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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 Unpublished postgraduate theses 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

2  0  0  சமயம

2 3 0 கைசிறசிஸ்தேவம

230.71 - கைலவவ

ககிறகிஸ்தவம் : ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - 
தரம் 9. - மஹரகம : சமயங்கள் மற்றும்
வவிழுமகியங்கள் கல்வவித்துறற, 2017. -

 ப. xxiii, 45 ; சசமம. 30. 
கஇ-மஉ : ரூ 105.00 (1047592 NL)

(442368 NA)

234 - கைசிறசிஸ்தேவ சமயக் தகைபொட்பபொட
234.1 - நற்கைருகண
234.16 - தேசிருவருட் சபொதேனம
234.163  - தேசிவ்வவய ததேவ நற்கைருகண

Crowter, Phil
பவிலகிப்பவியர் நகிருபத்றதப் பவிரசங்ககித்தல் : 
பவிலகிப்பவியர் நூலுக்ககான பபசும் 

வறரபககாடுகள் / Phil Crowter. - 
சககாகுசவல்ல : சககாழும்பு 
இறறயவியல் கல்லூரி, 2017. - ப. 85. ;
சசமம. 20.
கஇ-மஉ : ரூ 100.00 (1055667 NL)
ISBN 978-955-36400-2-4

Crowter, Phil
மகாற்கு நற்சசய்தகிறய பவிரசங்ககித்தல் : 
மகாற்கு நற்சசய்தகி நூலுக்ககான பபசும் 

வறரபககாடுகள் / Phil Crowter. - 
சககாகுசவல்ல : சககாழும்பு இறறயவியல் 
கல்லூரி, 2017. - ப. 228. ; சசமம. 20.
ஒம-மஉ : ரூ 250.00 (1055668 NL)
ISBN 978-955-3640-01-7 

2 9 0  ஏகனய சமயங்கைள்

294 - தேசிரபொவவட சமயம
294.5 - இந்து சமயம
294.5071 - கைலவவ

றசவ சநறகி : தரம் - 9. –  பத்தரமல்ல : 
கல்வவி சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 

2017. - ப. xii, 123 ; சசமம. 24.
கஇ-மஉ : ரூ 210.00  (1049778 NL)

(444081 NA)

294.53 - பபபொது வழசிபபொட
294.535 - தேசிருத்தேலங்கைள்

பவிரபல தகிருத்தலங்கள் மமது பகாடப்சபற்ற 
தகிருவூஞ்சல்கள் / பதகி. எஸ். 
சகிவகானந்தரகாஜகா. - 3 ம் பதகி. - 2017. -

 ப. 84 ; சசமம. 20.
கஇ-மஉ : ரூ 100.00 (1052723 NL)
ISBN 978-955-38461-0-5  

294.5513 - கசவசசித்தேபொந்தேம

சசகார்ணைலகிங்கம், சச
சகிவபூறச மறறகளளிற் சகித்தகாந்த 
வவிளக்கம் : ஆன்மகார்த்தம் / 
சச. சசகார்ணைலகிங்கம். - சககாழும்பு : 

சகிவத்தகிருமன்றம், 2017. - ப. xlv, 485 : 
படம் ; சசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூ 1200.00 (1045339 NL)
ISBN 978-955-4767-01-0 (440946 NA)
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294.59 - இந்துசமய மூலங்கைள்

சகிறறீக்கந்தரகாசகா, சசல்லத்தம்பவி
தகிருமந்தகிரம் : ஓர் அறகிமகம் / 
சசல்லத்தம்பவி சகிறறீக்கந்தரகாசகா. - 
சககாழும்பு : ஆலயம் சவவௌிகியயீட்டகம், 

2017. - ப. xxvii, 117 ; சசமம. 22. 
ஒம-மஉ : ரூ 400.00 (1051639 NL)
ISBN 978-955-0881-27-7 

294.5924 - பகைவத்கைகீகதே

ரகாமநகாதன், சபகா
பகவத் ககீதகா : தமகிழ் சமகாழகி சபயர்ப்பும் 
வவிருத்தகியுறரயும் / சமகாழகி.
சபகா. ரகாமநகாதன். - 2ம் பதகி. - சககாழும்பு:
ஆசகிரியர், 2017. - ப. 518 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : வவிறலதரப்படவவில்றல 
ISBN 978-955-38573-0-9  (1049885 NL)

3  0  0  சமூகை வவஞ்ஞபொனம

302 – சமூகை ஈடபபொட

302.2 - பதேபொடர்பபொடல

302.2071 - ஆசசிரியர் வழசிகைபொட்டி

சதகாடர்பகாடலும் ஊடகவவியற் கற்றகயும் : 
ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி தரம் 11. - 
பத்தரமல்ல : கல்வவி சவளளியயீட்டுத் 

தகிறணைக்களம், 2016. - ப. xliii, 57 ; 
சசமம. 29. 
கஇ-மஉ : ரூ 195.00 (1045315 NL)

(440057 NA)

3 1 0 பபபொது புள்ளளிவவபரவவயல

315 - ஆசசியபொ
315.493 - இலங்ககை 

சமூக, சபகாருளகாதகார தகவல் றகபயடு - 
2017. - சககாழும்பு : எஸ் & எஸ் 

பவிரின்டஸ், 2017. - ப. vi, 54 ; சசமம. 24. 
ஒம-மஉ : வவிறலதரப்படவவில்றல 
ISBN 978-955-4592-03-2 (1054207 NL)

3 5 0  பபபொது நசிர்வபொகைமும இரபொணுவ 
    வவஞ்ஞபொனமும
 

354 - பபபொருளபொதேபொரம, சூழல பற்றசிய 
  பபபொது  நசிர்வபொகைம

354.8 - நசிதேசி நசிறுவனங்கைள், பணம,  
    நபொணயம பதேபொடர்பபொன நசிர்வபொகைம

358.8.....

