
 

  
 

 
 

 

நேரில் புத்தகம் வரங்க இயலரதவர்கள்  NEFT/IMPS மூலம் அனுப்ப  

KUVIKAM PADHIPPAKAM  CURRENT ACCOUNT NO 

510909010171947 CITY UNION BANK KKNAGAR CHENNAI 

IFSC CIUB0000184  

 
 

பணம் அனுப்பிய விவரம், நதவவப்படும் புத்தகங்கள் பட்டியல் 

மற்றும் முகவரிவய +91 89396 04745 எண்ணிற்கு WHATSAPP / 

SMS மூலம் மறந்துவிடரமல் அனுப்பவும் 

  

gpay /paytm மற்றும் 
வங்கிகளின்  UPI  செயலிகளில் 
இந்த QRCODE ஸ்நகன் 
செய்யலரம். UPI id   
kuvikam@cub என்நறர 
8939604745@UPI 
என்நறரஅனுப்பலரம் 

 



கவிவதத் சதரகுப்புகள்  

சுநரஷ் 

ரரஜநகரபரல் 

ேரன் என்வைத் நதடுகிநறன்  
ஆர்ப்பரிக்கும் கடல்  
வரடரமல்லி  
உலகநம சதரியரத கிணற்று 
மீன் 

₹ 75 

₹ 70  

₹ 80 

₹ 70 

Dr. ஜகன்ைரத் 

ெக்ரவர்த்தி/  

சமௌை இமரலயமும் அவமதி 
ஆல்ப்ஸும்.  

 

₹ 90 

எஸ் லலிதர லலிதர கரைங்கள்  ₹ 60 

தில்வல நவந்தன் 

(ஆர். ேடரரஜன்) 

மரபுக் 

கவிவதகள்.  

 

வவகவறக்கரற்று  
தில்வலத் சதன்றல் 
பரவத நதடும் நமகம் 
அவெக்குள் சபரருள் 

₹150 

₹120 

₹120 

₹180 

திரு ஏடகம் உயிரின் யரத்திவர  ₹ 70 

மதுவந்தி 

(வீரரரகவன்) 

ஆளுக்சகரரு வரைம்  ₹ 60 

கரலவன் 
(ஆர்க்நக) 

ஒரு நகரப்வப சூரியன்  

சதன்றல்புழங்கிடும் சதரு 

₹120 

₹100 

கவிஞர் 

கரைப்ரியன் 

விழியரற்றின் அவலகள்  
கவிவதகள்  

₹100 

பூபரளம்  இதழ் 

கவிவதகள்  

குளத்துக்கு அவலகளில்வல  
  

₹ 80 

ரநகரத்தமன் L  கப்பல் ேிவறயக் கைவுகள் ₹100 

கட்டுவரகள்   

எஸ் நக என் ெில பவடப்பரளிகள்  
இன்னும் ெில பவடப்பரளிகள்  

₹ 75 

₹ 80 

இரரய 

செல்லப்பர 

அம்மரவுடன் நபெிைீர்களர?  ₹ 80 

கரந்தலக்ஷ்மி 

ெந்திரசமௌலி 

சபற்நறரர்கநள கவைியுங்கள்  ₹ 60 

Parents Ponder ₹ 40 



கலரவதி 

பரஸ்கரன் 

சவற்றியின் அறிமுகம்  

  

₹ 90 

சஜ. பரஸ்கர் படித்நதன் ரெித்நதன்  ₹150 

ஞரைரைந்த 

பிரெரத் 

ெரயிரரம் லீவலகள்  ₹ 80 

T V 

ரரதரகிருஷ்ணன் 

ஸ்ரீமத் பரகவதம் 

  

 
₹180 

யரநரர ெரித்திரம் நபசுகிறது I 

ெரித்திரம் நபசுகிறது II 
ெரித்திரம் நபசுகிறது III 

₹150 

₹100 

₹100 

R Chandramouli Me and My Problem Chess ₹ 60 

நகரமல் 

சுவரமிேரதன் 

பறந்துநபரை பக்கங்கள் ₹250 

கவிஞர் 

வவதீஸ்வரன் 

 

செரல்ல ேிவைத்நதன் 
ெில கட்டுவரகள் ஒரு 
நேர்கரணல் 

₹150 

₹ 60 

ெந்திரநமரகன் ெில ேிவைவுகள் ெில கவதகள் 
ெில கட்டுவரகள். 

