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PPRREEFFAACCEE 

 

 

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 

 

BIOGRAPHY 

1.  Vinay Sitapati.  

  Half Lion: How P.V. Narasimha Rao Transformed India, 2016. 

  Pub:  Penguin Books India Pvt Ltd.,  New Delhi. 

  V2, 21 y7 N21RAO                  Q6 

  (Political biography of former prime minister P.V. Narasimha Rao). 

 

2.  Kingshuk Nag. 

  Atal Bihari Vajpayee: A Man for all Seasons,  2016. 

  Pub: Rupa Publication,  New Delhi. 

  V2, 21 y7  N24VAJ                  Q6 

   (This book deals with the biographical sketch of Atal Bihari Vajpayee). 

 

3.  Jayanti Maitra 

 Zayed: from challenges to union,  2007. 

  Pub: Centre for Documentation and Research, UAE.  

   V46 y7  N18ZAY          P7 

    (This book is a chronicle of the life and achievements of Shaikh Zayed 

Bin Sultan Al Nahyan, the ruler of the Emirates of  Abu Dhabi and the first 

President of the UAE) 

 

4.   Margaret Alva. 

  Courage & Commitment: An Autobiography,  2016. 

  Pub:  Rupa Publication,  New Delhi. 

  W,3 w2 N42ALV                  Q6 

  (Margaret Alva's  unflinchingly honest autobiography) 
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5.  Subbarao (Duvvuri). 

  Who Moved My Interest Rate?  Leading the Reserve Bank of India  

  Through Five Turbulent Years,  2016. 

  Pub:  Penguin Books,  Haryana. 

  X621 w N49 SUB                  Q6 

  (A learned, meticulous and honest account of  Dr. Subbarao's five years at 

 the helm of RBI. The author explains how the Reserve Bank meets the financial 

 crisis and extra ordinary economic and political challenges) 

 

6.  Gopa Kumar (P F), Ed. 

  Faces of Social reform in Kerala, 2015. 

  Pub: P.F. Gopakumar,   Thiruvananthapuram. 

  Y: 1 : 7 w 212         Q5 

  (This book provides a fresh perspective on the various aspects of social 

reform in modern Kerala.  The book also focuses on the contributions of 

prominent and forgotten social reformers) 

 

JOURNALISM 

 

7. Ayesha Kagal, Ed.   

  More News is Good News:  Untold Stories from 25 years of Television  

  News,  2016. 

  Pub:  Harper Collins publishers India, Uttar Pradesh. 

  4(D65, 45). 2                   Q6 

   (This book reveals the evolution of  television news in independent India 

 over a quarter century)  

  

SCIENCE 
8. Kamta Prasad. 

  Water in the coming Decades: Policy and Governance issues in India, 2015 

  Pub:  Foundation Books,  New Delhi. 

  H422 : 527.2                 Q5 

   (This book deals with the policy and governance issues as well as 

 development of  water resources in India). 
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LITERATURE-POEMS/SHORT STORY/NOVEL 

 
9.  Cyriac Kulirany 

  Cherishing hopes,  2011. 

  Pub: Media House,  New Delhi. 

  O111,1 CYR        Q1 

   (Collection of twenty poems) 

 

10.  Sudha (Muttathu) 

  Nehruvians  Rajiv Gandhi,    2013. 

  Pub: Keralapanini Publications,  Mavelikara. 

  O111, 1 SUD            Q3 

  (This epic poem is about some of the architects of modern India after 

 partition of the country into Pakistan and Bangladesh.) 

   

 HISTORY 
11. Surendra Kumar,  Ed. 

  India and the world: Through the Eyes of Indian Diplomats,  2015. 

  Pub:  Wisdom tree, New Delhi. 

  V2:19                   Q5 

 

  (This book deals the thoughts and ideas of Indian diplomats who have 

 collectively put  in more than 50 years in Indian Foreign Service representing 

 three generations) 

 POLITICAL SCIENCE 

12.  Jairam   Ramesh. 

  To the Brink and Back: India's 1991 story,  2015. 

  Pub: Rupa Publications,   New Delhi. 

