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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

AUTO -BIOGRAPHY/  BIOGRAPHY  

1. Marquez (Gabriel Garcia)
Living to tell the tale, 2014.
Pub: Penguin Books, London.

O123, 3wN27 MAR 111Q4

 (Memories of Gabriel Garcia Marquez.  In this memoir, the Nobel prize-
winning  author  returns  to  the  atmosphere  and  influences  that  shaped  his
formidable imagination and formed the basis of his world famous and much
loved fiction.) 

LITERATURE – NOVEL/ SHORT STORIES  

2. Rowling (J K)
Harry Potter and the Cursed Child, 2016.
Pub: Penguin Books, London.

O111(Y11), 3 ROW Q6

(It is the eighth Harry Potter story and the first to be officially presented on
stage.  This edition of the scripts brings the continued journey of Harry Potter
and his friends and family to reader every where, immediately following the
play's world premier in London's West End  on 30th July 2014.) 

3. Chetan  Bhagat 
One Indian Girl, 2016.
Pub: Rupa Publications, New Delhi.

O111,3 CHE Q6

(Chetan Bhagat takes on the voice of a female protagonist with his new 
book.)

4. Kang (Han)
The Vegetarian, 2015.
Deborah Smith, Tr.
Pub: Porto bello Books, London.

O495,3 KAN 111Q5

(This book was originally published in Korean as three separate novelettes 
and then compiled into a novel.)



LINGUISTICS  

5. Bhattacharya (S).

Tribal languages of South  Kerala, 1976.

Pub: Dravidian Linguistics Association,   Thiruvananthapuram.

P32         L6

(Study of tribal dialects and socio linguistics in South Kerala)

6. Gopinathan Nair (B), Ed.

Collected papers on Malayalam Language and Linguistics,  2008.

Pub: International school of  Dravidian Linguistics,  Thiruvananthapuram.

 P32                   P8

 (This  volume  offers  a  range  of  42  research  papers  pertaining  to
Malayalam language and linguistics).

7. Ramachandran (Puthusseri), Ed  .

Francis Whyte Ellis: a dissertation on the Malayalam Language, 2012.

Pub: Dravidian Linguistics Association,   Thiruvananthapuram.

P32         Q2

(This is the first essay written on Malayalam language by an English man
Francis Whyte Ellis at the beginning of 19th century. This is a modest attempt to
highlight the pioneering contribution of the first comparativist in the field of
Dravidiology by introducing his dissertation on Malayalam Language to the
public.)

8. Ravindran (K) & Sankaran Kutty  Nair (T P). 

Malayalam as classical language, 2015.

Pub:  Sree Uthradam Tirunal Institute of Culture,  Thiruvananthapuram.

P32                  Q5

(A study on emphasizing classical status for Malayalam language in a new
look on Chilappathikaram of Ilanko Adikal.)
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9.  Retnamma (K).

Early inscriptional Malayalam,  1994.

Pub:  DLA Publications, Thiruvananthapuram.

P32:1 N4

(This work reveals the features of early Malayalam language.)

10. Gopalakrishnan Naduvattom.

Early middle Malayalam,  2013.

Pub:  International school of  Dravidian Linguistics,  Thiruvananthapuram.

P32:1                  Q3

('Early Middle Malayalam' is a report on the pre-Tamil Malayalam form
of  phonological, morphological and lexical elements attested in literary works
Ramacharitam, Kannassa Ramayanam and Krishnagatha.)

11. Somasekharan Nair (P).

Cochin dialect of Malayalam,  1979.

Pub: Dravidian Linguistics Association of India, Thiruvananthapuram. 

P32, 9 D:1 L9       

(This  work  covers  the  phonemics,  morphophonemics  and  phrase
structure  of  the Malayalam dialect spoken in erstwhile Cochin state.)

HISTORY  

12. Bakshi (P M).

Commentary on the Constitution of India, Ed2, 2016.

