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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. Gopinath (G R)
You cannot miss this flight: essays on emerging India.
Pub : Harper Collins Publishers: Noida,  2017.

z2 Q7 

(This collection of essays cover a wide range of topics Economy, Politics,
Farming, Agriculture, Defence and Social issues.) 

GANDHIANA

2. Gajanan Khergamker
Thoughts to inspire & celebrate: Gandhi.  
Pub : Jaico Publishing house: Mumbai,  2017.

zG P7

(Collection of quotes by Mahatma Gandhi.) 

3. Bhabani Bhattacharya
Gandhi: The Writer
Pub : National Book Trust, New Delhi,  2009.

zG P9

(This book takes us on a fascinating journey into the inner workings of 
Gandhi as a writer.)

4. Suhrud (Tridip) and De Souza (Peter Ronald), Ed.
Speaking of Gandhi's death
Pub : Orient Blackswan, Hyderabad,  2010.

zG Q0

(A contemplation, an unusual book of reflections - reminiscent of the 
person and persona of the Mahatma.)



5. Gandhi (M K)
My religion
Bharatan Kumarappa,  Ed. 
Pub : Navajeevan publishing house, Ahmedabad,  2011.

zG Q1

(This book presents the extracts from Gandhiji's writings and speeches, 
which will give a fairly full picture of Gandhiji's religion.)

6. Bipin Kumar, Ed. 
Multidimensional approaches to Mahatma Gandhi: relevance in 21st 
Century.
Pub : Regal publications, NewDelhi,  2012.

zG Q2

(This book deals with issues relating to multi-dimensional approaches of 
Mahatma Gandhi and relevance of Gandhian Philosophy in 21st Century.)

7. Disalvo (Charles)
Man before the Mahatma: M.K. Gandhi, Attorney at law.
Pub : Random House India, Noida,  2012.

zG Q2

('The man before the Mahatma' is the first biography of Gandhi's life in the 
law.)

8. Gandhi (M K)
My early life: an illustrated story
Mahadev Desai, Ed. 
Pub : Oxford University Press, New Delhi,  2012.

zG Q2

(This book covers the formative years (1869-1914) of Gandhi's life.)

9. Weber (Thomas)
Gandhi as disciple and mentor
Pub : Cambridge University Press, New Delhi,  2012.

zG Q2

(Thomas Weber's book comprises a series of biographical reflections about 
people who influenced  Gandhi, and those who were in turn influenced by him.)
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10. Manoharlal Tripathy
Gandhi on education: Concepts and relevance
Pub : Cybertech publications, New Delhi,  2013.

zG (T) Q3

(This book intends to elucidate Gandhian philosophy of education.)

11. Singh (M K)
Gandhian Contemporary world
Pub : Centrum Press, New Delhi,  2013.

zG Q3

(This book provides deep insight to various dimensions of issues on 
Gandhian movement.)

12. Nishikant Kolge
Gandhi against caste
Pub : Oxford University Press, New Delhi,  2017.

zG(Y) Q7

(The book analyses the limits and the possibility of Gandhi's critique of 
untouchability and caste prejudice.)

AUTO BIOGRAPHY/ BIOGRAPHY 

13. Shiv Aroor & Rahul Singh
India's most fearless: True stories of modern military heroes
Pub : Penguin Book, Haryana,  2017.

MV4w2 Q7

(This book provides the first hand account of the 2016 surgical strikes.)

14. Jaya Jaitly
Life Among The Scorpions : Memoirs of a woman in Indian Politics
Pub : Rupa publications India Pvt. Ltd., New Delhi, 2017.

V2y7N42JAY Q7

(This book is a memoir of Jaya Jaitly the former president of  Samata  
party.)
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15. Pranab Mukherjee
The Coalition years : 1966 -2012.
Pub : Rupa Publications, New Delhi, 2017.

V2,1 y7N35 PRA Q7

(This book is the political autobiography of former President  Pranab 
Mukherjee.)

16. Sagarika Ghose
Indira: India's most powerful Prime Minister.
Pub : Juggernaut Books, New Delhi, 2017.

V2, 21y7N17 IND Q7

(Comprehensive biography of Indira Gandhi.)

17. Kannan (R)
MGR : A life
Pub : Penguin Books, Haryana, 2017.

V211 y7N17 RAM Q7

(In his centenary year a perceptive biography presents, MGR with all his 
achievements and faltering, his personality and politics).

18. Beer (Max)
Life and teaching of Karl Marx
T.C. Partington & H.J. Steuring, Tr.
Pub : Routledge, London, 2018.

W691wM18 MAR Q8

(This book contains biography of Karl Marx and comprehensive account of 
Marx's economic and historical doctrines.)

FINE ARTS

19. Ameet Parameswaran  
Performance and The Political : Power and Pleasure in Contemporary 
Kerala.
Pub : Orient Blackswan, Hyderabad,  2017.

N0gW. 212  Q7

(This book examines how cultural performance can stage the political in 
ways that add to the more visible and traditional practice of popular politics).
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LITERATURE  

20. Anita Krishnan 
Despite Stolen Dreams.
Pub : Finger Print, New Delhi, 2017.

O111,3  Q7

(Story,  which portrayed the struggle of people in Kashmir). 

21. Devi Yesodharan
Empire.
Pub : Juggernaut Books, New Delhi, 2017.

O111,3  Q7

(Novel).

22. Fiona Mozley
Elmet. 
Pub : JM Originals, London, 2017.

O111,3  Q7

(Novel- Shortlisted for the Man Booker Prize 2017.)

23. Karan Mahajan 
Association of Small Bombs. 
Pub : Harper Collins Publishers India, Noida, 2017.

O111,3  Q7

(Novel).

24. Nicole Krauss
Forest Dark.
Pub : Bloomsbury, New Delhi, 2017.

O111,3  Q7

(Novel).

25. Salman Rushdie
The Golden House. 
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd. Haryana, 2017.

O111,3  Q7
(Novel.)
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26. Akhila Naik 
Bheda.
Pub : Oxford university press, New Delhi, 2017.

O1591,3  111Q7

(Odia Novel, Tr. in English by Raj kumar).

27. Muhammad  Umar Memon, Tr.
The Greatest Urdu Stories Ever Told.
Pub : Aleph Book Company, New Delhi,  2017.

O168,3  111Q7

(A collection of twenty five stories in Urdu Literature.) 

28. Varkey (T V) 
The Vanishing Generations.
Pub :Tranquebar press, New Delhi, 2017.

O32,3  111Q7

(This novel unravels the tangled story of the Syrian catholic church and the 
significant events that resulted in the definitive  changes to Kerala society. This is 
the translation of malayalam novel 'Manjupokunna Thalamurakal'.)

PHILOSOPHY

29. Meenaz Kassam and others
Philanthropy in India: Promise to Practice.
Pub :Sage Publications, New Delhi, 2016.

R433.2   Q6

(This book provides unique sociological and empirical perspective of  
philanthropy in India.)

EDUCATION

30. Vaidyanatha  Ayyar
History of Education Policy Making in India, 1947-2016.
Pub : Oxford University press, New Delhi, 2017.

Tv2'N47-P16   Q7

(This book provides the history of the education policy  making in India 
from 1947 to 2016.)
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31. Devy (G N)
The Crisis within : On Knowledge and Education in India.
Pub : Aleph Book Company, 2017.

T.2  Q7

(This book offers a clear picture of mistakes that have been committed in the
past, confronts the present decline of knowledge and education in the country and 
offers a vision for the future).

32. Govinda (R) and Mona Sedwal, Ed.
Indian Education Report : Progress of Basic Education.
Pub : Oxford University press, New Delhi,  2017.

T15.2'P17t  Q7

(This report  presents  an exhaustive analysis of  the subject  highlighting  
achievements and issues that remain unresolved. It contains scholarly reviews on 
carefully chosen themes ranging from pre-school education to adult education.) 

