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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.

P.D.Sarangadharan,
Secretary.



CONTENTS

                                                                 Pages

 I. English Books                                        1  - 4

II. Malayalam Books   5- 17



ENGLISH   BOOKS

BIOGRAPHY/AUTOBIOGRAPHY

1.  Marino (Andy)

Narendra Modi: A Political biography.

Harper Collins: New York, 2014.

V2, 21w N50     Q4.

(This book is a biographical sketch of India's Prime Minister Narendra Modi.)

2.  Bahu (Sanjaya)

The Accidental Prime Minister: The making and unmaking of
Manmohan Singh.

Penguin books: England, 2014

V2, 21w N32    Q4.

(The accidental prime Minister is one of the great insider  accounts of Indian 
Political life and superb portrait of the Manmohan Singh era.)

AGRICULTURE

3. Premachandran (P.N), Ed.

Bench mark soils of Kerala                               

Soil Survey Organisation : Kerala, 2007.

J:1.212   P7.

(It gives an overall view of agriculture and land use, geology, climate, 
forest and major land resource areas and soils of the State.)

4. Rajasekharan (P) et al., (Ed.)

Soil fertility assessment and information management for enhancing 
crop productivity in kerala .

Kerala State Planning Board: Thiruvananthapuram, 2013.

J:1.212 P3.

(It is a technical document with extremely valuable scientific information 
about the present soil fertility status of our state.)
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EDUCATION

5. Sivadasan Pillai (K), Ed.

Recent trends in teacher education.

Kalaniketan: Trivandrum, 1995.

T4:3 P5

(This book is a commemorative volume in honour of Dr. N. P. Pillai, Veteran 
teacher educator, throws light into his  vivid personality and his contributions  
and achievements both in formal and non formal  education sectors.)

HISTORY

6. Pingle (Gautam)

The fall and rise of Telangana.

Orient Black Swan : New Delhi, 2014.

V216          Q4.

(In  this  book  the  author  has  dissected  the  Telangana  problem from its   
inception    to the point of where a separate state seems to be inevitable.

POLITICS

7. Atal  (Yogesh) and Choudhary (Sunil K)

Combating corruption: The Indian Case.

Orient black Swan: new Delhi, 2014.

W (Y:44).2      Q4.

(This book provides a perspective for viewing the increasing levels of 
corruption in the higher echelons of politics and bureaucracy in Post-
Independence India and the limit of popular struggles and legislative/ 
administrative measures to combat it.)
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8. Godbole (Madhav)

Good governance : Never on India's radar.

Rupa publications : New Delhi, 2014.

W:28       Q4.

(This book takes a comprehensive look at the diverse areas of public life-
corruption ridden governance , crony capitalism, the rule of law, secularism, 
institutional integrity and freedom of expressions.)

9. Tripathi (Amales)

Indian National Congress and the struggle for freedom 1885-1947.

Oxford University Press: New Delhi, 2014.

W, 4.2 CON ' M85-N47 Q4.

(This book presents an impartial & perceptive assessment of the role of the 
Indian National Congress in India's struggle for freedom.)

ECONOMICS

10. Paramenter (David)

Key performance indicators: Developing, implementing and using  
winning KPIs.

John wiley & Sons : Canada, 2007.

X:8          P7

(This book clearly explains what key performance indicators are and how 
they should be used as part of an integrated performance improvement 
strategy.)

11. Shaji Varkey (Ed.)

Globalization, state and governance.

New Century Publications: New Delhi, 2014.

X: (W:1).2     Q4.

(The present volume contains 16 well researched scholarly essays which 
provide deep insights in to the emerging political order in the world.)
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12. Ulrich (Dave) and others

HR transformation: Building human resources from the outside In.

Mc Graw Hill : New York, 2009.

X:9         P9.

(This book identifies the challenges facing HR and provides practical ways 
to meet those challenges.)

SOCIOLOGY

13. Ambedkar (B.R)

Annihilation of caste.

Navayana Publishing : New Delhi, 1936

Y5927     N36.

(This book is an audacious denunciation of  Hinduism and its caste system.)

LAW

14 Prasanna (A)

Cyber crimes, law and cyber security.

Institute of Management in Government : Thiruvananthapuram, 2011.

