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எம்்மைப் பற்றி

புத்தகத து்றயின் தமைமபாட்டுககாகவும, புத்தகம படிககும 
ஆரெத்்த மைககளி்்டதய ெைரககவும, இந்திய அரசால் 
1957ஆம ஆண்டு தநஷைல் புக டிரஸ்ட் நிறுெப்பட்்டது. இ்தன் 
பணி்ய ஐந்து பிரிவுகைாகப் பிரிககலாம: (1) புத்தகஙக்ை 
வெளியிடு்தல்; (2) புத்தகத து்ற்யயும ொசிப்பு ஆரெத்்தயும 
ெைரத்தல்; (3) இந்தியப் புத்தகஙக்ை வெளிநாடுகளிலும 
பரெலாககு்தல்; (4) எழுத்தாைரகள், பதிப்பாைரகளுககு 
உ்தவு்தல்; (5) குழந்்்தகள் இலககியத்்த தமைமபடுத்தல் ஆகியை.

புத்தக வெளியீடு
எழுத்தறிவு வபறும ொசகரகளுககும, குழந்்்தகளுககும த்த்ெ 
யாை நூல்கள் உட்ப்ட சமூகததின் அ்ைததுப் பிரிவிைருககும 
த்த்ெயாை பல்து்றசார நூல்க்ை நியாயமைாை வி்லயில் 
நாஙகள் வெளியிடுகிதறாம. அஸ்்ாமி, இந்தி, ெஙகாளி, 
குஜராததி, கன்ை்டம, மை்லயாைம, மைராததி, ஒரியா, பஞசாபி, 
்தமிழ, வ்தலுஙகு, உருது மு்தலிய முககிய இந்திய வமைாழிகளிலும, 
ஆஙகிலததிலும பல்து்ற நூல்க்ை வெளியிடுகிதறாம. 
அரசியல்மைப்புச் சட்்டததின் எட்்டாெது அட்்டெ்ையில் 
புதி்தாகச் தசரககப்பட்டுள்ை வகாஙகணி, தநபாளி, மைணிப்புரி 
ஆகிய வமைாழிகளிலும நூல்கள் வெளியி்டப்பட்டுள்ைை. இது 
மைட்டுமைல்ல; தசா்த்ை முயற்சியாக, குழந்்்தகளுககாை 
த்தரந்வ்தடுககப்பட்்ட சில நூல்கள், பழஙகுடி மைககளின் 
வமைாழிகைாை ஆதொ, காதரா, தகாண்டி, காசி, மிசிங, மித்ா 
ஆகிய வமைாழிகளிலும வமைாழியாககம வசய்யப்படுகின்றை.

இந்தியப் பதிப்புத து்றயில் வபாதுொக புறககணிககப் 
பட்டுள்ைதும, மைககளுககுத த்த்ெயாைதுமைாை அறிவியல் 
மைற்றும ்தகெல்சார நூல்க்ையும வெகுஜை ொசகரகளுககாக 
வெளியிடுெதில் சிறப்புக கெைம வசலுததுகிதறாம. மூலவமைாழி 
நூல்கள், வமைாழிவபயரப்புகள், மைறு பதிப்புகள் தபான்ற பல 
முயற்சிகைால், தமைற்கூறப்பட்்ட இந்திய வமைாழிகளில் பயனுள்ை 
நூல்க்ை வெளியிடும எமைது முயற்சியில் வெற்றி வபற்றுள்தைாம. 
புதிய மு்றயிலாை விற்ப்ை உததிகைால், மைலிொை 
வி்லயில் எளிதில் ொஙகககூடிய புத்தகஙக்ை மைககளுககு 
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அளிககும சிறப்பாை விற்ப்ை ெ்லப் பின்ை்ல உருொககும 
எமைது முயற்சியில் ஏறுந்்ட தபாடுகிதறாம.

புத்தகஙகளையும், புத்தக ஆரெதள்தயும் ெைரத்தல்
நாவ்டஙகும புத்தகக கண்காட்சிக்ை ந்டததுெ்தன் மூலம, 
படிககும பழககத்்த மைககளி்்டதய ெைரப்பதில் முககியப் 
பஙகு ெகிககிதறாம. வமைாழிொரியாகவும, து்றொரியாகவும 
புத்தகக கண்காட்சிகள் ந்டத்தப்படுகின்றை. இெற்றில் 
வபாதுதது்ற மைற்றும ்தனியார நிறுெைஙகைால் வெளியி்டப் 
பட்்ட, நியாயமைாை வி்லயுள்ை த்தரந்வ்தடுககப்பட்்ட 
நூல்களும இ்டம வபறுகின்றை. இ்ெ ்தவிர, எழுத்தறிவு 
வபறுதொருககாை புத்தகக காட்சிகள் கிராமைப்புறஙகளில் 
ந்டத்தப்படுகின்றை. 1992 வசப்்டமபரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்்ட 
பிறகு, அஸ்்ாம, பீஹார, தில்லி, ஹரியாைா, தகரைம, மைததியப் 
பிரத்தசம, பஞசாப், இமைாசலப் பிரத்தசம, ஜாரககண்ட், 
மைகாராஷ்டிரம, ஒரிஸ்்ா, ராஜஸ்்தான், ்தமிழநாடு, உததிரப் 
பிரத்தசம, உத்தராஞசல் உள்ளிட்்ட பல மைாநிலஙகளில் 
பல்லாயிரம புத்தகக கண்காட்சிகள் ந்்டவபற்றுள்ைை.

புதுதில்லியில் உலகப் புத்தகத திருவிழா்ெ ஏற்பாடு 
வசய்கிதறாம. முன்ைர இரண்டு ஆண்டுகளுககு ஒரு மு்ற 
உலகப் புத்தகத திருவிழா ந்்டவபற்று ெந்்தது. இப்தபாது 
ஆண்டுத்தாறும ந்்டவபறுகிறது. ஆசிய, ஆப்பிரிககக 
கண்்டஙகளில் ந்டத்தப்படும புத்தகத திருவிழாககளில் இதுதெ 
மிகப் வபரிய புத்தகத திருவிழாொகும. நாட்டின் அ்ைததுப் 
பகுதிகளிலிருந்தும, வெளிநாடுகளிலிருந்தும ஆயிரக கைககில் 
நிறுெைஙகள் இதில் கலந்து வகாள்கின்றை. தில்லியின் பிரசிததி 
வபற்ற பிரகதி ்மை்தானில் உள்ை அரஙகுகளில் சுமைார 30,000 
சதுர மீட்்டர இ்டத்்த அலஙகரிககிற இந்்த உலகப் புத்தகத 
திருவிழா, 1972இல் மு்தல்மு்றயாகத துெககப்பட்்டது. இதுெ்ர 
28உலகப் புத்தகத திருவிழாககள் ந்்டவபற்றுள்ைை. 28ஆெது 
உலகப் புத்தகத திருவிழா, 2020 ஜைெரியில் ந்்டவபற்றது. 
சுமைார 900 நிறுெைஙகள் பஙதகற்றை. 2021இல் வபாதுமு்டககம 
காரைமைாக, 29ஆெது புத்தகத திருவிழா இ்ையெழி புத்தகத 
திருவிழாொக ந்டத்தப்பட்்டது. 30ஆெது புத்தகத திருவிழா 2022 
ஜைெரி 8 மு்தல் 16 ெ்ர ந்டத்தப்ப்ட உள்ைது.

ஆண்டுத்தாறும நெமபர 14 மு்தல் 20 ெ்ர நாவ்டஙகும 
த்தசிய புத்தக ொரம வகாண்்டா்டப்படுகிறது. எமைது 
து்ைதயாடு, புத்தகப் பதிப்பாைரகள், இலககிய அ்மைப்புகள் 
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ஆகியெற்றின் மூலம ந்டத்தப்படுகின்ற இவ்விழாககளின்தபாது, 
புத்தகக காட்சிகளும, புத்தகம வ்தா்டரபாை நிகழச்சிகளும, 
தபாட்டிகளும ந்்டவபறுகின்றை. சுற்றறிக்கக்ைப் பரந்்த 
அைவில் அனுப்புெ்தன் மூலமும, பததிரி்க, வ்தா்லககாட்சி 
தபான்ற ்தகெல் வ்தா்டரபுச் சா்தைஙகளின் மூலமைாகவும 
இககண்காட்சிகள் பற்றிய ்தகெ்ல நாவ்டஙகும பரப்ப 
முடிகிறது.

புத்தக மேம்்பாட்டு ளேயஙகள்
நூல்கள் ்த்டஙகலின்றி எல்லா மைாநிலஙகளிலும எப்தபாதும 
கி்்டகக தெண்டும என்னும ொசகரகளின் எண்ைத்்தக 
கருததில் வகாண்டு நாவ்டஙகும புத்தக விற்ப்ை மைற்றும 
புத்தக தமைமபாட்டு ்மையஙக்ை நிறுெ திட்்டமி்டப்பட்்டது. 
இ்தன் துெககமைாக, வசன்்ை, ்ஹ்தராபாத, வகாச்சி, பட்ைா, 
குொஹாததி, அகர்தலா, லகதைா ஆகிய நகரஙகளில் இந்்த 
்மையஙகள் நிறுெப்பட்டு விட்்டை. இ்தர மைாநிலஙகளின் 
்த்லநகரஙகளிலும வி்ரவில் ்மையஙகள் நிறுெப்படும. இந்்த 
்மையஙகளில் புத்தகஙகள் விற்ப்ைககுக கி்்டககும. புத்தகம 
வ்தா்டரபாை நிகழச்சிகளும ந்டத்தப்படும. 

என்பிடி புத்தகப் ்ணளணை
ஆஙகிலததிலும இந்திய வமைாழிகள் அ்ைததிலும வெளியாகும 
நூல்க்ை அஞசல் ெழி ொஙக விருமபுதொருககு ெசதியாக 
என்பிடி புத்தகப் பண்்ை என்வறாரு திட்்டம 
நிறுெப்பட்டுள்ைது. இதில் 100 ரூபாய் மைட்டுதமை வசலுததி நீஙகள் 
ஆயுள் உறுப்பிைர ஆகலாம. ொஙகுகிற புத்தகஙகளின் 
வி்லயில் ்தள்ளுபடி வபறலாம. அஞசல் கட்்டைச் சலு்க, 
பரிசுகள் உள்ப்ட இததிட்்டததின் முழு விெரத்்த 
இப்பிரசுரததின் இறுதிப்பகுதியில் பாரககவும.

வெளிநபாடுகளில் இந்திய புத்தக மேம்்பாடு
பன்ைாட்டு புத்தகக கண்காட்சிகளில் பஙதகற்று, இந்திய 
நூல்க்ைப் பிற நாடுகளில் அறிமுகம வசய்கிதறாம. பல்தெறு 
இந்தியப் பதிப்பாைரகளின் நூல்கள் த்தரவு வசய்யப்பட்டு 
இககாட்சிகளில் ்ெககப்படுகின்றை. வ்தற்காசிய ஆப்பிரிகக 
நாடுகளில் ந்்டவபறும புத்தகக காட்சிகளில் சிறப்புக கெைம 
வசலுததுகிதறாம.
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எழுத்தபாைர, ்திப்்பாைருக்கு உ்தவி
உயர கல்விககாை பா்டநூல்களும து்ைநூல்களும மைாைெர 
களுககு நியாயமைாை வி்லயில் கி்்டகக தெண்டும 
என்ப்தற்காக, எழுத்தாைரகளுககும பதிப்பாைரகளுககும 
நிதியு்தவி வசய்கிதறாம. ‘மைலிவு வி்லப் புத்தக வெளியீட்டுத 
திட்்டததின்’ கீழ மைாைாககரகளின் ொஙகும சகதிககு மீறிய 
வி்லயுள்ை நூல்கள், கட்்டாயத த்த்ெ என்று உைரப்படும 
நூல்கள், இதுெ்ர வெளிெரா்த விபரஙகள் வகாண்்ட நூல்கள் 
தபான்றெற்றுககு நிதியு்தவி ெழஙகப் படுகிறது. இதுெ்ர சுமைார 
950 நூல்களுககு இததிட்்டததின் கீழ நிதியு்தவி வசய்யப்பட்டுள்ைது. 
இ்ெ வபருமபாலும ஆஙகில நூல்கதை. ஆகதெ, இந்திய 
வமைாழிப் பதிப்பாைரகள் அ்ைெரும இததிட்்டத்தால் 
பயன்வபற தெண்டும என்ப்தற்காக, ஆஙகில நூல்க்ைத 
த்தரவு வசய்ெதில் மிகக கெைமைாக இருப்பவ்தை முடிவு 
வசய்துள்தைாம. சிந்்த்ை்யத தூண்டும நூல்கள், அகராதிகள், 
க்லக கைஞசியஙகள் தபான்ற வபாது நூல்க்ை இந்திய 
வமைாழிகளில் வெளியி்டவும நிதியு்தவி வசய்ெ்தவ்தை இததிட்்டம 
விரிொககப்பட்டுள்ைது. 

குழந்ள்தகள் இலக்கிய ெைரச்சி
இந்திய வமைாழிகளில் குழந்்்தகள் இலககியம பற்றி ஆய்ந்து 
திட்்டமிட்்ட வெளியீடுகளுககு உ்தெ ‘குழந்்்தகள் இலககிய 
த்தசிய ்மையம’ ஒன்்ற அ்மைததுள்தைாம. இ்தன்கீழ, 
நூலகமும, பதிவு ்மையமும இயஙகுெத்தாடு, கண்காட்சிகளும, 
பயிற்சிப் பட்்ட்றகளும ந்டத்தப்படுகின்றை. பள்ளிக குழந்்்த 
களி்்டதய புத்தகம படிககும பழககத்்த ெைரகக ‘ொசகர 
மைன்றஙகள்’ உ்தவுகின்றை. குழந்்்தகளின் ொசிப்பு ஆரெம 
தபான்ற பல ்த்லப்புகளில் ஆய்வு தமைற்வகாள்ைவும, 
கைகவகடுப்பு ந்டத்தவும இம்மையம திட்்டமிட்டு ெருகிறது.

புதிய முயற்சிகள்
இந்திய விடு்த்லககுப் பின் பல்தெறு வமைாழிகளில் வெளியாை 
குறிப்பி்டத்தகக நாெல்கள் ஆஙகிலததில் வமைாழிவபயரககப்பட்டு 
ெருகின்றை. உள்நாட்டில் மைட்டுமின்றி, அயல்நாடுகளிலும 
இ்ெ அறிமுகமைாெத்தாடு, பிற அயல் வமைாழிகளில் வமைாழி 
வபயரப்பாகக கூடிய ொய்ப்பும இ்தைால் கிட்டுகிறது. 
ஆஙகிலததில் வமைாழிவபயரகக, வமைாழிொரியாக சிறந்்த 
சிறுக்்தக்ைத வ்தாகுககும பணியும ந்்டவபற்று ெருகிறது. 
்தவிர, ஆசிய, ஆப்பிரிகக, லததீன் அவமைரிகக நாடுகளின் 
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சமைகால எழுததுத வ்தாகுப்புக்ையும வெளியிடும திட்்டஙகளும 
துெககப்பட்டுள்ைை. இந்திய இலககியஙக்ை உலகின் பிற 
வமைாழிகளில் வெளியி்ட வமைாழியாகக நிதியு்தவி ெழஙகும 
திட்்டம ஒன்றும புதி்தாகத துெககப்பட்டுள்ைது. இது குறித்த 
விெரஙக்ை எமைது ெ்ல்தைததில் காைலாம.

புத்தக வெளியீடு குறித்த ்யிற்சிகள்
புத்தகத து்றயின் தமைமபாட்டுககாக புத்தகத ்தயாரிப்பு, 
உற்பததி, விற்ப்ை ஆகிய து்ற சாரந்்தெரகளுககாக 
கருத்தரஙகுக்ையும, பயிற்சிப் பட்்ட்றக்ையும ந்டததி 
ெருகிதறாம. புத்தகத து்ற சாரந்்தெரகளுககு சிறப்புப் 
பயிற்சியும அளிககப்படுகிறது. ்தவிர, இ்ைய ்த்லமு்ற 
யிைருககாக பதிப்புதது்ற பற்றிய பயிற்சி ெகுப்புகளும 
ந்டத்தப்படுகின்றை.

இ்ெ ்தவிர, கல்கத்தா பல்க்லககழகம, தில்லியில் உள்ை 
அமதபதகர பல்க்லககழகம ஆகியெற்று்டன் இ்ைந்து 
புத்தக வெளியீட்டில் முதுக்லப்பட்்டயப் படிப்புககாை கல்வி 
ெழஙக புரிந்துைரவு ஒப்பந்்தஙகள் அண்்மையில் ் கவயழுத்தாகி 
உள்ைை. அமதபதகர பல்க்லககழகம முதுக்லப் பட்்டயப் 
படிப்்ப 2015–16 கல்வியாண்டில் துெகக உள்ைது. தமைலும 
விெரஙக்ை அந்்தப் பல்க்லககழகஙகளின் ெ்ல்தைததில் 
காைலாம. 

மின்னூல்கள்
்தகெல் வ்தாழில்நுட்பததில் வி்ரொக ஏற்பட்டு ெரும மைாற்றங 
க்ையும முன்தைற்றஙக்ையும கருததில் வகாண்டு, 
மின்னூல்கள் வெளிகவகாைரெதில் என்.பி.டி. மு்ைந்துள்ைது. 
துெககமைாக, சுமைார 500 நூல்கள் மின்னூல் ெடிெததில் 
்தயாரிககப்பட்டுள்ைை. ஆஙகிலம, இந்தி உள்ப்ட பிராந்திய 
வமைாழிகளிலும மின்னூல்கள் உருொககப்படுகின்றை. இெற்்ற 
எமைது ெ்ல்தைததின் ொயிலாக ொஙகலாம.
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எமைது புத்த்க வெளியீட்டுத திட்டம்

சிறாரகள், இ்ைஞரகள், வபரியெரகள் எை பல ெயதுப் 
பிரிவிைருககும ஏற்ற ெ்கயில், சிறப்பாகத திட்்டமி்டப்பட்்ட 
பல ெரி்சகளில் எமைது நூல்கள் வெளியாகின்றை.

இந்தியபா நபாடுகளும் ேக்களும்
வெவ்தெறு பண்பாடுக்ைக வகாண்டிருந்்தாலும தெற்று்மையில் 
ஒற்று்மை காணும இந்தியாவின் நில அ்மைப்பு, தெறுபட்்ட 
பண்பாட்டு மைரபுகள், ்தாெர ெ்ககள் தபான்ற்ெ பற்றிய 
நூல்கள் இவ்ெரி்சயின்கீழ வெளியாகின்றை. இதது்றக்ைப் 
பற்றி அறியா்த சா்தாரை ொசகருககும புரிகின்ற ெ்கயில், 
எளிய ந்்டயில் வெளியி்டப்படும இந்நூல்கள், அதிகார 
பூரெமைாை ்தகெல்க்ைக வகாண்்ட்ெ.

இளைய ்பார்த நூலகம்
சுமைார 18 ெயது்்டய இ்ைய ்த்லமு்றயிைருககாை இந்்த 
நூல்ெரி்ச, இத்த்லமு்றயிைர எதிரதநாககும பிரச்சி்ை 
க்ைப் பற்றிய வ்தளி்ெக வகாடுககும மு்றயில் சமூகம, 
அரசியல், வபாருைா்தார கருத்தாககஙக்ைப் பற்றி அறிமுகம 
வசய்ெ்்த தநாககமைாகக வகாண்்டது. சாகசச் வசயல்கள், 
பயைஙகள் பற்றிய க்்தகள், இ்ைஞரகளுககாை பணி 
சாரந்்த கருததுள்ை நூல்களும இவ்ெரி்சயில் வெளிெருகின்றை.

அளைெருக்கும் அறிவியல்
சராசரிக கல்வி வபற்ற ொசகர ்தன்்ைச் சுற்றியுள்ை 
உலகத்்தப் பற்றி அறிய, அறிவியல் முன்தைற்றஙக்ைப் பற்றி 
உைர, அன்றா்ட ொழவில் அறிவியலும வ்தாழில் நுட்பமும 
எவ்ொறு பயன்படுகின்றை என்ப்்தப் புரிந்து வகாள்ை, 
இதது்றகளில் இந்தியாவின் பஙகளிப்பு என்ை என்ப்்த 
அறிய இவ்ெரி்ச நூல்கள் உ்தவுகின்றை. எளிய வமைாழியில், 
இனிய ந்்டயில், அன்றா்ட ொழவில் வ்தா்டரபு்்டய 
எடுததுககாட்டுகளு்டன், பு்கப் ப்டஙகளும, ெ்ரப்டஙகளும 
வகாண்்ட்தாக இந்்த நூல்கள் அ்மைகின்றை.
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அளைததிந்திய நூல் ெரிளை
நாட்டின் வெவ்தெறு பகுதிகளிலிருந்து வெளிெரும ஆகக 
பூரெமைாை ப்்டப்புக்ை, பிற பகுதிகளுககும பரப்பும 
இவ்ெரி்ச நூல்கள் த்தசிய ஒரு்மைப்பாட்டுககு உந்துசகதியாக 
விைஙகுெ்தால், குறிப்பி்டத ்தகுந்்த்ெயாகின்றை. ஒரு மைாநில 
வமைாழியில் வெளியாகும சிறுக்்தகள், புதிைஙகள், ஆஙகிலம 
உள்ப்ட இந்தியாவின் பிற வமைாழிகளில் வமைாழிவபயரககப் 
படுகின்றை. இந்்த ெரி்சயின்கீழ இந்தியாவின் முன்ைணி 
எழுத்தாைரகள் பலரது ப்்டப்புக்ை ொசகரகள் அெரெர 
வமைாழியில் படிகக இயலுகிறது. 

வைவ்விலக்கியம்
இந்தியாவில் உள்ை எல்லா வமைாழிகளிலும பல ்த்லமு்றகைாக 
சிறப்புப் வபற்ற ப்்டப்புகள் இந்்த ெரி்சயின்கீழ வெளியி்டப் 
படுகின்றை. இந்்த ெரி்சயில் வெளியாகும நூல்கள் நமைது 
ொழக்கயின் பாரமபரியத்்தயும பண்பாட்்்டயும 
பிரதிபலிககின்றை.

நபாட்டுப்புறவியல்
நாட்டின் ஒரு பகுதியிலுள்ை மைககள், ஒத்த பண்பாட்்்ட 
உ்்டய மைற்வறாரு பகுதிொழ மைகக்ைப் பற்றி அறிந்து 
வகாள்ளும ெ்கயில் இவ்ெரி்ச நூல்கள் வெளியி்டப்பட்டு 
ெந்்தை. நில அ்மைப்பு, மைககளின் ொழக்க மு்ற, பு்ைவுகள், 
நமபிக்ககள், கற்ப்ைகள், மை்தம, பழகக ெழககஙகள், மைரபுகள், 
விழாககள், வகாண்்டாட்்டஙகள், இ்ச, நாட்டியம, நா்டகம, 
்கவி்ைகக்ல, நாட்டுப்புறக க்்தகள் ஆகிய்ெயும 
இவ்ெரி்சயில் இ்டம வபற்றை. இந்்த ெ்ரய்ற்யக க்டந்து 
வசன்று சமைகாலததிய நாட்டுப்புறவிய்லயும இ்ைததுக 
வகாண்டு, உயிதராட்்டம மிகக ெரி்சயாக இ்்த ஆககத 
திட்்டமி்டப்பட்டுள்ைது. 

ம்தசிய ெபாழக்ளக ெரலபாற்று ெரிளை
இந்தியச் சமு்தாயம, பண்பாடு, அறிவியல், வபாருைா்தாரம 
ஆகியெற்றின் முன்தைற்றததுககாகவும, நவீை இந்தியாவின் 
நி்ல தபற்றுககாகவும சிறப்பாகப் பாடுபட்்ட ஆண்கள் மைற்றும 
வபண்களின் ொழக்க ெரலாற்று நூல்கள் இவ்ெரி்சயில் 
வெளியி்டப்படுகின்றை. இெரகளின் ொழக்க மைற்றும ொழந்்த 
காலம பற்றிய அதிகாரபூரெமைாை விரிொை மைதிப்பீடுகைாக 
இ்ெ அ்மைகின்றை. க்ல–சமூக–பண்பாட்டு இயககஙகள், 
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்தததுொரத்தப் தபாககுகள் ஆகியெற்றுககாகப் பணியாற்றியெர 
க்ைப் பற்றியும இவ்ெரி்சயின்கீழ நூல்கள் வெளிெர 
உள்ைை.

மநரு குழந்ள்தகள் புத்தகபாலயம்
குழந்்்தகள் ்தாமைாகதெ ரசிததுப் படிககககூடிய ெ்கயில், 
்தரமைாை வசய்திக்ைக வகாண்்ட குழந்்்தகள் இலககியத்்த 
ெழஙகும ெரி்ச இது. குழந்்்தகள் ்தஙகள் ்தாய்வமைாழியிதலதய 
படிககும ெ்கயில், பல்தெறு து்றக்ைப் பற்றிய நூல்க்ைப் 
பல இந்திய வமைாழிகளில் வெளியிடும இவ்ெரி்ச, ஒற்று்மை 
உைர்ெ ெைரப்பதிலும து்ை நிற்கிறது. மைழ்லயர, 6–8, 9–11, 
12–14, 15–16 எை வெவ்தெறு ெயதிைருககாை புத்தகஙகள் 
இவ்ெரி்சயில் வெளியாகின்றை.

எழுத்தறிவு இலக்கிய ேபாளல
இவ்ெரி்ச நூல்கள், கிராமைப்புறஙகளில் ந்டத்தப்படும 
கருத்தரஙகுகள், பயிற்சிப்பட்்ட்றகளில், அப்பகுதிொழ 
மைககளின் உ்தவியு்டன் வமைருதகற்றப்படுகின்றை. நூல் எழுதும 
வபாறுப்பு, எழுத்தாைரகளுககும அறிஞரகளுககும ெழஙகப் 
படுகிறது. ஏற்வகைதெ வெளிெந்்த நூல்கள், த்த்ெவயனில் 
சுருககி, வமைருகூட்்டப் வபற்று, வெளியி்டப்படுகின்றை. 
எழுத்தறிவு வபறுதொரின் ்தகுதிககு ஏற்றபடி அெரகள் 
பயன்படுததும வசாற்வறா்டரகதை இந்நூல்களில் பயன்படுத்தப் 
படுகின்றை. இ்ெயும ப்டஙகளு்டன் வெளிெருகின்றை.

உலக இலக்கிய ெரிளை
உலக இலககியம என்னும சாைரத்்த இந்திய ொசகரகளுககும 
திறந்து வி்ட தெண்டும என்ற தநாககதது்டன், உலகததின் 
பல்தெறு வமைாழிகளின் இலககியஙகள் வமைாழியாககம 
வசய்யப்பட்டு இந்்த ெரி்சயின்கீழ வெளியி்டப்படுகின்றை. 
அத்ததபால, விடு்த்லககுப் பிற்பட்்ட காலத்்தச் தசரந்்த 
இந்திய இலககியஙகள் த்தரவு வசய்யப்பட்டு ஆஙகிலததில் 
வமைாழியாககம வசய்யப்படுகின்றை.

்ளைப்்பாக்கக் கல்வி ெரிளை
ெழககமைாை பள்ளி–புத்தகஙகள்–த்தரவுகள்–மைதிப்வபண்கள் 
ஆகியெற்றிலிருந்து மைாறுபட்டு, அத்த சமையததில் மைாைெரகளி்டம 
மை்றந்துகி்டககும திற்மைக்ை வெளிகவகாைரும கல்வித 
து்றயில் புதிய தசா்த்ை முயற்சிக்ைப் பற்றிய நூல்கள் 
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இத்த்லப்பில் வெளியாகின்றை. ந்்டமு்ற சாரந்்த அணுகு 
மு்றயு்டன் வெளியாகும இந்நூல்கள், கல்விதது்றயில் 
பணியாற்றுதொ்ர, குறிப்பாக ஆசிரியரக்ை கெைததில் 
வகாண்டு உருொககப்படுகின்றை.

வ்பாது நூல்கள்
தமைற்குறிப்பிட்டுள்ை ெரி்சகளில் உள்ை்டஙகா்த சிறந்்த 
நூல்கள் இவ்ெரி்சயின் கீழ வெளியி்டப்படுகின்றை.

வ்தபாைரகல்வி ெரிளை
கல்வி்யத வ்தா்டர நி்ைப்பெரகளுகதகற்ற புத்தகஙக்ை 
வெளியிடுெது்தான் இந்்த ெரி்சயின் தநாககம. இந்்த 
ெரி்சயின்கீழ முககியமைாை இந்திய வமைாழிகள் அ்ைததிலும 
நூல்கள் வெளியி்டப்படுகின்றை. இந்தியப் பண்பாடு, அரசியல் 
அ்மைப்பு, வ்தாழில்து்ற, தெைாண்்மை, சு்தந்திரப் தபாராட்்ட 
ெரலாறு, ொழக்க ெரலாறுகள் உள்ளிட்்ட பல்தெறு 
து்றக்ைப் பற்றிய நூல்கள் சுருகக ெடிவில், எளிய ந்்டயில் 
அளிககப்படுகின்றை.

ஆசியபா–்சிபிக் கூட்டு ்திப்புத திட்ைம்
யுவைஸ்தகாவின் து்ையு்டன் துெககப்பட்டுள்ை திட்்டம 
இது. ஆசியக கண்்டததிலுள்ை எழுத்தாைரக்ைக வகாண்டு, 
ஆசியக குழந்்்தகளுககாை நூல்க்ை உருொககுெது இ்தன் 
தநாககமைாகும. வ்டஹரான் மு்தல் த்டாககிதயா ெ்ரயுள்ை 
ஆசிய–பசிபிக நாடுக்ைச் சாரந்்த குழந்்்தகளுககாை 
ப்்டப்புகள் இ்டம வபறுகின்றை. இது வெவ்தெறு 
நாடுகளி்்டதய உள்ை எண்ைஙகளுககுப் பாலமைாகவும, 
எல்்லகைற்ற வபாதுொை சஙகமைமைாகவும அ்மையும. ஆசியக 
கண்்டததிற்கு முககியத த்த்ெயாை இந்்த முயற்சியிலும 
நூல்கள் வெளியி்டப்படுகின்றை.

ைமூக அறிவியல் நூல்ெரிளை
புதி்தாகத துெககப்பட்டுள்ை இந்்த ெரி்சயின்கீழ, சமூக 
அறிவியல் நூல்கள் சா்தாரை ொசகரகளுகதகற்ப வெளியி்டப் 
படுகின்றை. அரசியல், பாலிைம பற்றிய ஆய்வுகள், 
வபாருைா்தார ெைரச்சி, பழஙகுடி மைகக்ைப் பற்றிய ஆய்வுகள், 
சமூக மைாற்றஙகள், தெைாண் ெைரச்சி, அறிவியல், ெரலாற்று 
ஆய்வுகள் தபான்ற பல ்தரப்பட்்ட ்த்லப்புகளில் நூல்கள் 
வெளியாகி உள்ைை. 



12

புது எழுதது நூல் ெரிளை
இைம ்த்லமு்றயிை்ர புத்தகஙகள் மைற்றும ொசிப்பு 
என்னும உலகதது்டன் இ்ைககும புதிய முயற்சியின் ஓர 
அஙகமைாகத துெககப்பட்டுள்ைது. இ்தன்கீழ, நாற்பது ெயதுககு 
உட்பட்்ட எழுத்தாைரகளின் ப்்டப்புகளுககு முககியததுெம 
்தரப்படுகிறது, அெரகளு்்டய எழுததுததிறன் அறிமுகம 
வசய்யப்படுகிறது.

குழந்ள்தகளுக்கபாை இருவேபாழிப் ்திப்புகள்
த்தசிய கல்விக வகாள்்க 2020இன்படி ்தாய்வமைாழிககு 
முககியததுெம ்தரும ெ்கயில் த்தரவு வசய்யப்பட்்ட சில 
நூல்கள் ஆஙகிலம மைற்றும அந்்தந்்த மைாநில வமைாழி எை 
இருவமைாழிப் பதிப்புகைாக வெளியி்டப்படுகின்றை. இ்தன்கீழ 
தநரு குழந்்்தகள் புத்தகாலய ெரி்சயில் வெளிெந்்த சில 
நூல்கள் ஆஙகிலம–்தமிழ இரண்டும வகாண்்ட இருவமைாழிப் 
பதிப்பு நூல்கைாக வெளியி்டப்படுகின்றை.
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இந்தியா-நாடும் மைக்களும்

இளைக்கருவிகள்
Musical Instruments
ஆர: பி. ்ச்தன்ய த்தொ
வமைா.வப: டி.எஸ். பாரத்தசாரதி ப: 137 ரூ. 65.00
நாட்டுப்புற இ்சயிலும, சாஸ்திரீய இ்சயிலும பயிலப் வபறும 
இ்சக கருவிகளின் த்தாற்றம, ெைரச்சி தபான்றெற்்றப் 
பல்தெறு தகாைஙகளில் வெளிப்படுததும நூல். 
 ISBN 978–81–237–0740–2

இந்திய ஆரக்கிட்கள்
Indian Orchids
ஆர: ஏ.எஸ். ராவ்
வமைா.வப: கா.ஞா. சண்முகதெலு ப: 168 ரூ. 44.00
‘ஆரககிட்கள்’ என்ற்ழககப்படும ெண்ைப் பகட்டு ொ்டாமைலர 
க்ைப் பற்றிய நூல். உலக அைவில் மைதிப்புப் வபற்றுள்ை பல 
ஆரககிட் இைஙகள் இந்தியாவில் உள்ைை. அெற்றின் 
ொழவி்டம, அ்மைப்பு, த்தாற்றம தபான்ற பல விெரஙகள் 
இந்நூலில் ்தரப்பட்டுள்ைை. ISBN 81–237–1589–7

இந்திய ஓவியம்
Indian Painting
ஆர: க. சிெராமைமூரததி
வமைா.வப: தமை.சு. இராமைசுொமி ப: 129 ரூ. 75.00
மிகப் பழஙகாலந்வ்தாட்டு இன்றுெ்ர ெைரந்துள்ை இந்திய 
ஓவிய ெரலாறு, ப்டஙகளு்டன் எளி்மையாகத ்தரப்பட்டுள்ைது.
 ISBN 978–81–237–04147–5
இந்தியப் ்ழஙகுடிகளின் ெபாழக்ளக
Tribal Life of India
ஆர: நிரமைல் குமைார தபாஸ்
வமைா.வப: மு. ராதஜந்திரன் ப: 112 ரூ. 140.00
இந்தியப் பழஙகுடிகள் ொழவின் சமூக–வபாருைா்தார–
பண்பாட்டு அமசஙக்ை அருகிலிருந்து அெ்தானித்த 
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அனுபெஙக்ை விைககுகிறது இந்நூல். அெரகளு்்டய 
ொழொ்தாரம, சமூக அ்மைப்பு, மை்தம, இ்ச, க்ல எை பல 
அமசஙகள் பற்றிய ்தகெல்க்ையும ்தருகிறது. 
 ISBN 978–81–237–7227–1
இந்தியப் ்பாம்புகள்
Common Indian Snakes
ஆர: தராமுலஸ் வித்டகர
வமைா.வப: ஓ. வஹன்றி பிரான்சிஸ் ப: 168 ரூ. 75.00
இந்தியாவில் வ்தன்படும பாமபுக்ைப் பற்றி விைககும இந்நூல், 
பாமபுக்ைப் பற்றிய அச்சத்்த அகற்றி ஆரெத்்த அதிகரிககச் 
வசய்யும தநாககில் எழு்தப்பட்்டது. பு்கப்ப்டஙகளு்டன் கூடிய 
விைககம இ்தன் சிறப்பு. ISBN 978–81–237–2801–8

இந்தியபாவின் ம்தசியப் ்ண்பாடு
The National Culture of India
ஆர: எஸ். அபிட் ஹு்சன்
வமைா.வப: க. ்தட்சிைாமூரததி ப: 282 ரூ. 75.00
தெ்தகாலம வ்தாட்டு இககாலம ெ்ர, இந்தியாவின் ்தததுெ, 
பண்பாட்டு ரீதியாை ெைரச்சிக்ையும, மைாற்றஙக்ையும 
விொதிககும எளிய புத்தகம. ISBN 978–81–237–1171–3

உஙகள் உணைவும் நீஙகளும்
Your Food and You
ஆர: தக.டி. அச்சய்யா
வமைா.வப: ்தமபி சீனிொசன் ப: 132 ரூ. 85.00
சமைச்சீர உைவு என்றால் என்ை, உைவின் முழுப்பய்ைப் 
வபறுெது எப்படி ஆகியெற்்ற விைககுெது்டன், உைவுகளில் 
அ்டஙகியுள்ை சததுகக்ையும விைககுகிறது. 
 ISBN 978–81–237–2721–9
வ்தன்னிந்தியக் மகபாவில்கள்
Temples of South India
ஆர: தக.எஸ். சீனிொசன்
வமைா.வப: சு. தெஙக்டராமைன் ப: 234 ரூ. 85.00
வ்தன்னிந்தியக தகாவில்களின் ெ்ககள், காலம, கட்டுமைாை 
நுணுககஙகள், சிறப்புகள் உள்ளிட்்ட ்தகெல்க்ைத ்தரும நூல். 
 ISBN 978–81–237–1640–4
நேது அரசியலளேப்பு
Our Constitution
ஆர: சுபாஷ் சி. கஷ்யப்
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வமைா.வப: க. ்தட்சிைாமூரததி ப: 272 ரூ. 47.00
இந்திய அரசியல்மைப்பு உருொகிச் வசயல்பட்்ட வி்தம, 
நீதிதது்ற விைககஙகள் மூலம அரசியல்மைப்புச்சட்்டம 
ெைரந்்த வி்தம தபான்ற்ெ பற்றி அலசும நூல். 
 ISBN 81–237–1976–0
நேது நீதிததுளற
Our Judiciary
ஆர: பி.ஆர. அகரொலா
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபாலன் ப: 200 ரூ. 80.00
இந்திய நீதிதது்ற அ்மைப்பு, நீதி ெழஙகப்படும மு்ற, எந்்த 
நீதிமைன்றம எந்்த ெழககுக்ைக ்கயாள்கிறது, பஞசாயதது 
அ்மைப்புகளின் பஙகு, பண்்்டககால நீதிதது்ற அ்மைப்பு 
தபான்ற ்தகெல்க்ை அளிககிறது. ISBN 978–81–237–4375–2

நறுேணைப் வ்பாருட்கள்
Spices and Condiments
ஆர: தஜ.எஸ். ப்ரூதி
வமைா.வப: ‘சிட்டி’ சுந்்தரராஜன் ப: 260 ரூ. 26.00
நறுமைைப் வபாருட்களின் ெ்ககள், வி்ையும இ்டஙகள், 
்தன்்மைகள், மைருததுெப் பயன்கள் தபான்ற அ்ைததுச் 
வசய்திகளும உள்ைை.