Pub: Lexis Nexis, Haryana.

V2:2         Q6

(An exhaustive commentary on the Constitution of India based on updated
case law.)
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 മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ആത്മകഥ   /   ജീവചരിത്

1. ശശികുമാർ. (പി.സി.)   
മമാഹൻലാൽ  താര രാജാവ .് 

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2012.

NW212wN60 MOH 32Q2

(മമാഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ ജീവിതനതത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന പുസ്തക്.) 

2. ദീപാനിശാന്.
കുമന്നാളമുണ്ടമമാ    ഭൂതകാലക്കുളിർ. 

പ്രസാ: കകരളി ബുക്, കണ്ണൂർ, 2016.

O32wDEE Q6

(ഭൂതകാലതത്തെിന്റെ തുടർലിക്കേണിയാണ് ഓർമ.  അമനക് അടരുകളിൽ പലതര്
നപാരുളുകളുമായി ഓർമകൾ മശഷിക്കു്,  അവ്യവസ്ഥമായ കുന കുറെ ഓർമകളാണ് ഈ 
പുസ്തകതത്തെിലുളളത്.) 

3. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ.

കഥയാലിക്കോനാവാനത  : അനുഭവക്കു കുറെിപ്പുകൾ.

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2016. 

O32, 3wN72 SUB Q6

(മകന്ദ്ര സാഹിത്യ അലിക്കോദമി, മകരള സാഹിത്യ അലിക്കോദമി, വയലാർ 
അവാർഡുകൾ മനടിയ എഴുത്തുകാരന്റെ ഏറ്റവും പുതി് പുതിയ പുസ്തക്.) 

4. രാജു വളളിക്കുന്ന്, ഗീത. (വി.)
മലാകനതത്തെ  മാറ്റിമ  കുറെിച്ച  പ്രസ്ഗങ്ങൾ.

പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്, മകാട്ടയ്, 2015.

 V1w,2 32Q6

(യുദ്ധഭാഷണങ്ങൾ,  സാമൂഹിക വിപ്ലവ്,  സ്ാതന്യവാദ്,  പ്രതിമഷധ്,  മത്  
തുടങ്ങിയ വിവിധ മമഖലകളിലായി  ചരിതതത്തെിൽ  ഇട് മനടിയ പ്രസ്ഗങ്ങളുനട 
സമാഹാര്.) 
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5. മൂസക്കുട്ടി. (എൻ.) വിവ. 

ആത്മകഥ : സുഭാഷ് ചന്ദ്രമ്ാസ .്

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2016.

V2y7M97,1 BOS 32Q6

(മനതാജിയുനട ജനന് മുതൽ  മക്ബിഡ്ജജ് നാളുകൾ  ഉൾനകൾ ഉൾപ്പെനടയുളള 
കാലയളവിനല സ്ഭവവികാസങ്ങളാണ് ഈ ആത്മകഥയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുളളത്.) 

6. അബ്ദുൾകലാ്. (എ.പി.നജ.)

പ്രമചാദികൾ ഉൾപ്പെിക്കുന്ന  പ്രഭാഷണങ്ങൾ. 

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്,  2016

V2,1y7N31,2KAL 32Q6

(മുൻ  രാഷ്ട്രപതി എ.പി.നജ.  അബ്ദുൾകലാമിന്റെ  ശുഭപ്രതീക്ഷയു് 
കർമമാത്സുകതയുനട  പ്രകാശവും പുതി് പ്രസരികൾ ഉൾപ്പെിക്കുന്ന  ആയിരതത്തെിൽപര് 
പ്രസ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരന്ഞെടുതത്തെ്  ഒരുലിക്കേിയ  സമാഹാര്.) 

7. ശീമദവി. (ഡി.)  
ആജന്മനിമയാഗ .്  

പ്രസാ: കസന്ധവ ബുക്, നകാമ്, 2015.

