
KERALA  LEGISLATURE  LIBRARY  BULLETINKERALA  LEGISLATURE  LIBRARY  BULLETIN

List of newly added documents

Vol. XXVII (7-9)Vol. XXVII (7-9)

JulyJuly –  September –  September

20182018

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURESECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE

THIRUVANANTHAPURAM.THIRUVANANTHAPURAM.

**********



KERALA LEGISLATUREKERALA LEGISLATURE

                                            LIBRARY BULLETIN                                            LIBRARY BULLETIN

List of newly added documents
Vol. XXVII (7-9)

July – September

2018

Prepared by
G. Mary Leela, Chief Librarian,
B. K. Padmakumar Librarian,
G. Omanaseelan, Deputy Librarian,
Santhosh Kumar R.,  Asst. Librarian,
Denny M. X ., Asst. Librarian,
Typesetting: Padmalal.R.



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. Vasudevan (N), Ed. 
Satyagraha: Centenary reflections.
Pub : Indian Council of Gandhian Studies, Thiruvananthapuram,  2007.

zG P7

(This volume offers significant insights in the form of short reflections on the
contemporary  relevance  of  Satyagraha  from a  cross  section  of  thinkers  and
activists.) 

AUTO BIOGRAPHY/ BIOGRAPHY  
 

2. Nambi Narayanan (S) & Arun Ram
Ready To Fire: How India and I Survived the ISRO Spy case. 
Pub :  Bloomsbury, New Delhi, 2018.

D58w2 NAM Q8

(In this riveting  book the authors meticulously unpick the ISRO Spy case.)
 

3. Taslima Nasrin
Split: A life.
Tr. Maharghya Chakraborty
Pub :  Penguin, Haryana, 2018.

O157wN62 TAS Q8

(This  book reach the experiences, memoir and works of Taslima Nasrin.)
 

4. Mathew Pierce
Twelve infallible men: The Imams and the making of Shi'ism.
Pub : Harvard University Press, London,  2016.

Q72:332w Q6

(This book focuses on the role of narratives of the Imams in the development of a
distinct Shi'a identity.)
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SCIENCE  

5. Bimal (N Patel) and Ranita Nagar, Ed. 
Sustainable development and India: Convergence of law, economics 
Science and Politics.
Pub : Oxford university Press, New Delhi,  2018.

G:55(x).2 Q8

(This book is an interdisciplinary study of the sustainable development in India.)

LITERATURE  

6. Auster (Paul)
4 3 2 1 
Pub :  Faber & Faber Ltd., London, 2017.

O111,3 AUS Q7

(Novel)
 

7. Sunil Sharma
Mughal arcadia: Persian literature in an Indian court.   
Pub : Harvard University Press, London,  2017.

O16:g Q7

(This book explores the rise and decline of Persian court poetry in India and the
invention of an enduring idea-found in poetry, prose, painting and architecture- of
a literary paradise, a Persian garden located outside Iran which was perfectly
exemplified by the valley of Kashmir.)

RELIGION  

8. Shashi Tharoor
Why I am a Hindu.
Pub : Aleph Book Company, New Delhi, 2018.

Q2 Q8

(A lucid  and  reflective  account  of   Hinduism  and  its  contemporary  
existence.)
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9. Antoney George Pattaparambil, Ed. 
Synod of Diamper: A Prelude to Indian renaissance.
Pub : ATC Publishers: Bengaluru,  2018.

Q6v212 Q8

(Kerala Church history.)

10. Shahab  Ahmed
Before Orthodoxy: The Satanic Verses in early Islam.   
Pub : Harvard University Press, London,  2018.

Q7 Q7

(This book is a study of a complicated theological problem in Islamic  
religious history.)

EDUCATION  

11. Vargheese (NV) and Others, Ed.  
India Higher Education report 2016: Equity.
Pub : Sage Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, 2018.

T4.2'P16t Q8

(This report focuses on the theme of equity in higher education.)

12. Walker (Samuel J)
Prompt and Utter destruction: Truman and the use of atomic bombs 
against Japan.
Pub : Dev Publishers & Distributors, New Delhi,  2017.

V1:19 (zm)'N39 Q7

(The  author  analyzes  the  reasons  behind  President  Truman's  most
controversial decision of using atom bombs against Japan in 1945.)

HISTORY  

13. Chandra Mallampalli
Muslim Conspiracy in British India?” Politics and Paranoia in the early 
nineteenth century Decean.
Pub : Cambridge University Press, New Delhi,  2017.

V2-56(Q7) Q7
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(This book offers us micro history in the best tradition throwing light on the
broadest themes  of security, intelligence and justice under the British Raj.)

 
14. Immanuel (M)

Dravidian lineages: A Socio historical study of the Nadars  through the ages.
Pub : Historical Research and  Publishing Trust, Nagercoil, 2015.

V212(Y592 NAD) Q5

(This book explains the socio-political, ethno-linguistic and ethno-national 
heritage of ancient Indians linked with rulers, sages and the base society identified
as Dravidians with special reference to the Nadars of Asia.)

15. Immanuel (M)
Kanniya kumari: Aspects and architects.
Pub : Historical Research and  Publishing Trust, Nagercoil, 2007.

V213KAN P7

(This  book  contains  cultural  and  socio  historical  research  papers  on  
Kanniyakumari extending from 9th century BC to the present time.)

16. Kunjan Pillai (Sooranad P N)
Malabar: In the eyes of travellers.
Pub : The State Institute of Languages, Kerala, Thiruvananthapuram, 2018.

V2153 Q8

(This book contains remarks of some of the foreigners who visited Kerala 
in the past.)

17. Schayegh (Cyrus)
Middle east and the making of the modern world.
Pub : Harvard University press, England, 2017.

V492 Q7

(This is an innovative interpretation of the Middle East, especially the 
region known as Greater Syria  as both a history and a geography.)
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18. John Slight   
British empire and the Hajj: 1865-1956.
Pub : Harvard University press, London, 2015.

