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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.

S.V. Unnikrishnan Nair,
Secretary.
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ENGLISH  BOOKS
BIOGRAPHY      

1. Deepti Priya Mehrotra
          Gulab Bai: The queen of Nautanki Theatre.

Pub: Penguin Books: Delhi, 2006.
NSwGUL P6

(Biography of Gulab Bai who was a dancer of North India's most popular 
form of entertainment “Nautanki” for nearly a century.)

2. Pranab Mukherjee
Turbulent years 1980-1996.
Pub: Rupa: New Delhi, 2018.

V2,1y7PRA Q8

(In this book Shri. Pranab Mukherjee analyses the key period in the 
evolution of Modern India.)

3. Amartya Sen
Home in the world: A memoir.
Pub: Penguin Random: UK, 2021.

Xw2AMA R1

(Auto Biography of Amartya Sen.)

4. Saidharan (G K). 
Not many, But One: Sree Narayana guru's Philosophy of Universal oneness. 
Volume 1&2.
Pub:Penguin Random House : Haryana, 2020.

Y:1:7wNAR R0.1-2

            (This book combines Advaita Philosophy which was popularised by 
Sree Narayanaguru with fundamental scientific issues.)

PHYSICS      
5. Hawking (Stephen)

Brief history of time: From the Big Bang to Black Holes.
Pub:Bantam books: London, 1995.

C166 N5

(This  book deals with astrophysics.)
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ENGINEERING

6. Shivam Sahankar Singh and Anand Venkatanarayanan. 
Art of Conjuring Alternate Realities: How information Warfare shapes your 
world.
Pub: Harper Collins: India, 2021.

D65,49,8(2:55) R1

(The authors explain how the political power  and information warfare 
manipulate and shapes our thoughts and world.)

7. Malavika Kapur
Parents Beware of the Digital Demon.
Pub: Vitasta: New Delhi, 2021.

D65,8(B)(Y1:44) R1

(In this book the author lays out the dangers of too much gaming in 
smartphone and too much television viewing.)

CHEMISTRY      

8. Hooven (Carole)
Testosterone: The Story of the Hormone that Dominates and Divides Us.
Pub: Cassell: Great Britain, 2021.

E986 R1

(This book delivers the unfiltered truth about testosterone told with clarity
and compassion.)

          BIOLOGY

9. Srini & Shubhashree
(IM)PERFECTLY Zero Waste: A No-Nonsense Guide to living Sustainably in 
India.
Pub: Hachette: New Delhi, 2021.

G:55(D886) R1

(This book gives a simple and practical  advice to manage and 
reduce the waste around us.)
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BOTANY

10. Montcomery (Beronda L)
Lessons from Plants.
Pub: Harvard University Press: London, 2021.

I:56    R1

(This book shows how plants can survive in an unfriendly atmosphere.)

MEDICINE

11. Anirban Mahapatra
Covid-19: Separating fact from fiction.
Pub: Penguin Random House: Haryana, 2021.

L:423 R1

(In this book the author demystifies the virus and offers us a historical 
perspective.)

12. Farrar (Jeremy) with Anjana Ahuja
Spike-The Virus vs The People: The Inside Story.
Pub: Profile books: London, 2021.

L:423  R1

(A truthful scientific narration of Covid-19 Pandemic.)

13. Neelima (KSSN) and Hyma (P)
Covid-19 Lockdowns and Basic needs in Developing Countries.
Pub: Random Publications: NewDelhi, 2022.

L:423 R2

(This book deals with Covid-19 Pandemic lockdown in India and other 
countries and its impact on Global Tourism Industry.)

14. Quammen (David)
Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic.
Pub: Vintage Books: London, 2013.

L:4522 Q3

(This book deals with animal infections transmissible to humans.)
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15. Arney (KAT)
Rebel Cell: Cancer, Evolution and the Science of Life.
Pub: Weidenfeld &Nicolson: Great Britain, 2021.

L11:725 R1

(This book depicits the journey of cancer cell through generations in nature.)

SPIRITUALITY

16. Sadhguru
Karma: A Yogi's guide to crafting your Destiny.
Pub: Penguin Random House: New Delhi, 2021.

∆24:3 R1

(In this book Sadhguru explains how we can use the concept of Karma to
enhance our life.)

LITERATURE

17. Sudha Murty
GOPI Diaries: Coming Home.
Pub: Harper Collins: Uttarpradesh, 2019.

O111(Y11),3SUD Q9

(This is the story of a dog called Gopi and the loving human family that 
adopts him.)

18. K K Singh
Feminist Consciousness in the 21st Century: A Study of Three Indian Women 
Novelists.
Pub: Aadi: Jaipur, 2021.

O111(Y15), 3SIN:g R1

(This book is a study of three Indian women novelists of same era.)

19. Sudeep Sen
Anthropocene: Climate change, Contagion, Consolation.
Pub: Pippa Rann books: London, 2021.

O111,1SUD R1

(A Collection of poems for positivity and prayer where the climate change 
and pandemic included as themes.)
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20. Arudpragasam (Anuk)
Passage North: a novel.
Pub: Penguin: Haryana, 2021.

O111,3ARU R1  

 (This is a novel that pays such close, intelligent attention to the world we all 
live in.)

21. Erdrich (Louise)
Night Watchman.
Pub: Corsair: UK, 2021.

O111,3ERD R1

(In this novel the author grapples with the worst and best impulses of human 
nature.)

22. Lockwood (Patricia)
no one is talking about this.
Pub: Bloomsbury Circus:  UK, 2021.

O111,3LOC R1

(This is a furiously original novel alive and unstable.)

23. Sinha (D P) and Abhishek Sharan
Operation Trojan Horse.
Pub: Harper Collins: Uttar Pradesh, 2021 

O111,3SIN R1

(This is a thriller novel inspired by real events including the Mumbai terror 
attack  and other LeT operations.)

24. Sunjeev Sahota
China Room.
Pub: Penguin Random House : Haryana, 2021.

O111,3SUN R1

(This is a breathtaking novel of love, oppression and the pursuit of freedom.)

25. Wodehouse ( P G)
What Ho!: The best of P. G. Wodehouse with an introduction by Stephen fry.
Pub: Arrow Books: Great Britain, 2011.

O111,3WOD Q1

(A best English comic novel of the century.)
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26. Irene & Taylor (Alan); Ed. 
The Assassin's cloak: An anthology of the World's Greatest Diarists.
Pub: Canongate: Great Britain, 2020.

O111, 6xIRE R0

(This book gathers together some of the diary writings of the writers ranging
from Queen Victoria to Andy Warhol.)

27. Geromino Stilton (Series…)
Search for Sunken Treasure.
Tr.Edizioni Piemme S.p.A
Pub: Scholastic Inc: New Delhi, 2019.

O121(Y11),3 111Q9

(Adventurous Stories for kids.)

