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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

GANDHIYANA

1.  Ramachandra Guha

Gandhi before India

Pub: Penguin Books : Haryana, 2014.

zG        Q4

(This book deals with Gandhi's life upto his return to India following a 
21 year period as a lawyer and civil-rights activist in South Africa.)

BIOGRAPHY/AUTO BIOGRAPHY

2. Viswanathan (T.K), Ed.

Honouring National Leaders: Statues & Portraits in Parliament complex

Pub: Loksabha Secretariat : New Delhi, 2011.

W,3:(ND2,1)w      Q1

(This publication presents photographs of the busts, statues & portraits of
our national  leaders  in Parliament complex,  along with brief  life  sketches
highlighting their significant accomplishments.)

3. Govindan Kutty (K)

K.M. Mani: a study in regionalism

Pub: Folio : Thiruvananthapuram, 2014.

W,3.212y7N33MAN      Q4

(Biography of Shri.K.M. Mani.)

4. Branson (Richard)

Losing My Virginity: The Autobiography 

Pub: Virgin Books : London, 2009.

X8(A)y7N3O,BRA     P9

(Richard  Branson  shares  his  latest  projects  in  the  area  of  health,  the
environment  and the media,  as  well  as  his  reflections on his  own intrepid
adventures and family life.)



SCIENCE

5. Anilkumar Vadavathoor

Science Communication and Scientific Temper

Pub: CUSAT : Kochi, 2011.

A        Q1

(This book provides a new insight into the role of communication in  
popularising science.)

6. Gleick (James)

Chaos: making a new science

Pub: Vintage Books : London, 1987.

A        M7

(A debut non-fiction book that initially introduced the principles and  
development of the chaos theory to the public.)

7. Anilkumar Vadavathoor

Science Journalism

Pub: CUSAT : Kochi , 2009.

A (4)        p9

(This book provides some inputs in the area of science writing and
reporting moreover it acts like a bridge between science and society through
communication.)

8. Beena (K.S) and Jayasree (P.K)

Gabion Retaining walls 

Pub: CUSAT : Kochi , 2011.

D1        Q1

(This books deals with the origin, application, advantages of gabion
walls & the method of construction along with other advanced topics.)
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9. Job Thomas, Ed.
Recent Advances in Structural Engineering

Pub: CUSAT : Kochi , 2013.

D1        Q3

(This is a conference paper with 12 keynote lectures and fifty technical 
papers are included in it.)

10. Baby (P K)

Measuring Values of Air Quality: An Economic approach to Kerala's  
Environment

Pub: CUSAT : Kochi , 2011.

G:558           Q1

(This is a study which is conceptualise and quantity the environment-
economy interaction of air pollution in Kerala.)

LITERATURE

11. Bala Sreenivasan (Brinda), Ed.

Distant Thunder: Voice of the silenced.

Pub: CUSAT : Kochi , 2014.

O111:g             Q4

(This seminar explored the changes that one can perceive in the fields of
literature,  arts  &  culture  in  the  contemporary  world  of  post-colonialism,
globalization, transnationalism & multiculturalism.)

POLITICAL SCIENCE

12. Achary (P D T),

Speaker Rules

Pub: Loksabha Secretariat: New Delhi, 2007

W, 3: (Z).2             P7

(This book describes the rulings & powers of the chair and practice & 
procedure of the parliament for  smooth functioning.)
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ECONOMICS

13. Manoj Edward and Zakkariya (K A), Ed.

Marketing Dynamics in emerging markets

Pub: CUSAT : Kochi, 2014

X:51           Q4

(This  book  provides  some  insight  into  the  changing  dynamics  of
marketing relevant in the context of emerging markets.) 

14. Rajasenan (D)

Emigration- Induced Exclusion of Elderly in Kerala

Pub: CUSAT : Kochi, 2014

X:9J5 Og Y13           Q4

(This book tried to unravel the dimensions and dynamics of migration-
induced exclusion happening to the elderly left behind in Kerala.) 

15. Meera Bai  (M) , Ed.

Female Employment in India: issues and challenges.

Pub: CUSAT : Kochi, 2011

X:9F.2                 Q1

(This book mainly point out to the need for protecting and promoting
the interests of women workers in the country.) 

16. Sabu Thomas

Pay Determination of Government Employees: Case studies of Kerala a 
few indications in the central govt. & southern states.

Pub: CUSAT : Kochi, 2010

X7244.212                  Q0

(The  studies  on  state  income  &  the  financial  implications  of  pay
revision aspects in the state of Kerala are dealt within this book.) 
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മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ
ഗാന്ധി  സാഹ്ധിതിത

1. അനു ബനനിാപധ്ിായ
ബഹുരൂപ്ധി  ഗാന്ധി
വ്ധിവ. രാധ്്ധികനേവ്ധി റ്ധി. ആര
പ്രസാ : നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

zG         32Q2

(യുഗപുരുഷനുത കരമവകര്മവീരനുമായൊക്കയായൊക്കുമായൊക്കെ വ്ധിനാക്കെ വിശേഷ്ധിപ്പിക്കപ്ധിുമായൊക്കെയൊക്കപ്പിക്കപടുന്ന നമ്മുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ 
രാഷ്ട്രപ്ധിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിത കഥ കുട്ട് : തിരുവ്ധികള്ക്കായി 	ുമായൊക്കൊയ്ധി 
അവതര്ധിപ്പിക്കപ്ധിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ പുസ്തകത്തില്്ധില .)

