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PREFACE 
 
Sri Lanka National Bibliography (SLNB) published by the National Library and Documentation Services Board is a 
monthly publication which includes  bibliographical information of publications published in Sri Lanka,  
publications published on Sri Lanka in foreign countries and publications published by Sri Lankans in foreign 
countries in Sinhala, Tamil and English languages. 
 
Inception 
 
The compilation of Ceylon National Bibliography (CNB) was started by the Department of  National Archives in 
1962.  The advice and assistance of Mr. A. J. Wells, then editor of British National            Bibliography (BNB) was 
received in this task.  Accordingly, the first issue of Sri Lanka National       Bibliography was officially published as 
Vol. 1 and No. 1 in January 1963.  The compilation of Sri Lanka National Bibliography was later assigned to the Sri 
Lanka National Library Services Board in 1973 and since then it is compiled by the Board. 
 
Sources of information 
 
Information of publications received from following sources are made used of in compiling this           bibliography. 
 

 Publications deposited in the National Library of Sri Lanka under the Legal Deposit Scheme. 
 Publications acquired to the collection of the National Library of Sri Lanka 
 Copies of publications received as donations for which ISBN numbers are issued by the National Library 

and Documentation Services Board  
 
Coverage 
 
Information on  small books which have no literary value is not included to the National Bibliography and only the 
information on following publications are included. 
 

 Printed books published in Sinhala, Tamil and English 
 Audio Visual material on Sri Lanka (included biannually) 
 Information on first issue of news papers and serial publications. 
 Reprints for which new ISBN numbers have been obtained due to change of the publisher or place of 

publication. 
 Unpublished postgraduate theses 

 
Organization
 

The cataloguing activities of Sri Lanka National Bibliography are carried out according to the 2nd edition of the 

Anglo American Cataloguing Rules and classification activities are carried out according to the 23rd edition of the 
Dewey Decimal Classification System.  Subject section of the Bibliography is arranged according to the chain 
indexing system and the author, title and series index and subject index have been arranged according to the 
alphabetical order.   
 
Bibliography of forthcoming publications 
 
The Bibliography of forthcoming publications is a new section which has been included to the Sri Lanka National 
Bibliography since 1990.  This section is printed in yellow colour as a special section of the National Bibliography.  
Information on these forthcoming publications is collected through the information received in obtaining ISBN 
numbers from the National Library and Documentation Services Board.   
 
Letters and terms of the author and title are included in the bibliography exactly the same manner as they are printed 
in the publication. 
 

 
 



ABBREVIATIONS 
 
 
 

Ad.   - Adhesive 
Bc.   - Board cover 
Cbd.  - card board cover 
cm.   - centimeters 
col. ill.  - colour illustrated 
comp.  - compiler 
Dept.  - Department 
ed.   - edited, edition, editor 
et. al.  - et. al - and others 
Govt.  - Government 
ill.   - illustration, illustrated, illustrator 
ISBN   - International Standard Book Number 
ISMN  - International Standard Music Number 
ISSN  - International Standard Serial Number 
jt.au.  - joint author 
Lb.   - Leather binding 
NA   - National Archives 
No.   - Number 
Nos.  - Numbers 
NL   - National Library 
p.    - pages 
Pc.   - Paper cover 
Pub.  - Publication 
rev.  - revised, revision 
rx.   - rexine cover 
s.l.   - sine loco - no place of publication 
s.n.   - sine nomine -  
Sb.   - Spiral binding 
tr.   - translation, translated, translator 
Ts.   - Thread sewn 
Vol.  - Volume
Ws.  - Wire stitched 
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OUTLINE OF THE DEWEY DECIMAL CLASSIFICATIONS (23rd EDITION) 

000  Computer science, Information & general works 
010-Bibliography  
020-Library & information sciences 
030-General Encyclopedic works 
040- [   ]
050- General   serials publications 
060-General organizations & museum science 
070-News media, journalism & publishing 
080-General collections 
        089.9148 - Sinhala collections 
090-Manuscripts & rare books
 
100-Philosophy & psychology 
110-Metaphysics  
120-Epistemology, causation humankind 
130-Parapsychology and occultism  
140-Specific philosophical schools 
150-Psychology 
160-Philosopical logic 
170-Ethics 
180-Ancient, medieval, eastern philosophy  
190-Modern western philosophy 
 
200-Religion 
210-Philosophy & theory of religion 
220-Bible 
230-Christianity   
240-Christian moral & devotional theology  
250-Christian orders & local church 
260-Social & ecclesiastical theology 
270-History, geography, biography of Christianity 
280-Christian denominations & sects 
290-Other religions 
       294.3-Buddhism 
       294.5-Hinduism 
       297-Islam 
 
300-Social sciences  
310-Collections of general statistics 
320-Political science 
330-Economics 
340-Law 
350-Public administration & military science 
360-Social problems & services; associations 
370-Education 
380-Commerce, communications & transportation  
390-Customs, etiquette, folklore  
 
400-Language 
410-Linguistics 
420-English & Old English 
430-German & related languages 
440-French & related languages  
450-Italian, Romanian & related languages 
460-Spanish, Portuguese, Galician  
470-Latin & related Italic languages 
480-Classical Greek & related languages 
490-Other languages 
      491.48-Sinhalese language

      494.811-Tamil language 
500-Natural sciences & mathematics  
510-Mathematics 
520-Astronomy & allied sciences 
530-Physics 
540-Chemistry & allied sciences 
550-Earth sciences  
560-Paleontology  
570-Biology  
580-Plants (Botany) 
590-Animals (Zoology) 
 
600-Technology  
610-Medicine and health 
620-Engineering & allied operations 
630-Agriculture & related technologies 
640-Home and family management 
650-Management & auxiliary services 
660-Chemical engineering  
670-Manufacturing 
680-Manufacture for specific uses 
690-Construction of  building 
 
700-The arts ; fine & decorative arts 
710-Area planning & landscape architecture 
720-Architecture 
730-Sculpture & related arts 
740-Graphic arts & decorative arts  
750-Painting & paintings 
760- Printmaking & prints 
770-Photography, computer art, film, video  
780-Music 
790-Recreational & performing arts 
 
800-Literature & rhetoric 
810-American literature in English
820-English & Old English literature 
830-German & related literatures
840-French & related literatures 
850-Italian, Romanian & related literatures 
860-Spanish,  Portuguese Galician literatures  
870- Latin & Italic literatures 
880-Classical Greek & related literatures 
890-Literatures of other languages 
        891.48-Sinhalese literature 
        894.811-Tamil literature 
 
900-History & Geography  
910-Geography & travel 
920-Biography, genealogy, insignia 
930-History of ancient world to ca. 499 
940-History of Europe 
950-History of Asia  
       954.93-Sri Lanka 
960-History of Africa 
970-History of North America 
980-History of South America 
990-History of other areas  
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இலங்ககைத் ததேசசிய நூற்பட்டியல

பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

0  0  0  கைணனனி வவிஞ்ஞபொனம, 
அறசிவு சபொர் வவிடயங்கைள்

0 5 0 பபபொதுப் பருவ பவளனியயடுகைள்

059 - ஏகனய பமபொழசிகைளனிலபொன பபபொதுப்  
  பருவ பவளனியயடுகைள்

059.94 - தேசிரபொவவிட பமபொழசி
059.94811 - தேமசிழ் பருவ பவளனியயடுகைள் 

இரராமன, இரரா. அ
சசேவராசஜராததி - லக்கதிசலண்ட் எஸ. 
முத்ததயரா அவர்களளின பவள வவிழரா 
சேதிறப்புமலர் 2017 / இரரா. அ. இரராமன. - 
முருகராமதல : முருகராமதல ஶ்ரீ 
முருகன சதவஸதரானம, 2017.  

