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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.  Ashokan (M S)
Karmayogi : A biography of E. Sreedharan.  
Pub : Penguin Books  India Pvt. Ltd., Haryana, 2015.

D5153:7wN32SRE Q5

(Karmayogi is the dramatic and inspiring story of India's Metro Man, 
E.Sreedharan.) 

2. Nitin Sathe
Born to Fly 
Pub : Vitasta Publishing Private Ltd., New Delhi, 2017.

MV48wN64ANI Q7

(This book gives us a 'proof template' in the stirring account of a fighter 
Pilot who  harnessed the power of positive thinking in the face of extreme  
adversity)

3. Vijay Lokapally
Driven  : The Virat Kohili story
Pub : Bloomsbury Publishing India Private Ltd., New Delhi, 2016.

MY2141wN88KOH Q6

(Tale of one of the most outstanding batsmen in the world.)

4. Muhammad Ali and Hana Yasmeena Ali 
Soul of a butterfly : Reflections on life's journey.
Pub : Bantam Books, London,  2005.

MY241wN42ALI P5

(The life history of the world heavy weight boxing champion Muhammad 
Ali.)

5. George (T J S)
M.S.Subbulakshmi : The definitive  biography.
Pub : Aleph Book Company, New Delhi, 2016.

NRwN16SUB Q6

(This book provides an enthralling portrait of a musical legend).



6. Raju Korti and Dhirendra Jain 
Mohammed Rafi : God's own voice.
Pub : Niyogi Books, New Delhi, 2016.

NRwN24RAF Q6

(Biography of Mohammed Rafi.) 

7. Taslima Nasrin
Exile
Pub : Penguin India, Haryana, 2016. 

O157wN62TAS Q6

(This  book  is  a  moving  and shocking chronicle  of  Taslima  Nasrin's  
struggles in India over a period of seven months.)

8. Falk (Bertil)
Feroze the forgotten Gandhi 
Pub : Roli Books, New Delhi, 2016. 

V2y7N12FER Q6

(Feroze Gandhi's (Ex-MP) story is virtually forgotten or unknown. The 
author brings together his research of 40 years in this biography of Feroze  
Gandhi.  The book includes some rare photographs and first hand  interviews of 
people  close to Feroze.)

9. Hamid Ansari (M)  
Citizen and Society : Selected writings
Pub : Rupa Publications, New Delhi, 2016.

V2,11y7N37ANS Q6

(This book is a collection of lectures delivered by the Vice President of 
India Shri. M.Hamid Ansari).

10. Vaasanthi  
Amma : Jayalalitha's Journey from Movie Star to Political Queen
Pub : Juggernaut Books, New Delhi,  2016.

V211,21y7N48JAY Q6

('Amma' is the dramatic story of a woman who has risen  again & again 
from humiliation,  imprisonment  &  Political  defeat,  challenging  the  male  
dominated culture of Tamil Nadu  politics to become the Chief Minister of the 
state for the 4th time)
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11. Manu (S Pillai)
Ivory Throne  :  Chronicles of the House of  Travancore
Pub : Harper Collins, New York, 2015.

V222,1y7M95LAK Q5

(This book focuses on the remarkable life and work of Sethu Lakshmi  
Bayi,  the last  and forgotten-queen of the House of Travancore.  This book  
conjures up a dramatic world of political intrigues and factions, black magic and 
conspiracies,   crafty  ceremonies  and  splendorous  temple  treasures,  all  
harnessed in  a tragic contest for power and authority in the age of empire)

12. Cay (David) and  Johnston 
Making of Donald Trump.
Pub : Melville House Publishing, London, 2017.

V73,1y7N TRU Q7

(Biography of  Donald Trump)

13. Salman Khurshid &  Dr. Lokendra Malik
Justice at Heart : Life Journey of Justice V.R. Krishna Iyer.
Pub : Eastern Book Company, Lucknow,  2016.

Z2,8,11wN15 KRI Q6

(This work dwells on the story of a crusader against injustice, a legendary 
judge who lived and worked for social justice for the people of India.) 

LIBRARY SCIENCE  

14. Devarajan (G) and others, Ed. 
Blended Libraries and Information Centers : A blue print for the 
development of Information Profession in India.
Pub :  Southern Books star, Trivandrum,  2015.

2 Q5

(This festschrift volume in honour of Dr. K.P. Vijayakumar, University of 
Kerala contains articles on the latest tools & technologies in the  field of library 
&  information  activity,  library  software  application,   digitization,  digital  
information literacy, use of electronic information etc).
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15. Gopikuttan (A) and Others,  Ed.
Information Technology Interfaces in Libraries and Information Centres.
Pub :  Kerala Library Association, Thiruvananthapuram, 2014.

2(D6, (8B)) Q4
(This book is a compilation of selected papers of the National Seminar on 

New Information Technology Interfaces in Library and Information Centres.)

16. Stanely Madan Kumar and Others,  Ed.
Information access in digital libraries. 
Pub :  New India Publishing Agency, New Delhi, 2014.

2(D6, (8B)) Q4

(A Festschrift  volume  in  honour   of  Dr.  M.S.Pathania  (University  
Librarian) containing 31 articles reflect various facets of accessing information 
in digital  libraries.)

