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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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ˢʭˁ˫�ˉ˫Ưˁ�˃�ɡǦ˕�˘˫˞˫ˣɣˠ�ˠ �̆˘ȽǦ�ˉ˫Ưˁ�
˳ɢ˂˘˫ˡú˥ˁ�˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ�ɪʆǦ�˚�ɡˁ˫ɴ˔ɐ�
,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
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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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இலங்ககை ததேசசிய நூற்பட்டியல் 
 

பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

0  0  0  கைணனனி வவிஞ்ஞபொனமும
அறசிவுசபொர் வவிடயங்கைளும

001 -  பபபொது அறசிவு
001.4 - ஆய்வு
001.42 - ஆய்வு முகறகைள்

ஜஜெயரராசரா, சபரா
ஆய்வு முறறையயியல் = Research   

Methodology / சபரா. ஜஜெயரராசரா. - 4ம் பதத.- 
ஜகராழும்பு : சசமமடு பததப்பகம், 2017. -

ப. viii, 88 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 350.00  (1058863 NL)
ISBN 978-955-685-020-8

1 0 0  தேத்துவம

ஞரானகுமராரன, நரா.
ஜமய்யயியல் : Philosophy /
நரா. ஞரானகுமராரன. - ஜகராழும்பு : சசமமடு

பததப்பகம், 2012. - ப. x, 213 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 420.00  (1058859 NL)
ISBN 978-955-685-016-1 

1 5 0  உளவவியல்

ஜஜெயரராசரா, சபரா.
உளவயியல் ஊடுதறலையயீடுகள் = 
Psychological Interventions / சபரா. ஜஜெயரராசரா. -
2ம் பதத. - ஜகராழும்பு : சசமமடு 

பததப்பகம், 2017. - ப. vi, 146 ; ஜச.மம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 480.00 (1058856 NL)
ISBN 978-955-685-012-3  

2 0 0 சமயம

2 9 0 ஏகனய சமயங்கைள்

294 – தேசிரபொவவிட சமயங்கைள்
294.5 – இந்து சமயம

ஞரானகுமராரன, நரா.
மராறய பற்றைதய கருத்தும் சங்கர 
சவதராந்தக் கராட்சதயும் = Concept  of  maya  

and  sankara  vedanta perception / 
நரா. ஞரானகுமராரன. - ஜகராழும்பு : சசமமடு 

பததப்பகம், 2012. - ப. xiii, 118 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 300.00 (1058858 NL)
ISBN 978-955-685-015-4 

294.509 – இந்து சமய வரலபொற

பயிரசராந்தன, ஶ.
முருகு / ஶ. பயிரசராந்தன. - ஜகராழும்பு : 
இந்துசமய கலைராசரார அலுவல்கள் 

ததறணைக்களம், 2018. - ப. xxvi, 255 ; 
ஜசமம. 25.
ஒமு-மஉ : ரூ 800.00  (1058897 NL)
ISBN 978-955-9233-67-1 

294.5432 - பக்தேசி இலக்கைசியங்கைள்

ஜசல்வமசனராகரன, தத.
கந்தபுரராணைம் : ஜதய்வயராறனயம்றம 
ததருமணைப்படலைம் / தத. ஜசல்வமசனராகரன ; 
உறர. ச. வயயித்ததயலைதங்கபயிள்றள. - 2ம் 
பதத. - ஜகராழும்பு : இந்துசமய கலைராசரார 
அலுவல்கள் ததறணைக்களம், 2018. - 

ப. xviii, 188 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 550.00 (1058889 NL)
ISBN 978-955-9233-55-8 
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ஜசல்வமசனராகரன, தத.
கந்தபுரராணைம் : மசகந்ததரகராண்டம் / 
தத. ஜசல்வமசனராகரன ; உறர. 
ச. சுப்பயிரமணையியசராஸ்ததரிகள்... - 
ஜகராழும்பு : இந்துசமய கலைராசரார 
அலுவல்கள் ததறணைக்களம், 2018. -

ப. xiv, 396 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 1000.00 (1058891 NL)
ISBN 978-955-9233-57-2 

ஜசல்வமசனராகரன, தத.
கந்தபுரராணைம் யுத்த கராண்டம் : சூரபனமன
வறதப்படலைம் / தத. ஜசல்வமசனராகரன ;
உறர. சவ. சததம்பரம்பயிள்றள. - 
ஜகராழும்பு : இந்துசமய கலைராசரார 
அலுவல்கள் ததறணைக்களம், 2018. - 

ப. xxiv, 392 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 1250.00 (1058890 NL)
ISBN 978-955-9233-53-4 

ஜசல்வமசனராகரன, தத.
கந்தபுரராணைம் : வள்ளளியம்றம 
ததருமணைப்படலைம் / தத. ஜசல்வமசனராகரன ;
உறர. ச. வயயித்ததயலைதங்கபயிள்றள. - 
ஜகராழும்பு : இந்துசமய கலைராசரார 
அலுவல்கள் ததறணைக்களம், 2018. - 

ப. xviii, 215 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 575.00 (1058892 NL)
ISBN 978-955-9233-60-2 

வயிபுலைரானந்தர
மதங்க சூளராமணையி / வயிபுலைரானந்தர. - 
ஜகராழும்பு : இந்துசமய கலைராசரார 
அலுவல்கள் ததறணைக்களம், 2017. - 

ப. xxxi, 143 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 400.00  (1058888 NL)
ISBN 978-955-9233-49-7

294.561 –  இந்து சமயப்  பபரியபொர்கைள்

அருணைராசலைக்கவயிரராயர
ஆறுமுகநராவலைர சரித்ததரம் /  
அருணைராசலைக்கவயிரராயர. - ஜகராழும்பு : 
இந்துசமய கலைராசரார அலுவல்கள் 

ததறணைக்களம், 2017. - ப. v, 89 ; ஜசமம. 21. 
ஒமு-மஉ : வயிறலைதரப்படவயில்றலை  

(1058895 NL)

முத்றதயரா, நரா.
ஈழத்துச் சதத்தரகள் : (1980 ஆம் ஆண்டு 
இலைங்றக சராகதத்ததய மண்டலைப் பரிசு 
ஜபற்றைது) / நரா. முத்றதயரா. - ஜகராழும்பு : 
ஆலையம் ஜவளளியயீட்டகம், 2017. - 

ப. xiii, 129 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 450.00  (1058958 NL)
ISBN 978-955-0881-16-1 

297 – இஸ்லபொம

297.1- இஸ்லபொமசிய மூலபொதேபொரங்கைள்
297.12 – அல்குர்ஆனும ஹதேதீஸஸூம
297.125 - ஹதேதீஸ்
297.1257 - ஃபத்வபொ

அல்கரழராவயி, யூஸஸுஃப்
இலைட்சதயத்துக்கும் 
அலைட்சதயத்துக்குமதறடயயில் ஃபத்வரா : 
மராரக்கத் ததீரப்புக்கள் வழங்குசவராரும் 
மராரக்கத் ததீரப்புக்கள் சகட்டுச் 
ஜசல்சவராரும் படித்து பயனஜபறை 
சவண்டிய நூல் / யூஸஸுஃப். அல்கரழராவயி.-
ஜகராழும்பு : அல்ஹஸனராத் 
ஜவவதயயீட்டகம், 2017. - ப. X, 80 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 150.00  (1061010 NL)
ISBN 978-955-608-048-3
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3 0 0  சமூகை வவிஞ்ஞபொனங்கைள்

305 – சமூகைப் பவிரிவுகைள்
305.6 - மதேக்குழுக்கைள்
305.6945 - தேமசிழர்கைள்
305.6945095493 - இலங்ககை

பராலைசுந்தரம்பயிள்றள, ஜபரா.
இலைங்றகயயில் தமதழரின குடித்ஜதராறக 
மராற்றைங்கள் / ஜபரா. பராலைசுந்தரம்பயிள்றள. - 
ஜகராழும்பு : சசமமடு பததப்பகம், 2018. -

ப. xii, 136 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 460.00  (1058880 NL)
ISBN 978-955-685-054-3  

305.6971 - முஸ்லசிமகைள்
305.6971095493 - இலங்ககை

மனசூர, எஸ். எல்.
வயிலைராசம் சதடும் வயிழுதுகள் 
சரராஹதங்யரா = Ethnic  cleansing  of  

Rohingya / எஸ். எல். மனசூர. - ஜகராழும்பு :
இஸ்லைராமதக் புக் ஹவுஸ், 2017. - 

ப. ix, 86 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 230.00 (1061016 NL)
ISBN 978-955-706-093-4  

3 2 0 அரசசியல்

அனஸ், எம். எஸ். எம்.
அரபுலைக மக்கள் எழுச்சத : (ஒரு சமூக 
அரசதயல் பராரறவ) / எம். எஸ். எம். 
அனஸ். - ஜகராழும்பு - ஜசனறன : குமரன

புத்தக இல்லைம், 2018. - ப. xiii, 338 ; 
ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 750.00  (1058960 NL)
ISBN 978-955-659-574-1  

சண்முகலைதங்கம், க.
உலைகதன சதசதய இனங்களளின 
வயிடுதறலையும் சமஷ்டி அரசதயல் ததீரவும் :
[சமஷ்டி ஜதராடரபரான மூனறு 
கட்டுறரகள் ] / க. சண்முகலைதங்கம். - 
ஜகராழும்பு - ஜசனறன : குமரன புத்தக 
இல்லைம், 2018. - ப. 65 ; ஜசமம. 21.
கஇ-மஉ : ரூ 250.00 (1058952 NL)
ISBN 978-955-659-579-6 

சண்முகலைதங்கம், க.
சரவசதச அரசதயல் பயிரச்சதறனகள் : 
(ஜமராழதஜபயரப்பு கட்டுறரகளளின 
ஜதராகுப்பு ) / க. சண்முகலைதங்கம். - 
ஜகராழும்பு - ஜசனறன : குமரன புத்தக 

இல்லைம், 2017. - ப. vii, 108 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 350.00 (1058953 NL)
ISBN 978-955-659-578-9  

பயிரசராத், சத
அரபு வசந்தம் / சத. பயிரசராத். - ஜகராழும்பு : 

சசமமடு பததப்பகம், 2015. - ப. xii, 96 ; 
ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 250.00 (1058866 NL)
ISBN 978-955-685-031-04

