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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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����� ˦ȼ˝ˣɕ�˃�ɡ˯ˁ �˧ �˫ʰˤ�ɡˮ̝ �˝˫˥˫
����� ˳ˣ˘Ʈ�˝˫˥˫
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��������� ǖɪː�˝˫˥˫ˣ

����� ˦˪ˣ˫˝˫ɪˁ�ɪ˖ɕ˫�˧˫�˃ Ɲ˔ �ɣ
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����� ˃˲ʐˠ�˧˫�˚ɬɢ�ˁ˨˞˘˫ˁˡ˒ˠ
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,661������������

��������



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

,661 �����± ����

��������



287/,1(�2)�7+(�'(:(<�'(&,0$/�&/$66,),&$7,216����UG (',7,21�

����±&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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இலங்ககை ததேசசிய நூற்பட்டியல் 
 

பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

0  0  0  கைணனனி வவிஞ்ஞபொனமும் அறசிவுசபொர
வவிடயங்கைளும்

020 – நூலகை தேகைவல் வவிஞ்ஞபொனம்

ககாந்தலட்சுமம, ஆ.
சசகாற்சபகாருளகாய்வுக் களஞ்சமயம் : நூலக 
தகவல் அறமவவியல் / ஆ. ககாந்தலட்சுமம. - 
சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம், 2017. - 
ப. xvii, 242 ; சசமம. 25.
ஒம-மஉ : ரூபகா. 1600.00 (1058845 NL)
ISBN 978-955-1857-84-4  

0 6 0 – சங்கைங்கைள், தேபொபனங்கைள், 
   அரும்பபபொருட்கைபொட்சசிச்சபொகலகைள்

சஜகார்ச, ஏ. சம.

சர்வசதச தகாபனங்களும் ஒப்பந்தங்களும்: 
International organization and agreement / 
ஏ. சம. சஜகார்ச. - சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம்,
2009. - ப.124 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 260.00 (1058839 NL)
ISBN 978-955-1857-45-5  

2  0  0  சமயம்

2 9 0 ஏகனய சமயங்கைள்

294- தேசிரபொவவிட சமயங்கைள்
294.5 – இந்து சமயம்

கமருஷ்ணசவணவி, ஏ. என.

சசவ சமத்தகாந்தம் ஓர் அறமமகம் : An 
Introduction to Saivassiddhanta / ஏ. என. 

கமருஷ்ணசவணவி. - சககாழும்பு : சசமமடு 
பதமப்பகம், 2008. - ப. 120 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 360.00  (1058829 NL)
ISBN 978-955-1857-08-0  

294.592 – புனனிதே நூல்கைள்

இளங்குமரனகார், இரகா.
தமருக்குறள் : கருத்துசர / 
இரகா. இளங்குமரனகார். - சககாழும்பு : சசமமடு 
பதமப்பகம், 2009. - ப. 300 ; சசமம. 15.
ஒம-மஉ : ரூபகா 220.00 (1058842 NL)
ISBN 978-955-1857-59-2 

3   0  0  சமூகை வவிஞ்ஞபொனங்கைள்

3  2 0 அரசசியல்

327 - சரவததேச பதேபொடரபு
327.1 – பவவசிநபொட்டு பகைபொள்ககைகைள்

கசணசலமங்கம், சக. ர.
சர்வசதச அரசமயல் சமல பகார்சவகள் / 
சக. ர. கசணசலமங்கம். - சககாழும்பு : சசமமடு 
பதமப்பகம், 2017. - ப. 80 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 260.00  (1058843 NL)
ISBN 978-955-1857-74-5  

328 – சட்ட மன்றம்
328.5493 - இலங்ககை
328.549302 - வவிவபொதேங்கைள்

இலங்சக பகாரகாளுமனறம்
பகாரகாளுமனற வவிவகாதங்கள் (ஹனசகாட்) : 
அதமககார அறமக்சக. - சககாழும்பு : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017.

சதகாகுதம 252, இல. 1- 03.05.2017. - 
ப. Lxiv ; கலம் 1-150 ; சச.மம. 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059261 NL)

(437923 NA)

சதகாகுதம 252, இல. 2- 04.05.2017. -  
கலம் 151-308 ; சச.மம. 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059262 NL)

(437924 NA)
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சதகாகுதம 252, இல. 3- 05.05.2017. -  
கலம் 309-460 ; சச.மம. 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059263 NL)

(437925 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.3-05.05.2017. - 
கலம் 309-460 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059263 NL)

(437925 NA)
 

சதகாகுதம. 252, இல. 4-23.05.2017. - 
கலம் 461-624 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059264 NL)

(437926 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.5-24.05.2017. - 
கலம் 625-768 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059265 NL)

(437927 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.6-25.05.2017. - 
கலம் 769-928 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059266 NL)

(437922 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.7-26.05.2017. - 
கலம் 929-1022 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059267 NL)

(437921 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.8-06.06.2017. - 
கலம் 1023-1160 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059268 NL)

(438980 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.9-07.05.2017. - 
கலம் 1161-1318 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059269 NL)

(438981 NA)
 

சதகாகுதம. 252, இல.10-09.06.2017. -  
கலம் 1319-1524 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059270 NL)

(438983 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.11-20.06.2017. - 
கலம் 1525-1638 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059271NL)

(438982 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.12-21.06.2017. - 
கலம்  1639-1816 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059272 NL)

(438984 NA)
சதகாகுதம. 252, இல.13-22.06.2017. - 
கலம் 1817-1932 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059273 NL)

(438986 NA)

சதகாகுதம. 252, இல.14-23.06.2017. - 
கலம் 1933-2090 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059274 NL)

(438985 NA)

இலங்சக பகாரகாளுமனறம்
பகாரகாளுமனற வவிவகாதங்கள் (ஹனசகாட்) : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டகம். - சககாழும்பு, 2017.

சதகாகுதம. 253, இல.1-04.07.2017. - 
ப. Lxii, கலம் 1-156 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059275 NL)

(438979 NA)

சதகாகுதம. 253, இல.2-05.07.2017. - 
கலம் 157-308 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059276 NL)

(438978 NA)
 

சதகாகுதம. 253, இல.3-06.07.2017. - 
கலம் 309- 512 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059277 NL)

(438977 NA)

சதகாகுதம. 253, இல.4-07.07.2017. - 
கலம் 513-598 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059278NL)

(438976 NA)
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சதகாகுதம. 253, இல.05-25.07.2017. - 
கலம் 599-774 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059359 NL)

(439853 NA)
 

சதகாகுதம. 253, இல.06-26.07.2017. - 
கலம் 775-858 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059279NL)

(439854 NA)

சதகாகுதம. 253, இல.07-27.07.2017. - 
கலம் 859 - 996 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059280 NL)

(439855 NA)

சதகாகுதம. 253, இல.08-28.07.2017. - 
கலம் 997 - 1062 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059281 NL)

(439856 NA)

சதகாகுதம. 253, இல.09-04.08.2017. - 
கலம் 1063 - 1106 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059282 NL)

(439857 NA)
 

இலங்சக பகாரகாளுமனறம்
பகாரகாளுமனற வவிவகாதங்கள் (ஹனசகாட்) : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டகம். - சககாழும்பு, 2017

சதகாகுதம. 254, இல.01-08.08.2017. - 
ப. Lxii, கலம் 1 - 150 ;  சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059283 NL)

(440329 NA)
 

சதகாகுதம. 254, இல.02-09.08.2017. - 
கலம் 151 - 288 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059284 NL)

(440328 NA)
 சதகாகுதம. 254, இல.03-10.08.2017. - 

கலம் 289 - 470 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059285 NL)

(440327 NA)

சதகாகுதம. 254, இல.04-11.08.2017. -  
கலம் 471- 572 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059286 NL)

(440326 NA)

சதகாகுதம. 254, இல.05-22.08.2017. - 
கலம் 573 - 744 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059287 NL)

(440333 NA)

சதகாகுதம. 254, இல.06-23.08.2017. -  
கலம் 745 - 878 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ  : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059288 NL)

(440322 NA)

சதகாகுதம. 254, இல.07-24.08.2017. - 
கலம் 879 - 1066 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059289 NL)

(440331 NA)

சதகாகுதம. 254, இல.08-25.08.2017. - 
கலம் 1067 - 1108 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059290 NL)

(440330 NA)

சதகாகுதம. 254, இல.09-06.09.2017. - 
கலம் 1109 - 1220 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059291 NL)

(441051 NA)
 

சதகாகுதம. 254, இல.10-07.09.2017. - 
கலம் 1221 - 1484 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059292 NL)

(441052 NA)
 

சதகாகுதம. 254, இல.11-08.09.2017. - 
கலம் 1485 - 1596 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059293 NL)

(441050 NA)

இலங்சக பகாரகாளுமனறம்
பகாரகாளுமனற வவிவகாதங்கள் (ஹனசகாட்) : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டகம். - சககாழும்பு, 2017
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சதகாகுதம. 255, இல.01-19.09.2017. - 
ப. Lxii, கலம் 01- 168 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059294 NL)

(441080 NA)

சதகாகுதம. 255, இல.02-20.09.2017. - 
கலம் 169- 398 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059295 NL)

(4410579 NA)

சதகாகுதம. 255, இல.03-21.09.2017. - 
கலம் 399 - 566 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059296 NL)

(4410578 NA)

சதகாகுதம. 255, இல. 04. - 22.09.2017. - 
கலம் 567 - 748 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059297 NL)

(4410577 NA)

சதகாகுதம. 255, இல.05. - 26.09.2017. - 
கலம் 749 - 854 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059298 NL)

(4410576 NA)

சதகாகுதம. 255, இல.06-20.09.2017. - 
கலம் 855 - 882 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல

(1059299 NL)
(442230 NA)

சதகாகுதம. 255, இல.07. - 09.10.2017. - 
கலம் 853 - 996 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059300 NL)

(442231 NA)

சதகாகுதம. 255, இல. 08.-17.10.2017. - 
கலம் 997 - 1136 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059301 NL)

(442232 NA)

சதகாகுதம. 255, இல.09-19.10.2017. - 
கலம் 1137- 1366 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059302 NL)

(442233 NA)

சதகாகுதம. 255, இல.10-20.10.2017. - 
கலம் 1367 - 1490 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059303 NL)

