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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. Bond (Ruskin)
Till the clouds roll by: Beginning again.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017.

O111,3wBON Q7

(Memoirs of Ruskin Bond.)

2. Lahiri (Jhumpa)
Clothing of Books.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017.

O111,3wLAH Q7

(The author explores the art of the book jacket from the perspectives of both
reader and writer.)

3.  Lahiri (Jhumpa)
In other words.
Tr. Ann Gold Stein.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2016.

O121,3wLAH 111Q6

(Memoirs of Jhumpa Lahiri translated from Italian language.)

4. Arvind Prakash
B.R. Ambedkar: Man and his vision.
Pub: Peridot Literary Book: Delhi, 2019.

V2y7AMB Q7

(Biography of B.R. Ambedkar.)

5. Vikram Sampath
Savarkar: Echoes from a forgotten past 1883-1924.
Pub: Viking (Penguin): Gurgaon, 2019.

V2y7SAV Q9

(Biography of Vinayak Damodar Savarkar.)
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6. Jon Lee Anderson
Che Guevara: A revolutionary life .
Pub: Transworld Publishers: London, 2020.

V7927y7CHE Q0

(Biography of Che Guevara.)

JOURNALISM      

7. Thomas Hanitzsch.... et... al, Ed. 
World of journalism: journalistic culture around the globe.
Pub: Columbia University press: Newyork, 2019.

4 Q9

(This book provides fascinating insights into the attitudes and values of 
media personnel beyond the western world.)

SCIENCE      

8. Stuart Russell.
Human Compatible: Artificial Intelligence and the problem of control.
Pub: Allen Lane: UK, 2019.

D6,8(B) Q9

(This  book  deals  with  the  existential  danger  that   could   threaten
humanity as a result of artificial intelligence.)

9. Viju (B)
Flood and Fury: Ecological Devastation in the Western Ghats. 
Pub : Penguin Random House India: Haryana, 2019.

G:55 Q9

(The  book  explains  the  ecological  devastation  of  Western  Ghat  which
extends over a span of  1600 km in the six  states  namely Kerala,  Tamilnadu,
Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat, in the light of recent flood in Kerala.) 

10. Mark Honigsbaum
The Pandemic Century: A History of Global Contagion from the Spanish Flu 
to Covid-19. 
Pub : Penguin Random House:  UK, 2020.

L:42 R0
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(The book provides an archaeology of pandemic knowledge from the past 
100 years and history of Global contagion from the Spanish  flu to Covid-19.)

11. Samiran Nundy and others, et.. al, Ed. 
Healers or predators? : Health care corruption in India.
Pub: Oxford University press: New Delhi, 2018.

L:5(Y:44).2 Q8

(This  book  focuses  on  the  roots  of  corruption  in  India's  healthcare
services. It also offers solution and remedies of the healthcare failure.)

SPIRITUALITY  

12. Sadhguru 
Death an Inside Story.
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd.: Haryana, 2020.

(Q:361) R0

  (In this book the author shares his profound aspects of death.)

LITERATURE  

13. Becky Alberta
Simon Vs The Homo Sapiens Agenda.
Pub : Penguin Random House:  UK, 2018.

O111,3(Y11)BEC Q8

(Children's Literature)

14. Bond (Ruskin)
Day grandfather tickled a tiger.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd.: Haryana, 2017.

O111,3(Y11)BON Q7

(Children's Literature)

15. Bond (Ruskin)
Tree lover.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017.

O111,3(Y11)BON Q7

(Children's Literature)
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16. Bond (Ruskin)
Words from the hills.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017.

O111,3(Y11)BON Q7

(Children's Literature)

17. Holly Black
Cruel Prince.
Pub: Hotkey Books. : London, 2018.

O111,3(Y11)HOL Q8

(Children's Literature)

18. Holly Black
Queen of nothing.
Pub: Hotkey Books. : London, 2019.

O111,3(Y11)HOL Q9

(Children's Literature)

19. Deepak Unnikrishnan
Temporary People.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017.

O111,3DEE Q7

(A novel about malayalees in Gulf.)

20. Perumal Murugan
Songs of a coward: Poems of exile.
Aniruddhan Vasudevan, Tr. 
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017.

O31,3PER 111Q7

(Collection of poems translated from Tamil language.)

21. Perumal Murugan
Lonely harvest.
Aniruddhan Vasudevan, Tr. 
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2018.

O31,3PER 111Q8

(Novel translated from Tamil language.)
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22. Perumal Murugan
Trial by Silence.
Aniruddhan Vasudevan, Tr. 
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2018.

O31,3PER 111Q8

(Novel translated from Tamil language.)

23. Meera (K R)
Gospel of Yudas.
Rajesh Rajamohan, Tr. 
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017.

O32,3MEE 111Q7

(A novel translated from Malayalam.)

RELIGION      

24. Shashi Tharoor 
The Hindu Way: An Introduction to Hinduism. 
Pub :  Aleph Book Company:  New Delhi,  2019.

Q2 Q9

(This book is the perfect introduction to one of the world's oldest, largest 
and most complex religion-Hinduism.)