HISTORY

33. Aanchal Malhotra
Remnants of Separation :  A history of the partition through material 
memory.
Pub : Harper Collins Publishers India, New Delhi, 2017.

V2  Q7

(This book attempt to revisit the partition through object that refugees 
carried with them across the border.)

34. Atul K. Thakur, Ed. 
India: Now and in Transition. 
Pub : Niyogi Books, New Delhi, 2017.

V2  Q7

(Collection of essays on different subjects relating to India.)

35. Khushwant Singh
On India.
Mala Dayal, Ed. 
Pub : Rupa Publications, New Delhi, 2017.

V2  Q7
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('On India' is a collection of writings from the renowned author on his 
favourite nation-India).

36. Roshen Dalal
India at 70 : Snapshots Since Independence.
Pub : Puffin Books, USA, 2017.

V2  Q7

(This book traces the country's whirlwind journey giving us a look at the last
seventy years after Independence.)

37. Upinder Singh
Political Violence in Ancient India.
Pub : Harvard University press, London, 2017.

V2  Q7

(In this book the author documents the dynamic tension between violence 
and non-violence in ancient Indian political  thought and practice over twelve  
hundred years.)

38. Shyam Saran
How  India Sees  the World : Kautilya to the 21st Century
Pub : Juggernaut, New Delhi, 2017.

V2:19  Q7

(This book provides an overview of the Indian foreign policy and how its 
historical and geographical identity continues to influence its foreign policy in the 
new millennium.)

39. Sangit (K Ragi) and others, Ed.
Imagining  India as a Global Power : Prospects and Challenges.
Pub : Routledge,  Newyork, 2018.

V2:19  Q8

(This book provides a comprehensive understanding of the various 
dimension of India's international positioning  and foreign relations.)

40. Abhinav Chandrachud
Republic of Rhetoric : Free Speech and the Constitution of India.
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd., 2017.

V2:57  Q7
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(The book explores the legal and political history of India from the British 
period to the present.)

41. Sugata Bose
Nation as mother and other visions of Nationhood. 
Pub : Penguin Random House India, Haryana, India, 2017.

V2:591  Q7
(In this book the author provides incisive analysis of the political legacies of 

Tagore and Gandhi,  Nehru and Bose,  Aurobindo and Jinnah and a range of other 
thinkers and leaders of the anti-colonial movement.)

42. Ajith Kumar
Forts of Kerala : Historical and Architectural Account. 
Pub : New Bharatiya  Book corporation, New Delhi, 2017.

V212(NA, 8(A)) Q7

(The book deals with historical and architectural account of 32 forts in 
Kerala).

43. Prasenjit K. Basu
Asia Reborn : A continent Rises From The Ravages of Colonialism and War 
to a New Dynamism.
Pub : Aleph Book Company, New Delhi, 2017.

V4  Q7

(The author weaves together  a compelling account of how Asia's nations 
overcome European  domination in the twentieth Century and its legacies of war 
and famine to begin the long climb to economic dynamism.)

POLITICAL SCIENCE

44. Meghnad Desai
Politic Shock : Trump, Modi, Brexit & the prospect for Liberal Democracy.
Pub : Rupa Publishers, New Delhi, 2017.

W  Q7
(The victory of Trump, Modi and Brexit vote are being debated in this 

book.)

45. Himanshu Roy and Others, Ed.
State Politics in India
Pub : Primus Books,  Delhi, 2017.

W.2  Q7

9



(This  book  analyses  the  different  social  structures,  levels  of  economic  
development,  landholding  patterns,  party systems,  voting  behaviour, political 
culture and governance in the 27 states and 2 Union Territories.)

46. Prakash Kashwan
Democracy in the woods : Environmental Conservation and Social Justice in 
India, Tanzania and Mexico. 
Pub : Oxford University press, New York,  2017.

W:5  Q7

(Democracy in the woods addresses the questions by examining land rights 
conflict and the fate of forest dependent peasants in the context of different forest 
regimes  in India, Tanzania and Mexico.)

47. Anoop Mishra, Ed. 
Practice and Procedure of Parliament (with particular reference to the Lok 
Sabha) Ed. 7. 
Pub : Metropolitan Book Co-Pvt. Ltd., New Delhi,  2016.

W,3:(Z).2  Q6

(The book throws light on aspects of practice and procedure of Parliament, 
Parliament committee etc.)

48. Nirmal Kanti Chakrabarti
Principles of legislation and legislative drafting.  Ed. 3. 
Pub : R. Cambray & Co. Pvt. Ltd., Kolkata,  2017.

W,3:3(Z,98:1)  Q7

(The book presents a solid introduction to current issues and debates central 
to legislative theories and practice with special reference to India.)

49. Bloch (Maurice)
Marxism and anthropology: the history of a relationship. 
Pub : Routledge, London,  2010.

W691M 0g Y  Q0

(This book examines the uses made of anthropology by Marx and Engels 
and the uses made of Marxism by anthropologists.)

50. Cole (G D H)
Meaning of Marxism. 
Pub : Routledge, London,  2018.

W691M  Q8

10



(This book is a revaluation of Marx's essential ideas and methods in relation 
to contemporary social structures and development.)

51. Musto (Marcello), Ed. 
Marx for today. 
Pub : Routledge, London,  2018.

W691M  Q8

(A study of Marx's principal writings in relation to the major problems of 
our own society.)

52. Smart (Barry)
Foucault, Marxism and Critique. 
Pub : Routledge, London,  2018.

W691M  Q8

(This book examines the relevance of Michel Foucault's work for 
developing an understanding of those issues which lie beyond the limits of Marxist
theory and analysis.)

53. Sowell (Thomas)
Marxism: Philosophy and economics. 
Pub : Routledge, London,  2018.

W691M  Q8

(This book discusses Marx's ideas including his philosophy of history, 
concept of capitalist exploitation, morality and business cycle theory.)

54. Anitra Nelson
Marx's concept of money. 
Pub : Routledge, London,  2018.

W691M(X61) Q8

(This book relates Marx's theory of money to his overall political economy.)

ECONOMICS

55. Bimal Jalan
India : Priorities for the future.
Pub : Penguin Random House India,  2017.
X.2 Q7

11



(Bimal  Jalan's  formidable  analysis   of  the  last  four  decades  of  India's  
economic journey illuminates the nation's transition from a strictly regulated, slow-
growth state enterprise to one of the fastest growing economies in the world.)

56. Pilling (Geoffrey)
Marx's 'Capital' : Philosophy and Political economy. 
Pub : Routledge, London,  2014.

X:326 Q4

(This book emphasize the fundamental nature of the break between Marx's 
capital and all forms of classical political economy.)

57. Rakesh Mohan, Ed. 
India Transformed : 25 years of Economic Reforms. 
Pub : Penguin Random House India,  2017.

X:89ZB.2 Q7

(This book provides a balanced picture of the economic reform process 
initiated in 1991 and its consequences, impact of the reforms on the evolution of 
Indian businesses, India's foreign and security policy etc.)

58. Satya Nadella
Hit Refresh :  The Quest to Rediscover  Microsoft's Soul and Imagine a Better
Future for Everyone.
Pub : Harper Collins Publishers India, Nodia, 2017.

X8(A):8 Q7

(It  examines  how  people,  organizations  and  societies  can  and  must  
transform, how they must 'hit refresh' in their persistent  quest for new energy, new 
ideas and continued relevance and renewal)

SOCIOLOGY

59. Ashok Vajpeyi
India Dissents : 3000 Years of Difference,  Doubt and Argument.
Pub : Speaking Tiger Publishing Pvt. Ltd., New Delhi, 2017.

Y:1.2 Q7

(This book reminds dissenting voices in Indian history that have inspired 
revolution and uprisings that helped to preserve individual dignity and freedom.)
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60. Parakh  (P C)
Coal Conundrum : Executive failure and judicial arrogance. 
Pub : Prakash Chandra Parakh, Secunderabad, 2017.

