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țəɪˁ˫ˣ

ˉ˫Ưˁ�Ț˦˪˔ˁ˫ˢ�˧˫�˚�ɡ˳ɢ˂˘�˞Ɯːˢˠ ˞ęǦ�˚�ɡˁ˫ˤˠˎ�˚Ʈ�ˁˡǩ�ˢ˜˘�ɼ�ɡ�ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�˃�ɡǦ˕�˘˫˞˫ˣɣ˳ˠʏ͕��
ʆʭ˧ˢ��˳˖˞˨�˦˧�ʳʭġʆ�ˠ˘�˝˫˥˫ƴ˳ˠǦ�˞�ɼ�ˢʭˁ˫ˣ�Ʊ˨�˚˨ˣ˘�ȝ�ˁ ˫ˤ˘��ɼ�ˢʭˁ˫ˣ� Șʘ˜ ˙ˣ�ɪ˳Ǌɵ �ɣ
ˡˎˣˢ� ˚˨ˣ˘� ȝ�ˁ ˫ˤ˘� ˦˧� ɪ˳ǊˤˠǦʏ� ʆŹ˘� ɼ� ˢ˫ʭûˁˠǦ� ɪʆǦ� ˚˨� ˁˡ˘� ˢ˖� ȝ�ˁ ˫ˤ˘ˣˢ� Ğ�Ǧ �̞
ɪ˖ɕ˫Ʈ˞ˁ�˳˔ʣˡƱɞ�ʱƱ˨Ʈ�˞˫ʆˁ�ȝ�ˁ ˫ˤ˘ˠû�

ʰˡȼ˝ˠ

ˉ˫Ưˁ�˳ɢ˂˘˫ˡú˥ˁ�˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ�˞ęǦ� �����ˣə˥˳ɏ� Ǐ ȝ�̞ ˞�ˣˡˎ�ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�Ğ�Ǧ˕�˘˫˞˫ˣɣ˳ɏ�
�&H\ORQ� 1DWLRQDO� %LEOLRJUDSK\�� ˦ȼ˚˫˖˘� ˁˎɒƱ� ʰˡȼ˝� ˁˡ˘� ˢǏ�� � ˳˞˞� ˁ˫əˠ� ˦˙˧ �˫ ʻˣˁˎ� ˞˧˫�
ȱ˔˫˘ɕ˳ɏ�ˉ˫Ưˁ�Ğ�Ǧ˕�˘˫˞˫ˣɣ˳ɏ��%ULWLVK�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\��˦ʭ˦˪ˁ˫ˡˁˣˡˠ˫�ˣˤ˳ˠǦ�ˁˎɒƱ�ˁ˨�
ʼ��ʻŎ��˳ˣɢ˦˪�˞˧˔˫˳Ę�ʵ˚˳˖˦˪�˧˫�˦˧˳ˠʤ˃ˠ�ˢˬȬƝ���ʼ�ʯǩˣ������ˣə˥˳ɏ�Ǐ�˳ˣʚ˞���˧˫�ʯʭˁ���ˣˤ˳ˠǦ�
ˢʭˁ˫� ˉ˫Ưˁ� Ğ�Ǧ �̞ ˘˫˞˫ˣɣ˳ɏ� ˉ˘ˣ˫ɜ� ˁˢ˫˚ �ɣ ǧˢ� ˣˤ˳ˠǦ� ȝ�ˁ ˫ˤˠˎ� ˚Ʈ� ɪˠ�� � ˚ʈˁ˫ɤ˘ˣ� ˳˞ʏ�
˦ʭ˦˪ˁˡ˒�ˁˎɒƱ�ɼ�ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�Ț˦˪˔ˁ˫ˢ�˳ ʢ˦ˣ �˫˞Ɯːˢˠˎ�˚ˬˣɟ�ʯ˔ �l�����ˣə˥˳ɏ�ʆˎ�ʯ˂Ɯːˣ�˳˞ʏ�
˦ȼ˚˫˖˘�ˁˎɒƱ�˞Ɯːˢˠ�˞ęǦ�ʆǐ�ˁˡǩ�ˢˬ˳ȩ�

˳˔ʣˡƱɞ�ˢ˜˫˃Ǧ˘˫�˞˫ə˃

˳˞˞�Ğ�Ǧ˕�˘˫˞˫ˣɣˠ�˦ȼ˚˫˖˘˳ɏ�Ǐ�˚˧˔�˦˙˧Ǧ�˞˫ə˃ˣɣǦ�ˢˬ˜˳˘�ȝ�ˁ ˫ˤ˘�Șʘ˜˙ ˳˔ʣˡƱɞ�ʵ˚˳ˠʤĚ�
ˁˡ˃ǩ�ˢˬ˳ȩ�

x ǨƯ˞ˠ�˔ˬǦ˚Ʊ�Ā�˞ ˠ�ˠˎ˳Ʈ�ɼ�ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�Ț˦˪˔ˁ˫s ˳ɏ ˔ˬǦ˚Ʈ�ˁˡǩ�ˢ˜˘�ȝ�ˁ ˫ˤ˘�
x ɼ�ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�Ț˦˪˔ˁ˫ˢ�ʻˁƱˣˎ�ȝ�ƯĞ�˧ ˒ˠ�ˁˡǩ�ˢ˜˘�ȝ�ˁ ˫ˤ˘�
x ˉ˫Ưˁ�Ț˦˪˔ˁ˫ˢ�˧˫�ȝ˳ɢ˂˘�˳ ʢx˦ ˫�˞Ɯːˢˠ�˞ęǦ�āˠ˫Ʈ˞ˁ�ˁˡǩ�ˢ˜˘�ʯǦ˔əˉ˫Ưˁ�ȝ�ȽƯ�ʯʭˁ�

ˣɕ˫˚˲Ưˠ�ˠˎ˳Ʈ�ʯʭˁ�ˢ˜˫�ȿǖ�˒ ˠ�ˁˡ��˳ɢ˂ˁˠǦ�˦˧�ȝˁ˫ˤˁˠǦ�ɪʆǦ�˦˪˳ɩļˇ˫˳ˣǦ�ˢ˜˫�˳˖˘�
ȝ�ˁ ˫ˤ˘�

ʰˣˡ˒ˠ

ˤ˫˦˪ƶˠ�ˣŹ˘˫ˁ ˞ú�˳˘ʣ˞ˬƯ�ȘŻ�ûʏ˚ˠûǦ�ɒƮ�ýː �˫ȝ�ˁ ˫ˤ˘�Șʘ˜˙ ˳˔ʣˡƱɞ�˳˞˞�Ğ�Ǧ˕�˘˫˞˫ˣɣ˳ɏ�
ʱƱ˨Ʈ�˳˘ʣˣ˘�ʯ˔ˡ�˚˧˔�˦˙˧Ǧ�ȝ�ˁ ˫ˤ˘�Șʘ˜ ˙ ˳˔ʣˡƱɞ�˚˞˒ú�ʱƱ˨Ʈ�ˁˡǩ�ˢˬ˳ȩ�

x ʆʭ˧ˢ��˳˖˞˨�˦˧�ʳʭġʆ�ˠ˘�˝˫˥˫ƴ˳ˠǦ�ȝ�ˁ ˫ˤˠˎ�˚Ʈˣ˘�ȿǘ˔ Ğ�Ǧ˕
x ɼ�ˢʭˁ˫ˣ�Șʘ˜˙ ɹ�ɕˣ ˖˲ˤɕ�˞˫˗ɕ�ȝ�ˁ ˫ˤ˘��ʯə˗�ˣ˫əɿˁˣ��
x ȚˣƮ˚Ʈ�˧˫�ˣ˫ˡ�ȝ�ˁ ˫ˤ˘ˣˢ�˚˨ȿ�ˁˢ˫˚˳ɏ�˳˔ʣˡƱɞ
x ȝ�ˁ ˫ˤˁ�˳˧ʤ�ȝ�ˁ ˫ˤ˘�˦˪˕˫̆ ˠ�˳ˣ˘˦˪�ɫ�ʱƯ�ɪˎ�˳˧ʤ�˘ˣ�ʯǦ˔əˉ˫Ưˁ�ȝ�ȽƯ�Ğ�Ǧ˕�ʯʭˁˠú�ˢ˜ �˫

ʱƯ�Ț˘əȿǖ�˒
x ȝ�ˁ ˫ˤˠˎ�˚Ʈ�˳˘ʣɭ�˚ˤ˪ˇ˫Ʈ�ʵ˚˫ǝ�ǧ˜Ǧ˗˘

˦ʭɪ˗˫˘ˠ

ɼ� ˢʭˁ˫� ˉ˫Ưˁ� Ğ�Ǧ �̞ ˘˫˞˫ˣɣ˳ɏ� ʉĽˁˡ˒�ˁˎɒƱ� ʱʭĘ˳ˢʤ� ʱ˞ɜˁ˫ǩ� ʈĽˁˡ˒� ǨƯ� ˦ʭĞ�˳ ˠʏ� �� ˣ˘�
˦ʭ˦˪ˁˡ˒ˠˎ�ʯǩˣ�ʆǐ�ˁˡ˘�ʯ˔ˡ�ˣəĚˁˡ˒�ˁˎɒƱ�Ƌɪ�˖ˤ˞�ˣəĚˁˡ˒˳ɏ����ˣ˘�˦ʭ˦˪ˁˡ˒ˠˎ�ʯǩˣ�ʆǐ�
˳ˁ˳ə���Ğ�Ǧ˕�˘˫˞˫ˣ˘ɣ˳ˠʏ�ɪ˥ˠ�ʯʭˤˠ�˖˫˞�ʯǩĀ�˞ Ɲˁ˫ˣ�ʯˁ˫ˡ˫ǎ�Șʘ˳ˣ˨ˎ�˖úˣ˫�Ư˳ȩ�

ȝ�ˁ ˫ˤ˘�țəˣ Ğ�Ǧ˕�˘˫˞˫ˣɣˠ

ȝ�ˁ ˫ˤ˘�țəˣ�Ğ�Ǧ˕�˘˫˞˫ˣɣˠ������ˣə˥˳ɏ�ʆˎ�ɼ�ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�Ğ�Ǧ˕�˘˫˞˫ˣ˘ɣˠˎ�ʻú�ɭ�˘ˣ�ʯʭ˃ˠú�˳ɩ���
˳˞ˠ�ˉ˫Ưˁ�Ğ�Ǧ �̞˘˫˞˫ˣɣ˳ɏ�ɪ˳ ʢʕ˥�˳ˁʣˎ˦ú�˳ˢ˦�ˁ˧�˚ˬ˧ˬ˳ˠǦ�ȿǖ�˒ ˠ�ˁˡ�ʱƯ�ʯ˔ �lˉ˫Ưˁ�Ț˦˪˔ˁ˫ˢ�
˧˫� ȝ˳ɢ˂˘�˳ ʢ˦ˣ˫�˞Ɯːˢ˳ɏ��ʯǦ˔əˉ˫Ưˁ�ȝ�ȽƯ�ʯʭˁ�ˢ˜˫�˃ˬǨ˳ȼ� Ǐ�ˢˬ˳˜˘�˳˔ˡƱɞ�ʯǩˣ�ʳǎɜ˳ɏ� Ǐ�
˚˨ɫ˞ˎ�ǧˠȽ˔�˳Ǌɵˠ�ȝ�ˁ ˫ˤ˘�Șʘ˜ ˙ ˳˔ʣˡƱɞ�˳˞ʏ�ʱƱ˨Ʈ�˳ɩ�



