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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.

V.K. Babu Prakash,
Secretary.
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ENGLISH  BOOKS

GENERALIA

1. Rajiv Mehrishi
India 2017 : Year Book
Pub : McGraw Hill Education (India) Private Ltd., Chennai,  2017.

n2, P17 Q7 

(This  yearbook  provides  comprehensive  information  about  the  Indian
polity,  Indian  constitution,  and  states,   international  relations,  foreign  and
domestic politics, Globalization,  ISIS and the  middle  east,  China-  Pakistan
Economic corridor, demonetisation, etc) 

2. Anil Kumar, Ed. 
Current Events: for UPSC, Civil Services and State Public Service 
Commission Examinations.  
Pub : Unique Publishers (I) Pvt. Ltd., New Delhi,  2017.

z Q7

(This book provides information about probable question for UPSC, Civil 
Service and State Public Service Commission Examinations.) 

3. Kalpana Rajaram
Spectrum's handbook for General Studies- Paper - I  
Pub : Spectrum Books Pvt. Ltd., New Delhi,  2017.

z Q7

(This book provides detailed information on UPSC, Civil Service 
preliminary Examination Paper -I.)

JOURNALISM
4. Shiju Sam Varughese

Contested Knowledge : Science,  Media and democray in Kerala.
Pub : Oxford University press, London,  2017.

4(A).212 Q7

(This volume is a pioneering work that analyses the science -media- public 
interaction in a non-western context.)



BIOGRAPHY/ AUTOBIOGRAPHY 

5. Hashim Rajan, Ed. 
Kaumudi: Vinod Mehta Global edition- 49 October- December 2016.
Pub: Kaumudi public Relations, Trivandrum, 2016.

4wN42VIN Q6

(This global edition of Kaumudi provides information about the 
biographical sketch of  Vinod Mehta the founder editor  of 'Out look' magazine.) 

6. Eben Alexander
Proof of heaven: A neurosurgeon's journey into the after life.
Pub : Piatkus, London, 2012.

L:45:7wN53ALE Q2

(In this astonishing book, the author claiming to see heaven after falling 
into a comma stage. The author described his experience in the after life before 
coming back out and into consciousness.)

7. Hashim Rajan, Ed. 
Kaumudi : Somerset Maugham global edition-47, April- June 2016.
Pub : Kaumudi public Relations, Trivandrum, 2016.

O111,3wM74MAU Q6

(This Special edition provides information about the biographical sketch  
of  Somerset Maugham, the master story teller.) 

8. Sesardic (Neven)
When reason goes on holiday: Philosophers in politics.
Pub : Encounter Books, Newyork, 2016.

Rw             Q6

(It is a detailed analysis of extreme leftist views of a number of famous 
philosophers and their occasional descent into apology for-and occasionally even
active participation in-totalitarian politics. )

9. Mihir Bose
Indian spy: the true story of the most remarkable secret agent of World 
War II.
Pub : Aleph Book Company: New Delhi, 2017.

VI:19(zm)N39y7N08TAL Q7
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(Based on research in previously classified files of the Indian, British,  
Russian and other Governments, 'The Indian Spy' tells for the first time the full 
story of the most  extraordinary agent of World War II.) 

10. Balachandran (Vappala)
Life in shadow: the secret story of ACN Nambiar: a forgotten anti-colonial 
warrior.
Pub : Lotus Collection, New Delhi, 2016.

V2:191y7M96NAM Q6

(Biographical  sketch  of  A.C.N.  Nambiar  who  was  the  first  Indian  
Ambassador to the  Federal Republic of Germany)

11) Gupta (K R)
Narendra Modi :  vision and accomplishments.
Pub : Atlantic Publications & distributors (p) Ltd, New Delhi, 2017

V2,21y7 N50 MOD Q7

(This book throws light on the personality, vision and achievement of 
Narendra Modi,  the Prime minister of India.) 

SCIENCE

ENGINEERING

12) Sant (B R)
Where are our footpaths? 
Pub : B.R.Sant, Hyderabad, 2017

D4, 6:82 Q7

(This book analyse the state of footpaths in India. It also presents the 
strategy for making foot paths encroachment-free and restoring their friendly 
nature.) 

BIOLOGY

13) Howe (Joshua P) 
Behind the Curve – Science and the politics of global warming.
Pub :  University of washington press , USA, 2014.

G:55 Q4
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(This book explores the history of global warming and the ways in which 
science has interacted with politics).

14) Sudheer (N S) & Others
Mangrove plant ceriops tagal: a Potential Source of anti  white spot virus 
molecules.
Pub :  Cochin University of Science & Technology, Kochi, 2014.

G95 : 55 Q4

(This  book  is  the  outcome  of  two  research  projects  sponsored  by  
Department of  Bio-technology, Government of India. This tells the story of  
search for anti-white spot syndrome vines activity and how we landed up in the 
mangrove plant  ceriops tagal which is sporadic  in India).

BOTANY

15) Rajasekharan (S) & Unnikrishnan Nair (G S)
Vrikshayurveda
Pub :  Kerala State Bio-diversity Board, Thiruvananthapuram, 2017.

I(LB) Q7

(The book provides  a  comprehensive insight  into plants  and animals  
widely used in the ancient science of plant life and plant care).

ZOOLOGY

16) Dileep Kumar (R)
Handbook on snakes of Kerala
Pub :  Kerala State Bio-diversity Board, Thiruvananthapuram, 2016.

K94932.212 Q6

(This handbook is an illustrated field guide to snakes of Kerala region).

MEDICINE

17) Sujatha Rao (K)
Do we care? India's Health System
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2017.

L:5(X:9) Q7

(This book favours increasing the health budget, greater use of technology
&  providing leadership and good governance. Also argues that unless good 
health is  prioritized as a national goal, India's growth story will remain largely 
self-congratulatory).
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FINE ARTS

18) Brinda Bala Sreenivasan, Ed. 
Verbal to visual : the aesthetic semiotics of classics as movies.
Pub :  Cochin University of Science & Technology, Kochi, 2016.

NW0aOp2, P16 Q6

(Collection  of  essays  highlights  the  semantic,   metonymous  and  
metaphorical dimensions of creative and aesthetic transformation in the world of 
fiction and movies).

LITERATURE
19) Sebold (Alice)

Lovely bones
Pub : Picador, London, 2014.

O111,3 Q4

(It is the story of a teenage girl who, after being raped and murdered  
watches from her personal  heaven as her family and friends struggle to move on
with their lives while she comes to terms with her own death).

20) Kinney (Jeff)
Diary of a wimpy kid 
Pub : Puffin Books, UK, 2015.

O111(Y11),3 Q5

(Children's literature).

21) Sunita Pant Bansal, Ed. 
100 wise tales of Akbar and Birbal.
Pub : Share Book centre, Mumbai, 2015.

O111(Y11),3 Q5

(Collection of moral stories for  Children).

