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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Unpublished postgraduate theses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 2 nd edition of the
Anglo American Cataloguing Rules and classification activities are carried out according to the 23 rd 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.
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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

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)

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

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

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

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

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

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

69

இலங்ககைத் ததேசசிய நூற்பட்டியல
பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

0 0 0 கைணனனி வவிஞ்ஞபொனம,

அறசிவு சபொாபொா்

1 0 0

தேத்துவம

வவிடயங்கைள்
தகசாபசால், கவவிக்தகசா நவல்லவூர்
001 - பபபொது அறசிவு

பவிரபஞ்சமும் வசாழ்வவியலும் / கவவிக்தகசா
நவல்லவூர் தகசாபசால். - நகசாழும்பு :

முகம்மது அனனீஸ, எம். எம்

தசமமடு பததிப்பகம், 2017. -

சந்தனச் சசாந்து / எம். எம். முகம்மது
அனனீஸ. - மூதூர் : உமர் நநெய்னசார்
புலவர் கழகம், 2017. - ப.

xi,

284 ;

ப.

xxii,

88 ; நசமம. 21.

ஒமு-மஉ : ரூ 350.00

(1049888 NL)

ISBN 978-955-42694-3-9

நசமம. 20.
ஒமு-மஉ : ரூ 400.00

(1049882 NL)

ISBN 978-955-38458-0-1

101 - தேத்துவத்தேசின் அறசிமுகைம
நெதிதரசாசன, சதிவகுமசார்

015 - நூலவவிபரப்பட்டியல

தமனலத்ததய நமய்யவியல் : சதில

நசல்வரசாசசா, என

நகசாழும்பு : தசமமடு, 2017. - ப.

பரிமசாணங்கள் / சதிவகுமசார் நெதிதரசாசன. -

நூல் ததட்டம் : (நதசாகுததி 11) /

நசமம. 22.

என. நசல்வரசாசசா. - நகசாழும்பு -

ஒமு-மஉ : ரூ 340.00

நசனனன : அதயசாத்ததி நூலக

ISBN 978-955-685-046-8

xii,

96 ;

(1049892 NL)

தசனவகள் & குமரன புத்தக இல்லம்,
2017. - ப.

xix,

562 ; நசமம. 22.

ஒமு-மஉ : ரூ 2000.00

(1051635 NL)

ISBN 978-955-659-548-2

1 3 0

மகறபபபொருள்

133 - மகறபபபொருள் உணர்தேல
133.5 - தசபொதேசிடம
133.55 – வபொக்கைசிய பஞ்சபொங்கைம

015.5493 - நூலவவிபரப்பட்டியல - இலங்ககை
இரகுநெசானதயர், இ. சதி
இலங்னகத் ததசதிய நூற்பட்டியல் : (கடந்த

வவிளம்பவி வருஷ வசாக்கதிய பஞ்சசாங்கம் /

கசாலம்) 1941-1961. - நகசாழும்பு : ததசதிய

இ. சதி. இரகுநெசானதயர். - நகசாக்குவவில் :

நூலக ஆவணவசாக்கல் மத்ததிய

இரகுநெசானதயர் தசசாததிட பவிரகசாச

நெதினலயம், 2017. - ப. 145 ; நசமம. 29.

அச்சகம், 2018. - ப. 192 ; நசமம. 21.

கஇ-மஉ : ரூ 325.00

கஇ-மஉ : ரூ 200.00

ISSN 2250-2700

(1049920 NL)

(1053160 NL)
(445220 NA)
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2 0 0 சமயம
2 9 0

3 0 0 சமூகை வவிஞ்ஞபொனம

ஏகனய சமயங்கைள்

305 - சமூகைப் பவிரிவுகைள்
305.6 - மதேக்குழுக்கைள்

294 - தேசிரபொவவிட சமயம

305.6971 - முஸ்லசிமகைள்

294.5 - இந்துசமயம

305.6971095493 - இலங்ககை

294.5071 -

ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி
நலப்னப, அப்துல் கசாதர்

னசவநநெறதி : தரம் 09 - ஆசதிரியர்
வழதிகசாட்டி. -

இலங்னக முஸலதிம்களும்

மஹரகம : ததசதிய கல்வவி

x,

நெதிறுவகம், 2017. - ப.

126 ; நசமம. 30.

கஇ-மஉ : ரூ 165.00

(1053169 NL)
(445442 NA)

இஸலசாமும் : ஒரு சதிந்தனனயசாளரின
பசார்னவ / அப்துல் கசாதர் நலப்னப ;
பததி. அமமர் அலதி. - நகசாழும்பு : குமரன
புத்தக இல்லம், 2017. - ப.

xxviii,

127 ;

நசமம. 22.
ஒமு- மஉ : ரூ 500.00

(1051640 NL)

ISBN 978-955-659-557-4
294.53 - பபபொது வழசிபபொட
294.535 - தேசிருத்தேலங்கைள்
3 4 0

சட்டம

பத்மநெசாதன, சதி
நெல்லூர்க் கந்தசுவசாமதி தகசாயவில் /

முனகதனீன, எம். பவி

சதி. பத்மநெசாதன. - நகசாழும்பு : குமரன

பவினணயசா வவிளக்க மறதியலசா / எம். பவி.

புத்தக இல்லம், 2017. - ப. 24 ; நசமம. 30.

முனகதனீன. - நகசாழும்பு : குமரன

கஇ-மஉ : ரூ 250.00

அச்சகம், 2017. - ப.

(1051637 NL)

ISBN 978-955-659-566-6

xxii,

175 ; நசமம. 22.

ஒமு-மஉ : ரூ 1000.00

(1051298 NL)

ISBN 978-955-38-243-0-1

(444885 NA)

மயூரகதிரி, ததி
நெனீர்னவக் கததிர்கசாமம் : நசல்லக்
கததிர்கசாம அற்புதத்ததின நூற்றசாண்டு
1917 - 2017 / ததி. மயூரகதிரி. - நெனீர்தவலதி :

3 5 0 - பபபொது நசிர்வபொகைமும இரபொணுவ
வவிஞ்ஞபொனமும

நசல்லக் கததிர்கசாம ஸவசாமதி
ததவஸதசானம், 2017. - ப.

iv,

78 ;

நசமம. 18.
ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
ISBN 978-955-38411-1-7

(1049881 NL)

352.48 - வரவு பசலவு

நதசாகுததி 1. - இலங்னக : சனநெசாயக
தசசாசலதிசக் குடியரசு, 2017. -

நசல்வமதனசாகரன, ததி
கசாஷ்மமரனசவமும் னசவசதித்தசாந்தமும் /
ததி. நசல்வமதனசாகரன. - நகசாழும்பு :

viii,

ஒமு-மஉ : ரூ 600.00
ISBN 978-955-685-047-5

ஆதலபொசகனயும
352.4 - நசிதேசி நசிர்வபொகைமும பபொதேதீடம

வரவு நசலவு ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 -

294.5513 - கசவசசித்தேபொந்தேம

தசமமடு, 2017. - ப.

