sarah (J Morchington)
Narendra modi: A Charismatic & Visionary Statesman.
Pub : U.K. Publishers & Distributors Ltd.: London,  2018.

V2,21y7N50MOD Q8 

(This book tells the story of Narendra Modi, the Prime Minister from the
prism of several events,  that shaped the Indian polity.) 

2. Tamana Chona and Aditi Mehrotra
I am Tamana: A Memoir of a Girl Born with Cerebral Palsy. 
Pub : Hay House Publishers India Pvt. Ltd.: New Delhi, 2019

Y15-64wN70TAM Q9 

(This  book  is  an  autobiography  of  an  extra  ordinary  achiever,  Tamana
Chona, who was diagnosed with cerebral palsy at a very early stage of childhood.)

3. Rigoberta Menchu
I, Rigoberta Menchu?:  An Indian Women in Guatemala.  
Ann Wright, Tr. 
Pub :  Verso: London, 2009.

YZ,15w N59RIG Q9

(The  remarkable  life  story  of   Guatemala  peasant  women,  Rigoberta  
Menchu.)

 

LIBRARY SCIENCE  

4. Prabhat Pandey et al, Ed. 
Changing Landscapes in Library and Information Science. 
Pub : Rajat Publications: New Delhi, 2020.

2 R0

(This is a collection of essays on library  management and information  
science.)
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SCIENCE  
5. Richard Dawkins

Science in the Soul: Selected writings of a passionate Rationalist.
Pub :  Blackswan: London,  2018.

A Q8

(Collection of essays on science.)

6. Ankur Bisen
Wasted : The Messy story of sanitation in India, A Manifesto for Change. 
Pub : Macmillan: New Delhi, 2019.

D8.2 Q9

(This book examines Indian's sanitation challenge tracing it to its  historical 
and cultural roots.)

LITERATURE  

7. Kalyani Vallath et.al.. Ed.  
What About Theory?:  A useful book for the perplexed student. 
Pub :  Bodhi Tree Books: Trivandrum, 2019.

O:g Q9

(A literary text book for  competitive examinations.)

8. Atticus
The Truth About Magic. 
Pub :  Headline Publishing: London, 2019.

O111,1 ATI Q9

(Collection of poems.)

9. Ashwin sanghi
Keepers of the Kalachakra. 
Pub :  Westland Publications Private Ltd.: Chennai, 2018.

O111,3 ASH Q8

(Novel.)

10. Joseph Conrad
Heart of darkness. 
Pub :  Finger Print Classics: New Delhi, 2018.

O111,3 CON Q8
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(Novel.)

11. John Green
Fault in our Stars. 
Pub : Penguin Random House: United Kingdom, 2017.

O111,3 JOH Q7

(Novel.)

12. Khaled Hosseini
Kite Runner. 
Pub : Bloomsbury: London, 2013.

O111,3 KHA Q3

(Novel.)

13. Wells (H.G.)
The War of the Worlds. 
Pub :  Finger Print Classics:  New Delhi, 2018.

O111,3 WEL Q8

(Novel.)

14. Babitha Justin
From Canons to Trauma : Essays on Literature. 
Pub : Bodhi Tree Books:  Thiruvananthapuram, 2017.

O111,6 BAB Q7

(This  book  brings  forth  a  selection  of  wide  ranging  topics  relevant  to
literature scholars.)

15. Khyrunnisa (A)
Tongue in Cheek: The Funny side of Life. 
Pub :  Westland Publications: Chennai, 2019.

O111,6 KHY Q9

(A collection of observations about daily life by a woman with sparkling
sense of humour.)

16. Peter Handke
Till Day You Do Part or A Question of Light. 
Mike Mitchell Tr.  
Pub :  Seagull Books: London, 2017.

O113,2 PET 111Q7
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(English translation of the German Dramatic monologue.)

17. Peter Handke
The Great Fall: A Story. 
Krishna Winston Tr.  
Pub :  Seagull Books: London, 2018.

O113,2 PET 111Q8

(English translation of A German novel.)

18. ISABEL ALLENDE
The House of the Spirits.  
Magda Bogin, Tr.  
Pub : Vintage Books: London, 2011.

O123,3 ISA 111Q1

(A Spanish novel.)

19. Olga Tokarczuk
Flights. 
Jennifer Croft, Tr.  
Pub : Fitzcarraldo Editions: United Kingdom, 2017.

O145,3 OLG 111Q7

(A Polish Novel)

20. Olga Tokarczuk
Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. 
Lloyd Jones, Tr.  
Pub : Riverhead Books, London, 2019.
 O145,3 OLG 111Q9

(A Polish Novel.)

21. Jokha Alharti
Celestial Bodies.   
Marilyn Booth, Tr.  
Pub : Simon & Schuster: New Delhi, 2018.
 O28,3 JOK  111Q8

(An Arabic Novel.)

4



PHILOSOPHY  
22. Richard Dawkins

Outgrowing God.   
Pub :  Bantam Press: London, 2019.
 R  Q9

(This book explains how life emerged without a creator, how evolution 
works  and how our world came into being.)

  

HISTORY  

23. Praveen Vadakar 
Concepts, Theories and Practice of Human Rights. 
Pub : Rajat Publications, New Delhi, 2020.
 V:58 R0

(The  concepts,  theories,  practice,classifications  and  psychological  
development of human rights are discussed in the light of Indian Constitution.)

24. James Vadackumchery
Human Rights: A Wholestic Revision of the U.N. International Covenants 
ICCPR & ICESCR. 
Pub :  Concept Publications: New Delhi, 2019.

V:58 Q9

(This book hightlights the human right issues of the world in the light of UN
Conventions, Declarations and Charters.) 

25. Devendra Upadhyay Ed. 
The Handbook of Centre-State Relations in India: From Unitary State to 
Federation.
Pub : Integrity Media: New Delhi,  2019.

V2:12 Q9

(This book combines the functional status and commentaries on centre-state 
relations in India with reference to Constitution of India, the election laws and  
the formation of government.) 

26. BHATIA (K.L.)
Federal Structure of the Textual Constitution of India: Fons Juris of 
constitional patriotism:  cases and materials. 
Pub : Regal Publications: New Delhi,  2019.

V2:12 Q9

(This book presents a thorough idea of Indian federal structure.)
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27. Gopakumaran Nair (N). Ed. 
Reimagining Histories. 
Pub : Current Books:  Kottayam, 2019.

V212 Q9

(A  Compendium  of  Research  papers  presented  in  the  first  Annual  
Conference of the Kerala History Congress 2015.)