22) Hawkins (Paula) 
Girl on the train.
Pub : Transworld publishers, London, 2015.

O111,3 HAW Q5

(This psychological thriller deals with themes of domestic violence, 
alcohol and drug  abuse).
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23) Jose (C Palathingal)
Luchi, the Kerala catholic
Pub : Jose C. Palathingal, Kochi, 2007.

O111,3  Q7

(This is fascinating novel. The book depicts the story of a young  man, 
born of unknown parents, picked up in the forest by poor middle-aged unmarried
woman).

24) Vijay kumar
Back to the shadows.
Pub : Good Times Books Pvt Ltd, New Delhi, 2016.

O111,3  VIJ Q6

(Collection of short stories.  The stories, in short, present a kaleidoscopic  
picture of simple men and women struggling to live out their humdrum 
existence).

25) Vaikom Muhammad  Basheer 
Me Grandad Ad an Elephant.   Ed 2. 
Tr. R.E. Ashraf & Achamma Coilparambil Chandrasekharn
Pub : Mathrubhumi books,  Kozhikode, 2017. 

O32,3 BAS 111Q7

(Me Grandad Ad an Elephant is the translation of 
Ntuppuppakkoranendarnnu.)

26) Vaikom Muhammad  Basheer 
Pattumma's Goat. 
Tr. R.E. Ashraf & Achamma Coilparambil Chandrasekharn
Pub : Mathrubhumi books,  Kozhikode, 2017. 

O32,3 BAS 111Q7

(Pattumma's Goat is the translation of Pathummayude Aadu, is entirely  
true story and the names of the characters are the real names of the members of 
the author's  family.)

27) Meera (K R)
Poison of Love
Tr. Ministhy.S.
Pub : Penguine Random House India Pvt. Ltd., Haryana, 2017.

O32,3 MEE Q7

(A cautionary tale about the much abused and mythified emotion of love.) 
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RELIGION

28) Kevin & Alex Malarkey
Boy who came back from heaven 
Pub : Jaico Publishing House, Ahmadabad, 2012.

Q6:364 Q2

(This is the true story of an ordinary boy's most extraordinary journey. It 
tells the story of Alex Malarkey's experiences in a christian version of heaven 
after a traffic accident in 2004.) 

29) Shaykh safiur – Rahman Al-Mubarakpuri
Tafsir Ibn Kathir (Abridged) (in 10 Volumes)
Pub : Darussalam, Riyadh, 2000.

Q7:2 P0

(The Tafsir of Ibn Kathir is the most renowned and accepted explanation 
of the Qur'an in the entire world. In it one finds the best presentation of the 
Hadiths. History,  and scholarly commentary.) 

PHILOSOPHY

30) Dalai Lama, Desmond Tutu & Douglas Abroms  
Book of joy
Pub : Hutchinson, London, 2016.

R4941 Q6

(The  two great spiritual masters share their own hard won wisdom about 
living with joy even in the face of advesity.) 

GEOGRAPHY

31) Goh Cheng Leong
Certificate physical and human geography, Ed 52
Pub : Oxford University Press, NewDelhi, 2016.

U2-4 Q6

(This book provides information about all the main aspects of physical 
geography, world climatic and vegetational regions and human geography.)   
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HISTORY

32) Vivekanandan (B)
Global visions of Olof Palme, Bruno Kreisky and Willy Brandt: 
International Peace and security, co-operation and development. 
Pub : Palgrave Macmillan, 2016.

V1:195 Q6

(This  book  analyses  the  global  visions  of  three  European  social
democratic statesmen who earned international esteem for their contribution to
global development during the second half of the twentieth century)   

33) Rajiv Ahir
Brief history of modern India 
Pub : Specturm Books(P) Ltd., New Delhi, 2016.

V2 Q6

(This book reviews the turbulent period in the history of India from the 
advent of the Europeans and the gradual establishment of British rule over India
up to the nations independence from colonial rule.)   

34) Bipan Chandra
History of modern India
Pub : Orient Books (P) Ltd., New Delhi, 2016.

V2 Q6

(A comprehensive textbook for students of history and interested readers, 
this book is essential reading for a broad based understanding of the making of 
modern India.)   

35) French (Howard W)  
Everything under the Heavens- How the past helps shapes China's push for 
Global power. 
Pub : Alfred  A Knopf, Newyork, 2017.

V41:19 Q7

(This book deals with how China's history shapes its foreign policy  and 
how Americans and Asians respond to China's rise).
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POLITICAL SCIENCE

36) Dhirendra   K. Jha
Shadow Armies: fringe organizations and foot soldiers of Hindutva.
Pub: Juggernaut Books, New Delhi, 2017

W(Y8(Q2)).2 Q7

(A timely book that explains the meteoric rise of Hindutva in India.)

37) Seetharaman Potty(S), Comp. & Ed.    
Study on  Kerala Service Rules :  (Part I & II) 
Pub: SAS Publications, Kochi, 2017.

W:28.212 q3Q7
(Commentaries on Kerala Service Rules Part I & II. This book includes 

amendments incorporated up to 31.3.2017.)

38) Seetharaman Potty(S), Comp. & Ed.  
Study on  Kerala Service Rules :  (Part III - Pension) 
Pub: SAS Publications, Kochi, 2017.

W:28.212 q3Q7

(Commentaries on Kerala Service Rules Part III Pension)
 

39) Epstein (Edward Jay) 
How America lost its secrets: Edward Snowden, the man and the theft.
Pub : Alfred A. Knopf, New York, 2017.

W:5.73 Q7

(It's ground breaking expose that convincingly challenges the popular  
image of Edward Snowden as a hacker turned avenging angel, while revealing 
how vulnerable our national security system have become.)

40) Laxmikanth (M)
Indian Polity. Ed. 5.
Pub : McGraw Hill Education (India) Pvt. Ltd. Chennai, 2017.

W.2 Q7
(One of the most popular and comprehensive book on political, civil and 

constitutional issues.)
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41) Madhav Godbole
India's Parliamentary democracy on trial.
Pub : Rupa Publicatons (India) Pvt. Ltd. New Delhi, 2014.

W6,3.2 Q4

(This book examines the downhill journey of Indian parliamentary 
democracy.)

ECONOMICS

42) Indian Society of Agricultural Economics.
Indian Agricultural Economy during pre- green revolution era (1940-1965) 
Vol. I
Pub: Academic Foundation,  New Delhi, 2016.

X(J)'N40-N65.2 Q6.1

(This volume is a part of the three volume compilation of 74 Presidential 
address of the Indian society of  Agricultural Economics (ISAE) starting from 
1940 to 2015 to commemorate the platinum jubilee year (2015) of  ISAE.) 

43) Indian Society of Agricultural Economics.
Indian Agricultural Economy under Green Revolution -1966 to 1990, 
Vol. II. 
Pub : Academic Foundation,  New Delhi, 2016.