சசயலகாற்றுறக அறகிக்றக : 2016. - 
பபரகாதறன : வவிவசகாயத் தகிறணைக்களம், 

2017. - ப. xxii, 506 ; சசமம. 29. 
கஇ-மஉ : வவிறலத்தரப்படவவில்றல

(1049769 NL)

3 6 0 சமூகை குகறபபொடகைளும    
தசகவகைளும தேபொபனங்கைளும
சங்கைங்கைள்

369 - இளம மபொணவர்கைள் சங்கைம
369.43 - சபொரணணீயம

பசவல் பவிரபு, பபடன்
இறளஞர் சகாரணைறீயம் : Scouting for Boys / 
பபடன் பசவல் பவிரபு ; சமகாழகி.
சச. நடரகாசகா. - சககாழும்பு - சசன்றன : 
குமரன் புத்தக இல்லம், 2017. - 

ப. xiv, 360 ; சசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூ 700.00 (1051632 NL)
ISBN 978-955-659-539-0  

3 7 0 கைலவவ

370.1  - கைலவவத் தேத்துவம

சந்தகிரபசகரம், ப
கல்வவியவியற் பககாறவ / 
ப. சந்தகிரபசகரம். - சககாழும்பு : பசமமடு,

2015. - ப. viii, 176 ; சசமம. 22. 
ஒம-மஉ : ரூ 560.00 (1049889 NL)
ISBN 978-955-685-037-6 
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372  - ஆரமபக் கைலவவ

372.076 - வவனபொவவகட 

மரளளிதரன், அமதகா
சவற்றகிக்கு வழகிககாட்டி தரம் 02 : தமகிழ் /
அமதகா மரளளிதரன். - சககாழும்பு : 
யுனளிலங்ககாஸ் பப்ளளிபகசன்,  ப. 52 ; 
சசமம. 29.
கஇ-மஉ : ரூ 160.00 (1047452 NL)
ISBN 978-955-3964-11-3 

372.19  - பபொடத்தேசிட்டம
372.19076 -  புலகமப்பரிசசில வவனபொவவகட

ககிருஷ்ணைரகாஜன், சுசகீலகா
ஆரம்பப்பவிரிவு மகாணைவர்களுக்ககான 
புலறமப்புதகிர் : தரம் 3, 4, 5 
மகாணைவர்களளின் புலறமப் பரிசகில் 
பரீட்றசக்கு மகிகவும் அவசகியமகானது / 
சுசகீலகா ககிருஷ்ணைரகாஜன். - வவுனளியகா :  
அகரம் பவிறகின்படர்ஸ், 2017. - 

ப. xii, 205 ; சசமம. 21. 
ஒம-மஉ : ரூ 290.00 (1049843 NL)
ISBN 978-955-38216-7  

372. 6 – பமபொழசி - தேமசிழ

இரண்டகாம் சமகாழகி தமகிழ் - 3 : ஆரம்பப் 
பவிரிபவனகா. - இலங்றக : கல்வவி 
சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 2017. - 

ப. x, 87 ; சசமம. 24.
கஇ-மஉ : ரூ 115.00 (1054177 NL)

 (446396 NA)

தமகிழ் சசயல் நூல் : தரம் 2. - 
பத்தரமல்ல : கல்வவி சவளளியயீட்டுத் 

தகிறணைக்களம், 2016. - ப. Viii, 50 : படம் ;
சசமம. 24.
கஇ-மஉ : ரூ 54.00 (1045302 NL)

(439091 NA)

தமகிழ் பகாடநூல் : தரம் 2. - பத்தரமல்ல : 
கல்வவி சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 

2016. - ப. x, 50 : படம் ; சசமம. 24. 
கஇ-மஉ : ரூ 57.00 (1045331 NL)

 (440417 NA)

372.8 – ஏகனய பபொடங்கைள்

372.83 - குடியவயற் கைலவவ

குடியவியற் கல்வவி : தரம் 9. - பத்தரமல்ல :
கல்வவி சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம்,

2017. -  ப. x, 177 ; சசமம. 24. 
கஇ-மஉ : ரூ 260.00 (1049785 NL)

(444072 NA)

372.84 –  கசவ சமயம

றசவசநறகி : தரம் 2. - பத்தரமல்ல : 
கல்வவி சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 

2016. -  ப. Xii, 92 ; படம் ; சசமம. 24.
கஇ-மஉ : ரூ 53.00 (1045301 NL)

(439098 NA)

5  0  0  இயற்ககை வவஞ்ஞபொனமும 
கைணவதேமும

507 - கைலவவ
507.071 - கைற்றலும கைற்பவத்தேலும

சதகாழகினுட்பவவியலுக்ககான வவிஞ்ஞகானம் 
ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - தரம் 12. - 
பத்தரமல்ல : கல்வவி சவளளியயீட்டுத் 

தகிறணைக்களம், 2018. - ப. xii, 115 ; 
சசமம. 30. 
ஒம-மஉ : ரூ 110.00 (1054183 NL)

(446877 NA)

5 2 0  வபொனசபொஸ்தேசிரம

526 – கைணவதேமும  புவவயவயலும

526.9 - நசிலஅளகவ

எந்தகிரவவியல் சதகாழகினுட்பவவியல் பகுதகி v : 
நகிலஅளறவ (Land Surveying). - 
பத்தரமல்ல : கல்வவி சவளளியயீட்டுத் 

தகிறணைக்களம், 2017. - ப. x, 186 ; 
சசமம. 24. 
கஇ-மஉ : ரூ 393.00 (1045333 NL)

(440654 NA)
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5 8 0 தேபொவரவவயல