352 - பபபொது நசிர்வபொகைமும பபபொது

216 ; நசமம. 22.
(1049891 NL)

ப.

xlii,

610 ; நசமம. 29.

ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
(1051303 NL)
(444690 NA)
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வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 -

354 - பபபொருளபொதேபொரம, சூழல பற்றசிய

நதசாகுததி 2. - இலங்னக : சனநெசாயக
தசசாசலதிசக் குடியரசு, 2017. - ப.

xlii,

பபபொது
614 ;

நசமம. 29.

நபொணயம பதேபொடர்பபொன நசிர்வபொகைம
354.8606

ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
(1051304 NL)
(444688 NA)

நசிர்வபொகைம

354.8 - நசிதேசி நசிறுவனங்கைள், பணம,
- மத்தேசிய வங்கைசியவின்
ஆண்டறசிக்ககை
இலங்னக மத்ததிய வங்கதி ஆண்டறதிக்னக 2016. - நகசாழும்பு : இலங்னக மத்ததிய
வங்கதி, 2017. - ப. 612 ; நசமம. 28.

வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 -

ஒமு-மஉ : ரூ. 500.00

நதசாகுததி 3. - இலங்னக : சனநெசாயக
தசசாசலதிசக் குடியரசு, 2017. - ப.

xlii,

539 ;

(1040745 NL)

ISBN 978-955-575-342-5

நசமம. 29.
ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
(1051305 NL)
(444890 NA)

3 7 0

கைலவவி

372 - ஆரமபக் கைலவவி
372.19 - பபொடத்தேசிட்டம

வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 நதசாகுததி 1. - இலங்னக : சனநெசாயக
தசசாசலதிசக் குடியரசு, 2018. - ப.

xlix,

645 ;

நசமம. 29.

முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான னகதயடு :
முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான
தசனவக்கசால பயவிற்சதிநநெறதி. - நகசாழும்பு :

ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
(1051306 NL)
(444695 NA)

மகளளிர் மற்றும் சதிறுவர் வவிவகசார
அனமச்சு, 2017. - ப. 118 ; நசமம. 30.
ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
ISBN 978-955-0249-27-5

(1053166 NL)
(445710 NA)

வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 நதசாகுததி 2. - இலங்னக : சனநெசாயக
தசசாசலதிசக் குடியரசு, 2018. - ப.

xlix,

617 ;

நசமம. 29.

முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான
தசனவக்கசால ஆசதிரியர் பயவிற்சதிநநெறதி :
ஆசதிரியர் நசயல்நூல். - நகசாழும்பு :

ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
(1051307 NL)
(444685 NA)

மகளளிர் மற்றும் சதிறுவர் வவிவகசார
அனமச்சு, 2017. - ப. 36 ; நசமம. 30.
ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
ISBN 978-955-0249-27-5

(1053164 NL)
(445727 NA)

வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 நதசாகுததி 3. - இலங்னக : சனநெசாயக
தசசாசலதிசக் குடியரசு, 2018. - ப.

xlix,

583 ;

நசமம. 29.
ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
(1051308 NL)
(444686 NA)

முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான
தசனவக்கசால பயவிற்சதிநநெறதி : பயவிற்றுநெர்
பயவிற்சதிக் னகதயடு. - நகசாழும்பு :
மகளளிர் மற்றும் சதிறுவர் வவிவகசார
அனமச்சு, 2017. - ப. 160 ; நசமம. 30.
ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
ISBN 978-955-0249-29-9

(1053165 NL)
(445709 NA)

69
372.19076

-

புலகமப்பரிசசில வவினபொவவிகட

5 ஆம் தரம் புலனமப்பரிசதில் கடந்தகசால

4 0 0 பமபொழசி
4 9 0

ஏகனய பமபொழசிகைள்

வவினசாத்தசாள் : Scholarship Past Papers
(Tamil Medium). - நகசாழும்பு :

494 - தேசிரபொவவிட பமபொழசி

மசாஸடர்னகட், 2017. - ப. 214, 58 ;

494.811 - தேமசிழ் பமபொழசி

நசமம. 29.
ஒமு-மஉ : ரூ 225.00

(1049919 NL)

ISBN 978-955-664-384-8

(444329 NA)

சலூன, மபசாஸ
சதிங்கள மசாணவர்களுக்கு இரண்டசாம்
நமசாழதியசாகத் தமதிழ் / மபசாஸ சலூன. நகசாழும்பு : எஸ. நகசாடதக

5 ஆம் தரம் - புலனமப்பரிசதில் கடந்தகசால

சதகசாதரசாரா்கள் பவினரதவட் லதிமதிட்டட்,

வவினசாத்தசாள் : Scholarship Past Papers

2018. - ப. 111 ; நசமம. 21.

(Tamil Medium). - நகசாழும்பு :

ஒமு-மஉ : ரூ 300.00

(1053161 NL)

மசாஸடர்னகட், 2017. - ப. 213, 58 ;

ISBN 978-955-30-8131-5

(445137 NA)

நசமம. 29.
ஒமு- மஉ : ரூ 225.00
ISBN 978-955-664-384-8

(1055672 NL)

5 0 0 இயற்ககை வவிஞ்ஞபொனமும
கைணவிதேமும
507 - பதேபொழசிலநுட்ப வவிஞ்ஞபொனம

372.465 - சசிங்கைளம - கைற்றல, கைற்பவித்தேல

507.6 - வவினபொவவிகட

ஜலீஸ, ஏ. எஸ. எம்

6 ஆம் தரம் வவிஞ்ஞசானம் : Science

இரண்டசாம் நமசாழதி சதிங்களம் :

(Tamil Medium). -

நகசாழும்பு :

பயவிற்சதிகளும், மசாததிரி வவினசாத்தசாள்களும்-

மசாஸடர்னகட், 2017. - ப. 201 ; நசமம. 29.