28. DIOP (David)
At Night All Blood is Black.
Tr.Anna Moschovakis
Pub: Pushkin Press :London, 2021.

O122, 3 DIO 111R1

(This Novel is a translation from French and won Booker prize of 2021.)

29. Sijitha Anil
Romance of Earth with Sun (Poems)
Tr.Jayashankar Menon
Pub: Sahithya Publications: Kozhikode, 2019.

O32, 1SIJ 111Q9

(A Collection of Poems.)

30. Sijitha Anil
My Country My Sacrifice.
Pub: Sahithya Publications: Kozhikode, 2019.

O32, 3SIJ 111Q9

(The story is a translation of Malayalam book Atmabali.)
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PSYCHOLOGY

31. Kahneman (Daniel), Sibony (Olivier) and Sunstein (Cass R)
Noise: A flaw in Human Judgment.
Pub: William Collins: London, 2021.

S:44 R1

( In  this book the authors show how noise produces errors in many fields
including medicine, law, public health, economic forecasting etc.)

GEOGRAPHY

32. Srikumar Chattopadhyay
Geography of Kerala.
Pub: Concept Publishing: New Delhi, 2021.

U.212 R1

(This book will be a valuable guide to the geography of Kerala.)

EDUCATION
33. Rajesh Kumar Sharma

Distance Education.
Pub: City Publication: Delhi, 2020.

T,8 R0

(This book provides a deep insight to various dimensions of issues relating 
to distance education.)

HISTORY
34. Sivadasan (S), Ed.

Renaissance in Kerala: A Revisit.
Pub: Modern Book Centre: Thiruvananthapuram,  2021.

V212:5 R1

(This book presents a reaction to the marginalisation in the history of the renaissance 
movement in Kerala.)

35. Sai Deepak (J)
India that is Bharat: Coloniality, Civilisation, Constitution.
Pub: Bloomsbury: New Delhi, 2021.

V2:17 R1

(This book explore the influence of European colonial  consciousness on  
India from a successor state to Indian Constitution.)
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36. Rohit De
A People's Constitution: The everyday life of Law in the Indian Republic.
Pub: Princeton University Press: Oxford,  2018.

V2:2 (Z,164) Q8

(This book is exploring how the Indian Constitution of 1950 enfranchised  
the largest population in the world.)

37. Anitha Anand
Udham Singh: The Revenge of Jalianwala Bagh.
Pub: Simon &Schuster: New Delhi, 2019.

V2,51 Q9

(A dramatic true story of Udham Singh who became a martyr in India, a  
criminal in Britain and a hero of  Nazi Propaganda.)

38. Amitava Mukherjee
Gram Panchayat Planning: Essays in Honour of B. N. Yugandhar.
Pub: Concept publishing: New Delhi, 2021.

V2,64 (X:75) R1

(This  book  gives  a  conceptual  specifications  for  Gram  Panchayat  
Planning.)

39. Whitlock (CRAIG)
The Afghanistan Papers: A Secret History of the war.
Pub: Simon &Schuster: Newyork, 2021.

V491, 194 R1

(This book is a gripping account of why the war in Afghanistan lasted so  
long and a record of America's tragic management of the longest war.)

POLITICS

40. Pradeep Gupta
How India Votes: And What It means.
Pub: Juggernaut: New Delhi, 2021.

W:91.2 R1

(A best narration on Indian election and exit polling.)
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41. Devender Singh
Indian Parliament.
Pub: LexisNexis: Haryana, 2021.

W,3.2 R1

(This is a dazzlingly insightful book on the working of Indian Parliament  
and the rising public skepticism due to obstructive politics.)

42. Suresh R, Ed.
Arthashastra of Kautilya Relevance in the 21st Century.
Pub: Viji Books: NewDelhi, 2021.

W,8Artha R1

(This volume is a collection of selected papers presented at the national  
seminar.)

43. Bidyut Chakrabarty and Rajendra Kumar Pandey
Reconceptualizing Indian Democracy: The Changing  Electorate.
Pub: Sage: NewDelhi, 2020.

W6.2   R0

(This book deals with Indian democracy and Loksabha Elections.)

44. Josy Joseph
The Silent Coup: A History of India's Deep State.
Pub: West land: Chennai, 2021.

W6:13.2 R1

(This book reveals the data  how a small  set  of  elites use the legitimate  
arms of the state to destabilize a large democracy of millions of People.)

45. Singhvi (L M)
Parliamentary Democracy in India.
Pub: Ocean Books: New Delhi, 2012.

W6,3.2 Q2

(This  book  tells  how  each  citizen  of  India  is  a  shareholder  in  India's  
democratic enterprise.)
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46. Biju (M R) and AnanthaPadmanabha (M R B)
Electoral Politics of Grassroots Democracy: The Case of Kerala 1953-2015.
Pub: Concept Publishing Company: New Delhi, 2021.

W6,6.212 R1

(This book present a detailed picture of the electoral history of grassroots  
democracy in Kerala from 1953-2015.)

47. Partha Chatterjee,  Ed.
The Truths and Lies of Nationalism as narrated by Charvak.
Pub: Permanent Black: Ranikhet, 2021.

W94.2 R1

(This  book  is  intended  for  a  general  readership  and  is  utterly  free  of  
academic jargon.)

ECONOMICS
48. Varoufakis (Yanis)

Talking to my Daughter: A Brief History of Capitalism.
Pub:Vintage: London, Q9.

X:326v Q9

(In this book author explains why economics is the most important drama 
of our times.)

49. Dignall (Clare)
Successful Networking in 7 Simple Steps.
Pub: Harper Collins: London, 2014.

X:8   Q4

(A book that helps to improve business skills and personality.)

50. Leland (Karen Tiber) & Bailey (Keith)
No Nonsense: Time Management.
Pub: Career Press: New bury port, 2020.

X:89M   R0

(The  book  gives  practical  insights  to  leaders  and  staff  to  improve  
efficiency in time management.)
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51. Amitava Mukherjee
Participatory Evaluation of Development Initiatives in Conflict  Situations:  
Afghanistan.
Pub: Concept Publishing: New Delhi, 2021.

X:9585.491   R1

(This book is an exercise in real  life evaluations in conflict  situation in  
Afghanistan.)

52. Kiyosaki (Robert T)
Rich Dad and Poor Dad: With updates for Today's World -And 9 New Study

Session Sections.
Pub: Plata: USA, 2017.

X511 Q7

(This book is a starting point for anyone looking to gain control of their  
financial future.)

53. Biju (M R) and Ananthapadmanabha (M R B), Ed.
Demonetization,  Economic  Slowdown  and  Energy  Future:  Trends  and  
Challenges.
Pub: Concept Publishing: New Delhi

X61 R1

(This book attempts to address the issues pertaining to various aspects of
Indian Economy.)

SOCIOLOGY
54. Sushma Pandey

Child Abuse in Schools: Psychological Impacts.
Pub: Concept Publishing: New Delhi, 2021.

