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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
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II. Malayalam Books   7 - 14   



ENGLISH   BOOKS

AUTO BIOGRAPHY

1. Keller (Helen)

The Story of my Life.  

Pub:  Bantam Dell (Random House), New York.     2005

O111w HEL P5

(This is the autobiography of Helen Keller and her triumph over 
deafness and blindness.)

2. Pele

Pele: The Autobiography  with Orlando Durate and Alex Bellos.

Translated from the Portuguese by Daniel Hahn.          

Pub: Simon & Schuster UK Ltd.     2007

MY  2121 w PEL       P7

(This book is the life sketch of the world foot ball legend, Pele.)

LITERATURE/NOVEL/SHORT STORY

3. Ananthamurthy (U.R.)

Hunt Bangle Chameleon.

Pub:   Prism Books Pvt.Ltd., Chennai.    2014

O33, 3 ANA 111Q4

(This book is the collection   of selected short stories of 
U.R. Ananthamurthy.)

4. Andes Salim

The Blind Lady's Descendants.

Pub: Tranquebar Press, Chennai.    2014

   O111, 3 ANI        Q4

(This novel traces the daily struggles, apprehensions and aspirations 
of an Indian Muslim family and its total decadence.)
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5. Anees Salim

The Vicks Mango Tree. 

Pub:  Harper Collins, Noida.    2012

O111, 3 ANI     Q2

(This novel reveals the story of twenty one months of suspended civil 
liberties, half hearted revolts and stern censorships.)

6. Anita Desai

Baumgartner's Bombay.

Pub:  Random House India, Noida.    2007

O111, 3  ANI P7

(This novel brings a different kind of sufferings and exile upon the 
wandering Jew.)

7. Anita Desai

In Custody.

Pub:  Random House India, Noida.       2013

O111, 3 ANI        Q3

(In this novel the author paints an intimate portrait of lives impacted 
by the quest for identity and purpose.)

8. Anita Desai

The Zigzag Way.

Pub: Random House India, Noida.     2013

O111, 3 ANI    Q3

(This novel is about a young American academic in search of  his root in
Mexico)
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9. Anita Nair

Lessons in Forgetting.

Pub: Harper Collins India, Noida.     2012

O111, 3 ANI    Q2

(It is a heart warming story of redemption forgiveness and second 
chances.)

10.  Benyamin

Goat days.
Tr.  by  Joseph Koyipally.    

Pub:  Penguin Books, New Delhi.    2012

O32, 3 BEN 111Q2

(This is a translation of the famous Malayalam novel 'Aadujeevitham'.)

11. Coelho (Paulo)

By the river Piedra I sat down and wept.
Tr.  by  Alan R. Clarke.   

Pub:  Harper Collins India, Noida.      2014

O124, 3 COE     Q4

(This is one of the important novels of Paulo.)

12.  Coetzee (J.M)

The Master of Petersburg.

Pub:  Vintage (Random House), London.    2004

O111, 3 COE     P4

(This book is a complex work that draws on the life of Dostoyevsky, 
the life of the author and the history of  Russia.)

13. Llosa (Mario Vargas)

The Storyteller.
Tr.  by Helen Lane

Pub:   Faber and Faber, London.         1991

O123 , 3     111 N1

3



(This book is a translation of Spanish  novel 'El Hablador'.  The 
author is the winner of the Nobel Prize in Literature.)

14. Rushdie (Salman)

Luka and the Fire of Life.   

Pub:  Vintage, London.   2011

O111, 3 Q1

(This is a novel.)

15.  Vasudevan Nair (M.T)

Bhima: Lone Warrior
Tr.  by Gita Krishnankutty.

Pub:  Harper Collins, Noida, India.

O32, 3 VAS    111Q3

(This novel is the English translation of the master piece of M.T's 
'Randamoozham'.)

HISTORY

16. Nayantara Sahgal

The Story of India's Freedom movement.

Pub: Rupa Publications, New Delhi.    2013

V2: 51  'N 30 - 47      Q3

(This book reveals the story of India's freedom struggle.)

17. Shashi Tharoor

Pax Indica: India and the world of the 21st century.    

Pub: Penguin books, New Delhi.      2013

V2:19    Q2

(In this book Tharoor demonstrates how Indian diplomacy has come 
of age and forecasts where it will need to focus in the new millennium.)
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POLITICS

18. Chauhan (K.S)

Parliament: Powers, Functions and Privileges. A comparative 
constitutional perspective.

