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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

BIOGRAPHY/ AUTOBIOGRAPHY  

1. Pope Francis & Andrea Tornielli
Name of God is mercy.
Oonagh Straansky, Tr. 
Pub : Bluebird, London,  2017.

Q6wN36FRA Q7 

(In  this  conversation  with  Vatican  reporter  Andrea  Tornielli,  Francis
explains-through memories  from his  youth  and moving anecdotes  from his
experiences as a pastor-why “mercy is the first attribute of God.”) 

2. Mohandas (S)
Prophet of one world.  
Pub : Dr. S. Mohandas, Thiruvananthapuram,  2016.

Y:1:7 w M54NAR Q6

(Saga of Sree Narayana Guru,  the sage philosopher who proclaimed “one 
caste, one religion  and one God for mankind”.) 

3. Susan Adelman
Rebel : A biography of Ram Jethmalani.  
Pub : Penguin Random House India Pvt. Ltd., Haryana,  2014.

Z2wN23JET Q4

(This book presents the most updated, authentic and detailed biographical 
account of Ram Jethmalani, the most famous living lawyer of India today.)

SPIRITUAL EXPERIENCE AND MYSTICISM  

4. Moody (Raymond A)
Life After Life :  The investigation of phenomenon-survival of bodily 
death.
Pub : Rider, London,  2001.
         ,16:8 P1

(This book is a report on a qualitative study in which the author 
interviewed 150 people who had undergone near death experience.)



5. Newton (Michael)
Journey of Souls :  case studies of life between lives.
Pub : Jaico publishing House, Ahmedabad,  2016.
         ,16:8 Q6

(This remarkable book uncovers the mystery of life in the spirit of world 
after death on earth.)

LITERATURE  

6. Arundhati Roy
Ministry of utmost happiness.
Pub:  Penguin Random House India Pvt. Ltd., Haryana,  2017.

O111,3 ARU Q7

(This is the second novel by Indian writer Arundhati Roy.) 

7. Rick Riordan
Camp half-blood confidential.
Pub : Puffin books, New Delhi, 2017.

O111,3 RIO Q7

(Greek mythology.)

8. Thomas Hardy
Far from the madding crowd.
Pub : Future Publishers & distributors, Kolkata, 2017.

O111,3 HAR Q7

(The novel deals in themes of love,  honour and betrayal against a back drop
of the seemingly idyllic, but often harsh,  realities of a farming community in
Victoria, England.) 

9. Thomas Hardy
Mayor of Casterbridge.
Pub : Future Publishers & distributors, Kolkata, 2017.

O111,3 HAR Q7

(The Mayor of Casterbridge is one of Hardy's Wessex Novels. It tells the
story of Michael Henchard who under the spell of alcohol and rage,  sells his wife
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and child at a fair. A lot of many years pass by and Henchard becomes the Mayor
of Casterbridge,  but he is always haunted by his past.  And when his wife and
child return, his reputation starts declining.)  

HISTORY  

10. Sanjay Subrahmanyam
Europe's India :  Words, People, empire (1500-1800).
Pub : Harward University press, London, 2017.

V2-5 'J00-M00             Q7

(This book tracks Europeans changing ideas of India over the entire early 
modern period.)

ECONOMICS  

11. Ramesh Singh
Indian Economy for Civil Service Examination.
Pub : Mc Graw Hill Education (India) Pvt. Ltd., Chennai, 2017.

X.2 Q7

(This is a comprehensive text with detailed coverage of all topics in the  
UPSC preliminary and Main syllabus.) 

12. Pei (Minxin)
China's Crony Capitalism.
Pub : Harward University press, London, 2016.

XL.41 Q6

(This book deals with the implications and consequence of China's crony 
capitalism.)

SOCIOLOGY  

13) Sreedhara Menon (A)
Legacy of Kerala.
Pub : DC Books,  Kottayam, 2009

Y:1.212 P9

(This book confirms the essential information on the salient aspects of 
Kerala culture.) 
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14) Rajan (C)
Administration of Rural Development.
Pub : C. Rajan, Kozhikode, 2014

Y31:434:5 Q4

(This  book  contains  information  about  constitution  and  welfare  state,  
poverty  and  the  poor,  planning  and  five  year  plans,  approaches  to  rural  
development etc and concepts, terminologies,  definitions and subjects related to 
development.) 

LAW  

15) Namrata Shukla
Lawmann's Law relating to National Green Tribunal. 
Pub : Kamal Publishers, New Delhi, India, 2017.

Z2,87 (G:55) Q7

(This  book  includes  National  Environmental  Tribunal  Act,  1995,  Rules
made under  the  National  Green Tribunal  Act  2010,  National  Green Tribunal
(Financial and administrative Power) rules, 2011 etc.) 

16) Sugathan (N) and Prasanth (S)
Law Relating to Civil Services in Kerala,  7th  Ed. 
Pub : Swamy Law House, Ernakulam, 2009.

Z212(W,8) P9

(This book contains various Acts, rules, regulations, circulars, notification
relating to public services in Kerala.) 