Y11:4 R1

(This book recommends school based intervention programmes to check  
incidence of Abuse)

55. Arpita Mukhopadhyay
Feminisms.
Pub: Orient Black Swan: Hyderabad, 2019.

Y15:1 Q9

(This  book  provides  a  concise  historical  and  critical  perspective  of  
feminism.)
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56. Freedman (Jane)
Feminism.
Pub: Rawat Publications: Jaipur, 2019.

Y15:1 Q9

(This book examines some of the major debates within feminist theory and 
action.)

57. Pinaki Das
Social  Protection  Programmes  in  India:  Impact  on  Rural  Poverty  and  
Deprivation.
Pub: Concept Publishing: New Delhi, 2020.

Y31.2(X:9585) R0

(The  book is a study of social protection programmes that form the social 
protection floor in rural India.)

58. Shirly G and others, Ed.
Disability:  An  Overview  In  the  Context  of  the  Rights  of  Persons  with  
Disabilities (RPwD) Act, 2016.
Pub: Nish: Thiruvananthapuram, 2019.

Y67(Z,167) Q9

(This book gives an overview of the twenty one disabilities recognised by 
the RPwD Act 2016.)

LAW
59. Digumarti Bhaskara Rao, Ed.

Right to Education.
Pub: Neelkamal Publications: New Delhi, 2018.

Z2,111(T) Q8

(A comprehensive book in getting the required information regarding the  
Right of children to Free and Compulsory Education act.)

60. Rohinton F. Nariman
Discordant Notes: The Voice of Dissent in the Court of Last Resort. 
Volume I& I I
Pub: Penguin Random House: Haryana, 2021.

Z2,81,7 R1.1-2

(This  book  analyses  every  dissenting  judgement  in  the  history  of  the  
Supreme Court of India, from the beginning till date.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
പത്രപ്രവര്്രവര്ത്തനം     വ       

1. അനം     ില്കുമാര് വടവാതൂര്
പത്രചരിത്ര്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ   നൂറു വര്   നൂറു വര്ഷങ്ങള് (1848-1948)
മീഡിയ ഹൗസ് : ഡൽഹി & സാഹിത്യ പ്രവര്്രവര്ത്തക കോ-ഓപകാ-ഓപ്പകോ-ഓപറേറീവ് ന്റെ സാസസറി: 
കോ-ഓപകാട്ടയവ, 2021.

4v 32R1

(ഒരു നൂറാണ്ടിന്റെ രത്തിന്റെ മലയാള പത്രചരിത്രന്റെ ്രവര്ത്ത സമഗ്രതയില വിലയിരുത്തുന
ഗ്രന്ഥം.)വ.)

ജീവചരിത്രവ    /   ആത്മകഥ    /  അനുഭവക്കുറേിപ്പുകള്

2.    നൂറു വര്ഷജില്കുമാര്
ന്റെ മാഴിിയാളവ  : പ്രതിഭകളുന്റെ ട   ജീവിതവ
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2019.

zw212PAL 32Q9

(ഇന്യന് രാഷ്ട്ീയ സാഹിത്യ സാമൂഹ്യ രവഗങ്ങളില ആഴി്രവര്ത്തില വ്യക്തിമുദ്ര 	പതിപ്പിച്ിമുദ്ര 
പതിപ്പിച്ച ഇരുപ്രവര്ത്തിന്റെ യാന് പ്രമുഖ മലയാളികളുന്റെ ട ജീവിത കോ-ഓപരഖാചിത്രങ്ങളാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)് ഈ 
പുസ്തകവ.)

3.      വാരിയര് ( പി. ന്റെ ക)
സ മൃതി പര്വവ
പ്രസിദീകരണ് ഈ 	പുസ്തകം.) വിഭാഗവ: ആര്യസവദ്യശാല: കോ-ഓപകാട്ടയ്ക്കല , 2020.

LBw WAR 32R0

(കോ-ഓപകാട്ടയ്ക്കല ആര്യസവദ്യശാലയുന്റെ ട   സാരഥി   ആയിരുന   ശ്രീ പി. കെ. ീ പി. ന്റെ ക. വാരിയരുന്റെ ട 
ആത്മകഥ.)

4.      മകോ-ഓപഹ   നൂറു വര്ഷ് പൗകോ-ഓപലാസ് 
ചിത്രകലയിന്റെ ല   ഏകാനപഥികന്  : ന്റെ പ്രാഫ . സി. എല . ന്റെ പാറേിഞ്ചുക്കുട്ടി  വ്യക്തിമുദ്ര 	പതിപ്പിച്ിയുവ  
കലാജീവിതവവ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്്: തൃശ്ശൂര് , 2019.

NPwPOR 32Q9

(കോ-ഓപദശീയതല്രവര്ത്തികോ-ഓപലയ്ക്കുയര്ന അപൂര്വവ മലയാളി ചിത്രകാരിന്റെ ലാരാളായ ശ്രീ പി. കെ. ീ. 
ന്റെ പാറേിഞ്ചുക്കുട്ടിയുന്റെ ട ജീവചരിത്രവ.)
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5.       ലൂയി ബുനുവല
എന്റെ രത്തിന്റെ അവസാനം       ശ ാസവ  വന്റെ ര
വിവ  : രാജന് തുവ്ാര
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2015.

NWw74BUN 32Q5

(കോ-ഓപലാക പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരന് ലൂയി ബുനുവലിന്റെ രത്തിന്റെ Mon Dernier Soupir എന 
ഫ്രഞ് ആത്മകഥയുന്റെ ട മലയാള പരിഭാ   നൂറു വര്ഷ.)

6.       ജയചന്ദ്രൻ നം     ായർ (എസ്). 
ഗബികോ-ഓപയല  ഗാര്സിയ  മാര്കോ-ഓപക സ്  : ജീവിതവവ  എഴുത്തുവ
പ്രിസവ ബുക്് : ന്റെ കാച്ചി, 2014.

O123,3wMAR 32Q4

(വിശ സാഹിത്യകാരനം     ായ മാര്കോ-ഓപക സിന്റെ രത്തിന്റെ ജീവചരിത്രവ.)

7.       സാനു (എവ. ന്റെ ക)
എവ. കോ-ഓപഗാവിന്ദന്
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2020.

O32,2wGOV R0

(നം     കോ-ഓപവാതാനം     ാനര സതര ധൈ   നൂറു വര്ഷണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ിക ചിനാ മണ്ഡലന്റെ ്രവര്ത്ത മൂല്യവ്രവര്ത്തായി 
നം     ിലനം     ിര്ത്തുനതില മുഖ്യപങ്ക് വഹിച്് വഹിച്ച എവ. കോ-ഓപഗാവിന്ദന്റെ രത്തിന്റെ ജീവചരിത്രവ.)

