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எம்மைப் பற்றி
புத்தகத் துறையின் மேம்பாட்டுக்காகவும், புத்தகம் படிக்கும்
ஆர்வத்தை மக்களிடையே வளர்க்கவும், இந்திய அரசால்
1957ஆம் ஆண்டு நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் நிறுவப்பட்டது. இதன்
பணியை ஐந்து பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்: (1) புத்தகங்களை
வெளியிடுதல்; (2) புத்தகத் துறையையும் வாசிப்பு ஆர்வத்தையும்
வளர்த்தல்; (3) இந்தியப் புத்தகங்களை வெளிநாடுகளிலும்
பரவலாக்குதல்;
(4)
எழுத்தாளர்கள்,
பதிப்பாளர்களுக்கு
உதவுதல்; (5) குழந்தைகள் இலக்கியத்தை மேம்படுத்தல் ஆகியன.
புத்தக வெளியீடு
எழுத்தறிவு பெறும் வாசகர்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் தேவை
யான நூல்கள் உட்பட சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினருக்கும்
தேவையான பல்துறைசார் நூல்களை நியாயமான விலையில்
நாங்கள் வெளியிடுகிற�ோம். அஸ்ஸாமி, இந்தி, வங்காளி,
குஜராத்தி, கன்னடம், மலையாளம், மராத்தி, ஒரியா, பஞ்சாபி,
தமிழ், தெலுங்கு, உருது முதலிய முக்கிய இந்திய ம�ொழிகளிலும்,
ஆங்கிலத்திலும்
பல்துறை
நூல்களை
வெளியிடுகிற�ோம்.
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில்
புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ள க�ொங்கணி, நேபாளி, மணிப்புரி
ஆகிய ம�ொழிகளிலும் நூல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இது
மட்டுமல்ல; ச�ோதனை முயற்சியாக, குழந்தைகளுக்கான
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில நூல்கள், பழங்குடி மக்களின்
ம�ொழிகளான ஆவ�ோ, கார�ோ, க�ோண்டி, காசி, மிசிங், மிஸ�ோ
ஆகிய ம�ொழிகளிலும் ம�ொழியாக்கம் செய்யப்படுகின்றன.
இந்தியப் பதிப்புத் துறையில் ப�ொதுவாக புறக்கணிக்கப்
பட்டுள்ளதும், மக்களுக்குத் தேவையானதுமான அறிவியல்
மற்றும் தகவல்சார் நூல்களையும் வெகுஜன வாசகர்களுக்காக
வெளியிடுவதில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துகிற�ோம். மூலம�ொழி
நூல்கள், ம�ொழிபெயர்ப்புகள், மறு பதிப்புகள் ப�ோன்ற பல
முயற்சிகளால், மேற்கூறப்பட்ட இந்திய ம�ொழிகளில் பயனுள்ள
நூல்களை வெளியிடும் எமது முயற்சியில் வெற்றி பெற்றுள்ளோம்.
புதிய முறையிலான விற்பனை உத்திகளால், மலிவான
விலையில் எளிதில் வாங்கக்கூடிய புத்தகங்களை மக்களுக்கு
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அளிக்கும் சிறப்பான விற்பனை வலைப் பின்னலை உருவாக்கும்
எமது முயற்சியில் ஏறுநடை ப�ோடுகிற�ோம்.
புத்தகங்களையும், புத்தக ஆர்வத்தையும் வளர்த்தல்
நாடெங்கும் புத்தகக் கண்காட்சிகளை நடத்துவதன் மூலம்,
படிக்கும் பழக்கத்தை மக்களிடையே வளர்ப்பதில் முக்கியப்
பங்கு வகிக்கிற�ோம். ம�ொழிவாரியாகவும், துறைவாரியாகவும்
புத்தகக்
கண்காட்சிகள்
நடத்தப்படுகின்றன.
இவற்றில்
ப�ொதுத்துறை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களால் வெளியிடப்
பட்ட,
நியாயமான
விலையுள்ள
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
நூல்களும் இடம் பெறுகின்றன. இவை தவிர, எழுத்தறிவு
பெறுவ�ோருக்கான புத்தகக் காட்சிகள் கிராமப்புறங்களில்
நடத்தப்படுகின்றன. 1992 செப்டம்பரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
பிறகு, அஸ்ஸாம், பீஹார், தில்லி, ஹரியானா, கேரளம், மத்தியப்
பிரதேசம், பஞ்சாப், இமாசலப் பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட்,
மகாராஷ்டிரம், ஒரிஸ்ஸா, ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு, உத்திரப்
பிரதேசம், உத்தராஞ்சல் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில்
பல்லாயிரம் புத்தகக் கண்காட்சிகள் நடைபெற்றுள்ளன.
புதுதில்லியில் உலகப் புத்தகத் திருவிழாவை ஏற்பாடு
செய்கிற�ோம். முன்னர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை
உலகப் புத்தகத் திருவிழா நடைபெற்று வந்தது. இப்போது
ஆண்டுத�ோறும்
நடைபெறுகிறது.
ஆசிய,
ஆப்பிரிக்கக்
கண்டங்களில் நடத்தப்படும் புத்தகத் திருவிழாக்களில் இதுவே
மிகப் பெரிய புத்தகத் திருவிழாவாகும். நாட்டின் அனைத்துப்
பகுதிகளிலிருந்தும், வெளிநாடுகளிலிருந்தும் ஆயிரக் கணக்கில்
நிறுவனங்கள் இதில் கலந்து க�ொள்கின்றன. தில்லியின் பிரசித்தி
பெற்ற பிரகதி மைதானில் உள்ள அரங்குகளில் சுமார் 30,000
சதுர மீட்டர் இடத்தை அலங்கரிக்கிற இந்த உலகப் புத்தகத்
திருவிழா, 1972இல் முதல்முறையாகத் துவக்கப்பட்டது. இதுவரை
28உலகப் புத்தகத் திருவிழாக்கள் நடைபெற்றுள்ளன. 28ஆவது
உலகப் புத்தகத் திருவிழா, 2020 ஜனவரியில் நடைபெற்றது.
சுமார் 900 நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன. 2021இல் ப�ொதுமுடக்கம்
காரணமாக, 29ஆவது புத்தகத் திருவிழா இணையவழி புத்தகத்
திருவிழாவாக நடத்தப்பட்டது. 30ஆவது புத்தகத் திருவிழா 2022
ஜனவரி 8 முதல் 16 வரை நடத்தப்பட உள்ளது.
ஆண்டுத�ோறும் நவம்பர் 14 முதல் 20 வரை நாடெங்கும்
தேசிய
புத்தக
வாரம்
க�ொண்டாடப்படுகிறது.
எமது
துணைய�ோடு, புத்தகப் பதிப்பாளர்கள், இலக்கிய அமைப்புகள்
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ஆகியவற்றின் மூலம் நடத்தப்படுகின்ற இவ்விழாக்களின்போது,
புத்தகக் காட்சிகளும், புத்தகம் த�ொடர்பான நிகழ்ச்சிகளும்,
ப�ோட்டிகளும் நடைபெறுகின்றன. சுற்றறிக்கைகளைப் பரந்த
அளவில் அனுப்புவதன் மூலமும், பத்திரிகை, த�ொலைக்காட்சி
ப�ோன்ற தகவல் த�ொடர்புச் சாதனங்களின் மூலமாகவும்
இக்கண்காட்சிகள் பற்றிய தகவலை நாடெங்கும் பரப்ப
முடிகிறது.
புத்தக மேம்பாட்டு மையங்கள்
நூல்கள் தடங்கலின்றி எல்லா மாநிலங்களிலும் எப்போதும்
கிடைக்க வேண்டும் என்னும் வாசகர்களின் எண்ணத்தைக்
கருத்தில் க�ொண்டு நாடெங்கும் புத்தக விற்பனை மற்றும்
புத்தக மேம்பாட்டு மையங்களை நிறுவ திட்டமிடப்பட்டது.
இதன் துவக்கமாக, சென்னை, ஹைதராபாத், க�ொச்சி, பட்னா,
குவாஹாத்தி, அகர்தலா, லக்னோ ஆகிய நகரங்களில் இந்த
மையங்கள் நிறுவப்பட்டு விட்டன. இதர மாநிலங்களின்
தலைநகரங்களிலும் விரைவில் மையங்கள் நிறுவப்படும். இந்த
மையங்களில் புத்தகங்கள் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். புத்தகம்
த�ொடர்பான நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படும்.
என்பிடி புத்தகப் பண்ணை
ஆங்கிலத்திலும் இந்திய ம�ொழிகள் அனைத்திலும் வெளியாகும்
நூல்களை அஞ்சல் வழி வாங்க விரும்புவ�ோருக்கு வசதியாக
என்பிடி
புத்தகப்
பண்ணை
என்றொரு
திட்டம்
நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதில் 100 ரூபாய் மட்டுமே செலுத்தி நீங்கள்
ஆயுள் உறுப்பினர் ஆகலாம். வாங்குகிற புத்தகங்களின்
விலையில் தள்ளுபடி பெறலாம். அஞ்சல் கட்டணச் சலுகை,
பரிசுகள்
உள்பட
இத்திட்டத்தின்
முழு
விவரத்தை
இப்பிரசுரத்தின் இறுதிப்பகுதியில் பார்க்கவும்.
வெளிநாடுகளில் இந்திய புத்தக மேம்பாடு
பன்னாட்டு புத்தகக் கண்காட்சிகளில் பங்கேற்று, இந்திய
நூல்களைப் பிற நாடுகளில் அறிமுகம் செய்கிற�ோம். பல்வேறு
இந்தியப் பதிப்பாளர்களின் நூல்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு
இக்காட்சிகளில் வைக்கப்படுகின்றன. தெற்காசிய ஆப்பிரிக்க
நாடுகளில் நடைபெறும் புத்தகக் காட்சிகளில் சிறப்புக் கவனம்
செலுத்துகிற�ோம்.
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எழுத்தாளர், பதிப்பாளருக்கு உதவி
உயர் கல்விக்கான பாடநூல்களும் துணைநூல்களும் மாணவர்
களுக்கு
நியாயமான
விலையில்
கிடைக்க
வேண்டும்
என்பதற்காக,
எழுத்தாளர்களுக்கும்
பதிப்பாளர்களுக்கும்
நிதியுதவி செய்கிற�ோம். ‘மலிவு விலைப் புத்தக வெளியீட்டுத்
திட்டத்தின்’ கீழ் மாணாக்கர்களின் வாங்கும் சக்திக்கு மீறிய
விலையுள்ள நூல்கள், கட்டாயத் தேவை என்று உணரப்படும்
நூல்கள், இதுவரை வெளிவராத விபரங்கள் க�ொண்ட நூல்கள்
ப�ோன்றவற்றுக்கு நிதியுதவி வழங்கப் படுகிறது. இதுவரை சுமார்
950 நூல்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவை பெரும்பாலும் ஆங்கில நூல்களே. ஆகவே, இந்திய
ம�ொழிப்
பதிப்பாளர்கள்
அனைவரும்
இத்திட்டத்தால்
பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக, ஆங்கில நூல்களைத்
தேர்வு செய்வதில் மிகக் கவனமாக இருப்பதென முடிவு
செய்துள்ளோம். சிந்தனையைத் தூண்டும் நூல்கள், அகராதிகள்,
கலைக் களஞ்சியங்கள் ப�ோன்ற ப�ொது நூல்களை இந்திய
ம�ொழிகளில் வெளியிடவும் நிதியுதவி செய்வததென இத்திட்டம்
விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகள் இலக்கிய வளர்ச்சி
இந்திய ம�ொழிகளில் குழந்தைகள் இலக்கியம் பற்றி ஆய்ந்து
திட்டமிட்ட வெளியீடுகளுக்கு உதவ ‘குழந்தைகள் இலக்கிய
தேசிய மையம்’ ஒன்றை அமைத்துள்ளோம். இதன்கீழ்,
நூலகமும், பதிவு மையமும் இயங்குவத�ோடு, கண்காட்சிகளும்,
பயிற்சிப் பட்டறைகளும் நடத்தப்படுகின்றன. பள்ளிக் குழந்தை
களிடையே புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை வளர்க்க ‘வாசகர்
மன்றங்கள்’ உதவுகின்றன. குழந்தைகளின் வாசிப்பு ஆர்வம்
ப�ோன்ற பல தலைப்புகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளவும்,
கணக்கெடுப்பு நடத்தவும் இம்மையம் திட்டமிட்டு வருகிறது.
புதிய முயற்சிகள்
இந்திய விடுதலைக்குப் பின் பல்வேறு ம�ொழிகளில் வெளியான
குறிப்பிடத்தக்க நாவல்கள் ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டு
வருகின்றன. உள்நாட்டில் மட்டுமின்றி, அயல்நாடுகளிலும்
இவை அறிமுகமாவத�ோடு, பிற அயல் ம�ொழிகளில் ம�ொழி
பெயர்ப்பாகக் கூடிய வாய்ப்பும் இதனால் கிட்டுகிறது.
ஆங்கிலத்தில்
ம�ொழிபெயர்க்க,
ம�ொழிவாரியாக
சிறந்த
சிறுகதைகளைத் த�ொகுக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.
தவிர, ஆசிய, ஆப்பிரிக்க, லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளின்
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சமகால எழுத்துத் த�ொகுப்புகளையும் வெளியிடும் திட்டங்களும்
துவக்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய இலக்கியங்களை உலகின் பிற
ம�ொழிகளில் வெளியிட ம�ொழியாக்க நிதியுதவி வழங்கும்
திட்டம் ஒன்றும் புதிதாகத் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த
விவரங்களை எமது வலைதளத்தில் காணலாம்.
புத்தக வெளியீடு குறித்த பயிற்சிகள்
புத்தகத் துறையின் மேம்பாட்டுக்காக புத்தகத் தயாரிப்பு,
உற்பத்தி, விற்பனை ஆகிய துறை சார்ந்தவர்களுக்காக
கருத்தரங்குகளையும், பயிற்சிப் பட்டறைகளையும் நடத்தி
வருகிற�ோம். புத்தகத் துறை சார்ந்தவர்களுக்கு சிறப்புப்
பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது. தவிர, இளைய தலைமுறை
யினருக்காக பதிப்புத்துறை பற்றிய பயிற்சி வகுப்புகளும்
நடத்தப்படுகின்றன.
இவை தவிர, கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம், தில்லியில் உள்ள
அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து
புத்தக வெளியீட்டில் முதுகலைப்பட்டயப் படிப்புக்கான கல்வி
வழங்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் அண்மையில் கையெழுத்தாகி
உள்ளன. அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகம் முதுகலைப் பட்டயப்
படிப்பை 2015–16 கல்வியாண்டில் துவக்க உள்ளது. மேலும்
விவரங்களை அந்தப் பல்கலைக்கழகங்களின் வலைதளத்தில்
காணலாம்.
மின்னூல்கள்
தகவல் த�ொழில்நுட்பத்தில் விரைவாக ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்
களையும்
முன்னேற்றங்களையும்
கருத்தில்
க�ொண்டு,
மின்னூல்கள் வெளிக்கொணர்வதில் என்.பி.டி. முனைந்துள்ளது.
துவக்கமாக, சுமார் 500 நூல்கள் மின்னூல் வடிவத்தில்
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆங்கிலம், இந்தி உள்பட பிராந்திய
ம�ொழிகளிலும் மின்னூல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவற்றை
எமது வலைதளத்தின் வாயிலாக வாங்கலாம்.
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எமது புத்தக வெளியீட்டுத் திட்டம்
சிறார்கள், இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் என பல வயதுப்
பிரிவினருக்கும் ஏற்ற வகையில், சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட
பல வரிசைகளில் எமது நூல்கள் வெளியாகின்றன.
இந்தியா நாடுகளும் மக்களும்
வெவ்வேறு பண்பாடுகளைக் க�ொண்டிருந்தாலும் வேற்றுமையில்
ஒற்றுமை காணும் இந்தியாவின் நில அமைப்பு, வேறுபட்ட
பண்பாட்டு மரபுகள், தாவர வகைகள் ப�ோன்றவை பற்றிய
நூல்கள் இவ்வரிசையின்கீழ் வெளியாகின்றன. இத்துறைகளைப்
பற்றி அறியாத சாதாரண வாசகருக்கும் புரிகின்ற வகையில்,
எளிய நடையில் வெளியிடப்படும் இந்நூல்கள், அதிகார
பூர்வமான தகவல்களைக் க�ொண்டவை.
இளைய பாரத நூலகம்
சுமார் 18 வயதுடைய இளைய தலைமுறையினருக்கான இந்த
நூல்வரிசை, இத்தலைமுறையினர் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினை
களைப் பற்றிய தெளிவைக் க�ொடுக்கும் முறையில் சமூகம்,
அரசியல், ப�ொருளாதார கருத்தாக்கங்களைப் பற்றி அறிமுகம்
செய்வதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டது. சாகசச் செயல்கள்,
பயணங்கள் பற்றிய கதைகள், இளைஞர்களுக்கான பணி
சார்ந்த கருத்துள்ள நூல்களும் இவ்வரிசையில் வெளிவருகின்றன.
அனைவருக்கும் அறிவியல்
சராசரிக் கல்வி பெற்ற வாசகர் தன்னைச் சுற்றியுள்ள
உலகத்தைப் பற்றி அறிய, அறிவியல் முன்னேற்றங்களைப் பற்றி
உணர, அன்றாட வாழ்வில் அறிவியலும் த�ொழில் நுட்பமும்
எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்து க�ொள்ள,
இத்துறைகளில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு என்ன என்பதை
அறிய இவ்வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன. எளிய ம�ொழியில்,
இனிய நடையில், அன்றாட வாழ்வில் த�ொடர்புடைய
எடுத்துக்காட்டுகளுடன், புகைப் படங்களும், வரைபடங்களும்
க�ொண்டதாக இந்த நூல்கள் அமைகின்றன.
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அனைத்திந்திய நூல் வரிசை
நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வெளிவரும் ஆக்க
பூர்வமான படைப்புகளை, பிற பகுதிகளுக்கும் பரப்பும்
இவ்வரிசை நூல்கள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கு உந்துசக்தியாக
விளங்குவதால், குறிப்பிடத் தகுந்தவையாகின்றன. ஒரு மாநில
ம�ொழியில் வெளியாகும் சிறுகதைகள், புதினங்கள், ஆங்கிலம்
உள்பட இந்தியாவின் பிற ம�ொழிகளில் ம�ொழிபெயர்க்கப்
படுகின்றன. இந்த வரிசையின்கீழ் இந்தியாவின் முன்னணி
எழுத்தாளர்கள் பலரது படைப்புகளை வாசகர்கள் அவரவர்
ம�ொழியில் படிக்க இயலுகிறது.
செவ்விலக்கியம்
இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ம�ொழிகளிலும் பல தலைமுறைகளாக
சிறப்புப் பெற்ற படைப்புகள் இந்த வரிசையின்கீழ் வெளியிடப்
படுகின்றன. இந்த வரிசையில் வெளியாகும் நூல்கள் நமது
வாழ்க்கையின்
பாரம்பரியத்தையும்
பண்பாட்டையும்
பிரதிபலிக்கின்றன.
நாட்டுப்புறவியல்
நாட்டின் ஒரு பகுதியிலுள்ள மக்கள், ஒத்த பண்பாட்டை
உடைய மற்றொரு பகுதிவாழ் மக்களைப் பற்றி அறிந்து
க�ொள்ளும் வகையில் இவ்வரிசை நூல்கள் வெளியிடப்பட்டு
வந்தன. நில அமைப்பு, மக்களின் வாழ்க்கை முறை, புனைவுகள்,
நம்பிக்கைகள், கற்பனைகள், மதம், பழக்க வழக்கங்கள், மரபுகள்,
விழாக்கள், க�ொண்டாட்டங்கள், இசை, நாட்டியம், நாடகம்,
கைவினைக்கலை,
நாட்டுப்புறக்
கதைகள்
ஆகியவையும்
இவ்வரிசையில் இடம் பெற்றன. இந்த வரையறையைக் கடந்து
சென்று சமகாலத்திய நாட்டுப்புறவியலையும் இணைத்துக்
க�ொண்டு, உயிர�ோட்டம் மிக்க வரிசையாக இதை ஆக்கத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தேசிய வாழ்க்கை வரலாற்று வரிசை
இந்தியச் சமுதாயம், பண்பாடு, அறிவியல், ப�ொருளாதாரம்
ஆகியவற்றின் முன்னேற்றத்துக்காகவும், நவீன இந்தியாவின்
நிலை பேற்றுக்காகவும் சிறப்பாகப் பாடுபட்ட ஆண்கள் மற்றும்
பெண்களின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் இவ்வரிசையில்
வெளியிடப்படுகின்றன. இவர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் வாழ்ந்த
காலம் பற்றிய அதிகாரபூர்வமான விரிவான மதிப்பீடுகளாக
இவை அமைகின்றன. கலை–சமூக–பண்பாட்டு இயக்கங்கள்,
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தத்துவார்த்தப் ப�ோக்குகள் ஆகியவற்றுக்காகப் பணியாற்றியவர்
களைப் பற்றியும் இவ்வரிசையின்கீழ் நூல்கள் வெளிவர
உள்ளன.
நேரு குழந்தைகள் புத்தகாலயம்
குழந்தைகள் தாமாகவே ரசித்துப் படிக்கக்கூடிய வகையில்,
தரமான செய்திகளைக் க�ொண்ட குழந்தைகள் இலக்கியத்தை
வழங்கும் வரிசை இது. குழந்தைகள் தங்கள் தாய்மொழியிலேயே
படிக்கும் வகையில், பல்வேறு துறைகளைப் பற்றிய நூல்களைப்
பல இந்திய ம�ொழிகளில் வெளியிடும் இவ்வரிசை, ஒற்றுமை
உணர்வை வளர்ப்பதிலும் துணை நிற்கிறது. மழலையர், 6–8, 9–11,
12–14, 15–16 என வெவ்வேறு வயதினருக்கான புத்தகங்கள்
இவ்வரிசையில் வெளியாகின்றன.
எழுத்தறிவு இலக்கிய மாலை
இவ்வரிசை
நூல்கள்,
கிராமப்புறங்களில்
நடத்தப்படும்
கருத்தரங்குகள்,
பயிற்சிப்பட்டறைகளில்,
அப்பகுதிவாழ்
மக்களின் உதவியுடன் மெருகேற்றப்படுகின்றன. நூல் எழுதும்
ப�ொறுப்பு, எழுத்தாளர்களுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் வழங்கப்
படுகிறது. ஏற்கெனவே வெளிவந்த நூல்கள், தேவையெனில்
சுருக்கி,
மெருகூட்டப்
பெற்று,
வெளியிடப்படுகின்றன.
எழுத்தறிவு பெறுவ�ோரின் தகுதிக்கு ஏற்றபடி அவர்கள்
பயன்படுத்தும் ச�ொற்றொடர்களே இந்நூல்களில் பயன்படுத்தப்
படுகின்றன. இவையும் படங்களுடன் வெளிவருகின்றன.
உலக இலக்கிய வரிசை
உலக இலக்கியம் என்னும் சாளரத்தை இந்திய வாசகர்களுக்கும்
திறந்து விட வேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்துடன், உலகத்தின்
பல்வேறு
ம�ொழிகளின்
இலக்கியங்கள்
ம�ொழியாக்கம்
செய்யப்பட்டு இந்த வரிசையின்கீழ் வெளியிடப்படுகின்றன.
அதேப�ோல, விடுதலைக்குப் பிற்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந்த
இந்திய இலக்கியங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஆங்கிலத்தில்
ம�ொழியாக்கம் செய்யப்படுகின்றன.
படைப்பாக்கக் கல்வி வரிசை
வழக்கமான
பள்ளி–புத்தகங்கள்–தேர்வுகள்–மதிப்பெண்கள்
ஆகியவற்றிலிருந்து மாறுபட்டு, அதே சமயத்தில் மாணவர்களிடம்
மறைந்துகிடக்கும் திறமைகளை வெளிக்கொணரும் கல்வித்
துறையில் புதிய ச�ோதனை முயற்சிகளைப் பற்றிய நூல்கள்
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இத்தலைப்பில் வெளியாகின்றன. நடைமுறை சார்ந்த அணுகு
முறையுடன்
வெளியாகும்
இந்நூல்கள்,
கல்வித்துறையில்
பணியாற்றுவ�ோரை, குறிப்பாக ஆசிரியர்களை கவனத்தில்
க�ொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றன.
ப�ொது நூல்கள்
மேற்குறிப்பிட்டுள்ள
வரிசைகளில்
உள்ளடங்காத
நூல்கள் இவ்வரிசையின் கீழ் வெளியிடப்படுகின்றன.

சிறந்த

த�ொடர்கல்வி வரிசை
கல்வியைத் த�ொடர நினைப்பவர்களுக்கேற்ற புத்தகங்களை
வெளியிடுவதுதான் இந்த வரிசையின் ந�ோக்கம். இந்த
வரிசையின்கீழ் முக்கியமான இந்திய ம�ொழிகள் அனைத்திலும்
நூல்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. இந்தியப் பண்பாடு, அரசியல்
அமைப்பு, த�ொழில்துறை, வேளாண்மை, சுதந்திரப் ப�ோராட்ட
வரலாறு, வாழ்க்கை வரலாறுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு
துறைகளைப் பற்றிய நூல்கள் சுருக்க வடிவில், எளிய நடையில்
அளிக்கப்படுகின்றன.
ஆசியா–பசிபிக் கூட்டு பதிப்புத் திட்டம்
யுனெஸ்கோவின் துணையுடன் துவக்கப்பட்டுள்ள திட்டம்
இது. ஆசியக் கண்டத்திலுள்ள எழுத்தாளர்களைக் க�ொண்டு,
ஆசியக் குழந்தைகளுக்கான நூல்களை உருவாக்குவது இதன்
ந�ோக்கமாகும். டெஹ்ரான் முதல் ட�ோக்கிய�ோ வரையுள்ள
ஆசிய–பசிபிக்
நாடுகளைச்
சார்ந்த
குழந்தைகளுக்கான
படைப்புகள்
இடம்
பெறுகின்றன.
இது
வெவ்வேறு
நாடுகளிடையே உள்ள எண்ணங்களுக்குப் பாலமாகவும்,
எல்லைகளற்ற ப�ொதுவான சங்கமமாகவும் அமையும். ஆசியக்
கண்டத்திற்கு முக்கியத் தேவையான இந்த முயற்சியிலும்
நூல்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.
சமூக அறிவியல் நூல்வரிசை
புதிதாகத் துவக்கப்பட்டுள்ள இந்த வரிசையின்கீழ், சமூக
அறிவியல் நூல்கள் சாதாரண வாசகர்களுக்கேற்ப வெளியிடப்
படுகின்றன.
அரசியல்,
பாலினம்
பற்றிய
ஆய்வுகள்,
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி, பழங்குடி மக்களைப் பற்றிய ஆய்வுகள்,
சமூக மாற்றங்கள், வேளாண் வளர்ச்சி, அறிவியல், வரலாற்று
ஆய்வுகள் ப�ோன்ற பல தரப்பட்ட தலைப்புகளில் நூல்கள்
வெளியாகி உள்ளன.
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புது எழுத்து நூல் வரிசை
இளம் தலைமுறையினரை புத்தகங்கள் மற்றும் வாசிப்பு
என்னும் உலகத்துடன் இணைக்கும் புதிய முயற்சியின் ஓர்
அங்கமாகத் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்கீழ், நாற்பது வயதுக்கு
உட்பட்ட எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம்
தரப்படுகிறது, அவர்களுடைய எழுத்துத்திறன் அறிமுகம்
செய்யப்படுகிறது.
குழந்தைகளுக்கான இரும�ொழிப் பதிப்புகள்
தேசிய கல்விக் க�ொள்கை 2020இன்படி தாய்மொழிக்கு
முக்கியத்துவம் தரும் வகையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட சில
நூல்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் அந்தந்த மாநில ம�ொழி என
இரும�ொழிப் பதிப்புகளாக வெளியிடப்படுகின்றன. இதன்கீழ்
நேரு குழந்தைகள் புத்தகாலய வரிசையில் வெளிவந்த சில
நூல்கள் ஆங்கிலம்–தமிழ் இரண்டும் க�ொண்ட இரும�ொழிப்
பதிப்பு நூல்களாக வெளியிடப்படுகின்றன.
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இந்தியா-நாடும் மக்களும்
இசைக்கருவிகள்
Musical Instruments
ஆர்: பி. சைதன்ய தேவா
ம�ொ.பெ: டி.எஸ். பார்த்தசாரதி
ப: 137
ரூ. 65.00
நாட்டுப்புற இசையிலும், சாஸ்திரீய இசையிலும் பயிலப் பெறும்
இசைக் கருவிகளின் த�ோற்றம், வளர்ச்சி ப�ோன்றவற்றைப்
பல்வேறு க�ோணங்களில் வெளிப்படுத்தும் நூல்.
ISBN 978–81–237–0740–2
இந்திய ஆர்க்கிட்கள்
Indian Orchids
ஆர்: ஏ.எஸ். ராவ்
ம�ொ.பெ: கா.ஞா. சண்முகவேலு
ப: 168
ரூ. 44.00
‘ஆர்க்கிட்கள்’ என்றழைக்கப்படும் வண்ணப் பகட்டு வாடாமலர்
களைப் பற்றிய நூல். உலக அளவில் மதிப்புப் பெற்றுள்ள பல
ஆர்க்கிட் இனங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. அவற்றின்
வாழ்விடம், அமைப்பு, த�ோற்றம் ப�ோன்ற பல விவரங்கள்
இந்நூலில் தரப்பட்டுள்ளன.
ISBN 81–237–1589–7
இந்திய ஓவியம்
Indian Painting
ஆர்: க. சிவராமமூர்த்தி
ம�ொ.பெ: மே.சு. இராமசுவாமி
ப: 129
ரூ. 75.00
மிகப் பழங்காலந்தொட்டு இன்றுவரை வளர்ந்துள்ள இந்திய
ஓவிய வரலாறு, படங்களுடன் எளிமையாகத் தரப்பட்டுள்ளது.
ISBN 978–81–237–04147–5
இந்தியப் பழங்குடிகளின் வாழ்க்கை
Tribal Life of India
ஆர்: நிர்மல் குமார் ப�ோஸ்
ம�ொ.பெ: மு. ராஜேந்திரன்
ப: 112
ரூ. 140.00
இந்தியப்
பழங்குடிகள்
வாழ்வின்
சமூக–ப�ொருளாதார–
பண்பாட்டு
அம்சங்களை
அருகிலிருந்து
அவதானித்த
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அனுபவங்களை
விளக்குகிறது
இந்நூல்.
அவர்களுடைய
வாழ்வாதாரம், சமூக அமைப்பு, மதம், இசை, கலை என பல
அம்சங்கள் பற்றிய தகவல்களையும் தருகிறது.
ISBN 978–81–237–7227–1
இந்தியப் பாம்புகள்
Common Indian Snakes
ஆர்: ர�ோமுலஸ் விடேகர்
ம�ொ.பெ: ஓ. ஹென்றி பிரான்சிஸ்
ப: 168
ரூ. 75.00
இந்தியாவில் தென்படும் பாம்புகளைப் பற்றி விளக்கும் இந்நூல்,
பாம்புகளைப் பற்றிய அச்சத்தை அகற்றி ஆர்வத்தை அதிகரிக்கச்
செய்யும் ந�ோக்கில் எழுதப்பட்டது. புகைப்படங்களுடன் கூடிய
விளக்கம் இதன் சிறப்பு.
ISBN 978–81–237–2801–8
இந்தியாவின் தேசியப் பண்பாடு
The National Culture of India
ஆர்: எஸ். அபிட் ஹுசைன்
ம�ொ.பெ: க. தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 282
ரூ. 75.00
வேதகாலம் த�ொட்டு இக்காலம் வரை, இந்தியாவின் தத்துவ,
பண்பாட்டு ரீதியான வளர்ச்சிகளையும், மாற்றங்களையும்
விவாதிக்கும் எளிய புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–1171–3
உங்கள் உணவும் நீங்களும்
Your Food and You
ஆர்: கே.டி. அச்சய்யா
ம�ொ.பெ: தம்பி சீனிவாசன்
ப: 132
ரூ. 85.00
சமச்சீர் உணவு என்றால் என்ன, உணவின் முழுப்பயனைப்
பெறுவது எப்படி ஆகியவற்றை விளக்குவதுடன், உணவுகளில்
அடங்கியுள்ள சத்துக்களையும் விளக்குகிறது.
ISBN 978–81–237–2721–9
தென்னிந்தியக் க�ோவில்கள்
Temples of South India
ஆர்: கே.எஸ். சீனிவாசன்
ம�ொ.பெ: சு. வேங்கடராமன்
ப: 234
ரூ. 85.00
தென்னிந்தியக் க�ோவில்களின் வகைகள், காலம், கட்டுமான
நுணுக்கங்கள், சிறப்புகள் உள்ளிட்ட தகவல்களைத் தரும் நூல்.
ISBN 978–81–237–1640–4
நமது அரசியலமைப்பு
Our Constitution
ஆர்: சுபாஷ் சி. கஷ்யப்
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ம�ொ.பெ: க. தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 272
ரூ. 47.00
இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாகிச் செயல்பட்ட விதம்,
நீதித்துறை விளக்கங்கள் மூலம் அரசியலமைப்புச்சட்டம்
வளர்ந்த விதம் ப�ோன்றவை பற்றி அலசும் நூல்.
ISBN 81–237–1976–0
நமது நீதித்துறை
Our Judiciary
ஆர்: பி.ஆர். அகர்வாலா
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபாலன்
ப: 200
ரூ. 80.00
இந்திய நீதித்துறை அமைப்பு, நீதி வழங்கப்படும் முறை, எந்த
நீதிமன்றம் எந்த வழக்குகளைக் கையாள்கிறது, பஞ்சாயத்து
அமைப்புகளின் பங்கு, பண்டைக்கால நீதித்துறை அமைப்பு
ப�ோன்ற தகவல்களை அளிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–4375–2
நறுமணப் ப�ொருட்கள்
Spices and Condiments
ஆர்: ஜே.எஸ். ப்ரூதி
ம�ொ.பெ: ‘சிட்டி’ சுந்தர்ராஜன்
ப: 260
ரூ. 26.00
நறுமணப் ப�ொருட்களின் வகைகள், விளையும் இடங்கள்,
தன்மைகள், மருத்துவப் பயன்கள் ப�ோன்ற அனைத்துச்
செய்திகளும் உள்ளன.
நாணயங்கள்
Coins
ஆர்: பி. சைதன்ய தேவா
ம�ொ.பெ: டி.எஸ். பார்த்தசாரதி
ப: 137
ரூ. 37.00
நாணயங்களின் வரலாறு, கலைத்தன்மை உள்ளிட்ட பல
சுவையான செய்திகளை இந்நூலின்வழி அறியலாம்.
நிக�ோபார் தீவுகள்
Nicobar Islands
ஆர்: க�ௌஷல் குமார் மாதுர்
ம�ொ.பெ: எஸ். அருண்
ப: 290
ரூ. 7.00
குற்றவாளிகள் குடியேற்ற இடம் என்று இதனைக் கருதக்கூடாது
என்று கூறும் ஆசிரியர், பல சுவையான செய்திகளைத் தருகிறார்.
நிலமும் மண்வளமும்
The Land and Soil
ஆர்: எஸ்.பி. ராய்சௌத்ரி
ம�ொ.பெ: வரத. இராமலிங்கம்	
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ப: 236