(442625 NA)

சதகாகுதம. 255, இல.11-07.11.2017. - 
கலம் 1491 - 1624 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059304 NL)

(442628 NA)

இலங்சக பகாரகாளுமனறம்
பகாரகாளுமனற வவிவகாதங்கள் (ஹனசகாட்) : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டகம். - சககாழும்பு, 2017

சதகாகுதம. 256, இல.01-09.11.2017. - 
ப. Lxii, கலம் 01 - 142 ;  சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059305 NL)

(442626 NA)

சதகாகுதம. 256, இல.02-10.11.2017. - 
கலம் 143- 346 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059307 NL)

(442630 NA)

சதகாகுதம. 256, இல.03-11.11.2017. - 
கலம் 347- 522 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059306 NL)

(442629 NA)

சதகாகுதம. 256, இல.04-13.11.2017. -  
கலம் 523- 676;  சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059308 NL)

(442631 NA)

சதகாகுதம. 256, இல.05-14.11.2017. - 
கலம் 677 - 870 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059307 NL)

(442630 NA)
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சதகாகுதம. 256, இல.06-15.11.2017. - 
கலம் 871- 1052; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059310 NL)

(442633 NA)

சதகாகுதம. 256, இல.07-16.11.2017. - 
கலம் 1053- 1220 ;  சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ: வவிசலதரப்படவவில்சல (1059311 NL)

(442634 NA)

இலங்சக பகாரகாளுமனறம்
பகாரகாளுமனற வவிவகாதங்கள் (ஹனசகாட்) : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டகம். - சககாழும்பு, 2017

சதகாகுதம. 257, இல.01-17.11.2017. -  
ப. Lxii, கலம் 01- 236 ;  சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059312 NL)

(442636 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.02-18.11.2017. - 
கலம் 237- 432 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059313 NL)

(442635 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.03-20.11.2017. - 
கலம் 433- 608 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059314 NL)

(442627 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.04-21.11.2017. - 
கலம் 609- 828 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059315 NL)

(442637 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.07-20.11.2017. - 
கலம் 237- 608 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059314 NL)

(442627 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.13-04.12.2017. - 
கலம் 2557- 2780 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059316 NL)

(444986 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.14-05.12.2017. - 
கலம் 2781- 2960 ;  சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059317 NL)

(444985 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.15-06.12.2017. - 
கலம் 2961- 3196 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059318 NL)

(444990 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.16-07.12.2017. - 
கலம் 3197- 3424 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059319 NL)

(444984 NA)

 சதகாகுதம. 257, இல.17-08.12.2017. - 
கலம் 3425- 3654 ;  சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059320 NL)

(444989 NA)

சதகாகுதம. 257, இல.18-09.12.2017. - 
கலம் 3655- 3896 ; சச.மம 29.
சமங்களம், தமமழ, ஆங்கமலம்
கஇ-ககாஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1059321 NL)

(444987 NA)

3 3 0  பபபொருளபொதேபொரம்

332 – நசிதேசிப் பபபொருளபொதேபொரம்
332.1 – வங்கைசிகைள்
332.123 – தேனனியபொர வங்கைசிகைள்
332.12306 – நசிறுவனம், ஆண்டறசிக்ககை

சதசமய அபவிவவிருத்தம வங்கம PLC
ஆண்டறமக்சக 2017. - சககாழும்பு : சதசமய 
அபவிவவிருத்தம வங்கம PLC, [2018?]. - ப. 439 ; 
படங்கள் ; சசமம. 29.
ஒம-மஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1055949 NL)

(447519 NA)
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333 – கைபொணவிப் பபபொருளபொதேபொரம்
333.7 – இயற்ககை வளம், மற்றும் சக்தேசி
333.75 – கைபொட்டு நசிலம்
333.75095493 - இலங்ககை

ரனசமங்க, டக்ளஸ் பவி
எங்கள் ககாடுகளளின ஆசசரியம் / டக்ளஸ் பவி. 
ரனசமங்க. - மகாலசப : ஆசமரியர், 2018. - 
ப. xiv, 100 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 300.00 (1056196 NL)
ISBN 978-955-35583-0-5 (448026 NA)

338 - உற்பத்தேசி

338.5 – பபபொது உற்பத்தேசி பபபொருளனியல்

வவிஜயகுமகார், சம
பருவநமசல மற்றும் நுண்பகாகப் சபகாருளளியல் 

சககாட்பகாடுகள் : Macro and micro Economic 
Theories / சம. வவிஜயகுமகார். - சககாழும்பு : 

சசமமடு பதமப்பகம், 2010. - ப. xiv, 182 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 460.00 (1058844 NL)
ISBN 978-955-1857-83-2 

338.6 – நசிறுவன உற்பத்தேசி
338.642 – சசிறுககைத்பதேபொழசில்
338.642095493 - இலங்ககை

இலங்சக வர்த்தக சங்கம்
இலங்சக - வடக்கு மகாககாணங்களளின சமறமய 
மற்றும் நடுத்தர நமறுவனங்களளின 
பதமவு. - சககாழும்பு : இலங்சக வர்த்தக 
சங்கம், 2017. - ப. 41  ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1044941 NL)

(441281 NA)

338.7 – வணவிகை நசிறுவனங்கைள்
338.706 -  நசிறுவனங்கைள், ஆண்டறசிக்ககைகைள்

Aitken Spence PLC
ஆண்டறமக்சக 2016-2017. - சககாழும்பு : Aitken 
Spence PLC, 2017. - ப. 335 ; சசமம. 28.

ஒம-மஉ : வவிசலதரப்படவவில்சல (1043654 NL)
(439660 NA)

3 4 0  சட்டம்

342 – அரசசியலகமப்புச் சட்டம்
342.07 – ததேரதேல் சட்டம்
342.07026 - சட்டம்

இலங்சக.
[சதருநர்கசளப் பதமவு சசய்தல் (வவிசசட 
   ஏற்பகாடுகள்) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 10 ஆம் இலக்க, 
சதருநர்கசளப் பதமவு சசய்தல் (வவிசசட 
ஏற்பகாடுகள்) சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 7 ; சசமம. 21. - 
இலங்சக. சட்டம் : இல. 10, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ.14.00 (1049194 NL)

(440360 NA)

இலங்சக.
[உள்ளூர் அதமககார சசபகள் சதர்தல்கள்     
   (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 16 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் 
அதமககார சசபகள் சதர்தல்கள் (தமருத்தச) 
சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 31 ; சசமம. 21. - 
இலங்சக. சட்டம் : இல. 16, 2017.) 
கஇ-ககாஉ : ரூ. 34.00  (1046144 NL)

(441497 NA)

இலங்சக.
[மகாககாண சசபத் சதர்தல்கள் (தமருத்தச) 
    சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 17 ஆம் இலக்க, 
மகாககாண சசபத் சதர்தல்கள் (தமருத்தச) 
சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 26 ; சசமம. 21. - 
இலங்சக. சட்டம் : இல. 17, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 30.00.  (1046145 NL)

(441500 NA)

இலங்சக.
[உள்ளூர் அதமககாரசசபகள் சதர்தல்கள்     
    (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 31ஆம் இலக்க, உள்ளூர் 
அதமககாரசசபகள் சதர்தல்கள் (தமருத்தச)  
சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலு
வலகம், 2017. - ப. 4 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. 
சட்டம் : இல. 31, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 8.00 (1051275 NL)

(444935 NA)
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இலங்சக.
[ககாணகாமற்சபகான ஆட்கள் பற்றமய அலுவலகம் 
    (தகாபவித்தலும், நமருவகமத்தலும், பணவிகசள  
    நமசறசவற்றுதலும்) (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 9 ஆம் இலக்க, 
ககாணகாமற்சபகான ஆட்கள் பற்றமய அலுவலகம் 
(தகாபவித்தலும், நமருவகமத்தலும், பணவிகசள 
நமசறசவற்றுதலும்) (தமருத்தச) சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 1 ; சசமம. 21. - இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 09, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 9.00 (1059014 NL)

(440336 NA)

இலங்சக.
[மகாநகர சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 20ஆம் இலக்க, மகாநகர 
சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 2 ; 
சசமம. 21. - இலங்சக. சட்டம் : இல. 20, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 9.00 (1051271 NL)

(444956 NA)

342.09 - உள்ளூரபொட்சசி
342.09026 - சட்டம்

இலங்சக.
[நகர சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 21ஆம் இலக்க, நகர 
சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு: 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 2 ; 
சசமம. 21. - இலங்சக. சட்டம் : இல. 21, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 9.00 (1051272 NL)

 (444959 NA)

இலங்சக.
[பவிரசதச சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 22 ஆம் இலக்க, 
பவிரசதச சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 2 ; சசமம. 21. - இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 22, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ 9.00 (1051276 NL)

(444905 NA)

இலங்சக.
[உள்ளூர் அதமககாரசசபகள் (வவிசசடஏற்பகாடுகள்) 
    சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 28ஆம் இலக்க, 
உள்ளூர் அதமககாரசசபகள் (வவிசசடஏற்பகாடுகள்) 
சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலு 
வலகம், 2017. - ப. 3 ; சசமம. 21. - இலங்சக. 
சட்டம் : இல. 28, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ 5.00  (1051281 NL)

(444942 NA)

343 – இரபொணுவ, பபொதுகைபொப்பு, பபபொதுச்பசபொத்துக்கைள், 
 பபபொது நசிதேசியம், வர, வவியபொபபொர  
 ககைத்பதேபொழசிற்சட்டம்

343.0325 - அந்நசியச்பசலவபொணவி
343.0325026 - சட்டம்

இலங்சக.
[சவளளிநகாட்டுச சசலகாவணவிச சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 12 ஆம் இலக்க, 
சவளளிநகாட்டுச சசலகாவணவிச சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 41 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 12, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 42.00 (1049196 NL)

(440366 NA)

343.034 - வரவு பசலவுத்தேசிட்டம்
343.034026 - சட்டம்

இலங்சக.
[ஒதுக்ககீட்டுச சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 30 ஆம் இலக்க, 
ஒதுக்ககீட்டுச சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 61 ; சசமம. 21. - 
(இலங்சக. சட்டம் : இல. 30, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 64.00 (1051274 NL)

