
நூல் ற்ின யிபம் 
 

 லனப்பு   - ிழ் ஆ ாாடு 2013 - ஆய்வுக் கட்டுலக் ககால  
 முற் திப்பு  - 2014 
 வபிடீ்டாபர்  - நூனகம் ிறுணம்  
 திப்தாபர்   - Unie Arts (Pvt) Ltd. 
 அபவு   - 6.75 * 9.5 
 ISBN    - 978-955-4918-00-9 
 ிலன   - LKR 2000/= 
 நூனிலணப் வதற்றுக் வகாள்பக்கூடி முலநகள்: 

 கடிாக:  (Book Price-LKR 2000 only) 
நூனகம் ிறுணம்.  
இன-7, 57 து ழுங்லக, 
வகாழும்பு - 06. 
வாலனகதசி - +94 11 2363261 
ின்ணஞ்சல்  - noolahamfoundation@gmail.com  

 
 தால்    :   (Book Price LKR 2000 + Postal Charge) 

இனங்லக     - LKR 2000 + LKR 250  
அவரிக்கா  - LKR 2000 + LKR 3290  
கணடா   - LKR 2000 + LKR 3290  
ஐகாப்தி ாடுகள்  – LKR 2000 + LKR 2635  
அவுஸ்ிகனிா   - LKR 2000 + LKR 1190  

 

 

நூல் - உள்டக்கம் 
 

அபங்கு : ஆயணப்டுத்தறம் ததொமினுட்மும்  

 

1. ிழ்ச்சூனில் ஒிங்கலப ஆப்தடுத்லும் கதிப்தாதுகாத்லும் - முனயர். . வயறசொநி 
2. SIGNIFICANCE OF DIGITIZATION IN PROTECTING ENDANGERED DOCUMENTS - முனயர். N.கவணசன்  

3. ணி சமூக னாற்று ஆங்கலபப் தாதுகாப்தில் புலகப்தடக்கலனின் தங்கபிப்பு - திம.த.சந்திபன்  

4. தண்லட கான ஒலன ற்றும் காகி ஆங்கள் - தாதுகாத்லும் தாரித்லும் - திம.ய.ீ முத்துக்குநொர்  

5. ஈத்துச் சித்ருத்து ஏட்டுச்சுடிகலபப் தாதுகாத்லும், ஆப்தடுத்லும் - திம. வச. சியரண்முகபொஜொ  

 

 

அபங்கு : யபொறு, ததொல்ினல், நபபுரினந  

 

6. இனங்லகத் ிர் புிக் கட்டிடச் சூல்களும் அற்லந ஆப்தடுத்லும் - திம. இ.நமபொதன்  

7. ாழ்ப்தாக் குடாாட்டில் டச்சுக்கார்கள் கான தண்தாட்டுச் வசல்ாக்கு : ரு னாற்றுப் தார்ல - கொிதி.    
க. அமந்தயபொஜொ  

8. ட்டக்கபப்பு கசத்ில் கண்டநிப்தட்ட கல்வட்டுக்களும், கல்வட்டாய்ின் இன்லந கதாக்கும் - தசல்யி. 
தகௌரி புண்ணினமூர்த்தி  
9. வல்னாவபி கிாத்ின் னாறும் வால்னில் எச்சங்கலப ஆப்தடுத்லும் - தசல்யி. தொன்னுத்துனப                

ிொந்திி  
10. ட்டக்கபப்பு தழுகாத்துச் சாசணங்கள். - திம. எஸ்.வக. சியகவணசன்  



அபங்கு : ொட்டொரினல் 
 

11. கிக்கினங்லகத் ிழ் ாட்டார் கலகலப ஆப்தடுத்ல் : டந்தும் டக்க கண்டிதும் - திம.வகொ. 