ആത്മകഥ   /    ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതത

2. നമ്പൂത്ധിര്ധി (എ എന് )
ചാള്ക്കായി 	സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഡാരവ്ധിന്
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2010.

G: 66w M09 DAR        32Q0

(മനുഷിരുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുത ജീവിത കഥകര്മവീവജീവിത കഥാലങ്ങളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുത ഉല്പത്തില്്ധിയൊക്കയയുത പര്ധിണ് ഈാമയൊക്കത്തില്യുത കുറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്തസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
പഠനത നപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെത്തില്്ധിയ ചാള്ക്കായി 	സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡാരവ്ധിയൊക്കര്വിന്റെ ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതവും ചിനത ച്ധിന്തകളുമാണ് ഈസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ കൃത്ധിയ്ധില 
ഉള്ക്കായി 	യൊക്കുമായൊക്കൊള്ള്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത്ധിര്ധിക്കുന്നതസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.)

3. പ്രസാേസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എത യൊക്കക)

സാല്ധിത  അല്ധി
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2011.

K96:12w M98 SAL     32Q1

('ഇന്തിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പക്ഷ്ധിമനുഷിന് '  എന്നറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിയയൊക്കപ്പിക്കപട്ട് : തിരുവ്ധിരുന്ന സാല്ധിത അല്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ 
ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതത.)
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4. നജീവിത കഥാള്ധി സുമായൊക്കെറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിയ
ഫനളാറിച്ച് 	പഠനം നടതന്സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്   നനറ്ധിങ്ഗനഗല 
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

Ly7 M20 FLO         32Q2

(ആതുര ശുശ്രൂഷയ്ക്കു നവണ്ടി സ്വജ്ധി സ്കു വേണ്ടി സ്വജീവിത കഥകര്മവീവന് ഉഴിഞ്ഞുവച്ച 'ദീ്ധിഞ്ഞുവച്ച് 	പഠനം നടത്ത 'േകര്മവീപനമന്ത്ധിയ വന്ധിത'  എന്ന 
അപരനാമത്തില്്ധില  അറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിയയൊക്കപ്പിക്കപടുന്ന  ഫനളാറിച്ച് 	പഠനം നടതന്സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നനറ്ധിങ്ഗനഗല്ധിയൊക്കര്വിന്റെ  ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതകഥ.)

5. ശുഭ
ആലബരട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  നഷ്കു വേണ്ടി സ്വറസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സര
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2014.

 L(Q6:65)w M75 SCH        32Q4

(ആഫ്ധിുമായൊക്കെയ്ധില മ്ധിഷനറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധി നഡാക്ടര എന്ന ന്ധിലയ്ധില ജീവിത കഥനനസവനത അനുഷ്ഠിച്ച 	ആല്്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത 
ആലബരട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നഷ്കു വേണ്ടി സ്വറസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിയൊക്കര്വിന്റെ ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതത ലള്ധിതമായ്ധി പ്രത്ധിപാേ്ധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)���������Ġ���칔憫ത.)

6. യൊക്കപാതുവാള്ക്കായി 	 (പ്ധി യൊക്കക)

അലകാണ്ടി സ്വജര   ഫയൊക്കളമ്ധിങ്����സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2014.

 L:424:616 w M81 FLE         32Q4

(യൊക്കപന്ധിസ്ധില്ധിന് കണ്ടുപ്ധിപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത അലകാണ്ടി സ്വജര ഫയൊക്കളമ്ധിങ്����്ധിയൊക്കര്വിന്റെ ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതത.)

7. നസതുകുമാര്ധി (യൊക്കക)

സൂരികാന്ത്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ    കവ്ധി
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O32,1 w M01  SAN          Q2

(നാക്കെ വിശോക്കെ വിശേവത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ ന്ധിഷ്കളങ്കത യൊക്കതാട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ന്ധിഗൂ ഢമായ പ്രപഞ്ച രഹസിങ്ങള്ക്കായി 	 വയൊക്കര
അനാവരണ് ഈത യൊക്കചയ്യുന്ന ജീവിത കഥ്ധി. ാക്കെ വിശേങ്കരക്കുറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിപ്പിക്കപ്ധിയൊക്കര്വിന്റെ കാവിജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതത്തില്്ധിനലുമായൊക്കെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെന്നു യൊക്കചല്ലുന്ന 
കൃത്ധി.)

8. കൃഷ്ണന് നമ്പൂത്ധിര്ധി (എത)
ബാലാമണ് ഈ്ധിയമ
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O32,1w M09 BAL        Q2

(മലയാള കവ്ധിതയ്ധിയൊക്കല മുത്തില്ശ്്ധി എന്നറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിയയൊക്കപ്പിക്കപടുന്ന ബാലാമണ് ഈ്ധിയമയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ 
ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതത്തില്്ധിലൂയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുത മാതൃത്കു വേണ്ടി സ്വത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ മഹനകര്മവീയത യൊക്കവള്ധിയൊക്കപ്പിക്കപടുത്തുന്ന 
കാവിജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതത്തില്്ധിലൂയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുത കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെന്നുനപാകുന്ന ഒരു ആധ്്ധികാര്ധിക  യാത.)
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9. ാക്കെ വിശോക്കെ വിശേ്ധി (നചരാവള്ള്ധി)
പ്ധി. ഭാസ്ക്കരന്
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2013.