ரூ. 5.25

இந்தியாவின் பூக�ோள அமைப்பு, மண்வளம் ஆகியவை பற்றிய
செய்திகள் எளிய முறையில் தரப்பட்டுள்ளன.
பறவைகள் உலகம்
Common Birds
ஆர்: சலீம் அலி & லயிக் ஃபதே அலி
ம�ொ.பெ: எம்.பி. ராஜேந்திரன்
ப: 128
ரூ. 115.00
புகழ்பெற்ற பறவை ஆராய்ச்சியாளர் சலீம் அலி, பறவைகள்
பற்றிய அனைத்துச் செய்திகளையும் நேரில் காண்பது ப�ோல்
தருகிறார்.
ISBN 978–81–237–4146–8
மூலிகைகள்
Medicinal Plants
ஆர்: சுதான்சு குமார் ஜெயின்
ம�ொ.பெ: இராம. சுந்தரம்	
ப: 178
ரூ. 38.00
நமது மூலிகைகளின் மருத்துவ குணங்களை விளக்கும் ஆதார
பூர்வமான நூல்
ISBN 81–237–0482–8

இளைய பாரத நூலகம்
அறிவுத் தேடலில் அறிவியல் உணர்வு
The Spirit of Science in Quest of Truth
ஆர்: ராஜேந்திர பிஹாரி லால்
ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 72
ரூ. 90.00
இயற்கையின் புதிரான ரகசியங்களை வெளிக்கொணரும்
ஆவலே அறிவியல் உணர்வு ஆகும். அறிவியல்ரீதியான அணுகு
முறையின் முக்கியத்துவத்தையும் மனித வாழ்க்கையின் சமூக,
சமய, அரசியல் தளங்களில் அறிவியல் அடிப்படையிலான
அணுகுமுறை குறித்தும் பேசுகிறது.
ISBN 978–81–237–8681–0
இந்தியச் சமுதாயம்
Indian Society
ஆர்: சியாமா சரண் தூபே
ம�ொ.பெ: என். ஸ்ரீதரன்
ப: 184
ரூ. 37.00
இந்தியச் சமுதாயம் என்ற ஒட்டும�ொத்தத்தின் இன, ம�ொழி
வரலாறுகள்,
பண்பாட்டுக்
கூறுகள்,
ஊடும்பாவுமாகப்
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பிணைந்துள்ள ஒற்றுமைக் கூறுகள் ப�ோன்ற பல அம்சங்களைச்
சுவைபடக் கூறுகிறார் மறைந்த பேராசிரியர் தூபே.
ISBN 81–237–1821–7
இளைஞர்களுக்கான புத்தர்
Buddha for the Young
ஆர்: எஸ். பட்டாச்சார்யா
ம�ொ.பெ: பிரிஜெட்டா ஜெயசீலன்
ப: 49
ரூ. 25.00
‘‘புத்தரை ஒரு புனிதராகப் பார்க்கும் இந்தியாவில், புத்தரைப்
பற்றிய புனைவுகளை மீறிய ஒரு நூல் தேவைப்படுகிறது.
வல்லுனர்களால் வல்லுனர்களுக்காக எழுதப்பட்ட நூலாக
இல்லாமல், என் மகள் வயதைய�ொத்த இளைஞர்களுக்காக
இந்த
நூல்
எழுதப்பட்டது.’’
என்கிறார்
நூலாசிரியர்.
இளைஞர்களை இந்த நூல் ஈர்க்கும் என்று நம்புகிற�ோம்.		
ISBN 81–237–3396–8
உழைப்பு தரும் ஆனந்தம்
They Joy of Work
ஆர்: எஸ்.ஏ. சாப்ரே
ம�ொ.பெ: த. சித்தார்த்தன்
ப: 114
ரூ. 140.00
இந்தியச் சமுதாயம் என்ற ஒட்டும�ொத்தத்தின் இன, ம�ொழி
வரலாறுகள்,
பண்பாட்டுக்
கூறுகள்,
ஊடும்பாவுமாகப்
பிணைந்துள்ள ஒற்றுமைக் கூறுகள் ப�ோன்ற பல அம்சங்களைச்
சுவைபடக் கூறுகிறார் மறைந்த பேராசிரியர் தூபே.
ISBN 81–237–9107–4
ஒரு வேட்டைக்காரனின் நினைவலைகள்
Reminiscences of a Hunter
ஆர்: கேடம்பாடி ஜட்டப்பராய்
ம�ொ.பெ: ஜெயசாந்தி
ப: 112
ரூ. 55.00
நூலாசிரியரின்
வேட்டை
அனுபவங்கள்,
சாகசங்கள்,
விடுதலைக்கு முந்தைய காலகட்ட வனப்பகுதிகள், விலங்குகள்,
அன்றைய உணவுப் பழக்கங்கள் ஆகியவற்றை சுவையாக
விவரிக்கும் ஒரு அனுபவ நூல்.
ISBN 978–81–237–4448–3
காலம்தோறும் பெண்
Women through Ages
ஆர்: ராஜம் கிருஷ்ணன்
ப: 166
ரூ. 155.00
பெண்ணுக்கு அறிவு இருந்தும் அது இயங்குவது நின்று ப�ோனது
ஏன்? அவள் தன்னைத்தானே உணர இயலாதபடி, பிறவி
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எடுத்ததிலிருந்து தான் ‘ஒருவனுக்காக’ என்ற கருத்தைச்
சுமப்பதன் காரணம் என்ன? இது ப�ோன்ற பல கேள்விகளைத்
துருவி ஆராய்கிறார் ராஜம் கிருஷ்ணன்.
ISBN 978–81–237–1152–2
சர்தார் வல்லபபாய் படேல்
Sardar Vallabhbhai Patel
ஆர்: விஷ்ணு பிரபாகர்
ம�ொ.பெ: துளசி ஜெயராமன்
ப: 75
ரூ. 6.25
இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என அழைக்கப்படுகிற, சுதந்திர
இந்தியாவின் முதல் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த படேலின்
வாழ்க்கை வரலாறு.
சுவாமி விவேகானந்தர்: இளைய�ோரின் எழுச்சி நாயகன்
Swami Vivekananda: The Eternal Inspiration for the Youth
ஆர்: சந்தீபன் சென்
ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி ப: 86		 ரூ. 85.00
1863இல் க�ொல்கத்தாவின் செல்வக்குடியில் பிறந்த நரேந்திரன்,
பீலே என்று அழைக்கப்பட்ட துடுக்குத்தனம் நிறைந்த சிறுவன்,
பின்னர் சுவாமி விவேகானந்தராக மாறினார். நீ எந்த
மாற்றத்தைக் காண விரும்புகிறாய�ோ அந்த மாற்றமாக நீயே
இரு என்று கூறியவரின் வாழ்க்கையை எளிய ம�ொழியில்
விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–7380–3
ட�ோட�ோ சான்: ஜன்னலில் ஒரு சிறுமி
Toto Chan
ஆர்: டெட்சுக�ோ குர�ோய�ோநாகி
ம�ொ.பெ: சு. வள்ளிநாயகம், ச�ொ. பிரபாகரன் ப: 74 ரூ. 105.00
குழந்தைகளின்
சுயமரியாதையையும்,
தனித்தன்மையையும்
வளர்க்க ப�ோதிய அளவு சுதந்திரமான பாடத் திட்டமும்
குறைந்த அளவு மாணவர்களும் க�ொண்ட ட�ோமாயி என்ற
ஒரு ஜப்பானிய மாதிரிப் பள்ளி. அப்பள்ளியில் மாணவியாக
இருந்த நூலாசிரியர், பள்ளியின் நடைமுறைகளை கதைவடிவில்
விவரிக்கிறார். ஆசிரியத் துறையில் ஈடுபடும் அனைவரும்
படிக்க வேண்டிய அற்புதமான நூல்.
ISBN 978–81–237–1919–1
தடகளத்தில் தங்கம் பெறுவது எப்படி?
The Way to Athletics Gold
ஆர்: எரிக் பிரபாகர்
ம�ொ.பெ: க�ோ. ஆறுமுகம்	
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ப: 254

ரூ. 34.00

சிறுவயது முதலே விளையாட்டுகளில் தீராத ஆர்வம் க�ொண்ட
நூலாசிரியர், தடகளப் ப�ோட்டிகளில் பங்கேற்கும் ஆர்வம்
க�ொண்டவர்களுக்கு ஊக்கமூட்டுகிறார்; ஆர்வமற்றவர்களைத்
தூண்டுகிறார்.
ISBN 81–237–2385–7
தன்னார்வச் செயல்பாடும் காந்திய அணுகுமுறையும்
Voluntary Action and Gandhian Approach
ஆர்: டி.கே. ஓசா
ம�ொ.பெ: எம்.எஸ். பிரபாகரன்
ப: 78
ரூ. 22.00
வனவளத்தைப் பாதுகாக்கப் ப�ோராடும் சிப்கோ இயக்கம்,
த�ொழுந�ோய் ஒழிப்புக்காகப் பாடுபடும் பாபா ஆம்தேயின்
ஆனந்தவனம், சுரண்டப்படும் பெண் த�ொழிலாளர்களுக்காகப்
ப�ோராடும் திருமதி இலா பட் அம்மையாரின் சேவா ஆகிய
மூன்று தன்னார்வ இயக்கங்களின் பணிகள் குறித்த புத்தகம். 		
ISBN 81–237–1651–6
நமது சுற்றுச்சூழல்
Our Environment
ஆர்: லாயிக் ஃபதே அலி
ம�ொ.பெ: சு. விநாயகம்	
ப: 243
ரூ. 150.00
நமது அறியாமையால் சுற்றுச் சூழலுக்கு எவ்வளவு கேடு
விளைவிக் கிற�ோம்; நலத்திட்டங்கள், வளர்ச்சித் திட்டங்கள்
ப�ோன்றவை சூழலை எவ்வளவு தூரம் பாழடிக்கின்றன
ப�ோன்றவற்றை விளக்கும் அருமையான நடையிலமைந்த நூல்.		
ISBN 978–81–237–1117–1
புலிகளுக்கும் க�ொம்பன் யானைகளுக்கும் நடுவில்
Among Tigers and Tuskers
ஆர்: ரமேஷ் பேடி
ம�ொ.பெ: ஓ. ஹென்றி ஃபிரான்சிஸ்
ப: 146
ரூ. 160.00
புலியும் யானையும் நமது காடுகளுக்கு அழகும் பெருமையும்
சேர்ப்பவை. இந்த நூல், புலிகள் மற்றும் யானைகளின்
வாழ்க்கை முறை, நடத்தை, சமூக வாழ்க்கை ஆகியவற்றை
வர்ணிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–7958–4
மக்களாட்சி: 80 வினாக்களும் விடைகளும்
Democracy: 80 Questions and Answers
ஆர்: டேவிட் பீதம் மற்றும் கெவின் பாய்லே
ம�ொ.பெ: க. தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 124
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ரூ. 27.00

மக்களாட்சியின் மகத்துவத்தைப் பற்றி எளிய கேள்விகளை
எழுப்பி அதற்கு விடைகளையும் அளிக்கும் நூல்.
ISBN 81–237–2028–9
மனித உரிமைகள்
Human Rights
ஆர்: லீ. லெவின்
ம�ொ.பெ: மா. சேதுராமலிங்கம்	
ப: 162
ரூ. 40.00
மனித உரிமைகள், மக்களாட்சி ஆகியவற்றைப் பின்பற்றி,
அன்றாட வாழ்வில் அவற்றைக் காக்கும் பண்பாட்டை
உருவாக்கும் முயற்சியில் உருவாகியுள்ள நூல். மனித உரிமை
சாசனங்கள், உலகளாவிய மனித உரிமைப் பிரகடனம் என
அனைத்தையும் எளிய தமிழில் விவரிக்கிறது இந்நூல்.
ISBN 81–237–3146–9
யானை: காடுகளின் அரசன்
Elephant: Lord of the Jungle
ரமேஷ் பேடி
ம�ொ.பெ: ஓ. ஹென்றி பிரான்சிஸ்
ப: 108
ரூ. 45.00
யானைகளைப் பற்றிய பலதரப்பட்ட செய்திகளை நமக்கு
அறிமுகப் படுத்துகிறது. நூலாசிரியர் காடுகளுக்கு நேரடியாகச்
சென்று செய்திகளை சேகரித்திருக்கிறார்.
ISBN 81–237–3461–7

அனைவருக்கும் அறிவியல்
அழிவுக்கு இலக்காகி இருக்கும் இந்திய விலங்குகளும்
அவற்றைக் காக்கும் முறைகளும்
Endangered Animals of India and their Conservation
ஆர்: எஸ்.எம். நாயர்
ம�ொ.பெ: ஓ. ஹென்றி பிரான்சிஸ்
ப: 134
ரூ. 31.00
பேரழிவுக்கு இலக்காகி இருக்கும் அபூர்வ இந்திய விலங்குகள்
குறித்தும், அவற்றைக் காக்கும் முறைகள் குறித்தும் சில
அடிப்படை உண்மைகளைக் கூறும் நூல்.
ISBN 81–237–1239–1
ஆற்றல்
Energy
ஆர்: ஏ.கே.பக்ஷி
ம�ொ.பெ: ப. நடராசன்

ப: 112
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ரூ. 35.00

நமது வாழ்வில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் ஆற்றலின் பல
அம்சங்களைப் பற்றி சாதாரண வாசகனும் புரிந்து க�ொள்ளும்
வகையில் எழுதப்பட்ட நூல்.
ISBN 81–237–2987–1
இன்றைய விண்வெளி
Space Today
ஆர்: ம�ோகன் சுந்தரராஜன்
ப: 235 ரூ. 200.00
விண்வெளிக்காலத்தின்
வியப்பூட்டும்
தனிச்சிறப்புகள்,
குறிப்பாக இந்தியாவின் சாதனைகள், எளிய நடையில்
விளக்கப்பட்டுள்ளன. இன்சாட் செயற்கைக்கோளின் பயன்கள்,
த�ொலை உணர்வுக் க�ோள்கள், ஏவுகணைகள் என விண்வெளி
சார்ந்த அனைத்தையும் விவரிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–4034–8
விண்மீன்கள் கண்டு ரசிப்போம்
Joy of Starwatching
ஆர்: எஸ். பீமன் பாசு
ம�ொ.பெ: நெல்லை சு. முத்து
ப: 135
ரூ. 55.00
வானில் பரந்திருக்கும் விண்மீன் கூட்டங்களை அடையாளம்
கண்டு க�ொள்வது எப்படி, எப்பருவதில் எங்கே காணலாம்
என்பனவற்றை விளக்குகிறது. எளிதில் புரிந்து க�ொள்ளும்
விதத்தில்
இதில்
தரப்பட்டுள்ள
வான்வரை
படங்கள்
விண்மீன்களை அடையாளம் காண உதவும்.. ISBN 81–237–4033–6
இதய ந�ோயும் சாதாரண மனிதனும்
Heart Disease and the Layman
ஆர்: எஸ். பத்மாவதி
ம�ொ.பெ: ஹமீது அப்துல் ஹை	
ப: 80
ரூ. 25.00
இதயம் பற்றிய ப�ொதுச் செய்திகள், இதயந�ோய்க்கான
காரணங்கள், அவற்றை முன்கூட்டியே தடுப்பது எப்படி
ப�ோன்ற பயனுள்ள தகவல்களை மிக எளிமையாகத் தருகிறது		
ISBN 81–237–1916–7
இயந்திர மனிதனும் அதன் இயக்கவியலும்
Robots and Robotics
ஆர்: எம்.ஆர். சிதம்பரா
ம�ொ.பெ: ஜீவா
ப: 80
ரூ. 24.00
இயந்திர மனிதன் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது, நடைமுறை
வாழ்வில் அதன் பயன்கள் என்ன என்பன ப�ோன்ற ப�ொதுச்
செய்திகள�ோடு, அதன் நுட்பமான இயக்கவியலும்.
ISBN 81–237–1905–1

21

கலைப் படைப்புகளையும் நூலகப் ப�ொருட்களையும்
பாதுகாத்தல்
Preservation of Art Objects and Library Materials
ஆர்: ஓ.பி. அகர்வால்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஸ்ரீதர்	
ப: 88
ரூ. 27.00
சமுதாயம் மற்றும் வரலாற்றின் பல்வேறு காலகட்டங்களின்
கலைப்
ப�ொருட்களையும்
நூலகப்
ப�ொருட்களையும்
பராமரிக்கும் வழிமுறைகளை விளக்கும் நூல். ISBN 81–237–2065–3
காற்று ஆற்றல்
Wind Energy
ஆர்: சுனில் பி. அதாவாலே
ம�ொ.பெ: ஜீவா
ப: 80
ரூ. 35.00
வழக்கிலுள்ள ஆற்றல் வளங்களான நிலக்கரி, பெட்ரோலியம்
ப�ோன்றவை விரைவாகத் தீர்ந்து வரும் நிலையில் என்றுமே
தீர்ந்து விடாத ஆற்றல்வளமாக இருக்கிறது காற்று. உலக
நாடுகளெங்கும் காற்று ஆற்றல் பயன்பாடு அதிகரித்து
வருவதைப் பற்றியும் சாதகங் களைப் பற்றியும் இந்நூல்
தெரிவிக்கிறது.
ISBN 81–237–2992–8
சர்க்கரை ந�ோயுடன் வாழ்வது எப்படி
Living with Diabetes
ஆர்: எம். எஸ். அஹுஜா
ம�ொ.பெ: கு. கணேசன்
ப: 80
ரூ. 115.00
சர்க்கரை ந�ோய் என்ற பெயரில் பரவலாக அறியப்படும் நீரிழிவு
ந�ோயைக் கட்டுப்படுத்தல் பற்றிய கையேடு.
ISBN 978–81–237–2264–1
ச�ோதிடம்: அறிவுடைமையா? அறிவின்மையா?
Astrology: Sense or Nonsense?
ஆர்: பிமன் பாசு
ம�ொ.பெ: த.வி. வெங்கடேஸ்வரன்
ப: 90
ரூ. 100.00
எதிர்காலம் குறித்த அச்சத்தாலும், வாழ்வின் கவலைகளுக்கு
ஆசுவாசம் தேடியும், பேராசையாலும் மக்கள் ச�ோதிடர்களிடம்
செல்கிறார்கள். ச�ோதிடத்தில் கையாளப்படும் வழிமுறைகளை
தர்க்கரீதியாக விளக்கி, ச�ோதிடக் கணிப்புகள் அறிவியல்
வழியுடன் எவ்வாறு ஒத்துப்போவதில்லை என்பதை இந்த நூல்
எளிமையாக விளக்குகிறது.
ISBN 978–81–237–6097–1
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நமது நீர்வளங்கள்
Our Water Resources
ஆர்: ராமா
ம�ொ.பெ: இளம்பாரதி
ப: 116
ரூ. 35.00
இந்தியாவின் நீர்வளம், பாசன வசதிகள், நீர்வளத்தைப்
பயன்படுத்தும்
வழிகள்,
சுற்றுச்சூழல்
பிரச்சினைகள்,
நீர்வளத்தை பாதுகாக்கும் முறைகள் ஆகியவற்றை எளிய
முறையில் விளக்குகிறார் நூலாசிரியர் ராமா. ISBN 81–237–3932–x
நிலநடுக்கம்
Earthquake
ஆர்: ஏ.கே.ஆர். ஹெம்மாடி
ம�ொ.பெ: ஆர். குபேரன்
ப: 124
ரூ. 115.00
நிலநடுக்க மண்டலங்கள், நிலநடுக்கம் எவ்வாறு உண்டாகிறது,
நிலநடுக்கம் பற்றிய ஆய்வுகள், அளப்பதற்கான கருவிகள், நில
நடுக்கம் ஏற்படுவதை முன்கூட்டியே அறிய இயலுமா,
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டாலும் பேரழிவு ஏற்படாமல் தவிர்ப்பது
எப்படி
ப�ோன்ற
அறிவியல்
தகவல்களை
சாமானிய
வாசகனுக்குப் புரிகின்ற வகையில் எழுதியிருக்கிறார் ஆசிரியர்.
ISBN 978–81–237–3769–0
நினைவாற்றல் இரகசியம்
Memory Mystery
ஆர்: மேதா எஸ். ராஜதியக்ஷா
ம�ொ.பெ: ஹாமீது அப்துல் ஹை	
ப: 128
ரூ. 100.00
நமது
வாழ்வில்
ஒவ்வொரு
நிகழ்வும்
மூளையில்
நினைவாற்றலாகத் தங்கி விடுகின்றன. ஆயினும் நினைவாற்றல்
என்பது, மறதியையும் உள்ளடக்கியதாகும். நினைவாற்றல்
இரகசியங்களை வெளிக் க�ொணரும் ஓர் எளிய முயற்சியாக,
சாதாரண வாசகர்களுக்காக எளிய நடையில் எழுதப்
பட்டுள்ளது இந்நூல்.
ISBN 978–81–237–3612–9
நேன�ோ: அடுத்த புரட்சி
Nano: The Next Revolution
ஆர்: ம�ோகன் சுந்தர ராஜன்
ப: 244 ரூ. 290.00
நாம் இன்று கனவிலும் காண முடியாத பல அற்புதங்களை
அளிக்கவல்ல நேன�ோ த�ொழில்நுட்பத்தையும், அதனால் நமது
வாழ்வில் த�ோன்றி வரும் அடுத்த புரட்சியையும் எளியமுறையில்
விளக்குகிறது. மின்னணுவியல், இயற்பியல், உயிரியல், புதிய
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உற்பத்திப் ப�ொருட்கள் ப�ோன்ற பல துறைகளில் நேன�ோ
த�ொழில் நுட்பம் பயன்படும் விதத்தையும் இந்நூல் விளக்குகிறது.
ISBN 978–81–237–7628–6
மனித குலத்தை அச்சுறுத்தும் பிளாஸ்டிக்
Plastics: A Threat to Mankind
ஆர்: ‘சிந்தன்’ குழு
ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 100
ரூ. 125.00
பிளாஸ்டிக் நம் அன்றாட வாழ்வின் தவிர்க்க முடியாத
ப�ொருள் ஆகி விட்டது. ஆனால் பிளாஸ்டிக் சுற்றுச்சூழலுக்குப்
பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவாகி விட்டது. பிளாஸ்டிக்
ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களை விவரிப்பதுடன், பிளாஸ்டிக் மீதான
நமது சார்பினைக் குறைக்கும் வழிகளையும் கூறுகிறது இந்நூல்.
ISBN 978–81–237–8929–3
ப�ோதை மருந்துகள்
Narcotic Drugs
ஆர்: அனில் அகர்வால்
ம�ொ.பெ: ஹாமீது அப்துல் ஹை	
ப: 193
ரூ. 185.00
‘தங்க முக்கோணம்’ ‘தங்க இளம்பிறை’ என்று அழைக்கப்படுகிற,
ப�ோதைமருந்துக்கடத்தல் அதிகமாக நடைபெறுகிற இரண்டு
பகுதிகளுக்கிடையே இந்தியா அமைந்திருப்பதால், ப�ோதை
மருந்து என்னும் அபாயத்தில் இருக்கிறது. பலவகையான
ப�ோதை மருந்துகள், இராசயனக் கூறுகள், அவை விளைவிக்கும்
ப�ோதை, அதன் க�ோரப்பிடியில் சிக்கும் இளைஞர்கள் என
அனைத்தையும் விளக்குகிறது இந்நூல்.
ISBN 978–81–237–3668–6
மனிதவாழ்வை மாற்றியமைத்த கண்டுபிடிப்பாளர்கள்
Inventors Who Revolutionised our Lives
ஆர்: கே.வி. க�ோபாலகிருஷ்ணன்
ம�ொ.பெ: அய்யாசாமி
ப: 224
ரூ. 140.00
ஏற்றுக்கொண்ட இலட்சியத்தில் அளவுகடந்த உறுதியும், கடின
உழைப்புக்கேற்ற ஆற்றலும், தம் திறமையில் அசைக்க முடியாத
நம்பிக்கையும் க�ொண்டிருந்த புகழ்பெற்ற கண்டுபிடிப்பாளர்கள்
சிலரின் வாழ்க்கைச் சுருக்கம்.
ISBN 978–81–237–5395–9
யார்...
Who...
ஆர்: கே.வி. க�ோபாலகிருஷ்ணன்
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ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 342
ரூ. 360.00
“டைபாய்டு மேரி எனப்பட்டவர் யார்?”, “மேகங்களுக்குப்
பெயரிட்டவர் யார்?”, “எழுதும் முறையை உருவாக்கியவர்
யார்?” இதுப�ோன்ற ஐம்பது கேள்விகளும் விடைகளும்
க�ொண்டது இந்நூல். அறிவியல், வரலாறு, வானியல், மருத்துவம்
என பல்வேறு துறைகளையும் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு அறிவியல்
ரீதியான விடைகளைத் தருகிறது.
ISBN 978–81–237–9928–5
வானிலை மாற்றங்கள்
Ways of Weather
ஆர்: பி.ஏ. மேன�ோன்
ம�ொ.பெ: ருத்ர துளசிதாஸ்
ப: 118
ரூ. 45.00
வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றியும், காலநிலை,
தட்ப வெப்ப நிலைகுறித்த அடிப்படைக் க�ோட்பாடுகளையும்
புரிந்து க�ொள்ள உதவும் நூல்.
ISBN 81–237–2152–8

சமூக அறிவியல் நூல்வரிசை
இந்திய தேசப் பிரிவினை
Partition of India
ஆர்: அனிதா இந்தர் சிங்
ம�ொ.பெ: மா. சேது ராமலிங்கம்	
ப: 114
ரூ. 35.00
உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நிகழ்ந்த தேசப் பிரிவினை
களுக்கான சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவதில் நாடு மற்றும் சமய,
இன அல்லது பண்பாட்டு வேறுபாடுகள் எவ்வாறு பிரிக்க
இயலாதபடி பின்னிப் பிணைந்துள்ளன என்ற கண்ணோட்டத்
துடன் இந்திய தேசப் பிரிவினையை இந்த நூல் அலசுகிறது.
ஆங்கிலேயரின்
சுயநலன்களும்,
இந்திய
அரசியல்
கட்சிகளிடையே இருந்த வேறுபாடுகளும் சேர்ந்து எவ்வாறு,
எதனால் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை சமய அடிப்படையில்
இரண்டு நாடுகளாகப் பிரித்தன என்பதை இந்த நூல்
விவரிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–5097–2
கண்ணியமான ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
Development with Dignity
ஆர்: அமித் பாதுரி
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ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 119
ரூ. 45.00
இந்தியா சுதந்திரமடைந்து சுமார் அறுபதாண்டுகள் ஆன
பின்னும், இந்திய மக்களில் பெரும்பான்மையினர் வறுமையில்
உழல்கின்றனர். ப�ொருளாதாரத் தாராளமயமும், அரசு தனது
பணிகளைச் சுருக்கிக் க�ொள்வதும்தான் இப்பிரச்சினைக்குத்
தீர்வா? இந்தியாவின் முன்னணி க�ோட்பாட்டுப் ப�ொருளியல்
நிபுணர்களில் ஒருவரான இந்நூலாசிரியர், அது தவறான வழி
என்று உறுதியாக, எளிய நடையில் எடுத்துரைக்கிறார். சர்வதேச
நிறுவனங்கள்,
ஊடகங்கள்,
க�ொள்கை
வரைவாளர்கள்,
ப�ொருளாதாரக் கல்வியாளர்கள் ப�ோன்றோர் முன்வைக்கின்ற
பழைமைக் க�ோட்பாடுகளை ஆசிரியர் தகர்த்தெறிகிறார்.
குடிமக்கள்
அனைவருக்கும்
கண்ணியத்துடன்
கூடிய
முழுவேலை வாய்ப்பை குறுகிய காலத்திற்குள் உருவாக்குவது
சாத்தியமே என்று இந்நூல் விளக்குகிறது.
ISBN 81–237–4845–0
கல்வி: சமூக மாற்றத்துக்கான கருவி
Education for Social Change
ஆர்: சுசேதா மஹாஜன்
ம�ொ.பெ: மு. அப்பண்ணசாமி
ப: 96
ரூ. 60.00
ஆந்திர மாநிலத்தில் செயல்பட்டுவரும் எம்.வி.எப். பவுண்டேஷன்
எனும் அரசுசாரா அமைப்பின் கல்வி உரிமைக்கான செயல்
பாடுகளை விளக்கும் நூல். உறுதி இருந்தால் குழந்தை
உழைப்பை ஒழிக்க முடியும், கல்வியை வழங்க முடியும் என்பதை
அனுபவரீதியாக விளக்குகிறது.
ISBN 978–81–237–6186–2
தகவல் உரிமைச் சட்டம்: ஓர் அறிமுக நூல்
Right to Information Act: A Primer
ஆர்: சுச்சி பாண்டே, சேகர் சிங்
ம�ொ.பெ: மா. சேது ராமலிங்கம்	
ப: 88
ரூ. 40.00
அரசு மற்றும் ப�ொதுத்துறைகளை ப�ொறுப்புடன் செயல்பட
வைப்பதில் மக்களுக்குக் கிடைத்திருக்கும் பெரிய ஆயுதம்
தகவல் உரிமைச் சட்டம். இந்தக் கையேடு, தகவல் உரிமைச்
சட்டத்தின்
விவரங்களை
அனைவருக்கும்
புரியக்கூடிய
வகையில் வினாவிடை வடிவில் விளக்குகிறது.
ISBN 978–81–237–6099–5
புரட்சி: 1857
Rebellion 1857
த�ொகுப்பு: பி.சி. ஜ�ோஷி
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ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 410 ரூ. 205.00
இந்தியாவின் முதல் சுதந்திரப்போர் எனப் பரவலாக அறியப்
பட்ட 1857ஆம் ஆண்டுப் புரட்சி, நவீன இந்தியாவின் அரசியல்
வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நிகழ்வாகும். புரட்சிய�ோடு
த�ொடர்புடைய நேரிடை அனுபவக்கூற்றுகள் மற்றும் பல
வரலாற்று
ஆவணங்களின்
துணைக�ொண்டு
பல்வேறு
அறிஞர்கள் எழுதிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் த�ொகுப்பாக
இந்நூல் மலர்ந்துள்ளது. 1857 புரட்சியின் இயல்பு, காரணங்கள்,
இந்திய இலக்கியத்தில் அதன் தாக்குறவு, வெளி நாடுகளில்
ஏற்படுத்திய ஆர்வத் தூண்டல் ஆகியவற்றை இந்தக் கட்டுரைகள்
விவரிக்கின்றன.
ISBN 978–81–237–7020–8
வகுப்புவாதம்: ஓர் அறிமுக நூல்
Communalism: A Primer
ஆர்: பிபன் சந்திரா
ம�ொ.பெ: மு. அப்பண்ணசாமி
ப: 134
ரூ. 60.00
வகுப்புவாதத்துக்கும்
மதச்சார்பின்மைக்கும்
இடையிலான
வேறுபாடுகள் என்ன, வகுப்புவாதத்தை முறியடிக்க வேண்டியது
ஏன் அவசியம், அதற்காகச் செய்ய வேண்டியவை என்ன,
செய்யக் கூடாதவை என்ன என வகுப்புவாதத்தின் அனைத்துக்
கூறுகளையும் ஆராயும் நூல்.
ISBN 978–81–237–6098–8
வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதச் சட்டம்: அறிமுக ஏடு
Employment Guarantee Act: A Primer
ஆர்: நிகில் டே, ஜீன் ட்ரேஸ், ரீதிகா கேரா
ம�ொ.பெ: மா. சேது ராமலிங்கம்	
ப: 50
ரூ. 12.00
கிராமப்புறங்களில்
வேலையின்மைப்
பிரச்சினையைக்
குறைக்கவும்,
நகர்ப்புறங்களுக்கு
இடம்
பெயர்வதைத்
தவிர்க்கவும் இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய கிராமப்புற
வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதச் சட்டம் என்னென்ன உரிமைகளை
வழங்குகிறது என்பதை எளிய நடையில், கேள்விபதில் வடிவில்
வழங்கும் இந்த நூல் சமூகப் பணித்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு
உதவக்கூடிய அற்புதமான கையேடு.
ISBN 978–81–237–5137–5
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அனைத்திந்திய நூல்வரிசை
அக்னி நதி
Aag ka Darya
ஆர்: குர் அதுல் ஐன் ஹைதர்
ம�ொ.பெ: ச�ௌரி
ப: 394
ரூ. 180.00
கால வெள்ளத்தை சித்திரிக்கும் நீண்ட பண்பாட்டு நாவல்;
உருது ம�ொழியிலிருந்து ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டது.
ISBN 978–81–237–2190–3
அரை நாழிகை நேரம்
Aadhi Ghari
ஆர்: பாறப்புறத்து
ம�ொ.பெ: பெ. நாராயணன்
ப: 310
ரூ. 14.25
கால ஓட்டத்தில் வேருடன் சாய்கின்ற மூன்று தலைமுறையினரை
நுணுக்கமாகச் சித்தரித்துள்ளார் ஆசிரியர்.
அவன் காட்டை வென்றான்
Us Ne Jangal Ko Jeetha
ஆர்: கேசவ ரெட்டி
ம�ொ.பெ: எத்திராஜுலு
ப: 92
ரூ. 105.00
இந்த நாவலில் மனிதப் பாத்திரம் ஒன்றே ஒன்றுதான்;
அவனுக்கும் பெயரில்லை; வெறும் கிழவன் மட்டுமே; அடர்ந்த
காடும், தாய்ப் பன்றியுமே இதர பாத்திரங்கள். ஆனால்
படைப்பின் ஆழம் எல்லை கடந்தது.
ISBN 978–81–237–1648–0
ஒரு பழைய கிழவனும் புதிய உலகமும் (ஆதவன்
சிறுகதைகள்)
Aadhavan Short Stories
த�ொகுப்பு: இந்திரா பார்த்தசாரதி
ப: 224
ரூ. 120.00
பெருநகர்வாழ் மக்களின், குறிப்பாக இளையதலைமுறையினரின்,
சமூக அகமனப் பிரச்சினைகளை உணர்த்தும் ஆதவனின் தேர்ந்
தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதைகள்.
ISBN 978–81–237–6851–9
இதுதான் நம் வாழ்க்கை
Yeh Hamari Zindagi
ஆர்: தலீப் க�ௌர் டிவானா
ம�ொ.பெ: தி.சா. ராஜு
ப: 89
ரூ. 21.00
பெண்களுக்கெதிரான அநீதிகளை அடிச்சரடாகக் க�ொண்டு
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பல நாவல்களை பஞ்சாபியில் படைத்துள்ள எழுத்தாளர்
டிவானாவின் பெண்ணுரிமைக் குரலை உணர்த்தும் நூல்.
ISBN 81–237–0041–5
இயந்திரம்
Yantram
ஆர்: மலயாற்றூர் ராமகிருஷ்ணன்
சுருக்கிய வடிவம்: கே.கே.பி. நாயர்
ம�ொ.பெ: பா. ஆனந்த்குமார்	
ப: 456
ரூ. 130.00
சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு அதிகரித்த அதிகாரவர்க்கம் மற்றும்
சந்தர்ப்பவாதிகள், ப�ொய்ப்புகழ்ச்சி, அராஜகம், அரசியல்,
ஊழல்கள் ப�ோன்ற நிகழ்வுகளைக் களமாகக் க�ொண்ட
இந்நாவல் கேரள பண்பாட்டு வண்ணங்களைத் தீட்டுகிறது.
இயல்பான ம�ொழியாக்கம் நாவலுக்கு சுவை கூட்டியுள்ளது.		
ISBN 81–237–3868–4
இலட்சிய இந்து ஓட்டல்
Aadarsha Hindu Hotel
ஆர்: விபூதி பூஷண் பந்தோபாத்யாய
ம�ொ.பெ: த.நா. சேனாபதி
ப: 294
ரூ. 11.50
தாகூருக்குப் பின் வங்க இலக்கியத்திற்கு உலக அந்தஸ்தைப்
பெற்றுத் தந்த சிறந்த நாவல்களில் ஒன்று.
உம்மாச்சு
Ummachhu
ஆர்: உரூப்
ம�ொ.பெ: இளம்பாரதி
ப: 337
ரூ. 76.00
உள்ளத்தில் உறங்கிக் கிடந்தாலும், ஆசைகளும் அச்சங்களும்
எவ்வளவு ஆற்றல் பெற்றிருக்கின்றன என்று விவரிப்பதுதான்
இந்த நாவலின் வெற்றியின் ரகசியம்.
உயிரற்ற நிலா
Mara Hua Chand
ஆர்: உபேந்திர கிஷ�ோர் தாஸ்
ம�ொ.பெ: பானுபந்த்	
ப: 111
ரூ. 19.00
மரபுகளின் சிறைக்குள் ஓர் அப்பாவி இளம் இந்தியப் பெண்
அனுபவிக்கும் க�ொடுமைகளைச் சித்திரிக்கும் நாவல்.
உர்துக் கதைகள் (பாகம்1)
Urdu Short Stories
ஆர்: கிருஷ்ணசந்தர், ராஜேந்திரசிங் பேதி, இஸ்மத் சுக்தாயீ
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ம�ொ.பெ: ரா. வீழிநாதன்
ப: 320
ரூ. 16.50
உருது இலக்கியத்தின் முக்கியமான மூன்று எழுத்தாளர்களின்
சிறந்த சிறுகதைகளின் த�ொகுப்பு.
ஏணிப்படிகள்
Seedi ke Dande
ஆர்: தகழி சிவசங்கரன்பிள்ளை
ம�ொ.பெ: சி.ஏ. பாலன்
ப: 623
ரூ. 140.00
திருவிதாங்கூரில் நடைபெற்ற ப�ொறுப்பாட்சிப் ப�ோராட்டத்தில்
துவங்கி, கேரளாவில் ஏற்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி வரை
யிலுமான கால் நூற்றாண்டின் வரலாறுதான் இந்நாவல்.
ISBN 978–81–237–2840–7
ஒரு குடும்பம் சிதைகிறது
Giriha Bhanga
ஆர்: எஸ்.எல். பைரப்பா
ம�ொ.பெ: எச்.வி. சுப்பிரமணியம்	
ப: 462
ரூ. 22.25
கன்னடத்தின் முன்னணி நாவலாசிரியர் பைரப்பா, ஒரு
குடும்பத்தின் சிதைவை உயிர�ோட்டத்துடன் சித்திரிக்கிறார்.
கங்கவ்வா கங்காமாதா
Gangawa Gangamai
ஆர்: சங்கர் ம�ோகாசி புணேகர்
ம�ொ.பெ: எம்.வி. வெங்கட்ராம்	
ப: 260
ரூ. 70.00
அழிக்கும் தன்மையுள்ள ப�ோக்குகளும் சமூகத்தின் வாயிலாகவே
செயல்படுகின்றன என்ற ம�ோகாசியின் கருத்தைச் சித்திரிக்கும்
கன்னட நாவல்.
ISBN 81–237–1162–x
கங்கைத்தாய்
Ganga Maiya
ஆர்: ஸ்ரீபைரவ் பிரசாத் குப்தா
ம�ொ.பெ: சரஸ்வதி ராம்னாத்	
ப: 194
ரூ. 30.00
சுதந்திரத்திற்குப்
பின்னும்
நம்முடனேயே
தங்கிவிட்ட
ப�ொருளாதார சுரண்டலின் நுட்பமான சில க�ோணங்களையும்,
சமூகக் க�ொடுமை களையும் சித்திரிக்கும் நாவல்.
ISBN 81–237–0373–2
கங்கைப் பருந்தின் சிறகுகள்
Ganga Chilanir Pakhi
ஆர்: லக்ஷ்மிநந்தன் ப�ோரா
ம�ொ.பெ: துளசி ஜெயராமன்
ப: 202 ரூ. 200.00
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இயந்திர
நாகரிகத்தின்
வரவால்,
நம்
கிராமங்களின்
இயற்கைய�ோடு இயைந்த எளிய வாழ்வு சிதையும் ச�ோகத்தைக்
கண்முன் நிறுத்து கிறார் ப�ோரா.
ISBN 978–81–237–8853–1
கடந்த காலம்
Atit ke Din
ஆர்: கே.பி. கேசவ மேனன்
ம�ொ.பெ: ராஜம் கிருஷ்ணன்
ப: 399
ரூ. 16.25
சாகித்ய அகாதமி பரிசு பெற்றது. ராஜாஜி, பெசன்ட், பெரியார்
ப�ோன்றோர் பற்றிய மிகப்பரந்த அனுபவப் பதிவுகள் உள்ளன.
கடைசியில் இதுதான் மிச்சம்
Aakhir Jo Bacha
ஆர்: புச்சிபாபு
ம�ொ.பெ: பி.வி. சுப்பிரமணியன்
ப: 258
ரூ. 12.50
புச்சிபாபு தம் கலைத் திறனாலும் புரட்சிக் கருத்துக்களாலும்
தெலுங்கு இலக்கிய உலகில் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளவர். இந்த
மன�ோதத்துவ நாவல் அவரது ஒரு சிறந்த படைப்பு.
கவிதாலயம்
Aiwan-e-Ghazal
ஆர்: ஜீலானி பானு
ம�ொ.பெ: முக்தார்	
ப: 404
ரூ. 90.00
கலைப் பெருமை க�ொண்டு, கவிதை புனைவதிலும், சிற்றின்ப
நுகர்ச்சியிலும் செல்வச் செழிப்பிலும் குளிர்காய்கிற ஒரு
சீர்கெட்டுப் ப�ோன சமூகத்தையும், ஹைதராபாத் நிஜாமில்
ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தையும் மையமிட்ட உருது நாவல்.
ISBN 81–237–2278–8
கறுப்பு மண்
Kali Matti
ஆர்: பாலகும்மி பத்மராஜு
ம�ொ.பெ: பா. பாலசுப்பிரமணியன்
ப: 173
ரூ. 8.00
தெலுங்கு இலக்கியத்திற்கு பெரும் பங்காற்றியுள்ள இவ்வாசிரியர்,
கிராம மக்களின் வாழ்வை தத்ரூபமாகத் தருகிறார்.
கறையான்
Ghunpoka
ஆர்: சீர்ஷேந்து முக�ோபாத்யாய
ம�ொ.பெ: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
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ப: 146