17) Seetharaman potty (S), Ed. & Comp.   
Handbook on Reservation in Public Services & Educational Concessions in  
Kerala for Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward classes  
with case Laws, (2 Volumes).     

Pub : Kerala Service publications, Thiruvananthapuram, 2001.
Z212(W,8 : 47) P1
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(This book contains laws and several orders issued by the Government of
Kerala together with important judgment of the Supreme Court and High Court of
Kerala relating to reservation and educational concessions.) 

18) Venkit (N Y)
Law Relating to Narcotic Drugs in Kerala.     
Pub : Swamy Law House, Ernakulam, 2016.

Z212(Y: 41) Q6

(This book contains Act, Rules and notifications relating to narcotic drugs 
and psychotropic substances.) 

19) George Johnson and Dominic Johnson, Ed.   
Kerala Administrative Tribunal: Practice and Procedure.  Ed 5.      
Pub : EM TEE EN Publications, Kochi, 2015.

Z212, 87 (W, 8) Q7

(This book contains Administrative Tribunals Act and rules along with 
notification and case laws.) 

20) George Johnson and Dominic Johnson, Ed.   
Manual  of Registration laws in Kerala.  Ed 8.      
Pub : EM TEE EN Publications, Kochi, 2017.

Z212, 98,3  Q7

(This book contains all important statutes and supporting allied rules and 
notification relating to registration in Kerala.) 
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ആത്മകഥ   /   ജീവചരിത്

1) രാജശേഖരൻ നായർ. കക
ഞാൻ  തക്നെ  സാകി : ഒരു നന്യൂശയാളജിസ്ികസ്റ്റിന്റെ    വൈദ്യാനുവദ്യാനുഭവറാനുഭവങ്ങൾ .
പ്രസാ: ഡി. സി. ബുകക,  ശകാട്ടയ്, 2016.

L7:45:7wN40 RAJ 32Q6

(ശഡാക്ടർ  തകസ്റ്റിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും, ന്,  ന്യുശയാളജി ചികിതാശമഖലയികല 
അമ്പത്തഞ്ചുകകാല്ലകത്ത അനുഭവങ്ങളും, ന്  പങ്ക് വയ്ക്കുന്ക വയ്ക്കുന.)

2) ജയചന്ദ്രൻ  (പി)
ഏകാന്ത പഥികൻ  ഞാൻ.

പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017

NR212wN44 JAY 32Q7

(പ്രേസ്ത ഗായായകൻ പി. ജയചന്ദ്രകസ്റ്റിന്റെ ആത്മകഥ.) 

3) ആനി ശജാണസൺ  
കലാമണ്ഡല്  കൃഷ്ണൻ നായർ.

പ്രസാ: ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2016.

NS212wN14 KRI 32Q6

(പ്രേസ്ത കഥകളി ആചാരറകസ്റ്റിന്റെ ജീവചരിത്.)  

4) ഉമ്മർ (കക.പി.)
ഓർമകളും, നകടെ  പുസ്തക .്

പ്രസാ:   ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2012.

NW212wN34 UMM 32Q2

(കക.പി. ഉമ്മർ എ്നെ നടെകസ്റ്റിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും, നകടെ സമാഹാരം.)���ാര്.)

5) ബൃന
ഓർമയുകടെ  മുനമ്പങ്ങൾ.

പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2014.

O32w Q4
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(മലയാളത്തികസ്റ്റിന്റെ പ്രിയകപ്രിയപ്പെട്ട സാഹാരം.)���ിതറകാരന്മാരുടെ ജാരുകടെ ജീവിതപങ്ക് വയ്ക്കുന്ാളികളും, നകടെ 
അനുഭവക്കുയിപ്പുകൾ ആണ് ഈ കക ഈ കൃതിയിൽ.) 

6)  ബ്ലിഷേീർ (വൈദ്യാനുവക് മുഹാരം.)���മ്മദ്യാനുഭവക)  
ഓർമ്മയുകടെ  അയകൾ.

പ്രസാ : ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

O32wN08 BAS Q7

(ഓർമ്മക്കുയിപ്പുകൾ). 

7) കരീ് (എ്. എ)

പണ് ഈ കികർ …. ജി.എൻ. പണ് ഈ കികർ.....

പ്രസാ:  ജി.എൻ. പണ് ഈ കികർ,  തിരുവനന്തപുര്, 2013.

O32wN37 PAN Q3

(ജി.എൻ. പണ് ഈ കികർ എ്നെ എഴുത്തുകാരകനയു്, വറകികയയു് കുയിച്ചുള്ള 
സമഗ്രപഠനമാണ് ഈ കക ഈ പുസ്തകത്തിൽ.)

8) മീര (കക.ആർ.)

എകസ്റ്റിന്റെ ജീവിതത്തികല  ചിലർ.

പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

O32wN70 MEE Q7

(കക.ആർ. മീരയുകടെ ഓർമ്മക്കുയിപ്പുകൾ.) 

9) രാമചന്ദ്രൻ നായർ (പന്മാരുടെ ജന)

തകഴി  പഠനങ്ങൾ.

