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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

LITERATURE  

1. Chetan  Bhagat 
2 States: The story of my marriage. 
Pub: Rupa Publications, New Delhi, 2016.

O111,3 CHE Q6

(A witty tale about inter -community marriages in modern India.)

2. Coelho (Paulo)
Adultery.  Ed. 12.
Pub: Random House India, Haryana, 2016.

O123,3 COE 111 Q6

(This novel was translated from Portuguese.)

3. Rabindranath Tagore
Geethanjali.
Pub: DC Books, Kottayam, 2016.

O157,1 TAG 111 Q6

(Translation of Bengali poem which won Nobel Prize in 1913.)

ECONOMICS  

4. Stiglitz (Joseph E)
Great Divide.
Pub:  Penguin Books, London, 2016.

X:16.73 Q6

(Collection of essays and articles on the subject of inequality.)

5. Zacharia (KC) & Irudaya Rajan (S)
Inflexion in Kerala's Gulf connection.
Pub:  Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram, 2012.

X:9J5.212r'P11 Q2

(Report on Kerala migration survey, 2011.)



LAW  

6. Barkha & Rama Mohan (U)
Cyber Law & Crimes. Ed. 3.
Pub:  Asia Law House, Hyderabad, 2016.

Z2 (D6,8(B)) Q6

(This book helps to understand and deal cyber crimes, law and cyber 
security.)

7. Jain (M P)
Indian Constitutional Law. Ed. 7.
Pub: Lexis Nexis,  Haryana, 2016.

Z2 (V:2) Q6

(A thematic presentation of the complex and multi-dimensional  subject of 
Constitutional law.)

8. Ghanshyam Upadhyay
Model GST Law.
Pub: Asia Law House, Hyderabad, 2016.

Z2 (X729:3) Q6

(Model GST law issued by Empowered committee of state finance 
ministers June, 2016.)

9. Ghosh (T P)
Companies Act 2013. Ed. 3.
Pub:  Taxmans Publications, New Delhi, 2016.

Z2 (X8(A):8) Q6

(This book explains and analyses various provisions of the companies Act,
2013 and Rules framed there under and applications by Indian companies.  It
includes comparatives with the companies Act, 1956 and international scenarios
in selected cases.)

10. Dewan (V K)
Laws relating to offences against women.
Pub: Asia Law House, Hyderabad, 2016.

Z2 (Y15:45) Q6

(This  book  deals  with  various  facets  of  offences  relating  to  women -
matrimonial,  dowry,  bride-killing, rape etc along with detailed case laws of
Supreme Court and High Court.)
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11. Nalwa (Suman) and   Kohli(Hari Dev)
Commentary on the Juvenile Justice Act. Ed. 2.
Pub: Lexis Nexis, Haryana, 2016.

Z2, 12 q2Q6

(An exhaustive commentary on the Juvenile Justice care and protection of
children Act, 2015, along with the updated cases.)

12. Seth and  Capoor
Anti-Corruption Laws being commentaries on prevention of  corruption 
Act (in 2 volumes).  
Pub: Law Publishers (India) Pvt Ltd, Allahabad, 2015.

Z2,5W8 Q5

(An  exhaustive commentary on prevention of corruption Act along with
Lok Ayukta & Upa- Lokayukta Act & Rules.)

13. Jain (M P)
The code of Civil Procedure  Ed. 4.
Pub: Lexis Nexis, Haryana, 2016.

Z2,7,11 Q6

(This book presents an authoritative revised and fully updated account of
the law relating to civil procedure in India.)

14. Mulla (Amar S)
Code of criminal procedure, 1973 (Two volumes), Ed 20
Pub: Delhi Law House, Delhi, 2015.

Z2,7,15 Q5

(An exhaustive commentary on the Code of  Criminal  procedure,  1973
{Act No. 2 of 1974.})

15. Seetharaman Potty  (S),  Ed.  
Hand book on Reimbursement of Medical Expenses to government 
employees. Ed 4.
Pub: SAS Publications,  Kochi, 2016.

Z212 (X:95854) Q6

(This  book  contains  list  of  admissible  medicines  under  Allopathy,
Homeopathy & Ayurveda and list  of  clinical  tests  for  reimbursement  under
Kerala  Government  Servants  medical  Attendance  Rules  1960  and  related
government orders.)
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16. Rajamohan (K G) and Aravind Menon
Abkari Laws in Kerala.
Pub: Swamy Law House, Ernakulam, 2016.

Z212 (X7291) Q6

(The  book contains  Kerala  abkari  shops  disposal  rules,  brewery  rules,
foreign liquor rules etc.)

17. Krishna kumar (G)  and George Johnson, Ed  
Kerala Stamp Act amd Rules. Ed. 8.
Pub: Em Tee En Publication, Kochi, 2016.

Z212 (X7292) Q6

(The  book  contains  Kerala  Stamp  Act  & Rules,  along  with  circulars,
notification up-to date amendments and case law.)

18. Suresh  (G),  Ed  
Kerala Co-operative Societies Act & Rules-1969. Ed. 13
Pub: A.G.  Publications, Kochi, 2015.

Z212 (XM)    Q5

(The book describes about co-operative societies Act and Rules, Kerala
Co-operative Service etc.)

19. Seetharaman Potty  (S),  Ed.
Hand book on Kerala State & Subordinate Services Rules, 1958 
with case laws. Ed. 6.
Pub: SAS Publication, Kochi, 2016.

Z212 (W,8)    Q6

(The book contains Kerala State & Subordinate Service Rules, 1958 along
with Government orders and court judgments.)

