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CÁõ˜ Ë™èœ
FLASH CARDS

( Containing 8 SETS like Vegetable,Fruits,Vehicles, Animals etc,.) 400 

  உதயசங்கர் ம�ொழிமெயர்ப்பு  
ெடித்து வளருவவொம் நொவ�ொடிக்கதத்கள்    
 15 வண்ணப்புத்த்கங்கள் 525 

27257 ஆத�யும் குரஙகும் வொதை நட�க ்கதத 35 

27258 யொதைவழி 35 

27259 யொதையும் அணிலும் 35 

27260 யொதையும் ததயக்கொரனும் 35 

27261 என்னுத�ய ்கொக்கொ 35 

27262 ம்கொககும், ம்கொசுவும், �ரஙம்கொத்தியும் உப்பு விற்ற ்கதத 35 

27263 �ொ�ப்பு்றொவின் முடத� மதொதைந்து வெொை ்கதத 35 

27264 சின்ைத் வதனீ ெொடுது... 35 

27265 �லைனும் �்கொவதவனும் 35 

27266 �ண்ணொங்கடடியும் ்கொயந்த இதையும் 35 

27267 நலை நொய 35  
27268 ம்கொள்ளு பி்றந்த ்கதத 35 

27269 ஐந்து பூதைக குடடி்களின் ்கதத 35 
27270 புலி வருது புலி 35 

27271 வொைறுந்த குரஙகின் ்கதத 35 
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                                                            24 வண்ணப்புத்தகஙகள் 625 

                    உதயசங்கர் ம�ொழிமெயர்ப்பு

 பிஞ்சு �ைங்கதள விசொைப்ெடுத்தி, ஆைந்தப்ெடுத்தி, புத்த்கங்கள் 
மீதொை அசசத்ததப் வெொககி வொசிப்தெ உறசொ்க அனுெவ�ொககும்.  

25787 சில...சில...சிை...   15 

25788 நீங்கள் என் அம்�ொவொ  35 

25789 நொன் குடடி மூசொ 25 

25790 பூதை ்க்ணககு ெடிககி்றது  35 

25791 வ�்கங்களின் ்கதத  30 

25792 யொருத�யது இந்தத் வதொட�ம் 30 

25793 சித்திரம் வதரதல   15 

25794 இனி ெொல வவண�ொம் அம்�ொ   25 

25795 குடடி குடடி முயல  30 

25796 கிளிககுஞ்சு  25 

25797 ெொடடி மசொன்ை ்கதத்கள்   25 

25798 நன்த�வய தரும் �ரம் 35 

25799 ஒரு வெொரொட�ம்  35 

25800 ரயிலும் குதிதரயும்   15 

25801 ெ�ர்ந்து.. ெ�ர்ந்து.. ெ�ர்ந்த ்கதத  15 

25803 எறும்பு அரண�தை   25 

25804 ஒடியடடும் பிரம்பு   15 

25805 ஆ்கொய யுத்தம்   25 

25806 ஸ்கூலுககு வெொகி்றொள் சுஸ்கித்  35 

25807 என் ்கதத 15 

25808 என்னுத�ய நணெர்்கள்  25 

25809 �ந்தொரககிளி  15 

25810 இைஞ்சிப் பூக்கள் 35 

25811 வொல்களின் ்கதத   25 
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வண்ணப் படக்கதை்கள்

27918 வியொெொர நரி | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 150 

27825 தங்கமீன்  |  சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27822 தங்கத்தில ஓரு மெொடி �ப்ெொ  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27823 �ொய�ொன் |  சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27814 அலவயொனுஸ்்கொவின் ஆடடுககுடடி | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27824 நரியும் பூரிக்கடத�யும்  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27847 நொட�ொத� ஹூெர்ட  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27884 ெ�வ்கொடடி எறும்பு | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27883 ஒன்ெது அன்ைங்கள்  |  சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27849 சூரியதைக ்கண� வ்கொழிககுஞ்சு  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27881 எலி வீடு  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27887 ெனி �ொளித்க  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27885 �ந்திரவொதி �ன்ைர்  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27850 �ொனியின் ெசு  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27815 அதிசயக குதிதர  | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27886 ந�ை�ொடும் யொதைககுடடி | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27898 ெொடடுக்கொரப் ெனிககுருவி |சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27882 ெொ�ம் ெடித்த சிடடுககுருவி | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

27917 குள்ளர் ந்கரத்தில டயூவைொ | தமிழில: சரவ்ணன் ெொர்த்தசொரதி 45 

27916 விலைொதி விலைன் | தமிழில: சரவ்ணன் ெொர்த்தசொரதி 45 

22006 �ந்திர �ரம்  | ச. முரு்கபூெதி 60 
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22005 Magic tree | s. muruga boopathy  95 

20013 மதன்ைந்வதொப்பில வீரசசிறுவர்்கள்  | சரவணப்ெொண்டி 40 

20012 பூதைககு �ணி ்கடடியது யொர்? |லியு | மெங 40 

26956 �ம்வெொ  | ர�ணன்  30 

27185 புதிய ்கதத்கள் | வ.அம்பி்கொ  35 

27600 உயிர்்களி�த்து அன்பு வவணும் | யூ�ொ வொசுகி 160 

27601 ்கண்ணொடி |யூ�ொ வொசுகி  170 

27673 பூதம் தூககிடடுப் வெொை தங்கசசி  
 (நொடடுப்பு்ற ்கதத்கள் வண்ணத்தில) | நீதி�ணி 95 

27726 வொஷிங ம�ஷினில சுணடு | நளினி 25  
27658 ்கரடிமெொம்த�தய எடுத்தது யொர்? | ெொ. முரளிதரன்,  
 மெயந்தி சங்கர்  95 

27926 புலி கிலி | நீதி�ணி  100 

27927 Tiger Wyger | Needhi mani 120 

27901 எறும்பும் பு்றொவும் | லியயொ டொல்ஸடொய் 200 

27817 வவடத�க்கொரன் ம�ர்வ்கன்  | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 45 

27820 ெ்றதவ �ொக�ர்  | ஆதிவள்ளியப்ென் 45 

27818 கும்பிடிபூசசியின் ெயங்கரப் ெசி  | ஆதிவள்ளியப்ென் 45 

27848 அ�ங்கொத �ொன் | ஆ்த�ொ ய்க. இரவி 45 

27819 தொத்தொ பூ எஙவ்க வெொகி்றது | லின் சொஙயிங 45 

27816 சிவப்புக ம்கொணத� வசவல  | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 45 

27846 அத�திககு ஓரு சிறவ்றடு | ்க�லொலயன் 45 

27894 ்க�லும் கிைவனும் | ச. �ொடசொமி 45 

27904 ்கடுங்கொப்பி | ச. தமிழ்சமசலவன் 45 

27963 சொயொவைம்  | ச.்கந்தசொமி 45 
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27964 சிடடுககுருவியின் ம்கடடித்தைம்  | நிலொஅ்த்த 45 

27967 ெைஙகுடி �க்கள் குறும்ெர்்கள் | ெொரதிெொலன் 45 

27965 ்கதவு | கி. ரொெநொரொயணன் 45 

27993 குறும்புக்கொர ்கன்றுககுடடி | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 45 

27966 ெைவ்கொடி வரு�ங்களுககு முன்ைர் | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 90 

27982 குறும்புக்கொர ்கணணுககுடடி |  ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ  45 

 எட�த்ற | ய�லொன்்� மெொன்னு்சசொமி                        அசசில

 கிறுககு சணமு்கம்           அசசில

 மவளிசசம் உறுதி   அசசில

 இருளர்்கள்   அசசில

 வடிவங்கள் | �ொறன்                                                                 அசசில

்கதைப்புதையல்

 உை்கப் பு்கழமெற்ற சி்றொர் சித்திரக ்கதத்கள் 24 நூல்கள்  720  
 (ஆஙகிைம் �றறும் தமிழ ஆகிய இரும�ொழி்களில)   
 ம�ொழிமெயர்ப்பு ம்கொ.�ொ.வ்கொ. இளஙவ்கொ   