Z2(D6, 8(B))    Q1.

(This book helps to understand and deal cyber crimes, law and cyber 
security.)

15. Rajasekharan Nair (G)

Gender Justice: Under Indian criminal justice system.

Eastern Law House: New Delhi, 2011.

Z2(Y15)        Q1.

(In this study it implies equal treatment meted out to both men & women 
during the processes of criminal justice administration, irrespective of gender 
consideration.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
പൊതുവവിഷയങ്ങള

1. സമദ് കുന്നക്ാവ്,       എഡവി  .
അെരവതകരണതവിപതിന്റെ മതവും  ജാതവിയും  .   
പ്രതരതീക്ഷ ബുക്സ്് : കകാഴിവികക്ാട് , 2010.

z        32Q0

(പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരായ സച്ചിദാവിദാനന്ദന , സക്റവിയ, പക.ഇ. എന , ഭാസുകരന്ദ്ര ബാബുാബു, 

കജാണ്ദയാല , മരതീരാനകുട്വി, തുടങ്ങവിയവരുപട കലഖനങ്ങളുപട സമാഹാരം. ാരും. )

ജരതീവചരവിതും  /ആത്മകഥ

2. അപ്പന  (പക.െവി)
തനവിച്ചിദാവിരവിക്കുകകാള     ഓര്മ്മിവിക്കുന്നത്   .
ഡവി.സവി ബുക്സ്് : കകാട്യും , 2014.

O32 w N 36 Q4

(പ്രശസ്ത നവിരൂെകന പക.െവി. അപ്പപതിന്റെ ആത്മകഥ)

3. ഉഷ (പക)

ഓര്മ്മികളുപട    സുഗന്ധം ും  .
സങരതീര്മ്മിതനും െബ്ലികവികക്ഷനസ് : പകാലും, 2008.

V212 w KAM P8

(ജനയഗും െതാധിവിെരുും,  കലാസാുംസാരവിക രുംഗങ്ങളവിപല സൂരിലെ സൂര്യകതജസ്സുമായവിരുന്ന
കാകവികിശ്ശേരവിയപട ജരതീവവിതും അകതം അദ്ദേഹാരം. തവിപതിന്റെ മകളുപട ഓര്മ്മിക്കുറവിപ്പുകളവിലൂപട 
അവതരവിപ്പവിക്കുന്ന കൃതവി.)

4. ജയചന്ദ്രന നായര്മ്മി (എസ്)
എപതിന്റെ  പ്രദക്ഷവിണ  വഴിവികള  .  
സസന ബുക്സ്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2013.

V212 y7 Q3

(കഴിവിഞ്ഞ അരനൂറ്ാണ്ടു കാലപത കകരളതവിപതിന്റെ സാുംസ്കാരിക രാഷ്ടാരവിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര രതീയ ചരവിത 
സ്മരണകള )
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5. ഭട്തവിരവിപ്പാട് (വവി.ടവി)
കണരതീരുും  കവിനാവും  .
ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013.

O32 w BHA Q3

(വവി.ടവി.യപട ആത്മകഥ)

ശാസും / കല

6. ലവികജാ കജാര്മ്മിജ്
മുംഗളയാന   - ഇന്തിലെ സൂര്യയപട  പ്രഥമ  പചാവ്വാ ാ  െരിലെ സൂര്യകവക്ഷണും   .
ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013.

A.2 32Q3

(ഇന്തിലെ സൂര്യയപട പ്രഥമ പചാവ്വാ ാെരിലെ സൂര്യകവക്ഷണമായ  മുംഗളയാന െദ്ധതവിയപട വവിവവിധി 
വശങ്ങള വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)

7. ബാബുാബു. (എും.പജ)

കകരളവും  നദരതീജലക്രാറുക ളുും .       

കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും,   2013.

D 8517.212 Q3

(അന്തര്മ്മി സുംസ്ഥാന നദരതീജല കരാറുകളുപട ഉള്ളറകളവികലയ്ക്ക് വെ് പവളവിച്ചിദാും വരതീശുന്ന കൃതവി.)

8. പ്രസാദ് (എും.പക) & ഹാരം. രരതീഷ് വാസുകദവന ,  എഡവി.