V56(Q7:4198)'M65-N56 Q5

(John  Slight  provides  in  this  book  an  empire  wide  overview  of  the  
operation and management of the muslim pilgrimage to Meca in the British  
empire from the middle of the nineteenth century to the middle of the twentieth 
century) 

POLITICAL SCIENCE  

19. Kenny (Paul D)    
Populism and Patronage: Why Populist win elections in India, Asia and  
Beyond.
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2017.

W Q7

(This book shows that the populist such as Indira Gandhi and Narendra  
Modi win election when the institutionalized ties between non populist parties and
voters decay.) 

20. Jensenius (F R)
Social Justice through inclusion : The consequences of electoral quotas in 
India.
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2017.

W(Y5927).2 Q7

(This book shows how the India's extensive electoral quota system have 
shaped incentives for Politicians, Parties and voters and indicate the trade-offs  
inherent in how such policies of group inclusion are designed.)

21. Suhas Palshikar and Others, Ed. 
Electoral Politics in India: Resurgence of the Bharatiya Janata Party. 
Pub : Routledge, Newyork, 2017.

W.2   Q7

(This book explains not only the startling victory of the BJP but also the 
equally surprising down fall of the congress party during the general election held 
in 2014 in India.)

5



22. Karthikeyan (M)
Governance in India: Basics and beyond.
Pub : Pearson India education Service Pvt., Uttarpradesh, 2008.

W:28.2  Q8

(This book act as a resource for students to understand governance, its 
elements and its process.)

23. Ajay (K Mehra) Ed.  
Indian Parliament and democratic transformation. 
Pub : Routledge, Newyork, 2018.

W,3.2  Q8

(This book traces the trajectory of the Indian Parliament from its formation 
to present day.)

 
24. Indrajit Roy

Politics of the poor: Negotiating democracy in contemporary India.
Pub : Cambridge University Press, New Delhi, 2018.

W6(Y:43).2 Q8

(This book demonstrates the varied ways in which the poor engage with 
their elected representatives, political mediators and dominant classes in order to 
advance their claim.) 

25. Moss (David A)
Democracy: A Case study.
Pub : The Belknap Press of Harvard University Press: London, 2017.

W6.73 Q7

(This book provides information about American politics and government.)
 

26. Anushka Singh
Sedition in liberal democracies.
Pub : Oxford University press, New Delhi, 2018.

W6:5.2 Q8

(Examining the relationship between sedition and liberal  democracies,  
particularly  in  India,  this  book  looks  at  the  biography  of  sedition  laws,  its  
contradictory position against free speech and democratic ethics.)
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27. Bidyut Chakrabarty
Localizing governance in India.
Pub :  Routledge, Newyork, 2018.

W6,6.2  Q7

(Participatory governance has a long history in India and this book traces 
historical-intellectual  trajectories  of  participatory  governance  and  how  older  
Western discourses have influenced Indian policymakers.) 

ECONOMICS  

28. Singh (C K)
Political economy and contemporary capitalism.
Pub :ABD Publishers: Jaipur, 2018.

X Q8

(This book provides most comprehensive analysis of political economy.)
 

29. Chirashree Das Gupta
State and Capital in independent India: Institutions and accumulation.
Pub :Cambridge University Press, New Delhi, 2016.

X.2 Q6

(This book presents a historical account of the relationship between state 
and capital from independence to the liberalisation episodes of 1980s and after.) 

30. Jean Dreze
Sense and solidarity:  Jholawala economics for everyone.
Pub : Permanent black, Ranikhet, 2017.

X.2 Q7

(A collection of essays on issues ranging from employment guarantee and 
hunger to nuclear disarmament.)

31. Uma Kapila, Ed. 
India's Economy: Pre- liberalisation to GST: essays in honour of Raj Kapila.
Pub : Academic Foundation, New Delhi, 2017.

X.2   Q7
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(This book examines the development experience of independent India  
over the past seventy years and reflects on the decade to come.)

32. Pritchett (Lant) and others, Ed. 
Deals and development: The  political dynamics of growth episodes.
Pub :Oxford University Press, New york, 2018.

X:89ZB  Q8

(This book deals with the economic development and the importance of  
sustainable growth in developing countries of Asia and Africa.) 

33. Robin (J Lewis), Ed. 
Public Policy making in a globalized world.
Pub : Social science press, New Delhi, 2018.

X:99W  Q8

(The multi-faceted challenge of public policy making in the advent of  
Globalistion is discussed.)

34. Thomas Issac (TM) & Michelle Williams 
Building alternatives: The story of India's  oldest construction workers       
co-operative.
Pub :  Left word books, New delhi, 2017.

XM:99B  Q7

(The history of Uralungal Labour Contract Cooperative Society (UCCS) in 
northern Kerala which is a remarkable institution founded as part of the early 20th 
century anti-caste movement.)

SOCIOLOGY  

35. Mukal Sharma
Caste and nature: Dalits and Indian environmental policies.
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2017.

Y5927(G:55)  Q7

(This book shows how caste and nature are intimately connected.)
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LAW  

36. Gadbois (George H)
Supreme Court of India: The beginnings.
Ed. By Vikram Raghavan and Vasujith Ram.
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2018.

Z2,81 Q8

(The author determines the roles played by the paramount judiciary in the 
Indian  polity  between  1937  and  1964.  The  author  also  offers  a  complete  
biography of the Supreme Court of India, a powerful institution.)

മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ഗാന്ധി സാഹ്ധിതിത

1. കകശവന് നായര് (പ്ധി)
ഗാന്ധി ച്ധിന്തകള .
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

zG 32Q2

(ജനാധ്ധിപതിത,  വിക്ധി സിാതന്തിത,  സാമ്പത്തി്ധിക-പാര്ധിസ്ധിത്ധിക കമഖല,  

തതാഴ്ധിലാള്ധി പ്രസാനത എന്ന്ധിവതയക്കുറിച്ചുള്്ധിച്ചുള്ള ഗാന്ധിയന് ച്ധിന്തകള 
പ്രത്ധിപാദ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.) 

