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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

THEOSOPHY

1. Annie Besant

An Introduction to Yoga.                                  

The Theosophical Publishing House:  Chennai, 2002.
QM        P2

(This book gives a basis for a deeper study of the teachings of patanjali 
and of  yoga.)

2. Annie Besant

Annie Besant : An Autobiography .

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2008.

QM w M47    P8

(This is an Autobiography of Annie Besant.)

3. Annie Besant

A Study in Consciousness.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2008.

QM         P8

(This book is an aid to the study of the growth and development of 
consciousness.)

4. Annie Besant

Avatara – s

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2002.

QM        P2

(This book offers some profound insights into the mystery of divine  
descent and Hindu religious philosophy and tradition.)
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5. Annie Besant

Dharma

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2000.

QM         P0.

(This is the collection of  3 Lectures delivered at the 8th Annual Convention of 
the Indian Section of  Theosophical Society about Dharma.)

6. Annie Besant

Esoteric Christianity or the Lesser Mysteries.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2002.

QM           P2.

(The object of this book is to suggest certain lines of thought as to the deep 
truths underlying Christianity.)

7. Annie Besant

Hints on the study of the Bhagavadgita.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2001.

QM         P1.

(In this book the author unfolds the spiritual message of the Bhagavadgita.)

8. Annie Besant

In the Outer Court.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2007.

QM          P7.

(This book contains lectures given by Dr. Annie Besant about Spirituality.)
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9. Annie Besant

Karma

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2011.

QM          Q1.

(It contains simple exposition of theosophical teachings.)

10. Annie Besant

Mahabharata: The story of the great war.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2002.

QM            P2.

(The author describes the Mahabharata as a great teacher of ethics and 
    philosophy.)

11. Annie Besant

Man and his bodies.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2008.

QM         P8.

(It is a manual which seeks to some of the great truths that render life easier 
to  bear and death easier to face.)

12. Annie Besant

Meditation: On the path and its qualifications.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2000.

QM         P0.

(This book contains thematic selections from the voluminous writings of 
Annie Besant.) 
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13. Annie Besant

Occultism Semi-Occultism and Pseudo – Occultism.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 1994.

QM          N4.

(The nature of occultism is discussed in this book.)

14. Annie Besant

Pain, its meaning and use.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2003.

QM            P3.

(From the theosophical point of view the author speaks about pain and its     
reasons.)

15. Annie Besant
Reincarnation.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 1999.

QM: 366        N9.

(In theosophical point of view author discusses here about reincarnation.)

16. Annie Besant

Seven great religions.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2007.

QM            P7.

(This book provides essential knowledge about seven religions and its role in
uniting and elevating the world.)

17. Annie Besant
Sri. Ramachandra: the ideal king.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2005.

QM             P5.

(This book highlights the noble ideals and virtues embodied in the story of 
Rama as related by the sage Valmiki.)
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18. Annie Besant and Lead beater (E W)

Talks on the path of Occultism, Vol. 1-3.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2008.

QM    P8.1

QM Q0.2- Q0.3

(These volumes are commentaries on 3 classics whose subject matter is the 
path  of inner transformation and spiritual realization.)

19. Annie Besant 

The ancient wisdom : An outline of the theosophical teachings.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2005.

QM    P5

(In this volume the fundamental teachings of theosophy are explained in 
simple and clear terms.)

20. Annie Besant 

The doctrine of the heart.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2011.

QM      Q1

(This series of papers contain extracts from letters received by Annie Besant 
from  Indian friends. )

21. Annie Besant 

The laws of the higher life.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2006.

QM    P6

(In this 3 inspiring and illuminating lectures the author reveals the reign of 
law in the universe & the need for man to understand and act according to 
that law for his material, moral & spiritual process.)
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22. Annie Besant 

The masters

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2007.

QM    P7

(Through modern theosophy the author brought back to the attention of the 
world which is the existence of the masters of the wisdom.)

23. Annie Besant 

The necessity for reincarnation.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2004.

QM:366    P4

(The author demands that we accept reincarnation at least as a postulate,  
  to reach perfection.)

24. Annie Besant 

The path of discipleship.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2002.

QM      P2

(Lectures delivered by the author at the 20th anniversary of the theosophical 
society about the path of discipleship.)

25. Annie Besant 

The riddle of life: And how theosophy answers it.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2003.

QM        P3

(In this book the author elucidates the most commonly raised questions about
the meaning of life.)

26. Annie Besant 

The search for happiness.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2000.

QM :  34

(From the theosophical point of view author explains about the fact 
'happiness'.)
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27. Annie Besant 

The seven principles of man.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2010.

QM :  34   P0

(This book describes in clear terms the seven aspects of man's nature based 
on theosophical precepts.)

28. Annie Besant 

The theosophic life.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2011.

QM       Q1

(Theosophic life is discussed in this small book.)

29. Annie Besant 

The Universal law of life.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2005.

QM       P5

(These are the 2 lectures delivered by Annie Besant at Chicago World 
Parliament of Religions.)

30. Annie Besant 

The wisdom of the upanishad-s.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2007.

QM       P7

(In this book the author considers the fundamental truth expressed in the 
upanishad-s from a theosophical point of view.)

31. Annie Besant 

Thought power: Its control and culture.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2009.

QM       P9

(This book helps to understand better one's intellectual nature inorder to 
cultivate the good in it and allow the oneself to be knower.)
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32. Annie Besant and Bhagavan Das

Sanatana and Dharma: An advanced text book of Hindu religion and  
ethics.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2000.

QM       P0

(This book is about Hindu religion and its ethics.)

33. Annie Besant and Bhagavan Das

Sanatana and Dharma: An elementary text book of Hindu religion and 
ethics.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2002.

QM       P2

(This book is about Hindu religion and its ethics.)

34. Annie Besant and Bhagavan Das

The Bhagavad Gita

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2005.

QM       P5

(Basic text for the study of Hinduism.)

35. Annie Besant and Leadbeater (C.W)

Occult Chemistry

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2003.

QM       P3

(This work contains a record of clairvoyant investigations in to the structure 
of matter.)

36. Annie Besant and Leadbeater (C.W)

The Noble eight fold path.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2000.

QM       P0

(This book contains talks of the authors on the fourth noble truth of the 
Budha's teachings.)
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37. Annie Besant and Leadbeater (C.W)

Thought Forms.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2011.

QM       Q1

(The objectives of this books is to help us to conceive clear idea of thought.)

38. Rodriguez (Idirmis)

Annie Besant on right citizenship.

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2004.

QM wM47           P4

(It is composed of Annie Besant's talks and writings introduced by brief 
biographical notes.)

PHILOSOPHY

39. Annie Besant, Tr.

The Bhagavad Gita

The Theosophical Publishing House: Chennai, 2005.

R68, 6          P5

(The author gives an accurate translation, reflecting the strength and 
  terseness of the Sanskrit Bhagavad Gita.) 

POLITICS

40. Gudavarthy (Ajay)

Politics  of  post-civil  society:  contemporary  history  of  political  
movements in India.

Sage Publications: New Delhi, 2013.

W: 2     Q3

(This book is an attempt to map the discourse and politics of contemporary 
political movements in India.)
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ECONOMICS

41. Acemoglu (Daron) and Robinson ( James A)

Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty. 

Profile Books: London, 2012.

X: 89zB          Q2

(This book is a blend of economics, politics and history to provide a powerful
and persuasive way of understanding wealth and poverty.)

42. Vaidyanathan (A)

India's evolving economy: puzzles and perspectives.