െശവിമഘട്ും   - ഗാഡഗവില   കസ്തൂരവിരുംഗന   റവികപ്പാര്മ്മി  റിപ്പോര്ട്ടുകളുും  ,   യാഥാര്മ്മി്ിലെ സൂര്യവും  .

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

G:5 32Q4

(െശവിമഘട് സുംരക്ഷണതവിനുള്ള മാധിവ് ഗാഡഗവില -കസ്തൂരവിരുംഗന കവിറ്വി 
റവികപ്പാര്മ്മി  റിപ്പോര്ട്ടുകപള സമഗ്രമായവി വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)
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9. നകരന്ദ്രനാഥ് (സവി)

സജവക്കൃഷവി  - ഒരു പ്രാകയാഗവിക   ൊഠും  .

കകരള സുംസ്ഥാന സജവസവവവിധിിലെ സൂര്യ കബാബുാര്മ്മിഡ് : തവിരുവനന്തപുരും , 2013.

J:2 32Q3

(സജവകര്മ്മിഷകനായ ശരതീ.  നകരന്ദ്രനാഥവിപതിന്റെ അനുഭവജ്ഞാനതാനതവിപതിന്റെ അടവിസ്ഥാന 
തവില രൂെപപ്പടുതവിയ സജവകാര്മ്മിഷവിക മുറകളാണ് ഈ പുസ്തകതവില െങ് 
പവയ്ക്കുന്നത്.)

10. കജക്ബാബു് വടക്നകചരവി

എയവിഡസ്   - ഇുംഗരതീഷ് മരുന്നവിപതിന്റെ   കരാഗും   പെതിന്റെഗണവിപതിന്റെ   ആയധിും  .

കനച്ചിദാര്മ്മി സലഫ് ് ബുക്സ്് : പകാച്ചിദാവിന , 2011.

L:4:5 32Q1

(അകമരവിക്ന ഭരണകൂടവും കകാര്മ്മിപ്പകററ്റുകളുും കചര്മ്മിേറ്റുകളും ചേര്ന്നു നടത്തുന്ന എയവിഡസ് 
യദ്ധതവിപതിന്റെ യഥാര്മ്മി് കാരണങ്ങളവികലക്് പവളവിച്ചിദാും വരതീശുന്ന ഗ്രന്ഥം.)�ൂടെ ���������İും.)

11. കതാമസ് കുട്വി (എല )

സജവനാടക   കവദവി  .

കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2011.

NT 32Q1

(കലാകനാടക കവദവിയവിപല സമകാലവിക പ്രവര്മ്മിതനങ്ങപളക്കുറവിച്ചിദാ് വവിവരവിക്കുന്ന നാടക 
ഗ്രന്ഥം.)�ൂടെ ���������İും.)

12. രാധിാകൃഷ്ണന (െവി.എസ്)

ചരവിതവും  ചലച്ചിദാവിതവും  :  കദശിലെ സൂര്യ ഭാവനയപട  ഹാരം. ര്മ്മിഷ  മൂലിലെ സൂര്യങ്ങള  .

കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2010.

NW 32Q0

(മലയാള കദശതവിപതിന്റെ ചരവിതും എങ്ങപന മലയാള സവിനവിമയപട ചരവിതമായവി 
രൂൊന്തരപപ്പ  റിപ്പോര്ട്ടു എന്ന് െരവികശാധിവിക്കുന്ന കൃതവി.)
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  സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യും   - നവിരൂെണും

13. ഉണവികൃഷ്ണന , കലവില (െവി)

കാക്നാടന   :  ൊരുഷിലെ സൂര്യതവിപതിന്റെ   കനലാട്ങ്ങള   .

കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2012.

O32, 3KAK:g 32Q2

(കാക്നാടപതിന്റെ കനാവലുകപളകുറവിച്ചുള്ള െഠനും.)

14.  ബാബുാലകൃഷ്ണന വള്ളവിക്കുന്ന്

മാപ്പവിള  സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യെഠനങ്ങ ള . 

കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2010.