குகன்  

12. ட்டக்கபப்பு கசத்து ிதாட்டு புகலப வநிப்தடுத்தும் தத்ிகலப லப்தடுத்ி ஆய்வு - 

திம.ய.குணொசிங்கம்  

13. ஈத்து எழுத்து பு சார்ந் ாய்வாிப் தாடல்கலப ஆப்தடுத்ல் - திம.சின்த்தம்ி சந்திபவசகபம்  

14. ட்டக்கபப்பு ாட்டத்ில் ாழுகின்ந ிழ்,முஸ்னிம் வதண்கபிலடக ினி ரும் ாட்டுப் புநக்கலகள் - 

தசல்யி.ந.சுகன்னொ  

 

 
அபங்கு : கன 
 

15. சுாி ிபுனாணந் அகிற்கற்லககள் ிறுகத்ில் ாடகமும்அங்கிலும் கற்லகவநி 
ஆம்திக்கப்தட்டினிருந்து 2011 லக்கும் அங் குலடவதற்ந ிகழ்வுகலப ஆப்தடுத்ல். - தசல்யி. வபயதி 
கவணஸ்  

16. ட்டக்கபப்தில் ஆற்றுலக வசய்ப்தட்ட ீி ாடகங்கள் - திம.கிமனபொஜொ திமச்தசந்தூபன்  

17. இாகசன் ாடகத்ின் ப்தலண உலடலப்பு (1960கள் வாடக்கம் 2012 ல) - தசல்யி. ொயண்னொ 

நகொவதயொ  

18. கிக்குப்தல்கலனக்கக நுண்கலனத்துலந டாத்ி கலனிகழ்வுகலப ஆப்தடுத்ல். (1993-2005 ல) - 

திமநதி. அிபொநி தர்வநந்திபொ  

19. ட்டக்கபப்தில் உருாண குறும்தடங்களும் அற்நினுலட கதாக்குகளும். - திம.வடசன் ந்தகுநொர்  

20. கிக்குப் தல்கலனக்ககத்ின் நுண்கலனத்துலந சார்ந் சிநப்புப் தட்டவநி இறுிாண்டு ார்கள் 

சர்தித்1996-2008 ஆய்வுக் கட்டுலகலபமம் (Dissertation) தின் தட்டப் தடிப்பு வநி தின்ந ார்கள் சர்தித் 

கதாய்வுக் கட்டுலகலபமம்(Thesis) அற்நின் ிதங்கலபமம் ஆப்தடுத்ல் - வபொசிரினர்.சி.தநௌகும  

 

 
அபங்கு : சமூகம்  

 

21. ஆலம்தி ிழ்ச் சமூகம் - திம.க.சொதபத்திம்  

22. ிழ் லத்ித்ல ாழ்ப்தாத்ில் பர்ப்தில் தங்காற்நிர்கள் - ஆ ஆய்வு - திமநதி. 
ஸ்ரீ.அன்புச்தசல்யி & திம.க.ஸ்ரீதபன்  

23. கிஞர் சுதத்ின் அர்கபின் கில வசற்தாட்லடமம் ாழ்க்லகிலணமம் ஆப்தடுத்ல். - 

திம.வபந்திபன் ிமசொந்த்  

24. 19ஆம் நுற்நாண்டின் இந்ி ம்சாபித் ிரின் இனங்லக காக்கி அலசிக்கமும் உந்ல், இழுல 

காிகபின் வசற்தாடும் - திம. பொ. ித்தினொந்தன்  

25. ட்டக்கபப்பு சமூக அலப்தில் ிழ் கதசும் கடர்கபின் ிதாட்டு லத ஆப்தடுத்ல் - திம. 

கு.பயிச்சந்திபன்  

26. வதண்கபின் தங்கபிப்லத ஆப்தடுத்லன எிர்காக்கும் சால்கள்: இனங்லகின் முற் வதண் 

சஞ்சிலகாபர் ங்கபம்ாள் ாசினாில முன்லத்து - கதாசிரிர் சித்கனகா வௌணகுரு  

27. ஆப்தடுத்லும் ிருககாலனமம் - திமநன யம்  

 

 

அபங்கு : தநிழ்தநொமிமம் இக்கினமும்  

 

28. ிில் திாகும் சுர்க் கிலகளும் அற்நின் ஆப்தடுத்லும் - திம. சஞ்சயீி சியகுநொர்  

29. ஆப்தடுத்ப்தட கண்டி - ஆப்தடுத்த் நி ஈத்து ஆம்தகான இனக்கி முற்சிகள் - 

வபொசிரினர் தச.வனொகபொசொ  

30. ஈத்ில் கான்நி சக இனக்கிங்கள் - ஒர் ஆய்வு - திமநதி ஜகொ சியசுப்ிபநணினம்  

31. வதானறுல ாட்டத் ிழ் க்கபின் சிறுர் ிலபாட்டுப் தாடல்களும் ஆப்தடுத்லும். - திம. எஸ். 