582 – தேபொவரங்கைளளின் குணபொதேசிசயங்கைள் 
 மற்றும மலர்கைள் 

582.13 -  கைபொட்ட மலர்கைள்
582.13095493  - இலங்ககை

இலங்றகயவின் அழககான ககாட்டுப்பூக்கள் - 
பகுதகி 1 / பதகி. டி. எஸ். ஏ வவிஜயசுந்தர 
[et.al] : சதகாகு. எம். பவி. ரி. வவிபஜவவிக்ரம; 
சமகாழகி. என். மககாதறீபன், 
வவி. சர்வகானந்தரகா. - பபரசதனளியகா : 
பதசகிய தகாவரவவியற் பூங்ககா 
தகிறணைக்களம், 2015

ப. xiii, 262 ; சசமம. 22.
ஒம-மஉ : வவிறலதரப்படவவில்றல
ISBN 978-955-0538-05-8  (1051332 NL)

7  0  0  நுண்கைகலகைள்

7 9 0  வவகளயபொட்டப் பபபொழுதுதபபொக்குக் 
    கைகலகைள்

792 -  தமகட நசிகைழச்சசிகைள்
792.8 - பரதே நபொட்டியம
792.8071 - கைலவவ

பரத நகாட்டியம் : ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - 
தரம் 9. - பத்தரமல்ல : கல்வவி 
சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 2018. -

ப. xxii, 34 ; சசமம. 30. 
ஒம-மஉ :  ரூ 85.00 (1054182 NL)

(446876 NA)

பரத நகாட்டியம் : ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - 
தரம் 12. - பத்தரமல்ல : கல்வவி 
சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 2018. - 

ப. xxiv, 29 ; சசமம. 30.
ஒம-மஉ : ரூ 115.00 (1054180 NL)

(446899 NA)

பரத நகாட்டியம் : ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - 
தரம் 13. - பத்தரமல்ல : கல்வவி 
சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 2018. - 

ப. xxv, 48 ; சசமம. 30. 
ஒம-மஉ :  ரூ 115.00  (1054179 NL)

(446900 NA)

8  0  0  இலக்கைசியம

8 2 0 ஆங்கைசில இலக்கைசியம

சஜபபநசன், எஸ்
ஆங்ககில இலக்ககிய வரலகாறு / 
எஸ். சஜபபநசன். - சககாழும்பு - 
சசன்றன : குமரன் புத்தக இல்லம், 

2017. - ப. xiv, 125 ; சசமம. 22. 
ஒம-மஉ : ரூ 350.00 (1051641 NL)
ISBN 978-955-659-525-3 

8 9 0  பவறபமபொழசிக் குடமப இலக்கைசியம

891 - கைசிழக்கைசிந்தேசிய ஐதரபொப்பவய இலக்கைசியம
891.4 - நவணீன இந்தேசிய ஆரிய இலக்கைசியம
891.48 - சசிங்கைள இலக்கைசியம
891.483 சசிங்கைள சசிறுகைகதே

பவிள்றளயும் சபருமரமம் / சமகாழகி ; 
இரகாஜண்ணைகா. -  இரகாஜககிரிய : 
ககிரகாப்பவிக்சகயகார், 2018. - ப. 56 ; சசமம. 23.
கஇ-மஉ : ரூ 200.00 (1054175 NL)
ISBN 978-955-0602-70-4 (447268 NA)

894 - தேசிரபொவவட பமபொழசி இலக்கைசியம
894.811 - தேமசிழ இலக்கைசியம

இரண்டகாம் சமகாழகி - தமகிழ் ஆசகிரியர் 
வழகிககாட்டி - தரம் 9. - பத்தரமல்ல : 
கல்வவி சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 

2018. - ப. xix, 79 ; சசமம. 30. (1054181 NL)
ஒம-மஉ : ரூ 105.00  (446898 NA)

சகிவத்தம்பவி, ககார்த்தகிபகசு
ஈழத்தகில் தமகிழ் இலக்ககியம் / 
ககார்த்தகிபகசு சகிவத்தம்பவி. - 2ம் பதகி. - 
சசன்றன : நகியூ சசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் 

(பவி) லகிட், 2016. - ப. xxvi, 289 ; சசமம. 22. 
ஒம-மஉ : ரூ 900.00 (1051628 NL)
ISBN 978-81-2343-220-5  

தமகிழ்சமகாழகியும் இலக்ககியமம் : ஆசகிரியர் 
வழகிககாட்டி - தரம் 9. - பத்தரமல்ல : 
கல்வவி சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 

2017. - ப. xxiv, 90 ; சசமம. 30. 
ஒம-மஉ : ரூ 130.00 (1054178 NL)

(446901 NA)
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நஸீறகா அலகி, பகாத்தகிமகா
சசகாற்ககிறள : மகாணைவர்களுக்ககான சசகாற்
களஞ்சகியத் சதகாகுப்பு / பகாத்தகிமகா நஸீறகா
அலகி. - கல்மறன : அஸ்மகாச் 

பப்ளளிபகசன், 2015. - ப. V, 41 ; சசமம. 20. 
கஇ-மஉ : ரூ 125.00 (1055665 NL)
ISBN 978-955-4905-03-0  

894.8111 - கைவவகதேகைள்

கமபக, நகிரஞ்சலகா
சகிட்டுக்கள் எமக்கு சமகாட்டுக்கபள 
சந்பதகாசம் / நகிரஞ்சலகா, கமபக. - 
யுனளிசசப் நகிறுவனம், 2017. - 
ப. 53 ; சசமம. 24. 
ஒம-மஉ : வவிறலதரப்படவவில்றல 
ISMN 979-0-9006488-1-5 (1045304 NL)

(438795 NA)

நஸீறகா அலகி, பகாத்தகிமகா
கல்மறன மஸ்லகிம் பவிரபதச 
பகாரம்பரிய சகிறுவர் வவிறளயகாட்டுக்களும்
பகாடல்களும் / பகாத்தகிமகா நஸீறகா அலகி. - 
கல்மறன : அஸ்மகாச் பப்ளளிபகசன், 