2. ശശ്ധിധരന് കാട്ട്, തിരുവായ്ധികാാണം�)�ത
ഗാന്ധിജ്ധിതയക്കുറിച്ചുള്്ധിച്  കഗാഡ്സെ��തസ
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2016.

zG 32Q6

(ഗാന്ധി വധ കാരണം�)�ങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്്ധിച് ഘാതകനായ ാതകനായ കഗാഡ്സെ��തസ കകാടത്ധിയ്ധില് 
അവതര്ധിപ്ധിച സാധൂകരണം�)�ങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്്ധിച്ചുള്ള സതിാവസ പര്ധികശാധ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.) 
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ആത്മകഥ   /   ജ ജീവചര്ധിതത

3. ആന്റണം�)�്ധി പാട്ട്, തിരുവപറിച്ചുള്മ്പ്ധില് , എഡ്ധി  .
ശാസ്ത്രവ്ധിസ്മയത  കഡാ. അഗഇ്ധിന് കകാന്നുള്ള്ധി. 
പ്രസാ:അയ്ധിന് പബ്ല്ധികാഷന്സ്, ആലുവ, 2018.

Bw212N17 AUG  Q8

 (അസാമാനി ഗണം�)�്ധിതശാസ്ത്ര പ്രത്ധിഭയായ്ധിരുന്ന റിച്ചുള്വ.  കഡാ.  അഗഇ്ധിന് 
കകാന്നുള്ള്ധിതയന്ന സര്വശാസ്ത്ര വ്ധിസ്മയതത്തി പര്ധിചയതപടുത്തുന്ന വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����വജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)������ാന്ധിക 
ഗ്രനത.)

4. ഹര്ധിശങ്കര് (എസ് വ്ധിശിനാഥന് )
മാങ്കുളത വ്ധിഷ്ണു നമ്പൂത്ധിര്ധി.
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017.

NS212wN10 VIS 32Q7

 (കഥകള്ധി നര്ത്തികന് മാങ്കുളത വ്ധിഷ്ണു നമ്പൂത്ധിര്ധിയുതട ജ ജീവ്ധിതതത്തിക്കുറിച്ചുള്്ധിച്ചുത കഥകള്ധി
രതഗത്തി് അകഅദ്ദേഹത നല്ക്ധിയ സതഭാവനകതളക്കുറിച്ചുള്്ധിച്ചുത പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

5. ഷണ്മുഖദാസ് (ഐ)

സഞാര്ധിയുതട വ ജീട്: റിച്ചുള്ായ് സ്ധിന്ധിമ ഒരു  പഠനത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2016.

NWw SAT 32Q6

 (സതിജ്ധിത് റിച്ചുള്ായ്ധിയുതട  സ്ധിന്ധിമകള്ധിലൂതടയുള്ള സസൂക്ഷ്മ് മ സഞാരമാണം�)�് ഈ 
പുസ്തകത.)

6. കഗാപ്ധിനാഥ് (വ്ധി ആര് )
പകനാരമ …. മകനാരമ ……. 

പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2016.

NW212wGOP 32Q6

 (ഒരു ചലച്ധിതകാരതന്റ അനുഭവങ്ങളുതട സാക്ഷ്മിതപടുത്തിലാണം�)�് ഈ ഗ്രനത.)
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7. ചന്ധികാ ശങ്കരനാരായണം�)�ന്
ഏ.ആര് . രാജരാജവര് :് മലയാളത്തി്ധിതന്റ രാജശ്ധില്പ്ധി. 
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2013.

O32wM63 RAJ Q3

 (മലയാള ഭാഷയത സാഹ്ധിതിത്തി്ധിനുത ഈടുറ്റ്യൂട സതഭാവനകള നല്ക്ധിയ 
പ്രത്ധിഭാശാല്ധിയായ തപ്രാഫ.  ഏ.ആര് .രാജരാജവര്്യുതട ആധ്ധികാര്ധിക
ജ ജീവചര്ധിതഗ്രനത.)

8. ഉണ്ധികൃഷ്ണന് (സ്ധി)
മഹാകവ്ധി ഉള്ളൂര് :പാര്ശിവല്ാര്ധിാതപട്ട്, തിരുവ   വിക്ധിതിത.
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017.

O32,1wM77 ULL Q7

(സാഹ്ധിതിസപരി ആത്മാര്്മാര്ത്ഥമായ്ധി തചയ്തിട്ട്ധിട്ടും  മഹത  മഹാകവ്ധി ഉള്ളൂര് പലകപാഴും 	പാര്ശ്വവല്ക്ത 
പാര്ശിവല്ാര്ധിാതപട്ട്, തിരുവ്ധിരുന്നു എന്നു വ ജീക്ഷ്മ്ധിക്കുന്ന ഗ്രനത.) 

9. ആന്റണം�)�്ധി പാട്ട്, തിരുവപറിച്ചുള്മ്പ്ധില്
പൗള ജീസ് കനാസ്  പാത്ധിര്ധിയുത   അങ്കമാല്ധി  പട്ധികയാലയുത.
പ്രസാ:അയ്ധിന് പബ്ല്ധികാഷന്സ്, ആലുവ, 2018.

Q6wL48 PAU 32Q8

 (കകരള സഭാ ചര്ധിതത്തി്ധില് ഇടത കനട്ധിയ മ്ധിഷണം�)�റിച്ചുള്്ധി വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����വദ്ധികനായ 
പൗള ജീകനാസ് പാത്ധിര്ധി സഭയത ഭാഷയത കവണ്ടി അനുഷ്ധി അനുഷ്ഠിച്ച പ്രയ്ധിച പ്രയത്നങ്ങള ഈ 
പുസ്തകത്തി്ധില് അനാവൃതമാകുന്നു.)

10. തസന് (എസ് പ്ധി), എഡ്ധി.
ഇന്തിാ ചര്ധിതവും ത  ചര്ധിതകാരന്മാരുത 
വ്ധിവ. എത.തക. രാകജനന്
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2018.

