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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
YEAR BOOK

1.     Mammen Mathew, Ed.
         Manorama Year Book 2022.
         Pub:Malayala Manorama: Kottayam, 2022.

n212,N59 R2

(Manorama Year Book 2022.)

2.     Chandran (P V), Ed.
          Mathrubhoomi Year Book Plus 2022.

Pub: Mathrubhoomi Press: Kozhikode, 2022.
n212,P11 R2

( Mathrubhoomi Year Book 2022.)

BIOGRAPHY      
3.      Pawan Sikka, Ed.
   Remembering Bharath Ratna Atal Bihari Vajpayee former Prime minister of 

India: Poet-Orator-Visionary-Statesman.
Pub: Synergy: New Delhi, 2019.

V2,21y7VAJ Q9

(Life-sketch of Atal Bihari Vajpayee.)

4.      Rita Bahuguna Joshi, Ed.
Hemwati Nandan Bahuguna Birth Centenary year 2019: Commemorative 
Volume.
Pub: Oudh Publishing House: Lucknow, 2021.

V2,4y7HEM R1

(Hemwati Nandan Bahuguna remembered as a freedom fighter who 
possessed uncommon political abilities.)

GANDHIANA      
5. Bidyut Chakrabarthy

Politics, Ideology & Nationalism: Jinnah, Savarkar & Ambedkar versus 
Gandhi.
Pub: Sage: New Delhi, 2020.

zG R0

(This book depicts the Ideology & Nationalism of Jinnah, Savarkar & 
Ambedkar versus Gandhi.)
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LIBRARY & INFORMATION SCIENCE      

6. Ranganathan (S R)
          Colon Classification.
          Pub: Delhi: Ess Ess, 2020.

2:51'N3 R0

(The classification scheme invented by Dr. S.R Ranganathan.) 

LITERATURE

7. Vithura V. Asok
My journey with unborn poems (Anthology of English Poems).
Pub: Insight Publica: Kozhikode, 2021.

O111,1ASO R1

( This book is a collection of English poems which gives reading pleasure 
and divergent aesthetics perspectives.)

8. George K George
Eruma Paaraa.
Pub: Notion press: Tamilnadu, 2021.

O32,3(Y5927)GEO R1

(This novel is an obsession over the little known history of author's ancestral
place Eruma Paaraa.)

     RELIGION

9. VOLL (John Obert)
ISLAM: Continuity and Change in the Modern World.
Pub: Routledge: London, 2018.

Q7.1 Q8

(This book discussess about the modern history of Islam in Africa, Middle 
East and Asia.)

HISTORY

10. Justice R Banumati
Durga Das Basu – Shorter Constitution of India (Volume 1, Articles 1 to 151).
Pub: Lexis Nexis: Haryana, 2021.

V2:2  R1.1
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11. Justice R Banumati
 Durga Das Basu – Shorter Constitution of India (Volume 2, Articles 152 to 

End).
 Pub: Lexis Nexis: Haryana, 2021.

V2:2  R1.2

12. PANDEY (J N)
Constitutional Law of India.
Pub: Central Law Agency: Prayagraj, 2021.

V2:2(Z) R1

(This book is an organic document which defines the powers and functions 
of the various organs of the state and their mutual relationship.)

13. PASSAVANT (Paul A)
Policing Protest: The Post Democratic State and the figure of Black 
Insurrection.
Pub: Duke University Press: London, 2021.

V7,511(Z,193) R1

(This book deals with militarization of Police in United States and neoliberal
movements against it.)

  POLITICS

14. Rajasekhar D, Ed.
Handbook of Decentralised Governance and Development in India.
Pub: Routledge: London, 2022.

W:28.2    R2

(This handbook examines 25 years of decentralised governance and 
development in India.)

15. Dr. Tariq Ashraf, Ed.
Election 2019: A Complete Documentation & Analysis of Indian 
Parliamentary Elections Since 1952, 3Volumes.
Pub:Synergy Books India: New Delhi, 2020.

W:91.2'P19    R0.1 - R0.3

(This book gives a retrospective search since the parliamentary elections in 
1952 and the data backing the India's 17th Loksabha elections also.)
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16. Aji Philip, Ed.
Election Guide.
Pub: State Election Commission: Thiruvananthapuram, 2021.

W,91.212 R2

(This guide provide an updated information of Panchayat Raj System in 
India with reference to the Kerala Panchayat Raj Act 1994.)

  ECONOMICS

17. PIKE (Jonathan E)
From Aristotle to Marx: Aristotelianism in Marxist Social Ontology.
Pub: Routledge: London, 2018.

X:326v Q8

(This book deals with crisis of Marxism and its ontological implications 
etc.)

18. FINE (Ben)
Marx's Capital.
Pub: Macmillan Education Ltd: London, 1990.

X:326 N0

(This is a study book on Marxist economics.)

19. HARVEY (David)
The Anti-Capitalist Chronicles.
Pub: Pluto Press: London, 2020.

X:326 R0  

 (In this book, the author introduces new ways of understanding the crisis of 
global capitalism and the struggles for a radical alternative.)

20. SUDHA (A K)
Man power utilisation of Ex-Servicemen in Kerala.
Pub: Kannur University:  Kannur, 2018.

X:95a294 (V212,1941) Q8

(Ph.D Thesis on man - power utilisation of Ex-Service men in Kerala.)
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  SOCIOLOGY

21. Asmita Bhattacharyya & Sudeep Basu, Ed.
Marginalities in India: Themes and Perspectives.
Pub: Springer: Singapore, 2018.

Y7.2 R1

(This volume focus on various forms of persisting new marginalities in 
Globalising India.)

 LAW

22. Cordes (Madeleine) & Pugh-Smith (John), Ed.
Shackleton on the law and Practice of meetings.
Pub: Thomson Reuters: UK, 2016.

Z181 Q6

23. Rattan singh & Shruti Bedi 
Law & Media.
Pub: Allahabad Law Agency: Faridabad,  2019.

Z2(4) Q9

(Bare Act.)

24. Dr. Mamata Rao
Law relating to women and children.
Pub: Eastern Book Company: Lucknow, 2021.

Z2(Y15) R1

25. Press, Media & Telecommunication Laws.
Pub: Professional Book Publishers: New Delhi, 2019.

Z2(4)'P18 Q9

26. Dr. J. N. Barowalia & Dr. Aarushi Jain
Cyber Law & Cyber Crimes.
Pub: Vinod Publications: Delhi, 2022.

Z2(D6 (8B)) R2

27. Virag Gupta, Ed.
The food Safety and Standards Act, 2006.
Pub: Commercial Law Publishers: New Delhi, 2021.

Z2(L:573)'P06 R1
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28. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.
Pub: Kamal Publishers: New Delhi, 2022.

Z2(Y11:45:5122)'P12 R2 & R2;1

29. Malik
Malik's commentary on the Protection of Women from Domestic Violence.
Pub: Delhi Law House: New Delhi, 2021.

Z2(Y15:44) R1

30. Dowry Prohibition Act, 1961.
Pub: Kamal Publishers: New Delhi, 2020.

Z2,2,1456'N61 R0 & R0;1

31. Ankit Sahni
Lal's Commentary on the Copyright Act, 1957 (Act No.14 of 1957)
Pub: Law House: New Delhi,  2021.

Z2,2674'N57 R1

32. Mehrotra (B N)
Mehrotra's  Commentary  on  law  of  Defamation,  Damages,  Malicious,  
Prosecution.
Pub: Delhi Law House: New Delhi, 2022.