    W.2         Q5 

    (This book reveals the survival and shift in India's economic policy that  

  transformed  the country along with the personal papers of Narasimha Rao,  

  Private  Conversation with  Manmohan Singh, Parliament proceedings etc) 
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13. Price (Lance) 

  The Modi Effect: Inside Narendra Modi's campaign to transform India, 

       2015. 

  Pub:  Hodder & Stoughton,  London. 

  W.2                   Q5 

  (This book explores Narendra Modi's meteoric rise to power on the 

international stage and global impact of his victory and its on-going 

transformation of  International politics) 

 

14. Chidambaram (P) 

 Standing Guard: A year in opposition,  2016. 
 Pub: Rupa Publications,  New Delhi. 

  W.2  Q6 

    (This book commends  itself for its  treatment of contemporary issues  

  drawing  from  Mr. Chidambaram's extensive experience of  over 3 decades  

  in  national politics and high-level economic policy making.) 

 

15. Ravi Velloor 

  India rising: Fresh hope new Fears, 2016. 

  Pub:  Konark Publications Private Ltd,   New Delhi. 

  W.2                   Q6 

  (It is a collection of anecdotes and observations of the significant events 

that marked the decade of congress party rule under Manmohan Singh, 

culminating in the  rise of Narendra Modi)  

 

16. Jairam   Ramesh. 

  Old History New Geography: Bifurcating Andhra Pradesh,  2016. 

  Pub: Rupa Publication,  New Delhi. 

  W.218                   Q6 

  (This book provides the context, text and subtext to the bifurcation of 

Andhra Pradesh into Telangana and Andhra Pradesh which continues to be 

contentious and controversial)  
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ECONOMICS 

17.  Mushthaq Ahammed, Ed. 

  Participatory Finance: the emerging Scenario, 2015. 

  Pub: University of Kerala,   Thiruvananthapuram. 

    X56        Q5 

    (This book is envisioned to represent the widening scope and varied  

  dimensions of participatory finance, related matters,  and issues and   

  challenges  with its management.) 

 

18.  Hellyer (Peter) 

  Early days in Abu Dhabi: The origins of ADCO, 1936 – 1971,  2001. 

  Pub: Abu Dhabi Company for onshore oil operation,  Abu Dhabi. 

    X8 (F555).46 UAE         P1 

    (This book presents a stunning collection of images and a history of the 

  first 35 years of the Abu Dhabi company for onshore Oil Operation) 

 

19.  Heard (David) 

  From Pearls to Oil: How the oil industry came to the United Arab 

 Emirates, 2011. 

  Pub: Motivate Publishing,   Dubai. 

    X8 (F555).46 UAE         Q1 

    ('From Pearls to Oil' is the story of the challenges faced by the British  

  men who initiated the  search for oil in the UAE in the years between the two 

  world wars.) 

 SOCIOLOGY 

20.  Sree Kumar (R B) 

  Gujarat: Behind the curtain,  2016. 

  Pub:  Manas Publication,   New Delhi. 

  Y : 4582. 236                   Q6 
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 (This book reveals the author's experience as a senior police officer and 

citizen  about  background, course and aftermath of 2002 communal holocaust). 

21 . Abid Aslam, Ed. 

  State of the Worlds Children 2013: Children with disabilities, 2013. 

  Pub: UNICEF,    New York. 

  Y11 0j6 : 4: 7          Q3 

 (The book examines the challenges involved in ensuring that children 

with disabilities have the fair access to services that is their right.  It also 

discuss principles and approaches that can be adopted to advance these 

children inclusion) 

 

22. Chandra Mohan (P). 

 Developmental modernity in Kerala: Narayana Guru, SNDP Yogam and 

 Social reform,  2016. 

  Pub:  Tulika Books,  New Delhi. 

  Y592 :3: 7.212             Q6 

 (This study attempts to examine the socio-economic changes in 

Travancore society during the late 19
th

 and first half of the 20
th
 century, 

Socio-religious ideas of Sree Narayana Guru, the formation of SNDP Yogam 

and its fight against the social, religious, political and administrative 

deprivation and debilities of the Ezhava community.) 

LAW 

23.  Shetreet (Shimon)  &   Chodosh (Hiram E) 

  Uniform civil code for India: Proposed Blue print for Scholarly Discourse, 

  2015. 

  Pub: Oxford University Press,   New Delhi. 