20. George Johnson & Dominic Johnson, Ed.  
Laws on Land in Kerala. Ed 9
Pub: Em Tee En Publication, Kochi, 2016.

Z212, 211    Q6

(Land laws in Kerala with up-to date amendments and case laws.)

21. Anil kumar (R) & Others,  Ed  
Criminal Rules of Practice in Kerala. Ed, 8. 
Pub: Em Tee En  Publication, Kochi, 2016.

Z212,  7,15    Q6
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(This  book contains  criminal  rules  of  practice  (Kerala),  1982,  evening
courts  (Kerala)  Rules,  2011,  Rules  regarding dress  of  advocates  along with
circulars, case laws etc.)

                    

മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ  
ആത്മകഥ   /   ജ ജീവചരചരിതി

1. ഗോവചരിന്ദൻകുട്ചരി (എൻ)   

സ് മൃതചരിദലങ്ങൾ
പ്രസാ: ജചരി.കക. റ ജീഗേർസ് മ ജീേചരിയ, കകാചചരി, 2015.

NWwN24GOV 32Q5

(കവളചരിതചരിരയചരിൽ രണ്ടു പതചരിറ്റാണ്ാണ്ടിലേറെചരിഗലകറക്കാലം വൈവാലി വൈവിധ്യമാർന്വവചരിധ്യമാർന്ന വേെക്കാലം വൈവിധ്യമാർന്ന ഗവഷങ്ങൾ 
കചയ്,  തചരിരക്കാലം വൈവഥകൾ രചചരിച്,  വടക്കാലം വൈവന് പാട്ടു ഇതചരിവൃതങ്ങൾക്കാലം വൈവ് പുതചരിയ മാനം 	പകർന്ന് നൽകിി 
പകർന്ന് നം 	പകർന്ന് നൽകിൽകചരിയ ഗോവചരിന്ദൻകുട്ചരി എന്ന അനം 	പകർന്ന് നൽകിശ്വര പ്ര എന്ന അനശ്വര പ്രതചരിഭകയ അടുതറചരിയാന് 
ഉതകുന്ന  പുസ്തകി.) 

2. ഗതാമസ് (പചരി.ജചരി)   
ബാരചരിസ്റ്റർ  ജചരി.പചരി. പചരിള
പ്രസാ: ചചരിന്ത പബ്ലചരിഗഷഴ്സ്,്, തചരിരുവനം 	പകർന്ന് നൽകിന്തപുരി, 2016.

V212y7M64 PIL 32Q6

(സമുദായ പരചരിഷ്കർതാവ്, രാഷ ജീയ പ്രഗരാഭകൻ, പതപ്രവർതകൻ എന്ന ജീ 
നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിലകളചരിൽ വെക്കാലം വൈവിധ്യകചരി മുദ്ര പതചരിപ്പിചചരിച ജചരി.പചരി.പചരിളയുകട ജ ജീവചരിതകത വചരിലയചരിരുത്തുന്ന 
പുസ്തകി.) 

വൈവിധ്യമാർന്വദെക്കാലം വൈവിധ്യശ്വര പ്രാസ തി

3. രാജൻ (യു.ടചരി)   
തചരിഥചരി : വൈവിധ്യമാർന്വദെക്കാലം വൈവിധ്യ ശ്വര പ്രാസ്ത്ര  ഗലഖനം 	പകർന്ന് നൽകിങ്ങൾ
പ്രസാ: യു.ടചരി. തചരിഥചരിൻ രാജ് കമഗമാറചരിയൽ ട്രസ്റ്റ്, ഗകാഴികചരിഗക്കാലം വൈവാട്, 2012.

L 32Q2

(വൈവിധ്യമാർന്വദെക്കാലം വൈവിധ്യ ശ്വര പ്രാസ്ത്ര ഗലഖനം 	പകർന്ന് നൽകിങ്ങൾ അടങ്ങചരിയ കൃതചരി.) 
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4. ഗജാൺ ഗബബചരി
ഏതു ഗരാേവി  മാറ്റുവാൻ   ഗപാഷണം  ി   ശ്വര പ്രരചരിയാക്കാലം വൈവചരിയാൽ    മതചരി
പ്രസാ: മചരിസ്റ്റചരിക്കാലം വൈവ് മ ജീേചരിയ, ഗതഞചരിപ്പിചാലി, 2006.

L:46 32P6

(ഗകരളതചരികല വചരിവചരിധ്യമാർന്ന വേ ജചരില്ലകളചരിൽ  നം 	പകർന്ന് നൽകിടതകപ്പിചട്  സ എന്ന അനശ്വാഭാവചരിക  ഗരാേമുകചരി 
കെക്കാലം വൈവിധ്യാമ്പുകളചരിൽ  നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിന്നും ി ലഭചരിച അനുഭവങ്ങകള  ആസ്പദമാക്കാലം വൈവചരി  തയ്യാറാക്കിയ  പുസ്താറാക്കാലം വൈവചരിയ  പുസ്തകി.) 

കല  

5. ചന്ദ്രൻ മുട്ത്
തട്ടുി  ദളി
പ്രസാ: ഗകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റചരിറ്റാണ്്റ്റിറ്റ്യൂട്്, തചരിരുവനം 	പകർന്ന് നൽകിന്തപുരി, 2008.

NS(Y:351) 32P8

(കതയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തതചരിക്തിന്റെ  മുഖകതഴുത്തുകകള   കുറചരിച്ചുള  പഠനം 	പകർന്ന് നൽകിി.) 