V2y7M 32Q8

(ഭാരത ജീയ ഭാഷകള്ധിലുത ശ്ധിലാശാസനങ്ങള്ധിലുത താള്ധികയാലകള്ധിലുത  
മറിച്ചുള്ഞ്ഞുക്ധിടന്ന വ്ധിജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)������ാനതത്തി വര്ത്തിമാനകാല സമൂഹത്തി്ധിന് ലഭിമാാ്ധിയ
ചര്ധിതകാരന്മാതര പര്ധിചയതപടുത്തുന്ന കൃത്ധി.)
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11. രാജ ജീവ് കഗാപാലകൃഷ്ണന്
പട്ട്, തിരുവത താണുപ്ധിള്ള: അജയ്യനായ  ജനനായകന്
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2009.

V212,21y7M85THA 32P9

(കകരള രാഷ ജീയത കണ്ടി അനുഷ അജയ്യനായ ജനനായകനായ്ധിരുന്ന പട്ട്, തിരുവത 
താണുപ്ധിള്ളയുതട ജ ജീവചര്ധിതത അനാവരണം�)�ത തചയ്യുന്ന കൃത്ധി.)

12. അജ്ധിത് തവണ്ധിയൂര്
പ്ധി. വ്ധിശിതഭരന് : ഗാന്ധിയന് കസാഷില്ധിഇ .്

പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017.

V212y7N25 VIS 32Q7

 (വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����വവ്ധിധിമാര്ന്ന കര്്കമഖലകള്ധില് വിാപര്ധിക്കുകയുത പ്രവര്ത്തി്ധിച 
കമഖലകള്ധിതലലാത അനശിരമായ വിക്ധി്മുദ്ര പത്ധിപ്ധിക്കുകയുത തചയ്തിട്ട പ്ധി.  വ്ധിശിതഭരതന്റ 
ജ ജീവചര്ധിതത.)

13. തചന്താരകരശ്ശേര്ധി (ട്ധി എച് പ്ധി)
വര്ണബാഹാഹി നകവാ്മാര്ത്ഥാന ശ്ധില്പ്ധികള .   
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2018.

Y:1:7w212 32Q8

 (നകവാ്മാര്ത്ഥാന നായകന്മാരുതട ജ ജീവ്ധിതവും ത ക ജീഴാളവര്ഗ ്മുകന്നറ്റ്യൂടത്തി്ധിന് അവര് 
നല്ക്ധിയ സതഭാവനകളുത പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.) 

14. മഞ്ചു തവള്ളായണം�)�്ധി.
വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����ദവദശകത  യൂകറിച്ചുള്ാപ്ധിലൂതട.  

പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2016.

Y:1:7w212 NAR 32Q6

(ഒരു യാതാവ്ധിവരണം�)�ത്തി്ധിലൂതട ശ്രീ  ജീ നാരായണം�)�ഗുരുവ്ധിതന്റ വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����ദവദശകത്തി്ധിതന്റ 
സത്തിതയ കാണം�)�്ധിച്ചുതരുന്ന ഗ്രനത.) 

15. കമാഹന്ദാസ് (വ്ധി)
നാരായണം�)� ഗുരു: വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����ദവവും ത വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����ദവന്ധികഷധ്ധിയുത.  
പ്രസാ:ലാല് പബ്ല്ധികാഷ്ധിങ്ങ് കമ്പന്ധി, തൃശ്ശുര് , 2016.

Y:1:7w212 NAR 32Q6
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 (ശ്രീ  ജീനാരായണം�)� ഗുരുവ്ധിതന്റ  ജ ജീവ്ധിതവും ത കകരള ചര്ധിതത്തി്ധിലുത ഒപത മാനവ 
ചര്ധിതത്തി്ധിലുത അകഅദ്ദേഹത സൂരിദ ജീപ്തിയോട്ധികയാതട അടയാളതപടുത്തി്ധിയ വ്ധിശിസ്മുദായ 
സൃഷ്ധിയുതട മാര് മാര്ഗ്ഗദര്ശനങ്ങളുത വ്ധിവര്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

16. പ്ര്ധിയദര്ശന് (ജ്ധി)
ശ്രീ  ജീനാരായണം�)� ഗുരു സര്വകലാകാനുരൂപന്
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2016.

Y:1:7w212NAR 32Q6

 (ശ്രീ  ജീനാരായണം�)� ഗുരുകദവതന്റ ജ ജീവ്ധിതതത്തിയുത അകഅദ്ദേഹത്തി്ധിതന്റ 
സക്ദേശങ്ങതളയുത  കുറിച്ചുള്്ധിച് പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)

17. അയാന് ഹ്ധിര്സ്ധി അല്ധി
അവ്ധിശിാസ്ധി   
വ്ധിവ. പ്രശാന്ത്കുമാര് . ആര് .
പ്രസാ:ഡ്ധി സ്ധി ബുാ്സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2017.

YZ15(Q7)wN69AYA 32Q7

 (തസാമാല്ധിയന് ്മുസ് ജീത സ്ത്ര ജീകള അനുഭവ്ധികാണ്ടി അനുഷ്ധി വരുന്ന  തകാട്ധിയ 
പ ജീഡനങ്ങളുതടയുത ദുര്ധിതങ്ങളുതടയുത കലാകത്തി് ന്ധിന്നുത രക്ഷ്മതപട്ട്, തിരുവ് സ്ത്ര ജീവാദ്ധിയുത 
രാഷ ജീയാാര്ധിയുത എഴും 	പാര്ശ്വവല്ക്ത്തുകാര്ധിയുത ആയ്ധിത്തി ജീര്ന്ന അയാന് ഹ്ധിര്സ്ധി അല്ധിയുതട 
അത്ധിത ജീവ്രതയാര്ന്ന ജ ജീവ്ധിതാനുഭവങ്ങള .)

ശാസ് തത

18. ബാഹ്ധിനു സച്ധികവാത്തിമപുരത
തമാവൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����ബാഹല് കഫാണ : സതസാര ന്ധിര്്്ധിത്ധിയുതട  നവമാധിമത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017.