    Z 2, 71, 11            Q5 

    (This work has attempted to propose a blue print of guidelines for a  

  solution of the conflicts between a secular state and the religions of its people) 
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ 

ഗാന്ധി  സാഹിത്യം 

1. രാധാകൃഷ്ണൻ (എൻ)     

 മഹാത്മാ ഗാന്ധി  കംപ്യൂട്ടർ  യുഗത്തിൽ ,  2010. 

 പ്രസാ: പ്രിയദർശിനി പ്യബ്ലിക്കേഷൻസ് സസാസസറ്റി, ത്ിരുവനന്തപുരം. 

  zG        32Q0 

   (ഗാന്ധിജിയുസെ വയക്തിത്വവം മഹത്വവം അനാവരണം സെയ്യുന്ന ഈ കൃത്ിയിൽ 
 അക്കേഹത്തിസെ കർമ്മപ്യരിപ്യാെികളം  അവയുസെ കാലിക പ്രസക്തിയും 

 പ്രത്ിപ്യാദിക്കുന്നു.) 

ആത്മകഥ / ജീവെരിത്രം 

2. മുഹമ്മദ് (എൻ.സക.)     

 ഹേ്,   2015. 

 പ്രസാ:  ഒലിവ്, ക്കകാഴിക്കോെ്. 

  D1 w N44 MUH            32Q5 

   (എഞ്ചിനീയറം വയവസായിയുമായ  എൻ.സക. മുഹമ്മദിസെ  ക്കനരിസെയും 

 നന്മയുസെയും തുറന്നു പ്യറച്ചിലുകളാണ് ഈ ആത്മകഥ) 

 

ശാസ് ത്രം 

3. പ്യിളള  (എസ്.പ്യി)    

 ക്കഹാമിക്കയാപ്പത്ിയുസെ     ക്കലാകെരിത്രം,  1978. 

 പ്രസാ: സിന്ധു പ്രസ്സ്, ത്ിരുവനന്തപുരം. 

  LLv         32L8 

   (ക്കഹാമിക്കയാപ്പത്ി െികിൽസയുസെ അെിസ്ഥാനം ത്സന്ന െരിത്രത്തിൽ ഊന്നി 

 നിൽക്കുകയാണ്.  ക്കഹാമിക്കയാ െികിൽസാ പ്യദ്ധത്ിയുസെ  ക്കലാക െരിത്രം  

 വയക്തമാക്കുന്ന പുസ്തകം) 
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സാഹിത്യം 

4. ക്ക ാം (എൽ. ഫ്രാങ്ക്)    

 സാൊ  ക്കലാസ് :  ജീവിത്വം   സാഹസികത്കളം,   2015. 

 വിവ:  പ്യി. ജയലക്ഷ്മി  

 പ്രസാ : ഒലിവ് ക്കകാഴിക്കോെ്. 

  O111, 3 BAU           32Q5 

   (ത്ിൻമസയ കീഴെേി കുട്ടികളസെ നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയത്തിക്കലയ്ക്ക് നന്മ 

 സൊരിഞ്ഞം, അവർേ് സങ്കൽപ്പിോനാവാത്ത സമ്മാനങ്ങളം മധുര വിഭവങ്ങളം 
 നൽകിയും അവരുസെ മുന്നിൽ അത്ഭുത്ങ്ങൾ കാട്ടുന്ന സാൊയുസെ സാഹസികത് 

 തുളമ്പുന്ന ജീവിത്കഥ) 

5. ക്കമാഹൻദാസ് സമാക്കകരി   

 നീയും   ഞാനം ,  2009. 

 പ്രസാ: എവർഗ്രീൻ ബുക്സ്, ത്ിരുവനന്തപുരം. 

  O32, 1       P9 

   (ധാർമ്മിക മൂലയങ്ങളസെ പുനസ്ഥാപ്യനത്തിനക്കവണ്ടിയുളള അെങ്ങാത്ത ദാഹമാണ് 

 ഈ കവിത്കളിൽ  അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നത്്.) 

6. ക്കഗാപ്യാലകൃഷ്ണൻ നായർ (കാഞ്ഞാസവളി)     

 ശാരിക്കക  …............. പ്യാടൂ ,  2016. 