2016. - ப. viii, 42 ; சசமம. 20.
கஇ-மஉ : ரூ 210.00 (1055663 NL)
ISBN 978-955-4905-06-1 

பபகம், அஸ்மகா 
பபகாககிற பபகாக்ககில் ... / அஸ்மகா பபகம். -
சககாழும்பு : எஸ். சககாடபக சபககாதரகாரா்கள்
பவிறரபவட் லகிமகிடட், 2018. - ப. 104 ; 
சசமம. 22.
ஒம-கமஉ : ரூ 300.00 (1054174 NL)
ISBN 978-955-30-8875-8 (446548 NA)

894.8113  - நபொவல 

நஸீறகா அலகி, பகாத்தகிமகா
வவிறளயகாட்டு வறீடு : சகிறுவர் கறத 
நவறீனம் - தரம் 04 - 06 / பகாத்தகிமகா 
நஸீறகா அலகி. - கல்மறன : அஸ்மகாச் 

பப்ளளிபகசன், 2015. - ப. v, 46 ; சசமம. 20.
கஇ-மஉ : ரூ 180.00 (1055662 NL)
ISBN 978-955-4905-02-3 

பவிரதறீபன், பவிரமகிளகா
கட்டுசபகால் / பவிரமகிளகா பவிரதறீபன். - 
சககாழும்பு : எஸ். சககாடபக சபககாதரகாரா்கள்
பவிறரபவட் லகிமகிடட், 2018. - ப. 216 ; 
சசமம. 22.
ஒம-கமஉ : ரூ 500.00 (1054173 NL)
ISBN 978-955-30-8818-5 (446537 NA)

சஷகாட் நகியல், பவியட்ரீஸ்
இரகாஜகுமகாரனும் கலகக்ககாரனும் / 
பவியட்ரீஸ் சஷகாட் நகியல். - சககாழும்பு : 
சசவன்த்பட அட்சவன்டிஸ்ட் சறப, 
2016. - ப. 200 ; சசமம. 19 
ஒம-மஉ : வவிறலதரப்படவவில்றல  

(1054172 NL)
(445993 NA)

894.8114 - கைட்டகரகைள்  

இரகாமலகிங்கம், வள்ளளி நகாயககி
'தமகிழ் மகள்' மங்களம்மகாள் 
மகாசகிலகாமணைவி / வள்ளளிநகாயககி 
இரகாமலகிங்கம் ; பதகி. க. குமரன். - 
சககாழும்பு - சசன்றன : குமரன் புத்தக 
இல்லம், 2017. - ப. 42 ; சசமம. 22. 
கஇ-மஉ : ரூ 150.00  (1051633 NL)
ISBN 978-955-659-559-8 

சுப்பவிரமணைவியன், சகவௌசல்யகா
இறசத்தமகிழ்ச் சகிந்தறனகள் : தமகிழரின் 
இறசமரபு சகார்ந்த கட்டுறரகளளின் 
சதகாகுப்பு / சகவௌசல்யகா சுப்பவிரமணைவியன்.-
சககாழும்பு - சசன்றன : குமரன் புத்தக 

இல்லம், 2017. - ப. xxxii, 297 ; சசமம. 22. 
ஒம-மஉ : ரூ 950.00 (1051631 NL)
ISBN 978-955-659-570-3

9  0  0  புவவயவயல வரலபொறு

909 -  உலகை வரலபொறு
909.071 - கைலவவ

வரலகாறு : தரம் 9. - பத்தரமல்ல : கல்வவி 
சவளளியயீட்டுத் தகிறணைக்களம், 2017. -

 ப. Ix, 146 ; சசமம. 24. 
கஇ-மஉ : ரூ 205.00 (1046176 NL)

(441947 NA)
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9 1 0  ததேசப்படமும பவரயபொணமும

912 - உலகை வகரபடம

கவவிதகா இரகாஜரத்தகினம்
எம். டி. குணைபசன பகாடசகாறல உலக 
வறரபடப் புத்தகம் / சமகாழகி. கவவிதகா 
இரகாஜரத்தகினம். - 11ம் பதகி. - சககாழும்பு :
எம். டி. குணைபசன அன் கம்பனளி 
(பவிறரபவட்) லகிமகிடட் , 2017. - ப. 94 ; 
சசமம. 28. 
ஒம-மஉ : 550.00 (1045303 NL)
ISBN 978-955-21-1715-2 (439507 NA)

9 5 0  பபபொதுச் சரித்தேசிரம, ஆசசியபொ,  
கைகீகழத்ததேய தூர கைசிழக்கு நபொடகைள்

954 - பதேன்ஆசசியபொ
954.93  - இலங்ககை

சசல்வரகாஜகா, என்
தறீவகம் : பவிரபதச வரலகாற்று மூலங்கள் 
ஒரு நூல்வழகித் பதடல் / 
என். சசல்வரகாஜகா. - பஜர்மனளி : 
புங்குடுதறீவு சதகாண்டர் தகிருநகாவுக்கரசு 
சர்பவகாதய நற்பணைவி ஒன்றகியம், 2017. -

ப. x, 130 ; சசமம. 22. 
ஒம-மஉ : ரூ 500.00 (1051638 NL)
ISBN 978-0-9930143-5-2 

******
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ஆசசிரியர், தேகலயங்கை பதேபொடர் அட்டவகண

ஆங்ககில இலக்ககிய வரலகாறு 
(சஜபபநசன், எஸ்)  820

ஆரம்பப்பவிரிவு மகாணைவர்களுக்ககான 
புலறமப்புதகிர் : தரம் 3, 4, 5 
மகாணைவர்களளின் புலறமப் பரிசகில் 
பரீட்றசக்கு மகிகவும் அவசகியமகானது 
(ககிருஷ்ணைரகாஜன், சுசகீலகா) 372.19076

