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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.
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ENGLISH   BOOKS

AUTO BIOGRAPHY

1. Abdul Kalam (A.P.J)

Governance for Growth in India.    

Pub:  Rupa Publications,  New Delhi.     2014.

V2:58 Q4.

(This book examines the challenges India face as a democracy and find 
some solutions, so that India can travel together on the road towards good 
governance, the end of corruptions and a truly empowered nation.)

2. Daman Singh

Strictly Personal: Manmohan and Gursharan.         

Pub: Harper Collins publications , Noida, U.P.    2014.

V2, 21y7  MAN Q4

(It is the untold story of Manmohan Singh, the former Prime Minister of 
India and his wife)

3. Kiran Bedi

Dare to do : For the new generation.     

Pub: Hay House Publications , New Delhi.     2012.

Z2, 193 w KIR Q2.

(This book is the real life story of India's first and highest ranked woman 
officer in the Indian Police Service,  Kiran Bedi, who pioneered a Gandhian 
model of policing.)

4. Nag (Kingshuk) 

The Namo Story: a political life.   

Pub: Lotus Collection , New Delhi.       2013.   

V2, 21w  MOD     Q3

(This book is a  political biography of Indian Prime Minister, Narendra 
Modi.)
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5. Natwar Singh (K)

One Life Is Not Enough : an autobiography.

Pub: Rupa Publications, New Delhi.      2014.

V2, 2w NAT Q4

(This book is the autobiography of former External Affairs minister Natwar 
Singh.  He talks about his experiences  in Delhi's  political corridors and sets  
the record straight on several events including the Volcker controversy.)

6. Rai ( Vinod)

Not Just an Accountant : The Diary of the Nation's Conscience Keeper.

Pub: Rupa Publications; New Delhi.    2014.

X:8FwVIN    Q4

(It is an incisive no-holds barred account of India's eleventh Comptroller 
and Auditor General and symbol of the anti-corruption movement, Vinod Rai.)

ARCHITECTURE

7. Jayesh S. Pillai

Masterpiece of a Master Architect: Centre for Development Studies.   

Pub: COSTFORD and LBC, Trivandrum.     2014.

NA, 2 CDS     Q4.

(This  book unveils  how centre  for  development  studies  show cases  the  
architectural  concepts  of  Laurie  Baker,  who  devoted  his  life  to  design  
cost- effective and environment- friendly buildings.)

LITERATURE / NOVEL

8. Coelho (Paulo)  

Manuscript Found in Accra.

Tr.  by Margaret Jull Costa.  

Pub: Harper Collins Publications, London.    2012.

O124, 3 COE 111 Q2.

(This is a novel.)
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9. Coelho (Paulo)  

The Pilgrimage: a contemporary quest for ancient wisdom.

Tr.  by Alan Clarke.   

Pub: Harper Collins, London.   2013.

O124, 3 COE      111 Q3.

(This is a major novel of Paulo.)

10. Narayan (R.K.)

The English Teacher.       

Pub:  Indian Thought Publications,  Chennai.    2013.  

O111, 3 NAR   Q3.

(This is a novel.)

11. Narayan (R.K.)

Mr: Sampath: The Printer of  Malgudi.    

Pub: Indian Thought Publications,  Chennai.    2013.

O111, 3 NAR    Q3.

(This is a novel.)

12. Narayan (R.K.)

The World of Nagaraj.    

Pub: Indian Thought Publications,  Chennai.   2013.      

O111, 3 NAR   Q3.

(This is a novel.)

13. Sarah Joseph 

The Vigil.   

Tr.  by Vasanthi Sankaranarayanan.  

Pub:  Harper Perennial,  Noida, U.P.      2014.

O32, 3 SAR 111 Q4

(This book is the English translation of Sarah Joseph's master piece 
“Oorukaaval”, a novel based on Ramayana.)
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HISTORY

14. Dalrymple (William) 

Return of a King: The battle for Afghanistan.   

Pub: Blooms bury,  New Delhi.     2014.

V491 Q4

(This book is a story of British in Asia.  It explains the understand of war of 
1839-42  by  drawing  on  sources  found  in  Russia,  India,  Pakistan  and  
Afghanistan.)

POLITICS

15. Jalan  (Bimal) and  Balakrishnan  (Pulapre),  Ed.

Politics Trumps Economics.      

Pub: Rupa Publications India Pvt,  New Delhi.   2014.

WOaX.2 Q4

(In this book, twelve professionals illuminate the interface between politics  
and economics in the country,  illustrating in the process how their  interaction  
will determine the path that India will take.)

