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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

GANDHIANA  

1. Daniel Mangalath
Challenge and a promise : Mahatma Gandhi's Philosophy of man and life.
Pub : M.S. Publication, Trivandrum,  1996.

zG N6 

(This book presents in a cohesive and complete manner the vision of
Mahatma Gandhi.) 

 

2. Mahatma Gandhi
Inspiring Thoughts.  
Meera Johri, Ed. 
Pub : Rajpal and sons, Delhi, 2008.

zG P8

(Collection of quotes by Mahatma Gandhi.) 

3. Weber (Thomas)
On the Salt march: The historiography of Mahatma Gandhi's march to 
Dandi.
Pub : Rupa & Co., New Delhi,  2009.

zG P9

(Story of Dandi march.)

4. Dashrath Singh
Gandhism: A quest for new Civilization.
Kumud Sinha, Ed. 
Pub : Kalpaz Publications, Delhi,  2011.

zG Q1

(A comprehensive picture of Gandhian philosophy.)

5. Lelyveld  (Joseph)
Great Soul: Mahatma Gandhi and his struggle with India.
Pub : Harper Collins Publications India, New Delhi,  2011.

zG Q1

(This intricate portrait of Gandhi's conflicted character invites us past the
common illusions about one of the twentieth century's most momentous figure.)



6. Tushar A Gandhi
'Let's Kill Gandhi!': A chronicle of his last days, the conspiracy, murder, 
investigation and trial.
Pub : Rupa publications India Pvt. Ltd., New Delhi,  2011.

zG Q1

(This book deals with the facts about the death of Gandhi. This book is
chronicle  of  the  conspiracy  that  goes  beyond  Nathuram  Godse,  Gandhi's
murderer.)

7. Ambika Prasad
Gandhi: The forgotten Mahatma.
Pub : Cyber tech publication, New Delhi,  2012.

zG Q2

(This book contain information about Gandhi's principles, views on 
satyagraha etc.)

8. Ambika Prasad
Life and philosophy of Mahatma Gandhi.
Pub : Cyber tech publication, New Delhi,  2012.

zG Q2

(Gandhian philosophy and thoughts.)

9. Ravindra  Kumar
Gandhian thoughts: An overview.
Pub : Gyan Publishing House, New Delhi,  2012.

zG Q2

(This book covers the various aspects of Gandhian thoughts.)

10. Manoharlal Tripathy
Mahatma Gandhi : life and works.
Pub : Cybertech publications, New Delhi,  2013.

zG Q3

(This book puts fresh light on Gandhi's life and works.)
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AUTO BIOGRAPHY/ BIOGRAPHY  

11. Chandan Gowda, Ed.  
The Way I See It : A Gauri Lankesh Reader.
Pub : D C  Books, Kottayam, 2017.

4w213N62 GAU Q7

(This book convey a sense of the range of Gauri Lankesh social and 
political views.)

12. Shiv Gajrani & Ram (S)
Kasturba Gandhi : The true Gandhian.
Pub : Commonwealth Publishers Pvt. Ltd., New Delhi,  2012.

V2y7M69 KAS Q2

(Biography of Kasturba Gandhi.)

13. Andrew Merrifield
Metro Marxism: A Marxist tale of the city.
Pub : Routledge, London,  2018.

W691w Q8

(This book discusses Marxism's relationship with the city from the 1850 to 
the present by way of biographical sketches of Marx and David Harry.)

SCIENCE  

14. Hugh and Collen Gantzer
Spice Story.
Pub : Niyogi Books, New Delhi, 2017.

F:596 Q7

(History of the secret world of Spices.)

15. David Alderton
Dog: The complete guide to dogs and their world.
Pub : Crescent Books, Newyork, 1991.

KZ541k N1

(The core of the book is a fully comprehensive and illustrated A-Z of breeds,
featuring more than 350 different types of dog from all over the world.)
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ARTS  

16. Anurag Kumar & Chandramohan Jha 
Indian Art and Culture.
Pub : Arihant publications, (India), UP, 2017.

N2 Q7

(This book covers all the relevent topics on religion, literature,  music,  
sculpture, dance,  language, festival etc for Civil Service Examinations.)

LITERATURE  

17. Morris Gleitzman 
Snot Chocolate and other funny stories.
Pub : Penguin Random House, UK, 2017.

O111,3(Y11) Q7

(Funny stories from a favourite Australian author.)

18. Sunita Pant Bansal    
Stories for 8 years Old.
Pub : Shree Book Centre, Mumbai, 2015.

O111,3(Y11) Q5

(12 Selected Classic Stories for Children.) 

19. Sunita Pant Bansal    
Stories for 7 years Old.
Pub : Shree Book Centre, Mumbai, 2015.

O111,3(Y11) Q5

(12 Selected Classic Stories.) 

20. Bhanot (T R),  Ed.  
Classic Tales for Children
Pub :  Arora Book Company, New Delhi, 2017.

O111,3 (Y11) Q7

(Fifteen well loved tales of the world.)
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21. Vanidas Elayavoor
Lore and legends of North Malabar. 
Ashwin Kumar, Tr. 
Pub : DC Books, Kottayam, 2017.

O32,3  111Q7

(English translation of  'Vadakkan Aithihyamala'.)

GEOGRAPHY/TOURISM  

22. Raj Kumar and others, Ed. 
Journey through Bihar : The land of enlightenment. 
Pub : Bennet Coleman & Co Ltd., Kolkata, 2009.

U8.273  P9

(A Coffee Table book on Bihar Tourism.)

23. Divyabh Aryan and others.
Buddha in Bihar. 
Pub : Aamatya media info Pvt. Ltd., Mumbai, 2012.

U8.273  Q2

(Travelogue.)

HISTORY  

24. Immanuel (M)
Antiquity of Nadars: Sons of soil  Vs Migrants.
Pub : Samathuva Samajam Publications, Thiruvananthapuram, 2013.

V212(Y592 NAD) Q3

(In this book, author points out many evidences that the history of the  
Nadars,  as rules of land are being misinterpreted and misused in the last few  
centuries.) 

25. Sobhanan (B)
Nadars and Temple Entry Movement.
Pub : Vaikunda Swami International Centre for Study and Research, 
Thiruvananthapuram, 2017.

V212(Y592 NAD) Q7
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(In this book the author discuss the socio-religious protest spear headed by 
the  Nadar of south India against the tyranny of caste system.) 

26. Christopher Snedden
Understanding Kashmir and Kashmiris.
Pub : Speaking Tiger, New Delhi, 2017.

V241 Q7

(This  book  provides  an  account  of  Kashmiri  identity  and  the  conflict  
between  India  and  Pakistan  over  the  former  Princely  state  of  Jammu  and  
Kashmir.)

ECONOMICS  

27. Deon Filmer and others, Ed.
World development Report 2018.
Pub : The World Bank, Washington,  2018.

X:89ZBn1, N78  Q8

(Every year the World Bank Development Report features a topic of central 
importance  to  global  development.  This  report  explores  to  realise  education's
promise, need to shine a light on learning, how to make schools work for all  
learners and how to make system work for learning.) 

28. Mahendra Dev (S), Ed. 
India Development Report  2017.
Pub : Oxford University press, 2018.

X:89ZBn2, P17 Q8

(This report evaluates the Indian Economy since the reforms of 1991 in  
terms of  macroeconomic  growth,  agricultural  developments,  social  sector  
achievements and growth in trade and industry.)

 

29. Lekhi (R K) & Joginder Singh
Economics of Development and Planning.
Pub : Kalyani publishers,  Ludhiana,  2017.

X:89ZB Q7

(This book covers basic concepts of economic development,  theories &  
models of economic development etc.) 
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POLITICAL SCIENCE  

30. Leo Panitch and Greg Albo, Ed.  
Rethinking democracy : Socialist Register 2018.
Pub : Left Word Books, New Delhi, 2018.

W6 Q8

(In this book the author reveals that no revival of socialist politics in 21st 
century  can occur without founding new democratic  institutions and practice.)

31. Prakash (B A) and Others
Effectiveness of Service delivery in Panchayat Raj institutions : Report on 
a survey of Grama Panchayat in Kerala.
Pub : Rajiv Gandhi Institute of Development Studies, Thiruvananthapuram &  

National Institute of Rural Development, Hyderabad, 2013.
W6,6:5.212'P13t4  Q3

(This report covers various aspects of the implementation of mandatory and 
civil services, welfare and pension schemes, delivery of services of transferred  
institutions and performance of  MGNREGA.)

32. Kubalkova (V) & Cruickshank (A)
Marxism – Leninism and the theory in international relations.
Pub : Routledge, London,  2016.

W691:19  Q6

(This  book  clarifies,  reconstructs  and  summarises  the  theories  of  
international relations of Marx and Engels, Lenin, Stalin and the Soviet leadership 
of the 1970's.) 

33. Alexander Anievas
Marxism and world politics:  Contesting global capitalism.
Pub : Routledge, Newyork, 2018.

W691M  Q8

(This book examine recent developments in Marxist approaches to world 
politics.)
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34. Bukharin (N I) and others
Marxisms and modern thought. 
Pub :  Routledge, Newyork, 2018.

W691M  Q8

(This book is a Marxist critique of contemporary thought relating to 
Philosophy, Science and History.)

35. Charles (A Barone)
Marxist thought on imperialism : Survey and critique.
Pub :  Routledge, Newyork, 2018.

W691M  Q8

(This book is an attempt to provide a historical survey and analytical critique
of  contemporary Marxist theories of imperialism.)

36. Darlyl Glaser and David Walker, Ed. 
Twentieth  Century Marxism : A global introduction.
Pub :  Routledge, Newyork, 2018. 

W691M  Q8

(This book outlines and assesses the Marxist traditions as it developed in 
the 20th century and considers its place and standing as we more into the 21st  

century.)

37. Enrique Dussel 
Towards an unknown Marx: A commentary on the manuscripts of 1861-63.
Pub :  Routledge, Newyork, 2018.

W691M  Q8

(This  book is  the first  complete  commentary  on Marx's  Manuscripts  of
1861-63, works that  guide our understanding of fundamental  concepts such as
Surplus value and production price.)

38. Eric Aarons
Hayek Versus Marx.
Pub :  Routledge, Newyork, 2018. 

W691M  Q8

(This book provides an examination of the theories of the most prominent 
social philosophers of the 19th and 20th centuries, Karl Marx and Frederich Hayek.)
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39. Haldane (J B S)
Marxist philosophy and the Sciences.
Pub : Routledge,  Newyork, 2018.

W691M  Q8

(This book is based upon the Muirhead lectures on political philosophy.)

40. Pauline Johnson
Marxist aesthetics :  The Foundations within every day life for an 
emancipated consciousness.
Pub :  Routledge, Newyork, 2018.