பயிரசராத், சத
இலைங்றக நதரவராக அரசதயல் : சதலை 
பரிணைராமங்கள் / சத. பயிரசராத். - 
ஜகராழும்பு : சசமமடு பததப்பகம், 2015. - 

ப. xiv, 118 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 350.00 (1058867 NL)
ISBN 978-955-685-032-01

வயில்சன, ஏ. சஜெ.
இலைங்றக அரசதயலும் ஜபராருளராதராரமும் :
(1912 - 1959) / ஏ. சஜெ. வயில்சன ; ஜமராழத. 
எப். எக்ஸ். சத. நடரராசரா. - 2ம் பதத. - 
ஜகராழும்பு - ஜசனறன : குமரன புத்தக 
இல்லைம், 2017 - ப. 162 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 450.00  (1058955 NL)
ISBN 978-955-659-496-6 
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3 3 0  பபபொருளபொதேபொரம

336 - பபபொது நசிதேசி
336.2 - வரி

அமதரதலைதங்கம், சகரா.
இலைங்றகயயில் வரிவயிததப்பு சகராட்பராடும் 
நறடமுறறையும் = Taxation  in  Sri Lanka :  

Theory and Practice / சகரா. அமதரதலைதங்கம். -
ஜகராழும்பு : சசமமடு பததப்பகம், 2013. - 

ப. xviii, 134 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 400.00 (1058862 NL)
ISBN 978-955-685-019-2  

3 4 0 சட்டம

342 - அரசசியலகமப்புச் சட்டம
342.07 - ததேர்தேல் சட்டம
342.072 – வபொக்குரிகமயும வபொக்குத்  

     தேகைகமயும
342.0720262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
உள்ளூர அததகராரசறபகள் சதரதல்கள் 
(ததருத்தம்) : (262 ஆம் அத்ததயராயமரான) 
உள்ளூர அததகராரசறபகள் சதரதல்கள் 
கட்டறளச் சட்டத்றதத் ததருத்துவதற்கரான
ஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க  ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - 
ப. 20 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 183, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 18.00 (1046147 NL)

(439037 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
சதருநரகறளப் பததவு ஜசய்தல் (வயிசசட 
ஏற்பராடுகள்) : 1980 ஆம் ஆண்டின 44 ஆம்
இலைக்க , சதருநரகறளப் பததவுஜசய்தல் 
சட்டத்ததன குறைதத்த சதலை சதறவப்பராடு 
களளிலைதருந்து உள்நராட்டில் இடம்ஜபயரந்த 
ஆட்களுக்கு  வயிலைக்களளிப்பதற்கு  வயிசசட
ஏற்பராடுகறளச் ஜசய்வதற்கும் ; அத்துடன
அதசனராடு ஜதராடரபுபட்ட அல்லைது அதன 
இறடசநரவயிறளவரான கருமங்களுக்கு 
ஏற்பராடு  ஜசய்வதற்குமரானஜதராரு 
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 7 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 177, 2017) 
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00 

(1046150 NL)
 (439088 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
மராகராணை சறபத் சதரதல்கள் (ததருத்தம்) : 
1988 ஆம் ஆண்டின 2 ஆம் இலைக்க, 
மராகராணை சறபத்சதரதல்கள் சட்டத்றதத் 
ததருத்துவதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம். - 
ஜகராழும்பு : அரசராங்க  ஜவளளியயீட்ட 
லுவலைகம், 2017. - ப. 2 ; ஜசமம. 21. - 
(இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : இலை. 195, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 6.00 (1049188 NL)

 (440351 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
மராகராணை சறப சதரதல்கள் (ததருத்தம்) : 
1988 ஆம் ஆண்டின 2 ஆம் இலைக்க, 
மராகராணை சறப சதரதல்கள் சட்டத்றதத் 
ததருத்துவதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம். - 
ஜகராழும்பு : அரசராங்க  ஜவளளியயீட்ட 
லுவலைகம், 2017. - ப. 2 ; ஜசமம. 21. - 
(இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : இலை. 204, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 6.00  (1046170 NL)

 (441696 NA)
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343 – இரபொணுவ பபொதுகைபொப்பு,  
 பபபொதுச்பசபொத்துக்கைள் , பபபொது நசிதேசியம, 
 வவியபொபபொர ககைத்பதேபொழசிற்சட்டம

343.03 - பபபொது நசிதேசிக்கைபொன நதீதேசி 
343.0325 - அந்நசியச்பசலவபொணவி
343.03250262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
ஜவளளிநராட்டுச் ஜசலைராவணையி : ஜவளளி 
நராட்டுச் ஜசலைராவணையிறய சமம்படுத்து 
வதற்கும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் 
ஏற்பராடுஜசய்வதற்கும் ; ஜவளளிநராட்டுச் 
ஜசலைராவணையிறய சமம்படுத்துவதற்கும் 
ஒழுங்குபடுத்துவத ற்குமரான ஜபராறுப்றப 
அரசராங்கத்ததன முகவஜரனறைமுறறையயில் 
மத்ததயவங்கதக்கு உரித்தராக்குவதற்கும் ; 
(423 ஆம் அத்ததயராயமரான) ஜசலைராவணையிக் 
கட்டுப்பராட்டுச் சட்டத்றத  நதீக்குவதற்கு 
ஏற்பராடுஜசய்வதற்கும் ; அத்துடன 
அவற்சறைராடு ஜதராடரபுபட்ட அல்லைது 
அவற்றைதன இறடசநரவயிறளவரான 
கருமங்களுக்கு  ஏற்பராடு  ஜசய்வதற்கு 
மரானஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - 
ப. 40 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 175, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 28.00 (1046158 NL)

 (438992 NA)

343.036 – அரசசிகறச் சட்டம
343.0360262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
உண்ணைராட்டரசதறறை : 2017, ஏப்பயிரல் 1 ஆந்
சதததயனறு அல்லைது அதனபயினனர 
ஜதராடங்குகதனறை  ஏசதனும்  வரி 
மததப்பயீட்டராண்டுக்கராக  வருமரானவரி 
வயிததப்பதற்கு  ஏற்பராடு  ஜசய்வதற்கரான 
ஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - 
ப. 300 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 189, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 200.00 (1046161 NL)

(439267 NA)

343.04 – வரிச் சட்டங்கைள்
343.040262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
நராட்றடக் கட்டிஜயழுப்புதல் வரி 
(ததருத்தம்) : 2009 ஆம் ஆண்டின 9 ஆம் 
இலைக்க, நராட்றடக் கட்டிஜயழுப்புதல் 
வரிச் சட்டத்றதத் ததருத்துவதற்கரான 
ஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. -

 ப. 6 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 182, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00  (1046152 NL)

 (439022 NA)

343.07 - பபபொருளபொதேபொரச் பசயற்பபொட்டு 
    வவிதேசிகைள்

343.074 – பபபொருளபொதேபொர உதேவவிகைள்
343.0740262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
ஜபராருளராதரார ச் சசறவ வயிததப்பனவு 
(ததருத்தம்) : 2006 ஆம் ஆண்டின 13 ஆம் 
இலைக்க, ஜபராருளராதராரச் சசறவ 
வயிததப்பனவுச் சட்டத்றதத் 
ததருத்துவதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம். - 
ஜகராழும்பு : அரசராங்க  ஜவளளியயீட்டலு 
வலைகம், 2017. - ப. 8 ; ஜசமம. 21. - 
(இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : இலை. 176, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00 (1046160 NL)

(438998 NA)
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343.076 – வவிவசபொயமும வவிவசபொயக் 
     ககைத்பதேபொழசிலும

343.07692 - கைடற்பதேபொழசில்
343.076920262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
கடற்ஜறைராழதல் நதீரவராழ் உயயிரின வளங்கள்
(ததருத்தம்) : 1996 ஆம் ஆண்டின 2 ஆம் 
இலைக்க, கடற்ஜறைராழதல் நதீரவராழ் உயயிரின 
வளங்கள் சட்டத்றதத்  ததருத்துவதற்கரான
ஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - 
ப. 4 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 179, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 6.00  (1049190 NL)

(439079 NA)

343.094 – வதீதேசிப் தபபொக்குவரத்து
343.0946 – நதீர் தபபொக்குவரத்து
343.09460262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
சமராட்டரார வராகனம் (ததருத்தம்) : (203ஆம்
அத்ததயராயமரான) சமராட்டரார வராகனச் 
சட்டத்றதத் ததருத்துவதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 32 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 203, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 26.00 (1046167 NL)

(441685 NA)

344 - பதேபொழசில், சமூகை தசகவ, கைல்வவி, 
  கைலபொசபொர  சட்டம

344.076 – பபபொது தேனனியபொர் கைல்வவிக்கைபொன நசிதேசி
344.0767 – பதேபொழசிற்பயவிற்சசி நசிகலயம
344.07670262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
இலைங்றக சஜெரமன ஜதராழதல்நுட்ப பயயிற்சத
நதறுவகம் : இலைங்றக சஜெரமன 
ஜதராழதல்நுட்பப் பயயிற்சத நதறுவகத்றதத் 
தராபயிப்பதற்கு ஏற்பராடு ஜசய்வதற்கும் ; 
நதறுவகத்ததன தத்துவங்கறளயும் 
கடறமகறளயும், பணையிகறளயும் 
குறைதத்துறரப்பதற்கும் ; அத்துடன 
அவற்சறைராடு  ஜதராடரபுபட்ட  அல்லைது 
அவற்றைதன  இறடசநரவயிறளவரான 
கருமங்களுக்கு  ஏற்பராடு ஜசய்வதற்கரான 
ஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - 
ப. 25 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 190, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 18.00  (1046164 NL)

 (439276 NA)

344.099 - பபபொழுதுதபபொக்கு
344.0990262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
சுகததராச சதசதய வயிறளயராட்டுகள் 
கட்டிடத்ஜதராகுதத அததகராரசறப (ததருத்தம்) :
1999 ஆம் ஆண்டின 17 அம் இலைக்க, 
சுகததராச சதசதய வயிறளயராட்டுக்கள் 
கட்டிடத்ஜதராகுதத  அததகராரசறபச் 
சட்டத்ததறனத் ததருத்துவதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 5 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 186, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 6.00  (1046155 NL)