Academic foundation : New Delhi, 2013.

X.2       Q3

(This book discusses about the diverse aspects and issues of the country's 
Socio-economic development.)

¯ ¯ ¯ ¯ 
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ഗാന്ധി സാഹ്ധിതിത

1. ബാലകൃഷ്ണൻ (കൽപ്പറ)

ഗാന്ധിയൻ    സ സൗന്ദര്യി വിചാ്ധിചാരംാര്യത
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത , 2012.

zG        32Q2

(സമന്വയത്ധിന്തിന്റെ സ സൗന്ദര്യി ശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത എന്ന ന്ധിലയ്ധിൽ ഗാന്ധിയൻ സ സൗന്ദര്യി 
വിചാ്ധിചാരംാര്യങ്ങന്ള  അപഗ്രഥിക്ധിക്കുന്ന  ഗ്രന്ഥം.)����ത.)

2. ര്യാധാകൃഷ്ണൻ (എൻ)

മഹാതാഗാന്ധി 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

zG           32Q1

(ര്യാഷ്ട്രപ്ധിതാവിചാിറ്റ്യൂട്ട് മഹാതാഗാന്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ  ലഘുജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

3. ര്യാമചാരംന്ദ്രൻ നായർ (ന്ക), സമാ
ഗാന്ധി സാഹ്ധിതി   സതഗ്രഹത
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

zG           32Q2

(ഗാന്ധിജീവ ചരിത്്ധി എങ്ങന്ന യുഗങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ, ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത്ധിന്തിന്റെ സ്വതായ്ധി എന്നു മനസ്സിലാക്കുവ്ധിലാക്കുവിചാാൻ 
സഹായ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

4. ര്യാമചാരംന്ദ്രൻ നായർ (ന്ക), സമാ
ഗാന്ധിജീവ ചരിത്്ധിയുത    കകര്യളവുത
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

zG 32Q2

(ഗാന്ധിജീവ ചരിത്്ധിയുത കകര്യളവുത തമ്മ്ധിലുള്ള ബനത്ധിന്തിന്റെ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത ഗാന്ധിജീവ ചരിത്്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ തന്ന്ന 
വിചാാക്കുകള്ധിലൂന്ഗാന്ധിയുടെ അവിചാതര്യ്ധിപ്പ്ധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)����ത.)
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ആതകഥിക  / ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത

5. അജീവ ചരിത്്ധിതിറ്റ്യൂട്ട് ന്വിചാണ്ധിയൂർ
ജീവ ചരിത്വിചാഹർലാൽ   ന്നഹ്റു        
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

V2, 21y 7 NEH 32Q2.

(സ്വതന്ത്ര ഇന്തിയുന്ഗാന്ധിയുടെ പ്രഥികമ പ്രധാനമന്ത്ര്ധിയായ്ധിരുന്ന ന്നഹ്റുവിചാ്ധിന്തിന്റെ ലഘു ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ 
ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

6. അണാഹസാന്ര്യ
റാകലഗാൻ   സ്ധിദ്ധി  : എന്തിന്റെ ഗ്രാമത്ധിന്തിന്റെ   ആതകഥിക   
വിചാ്ധിവിചാ : ശയുടെ  ലഘുജീകുമാർ.പ്ധി.
ശാസ്ത്രാര്യദ പ്രകാശാസ്ത്രൻ  : ന്ചാരംങ്ങന്നൂർ, 2011.

Y: 44 y7 ANN 32Q1.
(ഗാന്ധിയൻ ചാരം്ധിന്തന്യ പ്രാകയാഗ്ധിക ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയ പദത്ധിയായ്ധി വിചാ്ധികസ്ധിപ്പ്ധിച്ച ഒരു ഉജ്ജ്വല 	വിപ്ലവകാ്വല 
വിചാ്ധിപ്ലവിചാകാര്യ്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ ആതകഥിക.)

7. അജീവ ചരിത്്ധിതിറ്റ്യൂട്ട് സ്ധിങിറ്റ്യൂട്ട്
അജീവ ചരിത്്ധിതിറ്റ്യൂട്ട് സ്ധിങ്ങ്ധിന്തിന്റെ   ആതകഥിക
വിചാ്ധിവിചാ : നന്ദ്ധികയാഗാന്ധിയുടെിറ്റ്യൂട്ട് ര്യാമചാരംന്ദ്രൻ
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

V2:51y 7M81 AJI 32Q1

(ഇന്തിൻ സ്വാതന്ത്രി സമര്യത്ധിനിറ്റ്യൂട്ട് വിചാ്ധികദശാസ്ത്ര ര്യാജീവ ചരിത്ിങ്ങള്ധിൽ പ്രവിചാർത്ധിച്ചിറ്റ്യൂട്ട് കനതൃത്വത 
നൽക്ധിയ സർദാർ അജീവ ചരിത്്ധിതിറ്റ്യൂട്ട് സ്ധിങ്ങ്ധിന്തിന്റെ ലഘു ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

8. ആന്ധി കജീവ ചരിത്ാൺസൺ
ഗുരു കഗാപ്ധിനാഥികിറ്റ്യൂട്ട്   
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

NS2w GOP 32Q1.
(ഭാര്യതയുടെ  ലഘുജീയ നൃതകലയ്ധിന്ല അനശാസ്ത്ര്വര്യ താര്യമായ ഗുരു കഗാപ്ധിനാഥിക്ധിന്തിന്റെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)
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9. ഓമന (എസിറ്റ്യൂട്ട്)
ശയുടെ  ലഘുജീ നാര്യായണ ഗുരു    
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

Y:1:7 w NAR 32Q2.
('ഒരു ജീവ ചരിത്ാത്ധി ഒരു മതത ഒരു ദൈദവിചാത മനുഷിനിറ്റ്യൂട്ട്' എന്ന വിചാ്ധിപ്ലവിചാ ദർശാസ്ത്രനത്ധിലൂന്ഗാന്ധിയുടെ  
 കലാകത്ധിനിറ്റ്യൂട്ട് തന്ന്ന മാതൃകയായ്ധി മാറ്ധിയ ശയുടെ  ലഘുജീനാര്യായണഗുരുകദവിചാന്തിന്റെ 
 ലഘു ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

10. കുഞ്ധിര്യാമൻ (പയ്യന്നൂർ)
എ.ന്ക. കഗാപാലൻ.     
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

W691, 1y7 GOP          32Q2.

(കകര്യളത കണ്ട ഏറവുത വിചാല്ധിയ ജീവ ചരിത്നകയുടെ  ലഘുജീയ നായകനായ എ.ന്ക.ജീവ ചരിത്്ധി യുന്ഗാന്ധിയുടെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിത കഥിക.)

11. കഗാപാലകൃഷ്ണൻ (എൻ)
ന്ക. കകളപ്പൻ     
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,2012.

V212y7 KEL  32Q2.

(കകര്യളത്ധിൽ ന്ധിലന്ധിന്ന്ധിരുന്ന അയ്ധിതത കപാലുള്ള അനാചാരംാര്യങ്ങൾന്ള അനാചാരങ്ങൾക്കെത്ധിന്ര്യ 
ശാസ്ത്രക്തമായ്ധി പ്രത്ധികര്യ്ധിക്കുകയുത ദൈവിചാള അനാചാരങ്ങൾക്കെത സതിാഗ്രഹത്ധിലൂന്ഗാന്ധിയുടെ കയുടെ  ലഘുജീഴാള സമൂഹത്തെ 
	ാള സമൂഹന്ത 
മുഖിധാര്യയ്ധികലള അനാചാരങ്ങൾക്കെിറ്റ്യൂട്ട് ഉയർത്തുകയുത ന്ചാരംയ്ത കകളപ്പന്തിന്റെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിത കഥിക.)