ப. iv, 70 ; சசேமம. 24.

ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 
(1040738 NL)
(438128 NA)

கனகரவவி
தமதிசழராளளி : வனனளியூர்க் கவவிரராயர் 
அவர்களளின உருவச்சேதிதல 
ததிறப்புவவிழரா மலர் / கனகரவவி. - 
வவுனளியரா : வனனளியூர்க் கவவிரராயர் 
கதல இலக்கதியப் சபரதவ, 2015. - 

ப. xvi, 105 ; சசேமம. 29.

ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 
ISBN 978-955-7821-01-6   (1040995 NL)

டிலக்க்ஷன, பு
மதலத்சதனறல் / பு. டிலக்க்ஷன. - 
பதுதள : ஊவரா சவல்லஸஸ 

பல்கதலக்கழகம, 2017. - ப. x, 93 ; 
சசேமம. 25.
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 
ISBN 978-955-0481-16-3 (1049876 NL)

2  0  0  சமயம

2 2 0  கபபவிள்

223 – பகழய ஏற்பபொட்டு கைவவிகதே நூல
223.2 - தேசிருப்பபொடலகைள்

இதறவன இனளிய துதணைவன : தராததி 
ஜரானகதியவின ஞரான சமராழதிகள. -
சசேனதன : பவிரமமரா குமராரிகள 
ஈஸவரிய வவிஷ்வ வவித்யராலயம, 2007. - 
ப. 151 ; சசேமம. 21. 
கஇ-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 

(1049744 NL)

சபரானதனயரா, சஜராசேப்
ததிருப்பராடல்கள : ஒரு ததிறனராய்வு / 
சஜராசேப் சபரானதனயரா. - மட்டக்களப்பு : 
ஆசேதிரியர், 2017. - ப. 116 ; சசேமம. 21. 
ஒமு-மஉ : ர. 200.00 (1040989 NL)
ISBN 978-955-38117-0-7

2 3 0  கைசிறசிஸ்தேவம

பவிசரமகுமரார், ஆ.
சேராததன சேதிற்பவிசய வராலதிபசன... / 
ஆ. பவிசரமகுமரார். -  சகராழுமபு : 
குசளராபல் இமசபக்ட், 2017. - ப. 73 ; 
சசேமம. 21. 
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல
ISBN 978-955-7828-14-5 (1049771 NL)
    (443485 NA)
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2 9 0  ஏகனய சமயங்கைள்

294 - தேசிரபொவவிட சமயங்கைள்
294.5 - இந்துசமயம
294.5071 - ஆசசிரியபொயா் வழசிகைபொட்டி

இந்து சேமயம - தரம 13 ஆசேதிரியர் 
வழதிகராட்டி : TEACHERS' GUIDE - HINDUISM 
GRADE – 13 / மஹரகம : சதசேதிய கல்வவி 

நதிறுவகம, 2017. - ப. xii, 124 ; சசேமம. 30. 

கஇ-மஉ : ர. 250.00 (1049794 NL)
(444073 NA)

294.561 -  சமயப் பபரியபொர்கைள் 

சமராகனரராஜ, நரா
சகராங்கு சவளராள பயவிரன குலமும 
பதழய சகராட்தட பட்டக்கராரர் மரபும / 
நரா. சமராகனரராஜ. - நல்லூர்ப்பராதளயம :
ஆனூர் பததிப்பகம, 2015. - 
ப. 72 ; சசேமம. 21. 
ஒமு-மஉ : ர. 70.00 (1049755 NL)

297 - இஸ்லபொம
297.071 - கைலவவி

இஸலராம : தரம - 9. - பத்தரமுல்ல : 
கல்வவி சவளளியயீட்டுத் ததிதணைக்களம, 

2017. - ப. x, 140 ; சசேமம. 24.

கஇ-மஉ : ர. 255.00 (1049786 NL)
(444070 NA)

297.1 - இஸ்லபொமசிய மூலபொதேபொரங்கைள்
297.12 - அலகுர்ஆனும அலஹதேதஸஸூம 
297.122 - அலகுர்ஆன

நூர்ஸதி, பததீஉஸஸமரான ஸஈத்
சநராய் நதிவராரணைவி / பததீஉஸஸமரான 
ஸஈத் நூர்ஸதி. - [சவ.இ.இ] : நூர் 
சவவௌிதியயீடு, [?]. - ப. 85 ; சசேமம. 10.
ஒமு-மஉ : ர. 120.00 (1041006 NL)
ISBN 978-955-7372-01-3  

3  0  0  சமூகை வவிஞ்ஞபொனம

305 - சமூகைப் பவிரிவுகைள்
305.6 - மதேக்குழுக்கைள்
305.6945 - இந்துக்கைள்
305.6945095493 - இலங்ககை

நவநராயகமூர்த்ததி, நரா
பண்தடய மட்டக்களப்பும, 
சேங்கமனகண்டி இறக்கராவவில் 
சேதிவராலயமும / நரா. நவநராயகமூர்த்ததி. - 
அக்கதரப்பற்று : வரானததி பவனம, 2017. -

ப. xviii, 128 ; சசேமம. 21. 

கஇ-மஉ : ர. 400.00  (1049751 NL)

3 1 0  பபபொது புள்ளனிவவிபரவவியல

315 - ஆசசியபொ
315.493 - இலங்ககை

இலங்தகயவின சபராருளராதரார மற்றும 
சேமூகப் புளளளிவவிபரங்கள 2016. - 
சகராழுமபு : இலங்தக மத்ததிய வங்கதி, 

2016. - ப. [vi], 181 ; சசேமம. 29. 

ஒமு-மஉ : ர. 300.00 (1040746 NL)
ISBN 978-955-575-323-4 

3 2 0  அரசசியல

323 – குடியவியல, அரசசியல உரிகமகைள்

ஜயவர்த்தன, குமராரி
மராற்றுக் கருத்ததின மததிப்பு 6 / 
குமராரி, ஜயவர்த்தன. - [சேக] 
வவிக்கதிரமசேதிங்க சூரியரா. - சகராழுமபு : 
இலங்தக ஜனநராயக உரிதமகதளப் 
பராதுகராப்பதற்கரான இயக்கம, 2017. - 
ப. 46 ; சசேமம. 21. 
கஇ-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 
ISBN 978-955-9277-09-5 (1049750 NL)
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3 3 0  பபபொருளபொதேபொரம

338 - உற்பத்தேசி
338.9 - பபபொருளபொதேபொர அபவிவவிருத்தேசி
338.95493 – இலங்ககை

அண்தமக்கரால சபராருளராதரார 
அபவிவவிருத்ததிகள : 2016 இன முக்கதிய 
பண்புகளும 2017 இற்கரான 
வராய்ப்புக்களும. - சகராழுமபு : இலங்தக

மத்ததிய வங்கதி, 2016. - ப. viii, 194 ; 
சசேமம. 29.
ஒமு-மஉ : ர. 200.00  (1040747 NL)
ISBN 978-955-575-332-6  

அண்தமக்கரால சபராருளராதரார 
அபவிவவிருத்ததிகள : 2017 இன முக்கதிய 
பண்புகளும 2018 இற்கரான 
வராய்ப்புக்களும. - சகராழுமபு : இலங்தக

மத்ததிய வங்கதி, 2017. - ப. viii, 188 ; 
சசேமம. 29. 
ஒமு-மஉ : ர 200.00 (1047593 NL)
ISBN 978-955-575-355-5 (442779 NA)

