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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

GANDHIANA  

1. Chandulal Bhagubhai Dalal
Harilal Gandhi: A Life. 
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi,  2007.

zGM88 Q7

(This is the biography of  Mahatma Gandhi's eldest son Harilal Gandhi.)

 BIOGRAPHY/ AUTO BIOGRAPHY  

2. O'brien (Derek)
Great Indian  Speeches for Children. 
Pub : Speaking Tiger Publication Pvt. Ltd., 2018.

zw Q8

(This book is a collection of inspiring speeches of legendary Indians.) 
 

3. Abhilash Tomy and Lynn de Souze
151-Solitary days at sea sailing nonstop around the Globe. 
Pub : Spenta Multimedia, 2013.

MD525wN79 ABH Q5

(This book gives an account of Lt. Commander Abhilash Tomy's passion 
for the ocean.) 
  

4. Meera Kosambi, Tr.  
Nivedan: The Autobiography of Dharmanand Kosambi. 
Pub : Permanent black, Ranikhet. 2018.

Q4:5wM76 DHA Q8

(This is the  Autobiography of Dharmanand Kosambi, pioneering scholar 
of pali and buddhist studies.)
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5. Venkatachalapathy (A R)
Tamil Characters: Personalities, Culture. 
Pub : Pan Macmillan Publishing India,  New Delhi, 2018.

V211y7 Q8

(This book explains the important personalities and highlights the cultural 
episodes in Tamil Nadu.) 

6. Robert (E Sullivan)
Macaulay: The Tragedy of Power. 
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi, 2010.

V56y7M00 MAC Q0

(A book on Lord Macaulay.)

7. Thomas (E M)
Story of P.J. Thomas : An unsung economist. 
Pub : Academic  Foundation: New Delhi, 2019.

Xw M93THO Q9

(This book provides a graphic account of the original thoughts and valuable
economic policy contributions of Dr. P.J. Thomas.)

LIBRARY   SCIENCE  

8. Parveen Kumar
Changing Dimensions of Libraries in the Digital Age. 
Pub : Atlantic Publishers & distributers. 

2 Q8

(This book talks about new dimensions in libraries like cloud computing,
e-resources, ICT, institutional repository,  library  security, etc and also tries to
bringout the vibrant importance and effectiveness of the library system in the
digital age.) 

SCIENCE  

9. Yuval Noah Harari
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. 
Pub : Vintage, London, 2017.

A Q7
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(This book examines what might happen to the world when old  myths are
coupled with new godlike technologies, such as artificial intelligence and genetic
engineering.) 

10. Assa Doron & Robin Jeffrey
Waste of a Nation: Garbage and Growth in India.  
Pub : Harvard University Press, Cambridge, 2018.

D88.2 Q8

(This  book  offers  an  anthropological  and  historical  account  of  India's
complex relationship with garbage.)

11. Sharad (P Paul)
Genetics of Health: Understand Your Genes for Better Health. 
Pub : Atria Paperback, New York, 2018.

G116:6 Q8

(A study on genetics, health and evolution.)

12. Ulrich Raulff
Farewell to the horse: The  final century of our relationship. 
Pub : Penguin Books, London, 2018.

KZ442 Q8

(A fascinating history of humanity's 6000 years partnership with the horse.)

MYSTICISM  
13. John Gray

Seven Types of Atheism. 
Pub : Penguin Books, London, 2018.

 Q8

(This book describes the importance of atheism in the modern world and its
inadequacies and contradictions.) 

LITERATURE  

14. Puchner  (Martin)
Written World: How literature shapes history. 
Pub : Granta Publications, London, 2018.

Ov Q8
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(This book is an episodic  history of human civilization as shaped by and 
told through its literature.) 

15. Franz Kafka
The  Burrow. 
Pub : Penguin Books, New Delhi, 2017.

0113,3 KAF 111Q7

(A novel translated from German by Michael Hofmann.) 
 

16. WELLS (H.G)
The Time Machine. 
Pub : Vintage Books, London, 2018.

O111,3 WEL Q8

(Novel.) 