(444931 NA)

இலங்சக.
[ஒதுக்ககீட்டு (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 32ஆம் இலக்க, 
ஒதுக்ககீட்டு (தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 1 ; 
சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : இல. 32, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 4.00 (1051279 NL)

 (444938 NA)
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343.036 – அரசசிகறச் சட்டம்
343.036026 - சட்டம்

இலங்சக.
[உண்ணகாட்டரசமசறச சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 24ஆம் இலக்க, 
உண்ணகாட்டரசமசறச சட்டம். - சககாழும்பு : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 297 ; 
சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : இல. 24, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 315.00 (1051282 NL)

(444901 NA)

343.040 – வரச் சட்டங்கைள்
343.040026 - சட்டம்

இலங்சக.
[நகாட்சடக் கட்டிசயழுப்புதல் வரி (தமருத்தச) 
    சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 13 ஆம் இலக்க, நகாட்சடக் 
கட்டிசயழுப்புதல் வரி (தமருத்தச) சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 6 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 13, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 9.00  (1046142 NL)

 (441491 NA)

343.074 – பபபொருளபொதேபொர உதேவவிகைள்
343.074026 - சட்டம்

இலங்சக.
[வகாழவவின எழுசசம (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 2ஆம் இலக்க, வகாழவவின 
எழுசசம (தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 4 ; 
சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : இல. 02, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 10.00  (1046137 NL)

 (439006 NA)

இலங்சக.
[இலங்சக நமசலசபறுதகு அபவிவவிருத்தமச     
    சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 19 ஆம் இலக்க, இலங்சக 
நமசலசபறுதகு அபவிவவிருத்தமச சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 20 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 19, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 21.00 (1051273 NL)

 (444953 NA)

343.076 – வவிவசபொயமும் வவிவசபொயக் ககைத்பதேபொழசிலும்
343.07692 - கைடற்பதேபொழசில்
343.07692026 - சட்டம்

இலங்சக.
[கடற்சறகாழமல் நநீர்வகாழ உயவிரின வளங்கள்  
   (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 11 ஆம் இலக்க, 
கடற்சறகாழமல் நநீர்வகாழ உயவிரின வளங்கள் 
(தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 4 ; சசமம. 21. - 
(இலங்சக. சட்டம் : இல. 11, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 10.00  (1049195 NL)

 (440363 NA)

343.093 - தபபொக்குவரத்து
343.093026 - சட்டம்

இலங்சக.
[சதசமய சபகாக்குவரத்து ஆசணக்குழு 
   (தமருத்தச) சட்டம்.]
2017 ஆம் ஆண்டின 06 ஆம் இலக்க, சதசமய 
சபகாக்குவரத்து ஆசணக்குழு (தமருத்தச)  
சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலு 
வலகம், 2017. - ப. 1 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. 
சட்டம் : இல. 06, 2017.)
(2017 ஏப்பவிறல் மகாதம் 07 ஆம் தமகதம 
அத்தகாட்சமப்படுத்தப்பட்டது)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 9.00 (1046141 NL)

(439018 NA)

343.094 – வவீதேசிப் தபபொக்குவரத்து
343.0946 – நவீர தபபொக்குவரத்து
343.0946026 - சட்டம்

இலங்சக.
[சமகாட்டகார் வகாகன (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 18ஆம் இலக்க, 
சமகாட்டகார் வகாகன (தமருத்தச) சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 32 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 18, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 34.00 (1051270 NL)

 (444950 NA)
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344 – பதேபொழசில் சமூகை தசகவ கைல்வவி கைலபொசபொர  
 சட்டம்

344.04 – சமூகைப் பவிரச்சசிகனகைளும் தசகவகைளும்
344.04026 - சட்டம்

இலங்சக.
[மருத்துவ (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 01 ஆம் இலக்க, 
மருத்துவ (தமருத்தச) சட்டம் - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 8 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 01, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 14.00 (1046136 NL)

(439004 NA)

344.076 – பபபொது தேனனியபொர கைல்வவிக்கைபொன நசிதேசி
344.0767 – பதேபொழசிற்பயவிற்சசி நசிகலயம்
344.0767026 - சட்டம்

இலங்சக.
[இலங்சக சஜர்மன சதகாழமல்நுட்பப் பயவிற்சம  
    நமறுவகச சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 15 ஆம் இலக்க, 
இலங்சக சஜர்மன சதகாழமல்நுட்பப் பயவிற்சம 
நமறுவகச சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 25 ; சசமம. 21.  
(இலங்சக. சட்டம் : இல. 15, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 30.00 (1046143 NL)

(441494 NA)

344.099 - பபபொழுதுதபபொக்கு
344.099026 - சட்டம்

இலங்சக.
[சுகததகாச சதசமய வவிசளயகாட்டுகள்  
   கட்டிடத்சதகாகுதம அதமககாரசசப (தமருத்தச)  
   சட்டம்]
2017ஆம் ஆண்டின 14 ஆம் இலக்க, சுகததகாச 
சதசமய வவிசளயகாட்டுகள் கட்டிடத்சதகாகுதம 
அதமககாரசசப (தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 5 ; 
சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : இல. 14, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 9.00  (1046146 NL)

(441502 NA)

345 – குற்றவவியல் சட்டம்
345.020 - குற்றங்கைள்
345.02026 - சட்டம்

இலங்சக.
[குற்றச சசயல்களுக்குப் பலமயகாக்கப்
    பட்சடகாருக்கும் சகாட்சமகளுக்குமகான உதவவி  
    மற்றும் பகாதுககாப்பு (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 27ஆம் இலக்க, குற்றச 
சசயல்களுக்குப் பலமயகாக்கப்பட்சடகாருக்கும் 
சகாட்சமகளுக்குமகான உதவவி மற்றும் பகாதுககாப்பு 
(தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 2 ; சசமம. 21. - 
(இலங்சக. சட்டம் : இல. 27, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ 4.00  (1051269 NL)

 (444949 NA)

345.05 – குற்றவவியல் நடவடிக்ககை முகற
345.05026 - சட்டம்

இலங்சக.
[குற்றச சசயல்கசளத் தடுத்தல் (தமருத்தச)   
    சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 29ஆம் இலக்க, குற்றச 
சசயல்கசளத் தடுத்தல் (தமருத்தச) சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 13 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 29, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 16.00  (1051277 NL)

(444913 NA)

346 – தேனனியபொர சட்டம்
346.043 – ஸ்தேபொவர பசபொத்து
346.0436026 - சட்டம்

இலங்சக.
[ககாணவி (பரகாதநீனப்படுத்தல் மமதகான   
   மட்டுப்பகாடுகள்) (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 03 ஆம் இலக்க, ககாணவி 
(பரகாதநீனப்படுத்தல் மமதகான மட்டுப்பகாடுகள்) 
(தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 2; 
சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : இல. 03, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 9.00 (1046138 NL)

(439010 NA)
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இலங்சக.
[சகமமட்கப்பட மடியகாத நனசககாசட   
    உறுதமகசள மழுசமயகான நனறமயயீனம்  
    எனனும் ஏதுவவினமமது சகமமட்டல் சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 05 ஆம் இலக்க, 
சகமமட்கப்பட மடியகாத நனசககாசட 
உறுதமகசள மழுசமயகான நனறமயயீனம் 
எனனும் ஏதுவவினமமது சகமமட்டல் சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 2 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 05, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 9.00 (1046140 NL)

(439016 NA)

346.064 – இலபொப தநபொக்கைற்றதேபொபனங்கைள்
346.064026 - சட்டம்

இலங்சக.
[இலங்சக சபகாறமயவியற் சபரசவச சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 04 ஆம் இலக்க, 
இலங்சக சபகாறமயவியற் சபரசவச சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 33 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 04, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 35.00 (1046139 NL)

(439013 NA)

346.082 – வங்கைசியும் வங்கைசியவியலும்
346.0820285 – வங்கைசி நசிறுவனங்கைள்
346.0820285026 - சட்டம்

இலங்சக.
[இலத்தமரனளியல் சககாடுக்கல் வகாங்கல்கள்  
    (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 25ஆம் இலக்க, 
இலத்தமரனளியல் சககாடுக்கல் வகாங்கல்கள் 
(தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க 
சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 19 ; சசமம. 21. - 
(இலங்சக. சட்டம் : இல. 25, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 24.00 (1051278 NL)

 (444910 NA)

346.086 - கைபொப்புறுதேசி
346.086026 - சட்டம்

இலங்சக.
[ககாப்புறுதமத் சதகாழமசல ஒழுங்குபடுத்தல்    
   (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 23ஆம் இலக்க, ககாப்புறுதமத்
சதகாழமசல ஒழுங்குபடுத்தல் (தமருத்தச) 
சட்டம். - சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலு 
வலகம், 2017. - ப. 8 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. 
சட்டம் : இல. 23, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 10.00  (1051280 NL)

 (444908 NA)

347 – சசிவவில் நடவடிக்ககைகைளும் நவீதேசிமன்றமும்
347.01 – நவீதேசிமன்றங்கைள் : குடியவியல்  

   நடவடிக்ககைகைள்
347.01026 - சட்டம்

இலங்சக.
[நநீதமத்துசற (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 26ஆம் இலக்க, 
நநீதமத்துசற (தமருத்தச) சட்டம். - சககாழும்பு : 
அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 2017. - ப. 1 ; 
சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : இல. 26, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 4.00 (1051283 NL)

(444965 NA)

347.05 – நவீதேசிமன்ற நடவடிக்ககை
347.05026 - சட்டம்

இலங்சக.
[குடியவியல் நடவடிக்சகமசறச சட்டக்சககாசவ
    (தமருத்தச) சட்டம்]
2017 ஆம் ஆண்டின 08ஆம் இலக்க, 
குடியவியல் நடவடிக்சகமசறச 
சட்டக்சககாசவ (தமருத்தச) சட்டம். - 
சககாழும்பு : அரசகாங்க சவளளியயீட்டலுவலகம், 
2017. - ப. 37 ; சசமம. 21. - (இலங்சக. சட்டம் : 
இல. 08, 2017.)
கஇ-ககாஉ : ரூ. 35.00 (1049198 NL)

(440339 NA)
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3 7 0 கைல்வவி

சமனனத்தம்பவி, க.
கல்வவியவியல் அளவநீடும் மதமப்பயீடும் / 
க. சமனனத்தம்பவி. - சககாழும்பு : சசமமடு 
பதமப்பகம், 2017. - ப. 238 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 660.00 (1058841 NL)
ISBN 978-955-1857-58-5  

சஜயரகாசகா, சபகா.
கல்வவிக் சககாட்பகாடுகளும் மகாற்றுச 

சமந்தசனகளும் : Educational Theories And 
Alternative Thoughts / சபகா. சஜயரகாசகா. - 

சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம் 2018. - 
ப. x, 154 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 560.00  (1058827 NL)
ISBN 978-955-685-000-0  

சஜயரகாசகா, சபகா.