പ്രസാ: പി.കക. പരശമേ്വരൻ നായർ കമശമ്മായിയൽ ട്രസ്ക, തിരുവനന്തപുര്, 2016.

O32,3y7N12 SIV Q6

(തകഴി േിവേങ്ക് വയ്ക്കുന്രപ്രിയപ്പെിളളകയക്കുയിച്ചുളള സമഗ്ര പഠന്.) 

10) മുനി നാരായണ് ഈ ക പ്രസാദ്യാനുഭവക 
ആത്മായന് .
പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2015

R6wN38 PRA 32Q5

(ആത്മകഥ.) 
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11) കരീ് (എ്. എ) 

ശകരള  സർവ്വകലാോലയുകടെ    ഉള്ളയകളിൽ. 

പ്രസാ: ശനർവഴി പബിശക്ലിഷേൻസക, തിരുവനന്തപുര്, 2011.

T4wN47 KAR 32Q1

(സർവ്വകലാോലയുകടെ അന്തർ രഹാരം.)���സറങ്ങളിശലകക കവളിച്ചം വീശു് വീശു്നെ കൃതി.)  

12) ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ (ഇ) 

മയകാത്ത  ഓർമ്മകൾ.  

പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്,  2017.

V212y7N28 CHA 32Q7-Q7;1

(മുൻ മനിയായ ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുകടെ ഓർമ്മക്കുയിപ്പുകൾ.) 

13) ദ്യാനുഭവിവാകരൻ സി 
രാഷീയ്  സ്മരണ് ഈ ക  പ്രഭാ്ലിഷേണ് ഈ ക .്  

പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2017.

V212y7N42 DIV 32Q7

(ബഹുകകി ജനാധിിപതറത്തികസ്റ്റിന്റെ നിലനിൽപ്പു് ശകരളത്തികല വിവിധി സാമൂഹാരം.)���ിക 
സാ്സക കാരിക പ്രശ്നങ്ങളും, ന് വിവരിക്കുന.) 

14) മുരളി (ചന്തവിള )
എൻ.സി. ശേഖർ : ശകരളത്തികല  വിപ്ലവ  പ്രസ്ഥാനാനത്തികസ്റ്റിന്റെ  തീകപ്രിയപ്പൊരി.
പ്രസാ: ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2015.

W691y7N06 SEK 32Q5

(ശകരളത്തികല കമ്മന്യൂണ് ഈ കിസ്ക പ്രസ്ഥാനാനത്തികസ്റ്റിന്റെ ആദ്യാനുഭവറപഥികരിൽ ഒരാളായ 
എൻ.സി. ശേഖരകനക്കുയിച്ചുള്ള കൃതി.)  

15) രാജശഗായാപാൽ (ഒ)  

ജീവീതാമൃത .്

പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2012.

W,4BJPw N29 RAJ 32Q2

(ബി.കജ.പി. ശനതാവ് എ്.എൽ.എ. യുമായ ശീ. ഒ. രാജശഗായാപാലികസ്റ്റിന്റെ 
ആത്മകഥ.) 
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16) രാജരാജവർമ്മ (എഴുമറ്റൂർ)  

എ്.കക. ശജാസഫ്ക : ഇനികയ്നെക  ഇങ്ങകനകയാരാൾ.

പ്രസാ: കയസ്റ്റിന്റെക ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2012.

Z212,193wN31 JOS 32Q2

(ശപാലീസക ഡയയക്ടർ ജനയല്, കലാകായിക ശകരളത്തികസ്റ്റിന്റെ പുരസ്കർത്താവ്, 
നാടെക  ചിന്തകനുമായിരു്നെ എ്.കക. ശജാസഫ്ികസ്റ്റിന്റെ സമഗ്രമായ ജീവിതകഥ.) 

17) ശജകബക ശതാമസക  
സാവകൾകകാപ്രിയപ്പെ്    നീന്തുശമ്പാൾ.

പ്രസാ: കയസ്റ്റിന്റെക ബുകക, തൃശ്ശൂർ, 2017.

Z212,193wN60 JAC 32Q7

(ശജകബക ശതാമസക ഐ.പി.എസികസ്റ്റിന്റെ ആത്മകഥ.) 

ോസക ത്
18)   എതിരൻ കതിരവൻ

മലയാളിയുകടെ   ജനിതക .്

പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017

A 32Q7

(മലയാളത്തികല ോസ്ത്രസാഹാരം.)���ിതറത്തിനു പുതിയ മുഖ് നൽകു്നെ പനണ്ട് 	ശാസ്ത്ര ലേഖനക 
ോസ്ത്ര ശലഖനങ്ങളും, നകടെ സമാഹാരം.)���ാര്.)

19) ്ലിഷോജി (എൻ)

നമ്മുകടെ  പ്രപഞ്ചം് : സൗരയുഥ ,്  ആകാേ ഗായ്ഗായ, നകതങ്ങൾ. 

പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2016.