12. കഗാപാലകൃഷ്ണൻ (എൻ)
സുഭാഷിറ്റ്യൂട്ട് ചാരംന്ദ്രകബാസിറ്റ്യൂട്ട്    
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

V2y7 BOS 32Q2.

(ഇന്തിൻ സ്വാതന്ത്രിസമര്യത്ധിന്ല അനശാസ്ത്ര്വര്യനായ സമര്യനായകൻ 
സുഭാഷചാരംന്ദ്രകബാസ്ധിന്തിന്റെ ലഘു ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

13. ന്ഗാന്ധിയുടെൻസ്ധി കജീവ ചരിത്ള അനാചാരങ്ങൾക്കെബിറ്റ്യൂട്ട്, എഡ്ധി  .
അമ്മയിറ്റ്യൂട്ട്  
ല്ധിറിറ്റ്യൂട്ട്മസിറ്റ്യൂട്ട് പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്: കകാട്ട് : യത, 2013.

O32w Q3

(ഓകര്യാ മനുഷിന്തിന്റെയുത ഹൃദയവിചാ്ധികാര്യമാണിറ്റ്യൂട്ട് അമ്മ.  ഇന്നിറ്റ്യൂട്ട് അതര്യത ഹൃദയവിചാ്ധികാര്യങ്ങൾ 
അനിമാകുകയുത അഗത്ധി മന്ദ്ധിര്യങ്ങള്ധികലക്കുത ന്തരുവിചാ്ധികലക്കുത അമ്മമാർ വിചാല്ധിന്ച്ചറ്ധിയ 
ന്പ്പടുകയുത ന്ചാരംയ്യുന്ന അവിചാസ്ഥയ്ധിലാണിറ്റ്യൂട്ട് '  അമ്മയിറ്റ്യൂട്ട് ' എന്ന പുസ്തകത പ്രസ്ധിദയുടെ  ലഘുജീകര്യ്ധി 
ക്കുന്നതിറ്റ്യൂട്ട്.)
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14. തങത ശാസ്ത്രാന്തകുമാര്യ്ധി
സ്ധി.വിചാ്ധി. ര്യാമൻപ്ധിള്ള  
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

O32w RAM Q1.

( മലയാള കനാവിചാൽ സാഹ്ധിതി ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത്ധിന്ല ത്ധിളള അനാചാരങ്ങൾക്കെമാർന്ന വിചാിക്ത്ധിത്വമായ സ്ധി.വിചാ്ധി. 
ര്യാമൻപ്ധിള്ളയുന്ഗാന്ധിയുടെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

15. തമാൻ (എത ആർ), എഡ്ധി  .
ഉമ്മൻചാരംാണ്ട്ധി   : ഒരു കർമ്മകയാഗ്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ    കാൽപ്പാടുകൾ     
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്:  ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

V212, 21y7   OOM     32Q1.

(ബാലജീവ ചരിത്ന സഖിത്ധിൽ തുഗാന്ധിയുടെങ്ങ്ധി വിചാ്ധിദിാർത്ഥി യുവ്ധി യുവിചാജീവ ചരിത്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ധിലൂന്ഗാന്ധിയുടെ വിചാളർന്നിറ്റ്യൂട്ട് 
പ്രത്ധിപക്ഷ കനതാവിചാിറ്റ്യൂട്ട്, മുഖിമന്ത്ര്ധി എന്നയുടെ  ലഘുജീ തലങ്ങള്ധികലക്കുയർന്ന ശയുടെ  ലഘുജീ. ഉമ്മൻചാരംാണ്ട്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ 
ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.

16. തമാൻ (എത ആർ)
എൻ.വിചാ്ധി. കൃഷ്ണവിചാാര്യിർ  .
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,2011.

O32w KRI Q1

(അധിാപകൻ, കവിചാ്ധി, പത്രം.)���പ്രവിചാർതകൻ, ഭാഷാ വിചാ്ധിദഗധൻ തുഗാന്ധിയുടെങ്ങ്ധി ബഹുമുഖമായ 
വിചാിക്ത്ധി സവിചാ്ധികശാസ്ത്രഷതകൾ ഒത്തുകചാരംർന്ന എൻ.വിചാ്ധി. യുന്ഗാന്ധിയുടെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിതകഥിക.)

17. നാര്യായണക്കു്റുപ്പിറ്റ്യൂട്ട് (പ്ധി)
ന്ചാരം്റുകശ്ശേര്യ്ധി  .
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,2012.

O32, 1w CHE Q2

(കൃഷ്ണഗാഥിക എന്ന വിചാ്ധിസ്മയത മലയാളത്ധിനിറ്റ്യൂട്ട് സമ്മാന്ധിച്ച ന്ചാരം്റുകശ്ശേര്യ്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ കവിചാ്ധിതയുത 
ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിതവുത പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

18. പാർവ്വത്ധി (സ്ധി)
ചാരംാർല്ധി ചാരംാപ്ല്ധിൻ .
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

NWw CHA 32Q1.
(ന്ധിശ്ശേബ്ദ ചാരം്ധിത്രം.)���ങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ ശാസ്ത്രക്ത്ധിയുത സ സൗന്ദര്യിവുത കലാക സ്ധിന്ധിമയുന്ഗാന്ധിയുടെ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത്ധിൽ 
വിചാ്ധിളള അനാചാരങ്ങൾക്കെ്ധികച്ചർത പ്രത്ധിഭയായ ചാരംാർല്ധി ചാരംാപ്ല്ധിന്തിന്റെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിതകഥിക.)
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19. മനു റഹാൻ, എഡ്ധി  .
മറള അനാചാരങ്ങൾക്കൊൻ  വിചായ്യ : പ്രശാസ്ത്രസ്തരുന്ഗാന്ധിയുടെ  ഓർമ്മകൾ .
ഡ്ധി സ്ധി  ബുകിറ്റ്യൂട്ട് : കകാട്ട് : യത, 2013.

O32w Q3.
(കകര്യളത്ധിന്ല പ്രശാസ്ത്രസ്തരുന്ഗാന്ധിയുടെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിതത്ധിന്ല എഴുതാതതുത പറയാതതുമായ 
അനുഭവിചാങ്ങൾ  ഉൾന്ള അനാചാരങ്ങൾക്കൊള്ളുന്ന  സമാഹാര്യത.)

20. മഹ്ധിളാമണ്ധി (ന്ജീവ ചരിത്)
ഗുരു ന്ധിതിദൈചാരംതനി  യത്ധി    
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,2012.

R6w YAT 32Q2.
(ഗുരു ന്ധിതിദൈചാരംതനിയത്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിതത്ധികലക്കുള്ള കനർകര്യഖയാണിറ്റ്യൂട്ട് ഈ പുസ്തകത.)

21. മുര്യള്ധി (കയുടെ  ലഘുജീഴാള സമൂഹത്തെ 
	ാർ)
കഡാ. ബ്ധി. ആർ. അതകബദകർ
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

V2y7 M91 AMB 32Q1.