Z2,47 R2

33. Dr. Surinder Mediratta
Dr. Surinder Mediratta's Crimes Against Women.
Pub: Delhi Law House: New Delhi,  2021.

Z2,515'P19 R1

34. B. Sandeep Bhat, Ed.
Reflections on Medical Law and Ethics in India.
Pub: Eastern Law House: Kolkata, 2017.

Z2,91(L) Q7

35. Johnson (George) & Johnson (Dominic), Ed.
Law Relating to Sand Mining in Kerala.
Pub: EM TEE EN Publications: Kochi, 2019.

Z212 (HZ235) Q9

36. Kerala Police Act, 2011.
Pub: Neethi Publishing House: Thiruvananthapuram, 2021.

Z212.193'P11 32R1
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37. Sahasranaman (P B)
The Law Relating to Protection of Coastal Areas.
Pub: Swamy Law House: Ernakulam, 2020.

Z212,2,933 R0

38. G. Krishnakumar & George Johnson, Ed.
Kerala Stamp Act and Rules.
Pub: EM TEE EN Publications: Kochi, 2020.

Z212, 5X61'P19 R0
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ജീവചരിത്രം    /   ആത്മകഥ    /  ഓരഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളിപ്പുകള്     /  അനുഭവക്കുറിപ്പുകളിപ്പുകള്

1.   ജയ്സണ് (കൊകാച്ചുവീടന )
തോലവിയില  നിനിന്ന്രം  വിജയത്തിലേിതലക്ക്�കള്ജ
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ : കുന്രംകുള്രം, 2016.

zwl(Y11) 32Q6

(മഹദജ ജീവിേങ്ങകൊള ലളിേവ്രം പ്രതചാദനിനാത്മകവമായി  അവേരിപ്പിക്കിക്കുന
ഗ്രന്ഥം.)്രം.)

2.       തോ്രം്സണ് (പി. ്സി.)
തലാകകൊത്തിലേ  മാറി മറിപ്പുകളിച്ച  പിോക്ക്�കള്ന്മാര്ാര
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ: കുന്രംകുള്രം, 2016.

zwl(Y11) 32Q6

(മഹദജ വ്യകികകൊളക്കുറിപ്പുകളിച്ചു്രം അവര തലാകത്തിലേിനു നിനലകിയ ്സ്രംഭാവനിനകകൊളക്കുറിപ്പുകളിച്ചു്രം 
പ്രേിപാദിക്കുന പുസ്തക്രം.)

3. വിതനിനാദജ തമതനിനാന
ഫ തളാറിപ്പുകളന്സജ   നൈനിനറിനത്റിന്ഗേല
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ : കുന്രം കുള്രം, 2017.

L:13w52NIG 32Q7

(ഫ തളാറിപ്പുകളന്സജ   നൈനിനറിനത്റിന്ഗേലികൊ്ഗേലിന്റെ    ജീവിേകൊത്തിലേ   ആസ്പദമാക്ക്�കള്ിയുള്ള    പുസ്തക്രം .)    

4. ്സമീറിപ്പുകള (്സനിനീ് പബ്ലിഷേജ)
അലങാരങ്ങളില്ലാകൊേ
ലിറജമ്സജ : തകാട്ടയ്രം, 2021.

M8w.212SAM 32R1

(ഫാ് പബ്ലിഷേന  ിനൈ്സനിനറിപ്പുകളായ ്സമീറിപ്പുകള ്സനിനീ് പബ്ലിഷേികൊ്ഗേലിന്റെ ആത്മകഥ.)

5.      പീോ്രംക് ബേരന (പി. വി.) 
ദി തമക്ക്�കള്ി്രംങ്ങജ  ഓഫജ  ആന ആരട്ടിസ്റ്റ്�ം,ജ

          കൊപ്രാഫ. പി. വി പീോ്രംക് ബേരന , ശീശങര സ്കൂള് ഓഫജ  ാന്സജ: കാലടി, 2021.
NS.212wPEE 32R1

(ഒരു കലാകാരകൊനിന അകൊല്ലങില കലാകാരികൊയ വളരത്തിലേികൊയടുക്കുനേജ  
േപ്സ്യയായി കൊകാണ്ടു നിനടതക്ക്�കള്ണ്ട ഒനാകൊ്ട ഒന്നാണെനജ  പ്രേിപാദിക്കുന ഗ്രന്ഥം.)്രം.)
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6.      പുതുതുശ്ശേരി (എ. കൊക.)
ആരട്ടിസ്റ്റ്�ം,ജ  പി. കൊജ. കൊചറിപ്പുകളിയാന : നിനാടകതലാകകൊത്തിലേ   ധ്രുവനിനക്ഷത്രം .
തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2021.

NTw212CHE 32R1

(ക് ബേഹുമുഖ പ്രേിഭയായ ആരട്ടിസ്റ്റ്�ം,ജ  പി.കൊജ കൊചറിപ്പുകളിയാകൊ്ഗേലിന്റെ കലാഭരിേമായ ജീവിേകഥ.)

7.       ത്സവ്യര (പുലപ്പിക്കാട്ടജ)
  അരങ്ങിലൂകൊട  ഒരു യാത.

തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2021.
NTw212XAV 32R1- R1;1

(അനുഭവക്കുറിപ്പുകളിപ്പുകള് .)

8.      തപ്രമപ്ര്സാദജ (വി. ി.)
  നിനാടകപ്പിക്കാേയികൊല   വഴിവിളക്കുകള്

തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2021.
NTw212:g 32R1-R1;1

(നിനാടകതവദിയികൊല പ്രകാശത്റിന്ഗോപുരങ്ങകൊള അടുത്തിലേറിപ്പുകളിയാനുേകുന പുസ്തക്രം.)

9.      ക് ബോബു വര്റിന്ഗേീ്സജ, ്സമ്ാ  .
വിശ്വ്സാഹിേ്യകാരന്മാര്ാര
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ: കുന്രംകുള്രം, 2017.

Ow1(Y11)  32Q7

(്സാഹിേ്യസൃഷികളുകൊട  രചയിോക്ക്�കള്ളായ എഴുത്തുകാകൊരക്കുറിപ്പുകളിച്ചജ ഹ്ര്സ്വവ്രം 
്സ്രംക്ഷിപ്തവമായ വിവരങ്ങള് ഉള്കൊകാള്ളിച്ചജ േയ്യാറാക്കിയ പാറിപ്പുകളാക്ക്�കള്ിയ പുസ്തക്രം.)

10. വാസുതദവന നിനായര (എ്രം. ടി.)
കൊഹമി്രംഗ തവ  : ഒരു മുഖവര
കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ക്�കള്ജ്സജ : തൃശ്ശൂര , 2019.