27489 அைகிய பூதை  |  வண்ட ்கக்  30 

27490 மெர்டிைன்  | �ன்யரொ லீப் 30 

27491 தப்பிவயொடிய குடடிமுயல  | �ொர்்கமரட் ்வ்ஸ பிரவுன் 30 

27492 குடடித்தொத்தொ  | நடொயல யநொர்டன் 30 

27493 குட�ன் ஆடு | �ன்யரொ லீப் 30 

27494 �ந்திர விதத்கள்  | மி்தசு�ொசொ அய�ொ 30 

27495 உயிர் தரும் �ரம்  | மெல சிலவர்்ஸடீன் 30 
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27496 குவொ...குவொ...குவொ... குஞ்சுவொத்து பிங | �ொர்யெொரி ப்யளக், 

 ்கர்ட் வீ்ஸ 30 

27533 ஆப்பிள் ஜொனி  | அலிகி 30 

27534 எலி எப்ெடிப் புலியொசசு |  �ர்சியொ பிமரௌன் 30 

27535 ்கத�சிப் பூ | மெம்்ஸ தர்மெர் 30 

27536 சின்ைத்தின் குத்கயில சின்ைக குருவி |  எலீசொ கியலவன் 30 

27537 ரொஜொவின் ்கொைடி | யரொலப் மிலலர் 30 

27538 வீ கிலலிஸ்  | �ன்யரொ லீப் 30 

27539 ஸ்னிப்பியும் ஸ்ைப்பியும்  | வண்ட ்கக் 30 

27540 அவரொலடும், ஊதொக்கைர் கிவரயொனும் | கியரொ்கட் ெொன்சன் 30 

27864 சக்கர நொற்கொலிக ்கொல்கள்  | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

27865 சொலுவின் ப்ளுமெர்ரி  | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

27862 குடடியூணடு முயல | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ | யூண்டு 30 

27859 அன்புககுரிய யொதை்கள் | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

27860 ஆர்தரின் சூரியன் | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

27863 நீங்க என்வைொ� அம்�ொவொ  | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

27866 விலலி எலி | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

27861 ்கொகத்க சிறுவன் | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

சதயஜித ரே:  ஃபபலூடா ்கதை வரிதச

வரயின் உை்கப்பு்கழ மெற்ற  20 சிறுவர் ்கததத் மதொகுப்பு்கள்

தமிழில: வீ.ெொ.்கயணசன் 1230 

27199 �ொர்ஜீலிஙகில ஓர் அெொயம் 30 

27200 �்கொரொஜொவின் வ�ொதிரம் 80 
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27201 த்கைொஷ் மசௌதுரியின் ரத்திைக்கல 30 

27202 அனுபிஸ் �ர்�ம் 30 

27203 வ்கங�ொககில வந்த ்கஷ்�ம் 70 

27204 தங்கக வ்கொடத� 90 

27205 ்கல்கொ ம�யிலில ந�ந்த சம்ெவம் 70 

27206 த்கைொஷில ஒரு ம்கொதையொளி 80 

27207 சொவி 30 

27208 வங்கப்புலி  �ர்�ம் 80 

27209 பூடடிய ெ்ணப்மெடடி 30 

27210 ெம்ெொய ம்கொள்தளயர்்கள் 70 

27211 பி்ணம் ந�ந்த �ர்�ம் 50 

27212 ்கலைத்ற ர்கசியம் 90 

27213 வதவியின் சொெம் 80 

27214 மநப்வெொலியனின் ்கடிதம் 50 

27216 �ர்ண வீடு 80 

27217 பிள்தளயொருககுப் பின்வை ஒரு �ர்�ம் 70 

27218 �ர்��ொை ஒரு குடித்தைக்கொரர் 50 

27219 ்கொத்�ொணடு ம்கொள்தளயர்்கள் 70 

சிறுவர் நாவல்
22992 சர்க்கஸ்•்கொம்  | இரொ.நடரொசன் 70 

27334 ரஃப் வநொடடு  | இரொ.நடரொசன் 50 

27303 ஒரு வதொழியின் ்கதத | இரொ.நடரொசன் 40 

22294 நொ்கொ  | இரொ.நடரொசன் 100 



10 

22340 ஆயிஷொ  | இரொ.நடரொசன் 15 

22334 வரொஸ்    | இரொ.நடரொசன் 50 

27123 ஒரு வதொைனும் மூன்று நணெர்்களும் | இரொ. நடரொசன் 60 

22353 �ைர் அலஜிப்ரொ  | இரொ. நடரொசன் 65 

27114 ்கறுப்ெை்கன்  | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 130 

27035 மெனி என்னும் சிறுவன்  | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 150 

25607 குடடி இளவரசன் | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 40 

22354 �ர்கத நொடடு �ந்திரவொதி | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 90 

27097 சிம்புவின் உை்கம்| தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 70 

22356 பூமிககு வந்த விருந்திைர்்கள் |  தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 40 

20875 தயொ | எம்.டி.வொசுயதவன் நொயர் 25 

22338 கிறுகிறுவொைம்  | எ்ஸ. ரொ�கிருஷணன் 60 

27252 அப்ெொ சிறுவைொ்க இருந்தவெொது | அமலக்சொந்தர் ர்ஸகின் 110 

27073 �ொம் �ொ�ொவின் குடிதச  | தமிழில: அம்பி்கொ நடரொென் 60 

27139 நொன் �ந்தொகினி வெசுகிவ்றன்  | வி�லொ ய��ன் 40 

27098 மென்சில்களின் அட�்கொசம் | விழியன் 25 

27157 �ொலும் ழீயும் | விழியன் 30 

27162 அந்தரத்தில ந�ந்த அபூர்வக ்கதத | விழியன் 25 

27223 �ொ்கடி்கொரம்  (வி்க�ன் ெரிசு மெற்றது) | விழியன் 30 

27354 திரு.குரு ஏர்தைன்ஸ் | விழியன் 30 

27653 ்கொைப் ெயணி்கள்  | விழியன் 35 

27652 ஒவர ஒரு ஊர்வை  | விழியன் 35 

27329 ஜி�ொவின் த்கவெசி (தமுஎ்கச விருது மெற்றது)  
 ம்கொ.�ொ.ய்கொ. இளஙய்கொ  50 

27256 வொத்து ரொஜொ | விஷணுபுரம் சரவணன்  50 
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27375 �ொத்தன் �ணபுழுவின் வைககு| யெரொ.எ்ஸ.சிவதொ்ஸ 

 தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 70 

27377 ஒரு நொயின் ்கதத  | பியரம்சந்்த | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 30 

27355 எடடுக்கொல குதிதர |  ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

27379 வஜம்ஸ்வொடடின் �ந்திர எந்திரம் | யெரொ.எ்ஸ.சிவதொ்ஸ, 

 தமிழில: யூ�ொ வொசுகி  25 

27380 வொைவிலலின் �ைது  | சதிஷ ய்க.சதிஷ |தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 80 

27378 வஹொயடி வ�ொயடி | எ.மெலொயயப் | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 60 

27437 புத்த்க வதவததயின் ்கதத | யெரொ.எ்ஸ.சிவதொ்ஸ, 

 தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 70 

27595 ஆத�்கொடடிய அறபுத உை்கம் | மய்ஸ. ெொலெொரதி 65 

27643 ெஷீரொவின் பு்றொக்கள் | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 30 

27637 சிவப்புகவ்கொள் �னிதர்்கள்  | ்க. சரவணன் 50 

27723 வீரம்  விதளந்தது | நிக்ம்கொலொய் ஓ்ஸதியரொவ்்ஸக்கிய் 50 

27639 ஆரம்ெ அதிசயம் | ஜி. ்கொசிரொென் 70 

27702 உ்ணவு �தைத் தீவு | ஆலெர்ட் 50 

27694 சஞ்சீவி �ொ�ொ  |  ம்கொ.�ொ. ய்கொ. இளஙய்கொ 90 

27695 மிைொர்வுககு ெ்றக்கத் மதரியொது? வதவததக ்கதத்கள் |�ருதன் 25 

27798 வீரன் சுணம�லி | ய�ெலெவர்்ஸ   
 தமிழில:சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 40 

27799 ஆப்பிள் நரி |ய�ெலெவர்்ஸ | தமிழில:சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 40 

27800 மசவ்விந்தியக ்கழுகு |ய�ெலெவர்்ஸ 

 தமிழில:சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 40 

27797 �ந்திரககுள்ளர்்கள் | ய�ெலெவர்்ஸ 

 தமிழில:சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 50 
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27811 �ருதபுரியில ரொடசத ்கொளொன்்கள் | வொ.மு.ய்கொமு 35 