ரூ. 170.00

இன்றைய இளைய தலைமுறையின்
பார்வையை சித்திரிக்கும் கதை.

மனஓட்டம் மற்றும்
ISBN 978–81–237–8694–0

கன்னடச் சிறுகதைகள்
Kannada Short Stories
ஆர்: ஜி.எச். நாயக்
ம�ொ.பெ: டி.பி. சித்தலிங்கையா
ப: 298
ரூ. 61.00
ஸ்ரீநிவாஸ, ஆனந்த, குவெம்பு, அச்வத்த, சதுரங்க, தராசு,
நிரஞ்சன்,
ஏ.கே.
ராமானுஜன்,
யு.ஆர்.
ஆனந்தமூர்த்தி
ப�ோன்றோரின் படைப்புகளின் த�ொகுப்பு.
ISBN 81–237–1435–1
கிராமாயணம்
Gramayana
ஆர்: ராவ் பகதூர்
ம�ொ.பெ: எஸ்.கே. சீதாதேவி
ப: 571
ரூ. 46.50
ஒரு கிராமத்தின் வீழ்ச்சி நுட்பமாகப் படம்பிடிக்கப்படுவத�ோடு,
இறுதியில் நற்சக்திகள் ம�ொட்டவிழ்வதும் சித்திரிக்கப்படுகிறது.
குதிரைகள் பேச மறுக்கின்றன
Kuduraigal Pesa Marukindrana
ஆர்: எஸ். ராமகிருஷ்ணன்
ப: 222
ரூ. 135.00
ராமகிருஷ்ணனின் கதையுலகம் யதார்த்தமும் விசித்திரக்
கற்பனைகளும் கலந்தது. அன்றாட வாழ்வின் உலகில் நாம்
கவனம் க�ொள்ளாத மனிதர்களை, அவர்களின் அகச்சிக்கல்களை,
மனத் தவிப்பை சிறப்பாக கவனப்படுத்துகின்றன.
ISBN 81–237–6671–3
குஜராத்தி ஓரங்க நாடகங்கள்
Gujarati Ekanki
த�ொகு: ஏ.எம். ராவல்
ம�ொ.பெ: சரஸ்வதி ராம்நாத்	
ப: 200
ரூ. 40.00
சிறந்த குஜராத்தி நாடகங்களின் த�ொகுப்பு.
ISBN 81–237–1539–0
குஜராத்தி சிறுகதைகள்
Gujarati Short Stories
த�ொகு: யஷ்வந்த் சுக்ல, அநிருத்த பிரம்மபட்
ம�ொ.பெ: ஏ.ஜி. எத்திராஜுலு
ப: 228
ரூ. 15.00
குஜராத்தி மக்களின் மரபுகளையும், புதிய ப�ோக்குகளையும்
விளக்கும்
இக்கதைகள்
புகழ்பெற்ற
எழுத்தாளர்களால்
எழுதப்பட்டவை.
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க�ோவில் யானை
Mandir ke Hathi
ஆர்: ஓம்சேரி என்.என். பிள்ளை
ம�ொ.பெ: இளம்பாரதி
ப: 96
ரூ. 75.00
கேரளக்
கலைகளில்
ஒன்றான
கதா
காலட்சேபத்தை
அடிப்படைக் கருவியாகப் பயன்படுத்தி இந்நாடகம் உருவாக்கப்
பட்டிருக்கிறது. இதில் மேற்கத்திய சார்பும் உண்டு; மரபுவழி
நாடக அம்சமும் உண்டு; யானை ஒன்று உண்மையாகவே இந்த
நாடகத்தில் பங்கு க�ொள்வதான உணர்வைத் தருகிறது.
ISBN 81–237–3552–8
சமீபத்திய தமிழ்ச் சிறுகதைகள் (த�ொகுதி 1)
Recent Tamil Short Stories (Part 1)
த�ொகு: அச�ோகமித்திரன்
ப: 181
ரூ. 110.00
இந்திரா பார்த்தசாரதி, கி. ராஜநாராயணன், சூடாமணி,
ஆதவன், நீல. பத்மநாபன், சுஜாதா, சா. கந்தசாமி உள்ளிட்ட
பல தமிழ் எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைகள். ISBN 978–81–237–5350–8
சமீபத்திய தமிழ்ச் சிறுகதைகள் (த�ொகுதி 2)
Recent Tamil Short Stories (Part 2)
த�ொகு: வல்லிக்கண்ணன், ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்
ப:178
ரூ. 110.00
மா. அரங்கநாதன், கந்தர்வன், களந்தை பீர்முகம்மது, சு.
சமுத்திரம், சிவகாமி, சுப்ரபாரதி மணியன், தனுஷ்கோடி
ராமசாமி, என். ஆர். தாசன், திலகவதி, த�ோப்பில் முகம்மது
மீரான், பாவண்ணன், பிரபஞ்சன், பூமணி, மேலாண்மை
ப�ொன்னுசாமி, செ. ய�ோகநாதன், சி.ஆர். ரவீந்திரன், ராஜம்
கிருஷ்ணன், ஜெயம�ோகன் ஆகிய�ோர் எழுதிய, குறிப்பிடத்தக்க
சிறுகதை என அவர்களே தேர்ந்து தந்த சிறுகதைகளின்
த�ொகுப்பு.
ISBN 978–81–237–1726–5
சமீபத்திய மலையாளச் சிறுகதைகள்
Samkaleen Malayalam Short Stories
த�ொகு: எம். முகுந்தன்
ம�ொ.பெ: ம. இராஜாராம்	
ப: 154
ரூ. 37.00
பாரம்பரிய கதை வடிவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற புதிய
தலைமுறை எழுத்தாளர்களின் நவீன கதைகள்.
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சிக்கவீர ராஜேந்திரன்
Chikkaveera Rajendra
ஆர்: மாஸ்தி வெங்கடேச அய்யங்கார்
ம�ொ.பெ: ஹேமா ஆனந்ததீர்த்தன்
ப: 508
ரூ. 32.00
ஓர் அரசின் வீழ்ச்சி, அதனுடன் த�ொடர்புடைய மனிதர்கள்
மீது வெவ்வேறு சூழ்நிலைகள் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகளை
ஒட்டிப் படிப் படியாக நிகழ்வதை, கர்நாடக மாநிலத்தின்
குடகுப் பிரதேசத்தை ஆண்ட சிக்கவீர ராஜேந்திரனை
மையமிட்டு விளக்கும் நாவல்.
சிப்பியின் வயிற்றில் முத்து
Jhunker Pete Mukto
ஆர்: ப�ோதிசத்வ மைத்ரேய
ம�ொ.பெ: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 368
ரூ. 105.00
தமிழ்நாட்டின் மன்னார் குடாப் பகுதியில் வாழும் மீனவர்
களையும் தேவதாசிகளையும் மையமாக வைத்து வங்க
ம�ொழியில் எழுதப்பட்ட முக்கியப் படைப்பு. தமிழகத்திலே
வசித்த நூலாசிரியர் வங்க ம�ொழியில் எழுதியிருக்கிறார்.
ISBN 978–81–237–0711–2
சுயசரிதைச் சுருக்கம்: கந்துகூரி வீரேசலிங்கம்
Kandukuri Veeresalingam
சுருக்கிய வடிவம்: க�ொடவடகன்டி குடும்ப ராவு
ம�ொ.பெ: பா. பாலசுப்பிரமணியன்
ப: 203
ரூ. 4.75
வீரேசலிங்கத்தின் மனிதத் தன்மைகள், அவர் நடத்திய
ப�ோராட்டங்கள், அடைந்த வெற்றிகள் ப�ோன்றவை இப்புத்தகம்
மூலம் தெள்ளத் தெளிவாகின்றன.
சூரியகாந்திப் பூவின் கனவு
Surajmukhi ka Sapna
ஆர்: ஸையத் அப்துல் மலிக்
ம�ொ.பெ: கரிச்சான் குஞ்சு
ப: 238
ரூ. 52.00
சாகித்ய அகாதமியின் பரிசு பெற்ற இந்த அஸ்ஸாமிய நாவல்,
தன்சிரி நதிக்கரையில் இருக்கும் ஒரு கிராமப்புறத்தை மையமாக
வைத்து எழுதப்பட்டது.
ISBN 81–237–0372–4
ச�ோறு, தண்ணீர்
Dana Pani
ஆர்: க�ோபிநாத் மஹாந்தி
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ம�ொ.பெ: பானுபந்த்	
ப: 277
ரூ. 64.00
ச�ோறு, தண்ணீருக்காக மனிதன் தன் மகத்துவத்தையே இழந்து
வீழ்ந்து ப�ோவதைச் சித்திரிக்கும் ஒரிய நாவல். ISBN 81–237–0499–2
ச�ோரட் உனது பெருகும் வெள்ளம்
Sorath Tera Behta Pani
ஆர்: ஜவேர்சந்த் மேகாணீ
ம�ொ.பெ: எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 288
ரூ. 13.00
சமூக மறுமலர்ச்சி, தேசிய உணர்வு ஆகியவற்றைச் சித்திரிக்கும்
உயிர�ோட்டம் மிக்க நாவல்.
தர்பாரி ராகம்
Raag Darbaari
ஆர்: ஸ்ரீலால் சுக்ல
ம�ொ.பெ: சரஸ்வதி ராம்னாத்	
ப: 202
ரூ. 28.00
பிரேம் சந்தின் ‘க�ோதான்’ நாவலுக்குப் பிறகு இந்தி இலக்கியத்தில்
அதே அளவுக்கு முக்கியத்துவம் பெற்றதாகக் கருதப்படும்
நாவல்.
தன் வெளிப்பாடு
Aatmaprakash
ஆர்: சுநீல் கங்கோபாத்தியாய
ம�ொ.பெ: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 195
ரூ. 38.00
பாரம்பரிய கூட்டுக்குடும்ப அமைப்பிலுள்ள ஓட்டைகள், தனி
மனிதர்களை, குறிப்பாகப் பெண்களை, கசக்கிப் பிழிந்து சக்கை
யாக்குவது ஆகிய பிரச்சினைகளை முன்னிறுத்துவத�ோடு,
அழுத்தமான காதல் கதையையும் தருகிறார் ஆசிரியர். நிகழ்ச்சி
களைவிட கதாநாயகனின் அனுபவங்களே முக்கியத்துவம்
பெறுகின்றன.
ISBN 81–237–1789–x
திருமணமாகாதவள்
Arakshaniya
ஆர்: சரத் சந்திர சட்டோபாத்யாய
ம�ொ.பெ: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 92
ரூ. 30.00
அழகு என்பது த�ோற்றத்தில் இல்லை, உள்ளத்தில் இருக்கிறது
என்பதை உணர்த்துகிற வங்க நாவல். வரதட்சணையும்
பெண்களின் நிலையும் அலசப்படுகின்றன.
ISBN 81–237–2825–5
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துருவ நட்சத்திரங்கள்
Dhurav Tare
ஆர்: குல்ஜார் சிங் சந்து
ம�ொ.பெ: வாஸந்தி
ப: 137
ரூ. 155.00
இந்த பஞ்சாபி நாவல் கேரளம், தமிழ் நாடு, அமெரிக்கா
ஆகியவற்றைக் கதைக்களமாகக் க�ொண்டது. தனக்கேற்ற
துணையைத் தேடி இந்தியா வரும் விக்டர், ஆதவற்றோர்
இல்லத்தில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்து
அழைத்துச்
செல்வதே
கதையின்
கரு.
மனிதனுக்கும்
இயற்கைக்கும் உள்ள உறவு, நம்பிக்கை பற்றின விசாரம்,
வரலாறு மற்றும் புனைகதைகள் ஆகியவை கதைய�ோடு
இசைந்து வளம் சேர்க்கின்றன.
ISBN 978–81–237–7197–7
துளியும் கடலும்
Boond aur Samudra
ஆர்: அம்ரித்லால் நாகர்
ம�ொ.பெ: துளசி ஜெயராமன்
ப: 529
ரூ. 20.00
தனிமனிதனுக்கும்
சமுதாயத்திற்குமிடையே
நிகழும்
ப�ோராட்டம்தான் இதன் கரு. யதார்த்தவாதியான நாகரின்
சிறந்த படைப்புகளில�ொன்று.
தெலுங்குச் சிறுகதைகள்
Telugu Short Stories
த�ொகு:
புராணம்
சுப்பிரமணிய
சர்மா,
வாக்காட்டி
பாண்டுரங்கராவு
ம�ொ.பெ: பா. பாலசுப்பிரமணியன்
ப: 377
ரூ. 26.00
குறிப்பிடத்தக்க இருபத்தேழு தெலுங்கு எழுத்தாளர்களின்
சிறுகதைகள் க�ொண்ட த�ொகுப்பு.
நான்
Mee
ஆர்: ஹரிநாராயண் ஆப்தே
ம�ொ.பெ: மாலதி புணதாம் பேகர்	
11.50
மராத்தி நாவல் இலக்கியத்தில் ஆப்தேயுடன் மறுமலர்ச்சி
ம�ொட்டு விடுகிறது. இலட்சிய வேகம் க�ொண்ட இளைஞன்
சமூகத்தை தட்டி யெழுப்ப முயலுவதை இந்நாவல் சித்திரிக்கிறது.
நீலகண்டப் பறவையைத் தேடி
Neelkanth Pakhir Khoje
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ஆர்: அதின் பந்த்யோபாத்யாய
ம�ொ.பெ: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 492
ரூ. 410.00
கிழக்கு வங்காளக் கிராமங்களில் விடுதலைக்கு முன்னும்
பின்னும் நிலவிய சூழலைக் காட்டும் நாவல். இந்த சமுதாயச்
சித்திரம் அனைத்திந்தியாவிற்கும் ப�ொருந்தும்.
ISBN 978–81–237–7970–6
பசித்தவர்கள்
Odalala & Other Short Stories
ஆர்: தேவனூரு மகாதேவ
ம�ொ.பெ: பாவண்ணன்
ப: 120
ரூ. 35.00
கன்னட ம�ொழியின் மிகச்சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று
‘உடலாழம்’ என்னும் குறுநாவல். இந்நாவலும் அதே ஆசிரியரின்
சில சிறுகதைகளும் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. தலித்
இலக்கிய வரிசையில் தனித்துவம் பெறும் கதைகள் இவை.
ISBN 81–237–2768–2
பஞ்சாபிக் கதைகள்
Katha Punjab
த�ொகு: ஹர்பஜன் சிங்
ம�ொ.பெ: ரா. வீழிநாதன்
ப: 242
ரூ. 5.50
பஞ்சாப�ோடு த�ொடர்பு க�ொண்ட இந்தக் கதைகள், மனிதம்
என்ற அச்சைச் சுற்றிச் சுழல்கின்றன.
பஞ்சாபியரின் பரம்பரைக் கதைகள்
Kissa Punjab
ஆர்: ஹர்பஜன் சிங்
ம�ொ.பெ: வி. சுப்பிரமணியன்
ப: 158
ரூ. 42.00
அமைப்புகளின் இறுக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற, ஒரு
வகையான மக்கள் தர்மத்தை மையமிட்டவை பஞ்சாபியரின்
பரம்பரைக் கதைகள்.
ISBN 81–237–0371–6
பன்கர்வாடி
Bangarwadi
ஆர்: வெங்கடேஷ் மாட்கூல்கர்
ம�ொ.பெ: உமாசந்திரன்
ப: 161
ரூ. 18.00
ஆடு மேய்ப்பவர்களின் வாழ்க்கையை களமாகக் க�ொண்ட
இந்நாவல்
பிரபல
மராத்தி
எழுத்தாளர்
வெங்கடேஷ்
மாட்கூல்கரின் சிறந்த படைப்பு.
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பணீஷ்வர்நாத் ரேணு கதைகள்
Phanishwarnath Renu ki Srestha Kahaniyan
த�ொகுப்பு: பாரத் யாயவர்
ம�ொ.பெ: எச். பாலசுப்பிரமணியம்	
ப: 356
ரூ. 85.00
கட்டமைப்பிலும் வடிவிலும் தனித்துவம் க�ொண்டு விளங்கும்
பணீஷ்வர்நாத் ரேணுவின் த�ொகுக்கப்பட்ட சிறுகதைகள்.
ஹிந்தி ம�ொழியிலிருந்து தமிழாக்கம்.
ISBN 81–237–2509–4
பாத்துமாவுடைய ஆடும், இளம்பருவத்துத் த�ோழியும்
Pathumayuda Aadum Ilam Paruvathu Sakiyum
ஆர்: வைக்கம் முகம்மது பஷீர்
ம�ொ.பெ: சி.எஸ். விஜயம்	
ப: 146
ரூ. 155.00
புகழ்பெற்ற மலையாள எழுத்தாளர் வைக்கம் முகம்மது பஷீரின்
குறிப்பிடத்தக்க இரு நாவல்கள். முதலாவது நாவல் நகைச்சுவைக்
கதை, இரண்டாவது நாவல் ச�ோகக் கதை. இரண்டுமே
அவருடைய எழுத்து வல்லமையை வெளிப் படுத்துபவை.
ISBN 978–81–237–7196–0
பாரதி தமிழ் வசனத் திரட்டு
Bharati’s Prose Writing
த�ொகு: பெ. தூரன்
ப: 192
ரூ. 15.00
பாரதியின் கவிதைகள் அறியப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அவருடைய
உரைநடையும் அறியப்பட வேண்டும் என்ற ந�ோக்கிலமைந்த
இத் த�ொகுப்பில், பாரதியின் குறிப்பிடத்தக்க சில கட்டுரைகளும்,
சிறுகதைகளும் இடம்பெறுகின்றன.
பிரேம்சந்த் சிறுகதைகள்
Premchand ki Sreshta Kahaaniyan
த�ொகு: ராதாகிருஷ்ணா
ம�ொ.பெ: ச�ௌரி
ப: 293
ரூ. 22.00
பிரேம்சந்தின் லட்சியம் மிக்க யதார்த்தவாதத்தைப் பிரதி
பலிக்கும் சிறுகதைகள்.
புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்
Pudumaipithan Short Stories
த�ொகு: மீ.ப. ச�ோமசுந்தரம்	
ப: 150
ரூ. 95.00
தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் முன்னோடிகளில் ஒருவரான புதுமைப்
பித்தனின் பதினாறு கதைகள் அடங்கிய இத்தொகுப்பில்
காஞ்சனை, கயிற்றரவு, சாபவிம�ோசனம் ப�ோன்ற அவருடைய
சிறந்த படைப்புகள் பல உள்ளன.
ISBN 978–81–237–5392–8
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பூர்ண கும்பம்
Poorna Kumbha
ஆர்: ராணி சந்தா
ம�ொ.பெ: பானுபந்த்	
ப: 238
ரூ. 9.75
வித்தியாசமான பயண நூல். ஹரித்துவார் ரிஷிகேசம் சென்று
வந்த அனுபவங்களை சுவையாகத் தருகிறார் நூலாசிரியர்.
ISBN 81–237–1996–5
மஹாஸ்வேதா தேவியின் சிறுகதைகள்
Mahasweta Devi’s Short Stories
ம�ொ.பெ: என்.எஸ். ஜெகந்நாதன்
ப: 250
ரூ. 130.00
மஹாஸ்வேதா தேவியே தேர்ந்தெடுத்த ஒன்பது கதைகள் இதில்
உள்ளன.
இவற்றில்
எட்டு
கதைகள்,
சமூகத்திலிருந்து
ஒதுக்கப்பட்ட மக்களை மையமாகக் க�ொண்டவை. மலைவாழ்
மக்களுக்காகப் ப�ோராடுபவரும் சிறந்த எழுத்தாளருமான
இவர் தமிழுக்கு நல்லத�ொரு புதிய வரவு. ISBN 978–81–237–2857–5
மங்கியத�ோர் நிலவினிலே
Adhe Chand ki Raat
ஆர்: குர்தயாள் சிங்
ம�ொ.பெ: தி.சா. ராஜு
ப: 207
ரூ. 45.00
சமூக அளவுக�ோல்களுக்கு அப்பாற்பட்ட முரட்டுக் கவிதையான
பஞ்சாபிய கிராமப்புறத்து மக்களின் வாழ்வின் நயங்களைக்
காட்டும் குறிப்பிடத்தக்க நாவல். ம�ொழியாக்கத்துக்காக சாகித்ய
அகாதமி பரிசு பெற்றது.
ISBN 81–237–0675–8
மய்யழிக் கரைய�ோரம்
Mayyazhipuzhaiyude Theerangalil
ஆர்: எம். முகுந்தன்
ம�ொ.பெ: இளம்பாரதி
ப: 268
ரூ. 48.00
பிரான்சின்
நாகரிகம்
பலவகை
க�ௌரவங்களுடன்
நிலைத்திருந்த, மலையாள ம�ொழி பேசும் மக்களைக் க�ொண்ட
மய்யழி எனப்படும் கிராமத்தைச் சுற்றி பின்னப்பட்ட
மலையாள நாவல். தமிழாக்கத்துக்காக சாகித்ய அகாதமியின்
பரிசு பெற்றது.
ISBN 81–237–1917–5
மறைந்த காட்சிகள்
Bhule Bisre Chitra
ஆர்: பகவதிசரண் வர்மா
ம�ொ.பெ: ந.வீ. ராஜக�ோபாலன்
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ப: 574

ரூ. 48.00

தனிமனிதன், குடும்பம், சமூகம் ஆகிய பல்வேறு களங்களில்
ஏறத்தாழ 50 ஆண்டுகால வரலாற்றை விவாதிக்கும் இந்தி
நாவல்.
கதாபாரதி: மலையாளச் சிறுகதைகள்
Malayalam Short Stories
த�ொகு: ஓம்சேரி, என்.என். பிள்ளை
ம�ொ.பெ: கே. நாராயணன்
ப: 251
ரூ. 5.50
முகம்மது பஷீர், கேசவதேவ், தகழி உள்ளிட்ட சிறந்த பல
எழுத்தாளர்களின் குறிப்பிடத்தக்க சிறந்த சிறுகதைகள்.
மித்ராவந்தி
Mitro Marjani
ஆர்: கிருஷ்ணா ச�ோப்தி
ம�ொ.பெ: லட்சுமி விஸ்வநாதன்
ப: 92
ரூ. 23.00
பஞ்சாபி
மரபுவழிக்
குடும்பங்களின்
உள்ளார்ந்த
ப�ோக்குகளையும்,
கட்டற்ற
உணர்ச்சிப்
பெருக்குகளின்
விளைவுகளான சிக்கல் களையும் சித்திரிக்கும் நாவல்.
ISBN 81–237–1679–6
முதலில்லாததும் முடிவில்லாததும்
Anadi Anant
ஆர்: ஸ்ரீரங்கா
ம�ொ.பெ: ஹேமா ஆனந்ததீர்த்தன்
ப: 259
ரூ. 33.00
தற்காலக் கன்னட நாவல்துறையைத் தம் படைப்பால்
கணிசமாக வளப்படுத்திய ஸ்ரீரங்காவின் குறிப்பிடத்தக்க
படைப்பு.
மூன்று மலையாள நாடகங்கள்
Teen Malayalam Natak
த�ொகு: என். கிருஷ்ணபிள்ளை, ஸி.ஜே. தாமஸ், கே.டி. முகம்மது
ம�ொ.பெ: ம. இராஜாராம்	
ப: 193
ரூ. 35.00
தனிமனிதர்களின் உள்மன உளைச்சல்களையும், சமூகத்தோடு
உராய்கையில் த�ோன்றும் அவலங்களையும் விவரிக்கும் மூன்று
நாடகங்கள்.
ISBN 81–237–1342–8
யாகம்
Yagyam
ஆர்: காளிபட்டினம் ராமராவு
ம�ொ.பெ: பா. பாலசுப்பிரமணியன்
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ப: 123

ரூ. 35.00

மனிதர்கள் நிலத்திற்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள்
என்பதைக்
காட்டுகிறது.
நிலவேட்கையினால்
உருவான
ஏமாற்றம் பற்றிய இந்தக் கதையைப் படித்தால், இந்தியாவில்
நடைபெற்றுவரும் அக்கிரமங்களுக்கான காரணங்கள், அதற்காக
எத்தனை அப்பாவிகள் எப்படியெல்லாம் பலியாகிறார்கள்
என்பது நமக்குப் புலனாகும்.
ISBN 81–237–3522–7
ராதையுமில்லை, ருக்மிணியுமில்லை
Na Radha Na Rukmani
ஆர்: அமிருதா பிரீதம்
ம�ொ.பெ: சரஸ்வதி ராம்நாத்	
ப: 117
ரூ. 40.00
விழிப்புணர்ச்சி
பெற்ற
பெண்ணை
ஆணினுடைய
நிலையிலிருந்தும், சம்பிரதாய முறைகளுக்குச் சவால் விடுவது
ப�ோல், விழிப்புணர்வை நடைமுறைக்குக் க�ொண்டு வரும்
புதுயுகத்து ஆணைப் பெண்ணின் நிலையிலிருந்தும் புரிந்து
க�ொள்ள முயற்சிக்கும் அமிருதா பிரீதமின் குறிப்பிடத்தக்க
படைப்புகளில் ஒன்று.
ISBN 978–81–237–1343–9
வங்கச் சிறுகதைகள்
Ekkees Bangla Short Stories
த�ொகுப்பு: அருண்குமார் முக�ோபாத்தியாய்
ம�ொ.பெ: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 282
ரூ. 46.00
சரத் சந்திரருக்குப் பிற்பட்ட, தற்காலம் வரையிலான வங்க
ம�ொழிச் சிறுகதைகளின் த�ொகுப்பு.
ISBN 81–237–2140–4
வாழ்க்கை ஒரு நாடகம், 1973
Jeevan Ek Natak
ஆர்: பன்னாலால் படேல்
ம�ொ.பெ: துளசி ஜயராமன்
ப: 359
நாவலில்
சித்திரிக்கப்பட்டுள்ள
பஞ்சமும்
ப�ோராட்டமும் ஒரு க�ொடிய அனுபவத்தைக்
நிறுத்துகின்றன.

ரூ. 7.25
வாழ்வுப்
கண்முன்

வானம் முழுவதும்
Sara Akash
ஆர்: ராஜேந்திர யாதவ்
ம�ொ.பெ: மு. ஞானம்	
ப: 216
ரூ. 39.00
பெண்ணியத்திற்கு ஆதாரம் தரும் ஒரு படைப்பு.
ISBN 81–237–1996–5
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விசித்திரத் தம்பதிகள்: கே. சபாவின் தேர்ந்தெடுத்த
சிறுகதைகள்
K Sabha Short Stories
த�ொகு: கேது விஸ்வநாத ரெட்டி
ம�ொ.பெ: இளம்பாரதி
ப: 310 ரூ. 280.00
தெலுங்கில் புகழ் பெற்ற எழுத்தாளரான கே. சபா எழுதிய
இக்கதைகள் நிலம் சார்ந்த ப�ொருளாதாரச் சூழ்நிலை, உணவுப்
பழக்கவழக்கங்கள், வேளாண்மை சார்ந்த பிற த�ொழில்கள்,
மனித மனத்தின் பகை சார்ந்த துயரங்கள், லட்சியவாதிகள்,
சந்தர்ப்பவாத அரசியல்வாதிகள் என பலவற்றை வெளிப்
படுத்துகின்றன. கதைகளின் அடித்தளமாக இருப்பது தேசியம்.
ISBN 81–237–1342–8
விடியுமா?
Jagri
ஆர்: ஸதிநாத் பாதுரி
ம�ொ.பெ: என்.எஸ். ஜகந்நாதன்
ப: 261
ரூ. 19.75
அரசியல் நாவலென்றாலும் பிரச்சார வாடையில்லை. 1942ஆம்
ஆண்டின் ஆகஸ்டு புரட்சியின் உயிர�ோவியம்.
விஷக்கன்னி
Vishkanya
ஆர்: எஸ்.கே. ப�ொற்றேக்காட்
ம�ொ.பெ: குறிஞ்சிவேலன்
ப: 213
ரூ. 28.00
நாற்பதுகளில்,
அந்நாளைய
கேரளத்தின்
திருவிதாங்கூர்
பிரதேசத்திலிருந்து வயநாடு பகுதிக்குக் குடிபெயர்ந்த கிறிஸ்துவ
விவசாயிகளின் ச�ோக வரலாற்றைக் கூறும் மலையாள நாவல்.
வெண்குருதி
Safed Khoon
ஆர்: நானக் சிங்
ம�ொ.பெ: துளசி ஜயராமன்
சமூகத்தில் காணப்படும் பலதரப்பட்ட
கடுமையாக சாடுகிறார் நானக்சிங்.