இறசத்தமகிழ்ச் சகிந்தறனகள் : தமகிழரின் 
இறசமரபு சகார்ந்த கட்டுறரகளளின் 
சதகாகுப்பு (சுப்பவிரமணைவியன், சகவௌசல்யகா)

894.8114

இரண்டகாம் சமகாழகி - தமகிழ் ஆசகிரியர் 
வழகிககாட்டி - தரம் 9 894.811

இரண்டகாம் சமகாழகி தமகிழ் - 3 : ஆரம்பப் 
பவிரிபவனகா 372.6

இரகாமலகிங்கம், வள்ளளிநகாயககி. 'தமகிழ் மகள்' 
மங்களம்மகாள் மகாசகிலகாமணைவி 894.8114

இரகாஜகுமகாரனும் கலகக்ககாரனும் 
(சஷகாட் நகியல், பவியட்ரீஸ்) 894.8113

இரகாஜண்ணைகா. பவிள்றளயும் சபருமரமம் 
891.483

இலங்றகயவின் அழககான ககாட்டுப்பூக்கள் - 
பகுதகி 1 : பபொர்க்கை சதகாகு. வவிபஜவவிக்ரம, 
எம். பவி. ரி

இலங்றகயவின் அழககான ககாட்டுப்பூக்கள் - 
பகுதகி 1 : பபொர்க்கை சமகாழகி. 
சர்வகானந்தரகா, வவி

இலங்றகயவின் அழககான ககாட்டுப்பூக்கள் - 
பகுதகி 1 : பபொர்க்கை சமகாழகி. 
மககாதறீபன், என்

இலங்றகயவின் அழககான ககாட்டுப்பூக்கள் - 
பகுதகி 1. (வவிஜயசுந்தர, டி. எஸ். ஏ) 

582.13095493

இறளஞர் சகாரணைறீயம் : Scouting for Boys 
(பசவல் பவிரபு, பபடன்) 369.43

இறளஞர் சகாரணைறீயம் : Scouting for Boys. 
பபொர்க்கை சமகாழகி. சச. நடரகாசகா 

ஈழத்தகில் தமகிழ் இலக்ககியம் (சகிவத்தம்பவி, 
ககார்த்தகிபகசு) 894.811

எந்தகிரவவியல் சதகாழகினுட்பவவியல் பகுதகி v : 
நகிலஅளறவ (Land Surveying). 526.9

எம். டி. குணைபசன பகாடசகாறல உலக 
வறரபடப் புத்தகம் (கவவிதகா 
இரகாஜரத்தகினம்) 912

கட்டுசபகால் (பவிரதறீபன், பவிரமகிளகா) 894.8113

கமபக, நகிரஞ்சலகா. சகிட்டுக்கள் எமக்கு 
சமகாட்டுக்கபள சந்பதகாசம் 894.8111

கல்மறன மஸ்லகிம் பவிரபதச பகாரம்பரிய 
சகிறுவர் வவிறளயகாட்டுக்களும் 
பகாடல்களும் (நஸீறகா அலகி, பகாத்தகிமகா) 

894.8111

கல்வவியவியற் பககாறவ (சந்தகிரபசகரம், ப) 
370.1

கவவிதகா இரகாஜரத்தகினம். எம். டி. குணைபசன 
பகாடசகாறல உலக வறரபடப் புத்தகம் 

912

ககிருஷ்ணைரகாஜன், சுசகீலகா. ஆரம்பப்பவிரிவு 
மகாணைவர்களுக்ககான புலறமப்புதகிர் : 
தரம் 3, 4, 5 மகாணைவர்களளின் புலறமப் 
பரிசகில் பரீட்றசக்கு மகிகவும் 
அவசகியமகானது 372.19076

ககிறகிஸ்தவம் : ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - 
தரம் 9 230.71
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குடியவியற் கல்வவி : தரம் 9 372.83

Crowter, Phil. பவிலகிப்பவியர் நகிருபத்றதப் 
பவிரசங்ககித்தல் : பவிலகிப்பவியர் நூலுக்ககான 
பபசும் வறரபககாடுகள் 234.163

Crowter, Phil. மகாற்கு நற்சசய்தகிறய 
பவிரசங்ககித்தல் : மகாற்கு நற்சசய்தகி 
நூலுக்ககான பபசும் வறரபககாடுகள் 

234.163

சந்தகிரபசகரம், ப. கல்வவியவியற் பககாறவ 
370.1

சமூக, சபகாருளகாதகார தகவல் றகபயடு - 
2017 315.493

சகிட்டுக்கள் எமக்கு சமகாட்டுக்கபள 
சந்பதகாசம் (கமபக, நகிரஞ்சலகா) 894.8111

சகிவத்தம்பவி, ககார்த்தகிபகசு. ஈழத்தகில் தமகிழ் 
இலக்ககியம் 894.811

சகிவபூறச மறறகளளிற் சகித்தகாந்த வவிளக்கம் 
: ஆன்மகார்த்தம் (சசகார்ணைலகிங்கம், சச)

294.5513

சகிவகானந்தரகாஜகா. எஸ். பவிரபல 
தகிருத்தலங்கள் மமது பகாடப்சபற்ற 
தகிருவூஞ்சல்கள் 294.535

சகிறறீக்கந்தரகாசகா, சசல்லத்தம்பவி. தகிருமந்தகிரம்
: ஓர் அறகிமகம் 294.59

சுப்பவிரமணைவியன், சகவௌசல்யகா. இறசத்தமகிழ்ச்
சகிந்தறனகள் : தமகிழரின் இறசமரபு 
சகார்ந்த கட்டுறரகளளின் சதகாகுப்பு 894.8114

சசயலகாற்றுறக அறகிக்றக : 2016 354.8

சசல்வரகாஜகா, என். தறீவகம் : பவிரபதச 
வரலகாற்று மூலங்கள் ஒரு நூல்வழகித் 
பதடல் 954.93