O111, 3wHEM 32Q9

(Hemingway  An Introduction– എന ഇ്രംഗീ് പബ്ലിഷേജ ജീവചരിതത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ മലയാള 
പരിഭാ് പബ്ലിഷേ.)

11. മുനിനീര  (എ്രം. കൊക.)
്സ്രംഭാ് പബ്ലിഷേ്ട ഒന്നാണെങ്ങള്
ഒലിവജ പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ,  2013.

O32w Q3

(പ്രേിഭ കൊകാണ്ടജ മലയാളക്ക്�കള്രകൊയ തലാകത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ  കൊനിനറുകയികൊലത്തിലേിച്ച  മഹത്വ്യക്തിത്വ വ്യകിേ്വങ്ങളുമായി 
ത ാ. എ്രം. കൊക. മുനിനീര  നിനടത്തിലേിയ  ്സ്രംഭാ് പബ്ലിഷേ്ട ഒന്നാണെങ്ങള് .)
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12.   രജിേജ (കിടങ്ങൂര ), ്സമ്ാ  .
     തകരളത്തിലേികൊല  ്സാഹിേ്യകാരന്മാര്ാര
      ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ : കുന്രംകുള്രം, 2016.

O32w(Y11) Q6

(മലയാളത്തിലേികൊല പ്രശസ്തരായ ്സാഹിേ്യശിലപികകൊളക്കുറിപ്പുകളിച്ചജ  സുവ്യകവ്രം 
്സ്രംക്ഷിപ്തവമായ വിവരങ്ങള് നിനലകുന പുസ്തക്രം.)

13. നിനീലന 
അച്ഛന
തകരള  ്സാഹിേ്യ  അക്ക്�കള്ാദമി : തൃശ്ശൂര , 2019.

O32, 2wPRE Q9

(കവിയു്രം നിനടനുമായിരുന  തപ്രമ്ജിയ ജിയുകൊട ജീവിേകൊത്തിലേ മകന ഓരഓര്മ്മികൊച്ചടുക്കുന 
പുസ്തക്രം.)

14.    സുതര് പബ്ലിഷേജ ( ്സി. വി.), എ ി  .
എ്സജ. വി.യുകൊട എഴുത്തുവഴികള്
പൂഴിക്കുനജ രവീന്ദ്രന സ്മാരക പഠന ാരക പഠനിന ്റിന്ഗേതവ് പബ്ലിഷേ്ട ഒന്നാണെ തകന്ദ്ര്രം: േിരുവനിനന്തപുര്രം, 2014.

O32,3wVEN:g Q4

(എ്സജ. വി. തവണുത്റിന്ഗോപന നിനായരുകൊട ്സാഹിേ്യ്സപര്യ വിശകലനിന്രം കൊചയ്യുന  
തലഖനിനങ്ങള് .)

15. കൊചറുകാടജ
ജീവിേപ്പിക്കാേ
കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2017.

O32,3wCHE Q7

(ആത്മകഥ.)

16. തജാരജജ (ടി. കൊജ. എ്സജ.)
മലയാളി  യുകൊട ്സ്വത്തിലേജ  : ക് ബേ് പബ്ലിഷേീര മുേല തമാഹനലാല  വകൊര  
 ി. ്സി ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2021.

O32,6wGEO R1

(തലഖനിന്സമാഹാര്രം.)

17.    കൊഹനറിപ്പുകളി ത വി ജ തോതറിപ്പുകളാ
വാള്  ന  അഥവാ കാനിനനിന  ജീവിേ്രം
 വിവ  : എ്രം. കമറുദീന
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കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2010.
RwTHO  32Q0

( Walden adhava kananajeevitham എന ഇ്രം്റിന്ഗേീ് പബ്ലിഷേജ ആത്മകഥയുകൊട മലയാള 
പരിഭാ് പബ്ലിഷേ.)

18. റിപ്പുകളഹി്രം (കൊക. പി. എ.)
       ്സേ്യാതനിന്വ് പബ്ലിഷേകനിനായ    മനിനീ് പബ്ലിഷേി
      പ്രി്സ്രം ബുക്ജ: കണ്ണൂര , 2019.

TwRAH 32Q9

(്സമചിത്തിലേേയാരന ആശയങ്ങളു്രം നിനതവാത്ഥാനദര്ാനിനദരശനിനങ്ങളു്രം  രൂപകൊപ്പിക്കടുത്തിലേിയ  
ഭൂേകാലകൊത്തിലേക്കുറിപ്പുകളിച്ചുള്ള ഓരഓര്മ്മകൊപ്പിക്കടുത്തിലേലാ്ട ഒന്നാണെജ ഈ പുസ്തക്രം.)

19.     തജാരജജ ഇഓര്മ്മട്ടി
കൊഹലന കൊകല്ലര
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ: കുന്രംകുള്രം, 2017.

T68w(Y11)KEL 32Q7

(ജീവചരിത്രം.)
20. ്റിന്ഗേീേ

കൊക. ആര . ്റിന്ഗേൗരിയഓര്മ്മയു്രം   തകരളവ്രം
കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ: തൃശ്ശൂര , 2019.

V212y7GOU 32Q9

(്റിന്ഗേൗരിയഓര്മ്മയുകൊട ്സ്രംഭവ ക് ബേഹുലവ്രം ്സ്രംഘര് പബ്ലിഷേഭരിേമായ ജീവിേത്തിലേിലൂകൊട ്റിന്ഗേീേ 
നിനടത്തുന ഒരു യാതയാ്ട ഒന്നാണെജ ഈ പുസ്തക്രം.)

21. രാജത്റിന്ഗോപാല (ഒ.)
ജീവിോമൃേ്രം
മാതൃഭൂമി  ബുക്ജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ , 2021.

V212y7 RAJ 32R1;1

(ആത്മകഥ.)

22. അഭിരാമി (ദിതനിനശജ)
്സ്വാേന്ത്ര  ്സമരത്സനിനാനിനികള്
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ: കുന്രംകുള്രം, 2016.

V2:51y7 (Y11) 32Q6

(്സ്വാേന്ത്ര്സമര ത്സനിനാനിനികളുകൊട  ജീവചരിത്രം.) 

23. ലത്തിലേീഫജ (പറിപ്പുകളമ്ില ), എ ി  .
മുഹഓര്മ്മദജ അബ്ദുറിപ്പുകളഹിമാന  ്സാഹിക് ബേജ : ഓരഓര്മ്മപുസ്തക്രം
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പുസ്തക പ്ര്സാധക ്സ്രംഘ്രം: തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ, 2019.
V212:51y7ABD 32Q9

(മുഹഓര്മ്മദജ അബ്ദുറിപ്പുകളഹിമാന ്സാഹിക് ബേികൊനിനക്കുറിപ്പുകളിച്ചുള്ള ഓരഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളിപ്പുകള് .)

24.     ഈച്ചരവാരിയര (ടി. വി.)
ഒരച്ഛകൊ്ഗേലിന്റെ  ഓരഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളിപ്പുകള്
കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ക്�കള്ജ്സജ: തൃശ്ശൂര , 2015.

V212:58y7EAC  32Q5

(ഓരഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളിപ്പുകള് .)