(ഇന്തിൻ ഭര്യണഘഗാന്ധിയുടെനയുന്ഗാന്ധിയുടെ ശാസ്ത്ര്ധിൽപ്പ്ധി എന്നറ്ധിയന്പ്പടുന്ന കഡാ. അതകബദക്റുന്ഗാന്ധിയുടെ ലഘുജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ
ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

22. കമാഹൻദാസിറ്റ്യൂട്ട് (വിചാള്ള്ധിള അനാചാരങ്ങൾക്കൊവിചാിറ്റ്യൂട്ട്)
കഡാ.വിചാ്ധി. വിചാ്ധി. കവിചാലുക്കുട്ട് : ്ധി  അര്യയൻ 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

Y592 Aw VEL 32Q2

(ത്ധിരുവിചാ്ധിതാതകൂറ്ധിന്തിന്റെ സാമൂഹി  ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത്ധിന്ല ത്ധിളള അനാചാരങ്ങൾക്കെമാർന്ന വിചാിക്ത്ധിത്വമായ കഡാ.വിചാ്ധി.വിചാ്ധി.
കവിചാലുക്കുട്ട് : ്ധി അര്യയന്തിന്റെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിതകഥിക.)

23. ര്യാജീവ ചരിത്ാവിചാാര്യിർ
സ്ധി.എൻ. ശയുടെ  ലഘുജീകണ്ഠൻനായർ 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

NTw N28 SRI 32Q1.
(നാഗാന്ധിയുടെകത, പത്രം.)���പ്രവിചാർതനത, ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയത എന്നയുടെ  ലഘുജീ കമഖലകള്ധിന്ലല്ലാംാത തനതായ വിചാിക്ത്ധിമുദ്ര 
പത്ധിപ്പ്ധിച്ച സ്ധി. എൻ ശയുടെ  ലഘുജീകണ്ഠൻനായരുന്ഗാന്ധിയുടെ ലഘു ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിത ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)
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24. ര്യാജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാിറ്റ്യൂട്ട് ഇര്യ്ധിങ്ങാലക്കുഗാന്ധിയുടെ
സ്വാമ്ധി   വിചാ്ധികവിചാകാനന്ദനുത     കകര്യളവുത  
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

Q2 w VIV 32Q2.
(സ്വാമ്ധി വിചാ്ധികവിചാകാനന്ദനുത കകര്യളവുത തമ്മ്ധിലുള്ള ബനന്തക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത കകര്യളത്ധിൽ 
സ്വാമ്ധിജീവ ചരിത്്ധി നഗാന്ധിയുടെത്ധിയ ആധിാത്ധിക പ്രവിചാർതനങ്ങന്ളക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)

25. ലയുടെ  ലഘുജീലാവിചാത്ധി (എത)
ഇന്ദ്ധിര്യാഗാന്ധി,    
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,2010.

V2, 21y7 IND         32Q0.

(മുൻ പ്രധാനമന്ത്ര്ധി ഇന്ദ്ധിര്യാഗാന്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

26. വിചാ്ധിജീവ ചരിത്യകൃഷ്ണൻ
സതിജീവ ചരിത്്ധിതിറ്റ്യൂട്ട്  റായിറ്റ്യൂട്ട് 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

NWw RAY 32Q2.
(ഇന്തിൻ സ്ധിന്ധിമയുന്ഗാന്ധിയുടെ എള അനാചാരങ്ങൾക്കൊലന്തയുത അഭ്ധിമാനമായ സതിജീവ ചരിത്്ധിത്റായിയുടറായ്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ 
ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിതകഥിക.)

27. വിചാ്ധിനു എബ്രഹാത
പ്ധി. പതര്യാജീവ ചരിത്ൻ
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

NWw N45 PAD 32Q2.
(മലയാള കഥികാസാഹ്ധിതിത്ധിലുത മലയാള സ്ധിന്ധിമയ്ധിലുത തയുടെ  ലഘുജീർത്തുത വിചാിതിസ്തമായ ഒര്യ്ധിഗാന്ധിയുടെത 
കന്ണ്ടത്ധിയ പ്ധി. പതര്യാജീവ ചരിത്ന്തിന്റെ ലഘുജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

28. സുഭദ്ര സതയുടെ  ലഘുജീശാസ്ത്രൻ
വിചാ്ധി.ഗാന്ധിയുടെ്ധി. ഭട്ട് : ത്ധിര്യ്ധിപ്പാഗാന്ധിയുടെിറ്റ്യൂട്ട്   
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,2012.

O32, 2w BHA Q2.
(കകര്യളയുടെ  ലഘുജീയ നകവിചാാത്ഥി യുവാന ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത്ധിൽ ഇത്ധിഹാസ  തുലിസ്ഥാനമുള്ള വിചാ്ധി.ഗാന്ധിയുടെ്ധി. 
ഭട്ട് : ത്ധിര്യ്ധിപ്പാഗാന്ധിയുടെ്ധിന്തിന്റെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിത ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)
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29. സുന്ദകര്യശാസ്ത്രൻ (വിചാ്ധിശാസ്ത്ര്വമതഗലത)
വിചായലാർ   ര്യാമവിചാർമ്മ    
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,2012.

O32, 1w RAM Q2.
(മലയാള ഗാനസാഹ്ധിതി ശാസ്ത്രാഖയിറ്റ്യൂട്ട് അമൂലിമായ സതഭാവിചാനകൾ നൽക്ധിയ കവിചാ്ധി 
വിചായലാർ ര്യാമവിചാർമ്മയുന്ഗാന്ധിയുടെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിത കഥിക.)

30. കസാഹൻലാൽ
പ്ധി. ഭാസ്കര്യൻ   
പ്രസാ : കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,2011.

O32, 1w BHA Q1.
(മലയാള കവിചാ്ധിതയത ചാരംലച്ച്ധിത്രം.)���ഗാന സാഹ്ധിതിത്ധിനുത ന്ധിസ്തൂലമായ സതഭാവിചാനകൾ 
നൽക്ധിയ പ്ധി. ഭാസ്ക്കര്യന്തിന്റെ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

31. ഹര്യ്ധി (ജീവ ചരിത്്ധി)
കാർട്ടൂണ്ധിസിറ്റ്യൂട്ട്  ശാസ്ത്രങർ 
പ്രസാ : കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

Nw SAN 32Q2.
(അനശാസ്ത്ര്വര്യനായ കാർട്ടൂണ്ധിസിറ്റ്യൂട്ട് ശാസ്ത്രങറ്ധിന്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല 	വിപ്ലവകാ്വലമായ ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിത ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത.)

ഗ്രന്ഥം.)����ാലയ  ശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത

32. കസാമകശാസ്ത്രഖര്യ കു്റുപ്പിറ്റ്യൂട്ട് (ന്ക  എ)
ഗ്രന്ഥം.)����ശാസ്ത്രാല : ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത  വിചാർതമാനത    മാകനജ്മന്മതിന്റെിറ്റ്യൂട്ട്
പ്ര്ധിയത ബുകിറ്റ്യൂട്ട് : കകാഴാള സമൂഹത്തെ 
	്ധികള അനാചാരങ്ങൾക്കൊഗാന്ധിയുടെിറ്റ്യൂട്ട് , 2013.