17. Superna Sharma and Others , Ed.  
Redefining libraries in digital era
Pub :  Daya Publishing House, New Delhi, 2014.

2(D6, (8B)) Q4

(This  book  organizes  and  investigates  the  prevalent  information  
communication technologies and multimedia for  the management  of  digital  
library is an effort to  assist the professionals in becoming more knowledgeable 
about them. )

JOURNALISM  

18. Orlik (Peter B)
Media criticism in a digital age: Professional and consumer consideration
Pub : Routledge, Newyork, 2016. 

4 Q6

(Media Criticism in a digital age introduces readers to a variety of critical 
approaches to audio and video discourse on radio, television and Internet. This 
book intended for those preparing for electronic media careers.)
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MEDICINE  

19. Gadre (Arun) &  Shukla (Abhay)
Dissenting Diagnosis. 
pub : Random House India, 2016.

L:4:3 (Y:44:5) Q6

(This book exposes the corruption afflicting the medical sector and sets 
out solutions  for a healthier future.)

SPIRITUAL EXPERIENCE AND MYSTICISM  

20. Sadhguru and Arundhathi Subramaniam 
Adiyogi :  The Source of Yoga.
Pub : Harper Collins Publishers, Nodia, 2017.

Q7
(Philosophy of Sadhguru (ISHA))

LITERATURE  

21. Martin Stephen
English Literature: a student guide.  Ed3.
Pub :  Routledge, New york, 2016.

O111:g Q6

(This book is a course companion and text to English literature.  The book
contains  study and examination techniques, revisions, project work, practical 
criticism etc.)

22. Khyrunnisa (A)
Howzzat  Butter fingers!   
Pub : Puffin Books, Haryana, 2010.

O111(Y11),3 KHY Q0
(This book packs in all the high- voltage drama that an interschool cricket 

match can supply.) 

23. Khyrunnisa (A)
Goal, Butterfingers!
Pub : Puffin Books, Haryana,   2016.   

O111(Y11),3 KHY Q2 
(This book packed with lots of fun and pranks that define childhood) 

5



24. Khyrunnisa (A)
Clean bowled,  Butter fingers!  
Pub : Puffin Books, Haryana,  2016. 

O111(Y11),3 KHY Q5 

(This fiction is an exuberant mix of school, cricket and fun delight readers
both old and new) 

24. Khyrunnisa (A)
Misadventures of Butterfingers.   
Pub : Puffin Books, Haryana, 2016.

O111(Y11),3 KHY Q6 

(Delightful Short stories for Children) 

25. Baldacci (David)
No Man's Land
Pub : Macmillan, London, 2016. 

O111,3 BAL Q6 

('No Man's Land' is an exciting thriller featuring special investigator John 
Puller who is pursuing a case that will send him deep into his own troubled past.)
 

26. Beatty (Paul)
Sellout
Pub : One world Publication, England, 2016.

O111,3 BEA Q6 

(This is a comic master piece more than that it is one of the smartest and 
honest  reflections on race and identity in America  in a very long time)

27. Child (Lee)
Night School 
Pub : Bantam Books, London, 2016.

O111,3 CHI Q6 

(Jack Reacher is a fictional character and the protagonist of a series of  
book by  Lee  Child. The new Jack Reacher thriller 'Night School' takes us back 
to 1996,  when Jack  Reacher was a thirty five year old army major on a secret 
mission to  find the American and what he is selling)
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28. Ashwin Sanghi
Sialkot Saga 
Pub : Westland Ltd., Chennai, 2016.

O111,3 SAN Q6 

(This is a work of fiction set in a background of history.)

29. Coelho (Paulo)
Spy
Pub : Vintage, USA, 2016.

 O124,3COE 111Q5

(This novel based on the life of courtesan and accused spy  Mata Hari.) 

30. Chekhov (Anton)
Selected Short Stories : Anton Chekhov
Pub : Maple Press, Noida.

 O142, 3x  M60 CHE  

(Some of the best  tale of Chekhov's creative life are available in this 
outstanding  volume).

31. Amos Oz
Judas
Pub : Chatto & Windus, London, 2016.  

O25,3 AMO 111Q6

(This novel is a paradox of stillness & provocation. Author reduced the 
physical  action of the story to a tableau of domestic grief, but beneath a scene of
fermented  woe.  He incites  a  storm of  theological  and political  arguments  
about the founding of Israel & the origins of Christianity) 

RELIGION  

32. Doniger (Wendy)
Hindus : An alternative history
Pub : Speaking Tiger Publications Private Ltd., New Delhi, 2015.

Q2v Q5

(This is a work of remarkable scholarship and a major contribution to the 
understanding of the capacious nature of the Hindu tradition)
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HISTORY  

33. Sreekantan Nair (R), Ed.  
Reexamining Human Rights : Global Postures and local realities.
Pub :  Research Syndicate, England, 2012.

V:58 Q2

(This book is a compilation of scholarly papers by well known authors
from different  parts  of  the  world.   The  papers  provide  analysis  for  the
interactive frame work of human rights theory and practice both at global and
regional contexts.)

34. Vishnoo Bhagwan and others  
World Constitutions : A Comparative Study.
Pub : Sterling publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2015.

VI:2 Q5

(This book portrays conceptual and legal frame work of Parliamentary 
and Presidential democracies.)