PSYCHOLOGY      

25. Joseph Murphy
Power of your Subconscious mind. 
Pub :  Prism books Pvt. Ltd.: Bengaluru,  2020.

S:44 R0

(The book provides ways of impressing subconscious mind to get right 
answers)

26. Nadine Burke Harris 
Toxic Childhood Stress: The Legacy of Early Trauma and How to Heal. 
Pub : Bluebird books :  U.K., 2020.

S:44 R0

(This book reveals the science behind childhood adversity and offers a new 
way of understanding the adverse events that affect  throughout our life time.)

5



27. Napoleon Hill 
Think and grow rich: Magic formula for success, wealth and wisdom. 
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2018.

S:44 Q8

(Personal development and self improvement book to achieve life goals.)

HISTORY  

28. Ramachandra Guha
Democrats and dissenters.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017.

V2 Q7

(Collection of essays on India.)

29. Ladhu (R Choudhary) & Amna Sunmbul, Ed. 
Indian Foreign Policy: Identity and issues.
Pub: Rawat Publications: Jaipur, 2019.

V2:19 Q9

(This book focuses on contemporary India's foreign policy.)

30. Florian Matthey Prakash
Right to education in India: The importance of enforceability of a 
fundamental right.
Pub: Oxford University press : New Delhi, 2019.

V2:58(T) Q9

(This book examines and identifies the grievance redress mechanism 
created by “Right of Children to free and compulsory education Act, 2009”.)

31. Ramachandran Nair (S)
Freedom Struggle in Colonial Kerala.
Pub : MaluBen Publications : Thiruvananthapuram, 2019.

V212:51 Q9

(This book is a brief but comprehensive study of Kerala  history with special
reference to colonial Kerala during the days of freedom struggle.)
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32. Sreedhara Menon (A)
Political History of Modern Kerala. 
Pub :  D. C. Books : Kottayam, 2019.

V212 Q9

(This book deals with  political movements in Travancore, Cochin and  
Malabar regions of Kerala.)

33. Manoj Joshi
Lost rebellion: Kashmir in the nineties.
Pub: Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2019.

V247 Q9

(A book on the Kashmir militancy.)

34. Jasbir Jain   et...al, Ed. 
Culture history and Politics: South Asian narratives..
Pub: Rawat Publications: Jaipur, 2019.

V4  Q9

(This book is a collection of essays which explore South Asia regions
shared pasts,  formulate histories and its plural culture.)

35. Svetlana Alexievich
Second hand time: The last of the Soviets.
Pub: Juggernaut Books: New Delhi, 2018.

V58 Q8

(This  book  is  the  life  stories  of  housewives,  artists,  party  workers,
students, soldiers and traders in Soviet Union living through a time of political
upheaval.)

POLITICAL SCIENCE  

36. Judith (N Shklar)
Political thought and political thinkers.
Stanley Hoffmann, Ed. 
Pub: Rawat Publications: Jaipur, 2019.

W Q9 

(This book provides information about political theory and thoughts.)
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37. Naresh Dadhich
Contemporary political theory.
Pub: Rawat Publications: Jaipur, 2019.

W Q9

(This book provides information about the development and trends of
political theory over the past forty five or more years.)

38. Thakur (S N)
Hindu nationalism in India.
Pub: Serials publications Pvt. Ltd. : New Delhi, 2019.

W(Q2).2 Q9

(This book examines the Hindu nationalism and Indian politics.  The rise
of Bharatiya Janata Party (BJP) and its ideology are discussed in this book.)

39. Jaishri Jethwaney & Samir Kapur
When India Votes: The Dynamics of Successful election campaigning.
Pub: Rupa publications India Pvt. Ltd.: New Delhi, 2019.

W:91.2 Q9

(This  book looks  at  the  theoretical  under  pinnings  of  the  relationship
between democracy mass media and election campaigning closely looking at
sensitive campaiging over the last three decades of the two major players the
congress and the BJP.)

40. Lancy Labo & Jayesh Shah
How people vote: Civic literacy and political participation.
Pub: Rawat Publications: Jaipur, 2019.

W:91.2 Q9

(This book examines the impact of civic literacy on political participation
by studying voting behaviour  in  local  assembly  and parliament  elections in
rural, semi-urban and urban cities of Gujarat.)

41. Daniel (M Shea)
Why Vote?: Essential Questions about the future of elections in America.
Pub: Routledge: Newyork, 2019.

W:91.73 Q9

(This book provides a critical and lively assessment of many challenges
faced by electoral democracy in America.)
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42. Lorenzo Castellani
Rise of managerial bureaucracy: Reforming the British civil service.
Pub: Palgrave Macmillan: Switzerland, 2018.

W, 8.56 Q8

(This book provides detailed analysis of the structure and operation of
the  British  civil  service  along  with  a  historically  grounded  account  of  its
development  in  the  period  from  Margaret  Thatcher  to  the  Tony  Blair
premiership.)