25. ഹക്ക്�കള്ീ്രം (കൊവളിയത്തിലേജ)
മലാല  : മതനിനാക് ബേലത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ   മന്ത്രാക്ഷര്രം
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ: കുന്രംകുള്രം, 2019.

V44Q7:58(T)y7MAL 32Q9

(തനിനാക് ബേല പുരസ്ാര തജോവജ മലാലയുകൊട ജീവചരിത്രം.)

26. ജയ്സണ് (കൊകാച്ചുവീടന )
ആന ഫാങജ
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ: കുന്രംകുള്രം, 2015.

V55:4y7ANN 32Q5

(ആനഫാങികൊ്ഗേലിന്റെ ജീവചരിത്രം.)

27. ജയ്സണ് (കൊകാച്ചുവീടന )
എ. പി. കൊജ. അബ ദുള് കലാ്രം: ്സ്വപാടകനിനായ    മിനൈ്സല  മനു് പബ്ലിഷേ്യന
ബാക്ക്�കള്ജ തക് ബേര ജ പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ: കുന്രംകുള്രം, 2016.

V2,1y7ABD 32Q6
(വിശ്വപ്രേിഭയായ കലാമികൊനിന അടുത്തിലേറിപ്പുകളിയുവാന  ്സഹായിക്കുന പുസ്തക്രം.)

28. കൃഷ്ണന (എ്രം. ്സി.)
മങ്ങാത്തിലേ  ഓരഓര്മ്മകള്
ആര്യ പബി് പബ്ലിഷേി്രം്റിന്ഗേജ ഹൗ്സജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ, 2021.

V212, 45wKRI 32R1

(ആത്മകഥ.)

29. മുനിനീര (എ്രം. കൊക.)
ഫാ് പബ്ലിഷേി്സവ്രം   ്സ്രംഘജ പരിവാറു്രം
ഒലിവജ പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ, 2015.
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W(Z,5w7) 32Q5

(തലഖനിന ്സമാഹാര്രം .)

30. മുനിനീര (എ്രം. കൊക.)
പറിപ്പുകളഞ്ഞുേീരാത്തിലേ  ഒരു ജീവിേ്രം
ഒലിവജ പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ, 2020.

W,3wTHA 32R0

(്സയ്യാറാക്കിയ പിദജ മുഹഓര്മ്മദലി ശിഹാക് ബേജ േങ്ങളുകൊട ലഘു ജീവചരിത്രം.)

31. ഹസ്സന (എ്രം. എ്രം.)
ഓരഓര്മ്മകൊച്ചപ്പിക്കജ
 ി. ്സി.  ബുക്ജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ , 2021.

W,3w212 HAS 32R1

(ആത്മകഥ .)

32. പ്രോപന (ടി. എന .)
ഓരഓര്മ്മകളുകൊട   തെ   സ്നേഹേീര്രം
ഗ്രീന  ബുക്ജ  : തൃശ്ശൂര , 2021.

W,3w212PRA  R0

(ഓരഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളിപ്പിക്കജ .)

33. ്സേീശന (വി.  ി.)
തനിനരനുഭവങ്ങള്  : വി.  ി. ്സേീശകൊ്ഗേലിന്റെ  ജീവിേവ്രം  രാഷ്ീയവ്രം 
ഒലിവജ പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ  : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ , 2021.

W,3w 212 SAT 32R1

(ഓരഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകളിപ്പിക്കജ .)

34. ശങരനിനാരായ്ട ഒന്നാണെന (കൊക.)
അനുപമ്രം   ജീവിേ്രം
മാതൃഭൂമി   ബുക്ജ  : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ  , 2021.

W,12wSAN 32R1

(ആത്മകഥ.)

പതപ്രവരത്തിലേനിന്രം
35. ചന്ദ്രതശഖരന (എ), എ ി  .
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വ്യാജവാരത്തിലേയു്രം   ജനിനാധിപേ്യവ്രം
ത ാണ് ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2020.

4(W6) R0

(വ്യജവാരത്തിലേകൊയനറിപ്പുകളിയാകൊേ  തഫാ്ട ഒന്നാണെില  ലഭിക്കുന നൂറു ക്ട ഒന്നാണെക്ക്�കള്ിനു ്സതനശങ്ങള്
്സ്വന്ത്രം തകാണ്ടാക്റ്റുകള്ക്ക്�കള്ജ  തഫാരതവ  ജ  കൊചയ്യുന മലയാളിക്ക്�കള്ജ വ്യജവാരത്തിലേകൊയകൊന്തനജ 
വിവരിക്കുന  പുസ്തക്രം.)

കല
36. ശങരന (കൊക. എ.)

ഉത്തിലേതരന്ത്യന  ്സ്രം്റിന്ഗേീേധാര  
തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2021.

NR.25 32R1-R1;1

(ഹിന്ദുസ്ാനിനി ്സ്രം്റിന്ഗേീേത്തിലേികൊല  മഹദ്വ്യ വ്യകികകൊളക്കുറിപ്പുകളിച്ചു്രം  ്സമ്പ്രദായങ്ങകൊളക്കുറിപ്പുകളിച്ചു്രം
പ്രേിപാദിക്കുന  പുസ്തക്രം.)

37.    ഫാന്സി്സജ ടി. മാതവലിക്ക്�കള്ര
ഒരു നിനാഴി മണജ
തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2021.

NT 32R1-R1;1

(നിനാടക്രം.)

38. ്സാവിതി (ലക്ഷ്മ്ട ഒന്നാണെന )
നിനാടകത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ   നിനാട്ടില
തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2021.

NTx212:g 32R1-R1;1
(നിനാടകപഠനിന്രം.)

്സാഹിേ്യ്രം    /   കവിേ    /   നിനാടക്രം    /   തനിനാവല    /   കഥ

39. കൊജയി്രം്സജ തജായ ്സജ
യുലീ്സ്സജ
വിവ  : എന . മൂ്സക്കുട്ടി
തകരളീയ ്സാഹിേ്യ അക്ക്�കള്ാദമി : തൃശ്ശൂര , 2012.

O111,3JOY 32Q2

(Ulyssesഎന ഇ്രംഗീ് പബ്ലിഷേജ തനിനാവലികൊ്ഗേലിന്റെ മലയാള പരിഭാ് പബ്ലിഷേ.)

40. അതശാകജ തചാപ്ര
പ്ര്ട ഒന്നാണെയവ്രം മറ്റു കൊനിനാമ്രങ്ങളു്രം  
വിവ  : പുഷ്പ വിതനിനാദജ
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 ി. ്സി. ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2020.
O111,6ASH 32R0

(Of  love  and  other  sorrows  എന ഇ്രം്റിന്ഗേീ് പബ്ലിഷേജ കൃേിയുകൊട മലയാള പരിഭാ് പബ്ലിഷേ.
പ്രശസ്തനിനായ ഒരു പതപ്രവരത്തിലേകകൊ്ഗേലിന്റെ വായനിനയുകൊടയു്രം നിനിരീക്ഷ്ട ഒന്നാണെത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെയു്രം
അവിസ്മാരക പഠന ര്ട ഒന്നാണെീയാനുഭവമാ്ട ഒന്നാണെജ ഈ കൃേി.)