3 4 0   சட்டம

344 - பதேபொழசில சமூகை தசகவ, கைலவவி       
கைலபொச்சபொர சட்டம

344.01 - பதேபொழசிலபொளர் சட்டம

அமரசேதிங்க, சரஞ்சேய
சதராழதிலராளர் சேட்டங்கதள அறதிந்து 
சகராளசவராம : சரஞ்சேய அமரசேதிங்க / 
சமராழதி. சேதிவகுருநராதன. எஸ. - 
சகராழுமபு : வர்த்தக தகத்சதராழதில் 
சதராழதிலராளர் சேங்கம, 2017. - 
ப. 61 ; சசேமம. 21.
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல

(1045305 NL)
(440135 NA)

3 5 0 பபபொது நசிர்வபொகைமும இரபொணுவ       
வவிஞ்ஞபொனமும

353 - வவிதசட துகறயவிலபொன பபபொது   
நசிர்வபொகைம

353.6 - சுகைபொதேபொர தசகவ நசிர்வபொகைம
353.606 - ஆண்டறசிக்ககை

சசேயல்ததிறன மற்றும முனசனற்ற 
அறதிக்தக : 2016 – 2017. - இலங்தக : 
சகராதரார, சபராசேதணை மற்றும சசதசே 
தவத்ததிய அதமச்ச, 2017. - ப. 257 ; 
சசேமம. 30. 
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல

(1047594 NL)
(442776 NA)

3 7 0  கைலவவி

372 - ஆரமபக்கைலவவி
372.19 - பபொடத்தேசிட்டம
372.19076 - வவினபொவவிகட

சகந்தன, எம.
நுண்ணைறதிவு (தரம 4, தரம 5) / 
எம. சகந்தன. - சகராழுமபு : 
யுனளிலங்கராஸ பப்ளளிக்சகஷன, 2016. - 
ப. 167 ; சசேமம. 24. 
ஒமு-மஉ : ர. 450.00 (1040987 NL)
ISBN 978-955-3964-00-7 

பஞ்சேலதிங்கம, சசேசீலரா
தமதிழ் சசேயல் நூல் பயவிற்சேதி நூல் : 
தரம 5 / சசேசீலரா பஞ்சேலதிங்கம. - 
சகராழுமபு : யுனளிலங்கராஸ 

பப்ளளிக்சகஷன, 2017. - ப. ii, 134 ; 
சசேமம. 29.
ஒமு-மஉ : ர. 325.00 (1040992 NL)
ISBN 978-955-3964-08-3 
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372.3 - கைணனனி வவிஞ்ஞபொனம,  
பதேபொழசிலநுட்பம, சுகைபொதேபொரம

372.357 – சுற்றபொடற் கைலவவி
  
ரததீஸகுமரார், குமராரசேதிங்கம

சற்றராடல் சேரார்ந்த சசேயற்பராடுகள : 
தரம 01 / குமராரசேதிங்கம ரததீஸகுமரார். - 
சகராழுமபு : இனளிய சதனறல் பததிப்பகம, 
2016. - ப. 144 ; சசேமம. 29.
ஒமு-மஉ : ர. 375.00 (1041000 NL)
ISBN 978-955-0254-59-0 

372.8 - பவிற பபொடங்கைள்
372.84 - கைசிறசிஸ்தேவம

கதிறதிஸதவம : தரம 9. - பத்தரமுல்ல : 
கல்வவி சவளளியயீட்டுத் ததிதணைக்களம, 
2017. - ப. X, 100 ; சசேமம. 24.
ஒமு-மஉ : ர 220.00 (1047584 NL)

(442843 NA)

3 8 0 வர்த்தேகைம, பதேபொடர்பு, தபபொக்குவரத்து

380.71 - ஆசசிரியபொயா் வழசிகைபொட்டி 

பராடத்ததிட்டமும ஆசேதிரியர் வழதிகராட்டியும : 
தரம 2. - மகரகம : சதசேதிய கல்வவி 

நதிறுவகம, 2017. - ப. xxxi, 291 ; சசேமம. 29.

ஒமு-மஉ : ர. 250.00 (1040744 NL)
(438376 NA)

5 0 0  இயற்ககை வவிஞ்ஞபொனமும
கைணவிதேமும

507 – பதேபொழசிலநுட்பம
507.076 – வவினபொவவிகட பயவிற்சசிகைள் 

"A Grade" வவிஞ்ஞரானம தரம 10 - தவதணை 
01. - [சவ.இ.இ] : ஏ கதிசரட் பப்ளளிசகசேன, 
2016. - ப. 39 ; சசேமம. 29.
கஇ-மஉ : ர. 180.00 (1041004 NL)
ISBN 978-955-7318-01-1  

"A Grade வவிஞ்ஞரானம" தரம 11 - தவதணை 
01. - [சவ.இ.இ] : ஏ கதிசரட் பப்ளளிசகசேன, 
2016. - ப. 42 ; சசேமம. 29.
கஇ-மஉ : ர. 180.00 (1041003 NL)
ISBN 978-955-7318-00-4  

507.1 – கைலவவி

வவிஞ்ஞரானம : பகுததி II - தரம 9. -  
பத்தரமுல்ல : கல்வவி சவளளியயீட்டுத் 

ததிதணைக்களம, 2017. - ப. xii, 199 ; 
சசேமம. 24.
கஇ-மஉ : ர 250.00   (1049790 NL)

(444088 NA)

5 1 0  கைணவிதேம 

கணைவிதம : தரம 11 முதலராம தவதணை 
பரீட்தசேகளுக்கரான 5 மராததிரி 
வவினராப்பத்ததிரங்கள வவிதடகளுடன. - 
[சவ.இ.இ] : ப்ரயவின சமத்ஸ, 
ப. 95 ; சசேமம. 29.
ஒமு-மஉ : ர 320.00 (1049877 NL)
ISBN 978-955-7251-02-8  

510.7 – கைற்றலும கைற்பவித்தேலும
510.76 - பயவிற்சசிகைள்

மராஸடர்தகட் கணைவிதம - 1 : 6ஆம தரம. - 
சகராழுமபு : மராஸடர்தகட் சவவௌிதியயீடு, 

2015. - ப. [v], 100 ; சசேமம. 29.

ஒமு-மஉ : ர. 300.00 (1037911 NL)
ISBN 978-955-664-333-6 (436103 NA)

மராஸடர்தகட் கணைவிதம - I : 7ஆம தரம. - 
சகராழுமபு : மராஸடர்தகட் சவவௌிதியயீடு, 
2017. - ப. [v], 135 ; சசேமம. 29.
ஒமு-மஉ : ர. 300.00 (1037910 NL)
ISBN 978-955-664-334-3 (436116 NA)
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6  0  0  பதேபொழசிலநுட்பம

6 4 0  மகனப்பபபொருளனியலும குடுமப      
முகைபொகமத்துவமும

641 - உணவும பபொனமும
641.8 - குறசிப்பவிட்ட வககையபொன சகமயல  

வககைகைள், பபொனங்கைகள தேயபொரித்தேல
641.822 - சசிற்றுண்டி 

வவியராபரார முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல்-
சவதுப்பக உணைவுப் சபராருட்கள : 
சேதிற்றுண்டி - தகந்நூல் 15. - இலங்தக :
GIZ இன இலங்தகயவின வடக்கு மற்றும
கதிழக்கதில் சதராழதிற் பயவிற்சேதி, 2017. - 
ப. 57 ; சசேமம. 20.
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 
ISBN 978-955-7961-09-5 (1047590 NL)