நபாணையஙகள்
Coins
ஆர: பி. ்ச்தன்ய த்தொ
வமைா.வப: டி.எஸ். பாரத்தசாரதி ப: 137 ரூ. 37.00
நாையஙகளின் ெரலாறு, க்லத்தன்்மை உள்ளிட்்ட பல 
சு்ெயாை வசய்திக்ை இந்நூலின்ெழி அறியலாம. 

நிமகபா்பார தீவுகள்
Nicobar Islands
ஆர: வகௌஷல் குமைார மைாதுர
வமைா.வப: எஸ். அருண் ப: 290 ரூ. 7.00
குற்றொளிகள் குடிதயற்ற இ்டம என்று இ்த்ைக கரு்தககூ்டாது 
என்று கூறும ஆசிரியர, பல சு்ெயாை வசய்திக்ைத ்தருகிறார.

நிலமும் ேணெைமும்
The Land and Soil 
ஆர: எஸ்.பி. ராய்வசௌதரி
வமைா.வப: ெர்த. இராமைலிஙகம ப: 236 ரூ. 5.25
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இந்தியாவின் பூதகாை அ்மைப்பு, மைண்ெைம ஆகிய்ெ பற்றிய 
வசய்திகள் எளிய மு்றயில் ்தரப்பட்டுள்ைை.

்றளெகள் உலகம்
Common Birds
ஆர: சலீம அலி & லயிக ஃபத்த அலி
வமைா.வப: எம.பி. ராதஜந்திரன் ப: 128 ரூ. 115.00
புகழவபற்ற பற்ெ ஆராய்ச்சியாைர சலீம அலி, பற்ெகள் 
பற்றிய அ்ைததுச் வசய்திக்ையும தநரில் காண்பது தபால் 
்தருகிறார. ISBN 978–81–237–4146–8

மூலிளககள்
Medicinal Plants
ஆர: சு்தான்சு குமைார வஜயின்
வமைா.வப: இராமை. சுந்்தரம ப: 178 ரூ. 38.00
நமைது மூலி்ககளின் மைருததுெ குைஙக்ை விைககும ஆ்தார 
பூரெமைாை நூல் ISBN 81–237–0482–8

இ்்ளய பார்த நூல்கம்

அறிவுத ம்தைலில் அறிவியல் உணைரவு
The Spirit of Science in Quest of Truth
ஆர: ராதஜந்திர பிஹாரி லால்
வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 72 ரூ. 90.00
இயற்்கயின் புதிராை ரகசியஙக்ை வெளிகவகாைரும 
ஆெதல அறிவியல் உைரவு ஆகும. அறிவியல்ரீதியாை அணுகு 
மு்றயின் முககியததுெத்்தயும மைனி்த ொழக்கயின் சமூக, 
சமைய, அரசியல் ்தைஙகளில் அறிவியல் அடிப்ப்்டயிலாை 
அணுகுமு்ற குறிததும தபசுகிறது. ISBN 978–81–237–8681–0

இந்தியச் ைமு்தபாயம்
Indian Society
ஆர: சியாமைா சரண் தூதப
வமைா.வப: என். ஸ்ரீ்தரன் ப: 184 ரூ. 37.00
இந்தியச் சமு்தாயம என்ற ஒட்டுவமைாத்தததின் இை, வமைாழி 
ெரலாறுகள், பண்பாட்டுக கூறுகள், ஊடுமபாவுமைாகப் 
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பி்ைந்துள்ை ஒற்று்மைக கூறுகள் தபான்ற பல அமசஙக்ைச் 
சு்ெப்டக கூறுகிறார மை்றந்்த தபராசிரியர தூதப. 
 ISBN 81–237–1821–7
இளைஞரகளுக்கபாை புத்தர
Buddha for the Young
ஆர: எஸ். பட்்டாச்சாரயா
வமைா.வப: பிரிவஜட்்டா வஜயசீலன் ப: 49 ரூ. 25.00
‘‘புத்த்ர ஒரு புனி்தராகப் பாரககும இந்தியாவில், புத்த்ரப் 
பற்றிய பு்ைவுக்ை மீறிய ஒரு நூல் த்த்ெப்படுகிறது. 
ெல்லுைரகைால் ெல்லுைரகளுககாக எழு்தப்பட்்ட நூலாக 
இல்லாமைல், என் மைகள் ெய்்தவயாத்த இ்ைஞரகளுககாக 
இந்்த நூல் எழு்தப்பட்்டது.’’ என்கிறார நூலாசிரியர. 
இ்ைஞரக்ை இந்்த நூல் ஈரககும என்று நமபுகிதறாம.  
 ISBN 81–237–3396–8
உளழப்பு ்தரும் ஆைந்்தம்
They Joy of Work
ஆர: எஸ்.ஏ. சாப்தர
வமைா.வப: ்த. சித்தாரத்தன் ப: 114 ரூ. 140.00
இந்தியச் சமு்தாயம என்ற ஒட்டுவமைாத்தததின் இை, வமைாழி 
ெரலாறுகள், பண்பாட்டுக கூறுகள், ஊடுமபாவுமைாகப் 
பி்ைந்துள்ை ஒற்று்மைக கூறுகள் தபான்ற பல அமசஙக்ைச் 
சு்ெப்டக கூறுகிறார மை்றந்்த தபராசிரியர தூதப. 
 ISBN 81–237–9107–4

ஒரு மெட்ளைக்கபாரனின் நிளைெளலகள்
Reminiscences of a Hunter
ஆர: தக்டமபாடி ஜட்்டப்பராய் 
வமைா.வப: வஜயசாந்தி ப: 112 ரூ. 55.00
நூலாசிரியரின் தெட்்்ட அனுபெஙகள், சாகசஙகள், 
விடு்த்லககு முந்்்தய காலகட்்ட ெைப்பகுதிகள், விலஙகுகள், 
அன்்றய உைவுப் பழககஙகள் ஆகியெற்்ற சு்ெயாக 
விெரிககும ஒரு அனுபெ நூல்.  ISBN 978–81–237–4448–3

கபாலம்ம்தபாறும் வ்ண
Women through Ages 
ஆர: ராஜம கிருஷ்ைன் ப: 166 ரூ. 155.00
வபண்ணுககு அறிவு இருந்தும அது இயஙகுெது நின்று தபாைது 
ஏன்? அெள் ்தன்்ைத்தாதை உைர இயலா்தபடி, பிறவி 
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எடுத்ததிலிருந்து ்தான் ‘ஒருெனுககாக’ என்ற கருத்்தச் 
சுமைப்ப்தன் காரைம என்ை? இது தபான்ற பல தகள்விக்ைத 
துருவி ஆராய்கிறார ராஜம கிருஷ்ைன். ISBN 978–81–237–1152–2

ைர்தபார ெல்ல்்பாய் ்மைல்
Sardar Vallabhbhai Patel
ஆர: விஷ்ணு பிரபாகர
வமைா.வப: துைசி வஜயராமைன் ப: 75 ரூ. 6.25
இந்தியாவின் இருமபு மைனி்தர எை அ்ழககப்படுகிற, சு்தந்திர 
இந்தியாவின் மு்தல் உள்து்ற அ்மைச்சராக இருந்்த பத்டலின் 
ொழக்க ெரலாறு.

சுெபாமி விமெகபாைந்்தர: இளைமயபாரின் எழுச்சி நபாயகன்
Swami Vivekananda: The Eternal Inspiration for the Youth
ஆர: சந்தீபன் வசன்
வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி  ப: 86  ரூ. 85.00
1863இல் வகால்கத்தாவின் வசல்ெககுடியில் பிறந்்த நதரந்திரன், 
பீதல என்று அ்ழககப்பட்்ட துடுககுத்தைம நி்றந்்த சிறுென், 
பின்ைர சுொமி விதெகாைந்்தராக மைாறிைார. நீ எந்்த 
மைாற்றத்்தக காை விருமபுகிறாதயா அந்்த மைாற்றமைாக நீதய 
இரு என்று கூறியெரின் ொழக்க்ய எளிய வமைாழியில் 
விைககும நூல்.  ISBN 978–81–237–7380–3

மைபாமைபா ைபான்: ஜன்ைலில் ஒரு சிறுமி
Toto Chan
ஆர: வ்டட்சுதகா குதராதயாநாகி
வமைா.வப: சு. ெள்ளிநாயகம, வசா. பிரபாகரன்  ப: 74 ரூ. 105.00
குழந்்்தகளின் சுயமைரியா்்த்யயும, ்தனித்தன்்மை்யயும 
ெைரகக தபாதிய அைவு சு்தந்திரமைாை பா்டத திட்்டமும 
கு்றந்்த அைவு மைாைெரகளும வகாண்்ட த்டாமைாயி என்ற 
ஒரு ஜப்பானிய மைாதிரிப் பள்ளி. அப்பள்ளியில் மைாைவியாக 
இருந்்த நூலாசிரியர, பள்ளியின் ந்்டமு்றக்ை க்்தெடிவில் 
விெரிககிறார. ஆசிரியத து்றயில் ஈடுபடும அ்ைெரும 
படிகக தெண்டிய அற்பு்தமைாை நூல்.  ISBN 978–81–237–1919–1

்தைகைததில் ்தஙகம் வ்றுெது எப்்டி?
The Way to Athletics Gold
ஆர: எரிக பிரபாகர
வமைா.வப: தகா. ஆறுமுகம ப: 254 ரூ. 34.00
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சிறுெயது மு்ததல வி்ையாட்டுகளில் தீரா்த ஆரெம வகாண்்ட 
நூலாசிரியர, ்த்டகைப் தபாட்டிகளில் பஙதகற்கும ஆரெம 
வகாண்்டெரகளுககு ஊககமூட்டுகிறார; ஆரெமைற்றெரக்ைத 
தூண்டுகிறார.  ISBN 81–237–2385–7

்தன்ைபாரெச் வையல்்பாடும் கபாந்திய அணுகுமுளறயும்
Voluntary Action and Gandhian Approach
ஆர: டி.தக. ஓசா
வமைா.வப: எம.எஸ். பிரபாகரன் ப: 78 ரூ. 22.00
ெைெைத்்தப் பாதுகாககப் தபாராடும சிப்தகா இயககம, 
வ்தாழுதநாய் ஒழிப்புககாகப் பாடுபடும பாபா ஆமத்தயின் 
ஆைந்்தெைம, சுரண்்டப்படும வபண் வ்தாழிலாைரகளுககாகப் 
தபாராடும திருமைதி இலா பட் அம்மையாரின் தசொ ஆகிய 
மூன்று ்தன்ைாரெ இயககஙகளின் பணிகள் குறித்த புத்தகம.   
 ISBN 81–237–1651–6

நேது சுற்றுச்சூழல்
Our Environment
ஆர: லாயிக ஃபத்த அலி
வமைா.வப: சு. விநாயகம ப: 243 ரூ. 150.00
நமைது அறியா்மையால் சுற்றுச் சூழலுககு எவ்ெைவு தகடு 
வி்ைவிக கிதறாம; நலததிட்்டஙகள், ெைரச்சித திட்்டஙகள் 
தபான்ற்ெ சூழ்ல எவ்ெைவு தூரம பாழடிககின்றை 
தபான்றெற்்ற விைககும அரு்மையாை ந்்டயில்மைந்்த நூல்.  
 ISBN 978–81–237–1117–1

புலிகளுக்கும் வகபாம்்ன் யபாளைகளுக்கும் நடுவில்
Among Tigers and Tuskers
ஆர: ரதமைஷ் தபடி
வமைா.வப: ஓ. வஹன்றி ஃபிரான்சிஸ் ப: 146 ரூ. 160.00
புலியும யா்ையும நமைது காடுகளுககு அழகும வபரு்மையும 
தசரப்ப்ெ. இந்்த நூல், புலிகள் மைற்றும யா்ைகளின் 
ொழக்க மு்ற, ந்டத்்த, சமூக ொழக்க ஆகியெற்்ற 
ெரணிககிறது. ISBN 978–81–237–7958–4

ேக்கைபாட்சி: 80 விைபாக்களும் விளைகளும்
Democracy: 80 Questions and Answers
ஆர: த்டவிட் பீ்தம மைற்றும வகவின் பாய்தல
வமைா.வப: க. ்தட்சிைாமூரததி ப: 124 ரூ. 27.00
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மைககைாட்சியின் மைகததுெத்்தப் பற்றி எளிய தகள்விக்ை 
எழுப்பி அ்தற்கு வி்்டக்ையும அளிககும நூல். 
 ISBN 81–237–2028–9
ேனி்த உரிளேகள்
Human Rights
ஆர: லீ. வலவின்
வமைா.வப: மைா. தசதுராமைலிஙகம ப: 162 ரூ. 40.00
மைனி்த உரி்மைகள், மைககைாட்சி ஆகியெற்்றப் பின்பற்றி, 
அன்றா்ட ொழவில் அெற்்றக காககும பண்பாட்்்ட 
உருொககும முயற்சியில் உருொகியுள்ை நூல். மைனி்த உரி்மை 
சாசைஙகள், உலகைாவிய மைனி்த உரி்மைப் பிரக்டைம எை 
அ்ைத்்தயும எளிய ்தமிழில் விெரிககிறது இந்நூல். 
 ISBN 81–237–3146–9
யபாளை: கபாடுகளின் அரைன்
Elephant: Lord of the Jungle
ரதமைஷ் தபடி
வமைா.வப: ஓ. வஹன்றி பிரான்சிஸ் ப: 108 ரூ. 45.00
யா்ைக்ைப் பற்றிய பல்தரப்பட்்ட வசய்திக்ை நமைககு 
அறிமுகப் படுததுகிறது. நூலாசிரியர காடுகளுககு தநரடியாகச் 
வசன்று வசய்திக்ை தசகரிததிருககிறார.  ISBN 81–237–3461–7

அ்ைெருககும் அறிவியல்

அழிவுக்கு இலக்கபாகி இருக்கும் இந்திய விலஙகுகளும் 
அெற்ளறக் கபாக்கும் முளறகளும்
Endangered Animals of India and their Conservation
ஆர: எஸ்.எம. நாயர
வமைா.வப: ஓ. வஹன்றி பிரான்சிஸ் ப: 134 ரூ. 31.00
தபரழிவுககு இலககாகி இருககும அபூரெ இந்திய விலஙகுகள் 
குறிததும, அெற்்றக காககும மு்றகள் குறிததும சில 
அடிப்ப்்ட உண்்மைக்ைக கூறும நூல். ISBN 81–237–1239–1

ஆற்றல்
Energy
ஆர: ஏ.தக.பக்ஷி
வமைா.வப: ப. ந்டராசன் ப: 112 ரூ. 35.00
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நமைது ொழவில் முககியமைாை பஙகு ெகிககும ஆற்றலின் பல 
அமசஙக்ைப் பற்றி சா்தாரை ொசகனும புரிந்து வகாள்ளும 
ெ்கயில் எழு்தப்பட்்ட நூல். ISBN 81–237–2987–1

இன்ளறய விணவெளி
Space Today
ஆர: தமைாகன் சுந்்தரராஜன் ப: 235 ரூ. 200.00
விண்வெளிககாலததின் வியப்பூட்டும ்தனிச்சிறப்புகள், 
குறிப்பாக இந்தியாவின் சா்த்ைகள், எளிய ந்்டயில் 
விைககப்பட்டுள்ைை. இன்சாட் வசயற்்ககதகாளின் பயன்கள், 
வ்தா்ல உைரவுக தகாள்கள், ஏவுக்ைகள் எை விண்வெளி 
சாரந்்த அ்ைத்்தயும விெரிககிறது. ISBN 978–81–237–4034–8

விணமீன்கள் கணடு ரசிப்ம்பாம்
Joy of Starwatching
ஆர: எஸ். பீமைன் பாசு
வமைா.வப: வநல்்ல சு. முதது ப: 135 ரூ. 55.00
ொனில் பரந்திருககும விண்மீன் கூட்்டஙக்ை அ்்டயாைம 
கண்டு வகாள்ெது எப்படி, எப்பருெதில் எஙதக காைலாம 
என்பைெற்்ற விைககுகிறது. எளிதில் புரிந்து வகாள்ளும 
வி்தததில் இதில் ்தரப்பட்டுள்ை ொன்ெ்ர ப்டஙகள் 
விண்மீன்க்ை அ்்டயாைம காை உ்தவும.. ISBN 81–237–4033–6

இ்தய மநபாயும் ைபா்தபாரணை ேனி்தனும்
Heart Disease and the Layman
ஆர: எஸ். பதமைாெதி
வமைா.வப: ஹமீது அப்துல் ்ஹ ப: 80 ரூ. 25.00
இ்தயம பற்றிய வபாதுச் வசய்திகள், இ்தயதநாய்ககாை 
காரைஙகள், அெற்்ற முன்கூட்டிதய ்தடுப்பது எப்படி 
தபான்ற பயனுள்ை ்தகெல்க்ை மிக எளி்மையாகத ்தருகிறது  
 ISBN 81–237–1916–7
இயந்திர ேனி்தனும் அ்தன் இயக்கவியலும்
Robots and Robotics
ஆர: எம.ஆர. சி்தமபரா
வமைா.வப: ஜீொ ப: 80 ரூ. 24.00
இயந்திர மைனி்தன் எப்படி உருொககப்பட்்டது, ந்்டமு்ற 
ொழவில் அ்தன் பயன்கள் என்ை என்பை தபான்ற வபாதுச் 
வசய்திகதைாடு, அ்தன் நுட்பமைாை இயககவியலும. 
 ISBN 81–237–1905–1
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களலப் ்ளைப்புகளையும் நூலகப் வ்பாருட்களையும் 
்பாதுகபாத்தல்
Preservation of Art Objects and Library Materials
ஆர: ஓ.பி. அகரொல்
வமைா.வப: ஆர. ஸ்ரீ்தர ப: 88 ரூ. 27.00
சமு்தாயம மைற்றும ெரலாற்றின் பல்தெறு காலகட்்டஙகளின் 
க்லப் வபாருட்க்ையும நூலகப் வபாருட்க்ையும 
பராமைரிககும ெழிமு்றக்ை விைககும நூல். ISBN 81–237–2065–3

கபாற்று ஆற்றல்
Wind Energy
ஆர: சுனில் பி. அ்தாொதல
வமைா.வப: ஜீொ ப: 80 ரூ. 35.00
ெழககிலுள்ை ஆற்றல் ெைஙகைாை நிலககரி, வபட்தராலியம 
தபான்ற்ெ வி்ரொகத தீரந்து ெரும நி்லயில் என்றுதமை 
தீரந்து வி்டா்த ஆற்றல்ெைமைாக இருககிறது காற்று. உலக 
நாடுகவைஙகும காற்று ஆற்றல் பயன்பாடு அதிகரிதது 
ெருெ்்தப் பற்றியும சா்தகங க்ைப் பற்றியும இந்நூல் 
வ்தரிவிககிறது. ISBN 81–237–2992–8

ைரக்களர மநபாயுைன் ெபாழெது எப்்டி
Living with Diabetes
ஆர: எம. எஸ். அஹுஜா
வமைா.வப: கு. கதைசன் ப: 80 ரூ. 115.00
சரகக்ர தநாய் என்ற வபயரில் பரெலாக அறியப்படும நீரிழிவு 
தநா்யக கட்டுப்படுத்தல் பற்றிய ்கதயடு. 
 ISBN 978–81–237–2264–1

மைபாதிைம்: அறிவுளைளேயபா? அறிவின்ளேயபா?
Astrology: Sense or Nonsense?
ஆர: பிமைன் பாசு
வமைா.வப: ்த.வி. வெஙகத்டஸ்ெரன் ப: 90 ரூ. 100.00
எதிரகாலம குறித்த அச்சத்தாலும, ொழவின் கெ்லகளுககு 
ஆசுொசம த்தடியும, தபரா்சயாலும மைககள் தசாதி்டரகளி்டம 
வசல்கிறாரகள். தசாதி்டததில் ்கயாைப்படும ெழிமு்றக்ை 
்தரககரீதியாக விைககி, தசாதி்டக கணிப்புகள் அறிவியல் 
ெழியு்டன் எவ்ொறு ஒததுப்தபாெதில்்ல என்ப்்த இந்்த நூல் 
எளி்மையாக விைககுகிறது. ISBN 978–81–237–6097–1
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நேது நீரெைஙகள்
Our Water Resources
ஆர: ராமைா
வமைா.வப: இைமபாரதி ப: 116 ரூ. 35.00
இந்தியாவின் நீரெைம, பாசை ெசதிகள், நீரெைத்்தப் 
பயன்படுததும ெழிகள், சுற்றுச்சூழல் பிரச்சி்ைகள், 
நீரெைத்்த பாதுகாககும மு்றகள் ஆகியெற்்ற எளிய 
மு்றயில் விைககுகிறார நூலாசிரியர ராமைா. ISBN 81–237–3932–x

நிலநடுக்கம்
Earthquake
ஆர: ஏ.தக.ஆர. வஹமமைாடி
வமைா.வப: ஆர. குதபரன் ப: 124 ரூ. 115.00
நிலநடுகக மைண்்டலஙகள், நிலநடுககம எவ்ொறு உண்்டாகிறது, 
நிலநடுககம பற்றிய ஆய்வுகள், அைப்ப்தற்காை கருவிகள், நில 
நடுககம ஏற்படுெ்்த முன்கூட்டிதய அறிய இயலுமைா, 
நிலநடுககம ஏற்பட்்டாலும தபரழிவு ஏற்ப்டாமைல் ்தவிரப்பது 
எப்படி தபான்ற அறிவியல் ்தகெல்க்ை சாமைானிய 
ொசகனுககுப் புரிகின்ற ெ்கயில் எழுதியிருககிறார ஆசிரியர. 
 ISBN 978–81–237–3769–0
நிளைெபாற்றல் இரகசியம்
Memory Mystery
ஆர: தமை்தா எஸ். ராஜதியக்ா
வமைா.வப: ஹாமீது அப்துல் ்ஹ ப: 128 ரூ. 100.00
நமைது ொழவில் ஒவ்வொரு நிகழவும மூ்ையில் 
நி்ைொற்றலாகத ்தஙகி விடுகின்றை. ஆயினும நி்ைொற்றல் 
என்பது, மைறதி்யயும உள்ை்டககிய்தாகும. நி்ைொற்றல் 
இரகசியஙக்ை வெளிக வகாைரும ஓர எளிய முயற்சியாக, 
சா்தாரை ொசகரகளுககாக எளிய ந்்டயில் எழு்தப் 
பட்டுள்ைது இந்நூல். ISBN 978–81–237–3612–9

மநமைபா: அடுத்த புரட்சி
Nano: The Next Revolution
ஆர: தமைாகன் சுந்்தர ராஜன் ப: 244 ரூ. 290.00
நாம இன்று கைவிலும காை முடியா்த பல அற்பு்தஙக்ை 
அளிககெல்ல தநதைா வ்தாழில்நுட்பத்்தயும, அ்தைால் நமைது 
ொழவில் த்தான்றி ெரும அடுத்த புரட்சி்யயும எளியமு்றயில் 
விைககுகிறது. மின்ைணுவியல், இயற்பியல், உயிரியல், புதிய 
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உற்பததிப் வபாருட்கள் தபான்ற பல து்றகளில் தநதைா 
வ்தாழில் நுட்பம பயன்படும வி்தத்்தயும இந்நூல் விைககுகிறது. 
 ISBN 978–81–237–7628–6

ேனி்த குலதள்த அச்சுறுததும் பிைபாஸ்டிக்
Plastics: A Threat to Mankind 
ஆர: ‘சிந்்தன்’ குழு
வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 100 ரூ. 125.00
பிைாஸ்டிக நம அன்றா்ட ொழவின் ்தவிரகக முடியா்த 
வபாருள் ஆகி விட்்டது. ஆைால் பிைாஸ்டிக சுற்றுச்சூழலுககுப் 
வபரும அச்சுறுத்தலாக உருொகி விட்்டது. பிைாஸ்டிக 
ஏற்படுததும ்தாககஙக்ை விெரிப்பது்டன், பிைாஸ்டிக மீ்தாை 
நமைது சாரபி்ைக கு்றககும ெழிக்ையும கூறுகிறது இந்நூல். 
 ISBN 978–81–237–8929–3

ம்பாள்த ேருந்துகள்
Narcotic Drugs
ஆர: அனில் அகரொல்
வமைா.வப: ஹாமீது அப்துல் ்ஹ ப: 193 ரூ. 185.00
‘்தஙக முகதகாைம’ ‘்தஙக இைமபி்ற’ என்று அ்ழககப்படுகிற, 
தபா்்தமைருந்துகக்டத்தல் அதிகமைாக ந்்டவபறுகிற இரண்டு 
பகுதிகளுககி்்டதய இந்தியா அ்மைந்திருப்ப்தால், தபா்்த 
மைருந்து என்னும அபாயததில் இருககிறது. பலெ்கயாை 
தபா்்த மைருந்துகள், இராசயைக கூறுகள், அ்ெ வி்ைவிககும 
தபா்்த, அ்தன் தகாரப்பிடியில் சிககும இ்ைஞரகள் எை 
அ்ைத்்தயும விைககுகிறது இந்நூல். ISBN 978–81–237–3668–6

ேனி்தெபாழளெ ேபாற்றியளேத்த கணடுபிடிப்்பாைரகள்
Inventors Who Revolutionised our Lives
ஆர: தக.வி. தகாபாலகிருஷ்ைன்
வமைா.வப: அய்யாசாமி ப: 224 ரூ. 140.00
ஏற்றுகவகாண்்ட இலட்சியததில் அைவுக்டந்்த உறுதியும, கடிை 
உ்ழப்புகதகற்ற ஆற்றலும, ்தம திற்மையில் அ்சகக முடியா்த 
நமபிக்கயும வகாண்டிருந்்த புகழவபற்ற கண்டுபிடிப்பாைரகள் 
சிலரின் ொழக்கச் சுருககம. ISBN 978–81–237–5395–9

யபார...
Who...
ஆர: தக.வி. தகாபாலகிருஷ்ைன்
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வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 342 ரூ. 360.00
“்்டபாய்டு தமைரி எைப்பட்்டெர யார?”, “தமைகஙகளுககுப் 
வபயரிட்்டெர யார?”, “எழுதும மு்ற்ய உருொககியெர 
யார?” இதுதபான்ற ஐமபது தகள்விகளும வி்்டகளும 
வகாண்்டது இந்நூல். அறிவியல், ெரலாறு, ொனியல், மைருததுெம 
எை பல்தெறு து்றக்ையும சாரந்்த தகள்விகளுககு அறிவியல் 
ரீதியாை வி்்டக்ைத ்தருகிறது.   ISBN 978–81–237–9928–5

ெபானிளல ேபாற்றஙகள்
Ways of Weather
ஆர: பி.ஏ. தமைதைான்
வமைா.வப: ருதர துைசி்தாஸ் ப: 118 ரூ. 45.00
ொனி்லயில் ஏற்படும மைாற்றஙக்ைப் பற்றியும, காலநி்ல, 
்தட்ப வெப்ப நி்லகுறித்த அடிப்ப்்டக தகாட்பாடுக்ையும 
புரிந்து வகாள்ை உ்தவும நூல். ISBN 81–237–2152–8

சமூ்க அறிவியல் நூல்ெரி்ச

இந்திய ம்தைப் பிரிவிளை
Partition of India
ஆர: அனி்தா இந்்தர சிங
வமைா.வப: மைா. தசது ராமைலிஙகம ப: 114 ரூ. 35.00
உலகின் பல்தெறு பகுதிகளிலும நிகழந்்த த்தசப் பிரிவி்ை 
களுககாை சூழநி்லக்ை உருொககுெதில் நாடு மைற்றும சமைய, 
இை அல்லது பண்பாட்டு தெறுபாடுகள் எவ்ொறு பிரிகக 
இயலா்தபடி பின்னிப் பி்ைந்துள்ைை என்ற கண்தைாட்்டத 
து்டன் இந்திய த்தசப் பிரிவி்ை்ய இந்்த நூல் அலசுகிறது. 
ஆஙகிதலயரின் சுயநலன்களும, இந்திய அரசியல் 
கட்சிகளி்்டதய இருந்்த தெறுபாடுகளும தசரந்து எவ்ொறு, 
எ்தைால் பிரிட்டிஷ் இந்தியா்ெ சமைய அடிப்ப்்டயில் 
இரண்டு நாடுகைாகப் பிரித்தை என்ப்்த இந்்த நூல் 
விெரிககிறது. ISBN 978–81–237–5097–2

கணணியேபாை வ்பாருைபா்தபார ெைரச்சி
Development with Dignity
ஆர: அமித பாதுரி
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வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 119 ரூ. 45.00
இந்தியா சு்தந்திரமை்்டந்து சுமைார அறுப்தாண்டுகள் ஆை 
பின்னும, இந்திய மைககளில் வபருமபான்்மையிைர ெறு்மையில் 
உழல்கின்றைர. வபாருைா்தாரத ்தாராைமையமும, அரசு ்தைது 
பணிக்ைச் சுருககிக வகாள்ெதும்தான் இப்பிரச்சி்ைககுத 
தீரொ? இந்தியாவின் முன்ைணி தகாட்பாட்டுப் வபாருளியல் 
நிபுைரகளில் ஒருெராை இந்நூலாசிரியர, அது ்தெறாை ெழி 
என்று உறுதியாக, எளிய ந்்டயில் எடுதது்ரககிறார. சரெத்தச 
நிறுெைஙகள், ஊ்டகஙகள், வகாள்்க ெ்ரொைரகள், 
வபாருைா்தாரக கல்வியாைரகள் தபான்தறார முன்்ெககின்ற 
ப்ழ்மைக தகாட்பாடுக்ை ஆசிரியர ்தகரதவ்தறிகிறார. 
குடிமைககள் அ்ைெருககும கண்ணியதது்டன் கூடிய 
முழுதெ்ல ொய்ப்்ப குறுகிய காலததிற்குள் உருொககுெது 
சாததியதமை என்று இந்நூல் விைககுகிறது.  ISBN 81–237–4845–0

கல்வி: ைமூக ேபாற்றததுக்கபாை கருவி
Education for Social Change
ஆர: சுதச்தா மைஹாஜன்
வமைா.வப: மு. அப்பண்ைசாமி ப: 96 ரூ. 60.00
ஆந்திர மைாநிலததில் வசயல்பட்டுெரும எம.வி.எப். பவுண்த்டஷன் 
எனும அரசுசாரா அ்மைப்பின் கல்வி உரி்மைககாை வசயல் 
பாடுக்ை விைககும நூல். உறுதி இருந்்தால் குழந்்்த 
உ்ழப்்ப ஒழிகக முடியும, கல்வி்ய ெழஙக முடியும என்ப்்த 
அனுபெரீதியாக விைககுகிறது.  ISBN 978–81–237–6186–2

்தகெல் உரிளேச் ைட்ைம்: ஓர அறிமுக நூல்
Right to Information Act: A Primer
ஆர: சுச்சி பாண்த்ட, தசகர சிங
வமைா.வப: மைா. தசது ராமைலிஙகம ப: 88 ரூ. 40.00
அரசு மைற்றும வபாதுதது்றக்ை வபாறுப்பு்டன் வசயல்ப்ட 
்ெப்பதில் மைககளுககுக கி்்டததிருககும வபரிய ஆயு்தம 
்தகெல் உரி்மைச் சட்்டம. இந்்தக ்கதயடு, ்தகெல் உரி்மைச் 
சட்்டததின் விெரஙக்ை அ்ைெருககும புரியககூடிய 
ெ்கயில் விைாவி்்ட ெடிவில் விைககுகிறது. 
 ISBN 978–81–237–6099–5
புரட்சி: 1857
Rebellion 1857
வ்தாகுப்பு: பி.சி. தஜாஷி
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வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 410 ரூ. 205.00
இந்தியாவின் மு்தல் சு்தந்திரப்தபார எைப் பரெலாக அறியப் 
பட்்ட 1857ஆம ஆண்டுப் புரட்சி, நவீை இந்தியாவின் அரசியல் 
ெரலாற்றில் மிக முககியமைாை நிகழொகும. புரட்சிதயாடு 
வ்தா்டரபு்்டய தநரி்்ட அனுபெககூற்றுகள் மைற்றும பல 
ெரலாற்று ஆெைஙகளின் து்ைவகாண்டு பல்தெறு 
அறிஞரகள் எழுதிய ஆய்வுக கட்டு்ரகளின் வ்தாகுப்பாக 
இந்நூல் மைலரந்துள்ைது. 1857 புரட்சியின் இயல்பு, காரைஙகள், 
இந்திய இலககியததில் அ்தன் ்தாககுறவு, வெளி நாடுகளில் 
ஏற்படுததிய ஆரெத தூண்்டல் ஆகியெற்்ற இந்்தக கட்டு்ரகள் 
விெரிககின்றை.  ISBN 978–81–237–7020–8

ெகுப்புெபா்தம்: ஓர அறிமுக நூல்
Communalism: A Primer
ஆர: பிபன் சந்திரா
வமைா.வப: மு. அப்பண்ைசாமி ப: 134 ரூ. 60.00
ெகுப்புொ்தததுககும மை்தச்சாரபின்்மைககும இ்்டயிலாை 
தெறுபாடுகள் என்ை, ெகுப்புொ்தத்்த முறியடிகக தெண்டியது 
ஏன் அெசியம, அ்தற்காகச் வசய்ய தெண்டிய்ெ என்ை, 
வசய்யக கூ்டா்த்ெ என்ை எை ெகுப்புொ்தததின் அ்ைததுக 
கூறுக்ையும ஆராயும நூல். ISBN 978–81–237–6098–8

மெளலெபாய்ப்பு உத்தரெபா்தச் ைட்ைம்: அறிமுக ஏடு
Employment Guarantee Act: A Primer
ஆர: நிகில் த்ட, ஜீன் ட்தரஸ், ரீதிகா தகரா
வமைா.வப: மைா. தசது ராமைலிஙகம ப: 50 ரூ. 12.00
கிராமைப்புறஙகளில் தெ்லயின்்மைப் பிரச்சி்ை்யக 
கு்றககவும, நகரப்புறஙகளுககு இ்டம வபயரெ்்தத 
்தவிரககவும இந்திய அரசு அறிமுகப்படுததிய கிராமைப்புற 
தெ்லொய்ப்பு உத்தரொ்தச் சட்்டம என்வைன்ை உரி்மைக்ை 
ெழஙகுகிறது என்ப்்த எளிய ந்்டயில், தகள்விபதில் ெடிவில் 
ெழஙகும இந்்த நூல் சமூகப் பணிதது்றயில் உள்ைெரகளுககு 
உ்தெககூடிய அற்பு்தமைாை ்கதயடு. ISBN 978–81–237–5137–5
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அ்ைததிந்திய நூல்ெரி்ச

அக்னி நதி
Aag ka Darya
ஆர: குர அதுல் ஐன் ்ஹ்தர
வமைா.வப: வசௌரி ப: 394 ரூ. 180.00
கால வெள்ைத்்த சிததிரிககும நீண்்ட பண்பாட்டு நாெல்; 
உருது வமைாழியிலிருந்து வமைாழிவபயரககப்பட்்டது. 
 ISBN 978–81–237–2190–3
அளர நபாழிளக மநரம்
Aadhi Ghari
ஆர: பாறப்புறதது
வமைா.வப: வப. நாராயைன் ப: 310 ரூ. 14.25
கால ஓட்்டததில் தெரு்டன் சாய்கின்ற மூன்று ்த்லமு்றயிை்ர 
நுணுககமைாகச் சித்தரிததுள்ைார ஆசிரியர.