Y:44(F551).2 Q7

(The book is an attempt to show the inability of the Government to take  
right decision at the right time and  that of  investigating agencies and courts to 
comprehend complex issues involved in economic and technical decision making 
apart from demoralising the Civil Services.)

61. Ram (N)
Why Scams are here to stay : Understanding  political corruption in India. 
Pub : Aleph Book Company, New Delhi,  2017.

Y:44(W).2 Q7
(This book highlights the significance and implication of the distinction 

between grand corruption,  petty corruption,  centralized and decentralized 
corruption, issue of large scale-corruption involved in political and electoral 
finance.)

62. Kuhn (Annette) & Wolpe (Annmarie), Ed. 
Feminism and materialism: Women and modes of production. 
Pub : Routledge, London,  2018.

Y15(X:2) Q8

(This book deals with women's social and historical situation.)

63. Sudeep Chakravarti
Bengalis : A portrait of a community
Pub : Aleph Book Company,  2017.

Y73(P157) Q7

(This book deals about the culture, literature, history and the social issues of 
the Bengalis.)

64. Hussain Randathani
Muslims of Malabar Society and Politics (1800 - 1921)
Pub : B.R. Publishing Corporation,  Delhi,  2018.

Y73(Q7).2153 'M00-N21 Q8

(The book highlights certain aspects of the social, cultural and political life 
of  Mappila  Muslims of Malabar in the nineteenth century and the first quarter of 
20th  century) 
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65. Azeem Ibrahim
The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide.
Pub : Speaking Tiger, New Delhi, 2017.

Y73(Q7):495.438 Q7

(This book exposes the present conditions of the Rohingyans who are 
presented at the heads of the vast Buddist majority ).
 

66. Luisa Steur
Indigenist Mobilization : Confronting Electoral Communism and Precarious 
Livelihoods  in post reform-Kerala.
Pub : Orient Blackswan, 2017

Y73(W).212 Q7

(The book explores the life histories of different generations of subaltern  
activists  and  argues  that  Indegenism  grew  with  the  declining  ability  of  the  
communist party to continue effecting social transformation.)

LAW

67. Philippe Cullet & Sujith Koonan  Ed.
Water Law in India : an introduction to legal Instruments. 
Pub : Oxford University press, New Delhi,  2017.

 Z2,255 Q7

(This book provides a comprehensive survey of legal regime and regulations
concerning water in India.)

68. Ram Jethmalani & Chopra (D S)
Administrative law. 
Pub : Thomson Reuters, legal, Gurgaon,  2016.

 Z2, 9298 Q6

(This book covers the entire area of law that governs the activities of 
administrative agencies of government.)

69. Sigh (G P)
Principles of statutory interpretation including the General Clauses Act, 1897,
with notes, Ed. 14. . 
Pub : Lexis Nexis, Haryana,  2016.

 Z2, 93 Q6

14



(The book authored by Justice G.P.Singh is an authoritative work and is  
often quoted in judgement of the High Courts and the Supreme Court of India in 
support of propositions relating to interpretation of provision of statutes.)

70. Franklin E. Zimring 
When Police Kill.
Pub : Harvard University press, London, 2017.

Z73,193 Q7

(This book provides a comprehensive fact based picture of how, when, 
where  and why police used deadly force in America.)

 

മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ജനേറലിയ 

1. േമേനാൻ (ഐ.െക.െക)

മഹാത്മാക്കൾ മഹൽകൃതയ്ങ്ങൾ.

പര്സാ:  േകരള സാഹിതയ്അക്കാദമി, തൃശ്ശുർ,  2007.

zw2 32P7

(േകാളനിവാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ജനാധിപതയ് ഭരണവയ്വസ്ഥയ് ക്കായുള്ള ഇന്തയ്യുെട 
േപാരാട്ടങ്ങളിൽ നാഴികക്കലല്ുകളായ ചില സംഭവങ്ങളും മുഹൂർത്തങ്ങളും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് 
പകർന്ന് നൽകുന്ന കൃതി.) 

ഗാന്ധി സാഹിതയ്ം

2. ആചാരയ് കൃപലാനി 
ഗാന്ധിമാർഗം .  വിവ. കുമാരൻ മുട്ടുങ്ങൽ  

പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്ക്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2010.

zG 32Q0

(മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട കർമ്മ മാർഗെത്തക്കുറിച്ചും, ആശയസംഹിതകെളക്കുറിച്ചും 
പര്തിപാദിക്കുന്ന േലഖനങ്ങൾ.) 
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3. അജിത് െവണ്ണിയൂർ
ബാപ്പു : ജീവിതവും സേന്ദശവും.  

പര്സാ: േകരള ഗാന്ധിസ്മാരക നിധി, തിരുവനന്തപുരം,  2014.

zG 32Q4

(ഗാന്ധി ദർശനം.) 

4. ദീേപഷ് െക. രവീന്ദ്രനാഥ്
കുട്ടിക്കാലം.
പര്സാ: ഒലീവ് പബല്ിേഷഴ്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2011.

zG 32Q1

(സതയ്വും അഹിംസയും ജീവിത വര്തമാക്കിയ ഗാന്ധിജി എങ്ങെന 
മഹാത്മാവാെയന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്ന കൃതി.) 

5. ദീേപഷ് െക. രവീന്ദ്രനാഥ്
മഹാത്മാഗാന്ധി:  മഹദ് വചനങ്ങള് .
പര്സാ: ഒലീവ് പബല്ിേഷഴ്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2013.

zG 32Q3

(മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട മഹദ് വചനങ്ങള് .) 

6. ഗാന്ധി (എം.െക) 

ആത്മകഥ : എെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണ  പരീക്ഷണകഥ.  വിവ. േജാർജ് ഇരുമ്പയം  
പര്സാ: നവജിവൻ പബല്ിഷീങ്ങ് ഹൗസ്, അഹമ്മദാബാദ്,  2014.

zG 32Q4

(ആത്മകഥ.) 

7. േജാൺ െബര്യ് ലി  
ഗാന്ധി .    വിവ. സേന്താഷ് പനയാൽ
പര്സാ: ലൂമിയർ ഫിലിം കല്ബ്, തിരുർ,  2009.

zG 32P9

(ഗാന്ധിജിയുെട ജീവിതത്തിെന്റ ദൃശയ് വയ്ാഖയ്ാനം.) 
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8. കൃഷ്ണന് മൂസ്സ് (സി)
ഗാന്ധി സേന്ദശം.
പര്സാ: സർേവവ്ാദയ പബല്ിേക്കഷൻസ്, േകാഴിേക്കാട്,  2011.

zG 32Q1

(മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട ജീവിതെത്ത ബാലഹൃദയങ്ങളിൽ പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ 
സഹായകരമായ കൃതി.) 

9. മേഹന്ദ്രേമഘാനി  
ഗാന്ധി കഥ.      വിവ.  ഗംഗാധരൻ സി.പി.
പര്സാ: പൂർേണാദയ ബുക് ടര്സ്റ്റ്, െകാച്ചി,  2011.

zG 32Q1

(മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട ആത്മകഥ, ദക്ഷിണാഫര്ിക്കയിെല സതയ്ാഗര്ഹം എന്നീ 
കൃതികളിൽ നിന്ന് എടുത്തത്.) 

10. മഹാത്മാഗാന്ധി
എെന്റ ൈദവം.
പര്സാ: പൂർേണാദയ ബുക് ടര്സ്റ്റ്, െകാച്ചി,  2014.

zG 32Q4

(ൈദവം ഗാന്ധിയൻ ദർശനത്തിൽ.) 

11. നാരായൺ േദശായി
മഹാത്മജിയുെട  മടിയിൽ.