2:8 (v) 32Q3.
(ഗ്രന്ഥം.)����ശാസ്ത്രാല പ്രസ്ഥാനത്ധിന്തിന്റെ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���വുത കസറിറ്റ്യൂട്ട് ദൈലബ്രറ്ധി ക സൗൺസ്ധില്ധിന്തിന്റെ 
വിചാർതമാനവുത പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)

   ശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത    /  കല
33. ആദർശാസ്ത്രിറ്റ്യൂട്ട് (വിചാ്ധി ന്ക)

വിചാ്ധിവിചാര്യസാകങത്ധിക    വിചാ്ധിദി   ന്ധിതി ജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാ്ധിതത്ധിൽ 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

D65 32Q1.
(വിചാ്ധിവിചാര്യ സാകങത്ധിക വിചാ്ധിദിയുന്ഗാന്ധിയുടെ ഉപകയാഗങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ ദൈവിചാവിചാ്ധിധിങ്ങൾ വിചാ്ധിവിചാര്യ്ധിക്കുന്ന ന്ചാരം്റു 
കലഖനങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ സമാഹാര്യത.)
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34. ഗ്ധിര്യ്ധിജീവ ചരിത്ാകുമാര്യ്ധി (എസിറ്റ്യൂട്ട്)
അപ്രതിക്ഷമാകുന്ന     തഗാന്ധിയുടൊകങ്ങൾ  
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011. 

G95574:527 32Q1.
(കകര്യളത്ധിന്ല ശുദജീവ ചരിത്ല തഗാന്ധിയുടൊകങ്ങന്ളക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത അവിചാ കനര്യ്ധിട്ടു ന്കാണ്ട്ധിര്യ്ധിക്കുന്ന 
ന്വിചാല്ലുവിചാ്ധിള്ധികന്ളക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത അവിചായുന്ഗാന്ധിയുടെ സതര്യക്ഷണന്തപറ്ധിയുത ആധ്ധികാര്യ്ധികമായ്ധി 
അപഗ്രഥിക്ധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)����ത.)

35. നയുടെ  ലഘുജീലകണ്ഠൻ (സ്ധി ആർ)
മലയാള്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ   പാര്യ്ധിസ്ഥ്ധിത്ധിക    ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയത 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

G: 55.212 32Q2.
(മലയാള്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ പാര്യ്ധിസ്ഥ്ധിത്ധിക ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയത്ധിന്ല  ദൈവിചാരുധിങ്ങന്ളയുത 
ന്പാള്ളതര്യങ്ങന്ളയുത അത്ധിന്ധിശാസ്ത്ര്ധിത ഭാഷയ്ധിൽ ന്വിചാള്ധിച്ചത്തു ന്കാണ്ടു വിചാരുന്നു.)

36. സുശാസ്ത്രയുടെ  ലഘുജീല (പ്ധി)
ഭക്ഷി സുര്യക്ഷയുത  യന്ത്രവിചാൽള അനാചാരങ്ങൾക്കെര്യണവുത 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

J (D6) 32Q1.
(ഭക്ഷിസുര്യക്ഷന്യ കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത യന്ത്രവിചാൽള അനാചാരങ്ങൾക്കെര്യണ ര്യയുടെ  ലഘുജീത്ധികന്ളക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത ആധ്ധികാര്യ്ധികമായ്ധി 
പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

37. മകനാജീവ ചരിത്ിറ്റ്യൂട്ട് (എത ഡ്ധി)
കാത്ധിൽ  കതൻ മഴാള സമൂഹത്തെ 
	യായിറ്റ്യൂട്ട് 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2010.

NR2x 32Q0.
(കലാക സ്ധിന്ധിമകള്ധിന്ല സതഗയുടെ  ലഘുജീത ശാസ്ത്ര്ധിൽപ്പന്ത കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത മലയാളത്ധിന്ല പ്രശാസ്ത്രസ്തര്യായ 
സതഗയുടെ  ലഘുജീത സതവിചാ്ധിധായകരുന്ഗാന്ധിയുടെ സതഭാവിചാനകന്ളകുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)
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   സാഹ്ധിതിത    /   ന്ധിരൂപണത

38. ജീവ ചരിത്യകൃഷ ിറ്റ്യൂട്ട്ണൻ (എൻ), എഡ്ധി  .
ഇത്ധിഹാസങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ    ഖസാള അനാചാരങ്ങൾക്കെിറ്റ്യൂട്ട്
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

O32, 3 VIJ:g Q1.

(ഖസാള അനാചാരങ്ങൾക്കെ്ധിന്തിന്റെ ഇത്ധിഹാസന്ത ഇത്ധിഹാസങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ ഖസാള അനാചാരങ്ങൾക്കൊള അനാചാരങ്ങൾക്കെ്ധി മാറ്റുന്ന ഈടുറ 
പഠനങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ സമാഹാര്യത.)

39. ന്നൽസൺ (ന്വിചാള്ള്ധിമൺ)
ഭാര്യതയുടെ  ലഘുജീയ കവിചാ്ധിത്രം.)���യത : കബയുടെ  ലഘുജീർദാസിറ്റ്യൂട്ട്   , സൂർദാസിറ്റ്യൂട്ട് , തുളസയുടെ  ലഘുജീദാസിറ്റ്യൂട്ട്
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

O152, 1:g 32Q1.
(കബയുടെ  ലഘുജീർദാസിറ്റ്യൂട്ട്, സൂർദാസിറ്റ്യൂട്ട്, തുളസയുടെ  ലഘുജീദാസിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന്ധിവിചാരുന്ഗാന്ധിയുടെ കവിചാ്ധിതകള്ധിന്ല ദാർശാസ്ത്രന്ധികവുത 
തത്വചാരം്ധിന്താപര്യവുമായ ഘഗാന്ധിയുടെകങ്ങന്ളക്കുറ്ധിച്ചിറ്റ്യൂട്ട് വിചാ്ധിശാസ്ത്രദമായ്ധി അപഗ്രഥിക്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)

40. മുകുന്ദൻ (എൻ)
കയുടെ  ലഘുജീമ്ധികലയർ  
ന്റയ്ധിൻകബാ  ബുകിറ്റ്യൂട്ട്  : ന്ചാരംങ്ങന്നൂർ , 2011.

O32:g   P11
(കുകചാരംലവൃത പഠനത, ദൈവിചാകലാപ്പ്ധിള്ള്ധിള അനാചാരങ്ങൾക്കെവിചാ്ധിതാ പഠനത, എൻ. വിചാ്ധി. കവിചാ്ധിതാപഠനത, 
മനഃശാസ്ത്രാസ്ത്രം  ന്ധിരൂപണ പഠനത തുഗാന്ധിയുടെങ്ങ്ധിയ സാഹ്ധിതി പഠനങ്ങളാണിറ്റ്യൂട്ട് ഈ കൃത്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ 
ഉള്ളഗാന്ധിയുടെള അനാചാരങ്ങൾക്കെത.)

41. കവിചാണുകഗാപൻ നായർ (എസിറ്റ്യൂട്ട് വിചാ്ധി)
കദവിചാതാതാവിചാ്ധിന്തിന്റെ    മഗാന്ധിയുടെ്ധിതട്ട് : ്ധിൽ
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

O32, 3:g         Q1
(മലയാള സാഹ്ധിതിത്ധിന്ല ലബ്ധപ്രത്ധിഷ്ഠമായ സാഹ്ധിതി കൃത്ധികന്ളക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത പ്രമുഖര്യായ 
എഴുത്തുകാന്ര്യക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത ലള്ധിതമായ്ധി ന്ധിരൂപ്ധിക്കുന്ന ഗ്രനത.)