ECONOMICS

16. Abdul Kalam (A.P.J) and  Ponraj (V.)

A Manifesto for Change.     

Pub: Harper Collins, Noida, U.P.   2014.

X: 89ZB.2 Q4

(This book is focused on Kalam's  dream of a developed India in 2020.)

17. Kochouseph Chittilappilly.

Practical Wisdom- 2 : In Real Life and Management.    

Pub: Viva Books Pvt Ltd,  New Delhi.    2014.

XM8 Q4.

(This  book is  an account  of  leadership  and practical  management  wisdom  
through the lenses of a successful entrepreneurs experience and perspectives.)
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18. Panagariya (Arvind ) and Others.

State Level Reforms, Growth and Developments in Indian States.    

Pub: Oxford University Press,  United kingdom.     2014.

X: 89ZB.2 Q4.

(This book analyses the economic transformation that has taken place in the  
largest  eighteen  states  of  India  and  suggest  reforms  in  areas  of  agriculture,  
industry and services.)

SOCIOLOGY

19. Kurup (K.K.N) and Ismail (E)

Muslim Women in Kerala : tradition v.  modernity.   

Pub: Shipra Publications, Delhi.     2014.

Y15(Q7).212 Q4.

(This book analyses the right of women in Islam and the question of equality  
and empowerment in the social life of Kerala.)

LAW

20. Johnson (Dominic),   Ed.

Kerala Panchayat Building Rules.  2011.     3rd Ed.  

Pub: EM TEE EN  Publications,  Kochi.   2014.

Z212 (NA, 2) Q4-Q4;1

(This  book  contains  Kerala  Building  (Regularisation  of  Unauthorised   
Construction)  Rules,  2010;  Coastal  Regulations  Zone  Notification,  2011;  
Apartment Ownership Act and Rules, etc.)

21. Johnson (George),    Ed  .     

Money Lending Laws in Kerala:  As amended upto June     2014.  5th Ed.

Pub: EM   TEE   EN   Publications,  Kochi.   

Z212(X62) Q4-Q4;1

(This book contains law relating to Kerala Money Lenders Act, 1958, Kerala 
Money-Lenders  Rules,  1964;  Kerala  Prohibition  of  Charging  Exorbitant  
Interest Act 2012 etc.)
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22. Johnson (George),   Ed.

Laws on Land in Kerala : Land Laws in Kerala.   8th  Ed.  2014-2015.      2014.

Pub: EM TEE EN Publications,  Kochi.     

Z212, 211 Q4-Q4;1.

(This book contains land acquisition (New-2013 and old Act), The Kerala  
Government Land Assignment Act, Kerala Tourism Act, 2005, Kerala Forest Act 
2003, Kerala Highway Protection Act,1999, Kerala Road Fund Act ,2001, Disaster
Management Act 2005 etc.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ആത്മകഥ  / ജീവചരിത്രം  

1. കാരശ്ശേരി (എ്രം.എന )

ശ്നേഹിച്രം  തര്കംിച്രം  .      

പ്രസാ: എച്ച് & സി ബുക്ച്, തൃശ്ശൂര്ക .   2011.

O32, 6w KAR Q1

(കാരശ്ശേരിയുടെയുടെ മാനസജീവിതത്ില് സതാധീനം ചെീന്രം ടെചലുത്ിയ വചെലുത്തിയ വ്യക്തികളെ 	ഓരികടെള 
ഓര്ക്ിക്കുകയാണ് ഈ ക്ച് ഈ കൃതിയിലൂടെയുടെ.)

2. ശപ്ര്രംലാല് (സി) & ചന്ദ്രശമാഹനന (എസ്ച്. ആര്ക )

ടെജ .സി .ഡാനിയല്  : മലയാള സിനിമയുടെയുടെ   വിഗതകുമാരന .  .   

പ്രസാ:  റാവണ് പബിശംഷന ,തിരുവനന്തപുര്രം.    2013. 

NW w DAN  32Q3.

(മലയാള സിനിമയുടെയുടെ പിതാവ്ച് ടെജ.സി.  ഡാനിയലിശനയു്രം അശദ്ദേഹത്ിടെത്തിന്റെ 
വിഗതകുമാരശനയു്രം വിശകലന്രം ടെചയ്യുന്ന കൃതി.)

3. ഭൂശടാ (ശേനസീര്ക )   

അനുരഞ്ജന്രം  .     വിവ. സചിദാനന്ദന പുഴങ്കര. 

പ്രസാ:  ഡി.സി. ബുക്ച്, ശകാടയ്രം.    2014.  