அென் கபாட்ளை வென்றபான்
Us Ne Jangal Ko Jeetha
ஆர: தகசெ வரட்டி
வமைா.வப: எததிராஜுலு ப: 92 ரூ. 105.00
இந்்த நாெலில் மைனி்தப் பாததிரம ஒன்தற ஒன்று்தான்; 
அெனுககும வபயரில்்ல; வெறும கிழென் மைட்டுதமை; அ்டரந்்த 
காடும, ்தாய்ப் பன்றியுதமை இ்தர பாததிரஙகள். ஆைால் 
ப்்டப்பின் ஆழம எல்்ல க்டந்்தது. ISBN 978–81–237–1648–0

ஒரு ்ளழய கிழெனும் புதிய உலகமும் (ஆ்தென் 
சிறுகள்தகள்)
Aadhavan Short Stories
வ்தாகுப்பு: இந்திரா பாரத்தசாரதி ப: 224 ரூ. 120.00
வபருநகரொழ மைககளின், குறிப்பாக இ்ைய்த்லமு்றயிைரின், 
சமூக அகமைைப் பிரச்சி்ைக்ை உைரததும ஆ்தெனின் த்தரந் 
வ்தடுககப்பட்்ட சிறுக்்தகள். ISBN 978–81–237–6851–9

இது்தபான் நம் ெபாழக்ளக
Yeh Hamari Zindagi
ஆர: ்தலீப் வகௌர டிொைா
வமைா.வப: தி.சா. ராஜு ப: 89 ரூ. 21.00
வபண்களுகவகதிராை அநீதிக்ை அடிச்சர்டாகக வகாண்டு 
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பல நாெல்க்ை பஞசாபியில் ப்்டததுள்ை எழுத்தாைர 
டிொைாவின் வபண்ணுரி்மைக குர்ல உைரததும நூல். 
 ISBN 81–237–0041–5
இயந்திரம்
Yantram
ஆர: மைலயாற்றூர ராமைகிருஷ்ைன்
சுருககிய ெடிெம: தக.தக.பி. நாயர
வமைா.வப: பா. ஆைந்தகுமைார ப: 456 ரூ. 130.00
சு்தந்திரததிற்குப் பிறகு அதிகரித்த அதிகாரெரககம மைற்றும 
சந்்தரப்பொதிகள், வபாய்ப்புகழச்சி, அராஜகம, அரசியல், 
ஊழல்கள் தபான்ற நிகழவுக்ைக கைமைாகக வகாண்்ட 
இந்நாெல் தகரை பண்பாட்டு ெண்ைஙக்ைத தீட்டுகிறது. 
இயல்பாை வமைாழியாககம நாெலுககு சு்ெ கூட்டியுள்ைது.  
 ISBN 81–237–3868–4
இலட்சிய இந்து ஓட்ைல்
Aadarsha Hindu Hotel
ஆர: விபூதி பூஷண் பந்த்தாபாதயாய
வமைா.வப: ்த.நா. தசைாபதி ப: 294 ரூ. 11.50
்தாகூருககுப் பின் ெஙக இலககியததிற்கு உலக அந்்தஸ்்்தப் 
வபற்றுத ்தந்்த சிறந்்த நாெல்களில் ஒன்று. 

உம்ேபாச்சு
Ummachhu
ஆர: உரூப்
வமைா.வப: இைமபாரதி ப: 337 ரூ. 76.00
உள்ைததில் உறஙகிக கி்டந்்தாலும, ஆ்சகளும அச்சஙகளும 
எவ்ெைவு ஆற்றல் வபற்றிருககின்றை என்று விெரிப்பது்தான் 
இந்்த நாெலின் வெற்றியின் ரகசியம. 

உயிரற்ற நிலபா
Mara Hua Chand
ஆர: உதபந்திர கிதஷார ்தாஸ்
வமைா.வப: பானுபந்த ப: 111 ரூ. 19.00
மைரபுகளின் சி்றககுள் ஓர அப்பாவி இைம இந்தியப் வபண் 
அனுபவிககும வகாடு்மைக்ைச் சிததிரிககும நாெல்.

உரதுக் கள்தகள் (்பாகம்1)
Urdu Short Stories
ஆர: கிருஷ்ைசந்்தர, ராதஜந்திரசிங தபதி, இஸ்மைத சுக்தாயீ
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வமைா.வப: ரா. வீழிநா்தன் ப: 320 ரூ. 16.50
உருது இலககியததின் முககியமைாை மூன்று எழுத்தாைரகளின் 
சிறந்்த சிறுக்்தகளின் வ்தாகுப்பு.

ஏணிப்்டிகள்
Seedi ke Dande
ஆர: ்தகழி சிெசஙகரன்பிள்்ை
வமைா.வப: சி.ஏ. பாலன் ப: 623 ரூ. 140.00
திருவி்தாஙகூரில் ந்்டவபற்ற வபாறுப்பாட்சிப் தபாராட்்டததில் 
துெஙகி, தகரைாவில் ஏற்பட்்ட கமயூனிஸ்ட் ஆட்சி ெ்ர 
யிலுமைாை கால் நூற்றாண்டின் ெரலாறு்தான் இந்நாெல். 
 ISBN 978–81–237–2840–7
ஒரு குடும்்ம் சிள்தகிறது
Giriha Bhanga
ஆர: எஸ்.எல். ்பரப்பா 
வமைா.வப: எச்.வி. சுப்பிரமைணியம ப: 462 ரூ. 22.25
கன்ை்டததின் முன்ைணி நாெலாசிரியர ்பரப்பா, ஒரு 
குடுமபததின் சி்்த்ெ உயிதராட்்டதது்டன் சிததிரிககிறார. 

கஙகவ்ெபா கஙகபாேபா்தபா
Gangawa Gangamai
ஆர: சஙகர தமைாகாசி புதைகர
வமைா.வப: எம.வி. வெஙகட்ராம ப: 260 ரூ. 70.00
அழிககும ்தன்்மையுள்ை தபாககுகளும சமூகததின் ொயிலாகதெ 
வசயல்படுகின்றை என்ற தமைாகாசியின் கருத்்தச் சிததிரிககும 
கன்ை்ட நாெல். ISBN 81–237–1162–x

கஙளகத்தபாய்
Ganga Maiya
ஆர: ஸ்ரீ்பரவ் பிரசாத குப்்தா
வமைா.வப: சரஸ்ெதி ராமைாத ப: 194 ரூ. 30.00
சு்தந்திரததிற்குப் பின்னும நமமு்டதைதய ்தஙகிவிட்்ட 
வபாருைா்தார சுரண்்டலின் நுட்பமைாை சில தகாைஙக்ையும, 
சமூகக வகாடு்மை க்ையும சிததிரிககும நாெல். 
 ISBN 81–237–0373–2
கஙளகப் ்ருந்தின் சிறகுகள்
Ganga Chilanir Pakhi
ஆர: லக்ஷமிநந்்தன் தபாரா
வமைா.வப: துைசி வஜயராமைன் ப: 202 ரூ. 200.00
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இயந்திர நாகரிகததின் ெரொல், நம கிராமைஙகளின் 
இயற்்கதயாடு இ்யந்்த எளிய ொழவு சி்்தயும தசாகத்்தக 
கண்முன் நிறுதது கிறார தபாரா. ISBN 978–81–237–8853–1

கைந்்த கபாலம்
Atit ke Din
ஆர: தக.பி. தகசெ தமைைன்
வமைா.வப: ராஜம கிருஷ்ைன் ப: 399 ரூ. 16.25
சாகிதய அகா்தமி பரிசு வபற்றது. ராஜாஜி, வபசன்ட், வபரியார 
தபான்தறார பற்றிய மிகப்பரந்்த அனுபெப் பதிவுகள் உள்ைை.

களைசியில் இது்தபான் மிச்ைம்
Aakhir Jo Bacha
ஆர: புச்சிபாபு
வமைா.வப: பி.வி. சுப்பிரமைணியன் ப: 258 ரூ. 12.50
புச்சிபாபு ்தம க்லத திறைாலும புரட்சிக கருததுககைாலும 
வ்தலுஙகு இலககிய உலகில் சிறப்பி்டம வபற்றுள்ைெர. இந்்த 
மைதைா்தததுெ நாெல் அெரது ஒரு சிறந்்த ப்்டப்பு. 

கவி்தபாலயம்
Aiwan-e-Ghazal
ஆர: ஜீலானி பானு
வமைா.வப: முக்தார ப: 404 ரூ. 90.00
க்லப் வபரு்மை வகாண்டு, கவி்்த பு்ைெதிலும, சிற்றின்ப 
நுகரச்சியிலும வசல்ெச் வசழிப்பிலும குளிரகாய்கிற ஒரு 
சீரவகட்டுப் தபாை சமூகத்்தயும, ்ஹ்தராபாத நிஜாமில் 
ஏற்பட்்ட ஆட்சி மைாற்றத்்தயும ்மையமிட்்ட உருது நாெல்.
 ISBN 81–237–2278–8
கறுப்பு ேண
Kali Matti
ஆர: பாலகுமமி பதமைராஜு
வமைா.வப: பா. பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 173 ரூ. 8.00
வ்தலுஙகு இலககியததிற்கு வபரும பஙகாற்றியுள்ை இவ்ொசிரியர, 
கிராமை மைககளின் ொழ்ெ ்ததரூபமைாகத ்தருகிறார. 

களறயபான்
Ghunpoka
ஆர: சீரதஷந்து முதகாபாதயாய
வமைா.வப: சு. கிருஷ்ைமூரததி ப: 146 ரூ. 170.00
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இன்்றய இ்ைய ்த்லமு்றயின் மைைஓட்்டம மைற்றும 
பார்ெ்ய சிததிரிககும க்்த.  ISBN 978–81–237–8694–0

கன்ைைச் சிறுகள்தகள்
Kannada Short Stories
ஆர: ஜி.எச். நாயக
வமைா.வப: டி.பி. சித்தலிங்கயா ப: 298 ரூ. 61.00
ஸ்ரீநிொ், ஆைந்்த, குவெமபு, அச்ெத்த, சதுரஙக, ்தராசு, 
நிரஞசன், ஏ.தக. ராமைானுஜன், யு.ஆர. ஆைந்்தமூரததி 
தபான்தறாரின் ப்்டப்புகளின் வ்தாகுப்பு. ISBN 81–237–1435–1

கிரபாேபாயணைம்
Gramayana
ஆர: ராவ் பகதூர
வமைா.வப: எஸ்.தக. சீ்தாத்தவி ப: 571 ரூ. 46.50
ஒரு கிராமைததின் வீழச்சி நுட்பமைாகப் ப்டமபிடிககப்படுெத்தாடு, 
இறுதியில் நற்சகதிகள் வமைாட்்டவிழெதும சிததிரிககப்படுகிறது.

குதிளரகள் ம்ை ேறுக்கின்றை
Kuduraigal Pesa Marukindrana
ஆர: எஸ். ராமைகிருஷ்ைன் ப: 222 ரூ. 135.00
ராமைகிருஷ்ைனின் க்்தயுலகம ய்தாரத்தமும விசிததிரக 
கற்ப்ைகளும கலந்்தது. அன்றா்ட ொழவின் உலகில் நாம 
கெைம வகாள்ைா்த மைனி்தரக்ை, அெரகளின் அகச்சிககல்க்ை, 
மைைத ்தவிப்்ப சிறப்பாக கெைப்படுததுகின்றை. 
 ISBN 81–237–6671–3
குஜரபாததி ஓரஙக நபாைகஙகள்
Gujarati Ekanki
வ்தாகு: ஏ.எம. ராெல்
வமைா.வப: சரஸ்ெதி ராமநாத ப: 200 ரூ. 40.00
சிறந்்த குஜராததி நா்டகஙகளின் வ்தாகுப்பு. ISBN 81–237–1539–0

குஜரபாததி சிறுகள்தகள்
Gujarati Short Stories
வ்தாகு: யஷ்ெந்த சுகல, அநிருத்த பிரமமைபட்
வமைா.வப: ஏ.ஜி. எததிராஜுலு ப: 228 ரூ. 15.00
குஜராததி மைககளின் மைரபுக்ையும, புதிய தபாககுக்ையும 
விைககும இகக்்தகள் புகழவபற்ற எழுத்தாைரகைால் 
எழு்தப்பட்்ட்ெ.
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மகபாவில் யபாளை
Mandir ke Hathi
ஆர: ஓமதசரி என்.என். பிள்்ை
வமைா.வப: இைமபாரதி ப: 96 ரூ. 75.00
தகரைக க்லகளில் ஒன்றாை க்தா காலட்தசபத்்த 
அடிப்ப்்டக கருவியாகப் பயன்படுததி இந்நா்டகம உருொககப் 
பட்டிருககிறது. இதில் தமைற்கததிய சாரபும உண்டு; மைரபுெழி 
நா்டக அமசமும உண்டு; யா்ை ஒன்று உண்்மையாகதெ இந்்த 
நா்டகததில் பஙகு வகாள்ெ்தாை உைர்ெத ்தருகிறது. 
 ISBN 81–237–3552–8

ைமீ்ததிய ்தமிழச் சிறுகள்தகள் (வ்தபாகுதி 1)
Recent Tamil Short Stories (Part 1)
வ்தாகு: அதசாகமிததிரன் ப: 181 ரூ. 110.00
இந்திரா பாரத்தசாரதி, கி. ராஜநாராயைன், சூ்டாமைணி, 
ஆ்தென், நீல. பதமைநாபன், சுஜா்தா, சா. கந்்தசாமி உள்ளிட்்ட 
பல ்தமிழ எழுத்தாைரகளின் சிறுக்்தகள். ISBN 978–81–237–5350–8

ைமீ்ததிய ்தமிழச் சிறுகள்தகள் (வ்தபாகுதி 2)
Recent Tamil Short Stories (Part 2)
வ்தாகு: ெல்லிககண்ைன், ஆ. சிெசுப்பிரமைணியன்  
 ப:178 ரூ. 110.00
மைா. அரஙகநா்தன், கந்்தரென், கைந்்்த பீரமுகமமைது, சு. 
சமுததிரம, சிெகாமி, சுப்ரபாரதி மைணியன், ்தனுஷ்தகாடி 
ராமைசாமி, என். ஆர. ்தாசன், திலகெதி, த்தாப்பில் முகமமைது 
மீரான், பாெண்ைன், பிரபஞசன், பூமைணி, தமைலாண்்மை 
வபான்னுசாமி, வச. தயாகநா்தன், சி.ஆர. ரவீந்திரன், ராஜம 
கிருஷ்ைன், வஜயதமைாகன் ஆகிதயார எழுதிய, குறிப்பி்டத்தகக 
சிறுக்்த எை அெரகதை த்தரந்து ்தந்்த சிறுக்்தகளின் 
வ்தாகுப்பு. ISBN 978–81–237–1726–5

ைமீ்ததிய ேளலயபாைச் சிறுகள்தகள்
Samkaleen Malayalam Short Stories
வ்தாகு: எம. முகுந்்தன்
வமைா.வப: மை. இராஜாராம ப: 154 ரூ. 37.00
பாரமபரிய க்்த ெடிெததிலிருந்து விடு்த்ல வபற்ற புதிய 
்த்லமு்ற எழுத்தாைரகளின் நவீை க்்தகள்.
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சிக்கவீர ரபாமஜந்திரன்
Chikkaveera Rajendra
ஆர: மைாஸ்தி வெஙகத்டச அய்யஙகார
வமைா.வப: தஹமைா ஆைந்்ததீரத்தன் ப: 508 ரூ. 32.00
ஓர அரசின் வீழச்சி, அ்தனு்டன் வ்தா்டரபு்்டய மைனி்தரகள் 
மீது வெவ்தெறு சூழநி்லகள் ஏற்படுததும பாதிப்புக்ை 
ஒட்டிப் படிப் படியாக நிகழெ்்த, கரநா்டக மைாநிலததின் 
கு்டகுப் பிரத்தசத்்த ஆண்்ட சிககவீர ராதஜந்திர்ை 
்மையமிட்டு விைககும நாெல்.

சிப்பியின் ெயிற்றில் முதது
Jhunker Pete Mukto
ஆர: தபாதிசதெ ்மைததரய
வமைா.வப: சு. கிருஷ்ைமூரததி ப: 368 ரூ. 105.00
்தமிழநாட்டின் மைன்ைார கு்டாப் பகுதியில் ொழும மீைெர 
க்ையும த்தெ்தாசிக்ையும ்மையமைாக ்ெதது ெஙக 
வமைாழியில் எழு்தப்பட்்ட முககியப் ப்்டப்பு. ்தமிழகததிதல 
ெசித்த நூலாசிரியர ெஙக வமைாழியில் எழுதியிருககிறார. 
 ISBN 978–81–237–0711–2

சுயைரிள்தச் சுருக்கம்: கந்துகூரி வீமரைலிஙகம்
Kandukuri Veeresalingam
சுருககிய ெடிெம: வகா்டெ்டகன்டி குடுமப ராவு
வமைா.வப: பா. பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 203 ரூ. 4.75
வீதரசலிஙகததின் மைனி்தத ்தன்்மைகள், அெர ந்டததிய 
தபாராட்்டஙகள், அ்்டந்்த வெற்றிகள் தபான்ற்ெ இப்புத்தகம 
மூலம வ்தள்ைத வ்தளிொகின்றை.

சூரியகபாந்திப் பூவின் கைவு
Surajmukhi ka Sapna
ஆர: ்்யத அப்துல் மைலிக
வமைா.வப: கரிச்சான் குஞசு ப: 238 ரூ. 52.00
சாகிதய அகா்தமியின் பரிசு வபற்ற இந்்த அஸ்்ாமிய நாெல், 
்தன்சிரி நதிகக்ரயில் இருககும ஒரு கிராமைப்புறத்்த ் மையமைாக 
்ெதது எழு்தப்பட்்டது. ISBN 81–237–0372–4

மைபாறு, ்தணணீர
Dana Pani
ஆர: தகாபிநாத மைஹாந்தி 
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வமைா.வப: பானுபந்த ப: 277 ரூ. 64.00
தசாறு, ்தண்ணீருககாக மைனி்தன் ்தன் மைகததுெத்்ததய இழந்து 
வீழந்து தபாெ்்தச் சிததிரிககும ஒரிய நாெல். ISBN 81–237–0499–2

மைபாரட் உைது வ்ருகும் வெள்ைம்
Sorath Tera Behta Pani
ஆர: ஜதெரசந்த தமைகாணீ
வமைா.வப: எஸ். கிருஷ்ைமூரததி ப: 288 ரூ. 13.00
சமூக மைறுமைலரச்சி, த்தசிய உைரவு ஆகியெற்்றச் சிததிரிககும 
உயிதராட்்டம மிகக நாெல்.

்தர்பாரி ரபாகம்
Raag Darbaari 
ஆர: ஸ்ரீலால் சுகல
வமைா.வப: சரஸ்ெதி ராமைாத ப: 202 ரூ. 28.00
பிதரம சந்தின் ‘தகா்தான்’ நாெலுககுப் பிறகு இந்தி இலககியததில் 
அத்த அைவுககு முககியததுெம வபற்ற்தாகக கரு்தப்படும 
நாெல்.

்தன் வெளிப்்பாடு
Aatmaprakash
ஆர: சுநீல் கஙதகாபாததியாய
வமைா.வப: சு. கிருஷ்ைமூரததி ப: 195 ரூ. 38.00
பாரமபரிய கூட்டுககுடுமப அ்மைப்பிலுள்ை ஓட்்்டகள், ்தனி 
மைனி்தரக்ை, குறிப்பாகப் வபண்க்ை, கசககிப் பிழிந்து சக்க 
யாககுெது ஆகிய பிரச்சி்ைக்ை முன்னிறுததுெத்தாடு, 
அழுத்தமைாை கா்தல் க்்த்யயும ்தருகிறார ஆசிரியர. நிகழச்சி 
க்ைவி்ட க்தாநாயகனின் அனுபெஙகதை முககியததுெம 
வபறுகின்றை. ISBN 81–237–1789–x

திருேணைேபாகபா்தெள்
Arakshaniya
ஆர: சரத சந்திர சட்த்டாபாதயாய
வமைா.வப: சு. கிருஷ்ைமூரததி ப: 92 ரூ. 30.00
அழகு என்பது த்தாற்றததில் இல்்ல, உள்ைததில் இருககிறது 
என்ப்்த உைரததுகிற ெஙக நாெல். ெர்தட்ச்ையும 
வபண்களின் நி்லயும அலசப்படுகின்றை. ISBN 81–237–2825–5
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துருெ நட்ைததிரஙகள்
Dhurav Tare
ஆர: குல்ஜார சிங சந்து
வமைா.வப: ொ்ந்தி ப: 137 ரூ. 155.00
இந்்த பஞசாபி நாெல் தகரைம, ்தமிழ நாடு, அவமைரிககா 
ஆகியெற்்றக க்்தககைமைாகக வகாண்்டது. ்தைகதகற்ற 
து்ை்யத த்தடி இந்தியா ெரும விக்டர, ஆ்தெற்தறார 
இல்லததில் இருககும ஒரு வபண்்ைத த்தரந்வ்தடுதது 
அ்ழததுச் வசல்ெத்த க்்தயின் கரு. மைனி்தனுககும 
இயற்்கககும உள்ை உறவு, நமபிக்க பற்றிை விசாரம, 
ெரலாறு மைற்றும பு்ைக்்தகள் ஆகிய்ெ க்்ததயாடு 
இ்சந்து ெைம தசரககின்றை. ISBN 978–81–237–7197–7

துளியும் கைலும்
Boond aur Samudra
ஆர: அமரிதலால் நாகர
வமைா.வப: துைசி வஜயராமைன் ப: 529 ரூ. 20.00
்தனிமைனி்தனுககும சமு்தாயததிற்குமி்்டதய நிகழும 
தபாராட்்டம்தான் இ்தன் கரு. ய்தாரத்தொதியாை நாகரின் 
சிறந்்த ப்்டப்புகளிவலான்று.

வ்தலுஙகுச் சிறுகள்தகள்
Telugu Short Stories
வ்தாகு: புராைம சுப்பிரமைணிய சரமைா, ொககாட்டி  
பாண்டுரஙகராவு
வமைா.வப: பா. பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 377 ரூ. 26.00
குறிப்பி்டத்தகக இருபதத்தழு வ்தலுஙகு எழுத்தாைரகளின் 
சிறுக்்தகள் வகாண்்ட வ்தாகுப்பு.

நபான்
Mee 
ஆர: ஹரிநாராயண் ஆப்த்த
வமைா.வப: மைாலதி புை்தாம தபகர 11.50
மைராததி நாெல் இலககியததில் ஆப்த்தயு்டன் மைறுமைலரச்சி 
வமைாட்டு விடுகிறது. இலட்சிய தெகம வகாண்்ட இ்ைஞன் 
சமூகத்்த ்தட்டி வயழுப்ப முயலுெ்்த இந்நாெல் சிததிரிககிறது.

நீலகணைப் ்றளெளயத ம்தடி
Neelkanth Pakhir Khoje
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ஆர: அதின் பந்ததயாபாதயாய
வமைா.வப: சு. கிருஷ்ைமூரததி ப: 492 ரூ. 410.00
கிழககு ெஙகாைக கிராமைஙகளில் விடு்த்லககு முன்னும 
பின்னும நிலவிய சூழ்லக காட்டும நாெல். இந்்த சமு்தாயச் 
சிததிரம அ்ைததிந்தியாவிற்கும வபாருந்தும. 
 ISBN 978–81–237–7970–6
்சித்தெரகள்
Odalala & Other Short Stories
ஆர: த்தெனூரு மைகாத்தெ
வமைா.வப: பாெண்ைன் ப: 120 ரூ. 35.00
கன்ை்ட வமைாழியின் மிகச்சிறந்்த ப்்டப்புகளில் ஒன்று 
‘உ்டலாழம’ என்னும குறுநாெல். இந்நாெலும அத்த ஆசிரியரின் 
சில சிறுக்்தகளும இந்நூலில் இ்டமவபற்றுள்ைை. ்தலித 
இலககிய ெரி்சயில் ்தனிததுெம வபறும க்்தகள் இ்ெ. 
 ISBN 81–237–2768–2
்ஞைபாபிக் கள்தகள்
Katha Punjab
வ்தாகு: ஹரபஜன் சிங
வமைா.வப: ரா. வீழிநா்தன் ப: 242 ரூ. 5.50
பஞசாதபாடு வ்தா்டரபு வகாண்்ட இந்்தக க்்தகள், மைனி்தம 
என்ற அச்்சச் சுற்றிச் சுழல்கின்றை.

்ஞைபாபியரின் ்ரம்்ளரக் கள்தகள்
Kissa Punjab
ஆர: ஹரபஜன் சிங
வமைா.வப: வி. சுப்பிரமைணியன் ப: 158 ரூ. 42.00
அ்மைப்புகளின் இறுககததிலிருந்து விடு்த்ல வபற்ற, ஒரு 
ெ்கயாை மைககள் ்தரமைத்்த ்மையமிட்்ட்ெ பஞசாபியரின் 
பரமப்ரக க்்தகள். ISBN 81–237–0371–6

்ன்கரெபாடி
Bangarwadi 
ஆர: வெஙகத்டஷ் மைாட்கூல்கர
வமைா.வப: உமைாசந்திரன் ப: 161 ரூ. 18.00
ஆடு தமைய்ப்பெரகளின் ொழக்க்ய கைமைாகக வகாண்்ட 
இந்நாெல் பிரபல மைராததி எழுத்தாைர வெஙகத்டஷ் 
மைாட்கூல்கரின் சிறந்்த ப்்டப்பு.
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்ணீஷெரநபாத மரணு கள்தகள்
Phanishwarnath Renu ki Srestha Kahaniyan
வ்தாகுப்பு: பாரத யாயெர
வமைா.வப: எச். பாலசுப்பிரமைணியம ப: 356 ரூ. 85.00
கட்்ட்மைப்பிலும ெடிவிலும ்தனிததுெம வகாண்டு விைஙகும 
பணீஷ்ெரநாத தரணுவின் வ்தாகுககப்பட்்ட சிறுக்்தகள். 
ஹிந்தி வமைாழியிலிருந்து ்தமிழாககம. ISBN 81–237–2509–4

்பாததுேபாவுளைய ஆடும், இைம்்ருெததுத ம்தபாழியும்
Pathumayuda Aadum Ilam Paruvathu Sakiyum
ஆர: ்ெககம முகமமைது பஷீர
வமைா.வப: சி.எஸ். விஜயம ப: 146 ரூ. 155.00
புகழவபற்ற மை்லயாை எழுத்தாைர ் ெககம முகமமைது பஷீரின் 
குறிப்பி்டத்தகக இரு நாெல்கள். மு்தலாெது நாெல் ந்கச்சு்ெக 
க்்த, இரண்்டாெது நாெல் தசாகக க்்த. இரண்டுதமை 
அெரு்்டய எழுதது ெல்ல்மை்ய வெளிப் படுததுப்ெ.  
 ISBN 978–81–237–7196–0
்பாரதி ்தமிழ ெைைத திரட்டு
Bharati’s Prose Writing
வ்தாகு: வப. தூரன் ப: 192 ரூ. 15.00
பாரதியின் கவி்்தகள் அறியப்பட்டுள்ை அைவுககு அெரு்்டய 
உ்ரந்்டயும அறியப்ப்ட தெண்டும என்ற தநாககில்மைந்்த 
இத வ்தாகுப்பில், பாரதியின் குறிப்பி்டத்தகக சில கட்டு்ரகளும, 
சிறுக்்தகளும இ்டமவபறுகின்றை.

பிமரம்ைந்த சிறுகள்தகள்
Premchand ki Sreshta Kahaaniyan
வ்தாகு: ரா்தாகிருஷ்ைா
வமைா.வப: வசௌரி ப: 293 ரூ. 22.00
பிதரமசந்தின் லட்சியம மிகக ய்தாரத்தொ்தத்்தப் பிரதி 
பலிககும சிறுக்்தகள்.

புதுளேப்பித்தன் சிறுகள்தகள்
Pudumaipithan Short Stories
வ்தாகு: மீ.ப. தசாமைசுந்்தரம ப: 150 ரூ. 95.00
்தமிழச் சிறுக்்தகளின் முன்தைாடிகளில் ஒருெராை புது்மைப் 
பித்தனின் பதிைாறு க்்தகள் அ்டஙகிய இதவ்தாகுப்பில் 
காஞச்ை, கயிற்றரவு, சாபவிதமைாசைம தபான்ற அெரு்்டய 
சிறந்்த ப்்டப்புகள் பல உள்ைை. ISBN 978–81–237–5392–8
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பூரணை கும்்ம்
Poorna Kumbha
ஆர: ராணி சந்்தா
வமைா.வப: பானுபந்த ப: 238 ரூ. 9.75
விததியாசமைாை பயை நூல். ஹரிததுொர ரிஷிதகசம வசன்று 
ெந்்த அனுபெஙக்ை சு்ெயாகத ்தருகிறார நூலாசிரியர.
 ISBN 81–237–1996–5
ேஹபாஸ்மெ்தபா ம்தவியின் சிறுகள்தகள்
Mahasweta Devi’s Short Stories
வமைா.வப: என்.எஸ். வஜகந்நா்தன் ப: 250 ரூ. 130.00
மைஹாஸ்தெ்தா த்தவிதய த்தரந்வ்தடுத்த ஒன்பது க்்தகள் இதில் 
உள்ைை. இெற்றில் எட்டு க்்தகள், சமூகததிலிருந்து 
ஒதுககப்பட்்ட மைகக்ை ்மையமைாகக வகாண்்ட்ெ. மை்லொழ 
மைககளுககாகப் தபாராடுபெரும சிறந்்த எழுத்தாைருமைாை 
இெர ்தமிழுககு நல்லவ்தாரு புதிய ெரவு. ISBN 978–81–237–2857–5

ேஙகியம்தபார நிலவினிமல
Adhe Chand ki Raat
ஆர: குர்தயாள் சிங
வமைா.வப: தி.சா. ராஜு ப: 207 ரூ. 45.00
சமூக அைவுதகால்களுககு அப்பாற்பட்்ட முரட்டுக கவி்்தயாை 
பஞசாபிய கிராமைப்புறதது மைககளின் ொழவின் நயஙக்ைக 
காட்டும குறிப்பி்டத்தகக நாெல். வமைாழியாககததுககாக சாகிதய 
அகா்தமி பரிசு வபற்றது. ISBN 81–237–0675–8

ேய்யழிக் களரமயபாரம்
Mayyazhipuzhaiyude Theerangalil
ஆர: எம. முகுந்்தன்
வமைா.வப: இைமபாரதி ப: 268 ரூ. 48.00
பிரான்சின் நாகரிகம பலெ்க வகௌரெஙகளு்டன் 
நி்லததிருந்்த, மை்லயாை வமைாழி தபசும மைகக்ைக வகாண்்ட 
மைய்யழி எைப்படும கிராமைத்்தச் சுற்றி பின்ைப்பட்்ட 
மை்லயாை நாெல். ்தமிழாககததுககாக சாகிதய அகா்தமியின் 
பரிசு வபற்றது. ISBN 81–237–1917–5

ேளறந்்த கபாட்சிகள்
Bhule Bisre Chitra 
ஆர: பகெதிசரண் ெரமைா
வமைா.வப: ந.வீ. ராஜதகாபாலன் ப: 574 ரூ. 48.00
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்தனிமைனி்தன், குடுமபம, சமூகம ஆகிய பல்தெறு கைஙகளில் 
ஏறத்தாழ 50 ஆண்டுகால ெரலாற்்ற விொதிககும இந்தி 
நாெல்.

க்தபா்பாரதி: ேளலயபாைச் சிறுகள்தகள்
Malayalam Short Stories
வ்தாகு: ஓமதசரி, என்.என். பிள்்ை
வமைா.வப: தக. நாராயைன் ப: 251 ரூ. 5.50
முகமமைது பஷீர, தகசெத்தவ், ்தகழி உள்ளிட்்ட சிறந்்த பல 
எழுத்தாைரகளின் குறிப்பி்டத்தகக சிறந்்த சிறுக்்தகள்.

மிதரபாெந்தி
Mitro Marjani
ஆர: கிருஷ்ைா தசாப்தி
வமைா.வப: லட்சுமி விஸ்ெநா்தன் ப: 92 ரூ. 23.00
பஞசாபி மைரபுெழிக குடுமபஙகளின் உள்ைாரந்்த 
தபாககுக்ையும, கட்்டற்ற உைரச்சிப் வபருககுகளின் 
வி்ைவுகைாை சிககல் க்ையும சிததிரிககும நாெல். 
 ISBN 81–237–1679–6
மு்தலில்லபா்ததும் முடிவில்லபா்ததும்
Anadi Anant
ஆர: ஸ்ரீரஙகா
வமைா.வப: தஹமைா ஆைந்்ததீரத்தன் ப: 259 ரூ. 33.00
்தற்காலக கன்ை்ட நாெல்து்ற்யத ்தம ப்்டப்பால் 
கணிசமைாக ெைப்படுததிய ஸ்ரீரஙகாவின் குறிப்பி்டத்தகக 
ப்்டப்பு. 

மூன்று ேளலயபாை நபாைகஙகள்
Teen Malayalam Natak
வ்தாகு: என். கிருஷ்ைபிள்்ை, ஸி.தஜ. ்தாமைஸ், தக.டி. முகமமைது
வமைா.வப: மை. இராஜாராம ப: 193 ரூ. 35.00
்தனிமைனி்தரகளின் உள்மைை உ்ைச்சல்க்ையும, சமூகதத்தாடு 
உராய்்கயில் த்தான்றும அெலஙக்ையும விெரிககும மூன்று 
நா்டகஙகள். ISBN 81–237–1342–8

யபாகம்
Yagyam
ஆர: காளிபட்டிைம ராமைராவு
வமைா.வப: பா. பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 123 ரூ. 35.00
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மைனி்தரகள் நிலததிற்காக எது தெண்டுமைாைாலும வசய்ொரகள் 
என்ப்்தக காட்டுகிறது. நிலதெட்்கயிைால் உருொை 
ஏமைாற்றம பற்றிய இந்்தக க்்த்யப் படித்தால், இந்தியாவில் 
ந்்டவபற்றுெரும அககிரமைஙகளுககாை காரைஙகள், அ்தற்காக 
எத்த்ை அப்பாவிகள் எப்படிவயல்லாம பலியாகிறாரகள் 
என்பது நமைககுப் புலைாகும. ISBN 81–237–3522–7

ரபாள்தயுமில்ளல, ருக்மிணியுமில்ளல
Na Radha Na Rukmani
ஆர: அமிரு்தா பிரீ்தம
வமைா.வப: சரஸ்ெதி ராமநாத ப: 117 ரூ. 40.00
விழிப்புைரச்சி வபற்ற வபண்்ை ஆணினு்்டய 
நி்லயிலிருந்தும, சமபிர்தாய மு்றகளுககுச் சொல் விடுெது 
தபால், விழிப்புைர்ெ ந்்டமு்றககுக வகாண்டு ெரும 
புதுயுகதது ஆ்ைப் வபண்ணின் நி்லயிலிருந்தும புரிந்து 
வகாள்ை முயற்சிககும அமிரு்தா பிரீ்தமின் குறிப்பி்டத்தகக 
ப்்டப்புகளில் ஒன்று. ISBN 978–81–237–1343–9

ெஙகச் சிறுகள்தகள்
Ekkees Bangla Short Stories
வ்தாகுப்பு: அருண்குமைார முதகாபாததியாய்
வமைா.வப: சு. கிருஷ்ைமூரததி ப: 282 ரூ. 46.00
சரத சந்திரருககுப் பிற்பட்்ட, ்தற்காலம ெ்ரயிலாை ெஙக 
வமைாழிச் சிறுக்்தகளின் வ்தாகுப்பு. ISBN 81–237–2140–4

ெபாழக்ளக ஒரு நபாைகம், 1973
Jeevan Ek Natak
ஆர: பன்ைாலால் பத்டல்
வமைா.வப: துைசி ஜயராமைன் ப: 359 ரூ. 7.25
நாெலில் சிததிரிககப்பட்டுள்ை பஞசமும ொழவுப் 
தபாராட்்டமும ஒரு வகாடிய அனுபெத்்தக கண்முன் 
நிறுததுகின்றை.

ெபாைம் முழுெதும்
Sara Akash
ஆர: ராதஜந்திர யா்தவ்
வமைா.வப: மு. ஞாைம ப: 216 ரூ. 39.00
வபண்ணியததிற்கு ஆ்தாரம ்தரும ஒரு ப்்டப்பு. 
 ISBN 81–237–1996–5
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விசிததிரத ்தம்்திகள்: மக. ை்பாவின் ம்தரந்வ்தடுத்த 
சிறுகள்தகள்
K Sabha Short Stories
வ்தாகு: தகது விஸ்ெநா்த வரட்டி
வமைா.வப: இைமபாரதி ப: 310 ரூ. 280.00
வ்தலுஙகில் புகழ வபற்ற எழுத்தாைராை தக. சபா எழுதிய 
இகக்்தகள் நிலம சாரந்்த வபாருைா்தாரச் சூழநி்ல, உைவுப் 
பழககெழககஙகள், தெைாண்்மை சாரந்்த பிற வ்தாழில்கள், 
மைனி்த மைைததின் ப்க சாரந்்த துயரஙகள், லட்சியொதிகள், 
சந்்தரப்பொ்த அரசியல்ொதிகள் எை பலெற்்ற வெளிப் 
படுததுகின்றை. க்்தகளின் அடித்தைமைாக இருப்பது த்தசியம. 
 ISBN 81–237–1342–8
விடியுேபா? 
Jagri
ஆர: ்திநாத பாதுரி
வமைா.வப: என்.எஸ். ஜகந்நா்தன் ப: 261 ரூ. 19.75
அரசியல் நாெவலன்றாலும பிரச்சார ொ்்டயில்்ல. 1942ஆம 
ஆண்டின் ஆகஸ்டு புரட்சியின் உயிதராவியம. 

