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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
BIOGRAPHY

1.  Syeda Saiyidain Hameed

Maulana Azad, Islam and the Indian National Movement.

Oxford University Press : New Delhi , 2014.

V2w M88     Q4

(This book explains the political work and life of Abdul Kalam Azad.)

TECHNOLOGY

2. Parakh (PC)

Crusader or conspirator: Coalgate and other Truths 

Manas Publications: New Delhi, 2014. 

F551 (Y:44).2       Q4

(The book is about the controversy over allocation of coal blocks to private 
    companies which rocked the country in 2012.)

ENVIRONMENT  

3. Bahuguna (Sunderlal )

The road to survival.

Mathrubhoomi Books: Kozhikode, 2009. 

G:55        P9  

(Articles written by central figure of 'Chipko Movement', Sunderlal 
Bahuguna.)

LITERATURE / NOVEL

4. Anees Salim

Vanity Bagh

Picader: London, 2013

O111, 3 ANE       Q3
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(The author is an advertising professional belong to Kochi.  This is his second
novel.)

5. Catton (Eleanor) 

The Luminaries

Granta Publications: London, 2013.

O111, 3 ELE       Q3

(This novel is a ghostly tale set in Victorian Newzealand.)

6. Manu Joseph

The illicit happiness of other people.  

Fourth Estate: New Delhi, 2012.

O111, 3 MAN     Q2

(This is a novel and the author is an international columnist.)

HISTORY

7. Gupta (Shekhar) 

Anticipating india: The best of national interest.    

Harper Collins: Noida (UP), 2014.

V2         Q4

(This book is a narration of the contemporary politics of India since the
NDA regime. The  political springs of Ist UPA and let down of 2nd  UPA, the rise of

Narendra Modi, the social movement of Anna Hazare, etc  are also  discussed
in this book.)

8. Kandhare (Vishwas S.) 

Modern Indian History    

Garima Prakashan: Kanpur. 2013.

V2        Q3

(This book explains the history of India from the period of British rule to the  
period of Indian Independence.)
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9. Thapar  (Romila)

The past as present: Forging contemporary identities through history 

Aleph Book Company : New Delhi, 2014.

    V2        Q4

(In this book the author argues that it is crucial for the past to be carefully  
and rigorously explained, if the legitimacy of our present, wherever it derives 
from the past,  is to be portrayed as accurately as  possible.)

POLITICS

10. Quraishi (S.Y)

An undocumented wonder: The great Indian election 

Rain light- Rupa Publications: New Delhi, 2014

W: 91.2 Q4

(This book reveals how the world's largest democracy works.)

11. Jethmalani (Ram)

Maverick Unchanged, Unrepentant.    

Rain light(Rupa): New Delhi, 2014.

W6.2       Q4

(In  this  book  author  discussed  some  basic  issues  such  as  corruption  and  
deception, religion, fanaticism, Islam, Kashmir,  black money etc and gives  
powerful opinion on every topic.)

ECONOMICS

12. Alwin (Jerry) 

Recent trends in Kerala State Finances

Serials Publications: New Delhi, 2014.

X7.212       Q4

(This book gives an in depth analysis  on recent trends in state finances and 
causes of fiscal crisis.)



4

13. Economy  (Elizabeth C)  and Levi  (Michael)

By all means necessary: How China's resource quest is changing the 
world 

Oxford University Press: New Delhi, 2014.

X:89ZB.41      Q4

(The authors explore the unrivaled explanation of the Chinese economy and    
the global effects of its meteoric growth.)

14. Piketty (Thomas)

Capital  in the twenty-first century 

The Belknap Press of Harvard University Press: London, 2014.

  X:326        Q4

(In this  book the author analyses a unique collection of data from twenty 
countries ranging as far back as the eighteenth century, to uncover key 
economic and social patterns.)

15. Rajeev and Malhotra

India Public Policy Report 2014:   Tackling  poverty, hunger and 
malnutrition. 

Oxford University Press: New Delhi, 2014.