28. Muhammedali (T), Ed. 
Histories Unbounded. 
Pub : Current Books, Kottayam, 2019.

V212 Q9

(Selected papers of Third Kerala History Congress held at Farooq college in 
December 2017.)

POLITICAL SCIENCE  

29. Thakur (S.N)
Hindu Nationalism in India. 
Pub : Serials Publications Pvt. Ltd,: New Delhi, 2019. 

W:(Q2).2 Q9

(The rise of Bharatiya Janata Party (BJP) and its ideology are discussed.) 

30. Pankaj  Sharma & Saurav Sanyal
The Anatomy of an Indian General Election. 
Pub : KW Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2019.
 W:91.2 Q9

(It describes the nutshell of election history of India.)

31. Devendra Upadhyay, Ed.  
The Hand book of Indian Parliament: Founding years in Independent India. 
Pub : Integrity Media: New Delhi, 2019.

W,3.2 Q9

(This  work  deals  with  the  political  institutions,  the  constitution,  the  
parliament, the election law and the courts and also get a clear picture of the  
political events in India.)
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ECONOMICS  

32. Chandra Sekaran (N) & Roopa Purushothaman
Bridgital Nation: Solving Technology's People Problem. 
Pub :  Penguin Random House: Gurgaon, 2019.

X(D6,8(B)).2 Q9

(This book suggests a novel approach for reimaging automation in India.)

33. Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo
Poor  Economics: Rethinking poverty & the ways to end it. 
Pub :  Penguin Random House: Gurgaon, 2018.

X(Y:434) Q8

(This book is on the real causes of poverty and how to end it.)

34. Nagaraj (R) & Motiram (S), Ed.  
Political Economy of Contemporary India. 
Pub :Cambridge University Press: New York, 2017.

X.2 Q7

(This volume explains various aspects of macro economy, land, labour and 
employment in the Indian context.)

35. Ankur Bhatnagar & Saratchand (C), Ed. 
Analytical Perspectives on the Indian Economy. 
Pub : Aakar Books: New Delhi, 2019.

X.2 Q9

(This edited work is a collection of essays on different aspects of Indian  
economy.)

36. Abhijit V.  Banerjee  & Esther Duflo
Good Economics for Hard Times. 
Pub : Juggernaut Books: New Delhi, 2019.

X:746 Q9

(This  book  explains  the  social  and  political  problems  of  the  day  and  
discusses how these problems can be solved by suitable economic policies.)

37. Nath (V)
Administration and Development Planning in India. 
Pub : Concept Publishing Company Pvt. Ltd.: New Delhi, 2011.

X:75.2 Q1

(This book is a collection of Dr. Nath's writings on administration and  
planning with special reference to India.)
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38. Gary Dessler & Biju Varkkey
Human Resource Management. 
Pub : Pearson India Education services Pvt. Ltd.:UP, 2018.

X:9 Q8

(This book focuses on the modern human resource management concepts 
and techniques.)

39. Rammanohar Reddy (C)
Demonetisation and Black Money.
Pub : Orient BlackSwan: Hyderabad, 2019.

X611;4:1(Y:45) Q9

(The author is an economist who discusses the rationality of  demonetisation
to  check black money in India.)

40. Kamal Nayan Kabra 
The Black Economy in India: Transition to Grey Political Economy. 
Pub : Aakar Books:  New Delhi, 2019.

X64(Y:43).2 Q9

(It  examines  the black economy (underground economy) in  India  with  
reference to income tax evasion and economic activities based on it.)

S  OCIOLOGY  

41. NOORANI (A.G.)
The RSS: A Menace to India. 
Pub : Leftword Books: New Delhi, 2019.

Y8.2 Q9

(This book is a magisterial study of the RSS from its formation in 1925 to 
the present day.) 

  

   

8



 മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ആത്മകഥ   /   ജ ജീവചരചരിതി

1) മുഞചരിനാാട്നാട് പത്മകുമാർ
കട്ൽ അതചരിന്റെ അഗാധതനയ സ സ്നേഹികചരിക്കി സപാനല: ജ ജീനാചരിയസ്സുകളുനട് കത്തുകൾ. 
സോൺ ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.
 zwN28     L99 32Q9
 

(വചരിശ്വപ്രസചരിദ്ധരായ ജ ജീനാചരിയസുകൾ എഴുതചരിയ കത്തുകളുനട് സമാഹികാരി.)

2) ബചരിപചരിൻ ബാലചന്ദ്രൻ
എി.എഫനാട്. ഹുസസൻ: സദേശതചരിന്റെ അനാറാപസദേശങ്ങളുി  ആധുനാചരിക  കലയുനട് 
ഐതചരിഹികറങ്ങളുി.
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി, 2019.

NQwN15HUS 32Q9
 

 (പഠനാി.)
  

3) ഹികണ്ടർ സേവചരിേനാട്. എേചരി.
സജാൺ നലനാൻ കത്തുകൾ
വചരിവ  . സജാസഫനാട് അലകനാട് സനാട്
പ്രണത ബുക്നാട് : സകാഴചരിസകാട്നാട്, 2019.

NR56wN40 LEN 32Q9

(ഇിഗ്ലണ്ടചരിനല വചരിഖ്യറാത ഗായകനും ി ഗാനാരചയചരിതാവും നി നാട്നും മായചരിരുന്ന സജാൺ 
വചരിൻസ്റ്റൺ നലനാന്റെ (1940-1980)  കത്തുകളുനട് സമാഹികാരി.  വചരിയറനാട് നാാി
യുദ്ധതചരിനനാതചരിനരയുള അസയഹികതചരിന്റെ “Give Peace a Chance” എന്ന ഗാനാി ഏനഏറെ 
പ്രശസ്തമാണനാട്.)  

4) എചനാട്മുക്കട്ടചരി (നക.പചരി.)
ഇനതന്റെ രക്തമാണചരിനതന്റെ മാിസമാനണടുത്തുനകാള്ളുക.

േചരി.സചരി. ബുക്നാട്: സകാട്ടയി, 2019.

O32w ECH  Q9

(ആത്മകഥ.)
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5) സഗാപചരി നാാരായണൻ
കാവറസൂരറന്റെ യാത: കുട്ടചരികൾകായചരി ഒ.എൻ.വചരിയുനട് കാവറജ ജീവചരിതി.  
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി,2019.  
 O32,1wN31ONV Q9

 (ഒ.എൻ.വചരി. യുനട് ജ ജീവചരചരിതി. )   

6)  സാനും  (എി. നക)

സകശവസദേവനാട്: ഓട്യചരിൽ മനും ്ലിഷേറനനാ കനണ്ടതചരിയ എഴുത്തുകാരൻ.   
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി, 2019.
 O32,3wN05 KES Q9
 

 (ജ ജീവചരചരിതി)

7) സസന്താ്ലിഷേനാട്(ഒ. നക)

സസഹികാദേരൻ അയ്യപ്പൻ.   
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019.