8. വാസു (ന്റെ ക. പി)
ന്റെ തരന്റെ ്ഞെടു്രവര്ത്ത  കോ-ഓപലഖനം     ങ്ങള് : ന്റെ ക. പി വാസു
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2018.

O32,6w VAS:g Q8

(കോ-ഓപലാക സാഹിത്യ്രവര്ത്തിലുവ നം     വീനം     സാഹിത്യ്രവര്ത്തിലുവ പാണ്ഡിത്യവ കോ-ഓപനം     ടിയ ന്റെ ക. പി 
വാസുവിന്റെ രത്തിന്റെ ന്റെ തരന്റെ ്ഞെടു്രവര്ത്ത കോ-ഓപലഖനം     ങ്ങളുന്റെ ട സമാഹാരവ.)

9.    സാനു (എവ. ന്റെ ക)
       യുക്തിമുദ്ര 	പതിപ്പിച്ിവാദി : എവ. സി. കോ-ഓപജാസഫ് 
       കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2019.

RwJOS 32Q9

(ജീവചരിത്രവ.)
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10. ചിത്രന് നം     മ്പൂതിരിപ്പാട്
സ്മരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)കളുന്റെ ട  പൂമുഖവ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2016.

TwCH1 32Q6

(ആത്മകഥ.)

11.    ല്രവര്ത്തീഫ് (പി.എസ്.എ)
ഓര്്മ്മത്തുരുത്തുകള്
വിദ്യാ പബികോ-ഓപക   നൂറു വര്ഷന്സ് : മൂവാറ്റുപുഴി, 2021.

V212y7 LAT R1

(അനുഭവക്കുറേിപ്പുകള് .)

12. ജയനം     ാഥ് (പി)
വി. എസിന്റെ രത്തിന്റെ  ആത്മകോ-ഓപരഖ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2021.

V212, 21y7ACH 32R1

(വി. എസ് അച്യുതാനം     ന്ദന്റെ നം     യുവ അകോ-ഓപും അദ്ദേഹവ കടന്നു കോ-ഓപപായ ഐതിഹാസിക 
സമരങ്ങന്റെ ളയുവ കോ-ഓപകാര്്രവര്ത്തിണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ക്കുന ജീവകോ-ഓപരഖ.)

13. അ   നൂറു വര്ഷറേഫ് (എ)
കോ-ഓപചാരമണിന്റെ ല  സഹനം      ജീവിതവ
സമത്രി ബുക്് : തിരുവനം     നപുരവ, 2015.

V212:51y7MEE Q5

(സ ാതന്യ സമര കോ-ഓപസനം     ാനം     ിയുവ കോ-ഓപകരള്രവര്ത്തിന്റെ ല ക്മ്മത്തിലെ കമ്മ്യൂണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ിസ്റ്റ് പാര്് പാര്ട്ടിയുന്റെ ട 
ആദ്യകാല വനം     ിതാ അവഗവമായിരുന ന്റെ ക. മീനം     ാകിയുന്റെ ട ജീവചരിത്രവ.)

14.    എവ.ജി.എസ് നം     ാരായണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ന്
ജാലകങ്ങള്  : ഒരു ചരിത്രാകോ-ഓപനം         നൂറു വര്ഷിയുന്റെ ട   വഴിികള്  കാഴ്ചകള്
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2018.

V212:7y7NAR 32Q8

(സ ാതന്യ സമരകാലഘട്ടവ മുതല   ആധുനം     ികാനം     നര     കോ-ഓപകരള്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെയുവ 
ഇന്യയുന്റെ ടയുവ രാഷ്ട്ീയവവ സവസ്കാരവും ാരവവ സാമൂഹ്യജീവിതവവ കോ-ഓപരഖന്റെ പ്പടുത്തുന പുസ്തകവ.)
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15.  രാജന് (ഇ)
      വി. ടി: സത്യാകോ-ഓപനം         നൂറു വര്ഷിയുവ   വിപ്ലവകാരിയുവ
      കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2018.

Y:1:7w212BHA 32Q8

(ജീവചരിത്രവ.)

16.     രവിവര്്മ്മ രാജ (എവ)
ജന്മസാഫല്യവ
പൂര്ണ് ഈ 	പുസ്തകം.) പബികോ-ഓപക   നൂറു വര്ഷന്സ് : കോ-ഓപകാഴിികോ-ഓപകാട്, 2018.

Y5924wRAV Q8

(ഓര്്മ്മക്കുറേിപ്പുകള് .)

17. രാമചന്ദ്രന് ഐ.പി.എസ്(എന് )
്കുറാകോ-ഓപനം         നൂറു വര്ഷണ് ഈ 	പുസ്തകം.)്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ   കാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ാപ്പുറേങ്ങള്  : കോ-ഓപപാലീസ് ഡയറേി
ഡി.സി ബുക്് : കോ-ഓപകാട്ടയവ, 2020.

Z212, 193w RAM 32R0

(കോ-ഓപലഖകന് ഔകോ-ഓപദ്യാഗിക ജീവിത്രവര്ത്തില നം     ിന്നുവ വിരമിച്ച കോ-ഓപശ   നൂറു വര്ഷവ തന്റെ രത്തിന്റെ ഓര്്മ്മയില 
തങ്ങി നം     ിലക്കുന പ്രതര ധൈാനം     ന്റെ പ്പട്ടതുവ അസാതര ധൈാരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)വമായ അനുഭവകഥകള് തുറേന്റെ നഴുതുന 
പുസ്തകവ.)

ശാസവ

18.     മധുസൂദനം     ന് (ജി)
നം     ഷ്ടമാ്കുന  നം     മ്മുന്റെ ട  സ പ്നഭൂമി : കോ-ഓപകരള്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ   പാരിസ്ഥിിതിക  ചരിത്രവ
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ  അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2018.

G:5.212 32Q8

(കോ-ഓപകരള്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിിതിക പരിണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ാമവവ കോ-ഓപകരള ജനം     ത അതിജീവികോ-ഓപകണ്ട 
പ്രതിസനികളുവ  പഠനം     വി   നൂറു വര്ഷയമാക്കുന പുസ്തകവ.)

19. കോ-ഓപഡവിഡ് ന്റെ റേയ   നൂറു വര്ഷ്
മനു   നൂറു വര്ഷ്യവവശ്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ ജനം     ിതക വഴിി
വിവ  : കോ-ഓപഡാ. എസ്. ബാാലരാമസകമള്
ഡി. സി. ബുക്് : കോ-ഓപകാട്ടയവ, 2019.

G:6 32Q9

(ജനം     ിതകവിപ്ലവവവ പുരാതനം      ഡി.എന് .എ പഠനം     ങ്ങളുവ  ആധുനം     ിക    മനു   നൂറു വര്ഷ്യന്റെ രത്തിന്റെ 
വവശ പരമ്പരന്റെ യക്കുറേിച്ചുള്ള നം     മ്മുന്റെ ട തര ധൈാരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)കന്റെ ള എങ്ങന്റെ നം     യാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)് മാറി മറേിക്കുനത് എന് 
വിവരിക്കുന ഗ്രന്ഥം.)വ.)
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കല

20. ഭരതമുനം     ി
നം     ാട്യശാസവ , (2V)
വിവ  : ന്റെ ക. പി. നം     ാരായണ് ഈ 	പുസ്തകം.)പി   നൂറു വര്ഷാകോ-ഓപരാടി
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ  അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2020.