17. Bijli (B F H R)
When apple and  blackberry were just fruits.  
Pub :  Sidhi Publications, Kottarakkara, 2018. 

0111,1BIJ Q8

(Collection of 27 poems.) 

18. Bijli (B F H R)
First Cry and Eventual Finish.  
Pub : Sidhi Publications, Kottarakkara, 2018. 

0111,1BIJ Q8

(An  anthology  of 38 poems.) 

 

19. Khaled Hosseini
Sea Prayer. 
Pub : Bloomsbury Publishing, London, 2018.

O111,3 KHA Q8

(An illustrated book on the refugee crisis.) 
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20. Vasudha Dalmia
Fiction As History: The novel and the city in Modern North India. 
Pub : Permanent black, Ranikhet, 2017.

0152,3:g Q7

(This book traces the changing configurations of urban lives as represented
in eight Hindi novels set in six different North Indian cities.)

21. Haruki Murakami
Norwegian Wood.
Pub : Vintage Books, London, 2003.

042,3 MUR 111P3

(A novel translated from the Japanese by Jay Rubin.)

GEOGRAPHY  

22. Sumathi Ramaswamy
Terrestrial Lessons: The conquest of the World as Globe. 
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi, 2018.

U14 Q8

(This book  provides the first  in-depth analysis of the globe's history and 
the impact on the Indian subcontinent during the colonial era and afterwards.)

HISTORY 

23. Vinod Rai &  Amitendu Palit
Seven Decades of Independent India: Ideas and reflections. 
Pub : Penguin Books, New Delhi, 2018.

V2 Q8

(This  book reflects  on  the  India  of  yesterday,  today  and tomorrow by
gathering  rare  and  candid  insights  on  India  from  distinguished  experts,  
practitioners and scholars in politics, economics,  international relations etc.) 

24. Haridas (V.V)
Zamorins and the Political Culture of Medieval Kerala.
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi,  2016.

V212 Q6

(This book highlights the story of the days of Zamorin in the medieval  
period of Kerala.)
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25. Sekhar Bandyopadhyay
Decolonization in South Asia: Meanings of freedom in post-independence      
West Bengal, 1947-52. 
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi, 2012.

V257' N47-52 Q2

(This book explores the meanings and complexites of India's experiences of
transition from colonial to the post-colonial period.)

26. Gyan Prakash
Emergency Chronicles: Indira Gandhi and Democracy's Turning Point. 
Pub : Penguin Books, New Delhi, 2018.

V2:5 Q8

(This  book  reflects  on  the  relationship  between  state  power  and  
democracy.) 

27. Madhuparna Roy Chowdhury
Displaying India's Heritage: Archaeology and the Museum movement in 
colonial India.
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi, 2015. 

V2:71 Q8

(This  books  describes  the  history  of  Museum  making  in  the  Indian  
subcontinent in the 1800's and 1900's with special emphasis on the experience of 
Bengal.)

POLITICAL SCIENCE  

28. Yashwant Sinha and Aditya Sinha
India Unmade: How the Modi  Government Broke the Economy. 
Pub : Juggernaut Books, New Delhi, 2018.

W(X:89ZB).2 Q8

(The  author  looksback  at  the  Modi  Government's  economic
development trade record and campares the political  leadership and vision of
Modi and Vajpayee.)

29. Pradeep (K Chhibber) and Rahul Verma
Ideology and Identity: The Changing party systems of India. 
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2018.

W,4.2 Q8

(This book explains the Indian Party system since independence.)
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30. Ian (J Kerr)
Engines of Change: The Railroads that  Made India.  
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi, 2017.

X415v2 Q7

(This book provides an introduction to the history of Indian Railways and 
how it  shaped the making of modern India.)

SOCIOLOGY  

31. Pradip Kumar Bose
Conceptualising Man and Society: Perspectives in early Indian Sociology.  
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi, 2018.