Pub: Lexis Nexis, Haryana, India.    2013

W, 3.2    Q3

(This book aims to cater to the need and demand of  understanding 
the  parliament as an institution of national importance and bedrock of  
the  Indian Polity.)

SOCIOLOGY

19. Pankaj Mishra, Ed.

India In Mind.

Pub:  Penguin Books, New Delhi.   2013

Y:1.2 Q3

(This is a collection of essays written by foreigners on India over two 
centuries.)

LAW

20. Aparna Viswanathan

Cyber Law: Indian and International Perspectives.        

Pub: Lexis Nexis,India,Haryana.     2012

Z2 (D6, 8(B)) Q2

(This book provides a valuable focus on the dynamic field of cyber 
law, balancing views from India and abroad, as well as their impact on 
Indian interests.)

21. Doabia (T.S)

Elections and Election Petitions .        4th Ed.

Pub: Lexis Nexis, Haryana, India.        2013

Z2 (W:91)    Q3
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(This book provides a useful commentary on important issues like  
qualifications and disqualifications, election expenditure, corrupt practices, 
electoral offences and right to information etc.)

22. Doabia and Doabia

Law of Elections and Election Petitions. Vol. I & Vol. II. 4th Ed. 

Pub: Lexis Nexis, Haryana, India.    2014

Z2(W:91')      Q4- Q4;1

(This  book  gives  an  overview  of  the  entire  process  of  election  
beginning  with delimitation of constituencies to power of recall.)

23. Bhattacharjee (S.R)

The Legal Metrology Act, 2009 (Act No.1  of 2010).   5th Ed.

Pub: Delhi Law House, Delhi.     2014

Z2,5X Q4

(This book contains Legal Metrology Act, 2009 with standards of  
Weights and Measures Act  with allied rules and amendments.)

24. Johnson (M.A. George), Ed.

Kerala State Right to Service Act and Rules.  4th  Ed.

Pub: Law Books Centre, Ernakulam.    2015

Z212 (W, 8)  Q5-Q5;1

(This book contains Kerala State Right to Service Act 2012, Kerala 
State Right to Service Rules, 2012, Kerala State Right to Service (Removal
of difficulties) Order, 2013.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ആത്മകഥ  / ജീവചരിത്രം  

1. അബ്ദുള്ദാദര

പാടാനോാരതാരു    മധുരിത ഗാനംാോ്രം.
ോദീ്രം ോൗഷാദ്     എഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി  .

പ്രസാ: ഒലീവ്, നകാഴിിനകാട്.    2010

O32, 1w ABD Q0

(സിോിമാ പിന്നണി ഗാനംായകോായ നകാഴിിനകാട് അബ്ദുള്ദാദറിനെ കിോ കുറിനെ കിച്ചുള
ഓര്മ്മക്കുറിനെ കിപ്പുകള് .)

2. ദിലീപ് (എ്രം.എസ്)

സുകുമാരി   ഓര്മ്മകളുട   വളിതിര  .    

പ്രസാ: ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി.സി. ബുക്, നകാട്ടയ്രം.   2013

NW w SUK 32Q3

(പ്രശസ്ത ോടി സുകുമാരിയുട ഓര്മ്മക്കുറിനെ കിപ്പുകള് )

3. നമാഹന്  (തക്കു്രംഭാാഗാനം്രം  )

ജോാധിപത്യ   നകരളതില്   അച   അച്യുതനമനോാന്

പ്രസാ: അസന്ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and In് പബിനകഷന്സ്, നകാട്ടയ്രം.   2014

V212, 21y7 ACH 32Q4-32 Q4;1

(മുന് മുദ്യമന്ത്ിയായിരുന്ന സദാവ് അച   അച്യുതനമനോാ് അച്യുതമേനോന്റെ മോസ്സ് തുറന്നു 	് തുറിനെ കന്നു 
കാണിക്കുന്ന കൃതി.)

പതപ്രവരതോ്രം 
4. കൃഷ്ണകുമാരി   (എ)

വോിതാ പത പ്രവരതോ്രം  ചരിതവും  വര്്രം  വരതമാോവും  വര്്രം.

പ്രസാ: നകരള സാഹിത്യ അകാഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inമി , തൃശൂര .   2010

4 (Y15) 32 Q0

(ആദ്യകാല വോിതാ പതപ്രവരതകരക്കുറിനെ കിച്ച് പ്രതിപ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.)
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കല

5. കലാമണ്ഡല്രം സത്യഭാാമ & കലാമണ്ഡല്രം ലതികാനമാഹന്ദാസ്.