V212(4)y7M89AYY 32Q9

(സസഹികാദേരൻ അയ്യപ്പന്റെ ജ ജീവചരിതവും നി എഴുത്തുി പ്രവർതനാങ്ങളുി വചരിവരചരിക്കന്ന 
ഗ്രനി.) 

8) സയാ ആഹികചരിി നഫസ്റ്റനാട്
അസോളഫനാട് ഹികചരിറനാട് ലർ: അവസാനാ ദേചരിനാങ്ങൾ.

വചരിവ. സതാമസനാട് ചകറതനാട്
ഗ്ര ജീൻ ബുക്നാട്: തൃശ്ശുർ, 2014.

V55y7M89HIT 32Q4

(ഹികചരിറനാട് ലറുനട് അന്തറദേചരിനാങ്ങൾ പ്രസമയമാകചരി എഴുതചരിയ 'der untergang' എന്ന 
ജർമ്മൻ ഗ്രനതചരിന്റെ പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.) 

9) ജ ജീവൻകുമാർ (നക)

നഏറെയ നാട് മണ്ടനാട് വചരിലറിസനാട്.
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി, 2019.

V562y7N21 RAY  32Q9
 

 (നഏറെയനാട് മണ്ടനാട് വചരിലറിസചരിന്റെ സാിസ്കാാരചരിക രാഷ്ട്രീ ജീയ ജ ജീവചരിതനത ആഴതചരിൽ 
വചരിലയചരിരുത്തുന്ന പുസ്തകി.)
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10) മുരളചരി തുമ്മാരുകുട്ചരി
ബുദ്ധനും ി ശങ്കരനും ി പചരിനന്ന ഞാനും.  ാനും ി.  
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.
 Y:435wMUR 32Q9
 

 (സാമൂഹികചരികവും നി പാരചരിസചരിതചരികവും നമായ വചരിവചരിധ വചരി്ലിഷേയങ്ങനള ഉൾകാഴ്ചസയാനട് 
അവതരചരിപ്പചരിക്കന്ന പുസ്തകി.) 

ശാസനാട് തി

11) സാബു സജാസനാട്
താരാപഥങ്ങൾകപ്പുഏറെി: ശാസ്ത്രസലാകനത കുതചരിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ.
യുവധാര പബചരിസക്ലിഷേൻസനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2018.

A 32Q8

 (ആധുനാചരിക മനും ്ലിഷേറനനാ അതചരിശക്തനാാകചരിയ സാസങ്കതചരിക വചരിദേറയുനട് വളർച 
ചർചനചയ്യുന്ന ശാസ്ത്ര സലഖ്യനാങ്ങളുനട് സമാഹികാരി.)

12) സാബു സജാസനാട്
പ്രപഞി കണ്ണാട്ചരി സനാാക്കസ ാൾ.
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി,  2019.

A 32Q9

(ശാസ്ത്ര സലഖ്യനാങ്ങൾ.)

13) സവശാഖ്യൻ ത ചരി
അഹികി ദ്രവറാസ്ചരി: പ്രപഞതചരിന്റെ  പാസനാട് സവേനാട്.  
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.

A 32Q9

 (ഭാഷ.) � Iൗതചരികശാസ്ത്രി.)  
 

14) ബാലഗിഗാധരൻ (വചരി.പചരി)
ചന്ദ്രയാൻ-2.   
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.

D58 32Q9
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 (ബഹികചരിരാകാശ ശാസ്ത്രതചരിന്റെ പുതൻ സ ജീമകൾ സതടുന്ന ഐ.എസനാട്.ആർ.ഒ. 

യുനട്  രണ്ടാമനത ചന്ദ്രപരറസവക്ഷണ ദേൗതറമായ ചന്ദ്രയാൻ-2 നനാക്കഏറെചരിച്ചുള പുസ്തകി.) 

15) പ്രണയനാട് ലാൽ
ഇൻേചരിക: ഇന്തറൻ ഉപഭൂഖ്യണ്ഡതചരിന്റെ പാരചരിസചരിതചരികചരചരിതി.  
വചരിവ. സുസര്ലിഷേനാട്, എി.ജചരി. 
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.   

G:12.2 32Q9
 

 (ഇന്തറൻ ഉപഭൂഖ്യണ്ഡതചരിന്റെ രൂപനപ്പട്ലചരിനനായുി ചരചരിതനതയുി ആഴതചരിൽ 
വചരിശദേ ജീകരചരിക്കന്ന കൃതചരി.)  

16) കൃഷ്ണവാരചരിയർ (എൻ.വചരി.)
എൻ.വചരി. യുനട് പരചരിസചരിതചരി ചചരിന്തകൾ.  
ജചരി. മധുസുദേനാൻ, സ ാ.
തുഞനതഴുതച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല: തചരിരൂർ, 2016.

G:55 32Q6
 

 (എൻ.വചരി. കൃഷ്ണവാര ചരിയരുനട്ശാസ്ത്ര സലഖ്യനാങ്ങളുനട് സമാഹികാരി.)
 
 17) പ്രസാദേനാട് (എി.നക) & ഹികര ജീ്ലിഷേനാട് വാസുസദേവൻ എേചരി  .

പശചരിമഘം: ട്ടി: ഗാഡഗചരിൽ  കസനാട് തരചരിരിഗൻ ഏറെചരിസപ്പാർടകളുി  യാഥാർതറവും നി– .    
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.

G:55 32Q9
 

 (പശചരിമഘം: ട്ട സിരക്ഷണതചരിനും ള നാചരിർസയശങ്ങൾകായചരി രൂപ ജീകരചരിച മാധവനാട് 
ഗാഡഗചരിൽ  കസനാട് തരചരിരിഗൻ കമ്മചരിറചരി ഏറെചരിസപ്പാർടകനള  സമഗ്രമായചരി വചരിശകലനാി –
നചയ്യുന്ന പുസ്തകി)

18)   സപാൾസൺ താി
സകരളതചരിന്റെ സജവസവവചരിദ്ധറി.
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി,  2019.

G:55.212 32Q9

 (സകരളതചരിന്റെ സജവസവവചരിദ്ധറനത കുഏറെചരിച്ചു പ്രതചരിപാദേചരിക്കന്ന പുസ്തകി.)
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19) ഏറെചരിചാേനാട് സോകചരിൻസനാട്
ഭൂമചരിയചരിനല ഏറവും നി മഹികതായ ദൃശറവചരിസ്യി: പരചരിണാമതചരിന്റെ നതളചരിവും നകൾ.   
വചരിവ. രവചരിചന്ദ്രൻ, സചരി. 
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.