 പ്രസാ:  കാവയ കൗമുദി, സകാല്ലം. 

  O32, 1 GOP        Q6 

   (71 കവിത്കളസെ സമാഹാരം) 

7. രവികുമാർ (പ്യി)     

 നെിക്കകത്സ്സ്,   2015. 

 പ്രസാ:  കറെ് ബുേ്സ്, ക്കകാട്ടയം. 

  O32, 1 RAV       Q5 

   (ജനനം, ജീവിത്ം, മരണം, കാലം, സ്ഥലം, അസ്തിത്വം എന്നിവയുസെ സമഗ്രവം 
 സൂക്് മവമായ ദർശനം എല്ലാ അംശത്തിലും വയത്യസ്തത് പുലർത്തുന്ന ഈ 

 കാവയത്തിലുണ്ട്.) 
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8. ഉദയകുമാർ    

 യൂലിഡിസെ   വിധി ,  2009. 

 പ്രസാ: പ്രഭാത്് ബുേ് ഹൗസ്, ത്ിരുവനന്തപുരം. 

  O32,3  P9 

   (കുങ്കുമം അവാർഡ് ക്കനെിയ ഉദയകുമാറിസെ പ്യത്ിനാലു സെറകഥകളസെ  

 സമാഹാരം) 

 

9. ഏനദി (സി)     

 അമ്മുവിസെ    പ്രാവകൾ. 2015. 

 പ്രസാ: ക്കവായിസ് ബുക്സ്, മക്കഞ്ചരി. 

  O32,3 Q5 

   (കുട്ടികൾക്കും മുത്ിർന്നവർക്കും ഒരു ക്കപ്യാസല ആസവാദയകരമായ  12 കഥകളാണ് 

 അമ്മുവിസെ  പ്രാവകൾ എന്ന ഈ സമാഹാരത്തിൽ ക്കെർത്തിട്ടുളളത്്.) 

10. ജഗക്കജയാത്ി (വി)     

 സെയ്ഞഞ്ചിംഗ്    ക്കറാസ് ,  2016. 

 പ്രസാ: സക്കരാക്കദവ്  പ്രസിദ്ധീകരണം,  ത്ിരുവനന്തപുരം. 

  O32,3  JAG  Q6 

   (സെയ്ഞഞ്ചിംഗ് ക്കറാസ്  ഒരു കഥാപ്യാത്രമാണ്. അത്് പ്യല വർഷങ്ങളായി പ്യലരും 
 വായിച്ചിട്ടും അവർോർക്കും ഗ്രഹിേസപ്പൊസത്  ക്കപ്യായത്്  മുത്തുരാമി എന്ന 

 കഥാപ്യാത്രത്താൽ അത്ിസല സത്യം പുറം ക്കലാകം ത്ിരിച്ചറിയുന്നു.) 

മത്ം 

11. ആെണി പ്യാട്ടപ്പറമ്പിൽ, എഡി   

 കൂനൻ  കുരിശു  ശപ്യഥം : കാരണവം   പ്രയാഘാത്ങ്ങളം,  2016. 

 പ്രസാ: അയിൻ പ്യബ്ലിക്കേഷൻസ്, ആലുവ. 

  Q6  32Q6 

   (ഉദയംക്കപ്യരൂർ സൂനഹക്കദാസിസെ കാക്കനാനകൾ ക്കകരള സഭയിൽ നെപ്പിലാോൻ  

 ശ്രമിച്ചത്് കൂനൻ കുരിശുശപ്യഥത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.  കുനൻ കുരിശു
 ശപ്യഥത്തിസെ കാരണവം പ്രത്യാഘാത്ങ്ങളമാണ്  പ്രധാനമായി  ഈ െരിത്ര 

 സസമിനാറിസെ  വിഷയം) 
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െരിത്രം 

12. ക്കകാളിൻസ് (ലാരി) & ലാപ്യിയർ (സഡാമിനിക്)  

 സവാത്ന്തയം    അർദ്ധ രാത്രിയിൽ ,   2016.  

 വിവ :   െി.സക.ജി. നായർ &  എം.എസ്. െന്ദ്രക്കശഖര വാരിയർ. 

 പ്രസാ: ഡി. സി. ബുക്സ്, ക്കകാട്ടയം. 