NS.2 32R0.1-2

(ഇന്യന് ക്ലാാസികല കലാരൂപങ്ങളുന്റെ ട അവതരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)്രവര്ത്തിനുവ ആസ ാദനം     ്രവര്ത്തിനുവ 
അടി്രവര്ത്തറേയായ പ്രാമാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ിക ഗ്രന്ഥം.)വ.)

21. കോ-ഓപതാമസ ്കുട്ടി (എല )  
സജവനം     ാടകകോ-ഓപവദി
കോ-ഓപകരള ഭാ   നൂറു വര്ഷാ ഇന്സ്റ്റ് പാര്ിറത്തിലെ കമ്മ്യൂട്ട് : തിരുവനം     നപുരവ, 2011.

NT.212 32Q1

(ഭാരതീയവവ കോ-ഓപകരളീയവമായ നം     ാടകതര ധൈാരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)കന്റെ ള തിരു്രവര്ത്തിക്കുറേിക്കുന നം     ാടക 
പഠനം     ഗ്രന്ഥം.)വ.)

സാഹിത്യവ    /  കവിത   /  നം     ാടകവ   /  കോ-ഓപനം     ാവല   /  കഥ

22. ഡികോ-ഓപ്രേലി (ന്റെ ബാഞമിന് )
ന്റെ ഹന്റേീറ   ന്റെ ടമ്പിള്
വിവ  : കോ-ഓപശാഭ നം     മ്പൂതിരിപ്പാട്
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ  അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2019.

O111, 3DIS 32Q9

(ബിട്ടീ   നൂറു വര്ഷ് പ്രതര ധൈാനം     മനിയായിരുന ന്റെ ബാഞമിന് ഡികോ-ഓപ്രേലി രചിച്ച കോ-ഓപനം     ാവലിന്റെ രത്തിന്റെ 
മലയാളപരിഭാ   നൂറു വര്ഷ.)

23. കോ-ഓപഹാവാര്ഡ് ഫാസ്റ്റ് പാര്്
ഫ്രീഡവ  കോ-ഓപറോഡ്
വിവ  : ന്റെ ക. പി. ജി നം     മ്പൂതിരി
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ  അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2018.

O111,3FAS 32Q8

(Freedom Road എന ഇവഗീ   നൂറു വര്ഷ് കോ-ഓപനം     ാവലിന്റെ രത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാ   നൂറു വര്ഷ.)

24. പാകോ-ഓപകാട് നം     ാരായണ് ഈ 	പുസ്തകം.)പിള്ള
പാകോ-ഓപകാടിന്റെ രത്തിന്റെ  കവിതകള് 
മാതൃഭാ   നൂറു വര്ഷാ പബികോ-ഓപക   നൂറു വര്ഷന്സ് : ന്റെ നം     യാറിന്കര, 2020.

O32,1NAR R0

(കവിതാ സമാഹാരവ.)
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25. സിജിത അനം     ില
സൂര്യന്റെ നം       പ്രണ് ഈ 	പുസ്തകം.)യിച്ച  ഭൂമി
അകരസീ: കോ-ഓപകാട്ടയവ, 2016.

O32,1SIJ Q8

(കവിതാ സമാഹാരവ.)

26.   ശ്രീ പി. കെ. ീ്കുമാരി (സി. എസ്)
ആന്റെ രങ്ക് വഹിച്ിലുവ   പറേ്ഞെിട്ടിന്റെ ഞിട്ടില്ലെങ്ക് വഹിച്ില
കോ-ഓപലാകോ-ഓപഗാസ് ബുക്് : പാലകാട്, 2020.

O32,1SRE R0

(കവിതാ സമാഹാരവ.)

27.     അജയ്കുമാര് (എന് )
വാകിന്റെ ല  കോ-ഓപനം     രങ്ങള് 
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2019.

O32,1AJA:g Q9

(മലയാള കവിതാസാഹിത്യന്റെ ്രവര്ത്തക്കുറേിച്ചുള്ള പഠനം     സമാഹാരവ.)

28. രാമകൃഷ്ണന് (ന്റെ ക. വി)
കവിതയുവ  താളവവ
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ  അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2019.

O32,1RAM:g Q9

(പഠനം     വ.)

29. ശിവദാസന് (സി. പി)
ആധുനം     ിക കാവ്യപഠനം     ങ്ങള്
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2012.

O32,1SIV:g Q2

(മലയാള കവിതാസാഹിത്യ്രവര്ത്തിന്റെ ല പതിനം     ാറേ് കവിതകന്റെ ളക്കുറേിച്ചുള്ള സമഗ്ര
പഠനം     വ.)

30.     ലീലാവതി (എവ)
കവിതയുന്റെ ട  വിഷ്ണുകോ-ഓപലാകവ
മാതൃഭൂമി ബുക്് : കോ-ഓപകാഴിികോ-ഓപകാട്, 2018.

O32,1VIS:g Q8

(വിഷ്ണുനം     ാരായണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ന് നം     മ്പൂതിരിയുന്റെ ട കാവ്യ പ്രപഞ്രവര്ത്തിലൂന്റെ ടയുള്ള സമഗ്രമായ 
പഠനം      തീര്താടനം     വ.)
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31 കോ-ഓപജായ് മാത്യു
രക്തിമുദ്ര 	പതിപ്പിച്തബാല
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2016.

O32,2JOY Q6
(നം     ാടകവ.)

32. ശങ്ക് വഹിച്രപ്പിള്ള (ജി)
തര ധൈര്്മ്മകോ-ഓപകകോ-ഓപത്ര  ്കുരുകോ-ഓപകകോ-ഓപത്ര  (നം     ാടകവ)
കോ-ഓപകരളീയ സവഗീത നം     ാടക  അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2013.

O32,2SAN Q3

(മഹാഭാരതകഥന്റെ യ പുതിയ കാല വ്യഥകളികോ-ഓപലയ്ക്ക് പറേിച്ചുനം     ടുന നം     ാടകവ.)

33. സാനു (എവ. ന്റെ ക)
നം     ാടക വിചാരവ
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2016.

O32,2:gSAN Q6

(നം     ാടകപഠനം     വ.)

34.    അകോ-ഓപശാകന് ചരുവില
അകോ-ഓപശാകന്  ചരുവിലിന്റെ രത്തിന്റെ   കഥകള്  (1975-2017) (2V)
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2019.

O32,3ASO Q9.1-Q9.2

(കഥാസമാഹാരവ.)