G:66 32Q9 
 

 (The Greatest Show on Earth- The Evidence for Evolution എന്ന ഇിഗ്ല ജീ്ലിഷേനാട് 
കൃതചരിയുനട് മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

 
കല

20) ദേ ജീദേചരി ദോസമാദേരൻ
ഗുൽസമാഹികർ  
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്:  സകാട്ടയി, 2012.
 NW 32Q2
 

 (തചരിരകഥ.)

21)  രാജ ജീവൻ (ട്ചരി.പചരി)
കുഞാലചരി മരകാർ: ഒരു തചരിര സനാാവൽ.   
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാട്ടയി, 2019. 
 NW   32Q9
 

 (തചരിരകഥ.)

22) പത്മരാജൻ (പചരി.)
ഒരചരിട്നതാരു ഫയൽവാൻ. 
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാട്ടയി, 2019.
  NW   32Q9
 

 (തചരിരകഥ.)

23) പത്മരാജൻ (പചരി.)
കളൻ പവചരിതൻ. 
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാട്ടയി, 2019.
  NW   32Q9
 

 (തചരിരകഥ.)

13



സാഹികചരിതറി  -  കഥ  /  കവചരിത  /  സനാാവൽ

24) അനാ ജീസനാട് സല ജീി
ഇതചരിരചരിവട്ടതചരിനല കട്ല
വചരിവ. സ്ചരിത മ ജീനാാക്ഷചരി 
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാട്ടയി, 2019.
 O111,3 ANE  32Q9
 

 ('The Small Town Sea' എന്ന ഇിഗ്ല ജീ്ലിഷേനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

 
25) സപൾ എസനാട് ബകനാട്

ദേചരി ഗുേനാട് എർതനാട്
വചരിവ  . മചരിനാചരി സമസനാാൻ
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി, 2018.

O111,3 BUK 32Q8

 (“The Good Earth” എന്ന ഇിഗ്ല ജീ്ലിഷേനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.) 

26) ഗുഗചരി വാ തചരിസയാിസഗാ
കുസഞ നാ ജീ കരയാനത
വചരിവ  .  വചരിജയൻ സകാട്സഞരചരി
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2018.

O111,3 NGU 32Q8

 ('Weep not, child' എന്ന ഇിഗ്ല ജീ്ലിഷേനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.) 

27) സഏറൊബർട്ടനാട് ലചരിറൽ
മയസകാവസ്കാചരിയുനട് കാമുകചരിമാർ
വചരിവ  .  സചരി.എ. സമാഹികൻദോസനാട്
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2018.

O111,3 ROB 32Q8

 ('The Mayakovsky Tapes' എന്ന ഇിഗ്ല ജീ്ലിഷേനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)
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28) ആൽസബർ കാമു
പതനാി
വചരിവ  .  പ്രഭാഷ.) � Iാ ആർ. ചാറർജചരി
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2013.

O122,3 CAM 32Q3

 ('la Chute' എന്ന ഫ്രഞനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

29) ആൽസബർ കാമു
നാഷ്ട സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ
വചരിവ  .  പ്രഭാഷ.) � Iാ ആർ. ചാറർജചരി
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2014.

O122,3 CAM 32Q4

 ('Exile and the Kingdom' എന്ന ഫ്രഞനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

30) ആൽസബർ കാമു
സചരിസചരിഫസനാട് പുരാണി
വചരിവ  .  പ്രഭാഷ.) � Iാ ആർ. ചാറർജചരി
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2014.

O122,3 CAM 32Q4

 ('The Myth of sisyphus' എന്ന ഫ്രഞനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

31) പാടചരികനാട് സമാദേചരിയാസനാാ
വഴചരിസയാരകസഫയചരിനല   നപൺകുട്ടചരി
വചരിവ  .  പ്രഭാഷ.) � Iാ ആർ. ചാറർജചരി
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2015.

O122,3 PAT 32Q5

('dans le cafe de 'la jeunesse perdue' എന്ന ഫ്രഞനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള 
പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

32) പാടചരികനാട് സമാദേചരിയാസനാാ
നാക്ഷതകവല
വചരിവ  .  പ്രഭാഷ.) � Iാ ആർ. ചാറർജചരി
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2015.

O122,3 PAT 32Q5
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('la place de l'etoile' എന്ന ഫ്രഞനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

33) സചരിസമാൺ ദേ ബുവ
സമാസസ്കാാവചരിനല അപസ്വരങ്ങൾ
വചരിവ  .  പ്രഭാഷ.) � Iാ ആർ. ചാറർജചരി
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2019.

O122,3 SIM 32Q9

('Misunderstanding in Moscow' എന്ന ഫ്രഞനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള 
പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

34) യാസ്ചരിനാാ ഖ്യാദ്രാ
കാബൂളചരിനല നാാരായണ പക്ഷചരികൾ
വചരിവ  .  പരസമശ്വരൻ
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2016.

O122,3 YAS 32Q6

('Les hirondelles de Kaboul' എന്ന ഫ്രഞനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

35) യാസ്ചരിനാാ ഖ്യാദ്രാ
ഏകാധചരിപതചരിയുനട്  അവസാനാരാതചരി
വചരിവ  .  നക. സത ജീ്ലിഷേനാട്
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2018.

O122,3 YAS 32Q8

('La derniere nuit de rais' എന്ന ഫ്രഞനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

36) വചരിൽസൺ സഏറൊകചരി
ഗബചരിസയൽ ഗാർസചരിയ മാർക്വചരിസനാട്: കഥയുനട്  നൂപുര ധ്വനാചരികൾ.   
കഏറെ്റെനാട് ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2018.
 O123,3 MAR:g 32Q8
 

 (ഗബചരിസയൽ ഗാർസചരിയ മാർക്വചരിസചരിന്റെ രചനാാ സലാകനത വചരിശദേമായചരി  
പരചരിചയനപ്പടുത്തുന്ന കൃതചരി.)

37) മാകനാട് സചരിി സഗാർകചരി
അമ്മ. 
വചരിവ  . നക.പചരി. സുമതചരി
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019. 
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 O142,3 GOR 32Q9
  

 (ഏറെ്ലിഷേറൻ സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

38) മഏറെ ജീനാ നസ്റ്റപനാട് നനാാവ
ലാസഏറെചരിന്റെ നപണ്ണുങ്ങൾ
വചരിവ  .  സചരി.എസനാട്. സുസര്ലിഷേനാട്
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2018.