X(J)'N66-N99.2 Q6.2

(This volume is a part of the three volume compilation of 74 presidential 
address  of  the  Indian  society  of  Agricultural  Economics  (ISAE)  starting  
from 1940 to 2015 to commemorate the Platinum Jubilee year (2015) of ISAE)

 

44) Baldwin (Richard) 
Great convergence: Information Technology and the New  Globalization.
Pub: The Belknap Press of Harvard University Press, London, 2016.

X:(W:1)0gD6, 8(B) Q6

(Richard Baldwin shows how the combination of high tech with low  
wages propelled industrialization in developing nations, re-industrialization in  
developed nations and a commodity super cycle that is petering out.)

45) Boushey (Heather), Ed. 
After piketty: The agenda for Economics and Inequality. 
Pub : Harvard University press, London, 2017.

X:16 Q7
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(This book contain 21 essays on different  inequality related topics).

46) Abhijit Vinayak Banerjee and  Others,  Ed.
Poverty and income distribution in India.
Pub : Juggernaut Books, New Delhi, 2017.

X:160a Y:434.2 Q7

(This book provides a historical and philosophical context for poverty 
measurement and anti-poverty policy.)

47) Anirudh Krishna  
Broken Ladder: the paradox and the potential of India's one Billion
Pub: Penguin Random House, Haryana, 2017.

X:16.2 Q7

(This book is a comprehensive account of development strategies in a fast-
growing economy)

48) Ram Manohar Reddy (C)
Demonetisation and black money.
Pub : Orient Black Swan: Hyderabad, 2017.

X611;4:1(Y:45) Q7

(This book provides a comprehensive account of the various facts of 
demonetization  2016, the nature of black money, black economy, action on 
black money and  digitization of payments).

49) The World Bank  Group
GOVERNANCE AND THE LAW- WORLD DEVELOPMENT 
REPORT – 2017.
Pub : The World Bank,  Washington. DC, 2017.

X:89ZBn1, N78 Q7

(The world development report 2017 explores why some policies fail to 
achieve desired outcomes and what makes the other policies work).

50) Thampi (J P N) & Others
Tradition of trust : The Saga of State Bank of Travancore.
Pub : State Bank of Travancore, Thiruvananthapuram, 2016.

X62 SBT Q6

(This book is a chronicle of events dating back to the pre-formation period
of the Bank, tracing its origin,  its  eventful voyage spanning seven decades and 
its evolution as the premier banking institution in the home state of Kerala).
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51) Supriyo De 
India's fiscal policy: prescriptions, pragmatics and practice.
Pub : Cambridge University Press, New Delhi, 2017.

X7.2 Q7

(This book seeks to highlight the specificity of Indian fiscal policy and 
studies  current issues like the impact of development of expenditures, the GST, 
the challenge of reducing subsidies and different aspects of political economy).

SOCIOLOGY

52) Bachi Karkaria 
In Hot Blood: the Nanavati story that shook India.
Pub : Juggernaut, New Delhi, 2017.

Y:45112 Q7

(The author portraits post Independence Bombay and gives us the most 
comprehensive account of Nanavati case and the constitutional crises it gave 
birth).

LAW

53) Kaleeswaram Raj 
Rethinking Judicial Reforms: Reflections on Indian Legal system.
Pub : Lexis Nexis, Haryana, 2017.

Z2 Q7

(The author seeks urgent changes in the justice delivery mechanism and 
suggests the judiciary needs to be more interactive).

54) Rao (Kande Prasada) 
Christian Law in India, Ed 3. 
Pub: Universal law publishing, Haryana, 2016.

Z2(Q6) Q6

(This book critically analyses the defects in the Indian Divorce 
(Amendment) Act, 2001 which altered the age-old Indian Divorce Act, 1869.)

55) Niraj Kumar 
Bharat's Treatise on Right to Information Act, 2005,  Ed 4. 
Pub: Bharat Law House, New Delhi, 2014.

Z2(V:58) Q4
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(Containing detailed commentary on the statutory provisions,  state Rules, 
International  conventions  and  Directions,   Supreme  Court,  High  Court,  
International decisions. ) 

56) Tilting the balance of power: adjudicating the RTI Act for the oppressed 
and the marginalized.
Pub: RaaG, SNS and RPS, New Delhi, 2017.

Z2(V:58) Q7

(A detailed analysis of the orders of the Supreme Court of India and of 
various High Courts and Information Commissions, pertaining to the Right to 
Information Act in India  in  terms  of  their  implication  on  the  quality  of  
governance.)

57) Santhosh Kumar (S),  Ed.
Manual of Christian Laws in Kerala.
Pub: Swamy Law House, Ernakulam, 2007.

Z212(Q6) P7
(This book contains the personal laws of Christians in Kerala.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ആത്മകഥ   /   ജീവചരിതര്ം

1) ഗംഗാധരൻ (വി.പി.)  
ജീവിതക്കാഴ്ചകൾ
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്,  േകാഴിേക്കാട്, 2016.

L:4725:6wN54 GAN 32Q6

(േഡാ. ഗംഗാധരൻ തെന്റ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടും ഈ പുസ്തകത്തിലൂെട 
പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു.)

2) മേനാഹരൻ. എസ്.
പി. ജയചന്ദ്രൻ മലയാളത്തിെന്റ   മധുചന്ദ്രിക.

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

NR212wN44 JAY 32Q7

(ചലച്ചിതര് സംഗീതപര്തിഭയും ഗായകനും ആയ പി. ജയചന്ദ്രെന്റ 
ജീവിതെത്തയും  സംഗീതെത്തയും ആസ്പദമാക്കി തയയ്ാറാക്കിയ പുസ്തകം.) 

 3) ഭാനുപര്കാശ്
ഗുരുമുഖങ്ങൾ.

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

NW212wN60 MOH 32Q7

(ഇന്തയ്ൻ സിനിമയിെല മഹാരഥൻമാെരക്കുറിച്ചുള്ള  േമാഹൻലാലിെന്റ 
ഓർമ്മകൾ.)

4) ഇന്നെസന്റ്
കാൻസർ  വാർഡിെല  ചിരി.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

NWwN48 INN 32Q6

(ജീവിത പര്ശ് നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നില് ക്കുന്നവർക്ക്  പര്േചാദനമാകുന്ന  
പുസ്തകം.) 
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5)     കൽപ്പറ്റ നാരായണന്
േകാന്തല.

പര്സാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

O32wN52 NAR Q7

(പര്ശസ്ത സാഹിതയ്കാരൻ കൽപ്പറ്റ നാരായണെന്റ  വയനാടൻ 
പര്േദശെത്തകുറിച്ചുള്ള   ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ.) 

6)   പി. ഭാസ് കരൻ
ആത്മകഥ.

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2015.

O32,1wN24 BHA Q5

(കവിയും,  ഗാനരചയിതാവും, ചലച്ചിതര്കാരനുമായ പി. ഭാസ് കരെന്റ 
ആത്മകഥ.)