പര്സാ: േകരള ഗാന്ധിസ്മാരകനിധി, തിരുവനന്തപുരം,  1999.

zG 32N9

(1920  മുതൽ 1947 വെരയുള്ള സവ്ാതന്തയ് സമര ചരിതര്െത്തപറ്റിയും കൂടാെത 
ആ സമരം നയിച്ച േനതാക്കെളക്കുറിച്ചുമുള്ള േലഖനങ്ങൾ.) 

12. പരേമശവ്രൻ നായർ (പി.െക)

മഹാത്മാഗാന്ധി .
പര്സാ: സാഹിതയ്പര്വര്ത്തക സഹകരണസംഘം, േകാട്ടയം,  2009.

zG 32P9
(ജീവചരിതര്ം.) 
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13. പുന്തല (എൻ.പി)
േമാഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി.
പര്സാ: േകരള ഗാന്ധിസ്മാരകനിധി, തിരുവനന്തപുരം,  2000.

zG 32P0

(ജീവചരിതര്ം.) 

14. പുന്തല (എൻ.പി)
േമാഹൻദാസിെന്റ  കഥ.

പര്സാ: േകരള ഗാന്ധിസ്മാരകനിധി, തിരുവനന്തപുരം,  2014.

zG 32Q4

(ജീവചരിതര്ം.) 

15. പരേമശവ്രശർമ്മ (െക)

ഗാന്ധിജിെയ  അറിയാൻ.

പര്സാ: പൂർേണാദയ ബുക് ടര്സ്റ്റ്, െകാച്ചി,  2014.

zG 32Q4

(ഗാന്ധിദർശന് പഠനപരിപാടിയുെട ഭാഗമായി അപ്പർ ൈപര്മറി 
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് േവണ്ടി തയയ്ാറാക്കിയ കൃതി.) 

16. രാധാകൃഷ്ണൻ (െക)

ഗാന്ധിജിയുെട  ആത്മകഥ കുട്ടികൾക്ക്.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്ക്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2012.

zG 32Q2

(ആത്മകഥ.) 

17. രാമചന്ദ്രൻ നായർ (െക)

ഗാന്ധിജിെയ  അറിയുക.

പര്സാ: േകരള ഗാന്ധിസ്മാരകനിധി, തിരുവനന്തപുരം,  2010.

zG 32Q0

(ഗാന്ധിജിയുെട ആശയദർശനങ്ങൾ.) 
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18. രാമചന്ദ്രൻ നായർ (െക)

ഗാന്ധിജിയുെട  സതയ്വും അഹിംസയും .
പര്സാ: േകരള ഗാന്ധിസ്മാരകനിധി, തിരുവനന്തപുരം,  2004.

zG 32P4

(ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങൾ.) 

19. രത്നപ്പൻ (ഇടമറ്റം)
ഗാന്ധി: സമ്പൂർണ്ണ  ജീവിത നാൾ വഴി.
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്ക്സ്, േകാട്ടയം,  2011.

zG 32Q1

(ഗാന്ധിയൻ പഠനം.) 

20. സതയ്ൻ (െമാരിയക്കാട്)
േമാഹൻദാസ്  മഹാത്മാവായ  കഥ.

പര്സാ: പൂർേണാദയ ബുക് ടര്സ്റ്റ്, െകാച്ചി,  2012.

zG 32Q2

(സാധാരണക്കാരനായിരുന്ന േമാഹൻദാസ് മഹാത്മാഗാന്ധിയായി വളർന്ന 
കഥ പുതിയ തലമുറക്ക് പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന കൃതി.) 

21. ഉദിത് ൈചതനയ്ാജി
നിങ്ങൾക്കും  ഒരു മഹാത്മാവാകാം .
പര്സാ:  ശര്ീകൃഷ്ണേസവാ ചാരിറ്റബിൾ ടര്സ്റ്റ്, എറണാകുളം,  2011.

zG 32Q1

(ഗാന്ധിദർശനം.) 

22. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഗാന്ധി -ശര്ീനാരായണഗുരു .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്ക്സ്, േകാട്ടയം,  2013.

zG0c NAR 32Q3
(മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുെടയും ശര്ീനാരായണ ഗുരുവിെന്റയും  ജീവിതെത്തയും 

സേന്ദശെത്തയും അടുത്തറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഈ പുസ്തകം.) 
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23. ലൂയിഫിഷർ  
ഗാന്ധിയും  സ്റ്റാലിനും .   വിവ.   ഹമീദ് മണ്ണിേശ്ശരി
പര്സാ: ഒലീവ് പബല്ിേഷഴ്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2007.

zG0c STA 32P9

(ദർശനം െകാണ്ടും  ജീവിതത്താലും വിഭിന്ന ധര്ുവങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച ഗാന്ധിെയയും 
സ്റ്റാലിെനയും വയ്ക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂെട താരതമയ്ം െചയയ്ുന്ന കൃതി.) 

24. മഹാത്മഗാന്ധി
അയിത്തം ജാതി ഹിന്ദുതവ്ം .
പര്സാ: പൂർേണാദയ ബുക് ടര്സ്റ്റ്, െകാച്ചി,  1999.

zG(Y) 32N9

(ജാതി, അയിത്താചരണം തുടങ്ങിയവ ഗാന്ധിയൻ ദർശനത്തിൽ.) 

25. പിള്ള (എൻ.പി.), എഡി.
മഹാത്മാഗാന്ധി: വിദയ്ാഭയ്ാസം.
പര്സാ: മാതൃഭൂമി ബുക്ക്സ്, േകാഴിേക്കാട്,  2012.

zG(T) 32Q2

(വിദയ്ാഭയ്ാസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങൾ.) 

ആത്മകഥ   /   ജീവചരിതര്ം

26. മാധവൻ നായർ (ജി.)
അഗ്നിപരീക്ഷകൾ .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

D58wN42 MAD 32Q7

 (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ  യുെട മുൻ േമധാവിയായിരുന്ന േഡാ. ജി. മാധവൻ നായരുെട 
ആത്മകഥ.)

27. കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ
ആർട്ടിസ്റ്റ് െക. നാരായണേമേനാൻ .  

പര്സാ: േകരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര് , 2016.

NQ212wN13 NAR 32Q6-Q6;2
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(ആർട്ടിസ്റ്റ് െക. നാരായണേമേനാെന്റ ചിതര്കലാ ജീവിതെത്ത അടുത്തറിയാൻ 
സഹായിക്കുന്ന കൃതി.) 

28. ശര്ീകുമാർ  (മഹർഷി)
െക. ബാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് : ജീവിതവും  കലയും .  

പര്സാ: േകരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര് , 2016.

NQ212wN47 BAL 32Q6-Q6;2

(ചിതര്കാരനും, കലാ അദ്ധയ്ാപകനുമായിരുന്ന െക. ബാലകൃഷ് ണക്കുറുപ്പിെന്റ 
ജീവചരിതര്ം.) 

29. കൃഷ്ണമൂർത്തി
ചിട്ടസവ്രങ്ങൾ : െനയയ്ാറ്റിൻകര  വാസുേദവെന്റ   ജീവിതം .
പര്സാ:  ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2016

NR212wN40 VAS 32Q6

(പര്ശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ െനയയ്ാറ്റിൻകര വാസുേദവെന്റ ജീവചരിതര്ം.) 

30. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (പി)
പൂന്താനം  മുതൽ  ൈസമൺ  വെര.  

പര്സാ:  പുസ്തകശാല, പത്തനംതിട്ട, 2016

Ow 32Q6

(േലാകത്തിെല പര്തിഭാശാലികളായ എഴുത്തുകാർ, സംസ്കാരിക ചിന്തകർ തുടങ്ങി 
മലയാളത്തിെല വരിഷ്ഠ വയ്ക്തികെള പറ്റി പര്തിപാദിക്കുന്ന കൃതി.) 

31. സുകുമാരൻ കലല്ുവിള
മേനാന്മണീയം  സുന്ദരംപിള്ള .
പര്സാ:  മേനാന്മണീയം പബല്ിേക്കഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം, 2012

O31y7M55 SUN 32Q2

    (ജീവചരിതര്ം.) 