˦ʭúɿȗ˔�ˣˇ˘�˞˫ˢ˫ˣ

ʯǩ�� � ʯǩˣ˫˖ˠ

ʯ�ɪ� � ʯƯ˳əˁ�ɪ˥ˠ

ˁ� � ˁˢ˫˚ˠ

ˁˁ� � ˁː˖˫ʆ�ˁˣˡˠ

ˁ˜ˬ� � ˁȼȪ�˜ˬȼ˞

ˁ˫� � ˁ˫Ɯːˠ

ˁ˫˳˜ʤˁ� � ˁ˫Ɗ˳˜ʤƊ�ˁˣˡˠ

˔ˬ�˳˘ʣ� � ˔ˬ˘�˳˘ʣ˖ˬú˳ɩ

Ǫ˜ˬ� � Ǫɢ�˜ˬȼ˞

˚ɜ� � ˚ɜˣə˔ˁ

Ș� � ȘŻ

˚�ɡ�˳˘ʣ� � ˚�ɡˁ˫ˤˁ�˳˘ʣ˖ˬú˳ɩ

˳˜ʤˁ� � ˳˜ʤƊ�ˁˣˡˠ

˞ˬ˜ˬ� � ˞ˬɣˠȼ�˜ˬȼ˞

˳ˡˁ� � ˳ˡúɿǦ�ˁˣˡˠ

˳ˡ˜ˬ� � ˳ˡǎ�˜ˬȼ˞

˳ˣ� � ˳ˣʚ˞

˦ʭ˦˪� � ˦ʭ˦˪ˁ˫ˡˁ��˦ʭ˦˪ˁˡ˒ˠ

˦ȼ˚˫� � ˦ȼ˚˫˖ˁ

ʆ˜ˬ� � ʆǐɞ�˜ˬȼ˞

˳˦Ⱦ� � ˳˦ǦŹ�Ⱦˎə



ܧܲܝܢܷ ᾓܱܭܡܭܐ�ܛܪᾰܛܭܸܝܷ�᾿ܛ῀ ᾌΆܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ�᾿ܱܤܲܧܥܸܝ ᾐܤܱܪܧᾊܥ��ᾓιܧܲܝܢܷ�ܛᾱܸܪܑ ܲܦܢΆÖÊܫܛᾱܲܝ Ö̈͂ÊܐᾱܪܲܛΆ �ܧܲܛܐ
̓ܲܫܛܲܬܱܦܶ � ᾌܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ �ᾞΆܭ �ᾌܱܣ῀ܓ ᾁΆØÊܱܠᾛܲܫܭܶ ܛᾱܸܪܑ �ܛܱܥ᾽ܠܱܢܶ ᾿ᾊܱܣܲܫܭܶ �ᾁΆܱܧܲܫܭܶ ῀ܛᾛᾌܲܫܭܶ �ιᾠΆܦ
ܑ�᾿ᾊܱܣܲܫܭܶ ᾞᾰᾁΆ ᾌΆܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ�᾿ܱܨܧܛᾱܸܪܑ ᾓ᾿ܲܫܛᾹܐ�ᾼᾫܠܫ῀ܓ�῀ܛᾱܤܱܪܛ ᾁΆܱܠᾛܲܫܭܶ�ܢᾸܱܢܱܦ

ܧܲܝܢܷ ᾆܭᾊܛ῀� ᾿ܱܤܲܢᾷܫܛᾰܡܸܲܢ ÛãàÜÊ Άܐ �ᾶᾌܐ ᾙܛܱܢܭܱܪܢ� �ܛᾱܸܪܑ ܧܲܝܢܷ ᾓι� ᾿ܧᾊܥ �&H\ORQ� 1DWLRQDO� %LEOLRJUDSK\�

ΆܧܠܲܭᾐØÊܑῂܠܥᾺܛᾰܲܥΆܨܐ ܱܲܥ�ܛܱܥ᾽ܠܱܢܶ ܲᾷܧܲܝܢܷ�ܧܲܤܱܢ ᾓιܥᾊܧ᾿ ÒìĜēĞēĝĒÊøċĞēęĘċĖÊìēČĖēęđĜċĚĒģÓÊܲܢܥᾺܫܱܥ Ø̓ÊܲܢᾞØÊܖØÊܷܞØÊܷܭ᾿ῄ
Ᾱܲܫܛ᾽ܭ ᾜΆܲܭܢܓ�ᾜΆܨᾫܸܲܩ ᾊܥᾹܢᾐØÊܑܠܥᾺܩܥܶ ÛãàÝÊܐΆ ᾶᾌܐ ܲܢᾁܱܢΆ�ܶܢܱܦ�ܱܲܭܤܞ ÛÊܑܪØÊÛÊܕᾹܩ ᾙܭܱܪܢᾐ �ܛᾱܸܪܑ
ܧܲܝܢܷ ᾓιܥᾊܧ᾿� ᾛᾌܲܫܭܶ Ὰܛܱܧܷܲܢᾷܓ ᾘ᾽ܛܱܦܭ ᾐØÊܠܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ ᾽ܤᾹܲܥ �Ᾱܢܑ �ᾁᾺᾗܱܢܶ ܛᾊᾰܸܭܠܣ �ܛᾱܸܪܑ �ܧܲܝܢܷ ᾓܛܪ�
᾿ܛᾰܱܭܡܭܐ Άܠܲܧܥܸܝ�῀ܛܭܸܝܷ ÛãáÝÊܐΆ ᾌܥᾺܛᾰܠܸܥᾺܘ�ᾶᾌܐ Ά�ܑܛᾰܠܱܢᾹᾠܶ Ᾰܱܤܲܧܥܸܝ�ܢ᾿ ᾐØܩᾹܲܛᾞܭ�ᾌܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ

x ܑᾸܢ ᾓιܥ�ᾊܱܢܶ�ܪܸܧᾁᾰᾁΆ ܳܛ�ᾐܱܥܷ ̓ܲܫܛܲܬܭ�ᾎΆܱܛ͂̈� ῀ܛ᾿ܭܛܢ�Ᾱܲܫܛᾛᾌܲܫܭܶ ØܤܩᾹܲܛᾌܥᾺܫ῀ܱܛιᾠᾰܶܥܶ
x ܧܲܝܢܷ ᾓܱܭܡܭܐ�ܛܪᾰܛܭܸܝܷ�᾿ܛ῀ ῁ܳܛ�ᾹܲܥᾺܭܸ�ܠܝ�Ᾱܲܧܥܸܝ ᾌΆܥᾺܠᾢܲܥᾺܭܸ ῀ܛᾛᾌܲܫܭܶ
x ܛᾱܸܪܑ ῀ܛܭܸܝܷ�᾿ܛᾰܱܭܡܭܐ�ܛܪ�ᾓܧܲܝܢܷ ᾌΆܥᾺܛᾰܱܲܛܝܷ�᾿ܱܤܲܧܥܸܝ ῀ܛᾛᾌܲܫܭܶ
x ܧܲܝܢܷ ᾓܱܭܡܭܐ�ܛܪᾰܥܸܝ�῀ܛܭܸܝܷ�᾿ܛ ᾚܪΆܠܸܣ�ᾙܸܩᾺܥᾌᾷܢᾺܥᾌΆ ܝܢܷܭ᾽ܝ ܛܱܛιܢܭᾠܥΆ�ܶܛᾰܪܑ�ܦܧܲܣ

ܱܨܷܫܱܠᾛܲܫܭܶ ܱܨܷܫܱܢᾨᾷܕ ܛܱܦܝܭܪܑ ᾰᾁΆܲܫ ῀ܛᾛᾌܲܫܭܶ

ܧܲܛᾰܪܑ ̓ܲܧܲܢܦᾠܥܶ ܢᾸܩ�ᾁܸܢܱܪ ܧܲܩܲܝᾁΆåÊܱܧܲܫܭᾹ�ܶܠᾦܛᾱܛᾰܥ Άܨᾆܨܲܥ�Ᾱ�ᾐᾶᾌܲܫܛᾛᾌܲܫܭܶ ᾿ᾢܧᾊܥ�ᾓι῀ܛ᾿ܭܛܢ�ܩᾹܱܥܷ �Άܠܑ
῁ܳܛØÊܪܸ᾿ܲܢܭᾠܥܶ ῀ܛᾛᾌܲܫܭᾎΆ�ܱܶܛ ܤܱܥ᾽ܠܱܢܶ ᾌΆØܥᾺܛᾰܠܫ῀ܓ�Άܨܲܢᾷܱܦ�῀ܛ᾿ܭܛܢ

x ܲܦܢΆÖÊܫܛᾱܲܝ Ö̈͂Êܐᾱܪܲܛ ᾌܲܝᾲ�᾿ܲܫܛܲܬܱܦܶ ῀ܛ᾿ᾌΆ�ᾓܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ
x ܛᾱܸܪܑ ܤܱܥ᾽ܠܱܢܶ ܪᾺᾗܲܭܝÖÊܶܪᾗܛ ῀ܛᾱܤܢܱܝ Òܭᾞܠᾱܛᾦᾰᾁ ܑᾞᾙܸܩÓÊ
x ᾗܤܲܢᾷܱܢ῀ Ᾱܲܩιܭܧܲܛܐ�῁ܢܑ�ܭᾞܥ�ιᾠΆܦ ᾙܢι�ܱܶܢᾁܲܢ
x ᾛᾌܲܫܭܶ ᾽ܫܱܠᾛܲܫܭᾐ�ܶܪ᾿ ᾞᾰᾁΆܲܩιܥΆ�ܶܩιܱܦ�Άܠܑ ᾿ܲܢᾷܥᾺ᾽ܢᾸܝ ᾗܧܲܢ ܝܢܷܭ᾽ܝ ܫܳܦ�ιᾠܥΆ�ܶܛᾰܪܑ�ܦܧܲܣ �ᾌΆܲܝᾲ

ᾓ᾿ܛ῀
x ܢܱܠܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ ᾼᾫᾰܐ�ᾊᾺᾗܥᾹܲܥᾺܠܥ ῀ܛܨᾌܸܛ

ܛᾱܸܪܑ ��ᾓιܧܲܝܢܷ ᾢᾹܧᾊܥ �ᾲܛᾰܱܪܧᾊܥ ῀ܛᾌܱܥιܧܝܶ �ܱܪܷܲܛᾱܐ �ܛᾰܱܲܦܶ ܛᾰܱܪܧᾊܥ Òܐܳܝܖܖ᾽ÜÓÊ ÜܐΆ �Ὰᾗܲܢܥ �Ᾱܲܫܛܲܢܲܭ ᾊܥ
ᾹܲܢᾷܛᾰܱܥᾁᾺܥᾹÖÊܠᾐܫ῀ᾌܥᾺܩιܥᾹܲܥ ᾹܲܥᾁᾺܭ�ܝΆܱܝܢ�ܲܧᾞᾌ�ᾑܱܥܶ ÜÝܭᾐ ῀ᾞܱܥᾐØÊܶܫ῀ᾌܥᾺܢᾌᾷܥᾺܛܱܧܷܥܓ�Ὰᾗܲܢܥ ÖÊܡܸܭܠ

ᾢᾷܲܛᾱܝ ᾗ᾽ܠܱܢܶ ᾙܸܧܸܩᾺ ܲ�ܩιܥᾹܲܥ ܨܛᾐØÊܫ῀ᾌܥᾺܛᾰܱܱܲܧܢ ܱܲܝܐ�ܤܱܪܲܧܝܸܱܲܭ ᾽ܧܲ ᾽ܠܱܢᾺᾗÖÊܶܪܸܢ �Ᾱܠᾜܡܸܭܠ �῀ᾞܱܥܶ
ܡܸܭܠ ᾐØÊܫ῀ᾌܥᾺܛᾁᾰܱܢᾹᾠΆ�ܱܶܧܶ

ᾞᾰᾁΆܲܭܠܲܧܲܫܭܶ ܤܱܛιܲܫܛᾱܨᾆܨܲܥ ᾓι ᾿ܧᾊܥ ÛããÚÊܐΆ �ᾓιܧܲܝܢΆ�ܷܛᾰܠܱܢᾶᾌ�ܶܐ Ᾱܠᾤܧᾊܥ ᾌܥᾺܛᾰ᾽ܝܷ �ܛܱܧܲܢᾁܱܢܶ�ܠܝܷܲܭ
῀ܝᾴܦ ̓ܲܫܱܢᾷܩܲܣ � ᾌܥᾺܠܲܝᾲ ᾐØÊܫ῀ᾌܥᾺܛᾰܡܑܸ ܧܲܝܢܷ ᾓܛܪ� �᾿ܛᾰܱܭܡܭܐ �῀ܛܭܸܝܷ ܥܸܝ ܝܢܷܭ᾽ܝ ܦܧܲܣ �ܢᾷܸܛᾰܪܑ
ᾐ�ᾙᾹܱܥᾱᾁΆܷܬܭ ᾂᾊܷܥܶ�ܧιᾠᾰ�ܱܶܛ῀ᾦΆ ᾓ᾿ܲܫܛᾹܱܛܶ�ܫܸܛ᾿ܭܛܢ�ᾶᾌ ῀ܛ᾿ܧᾊܥ�ᾌΆܥᾺܛᾰܱܱܲܧܢ ܑ�᾿ܲܢܑ ᾠΆØܥΆܶܠ