Y.2 Q8

(This book analyses different  facets and concerns of five early Indian  
sociologists and social anthropologists, Radhakamal Mukerjee, G.S. Ghurye, D.P. 
Mukerji, Nirmal Kumar Bose and Ramakrishna Mukherjee.)

32. Paul Morland
The Human Tide: How Population Shaped the Modern World. 
Pub : John Murray, London, 2019.

Y:5 Q9

(A dazzling  new  history  of  the  modern  world  as  told  through  the  
remarkable story of population change.) 

33. Nithin Sridhar
The Sabarimala Confusion: Menstruation Across Cultures: A historical 
perspective. 
Pub : Renu Kaul Verma, New Delhi, 2019.

Y11-5:2(Q) Q9

(This book attempts to provide a detailed review of menstruation notions 
prevalent in India and cultures from across the world.)

34. Biswamoy Pati, Ed. 
Adivasis in Colonial India: Survival, Resistance and Negotiation. 
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi, 2015.

Y5927.2 Q3

(This book provides a historic view of the world of adivasis under the  
British  in the nineteenth and twentieth centuries.)
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35. Sabyasachi Bhattacharya & Yagati Chinna Rao
The Past of the Outcaste: Readings in Dalit History. 
Pub : Orient BlackSwan, New Delhi, 2017.

Y5927.2 Q7

(Essays on the history of outcastes in India.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ജീവചരിത്  /   ആത്മകഥ

1. ബാലകൃഷഷ ണൻ (സിി.വി.)
വാതിൽ തുറനിട്ട നഗരത്തിിൽ. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2017.

 NWwN52 BAL 32Q7
 

 (ചലചിതകേമഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സിമാഹാരം.)������ �����Cാര്.)

2. ഖുശഷ വനഷ സിിങ്ഷ
മരണ് എപ്പെട്്റെ പൂമുഖത്തിഷ. 
വിവ. സുകേരഷഷ എ്.ജി.
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2016.
 O111wN15KHU 32Q6
 

 (പതപ്രവർത്തികനും സ് സിാഹാരം.)������ �����Cിതം സാഹിത്യകാരനും സമായ ഖുശഷ വനഷ സിിങ്ിപ്പെട്്റെ 
ജീവിതാനും സഭവങ്ങൾ.)

3. ബീന (പ്പെട്ക.എ.)

പ്പെട്പരുമഴയത്തിഷ. 
കറ്റെഷ ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2015.

O32w BEE   Q5

 (ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ.)

4. ശശി തരൂർ
പ്രധാനമനി : വവരുധം സാഹിത്യങ്ങളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ  നായകൻ. 

വിവ. കേജാണി.എ്.എൽ., et al 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2019.

V2,21y7N50 MOD 32Q9

 (പ്രധാനമനി നകേരന്ദ്ര കേമാഡിയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തീയപ്പെട്ത്തി വിശകലന് പ്പെട്ചയ്യുന.)
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5. കേകശവൻ (എ്.ജി.)
ശീനാരായണഗുരുവിപ്പെട്്റെ ദർശനവും വ് വിശവും വിശ്വമാനവികതയു .്  

കറ്റെഷ ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്,  2005.

Y:1:7w212 NAR 32P5

 (ശീനാരായണ ഗുരുവിപ്പെട്്റെ ജീവിതവും വ് മനും സഷം സാഹിത്യരാശിക്കു നൽകിയ സി്ഭാവനകളു്
സിമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന ഗ്രന്ഥം.)	�p്.)

6. കേരണുകുമാർ (എ്. ആർ.)

അയ്യൻകാളി : ജീവിതവും വ് ഇ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെപ്പെട്പ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെലുകളു .്

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്.,  2018.

Y:1:7wM63 AYY 32Q9

(അയ്യൻകാളിയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ജീവിതപ്പെട്ത്തി കേകരള ചരിതത്തിിപ്പെട്്റെ  സിമഗ്രതയിൽ 
വിലയിരുത്തുന കൃതി.)

7. പ്പെട്കാചഷ (പ്പെട്ക.പ്പെട്ക.)

ദലിതൻ.  

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2019.