கல்வவியவியலும் நமகழபதமவுகளும் : Education 
and Contemporary Impression / சபகா. 
சஜயரகாசகா. - சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம், 
2018. -  ப. 172 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 540.00 (1058838 NL)
ISBN 978-955-1857-43-1 

370.7 – கைல்வவி ஆய்வு

சமனனத்தம்பவி, க.
கல்வவி ஆய்வவியவியல் / க. சமனனத்தம்பவி. - 2ம் 
பதம; சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம், 2011. -
ப. xi, 132 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 360.00 (1058846 NL)
ISBN 978-955-1857-88-2  

371.2 – கைல்வவி நசிரவபொகைம்

சஜயரகாசகா, சபகா.
கல்வவி நமர்வகாகமம் மககாசமத்துவமம் : 
Educational Administration and Management / சபகா. 
சஜயரகாசகா. - 2 ம் பதம ;  சககாழும்பு : சசமமடு 
பதமப்பகம், 2017. - ப. viii, 148 ; சசமம. 21.
ஒம-ம.உ : ரூபகா 480.00 (1058834 NL)
ISBN 978-955-1857-36-3  

372 - ஆரம்ப கைல்வவி
372.1 – ஆரம்பக்கைல்வவி ஒழுங்கைகமப்பும்  

  பசயற்பபொடுகைளும்
372.102 – கைற்றல், கைற்பவித்தேல் வழசிமுகறகைள்

கருணகாநமதம, மகா.
கற்றல் கற்பவித்தல் : சமம்பகாட்டுக்ககான 
வழமமசறகள் / மகா. கருணகாநமதம. - 2 ம் பதம;  
சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம், 2013. - 
ப. xii, 152 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 500.00  (1058828 NL)
ISBN 978-955-685-021-5  

4  0  0  பமபொழசி

4 9 0 ஏகனய பமபொழசிகைள்

494 – தேசிரபொவவிட பமபொழசிகைள்
494.811 – தேமசிழ் பமபொழசி

இரகாமநரதன, பவி.
சதகானசமச சசம்சமகாழம தமமழ / 
பவி. இரகாமநரதன. - சககாழும்பு : சசமமடு 
பதமப்பகம், 2009. - ப. 113 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 240.00 (1058836 NL)
ISBN 978-955-1857-40-0 

494.8113 -  தேமசிழ்பமபொழசி அகைரபொதேசிகைள்

சரவணமத்துப்பவிள்சள
யகாழப்பகாண அகரகாதம / சரவணமத்துப்பவிள்சள. -
4 ம் பதம ;  சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம்,
2017. - ப. xxxix, 486 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 4600.00 (1058830 NL)
ISBN 978-955-1857-14-1  

8  0  0  இலக்கைசியம்

8 9 0 பவிறபமபொழசிக் குடும்ப இலக்கைசியம்

894 – தேசிரபொவவிட இலக்கைசியம்
894.811 – தேமசிழ் இலக்கைசியம்

சஜயரகாசகா, சபகா.
இலக்கமயத் தமறனகாய்வுக் சககாட்பகாடுகள் : 

Theories of literary criticism / சபகா   

சஜயரகாசகா. -  2 ம் பதம;  சககாழும்பு : சசமமடு 
பதமப்பகம், 2017. - ப. xiv, 142 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 460.00 (1058831 NL)
ISBN 978-955-1857-16-5  
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சஜயரகாசகா, சபகா.
இசளஞர் இலக்கமயம் : உலசக மகாற்றமய 
நவநீன சமந்தசனகள் / சபகா. சஜயரகாசகா. - 
சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம், 2017. - 
ப. vi, 34 ; சசமம. 24.
ஒம-மஉ : ரூபகா 180.00 (1058840 NL)
ISBN 978-955-1857-50-9  

894.8113 – சசிறுகைகதேகைள்

அரியநகாயகம், வவி.
கசதக் சககாலங்கள் / வவி. அரியநகாயகம். - 
சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம், 2009. - ப. 124 ; 
சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 250.00 (1058835 NL)
ISBN 978-955-1857-38-7  

சஜயரகாசகா, சபகா.

புசனகசத இயல் : Analysis of fiction / சபகா. 
சஜயரகாசகா. - சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம், 
2009. - ப. 120 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 260.00 (1058833 NL)
ISBN 978-955-1857-31-8  

9 0 0 புவவியவியல், வரலபொறு

909 – உலகை வரலபொறு
909.09 – உலகைப்படமும் பவிரயபொணமும்

இரகாமநகாதன, பவி.
தமமழக நகாகரிகமம் சமந்துசவவம நகாகரிகமம் /
பவி. இரகாமநகாதன. - சககாழும்பு : சசமமடு 
பதமப்பகம், 2009. - ப. x, 115 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 240.00 (1058837 NL)
ISBN 978-955-1857-41-7  

950  பபபொதுச் சரத்தேசிரம், ஆசசியபொ, கைகீகழத்ததேய  
 தூரகைசிழக்கு நபொடுகைள்

954 -  பதேன்ஆசசியபொ
954.93 - இலங்ககை

மத்துத்தம்பவிப்பவிள்சள, ஆ.
யகாழப்பகாணச சரித்தமரம் / 
ஆ. மத்துத்தம்பவிப்பவிள்சள. - 4 ம் பதம ;  
சககாழும்பு : சசமமடு பதமப்பகம், 2017. - 
ப. xx, 124 ; சசமம. 21.
ஒம-மஉ : ரூபகா 400.00 (1058832 NL)
ISBN 978-955-1857-22-6  

******
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ஆசசிரயர,  தேகலப்பு அட்டவகண

அரியநகாயகம், வவி. கசதக் சககாலங்கள் 894.8113

ஆண்டறமக்சக 2016-2017. (Aitken Spence PLC) 338.706

ஆண்டறமக்சக 2017. (சதசமய அபவிவவிருத்தம வங்கம 

PLC)  332.12306

2017 ஆம் ஆண்டின 01 ஆம் இலக்க, மருத்துவ 
(தமருத்தச) சட்டம் 344.04026

2017 ஆம் ஆண்டின 02ஆம் இலக்க, வகாழவவின 
எழுசசம (தமருத்தச) சட்டம். (இலங்சக.) 343.074026

2017 ஆம் ஆண்டின 03 ஆம் இலக்க, ககாணவி 
(பரகாதநீனப்படுத்தல் மமதகான மட்டுப்பகாடுகள்) 
(தமருத்தச) சட்டம். (இலங்சக.) 346.0436026

2017 ஆம் ஆண்டின 04 ஆம் இலக்க, இலங்சக 
சபகாறமயவியற் சபரசவச சட்டம். (இலங்சக.)

346.064026

2017 ஆம் ஆண்டின 05 ஆம் இலக்க, சகமமட்கப்பட 
மடியகாத நனசககாசட உறுதமகசள 
மழுசமயகான நனறமயயீனம் எனனும்
ஏதுவவினமமது சகமமட்டல் சட்டம். (இலங்சக.)

346.0436026

2017 ஆம் ஆண்டின 06 ஆம் இலக்க, சதசமய 
சபகாக்குவரத்து ஆசணக்குழு (தமருத்தச) சட்டம்..
(இலங்சக.) 343.093026

2017 ஆம் ஆண்டின 08ஆம் இலக்க, குடியவியல் 
நடவடிக்சகமசறச சட்டக்சககாசவ (தமருத்தச) 
சட்டம். (இலங்சக.)  347.05026

2017 ஆம் ஆண்டின 09 ஆம் இலக்க, 
ககாணகாமற்சபகான ஆட்கள் பற்றமய அலுவலகம் 
(தகாபவித்தலும், நமருவகமத்தலும், பணவிகசள
நமசறசவற்றுதலும்) (தமருத்தச) சட்டம் 342.07026

2017 ஆம் ஆண்டின 10 ஆம் இலக்க, சதருநர்கசளப்
பதமவு சசய்தல் (வவிசசட ஏற்பகாடுகள்) சட்டம். 
(இலங்சக.) 342.07026

2017 ஆம் ஆண்டின 11 ஆம் இலக்க, கடற்சறகாழமல் 
நநீர்வகாழ உயவிரின வளங்கள் (தமருத்தச) சட்டம்

343.07692026

2017 ஆம் ஆண்டின 12 ஆம் இலக்க, சவளளிநகாட்டுச 
சசலகாவணவிச சட்டம் 343.0325026

2017 ஆம் ஆண்டின 13 ஆம் இலக்க, நகாட்சடக் 
கட்டிசயழுப்புதல் வரி (தமருத்தச) சட்டம். 
(இலங்சக.) 343.040026

2017ஆம் ஆண்டின 14 ஆம் இலக்க, சுகததகாச 
சதசமய வவிசளயகாட்டுகள் கட்டிடத்சதகாகுதம 
அதமககாரசசப (தமருத்தச) சட்டம். (இலங்சக.)