V44 Q7, 21y7   BED 32Q1

(മുസി്രം ശലാകവ്രം പയുടെിഞ്ാറും ്രം ത്ിലുള്ള വിയുടെവ്ച് എങ്ങടെന നികത്ാ്രം എന്ന്ച് 
വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)്രം.)

4. ശമരി (കൂത്ാട്ടുകുള്രം) 
കനടെലരിയു്രം   കാല്രം..     

പ്രസാ:  ലീഡ്ച് ബുക്ച്, ശകാഴിശംായുടെ്ച്.    2013.  

W691 w MAR   32Q3.

(സതാതനചെലുത്തിയ വ്യ സമരശസനാനിയു്രം വിപ്ലവകാരിയുമായ കൂത്ാട്ടുകുള്രം ശമരിയുടെയുടെ 
ആത്മകഥ.)
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5. ശമാഹന  (ടെതക്കു്രംഭാാഗ്രം)
വിദചെലുത്തിയ വ്യാധീനം ചെിരാജായണ് ഈ ക്രം    .       

പ്രസാ:  നന്ദന്രം പബിശംഷനസ്ച്,  തിരുവനന്തപുര്രം.    2014.

R61 w M52 CHA   32Q4 - 32Q4;1

(ചടമിസതാമികളുടെയുടെ രചനകളുടെയുടെ സമ്പൂര്കുാവശലാകനമയുടെങ്ങിയ  കൃതി.)

ശാസ്രം

6. നമ്പൂതിരി (വി.പി.എന .)
പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിിയുടെയുടെ   പയുടെിപ്പുരയില്   :  ദദവകണ് ഈ കത്ിടെത്തിന്റെ   സ്രംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം .     

പ്രസാ:  പ്രിസ്രം ബുക്ച്,  ടെകാചി.    2013.

A 32Q3

(ജനീവയില് ടെസണ് പരീക്ഷണ് ഈ കശാലയിടെല ലാര്കജ്ച് ഹാശ്ാണ് ടെകാദളഡര്ക 
പരീക്ഷണ് ഈ ക്രം ദദവകണ് ഈ ക്രം എന്ന്ച് വിശശഷിപ്പിക്കുന്ന ഹിഗ്സ് ബോസോണസ്ച് ശോശസാണ് ഈ കിടെന 
കടെ്ടെത്ിയതിടെത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്ന പുസ്തക്രം.)

സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ്രം    /  നിരൂപണ് ഈ ക്രം

7.       ഉണ് ഈ കിത്ിരി (എന .വി.പി.)
നവീന  സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ   പഠനങ്ങള്  : ടെക. യുടെി., ഉറൂേ്ച്, യുടെി.പത്മനാഭാന  , സുഗതകുമാരി.  .   

പ്രസാ:  ശകരള സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ അംാഡമി , തൃശ്ശൂര്ക .     2012.

O32  : g      Q2

(ടെക.യുടെി.  മുഹ്ദ്ച്,  ഉറൂേ്ച്,  യുടെി.  പത്മനാഭാന ,  സുഗതകുമാരി,  എന്നിവരുടെയുടെ രചനകടെള 
വിശകലന്രം ടെചയ്യുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം.)്രം.)

8. കൃഷ്ണപ്പിള്ള (എന )
എന . കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയുടെ   പ്രേന്ധങ്ങള്    സമ്പൂര്കു്രം  .      
സമാഹരണ് ഈ ക്രം: എഴുമറ്റൂര്ക രാജരാജവര്ക്.

പ്രസാ:  കറത്തിന്റെ്ച് ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.      2014. 

O32 : g KRI       Q4.

(എന . കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയുടെ ശലഖനങ്ങളുടെയുടെ സമ്പൂര്കു  സമാഹാര്രം.)



9

സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ്രം    /   കവിത

9. രശി േിശനായ്ച്
തിരിടെക  നീ വരുശമാള്  .      

പ്രസാ:  ഒലീവ്ച്,  ശകാഴിശംായുടെ്ച്.      2012. 

O32, 1      Q3

(രശി േിശനായിയുടെയുടെ കവിതകളുടെയുടെ സമാഹാര്രം.)

10.  വാസുശദവന (ശമലൂര്ക )
മഴയില് .     

പ്രസാ: ഒലിവ്ച്,  ശകാഴിശംായുടെ്ച്.     2014.

O32,1      Q4.

(ശമലൂര്ക വാസുശദവടെത്തിന്റെ കവിതാ സമാഹാര്രം.)

11. സുധീനം ചൊകരന (ജി)
രാജാവിടെത്തിന്റെ    വാളുക ള് .      