27810 குருவி நரியொரும் ்கொடடு ரொஜொவும்  | வொ.மு.ய்கொமு 35 

27812 ந்கரும் நொவல �ரமும் நணெனும் | வொ.மு.ய்கொமு 35 

27809 ்கடம�றும்பு | வொ.மு.ய்கொமு 35 

27813 வெசும் எலியும் குைந்ததப் வெயும் | வொ.மு.ய்கொமு 35 

27828 ்க�லலலல ்கொடடு நணெர்்களின் ்க�ல வநொககிய ெய்ணம் 

 விழியன் 40 

27867 ஜுப்பிட�ருககுச மசன்்ற இந்திரன் | விழியன் 50 

27909 மிள்கொய ெட�்ணம் | ்க.சரவணன் 40 

27890 விைஙகு்களின் ெள்ளிககூ�ம் | ்க.சரவணன் 40 

27933 புததயல த�ரி | மய்ஸ. ெொலெொரதி 50 

27851 ஸ்தெ�ர் வ�ன் | ்க.சரவணன்  70 

27893 சந்வதொச இளவரசன் | தமிழில: ய்க.முரளிதரன் 20 

27839 வள்ளிச சந்தம்  | ஈயரொடு தமிழன்ென் 35 

27854 ரொஜொ வளர்த்த ரொஜொளி | லியயொ டொல்ஸடொய் 60 

சிறுவர் ்கதை்கள்

20082 நீ எறும்பு்கதள வநசிககி்றொயொ? | இரொ.நடரொசன் 50 

27124 உைகிவைவய �கிழசசியொை சிறுவன் | இரொ.நடரொசன் 40 

27052 குணடுரொஜொ 1,2,3 | இரொ.நடரொசன் 30 

27063 நி்றம் �ொறிய ்கொ்கம் | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 120 

27102 �ரத்தின் அதைப்பு | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 110 

27039 வொைவில ெ்றதவயின் ்கதத |  யூ�ொ வொசுகி 80 

27040 மெரிய �ரமும், சிறிய புலலும் | யூ�ொ வொசுகி 50 

26957 வசொனியொவும்  டிசம்ெர் ரொஜொவும் | யூ�ொ வொசுகி 70 
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26958 ஒறத்றக ்கொல நணடு | ெய்யனூர் குஞ்ஞிரொ�ன் 50 

26959 ்க�ல ்க�ந்த ெலலு ஒரு குடடி அணிலின் 

 சொ்கசப் ெய்ணம் | எ.டி.ெ்த�ொலயொ | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 40 

27103 ஓநொயின் புத்தொணடுக ம்கொண�ொட�ம் | யூ�ொ வொசுகி 90 

27038 அன்பின் மவறறி  | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 100 

22341 பூக்கதத்கள்  | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 35 

22342 மின்மினிக்கொடு |  தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 30 

22355 ஆணபிள்தள யொர்? மெணபிள்தள யொர்? 

 தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 15 

22344 உயிர்ககுரல | மு. முருய்கஷ 10 

22346 த்க மசொலலும் ்கதத  | த.வி.மவஙயட்ஸவரன் 10 

22347 ஐந்து சீை சவ்கொதரர்்கள்  | கூ்ததலிங்கம் 20 

22332 அதிசயப் பூணடும் அறிவொளித் தம்பியும் | ெொ.ஜீவசுந்தரி 20 

20014 நிைொவும் குரஙகு்களும் | மச.யயொ்கநொதன் 25 

20032 பூ�ரப் மெண | ச.�ொடசொமி 35 

20021 மவள்தள ஒட�்கக குடடி | தமிழில: பூ.யசொ�சுந்தரம் 25 

20022 �ொக�ர் டூலிடடிலும் விவநொத விைஙகு்களும் | கூ்ததலிங்கம் 10 

22336 ஒவர உை்கம் | ரொதி்கொ வ�ைன் | சந்தியொரொவ் 40 

22331 ஏ�ொளியும் திரு�னும் | ச.�ொடசொமி 20 

21019 ஒரு ்கழுததயின் ்கதத | ெ.மெயகிருஷணன் 10 

27952 ்கொடடிலிருந்து வீடடுககு (விைஙகு்கள் - 1) | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 30 

27953 ்கொடடிலிருந்து வீடடுககு (விைஙகு்கள் - 2) | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 30 

27954 ்கொடடிலிருந்து வீடடுககு (ெ்றதவ்கள் - 1)  சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 30 

20083 சொரி மெஸ்ட ஃபிரணட  | கீதொ ஹரிஹரன் 50 

22223 தொத்தொ ெொடடி மசொன்ை ்கதத்கள் | ்கழனியூரன் 90 
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27947 எரவ�ொஸ்தனிஸ் | யெரொ யசொ. ய�ொ்க�ொ 30 

27059 ்கொடடிவை ்கதத்கள்  | தமிழில:எல.பி.சொமி 50 

27065 ்கொக்கதர நொடடு எறும்பு்கள் | தமிழில:எல.பி.சொமி 50 

27190 ஈசொப் ்கதத்கள் | முல்ல பி.எல.மு்த்தயொ 190 

10145 சிைந்தியும் ஈயும் | விலமஹலம் லீப்ம�ஹ்ட் 10 

20023 பிள்தள மெற்ற மெரியசொமி | ச.தமிழ்சமசலவன் 10 

27381 சூரியனும் சந்திரனும் நடசத்திரமும்  40 

27407 மவள்தள ரொணி | எ்ஸ.ரொ�கிருஷணன் 20 

27406 ்கறெதை குதிதர |  எ்ஸ.ரொ�கிருஷணன் 50 

 வைவிதளயொடடு (ெ�ம்) |  எ்ஸ.ரொ�கிருஷணன்  

17365 ஹொன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண�ர்சன் ்கதத்கள் 

 தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 195 

27458 �ொயிசொன் | யதொசி �ொருசி தமிழில: ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 35 

27525 ெொைம் | மதொகுப்பும் ம�ொழிமெயர்ப்பும்: யூ�ொவொசுகி 125 

27559 மரடெலூன் | ஆலெர்ட் லொம�ொரி்ஸ, 

 தமிழில: ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 40 

27562 குைந்தத்களுக்கொை குடடிக்கதத்கள் | லியயொ டொல்ஸடொய் 

 தமிழில: ம்கொ.�ொ.ய்கொ. இளஙய்கொ 40 

27563 �ந்திரக த்கககுடத�  | ம்கொ.�ொ.ய்கொ. இளஙய்கொ 70 

27577 தவத்தியர் �ொருதி  | ம்கொ.�ொ.ய்கொதண்டம் 50 

27580 எைககு ஆப்பிரிக்கொ பிடிககும் | �ருதன் 45 

27597 ்கதத�ொஸ்வ்கொப் அள்ள அள்ள ்கதத்கள் | 

 ஆயிெொ இரொ. நடரொசன் 60 

27581 டிம�கடிவ் ஆ்க வவணடு�ொ? உைத்கக ்கைககிய ்கதொெொத்திரங்கள் 

 �ருதன் 45  
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27591 புரொதை �ருந்த்கத்தின் ெணிச சிறுவன் |ஐயரொ்ஸலொவ் ஹொெக்  

 தமிழில: ஆயிெொ இரொநடரொசன் 35 

27646 சீை புரொ்ணக்கதத்கள் | தமிழில: மெயந்தி சங்கர் 30 

27650 சீை ெைம�ொழிக்கதத்கள் | தமிழில: மெயந்தி சங்கர் 30 

27710 ஓநொய ்கண�றிந்த உணத� | ம்கொ.�ொ.ய்கொ. இளஙய்கொ 50 

27739 கி.ரொ. தொத்தொ மசொலலும் கிரொமியக ்கதத்கள் 60 

27677 �ொ்ணவர் அறிவியல ்கதத்கள் | லூர்துரொஜ் 30 

27705 சின்ைகவ்கொழி மெரிய வ்கொழி  20 

27706 வ்கரட வதொட�ம் 20 

27707 குவரொவர் விவசொயம் மசயகி்றகி்றொர் 20 

27708 பூதைதயத் வதடி 20 

27709 ெனிக்கொை விதளயொடடு 20 

27893 சந்வதொச இளவரசன் | ய்க. முரளிதரன் 20 

27711 தங்கத் தொ�தர | மச.யயொ்கநொதன் 40 

27607 வ�ொரொ வதர.. (்கொர்டடூன் நொய்கர்்களு�ன் சந்திப்பு)  