B9 32Q6

(പ്രപഞ്ചംത്തികസ്റ്റിന്റെ ആഴവ് പരപ്പു്, പ്രപഞ്ചംാശന്വ്ലിഷേണ് ഈ കത്തികല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ 
എ്നെിവ വിേകലന് കചയ്യു്നെ കൃതി.) 

20) ്ലിഷോജി ശജാസഫ്ക
ഇശകാ  ശസാ്ലിഷേറലിസ .്

പ്രസാ: ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2014.

G:55 32Q4

(പരിസ്ഥാനിതി സ്ബന്ധമായ ശലഖനങ്ങൾ അടെങ്ങിയ കൃതി.) 
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21)  ശതാമസക (കക.വി.)
കടെൽ അത്ഭുതശലാക്.
പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2016.

H4225 32Q6

(സമുദ്രങ്ങകളക്കുയിച്ചു്, കടെൽ ജന്തുകൾ, സമുദ്രമലിനീകരണ് ഈ ക്, അന്താരാഷ 
സമുദ്രനിയമങ്ങൾ  തുടെങ്ങിയവകയക്കുയിച്ചം വീശുക പ്രതിപാദ്യാനുഭവിക്കു്നെ പുസ്തക്.) 

22) ശവലായുധിൻ (ടെി.ഡി.)
ശദ്യാനുഭവേീയ  മതറങ്ങൾ : വിവിധി സ്സ്ഥാനാനങ്ങളികല   ഔശദ്യാനുഭവറാഗായിക   മതറങ്ങൾ.

പ്രസാ: ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2017.

K92 32Q7

(ഇന്തറൻ സ്സ്ഥാനാനങ്ങളികല  ശദ്യാനുഭവേീയ മതറങ്ങകള പരിചയകപ്രിയപ്പെടുത്തു്നെ 
പുസ്തക്.) 

23) സുകുമാരൻ (പി.കക)

കകാളസക ശട്രാൾ   നിങ്ങൾകക  നിയനികാ .്

പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2017.

L:462 CHO 32Q7

(കകാളസക ശട്രാൾ മൂലമുണ്ട് 	ശാസ്ത്ര ലേഖനാകു്നെ അപകടെങ്ങകള തിരിച്ചം വീശുയിയാനു്, 
പ്രതിശരാധിികാനു് ഉതകു്നെ പുസ്തക്.) 

കല

24) അരുൺകുമാർ (എൻ. എസക)
വൈദ്യാനുജവായുധിങ്ങളും, ന്   രാസായുധിങ്ങളും, ന് .
പ്രസാ: ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2010.

MV4 32Q4

(വൈദ്യാനുജവ-രാസായുധിങ്ങളും, നകടെ ചരിതവ് വികാസവ് മറ്റും വ് വിവരിക്കു്നെ കൃതി.)

25) അജി മാത്യു ശകാളൂത
മലയാളി  മയ്നെ നാടെൻ  കളികൾ.

പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

MY.212 32Q7

(ശകരളത്തികല നാടെൻ കളികകളക്കുയിച്ചുളള വൈദ്യാനുകപുസ്തക്.) 
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26) ചന്ദ്രൻ (കക.കക.)

ഒരു സിനിമ  എങ്ങകനയുണ്ട് 	ശാസ്ത്ര ലേഖനാകുന.    

പ്രസാ:ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2012.

NW 32Q2

(സിനിമയുകടെ സാശങ്ക് വയ്ക്കുന്തിക ചരിതവ്,  കറാമയയുകടെയു്,  ചലചിതമാധിറമത്തികല 
കടെകക ശനാളജികകളക്കുയിച്ചു് തനിക്കുള്ള അയിവക പുതിയ തലമുയയ്ക്ക് പങ്ക്ക പങ്ക് വയ്ക്കുന്ക കവയക ക്കുന.) 

സാഹാരം.)���ിതറ്

27) സച്ചം വീശുിദ്യാനുഭവാനനൻ
ഒലീവ് പളും, നങ് : പനണ്ട് 	ശാസ്ത്ര ലേഖനക നവീന കവികൾ.

പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2009.

O,1 32P9

(കവിതകളും, നകടെ സമാഹാരം.)���ാര .്) 

28) യസീന (കക.കക) 

പാശാതറ  നാശടൊടെികഥകൾ .
പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2012.

O111,3 32Q2

(32 പാശാതറ നാശടൊടെികഥകളും, നകടെ  സമാഹാരം.)���ാര .്) 

29) ശമാപ്രിയപ്പെസാങക  (നാണു പിണ് ഈ കയായി  വിവ.)

ശമാപ്രിയപ്പെസാങ്ങികസ്റ്റിന്റെ   10 കഥകൾ.

പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2012.

O122,3 32Q2

(ശമാപ്രിയപ്പെസാങ്ങികസ്റ്റിന്റെ  പത്തക കഥകളും, നകടെ മലയാള പരിഭാ്ലിഷേ.) 

30) വിശകാർ യൂശഗായാ  (സദ്യാനുഭവാേിവൻ എ്.പി. വിവ.)    