35.     ബാാബു ഭരദ ാജ്
കലാപങ്ങള്ന്റെ കാരു   ഗൃഹപാഠവ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2007.

O32,3BAB P7

(കോ-ഓപനം     ാവല .)
36.  ബാാലചന്ദ്രന് (ന്റെ ക)
     രുതര ധൈിരവ

 പ്രിയദര്ശിനം     ി പബികോ-ഓപക   നൂറു വര്ഷന് സ് ന്റെ സാസസറി: തിരുവനം     നപുരവ, 2018.
O32,3BAL Q8

(കോ-ഓപനം     ാവല .) 

37. ഗീതാഹിരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)്യന്
ഗീതാഹിരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)്യന്റെ രത്തിന്റെ    കഥകള്
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2016.

O32,3GEE Q6

(കഥാസമാഹാരവ.)
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38.     ലാല (എസ്. ആര് )
പാലായിന്റെ ല   ക്മ്മത്തിലെ കമ്മ്യൂണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ിസ്റ്റ് പാര്്  
ഡി. സി ബുക്് : കോ-ഓപകാട്ടയവ, 2021.

O32,3LAL  R1

(കഥാസമാഹാരവ.)

39.     പത്മരാജന്
ഋതുകോ-ഓപഭദങ്ങളുന്റെ ട  പാരികോ-ഓപതാ   നൂറു വര്ഷികവ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2017.

O32,3PAD Q7

(മനു   നൂറു വര്ഷ്യമനം     സിന്റെ രത്തിന്റെ സവഘട്ടനം     ങ്ങളുവ ആ്കുലതകളുവ ന്റെ വളിവാക്കുന കോ-ഓപനം     ാവല .)

40.     രാമചന്ദ്രന് (എവ. ന്റെ ക)
നം     ിലാവവ  നം     ിഴിലുകളുവ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2017.

O32,3RAM Q7

(കഥാസമാഹാരവ.)

41. സന്യ (ബാി) IPS , എഡി  .
സലത്തിലെ കമ്മ്യൂട്ട്
ജി. വി ബുക്് : തലകോ-ഓപശ്ശേരി, 2020.

O32,3SAN R0

(ഇരുപത് കോ-ഓപപാലീസ് കോ-ഓപസനം     ാവഗങ്ങള് എഴുതിയ കഥകള് .)

42. സാറോ കോ-ഓപജാസഫ്
നം     ിലാവ്  അറേിയുന്നു
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശുർ, 2017.

O32,3SAR Q7

(കഥാസമാഹാരവ.)

43. സാറോ കോ-ഓപജാസഫ്
ഒരു പരമരഹസ്യ്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ   ഓര്്മ്മയ്ക്ക്
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2017.

O32, 3SAR  Q7

(കഥാസമാഹാരവ.)
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44. സാറോ കോ-ഓപജാസഫ്
നം     ന്മതിന്മകളുന്റെ ട  വൃകവ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2017.

O32, 3SAR  Q7

(രണ്ട് കോ-ഓപനം     ാവന്റെ ലറ്റുകള് )

45. സാറോ കോ-ഓപജാസഫ്
ഊര് കാവല
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2019

O32, 3SAR  Q9

(കോ-ഓപനം     ാവല .)

46. ശ്രീ പി. കെ. ീതര ധൈരന് ചമ്പാട്
അ്രവര്ത്തിപ്പാറേ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2016.

O32,3SRE Q6

(അ്രവര്ത്തിപ്പാറേ എന ഗ്രാമ്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെയുവ അവിടന്റെ ്രവര്ത്ത ജീവിതങ്ങളുകോ-ഓപടയുവ കഥപറേയുന
കോ-ഓപനം     ാവല .)

47. സി. വി ശ്രീ പി. കെ. ീരാമന്
സി. വി ശ്രീ പി. കെ. ീരാമന്റെ രത്തിന്റെ   സമ്പൂര്ണ  കഥകള്   (2V)
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2019.

O32,3SRE Q9.1-Q9.2

(കഥാസമാഹാരവ.)

48. സുകോ-ഓപരന്ദ്രന് (ന്റെ ക. ആര് )
കോ-ഓപദവീ നം     ഗര്രവര്ത്തിന്റെ ല  അഭയാര്തികള്
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2016.

O32,3SUR Q9

(കോ-ഓപദവീനം     ഗര്രവര്ത്തിന്റെ ല അഭയാര്തികള് എന ഈ കോ-ഓപനം     ാവല ജീവിത്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ
നം     ാലകവലകളില പകച്ചു നം     ിലക്കുന ഒരു കൂട്ടവ മലയാളി ന്റെ ചറുപ്പകാരുന്റെ ട കഥയാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)്.)

49. വി. ന്റെ ക. എന്
സര്ചാത്തു  ലീകോ-ഓപകാക്
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2014. 

O32,3VKN Q4

(കഥാസമാഹാരവ.)
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50. വി. ന്റെ ക. എന്
കാവി
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2016.

O32,3VKN Q6

(കോ-ഓപനം     ാവല .)

51. ന്റെ ചറുകാട്
ന്റെ ചറുകാടിന്റെ രത്തിന്റെ  ബാാലസാഹിത്യവ
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2016.

O32,3(Y11)CHE Q6

(ബാാലസാഹിത്യവ.) 

52. ബാാലന് നം     ായര് (സി.)
         ഉപനം     ്യാസങ്ങള്
         പൂര്ണ് ഈ 	പുസ്തകം.) പബികോ-ഓപക   നൂറു വര്ഷന്സ് :കോ-ഓപകാഴിികോ-ഓപകാട്, 2017. 

O32,6 BAL        Q7

(വിദ്യാര്തികളുന്റെ ട സര്ുാത്മകമായ അഭിരുചിന്റെ യ പരികോ-ഓപപാ   നൂറു വര്ഷിപ്പിക്കുനതിനം     ്
സഹായിക്കുന പുസ്തകവ.)

53.  ബാാലകൃഷ്ണന് (കാവമ്പായി)
    വിജാനം      മലയാളവ
     കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2019.
   O32,6 BAL        Q9

   (മലയാള സവജാനം     ിക സാഹിത്യ്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ ചരിത്രവവ ഗതിവിഗതികളുവ കോ-ഓപരഖന്റെ പ്പടുത്തുന
പുസ്തകവ.)

54.    കോ-ഓപബാാബാി കോ-ഓപജാസ് കട്ടികാട്
        കൂട്ട്
        ഇന്ദുകോ-ഓപലഖ പുസ്തകവ: കോ-ഓപകാട്ടയവ,2017.
        O32,6 BOB       Q7
       (ചിനകനുവ പ്രഭാ   നൂറു വര്ഷകനുമായ കോ-ഓപബാാബാി കോ-ഓപജാസ് കട്ടികാടിന്റെ രത്തിന്റെ കോ-ഓപലഖനം     ങ്ങള് 

ഉള്ന്റെ കാള്ളുന പുസ്തകവ.)