ECONOMICS  

43. Jim Collins & Jerry I. Porras
Built to last: Successful Habits of visionary companies.
Pub : Random House Business books : London, 2005.

X8(A):8 P5

(This book is about the successful habits of  visionary companies.)

44. Jim Collins
Good to Great: Why some companies make  the leap.  And others don't. 
Pub : Random House :  Australia, 2001.

X8(A):8 P1

(The author describes how companies transition from being good companies
to great companies and how some companies fail to make the transition.) 

SOCIOLOGY      

45. Narendra Dabholkar
Case for reason: Understanding the anti-superstition movement. 
Suman Oak, Tr.  
Pub : Context: Chennai, 2018.

Y:354.2 Q8

(This book is a beacon of reason and rationality against the darkness of
obscurantism,  Superstition, Pseudosciences and blind faith in the scriptures.)

46. Anthony (B Atkinson)
Measuring poverty around the world. 
John Micklewright & Andrea Brandolini, Ed.  
Pub : Princeton University Press: New Jersey, 2019.

Y:434 Q9

(This book focuses on poverty and inequality around the world.)
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47. Helena Stensota and Lena Wangnerud, Ed.  
Gender and corruption: Historical roots and new avenues for research. 
Pub : Palgrave Macmillan: Switzerland, 2018.

Y15:44 Q8

(This volume advances the knowledge surrounding the link between gender
and corruption by including studies where the historical roots of corruption linked
to  gender  and  by  contextualizing  the  exploration  of  relationship  between  the
electoral arena versus the bureaucracy.)

48. Surinder (S Jodhka) & Edward Simpson, Ed.  
India's Villages in the 21st Century: Revisit and revisions. 
Pub : Oxford University Press: New Delhi, 2019.

Y31.2 Q9

(This book revisits the realities of contemporary rural India,  exploring the
trajectories of change  such as those across rural economies, the relationship of
villages to the outside world, and the dynamics of caste inequalities.)

49. Dinesh Narayanan
RSS and the making of the deep nation. 
Pub : Penguin Random House: Haryana, 2020. 

Y8 R0

(This book traces the RSS roots and nearly century long operations in the
relative pursuit for ideological dominance in a nation known for its rich diversity
of thought, custom and ritual.)

LAW      
50. Fali S Nariman

India's legal system: Can it be saved. 
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd. : Haryana, 2017. 

Z2 Q7

(This book offers valuable insights into India's judicial system.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ഗാന്ധി സാഹ്ധിതിത

1. രാമചന്ദ്ര ഗുഹ
ഗാന്ധി: ഇനിയ് ക്കു മുമ്പ്.�ᄇP്.
വ്ധിവ. അന്ധിൽകുമാർ അങ്കമാല്ധി, കെക.വ്ധി. കെതൽഹത്
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2020.
 zG 32R0

('Gandhi Before India' എന്ന ഇതഗംഗ്ലീഷ് ് കൃത്ധിയുകെൃതിയുടെ മലയാള പര്ധിഭാഷ.)ാഷ് .)

Bß-IY/Poh-N-cn{Xw/A\p-̀ -h-¡p-dn-̧ p-IÄ

2. ഉമാദതൻ (ബ്ധി)
കപാലത: ഒരു കെപാലംഗ്ലീസ് സർജകെന്റെ കുറ്റാകേനറ്റാന്വേഷ് ണ യാത്രകൾ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2019
 LobZwUMA 32Q9

(കുറ്റാകേനറ്റാന്വേഷ് ണത്ധികെല വൈദ്യവദിശാസ്ത്ാസ്ത്രതറ്റാന്വേങ്ങളും ഒപ്പം ആധുനിത ഒപ്പം ആധുനിക സാങ്ത ആധുന്ധിക സാകേങ്കത്ധിക 
വ്ധിദിയുത സമനറ്റാന്വേയ്ധിപ്പം ആധുനിക സാങ്്ധിച്ചുകെകാണ്ട് ഡേ് കേഡാ. ഉമാദതന് കെതള്ധിയ്ധിച്ച പത്ധിനഞ്ചു കേകസ്സുകൾ 
കഥാരൂപത്ധിൽ അവതര്ധിപ്പം ആധുനിക സാങ്്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

3. വ്ധികേനാദകെസൻ (കെക.)
പാറ്റൂർ പള്്ധിയുകെൃതിയുടെ വളവ് ത്ധിര്ധിയുകേമ്പ്.�ᄇPാൾ. 
സറ്റാന്വേകേദശാസ്ത്ാഭാഷ.)്ധിമാന്ധി ബുക് സ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2017.

O32wVIN  Q9

(ഓർമ്മക്കുറിപ്്ധിപ്പുകൾ.)