7)   മുരുകൻ (പാറേശ്ശരി)
വയലാറിെന്റ    മൗന  വല് മീകങ്ങളിലൂെട .
പര്സാ: യുവേമള പബല്ിേക്കഷൻസ്, െകാലല്ം,  2016.

O32,1wN26 RAM Q6

(വയലാർ രാമവർമ്മെയയും  അേദ്ദഹത്തിെന്റ  കവിതകെളക്കുറിച്ചും  ഉള്ള പഠനം.)

8)   ശര്ീേദവി കക്കാട്
…ആർദര്മീ ധനുമാസ രാവിൽ ... 

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

O32,1wN27 KAK Q6

(കവി എന് .എൻ. കക്കാടിെനക്കുറിച്ച്  ഭാരയ്യുെട ഓർമ്മക്കുറിപ്പുക ൾ.) 

9) അബ്ദുൽ ഹക്കിം (എ.െക.)
ശിലയിൽ  തീർത്ത  സ്മാരകങ്ങൾ.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

O32,3wN40 KUN Q7

(പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുെട  സാഹിതയ് ജീവിതത്തിെന്റ  സമഗര്ചിതര്ം 
അവതരിപ്പിക്കുന്ന  സമാഹാരം.) 
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10) രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട
ശര്ീരാമകൃഷ്ണ   സംഘസന്നയ്ാസിമാർ     േകരളത്തിൽ.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

R6w212 32Q7

(ശര്ീരാമകൃഷ്ണ പര്സ്ഥാനത്തിനു േകരളം സംഭാവന െചയ്ത സന്നയ്ാസിമാരുെട  
സംക്ഷിപ്ത ജീവചരിതര്ം ഈ കൃതിയിൽ  ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.) 

11)   അബ്ദുൾ കലാം (എ.പി.െജ.)
പര്േചാദിപ്പിക്കുന്ന   പര്ഭാഷണങ്ങൾ.  
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

V2,1y7N31, 2 KAL 32Q6;1 

(മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാമിെന്റ ആയിരത്തിൽപ്പരം 
പര്സംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്ത് തയയ്ാറാക്കിയ  സമാഹാരം.)

12) രാേകഷ് (പി.എസ്).
സുഭാഷ് ചന്ദ്രേബാസിെന്റ  തിേരാധാനം : സവ്തന്ത്ര ഇന്തയ്  മൂടിെവച്ച  ഏറ്റവും വലിയ 
രഹസയ്ം.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

V2:51y7M97 BOS 32Q6 

(സുഭാഷ് ചന്ദ്രേബാസിെന്റ  ദുരൂഹമായ തിേരാധാനെത്തക്കുറിച്ച് അേനവ്ഷണ ം 
നടത്തുന്ന കൃതി.)

13)    അചയ്ുതാനന്ദൻ (വി.എസ്.)
അയയ്ങ്കാളി മുതൽ പശ്ചിമഘട്ടം വെര.  

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

V212,21y7N23 ACH 32Q6 

(സമകാലിക പര്ശ്നങ്ങളിൽ ഇടെപട്ടുെകാണ്ട് വി.എസ്. അചയ്ുതാനന്ദൻ 
എഴുതിയ  േലഖനങ്ങളും  ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും  ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.) 

14)    അചയ്ുതാനന്ദൻ (വി.എസ്.)
ജനപക്ഷം.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

V212,21y7N23 ACH 32Q6 

(േകരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പര്ശ് നങ്ങളിൽ ഇടെപട്ടുെകാണ്ട് എഴുതിയ 
േലഖനങ്ങളു െട സമാഹാരം.)
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15) ചാേക്കാ (പി.ടി)
കുഞ്ഞൂഞ്ഞു  കഥകൾ-2.  

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016. 

V212,21y7N43 OOM 32Q6 

(മുൻ മുഖയ്മന്ത്രിയായ ശര്ീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുെട  ജീവിതത്തിൽ  നിന്ന് 
സവ്രൂപിച്ച നർമ്മരസ പര്ധാനങ്ങളായ കഥകളും ഒപ്പം അന്പത് 
കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുെട  വരകളും.) 

16) ദിവാകരൻ പാേലാട്
നമ്മുെട  മുഖയ്മന്ത്രിമാർ.

പര്സാ: പര്ഭാത് ബുക്ക്ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2016.

V212,21y7M85-43 32Q6

(ഇ.എം.എസ്. മുതല് വി.എസ്. വെരയുള്ള 11 മുഖയ്മന്ത്രിമാരുെട  ജീവചരിതര്ം 
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു െകാണ്ടുള്ള പുസ്തകം.) 

17) സുധീശൻ എസ്.
കാഴ്ചക്കപ്പുറം എ.െക. ആന്റണി.
പര്സാ: സങ്കീർത്തനം പബല്ീേക്കഷൻസ്  , െകാലല്ം, 2015.

V212,21y7N40 ANT 32Q5

(മുൻ മുഖയ്മന്ത്രി ശര്ീ.എ.െക. ആന്റണിയുെട രാഷ് ടര്ീയ കാഴ്ചപ്പാടുകെള 
ആസ്പദമാക്കി  തയയ്ാറാക്കിയ ജീവചരിതര്ം.) 

18) അഞ്ചയിൽ രഘു
ആർ. ശങ്കർ: ഒരു യുഗസര്ഷ്ടാവ്.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2015.

V212y7N09 SAN 32Q5

(മുൻ മുഖയ്മന്ത്രി,  ധനമന്ത്രി,  സമുദായ പര്വർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിൽ
േകരളത്തിെന്റ െപാതു മണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആർ.ശങ്കറിെനക്കുറിച്ചുള്ള
േലഖന സമാഹാരം.) 
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19) ഹാഷിം രാജൻ
കൗമുദി : സി. േകശവൻ (1891-1969).

പര്സാ: കൗമുദി പബല്ിക്ക് റിേലഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

V212y7M91 KES 32Q7

(സി.  േകശവെന്റ  േലഖനങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ  േകാഴേഞ്ചരി  പര്സംഗവും
അനുസ്മരണങ്ങളും  ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.) 

20) േജാസഫ് വടക്കൻ
എെന്റ കുതിപ്പും കിതപ്പും.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2015

V212y7N19 VAD 32Q5

(കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് സഹയാതര്ികൻ, വിരുദ്ധൻ, പുേരാഹിതൻ, സഭാവിമർശകൻ 
എന്നീ നിലകളിൽ  അറിയെപ്പടുന്ന ഫാ. വടക്കെന്റ ആത്മകഥ.) 

21) മധു (െക.വി.)
ചിരിയുെട  െകാടിേയറ്റം : േകാടിേയരി  ഫലിതങ്ങൾ.  