344.099026

2017 ஆம் ஆண்டின 15 ஆம் இலக்க, இலங்சக 
சஜர்மன சதகாழமல்நுட்பப் பயவிற்சம நமறுவகச 
சட்டம். (இலங்சக.) 344.0767026

2017 ஆம் ஆண்டின 16 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் 
அதமககார சசபகள் சதர்தல்கள் (தமருத்தச) 
சட்டம். (இலங்சக.) 342.07026

2017 ஆம் ஆண்டின 17 ஆம் இலக்க, மகாககாண 
சசபத் சதர்தல்கள் (தமருத்தச) சட்டம். 
(இலங்சக.) 342.07026

2017 ஆம் ஆண்டின 18ஆம் இலக்க, சமகாட்டகார் 
வகாகன (தமருத்தச) சட்டம் 343.0946026

2017 ஆம் ஆண்டின 19 ஆம் இலக்க, இலங்சக 
நமசலசபறுதகு அபவிவவிருத்தமச சட்டம். 
(இலங்சக.) 343.074026

2017 ஆம் ஆண்டின 20ஆம் இலக்க, மகாநகர 
சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம் 342.07026

2017 ஆம் ஆண்டின 21ஆம் இலக்க, நகர சசபகள் 
(தமருத்தச) சட்டம் 342.09026

2017 ஆம் ஆண்டின 22 ஆம் இலக்க, 
பவிரசதச சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம் 342.09026

2017 ஆம் ஆண்டின 23ஆம் இலக்க, ககாப்புறுதமத் 
சதகாழமசல ஒழுங்குபடுத்தல் (தமருத்தச) 
சட்டம் 346.086026

2017 ஆம் ஆண்டின 24ஆம் இலக்க, 
உண்ணகாட்டரசமசறச சட்டம். (இலங்சக.)

343.036026
2017 ஆம் ஆண்டின 25ஆம் இலக்க, இலத்தமரனளியல்

சககாடுக்கல் வகாங்கல்கள் (தமருத்தச) சட்டம்
346.0820285026
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2017 ஆம் ஆண்டின 26ஆம் இலக்க, நநீதமத்துசற 
(தமருத்தச) சட்டம் 347.01026

2017 ஆம் ஆண்டின 27ஆம் இலக்க, குற்றச 
சசயல்களுக்குப் பலமயகாக்கப்பட்சடகாருக்கும் 
சகாட்சமகளுக்குமகான உதவவி மற்றும் 
பகாதுககாப்பு (தமருத்தச) சட்டம் 345.02026

2017 ஆம் ஆண்டின 28ஆம் இலக்க, உள்ளூர் 
அதமககாரசசபகள் (வவிசசடஏற்பகாடுகள்) சட்டம்

342.09026

2017 ஆம் ஆண்டின 29ஆம் இலக்க, குற்றச 
சசயல்கசளத் தடுத்தல் (தமருத்தச) சட்டம் 
(இலங்சக.) 345.05026

2017 ஆம் ஆண்டின 30 ஆம் இலக்க, ஒதுக்ககீட்டுச 
சட்டம். (இலங்சக.) 343.034026

2017 ஆம் ஆண்டின 31ஆம் இலக்க, உள்ளூர் 
அதமககாரசசபகள் சதர்தல்கள் (தமருத்தச) சட்டம்.
(இலங்சக.) 342.07026

2017 ஆம் ஆண்டின 32ஆம் இலக்க, ஒதுக்ககீட்டு 
(தமருத்தச) சட்டம். (இலங்சக.) 343.036026

இரகாமநகாதன, பவி. தமமழக நகாகரிகமம் சமந்துசவவம 
நகாகரிகமம் 909.09

இரகாமநகாதன, பவி. சதகானசமச சசம்சமகாழம தமமழ
494.811

இலக்கமயத் தமறனகாய்வுக் சககாட்பகாடுகள் : Theories of 

literary criticism. (சஜயரகாசகா, சபகா) 894.811

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 01 ஆம் இலக்க, 
மருத்துவ (தமருத்தச) சட்டம் 344.04026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 2ஆம் இலக்க, 
வகாழவவின எழுசசம (தமருத்தச) சட்டம் 343.074026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 03 ஆம் இலக்க, 
ககாணவி (பரகாதநீனப்படுத்தல் மமதகான 
மட்டுப்பகாடுகள்) (தமருத்தச) சட்டம் 346.0436026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 04 ஆம் இலக்க, 
இலங்சக சபகாறமயவியற் சபரசவச சட்டம்

346.064026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 05 ஆம் இலக்க, 
சகமமட்கப்பட மடியகாத நனசககாசட 
உறுதமகசள மழுசமயகான நனறமயயீனம் 
எனனும் ஏதுவவினமமது சகமமட்டல் சட்டம்

346.0436026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 06 ஆம் இலக்க, 
சதசமய சபகாக்குவரத்து ஆசணக்குழு (தமருத்தச) 
சட்டம் 343.093026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 08ஆம் இலக்க, 
குடியவியல் நடவடிக்சகமசறச சட்டக்சககாசவ 
(தமருத்தச) சட்டம் 347.05026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 9 ஆம் இலக்க, 
ககாணகாமற்சபகான ஆட்கள் பற்றமய அலுவலகம் 
(தகாபவித்தலும், நமருவகமத்தலும், பணவிகசள 
நமசறசவற்றுதலும்) (தமருத்தச) சட்டம் 342.07026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 10 ஆம் இலக்க, 
சதருநர்கசளப் பதமவு சசய்தல் (வவிசசட 
ஏற்பகாடுகள்) சட்டம் 342.07026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 11 ஆம் இலக்க, 
கடற்சறகாழமல் நநீர்வகாழ உயவிரின வளங்கள் 
(தமருத்தச) சட்டம் 343.07692026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 12 ஆம் இலக்க, 
சவளளிநகாட்டுச சசலகாவணவிச சட்டம் 343.0325026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 13 ஆம் இலக்க, 
நகாட்சடக் கட்டிசயழுப்புதல் வரி (தமருத்தச) 
சட்டம் 343.040026

இலங்சக. 2017ஆம் ஆண்டின 14 ஆம் இலக்க, 
சுகததகாச சதசமய வவிசளயகாட்டுகள் 
கட்டிடத்சதகாகுதம அதமககாரசசப (தமருத்தச) 
சட்டம் 344.099026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 15 ஆம் இலக்க, 
இலங்சக சஜர்மன சதகாழமல்நுட்பப் பயவிற்சம 
நமறுவகச சட்டம் 344.0767026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 16 ஆம் இலக்க, 
உள்ளூர் அதமககார சசபகள் சதர்தல்கள் 
(தமருத்தச) சட்டம் 342.07026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 17 ஆம் இலக்க, 
மகாககாண சசபத் சதர்தல்கள் (தமருத்தச) சட்டம்

342.07026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 18ஆம் இலக்க, 
சமகாட்டகார் வகாகன (தமருத்தச) சட்டம் 343.0946026
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இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 19 ஆம் இலக்க, 
இலங்சக நமசலசபறுதகு அபவிவவிருத்தமச சட்டம்

343.074026
இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 20ஆம் இலக்க, 

மகாநகர சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம் 342.07026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 21ஆம் இலக்க, நகர
சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம் 342.09026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 22 ஆம் இலக்க, 
பவிரசதச சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம் 342.09026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 23ஆம் இலக்க, 
ககாப்புறுதமத் சதகாழமசல ஒழுங்குபடுத்தல் 
(தமருத்தச) சட்டம் 346.086026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 24ஆம் இலக்க, 
உண்ணகாட்டரசமசறச சட்டம் 343.036026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 25ஆம் இலக்க, 
இலத்தமரனளியல் சககாடுக்கல் வகாங்கல்கள் 
(தமருத்தச) சட்டம் 346.0820285026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 26ஆம் இலக்க, 
நநீதமத்துசற (தமருத்தச) சட்டம் 347.01026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 27ஆம் இலக்க, 
குற்றச சசயல்களுக்குப் 
பலமயகாக்கப்பட்சடகாருக்கும் சகாட்சமகளுக்குமகான 
உதவவி மற்றும் பகாதுககாப்பு (தமருத்தச) சட்டம்

345.02026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 28ஆம் இலக்க, 
உள்ளூர் அதமககாரசசபகள் (வவிசசடஏற்பகாடுகள்) 
சட்டம் 342.09026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 29ஆம் இலக்க, 
குற்றச சசயல்கசளத் தடுத்தல் (தமருத்தச) 
சட்டம் 345.05026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 30 ஆம் இலக்க, 
ஒதுக்ககீட்டுச சட்டம் 343.034026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 31ஆம் இலக்க, 
உள்ளூர் அதமககாரசசபகள் சதர்தல்கள் (தமருத்தச)
சட்டம் 342.07026

இலங்சக. 2017 ஆம் ஆண்டின 32ஆம் இலக்க, 
ஒதுக்ககீட்டு (தமருத்தச) சட்டம் 343.036026

இலங்ககை சட்டங்கைள்

இல. 21, 2017. நகர சசபகள் (தமருத்தச) சட்டம்
342.09026

இல. 01, 2017. மருத்துவ (தமருத்தச) சட்டம்
344.04026

இல. 02, 2017. வகாழவவின எழுசசம (தமருத்தச) 
சட்டம் 343.074026

இல. 03, 2017. ககாணவி (பரகாதநீனப்படுத்தல் மமதகான 
மட்டுப்பகாடுகள்) (தமருத்தச) சட்டம் 346.0436026

இல. 04, 2017. இலங்சக சபகாறமயவியற்  
சபரசவச சட்டம் 346.064026

இல. 05, 2017. சகமமட்கப்பட மடியகாத 
நனசககாசட உறுதமகசள மழுசமயகான 
நனறமயயீனம் எனனும் ஏதுவவினமமது சகமமட்டல் 
சட்டம் 346.0436026

இல. 06, 2017, சதசமய சபகாக்குவரத்து 
ஆசணக்குழு (தமருத்தச) சட்டம். 343.093026

இல. 07, 2017. குடியவியல் நடவடிக்சகமசறச 
சட்டக்சககாசவ (தமருத்தச) சட்டம் 347.05026

இல. 09, 2017. ககாணகாமற்சபகான ஆட்கள் பற்றமய
அலுவலகம் (தகாபவித்தலும், நமருவகமத்தலும், 
பணவிகசள நமசறசவற்றுதலும்)
(தமருத்தச) சட்டம் 342.07026

இல. 10, 2017. சதருநர்கசளப் பதமவு சசய்தல் 
(வவிசசட ஏற்பகாடுகள்) சட்டம் 342.07026

இல. 11, 2017. கடற்சறகாழமல் நநீர்வகாழ உயவிரின 
வளங்கள் (தமருத்தச) சட்டம் 343.0769026