 Y5927wN49KOC 32Q9
 

 (ദലിതുകളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെയു് കീഴാള വിഭാഗങ്ങളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെയു് അവകാശങ്ങൾക്കു് ഉനമനത്തിിനും സ്
കേവണി കേപാരാ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെിയ പ്പെട്ക.പ്പെട്ക.പ്പെട്കാചിപ്പെട്്റെ  ആത്മകഥ.)

ഗാന്ധി സിാഹാരം.)������ �����Cിതം സാഹിത്യ്  -

8. ദിവാകരൻ (സിി)
കേലാകപ്പെട്ത്തി പ്പെട് ഞെട്ടിച പ്പെട്വ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെിപ്പെട്യാചകൾക്ക് പിഷ പിനിൽ
പ്രഭാതഷ ബുക്ക് പിഷ ഹാരം.)������ �����C്ക് ഹൗസിഷ:  തിരുവനനപുര്, 2017.

 zG  32Q7
 

 (മതഭാനിപ്പെട്്റെ ലഹാരം.)������ �����Cരിയിൽ ഗാന്ധിജിപ്പെട്യ പ്പെട്വ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെിപ്പെട്വച്ചുപ്പെട്കാന നാഥുറാ് 
വിനായകഷ കേഗാഡപ്പെട്സിയു് അയാൾ പ്രതിനിധാന് പ്പെട്ചയ്ത ആശയവും വ് പ്രസ്ഥാനവുംാനവും വ് 
ഏപ്പെട്താപ്പെട്ക്ക് പിയായിരുനപ്പെട്വന് ആ വധത്തിിനും സപിനിപ്പെട്ല രാഷ്ട്രീയത്തീയ ഗുഢാലോചന 	എന്തായിരുാകേലാചന 
എനായിരുനപ്പെട്വന് ഈ ഗ്രന്ഥം.)	�pത്തിിലൂപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ അനാവരണ് പ്പെട്ചയ്യുന.)
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ശാസ്
9. കേതാമസിഷ (പി.റി.)

വിസ്മയങ്ങളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ കേലാക .് 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2016.

A 32Q6

 (നമ്മുക്ക് പിഷ ചുറ്റും് ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെക്കുന വിസ്മയങ്ങളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ  കേലാക് വിശകലന് പ്പെട്ചയ്യുകയു്  
അവയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ രഹാരം.)������ �����Cസിം സാഹിത്യ് പ്പെട്വളിവാക്കുകയു് പ്പെട്ചയ്യുന കൃതി.) 

10. ബാലഗ്ഗാധരൻ (വി.പി.)
ഇനം സാഹിത്യൻ ബഹാരം.)������ �����Cിരാകാശ ഗകേവഷണ ചരിത .് 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018.

B9v2 32Q8

 (ബഹാരം.)������ �����Cിരാകാശ ഗകേവഷണര്ഗപ്പെട്ത്തി ഇനം സാഹിത്യയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ  കേനട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന 
ഗ്രന്ഥം.)	�p്.)

11. രവിചന്ദ്രൻ (സിി .)
അമിളിക്കുട്ടന്മാർ:ാർ: ചാന്ദ്രയാതയു് ഗുഢാലോചന 	എന്തായിരുാകേലാചനാസിിദ്ധാന്തങ്ാനങ്ങളു .് 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2017.

 D58(B92) 32Q7
 

 (ചാന്ദ്രയാതപ്പെട്യക്കുറിചഷ സിാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പിി ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെയിലുള്ള സി്ശയങ്ങൾ 
ദൂരീകരിക്കുന പഠന ഗ്രന്ഥം.)	�p്.)

12. രാമചന്ദ്രൻ (വി.എസിഷ.)
മസിഷ തിഷഷ ക് കഥ പറയുന. 

വിവ  . രവിചന്ദ്രൻ. സിി.
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018. 