D65,4 32Q7

(ആശയവ്ധിന്ധിമയത്തി്ധിനുത സതസാര വ്ധിന്ധിമയത്തി്ധിനുത  തമാവൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����ബാഹല് കഫാണ 
നല്കുന്ന സാധിതകളുത അത് നമ്മുതട ഭാഷതയയുത സതസാരതത്തിയുത എങ്ങതന 
പുനര്ന്ധിര്്്ധിക്കുന്നു എന്നുത ഈ പുസ്തകത്തി്ധില് വ്ധിശകലനത തചയ്യുന്നു,) 
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19. പാര്്വ്വത്ധികദവ്ധി (ആര് )
ട്ധി.വ്ധി.കാണം�)�ാത കുട്ട്, തിരുവ്ധികതള
പ്രസാ:സാഹ്ധിതി പ്രവര്ത്തിക സഹകരണം�)�സതഘാതകനായ ത, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018.

D65,45 32Q8

(നമ്മുതട ജ ജീവ്ധിതത്തി്ധിതന്റ ഭാഗമായ്ധി മാറിച്ചുള്്ധികഴ്ധിഞ്ഞ തടല്ധിവ്ധിഷതനക്കുറിച്ചുള്്ധിചറിച്ചുള്്ധിയാന് 
ഉപകര്ധിക്കുന്ന ആധ്ധികാര്ധികമായ പുസ്തകത.)

 20. മകനാജ് (എത സിാമ്ധി)
ആകഗാള താപനവും ത കാലാവസാമാറ്റ്യൂടവും ത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2016.

G:55(U287) 32Q6

 (ആകഗാളതാപനത്തി്ധിതന്റ വ്ധിവ്ധിധ വശങ്ങള ഈ പുസ്തകത ചര്ച തചയ്യുന്നു,)

21. തനല്സണ (തവള്ള്ധിമണ )
അഷ്മുട്ധിാായലുത ശാസ്താതകകാട്ട്, തിരുവത്തിടാകവും ത.      
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2013.

G95574:55.212 32Q3

(അഷ്മുട്ധിാായലുത ശാസ്താതകകാട്ട്, തിരുവത്തിടാകവും ത അഭ്ധി്മുഖ്ധികര്ധിക്കുന്ന പാര്ധിസ്ധിത്ധിക 
പ്രശ്നങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്്ധിച്ചുത ന ജീര്ത്തിട സതരക്ഷ്മണം�)�പ്രകക്ഷ്മാഭങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്്ധിച്ചുത ആധ്ധികാര്ധികമായ്ധി 
പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

22. സുകരഷ് മണാറിച്ചുള്ശാല
പ്രകൃത്ധി കക്ഷ്മാഭങ്ങൾ
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2017. 

H4 32Q7

(നമ്മുതട ചുറ്റുപാട്ധിനുത ജ ജീവജാലങ്ങളക്കുത പ്രകൃത്ധിയ്ധിതല പ്രത്ധിഭാസങ്ങൾ മൂലത
സതഭവ്ധിക്കുന്ന മാറ്റ്യൂടങ്ങതള അവതര്ധിപ്ധിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തി്ധില് ദുരന്തന്ധിവാരണം�)� മാർ മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ,

ഇകന്നവതര സതഭവ്ധിച്ധിട്ടും  മഹള്ള പ്രധാന പ്രകൃത്ധികക്ഷ്മാഭങ്ങളുതട പട്ട്, തിരുവ്ധിക തുടങ്ങ്ധിയവയുത
ഉളതപടുത്തി്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നു.)
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23. വ്ധികനാദകുമാര് (കകലാല്ധിാല് )
അന്നവ്ധിചാരങ്ങള (അധ്ധികാരത -ചര്ധിതത - സതസാരത )
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2018.

L:575 32Q8

 (ഭക്ഷ്മണം�)� സതസാരതത്തിക്കുറിച്ചുള്്ധിച് നൂതന ആശയങ്ങളുത അറിച്ചുള്്ധിവും കളുത പകരുന്ന 
ഗ്രനത.)

കല
24. ശശ്ധി (എത ജ്ധി)

കനവും  മലയ്ധികലാ്
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2014.

NW 32Q4

(കഡാക്യുതമന്ററിച്ചുള്്ധി-ഹ്രസിച്ധിതങ്ങളുതട ത്ധിരാഥകളടങ്ങ്ധിയ ഗ്രനത.) 

25. കവലപന് (തക)

സ്ധിന്ധിമയുത സമൂഹവും ത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2014.

NW 32Q4

 (ചലച്ധിതകലഖന സമാഹാരത.)

സാഹ്ധിതിത

26. പ്രത്ധിഭാ റിച്ചുള്ായ്
പുണം�)�ികതായ
വ്ധിവ. സകരാജ്ധിന്ധി ഉണ്ധിത്തിാൻ
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2016. 

O1591,3 PRA 32Q6

(2011-തല ജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)������ാനപ ജീഠ പുരസാര സ്ാനാർഹയായ പ്രത്ധിഭാറിച്ചുള്ായ് യുതട 
പ്രശസ്തമായ  ഒറിച്ചുള്്ധിയ കനാവല്ധിതന്റ പര്ധിഭാഷ.)

27. കമാഹൻദാസ് തമാകകര്ധി
കവട്ട്, തിരുവാാരനുത ഇരയുത ഇരുട്ടും  മഹവരയന്ന ച്ധിതങ്ങളുത .
പ്രസാ:  തമല്ധിൻഡ ബുക്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017. 

O32,1 MOH  Q7
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(കവ്ധിതാ സമാഹാരത.)  

28. കജാണ തഫര്ണം�)�ാണ്ടി അനുഷസ്
തഫര്ണം�)�ാണ്ടി അനുഷസ്ധിതന്റ  നാടകങ്ങള .
പ്രസാ:സാഹ്ധിതിപ്രവര്ത്തികസഹകരണം�)� സതഘാതകനായ ത, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2010. 