Z212, 83,11wSRE 32Q5

(അഭിഭാഷക,  ന്യായാധിപ,  വനിതാ കമീഷൻ  നചയരമപഴ്സൺ,  സാമൂഹിക 
പ്രവർതത്തെക എന്നീ നിലകളില് മലയാളികൾലിക്കേ് സുപരിചിതയായ ജസ്റ്റിസ് 	ിസ് 
ഡി.ശീമദവിയുനട  ആത്മകഥ.) 

ശാസ ത്

8. രാമചന്ദ്രൻ നപരിനൽമണ.

ഭാരതതത്തെിനല   പാമ്പുകൾ.

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്,  2013.

 K943.2 32Q3

(ഭാരതതത്തെിനല പാമ്പുകനള പറ്റിയുളള മലഖനങ്ങൾ.)
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സാഹിത്യ്

9. മൂസക്കുട്ടി. (എൻ.) വിവ.

മഷക്ിയർ   സമ്പൂർണ  കഥകൾ. 

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2013.

O111, 3J64 32Q4

(വിശ്സാഹിത്യതത്തെിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ മനടിയ മഷക്ിയർ കൃതികളുനട 
സ്ക്ഷിപ്തരൂപ്.)

10. മഗാവിന്ദൻ നായർ (ഇടമ്ശേരി).
ഇടമ്ശേരിലിക്കേവിതകൾ  : സമ്പൂർണ സമാഹാര .്  

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2012.

O32,1 GOV Q2

(മലയാളതത്തെിന്റെ മഹാകവി ഇടമ്ശേരി മഗാവിന്ദൻ നായരുനട സമ്പൂർണ 
കവിതാ  സമാഹാര്.) 

11. പവിതൻ തീക്കുനി.
തീമരതത്തെണലിൽ 
പ്രസാ: പ്രി്റെി്ഗ് പാർലിക്കേ്, തലമ്ശേരി, 2016.

O32, 1 PAV Q6.1-Q6.2

(പവിതൻ തീക്കുനിയുനട ഇരുപത് വരഷനതത്തെ രചനകൾ ഉൾനലിക്കോള്ളിച്ചു 	കെിച്ചു 
നകാണ്ടുള്ളിച്ചു 	കെ പുസ്തക്.)

12. അക്ർ കലിക്കേട്ടിൽ.

ജീൻസിട്ട  നപൺകുട്ടിനയ   ഒറ്റയ്ക്ക്് കിട്ടിയാൽ   എന്തു നചയ്യണ് ?.  

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2014.

O32, 3 AKB Q4

(ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളുനട, സങീർണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുനട ലളിതമായ,
ആഖ്യാനങ്ങൾ.) 
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13. അക്ർ കലിക്കേട്ടിൽ.

ഒരു വായനലിക്കോരിയുനട    ആവലാതികൾ.

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2014.

O32, 3 AKB Q4

(ലാളിത്യ് മുഖമുദ്രയായ കഥകളുനട സമാഹാര്.)

14. അക്ർ കലിക്കേട്ടിൽ.

നച കുറെിയ  കഥകൾ.

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2015.

O32, 3AKB Q5

(നാട്ടു ഫലിതതത്തെിന്റെ 51 കഥകൾ.)

15. അഷിത.

അഷിതയുനട   കഥകൾ.

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2015.

O32,3 ASH Q5

(സൂക്ഷ് മമായ ജീവിത നിരീക്ഷണവും പുതി് ആഖ്യാനതത്തെിനല കനർമല്യവും പുതി് 
വിമശഷതകളായുളള കഥകളുനട സമ്പൂർണ സമാഹാര്.) 

16. ്ഷീർ  (എ.എ്.)
പച്ച മനുഷ്യൻ.

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2014.

O32,3 BAS Q4

(മദഹതത്തെിന്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന്  മമാചിതരായി കദവികതയുനട ആകാശങ്ങൾ 
മതടി അലയുന്ന ജീവിതങ്ങളുനട  കഥ പ കുറെയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ മനാവൽ.)