നമാഹിോിയാട്ട്രം    : ചരിത്രം , സിദാന്രം , പ്രനയാഗാനം്രം.
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്.    2014

NS.212   MOH 32Q4

(നമാഹിോിയാട്ടതി് അച്യുതമേനോന്റെ ര്രംഗാനംപാഠങ്ങളു്രം  അവയുട വിശദാ്രംശങ്ങളു്രം 
ഉള്കാള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം.)		� ്രം.)

സാഹിത്യ്രം    /   കവിത 

6. അനൂപ് ചന്ദ്രന്

ഓകിജന്  സിലിന്ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inര
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്. 2012

O32,1           Q2

(അനൂപ് ചന്ദ്ര് അച്യുതമേനോന്റെ ആദ്യ കവിതാസമാഹാര്രം)

7. ആലന്ാട് ലീലാകൃഷ്ണന്

ോിലാ  സാധക്രം
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്. 2014

O32,1      Q4

(36 കവിതകളുട സമാഹാര്രം.)

8. ആലന്ാട് ലീലാകൃഷ്ണന്

സസബര   ോിലാവ്
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്. 2011

O32,1      Q1

(ശീ. ആലന്ാട് ലീലാകൃഷ്ണ് അച്യുതമേനോന്റെ കവിതാ സമാഹാര്രം.)
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9. ദാനമാദരന്

കഥ  രാവണീയ്രം
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്. 2014

O32,1      Q1

(ആര .ക. ദാനമാദര് അച്യുതമേനോന്റെ 32 കവിതകളുട സമാഹാര്രം.)

10. രാമകൃഷ്ണന് (നദശമ്രംഗാനംല്രം)

നലാകകവിത   ചില ഏടുകള് 
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്. 2011

O32,1      Q1

(ആഫികന് പഴിമ്പാടാട്ടുകള് മുതല് നോാബല് സ്മ്മാോ നജതാകളു്രം,  
കാോഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inയില നഗാനംാതകാവ്യങ്ങള് മുതല് ഇന്യന് കവികള് ഉള്യന് കവികള് ഉള്പ്പെടുന്ന 
സമകാലീോ നലാകകവിതകള് ഉള്കാള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം.)		� ്രം.)

11. രാമചന്ദ്രന് (പി.പി.)

കാന്റേ  കടനല
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്. 2012

O32,1           Q2

(പ്രകൃതിയു്രം,  പരിസിതിയു്രം,  സാ്രംസാരിക തോിമയു്രം അഭാിമുദീകരിക്കുന്ന 
വല്ലുവിളികള ചാല്ി ഉത്കണകണ്ഠയന് കവികള് ഉള്പ്പെടുന്ന കവിതകള് )

12.  റിനെ കഫീക് അഹ്മ്മദ്

റിനെ കഫീക് അഹ്മ്മദി് അച്യുതമേനോന്റെ   കവിതകള്
 പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്. 2013

O32,1 RAP      Q3

(റിനെ കഫീകി് അച്യുതമേനോന്റെ 111 കവിതകളുട സമാഹാര്രം.)
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സാഹിത്യ്രം    /  കഥ   /  നോാവല്

13. അോിതാോായര

ഇദിസ്- വളിച്ച് പ്രതിപതി് അച്യുതമേനോന്റെ   കാവല്കാരന്
 വിവ.  സിത  മീോാകി.

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്.     2010

O111, 3 ANI 32Q4 

(17- ാംാന നൂ്റോണില് സാമൂതിരിയുട മാമാ്തില് പ്ടുകാോായി 
നകരളതിലതിയ സാമാലി വ്യാപാരിയായ ഇദിസി് അച്യുതമേനോന്റെ ജീവിത കഥ 
പറിനെ കയുന്ന നോാവല് .) 

14.     അല്കാ സരാവഗാനംി

ഇടനവളയ്ക്കു  നശഷ്രം.
 പ്രസാ: ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി.സി. ബുക്, നകാട്ടയ്രം. 2011

O152 , 3 32Q1

(പ്രമുദ ഹിന്ി സാഹിത്യകാരിയു്രം സാഹിത്യ അകാദമി പുരസാര 
നജതാവും  വര്മായ  അല്കാസരാവഗാനംിയുട പ്രശസ്ത നോാവല് .)

15. ബോ്യാമിന്

അബീശഗാനംിന്
 പ്രസാ: ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി.സി.ബുക്, നകാട്ടയ്രം. 2014

O32,3  BEN          Q4

(പഴിയ ോിയമ പുസ്തകതില് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അബീശഗാനംിന് എന്ന 
പണകുട്ടിയുട കഥ.)