O32,2 JOH  Q0

(ഏഴും 	പാര്ശ്വവല്ക്നാടകങ്ങളുതട സമാഹാരത.)

29. കജാണ തഫര്ണം�)�ാണ്ടി അനുഷസ്
ഏഴും 	പാര്ശ്വവല്ക് നാടകങ്ങള .
പ്രസാ:സാഹ്ധിതിപ്രവര്ത്തികസഹകരണം�)� സതഘാതകനായ ത, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2015. 

O32,2 JOH  Q5

(ജ ജീവ്ധിതത്തി്ധിതല പാരുഷിത കലര്ന്ന അനുഭവങ്ങതള അത്ധിതന്റ ത ജീക്ഷ്മ് ണം�)�തകയാതട 
കതണ്ടി അനുഷടുത്തി് അവതര്ധിപ്ധിക്കുന്ന ഏഴും 	പാര്ശ്വവല്ക് നാടകങ്ങളുതട സമാഹാരത.)

30. കവണുകഗാപന് നായര് (എസ് വ്ധി) 
ഹാസിത കനാവല് ശ്ധില്പത്തി്ധില്
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2014.

O32,3:g(S5) Q8

 (മലയാള സാഹ്ധിതി കലാകതത്തി കുലപത്ധികളായ ഒ.  ചന്തുകമാകനാന് ,  സ്ധി.വ്ധി.  

രാമന്പ്ധിള്ള,  വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����വാത ്മുഹ്ദ് ബാഹഷ ജീര് ,  ഒ.വ്ധി.  വ്ധിജയന് എന്ന്ധിവരുതട കൃത്ധികള്ധിതല 
ഹാസിത്തി്ധിതന്റ  പ്രകയാഗ വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����വവ്ധിധിങ്ങള വ്ധിശദമാക്കുന്ന ഗ്രനത.)  

31.   ഹാര്ധിസ് തനക്മേന്ധി
വ്ധിന്കഡാസ ജീറ്റ്യൂട്
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018.

O32(Y11), 3HAR  Q8

(കുട്ട്, തിരുവ്ധികളക്കുള്ള സഞാര കനാവല് .)

32. ആന്ദേ്
വ്ധിഭജനങ്ങൾ
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2017. 

O32,3 ANA Q7
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(നാല്പത്ധികലതറിച്ചുള് വര്ഷങ്ങളക്കു ്മുമ്പ്ധിതല കലാകതത്തി,  അത്ധിതന്റ
ആകവശങ്ങകളാടുത സതഘാതകനായ ര്ഷങ്ങകളാടുത  സങ്കടങ്ങകളാടുത കൂട്ധി പുനര്ന്ധിർ്്ധിക്കുകയുത 
അവ്ധിതട ന്ധിന്ന് അത്ധിതന ആധുനാതനകാലത വതര മാറിച്ചുള്്ധി മാറിച്ചുള്്ധി ന ജീട്ടും  മഹകയുത മടക്കുകയുത
തചയ്യുന്ന കനാവൽ.) 

33. ഫാൻസ്ധിസ് തനാകറിച്ചുള്ാണം�)�
തതാട്ട്, തിരുവപൻ
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018. 

O32,3 FRA Q8

(കഥാസമാഹാരത.)
 

34. എസ്. ഹര ജീഷ്
ആദത    
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018.  

O32,3 HAR   Q8

(സമ ജീപകാലത്തി് ഏതറിച്ചുള് ചര്ച തചയ്യതപട്ട്, തിരുവ ഒൻപത് കഥകളുതട സമാഹാരത.)

35. മകനാഹരൻ (വ്ധി കപരകത)
ചാത്തിചൻ
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018.

O32,3 MAN Q8

(എഴും 	പാര്ശ്വവല്ക്ത്തുത പറിച്ചുള്ച്ധിലുത  ജ ജീവ്ധിതവും ത ത്്ധില് കചര്ത്തി് വയകമ്പാള മട്ട്, തിരുവവും ത കതാതുത 
തതറ്റ്യൂട്ധി രൂപതപടുന്ന വ്ധിച്ധിത ന്ധിര്്്ധിത്ധിയുതട മാന്ത്ധിക രൂപമാണം�)�് ഈ കനാവൽ.) 

36. മ ജീര (തക ആര് )
സൂരിതന അണം�)�്ധിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്ര ജീ
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018. 

O32,3 MEE Q8

(കനാവൽ.)

37.  ്മുകു്ദേൻ (എത)
തട്ട്, തിരുവാത്തി്ധിതപണ്ധിതന്റ കലിാണം�)�ത
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018. 

 O32,3 MUK Q8
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(മ കനാഹരമായ ആഖിാന വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����വഭവത്തി്ധിതന്റ ന്ധിദർശനങ്ങളായ കഥകളുതട 
സമാഹാരത.)

38. രാജ ജീവ് ശ്ധിവശങ്കർ
തപണരശ്
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018. 

 O32,3 RAJ  Q8
 
 (ന്ധിറിച്ചുള്്മുള്ള സിപ്നങ്ങൾ മാതത കാണുന്ന ഒരു കുടുബാഹത്തി്ധിതന്റ  പശ്ചാത്തലത്തിൽ 	സമകാാത്തിലത്തി്ധിൽ 

സമകാല്ധിക ഇന്തിൻ സ്ത്ര ജീതിത അനുഭവ്ധിക്കുന്ന കവദനകളുതട കനർച്ധിതമാകുന്ന കനാവൽ.)

 
39. സുകസ്മഷ് ചകന്താത്തി്

9
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2017. 

O32,3 SUS  Q7

 (വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����ഹകറിച്ചുള്ഞ്ധിതന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 	സമകാാത്തിലത്തി്ധിൽ രച്ധിാതപട്ട്, തിരുവ്ധിര്ധിക്കുന്ന ഈ കനാവല്ധിൽ 
ഒറ്റ്യൂടതപടല്ധിതന്റ കവദനയുത ത ജീക്ഷ്ണാാനുഭവങ്ങളുതട പകർന്നാട്ട്, തിരുവവും ത അനുഭവകവദിമാക്കുന്നു.)