17. മുകുന്ദൻ (എ്.)
കുട നന്നായി  മചായി. 
പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്, മകാട്ടയ്, 2016.

O32,3 MUK Q6

(നാട്ടു ഭാഷയുനട തനതു രുചിയു് തമ്റെടവും പുതിമുളള ഒരു മയ്യഴികഥ.) 
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18. രാമകൃഷ്ണൻ (ടി.ഡി.) 
സുഗന്ധി  എന്ന  ആണ്ടാൾ  മദവനായകി.
പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്; മകാട്ടയ്,  2016.

O32,3 RAM Q6

(ശീലങയിനല തമിഴ് വിമമാചനമകൾ ഉൾപ്പൊരാട്ട പശ്ചാത്താതത്തെലതത്തെിൽ ആണ്ടാൾ 
മദവനായകിയുനട  കഥ പ കുറെയുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ.) 

19. സമനാഷ് ഏച്ചിലിക്കോന്.
്ിരിയാണി .
പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്, മകാട്ടയ്. 2016.

O32,3 SAN Q6

(മകരളീയ ജീവിതനതത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന നാഗരികതയുനട  ആസുരതകനളയു്
സാമൂഹ്യയാഥാർത്യങ്ങനളയു് തീക്ഷ് ണമായി അനുഭവമവദ്യമാക്കുന്ന കഥകൾ.) 

20. സതീഷ്ാബു പയ്യന്നൂർ
മ്ഞെസൂര്യന്റെ   നാളുകൾ. 

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2008.

O32, 3 SAT P8

(എൺപതുകളിൽ ഏന കുറെ ചർച്ച നചയ്യനകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മനാവലിന്റെ  പുതിയ പതികൾ ഉൾപ്പെ്.)

21.  ശീധരൻ (നപരുമ്പടവ്).
ഒരു സങീർതത്തെന്   മപാനല. 

പ്രസാ: സങീർതത്തെന് പബിമലിക്കേഷൻസ്, നകാമ്, 2016.

O32,3 SRE Q6

(മലാകനമമ്പാടുമുളള  മലയാളികളുനട  ഹൃദയ് കീഴടലിക്കേിയ  മനാവൽ.) 

22. സുധീര (നക.പി.) 
പ്രണയ  സമീമര.

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്; മകാഴിമലിക്കോട്, 2013.

O32,3 SUD Q3

(ഭാരതീയ ജീവിത  സങല്പങ്ങളിൽ നി കുറെഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണ 
പ്രണയതത്തെിന്റെ ഹൃദയ്ർശിയായ ആഖ്യാന്.) 
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23. സുസ് മമഷ് ചമനാതത്തെ്
ആത്മചായ
പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2015.

O32, 3 SUS Q5

(സുസ് മമഷ് ചമനാതത്തെിന്റെ പുതിയ മനാവൽ.)

24. വിജയൻ (ഒ.വി.)
ഖസാലിക്കേിന്റെ   ഇതിഹാസ .്

പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്, മകാട്ടയ്, 2016.

O32,3 VIJ Q6

(മലയാള മനാവൽ  സാഹിത്യനതത്തെ ക്ാസിക് തലതത്തെിമലക്കുയർതത്തെിയ  
കാലാതിവർതത്തെിയായ കൃതി.)

 
25. മഗാപിനാഥ് (ഐ), എഡി.

്ീഫിന്റെ   രാഷ്ട്രീയ .്

പ്രസാ: മഹാൺ്ിൽ ബുക്, നകാച്ചി, 2015.

O32, 6 (W) Q5

(്ീഫ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടയാളമായി മാ കുറെിയ പുതത്തെൻ സാഹചര്യതത്തെിൽ  
അതുമായി ്ന്ധനകൾ ഉൾപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ഥ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകതത്തെിന്റെ 
ഉളളടലിക്കേ്.) 