W691M  Q8

(This study deals with a number of influential  figures in the European  
tradition  of  Marxist  theories  of  aesthetics  ranging from Lukacs  to  Benjamin  
through the Frankfurt School to Brecht and  Althusserians.)

41. Samuel Hollander
Essays on Classical and Marxian Political economy. 
Pub :  Routledge, Newyork, 2018.

W691M  Q8

(Collected essays on Marxian economics.)

42. Uchida (Hiroshi), Ed. 
Marx for the 21st Century. 
Pub : Routledge, Newyork, 2018.

W691M Q8

(Collected essays on Marxism.)

43. Creaven (Sean)
Marxism and realism : A materialistic application of realism in the social 
sciences.
Pub : Routledge, London, 2018.

W691M0bR325 Q8

(This book  rethinks Marx's Sociology as a form of social theory extending 
Roy Bhaskar's philosophical realism into the social sciences.)
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44. Paul Thomas
Marxism & Scientific socialism : From Engels to Althusser.
Pub : Routledge, London,  2018.

W691M 0r XM2 Q8

(This book explain the development  of  the idea of  scientific  socialism  
through the 19th and 20th century from its origin in Engels to its last manifestation 
in the work of Althusser.)

45. David Bates and others, Ed.  
Marxism, Religion and ideology : Themes from David Mc Lellen.
Pub : Routledge, London,  2018.

W691M (Q) Q8

(This book brings together a group of internationally renowned academics to
reflect upon, develop and criticise  Mc Lellen's analyses of Marx ideology and  
religion.)

46. Pfeifer (Geoff)
New materialism: Althusser, Badiou and Zizek. 
Pub : Routledge, London,  2018.

W691 (R33) Q8

(Critical theory of  Marx’s materialism.)

47. Jean Anyon  
Marx and Education. 
Pub : Routledge, Newyork, 2018.

W691 (T)  Q8

(This  book aim to  restore  the  utility  of  Marxism as  a  theoretical  and  
practical tool for education.)

48. Mike Cole 
Marxism and Educational theory : Origins and issues. 
Pub : Routledge, Newyork, 2018.

W691M(T)  Q8

(This  book  contain  topics  like  Utopian  socialism,   globalisation,   neo  
liberalism, the new imperialism etc.)
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49. Ticktin (Hillel), Ed. 
Marxism and Global Financial crisis. 
Pub : Routledge, London,  2011.

W691M (X:7)  Q1

(This book discusses Marx's view on crisis as well as ideas on money and 
finance.)

50. Saad-Filho (Alfredo)
Value of Marx: Political economy for contemporary Capitalism. 
Pub : Routledge, London,  2018.

W691M (XL)  Q8

(The author critically reviews the methodological principles  of Marx's value
analysis and the best known interpretation of his value theory.)

51. Nove (A)
Marxism and Really existing socialism.
Pub : Routledge, Newyork,  2018.

W691 (XM2)  Q8

(This book deals with Marxian economics.)

52. Lynch (Michael J) & Stretesky (Paul B), Ed.  
Radical and Marxist theories of crime. 
Pub : Routledge, London,  2018.

W691 (Y:45)  Q8

(This collection of essays show how radical and Marxist criminology has 
established itself as an influential critique since it emerged in the late 1960's.)

SOCIOLOGY  

53. Shoba Arun
Development and gender capital in India: Change continuity and conflict in 
Kerala. 
Pub : Routledge, Newyork,  2018.

Y15(X).212  Q8

(This book highlights the 'ano mie of gender' through complexities and  
contradictions vis-a-vis  processes of modernity, development and globalization.)
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LAW  

54. Tara Murali and Rajesh (NL), Ed. 
Iconic Splendor : The Madras High Court  Building. 
Pub : High Court of  Madras, Chennai, 2017.

Z211,83(NA,8(A)) Q7

(Information about Madras High Court Building, particularly the notable
features and significance of the designs and depictions in the wall plastering, wall dados,
wood works etc.)

മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ഗാന്ധി സാഹ്ധിതിത

1. മതായ്ധി (എത.പി്ധി)
മഹാതാഗാന്ധിയുടെ  ധിയുടെ   പ്രപിഞ്ചവീക്ഷണം. പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം.�榚��X��ത.
പ്രസാ:കറനറന്റ് ബുക്ക്റന്റ്സറന്റ്,  കകാട്ടയത, 2012.

zG 32Q2

(മഹാതാഗാന്ധിയുടെ  ധിയുടെ പ്രപിഞ്ചവീക്ഷണം. പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം.�榚��X��ടെ  തപ്പറ്റിയുള്ള്ധിയുള്ള ഒരു പിഠനം.) ����������ത.) 

2. സുകുമാർ (അഴ പ്രപഞ്ചവീകക്ക്ാധിയുടെറന്റ്)
ഗാന്ധിജ്ധിയുത  ഞാാനുത.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

zG Q7

(അഴ പ്രപഞ്ചവീകക്ക്ാടെ  ധിയുടെന്ന എഴുത്തുകാരടെ  നം.) ���������� രൂപിടെ  പ്പടുത്ധിയത്ധിൽ മഹാതാവീക്ഷണം.്ധിടെ  ന 
സ്ാധ പ്രപഞ്ചവീനം.) ����������ത വീക്ഷണം.ിക്തമാക്കുന്ന കൃത്ധി.) 

ആതകഥ   /   ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.ചര്ധിതത

3. നം.) ����������മ്ധി നം.) ����������ാരായണം.�榚��X��ൻ
ഓർമ്മകളുടെ  ധിയുടെ  ഭ്രമണം.�榚��X��പിഥത.  
പ്രസാ:കറനറന്റ് ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2007.

D58w2 NAM 32Q7

 (ഐ.എസറന്റ്.ആർ.ഒ.  ചാരകക്ക്സ്ധിടെ  ന  ഉള്ളറകള്ധികലക്ക്റന്റ് ടെ  വീക്ഷണം.ള്ധിച്ചം വീത വീക്ഷണം. പ്രപഞ്ചവീശുന്ന കൃത്ധി.)
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4. ക പ്രപഞ്ചവീലർ (കജാൺ)

ഞാാൻ പ്രകമഹടെ  ത എങ്ങടെ  നം.) ���������� അത്ധിജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിച.  വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. യാസ്ധിർ ഫയാസറന്റ്.
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2015.

L293:46wN70 KEE 32Q5

 (നം.) ����������്ധിശ്ചയദാർഢിത്ധിലൂടെ  ധിയുടെ പ്രകമഹടെ  ത അത്ധിജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിച്ചം വീ കജാൺ ക പ്രപഞ്ചവീലറുടെ  ധിയുടെ കഥ.)

5. വീക്ഷണം.്ധികനം.) ����������ാദകുമാർ (ടെ  ക.ടെ  ക)

ടെ  പിാന്നുരുകുത  പൂക്ക്ാലത : കജാൺസൺ  ഓർമ്മകൾ.

പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2016.

NS212 wN53 JOH 32Q6

 (സതഗ പ്രപഞ്ചവീത സതവീക്ഷണം.്ധിധായകൻ കജാൺസണം.�榚��X��്ധിടെ  ന ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതടെ  ത വീക്ഷണം.്ധിശകലനം.) ����������ത ടെ  ചയ്യുന്ന 
കൃത്ധി.)

6. മധ (ടെ  ക.വീക്ഷണം.്ധി)
ഒരു ലക്ക്്ധിലാകന്ന  ഉള ഭയങര ബുദ്ധിയാ   …
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

NW212wN69 SAL 32Q7

 (സല്ധിതകുമാർ  ഫല്ധിതങ്ങൾ.)

7. പിതൻ
എടെ  ന ഭാസ്ധിയണ്ൻ : അടൂർ ഭാസ്ധിയുടെ  ധിയുടെ  കലയുത ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതവും.ത. 
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2014.

NW212wN27 BHA 32Q4

 (അടൂർ ഭാസ്ധിയുടെ  ധിയുടെ ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതടെ  തയുത കലടെ  യയുത കുറ്ധിചള്ള അനുജടെ  ന 
ഓർമ്മകൾ.)

8. ജയകമാഹൻ
ഉറവീക്ഷണം.്ധിധിയുടെങ്ങൾ .
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O31wN62 JAY 32Q7

(തമ്ധിഴറന്റ് എഴുത്തുകാരൻ ജയകമാഹടെ  ന ആതകഥാപിരമായ ഓർമ്മക്കുറ്ധിപ്പുകൾ.) 
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9. ദ പ്രപഞ്ചവീദ്ധി ദാകമാദരൻ
ധിയുടെ്ധി. ദാകമാദരൻ  : ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതവും.ത  രചനം.) ����������യുത.
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2015.

O32wN35 DAM Q5

 (ത്ധിരക്ക്ഥാകൃതറന്റ്, നം.) ����������ാധിയുടെകകൃതറന്റ്, എഴുത്തുകാരൻ എന്ന പ്രപഞ്ചവീ നം.) ����������്ധിലകള്ധിൽ അറ്ധിയടെ  പ്പട്ട 
ധിയുടെ്ധി.ദാകമാദരന് മാസ്റ്ററുടെ  ധിയുടെ രചനം.) ����������കൾ വീക്ഷണം.്ധിശകലനം.) ����������ത ടെ  ചയ്യുന്ന കൃത്ധി.)

10. ശ പ്രപഞ്ചവീകുമാർ (ടെ  ക.)

അരങ്ങറന്റ്: 301 നം.) ����������ാധിയുടെകപ്രത്ധിഭകളുടെ  ധിയുടെ   ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതകരഖകൾ.

പ്രസാ:ശ പ്രപഞ്ചവീകുമാർ, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O32,2 wN Q7

(അരങ്ങ്ധിനം.) ����������ായ്ധി ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതത സമർപ്പ്ധിച്ചം വീ കകാഴ്ധികക്ക്ാടെ  ട്ട 301 പ്രത്ധിഭകളുടെ  ധിയുടെ 
സതഭാവീക്ഷണം.നം.) ����������കൾ കരഖടെ  പ്പടുത്തുന്ന സമാഹാരത.)

11. ബഷ പ്രപഞ്ചവീർ (വവീക്ഷണം.ക്ക്ത മുഹമ്മദറന്റ്)
ഓർമ്മയുടെ  ധിയുടെ  അറകൾ.

പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

O32,3 wN08 BAS Q7

(സറന്റ് മരണം.�榚��X��കള .)

12. വീക്ഷണം.ത്സല (പി്ധി.)
മരകച്ചം വീാട്ട്ധിടെ  ല  ടെ  വീക്ഷണം.യ്ധിൽച്ചം വീ പ്രപഞ്ചവീളുകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2013.