ப: 310
ரூ. 6.00
க�ொடுமைகளைக்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள்
Jayakanthan Short Stories
த�ொகு: ஜெயகாந்தன்
ப: 244
ரூ. 135.00
1956 முதல் 1972 வரை பல்வேறு பத்திரிகைகளில் ஜெயகாந்தன்
எழுதிய கதைகளின் த�ொகுப்பு.
ISBN 978–81–237–5391–1
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ஹிந்தி ஓரங்க நாடகங்கள்
Hindi Ekanki
த�ொகு: சந்திரகுப்த வித்யாலங்கர்
ம�ொ.பெ: எம்.வி. வெங்கட்ராம்	
ப: 248
ரூ. 11.50
புகழ்பெற்ற ஹிந்தி படைப்பாளிகளின் ஓரங்க நாடகங்கள்.

செவ்விலக்கியம்
இந்துலேகா
Indulekha
ஆர்: ஓ. சந்து மேன�ோன்
ம�ொ.பெ: இளம்பாரதி
ப: 475
ரூ. 80.00
மலையாள ம�ொழியில் வெளியான முதல் நாவல். பெண்கல்வி,
மலையாள ம�ொழியை செழுமைப்படுத்தல் ப�ோன்ற திடமான
ந�ோக்கங்களுடன் எழுதப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க படைப்பு.
ISBN 81–237–1155–5
ஏமாற்றப்பட்ட தம்பி
Hara Hua Aadmi
ஆர்: பலிவாடா காந்தாராவ்
ம�ொ.பெ: பா. பாலசுப்பிரமணியன்
ப: 275
ரூ. 54.00
கிராம வாழ்க்கையின் கள்ளங்கபடமற்ற சூழலைச் சித்திரிக்கும்
ப�ோக்கிலேயே, மரபுவழியான த�ொழில்களின் சிதைவுடன்
சமூகப் பண்பாட்டுக் கூறுகளின் பாதிப்பு பிணைந்துள்ள
பாங்கை முன் நிறுத்துகிறது.
ISBN 81–237–1588–9
பங்கிம் சந்திரரின் கட்டுரைகள்
Bankin Chandra Prathinidhi Nibandh
த�ொகு: அமித்ர சூதன் பட்டாச்சார்யா
ம�ொ.பெ: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 205
ரூ. 41.00
பங்கிம் சந்திரரின் எழுத்துக்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட,
இந்திய இதிகாசங்களிலும் ஆங்கிலப் படைப்புகளிலும் உள்ள
கதாபாத்திர ஒற்றுமை பற்றி விவாதிக்கும் கட்டுரைகளும்
உள்ளிட்ட இருபத்தி ய�ொரு கட்டுரைகளின் த�ொகுப்பு.
ISBN 81–237–1517–x
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...வினை விதைத்தவன் வினையறுப்பான்
Jaise Karni Vaise Bharni
ஆர்: எம். எஸ். புட்டண்ணா
ம�ொ.பெ: பாவண்ணன்
ப: 167
ரூ. 37.00
கன்னட
இலக்கியத்தின்
மறுமலர்ச்சிக்
கர்த்தாவான
புட்டண்ணா, எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதியது.
ISBN 81–237–1399–6

புது எழுத்து நூல் வரிசை
புது எழுத்து: தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
Pudhu Ezhuthu : Tamil Short Stories
த�ொகுப்பு: ஆர்.என். ஜ�ோ டி குருஸ்
ப: 336 ரூ. 295.00
தமிழகத்தின் பல்வேறு நிலப்பரப்புகளின் கதை மாந்தர்கள்
ரத்தமும் சதையுமாக ஊடாடுகிற கதைகள் இந்நூலில்
இடம்பெற்றுள்ளன.
இளம்
படைப்பாளிகளின்,
புதிய
எழுத்தாளர்களின் எழுத்துகள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன.
ISBN 978–81–237–7804–4

நாட்டுப்புறவியல்
உலகம் குழந்தையாக இருந்தப�ோது
When the World was Young
ஆர்: வெரியர் எல்வின்
ம�ொ.பெ: பிரிஜிட்டா ஜெயசீலன்
ப: 104
ரூ. 35.00
உலகம் உருவானது எப்படி என்பது பற்றி வடகிழக்கு இந்திய
மலைவாழ் மக்களிடையே நிலவிய நாட்டுப்புறக் கதைகளை,
புகழ்பெற்ற மானுடவியல் ஆய்வாளர் வெரியர் எல்வின்
த�ொகுத்துள்ளார்.
ISBN 978–81–237–1921–4
சிங்கம் பறந்தப�ோது
When the Lion Could Fly
ஆர்: நிக் கிரீவ்ஸ்
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ம�ொ.பெ: பிரிஜிட்டா ஜெயசீலன்
ப: 144
ரூ. 86.00
ஆப்பிரிக்க நாட்டுப்புறக் கதைகளின் மற்றொரு த�ொகுப்பு.
விலங்குகளைப் பற்றிய படங்களுடன்கூடிய கதைகள் அனைத்து
வயதுப்பிரிவினரையும் ஈர்க்கக்கூடியவை. ISBN 978–81–237–1921–7
தமிழ்நாட்டு மக்களின் மரபும் பண்பாடும்
Folklore of Tamil Nadu
ஆர்: ச�ோமலெ	
ப: 262
ரூ. 12.25
தமிழக மக்கள், அவர்களின் மதங்கள், திருவிழாக்கள், கலைகள்
ப�ோன்ற மரபுபண்பாட்டுச் செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன.
நீர்யானை முடியுடன் இருந்தப�ோது
When the Hippo was Hairy
ஆர்: நிக் கிரீவ்ஸ்
ம�ொ.பெ: பாவண்ணன்
ப: 144 ரூ. 245.00
ஆப்பிரிக்க பழங்குடி இனத்தினரிடையே உலவும் நாட்டுப்புறக்
கதைகள்; விலங்குகளைப் பற்றிய விளக்கங்களும், புகைப்படங்கள்
ப�ோலத் த�ோன்றும் வண்ணப் படங்களும் இந்த நூலின்
சிறப்பு.
ISBN 978–81–237–2142–2

தேசிய வாழ்க்கை வரலாற்று வரிசை
அன்னை
The Mother
ஆர்: பிரேமா நந்தகுமார்
ம�ொ.பெ: ஜ. தியாகராசன்
ப: 152
ரூ. 145
அன்னை என்று அழைக்கப்படுகிற, பாண்டிச்சேரி அரவிந்த
ஆசிரமத்தை உருவாக்கிய, திருமதி மிர்ரா அரவிந்தரின்
வாழ்க்கை வரலாறு கூறும் நூல்.
ISBN 978–81–237–7200–4
அனந்தத்தை அறிந்தவன்: மாமேதை இராமானுஜனின்
வாழ்க்கை
The Man Who Knew Infinity: A Life of the Genius Ramanujan
ஆர்: ராபர்ட் கனிகல்
ம�ொ.பெ: பி. வாஞ்சிநாதன்
ப: 530
ரூ. 350.00
தமிழகத்தில் பிறந்த சீனிவாச இராமானுஜன், கணிதத்தில்
பிறவி மேதமை க�ொண்டவர், எண்ணற்ற கணித சூத்திரங்களை

45

உலகிற்கு வழங்கி சிறப்புப் பெற்றவர். அவரது கணிதக் கண்டு
பிடிப்புகள் தக்க அறிஞர்களின் மனதில் ஊடுருவி, பிரபஞ்சத்தின்
அறிவாற்றலில் கலந்து காலத்தைக் கடந்து நிற்கவல்லவை.
அவரது வாழ்க்கையை வரலாற்றுச் சம்பவங்கள�ோடு இணைத்து
சுவைபட வழங்கும் இந்நூல், பலம�ொழிகளில் வெளிவந்துள்ள
பிரபலமான நூலாகும்.
ISBN 978–81–237–7046–8
இந்திரா காந்தி
Indira Gandhi
ஆர்: இந்தர் மல்ஹோத்ரா
ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 250
ரூ. 80.00
இந்திரா காந்தியைப் பற்றிய மக்களின் மதிப்பீடு வெகுவாக
மாறிவிட்டதால்,
1984இல்
அவர்
படுக�ொலையானபின்
வெளியான அவரது வாழ்க்கை வரலாறுகள் காலத்திற்கு
ஒவ்வாத பழைமையாகி விட்டன. அந்தக் காலகட்டத்திலும்
கூட, பெரும்பாலான படித்த, நடுத்தட்டு மக்கள் இந்திராமீது
பகைமை உணர்வு க�ொண்டிருக்க, ஏழை எளிய மக்கள�ோ
அவரைப் ப�ோற்றி வழிபட்டனர். இந்தியப் பிரதமர்களில்
தலைசிறந்து விளங்கிய இந்திரா காந்தியின் வாழ்க்கையையும்,
அவர் வாழ்ந்த கால கட்டத்தையும் புதிய க�ோணத்தில் இந்நூல்
அணுகுகிறது.
ISBN 978–81–237–4927–3
இராமானுஜர்
Ramanuja
ஆர்: ஆர். பார்த்தசாரதி		
ரூ. 12.00
இராமானுஜரின் வாழ்க்கை வரலாறு கூறும் நூல்.		
ISBN 81–237–0287–6
ஒரு சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி
The Fall of a Sparrow
ஆர்: சாலிம் அலி
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபாலன்
ப: 316
ரூ. 175.00
பறவையியலில் வல்லுநராகிய விளங்கிய சாலிம் அலியின்
சுயசரிதை. மும்பையில் துவங்கிய அவருடைய இளம்பருவ
நினைவுகளிலிருந்து துவங்கி, அவருடைய நாற்பதாண்டுகால
பறவை ஆய்வுகள், பல நாடுகளிலும் அவர் மேற்கொண்ட
பயணங்கள் என அனைத்தையும் நகைச்சுவை உணர்வுடன்
சித்திரிக்கிறார் ஆசிரியர்.
ISBN 978–81–237–4264–9
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கபீர்
Kabir
ஆர்: பாரஸ்நாத் திவாரி
ம�ொ.பெ: டி.ஆர். பஞ்சாபகேசன்
ப: 70
ரூ. 70.00
இருபதாம் நூற்றாண்டின் சமூக சமய மறுமலர்ச்சியாளர்களுள்
முக்கியமானவர் கபீரின் வாழ்க்கை வரலாறு. ISBN 81–237–2802–6
காமராஜர்: ஓர் ஆய்வு
Kamaraj : A Study
ஆர்: வி.கே. நரசிம்மன்
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபாலன்
ப: 260 ரூ. 230.00
படிக்காத மேதை, பெருந்தலைவர், கர்மவீரர், கல்விக்கண்
திறந்தவர், தென்னாட்டு காந்தி என பலவாறாக அழைக்கப்பட்ட
காமராஜர், மக்கள் தலைவர் என்பதன் உதாரணமாகத்
திகழந்தவர். விடுதலைப் ப�ோரில் பங்கெடுத்தவர், தமிழக
முதல்வர், நேருவின் மறைவுக்குப் பிந்தைய நெருக்கடியான
காலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவராகப் ப�ொறுப்பு வகித்தவர்.
இந்த
நூல்,
காமராஜரின்
ஆளுமையை,
வரலாற்றுச்
சம்பவங்கள�ோடு விவரிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–7101–4
சங்கரர்
Sankara
ஆர்: டி.எம்.பி. மகாதேவன்
ம�ொ.பெ: கரிச்சான் குஞ்சு
ஆதிசங்கரரின் வரலாறு கூறும் நூல்.

ப: 133

ரூ. 85.00

ISBN 978–81–237–0893–5

சியாமா சாஸ்திரி
Shyama Shastri
ஆர்: வித்யா சங்கர்
ம�ொ.பெ: நெல்லை எஸ். வேலாயுதம்	
ப: 76
ரூ. 20.00
சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான சியாமா சாஸ்திரியின்
வாழ்க்கை வரலாறு; அவரது கிருதிகள்.
ISBN 81–237–2262–1
சுப்பிரமணிய பாரதி
Subhramania Bharathi
ஆர்: பிரேமா நந்தகுமார்
ம�ொ.பெ: வி.எம். சாம்பசிவன்
ப: 152
ரூ. 70.00
பாரதியின் வாழ்க்கை வரலாற்றைத் தருவத�ோடு அவரது
பாடல்களும் கட்டுரைகளும் திறனாயப்பட்டுள்ளன.
ISBN 978–81–237–6639–3
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சைதன்யர்
Chaitanya
ஆர்: திலீப்குமார் முகர்ஜி
ம�ொ.பெ: ஏ.ஆர். ராஜாமணி
ப: 181
ரூ. 3.50
சைதன்யரின் பிறப்பு முதற்கொண்டு அவரது அனைத்துப்
பணிகளையும் கதை கூறும் ப�ோக்கில் தருகிறது இந்நூல்.
ஞானக்கவி ராமலிங்கர்
Gnanakkavi Ramalinga
ஆர்: புரசு பாலகிருஷ்ணன்
ப: 146
ரூ. 21.00
ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்திய ராமலிங்கரின்
வாழ்வு,
அவரது
ப�ோதனைகள்
இந்நூலில்
விவரிக்கப்
பட்டுள்ளன.
ISBN 81–237–1918–3
டாக்டர் ஜாகிர் உசேன்
Dr Zakir Hussain
ஆர்: ம. முஜீப்
ம�ொ.பெ: நிர்மலா பாலா
ப: 214
ரூ. 65.00
கல்வியாளராக வாழ்க்கையைத் துவங்கி, காந்தி, நேரு ப�ோன்ற
தலைவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு விடுதலைக்குப்
ப�ோராடி, சுதந்திர இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக
உயர்ந்த மாமனிதரின் வாழ்க்கைச் சித்திரம்.
ISBN 978–81–237–4265–7
தியாகராஜர்
Thyagaraja
ஆர்: சாம்பமூர்த்தி
ம�ொ.பெ: லா.சு. ரங்கராஜன்
ப: 123
ரூ. 60.00
இசையையே வாழ்வாகவும், வழிபாடாகவும் க�ொண்டிருந்த
தியாக ராஜரின் வாழ்வு பற்றியது. அவரது குறிப்பிடத்தக்க சில
தெலுங்குப் பாடல்களின் பின்னணிகளும், விளக்கங்களும்
நூலில் சேர்க்கப் பட்டுள்ளன.
ISBN 978–81–237–4249–6
துளசிதாசர்
Tulsidas
ஆர்: தேவேந்திர சின்ஹா
ம�ொ.பெ: எஸ். ரஜத்	
தமிழில் கம்பனைப் ப�ோல இந்தியில்
துளசிதாசர் பற்றி விளக்கும் நூல்.
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ப: 99
இடம்

ரூ. 2.50
வகிக்கும்

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரப�ோஸ்
Netaji Subhash Chandra Bose
ஆர்: சிசிர் குமார் ப�ோஸ்
ம�ொ.பெ: ஏ.ஆர். ராஜாமணி
ப: 188
ரூ. 125.00
சுதந்திர இந்தியாவின் புதிய தலைமுறையினருக்கு, விடுதலைப்
ப�ோராட்டங்கள் பற்றிய விவரங்கள் அறிமுகமாக வேண்டும்,
மிகப் பரவலான வாசகர்களைச் சென்றடைய வேண்டும்
என்பதற்காக எளிய ம�ொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
ISBN 978–81–237–3589–4
பண்டித பாத்கண்டே
Pandit Bathkande
ஆர்: எஸ்.என். ரதன் ஜங்கா
ம�ொ.பெ: லா.சு. ரங்கராஜன்
ப: 75
ரூ. 3.50
இந்துஸ்தானி சங்கீதத்தில் பெரும் பங்காற்றியவரும், தானே
சங்கீத
சித்தாந்தத்தையும்,
ராக
விதிகளையும்
படைத்துள்ளவருமான பாத்கண்டே குறித்து விளக்குகிறது.
டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்
Dr Babasaheb Ambedkar
ஆர்: வசந்த் முன்
ம�ொ.பெ: என். ஸ்ரீதரன்
ப: 270 ரூ. 240.00
அரசியலமைப்புச் சட்டச் சிற்பியான அம்பேத்கரின் வாழ்வின்
பல்வேறு க�ோணங்கள்.
ISBN 978–81–237–1362–5
முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர்
Muthuswami Dikshithar
ஆர்: டி.எல். வெங்கடராம ஐயர்
ம�ொ.பெ: கே.ஸி. தியாகராஜன்
ப: 126
ரூ. 130.00
சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான தீக்ஷிதரின் வாழ்வும்
சாகித்யங்களும் (ம�ொழிபெயர்ப்போடு) தரப்பட்டுள்ளன.
ரமண மகரிஷி
Ramana Maharishi
ஆர்: கே. சுவாமிநாதன்
ம�ொ.பெ: லா.சு. ரங்கராஜன்
ப: 180
ரூ. 100.00
பக்தி, கர்மம், ய�ோகம், ஞானம் ஆகிய ஒவ்வொன்றையும்
பின்பற்றி கடைத்தேறிய ஆன்மீக வீரர்களில் ஒருவர் மகரிஷி
ரமணர். அவரது வாழ்க்கை, ப�ோதனைகள், பாடல்கள்
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அனைத்தையும் எளிய ம�ொழில் வழங்குகிறது இந்த நூல்.
ISBN 978–81–237–5351–5
ரண்ஜித் சிங்
Ranjit Singh
ஆர்: டி.ஆர். ஸுத்
ம�ொ.பெ: தி. பட்சிராஜன்
ப: 148
ரூ. 2.75
பஞ்சாபிய மன்னரான ரண்ஜித் சிங், இந்து–முஸ்லிம்–சீக்கிய
மத ஒருமையாளராக விளங்கியவர்.
எம்.என். ராய்
M.N. Roy
ஆர்: வி.பி. கார்னிக்
ம�ொ.பெ: நா. தர்மராஜன்
ப: 161
ரூ. 33.00
‘தீவிர
மனிதாபிமானம்’
என்ற
அரசியல்
இயக்கத்தின்
நிறுவனரான, புகழ்பெற்ற எம்.என். ராயின் வாழ்க்கை வரலாறு
கூறும் நூல்.
ISBN 81–237–0422–4
வ.வே.சு. ஐயர்
V.V.S. Iyer
ஆர்: ரா.அ. பத்மநாபன்
ப: 291
ரூ. 10.00
தமிழ்ச் சிறுகதை இலக்கியத்தின் முன்னோடி வ.வே.சு. ஐயர்.
இவரைப் பற்றிய பல்வேறு செய்திகளைத் தருகிறது இந்நூல்.
ஜகதீஷ் சந்திர ப�ோஸ்
Jagadish Chandra Bose
ஆர்: எஸ்.என். பாஸு
ம�ொ.பெ: ஆர்.எஸ். வெங்கட்ராமன்
ஒரு விஞ்ஞானியாக ப�ோஸ் சந்தித்த
அடைந்த வெற்றிகளையும் மற்றொரு
விளக்குகிறார்.

ப: 113
ரூ. 5.00
பிரச்சினைகளையும்,
விஞ்ஞானி பாஸு

ஹரிநாராயண் ஆப்தே
Harinarayan Apte
ஆர்: எம்.ஏ. கரந்திகர்
ம�ொ.பெ: என்.ஆர். இராசக�ோபாலன்
ப: 123
ரூ. 2.75
மராத்தி இலக்கியத்தின் தந்தையாகப் ப�ோற்றப்படுபவர் ஆப்தே.
ஸ்ரீ நாராயண குரு
Sri Narayana Guru
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ஆர்: முர்கூட் குன்ஹப்பா
ம�ொ.பெ: எம். சேஷன்
ப: 98
ரூ. 40.00
மாபெரும் ஞானிகளுள் ஒருவருமான ஸ்ரீ நாராயண குருவின்
வாழ்க்கைக் குறிப்பு, ப�ோதனைகள், அவருடைய செய்தி,
ஒடுக்கப்பட்ட
மக்களுக்காக
அவர்
ஆற்றிய
உழைப்பு
ஆகியவற்றை விளக்கும் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்.
ISBN 81–237–4659–8

நேரு குழந்தைகள் புத்தகாலயம்
அஞ்சல் தலைகளின் கதை
Romance of Postage Stamps
ஆர்: எஸ்.பி. சட்டர்ஜி
ம�ொ.பெ: வீ.மு. சாம்பசிவன்
ப: 64
ரூ. 45.00
அஞ்சல் தலைகளின் வரலாற்றைக் கூறுவத�ோடு அவற்றைத்
திரட்டும் முறைகளையும் கற்றுத் தருகிறது.
ISBN 978–81–237–4212–0
அம்பாவுக்கென்று ஒரு ஊஞ்சல்
Mama Moo On a Swing
ஆர்: ஜுஜ்ஜா, தாமஸ் வைஸ்லாண்டர்	
ப: 34
ரூ. 21.00
அம்பா என்றொரு மாடு; அதன் நீண்டநாள் விருப்பம் ஊஞ்சல்
ஆடுவது. படங்களுடன் கூடிய புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–1828–6
அந்தமான் தீவிலிருந்து ஆதிக் கதை
An Ancient Tale From Andaman
ஆர்: அன்விதா அப்பி
ம�ொ.பெ: புதுவை ரா. ரஜினி
ப: 16
ரூ. 45.00
அந்தமான் தீவு இன்றும் ஆதிகுடிகள் வாழும் ஓர் பகுதி.
அவர்கள் எப்படி உருவானார்கள் என்பது குறித்து அந்தப்
பழங்குடி மக்கள் மத்தியில் நம்பப்படும் கதை இது.
ISBN 978–81–237–6643–0
அய�ோத்தியின் இளவரசன்
Prince of Ayodhya
ஆர்: ஹன்சா மெஹ்தா
ம�ொ.பெ: சி.எஸ். லக்ஷ்மி	
ப: 64
ரூ. 14.00

51

இராமாயணக் கதை குழந்தைகளுக்காக எளிய ம�ொழியில்
தரப்பட்டுள்ளது.
ISBN 978–81–237–4211–3
அரை வட்டங்களைக் கண்டுபிடி
Find the Half Circles
ஆர்: பத்ரி நாராயண்
ப: 16
ரூ. 11.00
மிகச் சிறு குழந்தைகளுக்கான முற்பள்ளிப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4496–4
அலமேலுவின் அசுரப்பசி
Alamelu’s Appetite
ஆர்: ஜெயா பரமசிவம்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 24
ரூ. 20.00
எளிமையான
பூசாரியின்
மனைவியான
பேராசைக்கார
அலமேலு எப்படித் திருந்துகிறாள் என்று ச�ொல்கிறது.
ISBN 978–81–237–3610–5
அவர்கள் கண்ட இந்தியா
As They Saw India
ஆர்: கே.சி. கன்னா
ம�ொ.பெ: கி. பட்சிராஜன்
ப: 64
ரூ. 50.00
மெகஸ்தனிஸ் முதல் ஹியுன் சாங் வரை எனப் பலர் பல நூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்தியாவுக்கு வந்து தமது பயணக்
குறிப்புகளை எழுதி வைத்தனர். அவர்களுடைய குறிப்புகள்
அன்றைய
இந்தியாவின்
நிலைமை
எடுத்துக்காட்டும்
ஆதாரங்களாக விளங்குகின்றன.
ISBN 978–81–237–5168–9
அன்புள்ள அப்பா
Dear Father
ஆர்: பவேந்திரநாத் சைக்கியா
ம�ொ.பெ: அ.சு. இளங்கோவன்
ப: 128
ரூ. 80.00
ஒரு தந்தை தன் பிள்ளையின்பால் அன்புள்ளவராக இருப்பது
என்றால் பிள்ளைகள் கேட்பதை எல்லாம் வாங்கிக்கொடுத்து
செல்லம் க�ொடுப்பது மட்டுமல்ல என்பதை மர்மக் கதை
பாணியில் விவரிக்கிறது இந்தக் கதை.
ISBN 978–81–237–7941–6
அன்பின் பிணைப்பு
Bond of Love
ஆர்: புஷ்பா சக்ஸேனா
ம�ொ.பெ: க�ொ.மா.க�ோ. இளங்கோ	
ப: 16
ரூ. 50.00
மரங்களை நேசித்த ஒரு சிறுவன், மற்றவர்களையும் மரங்களை
நேசிக்க வைத்த கதை.
ISBN 978–81–237–7680–4
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அன்னை தெரசா
Mother Teressa
ஆர்: லீலா மஜும்தார், பச்சி கர்க்காரியா
ம�ொ.பெ: பி. குருமூர்த்தி
ப: 64
ரூ. 11.00
இந்த நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த மனிதராகத் திகழ்ந்த அன்னை
தெரசாவின் வாழ்க்கை வரலாறு.
ISBN 978–81–237–1965–8
அழகிய மயில்
Beautiful Peacock
ஆர்: நிரேன் சென் குப்தா
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 14.00
இந்தியாவின் தேசியப் பறவையாகத் திகழும் மயிலின்
சிறப்பம்சங்களை படங்களில் விளக்கும் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4852–8
ஆசையுடன் வளர்த்த மீசை
Tale of a Moustache
ஆர்: ஆர்.கே. மூர்த்தி
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 24
ரூ. 35.00
ஆசைய�ோ மீசைய�ோ... எதுவுமே அளவ�ோடு இருந்தால்தான்
நல்லது என விளக்கும் சுவையான கதை. ISBN 978–81–237–6089–6
ஆந்தை பாலு
Owl Ball
ஆர்: ஃப்ரான்செஸ்கோ ஸ�ோட்டா
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷமீமுன்னிசா
ப: 24
ரூ. 40.00
சாப்பாட்டில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தும் ச�ோம்பேறி
ஆந்தையை ஒரு சிறுமி எவ்வாறு மாற்றுகிறாள் என்பதுதான்
இந்தக் கதை.
ISBN 978–81–237–6078–0
ஆமை–முதலை உலகம்
The World of Turtles and Crocodiles
ஆர்: இந்திரா நியில் தாஸ், ஸாய், ர�ோம் விடேகர்
ம�ொ.பெ: சு. விநாயகம்	
ப: 64
ரூ. 14.00
ஆமைகள், முதலைகள் பற்றிய அரிய செய்திகள். பிரமிப்பூட்டும்
படங்களுடன்.
ISBN 978–81–237–1253–6
ஆமையும் முயலும்
The Tortoise and the Hare
ஆர்: டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசேன்
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ம�ொ.பெ: என். மாதவன்
ப: 40
ரூ. 80.00
ஆமைக்கும் முயலுக்கும் நடந்த ஓட்டப்பந்தயம் பற்றிய கதை.
ஆனால் இதை வித்தியாசமாகப் படைத்திருக்கிறார் இந்தியக்
குடியரசுத் தலைவராக இருந்த டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசேன். புகழ்
பெற்ற எழுத்தாளர் குஷ்வந்த சிங் ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்க்க,
புகழ்பெற்ற ஓவியர் எம்.எஃப். ஹுசேன் சித்திரங்கள் வரைய,
தனிச் சிறப்பான நூல் இது.
ISBN 978–81–237–9978–0
ஆறு மகான்களின் கதை
Some Indian Saints
ஆர்: க�ோபிநாத் தல்வல்கர்
ம�ொ.பெ: சரஸ்வதி ராம்னாத்	
ப: 64
ரூ. 5.00
குருநானக், பசுவேசுவரர், ஏகநாதர், சண்டிதாசர் உள்ளிட்ட
ஆறு மகான்களின் வாழ்க்கை வரலாறு.
ஆனந்தியின் வானவில்
Anandi’s Rainbow
ஆர்: அனுப் ரே
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 20
ரூ. 25.00
வானவில்லின் வண்ணங்கள் க�ொண்டு ஆனந்தி தன் த�ோட்டச்
செடிகளுக்கும் மலர்களுக்கும் வண்ணம் தீட்டுவதை சித்திரிக்கும்
கதை.
ISBN 978–81–237–4847–7
ஆனப்புள்ள த�ொட்டில்
Aanuppulla Thottil
ஆர்: ராஜம் கிருஷ்ணன்
ப: 20
ரூ. 40.00
குட்டி யானைக்குத் த�ொட்டிலாட ஆசை; கட்டித் தருவது
யார்? ரஃபீக் அகமதுவின் க�ொலாஜ் ஓவியங்கள் நூலின்
சிறப்பைக் கூட்டுகின்றன.
ISBN 81–237–2029–7
இத்வா முண்டாவுக்கு வெற்றி
Etoa Munda Won the Battle
ஆர்: மஹாஸ்வேதா தேவி
ம�ொ.பெ: ஜி. திலகவதி
ப: 64
ரூ. 50.00
கல்வி கற்கத் துடிக்கும் பழங்குடிச் சிறுவன் இத்வா தன்
ந�ோக்கத்தில் வெற்றி காண்பதைக் காட்டும் கதை. முண்டா
பழங்குடி இனத்தையும் அறிமுகம் செய்கிறது.
ISBN 978–81–237–5737–7
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இது என் கதை
This is My Story
ஆர்: விக்கி ஆர்யா
ம�ொ.பெ: மதன்ராஜ்	
ப: 24
ரூ. 14.00
சித்திரங்களுடன்
கூடிய
இந்தப்
புத்தகம்,
தவளையின்
வாழ்க்கையை ஒரு தவளையே கூறும் அழகிய நூல்.
ISBN 978–81–237–4503–9
இது என்ன குழப்பம்!
What a Mix-up!
ஆர்: அனுபா லால்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 16
ரூ. 25.00
நாயின் உடம்பு, முயலின் முகம்... பூனை உடம்பு, குரங்கின்
முகம்... உணவு மாறியதால் உருவமும் மாற... சற்று நேரத்திற்கு
எல்லாம் குழப்பம். விறுவிறுப்பான கதை. ISBN 978–81–237–6071–1
இதுதான் ராஜஸ்தான்
This is Rajasthan
ஆர்: எஸ். சென் ராய்
ம�ொ.பெ: மதன்ராஜ்	
ப: 18
ரூ. 11.00
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் இயற்கைத் த�ோற்றங்கள், அதன்
க�ோட்டைகள், மக்கள், மக்களின் ஆடைகள், ஆகியவற்றை
படங்களில் விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–4504–6
இந்த உலகம் எனக்குப் பிடிக்கும்
I like the World
ஆர்: ஜெயந்தி மன�ோகரன்
ப: 16
ரூ. 11.00
இந்த உலகத்தைக் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துவத�ோடு,
அதை நேசிக்கவும் கற்றுத் தருகிறது.
ISBN 978–81–237–4493–3
இந்திய நடனக்கலை தரும் இன்பம்
The Joy of Classical Dances of India
ஆர்: லீலா சாம்சன்
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 40
ரூ. 16.00
இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளின் பல்வேறு நடனங்களைப்
பற்றி விவரிக்கின்ற நூல். நடனங்களின் அறிமுகத்துடன் நமது
புராண நிகழ்வுகளும் கூறப்படுகின்றன.
ISBN 978–81–237–4879–5
இந்தியப் பண்டிகைகள்
Festivals of India
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்

ப: 92
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ரூ. 80.00

இந்தியாவில் க�ொண்டாடப்படும் பல்வேறு பண்டிகைகள், திரு
விழாக்கள் பற்றிய எளிய அறிமுகம். அழகிய புகைப்படங்கள்
நூலுக்குத் துணைநிற்கின்றன.
ISBN 978–81–237–6067–4
இந்தியா விடுதலை பெற்ற கதை
How India Won Her Freedom
ஆர்: கிருஷ்ண சைதன்யா
ம�ொ.பெ: வீ.மு. சாம்பசிவன்
ப: 35
ரூ. 60.00
இந்திய சுதந்திரப் ப�ோராட்ட வரலாறு எளிய நடையில் கதை
கூறும் ப�ோக்கில் தரப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளை எளிதில்
கவரக் கூடிய புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–5183–2
இந்தியாவின் சில தெரு விளையாட்டுகள்
Some Street Games of India
ஆர்: முல்க்ராஜ் ஆனந்த்
ம�ொ.பெ: பா. ஜீவசுந்தரி
ப: 32
ரூ. 30.00
குண்டாட்டம், பாண்டியாட்டம், கண்ணாமூச்சி, பம்பரம்
ப�ோன்ற நமக்கே ச�ொந்தமான விளையாட்டுகளை அறிமுகம்
செய்கிறது.
ISBN 978–81–237–6081–0
இந்தியாவைக் கண்டுபிடி
Disovery India through Mazes and Games
ஆர்: விக்கி ஆர்யா
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 28
ரூ. 15.00
இந்தியாவின் மாநிலங்களை, அதனதன் தனிச்சிறப்பைக்
க�ொண்டு கண்டுபிடிக்கச் செய்கிற புதிர்கள் அடங்கிய புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–1850–4
இமயச் சிகரங்களுக்கு இடையில்
Peak to Peak
ஆர்: பிரிகேடியர் கியான் சிங்
ம�ொ.பெ: வி. சுந்தரேசன்
ப: 64
ரூ. 1.50
கியான் சிங் இமயமலைப் பயண அனுபவங்களை நேரடியாக
விவரிக்கிறார்.
இயற்கை காட்டும் வடிவங்கள்
Patterns from Nature
ஆர்: ஜுதாஜித் சென்குப்தா	
ப: 18
ரூ. 10.00
இயற்கையுடன்
இசைந்து
வாழும்
விலங்குகளின்
பல
வடிவங்களை படங்களில் சித்திரிக்கிறது. ISBN 978–81–237–4505–3
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இரண்டு நண்பர்கள்
Two Friends
ஆர்: ரீனீ க�ௌர்	
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 32
ரூ. 70.00
உருவத்தில் பெரிய ஒரு தச்சரான ஜ�ோஸ், உருவில் மிகச்சிறிய
ஒரு தேனீ - இவர்களுக்கு இடையே நட்பு உருவாகிறது.
ஜ�ோஸைத் தாக்கும் திருடர் கூட்டத்தை தேனீ தன் கூட்டத்துடன்
சேர்ந்து விரட்டியடிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–9315–3
இரண்டு நாய்களின் கதை
A Tale of Two Dogs
ஆர்: தீபக் பிரஹராஜ்	
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 20
ரூ. 50.00
பணக்காரச் சிறுவனின் வீட்டில் செல்லமாக வளர்க்கப்படும்
ஒரு நாய், ஏழைச் சிறுவன் ஒருவன் வளர்க்கும் தெரு நாய்,
இரண்டும் எ்பபடி ஒரு க�ொள்ளை முயற்சியை முறியடித்தன
என்ற கதை.
ISBN 978–81–237–9318–4
இளம் இந்திய வீரர்கள்
India’s Young Heroes
ஆர்: சிக்ருன் ஸ்ரீவாஸ்தவ்
ம�ொ.பெ: ஆனந்தம் கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 76
ரூ. 55.00
வீரச் செயல்கள் புரிந்து, பிறரின் வாழ்வைக் காத்த சிறுவர்,
சிறுமியரின் உண்மைக்கதைகள்.
ISBN 978–81–237–1190–4
இளவரசனும் பவழக் கடலும்
Prince and the Coral Sea
ஆர்: டைசாகு இகேடா
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 56
ரூ. 135.00
சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டைத் தடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை
சிறுவர் உள்ளங்களில் விதைக்கின்ற ஒரு கதை.
ISBN 978–81–237–4907–5
இழந்ததும் பெற்றதும்
Lost and Found
ஆர்: மாலிக் சஜ்ஜாத் ரசூல்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 24
ரூ. 60.00
எல்லைகளால் பிரிக்கப்பட்ட இரண்டு ஊர்களின் குழந்தை
களின் இடையில் ஏற்படும் நட்பையும் சமாதான சகவாழ்வையும்
சித்திரிக்கும் கதை.
ISBN 978–81–237–7116–8
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உலகை மாற்றிய புதுப் புனைவுகள், (பகுதி 1)
Inventions that Changed the World (Part 1)
ஆர்: மீர் நஜாபத் அலி
ம�ொ.பெ: வைத்தண்ணா	
ப: 64
ரூ. 15.00
சக்கரம், நீராவி என்ஜின், ரயில், ம�ோட்டார், லென்ஸ், அச்சு
இயந்திரம் என பல கண்டுபிடிப்புகளைப் பற்றி எளிமையாக
விளக்குகிறது.
ISBN 978–81–237–4522–x
உலகை மாற்றிய புதுப் புனைவுகள், (பகுதி 2)
Inventions that Changed the World (Part 2)
ஆர்: மீர் நஜாபத் அலி
ம�ொ.பெ: ருத்ர துளசிதாஸ்
ப: 64
ரூ. 15.00
டைனம�ோ, தந்தி, அணுசக்தி ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
வரலாறு மிக வித்தியாசமான முறையில் கேலிச் சித்திரங்களுடன்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.
ISBN 978–81–237–5062–0
உயரப் பறக்கும் பட்டங்கள்
Fly High in the Sky
ஆர்: எழுத்தறிவு மற்றும் பண்பாட்டுக்கான சர்வேதேச மையம்
தமிழாக்கம்: கமலாலயன்
ப: 24
ரூ. 65.00
குழந்தைகளின் வெள்ளை மனங்களில் அமைதி, அன்பு,
நல்லிணக்கம்
ஆகியவற்றை
வலுப்படுத்தும்
வகையில்,
ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் கதை.
ISBN 978–81–237–9816–5
ஊர்வலம்
Procession 1 to 10
ஆர்: மிக்கி படேல்
ப: 16
ரூ. 11.00
மிகச் சிறு குழந்தைகளுக்கான முற்பள்ளிப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4508–4
ஊர்வலம் ப�ோன பெரிய மனுஷி
Madam Rides the Bus
ஆர்: வல்லிக்கண்ணன்
ப: 32
ரூ. 18.00
கிராமப்புறத்து சிறுபெண் வள்ளியின் முதன்முதலான பேருந்துப்
பயணத்தை விவரிக்கும் எளிய கதை.
ISBN 978–81–237–0737–2
எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற கதைகள்
Tales for All Times
ஆர்: சாந்தா ரங்காச்சாரி
ம�ொ.பெ: அழ. வள்ளியப்பா	
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ப: 64