(442763 NA)

641.86 - இனனிப்பு
641.865 - தபஸ்ட்ரி

வவியராபரார முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல்-
சவதுப்பக உணைவுப் சபராருட்கள : 
சபஸட்ரி தகந்நூல் - தகந்நூல் 06. - 
இலங்தக : GIZ இன இலங்தகயவின 
வடக்கு மற்றும கதிழக்கதில் சதராழதிற் 
பயவிற்சேதி, 2017. - ப. 53 ; சசேமம. 20. 
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல  
ISBN 978-955-7961-08-8 (1047587 NL)

(442766 NA)

641.8653 - தகைக்
641.86539 - தகைக் அலங்கைபொரம 

வவியராபரார முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல்-
சவதுப்பக உணைவுப் சபராருட்கள : சகக் -
தகந்நூல் 09. - இலங்தக : GIZ இன 
இலங்தகயவின வடக்கு மற்றும 
கதிழக்கதில் சதராழதிற் பயவிற்சேதி, 2017. - 
ப. 59 ; சசேமம. 20.
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 
ISBN 978-955-7961-07-1 (1047588 NL)

(442770 NA)

641.8654 - வவிசுக்தகைபொத்து தேயபொரித்தேல

வவியராபரார முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல்-
சவதுப்பக உணைவுப் சபராருட்கள : 
வவிசக்சகராத்து தகந்நூல்- தகந்நூல் 12. -
இலங்தக : GIZ இன இலங்தகயவின 
வடக்கு மற்றும கதிழக்கதில் சதராழதிற் 
பயவிற்சேதி, 2017. - ப. 60 ; சசேமம. 20.
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல
ISBN 978-955-7961-06-4  (1047589 NL)

 (442773 NA)

6 6 0  இரசபொயன பபபொறசியவியல மற்றும 
பதேபொடர்புகடய பதேபொழசிலநுட்பங்கைள்

664 - உணவு பதேபொழசிலநுட்பம
664.7 - தேபொனனியங்கைள் மற்றகவயபொல 

பபறப்பட்ட பபபொருட்கைள்
664.75 - இரண்டபொம நசிகல பபபொருட்கைள்
664.752 - பவதுப்பகை பபபொருட்கைள்
664.7523 - பபொண்

சதராழதில் முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல் -
சவதுப்பக உற்பத்ததிகள பராண் பணைவிஸ : 
தகந்நூல்- 03. - இலங்தக : GIZ இன 
இலங்தகயவின வடக்கு மற்றும 
கதிழக்கதில் சதராழதிற் பயவிற்சேதி, 2016. -
ப. 59 ; சசேமம. 20. 
ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 
ISBN 978-955-7961-05-7 (1049768 NL)

7  0  0  நுண்கைகலகைள்

7 8 0  இகச

780.7 - கைலவவி
780.71 - ஆசசிரியபொயா் வழசிகைபொட்டி

கர்நராடக சேங்கசீதம : ஆசேதிரியர் வழதிகராட்டி - 
தரம 09. - மஹரகம : சதசேதிய கல்வவி 

நதிறுவகம, 2017. - ப. xxv, 100 ; சசேமம. 30.

கஇ-மஉ : ர. 140.00 (1047591 NL)
(442370 NA)
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8  0  0  இலக்கைசியம

8 9 0 பவிறபமபொழசிக் குடுமப இலக்கைசியம

891 - கைசிழக்கைசிந்தேசிய ஐதரபொப்பவிய இலக்கைசியம
891.4 - நவதன இந்தேசிய ஆபொிசிய இலக்கைசியம
891.48 - சசிங்கைள இலக்கைசியம
891.483 - சசிங்கைள சசிறுகைகதே

பயீற்றர், டப்லதியூ. எல். ஏ. சதரான
டிங்கதி / டப்லதியூ. எல். ஏ. சதரான பயீற்றர் ;
சமராழதி. ஹஸன எம. எச். எம. - 
2ம பததி. - சகராழுமபு : எஸ. சகராடசக 
சேசகராதரர்கள பவிதரசவட் லதிமதிட்டட், 
2017. - ப. 196 : சசேமம. 21.
ஒமு-மஉ : ர. 450.00 (1046173 NL)
ISBN 978-955-30-0983-8 (441846 NA)

சபசரரரா, கமல்
உச்சேதி மதலச் சவடுகள / கமல் 
சபசரரரா; சமராழதி. கமரால் ததிக்குவல்தல.-
சகராழுமபு : எஸ. சகராடசக 
சேசகராதரர்கள பவிதரசவட் லதிமதிட்டட்,

 2017. - ப. x, 208 ; சசேமம. 22.

ஒமு-மஉ : ர. 475.00 (1049776 NL)
ISBN 978-955-30-8626-6 (443781 NA)

894 - தேசிரபொவவிட பமபொழசி இலக்கைசியம
894.811 - தேமசிழ் இலக்கைசியம

 ததிருச்சேந்ததிரன, சசேல்வவி
புதனவுகள, நதிதனவுகள, நதிஜங்கள ஒரு
ஆய்வு நதிதலத் சதராகுப்பு / சசேல்வவி 
ததிருச்சேந்ததிரன. - சகராழுமபு : சபண்கள 
கல்வவி ஆய்வு நதிறுவனம, 2013. - 

ப. xii, 134 ; சசேமம. 22.

ஒமு-மஉ: ர 500.00 (1043161 NL)
ISBN 978-955-9261-62-9  

894.811092 - இலக்கைசியஸ்தேர்கைள்

அலதி, ஏ. எம. எம
இப்றராஹதீமதின இலட்சேதியக் கனவுகள / 
ஏ. எம. எம. அலதி. - கதிண்ணைவியரா : ஷரீபரா

சவவௌிதியயீட்டகம, 2017. - ப. x, 86 ; சசேமம. 

30
ஒமு-மஉ : ர. 950.00 (1049879 NL)
ISBN 978-955-38105-0-2 

894.8111 - தேமசிழ் கைவவிகதேகைள்

நளளிமுததீன, மர்யம மனசூர்
கராலத்தத சவனறவன 
கராவவியமரானவன... / மர்யம மனசூர் 
நளளிமுததீன. - [சவ.இ.இ] : [சவ.இ], 
ப. 72 ; சசேமம. 21.
கஇ-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 

(1049761 NL)

 
ரிலரா, எஸ. எல். எம   

மகரந்தப் பூக்கள / எஸ. எல். எம. 
ரிலரா. - [சவ.இ.இ] : [சவ.இ], 2012. - 
ப. 56 ; சசேமம. 12.
ஒமு-மஉ : ர. 300.00
ISBN 978-955-44084-0-1 (1047644 NL)
 

894.8113 - தேமசிழ் சசிறுகைகதேகைள்

அஜதீத், நஸபவியரா
கண்ணைதீர்ப் பூக்கள : நதிஜங்களளில் சேதில 
துளளிககள / நஸபவியரா அஜதீத். - 
யராழ்ப்பராணைம : அனறரா பததிப்பகம, 2014. -

ப. xii, 89 ; சசேமம. 21.