32. അക്ബർ കക്കട്ടിൽ
ഇനി വരിലല്  േപാസ്റ്റ്മാൻ : കഥപറയുന്ന  കത്തുകൾ.

പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32, 3wN54 AKB 32Q7

(കത്തുകൾ.)
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33. േഗാപി (മാമ്പുള്ളി)
നിറമുള്ള  സവ്രങ്ങൾ . 
പര്സാ:  കസ് തൂർഭ ബുക്സ് & പബല്ിേക്കഷൻസ്, പാലക്കാട്, 2015

O32,3 w N45 GOP  Q5

(കഥാകാരെന്റ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ.) 

34. ഓർഹൻ പാമുക്ക്
ഇസ് താംബുൾ : ഒരു നഗരത്തിെന്റ   ഓർമ്മകൾ.   വിവ. െഡന്നീസ് േജാസഫ്
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O5, 3wN52 PAM 32Q7

 (ഓർഹൻ പാമുക്കിെന്റ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ.)

35. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (പി)
േകരള  നേവാത്ഥാനം   മതാചാരയ്ർ   മതനിേഷധികൾ .
പര്സാ:  ചിന്ത പബല്ിേഷഴ്സ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2014

Qw212 N    L 32Q4

(േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹിക നേവാത്ഥാനത്തിന് കളെമാരുക്കിയ യുഗശിൽപ്പികളുെട 
ജീവിതവും സംഭാവനകളും ഉൾെപ്പടുത്തിയ  കൃതി.) 

36. ഫിലിേപ്പാസ് മാർ കര്ിേസാസ്റ്റം
ആത്മകഥ : ഫിലിേപ്പാസ്  മാർ കര്ിേസാസ്റ്റം .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

Q6wN18 CRI 32Q7

 (ഫിലിേപ്പാസ് മാർ കര്ിേസാസ്റ്റം െമതര്ാേപ്പാലീത്തയുെട  ജീവചരിതര്ം.)

37. ഫിലിേപ്പാസ് മാർ കര്ിേസാസ്റ്റം
എെന്റ  ബാലയ്കാലസ്മരണകൾ .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

Q6wN18 CRI 32Q7

 (അനുഭവകഥകൾ)
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38. സുധീർ കക്കർ  
ഓർമ്മകളുെട  പുസ്തകം : കുമ്പസാരങ്ങളും  പുനരാേലാചനകളും .    
വിവ. േജാസഫ് െക. ഫിലിപ്പ്
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2014

SwN38 KAK 32Q4

 (പര്ശസ്ത മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗര്ന്ഥകാരനുമായ സുധീർ കക്കറിെന്റ ആത്മകഥ.)

39. ബിജുരാജ് (ആർ.െക.)

േകരളം  േകട്ട വിപ്ലവപര്സംഗങ്ങൾ .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

V212wM     N 32Q7

 ( –േകരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ സാംസ് കാരിക  മണ്ഡലങ്ങളിൽ പര്തിധവ്നികൾ 
ഉയർത്തിയ  പര്സംഗങ്ങളുെട സമാഹാരം.)

40. അക്കമ്മ െചറിയാൻ,   

ജീവിതം  ഒരു സമരം .   എഡി.  പാർവവ്തീേദവി ആർ  
പര്സാ: എസ്.പി.സി.എസ്, േകാട്ടയം, 2015

V212y7N09 ACC 32Q5

 (അക്കമ്മ െചറിയാെന്റ ആത്മകഥ.)

41. േബബി (കരുേവലിൽ)

ടി.എച്ച് മുസ്തഫ : േകാൺഗര്സിൽ  പിന്നിട്ട  60 വർഷം .
പര്സാ: പൗരൻ പബല്ിേക്കഷൻസ്, ആലുവ, 2017

V212y7N41 MUS 32Q7

 (ടി.എച്ച് മുസ്തഫയുെട ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ.)

42. ശശീന്ദ്രൻ (എം.െക)

െക.െക. വിശവ്നാഥൻ  വക്കീൽ.

പര്സാ: േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2015

V212y7N14 VIS 32Q5

 (ഗവർണർ,  നിയമസഭാംഗം,  െക.പി.സി.സി.  പര്സിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ    
പര്വർത്തിച്ച  െക.െക. വിശവ്നാഥൻ വക്കീലിെന്റ ജീവചരിതര്ം.)
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43. ശശീന്ദ്രൻ (എം.െക)

രാഘവൻ  വക്കീൽ.

പര്സാ: േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2014

V212y7N16 RAG 32Q4 

 (മന്ത്രി, എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗം െസകര്ട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ  പര്വർത്തിച്ച  
എം.െക. രാഘവെന്റ ജീവചരിതര്ം.)

44. ഗംഗാധരൻ  (സി.െക.)

എൻ. ശിവൻപിള്ള : തീയിൽ  വിടർന്ന  െചമ്പനിനീർപ്പൂവ .്

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

W691wN02 SIV 32Q7
 (എൻ. ശിവൻപിള്ളയുെട ജീവചരിതര്ം.) 
 
45. ചന്ദ്രശർമ്മ (െക.എം.)

സഖാവ്  സുഗതൻ  സാർ: വയ്ക്തിയും  ജീവിതവും .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

W691w N01 SUG 32Q7

(ജീവചരിതര്ം.) 

46. രാജൻ (ഇ)

സി. ജനാർദ്ദനൻ .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2014.

W691w N19 JAN 32Q4

(ജീവചരിതര്ം.) 

47.  രാജൻ (ഇ)

െക.െക. വാരിയർ.  

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2016.

W691w N08 WAR 32Q6

(േകരളത്തിെല കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് പര്സ്ഥാനത്തിെന്റ ആദിപഥികരിൽ ഒരാളായ 
െക.െക.വാരയ്രുെട ജീവചരിതര്ം.) 
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ശാസ് തര്ം

48. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (പി)
പി ജി യുെട ശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകൾ .
പര്സാ: ചിന്ത പബല്ിേഷഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2014.

A 32Q4

(പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട ശാസ്ത്ര േലഖനങ്ങൾ.) 

49. േജാർജ് വർഗീസ്
മാറുന്ന  കാലാവസ്ഥയും  മാറാത്ത  മനുഷയ്രും .
പര്സാ: േശര്ഷ്ഠ പബല്ിേക്കഷന്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2016.

G:5(U287) 32Q6

(മനുഷയ്ൻ അനിയന്ത്രിതമായി ഭുമിെയ ചൂഷണം െചയ്ത് സംതുലിതാവസ്ഥ 
തകർക്കുന്നു.  അതുവഴി കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ദുരന്തത്തിൽ 
നിന്ന് രക്ഷെപ്പടാൻ ഉള്ള  മാർഗങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിൽ.) 

50. രാജൻ (യു.ടി)
തിഥി: ആതുരവൃത്തം .
പര്സാ: യു.ടി തിഥിൻ രാജ് ടര്സ്റ്റ്, േകാഴിേക്കാട്, 2016.

L 32Q6

(പുതു തലമുറക്ക് ആേരാഗയ് സംരക്ഷണെത്തപറ്റി അറിവ് പകർന്ന് നൽകുന്ന 
കൃതി.) 

51. ബാലകൃഷ്ണവാരയ്ർ  (െക)

അനുഷ്ഠാന  വിജ്ഞാന േകാശം .
പര്സാ: ഓതന്റിക് ബുക്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017

  2:864k 32Q7

(വയ്ക്തി ജീവിതത്തിൽ ആദയ്ന്തം അനുഷ്ഠിേക്കണ്ട കർമ്മങ്ങൾ  ലളിതമായി 
വിവരിക്കുന്ന ഗര്ന്ഥം.) 
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കല

52. ബിേനായ് (പി.െജ)

തലകീഴായ  ജലപിരമിഡ് .  