O32,3wN38 VAT Q3

 (പി്ധി. വീക്ഷണം.ത്സലയുടെ  ധിയുടെ അനുഭവീക്ഷണം.ങ്ങളുത എഴുത്തുകാടെ  രക്കുറ്ധിചള്ള ഓർമ്മകളുത പിങറന്റ് 
വീക്ഷണം.യ്ക്കുന്നു.)

13. ടെ  നം.) ����������രൂദ
ടെ  നം.) ����������രൂദയുടെ  ധിയുടെ ഓർമ്മക്കുറ്ധിപ്പുകൾ.   വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. നം.) ����������്ധിതിവചതനം.) ����������ിയത്ധി.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

O5,1wN04 NER 32Q6

 (പ്രകൃത്ധിയുത മനുഷിനുത,  പ്രണം.�榚��X��യവും.ത,  സതഗ പ്രപഞ്ചവീതവും.ത,  മഴയുത നം.) ����������്ധിറഞ്ഞുനം.) ����������്ധിൽക്കുന്ന 
ടെ  നം.) ����������രുദയുടെ  ധിയുടെ ഓർമ്മക്കുറ്ധിപ്പുകളുടെ  ധിയുടെ മലയാള പിര്ധിഭാഷ.) 
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14. അസഗറല്ധി എഞ്ച്ധിനം.) ���������� പ്രപഞ്ചവീയർ 
അസഗറല്ധി  എഞ്ച്ധിനം.) ���������� പ്രപഞ്ചവീയറുടെ  ധിയുടെ  ആതകഥ. വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. കുഞാമു (എ.പി്ധി) & കാരപ്പകഞ്ചര്ധി(എത.എ).

പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2015.

Q7wN39 ASG 32Q5

(ആതകഥ.) 

15. സദ്ഗുരു
അറ്ധിവീക്ഷണം.്ധിനുത  അപ്പുറത.  വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. കവീക്ഷണം.ലായുധൻപി്ധിള്ള പി്ധി. 
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

R6w2 GUR 32Q7

 (അകനം.) ����������്ഷകടെ  ന  കചാദിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപിധിയുടെ്ധികള്ധിലൂ ടെ  ധിയുടെ സദ്ഗുരു വീക്ഷണം.്ധിപുലമായ 
ആത പ്രപഞ്ചവീയയാതകളുടെ  ധിയുടെ സൂക്ഷറന്റ് മ ഭാവീക്ഷണം.ങ്ങൾ  ആധ്ധികാര്ധികതകയാടെ  ധിയുടെ വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.ര്ധിക്കുന്നു.)

16. നം.) ����������്ധിതിവചതനം.) ����������ിയത്ധി
മരണം.�榚��X��ടെ  മന്ന  വീക്ഷണം.ാത്ധില്ധിനം.) ����������പ്പുറത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

R6w212 YAT 32Q6

 (മരണം.�榚��X��ടെ  തക്കുറ്ധിചള്ള അകനം.) ����������്ഷണം.�榚��X��ങ്ങളുത ആന്തര്ധിക ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതത്ധിടെ  ന 
നം.) ����������്ധിഗൂഢതകളുത  വീക്ഷണം.്ധിശകലനം.) ����������ത ടെ  ചയ്യുന്ന കൃത്ധി.)

17. രാമൻകുട്ട്ധി (വീക്ഷണം.്ധി.)
സ്ധി. അച്യുതകമകനം.) ����������ാടെ  ന  ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതയാതയ്ധിൽ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2015.

V212y7 AMM 32Q5

 (സ്ധി. അച്യുതകമകനം.) ����������ാടെ  ന ഭാരിയായ അമ്മ്ധിണം.�榚��X��്ധിയമ്മടെ  യ കുറ്ധിച്ചം വീറന്റ്  മകടെ  ന 
ഓർമ്മക്കുറ്ധിപ്പുകൾ.)

18. കലാനം.) ����������പ്പൻ നം.) ����������മാധിയുടെൻ
നം.) ����������്ധിങ്ങളുടെ  ധിയുടെ സ്ന്തത നം.) ����������മാധിയുടെൻ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2013.

V212y7N35 LON 32Q3

(മുൻ മന്ധിയുത എത.പി്ധി.യുത ആയ്ധിരുന്ന ശ പ്രപഞ്ചവീ. കലാനം.) ����������പ്പൻ നം.) ����������മാധിയുടെടെ  ന കലഖനം.) ����������ങ്ങളുത 
സതഭാഷണം.�榚��X��ങ്ങളുത.) 
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19. ശ പ്രപഞ്ചവീകുമാർ (ടെ  ക.)

കുട്ട്ധികളുടെ  ധിയുടെ  കകളപ്പജ്ധി.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2016.

V212:51y7 M90 KEL 32Q6

(കകരള ഗാന്ധി ടെ  ക. കകളപ്പടെ  ന ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതകഥ.)

 20. മനു എസറന്റ്.പി്ധിള്ള
ദന്തസ്ധിതഹാസനം.) ����������ത.   വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. പ്രസന്ന ടെ  ക. വീക്ഷണം.ർമ്മ
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

V222,1y7M95 LAK 32Q7

 (ത്ധിരുവീക്ഷണം.്ധിതാതകൂർ രാജവീക്ഷണം.തശത്ധിടെ  ന ചര്ധിതവും.ത അധ്ധികാര വീക്ഷണം.ധിയുടെതവീക്ഷണം.ല്ധികളുത 
അവീക്ഷണം.തര്ധിപ്പ്ധിക്കുന്ന ഗന്ഥം.)��ത.)

21. ആൻ കജക്ക്ബസറന്റ്, ഹാര്ധിയറ്റിയുള്ളറന്റ് 
ഒരു അധിയുടെ്ധിമടെ  പ്പണ്്ധിടെ  ന  ആതകഥ.     വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. പി്ധി. സുധാകരൻ, എൻ.എസറന്റ്. സജ്ധിതറന്റ്.
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2012.

Y492 w7M13 ANN 32Q2

(അധിയുടെ്ധിമയായ്ധിരുന്ന ഹാര്ധിയറ്റിയുള്ളറന്റ് ആൻ കജക്ക്ബസറന്റ് താൻ അനുഭവീക്ഷണം.്ധിച്ചം വീതും 	നീഗ്രത 
നം.) ���������� പ്രപഞ്ചവീകഗാകൾ അനുഭവീക്ഷണം.്ധികക്ക്ണ്ടി്ധി വീക്ഷണം.ന്നതും 	നീഗ്രമായ ത്ധിക്താനുഭവീക്ഷണം.ങ്ങൾ പിങ്കുടെ  വീക്ഷണം.യ്ക്കുന്ന കൃത്ധി.)

22. കൃഷ്ണൻ (ടെ  ക.ടെ  ക)

കുറുമൻ വദവീക്ഷണം.താൻ : അധ:സ്്ധിതരുടെ  ധിയുടെ  വദവീക്ഷണം.ദൂതൻ .
പ്രസാ:ടെ  ക.ടെ  ക. കൃഷ്ണൻ,  ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത, 2017.

Y5927:1:7wM80 KUR 32Q7-Q7;9

(അധ:സ്്ധിതരുടെ  ധിയുടെ കമാചനം.) ����������ത്ധിനം.) ����������ായ്ധി സാമൂഹ്ധിക രതഗതറന്റ് പ്രവീക്ഷണം.ർത്ധിച്ചം വീ കുറുമൻ 
വദവീക്ഷണം.താടെ  ന  ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.ചര്ധിതത.) 
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23. രാമകൃഷ്ണൻ (മലയാറ്റൂർ)

സർവ പ്രപഞ്ചവീസറന്റ് കസ്റ്റാറ്ധി :  എടെ  ന ഐ.എ.എസറന്റ്.  ദ്ധിനം.) ����������ങ്ങൾ.

പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2016.

W,8w N27 RAM 32Q6

 (തടെ  ന ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതത്ധിൽ കണ്ടുമുട്ട്ധിയവീക്ഷണം.ടെ  രക്കുറ്ധിചത, പിഠ്ധിച്ചം വീത്ധിടെ  നം.) ����������പ്പറ്റിയുള്ള്ധിയുത
വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.ര്ധിക്കുന്ന ഓർമ്മക്കുറ്ധിപ്പുകൾ.)

24. ചന്ദ്രകശഖരൻ (എത. ആർ)

ബല്ധികുധിയുടെ പ്രപഞ്ചവീരങ്ങൾടെ  ക്ക്ാരു  ഓർമ്മപുസ്തകത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2015.

W691w2 CHA 32Q5

(എത.ആർ. ചന്ദ്രകശഖരടെ  ന ആതകഥ). 

25. മാതും 	നീഗ്രലാമണം.�榚��X��്ധി
മുണ്ടൂർ രാവും.ണ്്ധി : തധിയുടെവീക്ഷണം.റയുത  കപിാരാട്ടവും.ത .
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2015.

W691w2 RAV 32Q5

 (നം.) ����������ക്സ്ൽബാര്ധി കലാപിത, ഇന്തി കനം.) ����������ര്ധിടുന്ന ജാത്ധി-കദശ പ്രപഞ്ചവീയ-സാമൂഹി പ്രശ്നങ്ങൾ 
എന്ന്ധിവീക്ഷണം. വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.ര്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)

26. കജക്ക്ബറന്റ് കതാമസറന്റ്
കാരിവും.ത  കാരണം.�榚��X��വും.ത .
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

Z212, 193wN60 JAC 32Q7

(മുൻ വീക്ഷണം.്ധിജ്ധിലൻസറന്റ് ഡയറക്ടർ, കജക്ക്ബറന്റ് കതാമസറന്റ് ഔകദിാഗ്ധിക ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതത്ധിൽ 
എത്ധിര്ധിട്ട ടെ  വീക്ഷണം.ല്ലുവീക്ഷണം.്ധിള്ധികളുത അത്ധിടെ  നം.) ���������� കനം.) ����������ര്ധിട്ട ര പ്രപഞ്ചവീത്ധികളുത വീക്ഷണം.്ധിശകലനം.) ����������ത ടെ  ചയ്യുന്ന കൃത്ധി.) 

ശാസറന്റ് തത
27. പിാപ്പൂട്ട്ധി (ടെ  ക.)

ഷാഹ്ധിനം.) ����������യുടെ  ധിയുടെ സറന്റ് കൂൾ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.   

A(Y11) 32Q7
(ശാസ്ത്ര സതബനമായ ബാലസാഹ്ധിതിത.)
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28. ശ്ധിവീക്ഷണം.ദാസറന്റ് (ധിയുടെ്ധി.)
കണം.�榚��X��ക്ക്്ധിടെ  ല എളുപ്പവീക്ഷണം.ഴ്ധികൾ .
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി പ്ര്ധിന്ധിതഗറന്റ് ആനറന്റ് പിബ്ലി്ധിഷ്ധിതഗറന്റ് കമനം.) ����������്ധി ല്ധിമ്ധിറ്റിയുള്ളഡറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017. 