ஒமு-மஉ : ர. 250.00 (1047649 NL)
ISBN 978-955-42183-0-7  

இருதயநராதன, அ
அசமசேன கராட்டில் அழகன பூசேராரி / 
அ. இருதயநராதன. - சகராழுமபு : 
எஸ. சகராடசக சேசகராதரர்கள பவிதரசவட்
லதிமதிட்டட், 2017. - ப. 95 ; சசேமம. 22.
ஒமு-மஉ : ர 300.00  (1045340 NL)
ISBN 978-955-30-7938-1  (440558 NA)



85

குமராரசேராமதி, சசேல்தலயரா
பயவிர்சமயும சவலதிகள : நராவல் / 
சசேல்தலயரா குமராரசேராமதி. - 
பவிரித்தரானளியரா-இலங்தக : நராவற்குழதி 
சேதித்ததிவவிநராயகர் இதளஞராஞா் சேமூக 
அபவிவவிருத்ததிச்சேதப, 2013. - 

ப. ix, 263 ; சசேமம. 21.

ஒமு-மஉ : ர. 300.00 (1047650 NL)

சடவவிட், சக. ஆர்
பராடுகள : சேதிறுகததகள / 
சக. ஆர். சடவவிட். - சகராழுமபு : 
கு. வவி. அச்சேகம, 2012. - 

ப. x, 137 ; சசேமம. 21.

கஇ-மஉ : ர. 200.00      (1047646 NL)

சடவவிட், சக. ஆர்
மண்ணைவின முனகல் : சேதிறுகததகள / 
சக. ஆர். சடவவிட் - சகராழுமபு : 

கு. வவி. அச்சேகம, 2012. - ப. xii, 132 ; 
சசேமம. 21.
கஇ-மஉ : ர. 200.00 (1047645 NL)

894.8114 - தேமசிழ் கைட்டுகரகைள்

சேண்முகநராதன, சவ
நராளும நராமும / சவ. சேண்முகநராதன. - 
கல்முதன : கண்மணைவி பவிரசரம, 2016. - 

ப. ix, 60 ; சசேமம. 21. 

ஒமு-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல 
ISBN 978-955-54011-8-0 (1040986 NL)

9  0  0  புவவியவியல வரலபொறு

9 2 0  வபொழ்க்ககை வரலபொறு

தமமூனரா கராதர் சசேயவினுலராப்ததீன, 
ஹராஜதியரானளி
சேராததன பதடத்த சேரித்ததிர நராயகதி / 
ஹராஜதியரானளி தமமூனரா கராதர் 
சசேயவினுலராப்ததீன. - அக்கதரப்பற்று : 

[சவ.இ], 2017. - ப. viii, 96 ; சசேமம. 24.

கஇ-மஉ : வவிதலதரப்படவவில்தல
(1049748 NL)

சஜமமல், எஸ. எச். எம
அறதிசவரார் பரார்தவயவில் கலராநதிததி 
எ. எம. எ. அஸீஸ / எஸ. எச். எம. 
சஜமமல். - [சேக] அஸீஸ எம. அலதி. - 
சகராழுமபு : கலராநதிததி எ. எம. எ. அஸீஸ

மனறம, 2014. - ப. x, 154 ; சசேமம. 21.

ஒமு-மஉ : ர. 400.00 (1047643 NL)
ISBN 978-955-41719-0-9 

9 5 0  ஆசசியபொ

954 – பதேனஆசசியபொ

954.93 - இலங்ககை வரலபொறு

அனந்தரராஜ. ந
வல்தவயவின முதுசசேராம /
ந. அனந்தரராஜ. - யராழ்ப்பராணைம : 
வடமரராட்சேதி வடக்கு கலராசேராரப் சபரதவ,

2016. - ப. xii, 143 ; சசேமம. 24.

ஒமு-மஉ : ர. 550.00 (1047635 NL)
ISBN 978-955-41846-1-9 

******



86



87

ஆசசிரியர், தேகலயங்கை பதேபொடர் அட்டவகண

அண்தமக்கரால சபராருளராதரார 
அபவிவவிருத்ததிகள : 2016 இன முக்கதிய 
பண்புகளும 2017 இற்கரான 
வராய்ப்புக்களும  338.95493

அண்தமக்கரால சபராருளராதரார 
அபவிவவிருத்ததிகள : 2017 இன முக்கதிய 
பண்புகளும 2018 இற்கரான 
வராய்ப்புக்களும 338.95493

அமரசேதிங்க, சரஞ்சேய. சதராழதிலராளர் 
சேட்டங்கதள அறதிந்து சகராளசவராம 344.01

அசமசேன கராட்டில் அழகன பூசேராரி 
(இருதயநராதன, அ) 894.8113

அலதி, ஏ. எம. எம. இப்றராஹதீமதின 
இலட்சேதியக் கனவுகள 894.811092

அறதிசவரார் பரார்தவயவில் கலராநதிததி எ. எம. எ.
அஸீஸ (சஜமமல், எஸ. எச். எம)  920

அனந்தரராஜ. ந. வல்தவயவின முதுசசேராம 
954.93

அஜதீத், நஸபவியரா. கண்ணைதீர்ப் பூக்கள : 
நதிஜங்களளில் சேதில துளளிககள 894.8113

இந்து சேமயம - தரம 13 ஆசேதிரியர் 
வழதிகராட்டி : TEACHERS' GUIDE - HINDUISM 
GRADE – 13 294.5071

இப்றராஹதீமதின இலட்சேதியக் கனவுகள
 (அலதி, ஏ. எம. எம) 894.811092

இரராமன, இரரா. அ. சசேவராசஜராததி - 
லக்கதிசலண்ட் எஸ. முத்ததயரா 
அவர்களளின பவள வவிழரா சேதிறப்புமலர் 
2017  059.94811

இருதயநராதன, அ. அசமசேன கராட்டில் 
அழகன பூசேராரி  894.8113

இலங்தகயவின சபராருளராதரார மற்றும 
சேமூகப் புளளளிவவிபரங்கள 2016 315.493

இதறவன இனளிய துதணைவன : தராததி 
ஜரானகதியவின ஞரான சமராழதிகள 223.2

இஸலராம : தரம - 9  297.071

உச்சேதி மதலச் சவடுகள (சபசரரரா கமல்) 
891.483

"A Grade" வவிஞ்ஞரானம தரம 10 - 
தவதணை 01 507.076

"A Grade வவிஞ்ஞரானம" தரம 11 - 
தவதணை 01 507.076

கண்ணைதீர்ப் பூக்கள : நதிஜங்களளில் சேதில 
துளளிககள (அஜதீத், நஸபவியரா) 894.8113

கணைவிதம : தரம 11 முதலராம தவதணை 
பரீட்தசேகளுக்கரான 5 மராததிரி 
வவினராப்பத்ததிரங்கள வவிதடகளுடன 510

கமரால் ததிக்குவல்தல. சமராழதி பபொர்க்கை 
உச்சேதி மதலச் சவடுகள

கமரால் ததிக்குவல்தல. சமராழதி பபொர்க்கை 
சபசரரரா, கமல்

கர்நராடக சேங்கசீதம : ஆசேதிரியர் வழதிகராட்டி - 
தரம 09. 780.71

கனகரவவி. தமதிசழராளளி : வனனளியூர்க் 
கவவிரராயர் அவர்களளின உருவச்சேதிதல 
ததிறப்புவவிழரா மலர்  059.94811

கராலத்தத சவனறவன கராவவியமரானவன... 
(நளளிமுததீன, மர்யம மனசூர்) 894.8111

கதிறதிஸதவம : தரம 9 372.84

குமராரசேராமதி சசேல்தலயரா. பயவிர்சமயும 
சவலதிகள : நராவல் 894.8113
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சகராங்கு சவளராள பயவிரன குலமும பதழய
சகராட்தட பட்டக்கராரர் மரபும 
(சமராகனரராஜ. நரா) 294.561