41. രാജു (കാട്ടുപുനിന്രം), എ ി  .
അക്ഷരശലഭങ്ങള്  
പ്രി്സ്രം ബുക്ജ : കണ്ണൂര , 2015.

O32 (Y11)x Q5-Q5;1

(ക് ബോല്സാഹിേ്യ്രം.)

42.    അന്സി (ചാലക്ക്�കള്ര)
കഥയറിപ്പുകളിയാകൊേ
പ്രി്സ്രം ബുക്ജ : കണ്ണൂര , 2016.

O32,1ANC Q6-Q6;1

(കവിോ്സമാഹാര്രം.)

43.     ആര്യാത്റിന്ഗോപി
ഉരിയാടു്രം  കാലകൊത്തിലേ  കൊപണ െണ്ണുങ്ങള്
 ി. ്സി. ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2021.

O32,1ARY R1

(കവിോ്സമാഹാര്രം.)

44.  ക് ബോലാനിനനന തേക്കു്രം മൂടജ (ക് ബേി.)
     ക് ബോലാനിനനന  തേക്കു്രം മൂടികൊ്ഗേലിന്റെ  കവിേകള്

്സൗപരണിക പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന  : േിരുവനിനന്തപുര്രം, 2019.
O32,1BAL Q9

(കവിോ്സമാഹാര്രം.)

45. പദ്വ്യമകുമാരി (കൊജ.)
കൊേക്ക്�കള്ന പാട്ടുകള് : പാഠവ്രം  പഠനിനവ്രം
തകരള ്സാഹിേ്യ അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2009.

O32,1PAD P9

(കവിോ്സമാഹാര്രം.)

46.     പീോ്രംക് ബേരന ( പി. വി.)
നിനതവാത്ഥാനദര്ാനിന  ്റിന്ഗേ്രം്റിന്ഗേ
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കൊപ്രാഫ. പി. വി പീോ്രംക് ബേരന , കൊപ്രാതമാട്ടര
ശീ ശങര സ്കൂള് ഓഫജ  ാന്സജ : കാലടി, 2021.

O32,1PEE   R1

(കവിോ്സമാഹാര്രം.)

47.     രതമശന നിനായര (എ്സജ.)
ശ്യാമയകൊക്ക്�കള്ാരു  പൂവജ
 ി. ്സി. ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2020.

O32,1RAM R0

(കവിോ്സമാഹാര്രം.)

48.     തശാഭനിന (കൊക. എ്രം.)
വാക്ക്�കള്ജ
പ്രി്സ്രം ബുക്ജ : കണ്ണൂര , 2015.

O32,1SOB Q5-Q5;1

(കവിോ്സമാഹാര്രം.)

49. സു്റിന്ഗേേകുമാരി
മരമാമര്രം
 ി. ്സി. ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2021.

O32,1SUG  R1

(കവിോ്സമാഹാര്രം.)

50. ശശി (ആറിപ്പുകളന്മുള)
വായനിനയുകൊട  ഉേിരമ്ട ഒന്നാണെികള്
പ്രഭാേജ ബുകജ ഹൗ്സജ : േിരുവനിനന്തപുര്രം, 2019.

O32, 1 (Y5927):gSAS  Q9

(തലഖനിന്സമാഹാര്രം.)

51. ശങരപ്പിക്കിള്ള (ജി.)
ഇടാന മറിപ്പുകളന ഇഴ
തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2013.

O32, 2SAN  Q3

(നിനാടക്രം.)

52. ശാന്തകുമാര (എ.)
എ. ശാന്തകുമാറിപ്പുകളികൊ്ഗേലിന്റെ  6 നിനാടകങ്ങള്
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തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി : തൃശ്ശൂര , 2021.
O32,2SAN  R1-R1;1

(6 നിനാടകങ്ങളുകൊട ്സമാഹാര്രം.)

53. വിനിനയകുമാര (എ്രം. എന .)
മറിപ്പുകളിമാനകണി
തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2021.

O32,2VIN R1-R1;1

(2012-കൊല ്സാഹിേ്യ അക്ക്�കള്ാദമി അവാരവ്രം,  2013-കൊല അബുദാക് ബേി ശകി
അവാരവ്രം തനിനടിയ കൃേി.)

54. നിനമ്്യാര (ഏ. കൊക.)
നിനാടകപ്രപഞ്രം
തകരള ്സ്രം്റിന്ഗേീേ നിനാടക അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2021.

O32,2NAM:g R1-R1;1

(നിനാടകപഠനിന്രം.)

55. ക് ബോബുരാജജ (മ്രം്റിന്ഗേലത്തിലേജ)
ര്രംോതജാ്റിന്ഗേി
റിപ്പുകളീ ജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2021.

O32,3BAB 32R1

(തനിനാവല .)

56. കൊക് ബേനിന്യാമിന 
പുഴമീനുകകൊള  കൊകാല്ലുന  വിധ്രം
 ി. ്സി. ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2021. 

O32,3BEN R1

(കുറാതനിന്വ് പബ്ലിഷേ്ട ഒന്നാണെ തനിനാവല .)

57. മാധവനകുട്ടി (വയലാര )
വയലാറിപ്പുകളികൊല  കനിനലപൂക്ക്�കള്ള്
ലിപി പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ: തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ, 2017.

O32,3MAD Q7

(കഥാ്സമാഹാര്രം.) 

58. മാധവിക്കുട്ടി
      ജാനുവഓര്മ്മ  പറിപ്പുകളഞ്ഞ  കഥ
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         കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2017. 
O32,3MAD Q7

(കഥാ്സമാഹാര്രം.) 

59.  മീര (കൊക. ആര .)
    തനിനതതാന്മാര്ീലനിന്രം
      കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2016. 
   O32, 3 MEE       Q6

   (തനിനാവല .)

60.    മുകുനന (എ്രം.)
        കുട്ടന ആശാരിയുകൊട  ഭാര്യമാര
         ി. ്സി. ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2021. 
        O32,3 MUK      R1

       (കഥാ്സമാഹാര്രം.) 

61.  മുസ്തഫ (കമാല )
ശിതരാലിഖിേ്രം

 പ്രി്സ്രം ബുക്ജ: കണ്ണൂര , 2015.
O32,3MUS         Q5-Q5;1

 (കഥാ്സമാഹാര്രം.) 

62. നിനതരന്ദ്രതദവജ (പി. കൊക.), ്സമ്ാ  .
    കവികകൊളഴുേിയ   കഥകള്

തകരള ്സാഹിേ്യ അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2015.
O32,3 NAR       Q5

(കഥാ്സമാഹാര്രം.) 

63. പ്രകാശന ( പി. പി.)
നൈദവ്രം  എന ദുരന്തനിനായകന
  ി. ്സി. ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം, 2021. 

O32,3 PRA R1

         (തനിനാവല .)

64. രാജീവന (ടി. പി.)
കൊക. ടി. എന  തകാട്ടൂര : എഴുത്തു്രം ജീവിേവ്രം
കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2014.

O32,3 RAJ  Q4

(തനിനാവല .)