(439031 NA)
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345 - குற்றவவியல் சட்டம
345.02 - குற்றங்கைள்
345.020262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
குற்றைச்ஜசயல்களுக்குப்  பலைதயராக்கப்ப 
ட்சடராருக்கும் சராட்சதகளுக்குமரான  உதவயி
மற்றும் பராதுகராப்பு (ததருத்தம்) : 2015 ஆம்
ஆண்டின 4 ஆம் இலைக்க, குற்றைச் 
ஜசயல்களுக்குப்  பலைதயராக்கப்பட்சடராரு 
க்கும்  சராட்சதகளுக்குமரான உதவயி மற்றும்
பராதுகராப்புச் சட்டத்றதத் ததருத்துவத 
ற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. -

 ப. 2 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 193, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 6.00  (1049193 NL)

 (440357 NA)

345.05 – குற்றவவியல் நடவடிக்ககை முகற
345.050262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
குற்றைச் ஜசயல்கறளத் தடுத்தல் 
(ததருத்தம்) : (22 ஆம் அத்ததயராயமரான) 
குற்றைச் ஜசயல்கறளத் தடுத்தல் 
கட்டறளச் சட்டத்றதத்  ததருத்துவத 
ற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க  ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - 
ப. 13 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 196, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 11.00  (1049197 NL)

 (440348 NA)

346 - தேனனியபொர் சட்டம
346.06 - தேபொபனங்கைள்
346.064 - இலபொப தநபொக்கைற்ற தேபொபனங்கைள்
346.0640262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
அப்துல் மஜெதீத் எக்கடமத (கூட்டிறணைத்தல்):
அப்துல் மஜெதீத் எக்கடமதறயக் கூட்டிறணை 
ப்பதற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம். - 
ஜகராழும்பு : அரசராங்க  ஜவளளியயீட்ட 
லுவலைகம், 2017. - ப. 11 ; ஜசமம. 21. - 
(இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : இலை. 192, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 11.00  (1046162 NL)

(439270 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
அரவயிந்த் குமரார மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : அரவயிந்த் குமரார 
மனறைத்றதக் கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 7 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 197, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00  (1049189 NL)

(440345 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
ஆனந்த அலுத்கமசக அபயிவயிருத்தத, சமூக
சசறவகள், அறைக்கட்டறள மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : ஆனந்த அலுத்கமசக 
அபயிவயிருத்தத, சமூக சசறவகள், 
அறைக்கட்டறள  மனறைத்றதக் கூட்டிறணை
ப்பதற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம். - 
ஜகராழும்பு : அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவ 
லைகம், 2017. - ப. 10 ; ஜசமம. 21. - 
(இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : இலை. 184, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 11.00  (1046156 NL)

(439034 NA)
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இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
இலைங்றக கட்டிட சசறவகள் 
ஜபராறைதயயியல் மற்றும் ஜதராழதல்நுட்பவயியல்
நதறுவகம் (கூட்டிறணைத்தல்) : இலைங்றக 
கட்டிட சசறவகள் ஜபராறைதயயியல் மற்றும் 
ஜதராழதல்நுட்பவயியல்  நதறுவகத்றதக் 
கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு  
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 12 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 174, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 11.00 (1046159 NL)

 (438995 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
சராந்த அசபசசகர அபயிவயிருத்தத, சமூக 
சசறவகள் அறைக்கட்டறள மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : சராந்த அபசசகர 
அபயிவயிருத்தத, சமூக சசறவகள் 
அறைக்கட்டறள மனறைத்றதக் 
கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 9 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 185, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00 (1046153 NL)

 (439025 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
சதட்னளி ஜெயரத்ன மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : சதட்னளி ஜெயரத்ன 
மனறைத்றதக் கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 6 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 194, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00  (1049192 NL)

(440354 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
பந்துலை லைரால் பண்டராரிஜகராட மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : பந்துலை லைரால் 
பண்டராரிஜகராட மனறைத்றதக்  கூட்டிறணை
ப்பதற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம். - 
ஜகராழும்பு : அரசராங்க  ஜவளளியயீட்டலு 
வலைகம், 2017. - ப. 7 ; ஜசமம. 21. - 
(இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : இலை. 188, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00 (1046165 NL)

 (439279 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
புற்றுசநராய் பரராமரிப்பு நம்பயிக்றக நதததயம்
(கூட்டிறணைத்தல்) : புற்றுசநராய் பரராமரிப்பு
நம்பயிக்றக நதததயத்றதக் கூட்டிறணைப்ப
தற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - 
ப. 10 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 178, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 11.00  (1046149 NL)

(439085 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
றலைலைரா உம்மரா ததீன மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : றலைலைரா உம்மரா ததீன 
மனறைத்றதக் கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 9 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 191, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00  (1046163 NL)

(439273 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
வயிஜெய உதரான மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்) :
வயிஜெய உதரான மனறைத்றதக் கூட்டிறணை
ப்பதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம். - 
ஜகராழும்பு : அரசராங்க  ஜவளளியயீட்டலு 
வலைகம், 2017. - ப. 11 ; ஜசமம. 21. - 
(இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : இலை. 187, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 11.00  (1046154 NL)

(439028 NA)
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இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
ஜஹக்டர அப்புஹராமத ஜஹல்பயிங்  
சஹண்ட் அறைக்கட்டறள மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : ஜஹக்டர அப்புஹராமத
ஜஹல்பயிங்  சஹண்ட் அறைக்கட்டறள 
மனறைத்றதக் கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 10 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் :
இலை. 171, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 11.00  (1046151 NL)

 (439001 NA)

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
ஶ லைங்கரா கமநலை நதறுவனம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : ஶ லைங்கரா கமநலை 
நதறுவனத்றதக் கூட்டிறணைப்பதற்கரான 
ஜதராரு  சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : 
அரசராங்க ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - 
ப. 8 ; ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் 
சட்டமூலைம் : இலை. 181, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 8.00 (1046148 NL)

(439082 NA)

347 - சசிவவில் நடவடிக்ககைகைளும 
  நதீதேசிமன்றமும

347.01 – நதீதேசிமன்றங்கைள்
347.010262 - சட்டமூலம

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம்
நதீததத்துறறை (ததருத்தம்) : 1978 ஆம் 
ஆண்டின 2 ஆம் இலைக்க, நதீததத்துறறைச் 
சட்டத்றதத் ததருத்துவதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம். - ஜகராழும்பு : அரசராங்க 
ஜவளளியயீட்டலுவலைகம், 2017. - ப. 2 ; 
ஜசமம. 21. - (இலைங்றகச் சட்டமூலைம் : 
இலை. 205, 2017)
கஇ-கராஉ : ரூ. 6.00 (1046166 NL)

(441682 NA)

3 7 0 கைல்வவி

371 - பபொடசபொகலகைளும அவற்றசின்  
  பசயற்பபொடுகைளும  

371.2 – பபொடசபொகல நசிர்வபொகைமும   
   முகைபொகமத்துவமும

புண்ணையியமூரத்தத, கத
பராடசராறலை முகராறமத்துவம் : 
சகராட்பராடுகளும்  பயிரசயராகங்களும் / 
கத. புண்ணையியமூரத்தத. - 2ம் பதத. - 
ஜகராழும்பு : சசமமடு பததப்பகம், 

2016. - ப. xiv, 142 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 400.00  (1058865 NL)
ISBN 978-955-685-028-4

371.4 – மபொணவர் வழசிகைபொட்டல்கைள்

முஹம்மத், சராததக்
Exam பயமரா? சராதறன புரிசவராம்...! / 
சராததக். முஹம்மத். - ஜகராழும்பு : 
இஸ்லைராமதக் புக் ஹவுஸ், 2017. - ப. 51 ; 
ஜசமம. 21.
கஇ-மஉ : ரூ 200.00 (1061002 NL)
ISBN 978-955-706-103-0  

371.8 – மபொணவர்கைள்
371.82 – வவிதசட மபொணவர்கைளுக்கைபொன 

    குழுக்கைள் 
371.822 – பபண்கைள் கைல்வவி 
371.822095493 – இலங்ககை 

குகமூரத்தத, சசதகலைரா
யராழ்ப்பராணைத்ததல்  ஜபண்கல்வயி : 
சதராற்றைமும் வளரச்சதயும் = Women  

education  in  Jaffna  :  Orign and  development /
சசதகலைரா. குகமூரத்தத. - ஜகராழும்பு : 

சசமமடு பததப்பகம், 2012. - ப. xiv, 110 ; 
ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 260.00  (1058860 NL)
ISBN 978-955-685-017-8 
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 6 0 0  பதேபொழசில்நுட்பம

6 4 0 மகனப்பபபொருளனியலும 
  குடுமபவபொழ்வும

பத்மராசதனளி, கு.
உணைவும் சபராசறணையும் : 
மறனப்ஜபராருளளியல் / கு. பத்மராசதனளி. - 
ஜகராழும்பு : லைங்கரா பததப்பகம், [தத.இ]. -

ப. ix, 219 ; ஜசமம. 29.
ஒமு-மஉ : ரூ 750.00  (1061015 NL)
ISBN 978-955-0134-98-4  

6 5 0   முகைபொகமத்துவமும 
    பபபொதுசனத்பதேபொடர்பும

658 -  பபபொது முகைபொகமத்துவம
658.8 – சந்கதேப்படுத்தேல் முகைபொகமத்துவம

அஹ்ம்மத் ஜலைப்றப, எஸ். எம்.
உற்பத்ததச் ஜசலைவுக் சகராட்பராடுகளும் 
சந்றத அறமப்புக்களும் / எஸ். எம். 
அஹ்ம்மத் ஜலைப்றப. - ஜகராழும்பு : 
இஸ்லைராமதக் புக் ஹவுஸ், 2017. - 

ப. viii, 89 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 230.00 (1061009 NL)
ISBN 978-955-706-088-0 

7 0 0 நுண்கைகலகைள்

சதவத்தம்பயி, கராரத்ததசகசு
தமதழர கறலைகள் / கராரத்ததசகசு . 
சதவத்தம்பயி. - 2ம் பதத. - ஜகராழும்பு - 
ஜசனறன : குமரன புத்தக இல்லைம், 

2018. - ப. vi, 186 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 500.00  (1058954 NL)
ISBN 978-955-659-471-3 

8 0 0  இலக்கைசியம

8 9 0 பவிறபமபொழசிக் குடுமப இலக்கைசியம

894 – தேசிரபொவவிட இலக்கைசியம
894.811 – தேமசிழ் இலக்கைசியம
894.811092 - இலக்கைசியஸ்தேர்கைள்