சேண்முகநராதன, சவ. நராளும நராமும 
894.8114

சேராததன சேதிற்பவிசய வராலதிபசன... 
(பவிசரமகுமரார். ஆ)  230

சேராததன பதடத்த சேரித்ததிர நராயகதி : 
(தமமூனரா கராதர் சசேயவினுலராப்ததீன, 
ஹராஜதியரானளி)   920

சேதிவகுருநராதன. எஸ. சமராழதி. பபொர்க்கை 
அமரசேதிங்க, சரஞ்சேய

சேதிவகுருநராதன. எஸ. சமராழதி. பபொர்க்கை  
சதராழதிலராளர் சேட்டங்கதள அறதிந்து 
சகராளசவராம

சகந்தன, எம. நுண்ணைறதிவு (தரம 4, தரம 5)
372.19076

சற்றராடல் சேரார்ந்த சசேயற்பராடுகள : தரம 01
(ரததீஸகுமரார் குமராரசேதிங்கம) 372.357

சசேயல்ததிறன மற்றும முனசனற்ற 
அறதிக்தக : 2016 – 2017 353.606

சசேவராசஜராததி - லக்கதிசலண்ட் எஸ. 
முத்ததயரா அவர்களளின பவள வவிழரா 
சேதிறப்புமலர் 2017 (இரராமன, இரரா. அ)  

059.94811

டிங்கதி (பயீற்றர், டப்லதியூ. எல். ஏ. சதரான) 
891.483

டிலக்க்ஷன, பு. மதலத்சதனறல்  059.94811

சடவவிட், சக. ஆர். பராடுகள : சேதிறுகததகள 
894.8113

சடவவிட், சக. ஆர். மண்ணைவின முனகல் : 
சேதிறுகததகள 894.8113

தமதிழ் சசேயல் நூல் பயவிற்சேதி நூல் : தரம 5  
(பஞ்சேலதிங்கம சசேசீலரா) 372.19076

தமதிசழராளளி : வனனளியூர்க் கவவிரராயர் 
அவர்களளின உருவச்சேதிதல ததிறப்புவவிழரா 
மலர் (கனகரவவி) 059.94811

ததிருச்சேந்ததிரன, சசேல்வவி. புதனவுகள, 
நதிதனவுகள, நதிஜங்கள ஒரு ஆய்வு 
நதிதலத் சதராகுப்பு  894.811

ததிருப்பராடல்கள : ஒரு ததிறனராய்வு 
(சபரானதனயரா, சஜராசேப்) 223.2

சதராழதில் முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல் -
சவதுப்பக உற்பத்ததிகள பராண் பணைவிஸ : 
தகந்நூல்- 03. 664.7523

சதராழதிலராளர் சேட்டங்கதள அறதிந்து 
சகராளசவராம (அமரசேதிங்க சரஞ்சேய) 344.01

நவநராயகமூர்த்ததி, நரா. பண்தடய 
மட்டக்களப்பும, சேங்கமனகண்டி 
இறக்கராவவில் சேதிவராலயமும 

305.6945095493

நளளிமுததீன, மர்யம மனசூர். கராலத்தத 
சவனறவன கராவவியமரானவன... 894.8111

நராளும நராமும (சேண்முகநராதன, சவ)   
894.8114

நுண்ணைறதிவு (தரம 4, தரம 5) (சகந்தன. எம)
372.19076

நூர்ஸதி, பததீஉஸஸமரான ஸஈத். சநராய் 
நதிவராரணைவி 297.122

சநராய் நதிவராரணைவி (நூர்ஸதி பததீஉஸஸமரான 
ஸஈத்) 297.122

பஞ்சேலதிங்கம, சசேசீலரா. தமதிழ் சசேயல் நூல் 
பயவிற்சேதி நூல் : தரம 5 372.19076

பண்தடய மட்டக்களப்பும, சேங்கமனகண்டி 
இறக்கராவவில் சேதிவராலயமும 
(நவநராயகமூர்த்ததி, நரா) 305.6945095493
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பயவிர்சமயும சவலதிகள : நராவல் 
(குமராரசேராமதி, சசேல்தலயரா) 894.8113

பராடத்ததிட்டமும ஆசேதிரியர் வழதிகராட்டியும : 
தரம 2  380.71

பராடுகள : சேதிறுகததகள (சடவவிட், சக. ஆர்) 
894.8113

பவிசரமகுமரார், ஆ. சேராததன சேதிற்பவிசய 
வராலதிபசன... 230

பயீற்றர், டப்லதியூ. எல். ஏ. சதரான. டிங்கதி 
891.483

புதனவுகள, நதிதனவுகள, நதிஜங்கள ஒரு 
ஆய்வு நதிதலத் சதராகுப்பு 
(ததிருச்சேந்ததிரன. சசேல்வவி) 894.811

சபசரரரா, கமல். உச்சேதி மதலச் சவடுகள 
891.483

சபரானதனயரா, சஜராசேப். ததிருப்பராடல்கள : 
ஒரு ததிறனராய்வு 223.2

மகரந்தப் பூக்கள (ரிலரா, எஸ. எல். எம) 
894.8111

மண்ணைவின முனகல் : சேதிறுகததகள 
(சடவவிட், சக. ஆர்) 894.8113

மதலத்சதனறல் (டிலக்க்ஷன, பு)  059.94811

மராற்றுக் கருத்ததின மததிப்பு 6 
(ஜயவர்த்தன, குமராரி)  323

மராஸடர்தகட் கணைவிதம - 1 : 6ஆம தரம 
510.76

மராஸடர்தகட் கணைவிதம - I : 7ஆம தரம 
510.76

தமமூனரா கராதர் சசேயவினுலராப்ததீன, 
ஹராஜதியரானளி. சேராததன பதடத்த சேரித்ததிர
நராயகதி    920

சமராகனரராஜ, நரா. சகராங்கு சவளராள பயவிரன
குலமும பதழய சகராட்தட பட்டக்கராரர்
மரபும 294.561

ரததீஸகுமரார், குமராரசேதிங்கம. சற்றராடல் 
சேரார்ந்த சசேயற்பராடுகள : தரம 01  372.357

ரிலரா, எஸ. எல். எம. மகரந்தப் பூக்கள 
894.8111

வல்தவயவின முதுசசேராம (அனந்தரராஜ. ந)  
954.93

வவிக்கதிரமசேதிங்க சூரியரா. பபொர்க்கை மராற்றுக் 
கருத்ததின மததிப்பு 6 

வவிக்கதிரமசேதிங்க சூரியரா. பபொர்க்கை 
ஜயவர்த்தன, குமராரி

வவிஞ்ஞரானம : பகுததி II - தரம 9 507.1

வவியராபரார முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல்-
சவதுப்பக உணைவுப் சபராருட்கள : சகக் -
தகந்நூல் 09.   641.86539

வவியராபரார முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல்-
சவதுப்பக உணைவுப் சபராருட்கள : 
சேதிற்றுண்டி - தகந்நூல் 15.  641.822

வவியராபரார முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல்-
சவதுப்பக உணைவுப் சபராருட்கள : 
சபஸட்ரி தகந்நூல் - தகந்நூல் 06. 

641.865

வவியராபரார முயற்சேதியராளருக்கரான தகந்நூல்-
சவதுப்பக உணைவுப் சபராருட்கள : 
வவிசக்சகராத்து தகந்நூல்- தகந்நூல் 12.  