 பு்�வு: ஆயிெொ இரொ. நடரொசன் 70 

27625 அைகி (ெ�க்கதத) 40 

27654 ஐவரொப்பிய நொவ�ொடிக ்கதத்கள் | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 30 

27675 ெனி அரசன் |  தமிழில : சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 30 

27974 வரிவொஙகிய புலி | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 50 

27772 ெணியொர �தையும் ெ்றதவ்களின் ம�ொழியும் | ்கழனியூரன் 110 

27804 சிறு உயிரி்களின் வொழமுத்ற |  ஆ்த�ொ ய்க. ரவி 25 

27845 வ�ொவெொ நொயககுடடி | ஆர்.ெ்த�கு�ொரி 25 

27821 யொரஙவ்க ெொடுவது |  ஆதிவள்ளியப்ென் 45 

27807 மூன்று குணடு �னிதர்்கள்  | அன்புவொகினி 40 
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27855 அகிைொவும் பிவரசில மெண்களும் |  ்க.சரவணன் 150 

27806 வெசும் யொதையும் ெொடும் பூதையும் | ்க.விக்ய�்ஸ 40 

27805 உயிர்்களும் தப்பிப் பிதைத்தலும் | ஆ்த�ொ.ய்க.இரவி 25 

27666 ெ்ணம் வந்த ்கதத |  ஆ்த�ொ.ய்க.இரவி 25 

27858 அ்றம் மசயய விரும்புவவொம் | ய�ொ. ்கய�சன் 50 

27842 அறிவியல துளி்களின் ்கதத்கள் | லூர்து எ்ஸ ரொஜ் 50 

27946 குைந்தத்களும் குடடி்களும் | தமிழில: ருக்�ணி 200 

27648 இடிமதயவத்தின் ெரிசு (சீை சி்றொர் ்கதத்கள்) 

 தமிழில:மஜயந்தி சங்கர் 180 

27843 ரஷ்ய நொடடு நொவ�ொடிக ்கதத்கள்  | ்கழனியூரன் 100 

27962  நீ ்கரடி என்று யொர் மசொன்ைது | ஆதிவள்ளியப்ென் 30 

27985 சிவப்பு கிளி | வசுந்யதந்ரொ | தமிழில: யூ�ொவொசுகி 40 

27910 தொத்தொவின் தூணடில | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 30 

27960 8 ஆம் வகுப்பு | யவ. சங்கர் 40 

27956 ்கண்ணொமூசசு  |  ்க. சரவணன் 50 

27955 ஊஞ்சல தொத்தொ |  அ.ர. ஹபீப் இப்ரொஹீம்  30 

அறிவியல் புதை்கதை்கள்

ஆயிெொ இரொ. நடரொசன் 

22222 விஞ்்ொை விகர�ொதித்தன் ்கதத்கள்  60  
 (சொகித்ய அ்கொதமி (சிறுவர் இைககியம்) விருதுமெற்ற நூல)   

27050 நீங்களும் விஞ்்ொனியொ்க வவணடும�ன்று    
 ஆதசப்ெடுகிறீர்்களொ? 110 

26945 விணமவளிககு ஒரு பு்றவழிசசொதை 40  
 (உை்க விஞ்்ொைச சிறு்கதத்கள்) -   
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25618 பூ�ொ 50 

27051 இரவு ெ்கைொை ்கதத 45 

20019 பூஜ்ஜிய�ொம் ஆணடு 50 

27357 �ொர்வின் ஸ்கூல | இரொ. ந�ரொசன் 100 

26100 நம்ெர் பூதம்  | ஹொன்ஸ் �ொகைல  90 

27179 ஃபீனிகஸ் அறிவியல நொ�்கங்கள்  50 

27689 வந்வத �ொதரம் (மநடுங்கதத) | ஆயிஷொ இரொ. ந�ரொசன் 60 

17484 சிரஞ்சீவி |  �ொக�ர் ெொைகிருஷ்்ணன் மசரூப்ெொ 60 

ைாமரபாய் ்கதை்கள்
     

 குழந்்த்களுக்்கொ்க குழந்்த்கள் எழுதிய ்க்த்கள்

27001 சிறுவனும் நொதஸ்வரமும் 20 

27002 ெவை திரு�ன் 20 

27003 ்கொதள�ொடத�த் தூககிச மசன்்ற ்கழுகு 20 

27004 ்கொ்கங்களின் ஆதச 20 

27005 ்க�.. ்க�.. ெணடிதர் 20 

27006 ெசதச நி்றத்தில ஒரு யொதை 20 

27007 அருவியில குளித்த ஐஸ் 20  

வாழகத்க வேலாறு

20980 எடிசன் | மவ.சொமிநொத சர்�ொ  15 

20979 ஸர் ஐசக நியூட�ன்  | மவ.சொமிநொத சர்�ொ 15 

20168 சொர்ைஸ் �ொர்வின் | மவ.சொமிநொத சர்�ொ  
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25813 சர்.சி.வி. ரொ�ன்  | மவ. சொமிநொத சர்�ொ 10 

25315 உை்கப் மெணவிஞ்்ொனி்கள் | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 90 

25625 உை்க மதொழில நுடெ முன்வைொடி்கள் | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 50 

25623 த�க்கல ெொரவ� | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 25 

27119 சீனுவொச இரொ�னுஜன் & 125 | இரொ.நடரொசன் 30 

27121 ்கணித வ�தத்களின் ஃவெஸ்புக |  இரொ.நடரொசன் 60 

27177 வரைொறு �்றந்த விஞ்்ொனி்கள் | இரொ.நடரொசன் 70 

27358 இந்திய அறிவியலின் இருண� சரித்திரம் | ஆயிெொ இரொ. நடரொசன் 30 

27187 வஜ.பி.எஸ்.ஹொலவ�ன் | அ.வள்ளிநொய்கம் | வ.சூரிய்கலொ 15 

27296 அகனிச சு�ர்்கள்: அறிவியல வொனில மின்னும் 

 இந்திய நடசத்திரங்கள்  | அரவிந்்த குப்தொ | தமிழில:விழியன் 160 

217304 முதல மெண | யெரொ.யசொ.ய�ொ்க�ொ 50 

27134 ்கணிதவ�தத ரொ�னுஜம் | ர்கமி   
 மதொகுப்பும், குறிப்பும் | த.வி.மவஙயட்ஸவரன் 170 

27249 சி.வி.ரொ�ன் @ 125 விடுததை வவள்வியில விதளந்த 

 இந்திய அறிவியல | த.வி.மவங்கயட்ஸவரன் 85 

27183 அறிவியல புரடசியொளர் �ொர்வின்   | ஆர்.மெரியசொமி 150 

27272 அரிஸ்�ொடில: வொழகத்கயும் தத்துவமும் | ஆர்.மெரியசொமி 80 

27182 அறிவியல முன்வைொடி வ�ரிகியூரி | ஆர்.மெரியசொமி 80 

27141 எைது நீைப் புவிக வ்கொளம் | மஹர்ய�ன் தி்தயதொவ்

 தமிழில பூ.யசொ�சுந்தரம் 160 

10104 தத்துவங்களின் வதவரொட�ம் | எ்ஸ.ஏ.மெரு�ொள் 50 

12326 இந்திய வரைொறறில இதள்ர்்கள் | ச.தமிழ்சமசலவன் 20 

22345 மநலசன் �ணவ�ைொ (ெ�க்கதத) ய�க்�்ஸ மெர்க்�ர்  25 

22995 இ.எம்.எஸ். சி்றொர் ெருவ வரைொறு | ்ெயனூர் குஞ்ஞிரொ�ன்  50 
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25911 வ்கப்�ன் ைடசுமி (சிறுவர்்களுககு) |  ரொயெந்திரன் 35 

25610 �்கொ அமைகஸொண�ர் | ஆ்த�ொ ய்க.ரவி 80 

25605 ்கலிலீவயொ & அறிவியலில ஒரு புரடசி |  வி.முரு்கன் 70 

20080 ஐன்ஸ்டீன் வொழவும் சிந்ததையும் | மீ�ொட்சி சுந்தரம் 70 

27383 ஜவஹர்ைொல வநரு வொழவும் அரசியலும் 

 யரொ.அ.உலியொய�ொவ்்ஸகி | இரொ.ம்கௌதம் 40  
27376 சொர்லி சொப்ளின்  | பி.பி.ய்க.மெொதுவொல | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 80 