16. ബോ്യാമിന്

അല് -അനറിനെ കബ്യന്  നോാവല്  ഫാക്ടറിനെ കി
 പ്രസാ: ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി.സി.ബുക്, നകാട്ടയ്രം. 2014

O32,3  BEN          Q4
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(അനറിനെ കബ്യന് രാജ്യങ്ങള ഇളകിമറിനെ കിച്ച് പ്രതിപ മുല്പ്പൂ വിപ്ലവതി് അച്യുതമേനോന്റെ 
പശാതലതില് എഴുതിയ നോാവല് )

17. ബോ്യാമിന്

കഥകള്
 പ്രസാ: ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി.സി.ബുക്, നകാട്ടയ്രം. 2013

O32,3  BEN          Q3

(പ്രശസ്ത  നോാവലിസ്് ശീ. ബോ്യാമി് അച്യുതമേനോന്റെ കഥാസമാഹാര്രം.)

18. ബോ്യാമിന്

മുല്പ്പൂ ോിറിനെ കമുള  പകലുകള്
 പ്രസാ: ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി.സി.ബുക്, നകാട്ടയ്രം. 2014

O32,3  BEN          Q4

(ബോ്യാമി് അച്യുതമേനോന്റെ പ്രശസ്തമായ  നോാവല് .)

19. പരനമശ്വരന്പിള (എരുനമലി)

മലയാള സാഹിത്യ്രം   കാലഘട്ടങ്ങളിലൂട    (സാഹിത്യചരിത്രം   ), 6- ാംാന പതിയന് കവികള് ഉള്പ്പെ്. 
 പ്രസാ: കറിനെ ക് അച്യുതമേനോന്റെ് ബുക്, നകാട്ടയ്രം. 2013

O32v      Q3

(മലയാള സാഹിത്യതി് അച്യുതമേനോന്റെ ചരിതപരമായ വികാസ പരിണാമങ്ങള് 
അപഗ്രഥിക്കുന്ന കൃതി)

20. മീര (ക.ആര )

ആനവമരിയ
 പ്രസാ: കറിനെ ക് അച്യുതമേനോന്റെ് ബുക്, തൃശൂര . 2013

O32,3  MEE         Q3

(ക.ആര മീരയുട കഥാസമാഹാര്രം.)
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21. മീര (ക.ആര )

നമാഹമഞ
 പ്രസാ: കറിനെ ക് അച്യുതമേനോന്റെ് ബുക്, തൃശൂര . 2013

O32,3  MEE         Q3

(ക.ആര മീരയുട ഏഴു കഥകളുട സമാഹാര്രം.)  

22. യുനഗാനംാ (വികനതാര )

നോാതദാമില   കൂോന് .
 പുോരാദ്യാോ്രം.  രാജശീ.എ

പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്.     2014

O122, 3 HUG 32Q4

(ഫഞ് സാഹിത്യതില ക്ലാസ്ാസ്സ് തുറന്നു 	ിക്കുകളിലാന്നായ   'ദ് ഹഞ് ബാക്  
ഓഫ് നോാതദാ്രം' എന്ന ചരിത നോാവലി് അച്യുതമേനോന്റെ പുോരാദ്യാോ്രം.)

23. സാ്രംബശിവന് (വി)

വി.. സാ്രംബശിവ് അച്യുതമേനോന്റെ  തരഞടുത   കഥാ പ്രസ്രംഗാനംങ്ങള് 
 പ്രസാ: മലിന്ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and In, തിരുവോനപുര്രം.   2014

O32,3         Q4

(കാഥികന് വി.  സാ്രംബശിവ് അച്യുതമേനോന്റെ ആറിനെ ക് വിദ്യാത കഥാപ്രസ്രംഗാനംങ്ങളുട 
സമാഹാര്രം.)