641.8654

ஜயவர்த்தன, குமராரி. மராற்றுக் கருத்ததின 
மததிப்பு 6 323

ஹஸன. எம. எச். எம சமராழதி பபொர்க்கை  
டிங்கதி
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ஹஸன. எம. எச். எம சமராழதி பபொர்க்கை  
பயீற்றர், டப்லதியூ. எல். ஏ. சதரான

சஜமமல், எஸ. எச். எம. அறதிசவரார் 
பரார்தவயவில் கலராநதிததி எ. எம. எ. 
அஸீஸ 920

******
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பபபொருள் வகுப்பு அட்டவகண

அரசேதியல் 320

அல்குர்ஆன 297.122

அல்குர்ஆனும அல்ஹததீஸஸூம  297.12

ஆசேதியரா 950

ஆசேதிரியராஞா் வழதிகராட்டி : இந்துசேமயம 294.5071

ஆசேதிரியராஞா் வழதிகராட்டி : கல்வவி : 
நுண்கதலகள 780.71

ஆசேதிரியராஞா் வழதிகராட்டி : வர்த்தகம, சதராடர்பு,
சபராக்குவரத்து 380.71

ஆண்டறதிக்தக : சகராதரார சசேதவ நதிர்வராகம
 353.606

ஆரமபக்கல்வவி 372

இதசே 780

இந்துக்கள : மதக்குழுக்கள : சேமூக 
வவிஞ்ஞரானம 305.6945

இந்துசேமயம   294.5

இயற்தக வவிஞ்ஞரானமும கணைவிதமும  500

இரசேராயன சபராறதியவியல் மற்றும 
சதராடர்புதடய சதராழதில்நுட்பங்கள 660

இரண்டராம நதிதல சபராருட்கள : உணைவு 
சதராழதில்நுட்பம   664.75

இலக்கதியம 800

இலக்கதியஸதர்கள 894.811092

இலங்தக வரலராறு 954.93

இனளிப்பு 641.86

இஸலராம  297

இஸலராமதிய மூலராதராரங்கள  297.1

உணைவு சதராழதில்நுட்பம  664

உணைவும பரானமும 641

உற்பத்ததி 338

ஏதனய சேமயங்கள 290

ஏதனய சமராழதிகளளிலரான சபராதுப் பருவ 
சவளளியயீடுகள 059

கணைனளி வவிஞ்ஞரானம, அறதிவு சேரார் 
வவிடயங்கள  000

கணைனளி வவிஞ்ஞரானம, சதராழதில்நுட்பம, 
சகராதராரம : ஆரமபக்கல்வவி 372.3

கணைவிதம 510

கல்வவி 370

கல்வவி : இதசே : நுண்கதலகள 780.7

கல்வவி : இஸலராம   297.071

கல்வவி : சதராழதில்நுட்பம : இயற்தக 
வவிஞ்ஞரானமும கணைவிதமும 507.1

கற்றலும கற்பவித்தலும : கணைவிதம  510.7

கதிழக்கதிந்ததிய ஐசரராப்பவிய இலக்கதியம  891

கதிறதிஸதவம 230

கதிறதிஸதவம : பவிற பராடங்கள : 
ஆரமபக்கல்வவி 372.84

குடியவியல், அரசேதியல் உரிதமகள 323
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குறதிப்பவிட்ட வதகயரான சேதமயல் வதககள,
பரானங்கதள தயராரித்தல் : உணைவும 
பரானமும  641.8

சகக்  641.8653

சகக் அலங்கராரம 641.86539

சேட்டம 340

சேமயப் சபரியரார்கள : இந்துசேமயம  294.561

சேமயம 200

சேமூகப் பவிரிவுகள   305

சேமூக வவிஞ்ஞரானம 300

சேதிங்கள இலக்கதியம 891.48

சேதிங்கள சேதிறுகதத  891.483

சேதிற்றுண்டி 641.822

சகராதரார சசேதவ நதிர்வராகம : வவிசசேட 
துதறயவிலரான சபராது நதிர்வராகம  353.6

சற்றராடற் கல்வவி  372.357

தமதிழ் இலக்கதியம 894.811

தமதிழ் கட்டுதரகள  894.8114

தமதிழ் கவவிததகள 894.8111

தமதிழ் சேதிறுகததகள  894.8113

தமதிழ் பருவ சவளளியயீடுகள 059.94811

தரானளியங்கள மற்றதவயரால் சபறப்பட்ட 
சபராருட்கள : உணைவு சதராழதில்நுட்பம 

664.7

ததிரராவவிட சேமயங்கள   294

ததிரராவவிட சமராழதி இலக்கதியம   894

ததிரராவவிட சமராழதி : சபராதுப் பருவ 
சவளளியயீடுகள 059.94

ததிருப்பராடல்கள : தபபவிள  223.2

சதனஆசேதியரா 954

சதராழதில் சேமூக சசேதவ, கல்வவி கலராச்சேரார 
சேட்டம : சேட்டம 344

சதராழதில்நுட்பம  600

சதராழதில்நுட்பம : இயற்தக வவிஞ்ஞரானமும
கணைவிதமும  507

சதராழதிலராளர் சேட்டம : சதராழதில் சேமூக 
சசேதவ, கல்வவி கலராச்சேரார சேட்டம  344.01

நவதீன இந்ததிய ஆராிதிய இலக்கதியம :  
இலக்கதியம 891.4

நுண்கதலகள 700

பயவிற்சேதிகள : கற்றலும கற்பவித்தலும : 
கணைவிதம  510.76

பதழய ஏற்பராட்டு கவவிதத நூல் 223

பராடத்ததிட்டம : ஆரமபக்கல்வவி 372.19

பராண் : சவதுப்பக சபராருட்கள  664.7523

பவிற பராடங்கள : ஆரமபக்கல்வவி  372.8

பவிறசமராழதிக் குடுமப இலக்கதியம  890

புவவியவியல், வரலராறு   900

சபஸட்ரி  641.865

தபபவிள 220

சபராது நதிர்வராகமும இரராணுவ 
வவிஞ்ஞரானமும  350

 
சபராதுப் பருவ சவளளியயீடுகள    050
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சபராது புளளளிவவிபரவவியல்  310

சபராருளராதரார அபவிவவிருத்ததி  338.9

சபராருளராதராரம 330
மதக்குழுக்கள : சேமூக வவிஞ்ஞரானம  305.6
 
மதனப்சபராருளளியலும குடுமப 

முகராதமத்துவமும 640

வர்த்தகம, சதராடர்பு, சபராக்குவரத்து  380

வராழ்க்தக வரலராறு   920

வவிசக்சகராத்து தயராரித்தல் 641.8654

வவிசசேட துதறயவிலரான சபராது நதிர்வராகம : 
சபராது நதிர்வராகமும இரராணுவ 
வவிஞ்ஞரானமும 353

வவினராவவிதட பயவிற்சேதிகள : சதராழதில்நுட்பம: 
இயற்தக வவிஞ்ஞரானமும கணைவிதமும 

507.076

வவினராவவிதட : பராடத்ததிட்டம : 
ஆரமபக்கல்வவி 372.19076

சவதுப்பக சபராருட்கள சபராருட்கள : உணைவு
சதராழதில்நுட்பம 664.752

******
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வவெளளியயிட இருக்கும் பயிரசுரங்களளிற்ககான பட்டியல

1  0  0  தத்துவெம்

1 5 0  உளவெயியல

பற்றறிக, வவ. டடேவவட
இலகுவவல் வவடுதலல / வவ. டடேவவட 
பற்றறிக. - யயாழ்ப்பயாணம் : OBLATE 
பப்ளளிடகேசன, 2018 
ISBN 978-955-7706-06-1 ரூபயா. 150.00