27657 மசவிலியர்்களின் தொய தநடடிங வ்கல | ஆ்த�ொ ரவி 35 

27644 வொஸ்வ்கொ�்கொ�ொ  |  யவட்்ட எ்ஸ. ்கண்ணன் 80 

27765 குைந்தத்களுககு மைனின் ்கதத | மிக்ம்கயில ெொஷமசன்ய்கொ 

 தமிழில: ஆதி வள்ளியப்ென் 50 

27785 சொர்ைஸ் �ொர்வின் | என். �ொதவன் 50 

27840 வொசிக்கைொம் |  இரொ. நடரொசன் 50 

27963 இதளவயொருககு �ொர்கஸ் ்கதத | ஆதி வள்ளியப்ென் 80 

27983 புரடசி்கர ஆளுத�்கள் | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 70 

17976 தியொகி சுப்பிர�ணிய சிவொ | சிசுெொலன் 5 

அறிவியல்
20016 இயறபியல வசொததை்கள்  | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 20 

20017 வவதியியல வசொததை்கள் | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 20 

20018 உயிரியல வசொததை்கள் | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 20 

27125 ஹிகஸ்வெொஸொன் வதர (இயறபியலின் ்கதத) ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 100 

26996 �ரபியல | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 40 

26995 வநவைொ மதொழில நுடெம் | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 30 

20042 அறிவொளியொ? முட�ொளொ?  | த.வி.மவங்கயட்ஸவரன் 25 

25766 ்க�ற்கதரவயொரம் ஒரு நத�ப்ெய்ணம் | த.வி.மவங்கயட்ஸவரன் 25 
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25604 நவீை அறிவியலின் எழுசசி | த.வி.மவங்கயட்ஸவரன் 90 

20015 வ�்கம் ்கருககுது | த.வி.மவங்கயட்ஸவரன் 20 

22300 �னிதக்கதத | பி.பி.சொன்்ஸகிரி | தமிழில: ்க.�ொதவ் 130 

17147 அணு  ஆற்றல | ெ.கு.ரொென் 30 

22333 எதிர்ெொரொத ்கணடுபிடிப்பு்கள் | யெரொ.யசொ. ய�ொ்க�ொ 40 

15068 சூரிய�ண�ைம் | யெரொ.யசொ. ய�ொ்க�ொ 50 

25316 வவதியியல ்கதத்கள்  | யெரொ.யசொ. ய�ொ்க�ொ 50 

26935 அறிவியல ்களஞ்சியம் 365 -365- | ஆ்த�ொ ய்க.ரவி 330 

27174 அறிவியல ்களஞ்சியம் -& 2 | ஆ்த�ொ.ய்க.ரவி 260 

27164 �னிதன் ெ்றந்தொன் | ஆ்த�ொ.ய்க.ரவி 50 

27165 பூமியின் ்கதத | ஆ்த�ொ.ய்க.ரவி 60 

27166 நொவைொ யு்கம் | ஆ்த�ொ ய்க.ரவி 55 

27192 பிவிசி ெொடடில்களிலிருந்து 100 மசயமுத்ற்கள் |ஆ்த�ொ ய்க. இரவி 70 

27184 ்கைவு்களின் விளக்கம் | சிக�ன்ட ஃப்ரொயட | தமிழில: நொகூர் ரூமி 100 

27472 வொங்க அறிவியல வெசைொம் | தமிழில இரொ. நடரொசன் 85 

68136 ்கணவ�ொம் ்க�வுள் து்கள் | த.வி. மவங்கயட்ஸவரன் 40 

17161 அதைத்ததயும் குறித்த சுருக்க�ொை வரைொறு | பில பி்ரசன் 

 தமிழில: ப்ரவொஹன் 600 

27404 நியூடரிவைொ வநொககுககூ�ம் |  த.வி. மவங்கயட்ஸவரன் 90 

22372 �ொர்வின் நொ�்கம் 25 

27515 மீணம�ழும் வவஙத்க்கள் | த.வி.மவஙயட்ஸவரன் 40 

17532 வ�கநொட சொ்கொ - புரடசி்கர விஞ்்ொனியின் ்கதத | யதவி்கொபுரம் சிவொ 230 

17528 ்க�வுள் உருவொை ்கதத | அெய்்கன்சொல    
 தமிழில: கி.ரய�ஷ 170 

27433 வநவைொ மதொழிலநுடெமும் �யிலி்றகின்    
 வண்ணஜொைமும் | அறிவியல ்கடடுதர்கள்    
 த.வி. மவஙயட்ஸவரன் 100 

27470 ஓளியின் சுருக்க�ொை வரைொறு    
 ஆயிெொ இரொ. நடரொசன் 70 
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17548 உருவொகும் உள்ளம் (Emering mind)    
 வி்ளயனூர் எ்ஸ. ரொ�்சசந்திரன் | தமிழில:ஆயிெொஇரொ.நடரொசன் 140 

17544 �னித உ�லின் ்கதத | ெரி்ணொ�ம் ஆவரொககியம் வநொய    
 யடனியல இ. லிெர்ய�ன் | தமிழில: ப்ரவொஹன் 470 

17627 ஆன்மீ்க�ொ அறிவியைொ | சு.மெொ. அ்க்ததியலிங்கம் 125 

27598 சிறுத்ததக குடடியின் வ்கள்வி்கள் எளிய 

 அறிவியல ்கைந்துதரயொ�ல்கள் 120 

27599 எப்ெடி-? எப்ெடி? அன்்றொ� வொழவில அறிய    
 வவணடிய அறிவியல | ஆதி வள்ளியப்ென் 80 

17729 வழிகூறும் மூதள | வி.எ்ஸ.ரொ�்சசந்திரன்|   
 யெரொ.கு.வி.கிருஷணமூர்்ததி  490 

27744 ரசம் + வவதியல   
27743 உயிர் வதொன்றியது எப்ெடி | டொக்டர் ஏ.என்.நம்பூ்தரி    
 தமிழில: அம்பி்கொ நடரொசன் 40 

27757 ்கருவியொைஜி | ஆயிெொ இரொ. நடரொசன் 50 

27617 இயறபியலின் ்கதத (ஈர்ப்புவிதச முதல ஈர்ப்பு அதை    
 வதர) இரொ. நடரொசன் 120 

27758 எப்ெடி வந்வதன் மதரியு�ொ? | இரொ. நடரொசன்  40 

27766 ஐடியொ அகிைன் | இரொ. நடரொசன் 50 

 அடிப்ெத� அறிவியல | ஆ்த�ொ ய்க. இரவி 80 

27832 உைகின் ஒளி விளககு - எடிசன் | ஆ்த�ொ ய்க. இரவி 35 

27841 சொ்கனின் டிரொ்கனும் வொடஸ்அப் புரளி்களும்|த.வி. மவங்கயட்ஸவரன் 40 

27808 13 லிருந்து 19 வதர | என். �ொதவன் 55 

27309 �லிவொை மெொருட்களொல �கிழவொை வசொததை்கள்  

 யெரொ. எம்.இரொயசந்திரன் 50 

27868 �கிழவொை வசொததை்கள் 2.0 | யெரொ.மு. இரொயசந்திரன் 80 

27664 புதிய ்கணடுபிடிப்பு்கள் | ஆ்த�ொ.ய்க.இரவி 70 

27767 என் வ்கள்விககு என்ை ெதில? | வள்ளிநொய்கம் 50 

27895 what is the answer for my question | Dr. a. vallinayagam 50 

27934 ஆதிவயொடு அறிவியல ம்கொண�ொட�ங்கள் | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 40 
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27936 அறிவியல நி்றம் சிவப்பு | ஆயிெொ இரொ. நடரொசன் 70 

27915 இயறபியலின் ்கதத (ெ�க்கதத) | தமிழில:ய�ொ.ய�ொ்க�ப்பிரியொ 90 

27912 இரவு வொனின் வழி்கொடடி | எம்.பி. ெரய�்ஸவரன் 50 

27982 மதொலலியில அதிசயங்கள் | சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 80 