இரகுபரன, க.
றசமன கராசதச் ஜசட்டியயின தமதழ் 
புளூடராக் & தமதழ்நூல் வயிபரப்பட்டியல் / 
பதத. க. இரகுபரன ; ஜமராழத. 
சரா. ததருசவணையிசங்கமம். - ஜகராழும்பு : 
இந்து சமய கலைராசரார அலுவல்கள் 

ததறணைக்களம், 2017. - ப. xx, 313 ; 
ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 500.00  (1058893 NL)
ISBN 978-955-9233-47-3 

பயிரசராந்தன, ஶ.
சதராவதரானளி நரா. கததறரசவற்பயிள்றள  : 
இலைங்றகத் தமதழ்ச் சுடர மணையிகள் 
வரிறச - 22 / ஶ. பயிரசராந்தன. - 
ஜகராழும்பு - ஜசனறன : குமரன புத்தக 
இல்லைம், 2017. - ப. 67 ; ஜசமம. 21.
கஇ-மஉ : ரூ 200.00  (1058957 NL)
ISBN 978-955-659-558-1  

பயிரசராந்தன, ஶ.
நவராலைதயூர சசராமசுந்தரப்புலைவர : 
இலைங்றகத் தமதழ்ச் சுடரமணையிகள் 
வரிறச - 21 / ஶ. பயிரசராந்தன. - 
ஜகராழும்பு - ஜசனறன : குமரன புத்தக 
இல்லைம், 2017. - ப. 59 ; ஜசமம. 21.
கஇ-மஉ : ரூ 200.00  (1058956 NL)
ISBN 978-955-659-557-4 

894.8111 – கைவவிகதேகைள்

நய்மரா, எ. எம். எஸ்.
ஜநடுப்பமராய்  இழுத்த  பந்தல் : 
சசராறலைக்கதளளி  / எ. எம். எஸ். நய்மரா. - 
கல்முறன : வராசல் மறழ, 2017. - 

ப. xvi, 251 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 600.00  (1058939 NL)
ISBN 978-955-38330-0-6  
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நய்மரா, எ. எம். எஸ்
மண்சகராழத : சசராறலைக்கதளளி /
எ. எம். எஸ். நய்மரா. - கல்முறன : 
வராசல் மறழ, 2017. - ப. viii, 268 ; 
ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 700.00  (1058940 NL)
ISBN 978-955-38330-1-3  

894.8112 - நபொடகைம

சண்முகலைதங்கம், ம.
சசராஃபகதளதீஸதன  மனனன  ஈடிப்ஸ் / 
ம. சண்முகலைதங்கம் ; பதத. நராசகந்ததரம். 
நவரராஜ. - ஜகராழும்பு - ஜசனறன : 
குமரன புத்தக இல்லைம், 2018. - 

ப. Viii, 238 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 500.00 (1058961 NL)
ISBN 978-955-659-585-7  

9 0 0 புவவியவியல், வரலபொற

909 – உலகை வரலபொற

கதருஸ்ணைரராஜெரா, சசரா.
ஐசரராப்பயிய ஜமய்யயியல் வரலைராறு / 
சசரா. கதருஸ்ணைரராஜெரா ; பதத. வடிசவல் 
இனபசமராகன. - ஜகராழும்பு - ஜசனறன : 
குமரன புத்தக இல்லைம், 2018. - ப. x, 329 ; 
ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 700.00 (1058959 NL)
ISBN 978-955-659-529-1

9 5 0  பபபொதுச் சரித்தேசிரம, ஆசசியபொ, 
    கைகீகழத்ததேய  தூரகைசிழக்கு 
    நபொடுகைள்

954 -  பதேன்ஆசசியபொ
954.93 - இலங்ககை

இரராசநராயகம், ஜச.
யராழ்ப்பராணைச் சரித்ததரம் : ஆங்கதசலையர 
கராலைம் / ஜச. இரராசநராயகம். - 
ஜகராழும்பு - ஜசனறன : குமரன புத்தக 
இல்லைம், 2018. - ப. x, 180 ; ஜசமம. 21.
ஒமு-மஉ : ரூ 600.00 (1058962 NL)
ISBN 978-955-659-583-3 

******



54

ஆசசிரியர்,  தேகலப்பு அட்டவகண

அமதரதலைதங்கம், சகரா. இலைங்றகயயில் 
வரிவயிததப்பு சகராட்பராடும் நறடமுறறையும் 
= Taxation  in  Sri Lanka :  Theory and Practice 

336.2

அரபுலைக மக்கள் எழுச்சத : (ஒரு சமூக 
அரசதயல் பராரறவ). (அனஸ், எம்.எஸ்.எம்)

320

அரபு வசந்தம். (பயிரசராத், சத) 320

அருணைராசலைக்கவயிரராயர. ஆறுமுகநராவலைர 
சரித்ததரம் 294.561

அல்கரழராவயி, யூஸஸுஃப். இலைட்சதயத்துக்கும் 
அலைட்சதயத்துக்குமதறடயயில் ஃபத்வரா : 
மராரக்கத்  ததீரப்புக்கள்  வழங்குசவராரும் 
மராரக்கத்  ததீரப்புக்கள்  சகட்டுச் 
ஜசல்சவராரும் படித்து பயனஜபறை 
சவண்டிய நூல் 297.1257

அனஸ், எம். எஸ். எம். அரபுலைக மக்கள் 
எழுச்சத :(ஒரு சமூக அரசதயல் பராரறவ) 

320

அஹ்ம்மத் ஜலைப்றப, எஸ். எம். உற்பத்ததச் 
ஜசலைவுக் சகராட்பராடுகளும்  சந்றத 
அறமப்புக்களும்  658.8

ஆய்வு முறறையயியல் = Research   Methodology. 

(ஜஜெயரராசரா, சபரா) 001.42

ஆறுமுகநராவலைர சரித்ததரம். 
(அருணைராசலைக்கவயிரராயர )  294.561

இரகுபரன, க. றசமன கராசதச் ஜசட்டியயின 
தமதழ் புளூடராக் & தமதழ்நூல் 
வயிபரப்பட்டியல் 894.811092

இரகுபரன, க. பபொர்க்கை ஜமராழத.
சரா. ததருசவணையிசங்கமம்.

இரராசநராயகம், ஜச. யராழ்ப்பராணைச் சரித்ததரம் : 
ஆங்கதசலையர கராலைம் 954.93

இலைங்றக அரசதயலும் ஜபராருளராதராரமும் : 
(1912 - 1959). பபொர்க்கை  ஜமராழத.
எப். எக்ஸ். சத. நடரராசரா.

இலைங்றக அரசதயலும் ஜபராருளராதராரமும் : 
(1912 -1959). (வயில்சன, ஏ. சஜெ)  320

இலைங்றகச் சட்டமூலைங்கள்  : 
இலை. 171, 2017. ஜஹக்டர அப்புஹராமத 
ஜஹல்பயிங் சஹண்ட் அறைக்கட்டறள 
மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்) 346.0640262

இலை. 174, 2017. இலைங்றக கட்டிட 
சசறவகள்  ஜபராறைதயயியல்  மற்றும் 
ஜதராழதல்நுட்பவயியல்  நதறுவகம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) 346.0640262

இலை. 175, 2017. ஜவளளிநராட்டுச் ஜசலைராவணையி
343.03250262

இலை. 176, 2017. ஜபராருளராதராரச் சசறவ 
வயிததப்பனவு (ததருத்தம்)  343.0740262

இலை. 177, 2017. சதருநரகறளப்  பததவு 
ஜசய்தல்  (வயிசசட ஏற்பராடுகள்) 342.070262

இலை. 178, 2017. புற்றுசநராய் பரராமரிப்பு 
நம்பயிக்றக நதததயம் (கூட்டிறணைத்தல்) 

346.0640262

இலை. 179, 2017. கடற்ஜறைராழதல் நதீரவராழ் 
உயயிரின வளங்கள் (ததருத்தம்)  

343.076920262

இலை. 181, 2017. ஶ லைங்கரா கமநலை 
நதறுவனம் (கூட்டிறணைத்தல்) 346.0640262

இலை. 182, 2017. நராட்றடக் 
கட்டிஜயழுப்புதல்  வரி (ததருத்தம்) 

343.040262
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இலை. 183, 2017. உள்ளூர அததகராரசறபகள் 
சதரதல்கள் (ததருத்தம்)  342.070262

இலை. 184, 2017. ஆனந்த அலுத்கமசக 
அபயிவயிருத்தத, சமூக சசறவகள், 
அறைக்கட்டறள மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்)

346.0640262

இலை. 185, 2017. சராந்த அசபசசகர 
அபயிவயிருத்தத, சமூக சசறவகள் 
அறைக்கட்டறள மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்)

 346.0640262

இலை. 186, 2017. சுகததராச சதசதய 
வயிறளயராட்டுகள் கட்டிடத்ஜதராகுதத 
அததகராரசறப  (ததருத்தம்) 344.0990262

இலை. 187, 2017. வயிஜெய உதரான மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) 346.0640262

இலை. 188, 2017. பந்துலை லைரால் 
பண்டராரிஜகராட மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்)

346.0640262

இலை. 189, 2017. உண்ணைராட்டரசதறறை 
343.0360262

இலை. 190, 2017. இலைங்றக சஜெரமன 
ஜதராழதல்நுட்ப பயயிற்சத நதறுவகம்

344.07670262

இலை. 191, 2017. றலைலைரா உம்மரா ததீன 
மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்) 346.0640262

இலை. 192, 2017. அப்துல் மஜெதீத் எக்கடமத 
(கூட்டிறணைத்தல்) 346.0640262

இலை. 193, 2017. குற்றைச்ஜசயல்களுக்குப் 
பலைதயராக்கப்பட்சடராருக்கும் 
சராட்சதகளுக்குமரான  உதவயி  மற்றும் 
பராதுகராப்பு  (ததருத்தம்) 345.020262

இலை. 194, 2017. சதட்னளி ஜெயரத்ன மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) 346.0640262

இலை. 195, 2017. மராகராணை சறபத் 
சதரதல்கள் (ததருத்தம்)  342.070262

இலை. 196, 2017. குற்றைச் ஜசயல்கறளத் 
தடுத்தல் (ததருத்தம்) 345.050262

இலை. 197, 2017. அரவயிந்த் குமரார மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) 346.0640262