35. Shashi Tharoor
Era of darkness: The British empire in India 
pub : Aleph Book Company, New Delhi, 2016.

V2'K00-N47 Q6
 

(In this explosive book, author reveals with acuity, impeccable research
and  trademark  wit,  just  how disastrous  British  rule  was  for  India.  Besides
examining  the  many  ways  in  which  the  colonizers  exploited  India,  he
demolishes the arguments of Western and Indian apologists for Empire on the
supposed benefits of British rule.)

POLITICAL SCIENCE  

36. Vishnoo Bhagwan  & Vidya Bhushan
Indian Administration.
Pub : S.Chand publishing, New Delhi,  2011.

W:28.2 Q1

(Topics like women empowerment, reservation  for OBC's and minorities
in  public  services,  electoral  reforms,  corruption  both  at  political  and
administrative levels etc have been debated and suitably elaborated in this book.)
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37. Chidambaram (P)
Fearless in opposition :  Power and accountability.
Pub : Rupa Publications, New Delhi, 2017.  

W.2 Q7

(This book is a thought provoking commentary on the state  of nation and
provide scholarly survey on some important issues of public policy pursued by
NDA government in 2016.)

38. Radhakrishnan Pillai
Chanakya in Daily Life. 
Pub : Rupa Publications, New Delhi, 2017.

W,8 Q7

` (In this book the author decodes and simplifies the visionary king maker 
Chanakya's teachings from the 'Arthasastra' and 'Chanakya neethi' to provide 
solutions for any problem that might crop up in any aspect of your life).

39. Milan Vaishnav
When Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics.
Pub : Harper Collins Publishers India, Noida,  2017.   

W6(Y:45).2 Q7

(This book describes the  nexus of politics, money and muscle in India.) 

40. Josy Joseph
Feast of Vultures : the hidden business of democracy in India. 
Pub : Harper Collins Publishers India, Noida,  2016.   

W6.2 Q6
('A feast of vultures'  is an unprecedented multiple- level inquiry into 

modern India, and the picture it reveals is both explosive and frightening.) 

41. Venkatesu (E), Ed.
Democratic decentralization in India : Experiences, issues and challenges.
Pub :  Roultledge, New York, 2016.

W6,6.2 Q6

(Various  chapters  of  the  book  threw  light  on  the  evolution  of  the
institutions of  democratic decentralization,  recent legislation & problems in
making such  institutions work by situating them in the actual social structures &
political practice)
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ECONOMICS  

42.  Ahuja (H L) 
Advanced Economic Theory : Micro- economic Analysis.
Pub : S.Chand Publishing., New Delhi, 2017.

X Q7

(The book provides latest trends in Micro economics.)

43. Amartya Sen
Collective Choice and Social Welfare.
Pub : Penguin Books, UK,  2017.   

X(W) Q7

(This  book  is  concerned  with  the  study  of  collective  preference  in
particular with the  relationship between the objectivity of social action and the
preference and  aspirations of society's members.)

44. Kalpana (K)
Women, microfinance and the state in  neo-liberal India 
Pub :  Roultledge, Newyork, 2017.

X56(Y15:434).2 Q7

(This book examines women-oriented micro finance initiatives encourage
economically disadvantaged rural women to make claims upon state- provided
micro credit  institutions  and  agencies,  thereby  reshaping  their  gendered
identities.)

SOCIOLOGY  

45. Sanal Mohan (P)
Modernity of Slavery :  Struggles against caste inequality in colonial Kerala
Pub : Oxford University Press, New Delhi, 2015. 

Y5927:492.212 Q5

(This book presents and analyses the imaginations and articulations of the 
notion(s) of equality in the context of caste slavery,  missionary activity and 
socio-political  transition in pre-colonial and modern Kerala ) 
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ആത്മകഥ   /   ജ ജീവചരചരിതി

1. കല്ലേന് പൊ്ാക്കുടന്   
കണ്ടലടാടുകള്ക്കടചരിടയചരില     എപൊടയില്     എന്റെ ജ ജീവചരിതം  �erala���xി  
പ്രസാ: ഗ ജീന് ബുടനസന,  തൃശർ, 2013.

G95:55w N37POK 32Q3

(പ്രകൃതം  �erala���xചരിലയാടുള്ള ലുള്ള സ്നേഹത്തിന് ചരിന് കണ്ടല്ന കണ്ടല പൊചടചരികള്ക്ക പൊകാണ്ടന ഭൂമചരിയചരില 
അടയാളി വച്ച പൊ്ാക്കുടപൊടയില്     എന്റെ ആത്മകഥ.)

 2. ലവണുലഗാ്ാൽ ജചരി & ശ് ജീജചരിത്തിന് ന പൊക. വാരചരിയർ  
ഓർമ്മപൊച്ചരാതുകൾ
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2014.

NR212wN60VEN 32Q4

(ഹൃദയഗ ജീതം  �erala���xങ്ങളചരിലൂപൊട ആത്മാവചരിപൊടയില്     എന്റെ ചന്ദന് കണ്ടല്മണിവാതിലുകചരിവാതം  �erala���xചരിലുകൾ തുറന്ന 
ജചരി. ലവണുലഗാ്ാലചരിപൊടയില്     എന്റെ സിഗ ജീതം  �erala���x ജ ജീവചരിതം  �erala���xയാത.) 