27961 த்கவல ்களஞ்சியம் வதரெ�ங்கள் - 500 | ஆ்த�ொ ய்க. இரவி 120 

17959 தமிைர் தொவரங்களும் ெணெொடும் | கு,வி. கிருஷணகுமூர்்ததி 40 

சூழலியல்

27834 ெ்றதவ, விைஙகு்களின் ந�த்தத்கள் | ஆ்த�ொ ய்க. இரவி 70 

27935 அழியவி�ல | ஆயிெொ இரொ. நடரொசன் 40 

15865 சூ�ொகும் பூமி | யெரொ.மெொ.ரொெ�ொணிக்்கம் 20 

22270 பூவுைகின் ்கத�சிக்கொைம் | கிருஷணொ டொவின்சி 70 

27077 நம்த�ச சுறறி ்கொடடுயிர் | ஆதி.வள்ளியப்ென் 40 

27140 ்கொடடின் குரல | சு.ெொரதிதொசன் 50 

27527 நிறெதுவவ ந�ப்ெதுவவ ெ்றப்ெதுவவ | சு. நொரொயணி 130 

27663 தணணீர் ஏன் ஈர�ொ்க உள்ளது? | ஆ்த�ொ ய்க. இரவி 40 

27564 விைஙகு்களின் விசித்திர உை்கம் |  எ்ஸ. சுெொதொ 45 

27676 நிைமும் உயிர்்களும் | ஆ்த�ொ ய்க இரவி 20 

17987 ஒன்ெது  திணணி்களிை ஒரு வெொககிரி யொதையும் 

 ம்கன்�்த ஆண்டர்சன்   | தமிழில:  ெொ. ்க�லநொ்த 210 

22343 ஏைகிரியில சிறுத்தத வவடத� |  ம்கன்�்த ஆண்டர்சன் 110 

்கணிைம

22221 ்கணிதத்தின் ்கதத | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 100  
  (தமிை்க அரசின் விருதுமெற்றது)  
27118 ஜியொம�டரி ெொகஸ் (்க்ணககீடடுக ்கருவி்களின் ்கதத)    
 இரொ.ந�ரொசன் 40 
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27122 நத்ததககு எத்ததை ்கொல?    
 (குடடி இரொ�னுஜன்்களு�ன் | இரொ.ந�ரொசன் ்கணித வவடத�) 50 

27120 உைத்க �ொறறிய ச�ன்ெொடு்கள் | இரொ.நடரொசன் 40 

27131 எண்களின் ்கதத | த.வி.மவஙயட்ஸவரன் 50 

வானியல்

26907 நிைவுககுள் ெய்ணம் | த.வி.மவங்கயட்ஸவரன் 130 

27130 கிர்க்ணங்களின் நிைல விதளயொடடு | த.வி.மவங்கயட்ஸவரன் 40 

27132 விணமீன்்களின் வத்க வடிவம் வரைொறு | த.வி.மவங்கயட்ஸவரன் 230 

27151 விணமவளி 1000 விைொ & வித�்கள் | ஏற்கொடு இளஙய்கொ 170 

27914 மநஞ்தச ஈர்ககும் வொைவியல | வி. ம்கொ�வரொவ் | தமிழில: அ. நடரொென் 270 

22994 ்கொைநிதை | சி.ரங்கநொதன் 100 

25606 புவியியதை புரிந்து ம்கொள்வவொம் | ய்க்ததரின் 35 

27911 வொனியலின் ்கதத I உதய ெொடடீலத | த :ய�ொ.ய�ொ்க�ப்பிரியொ 90 

்கல்வி

20178 மெரியொர் ்கலவி சிந்ததை்கள்  | அ. �ொர்க்்ஸ 130 

25624 உை்கக ்கலவியொளர்்கள் | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 40 

27230 இது யொருத�ய வகுப்ெத்ற? | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 195 

 (தமிை்க அரசின் விருதுமெற்றது)  

22364 ஓயந்திருக்கைொ்கொது (்கலவிச சிந்ததைக ்கதத்கள்)   
 மதொகுப்பு: ஆதிவள்ளியப்ென் 120  

20025 ்கற்க ்கறபிக்க �கிழசசி தரும் ெள்ளி   100 

20182 ்கதத மசொலலும் ்கதை | ச.முரு்கபூெதி  15 

20028 குைந்தத்கதளக ம்கொண�ொடுவவொம் | ெ.அ��ஷவீலி 120 

20176 ெொரதி ்கலவிச சிந்ததை | மதொகுப்பு: ந.இரவீந்திரன் 170 
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20177 அம்வெத்்கர் ்கலவிச சிந்ததை   
 மதொகுப்பு: ரவிக்கு�ொர் 60 

20179 மெடரணட ரஸல ்கலவிச சிந்ததை 130 

20180 தமிை்க ெள்ளிக ்கலவி | எ்ஸ.எ்ஸ.ரொெய்கொெொல 40 

20181 எவ்வொறு குைந்தத்கள் ்கறகின்்றைர் | ெொன்யஹொலட் 220 

20020 ்கொந்தி ்கலவிச சிந்ததை்கள்    
 மதொகுப்பு: அண்ணொ�்ல 90 

22369 தொகூர் ்கலவிச சிந்ததை்கள் | ஞொலன் சுப்பிர�ணியம் 80 

22370 விவவ்கொைந்தர் ்கலவிச சிந்ததை்கள்    
 மதொகுப்பு: யெரொ.அ.்கருணொ�ந்தம் 40 

22366 முரணெொடு்களிலிருந்து ்கற்றல |  கிருஷணகு�ொர் 40 

22365 வொசிப்பு முத்றயின் அரசியல | ெொலொஜி சம்ெ்த 30 

22363 ்கொைந்வதொறும் ்கலவி | என்.�ொதவன் 60 

22362 ்கலவியில நொ�்கம் | பிரளயன் 50 

22360 ்கலவி வளர்சசியின் முன்வைொடி்கள்   

20055 எது நலை ெள்ளி? | த.ெரசுரொ�ன் 10 

20709 ஒடுக்கப்ெட�வர்்களின் விடுததைக்கொை    
 ்கலவி முத்ற  | ெொவ்யலொ ஃப்்ரயியர | தமிழில :இரொ. நடரொசன் 150 

26927 ெள்ளிககூ�த் வதர்தல: நலைொசிரியர்்கதளத்    
 வதர்ந்மதடுத்த �ொ்ணவர்்கள் -| யெரொ. நொ.�ணி 40 

20174 வ�ஞ்சர் ஸ்கூல | தமிழில: அப்ெணசொமி 120 

27092 எதொர்த்தத்தத வொசித்தலும் எழுதுதலும்   
 ெொவ்வைொ ஃப்தரயிவர | தமிழில: ்க�லொலயன் 40 

27096 ்கைவு ஆசிரியர் | மதொகுப்பு: ்க.துளசிதொசன் 100 

17111 உை்க�ய�ொக்கலும் மெண்கலவியும் |  சுெொ 25 

27222 வெொயிடடு வொங்க சொர் | ச.�ொடசொமி 50 

27359 ெள்ளிக ்கலவி | புத்த்கம் வெசுது வநர்்கொ்ணல்கள் 90 

27289 ஒவ்மவொரு குைந்தததயயும் வநசிப்வெொம் 50  
 வஜைஸ்  வ்கொர்சசொக- |  தமிழில: தி.த�ெொல   
27310 குைந்ததத�தயக ம்கொண�ொடுவவொம். | எ்ஸ. �ொதவன் 60 

27241 உசசி மு்கர் | விழியன் 40 
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27364 வகுப்ெத்றககு மவளிவய | இரொ,தட்சணொமூர்்ததி 50 

27388 �ைொைொ ்கரும்ெைத்கயின் யுத்தம் | ஆயிெொ நடரொசன்  40 

27505 ்க�வுளின் நூறு முத்தம் | யொச்கன் 90 

27506 தொயம�ொழிக ்கலவி: அரசின் அவைங்கள்    
 மதொகுப்பு: ரொஜ்ய�ொ்கன் 90 

27504 ்கலவி வகுப்புவொதம் எதிர்்கொைம்  20 

27500 ்கலவி ்கொவிய�ய�ொகும் அெொயம் | அப்ெணசொமி 20 

27501 ்கலவி உரித�யும் �றுப்பும் | யெொ. ரொஜ்ய�ொ்கன் 30 

27516 என் சிவப்புப் ெொலெொயிணட வெைொ | ச. �ொடசொமி 70 

27507 ம�ொழி என்ெது | த. ெரசுரொ�ன் 45 

687518 புதிய ்கலவிக ம்கொள்த்க | ரொ�ொனூெம், ரொெ�ொணிக்்கம் 20 

27526 தங்கள் ெதிைதை எதிர்ெொர்த்து...    
 மதொகுப்பு: ச. தமிழ்சமசலவன் 130 

27552 இப்ெடிககுத் தங்கள் அன்புள்ள... | கி. ெொர்்ததிெரொெொ 130 

27502 மதொ�க்கக ்கலவியில நொ�கியம் | யவலு சரவணன் 70 

17589 வீழசசி | சுகு�ொறன் 210 

22287 முதல ஆசிரியர் | சிஙகி்ஸ ஐ்த�ொ்ததவ் 50 

17642 புதிய ்கலவிக ம்கொள்த்க அெத்தங்களும்    
 ஆெத்து்களும் அ.�ொர்கஸ் 50 

27655 ஆயுதம் மசயவவொம் | என். �ொதவன் 35 

27635 ்கலவி ஓர் அரசியல | யவ. வசந்தியதவி 220 

17614 புதிய ்கலவிக ம்கொள்த்க: ம�ஹருன்னி்றசொதவ    
 ரொகம்கட ஏற்ற வவணடுவ�! | யெரொ.ஆர். ரொ�ொனுெம்   15 