X:434.2         Q4

(The report reflects on policy advocacy needs and contributes towards 
improving public policy making and its implementation process in the 
country.)

16. Thakurta  (Paranjoy Guha)  et al.

Gas Wars: Crony Capitalism and the Ambanis.         

Paranjoy Guha Thakurta: New Delhi, 2014.

X:326 (E:228).2        Q4

(This book tells us the story of how a corporate giant has benefited from the
way of  government  policies  and explaining the alarming facts  of  natural  
disaster waiting to happen due to the ruthless exploitations of a country's  
natural resources for the sake of the fortunes of a few.)
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17. Vaneeta Rani

Tax reforms in India: 1991-2013.     

New Century publications: New Delhi,2014.

X72.2       Q4

(This book gives a vivid account of recent reforms in the Indian tax system  
as a part of the on-going policy of liberalization and globalization of the  
Indian economy.)

SOCIOLOGY

18. Ahluwalia (Isher Judge)

Transforming our cities: Postcards of change 

Harper Collins: Noida, U.P, 2014

Y(NB.2)  Q4

(This book convinces us that urbanization is a critical enabler of growth and 
prosperity in Indian economy, including rural sector.)

19. IDFC  Foundation

Indian Rural Development Report 2012-13.         

Orient Blackswan Pvt. Ltd.: New Delhi, 2013.

Y31 (X:89213).2         Q3

(The report delves into various aspects of rural India and revise all major  
central govt. rural programmes and schemes.)

LAW

20. Mendelsohn  (Oliver)

Law and social transformation in India.       

Oxford University Press: New Delhi, 2014.

Z 2(Y)       Q4

(This book is a collection of articles on Indian law.)
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ഗാന്ധിസാഹ്ധിതിത

1. മഹാതാഗാന്ധി

ആരോാഗിദർശനത.   . ോണാത പത്ധിപി.    

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2010

     zG       32Q0

(വായ, ജലത, വിായാമത, ആഹാോക്രമത, ലലതഗ്ധികത, ഗര്ാവസ, ശ്ധിശുപോ്ധിപാലനത 
തുടങ്ങ്ധിയവയെയക്കുറിച്ച്ധിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജ്ധിയയെട മഗാന്ധിജിയുടെ മൗല്ധിക ചിന്തകളും ബോധ്ധിന്തകളും ബോധനങ്ങളും.ത രമാധനങ്ങളും ബോധനങ്ങളും.ത.)

ജീവചിന്തകളും ബോധോ്ധിതത  

2. ഉണ്ധികൃഷ്ണന്  (വ്ധി.പ്ധി)

യെവള്ധിയത   എന്ന   വ്ധിസ്മയത  .

പ്ര്ാതി ബുകി ഹഗാന്ധിജിയുടെ മൗസി : ത്ധിരുവനന്തപുോത , 2014.

W 691wN28      32Q4 - Q4;1

(രകോള ോാഷീയത്ത്ധില് ന്ധിറിച്ചഞ്ഞുന്ധിന്ന യെവള്ധിയത ്ാരഗവയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ ജീവ്ധിതത്ത്ധിരലകി 
യെവള്ധിചത വീശുന്ന ഓര്ന ഓര്മ്മക്കുറിച്ച്ധിപ്പുകളും ബോധനങ്ങളും.യെട സമാഹാോത.)

3. ഗീതാ സുോാജി

സരഹാദോന്    അയ്യപന്

ലസന് ബുക്ി : ത്ധിരുവനന്തപുോത, 2012.

V212 (4) y7 M89      32Q2

(രകോളീയ സമൂഹയെത്ത യെവള്ധിചത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ പാതയ്ധിരലകി നയ്ധിച നരവാത്ഥാന 	നായകാന 
നായകന് സരഹാദോന് അയ്യപയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ ജീവ്ധിത കഥ.)
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4. രഗാപ്ധിനാോായണന്
ഒ.വ്ധി. വ്ധിജയന്  ഒരു ജീവ്ധിതത.
ലസന് ബുക്ി : ത്ധിരുവനന്തപുോത, 2012.