O142,3 MAR 32Q8

('The Woman of Lazaraus' എന്ന  ഏറെ്ലിഷേറൻ സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

39) നാസരൻ അബനാട് ഗരറൻ
ഉതചരിർന്നു വ ജീണ മൂന്നനാട് ആകാശപ്പഴങ്ങൾ
വചരിവ  .  രമാ സമസനാാൻ
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2019.

O142,3 NAR 32Q9

('Three Apples fell from the Sky' എന്ന ഏറെ്ലിഷേറൻ സനാാവലചരിന്റെ മലയാള 
പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

40) അബനാട് സദോഏറെഹികനാട് മാൻ എ വാനബരചരി
കറുപ്പചരിന്റെ വിശഗാഥ.
വചരിവ  .  രമാ സമസനാാൻ
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2019.

O28,3 ABD 32Q9

('In the United States of Africa' എന്ന അഏറെബചരി സനാാവലചരിന്റെ മലയാള 
പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

41) ഹുദോ ബഏറൊകതനാട്
നാചരിശ ജീഥചരിനാചരിയുനട് ആഴങ്ങൾ
വചരിവ  .  ഉസബദേനാട്
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2019.

O28,3 HOD 32Q9

('Barid al layl' എന്ന അഏറെബചരി സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)
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42) ഖ്യാലചരിദേനാട് ഖ്യലചരിഫ
മരണി ദുഷ്ക്കരി
വചരിവ  .  എൻ. ്ലിഷേിനാാദേനാട്
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2018.

O28,3 KAH 32Q8

('al-mawt amalun staqq' എന്ന അഏറെബചരി സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

43) മഹികനാട് മൂദേനാട് സഈദേനാട്
ബചരിൻ ബർക നതരുവനാട്. 
വചരിവ  . സോ. എൻ. ്ലിഷേിനാാദേനാട്
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019.

O28,3 MAH 32Q9

 (ഇഏറൊകചരിനല രാഷ്ട്രീ ജീയ സിഘം: ർ്ലിഷേങ്ങളുനട്  പശാതലതചരിൽ എഴുതചരിയ അഏറെബചരി 
സനാാവൽ.)

44) നപരുമാള മുരുകൻ
ശചരിന്നകഏറെപ്പസ്വാമചരി.  
വചരിവ  . നക.എസനാട്. നവങ്കചരിട്ാചലി.
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.

O31,3 PER 32Q9
 

 (കഥാ സമാഹികാരി.)

45) വാസന്തചരി
ജയചരിൽ. 
വചരിവ  . പത്മാകൃഷ്ണമൂർതചരി
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019.

O31,3 VAS 32Q9
 

 (തമചരിഴനാട് സനാാവൽ.)

46) എൽ. വചരിൻനസ്റെനാട് 
ഇരുട്ടചരിൽ തപ്പുന്നവർ.
വചരിവ. ഇ ട്മൺ രാജൻ
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019.
  O31,3 VIN 32Q9
 

 (തമചരിഴനാട് നചറുകഥകൾ.)
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47)  മായൂരി സവദേനാായകി പചരിള
പ്രതാപമുതലചരിയാർ ചരചരിതി.
വചരിവ  . എി. ഫചരിലചരിപ്പനാട്
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2018.

O31,3 VED 32Q8
 

 (തമചരിഴനാട് സനാാവൽ.)

48) ആദേചരിനാാട്നാട് സഗാപചരി
മലയാള കവചരിത പരചരിണാമങ്ങളചരിലൂനട്. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019. 

O32,1:g Q9

(മലയാള കവചരിതയചരിൽ ത ജീക്ഷനാട് ണമായ ജ ജീവചരിതാനും ഭാഷ.) � Iവങ്ങനള സന്നചരിസവശചരിപ്പചരിച 
കുമാരനാാശാൻ മുതൽ വചരിജയലക്ഷമചരി വനരയുള  കവചരികളുനട് രചനാകനള ആഴതചരിൽ 
അപഗ്രഥനാവചരിസധയമാകചരിയ പഠനാഗ്രനി.)

49) ചന്ദ്രസശഖ്യരൻ (എി.ആർ)
എൻ വചരിയുനട് കൃതചരികൾ: വാചനാവും നി  വചരിചചരിന്തനാവും നി. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2018.  
 O32,1 KRI:g Q8

(എൻ. വചരി. കൃഷ്ണവാരറരുനട് കവചരിതകനളക്കഏറെചരിച്ചുള വചരിശദേമായ പഠനാി.)

50) ലക്ഷമ ജീസദേവചരി
നകാലുസണചരിയാത മഴ.  
േചരി.സചരി. ബുക്നാട്: സകാട്ടയി, 2018.
 O32,1 LAK Q8
 

 (കവചരിതാ സമാഹികാരി.)

51) പഴവചരിള രസമശൻ
ഉയർനതഴുസന്നല്പിചരിന്റെ ഉട്ൽ. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2018.

O32,1 RAM Q8
 

 (കവചരിതാ സമാഹികാരി.)

19



52) ഏഴാസചരചരി രാമചന്ദ്രൻ
കറുതനപസണ്ണ കരചരിങ്കുഴല ജീ. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019.
 O32,1 RAM Q9

  (കവചരിതാ സമാഹികാരി.)

53) ഭാഷ.) � Iട്ടതചരിരചരിപ്പാട്നാട് (വചരി.ട്ചരി.)
അടുകളയചരിൽ നാചരിന്നനാട് അരങ്ങസതയ്ക്ക്. നാട്.  
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2017.
 O32,2 BHA Q7
 

 (നാാട്കി.)

54) സതാമസനാട് (സചരി.നജ.)
ആ മനും ്ലിഷേറൻ നാ ജീ തനന്ന. 
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.

O32,2 THO Q9
 

 (നാാട്കി.)

55) അശ്വതചരി ശശചരികുമാർ
കഥ.  
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി, സകാട്ടയി, 2018.
  O32,3 ASW Q8

(കഥാസമാഹികാരി.)

56) ചന്ദ്രൻ (പചരി.നക.)
ഹികത: കുഞ്ജര.    
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി,  2019.
 O32,3 CHA Q9
 

 (സനാാവൽ.)

57) ഇന്ദുസഗാപൻ (ജചരി. ആർ.)
മണൽ ജ ജീവചരികൾ.     
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019.

 O32,3 IND Q9
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 (സനാാവൽ)

58) മധുപാൽ
കഥ. 
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി,  2018.
 O32,3 MAD Q8
 

(കഥാസമാഹികാരി.)