 O32,1w N24 BHA        Q2

(കവ്ധിയുത ഗാനരചയ്ധിതാവും ചിനത സ്ധിന്ധിമാസതവ്ധിധ്ായകനുയൊക്കമായൊക്കുമായൊക്കെയായ്ധി നകരളത 
താനലാല്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത ഭാസ്ക്കരന് മാഷ്ധിയൊക്കര്വിന്റെ ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതത്തില്്ധിലൂയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു യാത.)

10. നബജു ചന്ദ്രന്
ഒ.എന് .വ്ധി. കുറുപ്പിക്കപസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2011.

 O32,1w N31 ONV            Q1

(ഒ.എന് .വ്ധി യുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതയൊക്കത്തില്യുത കവ്ധിതകയൊക്കളയുത യുവവായനുമായൊക്കൊരുമായൊക്കെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
പര്ധിചയയൊക്കപ്പിക്കപടുത്തുന്ന ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതവും ചിനത കാവിപര്ധിചയവും ചിനത.)

11. നതാമസസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (തുമ്പമണ )
കുട്ട് : തിരുവനാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിയൊക്കര്വിന്റെ    ഇത്ധിഹാസകാരന്
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O32,3w M12  SIV             Q2

(കുട്ട് : തിരുവനാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിയൊക്കര്വിന്റെ കഥകള്ക്കായി 	 പറിച്ച് 	പഠനം നടതഞ്ഞ് മസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മലയാള സാഹ്ധിതിയൊക്കത്തില് വ്ധിാക്കെ വിശേ്കു വേണ്ടി സ്വപ്രസ്ധിദ്ധി 		യിലേക്ക്ധി 
യ്ധിനലുമായൊക്കെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നകപ്ധിപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിച്ചുയരത്തില്്ധിയ എഴുത്തുകാരന് തകഴിഞ്ഞുവച്ച 'ദീ്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതവും ചിനത എഴുത്തു വഴിഞ്ഞുവച്ച 'ദീ്ധികളുത
വളയൊക്കര ലള്ധിതമായ്ധി പ്രത്ധിപാേ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത.)

12. നവണു വാര്ധിയത്തില്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
എത .എന് .വ്ധിജീവിത കഥയന്
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2013.

 O32,6w N30 VIJ            Q3

(അക്ഷരങ്ങയൊക്കള അഗ്ന്ധിയായ്ധി പപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെരത്തില്്ധി നകരളത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ നബാധ്മണ്ഡലയൊക്കത്തില് 
പലനപ്പിക്കപാഴുത ഉണ് ഈരത്തില്്ധിയൊക്കുമായൊക്കൊണ്ടി സ്വജ്ധിരുന്ന പ്രത്ധിഭാ ാക്കെ വിശോല്ധിയായ യൊക്കപ്രാഫ. എത.എന് .വ്ധിജീവിത കഥയയൊക്കര്വിന്റെ 
ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതത.)

13. പ്രഭാകരന് (ആര )
ആന്ധിബസര്വിന്റെ്ധിയൊക്കര്വിന്റെ   കഥ 
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 V2: 51  y7 M47 ANI             32Q2

(ഭാരതത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ സ്കു വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ിത്തില്്ധിനുനവണ്ടി സ്വജ്ധി നപാരാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിയ ധ്കര്മവീര വന്ധിതയൊക്കയ 
പര്ധിചയയൊക്കപ്പിക്കപടുത്തുന്ന പുസ്തകത.)
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14. നമാഹനകുമാര്ധി (ജീവിത കഥ്ധി )
ഭഗത്ധിങ്����സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  :രക്തസാക്ഷ്ധികള്ധിയൊക്കല   സൂരി നതജീവിത കഥസ്സ് സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2013.

 V2:51y7 M07 BHA            32Q3

(സ്കു വേണ്ടി സ്വാതന്തി സമര നസനാന്ധി ഭഗത്ധിങ്����്ധിയൊക്കര്വിന്റെ ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതത.)

15. ഹാഫ്ധിസസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുഹമേസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എന് .പ്ധി)
മുഹമേസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്   അബ്ദുറിച്ച് 	പഠനം നടതഹ്ധിമാന്
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2008.

 V2:51y7M98MUH          32P8

(നകരളത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ സാമൂഹ്ധിക-രാഷ്ട്രകര്മവീയ രതഗത്തില്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മ്ധിന്നലപ്പിക്കപ്ധിണ് ഈര  നപായൊക്കല ജീവിത കഥ്കു വേണ്ടി സ്വല്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്തസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
മറിച്ച് 	പഠനം നടതഞ്ഞ് മ അത്ഭുത പ്രത്ധിഭയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതത.)