L72 32Q8
 

 (മസ്തിഷ്കപ്പെട്ത്തിി ബന്ധപ്പെറിയു് മനസ്സിനെപ്പറിപ്പെട്നി ബന്ധപ്പെറിയുമുള്ള സിാധാരണക്ക് പിാരുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ അ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെിസ്ഥാനവുംാന 
ധാരണകപ്പെട്ള നവീകരിക്കുകയു്  മനും സഷം സാഹിത്യൻ എന ജീവിയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ അനനം സാഹിത്യസിവികേശഷതകൾ 
എങ്ങപ്പെട്ന അവനിപ്പെട്ലത്തിികേചർന എനഷ വിവരിക്കുകയു് പ്പെട്ചയ്യുന The Tell-Tale Brain

എന ഇ്ഗീഷഷ പുസ്തകത്തിിപ്പെട്്റെ മലയാള പരിഭാഷ.)
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13. ഉമാദത്തിൻ (ബി.)
അവയവദാന് അറികേയണപ്പെട്തലാ .്

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018.

L:45:7 Q8

 (അവയവമാറ ശസക്രിയിയകളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ആകേരാഗം സാഹിത്യശാസവും വ് നിയമവശങ്ങളു് 
വിശദീകരിക്കുന ഗ്രന്ഥം.)	�p്.)

കല

14. നിരഞ്ജൻ ബാബു (ബി.)
വാസ്തു :  ആധുനികയുഗത്തിില . 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2016.

 NA,2 32Q6
 

 (വാസ്തു സിിദ്ധാന്തങ്ാനങ്ങപ്പെട്ള വിശദീകരിക്കുന ഗ്രന്ഥം.)	�p്.)

15. രവിചന്ദ്രൻ. സിി.
വാസ്തുലഹാരം.)������ �����Cരി: ചൂഷണത്തിിപ്പെട്്റെ കനിമൂലകൾ. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2017.

NA,2(Y:354) 32Q7
 

 (അന്ധവിശവും വിശ്വാസിങ്ങളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ അ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെിത്തിറപ്പെട്യക്കുറിച്ചു് വാസ്തുശാസത്തിിപ്പെട്്റെ 
പ്പെട്പാള്ളത്തിരപ്പെട്ത്തിക്കുറിച്ചു് പ്രതിപാദിക്കുന ഗ്രന്ഥം.)	�p്.)

സിാഹാരം.)������ �����Cിതം സാഹിത്യ്   -  കവിത  /  കഥ  /   കേനാവൽ

16. പ്രഭാവർമ്മ 
കനൽചിലമഷ. 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018. 

 032,1 PRA Q8

(കവിത)
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17. കേജാർജഷ ഓണക്കൂർ
ആകാശ ഊഞാൽ. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2017.

032,3 GEO Q7

(കേനാവൽ.)

18. മാത്യൂസിഷ (പി.എഫ്ഷ)
ചാവും വനില .്

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്,  2018.

 O32,3 MAT Q8
  

 (കേനാവൽ.)

19. പ്രഭാകരൻ പഴശി
കേപാസഷ കേമാകേഡൺ ഹാരം.)������ �����Cികേതാപകേദശകഥകൾ. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2018.

O32,3 PRA Q8
 

 (കഥാ സിമാഹാരം.)������ �����Cാര്.)

20. രാജീവഷ കേമകേനാൻ
ജലമർമ്മര .് 

കറ്റെഷ ബുക്ക് പിഷസിഷ, ദുബായഷ, 2018.

 O32,3 RAJ Q8
 

 (കേനാവൽ.)

 
21. രാജീവൻ ( ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെി.പി.)

ക്രിയിയാകേശഷ .് 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2018. 

O32,3 RAJ Q8

 (കേനാവൽ.)
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22. രാമകൃഷ്ണൻ ( ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെി.ഡി.)
ആൽഫ്.  

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2018. 

O32,3 RAM Q8

 (കേനാവൽ.)

23. രാമകൃഷ്ണൻ (മലയാറ്റൂര )
പ്പെട്പാനി. 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2018.

O32,3 RAM Q8
 

 (കേനാവൽ.)

 
24. രാമകൃഷ്ണൻ ( ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെി.ഡി.)