O32 (Q7) :g Q1

(മാപ്പവിളപ്പാട്വിപതിന്റെ നാകടാടവി വഴിക്ും, മാപ്പവിളകലാ സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യങ്ങളുപട സളുടെ സൗന്ദരിലെ സൂര്യശാസും, 
മാപ്പവിളപ്പാട്വിപല രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര രതീയ തവിളക്ും, തുടങ്ങവിയ വവിഷയങ്ങള വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)

സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യും  - കവവിത

15. അഹാരം. ദഖാന

കയ്പുകനര്മ്മി

പ്രഭാത് ബുക്് ഹാരം. ളുടെ സൗസ് : തവിരുവനന്തപുരും, 2012.

O32,  I AHA. Q2

(ശരതീ. അഹാരം. ദഖാപതിന്റെ കവവിതകളുപട സമാഹാരം. ാരും.)

16. താഹാരം.     മാടായവി

നൂറ് മനുഷിലെ സൂര്യര്മ്മി  -100 മനുഷിലെ സൂര്യപരക്കുറവിച്ചുള്ള    ജരതീവവിതച്ഛായാ പുായാ പുസ്തകും  .

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

O32,  I THA   Q4

(െല വഴിവികളവിലൂപട കടന്ന് കൊകുന്ന 100 മനുഷിലെ സൂര്യരുപട ജരതീവവിത രരതീതവികള വവിശകലനും 
പചയ്യുന്ന കൃതവി.)
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സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യും  -കഥ / കനാവല

17. അനവര്മ്മി അബ്ദുള്ള

റവിപ്പബ്ലികവിക്

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

O32,  3  ABD   Q4

(നഗര ജരതീവവിതതവിപതിന്റെ ദൂഷിലെ സൂര്യവശങ്ങള വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)

18. അര്മ്മിഷാദ് ബാബുകതരവി

ഭൂമവികയാളും   ജരതീവവിതും.

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

O32,  3 ARS   Q4

(കകരള സര്മ്മിക്ാറവിപതിന്റെ പ്രഥമ വവികവകാനന്ദ പുരസാരും ലഭവിച്ചിദാ കഥാ പുസ്തകും.)

19. അമല

കലഹാരം. ണന  നരതീ / ഞാന  ആരാണ് ?

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013.

O32,  3 AMA   Q3

('ഇസ'ങ്ങളുപട ചട്ക്കൂടുകപള പൊട്വിപച്ചിദാറവിയന്ന കനാവല )

20. അകശാകന ചരുവവില

കറപ്പന

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013.

O32,  3 ASO   Q3

(സാമൂഹാരം. വിക കകരളതവിപതിന്റെ െരവിവര്മ്മിതനതവില മുഖിലെ സൂര്യ െങ്കുവഹാരം. വിച്ചിദാവിരുന്ന  (നകവാ്ാന 
കാലഘട്തവിലുും ക്റ്റിറ്റ്യൂണവി്് പ്രസ്ഥാനതവിപതിന്റെ ആരുംഭതവിലുും) കറപ്പന എന്ന 
ദളവിതപതിന്റെ ഓര്മ്മിക്കുറവിപ്പുകളുും ജരതീവവിതവും വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)
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21. ഉലാസ് തൃപ്രയാര്മ്മി

ഉലാസ  കഥകള

പ്രവിതിന്റെ് ഹാരം. ളുടെ സൗസ് െബ്ലികവികക്ഷനസ് : തൃശ്ശൂര്മ്മി , 2010.

O32,  3 ULL  Q0

(ശരതീ. ഉലാസ് തൃപ്രയാറവിപതിന്റെ കഥകളുപട സമാഹാരം. ാരും.)

22. കണനകുട്വി (െവി)

നവിച്ചിദാാതും

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013

O32,  3 KAN  Q3

(വള്ളുവനാടന ഗ്രാമവവിശുദ്ധവിയവില നവിേറ്റുകളും ചേര്ന്നുും നഗരതവിപതിന്റെ ആധിവിെവിടവിച്ചിദാ ജരതീവവിതപ്പാച്ചിദാവിലു 
കളവികലക്് ഇഴുകവികച്ചിദാര്മ്മിന്ന ഒരു സരതീയപട കഥ.)

23. കുമാരന (യ.പക)

കാണുന്നതല   കാഴ്ചകള

ഡവി.സവി. ബുക്സ്്: കകാട്യും, 2013.