6. ഷാജചരി കനം 	പകർന്ന് നൽകിചചരിക്കാലം വൈവാട്
ഗകരള  കലകൾ : പഠനം 	പകർന്ന് നൽകി സഹായചരി  
പ്രസാ: അഷ് റഫചരി ബുക്കാലം വൈവ് കസ്തിന്റെർ & തചരിരൂരങ്ങാടചരി പ്രചരിഗ്തിന്റെഴ്സ്,്, തചരിരൂരങ്ങാടചരി, 2014.

NS212 32Q4

(ഗകരള ജീയ കലാരൂപങ്ങകള  കുറചരിച് പുതചരിയ തലമുറയ്ക്ക് ് അറചരിവ് നം 	പകർന്ന് നൽകിൽകുന്ന  പുസ്തകി.)

7. ഗോവചരിന്ദൻകുട്ചരി. (എൻ)

അയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തപ്പിചസ എന്ന അനശ്വാമചരിയുി    വാവരുി
പ്രസാ: ജചരി.കക. റ ജീഗേർസ് മ ജീേചരിയ, കകാചചരി, 2010.

NW 32Q0

(നം 	പകർന്ന് നൽകിാടകകൃത,് തചരിരക്കാലം വൈവഥാകൃത,്  സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യകാരൻ  എന്ന ജീ  നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിലകളചരിൽ 
മലയാളചരിക്കാലം വൈവ് സുപരചരിചചരിതനം 	പകർന്ന് നൽകിായ  ഗോവചരിന്ദൻ കുട്ചരിയുകട  ഈശ്വര പ്ര എന്ന അനശ്വര ജീയമായ  സൃഷ്ടി ആണ് അചരി ആണം  ് 
അയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തപ്പിച സ എന്ന അനശ്വാമചരിയുി വാവരുി.) 
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സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യി  

8. നം 	പകർന്ന് നൽകിഗരന്ദ്രഭൂഷൺ
ഹചരിഗതാപഗദശ്വര പ്ര   കഥകൾ
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്സ്്, ഗകാഴികചരിഗക്കാലം വൈവാട്, 2016.

O15,3 32Q6

(സിസ് കൃത സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യതചരികല  അതുലെക്കാലം വൈവിധ്യ കൃതചരിയാണം  ,് നം 	പകർന്ന് നൽകി ജീതചരി വചരിഷയമായ 
ലഘുകഥകൾ അടങ്ങചരിയ ഹചരിഗതാപഗദശ്വര പ്ര  കഥകൾ.) 

9. അസ് േര് വജാഹത്
ഞാൻ  ഹചരിന്ദുവാണം  ്
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്സ്്, ഗകാഴികചരിഗക്കാലം വൈവാട്, 2013.

O152,3 32Q3

(സാധ്യമാർന്ന വോരണം   മനുഷെക്കാലം വൈവിധ്യക്തിന്റെ  വെക്കാലം വൈവിധ്യഥകളും ി  ഗവദനം 	പകർന്ന് നൽകികളും ി അനം 	പകർന്ന് നൽകിാവരണം  ി  കചയ്യുന്ന 
അസാധ്യമാർന്ന വോരണം   കഥകൾ.) 

10. നം 	പകർന്ന് നൽകിഗരന്ദ്ര ഗകാഹ് ലചരി
വചരിഗവകാനം 	പകർന്ന് നൽകിന്ദി
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്സ്്, ഗകാഴികചരിഗക്കാലം വൈവാട്, 2014.

O152,3 32Q4

(സ എന്ന അനശ്വാമചരി വചരിഗവകാനം 	പകർന്ന് നൽകിന്ദക്തിന്റെ  ജ ജീവചരിതകത  ആസ് പദമാക്കാലം വൈവചരി  രചചരിക്കാലം വൈവകപ്പിചട്  കൃതചരി.) 

11. പരഗമശ്വര പ്ര എന്ന അനശ്വരയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തർ (ഉള്ളൂർ, എസ്)
പടപ്പിചാട്്
പ്രസാ: സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യ പ്രവർതക സഹകരണം   സിഘം, കേി, ഗകാട്യി, 2016.

O32,1 Q6

(മദെക്കാലം വൈവിധ്യകാല  ഗകരളതചരിൽ പ്രചാരതചരിലചരിരുന്ന   പടപ്പുറപ്പിചാടചരികനം 	പകർന്ന് നൽകിയുി   
പടകവട്ലചരികനം 	പകർന്ന് നൽകിയുി  അടചരിസ്ഥാനം 	പകർന്ന് നൽകിമാക്കാലം വൈവചരി   രചചരിച  കൃതചരി.) 
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12. ഭാര്േവൻ പചരിള (ജചരി)
നം 	പകർന്ന് നൽകിാഗടാടചരി  നം 	പകർന്ന് നൽകിാടകങ്ങളും കട   പചരിന്നാകല
പ്രസാ: ഗകരള സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യ  അക്കാലം വൈവാദമചരി, തൃശ്ശൂർ, 2009.

O32,2(Y:351) P9

(ഭാരതതചരികല  നം 	പകർന്ന് നൽകിാഗടാടചരിനം 	പകർന്ന് നൽകിാടക  പാരമ്പരെക്കാലം വൈവിധ്യകതയുി  നം 	പകർന്ന് നൽകിാടൻ നം 	പകർന്ന് നൽകിാടെക്കാലം വൈവിധ്യ ധ്യമാർന്ന വേർമചരികയയുി 
കുറചരിച്ചുള വചരിലയചരിരുതലാണം  ്  ഈ കൃതചരി.) 

13. ഗദവൻ (പചരി.കക)

ഗോത  വർഗ്ഗക്കാലം വൈവാരുി   നം 	പകർന്ന് നൽകിാഗടാടചരികഥകളും ി
പ്രസാ: വ ജീനം 	പകർന്ന് നൽകിസ് ബുക്സ്്, പതനം 	പകർന്ന് നൽകിിതചരിട്, 2011.