  V2 : 51  32Q6 

  (ഇന്തയൻ സവാത്ന്തയ സമരത്തിസല അപൂർവ്വ മുഹുർത്തങ്ങളം ക്കലാകം 
 അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അസംഖയം സെറിയ സംഭവങ്ങളം ആധികാരിക ക്കരഖകളസെ  

 പ്യിൻ ലക്കത്താസെ ക്രമസപ്പടുത്തിയ ധവനയാത്മകവം മക്കനാഹരവമായ െരിത്ര രെന) 

 

രാഷ്ട്രത്ന്ത്രം 

13. വിൻസസെ് (പ്യി.സജ.)    

 അധിനിക്കവശത്തിസെ     അസുരകാണ്ഢം: ഒരു  ഏഷയൻ  അനഭവം ,  2012. 

 പ്രസാ: റാസ്സ റി ബുക്സ്, ക്കകാഴിക്കോെ്. 

  W.49M  32Q2 

   (പ്യശ്ചിക്കമഷയൻ രാജയങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുസകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിക്കദശ ഇെസപ്യെലുകൾ 
 ആക്കഗാള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അസവാരസയവം ആശങ്കയും സൃഷ്ടിച്ചുസകാണ്ടിരിക്കുന്ന 

 സാഹെരയത്തിൽ എഴുത്ിയ ക്കലഖനങ്ങൾ.) 

14. വിൻസസെ് (പ്യി.സജ.)       

 അധിനിക്കവശം      പ്രത്ിക്കരാധം:  ഒരു  പ്യശ്ചിക്കമഷയൻ     അനഭവം ,  2015. 

 പ്രസാ: പ്യിയാക്കനാ ബുക്സ്, ക്കകാഴിക്കോെ്. 

  W.49M  32Q5 

   (ആക്കഗാള രാഷ്ട്രീയത്തിസല  പ്രക്കത്യകിച്ച് പ്യശ്ചിക്കമഷയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിസല  ഗത്ി- 

 വിഗത്ികസളക്കുറിച്ച് എഴുത്ിയ ക്കലഖനങ്ങൾ) 

സാമൂഹയശാസ് ത്രം 

15. മുനീർ (എം. സക.)       

 ഇരുൾ  കെഞ്ഞ   സവളിച്ചങ്ങൾ ,  2013. 

 പ്രസാ : സംസ്ഥാന ദാരിദ്രനിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ കുടും ശ്രീ,  ത്ിരുവനന്തപുരം. 

  Y15: 4   32Q3  
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 (ജനാധിപ്യത്യസത്ത അർത്ഥപൂർണ്ണമാോനം സവയം പ്യരയാപ്തരാകാനം  
അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നും അരങ്ങിക്കലസേത്തിയ കുടും ശ്രീ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും 

ത്ിരസഞ്ഞടുത്ത അനഭവക്കുറിപ്പുകളസെ  സമാഹാരം) 

 

ഗവൺസമെ് പ്രസിദ്ധീകരണം 

 

ENGLISH BOOKS 

 

1.  Kerala State Higher Education Council.  

Report of the committee to study the various issues related to the 

oriental colleges and for the promotion of learning and teaching of 

Arabic at higher education level in Kerala. 2015. 

  Chairman: P. Anvar. 

  T4 (P5) ' P15 t   Q5 

  (Report of the Kerala State Higher Education Council on oriental 

Colleges in Kerala with recommendations.) 

2.  Kerala State Higher Education Council   

Report of the committee on IT @ colleges. 2015. 

  Chairman: T.P. Sreenivasan. 

  T4 :3 (D6, 8(B))' P15 t    Q5    

  (Report of the committee to study the available IT facilities in the 

colleges in Kerala) 

3.  Kerala State Higher Education Council   

Report of the committee to study the feasibility of establishing private 

universities  in Kerala. 2015. 

  Chairman: Cyriac Thomas. 

  T4 : 8(Z)   ' P15 t   Q5 

  (Report together with recommendation of the committee to study the 

feasibility of establishing private Universities in Kerala.) 
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4.  Election Commission of India   

Hand Book for Presiding Officers (At elections where Electronic Voting 

Machines are used). 2016  

               W :91d   Q6 

5.  Loksabha Secretariat.    

Proceedings of the fifty-sixth conference of Secretaries of Legislative 

Bodies in India:  Held at Gandhinagar on thursday 21
st
 January 2016. 