O32, 3w N30       Q2

( ഒ.വ്ധി. വ്ധിജയയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ സഹായ്ധിയായ ശീ. രഗാപ്ധിനാോായണന് തയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ കൃത്ധിയ്ധിലൂയെട 
ഒ.വ്ധി. വ്ധിജയയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ എഴുത്ത്ധിരലയ്ക്ത, ജീവ്ധിതത്ത്ധിരലയ്ക്ത എത്ത്ധിരനാക്കുന.)

5. രജാൺരപാൾ

പ്ധി.എൻ. രമരനാൻ   വ്ധിഗ്രഹ്ഞ്ജകർയെകാരു     പ്രത്ധിഷ:  : ചിന്തകളും ബോധലച്ധിത   മനസ്സ്ധിലൂയെട 
ഒോനുയാത.       

 മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി : രകാഴി്ധിരകാടി, 2012.

NWw MEN       32Q2

(ചിന്തകളും ബോധലച്ധിതകാോൻ പ്ധി.  എൻ.  രമരനായെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ ജീവ്ധിതവത സ്ധിന്ധിമയത വ്ധിശകലനത യെചിന്തകളും ബോധയ്യുന്ന 
കൃത്ധി.)

6. ദാരമാദോന് (യെക)

ഒരു ഇന്തിന്  കമ്  കമ്യൂണ്ധിസ്റ്റിന്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ   ഓരമക്കുറിച്ച്ധിപ്പുകള

 മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി : രകാഴി്ധിരകാടി, 2013.

W691 w DAM      32Q3

(ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകളും ബോധ്ധിന്തകനുത ആക്റ്റ്ധിവ്ധിസ്റ്റുമായ താോ്ധിഖ് അലി കേരളത്തി അല്ധി രകോളത്ത്ധിയെല കമ്  കമ്യൂണ്ധിസ്റ്റിനി 
പാര്്ധി സാപക രനതാവായ യെക.  ദാരമാദോനുമായ്ധി 'ന്  കമ്യൂ യെലഫി റിച്ച്ധിവ്  കമ്യൂ'വ്ധിനുരവണ്ധി 
നടത്ത്ധിയ അ്്ധിമുഖ് അലി കേരളത്തത.)

7. മാലത്ധി (യെക.പ്ധി)

രദശത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ  ഗുരുനാഥൻ:   -  യെക.പ്ധി.  കുഞ്ധിോാമയെപാതുവാളും ബോധനങ്ങളും.യെട   ജീവ്ധിതവത   
പ്രവരത്തനങ്ങളും ബോധനങ്ങളും.ത 

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി:  രകാഴി്ധിരകാടി, 2012.

V212 w KUN    32Q2

(ഉത്തോ മലമാറിച്ച്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ ോാഷ്ടീയ - സാതസാോ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോധനങ്ങളും.യെട ചിന്തകളും ബോധാലകശക്ധി 
യായ്ധിരുന്ന ശീ. യെക. പ്ധി. കുഞ്ധിോാമയെപാതുവാള്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ  ജീവചിന്തകളും ബോധോ്ധിതത.)
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8. മുോള്ധി

ഹ്ധിമഗനത   പുോയെണാരു  ജീവ്ധിതത  , കവ്ധിതയത   .

ലസന് ബുക്ി : ത്ധിരുവനന്തപുോത, 2012.

O32, 1w N39 Q2

( കവ്ധി വ്ധിഷ്ണു നാോായണന് നമ്പൂത്ധിോ്ധി തയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ ജീവ്ധിതാനു്വങ്ങള പങ്കുയെവയ്ക്ന്ന കൃത്ധി.)

9. മുോളീധോൻ (യെക)
എനത    ര  സ്നേഹരത്തായെട  , പ്ധി.യെക വാോ്ധിയർ. 
മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2012.

LBw M21   32Q2

(പ്ധി.യെക വാോ്ധിയർ എന്ന ്്ധിഷഗഷഗ്വോയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ കർ്ന ഓര്മ്മമണ്ഡലയെത്ത കുറിച്ച്ധിച്ചുത 
ജീവ്ധിതയെത്തക്കുറിച്ച്ധിച്ചുത പ്രത്ധിപാദ്ധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)�തത.)