17497 வெரைகு பி்றந்தது | ந. ்கருணொநிதி 80 

27748 ்கலவிக குைப்ெங்கள் | மு. சிவகுருநொதன் 140 

27638 வன்முத்றயிலைொ வகுப்ெத்ற 80  
 புதிய ்கலவிக ம்கொள்த்க| சீ்ததொரொம் மய்சசூரி 5 

27777 குைந்தத்களின் நூறு ம�ொழி்கள் | ச. �ொடசொமி 80 

27852 இது எங்கள் வகுப்ெத்ற | சசி்கலொ உதயகு�ொர் 160 

27891 ்கணவ�ன் புததயதை | பிரியசகி 160 
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27869 என்ை ெடிக்கைொம்? புதியை விரும்பு | மெொன். த�யச்கரன் 200  
27971 இது யொருத�ய வகுப்ெத்ற | ஆயிஷொ இரொ. ந�ரொசன் 195 

28031 இந்தியக ்கலவிப் வெொரொளி்கள் | ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 100 

17993 ்கலவி: சந்ததக்கொை சரக்கலை | மதொகுப்பு: பிரின்்ஸ ்கயெந்திரெொபு 20 

27973 சீருத� (ஆசிரியர்்களுக்கொை திதரப்ெ�ங்கள்) | சிவொ  60 

2057100 The wings of learning will RTE act survive?  | Ayisha Era.Natarasan 110 

2058007 My Red Ballpoint | S. Madasamy  90 

2058004 The Learning Teacher | Ayisha Era.Natarasan 195 

28014 குைந்தத்களின் இதயங்கதள நிரப்புவவொம்  | ்க. சரவணன் 50 

பபாது

23004 ஐன்ஸ்டின் ்கடடுதர்கள் 60  

 தமிழில: ஈ்ஸவர சந்தொ�மூர்்ததி, ஆர்.மெரியசொமி   

12309 விடுததைப்புலி திப்புசுலதொன் | ஜீவொ�ந்தம் 25 

10031 ்க�வுள் உண�ொ? இலதையொ? | ஏ.ெொலசுப்பிர�ணியம் 10 

10048 �ைவச ம�ன்சன் ப்ளீஸ் | நளினி 20 

10050 உ�ல உறுப்பு்கள் |  யெரொ.யசொ.ய�ொ்க�ொ 40 

10049 நைம் நை�றிய ஆவல | எ்ஸ.வி.யவணுய்கொெொலன் 20 

12877 உ�லும் உள்ளமும் நைம்தொைொ    

 எ்ஸ.வி.யவணுய்கொெொலன் 25 

17336 எலவைொரும் நைமுறறிருக்க.. | எ்ஸ.வி.யவணுய்கொெொல 25 

27191 ஆடடிசம்: சிை புரிதல்கள் | மய்ஸ.ெொலெொரதி 70 

17351 விடுததைப்வெொரில மெண்கள்: 1857 எழுசசி்களின்    

2037300 மசயதி உை்கம் | மநல்ல �ணி�ொறன்  30 

22339 உை்கம் சுற்றைொம் வொங்க | யெரொ.யசொ.ய�ொ்க�ொ 50 

22384 வநரத்தத வநசிப்வெொம் | மவ.�ன்�ொர் 20 

26971 உைத்க குலுககிய அறிவியல நூல்கள்   

 ஆயிெொ இரொ.நடரொசன் 10 

15864 குைந்தத்கதளத் தத்து எடுப்ெது ெறறி 5  

27285 வதரயைொம் வொங்க | ஓவியர் கி. மசொக்்கலிங்கம் 50 
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27428 சந்துருவுககு என்ைொசசு | மய்ஸ.ெொலெொரதி 20 

27461 தமிழ வழியொ்க ஆஙகிைம் வொசித்தல| மச.ஈ்ஸவரன் 120 

17742 புத்த்கத் திருவிைொ ஒரு அறிமு்கம் | யவ. சங்கர் 20 

27628 இந்திய சுதந்திர வரைொறு ஒரு ெொர்தவ    

 ச. தமிழ்சமசலவன் (வண்ணப்ெ�க்கதத) 50 

17605 சி்றகுககுள் வொைம் | ஆர். ெொலகிருஷணன் 120 

17727 ச�ன் குதைககும் ரொக இதச பிங ஃபிளொயடு | சண்மு்கம் 30 

17615 ெய்ணங்கள் முடிவதிலதை | யசொ. சு்ததொ�ந்தம் 90 

27828 ஆஙகிை விதைச மசொற்கள் | யத.இளவரசன் 12 

27853 ்கழுதத வ�வைறி அம�ரிக்கொ வெொ்கைொ�ொ (கு.சினி�ொ)|ஸ்ரீரசொ 110 

27892 எடடு �ொம்ெைங்கள் | ெொவண்ணன்  50 

17837 மீணம�ழும் �றுவொசிப்பு்கள் | ச.சுப்ெொரொவ் 90 

27902 ஓடி வொ… ஓடி வொ… சின்ைககுடடி ! | ய�ொ. ்கயணசன் 50 

27922 மெருவிரல ்கதை | அர்விந்்த குப்தொ 40 

27856 உஷ்... குைந்ததங்க வெசு்றொங்க | சூ.�.மெயசீலன் 80 

17959 தமிைர் தொவரங்களும் ெணெொடும் | கு.வி. கிருஷணமூர்்ததி 40 

27961 த்கவல ்களஞ்சியம் | ஆ்த�ொ ய்க. ரவி 120 

27962 நீ ்கரடி என்று யொர் மசொன்ைது | ஆதிவள்ளியப்ென் 30 

27963 சொயொவைம் | சொ. ்கந்தசொமி 45 

27965 ்கதவு | கி. ரொெநொரொயணன் 45 

27966 ெை வ்கொடி வரு�ங்கள்  | கிரிணொ யொய்கஙமலவி 100 

27968 உைத்க உலுககிய 40 சிறுவர்்கள் | ஆயிெொ இரொ. நடரொென் 90 

27970 குைவிப் பூங்கொ  | வொண�தி 40 

27969 என் மெயர் ரொஜொ | வொ.மு.ய்கொமு 40 

27971 �ொைொவும் �ஙகுனி �ந்திர வொதியும் | வொ.மு.ய்கொமு 40 

27972 மநொணடி சிறுத்தத | வொ.மு.ய்கொமு 40 

27973 சுப்பிர�ணி ம்கொப்ெத்றத் வதங்கொய | வொ.மு.ய்கொமு 40 

27974 ்கபி என்கி்ற மவள்தளத் திமிங்கைம் | வொ.மு.ய்கொமு 40 

27975 சொகரடீஸீககு விஷம் ம்கொடுத்தது யொர் | யூ�ொ வொசுகி 50 

27976 கிடடி புள் | ்க. சரவணன் 50 

18001 நீங்கள் வ்கடடுகம்கொணடிருப்ெது (வொமைொலி வரைொறு)

 ந. அருண்கு�ொர் 20 
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சிறு்கதை்கள்