ഫാൻസിിസിഷ ഇട്ടികേക്ക് പിാര. 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2018.
 O32,3 RAM Q8
 

 (കേനാവൽ.)

25.  ഉണി (ആർ)

വാങഷ. 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2018.

O32,3 UNN Q8

 (കഥാസിമാഹാരം.)������ �����Cാര്.)

26. വാസുകേദവൻ നായർ (എ്.  ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെി)
രണാമൂഴ് 
കറ്റെഷ ബുകഷ സിഷ: തൃശ്ശൂർ, 2018.
 O32,3 VAS  Q8
 

 ( കേനാവൽ.)
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27. അരവിനാക്ഷൻ (പ്പെട്ക.)

കേദശീയത നായാട്ടിനിറങ്ങുകേമാൾ. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2019.   

O32,6 ARA   Q9
 

 (ജനങ്ങപ്പെട്ള വിരട്ടാനും സ് ആക്രിയമിക്ക് പിാനും സ് രാജം സാഹിത്യകോാഹാരം.)������ �����Cികപ്പെട്ളനഷ മുാകുത്തിാനും സ് 
കേദശീയത എന സിങൽി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ത്തി ആയുധമാക്കുന അധികാരത്തിിപ്പെട്്റെ പ്രതം സാഹിത്യയശാസപ്പെട്ത്തി 
തുറന കാണിക്കുന കേലഖനങ്ങളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സിമാഹാരം.)������ �����Cാര്.)

ഭാഷാശാസിഷ ത്

28. മധുസൂദനൻ നായർ (പി) et al എഡി  .
ഒരു വട്ട്കൂ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെി: എപ്പെട്്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ. വാലം സാഹിത്യ .് 1-3. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2018. 

 P32 Q8

 (കേകരളി ബന്ധപ്പെിറവി മുതൽ ആയിരത്തിിപ്പെട്താള്ളായിരത്തിി പ്പെട്താണ്ണുറുകൾ വപ്പെട്രയുള്ള 
കേകരള പാഠാവലിയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സിമാഹാരം.)������ �����Cാര്.)

മത്

29. ശശിഭൂഷൺ(എ്.ജി.)
കേകരളീയരുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ കേദവതാസിങല് .് 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2019. 

Q2:31.212 32Q9

 (കേകരളീയരുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ കേദവതാസിങൽി ബന്ധപ്പെപ്പെട്ത്തിക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിാ്സ്കാരിക ചരിത്രപാരിക ചരിതപഠന
ഗ്രന്ഥം.)	�p്.)

30. കാർത്തിികേകയൻ (പ്പെട്ഷാർണൂർ)

ആചാര വിജാനകേകാശ .് 

കറ്റെഷ ബുക്ക് പിഷസിഷ, കേകാട്ടയ്, 2016.  

Q2:4K 32Q6

(കേകരളീയ സിമൂഹാരം.)������ �����Cത്തിില നിലനിനിരുന ആചാരങ്ങപ്പെട്ള കുറിച്ചുള്ള 
ലഘുവിവരണ്.)
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31. സിജീവഷ (പി.പ്പെട്ക.)

ശബരിമല അയ്യി ബന്ധപ്പെൻ മലഅരയ വദവ .് 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2019.  
 Q6:6.212 32Q9
 

 (ശബരിമലയിൽ അവർണ വദവപ്പെട്ത്തി മാറി സിവർണ വദവപ്പെട്ത്തി 
പ്രതിഷിചതിപ്പെട്്റെ  ചരിത്.)

തതവും വിശ്വശാസ്
 

32. ഗിരീഷഷ (പ്പെട്ജ)
സിവും വിശ്വതന ചിനയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ  സുവികേശഷങ്ങൾ. 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2019.