தரம் 7 / ஏ. எஸ. எம். ஜலீஸ. -

ஒமு-மஉ : ரூ 350.00

குருணசாகல் : ஒக்ஸதபசாட் பவிரினடர்ஸ,

ISBN 978-955-664-359-6

(1055670 NL)

2017. - ப. 118 ; நசமம. 25.
ஒமு-மஉ : ரூ 260.00

(1051302 NL)

ISBN 978-955-0291-25-0

(444698 NA)

7 ஆம் தரம் வவிஞ்ஞசானம் - I : Science -1
(Tamil Medium). - நகசாழும்பு :
மசாஸடர்னகட், 2017. - ப. 158 ;
நசமம. 29.

372.6 - பமபொழசி

ஒமு-மஉ : ரூ 350.00

இலங்னகயவில் ததசதிய நபசாதுக் கல்வவிக்

(1055671 NL)

ISBN 978-955-664-375-6

நகசாள்னகக்கசான முனநமசாழதிவு. நுநகநகசாட : ததசதிய கல்வவி
ஆனணக்குழு, 2016. - ப.

xiii,

நசமம. 29.
ஒமு-மஉ : வவினலதரப்படவவில்னல
ISBN 978-955-9448-51-8

6 0 0 பதேபொழசிலநுட்பம

126 ;

(1037917 NL)

6 1 0

மருத்துவமும ஆதரபொக்கைசியமும

613 -

தேனனிநபர் சுகைபொதேபொரமும பபொதுகைபொப்பும

613.071 – கைற்பவித்தேல
சுகசாதசாரமும் உடற்கல்வவியும் : தரம் 9. –
பத்தரமுல்ல : கல்வவி நவளளியபீட்டுத்
ததினணக்களம், 2017. - ப.
நசமம. 24.
ஒமு-மஉ : ரூ 355.00

x,

234 ;
(1051157 NL)
(444416 NA)
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6 5 0

முகைபொகமத்துவமும பபபொதுசனத்

7 4 0

வகரதேலும அலங்கைபொர கைகலயும

பதேபொடர்பும
741 – வகரதேலும வகரதேலகைளும
658 – பபபொது முகைபொகமத்துவம
658.1 – நசிறுவனங்கைளும நசிதேசி

சதித்ததிரக்கனல : ஆசதிரியர் வழதிகசாட்டி. -

முகைபொகமத்துவமும

தரம் 12. - மஹரகம : ததசதிய கல்வவி

658.15 - நசிதேசி முகைபொகமத்துவம

நெதிறுவகம், 2017. - ப.

Lxii,

354 ; நசமம. 30.

கஇ-மஉ : ரூ 740.00

தயசாதகந்ததிரரசாஜசா, ரததிரசாணவி

(1053170 NL)
(445448 NA)

நெதிததி முகசானமத்துவத்ததின அடிப்பனடகள்:

Fundamentals of Financial Management /
ரததிரசாணவி தயசாதகந்ததிரரசாஜசா. - நகசாழும்பு-

8 0 0

இலக்கைசியம

நசனனன : குமரன புத்தக இல்லம்,
2017. - ப.

x,

8 9 0

214 ; நசமம. 22.

கஇ-மஉ : ரூ 600.00

பவிறபமபொழசிக் குடமப இலக்கைசியம

(1051634 NL)
891 - கைசிழக்கைசிந்தேசிய ஐதரபொப்பவிய இலக்கைசியம

ISBN 978-955-659-560-4

891.4 - நவதீன இந்தேசிய ஆரிய இலக்கைசியம
891.48 - சசிங்கைள இலக்கைசியம
6 6 0

இரசபொயன பபபொறசியவியல மற்றும

891.483 - சசிங்கைள நபொவல

பதேபொடர்புகடய பதேபொழசிலநுட்பங்கைள்
தசனசாநெசாயக, தசசாமவனீர
660.6 - உயவிர்முகறகமகைள்

கங்னகக்கனரக்கசாடு : சதிறுவர் நெசாவல் /

பதேபொழசிலநுட்பவவியல

தசசாமவனீர தசனசாநெசாயக ; நமசாழதி.

660.6071 – கைலவவி

ததிக்குவல்னல கமசால். - 2 ம் பததி. -

கல்வவி நபசாதுத் தரசாதரப் பத்ததிர உயர் தரத்
நதசாழதினுட்பவவியற் பசாடத்துனற : உயவிர்
முனறனமகள் நதசாழதில்நுட்பவவியல்பகுததி III. - பத்தரமுல்ல : கல்வவி
நவளளியபீட்டுத் ததினணக்களம், 2017. ப.

ix,

185 ; நசமம. 24.

(1053163 NL)

ஒமு-மஉ : ரூ 240.00

(445455 NA)

நகசாழும்பு : எஸ. நகசாடதக சதகசாதரசாரா்கள்
பவினரதவட் லதிமதிட்டட், 2018. - ப. 72 ;
நசமம. 22.
ஒமு-மஉ : ரூ 250.00

(1053162 NL)

ISBN 978-955-30-4896-7

(445539 NA)

894 - தேசிரபொவவிட பமபொழசி இலக்கைசியம
894.811 - தேமசிழ் இலக்கைசியம

7 0 0
7 2 0

894.8111 - தேமசிழ் கைவவிகதேகைள்

நுண்கைகலகைள்

அஸீஸ, பபீ. ர

கைட்டிடக்கைகல

நெதினனநவசானதற தபசாதும் : கவவினதகள் /
728 - குடியவிருப்பு மற்றும பதேபொடர்புகடய
கைட்டிடம

றுஸதசா பததிப்பகம், 2016. - ப.

728.3 - வழக்கைமபொன வதீடகைள்

ஒமு-மஉ : ரூ. 250.00

72 ;

(1047632 NL)

ISBN 978-955-0715-14-5

வனீடுகள் நெதிர்மசாணவிக்கப்படும்
நெனடமுனறக் கண்தணசாட்டங்களும்,
நதசாழதில்நுட்ப ஆதலசாசனனகளும் /
நெசாதகந்ததிரம் நெசாரசாயணன. - நதகதிவனள :
நெசாரசாயணன அதசசாசதிதயட்ஸ, 2017. ப. 154 ; நசமம. 21.
ISBN 978-955-7322-01-8

viii,

நசமம. 21.