₹150 

கவிவதகள், 

கட்டுவரகள் 

கவதகள் ேரடகம்    

குவிகம் 100 ₹120 

ெிறுகவதகள் 

நபரட்டிக் 

கவதகள் 

எங்கம்மர நபரநை ₹120 

ெிறுகவதகள் இரண்டடி உயர உலகம்  ₹100 

47குறுங்கவதகள் கிளி நபெியது  ₹100 

எஸ் எல் ேரணு விடியல்கள்  ₹120 

Iெர ெரய்ந்த எண்ணங்கள்  ₹124 

Iெர ஆத்தர ேரன் பரெரயிட்நடன் ₹ 82 



Iெர 

குறுங்கவதகள்  

இெரலக்கடி சமட்டு தரனுங்க 

திவரப்பரடல் QRCODE உடன் 

 
₹88 

HN ஹரிஹரன் கைவுச் ெங்கிலி  ₹100 

HN ஹரிஹரன் எல்லரம் சதரிந்தவள்  ₹90 

மீ விசுவேரதன் இரவில் ேைவில்  ₹ 90 

கரந்தலக்ஷ்மி 

ெந்திரசமௌலி 

Summer Camp at the Zoo 
ஆெிரியர்  

 

₹100 

சுகந்த கிரிஜர நகரடுகள் அல்ல நகரலங்கள்  ₹100 

நகரவவ 

ெங்கரேரரரயணன் 

எங்நகநயர பரர்த்த முகம்  
  

₹100 

வ ெர ேரகரரஜன் ஒரு செரல் ஒரு உயிர் ₹120 

தமிழில் சகௌரி 

கிருபரைந்தன்   

மிதுைம்  
 

₹100 

இரரய 

செல்லப்பர 

அைிதர யமுைர மஞ்ெரி 

ஆெிரியர் ‘ெஸ்சபன்ஸ்’ புதிைம்  

₹100 

குவிகம் 

சுந்தரரரஜன் 
ஷரலு வம வவஃப்  ₹100 

புலியூர் அைந்து  

 

ஊவமக்நகரட்டரன் என்கிற 
ஞரைபண்டிதன்  

₹150 

Iெர நலெரய் ஒரு சுவம  ₹ 80 

ேரடகங்கள் 

எஸ் எல் ேரணு பிள்வளயரர் பிடிக்க &  

அன்புடன்  

சூப்பர் குடும்பம் &  

அப்பர அப்பப்பர 

ேீங்க யரர்பக்கம் &  

வீடுவவர உறவு 

₹110 

 

₹120 

 

₹120 

   



பதிப்பகத்தின் கீழ்கண்ட நூல்கள் அந்தந்த ஆெிரியர்களிடம் 
கிவடக்கும்.  புத்தகம் நவண்டுநவரர் பதிப்பகத்வதத் 
சதரடர்பு சகரள்ளவும்  

ெிறுகவதகள் / சேடுங்கவதகள் / புதிைம் 

ெிறகு 

இரவிச்ெந்திரன்  

 

மல்டிப்ளக்ஸும் மஸ்தரன் 
பரயும் 
ஏநதர ஒரு யுகத்தில் 
சுந்தரிகரண்டம் 
கண்ணம்மரநபட்வட 

கரரிவககள் 
புதிய சுந்தரி கரண்டம் 

சபருமரள்புரத்துப் சபண்கள் 
பிரதிபலன் 
மரகதவிலரெம் 
வவரரர்ஜிதம் 
ேீலர கவதகள் 

கிட்டுமணி 

கங்கைர மண்டபம் 

மிடிலர் கவதகள் 1 

அமரனுஷ் கவதகள் 

டயல் மிைி ஃபரர் மர்டர் 

ெடரர் கவதகள்  

மிடிலர் கவதகள் 2 

நவணுகரைம்  

மிடிலர் கவதகள் 3 

மிடிலர்  கவதகள் 4 

கடத்தல் உறவுகள் 

விெித்திரக் கவதகள்  

₹ 85 

₹105 

₹ 85 

₹150 

₹105 

₹105 

₹150 

₹ 70 

₹ 60 

₹ 70 

₹ 80 

 ₹ 70 

₹ 70 

₹ 75 

₹ 85 

₹ 75 

₹ 75 

₹ 90 

₹ 80 

₹ 80 

₹ 90 

₹ 80 

ஈஸ்வர் 

 

பரஸ்டைில் ஒரு நதரடி 
ஏரி கரத்த ரரமர்  

₹ 80 

Dr.முக்நதவி/  

ரரஜி ரகுேரதன் 

நமடம் கவதகள் ₹100 

லதர ரகுேரதன் வக ேிவறயச் நெரழிகள்  ₹120 



பத்மிைி 

பட்டரபிரரமன் 

மவலச்ெரிவில் ஒரு டீக்கவட 
முப்பரிமரைம்  

₹120 

₹120 

பத்மிைி 

பட்டரபிரரமன் 

அன்ைபூர்ணர ₹150 

பரல 

ெரண்டில்யன் 

தண்டவரளங்கள்  ₹120 

உஷர 

சுப்ரமணியன் 

எத்தவை ேிறம் எத்தவை 
மணம் 

₹ 180 

ெத்யர GP ெர்நவஷின் கவதகள் ₹140 

கட்டுவரகள் 

E ெண்முகசுந்தரம் வரழ்க்வக வரழ்வதற்நக  
 கந்தபுரரணம்                       

₹200 

₹300 

கலியுகன் நகரபி  

 

திருமணத்திற்குப் பின்ைரல்  
வரழ்வியல் கட்டுவரகள் 

₹120 

ெத்யர GP 

 

ேதியிவெந்த ேரட்களில்  
முகங்கள்  

₹125 

₹150 

Dr. சதன்கரெி 

கநணென்  

 