65.    രാജന (പാനൂര )
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         നിനരഓര്മ്മ വിദ്യാലയ്രം
പ്രി്സ്രം ബുക്ജ : കണ്ണൂര , 2015.

         O32,3 RAJ       Q5-Q5;1

         (കഥാ്സമാഹാര്രം.) 

66.  രാജലക്ഷ്മി 
    ഉച്ചകൊവയില്രം   ഇള്രം  നിനിലാവ്രം
       കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2018.
      O32,3 RAJ    Q8

      (തനിനാവല .)

67.    രാജലക്ഷ്മി 
        ഞാകൊനിനന  ഭാവ്രം
         കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2018. Q8
          O32,3 RAJ    
        

(തനിനാവല .)

68.   രാജന (എ്രം. കൊക.)
        അതക് ബോധങ്ങളില    ഗുലതമാഹര   പൂക്കുതമ്ാള്
        തക് ബോത് പബ്ലിഷോ ബുക്ജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ, 2021.
         O32,3 RAJ      R1-R1;2

        (നിനിയമ്സഭാ  കൊ്സക്രതട്ടറിപ്പുകളിയറികൊല  ജീവനിനക്ക്�കള്ാരനിനായ  ശീ. എ്രം. കൊക രാജകൊ്ഗേലിന്റെ കഥകള് .)

69.    ്സാറിപ്പുകളാ തജാ്സഫജ
         ആതളാഹരി   ആനിനന്രം

കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2019.
 O32,3 SAR Q9    

          (തനിനാവല .)

70. ത്സാമന (കാരൂര )
കൗമാര  ്സന്യകള്
കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2013.

O32,3SOM 32Q3

(തനിനാവല .)
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71.   വി. കൊക. എന
       ചിതഭാരേത്തിലേികൊല    ക് ബോനവ്രം
       കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ  ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2014.
       O32,3 VKN Q4

       (തനിനാവല .)

72. കൊചറുകാടജ 
കൊചറുകാടികൊ്ഗേലിന്റെ    ക് ബോല്സാഹിേ്യ്രം
കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ  ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2016.

O32,3 (Y11)CHE Q6

       (ക് ബോല്സാഹിേ്യ്രം.)

73.  കൃഷ്ണവാരിയര  (എന . വി.)
      എന . വി. യുകൊട  ്റിന്ഗേദ്യകൃേികള്   വാല്യ്രം . ഒനജ-പേികൊനിനാനജ
       തകരള ്സാഹിേ്യ  അക്ക്�കള്ാദമി: തൃശ്ശൂര , 2020.
       O32,6 KRI R0.1-11

    (തലഖനിന്സമാഹാര്രം.)

74.  പ്രദീപന (പാമ്ിരികുനജ)
പ്രദീപന  പാമ്ിരികുനികൊ്ഗേലിന്റെ    തലഖനിനങ്ങള് 
തകരള ്സാഹിേ്യ അക്ക്�കള്ാദമി : തൃശ്ശൂര , 2020.

O32, 6PRA R0

          (തലഖനിന്സമാഹാര്രം.)

75.   രാമകൃഷ്ണന ( ഇ. വി.)
       അക്ഷരവ്രം  ആധുനിനികേയു്രം   
       തകരള ്സാഹിേ്യ അക്ക്�കള്ാദമി : തൃശ്ശൂര , 2020.
       O32, 6RAM:g R0

      (തലഖനിന്സമാഹാര്രം.)

76. തദവിക (കൊജ.)
നിനിരന്തര പ്രേിപക്ഷ്രം 
 ി. ്സി.  ബുക്ജ :തകാട്ടയ്രം, 2021.

O32, 6 (Y15) DEV R1

(തലഖനിന്സമാഹാര്രം.)

20



77.  ക് ബോബുരാജജ (കൊക. കൊക.)
അപരചിന്തനിന്രം  : കീഴാളവിമരശനിന    ചിന്തയുകൊട   അറിപ്പുകളിവനുഭവങ്ങള്   
 ി. ്സി.  ബുക്ജ :തകാട്ടയ്രം, 2021.

O32, 6 (Y5927) R1

(തലഖനിന്സമാഹാര്രം.)
ഭാ് പബ്ലിഷേ

78.    അനിനിലകുമാര (പവിതതശ്വര്രം)
മാതൃഭാ് പബ്ലിഷേയു്രം    നിനവതകരള   സൃഷിയു്രം
പ്രഭാേജ ബുകജ ഹൗ്സജ : േിരുവനിനന്തപുര്രം, 2021.

P32: (Y:1)      32R1

(മാതൃഭാ് പബ്ലിഷേയിലൂകൊട  നിനവ്സമൂഹനിനിരഓര്മ്മിേി  എന്തികൊനിനന്ന്രം   അേിനുള്ള  പ്രേി്സനികള്  
എങ്ങകൊനിന  മറിപ്പുകളികടക്ക്�കള്ാ്രം  എനജ  വിശദീകരിക്കുന   കൃേി.)

വിദ്യാഭ്യാ്സ്രം

79. രവീന്ദ്രനിനാഥജ (്സി.)
കൊപാതു  വിദ്യാഭ്യാ്സ  ്സ്രംരക്ഷ്ട ഒന്നാണെ്രം  : പ്ര്സകിയു്രം   പ്രാധാനിന്യവ്രം
േിങള് ബുക്ജ : തൃശ്ശൂര , 2019.

T.212 32Q9

(തകരളത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ വിദ്യാഭ്യാ്സര്രം്റിന്ഗേത്തിലേജ നിനടന്നകൊകാണ്ടിരിക്കുന മാറങ്ങകൊള കുറിപ്പുകളിച്ചജ 
വിവരിക്കുന പുസ്തക്രം.)

്സഞാര്സാഹിേ്യ്രം     /   യാതാവിവര്ട ഒന്നാണെ്രം

80. രാമചന്ദ്രന  (എ്രം. കൊക.)
േതപാഭൂമി    ഉത്തിലേരഖണ്ജ  

         കറിപ്പുകള്ഗേലിന്റെജ ബുക്ജ :തൃശ്ശൂര , 2018.
U8.25 32Q8

(യാതാവിവര്ട ഒന്നാണെ്രം.)

81. ഇന്ദുത്റിന്ഗോപന  (ജി. ആര .)
 സകൊപ്സിക് ബേ  : റിപ്പുകള് പബ്ലിഷേ്യന  യുവേ്വത്തിലേികൊനിനാപ്പിക്ക്രം

 ി. ്സി.  ബുക്ജ :തകാട്ടയ്രം, 2018.
U8.58 32Q8

(യാതാവിവര്ട ഒന്നാണെ്രം.)
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ചരിത്രം
82. ഫാന്സി്സജ (പി. കൊജ.)

ആലപ്പുഴ   കിഴക്ക്�കള്ികൊ്ഗേലിന്റെ    കൊവനിനീ്സജ
മാതൃഭൂമി   ബുക്ജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ  , 2019.

V212 ALA 32Q9

(ആലപ്പുഴയുകൊട ചരിതവ്രം വരത്തിലേമാനിനകാല്രം  അടുത്തിലേറിപ്പുകളിയാന  ്സഹായിക്കുന  പുസ്തക്രം.)