10. ശാോദാമണ്ധി (യെക)

ജനയഗത   രഗാപ്ധിയെയ    ഓർക്കുരകാൾ

യെക. ശാോദാമണ്ധി : ത്ധിരുവനന്തപുോത, 2012. 

4w GOP   32Q2

(ജനയഗത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ  പ്രധാന ശ്ധില്പി ആ്ധി ആയ്ധിരുന്ന എന് .  രഗാപ്ധിനാഥൻ നായരുയെട 
ജീവ്ധിതവത കാലഘ്വത രോഖ് അലി കേരളത്തയെപടുത്തുന്ന കൃത്ധി.)

11. സുകു പാല്ക്കുളങ്ങോ
ജഗത്ധി ചിന്തകളും ബോധ്ധിോ്ധിയയെട   ന്ധിതി വസന്തത  .
ലസന് ബുക്ി : ത്ധിരുവനന്തപുോത, 2013.

NWw JAG     32Q3

( മലയാള സ്ധിന്ധിമാരലാകയെത്ത ഒോൽഭുത പ്രത്ധി്യായ ജഗത്ധി ശീകുമാറിച്ച്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ ജീവ്ധിത 
കഥ.)
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ലവദിശാസത

12. മുോളീധോൻ (യെക)

ആയർരവദവത   ദീർഘായസ്ത.     

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2013.

LB (S:791)    32Q3

(ആയരരവദ ചിന്തകളും ബോധ്ധിക്ധിത്സയയെട കാല്ധികമായ ആവശിത തുറിച്ചന കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം.)�തത.)

സാഹ്ധിതിത    /  ന്ധിരൂപണത

13. ഷണമുഖ് അലി കേരളത്തന് പുലാപാറിച്ച

കാലത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ   സാക്ഷിങ്ങള

ലസന് ബുക്ി : ത്ധിരുവനന്തപുോത, 2012.

O32:g      Q2
( ോാഷ്ടീയ, സാകത്ത്ധിക, സാതസാോ്ധിക രമഖ് അലി കേരളത്തലകള്ധിയെല സത്വങ്ങരളാടി 
പ്രത്ധികോ്ധിച്ചുയെകാണി എഴുത്ധിയ ചിന്തകളും ബോധരചാരലഖ് അലി കേരളത്തനങ്ങള ഉളയെകാള്ളുന്ന കൃത്ധി.)

സാഹ്ധിതിത    /  കഥ   /  രനാവല്

14. കരലഷി, (എസി)  എ ഡ്ധി  .

ലൈനൽ റിച്ചഗാന്ധിജിയുടെ മൗണി. 

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2014.

O32, 3       Q4

(പുത്ധിയ രലാകത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ കാഴ്ചകള്ധിലൂയെട ജീവ്ധിതത വായ്ധിയെചടുക്കുന്ന  പന്ത്രണി 
കഥകളും ബോധനങ്ങളും.യെട സമാഹാോത.)

15. യെമനിാമ്ധിൻ

മനുഷിൻ    എന്ന സഹ ജീവ്ധി  :   (ോണാത പത്ധിപി).

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി,   2014 

O32, 3 BEN     Q4

(യെമനിാമ്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ കഥകളും ബോധനങ്ങളും.യെട സമാഹാോത)
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16. മധുപാൽ

മധുപാല്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ    കഥകൾ.       

 മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി,  2013. 

O32, 3 MAD      Q3

(മധുപാല്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ കഥാസമാഹാോത.)

17. സു്ാഷി ചിന്തകളും ബോധന്ദ്രൻ

വ്ധിഹ്ധിതത  .   

 മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2013. 

O32, 3 SUB     Q3

(മൂന്നി കഥകളും ബോധനങ്ങളും.യെട സമാഹാോത.)