പ്രസാ:  പ്രഭാാത്ച് ബും്ച് ഹ്ക് ഹൗസ്ച്,   തിരുവനന്തപുര്രം.    2013.

O32, 1 SUD   Q3

(മുന മനിയു്രം, എ്രം.എല് .എയുമായ ശീ. ജി. സുധീനം ചൊകരടെത്തിന്റെ കവിതാ സമാഹാര്രം.)

സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ്രം    /   നായുടെക്രം

12. ദിവാകരന (പാശലായുടെ്ച്)
മലയാള നായുടെക്രം  : അരങ്രം  അണ് ഈ കിയറയു്രം  .       

പ്രസാ:  പ്രഭാാത്ച് ബും്ച് ഹ്ക് ഹൗസ്ച്,  തിരുവനന്തപുര്രം.    2010.

O32, 2 v Q2

(മലയാള നായുടെക ശമഖലയുടെയുടെ ചരിത്രം വിശകലന്രം ടെചയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.)്രം.)

സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ്രം    /  കഥ   /  ശനാവല്

13. ശകശവശദവ്ച് (പി)
സര്ക്വ്വരാജചെലുത്തിയ വ്യ  ശകാഴികശള   സ്രംഘയുടെിക്കുവിന   .      

പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.    2014.

O32, 3     Q2

(ശകശവശദവിടെത്തിന്റെ കഥകളുടെയുടെ സമാഹാര്രം)
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14. കുഞ്ഞുകുടന (മായുടെമ്ച്)
ഭ്രഷ്ടി്ച്.      

പ്രസാ:  ഡി.സി ബുക്ച്,   ശകാടയ്രം.    2014.

O32, 3   KUN     Q4.

(നമ്പൂതിരി സമുദായത്ിടെത്തിന്റെ മാമൂലുകടെള ശചാദചെലുത്തിയ വ്യ്രം ടെചയ്യുന്ന വിപ്ലവനായികയായ ഒരു 
സീയുടെയുടെ ജീവിത്രം ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ശനാവല് .)

15. ടെകാശയലാ (പ്ക് ഹൗശലാ)
ഒഴുകുന്ന  പുഴശപാടെല  .     
 വിവ. രാജു വള്ളിക്കുന്ന്രം.

പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്ച്, ശകാടയ്രം.     2014.  

O124,3  COE      32Q4

(ബ്രസീലിയന എഴുത്തുകാരനായ പ്ക് ഹൗശലാ ടെകാശയലാ എഴുതിയ കഥകളു്രം 
ശലഖനങ്ങളു്രം.)

16. കിസി (അഗതാ )
നീലനദിയിടെല   മരണ് ഈ ക്രം..   
വിവ.  വര്കഗീസ്ച് കാഞ്ിരത്തുങ്കല് .

പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.    2013. 

O111, 3 AGA     32 Q3

(പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി അഗതാകിസിയുടെയുടെ 'ഡത്്ച് ഓണ് ദി ദനല് '  എന്ന 
ശനാവലിടെത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാാഷ.)

17. ജിബ്രാന (ഖലീല് )
ആത്മാവിടെത്തിന്റെ   പ്രതിച്ഛായായ  .   
വിവ: ഹാറൂണ് റഷീദ്ച്.

പ്രസാ:  ശപ്രാഗ്രസ്്ച് പബിശംഷന , ശകാഴിശംായുടെ്ച്. 

O111,3    Q1

(സ്ക് ഹൗന്ദരചെലുത്തിയ വ്യത്ിടെത്തിന്റെ ഉപാസകനു്രം സതപ്നങ്ങളുടെയുടെ കാമുകനുമായ ഖലീല് ജിബ്രാടെത്തിന്റെ 
ഈ കൃതിയില് ഒരു യുവാവിടെത്തിന്റെ സതപ്നങ്ങളു്രം,  ചിന്തകളു്രം പ്രണ് ഈ കായാനുഭൂതിയു്രം 
കടെ്ടെത്ാനാകു്രം.)
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18. ശയുടൊള്ശസായ്ച് (ലിശയാ)
ശതാരാത്   കണ്ണുനീര്ക  .     
വിവ. ഇ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള.

പ്രസാ: ശപ്രാഗ്രസ്ച് പബിശംഷന ,  ശകാഴിശംായുടെ്ച്.    2013.

O142, 3 TOL      32Q3

(റഷചെലുത്തിയ വ്യയില്  രാജാധീനം ചെിപതചെലുത്തിയ വ്യ്രം നയുടെപ്പിലിരുന്ന കാലത്്ച് ഏറ്റവ്രം താണ് ഈ ക വര്കഏറ്റവും താണ വര്ഗ്ഗത്ില്ടെപ്പട 
ഒരു യുവതിയുടെയുടെ ദുരന്ത കഥ പറയുന്ന കൃതി.)