ரூ. 14.00

பல காலமாக மக்களிடையே வழங்கி வரும் சுவையான சில
கதைகளின் த�ொகுப்பு.
ISBN 978–81–237–5180–1
எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற நண்பன்
A Friend Forever
ஆர்: ஐந்த்ரில்லா மித்ரா
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 24
ரூ. 25.00
தனித்து நிற்கும் ஒரு மரத்தையும், அது உருவாக்கிக் க�ொண்ட
புதிய நட்பையும் பற்றிய கதை.
ISBN 978–81–237–4848–1
எது சரி? எது தவறு?
What is Right? What is Wrong?
ஆர்: சிக்ருன் ஸ்ரீவத்ஸவா
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 14.00
சிறுமி ஒருத்திக்கு கறுப்புக்கண்ணாடி ஒன்று கிடைக்கிறது.
அதை அணிந்ததும் அவளுக்குத் தெரிகிற எல்லாமே குழப்பத்தை
ஏற்படுத்துகின்றன. குழந்தைகளை சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும்
வைக்கிற கதை.
ISBN 978–81–237–4851–1
எலும்பு கல்லான கதை
From Bone to Stone
ஆர்: கரேன் ஹேடாக்
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 28
ரூ. 30.00
67 மில்லியன் ஆண்டுகள் முன்பு க�ொல்லப்பட்ட ஒரு
டிரைசெராடாப் இன்றைக்குப் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு
சிறுமியால் கல் வடிவில் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. பரிமாண
வளர்ச்சியை சித்திரிக்கும் கதை.
ISBN 978–81–237–4023–2
எவரெஸ்ட் எனது உச்சி யாத்திரை
Everest: My Journey to the Top
ஆர்: பச்சேந்திரி பால்
ம�ொ.பெ: தம்பி சீனிவாசன்
ப: 64
ரூ. 14.00
ஒரு பெண்ணின் எவரெஸ்ட் சிகரம் ந�ோக்கிய பயணம்.
ISBN 978–81–237–0868–3
என் அம்மாவின் புடவை
My Umma’s Sari
ஆர்: கீதா தர்மராஜன்
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 52
ரூ. 120.00
இந்தயப் புடவையை வாங்கும் க�ொரியத் தாயை மையமாக
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வைத்து எழுதப்பட்ட கதைக்கு க�ொரியக் குழந்தைகள் தமது
கற்பனைக்கு ஏற்ப சித்திரங்கள் வரைந்துள்ளனர்.
ISBN 978–81–237–8852–4
என் ர�ோப�ோ ர�ோபி
My Robot Robbi
ஆர்: திலீப் எம். சால்வி
ம�ொ.பெ: எஸ். வெங்கடேஸ்வரன்
ப: 40
ரூ. 55.00
ர�ோபி என்ற பெயர் க�ொண்ட ஒரு இயந்திர மனிதன், அதன்
உரிமையாளன் சன்னி என்ற சிறுவன் ஆகிய�ோரைக் க�ொண்ட
இந்தக் கதை, ர�ோப�ோக்களின் வரலாற்றையும் தருகிறது,
புதிர்களையும் க�ொண்டிருக்கிறது.
ISBN 978–81–237–4812–2
என் வெள்ளைக் குதிரை
The White Horse
ஆர்: அமரேந்திர சக்ரவர்த்தி
ம�ொ.பெ: சியாமளா சுவாமிநாதன்
ப: 28
ரூ. 45.00
மாடு மேய்க்கிற சிறுவன் தன் நண்பனான வெள்ளைக் குதிரை
யுடன் சேர்ந்து தன்னை அவமானப்படுத்திய அரசனுக்கு
பாடம் கற்பிக்கிறான்.
ISBN 978–81–237–3231–2
என்றென்றும் நண்பர்கள்
Forever Friends
ஆர்: அன்கீத் பட்டாச்சார்ஜி
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 60.00
தவளைகளும் மீன்களும் ஒரே குளத்தில் பிறந்து வளர்ந்தன.
மீன்கள் நீரில் மட்டும் வாழ, நிலத்திலும் நீரிலும் வாழ முடிந்த
தவளைகள்,
தம்மைத்தாமே
உயர்வாய்
நினைத்தால்
என்னவாகும்? சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–8851–7
என்னதான் நடந்தது!
What Happened!
ஆர்: ஜகதீஷ் ஜ�ோஷி
ப: 24
ரூ. 55.00
ம�ொ.பெ: யெஸ். பாலபாரதி
காட்டில் இருந்த ஒரு மரத்தில் வசிக்கும் ஒரு குரங்குக்கு ஒரு
நாள் அதிர்ச்சிதரும் பல சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. அவை
என்ன? கதையில் அறியலாம்.
ISBN 978–81–237–9317–7
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எனக்கு விடுதலை க�ொடு
Set Me Free
ஆர்: ஆஷிஷ் சென்குப்தா
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 16
ரூ. 11.00
மிருகங்களை நேசிக்கக் கற்றுக் க�ொடுக்கும். ISBN 978–81–237–2818–6
எனது முதல் ரயில் பயணம்
My First Railway Journey
ஆர்: மிருணால் மித்ரா	
ப: 16
ரூ. 11.00
சிறு குழந்தைகளுக்கான முற்பள்ளிப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4507–7
எனது வாழ்க்கை
My Life: The Tale of a Butterfly
ஆர்: அன்ஜன் சர்க்கார்
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 16
ரூ. 15.00
வண்ணத்துப்பூச்சியின் வாழ்க்கை வரலாறு; அன்ஜன் சர்க்கார்
தனது கேமராவில் புகைப்படங்களாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார்.
ISBN 978–81–237–2856–8
என்றும் வாழும் புத்தகங்கள்
Books Forever
ஆர்: மன�ோஜ் தாஸ்
ம�ொ.பெ: எ.க�ோ. பாஸ்கர தாஸ்
ப: 64
ரூ. 16.00
புத்தகங்களின் மகத்துவத்தை உணர்த்தும் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4213–7
என்ன செய்கிறேன் கண்டுபிடி
Guess What I am Doing
த�ொகு: ஆசிய பசிபிக் கூட்டுவெளியீடு
ம�ொ.பெ: லட்சுமி நடராஜன்
ப: 54
ரூ. 40.00
தகவல், விளையாட்டு, கதைகள் கூடிய ஒரு எளிய புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–0219–3
என்ன மிருகம் ச�ொல்
Name that Animal
ஆர்: நிரஞ்சன் க�ோசல்
ப: 14
ரூ. 11.00
மிகச் சிறு குழந்தைகளின் அறிவு வளர்ச்சிக்குப் பயனளிக்கக்
கூடியது. படங்களே பேசுகின்றன.
ISBN 978–81–237–4500–8
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ஏன்?
Why?
ஆர்: மீனாட்சி ஸ்வாமி
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
அம்மாவை
கேள்விகளால்
குழந்தையைப் பற்றிய கதை.

ப: 20
ரூ. 55.00
துளைக்கும்
ஒரு
சுட்டிக்
ISBN 978–81–237–8906–4

ஐந்து நண்பர்கள்
Five Friends
ஆர்: ஷிரீன் ரிஸ்வி
ம�ொ.பெ: ருத்ர. துளசிதாஸ்
ப: 28
ரூ. 75.00
ஐந்து விலங்குகள் நண்பர்களாகி, ஒன்றுக்கொன்று பரஸ்பர
உதவி செய்து, இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு என விளக்கும்
அழகிய கதை.
ISBN 978–81–237–6845–8
ஒரு காகத்தின் கதை
A Crow’s Tale
ஆர்: ஜுதாஜித் சென்குப்தா
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 18
ரூ. 11.00
காக்கை எவ்வாறு கூடுகட்டி, முட்டையிட்டு, குஞ்சுகளை
வளர்க்கிறது என்பதை சித்திரங்களுடன் விளக்கும் அழகிய
புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4506–0
ஒரு காலத்திலே ஒரு கிராமத்திலே...
Once in a Village...
ஆர்: ஹெச்.சி. மதன்
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 24
ரூ. 50.00
மரங்களில்லையேல் மழையுமில்லை. வனத்தைக் காக்கக்
கற்றுத்தரும் குழந்தைகளுக்கான புத்தகம். ISBN 978–81–237–2814–8
ஒரு நாள். . .
One Day...
ஆர்: ஜகதீஷ் ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 32
ரூ. 85.00
சிறுவன் மணியும் யானை அப்புவும் நண்பர்கள். அவர்களுடைய
ஒருநாள் சாகசங்கள் இந்தக் கதையில் வண்ணப்படங்களுடன்
விளக்கப்படுகிறது.
ISBN 978–81–237–6061–2
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ஒரு பாம்பும் தவளையும்
Frogs and a Snake
ஆர்: கணேஷ் ஹாலய்
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 16
ரூ. 40.00
முயன்றால் வெற்றி பெறலாம் என்பதை படக்கதையின் மூலம்
விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–2816–2
ஒரு புதிய விடியல்
A New Dawn
ஆர்: பல்தேவ் சிங் ‘பத்தான்’
ப: 16
ரூ. 40.00
ம�ொ.பெ: கமலாலயன்
தேவைக்கு மேலே நுகர்வது வளங்களைக் குலைத்து விடும்
என்ற பாடத்தை, ஒரு காட்டில் வசிக்கும் விலங்குகளைக்
க�ொண்டு விளக்கும் கதை.
ISBN 978–81–237–9334–4
ஒரு குட்டிச் சிங்கம் கர்ஜிக்கக் கற்றது
A Baby Lion Learns to Roar
ஆர்: இந்து ராணா
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 24
ரூ. 14.00
சிங்கக் குட்டிக்கு கர்ஜிக்கத் தெரியவில்லையே என அப்பா
சிங்கம் கவலைப்பட்டு ஆசிரியர்களை நியமித்து பாடம் நடத்தச்
ச�ொல்கிறது. மீன் குஞ்சுக்கு நீந்தக் கற்றுக் க�ொடுக்க வேண்டுமா
என்னும் பழம�ொழியை நினைவூட்டும் கதை.
ISBN 978–81–237–2815–8
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளும் ஒலிம்பிக் வீரர்களும்
Olympic and Their Heroes
ஆர்: மெல்வி டி. மெல்லா
ம�ொ.பெ: என்.வி. ராஜக�ோபாலன்
ப: 64
ரூ. 5.00
ஒலிம்பிக் விளையாட்டின் த�ோற்றம், வளர்ச்சி, புகழ் பெற்ற
ஒலிம்பிக் வீரர்கள், வீராங்கனைகள் பற்றிய சுவையான
செய்திகள்.
ஒரு புழுவின் பயணம்
A Journey
ஆர்: ஜகதீஷ் ஜ�ோஷி
தமிழாக்கம்: ஆதி. வள்ளியப்பன்
ப: 24
ரூ. 65.00
ஒரு கம்பளிப்புழு அழகிய பட்டாம்பூச்சியாக பரிணமிக்கும்
பயணத்தில் ஒரு காகிதத்துடன் இந்த உலகினைப் பார்ப்பது
பற்றிய கதை.
ISBN 978–81–237–9823–3
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ஒன்பது குஞ்சுப் பறவைகள்
Nine Little Birds
ஆர்: என்.டி. ராஜீவ்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷமீமுன்னிசா
ப: 20
ரூ. 30.00
ஒன்பது முட்டைகளை அடைகாக்கிறது க�ோழி. ஒன்பது வகைப்
பறவைகள் பிறப்பதைக் கண்டு வியப்பும் அதிர்ச்சியும் அடையும்
க�ோழி. சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–6063–6
கடலியல் விஞ்ஞானி அம்மு
Ammu Enna Kadal Sasthranja
ஆர்: சஜீந்திரன் காறடுக்கா
தமிழாக்கம்: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 24
ரூ. 65.00
கடற்கரை கிராமத்தில் வசிக்கும் அம்மு ஒரு கடல் பயணம்
மேற்கொள்கிறாள். கடலில் அவள் என்னென்ன பார்த்தாள்
என்பதைக் காட்டும் சித்திரக் கதை.
ISBN 978–81–237–9814–1
கடற்புறத்து கிராமம்
The Village by the Sea
ஆர்: அனிதா தேசாய்
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபால்
ப: 147
ரூ. 35.00
இந்திய கிராமப்புறத்தின் இயற்கையான சித்திரிப்பைத் தரும்
இப் படைப்பு, ஆலைகளின் வரவு எளிய மக்களிடம் ஏற்படுத்தும்
எதிர்பார்ப்பையும், பிந்தைய ஏமாற்றங்களையும் நகர வாழ்வின்
கானல்களையும் தன் குடும்பத்துக்காகப் ப�ோராடும் இளம்
உள்ளங்களையும் படிப்பவரின் மனதில் ஆழப் பதிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–1728–9
கடைத் தெருவுக்குப் ப�ோவ�ோமா?
A Visit to the City Market
ஆர்: மஞ்சுளா பத்மனாபன்
ப: 16
ரூ. 11.00
சிறு குழந்தைகளுக்கான முற்பள்ளிப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4486–5
கணக்கை மறந்த நிலா
Uncle Moon Forgets Counting
ஆர்: சஞ்சீவ் ஜெய்ஸ்வால் ‘சஞ்சய்’
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 32
ரூ. 75.00
வானில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் எத்தனை என்று எண்ணிப்
பார்க்கும் ஆசை வருகிறது நிலாவுக்கு. முயற்சியில் த�ோல்வி
யடையும் நிலாவுக்கு புதிய உண்மை புரிகிறது.
ISBN 978–81–237–6646–1
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கந்தல் மெத்தை
Torn Quilt Tales
ஆர்: அமரேந்திர சக்ரவர்த்தி
ம�ொ.பெ: ஆனந்தம் சீனிவாசன்
ப: 64
ரூ. 150.00
அலாஸ்காவுக்குச் செல்லும் ஒரு பயணியின் கதை, வங்கத்தின்
ஒரு கிராமச் சிறுவர்கள் இருவரின் கதை உள்ளிட்ட கதைகளின்
த�ொகுப்பு.
ISBN 978–81–237–8680–3
கனிவு மிக்க கள்ளிச் செடி
The Cactus
ஆர்: ராமேந்திர குமார்
தமிழாக்கம்: அனார்கலி
ப: 24
ரூ. 65.00
த�ோற்றத்தை வைத்து எவரையும் கேலி செய்யக்கூடாது என்ற
அறிவுரையை ஒரு கள்ளிச் செடியின் வாயிலாக ச�ொல்கிறது
இந்த நூல்.
ISBN 978–81–237–9886–8
கஷ்மீர்
Kashmir
ஆர்: மாலா சிங்	
ப: 48
ரூ. 5.00
கஷ்மீரின் இயற்கையமைப்பு, மக்கள் வாழ்க்கை முறை, கலைஞர்
களின் வாழ்வு, கட்டடக்கலை உள்ளிட்ட பல செய்திகள்.
காந்திஜியின் வாழ்விலிருந்து சில கதைகள்
Stories from Bapu’s Life
ஆர்: உமாஷங்கர் ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: ஜெயலக்ஷ்மி	
ப: 30
ரூ. 60.00
உறுதியும், உண்மையும் க�ொண்ட ஒரு தலைமகனைத் தங்கள்
இலட்சிய மனிதனாகக் க�ொள்ள குழந்தைகளுக்கு உதவும் நூல்.
ISBN 978–81–237–6101–5
காட்டில் உள்ள வரிகள்
Stripes in the Jungle
ஆர்: கீதிகா ஜெயின்
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 16.00
புலிகளின் வாழிடங்கள், பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி படங்களுடன்
சுவைபட விவரிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–3613–6
காட்டிலே ஆனந்தம்
Joy in the Jungle
ஆர்: சந்தனூ தமுலி
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ம�ொ.பெ: ராம் தங்கம்	
ப: 24
ரூ. 65.00
விலங்குகளை வேட்டையாடுபவர்களால் அப்பாவி விலங்குகள்
பாதிப்புக்கு உள்ளாவதை சிறுவர்களுக்கு உணர்த்தும் கதை.
ISBN 978–81–237–9979–7
காட்டிலே ஒரு குரல்
A Voice in the Jungle
ஆர்: ஜகதீஷ் ஜ�ோஷி
ப: 16
ரூ. 5.00
சிறு குழந்தைகளுக்கான முற்பள்ளிப் புத்தகம்.
காட்டிலே ஒரு குளம்
A Pool in the Jungle
ஆர்: உமா ஆனந்த்
ம�ொ.பெ: மூ. அப்பணசாமி
ப: 32
ரூ. 30.00
இயற்கையையும்,
வனங்களையும்,
வனவிலங்குகளையும்
நேசிக்கக் கற்றுக் க�ொடுக்கும் கதை. கதைக்கு அழகூட்டும்
வண்ணச் சித்திரங்கள்.
ISBN 978–81–237–6072–8
காட்டிலே ஒரு ப�ோட்டி
The Summer Tree Contest
ஆர்: ராதா எம். கம்பாத்கோணே
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 30
ரூ. 18.00
பல்வேறு மரங்களையும், அவற்றின் பூக்களையும் பற்றி குழந்தை
களுக்கு விளக்கும் சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–0627–6
காட்டிலே நடந்தது
The Wise and the Wily
ஆர்: கலா தைரானி
ம�ொ.பெ: கி. ராஜநாராயணன்
ப: 30
ரூ. 18.00
கிழக்கு நாடுகளில் மக்களிடையே வழங்கப்படும் சுவையான
நாட்டுப் புறக் கதைகள்; இவை விலங்குகளை மையமிட்டவை.
ISBN 978–81–237–4485–8
காயம்பட்ட காகத்தின் கதை
Ghayal Kavve ki Kahaani
ஆர்: ரமேஷ் பேடி
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 24
ரூ. 9.00
சிறுவன் கிட்டு பள்ளியிலிருந்து திரும்பும்போது கண்ணில்
படுகிறது காயம்பட்ட ஒரு காகம். அவன் வீட்டுக்கு எடுத்து
வரும் அந்தக் காகம் குடும்பத்தின் அங்கமாகி விடுவதை புகைப்
படங்களுடன் காட்டுகிறது இக்கதை.
ISBN 978–81–237–4964–8
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காவ்யா எடுத்த முடிவு
Kavya Makes up Her Mind
ஆர்: ரமேஷ் பிஜ்லானி
ப: 32
ரூ. 70.00
ம�ொ.பெ: மூ. அப்பணசாமி
தான் வளர்ந்த பிறகு என்னவாக வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு
காவ்யா பலவிதமான பதில்களை ய�ோசிக்கிறாள். இறுதியில்
அன்பு க�ொண்ட உண்மையான மனுஷியாக இருப்பதே
முக்கியம் என்று தெளிகிறாள்.
ISBN 978–81–237–9333–7
காற்றின் அற்புத உலகம்
The Wonderland of Air
ஆர்: ஆர்.கே. மூர்த்தி
ம�ொ.பெ: மூ. அப்பணசாமி
ப: 56
ரூ. 45.00
காற்று இல்லையேல் உயிர்கள் இல்லை. வாழ்க்கை இல்லை.
காற்றின் பல்வேறு பயன்களை, இயக்கங்களை, எளிய ம�ொழியில்
பரிச�ோதனைகளுடன் விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–6085–8
காற்று எங்கே வசிக்கிறது
Where Does the Wind Live
ஆர்: சாந்தினி க�ோவிந்தன்
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 24
ரூ. 60.00
செருப்புத் தைக்கும் த�ொழிலாளியின் மகனுடைய பட்டத்தின்
மீது ஆசைப்பட்ட ஓர் இளவரசனின் கதை.ISBN 978–81–237–4178–9
கானகத்து கீதங்கள்
Wild Woodnotes
ஆர்: ஜித் ராய்
ம�ொ.பெ: கு. இராஜாராம்	
ப: 64
ரூ. 50.00
காடுகளின் முக்கியத்துவம் பற்றியும், காடுகளை அழிப்பதால்
ஏற்படும் தீமைகளைப் பற்றியும் விளக்குகிறது. ISBN 81–237–2663–2
கிரிக்கெட்
Cricket
ஆர்: விஜய் மெர்ச்சண்ட்
ம�ொ.பெ: ஆர். சுவாமிநாதன்
ப: 64
ரூ. 5.50
கிரிக்கெட் விளையாடும் முறையைக் கற்றுத்தருகிறது. பல புகழ்
பெற்ற ஆட்டக்காரர்களின் கையெழுத்துக்களும் உள்ளன.
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கிளித்தீவில் சாகசங்கள்
Adventure on Clee Island
ஆர்: தனுகா ப�ௌமிக் எண்டோ
ம�ொ.பெ: அ.சு. இளங்கோவன்
ப: 60
ரூ. 135.00
மனிதர்களின் பேராசையால் சுற்றுச்சூழல் கெட்டு, 2070ஆண்டு,
முற்றிலும் இயந்திரமய உலகில் நடக்கும் சம்பவங்கள் பற்றிய
ஓர் அறிவியல் புனைகதை. மூன்று சிறுவர்களும் ஒரு ர�ோப�ோ
வும்தான் இதன் கதாநாயகர்கள்.
ISBN 978–81–237–9748–9
குட்டி அலை
Littlest Wave
ஆர்: சுமனா சந்த்வர்க்கர்
ம�ொ.பெ: கி. குருமூர்த்தி
ப: 30
ரூ. 16.00
அலைய�ோடு விளையாடிக் களிக்கும் அகிலாவின் சந்தோஷம்,
நூலைப்படிக்கும் குழந்தைகளையும் த�ொற்றிக் க�ொள்ளும்.
ISBN 978–81–237–4491–9
குட்டிச் சூரியன்
Little Sunshine
ஆர்: ஜஸ்வந்த் சிங் பிர்தி
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 45.00
இந்தப் பூவுலகில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கு சூரியன் எவ்வளவு
அவசியம் என்பதைச் ச�ொல்லும் கதை. ISBN 978–81–237–8905–7
குட்டி யானை அளித்த விருந்து
Little Elephant Throws a Party
ஆர்: மீனாட்சி, தன்மய் பரத்
ம�ொ.பெ.: சரவணன் பார்த்தசாரதி
ப:20
ரூ. 50.00
காட்டில் விலங்குகளுக்கு இடையே சண்டை மூண்டு நிலைமை
ம�ோசமாகிறது.
யானை
எல்லா
விலங்குகளுக்கும்
ஒரு
விருந்தளித்து ஒன்றுபடுத்துகிறது.
ISBN 978–81–237–9326–9
குட்டி யானை ரூபா
Rupa the Elephant
ஆர்: மிக்கி படேல்
ம�ொ.பெ: தம்பி சீனிவாசன்
ப: 30
ரூ. 50.00
குட்டி யானை ரூபாவும், பிற மிருகங்களும் அடிக்கும் க�ொட்டம்.
ISBN 978–81–237–0339–8
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குலாப�ோ எலியரசியும் பலூன்களும்
Gulabo Mousie and her Balloon
ஆர்: குத்சியா ஸைதி
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபால்
ப: 24
ரூ. 13.00
எலியரசி குலாப�ோ தன் கடையில் விற்பனை செய்வதற்காக
சந்தையில் இருந்து பலூன்கள் வாங்கி வந்தாள். அவற்றில் ஒரு
பலூனில் இருந்தது. . .
ISBN 978–81–237–2007–4
குழந்தைகளுக்கான ஆசிய நாட�ோடிக் கதைகள்
Folktales from Asia
த�ொகு: யுனெஸ்கோ
ம�ொ.பெ: கி. குருமூர்த்தி
ப: 100
ரூ. 135.00
ஆசியா பசிபிக் கூட்டுப் பதிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வெளிவந்த
நூல். ஆசியக் கண்டத்தில் உள்ள பதினாறு நாடுகளில் நிலவும்
நாட்டுப் புறக் கதைகள் இதில் த�ொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
மண்ணின் மணமும் நீரின் மணமும் க�ொண்டவை.
ISBN 978–81–237–8719–0
கை க�ொடுக்கும் கை
A Helping Hand
த�ொகு: சமரேஷ் சட்டர்ஜி
ம�ொ.பெ: வெ. சந்திரம�ோகன்
ப: 16
ரூ. 50.00
விலங்குகளும் மனிதர்களும் சுமுகமாக இயற்கையுடன் இயைந்து
வாழ வலியுறுத்தும் கதை.
ISBN 978–81–237–9980–3
க�ோடுகளும் வண்ணங்களும்
Lines and Colours
ஆர்: எல்லா தத்தா
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 84
ரூ. 70.00
ஓவியக்கலை வடிவங்களையும், முறைகளையும் உரையாடல்
வடிவில் விளக்கும் இந்த நூல், இந்தியாவின் பல்வேறு
வகையான ஓவிய முறைகளை படங்களுடன் தருகிறது.
ISBN 978–81–237–5394–2
க�ோலி விளையாடிய மன்னன்
The King Who Played Marbles
ஆர்: எச்.சி. மதன்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 32
ரூ. 30.00
க�ோலி விளையாட்டில் தீராத ஆர்வம் க�ொண்ட சிறுவன்
அரசனாகிறான். படையெடுத்து வரும் எதிரி நாட்டு மன்னனை

69

எவ்வாறு வெற்றி க�ொள்கிறான் என்னும் சுவையான கதை
இது.
ISBN 978–81–237–6070–4
க�ௌதம புத்தர்
Gautama Buddha
ஆர்: லீலா ஜார்ஜ்
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபால்
புத்தரின் வரலாறு கூறும் எளிய நூல்.

ப: 64

ரூ. 50.00

ISBN 978–81–237–1043–3

சக்கரத்தைக் கண்டுபிடித்த எறும்புகள்
The Coming of Wheels
ஆர்: அனுப் ரே
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 18.00
மனிதனின் உன்னதக் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றான சக்கரம்
எவ்வாறு உருவாகியிருக்கும் என்பதை சித்திரிக்கும் படங்கள்
நிறைந்த புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4849–8
சாகசக்கார ஆடு
Ek Thi Bakri
ஆர்: பாருல் பத்ரா
ம�ொ.பெ: ருத்ர துளசிதாஸ்
ப: 16
ரூ. 50.00
வீட்டைவிட்டு வெளியே விரட்டப்பட்ட ப�ோக்கிரி ஆடு ஒன்று
தன் இளவயதின் சாகச நினைவுகளை தன் வாரிசுகளுக்குச்
ச�ொல்லும் சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–8732–9
சாதனையாளர்கள் சிறுவயதில்
Children Who Made it Big
ஆர்: தங்கமணி
ப: 184
ரூ. 50.00
அறிவியல், சட்டம், கலைத்துறை, த�ொழில்துறை, திரைப்படத்
துறை, சமூகத்தொண்டு என பல துறைகளில் தடம்பதித்த சில
சாதனையாளர்களின் சிறுவயது வாழ்க்கையை விளக்கும்
இந்நூல் சிறார்களுக்கு சிறந்த தூண்டுக�ோல்.
ISBN 978–81–237–3779–9
சாமி என்கிற நத்தை
Sammy the Snail
ஆர்: ரூபம் கர்ரோல்
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 40.00
நட்புக்கு ஏங்கிய சாமி என்கிற நத்தை ஒன்று, நண்பனைத்
தேடிப் புறப்படுகிறது. அதற்கு நட்பு கிடைத்ததா? கதையில்
படிக்கலாம்.
ISBN 978–81–237–9313–9
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சிட்டுக்குருவியின் சீரிய அறிவு
Sparrow’s Wisdom
ஆர்: பிரச்சேதா குப்தா
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 28
ரூ. 55.00
வனத்தில் வாழும் ஒரு குருவி வனம் அழிவதிலிருந்து எப்படிக்
காக்கிறது என கஷ்மீரி ம�ொழியில் எழுதப்பட்ட கதை.
ISBN 978–81–237–7146–5
சிநேகிதி
Friend
ஆர்: பிரச்சேதா குப்தா
ம�ொ.பெ: டி.மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 30.00
குறும்புக்கார மேகம் ஒன்று தன் உடலில் உள்ள கறையை
எப்படி அகற்றுகிறது என்னும் கதை! இயற்கையை, சுற்றுச்
சூழலை குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கும் நூல். ISBN 978–81–237–6057–5
சிம்மனும் மிதினும்
Shera and Mithu
ஆர்: மன�ோரமா ஜஃபா
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 25.00
சிம்மன் என்னும் நாய்க்குட்டியை வளர்க்கிறான் பள்ளிச்
சிறுவன் மிதுன். அவன் இல்லாதப�ோது சிம்மனுக்கு ஏற்படும்
சிக்கலை எப்படி சமாளிக்கிறது என்னும் கதை.
ISBN 978–81–237–6069–8
சிரிக்க வைக்கும் சில கதைகள்
Tales to Make You Smile
ஆர்: ரஸ்கின் பாண்ட்
ப: 56
ரூ. 110.00
ம�ொ.பெ: உதயசங்கர்
சிறுவர்களுக்கான எழுத்தாளர்களில் பிரபலமான ஒருவராகிய
ரஸ்கின் பாண்ட் எழுதிய ஏழு கதைகளின் த�ொகுப்பு.
ISBN 978–81–237–9327–6
சிரித்துச் சிந்திக்கச் சில கதைகள்
Stories of Light and Delight
ஆர்: மன�ோஜ் தாஸ்
ம�ொ.பெ: டி.ஆர். பஞ்சாபகேசன்
ப: 64
ரூ. 15.00
சிரிக்க வைப்பதே கடினம். அதன் மூலம் சிந்திக்க வைப்பது
அதை விடக் கடினம்தானே!
ISBN 978–81–237–4214–4
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சிறந்த கதைகள் பதிமூன்று
The Best Thirteen
த�ொகு: யுனெஸ்கோ
ம�ொ.பெ: வல்லிக்கண்ணன்
ப: 134
ரூ. 45.00
பதின்மூன்று ம�ொழிகளிலிருந்து சிறந்த கதைகளின் த�ொகுப்பு;
சிறுவர் சிறுமியருக்காக.
ISBN 978–81–237–1189–8
சிறப்பினும் சிறப்பு
Better than the Best
ஆர்: ராமேந்திர குமார்	
ப: 16
ரூ. 40.00
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபாலன்
கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிறுவன் தன் உறுதியாலும் விடா
முயற்சியாலும் எப்படி ஒரு விளையாட்டு வீரனாக உருவாகிறான்
என்று காட்டும் கதை.
ISBN 978–81–237–9310–8
சிறுவர்களின் வீர சாகசம்
Heroes Do Not Grow on Trees
ஆர்: சுதா புரி
ப: 24
ரூ. 55.00
ம�ொ.பெ: அ.சு. இளங்கோவன்
ஒரு பூங்காவுக்கு விளையாடச் செல்கிற குழந்தைகள், அங்கே
ஒரு கழுகு குளத்தில் விழுந்து கிடப்பதைக் கண்டு, மீட்பதை
ச�ொல்லும் கதை.
ISBN 978–81–237–9329–0
சிறுவன் தாகூர்
The Jorasanko House
ஆர்: லீலா மஜும்தார்
ம�ொ.பெ: ரா.கி. ரங்கராஜன்
ப: 80
ரூ. 13.00
கவிஞர் தாகூரின் சிறுபிராயத்து நிகழ்ச்சிகள்.
ISBN 978–81–237–5167–2
சின்னக் குட்டி முட்டைக்கோசு
Little Cabbage
ஆர்: ஷின்தாஷு
ம�ொ.பெ: லட்சுமி நடராஜன்
ப: 27
ரூ. 10.00
சின்னக் குட்டி முட்டைக்கோசுக்கும் பன்றியாருக்கும் நடக்கும்
சுவையான வாக்குவாதங்கள்.
ISBN 81–237–0072–5
சிவப்புப் பட்டம்
Red Kite
ஆர்: கீதா தர்மராஜன்
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ம�ொ.பெ: நிர்மலா பாலா
ப: 24
ரூ. 50.00
உயர உயரப் பறக்க விரும்பிய ஒரு பட்டம் தன் கதையைக்
கூறுகிறது; அழகிய வண்ணப்படங்கள்.
ISBN 978–81–237–2407–2
சிவப்புப் பென்சிலும் நீலப் பென்சிலும்
Red Pencil & Blue Pencil
ஆர்: ஐ.சி.எல்.சி., ட�ோக்கிய�ோ
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபாலன்
ப: 16
ரூ. 40.00
ப�ோர்களும் ம�ோதல்களும் மனித வாழ்வை நாசமாக்கும்
என்பதை இரண்டு பென்சில்களைக் க�ொண்டு ச�ொல்லும்
கதை.
ISBN 978–81–237–9312–2
சீதாவும் மின்மினியும்
Sheebu—The Sheep
ஆர்: நீது ஷர்மா
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 12
ரூ. 45.00
தன் கழுத்தில் கட்டியிருந்த மணியை இழந்துவிட்ட சீதா
என்கிற ஆட்டுக்குட்டிக்கு, மின்மினிப் பூச்சிகள் எப்படி உதவி
செய்தன என்று ச�ொல்லும் கதை.
ISBN 81–237–8739–8
சுட்டி அணில் சுந்தரம்
Choogh the Squirrel
ஆர்: பிட்டீ மித்தல்
ம�ொ.பெ: சரவணன் பார்த்தசாரதி
ப: 32
ரூ. 70.00
தனக்குக் கிடைத்த அணில் ஒன்றை அன்புடன் வளர்க்கிறான்
ஒரு சிறுவன். அந்த அணிலின் வாழ்க்கையை ச�ொல்கிறது
இந்தப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–9328–3
சுயராஜ்யத்தின் கதை (பாகம் 1)
Story of Swarajya (Part 1)
ஆர்: விஸ்ணு பிரபாகர்
ம�ொ.பெ: குயிலி ராஜேஸ்வரி
நாட்டு விடுதலைக்காக பல்வேறு
ப�ோராட்டம் பற்றியது.
சுயராஜ்யத்தின் கதை (பாகம் 2)
Story of Swarajya (Part 2)
ஆர்: சுமங்கல் பிரகாஷ்
ம�ொ.பெ: குயிலி ராஜேஸ்வரி
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ப: 64
ரூ. 14.00
தலைவர்கள் நடத்திய
ISBN 978–81–237–5179–5