40. മകനാഹരവർ് (എത ആർ), സമ്പാ.

ജ്ധി. കാർത്തി്ധികകയതന്റ  ത്ധിരതഞ്ഞടുത്തി കലഖനങ്ങൾ.

പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2015.

O32,6 Q5

 (കകരളത്തി്ധിതല രാഷ ജീയ,  സാമൂഹ്ധിക,  സാതസാര്ധിക രതഗങ്ങള്ധിൽ 
ന്ധിറിച്ചുള്സാന്ന്ധിദിമായ്ധിരുന്ന ജ്ധി.  കാര്ത്തി്ധികകയതന്റ കലഖനങ്ങളുത പ്രസതഗങ്ങളുത  ഈ 
പുസ്തകത്തി്ധിൽ ഉൾതാാള്ള്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു.)

 41. സുഗതകുമാര്ധി
ഉൾച്ചൂട്
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2018. 

 O32,6 SUG  Q8
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 (സാമൂഹ്ധിക-സാതസാര്ധിക രതഗത്തുത പാര്ധിസ്ധിത്ധിക രതഗത്തു്മുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ധിൽ 
ഇടതപട്ടും  മഹതകാണ്ടി അനുഷ് എഴും 	പാര്ശ്വവല്ക്തതപട്ട്, തിരുവ കലഖനങ്ങളുതട സമാഹാരത.)
 

ഭാഷാശാസ്ത്രത

42. ഗ്ധിര ജീഷ് (പ്ധി എത), സമ്പാ.

ഭാഷാ ശാസ്ത്രത: കചാതസ്ധിക്കുമപ്പുറിച്ചുള്ത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2018.

P 32Q8

(ഭാഷാ ശാസ്ത്ര സതബാഹന്ധിയായ പഠനങ്ങളുതട സമാഹാരത.)

മതത
43. ശശ്ധി തരൂർ

ഞാൻ എന്തുതകാണ്ടി അനുഷ് ഒരു ഹ്ധിന്ദുവാണം�)�്
വ്ധിവ. ധനി തക, തസനു കുരിന് കജാർജ്.
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2017. 

 Q2 32Q8

(ഹ്ധിന്ദുമതതത്തി സമകാല്ധിക രാഷ ജീയ സാമൂഹ്ധിക ചുറ്റുപാടുകള്ധിൽ ന്ധിര ജീക്ഷ്മ്ധിക്കുന്ന 
പുസ്തകത.)   

44. കജാസഫ് തനല്ക്കുന്നകരശ്ശേര്ധി (എൻ തജ)

ദ ജീപാർചന  (കകരള സഭയുത കപാർച്ചുഗ ജീസ്  യുഗവും ത.)
പ്രസാ: അയ്ധിൻ പബ്ല്ധികാഷൻസ്, ആലുവ, 2018.

Q6:6v212 32Q8

(പ്രാമാണം�)�്ധികമായ ചര്ധിതകരഖകൾ അവലതബാഹ്ധിച് ആധ്ധികാര്ധികമായ്ധി രച്ധിാതപട്ട്, തിരുവ 
ഈ പുസ്തകത മലങ്കരസഭയുതട സതിസനവും ത വസ്തുന്ധിഷ്ഠിച്ച പ്രയവും മായ
പുരാവൃത്തികഥനമാകുന്നു.)
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മനഃരശ്ശോസ് തത

45. കഗാപ്ധിനാഥ് ്മുതുകാട്
ഈ കഥയ്ധിലു്മുതണ്ടി അനുഷാരു മാജ്ധിക് : ജ ജീവ്ധിത വ്ധിജയത്തി്ധിനു കഥകളുത അനുഭവങ്ങളുത 
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2016. 

 S:4 32Q6

 (മനഃശാസ് ത സമ ജീപനകത്തിാതട രച്ധിാതപട്ട്, തിരുവ കഥകളുതടയുത 
അനുഭവങ്ങളുതടയുത സമാഹാരത.)

ഭൗമശാസ്ത്രത     \  യാതാവ്ധിവരണം�)�ത

46. വർ മാര്ഗ്ഗ ജീസ് (തക സ്ധി)
വർത്തിമാനപ്പുസ്തകത്തി്ധിതന്റ   വർത്തിമാനത 
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2018.

U8.52 32Q8

(യാതാവ്ധിവരണം�)� ഗ്രനമായ 'വർത്തിമാനപുസ്തക' തത്തി അധ്ധികര്ധിച് 
തയ്യാറിച്ചുള്ാാ്ധിയ വ്ധിമർശനാത്മക പഠനത.) 

ചര്ധിതത

47.  കവലായുധൻ (പ്ധി എസ്)
കലാക ചര്ധിതത  (ഒന്നാത ഭാഗത)
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2016.

V1 32Q6

(സതഭവബാഹഹുലമായ പ്രാച ജീന കലാകത്തി്ധിതന്റ ചര്ധിതവും ത  സതസാരവും ത ലള്ധിതമായ്ധി
പ്രത്ധിപാദ്ധിച്ധിട്ടും  മഹള്ള ഗ്രനത.)

48. എബ്രഹാത (എത ന്ധിധ ജീര്ധി)
രണ്ടി അനുഷാത കലാക മഹായുദത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017.

V1:19(zM)'N39 32Q7

(മാനവരാശ്ധിാ് ത ജീരാനാശത വ്ധിതച രണ്ടി അനുഷാത കലാകമഹായുദത്തി്ധിതന്റ തുടാത 
്മുതൽ ഒടുാത വതരയുള്ള സതഭവഗത്ധികൾ പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന ഗ്രനത.)
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49.  കുറുപ് (തക തക എൻ) 

കി്ധിറ്റ്യൂട്ധിന്തിാസമരവും ത  കകരളവും ത 
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

V212:51 32Q2

(കി്ധിറ്റ്യൂട്ധിന്തിാസമരവും ത സിാതന്തി സമരവും മായ്ധി ബാഹനതപട്ട്, തിരുവ് അത്ധിന് ്മുൻപുത 
അത്ധിന് കശഷവും ത  ഉണ്ടി അനുഷായ പ്രധാന സതഭവങ്ങൾ വ്ധിവര്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

50. ഗ്ധിര്ധി ആരാധി (സ്ധി വ്ധി)
ആറ്റ്യൂട്ധിങ്ങൽ കലാപത: ഇന്തിയ്ധിതല ആദിതത്തി സായുധ സിാതന്തി സമരത.
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017.