றசவசநறகி : தரம் 2 372.84

றசவ சநறகி : தரம் - 9 294.5071

சசகார்ணைலகிங்கம், சச. சகிவபூறச 
மறறகளளிற் சகித்தகாந்த வவிளக்கம் : 
ஆன்மகார்த்தம் 294.5513

சசகாற்ககிறள : மகாணைவர்களுக்ககான சசகாற் 
களஞ்சகியத் சதகாகுப்பு (நஸீறகா அலகி, 
பகாத்தகிமகா) 894.811

தமகிழ் சசயல் நூல் : தரம் 2 372.6

தமகிழ் பகாடநூல் : தரம் 2 372.6

'தமகிழ் மகள்' மங்களம்மகாள் மகாசகிலகாமணைவி 
(இரகாமலகிங்கம், வள்ளளிநகாயககி) 894.8114

தமகிழ்சமகாழகியும் இலக்ககியமம் : ஆசகிரியர் 
வழகிககாட்டி - தரம் 9 894.811

தகிருமந்தகிரம் : ஓர் அறகிமகம் 
(சகிறறீக்கந்தரகாசகா, சசல்லத்தம்பவி) 294.59

தறீவகம் : பவிரபதச வரலகாற்று மூலங்கள் 
ஒரு நூல்வழகித் பதடல் 
(சசல்வரகாஜகா, என்) 954.93

சதகாடர்பகாடலும் ஊடகவவியற் கற்றகயும் : 
ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி தரம் 11 302.2071

சதகாழகினுட்பவவியலுக்ககான வவிஞ்ஞகானம் 
ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - தரம் 12 507.071

நஸீறகா அலகி, பகாத்தகிமகா. கல்மறன 
மஸ்லகிம் பவிரபதச பகாரம்பரிய சகிறுவர் 
வவிறளயகாட்டுக்களும் பகாடல்களும் 

894.8111

நஸீறகா அலகி, பகாத்தகிமகா. சசகாற்ககிறள : 
மகாணைவர்களுக்ககான சசகாற் களஞ்சகியத் 
சதகாகுப்பு 894.811

நஸீறகா அலகி, பகாத்தகிமகா. வவிறளயகாட்டு 
வறீடு : சகிறுவர் கறத நவறீனம் - 
தரம் 04 - 06 894.8113

பகவத் ககீதகா : தமகிழ் சமகாழகி சபயர்ப்பும் 
வவிருத்தகியுறரயும் (ரகாமநகாதன், சபகா) 

294.5924
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பரத நகாட்டியம் : ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - 
தரம் 9 792.8071

பரத நகாட்டியம் : ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - 
தரம் 12 792.8071

பரத நகாட்டியம் : ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி - 
தரம் 13. 792.8071

பசவல் பவிரபு, பபடன். இறளஞர் சகாரணைறீயம்

: Scouting for Boys 369.43

பசவல் பவிரபு, பபடன் பபொர்க்கை சமகாழகி.
 சச. நடரகாசகா 

பவிரதறீபன், பவிரமகிளகா. கட்டுசபகால் 894.8113

பவிரபல தகிருத்தலங்கள் மமது பகாடப்சபற்ற 
தகிருவூஞ்சல்கள். (சகிவகானந்தரகாஜகா. எஸ்) 

294.535

பவிலகிப்பவியர் நகிருபத்றதப் பவிரசங்ககித்தல் : 
பவிலகிப்பவியர் நூலுக்ககான பபசும் 

வறரபககாடுகள் (Crowter, Phil)  234.163

பவிள்றளயும் சபருமரமம் (இரகாஜண்ணைகா) 
891.483

பபகம், அஸ்மகா. பபகாககிற பபகாக்ககில்... 894.8111

பபகாககிற பபகாக்ககில்... (பபகம், அஸ்மகா) 
894.8111

மகாற்கு நற்சசய்தகிறய பவிரசங்ககித்தல் : 
மகாற்கு நற்சசய்தகி நூலுக்ககான பபசும் 

வறரபககாடுகள் (Crowter, Phil) 234.163

மரளளிதரன், அமதகா. சவற்றகிக்கு வழகிககாட்டி
தரம் 02 : தமகிழ் 372.076

ரகாமநகாதன், சபகா. பகவத் ககீதகா : தமகிழ் 
சமகாழகி சபயர்ப்பும் வவிருத்தகியுறரயும் 

294.5924

வரலகாறு : தரம் 9 909.071

வவிறளயகாட்டு வறீடு : சகிறுவர் கறத நவறீனம்-
தரம் 04 - 06 (நஸீறகா அலகி, பகாத்தகிமகா)