സാഹിത്യ്രം    /  നലദോ്രം

24. കാരന്ശേരി (എ്രം.എന് )

സ്രംസാര്രം
 പ്രസാ: ോ്യൂബുക്, കണ്ണൂര .        2011

O32,6 Q1

(മലയാള സാഹിത്യചരിതതില ോാഴിിക കല്ലുകളായ ബഷീര ,  സുകുമാര 
അഴിിനകാട്, എ്രം.ടി,എന് .പി.മുഹ്മ്മദ്എന്നീവരുമായി കാരന്ശേരി ോടതിയ 
വരതമാോങ്ങളുട സമാഹാര്രം.)
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മത്രം

25.  രാധാകൃഷ്ണന് (എസ്)

മത്രം  : പൗരസ്ത്യ   പാശാത്യ രാജ്യങ്ങളില് 
പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്.    2013

Q 32Q3

(ഭാാരതതില മതപരവും  വര്്രം താത്വികവും  വര്മായ ദരശോങ്ങള പാശാത്യ 
നലാകതിനു പരിചയയന് കവികള് ഉള്പ്പെടുതിയ നഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inാ.എസ്.  രാധാകൃഷ്ണ് അച്യുതമേനോന്റെ 'East  &  West  
in Religion' എന്ന കൃതിയുട മലയാള പരിഭാാഷ.)

തത്വശാസ്രം

26. ശിവശ്രന് ോായര (ടി) വിവ  .

ഛാനന്ാനഗാനം്യാപോിഷത്
പ്രസാ: മാതൃഭൂമി ബുക്, നകാഴിിനകാട്.    2013

R65, O 32Q3

(ഉപോിഷത്തുകളില് വളര പ്രധാോയന് കവികള് ഉള്പ്പെട്ട സാോത്തു ോില്ക്കുന്ന 
ഛാനന്ാനഗാനം്യാപോിഷതി് അച്യുതമേനോന്റെ ആശയാനുവാദ തരജമ.)

                       വിദ്യാഭാ്യാസ്രം

27. അബ്ദുല് കലാ്രം (എ.പി.ജ) & അരുണ ക.തിവാരി.

വിടനരണ  പൂമാട്ടുകള്
വിവ.  എ.പി. കുഞാമു.

 പ്രസാ: ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി.സി ബുക്, നകാട്ടയ്രം.    2014

T (A) 32Q4

(വിദ്യാഭാ്യാസ്രം,  ശാസസാന്തിക്രം,  നോതൃത്വ്രം,  ജീവിതമൂല്യങ്ങള് വികസിത 
ഭാാരത്രം തുടങ്ങിയ ോിരവധി വിഷയങ്ങളക്കുറിനെ കിച്ച് പ്രതിപ് വിശകലോ്രം ചയ്യുന്ന 
നഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inാ.കലാമി് അച്യുതമേനോന്റെ കൃതി.)
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സഞാരസാഹിത്യ്രം

28. സ്വരണലത (എ്രം)

ഹിമാലനയാ   ോാമ ോഗാനംാധിരാജ   - കാഴ്ചകളുട   ഉതരായോ്രം
 പ്രസാ: ഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി.സി ബുക്, നകാട്ടയ്രം.    2012

U8.24 32Q2

(ഹിമാലയതില ഗാനം്രംനഗാനംാതി,  ഉതരകാശി,  ഋഷിനകശ്,  തുടങ്ങിയ 
പുണ്യസലങ്ങളില് ോടതിയ യാതാനുഭാവങ്ങള് )

രാഷ്ട്രതന്ത്്രം

29. ശശിധരന്ോായര (ആര .എന് ),  പുോരാദ്യാോ്രം

ചാണക്യസൂത്രം.
 പ്രസാ: വിശ്വഭാാരതി പബിനകഷന്സ്, തിരുവോനപുര്രം.    2013

W, 8 32Q3- 32Q3;1

(കൗടില്യ് അച്യുതമേനോന്റെ അര അര്ത്ഥശാസതി് അച്യുതമേനോന്റെയു്രം ധര്മ്മശാസതി് അച്യുതമേനോന്റെയു്രം സ്രംഗ്രഹ്രം.)

30. സീതാരാമന് നപാ്റേി (എസ്), എഡി.�ice (Removal ��渭��䘢湩��:�	Cyber Law: Indian and Inി  .

നകരള വിനല്ജ്   മാോ്വല് .   6- ാംാന പതിയന് കവികള് ഉള്പ്പെ്.  
 പ്രസാ: സാസ് പബിനകഷന്സ്, എറിനെ കണാകുള്രം.    2014

W, 28 (X723) 32Q4-32Q4;1

(നകരള വിനല്ജ് മാോ്വലി് അച്യുതമേനോന്റെ പരിഷ്ക്കരിച്ച് പ്രതിപ ആറിനെ കാ്രം പതിയന് കവികള് ഉള്പ്പെ്.   22.03.2014  
വരയുള സരകാര ഉതരവും  വര്കള് സഹിത്രം.)
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