26. മഗാപകുമാർ (ടി.എൻ.)   

കാലച്ചി കുറെകുകൾ. 

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2008.

O32, 6 GOP P8

(അനുഭവങ്ങനള സമ്പതത്തൊലിക്കേി ഏനറ്റടുതത്തെ വലിയ വ്യക്തികളുമായി   ികളുമായി        
ടി.എൻ. മഗാപകുമാർ മതടുന്ന പുനർ്ന്ധങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകതത്തെിൽ.)  

27. ജയചന്ദ്രൻ നായർ (എസ്).
ഇലകൾ  നകാഴിയാതത്തെ   മരങ്ങൾ. 

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്. 2015.

O32,6 JAY Q5

(വിശ്സാഹിത്യതത്തെിലൂനടയുളള   യാതമയാനടാകൾ ഉൾപ്പെ്, യുദ്ധവും പുതി്, രതിയു്, ശാസ്ത്രവും പുതി്
ഇഴ മചർന്ന മലഖനങ്ങൾ.) 
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28. പത്മനാഭൻ (ടി.) 
ബുധദർശന്. 
പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2006.

O32, 6 PAD P6

(നമ്മുനട സാ്സ്ാരിക ജീവിതതത്തെിൽ ടി. പത്മനാഭൻ 
ഇടനപടുന്നനതങ്ങനനനയന്ന്  കാണിക്കുന്ന ചില മലഖനങ്ങൾ.) 

29. രാധാകൃഷ്ണൻ (സി.) 
ഒന്നിലു്   മതാല്ാതിരിലിക്കോൻ. 

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്. 2016.

O32,6 RAD Q6

(ജീവിതനതത്തെ ഒരു പുതിയ ഉൾലിക്കോഴ്ചമയാനട കാണാൻ മപ്രരികൾ ഉൾപ്പെിക്കുന്ന 
മലഖനങ്ങളുനട സമാഹാര്.) 

ഭാഷാ ശാസ് ത്

30. മസതുരാമൻ (നക.)

മലയാളതത്തെിന്റെ   ഭാവി : ഭാഷാ  ആസൂതണവും പുതി്   മാനവ വികാസനവും പുതി .് 

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്. 2013.

P32 Q3

(മാതൃഭാഷ മ കുറെന്ന് ഇ്ഗ്ീഷിനന ആശയിക്കുവാൻ നിർ്ന്ധിതനാകുന്ന  
മലയാളിയുനട അപകടകരമായ പ്രവണതനയ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.) ������്.) 

സഞാര സാഹിത്യ്

31. സുമരന്ദ്രൻ  (പി.) 
പർവ്വതങ്ങളു്   കാട്ടുവഴികളു് : യാതകളുനടയു്   ഓർമകളുനടയു്   പുസ്തക .് 

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2015.

U8 32Q5

(യാതാവിവരണതത്തെിനുളള മകരള സാഹിത്യ അലിക്കോദമി അവാർഡു മനടിയ 
പുസ്തക്. )
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32. രാമചന്ദ്രൻ (എ്.നക.)

ഡാലിക്കേിനിമാരുനട   ഹൃദയഭൂമിയിലൂനട.
പ്രസാ: ക കുറെ്റെ് ബുക്, തൃശ്ശൂർ, 2016.

U8.2.g7H 32Q6

(ഹിമാലയ യാതാ വിവരണമടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം.) ������്.) 

33. ഷൗലിക്കേതത്തെ്.
ഹിമാലയ് : യാതകളുനട  ഒരു പുസ്തക .് 

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2016.

U8.2.g7H 32Q6

(2007- നല മികച്ച യാതാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം.) ������തത്തെിനുളള മകരള സാഹിത്യ 
അലിക്കോദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി.) 

34. രാജൻ കാലിക്കേനാടൻ.