இலை. 203, 2017. சமராட்டரார வராகனம் 
(ததருத்தம்) 343.09460262

இலை. 204, 2017. மராகராணை சறப சதரதல்கள்
(ததருத்தம்)  342.070262

இலை. 205, 2017. நதீததத்துறறை (ததருத்தம்)  
347.010262

இலைங்றக நதரவராக அரசதயல் : சதலை 
பரிணைராமங்கள். (பயிரசராத், சத)  320

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். அப்துல் மஜெதீத் 
எக்கடமத (கூட்டிறணைத்தல்) : அப்துல் 
மஜெதீத் எக்கடமதறயக்  கூட்டிறணைப்பதற்கரா
னஜதராரு சட்டமூலைம் 346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். அரவயிந்த் குமரார 
மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்) : அரவயிந்த் 
குமரார மனறைத்றதக்  கூட்டிறணைப்பதற்கரா
னஜதராரு  சட்டமூலைம் 346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். ஆனந்த 
அலுத்கமசக அபயிவயிருத்தத, சமூக 
சசறவகள், அறைக்கட்டறள மனறைம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : ஆனந்த அலுத்கமசக 
அபயிவயிருத்தத, சமூக சசறவகள், 
அறைக்கட்டறள மனறைத்றதக் கூட்டிறணை 
ப்பதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம்

346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். இலைங்றக கட்டிட
சசறவகள்  ஜபராறைதயயியல் மற்றும் 
ஜதராழதல்நுட்பவயியல் நதறுவகம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : இலைங்றக கட்டிட 
சசறவகள் ஜபராறைதயயியல் மற்றும் 
ஜதராழதல்நுட்பவயியல்  நதறுவகத்றதக் 
கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம்

346.0640262
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இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். இலைங்றக 
சஜெரமன ஜதராழதல்நுட்ப பயயிற்சத 
நதறுவகம் : இலைங்றக சஜெரமன 
ஜதராழதல்நுட்பப்  பயயிற்சத  நதறுவகத்றதத் 
தராபயிப்பதற்கு ஏற்பராடு ஜசய்வதற்கும்;  
நதறுவகத்ததன தத்துவங்கறளயும், 
கடறமகறளயும், பணையிகறளயும் 
குறைதத்துறரப்பதற்கும்; அத்துடன 
அவற்சறைராடு ஜதராடரபுபட்ட அல்லைது 
அவற்றைதன இறடசநரவயிறளவரான 
கருமங்களுக்கு ஏற்பராடு  
ஜசய்வதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம்

344.07670262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். 
உண்ணைராட்டரசதறறை : 2017, ஏப்பயிரல் 1 ஆந்
சதததயனறு  அல்லைது  அதனபயினனர 
ஜதராடங்குகதனறை  ஏசதனும்  
வரிமததப்பயீட்டராண்டுக்கராக  வருமரானவரி 
வயிததப்பதற்கு ஏற்பராடு ஜசய்வதற்கரான 
ஜதராரு சட்டமூலைம் 343.0360262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். உள்ளூர 
அததகராரசறபகள் சதரதல்கள் (ததருத்தம்) :
(262 ஆம் அத்ததயராயமரான) உள்ளூர 
அததகராரசறபகள்  சதரதல்கள்  கட்டறளச்
சட்டத்றதத் ததருத்துவதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம் 342.070262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். கடற்ஜறைராழதல் 
நதீரவராழ் உயயிரின வளங்கள் (ததருத்தம்) : 
1996 ஆம் ஆண்டின 2 ஆம் இலைக்க, 
கடற்ஜறைராழதல் நதீரவராழ் உயயிரின வளங்கள்
சட்டத்றதத் ததருத்துவதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம் 343.076920262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். 
குற்றைச்ஜசயல்களுக்குப்  பலைதயராக்கப்ப 
ட்சடராருக்கும்  சராட்சதகளுக்குமரான உதவயி
மற்றும் பராதுகராப்பு (ததருத்தம்) : 2015 ஆம்
ஆண்டின 4 ஆம் இலைக்க, குற்றைச் 
ஜசயல்களுக்குப்  பலைதயராக்கப்பட்சடராரு
க்கும்  சராட்சதகளுக்குமரான உதவயி மற்றும்
பராதுகராப்புச்  சட்டத்றதத் ததருத்துவத 
ற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம் 345.020262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். குற்றைச் 
ஜசயல்கறளத் தடுத்தல் (ததருத்தம்) : (22 
ஆம் அத்ததயராயமரான) குற்றைச் 
ஜசயல்கறளத் தடுத்தல்  கட்டறளச் 
சட்டத்றதத்  ததருத்துவதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம் 345.050262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். சராந்த அசபசசகர 
அபயிவயிருத்தத, சமூக சசறவகள் 
அறைக்கட்டறள மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்) :
சராந்த அபசசகர அபயிவயிருத்தத, சமூக 
சசறவகள்  அறைக்கட்டறள  மனறைத்றதக் 
கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம் 346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். சதட்னளி ஜெயரத்ன 
மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்) : சதட்னளி 
ஜெயரத்ன மனறைத்றதக் கூட்டிறணைப்பத 
ற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம் 346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். சுகததராச சதசதய 
வயிறளயராட்டுகள்  கட்டிடத்ஜதராகுதத 
அததகராரசறப  (ததருத்தம்) : 1999 ஆம் 
ஆண்டின 17 அம் இலைக்க, சுகததராச 
சதசதய வயிறளயராட்டுக்கள்  கட்டிடத்  
ஜதராகுதத  அததகராரசறபச் சட்டத்ததறனத் 
ததருத்துவதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம்

344.0990262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். சதருநரகறளப் 
பததவு ஜசய்தல் (வயிசசட ஏற்பராடுகள்) : 
1980 ஆம் ஆண்டின 44 ஆம் இலைக்க, 
சதருநரகறளப்  பததவுஜசய்தல்  
சட்டத்ததன  குறைதத்த சதலை சதறவப்பராடுக 
ளளிலைதருந்து  உள்நராட்டில் இடம்ஜபயரந்த 
ஆட்களுக்கு  வயிலைக்களளிப்பதற்கு வயிசசட 
ஏற்பராடுகறளச்  ஜசய்வதற்கும் ; 
அத்துடன அதசனராடு  ஜதராடரபுபட்ட 
அல்லைது அதன இறடசநரவயிறளவரான 
கருமங்களுக்கு  ஏற்பராடு  ஜசய்வதற்கு 
மரானஜதராரு சட்டமூலைம் 342.070262
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இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். நராட்றடக் 
கட்டிஜயழுப்புதல் வரி (ததருத்தம்) : 2009 
ஆம் ஆண்டின 9 ஆம் இலைக்க, நராட்றடக்
கட்டிஜயழுப்புதல் வரிச் சட்டத்றதத் 
ததருத்துவதற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம்

343.040262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். நதீததத்துறறை 
(ததருத்தம்) : 1978 ஆம் ஆண்டின 2 ஆம் 
இலைக்க, நதீததத்துறறைச் சட்டத்றதத் 
ததருத்துவதற்கரானஜதராரு சட்டமூலைம்

347.010262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். பந்துலைலைரால் 
பண்டராரிஜகராட மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்):
பந்துலை லைரால் பண்டராரிஜகராட 
மனறைத்றதக்  கூட்டிறணைப்பதற்கரான 
ஜதராரு சட்டமூலைம் 346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். புற்றுசநராய் 
பரராமரிப்பு  நம்பயிக்றக  நதததயம் 
(கூட்டிறணைத்தல்) : புற்றுசநராய் பரராமரிப்பு
நம்பயிக்றக நதததயத்றதக் கூட்டிறணைப்பத 
ற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம் 346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். ஜபராருளராதராரச் 
சசறவ வயிததப்பனவு (ததருத்தம்) : 2006 
ஆம் ஆண்டின 13 ஆம் இலைக்க, 
ஜபராருளராதராரச் சசறவ  வயிததப்பனவுச் 
சட்டத்றதத்  ததருத்துவதற்கரானஜதராரு 
சட்டமூலைம் 343.0740262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். மராகராணை சறபத் 
சதரதல்கள் (ததருத்தம்) : 1988 ஆம் 
ஆண்டின 2 ஆம் இலைக்க, மராகராணை 
சறபத்சதரதல்கள்  சட்டத்றதத் 
ததருத்துவதற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம்

342.070262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். மராகராணை சறப 
சதரதல்கள் (ததருத்தம்) : 1988 ஆம் 
ஆண்டின 2 ஆம் இலைக்க, மராகராணை சறப 
சதரதல்கள்  சட்டத்றதத் ததருத்துவத 
ற்கரானஜதராரு  சட்ட மூலைம் 342.070262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். சமராட்டரார 
வராகனம் (ததருத்தம்) : (203 ஆம் 
அத்ததயராயமரான) சமராட்டரார வராகனச் 
சட்டத்றதத்  ததருத்துவதற்கரானஜதராரு  
சட்டமூலைம்                   343.09460262

 
இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். றலைலைரா உம்மரா 

ததீன மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்) : றலைலைரா 
உம்மரா ததீன மனறைத்றதக் கூட்டிறணைப்ப 
தற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம் 346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். வயிஜெய உதரான 
மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்) : வயிஜெய 
உதரான மனறைத்றதக் கூட்டிறணைப்பத 
ற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம் 346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். ஜவளளிநராட்டுச் 
ஜசலைராவணையி : ஜவளளிநராட்டுச் 
ஜசலைராவணையிறய  சமம்படுத்துவதற்கும் 
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும்  ஏற்பராடு 
ஜசய்வதற்கும் ; ஜவளளிநராட்டுச் 
ஜசலைராவணையிறய சமம்படுத்துவதற்கும்  
ஒழுங்குபடுத்துவத ற்குமரான ஜபராறுப்றப 
அரசராங்கத்ததன  முகவஜரனறைமுறறையயில் 
மத்ததய வங்கதக்கு  உரித்தராக்குவதற்கும் ;
(423 ஆம் அத்ததயராயமரான) ஜசலைராவணையிக் 
கட்டுப்பராட்டுச் சட்டத்றத  நதீக்குவதற்கு 
ஏற்பராடு ஜசய்வதற்கும் ; அத்துடன 
அவற்சறைராடு  ஜதராடரபுபட்ட  அல்லைது 
அவற்றைதன இறடசநரவயிறளவரான 
கருமங்களுக்கு  ஏற்பராடு ஜசய்வதற்கு 
மரானஜதராரு  சட்டமூலைம் 343.03250262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். ஶ லைங்கரா கமநலை
நதறுவனம் (கூட்டிறணைத்தல்) :
 ஶ லைங்கரா கமநலை  நதறுவனத்றதக் 
கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராரு  சட்டமூலைம்