3. ഗചരിര ജീഷന ചന്ദ്രന്   
ഓരമ്മയചരിപൊല   പൊവള്ളചരി പൊവളചരിച്ചി - ്ചരി. സുബ്രഹ്മണിവാതിലുകഹി.
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

NWwN08 SUB 32Q6

 (മലയാള സചരിന് കണ്ടല്ചരിമ ന് കണ്ടല്ചരിരമ്മാണിവാതിലുക, സിവചരിധാന് കണ്ടല് രിഗത്തിന് ന പ്രവരത്തിന് ചരിച്ചചരിരുന്ന  
്ചരി. സുബ്രഹ്മണിവാതിലുകഹപൊത്തിന് ക്കുറചരിച്ചുള്ള പുസ്തകി.)

4. പൊഹലന് പൊക്ലേർ (ഗ ജീതം  �erala���xാലയി ഗ ജീതം  �erala���xാകൃഷ്ണൻ, പുന് കണ്ടല്  :)
പൊഹലൻ പൊക്ലേറുപൊട   ജ ജീവചരിതം  �erala���xകഥ.

പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O111wM80KEL 32Q6

 (അടചരിസാന് കണ്ടല് ല ശേഷചരികളചരി്ലോത്തിന്  ഒരാൾ തം  �erala���xാന് ജ ജീവചരിക്കുന്ന ലലാകപൊത്തിന്  
അനുഭവചരിച്ചപൊതം  �erala���xങ്ങപൊന് കണ്ടല്പൊയന്നുി,  എങ്ങപൊന് കണ്ടല് ലലാകത്തിന് ചരിന് കണ്ടല്ന മുന്നചരിൽ സമുന്നിൽ സ്വയി 
ആവചരിഷ്കരചരിച്ചുപൊവന്നുി പൊവളചരിപൊും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പൊഹലൻ പൊക്ലേറുപൊട ആത്മകഥ.)
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5. സരമാഗു (ഷുലസ) (സന മചരിതം  �erala���xാ മ ജീന് കണ്ടല്ാകചരി വചരിവ.)

കുരുലന്നാർമ്മകൾ
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2013.

O124, 3wN22 SAR 32Q3

(പ്ര ശേസ്ത ല്ാർച്ചുഗ ജീസന എഴുത്തുകാരനുി ലന് കണ്ടല്ാലുകാരനും നോബേൽ സമ്മാന് കണ്ടല് ലജതം  �erala���xാവുമായ 
ഷുലസ സരമാഗു തം  �erala���xപൊടയില്     എന്റെ ുകാരനും നോബോലഹകാലി ഓർപൊത്തിന് ടുക്കുകയാണിവാതിലുകചരിവചരിപൊട.) 

6. ഒ.എൻ.വചരി.  
പുഷന കചരിൻ : സമുന്നിൽ സ്വാതം  �erala���xനഹ ലുകാരനും നോബോധത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ   ദുരന്തഗാഥ.

പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2013.

O142, 1wL99PUS 32Q3

(റഷഹൻ സാഹചരിതം  �erala���xഹത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെയും സി സാഹചരിതം  �erala���xഹഭാഷയും സപൊടയും സി ലപ്രാദ്ഘാടകനായ 	ടാടകന് കണ്ടല്ായ 
അലകാണ്ടർ പുഷ്കചരിപൊടയില്     എന്റെ ജ ജീവചരിതം  �erala���xവുി കവചരിതം  �erala���xകളുപൊട വചരിവർത്തിന് ന് കണ്ടല്വുി അടങ്ങചരിയ കൃതം  �erala���xചരി.) 

7. അന്ന ദസ്തയവ്സ്ചരി  
അപൂരരാനുരാഗത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ     26 ദചരിന് കണ്ടല്ങ്ങള്ക്ക
പ്രസാ : പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O142, wM46ANN 32Q6
 

(അന്ന എന്ന ഇരു്തുകാരചരിയും സി വചരി ശേമുന്നിൽ സ്വസാഹചരിതം  �erala���xഹത്തിന് ചരിപൊല വചരിസ്മയ പ്രതം  �erala���xചരിഭയായ 
ദസ്തയവ്സയചരിയും സി തം  �erala���xമ്മചരിലുള്ള ഗാഢ പ്രണിവാതിലുകയത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ കഥ ്റയും സന്ന പുസ്തകി.) 

8. സാനു. എി.പൊക.  

തം  �erala���xാഴവരയചരിപൊല   സനഹ
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2013.

O32w Q3

(ലകരളത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ ആ ശേയചരചരിതത്തിന് ചരിനുി സി്ാര ചരചരിതത്തിന് ചരിനുി സമുന്നിൽ സ്വന്തമായ 
സിഭാവന് കണ്ടല്കള്ക്ക ന് കണ്ടല്ൽകചരിയവപൊരക്കുറചരിച്ചുള്ള സന മൃതം  �erala���xചരി ചചരിതങ്ങൾ.) 

9. തം  �erala���xാഹ മാടായചരി
ഉും വെളിപ്പെചരിലചരിട്ട  ഓർമ്മകൾ
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2013.