O32,3(Y592:351) Q1

(ഗോതവർഗ്ഗക്കാലം വൈവാരുകട   ഇടയചരിൽ പ്രചരചരിക്കുന്ന   നം 	പകർന്ന് നൽകിാഗടാടചരിക്കാലം വൈവഥകളാണം  ്  ഈ 
സമാഹാരതചരിൽ  ഉൾകപ്പിചടുതചരിയചരിട്ടുളത.്) 

14. നം 	പകർന്ന് നൽകിാരായണം  ൻ
ഗോത  കഥകൾ
പ്രസാ: കറയ് വൻ പബ്ലചരിഗക്കാലം വൈവഷൻസ്, തചരിരുവനം 	പകർന്ന് നൽകിന്തപുരി, 2016.

O32,3(Y5927) Q6

(സമൂഹ മനം 	പകർന്ന് നൽകിസാരചരികയ  അഗലാസരകപ്പിചടുത്തുന്ന  ഗോത ജ ജീവചരിത വെക്കാലം വൈവിധ്യവഹാരങ്ങളും കട
പതചരിനം 	പകർന്ന് നൽകിാറ് കഥകളും കട  സമാഹാരി.) 

15. ചാൾസ് ഗജാബചരി
ഗോഡസ്  ഓൺ  ലലൗ ഗസ്റ്റാറചരി
പ്രസാ: പ്രഗഹളചരിക പബ്ലചരിഗക്കാലം വൈവഷൻ, മലപ്പുറി, 2016.

O32,3 Q6

(1924-ൽ കുട്നം 	പകർന്ന് നൽകിാട്ചരിലുണ്ടിലേറൊയ   ശ്വര പ്രകമായ  കവളകപ്പിചാക്കാലം വൈവി  പശ്ചാത്തലമാ ക്കിാതലമാ ക്കാലം വൈവചരി, ഒരു 
മലയാളചരി യുവാവി  ഇിഗ് ജീഷുകാരചരി  കപൺകുട്ചരിയുി  തമചരിലുള  പ്രണം  യതചരിക്തിന്റെ  കഥ 
പറയുകയാണം  ്  ഈ ഗനം 	പകർന്ന് നൽകിാവൽ) 
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16. ജയലക് ഷ് മചരി (പചരി)
രാതചരിയാതകളചരിൽ    സിഭവചരിക്കുന്നത്
പ്രസാ: ഗ ജീൻ ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ, 2016.

O32,3 Q6

(ജ ജീവചരിതകത  സുരരചരിതവി  സുനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിശ്ചാത്തലമാ ക്കിചരിതവമാക്കാലം വൈവാനുള   ഓട്പ്പിചാചചരിലചരിൽ  നം 	പകർന്ന് നൽകിഷ്ടി ആണ് അകപ്പിചട്ടു 
ഗപായകതഗന്താ   ഗതടചരിയലയുന്നവരുകട  കഥകൾ) 

17. ഗോവചരിന്ദൻകുട്ചരി. (എൻ)

വടക്കുനം 	പകർന്ന് നൽകിചരികന്നാരു    കപണ്ണ്�്
പ്രസാ: ജചരി.കക. റ ജീഗേർസ് മ ജീേചരിയ, കകാചചരി, 2015.

O32,3 Q5

(രചനം 	പകർന്ന് നൽകിാ വൈവിധ്യമാർന്നം 	പകർന്ന് നൽകിപുണം  െക്കാലം വൈവിധ്യി  കകാണ്ടുി ഭാവനം 	പകർന്ന് നൽകിാ സമ്പന്നതകകാണ്ടുി  മലയാളനം 	പകർന്ന് നൽകിാടചരിക്തിന്റെ  
വടക്കാലം വൈവചരികനം 	പകർന്ന് നൽകിയുി  കതക്കാലം വൈവചരികനം 	പകർന്ന് നൽകിയുി  സമനം 	പകർന്ന് നൽകി എന്ന അനശ്വയചരിപ്പിചചരിച്  സൃഷ്ടി ആണ് അചരികചടുത   ഒരു വ ജീഗരതചരിഹാസ   
ഗനം 	പകർന്ന് നൽകിാവലാണം  ്  'വടക്കു നം 	പകർന്ന് നൽകിചരികന്നാരു  കപണ്ണ്� '്.) 

18. ഗോവചരിന്ദൻകുട്ചരി. (എൻ)

മൃഗതെക്കാലം വൈവിധ്യാർമാ   അമൃതി  േമയ
പ്രസാ: ജചരി.കക. റ ജീഗേർസ് മ ജീേചരിയ, കകാചചരി, 2009.

O32,3 P9

(സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യി, നം 	പകർന്ന് നൽകിാടകി, സചരിനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിമ എന്ന ജീ ഗമഖലകളചരിൽ വെക്കാലം വൈവിധ്യകചരി മുദ്ര പതചരിപ്പിചചരിച  
ഗോവചരിന്ദൻകുട്ചരികയ   അടുതറചരിയുവാന്  സഹായചരിക്കുന്ന  കൃതചരി. അഗദ്ദേഹതചരിക്തിന്റെ  
കഥകളും ി ഈ പുസ്തകതചരിൽ  ഉൾകപ്പിചടുതചരിയചരിട്ടുണ്ടിലേറെ.്) 

19. ഗോവചരിന്ദൻകുട്ചരി. (എൻ)

ഗൂർഖ 
പ്രസാ: റ ജീഗേർസ്  മ ജീേചരിയ, കകാചചരി, 2000.