விஷக்கன்னி
Vishkanya
ஆர: எஸ்.தக. வபாற்தறககாட்
வமைா.வப: குறிஞசிதெலன் ப: 213 ரூ. 28.00
நாற்பதுகளில், அந்நா்ைய தகரைததின் திருவி்தாஙகூர 
பிரத்தசததிலிருந்து ெயநாடு பகுதிககுக குடிவபயரந்்த கிறிஸ்துெ 
விெசாயிகளின் தசாக ெரலாற்்றக கூறும மை்லயாை நாெல்.

வெணகுருதி
Safed Khoon
ஆர: நாைக சிங
வமைா.வப: துைசி ஜயராமைன் ப: 310 ரூ. 6.00
சமூகததில் காைப்படும பல்தரப்பட்்ட வகாடு்மைக்ைக 
கடு்மையாக சாடுகிறார நாைகசிங.

வஜயகபாந்்தன் சிறுகள்தகள்
Jayakanthan Short Stories
வ்தாகு: வஜயகாந்்தன் ப: 244 ரூ. 135.00
1956 மு்தல் 1972 ெ்ர பல்தெறு பததிரி்ககளில் வஜயகாந்்தன் 
எழுதிய க்்தகளின் வ்தாகுப்பு. ISBN 978–81–237–5391–1
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ஹிந்தி ஓரஙக நபாைகஙகள்
Hindi Ekanki
வ்தாகு: சந்திரகுப்்த விதயாலஙகர
வமைா.வப: எம.வி. வெஙகட்ராம ப: 248 ரூ. 11.50
புகழவபற்ற ஹிந்தி ப்்டப்பாளிகளின் ஓரஙக நா்டகஙகள்.

வசவ்விலககியம்

இந்துமலகபா
Indulekha 
ஆர: ஓ. சந்து தமைதைான்
வமைா.வப: இைமபாரதி ப: 475 ரூ. 80.00
மை்லயாை வமைாழியில் வெளியாை மு்தல் நாெல். வபண்கல்வி, 
மை்லயாை வமைாழி்ய வசழு்மைப்படுத்தல் தபான்ற தி்டமைாை 
தநாககஙகளு்டன் எழு்தப்பட்்ட குறிப்பி்டத்தகக ப்்டப்பு.
 ISBN 81–237–1155–5
ஏேபாற்றப்்ட்ை ்தம்பி
Hara Hua Aadmi
ஆர: பலிொ்டா காந்்தாராவ்
வமைா.வப: பா. பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 275 ரூ. 54.00
கிராமை ொழக்கயின் கள்ைஙகப்டமைற்ற சூழ்லச் சிததிரிககும 
தபாககிதலதய, மைரபுெழியாை வ்தாழில்களின் சி்்தவு்டன் 
சமூகப் பண்பாட்டுக கூறுகளின் பாதிப்பு பி்ைந்துள்ை 
பாங்க முன் நிறுததுகிறது. ISBN 81–237–1588–9

்ஙகிம் ைந்திரரின் கட்டுளரகள்
Bankin Chandra Prathinidhi Nibandh
வ்தாகு: அமிதர சூ்தன் பட்்டாச்சாரயா
வமைா.வப: சு. கிருஷ்ைமூரததி ப: 205 ரூ. 41.00
பஙகிம சந்திரரின் எழுததுககளிலிருந்து த்தரந்வ்தடுககப்பட்்ட, 
இந்திய இதிகாசஙகளிலும ஆஙகிலப் ப்்டப்புகளிலும உள்ை 
க்தாபாததிர ஒற்று்மை பற்றி விொதிககும கட்டு்ரகளும 
உள்ளிட்்ட இருபததி வயாரு கட்டு்ரகளின் வ்தாகுப்பு. 
 ISBN 81–237–1517–x
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...விளை விள்தத்தென் விளையறுப்்பான்
Jaise Karni Vaise Bharni 
ஆர: எம. எஸ். புட்்டண்ைா
வமைா.வப: பாெண்ைன் ப: 167 ரூ. 37.00
கன்ை்ட இலககியததின் மைறுமைலரச்சிக கரத்தாொை 
புட்்டண்ைா, எண்பது ஆண்டுகளுககு முன் எழுதியது. 
 ISBN 81–237–1399–6

புது எழுதது நூல் ெரி்ச

புது எழுதது: ்தமிழச் சிறுகள்தகள்
Pudhu Ezhuthu : Tamil Short Stories
வ்தாகுப்பு: ஆர.என். தஜா டி குருஸ் ப: 336 ரூ. 295.00
்தமிழகததின் பல்தெறு நிலப்பரப்புகளின் க்்த மைாந்்தரகள் 
ரத்தமும ச்்தயுமைாக ஊ்டாடுகிற க்்தகள் இந்நூலில் 
இ்டமவபற்றுள்ைை. இைம ப்்டப்பாளிகளின், புதிய 
எழுத்தாைரகளின் எழுததுகள் மைட்டுதமை இ்டமவபற்றுள்ைை. 
 ISBN 978–81–237–7804–4

நாட்டுப்புறவியல்

உலகம் குழந்ள்தயபாக இருந்்தம்பாது
When the World was Young
ஆர: வெரியர எல்வின்
வமைா.வப: பிரிஜிட்்டா வஜயசீலன் ப: 104 ரூ. 35.00
உலகம உருொைது எப்படி என்பது பற்றி ெ்டகிழககு இந்திய 
மை்லொழ மைககளி்்டதய நிலவிய நாட்டுப்புறக க்்தக்ை, 
புகழவபற்ற மைானு்டவியல் ஆய்ொைர வெரியர எல்வின் 
வ்தாகுததுள்ைார. ISBN 978–81–237–1921–4

சிஙகம் ்றந்்தம்பாது
When the Lion Could Fly
ஆர: நிக கிரீவ்ஸ்
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வமைா.வப: பிரிஜிட்்டா வஜயசீலன் ப: 144 ரூ. 86.00
ஆப்பிரிகக நாட்டுப்புறக க்்தகளின் மைற்வறாரு வ்தாகுப்பு. 
விலஙகுக்ைப் பற்றிய ப்டஙகளு்டன்கூடிய க்்தகள் அ்ைதது 
ெயதுப்பிரிவிை்ரயும ஈரககககூடிய்ெ. ISBN 978–81–237–1921–7

்தமிழநபாட்டு ேக்களின் ேரபும் ்ண்பாடும்
Folklore of Tamil Nadu
ஆர: தசாமைவல ப: 262 ரூ. 12.25
்தமிழக மைககள், அெரகளின் மை்தஙகள், திருவிழாககள், க்லகள் 
தபான்ற மைரபுபண்பாட்டுச் வசய்திகள் இ்டமவபறுகின்றை.

நீரயபாளை முடியுைன் இருந்்தம்பாது
When the Hippo was Hairy
ஆர: நிக கிரீவ்ஸ்
வமைா.வப: பாெண்ைன் ப: 144 ரூ. 245.00
ஆப்பிரிகக பழஙகுடி இைததிைரி்்டதய உலவும நாட்டுப்புறக 
க்்தகள்; விலஙகுக்ைப் பற்றிய விைககஙகளும, பு்கப்ப்டஙகள் 
தபாலத த்தான்றும ெண்ைப் ப்டஙகளும இந்்த நூலின் 
சிறப்பு. ISBN 978–81–237–2142–2

த்தசிய ொழக்்க ெரலாற்று ெரி்ச

அன்ளை
The Mother
ஆர: பிதரமைா நந்்தகுமைார
வமைா.வப: ஜ. தியாகராசன் ப: 152 ரூ. 145
அன்்ை என்று அ்ழககப்படுகிற, பாண்டிச்தசரி அரவிந்்த 
ஆசிரமைத்்த உருொககிய, திருமைதி மிரரா அரவிந்்தரின் 
ொழக்க ெரலாறு கூறும நூல். ISBN 978–81–237–7200–4

அைந்்ததள்த அறிந்்தென்: ேபாமேள்த இரபாேபானுஜனின் 
ெபாழக்ளக
The Man Who Knew Infinity: A Life of the Genius Ramanujan
ஆர: ராபரட் கனிகல்
வமைா.வப: பி. ொஞசிநா்தன் ப: 530 ரூ. 350.00
்தமிழகததில் பிறந்்த சீனிொச இராமைானுஜன், கணி்தததில் 
பிறவி தமை்த்மை வகாண்்டெர, எண்ைற்ற கணி்த சூததிரஙக்ை 
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உலகிற்கு ெழஙகி சிறப்புப் வபற்றெர. அெரது கணி்தக கண்டு 
பிடிப்புகள் ்தகக அறிஞரகளின் மைைதில் ஊடுருவி, பிரபஞசததின் 
அறிொற்றலில் கலந்து காலத்்தக க்டந்து நிற்கெல்ல்ெ. 
அெரது ொழக்க்ய ெரலாற்றுச் சமபெஙகதைாடு இ்ைதது 
சு்ெப்ட ெழஙகும இந்நூல், பலவமைாழிகளில் வெளிெந்துள்ை 
பிரபலமைாை நூலாகும.  ISBN 978–81–237–7046–8

இந்திரபா கபாந்தி
Indira Gandhi
ஆர: இந்்தர மைல்தஹாதரா
வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 250 ரூ. 80.00
இந்திரா காந்தி்யப் பற்றிய மைககளின் மைதிப்பீடு வெகுொக 
மைாறிவிட்்ட்தால், 1984இல் அெர படுவகா்லயாைபின் 
வெளியாை அெரது ொழக்க ெரலாறுகள் காலததிற்கு 
ஒவ்ொ்த ப்ழ்மையாகி விட்்டை. அந்்தக காலகட்்டததிலும 
கூ்ட, வபருமபாலாை படித்த, நடுத்தட்டு மைககள் இந்திராமீது 
ப்க்மை உைரவு வகாண்டிருகக, ஏ்ழ எளிய மைககதைா 
அெ்ரப் தபாற்றி ெழிபட்்டைர. இந்தியப் பிர்தமைரகளில் 
்த்லசிறந்து விைஙகிய இந்திரா காந்தியின் ொழக்க்யயும, 
அெர ொழந்்த கால கட்்டத்்தயும புதிய தகாைததில் இந்நூல் 
அணுகுகிறது. ISBN 978–81–237–4927–3

இரபாேபானுஜர
Ramanuja
ஆர: ஆர. பாரத்தசாரதி  
ரூ. 12.00
இராமைானுஜரின் ொழக்க ெரலாறு கூறும நூல்.  
 ISBN 81–237–0287–6
ஒரு சிட்டுக்குருவியின் வீழச்சி
The Fall of a Sparrow
ஆர: சாலிம அலி
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபாலன் ப: 316 ரூ. 175.00
பற்ெயியலில் ெல்லுநராகிய விைஙகிய சாலிம அலியின் 
சுயசரி்்த. மும்பயில் துெஙகிய அெரு்்டய இைமபருெ 
நி்ைவுகளிலிருந்து துெஙகி, அெரு்்டய நாற்ப்தாண்டுகால 
பற்ெ ஆய்வுகள், பல நாடுகளிலும அெர தமைற்வகாண்்ட 
பயைஙகள் எை அ்ைத்்தயும ந்கச்சு்ெ உைரவு்டன் 
சிததிரிககிறார ஆசிரியர. ISBN 978–81–237–4264–9
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கபீர
Kabir
ஆர: பாரஸ்நாத திொரி
வமைா.வப: டி.ஆர. பஞசாபதகசன் ப: 70 ரூ. 70.00
இருப்தாம நூற்றாண்டின் சமூக சமைய மைறுமைலரச்சியாைரகளுள் 
முககியமைாைெர கபீரின் ொழக்க ெரலாறு. ISBN 81–237–2802–6

கபாேரபாஜர: ஓர ஆய்வு
Kamaraj : A Study
ஆர: வி.தக. நரசிமமைன்
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபாலன் ப: 260 ரூ. 230.00
படிககா்த தமை்்த, வபருந்்த்லெர, கரமைவீரர, கல்விககண் 
திறந்்தெர, வ்தன்ைாட்டு காந்தி எை பலொறாக அ்ழககப்பட்்ட 
காமைராஜர, மைககள் ்த்லெர என்ப்தன் உ்தாரைமைாகத 
திகழந்்தெர. விடு்த்லப் தபாரில் பஙவகடுத்தெர, ்தமிழக 
மு்தல்ெர, தநருவின் மை்றவுககுப் பிந்்்தய வநருககடியாை 
காலததில் காஙகிரஸ் கட்சித ்த்லெராகப் வபாறுப்பு ெகித்தெர. 
இந்்த நூல், காமைராஜரின் ஆளு்மை்ய, ெரலாற்றுச் 
சமபெஙகதைாடு விெரிககிறது.  ISBN 978–81–237–7101–4

ைஙகரர
Sankara
ஆர: டி.எம.பி. மைகாத்தென்
வமைா.வப: கரிச்சான் குஞசு ப: 133 ரூ. 85.00
ஆதிசஙகரரின் ெரலாறு கூறும நூல். ISBN 978–81–237–0893–5

சியபாேபா ைபாஸ்திரி
Shyama Shastri
ஆர: விதயா சஙகர
வமைா.வப: வநல்்ல எஸ். தெலாயு்தம ப: 76 ரூ. 20.00
சஙகீ்த முமமூரததிகளில் ஒருெராை சியாமைா சாஸ்திரியின் 
ொழக்க ெரலாறு; அெரது கிருதிகள். ISBN 81–237–2262–1

சுப்பிரேணிய ்பாரதி
Subhramania Bharathi
ஆர: பிதரமைா நந்்தகுமைார
வமைா.வப: வி.எம. சாமபசிென் ப: 152 ரூ. 70.00
பாரதியின் ொழக்க ெரலாற்்றத ்தருெத்தாடு அெரது 
பா்டல்களும கட்டு்ரகளும திறைாயப்பட்டுள்ைை. 
 ISBN 978–81–237–6639–3
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ளை்தன்யர
Chaitanya
ஆர: திலீப்குமைார முகரஜி
வமைா.வப: ஏ.ஆர. ராஜாமைணி ப: 181 ரூ. 3.50
்ச்தன்யரின் பிறப்பு மு்தற்வகாண்டு அெரது அ்ைததுப் 
பணிக்ையும க்்த கூறும தபாககில் ்தருகிறது இந்நூல்.

ஞபாைக்கவி ரபாேலிஙகர
Gnanakkavi Ramalinga
ஆர: புரசு பாலகிருஷ்ைன் ப: 146 ரூ. 21.00
ஆன்மைதநய ஒரு்மைப்பாட்்்ட ெலியுறுததிய ராமைலிஙகரின் 
ொழவு, அெரது தபா்த்ைகள் இந்நூலில் விெரிககப் 
பட்டுள்ைை. ISBN 81–237–1918–3

ைபாக்ைர ஜபாகிர உமைன்
Dr Zakir Hussain
ஆர: மை. முஜீப்
வமைா.வப: நிரமைலா பாலா ப: 214 ரூ. 65.00
கல்வியாைராக ொழக்க்யத துெஙகி, காந்தி, தநரு தபான்ற 
்த்லெரகளு்டன் இ்ைந்து வசயல்பட்டு விடு்த்லககுப் 
தபாராடி, சு்தந்திர இந்தியாவின் குடியரசுத ்த்லெராக 
உயரந்்த மைாமைனி்தரின் ொழக்கச் சிததிரம. 
 ISBN 978–81–237–4265–7
தியபாகரபாஜர
Thyagaraja
ஆர: சாமபமூரததி
வமைா.வப: லா.சு. ரஙகராஜன் ப: 123 ரூ. 60.00
இ்ச்யதய ொழொகவும, ெழிபா்டாகவும வகாண்டிருந்்த 
தியாக ராஜரின் ொழவு பற்றியது. அெரது குறிப்பி்டத்தகக சில 
வ்தலுஙகுப் பா்டல்களின் பின்ைணிகளும, விைககஙகளும 
நூலில் தசரககப் பட்டுள்ைை. ISBN 978–81–237–4249–6

துைசி்தபாைர
Tulsidas
ஆர: த்ததெந்திர சின்ஹா
வமைா.வப: எஸ். ரஜத ப: 99 ரூ. 2.50
்தமிழில் கமப்ைப் தபால இந்தியில் இ்டம ெகிககும 
துைசி்தாசர பற்றி விைககும நூல்.
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மந்தபாஜி சு்பாஷ ைந்திரம்பாஸ்
Netaji Subhash Chandra Bose
ஆர: சிசிர குமைார தபாஸ்
வமைா.வப: ஏ.ஆர. ராஜாமைணி ப: 188 ரூ. 125.00
சு்தந்திர இந்தியாவின் புதிய ்த்லமு்றயிைருககு, விடு்த்லப் 
தபாராட்்டஙகள் பற்றிய விெரஙகள் அறிமுகமைாக தெண்டும, 
மிகப் பரெலாை ொசகரக்ைச் வசன்ற்்டய தெண்டும 
என்ப்தற்காக எளிய வமைாழியில் எழு்தப்பட்டிருககிறது. 
 ISBN 978–81–237–3589–4
்ணடி்த ்பாதகணமை
Pandit Bathkande
ஆர: எஸ்.என். ர்தன் ஜஙகா
வமைா.வப: லா.சு. ரஙகராஜன் ப: 75 ரூ. 3.50
இந்துஸ்்தானி சஙகீ்தததில் வபரும பஙகாற்றியெரும, ்தாதை 
சஙகீ்த சித்தாந்்தத்்தயும, ராக விதிக்ையும 
ப்்டததுள்ைெருமைாை பாதகண்த்ட குறிதது விைககுகிறது.

ைபாக்ைர ்பா்பாைபாமகப் அம்ம்தகர
Dr Babasaheb Ambedkar
ஆர: ெசந்த முன்
வமைா.வப: என். ஸ்ரீ்தரன் ப: 270 ரூ. 240.00
அரசியல்மைப்புச் சட்்டச் சிற்பியாை அமதபதகரின் ொழவின் 
பல்தெறு தகாைஙகள். ISBN 978–81–237–1362–5

முததுஸ்ெபாமி தீக்ஷி்தர
Muthuswami Dikshithar
ஆர: டி.எல். வெஙக்டராமை ஐயர
வமைா.வப: தக.ஸி. தியாகராஜன் ப: 126 ரூ. 130.00
சஙகீ்த முமமூரததிகளில் ஒருெராை தீக்ஷி்தரின் ொழவும 
சாகிதயஙகளும (வமைாழிவபயரப்தபாடு) ்தரப்பட்டுள்ைை.

ரேணை ேகரிஷி
Ramana Maharishi
ஆர: தக. சுொமிநா்தன்
வமைா.வப: லா.சு. ரஙகராஜன் ப: 180 ரூ. 100.00
பகதி, கரமைம, தயாகம, ஞாைம ஆகிய ஒவ்வொன்்றயும 
பின்பற்றி க்்டதத்தறிய ஆன்மீக வீரரகளில் ஒருெர மைகரிஷி 
ரமைைர. அெரது ொழக்க, தபா்த்ைகள், பா்டல்கள் 
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அ்ைத்்தயும எளிய வமைாழில் ெழஙகுகிறது இந்்த நூல். 
 ISBN 978–81–237–5351–5
ரணஜித சிங
Ranjit Singh
ஆர: டி.ஆர. ்ுத
வமைா.வப: தி. பட்சிராஜன் ப: 148 ரூ. 2.75
பஞசாபிய மைன்ைராை ரண்ஜித சிங, இந்து–முஸ்லிம–சீககிய 
மை்த ஒரு்மையாைராக விைஙகியெர.

எம்.என். ரபாய்
M.N. Roy
ஆர: வி.பி. காரனிக
வமைா.வப: நா. ்தரமைராஜன் ப: 161 ரூ. 33.00
‘தீவிர மைனி்தாபிமைாைம’ என்ற அரசியல் இயககததின் 
நிறுெைராை, புகழவபற்ற எம.என். ராயின் ொழக்க ெரலாறு 
கூறும நூல். ISBN 81–237–0422–4

ெ.மெ.சு. ஐயர
V.V.S. Iyer
ஆர: ரா.அ. பதமைநாபன் ப: 291 ரூ. 10.00
்தமிழச் சிறுக்்த இலககியததின் முன்தைாடி ெ.தெ.சு. ஐயர. 
இெ்ரப் பற்றிய பல்தெறு வசய்திக்ைத ்தருகிறது இந்நூல்.

ஜகதீஷ ைந்திர ம்பாஸ்
Jagadish Chandra Bose
ஆர: எஸ்.என். பா்ு
வமைா.வப: ஆர.எஸ். வெஙகட்ராமைன் ப: 113 ரூ. 5.00
ஒரு விஞஞானியாக தபாஸ் சந்தித்த பிரச்சி்ைக்ையும, 
அ்்டந்்த வெற்றிக்ையும மைற்வறாரு விஞஞானி பா்ு 
விைககுகிறார.

ஹரிநபாரபாயண ஆப்ம்த
Harinarayan Apte
ஆர: எம.ஏ. கரந்திகர
வமைா.வப: என்.ஆர. இராசதகாபாலன் ப: 123 ரூ. 2.75
மைராததி இலககியததின் ்தந்்்தயாகப் தபாற்றப்படுபெர ஆப்த்த.

ஸ்ரீ நபாரபாயணை குரு
Sri Narayana Guru
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ஆர: முரகூட் குன்ஹப்பா
வமைா.வப: எம. தசஷன் ப: 98 ரூ. 40.00
மைாவபரும ஞானிகளுள் ஒருெருமைாை ஸ்ரீ நாராயை குருவின் 
ொழக்கக குறிப்பு, தபா்த்ைகள், அெரு்்டய வசய்தி, 
ஒடுககப்பட்்ட மைககளுககாக அெர ஆற்றிய உ்ழப்பு 
ஆகியெற்்ற விைககும ொழக்க ெரலாற்று நூல். 
 ISBN 81–237–4659–8

தநரு குழந்்்த்கள புத்த்காலயம்

அஞைல் ்தளலகளின் கள்த
Romance of Postage Stamps
ஆர: எஸ்.பி. சட்்டரஜி
வமைா.வப: வீ.மு. சாமபசிென் ப: 64 ரூ. 45.00
அஞசல் ்த்லகளின் ெரலாற்்றக கூறுெத்தாடு அெற்்றத 
திரட்டும மு்றக்ையும கற்றுத ்தருகிறது. 
 ISBN 978–81–237–4212–0

அம்்பாவுக்வகன்று ஒரு ஊஞைல்
Mama Moo On a Swing
ஆர: ஜுஜஜா, ்தாமைஸ் ்ெஸ்லாண்்டர ப: 34 ரூ. 21.00
அமபா என்வறாரு மைாடு; அ்தன் நீண்்டநாள் விருப்பம ஊஞசல் 
ஆடுெது. ப்டஙகளு்டன் கூடிய புத்தகம. ISBN 978–81–237–1828–6

அந்்தேபான் தீவிலிருந்து ஆதிக் கள்த
An Ancient Tale From Andaman
ஆர: அன்வி்தா அப்பி
வமைா.வப: புது்ெ ரா. ரஜினி ப: 16 ரூ. 45.00
அந்்தமைான் தீவு இன்றும ஆதிகுடிகள் ொழும ஓர பகுதி. 
அெரகள் எப்படி உருொைாரகள் என்பது குறிதது அந்்தப் 
பழஙகுடி மைககள் மைததியில் நமபப்படும க்்த இது. 
 ISBN 978–81–237–6643–0
அமயபாததியின் இைெரைன்
Prince of Ayodhya
ஆர: ஹன்சா வமைஹ்தா
வமைா.வப: சி.எஸ். லக்ஷமி ப: 64 ரூ. 14.00
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இராமைாயைக க்்த குழந்்்தகளுககாக எளிய வமைாழியில் 
்தரப்பட்டுள்ைது. ISBN 978–81–237–4211–3

அளர ெட்ைஙகளைக் கணடுபிடி
Find the Half Circles
ஆர: பதரி நாராயண் ப: 16 ரூ. 11.00
மிகச் சிறு குழந்்்தகளுககாை முற்பள்ளிப் புத்தகம.
 ISBN 978–81–237–4496–4
அலமேலுவின் அசுரப்்சி
Alamelu’s Appetite
ஆர: வஜயா பரமைசிெம
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 24 ரூ. 20.00
எளி்மையாை பூசாரியின் மை்ைவியாை தபரா்சககார 
அலதமைலு எப்படித திருந்துகிறாள் என்று வசால்கிறது. 
 ISBN 978–81–237–3610–5
அெரகள் கணை இந்தியபா
As They Saw India
ஆர: தக.சி. கன்ைா
வமைா.வப: கி. பட்சிராஜன் ப: 64 ரூ. 50.00
வமைகஸ்்தனிஸ் மு்தல் ஹியுன் சாங ெ்ர எைப் பலர பல நூறு 
ஆண்டுகளுககு முன்தப இந்தியாவுககு ெந்து ்தமைது பயைக 
குறிப்புக்ை எழுதி ்ெத்தைர. அெரகளு்்டய குறிப்புகள் 
அன்்றய இந்தியாவின் நி்ல்மை எடுததுககாட்டும 
ஆ்தாரஙகைாக விைஙகுகின்றை.  ISBN 978–81–237–5168–9

அன்புள்ை அப்்பா
Dear Father
ஆர: பதெந்திரநாத ்சககியா
வமைா.வப: அ.சு. இைஙதகாென் ப: 128 ரூ. 80.00
ஒரு ்தந்்்த ்தன் பிள்்ையின்பால் அன்புள்ைெராக இருப்பது 
என்றால் பிள்்ைகள் தகட்ப்்த எல்லாம ொஙகிகவகாடுதது 
வசல்லம வகாடுப்பது மைட்டுமைல்ல என்ப்்த மைரமைக க்்த 
பாணியில் விெரிககிறது இந்்தக க்்த. ISBN 978–81–237–7941–6

அன்பின் பிளணைப்பு
Bond of Love
ஆர: புஷ்பா சகத்ைா
வமைா.வப: வகா.மைா.தகா. இைஙதகா ப: 16 ரூ. 50.00
மைரஙக்ை தநசித்த ஒரு சிறுென், மைற்றெரக்ையும மைரஙக்ை 
தநசிகக ்ெத்த க்்த. ISBN 978–81–237–7680–4
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அன்ளை வ்தரைபா
Mother Teressa
ஆர: லீலா மைஜும்தார, பச்சி கரககாரியா
வமைா.வப: பி. குருமூரததி ப: 64 ரூ. 11.00
இந்்த நூற்றாண்டின் ்த்லசிறந்்த மைனி்தராகத திகழந்்த அன்்ை 
வ்தரசாவின் ொழக்க ெரலாறு. ISBN 978–81–237–1965–8

அழகிய ேயில்
Beautiful Peacock
ஆர: நிதரன் வசன் குப்்தா
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 14.00
இந்தியாவின் த்தசியப் பற்ெயாகத திகழும மையிலின் 
சிறப்பமசஙக்ை ப்டஙகளில் விைககும புத்தகம. 
 ISBN 978–81–237–4852–8
ஆளையுைன் ெைரத்த மீளை
Tale of a Moustache
ஆர: ஆர.தக. மூரததி
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 24 ரூ. 35.00
ஆ்சதயா மீ்சதயா... எதுவுதமை அைதொடு இருந்்தால்்தான் 
நல்லது எை விைககும சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–6089–6

ஆந்ள்த ்பாலு
Owl Ball
ஆர: ஃப்ரான்வசஸ்தகா த்ாட்்டா
வமைா.வப: ஆர. ஷமீமுன்னிசா ப: 24 ரூ. 40.00
சாப்பாட்டில் மைட்டுதமை கெைம வசலுததும தசாமதபறி 
ஆந்்்த்ய ஒரு சிறுமி எவ்ொறு மைாற்றுகிறாள் என்பது்தான் 
இந்்தக க்்த. ISBN 978–81–237–6078–0

ஆளே–மு்தளல உலகம்
The World of Turtles and Crocodiles
ஆர: இந்திரா நியில் ்தாஸ், ்ாய், தராம வித்டகர
வமைா.வப: சு. விநாயகம ப: 64 ரூ. 14.00
ஆ்மைகள், மு்த்லகள் பற்றிய அரிய வசய்திகள். பிரமிப்பூட்டும 
ப்டஙகளு்டன். ISBN 978–81–237–1253–6

ஆளேயும் முயலும்
The Tortoise and the Hare
ஆர: ்டாக்டர ஜாகிர ஹுதசன்
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வமைா.வப: என். மைா்தென் ப: 40 ரூ. 80.00
ஆ்மைககும முயலுககும ந்டந்்த ஓட்்டப்பந்்தயம பற்றிய க்்த. 
ஆைால் இ்்த விததியாசமைாகப் ப்்டததிருககிறார இந்தியக 
குடியரசுத ்த்லெராக இருந்்த ்டாக்டர ஜாகிர ஹுதசன். புகழ 
வபற்ற எழுத்தாைர குஷ்ெந்்த சிங ஆஙகிலததில் வமைாழிவபயரகக, 
புகழவபற்ற ஓவியர எம.எஃப். ஹுதசன் சிததிரஙகள் ெ்ரய, 
்தனிச் சிறப்பாை நூல் இது. ISBN 978–81–237–9978–0

ஆறு ேகபான்களின் கள்த
Some Indian Saints
ஆர: தகாபிநாத ்தல்ெல்கர
வமைா.வப: சரஸ்ெதி ராமைாத ப: 64 ரூ. 5.00
குருநாைக, பசுதெசுெரர, ஏகநா்தர, சண்டி்தாசர உள்ளிட்்ட 
ஆறு மைகான்களின் ொழக்க ெரலாறு.

ஆைந்தியின் ெபாைவில்
Anandi’s Rainbow
ஆர: அனுப் தர
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 20 ரூ. 25.00
ொைவில்லின் ெண்ைஙகள் வகாண்டு ஆைந்தி ்தன் த்தாட்்டச் 
வசடிகளுககும மைலரகளுககும ெண்ைம தீட்டுெ்்த சிததிரிககும 
க்்த. ISBN 978–81–237–4847–7

ஆைப்புள்ை வ்தபாட்டில்
Aanuppulla Thottil
ஆர: ராஜம கிருஷ்ைன் ப: 20 ரூ. 40.00
குட்டி யா்ைககுத வ்தாட்டிலா்ட ஆ்ச; கட்டித ்தருெது 
யார? ரஃபீக அகமைதுவின் வகாலாஜ ஓவியஙகள் நூலின் 
சிறப்்பக கூட்டுகின்றை. ISBN 81–237–2029–7

இதெபா முணைபாவுக்கு வெற்றி
Etoa Munda Won the Battle
ஆர: மைஹாஸ்தெ்தா த்தவி
வமைா.வப: ஜி. திலகெதி ப: 64 ரூ. 50.00
கல்வி கற்கத துடிககும பழஙகுடிச் சிறுென் இதொ ்தன் 
தநாககததில் வெற்றி காண்ப்்தக காட்டும க்்த. முண்்டா 
பழஙகுடி இைத்்தயும அறிமுகம வசய்கிறது. 
 ISBN 978–81–237–5737–7
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இது என் கள்த
This is My Story
ஆர: விககி ஆரயா
வமைா.வப: மை்தன்ராஜ ப: 24 ரூ. 14.00
சிததிரஙகளு்டன் கூடிய இந்்தப் புத்தகம, ்தெ்ையின் 
ொழக்க்ய ஒரு ்தெ்ைதய கூறும அழகிய நூல். 
 ISBN 978–81–237–4503–9
இது என்ை குழப்்ம்!
What a Mix-up!
ஆர: அனுபா லால்
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 16 ரூ. 25.00
நாயின் உ்டமபு, முயலின் முகம... பூ்ை உ்டமபு, குரஙகின் 
முகம... உைவு மைாறிய்தால் உருெமும மைாற... சற்று தநரததிற்கு 
எல்லாம குழப்பம. விறுவிறுப்பாை க்்த. ISBN 978–81–237–6071–1

இது்தபான் ரபாஜஸ்்தபான்
This is Rajasthan
ஆர: எஸ். வசன் ராய்
வமைா.வப: மை்தன்ராஜ ப: 18 ரூ. 11.00
ராஜஸ்்தான் மைாநிலததின் இயற்்கத த்தாற்றஙகள், அ்தன் 
தகாட்்்டகள், மைககள், மைககளின் ஆ்்டகள், ஆகியெற்்ற 
ப்டஙகளில் விைககும நூல். ISBN 978–81–237–4504–6

இந்்த உலகம் எைக்குப் பிடிக்கும்
I like the World
ஆர: வஜயந்தி மைதைாகரன் ப: 16 ரூ. 11.00
இந்்த உலகத்்தக குழந்்்தகளுககு அறிமுகப்படுததுெத்தாடு, 
அ்்த தநசிககவும கற்றுத ்தருகிறது. ISBN 978–81–237–4493–3

இந்திய நைைக்களல ்தரும் இன்்ம்
The Joy of Classical Dances of India
ஆர: லீலா சாமசன்
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 40 ரூ. 16.00
இந்தியாவின் பல்தெறு பகுதிகளின் பல்தெறு ந்டைஙக்ைப் 
பற்றி விெரிககின்ற நூல். ந்டைஙகளின் அறிமுகதது்டன் நமைது 
புராை நிகழவுகளும கூறப்படுகின்றை. ISBN 978–81–237–4879–5

இந்தியப் ்ணடிளககள்
Festivals of India
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 92 ரூ. 80.00
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இந்தியாவில் வகாண்்டா்டப்படும பல்தெறு பண்டி்ககள், திரு 
விழாககள் பற்றிய எளிய அறிமுகம. அழகிய பு்கப்ப்டஙகள் 
நூலுககுத து்ைநிற்கின்றை. ISBN 978–81–237–6067–4

இந்தியபா விடு்தளல வ்ற்ற கள்த
How India Won Her Freedom
ஆர: கிருஷ்ை ்ச்தன்யா
வமைா.வப: வீ.மு. சாமபசிென் ப: 35 ரூ. 60.00
இந்திய சு்தந்திரப் தபாராட்்ட ெரலாறு எளிய ந்்டயில் க்்த 
கூறும தபாககில் ்தரப்பட்டுள்ைது. குழந்்்தக்ை எளிதில் 
கெரக கூடிய புத்தகம. ISBN 978–81–237–5183–2

இந்தியபாவின் சில வ்தரு விளையபாட்டுகள்
Some Street Games of India
ஆர: முல்கராஜ ஆைந்த
வமைா.வப: பா. ஜீெசுந்்தரி ப: 32 ரூ. 30.00
குண்்டாட்்டம, பாண்டியாட்்டம, கண்ைாமூச்சி, பமபரம 
தபான்ற நமைகதக வசாந்்தமைாை வி்ையாட்டுக்ை அறிமுகம 
வசய்கிறது. ISBN 978–81–237–6081–0

இந்தியபாளெக் கணடுபிடி
Disovery India through Mazes and Games
ஆர: விககி ஆரயா
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 28 ரூ. 15.00
இந்தியாவின் மைாநிலஙக்ை, அ்தை்தன் ்தனிச்சிறப்்பக 
வகாண்டு கண்டுபிடிககச் வசய்கிற புதிரகள் அ்டஙகிய புத்தகம.
 ISBN 978–81–237–1850–4
இேயச் சிகரஙகளுக்கு இளையில்
Peak to Peak
ஆர: பிரிதகடியர கியான் சிங 
வமைா.வப: வி. சுந்்ததரசன் ப: 64 ரூ. 1.50
கியான் சிங இமையமை்லப் பயை அனுபெஙக்ை தநரடியாக 
விெரிககிறார. 