പര്സാ: േകരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര് , 2016.

N 32Q6-Q6;2

(ചിതര്-ശില് പകലാ രംഗത്ത് നടക്കുന്ന പര്വർത്തനങ്ങെള വായനക്കാരിേലക്ക് 
എത്തിക്കുന്ന കൃതി.) 

53. നിരഞ്ജൻ ബാബു. (ബി)
വാസ്തു : ഒരു ൈകപ്പുസ്തകം .
പര്സാ: ഡി.സി. ൈലഫ്, േകാട്ടയം, 2016

NA,2 32Q6

 (വാസ് തുശാസ് തര്ത്തിെന്റ പര്ാേയാഗിക തലങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന കൃതി.)

54. ഹരി. (ജി)
ഹാസയ്ചിതര്ങ്ങളുെട  ചരിതര്ം.  

പര്സാ: േകരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര് , 2016.

NP 32Q6-Q6;2

(കാർട്ടൂൺ കലയുെട  ഉൽപ്പത്തി, കൂടാെത പര്ശസ്തരായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റൂകെള കുറിച്ച് 
സംക്ഷിപ്തമായ വിവരങ്ങളും  ഉൾെപ്പടുത്തി തയയ്ാറാക്കിയ കൃതി.) 

55. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള (േകസരി. എ)

നവീന ചിതര്കല.  

പര്സാ: േകരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി, തൃശ്ശൂര് , 2016.

NQ 32Q6-Q6;2

(േകരളീയ ചിതര്കലയ്ക്ക് ഗതിേവഗം പകരുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ 
ഇന്തയ്യിേലയും േലാകത്തിേലയും ചിതര്കലാ അനുഭവങ്ങെള പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന കൃതി.) 
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സാഹിതയ്ം

56. അനിത നായർ  
ഭുവന.   വിവ.  സ്മിതാ മീനാക്ഷി
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O111, 3 32Q7

 (കുറ്റാേനവ്ഷണ േനാവൽ.)

57. അഗതാ കര്ിസ്റ്റി  
ഹിക്കറി  ഡിക്കറി  േഡാക്ക്.  വിവ.  നായർ എം. എസ്
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2014

O111, 3 32Q4

 (േനാവൽ.)

58. െല െകല്സിേയാ (െജ.എം.ജി)  
മരുഭൂമി .   വിവ.  ശര്ീനിവാസൻ എസ്
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2011

O122, 3 CLE 32Q1

 (2008-െല സാഹിതയ്ത്തിനുള്ള െനാേബൽ സമ്മാനം േനടിയ െല 
െകല്സിേയായുെട  'ഡസർട്ട്' എന്ന േനാവലിെന്റ മലയാള പരിഭാഷ.)

59. നിേക്കാസ് കസാന്റ് സാക്കീസ്  
കര്ിസ് തു  വീണ്ടും  കര്ൂശിക്കെപ്പട്ടു .   വിവ.  ശൂരനാട് രവി 
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2014.

O13,3 KAS 32Q4

(പള്ളിയുെടയും  പൗേരാഹിതയ്ത്തിെന്റയും െപാള്ളത്തരം പുറത്ത് കാട്ടുന്ന 
േനാവൽ.) 

60. രാജൻബാബു (മണമ്പൂർ),  എഡി.
കുറുെമാഴി
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32 Q7

 (മലയാളത്തിെല വിവിധ എഴുത്തുകാരുെട കുഞ്ഞു രചനകളുെട സമാഹാരം)
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61. േബാേധശവ്രൻ & സുഗതകുമാരി
അച്ചെന്റയും  മകളുെടയും  േദശീയ  കവിതകൾ.

പര്സാ: േശര്ഷ്ഠ പബല്ിേക്കഷന്സ്, തിരുവനന്തപുരം,  2017

O32,1 Q7

 ( േബാേധശവ്രെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകളുെടയും  േദശീയ കവിതകളുെട  
സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി.)

62. കയയ്ാേലത്ത് (ഡി. െക)

ഘർ വാപ്പസി.
പര്സാ : പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,1 Q7

(കവിതകൾ.) 

 
63. െചമ്മനം ചാേക്കാ

കഥാകവിതകൾ.

പര്സാ : പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2014.

O32,1 CHA Q4

(െചമ്മനം ചാേക്കായുെട കവിതകളില് നിന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്ത 
നാൽപത്തിരെണ്ടണ്ണമാണ് കഥാകവിതകൾ എന്ന ഈ കൃതി.)  

64. േകശിനീ കൃഷ് ണൻ (പാറശ്ശാല)

ഘേടാൽക്കചൻ .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,1 KES Q7 

(കവിതാ സമാഹാരം.) 

65. നാരായണക്കുറുപ്പ് (പി)
േകൾക്കാത്ത ഗാനം .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,1 NAR Q7 

(കവിതകൾ.) 
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66. സച്ചിദാനന്ദൻ
സമുദര്ങ്ങൾക്കുമാതര്മലല് .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,1 SAC Q7 

 (കവിതകൾ.)

67. ശശി (പഴവിള)

എങ്ങിെന  ǌാൻ  ഇത് മാറ്റിടും  േഹാ?.

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,1 SAS Q7 

(കവിത.)

68. േസാമൻ (ചാത്തന്നൂർ)

അഗ് നി  ഗായതര്ി .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2002.

O32,1 SOM P2 

(കവിതകൾ.)

69. ശര്ീകുമാരൻ തമ്പി
അവേശഷിപ്പുകൾ .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,1 SRE Q7 

 (കവിതകൾ.)

70. ശര്ീധരൻ (എം.െക)

യൂദാസുകൾക്കു  മരണമിലല്.

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,1 SRE Q7 

(വർത്തമാനകാല  ജീവിതത്തിെന്റ പര്തിസന്ധികെളയും, പര്തീക്ഷകെളയും 
ആവിഷ് കരിക്കുന്ന 51 കവിതകൾ.) 
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71. ശര്ീകുമാർ. (െക)

അടുത്ത െബൽ : മലയാള  െപര്ാഫണൽ  നാടകേവദിയുെട  കുതിപ്പും കിതപ്പും .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,2:g Q7 

(കഴിഞ്ഞ ആറ് ദശാബ്ദങ്ങളിൽ േകരളത്തിെല െപര്ാഫ ഷണൽ നാടകത്തിെന്റ   
വിവിധ തലങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന കൃതി.) 

72. അഷറഫ് (സി)
ഭാരത പര്ദർശന ശാല.

പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്ക്സ്, േകാട്ടയം,  2010.

O32, 3 Q0

(ഗാന്ധിജി പര്േമയമാകുന്ന ഒരപൂർവ േനാവൽ.) 

73. േഗാപി (മാമ്പുള്ളി)
കാഴ് ചകൾ .
പര്സാ: കസ് തുർഭ ബുക്സ് & പബല്ിേക്കഷൻസ്, പാലക്കാട്, 2015

O32,3  Q5 

(ആനുകാലിക പര്സക്തമായ സംഭവങ്ങള് ലളിതമായി 
അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിൽ.) 

74. മുഹമ്മദ് (എ.എം)
എ.എം. മുഹമ്മദിെന്റ  തിരെഞ്ഞടുത്ത  കഥകൾ .
പര്സാ: കറന്റ് ബുക്ക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,3  Q7 
(നാടകകൃത്തും േനാവലിസ്റ്റും െചറുകഥാകൃത്തുമായ എ.എം.മുഹമ്മദിെന്റ 

തിരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ.) 

75. അനിൽ പര്സാദ്. (പി)
മഴയിെല  കഥകൾ .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3  ANI Q7 

(മഴെയ അനുഭവവും, അനുഭൂതിയുമാക്കുന്ന കഥകളുെട സമാഹാരം.) 
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76. അനിയൻ കാവാലം
പാതിരാമണൽ .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3  ANI Q7 

(േനാവൽ.) 