O32,3 P0

(നം 	പകർന്ന് നൽകിാടക ചലചചരിത രിേത് തക്തിന്റെ അഭചരിനം 	പകർന്ന് നൽകിയ പാടവി കതളചരിയചരിച  നം 	പകർന്ന് നൽകിടക്തിന്റെ പട്ാള-
നം 	പകർന്ന് നൽകിാടക-ചലചചരിത ഗദശ്വര പ്രാന്തരയാതയചരിൽ   കുരുത ഗനം 	പകർന്ന് നൽകിാവലാണം  ്  ഗൂർഖ.) 
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20. സുസ് ഗമഷ്  ചഗനാത്
ഗപപ്പിചർ   ഗലാ ഡജ്
പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്സ്്, ഗകാഴികചരിഗക്കാലം വൈവാട്, 2015.

O32,3  SUS Q5

(ഗകന്ദ്ര  സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യ   അക്കാലം വൈവാദമചരിയുകട  പ്രഥമ യുവ പുരസ്ക്കാരം   ാരി   ലഭചരിച  സുസ് ഗമഷ്  
ചഗനാതചരിക്തിന്റെ   ശ്രഗദയമായ  ഗനം 	പകർന്ന് നൽകിാവൽ.) 

ഭാഷ  

21. ആദചരിനം 	പകർന്ന് നൽകിാട് ഗോപചരി
മലയാളി  : വൈവിധ്യമാർന്ശ്വര പ്രലചരി, പ്രഗയാേി ,  ലചരിപചരി
പ്രസാ: രചനം 	പകർന്ന് നൽകി ബുക്സ്്, കകാല്ലി, 2011.

P32 Q1

(ഭാഷയുകട പല വൈവിധ്യമാർന്വചചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യങ്ങളചരിഗലക്കുമുള   ഒരഗനം 	പകർന്ന് നൽകി എന്ന അനശ്വഷണം  മാണം   ജീ  കൃതചരി.) 

22. ആദചരിനം 	പകർന്ന് നൽകിാട് ഗോപചരി
മലയാള  ഭാഷ : അകവി   പുറവി
പ്രസാ: രചനം 	പകർന്ന് നൽകി ബുക്സ്്, കകാല്ലി, 2011.

P32 Q4

(ഗകരളതചരികല  സ്ഥലനം 	പകർന്ന് നൽകിാമങ്ങൾ,  പദപ്രഗയാേങ്ങളചരികല  അർത്ഥ  വചരിസ്മയി,  
പഴികകഴാല്ലുകളചരികല  ജന്തുശ്വര പ്രാസ്ത്രി  തുടങ്ങചരിയ  ഭാഷാ ശ്വര പ്രാസ്ത്ര സിബന്ധിയായ   ലേഖനങ്ങളുടചരിയായ   
ഗലഖനം 	പകർന്ന് നൽകിങ്ങളും കട സമാഹാരി.) 

23. നം 	പകർന്ന് നൽകിാരായണം  ൻ  നം 	പകർന്ന് നൽകിായർ  (എ.ആർ)

കാട്ാരുി  അവരുകട  കളകമാഴികചരികളും ി
പ്രസാ: പൂർണം   പബ്ലചരിഗക്കാലം വൈവഷൻസ്, ഗകാഴികചരിഗക്കാലം വൈവാട്, 2010.

P32(Y592) Q0

(ആദചരിവാസചരി ജനം 	പകർന്ന് നൽകിവചരിഭാേതചരിക്തിന്റെ  ആചാരങ്ങളും ി,  അനുഷാനം 	പകർന്ന് നൽകിങ്ങളും ി  
സിഭാഷണം  ങ്ങളും ി   പരചരിഷ് കൃത സമൂഹതചരിനം 	പകർന്ന് നൽകി്  പരചരിചയകപ്പിചടുത്തുന്ന   പുസ്തകി.) 
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24. സലൗമെക്കാലം വൈവിധ്യ  ഗബബചരി
മലയാളഭാഷാ    വചരിജാനം 	പകർന്ന് നൽകിവി    എൽ.വചരി. രാമസ എന്ന അനശ്വാമചരി   അയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തരുി
പ്രസാ: ഗകരള  സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യ  അക്കാലം വൈവാദമചരി,  തൃശ്ശൂർ, 2012.

P32xM95LVR Q2

(മലയാള  ഭാഷാ പഠനം 	പകർന്ന് നൽകികത ആധുനം 	പകർന്ന് നൽകി ജീകരചരിച എൽ.വചരി. രാമസ എന്ന അനശ്വാമചരി  അയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തരുകട  
ജ ജീവചരിതവി , ബലൗദചരിക സിഭാവനം 	പകർന്ന് നൽകികളും ി  വചരിലയചരിരുത്തുന്ന   കൃതചരി.) 

25. കുഞ്ഞുരാജൻ  അയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തനം 	പകർന്ന് നൽകിവർ (എി)
ശ്വര പ്രബ്ദതചരിക്തിന്റെ   ഉല്പതചരിയുി   സ്ഥലനം 	പകർന്ന് നൽകിാമങ്ങളും ി
പ്രസാ: ഇൻസ്റ്റചരിറ്റാണ്്റ്റിറ്റ്യൂട്്  ഓഫ് അയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തനം 	പകർന്ന് നൽകിവർ സ്റ്റേ ജീസ്,  തചരിരുവനം 	പകർന്ന് നൽകിന്തപുരി, 2014.