സാഹ്ധിതിത    /   രലഖ് അലി കേരളത്തനത

18.  പോരമശഷഗ്വോൻ (സ്ധി. ആർ.)

മഗാന്ധിജിയുടെ മൗനത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ   ശകളത   മോണത.

സ്ധി.ആർ. പോരമശഷഗ്വോയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ രലഖ് അലി കേരളത്തനങ്ങൾ 1980-2012.

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി,  2013.

O32, 6   PAR      Q3

(സ്ധി. ആര . പോരമശഷഗ്വോയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ സാമൂഹ്ധിക- ോാഷീയ രലഖ് അലി കേരളത്തനങ്ങളും ബോധനങ്ങളും.യെട സമാഹാോത.)

19. ോാധാകൃഷ്ണൻ, (സ്ധി)

സ്ധി. ോാധാകൃഷ്ണയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ     രലഖ് അലി കേരളത്തനങ്ങൾ.    

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2008.

O32, 6 N39     P8

(മലയാളത്ത്ധിയെല പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാോൻ സ്ധി.  ോാധാകൃഷ്ണയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ രലഖ് അലി കേരളത്തനങ്ങളും ബോധനങ്ങളും.യെട 
സമാഹാോത.)
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20. വ്ധിജയൻ (യെക.പ്ധി.)

യെപാരുത്ധി  വളർന്ന  എഴുത്തുകാോ്ധികൾ.     

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2007.

O32, 6 VIJ       P7

(അമൃതാപ്രീതത,  ഇന്ധിോ രഗാസഷഗ്വാമ്ധി,  മഹാരശഷഗ്വതാരദവ്ധി,  തസ്ധിമ നസറിച്ച്ധിൻ,  
ക്ധിോൺ രമഡ്ധി,  അരുനത്ധി രറിച്ചായി,  രശാ്ായെഡ,  തുടങ്ങ്ധിയ എഴുത്തുകാരുയെട 
ജീവ്ധിതകഥകളും ബോധനങ്ങളും.ത ോചിന്തകളും ബോധനകളും ബോധനങ്ങളും.ത ഉൾയെകാള്ളുന്ന കൃത്ധി.)

്ാഷാശാസത

21. ോാജോാജവർ്ന ഓര്മ്മ ( എഴുമറ്റൂർ)

മലയാള  സതസാോത   : ലഘുവ്ധിജാന    രകാശത.  (ോണാത പത്ധിപി) 

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2013. 

P32k      Q3

(മലയാള ്ാഷ,  സാഹ്ധിതിത,  കല,  സതസാോത,  ഭൂമ്ധിശാസത തുടങ്ങ്ധി ഒ്നവധ്ധി 
രമഖ് അലി കേരളത്തലകയെള സ്പർശ്ധിക്കുന്ന കുറിച്ച്ധിപ്പുകളും ബോധനങ്ങളും.ത ഉപനിാസങ്ങളും ബോധനങ്ങളും.ത പഠനങ്ങളും ബോധനങ്ങളും.ത തൂല്ധികാ 
ചിന്തകളും ബോധ്ധിതങ്ങളും ബോധനങ്ങളും.മുൾയെപടുന്ന ലഘു വ്ധിജാനരകാശത.)

മതത
22. മാബുരപാൾ (ഡ്ധി)

ഉൽപത്ത്ധി  ോഹസിത.      

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2012. 

Q6       32Q2

(ലമമ്ധിൾ എന്ന രവദ പുസ്തകയെത്ത ആധാോമാക്ധി ഡ്ധി. മാബുരപാൾ തയ്യാറിച്ചാക്ധിയ 
കൃത്ധി.)

23. ഹമീദി രചിന്തകളും ബോധന്നമതഗലൂർ

ലദവത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ   ോാഷ്ടീയത: പഠനത.    

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2011.