16. രനമാക്കെ വിശേന് (യൊക്കക.എത.)
അന്നൂര സമരത : വഴിഞ്ഞുവച്ച 'ദീ്ധിവ്ധിളക്കുകള്ക്കായി 	
പ്രസാ:സമയത പബ്ധിനുമായൊക്കെഷന്സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : കണ്ണൂര , 2013.

 V212:51y7              32Q3

('അന്നൂര '  എന്ന നോക്കെ വിശേത്തില്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്തിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സ്കു വേണ്ടി സ്വാതന്തിസമരവും ചിനമായ്ധി ബനയൊക്കപ്പിക്കപട്ട് : തിരുവ 
പ്രവരത്തില്്ധിക്കുകയുത അനനകമനനകത കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്ക്കായി 	 അനുഭവ്ധിക്കുകയുത യൊക്കചയ്ത 
ധ്കര്മവീരനോക്കെ വിശോഭ്ധിമാന്ധികളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കഥ.)

17. യൊക്കലന്ധിന് (യൊക്കക.എത.)

മലാലയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ   കഥ
പ്രസാ:സമയത പബ്ധിനുമായൊക്കെഷന്സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : കണ്ണൂര , 2014.

 V44Q7:58(T)wN97MAL              32Q4

(വ്ധിേിാഭിാസത്തില്്ധിനുത സമാധ്ാനത്തില്്ധിനുത മനുഷിാവകാാക്കെ വിശേത്തില്്ധിനുത നവണ്ടി സ്വജ്ധി 
പ്രവരത്തില്്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത മലാല എന്ന കലാല എന്ന കൗമാരുമായൊക്കൊര്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കഥ.)

18. ചന്ദ്രബാബു (വ്ധി)

യൊക്കനലസണ   മനണ്ടി സ്വജല
പ്രസാ:സമയത പബ്ധിനുമായൊക്കെഷന്സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : കണ്ണൂര , 2011.

 V63:51wN18MAN             32Q1

(നലാകയൊക്കത്തില്വ്ധിയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുമുള്ള വ്ധിനവചനങ്ങള്ക്കായി 	യൊക്കുമായൊക്കെത്ധിരായ സമരത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ 
പ്രതകര്മവീകമായ മനണ്ടി സ്വജലയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത കഥകര്മവീവചര്ധിതത.)
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ാക്കെ വിശോസത   /  കല 
19. അന്ധിലകുമാര വപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെവാതൂര

മകര്മവീഡ്ധിയ സയന്സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹാന്ഡസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബുുമായൊക്കെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാ:കുസാറസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : യൊക്കകാച്ച് 	പഠനം നടത്ത്ധി , 2012.

 4k             32Q2
(ഭാഷയ്ധിയൊക്കല  നവജാന്ധിക സാഹ്ധിതിത്തില്്ധില പതപ്രവരത്തില്കനരയുത ാക്കെ വിശോസ 

പ്രചാരകയൊക്കരയുത ഉന ഉദ്ദോക്കെ വിശേ്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്തസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൊക്കകാണ്ടുള്ള ഒരു ാക്കെ വിശോസ നകപുസ്തകത.)

20. അന്ധിലകുമാര വപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെവാതൂര

ാക്കെ വിശോസത  വരുന്ന  വഴിഞ്ഞുവച്ച 'ദീ്ധികള്ക്കായി 	
പ്രസാ:കുസാറസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : യൊക്കകാച്ച് 	പഠനം നടത്ത്ധി , 2013.

 A             32Q3

(സമകാല്ധിക ാക്കെ വിശോസ വ്ധിഷയങ്ങയൊക്കളക്കുറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്തസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൊക്കകാച്ച് 	പഠനം നടത്ത്ധി ാക്കെ വിശോസ സാനങ്കത്ധിക 
സവ്വകലാാക്കെ വിശോലയ്ധില നപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെന്ന ാക്കെ വിശോസ പ്രഭാഷണ് ഈങ്ങളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമാഹാരത)

21. രാധ്്ധിക നേവ്ധി (പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധി ആര )

ാക്കെ വിശേബ്ദത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ  നലാകത
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 C3            32Q2

(ാക്കെ വിശേബ്ദത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ വ്ധിസ്മയകരമായ നലാകയൊക്കത്തില് പര്ധിചയയൊക്കപ്പിക്കപടുത്തുന്ന പുസ്തകത.)

22. അന്ധിലകുമാര വപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെവാതൂര

നാട്ട് : തിരുവറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിവും ചിനത   നകട്ട് : തിരുവറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിവും ചിനത
പ്രസാ:കുസാറസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : യൊക്കകാച്ച് 	പഠനം നടത്ത്ധി , 2015.