346.0640262

இலைங்றக. பராரராளுமனறைம். ஜஹக்டர 
அப்புஹராமத ஜஹல்பயிங்  சஹண்ட் 
அறைக்கட்டறள மனறைம் (கூட்டிறணைத்தல்):
ஜஹக்டர அப்புஹராமத  ஜஹல்பயிங்  
சஹண்ட்  அறைக்கட்டறள மனறைத்றதக் 
கூட்டிறணைப்பதற்கரானஜதராருசட்டமூலைம்

346.0640262
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இலைங்றகயயில் தமதழரின குடித்ஜதராறக 
மராற்றைங்கள். (பராலைசுந்தரம்பயிள்றள, ஜபரா) 

305.6945095493

இலைங்றகயயில் வரிவயிததப்பு சகராட்பராடும் 
நறடமுறறையும் = Taxation  in  Sri Lanka :  

Theory and Practice. (அமதரதலைதங்கம், சகரா) 
336.2

இலைட்சதயத்துக்கும் அலைட்சதயத்துக்கு 
மதறடயயில் ஃபத்வரா : மராரக்கத் ததீரப்புக்கள்
வழங்குசவராரும்  மராரக்கத்  ததீரப்புக்கள் 
சகட்டுச் ஜசல்சவராரும் படித்து பயனஜபறை
சவண்டிய நூல். (அல்கரழராவயி, யூஸஸுஃப்) 

297.1257

ஈழத்துச் சதத்தரகள் : (1980 ஆம் ஆண்டு 
இலைங்றக சராகதத்ததய மண்டலைப் பரிசு 
ஜபற்றைது). (முத்றதயரா, நரா) 294.561

உணைவும் சபராசறணையும் : 
மறனப்ஜபராருளளியல். (பத்மராசதனளி, கு)  640

உலைகதன சதசதய இனங்களளின வயிடுதறலையும் 
சமஷ்டி அரசதயல் ததீரவும் : [சமஷ்டி 
ஜதராடரபரான மூனறு கட்டுறரகள்]. 
(சண்முகலைதங்கம், க) 320

உளவயியல் ஊடுதறலையயீடுகள் = Psychological 

Interventions. (ஜஜெயரராசரா, சபரா) 150

உற்பத்ததச் ஜசலைவுக் சகராட்பராடுகளும்  சந்றத
அறமப்புக்களும். (அஹ்ம்மத் ஜலைப்றப, 
எஸ். எம்) 658.8

Exam பயமரா? சராதறன புரிசவராம்...!. 
(முஹம்மத், சராததக்) 371.4

ஐசரராப்பயிய ஜமய்யயியல் வரலைராறு. 
(கதருஸ்ணைரராஜெரா, சசரா) 909

ஐசரராப்பயிய ஜமய்யயியல் வரலைராறு. பபொர்க்கை 
பதத. வடிசவல் இனபசமராகன.

கந்தபுரராணைம் : ஜதய்வயராறனயம்றம 
ததருமணைப்படலைம். (ஜசல்வமசனராகரன, தத)

294.5432

கந்தபுரராணைம் : ஜதய்வயராறனயம்றம 
ததருமணைப்படலைம். பபொர்க்கை உறர. 
வயயித்ததயலைதங்கபயிள்றள. ச 

கந்தபுரராணைம் : மசகந்ததரகராண்டம். 
(ஜசல்வமசனராகரன, தத) 294.5432

கந்தபுரராணைம் : மசகந்ததரகராண்டம். பபொர்க்கை 
உறர. ச. சுப்பயிரமணையியசராஸ்ததரிகள் 

கந்தபுரராணைம் யுத்த கராண்டம் : சூரபனமன 
வறதப்படலைம். (ஜசல்வமசனராகரன, தத) 

294.5432

கந்தபுரராணைம் யுத்த கராண்டம் : சூரபனமன 
வறதப்படலைம். பபொர்க்கை  உறர. 
சவ. சததம்பரம்பயிள்றள.

கந்தபுரராணைம் : வள்ளளியம்றம 
ததருமணைப்படலைம். (ஜசல்வமசனராகரன, தத)

294.5432

கந்தபுரராணைம் : வள்ளளியம்றம 
ததருமணைப்படலைம். பபொர்க்கை உறர. 
ச. வயயித்ததயலைதங்கபயிள்றள  

கதருஸ்ணைரராஜெரா, சசரா. ஐசரராப்பயிய ஜமய்யயியல்
வரலைராறு 909

கதருஸ்ணைரராஜெரா, சசரா. பபொர்க்கை பதத. வடிசவல் 
இனபசமராகன. 

குகமூரத்தத, சசதகலைரா. யராழ்ப்பராணைத்ததல் 
ஜபண்கல்வயி: சதராற்றைமும் வளரச்சதயும் = 
Women  education  in  Jaffna  :  Orign and  
development 371.822095493

சண்முகலைதங்கம், க. உலைகதன சதசதய 
இனங்களளின  வயிடுதறலையும்  சமஷ்டி 
அரசதயல்  ததீரவும் : [சமஷ்டி ஜதராடரபரான
மூனறு கட்டுறரகள்] 320
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சண்முகலைதங்கம், க. சரவசதச அரசதயல் 
பயிரச்சதறனகள் : (ஜமராழதஜபயரப்பு 
கட்டுறரகளளின ஜதராகுப்பு) 320

சண்முகலைதங்கம், ம. சசராஃபகதளதீஸதன 
மனனன ஈடிப்ஸ் 894.8112

சண்முகலைதங்கம், ம. பபொர்க்கை பதத. 
நராசகந்ததரம். நவரராஜ. 

சதராவதரானளி நரா. கததறரசவற்பயிள்றள : 
இலைங்றகத் தமதழ்ச் சுடர மணையிகள் 
வரிறச - 22. (பயிரசராந்தன, ஶ) 894.811092

சரவசதச அரசதயல் பயிரச்சதறனகள் : 
(ஜமராழதஜபயரப்பு  கட்டுறரகளளின 
ஜதராகுப்பு). (சண்முகலைதங்கம், க) 320

சதவத்தம்பயி, கராரத்ததசகசு. தமதழர கறலைகள்  
700

ஜசல்வமசனராகரன, தத. கந்தபுரராணைம் : 
மசகந்ததரகராண்டம் 294.5432

ஜசல்வமசனராகரன, தத. கந்தபுரராணைம் யுத்த 
கராண்டம் : சூரபனமன வறதப்படலைம் 

294.5432

ஜசல்வமசனராகரன, தத. கந்தபுரராணைம் : 
வள்ளளியம்றம ததருமணைப்படலைம் 294.5432

ஜசல்வமசனராகரன, தத. பபொர்க்கை  உறர. 
ச. சுப்பயிரமணையியசராஸ்ததரிகள் 

ஜசல்வமசனராகரன, தத. பபொர்க்கை உறர. 
ச. வயயித்ததயலைதங்கபயிள்றள 

ஜசல்வமசனராகரன, தத. பபொர்க்கை  உறர. 
ச வயயித்ததயலைதங்கபயிள்றள

ஜசல்வமசனராகரன, தத. பபொர்க்கை  உறர. 
சவ. சததம்பரம்பயிள்றள.

றசமன கராசதச் ஜசட்டியயின தமதழ் புளூடராக் & 
தமதழ்நூல் வயிபரப்பட்டியல். (இரகுபரன, க)

894.811092

றசமன கராசதச் ஜசட்டியயின தமதழ் புளூடராக் & 
தமதழ்நூல் வயிபரப்பட்டியல். பபொர்க்கை 
ஜமராழத. சரா. ததருசவணையிசங்கமம்.

சசராஃபகதளதீஸதன  மனனன ஈடிப்ஸ். 
(சண்முகலைதங்கம், ம) 894.8112

சசராஃபகதளதீஸதன மனனன ஈடிப்ஸ். பபொர்க்கை 
பதத. நராசகந்ததரம். நவரராஜ.  

ஞரானகுமராரன, நரா. மராறய பற்றைதய கருத்தும் 
சங்கர சவதராந்தக் கராட்சதயும் = Concept  of 

maya  and  sankara  vedanta perception  294.5

ஞரானகுமராரன, நரா. ஜமய்யயியல் : Philosophy  
100

தமதழர கறலைகள். (கராரத்ததசகசு. சதவத்தம்பயி) 
700

நய்மரா, எ. எம். எஸ். ஜநடுப்பமராய்  இழுத்த 
பந்தல் : சசராறலைக்கதளளி 894.8111

நய்மரா, எ. எம். எஸ். மண்சகராழத : 
சசராறலைக்கதளளி  894.8111

நவராலைதயூர சசராமசுந்தரப்புலைவர : இலைங்றகத் 
தமதழ்ச் சுடரமணையிகள் வரிறச - 21. 
(பயிரசராந்தன, ஶ) 894.811092

ஜநடுப்பமராய் இழுத்த பந்தல் : சசராறலைக்கதளளி.
(நய்மரா, எ. எம். எஸ்)  894.8111

பத்மராசதனளி, கு. உணைவும் சபராசறணையும் : 
மறனப்ஜபராருளளியல்  640

பராடசராறலை முகராறமத்துவம் : 
சகராட்பராடுகளும்  பயிரசயராகங்களும். 
(புண்ணையியமூரத்தத, கத) 371.2

பராலைசுந்தரம்பயிள்றள, ஜபரா. இலைங்றகயயில் 
தமதழரின குடித்ஜதராறக மராற்றைங்கள் 

305.6945095493
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பயிரசராத், சத. அரபு வசந்தம் 320

பயிரசராத், சத. இலைங்றக நதரவராக அரசதயல் : 
சதலை பரிணைராமங்கள் 320

பயிரசராந்தன, ஶ. சதராவதரானளி 
நரா. கததறரசவற்பயிள்றள : இலைங்றகத் 
தமதழ்ச் சுடர மணையிகள் வரிறச - 22  

894.811092

பயிரசராந்தன, ஶ. நவராலைதயூர 
சசராமசுந்தரப்புலைவர : இலைங்றகத் தமதழ்ச்
சுடரமணையிகள் வரிறச - 21  