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

V212y7N53 BAL 32Q7-Q7;1

(മുന് മന്ത്രിയും നിലവിെല സി.പി.എം.  സംസ്ഥാന െസകര്ട്ടറിയുമായ 
േകാടിേയരി ബാലകൃഷ്ണെന്റ പര്സംഗങ്ങളിെല ഫലിതങ്ങൾ േചർെത്താരുക്കിയ  
സമാഹാരം.) 

22) െനലല്ിക്കുത്ത് അബ് ദുറഹ്മാന് മുസലിയാര്
അവുക്കാദർ  കുട്ടി  നഹ.  

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

V212y7N20 NAH 32Q6-Q6;1

(പര്മുഖ രാഷ്ട്രീയ േനതാവും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന  അവുക്കാദർ കുട്ടി നഹയുെട 
സമഗര്മായ  ജീവചരിതര്ം.) 

23) അൽത്താഫ് (െക.എം)
നേവാത്ഥാന   സംസ് കൃതിയുെട    'സ്പീക്കർ'  സീതിസാഹിബ് .
പര്സാ: ഒലീവ് പബല്ിേക്കഷൻസ്, േകാഴിേക്കാട്, 2015.

W,3w212M98 SEE 32Q5
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(സീതിസാഹിബിെന്റ െകാച്ചി,  മദിരാശി,  േകരള നിയമസഭകളിെല
പര്സംഗങ്ങളുെട  വിശകലനവും കൂടാെത ഇന്തയ്ൻ സവ്ാതന്ത്രയ് സമര ചരിതര്ത്തിേലയും
സവ്ാതന്ത്രയ്ാനന്തര കാലഘട്ടത്തിെലയും മുസ് ലിങ്ങളുെട പങ്കിെനക്കുറിച്ച് ഈ
പുസ്തകത്തിൽ  വിവരിക്കുന്നു.) 

24) രവീന്ദ്രനാഥ് (സി)
നിയമസഭാ പര്സംഗങ്ങൾ. 

പര്സാ: കറന്റ് ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ, 2014.

W,3.212xN55 RAV 32Q4-Q4;1

(െപര്ാഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് എം.എൽ.എ. യുെട നിയമസഭാ പര്സംഗങ്ങൾ.) 

25) സജിൽ ശര്ീധർ
അതികായൻ : േപാപ്പുലർ സ്ഥാപകൻ െക.പി. േപാളിെന്റ ജീവചരിതര്ം.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

X8(D513)wN14 PAU 32Q6

(േപാപ്പുലർ സ്ഥാപകൻ െക.പി. േപാളിെന്റ ജീവചരിതര്ം.) 

26)   മുഹമ്മദ് സാദിഖ് (പി.ടി.)
െമായ്തീൻ  കാഞ്ചനമാല : ഒരപൂർവ  പര്ണയ ജീവിതം.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

Yw212 32Q6

(ബി.പി. െമായ്തീെന്റയും കാഞ്ചനമാലയുെടയും അനശവ്രവും അതയ്പൂർവവുമായ 
പര്ണയ  ജീവിതകഥെയ ആസ് പദമാക്കിയ പുസ് തകം.)

27) സǌ് ജീവ് മാധവൻ
ചിത്ചിരാതിൽ   ഇത്തിരി െനയ് ത്തിരി.
പര്സാ: എസ്.ബി പര്സ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

 Y64wN73 SHA 32Q7

(െസകര്േട്ടറിയറ്റിെല വിഭിന്ന േശഷിക്കാരനും പേരാപകാരത്തിന് ജന്മം 
വിനിേയാഗിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന ഷാജിയുെട ജീവിതെത്ത ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച കൃതി.) 
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28)   ശര്ീനാരായണ ഗുരു
ൈദവദശകം.
പര്സാ: യുവേമള പബല്ിേക്കഷൻസ്, െകാലല്ം, 2017.

Y:1:7w212 NAR 32Q7

(ശര്ീനാരായണ ഗുരുവിെന്റ പത്ത് േശല്ാകങ്ങളടങ്ങിയ ൈദവദശകത്തിെന്റ 
പഠനവും വയ്ാഖയ്ാനവും അടങ്ങിയ കൃതി.)

29) സിബി മാതയ്ൂസ്
നിർഭയം : ഒരു ഐ.പി.എസ്. ഓഫീസറുെട  അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ.

പര്സാ: ഗര്ീൻ ബുക്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

 Z212, 193wN52 SIB 32Q7

(മുൻ DGP യായ സിബി മാതയ്ൂസിെന്റ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ.) 

ശാസ് തര്ം

30)   അേശാകൻ (െക)

ൈവദയ്ുതി   േമഖല  2030.

പര്സാ: േസാളാർ ഓഫ് െസറ്റ് പര്ിേന്റഴ്സ്, മൺവിള.

C62:1.212 32Q7

(ൈവദയ്ുതി േമഖലയിെല പര്വർത്തനങ്ങള്ക്ക്  ആശയ വയ്ക്തതയും അറിവിെന്റ 
കരുത്തും നൽകുന്നതിനുള്ള  ഒരു െചറിയ ചുവടുെവപ്പാണ് ഈ പുസ്തകം.)

31)   നസീർ (എൻ. എ.)

കാടിെന  െചന്നു  െതാടുേമ്പാൾ .
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

G95124:55 32Q6

(പരിസ്ഥിതി നശീകരണത്തിെനതിെര വനയ്ജീവി  േഫാേട്ടാഗര്ാഫിയിലുെടയും   
എഴുത്തിലൂെടയും  നടത്തിയ സാമൂഹിക ഇടെപടലുകളുെട േനർക്കാഴ്ച്ചയാണ് ഈ 
പുസ്തകം.)

32)   കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ (ടി.പി.)
ഗാഡ്ഗിൽ  റിേപ്പാർട്ടും  േകരള  വികസനവും.  
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2014.

G:55 32Q4
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(ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയുെട പഠന റിേപ്പാർട്ടിെല നിർേദ്ദശങ്ങെള േകരളം
േനരിടുന്ന ഭൂബന്ധിതമായ വികസന പര്ശ് നങ്ങളുമായി  എങ്ങെന  ബന്ധിപ്പിച്ച്
ചര്ച്ച െചയയ്ാം എന്ന് ഈ ഗര്ന്ഥം  വിവരിക്കുന്നു.)

കല
33)   േമാഹൻ (ആരയ്നാട്)

സൗന്ദരയ്ം : ഇ.എം.എസ് മുതൽ ഇന്ദ്രൻസ് വെര 
പര്സാ: ഹി & ഷീ പബല്ിേഷഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2013.

M37:4 32Q3

(സൗന്ദരയ് സംരക്ഷണത്തിൽ  തനിക്കുള്ള അറിവ് വായനക്കാരുമായി 
പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഗര്ന്ഥകർത്താവ്.)

സാഹിതയ്ം
34) കൂറ്റ്സി (െജ.എം.) (രാജന് തുവവ്ാര, വിവ  .)