னய.ஸ்ரீதர்  

32. ிில் நூனலடவுகள்: அநிலும் ஆப்தடுத்லும் - திம.இபொ.தநிழ்ச்தசல்யன்  

33. இனங்லகில் சட்டங்கலபத் ிழ்வாி மூனம் ஆப்தடுத்ல்: வாிக்வகாள்லகிலண முன்ணிறுத்ி 

தார்ல. - திம. . சியகுநொர்  

34. ிில் அச்கசநி முல் நூல்களும் அற்லநக் கண்டுதிடித் ணிாகம் அடிகபாரின் வதருமுற்சிமம் - 

அமட்திம தநிழ் வசன் அடிகொர்  

35. ஈத்து இனக்க னாறு - கொிதி. தசல்யபஞ்சிதம் சியசுப்பநணினம்  



36. "கிக்கினங்லக கிநிஸ் இழ்கள் - வாண்டன், வட்டாப்பு என்தண குநித் சிநப்பு ஆய்வு" - திமநதி. றூி 
யன்ரீொ ிபொன்சிஸ்  

 

 

அபங்கு : நூகயினல் 
 

37. இனங்லகின் உர்கல்ித்துலநலச் சர்கச த்ிற்கு உர்த்துில் கல்பப் தரிாற்ந சர்கச 

லனலப்தின் கிதங்கு: ருபுி எண்க்கருல காக்கி ஆய்வு - திம.து.ிபதீன்  

38. ாழ்ப்தாப் வதாதுசண நூனகம் ஒர் னாற்நாய்வு - திம. கவணசிங்கம் தஜனதஸீ்யபன்  

39. நூல்கட்டம்: ஒர் ிப்தடீ்டு ஆய்வு - அிதொ கிமஸ்சொநி & கல்ொ சந்திபவசகர்  

40. டவாி நூல்கபில் கிந் ரிடித்ிலுள்ப நூல்கலப ஆப்தடுத்ல் - ாழ் தல்கலனக்கக 

நூனகத்ல அடிப்தலடாகக் வகாண்ட ஆய்வு - திமநதி. தொ உநொசங்கர்  

41. இனங்லகின் வதாது நூனக முலநல - கொிதி. னநதிி யிசொகமென்  

 

 
அபங்கு : ண்ொடு  

 

42. கலனப் தண்தாட்டு ிலணவுகளும் ஆப்தடுத்லும் - திம. எஸ். எதிர்நன்சிங்கம்  

43. ாழ்ப்தாப் திகசத்ில் தண்த் வாினாபரின் வாிமம் தண்தாடும். - சுயர்ணினொ வசொநசுந்தபம்  

44. ருக்க(ள்) ாமும் ாய்ி முதுவசாமும் - ச.ீவகொொசிங்கம்  

45. கிநிஸ்த்ின் ருலக இனங்லகத் ிழ்க்கபின் ாழ்க்லகில் ஏற்தடுத்ி தன்முகத்ாக்கம்.- தசல்யி. 
வநரி யிிஃப்ரீடொ சந்திபவசகர்  

46. ஆப்தடுத்னின் அத்ிாசித்ல அாிிற்கும் உடப்புக் கிாத்ின் ணித்தும் ிக்க சித்ிலச் 

வசவ்ாய்ச் சடங்கு ிகழ்ச்சிமம் அன்கதாது தாடப்தடும் தாடல்களும் - திமநதி. வதயகுநொரி சுந்தர்பொஜன்  

47. ஈத்ில் ிவௌதல ிதாட்டின் தல் சமூக தண்தாட்டில் ஆய்வு - ொ.சுநன்  

48. ாழ்ப்தா க்கபின் தாம்தரி உவு முலநகளும் ஆகாக்கி ாழ்வும் - ருத்து ரீிாண ஆய்வு - 

திமநதி. ச. யியினன் 

 

 

 

 
  

 
 