19. ദിവാകരന (പാശലായുടെ്ച്)
ഗ്രാമത്ിടെനാരു    കാണ് ഈ കിം  .  

പ്രസാ: പ്രഭാാത്ച് ബും്ച് ഹ്ക് ഹൗസ്ച്,  തിരുവനന്തപുര്രം.    2013.

O32, 3     Q3

(22 കഥകളുടെയുടെ സമാഹാര്രം.)

20. ദിവാകരന (പാശലായുടെ്ച്)
തനിടെയ..    

പ്രസാ: പ്രഭാാത്ച് ബും്ച് ഹ്ക് ഹൗസ്ച്,  തിരുവനന്തപുര്രം.    2010.

O32, 3     Q0

(ശീ. പാശലായുടെ്ച് ദിവാകരടെത്തിന്റെ ശനാവല് )

21. ദിവാകരന (പാശലായുടെ്ച്)
നിഴല്ശരഖ  .     

പ്രസാ: പ്രഭാാത്ച് ബും്ച് ഹ്ക് ഹൗസ്ച്,  തിരുവനന്തപുര്രം.     2007.

O32, 3     P7

(ശീ. പാശലായുടെ്ച് ദിവാകരന എഴുതിയ കഥകളുടെയുടെ സമാഹാര്രം.)

22. നാരായണ് (ആര്ക .ടെക)
വഴികാടി  .        
വിവ  . സചിദാനന്ദന പുഴങ്കര.

പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.     2014. 

O111, 3   NAR     32Q4

(ആര്ക .ടെക. നാരായണ് ഈ കടെത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ 'ദി ദഗഡ്ച്' എന്ന ശനാവലിടെത്തിന്റെ മലയാള 
പരിഭാാഷ)
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23. നിസാമുദ്ദേീന റാവത്ര്ക
അശറേചെലുത്തിയ വ്യയിടെല   അയുടെിമ .        

പ്രസാ:  ഗ്രീന ബുക്ച്, തൃശ്ശൂര്ക .    2013.    

O32, 3 NIS     Q3

(സഹന ജീവിതത്ിടെത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ശനാവല് .)

24. പാമുക്ച് (ഓര്കഹന )
പുതുജീവിത്രം  .     
വിവ. ശജാണ് ഈ കി.എ്രം.എല് .

പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.     2014.

O5,3 32Q4

(പ്രശസ്ത തുര്കംി സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യകാരനു്രം ശനാേല് ദപ്രസ്ച് ശജതാവമായ ഓര്കഹന 
പാമുകിടെത്തിന്റെ 'ദി ന്യൂ ദലഫ്ച് ' എന്ന ശനാവലിടെത്തിന്റെ പരിഭാാഷ.)

25. പാറംയുടെവ്ച് (പി. ടെക.)
തിരടെഞ്ടുത്   കഥകള്  .       

 പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.   2014. 

O32, 3     Q4

(പി.ടെക. പാറംയുടെവിടെത്തിന്റെ തിരടെഞ്ടുത് കഥകളുടെയുടെ സമാഹാര്രം.)

26. ടെേനചെലുത്തിയ വ്യാമിന
പ്രവാചകനാരുടെയുടെ   ര്ടൊ്രം  പുസ്തക്രം .     

പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.    2014.

O32, 3  BEN     Q4

(കിസ്തചെലുത്തിയ വ്യന വിശതാസങ്ങടെളയു്രം പാരമരചെലുത്തിയ വ്യങ്ങടെളയു്രം ഉയുടെച പണ് ഈ കിയുന്ന ശനാവല് )

27. േിമല് മിത  
വിലയ്ക്കുവാങ്ങാ്രം   .      
വിവ. എ്രം. എല് . സതചെലുത്തിയ വ്യാര്കരി..

പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.     2014.

O157, 3 BIM      32P4

(പ്രശസ്ത േ്രംഗാളി സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യകാരന േിമല് മിതയുടെയുടെ ശനാവല് .  ആറും  പതിറ്റാണ്ടു 
മുമ്പുള്ള ഇന്തചെലുത്തിയ വ്യ ഈ ശനാവലില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന.)
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28. മീര (ടെക.ആര്ക )
ഗില്ലറ്റിന .       

പ്രസാ: കറത്തിന്റെ്ച് ബുക്ച്,  തൃശ്ശൂര്ക .       2013. 