R3,4 Q9
 

 ('പ്പെട്തളിവും വകൾ നയിക്ക് പിപ്പെട്ട്ട'  എന മുാാവാകം സാഹിത്യമുയർത്തിി സിവും വിശ്വതന ചിനകരുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ 
കൂട്ടായഷ മ സി്ഘ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെിി ബന്ധപ്പെിച ലിറഷമസ്സിനെപ്പറഷ '18-ല അവതരിി ബന്ധപ്പെിക്ക് പിപ്പെട്ി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഭാഷണങ്ങളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ 
പുസ്തകരൂപ്.)

മനശാസ്
 
33. ബിയാൻ എൽ. വീസിഷ

ഒകേര ആത്മാവഷ, അനവധി ശരീരങ്ങൾ. 

വിവ  . രാധാകൃഷ്ണ പണിക്ക് പിർ
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018.

 S 32Q8

  (Same Soul Many Bodies എന പുസ്തകത്തിിപ്പെട്്റെ മലയാള പരിഭാഷ.)

34.  കേജാസിഫ്ഷ പുത്തിന്പുരയ്ക്കൽ
ജീവിത് പ്പെട്കാച്ചു പ്പെട്കാച്ചു സികേനാഷങ്ങൾ. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2019.

S 32Q9
 

 (വം സാഹിത്യകിബന്ധങ്ങപ്പെട്ളയു് കുടുംബ ബന്്ബ ബന്ധങ്ങപ്പെട്ളയു് വിശകലന് പ്പെട്ചയ്തുപ്പെട്കാണഷ 
ഫ്ാ.  കേജാസിഫ്ഷ പുത്തിന്പുരയ്ക്കൽ എഴുതിയ ചിരിയു് ചിനയു് കേചർന കേലഖനങ്ങളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ 
സിമാഹാരം.)������ �����Cാര്.)
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35. റി.പ്പെട്ജ.പ്പെട്ജ.

ശുഭചിനകൾ ജീവിതവിജയത്തിിനഷ. 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2017.

S:44 32Q7 

 (മകേനാരമ ദിനപതത്തിിൽ പ്രസിിദ്ധാന്തങ്ീകരിച 'ഇനപ്പെട്ത്തി ചിനാവിഷയ്' എന 
പ്കിയിൽ നിന് തിരപ്പെട്ഞടുംബ ബന്ത്തി കുറിപ്പുകളുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സിമാഹാരം.)������ �����Cാര്.)

ഭൂമിശാസ്

36. വികേനാദകുമാർ (ആർ.)

വനയാത. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018.

 U8(JB) 32Q8
 

 (ഒരു വനയാതികപ്പെട്്റെ അപൂർവ്വാനാനും സഭവങ്ങളു് പരിസ്ഥാനവുംിതി സി്രക്ഷണത്തിിപ്പെട്്റെ  
ആവശം സാഹിത്യകതകളു് കാവം സാഹിത്യാത്മകമായി കേകാറിയിടുംബ ബന്ന യാതാവിവരണ്.)

 

37. വിനയകുമാർ (വി)
ഹാരം.)������ �����Cിമാലയ :് ചില മഞ്ഞുവഴികൾ  
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018.  

U8.297 32Q8

 (ആദിവകലാസി്,  കിനർ വകലാസി്,  മണിമകേഹാരം.)������ �����Cഷഷ വകലാസി്,  

തു്ഗനാഥ്, തകേപാവന്, ഹാരം.)������ �����Cർ-കി-ദൂൺ,  തു ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെങ്ങിയ ഹാരം.)������ �����Cിമവഴികളിപ്പെട്ല അതം സാഹിത്യപൂർവ്വാനമായ  
യാതാനും സഭവങ്ങൾ.)

38. സിക്ക് പിറിയ
ഒരു  ആഫിക്ക് പിൻ യാത. 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2017. 

U8.6 32Q7
 

 (യാതാവിവരണ്.)
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ചരിത്
39. ലിപിൻ രാജഷ (എ്.പി.)

നിങ്ങൾക്കു് ജയിക്ക് പിാ് സിിവിൽ സിർവ്വാനീസിഷ. 
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018.