O32w Q3

(വായന് കണ്ടല്ാനുഭവത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ വഹതം  �erala���xഹസ്തതം  �erala���xകളചരിലലക്കു കൂട്ടചരിപൊടാണ്ടു ല്ാകുന്ന 
ഓർമ്മക്കുറചരിപ്പുകൾ.) 

12



10. മാധവചരിക്കുട്ടചരി.  
ന് കണ്ടല് ജീർമാതം  �erala���xളി  പൂത്തിന് കാലി
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2017.

O32wN32MAD Q7

(മാധവചരിക്കുട്ടചരിയും സപൊട ഓർമ്മക്കുറചരിപ്പുകളുപൊട പുതം  �erala���xചരിയ ്തം  �erala���xചരിും വെളിപ്പെന.) 

11. സണചരി (്ചരി.പൊജ)

കലാി  കാലി 
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2015.

V2, 1y7N31 ABD 32Q5

(സമുന്നിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിവാതിലുകാനുി അവയും സപൊട സാകാത്കാരത്തകാരത്തിന് ചരിന് കണ്ടല്ായചരി സമുന്നിൽ സ്വയി 
സമർും വെളിപ്പെചരിടാനുി ഇന്തഹൻ യും സവതം  �erala���xമുന്നിൽ സ്വപൊത്തിന്  ലപ്രരചരിും വെളിപ്പെചരിച്ച മുൻ രാഷ്ട്ര്തം  �erala���xചരിയായചരിരുന്ന  
അബ്ദുള്ക്കകലാമചരിപൊന് കണ്ടല്ക്കുറചരിച്ചുള്ള പുസ്തകി.) 

12. സുകു ്ാൽക്കുളങ്ങര
അന് കണ്ടല്ന്തി  ഈ  ആന് കണ്ടല്ന്ദി
പ്രസാ: കറടയില്     എന്റെന ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2014.

W, 8wN51 BOS 32Q4

(ഇന്തഹൻ ഭരണിവാതിലുക സർര ജീസചരിപൊടയില്     എന്റെ കർമ്മ്ഥങ്ങളചരിൽ സമുന്നിൽ സ്വന്തി വഹക്തിമുദ്ര 	പതിചരിമുദ്ര 
്തം  �erala���xചരിും വെളിപ്പെചരിടാൻ കഴചരിഞ്ഞ സചരി.വചരി.ആന് കണ്ടല്ന്ദലുകാരനും നോബോസചരിപൊടയില്     എന്റെ ജ ജീവചരചരിതി.) 

 ശോസന തി  

13. കല്ലേന് പൊ്ാക്കുടന് 
കണ്ടല  ഇന് കണ്ടല്ങ്ങള്ക്ക .
പ്രസാ: ഗ ജീന് ബുടനസന,  തൃശർ, 2013.

G95:55 32Q5

(കടലുി കായലുി ലചരുന്ന ലവണിവാതിലുക  തം  �erala���x ജീരങ്ങളചരിപൊല ഓരങ്ങള്ക്ക ്റ്റി വളരുനചരി വളരുന്ന 
വലുതുി പൊചറുതുമായ കണ്ടല ഇന് കണ്ടല്ങ്ങപൊള ഈ പുസ്തകി ്രചരിചയപൊും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു). 
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സാഹചരിതം  �erala���xഹി  

14. പൊകായന ലലാ (്ൗലലാ) (രമാലമലന് കണ്ടല്ാൻ, വചരിവ  .)
ആൽപൊകമചരിസന 
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2016.

O123, 3 COE 32Q6

(ലലാകപ്ര ശേസ്തന് കണ്ടല്ായ ബ്രസ ജീലചരിയൻ സാഹചരിതം  �erala���xഹകാരൻ ്ൗലലാ പൊകായന ലലായും സപൊട 
അതം  �erala���xചരിപ്ര ശേസ്തമായ ആൽപൊകമചരിസചരിപൊടയില്     എന്റെ മലയാള ്രചരിഭാഷ.) 

15. ന് കണ്ടല്ന് കണ്ടല്ചരി ഭൗമചരികന (എി.എന് സതം  �erala���xഹാരാചരി, വചരിവ  .)
മണന.
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2015.

O157,3 NAN 32Q5

(ഭാരതം  �erala���xത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ സമുന്നിൽ സ്വാതം  �erala���xനഹ സമര ചരചരിതത്തിന് ചരിനുള്ളചരിപൊല വചരിപ്ലവപ്രസാന് കണ്ടല്ത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ
കന് കണ്ടല്ലവഴചരികള്ക്ക പ്രതം  �erala���xചരി്ാദഹവചരിഷയമാകുന്ന ലന് കണ്ടല്ാവൽ.) 

16. ഖദ ജീജ മുിതം  �erala���xാസന
ആതുരി
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2014.

O32,3   Q4
(ലകാഴചരിലടാടന പൊമഡചരിടൽ ലകാലളജചരിപൊടയില്     എന്റെ ്ശ്ചാതാത്തിന് ലത്തിന് ചരിൽ രണ്ടു 

തം  �erala���xലമുറകളുപൊട കഥ ്റയും സന്ന ലന് കണ്ടല്ാവൽ.)

17. ുകാരനും നോബോലകൃഷ്ണൻ (്ചരി.പൊക)

ഇന് കണ്ടല്ചരി ഞാൻ  ഉറങ്ങപൊട്ട
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2017.