ܱܲܝܐ ܧܲ ῀ܛᾺᾗᾰܪܸܢ�ιᾠΆܦ ܲܫܛᾛᾌܲܫܭܶ ܩܷܱܭܫ῀ܓ̓� ᾿ᾢܧᾊܥ��ᾓιܧܲܝܢܷ ᾠΆØܥΆܶܠܑ



ØÊܪܑ × Άܛᾰܪܑ

ᾙØÊܘ × ܩᾌᾙܸܘ

ܛ ØܑÊ × ܬܑܸܲܥΆܛ

ܓܦܛ × ܤᾊܛ ܩܸܓ�ܠܸܦ

ܓܱܛ × ܢܲܛܱܛ ܩܸܓ

ܲܢᾓܑܝ × ܝܢܷܭ᾽ܝ ᾷܛᾰܪܑ�᾿�ᾓܠܥᾺܢᾌᾷܥᾺܨܢ Άܠܲܢ

ØÊܳܦØܝ × ܦܢܝ ᾽ܩιܳܦ

ᾐܛØÊ × ᾐܲܡᾰܛᾌ

ᾓØ ØܑÊ × ᾓ᾿ ܬܑܸ

ØÊܥ × Άܛᾰܥ

ØÊܓܦ × ܠܸܦ ܩܸܓ

ᾙØÊܦ × ܩᾊᾺᾗᾙܸܦ

ܬܱܦܶ ØܲÊ × Ὰᾗ᾽ܧܥܶܲܬܱܦܶ

ᾰῄܨܶ × ᾰᾭᾹܨܶ ܩܸܓ

Øܭܶ ØܑÊ × ᾽ܫܱܠᾛܲܫܭܶ ܪܸ᾿ܑ

Øܭܶ Øܑ ØܑÊ × ᾛᾌܲܫܭܶ ܪܸ᾿Ά�ܑܠܑ

ܢ Øܲ ØܑÊ × ܲܢܛܲܢ ܪܸ᾿ܑ
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6UL�/DQND�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\��6/1%��SXEOLVKHG�E\�WKH�1DWLRQDO�/LEUDU\�DQG�'RFXPHQWDWLRQ�6HUYLFHV�%RDUG�LV�D�
PRQWKO\� SXEOLFDWLRQ� ZKLFK� LQFOXGHV� � ELEOLRJUDSKLFDO� LQIRUPDWLRQ� RI� SXEOLFDWLRQV� SXEOLVKHG� LQ� 6UL� /DQND���
SXEOLFDWLRQV� SXEOLVKHG� RQ� 6UL� /DQND� LQ� IRUHLJQ� FRXQWULHV� DQG� SXEOLFDWLRQV� SXEOLVKHG� E\� 6UL� /DQNDQV� LQ� IRUHLJQ�
FRXQWULHV�LQ�6LQKDOD��7DPLO�DQG�(QJOLVK�ODQJXDJHV�

,QFHSWLRQ

7KH�FRPSLODWLRQ�RI�&H\ORQ�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\� �&1%��ZDV�VWDUWHG�E\�WKH�'HSDUWPHQW�RI��1DWLRQDO�$UFKLYHV� LQ�
�������7KH�DGYLFH�DQG�DVVLVWDQFH�RI�0U��$��-��:HOOV��WKHQ�HGLWRU�RI�%ULWLVK�1DWLRQDO������������%LEOLRJUDSK\��%1%��ZDV�
UHFHLYHG�LQ�WKLV�WDVN���$FFRUGLQJO\��WKH�ILUVW�LVVXH�RI�6UL�/DQND�1DWLRQDO�������%LEOLRJUDSK\�ZDV�RIILFLDOO\�SXEOLVKHG�DV�
9RO����DQG�1R����LQ�-DQXDU\��������7KH�FRPSLODWLRQ�RI�6UL�/DQND�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\�ZDV�ODWHU�DVVLJQHG�WR�WKH�6UL�
/DQND�1DWLRQDO�/LEUDU\�6HUYLFHV�%RDUG�LQ������DQG�VLQFH�WKHQ�LW�LV�FRPSLOHG�E\�WKH�%RDUG�

6RXUFHV�RI�LQIRUPDWLRQ

,QIRUPDWLRQ�RI�SXEOLFDWLRQV�UHFHLYHG�IURP�IROORZLQJ�VRXUFHV�DUH�PDGH�XVHG�RI�LQ�FRPSLOLQJ�WKLV�����������ELEOLRJUDSK\�

x 3XEOLFDWLRQV�GHSRVLWHG�LQ�WKH�1DWLRQDO�/LEUDU\�RI�6UL�/DQND�XQGHU�WKH�/HJDO�'HSRVLW�6FKHPH�
x 3XEOLFDWLRQV�DFTXLUHG�WR�WKH�FROOHFWLRQ�RI�WKH�1DWLRQDO�/LEUDU\�RI�6UL�/DQND
x &RSLHV�RI�SXEOLFDWLRQV�UHFHLYHG�DV�GRQDWLRQV�IRU�ZKLFK�,6%1�QXPEHUV�DUH�LVVXHG�E\� WKH�1DWLRQDO�/LEUDU\�

DQG�'RFXPHQWDWLRQ�6HUYLFHV�%RDUG�

&RYHUDJH

,QIRUPDWLRQ�RQ��VPDOO ERRNV�ZKLFK�KDYH�QR�OLWHUDU\�YDOXH�LV�QRW�LQFOXGHG�WR�WKH�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\�DQG�RQO\�WKH�
LQIRUPDWLRQ�RQ�IROORZLQJ�SXEOLFDWLRQV�DUH�LQFOXGHG�

x 3ULQWHG�ERRNV�SXEOLVKHG�LQ�6LQKDOD��7DPLO�DQG�(QJOLVK
x $XGLR�9LVXDO�PDWHULDO�RQ�6UL�/DQND��LQFOXGHG�ELDQQXDOO\�
x ,QIRUPDWLRQ�RQ�ILUVW�LVVXH�RI�QHZV�SDSHUV�DQG�VHULDO�SXEOLFDWLRQV�
x 5HSULQWV� IRU�ZKLFK� QHZ� ,6%1� QXPEHUV� KDYH� EHHQ� REWDLQHG� GXH� WR� FKDQJH� RI� WKH� SXEOLVKHU� RU� SODFH� RI�

SXEOLFDWLRQ�
x 8QSXEOLVKHG�SRVWJUDGXDWH�WKHVHV

2UJDQL]DWLRQ

7KH�FDWDORJXLQJ�DFWLYLWLHV�RI 6UL� /DQND�1DWLRQDO� %LEOLRJUDSK\�DUH�FDUULHG�RXW�DFFRUGLQJ� WR� WKH��QG HGLWLRQ�RI� WKH�

$QJOR�$PHULFDQ�&DWDORJXLQJ�5XOHV�DQG�FODVVLILFDWLRQ�DFWLYLWLHV�DUH�FDUULHG�RXW�DFFRUGLQJ�WR�WKH���UG HGLWLRQ�RI�WKH�
'HZH\� 'HFLPDO� &ODVVLILFDWLRQ� 6\VWHP�� � 6XEMHFW� VHFWLRQ� RI� WKH� %LEOLRJUDSK\� LV� DUUDQJHG� DFFRUGLQJ� WR� WKH� FKDLQ�
LQGH[LQJ� V\VWHP� DQG� WKH� DXWKRU�� WLWOH� DQG� VHULHV� LQGH[� DQG� VXEMHFW� LQGH[� KDYH� EHHQ� DUUDQJHG� DFFRUGLQJ� WR� WKH�
DOSKDEHWLFDO�RUGHU���

%LEOLRJUDSK\�RI�IRUWKFRPLQJ�SXEOLFDWLRQV

7KH�%LEOLRJUDSK\�RI�IRUWKFRPLQJ�SXEOLFDWLRQV�LV�D�QHZ�VHFWLRQ�ZKLFK�KDV�EHHQ�LQFOXGHG�WR�WKH�6UL�/DQND�1DWLRQDO�
%LEOLRJUDSK\�VLQFH��������7KLV�VHFWLRQ�LV�SULQWHG�LQ�\HOORZ�FRORXU�DV�D�VSHFLDO�VHFWLRQ�RI�WKH�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\���
,QIRUPDWLRQ� RQ� WKHVH� IRUWKFRPLQJ� SXEOLFDWLRQV� LV� FROOHFWHG� WKURXJK� WKH� LQIRUPDWLRQ� UHFHLYHG� LQ� REWDLQLQJ� ,6%1�
QXPEHUV�IURP�WKH�1DWLRQDO�/LEUDU\�DQG�'RFXPHQWDWLRQ�6HUYLFHV�%RDUG���

/HWWHUV�DQG�WHUPV�RI�WKH�DXWKRU�DQG�WLWOH�DUH�LQFOXGHG�LQ�WKH�ELEOLRJUDSK\�H[DFWO\�WKH�VDPH�PDQQHU�DV�WKH\�DUH�SULQWHG�
LQ�WKH�SXEOLFDWLRQ�
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$G� � $GKHVLYH
%F� � %RDUG�FRYHU
&EG� � FDUG�ERDUG�FRYHU
FP� � FHQWLPHWHUV
FRO��LOO� � FRORXU�LOOXVWUDWHG
FRPS� � FRPSLOHU
'HSW� � 'HSDUWPHQW
HG� � HGLWHG��HGLWLRQ��HGLWRU
HW��DO� � HW��DO�� DQG�RWKHUV
*RYW� � *RYHUQPHQW
LOO� � LOOXVWUDWLRQ��LOOXVWUDWHG��LOOXVWUDWRU
,6%1� � ,QWHUQDWLRQDO�6WDQGDUG�%RRN�1XPEHU
,601 � ,QWHUQDWLRQDO�6WDQGDUG�0XVLF�1XPEHU
,661 � ,QWHUQDWLRQDO�6WDQGDUG�6HULDO�1XPEHU
MW�DX� � MRLQW�DXWKRU
/E� � /HDWKHU�ELQGLQJ
1$ � 1DWLRQDO�$UFKLYHV
1R� � 1XPEHU
1RV� � 1XPEHUV
1/ � 1DWLRQDO�/LEUDU\
S�� � SDJHV
3F� � 3DSHU�FRYHU
3XE� � 3XEOLFDWLRQ
UHY� � UHYLVHG��UHYLVLRQ
U[� � UH[LQH�FRYHU
V�O� � VLQH�ORFR�� QR�SODFH�RI�SXEOLFDWLRQ
V�Q� � VLQH�QRPLQH�� QR�SXEOLVKHU¶V�QDPH
6E� � 6SLUDO�ELQGLQJ
WU� � WUDQVODWLRQ��WUDQVODWHG��WUDQVODWRU
7V� � 7KUHDG�VHZQ
9RO� � 9ROXPH
:V� � :LUH�VWLWFKHG
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��������� ǖɪː�˝˫˥˫ˣ

����� ˦˪ˣ˫˝˫ɪˁ�ɪ˖ɕ˫�˧˫�˃ Ɲ˔ �ɣ
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ÜÝÊ

ÚÚÚÊ× ܲܤܡܛ ᾽ܱܝᾫܲܩΆÖÊܤܱܟᾴܲܭ ῀ܛᾱܧܠܲܭ
ÚÛÚÊ× ᾓ᾿ Ὰܨܥܲܭ ῀ܛ᾿ܧᾊܥ
ÚÜÚÊ× ᾓܛܪ Άܤܱܟᾴܲܭ�᾿ܭܛܢ
ÚÝÚÊ× ᾦΆܛᾱܧܲܝᾴܫܛᾰܪܸܛ ᾦΆܛ᾿�ᾓ᾿ܭܛܢ
ÚÞÚÊ× ąÊć

ÚßÚÊĻ ܛܛܸܲܝᾴܝ Ö͂Êܥᾞܭ ῀ܛᾛᾌܲܫܭܶ
ÚßãØãÞâÛÛ× ῁ܲܦܢ ῀ܛܛܸܲܝᾴܝ
ÚàÚÊĻ ᾲܲܝܱܛᾞܱܥᾞΆܶÖÊ῀ܛᾱܤܥܱܢÖÊ῀ܛᾱܛᾱܝ
῀ܛܪܸܱܝ
ÚáÚĻ ܲܢᾼܝÖÊܶܲܭ᾿ܛΆÖÊܡܨܭܲܭ Άܛܠܔ ÖÊܥᾷܛܸܱܲܲܢᾷᾐܸܩÖÊܶܲܫܭᾛᾌ
ÚâÚÊ× ᾐᾲܱܥܶ ᾺᾗÖÊܱܲܛܝܷ

ÚãÚÊ× ᾨᾷᾐᾺܧܶܛܸ ܧĒĚÖÊ῀ܛܲܢܨܲܥ ᾓ᾿ܛ῀

ÛÚÚÊ× ܭᾷᾐܢ Άܨܲܢᾷܱܝ
ÛÛÚÊ× ܛܳܢܽܥܶ Άܢܳܢ
ÛÜÚÊ× ᾿ܧܲܧܲܝᾲܱܨܱܭܲܩ
ÛÝÚÊ× ᾿ܧܲܭܫܓ ῀ᾞܱܥܶܩܸܦ
ÛÞÚÊ× ᾰܭᾷᾐܢ ῀ܛᾌܱܥܱܛܷ
ÛßÚÊ× ᾿ܧܲܭܫܓ
ÛàÚÊ× ᾿ܧܲܧܭܸܫ
ÛáÚÊ× ᾿ܧܲܭܛᾨᾰܘ
ÛâÚÊĻ ᾗܤܢܱܨÖÊܑܸܠᾰܪܱܛÖÊܸܳܛ ܧܢᾷܷܬ ܭᾷᾐܢ
Άܨܲܢᾷܱܝ
ÛãÚÊ× ܤᾪܣ Άܨܲܢᾷܱܝ�ܭᾷᾐܢ�ܧܢᾷܷܪܸܦܷ