B(Y11) 32Q7

(കണം.�榚��X��ക്ക്്ധിൽ  അഭ്ധിരുച്ധി വീക്ഷണം.ളർതാനുത എളുപ്പ വീക്ഷണം.ഴ്ധിയ്ധിൽ ഉതരത 
കടെ  ണ്ടിതാനുത സഹായ്ധിക്കുന്ന ഗന്ഥം.)��ത.)

29.  മുരള പ്രപഞ്ചവീധരൻ (ടെ  ക.)

ആയൂർകവീക്ഷണം.ദത അറ്ധിവും.ത അനുഭവീക്ഷണം.വും.ത.
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

LB 32Q7

 (ആയൂർകവീക്ഷണം.ദത്ധിടെ  ന  സമകാല്ധിക പ്രശ്നങ്ങടെ  ളക്കുറ്ധിചും ചികിത്സയെത ച്ധിക്ധിത്സടെ  യ കുറ്ധിചത 
പ്രത്ധിപിാദ്ധിക്കുന്ന കലഖനം.) ����������ങ്ങളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.)

30. വീക്ഷണം.്ധിജയരാഘവീക്ഷണം.ൻ (ജ്ധി.)
ഹൃകദാഗത കകരള പ്രപഞ്ചവീയര്ധിൽ.

പ്രസാ:സങ പ്രപഞ്ചവീർതനം.) ����������ത പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, ടെ  കാലത, 2014.

L32:4:5 32Q4

 (ഹാർട്ടറന്റ് അറ്റിയുള്ളാക്ക്്ധികലക്ക്റന്റ് നം.) ����������യ്ധിക്കുന്ന ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിത ര പ്രപഞ്ചവീത്ധികടെ  ളക്കുറ്ധിച്ചം വീറന്റ് വീക്ഷണം.്ധിശകലനം.) ����������ത ടെ  ചയ്യുന്ന 
കൃത്ധി.)  

31.   കഗാപി്ധിനം.) ����������ാഥപി്ധിള്ള (ധിയുടെ്ധി.എത)
ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതവശല്ധി  കരാഗങ്ങൾ.

പ്രസാ: ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2016.

L:4 32Q6

(ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിത വശല്ധി കരാഗങ്ങടെ  ളക്കുറ്ധിച്ചം വീറ്ധിയാനുത ആകരാഗികരമായ ഒരു 
ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതവശല്ധി കടെ  ണ്ടിത്തുവീക്ഷണം.ാനുത സഹായ്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)

32. പി പ്രപഞ്ചവീതാതബരൻ (എൻ.)

നം.) ����������ാഡ പ്രപഞ്ചവീകജിാത്ധിഷ  രഹസിത.
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

  :864 32Q7
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 (പ്രാച പ്രപഞ്ചവീനം.) ���������� ദാവീക്ഷണം.്ധിഡ കജിാത്ധിഷ ശാസ്ത്രമായ നം.) ����������ാഡ പ്രപഞ്ചവീകജിാത്ധിഷടെ  തക്കുറ്ധിചള്ള ആദി 
മലയാള ഗന്ഥം.)��ത.)

സാഹ്ധിതിത

33.  രാജകശഖരൻ (പി്ധി.ടെ  ക)

വീക്ഷണം.ാക്ക്്ധിടെ  ന  മൂന്നാതകര : കലാകകനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ല്ധിടെ  ല  സഞ്ചാരങ്ങൾ.

പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017

O,3:g  32Q7

(കലാക കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ലകടെ  ളക്കുറ്ധിചള്ള പിഠനം.) ����������ത.)

34. റൂൾകഫാ (ഹുവീക്ഷണം.ാൻ)

ടെ  പിക്ാ  പിരാകമാ.   വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. വീക്ഷണം.്ധിലാസ്ധിനം.) ����������്ധി
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O111,3  32Q7

 (ഹുവീക്ഷണം.ാൻ റൂൾകഫായുടെ  ധിയുടെ കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ലായ ടെ  പിക്ാ പിരാകമായുടെ  ധിയുടെ മലയാള പിര്ധിഭാഷ.)

35. സർ ആർതർ കകാനം.) ����������ൻ കഡായറന്റ്ൽ
ടെ  ഷർലകറന്റ് കഹാതസറന്റ്  കഥകൾ.   വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. നം.) ����������മ്പൂത്ധിര്ധി എൻ.എത.
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O111,3 32Q7

(ഇരുപിതറന്റ് അപിസർപ്പക കഥകളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.) 

36. ഹാൻസറന്റ് ആൻകഡഴ്സൻ 
ത്ധിരടെ  ഞടുത ഹാൻസറന്റ് ആൻകഡഴ്സൻ കഥകൾ .  വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. മാല്ധി
പ്രസാധ:  പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2008.

O116,3(Y11) 32P8

(ബാലസാഹ്ധിതിത.)

37. കുഞ്ചൻ നം.) ����������മിാർ
പിഞ്ചതനത.   പുനം.) ����������രാഖിാനം.) ����������ത: കുഞ്ഞുകുട്ടൻ, മാധിയുടെമറന്റ് 
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2010.

O15,3(Y11) 32Q0
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 (മഹാകവീക്ഷണം.്ധി കുഞ്ചൻ നം.) ����������മിാർ ക്ധിള്ധിപ്പാട്ടായ്ധി സതഗഹ്ധിച്ചം വീ 'പിഞ്ചതനത' കഥകളുടെ  ധിയുടെ 
പുനം.) ����������രാഖിാനം.) ����������ത.)

38.  കപ്രതചനറന്റ് (മുൻഷ്ധി) 
ഭാരത പ്രപഞ്ചവീയ  സുവീക്ഷണം.ർണ്കഥകൾ.    വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. ല പ്രപഞ്ചവീലാ സർക്ക്ാർ
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2012.

O152,3 32Q2

 (ഹ്ധിന്ധിയ്ധിലത, ഉറുദുവീക്ഷണം.്ധിലത വീക്ഷണം.്ധിപുലമായ സാഹ്ധിതികലാകത സൃഷ്ടിച്ധിച്ചം വീ കപ്രതചന്ധിടെ  ന 
കഥകളുടെ  ധിയുടെ വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.ർതനം.) ����������ത.)

 
39. ആശാ പൂർണ്ാകദവീക്ഷണം.്ധി

മൃണം.�榚��X��ാള്ധിനം.) ����������്ധിയുടെ  ധിയുടെ  മകൾ.     വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. രാധാകൃഷ്ണൻ അയ്ധിരൂർ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2013.

O157,3 32Q3

 (പ്രശസ്ത ബതഗാള്ധി എഴുത്തുകാര്ധി ആശാപൂർണ്കദവീക്ഷണം.്ധിയുടെ  ധിയുടെ കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ല്ധിടെ  ന മലയാള 
പിര്ധിഭാഷ.)

40. ബകനിാപിാദിായ (താരാശങർ)

സുവീക്ഷണം.ർണ്കഥകൾ.     വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. ല പ്രപഞ്ചവീലാ സർക്ക്ാർ
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2011.

O157,3 32Q1

 (ബതഗാള്ധി സാഹ്ധിതികാരൻ താരാശങർ ബകനിാപിാദിായയുടെ  ധിയുടെ കഥകളുടെ  ധിയുടെ 
വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.ർതനം.) ����������ത.)

41. ജ്ധിബാൻ (ഖല പ്രപഞ്ചവീൽ)

വദവീക്ഷണം.ത്ധിടെ  ന  ചും ചികിത്സയെതബനം.) ����������ങ്ങൾ.     വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. പിതകുമാർ മുഞ്ധിനം.) ����������ാധിയുടെറന്റ്.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2010.

O28,1 32Q6

 (ഖല പ്രപഞ്ചവീൽ ജ്ധിബാടെ  ന പ്രണം.�榚��X��യ കലഖനം.) ����������ങ്ങളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.)
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42. ബാലചന്ദ്രൻ (ടെ  ക.പി്ധി)
അറബ്ധി നം.) ����������ാകധിയുടൊധിയുടെ്ധിക്ക്ഥകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2013.

O28,3(Y11) 32Q3

(അറബ്ധി നം.) ����������ാകധിയുടൊധിയുടെ്ധിക്ക്ഥകൾ.)

43. ജ്ധിബാൻ (ഖല പ്രപഞ്ചവീൽ)

ഒധിയുടെ്ധിഞ ച്ധിറകുകൾ.    വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. സാജ്ധിത എത.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.   

O28,3 GIB 32Q7

(കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.) 

44. ശ പ്രപഞ്ചവീകുമാർ (ടെ  ക.)

സ്ധിൻബാദ്ധിടെ  ന  സമുദസഞ്ചാരങ്ങൾ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2015.

O28,3 (Y11) 32Q5

(ബാലസാഹ്ധിതിത.)
 
45. വവീക്ഷണം.രമുത്തു

ശ്ധിറുതും 	നീഗ്രകനം.) ����������രത  മനം.) ����������്ധിതനം.) ����������ായ്ധി  ഇരുന്തവീക്ഷണം.ൻ.   വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. ടെ  ക.എസറന്റ്. ടെ  വീക്ഷണം.ങധിയുടൊചലത
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O31,3 32Q7

 (തമ്ധിഴറന്റ് സതസറന്റ് കാരത്ധിടെ  ന ഭാവീക്ഷണം.ത പ്രപഞ്ചവീവ്രതകടെ  ള പിച്ചം വീയായ്ധി ആവീക്ഷണം.്ധിഷറന്റ് കര്ധിക്കുന്ന 
കഥകള .)

46. കുഞ്ഞുണ്്ധി മാഷറന്റ്
ഇത്ധിര്ധി  ഒത്ധിര്ധി.
പ്രസാ:സൺകകാ പിബ്ലി്ധിഷ്ധിതഗറന്റ് ഡ്ധിവീക്ഷണം.്ധിഷൻ,  ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത, 2016.