O32,  3 KUM   Q4

(നന്മയപട തവിരവിനാളും മനസ്വില സൂക്ഷവിക്കുന്ന ഒരു സാധിാരണ മനുഷിലെ സൂര്യപതിന്റെ ജരതീവവിത 
കഥ ചവിതരതീകരവിക്കുന്ന കനാവല .)

24. ചന്ദ്രമതവി

അെര്മ്മിണയപട   തടവറകള    : (അശ്വതവിയകടതുും)

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013.

O32,  3 CHA  Q3

(വര്മ്മിതമാനകാല ജരതീവവിത വിലെ സൂര്യവഹാരം. ാരതവിപതിന്റെ സുംഘര്മ്മിഷങ്ങപള അഭവിസുംകബാബുാധിന 
പചയ്യുന്ന കൃതവി.)
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25. കതാമസ് കജാസഫ് ്.

െരകലാക   വാസസ്ഥലങ്ങള

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013.

O32,  3 JOS   Q3

(ശരതീ. കതാമസ് കജാസഫ് വിപതിന്റെ കനാവല )

26. നവിര്മ്മില കുമാര്മ്മി (പക.െവി)

ഇന്നപത  അതവിഥവി  അതരതീത ശക്തവി.

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013.

O32,  3 NIR Q3.

(മഹാരം. ാഭാരത കഥപയ കവറവിട് കാഴ്ചപ്പാടവില സമരതീെവിക്കുന്ന പക.െവി.  നവിര്മ്മില കുമാറവിപതിന്റെ 
ഏറ്വും പുതവിയ കനാവല .)

27. നവിര്മ്മില

ൊമും  കകാണവിയും.

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

O32,  3 NIR Q4

(സരതീ പ്രവാസപത ആസ്പദമാക്വിയ നവിര്മ്മിലയപട കനാവല ).

28. പ്രവരതീണ് (പക.െവി)

പ്രച്ഛായാ പുന്ന  കവഷും

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

O32,  3 PRA   Q4

(അകമരവിക്യവില ഐഡതിന്റെവിറ്വി പതഫ്റ്റിനവിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു യവാവവിപതിന്റെ മാനസവിക 
സുംഘര്മ്മിഷങ്ങളുപട കഥെറയന്ന കനാവല .)
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29. ഫ് ാത്വവിമ മര്മ്മിനരതീസവി

കവലവിചാടുന്ന   പെണ്കവിനാവകള

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

O111,3 MAR 32Q4

(ഇസാമവിക് പഫ് മവിനവി്് എഴുത്തുകാരവി എന്ന നവിലയവില വവിശ്രുതയായ ഫ് ാത്വവിമ മര്മ്മിനരതീസവി
കലാകതവിപല പുരാതന നഗരങ്ങളവിപലാന്നായ 'പഫ് സ്' നഗര ജരതീവവിതതവിപതിന്റെ 
ജരതീവവിതരരതീതവികള  പ്രകമയമാക്വി എഴുതവിയ കനാവല .)

30. മുരളവി തുാരുകുടവി

വരതീണ്ടുും ചവില  നാ  റിപ്പോര്ട്ടുകാരിലെ സൂര്യങ്ങള

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2013.

O32,  3 MUR      Q4

(ചുറ്റുൊടുകപള സൂക്ഷ്മമായവി നവിരരതീക്ഷവിക്കുകയും സമകാലവിക സുംഭവങ്ങപളയും 
അനുഭവങ്ങപളയും നര്മ്മിതവിപതിന്റെ കമപകാടവി കചര്മ്മിത് വായനക്ാരവില എതവിക്കുകയും 
പചയ്യുന്ന കൃതവി.)

31. രാധിാകൃഷ്ണന (സവി)

അപതാട്വില

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

O32,  3 RAD  Q4

(സവി. രാധിാകൃഷ്ണപതിന്റെ കഥകളുപട സമാഹാരം. ാരും.)

32. സുധിാകരന (പക.പക)

ജലകരഖ

തനവിമ ബുക്സ്് : കകാഴിവികക്ാട്, 2013.