59) മഹികാസദേവൻ ത ചരി
ആസാദേചരി   
േചരി.സചരി. ബുക്നാട്: സകാട്ടയി, 2019.

 O32,3 MAH Q9

 (സനാാവൽ)

60) സമാഹികൻകുമാർ (നക.വചരി.)
എട്ലാക്കട്ചരി പ്രണയ സരഖ്യകൾ
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി,  2018. 
  O32,3 MOH Q8
 

 (സഖ്യാവനാട് പചരി. കൃഷ്ണപചരിളയുനട്  പ്രണയജ ജീവചരിതനത മുൻനാചരിർതചരി എഴുതനപ്പട്ട 
സനാാവൽ.)

61) പത്മരാജൻ (പചരി.)
രതചരിനാചരിർസ്വേദേി.  
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.
 O32,3 PAD Q9
 

 (സനാാവൽ.)

62) ഇരചരിഞയി രവചരി
ഗുരുമാനാസി. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019.

 O32,3 RAV Q9

 (സനാാവൽ.)
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63) സചരാവളചരി ശശചരി
മുസ  നാട്ന്ന സവലായുധൻ.
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി,  2018.
  O32,3 SAS Q8
 

(സകരള നാസവാതാനാ സനാതാകളചരിനല രക്തസാക്ഷചരി ആഏറൊടപുഴ 
സവലായുധപ്പണചരികരുനട് ജ ജീവചരിതി മുഖ്യറപ്രസമയമാകുന്നസനാാവൽ.)

64) ്ലിഷോഹികചരിനാ (ഇ.നക.)
കഥ.  
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി, 2018.

O32,3 SHA Q8
 

(കഥാസമാഹികാരി.)

65) ്ലിഷോഹുൽ ഹികമ ജീദേനാട് (നക.ട്ചരി.)
രാജറസദ്രാഹികചരികളുനട് വരവനാട്. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019. 

O32,3 SHA Q9
 

 (കഥാസമാഹികാരി.)
 

66) സുധ ജീ്ലിഷേനാട് (വചരി.ആർ.)
പ്രണയ പാഠങ്ങൾ. 
വചരിവ. സജയനാട്. നക.വചരി.
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.
 O32,3 SUD Q9
 

 (കഥ.)

67) സുഹികഏറെ കൂട്ടായചരി
ത ജീണ്ടാരചരികൾ.
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി,  2019.
 O32,3 SUH Q9
 

 (സനാാവൽ.)
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68) സുഹികഏറെ (ബചരി.എി.)
വർതമാനാി. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി, 2019.

 O32,3 SUH Q9
 

 (സനാാവൽ.)

69) സുസര്ലിഷേനാട് കുമാർ (കണക്കൂർ ആർ.)
ദ്രവരാഷ്ട്രീി.
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി,  2017. 

O32,3 SUR Q7

 (സനാാവൽ)

70) സുസനാട് സമ്ലിഷേനാട് ചസനാതനാട്
കഥ.  
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി, 2018.
 O32,3 SUS Q8
 

(കഥാസമാഹികാരി.)

71) സകഏറെചരിയ
സതൻ.
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.
 O32,3 ZAC Q6
 

(കഥാസമാഹികാരി.)

72) ജയൻ (പചരി.എസനാട്)
തലനതഏറെചരിച ആശയങ്ങൾ 
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി, 2019.
 O32,6 JAY Q9
 

 (സമകാലചരിക സലാകരാഷ്ട്രീ ജീയി,  സസങ്കതചരികവചരിദേറ വറാപാരി,  സലിഗചരിക ഭാഷ.) � Iാവനാ,  
ജ ജീവചരിതസശലചരി തുട്ങ്ങചരിയ രിഗങ്ങളചരിനല ആശയങ്ങളുി വാക്കകളുി മുൻനാചരിർതചരി,  
അർതതചരിന്റെ അസചരിരതനയയുി വാക്കകളുനട് പുതൻ ആശയങ്ങളുനട് 
സ്വഭാഷ.) � Iാവനതയുി കുഏറെചരിചനാട് വചരിശദേ ജീകരചരിക്കന്ന പുസ്തകി.)
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73) സചചരിദോനാന്ദൻ
ചചരിന്തയുനട് മാനാങ്ങൾ. 
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി, 2019.

O32,6 SAC Q9
 

 (മസതതരത്വനതയുി സാമൂഹികറനാ ജീതചരിനയയുി സാഹികചരിതറനതയുി സിബന്ധിക്കുന്ചരിക്കന്ന 
സലഖ്യനാങ്ങൾ.)

74) സുകുമാരൻ (വചരി.)
വഴചരിയചരിൽ വലചരിനചഏറെചരിഞ ഓലച്ചൂടകൾ.  
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി, 2016
 O32,6 SUK Q6
 

 (സലഖ്യനാങ്ങൾ.)

75) ദോയനാട് സചരിജചരി
ബൽസാക്കി  സചനായചരിനല  നകാച്ചു തയ്യൽകാരചരിയുി 
വചരിവ  .  രാജൻ തു്വോര
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2013.

O41,3 DAI 32Q3

('Balzac and the Little Chinese Seamstress'  എന്ന സചനാ ജീസനാട് സനാാവലചരിന്റെ 
മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

76) മാസവാ സസതുങനാട്
മാസവാ സസതുങചരിന്റെ കവചരിതകൾ
വചരിവ  .  വചരി.നക. രവചരികുമാർ
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2018.

O41,1 MAO 32Q8

(കവചരിതാ സമാഹികാരി.)

77) ബുഏറൊൻ സസാനന്മെസനാട്
വചരിശുദ്ധ മാനാസർ
വചരിവ  .  സുസര ്ലിഷേനാട്. എി.ജചരി.
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2016.

O591,3 BUR 32Q6

('Masumlar' എന്ന ' ട്ർകചരി്ലിഷേനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)
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78) മുസനാട് തഫ കുതനാട് ലു
അച്ഛനും ള കത്തുകൾ.

വചരിവ  .  സുസര ്ലിഷേനാട്. എി.ജചരി.
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2019.

O591,3 MUS 32Q9

('Uzun Hikaya' എന്ന ' ട്ർകചരി്ലിഷേനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

79) നാസചരിി ഹികചരിക്മതനാട്
ജ ജീവചരിതി മഹികതരമാണനാട് സസാദേരാ
വചരിവ  .  കബനാചരി. ബചരി.
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2019.