55.  ഉണി്രവര്ത്തിരി (എന് .പി.പി)
നം     വീനം      സാഹിത്യ പഠനം     ങ്ങള് : ന്റെ ക.ടി, ഉറൂബാ്, ടി.പത്മനം     ാഭന് , സുഗത്കുമാരി

 കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി:തൃശ്ശൂര് , 2012.
O32,6:g          Q2

(ആധുനം     ിക മലയാള സാഹിത്യ്രവര്ത്തിന്റെ ല പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാരുന്റെ ട കൃതികള് പഠനം      
വികോ-ഓപതര ധൈയമാകി രചിച്ച ഗ്രന്ഥം.)വ.)
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56. ബാാലകൃഷ്ണന്  (കല്പറ)
    സാഹിത്യവ , മാതര ധൈ്യമവ  സൗന്ദര്യ ശാസവ

കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2013.
O32,6:g         Q3

(ഭാ   നൂറു വര്ഷാചരിത്ര ചിനന്റെ യയുവ സാഹിത്യ വിമര്ശനം     ന്റെ ്രവര്ത്തയുവ പുഷ്ടിന്റെ പ്പടുത്തുന
പ്രബാനങ്ങളടങ്ങുന പുസ്തകവ.)

57. ്കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്
കല ജീവിതവ തന്റെ ന
മാരാര് സാഹിത്യ പ്രകാശവ: കോ-ഓപകാഴിികോ-ഓപകാട്, 2019.

O32,6:g        Q9
         (പഠനം      സമാഹാരവ.)

58. ആനം     ന്ദ്
കല്പിത  ഭവനം     ങ്ങളുവ  കല്പിത  ഭൂപടങ്ങളുവ  
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2018.

O32,6ANA:g  Q8

(കഥാസമാഹാരവ.)

59.    ബാാലകൃഷ്ണന്  (കാവമ്പായി)
         ന്റെ തരന്റെ ്ഞെടു്രവര്ത്ത  പ്രബാനങ്ങള് : എവ.സി.നം     മ്പൂതിരിപ്പാട്

കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2019.
         O32, 6 (A) NAM      Q9

         (എവ.സി. നം     മ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ രത്തിന്റെ ന്റെ തരന്റെ ്ഞെടു്രവര്ത്ത പ്രബാനങ്ങള് .)

മതവ
60.  വിനം     യ സചതനം     ്യ, വിവ  .
      അകമഹാകോ-ഓപദവിയുന്റെ ട   വചനം     ങ്ങള്
      കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2016.
       Q23        32Q6
      (സശവദിക്ഷുണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ിയായ അക മഹാകോ-ഓപദവിയുന്റെ ട വചനം     ങ്ങള് കനടയില നം     ിന്നുവ 

വിവര്്രവര്ത്തനം     വ ന്റെ ചയ്ത കൃതി.)

61. രാജീവ് (ന്റെ വളിയവ)
         സചത്യ്രവര്ത്തിലുറേങ്ങുന  മഹാസാന നം     വ
         കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2019.
         Q4VEL                Q9
        (ശ്രീ പി. കെ. ീബുദന്റെ രത്തിന്റെ തര ധൈര്്മ്മപഥ്രവര്ത്തിലൂന്റെ ടയുള്ള സഞാരമാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)് ഈ കൃതി.)
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62.   ആരത്തിന്റെണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ി പാട്ടപ്പറേമ്പില , (എ. സി.)
        കോ-ഓപകരള കോ-ഓപറോമന്സഭയുന്റെ ട  കോ-ഓപപ്ര   നൂറു വര്ഷിതമുകോ-ഓപനറങ്ങള്
        അയിന് പബികോ-ഓപക   നൂറു വര്ഷന്സ് : ആലുവ, 2020.
        Q62.212    R0

        (കോ-ഓപകരള കോ-ഓപറോമന് സഭയുന്റെ ട ചരിത്രവവ ഗതിവിഗതികളുവ പ്രതിപാദിക്കുന ഗ്രന്ഥം.)വ.)

വിദ്യാഭ്യാസവ
63.    കൃഷ്ണമൂര്്രവര്ത്തി (ന്റെ ജ)
         വിദ്യാഭ്യാസവവ ജീവിത്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ ന്റെ പാരുളുവ

വിവ  : പി.ദാകോ-ഓപമാദരന് പിള്ള
ഡി.സി.ബുക്് : കോ-ഓപകാട്ടയവ, 2021.
 T (R)   32 R1

          (ജീവിത്രവര്ത്തില വിദ്യാഭ്യാസ്രവര്ത്തിനുള്ള പ്രാതര ധൈാനം     ്യവ എനാന്റെ ണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ന്നുവ ജീവിതന്റെ ്രവര്ത്ത 
അര്തവ്രവര്ത്താകോ-ഓപകണ്ടന്റെ തങ്ങന്റെ നം     ന്റെ യന്നുവ മനം     സിലാകി തരുന കൃതി.)

ഭൂമിശാസ ത്രവ    /   യാത്രാവിവരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)വ

64.   കോ-ഓപഗാപിനം     ാഥ് മുതുകാട്
       ഇന്യ എന്റെ രത്തിന്റെ പ്രണ് ഈ 	പുസ്തകം.)യ വിസ്മയവ
       ഡി.സി.ബുക്് : കോ-ഓപകാട്ടയവ, 2021.
        U8.2   32R1

        (യാത്രാ വിവരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)വ.)

ചരിത്രവ
65.  ദാകോ-ഓപമാദരന് (ന്റെ ക)
       ഇന്യയുന്റെ ട  ആത്മാവ്
       കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2018.
       V2   32Q8

    (ഇന്യാ ചരിത്രന്റെ ്രവര്ത്ത  സവരുദ്യാത്മക  ഭൗതിക വാദ്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ  രീതി ശാസമുപകോ-ഓപയാഗിച്ച്  
അപഗ്രഥിക്കുന പുസ്തകവ.)

രാഷ്ട്തന  ശാസവ

66.  ശ്രീ പി. കെ. ീതര ധൈരന്പിള്ള പി.എസ്.
ഭാരതീയവ  
കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് : തൃശ്ശൂര് , 2015.

Wx2   32Q5

          (ആനുകാലിക വി   നൂറു വര്ഷയങ്ങന്റെ ള സവബാനിച്ച് എഴുതിയ കോ-ഓപലഖനം     ങ്ങളുന്റെ ട സമാഹാരവ.)
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67.   കോ-ഓപജാര്ജ് മ്രവര്ത്തായി
       നം     ര്്മ്മ മൂഹൂര്്രവര്ത്തങ്ങള്  പൂര്വ് കോ-ഓപകരള നം     ിയമസഭകളില
       പ്രഭാത് ബുക് ഹൗസ് :  തിരുവനം     നപുരവ, 2018.
       W3.212     Q8
      (പഴിയകാല നം     ിയമസഭയിന്റെ ല ഹാസ്യ പ്രതര ധൈാനം     മായ സവഭവങ്ങള് കോ-ഓപകാര്്രവര്ത്തിണ് ഈ 	പുസ്തകം.)കിയ

പുസ്തകവ.)