42. ര്യാജീവ ചരിത്ാവിചാാര്യിർ, എഡ്ധി  .
നാഗാന്ധിയുടെകത  : അകന്വഷണവുത    അപഗ്രഥികനവുത.
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

O32, 2:g Q2.
( മലയാള നാഗാന്ധിയുടെക കവിചാദ്ധിന്യക്കുറ്ധിച്ചിറ്റ്യൂട്ട് പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)
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സാഹ്ധിതിത    /   കനാവിചാൽ
43. മകനാഹര്യവിചാർമ്മ (എത ആർ)

ന്ധിലാവിചാതിറ്റ്യൂട്ട്    സ്വന്തത   ന്താഴാള സമൂഹത്തെ 
	്ധിൽ   ആരുത  ന്ചാരംയ്യരുതിറ്റ്യൂട്ട് 
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2013.

O32, 3MAN Q3.
(എത. ആർ. മകനാഹര്യവിചാർമ്മയുന്ഗാന്ധിയുടെ 19 കഥികകളുന്ഗാന്ധിയുടെ സമാഹാര്യത.)

സാഹ്ധിതിത    /   കലഖനത
44. വിചാാസുകദവിചാൻ നായർ (പ്ധി ന്ക)

ചാരം്ധില പുല്ലുവിചാഴാള സമൂഹത്തെ 
	്ധിച്ച്ധിന്തകൾ  
പ്രഭാതിറ്റ്യൂട്ട് പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്:  ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2007.

O32, 6 VAS P7.
(പ്ധി. ന്ക. വിചാാസുകദവിചാൻ നായരുന്ഗാന്ധിയുടെ 27 കലഖനങ്ങൾ.)

ഭാഷാശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത  .
45. ജീവ ചരിത്യകൃഷ്ണൻ (എൻ), എഡ്ധി.

മലയാളവുത   കാസ്ധിള അനാചാരങ്ങൾക്കെൽ   പദവിചാ്ധിയുത 
പ്രസാ : കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

P32:g 32Q1.
(മലയാളത്ധിനിറ്റ്യൂട്ട് കാസ്ധികിറ്റ്യൂട്ട് പദവിചാ്ധി ലഭ്ധികള അനാചാരങ്ങൾക്കെണ്ടത്ധിന്നക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത അത്ധിനു കവിചാണ്ട 
മാനദണ്ഡങ്ങന്ള കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത ഉരുത്ധിര്യ്ധിഞ്ഞു വിചാന്ന്ധിട്ടുള്ള വിചാ്ധിഭ്ധിന്നങ്ങളായ വിചാാദഗത്ധികളുന്ഗാന്ധിയുടെ 
സമാഹാര്യത.)

46. പ്രകബാധചാരംന്ദ്രൻ നായർ (വിചാ്ധി ആർ)
ഭാഷാശാസ്ത്രാസ്ത്രം     ന്ധിഘണ്ടു 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012

P32:4K Q2.
(ഭാഷാശാസ്ത്രാസ്ത്രം ന്ത സതബന്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ള്ള വിചാ്ധിജ്ഞാന നിഘണ്ടാന ന്ധിഘണ്ടു.)

47. ര്യാകജീവ ചരിത്ന്ദ്രൻ (വിചാ്ധിളക്കുഗാന്ധിയുടെ്ധി)
ഭാഷാശുദ്ധിയുത    ഭര്യണ ഭാഷയുത 
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

P32 Q1.
(മാതൃഭാഷയായ  മലയാളത്ധിന്തിന്റെ ശുദ്ധിയുത ശാസ്ത്രക്ത്ധിയുത വിചായുടെ  ലഘുജീന്ണ്ടടുക്കുന്നത്ധിനുള്ള 
പര്യ്ധിഷാര്യങ്ങളുത ന്ധിർകദശാസ്ത്രങ്ങളുത അവിചാതര്യ്ധിപ്പ്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)
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തത്വശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത
48. മുന്ധി നാര്യായണ പ്രസാദിറ്റ്യൂട്ട്

യുവിചാദർശാസ്ത്രനത   
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

R6 32Q2.
(വിചാരുത തലമുറകന്ള ജീവ ചരിത്ാത്ധിമതങ്ങൾള അനാചാരങ്ങൾക്കെതയുടെ  ലഘുജീതമായ്ധി  ധാർമ്ധിക കബാധവുത മൂലികബാധവുമുള്ള 
പ സൗര്യനാര്യായ്ധി വിചാാർന്തടുക്കുന്നത്ധിനിറ്റ്യൂട്ട് ഉതകുന്ന തര്യത്ധിൽ ര്യചാരം്ധിള അനാചാരങ്ങൾക്കെന്പ്പട്ട് : ്ധിട്ടുള്ള പുസ്തകത.)

49. സുകുമാര്യൻ നായർ (ന്ചാരംമ്പൂര്യിറ്റ്യൂട്ട്)
ഓകഷാ  : അവിചാകബാധത്ധിന്തിന്റെ     തയുടെ  ലഘുജീർത്ഥി യുവാഗാന്ധിയുടെകൻ
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

R65 32Q1.
(ഓകഷായുന്ഗാന്ധിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങന്ളക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത ചാരം്ധിന്തകന്ളക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ത വിചാ്ധിലയ്ധിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.)����ത.)

50. കസാമകശാസ്ത്രഖര്യൻ, എഡ്ധി.
ഭഗവിചാദിറ്റ്യൂട്ട് ഗയുടെ  ലഘുജീത : പലകാലത    പല കാഴ്ചകൾ  .  ര്യണ്ടാത പത്ധിപ്പിറ്റ്യൂട്ട്.
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,  2010.

R68,6 32Q0.

(ഭഗവിചാദിറ്റ്യൂട്ട് ഗയുടെ  ലഘുജീതന്യ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���പര്യമായ വിചാസ്തു ന്ധിഷ്ഠതകയാന്ഗാന്ധിയുടെ ന്ധിഷ്പക്ഷവുത ന്ധിസ്സിലാക്കുവതഗവുമായ്ധി 
വിചാ്ധിലയ്ധിരുത്തുന്ന കലഖനങ്ങൾ.)

സഞാര്യ സാഹ്ധിതിത
51. കസാമൻ (ന്ക)

നമ്മുന്ഗാന്ധിയുടെ ഭൂമ്ധി  : ഘഗാന്ധിയുടെനയുത   പര്യ്ധിസ്ഥ്ധിത്ധിയുത 
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

U28 32Q1

(നാത അധ്ധിവിചാസ്ധിക്കുന്ന ഭൂമ്ധിയുന്ഗാന്ധിയുടെ ഘഗാന്ധിയുടെനയുത പര്യ്ധിസ്ഥ്ധിത്ധിയുത പ്രത്ധിപാദി വിചാ്ധിഷയമാള അനാചാരങ്ങൾക്കെ്ധിയ  
പുസ്തകത.)

ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത
52. അഗാന്ധിയുടെപ്പൂർ (എ)

സാക്ഷര്യ കകര്യളത്ധിന്തിന്റെ    നകവിചാാത്ഥി യുവാന   മൂലിങ്ങൾ   
കറതിന്റെിറ്റ്യൂട്ട് ബുകിറ്റ്യൂട്ട് : തൃശ്ശൂർ, 2013.

V212 (Q7)       32Q3.

(കകര്യളത്ധിന്തിന്റെ സാമൂഹി ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���പഠനവുമായ്ധി ബനന്പ്പട്ട് :  കലഖനങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ സമാഹാര്യത.)
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53. കഗാപാലകൃഷ്ണൻ മലയ്ധിൻകയുടെ  ലഘുജീഴാള സമൂഹത്തെ 
	ിറ്റ്യൂട്ട്
കകര്യളചാരംര്യ്ധിത്രം.)���   സാക്ഷിങ്ങൾ       
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

V212 32Q1.