894.8113

வவிஜயசுந்தர, டி. எஸ். ஏ. இலங்றகயவின் 
அழககான ககாட்டுப்பூக்கள் - பகுதகி 1 

582.13095493

வவிஜயசுந்தர, டி. எஸ். ஏ : பபொர்க்கை சதகாகு. 
வவிபஜவவிக்ரம, எம். பவி. ரி

வவிஜயசுந்தர, டி. எஸ். ஏ : பபொர்க்கை சமகாழகி. 
சர்வகானந்தரகா, வவி

வவிஜயசுந்தர, டி. எஸ். ஏ : பபொர்க்கை சமகாழகி. 
மககாதறீபன், என்

சவற்றகிக்கு வழகிககாட்டி தரம் 02 : தமகிழ் 
(மரளளிதரன், அமதகா) 372.076

சஜபபநசன், எஸ். ஆங்ககில இலக்ககிய 
வரலகாறு 820

சஷகாட் நகியல், பவியட்ரீஸ். இரகாஜகுமகாரனும்
கலகக்ககாரனும் 894.8113

******
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பபபொருள் வகுப்பு அட்டவகண

ஆங்ககில இலக்ககியம் 820

ஆசகியகா 315

ஆசகிரியர் வழகிககாட்டி : சதகாடர்பகாடல் 302.2071

ஆரம்பக் கல்வவி 372

இந்து சமயம் 294.5

இந்துசமய மூலங்கள் 294.59

இயற்றக வவிஞ்ஞகானமம் கணைவிதமம் 500

இலக்ககியம் 800

இலங்றக : ஆசகியகா 315.493

இலங்றக : தகாவரவவியல் 582.13095493

இலங்றக : சதன்ஆசகியகா 954.93

இளம் மகாணைவர்கள் சங்கம் 369

உலக வரலகாறு 909

உலக வறரபடம் 912

ஏறனய சமயங்கள் 290

ஏறனய பகாடங்கள் : ஆரம்பக் கல்வவி 372.8

கணைவிதமம் புவவியவியலும் : வகானசகாஸ்தகிரம்
526

கட்டுறரகள் : தமகிழ் இலக்ககியம் 894.8114

கல்வவி 370

கல்வவி : இந்து சமயம் 294.5071

கல்வவி : இயற்றக வவிஞ்ஞகானமம் 
கணைவிதமம் 507

கல்வவி : ககிறகிஸ்தவம் 230.71

கல்வவித் தத்துவம் 370.1

கல்வவி : நுண்கறலகள் 792.8071

கல்வவி : புவவியவியல் வரலகாறு 909.071

கவவிறதகள் : தமகிழ் இலக்ககியம் 894.8111

கற்றலும் கற்பவித்தலும் : இயற்றக 
வவிஞ்ஞகானமம் கணைவிதமம் 507.071

ககாட்டு மலர்கள் : தகாவரவவியல் 582.13

ககிழக்ககிந்தகிய ஐபரகாப்பவிய இலக்ககியம் 891

ககிறகிஸ்தவ சமயக் பககாட்பகாடு 234

ககிறகிஸ்தவம் 230

குடியவியற் கல்வவி 372.83

சமயம் 200

சமூக ஈடுபகாடு 302

சமூக குறறபகாடுகளும் பசறவகளும் 
தகாபனங்களும்  சங்கங்கள் 360

சமூக வவிஞ்ஞகானம் 300

சகாரணைறீயம் 369.43

சகிங்கள இலக்ககியம் 891.48

சகிங்கள சகிறுகறத 891.483

றசவசமயம் : ஆரம்பக் கல்வவி 372.84

றசவசகித்தகாந்தம் 294.5513



42

தமகிழ் இலக்ககியம் 894.811

தகாவரங்களளின் குணைகாதகிசயங்கள் மற்றும் 
மலர்கள் 582

தகாவரவவியல் 580

தகிரகாவவிட சமகாழகி இலக்ககியம் 894

தகிருத்தலங்கள் 294.535

தகிருவருட் சகாதனம் : ககிறகிஸ்தவம் 234.16

தகிவ்வவிய பதவ நற்கருறணை : 
ககிறகிஸ்தவம் 234.163

சதன்ஆசகியகா 954

பதசப்படமம் பவிரயகாணைமம் 910

சதகாடர்பகாடல் : சமூக வவிஞ்ஞகானம் 302.2

நவறீன இந்தகிய ஆரிய இலக்ககியம் 891.4

நற்கருறணை : ககிறகிஸ்தவம் 234.1

நகாவல் : தமகிழ் இலக்ககியம் 894.8113

நகிதகி நகிறுவனங்கள், பணைம், நகாணையம் 
சதகாடர்பகான நகிர்வகாகம் 354.8

நகிலஅளறவ 526.9

நுண்கறலகள் 700

பகவத்ககீறத 294.5924

பரத நகாட்டியம் 792.8

பகாடத்தகிட்டம் : ஆரம்பக் கல்வவி 372.19

பவிறசமகாழகிக் குடும்ப இலக்ககியம் 890

புலறமப்பரிசகில் வவினகாவவிறட 372.19076

புவவியவியல் வரலகாறு 900

சபகாதுச் சரித்தகிரம், ஆசகியகா, ககீறழத்பதய 
தூர ககிழக்கு நகாடுகள் 950

சபகாது நகிர்வகாகமம் இரகாணுவ  
வவிஞ்ஞகானமம் 350

சபகாது புள்ளளிவவிபரவவியல் 310

சபகாது வழகிபகாடு : இந்து சமயம் 294.53

சபகாருளகாதகாரம், சூழல் பற்றகிய  சபகாது  
நகிர்வகாகம் 354

பமறட நகிகழ்ச்சகிகள் : நுண்கறலகள் 792

சமகாழகி - தமகிழ் 372.6

வகானசகாஸ்தகிரம் 520

வவினகாவவிறட : ஆரம்பக் கல்வவி     372.076

வவிறளயகாட்டுப் சபகாழுதுபபகாக்குக் கறலகள்
790

******
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வவெளளியயிட இருக்கும் பயிரசுரங்களளிற்ககான பட்டியல

0 0 0 கணனளி வெயிஞ்ஞகானம், அறறிவு சகார
வெயிடயங்கள

தகவல் தததொழழில்நுட்பம் : வவினதொத்ததொள்களும் 
வவிடடைகளும் / தகதொழும்பு : தஜெயதொ புக் 
தசென்ரர, 2018
ISBN 978-955-3749-10-9 ரூபதொ. 450.00

ததவததொஸ, தம்பவிஐயதொ
இலங்டகயவின் ஊடைகவவியல் / தம்பவிஐயதொ 
ததவததொஸ. - தகதொழும்பு : வவித்யதொ ததீபம் 
பப்ளளிதகசென், 2018.
ISBN 978-955-7252-01-8

வவிடலதரப்படைவவில்டல

2  0  0  சமயம்

294.5 - இந்துசமயம்

தயதொகசுவதொமழி
நற்செழிந்தடன / தயதொகசுவதொமழி. - 
08ம் பதழி. - யதொழ்ப்பதொணம் :  
செழிவதததொண்டைன், 2018
ISBN 978-955-0074-11-2 ரூபதொ. 350.00