O32,3 BAL   Q7

(വഹാസഭാരതം  �erala���xത്തിന് ചരിപൊല കഥപൊയയും സി സന്ദർഭങ്ങപൊളയും സി ്ാതങ്ങപൊളയും സി 
ഇതം  �erala���xചരിഹാസത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ അലതം  �erala���x അന്തര ജീകത്തിന് ചരിൽ ന് കണ്ടല്ചരിലന് കണ്ടല്ചരിർത്തിന് ചരിപൊടാണ്ടുള്ള ലന് കണ്ടല്ാവൽ.)

18. ലക ശേവലദവന. ്ചരി.
ഓടയചരില  ന് കണ്ടല്ചരിന്നന.
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O32,3 KES  Q6
(്ചരി. ലക ശേവലദവചരിപൊടയില്     എന്റെ ആദഹ ലന് കണ്ടല്ാവൽ.) 
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19. പ്രചരിയ (എ.എസന) 
ജാഗരൂക 
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O32,3 PRI  Q6

(സാഹചരിതം  �erala���xഹ അടാദമചരി അവാരഡന ലന് കണ്ടല്ടചരിയ മചരികച്ച കഥകളുപൊട  സമാഹാരി.) 

20. ലമാഹന് കുമാര (പൊക.വചരി)
ഉഷ്ണരാ ശേചരി 
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2015.

O32,3 MOH  Q5

(ക ജീഴാള സ ജീ പ്രാതം  �erala���xചരിന് കണ്ടല്ചരിധഹമുള്ള ലകരളത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ ജമുന്നിൽ സ്വലചരിക്കുന്ന സമരഭരചരിതം  �erala���x ന് കണ്ടല്ാളുകപൊള 
ആവചരിഷ്കരചരിച്ച ലന് കണ്ടല്ാവൽ.) 

21. ലമതം  �erala���xചരില രാധാകൃഷ്ണന്
ബ്രാ 
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O32,3 RAD  Q6

(ലമതം  �erala���xചരില രാധാകൃഷ്ണപൊടയില്     എന്റെ പ്ര ശേസ്ത ലന് കണ്ടല്ാവൽ.) 

22. സാറാ ലജാസഫ്ന  
അല ശോക : പൊ്ണ്ി  പ്രകൃതം  �erala���xചരിയും സി  ന് കണ്ടല്ചരിറയും സന്ന  കഥകള്ക്ക .
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O32,3  SAR  Q6

(പൊ്ണ്ി പ്രകൃതം  �erala���xചരിയും സി ന് കണ്ടല്ചരിറയും സന്ന മലന് കണ്ടല്ാഹരകഥകളുപൊട സമാഹാരമാണിവാതിലുകന ഈ 
കൃതം  �erala���xചരി.) 

23. സതം  �erala���x ജീഷുകാരനും നോബോബു ്യ്യന്നൂർ
ല്രമരി  
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2015.

O32,3  SAT  Q5

(2012-പൊല ലകരള സാഹചരിതം  �erala���xഹ അടാദമചരി അവാരഡന ലന് കണ്ടല്ടചരിയ കൃതം  �erala���xചരി.) 
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24.  ശേഹാമള (്ചരി. ആർ)

ന് കണ്ടല്ചരിറയും സി  പുത്തിന് രചരിയും സി
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2014.

O32,3 SHY  Q4
(രാജഭരണിവാതിലുകി ജന് കണ്ടല്ക ജീയ ഭരണിവാതിലുകത്തിന് ചരിനു വഴചരിമാറചരിപൊടാടുക്കുന്ന ഒരു 

ദ ശോസനചരിയചരിപൊല സാമൂഹചരിക സിടർഷങ്ങൾ ഒരു വഹക്തിമുദ്ര 	പതിചരിയും സപൊട മന് കണ്ടല്സ്സിലുണചരിലുണ്ടാടചരിയ 
ദുരന്തപൊത്തിന്  അച്യുതം  �erala���xപൊന് കണ്ടല്ന്ന കഥാ്ാതത്തിന് ചരിലുപൊട ഈ കൃതം  �erala���xചരിയചരിൽ അന് കണ്ടല്ാവരണിവാതിലുകി 
പൊചയ്യുന്നു.) 

25. സസമണ് ബ്രചരിലട്ടാ
ചന്ദ്രപൊടയില്     എന്റെ  മാളചരിക
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O32,3 SIM Q6

(ലകരളത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ രാഷ്ട്ര ജീയ ്ശ്ചാതാത്തിന് ലത്തിന് ചരില ഭാവന് കണ്ടല്യും സി യാഥാരാഹവുി 
കൂടചരികലരന്ന എഴുത്തുപൊകാണ്ടന വായന് കണ്ടല്ടാപൊര ലചരത്തുന് കണ്ടല്ചരിരത്തുന്ന ലന് കണ്ടല്ാവൽ.) 

26. സുലരന്ദ്രൻ. പൊക.
കാട്ടുകുരങ്ങന
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2015.

O32,3 SUR Q5

(വചരിചചരിതമായ ജ ജീവചരിതം  �erala���xങ്ങപൊള ചചരിതപൊും വെളിപ്പെടുത്തിന് ചരിയ പൊക. സുലരന്ദ്രപൊടയില്     എന്റെ പ്ര ശേസ്ത 
ലന് കണ്ടല്ാവൽ.) 