 L             32Q5

(ഈ ഗ്രന്ഥം.)���������Ġ���칔憫സമാഹാരത അനിത ന്ധിന്നുനപാകുന്ന അസതഖ്യം 	സഞ്ിത 
സഞകര്മവീവ്ധിന്ധികളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുത നന്മ ന്ധിറിച്ച് 	പഠനം നടതഞ്ഞ് മ നാട്ടുപച്ച് 	പഠനം നടത്തകളുനപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുത ഔഷധ് ഗുണ് ഈങ്ങളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ 
പ്രാനയാഗ്ധിക രകര്മവീത്ധികനളയുത, അഴിഞ്ഞുവച്ച 'ദീകറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിവും ചിനകനളയുത പര്ധിചയയൊക്കപ്പിക്കപടുത്തുന്നു.)
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23. വ്ധിഷ്ണു നമ്പൂത്ധിര്ധി  (എത. വ്ധി)

യൊക്കതയ്യവും ചിനത  ത്ധിറിച്ച് 	പഠനം നടതയുത
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 NS             32Q2

(നകരളത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ തനതു കലാരൂപങ്ങളായ യൊക്കതയ്യത ത്ധിറിച്ച് 	പഠനം നടതകയൊക്കളപ്പിക്കപറ്ധി സമഗ്രമായ്ധി 
പ്രത്ധിപാേ്ധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.)���������Ġ���칔憫ത.)

24. നമാഹന്ോസസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമ്പാട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഒള്ധിതപ്ധികസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 MY             32Q2

(പുരാതന ഒള്ധിതപ്ധിക്ധിയൊക്കനയുത ആധുന്ധിക ഒള്ധിതപ്ധിക്ധിനനയുത ഒള്ധിതപ്ധികസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
പ്രത്ധിഭകയൊക്കളയുത വ്ധിാക്കെ വിശേേമായ്ധി പര്ധിചയയൊക്കപ്പിക്കപടുത്തുന്ന പുസ്തകത.)

സാഹ്ധിതിത 

25.  കര്മവീവന്സണ (ആര എല )

നഡാ. യൊക്കജീവിത കഥുമായൊക്കെ്ധിലത   മ്ധി ര  നഹഡും�塈���ത

വ്ധിവ. രാമചന്ദ്രന്  എ. യൊക്കക
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O111,3(Y11)           32Q2

(പ്രസ്ധിദ്ധി 		യിലേക്ക ആതഗല സാഹ്ധിതികാരന്  കര്മവീവന്സയൊക്കര്വിന്റെ കൃത്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മലയാള 
പര്ധിഭാഷ.)

26. യൊക്കവലസസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എച്ച് 	പഠനം നടത്തസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജീവിത കഥ്ധി)

സമയ യന്ത്ത

വ്ധിവ. ഉമക്കുട്ട് : തിരുവ്ധി
പ്രസാ:നകരള സതസാന  ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O111, 3 (Y11)           32Q2

(നപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെത യൊക്കമഷകര്മവീന് എന്ന ഇതഗ്ലകര്മവീഷസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സാഹ്ധിതികൃത്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മലയാള പര്ധിഭാഷ)
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27. ഹഡസന് (വ്ധിലിത യൊക്കഹര്വിന്റെ്ധി)

റിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിമ

വ്ധിവ. യൊക്കക. സുേരാക്കെ വിശേനന്
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O111, 3             32Q2

(പ്രാക്കെ വിശേസ്ത ഇതഗ്ലകര്മവീഷസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സാഹ്ധിതികാരനായ വ്ധിലിത യൊക്കഹര്വിന്റെ്ധി ഹഡസയൊക്കര്വിന്റെ 
നനാവല്ധിയൊക്കര്വിന്റെ മലയാള പര്ധിഭാഷ)

28. ല്സ്റ്റിറ്റ്യൂവാലസസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

യൊക്കബന്ഹര 

വ്ധിവ. യൊക്കക. സുേരാക്കെ വിശേനന്
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O111, 3             32Q2

(നസന്ധിക നമധ്ാവ്ധി ഭരണ് ഈതന്ത്ജന് എന്നകര്മവീ ന്ധിലകള്ധില വിക്ത്ധിമുദ്ര പത്ധിപ്പിക്കപ്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത
പ്രാക്കെ വിശേസ്തനായ അനമര്ധിുമായൊക്കെന് സാഹ്ധിതികാരന് ലത്യകാരന് ല്യുവാല്ധിസ്ധിയൊക്കര്വിന്റെ പ്രസ്ധിദ്ധി 		യിലേക്കമായ 
നനാവല്ധിയൊക്കര്വിന്റെ മലയാള പര്ധിഭാഷ.)

29. ന ാവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹാര്ധിയറസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബകര്മവീച്ച് 	പഠനം നടത്തര )

നപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടൊത  അമാവയൊക്കര്വിന്റെ  കുപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധില

വ്ധിവ. സഹനേവന്
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O111, 3             32Q2

(അപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിമ വിവസ്ധിത്ധിയൊക്കുമായൊക്കെത്ധിയൊക്കര ാക്കെ വിശേക്തമായ്ധി പ്രത്ധികര്ധിക്കുന്ന നനാവല്ധിയൊക്കര്വിന്റെ 
മലയാള പര്ധിഭാഷ.)