இல. 12, 2017. சவளளிநகாட்டுச சசலகாவணவிச 
சட்டம் 343.0325026

இல. 13, 2017. நகாட்சடக் கட்டிசயழுப்புதல் வரி 
(தமருத்தச) சட்டம் 343.040026

இல. 14, 2017. சுகததகாச சதசமய 
வவிசளயகாட்டுகள் கட்டிடத்சதகாகுதம  
அதமககாரசசப (தமருத்தச) சட்டம் 344.099026

இல. 15, 2017. இலங்சக சஜர்மன 
சதகாழமல்நுட்பப் பயவிற்சம நமறுவகச சட்டம்

344.0767026
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இல. 16, 2017. உள்ளூர் அதமககார சசபகள் 
சதர்தல்கள் (தமருத்தச) சட்டம் 342.07026

இல. 17, 2017. மகாககாண சசபத் சதர்தல்கள் 
(தமருத்தச) சட்டம் 342.07026

இல. 18, 2017. சமகாட்டகார் வகாகன (தமருத்தச) 
சட்டம் 343.0946026

இல. 19, 2017. இலங்சக நமசலசபறுதகு 
அபவிவவிருத்தமச சட்டம் 343.074026

இல. 20, 2017. மகாநகர சசபகள் (தமருத்தச) 
சட்டம் 342.07026

இல. 22, 2017. பவிரசதச சசபகள் (தமருத்தச) 
சட்டம் 342.09026

இல. 23, 2017. ககாப்புறுதமத் சதகாழமசல 
ஒழுங்குபடுத்தல் (தமருத்தச) சட்டம் 346.086026

இல. 24, 2017. உண்ணகாட்டரசமசறச சட்டம்
343.036026

இல. 25, 2017. இலத்தமரனளியல் சககாடுக்கல் 
வகாங்கல்கள் (தமருத்தச) சட்டம் 346.0820285026

இல. 26, 2017. நநீதமத்துசற (தமருத்தச) சட்டம்
347.01026

இல. 27, 2017. குற்றச சசயல்களுக்குப் 
பலமயகாக்கப்பட்சடகாருக்கும் சகாட்சமகளுக்குமகான 
உதவவி மற்றும் பகாதுககாப்பு (தமருத்தச) சட்டம். 
(இலங்சக) 345.02026

இல. 28, 2017. உள்ளூர் அதமககாரசசபகள் 
(வவிசசடஏற்பகாடுகள்) சட்டம் 342.09026

இல. 29, 2017. குற்றச சசயல்கசளத் தடுத்தல் 
(தமருத்தச) சட்டம் 345.05026

இல. 30, 2017. ஒதுக்ககீட்டுச சட்டம் 343.034026

இல. 31, 2017. உள்ளூர் அதமககாரசசபகள் 
சதர்தல்கள் (தமருத்தச)  சட்டம் 342,07026

இல. 32, 2017. ஒதுக்ககீட்டு (தமருத்தச) சட்டம்
343.032026

இலங்சக - வடக்கு மகாககாணங்களளின சமறமய மற்றும்
நடுத்தர நமறுவனங்களளின பதமவு. (இலங்சக 
வர்த்தக சங்கம்) 338.642095493

இலங்சக வர்த்தக சங்கம். இலங்சக - வடக்கு 
மகாககாணங்களளின சமறமய மற்றும் நடுத்தர 
நமறுவனங்களளின பதமவு 338.642095493

இளங்குமரனகார், இரகா. தமருக்குறள் : கருத்துசர
294.592

இசளஞர் இலக்கமயம் : உலசக மகாற்றமய நவநீன 
சமந்தசனகள். (சஜயரகாசகா, சபகா.) 894.811

Aitken Spence PLC. ஆண்டறமக்சக 2016-2017 338.706

எங்கள் ககாடுகளளின ஆசசரியம். (ரனசமங்க, 
டக்ளஸ் பவி) 333.75095493

கசணசலமங்கம், சக. ர. சர்வசதச அரசமயல் சமல 
பகார்சவகள் 327.1

கசதக் சககாலங்கள். (அரியநகாயகம், வவி.) 894.8113

கருணகாநமதம, மகா. கற்றல் கற்பவித்தல்: 
சமம்பகாட்டுக்ககான வழமமசறகள் 372.102

கல்வவி ஆய்வவியவியல். (சமனனத்தம்பவி, க.) 370.72

கல்வவிக் சககாட்பகாடுகளும் மகாற்றுச சமந்தசனகளும் :
Educational Theories And Alternative Thoughts 
(சஜயரகாசகா, சபகா.) 370

கல்வவி நமர்வகாகமம் மககாசமத்துவமம் : 
Educational Administration and Management. 
(சஜயரகாசகா, சபகா.) 371.2

கல்வவியவியல் அளவநீடும் மதமப்பயீடும். 
(சமனனத்தம்பவி, க.) 370

கல்வவியவியலும் நமகழபதமவுகளும் : Education and 

Contemporary Impression. (சஜயரகாசகா, சபகா.) 370

கற்றல் கற்பவித்தல்: சமம்பகாட்டுக்ககான 
வழமமசறகள். (கருணகாநமதம, மகா.) 372.102

ககாந்தலட்சுமம, ஆ. சசகாற்சபகாருளகாய்வுக் 
களஞ்சமயம் : நூலக தகவல் அறமவவியல் 020

கமருஷ்ணசவணவி, ஏ. என. சசவ சமத்தகாந்தம் 
ஓர் அறமமகம் : An Introduction to Saiva 
siddhantam 294.5
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சர்வசதச அரசமயல் சமல பகார்சவகள். 
(கசணசலமங்கம், சக. ர.) 327.1

சர்வசதச தகாபனங்களும் ஒப்பந்தங்களும்: 
International organization and agreement . 
(சஜகார்ச, ஏ. சம.) 060

சரவணமத்துப்பவிள்சள. யகாழப்பகாண அகரகாதம 
494.8113

சமனனத்தம்பவி, க. கல்வவி ஆய்வவியவியல் 370.72

சமனனத்தம்பவி, க. கல்வவியவியல் அளவநீடும் 
மதமப்பயீடும்  370

சசவ சமத்தகாந்தம் ஓர் அறமமகம் : An Introduction 
to Saiva siddhantam. (கமருஷ்ணசவணவி, ஏ. என.)

294.5

சசகாற்சபகாருளகாய்வுக் களஞ்சமயம் : நூலக 
தகவல் அறமவவியல். (ககாந்தலட்சுமம, ஆ.) 020

தமமழக நகாகரிகமம் சமந்துசவவம நகாகரிகமம். 
(இரகாமநரதன, பவி.) 909.09

தமருக்குறள் : கருத்துசர. (இளங்குமரனகார், இரகா.)
294.592

சதசமய அபவிவவிருத்தம வங்கம PLC. ஆண்டறமக்சக 
2017 332.12306

சதகானசமச சசம்சமகாழம தமமழ. (இரகாமநரதன, பவி.)
494.811

பருவநமசல மற்றும் நுண்பகாகப் சபகாருளளியல் 
சககாட்பகாடுகள் : Macro and micro Economic 

Theories. (வவிஜயகுமகார், சமனனத்துசர) 338.5

புசனகசத இயல்: Analysis of fiction. 
(சஜயரகாசகா, சபகா.) 894.8113

மத்துத்தம்பவிப்பவிள்சள, ஆ. யகாழப்பகாணச சரித்தமரம் 
954.93

யகாழப்பகாண அகரகாதம. (சரவணமத்துப்பவிள்சள) 
494.8113

யகாழப்பகாணச சரித்தமரம். (மத்துத்தம்பவிப்பவிள்சள,ஆ.)
954.93

ரனசமங்க, டக்ளஸ் பவி. எங்கள் ககாடுகளளின 
ஆசசரியம் 333.75095493

வவிஜயகுமகார், சமனனத்துசர. பருவநமசல மற்றும் 
நுண்பகாகப் சபகாருளளியல் சககாட்பகாடுகள் : Macro 
and micro Economic Theories  338.5

சஜயரகாசகா, சபகா.  இலக்கமயத் தமறனகாய்வுக் 
சககாட்பகாடுகள் : Theories of literary criticism 

894.811

சஜயரகாசகா, சபகா. இசளஞர் இலக்கமயம் : 
உலசக மகாற்றமய நவநீன சமந்தசனகள் 894.811

சஜயரகாசகா, சபகா.  கல்வவிக் சககாட்பகாடுகளும் மகாற்றுச
சமந்தசனகளும் : Educational Theories And 
Alternative Thoughts 370

சஜயரகாசகா, சபகா. கல்வவி நமர்வகாகமம் 

மககாசமத்துவமம் : Educational 
Administration and Management  371.2

சஜயரகாசகா, சபகா. கல்வவியவியலும் நமகழபதமவுகளும் : 
Education and Contemporary Impression  370

சஜயரகாசகா, சபகா. புசனகசத இயல்: Analysis 
of fiction 894.8113

சஜகார்ச, ஏ. சம. சர்வசதச தகாபனங்களும் 
ஒப்பந்தங்களும்: International organization 
and agreement 060

******



60



61

பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

அந்நமயசசசலவகாணவி 343.0325

அரசமயல் 320

அரசமயலசமப்புச சட்டம் 342

அரசமசறச சட்டம் 343.036

ஆரம்பக்கல்வவி ஒழுங்கசமப்பும் சசயற்பகாடுகளும் : 
கல்வவி 372.1

ஆரம்பக்கல்வவி : கல்வவி 372

இந்து சமயம் 294.5

இயற்சக வளம், மற்றும் சக்தம 333.7

இரகாணுவ, பகாதுககாப்பு, சபகாதுசசசகாத்துக்கள், 
சபகாது நமதமயம், வரி, வவியகாபகார 
சகத்சதகாழமற்சட்டம்  343