நெசாரசாயணன, நெசாதகந்ததிரம்

ஒமு-மஉ : ரூ 700.00

பபீ. ர. அஸீஸ. - கதிண்ணவியசா : பசாத்ததிமசா

(1049884 NL)

மஜனீத், ஏ
தகசாயவில் மசாடும் தஹசாட்டல்
பூனனயும் : கவவினதகள் / ஏ. மஜனீத். கல்முனன : மருதூர் நவவௌிதியபீட்டுப்
பணவிமனன, 2017. - ப. 120 ; நசமம. 18.
ஒமு-மஉ : ரூ 300.00

(1051295 NL)

ISBN 978-955-1058-11-1

(445017 NA)

69
894.8113 - தேமசிழ் சசிறுகைகதேகைள்

மலரும் நமசாட்டுக்கள் / நதசாகு. சசாந்ததி
தர்மதசாஸசா [et.al...] : நமசாழதி. ரஞ்சனளி

அமமன, ஸீ. எம். ஏ

வவினசன. - நகசாழும்பு : குதளசாபல்

ஸஸுனலமசான அரசரின னவரச்

இம்நபக்ட், 2017. - ப. 71 ; நசமம. 21.

சுரங்கம் : 5 முதல் 8 வனரயசான

ஒமு-மஉ : ரூ 125.00

(1051297 NL)

வகுப்புகளுக்கு / ஸீ. எம். ஏ. அமமன. -

ISBN 978-955-7828-16-9

(445062 NA)

ததிஹசாரி : தரஷ்மசா பததிப்பகம், 2017. ப. 44 ; நசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ. 130.00

(1049887 NL)

ISBN 978-955-1691-07-3

9 0 0 புவவியவியல வரலபொறு

அலதியசார், யூ. எல்

9 1 0

ததேசப்படமும பவிரயபொணமும

மமண்ட நசசார்க்கம் : சதிறுகனதகள் /
யூ. எல். அலதியசார். - சம்மசாந்துனற :

912 - உலகை வகரபடம

னபத்துல் ஹதிக்மசாஹ, 2017. - ப. 128 ;
நசமம. 21.

தஹரத், எச். எம். எஸ. என

ஒமு-மஉ : ரூ 450.00

(1049886 NL)

A9 சதித்ததினய தநெசாக்கதி படதவனல - II :

ISBN 978-955-95831-9-6

வரலசாறு நசயல்நூல் தரம் 11 / எச். எம்.
எஸ. என. தஹரத் ; நமசாழதி. எம். ஏ. யு.

நஷரப், தக. எம். எம்

நெஸீரசா உம்மசா. - குருநெசாகல் : [நவ.இ],

சூனளியத்னத தநெசாக்கதி... / தக. எம். எம்.

ப. 76 ; நசமம. 29.

நஷரப். - கசாத்தசானகுடி : ஆசதிரியர்,
2017. - ப.

xiii,

(1051158 NL)

கஇ-மஉ : ரூ 250.00

(443415 NA)

210 ; நசமம. 21.

கஇ-மஉ : ரூ 450.00

(1051296 NL)

ISBN 978-955-38432-0-3

(445018 NA)

914 - பபபௌதேதீகைப் புவவியவியல
கதணசலதிங்கம், தக. ர

894.8114 - தேமசிழ் கைட்டகரகைள்

சசீனசாவும் இந்துசமுத்ததிரமும் /
தக. ர. கதணசலதிங்கம். - நகசாழும்பு :

பசார்த்தனீபன, நெ.

தசமமடு, 2017. - ப.

நமசாழதி : கட்டுனரக்நகசாத்து /
நெ. பசார்த்தனீபன. - வவுனளியசா : தமதிழ்
மனறம், 2016. - ப.

xii,

ஒமு-மஉ : ரூ. 200.00

xviii,

ஒமு-மஉ : ரூ 500.00
ISBN 978-955-685-045-1

94 ; நசமம. 20.
(1047619 NL)

ISBN 978-955-43350-0-4

******

142 ; நசமம. 22.
(1049890 NL)
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ஆசசிரியர், தேகலயங்கை பதேபொடர் அட்டவகண
அமமன, ஸீ. எம். ஏ. ஸஸுனலமசான அரசரின
னவரச் சுரங்கம் : 5 முதல் 8
வனரயசான வகுப்புகளுக்கு

7 ஆம் தரம் வவிஞ்ஞசானம் – I : Science -1
(Tamil medium)

507.6

894.8113
A9 சதித்ததினய தநெசாக்கதி படதவனல – II :

அலதி, அமமர் பபொர்க்கை இலங்னக

வரலசாறு நசயல்நூல் தரம் 11 (தஹரத்,

முஸலதிம்களும் இஸலசாமும் : ஒரு

எச். எம். எஸ. என)

912

சதிந்தனனயசாளரின பசார்னவ
அலதி, அமமர் பபொர்க்கை நலப்னப, அப்துல்கசாதர்

894.8113

அஸீஸ, பபீ. ர. நெதினனநவசானதற தபசாதும் :
கவவினதகள்

வவினசாத்தசாள் : Scholarship Past Papers
(Tamil Medium)

அலதியசார், யூ. எல். மமண்ட நசசார்க்கம் :
சதிறுகனதகள்

5 ஆம் தரம் - புலனமப்பரிசதில் கடந்தகசால

894.8111

5 ஆம் தரம் புலனமப்பரிசதில் கடந்தகசால
வவினசாத்தசாள் : Scholarship Past Papers
(Tamil Medium)

372.19076

கங்னகக்கனரக்கசாடு : சதிறுவர் நெசாவல்

6 ஆம் தரம் வவிஞ்ஞசானம் : Science (Tamil
Medium)

372.19076

507.6

(தசனசாநெசாயக, தசசாமவனீர)

891.483

கதணசலதிங்கம், தக. ர. சசீனசாவும்
இந்துசமுத்ததிரமும்

இரகுநெசானதயர், இ. சதி. வவிளம்பவி வருஷ
வசாக்கதிய பஞ்சசாங்கம்

133.55

இரண்டசாம் நமசாழதி சதிங்களம் : பயவிற்சதிகளும்,
மசாததிரி வவினசாத்தசாள்களும்- தரம் 7
(ஜலீஸ, ஏ. எஸ. எம்)

372.465

இலங்னகத் ததசதிய நூற்பட்டியல் :
(கடந்த கசாலம்) 1941-1961

015.5493

இலங்னக மத்ததிய வங்கதி ஆண்டறதிக்னக 2016 (இலங்னக மத்ததிய வங்கதி)

354.8606

இலங்னக மத்ததிய வங்கதி. இலங்னக மத்ததிய
வங்கதி ஆண்டறதிக்னக - 2016

354.8606

இலங்னக முஸலதிம்களும் இஸலசாமும் :
ஒரு சதிந்தனனயசாளரின பசார்னவ
(நலப்னப, அப்துல்கசாதர்)

305.6971095493

கமசால் ததிக்குவல்னல. நமசாழதி பபொர்க்கை
கங்னகக்கனரக்கசாடு : சதிறுவர் நெசாவல்
கமசால் ததிக்குவல்னல. நமசாழதி பபொர்க்கை
தசனசாநெசாயக, தசசாமவனீர
கல்வவி நபசாதுத் தரசாதரப் பத்ததிர உயர் தரத்
நதசாழதினுட்பவவியற் பசாடத்துனற : உயவிர்
முனறனமகள் நதசாழதில்நுட்பவவியல்பகுததி III.