30. കാരനലാ യൊക്കകാനളാഡ്ധി

പ്ധിനനാനകിാ

വ്ധിവ. യൊക്കസബാ ിന്    പള്ള്ധിനത്തില്ാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O111, 3             32Q2

(19- ാംാന നൂറാണ്ടി സ്വജ്ധിയൊക്കല യൂനറിച്ച് 	പഠനം നടതാപിന് സമൂഹത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതമാണ് ഈസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 

പ്ധിനനാനകിായ്ധിലൂയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കാരനലാ അവതര്ധിപ്പിക്കപ്ധിക്കുന്നതസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.)
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31. വ്ധിക്ടര ഹ്സ്റ്റിറ്റ്യൂനഗാ

ഇരുളുത  യൊക്കവള്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്തവും ചിനത

വ്ധിവ. എന് . കൃഷ്ണപ്ധിള്ള
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O122, 3             32Q42

(ഫഞ്ചസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സാഹ്ധിതിത്തില്്ധിയൊക്കല മഹാപ്രത്ധിഭാാക്കെ വിശോല്ധിയായ വ്ധിക്ടര ഹ്സ്റ്റിറ്റ്യൂനഗായുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ 
പാവങ്ങള്ക്കായി 	 എന്ന നനാവല്ധിയൊക്കര്വിന്റെ പുനരാഖ്യം 	സഞ്ിാനമാണ് ഈസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 'ഇരുളുത യൊക്കവള്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്തവും ചിനത'.)

32. നഗാപാലകൃഷ്ണന് (യൊക്കക) & ഓമന നഹാപാലകൃഷ്ണന് , വ്ധിവ  .

റിച്ച് 	പഠനം നടതഷിന്  നാനപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടൊപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിുമായൊക്കെഥകള്ക്കായി 	
പ്രസാ:നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2013.

 O142, 3(Y11)            32Q3

(റിച്ച് 	പഠനം നടതഷിന് നാനപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടൊപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിുമായൊക്കെഥകളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മലയാള പര്ധിഭാഷ.)

33. ഫയനോര നഡാന ായ്റോ്ധി

കാരമനസാവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്   സനഹാേരന്മാര

വ്ധിവ. നസാബാ ിന് പള്ള്ധിനത്തില്ാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2011.

 O142, 3(Y11)            32Q1

(റിച്ച് 	പഠനം നടതഷിന് സാഹ്ധിതി കൃത്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മലയാള പര്ധിഭാഷ.)

34. സതിജീവിത കഥ്ധിതസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിച്ച് 	പഠനം നടതായസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

അതബരയൊക്കസന്ന്ധിയൊക്കര്വിന്റെ     ത്ധിനരാധ്ാനത

വ്ധിവ. എത. ചന്ദ്രപ്രകാാക്കെ വിശേസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O157, 3(Y11)            32Q2

(സതിജീവിത കഥ്ധിതറിച്ച് 	പഠനം നടതായ്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുറാനന്കു വേണ്ടി സ്വഷണ് ഈ പരമ്പരയായ യൊക്കഫലൂേുമായൊക്കെഥകള്ധില ന്ധിന്നുത 
ത്ധിരയൊക്കഞ്ഞ് മടുത്തില് കഥ.)
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മലയാള  സാഹ്ധിതിത    -   കവ്ധിത
35. നഗാപ്ധി (പ്ധി യൊക്കക)

നനരസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O32, 1            Q2
(22 കവ്ധിതകളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമാഹാരത.)

36. നമാഹന്ോസസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (മുത്തില്ലപുരത)

ക്ധിുമായൊക്കെറ്റുമണ്ടി സ്വജന്മാര
പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2000.

 O32, 1            P0

(ബാല കവ്ധിതകളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമാഹാരത.)

37. പദമനാഭപ്പിക്കപണ് ഈ്ധിുമായൊക്കെര (മൂലൂര .എസസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)

മൂലൂര്ധിയൊക്കര്വിന്റെ ബാലകവ്ധിതക ള്ക്കായി 	 
പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2013.

 O32, 1            Q3

(കുട്ട് : തിരുവ്ധികള്ധില മുലിനബാധ്ത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെയുത സാനഹാേരിത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെയുത മതനമത്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയുത
ഈാക്കെ വിശേ്കു വേണ്ടി സ്വര വ്ധിാക്കെ വിശേ്കു വേണ്ടി സ്വാസത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെയുത സനനാക്കെ വിശേയൊക്കമത്തില്്ധിക്കുന്ന കവ്ധിതകള്ക്കായി 	 .)

38. നാരായണ് ഈക്കുറുപ്പിക്കപസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (പ്ധി )

നകാലപ്പിക്കപന് പാണ്ടി സ്വജ്ധിത്തില്ട്ട് : തിരുവാനുത   കുയൊക്കറിച്ച് 	പഠനം നടത പാട്ടുത.
പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O32, 1            Q2

(15 കവ്ധിതകളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമാഹാരത.)

39. വ്ധിാക്കെ വിശേ്കു വേണ്ടി സ്വനാഥന് നായര (യൊക്കക എന് ) & സലാല എന്ന കൗമി താമരനശ്ര്ധി, സമ്പാ.

അക്ഷരനരാക   പാഠാവല്ധി
പ്രസാ: ഡ്ധി.സ്ധി. ബുകസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : നകാട്ട് : തിരുവയത, 2014.

 O32, 1 VIS            Q4

(കുട്ട് : തിരുവ്ധികള്ധിലത മുത്ധിരന്നവര്ധിലത ഭാഷാ പര്ധിജാനത,  കാവിനബാധ്ത,  

അര്ത്ഥനബാധ്ത,  വൃത്തില്നബാധ്ത എന്ന്ധിവ വളരത്തില്ാനുത കാവിരചനയ്ധില 
ആഭ്ധിമുഖ്യം 	സഞ്ിമുണ് ഈരത്തില്ാനുത പ്രനയാജീവിത കഥനകരമായ സമാഹാരത.)