83. രാതജന്ദ്രന  (കൊക.)
 അടികൊയാഴുക്കുകളു്രം    അട്ടിമറിപ്പുകളികളു്രം    : തകരള  നിനിയമ്സഭാ   േിരകൊഞ്ഞടുപ്പിക്കജ   ചരിത്രം

ചിന്ത പബിത് പബ്ലിഷേഴ്സ് : ജ : േിരുവനിനന്തപുര്രം,  2021.
V212:91 32R1

(1957  മുേല 2016  വകൊരയുള്ള തകരള നിനിയമ്സഭാ േിരകൊഞ്ഞടുപ്പുകളുകൊട ചരിതകൊത്തിലേ 
കുറിപ്പുകളിച്ചുള്ള  പഠനിനഗ്രന്ഥം.)്രം.)

രാഷ്േന്ത്ര ശാസ്ത്രം�്രം
84.     മുനിനീര (എ്രം. കൊക.)
 ഭീകരേ  : പരസ്പര്രം  പാലൂട്ടുന   ശത്രുക്ക്�കള്ള്

ഒലിവജ പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ,  2017.
Wx 32Q7

(തലഖനിന്രം.)

85. ഹ്സന (എ്രം. എ്രം.)
 ്സേ്യതമവ   ജയതേ

പ്രിയദരശിനിനി പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ : േിരുവനിനന്തപുര്രം,  2018.
Wx2 32Q8

(രാഷ്ീയ, ്സാമൂഹിക, ്സാമ്ത്തിലേിക നിനിരീക്ഷ്ട ഒന്നാണെങ്ങള് ഉള്കൊകാള്ളുന  തലഖനിന്സമാഹാര്രം.)

86. സുനതരശന ( വിശ്വമ്രം്റിന്ഗേല്രം)
 ്സി . അച്യുേതമതനിനാകൊ്ഗേലിന്റെ      നിനിയമ്സഭാ    പ്ര്സ്രം്റിന്ഗേങ്ങള്   (ഭാ്റിന്ഗേ്രം  ഒനജ  1952-1964)

 പ്രഭാേജ ബുക്ക്�കള്ജ ഹൗ്സജ : േിരുവനിനന്തപുര്രം,  2021.
W, 3.212xACH 32R1-R1;2

(1952  മുേല 1964-വകൊരയുള്ള തകരളത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ  ്സ്രംഭവ ക് ബേഹുലമായ ഭര്ട ഒന്നാണെരാഷ്ീയ 
ചലനിനങ്ങളുകൊടയു്രം  മുഹൂരത്തിലേങ്ങളുകൊടയു്രം  തനിനര്സാക്ഷ്യമാ്ട ഒന്നാണെജ  ഈ പുസ്തക്രം.)
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87. ലത്തിലേീഫജ (കുറിക്കുള്രം), എ ി  .
 ്സി. എച്ചികൊ്ഗേലിന്റെ  കൊേരകൊഞ്ഞടുത്തിലേ   നിനിയമ്സഭാ  പ്ര്സ്രം്റിന്ഗേങ്ങള്

 ഒലിവജ പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ,  2019.
W,3.212xMUH 32Q9

(1957  മുേല 1983  വകൊരയുള്ള കാലയളവില  നിനിയമ്സഭയില  അതദഹ്രം നിനടത്തിലേിയ 
പ്ര്സ്രം്റിന്ഗേങ്ങളുകൊട ്സമാഹാര്രം.)

88. ്സേീശന (വി.  ി.)
 യതലാ്റിന്ഗേജ  : വി.  ി. ്സേീശകൊ്ഗേലിന്റെ  ്സ്രംഭാ് പബ്ലിഷേ്ട ഒന്നാണെങ്ങള്
ഒലിവജ പബിതക്ക്�കള്് പബ്ലിഷേന്സജ  : തകാഴിതക്ക്�കള്ാടജ  , 2021.

W,3x 212SAT 32R1

(ജനിനങ്ങളില നിനിന്നള്ള അഭിപ്രായങ്ങള് ്സ്വരൂപിച്ചജ ഗു്ട ഒന്നാണെകരമായ മാറങ്ങള്  
വരുത്തുതമ്ാഴാ്ട ഒന്നാണെജ  ജനിനാധിപേ്യ്രം വിജയിക്കുനേജ. ' യതലാ്റിന്ഗേജ :  വി.   ി.  ്സേീശകൊ്ഗേലിന്റെ  
്സ്രംഭാ് പബ്ലിഷേ്ട ഒന്നാണെങ്ങള് ' അത്തിലേരകൊമാരു ശമമാ്ട ഒന്നാണെജ.)

89. ക് ബോലത്റിന്ഗോപാല (കൊക. എന .)
ഒടുവില  അവര  നിനഓര്മ്മകൊളയു്രം  തേടി വന്ന
നൈ്സനവ ബുക്ജ  : കൊകാല്ല്രം , 2021.

W1:1x 32R1

(വരത്തിലേമാനിനകാല ്സ്രംഭവങ്ങകൊള  ്സമഗ്രേയില വിലയിരുത്തുന തലഖനിനങ്ങളുകൊട 
്സമാഹാര്രം.)

90. കുട്ടപ്പിക്കന (എ്രം.)
 വിതകന്ദ്രീകൃേ   ഭര്ട ഒന്നാണെവ്രം  സ്ിേി വിവരക്ക്�കള്്ട ഒന്നാണെക്ക്�കള്ജ   ്സ്രംവിധാനിനവ്രം

വിവ  .  എ്സജ. രവീന്ദ്രനിനാഥജ
 തകരള ഭാ് പബ്ലിഷോ ഇനസ്റ്റ്�ം,ിറ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടജ : േിരുവനിനന്തപുര്രം,  2021.

W6.2S 32R1

(േതദശ്സ്വയ്രം ഭര്ട ഒന്നാണെസ്ാപനിനങ്ങള്ക്ക്�കള്ജ  സ്ിേി  വിവരക്ക്�കള്്ട ഒന്നാണെക്കുകള് ഉപതയാ്റിന്ഗേിച്ചജ  
്സാമ്ത്തിലേികാസൂത്ട ഒന്നാണെ്രം ഫലപ്രദമായി നിനടത്തുനേിനിനജ  ്സഹായകമായ  പുസ്തക്രം . )

91. ക് ബേിജുരാജജ (ആര . കൊക.), എ ി  .
 കൊചങിനിനാവികൊ്ഗേലിന്റെ    ഇടിമുഴക്ക്�കള്ങ്ങള്

പ്ര്ട ഒന്നാണെേ ബുക്ജ : കൊകാച്ചി,  2020.
W691.212 32R0

(ഒരു കാലത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ  വിതമാചനിന വിപ്ലവ ്സ്വപങ്ങള് തപറിപ്പുകളിയ നിനക്ലല ്സ്രംഭാ് പബ്ലിഷേ്ട ഒന്നാണെങ്ങളുകൊട   
്സമാഹാര്രം.)
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്സാമ്ത്തിലേിക  ശാസ്ത്രം�്രം
92. കൊചക്കുട്ടി (എന . പി)
 ആത്റിന്ഗോളവലക്ക്�കള്ര്ട ഒന്നാണെവ്രം       ഇടിഞ്ഞുകൊപാളിഞ്ഞ     തലാകവ്രം  : ആത്റിന്ഗോളവലക്ക്�കള്ര്ട ഒന്നാണെ    പ്രക്രിയയുകൊട   

അരനൂറാണ്ടജ  .    
 ി. ്സി. ബുക്ജ : തകാട്ടയ്രം,  2021.