ேரளரம் ேரளரம் திருேரளரம் 
என் எண்ண வரைில்  

₹100 

₹120 

ெிறகு 

இரவிச்ெந்திரன்  

 

அயல் திவர அனுபவங்கள் 

வகவரிவெக்கரரர்கள் 

தரன்நதரன்றி கட்டுவரகள் 

ஐநரரபரவ் 

கட்டுவரகள் 2020 

₹150 

₹205 

₹105 

₹150 

₹ 65 

ெிறகு 

இரவிச்ெந்திரன்  

இஷ்டமித்திர பந்துக்கள் 

சஜமிைி ெர்கிள்  (ேரடகங்கள்) 

₹200 

₹ 60 

கவிவதகள் 
துவர தைபரலன் ெரவலநயரரச் ெித்திரங்கள் ₹ 90 

Dr. சதன்கரெி 

கநணென் 

ஒன்றரய் இரண்டரய் 
ஒவ்சவரன்றரய்  

₹100 



ெத்யநவழன் குமரி அந்தரதி            ---- 

மீைரக்ஷி 

பரலகநணஷ் 

கரதலின் சபரன் வீதியில் 
குழவி மருங்கினும் கிழவதரக 
கிருஷ்ணன் என்னும் ெிறு 
குட்டன்  
பிள்வளத் தமிழ் ஒரு 
பல்நேரக்குப் பரர்வவ 

₹  70 

₹ 240 

₹140 

₹180 

வளவ துவரயன்  முத்சதரள்ளரயிரம் 
ஐங்குறுநூறு 

₹120 

₹220 

குவிகம் குறும் புதிைம் ஏப்ரல் 2021 முதல் சவளிவருகிறது. ஆண்டுச் 

ெந்தர ₹ 1200/-  

ஏப்ரல் 2021 

 

லர ெ ரர 

முகில் திைகரன் 

சகரட்டு நமளம் 

பத்து பகல் பத்து ரரத்திரி 

நம 2021 

 

சுப்ரபரரதி மணியன்  

ேரகூர் ரூமி 

கட்வட விரல் 

குட்டியரப்பர 

ஜூன் 2021 

 

எஸ் வி 

நவணுநகரபரல் 

இரர முருகன் 

வரரைரெி 

ேரகலட்சுமி 

தன் சேஞ்நெ  

 

விஷ்ணுபுரம் நதர்தல் 

திருப்புமுவை 

ஜூவல 2021 

 

கி ரரஜ்ேரரரயணன்  

எஸ். ெங்கர 

ேரரரயணன் 

கிவட 

சபருமரள் 

ஆகஸ்ட் 

2021 

 

யுவன் ெந்திரநெகர் 

 

ே பரனுமதி 

தி தர ேரரரயணன் 

தரயம்மர பரட்டியின் 41 

கவதகள் 

ேிவைவழிக்கும் விழிகள் 

நவட்வட 

செப்டம்பர் 

2021 

 

ம நவ ெிவகுமரர் 

ஆன்ெிலர 

ஃசபர்ைரண்நடர 

ெதுர்புஜன் 

ஜபல்பூர் 

ெின்ைம்மர சபரியம்மர 

 

சதரியரத முகம் 

அக்நடரபர் 

2021 

 

ெரந்தன் அய்யரதுவர 

வமதிலி ெம்பத் 

சஜயக்குமரர் 

சுந்தரம் 

நதடல் 

எத்தவை உயரம்.?! 

கள்வர் நகரமரன் புல்லி 



ேவம்பர் 2021 

 

அழகியெிங்கர் 

அன்ைபூரணி 

தண்டபரணி 

யரநரர 

நபரரரட்டங்கள் 

ேதியிநல புதுப்புைல் 

என்ை சகரடுவம 

டிெம்பர் 2021 

 

ே பரர்த்தெரரதி 

/எஸ்.எஸ் 

எஸ். எல். ேரனு 

A A H K நகரரி 

ஆத்மரவின் ரரகங்கள் 

 

திவர விழுந்தது 

மீனும் ேரனும் ஒரு ஜரதி 

ஜைவரி 2022 

 

கு அழகிரிெரமி 

சப பகவத் கீதர 

  

ஆைந்த் ரவி 

பங்கஜத்தின் தற்சகரவல 

செரல்விளங்கியும் நபெர 

மடந்வதயும் 

ேதியின் மடியில்….. !  

பிப்ரவரி 

2022 

ெீதர ரவி 

தரநமரதரன் 

 

இரரய செல்லப்பர 

நமல்தட்டு 

கரற்று வந்து என் கரதில் 

செரன்ை கவத 

கண்டு வர நவணுமடி… 

மரர்ச் 

2022 

இந்திரர 

பரர்த்தெரரதி 

சகௌரிெங்கர் 

லதர ரகுேரதன்  

அஸ்வத்தரமர 

மகன் தந்வதக்கு ஆற்றும் 

கண்ணும் கண்ணும் 

சகரள்வளயடித்தரல் 

நமலும் விவரங்களுக்கு  
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