ÜÚÚÊ× Άܧܦܝ
ÜÛÚÊ× ᾰܧܦܝ ᾙΆܭᾷᾐܢ�ᾌΆܱܥܱܛܷ
ÜÜÚÊ× Άܧᾢܲܭܲܭ Òܸܲܥܥ῀Ó

ÜÝÚÊ× ᾙΆܭܢῄܲܩܲܛ ᾌΆܱܥܱܛᾰ�ܷܢܦ�ܭܢῄܲܩܲܛ
ÜÞÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ ῀ܛᾌܱܥܲܬܭ
ÜßÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ ῀ܛܤܸܢܱܥܷ
ÜàÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ ᾦΆܛᾺᾗᾰܦܸ ᾦΆܛܭܸܝܷ�ܛᾚܝ
ÜáÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ ܧܦܝ Άܨܲܢᾷܱܲܝ
ÜâÚÊ× ܭܢῄܲܩܲܛ Ὰܧܦܝ ῀ܛᾫܱܲܲܥ
ÜãÚÊ× ܧܤܸܖ ῀ܛᾱܧܦܝ
ÜãÞØÝÊ× ܢᾷܽܥܶ Άܧܦܝ
ÜãÞØßÊ× ܑᾸᾐ Άܧܦܝ
ÜãáÊ× ܑῄܧܲܦܱܪ Άܧܦܝ

ÝÚÚÊ× ܛᾚܝ ᾿ܧܲܭܠᾔܱܦÖÊ᾿ܧܲܭܛᾚܝΆÖÊܤܱܟᾴܲܭ
ÝÛÚÊ× ᾗ῀ܧܲܭܨܥܲܭܲܫ᾿
ÝÜÚÊ× ᾿ܧܲܝܨ
ÝÝÚÊ× ᾿ܧܲܫᾞܱܥܶ
ÝÞÚÊ× Άܠܝ
ÝßÚÊ× ᾐܱܥܶ ᾙΆܤܱܟᾴܲܭ�ܭᾎܱܨᾙΆ�ܑܛܱܭᾞܲܣ
ÝàÚÊ× Ὰܛᾚܝ ᾦΆܛܭܸܝܷ�ܛᾚܝ�ᾦΆܛܤܸܲܝᾲܨܲܥ
ÝáÚÊ× ܲܭ᾿ܛ
ÝâÚÊĻ ᾷᾐܨܭᾰᾁܱܥᾗÖÊܷ᾽ܠܱܢΆÖÊܶܛܢᾷ᾽ܭ
ÝãÚÊ× ᾤΆܧܱܲܠܱܣ ᾦΆܛᾱܛᾰܬܭ�ܛᾰܬܥ

ÞÚÚÊ× ܲܬܱܦܶ
ÞÛÚÊ× ᾿ܧܲܧܲܬܱܦܶ
ÞÜÚÊ× Άܪܲܛᾱܐ
ÞÝÚÊ× Ᾱܦ᾽ܞܷ ܲܬܱܦܶ
ÞÞÚÊ× ᾴᾆܨܶܲܥ ܲܬܱܦܶ
ÞßÚÊ× ܑᾷܱܢᾢܧÖÊܧܲܤܱܦܱܨܷܓ ῀ܛܲܬܱܦܶ
ÞàÚÊ× ῄܧܲܤܱܥ ܧܲܝܳܛᾷᾐ᾽ܱܥܷ ῀ܛܲܬܱܦܶ
ÞáÚÊ× Ᾱܳܢᾷܪ ܲܬܱܦܶ
ÞâÚÊ× ܛᾰܨܷܲܛ ῀ܛܲܬܱܦܶ
ÞãÚÊ× ܩܲܥ ῀ܛܲܬܱܦܶ
ÞãÛØÞâ× ܫܛᾱܲܝ ܲܬܱܦܶ
ÞãÞØâÛÛ× ῁ܲܦܢ ܲܬܱܦܶ

ßÚÚÊ× ᾑܧ ᾙΆܢܲܡܛ�Άܤܱܟᾴܲܭ
ßÛÚÊ× Άܢܲܡܛ
ßÜÚÊ× ܤܱܭ Άܨܲܢῄܱܝ
ßÝÚÊ× Άܛܳܢܽܥܶ
ßÞÚÊ× ᾿ܧܲܭܤܝܱܨܑ
ßßÚÊ× ᾗܲܭ ᾤΆܧܲܭܥιܛᾙΆ�ᾘܤܱܟᾴܲܭ
ßàÚÊ× ᾦΆܛᾱܦᾊܥ ᾘ᾽ܪܱܛܭ ᾦΆܛ᾽ܲܧܓ
ßáÚÊ× ᾿ܧܱܲܲܧܓ ᾙΆܤܱܟᾴܲܭ ᾤΆܧܱܲܲܧܓ
ßâÚÊ× ᾿ܧܲܭܨܭܱܢ
ßãÚÊ× ᾿ܧܲܛᾱܪܲܭ

àÚÚÊ× Άܥᾒ᾿ܲܬܱܢܶ
àÛÚÊ× ᾙΆܭᾞᾷᾐܦ ᾙΆܧܲܛᾰܱܨܷܐ
àÜÚÊ× ᾿ܧܲܭܨܲܢᾸܕ
àÝÚÊ× ᾙΆܧܱܝܭܲܭ ᾐ ܢᾸ᾽ܱܝ ᾙΆܥᾒ᾿ܲܬܱܢܶ
àÞÚÊ× ᾪᾌ ܥιᾠΆåÊᾁᾌΆܦ ᾙܦܸܱܛᾷᾐܭΆ
àßÚÊ× ᾙܦܸܱܛᾷᾐܭᾙΆ ᾷܤܝᾐܱܥܶ ᾗΆ᾽ܠܱܢܶ
ààÚÊ× ܤܧܱܝܨܑ ᾿ܧܲܭܨܲܢᾸåܕ
àáÚÊ× ῀ܛܲܢᾷܥιܓ
àâÚÊ× ܠܝܷܲܭ ῀ܛܲܢᾷܥιܓ�ܤܱܛιܲܢᾷܛܱܧܷܥܓ
àãÚÊ× ᾦΆܛᾱܠᾊܛ åÊܛᾌܤܱܦᾙΆ

áÚÚÊ× ῀ܛܪܸܛ
áÛÚÊ× ᾺᾗΆܦܸܭᾊܭܨܸܢ ᾤΆܠܲܦܠܲܢᾷܠܑ
áÜÚÊ× ᾰܠᾊܛ ܪܸܛ
áÝÚÊ× ܠᾶܱܥܦÖÊܥιܲܝ ῀ܛܪܸܭܷ�ܛܱܪܷܓ
áÞÚÊ× ᾤΆܢܨܸܭ ᾦΆܛܪܸܭܷ�ܨܱܛᾱܪ
áßÚÊ× ᾦΆܛᾱܧܲܭܙ ᾤΆܠܳܢܧܲܭܙ
áàÚÊ× ᾰܠܥܨܸܭ ܪܸܛ
ááÚÊ× ᾗܸܛᾺܠܥ ᾰܲܤܡܛιᾠΆåÊܦ ΆܠܥÖÊܪܸܛ
áâÚÊ× Άܢܳܛᾱܝ
áãÚÊ× ᾌܱܧܫܸܲܭ ÖÊܱܶܥᾨᾐ ῀ܛܪܸܛ�ᾰᾁᾰܱܥܷ

âÚÚÊ× ᾙΆܧܲܛᾰܪܑ ܦܲܭ åܱܤܝᾱܛᾦΆ
âÛÚÊ× ܛᾰܱܲܦܶ Άܧܲܛᾰܪܑ�ܪܲܛᾱܐ
âÜÚÊ× ܪܲܛᾱܐ Άܧܲܛᾰܪܑ
âÝÚÊ× Ᾱܦåܱܞܷ Άܧܲܛᾰܪܑ
âÞÚÊ× ᾴᾆܨܶܲܥ Άܧܲܛᾰܪܑ
âßÚÊ× ܑᾷܱܢᾢܧ ῀ܛᾱܧܲܛᾰܪܑ�ܧܲܤܱܦܱܨܷܓ
âàÚÊ× ῄܧܲܤܱܥ ܧܲܝܳܛĒåᾷᾐᾰܱܥܷ ῀ܛᾱܧܲܛᾰܪܑ
âáÚÊ× Ᾱܳܢᾷܪܑ Άܧܲܛᾰܪܑ
ââÚÊ× ܛᾰܨܷܲܛ Άܧܲܛᾰܪܑ
âãÚÊ× ܲܬܱܦܶܩܲܥ ῀ܛᾱܧܲܛᾰܪܑ
âãÛØÞâÊ× ܫܛåᾱܲܝ Άܧܲܛᾰܪܑ
âãÞØâÊ× ܠܲܭܱܨܲܢ Άܧܲܛᾰܪܑ
âãÞØâÛÛÊ× ῁ܲܦܢ Άܧܲܛᾰܪܑ

ãÚÚÊ× Άܨܲܢῄᾷܱܝ
ãÛÚÊ× ᾗܧܲܧܲܭᾤΆåÊܡܱܧܨܲܥᾙΆ
ãÜÚÊ× ᾲܛᾰܸ῁ܱܭ ܪΆÖÊᾁܢܱܲܝ ῀ܛᾠܱܪܨܭ
ãÝÚÊ× ᾗܤܢܱܨ ᾠܱܪܨܭ�ܛܪܓ
ãÞÚÊ× ܧܲܥᾺܱܨܷܗ ᾠܱܪܨܭ
ãßÚÊ× ܧܲܝܐ ᾠܱܪܨܭ
ãßÞØãÝÊ× Ᾱܲܧܛᾱܸܪܑ ᾠܱܪܨܭ
ãàÚÊ× ܛᾰܱܲܲܥܐ ᾠܱܪܨܭ
ãáÚÊ× ܠܭ ᾠܱܪܨܭ�ܛᾰܱܲܦܶ
ãâÚÊ× Ᾱܢܶ ܛᾰܱܲܦܶ ᾠܱܪܨܭ
ããÚÊ× ܧܤܸܖ ᾠܱܪܨܭ�Ᾱܲܫܛᾱܠܑ



ᾷܛᾱܸܪܑ ܢᾁܱܢܶ�᾿ܧᾊܥ�ᾓιܧܲܝܢܷ ØܲÊ× ÛÚØÊܑܪØÊßØ

Òܷܦ ÛãáÜÓÊ×

ᾨΆᾗܱܛܶ äÊܷܧܲܝܢ ᾓܱܭܡܭܐ�ܛܪᾰܛܭܸܝܷ�᾿ܛ῀ ÖÊܥܸܝ

ÛãááØ× ܲܢᾁܱܢܶ åÊܶܦܝ ØܳÊÜÞØ

ΆܢᾸܱܢܱܦ
ܲܢᾁܱܢܶ ØÛÊܑܪØÊÛÊÒÛãàÝÓÊ× ܲܢᾁܱܢܶ ÛÚØÊܑܪØÊÞÊ

ÒÛãáÜÓÊܨܸܭ ᾷܠ�ᾂ῀ܛᾊܭ�ᾆܧܲܝܢܷ ᾿ܱܤܲܢᾷܫܛᾰܡܸܲܢ

ᾐܠܥᾺܠܲܧܲܫܭܶ
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����±&RPSXWHU�VFLHQFH��,QIRUPDWLRQ�	�JHQHUDO�ZRUNV
����%LEOLRJUDSK\�
����/LEUDU\�	�LQIRUPDWLRQ�VFLHQFHV
����*HQHUDO�(QF\FORSHGLF�ZRUNV
���� >���@
���� *HQHUDO���VHULDOV�SXEOLFDWLRQV
����*HQHUDO�RUJDQL]DWLRQV�	�PXVHXP�VFLHQFH
����1HZV�PHGLD��MRXUQDOLVP�	�SXEOLVKLQJ
����*HQHUDO�FROOHFWLRQV

���������� 6LQKDOD�FROOHFWLRQV
����0DQXVFULSWV�	�UDUH�ERRNV

����3KLORVRSK\�	�SV\FKRORJ\
����0HWDSK\VLFV�
����(SLVWHPRORJ\��FDXVDWLRQ�KXPDQNLQG
����3DUDSV\FKRORJ\�DQG�RFFXOWLVP�
����6SHFLILF�SKLORVRSKLFDO�VFKRROV
����3V\FKRORJ\
����3KLORVRSLFDO�ORJLF
����(WKLFV
����$QFLHQW��PHGLHYDO��HDVWHUQ�SKLORVRSK\�
����0RGHUQ�ZHVWHUQ�SKLORVRSK\

����5HOLJLRQ
����3KLORVRSK\�	�WKHRU\�RI�UHOLJLRQ
����%LEOH
����&KULVWLDQLW\��
����&KULVWLDQ�PRUDO�	�GHYRWLRQDO�WKHRORJ\�
����&KULVWLDQ�RUGHUV�	�ORFDO�FKXUFK
����6RFLDO�	�HFFOHVLDVWLFDO�WKHRORJ\
����+LVWRU\��JHRJUDSK\��ELRJUDSK\�RI�&KULVWLDQLW\
����&KULVWLDQ�GHQRPLQDWLRQV�	�VHFWV
����2WKHU�UHOLJLRQV