അമർനാഥ്  ഗുഹയിമലലിക്കേ .് 

പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2016

U8. 241 32Q6

(അമർനാഥ് ഗുഹയിമലലിക്കേ് നടതത്തെിയ യാതയുനട വിവരണ്.)

35. വത്സല മമാഹൻ.

കാശീർ: സ്ർഗീയ  സുന്ദര ഭൂമി. 
പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2014.

U8.241 32Q4

(ഭാരതതത്തെിനല  കവഷ്ണവമദവി, കീർഭവാനി എന്നീ മക്ഷതങ്ങളിമലക്കുളള 
യാതാ വിവരണമാണ് ഈ പുസ്തക്.)

36. നപാറ്റലിക്കോട് (എസ്.നക.)

സഞാര  സാഹിത്യ് : സമ്പൂർണ്  വാല്യ് 1, (ആഫിലിക്കേ, യൂമ കുറൊകൾ ഉൾപ്പെ് ). 
പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്, മകാട്ടയ്, 2014.

U8.5-6 32Q4.1

(മലാകതത്തെിന്റെ അമങ്ങ മകാണിൽ നിന്ന് ഇമങ്ങ മകാണുകളിമലലിക്കേ് സഞരിച്ച്
മകരളതത്തെിമലലിക്കേ് വിദൂരമദശങ്ങളുനട പുതിയ നവളിച്ച് പകർന്നു തരുന്നതാണ് ഈ യാതാ 
വിവരണ്.) 
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37. നപാറ്റലിക്കോട് (എസ്.നക.)

സഞാര  സാഹിത്യ് : സമ്പൂർണ്  വാല്യ്  2, (എഷ്യ ). 
പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്, മകാട്ടയ്, 2014.

U8.4 32Q4.2

(വിമനാദവും പുതി് വിജാനവും പുതി് സമൃദ്ധമായി പകർന്നു തരുന്ന  യാതാ 
വിവരണങ്ങളുനട സമാഹാര്.) 

38. മഗാപകുമാർ (ടി.എൻ.)

മവാൾഗാ  തര്ഗങ്ങൾ : യാതാ  വിവരണ .് 

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2012.

U8.58 32Q2

(മികച്ച യാതാവിവരണതത്തെിന് 2011-നല മകരള സാഹിത്യ അലിക്കോദമി  
അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി.) 

ചരിത്

39. ്ാലകൃഷ്ണൻ (നക.)

ഏഴിമല : കണ്ണൂരിന്റെ  സമകാലിക  ചരിതവും പുതി്  പുരാവൃതത്തെവും പുതി .്

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്. 2016.

V212 KAN 32Q6
(നൂറ്റാണ്ടുകളുനട ചരിതവും പുതി് പുരാവൃതത്തെങ്ങളുമു കുറെങ്ങുന്ന കണ്ണൂരിന്റെ പ്രമദശിക 

ചരിതമടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥം.) ������്.) 

രാഷ്ട്രതന്

40. സത്യൻ (പി.പി.)  & രാമജഷ്  നക. എരുമമലി, Ed. 

മരാഹിത് നവമൂല : ഒരു നാൾ ഞാൻ  ഉയിർനതത്തെഴുമന്നൽക്കു്.  
പ്രസാ: കിസലയ പബിമലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനനപുര്,  2015.

W(Z, 5W7)

(മരാഹിത് നവമൂലയുനട  മരണ് ഇന്യൻ സമൂഹതത്തെിൽ രാഷ്ട്രീയമായ 
പുതിനയാരു അവമ്ാധനതത്തെയാണ് തു കുറെന്ന് നവയ്ക്കുന്നത്.  ഈ കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പൊടിൽ 
മകരളതത്തെിനല അ കുറെിയനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാര എഴുതിയ  പുസ്തക്.) 
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41. ജയശങർ (എ.)

കാസ്റ്റിസ് 	ിങ് ്  മാനിസഭ   1981 -82.
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2016.