O32,  3 SUD  Q3

(കുടുുംബാബു ബാബുന്ധം ങ്ങളവിപല  താളങ്ങളുും താളപ്പവിഴികളുും വവിശദമാക്കുന്ന കനാവല .)
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33. സുകരന്ദ്രന (െവി)

ശൂനിലെ സൂര്യ മനുഷിലെ സൂര്യര്മ്മി

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

O32,  3 SUN  Q4

( മനുഷിലെ സൂര്യജരതീവവിതതവിപതിന്റെ മഹാരം. ാസമസിലെ സൂര്യകളക്് ഉതരും കതടുന്ന കനാവല .)

മതും

34. കക്ന (കഹാരം. ാളഗര്മ്മി )

കയശു ഇന്തിലെ സൂര്യയവില   ജരതീവവിച്ചിദാവിരുേറ്റുകളും ചേര്ന്നു .

ഡവി.സവി. ബുക്സ്്: കകാട്യും, 2014.

Q6:g  32 Q4

(കയശുവവിപതിന്റെ അജ്ഞാനതാത ജരതീവവിതതവികലക്് പവളവിച്ചിദാും വരതീശുന്ന കൃതവി.)

35. ജയകൃഷ്ണന (എന )

രാഘവരതീയും   : രാമായണ   െഠനും  

കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2012.

Q224:g 32Q2

(രാമായണതവിപല ൊര്മ്മിശ്വവലക്രവിക്പപ്പട് കഥാൊതങ്ങപളയും രാമായണ 
വായനക്വിടയവിപല ശദ്ധവിക്പപ്പടാത ആശയങ്ങപളയും അെഗ്രഥവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)�ൂടെ ���������İും.)

36. യൂസഫ് ് (എും. എ)

ചാവകടല  ചുരുളുകളുും  ബാബുര്മ്മിണ ബാബുാസവിപതിന്റെ  സുവവികശഷവും   പുതവിയ നവിയമവും.

മനാസ് ഫ് ളുടെ സൗക്ടേഷന : എറണാകുളും, 2007.

Q6 32P7

(ചാവകടല ചുരുളുകളവിപല മനുഷിലെ സൂര്യരുപട വവിവരങ്ങളുും, ബാബുര്മ്മിണബാബുാസവിപതിന്റെ 
സുവവികശഷതവിപതിന്റെ ശാസരതീയാകന്വഷണവും വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)
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37. രാജപ്പന നായര്മ്മി (കലഞ്ഞൂര്മ്മി   ജവി)

കയശുകവിസ്തു  ഭാരതതവില 

സസന ബുക്സ്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2013.

Q6:g 32Q3.

(കയശു ഭാരതതവിപലതവി, ഇവവിപട കഴിവിയകയും കാശരതീരവില മരവിക്കുകയും പചയ്തതായവി 
ഈ കൃതവി വാദവിക്കുേറ്റുകളും ചേര്ന്നു.)

38. കസാമന (െവി)

അസദവവും   സുംസാരവും

കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്്: തവിരുവനന്തപുരും, 2011.

Q2:31(Y15) 32Q1

(കലാക സുംസാരതവിപതിന്റെ അടവിതട്ായവി നവിലനവിലക്കുന്നത് മാതൃദായ 
സുംസാരമാപണന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)

മന:ശാസും.

39. ജയറസ് (െവി.പക.)

പ്ട്രെസ് കരാഗങ്ങളുും    െരവിഹാരം. ാര  മാര്മ്മിഗങ്ങളുും.

കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2012.

S:56(L:4:5) 32Q2

(പ്ട്രെസ് എന്താപണേറ്റുകളും ചേര്ന്നുും  അത് എങ്ങപന രൂെപപ്പടുേറ്റുകളും ചേര്ന്നുപവേറ്റുകളും ചേര്ന്നുും അത് എപന്താപക് 
തരതവില ശരരതീരപതയും  മനസ്വിപനയും ബാബുാധിവിക്കുപമേറ്റുകളും ചേര്ന്നുും വവിശദമാക്കുന്ന കൃതവി.)