660.6071

கசாஷ்மமரனசவமும் னசவசதித்தசாந்தமும்
(நசல்வமதனசாகரன, ததி)

294.5513

தகசாபசால், கவவிக்தகசா நவல்லவூர்.
பவிரபஞ்சமும் வசாழ்வவியலும்

100

தகசாயவில் மசாடும் தஹசாட்டல் பூனனயும் :
கவவினதகள் (மஜனீத், ஏ)

இலங்னகயவில் ததசதிய நபசாதுக் கல்வவிக்

914

894.8111

நகசாள்னகக்கசான முனநமசாழதிவு
(ததசதிய கல்வவி ஆனணக்குழு)

372.6

சந்தனச் சசாந்து (முகம்மது அனனீஸ, எம்.எம்)
001

69
சலூன, மபசாஸ. சதிங்கள மசாணவர்களுக்கு
இரண்டசாம் நமசாழதியசாகத் தமதிழ்

494.811

சனநெசாயக தசசாசலதிசக் குடியரசு. வரவு

தசனசாநெசாயக, தசசாமவனீர. கங்னகக்கனரக்கசாடு :
சதிறுவர் நெசாவல்

891.483

னசவநநெறதி : தரம் 09 - ஆசதிரியர் வழதிகசாட்டி

நசலவு ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 -

294.5071

நதசாகுததி 1

352.48

சனநெசாயக தசசாசலதிசக் குடியரசு. வரவு

தர்மதசாஸசா, சசாந்ததி. மலரும் நமசாட்டுக்கள்

நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 -

894.8114

நதசாகுததி 2

352.48
ததசதிய கல்வவி ஆனணக்குழு. இலங்னகயவில்

சனநெசாயக தசசாசலதிசக் குடியரசு. வரவு

ததசதிய நபசாதுக் கல்வவிக்

நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 -

நகசாள்னகக்கசான முனநமசாழதிவு

நதசாகுததி 3

372.6

352.48

சனநெசாயக தசசாசலதிசக் குடியரசு. வரவு

நெல்லூர்க் கந்தசுவசாமதி தகசாயவில்

நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 -

(பத்மநெசாதன, சதி)

நதசாகுததி 1

294.535

352.48
நெஸீரசா உம்மசா எம். ஏ. யு. ; நமசாழதி பபொர்க்கை

சனநெசாயக தசசாசலதிசக் குடியரசு. வரவு

A9 சதித்ததினய தநெசாக்கதி படதவனல – II :

நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 -

வரலசாறு நசயல்நூல் தரம் 11

நதசாகுததி 2

352.48
நெஸீரசா உம்மசா எம். ஏ. யு.

சனநெசாயக தசசாசலதிசக் குடியரசு. வரவு

; நமசாழதி

பபொர்க்கை தஹரத், எச். எம். எஸ. என

நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 நதசாகுததி 3

352.48

நெசாரசாயணன, நெசாதகந்ததிரம். வனீடுகள்
நெதிர்மசாணவிக்கப்படும் நெனடமுனறக்

சதிங்கள மசாணவர்களுக்கு இரண்டசாம்

கண்தணசாட்டங்களும், நதசாழதில்நுட்ப

நமசாழதியசாகத் தமதிழ் (சலூன, மபசாஸ)

ஆதலசாசனனகளும்

728.3

494.811
நெதிததி முகசானமத்துவத்ததின அடிப்பனடகள் :
சதித்ததிரக்கனல : ஆசதிரியர் வழதிகசாட்டி தரம் 12
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சசீனசாவும் இந்துசமுத்ததிரமும்

(தயசாதகந்ததிரரசாஜசா, ரததிரசாணவி)

658.15

நெதிதரசாசன, சதிவகுமசார். தமனலத்ததய

(கதணசலதிங்கம், தக. ர)

914

சுகசாதசாரமும் உடற்கல்வவியும் : தரம் 9

நமய்யவியல் : சதில பரிமசாணங்கள்

101

நெதினனநவசானதற தபசாதும் : கவவினதகள்

613.071
சூனளியத்னத தநெசாக்கதி...(நஷரப், தக. எம். எம்)
894.8113

(அஸீஸ, பபீ. ர)

894.8111

நெனீர்னவக் கததிர்கசாமம் : நசல்லக் கததிர்கசாம
அற்புதத்ததின நூற்றசாண்டு 1917 - 2017
(மயூரகதிரி, ததி)

294.535

நசல்வமதனசாகரன, ததி. கசாஷ்மமரனசவமும்
னசவசதித்தசாந்தமும்

294.5513

நூல் ததட்டம் : (நதசாகுததி 11)
(நசல்வரசாசசா, என)

015

நசல்வரசாசசா, என. நூல் ததட்டம் :
(நதசாகுததி 11)

015
பத்மநெசாதன, சதி. நெல்லூர்க் கந்தசுவசாமதி
தகசாயவில்

294.535

69
பசார்த்தனீபன, நெ. நமசாழதி : கட்டுனரக்நகசாத்து
894.8114

முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான னகதயடு :
முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான
தசனவக்கசால பயவிற்சதிநநெறதி. (மகளளிர்

பவினணயசா வவிளக்க மறதியலசா

மற்றும் சதிறுவர் வவிவகசார அனமச்சு)

(முனகதனீன, எம். பவி)

340

372.19
முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான

பவிரபஞ்சமும் வசாழ்வவியலும்
(தகசாபசால், கவவிக்தகசா நவல்லவூர்)

100

தசனவக்கசால ஆசதிரியர் பயவிற்சதிநநெறதி :
ஆசதிரியர் நசயல்நூல். (மகளளிர் மற்றும்
சதிறுவர் வவிவகசார அனமச்சு)

நபதரரசா சுததனளி. பபொர்க்கை தர்மதசாஸசா,
சசாந்ததி

372.19

முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான
தசனவக்கசால பயவிற்சதிநநெறதி : பயவிற்றுநெர்

நபதரரசா சுததனளி. பபொர்க்கை மலரும்

பயவிற்சதிக் னகதயடு. (மகளளிர் மற்றும்

நமசாட்டுக்கள்

சதிறுவர் வவிவகசார அனமச்சு)

மகளளிர் மற்றும் சதிறுவர் வவிவகசார அனமச்சு.
முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான

372.19

தமனலத்ததய நமய்யவியல் : சதில
பரிமசாணங்கள் (நெதிதரசாசன, சதிவகுமசார்)
101

னகதயடு : முனபள்ளளி
ஆசதிரியர்களுக்கசான தசனவக்கசால
பயவிற்சதிநநெறதி.