இலக்கமயம்  800

இலங்சக : ககாட்டு நமலம்  333.75095493

இலங்சக : சட்ட மனறம் 328.5493

இலங்சக : சமறுசகத்சதகாழமல் 338.642095493

இலங்சக : சபகாதுச சரித்தமரம், ஆசமயகா, 
ககீசழத்சதய தூரகமழக்கு நகாடுகள் 954.93

இலகாப சநகாக்கற்றதகாபனங்கள்  346.064

உலகப்படமம் பவிரயகாணமம் : புவவியவியல், 
வரலகாறு 909.09

உலக வரலகாறு : புவவியவியல், வரலகாறு 909

உள்ளூரகாட்சம 342.09

உற்பத்தம 338

ஏசனய சமயங்கள்  290

ஏசனய சமகாழமகள் 490

கடற்சதகாழமல் 343.07692

கணனளி வவிஞ்ஞகானமம் அறமவுசகார் 
வவிடயங்களும் 000

கல்வவி 370

கல்வவி ஆய்வு : கல்வவி 370.7

கல்வவி நமர்வகாகம் : கல்வவி 371.2

கற்றல், கற்பவித்தல் வழமமசறகள் : கல்வவி 372.102

ககாட்டு நமலம் 333.75

ககாணவிப் சபகாருளகாதகாரம் 333

ககாப்புறுதம 346.086

குற்றங்கள்  345.020

குற்றவவியல் சட்டம்  345

குற்றவவியல் நடவடிக்சக மசற 345.05

சங்கங்கள், தகாபனங்கள், அரும்சபகாருட்
ககாட்சமசசகாசலகள் 060

சட்டம் 340

சட்டம் : அந்நமயசசசலவகாணவி 343.0325026

சட்டம் : அரசமசறச சட்டம்  343.036026

சட்டம்  : இலகாப சநகாக்கற்றதகாபனங்கள்  346.064026

சட்டம் : உள்ளூரகாட்சம 342.09026

சட்டம் : கடற்சதகாழமல் 343.07692026

சட்டம் : ககாப்புறுதம 346.086026

சட்டம் : குற்றங்கள்  345.02026
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சட்டம் : குற்றவவியல் நடவடிக்சக மசற 345.05026

சட்டம் : சமூகப் பவிரசசமசனகளும் சசசவகளும் 
344.04026

சட்டம் : சதர்தல் சட்டம் 342.07026

சட்டம் : சதகாழமற்பயவிற்சம நமசலயம் 344.0767026

சட்டம் : நநீதமமனறங்கள் : குடியவியல் 
நடவடிக்சககள் 347.01026

சட்டம் : நநீதமமனற நடவடிக்சக 347.05026

சட்டம் : நநீர் சபகாக்குவரத்து 343.0946026

சட்டம் : சபகாருளகாதகார உதவவிகள் 343.074026

சட்டம் : சபகாழுதுசபகாக்கு 344.099026

சட்டம் : சபகாக்குவரத்து  343.093026

சட்டம் : வங்கம நமறுவனங்கள் 346.0820285026

சட்டம் : வரவு சசலவுத்தமட்டம்  343.034026

சட்டம் : வரிச சட்டங்கள்  343.040026

சட்டம் : ஸ்தகாவர சசகாத்து 346.0436026

சட்ட மனறம் : அரசமயல் 328

சமயம்  200

சமூகப் பவிரசசமசனகளும் சசசவகளும்  344.04

சமூக வவிஞ்ஞகானங்கள் 300

சர்வசதச சதகாடர்பு  327

சமவவில் நடவடிக்சககளும் நநீதமமனறமம்  347

சமறுகசதகள் 894.8113

சமறுசகத்சதகாழமல் 338.642

தமமழ இலக்கமயம் 894.811

தமமழ சமகாழம  494.811

தமமழசமகாழம அகரகாதமகள் 494.8113

தனளியகார் சட்டம் 346

தனளியகார் வங்கமகள் : வங்கமகள் 332.123

தமரகாவவிட இலக்கமயம் 894

தமரகாவவிட சமயங்கள்  294

தமரகாவவிட சமகாழமகள் 494

சதனஆசமயகா : சபகாதுச சரித்தமரம், ஆசமயகா, 
ககீசழத்சதய தூரகமழக்கு நகாடுகள்  954

சதர்தல் சட்டம் 342.07

சதகாழமற்பயவிற்சம நமசலயம் 344.0767

சதகாழமல் சமூக சசசவ கல்வவி கலகாசகார சட்டம்  344

நமதமப் சபகாருளகாதகாரம் 332

நமறுவன உற்பத்தம  338.6

நமறுவனங்கள், ஆண்டறமக்சககள் 338.706

நமறுவனம், ஆண்டறமக்சக 332.12306

நநீதமமனறங்கள் : குடியவியல் நடவடிக்சககள் 347.01

நநீதமமனற நடவடிக்சக 347.05

நநீர் சபகாக்குவரத்து  343.0946

நூலக தகவல் வவிஞ்ஞகானம் 020

பவிறசமகாழமக் குடும்ப இலக்கமயம் 890

புவவியவியல், வரலகாறு 900

புனளித நூல்கள் : இந்து சமயம்  294.592

சபகாது உற்பத்தம சபகாருளளியல் 338.5

சபகாதுச சரித்தமரம், ஆசமயகா, ககீசழத்சதய  
தூரகமழக்கு நகாடுகள் 950

சபகாது தனளியகார் கல்வவிக்ககான நமதம 344.076

சபகாருளகாதகார உதவவிகள் 343.074

சபகாருளகாதகாரம் 330



63

சபகாழுதுசபகாக்கு 344.099

சபகாக்குவரத்து  343.093

சமகாழம 400

வங்கமகள் 332.1

வங்கம நமறுவனங்கள் 346.0820285

வங்கமயும் வங்கமயவியலும் 346.082

வணவிக நமறுவனங்கள்  338.7

வரவு சசலவுத்தமட்டம் 343.034

வரிச சட்டங்கள் 343.040

வவிவசகாயமம் வவிவசகாயக் சகத்சதகாழமலும் 343.076

வவிவகாதங்கள் : சட்ட மனறம்  328.549302

வநீதமப் சபகாக்குவரத்து 343.094

சவவமநகாட்டு சககாள்சககள் : சர்வசதச சதகாடர்பு 
327.1

ஸ்தகாவர சசகாத்து 346.043

******
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வவெளளியயிட இருக்கும் பயிரசுரங்களளிற்ககான பட்டியல

1 0 0 தத்துவெம்

தவரத்ததினம, ர
பலன் தரும பபயர் சூட்டுவவவோம / 
ர. தவரத்ததினம. - யவோழ்ப்பவோணம : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-38483-7-6   ரூபவோ 150.00

2 0 0  சமயம்

294.5  - இந்துசமயம்

சதிவஞவோனசுந்தரம, வக
சசவபநெறதி தரம - 4 பயயிற்சதி / 
வக. சதிவஞவோனசுந்தரம. -  பகவோழுமபு : இனனிய 
பதன்றல் பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-7317-36-6   ரூபவோ 140.00

பசல்வமவனவோகரன், ர
கந்தபுரவோண அசுரகவோண்டம / ர. 
பசல்வமவனவோகரன். - பகவோழுமபு : இந்து சமய 
கலவோச்சவோர அலுவல்கள் ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-9233-58-9  ரூபவோ 1250.00

பசல்வமவனவோகரன், ர
பதய்வயவோசன ததிருமண படலம / 
ர. பசல்வமவனவோகரன். - பகவோழுமபு : இந்து சமய
கலவோச்சவோர அலுவல்கள் ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-9233-55-8  ரூபவோ 325.00

பசல்வமவனவோகரன், ர
மயூரகதிர புரவோணம / ர. பசல்வமவனவோகரன். -  
பகவோழுமபு : இந்து சமய கலவோச்சவோர அலுவல்கள் 
ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-9233-54-1   ரூபவோ 325.00

பத்மநெவோபசர்மவோ, சதி
கந்தசஷட புரவோணம / சதி. பத்மநெவோபசர்மவோ. - 
பகவோழுமபு : இந்து சமய கலவோச்சவோர அலுவல்கள் 
ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-9233-73-2  ரூபவோ 400.00

பத்மநெவோபசர்மவோ, சதி
சுப்ரமணயிய மவகவோற்சவ பத்தததி / 
சதி. பத்மநெவோபசர்மவோ. - பகவோழுமபு : இந்து சமய 
கலவோச்சவோர அலுவல்கள் ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-9233-70-1  ரூபவோ 450.00

பயிரசவோந்தன், எஸ
கந்தர் அலங்கவோரம முத்துத்தமபயிபயிள்சள உசர /
எஸ. பயிரசவோந்தன். - பகவோழுமபு : இந்து சமய 
கலவோச்சவோர அலுவல்கள் ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-9233-65-7 வயிசலதரப்படவயில்சல
 

பயிரசவோந்தன், எஸ
கந்தர் அலங்கவோரம சவத்ததிலதிங்கமபயிள்சள 
உசர / எஸ. பயிரசவோந்தன். - பகவோழுமபு : இந்து 
சமய கலவோச்சவோர அலுவல்கள் ததிசணக்களம, 
2018
ISBN 978-955-9233-66-4 வயிசலதரப்படவயில்சல
 

மவகஸவரன், எஸ
ததிருமுசற வதவோத்ததிர பவோமவோசல / 
எஸ. மவகஸவரன். - பகவோழுமபு : யுனனி ஆட்ஸ 
லதிமதிட்டட்,  2018
ISBN 978-955-0210-12-1      வயிசலதரப்படவயில்சல

ரகுபரன், வக
ஈழத்து ததிருப்புகழ் / வக. ரகுபரன். -  பகவோழுமபு :
இந்து சமய கலவோச்சவோர அலுவல்கள் 
ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-9233-62-6  ரூபவோ 140.00

3 0 0 சமூக வெயிஞ்ஞகானங்கள

3 3 0 வபகாருளகாதகாரம்

பணவவீக்கத்ததின் கசத / பகவோழுமபு : இலங்சக 
மத்ததியவங்கதி, 2018
ISBN 978-955-575-372-2     வயிசலதரப்படவயில்சல

370 கலவெயி

க.பபவோ.த (உயர்தர) பரீட்சச - 51 சதித்ததிரக்கசல 
வயினவோத்தவோள்கள் II, III ஆம பத்ததிரங்களுக்குரய 
ததிசசமுகப்பயயிற்சதி / இலங்சக : இலங்சக 
பரீட்சச ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-668-037-9     வயிசலதரப்படவயில்சல