ശനാതക ദ്യാനുഭവാമികല കൂനൻ.

പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016

O122,3 HUG 32Q6

(വിശകാർ യൂശഗായായുകടെ  "The Hunch back of Notredame" എ്നെ  
ശനാവലികസ്റ്റിന്റെ മലയാള പരിഭാ്ലിഷേ.) 
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31) വിശകാർ യൂശഗായാ  (ശവണു.വി.ശദ്യാനുഭവേ് വിവ.)

പാവങ്ങൾ.

പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O122,3 HUG 32Q6

(ഫഞ്ചംക ശനാവലായ “Les Miserables"കസ്റ്റിന്റെ മലയാള പരിഭാ്ലിഷേ.) 

32) േരതക ചന്ദ്രൻ (പി) വിവ.

സക പാനി്ലിഷേക  കാസികക  കഥകൾ.

പ്രസാ: ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2009.

O123,3 32P9

(വിഖറാതങ്ങളായ 13 സക പാനി്ലിഷേക കഥകളും, നകടെ സമാഹാരം.)���ാര്.) 

33) പൗശലാ കകായ് ശലാ   (ശജാളി വർഗ്ീസക വിവ.)

ശപാർട്ടക കബശല്ലായികല മനവാദ്യാനുഭവിനി.
പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O124,3 COE 32Q6

(“The Witch of Portobello”  എ്നെ ശനാവലികസ്റ്റിന്റെ മലയാള പരിഭാ്ലിഷേ.) 

 34) പൗശലാ കകായ് ശലാ   (ജയശീ  ആർ.കക.  വിവ.)

വിജയി  ഏകനാണ് ഈ കക.
പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O124,3 COE 32Q6

(പ്രേസ്ത ബ്രസീലിയൻ സാഹാരം.)���ിതറകാരൻ  പൗശലാ കകായ് ശലായുകടെ  'The 
Winner Stands alone' എ്നെ ശനാവലികസ്റ്റിന്റെ മലയാള പരിഭാ്ലിഷേ.)  

35) ജമാൽ നാജി  (്ലിഷേ്നാദ്യാനുഭവക  എൻ. വിവ.)

കച്നൊയ്ക്ക് പങ്ക്ൾകക  വയസ്സാകുമാകുശമ്പാൾ.

പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

O28,3 NAJ 32Q7

(അയബി ഭാ്ലിഷേയിലളള ശനാവലികസ്റ്റിന്റെ മലയാള പരിഭാ്ലിഷേ.) 
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36) അയ്യപ്രിയപ്പെൻ  എ
കതരക്ഞെടുത്ത   കുമാരനാോൻ   കവിതകൾ.

പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2010

O32,1  Q0

(കുമാരനാോകസ്റ്റിന്റെ  കതരക്ഞെടുത്ത  കവിതകൾ.) 

37) ചാശകാ (കചമ്മന )്

അന്ധകാര  ്.
പ്രസാ:  പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2010.

O32,1 CHA  Q0

(കചമ്മന് ചാശകായുകടെ 30 കവിതകളും, നകടെ സമാഹാരം.)���ാര .്) 

38) നാരായണ് ഈ കപ്രിയപ്പെണ് ഈ കികർ  (കാവാല )്

വയസ്സാകുമില്ലാ വായക ത്താരി .
പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

O32,1 NAR  Q7

(കാവാല് നാരായണ് ഈ കപ്രിയപ്പെണ് ഈ കികരുകടെ   കവിതാസമാഹാരം.)���ാര .്)

39) പ്രഭാവർമ്മ 
േറാമ മാധിവ .്

പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

O32,1 PRA  Q7

(പ്രഭാവർമ്മ യുകടെ വയലാർ അവാർഡക ശനടെിയ കവിത.) 

40) രാമചന്ദ്രൻ  (ഏഴാശച്ചം വീശുരി )
ആകാേ് മുട്ടു്നെ  ചില്ലാട്ടങ്ങൾ .
പ്രസാ:  പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2016.

O32,1 RAM Q6

(കവിതകൾ.) 

41) രാമവർമ്മ (വയലാർ)

വയലാർ  കവിതകൾ.   (14- ാംാപ പതിപ്പുക).
പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O32,1 RAM Q6

(വയലാർ രാമവർമ്മയുകടെ  കവിതകളും, നകടെയു്  ഗായാനങ്ങളും, നകടെയു്  സമാഹാരം.)���ാര .്) 
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42) േങ്ക് വയ്ക്കുന്രനാരായണ് ഈ കൻ  (പി.ഐ)

ഭൂമിയുകടെ  നാവക.
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2017.

O32,1 SAN Q7

(ബാലസാഹാരം.)���ിതറ കൃതി.) 

43) ശീകണ് ഈ കക ഠൻ നായർ  (സി. പി)
മനഹാരം.)���ാസ .്

പ്രസാ:  പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2017.

O32,1 SRE Q7

(പതിശനഴക കവിതകളും, നകടെ  സമാഹാരം.)���ാരമാണ് ഈ കക ഈ കൃതി.)  