പീേറ്റഴ്സ് ബർഗിെല  മഹാഗുരു.

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

O111,3 COE 32Q7

 ('ഭര്ാന്താലയത്തിെല െഷയ് ക്സ്പിയർ' എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന റഷയ്ൻ 
എഴുത്തുകാരൻ  െദാേസ്താെയവ് സ്കി  നായകനായി വരുന്ന േനാവലിെന്റ മലയാള 
പരിഭാഷ.) 

35)   ഖലീൽ ജിബര്ാൻ (സ്മിത മീനാക്ഷി, വിവ  .)
ഭര്ാന്തൻ.  

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

O111,3 GIB 32Q6

('The Madman' എന്ന ഖലീൽ ജി ബര്ാെന്റ കവിതകളുെടയും 
നീതികഥകളുെടയും പരിഭാഷ.)

36)   ബിയാടര്ിക്സ് േപാട്ടർ  (അഷിത, വിവ  .)
പീറ്റർ എന്ന മുയലും  മറ്റുകഥകളും.
പര്സാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2016. 

O111 (Y11),3 POT 32Q6

(മൃഗങ്ങെള കഥാപാതര്ങ്ങളാക്കി രചിച്ച കഥകളുെട േപരിൽ വിഖയ്ാതയായ 
ബിയാടര്ിക്സ് േപാട്ടറുെട പര്ശസ്തമായ ആറു കഥകൾ.) 
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37)   ബിഭൂതി ഭൂഷൺ ബേന്ദയ്ാപാധയ്ായ  (പി.പി. േഗാവിന്ദൻ നായർ, വിവ  .)
പേഥർ  പാഞ്ചാലി.
പര്സാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2016. 

O157,3 BIB 32Q6

(സതയ്ജിത് റായിയുെട പര്ശസ്ത സിനിമയ്ക്ക് നിദാനമായ ബംഗാൾ ഗര്ാമങ്ങളുെട 
ജീവിത രീതിയും, മനുഷയ് ബന്ധങ്ങളും വിശകലനം െചയയ്ുന്ന കൃതി.) 

38)   ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻ നായർ
ഇടേശ്ശരിക്കവിതകൾ :  സമ്പൂര്ണ സമാഹാരം.  
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2012.

O32,1 GOV Q2

(ഇടേശ്ശരി േഗാവിന്ദൻ നായരുെട സമ്പൂര്ണ കവിതാ  സമാഹാരം.)

39) പിള്ള (എന് .എൻ.)

എൻ.എൻ. പിള്ളയുെട  തിരെഞ്ഞടുത്ത   നാടകങ്ങൾ.

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017

O32,2  PIL Q7

(നടനും, എഴുത്തുകാരനുമായ ശര്ീ. എന് .എൻ.പിള്ളയുെട  തിരെഞ്ഞടുത്ത 
നാടകങ്ങളുെട സമാഹാരം.) 

40) ചന്തുേമേനാൻ. ഒ
ഇന്ദുേലഖ.

പര്സാ: സാഹിതയ് പര്വർത്തക സഹകരണസംഘം, േകാട്ടയം, 2014.

O32,3 CHA Q4

(മലയാള സാഹിതയ്ത്തിെല ആദയ്െത്ത ലക്ഷണെമാത്ത േനാവൽ.) 

41) ദിവാകരൻ (പാേലാട്)
അനാമിക : മകം  നക്ഷതര്ം
പര്സാ: പര്ഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3 DIV Q7

(നീതിക്കു േവണ്ടി ഒരു െപൺകുട്ടി നടത്തുന്ന ബുദ്ധിപൂർവവ്മായ പര്തിേരാധം 
ശര്േദ്ധയമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില് .) 
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42) ഇന്നെസന്റ് 
മഴക്കണ്ണാടി.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2016.

O32,3 INN Q6

(പര്മുഖ സിനിമാ നടനും പാർലെമന്റ് അംഗവുമായ ഇന്നെസന്റ് എഴുതിയ പത്തു 
കഥകളുെട  സമാഹാരം.) 

43) പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
അലിഗഢ്  കഥകൾ.

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2016.

O32,3 KUN Q6

(പതിമൂന്ന് അലിഗഢ് കഥകളും, അലിഗഢിെല തടവുകാരൻ എന്ന േനാവലും 
ഉൾെപ്പടുന്ന  സമാഹാരം.)

44) മുരളി േഗാപി
മുരളി േഗാപിയുെട  കഥകൾ.

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016

 O32,3 MUR Q6
(തിരക്കഥാകൃത്തും നടനുമായ  ശര്ീ. മുരളി േഗാപിയുെട കഥകൾ.)

45) േസതു
ചങ്ങമ്പുഴ പാര്ക്ക്.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

 O32,3 SET Q7

(എഴുത്തിെന്റ അൻപതാം വർഷത്തിൽ േസതുവിെന്റ പുതിയ  ഒൻപത് 
കഥകളുെട സമാഹാരം.) 

46)   ശര്ീരാമൻ (വി.െക.)

ഇതരവാഴ്വുകൾ.  

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

O32,3 SRE Q6

(പതിമൂന്ന് അനുഭവ കഥകളുെട സമാഹാരം.)
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47)   സുേരന്ദ്രൻ (പി.)
ജിനശലഭങ്ങളുെട    വീട്.  

പര്സാ:  മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

O32,3 SUR Q7

(പരിസ്ഥിതിയുെട ആത്മീയ തലം അേനവ്ഷിക്കുന്ന  േനാവല് .) 

48)   രാധാകൃഷ്ണന് (സി)
ഒന്നിലും േതാല്ക്കാതിരിക്കാന് .
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

O32,6 RAD Q6

(ജീവിതെത്ത ഒരു പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച്ചേയാെട  കാണാൻ േപര്രിപ്പിക്കുന്ന 
േലഖനങ്ങളുെട സമാഹാരം.)

49) േശഖരൻ നായർ (ജി)
മഴെകാണ്ടു  മാതര്ം  മുളയ്ക്കാത്ത  വിത്തുകൾ .
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

O32,6  Q6

(സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്ക്കാരിക രംഗെത്ത വിശകലനം െചയയ്ുന്ന 
േലഖനങ്ങളു  െട സമാഹാരം.) 

മതം
50) സിദ്ധിനാഥാനന്ദസവ്ാമി 

മനുസ് മൃതി.
പര്സാ: ശര്ീരാമകൃഷ്ണമഠം, തൃശ്ശുർ, 2016.

Q2:4x1,1 32Q6

(ചാതുർവർണ്ണയ്  വയ്വസ്ഥെയ കുറിച്ചും അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന  ജീവിത 
രീതികെള കുറിച്ചും പര്തിപാദിക്കുന്ന  'മനുസ് മൃതി'  എന്ന ഗര്ന്ഥത്തിെന്റ  മലയാള 
പരിഭാഷ.) 