13



മലയാള  സാഹ്ധിതിത    -   നാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെകത

40. നഗാപാലകൃഷ്ണന് (ജീവിത കഥ്ധി)

മാണ് ഈ്ധിുമായൊക്കെത്തില്മ്പുരാട്ട് : തിരുവ്ധി

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2000.

 O32, 2              Q0

(രണ്ടു ലഘു നാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെകങ്ങളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമാഹാരത.)

41. പ്രതകര്മവീപസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ണനങ്കാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ആവണ് ഈ്ധിപ്പിക്കപാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയൊക്കത്തില്   നപരമരങ്ങള്ക്കായി 	 

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O32, 2              Q2

(4 നാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെകങ്ങളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമാഹാരത.)

42. നാരായണ് ഈപ്പിക്കപണ് ഈ്ധിുമായൊക്കെര (കാവാലത)

ഒള്ധിനച്ച് 	പഠനം നടത്ത  കനണ്ടി സ്വജ

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2011.

 O32, 2              Q1

(5 നാപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെകങ്ങളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമാഹാരത.)

മലയാള    സാഹ്ധിതിത  -കഥ /നനാവല

43. ലകര്മവീലാ വാസുനേവന്

ഗനജീവിത കഥന്ദ്ര  നമാക്ഷത

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O32, 3 (Y11)               Q2

(പുരാണ് ഈ കഥയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തസ്ധിപ്പിക്കപ്ധിക്കുന്ന പുനരാഖ്യം 	സഞ്ിാനത)

44. വ്ധിമലാ നമനനാന്
ഒരാഴ
പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2009.
 O32, 3 (y11)               P9

(ജീവിത കഥവാഹര ബാലഭവയൊക്കര്വിന്റെ പ്ര്ധിന്സ്ധിപ്പിക്കപാളായ്ധിരുന്ന ശ്രീമതി. വിമകര്മവീമത്ധി.  വ്ധിമലാ നമനനാന് 
കുട്ട് : തിരുവ്ധികള്ക്കായി 	ുമായൊക്കെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നവണ്ടി സ്വജ്ധി എഴുത്ധിയ ലഘുനനാവല . )
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45. ലള്ധിതാ യൊക്കലന്ധിന്

മ്ധിന്നു

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2009.

 O32, 3                  P9

(മലയാളത്തില്്ധിയൊക്കല അനുഗൃഹകര്മവീത കവ്ധിയായ ശ്രീമതി. വിമകര്മവീമത്ധി. ലള്ധിതാ യൊക്കലന്ധിന് രച്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത 
അതകര്മവീവ ഹൃേിമായ നനാവല . )

46. മുകുനന് (എത)

മുട്ട് : തിരുവയ്ധിടുന്ന  ആന

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2011.

 O32, 3                  Q1

(മുകുനന് കഥകള്ധില ന്ധിന്നസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുട്ട് : തിരുവ്ധികള്ക്കായി 	ുമായൊക്കൊയ്ധി യൊക്കതരയൊക്കഞ്ഞ് മടുത്തില് ഏഴുകഥകളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ 
സമാഹാരത. )

47. രാമനാഥന് (യൊക്കക വ്ധി)

കുട്ട് : തിരുവ്ധികള്ക്കായി 	ുമായൊക്കെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  നക്ക്  സ്നേഹപൂരവ്വത

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 O32, 6 (Y11)                  Q2

(നേനതേ്ധിന ജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതത്തില്്ധില കുട്ട് : തിരുവ്ധികള്ക്കായി 	ുമായൊക്കെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നഷ്ടയൊക്കപ്പിക്കപടുന്നവയൊക്കയക്കുറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിച്ചുള്ള 
അനന്കു വേണ്ടി സ്വഷണ് ഈങ്ങള്ക്കായി 	 , പ്രകൃത്ധിയൊക്കയ അറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിയാന് ച്ധില അനുഭവ പാഠങ്ങള്ക്കായി 	 എന്ന്ധിവ അപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെങ്ങുന്ന
രസകരവും ചിനത ലള്ധിതവും ചിനമായ യൊക്കചറുനലഖ്യം 	സഞ്നങ്ങളുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമാഹാരത )

ഭാഷാാക്കെ വിശോസത

48. നാരായണ് ഈന് (വ്ധി യൊക്കക)

നല്ലഭാഷ

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 P                   32Q2

(ഭാഷയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വ്ധിവ്ധിധ് തലങ്ങള്ക്കായി 	 സ്പരാക്കെ വിശേ്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്തസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രച്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത കൃത്ധി )
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സഞ്ചാര സാഹ്ധിതിത 

49. നമാഹനന്പ്ധിള്ള (യൊക്കക. ജീവിത കഥ്ധി) & വ്ധിജീവിത കഥയകുമാര (ബ്ധി)

നകരളത : വനവും ചിനത വനിജീവിത കഥകര്മവീവ്ധികളുത   ടൂറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിസവും ചിനത

പ്രസാ: ക്ധിറസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2014.