894.811092

பயிரசராந்தன, ஶ. முருகு 294.509

புண்ணையியமூரத்தத, கத. பராடசராறலை 
முகராறமத்துவம் : சகராட்பராடுகளும் 
பயிரசயராகங்களும் 371.2

மண்சகராழத : சசராறலைக்கதளளி .
(நய்மரா, எ. எம். எஸ்)  894.8111

மதங்க சூளராமணையி. (வயிபுலைரானந்தர) 294.5432

மனசூர, எஸ். எல். வயிலைராசம் சதடும் 
வயிழுதுகள் சரராஹதங்யரா = Ethnic  cleansing 

of   Rohingya 305.6971095493

மராறய பற்றைதய கருத்தும் சங்கர சவதராந்தக் 
கராட்சதயும் = Concept  of  maya  and  sankara  

vedanta perception. (ஞரானகுமராரன, நரா) 
294.5

முத்றதயரா, நரா. ஈழத்துச் சதத்தரகள் : (1980 
ஆம் ஆண்டு இலைங்றக சராகதத்ததய 
மண்டலைப்  பரிசு ஜபற்றைது) 294.561

முருகு. (பயிரசராந்தன, ஶ) 294.509

முஹம்மத், சராததக். Exam பயமரா? சராதறன 
புரிசவராம்...! 371.4

ஜமய்யயியல் : Philosophy. ( ஞரானகுமராரன, நரா) 
100

யராழ்ப்பராணைச் சரித்ததரம் : ஆங்கதசலையர 
கராலைம் .(இரராசநராயகம், ஜச) 954.93

யராழ்ப்பராணைத்ததல் ஜபண்கல்வயி : சதராற்றைமும் 
வளரச்சதயும் = Women  education  in  Jaffna  :  

Orign and  development . (குகமூரத்தத, 
சசதகலைரா) 371.822095493

வயிபுலைரானந்தர. மதங்க சூளராமணையி 294.5432

வயில்சன, ஏ. சஜெ. இலைங்றக அரசதயலும் 
ஜபராருளராதராரமும் : (1912-1959) 320

வயில்சன, ஏ. சஜெ. பபொர்க்கை ஜமராழத. எப். எக்ஸ்.
சத. நடரராசரா. 

வயிலைராசம் சதடும் வயிழுதுகள் சரராஹதங்யரா = 
Ethnic  cleansing  of   Rohingya.

 ( மனசூர, எஸ். எல்) 305.6971095493

ஜஜெயரராசரா, சபரா. ஆய்வு முறறையயியல் = 
Research   Methodology 001.42

ஜஜெயரராசரா, சபரா. உளவயியல் 
ஊடுதறலையயீடுகள் = Psychological 

Interventions 150

******
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பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

அந்நதயச்ஜசலைவராணையி  343.0325

அரசதயல்  320

அரசதயலைறமப்புச் சட்டம் 342

அரசதறறைச் சட்டம் 343.036

அல்குரஆனும் ஹததீஸஸூம் : இஸ்லைராம் 297.12

ஆய்வு : அறைதவு 001.4

ஆய்வு முறறைகள் : அறைதவு 001.42

இந்து சமயப் ஜபரியராரகள் : இந்து சமயம் 
294.561

இந்து சமயம் 294.5

இந்து சமய வரலைராறு : இந்து சமயம் 294.509

இரராணுவ பராதுகராப்பு, ஜபராதுச்ஜசராத்துக்கள், 
ஜபராது நதததயம், வயியராபரார றகத்ஜதராழதற் 
சட்டம் 343

இலைக்கதயம் 800

இலைக்கதயஸ்தரகள் 894.811092

இலைங்றக : தமதழரகள் 305.6945095493

இலைங்றக : ஜபண்கள் கல்வயி 371.822095493

இலைங்றக : ஜபராதுச் சரித்ததரம், ஆசதயரா, 
ககீறழத்சதய தூரகதழக்கு நராடுகள்  954.93

இலைங்றக : முஸ்லைதம்கள்  305.6971095493

இலைராப சநராக்கற்றை தராபனங்கள் 346.064

இஸ்லைராம் 297

இஸ்லைராமதய மூலைராதராரங்கள்  297.1

உலைக வரலைராறு : புவயியயியல், வரலைராறு  909

உளவயியல்      150

ஏறனய சமயங்கள் 290

கடற்ஜதராழதல் 343.07692

கணைனளி வயிஞ்ஞரானமும் அறைதவுசரார 
வயிடயங்களும் 000

கல்வயி 370

கவயிறதகள்  894.8111

குற்றைங்கள் 345.02

குற்றைவயியல் சட்டம் 345

குற்றைவயியல் நடவடிக்றக முறறை 345.05

சட்டம்  340

சட்டமூலைம் : அந்நதயச்ஜசலைவராணையி 343.03250262

சட்டமூலைம் : அரசதறறைச் சட்டம் 343.0360262

சட்டமூலைம் : இலைராப சநராக்கற்றை தராபனங்கள் 
346.0640262

சட்டமூலைம் : கடற்ஜதராழதல் 343.076920262

சட்டமூலைம் : குற்றைங்கள் 345.020262

சட்டமூலைம் : குற்றைவயியல் நடவடிக்றக 
முறறை 345.050262

சட்டமூலைம் : ஜதராழதற்பயயிற்சத நதறலையம்
344.07670262

சட்டமூலைம் : நதீததமனறைங்கள் 347.010262
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சட்டமூலைம் : நதீர சபராக்குவரத்து  343.09460262

சட்டமூலைம் : ஜபராழுதுசபராக்கு 344.0990262

சட்டமூலைம் : ஜபராருளராதரார உதவயிகள் 
343.0740262

சட்டமூலைம் : வரிச் சட்டங்கள் 343.040262

சட்டமூலைம் : வராக்குரிறமயும் வராக்குத் 
தகறமயும் 342.0720262

சந்றதப்படுத்தல் முகராறமத்துவம்  658.8

சமயம்  200

சமூகப் பயிரிவுகள் 305

சமூக வயிஞ்ஞரானங்கள்  300

சதவயில் நடவடிக்றககளும் நதீததமனறைமும்  347

தத்துவம்  100

தமதழ் இலைக்கதயம் 894.811

தமதழரகள் : சமூகப் பயிரிவுகள்  305.6945

தனளியரார சட்டம்  346

தராபனங்கள்  346.06

ததரராவயிட இலைக்கதயம்  894

ததரராவயிட சமயங்கள் 294

ஜதனஆசதயரா : ஜபராதுச் சரித்ததரம், ஆசதயரா, 
ககீறழத்சதய தூரகதழக்கு நராடுகள் 954

சதரதல் சட்டம் 342.07

ஜதராழதல், சமூக சசறவ, கல்வயி, கலைராசரார
சட்டம் 344

ஜதராழதல்நுட்பம் 600

ஜதராழதற்பயயிற்சத நதறலையம் 344.0767

நராடகம்  894.8112

நதீததமனறைங்கள் 347.01

நதீர சபராக்குவரத்து 343.0946

நுண்கறலைகள் 700

பக்தத இலைக்கதயங்கள் : இந்து சமயம்  294.5432

பராடசராறலைகளும் அவற்றைதன 
ஜசயற்பராடுகளும் : கல்வயி 371

பராடசராறலை நதரவராகமும் முகராறமத்துவமும் 
371.2

பயிறைஜமராழதக் குடும்ப இலைக்கதயம் 890

புவயியயியல், வரலைராறு 900

ஜபண்கள் கல்வயி  371.822

ஜபண்கள் : சமூகப் பயிரிவுகள் 305.4

ஜபண்நதறலை : சமூகப் பயிரிவுகள் 305.42

ஜபராது அறைதவு 001

ஜபராதுச் சரித்ததரம், ஆசதயரா, ககீறழத்சதய 
தூரகதழக்கு நராடுகள் 950

ஜபராது தனளியரார கல்வயிக்கரான நததத 344.076

ஜபராது நததத  336

ஜபராது நதததக்கரான நதீதத  343.03

ஜபராது முகராறமத்துவம் 658

ஜபராழுதுசபராக்கு  344.099

ஜபராருளராதரார உதவயிகள் 343.074
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ஜபராருளராதராரச் ஜசயற்பராட்டு வயிததகள் 343.07

ஜபராருளராதராரம்  330

மதக்குழுக்கள் : சமூக வயிஞ்ஞரானங்கள்  305.6

மறனப்ஜபராருளளியலும் குடும்பவராழ்வும் 640

மராணைவரகள் : கல்வயி 371.8

மராணைவர வழதகராட்டல்கள்  371.4

முகராறமத்துவமும் ஜபராதுசனத் 
ஜதராடரபும் 650

முஸ்லைதம்கள் : சமூகப் பயிரிவுகள் 305.6971

வரிச் சட்டங்கள்  343.04

வரி : ஜபராது நததத 336.2

வராக்குரிறமயும் வராக்குத் தகறமயும் 342.072

வயிசசட மராணைவரகளுக்கரான குழுக்கள் : 
கல்வயி 371.82

வயிவசராயமும் வயிவசராயக் றகத்ஜதராழதலும்  
343.076

வதீததப் சபராக்குவரத்து 343.094

ஹததீஸ் : இஸ்லைராம் 297.125

ஃபத்வரா : இஸ்லைராம் 297.1257

******











































வவெளளியயிட இருக்கும் பயிரசுரங்களளிற்ககான பட்டியல

0  0  0  கணனளி வெயிஞ்ஞகானமும்
அறறிவுசகார் வெயிடயங்களும்

பபாத்ததிமபா சமமீறபா, ஏ. டபபிள்ய
தகவல் ததபாடர்பபாடல் ததபாழதில்நுட்பம் 
(ICT) / ஏ. டபபிள்ய. பபாத்ததிமபா சமமீறபா. - 
சதில்மதியபாபுர : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-38856-2-3 ரூபபா 500.00

புவபிரபாஜ, டயசதியபா
ததபாடர்பபாடல் வளர்ச்சதி / டயசதியபா. 
புவபிரபாஜ. - மட்டக்களப்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71362-0-2 ரூபபா 300.00

1 0 0 தத்துவெம்

ஆனந்தநபாதன, கந்தவனம்
மமலலைத்மதச ககீலழத்மதச இந்ததிய 
தமய்யபியலைதின சதிலை அடிப்பலட 
தமய்யபியற் கருத்துக்கள் / கந்தவனம். 
ஆனந்தநபாதன. - யபாழ்ப்பபாணம் : ஆசதிரியர்,
2018
ISBN 978-955-35998-0-3 ரூபபா 575.00