372.19

நமசாழதி : கட்டுனரக்நகசாத்து (பசார்த்தனீபன, நெ)
894.8114

மகளளிர் மற்றும் சதிறுவர் வவிவகசார அனமச்சு.
முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான

தயசாதகந்ததிரரசாஜசா, ரததிரசாணவி. நெதிததி

தசனவக்கசால ஆசதிரியர் பயவிற்சதிநநெறதி :

முகசானமத்துவத்ததின அடிப்பனடகள் :

ஆசதிரியர் நசயல்நூல்
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372.19

658.15
மகளளிர் மற்றும் சதிறுவர் வவிவகசார அனமச்சு.
முனபள்ளளி ஆசதிரியர்களுக்கசான
தசனவக்கசால பயவிற்சதிநநெறதி : பயவிற்றுநெர்
பயவிற்சதிக் னகதயடு

372.19

நமசாட்டுக்கள்

நசல்லக் கததிர்கசாம அற்புதத்ததின
294.535

மலரும் நமசாட்டுக்கள் (தர்மதசாஸசா, சசாந்ததி)
894.8114

ரணசதிங்க ஷமதிலசா. பபொர்க்கை தர்மதசாஸசா,
சசாந்ததி
ரணசதிங்க ஷமதிலசா. பபொர்க்கை மலரும்
நமசாட்டுக்கள்

மஜனீத், ஏ. தகசாயவில் மசாடும் தஹசாட்டல்
பூனனயும் : கவவினதகள்

சசாந்ததி
ரணசதிங்க பவிரியசானளி. பபொர்க்கை மலரும்

மயூரகதிரி, ததி. நெனீர்னவக் கததிர்கசாமம் :
நூற்றசாண்டு 1917 - 2017

ரணசதிங்க பவிரியசானளி. பபொர்க்கை தர்மதசாஸசா,

894.8111
நலப்னப, அப்துல்கசாதர். இலங்னக

மமண்ட நசசார்க்கம் : சதிறுகனதகள்
(அலதியசார், யூ. எல்)

முஸலதிம்களும் இஸலசாமும் : ஒரு
894.8113

சதிந்தனனயசாளரின பசார்னவ
305.6971095493

முகம்மது அனனீஸ, எம். எம் சந்தனச் சசாந்து
001
முனகதனீன, எம். பவி. பவினணயசா வவிளக்க
மறதியலசா

340

வரவு நசலவு ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 நதசாகுததி 1 (சனநெசாயக தசசாசலதிசக்
குடியரசு)

352.48

69
வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 -

வனீடுகள் நெதிர்மசாணவிக்கப்படும் நெனடமுனறக்

நதசாகுததி 2 (சனநெசாயக தசசாசலதிசக்
குடியரசு)

கண்தணசாட்டங்களும், நதசாழதில்நுட்ப
352.48

ஆதலசாசனனகளும் (நெசாரசாயணன,
நெசாதகந்ததிரம்)

728.3

வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2017 நதசாகுததி 3 (சனநெசாயக தசசாசலதிசக்
குடியரசு)

352.48

ஜலீஸ, ஏ. எஸ. எம். இரண்டசாம் நமசாழதி
சதிங்களம் : பயவிற்சதிகளும், மசாததிரி

வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 -

வவினசாத்தசாள்களும் - தரம் 7

372.465

நதசாகுததி 1 (சனநெசாயக தசசாசலதிசக்
குடியரசு)

352.48
ஸஸுனலமசான அரசரின னவரச் சுரங்கம் :

வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 -

5 முதல் 8 வனரயசான வகுப்புகளுக்கு

நதசாகுததி 2 (சனநெசாயக தசசாசலதிசக்
குடியரசு)

(அமமன, ஸீ. எம். ஏ)

வரவு நசலவுத்ததிட்ட மததிப்பபீடு : 2018 -

நஷரப், தக. எம். எம். சூனளியத்னத

நதசாகுததி 3 (சனநெசாயக தசசாசலதிசக்
குடியரசு)

தநெசாக்கதி...

894.8113

352.48

வவிளம்பவி வருஷ வசாக்கதிய பஞ்சசாங்கம்
(இரகுநெசானதயர், இ. சதி)

894.8113

352.48

தஹரத், எச். எம். எஸ. என. A9 சதித்ததினய
133.55

தநெசாக்கதி படதவனல – II : வரலசாறு
நசயல்நூல் தரம் 11

வவினசன ரஞ்சனளி நமசாழதி. பபொர்க்கை
தர்மதசாஸசா, சசாந்ததி
வவினசன ரஞ்சனளி நமசாழதி. பபொர்க்கை மலரும்
நமசாட்டுக்கள்

******

912

69

பபபொருள் வகுப்பு அட்டவகண

ஆசதிரியர் வழதிகசாட்டி : இந்துசமயம் 294.5071

சட்டம்

340

ஆரம்பக் கல்வவி

சமயம்

200

சமூகப் பவிரிவுகள் : சமூக வவிஞ்ஞசானம்

305

சமூக வவிஞ்ஞசானம்

300

372

இந்துசமயம்

294.5

இயற்னக வவிஞ்ஞசானமும் கணவிதமும்

500
சதிங்கள இலக்கதியம் : கதிழக்கதிலங்னக

இரசசாயன நபசாறதியவியல் மற்றும்

ஐதரசாப்பவிய இலக்கதியம் : இலக்கதியம்

நதசாடர்புனடய நதசாழதில்நுட்பங்கள்

660

இலக்கதியம்
இலங்னக : சமூகப் பவிரிவுகள்

800
305.6971095493

891.48
சதிங்கள நெசாவல் : கதிழக்கதிலங்னக ஐதரசாப்பவிய
இலக்கதியம் : இலக்கதியம்
சதிங்களம் - கற்றல், கற்பவித்தல் :
ஆரம்பக் கல்வவி