4. ശംഗ്ലീകുമാർ (കെക)
അരങ്ങ്: 212 നാൃതിയുടെക പ്രത്ധിഭാഷ.)കളും ഒപ്പം ആധുനികെൃതിയുടെ ജംഗ്ലീവ്ധിതകേരഖകൾ. 
ഗാൻമ ബുക്: കേകാഴി്ധികേഴാൃതിയുടെ്, 2016.

O32,2w  Q6

   (നാൃതിയുടെകത്ധിന് കേവണ്ട് ഡേ്ധി ജംഗ്ലീവ്ധിതത സമർപ്പം ആധുനിക സാങ്്ധിച്ച കേകാഴി്ധികേഴാകെട്ട 212 പ്രത്ധിഭാഷ.)കളും ഒപ്പം ആധുനികെൃതിയുടെ 
സതഭാഷ.)ാവനകൾ കേരഖകെപ്പം ആധുനിക സാങ്ടുത്തുന്ന 209 കേലഖനങ്ങളും ഒപ്പം ആധുനികെൃതിയുടെ സമാഹാരത.) 
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5. സാനു (എത.കെക.)
യുക്ധിവാദ്ധി എത.സ്ധി. കേജാസഫ .്
കേകരള സാഹ്ധിതി അഴാദമ്ധി: തൃശ്ശുർ, 2019.

RwJOS 32Q9
 

 (കേകരളത്ധികെല യുക്ധിവാദ പ്രസ്ഥാനതാനത്ധികെന്റെ ആചാരിൻ എന്നറിപ്്ധിയകെപ്പം ആധുനിക സാങ്ടുന്ന  
എത.സ്ധി. കേജാസഫ്ധികെന്റെ ജംഗ്ലീവചര്ധിത്രത.)

 
6. കേജാസഫ് (ൃതിയുടെ്ധി.കെജ.)

അറ്റുകേപാകാത ഓർമ്മകൾ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2020.

T4wJOS 32R0

(കെപ്രാഫ. ൃതിയുടെ്ധി.കെജ. കേജാസഫ്ധികെന്റെ ആത്മകഥ.)

7. രഘുറിപ്ാത ജ്ധി. രാജൻ 
എകെന്റെ വഴി്ധി , എകെന്റെ ശാസ്ത്ര്ധി.
വ്ധിവ. കേൃതിയുടൊത മാത്
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2019.

X62wRAJ 32Q9

(ഇനിൻ സമ്പ്.�ᄇPദ് വിവസ്ഥാനതയുകെൃതിയുടെയുത ബാങ്ക്ധിങ് മേഖലയുടെ് കേമഖലയുകെൃതിയുടെയുത  വ്ധിപണ്ധിയുകെൃതിയുടെയുത  
സങ്കംഗ്ലീർണതകളും ഒപ്പം ആധുനിത  പ്രശാസ്ത്് നപര്ധിഹാരങ്ങളും ഒപ്പം ആധുനിത  പങ്കുവയ് ക്കുന്ന ഗന്ഥം.)� co�రÃꮰٶ��ത.)

ഗണ്ധിത ശാസ്ത്ാസ്ത്രത
8. പള്്ധിയറിപ് ശംഗ്ലീധരൻ

ഗണ്ധിത വ്ധിജാനകേകാശാസ്ത്ത.
കറിപ്ന്റെ് ബുക് സ്: തൃശ്ശൂർ, 2013.

Bk 32Q3

(ഗണ്ധിതശാസ്ത്ാസ്ത്രകെതക്കുറിപ്്ധിച്ചുള് മലയാളത്ധികെല ആദികെത ആധ്ധികാര്ധിക 
വ്ധിജാനകേകാശാസ്ത്ത.)

ത്ധിരഴഥ

9. വാസുകേദവൻ നായർ (എത.ൃതിയുടെ്ധി.)
ഓകേപ്പം ആധുനിക സാങ്ാൾ. 
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2017.
 NW 32Q9

(ത്ധിരഴഥ.)
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സാഹ്ധിതിത
10. ഡാൻ ബ്രൗൺ

ഇൻഫർകേണാ.  
വ്ധിവ. കേജാണ്ധി. എത.എൽ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2018.

O111,3 DAN 32Q8

('INFERNO'  എന്ന ഇതഗംഗ്ലീഷ് ് കേനാവല്ധികെന്റെ മലയാള പര്ധിഭാഷ.)ാഷ് .)

11. ഡാൻ ബ്രൗൺ
മാലാഖമാരുത കെചകുതാൻമാരുത.
വ്ധിവ. എത.ൃതിയുടെ്ധി. കേബബ്ധി.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2019.

O111,3 DAN 32Q9

('Angels and Demons'  എന്ന ഇതഗംഗ്ലീഷ് ് കേനാവല്ധികെന്റെ മലയാള പര്ധിഭാഷ.)ാഷ് .)

12. ഹാര്ധിയറ്റ് ബംഗ്ലീച്ചർ കേചാവ്
അങ്ക്ധിള് കേൃതിയുടൊതസ് കാബ്ധിൻ.
വ്ധിവ. കെക.പ്ധി. ബാലചന്ദ്രൻ.
ഗംഗ്ലീൻ ബുക്: തൃശ്ശൂർ, 2015.