സാമ്പ്രവര്ത്തിക  ശാസവ

68. പ്രകാശ് (ബാി.എ)
തര ധൈനം     ധൂര്്രവര്ത്ത് രാഷ്ട്ീയവവ രൂകതര ധൈനം     പ്രതിസനിയുവ :  കോ-ഓപകരള സര്കാരിന്റെ രത്തിന്റെ 
തര ധൈനം     സ്ഥിിതിന്റെ യക്കുറേിച്ചുള്ള പഠനം     വ
കറേരത്തിന്റെ്  ബുക്് :തൃശ്ശൂര് , 2017.

X7.212   32Q7

(കോ-ഓപകരള സര്കാരിന്റെ രത്തിന്റെ തര ധൈനം     പ്രതിസനിയ്ക്കുള്ള കാരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ങ്ങളുവ അവ പരിഹികാനുള്ള 
നം     ിര്കോ-ഓപും അദ്ദേശങ്ങളുവ മുകോ-ഓപനാട്ടു വയ്ക്കുന പഠനം      ഗ്രന്ഥം.)വ.)

69.  മുരളീതര ധൈരന്പിള്ള (ജി)
സഹകരണ് ഈ 	പുസ്തകം.) പ്രസ്ഥിാനം     വ  ഇനന്റെ ല  ഇന്
ന്റെ മരത്തിന്റെര് പബികോ-ഓപക   നൂറു വര്ഷന്സ് : മാകോ-ഓപവലികര, 2021.

XM.212    32R1

(മനു   നൂറു വര്ഷ്യ ജീവിത്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ സമസ്ത കോ-ഓപമഖലകളിലുവ വ്യാപരിക്കുവാന് കഴിിയുന ഒരു 
പ്രസ്ഥിാനം     മാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)് സഹകരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)വ.   സഹകരണ് ഈ 	പുസ്തകം.) രവഗന്റെ ്രവര്ത്ത സാതര ധൈാരണ് ഈ 	പുസ്തകം.) സഹകാരികള്ക് 
ഈ കോ-ഓപമഖലയുന്റെ ട ചരിത്രവവ നം     ട്രവര്ത്തിപ്പ് രീതികളുവ പകര്ന്നു നം     ല്കുനതാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)് ഈ 
പുസ്തകവ.)

ജനം     സമൂഹ ശാസ ത്രവ 

70.    കവിത ബാാലകൃഷ്ണന്
വായനം     ാമനു   നൂറു വര്ഷ്യന്റെ രത്തിന്റെ കലാചരിത്രവ
കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2020.

Y:1v       32R0

(ഇരുപതാവ നൂറാണ്ടിന്റെ ല ആനുകാലികങ്ങളിന്റെ ല ചിത്രങ്ങളുന്റെ ട സവസ്കാരവും ാര പഠനം     വ.)

71.  റേ   നൂറു വര്ഷീദ് (ന്റെ ക.പി.)
കോ-ഓപലാക്ഡൗണ് ന്റെ ഡയസ് അട്ഞെ കോ-ഓപലാക്രവര്ത്തിന്റെ രത്തിന്റെ ആത്മകഥ
ഡി.സി.ബുക്് : കോ-ഓപകാട്ടയവ, 2020.

Y:4 32R0

(മാതര ധൈ്യമപ്രവര്്രവര്ത്തകന് തന്റെ രത്തിന്റെ ന്റെ കാകോ-ഓപറോണ് ഈ 	പുസ്തകം.) കാലന്റെ ്രവര്ത്ത അനുഭവങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു.)
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72. പരകോ-ഓപമശ രന് (സി.ആര് )
വിപലസകോ-ഓപന്ദശങ്ങള്  : ഈഴിവരുവ മറ്റു രചനം     കളുവ

         കറേരത്തിന്റെ് ബുക്് :തൃശ്ശൂര് , 2017.
Y592.212     32Q7

(സി.ആര് .പരകോ-ഓപമശ രന്റെ രത്തിന്റെ കഥകളുന്റെ ടയുവ കവിതകളുന്റെ ടയുവ സമാഹാരവ.)

73. പുരുകോ-ഓപ   നൂറു വര്ഷാ്രവര്ത്തമന് (ന്റെ ക.സി)
 ദളിത് സാഹിത്യപ്രസ്ഥിാനം     വ

കോ-ഓപകരള സാഹിത്യ അകാദമി: തൃശ്ശൂര് , 2008.
Y5927 (O32)    P8

(മലയാള്രവര്ത്തിന്റെ ല ദളിത് സാഹിത്യ പ്രസ്ഥിാനം     ന്റെ ്രവര്ത്തക്കുറേിച്ചുള്ള പഠനം     വ.)
 
74. റേടഗര് ബഗ്മാാന്

മനു   നൂറു വര്ഷ്യ്കുലവ : പ്രത്യാശാനം     ിര്ഭരമായ   ചരിത്രവ
വിവ  : പി.സുതര ധൈാകരന്
മഞ്ജുള് പബി   നൂറു വര്ഷിവഗ് ഹൗസ് : നം     ത്തിലെ കമ്മ്യൂഡലഹി, 2021.

Y7:2 32R1

(മാനം     വികതന്റെ യ പുതിയ വീകണ് ഈ 	പുസ്തകം.)കോ-ഓപകാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ില നം     ിന് കാണുവാന് സഹായിക്കുന പുസ്തകവ.)
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ഗവണ്ന്റെ മരത്തിന്റെ്  പ്രസിദീകരണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ങ്ങള്

75.    നം     ിയമസഭാ ന്റെ സക്രകോ-ഓപട്ടറേിയറ്, കോ-ഓപകരള
         ന്റെ ക.എവ.മാണ് ഈ 	പുസ്തകം.)ി : തര ധൈനം     ്യസ്മൃതി

പ്രസാതര ധൈകന് : ന്റെ സക്രട്ടറേി, കോ-ഓപകരള നം     ിയമസഭ, തിരുവനം     നപുരവ
V212 y7 MAN       32R1;3

76. നം     ിയമസഭാ ന്റെ സക്രകോ-ഓപട്ടറേിയറ്, കോ-ഓപകരള
         ഉ്മ്മന്ചാണ്ടി  : നം     ിയമസഭയിന്റെ ല   അമ്പത് വര്   നൂറു വര്ഷങ്ങള്

ന്റെ സക്രട്ടറേി, കോ-ഓപകരള നം     ിയമസഭ, തിരുവനം     നപുരവ
V212, 21y7 OOM        32R1;2
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