W,3oj2.212 32Q6

(കാസ്റ്റിസ് 	ിങ് ് മവാട്ടിനന ആശയിച്ച് 80 ദിവസ് നിലനിന്ന കരുണാകരൻ 
മനിസഭനയ കു കുറെിച്ചുളള ഒരു പഠന്.) 

42. നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി (എ്.പി.)  വിവ  .
കൗടില്യന്റെ   അർതശാസ്ത്ര .്  

പ്രസാ: ആദിത്യ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2015.

W,8 32Q5

(ഭരണയനതത്തെിന്റെ സ്വിധാനങ്ങനളക്കു കുറെിച്ചു്, ഭരണകർതത്തൊവിന്റെ 
നപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളു് വിഭവ സമാഹരണവും പുതിമടലിക്കേ് ഒരു രാഷ്ട്രതത്തെിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ  
നിയമസ്ഹിതകളു് ഈ പുസ്തകതത്തെില് വിവരിക്കുന്നു.) 

43. രാമചന്ദ്രഗുഹ.

മദശമ്നേഹികളു്   പക്ഷപാതികളു .് 

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, മകാഴിമലിക്കോട്. 2016.

W6.2 32Q6

(മദശീയതയു് ജനാധിപത്യവും പുതി് തമിൽ നകട്ടു പിണ്ഞെിരിക്കുന്ന ഇന്യൻ 
 കുറെികൾ ഉൾപ്പെബിലിക്കേിന്റെ ഐതിഹാസികമായ ചരിത് വൃക്തികളുമായി   മാക്കുന്ന  മലഖനങ്ങൾ.) 

മസാമഷ്യാളജി

44. ്ാബുക്കുട്ടൻ  കരിമവലി.
പുലയർ: ചരിതവും പുതി്  വർതത്തെമാനവും പുതി .് 

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2015.

Y 5927.212 32Q5

(പുലയരുനട ചരിതവും പുതി് സമകാലികാവസ്ഥയു് വ്യക്തികളുമായി   മാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.) ������്.) 
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45. ലക്ഷ് മി  (എൽ.ആർ.എസ്.)  
മല്ാർ  മുസീ്കൾ: ഒരു വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പൊട .് 

പ്രസാ: പൂർണ പബിമലിക്കേഷൻസ്, മകാഴിമലിക്കോട്, 2013.

Y73(Q7). 2153 32Q3

(മല്ാ കുറെിനല മുസീ് സമുദായതത്തെിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപുളള 
ആചാരങ്ങനളയു്  ജീവിതരീതിനയയു് കു കുറെിച്ചുളള പഠനങ്ങൾ. )

ഗവൺനമ്റെ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള

ENGLISH BOOKS

1. Kerala, Archives (Department of -)

Archives Treasury, 2010.

Pub: Kerala State Archives, Government of Kerala.

V212:8 Q0

('Archives Treasury' represents a rare collection of select documents on
the  history  of  Kerala  preserved  in  the  archival  repositories  in  Kerala  and
outside.)

2. Kerala, Archives (Department of -)

Report on the northern division of Malabar, 2010.

Pub: Kerala State Archives, Government of Kerala.

V2153. 95' M01 t  Q0

(Report submitted by J. Strachey, the collector of Malabar to the Board of
Revenue,  Madras  is  an  original  document  that  speaks  about  the  revenue
settlements, measures for the realization of sources of revenue, commerce, etc.)

3. Kerala, Archives (Department of -)

Joint Commissioners' report on Malabar 1792-93, 2010.

Pub: Kerala State Archives, Government of Kerala.

V2153' L92 - 3t  Q0
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(This is a comprehensive report that shed a lot of fresh light on the history
of  Malabar  with  special  reference  to  its  people,  land,  Social  customs  and
practices, military and judicial administration besides other sundry details.)

4. Kerala, Archives (Department of -)

Selected reports on Malabar, Canara and Wynad, 2010.