2 0 0  சமயம்

294.5 – இந்து சமயம்

சதிவஞபானம், சமறபாஜதினனிமதவபி
ததிருவபாசகத்ததில் சதிவபுரபாணம் / 
சமறபாஜதினனிமதவபி. சதிவஞபானம். - 
ததிருமகபாணமலலை : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71340-0-0 ரூபபா 450.00

297- இஸ்லகாம்

ரஹ்மதுல்லைபா, ஏ. எம்
இஸ்லைபாமதிய வபாழ்க்லகதநறதி / ஏ. எம். 
ரஹ்மதுல்லைபா. - அக்கலரப்பற்ற : 
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71335-1-5 ரூபபா 350.00

3 0 0 சமூக வெயிஞ்ஞகானம்

கதிருஷ்ணரபாஜ, கததிர்கபாமதம்பபி
சமூக ஆய்வு ஓர் அறதிமுகம் / 
கததிர்கபாமதம்பபி. கதிருஷ்ணரபாஜ. - 
மட்டக்களப்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71349-2-5 ரூபபா 150.00

கதிருஷ்ணரபாஜ, கததிர்கபாமதம்பபி
நல்லைதிணக்கத்ததில் யத்தத்ததின பபினனரபான 
அபபிவபிருத்ததியபின தபாக்கங்கள் / 
கததிர்கபாமதம்பபி. கதிருஷ்ணரபாஜ. - 
மட்டக்களப்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71349-1-8 ரூபபா 250.00

303.66 சமகாதகானம், பபகார்

சர்யூன, ஜமபால்டீன
சபாட்சதியமபாகும் உயபிர்கள் - பகுததி - 02 / 
ஜமபால்டீன. சர்யூன. - அக்கலரப்பற்ற : 
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-38872-2-1 ரூபபா 750.00

3 2 0 அரசறியல 

சர்யூன, ஜமபால்டீன
அஷ்ரபபின மரணம் அலைசதினபால் அததிர்ச்சதி /
ஜமபால்டீன. சர்யூன. - அக்கலரப்பற்ற : 
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-38872-4-5 ரூபபா 350.00

சர்யூன, ஜமபால்டீன
தபபௌத்த கலைகக்கபாரர்கள் / ஜமபால்டீன. 
சர்யூன. - அக்கலரப்பற்ற : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-38872-5-2 ரூபபா 250.00



3 4 0 சட்டம்

345 - குற்றவெயியல

சர்யூன, ஜமபால்டீன
தபபாத்துவபில் இறத்தல் படுதகபாலலை 
குறதிப்பு / ஜமபால்டீன. சர்யூன. - 
அக்கலரப்பற்ற : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-38872-3-8 ரூபபா 500.00

3 7 0  கலவெயி

பபாக்கதியநபாதன, முருமகச
கல்வபிக்கண் ததிறந்த மகபாவபில்கள் / 
முருமகச. பபாக்கதியநபாதன. - யபாழ்ப்பபாணம்:
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71380-0-8 ரூபபா 890.00

ரஹ்மதுல்லைபா, ஏ. எம்
21ஆம் நூற்றபாண்டு ஆசதிரியர்கள் / 
ஏ. எம். ரஹ்மதுல்லைபா. - அக்கலரப்பற்ற : 
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71335-2-2 ரூபபா 300.00

ரஹ்மதுல்லைபா, ஏ. எம்
கற்றல் கற்பபித்தலைதில் நுட்பங்கள் / 
ஏ. எம். ரஹ்மதுல்லைபா. - அக்கலரப்பற்ற : 
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71335-0-8 ரூபபா 290.00

6 0 0 வதகாழறிலநுட்பம் 

6 1 0  மருத்துவெமும் ஆபரகாக்கறியமும்

சதிவசந்ததிரன, எஸ்
கர்ப்பவததிகள் பததிமவட்லடப் புரிந்து 
தகபாள்ளுங்கள் / எஸ். சதிவசந்ததிரன. - 
தகபாழும்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-38914-2-6

வபிலலைதரப்படவபில்லலை

6 3 0  வெயிவெசகாயம்

துஷ்யந்ததினனி, இரபாமநபாதன
உழவன உலைகம் / இரபாமநபாதன. 
துஷ்யந்ததினனி. - கதிளனிதநபாச்சதி : ஆசதிரியர், 
2018
ISBN 978-955-71363-0-1 ரூபபா 150.00

8 0 0  இலக்கறியம்

894.811 – தமறிழ் இலக்கறியம்

கதிருஷ்ணரபாஜ, கததிர்கபாமதம்பபி
சதிறவர் இலைக்கதியங்களும் சமூக 
நதிலலையம் / கததிர்கபாமதம்பபி. கதிருஷ்ணரபாஜ. -
மட்டக்களப்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71349-0-1 ரூபபா 200.00

டிமனஸ்குமபார், டயபா
தமதிழ் கதம்பம் / டயபா. டிமனஸ்குமபார். - 
கண்டி : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-35982-1-9 ரூபபா 560.00

தஜயசகீலைன, ஹமறபாசனபா
ஈழத்துத் தமதிழ்க் கதிறதிஸ்தவ இலைக்கதியப் 
பபாரம்பரியம் / ஹமறபாசனபா. தஜயசகீலைன. - 
ரங்கலை : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71341-0-9 ரூபபா 400.00

894.8111 - கவெயிததகள

அசபாத், எம். எச். எம்
தம்பபியபா / எம். எச். எம். அசபாத். - 
தகபாழும்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-54758-2-2   

வபிலலைதரப்படவபில்லலை

அயூப்கபான, எ
வபிடியலைதின ஓலச / எ. அயூப்கபான. - 
தகபாழும்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-42277-3-6 ரூபபா 500.00

அயூப்கபான, எ
“வபிழதித்ததழு" மனனிதமன / எ. அயூப்கபான. -
தகபாழும்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-42277-2-9 ரூபபா 500.00



உமபாசதசர்மபா, மபாதவபி
அவளும் நபானும் / மபாதவபி. உமபாசதசர்மபா.-
யபாழ்ப்பபாணம் : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71400-0-1 ரூபபா 300.00

கருணபாகரன, பூர்ணபிமபா
தபட்லடக் கபாகங்களனிடும் குயபில் 
குஞ்சகள் / பூர்ணபிமபா. கருணபாகரன. - 
தகபாழும்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71317-0-2

வபிலலைதரப்படவபில்லலை

சப்பபிரமணபியம், மபாலைதினனி
குச்தசபாழுங்லககள் கபாத்ததிருக்கதினறன / 
மபாலைதினனி. சப்பபிரமணபியம். - யபாழ்ப்பபாணம் :
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71300-0-2 ரூபபா 400.00

சப்பபிரமணபியம், மபாலைதினனி
சதிறதகட்டும் தூரம் வலர வபானம் / 
மபாலைதினனி. சப்பபிரமணபியம். - யபாழ்ப்பபாணம் :
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71300-3-3 ரூபபா 400.00

சப்பபிரமணபியம், மபாலைதினனி
நபான எனும் நநீ / மபாலைதினனி. சப்பபிரமணபியம்.-
யபாழ்ப்பபாணம் : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71300-1-9 ரூபபா 400.00

சப்பபிரமணபியம், மபாலைதினனி
தமபௌனம் எனும் மபரபாலச/ மபாலைதினனி. 
சப்பபிரமணபியம். - யபாழ்ப்பபாணம் : 
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71300-2-6 ரூபபா 400.00

யபாழவன, மு
“ஊனறமகபால் தநபாண்டுவததில்லலை" /
மு. யபாழவன. - ததிருமகபாணமலலை : பரிததி 
பததிப்பபாலையம், 2018
ISBN 978-955-71345-0-5 ரூபபா 250.00

ரஜதிந்தன
நதிலைபா நபாளனிலக / ரஜதிந்தன. - யபாழ்ப்பபாணம்:
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71331-0-2 ரூபபா 300.00

ரஜதிந்தன
தபபாற்கனவு / ரஜதிந்தன. - யபாழ்ப்பபாணம் : 
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71331-1-9 ரூபபா 300.00

தஜயசகீலைன, ஹமறபாசனபா
இனறடன அகல்க / ஹமறபாசனபா. 
தஜயசகீலைன. - ரங்கலை : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71341-1-6 ரூபபா 250.00

894.8112 - நகாடகம்

அம்பலைவபாணர், தசல்லைம்
மனலவரம் / தசல்லைம். அம்பலைவபாணர். - 
தகபாழும்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-42628-3-8 ரூபபா 300.00

894.8113 – சறிறுகததகள

அம்பலைவபாணர், தசல்லைம்
பபிஞ்சகளுக்கபான தகபாஞ்சதமபாழதிக்
கலதகள் / தசல்லைம். அம்பலைவபாணர். - 
தகபாழும்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-42626-4-5 ரூபபா 250.00

894.8114 - கட்டுதரகள

சகீதரன, ரபாணபி
வபாழ்ந்து பபார்க்கலைபாம் / ரபாணபி. சகீதரன. - 
தகபாழும்பு : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-97102-5-7 ரூபபா 300.00

வபாகலரவபாணன
தமதிழர் மதசம்-மட்டக்களப்பு / 
வபாகலரவபாணன. - மட்டக்களப்பு : 
ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71394-0-1 ரூபபா 350.00

9 0 0 புவெயியயியல, வெரலகாறு

உலவஸ், எஸ். முகமட்
புவபியபியல் பல்மதர்வு வபினபாக்கள் (M.C.Q) 

A/L / எஸ். முகமட், உலவஸ். - 
சபாய்ந்தமருது : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-50902-8-5 ரூபபா 400.00



9 5 0  வபகாதுச்சரித்தறிரம், ஆசறியகா, 
   ககீதழத்பதய  தூரகறிழக்கு 
   நகாடுகள

ததிருஞபானமூர்த்ததி, சண்முகம்
தம்பததிநல்லைபாள் தம்பபிலுவபில் ஊர்ச்சதிறப்பு /
சண்முகம், ததிருஞபானமூர்த்ததி. - 
அக்கலரப்பற்ற : ஆசதிரியர், 2018
ISBN 978-955-71344-0-6 ரூபபா 300.00

******
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