O591,3 NAZ 32Q9

('Life's Good, Brother' എന്ന ' ട്ർകചരി്ലിഷേനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

80) അഹികമ്മദേനാട് ഉമചരിതനാട്
ദോർവചരി്ലിഷേനാട് കവാട്ി
വചരിവ  .  സചരി. രവ ജീന്ദ്രൻ നാ റാർ
ഗ്ര ജീൻ ബുകനാട് സനാട്: തൃശ്ശൂർ, 2019.

O591,3 AHM 32Q9

('Bab-1 Esrar' എന്ന ' ട്ർകചരി്ലിഷേനാട് സനാാവലചരിന്റെ മലയാള പരചരിഭാഷ.) � Iാ്ലിഷേ.)

ഭാഷ.) � Iാ്ലിഷോ ശാസ്ത്രി

81)  പൗസലാസനാട് (നക.ജചരി.)
ലഘുസിസനാട് കൃതി: സിസനാട് കൃതപഠനാതചരിനാനാട് പുതുലളചരിതര ജീതചരി. 
വളസതാള വചരിദേറാപ ജീഠി,  എട്പ്പാൾ. 2012.
 P15 32Q2
 

 (സിസ്കൃത ഭാഷ.) � Iാ്ലിഷോ പഠനാ സഹികായചരി.)
മതി

82) ശശചരിഭൂ്ലിഷേൺ (എി.ജചരി.)
സദേശചരചരിതി: സകരള ജീയ സക്ഷതങ്ങളചരിലൂനട്. 
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാട്ടയി. 2019.  
 Q2:6.212 32Q9
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 (ആയചരികുലസക്ഷതങ്ങൾ നതാട്ടനാട് കു ളയചരിനല സദേവസാനാങ്ങൾ വനരയുള 

നൂസഏറൊളി സക്ഷതങ്ങളുനട് സദേശചരചരിതവും നി ഐതചരിഹികറവും നി വചരിവരചരിക്കന്ന പുസ്തകി.)

83) അനാചരിൽകുമാർ (നക.)
രാമായണായനാി: വചരിവചരിധ രാമായണങ്ങളചരിലൂനട്. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി. 2019.

 Q224 32Q9

(രാമായണതചരിന്റെ വറതറസ്ത പാഠങ്ങനള വചരിശകലനാി നചയ്യുന്ന  ഗ്രനി.)

തത്വശാസ്ത്രി 

84) ശ ജീ എി
ജന്മൊന്തരയാതകൾ: ഗുരു സമക്ഷതചരിനനാാരു തുട്ർച. 
വചരിവ  . സമഘം: ാസുധ ജീർ
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാട്ടയി. 2019.  

R635wMUH 32Q9
 

(ശ ജീ എി ന്റെ ആത്മകഥാിശി നാചരിഏറെഞ യാതവചരിവരണ ഗ്രനി.)

85) രവ ജീന്ദ്രൻ (പചരി.പചരി.)
പചരിയർ സബാർദേ്: പ്രസയാഗതചരിന്റെ സചരിദ്ധാന്തി.
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി, സകാട്ടയി. 2019.
 R853wN30 PIE 32Q9
 

 (ഫ്രഞ്ചുദോർശനാചരികനും ി സാമൂഹികറചചരിന്തകനും മായ പചരിയർസബാർദേ്വചരിന്റെ രചനാാ 
സലാകനതയുി സധ്ലിഷേണചരികാസനാ്വ്ലിഷേണങ്ങനളയുി ആധചരികാരചരികമായചരി വചരിലയചരിരുത്തുന്ന 
പുസ്തകി.)

മനാഃ ശാസ്ത്രി
86) ശശചരികുമാർ പുഏറെസമരചരി

നാചരിങ്ങൾ നാല്ല ഒരു രക്ഷചരിതാവാസണാ?:രക്ഷചരിതാകൾക്കള സകപ്പുസ്തകി.  
ബചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാഴചരിസകാട്നാട്. 2016.
 S 32Q6
 
(കുട്ടചരികളുനട് വറക്തചരിത്വരൂപ ജീകരണതചരിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങനളയുി മനാഃശാസ്ത്രപരമായ 
വചരിശകലനാങ്ങളചരിലൂനട് ചരചരിചയനപ്പടുത്തുന്ന പുസ്തകി.)
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ഭൂമചരിശാസ്ത്രി

87) മ ജീനാാക്ഷചരി (സചരി.എസനാട്.)
ഭാഷ.) � Iൗമചാപി.   
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാട്ടയി, 2019.
 U14 32Q9
 

 (സർനവ ഓഫനാട് ഇന്തറയുനട്യുി ഇന്തറൻ ഭുപട് നാചരിർമ്മാണതചരിന്റെയുി ചരചരിതി.)

88) ബാലകൃഷ്ണൻ (സചരി.വചരി.)
തന്നതാൻ നാഷ്ടനപ്പടി പചരിനന്നതാൻ കനണ്ടതചരിയുി.  
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്, സകാട്ടയി. 2019.
 U8 32Q9
 

 (ഹികചരിമാലയൻ താഴവരകളചരിലൂനട്യുി ജനാപഥങ്ങളചരിലൂനട്യുി  അസഏറെബറൻ 
മണലാരണറങ്ങളചരിലൂനട്യുി നാട്തചരിയ യാതയുനട് അനും ഭാഷ.) � Iവക്കഏറെചരിപ്പുകൾ.)

89) ഏറെശ ജീദുയ ജീൻ (എ.)
അതചരിർതചരിയചരിനല മുൻതഹികാമരങ്ങൾ. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി. 2019.

U8.44Q7 32Q9

(യാതാവചരിവരണി.)

90)  വചരിധു വചരിൻനസ്റെനാട്
സദേവി ഒളചരിവചരിൽ സപായ നാാളുകൾ: ഒരു ജർമ്മൻ യാതാനും ഭാഷ.) � Iവി.  
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്: തചരിരുവനാന്തപുരി.  2019.
 U8.55 32Q9

 (യാതാവചരിവരണി.)

91) സജാസഫനാട് (വചരി.നക.)
നാാസചരി ഭാഷ.) � I ജീകരതയുനട് നാചരിലവചരിളചരികൾകചരിട്യചരിലൂനട്: ജർമ്മൻ യാതകൾ.   
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി. 2019.

U8.55 32Q9

 (നാാസചരി ഭാഷ.) � I ജീകരതയുനട് നാചരിലവചരിളചരികളചരിൽ മുഴങ്ങുന്ന ജർമ്മനാചരിയുനട് ഹൃദേയതചരിലൂനട് 
പ്രശസ്ത ചലചചരിത നാചരിരൂപകനും ി എഴുത്തുകാരനും മായ വചരി.നക. സജാസഫനാട് നാട്ത്തുന്ന യാത.)
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രാഷ്ട്രീതനി

92) സുനാചരിൽ പചരി. ഇളയചരിട്ി
അലയട്ചരിക്കന്ന വാകനാട്.  
േചരി.സചരി. ബുകനാട് സനാട്: സകാട്ടയി. 2019.
  W691M 32Q9
 

 (മാർക്ചരിസ്റ്റനാട് ദേർശനാതചരിന്റെ പ്രശസ്തചരിയുി പ്രാമാണറവും നി വചരിശദേ ജീകരചരിക്കന്ന കൃതചരി.)