77. അരവിന്ദാക്ഷൻ. (െക)

ജീവഗാഥ .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,3  ARA Q7 

 (േനാവൽ.)

78. െബനയ്ാമിൻ
മാന്തളിരിെല   20 കമയ്ൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

 O32,3  BEN Q7

 (േനാവൽ.)

79. ഫര്ാൻസിസ് െനാേറാണ
അശരണരുെട  സുവിേശഷം .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,3  NOR Q7

 (േനാവൽ.)

80. പര്ഭാകരൻ (വയലാ)
അമാവാസിയിെല  പൂക്കൾ .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3  PRA Q7

(േനാവൽ.) 
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81. േകശവേദവ് (പി.)  
െǌാണ്ടിയുെട  കഥ.  

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2016.

O32,3  KES Q6

(പി. േകശവേദവിെന്റ േനാവൽ.)

82. കൃഷ് ണപിള്ള (ചങ്ങമ്പുഴ)

കളിേത്താഴി .  

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2016.

O32,3  KRI Q6

(േനാവൽ.) 

83. രാജീവ് ശിവശങ്കർ
കലിപാകം .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,3  RAJ Q7

 (േനാവൽ)

84. രാമകൃഷ്ണൻ (ടി.ഡി)
ഫര്ാൻസിസ്  ഇട്ടിേക്കാര .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,3  RAM Q7

 (േനാവൽ.)

85. േസതു
ആലിയ .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,3 SET Q7

 (െകാച്ചിയിെലയും പര്ാന്ത പര്േദശങ്ങളിെലയും ജൂതജീവിതം െവളിെപ്പടുത്തുന്ന 
േനാവൽ.)
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86. െഷമി
നടവഴിയിെല  േനരുകൾ.

പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,3 SHE Q7

 (െതരുവിലും അനാഥാലയത്തിലും ജീവിച്ച് ദാരിദര്യ്ത്തിെന്റയും 
നിരാലംബതയുെടയും യാതനാ േലാകത്തിൽ കഴിേയണ്ടിവന്ന ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട 
കഥ.)

87. േസാണിയ റഫീക്
െഹർേബറിയം .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

O32,3 SON Q7

 (2016-െല ഡി.സി. സാഹിതയ് പുരസ്ക്കാരം േനടിയ േനാവൽ.) 

88. ശര്ീകുമാരൻ തമ്പി
ശര്ീകുമാരൻ  തമ്പിയുെട  െചറുകഥകൾ .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3 SRE Q7

(െചറുകഥാസമാഹാരം.) 

89. സുകുമാർ
തിരുേവാന്തര െപരുമ.

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3 SUK Q7

(ഹാസയ്കഥകൾ.)

90. ശയ്ാമള (പി.ആർ)

ലാസയ് സന്ധയ്കൾ.

പര്സാ: േശര്ഷ്ഠ പബല്ിേക്കഷന്സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3 SYA Q7

(ഒരു കലാകാരൻ ജീവിതത്തിൽ േനരിേടണ്ടി വരുന്ന പര്തിബന്ധങ്ങളും  അവെയ 
തരണം െചേയയ്ണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങളും  ഈ കൃതിയിൽ പര്തിപാദിക്കുന്നു.)
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91. വാസു. (ഇ)  

അനന്തപുരി .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2016.

O32,3 VAS Q6

(േകരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കപട സംസ്കാരം തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന േനാവൽ.) 

92. വിജയകുമാർ (വട്ടവിള)

ചുമടുതാങ്ങി .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2016.

O32,3 VIJ Q6

(േനാവൽ.) 

93. കരീം (എം.എ)

കുട്ടികൾക്ക് പഞ്ചാമൃതം .  

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്,  തിരുവനന്തപുരം, 2016.

O32,3 (Y11) Q6

(ബാലസാഹിതയ്ം). 

94. സതയ്ൻ (കലല്ുരുട്ടി)
പൂക്കൂട.

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3 (Y11) Q7

(ബാലകഥകൾ.)

95. അനിയൻ തലയാറ്റുംപിള്ളി
അച്ചുവിെന്റ  ഡയറി .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

O32,3 (Y11) Q7

(ബാലസാഹിതയ്ം.) 
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96. രവി (ശൂരനാട്)
101 കഥകൾ കുട്ടികൾക്ക്.
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2016.

O32,3 (Y11) Q6

(ബാലസാഹിതയ്ം.) 

97. പര്ഭാകരൻ (െക)

അമ്പത് വർഷം.
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2016.

O32,6 Q6

(േകരളത്തിെന്റ കഴിഞ്ഞ കാലെത്തക്കുറിച്ച് മുതിർന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഓർമ്മ 
പുതുക്കുവാനും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിവ് പകരുവാനും ഉതകുന്ന കൃതി.) 

സഞ്ചാര സാഹിതയ്ം

98. േയാഹന്നാൻ മാസ്റ്റർ (ടി.എം)
യൂേറാപ്പിെന്റ  പര്കാശം .
പര്സാ: െസന്റ് േജാൺസ് െഫാൈറൻ ചർച്ച്, പറപ്പുക്കര, 2016.

U8.5 32Q6

(യാതര്ാവിവരണം.) 

ചരിതര്ം

99. സതീഷ് ചന്ദ്ര
മധയ്കാല  ഇന്തയ് .
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

V2 32Q7

 (ഇന്തയ്യുെട മധയ്കാലഘട്ടെത്തക്കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന കൃതി.)

100. രാമചന്ദ്രഗുഹ  
ഇന്തയ്: ഗാന്ധിക്കുേശഷം .  വിവ. ശിവദാസ് പി.െക
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്ക്സ്, േകാട്ടയം,  2010.

V2N48-P07 32Q0
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(േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപതയ് രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ചരിതര്ം.) 

101. േവലായുധൻ (പണിക്കേശ്ശരി)
േകരേളാല് പത്തി .
പര്സാ: േവലായുധൻ പണിക്കേശ്ശരി, തൃശ്ശൂർ, 2015

V212 32Q5

 (േകരളത്തിെല ജാതി വിഭജനങ്ങൾ, വയ്വഹാര രീതികൾ, കൃഷി രീതികള് , ഗര്ഹ 
നിർമ്മാണവിധികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പര്തിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.)

102. സുേരഷ് (പി.എസ്)
ശൂരനാട് ചുവന്നേപ്പാൾ .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2016.

V212 32Q6

(േകരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിപ്ലവ സമരങ്ങളിൽ ഒന്നായ ശൂരനാട് സമരെത്ത 
ഭാവിതലമുറകൾക്ക് പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന കൃതി.) 

103. വരുൺ രേമഷ്
മയയ്ഴി : പുഴ പറഞ്ഞ കഥയും കടൽ കടന്ന ചരിതര്വും.   
പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017

V212 MAY 32Q7

 (മയയ്ഴിയുെട സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിന് േവണ്ടി സവ്ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മയയ്ഴി ഗാന്ധി 
എന്ന ഐ.െക. കുമാരൻ മാസ്റ്ററുെട  ജീവിതത്തിലുെട മയയ്ഴിയുെട  േപാരാട്ടം വിശകലനം 
െചയയ്ുന്ന കൃതി.)

104. കൃഷ്ണന് മൂസ്സ് (സി)
ഇന്തയ്ൻ സവ്ാതന്തയ് സമരചരിതര്ം .
പര്സാ: േകരള ഗാന്ധിസ്മാരകനിധി, തിരുവനന്തപുരം,  2012.

V2:51 32Q2

(യൂേറാപയ്ൻമാരുെട ആഗമനം മുതൽ േദശീയ പര്സ്ഥാനം വളർന്ന് സവ്ാതന്തയ്ം 
ലഭയ്മാക്കിയതും , ൈഹദര്ാബാദിെന്റ  ലയനവും വിവരിക്കുന്ന കൃതി.) 
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105. േമാഹൻദാസ്. (വി)  
േദശീയ  സവ്ാതന്ത്രയ് സമരവും  പുന്നപര് വയലാർ സമരവും.
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2016.