O32(Y11) Q6

(കണം.�榚��X��ക്ക്്ധിടെ  ല കള്ധികളുത പിഴടെ  ഞ്ചാല്ലുകളുത നം.) ����������ാധിയുടെൻപിാട്ടുകളുത  ഫല്ധിതകഥകളുത 
ടെ  കാണ്ടിറന്റ് സമ്പുഷ്ടിചമായ ഒരു ബാലസാഹ്ധിതി ഗന്ഥം.)��ത.) 
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47.  ശ്ധിവീക്ഷണം.ദാസറന്റ് (എസറന്റ്.)
നം.) ����������്ധിങ്ങളുടെ  ധിയുടെ  ച്ധിറകുകൾ  കടെ  ണ്ടിത്തുവീക്ഷണം.്ധിൻ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O32(Y11) Q7

(കകന്ദ്രസാഹ്ധിതി അക്ക്ാദമ്ധി ബാലസാഹ്ധിതി അവീക്ഷണം.ാർഡറന്റ് കജതാവീക്ഷണം.്ധിടെ  ന എറ്റിയുള്ളവും.ത 
പുത്ധിയ ബാലസാഹ്ധിതി കൃത്ധി.)

48. കഗാപി്ധി (പുതും 	നീഗ്രകക്ക്ാധിയുടെറന്റ്)
ബാലസാഹ്ധിതിത്ധിടെ  ന  ഉദയവീക്ഷണം.്ധികാസങ്ങൾ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.   

O32(Y11):g Q7

(കലാക സാഹ്ധിതിത്ധിടെ  ന പിശ്ചാതലത്ധിൽ മലയാള ബാലസാഹ്ധിതിത്ധിടെ  ന 
ഉദഭവീക്ഷണം.വും.ത വീക്ഷണം.്ധികാസഘട്ടങ്ങളുത അധിയുടെയാളടെ  പ്പടുത്തുന്ന കൃത്ധി.)

49.  പിതകുമാർ (മൂഞ്ധിനം.) ����������ാധിയുടെറന്റ്) 
കസാളമടെ  ന  ഉതമഗ പ്രപഞ്ചവീതത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2013.

O32,1 Q3

(കസാളമടെ  ന പ്രണം.�榚��X��യ കാവീക്ഷണം.ിങ്ങൾ.)

50. പൂന്താനം.) ����������ത
ജാനം.) ����������പ്പാനം.) ����������.

പ്രസാ:മതഗകളാദയത, തൃശ്ശൂർ, 2016.

O32,1 Q6

(ജാനം.) ����������പ്പാനം.) ���������� ടെ  ക.ബ്ധി. ശ പ്രപഞ്ചവീകദവീക്ഷണം.്ധിയുടെ  ധിയുടെ വീക്ഷണം.ിാഖിാനം.) ����������ത സഹ്ധിതത.) 

51. സ്ധിവീക്ഷണം.്ധികറന്റ് ചന്ദ്രൻ
വീക്ഷണം.ലതും 	നീഗ്രവീക്ഷണം.ശത  കചർന്നറന്റ് നം.) ����������ധിയുടെക്കുക.

പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O32,1 CHA Q7

 (കവീക്ഷണം.്ധിതാ സമാഹാരത.)
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52. രാമകൃഷ്ണൻ (കധിയുടെമ്മനം.) ����������്ധിട്ട)

കധിയുടെമ്മനം.) ����������്ധിട്ട  കൃത്ധികൾ.

പ്രസാ:സാഹ്ധിതി പ്രവീക്ഷണം.ർതക സഹകരണം.�榚��X�� സതഘത, 2017

O32,1 RAM Q7

 (കധിയുടെമ്മനം.) ����������്ധിട്ട കവീക്ഷണം.്ധിതകൾ,  ഒകക്ടാവീക്ഷണം.്ധികയാപിാസ്ധിടെ  ന സൂരിനം.) ����������്ധില,  സാമുവീക്ഷണം.ൽ
ബക്ക്റ്റിയുള്ള്ധിടെ  ന കഗാടെ  ദാടെ  യ കാതറന്റ് എന്ന്ധിവീക്ഷണം.യുടെ  ധിയുടെ  വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.ർതനം.) ����������ങ്ങൾ, പിഠനം.) ����������ങ്ങള എന്ന്ധിവീക്ഷണം. 
ഉൾടെ  പ്പട്ട  സമാഹാരത.)

53. മ്ധിനം.) ����������്ധി നം.) ����������ായർ.

ആശാൻ ഉള്ളൂർ വീക്ഷണം.ള്ളകതാൾ കുട്ട്ധിക്ക്വീക്ഷണം.്ധിതകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

O32,1(Y11) Q4

 (ആശാൻ, ഉള്ളൂർ, വീക്ഷണം.ള്ളകതാൾ എന്ന്ധിവീക്ഷണം.രുടെ  ധിയുടെ കുട്ട്ധിക്ക്വീക്ഷണം.്ധിതകളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.)

54. നം.) ����������്ധിതിവചതനം.) ����������ിയത്ധി
്ഗുരു നം.) ����������്ധിതിവചതനം.) ����������ിയത്ധി  ആശാടെ  നം.) ����������ക്കുറ്ധിച്ചം വീറന്റ്  എഴുത്ധിയടെ  തലാത.
പ്രസാ:മലയാളത പിഠനം.) ���������� ഗകവീക്ഷണം.ഷണം.�榚��X��കകന്ദ്രത, 2011.

O32,1:g Q1

(രണ്ടിറന്റ് മഹാപ്രത്ധിഭകളുടെ  ധിയുടെ അപൂർവ സതഗമമാണം.�榚��X��റന്റ് ഈ പുസ്തകത.)

55. ഹര്ധികുമാർ (പി്ധി.)
നം.) ����������ിായമണം.�榚��X��്ധി. 
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2015.

O32,2 Q5

 (അഞ്ചറന്റ് നം.) ����������ാധിയുടെകങ്ങളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.)

56. രാകജഷറന്റ് നം.) ����������ാരായണം.�榚��X��ൻ
കണ്ാധിയുടെ്ധിയുത  സൂരികാന്ത്ധിപ്പുക്ക്ളുത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

O32,2 Q6

 (നം.) ����������ാധിയുടെക സമാഹാരത.)
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57. കുഞബ്ദുള്ള (പുനം.) ����������ത്ധിൽ)

പുനം.) ����������ത്ധിൽ കുഞബ്ദുള്ളയുടെ  ധിയുടെ  കഥകൾ സമ്പൂർണ്ത.
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്ക്റന്റ്സറന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.     

O32,3xN40 KUN Q7 

(കഥകൾ.)

58. സുകുമാരൻ (എത.)
എത. സുകുമാരടെ  ന  കഥകൾ സമ്പൂർണ്ത.
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2014.

O32,3xN43 SUK Q4 

(കഥകൾ.)

59. അബാസറന്റ് (ടെ  ക.എത.)
കദര.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

O32,3 ABB Q6

 (കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

 
60. അജ്ധികജഷറന്റ് (പിച്ചം വീാട്ടറന്റ്)

ക്ധികസബ്ധി.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2016.

O32,3 AJI Q6

 (കഥകൾ.)

61. ചന്ദ്രമത്ധി
നം.) ����������്ധിങ്ങൾ നം.) ����������്ധിര പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം.�榚��X��ത്ധിലാണം.�榚��X��റന്റ്.
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

O32,3 CHA Q7

(ടെ  ചറുകഥാ സമാഹാരത.)
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62. നം.) ����������ന്തനം.) ����������ാർ
മലയാളത്ധിടെ  ന  സുവീക്ഷണം.ർണ്കഥകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

O32,3 GOP Q6

 (കഥകൾ.)

63. ഹണം.�榚��X��്ധി ഭാസ്ക്കരൻ
പി്ധികയതാ.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

O32,3 HON Q6

 (ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതത്ധിടെ  ന കാണം.�榚��X��ാപ്പുറകാഴ്ചകൾ വീക്ഷണം.്ധിശകലനം.) ����������ത ടെ  ചയ്യുന്ന കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

 
64. കജാണം.�榚��X��്ധി മ്ധിറാൻഡ

ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിച്ചം വീ്ധിര്ധിക്കുന്നവീക്ഷണം.ർക്കു  കവീക്ഷണം.ണ്ടി്ധിയുള്ള  ഒപ്പ പ്രപഞ്ചവീസറന്റ്.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2015.

O32,3 JOH Q5
 

(കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

 
65. കൃഷ്ണൻകുട്ട്ധി (മുണ്ടൂർ)

മലയാളത്ധിടെ  ന  സുവീക്ഷണം.ർണ്കഥകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2010.

O32,3 KRI Q0

 (കഥകൾ.)

66. കൃഷ്ണൻ നം.) ����������ായർ (എത.)
മലയാളത്ധിടെ  ന  സുവീക്ഷണം.ർണ്കഥകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

O32,3 KRI Q6
 

 (കാരൂർ, ബഷ പ്രപഞ്ചവീർ, തകഴ്ധി, ടെ  പിാറ്റിയുള്ളക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, ഉറൂബറന്റ്, കകാവീക്ഷണം.്ധിലൻ, പിാറപ്പുറതറന്റ്,           
ധിയുടെ്ധി. പിതനം.) ����������ാഭൻ, മാധവീക്ഷണം.്ധിക്കുട്ട്ധി തും 	നീഗ്രധിയുടെങ്ങ്ധിയവീക്ഷണം.രുടെ  ധിയുടെ കഥകളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.)
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67. ല്ധിസ്ധി
മുതവബ . 
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2016.     

O32,3 LIZ Q6

(മുതവബ എന്ന മഹാനം.) ����������ഗരടെ  ത പിശ്ചാതലമാക്ക്്ധി എഴുത്ധിയ കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.) 

68. മഹാകദവീക്ഷണം.ൻ തമ്ധി (എസറന്റ്.)
ജലപിർവത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2012.

O32,3 MAH Q4

 (മുലടെ  പ്പര്ധിയാർ അണം.�榚��X��ടെ  ക്ക്ട്ട്ധിടെ  നം.) ���������� മുൻനം.) ����������്ധിർത്ധി അത്ധിടെ  ന ഭൂത വീക്ഷണം.ര്ത്തമാന 	കാലതമാനം.) ���������� 
കാലങ്ങള്ധിലൂടെ  ധിയുടെ കകരളത്ധിടെ  നയുത തമ്ധിഴറന്റ് നം.) ����������ാധിയുടെ്ധിടെ  നയുത കാലഘട്ടടെ  ത
അധിയുടെയാളടെ  പ്പടുത്തുവീക്ഷണം.ാനുള്ള ശമമാണം.�榚��X��റന്റ് ഈ കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

69. കമാഹനം.) ����������വീക്ഷണം.ർമ്മ (ടെ  ക.എൽ.)

ടെ  കാച്ചം വീ്ധി.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2005.

O32,3 MOH P5

 (ടെ  കാച്ചം വീ്ധി എങ്ങടെ  നം.) ����������ടെ  യാരു വീക്ഷണം.ാണം.�榚��X��്ധിജി നം.) ����������ഗരമായ്ധി പിര്ധിണം.�榚��X��മ്ധിച എന്ന കചാദിത്ധിനം.) ����������റന്റ് 
ഉതരത നം.) ����������ൽകുന്ന കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

70. മുകുനൻ (എത.)
നൃതത ടെ  ചയ്യുന്ന കുധിയുടെകൾ.

പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

O32,3 MUK Q7

 (കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

71. പിമ്മന്
അപ്പു.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2015.

O32,3 PAM Q7

 (കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)
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72. പിാറക്ക്ധിയുടെവീക്ഷണം.റന്റ് (പി്ധി.ടെ  ക.)

ഇരട്ട മ്ധിഠായ്ധികൾ.

പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

O32,3 PAR Q7

(കഥകൾ.)

73. ടെ  പിാടെ  റ്റിയുള്ളക്ക്ാട്ടറന്റ് (എസറന്റ്.ടെ  ക.)

പിൗർണം.�榚��X��മ്ധി.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O32,3 POT Q7  

(എസറന്റ്.ടെ  ക. ടെ  പിാടെ  റ്റിയുള്ളക്ക്ാധിയുടെ്ധിടെ  ന അഞ്ചറന്റ് കഥകളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.)
 

74. രഘുനം.) ����������ാഥറന്റ് പികലര്ധി
ഓർക്കുന്നുകവീക്ഷണം.ാ  എൻ  കൃഷ്ണടെ  യ ...   
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2009.

 O32,3 RAG P9.1

(മനുഷിബനത്ധിടെ  ന കഥപിറയുന്ന കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

 
75) രഘുനം.) ����������ാഥറന്റ് പികലര്ധി

ഓർക്കുന്നുകവീക്ഷണം.ാ  എൻ  കൃഷ്ണടെ  യ ...   (ഭാഗത  രണ്ടിറന്റ്)
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2013.

 O32,3  RAG Q3.2

(കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

76. റാകഫൽ വതക്ക്ാട്ട്ധിൽ
മുന്നൂറ്റിയുള്ള്ധി അമത്ധിനം.) ����������ാല്ധികലക്ക്റന്റ്  നം.) ���������� പ്രപഞ്ചവീളുന്ന യാതകൾ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2013.    

O32,3  RAP Q3 

(2013-ടെ  ല ഇധിയുടെക്ശേര്ധി സാഹ്ധിതി അവീക്ഷണം.ാർഡറന്റ് കനം.) ����������ധിയുടെ്ധിയ കൃത്ധി.)
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77.  ശങ്കുണ്്ധി (ടെ  കാട്ടാരത്ധിൽ)

ഐത്ധിഹിമാല  - അറയറന്റ് ക്ക്ൽ  ബ പ്രപഞ്ചവീബ്ധിയുത  കഥകളുത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

O32,3 SAN Q4 

(കഥകൾ.)

78.  ശങ്കുണ്്ധി (ടെ  കാട്ടാരത്ധിൽ)

ഐത്ധിഹിമാല  - കധിയുടെമറ്റിയുള്ളത്തു കതനം.) ����������ാരുത  കഥകളുത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

O32,3 SAN Q4

(കഥകൾ.)

79. ശങ്കുണ്്ധി (ടെ  കാട്ടാരത്ധിൽ)

ഐത്ധിഹിമാല  - ശബര്ധിമല ശാസ്താവും.ത  കഥകളുത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

O32,3 SAN Q4

(കഥകൾ.)

80. ശങ്കുണ്്ധി (ടെ  കാട്ടാരത്ധിൽ)

ഐത്ധിഹിമാല  - രാമപുരത്തു വീക്ഷണം.ാരിരുത  കഥകളുത.
പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

O32,3 SAN Q4 

(കഥകൾ.)

 
81. കസതും 	നീഗ്ര

കപിധിയുടെ്ധിസ്പ നം.) ����������ങ്ങൾ.

പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

 O32,3 SET Q7

 (കസതും 	നീഗ്രവീക്ഷണം.്ധിടെ  ന പിത്തു കഥകളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.)

28



82. ശാഹുൽ (വീക്ഷണം.ളപിട്ടണം.�榚��X��ത)
ഈയലകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

 O32,3 SHA Q4
 

 (കുധിയുടെ്ധികയറ്റിയുള്ള ജനം.) ����������തയുടെ  ധിയുടെ ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതര പ്രപഞ്ചവീത്ധി വീക്ഷണം.്ധിശദമാക്കുന്ന കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

83. ശ്ധിവീക്ഷണം.ശങരപി്ധിള്ള (തകഴ്ധി)
തകഴ്ധിയുടെ  ധിയുടെ  ടെ  തരടെ  ഞടുത  കഥകൾ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.    

 O32,3 SIV  Q7

(കഥകൾ.)

84.  സുഹറ (ബ്ധി.എത.)
ക്ധിനം.) ����������ാവീക്ഷണം.റന്റ്.
പ്രസാ:മതഗകളാദയത, തൃശ്ശൂർ, 2007.

 O32,3 SUH P7

(കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

85. ഉറൂബറന്റ്
അണം.�榚��X��്ധിയറ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

O32,3  URO Q7

 (കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

86. ഉറൂബറന്റ്
ഉമ്മാച.

പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.    

O32,3  URO Q7

 (കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)
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87. ഉണ്്ധികൃഷ്ണൻ (പുതൂർ)

എടെ  ന ്ഗുരുവീക്ഷണം.ായൂർ  കഥകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

O32,3  UNN Q4

 (്ഗുരുവീക്ഷണം.ായൂര്ധിൽ കണ്ടിതും 	നീഗ്രത, കകട്ടതും 	നീഗ്രത, അനുഭവീക്ഷണം.്ധിച്ചം വീതും 	നീഗ്രമായ ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതമാണം.�榚��X��റന്റ് ഈ 
കഥകള്ധിടെ  ല പ്രകമയത.)

 
88. വീക്ഷണം.ാസുകദവീക്ഷണം.ന് നം.) ����������ായർ (എത.ധിയുടെ്ധി.)

രണ്ടിാമൂഴത.
പ്രസാ:കറനറന്റ് ബുക്ക്റന്റ്സറന്റ്, തൃശ്ശൂർ, 2017.

O32,3  VAS Q7;2

 (ജാനം.) ����������പി പ്രപഞ്ചവീഠ കജതാവീക്ഷണം.ായ എത.ധിയുടെ്ധി. വീക്ഷണം.ാസുകദവീക്ഷണം.ൻ നം.) ����������ായരുടെ  ധിയുടെ വീക്ഷണം.യലാര്ത്തമാന 	കാല  അവീക്ഷണം.ാർഡറന്റ്
കനം.) ����������ധിയുടെ്ധിയ കനം.) ����������ാവീക്ഷണം.ൽ.)

89. രാമകൃഷ്ണൻ (മലയാറ്റൂർ)

കലകറന്റ് ധിയുടെർ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2014.

 O32,3 RAM Q4

 (മലയാറ്റൂര്ധിടെ  ന 26 കഥകളുടെ  ധിയുടെ സമാഹാരത.) 

90. രാധ്ധിക സ്ധി. നം.) ����������ായർ
ഒന്ന്ധിനുത ടെ  കാള്ളാതവീക്ഷണം.ൻ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

 O32,3 (Y11) Q7

(ബാലസാഹ്ധിതിത.)

91. സുമ (പിള്ള്ധിപ്രത)
എടെ  ന സ്കാരി  ദു:ഖത.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

 O32,3 (Y11) Q7
 

 (ആനം.) ����������യുടെ  ധിയുടെ കഥ കുട്ട്ധികൾക്ക്റന്റ്.)
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92. ്ഗുപിറന്റ് തൻ നം.) ����������ായർ (എസറന്റ്.)
തൂക്ക്ക്ക്ാരടെ  ന  ച്ധിര്ധി.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2010.   

O32,6 Q0

(കലഖനം.) ����������ങ്ങൾ.)

93. ബാബു (എൻ.ആർ.എസറന്റ്.)
ആരുത  പിറയാത  മഹാകഥകൾ.  

പ്രസാ:കശഷ്ഠ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്,  ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത, 2017.

O32,6 Q7

(ശാസ്ത്രത, സാഹ്ധിതിത, യാത, രാഷ പ്രപഞ്ചവീയത, ഭാഷ, കല പിര്ധിസ്്ധിത്ധി എന്ന്ധിങ്ങടെ  നം.) ���������� 
സമസ്ത വീക്ഷണം.്ധിഷയങ്ങളുത ഈ ഗന്ഥം.)��ത്ധിൽ ചർച്ചം വീ ടെ  ചയ്യുന്നു.) 

94. ഉണ്്ധികൃഷ്ണൻ (പൂങ്കുന്നത)
വചനം.) ���������� പ്രപഞ്ചവീസറന്റ് നം.) ����������ാകധിയുടൊധിയുടെ്ധിക്ക്ഥകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

O41,3(Y11) 32Q4

(ബാലസാഹ്ധിതിത.) 

95. ഉണ്്ധികൃഷ്ണൻ (പൂങ്കുന്നത)
ജപ്പാനം.) ���������� പ്രപഞ്ചവീസറന്റ് നം.) ����������ാകധിയുടൊധിയുടെ്ധിക്ക്ഥകൾ.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2014.

O42,3(Y11) 32Q4

(ബാലസാഹ്ധിതിത.) 

96. സലാത (എല്ധികക്ക്ാട്ട്ധിൽ)

പിശ്ച്ധിമാഫ്ധിക്ക്ൻ  ബാലകഥകൾ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2015.

O6,3 (Y11) 32Q5

 (ബാല സാഹ്ധിതിത.)
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ഭാഷ 

97. സുകരന്ദ്രൻനം.) ����������ായർ (ടെ  ക. ആർ.)

സുരഭ്ധി ഭാഷാമ്ധിതത.
പ്രസാ:സുരഭ്ധി പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, 2017.

P32  Q7

(ആശയവീക്ഷണം.്ധിപുലനം.) ����������ത, പിരാവീക്ഷണം.ർതനം.) ����������ത, കധിയുടെങഥകൾ, പിഴടെ  ഞ്ചാല്ലുകൾ, വീക്ഷണം.ാകിശുദ്ധി, 
നം.) ����������ാധിയുടെൻപിാട്ടുകൾ തും 	നീഗ്രധിയുടെങ്ങ്ധിയവീക്ഷണം.യുടെ  ധിയുടെ ടെ  പിാരുൾ മനം.) ����������സ്ധിലാക്കുവീക്ഷണം.ാൻ സഹായ്ധിക്കുന്ന ഗന്ഥം.)��ത.) 

98. രാജരാജവീക്ഷണം.ർമ്മ (എഴുമറ്റൂർ)

മലയാള സതസ്ക്കാരത : ലഘു വീക്ഷണം.്ധിജാനം.) ����������കകാശത.
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2016.