          W, 3 p2, P16     Q6  

  

6.  Kerala State Higher Education Council   

Report of the University Act Review Committee. 2014. 

  Chairman: Chandra Sekharan Pillai. 

  Z212 (T4)' P14 t   Q4 

  (Report of the Kerala State Higher Education Council Committee 

together with recommendation on University Act Review.) 

7.  Kerala State Higher Education Council   

  Report of the committee on gender justice on campuses. 2015. 

  Chairperson: Meenakshi Gopinath. 

  Z212,115(T4)' P15t Q5 

  (Report of the committee on gender justice on campuses in response 

to the wide spread demand to study gender based discrimination on 

campuses.) 

 

8.  Kerala State Higher Education Council   

Report on National University for Police  Sciences and Security Studies. 

2014. 

  Chairman: N.R. Madhava Menon. 

  Z212, 193 (T4) ' P14 t    Q4 

  (This Report consist of a draft bill to establish and incorporate 

National University for Police Sciences and Security Studies in the state of 

Kerala.) 
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ 

 

9. മിനി ആെണി, എഡി.    

 പ്രണാമം: മഹാത്മാ  ഗാന്ധിസയ ക്കുറിച്ചുളള   മലയാള  കവിത്കൾ,  2015. 

 പ്രസാ: ഇൻഫർക്കമഷൻ പ്യബ്ലിക് റിക്കലഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്സമെ്, ത്ിരുവനന്തപുരം. 

  zG         32Q5 

   (മഹാത്മജിക്കയാടുളള  ക്കേഹാദരങ്ങളം, ആ ക്കവർപ്യാക്കെറ്റിയ സഞട്ടലും ത്ീരാക്കനാവം 

 അനഭവക്കവദയമാക്കുന്ന  40 കവിത്കൾ) 

 

10. ക്കകരള നിയമസഭാ സസക്രക്കട്ടറിക്കയറ്റ്. 

 ജി. കാർത്തിക്കകയൻ   ഓർമ്മിച്ചു   ത്ീരാത്ത   ഓർമ്മകൾ,  2015. 

 (അനസ്മരണക്കുറിപ്പുകൾ) 

  W, 3w212 N44  KAR     32Q5;  3 

 

11. പ്രസ്സ് ഇൻഫർക്കമഷൻ  ൂക്കറാ. 

 ഭാരത് സർോർ,  2016. 

 ക്കകരള നിയമസഭാ സത്രസഞ്ഞടുപ്പ് - 2016 ക്കരഖാെിത്രം. 

  W: 91.212 P16     Q6 

    

12. മിനി ആെണി, എഡി.    

 ക്കവാട്ടു െരിത്രം: സത്രസഞ്ഞടുപ്പ്   െരിത്രം   1957 – 2011,  2015. 

 പ്രസാ: ഇൻഫർക്കമഷൻ പ്യബ്ലിക് റിക്കലഷൻസ് വകുപ്പ്, ത്ിരുവനന്തപുരം. 

  W: 91.212 N51 - P11        32 Q6 

   (1957 മുത്ൽ 2011 വസരയുളള ക്കകരള നിയമസഭാ സത്രസഞ്ഞടുപ്പിസന 

 സം ന്ധിക്കുന്ന സമഗ്രമായ  വിവരങ്ങൾ) 

 

13    സാമൂഹയക്കക്മ ഡയറക്ടക്കററ്റ്.   
 ഗാർഹിക   അത്ിക്രമങ്ങളിൽ   നിന്ന്  വനിത്കസള   സംരക്ിക്കുന്ന   നിയമവം 

 െട്ടങ്ങളം  അന ന്ധ  ഉത്തരവകകളം,    2008. 

   Z2 (Y15 : 44)          q32 P 8 
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14. സാമൂഹയനീത്ി വകുപ്പ്. 

 മുത്ിർന്ന  പ്യൗരന്മാർ ക്കുക്കവണ്ടിയുളള    സംസ്ഥാന നയം, 2013. 

   Z212 (Y13)  P13        q32 Q3 ; 1 

 