 U8 (G95124 : 5).212                    32Q4

(വനസമ്പത്തില്ാല അനുഗ്രഹകര്മവീതമായ നകരളത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ 
ഇനുമായൊക്കൊടൂറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിസയൊക്കത്തില്ക്കുറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്തസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രത്ധിപാേ്ധിക്കുന്ന പുസ്തകത. )

50. പ്രേകര്മവീപസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എത.ആര )

അര്വിന്റൊരട്ട് : തിരുവ്ധിുമായൊക്കെ:   ഭൂമ്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ എയരകണ്ടി സ്വജകര്മവീഷണ് ഈര

പ്രസാ: നകരള സതസാന ബാലസാഹ്ധിതി ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത, 2012.

 U8. 1923ANT                    32Q2

(അര്വിന്റൊരട്ട് : തിരുവ്ധിുമായൊക്കെയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ചര്ധിതയൊക്കത്തില്ക്കുറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിച്ചുത അവ്ധിനപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെുമായൊക്കെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിനവക്ഷകര നപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെത്തില്്ധിയ 
സാഹസ്ധിക യാതകയൊക്കളക്കുറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിച്ചുത ലള്ധിതമായ്ധി പ്രത്ധിപാേ്ധിക്കുന്ന കൃത്ധി. )

രാഷ്ട്രതന്ത് ാക്കെ വിശോസത

51. സാബു നതാമസസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, എഡ്ധി.

ശ്രീമതി. വിമകര്മവീ.യൊക്കക.എത. മാണ് ഈ്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പത്ധിയൊക്കനാന്നസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ബഡജീവിത കഥറസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസതഗങ്ങള്ധിയൊക്കല   നക്ഷമ പദ്ധി 		യിലേക്കത്ധികള്ക്കായി 	

പ്രസാ: CUSAT : യൊക്കകാച്ച് 	പഠനം നടത്ത്ധി, 2014.

 W, 3 (X71:958).212                  32Q4

(ധ്നകാരി മന്ത്്ധി എന്ന ന്ധിലയ്ധില കഴിഞ്ഞുവച്ച 'ദീ്ധിഞ്ഞ് മ നാലസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ോക്കെ വിശേകങ്ങള്ധില ശ്രീമതി. വിമകര്മവീ. യൊക്കക. എത. 
മാണ് ഈ്ധി അവതര്ധിപ്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത സാമൂഹി സുരക്ഷ പദ്ധി 		യിലേക്കത്ധികയൊക്കളപ്പിക്കപറ്ധിയാണ് ഈസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ ലഘു ഗ്രന്ഥം.)���������Ġ���칔憫ത്തില്്ധില 
അവനലാകനത നപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെത്തുന്നതസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. )

52. സുഗതന്  (ഡ്ധി)

കമ്സ്റ്റിറ്റ്യൂണ് ഈ്ധിസത   :  വഞ്ചനയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ  തത്കു വേണ്ടി സ്വാക്കെ വിശോസത.

പ്രസാ: പ്ര്ധിയേരാക്കെ വിശേ്ധിന്ധി പബ്ളള്ധിനുമായൊക്കെഷന്സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൊക്കസാനസറ്ധി : ത്ധിരുവനന്തപുരത,   2012.

 W691                   32Q2

(പുന്നപ്ര-വയലാര സമരത്തില്്ധിയൊക്കര്വിന്റെ പശ്ചാതാത്തില്ലത്തില്്ധില കമ്സ്റ്റിറ്റ്യൂണ് ഈ്ധി സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാരട്ട് : തിരുവ്ധിയുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ 
വഞ്ചനയൊക്കയ തുറിച്ച് 	പഠനം നടതന്നു കാണ് ഈ്ധിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുന് ന്ധിയമസഭാ സാമാജീവിത കഥ്ധികന് കൂപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിയായ 
ഗ്രന്ഥം.)���������Ġ���칔憫കാരന് . )
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ന്ധിയമത

53. സുഗതന്  (ഡ്ധി)

നമ്മുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ന്ധിയമങ്ങള്ക്കായി 	

പ്രസാ: നകരള ഭാഷാ ഇന് ്ധിറ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : തിരുവസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് : ത്ധിരുവനന്തപുരത,   2013.

 Z2               32Q3

(നമ്മുയൊക്കപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ന്ധിതിജീവിത കഥകര്മവീവ്ധിതത്തില്്ധില നാത നനര്ധിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കായി 	 പര്ധിഹര്ധിുമായൊക്കൊന് 
അവാക്കെ വിശേിത അറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിഞ്ഞ് മ്ധിര്ധിനുമായൊക്കെണ്ടി സ്വജ ച്ധില ന്ധിയമങ്ങയൊക്കള കുറിച്ച് 	പഠനം നടത്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്താണ് ഈസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുന് ന്ധിയമസഭാ 
സാമാജീവിത കഥ്ധികന് കൂപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ്ധിയായ ഗ്രന്ഥം.)���������Ġ���칔憫കാരന് വ്ധിവര്ധിച്ച് 	പഠനം നടത്ത്ധിര്ധിക്കുന്നതസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. )
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