இயற்ளக கபாட்டும் ெடிெஙகள்
Patterns from Nature
ஆர: ஜு்தாஜித வசன்குப்்தா ப: 18 ரூ. 10.00
இயற்்கயு்டன் இ்சந்து ொழும விலஙகுகளின் பல 
ெடிெஙக்ை ப்டஙகளில் சிததிரிககிறது. ISBN 978–81–237–4505–3
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இரணடு நண்ரகள்
Two Friends
ஆர: ரீனீ வகௌர 
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 32 ரூ. 70.00
உருெததில் வபரிய ஒரு ்தச்சராை தஜாஸ், உருவில் மிகச்சிறிய 
ஒரு த்தனீ - இெரகளுககு இ்்டதய நட்பு உருொகிறது. 
தஜா்்த ்தாககும திரு்டர கூட்்டத்்த த்தனீ ்தன் கூட்்டதது்டன் 
தசரந்து விரட்டியடிககிறது. ISBN 978–81–237–9315–3

இரணடு நபாய்களின் கள்த
A Tale of Two Dogs
ஆர: தீபக பிரஹராஜ 
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 20 ரூ. 50.00
பைககாரச் சிறுெனின் வீட்டில் வசல்லமைாக ெைரககப்படும 
ஒரு நாய், ஏ்ழச் சிறுென் ஒருென் ெைரககும வ்தரு நாய், 
இரண்டும எ்பபடி ஒரு வகாள்்ை முயற்சி்ய முறியடித்தை 
என்ற க்்த. ISBN 978–81–237–9318–4

இைம் இந்திய வீரரகள்
India’s Young Heroes
ஆர: சிகருன் ஸ்ரீொஸ்்தவ்
வமைா.வப: ஆைந்்தம கிருஷ்ைமூரததி ப: 76 ரூ. 55.00
வீரச் வசயல்கள் புரிந்து, பிறரின் ொழ்ெக காத்த சிறுெர, 
சிறுமியரின் உண்்மைகக்்தகள். ISBN 978–81–237–1190–4

இைெரைனும் ்ெழக் கைலும்
Prince and the Coral Sea
ஆர: ்்டசாகு இதக்டா
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 56 ரூ. 135.00
சுற்றுச்சூழல் சீரதகட்்்டத ்தடுகக தெண்டும என்ற கருத்்த 
சிறுெர உள்ைஙகளில் வி்்தககின்ற ஒரு க்்த. 
 ISBN 978–81–237–4907–5
இழந்்ததும் வ்ற்றதும்
Lost and Found
ஆர: மைாலிக சஜஜாத ரசூல்
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 24 ரூ. 60.00
எல்்லகைால் பிரிககப்பட்்ட இரண்டு ஊரகளின் குழந்்்த 
களின் இ்்டயில் ஏற்படும நட்்பயும சமைா்தாை சகொழ்ெயும 
சிததிரிககும க்்த. ISBN 978–81–237–7116–8
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உலளக ேபாற்றிய புதுப் புளைவுகள், (்குதி 1)
Inventions that Changed the World (Part 1)
ஆர: மீர நஜாபத அலி
வமைா.வப: ்ெத்தண்ைா ப: 64 ரூ. 15.00
சககரம, நீராவி என்ஜின், ரயில், தமைாட்்டார, வலன்ஸ், அச்சு 
இயந்திரம எை பல கண்டுபிடிப்புக்ைப் பற்றி எளி்மையாக 
விைககுகிறது. ISBN 978–81–237–4522–x

உலளக ேபாற்றிய புதுப் புளைவுகள், (்குதி 2)
Inventions that Changed the World (Part 2)
ஆர: மீர நஜாபத அலி
வமைா.வப: ருதர துைசி்தாஸ் ப: 64 ரூ. 15.00
்்டைதமைா, ்தந்தி, அணுசகதி ஆகிய்ெ கண்டுபிடிககப்பட்்ட 
ெரலாறு மிக விததியாசமைாை மு்றயில் தகலிச் சிததிரஙகளு்டன் 
விைககப்பட்டுள்ைது. ISBN 978–81–237–5062–0

உயரப் ்றக்கும் ்ட்ைஙகள்
Fly High in the Sky
ஆர: எழுத்தறிவு மைற்றும பண்பாட்டுககாை சரதெத்தச ்மையம
்தமிழாககம: கமைலாலயன் ப: 24 ரூ. 65.00
குழந்்்தகளின் வெள்்ை மைைஙகளில் அ்மைதி, அன்பு, 
நல்லிைககம ஆகியெற்்ற ெலுப்படுததும ெ்கயில், 
ஒற்று்மை்ய ெலியுறுததும க்்த.  ISBN 978–81–237–9816–5

ஊரெலம்
Procession 1 to 10
ஆர: மிககி பத்டல் ப: 16 ரூ. 11.00
மிகச் சிறு குழந்்்தகளுககாை முற்பள்ளிப் புத்தகம.
 ISBN 978–81–237–4508–4
ஊரெலம் ம்பாை வ்ரிய ேனுஷி
Madam Rides the Bus
ஆர: ெல்லிககண்ைன் ப: 32 ரூ. 18.00
கிராமைப்புறதது சிறுவபண் ெள்ளியின் மு்தன்மு்தலாை தபருந்துப் 
பயைத்்த விெரிககும எளிய க்்த. ISBN 978–81–237–0737–2

எக்கபாலததுக்கும் ஏற்ற கள்தகள்
Tales for All Times
ஆர: சாந்்தா ரஙகாச்சாரி
வமைா.வப: அழ. ெள்ளியப்பா ப: 64 ரூ. 14.00



59

பல காலமைாக மைககளி்்டதய ெழஙகி ெரும சு்ெயாை சில 
க்்தகளின் வ்தாகுப்பு. ISBN 978–81–237–5180–1

எக்கபாலததுக்கும் ஏற்ற நண்ன்
A Friend Forever
ஆர: ஐந்தரில்லா மிதரா
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 24 ரூ. 25.00
்தனிதது நிற்கும ஒரு மைரத்்தயும, அது உருொககிக வகாண்்ட 
புதிய நட்்பயும பற்றிய க்்த. ISBN 978–81–237–4848–1

எது ைரி? எது ்தெறு?
What is Right? What is Wrong?
ஆர: சிகருன் ஸ்ரீெத்ொ
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 14.00
சிறுமி ஒருததிககு கறுப்புககண்ைாடி ஒன்று கி்்டககிறது. 
அ்்த அணிந்்ததும அெளுககுத வ்தரிகிற எல்லாதமை குழப்பத்்த 
ஏற்படுததுகின்றை. குழந்்்தக்ை சிரிககவும சிந்திககவும 
்ெககிற க்்த. ISBN 978–81–237–4851–1

எலும்பு கல்லபாை கள்த
From Bone to Stone
ஆர: கதரன் தஹ்டாக
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 28 ரூ. 30.00
67 மில்லியன் ஆண்டுகள் முன்பு வகால்லப்பட்்ட ஒரு 
டி்ரவசரா்டாப் இன்்றககுப் பத்தாண்டுகளுககு முன்பு ஒரு 
சிறுமியால் கல் ெடிவில் கண்டுபிடிககப்படுகிறது. பரிமைாை 
ெைரச்சி்ய சிததிரிககும க்்த. ISBN 978–81–237–4023–2

எெவரஸ்ட் எைது உச்சி யபாததிளர
Everest: My Journey to the Top
ஆர: பச்தசந்திரி பால்
வமைா.வப: ்தமபி சீனிொசன் ப: 64 ரூ. 14.00
ஒரு வபண்ணின் எெவரஸ்ட் சிகரம தநாககிய பயைம.
 ISBN 978–81–237–0868–3
என் அம்ேபாவின் புைளெ
My Umma’s Sari
ஆர: கீ்தா ்தரமைராஜன்
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 52 ரூ. 120.00
இந்்தயப் பு்ட்ெ்ய ொஙகும வகாரியத ்தா்ய ்மையமைாக 
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்ெதது எழு்தப்பட்்ட க்்தககு வகாரியக குழந்்்தகள் ்தமைது 
கற்ப்ைககு ஏற்ப சிததிரஙகள் ெ்ரந்துள்ைைர. 
 ISBN 978–81–237–8852–4
என் மரபாம்பா மரபாபி
My Robot Robbi
ஆர: திலீப் எம. சால்வி
வமைா.வப: எஸ். வெஙகத்டஸ்ெரன் ப: 40 ரூ. 55.00
தராபி என்ற வபயர வகாண்்ட ஒரு இயந்திர மைனி்தன், அ்தன் 
உரி்மையாைன் சன்னி என்ற சிறுென் ஆகிதயா்ரக வகாண்்ட 
இந்்தக க்்த, தராதபாககளின் ெரலாற்்றயும ்தருகிறது, 
புதிரக்ையும வகாண்டிருககிறது.  ISBN 978–81–237–4812–2

என் வெள்ளைக் குதிளர
The White Horse
ஆர: அமைதரந்திர சகரெரததி
வமைா.வப: சியாமைைா சுொமிநா்தன் ப: 28 ரூ. 45.00
மைாடு தமைய்ககிற சிறுென் ்தன் நண்பைாை வெள்்ைக குதி்ர 
யு்டன் தசரந்து ்தன்்ை அெமைாைப்படுததிய அரசனுககு 
பா்டம கற்பிககிறான்.  ISBN 978–81–237–3231–2

என்வறன்றும் நண்ரகள்
Forever Friends
ஆர: அன்கீத பட்்டாச்சாரஜி
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 60.00
்தெ்ைகளும மீன்களும ஒதர குைததில் பிறந்து ெைரந்்தை. 
மீன்கள் நீரில் மைட்டும ொழ, நிலததிலும நீரிலும ொழ முடிந்்த 
்தெ்ைகள், ்தம்மைத்தாதமை உயரொய் நி்ைத்தால் 
என்ைொகும? சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–8851–7

என்ை்தபான் நைந்்தது!
What Happened!
ஆர: ஜகதீஷ் தஜாஷி ப: 24 ரூ. 55.00
வமைா.வப: வயஸ். பாலபாரதி
காட்டில் இருந்்த ஒரு மைரததில் ெசிககும ஒரு குரஙகுககு ஒரு 
நாள் அதிரச்சி்தரும பல சமபெஙகள் ந்டககின்றை. அ்ெ 
என்ை? க்்தயில் அறியலாம. ISBN 978–81–237–9317–7



61

எைக்கு விடு்தளல வகபாடு
Set Me Free
ஆர: ஆஷிஷ் வசன்குப்்தா
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 11.00
மிருகஙக்ை தநசிககக கற்றுக வகாடுககும. ISBN 978–81–237–2818–6

எைது மு்தல் ரயில் ்யணைம்
My First Railway Journey
ஆர: மிருைால் மிதரா ப: 16 ரூ. 11.00
சிறு குழந்்்தகளுககாை முற்பள்ளிப் புத்தகம. 
 ISBN 978–81–237–4507–7

எைது ெபாழக்ளக
My Life: The Tale of a Butterfly
ஆர: அன்ஜன் சரககார
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 15.00
ெண்ைததுப்பூச்சியின் ொழக்க ெரலாறு; அன்ஜன் சரககார 
்தைது தகமைராவில் பு்கப்ப்டஙகைாகப் பதிவு வசய்திருககிறார. 
 ISBN 978–81–237–2856–8

என்றும் ெபாழும் புத்தகஙகள்
Books Forever
ஆர: மைதைாஜ ்தாஸ்
வமைா.வப: எ.தகா. பாஸ்கர ்தாஸ் ப: 64 ரூ. 16.00
புத்தகஙகளின் மைகததுெத்்த உைரததும புத்தகம. 
 ISBN 978–81–237–4213–7

என்ை வைய்கிமறன் கணடுபிடி
Guess What I am Doing
வ்தாகு: ஆசிய பசிபிக கூட்டுவெளியீடு
வமைா.வப: லட்சுமி ந்டராஜன் ப: 54 ரூ. 40.00
்தகெல், வி்ையாட்டு, க்்தகள் கூடிய ஒரு எளிய புத்தகம.
 ISBN 978–81–237–0219–3

என்ை மிருகம் வைபால்
Name that Animal
ஆர: நிரஞசன் தகாசல் ப: 14 ரூ. 11.00
மிகச் சிறு குழந்்்தகளின் அறிவு ெைரச்சிககுப் பயைளிககக 
கூடியது. ப்டஙகதை தபசுகின்றை. ISBN 978–81–237–4500–8
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ஏன்?
Why?
ஆர: மீைாட்சி ஸ்ொமி
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 20 ரூ. 55.00
அமமைா்ெ தகள்விகைால் து்ைககும ஒரு சுட்டிக 
குழந்்்த்யப் பற்றிய க்்த.  ISBN 978–81–237–8906–4

ஐந்து நண்ரகள்
Five Friends
ஆர: ஷிரீன் ரிஸ்வி
வமைா.வப: ருதர. துைசி்தாஸ் ப: 28 ரூ. 75.00
ஐந்து விலஙகுகள் நண்பரகைாகி, ஒன்றுகவகான்று பரஸ்பர 
உ்தவி வசய்து, இடுககண் க்ைெ்தாம நட்பு எை விைககும 
அழகிய க்்த. ISBN 978–81–237–6845–8

ஒரு கபாகததின் கள்த
A Crow’s Tale
ஆர: ஜு்தாஜித வசன்குப்்தா
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 18 ரூ. 11.00
காக்க எவ்ொறு கூடுகட்டி, முட்்்டயிட்டு, குஞசுக்ை 
ெைரககிறது என்ப்்த சிததிரஙகளு்டன் விைககும அழகிய 
புத்தகம. ISBN 978–81–237–4506–0

ஒரு கபாலததிமல ஒரு கிரபாேததிமல...
Once in a Village...
ஆர: வஹச்.சி. மை்தன்
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 24 ரூ. 50.00
மைரஙகளில்்லதயல் மை்ழயுமில்்ல. ெைத்்தக காககக 
கற்றுத்தரும குழந்்்தகளுககாை புத்தகம. ISBN 978–81–237–2814–8

ஒரு நபாள். . .
One Day...
ஆர: ஜகதீஷ் தஜாஷி
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 32 ரூ. 85.00
சிறுென் மைணியும யா்ை அப்புவும நண்பரகள். அெரகளு்்டய 
ஒருநாள் சாகசஙகள் இந்்தக க்்தயில் ெண்ைப்ப்டஙகளு்டன் 
விைககப்படுகிறது.  ISBN 978–81–237–6061–2
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ஒரு ்பாம்பும் ்தெளையும்
Frogs and a Snake
ஆர: கதைஷ் ஹாலய்
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 40.00
முயன்றால் வெற்றி வபறலாம என்ப்்த ப்டகக்்தயின் மூலம 
விைககும நூல். ISBN 978–81–237–2816–2

ஒரு புதிய விடியல்
A New Dawn
ஆர: பல்த்தவ் சிங ‘பத்தான்’ ப: 16 ரூ. 40.00
வமைா.வப: கமைலாலயன்
த்த்ெககு தமைதல நுகரெது ெைஙக்ைக கு்லதது விடும 
என்ற பா்டத்்த, ஒரு காட்டில் ெசிககும விலஙகுக்ைக 
வகாண்டு விைககும க்்த. ISBN 978–81–237–9334–4

ஒரு குட்டிச் சிஙகம் கரஜிக்கக் கற்றது
A Baby Lion Learns to Roar
ஆர: இந்து ராைா
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 24 ரூ. 14.00
சிஙகக குட்டிககு கரஜிககத வ்தரியவில்்லதய எை அப்பா 
சிஙகம கெ்லப்பட்டு ஆசிரியரக்ை நியமிதது பா்டம ந்டத்தச் 
வசால்கிறது. மீன் குஞசுககு நீந்்தக கற்றுக வகாடுகக தெண்டுமைா 
என்னும பழவமைாழி்ய நி்ைவூட்டும க்்த. 
 ISBN 978–81–237–2815–8

ஒலிம்பிக் விளையபாட்டுகளும் ஒலிம்பிக் வீரரகளும்
Olympic and Their Heroes
ஆர: வமைல்வி டி. வமைல்லா
வமைா.வப: என்.வி. ராஜதகாபாலன் ப: 64 ரூ. 5.00
ஒலிமபிக வி்ையாட்டின் த்தாற்றம, ெைரச்சி, புகழ வபற்ற 
ஒலிமபிக வீரரகள், வீராஙக்ைகள் பற்றிய சு்ெயாை 
வசய்திகள்.

ஒரு புழுவின் ்யணைம்
A Journey
ஆர: ஜகதீஷ் தஜாஷி
்தமிழாககம: ஆதி. ெள்ளியப்பன் ப: 24 ரூ. 65.00
ஒரு கமபளிப்புழு அழகிய பட்்டாமபூச்சியாக பரிைமிககும 
பயைததில் ஒரு காகி்ததது்டன் இந்்த உலகி்ைப் பாரப்பது 
பற்றிய க்்த.  ISBN 978–81–237–9823–3



64

ஒன்்து குஞசுப் ்றளெகள்
Nine Little Birds
ஆர: என்.டி. ராஜீவ்
வமைா.வப: ஆர. ஷமீமுன்னிசா ப: 20 ரூ. 30.00
ஒன்பது முட்்்டக்ை அ்்டகாககிறது தகாழி. ஒன்பது ெ்கப் 
பற்ெகள் பிறப்ப்்தக கண்டு வியப்பும அதிரச்சியும அ்்டயும 
தகாழி. சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–6063–6

கைலியல் விஞஞபானி அம்மு
Ammu Enna Kadal Sasthranja
ஆர: சஜீந்திரன் காறடுககா
்தமிழாககம: டி. மை்தன் ராஜ ப: 24 ரூ. 65.00
க்டற்க்ர கிராமைததில் ெசிககும அமமு ஒரு க்டல் பயைம 
தமைற்வகாள்கிறாள். க்டலில் அெள் என்வைன்ை பாரத்தாள் 
என்ப்்தக காட்டும சிததிரக க்்த.  ISBN 978–81–237–9814–1

கைற்புறதது கிரபாேம்
The Village by the Sea
ஆர: அனி்தா த்தசாய்
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபால் ப: 147 ரூ. 35.00
இந்திய கிராமைப்புறததின் இயற்்கயாை சிததிரிப்்பத ்தரும 
இப் ப்்டப்பு, ஆ்லகளின் ெரவு எளிய மைககளி்டம ஏற்படுததும 
எதிரபாரப்்பயும, பிந்்்தய ஏமைாற்றஙக்ையும நகர ொழவின் 
காைல்க்ையும ்தன் குடுமபததுககாகப் தபாராடும இைம 
உள்ைஙக்ையும படிப்பெரின் மைைதில் ஆழப் பதிககிறது. 
 ISBN 978–81–237–1728–9
களைத வ்தருவுக்குப் ம்பாமெபாேபா? 
A Visit to the City Market
ஆர: மைஞசுைா பதமைைாபன் ப: 16 ரூ. 11.00
சிறு குழந்்்தகளுககாை முற்பள்ளிப் புத்தகம.
 ISBN 978–81–237–4486–5
கணைக்ளக ேறந்்த நிலபா 
Uncle Moon Forgets Counting
ஆர: சஞசீவ் வஜய்ஸ்ொல் ‘சஞசய்’ 
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 32 ரூ. 75.00
ொனில் உள்ை நட்சததிரஙகள் எத்த்ை என்று எண்ணிப் 
பாரககும ஆ்ச ெருகிறது நிலாவுககு. முயற்சியில் த்தால்வி 
ய்்டயும நிலாவுககு புதிய உண்்மை புரிகிறது. 
 ISBN 978–81–237–6646–1
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கந்்தல் வேதள்த
Torn Quilt Tales
ஆர: அமைதரந்திர சகரெரததி
வமைா.வப: ஆைந்்தம சீனிொசன் ப: 64 ரூ. 150.00
அலாஸ்காவுககுச் வசல்லும ஒரு பயணியின் க்்த, ெஙகததின் 
ஒரு கிராமைச் சிறுெரகள் இருெரின் க்்த உள்ளிட்்ட க்்தகளின் 
வ்தாகுப்பு. ISBN 978–81–237–8680–3

கனிவு மிக்க கள்ளிச் வைடி
The Cactus
ஆர: ராதமைந்திர குமைார
்தமிழாககம: அைாரகலி ப: 24 ரூ. 65.00
த்தாற்றத்்த ்ெதது எெ்ரயும தகலி வசய்யககூ்டாது என்ற 
அறிவு்ர்ய ஒரு கள்ளிச் வசடியின் ொயிலாக வசால்கிறது 
இந்்த நூல்.  ISBN 978–81–237–9886–8

கஷமீர
Kashmir
ஆர: மைாலா சிங ப: 48 ரூ. 5.00
கஷ்மீரின் இயற்்கய்மைப்பு, மைககள் ொழக்க மு்ற, க்லஞர 
களின் ொழவு, கட்்ட்டகக்ல உள்ளிட்்ட பல வசய்திகள்.

கபாந்திஜியின் ெபாழவிலிருந்து சில கள்தகள்
Stories from Bapu’s Life
ஆர: உமைாஷஙகர தஜாஷி
வமைா.வப: வஜயலக்ஷமி ப: 30 ரூ. 60.00
உறுதியும, உண்்மையும வகாண்்ட ஒரு ்த்லமைக்ைத ்தஙகள் 
இலட்சிய மைனி்தைாகக வகாள்ை குழந்்்தகளுககு உ்தவும நூல்.
 ISBN 978–81–237–6101–5
கபாட்டில் உள்ை ெரிகள்
Stripes in the Jungle
ஆர: கீதிகா வஜயின்
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 16.00
புலிகளின் ொழி்டஙகள், பழகக ெழககஙகள் பற்றி ப்டஙகளு்டன் 
சு்ெப்ட விெரிககிறது. ISBN 978–81–237–3613–6

கபாட்டிமல ஆைந்்தம்
Joy in the Jungle
ஆர: சந்்தனூ ்தமுலி
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வமைா.வப: ராம ்தஙகம ப: 24 ரூ. 65.00
விலஙகுக்ை தெட்்்டயாடுபெரகைால் அப்பாவி விலஙகுகள் 
பாதிப்புககு உள்ைாெ்்த சிறுெரகளுககு உைரததும க்்த.
 ISBN 978–81–237–9979–7
கபாட்டிமல ஒரு குரல்
A Voice in the Jungle
ஆர: ஜகதீஷ் தஜாஷி ப: 16 ரூ. 5.00
சிறு குழந்்்தகளுககாை முற்பள்ளிப் புத்தகம.

கபாட்டிமல ஒரு குைம்
A Pool in the Jungle
ஆர: உமைா ஆைந்த
வமைா.வப: மூ. அப்பைசாமி ப: 32 ரூ. 30.00
இயற்்க்யயும, ெைஙக்ையும, ெைவிலஙகுக்ையும 
தநசிககக கற்றுக வகாடுககும க்்த. க்்தககு அழகூட்டும 
ெண்ைச் சிததிரஙகள். ISBN 978–81–237–6072–8

கபாட்டிமல ஒரு ம்பாட்டி
The Summer Tree Contest
ஆர: ரா்தா எம. கமபாததகாதை
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 30 ரூ. 18.00
பல்தெறு மைரஙக்ையும, அெற்றின் பூகக்ையும பற்றி குழந்்்த 
களுககு விைககும சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–0627–6

கபாட்டிமல நைந்்தது
The Wise and the Wily
ஆர: கலா ்்தரானி
வமைா.வப: கி. ராஜநாராயைன் ப: 30 ரூ. 18.00
கிழககு நாடுகளில் மைககளி்்டதய ெழஙகப்படும சு்ெயாை 
நாட்டுப் புறக க்்தகள்; இ்ெ விலஙகுக்ை ்மையமிட்்ட்ெ.
 ISBN 978–81–237–4485–8
கபாயம்்ட்ை கபாகததின் கள்த
Ghayal Kavve ki Kahaani
ஆர: ரதமைஷ் தபடி
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 24 ரூ. 9.00
சிறுென் கிட்டு பள்ளியிலிருந்து திருமபுமதபாது கண்ணில் 
படுகிறது காயமபட்்ட ஒரு காகம. அென் வீட்டுககு எடுதது 
ெரும அந்்தக காகம குடுமபததின் அஙகமைாகி விடுெ்்த பு்கப் 
ப்டஙகளு்டன் காட்டுகிறது இகக்்த. ISBN 978–81–237–4964–8
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கபாவ்யபா எடுத்த முடிவு
Kavya Makes up Her Mind
ஆர: ரதமைஷ் பிஜலானி ப: 32 ரூ. 70.00
வமைா.வப: மூ. அப்பைசாமி
்தான் ெைரந்்த பிறகு என்ைொக தெண்டும என்ற தகள்விககு 
காவ்யா பலவி்தமைாை பதில்க்ை தயாசிககிறாள். இறுதியில் 
அன்பு வகாண்்ட உண்்மையாை மைனுஷியாக இருப்பத்த 
முககியம என்று வ்தளிகிறாள்.  ISBN 978–81–237–9333–7

கபாற்றின் அற்பு்த உலகம்
The Wonderland of Air
ஆர: ஆர.தக. மூரததி
வமைா.வப: மூ. அப்பைசாமி ப: 56 ரூ. 45.00
காற்று இல்்லதயல் உயிரகள் இல்்ல. ொழக்க இல்்ல. 
காற்றின் பல்தெறு பயன்க்ை, இயககஙக்ை, எளிய வமைாழியில் 
பரிதசா்த்ைகளு்டன் விைககும நூல். ISBN 978–81–237–6085–8

கபாற்று எஙமக ெசிக்கிறது
Where Does the Wind Live
ஆர: சாந்தினி தகாவிந்்தன்
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 24 ரூ. 60.00
வசருப்புத ்்தககும வ்தாழிலாளியின் மைகனு்்டய பட்்டததின் 
மீது ஆ்சப்பட்்ட ஓர இைெரசனின் க்்த.ISBN 978–81–237–4178–9

கபாைகதது கீ்தஙகள்
Wild Woodnotes
ஆர: ஜித ராய்
வமைா.வப: கு. இராஜாராம ப: 64 ரூ. 50.00
காடுகளின் முககியததுெம பற்றியும, காடுக்ை அழிப்ப்தால் 
ஏற்படும தீ்மைக்ைப் பற்றியும விைககுகிறது. ISBN 81–237–2663–2

கிரிக்வகட்
Cricket
ஆர: விஜய் வமைரச்சண்ட்
வமைா.வப: ஆர. சுொமிநா்தன் ப: 64 ரூ. 5.50
கிரிகவகட் வி்ையாடும மு்ற்யக கற்றுத்தருகிறது. பல புகழ 
வபற்ற ஆட்்டககாரரகளின் ்கவயழுததுககளும உள்ைை.
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கிளிததீவில் ைபாகைஙகள்
Adventure on Clee Island
ஆர: ்தனுகா வபௌமிக எண்த்டா
வமைா.வப: அ.சு. இைஙதகாென் ப: 60 ரூ. 135.00
மைனி்தரகளின் தபரா்சயால் சுற்றுச்சூழல் வகட்டு, 2070ஆண்டு, 
முற்றிலும இயந்திரமைய உலகில் ந்டககும சமபெஙகள் பற்றிய 
ஓர அறிவியல் பு்ைக்்த. மூன்று சிறுெரகளும ஒரு தராதபா 
வும்தான் இ்தன் க்தாநாயகரகள். ISBN 978–81–237–9748–9

குட்டி அளல
Littlest Wave
ஆர: சுமைைா சந்தெரககர
வமைா.வப: கி. குருமூரததி ப: 30 ரூ. 16.00
அ்லதயாடு வி்ையாடிக களிககும அகிலாவின் சந்த்தாஷம, 
நூ்லப்படிககும குழந்்்தக்ையும வ்தாற்றிக வகாள்ளும.
 ISBN 978–81–237–4491–9

குட்டிச் சூரியன்
Little Sunshine
ஆர: ஜஸ்ெந்த சிங பிரதி
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 45.00
இந்்தப் பூவுலகில் உயிரகள் ொழெ்தற்கு சூரியன் எவ்ெைவு 
அெசியம என்ப்்தச் வசால்லும க்்த. ISBN 978–81–237–8905–7

குட்டி யபாளை அளித்த விருந்து
Little Elephant Throws a Party
ஆர: மீைாட்சி, ்தன்மைய் பரத
வமைா.வப.: சரெைன் பாரத்தசாரதி ப:20 ரூ. 50.00
காட்டில் விலஙகுகளுககு இ்்டதய சண்்்ட மூண்டு நி்ல்மை 
தமைாசமைாகிறது. யா்ை எல்லா விலஙகுகளுககும ஒரு 
விருந்்தளிதது ஒன்றுபடுததுகிறது.  ISBN 978–81–237–9326–9

குட்டி யபாளை ரூ்பா
Rupa the Elephant
ஆர: மிககி பத்டல்
வமைா.வப: ்தமபி சீனிொசன் ப: 30 ரூ. 50.00
குட்டி யா்ை ரூபாவும, பிற மிருகஙகளும அடிககும வகாட்்டம.
 ISBN 978–81–237–0339–8
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குலபாம்பா எலியரசியும் ்லூன்களும்
Gulabo Mousie and her Balloon
ஆர: குதசியா ்்தி
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபால் ப: 24 ரூ. 13.00
எலியரசி குலாதபா ்தன் க்்டயில் விற்ப்ை வசய்ெ்தற்காக 
சந்்்தயில் இருந்து பலூன்கள் ொஙகி ெந்்தாள். அெற்றில் ஒரு 
பலூனில் இருந்்தது. . . ISBN 978–81–237–2007–4

குழந்ள்தகளுக்கபாை ஆசிய நபாமைபாடிக் கள்தகள்
Folktales from Asia
வ்தாகு: யுவைஸ்தகா
வமைா.வப: கி. குருமூரததி ப: 100 ரூ. 135.00
ஆசியா பசிபிக கூட்டுப் பதிப்புத திட்்டததின் கீழ வெளிெந்்த 
நூல். ஆசியக கண்்டததில் உள்ை பதிைாறு நாடுகளில் நிலவும 
நாட்டுப் புறக க்்தகள் இதில் வ்தாகுககப்பட்டுள்ைை. 
மைண்ணின் மைைமும நீரின் மைைமும வகாண்்ட்ெ. 
 ISBN 978–81–237–8719–0

ளக வகபாடுக்கும் ளக
A Helping Hand
வ்தாகு: சமைதரஷ் சட்்டரஜி
வமைா.வப: வெ. சந்திரதமைாகன் ப: 16 ரூ. 50.00
விலஙகுகளும மைனி்தரகளும சுமுகமைாக இயற்்கயு்டன் இ்யந்து 
ொழ ெலியுறுததும க்்த. ISBN 978–81–237–9980–3

மகபாடுகளும் ெணணைஙகளும்
Lines and Colours
ஆர: எல்லா ்தத்தா
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 84 ரூ. 70.00
ஓவியகக்ல ெடிெஙக்ையும, மு்றக்ையும உ்ரயா்டல் 
ெடிவில் விைககும இந்்த நூல், இந்தியாவின் பல்தெறு 
ெ்கயாை ஓவிய மு்றக்ை ப்டஙகளு்டன் ்தருகிறது. 
 ISBN 978–81–237–5394–2

மகபாலி விளையபாடிய ேன்ைன்
The King Who Played Marbles
ஆர: எச்.சி. மை்தன்
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 32 ரூ. 30.00
தகாலி வி்ையாட்டில் தீரா்த ஆரெம வகாண்்ட சிறுென் 
அரசைாகிறான். ப்்டவயடுதது ெரும எதிரி நாட்டு மைன்ை்ை 
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எவ்ொறு வெற்றி வகாள்கிறான் என்னும சு்ெயாை க்்த 
இது.  ISBN 978–81–237–6070–4

வகௌ்தே புத்தர
Gautama Buddha
ஆர: லீலா ஜாரஜ
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபால் ப: 64 ரூ. 50.00
புத்தரின் ெரலாறு கூறும எளிய நூல். ISBN 978–81–237–1043–3

ைக்கரதள்தக் கணடுபிடித்த எறும்புகள்
The Coming of Wheels
ஆர: அனுப் தர
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 18.00
மைனி்தனின் உன்ை்தக கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றாை சககரம 
எவ்ொறு உருொகியிருககும என்ப்்த சிததிரிககும ப்டஙகள் 
நி்றந்்த புத்தகம. ISBN 978–81–237–4849–8

ைபாகைக்கபார ஆடு
Ek Thi Bakri
ஆர: பாருல் பதரா
வமைா.வப: ருதர துைசி்தாஸ் ப: 16 ரூ. 50.00
வீட்்்டவிட்டு வெளிதய விரட்்டப்பட்்ட தபாககிரி ஆடு ஒன்று 
்தன் இைெயதின் சாகச நி்ைவுக்ை ்தன் ொரிசுகளுககுச் 
வசால்லும சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–8732–9

ைபா்தளையபாைரகள் சிறுெயதில்
Children Who Made it Big
ஆர: ்தஙகமைணி ப: 184 ரூ. 50.00
அறிவியல், சட்்டம, க்லதது்ற, வ்தாழில்து்ற, தி்ரப்ப்டத 
து்ற, சமூகதவ்தாண்டு எை பல து்றகளில் ்த்டமபதித்த சில 
சா்த்ையாைரகளின் சிறுெயது ொழக்க்ய விைககும 
இந்நூல் சிறாரகளுககு சிறந்்த தூண்டுதகால். 
 ISBN 978–81–237–3779–9
ைபாமி என்கிற நதள்த
Sammy the Snail
ஆர: ரூபம கரதரால்
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 40.00
நட்புககு ஏஙகிய சாமி என்கிற நத்்த ஒன்று, நண்ப்ைத 
த்தடிப் புறப்படுகிறது. அ்தற்கு நட்பு கி்்டத்த்தா? க்்தயில் 
படிககலாம. ISBN 978–81–237–9313–9
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சிட்டுக்குருவியின் சீரிய அறிவு
Sparrow’s Wisdom
ஆர: பிரச்தச்தா குப்்தா
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 28 ரூ. 55.00
ெைததில் ொழும ஒரு குருவி ெைம அழிெதிலிருந்து எப்படிக 
காககிறது எை கஷ்மீரி வமைாழியில் எழு்தப்பட்்ட க்்த. 
 ISBN 978–81–237–7146–5

சிமநகிதி
Friend
ஆர: பிரச்தச்தா குப்்தா
வமைா.வப: டி.மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 30.00
குறுமபுககார தமைகம ஒன்று ்தன் உ்டலில் உள்ை க்ற்ய 
எப்படி அகற்றுகிறது என்னும க்்த! இயற்்க்ய, சுற்றுச் 
சூழ்ல குழந்்்தகளுககு கற்பிககும நூல். ISBN 978–81–237–6057–5

சிம்ேனும் மிதினும்
Shera and Mithu
ஆர: மைதைாரமைா ஜஃபா
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 25.00
சிமமைன் என்னும நாய்ககுட்டி்ய ெைரககிறான் பள்ளிச் 
சிறுென் மிதுன். அென் இல்லா்ததபாது சிமமைனுககு ஏற்படும 
சிகக்ல எப்படி சமைாளிககிறது என்னும க்்த. 
 ISBN 978–81–237–6069–8
சிரிக்க ளெக்கும் சில கள்தகள்
Tales to Make You Smile
ஆர: ரஸ்கின் பாண்ட் ப: 56 ரூ. 110.00
வமைா.வப: உ்தயசஙகர
சிறுெரகளுககாை எழுத்தாைரகளில் பிரபலமைாை ஒருெராகிய 
ரஸ்கின் பாண்ட் எழுதிய ஏழு க்்தகளின் வ்தாகுப்பு. 
 ISBN 978–81–237–9327–6

சிரிததுச் சிந்திக்கச் சில கள்தகள்
Stories of Light and Delight
ஆர: மைதைாஜ ்தாஸ்
வமைா.வப: டி.ஆர. பஞசாபதகசன் ப: 64 ரூ. 15.00
சிரிகக ்ெப்பத்த கடிைம. அ்தன் மூலம சிந்திகக ்ெப்பது 
அ்்த வி்டக கடிைம்தாதை! ISBN 978–81–237–4214–4
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சிறந்்த கள்தகள் ்திமூன்று
The Best Thirteen
வ்தாகு: யுவைஸ்தகா
வமைா.வப: ெல்லிககண்ைன் ப: 134 ரூ. 45.00
பதின்மூன்று வமைாழிகளிலிருந்து சிறந்்த க்்தகளின் வ்தாகுப்பு; 
சிறுெர சிறுமியருககாக. ISBN 978–81–237–1189–8

சிறப்பினும் சிறப்பு
Better than the Best
ஆர: ராதமைந்திர குமைார ப: 16 ரூ. 40.00
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபாலன்
கிராமைத்்தச் தசரந்்த ஒரு சிறுென் ்தன் உறுதியாலும வி்டா 
முயற்சியாலும எப்படி ஒரு வி்ையாட்டு வீரைாக உருொகிறான் 
என்று காட்டும க்்த. ISBN 978–81–237–9310–8

சிறுெரகளின் வீர ைபாகைம்
Heroes Do Not Grow on Trees
ஆர: சு்தா புரி ப: 24 ரூ. 55.00
வமைா.வப: அ.சு. இைஙதகாென்
ஒரு பூஙகாவுககு வி்ையா்டச் வசல்கிற குழந்்்தகள், அஙதக 
ஒரு கழுகு குைததில் விழுந்து கி்டப்ப்்தக கண்டு, மீட்ப்்த 
வசால்லும க்்த.  ISBN 978–81–237–9329–0

சிறுென் ்தபாகூர
The Jorasanko House
ஆர: லீலா மைஜும்தார
வமைா.வப: ரா.கி. ரஙகராஜன் ப: 80 ரூ. 13.00
கவிஞர ்தாகூரின் சிறுபிராயதது நிகழச்சிகள். 
 ISBN 978–81–237–5167–2
சின்ைக் குட்டி முட்ளைக்மகபாசு
Little Cabbage 
ஆர: ஷின்்தாஷு
வமைா.வப: லட்சுமி ந்டராஜன் ப: 27 ரூ. 10.00
சின்ைக குட்டி முட்்்டகதகாசுககும பன்றியாருககும ந்டககும 
சு்ெயாை ொககுொ்தஙகள். ISBN 81–237–0072–5

சிெப்புப் ்ட்ைம்
Red Kite
ஆர: கீ்தா ்தரமைராஜன்
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வமைா.வப: நிரமைலா பாலா ப: 24 ரூ. 50.00
உயர உயரப் பறகக விருமபிய ஒரு பட்்டம ்தன் க்்த்யக 
கூறுகிறது; அழகிய ெண்ைப்ப்டஙகள். ISBN 978–81–237–2407–2

சிெப்புப் வ்ன்சிலும் நீலப் வ்ன்சிலும்
Red Pencil & Blue Pencil
ஆர: ஐ.சி.எல்.சி., த்டாககிதயா
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபாலன் ப: 16 ரூ. 40.00
தபாரகளும தமைா்தல்களும மைனி்த ொழ்ெ நாசமைாககும 
என்ப்்த இரண்டு வபன்சில்க்ைக வகாண்டு வசால்லும 
க்்த.  ISBN 978–81–237–9312–2

சீ்தபாவும் மின்மினியும்
Sheebu—The Sheep
ஆர: நீது ஷரமைா
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 12 ரூ. 45.00
்தன் கழுததில் கட்டியிருந்்த மைணி்ய இழந்துவிட்்ட சீ்தா 
என்கிற ஆட்டுககுட்டிககு, மின்மினிப் பூச்சிகள் எப்படி உ்தவி 
வசய்்தை என்று வசால்லும க்்த. ISBN 81–237–8739–8

சுட்டி அணில் சுந்்தரம்
Choogh the Squirrel
ஆர: பிட்டீ மித்தல்
வமைா.வப: சரெைன் பாரத்தசாரதி ப: 32 ரூ. 70.00
்தைககுக கி்்டத்த அணில் ஒன்்ற அன்பு்டன் ெைரககிறான் 
ஒரு சிறுென். அந்்த அணிலின் ொழக்க்ய வசால்கிறது 
இந்்தப் புத்தகம. ISBN 978–81–237–9328–3

சுயரபாஜயததின் கள்த (்பாகம் 1)
Story of Swarajya (Part 1)
ஆர: விஸ்ணு பிரபாகர
வமைா.வப: குயிலி ராதஜஸ்ெரி ப: 64 ரூ. 14.00
நாட்டு விடு்த்லககாக பல்தெறு ்த்லெரகள் ந்டததிய 
தபாராட்்டம பற்றியது. ISBN 978–81–237–5179–5

சுயரபாஜயததின் கள்த (்பாகம் 2)
Story of Swarajya (Part 2)
ஆர: சுமைஙகல் பிரகாஷ்
வமைா.வப: குயிலி ராதஜஸ்ெரி ப: 64 ரூ. 6.00
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காந்தி, திலகர, அன்னி வபசன்ட், பகதசிங உள்ளிட்்ட பல 
்த்லெரகள் நாட்டு விடு்த்லககாக ந்டததிய தபாராட்்டம 
பற்றி விைககும நூல்.