51) മുരുകൻ (പാറേശ്ശരി)
രാമായണങ്ങളിെല    വിചാര ദീപ് തി .
പര്സാ: നയ്ൂ ബുക്സ്, മുഖത്തല, 2015.

Q224:g 32Q5
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(രാമായണ സംഭവങ്ങെള വിലയിരുത്തുന്നേതാെടാപ്പം രാമായണെത്ത 
ക്കുറിച്ചുള്ള  േലഖനങ്ങളും  ഈ കൃതിയിൽ പഠനവിേധയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.) 

തത്തവ്ശാസ് തര്ം
52) േബാബി േജാസ് കട്ടികാട്   

ഓർഡിനറി.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

 R 32Q7

(ജീവിതെത്ത ആത്മീയതയുെടയും തതവ്ചിന്തയുെടയും ദീപ്തമായ 
ദർശനങ്ങളാൽ പര്കാശ പൂർണമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന േലഖനങ്ങളുെട 
സമാഹാരം.) 

മന  :  ശാസ് തര്ം

53)   സിഗ് മണ്ട് േഫര്ായ്ഡ്   (മധുമാസ്റ്റർ  വിവ.)

കലയും  സാഹിതയ്വും.   
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

S(O) 32Q6

(സമകാലിക സാഹിതയ്-സാംസ് കാരിക സിദ്ധാന്തങ്ങെള ആഴത്തിൽ 
സവ്ാധീനിച്ച പഠനങ്ങൾ.)

54) സുകുമാരൻ (പി.െക).

മാനസിക  സമ്മർദം: കാരണങ്ങളും  പരിഹാരങ്ങളും.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

S:56 32Q6

(മാനസിക പര്ശ്നങ്ങളുെട കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വിശകലനം െചയയ്ുന്ന 
കൃതി.) 

സഞ്ചാര സാഹിതയ്ം

55) ബാലകൃഷ്ണന് (സി.വി.)
ഏേതേതാ  സ്മരണകളിൽ.

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

U8.275 32Q6
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(െസന്റ് േപാൾസ്  കത്തീഡര്ലിേലക്കും െകാൽക്കത്തയിേലക്കും േനാവലിസ്റ്റ്
നടത്തിയ യാതര്യുെട  അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും േകാർത്തിണക്കിയ  പുസ്തകം.) 

ചരിതര്ം

56) ശര്ീധരൻ പിള്ള (പി.എസ്)
അടിയന്തരാവസ്ഥ  ഇരുട്ടിെന്റ  നിലവിളികൾ.   

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017

V2:5 32Q7

(അടിയന്തരാവസ്ഥെയ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ഒപ്പം പിണറായി വിജയൻ,  

െക.കരുണാകരൻ, എ.െക.  ആന്റണി, പി.െക. വാസുേദവന് നായർ  തുടങ്ങിയവരുെട
പര്തികരണങ്ങളും.) 

57) നാരായണൻ (എം.ജി.എസ്.)  
േകാഴിേക്കാടിെന്റ   കഥ .
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2017.

V212  KKD 32Q7

(േകാഴിേക്കാടിെന്റ ചരിതര്വും സംസ്ക്കാരവും വിശകലനം െചയയ്ുന്ന 
േലഖനങ്ങളുെട സമാഹാരം.) 

രാഷ്ട്രതന്ത്രം

58) അരവിന്ദ് െകജരിവാൾ   (സ്മിത മീനാക്ഷി, വിവ).

സവ്രാജ്.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, േകാഴിേക്കാട്, 2014.

W.2 32Q4

(ഇന്തയ്യിൽ  ഇന്നു  നിലനിൽക്കുന്ന  ജനാധിപതയ്ത്തിനു  മാറ്റം വരണെമന്നും
സാധാരണ പൗരന് പങ്കാളിത്തം ലഭയ്മാക്കണെമന്നും  അരവിന്ദ് െകജിരിവാള്
അഭിപര്ായെപ്പടുന്നു.) 

26



സാമ്പത്തിക  ശാസ് തര്ം

59) േതാമസ് ഐസക് (ടി.എം.)
കള്ളപ്പണേവട്ട : മിഥയ്യും  യാഥാർത്ഥയ്വും.
പര്സാ: ചിന്ത പബല്ിേക്കഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

 X611;4:1 32Q7

(േനാട്ട് നിേരാധനം കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പര്തയ്ാഘാതങ്ങൾ വിശകലനം  
െചയയ്ുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.) 

60) പര്കാശ് (ബി.എ.)

ധനധൂർത്ത്  രാഷ്ട്രീയവും  രൂക്ഷ ധനപര്തിസന്ധിയും .
പര്സാ: കറന്റ്  ബുക്സ്, തൃശ്ശൂർ, 2017.

 X79E.212 32Q7-Q7;1

(േകരള സർക്കാരിെന്റ ധനസ്ഥിതിെയക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം.) 

നിയമം

61) േഗാപിനാഥൻ നായർ. (ജി)
കര്ിമിനൽ  നടപടി  നിയമസംഹിത.

പര്സാ: സവ്ാമി ലാ ഹൗസ്, എറണാകുളം, 2016.

Z2,7.5 q32Q6

(ഇംഗല്ീഷിലും മലയാളത്തിലും  ഉള്ള കര്ിമിനൽ നടപടി നിയമസംഹിത.) 
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GOVERNMENT PUBLICATIONS 

ENGLISH BOOKS

1) India, Publication  Division 
Winged Wonders of Rashtrapati Bhavan. 2014.

K96 (V2, 1(NA5, N8(A)) Q4

(This book gives us information about brief  description and 
photograph  of the birds that visit or reside in the Rashtrapati Bhavan 
Estate.)

2) Kerala, State Higher Education Council
Report of the  Committee on incentives for teachers.
Pub: Kerala State Higher Education Council, Thiruvananthapuram, 2015.

T4:3(X:935).212r'P15 Q5

(Recommendation of the committee set up to asses the performance
of  teachers  and link it  with  incentives  in  the  form of  recognition  and
rewards.)

3) Calicut, (University of -)
Annual Finance Report 2013.
Pub: Calicut University, Malappuram, 2013.

T4.212r'P13 Q3

(This report conveys a true picture of the financial  activities  of the 
University during the financial Year 2012-13.)

4) Calicut, (University of -)
Annual Administration Report 2013.
Pub: Calicut University, Malappuram, 2013.

T4.212r'P13 Q3

(This annual report is a chronicle  of the University  activities during the 
year 2013.)

28



5) Kerala, State Higher Education Council
Annual Report 2013-14.
Pub: Kerala State Higher Education Council, Thiruvananthapuram, 2014.

T4.212r'p13-14 Q4

(Annual report of the Kerala State Higher Education council for the year 
2013-14.)