2  0  0  சமயம்

294.5 – இந்து சமயம்
294.535 – ததிருத்தலங்கள

தறிருச்சசல்வம் என. டகே. எஸ
புலதயுண்டு டபயான புரயாதன இந்து 
டகேயாவவல்கேள் / என. டகே. எஸ 
தறிருச்சசல்வம். - சகேயாழும்பு : அருந்ததறி 
பதறிப்பகேம், 2018
ISBN 978-955-3726-00-1 ரூபயா. 850.00

3 0 0 சமூக வெயிஞ்ஞகானம்

305.31 - ஆன்மமீகம்

பற்றறிக, வவ. டடேவவட
ஆத்மயாவவன ஆலசகேள் / வவ. டடேவவட 
பற்றறிக. - யயாழ்ப்பயாணம் : OBLATE 
பப்ளளிடகேசன, 2018 
ISBN 978-955-7706-06-1 ரூபயா. 600.00

பற்றறிக, வவ. டடேவவட
சசயார்ககேம் / வவ. டடேவவட பற்றறிக. - 
யயாழ்ப்பயாணம் : OBLATE பப்ளளிடகேசன, 2018 
ISBN 978-955-7706-08-5 ரூபயா. 100.00

பற்றறிக, வவ. டடேவவட
சநெருப்புச் சுவயாலல / வவ. டடேவவட 
பற்றறிக. - யயாழ்ப்பயாணம் : OBLATE 
பப்ளளிடகேசன, 2018 
ISBN 978-955-7706-09-2 ரூபயா. 180.00

320 – அரசதியல

குபவனஸரலயா, சறிறறியர் அனளிககேறிலறிஸ
இந்து சமுத்தறிர பவரயாந்தறியத்தறில் இந்தறிய 
சசீன அதறிகேயாரப்டபயாடடி / சறிறறியர் 
அனளிககேறிலறிஸ குபவனஸரலயா. - 
யயாழ்ப்பயாணம் : யயாழ் பயாரதறி பப்ளளிடகேசன, 
2018
ISBN 978-955-7757-25-4

    வவலலதரப்படேவவல்லல

370 - கலவெயி 

372 - ஆரம்பக் கலவெயி

யயாழ் பயாரதறி சவளளியயீடடு ஆசறிரியர் குழயாம்
அரும்பு / யயாழ் பயாரதறி சவளளியயீடடு 
ஆசறிரியர் குழயாம். - யயாழ்ப்பயாணம் : யயாழ் 
பயாரதறி பப்ளளிடகேசன, 2018
ISBN 978-955-7757-25-4 ரூபயா. 300.00

372.19076 - வெயினகாவெயிடட

தறிலறிப்குமயார், து 
புலலம சகேயாப்தம் / து. தறிலறிப்குமயார். - 
சகேயாழும்பு : யுனளிலங்கேயா பப்ளளிடகேசன, 2018
ISBN 978-955-3964-18-2 ரூபயா. 650.00



372.357 – சுற்றகாடற் கலவெயி

தறிலறிப்குமயார், து 
சுற்றயாடேல் / து. தறிலறிப்குமயார். - 
சகேயாழும்பு : யுனளிலங்கேயா பப்ளளிடகேசன, 2018
ISBN 978-955-3964-17-5 ரூபயா. 450.00

372.465 – சதிங்கள வமகாழதி

கேகேம், எ. டஜ. எ
இரண்டேயாம் சமயாழறி சறிங்கேளம் - 02 /
எ. டஜ. எ. கேகேம். - சகேயாழும்பு : 
இஸலயாமறிக புக கேவுஸ, 2018
ISBN 978-955-706-113-9 ரூபயா. 280.00

5 0 0  இயற்டக வெயிஞ்ஞகானமும் கணயிதமும்

5 1 0  கணயிதம் 

சுகேந்தறி, எல். ஆர்
புலலம சயார் கேணவதம் 3, 4, 5 / 
எல். ஆர். சுகேந்தறி. - சகேயாழும்பு :   
பயீனளிகஸ பப்ளளிடகேசன, 2018
ISBN 978-955-7226-52-1 ரூபயா. 400.00

6  0  0  வதகாழதிலநுட்பம்

610  - மருத்துவெம்

சறிவசுப்பவரமணவம். என
மருந்தறில்லயாத மருத்துவம் / 
சறிவசுப்பவரமணவம், என. - முல்லலத்ததீவு: 
சசல்லமுத்து பப்ளளிடகேசன, 2018
ISBN 978-955-4096-11-0 ரூபயா. 250.00

6 5 0 முககாடமத்துவெம்  

657.2 - கணக்கதியல

சுதயாகேரன, எம்
உயர்தரக கேணககேசீடு / சுதயாகேரன. எம். - 
சகேயாழும்பு : பூபயாலசறிங்கேம் புக டிப்டபயாட, 
2018
 ISBN 978-955-9396-92-5 ரூபயா. 500.00

8 0 0 இலக்கதியம்

894.811 – தமதிழ் இலக்கதியம்

பரந்தயாமன, ரி
தமறிழ் சமயாழறியும் இலககேறியமும் : 
தரம் - 7 / ரி. பரந்தயாமன. - சகேயாழும்பு :   
பயீனளிகஸ பப்ளளிடகேசன, 2018
ISBN 978-955-7226-49-1 ரூபயா. 300.00

சபபௌசறி, எ. எஸ. எம்
தமறிழ் சமயாழறியும் இலககேறியமும் /  
எ. எஸ. எம். சபபௌசறி. - சகேயாழும்பு : 
இஸலயாமறிக புக கேவுஸ, 2018
ISBN 978-955-706-108-5 ரூபயா. 180.00

894.8111 - தமதிழ் கவெயிடதகள

சசறிககுமயார், நெறிலயாநெறிதறி
முடிவுறயாத கேவவலதகேள் / நெறிலயாநெறிதறி 
சசறிககுமயார். - மகுடேம் சவபௌிறியயீடு : 
மடடேககேளப்பு, 2018
ISBN 978-955-4041-09-7 ரூபயா. 300.00

894.8113 -  தமதிழ் சதிறுகடதகள

பயாலச்சந்தறிரன, ஞயானம்
சபயாய்லமயும் வயாய்லமயவடேத்து / ஞயானம் 
பயாலச்சந்தறிரன. - சகேயாழும்பு : ஆசறிரியர், 
2018
ISBN 978-955-8354-79-7 ரூபயா. 400.00



பவரததீபன, பவரமறிளயா
கேயாடடுப்புல் / பவரமறிளயா பவரததீபன. - 
சகேயாழும்பு : ஆசறிரியர், 2018
ISBN 978-955-8354-78-0 ரூபயா. 400.00

லமககேல் சகேயாலறின, வவ
பரசுரயாமபூமறி / லமககேல் சகேயாலறின. வவ. - 
மகுடேம் சவபௌிறியயீடு : மடடேககேளப்பு, 2018
ISBN 978-955-4041-08-0 ரூபயா. 350.00

9 0 0 புவெயியயியல வெரலகாறு

912 - புவெயியயியல

நெபயீர், அகேமட லறிவல்
புவவயவயல் நெவதீன படேவலரபுகேள் 
நுடபங்கேள் / அகேமட லறிவல் நெபயீர். - 
சகேயாழும்பு : இஸலயாமறிக புக கேவுஸ, 2018
ISBN 978-955-706-114-6 ரூபயா. 200.00

920 – வெகாழ்க்டக வெரலகாறு

மனசசீர், எம். மஸகேர்
வவழுதுகேள் பககேம் 1 / மனசசீர் எம். 
மஸகேர். - மூதூர் : ஆசறிரியர், 2018
ISBN 978-955-3715-00-5 ரூபயா. 250.00

******
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