സാ തചരിക ശാസ്ത്രി

93) വചരിജയനാട് പ്രസാദേനാട് എേചരി  .
മഹികാരാഷ്ട്രീ കചരിസാൻ സലാങനാട് മാർചനാട്.
വചരിവ.  ജചരി. വചരിജയകുമാർ,   ആരറ ജചരിനാസദേവൻ
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി.  2018.

X:99BC(J),79D.235 32Q8
 
        (ജനാങ്ങസളകാൾ പണതചരിനാനാട് പ്രാധാനാറി നാല്കുന്ന ഒരു  ഗവൺനമ്റെചരിനനാതചരിനര
മഹികാരാഷ്ട്രീയചരിനല കർ്ലിഷേകർ നാട്തചരിയ ഐതചരിഹികാസചരിക സപാരാട്ടനത
അട്യാളനപ്പടുത്തുന്ന പുസ്തകി.)

94) വചരിജയകുമാർ (എസനാട്.)
സഹികകരണപ്രസാനാി: സസദ്ധാന്തചരികരുി കർസമ്മാത്സുകരുി. 
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി. 2019.
 XM 32Q9
 

 (സഹികകരണ പ്രസാനാതചരിന്റെ വളർചയചരിൽ നാചരിസ്തുല സിഭാഷ.) � Iാവനാകൾ 
നാൽകചരിയവനര പരചരിചയനപ്പടുത്തുന്ന കൃതചരി.)

95) സജാസനാട് ഫചരിലചരിപ്പനാട് 
സകരള ബാങ്കനാട് രൂപിനകാള്ളുസ ാൾ: സഹികകരണസമഖ്യലാ ഘം: ട്നാാപരചരിഷാരി. 
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി: സകാട്ടയി. 2019
 XM.212 32Q9
 

 (സകരളതചരിനല സഹികകരണ സമഖ്യലനയക്കഏറെചരിചനാട് വചരിശകലനാി നചയ്യുന്ന പുസ്തകി.)
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ജനാസമൂഹിക ശാസ്ത്രി

96) മസഹികശ്വരൻനാായർ(നക.)
അയ്യാസവകുണ്ഠർ.  
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി, സകാട്ടയി. 2018.
 Y:1:7 wMO9AYY 32Q8
 

 (സകരള നാസവാതാനാതചരിന്റെ അമരകാരനാായചരിരുന്ന അയ്യാസവകുണ്ടനാട്ഠരുനട് 
ജ ജീവചരചരിതി.)

97) രശചരി ജചരി & അനാചരിൽകുമാർ നക.എസനാട്.
ടാൻസനാട് ജ്റെർ: ചരചരിതി സിസ്കാാരി പ്രതചരിനാചരിധാനാി.   
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി.  2018

 Y:247 32Q8

 (പ്രതചരിസന്ധിക്കുന്ചരികനള മഏറെചരികട്ന്നനാട് അതചരിജ ജീവനാതചരിന്റെ ചരചരിതനാചരിർമ്മചരിതചരിനകാരുങ്ങുന്ന
ടാൻസജ്റെറുകനളക്കഏറെചരിച്ചുള പഠനാഗ്രനി.)

98) സജകബനാട് പുന്നൂസനാട് 
നപ്രാഫ്ലിഷേണൽ നപാല ജീസനാട്: ഇന്നനല ഇന്നനാട് നാാനള. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി. 2019.
 Y:4:61 32Q9

(സപാല ജീസചരിൽ സിഭാഷ.) � Iവചരിചതുി സിഭാഷ.) � Iവചരിസകണ്ടതുമായ പരചരിവർതനാങ്ങനളക്കഏറെചരിചനാട് 
വചരിശദേ ജീകരചരിക്കന്ന ഗ്രനി.)

99) രാജൻ (നക.) എേചരി  . 
നപാല ജീസനാട് അനും ഭാഷ.) � Iവങ്ങള ചരിൽ അട്ചരിപതഏറൊനത. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി.  2019.  
 Y:4:61 32Q9
 

 (ചരചരിത പഠനാതചരിനും ി നപാല ജീസനാട് നാവ ജീകരണതചരിനും ി സഹികായകമാകുന്ന വറതറസ്ത 
അനും ഭാഷ.) � Iവങ്ങളട്ങ്ങചരിയ ഗ്രനി.)

100) കുഞചരികണ്ണൻ (നക.ട്ചരി.), എേചരി  .
ആർതവി ആചാരി ലചരിിഗനാ ജീതചരി. 
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി. 2019.

 Y15:2 32Q9

 (സ്ത്ര ജീത്വനത സിബന്ധിക്കുന്ചരിച്ചുള നാരവിശശാസ്ത്രപരവും നി സാമൂഹികചരിക ശാസ്ത്രപരവും നമായ 
അസനാ്വ്ലിഷേണ പഠനാങ്ങൾ അട്ങ്ങുന്ന സലഖ്യനാങ്ങളുനട് സമാഹികാരി.)
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101) സജകബനാട് നാായസതാട്നാട്
സിഘം: കാലനത ജനാജ ജീവചരിതി.
ചചരിന്ത പബചരിസ്ലിഷേഴനാട് സനാട്, തചരിരുവനാന്തപുരി. 2016.

Y73(P3):1 32Q6

(സിഘം: കാലനത സകരളി ഉൾനപ്പട്ട തമചരിഴകനത ജ ജീവചരിതി എന്തായചരിരുന്നുനവന്നനാട് 
വചരിലയചരിരുത്തുന്ന പഠനാ ഗ്രനി.)

102) സോ. അജചരിതനാട് പ്രഭു
ബൗദ്ധചരികസ്വത്തുി അവകാശങ്ങളുി.  
സാഹികചരിതറപ്രവർതക സഹികകരണസിഘം: ി, സകാട്ടയി. 2015.
 Z,2673 32Q5
 

 (ബൗദ്ധചരിക സ്വതവകാശങ്ങനളപ്പറചരി സമഗ്രമായുി ആധചരികാരചരികവും നമായചരി 
വചരിശകലനാി നചയ്യുന്നപുസ്തകി. )
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