P32, 9D:1 Q4

(ശ്വര പ്രബ്ദതചരിക്തിന്റെ   ഉല്പതചരികയ പറ്റാണ്ചരിയുി   സ്ഥലനം 	പകർന്ന് നൽകിാമങ്ങകള   പറ്റാണ്ചരിയുള പഠനം 	പകർന്ന് നൽകിവി ഈ 
പുസ്തകതചരിൽ  ഉൾകപ്പിചടുതചരിയചരിരചരിക്കുന്നും .) 

26. മാത്യു (റ്റാണ്ചരി. വചരി)
മലയാള   പരചരിമളി : മലയാളഭാഷ   എങ്ങകനം 	പകർന്ന് നൽകി   നം 	പകർന്ന് നൽകിന്നായചരി  ഉപഗയാേചരിക്കാലം വൈവാി  ? Vol.2

പ്രസാ: സുവാർതാ ഭവൻ, ഗകാട്യി, 2005.

P32:1 P5

(മലയാള  ഭാഷ എങ്ങകനം 	പകർന്ന് നൽകി നം 	പകർന്ന് നൽകിന്നായചരി ഉപഗയാേചരിക്കാലം വൈവാി  എന്ന് വെക്കാലം വൈവിധ്യകമാക്കുന്ന  കൃതചരി.)

27. ആദചരിനം 	പകർന്ന് നൽകിാട് ഗോപചരി
വചരിദെക്കാലം വൈവിധ്യാർത്ഥചരി    വെക്കാലം വൈവിധ്യാകരണം  ി
പ്രസാ: രചനം 	പകർന്ന് നൽകി ബുക്സ്്, കകാല്ലി, 2014.

P32:2 Q4

(വചരിദെക്കാലം വൈവിധ്യാർത്ഥചരികൾക്കാലം വൈവ്  വെക്കാലം വൈവിധ്യാകരണം  കതകുറചരിച്  പഠചരിക്കാലം വൈവാൻ  സഹായചരിക്കുന്ന  പുസ്തകി.) 

28. ശ്ര ജീധ്യമാർന്ന വേരൻ (എ.എി)
തുളും  - മലയാളി   നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിഘം, കേണ്ടു .
പ്രസാ: സാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യ പ്രവർതക സഹകരണം   സിഘം, കേി,  ഗകാട്യി, 2016.

P34:4k 32Q6

(തുളും  - മലയാളി   നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിഘം, കേണ്ടു)

11



സഴാരസാഹചരിതെക്കാലം വൈവിധ്യി  

29. ചാർലചരി ചാപചരിൻ
എക്തിന്റെ  വചരിഗദശ്വര പ്രയാത    (പചരി. ജയലര് മചരിയുകട പരചരിഭാഷ)

പ്രസാ: മാതൃഭൂമചരി ബുക്സ്്, ഗകാഴികചരിഗക്കാലം വൈവാട്, 2016. 

U8.5 32Q6-Q6;1

(അതുലെക്കാലം വൈവിധ്യനം 	പകർന്ന് നൽകിായ  നം 	പകർന്ന് നൽകിടക്തിന്റെ, മഹാനം 	പകർന്ന് നൽകിായ  ചലചചരിതകാരക്തിന്റെ  ഹൃദയസ്പർശ്വര പ്രചരിയായ  
യാതാവചരിവരണം  ി.)  

രാഷ് ട്രതനി  

30. ലത ജീഫ് കുറ്റാണ്ചരിക്കുളി
സചരി. എചചരിക്തിന്റെ   കതരകഞടുത   നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമസഭാ   പ്രസിേങ്ങൾ
പ്രസാ: ഒല ജീവ്  പബ്ലചരിഗക്കാലം വൈവഷൻസ്, ഗകാഴികചരിഗക്കാലം വൈവാട്, 2013.

W,3.212xN27KOY 32Q3

(സചരി. എചചരിക്തിന്റെ   കതരകഞടുത   നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമസഭാ   പ്രസിേങ്ങളും കട  സമാഹാരി.)  

31. അജയകുമാർ. (വചരി)
ഗബ്ലാക്കാലം വൈവ്   പഴായത്   ഭരണം  വി   ഗാമ  വചരികസനം 	പകർന്ന് നൽകി  പദതചരികളും ി -  പരചരിശ്വര പ്ര ജീലനം 	പകർന്ന് നൽകി   
സഹായചരി
പ്രസാ: ഗസ്റ്ററ്റാണ്് ഇൻസ്റ്റചരിറ്റാണ്്റ്റിറ്റ്യൂട്്  ഓഫ്  റൂറൽ േവലപ്പിച്കമ്തിന്റെ്, കകാട്ാരക്കാലം വൈവര, 2015.

W,6.212 32Q5

32. സുഭാഷ് (ടചരി.കക), Ed.

ഗകരളതചരികല    േസറ്റാണ്േ്  ജചരിവനം 	പകർന്ന് നൽകിക്കാലം വൈവാരുകട    സിഘം, കേടനം 	പകർന്ന് നൽകിാ  ചരചരിതി
പ്രസാ: ചചരിന്ത  പബ്ലചരിഗഷഴ്സ്,്, തചരിരുവനം 	പകർന്ന് നൽകിന്തപുരി, 2016.

W,8 v212   32Q6

(ഗകരളതചരികല  േസറ്റാണ്േ്  ജ ജീവനം 	പകർന്ന് നൽകിക്കാലം വൈവാരുകട  ഗപാരാട്തചരിക്തിന്റെയുി   അതചരി 
ജ ജീവനം 	പകർന്ന് നൽകിതചരിക്തിന്റെയുി   സമഗ  ചരചരിതഗരഖ.)  
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ഗസാഗഷെക്കാലം വൈവിധ്യാളജചരി  

33. രാഘം, കേവൻ  പയ്യാറാക്കിയ  പുസ്തനം 	പകർന്ന് നൽകിാട്, Ed.