V212:51 32Q6

(പുന്നപര്വയലാർ സമരെത്ത വിശകലനം െചയയ്ുന്ന കൃതി). 

രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ് തര്ം

106. രാേജന്ദ്രൻ (കാനം)
നവമാധയ്മ  കാലെത്ത  ഇടതുേചരി .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2016.

W691 32Q6-Q6;1

(മാർക്സിയൻ ദർശനങ്ങളുെട പിൻബലത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങെള വിശകലനം 
െചയയ്ുന്ന കൃതി.) 

107. ബിജുരാജ്. (ആർ.െക)

നക്സൽ ദിനങ്ങൾ.

പര്സാ: ഡി.സി. ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2015

W691MAO 32Q5

 (േകരളത്തിെല നക് സൈലറ്റ്/മാേവായിസ്റ്റ് പര്സ്ഥാനത്തിെന്റ സമഗര് ചരിതര്ം.)

108. ബാലറാം (എൻ.ഇ)   & ഉണ്ണിരാജ  (സി)
കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് പര്സ്ഥാനത്തിെന്റ  ഏകീകരണം  സാദ്ധയ്മാേണാ ?  

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2014.

W691,4 32Q4-Q4;1

(കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് പര്സ്ഥാനത്തിെന്റ ഏകീകരണം വിശകലനം െചയയ്ുന്ന കൃതി.)

109. ബർധൻ (എ.ബി)  
ഇതാണ്  C.P.I.    വിവ.  ഹനീഫാ റാവുത്തർ. എസ്
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2014.

W691,4 32Q4-Q4;2
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(C.P.I.  െയക്കുറിച്ചും പാർട്ടിയുെട പര്വർത്തനങ്ങെളക്കുറിച്ചും വിശകലനം െചയയ്ുന്ന 
കൃതി.)

110. ഉണ്ണികൃഷ് ണൻ (വി.പി.) 
കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും  േകരളത്തിെന്റ  നാൾവഴികളും .  
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

W691,4.212 Q7
 

(േകരളത്തിെല കമ്മയ്ുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ചരിതര്ം വിശകലനം െചയയ്ുന്ന കൃതി.)

111. ശര്ീമന്ദിരം  
േകരളത്തിെല  സർക്കാർ  ജീവനക്കാരുെട  േസവന വയ്വസ്ഥകൾ. 

പര്സാ: കറന്റ് ബുക്സ്, േകാട്ടയം, 2017.

W:28.212 q3 32Q7

(േകരള സർവവ്ീസ് റൂൾസ് 2016 െസപ്തംബർ വെര ഉള്ള എലല്ാ പര്ധാന 
േഭദഗതികളും ഉൾെപ്പടുത്തി തയയ്ാറാക്കിയത്.)

സാമ്പത്തിക ശാസ് തര്ം

112. എബര്ഹാം െറൻ (എസ്) & ജയൻ (െക.ജി)
ചരക്കു േസവന നികുതി .
പര്സാ: ചിന്താ പബല്ിേഷഴ് സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

X:729:3 GST 32Q7

(എന്താണ് G.S.T. എന്നും, എെന്താെക്കയാണ് G.S.T. യുെട കാലഘട്ടത്തിൽ  
ശര്ദ്ധിേക്കണ്ടെതന്നും പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന പുസ്തകം.)

113. ചന്ദ്രേശഖരൻ നായർ (ഇ.)  

േകരള  വികസന  മാതൃക ഇനി എേങ്ങാട്ട് ?  

പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2015.

X:89ZB.212 32Q5-Q5;1

(േകരള വികസന മാതൃകെയക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം.) 
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114. േസാമൻ (പി)  
േപാസ്റ്റ് േമാേഡൺ  േസാഷയ്ലിസങ്ങൾ .
പര്സാ: പര്ഭാതം പര്ിന്റിംഗ് & പബല്ിഷിംഗ് കമ്പനി (ൈപര്.) ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം, 2016.

XM2 32Q6

(സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റവും അവ ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
സവ്ാധീനെത്തയും കുറിച്ചുള്ള അപഗര്ഥനങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിൽ.)

നിയമം

115. സീനാ രാജേഗാപാൽ
ൈലംഗികാതികര്മങ്ങളിൽ   നിന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള  സംരക്ഷണ നിയമം, 2012. 

പര്സാ: സവ്ാമി ലാ ഹൗസ്, എറണാകുളം, 2016.

Z2(Y11:45:5) 32Q6

ഗവൺെമന്റ് പര്സിദ്ധീകരണങ്ങൾ

ENGLISH BOOKS

1) Finance,  Kerala (Government of - )
Kerala Account code Vol. II. Ed. 3
Pub : Finance Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 2015

X:8F.212 KAC Qq5.2

2) Finance,  Kerala (Government of - )
Kerala Account code Vol. III. Ed. 4 (Revised)
Pub : Finance Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 2013

X:8F.212 KAC qQ3.3

3) Finance,  Kerala (Government of - )
Kerala Financal code Vol. III. Ed. 8
Pub : Finance Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 2016

X:56.212 KFC qQ6.1

4) Finance,  Kerala (Government of - )
Kerala Public Works Account code. Ed. 5
Pub : Finance Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 2013

W:28.212 PWD qQ3
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5) Finance,  Kerala (Government of - )
Kerala Service Rules Vol. I, Part I & II. Ed. 8
Pub : Finance Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 2016

W:28.212 KSR q3Q6.1

6) Finance,  Kerala (Government of - )
Kerala Treasury code Vol. I. Ed. 4
Pub : Finance Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 2013

W:28.212 KTC qQ3.1

7) Finance,  Kerala (Government of - )
Kerala Treasury code Vol. II. Ed. 2 (Revised)
Pub : Finance Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 2016

W:28.212 KTC qQ6.2

8) Stores Purchase Department,  Kerala (Government of - )
Stores Purchase Manual
Pub : Stores Purchase Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, 
2013

X:89V.212  Q3

മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ

9. േകരള, നിയമ വകുപ്പ് 
2008-െല േകരള െനൽവയൽ -തണ്ണീർത്തട  സംരക്ഷണ  ആക്റ്റ്.  

Z212(J381:1:2) q2 32Q5-Q5;2

(2008-െല 28-mmm നമ്പർ ആക്ട്.) 

10. േകരള, നിയമ വകുപ്പ് 
1996-െല േകരള  (പട്ടികജാതി, പട്ടിക  േഗാതര് വര്ഗ്ഗങ്ങൾ) സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകുന്നത് കര്മെപ്പടുത്തൽ  ആക്റ്റ്.  

Z212(Y5927:3) q2 32Q6-Q6;2

(1996-െല 11-mmm നമ്പർ ആക്ട്.) 
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11. േകരള, നിയമ വകുപ്പ് 
2000-െല േകരള  േസ്പാർട്ട്സ്  ആക്റ്റ്.  

Z212(MT) q2 Q6-Q6;2

(2001-െല 2-mmm നമ്പർ ആക്ട്.) 

12. േകരള നിയമസഭാ െസകര്േട്ടറിയറ്റ്
േകരള നിയമസഭ  നിയമ  നിർമ്മാണത്തിെന്റ   ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ  1957-2017.  

W,3:(Z).212 32Q7-Q7;9

13. േതാമസ് ഐസക്ക് (ടി.എം) 
കയറിെനാരു   പുനർജനി .  

പര്സാ: നാഷണൽ കയർ റിസർച്ച് ആന്റ്  മാേനജ്െമന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2017.

X8(MJ72).212 32Q7

(കയർ േമഖലയുെട ചരിതര്വും പര്തിസന്ധികളും  അതിജീവനത്തിെന്റ 
കാരയ്പരിപാടിയും വിശകലനം െചയയ്ുന്ന കൃതി.)  
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