O111,3 HAR 32Q5

('Uncle Tom's Cabin'  എന്ന ഇതഗംഗ്ലീഷ് ് കേനാവല്ധികെന്റെ മലയാള പര്ധിഭാഷ.)ാഷ് .)

13. കൃഷ് ് ണപ്ധിള് (എൻ.)
വൈദ്യകരള്ധിയുകെൃതിയുടെ കഥ. 
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക് സ്: കേകാട്ടയത, 2018.

O32v Q8

 (മലയാളഭാഷ.)ാഷ് യുകെൃതിയുടെയുത  സാഹ്ധിതിത്ധികെന്റെയുത വളർച്ചകെയക്കുറിപ്്ധിച്ച് വ്ധിവര്ധിക്കുന്ന ഗന്ഥം.)� co�రÃꮰٶ��ത.)

14. കേതാമസ് മാത് (എത.)
മാരാര്: ലാവണിാനുഭാഷ.)വത്ധികെന്റെ  യുക്ധി ശാസ്ത്്ധില് പത.     
കേകരള സാഹ്ധിതി അഴാദമ്ധി: തൃശ്ശുർ,  2016.

O32:g P6

 (സാഹ്ധിതി വ്ധിമർശാസ്ത്നത.)
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15. കേതാമസ് മാത് (എത.)
മരുഭൂമ്ധിയ്ധിൽ വ്ധിള്ധിച്ചുപറിപ്യുന്നവകെന്റെ ശാസ്ത്ബ്ദം.�7.�ത.
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത,  2011.
 O32THO:g Q1
  

(സാഹ്ധിതി വ്ധിമർശാസ്ത്നത.)

16. പ്രഭാഷ.)ാവർമ്മ
കെപാന്ന്ധിൻ കെകാലുസ .്
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2019.

O32,1 PRA Q9

(കവ്ധിതാസമാഹാരത.) 

17. ഭാഷ.)ട്ടത്ധിര്ധിപ്പം ആധുനിക സാങ്ാൃതിയുടെ് (എത.പ്ധി.)
ഋതുമത്ധി.
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2018.

O32,2 BHA Q8
 

 (നാൃതിയുടെകത.)

18. രാജംഗ്ലീവകുമാർ (എത)
എത. രാജംഗ്ലീവകുമാറിപ്്ധികെന്റെ നാൃതിയുടെകങ്ങൾ,  2019.
പര്ധിധ്ധി പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2020.
 O32,2 RAJ R0

(എത. രാജംഗ്ലീവകുമാറിപ്്ധികെന്റെ നാൃതിയുടെകങ്ങള്ധിൽ ന്ധിന്ന് കെതരകെ്ന് തെരഞ്ഞെടുത 25 രചനകൾ.)

19. കേവണുകേഗാപൻ നായർ (എസ്.വ്ധി.)
ഹാസിത കേനാവൽ ശാസ്ത്്ധില്പത്ധിൽ.   
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2017. 

O32,3VEN:g M7

(സ്ധി.വ്ധി. രാമൻപ്ധിള്, ചന്തുകേമകേനാൻ, ബഷ് ംഗ്ലീർ, ഒ.വ്ധി. വ്ധിജയൻ എന്ന്ധിവരുകെൃതിയുടെ 
കൃത്ധികകെള ആധാരമാഴ്ധിയുള് പഠന ഗന്ഥം.)� co�రÃꮰٶ��ത.)
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20. വൈദ്യവഴത മുഹമ്മദ് ബഷ് ംഗ്ലീർ 
ബഷ് ംഗ്ലീർ സമ്പൂർണകൃത്ധികൾ (2 വാലിങ്ങൾ).
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക് സ്: കേകാട്ടയത,2019.
 O32,3 BAS Q9.1-2

(ബഷ് ംഗ്ലീർ കൃത്ധികളും ഒപ്പം ആധുനികെൃതിയുടെ സമാഹാരത)

21. ചന്ദ്രമത്ധി
വാണ്ട് ഡേർലച .്
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2020.
 O32,3 CHA R0

(കഥാസമാഹാരത.)

22. ഇന്ദുകേഗാപൻ (ജ്ധി.ആർ.)
ൃതിയുടെറ്റാന്വേ്ധിങ്ക്ധിൾ കേറിപ്ാസയുത പന്ത്രണ്ട് ഡേ് കാമുകന്മാരും.��ാരുത.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2019.
 O32,3 IND Q9

(കഥാസമാഹാരത.)

23. ലാകേജാ കേജാസ്
റൂത്ധികെന്റെ കേലാകത.  
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2019.
 O32,3LAJ Q9

(കുറ്റാകേനറ്റാന്വേഷ് ണ കേനാവൽ.)