ഗകരള  ഗഫാക് ഗലാർ
പ്രസാ: സമയി പബ്ലചരിഗക്കാലം വൈവഷൻസ്, കണ്ണൂർ, 2012.

Y5:351   32Q2

(ഗഫാക് ഗലാറചരികല  ജനുസ്സുകകള  പരചരിചയകപ്പിചടുത്തുന്ന   ഗന്ഥം.)  �����ി.)  

നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമി  

34. ഗോപചരിനം 	പകർന്ന് നൽകിാഥൻ നം 	പകർന്ന് നൽകിായർ (ജചരി)
2007- കല  അച്ഛനം 	പകർന്ന് നൽകിമമാരുകടയുി    മുതചരിർന്ന   പലൗരന്മാരുടൊരുകടയുി   സിരരണം  വി     
ഗരമവി   ആക്്
പ്രസാ: സ എന്ന അനശ്വാമചരി ലാ ഹലൗസ്, എറണം  ാകുളി, 2016.

Z2(Y13:4:7) 32Q6

(2007-കല അച്ഛനം 	പകർന്ന് നൽകിമമാരുകടയുി    മുതചരിർന്ന   പലൗരന്മാരുടൊരുകടയുി   സിരരണം  വി    
ഗരമവി   ആക്് ദ എന്ന അനശ്വചരിഭാഷയചരിൽ  പ്രസചരിദ ജീകരചരിചത് )  

35.  കോമനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിക് ഗജാൺസൺ,  ഗജാർജ് ഗജാണ്സൺ
ഗകരള  മുനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിസചരിപ്പിചാലചരിറ്റാണ്ചരി    നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമവി   ചട്ങ്ങളും ി
പ്രസാ: ലാ ബുക്കാലം വൈവ്ഗഷാപ്പിച്, എറണം  ാകുളി, 2015.

Z212(W,64) 32Q5

(ഗകരള മുനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിസചരിപ്പിചാലചരിറ്റാണ്ചരി   ആക്ചരിൻ  ക ജീഴികചരിൽ ഇറക്കാലം വൈവചരിയചരിട്ടുള  ചട്ങ്ങൾ, ഗഭദേതചരികൾ  
എന്നചരിവ ഉൾകകാളചരിചചരിട്ടുള  പുസ്തകി )  

36.  കോമനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിക് ഗജാൺസൺ,  ഗജാർജ് ഗജാണ്സൺ
ഗകരള  പഴായത്   രാജ് നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമവി   ചട്ങ്ങളും ി
പ്രസാ: ലാ ബുക്കാലം വൈവ്ഗഷാപ്പിച്, എറണം  ാകുളി, 2016.

Z212(W,64) 32Q5

(ഗകരള പഴായത്  രാജ് ആക്ചരിൻ  ക ജീഴികചരിൽ ഇറക്കാലം വൈവചരിയചരിട്ടുള  ചട്ങ്ങൾ  ഗഭദേതചരികൾ 
ഉൾകപ്പിചകട  ഉള പ്രസദ ജീകരണം  ി )  
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37.  കോമനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിക് ഗജാൺസൺ,  ഗജാർജ് ഗജാണ്സൺ & അനം 	പകർന്ന് നൽകിചരി ഗജാസഫ് Ed.

ഗകരള  പഴായത്   കകട്ചരിട  നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിർമാണം     ചട്ങ്ങൾ,  2011.

പ്രസാ: എി.ടചരി.എൻ  പബ്ലചരിഗക്കാലം വൈവഷൻസ്,  കകാചചരി, 2016.

Z212(W,6(NA,2))  32Q6

(വചരിവരാവകാശ്വര പ്ര  നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമവി,  കകട്ചരിട നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിർമാണം    ചട്ങ്ങളും ി,  2011- കല ഗകരള 
പഴായത്  രാജ് (വസ്തു നം 	പകർന്ന് നൽകിചരികുതചരിയുി  സർചാർജ്ജുി)  ചട്ങ്ങൾ 2013-കല ഗഭദേതചരി   
ഉൾകപ്പിചടുതചരിയത് )  

38.  കോമനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിക് ഗജാൺസൺ  & ഗജാർജ് ഗജാണ്സൺ
ഗകരള  മുനം 	പകർന്ന് നൽകിചരിസചരിപ്പിചാലചരിറ്റാണ്ചരി    കകട്ചരിട  നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിർമാണം     ചട്ങ്ങൾ, 1999.

പ്രസാ: ലാ ബുക്കാലം വൈവ്ഗഷാപ്പിച്, എറണം  ാകുളി, 2016.

Z212(W,6(NA,2))  32Q6

(വചരിവരാവകാശ്വര പ്ര  നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമവി,  കകട്ചരിട  നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിർമാണം     ചട്ങ്ങളും ി,  കൂടാകത  ഇതുമായചരി 
ബന്ധിയായ   ലേഖനങ്ങളുടകപ്പിചട്  പ്രധ്യമാർന്ന വോനം 	പകർന്ന് നൽകികപ്പിചട്  േവൺകമ്തിന്റെ്  ഉതരവകളും ി,  സർക്കുലറുകളും ി  ഈ 
പുസ്തകതചരിൽ  ഉൾകപ്പിചടുതചരിയചരിട്ടുണ്ടിലേറെ.് )

39.  വാരചരിജാരൻ (കക.കക) & സ ജീനം 	പകർന്ന് നൽകിാ രാജഗോപാൽ
2011-കല  ഗകരള  ഗപാല ജീസ്   ആക്്
പ്രസാ: സ എന്ന അനശ്വാമചരി ലാ ഹലൗസ്, എറണം  ാകുളി, 2016.