44) സുഗായതകുമാരി
സുഗായതകുമാരിയുകടെ    കവിതകൾ : സമ്പൂർണ്്.
പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O32,1 SUG Q6

(സുഗായതകുമാരിയുകടെ  സമ്പൂർണ്  കവിതാസമാഹാരം.)���ാര .്) 

45) സുനര്  (ധിനുവച്ചം വീശുപുര )്

ക്നെിപ്പൂകൾ.

പ്രസാ:  പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2013.

O32,1 SUN Q3

(സുനര് ധിനുവച്ചം വീശുപുരത്തികസ്റ്റിന്റെ  കവിതകളും, നകടെ  സമാഹാരം.)���ാര .്) 

46) കകാല്ല് തുളസി
ഒരു പരാജിതകസ്റ്റിന്റെ   ശമാഹാരം.)���ങ്ങൾ.

പ്രസാ:  പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2014.

O32,1 THU Q4

(കവിതകൾ.) 
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47) ശമാഹാരം.)���ൻദ്യാനുഭവാസക  (വള്ളികാവക )
അരങ്ങികല  ശോണ് ഈ കബി്ബ് : നിങ്ങകളക്നെ   കമ്മന്യൂണ് ഈ കിസ്ാകി .
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2013.

O32,2:g Q3

(നിങ്ങകളക്നെ കമ്മന്യൂണ് ഈ കിസ്ാകി  എ്നെ നാടെകകത്ത ആഴശമയിയ 
നിരീകണ് ഈ കങ്ങളിലൂകടെ  വിമർേനവിശധിയമാക്കു്നെ ഗ്രന്ഥം.)  �ുന .്)  

48) ഇത്തിശകാടെൻ
ശവരുകൾകിടെയിൽ    ഒരു മണതരി .
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2011.

O32,3 Q1

(ശനാവൽ.)

49) നായർ (എ്.എൻ.ആർ.)

ഉശത്തജക മരു്നെക.
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2016.

O32,3 Q6

(കഥകൾ.)

50) ബാലകൃഷ്ണൻ  (സി.വി.)
വൈദ്യാനുലശബ്രയിയൻ .
പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017

O32,3 BAL Q7

(ശനാവൽ.) 

51) കുമാരൻ  (യു.കക.)

പ്രിയകപ്രിയപ്പെട്ട   ശനാകവല്ലകൾ .
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2011.

O32,3 KUM Q1

(ശനാവലകളും, നകടെ  സമാഹാരം.)���ാര .്) 
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52) മജീദ്യാനുഭവക (ടെി.എ്.)
ഗ്രാമ്.
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2010.

O32,3 MAJ Q0

(ആദ്യാനുഭവിവാസികളും, നകടെ   ജീവിതരീതികളും, ന് അവർ ശനരിടു്നെ ചൂ്ലിഷേണ് ഈ കവ് 
ഇതിവൃത്തമാക്കു്നെ  ശനാവൽ.) 

53) പണ് ഈ കികർ  (ജി.എൻ.)

എകസ്റ്റിന്റെ  കചറുകഥകൾ .
പ്രസാ:  ജി.എൻ. പണ് ഈ കികർ,  തിരുവനന്തപുര്, 2015.

O32,3 PAN Q5

(ജി.എൻ. പണ് ഈ കികരുകടെ  കചറുകഥകളും, നകടെ  സമാഹാരം.)���ാര .്)  

54) രാമനുണ്ി  (കക.പി.)
വൈദ്യാനുദ്യാനുഭവവത്തികസ്റ്റിന്റെ   പുസ്തക .്   

പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O32,3 RAM Q7

(ശനാവൽ.)

55) രാമൻപിളള  (സി.വി.)
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ .
പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O32,3 RAM Q6

(ചരിത ശനാവൽ.) 

56) രാമൻപിളള  (സി.വി.)
രാമരാജബഹാരം.)���ദൂർ .
പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O32,3 RAM Q6

(സി.വി. രാമൻപിള്ളയുകടെ  ചരിതാഖറായികകളിൽ  മൂ്നൊമശത്തതാണ് ഈ കക  ഈ 
ചരിത ശനാവൽ.) 
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57) സതറപ്രകാേ്  (എ്)
പദമതീർത് .
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2012.

O32,3 SAT Q2

(ശനാവൽ.) 

58) ഷുക്കൂർ (ഇടെവാ)
ആരാധിന.  

പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2016.

O32,3 SHU Q6

(ശനാവൽ.) 

59) ശസാമൻ (കാരൂർ)

കഥാനായകൻ .
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2012.

O32,3 SOM Q2

(ശനാവൽ.) 

60) വാസുശദ്യാനുഭവവൻ നായർ  (എ്.ടെി.)
കാല് .
പ്രസാ: കയസ്റ്റിന്റെക ബുകക, തൃശ്ശൂർ, 2016.

O32,3 VAS Q6

(ശകന്ദ്ര സാഹാരം.)���ിതറ അകാദ്യാനുഭവമി അവാർഡക ശനടെിയ കൃതി.) 