������%XGGKLVP
������+LQGXLVP
����,VODP

����6RFLDO�VFLHQFHV�
����&ROOHFWLRQV�RI�JHQHUDO�VWDWLVWLFV
����3ROLWLFDO�VFLHQFH
����(FRQRPLFV
����/DZ
����3XEOLF�DGPLQLVWUDWLRQ�	�PLOLWDU\�VFLHQFH
����6RFLDO�SUREOHPV�	�VHUYLFHV��DVVRFLDWLRQV
����(GXFDWLRQ
����&RPPHUFH��FRPPXQLFDWLRQV�	�WUDQVSRUWDWLRQ�
����&XVWRPV��HWLTXHWWH��IRONORUH�

����/DQJXDJH
����/LQJXLVWLFV
����(QJOLVK�	�2OG�(QJOLVK
����*HUPDQ�	�UHODWHG�ODQJXDJHV
����)UHQFK�	�UHODWHG�ODQJXDJHV�
����,WDOLDQ��5RPDQLDQ�	�UHODWHG�ODQJXDJHV
����6SDQLVK��3RUWXJXHVH��*DOLFLDQ�
����/DWLQ�	�UHODWHG�,WDOLF�ODQJXDJHV
����&ODVVLFDO�*UHHN�	�UHODWHG�ODQJXDJHV
����2WKHU�ODQJXDJHV

�������6LQKDOHVH�ODQJXDJH

��������7DPLO�ODQJXDJH
����1DWXUDO�VFLHQFHV�	�PDWKHPDWLFV�
����0DWKHPDWLFV
����$VWURQRP\�	�DOOLHG�VFLHQFHV
����3K\VLFV
����&KHPLVWU\�	�DOOLHG�VFLHQFHV
����(DUWK�VFLHQFHV�
����3DOHRQWRORJ\�
����%LRORJ\�
����3ODQWV��%RWDQ\�
����$QLPDOV��=RRORJ\�

����7HFKQRORJ\�
����0HGLFLQH�DQG�KHDOWK
����(QJLQHHULQJ�	�DOOLHG�RSHUDWLRQV
����$JULFXOWXUH�	�UHODWHG�WHFKQRORJLHV
����+RPH�DQG�IDPLO\�PDQDJHPHQW
����0DQDJHPHQW�	�DX[LOLDU\�VHUYLFHV
����&KHPLFDO�HQJLQHHULQJ�
����0DQXIDFWXULQJ
����0DQXIDFWXUH�IRU�VSHFLILF�XVHV�
����&RQVWUXFWLRQ�RI��EXLOGLQJ

����7KH�DUWV���ILQH�	�GHFRUDWLYH�DUWV
����$UHD�SODQQLQJ�	�ODQGVFDSH�DUFKLWHFWXUH
����$UFKLWHFWXUH
����6FXOSWXUH�	�UHODWHG�DUWV
����*UDSKLF�DUWV�	�GHFRUDWLYH�DUWV�
����3DLQWLQJ�	 SDLQWLQJV�
���� 3ULQWPDNLQJ�	�SULQWV
����3KRWRJUDSK\��FRPSXWHU�DUW��ILOP��YLGHR�
����0XVLF
����5HFUHDWLRQDO�	�SHUIRUPLQJ�DUWV

����/LWHUDWXUH�	�UKHWRULF
����$PHULFDQ�OLWHUDWXUH�LQ�(QJOLVK
����(QJOLVK�	�2OG�(QJOLVK�OLWHUDWXUH
����*HUPDQ�	�UHODWHG�OLWHUDWXUHV
����)UHQFK�	�UHODWHG�OLWHUDWXUHV
����,WDOLDQ��5RPDQLDQ�	�UHODWHG�OLWHUDWXUHV
����6SDQLVK���3RUWXJXHVH�*DOLFLDQ�OLWHUDWXUHV�
���� /DWLQ�	�,WDOLF�OLWHUDWXUHV
����&ODVVLFDO�*UHHN�	�UHODWHG�OLWHUDWXUHV
����/LWHUDWXUHV�RI�RWKHU�ODQJXDJHV

�������6LQKDOHVH�OLWHUDWXUH
��������7DPLO�OLWHUDWXUH

����+LVWRU\�	�*HRJUDSK\�
����*HRJUDSK\�	�WUDYHO
����%LRJUDSK\��JHQHDORJ\��LQVLJQLD
����+LVWRU\�RI�DQFLHQW�ZRUOG�WR�FD�����
����+LVWRU\�RI�(XURSH
����+LVWRU\�RI�$VLD�

�������6UL�/DQND
����+LVWRU\�RI�$IULFD
����+LVWRU\�RI�1RUWK�$PHULFD
����+LVWRU\�RI�6RXWK�$PHULFD
����+LVWRU\�RI�RWKHU�DUHDV�



6UL�/DQND�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\���� 9RO������1R��
�0D\��������

&RORPER���1DWLRQDO�/LEUDU\�DQG�'RFXPHQWDWLRQ�
6HUYLFHV�%RDUG��������� 9RO��������FP�
0RQWKO\
&RQWLQXHV�&H\ORQ�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\�9RO���
1R�����������² 9RO������1R����������
3XEOLVKHG�E\�'HSW��RI�1DWLRQDO�$UFKLYHV�
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இலங்ககைத் ததேசசிய நூற்பட்டியல

பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

2  0  0  சமயம

2 3 0  கைசிறசிஸ்தேவம

மமைல்ஸ, ககென
வவாழ்வமதைவவிட வவாழ்க்மகெயவில் 
மமைலவானது உள்ளதைவா? : வவாழ்க்மகெமய 
கெண்டுபவிடுத்தைல் / ககென மமைல்ஸ. -   
மபரவாகதைனனயவா : இலங்மகெ மவதைவாகெமைக் 
கெல்லூர கவளனயயீடு, 2018. - ப. 262 ; 
கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல 
ISBN 978-955-3971-03-6 (1059120 NL)

2 9 0  ஏகனைய சமயங்கைள்

294 – தேசிரபொவவிட சமயங்கைள்
294.5 - இந்து சமயம

கெமைலநவாதைன, கெவார்த்தைதிமகெசென
நரசெதிங்கெ மபரவர் மைவானமைதியம் / 
கெவார்த்தைதிமகெசென கெமைலநவாதைன. -  
கெதிளனகநவாச்செதி : தைதிருவருள்மைதிகு நரசெதிங்கெ 

மபரவர் ஆலயம், 2018. - ப. xxvi, 169 ; 
கசெமைம. 24 ; படங்கெள்
ஒம-மைஉ : ரூ 500.00 (1059125 NL)
ISBN 978-955-54774-1-3 

294.509 - வரலபொற

பரரவாஜசெதிங்கெம், கெ
செதிந்துகவளன நவாகெரகெமம் தைமைதிழரும் / 
கெ. பரரவாஜசெதிங்கெம். - இலங்மகெ : 
மைட்டக்கெளப்பு தைமைதிழ்ச் செங்கெம், 2017. - 
ப. 406 ; கசெமைம. 24.
ஒம-மைஉ : ரூ 800.00 (1059124 NL)
ISBN 978-955-38370-0-4  

294.53 - பபபொது வழசிபபொட
294.535 - தேசிருத்தேலங்கைள்

ஸகெந்தைரவாஜ, அ
இலங்மகெ தைதிருக்மகெதைதீச்செரக் மகெவாயவிலதின 
மைகெதிமமை / அ. ஸகெந்தைரவாஜ. - ககெவாழும்பு : 

ஆசெதிரயர், 2018. - ப. xv, 112 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல
ISBN 978-955-38573-1-6 (1059116 NL)

3  0  0  சமூகை வவிஞ்ஞபொனைம

3 2 0  அரசசியல 

320.8 – மபொகைபொண சகப
320.8095493 – இலங்ககை 

மைவாகெவாண செமபகெளனன மதைர்தைல் கதைவாகுதைதி 
எல்மலகெமள நதிர்ணயவிப்பதைற்கெவான 
குழுவவின அறதிக்மகெ : கபப்ரவர 2018. - 

ப. x, 826 ; கசெமைம. 30.
ஒம-கெமைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல

(1057725 NL)

323 – அரசசியல உரிகம

மத்துலதிங்கெம், பவி
அரசெதியல் - அறதிவவியல் - செமூகெம் : 2017 /
பவி. மத்துலதிங்கெம். - யவாழ்ப்பவாணம் : 

ஆசெதிரயர். - 2017. - ப. xiii, 163 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : ரூ 300.00 (1059111 NL)
ISBN 978-955-44455-1-2 
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3 6 0 சமூகை குகறபபொடகைளும    
   தசகவகைளும தேபொபனைங்கைளும
   சங்கைங்கைளும

362 – சமூகைப் பவிரச்சசிகனைகைளும மக்கைள்   
  தசகவயும

362.1 – உடல தநபொய்கைள்
362.18 – முதேலுதேவவி தசகவகைள்

அஸரன, மைவாக்கரட்
மதைலுதைவவி மகெமயடு / மைவாக்கரட். 
அஸரன. - [செகெ] எம். செதி. கெசெதிலவா 
தைதிலகெசெதிர. - பதைதி. மைடிகெவாஷ் ஆபவிஸ ; 
கமைவாழதி. செமைரவதீர பர்வவின [etal...]. - 
இலங்மகெ : புனனதை ஜவான ஆம்பலனஸ 
செங்கெம் மைற்றும் பமடப்பவிரவ, 2018. - 
ப. 178 ; கசெமைம. 21.
ஒம-மைஉ : ரூ 1400.00 (1060191 NL)
ISBN 978-955-9200-05-5 (450631 NA)

3 7 0  கைலவவி

371 – பபொடசபொகலகைளும அவற்றசின் 
  பசயற்பபொடகைளும

371.009 - வரலபொற

அப்துல் கெபூர், ஏ. எல்.
தைதியவாகெபலன : அல்மைதைதீனவா ஆரம்பப் 
பவாடசெவாமல வரலவாற்றுப் பவினனணவி / 
ஏ. எல். அப்துல் கெபூர். - தைம்பவாமள : 
தைஃவவா நலனபுர அமமைப்பு, 2018. - 
ப. 133 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : ரூ 200.00 (1059122 NL)
ISBN 978-955-38162-1-4  

371.1 – ஆசசிரியரும கைற்பவித்தேலும

எதைதிரசெதிங்கெ, செத்தைதிஸசெந்தைதிர
ஆசெதிரய வகெதிபவாகெ வவிவரணம் / 
செத்தைதிஸசெந்தைதிர எதைதிரசெதிங்கெ. - கமைவாழதி. 
ம. துமரசெவாமைதி. - ககெவாழும்பு : எஸ. 
ககெவாடமகெ செமகெவாதைரவாரா்கெள் பவிமரமவட் 

லதிமைதிடட், 2016. - ப. xv, 135 ; கசெமைம. 21.
ஒம-மைஉ : ரூ 350.00 (1058990 NL)
ISBN 978-955-30-8620-4 (448489 NA)

5  0  0  இயற்ககை வவிஞ்ஞபொனைமும
கைணவிதேமும

507 - வவிஞ்ஞபொனைம

நதிர்மைலன, இ
வவிஞ்ஞவான ஔதி : தைரம் 09 - பவாகெம் 01 / 
இ. நதிர்மைலன - கெண்டி : மைவாணவர் 
கவளனயயீட்டகெம், 2018. - ப. 142 ; கசெமைம. 29.
ஒம-மைஉ : ரூ 400.00 (1059126 NL)
ISBN 978-955-3990-71-6 

507.076 - வவினைபொ வவிகடகைள்

வவிஞ்ஞவானம் - 1 : 11 ஆம் தைரம். - பதைதி. 
வற்மரகெமை. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. அப்துல்
அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் மகெட், 
2018. - ப. 119 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ. 325.00 (1059009 NL)
ISBN 978-955-664-392-3 (450004 NA)

5 1 0  கைணவிதேம
510.076 - வவினைபொ வவிகடகைள்

அய்மைவான, எம். எஸ. எம்.
கெணவிதைம் : தைரம் 06 - பகுதைதி I / 
எம். எஸ. எம். அய்மைவான. - குருநவாகெல் : 
[கவ.இ], [கவ.தைதி.இ]. - ப. 50 ; கசெமைம. 26.
கெஇ-மைஉ : ரூ 145.00 (1059130 NL)
ISBN 978-955-38952-0-2 

கெணவிதைம் - II : 6 ஆம் தைரம். - பதைதி. நதிமைவால் 
கமைனடிஸ. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. 
அப்துல் அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் 
மகெட், 2018. - ப. 105 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ 275.00 (1060208 NL)
ISBN 978-955-664-427-2 (450905 NA)