Q7(W)        32Q1

(ഇസാമ്ധിസയെത്ത യെപാതുവ്ധിലും ത ജമാ അയെത്ത ഇസാമ്ധിയെയ വ്ധിരശഷ്ധിച്ചുത 
വ്ധിര്ലേഷണത യെചിന്തകളും ബോധയ്യുന്ന ഒരു കൃത്ധി.)
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മന   :  ശാസത

24. സുരോഷി കുമാർ (പ്ധി. എൻ)

കു്്ധികളും ബോധനങ്ങളും.യെട   മാനസ്ധിക   പ്രശ്നങ്ങൾ.    

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2013.

S1 : 38      32Q3 

(യഗാന്ധിജിയുടെ മൗവനാോത്ത്ത്ധിൽ കു്്ധികളും ബോധനങ്ങളും.യെട മനസ്സ്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെയത ശോീോത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെയത തലങ്ങള്ധിൽ നടക്കുന്ന
മാറ്റങ്ങയെള അപഗ്രഥ്ധിചി രകാഴി്ധിരകാടി യെമഡ്ധികൽ രകാരളജ്ധിയെല ലസകിാട്ധി 
വ്ധി്ാഗത യെപ്രാൈസർ രഡാ.  പ്ധി.  എൻ.  സുരോഷി കുമാർ നടത്ത്ധിയ 
പഠനങ്ങൾ ഉൾയെകാള്ളുന്ന  കൃത്ധി.)

ഭൂമ്ധിശാസത    /  കാലാവസ

25. രജാർജ്ി വർഗീസി

കാലാവസയത    ോാഷ്ടീയവത .     

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി,  2011.

U287 (W)   32Q1

(കാലാവസാ വിത്ധിയാനത്ത്ധിയെവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെ ശാസീയവത,  ോാഷീയവമായ വശങ്ങൾ 
വ്ധിശകലനത യെചിന്തകളും ബോധയ്യുന്ന കൃത്ധി.)

സഞാോ  സാഹ്ധിതിത

26. അബ്ദുല്ല (ഒ)

ചിന്തകളും ബോധോ്ധിതത്ത്ധിരലകി     ഒരു ടൂര

വചിന്തകളും ബോധനത ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2012.

U8.461      32Q2.

(സ്ധിറിച്ച്ധിയ,  രജാരദാന് ,  പാലസ്തീന് ,  ഈജ്ധിപി തുടങ്ങ്ധിയ ോാഷങ്ങള്ധിലൂയെട ഒരു സതഘത 
നടത്ത്ധിയ യാത വ്ധിവോണത.)
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27. ോാമചിന്തകളും ബോധന്ദ്രന് (എത.യെക)

രദവഭൂമ്ധിയ്ധിലൂയെട

കറിച്ചവെളിയം ഭാര്ഗവന്റെി ബുക്ി: തൃശൂര , 2014

U8.5       32Q4

(ക്ധിഴികന് ഹ്ധിമാലയത്ത്ധിയെല സ്ധിക്ധിമുത കാഞന്ജതഗ,  നാഥുല ചുോത,  ഹ്ധിമാലയന് 
പ്രരദശങ്ങള്ധിയെല ക്ധിന്നര ലകലാസത,  മണ്ധിമരഹഷി ലകലാസത തുടങ്ങ്ധിയ 
സലങ്ങള്ധിലൂയെട ശീ.  ോാമചിന്തകളും ബോധന്ദ്രന് കാല്നടയായ്ധി നടത്ത്ധിയ യാതകളും ബോധനങ്ങളും.യെട അനു്വ 
സാക്ഷിത.)

28.  വീരോന്ദ്രകുമാർ, (എത.പ്ധി)

ഡാന്  കമ്യൂമി   സാക്ഷ്ധി.  നാലാത  പത്ധിപി.         

മാതൃഭൂമ്ധി ബുക്ി: രകാഴി്ധിരകാടി, 2013.

U8.5        32Q4-Q4;1

(യൂരറിച്ചാപ്ധിയെല വ്ധിവ്ധിധ ോാജിങ്ങള്ധിലൂയെട  ശീ. എത.പ്ധി. വീരോന്ദ്രകുമാർ നടത്ത്ധിയ  
യാതാനു്വങ്ങള അടങ്ങ്ധിയ കൃത്ധി.)
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