24. രാജംഗ്ലീവ് കുമാർ (എത)
മാധവ്ധിക്കുട്ട്ധി: കേ: സ്നേഹത്ധികെന്റെ കെകാൃതിയുടെ്ധിയൃതിയുടെയാളത.  
കാലത: ത്ധിരുവനനപുരത, 2012.
 O32,3MAD:g Q2

(മാധവ്ധിക്കുട്ട്ധി എഴുത്ധിയ കഥകകെളപറ്റ്ധിയുള് സമ്പൂർണ്ണ പഠനത.)

25. രാജംഗ്ലീവ് കുമാർ (എത)
എത. രാജംഗ്ലീവ് കുമാറിപ്്ധികെന്റെ കഥകൾ.  
കാലത: ത്ധിരുവനനപുരത, 2014.
 O32,3RAJ Q4

(കഥാസമാഹാരത.)
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26. രാമകൃഷ്ണൻ (ൃതിയുടെ്ധി.ഡ്ധി.)
അനർ ബധ്ധിരർ മൂകർ. 
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2020.

O32,3RAM R0

(കേനാവൽ.)

27. ഉണ്ണ്ധിഴണ്ണൻ (എത.ൃതിയുടെ്ധി.)
അനാഥത ഈ അഗ്ധിവംഗ്ലീണ. 
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2017.
 O32,3UNN Q7
 

 (കേനാവൽ.)

28. ആനന്
സനർഭാഷ.)ങ്ങൾ സകേനഹങ്ങൾ. 
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2020.
 O32,6ANA R0

(കേലഖന സമാഹാരത.)

29. ബാബുകേപാൾ (ഡ്ധി.)
സതഭാഷ.)വാമ്ധി യുകേഗ യുകേഗ. 
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2009.
 O32,6BAB P9
 

(കേലഖന സമാഹാരത.)

30. ബാലകൃഷ്ണൻ (പ്ധി.കെക.)
പ്ധി.കെക. ബാലകൃഷ്ണകെന്റെ കേലഖനങ്ങൾ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2019.

O32,6BAL Q9

(കേലഖന സമാഹാരത.)
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31. ഭാഷ.)ട്ടത്ധിര്ധിപ്പം ആധുനിക സാങ്ാൃതിയുടെ് (വ്ധി.ൃതിയുടെ്ധി.)
കെവൃതിയുടെ്ധിവട്ടത.
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത,  2016.
 O32,6BHA Q6
 

 (ഉപനിാസ സമാഹാരത.)

32. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ
എഴുമറ്റൂര്ധികെന്റെ ത്ധിരകെ്ന് തെരഞ്ഞെടുത പ്രബനങ്ങൾ.
കറിപ്ന്റെ് ബുക് സ്: കേകാട്ടയത,  2019.
 O32,6RAJ Q9

(കേഡാ. എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മയുകെൃതിയുടെ ത്ധിരകെ്ന് തെരഞ്ഞെടുത 108 പ്രബനങ്ങളും ഒപ്പം ആധുനികെൃതിയുടെ 
സമാഹാരത.)

33. കേസതുനാഥൻ (പ്ധി.)
മലനാട്ടുപഴിമ.
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത,  2012.
 O32,6SET Q2

 
 (നർമ്മ കേലഖനങ്ങൾ.)

34. കേതാമസ് (സ്ധി.കെജ.)
സ്ധി.കെജ.യുകെൃതിയുടെ കേലഖനങ്ങൾ.
കേകരള സാഹ്ധിതി അഴാദമ്ധി: തൃശ്ശുർ, 2017.
 O32,6 THO Q7
 
        ( സ്ധി.കെജ. കേതാമസ്ധികെന്റെ കേലഖനങ്ങളും ഒപ്പം ആധുനികെൃതിയുടെ സമാഹാരത.)

35. ചാകെപക് (കാറിപ്ൽ)
ആർ.യു.ആർ. 
വ്ധിവ  . എത. കേതാമസ് മാത്
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2018.

O5925,2 CAP 32Q8

 (RUR (Rossum's Universal Roberts) എന്ന കെചക് നാൃതിയുടെകത്ധികെന്റെ 
മലയാള പര്ധിഭാഷ.)ാഷ് .)
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ഭാഷ.)ാഷ് ാശാസ്ത്ാസ്ത്രത

36. കേവണുകേഗാപൻ നായർ (എസ്.വ്ധി.) എഡ്ധി.
മലയാള ഭാഷ.)ാഷ് ാ ചര്ധിത്രത. 
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2019.

P32 Q9

 (പ്രബന സമാഹാരത.)

മതത

37. സുകേരന്ദ്രൻ (വ്ധി.യു.), എഡ്ധി  .
ശാസ്ത്ബര്ധിമല: ചര്ധിത്രവത  വർതമാനവത. 
ഗംഗ്ലീൻ ബുഴ്സ്: തൃശ്ശൂർ, 2019. 