61) വാസുശദ്യാനുഭവവൻ നായർ (എ്.ടെി.)
എ്.ടെി. യുകടെ കഥകൾ.

പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

O32,3 VAS Q6

(എ്.ടെി. വാസുശദ്യാനുഭവവൻ  നായരുകടെ വറതറസ്ത  കാലഘട്ടങ്ങളിൽ  എഴുതിയ 
കഥകളിൽ നി്നെക കതരക്ഞെടുത്തവ.) 
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62) വാസുശദ്യാനുഭവവൻ നായർ (എ്.ടെി.) 
രണ്ട് 	ശാസ്ത്ര ലേഖനാമൂഴ്   (51- ാംാപ പതിപ്രിയപ്പെക).
പ്രസാ: കയസ്റ്റിന്റെക ബുകക, തൃശ്ശൂർ, 2017.

O32,3 VAS Q7

(എ്.ടെി. വാസുശദ്യാനുഭവവൻ നായർകക  വയലാർ അവാർഡക ശനടെികകാടുത്ത കൃതി.)  

63) വിജയൻ (ഒ.വി.)
തലമുയകൾ .
പ്രസാ: ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

O32,3 VIJ Q7

(ശനാവൽ.) 

മത  ് 

64) ദ്യാനുഭവവൈദ്യാനുലലാമ  (രമാ ശമശനാൻ വിവ.)

ടെിബറ്റൻ  ബുദ്ിസത്തികസ്റ്റിന്റെ   പാത.

പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

Q4 32Q6

(ോന്തി വളർത്തികകാണ്ടുവരാനു്  സക ശനഹാരം.)���വ് കാരുണ് ഈ കറവ്  ഒരു 
േീലമാക്കു്നെതിനു്  സഹാരം.)���ായിക്കു്നെ  കൃതി.) 

തത്ത്വോസക ത ് 

65) പൂഴനാടെക (പി.എസക.)
ശലാകദ്യാനുഭവർേനങ്ങൾ  : ചാർവാകൻ   മുതൽ  മാർകക വകര.

പ്രസാ:  ചിന്ത പബിശ്ലിഷേഴ്സക, തിരുവനന്തപുര്, 2011.

R 32Q1

(തത്വചിന്തയുകടെ  ആവിർഭാവ്, ഇന്തറൻ തത്വചിന്ത, വൈദ്യാനുചനീസക തത്വചിന്ത, 
ഗ്രീകക തത്വചിന്ത തുടെങ്ങിയവ പഠന വി്ലിഷേയമാകിയ  ഗ്രന്ഥം.)  �ുന്.) 
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മന  :  ോസക ത  ് 

66) ശജാ്ലിഷേ്വാ (റ്റി.കജ.)

ഇ്നെകത്ത ചിന്താവി്ലിഷേയ്.
പ്രസാ:  ഡി സി  ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

S:44 32Q6

(ആത്മപ്രശചാദ്യാനുഭവന്  നൽകു്നെ ശലഖനങ്ങൾ.)

വിദ്യാനുഭവറാഭറാസ ് 

67) A.K.S.T.U.
മുഖ് മൂടെിയണ് ഈ കി്ഞെ  ശദ്യാനുഭവേീയ വിദ്യാനുഭവറാഭറാസ  നയ്.
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2017.

T 32Q7

(ശദ്യാനുഭവേീയ വിദ്യാനുഭവറാഭറാസ നയകത്ത വിലയിരുത്തികകാണ്ട് 	ശാസ്ത്ര ലേഖനക ശീ.ബിശനായക വിേ്വ ,് 
യ്ലിഷേീദ്യാനുഭവക കണ് ഈ കിശച്ചം വീശുരി, ശഡാ. അബാസക അലി, എൻ. ശീകുമാർ തുടെങ്ങിയവർ എഴുതിയ 
ശലഖനങ്ങളും, നകടെ സമാഹാരം.)���ാര .്)

സഞ്ചംാരസാഹാരം.)���ിതറ  ് 

68) ബീന (കക.എ.)

നദ്യാനുഭവി തിന്നെ ദ്യാനുഭവ്വീപക.
പ്രസാ: ഡി സി ബുകക ശകാട്ടയ്, 2016.

U8 32Q6

(മഹാരം.)���ാനദ്യാനുഭവി ബ്രഹ്മപുതയുകടെ തടെത്തിശലക്കു ,് മജുലിയികല സതയു ,് പൂനയികല ഫ്ിലി് 
ഇൻസ്ിറ്റകയുട്ടു്  സൂഫ്ിമാരാല് മഹാരം.)���ർ്ലിഷേിമാരാല് പ്രസിദ്ങ്ങളായ അജ്മീരിലേക്കും മറ്റമീരിശലക്കു് മറ്റും വ് 
ഗ്രന്ഥം.)  �ുനകാരി നടെത്തിയ യാതാ വിവരണ് ഈ ക .്) 

69) മുസഫ്ർ അഹാരം.)���മ്മദ്യാനുഭവക (വി.)
മരുമരങ്ങൾ.

പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

U8.46 32Q7

(13  വർ്ലിഷേ് സൗദ്യാനുഭവിഅശയബറയിൽ  ഉണ്ട് 	ശാസ്ത്ര ലേഖനായിരു്നെ കാലത്തക ഗ്രന്ഥം.)  �ുനകാരൻ  
മരുഭൂമിയിലൂകടെ  നടെത്തിയ യാതകളും, നകടെ കഥ പയയുകയാണ് ഈ കിവികടെ.) 
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ചരിത  ് 

70) പിശയഴ്സൺ (എൻ.എ്.)
പൂണൂല് കകാന്തയു് : വിശമാചനസമര ചരിത് / യാഥാർതറങ്ങൾ
പ്രസാ:  ഡി സി ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2017.

V212 32Q7

(ശകരളത്തികല സാമൂഹാരം.)���ിക ചരിതത്തികല സുപ്രധിാന ഏടൊയ വിശമാചന 
സമരകത്തക്കുയിച്ചം വീശുക പ്രതിപാദ്യാനുഭവിക്കു്നെ ചരിത പുസ്തക .്) 

71) വിജയൻ മടെപ്രിയപ്പെള്ളി (സി.കക.)

കാലവ്  കാലാപാനിയു്  കടെ്നെക.  
പ്രസാ: പൂർണ്ാ പബിശക്ലിഷേൻസക,  ശകാഴിശകാടെക, 2010.

V291 32Q0

(ബ്രിട്ടീ്ലിഷേക ഭരണ് ഈ കത്തികനതിരായി വടെകൻ  ശകരളത്തിൽ  നടെ്നെ സായുധി 
കലാപത്തിൽ  പകങ്ക് വയ്ക്കുന്ടുത്തവകര അന്തമാൻ  ദ്യാനുഭവ്വീപിശലകക നാടുകടെത്തുകയുണ്ട് 	ശാസ്ത്ര ലേഖനായി.  
അവകരകുയിച്ചം വീശുക നടെത്തു്നെ അശന്വ്ലിഷേണ് ഈ കമാണ് ഈ കക ഈ പുസ്തക .്) 

രാഷതന ് 

72) േേി തരൂർ
ഇന്തറോസ്ത്ര : നമ്മുകടെ  കാലകത്ത ചില രാഷീയ ചിന്തകൾ.

പ്രസാ: ഡി സി ബുകക ശകാട്ടയ്, 2016.

W.2 32Q6

(സമകാലിക രാജറ ചിന്തകളാണ് ഈ കക ഇന്തറ ോസ്ത്രയുകടെ ഉളളടെക .്)

സാമൂഹാരം.)���റോസക ത ് 

73) മണ് ഈ കിലാൽ  
ബാർ/ശബയിയൻസക : മദ്യാനുഭവറവ് മലയാളിയു് .
പ്രസാ: ഡി സി  ബുകക, ശകാട്ടയ്, 2016.

Y:411.212 32Q6

(മലയാളിയുകടെ ജീവിതത്തിൽ മദ്യാനുഭവറത്തികസ്റ്റിന്റെ പങ്ക് വയ്ക്കുന്ക വിേദ്യാനുഭവമാക്കു്നെ കഥകൾ.) 
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74) കക. സതറകൻ
അഴിമതിയുകടെ  പരിണ് ഈ കാമവ്  പരിമാണ് ഈ കവ് .
പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2011.

Y:44 32Q6 

(നമ്മുകടെ രാജറത്തക ഭയാനകമാ്വിധി് അഴിമതി വർദ്ിക്കു്നെതായി  ശലഖകൻ 
അഭിപ്രായകപ്രിയപ്പെടുന.) 

75) ശഡാ. കജയി്സക വടെക്കു്ശചരി
കകാലയാളികളും, നകടെ  പി്നൊമ്പുയ .്

പ്രസാ: പ്രഭാത് പ്രിസ്റ്റിന്റെി്ഗായക & പബി്ലിഷേി്ഗായക കമ്പനി (വൈദ്യാനുപ്ര.) ലിമിറ്റഡക, തിരുവനന്തപുര്, 2005.

Y:45:2 32P5

(ശകരളത്തിൽ  ഇന കാണു്നെ കകാലപാതകങ്ങളും, നകടെ കാരണ് ഈ കങ്ങൾ വിേകലന് 
കചയ്യു്നെ കൃതി.) 

നിയമ  ് 

76) ശമാഹാരം.)���ൻദ്യാനുഭവാസക (വി)
കതാഴിൽ നിയമങ്ങളികല  മുതലാളിത്ത സ്രകണ് ഈ ക് .
പ്രസാ: ശട്രഡക യൂണ് ഈ കിയൻ പബിശക്ലിഷേൻസക, തിരുവനന്തപുര്, 2014.

Z2(X:9N4) 32Q7 

(കതാഴില് സുരകാ നിയമങ്ങകളക്കുയിച്ചം വീശുക പ്രതിപാദ്യാനുഭവിക്കു്നെ പുസ്തക .്) 
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