உயவிர்முனறனமகள் நதசாழதில்நுட்பவவியல்
660.6
உலக வனரபடம்

912

ஏனனய சமயங்கள்

290

ஏனனய நமசாழதிகள்

490

891.483

னசவசதித்தசாந்தம்

372.465
294.5513

தசசாததிடம்

133.5

தத்துவத்ததின அறதிமுகம்

101

தத்துவம்

100

தமதிழ் இலக்கதியம் ஏனனய இலக்கதியம் :
கட்டிடக்கனல

720

வவிடயங்கள்

000

கல்வவி

370

கல்வவி : இரசசாயன நபசாறதியவியல் மற்றும்
660.6071

894.8114

தமதிழ் கவவினதகள் : தமதிழ் இலக்கதியம் :
இலக்கதியம்

இலக்கதியம்
தமதிழ் நமசாழதி : நமசாழதி

கற்பவித்தல் : தனளிநெபர் சுகசாதசாரமும்
613.071
891

குடியவிருப்பு மற்றும் நதசாடர்புனடய
கட்டிடம்

இலக்கதியம்

894.8111

தமதிழ் சதிறுகனதகள் : தமதிழ் இலக்கதியம் :

நதசாடர்புனடய நதசாழதில்நுட்பங்கள்

கதிழக்கதிந்ததிய ஐதரசாப்பவிய இலக்கதியம்

894.811

தமதிழ் கட்டுனரகள் : தமதிழ் இலக்கதியம் :

கணனளி வவிஞ்ஞசானம், அறதிவு சசாிசாிரா்

பசாதுகசாப்பும்

இலக்கதியம்

728

894.8113
494.811

தனளிநெபர் சுகசாதசாரமும் பசாதுகசாப்பும்

613

ததிரசாவவிட நமசாழதி

494

69
ததிரசாவவிட நமசாழதி இலக்கதியம் : இலக்கதியம்

நபசாது நெதிர்வசாகமும் நபசாது

894
ததிருத்தலங்கள்

352

நபசாது முகசானமத்துவம்

658

294.535

ஆதலசாசனனயும்

ததசப்படமும் பவிரயசாணமும்

910

நபசாது வழதிபசாடு : இந்துசமயம்

294.53

நதசாழதில்நுட்பம்

600

நபசாருளசாதசாரம், சூழல் பற்றதிய நபசாது

நதசாழதில்நுட்ப வவிஞ்ஞசானம்

507

நெதிர்வசாகம்

354

நபவௌதனீகப் புவவியவியல்

914

நெவனீன இந்ததிய ஆரிய இலக்கதியம் :
கதிழக்கதிலங்னக ஐதரசாப்பவிய இலக்கதியம் :
இலக்கதியம்

மத்ததிய வங்கதியவின ஆண்டறதிக்னக

354.8606

மதக்குழுக்கள் : சமூகப் பவிரிவுகள்

305.6

891.4

நெதிததி நெதிர்வசாகமும் பசாதனீடும்

352.4
மருத்துவமும் ஆதரசாக்கதியமும்

610

மனறநபசாருள்

130

நெதிததி நெதிறுவனங்கள், பணம், நெசாணயம்
நதசாடர்பசான நெதிர்வசாகம்
நெதிததி முகசானமத்துவம்

354.8
658.15

மனறநபசாருள் உணர்தல் : மனறநபசாருள்133

நெதிறுவனங்களும் நெதிததி முகசானமத்துவமும்

முகசானமத்துவமும் நபசாதுசனத்

658.1
நுண்கனலகள்
நூல்வவிபரப்பட்டியல் - இலங்னக

நதசாடர்பும்

700

முஸலதிம்கள் : சமூக வவிஞ்ஞசானம்

015.5493

305.6971

நமசாழதி

நூல்வவிபரப்பட்டியல் : நூல்வவிபரப்பட்டியல் இலங்னக

650

நமசாழதி : ஆரம்பக் கல்வவி

400
372.6

015
வரவு நசலவு : நபசாது நெதிர்வசாகமும்

பசாடத்ததிட்டம் : ஆரம்பக் கல்வவி

372.19

இரசாணுவ வவிஞ்ஞசானமும் : சமூக
வவிஞ்ஞசானம்

பவிறநமசாழதிக் குடும்ப இலக்கதியம்

352.48

890
வனரதலும் அலங்கசார கனலயும்

740

வனரதலும் வனரதல்களும்

741

புலனமப்பரிசதில் வவினசாவவினட :
ஆரம்பக் கல்வவி

372.19076

புவவியவியல் வரலசாறு

900

வழக்கமசான வனீடுகள்

நபசாது அறதிவு

001

வசாக்கதிய பஞ்சசாங்கம் : தசசாததிடம்

நபசாது நெதிர்வசாகமும் இரசாணுவ
வவிஞ்ஞசானமும்

728.3
133.55

வவினசாவவினட : நதசாழதில்நுட்ப வவிஞ்ஞசானம்
350

507.6

******
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2018

வவெளளியயிட இருக்கும் பயிரசுரங்களளிற்ககான பட்டியல

0 0 0 கணனளி வெயிஞ்ஞகானம், அறறிவு சகார

3

0

0

சமூக வெயிஞ்ஞகானம்

வெயிடயங்கள
305.4 - வபண்கள
004 - கணனளி வெயிஞ்ஞகானமும் தரவு
ஒழுங்கமமைப்பும்

எதழிரிசைழிங்க, சுவகாம தமயந்தழி
தபண்ணவியம், வளர்ச்சைழி மற்றும்

அமலசுதன, க
பரீட்சசை

அதழிககாரமளனித்தல் ததகாடர் - 01 / தமயந்தழி

வழழிககாட்ட : தகவல்

ததகாடர்பகாடல் ததகாழழிநுட்பவவியல் தரம் 11
(புதழிய பகாடத்தழிட்டம்) / க. அமலசுதன. -

எதழிரிசைழிங்க சுவகாம. - [சைக] அனுசைகா எதழிரிசைழிங்க.
- தடல்தககாட :

மட்டக்களப்பு : ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-38312-1-7

ஆசைழிரியர், 2018.

ISBN 978-955-43973-4-7
வவிசலதரப்படவவில்சல

ரூபகா. 300.00
சைழிவசுப்பவிரமணவியம், நடரகாசைகா

2
2 9 0

0

0

ஏறுபட / நடரகாசைகா சைழிவசுப்பவிரமணவியம். -

சமையம்

யகாழ்ப்பகாணம் : ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-35528-0-8

ஏமனய சமையங்கள

வவிசலதரப்படவவில்சல

294.5 - இந்துசமையம்
294.5072 – ஆய்வு

பவிகம், பவி. எம்
தபண்கண நநீ தங்கத் தகாரசகயகாக /

கககாபகாலசைழிங்கம், சைழினனித்தம்பவி

பவி. எம். பவிகம். - மந்தழிசக : ஆசைழிரியர்,

கண்ணகழி வழழிபகாடு ஆய்வு ரீதழியகான

2018

பகார்சவயும் பதழிவும் / சைழினனித்தம்பவி

ISBN 978-955-35530-0-3

ரூபகா. 200.00

கககாபகாலசைழிங்கம். - மட்டக்களப்பு :
ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-42694-5-3

ரூபகா. 800.00

3 4 0 சட்டம்
மஜநீட், யு. எல். ஏ

297 - இஸ்லகாம்

Equity and Law of Trusts / யு. எல். ஏ.
மஜநீட். - ததகழிவசள : ஆசைழிரியர், 2018.