V,8 (T:4) 32Q8
 

 (സിിവിൽ സിർവ്വാനീസിഷ പരീക്ഷയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ വിവിധതലങ്ങൾ  പരിചയപ്പെട്ി ബന്ധപ്പെടുംബ ബന്ത്തുകയു് 
പരീക്ഷയ്ക്കഷ കേവണ മാർഗ്ഗനിർകേമാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൽ നൽകുകയു് പ്പെട്ചയ്യുന കൃതി.)

രാഷ്ട്രീയത്തതന്
40. കാഞ്ച ഐലയ്യ

വദവപ്പെട്മന രാഷ്ട്രീയത്തമീമാ്സികൻ: ബാഹ്മണിസികേത്തിാടുംബ ബന്ള്ള ബുദ്ധാന്തങ്പ്പെട്്റെ പ്പെട്വല്ലുവിളി.  
വിവ  . പി.പ്പെട്ക. ശിവദാസിഷ
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2019. 

W(Q4) 32Q9

 (ബുദ്ധാന്തങ്പ്പെട്്റെ തത്തിവും വിശ്വശാസത്തിിപ്പെട്്റെ രാഷ്ട്രീയത്തീയ സിവും വിശ്വഭാവ് വിശകലന് പ്പെട്ചയ്യുന കൃതി.)

41. കാഞ്ച ഐലയ്യ
എരുമകേദശീയത: ആത്മീയ ഫ്ാസിിസിത്തിിപ്പെട്്റെ വിമർശന .്

വിവ  . അജിതകുമാർ എ.എസിഷ.
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018.  

W:(Q2) 32Q8

 (ആകേഗാളവതകരണ്,  ലി്ഗപദവി,  മതപരിവർത്തിന്,  ഹാരം.)������ �����Cിന്ദുതവും വിശ്വ്,  സി്വരണ് 
ഇ്ഗീഷഷ വിദം സാഹിത്യാഭം സാഹിത്യാസി് തു ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വിശകലന് പ്പെട്ചയ്യുന Buffalo  
Nationalism എന ഇ്ഗീഷഷ കൃതിയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ മലയാള പരിഭാഷ.)

42. രാജീവൻ (ബി)
പ്രളയാനനര മാനവികത:  ശബരിമലയുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ പശാത്തിലത്തിിൽ. 

ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ: കേകാട്ടയ്, 2018.

W.212 Q8
 

 (ശബരിമല സീപ്രകേവശനത്തിിപ്പെട്നതിപ്പെട്രയുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തീയത്തിിപ്പെട്്റെ അജണകപ്പെട്ള 
പ്പെട്വളിചത്തുപ്പെട്കാണ്ടുവനഷ അവരുപ്പെട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തീയ രസിതന രഹാരം.)������ �����Cസിം സാഹിത്യങ്ങൾ വിവരിക്കുകയു് 
നവ ഹാരം.)������ �����Cിന്ദുതവും വിശ്വത്തിിപ്പെട്്റെ മുകേനറപ്പെട്ത്തി പ്പെട്ചറുക്കുനതിനഷ ഉയർനവരുന പ്രസ്ഥാനവുംാനങ്ങപ്പെട്ള 
അ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെയാളപ്പെട്ി ബന്ധപ്പെടുംബ ബന്ത്തുകയു് പ്പെട്ചയ്യുന പഠന്.)
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ജനസിമൂഹാരം.)������ �����C ശാസ്

43. കാഞ്ച ഐലയ്യ
 ഞൊപ്പെട്നന്തുപ്പെട്കാണഷഒരു  ഹാരം.)������ �����Cിന്ദുവല.  

വിവ  . എസിഷ. സിഞ്ജീവഷ
ഡി.സിി. ബുകഷ സിഷ, കേകാട്ടയ്, 2018. 

Y73(Q2) 32Q8

 (ഹാരം.)������ �����Cിന്ദുതവും വിശ്വദർശന്, സി്സാര്, രാഷ്ട്രീയത്തീയ്, സിമദശാസ് എനീ വിഷയങ്ങള് 
പ്രതിപാദിക്കുന ഗ്രന്ഥം.)	�p്.)
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