Pub: Kerala State Archives, Government of Kerala.

V2153' M38t Q0

(This book comprises the “Report on revenue and other matters connected
with Malabar” by P.Clementson,  “Report  on the  provinces of  Malabar  and
Cannara”  by Sullivan and “Report on the history,  Condition and prospects of
taluk of Wynad” by W.Robinson)

5. Kerala, Archives (Department of -)

Guide to the records of regional archives, Kozhikode,  2010.

Pub: Kerala State Archives, Government of Kerala.

V2153: 8 Q0

(This work attempts to trace the political vicissitudes of Malabar till the
formation  of  modern  Kerala  and  the  administrative  system of  the  Madras
Presidency where Malabar remained an integral Part.)

6. Kerala, Archives (Department of -)

Kadakkal Rebellion: 1939, 2010.

Pub: Kerala State Archives, Government of Kerala.

V222 :51'  N39 KAD Q0

(Kadakkal  rebellion,  1939  is  an  important  manuscript  document  that
speaks about the spontaneous participation of the people of Kadakkal in the
course of India's struggle for freedom and their contribution to the great saga of
Indian nationalism.)
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7. Kerala, Archives (Department of -)

Rajarshi of Cochin, 2010.

Pub: Kerala State Archives, Government of Kerala.

V223,1 y7 M95RAM Q0

(A remarkable  work  which  unfolds  the  life  and  career  of  Maharaja
Sir Sri. Ramavarama)

8. Kerala, Archives (Department of -)

Graeme's report of the revenue administration  of Malabar: 1822, 2010.

Pub: Kerala State Archives, Government of Kerala.

X723:8.2153' M22t Q0

(An orginal document that sheds  light on the revenue, police and judicial
system of administration experimented by the British in the Malabar province.)

മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ

9. ഇന്യാ,  നിയമ മനാലയ്  
മദശീയ ക്ഷീരവികസന  മ്ാർഡ് ആക്,  1987.

Z2(KZ311:71(XM:8))q232Q1-Q1;2        32Q5

മകന്ദ്ര ആക് ന് 37 of 1987.

10. ഇന്യാ,  നിയമ മനാലയ് 
മദശീയ  അമന്ഷണ  ഏജൻസി   ആക്, 2008.

Z2, 193:f Q232Q3-Q3;2
മകന്ദ്ര ആക് ന് 34 of 2008.

11. ഇന്യാ,  നിയമ മനാലയ്  
മ കുറൊഡു വഴി  ചരലിക്കേ് നകാണ്ടുമപാകൽ   ആക്, 2007.

Z2(X411:4)  q2 32Q3-Q3;2
മകന്ദ്ര ആക് ന് 41 of 2007.
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12. ഇന്യാ,  നിയമ മനാലയ്   
മഹാത്മാഗാന്ധി  മദശീയ  ഗ്രാമീണ  നതാഴിലു കുറെകൾ ഉൾപ്പൊലിക്കേൽ  ആക്, 2005.

Z2(X:95851) q2 32Q3-Q3;2
മകന്ദ്ര ആക് ന് 42 of 2005.

13. ഇന്യാ,  നിയമ മനാലയ്   
മാതാപിതാലിക്കേളുനടയു്   മുതിർന്ന  പൗരൻമാരുനടയു്   സ്രക്ഷണവും പുതി് മക്ഷമവും പുതി്  
ആക്, 2007.

Z2 (Y13:4:7) q2 32Q3-Q3;2
മകന്ദ്ര ആക് ന് 56 of 2007.

14. ഇന്യാ,  നിയമ മനാലയ് 
സ് തീകനള  അസഭ്യമായി  ചിതീകരിക്കുന്നത്  (നിമരാധിലിക്കേൽ )ആക്,  1986.

Z2 (Y15:45:5) q2 32Q3-Q3;2
മകന്ദ്ര ആക് ന് 60 of  1986.
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