கெணவிதைம் - II : 7 ஆம் தைரம். - பதைதி. நதிமைவால் 
கமைனடிஸ. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. 
அப்துல் அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் 
மகெட், 2018. - ப. 176 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ 350.00 (1060209 NL)
ISBN 978-955-664-428-9 (450907 NA)
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கெணவிதைம் - I : 8 ஆம் தைரம். - பதைதி. நதிமைவால் 
கமைனடிஸ. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. 
அப்துல் அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் 
மகெட், 2018. - ப. 161 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ 375.00 (1059011 NL)
ISBN 978-955-664-416-6 (450028 NA)

கெணவிதைம் - II : 8 ஆம் தைரம். - பதைதி. நதிமைவால் 
கமைனடிஸ. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. 
அப்துல் அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் 
மகெட், 2018. - ப. 154 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ 350.00 (1060210 NL)
ISBN 978-955-664-429-6 (450909 NA)

கெணவிதைம் - I : 9 ஆம் தைரம். - பதைதி. நதிமைவால் 
கமைனடிஸ. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. 
அப்துல் அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் 
மகெட், 2018. - ப. 100 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ 325.00 (1060205 NL)
ISBN 978-955-664-443-2 (450921 NA)

கெணவிதைம் - II : 9 ஆம் தைரம். - பதைதி. நதிமைவால் 
கமைனடிஸ. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. 
அப்துல் அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் 
மகெட், 2018. - ப. 100 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ 325.00 (1060206 NL)
ISBN 978-955-664-444-9 (450922 NA)

கெணவிதைம் - II : 10 ஆம் தைரம். - பதைதி. நதிமைவால் 
கமைனடிஸ. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. 
அப்துல் அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் 
மகெட், 2018. - ப. 172 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ 325.00 (1060211 NL)
ISBN 978-955-664-441-8 (450923 NA)

கெணவிதைம் - II : 11 ஆம் தைரம். - பதைதி. நதிமைவால் 
கமைனடிஸ. - கமைவாழதி. எ. டபவிள்ய. 
அப்துல் அசெதிஸ. - ககெவாழும்பு : மைவாஸடர் 
மகெட், 2018. - ப. 263 ; கசெமைம. 26.
ஒம-மைஉ : ரூ 425.00 (1060207 NL)
ISBN 978-955-664-442-5 (450902 NA)

சுமரன, எஸ. எஸ
கெணவிதை வழதிகெவாட்டி : தைரம் 09 / 
எஸ. எஸ. சுமரன. - ககெவாழும்பு : 
மைவாணவர் கவளனயயீட்டகெம், 2018. - 
ப. 232 ; கசெமைம. 29.
ஒம-மைஉ : ரூ 565.00 (1059131 NL)
ISBN 978-955-3990-70-9 

5 4 0  இரசபொயனைவவியல

நஸமைதி, எ. மகெ. எம்
அடிப்பமட மைற்றும் உயர்தைர இரசெவாயனக்
கெணவித்தைல்கெள் : தைரம் 12 தைரம் மைற்றும் 13
இற்குரயது / எ. மகெ. எம். நஸமைதி. - 
கெண்டி : மைவாணவர் கவளனயயீட்டகெம், 

2017. - ப. iv, 224 ; கசெமைம. 29.
ஒம-மைஉ : ரூ 650.00 (1059129 NL)
ISBN 978-955-3990-81-5

6 0 0  பதேபொழசிலநுட்பம

640 -  மகனைப்பபபொருளளியலும குடமப    
   முகைபொகமத்துவமும

641-  உணவு மற்றம பபொனைம
641.8 – குறசிப்பவிட்ட வககையபொனை சகமயல  

    வககைகைள், பபொனைங்கைகளத்  
    தேயபொரித்தேல

பழ அடிப்பமடயவிலவான பவானங்கெள் : 
வவியவாபவார மயற்செதியவாளருக்கெவான 
மகெந்நூல் - 24  பழங்கெமளயம் 
மைரக்கெறதிகெமளயம் பதைனனடல். -  
இலங்மகெ : GIZ இன இலங்மகெயவின 
வடக்கு மைற்றும் கெதிழக்கெதில் 
கதைவாழதிற்பயவிற்செதி, 2018. - ப. 64 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல
ISBN 978-955-7961-27-9 (1059007 NL)

 (449125 NA)
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பழக்கூழ் : வவியவாபவார மயற்செதியவாளருக்கெவான
மகெந்நூல் - 18 பழங்கெமளயம் 
மைரக்கெறதிகெமளயம் பதைனனடல். -  
இலங்மகெ : GIZ இன இலங்மகெயவின 
வடக்கு மைற்றும் கெதிழக்கெதில் 
கதைவாழதிற்பயவிற்செதி, 2018. - ப. 52 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல
ISBN 978-955-7961-25-5 (1059008 NL)

(449144 NA)

641.852 - ஜபொம, பஜலசி

மசெவாஸ, செட்னன (துமவயல்) ஊறுகெவாய் : 
வவியவாபவார மயற்செதியவாளருக்கெவான 
மகெந்நூல் - 30 பழங்கெமளயம் 
மைரக்கெறதிகெமளயம் பதைனனடல். -  
இலங்மகெ : GIZ இன இலங்மகெயவின 
வடக்கு மைற்றும் கெதிழக்கெதில் 
கதைவாழதிற்பயவிற்செதி, 2018. - ப. 60 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல
ISBN 978-955-7961-29-3 (1059005 NL)

 (449132 NA)

நதீரகெற்றப்பட்ட பழங்கெளும் கெவாய்கெறதிகெளும் : 
வவியவாபவார மயற்செதியவாளருக்கெவான 
மகெந்நூல் - 21 பழங்கெமளயம் 
மைரக்கெறதிகெமளயம் பதைனனடல். -  
இலங்மகெ : GIZ இன இலங்மகெயவின 
வடக்கு மைற்றும் கெதிழக்கெதில்  
கதைவாழதிற்பயவிற்செதி, 2018. - ப. 56 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல
ISBN 978-955-7961-26-2 (1059004 NL)

 (449170 NA)

ஜவாம், கஜலதி, மைவார்மைமலட் : வவியவாபவார 
மயற்செதியவாளருக்கெவான மகெந்நூல் - 27 
பழங்கெமளயம் மைரக்கெறதிகெமளயம் 
பதைனனடல். - இலங்மகெ : GIZ இன 
இலங்மகெயவின வடக்கு மைற்றும் 
கெதிழக்கெதில் கதைவாழதிற்பயவிற்செதி, 2018. - 
ப. 56 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல
ISBN 978-955-7961-28-6 (1059006 NL)

 (449126 NA)

8 0 0  இலக்கைசியம

8 9 0  பவிறபமபொழசி இலக்கைசியங்கைள்

891 - கைசிழக்கைசிந்தேசிய ஐதரபொப்பவிய இலக்கைசியம
891.4 - நவவீனை இந்தேசிய ஆரிய இலக்கைசியம
891.48 - சசிங்கைள இலக்கைசியம
891.483 சசிங்கைள சசிறகைகதே

குமைவாரசெதிங்ஹ, ககெகௌஷல்ய
இவ்வவிரகெசெதிய செவாரளத்தைவால் 
உற்றுமநவாக்கெதின ... / ககெகௌஷல்ய 
குமைவாரசெதிங்ஹ. - கமைவாழதி. செவாமைதிநவாதைன. 
வவிமைல். - மைஹரகெமை : அஹசெ மைமடியவா 
வர்க்ஸ, 2018. - ப. 295 ; கசெமைம. 21.
ஒம-மைஉ : ரூ 500.00 (1058992 NL)
ISBN 978-955-7861-623 (449288 NA)

வவிமஜமைவானன, நதிஷ்ஷங்கெ 
தைவாரவா ஷதியவாமைலீ குமைவாரசுவவாமைதி / 
நதிஷ்ஷங்கெ. வவிமஜமைவானன. - கமைவாழதி. 
அனுஷவா. செதிவலதிங்கெம். - மைஹரகெமை : 
அஹசெ மைமடியவா வர்க்ஸ, 2018. - 
ப. 208 ; கசெமைம. 21.
ஒம-மைஉ : ரூ 450.00 (1058991 NL)
ISBN 978-955-7861-63-0 (449301 NA)

894 - தேசிரபொவவிட பமபொழசி இலக்கைசியம
894.811 - தேமசிழ் இலக்கைசியம
894.8113 – நபொவல

கெமஜந்தைதிரன, மவ
மைறுபவிறப்பு (செதிறுகெமதைத் கதைவாகுப்பு) / 
மவ. கெமஜந்தைதிரன. - யவாழ்ப்பவாணம் : 
தைமைதிழமது நண்பர்கெள் வட்டம் 2016. - 

ப. xvi, 112 ; கசெமைம 21.
ஒம-மைஉ : ரூ 300.00 (1059121 NL)
ISBN 978-955-41112-1-9  

செச்செதிதைவானந்தைம், இ
இருமளக் கெவாட்டும் ஔதிகெள் / 
இ. செச்செதிதைவானந்தைம். - பருத்தைதித்துமற : 

ஆசெதிரயர், 2018. - ப. xviii, 150 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : ரூ 350.00 (1059110 NL)
ISBN 978-955-35668-0-5  



57

தைம்பவிப்பவிள்மள, மருமகெசு
வவாழப்பவிறந்தைவள் : செதிறுகெமதைகெள் / 
மருமகெசு. தைம்பவிப்பவிள்மள. - 
கெளுதைவாவமள : மைவாருதைதி அச்செகெம், 2017. - 
ப. 164 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல 

(1059113 NL)

கதைணவியவான
மூவலகு / கதைணவியவான. - ககெவாழும்பு : 
எஸ. ககெவாடமகெ செமகெவாதைரவாரா்கெள் பவிமரமவட்
லதிமைதிடட், 2018. - ப. 216 ; கசெமைம. 21.
ஒம-மைஉ : ரூ 650.00 (1060192 NL)
ISBN 978-955-30-9275-5 (450260 NA)

நதிசெவார், உ
மகெவாதுமமைக்கெனன : நவாவல் / உ. நதிசெவார். - 
மைவாவனல்மல : பவானு கவளனயயீட்டகெம், 

2018. - ப. xvi, 127 ; கசெமைம. 21.
ஒம-மைஉ : ரூ 400.00 (1058989 NL)
ISBN 978-955-0503-15-5  (448538 NA)

மைணவி, டனஸடன
இனனும் கபயர் மவக்கெல : செதிறுகெமதை 
கதைவாகுப்பு / டனஸடன மைணவி. - 
ககெவாழும்பு : ஆசெதிரயர், 2017. - ப. 232 ; 
கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : வவிமலதைரப்படவவில்மல
ISBN 978-955-38938-0-2  (1059117 NL)

மவலழகென, ஆ. ம. செதி
கநஞ்செதில் நதிமலத்தை நதிமனவகெள் / 
ஆ. ம. செதி. மவலழகென. - 
தைதிருப்பழுகெவாமைம் : இளவரசெதி 
உதையசூரயன பதைதிப்பகெம், 2017. - 

ப. xvii, 97 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : ரூ 300.00 (1059128 NL)
ISBN 978-955-7300-01-6 

மவலழகென, ஆ. ம. செதி
பனனச்மயடி மனமைவாரயம் செட்டக் 
கெதிணறும் : நவாவல் / ஆ. ம. செதி. 
மவலழகென. - தைதிருப்பழுகெவாமைம் : 
இளவரசெதி உதையசூரயன பதைதிப்பகெம், 2017. -

ப. xvi, 200 ; கசெ.மைம 20.
ஒம-மைஉ : ரூ 600.00 (1059115 NL)
ISBN 978-955-7300-00-9  

றபயீக், எஸ. எஸ. எம்
செதிறுவர்கெளுக்கெவான செதினனக் கெமதைகெள் / 
எஸ. எஸ. எம். றபயீக். - ககெவாழும்பு  : 
மைவாணவர் கவளனயயீட்டகெம், 2018. - 

ப. iv, 46 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : ரூ 150.00 (1059127 NL)
ISBN 978-955-3990-69-3 

894.8114 - கைட்டகரகைள்

கஜயசெதிங், மதைவதைவாசென
அவ்மவயவாரன அறகமைவாழதிக் 
கெட்டுமரகெள் / மதைவதைவாசென கஜயசெதிங். - 
நதீர்ககெவாழும்பு - கெண்டி : தைவாசென 
கவளனயயீட்டகெம், 2017. - ப. 48 ; கசெமைம. 20.
ஒம-மைஉ : ரூ 120.00 (1059123 NL)
ISBN 978-955-54309-1-3 

9  0  0  புவவியவியல, வரலபொற

9 1 0 புவவியவியல மற்றம பவிரயபொணம
910.076 – வவினைபொ வவிகடகைள் 

வவிக்மனஷ்வரன, கசெல்லத்துமர
புவவியவியல் : தைரங்கெள் 10-11 பல்மதைர்வ 
வவினவாக்கெளும் வவிமடகெளும் / 
கசெல்லத்துமர வவிக்மனஷ்வரன. -  
பலவாங்ககெவாமட : ஆசெதிரயர், 2017. - 