12280 சீவன் | ்கந்தர்வன்  60 

17025 தொகூர் சிறு்கதத்கள் | மதொகுப்பு: சொ.்கந்தசொமி 150 

17048 இரொ.ந�ரொசன் ்கதத்கள் (முழுத் மதொகுப்பு) 240 

17060 கு�ொரபுரம் ரயிலவவ ஸ்வ�சனில ஓர் இரவு  உதயசங்கர் 70 

17047 தமிழசமசலவன் ்கதத்கள் (முழுத் மதொகுப்பு) 180 

10164 ்கொைத்தின் வரத்கெடிந்த புதுத�ப்பித்தன் ்கதத்கள்  

 யதர்வு: ச.தமிழ்சமசலவன் 120 

17233 அவ�ொைம் | சத்தஹஸன் �ண்ட்யடொ 60 

28002 சர்கயூட தமிைன் | ஆயிெொ நடரொசன் 100 

27995 ்கரும்ெைத்க ்கதத்கள் | புது்சயசரி அன்ெழ்கன் 70 

27984 இளவரசிதயக ்கொப்ெொறறிய பூதம்  50 

நூல்கம
17173 அயல ம�ொழி அை�ொரி | சுப்ெொரொவ் 60 

20056 நூை்கங்களுககுள் ஒரு ெய்ணம் | ்க�லொலயன்  15 

14522 மசன்தை நூை்கங்கள் |ய்கொ.்கயணஷ, ெ.சிவக்கு�ொர் 80 

17095 நூல்கள் ெயன்ெொடும் ெொது்கொப்பும் | மு்�வர் ெ.மெரு�ொள் 40 

2057117 Digital librarian ship 380 

17221 வொசிப்தெ வநசிப்வெொம் | ச.சுப்ெொரொவ் 15 

17561 வொசிப்பு வசப்ெடும் | ச. சுப்ெொரொவ் 10 

17769 யொழப்ெொ்ணம் நூை்கத்திறகு ஓர் இரங்கறெொ | சுந்தர் ்கயணஷ 10 

27792 ெடிப்பு வட�ம்  |  ஐ.வி. நொ்கரொென் 

17575 தற்கொல்த தமிழ மசொறயசர்்்க அ்கரொதி

 (தமிழ &ஆஙகிைம்) | ெொ.ரொ.சுப்பிர�ணியன் 390 
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ENGLISH

Scientific Revolution 310 

27474 Albert Einstien 40 

27475 Charles Darwin 50 

27476 Euclid 25 

27477 Galieleo galilei 25 

27478 Issac newton 25 

27479 Antonie lavoisier 25 

27480 Marie curie 25 

27481 Mendal 40 

27482 Nicholas 30 

27483 Pavlov 25 

GENERAL

22005 The Magic Tree | ச. முரு்கபூெதி 95 

27674 The Pocket size man | Neethimani | in English Latha Ramakrishnan 95  

2659 Who took Meena’s Teddy?| P. Muralidharan, Jayanthi Sankar 95 

27596 Ayisha - Era Natarasan 20 

27143 Pencil’s Day Out | Vizhiyan  30 

27724 How the steel was Tempered  

2057099 Reading writing reality | paulo freire 50 

 ALDAR KOSE, THE GREAT | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 25 

 Floolish lion | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 25  
 Quick-tempered Husband | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 25 

 The Laughing mountain | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 25  
 The Little frost | ம்கொ.�ொ.ய்கொ.இளஙய்கொ 25 

28003 சூப்ெர் சுடடிஸ் | இரொ. நடரொசன் 50 
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27984 இளவரசிதய ்கொப்ெொறறிய பூதம் | ்க. சரவணன் 50 

27994 �ொஷொவின் �ொயக்கடடில | ம்கொ.�ொ.ய்கொ. இளஙய்கொ 30 

28010 நவரத்திை �ொதை | இரி�ொ யொய்கொவ்மலவொ 350 

28013 தம்பி மதொதைந்து வெொைொன் | சொ்ல மசலவம் 20 

  வவடத�யொடு விதளயொடு | ய�ொ்க�ொ                                               அசசில

28011 அம்�ொவின் சூப்  | சொ்ல மசலவம் 20 

8012 �னிதர்்கள் குரங்கொை ்கதத  | சொ்ல மசலவம் 20 

8013 தம்பி மதொதைந்து வெொைொன்  | சொ்ல மசலவம் 20 

28015 லிடடுவின் நூல்கணடு | பூவிதழ உய�ஷ 20 

28024 வகுப்ெத்றககு உள்வள | தட்சணொமூர்்ததி 60 

28023 தியொ | சுகு�ொரன் | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 100 

20182 5 சீைச சவ்கொதரர்்கள் - சீை நொடடுப்பு்றக ்கதத்கள் | கூ்ததலிங்கம் 20 
27916 விலைொதி விலைன் | வஹொவ்ஹொைஸ் டு�ொன்யன் 
 தமிழில: சரவணன் ெொர்்ததசொரதி 45 

28020 The First Story | Mu. Murugesh - Translated By V. Chaitanya 70 

28017 உயிரிைங்களின் அறபுத உைகில | எம். கீதொஞ்சலி 

 தமிழில: அம்பி்கொ ந�ரொஜன் 110 

28021 வெரன்பின் பூக்கள் | சு�ங்களொ - தமிழில : யூ�ொ வொசுகி 350 

28019 நடசத்திர ்கண்கள் | ம்கொ.�ொ.வ்கொ.இளஙவ்கொ 80 

28020 எைககுரிய இ�ம் எஙவ்க | ச. �ொ�சொமி 100 

28029 1729 | ஆயிஷொ இரொ. ந�ரொசன் 65 

28025 அனிதொவின் கூட�ொஞ்வசொறு | விழியன் 90 

28018 சத்தியொவும் �ொயப் மென்சிலும் | ்க. சரவ்ணன் 50 

28015 The Red ball point pen |  90 

28026 வரொபூ | விழியன் 60 

28027 மியொம்பூ | விழியன் 60 

28028 ஆசொவின் �ணம்ணழுத்துக்கள் | தமிழில: யூ�ொ வொசுகி 100 

27994 �ொஷொவின் �ொயக்கடடில | ம்கொ.�ொ.வ்கொ.இளஙவ்கொ 30 

27995 ்கரும்ெைத்கக ்கதத்கள் | புதுசவசரி அன்ெை்கன் 70 

28002 சர்கயூட தமிைன் | ஆயிஷொ இரொ.ந�ரொசன் 100 

28003 சூப்ெர் சுடடீஸ் | ஆயிஷொ இரொ.ந�ரொசன் 50 
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27976 கிடடிபுள் | சரவ்ணன் ெொர்த்தசொரதி 50 

78010 நவரத்திை �தை | ரொ. கிருஷ்த்ணயொ 350 

27984 வதனி நியூடரிவைொ திட�ம் |  த.வி.மவங்கவ�சன் 120 

27985 மதொலலியல அதிசயங்கள் | சரவ்ணன் ெொர்த்தசொரதி 80 

27973 சீருத� | ்கை்கைவகுப்ெத்ற சிவொ 60 

27974 வரிவொஙகிய புலி | ஜி. சரண  50 

27960 8 ஆம் வகுப்பு சி பிரிவு | வவ. சங்கர் 40 

27961 த்கவல ்களஞ்சியம் | ஆத்�ொ வ்க.ரவி 120 

27962 நீ ்கரடி என்று யொர் மசொன்ைது? | ஆதி வள்ளியப்ென் 30 

27963 சொயவைம் | சொ.்கந்தசொமி 45 

27964 சிடடுக குருவியின் ம்கடடிதைம் | நிைொ அத்தத 45 

27965 ்கதவு | கி.ரொஜநொரொய்ணன் 45 

27966 ெைவ்கொடி வரு�ங்களுககு முன்ைொல | இரிைொ யொவ்கொவ்மைவொ 45 

27967 ெைஙகுடி �க்கள் குறும்ெர்்கள் | ெொரதி ெொைன் 45 

27968 உைத்க உலுககிய 40 சிறுவர்்கள் | ஆயிஷொ இரொ. ந�ரொசன் 90 

27969 என் மெயர் ரொஜொ  | வொ. மு. வ்கொமு 40 

27970 குைவிப் பூங்கொ | வொை�தி 40 

28031 �ொைொவும் �ஙகுனி �ந்திரவொதியும் | வொ.மு.வ்கொமு 40 

27972 மநொணடி சிறுத்தத | வொ.மு.வ்கொமு 40 

27973 சுப்பிர�ணி ம்கொப்ெத்றத் வதங்கொய | வொ.மு.வ்கொமு 40 

28022 ்கபி என்கி்ற மவள்தளத் திமிங்கைம்  | வொ.மு.வ்கொமு 40  
 

G¬ùˆî Ë™èœ... 
G¬ùˆî «ïóˆF™...
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