சைழியகாவ, எம். எஸ. எம்

ISBN 978-955-54613-5-1

ரூபகா. 750.00

கசைனுல் பனகா / எம். எஸ. எம். சைழியகாவ. தவலழிகம : ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-43973-4-7

ரூபகா. 140.00

சைழியகாவ, எம். எஸ. எம்

3 7 0

கலவெயி

ரவவிச்சைந்தழிரன, ட

சைககாத் பத்வகாக்கள் / எம். எஸ. எம்.

க.தபகா.த (உயர்தரம்) உயர்தர கணக்ககீட்டு

சைழியகாவ. - தவலழிகம : ஆசைழிரியர், 2018.

எண்ணக்கருக்களும் நழியமங்களும் /

ISBN 978-955-43973-5-4

ட. ரவவிச்சைந்தழிரன. - [சைக] ககார்த்தழிக் எஸ.

ரூபகா. 200.00

எஸ. - [தவ.இ.இ] :
ISBN 978-955-52934-1-9

[தவ.இ], 2018
ரூபகா. 250.00

6 5 0

முககாமமைத்துவெமும் வபகாதுசனத்

894.8111 - தமைறிழ் கவெயிமதகள

வதகாடரபும்
கத்தூஸ, எச். எல். ஏ
தவக்கமகார், டலந்தழி

எதுவகாயவிருப்பவினும் / எச். எல். ஏ

முககாசமத்துவ தழிறனகள் / டலந்தழி

கத்தூஸ. - அக்கசரப்பற்று : ஆசைழிரியர்,

தவக்கமகார். - தமகாழழி. சைகாமழிளகா சபசைல்

2018.

அனடனற். - புத்தளம் : ஆசைழிரியர், 2018.

ISBN 978-955-96942-9-8

ரூபகா. 450.00

ISBN 978-955-38844-2-8
வவிசலதரப்படவவில்சல

கமகாரசைகாமழி, தசைல்சலயகா
எங்கள் நழிலகா / தசைல்சலயகா

நழியூட்டன, சைகாமழினனி

கமகாரசைகாமழி. - சகதட : ஆசைழிரியர், 2018.

நுகர்கவகார் நடத்சதயும் சைந்சதப்

ISBN 978-955-42015-1-4

ரூபகா. 200.00

பகப்பகாய்வும் / சைகாமழினனி நழியூட்டன. [சைக] பவிரபகாகரன, ரி. - மட்டக்களப்பு :
ஆசைழிரியர், 2018.

எனசன வசரதல் / ரி. சைபகானகா. -

ISBN 978-955-38845-1-0
வவிசலதரப்படவவில்சல

றகாகல், தசைகலகாமழியகா
சைந்சதப்படுத்தல் கலசவ / தசைகலகாமழியகா
றகாகல். - மட்டக்களப்பு : ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-38787-1-7

சைபகானகா, ரி

ரூபகா. 250.00

கலதவல்ல : ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-35531-0-2

தழிருநகாவுக்கரசு, தசைல்சலயகா
மனப்பூக்கள் (கவவிசதத்ததகாகதழி) /
தசைல்சலயகா தழிருநகாவுக்கரசு. - நல்லூர் :
ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-52960-9-0

8 0 0

இலக்கறியம்

ரூபகா. 200.00

ரூபகா. 250.00

கதவதகாசைன, தங்கரகாஜகா
“எங்கக எனது ககாதல்" / தங்கரகாஜகா

894.811 - தமைறிழ் இலக்கறியம்

கதவதகாசைன. - இயக்கச்சைழி : ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-41986-2-3

ரூபகா. 300.00

தழிருநகாவுக்கரசு, தசைல்சலயகா
தமழிழ் தமகாழழியும் இலக்கழியமும் :
தரம்- 9 / தசைல்சலயகா தழிருநகாவுக்கரசு. -

894.8113 - தமைறிழ் சறிறுகமதகள

நல்லூர் : ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-52960-8-3

ரூபகா. 350.00

அமமீன, ஸழி. எம். ஏ
பவிகரத மனனிதன / ஸழி. எம். ஏ அமமீன. தழிஹரியகா : ஆசைழிரியர், 2018

பவிரசைகாந், எஸ

ISBN 978-955-41634-6-1

ஒரு ரசைழிகனனின பகார்சவயவில்

ரூபகா. 100.00

தபகானனனியவின தசைல்வன /
எஸ. பவிரசைகாந். - இரத்தழினபுரி : ஆசைழிரியர்,
2018.
ISBN 978-955-35518-0-1

தசைறழிப், கக. எம். எம்
கனவுலகம் / கக. எம். எம் தசைறழிப். -

ரூபகா. 250.00

ககாசரக்கட : ஆசைழிரியர், 2018
ISBN 978-955-38432-1-0

ரூபகா. 350.00

894.8114 - தமைறிழ் கட்டுமரகள

9 0 0 புவெயியயியல வெரலகாறு

இப்தழிககார், ரி. ட. எம்

நந்தகககாபன, கந்தசைகாமழி

கற்றவவியல் ஒரு இஸலகாமழிய

புவவியவியல் (க.தபகா. த. உயர்தரம்) :

பகார்சவ / ரி. ட. எம் இப்தழிககார். - கண்ட :

பல்கதர்வு வவினகாக்களனின ததகாகப்பு /

ஆசைழிரியர், 2018.

கந்தசைகாமழி நந்தகககாபன. - சுனனகாகம் :

ISBN 978-955-38999-0-3

ரூபகா. 100.00

ஆசைழிரியர், 2018.
ISBN 978-955-38990-0-2

கபவிபுல்லகா, எம். ரி
ததனகழிழக்க ஆசைழிய நகாடுகளனின இஸலகாம் /
எம். ரி கபவிபுல்லகா. - கழிண்ணவியகா : ஆசைழிரியர்,
2018.
ISBN 978-955-38998-0-4

ரூபகா. 300.00

******

ரூபகா. 450.00