27. വചരി ശേമുന്നിൽ സ്വന് കണ്ടല്ാഥന് (പൊക.ആര )
ലദ ശേത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ   ജാതം  �erala���xകി
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O32,3 VIS Q6

(നൂറ്റി വളരുനാണ്ടുകളായചരി തുടരന്നു ല്ാകുന്ന ആദചരിവാസചരി ചൂഷണിവാതിലുകത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെയും സി 
്രചരിസചരിതം  �erala���xചരി  ന് കണ്ടല്ാ ശേത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെയും സി കഥകള്ക്ക ഇതം  �erala���xചരിഹാസമായചരി  തം  �erala���xയ്യാറാടചരിയ കൃതം  �erala���xചരി.) 

28. സവടി മുഹമ്മദന ുകാരനും നോബേഷ ജീർ
ുകാരനും നോബേഷ ജീർ  സമ്പൂർണിവാതിലുകകൃതം  �erala���xചരികൾ    (2 വാലഹങ്ങൾ )
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2016.

O32,3x N08 BAS Q6.1 - Q6.2

(സവടി മുഹമ്മദന ുകാരനും നോബേഷ ജീറചരിപൊടയില്     എന്റെ സമ്പൂർണിവാതിലുകകൃതം  �erala���xചരി.) 
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29. അ ശേമുന്നിൽ സ്വതം  �erala���xചരി തം  �erala���xചരിരുന് കണ്ടല്ാള്ക്ക ഗൗരചരി ലക്ഷചരിഭായചരി
മലയാളലമ   മാും വെളിപ്പെന
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

O32,6 Q5

(ഭാഷയും സി ലവഷവുി മണ്ി മന് കണ്ടല്സ്സുി മതം  �erala���xവുി മാത്സരഹങ്ങളുി രാഷ്ട്രവുി തുടങ്ങചരി 
സമസ്തവുി ്രാമർ ശേ വചരിലധയമാകുന്ന ലലഖന് കണ്ടല്ങ്ങൾ അടങ്ങചരിയ പുസ്തകി.) 

തം  �erala���xതം  �erala���xമുന്നിൽ സ്വ ശോസന തി

30. കുട്ടചരികൃഷ്ണമാരാരന
ഭാരതം  �erala���x്രഹടന് കണ്ടല്ി 
പ്രസാ: മാരാര സാഹചരിതം  �erala���xഹപ്രകാ ശേി, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

R65,8 32Q6 - Q6;1

(മഹാഭാരതം  �erala���xപൊത്തിന് ട ക്കുറചരിച്ചുള്ള ആഖഹാന് കണ്ടല്ത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെയും സി വഹാഖഹാന് കണ്ടല്ത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെയും സി 
അരാഗരഭങ്ങളായ മന് കണ്ടല്്ങളായ മനഃ ശോസ ്ാരല ശേമുന്നിൽ സ്വാലദഹാതം  �erala���xകങ്ങളുപൊടയും സി ഒരു മചരിശ്ചരിതം  �erala���xി.) 

31. ഓലഷാ (പൊക.രവചരിവരമ്മരാജ, വചരിവ.)
കുണ്ഡലചരിന് കണ്ടല്ചരിലയാഗ - അതം  �erala���xചരി ശേയകരമായതം  �erala���xചരിപൊന് കണ്ടല്ലതം  �erala���xടചരി. 
പ്രസാ : പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2014. 

R635 32Q4

(ആത്മാവചരിപൊന് കണ്ടല്യും സി  ശേര ജീരപൊത്തിന് യും സി പൊതം  �erala���xാട്ടുണിവാതിലുകരത്തിന് ചരി ജ ജീവചരിതം  �erala���xത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ രാും വെളിപ്പെകലുകപൊള
ധന് കണ്ടല്ഹമാക്കുന്ന ഓലഷായും സപൊട പ്രഭാഷണിവാതിലുകങ്ങള്ക്ക രവചരിവരമ്മരാജയും സപൊട ്രചരിഭാഷയചരിലൂപൊട 
വായന് കണ്ടല്ാനുഭവത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ പുതം  �erala���xചരിയ വാതം  �erala���xായന് കണ്ടല്ങ്ങള്ക്ക തുറന്നു തം  �erala���xരുന്നു.)

സഞാരസാഹചരിതം  �erala���xഹി  

32. പൊ്ാപൊറ്റി വളരുനടാട്ടന (എസന. പൊക)
കാും വെളിപ്പെചരിരചരികളുപൊട    ന് കണ്ടല്ാട്ടചരിൽ 
പ്രസാ : ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2016.

U8.6 32Q6

(പൊ്ാപൊറ്റി വളരുനടാട്ടന ന് കണ്ടല്ടത്തിന് ചരിയ ആഫ്രിക്കചരിടൻ ്രഹടന് കണ്ടല്പൊത്തിന് ക്കുറചരിച്ചന ഈ പുസ്തകത്തിന് ചരിൽ 
വചരിവരചരിക്കുന്നു.)
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സാമൂഹഹ ശോസ തി

33. പൊജഫ്രിക്കചരി (ലറാുകാരനും നോബേചരിൻ)

ന് കണ്ടല്ായർ  ലമധാവചരിതം  �erala���xമുന്നിൽ സ്വത്തിന് ചരിപൊടയില്     എന്റെ    ്തം  �erala���xന് കണ്ടല്ി
പ്രസാ: ഡചരി.സചരി. ബുടനസന, ലകാട്ടയി, 2016.