P32(Y:1)  Q6

 (മലയാളഭാഷ, സാഹ്ധിതിത, കല, സതസാരത  തും 	നീഗ്രധിയുടെങ്ങ്ധി വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.്ധിധ കമഖലകടെ  ള 
സ്പർശ്ധിക്കുന്ന കുറ്ധിപ്പുകളുത ഉപിനം.) ����������ിാസങ്ങളുത  ഉൾടെ  പ്പടുന്ന ലഘു വീക്ഷണം.്ധിജാനം.) ����������കകാശത.)

99. സുമതഗല
പിച്ചം വീ മലയാളത നം.) ����������്ധിഘണ്ടു.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

P32:4k Q6

(മലയാള പിദങ്ങളുടെ  ധിയുടെ അർത്ഥവും.ത നം.) ����������ാനം.) ����������ാർത്ഥവും.ത വീക്ഷണം.്ധിശദ പ്രപഞ്ചവീകര്ധിക്കുന്ന നം.) ����������്ധിഘണ്ടു.)

100. നം.) ����������ായർ (വീക്ഷണം.്ധി.ടെ  ക.എത.)
മലയാള  ഭാഷാപിദങ്ങൾ  കലാക ഭാഷകള്ധിൽ.

പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2013.   

P32:(G) Q3
(മലയാള പിദങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷാപിദങ്ങളുമായ്ധി താരതമിത ടെ  ചയ്യുന്ന കൃത്ധി.)

 
മതത

 
101. നം.) ����������ായർ (എത.ജ്ധി.ടെ  ക.)

ത്ധികയാസഫ്ധി : മതത-തത്ച്ധിന്ത -ശാസ്ത്രത.
പ്രസാ:കറനറന്റ് ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2015.

QM 32Q5
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 (ത്ധികയാസഫ്ധി അഥവീക്ഷണം.ാ വദവീക്ഷണം.ജാനം.) ����������ത എന്ന എകമതടെ  തപ്പറ്റിയുള്ള്ധി വീക്ഷണം.ായനം.) ����������ക്ക്ാർക്ക്റന്റ്

അറ്ധിവീക്ഷണം.റന്റ് നം.) ����������ലറന്റ് കുന്ന കൃത്ധി.)
തത്ശാസറന്റ് തത

102. സ്ാമ്ധി അകഭദാനം.) ����������നൻ
പുനം.) ����������ർജനത.  വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. എല്ധിസബതറന്റ് കകാശ്ധി 
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

R 32Q7

 (കവീക്ഷണം.ദാന്തത്ധിടെ  ന സമ പ്രപഞ്ചവീപിനം.) ����������ത്ധിലൂടെ  ധിയുടെ പുനം.) ����������ർജനസ്ധിദാന്തടെ  ത അപിഗഥ്ധിക്കുന്ന 
കൃത്ധി.)

 
103. പി്ധിള്ള (ടെ  ക.ആർ.സ്ധി.)

സുഭാഷ്ധിതങ്ങൾ : നം.) ����������നനം.) ����������്ധിറഞ വീക്ഷണം.ചനം.) ����������ങ്ങൾ.

പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്ക്റന്റ്സറന്റ്, കകാട്ടയത, 2017. 

R6 32Q7

(ശങരാചാരിൻ, വീക്ഷണം.ിാസൻ, വീക്ഷണം.്ധിഭൂതർ, ഭർതൃഹര്ധി എന്ന പ്രപഞ്ചവീ മഹാതക്ക്ളുടെ  ധിയുടെ 
സൂക്തങ്ങളുത ആനുകാല്ധിക സാമൂഹ്ധിക പ്രശ്നങ്ങടെ  ളയുത ഉൾടെ  ക്ക്ാള്ള്ധിചടെ  കാണ്ടുള്ള കൃത്ധി.) 

104. സ്ാമ്ധി വീക്ഷണം.്ധികവീക്ഷണം.കാനം.) ����������നൻ
സ്ാമ്ധി വീക്ഷണം.്ധികവീക്ഷണം.കാനം.) ����������നടെ  ന  ത്ധിരടെ  ഞടുത  കൃത്ധികൾ.   വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.. മുരള പ്രപഞ്ചവീധരൻ പി്ധി. 
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

R61xM63VIN 32Q7

(മാനം.) ����������വീക്ഷണം.രാശ്ധിക്ക്ാകമാനം.) ����������ത പ്രകചാദനം.) ����������കമകുന്ന സ്ാമ്ധി വീക്ഷണം.്ധികവീക്ഷണം.കാനം.) ����������നടെ  ന 
ത്ധിരടെ  ഞടുത കൃത്ധികൾ.)

105. അജ്ധിത
കയാഗദർശനം.) ����������ത.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2008.

R635 32P8

(കയാഗടെ  യക്കുറ്ധിച്ചം വീറന്റ് ലള്ധിതമായുത ആധ്ധികാര്ധികമായുത വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.ര്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)
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106.  ബാലചന്ദ്രൻ (എത.ആർ.)

കയാഗ നം.) ����������്ധിതിജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതത്ധിൽ.

പ്രസാ:മകനം.) ����������ാരമ ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2016.  

R635 32Q6

 (കുട്ട്ധികളക്കുത മുത്ധിർന്നവീക്ഷണം.ർക്കുത എന്നുത ടെ  ചയ്യാൻ കഴിയുന്ന യാൻ കഴ്ധിയുന്ന കയാഗാസനം.) ����������മുറകൾ 
വീക്ഷണം.്ധിശദ പ്രപഞ്ചവീകര്ധിക്കുന്ന ഗന്ഥം.)��ത.)

 
107.  ബാലചന്ദ്രൻ (എത.ആർ.)

നം.) ����������ാല കരാഗങ്ങൾക്ക്റന്റ് കയാഗ ച്ധിക്ധിത്സ.

പ്രസാ:മകനം.) ����������ാരമ ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2015.

R635(L) 32Q5
 

 (കഴുത്തുകവീക്ഷണം.ദനം.) ����������, നം.) ����������ടുകവീക്ഷണം.ദനം.) ����������, തലകവീക്ഷണം.ദനം.) ����������, ഗിാസറന്റ് ട്രബ്ധിൾ എന്ന്ധിവീക്ഷണം.യറന്റ് ക്ക്റന്റ് ആശ്ാസത
പികരുന്ന കയാഗ ച്ധിക്ധിത്സ.) 

മനം.) ����������  :   ശാസറന്റ് തത

108. അലകറന്റ് സാണ്ടിർ കജക്ക്ബറന്റ് 
വീക്ഷണം.ിതിസറന്റ് തരാകാൻ.

പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

S:44 32Q7

(വീക്ഷണം.ിക്ത്ധിത് വീക്ഷണം.്ധികാസടെ  ത സതബന്ധിച്ചം വീ അലകറന്റ് സാണ്ടിർ കജക്ക്ബറന്റ് 
ഐ.പി്ധി.എസ്ധിടെ  ന കാഴ്ചപ്പാടുകളാണം.�榚��X��റന്റ് ഈ പുസ്തകത്ധിൽ.)

109. കജാഷിാ (റ്റിയുള്ള്ധി. ടെ  ജ.)

ശുഭച്ധിന്തകൾ  ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിത  വീക്ഷണം.്ധിജയത്ധിനം.) ����������റന്റ്.
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. വലഫറന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

S:44 32Q7

(മലയാള മകനം.) ����������ാരമ ദ്ധിനം.) ����������പിതത്ധിൽ വീക്ഷണം.ന്ന ഇന്നടെ  ത ച്ധിന്താവീക്ഷണം.്ധിഷയത എന്ന “ ”
പിതക്ത്ധി കലഖനം.) ���������� രൂപിത്ധിൽ പ്രസ്ധിദ പ്രപഞ്ചവീകര്ധിച്ചം വീ്ധിര്ധിക്കുയാണം.�榚��X��റന്റ് ഈ കൃത്ധിയ്ധിലടെ  ധിയുടെ.)
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സഞ്ചാര സാഹ്ധിതിത

110. ഹുവസൻ ്ഗുരുവീക്ഷണം.ായൂർ
ഉയരങ്ങൾ ആഴങ്ങൾ.

പ്രസാ:ഇൻസറന്റ് പി്ധികരഷൻസറന്റ് ബുക്ക്റന്റ്സറന്റ്, ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത, 2017.

U8.2 32Q7

(32 വീക്ഷണം.ര്ത്തമാന 	കാലഷങ്ങൾക്ക്റന്റ് മുമറന്റ് അഞ്ചറന്റ് സുഹൃത്തുക്ക്ൾ കചർന്നറന്റ് നം.) ����������ധിയുടെത്ധിയ യാതയുടെ  ധിയുടെ 
ഓർമ്മക്കുറ്ധിപ്പുകളാണം.�榚��X��റന്റ് ഈ പുസ്തകത.)

111.  രാമചന്ദ്രൻ (എത.ടെ  ക.)

ഡാക്ധിനം.) ����������്ധിമാരുടെ  ധിയുടെ ഹൃദയഭൂമ്ധിയ്ധിലൂടെ  ധിയുടെ.
പ്രസാ:കറനറന്റ് ബുക്ക്റന്റ്സറന്റ്, തൃശ്ശൂർ, 2017.

U8.297 32Q7

 (ഹ്ധിമാലയ യാതാവീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.രണം.�榚��X��ത.)

112. ഷൗക്ക്തറന്റ്
ഹ്ധിമാലയത : യാതകളുടെ  ധിയുടെ  ഒരു പുസ്തകത.
പ്രസാ: മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2016.

U8.297 32Q6

 (2007- ടെ  ല മ്ധികച്ചം വീ യാതാവീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.രണം.�榚��X�� ഗന്ഥം.)��ത്ധിനുള്ള കകരള സാഹ്ധിതി അക്ക്ാദമ്ധി
അവീക്ഷണം.ാർഡറന്റ് കനം.) ����������ധിയുടെ്ധിയ കൃത്ധി.)

113. വബജു (എന് നം.) ����������ായർ)
ലണ്ടിനം.) ����������്ധികലക്ക്റന്റ് ഒരു കറാഡറന്റ് യാത.
പ്രസാ:മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്സ്റന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

U8.56124 32Q7

 (ഇന്തിയ്ധിൽ നം.) ����������്ധിന്നറന്റ് കറാഡറന്റ് മാർഗത ലണ്ടിനം.) ����������്ധികലക്ക്റന്റ്  നം.) ����������ധിയുടെത്ധിയ യാതയുടെ  ധിയുടെ 
വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.രണം.�榚��X��ത.) 

114. ടെ  പിാടെ  റ്റിയുള്ളക്ക്ാട്ടറന്റ് (എസറന്റ്.ടെ  ക.)