6) Kerala, State Higher Education Council
Annual Report 2012-13.
Pub: Kerala State Higher Education Council, Thiruvananthapuram, 2013.

T4:212r'p12-13 Q3

(Annual report of the Kerala State Higher Education council for the year 
2012-13.)

7) Wright (Gillian), Ed.
Presidential retreats of India.
Pub: Publication  Division, Government of  India, New Delhi, 2015. 

V2,1(NA5,N8(A)) Q5

(In this volume,  the authors trace the history of two Presidential homes or
retreats other than Rashtrapati Bhavan.)

8) Sudha Gopalakrishnan & Yashaswini Chandra, Ed.
Life at Rashtrapati Bhavan
Pub: Publication  Division, Government of  India, New Delhi, 2016. 

V2,1(NA5,N8(A), 99) Q6

(This book aims to chart out the various forms taken by the  Rashtrapati 
Bhavan and its estate.)

9) Subhadra Sen Gupta
Rashtrapati Bhavan: from raj to swaraj
Pub: Publication  Division, Government of  India, New Delhi, 2016. 

V2,1(NA5,N8(A), 99) Q6

(Fascinating and exciting tale about  Rashtrapati Bhavan.)
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10) Subhadra Sen Gupta
Discover the magnificent world of Rashtrapati Bhavan.
Pub: Publication  Division, Government of  India, New Delhi, 2016. 

V2,1(NA5,N8(A), 99) Q6

(This is the fascinating story of the Rashtrapati Bhavan.)

11) Narayani Gupta, Ed. 
Work of beauty : The architecture & landscape of Rashtrapati Bhavan 
Pub: Publication  Division, Government of  India, New Delhi, 2016. 

V2,1(NA5,N8(A), 99:1) Q6

(This volume places the Rashtrapati Bhavan in historical context,  as well 
as in its surrounding landscape.)

12) India, Publication  Division  
Belief in the ballot : 101 human stories from Indian elections. 2016.

W:91.2 Q6

(This compilation has attempted to give a glimpse into a part of election
personnel lives during election-lives of polling personal, of Returning officers,
of office staff, of security personal etc.)

13) Members' reference service, Lok Sabha Secretariat
Parliament of India : the fifteenth Lok Sabha 2009-2014 : A study.
Pub: Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 2015.

W:31.2 Q5

(This book provides an analysis of the business transacted by the fifteenth
Lok Sabha during its eventful tenure by means of articles, statements and 
statistical  tables supported by brief introductory notes.)

14) Kerala, Local Self Government (Department of-) 
Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan: Kerala Annual action 
plan for 2013-14 and perspective plan for 2013-14 to 2016-17.

W,6 (X:75).212 Q3

(Visions, goals, Strategies of Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran 
Abhiyan  (RGPSA) implementation in kerala)
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15) India, Finance (Ministry of-)
Economic Survery 2016-17.
Pub: Oxford University press, New Delhi, 2017.

X7.2, P16-7t4 Q7

(This survey provides a broad overview of recent developments and a 
near-term outlook, fiscal policy of Centre and States, and labour intensive 
employment creation etc.)

16) Kerala, State Planning Board
Economic Review: 2016. Vol I & II
Pub: State Planning Board, Thiruvananthapuram, 2017.

X79E.212 Q7

(The Economic Review provides the most recent data on 
government policies, plan priorities and on-going programmes of 
government departments.)

മലയാള  പുസ്തകങ്ങൾ

17) അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ
സയൻസ്  എഴുതുേമ്പാൾ.

പര്സാ: െസന്റർ േഫാർ സയൻസ് കമ്മയ്ൂണിേക്കഷൻസ്, കുസാറ്റ്, 2016.

4(A) 32Q6

(യുവാക്കെള ശാസ്ത്രെമഴുത്തിന് േപര്രിപ്പിക്കുകയും, അതിനു േവണ്ട 
മാർഗനിർേദശം നൽകുകയും െചയയ്ുന്നതാണ് പുസ്തകം.) 

18) അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ
തണ്ണീർത്തടവും  ൈജവ ൈവവിധയ്വും.
പര്സാ: െസന്റർ േഫാർ സയൻസ് കമ്മയ്ൂണിേക്കഷൻസ്, കുസാറ്റ്, 2016.

G 95:55 32Q6

(അമൂലയ്മായ തണ്ണീർത്തടങ്ങെളക്കുറിച്ചും ൈജവൈവവിധയ്െത്തക്കുറിച്ചും അറിവ്
പകരുന്ന േലഖന സമാഹാരം.) 
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19) അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ
നാട്ടറിവും  േകട്ടറിവും .
പര്സാ: െസന്റർ േഫാർ സയൻസ് കമ്മയ്ൂണിേക്കഷൻസ്, കുസാറ്റ്, 2015.

LB 32Q5

(അനയ്ം നിന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടറിവുകെള സമാഹരിച്ച് തയയ്ാറാക്കിയ 
പുസ്തകം.) 

20) നമ്പയ്ാർ (എ.െക)

വംശീയ  സംഗീതം.
പര്സാ: േകരള േഫാക് േലാർ അക്കാദമി, കണ്ണൂർ, 2011.

 NR(Y73) 32Q1

(വംശീയസംഗീതം  എന്ന വിഷയെത്തകുറിച്ചുള്ള  എട്ടു പര്ബന്ധങ്ങളാണ്  
ഈ ഗര്ന്ഥത്തിൽ.) 

21) രാജേശഖരൻ (പി.എസ്)
മലയാളം  ൈശലിപുസ്തകം..
പര്സാ: വിവര -െപാതുജനസമ്പർക്ക വകുപ്പ്, േകരള.

P32 Q1

(േകരള നിയമസഭയുെട ഔേദയ്ാഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതിയുെട രണ്ടാമതു
റിേപ്പാർട്ടിെല നിർേദ്ദശപര്കാരം തയയ്ാറാക്കിയ പുസ്തകം.) 

22) ഹരിപര്ിയ (എസ്)
പളിയർ : ൈപതൃകവും  സംസ്കൃതിയും .
പര്സാ: േകരള േഫാക് േലാർ അക്കാദമി, കണ്ണൂർ, 2015.

 Y5927 PAL 32Q5

(പളിയെരക്കുറിച്ചും അവരുെട  ഭാഷ, പാട്ട് എന്നിവെയക്കുറിച്ചും  പര്തിപാദിക്കുന്ന 
ഗര്ന്ഥം.) 

23) ചുമ്മാർ ചൂണ്ടൽ
ജന ജീവിതവും  കലകളും.
പര്സാ: േകരള േഫാക് േലാർ അക്കാദമി, കണ്ണൂർ, 2011.

 Y:351.212 32Q1

(ആദിമജന സമൂഹങ്ങെളയും  നാടൻ കലകെളയും  സംബന്ധിച്ച  പഠനങ്ങളാണ് 
ഈ ഗര്ന്ഥത്തിൽ..)   
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