ப. x, 60 ; கசெ.மைம 20.
ஒம-மைஉ : ரூ 220.00 (1059118 NL)
ISBN 978-955-38460-0-6 

9 2 0  வபொழ்க்ககை வரலபொற

செவாந்தைன, ஜயவாத்துமர
மகெண்மமை : இலக்கெதிய உறவகெள் / 
ஜயவாத்துமர செவாந்தைன. - ககெவாழும்பு : எஸ.
ககெவாடமகெ செமகெவாதைரவாரா்கெள் பவிமரமவட் 
லதிமைதிடட், 2018. - ப. 160 ; கசெமைம. 21.
ஒம-மைஉ : ரூ 450.00 (1060193 NL)
ISBN 978-955-30-9143-7 (450251 NA)
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ஆசசிரியர, தேகலயங்கை பதேபொடர அட்டவகண

அடிப்பமட மைற்றும் உயர்தைர இரசெவாயனக் 
கெணவித்தைல்கெள் : தைரம் 12 தைரம் மைற்றும் 13
இற்குரயது (நஸமைதி, எ. மகெ. எம்) 540

அப்துல் கெபூர், ஏ. எல். தைதியவாகெபலன : 
அல்மைதைதீனவா ஆரம்பப் பவாடசெவாமல 
வரலவாற்றுப் பவினனணவி 371.009

அய்மைவான, எம். எஸ. எம். கெணவிதைம் : 
தைரம் 06 - பகுதைதி I 510.076

அரசெதியல் - அறதிவவியல் - செமூகெம் : 2017 
(மத்துலதிங்கெம், பவி) 323

அவ்மவயவாரன அறகமைவாழதிக் கெட்டுமரகெள் 
(கஜயசெதிங், மதைவதைவாசென) 894.8114

அஸரன, மைவாக்கரட். பபொரக்கை  தைதிலகெசெதிர, 
எம். செதி. கெசெதிலவா

அஸரன, மைவாக்கரட். பபொரக்கை  பதைதி. 
ஆபவிஸ மைடிகெவாஷ்

அஸரன, மைவாக்கரட்.  பபொரக்கை கமைவாழதி. 
பர்வவின செமைரவதீர

அஸரன, மைவாக்கரட். மதைலுதைவவி மகெமயடு  
362.18

ஆசெதிரய வகெதிபவாகெ வவிவரணம் 
(எதைதிரசெதிங்கெ, செத்தைதிஸசெந்தைதிர) 371.1

ஆசெதிரய வகெதிபவாகெ வவிவரணம் பபொரக்கை 
கமைவாழதி. துமரசெவாமைதி. ம

இருமளக் கெவாட்டும் ஔதிகெள் 
(செச்செதிதைவானந்தைம், இ) 894.8113

    
இலங்மகெ தைதிருக்மகெதைதீச்செரக் மகெவாயவிலதின 

மைகெதிமமை (ஸகெந்தைரவாஜ, அ)  294.535

இவ்வவிரகெசெதிய செவாரளத்தைவால் உற்றுமநவாக்கெதின...
(குமைவாரசெதிங்ஹ, ககெகௌஷல்ய) 891.483
 

இவ்வவிரகெசெதிய செவாரளத்தைவால் உற்றுமநவாக்கெதின...
பபொரக்கை கமைவாழதி. வவிமைல். செவாமைதிநவாதைன 

இனனும் கபயர் மவக்கெல : செதிறுகெமதை 
கதைவாகுப்பு (மைணவி, டனஸடன) 894.8113

எதைதிரசெதிங்கெ, செத்தைதிஸசெந்தைதிர. ஆசெதிரய வகெதிபவாகெ
வவிவரணம் 371.1

எதைதிரசெதிங்கெ, செத்தைதிஸசெந்தைதிர. பபொரக்கை கமைவாழதி. 
துமரசெவாமைதி. ம

கெணவிதைம் - II : 6 ஆம் தைரம். பபொரக்கை கமைவாழதி.
அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல்  

கெணவிதைம் - II : 6 ஆம் தைரம். (கமைனடிஸ 
நதிமைவால்)  510.076

கெணவிதைம் - II : 7 ஆம் தைரம். பபொரக்கை கமைவாழதி.
அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல்  

கெணவிதைம் - II : 7 ஆம் தைரம். (கமைனடிஸ 
நதிமைவால்)  510.076

கெணவிதைம் - I : 8 ஆம் தைரம். பபொரக்கை கமைவாழதி. 
அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல் 

கெணவிதைம் - I : 8 ஆம் தைரம். (கமைனடிஸ 
நதிமைவால்)   510.076

கெணவிதைம் - I : 9 ஆம் தைரம். பபொரக்கை கமைவாழதி. 
அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல்  

கெணவிதைம் - I : 9 ஆம் தைரம். (கமைனடிஸ 
நதிமைவால்) 510.076

கெணவிதைம் - II : 8 ஆம் தைரம். பபொரக்கை கமைவாழதி.
அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல்  

கெணவிதைம் - II : 8 ஆம் தைரம். (கமைனடிஸ 
நதிமைவால்)  510.076

கெணவிதைம் - II : 9 ஆம் தைரம். பபொரக்கை கமைவாழதி.
அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல்  
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கெணவிதைம் - II : 9 ஆம் தைரம். (கமைனடிஸ 
நதிமைவால்)  510.076

கெணவிதைம் - II : 10 ஆம் தைரம். பபொரக்கை 
கமைவாழதி. அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல்  

கெணவிதைம் - II : 10 ஆம் தைரம். (கமைனடிஸ 
நதிமைவால்) 510.076

கெணவிதைம் - II : 11 ஆம் தைரம். பபொரக்கை 
கமைவாழதி. அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல்  

கெணவிதைம் - II : 11 ஆம் தைரம். (கமைனடிஸ 
நதிமைவால்)  510.076

கெணவிதைம் : தைரம் 06 - பகுதைதி I 
(அய்மைவான, எம். எஸ. எம்)  510.076

கெணவிதை வழதிகெவாட்டி (சுமரன, எஸ. எஸ) 
510.076

கெமைலநவாதைன, கெவார்த்தைதிமகெசென. நரசெதிங்கெ 
மபரவர் மைவானமைதியம்  294.5

கெமஜந்தைதிரன, மவ. மைறுபவிறப்பு (செதிறுகெமதைத் 
கதைவாகுப்பு)   894.8113

குமைவாரசெதிங்ஹ, ககெகௌஷல்ய. இவ்வவிரகெசெதிய 
செவாரளத்தைவால் உற்றுமநவாக்கெதின ...   891.483

குமைவாரசெதிங்ஹ, ககெகௌஷல்ய. பபொரக்கை கமைவாழதி.
வவிமைல். செவாமைதிநவாதைன 

மகெண்மமை : இலக்கெதிய உறவகெள் 
(செவாந்தைன, ஜயவாத்துமர) 920

மகெவாதுமமைக்கெனன : நவாவல் (நதிசெவார், உ) 894.8113

செச்செதிதைவானந்தைம், இ. இருமளக் கெவாட்டும் 
ஔதிகெள் 894.8113

செவாந்தைன, ஜயவாத்துமர. மகெண்மமை : 
இலக்கெதிய உறவகெள் 920

செதிந்துகவளன நவாகெரகெமம் தைமைதிழரும் 
(பரரவாஜசெதிங்கெம், கெ) 294.509

செதிறுவர்கெளுக்கெவான செதினனக் கெமதைகெள்
(றபயீக், எஸ. எஸ. எம்) 894.8113

சுமரன, எஸ. எஸ. கெணவிதை வழதிகெவாட்டி 
510.076

மசெவாஸ, செட்னன (துமவயல்) ஊறுகெவாய் : 
வவியவாபவார மயற்செதியவாளருக்கெவான 
மகெந்நூல் - 30 பழங்கெமளயம் 
மைரக்கெறதிகெமளயம் பதைனனடல். 641.852

தைம்பவிப்பவிள்மள, மருமகெசு. வவாழப்பவிறந்தைவள்
: செதிறுகெமதைகெள்   894.8113

தைவாரவா ஷதியவாமைலீ குமைவாரசுவவாமைதி 
(வவிமஜமைவானன, நதிஷ்ஷங்கெ)  891.483

தைவாரவா ஷதியவாமைலீ குமைவாரசுவவாமைதி. பபொரக்கை 
கமைவாழதி. செதிவலதிங்கெம். அனுஷவா

தைதியவாகெபலன : அல்மைதைதீனவா ஆரம்பப் 
பவாடசெவாமல வரலவாற்றுப் பவினனணவி 
(அப்துல் கெபூர், ஏ. எல்) 371.009

கதைணவியவான. மூவலகு  894.8113

நரசெதிங்கெ மபரவர் மைவானமைதியம் (கெமைலநவாதைன, 
கெவார்த்தைதிமகெசென) 294.5

நஸமைதி, எ. மகெ. எம். அடிப்பமட மைற்றும் 
உயர்தைர இரசெவாயனக் கெணவித்தைல்கெள் : 
தைரம் 12 தைரம் மைற்றும் 13 இற்குரயது 540

நதிசெவார், உ. மகெவாதுமமைக்கெனன : நவாவல் 894.8113

நதிர்மைலன, இ. வவிஞ்ஞவான ஔதி : 
தைரம் 09 - பவாகெம் 01  507

நதீரகெற்றப்பட்ட பழங்கெளும் கெவாய்கெறதிகெளும் : 
வவியவாபவார மயற்செதியவாளருக்கெவான 
மகெந்நூல் - 21 பழங்கெமளயம் 
மைரக்கெறதிகெமளயம் பதைனனடல். 641.852

கநஞ்செதில் நதிமலத்தை நதிமனவகெள் 
(மவலழகென, ஆ. ம. செதி) 894.8113

பரரவாஜசெதிங்கெம், கெ. செதிந்துகவளன நவாகெரகெமம் 
தைமைதிழரும் 294.509
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பழ அடிப்பமடயவிலவான பவானங்கெள் : 
வவியவாபவார மயற்செதியவாளருக்கெவான 
மகெந்நூல் - 24  பழங்கெமளயம் 
மைரக்கெறதிகெமளயம் பதைனனடல்.  641.8

பழக்கூழ் : வவியவாபவார மயற்செதியவாளருக்கெவான
மகெந்நூல் - 18 பழங்கெமளயம் 
மைரக்கெறதிகெமளயம் பதைனனடல்.  641.8

பனனச்மயடி மனமைவாரயம் செட்டக் கெதிணறும் 
: நவாவல் (மவலழகென, ஆ. ம. செதி) 894.8113

புவவியவியல் : தைரங்கெள் 10-11 பல்மதைர்வ 
வவினவாக்கெளும் வவிமடகெளும்  
(வவிக்மனஷ்வரன, கசெல்லத்துமர) 909.076

மைணவி, டனஸடன. இனனும் கபயர் 
மவக்கெல : செதிறுகெமதை கதைவாகுப்பு  894.8113

மைறுபவிறப்பு (செதிறுகெமதைத் கதைவாகுப்பு) 
(கெமஜந்தைதிரன, மவ)  894.8113

மைவாகெவாண செமபகெளனன மதைர்தைல் கதைவாகுதைதி 
எல்மலகெமள நதிர்ணயவிப்பதைற்கெவான 
குழுவவின அறதிக்மகெ : கபப்ரவர 2018. 