297 – இஸ்லகாம்

Zain, Ashsik Rawf
அறழிடவ இஸலதொமழிய மயப்படுத்தல் / 
Ashsik Rawf. Zain. - தகதொழும்பு :  இஸலதொமழிக்
புக் கவுஸ, 2018.
ISBN 978-955-706-118-4 ரூபதொ. 200.00

தமமௌலதொனதொ, தஜெ. எஸ. தக. ஏ. ஏ. எச
குதுபுகள் தழிலகம் ஜெமதொலழிய்யதொ 
அஸஸய்யவித் யதொஸழின் தமமௌலதொனதொ /  
தஜெ. எஸ. தக. ஏ. ஏ. எச. தமமௌலதொனதொ. - 
தகதொழும்பு : ஏகத்துவ தமய்ஞதொன செடப, 
2018.
ISBN 978-955-4986-20-6 ரூபதொ. 250.00

3 0 0  சமூக வெயிஞ்ஞகானம்

தவரதொஜெதொ, செண்
தமழிழ் மக்களளின் வவிடுதடலப்பயணத்தழில் 
ஊடைகரகளளின் பங்கு / செண் தவரதொஜெதொ. - 
தழிருதகதொணமடல : ஆசெழிரியர, 2018.
ISBN 978-955-4036-05-5 ரூபதொ. 300.00

3 3 0  வபகாருளளியல

நுப்பவிலழி, ஏ. ஏ. எம்
இடடைநழிடல நுண்பதொகப் தபதொருளளியல் 
தகதொட்பதொடுகள் / ஏ. ஏ. எம். நுப்பவிலழி ;  
எஸ. நழிஷ்ததொர. - தகதொழும்பு :  ஆர ஆசெழி 
பவுன்தடைசென், 2018
ISBN 978-955-7750-08-8 ரூபதொ. 580.00

3 7 0  கலவெயி

உதசெந்தழிரன், எம்
வவிதவக கணவித வழழிகதொட்டி /  
எம். உதசெந்தழிரன். - தகதொழும்பு : யுனளி 
லங்கதொஸ பப்ளளிதகசென், 2018
ISBN 978-955-3964-22-9 ரூபதொ. 375.00

மன்சூர, எஸ. எல்
சுற்றதொடைல் தசெயல்நூல் / எஸ. எல். 
மன்சூர. - தகதொழும்பு : யுனளி லங்கதொஸ 
பப்ளளிதகசென், 2018
ISBN 978-955-3964-24-3 ரூபதொ. 300.00

மன்சூர, எஸ. எல்
புலடம வழழிகதொட்டி / எஸ. எல். மன்சூர.- 
தகதொழும்பு : யுனளி லங்கதொஸ பப்ளளிதகசென், 
2018
ISBN 978-955-3964-23-6 ரூபதொ. 550.00
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8 0 0  இலக்கறியம்

இரதொணவி தபமௌசெழியதொ, எம். வவி
அகயதொத்தழிடரயும் அகலதொத்தழிடரயும் / எம். 

வவி. இரதொணவி தபமௌசெழியதொ. -  தபதொலநறுடவ : 
தபமௌசெழி பப்ளளிதகசென், 2018.

ISBN 978-9553778-00-0 ரூபதொ. 200.00

தகமௌசெழிகன், கந்தசெதொமழி
சுருதழி மதொறழிய புல்லதொங்குழல் / கந்தசெதொமழி 
தகமௌசெழிகன். - மட்டைக்களப்பு : ததனூர 
இலக்கழிய கலதொ மன்றம், 2018
ISBN 978-955-3782-00-7 ரூபதொ. 300.00

செழினன்
புத்தழிசெதொலழிக் கடதகள் பகுதழி - 02 /  
செழினன். - தகதொழும்பு : இஸலதொமழிக் புக் 
கவுஸ, 2018.
ISBN 978-955-706-121-4 ரூபதொ. 250.00

சுசெழிலதொ, பவி
தமழிழ் - தரம் - 9  :  பகுதழி II / 
பவி. சுசெழிலதொ. - தகதொழும்பு : லங்கதொ புக் 
டிப்தபதொட், 2018.
ISBN 978-955-705-167-3 ரூபதொ. 300.00

முரளளிதரன், எஸ
செழித்தழிர தமழிழ் உயவிர தமய் எழுத்து / 
எஸ. முரளளிதரன். - தகதொழும்பு :   
அஷ்டைலக்மழி பப்ளளிதகசென், 2018.
ISBN 978-955-7381-21-3

வவிடலதரப்படைவவில்டல

முரளளிதரன், எஸ
செழித்தழிர தமழிழ் பயவிற்செழி அகரவரிடசெ /  
எஸ. முரளளிதரன். - தகதொழும்பு :   
அஷ்டைலக்மழி பப்ளளிதகசென், 2018.
ISBN 978-955-7381-22-0

வவிடலதரப்படைவவில்டல

9 0 0 புவெயியயியல, வெரலகாற

அக்செயன், எம்
இலங்டக அனரத்தம் / எம். அக்செயன். -  
தகதொழும்பு : லங்கதொ புக் டிப்தபதொட், 2018.
ISBN 978-955-705-156-7 ரூபதொ. 100.00

அக்செயன், எஸ
புவவியவின் அடமப்பு / எஸ. அக்செயன். -  
தகதொழும்பு : லங்கதொ புக் டிப்தபதொட், 2018.
ISBN 978-955-705-161-1 ரூபதொ. 100.00

அக்செயன், எஸ
வளளிமண்டைளவவியல் A/L -II / 
எஸ. அக்செயன். - தகதொழும்பு : லங்கதொ புக் 
டிப்தபதொட், 2018.
ISBN 978-955-705-159-8

வவிடலதரப்படைவவில்டல

******
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