Y592.212  32Q6

(ആധുന് കണ്ടല്ചരിക ലകരളത്തിന് ചരിപൊല സാമൂഹചരിക രാഷ്ട്ര ജീയ ചരചരിതത്തിന് ചരിപൊല ന് കണ്ടല്ചരിർണായകമായ
വഴചരിത്തിന് ചരിരചരിവുകപൊള സമഗമായചരി  വരച്ചചരിടുന്ന കൃതം  �erala���xചരി.) 

34. രാജന് ചുങ്കത്തിന് ന
സ്മാരത്തിന് ി 
പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2016.

Y5923:44.212 32Q6

(ന് കണ്ടല്മ്മുപൊട സ്മാരത്തിന്  വചരിചാര ചരചരിതത്തിന് ചരിലലക്കുി കുറചരിലയടത്തു തം  �erala���xാതചരിയും സപൊട ജ ജീവചരിതം  �erala���x 
കഥയചരിലലക്കുി പുതം  �erala���xചരിയ പൊവളചരിച്ചി വ ജീശുന്ന കൃതം  �erala���xചരി.) 

35. വചരിജയന് കുമ്പളങ്ങാടന 
്ഴമയും സപൊട  പൊ്രുമകള്ക്ക
വചരില : 150/- 

പ്രസാ: പൂർണിവാതിലുക ്ബ്ചരിലടഷൻസന, ലകാഴചരിലടാടന, 2015.

Y:8.212 32Q5

(്ഴയ കാലപൊത്തിന് ക്കുറചരിച്ചുി പൂരവകാല ജ ജീവചരിതം  �erala���x സ ശേലചരികപൊളക്കുറചരിച്ചുി വചരിവരചരിക്കുന്ന 
പുസ്തകി.) 
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ഗവൺപൊമടയില്     എന്റെന പ്രസചരിദ്ധ ജീകരണിവാതിലുകങ്ങള്ക്ക  

ENGLISH BOOKS  

1. Ayyappan (K M), Ed.  
Kerala : An authentic handbook
Pub : Information & Public Relation Department, Government of Kerala, 
Trivandrum, 2010. 

Z212 Q0

(This hand book serves as an abridged version of an encyclopedia of 
Kerala) 

2. India, Publication  Division, Information and Broadcasting (Ministry of-) 
INDIA, 2017 : a reference Annual. 
Pub : Publication division, Ministry of  Information & Broadcasting, New Delhi,
2017.

n2, N53 Q7

(This book contains information on all the important ministries & 
department and provides detailed information on various scheme.)

3. India,  Information and Broadcasting (Ministry of-) 
Unfolding Indian elections : Journey of the living democracy. 
Pub : Publication division, Ministry of  Information & Broadcasting, 
Government  of India, New Delhi,  2017.

W:91.2 Q7

(This book describes the evolutionary pattern of elections in India in 
addition to the salient aspects.)

4. India (Supreme Court  of-) 
Courts of India : past to present.  
Pub : Publication division, Government of India, New Delhi,  2016.

Z2,8 Q6

(History of the Courts of India.)
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മലയാള  പുസ്തകങ്ങൾ  

5. കൃഷ്ണൻ കുട്ടചരി പൊക
കാർഷചരിക   വചരികസന് കണ്ടല്ന് കണ്ടല്യി
പ്രസാ: കൃഷചരി & മൃഗസിരകണിവാതിലുക വകുും വെളിപ്പെന, 2013.

J.212 32Q3 – Q3;1

(യും സ.ഡചരി.എഫ്ന. സർടാരചരിപൊടയില്     എന്റെ കാർഷചരിക വചരികസന് കണ്ടല് ന് കണ്ടല്യി.) 

6. ഹൃദയകുമാരചരി. ുകാരനും നോബേചരി
ലചായചരിസന അടചരിസാന് കണ്ടല്ത്തിന് ചരിലുള്ള     പൊള     ക്രെഡചരിറ്റി വളരുനന  പൊസമസർ  സമ്പ്രാദയം   റിാദയി   റചരിലും വെളിപ്പൊർട്ടന -  
2012. 
പ്രസാ: ലകരള സിസാന് കണ്ടല് ഉന്നതം  �erala���x വചരിദഹാഭഹാസ  കൗൺസചരിൽ.

T4:2.212' P12t  32Q2 – Q2;1

7. ലകരള സാമൂഹഹ ന് കണ്ടല് ജീതം  �erala���xചരി വകുും വെളിപ്പെന.
അിഗ്രചരിമചരിതം  �erala���x   പൊസൻസസന  റചരിലും വെളിപ്പൊർട്ടന, 2015. 

പ്രസാ: ലകരള സാമൂഹഹ ന് കണ്ടല് ജീതം  �erala���xചരി വകുും വെളിപ്പെന.
Y6:5.212r'P15  32Q5 – Q5;2
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