O32, 3 MEE     Q3

(ടെക.ആര്ക . മീരയുടെയുടെ കഥകളുടെയുടെ സമാഹാര്രം.)

29.  ശലാറനസ്ച് (ഡി.എച്ച്.)
കുറും ംന ..          
വിവ. പി. പ്രകാശ്ച്.

പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.     2014.     

O111, 3 LAW    32Q1

(കീഴയുടെംിയവടെത്തിന്റെയു്രം കീഴയുടെംടെപ്പടവളുടെയുടെയു്രം മനസ്ിടെല സ്രംഘര്കഷങ്ങള് ഇഴകീറി 
പരിശശാധീനം ചെിക്കുന്ന ശനാവല് .)

30. ശിഹാബുദ്ദേീന ടെപായ്ത്്രംകയുടെവ്ച്.
ഈ ശസഷനില്   ഒറ്റയ്ക്ക്.്ച്.     

പ്രസാ: ന്യൂ ബുക്ച്,  കണ്ണൂര്ക .     2011. 

O32, 3 Q1

(ശിഹാബുദ്ദേീന ടെപായ്ത്്രംകയുടെവിടെത്തിന്റെ കഥകളുടെയുടെ സമാഹാര്രം.)

31. ശീശലഖ (ആര്ക )
ശലാശടാസ്ച്  തീനികള്   .       

പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.     2014. 

O32, 3 SREE Q1

(മയക്കുമരുന്നിടെത്തിന്റെ ഇരു്ടെ സാമ്രാജ്യത്താജചെലുത്തിയ വ്യടെത് വരച കാട്ടുന്ന ശീശലഖ  ഐ.പി.എസ്ച് 
ടെത്തിന്റെ ശനാവല് .)

32. സംറിയ
ടെപ്രയസ്ച്  ദി ശലാര്ക ഡ്ച്.         

പ്രസാ:  ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.    2014. 

O32,  3 ZAC Q4

(സംറിയായുടെയുടെ ശനാവല് )
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33. സശന്താഷ്ച് ഏചിംാന്രം
ടെകാമാല  .        

 പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്, ശകാടയ്രം.    2014.

O32, 3        Q4

(2008-ടെല ശകരള സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ അംാഡമി അവാര്കഡ്ച് ലഭാിച സശന്താഷ്ച് 
ഏചിംാനത്ിടെത്തിന്റെ ഒമത്ച് കഥകളുടെയുടെ സമാഹാര്രം.)

34. ശസത്്ച് (വിക്രം)
രണ്ടു  ജീവിതങ്ങള്  .      
വിവ: ശറായ്ച് കുരുവിള

പ്രസാ: ഡി.സി. ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.    2011. 

O111, 3 VIK 32Q1.

(ര്ടൊ്രം ശലാകമഹായുദ്ധ കാലത്്ച് ഗ്രന്ഥം.)കാരടെത്തിന്റെ  മുത്ച്ഛായനു്രം അമ്മു്യ്ക്കു്രം  
ഉ്ടൊയ അനുഭാവ വിവരണ് ഈ കങ്ങളാണ് ഈ ക്ച് ഈ ഗ്രന്ഥം.)ത്ില് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്ച്.)

35. സുഭാാഷ്ച് ചന്ദ്രന
മനുഷചെലുത്തിയ വ്യന്ച്  ഒരു  ആമുഖ്രം .           

 പ്രസാ:  ഡി.സി ബുക്ച്, ശകാടയ്രം.   2014.     

O32, 3 SUB      Q4

(ഓയുടെക്കുഴല്  അവാര്കഡ്ച്, ശകരള സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ അംാഡമി അവാര്കഡ്ച് എന്നിവ ലഭാിച 
ശനാവല് .)

സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ്രം    /  ശലഖന്രം
36. ശറായി (അരുന്ധതി )

രാക്ഷസീയതയുടെയുടെ   രൂപ്രം .      
വിവ.  ടെസോസചെലുത്തിയ വ്യന .പി.ടെജ.

 പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.    2014.  

O111, 6 ARU 32Q3

(അരുന്ധതി ശറായിയുമായി ശലാകപ്രശസ്ത മാധീനം ചെചെലുത്തിയ വ്യമ പ്രവര്കത്കര്ക നയുടെത്ിയ 
സ്രംഭാാഷണ് ഈ കങ്ങളുടെയുടെ സമാഹാര്രം.)
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തതതശാസ്രം

37. ഓശഷാ.  
ധീനം ചെചെലുത്തിയ വ്യാന്രം  : പരമാനന്ദത്ിടെത്തിന്റെ   കല..      
വിവ. ടെക. രവിവര്ക് രാജ.