ப: 64

ரூ. 6.00

காந்தி, திலகர், அன்னி பெசன்ட், பகத்சிங் உள்ளிட்ட பல
தலைவர்கள் நாட்டு விடுதலைக்காக நடத்திய ப�ோராட்டம்
பற்றி விளக்கும் நூல்.
சுறுசுறுப்பான எறும்புகள்
Busy Ants
ஆர்: புலக் பிஸ்வாஸ்
ப: 16
ரூ. 11.00
சிறு குழந்தைகளுக்கான முற்பள்ளிப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4494–0
சூரியகாந்திப் பூக்களும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளும்
Sunflowers and Butterflies
ஆர்: ஜெயந்தி மன�ோகரன்
ம�ொ.பெ: பிரிஜிட்டா ஜெயசீலன்
ப: 16
ரூ. 14.00
குழந்தைகளுக்கான சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–1185–0
சூரியதேவதைகள்
The Sun Fairies
ஆர்: ஸ்வப்னா தத்தா
ம�ொ.பெ: அ.செ. தங்கராஜ்	
ப: 24
ரூ. 15.00
வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையே சறுக்கி விளையாடும் சூரிய
தேவதைகள் பற்றிய கதை.
ISBN 978–81–237–3235–0
சூரியனுக்கு ஏழு படிகள்
Seven Step to the Sun
ஆர்: தீபன்விடா ராய்
ம�ொ.பெ: ராம் தங்கம்	
ப: 24
ரூ. 70.00
சூரியக்கடவுள் மீது ப�ொறாமை க�ொண்ட மேகக் கடவுள்
ப�ோர் த�ொடுக்கிறான். காற்றின் உதவியுடன் மேகத்தை வெல்ல,
இயற்கைத்தாய் ஏழு வண்ணங்களில் சூரியனுக்கு படிகளை
அமைக்கிறாள்.
ISBN 978–81–237–9314–6
சூரியனும் நிலவும்
Sun and the Moon
ஆர்: வர்ஷா தாஸ்
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 15.00
சூரியன் பகலிலும், சந்திரன் இரவிலும் மட்டும் த�ோன்றுவது
ஏன்? இயற்கையின் நிகழ்வை கற்பனை கலந்து ஒரு கதையாக
ஆக்கியிருக்கிறார் நூலாசிரியர். ஜப்பானின் ந�ோமா கான்கோர்ஸ்
விருது பெற்ற கதை.
ISBN 978–81–237–3611–2
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செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் கதை
Story of Red Cross
ஆர்: கிருஷ்ண சத்தியானந்த்
ம�ொ.பெ: ஜ. தியாகராஜன்
ப: 64
ரூ. 13.00
செஞ்சிலுவை சங்கம் த�ோன்றிய வரலாறும் பணிகளும்.
ISBN 978–81–237–1703–6
செடிகள் நமது த�ோழர்கள்
Ourl Useful Plants
கே.எஸ். சேகரம்	
ப: 32
ரூ. 16.00
செடிகளை உணர்வுபூர்வமான த�ோழர்களாக குழந்தைகளுக்கு
அறிமுகப்படுத்தும் சிறு புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–0032–8
ச�ோனாவின் பயணம்
Sona’s Adventures
ஆர்: தாரா திவாரி
ம�ொ.பெ: அழ. வள்ளியப்பா	
ப: 30
ரூ. 16.00
ச�ோனா என்ற பெயர் க�ொண்ட ஒரு குட்டி ஒட்டகத்தின்
கதை.
ISBN 978–81–237–4519–x
டாமும் குறும்புக்காரக் காக்கையும்
Tom and the Naughty Crow
ஆர்: தனுக்கா பவுமிக் எண்டோ
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 13.00
டாம் என்னும் நாய் தான் விர�ோதியாகக் கருதும் குறும்புக்காரக்
காக்கையைப் பழிவாங்க நினைக்கிறது, கடைசியில் எல்லாம்
கனவு என்று தெரிகிறது.
ISBN 978–81–237–4018–8
தண்ணீர்
Water
ஆர்: ராமா
ம�ொ.பெ: ருத்ர. துளசிதாஸ்
ப: 64
ரூ. 13.00
தண்ணீரின் கதை கூறும் நூல்; இயற்கையின் ஒட்டும�ொத்த
இயக்கத்தில் தண்ணீர் ஆற்றும் பங்கு உள்ளிட்ட பல சுவையான
தகவல்கள், நூலெங்கும்.
ISBN 978–81–237–1713–5
தண்ணீர்
Water
ஆர்: கிறிஸ்டோபர் செங், சூசன்னா க�ோஹ�ோகுவெக்
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 32
ரூ. 90.00
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தண்ணீர் எத்தனை வடிவங்களில் எங்கெல்லாம் இருக்கிறது
என படங்களில் காட்டும் சிறுநூல்.
ISBN 978–81–237–7234–9
தயாராக இரு
Be Prepared
ஆர்: உமா ஆனந்த்
ம�ொ.பெ: ஆர்வி
ப: 64
ரூ. 6.00
துணிகரச் செயல்களில் ஈடுபட்ட சிறுவர் சிறுமியரின் கதை.
தலைகீழ் உலகம்
The Topsy Turvy World
ஆர்: ஆர்.எஸ். பூஸ்நுர்மாத்
ம�ொ.பெ: மாலதி வைத்தியநாதன்
ப: 36
ரூ. 45.00
சிறுவன் பாபு, சிறுமி பேபி, செல்ல நாய் பப்பி-இவர்களின்
சாகசங்களைக் க�ொண்ட சுவையான கதை, அழகான வண்ணப்
படங்களுடன்.
ISBN 978–81–237–6084–1
தான்சேன்
Tansen
ஆர்: அச�ோக் தவார்
ம�ொ.பெ: சரஸ்வதி
ப: 40
ரூ. 70.00
அக்பர் காலத்தில் அவருடைய அரசவைக் கலைஞராகத்
திகழ்ந்த
இசைக்கலைஞர்
தான்சேனின்
வாழ்க்கையை
படங்களுடன் சித்திரிக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–3127–2
தாவரங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி
How Do they Evolve
ஆர்: கரேன் ஹேடாக்
ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 52
ரூ. 120.00
அன்றாடம் நாம் சாப்பிடும் காய்கறிகளும், பிற பயிர் வகைகளும்
எங்கிருந்து வந்தன? தாவரங்கள் எவ்வாறு பரிணாம வளர்ச்சி
பெறுகின்றன? கேள்விகளைக் கேட்டு, விடைகளைக் கண்டறிய
குழந்தைகளுக்குக் கற்றுத்தரும் நூல்.
ISBN 978–81–237–9758–8
திப்பு சுல்தான்
Tipu Sultan
ஆர்: சந்தியா ராவ்
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 16
ரூ. 35.00
மைசூர் புலி என்று அழைக்கப்பட்ட மாவீரன் திப்பு சுல்தானின்
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கதை வண்ணம் தீட்டுவதற்கேற்ற படங்களுடன்.
ISBN 978–81–237–3198–8
திரைப்படங்களின் கதை
How Films are Made
ஆர்: கே.ஏ. அப்பாஸ்
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபாலன்
ப: 64
ரூ. 11.00
வெள்ளித் திரையில் நாம் காணும் கதைகளுக்குப் பின்னே பல
நீண்ட கதைகள் உண்டு. திரைப்படங்கள் உருவான கதைதான்
அது. திரைக்கதையை விட இவை மிகச் சுவையாக இருக்கும்.
ISBN 978–81–237–5176–4
தீபாவளி
Diwali
ஆர்: ரவி பரஞ்சபே	
ப: 16
ரூ. 10.00
சிறு குழந்தைகளுக்கான முற்பள்ளிப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4501–5
தீபு கழுதையின் வீரச் செயல்கள்
Adventures of Dipu the Donkey
ஆர்: வர்னோன் தாமஸ்
ம�ொ.பெ: அலமேலு ராமசாமி
ப: 68
ரூ. 13.00
தீபு ஒரு கழுதை. சக மிருகங்களை நேசிக்கும் தீபு மனிதர்களையும்
நேசிக்கிறது. அன்பான குடும்பம் ஒன்றையும், ஆணவமிக்க
இளவரசி ஒருத்தியையும் சந்திக்கிறது... பெரியவர்களையும்
படிக்கத் தூண்டும் சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–2217–5
துப்புரவுப் பணி செய்த மன்னன்
The Royal Sweeper
ஆர்: ராமேந்திர குமார்
தமிழாக்கம்: வெ. சந்திர ம�ோகன்
ப: 20
ரூ. 55.00
ஒடிஷா மாநிலத்தின் புரி ஜெகன்னாதர் புராணங்களுடன்
த�ொடர்புடைய ஒரு கதை	
ISBN 978–81–237–9885–1
துர்கா வளர்த்த சிட்டுக்குருவி
Tumpa and the Sparrows
ஆர்: ஸ்வபன்மய் சக்ரவர்த்தி
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 25.00
துர்கா என்னும் சிறுமி தன் புத்தக அலமாரியில் தங்கிவிட்ட
இரண்டு சிட்டுக்குருவிகளை எப்படிக் காப்பாற்றுகிறாள்
என்னும் சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–6080–3
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தூக்கணாங் குருவிக்கூடு
The Weaver Bird Nest
ஆர்: தீபன்விடா ராய்
ம�ொ.பெ: என். மாதவன்
ப: 24
ரூ. 70.00
அழகிய பூந்தோட்டத்தில் ச�ோம்பலுடன் வசித்து வருகிற ஒரு
தேவதை, நேரம் வரும்போது உழைப்பாளியாக மாறி அழகிய
பறவையாகிறது என்று காட்டும் கதை.
ISBN 978–81–237–9316–0
தெனாலிராமன் மதியூகக் கதைகள்
Tenali Ramakrishnuni Chamatkara Kathalu
த�ொகு: ரெட்டி ராகவய்யா
ம�ொ.பெ: ருத்ர. துளசிதாஸ்
ப: 64
ரூ. 90.00
விஜயநகர மன்னர் கிருஷ்ண தேவராயரின் அமைச்சரவையில்
விகட கவியாக இருந்த தெனாலி ராமன் அறிவில் சிறந்தவர்.
அவருடைய கதைகள் நாடு முழுவதும் புகழ் பெற்றவை, பல
ம�ொழிகளில் வெளியாகியுள்ளவை. இந்தத் த�ொகுப்பில் 18
கதைகள் வண்ணப்படங்களுடன் இடம் பெற்றுள்ளன.
ISBN 978–81–237–7887–7
தேடிப்பார்
Search
ஆர்: ஜகதீஷ் ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: தம்பி சீனிவாசன்
ப: 10
ரூ. 11.00
வண்ணங்களின்
நடுவே
மறைந்திருக்கும்
உருவங்களைக்
கண்டுபிடி!
ISBN 978–81–237–2009–8
தேவல�ோக யாத்திரை
A Trip to Heaven
ஆர்: லீலாவதி பாக்வத்
ம�ொ.பெ: டி.ஆர். பஞ்சாபகேசன்
ப: 64
ரூ. 50.00
சிறுவர்களுக்கு அறிவூட்டக்கூடிய நகைச்சுவை கலந்தகதைகள்.
ISBN 978–81–237–5177–1
தேனீக்களின் விந்தை உலகம்
Strange Ways of Honeybee
ஆர்: எஸ்.ஐ. ஃபரூக்கி
ம�ொ.பெ: க�ொ.மா.க�ோ. இளங்கோ	
ப: 24
ரூ. 50.00
தேனீக்கள் எப்படி தேன் இருக்கும் பூவைக் கண்டறிகின்றன,
எப்படி சேமிக்கின்றன, கூட்டை எப்படி அமைக்கின்றன,
எப்படி தமக்குள் தகவல் பரிமாறுகின்றன என்பதை கதை
வடிவில் விளக்கும் அழகிய நூல்.
ISBN 978–81–237–7681–1

78

த�ோடரும் மலையாடும்
Toda and the Tahr
ஆர்: ஈ.ஆர்.சி. தாவிதர்
ம�ொ.பெ: க.வே.சு. மணியம்	
ப: 64
ரூ. 13.00
நீலகிரி மலைப் பகுதிகளில் வசிக்கின்ற வரையாட்டின் வாழ்வு
முறை பற்றி கதைவடிவில் கூறும் நூல்.
ISBN 978–81–237–2690–8
நம் நதிகள் (பகுதி 1)
Our Rivers (Part 1)
ஆர்: லீலா மஜும்தார்
ம�ொ.பெ: எஸ். கந்தஸ்வாமி
ப: 64
ரூ. 16.00
முக்கிய நதிகளின் பிறப்பிடம், சேருமிடம், அவற்றிலுள்ள
அணைத் திட்டங்கள் ப�ோன்ற பல விவரங்களையும் அறியலாம்.
ISBN 978–81–237–4520–6
நம் நதிகள் (பகுதி 2)
Our Rivers (Part 2)
ஆர்: அழ. வள்ளியப்பா	
ப: 64
ரூ. 14.00
ஆறுகள், அவற்றின் குறுக்கே கட்டிய அணைத்திட்டங்கள்,
பாசன வசதிகள் ப�ோன்ற விவரங்களுடன் கூடிய நூல்-பகுதி
ஒன்றின் த�ொடர்ச்சி.
ISBN 978–81–237–4521–3
நம்முடன் வாழும் பாம்புகள்
Snakes around Us
ஆர்: ஸாய், ர�ோம் விடேகர்
ம�ொ.பெ: ஓ. என்றி பிரான்ஸிஸ்
பாம்புகள் பற்றிய ஆதாரபூர்மான,
தகவல்கள் படங்களுடன்.

ப: 64
ரூ. 16.00
சுவையான, பயனுள்ள
ISBN 978–81–237–1905–4

நமது பூஉடல்: ஓர் அற்புத இயந்திரம்
Our Body: A Wonderful Machine
ஆர்: ரமேஷ் பிஜ்லானி
ம�ொ.பெ: பா. ஜீவசுந்தரி
ப: 32
ரூ. 30.00
நமது உடல் என்னும் அற்புதமான இயந்திரம் பற்றியும், அதன்
அதிசயமான இயக்கங்களையும் விளக்கும் அருமையான நூல்.
ISBN 978–81–237–6086–5
நமது பூமி
This Earth of Ours
ஆர்: லாயிக் ஃபதே அலி
ம�ொ.பெ: ஆர்.எஸ். நாராயணன்
ப: 64
ரூ. 50.00
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நாம் வாழும் இந்தப் பூமியின் சுற்றுச்சூழலுக்குக் கேடு எதனால்
விளைகிறது, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என குழந்தைகளுக்கு
கற்றுத்தருகிறது.
ISBN 978–81–237–2634–2
நமது மரம்
Our Tree
ஆர்: பிரணாப், ஸ்மிதா சக்ரவர்த்தி
ம�ொ.பெ: லட்சுமி நடராஜன்
ப: 16
ரூ. 11.00
மரம் பற்றிய, சிறு குழந்தைகளுக்கான முற்பள்ளிப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4499–5
நமது கடற்படை
Our Navy
ஆர்: கமாண்டர் ஆர்.என். குலா
ம�ொ.பெ: கி. ராஜேந்திரன்
ப: 64
ரூ. 5.50
இந்தியக் கடற்படையின் வளர்ச்சி, பல வகைப் ப�ோர்க்கப்பல்கள்,
ஆயுதங்கள், கடற்படை விதிகள் அனைத்தையும் அறியலாம்.
நல்ல நண்பர்கள்
Good Friends
ஆர்: ஜான் கிலாகா
ம�ொ.பெ: ஆதி வள்ளியப்பன்
ப: 24
ரூ. 70.00
யானையும் எலியும் நல்ல நண்பர்கள். ஆனால் யானை எலிக்கு
துர�ோகம் செய்கிறது. எலி வருத்தத்துடன் காட்டை விட்டே
ஓடி விடுகிறது. இரண்டும் மீண்டும் எப்படி இணைகின்றன?
ISBN 978–81–237–9378–8
நாங்கள் இந்தியர்கள்
We Indians
ஆர்: மெஹ்ரு ஜே. வாடியா
ப: 24
ரூ. 5.50
இந்தியாவின் பல்வேறு மாநில மக்களையும், அவர்களது ம�ொழி
மற்றும் பண்பாட்டையும், மிக எளிய, சுவையான முறையில்
மிகச் சிறு குழந்தைகளுக்கும் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
நாடகம் ப�ோடுவ�ோம்
Let’s Do a Play
ஆர்: உமா ஆனந்த்
ம�ொ.பெ: பூர்ணம் விசுவநாதன்
குழந்தைகளுக்கான சுவையான புத்தகம்.
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ப: 64

ரூ. 17.00

ISBN 978–81–237–4502–2

நாணயங்கள் முதல் கடன் அட்டைகள் வரை
From Coins to Credit Cards
ஆர்: கே.வி. சிங்
ம�ொ.பெ: அ.சு. இளங்கோவன்
ப: 96
ரூ. 175.00
நாணயங்களின் த�ோற்றம், வளர்ச்சி, பயன்பாடு, வடிவத்தில்
ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், நாணய சேமிப்புக் கலை, மின்னணு
அட்டைகள் வந்த பிறகு ஏற்பட்ட மாற்றம் என அனைத்தையும்
வண்ணப் படங்களுடன் விளக்குகிறது இந்நூல்.
ISBN 978–81–237–7224–0
நாரதர் தீர்ப்பும் கிழக்கு நாடுகளின் சில கதைகளும்
The Verdict and Other Tales from the East
ஆர்: கலா தைரானி
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 32
ரூ. 35.00
இந்தியா, இந்தோனேசியா, மலேசியா, ஜப்பான் ப�ோன்ற ஆசிய
நாடுகளில் வழங்கும் கதைகளையும், அந்தந்த நாட்டினரால்
வரையப்பட்ட சித்திரங்களையும் க�ொண்டது.
ISBN 978–81–237–4915–0
நான் உன்னைவிடச் சிறந்தவன்
I am Better than You
ஆர்: சிக்ருன் ஸ்ரீவாஸ்தவ்
ம�ொ.பெ: நவீனா ஆனந்த்	
ப: 24
ரூ. 25.00
ஒரு ஆண் குழந்தைக்கும் பெண் குழந்தைக்கும் இடையே
ஏற்படும் ப�ோட்டி மனப்பான்மை எப்படி இயல்பாகவே
மறைகிறது என விளக்கும் கதை.
ISBN 978–81–237–6088–9
நான்காவது நண்பன்
The Fourth Friend
ஆர்: மன�ோஜ் தாஸ்
ப: 52
ரூ. 60.00
ம�ொ.பெ: யெஸ். பாலபாரதி
திரைப்படம் பார்த்துவிட்டு திரும்பி வருகிற மூன்று சிறுவர்கள்
வெள்ளத்தில் சிக்கி ஒரு மரத்தில் தஞ்சம் அடைகிறார்கள்.
அதே மரத்தில் தஞ்சமடைகிறது ஒரு புலியும்! அப்புறம் என்ன
நடக்கிறது என்ற சுவையான கதை. ISBN 978–81–237–9372–6
நிலத்திலிருந்து கடலுக்கு
From Land to Sea
ஆர்: வினிதா சிங்கால்
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ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 36
ரூ. 35.00
நில அமைப்பையும் கடலின் அமைப்பையும் கதையின் வடிவில்
விளக்குகின்ற நூல்.
ISBN 978–81–237–4908–2
நிஜமான ஒட்டைச்சிவிங்கி
A Real Giraffe
ஆர்: தீபா அகர்வால்
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 20
ரூ. 55.00
ஒரு சிறுவனுக்கு ஒட்டைச்சிவிங்கியை வளர்க்க வேண்டும்
என்று ஆசை. உயிரினங்கள் ஒவ்வொன்றும் அவற்றுக்குரிய
இயற்கையான வாழ்விடங்களில் வாழவேண்டும் என பெற்றோர்
அவனுக்குப் புரிய வைக்கின்றனர்.
ISBN 978–81–237–6075–9
நீரின் கதை
A Story about Water
ஆர்: ரவி பரஞ்சபே
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 16
ரூ. 11.00
நமது பூமியில் அருவி, ஆறு, கடல் என பல்வேறு வடிவங்களில்
இருக்கும் நீர் நிலைகள்படக்கதையுடன்.
ISBN 978–81–237–2817–9
நீருக்கடியில் விந்தை உலகம்
Wonder World Under Water
ஆர்: பி.எப். சாப்கர்
ம�ொ.பெ: தெசிணி
ப: 80
ரூ. 16.00
கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பற்றிய பல நுணுக்கமான தகவல்கள்,
சித்திரங்கள், படங்களுடன்.
ISBN 978–81–237–1904–7
நெட்டையும் குட்டையும் பெரியதும் சிறியதும்
Long and Short Big and Small
ஆர்: புலக் பிஸ்வாஸ்
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 20
ரூ. 75.00
எந்த விலங்குக்கு எது பெரியது, எது சிறியது, எது நீளம், எது
குட்டை... படங்களுடன் கூடிய புத்தகம். ISBN 978–81–237–8682–7
நெல்லின் கதை
The Story of Rice
ஆர்: ரமேஷ் தத் சர்மா
ம�ொ.பெ: எஸ். இ. பாத்திமுத்து
நெற்பயிரின் பல்வேறு வகைகளைப்
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ப: 68
பற்றியும்,

ரூ. 14.00
உலகின்

வெவ்வேறு பகுதிகளில் அவை பயிர் செய்யப்படும் முறையையும்
சுவைபட விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–2245–x
ந�ோனாவும் மழையும்
Nona and the Rain
ஆர்: பிரியா நாகராஜன்
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 20
ரூ. 60.00
மழைமனித இனத்தின் வாழ்க்கைக்கு அச்சாணி. இதை சிறுவர்
சிறுமியர்க்கு உணர்த்தும் கதை.
ISBN 978–81–237–6064–3
பதிலுக்குப் பதில்
Tit for Tat
ஆர்: கெங்க்ஸம் கெங்க்லாங்	
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 12
ரூ. 35.00
தினை விதைத்தால் தினை அறுவடை செய்யலாம், வினை
விதைத்தால் வினைதான் விளையும் என்று ச�ொல்லும் கதை. 		
ISBN 978–81–237–9309–2
பட்டாம்பூச்சி பாமா
Tilli the Butterfly
ஆர்: ரமேஷ் பக்ஷி
ம�ொ.பெ: சரஸ்வதி ராம்னாத்	
ப: 30
ரூ. 60.00
பாமா–பீமா என்ற இரண்டு பட்டாம்பூச்சிகளின் மகிழ்ச்சிக்
க�ொண்டாட்டங்கள்.
ISBN 978–81–237–4489–6
பட்டாம்பூச்சியும் உயிரூட்டும் இசையும்
Titli and the Music of Hope
ஆர்: சஞ்ஜீவ் ஜெய்ஸ்வால்
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 45.00
ப�ோர்களுக்கும் ம�ோதல்களுக்கும் எதிராகக் குரலெழுப்பும்
கதை, சிறு குழந்தைகளின் ம�ொழியில்.
ISBN 978–81–237–6648–5
படாபனி
Home Coming
ஆர்: லீலா மஜும்தார்
ம�ொ.பெ: சு.ந. ச�ொக்கலிங்கம்	
ப: 64
சிறுவர் சிறுமியருக்கு ஏற்ற ப�ொழுதுப�ோக்குக் கதை.
பப்புவின் திண்டாட்டம்
Pappu’s Problem
ஆர்: சஷி பிரபா தாஸ்
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ரூ. 6.00

ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 76
ரூ. 18.00
நகரத்தில் வசிக்கும் பப்பு என்ற ஒரு சிறுவன் நகரத்தின்
இரைச்சலால்
எவ்வாறு
பாதிக்கப்படுகிறான்
என்பதை
விளக்கும் இந்நூல், சுற்றுச்சூழலில் இரைச்சல் மாசைக் குறைக்க
நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பப்பு எவ்வாறு களத்தில் இறங்குகிறான்
என்பதை கதையாய் கூறுகிறது.
ISBN 978–81–237–4669–2
பரந்து விரிந்த உலகம்
The Whole Wide World
ஆர்: ஜெயந்தி மன�ோகரன்
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 50.00
இந்த உலகில் இயற்கையாக என்னென்ன உள்ளன? குழந்தை
களுக்குப் பிடித்தது என்ன? ஒரு குழந்தையின் பார்வையில்
கூறும் சித்திரப் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–6644–7
பயனுள்ள விடுமுறை
Wonderful Vacation
ஆர்: அனுராதா பாசின் ஜாம்வார்
ம�ொ.பெ: பெலிக்ஸ்
ப: 32
ரூ. 17.00
பள்ளி விடுமுறை நாட்களை குழந்தைகள் எவ்வாறு பயன்தரும்
வகையில் பயன்படுத்தி ஒரு முதிய�ோர் இல்லத்துக்கு உதவி
செய்கிறார்கள் என்ற கதை.
ISBN 978–81–237–4670–8
பறக்கக் கற்றது இருவாச்சிக் குஞ்சு
A Baby Hornbill Learns to Fly
ஆர்: திலீப் குமார் பரூவா
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 50.00
ஹார்ன்பில் எனப்படும் இருவாச்சிக் குஞ்சு எவ்வாறு பறக்கக்
கற்றுக் க�ொள்கிறது என விவரிக்கிறது.
ISBN 978–81–237–6649–2
பறவைகளைப் பார்
Watching Birds
ஆர்: ஜமால் ஆரா
ம�ொ.பெ: எம்.பி. பெரியசாமித் தூரன்
ப: 64
ரூ. 6.00
அன்றாடம் நாம் காணும் பறவைகள�ோடு, பல அரிய
பறவைகளின் வாழ்வு முறைகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
பலூன்
Balloon
ஆர்: டி.டி. படேகர்	

ப: 16
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ரூ. 11.00

மிகச் சிறிய குழந்தைகளுக்கானது; படங்களே கதை கூறுகின்றன.
குழந்தைகளின் கற்பனைக்கு ஒரு சவால். ISBN 978–81–237–4487–2
பாட்டியின் பின்னல் கலை
Granny Knits
ஆர்: யூரி ஆல்லேவ்
ம�ொ.பெ: கவிஞர் தெசிணி
ப: 44
ரூ. 19.00
வயது முதிர்ந்த பாட்டி கம்பளி நூலால் பலவித வடிவங்களைப்
பின்னுவதில் கைதேர்ந்தவள். அவளுடைய திறனை கவிதை
வடிவில் கதையாகக் கூறுகிறது இந்நூல்.
ISBN 978–81–237–3365–7
பாம்பின் பயணம்
The Snake Trouble
ஆர்: ரஸ்கின் பாண்ட்
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 32
ரூ. 13.00
ஒரு குடும்பத்தில் புதிதாக வந்து சேர்ந்த வளர்ப்புப் பிராணியான
மலைப்பாம்புடன் நடக்கும் ப�ோராட்டம் நகைச்சுவையுடன்
எழுதப் பட்டுள்ளது.
ISBN 978–81–237–3128–5
பாபு (பகுதி 1)
Bapu (Part 1)
ஆர்: எஃப்.சி. ஃப்ரெட்டாஸ்
ம�ொ.பெ: ஆர். அய்யாசாமி
ப: 64
ரூ. 5.00
குழந்தைகளைக் கவரும் வகையில் காந்திஜியின் வாழ்க்கை
வரலாறு.
பாபு (பகுதி 2)
Bapu (Part 2)
ஆர்: எஃப்.சி. ஃப்ரெட்டாஸ்
ம�ொ.பெ: ஆர். அய்யாசாமி
முதல் பகுதியின் த�ொடர்ச்சியாக
வரலாறு.

ப: 64
ரூ. 5.00
காந்திஜியின் வாழ்க்கை

பாட்டி கற்பித்த பாடம்
A Lesson from Grandma
ஆர்: தேபஷீஷ் மஜும்தார்	
ப: 16
ரூ. 40.00
ம�ொ.பெ: மூ. அப்பணசாமி
ப�ொறாமையால் புழுங்கிக் க�ொண்டிருந்த இரண்டு சக�ோதரிகள்
பாட்டியின் உதவியால் எப்படித் திருந்தினர் என்று ச�ொல்லும்
கதை.
ISBN 978–81–237–9332–0
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பாரதியார்
Subramania Bharathi
ஆர்: ரா.அ. பத்மநாபன்
ப: 72
ரூ. 6.00
ஒரு மகாகவியின் வாழ்வு குழந்தைகளுக்காக எளிமையாகத்
தரப்பட்டுள்ளது.
க�ோபுலுவின்
ஓவியங்கள்
கதைக்கு
மெருகேற்றுகின்றன.
பாலைவனத்தில் சாகசங்கள்
Adventures in the Desert
ஆர்: செரில் ராவ்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 80
ரூ. 18.00
மும்பையின் நகர வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி ராஜஸ்தானின்
ஒரு கிராமத்தில் ஓராண்டைக் கழிக்கும் ஸ்வேதா, அர்ஜுன்
என்னும் இரண்டு சிறார்களின் சாகசக் கதை.
ISBN 978–81–237–4072–x
பிரேம்சந்த்
Premchand
ஆர்: அம்ரித் ராய்
ம�ொ.பெ: ஆர். சூடாமணி
ப: 45
ரூ. 35.00
இந்தி, உருது ம�ொழிகளில் சிறுகதை, நாவல் இலக்கியத்தைப்
பெரிதும் வளப்படுத்தியவர் பிரேம்சந்த். இந்த நூல் அவருடைய
வாழ்க்கையை சுருக்கமாகச் ச�ொல்கிறது. ISBN 978–81–237–9102–9
பிர்ஜுவும் அவனது பறக்கும் குதிரையும்
Birju and the Flying Horse
ஆர்: தீபா அகர்வால்
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 16
ரூ. 11.00
ஊனமுற்ற
ஏழைச்சிறுவன்
பிர்ஜுவுக்கு
ஆடும்குதிரை
கிடைக்கிறது. அதில் பறக்கிறான் பிர்ஜு... ISBN 978–81–237–2821–6
புத்திசாலி உழவனும் நான்கு ப�ோக்கிரிகளும்
The Clever Farmer and Four Thugs
ஆர்: ச�ோமா க�ௌஷிக்
ம�ொ.பெ: நவீனா ஆனந்த்	
ப: 24
ரூ. 65.00
தன்னை ஏமாற்ற நினைக்கும் நான்கு ப�ோக்கிரிகளுக்கு சரியான
பாடம் கற்பிக்கிறான் ஓர் உழவன். சுவையான கதை, சிறப்பான
சித்திரங்கள்.
ISBN 978–81–237–6065–0
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புலியைத்தேடி ஒரு பயணம்
On a Tiger’s Trail
ஆர்: கீதிகா ஜெயின்
ம�ொ.பெ: என். லதா
ப: 28
ரூ. 40.00
எல்லாருக்கும் உதவும் ஒரு சிறுமி தன் தம்பியை எவ்வாறு
புலியிடம் இருந்து காப்பாற்றுகிறாள் என்பது பற்றிய கதை,
வண்ணச் சித்திரங்களுடன்.
ISBN 978–81–237–6073–5
புனிதா கண்ட தங்கம்
How Munia Found Gold
ஆர்: ஜகதீஷ் ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 32
ரூ. 60.00
புனிதா என்னும் சிறிய பறவை ஆசையுடன் ஒரு மரம்
வளர்க்கிறது. அதை எப்படிப் பாதுகாக்கிறது என்பதை அழகிய
சித்திரங்களின் மூலம் விளக்குகிறது இந்நூல்.
ISBN 978–81–237–6100–8
பூச்சிகளின் விந்தை உலகம்
The Wonderful World of Insects
ஆர்: ஹரிந்தர் தன�ோவா ம�ோஹர்
ம�ொ.பெ: ஜனார்த்தனன்
ப: 40
ரூ. 25.00
பல்வேறு இன பூச்சிகளின் வாழ்க்கை முறை, உடலமைப்பு,
உணவு முறை பற்றி விளக்குகிறது.
ISBN 81–237–2635–x
பூசணிக்காய் முதல் ஊறுகாய் வரை
From Pumpkins to Pickles
ஆர்: சுனிலா குப்தே
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 64
ரூ. 70.00
ஒட்டைச்சிவிங்கி, குட்டி யானை, கழுதை, வாத்து மற்றும் ஒரு
சிறுவன்இவர்கள் அனைவரும் பங்கேற்கும் ஒரு சாகசக்கதை.		
ISBN 978–81–237–6077–3
பூபதி–பூவிழியின் மலர்த்தோட்டம்
Bubu-Bulbuli’s Garden
ஆர்: சந்த்தனு தமுலி
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 24
ரூ. 65.00
அண்ணனும் தங்கையும் எப்படி அழகான ஒரு த�ோட்டத்தை
உருவாக்குகிறார்கள் என்னும் கதை.
ISBN 978–81–237–6059–9
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பூனை இனம்
The Cat Family
ஆர்: எம்.டி. சதுர்வேதி
ம�ொ.பெ: தெசிணி
ப: 64
ரூ. 5.50
உத்திரப் பிரதேசக் காடுகளில் முப்பது ஆண்டுகளைச்
செலவிட்ட சதுர்வேதி, பூனை இனத்தைச் சேர்ந்த புலி, சிங்கம்,
சிறுத்தை,
சிறுத்தைப்
புலி
ஆகியவற்றின்
வாழ்வை
வருணித்துள்ளார்.
ஃபூகூ: ஓர் அந்நியன்
Fuku: An Alien
ஆர்: ஜகதீஷ் ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷமீமுன்னிசா
ப: 24
ரூ. 35.00
பூமிக்கு வந்துசேரும் ஓர் அன்னியனின் சாகசங்கள். அழகான
வண்ணச் சித்திரங்கள்!
ISBN 978–81–237–6074–2
பெருநாள் பரிசு
Festival of Eid
ஆர்: பிரேம்சந்த்
ம�ொ.பெ: பானுபந்த்	
ப: 32
ரூ. 15.00
ஈத் பெருநாளை மையமிட்ட, சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–5165–8
பெருவிரல் குள்ளன்
Peru Viral Kullan
ஆர்: கி. ராஜநாராயணன்
ப: 32
ரூ. 18.00
விரலளவுச் சிறுவன் ஒரு பாட்டிக்கு உதவுகிறான். படங்களுடன்
கூடிய நாட்டுப்புறக் கதை.
ISBN 978–81–237–2352–5
பேதமற்ற நட்பு
We are Different
ஆர்: ராமேந்திர குமார்
தமிழாக்கம்: சுகானா
ப: 24
ரூ. 50.00
உருவத்தில், வடிவத்தில், நிறத்தில், குரலில், வாழ்க்கை முறையில்
வேறுபாடுகள் பல இருந்தாலும் இப்பூமியின் எல்லா உயிர்களும்
சமம் எனக் கற்பிக்கும் கதை.
ISBN 978–81–237–9824–0
பேராசைக் கன்றுக்குட்டி ர�ோஸி
Rosy the Greedy Calf
ஆர்: ம�ொம�ொக�ோ இஷி
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ம�ொ.பெ: ர�ோஸரி ராயர்	
ப: 35
ரூ. 20.00
ர�ோஸி என்ற கன்றுக்குட்டி பற்றிய சுவையான ஜப்பானியக்
கதை.
ISBN 978–81–237–0818–1
ப�ோலுவும் க�ோலுவும்
Bholu and Golu
ஆர்: பங்கஜ் பிஷ்ட்
ம�ொ.பெ: ஜி. திலகவதி
ப: 84
ரூ. 60.00
கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு அஞ்சல் அதிகாரிக்கு வருகிறது ஒரு
பார்சல். அந்தப் பார்சலில் இருக்கும் கூழாங்கற்களைச் சுற்றி
நகர்கிறது இந்த மர்மக்கதை. ISBN 978–81–237–5738–4
ப�ோஸ்ட்மாஸ்டருக்கு வந்த பார்சல்
A Parcel to the Postmaster
ஆர்: துர�ோண்வீர் க�ோலி
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 52
ரூ. 30.00
கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு அஞ்சல் அதிகாரிக்கு வருகிறது ஒரு
பார்சல். அந்தப் பார்சலில் இருக்கும் கூழாங்கற்களைச் சுற்றி
நகர்கிறது இந்த மர்மக்கதை.
ISBN 978–81–237–6068–1
மக்கு மாமரம்
Mad Mango
ஆர்: ஏ.என். பெட்னேகர்
ம�ொ.பெ: க�ொ.மா.க�ோ. இளங்கோ	
ப: 32
ரூ. 60.00
ஒரே இடத்தில் நின்று சலித்துப்போன ஒரு மாமரம் புதுப்புது
இடங்களைப் பார்க்கும் ஆசையில் சாகசப்பயணம் புறப்பட்டு
தன் இலக்கை அடையும் கதை. ISBN 978–81–237–7679–8
மகாபாரதம்
Mahabharat
ஆர்: க�ொடவடிகண்டி குடும்பராவு
ம�ொ.பெ: மு.கு. ஜகந்நாதராஜா
ப: 67
ரூ. 45.00
இந்தியாவின் முக்கியமான காப்பியங்களில் ஒன்று குழந்தை
களுக்கான ம�ொழியில்.
ISBN 978–81–237–0670–2
மங்குவின் பம்பரம்
Mangu’s Top
ஆர்: காமாக்ஷி பாலசுப்பிரமணியன்
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ம�ொ.பெ: விசாலம் சுப்பிரமணியன்
சித்திரங்கள் நிறைந்த சிறுவர் நூல்.