சங்கரலதிங்கம
குடயுரசமக்கல்வயி தரம - 10 : பசயல் நூல் / 
சங்கரலதிங்கம. - கமபபவோல : சதித்மதினனி 
இன்ரநெஷசனல் பப்ளனிவசஸ, 2018
ISBN 978-955-0196-43-2     வயிசலதரப்படவயில்சல
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சதிவநெவடஸ, பச
கற்பயித்தல் முசறகளும நுட்பங்களும / 
பச. சதிவநெவடஸ. - மட்டக்களப்பு : ஆசதிரயர், 
2018
ISBN 978-955-99779-1-9 ரூபவோ 250.00

சதிவநெவடஸ, பச
பவோடசவோசல அபயிவயிருத்ததி / பச. சதிவநெவடஸ. - 
மட்டக்களப்பு : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-99779-2-6 ரூபவோ 100.00

சசபுள்ளவோ, ஏ. எச்
கல்வயியும வவோழ்க்சகயும / ஏ. எச். சசபுள்ளவோ. - 
கந்தளவோய் : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-54809-1-8      ரூபவோ 100.00

4 0 0  வமகாழழ

ஹஹூசதfபவோ, பமவோஹதிடீன் பவோத்ததிமவோ
அரபு மற்றும சதிங்கள பமவோழதிகளுக்கதிசடயயிலவோன
ஒலதியயியல் ஒப்பபீடு / பமவோஹதிடீன் பவோத்ததிமவோ. 
ஹஹூசதf பவோ. -  ததிஹவோர : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-35863-0-8   ரூபவோ 100.00

6 0 0 வதகாழழலநுட்பம்

6 1 0  மருத்துவெமும் ஆரரகாக்கழயமும்

உமவோகவோந், எம
உயர்குருததி அமுக்கம / எம. உமவோகவோந். - 
யவோழ்ப்பவோணம : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-38809-5-6 வயிசலதரப்படவயில்சல

உமவோகவோந், எம
உடற்பருமனும அதன் வயிசளவுகளும / 
எம. உமவோகவோந். - யவோழ்ப்பவோணம : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-38809-8-7 வயிசலதரப்படவயில்சல

உமவோகவோந், எம
கவோல் சக வலதிப்பு / எம. உமவோகவோந். - 
யவோழ்ப்பவோணம : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-38809-9-4 வயிசலதரப்படவயில்சல

உமவோகவோந், எம
பதவோய்வு வநெவோய் / எம. உமவோகவோந். - யவோழ்ப்பவோணம:
ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-38809-7-0 வயிசலதரப்படவயில்சல

உமவோகவோந், எம
நெவீரழதிவும நெதிமமததியவோன வவோழ்வும / 
எம. உமவோகவோந். - யவோழ்ப்பவோணம : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-38809-4-9 வயிசலதரப்படவயில்சல

உமவோகவோந், எம
பக்கவவோதம / எம. உமவோகவோந். - யவோழ்ப்பவோணம : 
ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-38809-6-3 வயிசலதரப்படவயில்சல

சகவோவதவன், பவோலன்
வகரளவோ கற்சவோ படங்கு / பவோலன். சகவோவதவன். - 
யவோழ்ப்பவோணம : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-35819-0-7 ரூபவோ 150.00

7 0 0  கலலைகள 

கபயிரவகவோல், வயிறவோஸ பமவோத்தம 
சந்ததிரகவோசன் நெவோடகம / வயிறவோஸ பமவோத்தம 
கபயிரவகவோல் ; [சக] சந்ததிரகவோசன் நெவோடக 
குழுவயினர். - யவோழ்ப்பவோணம : கலவோசவோரத் 
ததிசணக்களம, 2018
ISBN 978-955-7331-06-5 ரூபவோ 250.00

பத்மரவோஜன், சதின்னத்துசர
நெதிலத்வதவோற்ற ஓவயியங்கள் / சதின்னத்துசர. 
பத்மரவோஜன். - மட்டக்களப்பு : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-35809-0-0 ரூபவோ 700.00

8 0 0  இலைக்கழயம்

அமமீன், சதி. எம. ஏ
ஆயயிரத்ததில் ஓர் இரவுகள் / சதி. எம. ஏ. அமமீன். - 
ததிஹவோர : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-41634-8-5 ரூபவோ 300.00

இளங்குமரனவோர், ஆர்
பசந்தமதிழ் பசவோற்பபவோருள் களஞ்சதியம - அ / 
ஆர். இளங்குமரனவோர். - பகவோழுமபு : வசமமடு 
பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-685-120-5  ரூபவோ 660.00

இளங்குமரனவோர், ஆர்
பசந்தமதிழ் பசவோற்பபவோருள் களஞ்சதியம ஆ – ஈ / 
ஆர். இளங்குமரனவோர். - பகவோழுமபு : வசமமடு 
பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-685-121-2  ரூபவோ 660.00



45

இளங்குமரனவோர், ஆர்
பசந்தமதிழ் பசவோற்பபவோருள் களஞ்சதியம உ – ஔ /
ஆர். இளங்குமரனவோர். - பகவோழுமபு : வசமமடு 
பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-685-122-9  ரூபவோ 660.00

இளங்குமரனவோர், ஆர்
பசந்தமதிழ் பசவோற்பபவோருள் களஞ்சதியம க – ககீ / 
ஆர். இளங்குமரனவோர். - பகவோழுமபு : வசமமடு 
பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-685-123-6  ரூபவோ 660.00

வவலழகன், ஆ. மு. சதி 
பசந்தமதிழ் பசவோற்பபவோருள் களஞ்சதியம / 
ஆ. மு. சதி வவலழகன். - ததிருப்பழுகவோமம :  
உதயசூரயன் பததிப்பகம, 2018
ISBN 978-955-7300-05-4   ரூபவோ 200.00

பவங்கடசவோமதி, நெவோடர் என். எம
ஐமபபரும கவோப்பயியம சதிலப்பததிகவோரம - உசர / 
என். எம. பவங்கடசவோமதி நெவோடர். - பகவோழுமபு :  
வசமமடு பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-685-130-4 ரூபவோ 800.00

பவங்கடசவோமதி, நெவோடர் என். எம
ஐமபபரும கவோப்பயியம சகீவகசதிந்தவோமணயி - 1 / 
என். எம. பவங்கடசவோமதி நெவோடர். - பகவோழுமபு :  
வசமமடு பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-685-132-8 ரூபவோ 800.00

பவங்கடசவோமதி, நெவோடர் என். எம
ஐமபபரும கவோப்பயியம மணயிவமகசல - உசர / 
என். எம. பவங்கடசவோமதி  
நெவோடர். - பகவோழுமபு : வசமமடு பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-685-131-1 ரூபவோ 800.00

894.8111 - கவெயிலத

கலவோம, முகமட் கவோசதிம அப்துல்
எங்கள் முகவரயயில் யவோவரவோ சதிலர்...  / முகமட் 
கவோசதிம அப்துல் கலவோம வறவோகவோன். -  
பகவோத்தவோந்தவீவு : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-35889-0-6 ரூபவோ 150.00

குகவோனந்தன், கு
புத்தூர் கு. குகனனின் கவயிசதகள் / 
கு. குகவோனந்தன். - யவோழ்ப்பவோணம : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-42119-1-9 ரூபவோ 400.00

மவனவோகரன், பழனனி
வயிருட்சத்ததின் வயிழுதுகள் / பழனனி. மவனவோகரன். -
கப்புத்தல : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-35838-0-2 ரூபவோ 250.00

யசதிந்தன், ததிருகுமரவவல்
சததி வசலயயில் / ததிருகுமரவவல். யசதிந்தன். - 
முழங்கவோவயில் : ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-35836-0-4 ரூபவோ 90.00

வறவோகவோன், ரவோஜன்
எங்கள் முகவரயயில் யவோவரவோ சதிலர்...  / ரவோஜன்.  
வறவோகவோன் ; [சக] சதிவதவோசன். ககீர்த்தனவோ. -  
யவோழ்ப்பவோணம : DUST பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-7413-02-0 ரூபவோ 150.00

894.8114 - கட்டுலர

வயசுரவோசவோ. அ 
நெதிழல்கள் / அ. வயசுரவோசவோ. - யவோழ்ப்பவோணம :  
அசல பவளனியபீடு, 2018
ISBN 978-955-3989-01-7 ரூபவோ 300.00

வறவோஸவவோ, ர. எஸ
சவோமதி / ர. எஸ. வறவோஸவவோ. - கதிளனிபநெவோச்சதி :  
கவோவவர கலவோ மன்றம, 2018
ISBN 978-955-7825-02-1 ரூபவோ 200.00

9 0 0  புவெயியயியல வெரலைகாற

அமமீன், சதி. எம. ஏ
புவயியயியல் துசறக்கு முஸலதிமகளனின் 
பங்களனிப்பு / சதி. எம. ஏ. அமமீன். - ததிஹவோர :  
ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-41634-7-8 ரூபவோ 300.00

ததிருநெவோவுக்கரசு, எஸ
சவோதசனச் சதிகரம சமமூனவோ பசயயினுலவோப்தவீன் / 
பபவோன்னமபலம. முருகவவல். - யவோழ்ப்பவோணம : 
ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-35879-0-9 ரூபவோ 400.00

முருகவவல், பபவோன்னமபலம
பூமதியயில் ஒரு புசதயல் பூநெகர / 
பபவோன்னமபலம. முருகவவல். - முல்சலத்தவீவு :
பசல்லமுத்து பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-4096-13-4 ரூபவோ 200.00
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றதியவோஸதவீன், ரஸமதினவோ
வரலவோறு தரம - 10 : வயிளக்கங்களும வயினவோ 
வயிசடகளும / ரஸமதினவோ. றதியவோஸதவீன். -   
கண்ட : குறதிஞ்சதி பப்ளனிவகசன், 2018
ISBN 978-955-7734-15-6  வயிசலதரப்படவயில்சல

9 2 0   வெகாழ்க்லக வெரலைகாற

அருளவோனந்தம, வக. ஜவீ
அருட்ததிரு. வசவக். சவோம. ர. அல்பயிறட்  
அடகளவோர் அவர்களனின் வவோழ்க்சகயும பணயியும /
வக. ஜவீ. அருளவோனந்தம. - மட்டக்களப்பு :  
ஆசதிரயர், 2018
ISBN 978-955-41815-2-6 ரூபவோ 200.00
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