പ്രസാ: ടെസലനഡ്ച്,  ശകാഴിശംായുടെ്ച്.     2011.  

R65 32Q1

(ഓശഷാ ധീനം ചെചെലുത്തിയ വ്യാന രീതികളുടെയുടെ പരിശീലനവ്രം വിശകലനവ്രം ഉള്ടെംാള്ളുന്ന കൃതി.)

സഞ്ചാര  സാഹിതചെലുത്തിയ വ്യ്രം

38. അബ്ദുള്ളക്കുടി (എ്രം.പി)
മറംാനാവാത്    മംാവ്ച്  യാത. (ര്ടൊ്രം പതിപ്പ്ച് ).    

പ്രസാ: ആല്ഫ വണ് പബിശഷഴ്സ്,്ച്,  കണ്ണൂര്ക .     2014.

U8.41 32Q4

(സാമാജികന അബ്ദുള്ളക്കുടി മംാവിശലം്ച് നയുടെത്ിയ യാതയുടെയുടെ അനുഭാവങ്ങള് )

39. കരുണ് ഈ കാകരന നായര്ക (ഇ.എ)
ഹിമാലയത്ിടെത്തിന്റെ   ടെനറും കയില്  .      

പ്രസാ: ഗ്രാനഡ്ച് ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.      2008.

U8.244 32P8

(ഭാാരത സ്രംസാരത്ിടെത്തിന്റെ  പതാക വാഹകനായ ഹിമവാടെന അടുത്റിയാന 
സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)്രം.)

സാമത്ികശാസ്രം     /   സഹകരണ് ഈ ക്രം  .

40. ദിവാകരന (പാശലായുടെ്ച്)
സഹകരണ് ഈ ക  പ്രസാന്രം  ഒരു  ശനര്കശരഖ ..   

പ്രസാ: പ്രഭാാത്ച് ബും്ച് ഹ്ക് ഹൗസ്ച്,  തിരുവനന്തപുര്രം.    2013. 

XM:212 32Q3

(തിതല,  ദതീതല,  അര്കേന ,  എ്രംശപ്ലായീസ്ച് സഹകരണ് ഈ ക സ്രംഘങ്ങള് ,  അനുേന്ധ 
സാപനങ്ങള് തുയുടെങ്ങി സഹകരണ് ഈ ക സാപനങ്ങടെള വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
ഗ്രന്ഥം.)്രം.)
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സാമൂഹചെലുത്തിയ വ്യശാസ്രം

41. ശഡാ. ടെജയി്രംസ്ച്.യുടെി.ആത്തിന്റെണ് ഈ കി
മദചെലുത്തിയ വ്യവ്രം  അതില്  മുങന്ന  മനുഷചെലുത്തിയ വ്യനു്രം   :  ഒരു ദസകചെലുത്തിയ വ്യാടിസിടെത്തിന്റെ    കാഴ്ചപ്പാടുകള് .   

പ്രസാ  : ഗ്രീന ബുക്ച്, തൃശ്ശൂര്ക .    2013.

Y:411    32Q3

(മദചെലുത്തിയ വ്യ്രം, മദചെലുത്തിയ വ്യപന , മദചെലുത്തിയ വ്യനയ്രം എന്നിവടെയ ശാസീയമായി വിശകലന്രം ടെചയ്യുന്ന കൃതി.)

42. റ്റി.ടെജ.ടെജ
ഇന്നടെത്  ചിന്താവിഷയ്രം    :  പ്രശലാഭാന  ചിന്തകള്  ജീവിത  വിജയത്ിന്ച്..  

 പ്രസാ: ഡി.സി ബുക്ച്,  ശകാടയ്രം.     2014. 

Y 32Q4

(ജീവിത വിജയത്ിന്ച് പ്രശചാദനമാകുന്ന അനുഭാവപാഠങ്ങളു്രം കഥകളുമയുടെങ്ങിയ 
കൃതി.)

43. പ്രകാശ്ച് (േി.എ)
ശകരളത്ിടെല   ദാരിദചെലുത്തിയ വ്യ്രം   : സവിശശഷതകളു്രം    നിര്ക്ാര്കമ്മാര്ജ്ജന   പദ്ധതികളു്രം. .     
പ്രസാ: രാജീവഗാന്ധി ഇനസിറ്റ്യൂട്ച് ഓഫ്ച് ടെഡവലപ്പ്ച്ടെമത്തിന്റെ്ച് സഡീസ്ച്,തിരുവനന്തപുര്രം.  
2012..