Q2:6 32Q9

 (ശാസ്ത്ബര്ധിമലകെയക്കുറിപ്്ധിച്ചുള് കേലഖനങ്ങളും ഒപ്പം ആധുനികെൃതിയുടെ സമാഹാരത.)

തതറ്റാന്വേശാസ്ത്ാസ്ത്രത

38. മുന്ധി നാരായണപ്രസാദ്
സുവ്ധികേശാസ്ത്ഷ് ങ്ങൾ കേവദാനദൃഷ്ടിയ്ധിയ്ധിൽ. 
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2020.
 R65(Q6):g 32R0

(കേയശുവ്ധിൻ മാർഗത ഒരു ഹ്ധിന്ദു സന്നിാസ്ധിയാൽ  സമഗമായ്ധി 
വ്ധിലയ്ധിരുതകെപ്പം ആധുനിക സാങ്ടുന്ന കൃത്ധി.)

വ്ധിദിാഭാഷ.)ിാസത

39. ശംഗ്ലീന്ധിവാസൻ (ൃതിയുടെ്ധി.പ്ധി.)
ഉന്നതവ്ധിദിാഭാഷ.)ിാസത:  ഒരു നയതന്ത്രജകെന്റെ വ്ധിദിാഭാഷ.)ിാസ വ്ധിച്ധിനനങ്ങൾ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2019.

T4 32Q9

(വ്ധിദിാഭാഷ.)ിാസ സമ്പ്രദായത്ധിൽ കെകാണ്ടുവകേരണ്ട് ഡേ കാലാനുസൃതമായ 
മാറ്റങ്ങകെളക്കുറിപ്്ധിച്ച് വ്ധിശാസ്ത്ദംഗ്ലീകര്ധിക്കുന്ന പഠന ഗന്ഥം.)� co�రÃꮰٶ��ത.)
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യാത്രാവ്ധിവരണത

40. കെബനിാമ്ധിൻ
മാർകേകസ് ഇലാത മകെഴാകേണ്ട് ഡോ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2020.

U8 32R0

(എഴുത്തുകാരൻ കെബനിാമ്ധിൻ ലാറ്റ്ധിനകേമര്ധിഴയ്ധികേലക്കുത യൂകേറിപ്ാപിൻ 
നാടുകള്ധികേലക്കുത, ആഫ്ധിഴയ്ധികേലക്കുത നൃതിയുടെത്ധിയ യാത്രാവ്ധിവരണത.)

41. കെപാകെറ്റഴാട്ട് (എസ്.കെക.)
ബാല്ധിദറ്റാന്വേംഗ്ലീപ .് 
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2019.
 U8.436 32Q9

(ബാല്ധി ജനതയുകെൃതിയുടെ സതസാരവത, ജംഗ്ലീവ്ധിതചരിയുത  വ്ധിവര്ധിക്കുന്ന യാത്രാവ്ധിവരണ 
ഗന്ഥം.)� co�రÃꮰٶ��ത.)

42. വൈദ്യസകേഴാ മുഹമ്മദ്
ഗദാഫ്ധിയുകെൃതിയുടെ ല്ധിബ്ധിയ. 
ഗംഗ്ലീൻ ബുഴ്സ്: തൃശ്ശൂർ, 2019. 

U8.674 32Q9

 (യാത്രാവ്ധിവരണത.)

ചര്ധിത്രത
43. രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

ജനാധ്ധിപതിവാദ്ധികളും ഒപ്പം ആധുനിത വ്ധിമതരുത.
വ്ധിവ. കെക.സ്ധി. വ്ധിൽസൺ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2019.
 V2 32Q9

(ഇനിയുകെൃതിയുടെ  ആഭാഷ.)ിനരവത അനാരാഷ്ട്രീയവുംഗ്ലീയവമായ സമസികകെള ആഴിത്ധിൽ 
വ്ധിശാസ്ത്കലനത കെചയ്യുന്ന കേലഖനങ്ങള് .)

44. ശാസ്ത്ശാസ്ത്്ധി തരൂർ
ഇരുളൃതിയുടെ്ന് തെരഞ്ഞെ കാലത: ബ്ധിട്ടംഗ്ലീഷ് ് സാമ്രാജിത ഇനികേയാടു കെചയ്തത .്
വ്ധിവ. ല്ധിൻസ്ധി കെക. തങ്കപ്പം ആധുനിക സാങ്ൻ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2019.
 V2'KOO-N47 32Q9
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('An Era of Darkness: The British Empire in India' എന്ന ഇതഗംഗ്ലീഷ് ് 
ഗന്ഥം.)� co�రÃꮰٶ��ത്ധികെന്റെ മലയാള പര്ധിഭാഷ.)ാഷ് .)

45. വൈദ്യപല്ധി (എത.വ്ധി.)
ഭാഷ.)ാരതത്ധികെന്റെ ഭാഷ.)രണഘൃതിയുടെന: ഒരു ആമുഖപഠനത.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2020.