(കകര്യള ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത്ധിന്ല അവിചാ്ധിസ്മര്യണയുടെ  ലഘുജീയ മുഹൂർതങ്ങൾ കകാർത്ധിണള അനാചാരങ്ങൾക്കെ്ധിയ  കൃത്ധി.)

54. നാര്യായണൻ (എത ജീവ ചരിത്്ധി എസിറ്റ്യൂട്ട്)
ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���കാര്യന്തിന്റെ     കകര്യള ദർശാസ്ത്രനത.      
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

V212             32Q1.

(കകര്യളത്ധിന്തിന്റെ ജീവ ചരിത്നാധ്ധിപതിവിചാൽള അനാചാരങ്ങൾക്കെര്യണ പ്രക്ധിയ ത്വര്യ്ധിതന്പ്പടുതാനുത വിചാ്ധികസന 
പ്രവിചാർതനങ്ങൾക്കുത പര്യ്ധിസ്ഥ്ധിത്ധി സതര്യക്ഷണത്ധിനുത സഹായകമാകുന്ന വിചാ്ധിധത്ധിൽ 
ചാരംര്യ്ധിത്രം.)��� പഠനത ആധുന്ധിക ര്യയുടെ  ലഘുജീത്ധിയ്ധിൽ വിചാ്ധികസ്ധിപ്പ്ധിക്കുന്നത്ധിനുള്ള 
മാർഗ്ഗന്ധിർകർദ്ദേശാസ്ത്രങ്ങന്ളക്കുറ്ധിച്ചിറ്റ്യൂട്ട് പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

55. കവിചാണു ര്യാജീവ ചരിത്ാമണ്ധി
ഇന്തി- യു.എ.ഇ സ സൗഹൃദത്ധിന്തിന്റെ    സഹസ്രാാബ്ദങ്ങൾ    
ഡ്ധി. സ്ധി. ബുകിറ്റ്യൂട്ട്, കകാട്ട് : യത, 2013.

V2-461 32Q3.

(ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���വുത ര്യാഷ്ട്രമയുടെ  ലഘുജീമാതസയുത വിചാിവിചാസായവുത സതസ്ക്കാര്യവുത എവിചാ്ധിന്ഗാന്ധിയുടെയാണിറ്റ്യൂട്ട് 
കണ്ടുമുട്ട് : ്ധിയന്തന്നത്ധിന്തിന്റെ അനനിസാധാര്യണമായ വിചാ്ധിശാസ്ത്രദയുടെ  ലഘുജീകര്യണവുത വിചാർതമാനകാല 
ഇന്തി-യു.എ.ഇ ബനങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ അന്തര്യയുടെ  ലഘുജീക്ഷവുത ഈ ഗ്രന്ഥം.)����ത അവിചാതര്യ്ധിപ്പ്ധിക്കുന്നു.)

56. സുഗതൻ (ഡ്ധി)
ഒരു കദശാസ്ത്രത്ധിന്തിന്റെ കഥിക കയറ്ധിന്തിന്റെയുത    
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്, ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2013.

V212 32Q3
(ആലപ്പുഴാള സമൂഹത്തെ 
	 ജീവ ചരിത്്ധില്ലാംയ്ധിന്ല കര്യപ്പുറത എന്ന പ്രകദശാസ്ത്രത്ധിന്തിന്റെ ചാരംര്യ്ധിത്രം.)��� പ്രാധാനിന്തക്കുറ്ധിച്ചിറ്റ്യൂട്ട് 
വിചായുടെ  ലഘുജീക്ഷണത  പത്രം.)���ത്ധിൽ 'ഒരു കദശാസ്ത്രത്ധിന്തിന്റെ കഥിക' എന്ന ശാസ്ത്രയുടെ  ലഘുജീർഷകത്ധിൽ പ്രസ്ധിദയുടെ  ലഘുജീകര്യ്ധിള അനാചാരങ്ങൾക്കെ 
ന്പ്പട്ട് :   കലഖനങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ സമാഹാര്യത.)
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ര്യാഷ്ട്രത ന്ത്രശാസ്ത്രാസ്തത
57. ഉമ്മൻചാരംാണ്ട്ധി

ചാരംങ്ങല  ഒരുങ്ങുന്നു 
എഡ്ധി : പ്ധി.ഗാന്ധിയുടെ്ധി ചാരംാകള അനാചാരങ്ങൾക്കൊ
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട് :ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2010.

W. 212 32Q0.
(കഴാള സമൂഹത്തെ 
	്ധിഞ ഇഗാന്ധിയുടെതുപക്ഷ ഗവിചാന്ഷ ഗവണ്മെതിന്റെ്ധിന്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ കലാട്ട് : റ്ധി, ലാവിചാിറ്റ്യൂട്ട് ല്ധിൻ, അട്ട് : പ്പാഗാന്ധിയുടെ്ധി 
ആദ്ധിവിചാാസ്ധി ഭൂമ്ധി  വിചാ്ധിതര്യണത  തുഗാന്ധിയുടെങ്ങ്ധിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കകര്യള വിചാ്ധികസനന്ത  പ്ധികന്നാട്ട് :  
ഗാന്ധിയുടെ്ധിച്ചത്ധിന്നപ്പറ്ധി അന്നന്ത പ്രത്ധിപക്ഷ കനതാവിചാായ്ധിരുന്ന  ശയുടെ  ലഘുജീ. ഉമ്മൻചാരംാണ്ട്ധി 
വിചാ്ധിലയ്ധിരുത്തുന്നു.)

58. ദാകമാദര്യൻ (ന്ക)
ന്ക. ദാകമാദര്യൻ   സമ്പൂർണ കൃത്ധികൾ     (10 വിചാാലിത)
പ്രഭാതിറ്റ്യൂട്ട് പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,  2012.

W691 x DAM  32Q2.1 – Q2.10.

(ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയത, ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത, സാമത്ധികത, സാഹ്ധിതിത, തത്വചാരം്ധിന്ത, ശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത, ദാർശാസ്ത്രന്ധിക 
പ്രശ്നങ്ങൾ, കല തുഗാന്ധിയുടെങ്ങ്ധിയ വിചാ്ധിഷയങ്ങന്ള സതബന്ധിച്ചിറ്റ്യൂട്ട് ന്ക. ദാകമാദര്യ ൻ എഴുത്ധിയ്ധിട്ടുള്ള 
ഗ്രന്ഥം.)����ങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെയുത കലഖനങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെയുത സമാഹാര്യത.)

59. ര്യകമശാസ്ത്രിറ്റ്യൂട്ട് ന്ചാരംന്ന്ധിതല
ന്ചാരംന്ന്ധിതലയുന്ഗാന്ധിയുടെ   ന്ധിയമസഭാ   പ്രസതഗങ്ങൾ 
സമാ:  വിചാ്ധി. സുന്ദകര്യശാസ്ത്ര പണ്ധിള അനാചാരങ്ങൾക്കെർ.
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്, ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2010.

W, 3.212 x CHE           32Q0.
(ശയുടെ  ലഘുജീ. ര്യകമശാസ്ത്രിറ്റ്യൂട്ട് ന്ചാരംന്ന്ധിതലയുന്ഗാന്ധിയുടെ ന്ധിയമസഭാ പ്രസതഗങ്ങളുന്ഗാന്ധിയുടെ സമാഹാര്യത.)