Y: 434.212 32Q2

(ദാരിദചെലുത്തിയ വ്യ കുടു്രംേങ്ങളുടെയുടെ സതഭാാവവിശശഷങ്ങള് അവര്ക അഭാിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക
-  സാമത്ിക പ്രശ്നങ്ങള് ,  ദാരിദചെലുത്തിയ വ്യനിര്ക്ാര്കജന പദ്ധതികളുടെയുടെ ഗുണ് ഈ കലഭാചെലുത്തിയ വ്യത എന്നിവ 
വിശകലന്രം ടെചയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.)്രം.)

44. സതീശന പയുടെിയൂര്ക
ശസാശഷചെലുത്തിയ വ്യാളജിസ്റ്റുകള്   എവിടെയുടെ ?  (സാമൂഹചെലുത്തിയ വ്യശാസ ശലഖനങ്ങള്  )   

പ്രസാ: മാളുേന പബിശംഷനസ്ച്,  തിരുവനന്തപുര്രം.    2013.  

X.32 Q3

( വചെലുത്തിയ വ്യക്തികളെ 	ഓരി ജീവിത്രം, വിവാഹ്രം, കുടു്രംേ്രം, ആത്മീയത, ജാതി എന്നിവടെയപ്പറ്റിയുള്ള 
ശലഖന സമാഹാര്രം.)
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നിയമ്രം

45. ശജാര്കജ്ച് ശജാണ്സണ് ,  എ ഡി  .
ഇനഡചെലുത്തിയ വ്യന ശിക്ഷാ നിയമസ്രംഹിത     (ഇതുവടെരയുള്ള   ശഭാദഗതികളു്രം   പ്രധീനം ചൊനടെപ്പട 
വിധീനം ചെിനചെലുത്തിയ വ്യായങ്ങളു്രം അതത്ച് വകുപ്പുകളില്   ഉള്ടെപ്പടുത്ി    ടെകാണ്ടുള്ളത്ച്  (നാലാ്രം  
പതിപ്പ്ച്)  

പ്രസാ: EM TEE EN പബിശംഷനസ്ച്,  ടെകാചി.     2014.

Z2, 9512 Q4-Q4;1

(ഇനഡചെലുത്തിയ വ്യന ശിക്ഷാ നിയമ സ്രംഹിതയുടെയുടെ ഇ്രംഗ്ലീഷ് ീഷ്ച് മൂലവ്രം മലയാള പരിഭാാഷയു്രം 
ഉള്ടെപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.)ത്ില് , 2013-ടെല കിമിനല് നിയമ്രം (ശഭാദഗതി) ആക്ച് 
(2013) വഴി വന്ന മാറ്റങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടെയുടെ എല്ലാ ശഭാദഗതികളു്രം ശചര്കത്ിട്ടു്ടെ്ച്)

46. ശജാര്കജ്ച് ശജാണ്സണ് ,     എ ഡി  .
കമിനല്  നയുടെപയുടെി  നിയമ സ്രംഹിത , 1973  (നാലാ്രം  പതിപ്പ്ച്.)    

പ്രസാ: EM TEE EN പബിശംഷനസ്ച്,  ടെകാചി.     2014.

Z2, 7,15 Q4-Q4;1

(ദതിഭാാഷാ ഗ്രന്ഥം.)മായ (ഇ്രംഗ്ലീഷ് ീഷ്ച്-മലയാള്രം)  കമിനല് നയുടെപയുടെി നിയമസ്രംഹിത,  
1973-ല് ഇതുവടെരയുള്ള ശഭാദഗതികളു്രം,  പ്രധീനം ചൊനടെപ്പട വിധീനം ചെിനചെലുത്തിയ വ്യായങ്ങളു്രം അതാത്ച് 
വകുപ്പുകളില് ഉള്ടെപ്പടുത്ി  തയ്യാറാക്കിയ ാറാംിയ ഗ്രന്ഥം.)്രം)

47. ടെഡാമിനിക്ച് ശജാണ്സണ് ,     എ ഡി  .

ശകരള  മുനിസിപ്പാലിറ്റി   ടെകടിയുടെ   നിര്ക്ാണ് ഈ ക  ചടങ്ങള് , 1999.      

പ്രസാ:  EM TEE EN പബിശംഷനസ്ച്,  ടെകാചി.      2014.

Z212 (NA,2) Q4-Q4;1

(ശകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടെകടിയുടെ നിര്ക്ാണ് ഈ ക ചടങ്ങള് ദതിഭാാഷ (ഇ്രംഗ്ലീഷ് ീഷ്ച്-മലയാള്രം) പതിപ്പ്ച്.)
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