சுறுசுறுப்்பாை எறும்புகள்
Busy Ants
ஆர: புலக பிஸ்ொஸ் ப: 16 ரூ. 11.00
சிறு குழந்்்தகளுககாை முற்பள்ளிப் புத்தகம.
 ISBN 978–81–237–4494–0

சூரியகபாந்திப் பூக்களும் ெணணைததுப் பூச்சிகளும்
Sunflowers and Butterflies
ஆர: வஜயந்தி மைதைாகரன்
வமைா.வப: பிரிஜிட்்டா வஜயசீலன் ப: 16 ரூ. 14.00
குழந்்்தகளுககாை சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–1185–0

சூரியம்தெள்தகள்
The Sun Fairies
ஆர: ஸ்ெப்ைா ்தத்தா
வமைா.வப: அ.வச. ்தஙகராஜ ப: 24 ரூ. 15.00
ொைததிற்கும பூமிககும இ்்டதய சறுககி வி்ையாடும சூரிய 
த்தெ்்தகள் பற்றிய க்்த. ISBN 978–81–237–3235–0

சூரியனுக்கு ஏழு ்டிகள்
Seven Step to the Sun
ஆர: தீபன்வி்டா ராய்
வமைா.வப: ராம ்தஙகம ப: 24 ரூ. 70.00
சூரியகக்டவுள் மீது வபாறா்மை வகாண்்ட தமைகக க்டவுள் 
தபார வ்தாடுககிறான். காற்றின் உ்தவியு்டன் தமைகத்்த வெல்ல, 
இயற்்கத்தாய் ஏழு ெண்ைஙகளில் சூரியனுககு படிக்ை 
அ்மைககிறாள். ISBN 978–81–237–9314–6

சூரியனும் நிலவும்
Sun and the Moon
ஆர: ெரஷா ்தாஸ்
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 15.00
சூரியன் பகலிலும, சந்திரன் இரவிலும மைட்டும த்தான்றுெது 
ஏன்? இயற்்கயின் நிகழ்ெ கற்ப்ை கலந்து ஒரு க்்தயாக 
ஆககியிருககிறார நூலாசிரியர. ஜப்பானின் தநாமைா கான்தகாரஸ் 
விருது வபற்ற க்்த. ISBN 978–81–237–3611–2
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வைஞசிலுளெச் ைஙகததின் கள்த
Story of Red Cross
ஆர: கிருஷ்ை சததியாைந்த
வமைா.வப: ஜ. தியாகராஜன் ப: 64 ரூ. 13.00
வசஞசிலு்ெ சஙகம த்தான்றிய ெரலாறும பணிகளும.
 ISBN 978–81–237–1703–6
வைடிகள் நேது ம்தபாழரகள்
Ourl Useful Plants
தக.எஸ். தசகரம ப: 32 ரூ. 16.00
வசடிக்ை உைரவுபூரெமைாை த்தாழரகைாக குழந்்்தகளுககு 
அறிமுகப்படுததும சிறு புத்தகம. ISBN 978–81–237–0032–8

மைபாைபாவின் ்யணைம்
Sona’s Adventures
ஆர: ்தாரா திொரி
வமைா.வப: அழ. ெள்ளியப்பா ப: 30 ரூ. 16.00
தசாைா என்ற வபயர வகாண்்ட ஒரு குட்டி ஒட்்டகததின் 
க்்த.
 ISBN 978–81–237–4519–x
ைபாமும் குறும்புக்கபாரக் கபாக்ளகயும்
Tom and the Naughty Crow
ஆர: ்தனுககா பவுமிக எண்த்டா
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 13.00
்டாம என்னும நாய் ்தான் விதராதியாகக கருதும குறுமபுககாரக 
காக்க்யப் பழிொஙக நி்ைககிறது, க்்டசியில் எல்லாம 
கைவு என்று வ்தரிகிறது. ISBN 978–81–237–4018–8

்தணணீர
Water
ஆர: ராமைா
வமைா.வப: ருதர. துைசி்தாஸ் ப: 64 ரூ. 13.00
்தண்ணீரின் க்்த கூறும நூல்; இயற்்கயின் ஒட்டுவமைாத்த 
இயககததில் ்தண்ணீர ஆற்றும பஙகு உள்ளிட்்ட பல சு்ெயாை 
்தகெல்கள், நூவலஙகும. ISBN 978–81–237–1713–5

்தணணீர
Water
ஆர: கிறிஸ்த்டாபர வசங, சூசன்ைா தகாதஹாகுவெக
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 32 ரூ. 90.00
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்தண்ணீர எத்த்ை ெடிெஙகளில் எஙவகல்லாம இருககிறது 
எை ப்டஙகளில் காட்டும சிறுநூல். ISBN 978–81–237–7234–9

்தயபாரபாக இரு
Be Prepared
ஆர: உமைா ஆைந்த
வமைா.வப: ஆரவி ப: 64 ரூ. 6.00
துணிகரச் வசயல்களில் ஈடுபட்்ட சிறுெர சிறுமியரின் க்்த.

்தளலகீழ உலகம்
The Topsy Turvy World
ஆர: ஆர.எஸ். பூஸ்நுரமைாத
வமைா.வப: மைாலதி ்ெததியநா்தன் ப: 36 ரூ. 45.00
சிறுென் பாபு, சிறுமி தபபி, வசல்ல நாய் பப்பி-இெரகளின் 
சாகசஙக்ைக வகாண்்ட சு்ெயாை க்்த, அழகாை ெண்ைப் 
ப்டஙகளு்டன். ISBN 978–81–237–6084–1

்தபான்மைன்
Tansen
ஆர: அதசாக ்தொர
வமைா.வப: சரஸ்ெதி ப: 40 ரூ. 70.00
அகபர காலததில் அெரு்்டய அரச்ெக க்லஞராகத 
திகழந்்த இ்சகக்லஞர ்தான்தசனின் ொழக்க்ய 
ப்டஙகளு்டன் சிததிரிககும நூல். ISBN 978–81–237–3127–2

்தபாெரஙகளின் ்ரிணைபாே ெைரச்சி
How Do they Evolve
ஆர: கதரன் தஹ்டாக
வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 52 ரூ. 120.00
அன்றா்டம நாம சாப்பிடும காய்கறிகளும, பிற பயிர ெ்ககளும 
எஙகிருந்து ெந்்தை? ்தாெரஙகள் எவ்ொறு பரிைாமை ெைரச்சி 
வபறுகின்றை? தகள்விக்ைக தகட்டு, வி்்டக்ைக கண்்டறிய 
குழந்்்தகளுககுக கற்றுத்தரும நூல். ISBN 978–81–237–9758–8

திப்பு சுல்்தபான்
Tipu Sultan
ஆர: சந்தியா ராவ்
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 35.00
்மைசூர புலி என்று அ்ழககப்பட்்ட மைாவீரன் திப்பு சுல்்தானின் 
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க்்த ெண்ைம தீட்டுெ்தற்தகற்ற ப்டஙகளு்டன். 
 ISBN 978–81–237–3198–8
திளரப்்ைஙகளின் கள்த
How Films are Made
ஆர: தக.ஏ. அப்பாஸ்
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபாலன் ப: 64 ரூ. 11.00
வெள்ளித தி்ரயில் நாம காணும க்்தகளுககுப் பின்தை பல 
நீண்்ட க்்தகள் உண்டு. தி்ரப்ப்டஙகள் உருொை க்்த்தான் 
அது. தி்ரகக்்த்ய வி்ட இ்ெ மிகச் சு்ெயாக இருககும.
 ISBN 978–81–237–5176–4
தீ்பாெளி
Diwali
ஆர: ரவி பரஞசதப ப: 16 ரூ. 10.00
சிறு குழந்்்தகளுககாை முற்பள்ளிப் புத்தகம. 
 ISBN 978–81–237–4501–5

தீபு கழுள்தயின் வீரச் வையல்கள்
Adventures of Dipu the Donkey
ஆர: ெரதைான் ்தாமைஸ்
வமைா.வப: அலதமைலு ராமைசாமி ப: 68 ரூ. 13.00
தீபு ஒரு கழு்்த. சக மிருகஙக்ை தநசிககும தீபு மைனி்தரக்ையும 
தநசிககிறது. அன்பாை குடுமபம ஒன்்றயும, ஆைெமிகக 
இைெரசி ஒருததி்யயும சந்திககிறது... வபரியெரக்ையும 
படிககத தூண்டும சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–2217–5

துப்புரவுப் ்ணி வைய்்த ேன்ைன்
The Royal Sweeper
ஆர: ராதமைந்திர குமைார
்தமிழாககம: வெ. சந்திர தமைாகன் ப: 20 ரூ. 55.00
ஒடிஷா மைாநிலததின் புரி வஜகன்ைா்தர புராைஙகளு்டன் 
வ்தா்டரபு்்டய ஒரு க்்த ISBN 978–81–237–9885–1

துரகபா ெைரத்த சிட்டுக்குருவி
Tumpa and the Sparrows
ஆர: ஸ்ெபன்மைய் சகரெரததி
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 25.00
துரகா என்னும சிறுமி ்தன் புத்தக அலமைாரியில் ்தஙகிவிட்்ட 
இரண்டு சிட்டுககுருவிக்ை எப்படிக காப்பாற்றுகிறாள் 
என்னும சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–6080–3
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தூக்கணைபாங குருவிக்கூடு
The Weaver Bird Nest
ஆர: தீபன்வி்டா ராய்
வமைா.வப: என். மைா்தென் ப: 24 ரூ. 70.00
அழகிய பூந்த்தாட்்டததில் தசாமபலு்டன் ெசிதது ெருகிற ஒரு 
த்தெ்்த, தநரம ெருமதபாது உ்ழப்பாளியாக மைாறி அழகிய 
பற்ெயாகிறது என்று காட்டும க்்த. ISBN 978–81–237–9316–0

வ்தைபாலிரபாேன் ேதியூகக் கள்தகள்
Tenali Ramakrishnuni Chamatkara Kathalu
வ்தாகு: வரட்டி ராகெய்யா
வமைா.வப: ருதர. துைசி்தாஸ் ப: 64 ரூ. 90.00
விஜயநகர மைன்ைர கிருஷ்ை த்தெராயரின் அ்மைச்சர்ெயில் 
விக்ட கவியாக இருந்்த வ்தைாலி ராமைன் அறிவில் சிறந்்தெர. 
அெரு்்டய க்்தகள் நாடு முழுெதும புகழ வபற்ற்ெ, பல 
வமைாழிகளில் வெளியாகியுள்ை்ெ. இந்்தத வ்தாகுப்பில் 18 
க்்தகள் ெண்ைப்ப்டஙகளு்டன் இ்டம வபற்றுள்ைை.
 ISBN 978–81–237–7887–7
ம்தடிப்்பார
Search
ஆர: ஜகதீஷ் தஜாஷி
வமைா.வப: ்தமபி சீனிொசன் ப: 10 ரூ. 11.00
ெண்ைஙகளின் நடுதெ மை்றந்திருககும உருெஙக்ைக 
கண்டுபிடி! ISBN 978–81–237–2009–8

ம்தெமலபாக யபாததிளர
A Trip to Heaven
ஆர: லீலாெதி பாகெத
வமைா.வப: டி.ஆர. பஞசாபதகசன் ப: 64 ரூ. 50.00
சிறுெரகளுககு அறிவூட்்டககூடிய ந்கச்சு்ெ கலந்்தக்்தகள். 
 ISBN 978–81–237–5177–1
ம்தனீக்களின் விந்ள்த உலகம்
Strange Ways of Honeybee
ஆர: எஸ்.ஐ. ஃபரூககி
வமைா.வப: வகா.மைா.தகா. இைஙதகா ப: 24 ரூ. 50.00
த்தனீககள் எப்படி த்தன் இருககும பூ்ெக கண்்டறிகின்றை, 
எப்படி தசமிககின்றை, கூட்்்ட எப்படி அ்மைககின்றை, 
எப்படி ்தமைககுள் ்தகெல் பரிமைாறுகின்றை என்ப்்த க்்த 
ெடிவில் விைககும அழகிய நூல். ISBN 978–81–237–7681–1
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ம்தபாைரும் ேளலயபாடும்
Toda and the Tahr
ஆர: ஈ.ஆர.சி. ்தாவி்தர 
வமைா.வப: க.தெ.சு. மைணியம ப: 64 ரூ. 13.00
நீலகிரி மை்லப் பகுதிகளில் ெசிககின்ற ெ்ரயாட்டின் ொழவு 
மு்ற பற்றி க்்தெடிவில் கூறும நூல். ISBN 978–81–237–2690–8

நம் நதிகள் (்குதி 1)
Our Rivers (Part 1)
ஆர: லீலா மைஜும்தார
வமைா.வப: எஸ். கந்்தஸ்ொமி ப: 64 ரூ. 16.00
முககிய நதிகளின் பிறப்பி்டம, தசருமி்டம, அெற்றிலுள்ை 
அ்ைத திட்்டஙகள் தபான்ற பல விெரஙக்ையும அறியலாம.
 ISBN 978–81–237–4520–6
நம் நதிகள் (்குதி 2)
Our Rivers (Part 2)
ஆர: அழ. ெள்ளியப்பா ப: 64 ரூ. 14.00
ஆறுகள், அெற்றின் குறுகதக கட்டிய அ்ைததிட்்டஙகள், 
பாசை ெசதிகள் தபான்ற விெரஙகளு்டன் கூடிய நூல்-பகுதி 
ஒன்றின் வ்தா்டரச்சி. ISBN 978–81–237–4521–3

நம்முைன் ெபாழும் ்பாம்புகள்
Snakes around Us
ஆர: ்ாய், தராம வித்டகர
வமைா.வப: ஓ. என்றி பிரான்ஸிஸ் ப: 64 ரூ. 16.00
பாமபுகள் பற்றிய ஆ்தாரபூரமைாை, சு்ெயாை, பயனுள்ை 
்தகெல்கள் ப்டஙகளு்டன். ISBN 978–81–237–1905–4

நேது பூஉைல்: ஓர அற்பு்த இயந்திரம்
Our Body: A Wonderful Machine
ஆர: ரதமைஷ் பிஜலானி
வமைா.வப: பா. ஜீெசுந்்தரி ப: 32 ரூ. 30.00
நமைது உ்டல் என்னும அற்பு்தமைாை இயந்திரம பற்றியும, அ்தன் 
அதிசயமைாை இயககஙக்ையும விைககும அரு்மையாை நூல்.
 ISBN 978–81–237–6086–5
நேது பூமி
This Earth of Ours
ஆர: லாயிக ஃபத்த அலி
வமைா.வப: ஆர.எஸ். நாராயைன் ப: 64 ரூ. 50.00
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நாம ொழும இந்்தப் பூமியின் சுற்றுச்சூழலுககுக தகடு எ்தைால் 
வி்ைகிறது, நாம என்ை வசய்ய தெண்டும எை குழந்்்தகளுககு 
கற்றுத்தருகிறது. ISBN 978–81–237–2634–2

நேது ேரம்
Our Tree
ஆர: பிரைாப், ஸ்மி்தா சகரெரததி
வமைா.வப: லட்சுமி ந்டராஜன் ப: 16 ரூ. 11.00
மைரம பற்றிய, சிறு குழந்்்தகளுககாை முற்பள்ளிப் புத்தகம.
 ISBN 978–81–237–4499–5
நேது கைற்்ளை
Our Navy
ஆர: கமைாண்்டர ஆர.என். குலா
வமைா.வப: கி. ராதஜந்திரன் ப: 64 ரூ. 5.50
இந்தியக க்டற்ப்்டயின் ெைரச்சி, பல ெ்கப் தபாரககப்பல்கள், 
ஆயு்தஙகள், க்டற்ப்்ட விதிகள் அ்ைத்்தயும அறியலாம.

நல்ல நண்ரகள்
Good Friends
ஆர: ஜான் கிலாகா
வமைா.வப: ஆதி ெள்ளியப்பன் ப: 24 ரூ. 70.00
யா்ையும எலியும நல்ல நண்பரகள். ஆைால் யா்ை எலிககு 
துதராகம வசய்கிறது. எலி ெருத்ததது்டன் காட்்்ட விட்த்ட 
ஓடி விடுகிறது. இரண்டும மீண்டும எப்படி இ்ைகின்றை? 
 ISBN 978–81–237–9378–8
நபாஙகள் இந்தியரகள்
We Indians
ஆர: வமைஹரு தஜ. ொடியா ப: 24 ரூ. 5.50
இந்தியாவின் பல்தெறு மைாநில மைகக்ையும, அெரகைது வமைாழி 
மைற்றும பண்பாட்்்டயும, மிக எளிய, சு்ெயாை மு்றயில் 
மிகச் சிறு குழந்்்தகளுககும அறிமுகப்படுததுகிறது.

நபாைகம் ம்பாடுமெபாம்
Let’s Do a Play
ஆர: உமைா ஆைந்த
வமைா.வப: பூரைம விசுெநா்தன் ப: 64 ரூ. 17.00
குழந்்்தகளுககாை சு்ெயாை புத்தகம. ISBN 978–81–237–4502–2
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நபாணையஙகள் மு்தல் கைன் அட்ளைகள் ெளர
From Coins to Credit Cards
ஆர: தக.வி. சிங
வமைா.வப: அ.சு. இைஙதகாென் ப: 96 ரூ. 175.00
நாையஙகளின் த்தாற்றம, ெைரச்சி, பயன்பாடு, ெடிெததில் 
ஏற்பட்்ட மைாற்றஙகள், நாைய தசமிப்புக க்ல, மின்ைணு 
அட்்்டகள் ெந்்த பிறகு ஏற்பட்்ட மைாற்றம எை அ்ைத்்தயும 
ெண்ைப் ப்டஙகளு்டன் விைககுகிறது இந்நூல். 
 ISBN 978–81–237–7224–0

நபார்தர தீரப்பும் கிழக்கு நபாடுகளின் சில கள்தகளும்
The Verdict and Other Tales from the East
ஆர: கலா ்்தரானி
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 32 ரூ. 35.00
இந்தியா, இந்த்தாதைசியா, மைதலசியா, ஜப்பான் தபான்ற ஆசிய 
நாடுகளில் ெழஙகும க்்தக்ையும, அந்்தந்்த நாட்டிைரால் 
ெ்ரயப்பட்்ட சிததிரஙக்ையும வகாண்்டது. 
 ISBN 978–81–237–4915–0

நபான் உன்ளைவிைச் சிறந்்தென்
I am Better than You
ஆர: சிகருன் ஸ்ரீொஸ்்தவ்
வமைா.வப: நவீைா ஆைந்த ப: 24 ரூ. 25.00
ஒரு ஆண் குழந்்்தககும வபண் குழந்்்தககும இ்்டதய 
ஏற்படும தபாட்டி மைைப்பான்்மை எப்படி இயல்பாகதெ 
மை்றகிறது எை விைககும க்்த. ISBN 978–81–237–6088–9

நபான்கபாெது நண்ன்
The Fourth Friend
ஆர: மைதைாஜ ்தாஸ் ப: 52 ரூ. 60.00
வமைா.வப: வயஸ். பாலபாரதி
தி்ரப்ப்டம பாரததுவிட்டு திருமபி ெருகிற மூன்று சிறுெரகள் 
வெள்ைததில் சிககி ஒரு மைரததில் ்தஞசம அ்்டகிறாரகள். 
அத்த மைரததில் ்தஞசமை்்டகிறது ஒரு புலியும! அப்புறம என்ை 
ந்டககிறது என்ற சு்ெயாை க்்த.  ISBN 978–81–237–9372–6

நிலததிலிருந்து கைலுக்கு
From Land to Sea
ஆர: வினி்தா சிஙகால்
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வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 36 ரூ. 35.00
நில அ்மைப்்பயும க்டலின் அ்மைப்்பயும க்்தயின் ெடிவில் 
விைககுகின்ற நூல். ISBN 978–81–237–4908–2

நிஜேபாை ஒட்ளைச்சிவிஙகி
A Real Giraffe
ஆர: தீபா அகரொல்
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 20 ரூ. 55.00
ஒரு சிறுெனுககு ஒட்்்டச்சிவிஙகி்ய ெைரகக தெண்டும 
என்று ஆ்ச. உயிரிைஙகள் ஒவ்வொன்றும அெற்றுககுரிய 
இயற்்கயாை ொழவி்டஙகளில் ொழதெண்டும எை வபற்தறார 
அெனுககுப் புரிய ்ெககின்றைர. ISBN 978–81–237–6075–9

நீரின் கள்த
A Story about Water
ஆர: ரவி பரஞசதப
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 11.00
நமைது பூமியில் அருவி, ஆறு, க்டல் எை பல்தெறு ெடிெஙகளில் 
இருககும நீர நி்லகள்ப்டகக்்தயு்டன். ISBN 978–81–237–2817–9

நீருக்கடியில் விந்ள்த உலகம்
Wonder World Under Water
ஆர: பி.எப். சாப்கர
வமைா.வப: வ்தசிணி ப: 80 ரூ. 16.00
க்டல்ொழ உயிரிைஙகள் பற்றிய பல நுணுககமைாை ்தகெல்கள், 
சிததிரஙகள், ப்டஙகளு்டன். ISBN 978–81–237–1904–7

வநட்ளையும் குட்ளையும் வ்ரியதும் சிறியதும்
Long and Short Big and Small
ஆர: புலக பிஸ்ொஸ்
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 20 ரூ. 75.00
எந்்த விலஙகுககு எது வபரியது, எது சிறியது, எது நீைம, எது 
குட்்்ட... ப்டஙகளு்டன் கூடிய புத்தகம. ISBN 978–81–237–8682–7

வநல்லின் கள்த
The Story of Rice
ஆர: ரதமைஷ் ்தத சரமைா
வமைா.வப: எஸ். இ. பாததிமுதது ப: 68 ரூ. 14.00
வநற்பயிரின் பல்தெறு ெ்கக்ைப் பற்றியும, உலகின் 
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வெவ்தெறு பகுதிகளில் அ்ெ பயிர வசய்யப்படும மு்ற்யயும 
சு்ெப்ட விைககும நூல். ISBN 978–81–237–2245–x

மநபாைபாவும் ேளழயும்
Nona and the Rain
ஆர: பிரியா நாகராஜன்
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 20 ரூ. 60.00
மை்ழமைனி்த இைததின் ொழக்கககு அச்சாணி. இ்்த சிறுெர 
சிறுமியரககு உைரததும க்்த. ISBN 978–81–237–6064–3

்திலுக்குப் ்தில்
Tit for Tat
ஆர: வகஙக்ம வகஙகலாங 
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 12 ரூ. 35.00
தி்ை வி்்தத்தால் தி்ை அறுெ்்ட வசய்யலாம, வி்ை 
வி்்தத்தால் வி்ை்தான் வி்ையும என்று வசால்லும க்்த.   
 ISBN 978–81–237–9309–2
்ட்ைபாம்பூச்சி ்பாேபா
Tilli the Butterfly
ஆர: ரதமைஷ் பக்ஷி
வமைா.வப: சரஸ்ெதி ராமைாத ப: 30 ரூ. 60.00
பாமைா–பீமைா என்ற இரண்டு பட்்டாமபூச்சிகளின் மைகிழச்சிக 
வகாண்்டாட்்டஙகள். ISBN 978–81–237–4489–6

்ட்ைபாம்பூச்சியும் உயிரூட்டும் இளையும்
Titli and the Music of Hope
ஆர: சஞஜீவ் வஜய்ஸ்ொல்
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 45.00
தபாரகளுககும தமைா்தல்களுககும எதிராகக குரவலழுப்பும 
க்்த, சிறு குழந்்்தகளின் வமைாழியில். ISBN 978–81–237–6648–5

்ைபா்னி
Home Coming
ஆர: லீலா மைஜும்தார 
வமைா.வப: சு.ந. வசாககலிஙகம ப: 64 ரூ. 6.00
சிறுெர சிறுமியருககு ஏற்ற வபாழுதுதபாககுக க்்த.

்ப்புவின் திணைபாட்ைம்
Pappu’s Problem
ஆர: சஷி பிரபா ்தாஸ்
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வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 76 ரூ. 18.00
நகரததில் ெசிககும பப்பு என்ற ஒரு சிறுென் நகரததின் 
இ்ரச்சலால் எவ்ொறு பாதிககப்படுகிறான் என்ப்்த 
விைககும இந்நூல், சுற்றுச்சூழலில் இ்ரச்சல் மைா்சக கு்றகக 
நண்பரகளு்டன் தசரந்து பப்பு எவ்ொறு கைததில் இறஙகுகிறான் 
என்ப்்த க்்தயாய் கூறுகிறது. ISBN 978–81–237–4669–2

்ரந்து விரிந்்த உலகம்
The Whole Wide World
ஆர: வஜயந்தி மைதைாகரன்
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 50.00
இந்்த உலகில் இயற்்கயாக என்வைன்ை உள்ைை? குழந்்்த 
களுககுப் பிடித்தது என்ை? ஒரு குழந்்்தயின் பார்ெயில் 
கூறும சிததிரப் புத்தகம. ISBN 978–81–237–6644–7

்யனுள்ை விடுமுளற
Wonderful Vacation
ஆர: அனுரா்தா பாசின் ஜாமொர
வமைா.வப: வபலிகஸ் ப: 32 ரூ. 17.00
பள்ளி விடுமு்ற நாட்க்ை குழந்்்தகள் எவ்ொறு பயன்்தரும 
ெ்கயில் பயன்படுததி ஒரு முதிதயார இல்லததுககு உ்தவி 
வசய்கிறாரகள் என்ற க்்த. ISBN 978–81–237–4670–8

்றக்கக் கற்றது இருெபாச்சிக் குஞசு
A Baby Hornbill Learns to Fly
ஆர: திலீப் குமைார பரூொ
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 50.00
ஹாரன்பில் எைப்படும இருொச்சிக குஞசு எவ்ொறு பறககக 
கற்றுக வகாள்கிறது எை விெரிககிறது. ISBN 978–81–237–6649–2

்றளெகளைப் ்பார
Watching Birds
ஆர: ஜமைால் ஆரா
வமைா.வப: எம.பி. வபரியசாமித தூரன் ப: 64 ரூ. 6.00
அன்றா்டம நாம காணும பற்ெகதைாடு, பல அரிய 
பற்ெகளின் ொழவு மு்றகளும விைககப்பட்டுள்ைை. 

்லூன்
Balloon
ஆர: டி.டி. பத்டகர ப: 16 ரூ. 11.00
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மிகச் சிறிய குழந்்்தகளுககாைது; ப்டஙகதை க்்த கூறுகின்றை. 
குழந்்்தகளின் கற்ப்ைககு ஒரு சொல். ISBN 978–81–237–4487–2

்பாட்டியின் பின்ைல் களல
Granny Knits
ஆர: யூரி ஆல்தலவ்
வமைா.வப: கவிஞர வ்தசிணி ப: 44 ரூ. 19.00
ெயது முதிரந்்த பாட்டி கமபளி நூலால் பலவி்த ெடிெஙக்ைப் 
பின்னுெதில் ்கத்தரந்்தெள். அெளு்்டய திற்ை கவி்்த 
ெடிவில் க்்தயாகக கூறுகிறது இந்நூல். ISBN 978–81–237–3365–7

்பாம்பின் ்யணைம்
The Snake Trouble
ஆர: ரஸ்கின் பாண்ட்
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 32 ரூ. 13.00
ஒரு குடுமபததில் புதி்தாக ெந்து தசரந்்த ெைரப்புப் பிராணியாை 
மை்லப்பாமபு்டன் ந்டககும தபாராட்்டம ந்கச்சு்ெயு்டன் 
எழு்தப் பட்டுள்ைது. ISBN 978–81–237–3128–5

்பாபு (்குதி 1)
Bapu (Part 1)
ஆர: எஃப்.சி. ஃப்வரட்்டாஸ்
வமைா.வப: ஆர. அய்யாசாமி ப: 64 ரூ. 5.00
குழந்்்தக்ைக கெரும ெ்கயில் காந்திஜியின் ொழக்க 
ெரலாறு.

்பாபு (்குதி 2)
Bapu (Part 2)
ஆர: எஃப்.சி. ஃப்வரட்்டாஸ்
வமைா.வப: ஆர. அய்யாசாமி ப: 64 ரூ. 5.00
மு்தல் பகுதியின் வ்தா்டரச்சியாக காந்திஜியின் ொழக்க 
ெரலாறு.

்பாட்டி கற்பித்த ்பாைம்
A Lesson from Grandma
ஆர: த்தபஷீஷ் மைஜும்தார ப: 16 ரூ. 40.00
வமைா.வப: மூ. அப்பைசாமி
வபாறா்மையால் புழுஙகிக வகாண்டிருந்்த இரண்டு சதகா்தரிகள் 
பாட்டியின் உ்தவியால் எப்படித திருந்திைர என்று வசால்லும 
க்்த. ISBN 978–81–237–9332–0
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்பாரதியபார
Subramania Bharathi
ஆர: ரா.அ. பதமைநாபன் ப: 72 ரூ. 6.00
ஒரு மைகாகவியின் ொழவு குழந்்்தகளுககாக எளி்மையாகத 
்தரப்பட்டுள்ைது. தகாபுலுவின் ஓவியஙகள் க்்தககு 
வமைருதகற்றுகின்றை.

்பாளலெைததில் ைபாகைஙகள்
Adventures in the Desert
ஆர: வசரில் ராவ்
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 80 ரூ. 18.00
மும்பயின் நகர ொழக்கயிலிருந்து விலகி ராஜஸ்்தானின் 
ஒரு கிராமைததில் ஓராண்்்டக கழிககும ஸ்தெ்தா, அரஜுன் 
என்னும இரண்டு சிறாரகளின் சாகசக க்்த. 
 ISBN 978–81–237–4072–x
பிமரம்ைந்த
Premchand
ஆர: அமரித ராய்
வமைா.வப: ஆர. சூ்டாமைணி ப: 45 ரூ. 35.00
இந்தி, உருது வமைாழிகளில் சிறுக்்த, நாெல் இலககியத்்தப் 
வபரிதும ெைப்படுததியெர பிதரமசந்த. இந்்த நூல் அெரு்்டய 
ொழக்க்ய சுருககமைாகச் வசால்கிறது. ISBN 978–81–237–9102–9

பிரஜஜுவும் அெைது ்றக்கும் குதிளரயும்
Birju and the Flying Horse
ஆர: தீபா அகரொல்
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 11.00
ஊைமுற்ற ஏ்ழச்சிறுென் பிரஜுவுககு ஆடுமகுதி்ர 
கி்்டககிறது. அதில் பறககிறான் பிரஜு... ISBN 978–81–237–2821–6

புததிைபாலி உழெனும் நபான்கு ம்பாக்கிரிகளும்
The Clever Farmer and Four Thugs
ஆர: தசாமைா வகௌஷிக
வமைா.வப: நவீைா ஆைந்த ப: 24 ரூ. 65.00
்தன்்ை ஏமைாற்ற நி்ைககும நான்கு தபாககிரிகளுககு சரியாை 
பா்டம கற்பிககிறான் ஓர உழென். சு்ெயாை க்்த, சிறப்பாை 
சிததிரஙகள். ISBN 978–81–237–6065–0
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புலிளயதம்தடி ஒரு ்யணைம்
On a Tiger’s Trail
ஆர: கீதிகா வஜயின்
வமைா.வப: என். ல்தா ப: 28 ரூ. 40.00
எல்லாருககும உ்தவும ஒரு சிறுமி ்தன் ்தமபி்ய எவ்ொறு 
புலியி்டம இருந்து காப்பாற்றுகிறாள் என்பது பற்றிய க்்த, 
ெண்ைச் சிததிரஙகளு்டன். ISBN 978–81–237–6073–5

புனி்தபா கணை ்தஙகம்
How Munia Found Gold
ஆர: ஜகதீஷ் தஜாஷி
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 32 ரூ. 60.00
புனி்தா என்னும சிறிய பற்ெ ஆ்சயு்டன் ஒரு மைரம 
ெைரககிறது. அ்்த எப்படிப் பாதுகாககிறது என்ப்்த அழகிய 
சிததிரஙகளின் மூலம விைககுகிறது இந்நூல். 
 ISBN 978–81–237–6100–8

பூச்சிகளின் விந்ள்த உலகம்
The Wonderful World of Insects
ஆர: ஹரிந்்தர ்ததைாொ தமைாஹர
வமைா.வப: ஜைாரத்தைன் ப: 40 ரூ. 25.00
பல்தெறு இை பூச்சிகளின் ொழக்க மு்ற, உ்டல்மைப்பு, 
உைவு மு்ற பற்றி விைககுகிறது. ISBN 81–237–2635–x

பூைணிக்கபாய் மு்தல் ஊறுகபாய் ெளர
From Pumpkins to Pickles
ஆர: சுனிலா குப்த்த
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 64 ரூ. 70.00
ஒட்்்டச்சிவிஙகி, குட்டி யா்ை, கழு்்த, ொதது மைற்றும ஒரு 
சிறுென்இெரகள் அ்ைெரும பஙதகற்கும ஒரு சாகசகக்்த.  
 ISBN 978–81–237–6077–3

பூ்தி–பூவிழியின் ேலரதம்தபாட்ைம்
Bubu-Bulbuli’s Garden
ஆர: சந்த்தனு ்தமுலி
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 24 ரூ. 65.00
அண்ைனும ்தங்கயும எப்படி அழகாை ஒரு த்தாட்்டத்்த 
உருொககுகிறாரகள் என்னும க்்த. ISBN 978–81–237–6059–9
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பூளை இைம்
The Cat Family
ஆர: எம.டி. சதுரதெதி
வமைா.வப: வ்தசிணி ப: 64 ரூ. 5.50
உததிரப் பிரத்தசக காடுகளில் முப்பது ஆண்டுக்ைச் 
வசலவிட்்ட சதுரதெதி, பூ்ை இைத்்தச் தசரந்்த புலி, சிஙகம, 
சிறுத்்த, சிறுத்்தப் புலி ஆகியெற்றின் ொழ்ெ 
ெருணிததுள்ைார.