V2:2 32R0

(ഭാഷ.)ാരതത്ധികെന്റെ ഭാഷ.)രണഘൃതിയുടെനകെയ ആധ്ധികാര്ധികവത  ലള്ധിതവമായ ഭാഷ.)ാഷ് യ്ധിൽ 
പര്ധിചയകെപ്പം ആധുനിക സാങ്ടുത്തുന്ന പുസ്തകത.)

46. നാരായണൻ (എത.ജ്ധി.എസ്.)
കേകരള ചര്ധിത്രത്ധികെല 10 കള്ഴഥകൾ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2018.
 V212 32Q8

(ചര്ധിത്ര രചനയ്ധിൽ  സറ്റാന്വേംഗ്ലീകര്ധികേഴണ്ട് ഡേ ന്ധിലപാടുകകെളക്കുറിപ്്ധിച്ചുത നാള്ധിതുവകെര നാത 
സതികെമന്നു കരുത്ധി വ്ധിശാസ്ത്റ്റാന്വേസ്ധിച്ചു കേപാന്ന്ധിരുന്ന ച്ധില കഥകളും ഒപ്പം ആധുനികെൃതിയുടെ കെപാള്തരങ്ങകെളക്കുറിപ്്ധിച്ചുത
വ്ധിശാസ്ത്ദംഗ്ലീകര്ധിക്കുന്ന പഠന ഗന്ഥം.)� co�రÃꮰٶ��ത.)

47. കേവലായുധൻ പണ്ധിഴകേ്കശ്ശേര്ധി
കേകരള ചര്ധിത്രത ത്ധിരുത്ധിക്കുറിപ്്ധിച്ച മഹാ സതഭാഷ.)വങ്ങൾ.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2020.
 V212 32R0

(കേകരള ചര്ധിത്രകെത ഇരുണ്ട് ഡേ കാലത്തു ന്ധിന്ന് പുതുകെവള്ധിച്ചത്ധികേലഴ് നയ്ധിച്ച 
മഹാസതഭാഷ.)വങ്ങകെള പര്ധിചയകെപ്പം ആധുനിക സാങ്ടുത്തുന്ന പുസ്തകത.)

രാഷ്ട്രീയവുതന്ത്രത

48. രാകേജഷ് ് (എത.ബ്ധി.)
ന്ധി്കശ്ശേബ്ദം.�7.�രായ്ധിര്ധിഴാൻ എനവകാശാസ്ത്ത?
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത, 2019.
 W.2 32Q9

(കേലഖന സമാഹാരത.)
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ജനസമൂഹ ശാസ്ത്ാസ്ത്രത

49. രാധാകൃഷ്ണൻ (ആർ.)
കേകരളത്ധികെന്റെ സ്ത്രംഗ്ലീശാസ്ത്ക്ധിചര്ധിത്രത.
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത, 2016.

Y15.212 32Q6

(കേകരള ചര്ധിത്രത്ധികെല സ്ത്രംഗ്ലീ സാന്ന്ധിദ്ധ്യം വെിത കെവള്ധികെപ്പം ആധുനിക സാങ്ടുത്തുന്ന ചര്ധിത്ര ഗന്ഥം.)� co�రÃꮰٶ��ത.)

50. ഉമാദതൻ (ബ്ധി.)
കേകരളത്ധികെന്റെ കുറ്റാകേനറ്റാന്വേഷ് ണ ചര്ധിത്രത.
ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്: കേകാട്ടയത,  2019.

Y:45:f.212 32Q9

(കേപാലംഗ്ലീസ് കേസനയ്ധികെല കുറ്റാകേനറ്റാന്വേഷ് ണ സതവ്ധിധാനങ്ങകെളക്കുറിപ്്ധിച്ചുത കേകരള 
കേപാലംഗ്ലീസ്ധികെന്റെ  ചര്ധിത്രകെതകുറിപ്്ധിച്ചുത വ്ധിവര്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

51. രാജൻ (കെക.)
കേകരള കെപാലംഗ്ലീസ് ചര്ധിത്രവത വര്തമാനവത.    
മാളും ഒപ്പം ആധുനിബൻ പബ്ധികേഴഷ് ൻസ്: ത്ധിരുവനനപുരത,  2017. 

Z212,193 32Q7

 (കേലഖന സമാഹാരത.)
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GOVERNMENT PUBLICATION  

1. Kerala, Legislature (Secretariat of - )
National Students' Parliament Souvenir. 
Pub : Secretary, Kerala Legislative Assembly: Thiruvananthapuram, 2019. 

Souvenir (I) Q9.1

2. Kerala, Legislature (Secretariat of  - )
National Students' Parliament Kerala-2019 Volume II,  Official Report. 
Pub : Secretary, Kerala Legislative Assembly: Thiruvananthapuram, 2019. 

Souvenir (I) Q9.2  

 

   

22


	KERALA LEGISLATURE LIBRARY BULLETIN
	List of newly added documents
	July – December
	LIBRARY BULLETIN
	July –December

	PREFACE

	ENGLISH BOOKS