വനം.) ����������ൽ ഡയറ്ധി.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2016   

U8.6 32Q6
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(യാതാ വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.രണം.�榚��X��ത.)

ചര്ധിതത

115. ശശ്ധിഭൂഷൺ (എത.ജ്ധി.)
അറ്ധിയടെ  പ്പധിയുടൊത  അനം.) ����������ന്തപുര്ധി.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

V212 TRI 32Q7

 (അനം.) ����������ന്തപുര്ധിയുടെ  ധിയുടെ അറ്ധിയടെ  പ്പധിയുടൊത കഥകൾ വീക്ഷണം.്ധിശകലനം.) ����������ത ടെ  ചയ്യുന്ന കൃത്ധി.)

116. അജ്ധിതറന്റ് (ക്ധിള്ധിയൂർ)

കുറുമുനം.) ����������്ധിയുടെ  ധിയുടെ  നം.) ����������ാട്ട്ധിൽ : കദശചര്ധിതപിഠനം.) ����������ത  - കാട്ടാക്ക്ധിയുടെ  താലൂക്ക്റന്റ്.
പ്രസാ:ദ്ധി നം.) ���������� ന്യൂ മ പ്രപഞ്ചവീഡ്ധിയ ടെ  സ്പയ്സ് സറന്റ് ബുക്സ്റന്റ്, ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത, 2015.

V212 KAT 32Q5

 (ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത ജ്ധിലയ്ധിടെ  ല കാട്ടാക്ക്ധിയുടെ താലൂക്ക്്ധിടെ  ന സ്ഥൂല സൂക്ഷറന്റ് മ ചര്ധിതത 
സതകയാജ്ധിപ്പ്ധിച ടെ  കാണ്ടുള്ള പിഠനം.) ����������ത.)

സാമത്ധിക ശാസറന്റ് തത

117. പിരകമശ്രൻ (എത.പി്ധി)
21- ാംാന നൂറ്റിയുള്ളാണ്ടി്ധിടെ  ല  കസാഷില്ധിസത : ഒരു ഗാന്ധിയൻ  അകനം.) ����������്ഷണം.�榚��X��ത.

പ്രസാ:ഗ പ്രപഞ്ചവീൻ ബുക്സ്റന്റ്, തൃശൂർ, 2016.

XM2 32Q6

 (അധ്ധികാരത ജനം.) ����������ങ്ങൾക്ക്റന്റ് എന്ന വീക്ഷണം.്ധിഷയവും.ത തകയവും തദ്ദേശ പ്രപഞ്ചവീയ സമദഘധിയുടെനം.) ����������യുടെ  ധിയുടെ 
വീക്ഷണം.്ധികസനം.) ����������കാരിങ്ങളുത ഗാന്ധിയൻ വീക്ഷണം. പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം.�榚��X��ത്ധിലത,  കസാഷില്ധിസ്റ്ററന്റ് കാഴ്ചപ്പാധിയുടെ്ധിലത 
വീക്ഷണം.്ധിലയ്ധിരുത്തുന്ന കൃത്ധി.)

118. ടെ  ഷര പ്രപഞ്ചവീഫറന്റ് ടെ  നം.) ����������ടുമങ്ങാധിയുടെറന്റ്
അറ്ധിയാതതും 	നീഗ്രത  അറ്ധികയണ്ടിതും 	നീഗ്രത.
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

X:938.212 32Q7
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(സർക്ക്ാർ ധനം.) ����������സഹായങ്ങൾ,  ആനുകൂലിങ്ങൾ,  സര്ത്തമാന 	കാലട്ട്ധിഫ്ധിക്ക്റ്റുകൾ,

സറന്റ് കകാളർഷ്ധിപ്പുകൾ തും 	നീഗ്രധിയുടെങ്ങ്ധി സാധാരണം.�榚��X��ക്ക്ാർ അറ്ധിഞ്ധിര്ധികക്ക്ണ്ടി വീക്ഷണം.്ധിഷയങ്ങടെ  ളക്കുറ്ധിച്ചം വീറന്റ് 
വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.ര്ധിക്കുന്ന ഗന്ഥം.)��ത.)

സാമൂഹി ശാസറന്റ് തത

119. വീക്ഷണം.്ധിജു വീക്ഷണം.്ധി നം.) ����������ായർ
മാറുന്ന മലയാള്ധി  യൗവീക്ഷണം.നം.) ����������ത.
പ്രസാ:ഡ്ധി.സ്ധി. ബുക്സ്റന്റ്, കകാട്ടയത, 2017.

Y12.212 32Q7

 (കഴ്ധിഞ ആറു ദശാബ്ദങ്ങള്ധിൽ കകരളത്ധിടെ  ല യുവീക്ഷണം. ജനം.) ����������ങ്ങൾക്ക്്ധിധിയുടെയ്ധിൽ വീക്ഷണം.്ധിവീക്ഷണം.്ധിധ 
തലങ്ങള്ധിലണ്ടിായ  മാറ്റിയുള്ളങ്ങൾ കരഖടെ  പ്പടുത്തുന്ന പുസ തകത.)

120. രാജൻ ചും ചികിത്സയെങതറന്റ്
സാർതത.
പ്രസാ:പൂർണ്ാ പിബ്ലി്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2016.   

Y5923:44 32Q6

(സാർത വീക്ഷണം.്ധിചാര ചര്ധിതത്ധികലയറന്റ് ക്കുത കുറ്ധികയധിയുടെത്തു താത്ധിയുടെ  ധിയുടെ 
ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതകഥയ്ധികലക്കുമുള്ള അകനം.) ����������്ഷണം.�榚��X��ത.)

നം.) ����������്ധിയമത

121. മണം.�榚��X��്ധി (എ.)

ജ്ധി. എസറന്റ്. ധിയുടെ്ധി. നം.) ����������്ധിയമസതഹ്ധിതയുത  പിര്ധിപിാലനം.) ���������� ചട്ടങ്ങളുത: ഒരു ഹാൻഡറന്റ് ബുക്ക്റന്റ്.
പ്രസാ:ഫനറന്റ്  വലൻ കമ്മ ന്യൂണം.�榚��X��്ധികക്ക്ഷൻസറന്റ്, കകാഴ്ധികക്ക്ാധിയുടെറന്റ്, 2017.

Z2(X729:3) GST 32Q7-Q7;1

(ജ്ധി.എസറന്റ്.ധിയുടെ്ധി. എന്ന പുത്ധിയ നം.) ����������്ധികുത്ധി സമ്പ്രദായത സാധാരണം.�榚��X��ക്ക്ാര്ധിൽ എത്ധിക്കുക
എന്ന ലക്ഷികതാടെ  ധിയുടെ  തയ്യാൻ കഴിയുന്ന യാറാക്ക്്ധിയ പുസ്തകത.)
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ഗവീക്ഷണം.ൺടെ  മനറന്റ് പ്രസ്ധിദ പ്രപഞ്ചവീകരണം.�榚��X��ങ്ങൾ

മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ

1. ശ്ധിവീക്ഷണം.രാജൻ (ജ്ധി.), ടെ  ചയർമാൻ.

കസാളാർ  അകനം.) ����������്ഷണം.�榚��X��  കമ്മ പ്രപഞ്ചവീഷൻ  റ്ധികപ്പാർട്ടറന്റ്.  

പ്രസാ:ആഭിന്തരവും.ത വീക്ഷണം.്ധിജ്ധിലൻസുത വീക്ഷണം.കുപ്പറന്റ്, ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത, 2017.

C84(B9).212'P17t Q7

2. ബാബുപ്രകാശറന്റ് (വീക്ഷണം.്ധി.ടെ  ക), എഡ്ധി.
കകരള  നം.) ����������്ധിയമസഭ  നം.) ����������ധിയുടെപിധിയുടെ്ധിക്രമവും.ത  ക പ്രപഞ്ചവീഴറന്റ് വീക്ഷണം.ഴക്ക്ങ്ങളുത .  

പ്രസാ:നം.) ����������്ധിയമസഭാ ടെ  സക്രകട്ടറ്ധിയറ്റിയുള്ളറന്റ്, ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത, 2018.

W,3:(Z).212  32Q8-Q8;5

(പിാർലടെ  മനറന്റ് നം.) ����������ധിയുടെപിധിയുടെ്ധിക്രമങ്ങളുത ക പ്രപഞ്ചവീഴറന്റ് വീക്ഷണം.ഴക്ക്ങ്ങളുത ഉൾടെ  ക്ക്ാള്ള്ധിചടെ  കാണ്ടിറന്റ്           
കൗൾ & ശകധർ രച്ധിച്ചം വീ ഗന്ഥം.)��ത്ധിനം.) ����������റന്റ് സമാനം.) ����������മായ്ധി മലയാളത്ധിൽ തയ്യാൻ കഴിയുന്ന യാറാക്ക്്ധിയ 
ഗന്ഥം.)��ത.) 

3. കകരള, നം.) ����������്ധിയമസഭാ ടെ  സക്രകട്ടറ്ധിയറ്റിയുള്ളറന്റ്.
കകരളത്ധിടെ  ല  സ്പ പ്രപഞ്ചവീക്ക്ർമാരുത  ടെ  ഡപി ന്യൂട്ട്ധി  സ്പ പ്രപഞ്ചവീക്ക്ർ മാരുത . 
പ്രസാ:നം.) ����������്ധിയമസഭാ ടെ  സക്രകട്ടറ്ധിയറ്റിയുള്ളറന്റ്, ത്ധിരുവീക്ഷണം.നം.) ����������ന്തപുരത, 2017.

W,3.212  32Q8-Q8;1

(ഒന്നാത നം.) ����������്ധിയമസഭ മുതൽ പിത്ധിനം.) ����������ാലാത കകരള നം.) ����������്ധിയമസഭ  വീക്ഷണം.ടെ  രയുള്ള സ്പ പ്രപഞ്ചവീക്ക്ർ 
പിദവീക്ഷണം.്ധിയുത,  ടെ  ഡപി ന്യൂട്ട്ധി സ്പ പ്രപഞ്ചവീക്ക്ർ പിദവീക്ഷണം.്ധിയുത അലങര്ധിച്ചം വീ വീക്ഷണം.്ധിശ്ധിഷ്ടിച വീക്ഷണം.ിക്ത്ധികളുടെ  ധിയുടെ
ജ പ്രപഞ്ചവീവീക്ഷണം.്ധിതകരഖകളുത  അവീക്ഷണം.ർ നം.) ����������ൽക്ധിയ്ധിട്ടുള്ള സതഭാവീക്ഷണം.നം.) ����������കളുത  പ്രത്ധിപിാദ്ധിക്കുന്നു.)
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