60. ര്യാമൻപ്ധിള്ള (ന്ക)
കലാക ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയത  : ചാരം്ധില കനർള അനാചാരങ്ങൾക്കൊഴ്ചകൾ
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

W.1          32Q1.
(കലാകര്യാഷ്യുടെ  ലഘുജീയത്ധിന്ല ന്ധിർണായകമായ പ്രശ്നങ്ങന്ള ആഴാള സമൂഹത്തെ 
	ത്ധിൽ അപഗ്രഥിക്ധിക്കുന്ന 
പുസ്തകത.)
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61. കവിചാണുകമാഹൻ (എസിറ്റ്യൂട്ട്)
കമ്മ്റിറ്റ്യൂണ്ധിസത   : പ്രതിയശാസ്ത്രാസ്ത്രം വുത    പ്രകയാഗവുത
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്, ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

W691 32Q2.
(മാർക്ധിസിറ്റ്യൂട്ട്പ്രതിയശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത്ധിന്തിന്റെ അപചാരംയവുത അപ്രാകയാഗ്ധികതയുത വിചാ്ധിശാസ്ത്രദയുടെ  ലഘുജീകര്യ്ധിക്കുന്ന  
ഗ്രന്ഥം.)����ത.)

62. കവിചാണുകമാഹൻ (എസിറ്റ്യൂട്ട്)
കകാൺഗ്രസത  കകര്യളവുത  : സമര്യത്ധികലന്ള അനാചാരങ്ങൾക്കൊന്ര്യത്ധി    കനാട്ട് : ത 
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2010.

W, 4.212 CON 32Q0.

(കകാൺഗ്രസ്സിലാക്കുവിറ്റ്യൂട്ട് പാർട്ട് : ്ധി അഖ്ധികലന്തിാതലത്ധിൽ നഗാന്ധിയുടെത്ധിയ സ്വാതന്ത്രി 
സമര്യത്ധിന്തിന്റെ പശാതലത്ധിൽ കകര്യളത്ധിന്ല പാർട്ട് : ്ധി പ്രവിചാർതനവുത സ്വാതന്ത്രി 
സമര്യവുത സമഗ്രമായ്ധി  പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

63. ശയുടെ  ലഘുജീധര്യൻപ്ധിള്ള (പ്ധി. എൻ)
ഒഞ്ധിയത   ഒരു മര്യണ വിചാാറണ്ടിറ്റ്യൂട്ട്    
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി  പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

W.212   32Q2.
(ഒഞ്ധിയത വിചാ്ധിഷയന്ത തുഗാന്ധിയുടെർന്നിറ്റ്യൂട്ട് കകര്യളത്ധിലുണ്ടായ ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയ പ്രശ്നങ്ങൾ വിചാ്ധിശാസ്ത്രകലനത 

ന്ചാരംയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.)����ത.)

64. സമദിറ്റ്യൂട്ട് മങഗാന്ധിയുടെ
കകാൺഗ്രസത  കമ്മ്റിറ്റ്യൂണ്ധിസിറ്റ്യൂട്ട്   പാർട്ട് : ്ധിയുത 
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

W, 4 CON 32Q1.
(മാർക്ധിസത്ധിന്തിന്റെയുത ഗാന്ധിസത്ധിന്തിന്റെയുത ദൈസദാന്ത്ധികപര്യമായ താര്യതമി 
പഠനത.)

65. സുഗതൻ (ഡ്ധി)
കമ്മ്റിറ്റ്യൂണ്ധിസത   വിചാഞനയുന്ഗാന്ധിയുടെ   തത്വശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത.    
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്:  ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

W691           32Q2.
(പുന്നപ്ര വിചായലാർ സമര്യത്ധിന്തിന്റെ യഥികാർത്ഥി യുവകാര്യണങ്ങൾ അകന്വഷ്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി.)
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ധനതത്വശാസ്ത്രാസ്ത്രം ത
66. പ്രഭാകര്യൻ നായർ (വിചാ്ധി)

ആധുന്ധിക ബാങ്ധിങിറ്റ്യൂട്ട്   ഇന്തിയ്ധിൽ  
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2012.

X62.2     32Q2.

(ബാങിറ്റ്യൂട്ട് അള അനാചാരങ്ങൾക്കെ സൗണ്ടിറ്റ്യൂട്ട് തുഗാന്ധിയുടെങ്ങുന്ന കാര്യിത മുതൽ  ഇ-ബാങ്ധിതഗിറ്റ്യൂട്ട് ര്യയുടെ  ലഘുജീത്ധി വിചാന്ര്യ വിചാ്ധിശാസ്ത്രദമായ്ധി 
പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

67. ര്യകമശാസ്ത്രിറ്റ്യൂട്ട് ന്ചാരംന്ന്ധിതല
വിചാ്ധികസനവുത   ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയവുത   
എഡ്ധി: സുദർശാസ്ത്രനൻ നായർ.

പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2010.

X:89ZB.212 (W) 32Q0.

(കകര്യളത്ധിന്തിന്റെ വിചാ്ധികസന പദത്ധികൾ രൂപന്പ്പടുത്തുന്നത്ധിന്ല ര്യാഷ്ട്രയുടെ  ലഘുജീയ 
സ്വാധയുടെ  ലഘുജീനങ്ങന്ളക്കുറ്ധിച്ചിറ്റ്യൂട്ട് ചാരംർച്ച ന്ചാരംയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.)����ത.)

68. ര്യാജീവ ചരിത്യുടെ  ലഘുജീവിചാിറ്റ്യൂട്ട് ന്തകള അനാചാരങ്ങൾക്കെഗാന്ധിയുടെതിറ്റ്യൂട്ട്
കകര്യള വിചാ്ധികസനത : പ്രശ്നങ്ങളുത സാധിതകളുത    
പ്ര്ധിയദർശാസ്ത്ര്ധിന്ധി പബ്ധികഷഴ്സിറ്റ്യൂട്ട്:  ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2011.

X:89ZB.212 32Q1.

(കകര്യളത്ധിന്തിന്റെ വിചാ്ധികസന സാധിതകന്ളക്കുറ്ധിച്ചിറ്റ്യൂട്ട് പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

69. കുമാര്യൻ വിചായകലര്യ്ധി
കഗാത്രം.)���സതസ്താര്യ    പഠനങ്ങൾ  
പ്രസാ : കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത, 2010.

Y5927:g 32Q0.
(ആദ്ധിവിചാാസ്ധികളുന്ഗാന്ധിയുടെ കഗാത്രം.)���സതസ്ക്കാര്യന്തക്കുറ്ധിച്ചും കേരളത്തിൽ ള്ള വിചാിതിസ്തവുത മ സൗല്ധികവുമായ 
പഠനമാണിറ്റ്യൂട്ട് പ്രത്ധിപാദി വിചാ്ധിഷയത.)

70. നാര്യായൻ & നാര്യായണൻ (എത ന്ക)
മലയ്ധിന്ല  അര്യചാരംനുത  അര്യയനുത .
കകര്യള ഭാഷാ ഇൻസ്ധിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ിറ്റ്യൂട്ട്: ത്ധിരുവിചാനന്തപുര്യത,  2012

Y 592 A 32Q2
(ചാരംര്യ്ധിത്രം.)���ത്ധിന്തിന്റെ ഭാഗമായ കഗാത്രം.)��� സമൂഹത്ധിന്തിന്റെ സാതസ്ക്കാര്യ്ധിക ഇഗാന്ധിയുടെന്പഗാന്ധിയുടെലുകളുന്ഗാന്ധിയുടെ 
അപൂർവ്വ പകർപ്പുകൾ)

Ë Ë Ë Ë
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