V212:51 32Q7

(ഇന്തിയ്ധിതല ആദിതത്തി സായുധ സിാതന്തിസമരമായ്ധി ചര്ധിതത 
കര ഖതപടുത്തി്ധിയ ആറ്റ്യൂട്ധിങ്ങൽ കലാപതത്തി കുറിച്ചുള്്ധിച് പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.) 

രാഷതന്തശാസ് തത

51. രഘ (തജ)

ഹ്ധിന്ദുതി ഫാസ്ധിസത:  ചര്ധിതവും ത  സ്ധിദാന്തവും ത 
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017.

W(Z,5W7) 32Q7

 (ഹ്ധിന്ദുതി ഫാസ്ധിസത്തി്ധിതനത്ധിതര ശാസ്ത്ര ജീയ വ്ധിച്ധിന്തനത്തി്ധിതന്റയുത  ജനാധ്ധിപതി 
രാഷ ജീയത്തി്ധിതന്റയുത അട്ധിസാനത്തി്ധിൽ നടക്കുന്ന ആശയ സമരതത്തി ശക്ധിതപടുത്തുന്ന
പുസ്തകത.)

52. രാമചനൻനായർ (എസ്)
അറുപത്ധിതലത്തി്ധിയ കകരള തതരതഞ്ഞടുപ് രാഷ ജീയത.
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2017.

W:91.212 32Q7

 (ആറു ദശാബ്ദതത്തി കകരള തതരതഞ്ഞടുപ് രാഷ ജീയത വ്ധിശകലനത തചയ്യുന്ന 
പുസ്തകത.)
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കസാകഷിാളജ്ധി

53. പാര്്വ്വത്ധികദവ്ധി (ആർ)

കകരള സ്ത്ര ജീ ആറിച്ചുള്് പത്ധിറ്റ്യൂടാണ്ടുകൾ
പ്രസാ: കകരള സാഹ്ധിതി അാാദമ്ധി, തൃശൂർ, 2018.

Y15.212 32Q8

 (പുരുഷാശ്രീ യ ജ ജീവ്ധിത വിവഹാരങ്ങൾ,  കുടുതബാഹാശ്രീ യ ജ ജീവ്ധിത ബാഹനങ്ങൾ 
എന്ന്ധിവയ്ധിൽ ന്ധിന്ന് കകരള സ്ത്ര ജീകൾ ്മുകന്നറിച്ചുള്്ധിയത്ധിതന്റ കപാരാട്ട്, തിരുവ ചര്ധിതമാണം�)�് ഈ 
പുസ്തകത്തി്ധിതന്റ ഇത്ധിവൃത്തിത.)

54. ദാസ് (തക തക എസ്)
ദല്ധിത് പ്രതിയ ശാസ്ത്രത: ചര്ധിതത - സാഹ്ധിതിത -സൗ്ദേരിശാസ്ത്രത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2014.

Y5927 32Q4

(രാഷ ജീയത,  ചര്ധിതത,  പ്രതിയശാസ്ത്രത,  സാഹ്ധിതിത,  സൗ്ദേരി ശാസ്ത്രത,  മതത,  

പ്രസാനങ്ങൾ തുടങ്ങ്ധിയ  ന്ധിർണായക മണ്ഡലങ്ങതള ദല്ധിത് വ ജീക്ഷ്മണം�)�ത്തി്ധിൽ 
വിാഖിാന്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

55. പ ജീതാതബാഹരൻ (പ്ധി തക)

കകരള യഹുദരുതട സാതസാര്ധിക ചര്ധിതത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2014.

Y73(Q5):1.212 32Q4

 (രണ്ടി അനുഷായ്ധിരത വർഷതത്തി കകരള യഹുദസാതസാര്ധിക ചര്ധിതത വ്ധിലയ്ധിരുത്തുന്ന 
ഗ്രനത.)

56. അച്യുതവാരിർ (എസ്)
കകരള സതസാരത
പ്രസാ:കകരള ഭാഷാ ഇന്ഇ്ധിറ്റ്യൂടസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവ്, ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2016.

Y:1.212 32Q6

 (കകരള സതസാരതത്തിയുത ചര്ധിതതത്തിയുത കുറിച്ചുള്്ധിച് വസ്തുന്ധിഷ്ഠിച്ച പ്രയമായ്ധി 
പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

22



57. ശശ്ധിഭൂഷൺ (എത ജ്ധി)
അത്തിാഴപഷ്ണ്ധിാാരുകണ്ടി അനുഷാ ? : മലയാള്ധികളുതട ആചാരങ്ങളുത അനാചാരങ്ങളുത 
പ്രസാ: ഡ്ധി സ്ധി ബുാ് സ്, കകാട്ട്, തിരുവയത, 2017.

 Y74212:356 32Q7 

(വിതിസ്തമായ സാതസാര്ധികതകൾ കൂട്ട്, തിരുവ്ധിയ്ധിണം�)�ാ്ധിയ കകരള ജീയ സമൂഹത്തി്ധിതല 
വൈജ്ഞാനിക 	ഗ്രന്ഥം.)����വവ്ധിധിമാർന്ന ആചാരങ്ങള്ധിലൂതടയുത അനാചാരങ്ങള്ധിലൂതടയുത 
സമ്പ്രദായങ്ങള്ധിലൂതടയുത  കടന്നു കപാകുന്ന അകനിഷണം�)�മാണം�)�് ഈ പുസ്തകത.) 
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