X:(W:1) 32R1

(ആത്റിന്ഗോളവലക്ക്�കള്ര്ട ഒന്നാണെത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ  ഒരു  ഉതപാലപ്പിക്കനകൊമന നിനിലയില  തകാവി ജ  മഹാമാരിയുകൊട  
ആത്റിന്ഗോള വ്യാപനിനകൊത്തിലേ  വിശദമായി  അപഗ്രഥിക്കുന  ഗ്രന്ഥം.)്രം .)

93. വറു്റിന്ഗേീ്സജ തജാരജജ
 തകരളത്തിലേികൊല    ത്സാ് പബ്ലിഷേ്യലിസ്റ്റ്�ം,ജ    പ്രസ്ാനിന്രം

പ്രി്സ്രം ബുക്ജ : കണ്ണൂര ,  2021.
X:3m.212 32R1-R1;2

(തകരളത്തിലേികൊല  ത്സാ് പബ്ലിഷേ്യലിസ്റ്റ്�ം,ജ പാരട്ടിയുകൊട ചരിത്രം അനിനാവര്ട ഒന്നാണെ്രം കൊചയ്യുന പുസ്തക്രം.)

്സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം�്രം
94. ശീകുമാര (കൊക)
 തുഞന  സ്മാരക പഠന ാരക  ചരിത്രം  

തുഞന  സ്മാരക പഠന ാരക ട്രസ്റ്റ്�ം,ജ : മലപ്പുറിപ്പുകള്രം,  2019.
Y:1v 32Q9

(തുഞത്തിലോചാര്യകൊ്ഗേലിന്റെ   ജന്മാര്്രം കൊകാണ്ടജ  പാവനിനമായ േിരൂര  തുഞന  സ്മാരക പഠന ാരകത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ  
ആധികാരികവ്രം   ്സമഗ്രവമായ ചരിത്രം.)

95. വനനിനശിവ   & കാരത്തിലേിതകയജ ശിവ
ഒരുമകൊക്ക്�കള്േികൊര    ഒരു ശേമാനിന്രം  :   ിജിറല  കാലകൊത്തിലേ  തകാരപതറിപ്പുകളറജ    അധിനിനിതവശ്രം 
വിവ  .  തജാ്ട ഒന്നാണെി, എ്രം.എല

Y:75 32R0

(തലാകകൊത്തിലേ എഴുന്നൂറു തകാടി ജനിനങ്ങളില ഏറവ്രം ഉയരന േട്ടിലള്ള ഒരു ശേമാനിന്രം 
ഭൂമി എന ഗ്രഹകൊത്തിലേയു്രം   അേികൊല   മുഴുവന    ജനിനങ്ങതളയു്രം     ്സാമൂഹികവ്രം  
പാരിസ്ിേികവമായ നിനാശത്തിലേികൊ്ഗേലിന്റെ ്റിന്ഗേരത്തിലേത്തിലേിതലക്ക്�കള്ജ കൊകാണ്ടുവനിരിക്കുന എനജ 
്സമരത്ഥാനദര്ിക്കുന ഗ്രന്ഥം.)്രം.)
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ഗവണ്മെനെന്റ്   പ്രസിദ്ധ  പ്രസിദ്ധീകപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള

ENGLISH BOOKS

1. Comptroller and Auditor General, India
State Finances audit Report of the Comptroller and Auditor General of India 
for the year ended March 2020: Report No.5 of the year 2021.
Pub: C&AG: New Delhi, 2021.

C&AG REPORT.5 R1

2. INDIA (Govt of...) 
 Ministry of Textiles: Annual Report 2020-21.
 Pub: Udyog Bhavan: New Delhi 2021.

F57.2'P20←21t R1
            
3. INDIA (Govt of...) 
 Ministry of Mines Annual Report 2020-21 Govt of India.
 Pub: Ministry of Mines: Govt of India, 2022.

HZ.2'P20←21t R1

4. KERALA (Govt of...) 
Soil Health Status of Kerala in Post flood Scenario.
Pub: Soil Survey: Department of Soil Survey Conservation, 2018.

J:1:7.212 Q8

(An official report of soil survey department.)

5. INDIA (Govt of...) 
Ministry of Earth Sciences, Annual Report 2019-20.
Pub: NCESS: Thiruvananthapuram, 2020.

U16.2'P19-20t R0

6. Rajbhavan
Hand Book of Standard Operating Procedures and other guidelines.
Pub: RajBhavan: Thiruvananthapuram, 2015.

W,12(X:89C) Q5

(This  handbook  contains  the  guidelines  and  protocol  to  be  followed  in
functions at Rajbhavan, Governor's address to the state legislature etc.)
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7. Kerala, Legislature Secretariat
Legislators of Kerala Who's Who of first to fourteenth Kerala Legislative 
Assembly.
Pub: Secretariat of  the Kerala Legislature: Thiruvananthapuram, 2019.

W,3w212 Q9

(Biographical Sketches of members from the first to fourteenth Kerala 
Legislative Assembly.)

8. KERALA (Govt of...)
Labour Statistics at a Glance Kerala 2020.
Pub: Statistical wing of the labour department: Thiruvananthapuram, 2021.

X:9sP20 R1-R1;1

(A Publication of Labour Department which present a comprehensive data 
on the labour situation in Kerala.)

9. Mohammed (P. A)
Inquiry Report on Advocate Media Dispute Vol I & Vol II.
Pub: Government of Kerala: Thiruvananthapuram, 2020.

Zob4t R0.1 – R0.2

(This report contains invocation of proceedings of the incidents happened in
front of High Court of Kerala on 20th July 2016.)

മെലയാളം  പുസ്തകങ്ങള

9. തകരള, ഇലകി്സിറി തക് ബോര ജ
കൊക. എ്സജ. ഇ. ക് ബേി.യുകൊട  അ്ട ഒന്നാണെകൊക്ക്�കള്ട്ടുകളു്രം   ജല്സ്രംഭര്ട ഒന്നാണെികളു്രം
തകരള തസ്റ്റ്�ം,റജ ഇലകി്സിറി തക് ബോര ജ ലിമിറ ജ

D8518.212  R2

10. തകരള, നിനിയമ്സഭാ കൊ്സക്രതട്ടറിപ്പുകളിയറജ
         പേിനിനാലാ്രം   തകരള  നിനിയമ്സഭ   നിനവീനിന  ഉദ്യമങ്ങള്

കൊ്സക്രട്ടറിപ്പുകളി, തകരള നിനിയമ്സഭ, േിരുവനിനന്തപുര്രം
W,3.212     32R1
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