സഞാര   സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യും

40. മുസഫ് ര്മ്മി അഹാരം. ദ് (െവി)
കുടവികയറ്ക്ാരപതിന്റെ    വരതീട്.
ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

U8.46 32Q4

(യാതാ വവിവരണതവിന് കകരള സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യ അക്ാഡമവി അവാര്മ്മിഡ് കനടവിയ മുസഫ് ര്മ്മി 
അഹാരം. ദവിപതിന്റെ പ്രവാസക്കുറവിപ്പുകള .)
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ചരവിതും

41. ഉമര്മ്മി തറകമല & അനവില (പക.എും.), എഡവി.
മകതതരും   - ഇന്തിലെ സൂര്യന  മകതതരത്വപതക്കുറവിച്ചുള്ള     തരതീക്ഷ്ണ   വവിചാരങ്ങള .
അനവില , കകാഴിവികക്ാട് : 2012.

V2 32Q2

(ഇന്തിലെ സൂര്യന മകതതരത്വപതക്കുറവിച്ചുള്ള 23 ചവിന്തകരുപട കലഖനങ്ങളുപട സമാഹാരം. ാരും.)

42. കജാണ്സണ് എടതവിരുതവിക്ാരന
മാപ്രാണപു രാണും. 
കകരള ഭാഷാ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2011.

V212 32Q1

(മഹാരം. ാബാഹ്മണപുരപമന്ന  മാപ്രാണതവിപതിന്റെയും അവവിടപത കദവാലയങ്ങപള 
സുംബാബുന്ധം വിച്ചിദാ ഐതരതീഹാരം. ിലെ സൂര്യങ്ങപളയും കുറവിച്ചുള്ള കൃതവി.)

43. രാജന (പക. െവി).
കകരള  തുറമുഖ  ചരവിതങ്ങളവിലൂപട
െവിയാകനാ െബ്ലികവികക്ഷനസ് : കകാഴിവികക്ാട്, 2012.

V212 (X:428) Q2

(കകരളതവിപല തുറമുഖങ്ങളായ മുസരവിസ്, പകാലും, കകാഴിവികക്ാട്, പകാച്ചിദാവി, ആലപ്പുഴി 
തുടങ്ങവിയവപയ കുറവിച്ചുള്ള വവിശകലനും ഉളപക്ാള്ളുന്ന  ഗ്രന്ഥം.)�ൂടെ ���������İും.)

44. കതാമസ് ഐസക് (ടവി.എും.)
വവിരുദ്ധന്മാരുപട    ര്ടോും വരവ്.
ചവിന്ത െബ്ലികവികഷഴ്സ് : തവിരുവനന്തപുരും, 2013.

W.212 32Q3

(നവലവിബാബുറല ആകഗാളരതീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുപട ക്റ്റിറ്റ്യൂണവി്് വവിരുദ്ധ വാദങ്ങളുപട 
യാഥാര്മ്മി്ിലെ സൂര്യും തുറേറ്റുകളും ചേര്ന്നു കാ  റിപ്പോര്ട്ടുന്ന കൃതവി.)
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45.  സനനാന കകാശവി

െള്ളവിയും  ൊര്മ്മിട്വിയും  കകരളതവില .

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

W691  (Q).212      Q4

(കകതാലവിക്ാ സഭയും ക്റ്റിറ്റ്യൂണവി്് ൊര്മ്മിട്വിയും തവിലുള്ള ബാബുന്ധം പത ചരവിതെരമായവി 
വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)

46. രാധിാകൃഷ്ണന (തവിരുവഞ്ചൂര്മ്മി )

ടവി.െവി. വധിും സതിലെ സൂര്യാകനഷണ   കരഖകള .

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

W.212 32 Q4

(മുന ആഭിലെ സൂര്യന്തര മന്ത്രവിയായവിരുന്ന തവിരുവഞ്ചൂര്മ്മി രാധിാകൃഷ്ണന ടവി.െവി. ചന്ദ്രകശഖരന 
വധിതവിപതിന്റെ െവിന്നവിപല സതിലെ സൂര്യപതക്കുറവിച്ചിദാ് വവിശദമാക്കുന്ന കൃതവി.)

രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര തന്ത്രും  .

47.  വവിജയന (െവിണറായവി)

ഇടതുെക്ഷ  നവിലൊടുകളുും   തുടകര്ടേ   കൊരാട്ങ്ങളുും.

ഡവി.സവി. ബുക്സ്് : കകാട്യും, 2014.