320.8095493

மத்துலதிங்கெம், பவி. அரசெதியல் - அறதிவவியல் - 
செமூகெம் : 2017  323

மதைலுதைவவி மகெமயடு (அஸரன, மைவாக்கரட்) 
362.18

மதைலுதைவவி மகெமயடு. பபொரக்கை தைதிலகெசெதிர, 
எம். செதி. கெசெதிலவா

மதைலுதைவவி மகெமயடு. பபொரக்கை பதைதி. ஆபவிஸ 
மைடிகெவாஷ் 

மதைலுதைவவி மகெமயடு. பபொரக்கை கமைவாழதி. 
பர்வவின செமைரவதீர

மூவலகு  (கதைணவியவான)  894.8113

கமைனடிஸ நதிமைவால். கெணவிதைம் - I :
8 ஆம் தைரம் 510.076

கமைனடிஸ நதிமைவால். கெணவிதைம் - I :
9 ஆம் தைரம் 510.076

கமைனடிஸ நதிமைவால். கெணவிதைம் - II : 
6 ஆம் தைரம்   510.076

கமைனடிஸ நதிமைவால். கெணவிதைம் - II :
7 ஆம் தைரம் 510.076

கமைனடிஸ நதிமைவால். கெணவிதைம் - II :
8 ஆம் தைரம் 510.076

கமைனடிஸ நதிமைவால். கெணவிதைம் - II :
9 ஆம் தைரம்  510.076

கமைனடிஸ நதிமைவால். கெணவிதைம் - II : 
10 ஆம் தைரம்  510.076

கமைனடிஸ நதிமைவால். கெணவிதைம் - II : 
11 ஆம் தைரம் 510.076

கமைனடிஸ நதிமைவால் பபொரக்கை கமைவாழதி. அசெதிஸ, 
எ. டபவிள்ய. அப்துல்

மமைல்ஸ, ககென. வவாழ்வமதைவவிட 
வவாழ்க்மகெயவில் மமைலவானது உள்ளதைவா? : 
வவாழ்க்மகெமய கெண்டுபவிடுத்தைல் 230

வற்மரகெமை. பபொரக்கை கமைவாழதி. அசெதிஸ, எ. 
டபவிள்ய. அப்துல்

வற்மரகெமை. வவிஞ்ஞவானம் - 1 : 11 ஆம் தைரம் 
507.076

வவாழ்வமதைவவிட வவாழ்க்மகெயவில் மமைலவானது 
உள்ளதைவா? : வவாழ்க்மகெமய 
கெண்டுபவிடுத்தைல் (மமைல்ஸ, ககென) 230

வவாழப்பவிறந்தைவள் : செதிறுகெமதைகெள்  
(தைம்பவிப்பவிள்மள, மருமகெசு) 894.8113

வவிக்மனஷ்வரன, கசெல்லத்துமர. புவவியவியல்
: தைரங்கெள் 10-11 பல்மதைர்வ வவினவாக்கெளும்
வவிமடகெளும்  909.076

வவிஞ்ஞவான ஔதி : தைரம் 09 - பவாகெம் 01  
(நதிர்மைலன, இ) 507

வவிஞ்ஞவானம் - 1 : 11 ஆம் தைரம். பபொரக்கை 
கமைவாழதி. அசெதிஸ, எ. டபவிள்ய. அப்துல்
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வவிஞ்ஞவானம் - 1 : 11 ஆம் தைரம் (வற்மரகெமை)
507.076

வவிமஜமைவானன, நதிஷ்ஷங்கெ. தைவாரவா ஷதியவாமைலீ 
குமைவாரசுவவாமைதி 891.483

வவிமஜமைவானன, நதிஷ்ஷங்கெ. பபொரக்கை கமைவாழதி. 
செதிவலதிங்கெம். அனுஷவா

மவலழகென, ஆ. ம. செதி. கநஞ்செதில் நதிமலத்தை
நதிமனவகெள் 894.8113

மவலழகென, ஆ. ம. செதி. பனனச்மயடி 
மனமைவாரயம் செட்டக் கெதிணறும் : நவாவல் 

894.8113

றபயீக், எஸ. எஸ. எம். செதிறுவர்கெளுக்கெவான 
செதினனக் கெமதைகெள்  894.8113

ஜவாம், கஜலதி, மைவார்மைமலட் : வவியவாபவார 
மயற்செதியவாளருக்கெவான மகெந்நூல் - 27 
பழங்கெமளயம் மைரக்கெறதிகெமளயம் 
பதைனனடல். 641.852

கஜயசெதிங், மதைவதைவாசென. அவ்மவயவாரன 
அறகமைவாழதிக் கெட்டுமரகெள்  894.8114

ஸகெந்தைரவாஜ, அ. இலங்மகெ தைதிருக்மகெதைதீச்செரக் 
மகெவாயவிலதின மைகெதிமமை  294.535

******
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பபபொருள் வகுப்பு அட்டவகண

அரசெதியல்  320

அரசெதியல் உரமமை 323

ஆசெதிரயரும் கெற்பவித்தைலும் 371.1

இந்து செமையம் 294.5

இயற்மகெ வவிஞ்ஞவானமம் கெணவிதைமம் 500

இரசெவாயனவவியல் 540

இலக்கெதியம் 800

இலங்மகெ : மைவாகெவாணசெமப 320.8095493

உடல் மநவாய்கெள் : செமூகெப் பவிரச்செதிமனகெளும்
மைக்கெள் மசெமவயம் 362.1

உணவ மைற்றும் பவானம் : 
மைமனப்கபவாருளனயலும் குடும்ப 
மகெவாமமைத்துவமம்  641

ஏமனய செமையங்கெள் 290

கெட்டுமரகெள் 894.8114

கெணவிதைம் 510

கெல்வவி 370

கெதிழக்கெதிந்தைதிய ஐமரவாப்பவிய இலக்கெதியம் 891

கெதிறதிஸதைவம் 230

குறதிப்பவிட்ட வமகெயவான செமமையல் வமகெகெள்,
பவானங்கெமளத் தையவாரத்தைல் 641.8

செமையம் 200

செமூகெ குமறபவாடுகெளும் மசெமவகெளும் 
தைவாபனங்கெளும் செங்கெங்கெள் 360

செமூகெப் பவிரச்செதிமனகெளும் மைக்கெள்  
மசெமவயம் 362

செமூகெப் பவிரவகெள் : செமூகெ வவிஞ்ஞவானம் 305

செமூகெ வவிஞ்ஞவானம் 300

செதிங்கெள இலக்கெதியம் 891.48

செதிங்கெள செதிறுகெமதை  891.483

தைமைதிழ் இலக்கெதியம்  894.811

தைதிரவாவவிட செமையங்கெள் 294

தைதிரவாவவிட கமைவாழதி இலக்கெதியம் 894

தைதிருத்தைலங்கெள் : இந்து செமையம் 294.535

கதைவாழதில்நுட்பம் 600

நவதீன இந்தைதிய ஆரய இலக்கெதியம் 891.4

நவாவல் 894.8113

பவாடசெவாமலகெளும் அவற்றதின 
கசெயற்பவாடுகெளும் 371

பவிறகமைவாழதி இலக்கெதியங்கெள்  890

புவவியவியல், வரலவாறு 900

கபவாது வழதிபவாடு : இந்து செமையம் 294.53

மைமனப்கபவாருளனயலும் குடும்ப 
மகெவாமமைத்துவமம் 640

மைவாகெவாணசெமப 320.8

மதைலுதைவவி மசெமவகெள் 362.18

வரலவாறு : இந்து செமையம் 294.509
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வரலவாறு : பவாடசெவாமலகெளும் அவற்றதின 
கசெயற்பவாடுகெளும் 371.009

வவாழ்க்மகெ வரலவாறு  920

வவிஞ்ஞவானம்  507

வவினவா வவிமடகெள் : புவவியவியல், வரலவாறு 
909.076

வவினவா வவிமடகெள் : வவிஞ்ஞவானம் 507.076

வவினவா வவிமடகெள் : கெணவிதைம்  510.076

ஜவாம், கஜலதி : உணவ மைற்றும் பவானம்
    641.852

        

******
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வவெளளியயிட இருக்கும் பயிரசுரங்களளிற்ககான பட்டியல

0  0  0  கணனளி வெயிஞ்ஞகானம், அறறிவுசகார
வெயிடயங்கள

வவிஜயபவன, வவி
சசெயனமுறறை சததொழழில்நுட்பம் A/L / 

 வவி. வவிஜயபவன. - சகதொழும்பு : லங்கதொ 
புக் டிப்பபதொட், 2018
ISBN 978-955-705-195-6 ரபதொ. 500.00

சஜயகுமதொர, பவி
ICT தரம் - 8 / பவி. சஜயகுமதொர. -  
சகதொழும்பு : லங்கதொ புக் டிப்பபதொட், 2018
ISBN 978-955-705-191-8 ரபதொ. 320.00

சஜயகுமதொர, பவி
ICT தரம்-10 : பகுதழி 2 / பவி. சஜயகுமதொர. -
சகதொழும்பு : லங்கதொ புக் டிப்பபதொட், 2018
ISBN 978-955-705-193-2 ரபதொ. 400.00

070.4 - ஊடகவெயியல 

பமதொசெஸ, எஸ
இலங்றகயவில் ஊடகங்கள / 

 எஸ. பமதொசெஸ. - மட்டக்களப்பு : 
கழிருஸஷழி பப்ளளிபகசென, 2018
ISBN 978-955-3541-04-8 ரபதொ. 300.00

பமதொசெஸ, எஸ
ஊடகங்களளில் சததொறலக்கதொட்செழி / 

 எஸ. பமதொசெஸ. - மட்டக்களப்பு : 
கழிருஸஷழி பப்ளளிபகசென, 2018
ISBN 978-955-3541-02-4 ரபதொ. 250.00

பமதொசெஸ, பககீரதழி
ஊடகமும் சததொடரபதொடலும் / 

 பககீரதழி. பமதொசெஸ. - மட்டக்களப்பு : 
கழிருஸஷழி பப்ளளிபகசென, 2018
ISBN 978-955-3541-00-0 ரபதொ. 250.00

பமதொசெஸ, எஸ
ஊடகங்களளில் வதொசனதொலழி / 

 எஸ. பமதொசெஸ. - மட்டக்களப்பு : 
கழிருஸஷழி பப்ளளிபகசென, 2018
ISBN 978-955-3541-03-1 ரபதொ. 275.00

பமதொசெஸ, பககீரதழி
வதொசனதொலழி வரலதொறும் வளரச்செழியும் / 

 பககீரதழி. பமதொசெஸ. - மட்டக்களப்பு : 
கழிருஸஷழி பப்ளளிபகசென, 2018
ISBN 978-955-3541-01-7 ரபதொ. 250.00

3 0 0  சமூக வெயிஞ்ஞகானம்

சறைதொபவினசென, எ
செமூகவவியலழின மூலதத்துவங்கள / 
எ. சறைதொபவினசென. - சகதொழும்பு : 
பூபதொலசெழிங்கம் புக் டிப்பபதொட், 2018
ISBN 978-955-9396-97-0 ரபதொ. 400.00

370 – கலவெயி 

G.C.E O/L இஸலதொம் : கடந்த 10 வருட 
வவினதொத்ததொளகள / சகதொழும்பு : சஜயதொ புக்
சசெனரதொர, 2018
ISBN 978-955-3749-26-0 ரபதொ. 270.00

G.C.E O/L குடியுரிறம கல்வவி : கடந்த 10 
வருட வவினதொத்ததொளகள / சகதொழும்பு : 
சஜயதொ புக் சசெனரதொர, 2018
ISBN 978-955-3749-29-1 ரபதொ. 270.00

G.C.E O/L செழித்தழிரம் : கடந்த 10 வருட 
வவினதொத்ததொளகள / சகதொழும்பு : சஜயதொ புக்
சசெனரதொர, 2018
ISBN 978-955-3749-25-3 ரபதொ. 250.00

G.C.E O/L தகவல் சததொடரபதொடல் 
சததொழழில்நுட்பவவியல் : கடந்த 10 வருட 
வவினதொத்ததொளகள / சகதொழும்பு : சஜயதொ புக்
சசெனரதொர, 2018
ISBN 978-955-3749-38-3 ரபதொ. 270.00

G.C.E O/L பரதநதொட்டியம் : கடந்த 10 வருட 
வவினதொத்ததொளகள / சகதொழும்பு : சஜயதொ புக்
சசெனரதொர, 2018
ISBN 978-955-3749-32-1 ரபதொ. 255.00
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5 0 0 இயற்கக வெயிஞ்ஞகானமும்
கணயிதமும்

5 4 0 இரசகாயனவெயியல

கருணதொகரன, எ
சபபௌததீகவவியல் வவினதொவவிறட / 

 எ. கருணதொகரன. - சகதொழும்பு : லங்கதொ 
புக் டிப்பபதொட், 2018
ISBN 978-955-705-196-3 ரபதொ. 180.00

8 0 0  இலக்கறியம் 

அஜந்தகுமதொர, ரி
ஒரு சவண்மணல் கழிரதொமம் 
கதொத்துக்சகதொண்டிருக்கழினறைது / 

 ரி. அஜந்தகுமதொர ; [செக] பக. பரணதீதரன. -
யதொழ்ப்பதொணம் : ஜதீவநதழி, 2018
ISBN 978-955-4676-76-3 ரபதொ. 250.00

ஆபவித், மு. அ. அப்துல்
தழிருக்குறைள - பத்து அதழிகதொரங்கள / 
மு. அ. அப்துல், ஆபவித். - மருததொறன : 
கழிடுகு பதழிப்பகம், 2018
ISBN 978-955-3547-01-9 ரபதொ. 150.00

ஆபவித், மு. அ. அப்துல்
சதனகழிழக்கு முஸலழிம்களும் பக்ககீர 
செமூகமும் / மு. அ. அப்துல், ஆபவித். -  
மருததொறன : கழிடுகு பதழிப்பகம், 2018
ISBN 978-955-3547-00-2 ரபதொ. 300.00

கபணஷ, ககீததொ
தமழிழ் இலக்கழியம் O/L / 

 ககீததொ. கபணஷ. - சகதொழும்பு : லங்கதொ புக் 
டிப்பபதொட், 2018
ISBN 978-955-705-188-8 ரபதொ. 180.00

குணரதொசெதொ, பக
ஈழத்தவர வரலதொறு  / 

 பக. குணரதொசெதொ. - 3ம்  பதழி. - சகதொழும்பு :
பூபதொலசெழிங்கம் புக் டிப்பபதொட், 2018
ISBN 978-955-9396-96-3 ரபதொ. 400.00

******
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