ப: 24

ரூ. 14.00

ISBN 978–81–237–1641–1

மட்டியும் க�ொழுக்கட்டையும்
Birju’s Problem
ஆர்: ச�ோமா க�ௌஷிக்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 20
ரூ. 30.00
மறதிக்கார மட்டிக்கு ஏற்படுகிற சிக்கலுக்கு மேல் சிக்கல்கள்.
சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–6082–7
மத்ஸ்யா ஒரு அழகிய மீன்
Matsya: The Beautiful Fish
ஆர்: சாந்தா ராமேஸ்வர்ராவ்
ம�ொ.பெ: கே.வி. க�ோகிலா
சிறுவர்கள் வளர்த்த மீன் ஒன்று
குடும்பத்தையே காப்பாற்றுகிறது.

ப: 16
ரூ. 13.00
பின்னால் அவர்கள்
ISBN 978–81–237–3234–3

மரங்கள�ோடு வாழ்ந்தவள்
Growing up with Trees
ஆர்: ரஸ்கின் பாண்ட்
ம�ொ.பெ: ஆனந்தம் சீனிவாசன்
ப: 64
ரூ. 135.00
இந்தியாவில் ஆங்கிலத்தில் சிறுவர் கதைகளை எழுதுவதில்
நிகரற்ற
எழுத்தாளரின்
மற்றொரு
படைப்பு.
இதுவும்
சுற்றுச்சூழலைக் காப்பதை மையமாய்க் க�ொண்டது.
ISBN 978–81–237–7115–1
மரம் என்பது என்ன?
What is a Tree?
ஆர்: மார்டி
ம�ொ.பெ: லட்சுமி நடராஜன்
ப: 24
ரூ. 14.00
மரத்தின் பல்வேறு பயன்களை சித்திரங்களின் வழி விளக்கும்
மிகச் சிறு குழந்தைகளுக்கான புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–1562–9
மலைகளுக்கு ஒரு பயணம்
A Trip to the Mountains
ஆர்: ஸ்வப்னா தத்தா	
ப: 16
ரூ. 40.00
ம�ொ.பெ: கமலாலயன்
மலைப்பகுதிக்குச் சுற்றுப் பயணம் செல்லும் ஒரு குடும்பத்தின்
அனுபவத்தின் மூலம் சுற்றுச்சூழலை மதிக்கக் கற்றுத் தருகிறது
இந்த நூல்.
ISBN 978–81–237–9331–3
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மலையில் தவழ்ந்த இசை
Music of the Hills
ஆர்: ரஞ்சிதா பிஸ்வாஸ்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 24
ரூ. 70.00
மலைப்பகுதியில் இருக்கும் ஆளில்லாத வீட்டிலிருந்து திடீரென
இசை ஒலிக்கிறது. அதைக் கேட்க நேர்ந்த இரண்டு பள்ளிச்
சிறுமிகள் முதலில் பயந்து ப�ோனாலும், எப்படி அந்த மர்மத்தை
உடைக்கிறார்கள் என்று ச�ொல்கிறது.
ISBN 978–81–237–9330–6
மழைக்குக் காத்திருந்து
Waiting for the Rain
ஆர்: காமாக்ஷி பாலசுப்பிரமணியன்
ம�ொ.பெ: மதி ஒளி
ப: 24
ரூ. 50.00
சிறு பிள்ளைகளுக்கான சுவையான நூல். ISBN 978–81–237–1587–2
மறக்க முடியாத விலங்குகள்
Animals You Can’t Forget
ஆர்: ரஸ்கின் பாண்ட்
ம�ொ.பெ: க�ோ.மா.க�ோ. இளங்கோ	
ப: 40
ரூ. 100.00
குழந்தைகளுக்கான எழுத்தாளர்களில் மிகப் பிரபலமானவர்
ரஸ்கின் பாண்ட். விலங்குகளை வளர்க்கும் அனுபவங்களில்
கற்பனையும் நகைச்சுவையும் கலந்த கதைகள் இவை.
ISBN 978–81–237–8908–8
மனதுக்கு இனிய பறவை
The Bird of Mind
ஆர்: பிமலேந்திர சக்ரவர்த்தி
ம�ொ.பெ: என். லதா
ப: 16
ரூ. 25.00
இயற்கைய�ோடும், பல்வேறு உயிரினங்கள�ோடும் இயைந்து
வாழும் மனித இயல்பு பற்றிய கதை.
ISBN 978–81–237–6062–9
மாங்கனிப் பறவைகள்
The Mango Birds
ஆர்: தீபா அகர்வால்
ம�ொ.பெ: ஆர்.சி. பாலமுருகன்
ப: 16
ரூ. 50.00
இறக்கை முளைத்த மாங்கனிப் பறவைகள்! அவை எப்படி
இந்த உலகுக்கு வந்தன என்னும் கற்பனைக் கதை, சுவைகூட்டும்
சித்திரங்களுடன்.
ISBN 978–81–237–6060–5
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மாங்கனியின் கதை
The Story of a Mango
ஆர்: தேபஷிஷ் தேப்
ப: 16
ரூ. 11.00
முற்பள்ளிக் குழந்தைகளுக்காக வண்ணப் படங்களின் வழியே
சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–1145–4
மாசு சூழ்ந்த உலகம்
Pollution
ஆர்: என். சேஷகிரி
ப: 64
ரூ. 18.00
சுற்றுச்சூழல் எவ்வாறு கேடுறுகிறது, அதன் விளைவுகள் என்ன
என்பதை விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–0670–2
மாமன்னர் ரஞ்சித் சிங்
Maharaja Ranjit Singh
ஆர்: நீதா கங்கோபாத்யாய
ம�ொ.பெ: நிர்மலா
ப: 32
ரூ. 45.00
மாமன்னர் ரஞ்சித் சிங்கின் வரலாறு எளிய நடையில்.		
ISBN 81–237–1702–9
மித்தாவும் அவளது பறக்கும் காலணிகளும்
Mitha and Her Magic Shoes
ஆர்: பி.ஜி. குஜ்ஜரப்பா
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 16
ரூ. 10.00
பள்ளி செல்லும் சிறுமிக்கு பறக்கும் செருப்புகள் கிடைக்கின்றன!
ISBN 978–81–237–2819–3
மிருகக் காட்சி சாலையில்
Who’s Who at the Zoo
ஆர்: ரஸ்கின் பாண்ட்
ம�ொ.பெ: ராஜரங்கன்
ப: 59
ரூ. 11.00
மிருகக்காட்சி சாலையில் இதுவரை அறியாத பல விஷயங்களை
இதன் மூலம் அறியலாம்படங்கள�ோடு.
ISBN 978–81–237–5178–8
மிருகக்காட்சி சாலையில் ஒரு நாள்
A Visit to the Zoo
ஆர்: சனத் சுர்தி
ப: 16
ரூ. 12.00
மிருகக்காட்சி சாலையில் உள்ள மிருகங்களைப் பற்றிய ஒரு
அறிமுக நூல்.
ISBN 978–81–237–4497–1
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மின்ஜினி மாயாவி ஆனது எப்படி
How Mnjini Became A Magician and Other African Tales
ஆர்: ரீட்டா தத்தா குப்தா
ம�ொ.பெ: லட்சுமி குருமூர்த்தி
ப: 64
ரூ. 20.00
ஆப்பிரிக்க நாட்டுப்புறக் கதைகள் ஐந்து இதில் உள்ளன. இளம்
உள்ளங்களுக்கு விலங்குகளைப் பற்றிய நல்ல அறிமுகம் இந்தக்
கதைகளின் வாயிலாகக் கிடைக்கும்.
ISBN 978–81–237–6058–2
முத்து கண்ட கனவுகள்
Muthu’s Dream
ஆர்: காமாட்சி பாலசுப்பிரமணியன்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 32
ரூ. 25.00
எப்போதும் கனவில் மிதக்கும் கிராமத்துச் சிறுவன். அவன்
கனவுகள் நனவாகுமா...? குழந்தைகள் மனங்களில் நம்பிக்கையை
விதைக்கும் இனிய கதை.
ISBN 978–81–237–6087–2
முறிந்த சிறகு முதலிய ஆசியக் கதைகள்
The Broken Wing and Other Asian Tales
ஆர்: பெலிந்தர் தன�ோவா
ம�ொ.பெ: பூவண்ணன்
ப: 40
ரூ. 17.00
ஆசிய நாடுகளில் வழங்கப்படும் சுவையான நாட�ோடிக்
கதைகள். ம�ொழியாக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளன.
ISBN 978–81–237–5166–5
முன்னொரு காலத்திலே (பகுதி 1)
Once Upon a Time (Part 1)
ஆர்: எம். சாக்ஸி, பி.எம். ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: பூர்ணம் விசுவநாதன்
ப: 64
ரூ. 50.00
குழந்தைகளுக்கான சுவையான கதைகள். ISBN 978–81–237–5970–8
முன்னொரு காலத்திலே (பகுதி 2)
Once Upon a Time (Part 2)
ஆர்: எம். சாக்ஸி, பி.எம். ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: ஜே.எம். சாலி
ப: 64
ரூ. 50.00
முதற் பாகத்தைப் ப�ோன்றே சுவையான கதைகள்.
ISBN 978–81–237–5175–7
மெட்ரோ ரயிலில் ஒரு பயணம்
Fun with Metro
ஆர்: பங்கஜ் சதுர்வேதி
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 50.00
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நவீன மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்யும் அனுபவத்தை
படங்களுடன் ச�ொல்லும் புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–8683–4
ம�ோத்தாய்னாய் பாட்டி
Mottainai Grandma
ஆர்: மாரிக�ோ ஷின்ஜ்யு
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 36
அச்சில்
ப�ொருட்களை வீணடிக்கக்கூடாது என்று குழந்தைகளுக்குக்
கற்பிப்பதற்காக ம�ோத்தாய்னாய் பாட்டி என்ற பாத்திரத்தை
உருவாக்கினார் நூலாசிரியர். பிறகு இந்தச் ச�ொல் சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்புக்கேற்ற ச�ொல்லாக ஐ.நா. மன்றத்தில் அறிமுகம்
ஆனது.
ம�ோரா
Mora
ஆர்: முல்க்ராஜ் ஆனந்த்
ம�ொ.பெ: அழ. வள்ளியப்பா	
ப: 39
ரூ. 16.00
ம�ோரா என்னும் காட்டு யானைக்குட்டியின் கதை, குழந்தை
களை மட்டுமல்ல பெரியவர்களையும் படிக்கத் தூண்டுகிறது.		
ISBN 81–237–4518–4
யார் கெட்டிக்காரர்
Who’s Smarter
த�ொகு: கீதா ஐயங்கார்
ம�ொ.பெ: தம்பி சீனிவாசன்
ப: 35
ரூ. 16.00
சுவையான தமிழக நாட்டுப்புறக் கதைகள். ISBN 978–81–237–0637–5
யார் மிகமிகப் பெரியவர்?
Who is the Greatest?
ஆர்: ரேகா ஜெயின்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 40
ரூ. 25.00
கண், வாய், மூக்கு, காது-இவற்றில் எது பெரியது? இதற்கு
விடை காண முயலுகிறது சிறுவர்கள் அரங்கேற்றக்கூடிய இந்த
நாடகம்.
ISBN 978–81–237–6079–7
யானையும் நாயும்
The Elephant and the Dog
ஆர்: பத்ரி நாராயண்
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்

ப: 16
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ரூ. 11.00

யானைக்கும் நாய்க்கும் இடையே ஏற்பட்ட ஆழ்ந்த நட்பைச்
சித்திரிக்கும் சுவையான புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–2820–9
ரகசியப் பயணி
The Stowaway
ஆர்: மெலானீ செக்யூயிரா
ம�ொ.பெ: மூ. அப்பணசாமி
ப: 24
ரூ. 25.00
மார்க்கோ புஸ் என்ற பெயர்கொண்ட சாகசப் பூனை ஒரு
கப்பலில்
பயணம்
செய்கிறது.
அதன்
சாகசங்கள்
விறுவிறுப்பானவை.
ISBN 978–81–237–6066–7
ரஸ்டியின் வீரதீரங்கள்
The Adventures of Rusty
ஆர்: ரஸ்கின் பாண்ட்
ம�ொ.பெ: கே. பாலச்சந்திரன்
ரஸ்டி என்ற ப�ொடியனின் வீரதீரங்கள்.

ப: 113
ரூ. 40.00
ISBN 978–81–237–1564–3

ராமுவும் அவனது கிரிக்கெட் கனவும்
Rahul and the Dream Bat
ஆர்: கென் ஸ்பில்மேன்
ம�ொ.பெ: மலர் அமுதன்
ப: 20்
ரூ. 60.00
ராமு தீவிர கிரிக்கெட் ரசிகன். ஆனால் விளையாடும்போது
சிறக்கவில்லை. த�ோல்வி கண்டு துவளும் ராமு எப்படி ஊக்கம்
பெறுகிறான்?
ISBN 978–81–237–9311–5
ராஜா வந்திருக்கிறார்
Anthology of Children’s Stories
த�ொகு: லெமன் ராஜாரங்கன்
ப: 64
ரூ. 6.00
ராஜாஜி, அகிலன், புரசு, பாலகிருஷ்ணன், கு. அழகிரிசாமி,
ஆர். சூடாமணி ஆகிய�ோரின் குழந்தைக் கதைகள்.
ராஜுவும் ஜிம்மியும்
Raju and Jimmi
ஆர்: பந்திதா புகன்
ம�ொ.பெ: மூ. அப்பணசாமி
ப: 40
ரூ. 25.00
சிறுவன் ராஜுவுக்கும் செல்ல நாய் ஜிம்மிக்கும் இடையிலான
நட்பை விளக்கும் அருமையான கதை.
ISBN 978–81–237–6083–4
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ரின்ட்டுவும் அவனது திசைகாட்டியும்
Rintu and His Compass
ஆர்: அபிஜித் சென்குப்தா
ம�ொ.பெ: புதுவை ரா. ரஜினி
ப: 20
ரூ. 55.00
ரின்ட்டுவின்
பிறந்தநாளுக்குப்
பரிசாகக்
கிடைக்கிறது
அவனுக்குப் பிடித்த ஒரு திசைகாட்டி. அதைப் பயனுள்ள
வகையில் பயன்படுத்த வழிசெய்கிறான் ரின்ட்டு. அதை என்ன
செய்தான்?
ISBN 978–81–237–6642–3
ர�ோகந்தாவும் நந்திரியாவும்
Rohanta and Nandriya
ஆர்: கிருஷ்ண சைதன்யா
ம�ொ.பெ: அழ. வள்ளியப்பா	
ப: 64
ரூ. 14.00
துன்பப்படுவ�ோருக்கு
உதவுவதற்காக
மிருகமாகவும்
மனிதராகவும் பல பிறவிகள் எடுத்தார் புத்தர் என்கின்றன
புத்த ஜாதகக் கதைகள். அவ்வாறான இரு கதைகள் இந்நூலில்
இடம்பெறுகின்றன.
ISBN 978–81–237–5169–6
லக்கனின் கதை
Lakhen’s Story
ஆர்: அம்ரிதா தாஸ்குப்பா
தமிழாக்கம்: அ.சு. இளங்கோவன்
ப: 16
ரூ. 50.00
பசுமையான கிராமப் புறத்தில் வசித்த ஒரு டிராக்டர் உழைத்து
ஓய்ந்து ப�ோய், மாசு சூழ்ந்த நகரத்துக்கு வருகிறது. அது தன்
கதையைச் ச�ொல்கிறது.
ISBN 978–81–237–9881–3
வண்ண விழா
Festival of Colours
ஆர்: மதுபெளலே	
சிறு குழந்தைகளுக்கு
முற்பள்ளிப் புத்தகம்.

வண்ணங்களை

ப: 16
ரூ. 11.00
அறிமுகப்படுத்தும்
ISBN 978–81–237–4495–7

வாசு சந்தித்த தலைப்பிரட்டை
Vasu Meets a Tadpole
ஆர்: எஸ். ம�ோகன் கருப்பயில்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷமீமுன்னிசா
ப: 16
ரூ. 25.00
வாசு
என்னும்
குரங்குக்குட்டி
தலைப்பிரட்டையைச்
சந்திக்கிறது. மீன்களுக்கும் தவளைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு
வாசுவுக்குப் புரிகிறது.
ISBN 978–81–237–6090–2
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வாடகைக்கு ஒரு வீடு
A Flat for Rent
ஆர்: லீஹ் க�ோல்ட்பெர்க்
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 16.00
நகரத்திற்கு வெளியே ஒரு ஐந்துமாடி வீட்டில் க�ோழி, குயில்,
பூனை, அணில் ஆகிய நான்கும் ஒவ்வொரு மாடியில்
வசிக்கின்றன. ஐந்தாவது மாடிக்கு யார் புதிதாக வாடகைக்கு
வருகிறார்கள் என்பதுதான் கதை.
ISBN 978–81–237–4019–5
வால் இழந்த எலி
A Tale of Trouble
ஆர்: எம்.சி. கேப்ரியேல்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 32
ரூ. 65.00
நீளவால்காரி எலி பெரிய அலட்டல்காரி. ஒருநாள் அவளுடைய
வால் பறிப�ோகிறது. அதை எப்படி மீண்டும் பெறுகிறாள்
என்னும் சுவையான கதை.
ISBN 978–81–237–6076–6
வால்கள்
Tails
ஆர்: ஹைட்ரோஸ் ஆலுவா
ம�ொ.பெ: க�ோகிலா
ப: 24
ரூ. 14.00
மிருகங்கள், பறவைகள், நீந்துவன, ஊர்வன ஆகியவற்றின் வித
விதமான வால்கள்; முற்பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கானது.		
ISBN 978–81–237–1511–7
வால்களின் கதை
A Tale of Tails
ஆர்: ரமேந்திர குமார்
ம�ொ.பெ: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 24
ரூ. 85.00
பாம்பும் கீரியும் எப்படி விர�ோதிகள் ஆயின? விலங்குகளின்
வால்களைப் பற்றிய இந்த நகைச்சுவைக் கதை சுவையான ஒரு
கற்பனை.
ISBN 978–81–237–8720–6
வானவில்
The Rainbow
ஆர்: உஷா ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: இந்திரா ஆனந்தகிருஷ்ணன்
ப: 22
ரூ. 14.00
வானவில்லைப் பற்றிய ரசிக்கக் கூடிய கதை.
ISBN 978–81–237–0842–3
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விடுமுறை வந்தாச்சு
Holidays Have Come
ஆர்: ரவீந்திரநாத் தாகூர்
ம�ொ.பெ: க�ொ.மா.க�ோ. இளங்கோ	
ப: 16
ரூ. 45.00
ச�ொன்ன பேச்சுக் கேட்காத குறும்புக்காரச் சிறுவன் எப்படி
சூழல்களாலும் சிக்கல்களுக்கு ஆளாக்கிக் க�ொள்கிறான் என்று
காட்டும் வங்காள ம�ொழிக் கதை.
ISBN 978–81–237–8764–0
விலங்குகள் உலகம்
Animal World
ஆர்: அர�ோபிந்தோ குன்டு
ம�ொ.பெ: மதன் ராஜ்	
ப: 16
ரூ. 13.00
இந்திய வனங்களில் காணப்படும் பன்னிரண்டு விலங்குகளை
இரண்டிரண்டு வரிகளில் விளக்குகிறது.
ISBN 978–81–237–4846–7
வீடுகள்
Homes
ஆர்: க�ோபிங்கர் மற்றும் பலர்	
ப: 16
ரூ. 11.00
சிறு குழந்தைகளின் கற்பனைக்கு வேலைதரும் முற்பள்ளிப்
புத்தகம்.
ISBN 978–81–237–4492–6
வீடு மாற்றிய சுண்டெலிகள்
Fourteen Mice Moves the House
ஆர்: கசுவ�ோ இவாமுர�ோ
ம�ொ.பெ: லட்சுமி நடராஜன்
பதினான்கு சுண்டெலிகளின் அட்டகாசம்.

ப: 30
ரூ. 11.00
ISBN 81–237–2663–5

வீரர் கதைகள்
Stories of Valour
ஆர்: ராஜேந்திர அவஸ்தி
ம�ொ.பெ: ச�ௌரி
ப: 64
ரூ. 13.00
நமது நாட்டு வீரப் பாரம்பரியத்தை உணர்த்தும் கதைகள்.
ISBN 978–81–237–5174–0
வேம்புத் தாத்தா
Neem Baba
ஆர்: எஸ்.ஐ. ஃபரூக்கி
ப: 24
ரூ. 55.00
ம�ொ.பெ: உதயசங்கர்
வேம்பு - வேப்பமரம் அரிய மருத்துவக் குணங்கள் க�ொண்ட
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பயன்தரும் மரம். அவற்றை கதையின் மூலம் விளக்குகிறது
இந்த நூல்.
ISBN 978–81–237–9337–5
வேலன் பார்த்த அதிசய அட்லாண்டிக்
Mini Visits the Atlantic Ocean
ஆர்: ஹர்மீந்தர் ஓஹ்ரி
ம�ொ.பெ: கு. கணேசன்
ப: 16
ரூ. 45.00
அட்லாண்டிக் கடலுக்குப் பயணம் செய்யும் வேலன் என்னும்
நீர்யானை மற்றும் அதன் நண்பர்களின் பயணக் கதையின்
வாயிலாக அட்லாண்டிக் பற்றிய அரிய தகவல்களையும்
ச�ொல்லும் கதை.
ISBN 978–81–237–6815–1
ஹல�ோ நிலா
Hello Moon
ஆர்: அகிக�ோ ஹயாஷி
ம�ொ.பெ: லட்சுமி நடராஜன்
ப: 16
ரூ. 6.00
திருவாளர் மேகம் நிலாவை மறைக்கவே, நிலா அழ ஆரம்பித்தது.
அப்புறம் என்ன ஆயிற்று...?
ISBN 81–237–0096–2
ஜவகர்லால் நேரு
Jawaharlal Nehru
ஆர்: தாரா அலி பெய்க்
ம�ொ.பெ: டி. நாகசாமி
ப: 64
ரூ. 17.00
நேருவின் குழந்தைப் பருவம் முதல் அவர் பிரதமராகப்
ப�ொறுப்பு வகித்த வரையிலான வாழ்க்கை பக்கத்துக்குப் பக்கம்
புகைப் படங்களுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
ISBN 978–81–237–3205–3
ஜலியன் வாலாபாக்
Jallianwala Bagh
ஆர்: பீஷ்ம ஸஹானி
ம�ொ.பெ: ந. பாலசுப்பிரமணியன்
ப: 56
ரூ. 40.00
அமிருத்ஸர் நகரின் ஜலியன் வாலா பாக்கில் ஆயிரக்கணக்கான
நிரபராதிகள் மீது நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டின் பின்னணியை
விவரிக்கிறார் புகழ்பெற்ற இந்தி எழுத்தாளர் பீஷ்ம ஸஹானி.		
ISBN 978–81–237–0904–8
ஜானுவும் நதியும்
The Day the River Spoke
ஆர்: கமலா நாயர்
ம�ொ.பெ: தம்பி. சீனிவாசன்
ப: 36
ரூ. 16.00
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பெண்குழந்தைகளுக்கு
கதை.

கல்வியை

வலியுறுத்தும் சுவையான
ISBN 978–81–237–4490–2

ஜான்சி ராணி
Jhansi Rani
ஆர்: சந்தியா ராவ்
ம�ொ.பெ: கே.ஜே. விவேகன்
ப: 16
ரூ. 12.00
விடுதலைப் ப�ோராட்ட வீராங்கனை ஜான்சியின் ராணியின்
கதை. படிக்கவும் வண்ணம் தீட்டவும்.
ISBN 978–81–237–3199–5
ஜிர�ோ மீட்டே
Jiro Mithe
ஆர்: அன்வித்தா அப்பி
தமிழாக்கம்: கே.வி. ஜெயஸ்ரீ
ப: 16
ரூ. 60.00
அந்தமான் பழங்குடி மக்களிடையே உலவும் இந்தக் கதை
பறவைகளைத் தங்களின் முன்னோர்களாகக் கருதி, அவற்றை
உண்பதைத் தவிர்ப்பதைச் ச�ொல்கிறது. கதையைச் ச�ொன்னவர்
நாவ�ோ ஜூனியர்.
ISBN 978–81–237–9815–8
www.பெருவனம்.காம்
www.ghanajungle.com
ஆர்: ஹரிகிருஷ்ண தேவசரே
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 56
ரூ. 50.00
வனத்தில் வசிக்கும் விலங்குகள், இன்றைய தகவல் த�ொழில்நுட்ப
வளர்ச்சிகள், தீவிரவாத நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் இணைத்து,
நவீன சாதனங்கள் அனைத்தையும் பயன்படுத்தும் விலங்கின
சாகசங்களையும் ச�ோதனைகளையும் க�ொண்ட விறுவிறுப்பான
கதை.
ISBN 978–81–237–5393–5

எழுத்தறிவு இலக்கிய மாலை
அன்றிரவு நடந்தது
Us Raath ki Baath
ஆர்: மிதிலேஷ்வர்
ம�ொ.பெ: ஆனந்தம் கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 12
ரூ. 13.00
மனிதாபிமானத்தை உணரும் ஒரு டாக்டரின் கதை.
ISBN 978–81–237–1170–6
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இந்திய நீதித் துறை
Indian Judiciary
ஆர்: வி.ஆர். கிருஷ்ணய்யர்
ம�ொ.பெ: பா. ஆனந்தகுமார்	
ப: 64
ரூ. 40.00
இந்திய நீதித் துறையின் அமைப்பு, குடிமக்களின் உரிமைகள்,
நீதிமன்றத்தை அணுகுவதற்கான வழிகள் ஆகியவற்றை எளிய
ம�ொழியில் விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–5063–7
இப்ப என்ன ச�ொல்றீங்க?
Aap Jawaab Do
ஆர்: நரேந்திர பாம்
ம�ொ.பெ: எச். பாலசுப்பிரமணியன்
மூடநம்பிக்கைகளை இனம் காட்டுகிறது.

ப: 32
ரூ. 13.00
ISBN 81–237–1206–5

இரண்டு பஞ்சதந்திரக் கதைகள்
Do Panchtantra Kahaniyaan
ஆர்: வினிதா அகர்வால்
ம�ொ.பெ.: எஸ்.எம். நூர் அஹ்மத்	
நீதியை விளக்கும் கதைகள் இரண்டு.

ப: 16
ரூ. 6.00
ISBN 81–237–3197–3

இருண்ட வீடு
Andheraa Ghar
ஆர்: புதுவை சந்திரஹரி
ப: 24
ரூ. 7.00
கல்வி இல்லாத வீடு இருண்ட வீடு என்பதை சித்திரிக்கும்
கதை.
பாரதிதாசனின்
கவிதையை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டது.
ISBN 978–81–237–3119–3
உண்மைத் த�ோழி
Sachi Saheli
ஆர்: நாசிரா ஷர்மா
ம�ொ.பெ.: எஸ்.எம். நூர் அஹ்மத்	
ப: 12
ரூ. 6.00
பெண்ணின் உரிமைகளை மதிக்க வேண்டும் என்பதை கதை
வடிவில் விளக்குகிறது.
ISBN 978–81–237–3206–x
உண்மை வென்றது
Shaitan Singh
ஆர்: கிரீஷ் பங்கஜ்
ம�ொ.பெ.: எஸ்.எம். நூர் அஹ்மத்	
ப: 20
ரூ. 25.00
வாய்மையே வெல்லும் என்பதை விளக்கும் கிராமத்துக் கதை.		
ISBN 978–81–237–3207–4
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எலும்பு முறிந்தால்
Haddi Tootne Par
ஆர்: ஜிதேந்திர மஹேஸ்வரி
ம�ொ.பெ.: மங்கள் ராஜ் ஜான்சன்
ப: 12
ரூ. 7.50
எலும்பு முறிவுக்கு செய்ய வேண்டிய மருத்துவம் பற்றிய நூல்.
ISBN 81–237–1195–6
ஏமாந்த விவசாயி
Bhola Kisan
ஆர்: சு. பழனிசாமி
ப: 12
ரூ. 6.00
கிராமத்தில் நிலவும் மூடப்பழக்கங்களைப் பற்றிய கதை.
ISBN 978–81–237–3117–9
ஏன் இந்த நிலைமை
Aisa Kyon
ஆர்: பாலகிருஷ்ண ப�ோகில
ம�ொ.பெ: நூர் அஹமத்	
ப: 24
ரூ. 30.00
பெண்கள் மட்டும் ஏன் ஓரவஞ்சனைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள்
என்பதை கேள்வி கேட்கிறது.
ISBN 978–81–237–3068–4
ஒண்ணாம் நம்பர் குடிகாரன்
Sharaabi Number Ek
ஆர்: பிரேம்சிங் நேகி
ம�ொ.பெ: ஆனந்தம் கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 16
ரூ. 5.50
மரணத்திற்குக் காத்திருக்கும் ம�ொடாக்குடியர்கள் பற்றிய
உணர்வுபூர்வமான சித்திரிப்பு.
ISBN 81–237–1192–1
ஒரு படி அரிசி
Sawaa Ser Gehun
ஆர்: பிரேம்சந்த்
ம�ொ.பெ: எச். பாலசுப்பிரமணியன்
பிரேம்சந்தின் மனிதத்துவ சித்திரிப்பு.