Z212,193  32Q6

(2011-കല  ഗകരള ഗപാല ജീസ് ആക് ,്  2012-കല ഗകരള അമചരിത പലചരിശ്വര പ്ര ഈടാക്കാലം വൈവല് 
നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിഗരാധ്യമാർന്ന വേനം 	പകർന്ന് നൽകി ആകി, പ്രധ്യമാർന്ന വോനം 	പകർന്ന് നൽകികപ്പിചട്  സർക്കുലറുകളും ി  ഈ പുസ്തകതചരിൽ  
ഉൾകപ്പിചടുതചരിയചരിട്ടുണ്ടിലേറെ.് )  
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േവൺകമ്തിന്റെ് പ്രസചരിദ ജീകരണം  ങ്ങള  

ENGLISH BOOKS  

 
1.     India, Central Ground water Board.

Ground water year Book : Kerala State (2014-15)
Pub: Central Ground water Board,  Kerala Region, Thiruvananthapuram, 2015.

H4 224 m212 'P14    Q5

2. India, National Institute of Virology
Annual Report 2015-16.

L:423.2r'P15-6    Q6
 (Annual Report of the National Institute of Virology, Pune for the year 2015-
16.)

3. Kerala, State Higher Education  Council
Annual Report 2014-15.

T4.212 r'P14-5    Q5

4. Kerala, State Higher Education  Council
Report on choice based credit and semester system 2012.
Chairperson :  Hrdaya Kumari (B)

T4:2.212'P12t     
 (Report of the Committee to study issues concerning the working of the choice
based credit and semester system in the colleges affiliated to Universities in
Kerala along with recommendations)

5. Kerala, State Higher Education  Council
Report on the Kerala State  Assessment and Accreditation Council.
Chairman : Gnanam (A)

T4: 5.212'P13t    Q3

6. Kerala, State Higher Education  Council
Report of the Committee on autonomy of colleges in Kerala, 2013.
Chairman : Madhava Menon (M R)

T4: 8.212'P12t    Q3

7. India, Consumer affairs, food & Public  Distribution (Ministry of –)
Annual Report 2015-16.

X: 321.2r'P15-6    Q6
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8. India, Posts (Department of ---)
Annual Report 2015-16.

X: 31.2 r'P15-6    Q6

9. India Shipping (Ministry of –)
Annual Report 2015-16.

X428. 2r'P15-6    Q6

മലയാള  പുസ്തകങ്ങൾ  

10.  വചരിജയകുമാർ  (ബചരി) & രൂഗപഷ് കുമാർ. (കക)

ഉതരവാദചരിത    ടൂറചരിസി  എന്ത്?  എങ്ങകനം 	പകർന്ന് നൽകി ? 

പ്രസാ: ഗകരള  ഇൻസ്റ്റചരിറ്റാണ്്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് ടൂറചരിസി & ട്രാവൽ സ്റ്റേ ജീസ്, തചരിരുവനം 	പകർന്ന് നൽകിന്തപുരി, 
2013.

U8(X:89ZB) 32Q3

(ഉതരവാദചരിത ടൂറചരിസി  പ്രവർതനം 	പകർന്ന് നൽകിങ്ങൾ  എങ്ങകനം 	പകർന്ന് നൽകി ചചരിട്കപ്പിചടുതാകമന്നും ി  
നം 	പകർന്ന് നൽകിടപ്പിചചരിലാക്കാലം വൈവാകമന്നും ി  ഈ പുസ്തകതചരിൽ  വചരിവരചരിക്കുന്നും .) 

11.  ഗകരള, നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമസഭാ  (കസക്രഗട്റചരിയറ്റാണ്് -) 
രാഷ് ട്രപതചരി    ശ്ര ജീ  പ്രണം  ാബ്മുഖമുഖർജചരി     ഗകരള   നം 	പകർന്ന് നൽകിചരിയമസഭയുകട    പ്രഗതെക്കാലം വൈവിധ്യക   
സഗമളനം 	പകർന്ന് നൽകികത    അഭചരിസിഗബാധ്യമാർന്ന വേനം 	പകർന്ന് നൽകി    കചയ  ചടങ്ങചരിക്തിന്റെ   റചരിഗപ്പിചാർട്് ,  2012 
ഒഗ്ാബർ   30
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12. ഗകരള, തഗദ്ദേശ്വര പ്ര സ എന്ന അനശ്വയിഭരണം  ി  
പനണ്ടിലേറൊി പഴവത്സര പദതചരി (2012-17):  തഗദ്ദേശ്വര പ്രസ എന്ന അനശ്വയി ഭരണം    
സ്ഥാപനം 	പകർന്ന് നൽകിങ്ങളും കട  പദതചരി  ആസൂതണം  വി   സബ്മുഖസചരിേചരിയുി  അനുബന്ധിയായ   ലേഖനങ്ങളുട   
വചരിഷയങ്ങളും ി   സിബന്ധിയായ   ലേഖനങ്ങളുടചരിച   പരചരിഷ് കരചരിച   മാർഗ്ഗഗരഖ
 

W,6(X:75).212 32Q3

(സ.ഉ(എി.എസ്) നം 	പകർന്ന് നൽകിമ്പർ 362/2013/ത.സ എന്ന അനശ്വ.ഭ.വ.,  ത ജീയതചരി  16.11.2013.) 

   

16


	ENGLISH BOOKS
	2.pdf
	KERALA LEGISLATURE LIBRARY BULLETIN
	List of newly added documents
	January – March
	LIBRARY BULLETIN
	January – March

	PREFACE