ஃபூகூ: ஓர அந்நியன்
Fuku: An Alien
ஆர: ஜகதீஷ் தஜாஷி
வமைா.வப: ஆர. ஷமீமுன்னிசா ப: 24 ரூ. 35.00
பூமிககு ெந்துதசரும ஓர அன்னியனின் சாகசஙகள். அழகாை 
ெண்ைச் சிததிரஙகள்! ISBN 978–81–237–6074–2

வ்ருநபாள் ்ரிசு
Festival of Eid
ஆர: பிதரமசந்த
வமைா.வப: பானுபந்த ப: 32 ரூ. 15.00
ஈத வபருநா்ை ்மையமிட்்ட, சு்ெயாை க்்த.
 ISBN 978–81–237–5165–8
வ்ருவிரல் குள்ைன்
Peru Viral Kullan
ஆர: கி. ராஜநாராயைன் ப: 32 ரூ. 18.00
விரலைவுச் சிறுென் ஒரு பாட்டிககு உ்தவுகிறான். ப்டஙகளு்டன் 
கூடிய நாட்டுப்புறக க்்த. ISBN 978–81–237–2352–5

ம்்தேற்ற நட்பு
We are Different
ஆர: ராதமைந்திர குமைார
்தமிழாககம: சுகாைா ப: 24 ரூ. 50.00
உருெததில், ெடிெததில், நிறததில், குரலில், ொழக்க மு்றயில் 
தெறுபாடுகள் பல இருந்்தாலும இப்பூமியின் எல்லா உயிரகளும 
சமைம எைக கற்பிககும க்்த.  ISBN 978–81–237–9824–0

ம்ரபாளைக் கன்றுக்குட்டி மரபாஸி
Rosy the Greedy Calf
ஆர: வமைாவமைாதகா இஷி
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வமைா.வப: தரா்ரி ராயர ப: 35 ரூ. 20.00
தராஸி என்ற கன்றுககுட்டி பற்றிய சு்ெயாை ஜப்பானியக 
க்்த. ISBN 978–81–237–0818–1

ம்பாலுவும் மகபாலுவும்
Bholu and Golu
ஆர: பஙகஜ பிஷ்ட்
வமைா.வப: ஜி. திலகெதி ப: 84 ரூ. 60.00
கிராமைததில் இருககும ஒரு அஞசல் அதிகாரிககு ெருகிறது ஒரு 
பாரசல். அந்்தப் பாரசலில் இருககும கூழாஙகற்க்ைச் சுற்றி 
நகரகிறது இந்்த மைரமைகக்்த. ISBN 978–81–237–5738–4

ம்பாஸ்ட்ேபாஸ்ைருக்கு ெந்்த ்பாரைல்
A Parcel to the Postmaster
ஆர: துதராண்வீர தகாலி
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 52 ரூ. 30.00
கிராமைததில் இருககும ஒரு அஞசல் அதிகாரிககு ெருகிறது ஒரு 
பாரசல். அந்்தப் பாரசலில் இருககும கூழாஙகற்க்ைச் சுற்றி 
நகரகிறது இந்்த மைரமைகக்்த.  ISBN 978–81–237–6068–1

ேக்கு ேபாேரம்
Mad Mango
ஆர: ஏ.என். வபட்தைகர
வமைா.வப: வகா.மைா.தகா. இைஙதகா ப: 32 ரூ. 60.00
ஒதர இ்டததில் நின்று சலிததுப்தபாை ஒரு மைாமைரம புதுப்புது 
இ்டஙக்ைப் பாரககும ஆ்சயில் சாகசப்பயைம புறப்பட்டு 
்தன் இலக்க அ்்டயும க்்த. ISBN 978–81–237–7679–8

ேகபா்பார்தம்
Mahabharat
ஆர: வகா்டெடிகண்டி குடுமபராவு
வமைா.வப: மு.கு. ஜகந்நா்தராஜா ப: 67 ரூ. 45.00
இந்தியாவின் முககியமைாை காப்பியஙகளில் ஒன்று குழந்்்த 
களுககாை வமைாழியில். ISBN 978–81–237–0670–2

ேஙகுவின் ்ம்்ரம்
Mangu’s Top
ஆர: காமைாக்ஷி பாலசுப்பிரமைணியன்
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வமைா.வப: விசாலம சுப்பிரமைணியன் ப: 24 ரூ. 14.00
சிததிரஙகள் நி்றந்்த சிறுெர நூல். ISBN 978–81–237–1641–1

ேட்டியும் வகபாழுக்கட்ளையும்
Birju’s Problem
ஆர: தசாமைா வகௌஷிக
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 20 ரூ. 30.00
மைறதிககார மைட்டிககு ஏற்படுகிற சிககலுககு தமைல் சிககல்கள். 
சு்ெயாை க்்த.  ISBN 978–81–237–6082–7

ேதஸ்யபா ஒரு அழகிய மீன்
Matsya: The Beautiful Fish
ஆர: சாந்்தா ராதமைஸ்ெரராவ்
வமைா.வப: தக.வி. தகாகிலா ப: 16 ரூ. 13.00
சிறுெரகள் ெைரத்த மீன் ஒன்று பின்ைால் அெரகள் 
குடுமபத்்ததய காப்பாற்றுகிறது. ISBN 978–81–237–3234–3

ேரஙகமைபாடு ெபாழந்்தெள்
Growing up with Trees
ஆர: ரஸ்கின் பாண்ட்
வமைா.வப: ஆைந்்தம சீனிொசன் ப: 64 ரூ. 135.00
இந்தியாவில் ஆஙகிலததில் சிறுெர க்்தக்ை எழுதுெதில் 
நிகரற்ற எழுத்தாைரின் மைற்வறாரு ப்்டப்பு. இதுவும 
சுற்றுச்சூழ்லக காப்ப்்த ்மையமைாய்க வகாண்்டது. 
 ISBN 978–81–237–7115–1
ேரம் என்்து என்ை? 
What is a Tree?
ஆர: மைாரடி
வமைா.வப: லட்சுமி ந்டராஜன் ப: 24 ரூ. 14.00
மைரததின் பல்தெறு பயன்க்ை சிததிரஙகளின் ெழி விைககும 
மிகச் சிறு குழந்்்தகளுககாை புத்தகம. ISBN 978–81–237–1562–9

ேளலகளுக்கு ஒரு ்யணைம்
A Trip to the Mountains
ஆர: ஸ்ெப்ைா ்தத்தா ப: 16 ரூ. 40.00
வமைா.வப: கமைலாலயன்
மை்லப்பகுதிககுச் சுற்றுப் பயைம வசல்லும ஒரு குடுமபததின் 
அனுபெததின் மூலம சுற்றுச்சூழ்ல மைதிககக கற்றுத ்தருகிறது 
இந்்த நூல். ISBN 978–81–237–9331–3
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ேளலயில் ்தெழந்்த இளை
Music of the Hills
ஆர: ரஞசி்தா பிஸ்ொஸ்
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 24 ரூ. 70.00
மை்லப்பகுதியில் இருககும ஆளில்லா்த வீட்டிலிருந்து திடீவரை 
இ்ச ஒலிககிறது. அ்்தக தகட்க தநரந்்த இரண்டு பள்ளிச் 
சிறுமிகள் மு்தலில் பயந்து தபாைாலும, எப்படி அந்்த மைரமைத்்த 
உ்்டககிறாரகள் என்று வசால்கிறது. ISBN 978–81–237–9330–6

ேளழக்குக் கபாததிருந்து
Waiting for the Rain
ஆர: காமைாக்ஷி பாலசுப்பிரமைணியன்
வமைா.வப: மைதி ஒளி ப: 24 ரூ. 50.00
சிறு பிள்்ைகளுககாை சு்ெயாை நூல். ISBN 978–81–237–1587–2

ேறக்க முடியபா்த விலஙகுகள்
Animals You Can’t Forget
ஆர: ரஸ்கின் பாண்ட்
வமைா.வப: தகா.மைா.தகா. இைஙதகா ப: 40 ரூ. 100.00
குழந்்்தகளுககாை எழுத்தாைரகளில் மிகப் பிரபலமைாைெர 
ரஸ்கின் பாண்ட். விலஙகுக்ை ெைரககும அனுபெஙகளில் 
கற்ப்ையும ந்கச்சு்ெயும கலந்்த க்்தகள் இ்ெ. 
 ISBN 978–81–237–8908–8
ேைதுக்கு இனிய ்றளெ
The Bird of Mind
ஆர: பிமைதலந்திர சகரெரததி
வமைா.வப: என். ல்தா ப: 16 ரூ. 25.00
இயற்்கதயாடும, பல்தெறு உயிரிைஙகதைாடும இ்யந்து 
ொழும மைனி்த இயல்பு பற்றிய க்்த. ISBN 978–81–237–6062–9

ேபாஙகனிப் ்றளெகள்
The Mango Birds
ஆர: தீபா அகரொல்
வமைா.வப: ஆர.சி. பாலமுருகன் ப: 16 ரூ. 50.00
இறக்க மு்ைத்த மைாஙகனிப் பற்ெகள்! அ்ெ எப்படி 
இந்்த உலகுககு ெந்்தை என்னும கற்ப்ைக க்்த, சு்ெகூட்டும 
சிததிரஙகளு்டன். ISBN 978–81–237–6060–5
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ேபாஙகனியின் கள்த
The Story of a Mango
ஆர: த்தபஷிஷ் த்தப் ப: 16 ரூ. 11.00
முற்பள்ளிக குழந்்்தகளுககாக ெண்ைப் ப்டஙகளின் ெழிதய 
சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–1145–4

ேபாசு சூழந்்த உலகம்
Pollution
ஆர: என். தசஷகிரி ப: 64 ரூ. 18.00
சுற்றுச்சூழல் எவ்ொறு தகடுறுகிறது, அ்தன் வி்ைவுகள் என்ை 
என்ப்்த விைககும நூல். ISBN 978–81–237–0670–2

ேபாேன்ைர ரஞசித சிங
Maharaja Ranjit Singh
ஆர: நீ்தா கஙதகாபாதயாய
வமைா.வப: நிரமைலா ப: 32 ரூ. 45.00
மைாமைன்ைர ரஞசித சிஙகின் ெரலாறு எளிய ந்்டயில்.  
 ISBN 81–237–1702–9

மித்தபாவும் அெைது ்றக்கும் கபாலணிகளும்
Mitha and Her Magic Shoes
ஆர: பி.ஜி. குஜஜரப்பா
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 10.00
பள்ளி வசல்லும சிறுமிககு பறககும வசருப்புகள் கி்்டககின்றை! 
 ISBN 978–81–237–2819–3
மிருகக் கபாட்சி ைபாளலயில்
Who’s Who at the Zoo
ஆர: ரஸ்கின் பாண்ட்
வமைா.வப: ராஜரஙகன் ப: 59 ரூ. 11.00
மிருகககாட்சி சா்லயில் இதுெ்ர அறியா்த பல விஷயஙக்ை 
இ்தன் மூலம அறியலாமப்டஙகதைாடு. ISBN 978–81–237–5178–8

மிருகக்கபாட்சி ைபாளலயில் ஒரு நபாள்
A Visit to the Zoo
ஆர: சைத சுரதி ப: 16 ரூ. 12.00
மிருகககாட்சி சா்லயில் உள்ை மிருகஙக்ைப் பற்றிய ஒரு 
அறிமுக நூல். ISBN 978–81–237–4497–1
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மின்ஜினி ேபாயபாவி ஆைது எப்்டி
How Mnjini Became A Magician and Other African Tales
ஆர: ரீட்்டா ்தத்தா குப்்தா
வமைா.வப: லட்சுமி குருமூரததி ப: 64 ரூ. 20.00
ஆப்பிரிகக நாட்டுப்புறக க்்தகள் ஐந்து இதில் உள்ைை. இைம 
உள்ைஙகளுககு விலஙகுக்ைப் பற்றிய நல்ல அறிமுகம இந்்தக 
க்்தகளின் ொயிலாகக கி்்டககும. ISBN 978–81–237–6058–2

முதது கணை கைவுகள்
Muthu’s Dream
ஆர: காமைாட்சி பாலசுப்பிரமைணியன்
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 32 ரூ. 25.00
எப்தபாதும கைவில் மி்தககும கிராமைததுச் சிறுென். அென் 
கைவுகள் நைொகுமைா...? குழந்்்தகள் மைைஙகளில் நமபிக்க்ய 
வி்்தககும இனிய க்்த. ISBN 978–81–237–6087–2

முறிந்்த சிறகு மு்தலிய ஆசியக் கள்தகள்
The Broken Wing and Other Asian Tales
ஆர: வபலிந்்தர ்ததைாொ
வமைா.வப: பூெண்ைன் ப: 40 ரூ. 17.00
ஆசிய நாடுகளில் ெழஙகப்படும சு்ெயாை நாத்டாடிக 
க்்தகள். வமைாழியாககததில் ்தரப்பட்டுள்ைை. 
 ISBN 978–81–237–5166–5
முன்வைபாரு கபாலததிமல (்குதி 1)
Once Upon a Time (Part 1)
ஆர: எம. சாகஸி, பி.எம. தஜாஷி
வமைா.வப: பூரைம விசுெநா்தன் ப: 64 ரூ. 50.00
குழந்்்தகளுககாை சு்ெயாை க்்தகள். ISBN 978–81–237–5970–8

முன்வைபாரு கபாலததிமல (்குதி 2)
Once Upon a Time (Part 2)
ஆர: எம. சாகஸி, பி.எம. தஜாஷி
வமைா.வப: தஜ.எம. சாலி ப: 64 ரூ. 50.00
மு்தற் பாகத்்தப் தபான்தற சு்ெயாை க்்தகள்.
 ISBN 978–81–237–5175–7
வேட்மரபா ரயிலில் ஒரு ்யணைம்
Fun with Metro
ஆர: பஙகஜ சதுரதெதி
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 50.00
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நவீை வமைட்தரா ரயிலில் பயைம வசய்யும அனுபெத்்த 
ப்டஙகளு்டன் வசால்லும புத்தகம. ISBN 978–81–237–8683–4

மேபாத்தபாய்ைபாய் ்பாட்டி
Mottainai Grandma
ஆர: மைாரிதகா ஷின்ஜயு
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 36 அச்சில்
வபாருட்க்ை வீைடிககககூ்டாது என்று குழந்்்தகளுககுக 
கற்பிப்ப்தற்காக தமைாத்தாய்ைாய் பாட்டி என்ற பாததிரத்்த 
உருொககிைார நூலாசிரியர. பிறகு இந்்தச் வசால் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்புகதகற்ற வசால்லாக ஐ.நா. மைன்றததில் அறிமுகம 
ஆைது. 

மேபாரபா
Mora
ஆர: முல்கராஜ ஆைந்த
வமைா.வப: அழ. ெள்ளியப்பா ப: 39 ரூ. 16.00
தமைாரா என்னும காட்டு யா்ைககுட்டியின் க்்த, குழந்்்த 
க்ை மைட்டுமைல்ல வபரியெரக்ையும படிககத தூண்டுகிறது.  
 ISBN 81–237–4518–4
யபார வகட்டிக்கபாரர
Who’s Smarter
வ்தாகு: கீ்தா ஐயஙகார
வமைா.வப: ்தமபி சீனிொசன் ப: 35 ரூ. 16.00
சு்ெயாை ்தமிழக நாட்டுப்புறக க்்தகள். ISBN 978–81–237–0637–5

யபார மிகமிகப் வ்ரியெர?
Who is the Greatest?
ஆர: தரகா வஜயின்
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 40 ரூ. 25.00
கண், ொய், மூககு, காது-இெற்றில் எது வபரியது? இ்தற்கு 
வி்்ட காை முயலுகிறது சிறுெரகள் அரஙதகற்றககூடிய இந்்த 
நா்டகம. ISBN 978–81–237–6079–7

யபாளையும் நபாயும்
The Elephant and the Dog
ஆர: பதரி நாராயண்
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 11.00
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யா்ைககும நாய்ககும இ்்டதய ஏற்பட்்ட ஆழந்்த நட்்பச் 
சிததிரிககும சு்ெயாை புத்தகம. ISBN 978–81–237–2820–9

ரகசியப் ்யணி
The Stowaway
ஆர: வமைலானீ வசகயூயிரா
வமைா.வப: மூ. அப்பைசாமி ப: 24 ரூ. 25.00
மைாரகதகா புஸ் என்ற வபயரவகாண்்ட சாகசப் பூ்ை ஒரு 
கப்பலில் பயைம வசய்கிறது. அ்தன் சாகசஙகள் 
விறுவிறுப்பாை்ெ.  ISBN 978–81–237–6066–7

ரஸ்டியின் வீரதீரஙகள்
The Adventures of Rusty
ஆர: ரஸ்கின் பாண்ட்
வமைா.வப: தக. பாலச்சந்திரன் ப: 113 ரூ. 40.00
ரஸ்டி என்ற வபாடியனின் வீரதீரஙகள். ISBN 978–81–237–1564–3

ரபாமுவும் அெைது கிரிக்வகட் கைவும்
Rahul and the Dream Bat
ஆர: வகன் ஸ்பில்தமைன்
வமைா.வப: மைலர அமு்தன் ப: 20் ரூ. 60.00
ராமு தீவிர கிரிகவகட் ரசிகன். ஆைால் வி்ையாடுமதபாது 
சிறககவில்்ல. த்தால்வி கண்டு துெளும ராமு எப்படி ஊககம 
வபறுகிறான்?  ISBN 978–81–237–9311–5

ரபாஜபா ெந்திருக்கிறபார
Anthology of Children’s Stories
வ்தாகு: வலமைன் ராஜாரஙகன் ப: 64 ரூ. 6.00
ராஜாஜி, அகிலன், புரசு, பாலகிருஷ்ைன், கு. அழகிரிசாமி, 
ஆர. சூ்டாமைணி ஆகிதயாரின் குழந்்்தக க்்தகள்.

ரபாஜஜுவும் ஜிம்மியும்
Raju and Jimmi
ஆர: பந்தி்தா புகன்
வமைா.வப: மூ. அப்பைசாமி ப: 40 ரூ. 25.00
சிறுென் ராஜுவுககும வசல்ல நாய் ஜிமமிககும இ்்டயிலாை 
நட்்ப விைககும அரு்மையாை க்்த. ISBN 978–81–237–6083–4
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ரின்ட்டுவும் அெைது திளைகபாட்டியும்
Rintu and His Compass
ஆர: அபிஜித வசன்குப்்தா
வமைா.வப: புது்ெ ரா. ரஜினி ப: 20 ரூ. 55.00
ரின்ட்டுவின் பிறந்்தநாளுககுப் பரிசாகக கி்்டககிறது 
அெனுககுப் பிடித்த ஒரு தி்சகாட்டி. அ்்தப் பயனுள்ை 
ெ்கயில் பயன்படுத்த ெழிவசய்கிறான் ரின்ட்டு. அ்்த என்ை 
வசய்்தான்?  ISBN 978–81–237–6642–3

மரபாகந்்தபாவும் நந்திரியபாவும்
Rohanta and Nandriya
ஆர: கிருஷ்ை ்ச்தன்யா
வமைா.வப: அழ. ெள்ளியப்பா ப: 64 ரூ. 14.00
துன்பப்படுதொருககு உ்தவுெ்தற்காக மிருகமைாகவும 
மைனி்தராகவும பல பிறவிகள் எடுத்தார புத்தர என்கின்றை 
புத்த ஜா்தகக க்்தகள். அவ்ொறாை இரு க்்தகள் இந்நூலில் 
இ்டமவபறுகின்றை. ISBN 978–81–237–5169–6

லக்கனின் கள்த
Lakhen’s Story
ஆர: அமரி்தா ்தாஸ்குப்பா
்தமிழாககம: அ.சு. இைஙதகாென் ப: 16 ரூ. 50.00
பசு்மையாை கிராமைப் புறததில் ெசித்த ஒரு டிராக்டர உ்ழதது 
ஓய்ந்து தபாய், மைாசு சூழந்்த நகரததுககு ெருகிறது. அது ்தன் 
க்்த்யச் வசால்கிறது.  ISBN 978–81–237–9881–3

ெணணை விழபா
Festival of Colours
ஆர: மைதுவபைதல ப: 16 ரூ. 11.00
சிறு குழந்்்தகளுககு ெண்ைஙக்ை அறிமுகப்படுததும 
முற்பள்ளிப் புத்தகம. ISBN 978–81–237–4495–7

ெபாசு ைந்தித்த ்தளலப்பிரட்ளை
Vasu Meets a Tadpole
ஆர: எஸ். தமைாகன் கருப்பயில்
வமைா.வப: ஆர. ஷமீமுன்னிசா ப: 16 ரூ. 25.00
ொசு என்னும குரஙகுககுட்டி ்த்லப்பிரட்்்ட்யச் 
சந்திககிறது. மீன்களுககும ்தெ்ைகளுககும உள்ை தெறுபாடு 
ொசுவுககுப் புரிகிறது. ISBN 978–81–237–6090–2
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ெபாைளகக்கு ஒரு வீடு
A Flat for Rent
ஆர: லீஹ தகால்ட்வபரக
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 16.00
நகரததிற்கு வெளிதய ஒரு ஐந்துமைாடி வீட்டில் தகாழி, குயில், 
பூ்ை, அணில் ஆகிய நான்கும ஒவ்வொரு மைாடியில் 
ெசிககின்றை. ஐந்்தாெது மைாடிககு யார புதி்தாக ொ்ட்கககு 
ெருகிறாரகள் என்பது்தான் க்்த. ISBN 978–81–237–4019–5

ெபால் இழந்்த எலி
A Tale of Trouble
ஆர: எம.சி. தகப்ரிதயல்
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 32 ரூ. 65.00
நீைொல்காரி எலி வபரிய அலட்்டல்காரி. ஒருநாள் அெளு்்டய 
ொல் பறிதபாகிறது. அ்்த எப்படி மீண்டும வபறுகிறாள் 
என்னும சு்ெயாை க்்த. ISBN 978–81–237–6076–6

ெபால்கள்
Tails
ஆர: ்ஹட்தராஸ் ஆலுொ
வமைா.வப: தகாகிலா ப: 24 ரூ. 14.00
மிருகஙகள், பற்ெகள், நீந்துெை, ஊரெை ஆகியெற்றின் வி்த 
வி்தமைாை ொல்கள்; முற்பள்ளிக குழந்்்தகளுககாைது.  
 ISBN 978–81–237–1511–7 
ெபால்களின் கள்த
A Tale of Tails
ஆர: ரதமைந்திர குமைார
வமைா.வப: டி. மை்தன் ராஜ ப: 24 ரூ. 85.00
பாமபும கீரியும எப்படி விதராதிகள் ஆயிை? விலஙகுகளின் 
ொல்க்ைப் பற்றிய இந்்த ந்கச்சு்ெக க்்த சு்ெயாை ஒரு 
கற்ப்ை.  ISBN 978–81–237–8720–6

ெபாைவில்
The Rainbow 
ஆர: உஷா தஜாஷி
வமைா.வப: இந்திரா ஆைந்்தகிருஷ்ைன் ப: 22 ரூ. 14.00
ொைவில்்லப் பற்றிய ரசிககக கூடிய க்்த.
 ISBN 978–81–237–0842–3
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விடுமுளற ெந்்தபாச்சு
Holidays Have Come
ஆர: ரவீந்திரநாத ்தாகூர
வமைா.வப: வகா.மைா.தகா. இைஙதகா ப: 16 ரூ. 45.00
வசான்ை தபச்சுக தகட்கா்த குறுமபுககாரச் சிறுென் எப்படி 
சூழல்கைாலும சிககல்களுககு ஆைாககிக வகாள்கிறான் என்று 
காட்டும ெஙகாை வமைாழிக க்்த. ISBN 978–81–237–8764–0

விலஙகுகள் உலகம்
Animal World
ஆர: அதராபிந்த்தா குன்டு
வமைா.வப: மை்தன் ராஜ ப: 16 ரூ. 13.00
இந்திய ெைஙகளில் காைப்படும பன்னிரண்டு விலஙகுக்ை 
இரண்டிரண்டு ெரிகளில் விைககுகிறது. ISBN 978–81–237–4846–7

வீடுகள்
Homes
ஆர: தகாபிஙகர மைற்றும பலர ப: 16 ரூ. 11.00
சிறு குழந்்்தகளின் கற்ப்ைககு தெ்ல்தரும முற்பள்ளிப் 
புத்தகம. ISBN 978–81–237–4492–6

வீடு ேபாற்றிய சுணவைலிகள்
Fourteen Mice Moves the House
ஆர: கசுதொ இொமுதரா
வமைா.வப: லட்சுமி ந்டராஜன் ப: 30 ரூ. 11.00
பதிைான்கு சுண்வ்டலிகளின் அட்்டகாசம. ISBN 81–237–2663–5

வீரர கள்தகள்
Stories of Valour
ஆர: ராதஜந்திர அெஸ்தி
வமைா.வப: வசௌரி ப: 64 ரூ. 13.00
நமைது நாட்டு வீரப் பாரமபரியத்்த உைரததும க்்தகள்.
 ISBN 978–81–237–5174–0
மெம்புத ்தபாத்தபா
Neem Baba
ஆர: எஸ்.ஐ. ஃபரூககி ப: 24 ரூ. 55.00
வமைா.வப: உ்தயசஙகர
தெமபு - தெப்பமைரம அரிய மைருததுெக குைஙகள் வகாண்்ட 
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பயன்்தரும மைரம. அெற்்ற க்்தயின் மூலம விைககுகிறது 
இந்்த நூல். ISBN 978–81–237–9337–5

மெலன் ்பாரத்த அதிைய அட்லபாணடிக்
Mini Visits the Atlantic Ocean
ஆர: ஹரமீந்்தர ஓஹரி
வமைா.வப: கு. கதைசன் ப: 16 ரூ. 45.00
அட்லாண்டிக க்டலுககுப் பயைம வசய்யும தெலன் என்னும 
நீரயா்ை மைற்றும அ்தன் நண்பரகளின் பயைக க்்தயின் 
ொயிலாக அட்லாண்டிக பற்றிய அரிய ்தகெல்க்ையும 
வசால்லும க்்த. ISBN 978–81–237–6815–1

ஹமலபா நிலபா
Hello Moon
ஆர: அகிதகா ஹயாஷி
வமைா.வப: லட்சுமி ந்டராஜன் ப: 16 ரூ. 6.00
திருொைர தமைகம நிலா்ெ மை்றககதெ, நிலா அழ ஆரமபித்தது. 
அப்புறம என்ை ஆயிற்று...? ISBN 81–237–0096–2

ஜெகரலபால் மநரு
Jawaharlal Nehru
ஆர: ்தாரா அலி வபய்க
வமைா.வப: டி. நாகசாமி ப: 64 ரூ. 17.00
தநருவின் குழந்்்தப் பருெம மு்தல் அெர பிர்தமைராகப் 
வபாறுப்பு ெகித்த ெ்ரயிலாை ொழக்க பககததுககுப் பககம 
பு்கப் ப்டஙகளு்டன் விைககப்பட்டுள்ைது. 
 ISBN 978–81–237–3205–3
ஜலியன் ெபாலபா்பாக்
Jallianwala Bagh
ஆர: பீஷ்மை ்ஹானி
வமைா.வப: ந. பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 56 ரூ. 40.00
அமிருத்ர நகரின் ஜலியன் ொலா பாககில் ஆயிரககைககாை 
நிரபராதிகள் மீது ந்டந்்த துப்பாககிச்சூட்டின் பின்ைணி்ய 
விெரிககிறார புகழவபற்ற இந்தி எழுத்தாைர பீஷ்மை ்ஹானி.  
 ISBN 978–81–237–0904–8
ஜபானுவும் நதியும்
The Day the River Spoke
ஆர: கமைலா நாயர
வமைா.வப: ்தமபி. சீனிொசன் ப: 36 ரூ. 16.00
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வபண்குழந்்்தகளுககு கல்வி்ய ெலியுறுததும சு்ெயாை 
க்்த. ISBN 978–81–237–4490–2

ஜபான்சி ரபாணி
Jhansi Rani
ஆர: சந்தியா ராவ்
வமைா.வப: தக.தஜ. விதெகன் ப: 16 ரூ. 12.00
விடு்த்லப் தபாராட்்ட வீராஙக்ை ஜான்சியின் ராணியின் 
க்்த. படிககவும ெண்ைம தீட்்டவும. ISBN 978–81–237–3199–5

ஜிமரபா மீட்மை
Jiro Mithe
ஆர: அன்வித்தா அப்பி
்தமிழாககம: தக.வி. வஜயஸ்ரீ ப: 16 ரூ. 60.00
அந்்தமைான் பழஙகுடி மைககளி்்டதய உலவும இந்்தக க்்த 
பற்ெக்ைத ்தஙகளின் முன்தைாரகைாகக கருதி, அெற்்ற 
உண்ப்்தத ்தவிரப்ப்்தச் வசால்கிறது. க்்த்யச் வசான்ைெர 
நாதொ ஜூனியர. ISBN 978–81–237–9815–8

www.வ்ருெைம்.கபாம்
www.ghanajungle.com
ஆர: ஹரிகிருஷ்ை த்தெசதர
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 56 ரூ. 50.00
ெைததில் ெசிககும விலஙகுகள், இன்்றய ்தகெல் வ்தாழில்நுட்ப 
ெைரச்சிகள், தீவிரொ்த நிகழவுகள் அ்ைத்்தயும இ்ைதது, 
நவீை சா்தைஙகள் அ்ைத்்தயும பயன்படுததும விலஙகிை 
சாகசஙக்ையும தசா்த்ைக்ையும வகாண்்ட விறுவிறுப்பாை 
க்்த. ISBN 978–81–237–5393–5

எழுத்தறிவு இலககிய மைா்ல

அன்றிரவு நைந்்தது
Us Raath ki Baath
ஆர: மிதிதலஷ்ெர
வமைா.வப: ஆைந்்தம கிருஷ்ைமூரததி ப: 12 ரூ. 13.00
மைனி்தாபிமைாைத்்த உைரும ஒரு ்டாக்டரின் க்்த. 
 ISBN 978–81–237–1170–6
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இந்திய நீதித துளற
Indian Judiciary
ஆர: வி.ஆர. கிருஷ்ைய்யர
வமைா.வப: பா. ஆைந்்தகுமைார ப: 64 ரூ. 40.00
இந்திய நீதித து்றயின் அ்மைப்பு, குடிமைககளின் உரி்மைகள், 
நீதிமைன்றத்்த அணுகுெ்தற்காை ெழிகள் ஆகியெற்்ற எளிய 
வமைாழியில் விைககும நூல். ISBN 978–81–237–5063–7

இப்் என்ை வைபால்றீஙக?
Aap Jawaab Do
ஆர: நதரந்திர பாம
வமைா.வப: எச். பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 32 ரூ. 13.00
மூ்டநமபிக்கக்ை இைம காட்டுகிறது. ISBN 81–237–1206–5

இரணடு ்ஞை்தந்திரக் கள்தகள்
Do Panchtantra Kahaniyaan
ஆர: வினி்தா அகரொல்
வமைா.வப.: எஸ்.எம. நூர அஹமைத ப: 16 ரூ. 6.00
நீதி்ய விைககும க்்தகள் இரண்டு. ISBN 81–237–3197–3

இருணை வீடு
Andheraa Ghar
ஆர: புது்ெ சந்திரஹரி ப: 24 ரூ. 7.00
கல்வி இல்லா்த வீடு இருண்்ட வீடு என்ப்்த சிததிரிககும 
க்்த. பாரதி்தாசனின் கவி்்த்ய அடிப்ப்்டயாகக 
வகாண்்டது. ISBN 978–81–237–3119–3

உணளேத ம்தபாழி
Sachi Saheli
ஆர: நாசிரா ஷரமைா
வமைா.வப.: எஸ்.எம. நூர அஹமைத ப: 12 ரூ. 6.00
வபண்ணின் உரி்மைக்ை மைதிகக தெண்டும என்ப்்த க்்த 
ெடிவில் விைககுகிறது. ISBN 978–81–237–3206–x

உணளே வென்றது
Shaitan Singh
ஆர: கிரீஷ் பஙகஜ
வமைா.வப.: எஸ்.எம. நூர அஹமைத ப: 20 ரூ. 25.00
ொய்்மைதய வெல்லும என்ப்்த விைககும கிராமைததுக க்்த.  
 ISBN 978–81–237–3207–4
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எலும்பு முறிந்்தபால்
Haddi Tootne Par
ஆர: ஜித்தந்திர மைதஹஸ்ெரி
வமைா.வப.: மைஙகள் ராஜ ஜான்சன் ப: 12 ரூ. 7.50
எலுமபு முறிவுககு வசய்ய தெண்டிய மைருததுெம பற்றிய நூல். 
 ISBN 81–237–1195–6
ஏேபாந்்த விெைபாயி
Bhola Kisan
ஆர: சு. பழனிசாமி ப: 12 ரூ. 6.00
கிராமைததில் நிலவும மூ்டப்பழககஙக்ைப் பற்றிய க்்த. 
 ISBN 978–81–237–3117–9
ஏன் இந்்த நிளலளே
Aisa Kyon
ஆர: பாலகிருஷ்ை தபாகில
வமைா.வப: நூர அஹமைத ப: 24 ரூ. 30.00
வபண்கள் மைட்டும ஏன் ஓரெஞச்ைககு உள்ைாககப்படுகிறாரகள் 
என்ப்்த தகள்வி தகட்கிறது. ISBN 978–81–237–3068–4

ஒணணைபாம் நம்்ர குடிகபாரன்
Sharaabi Number Ek
ஆர: பிதரமசிங தநகி
வமைா.வப: ஆைந்்தம கிருஷ்ைமூரததி ப: 16 ரூ. 5.50
மைரைததிற்குக காததிருககும வமைா்டாககுடியரகள் பற்றிய 
உைரவுபூரெமைாை சிததிரிப்பு. ISBN 81–237–1192–1

ஒரு ்டி அரிசி
Sawaa Ser Gehun
ஆர: பிதரமசந்த
வமைா.வப: எச். பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 24 ரூ. 6.00
பிதரமசந்தின் மைனி்தததுெ சிததிரிப்பு. ISBN 81–237–1182–4

ஒரு வ்ண ஒரு ெபாழக்ளக
Ek Auran Ek Zindagi
ஆர: ராம்தரஷ் மிஸ்ரா
வமைா.வப: கந்்தசாமி ப: 20 ரூ. 7.00
படிப்பறிெற்ற ஏ்ழப் வபண் எவ்ொறு ெஞசிககப்படுகிறாள், 
பின்ைர எவ்ொறு கிைரந்து எழுகிறாள் என்று க்்த சுட்டுகிறது.
 ISBN 81–237–3068–3
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கண திறந்்தது
Aankhen Khul Gayeen
ஆர: சு. பழனிசாமி ப: 12 ரூ. 9.00
குடிப்பழககம வீட்்்டயும ொழக்க்யயும வகடுககும என்பது 
குறித்த சித்தரிப்பு. ISBN 978–81–237–3113–1

கபாந்தித ்தபாத்தபா கள்தகள்
Bapu Ki Batein
வ்தாகு: உமைாசஙகர தஜாஷி
வமைா.வப: ந. பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 32 ரூ. 8.00
காந்தித ்தாத்தா பற்றிய சு்ெயாை வசய்திகள். 
 ISBN 81–237–1198–0
ம்தர்தல் ்தந்திரம்
Chunaavi Chakkar
ஆர: பிதரம சிங தநகி
வமைா.வப.: எஸ்.எம. நூர அஹமைத ப: 16 ரூ. 25.00
ஒரு கிராமைததில் படிப்பறிெற்றெரக்ை அரசியல்ொதி ஒருென் 
எப்படி ஏமைாற்றுகிறான், அெரகள் எப்படி விழிப்ப்்டகிறாரகள் 
என்று க்்த கூறுகிறது. ISBN 978–81–237–3194–x

நம் உயிர நம் ளகயில்
Hamaara Praan Hamaara Haat Mein
ஆர: இரா. குைதசகரன் ப: 16 ரூ. 11.00
பூச்சி மைருந்துக்ைப் பயன்படுததும விெசாயிகள் எவ்ொறு 
முன்வைச்சரிக்க ந்டெடிக்ககள் எடுகக தெண்டும 
என்ப்்தயும, வபாது அறி்ெ ெைரப்ப்தற்கும எழு்தப்பட்்ட 
நூல். ISBN 81–237–3120–5

்மகலபாவின் ைபா்தளை
Baghelo Sadhni
ராம ஸ்ரூப் அைகி
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 16 ரூ. 8.00
கைெ்ை இழந்து ்தனிதது ொழும பதகலா என்ற வபண்ணின் 
தீரமிகக ொழக்கக க்்த. ISBN 978–81–237–4813–9

்பாக்டீரியபா
Bacteria
ஆர: ஜி. வஜயசீலன் ப: 20 ரூ. 45.00
பாகடீரியாககள் எவ்ொறு நன்்மைக்ையும தீஙகுக்ையும 
்தருகின்றை என்ப்்த விைககும நூல். ISBN 978–81–237–3376–0
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நிலபாவுக்குப் ம்பாமெபாம்
Chalo Chaand ki Or
ஆர: ்தஙக சிெராசன் ப: 16 ரூ. 11.00
நிலா்ெப் பற்றிய சிறிய அறிவியல் ்தகெல் நூல் 
 ISBN 81–237–3121–3
புததிைபாலிப் வ்ண கேலபா
Aise Hui Sayani Lali
ஆர: திதைஷ் புதராகித
வமைா.வப: எச். பாலசுப்பிரமைணியன் ப: 40 ரூ. 17.00
இவ்வுலகுககுப் வபண் குழந்்்தக்ை ெரதெற்கச் வசால்லித 
்தரும வமைல்லிய உைரவுச் சிததிரம. ISBN 81–237–1194–8

வ்ண ்டிப்்றிவு வ்ற்று விட்ைபால்
Mahila Padh Likh Lo To
ஆர: ெரஷா ்தாஸ்
வமைா.வப: ்தமபி. சீனிொசன் ப: 12 ரூ. 5.00
புதி்தாகக கற்க ஆரமபிததுள்தைாருககாை, சிததிரஙகள் 
வகாண்்ட சிறு புத்தகம. ISBN 81–237–0775–4

ள்ஜஜு ேபாேபா
Baiju Mama
ஆர: ராமைவிருட்ச தபனிபூரி
வமைா.வப: ஆைந்்தம கிருஷ்ைமூரததி ப: 24 ரூ. 11.00
ொழவுச்சுழலில் சிககிக வகாண்டு வெளிெரத வ்தரியாமைல் 
சுழலும ஒரு சா்தாரை மைனி்தனின் க்்த. ISBN 978–81–237–1193–5

ேந்திரியின் ெபாள்
Badshah Salaamat
ஆர: சினு தமைாதி
வமைா.வப.: எஸ்.எம. நூர அஹமைத ப: 8 ரூ. 5.00
மைன்ைன் ஒருெனின் கெ்ல்யத தீரகக மைந்திரி 
எ்தற்வகடுத்தாலும ொ்ை எடுககிறார. ISBN 978–81–237–3196–4

வீரகட் கிரபாே வீரரகள்
Veergad ki Veer
ஆர: ஹரீஷ் நெல்
வமைா.வப: அகிலா சிெராமைன் ப: 24 ரூ. 10.00
வெறிநாய்ககடிககு வசய்ய தெண்டிய மு்தலு்தவிகள், மைருததுெ 
சிகிச்்சகள் பற்றி எளிய ்தமிழில். ISBN 978–81–237–4965–5
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வெளிச்ைம்
Sanjh Savera
ஆர: மீைாட்சி ஸ்ொமி
வமைா.வப.: எஸ்.எம. நூர அஹமைத ப: 24 ரூ. 30.00
எய்ட்ஸ் தநாய் குறிதது க்்த ெடிவில் விைககும பயனுள்ை 
நூல். ISBN 978–81–237–3195–7