ப: 24
ரூ. 6.00
ISBN 81–237–1182–4

ஒரு பெண் ஒரு வாழ்க்கை
Ek Auran Ek Zindagi
ஆர்: ராம்தரஷ் மிஸ்ரா
ம�ொ.பெ: கந்தசாமி
ப: 20
ரூ. 7.00
படிப்பறிவற்ற ஏழைப் பெண் எவ்வாறு வஞ்சிக்கப்படுகிறாள்,
பின்னர் எவ்வாறு கிளர்ந்து எழுகிறாள் என்று கதை சுட்டுகிறது.
ISBN 81–237–3068–3
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கண் திறந்தது
Aankhen Khul Gayeen
ஆர்: சு. பழனிசாமி
ப: 12
ரூ. 9.00
குடிப்பழக்கம் வீட்டையும் வாழ்க்கையையும் கெடுக்கும் என்பது
குறித்த சித்தரிப்பு.
ISBN 978–81–237–3113–1
காந்தித் தாத்தா கதைகள்
Bapu Ki Batein
த�ொகு: உமாசங்கர் ஜ�ோஷி
ம�ொ.பெ: ந. பாலசுப்பிரமணியன்
ப: 32
ரூ. 8.00
காந்தித் தாத்தா பற்றிய சுவையான செய்திகள்.
ISBN 81–237–1198–0
தேர்தல் தந்திரம்
Chunaavi Chakkar
ஆர்: பிரேம் சிங் நேகி
ம�ொ.பெ.: எஸ்.எம். நூர் அஹ்மத்	
ப: 16
ரூ. 25.00
ஒரு கிராமத்தில் படிப்பறிவற்றவர்களை அரசியல்வாதி ஒருவன்
எப்படி ஏமாற்றுகிறான், அவர்கள் எப்படி விழிப்படைகிறார்கள்
என்று கதை கூறுகிறது.
ISBN 978–81–237–3194–x
நம் உயிர் நம் கையில்
Hamaara Praan Hamaara Haat Mein
ஆர்: இரா. குணசேகரன்
ப: 16
ரூ. 11.00
பூச்சி மருந்துகளைப் பயன்படுத்தும் விவசாயிகள் எவ்வாறு
முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கைகள்
எடுக்க
வேண்டும்
என்பதையும், ப�ொது அறிவை வளர்ப்பதற்கும் எழுதப்பட்ட
நூல்.
ISBN 81–237–3120–5
பகேலாவின் சாதனை
Baghelo Sadhni
ராம் ஸ்ரூப் அணகி
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 16
ரூ. 8.00
கணவனை இழந்து தனித்து வாழும் பகேலா என்ற பெண்ணின்
தீரமிக்க வாழ்க்கைக் கதை.
ISBN 978–81–237–4813–9
பாக்டீரியா
Bacteria
ஆர்: ஜி. ஜெயசீலன்
ப: 20
ரூ. 45.00
பாக்டீரியாக்கள் எவ்வாறு நன்மைகளையும் தீங்குகளையும்
தருகின்றன என்பதை விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–3376–0
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நிலாவுக்குப் ப�ோவ�ோம்
Chalo Chaand ki Or
ஆர்: தங்க சிவராசன்
ப: 16
ரூ. 11.00
நிலாவைப் பற்றிய சிறிய அறிவியல் தகவல் நூல்
ISBN 81–237–3121–3
புத்திசாலிப் பெண் கமலா
Aise Hui Sayani Lali
ஆர்: தினேஷ் புர�ோகித்
ம�ொ.பெ: எச். பாலசுப்பிரமணியன்
ப: 40
ரூ. 17.00
இவ்வுலகுக்குப் பெண் குழந்தைகளை வரவேற்கச் ச�ொல்லித்
தரும் மெல்லிய உணர்வுச் சித்திரம்.
ISBN 81–237–1194–8
பெண் படிப்பறிவு பெற்று விட்டால்
Mahila Padh Likh Lo To
ஆர்: வர்ஷா தாஸ்
ம�ொ.பெ: தம்பி. சீனிவாசன்
ப: 12
ரூ. 5.00
புதிதாகக்
கற்க
ஆரம்பித்துள்ளோருக்கான,
சித்திரங்கள்
க�ொண்ட சிறு புத்தகம்.
ISBN 81–237–0775–4
பைஜு மாமா
Baiju Mama
ஆர்: ராமவிருட்ச பேனிபூரி
ம�ொ.பெ: ஆனந்தம் கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 24
ரூ. 11.00
வாழ்வுச்சுழலில் சிக்கிக் க�ொண்டு வெளிவரத் தெரியாமல்
சுழலும் ஒரு சாதாரண மனிதனின் கதை. ISBN 978–81–237–1193–5
மந்திரியின் வாள்
Badshah Salaamat
ஆர்: சினு ம�ோதி
ம�ொ.பெ.: எஸ்.எம். நூர் அஹ்மத்	
ப: 8
ரூ. 5.00
மன்னன்
ஒருவனின்
கவலையைத்
தீர்க்க
மந்திரி
எதற்கெடுத்தாலும் வாளை எடுக்கிறார்.
ISBN 978–81–237–3196–4
வீர்கட் கிராம வீரர்கள்
Veergad ki Veer
ஆர்: ஹரீஷ் நவல்
ம�ொ.பெ: அகிலா சிவராமன்
ப: 24
ரூ. 10.00
வெறிநாய்க்கடிக்கு செய்ய வேண்டிய முதலுதவிகள், மருத்துவ
சிகிச்சைகள் பற்றி எளிய தமிழில்.
ISBN 978–81–237–4965–5
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வெளிச்சம்
Sanjh Savera
ஆர்: மீனாட்சி ஸ்வாமி
ம�ொ.பெ.: எஸ்.எம். நூர் அஹ்மத்	
ப: 24
ரூ. 30.00
எய்ட்ஸ் ந�ோய் குறித்து கதை வடிவில் விளக்கும் பயனுள்ள
நூல்.
ISBN 978–81–237–3195–7
வெறிநாய் கடித்தால்...?
Pagal Maut Kahen ya Rabies
ஆர்: உதயவீர்சிங் ராணா
ம�ொ.பெ: ஆனந்தம் கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 32
ரூ. 7.00
வெறிநாய்க்கடிக்கு செய்ய வேண்டிய முதலுதவிகள், மருத்துவ
சிகிச்சைகள் பற்றி எளிய தமிழில்.
ISBN 978–81–237–1183–6

உலக இலக்கிய வரிசை
உறவுப் பாலம்: இலங்கைச் சிறுகதைகளின் த�ொகுப்பு
Bridging Connections: An Anthology of Srilankan Short Stories
த�ொகுப்பு: ராஜீவ விஜேசின்ஹ
ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 268
ரூ. 150.00
இலங்கையின் பிரபல எழுத்தாளர்கள் இருபத்தைந்து பேர்
எழுதிய சிறுகதைகளின் த�ொகுப்பு. அந்நாட்டின் இனவழி
மற்றும் அரசியல் வன்முறைகளே பெரும்பாலான கதைகளின்
பின்புலமாக உள்ளன. பல்வேறு கால கட்டங்களிலும் எழுந்த
சமூகச் சிக்கல்களையும் ப�ோராட்டங்களையும் உணர்ச்சி
பூர்வமாக விவரிக்கிறது இக்கதைத் த�ொகுப்பு. தமிழ், சிங்களம்,
ஆங்கிலம் ஆகிய மும்மொழிகளிலும் எழுதப்பட்ட கதைகளின்
இத்தொகுப்பு, இலங்கை உரைநடை இலக்கியத்தின் வளமான
பன்முகக் கூறுகளை வெளிப்படுத்துகின்றது.
ISBN 978–81–237–7021–5
பூந்தென்றல�ோ வாழ்க்கை
Not Just Milk and Honey
த�ொகுப்பு: ஹயா ஹ�ோப்மேன்
ம�ொ.பெ: சித்தார்த்தன்
ப: 247
ரூ. 60.00
இந்த நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் தனிநாடாக அமைந்த நாடு
இஸ்ரேல். அந்நாட்டு மக்களின் ஹீப்ரூ ம�ொழி மீண்டும் வளம்
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பெற்றதைத் த�ொடர்ந்து அதன் இலக்கியமும் வளமை பெற்றது.
இந்நூல் பிரபல எழுத்தாளர்கள் எழுதிய சிறுகதைகளின் ஒரு
த�ொகுப்பு.
ISBN 81–237–4048–4

படைப்பாக்கக் கல்வி வரிசை
கானகப் பள்ளிக் கடிதங்கள்
Letters from a Forest School
சித்தரஞ்சன் தாஸ்
ம�ொ.பெ: அ.சு. இளங்கோவன்
ப: 216
ரூ. 215.00
ஒரிசாவில் 1950களில் உருவாக்கப்பட்ட கானகப்பள்ளியில்
நடத்தப் பெற்ற கல்விப் பரிச�ோதனையின் உணர்ச்சி ததும்பும்
உண்மைக் கதை இது. இந்தப் பரிச�ோதனை நான்காண்டு
காலமே த�ொடர்ந்தது. ஆனால் அதன் முக்கியத்துவம் இன்றும்
த�ொடர்கிறது. புதியத�ோர் பாதை கண்ட துணிச்சலையும்,
கல்வியால் மனிதரின் தலைவிதியை மாற்றியமைக்கும் உணர்ச்சி
வேகத்தையும் காவியமாக்கியுள்ளது..
ISBN 978–81–237–7626–2
குழந்தை ம�ொழியும் ஆசிரியரும்: ஒரு கையேடு
The Child’s Language and the Teacher: A Handbook
ஆர்.: கே. கிருஷ்ணகுமார்
ம�ொ.பெ: என். மாதவன்
ப: 118
ரூ. 85.00
குழந்தைகளின் வாழ்வில் பேசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல்
ப�ோன்ற அடிப்படைச் செயல்பாடுகளில் ம�ொழியின் பங்கை
ஆராயும் இந்தக் கையேடு, அவர்களுடைய கற்றல் திறனை
மேம்படுத்தக்
கூடிய
பல்வேறு
செயல்பாடுகளையும்
விளையாட்டுகளையும் க�ொண்டுள்ளது. குழந்தைகளின் கல்வித்
துறையில் செயல் படுபவர்களுக்கு உதவும் நூல்.
ISBN 978–81–237–5144–3
பகல் கனவு
Divaswapna
ஆர்: ஜிஜுபாய் படேக்கா
ம�ொ.பெ: ஆனந்தம் கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 112
ரூ. 30.00
குழந்தைகளின் உளவியலை அறிந்து அவர்களை எவ்வாறு
கல்வியில் நாட்டம் க�ொள்ளச் செய்வது, புத்தாக்க முறையில்
கல்வி
கற்பிப்பது
எப்படி
என்பதை
கதை
வடிவில்
விளக்கியுள்ளார் நூலாசிரியர்.
ISBN 978–81–237–3118–6
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புத்தாக்க வாழ்வியல் கல்வி
Education for Creative Living
த�ொகுப்பு: டேல் எம். பெத்தேல்
ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 302
ரூ. 155.00
பள்ளிப்படிப்பு
மாணவர்களின்
நேரடி
வாழ்வுடன்
த�ொடர்புடைய தாக இருக்க வேண்டும்; வீடு, பள்ளி, சமூகம்
ஆகிய மூன்றும் கல்விப் ப�ொறுப்பினைப் பகிர்ந்து க�ொள்ள
வேண்டும் என்னும் சுனேஸபுர�ோ மகிகுச்சியின் கல்வித்
தத்துவத்தை விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–3924–3
மனித உரிமைகள்: ஒரு அடிப்படை நூல்
A Handbook of Human Rights
ஆர்: அர்ஜுன் தேவ், இந்திரா அர்ஜுன் தேவ், சுப்தா தாஸ்
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபால்
ப: 220
ரூ. 125.00
உலகெங்கும் மனித உரிமைகளை நிலைநாட்ட அத்தியாவசிய
மானது மனித உரிமைக் கல்வி. க�ொள்கை வகுப்பவர்கள்,
பாடத்திட்டம் உருவாக்குவ�ோர், ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்கள்
என கல்விப் பணியின் பல துறைகளைச் சார்ந்தவர்களுக்கு
உதவும் வகையில் சமகால மனித உரிமை நிலவரங்களையும்
பிரச்சினைகளையும் விளக்குகிறது இந்நூல்.
ISBN 978–81–237–3728–7
வனத்தில் விளையாட்டு
Jungle Fun
ஆர்: ப்ரியா நாகராஜன்
ம�ொ.பெ: நா. பத்மா	
ப: 113
ரூ. 140.00
குழந்தைகளுக்கான புதிர்கள், வேடிக்கை விளையாட்டுகள்,
கதைகள், படங்களுடன்.
ISBN 978–81–237–3555–9

ப�ொது நூல்கள்
ஆர்மேனியச் சிறுகதைகள்
Armenian Short Stories
த�ொகு: ஸ�ோஃபி அவாகியான்
ம�ொ.பெ: வல்லிக்கண்ணன்
ப: 207
ரூ. 20.00
முன்னாள் ச�ோவியத் யூனியனில் அங்கம் வகித்து, தற்போது
தனி நாடான ஆர்மேனிய நாட்டைச் சேர்ந்த பல்வேறு
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எழுத்தாளர்களின் சிறந்த சிறுகதைகள் ஆங்கிலம் வழியாக
தமிழுக்கு வந்துள்ளன.
இமயத்தில் விவேகானந்தர்
Vivekanand in the Himalayas
ஆர்: ரமேஷ் ப�ொக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’
ம�ொ.பெ: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
ப: 140 ரூ. 220.00
சுவாமி விவேகானந்தர் இமயமலைகளுடன்-குறிப்பாக உத்தரா
கண்ட் மலைகளுடன் தனிச்சிறப்பான உறவு பூண்டிருந்தார்.
குறுகிய வாழ்நாளில் பல முறை அங்கு சென்று வந்தார். இந்த
நூல் அவருடைய பயணங்களையும், ்அதனுடன் த�ொடர்புடைய
நிகழ்வுகளையும் காட்டுகிறது.
ISBN 978–81–237–9383–2
எது இந்து தர்மம்?
What is Hinduism
ஆர்: மகாத்மா காந்தி
ம�ொ.பெ: பழனி. அரங்கசாமி
ப: 114
ரூ. 150.00
இந்து தர்மம் என்பது ஒரு மதமல்ல; அது ஒரு வாழ்வுமுறை
என்று
விளக்கும்
காந்தியின்
எழுத்துக்களிலிருந்து
த�ொகுக்கப்பட்டது.
ISBN 978–81–237–1512–4
என் வாழ்விலிருந்து 50 கதைகள்
S..R. Nathan: 50 Stories from My Life
ஆர்: எஸ்.ஆர். நாதன்
ம�ொ.பெ: நாக. வேணுக�ோபாலன், ஷாஜஹான் ப: 182 ரூ. 240.00
இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவரும், சிங்கப்பூரின் அதிபராக
இருந்தவருமான
நாதன்
தன்
வாழ்க்கைக்
கதையைச்
ச�ொல்கிறார். வறுமையான சூழலில் பிறந்து, கல்வி வாயப்பை
இழந்து, ஏதேத�ோ வேலைகள் பார்த்து, பிற்காலத்தில் தானாகவே
கல்வி கற்று, நாட்டின் மிக உயர்ந்த பதவியை எட்டிய
வாழ்க்கைப் பயணத்தில் தான் சந்தித்த அனுபவங்களை
விளக்குகிறார். உள்ள உறுதி இருந்தால் யாரும் முன்னேறலாம்
என்று காட்டும் இந்நூல், இளைஞர்கள் அவசியம் வாசிக்க
வேண்டிய நூலாகும்.
ISBN 978–81–237–7378–0
காந்தியடிகளும் அவரது சீடர்களும்
Gandhi and His Disciples
ஆர்: ஜெயந்த் பாண்ட்யா
ம�ொ.பெ: சு. வேங்கடராமன்
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ப: 223

ரூ. 55.00

இந்நூலில் உள்ள 12 வாழ்க்கை வரலாறுகள் கான் அப்துல்
கபார் கான், வின�ோபா பாவே, ஜே.சி. குமரப்பா, ஜாகிர்
ஹுசேன்,
ஜே.பி.
கிருபளானி,
மீராபென்
ப�ோன்ற
காந்தியவாதிகளைப் பற்றியன. காந்தியச் சிந்தனையில் அவர்கள்
எவ்வாறு
ஈர்க்கப்பட்டனர்,
காந்தியின்
எண்ணங்களால்
அவர்களின் எதிர்கால வாழ்க்கை எவ்வாறு உருப்பெற்றது
எனக் கூறுகின்றன.
ISBN 81–237–3390–9
குருநானக் அருள்வாக்கு
Gurunanakvaani
த�ொகு: பா.ஈ. ஜ�ோத்சிங், ஹர்பஜன்சிங்
ம�ொ.பெ: ச�ௌரிராஜன்
ப: 159
ரூ. 8.00
குருநானக்கின் அருளுரைகளை விரிவாகவும் எளிமையாகவும்
வழங்குகிறது இந்நூல்.
சுதந்திரப் ப�ோராட்டம்
Freedom Movement
ஆர்: பிபன் சந்த்ரா, அமலேஷ் திரிபாதி, பாரூன் டே
ம�ொ.பெ: கா. திரவியம்	
ப: 286
ரூ. 300
சுதந்திரப் ப�ோராட்டம் பற்றியும், பல தேசியத் தலைவர்கள்
பற்றியும் தெளிவான தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ளன. ISBN 978–81–
237–7228–8
சுதந்திரப் ப�ோராட்டமும் மத்திய சட்டசபையும்
Freedom Struggle and the Central Legislature
ஆர்: மன�ோரஞ்சன் ஜா
ம�ொ.பெ: சாலை இளந்திரையன்
ப: 394
ரூ. 10.50
ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து தாம் கற்ற சட்டசபை நுணுக்கங்களை
அவர்களுக்கெதிராகவே பிரய�ோகித்து இந்தியர் அடைந்த
வெற்றிகளைச் சுவையாக விவரிக்கும் நூலிது.
திருக்குறள்
Thirukkural
உரை: கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை	
ப: 272
ரூ. 355.00
இதுவரை வெளிவந்துள்ள திருக்குறள் நூல்களிலேயே மிக
வித்தியாசமான வடிவத்துடன் வெளிவந்துள்ள நூல்.
ISBN 978–81–237–3484–2
நான் ஏன் நாத்திகன்?
Why I am An Atheist
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ஆர்: பகத் சிங்
ம�ொ.பெ: ஆர். ஷாஜஹான்
ப: 40
ரூ. 25.00
தூக்குமேடை ஏறும் முன் பகத் சிங் எழுதிய நான்கு நூல்களில்
‘நான் ஏன் நாத்திகன்’ என்ற பிரசுரம் மட்டுமே தப்பியது;
பகத்சிங்கின் நண்பரும் பழைய புரட்சிக்காரருமான ராம்
சரண்தாஸ் எழுதிய ‘கனவு தேசம்’ என்ற கவிதைத் த�ொகுப்புக்கு
முன்னுரை எழுதினார் பகத் சிங். இவை இரண்டும் பகத்சிங்கின்
சிந்தனைத் தெளிவை, நூலறிவை, சிக்கலான பிரச்சினைகளைப்
புரிந்து க�ொள்ளும் திறனை, அவற்றை எளிதாகப் புரிந்து
க�ொள்ளும்
வகையில்
வெளிப்படுத்தும்
ஆற்றலைக்
காட்டுகின்றன.
ISBN 978–81–237–5096–5
மகாத்மா காந்தியின் சிந்தனைகள்
Mind of Mahatma
ஆர்: ஆர்.கே. பிரபு, யு.ஆர். ராவ்
ம�ொ.பெ: தம்பி சீனிவாசன், கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி
வேங்கடராமன்
ப: 650
ரூ. 460.00
காந்தி மகான், அரசின் வலுமிக்க சக்திக்கு எதிராக அகிம்சை
மற்றும் சத்தியத்தின் தூய வலுவை முன்வைத்தார், வெற்றியும்
கண்டார். சத்தியம், அகிம்சை, அன்பு, கடவுள் பக்தி,
பிரார்த்தனை, பிரும்மச்சரியம், உழைப்பு, இயந்திரம், கல்வி,
பெண்ணுரிமை என வாழ்க்கையின் அனைத்துப் பிரச்சினைகள்
குறித்தும் காந்தியின் சிந்தனைகள் எவ்வாறு இருந்தன என்பதை
இந்நூல் காட்டுகிறது. இந்நூலில் மகாத்மாவே தன் ச�ொந்தச்
ச�ொற்களில் பேசுகிறார். இந்நூலின் அச்சுப்படிவங்களை அவரே
பார்வையிட்டிருக்கிறார் என்பது இன்னொரு சிறப்பாகும்.
ISBN 978–81–237–7627–9
மலேசியா
Malaysia
ஆர்: எம். சிவராம்
ம�ொ.பெ: செ. இரவீந்திரன்
ப: 173
ரூ. 13.75
மலேசியாவைப் பற்றிய பல நுணுக்கமான விவரங்கள் நிறைந்தது.
வரலாறும் கருத்தியலும்
The Past and Prejudice
ஆர்: ர�ொமிலா தாப்பர்
ம�ொ.பெ: ஆ.இரா. வேங்கடாசலபதி
ப: 80
ரூ. 35.00
ஆரிய இன மேன்மை, கீழைத்தேய எதேச்சாதிகாரம், மாறாத
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சமூக அமைப்பு ஆகிய கருத்தாக்கங்கள் உருவானதன் கருத்தியல்
பின்புலத்தை நூலாசிரியர் விளக்குகிறார். முற்சாய்வான இந்த
வகைமாதிரிகளைப் பண்டை இந்தியச் சான்றாதாரங்களைக்
க�ொண்டு சீர்தூக்கிப் பார்த்து, வரலாற்றை அதன் முழுமைய�ோடு
உண்மையாக முன்வைக்க வேண்டியதன் தேவையினையும்
ஆசிரியர் உணர்த்துகிறார்.
ISBN 978–81–237–5390–4
சுவாமியும் நண்பர்களும்
Swami and Friends
ஆர்: ஆர்.கே. நாராயணன்
ம�ொ.பெ: சுப்ரா	
ப: 200
ரூ. 105.00
கேலிச் சித்திரங்கள் வரைவதில் புகழ் பெற்ற ஆர்.கே.
நாராயணனின் படைப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க நூல்.
ISBN 81–237–2282–6
ஜவஹர்லால் நேரு: ப�ோராட்ட காலச் சிந்தனைகள்
Jawaharlal Nehru: Years of Struggle
ஆர்: அர்ஜுன்தேவ்
ம�ொ.பெ: நா. தர்மராஜன்
ப: 412
ரூ. 100.00
இந்திய விடுதலைப் ப�ோராட்ட காலகட்டத்தில் ஜவஹர்லால்
நேரு எழுதிய பல்வேறு கட்டுரைகள், கடிதங்களிலிருந்து
த�ொகுக்கப் பட்டது. இன்றைய தலைமுறையினருக்கு கடந்த
கால வரலாற்றை அறிய வாய்ப்பளிக்கும் அரிய நூல். ISBN 978–
81–237–3332–6

த�ொடர்கல்வி வரிசை
அன்னை தெரசா
Mother Teressa
ஆர்: ராதா ரமண்ராய்
ம�ொ.பெ: புவனா நடராஜன்
ப: 56
ரூ. 9.00
யூக�ோஸ்லாவியாவில் பிறந்து இந்தியாவில் மறைந்த அன்னை
தெரசா தன் வாழ்நாளெல்லாம் எளிய மக்களுக்காக சேவை
செய்து ந�ோபல் பரிசை வென்றவர். அவருடைய வாழ்க்கை
வரலாறு எளிய நடையில் தரப்பட்டுள்ளது.
ISBN 978–81–237–3538–2
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இந்திய விடுதலைப்போரில் பெண்கள்
Women in Indian Freedom Struggle
ஆர்: ராஜம் கிருஷ்ணன்
ப: 82
ரூ. 10.00
விடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தில்
தீவிரமாகப்
பங்கெடுத்த
பெண்மணிகளைப் பற்றிய சுவையான நூல்.
கல்லுக்குள் ஈரம்
Kallukkul Eeram
ஆர்: ர.சு. நல்ல பெருமாள்
ப: 64
ரூ. 35.00
சுதந்திரப் ப�ோராட்ட காலத்தை களமாக வைத்து எழுதப்பட்ட
நாவலின் சுருக்க வடிவம்.
ISBN 978–81–237–2296–2
கயிறு
Kayar
ஆர்: தகழி சிவசங்கரப் பிள்ளை
சுருக்கிய வடிவம்: பி. வேணுக�ோபால்
ம�ொ.பெ: இளம்பாரதி
ப: 184
ரூ. 90.00
கேரளத்தின் ஒரு கிராமத்தை களமாகக் க�ொண்டு எழுதப்பட்டது
இந்நாவல்.
மலையாள
இலக்கிய
உலகின்
புகழ்பெற்ற
எழுத்தாளர் தகழியின் படைப்பின் சுருக்க வடிவம்.
ISBN 978–81–237–3866–6
கூண்டுக்கிளி
Pinjara
ஆர்: துர�ோணவீர் க�ோஹ்லி
ம�ொ.பெ: எச். பாலசுப்பிரமணியம்	
ப: 24
ரூ. 13.00
இயற்கையில் வாழும் கிளியைப் பிடித்து கூண்டில் அடைத்தால்
அந்தக் கிளி தன் சுதந்திரத்தை இழந்து எவ்வாறு துன்பப்படும்
என்பதை விளக்கும் கதை.
ISBN 978–81–237–1181–2
சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில் இந்திய தேசிய இராணுவம்
Swadhinotar Judhey Azad Hind Fauz
ஆர்: சிசிர் குமார் ப�ோஸ்
ம�ொ.பெ.: புவனா நடராஜன்
ப: 80
ரூ. 55.00
விடுதலை பெற ஆயுதம் ஏந்திப் ப�ோராடுவதே சரியான வழி
என்று கருதி இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கிப்
ப�ோராடிய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர ப�ோசின் வாழ்க்கையையும்
இந்திய வரலாற்றையும் இணைத்து எழுதப்பட்ட நூல்.
ISBN 978–81–237–3784–3
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தந்தை பெரியார் வாழ்வும் த�ொண்டும்
Thanthai Periyar: Life and Struggle
ஆர்: இரா. இரத்தினகிரி
ப: 83
ரூ. 40.00
சமூக சீர்திருத்தவாதியான தந்தை பெரியாரின் வாழ்வையும்
பணியையும் எளிமையாக விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–2017–3
நமது ஆறுகள்
Our Rivers
ஆர்: மங்கள் ராஜ் ஜான்சன்
ப: 51
ரூ. 35.00
நமது நாட்டிலுள்ள பல்வேறு ஆறுகளின் பிறப்பிடம், அவற்றால்
பயன்பெறும் பகுதிகள் பற்றி எளிமையாக விளக்கும் நூல்.
ISBN 978–81–237–2297–9
மகான் ய�ோகி ஸ்ரீஅரவிந்தர்
Mahaan Yogi Sri Aurobindo
ஆர்: மன�ோஜ் தாஸ்
ம�ொ.பெ.: எஸ்.எம். நூர் அகமத்	
ப: 64
ரூ. 11.00
வங்கத்தில்
பிறந்து,
வெளிநாட்டில்
உயர்கல்வி
கற்று,
ஆங்கிலேயரின் கீழ் பணியாற்ற மறுத்து, விடுதலைப் ப�ோரில்
தன்னை ஈடுபடுத்திக் க�ொண்ட அரவிந்தரின் வாழ்க்கை
வரலாற்றை எளிய முறையில் விளக்குகிறது இந்நூல்.
ISBN 81–237–3739–4
ராஜாராம் ம�ோகன் ராய்
Rajaram Mohan Roy
ஆர்: பிஜித் குமார் தத்தா
ம�ொ.பெ.: நிர்மலா பாலா
ப: 74
ரூ. 45.00
இந்தியாவில் நிலவிய பிற்போக்குச் சிந்தனைகளை சீர்திருத்த
முனைந்து செயல்பட்ட முன்னோடியின் வாழ்க்கை வரலாறு
சுவைபட விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ISBN 978–81–237–3495–8
வழிகண்ட சுவாமி விவேகானந்தர்
Pathadrasta Swami Vivekanand
ஆர்: அநிர்பாண் ராய்
த�ொகுப்பு: சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி
ப: 64
ரூ. 17.00
இந்தியா நாடெங்கும் சுற்றித்திரிந்து இந்திய மக்களைப் பற்றி
அறிந்து க�ொண்டு, உலகெங்கும் இந்திய தத்துவஞானத்தைப்
பரப்பிய விவேகானந்தரின் கதை.
ISBN 81–237–3551–1
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விடுதலைப் ப�ோராட்ட காலப் பாடல்கள்
Songes of Freedom Movement
த�ொகுப்பு: அறந்தை நாராயணன்
ப: 63
ரூ. 45.00
விடுதலைப் ப�ோராட்ட காலத்தில் தமிழகக் கவிஞர்களால்
எழுதப்பட்ட பாடல்களின் த�ொகுப்பு.
ISBN 978–81–237–2263–4
விழிப்போடு இருப்போம்
Lets be Cautious
ஆர்: என்.கே. சத்யபாலன்
ம�ொ.பெ: பா. ஆனந்தகுமார்	
ப: 32
ரூ. 9.00
கலப்படத்தின் தீமைகளைப் பற்றியும், அவற்றைக் களைவது
எப்படி என்றும் கிராமப்புற வாசகர்களுக்கு அறிவூட்டும்
வகையில் எளிய கதைவடிவில் கூறப்படுகிறது.
ISBN 81–237–2851–9

ஆசியா-பசிபிக் கூட்டுப் பதிப்புத் திட்டம்
மரங்கள்
Trees
ம�ொ.பெ: நிர்மலா பாலா
ப: 68
ரூ. 35.00
ஆசியபசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள வியத்தகு மரங்களைப்
பற்றிய சுவையான தகவல்கள். கதைவடிவில் கூறப்பட்டுள்ள
விவரங்கள். நூல் முழுதும் வண்ணப்படங்களுடன்.
ISBN 978–81–237–2664–9
தண்ணீர்
Water
ம�ொ.பெ: டி. சித்தார்த்தன்
ப: 64
ரூ. 40.00
ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளில் தண்ணீர் பற்றி
உலவுகிற கதைகள், செய்திகள், கவிதைகள், சுற்றுச்சூழல்
பிரச்சினை ஆகியவற்றை குழந்தைகளுக்கு விளக்கும் நூல்.
வண்ணப்படங்கள் நூலுக்கு அழகு சேர்க்கின்றன. ISBN 978–81–
237–3394–4
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குழந்தைகளுக்கான இரும�ொழிப் பதிப்புகள்
ஆனந்தியின் வானவில்
Anandi’s Rainbow
அனூப் ராய்
தமிழாக்கம்: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 24
ரூ. 65.00
ஓவியம் வரைவதில் ஆர்வம் க�ொண்ட ஆனந்தி, தூரிகையைக்
க�ொண்டு வானவில்லின் நிறங்களைத் த�ொட்டு த�ோட்டத்துப்
பூச்செடிகளுக்கு வண்ணம் தீட்டுகிறாள். ISBN 978–81–237–9982–7
சிநேகிதி
Friend
பிரச்சேதா குப்தா
தமிழாக்கம்: டி. மதன் ராஜ்	
ப: 20
ரூ. 60.00
துளித்துளி என்ற குறும்புக்கார மேகத்தின் உடலில் ஒரு கறுப்புப்
புள்ளி த�ோன்றுகிறது. அதை துளித்துளி எப்படி நீக்குகிறது
என்பதைச் ச�ொல்லும் கதை.
ISBN 978–81–237–9984–1
நான் உன்னைவிடச் சிறந்தவன்
I am Better than You
சிக்ருன் ஸ்ரீவாஸ்தவ்
தமிழாக்கம்: நவீனா ஆனந்த்	
ப: 28
ரூ. 75.00
உடன்பிறப்புகளுக்குள் ஏற்படும் உரசல்களையும், ஆண்–பெண்
பேதங்களால் உருவாகும் ப�ோக்குகளையும் சுட்டும் கதை.
ISBN 978–81–237–9983–4
ஃபூ–கூ: ஓர் அந்நியன்
Fu–Ku: An Alien
ஜகதீஷ் ஜ�ோஷி
தமிழாக்கம்: ஷமீமுன்னிசா
ப: 24
ரூ. 65.00
வேற்றுக் கிரகத்திலிருந்து பூமிக்கு வரும் ஃபூ–கூ, ஒரு
சிட்டுக்குருவியை சந்திக்கிறது. ஆயுதங்களும் வெடிகுண்டுகளும்
பூமியின் அழகைக் கெடுப்பதைப் பார்த்து வருந்துகிறது.
ISBN 978–81–237–9981–0
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விரைவில் வர இருப்பவை
1.
பாரதியார்-ரா.அ. பத்மனாபன்
2. ஆர்வ அலசல்கள்-யஷ்பால், ராகுல் பால்
3.	ஜே.ஆர்.டி. டாடா-டி.ஆர். பெண்ட்ஸே
4.
நமது அரசியல் அமைப்பு-சுபாஷ் கஷ்யப்
5.
மூளை : ஒரு மதிப்புமிகு உடைமை-க�ோமதி க�ோபிநாத்
6.
புற்றுந�ோய்-எஸ்.எம். ப�ோஸ்
7.
சாகச மலைப்பயணம்-மன�ோஹர் புரி
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புத்தகங்களைப் பெறுவதற்கும் மேலும் விவரங்களை அறிவதற்கும்
நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் தலைமையகம் அல்லது மண்டல
அலுவலகங்களைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்

நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா
தலைமை அலுவலகம்
நேரு பவன், 5 இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஏரியா, பேஸ்–II
வஸந்த் குஞ்ச், புதுதில்லி – 110 070
த�ொலைபேசி : 011–26707700 • ஃபேக்ஸ் : 011–26707846
மின்அஞ்சல் : nbtindia@nbtindia.org.in
வலைமனை : www.nbtindia.gov.in
தென்மண்டல அலுவலகம்
ஹால் 1, BDA வணிக மையம், பனஷங்கரி II ஸ்டேஜ்,
பெங்களூர் – 560 070
த�ொலைபேசி : 080–26716303 • ஃபேக்ஸ் : 080–26711994
மின்அஞ்சல் : sro@nbtindia.gov.in
மேற்கு மண்டல அலுவலகம்
முதல் தளம், ரவீந்திர நாட்டிய மந்திர், பிரபாதேவி
மும்பை – 400 025
த�ொலைபேசி : 022–24320380 • ஃபேக்ஸ் : 022–23720442
மின்அஞ்சல் : nbtindiamumbai@yahoo.com
கிழக்கு மண்டல அலுவலகம்
இரண்டாம் தளம், ஜலன்சேவா டிரஸ்ட் கட்டிடம்
61 மகாத்மா காந்தி தெரு
க�ோல்கத்தா – 700 073
த�ொலைபேசி : 033–22413899 • ஃபேக்ஸ் : 033–22413899
மின்அஞ்சல் : ero@nbtindia.gov.in

என்.பி.டி. புத்தக நிலையம் மற்றும் புத்தக மேம்பாட்டு மையம்
ஈ.வி.கே. சம்பத் மாளிகை
டி.பி.ஐ. வளாகம், கல்லூரிச் சாலை
நுங்கம்பாக்கம், சென்னை – 600006
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என்பிடி புத்தகப் பண்ணையில்
உறுப்பினராய் சேருங்கள்
புத்தகங்களை வாங்கும்போது தள்ளுபடி பெறுங்கள்
நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா ஆங்கிலம் மற்றும் 18 இந்திய
ம�ொழிகளில் நூல்களை வெளியிட்டு வருகிறது. பல்வேறு
வயதுப் பிரிவினர், பல்வேறு பண்பாடுகள், ம�ொழியினர் என
பரந்துபட்ட வாசகர் தேவைகளை ஈடுசெய்யும் விதமாக
என்பிடி புத்தகங்கள் பல்வேறு வரிசைகளில் வெளியாகின்றன.
என்பிடி புத்தகங்கள் ஆங்கிலம் உள்பட 32 ம�ொழிகளில்
குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. புத்தகங்கள் அனைவருக்கும்
த�ொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாவட்டம்தோறும்
என்பிடி புத்தகப் பண்ணை என்றொரு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு
உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்படுகின்றனர். இத்திட்டம் 1994 முதல்
செயல்பட்டு வருகிறது. உறுப்பினர் ஆவதற்கான விதிகள்
1.	தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் உறுப்பினராக ஆகலாம்.
2. தனிநபர்களுக்கு ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் 100 ரூபாய்;
நிறுவனங்களுக்கு ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் 500 ரூபாய்.
சிறப்பம்சங்கள்:
1. உறுப்பினர்களுக்கு அடையாள எண் தரப்படும்.
2. புத்தகப் பண்ணை உறுப்பினர்கள் எமது பிராந்திய
அலுவலகம், கண்காட்சிகள், புத்தகத் திருவிழாக்கள்,
நடமாடும் விற்பனை மையங்கள் மற்றும் இதர என்பிடி
விற்பனைத்தலங்களில் புத்தகங்கள் வாங்கும்போது, என்பிடி
வெளியீடுகள் அனைத்திற்கும் 20 சதவிகித தள்ளுபடி
பெறலாம்.
3.	நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் மற்றும் பதிப்புத்துறை த�ொடர்பான
தகவல்கள், என்பிடி செய்திமடல், நூற்பட்டியல் ஆகியவை
அச்சுவடிவில் நிறுவனங்களுக்கு அவ்வப்போது இலவசமாக
அனுப்பப்படும். இவற்றை மின்னஞ்சல் வாயிலாகப் பெற
விரும்பும்
தனிநபர்கள்
அதற்கான
வேண்டுக�ோளை
அனுப்பி வைத்தால் மின்னஞ்சலில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
அஞ்சல் கட்டணம்
ஆண்டுக்கு 200 ரூபாய்க்கும் குறைவான மதிப்புக்கு புத்தகம்
வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் உண்டு. 201 ரூபாய்க்கும்
அதிகமான மதிப்புள்ள புத்தகங்கள் வாங்கினால் அஞ்சல்
செலவை என்.பி.டி. ஏற்றுக்கொள்ளும்.
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