W691 32Q4

(ഭാവവി കകരളപത പവല്ലുവവിളവിക്കുന്ന വവിവവിധി വവിഷയങ്ങളവില ഇടതുെക്ഷതവിപതിന്റെ 
നവിലൊടുകള പവളവിവാക്കുന്ന കലഖനങ്ങള ഉളപക്ാള്ളുന്ന കൃതവി.)

48. സുനവില & ഇനഷാദ്.  എഡവി.

ലാലഗ ഗ്  : കയാജവിപ്പുും   വവികയാജവിപ്പുും.

ബാബുനാറസ് ആര്മ്മി്സ് : പകാലും, 2009.

W(Y5927).257 32P9

(ആദവിവാസവികളുപടയും  ദലവിതരുപടയും കൃഷവിഭൂമവിയും സകത്തുും കവര്മ്മിപന്നടുത്തു പകാണ്ടു
ള്ള വവികസനപത ഭരണവര്മ്മിരണവര്ഗ്ഗ -  ഇടതുെക്ഷ ൊര്മ്മിട്വികള ,  സാുംസാരവിക സാമൂഹാരം. വിക 
പ്രവര്മ്മിതകര്മ്മി മുതലായവര്മ്മി എങ്ങപന വവിലയവിരുത്തുേറ്റുകളും ചേര്ന്നുപവന്ന് വിലെ സൂര്യക്തമാക്കുന്ന കൃതവി.)
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സാമൂഹാരം. ിലെ സൂര്യശാസും
49. ഗരതീത

അനിലെ സൂര്യായങ്ങള    

കഫ് ബാബുവിയന ബുക്സ്് : മാകവലവിക്ര,  2012.

Y15:42 32Q2

(കകരളതവിപല സരതീെരതീഗന കകസുകപള കുറവിച്ചുള്ള വവിശകലനും.)

50. ദാസ് (പക.പക.എസ്)

ദലവിത് പ്രതിലെ സൂര്യയശാസും   - ചരവിതും  - സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യും   - സളുടെ സൗന്ദരിലെ സൂര്യശാസും.

കകരള ഭാഷ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2011.

Y5927 (O) 32Q1

(രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര രതീയും, ചരവിതും, പ്രതിലെ സൂര്യയശാസും, സാഹാരം. വിതിലെ സൂര്യും, മതും, പ്രസ്ഥാനങ്ങള തുടങ്ങവിയ 
നവിര്മ്മിണായക മണ്ഡലങ്ങപള ദലവിത് വരതീക്ഷണതവില വിലെ സൂര്യാഖിലെ സൂര്യാനവിക്കുന്ന പുസ്തകും.)

51. െരതീതാുംബാബുരന (െവി.വവി.)

കദശരതീകയാദഗ്രഥനവും     ചവളക്ാരന   സമുദായവും.

പപ്രാഫ് . െവി.വവി. െരതീതാുംബാബുരന :   കാലടവി, 2013.

Y 592     32Q3

(വവിസ്മൃതവിയവിലാണ്ടുകൊയ കാര്മ്മിഷവിക കലാ ൊരകരിലെ സൂര്യമുള്ള ചവളക്ാരന സമൂഹാരം. ും 
കദശരതീകയാദഗ്രഥനതവിന് നലകവിയ സുംഭാവനകപളക്കുറവിച്ചിദാ് വവിശകലനും പചയ്യുന്ന കൃതവി.)

നവിയമും
52. ബാബുവിനുകുമാര്മ്മി (െവി. എും.)

മനുഷിലെ സൂര്യാവകാശ   സുംരക്ഷണും.

കകരള ഭാഷ ഇന്വിറ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് : തവിരുവനന്തപുരും, 2012.

Z(V:58)   32Q2

(മനുഷിലെ സൂര്യാവകാശങ്ങള സുംരക്ഷവിക്ാനുള്ള വവിവവിധി നവിയമങ്ങള , മനുഷിലെ സൂര്യാവകാശ 
സുംരക്ഷണതവിനായവി നവിലപക്ാള്ളുന്ന വവിവവിധി സ്ഥാെനങ്ങള എന്നവിവപയക്കുറവിച്ചിദാ് 
സമഗ്രമായവി പ്രതവിൊദവിക്കുന്ന കൃതവി.)
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