வெறிநபாய் கடித்தபால்...?
Pagal Maut Kahen ya Rabies
ஆர: உ்தயவீரசிங ராைா
வமைா.வப: ஆைந்்தம கிருஷ்ைமூரததி ப: 32 ரூ. 7.00
வெறிநாய்ககடிககு வசய்ய தெண்டிய மு்தலு்தவிகள், மைருததுெ 
சிகிச்்சகள் பற்றி எளிய ்தமிழில். ISBN 978–81–237–1183–6

உல்க இலககிய ெரி்ச

உறவுப் ்பாலம்: இலஙளகச் சிறுகள்தகளின் வ்தபாகுப்பு
Bridging Connections: An Anthology of Srilankan Short Stories
வ்தாகுப்பு: ராஜீெ விதஜசின்ஹ
வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 268 ரூ. 150.00
இலங்கயின் பிரபல எழுத்தாைரகள் இருபத்்தந்து தபர 
எழுதிய சிறுக்்தகளின் வ்தாகுப்பு. அந்நாட்டின் இைெழி 
மைற்றும அரசியல் ென்மு்றகதை வபருமபாலாை க்்தகளின் 
பின்புலமைாக உள்ைை. பல்தெறு கால கட்்டஙகளிலும எழுந்்த 
சமூகச் சிககல்க்ையும தபாராட்்டஙக்ையும உைரச்சி 
பூரெமைாக விெரிககிறது இகக்்தத வ்தாகுப்பு. ்தமிழ, சிஙகைம, 
ஆஙகிலம ஆகிய முமவமைாழிகளிலும எழு்தப்பட்்ட க்்தகளின் 
இதவ்தாகுப்பு, இலங்க உ்ரந்்ட இலககியததின் ெைமைாை 
பன்முகக கூறுக்ை வெளிப்படுததுகின்றது. 
 ISBN 978–81–237–7021–5
பூந்வ்தன்றமலபா ெபாழக்ளக
Not Just Milk and Honey
வ்தாகுப்பு: ஹயா தஹாப்தமைன்
வமைா.வப: சித்தாரத்தன் ப: 247 ரூ. 60.00
இந்்த நூற்றாண்டின் துெககததில் ்தனிநா்டாக அ்மைந்்த நாடு 
இஸ்தரல். அந்நாட்டு மைககளின் ஹீப்ரூ வமைாழி மீண்டும ெைம 
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வபற்ற்்தத வ்தா்டரந்து அ்தன் இலககியமும ெை்மை வபற்றது. 
இந்நூல் பிரபல எழுத்தாைரகள் எழுதிய சிறுக்்தகளின் ஒரு 
வ்தாகுப்பு.  ISBN 81–237–4048–4

ப்டப்பாக்கக ்கல்வி ெரி்ச

கபாைகப் ்ள்ளிக் கடி்தஙகள்
Letters from a Forest School
சித்தரஞசன் ்தாஸ்
வமைா.வப: அ.சு. இைஙதகாென் ப: 216 ரூ. 215.00
ஒரிசாவில் 1950களில் உருொககப்பட்்ட காைகப்பள்ளியில் 
ந்டத்தப் வபற்ற கல்விப் பரிதசா்த்ையின் உைரச்சி ்ததுமபும 
உண்்மைக க்்த இது. இந்்தப் பரிதசா்த்ை நான்காண்டு 
காலதமை வ்தா்டரந்்தது. ஆைால் அ்தன் முககியததுெம இன்றும 
வ்தா்டரகிறது. புதியத்தார பா்்த கண்்ட துணிச்ச்லயும, 
கல்வியால் மைனி்தரின் ்த்லவிதி்ய மைாற்றிய்மைககும உைரச்சி 
தெகத்்தயும காவியமைாககியுள்ைது.. ISBN 978–81–237–7626–2

குழந்ள்த வேபாழியும் ஆசிரியரும்: ஒரு ளகமயடு
The Child’s Language and the Teacher: A Handbook
ஆர.: தக. கிருஷ்ைகுமைார
வமைா.வப: என். மைா்தென் ப: 118 ரூ. 85.00
குழந்்்தகளின் ொழவில் தபசு்தல், ொசித்தல், எழுது்தல் 
தபான்ற அடிப்ப்்டச் வசயல்பாடுகளில் வமைாழியின் பங்க 
ஆராயும இந்்தக ்கதயடு, அெரகளு்்டய கற்றல் திற்ை 
தமைமபடுத்தக கூடிய பல்தெறு வசயல்பாடுக்ையும 
வி்ையாட்டுக்ையும வகாண்டுள்ைது. குழந்்்தகளின் கல்வித 
து்றயில் வசயல் படுபெரகளுககு உ்தவும நூல். 
 ISBN 978–81–237–5144–3
்கல் கைவு
Divaswapna
ஆர: ஜிஜுபாய் பத்டககா
வமைா.வப: ஆைந்்தம கிருஷ்ைமூரததி ப: 112 ரூ. 30.00
குழந்்்தகளின் உைவிய்ல அறிந்து அெரக்ை எவ்ொறு 
கல்வியில் நாட்்டம வகாள்ைச் வசய்ெது, புத்தாகக மு்றயில் 
கல்வி கற்பிப்பது எப்படி என்ப்்த க்்த ெடிவில் 
விைககியுள்ைார நூலாசிரியர.  ISBN 978–81–237–3118–6
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புத்தபாக்க ெபாழவியல் கல்வி
Education for Creative Living
வ்தாகுப்பு: த்டல் எம. வபதத்தல்
வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 302 ரூ. 155.00
பள்ளிப்படிப்பு மைாைெரகளின் தநரடி ொழவு்டன் 
வ்தா்டரபு்்டய ்தாக இருகக தெண்டும; வீடு, பள்ளி, சமூகம 
ஆகிய மூன்றும கல்விப் வபாறுப்பி்ைப் பகிரந்து வகாள்ை 
தெண்டும என்னும சுதை்புதரா மைகிகுச்சியின் கல்வித 
்தததுெத்்த விைககும நூல். ISBN 978–81–237–3924–3

ேனி்த உரிளேகள்: ஒரு அடிப்்ளை நூல்
A Handbook of Human Rights
ஆர: அரஜுன் த்தவ், இந்திரா அரஜுன் த்தவ், சுப்்தா ்தாஸ்
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபால் ப: 220 ரூ. 125.00
உலவகஙகும மைனி்த உரி்மைக்ை நி்லநாட்்ட அததியாெசிய 
மைாைது மைனி்த உரி்மைக கல்வி. வகாள்்க ெகுப்பெரகள், 
பா்டததிட்்டம உருொககுதொர, ஆசிரியரகள், கல்வியாைரகள் 
எை கல்விப் பணியின் பல து்றக்ைச் சாரந்்தெரகளுககு 
உ்தவும ெ்கயில் சமைகால மைனி்த உரி்மை நிலெரஙக்ையும 
பிரச்சி்ைக்ையும விைககுகிறது இந்நூல். 
 ISBN 978–81–237–3728–7
ெைததில் விளையபாட்டு
Jungle Fun 
ஆர: ப்ரியா நாகராஜன்
வமைா.வப: நா. பதமைா ப: 113 ரூ. 140.00
குழந்்்தகளுககாை புதிரகள், தெடிக்க வி்ையாட்டுகள், 
க்்தகள், ப்டஙகளு்டன். ISBN 978–81–237–3555–9

வபாது நூல்்கள

ஆரமேனியச் சிறுகள்தகள்
Armenian Short Stories
வ்தாகு: த்ாஃபி அொகியான்
வமைா.வப: ெல்லிககண்ைன் ப: 207 ரூ. 20.00
முன்ைாள் தசாவியத யூனியனில் அஙகம ெகிதது, ்தற்தபாது 
்தனி நா்டாை ஆரதமைனிய நாட்்்டச் தசரந்்த பல்தெறு 
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எழுத்தாைரகளின் சிறந்்த சிறுக்்தகள் ஆஙகிலம ெழியாக 
்தமிழுககு ெந்துள்ைை.

இேயததில் விமெகபாைந்்தர 
Vivekanand in the Himalayas
ஆர: ரதமைஷ் வபாகரியால் ‘நிஷாஙக’
வமைா.வப: கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி ப: 140 ரூ. 220.00
சுொமி விதெகாைந்்தர இமையமை்லகளு்டன்-குறிப்பாக உத்தரா 
கண்ட் மை்லகளு்டன் ்தனிச்சிறப்பாை உறவு பூண்டிருந்்தார. 
குறுகிய ொழநாளில் பல மு்ற அஙகு வசன்று ெந்்தார. இந்்த 
நூல் அெரு்்டய பயைஙக்ையும, ்அ்தனு்டன் வ்தா்டரபு்்டய 
நிகழவுக்ையும காட்டுகிறது. ISBN 978–81–237–9383–2

எது இந்து ்தரேம்? 
What is Hinduism
ஆர: மைகாதமைா காந்தி
வமைா.வப: பழனி. அரஙகசாமி ப: 114 ரூ. 150.00
இந்து ்தரமைம என்பது ஒரு மை்தமைல்ல; அது ஒரு ொழவுமு்ற 
என்று விைககும காந்தியின் எழுததுககளிலிருந்து 
வ்தாகுககப்பட்்டது. ISBN 978–81–237–1512–4

என் ெபாழவிலிருந்து 50 கள்தகள்
S..R. Nathan: 50 Stories from My Life
ஆர: எஸ்.ஆர. நா்தன்
வமைா.வப: நாக. தெணுதகாபாலன், ஷாஜஹான் ப: 182 ரூ. 240.00
இந்திய ெமசாெளி்யச் தசரந்்தெரும, சிஙகப்பூரின் அதிபராக 
இருந்்தெருமைாை நா்தன் ்தன் ொழக்கக க்்த்யச் 
வசால்கிறார. ெறு்மையாை சூழலில் பிறந்து, கல்வி ொயப்்ப 
இழந்து, ஏத்தத்தா தெ்லகள் பாரதது, பிற்காலததில் ்தாைாகதெ 
கல்வி கற்று, நாட்டின் மிக உயரந்்த ப்தவி்ய எட்டிய 
ொழக்கப் பயைததில் ்தான் சந்தித்த அனுபெஙக்ை 
விைககுகிறார. உள்ை உறுதி இருந்்தால் யாரும முன்தைறலாம 
என்று காட்டும இந்நூல், இ்ைஞரகள் அெசியம ொசிகக 
தெண்டிய நூலாகும. ISBN 978–81–237–7378–0

கபாந்தியடிகளும் அெரது சீைரகளும்
Gandhi and His Disciples
ஆர: வஜயந்த பாண்ட்யா
வமைா.வப: சு. தெஙக்டராமைன் ப: 223 ரூ. 55.00
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இந்நூலில் உள்ை 12 ொழக்க ெரலாறுகள் கான் அப்துல் 
கபார கான், விதைாபா பாதெ, தஜ.சி. குமைரப்பா, ஜாகிர 
ஹுதசன், தஜ.பி. கிருபைானி, மீராவபன் தபான்ற 
காந்தியொதிக்ைப் பற்றியை. காந்தியச் சிந்்த்ையில் அெரகள் 
எவ்ொறு ஈரககப்பட்்டைர, காந்தியின் எண்ைஙகைால் 
அெரகளின் எதிரகால ொழக்க எவ்ொறு உருப்வபற்றது 
எைக கூறுகின்றை. ISBN 81–237–3390–9

குருநபாைக் அருள்ெபாக்கு
Gurunanakvaani
வ்தாகு: பா.ஈ. தஜாதசிங, ஹரபஜன்சிங
வமைா.வப: வசௌரிராஜன் ப: 159 ரூ. 8.00
குருநாைககின் அருளு்ரக்ை விரிொகவும எளி்மையாகவும 
ெழஙகுகிறது இந்நூல்.

சு்தந்திரப் ம்பாரபாட்ைம்
Freedom Movement
ஆர: பிபன் சந்தரா, அமைதலஷ் திரிபாதி, பாரூன் த்ட
வமைா.வப: கா. திரவியம ப: 286 ரூ. 300
சு்தந்திரப் தபாராட்்டம பற்றியும, பல த்தசியத ்த்லெரகள் 
பற்றியும வ்தளிொை ்தகெல்கள் ்தரப்பட்டுள்ைை. ISBN 978–81–
237–7228–8

சு்தந்திரப் ம்பாரபாட்ைமும் ேததிய ைட்ைைள்யும்
Freedom Struggle and the Central Legislature
ஆர: மைதைாரஞசன் ஜா
வமைா.வப: சா்ல இைந்தி்ரயன் ப: 394 ரூ. 10.50
ஆஙகிதலயரகளி்டமிருந்து ்தாம கற்ற சட்்டச்ப நுணுககஙக்ை 
அெரகளுகவகதிராகதெ பிரதயாகிதது இந்தியர அ்்டந்்த 
வெற்றிக்ைச் சு்ெயாக விெரிககும நூலிது.

திருக்குறள்
Thirukkural
உ்ர: கவிஞர ராமைலிஙகம பிள்்ை ப: 272 ரூ. 355.00
இதுெ்ர வெளிெந்துள்ை திருககுறள் நூல்களிதலதய மிக 
விததியாசமைாை ெடிெதது்டன் வெளிெந்துள்ை நூல். 
 ISBN 978–81–237–3484–2
நபான் ஏன் நபாததிகன்?
Why I am An Atheist
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ஆர: பகத சிங
வமைா.வப: ஆர. ஷாஜஹான் ப: 40 ரூ. 25.00
தூககுதமை்்ட ஏறும முன் பகத சிங எழுதிய நான்கு நூல்களில் 
‘நான் ஏன் நாததிகன்’ என்ற பிரசுரம மைட்டுதமை ்தப்பியது; 
பகதசிஙகின் நண்பரும ப்ழய புரட்சிககாரருமைாை ராம 
சரண்்தாஸ் எழுதிய ‘கைவு த்தசம’ என்ற கவி்்தத வ்தாகுப்புககு 
முன்னு்ர எழுதிைார பகத சிங. இ்ெ இரண்டும பகதசிஙகின் 
சிந்்த்ைத வ்தளி்ெ, நூலறி்ெ, சிககலாை பிரச்சி்ைக்ைப் 
புரிந்து வகாள்ளும திற்ை, அெற்்ற எளி்தாகப் புரிந்து 
வகாள்ளும ெ்கயில் வெளிப்படுததும ஆற்ற்லக 
காட்டுகின்றை. ISBN 978–81–237–5096–5

ேகபாதேபா கபாந்தியின் சிந்்தளைகள்
Mind of Mahatma
ஆர: ஆர.தக. பிரபு, யு.ஆர. ராவ்
வமைா.வப: ்தமபி சீனிொசன், கண்்ையன் ்தட்சிைாமூரததி
தெஙக்டராமைன் ப: 650 ரூ. 460.00
காந்தி மைகான், அரசின் ெலுமிகக சகதிககு எதிராக அகிம்ச 
மைற்றும சததியததின் தூய ெலு்ெ முன்்ெத்தார, வெற்றியும 
கண்்டார. சததியம, அகிம்ச, அன்பு, க்டவுள் பகதி, 
பிராரத்த்ை, பிருமமைச்சரியம, உ்ழப்பு, இயந்திரம, கல்வி, 
வபண்ணுரி்மை எை ொழக்கயின் அ்ைததுப் பிரச்சி்ைகள் 
குறிததும காந்தியின் சிந்்த்ைகள் எவ்ொறு இருந்்தை என்ப்்த 
இந்நூல் காட்டுகிறது. இந்நூலில் மைகாதமைாதெ ்தன் வசாந்்தச் 
வசாற்களில் தபசுகிறார. இந்நூலின் அச்சுப்படிெஙக்ை அெதர 
பார்ெயிட்டிருககிறார என்பது இன்வைாரு சிறப்பாகும. 
 ISBN 978–81–237–7627–9
ேமலசியபா
Malaysia
ஆர: எம. சிெராம
வமைா.வப: வச. இரவீந்திரன் ப: 173 ரூ. 13.75
மைதலசியா்ெப் பற்றிய பல நுணுககமைாை விெரஙகள் நி்றந்்தது.

ெரலபாறும் கருததியலும்
The Past and Prejudice
ஆர: வராமிலா ்தாப்பர
வமைா.வப: ஆ.இரா. தெஙக்டாசலபதி ப: 80 ரூ. 35.00
ஆரிய இை தமைன்்மை, கீ்ழதத்தய எத்தச்சாதிகாரம, மைாறா்த 
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சமூக அ்மைப்பு ஆகிய கருத்தாககஙகள் உருொை்தன் கருததியல் 
பின்புலத்்த நூலாசிரியர விைககுகிறார. முற்சாய்ொை இந்்த 
ெ்கமைாதிரிக்ைப் பண்்்ட இந்தியச் சான்றா்தாரஙக்ைக 
வகாண்டு சீரதூககிப் பாரதது, ெரலாற்்ற அ்தன் முழு்மைதயாடு 
உண்்மையாக முன்்ெகக தெண்டிய்தன் த்த்ெயி்ையும 
ஆசிரியர உைரததுகிறார. ISBN 978–81–237–5390–4

சுெபாமியும் நண்ரகளும்
Swami and Friends
ஆர: ஆர.தக. நாராயைன்
வமைா.வப: சுப்ரா ப: 200 ரூ. 105.00
தகலிச் சிததிரஙகள் ெ்ரெதில் புகழ வபற்ற ஆர.தக. 
நாராயைனின் ப்்டப்புகளில் குறிப்பி்டத்தகக நூல். 
 ISBN 81–237–2282–6

ஜெஹரலபால் மநரு: ம்பாரபாட்ை கபாலச் சிந்்தளைகள்
Jawaharlal Nehru: Years of Struggle
ஆர: அரஜுன்த்தவ்
வமைா.வப: நா. ்தரமைராஜன் ப: 412 ரூ. 100.00
இந்திய விடு்த்லப் தபாராட்்ட காலகட்்டததில் ஜெஹரலால் 
தநரு எழுதிய பல்தெறு கட்டு்ரகள், கடி்தஙகளிலிருந்து 
வ்தாகுககப் பட்்டது. இன்்றய ்த்லமு்றயிைருககு க்டந்்த 
கால ெரலாற்்ற அறிய ொய்ப்பளிககும அரிய நூல். ISBN 978–
81–237–3332–6

வ்தாடர்கல்வி ெரி்ச

அன்ளை வ்தரைபா
Mother Teressa
ஆர: ரா்தா ரமைண்ராய்
வமைா.வப: புெைா ந்டராஜன் ப: 56 ரூ. 9.00
யூதகாஸ்லாவியாவில் பிறந்து இந்தியாவில் மை்றந்்த அன்்ை 
வ்தரசா ்தன் ொழநாவைல்லாம எளிய மைககளுககாக தச்ெ 
வசய்து தநாபல் பரி்ச வென்றெர. அெரு்்டய ொழக்க 
ெரலாறு எளிய ந்்டயில் ்தரப்பட்டுள்ைது. 
 ISBN 978–81–237–3538–2
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இந்திய விடு்தளலப்ம்பாரில் வ்ணகள்
Women in Indian Freedom Struggle
ஆர: ராஜம கிருஷ்ைன் ப: 82 ரூ. 10.00
விடு்த்லப் தபாராட்்டததில் தீவிரமைாகப் பஙவகடுத்த 
வபண்மைணிக்ைப் பற்றிய சு்ெயாை நூல்.

கல்லுக்குள் ஈரம்
Kallukkul Eeram
ஆர: ர.சு. நல்ல வபருமைாள் ப: 64 ரூ. 35.00
சு்தந்திரப் தபாராட்்ட காலத்்த கைமைாக ் ெதது எழு்தப்பட்்ட 
நாெலின் சுருகக ெடிெம. ISBN 978–81–237–2296–2

கயிறு
Kayar
ஆர: ்தகழி சிெசஙகரப் பிள்்ை
சுருககிய ெடிெம: பி. தெணுதகாபால்
வமைா.வப: இைமபாரதி ப: 184 ரூ. 90.00
தகரைததின் ஒரு கிராமைத்்த கைமைாகக வகாண்டு எழு்தப்பட்்டது 
இந்நாெல். மை்லயாை இலககிய உலகின் புகழவபற்ற 
எழுத்தாைர ்தகழியின் ப்்டப்பின் சுருகக ெடிெம. 
 ISBN 978–81–237–3866–6
கூணடுக்கிளி
Pinjara
ஆர: துதராைவீர தகாஹலி
வமைா.வப: எச். பாலசுப்பிரமைணியம ப: 24 ரூ. 13.00
இயற்்கயில் ொழும கிளி்யப் பிடிதது கூண்டில் அ்்டத்தால் 
அந்்தக கிளி ்தன் சு்தந்திரத்்த இழந்து எவ்ொறு துன்பப்படும 
என்ப்்த விைககும க்்த. ISBN 978–81–237–1181–2

சு்தந்திரப் ம்பாரபாட்ைததில் இந்திய ம்தசிய இரபாணுெம்
Swadhinotar Judhey Azad Hind Fauz 
ஆர: சிசிர குமைார தபாஸ் 
வமைா.வப.: புெைா ந்டராஜன் ப: 80 ரூ. 55.00
விடு்த்ல வபற ஆயு்தம ஏந்திப் தபாராடுெத்த சரியாை ெழி 
என்று கருதி இந்திய த்தசிய இராணுெத்்த உருொககிப் 
தபாராடிய தந்தாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாசின் ொழக்க்யயும 
இந்திய ெரலாற்்றயும இ்ைதது எழு்தப்பட்்ட நூல்.
 ISBN 978–81–237–3784–3
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்தந்ள்த வ்ரியபார ெபாழவும் வ்தபாணடும்
Thanthai Periyar: Life and Struggle
ஆர: இரா. இரததிைகிரி ப: 83 ரூ. 40.00
சமூக சீரதிருத்தொதியாை ்தந்்்த வபரியாரின் ொழ்ெயும 
பணி்யயும எளி்மையாக விைககும நூல். 
 ISBN 978–81–237–2017–3
நேது ஆறுகள்
Our Rivers
ஆர: மைஙகள் ராஜ ஜான்சன் ப: 51 ரூ. 35.00
நமைது நாட்டிலுள்ை பல்தெறு ஆறுகளின் பிறப்பி்டம, அெற்றால் 
பயன்வபறும பகுதிகள் பற்றி எளி்மையாக விைககும நூல். 
 ISBN 978–81–237–2297–9
ேகபான் மயபாகி ஸ்ரீஅரவிந்்தர
Mahaan Yogi Sri Aurobindo
ஆர: மைதைாஜ ்தாஸ்
வமைா.வப.: எஸ்.எம. நூர அகமைத ப: 64 ரூ. 11.00
ெஙகததில் பிறந்து, வெளிநாட்டில் உயரகல்வி கற்று, 
ஆஙகிதலயரின் கீழ பணியாற்ற மைறுதது, விடு்த்லப் தபாரில் 
்தன்்ை ஈடுபடுததிக வகாண்்ட அரவிந்்தரின் ொழக்க 
ெரலாற்்ற எளிய மு்றயில் விைககுகிறது இந்நூல். 
 ISBN 81–237–3739–4
ரபாஜபாரபாம் மேபாகன் ரபாய்
Rajaram Mohan Roy
ஆர: பிஜித குமைார ்தத்தா
வமைா.வப.: நிரமைலா பாலா ப: 74 ரூ. 45.00
இந்தியாவில் நிலவிய பிற்தபாககுச் சிந்்த்ைக்ை சீரதிருத்த 
மு்ைந்து வசயல்பட்்ட முன்தைாடியின் ொழக்க ெரலாறு 
சு்ெப்ட விெரிககப்பட்டுள்ைது. ISBN 978–81–237–3495–8

ெழிகணை சுெபாமி விமெகபாைந்்தர
Pathadrasta Swami  Vivekanand
ஆர: அநிரபாண் ராய்
வ்தாகுப்பு: சு. கிருஷ்ைமூரததி ப: 64 ரூ. 17.00
இந்தியா நாவ்டஙகும சுற்றிததிரிந்து இந்திய மைகக்ைப் பற்றி 
அறிந்து வகாண்டு, உலவகஙகும இந்திய ்தததுெஞாைத்்தப் 
பரப்பிய விதெகாைந்்தரின் க்்த. ISBN 81–237–3551–1
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விடு்தளலப் ம்பாரபாட்ை கபாலப் ்பாைல்கள்
Songes of Freedom Movement
வ்தாகுப்பு: அறந்்்த நாராயைன் ப: 63 ரூ. 45.00
விடு்த்லப் தபாராட்்ட காலததில் ்தமிழகக கவிஞரகைால் 
எழு்தப்பட்்ட பா்டல்களின் வ்தாகுப்பு. ISBN 978–81–237–2263–4

விழிப்ம்பாடு இருப்ம்பாம்
Lets be Cautious
ஆர: என்.தக. சதயபாலன்
வமைா.வப: பா. ஆைந்்தகுமைார ப: 32 ரூ. 9.00
கலப்ப்டததின் தீ்மைக்ைப் பற்றியும, அெற்்றக க்ைெது 
எப்படி என்றும கிராமைப்புற ொசகரகளுககு அறிவூட்டும 
ெ்கயில் எளிய க்்தெடிவில் கூறப்படுகிறது. 
 ISBN 81–237–2851–9

ஆசியா-பசிபிக கூட்டுப் பதிப்புத திட்டம்

ேரஙகள்
Trees
வமைா.வப: நிரமைலா பாலா ப: 68 ரூ. 35.00
ஆசியபசிபிக பிராந்தியததில் உள்ை வியத்தகு மைரஙக்ைப் 
பற்றிய சு்ெயாை ்தகெல்கள். க்்தெடிவில் கூறப்பட்டுள்ை 
விெரஙகள். நூல் முழுதும ெண்ைப்ப்டஙகளு்டன். 
 ISBN 978–81–237–2664–9

்தணணீர
Water
வமைா.வப: டி. சித்தாரத்தன் ப: 64 ரூ. 40.00
ஆசிய பசிபிக பிராந்தியததில் உள்ை நாடுகளில் ்தண்ணீர பற்றி 
உலவுகிற க்்தகள், வசய்திகள், கவி்்தகள், சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சி்ை ஆகியெற்்ற குழந்்்தகளுககு விைககும நூல். 
ெண்ைப்ப்டஙகள் நூலுககு அழகு தசரககின்றை. ISBN 978–81–
237–3394–4
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குழந்்்த்களுக்காை இருவமைாழிப் பதிப்பு்கள

ஆைந்தியின் ெபாைவில்
Anandi’s Rainbow
அனூப் ராய்
்தமிழாககம: டி. மை்தன் ராஜ ப: 24 ரூ. 65.00
ஓவியம ெ்ரெதில் ஆரெம வகாண்்ட ஆைந்தி, தூரி்க்யக 
வகாண்டு ொைவில்லின் நிறஙக்ைத வ்தாட்டு த்தாட்்டததுப் 
பூச்வசடிகளுககு ெண்ைம தீட்டுகிறாள். ISBN 978–81–237–9982–7

சிமநகிதி 
Friend
பிரச்தச்தா குப்்தா
்தமிழாககம: டி. மை்தன் ராஜ ப: 20 ரூ. 60.00
துளிததுளி என்ற குறுமபுககார தமைகததின் உ்டலில் ஒரு கறுப்புப் 
புள்ளி த்தான்றுகிறது. அ்்த துளிததுளி எப்படி நீககுகிறது 
என்ப்்தச் வசால்லும க்்த. ISBN 978–81–237–9984–1

நபான் உன்ளைவிைச் சிறந்்தென்
I am Better than You
சிகருன் ஸ்ரீொஸ்்தவ்
்தமிழாககம: நவீைா ஆைந்த ப: 28 ரூ. 75.00
உ்டன்பிறப்புகளுககுள் ஏற்படும உரசல்க்ையும, ஆண்–வபண் 
தப்தஙகைால் உருொகும தபாககுக்ையும சுட்டும க்்த. 
 ISBN 978–81–237–9983–4 

ஃபூ–கூ: ஓர அந்நியன்
Fu–Ku: An Alien
ஜகதீஷ் தஜாஷி
்தமிழாககம: ஷமீமுன்னிசா ப: 24 ரூ. 65.00
தெற்றுக கிரகததிலிருந்து பூமிககு ெரும ஃபூ–கூ, ஒரு 
சிட்டுககுருவி்ய சந்திககிறது. ஆயு்தஙகளும வெடிகுண்டுகளும 
பூமியின் அழ்கக வகடுப்ப்்தப் பாரதது ெருந்துகிறது. 
 ISBN 978–81–237–9981–0
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வி்ரவில் ெர இருப்ப்ெ
1. பாரதியார-ரா.அ. பதமைைாபன்
2. ஆரெ அலசல்கள்-யஷ்பால், ராகுல் பால்
3. தஜ.ஆர.டி. ்டா்டா-டி.ஆர. வபண்ட்த்
4. நமைது அரசியல் அ்மைப்பு-சுபாஷ் கஷ்யப்
5. மூ்ை : ஒரு மைதிப்புமிகு உ்்ட்மை-தகாமைதி தகாபிநாத
6. புற்றுதநாய்-எஸ்.எம. தபாஸ்
7. சாகச மை்லப்பயைம-மைதைாஹர புரி
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புத்த்கங்க்்ளப் வபறுெ்தற்கும் தமைலும் விெரங்க்்ள அறிெ்தற்கும் 
தநஷைல் புக டிரஸ்ட் ்த்ல்மைய்கம் அல்லது மைணடல 

அலுெல்கங்க்்ளத வ்தாடரபு வ்காளளுங்கள 

நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா
்தளலளே அலுெலகம்

தநரு பென், 5 இன்ஸ்டிடியூஷைல் ஏரியா, தபஸ்–II
ெ்ந்த குஞச், புதுதில்லி – 110 070

வ்தா்லதபசி : 011–26707700 • ஃதபகஸ் : 011–26707846
மின்அஞசல் : nbtindia@nbtindia.org.in
ெ்லமை்ை : www.nbtindia.gov.in

வ்தன்ேணைல அலுெலகம்
ஹால் 1, BDA ெணிக ்மையம, பைஷஙகரி II ஸ்த்டஜ, 

வபஙகளூர – 560 070
வ்தா்லதபசி : 080–26716303 • ஃதபகஸ் : 080–26711994 

மின்அஞசல் : sro@nbtindia.gov.in

மேற்கு ேணைல அலுெலகம்
மு்தல் ்தைம, ரவீந்திர நாட்டிய மைந்திர, பிரபாத்தவி

மும்ப – 400 025
வ்தா்லதபசி : 022–24320380 • ஃதபகஸ் : 022–23720442

மின்அஞசல் : nbtindiamumbai@yahoo.com

கிழக்கு ேணைல அலுெலகம்
இரண்்டாம ்தைம, ஜலன்தசொ டிரஸ்ட் கட்டி்டம

61 மைகாதமைா காந்தி வ்தரு
தகால்கத்தா – 700 073

வ்தா்லதபசி : 033–22413899 • ஃதபகஸ் : 033–22413899
மின்அஞசல் : ero@nbtindia.gov.in

என்.பி.டி. புத்தக நிலையம் மற்றும் புத்தக நமம்்ாட்டு லமயம்
ஈ.வி.தக. சமபத மைாளி்க

டி.பி.ஐ. ெைாகம, கல்லூரிச் சா்ல
நுஙகமபாககம, வசன்்ை – 600006 



என்பிடி புத்தகப் பண்ணையில் 
உறுப்பினராய் சேருஙகள்

புத்தகஙகளை வாஙகும்பாது ்தள்ளுபடி பபறுஙகள்
தநஷைல் புக டிரஸ்ட், இந்தியா ஆஙகிலம மைற்றும 18 இந்திய 
வமைாழிகளில் நூல்க்ை வெளியிட்டு ெருகிறது. பல்தெறு 
ெயதுப் பிரிவிைர, பல்தெறு பண்பாடுகள், வமைாழியிைர எை 
பரந்துபட்்ட ொசகர த்த்ெக்ை ஈடுவசய்யும வி்தமைாக 
என்பிடி புத்தகஙகள் பல்தெறு ெரி்சகளில் வெளியாகின்றை. 
என்பிடி புத்தகஙகள் ஆஙகிலம உள்ப்ட 32 வமைாழிகளில் 
கு்றந்்த வி்லயில் கி்்டககின்றை. புத்தகஙகள் அ்ைெருககும 
வ்தா்டரந்து கி்்டகக தெண்டும என்ப்தற்காக மைாெட்்டமத்தாறும 
என்பிடி புத்தகப் பண்்ை என்வறாரு திட்்டம உருொககப்பட்டு 
உறுப்பிைரகள் தசரககப்படுகின்றைர. இததிட்்டம 1994 மு்தல் 
வசயல்பட்டு ெருகிறது. உறுப்பிைர ஆெ்தற்காை விதிகள்
1. ்தனிநபரகள் அல்லது நிறுெைஙகள் உறுப்பிைராக ஆகலாம.
2. ்தனிநபரகளுககு ஆயுள் உறுப்பிைர கட்்டைம 100 ரூபாய்;  
  நிறுெைஙகளுககு ஆயுள் உறுப்பிைர கட்்டைம 500 ரூபாய். 

சிறப்்ம்ைஙகள்:
1. உறுப்பிைரகளுககு அ்்டயாை எண் ்தரப்படும.
2. புத்தகப் பண்்ை உறுப்பிைரகள் எமைது பிராந்திய 

அலுெலகம, கண்காட்சிகள், புத்தகத திருவிழாககள், 
ந்டமைாடும விற்ப்ை ்மையஙகள் மைற்றும இ்தர என்பிடி 
விற்ப்ைத்தலஙகளில் புத்தகஙகள் ொஙகுமதபாது, என்பிடி 
வெளியீடுகள் அ்ைததிற்கும 20 ச்தவிகி்த ்தள்ளுபடி 
வபறலாம.

3. தநஷைல் புக டிரஸ்ட் மைற்றும பதிப்புதது்ற வ்தா்டரபாை 
்தகெல்கள், என்பிடி வசய்திமை்டல், நூற்பட்டியல் ஆகிய்ெ 
அச்சுெடிவில் நிறுெைஙகளுககு அவ்ெப்தபாது இலெசமைாக 
அனுப்பப்படும. இெற்்ற மின்ைஞசல் ொயிலாகப் வபற 
விருமபும ்தனிநபரகள் அ்தற்காை தெண்டுதகா்ை 
அனுப்பி ் ெத்தால் மின்ைஞசலில் அனுப்பி ் ெககப்படும.

அஞைல் கட்ைணைம்
 ஆண்டுககு 200 ரூபாய்ககும கு்றொை மைதிப்புககு புத்தகம 

ொஙகிைால் அஞசல் கட்்டைம உண்டு. 201 ரூபாய்ககும 
அதிகமைாை மைதிப்புள்ை புத்தகஙகள் ொஙகிைால் அஞசல் 
வசல்ெ என்.பி.டி. ஏற்றுகவகாள்ளும.
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National Book Trust, India
Nehru Bhawan, 5 Institutional Area, 

Vasant Kunj, Phase-II, New Delhi-110070
Phone: 011-26707700 Fax: 011-26121883

E-mail: nbtindia@nbtindia.org.in • Website: www.nbtindia.gov.in

NBT BOOK CLUB 
Membership Form

(Please send this form along with the Bank Draft of ` 100 /  
` 500 in favour of National Book Trust, India)

1. Name/Institution (in block letters): ...................................................

2. Full Postal Address: .........................................................................

 ............................................................................................................ 

 ................................................. Pin Code: ........................................

3. Phone/Mobile No.: ............................................................................

4. E-mail: ...............................................................................................

5. Occupation: ................................................... 6. Age: ....................

7. Bank Draft No. & Date: ...................................................................

 Issued by: .........................................................................................

 Drawn on: .........................................................................................

I have read the rules and regulations for membership of the NBT Book 
Club and these are acceptable to me. 

Date: ................................ .........................................
  Signature

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I, ......................................................., have received ` .................... from 

............................................................................................ towards the 

fee for Book Club Membership.

  (Signature)
  for National Book Trust, India





NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Human Resource Development

Nehru Bhawan, 5 Institutional Area, 
Vasant Kunj, Phase-II, New Delhi-110070

Phone: 011-26707700 • Fax: 011-26121883

E-mail: nbtindia@nbtindia.org.in • Website: www.nbtindia.gov.in

Order / Feedback Form
Name : ................................................................................

Contact No. : ................................................................................

E-mail : ................................................................................

BOOKS YOU WISH TO ORDER

 S.No. Title Language Qty.

To be delivered on : .........................................................................

Suggestions / feedback, if any : .....................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 ........................ ....................................

 Date Signature
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NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Human Resource Development

Nehru Bhawan, 5 Institutional Area, 
Vasant Kunj, Phase-II, New Delhi-110070

Phone: 011-26707700 • Fax: 011-26121883

E-mail: nbtindia@nbtindia.org.in • Website: www.nbtindia.gov.in

Order / Feedback Form
Name : ................................................................................

Contact No. : ................................................................................

E-mail : ................................................................................

BOOKS YOU WISH TO ORDER

 S.No. Title Language Qty.

To be delivered on : .........................................................................

Suggestions / feedback, if any : .....................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 ........................ ....................................

 Date Signature
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