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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�
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ÜÝÊ

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

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

ÚãÚÊ× ᾨᾷᾐᾺܧܶܛܸ ܧĒĚÖÊ῀ܛܲܢܨܲܥ ᾓ᾿ܛ῀

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ᾷܛᾱܸܪܑ ܢᾁܱܢܶ�᾿ܧᾊܥ�ᾓιܧܲܝܢܷ ØܲÊ× ÛÚØÊܑܪØÊßØ

Òܷܦ ÛãáÜÓÊ×

ᾨΆᾗܱܛܶ äÊܷܧܲܝܢ ᾓܱܭܡܭܐ�ܛܪᾰܛܭܸܝܷ�᾿ܛ῀ ÖÊܥܸܝ

ÛãááØ× ܲܢᾁܱܢܶ åÊܶܦܝ ØܳÊÜÞØ

ΆܢᾸܱܢܱܦ
ܲܢᾁܱܢܶ ØÛÊܑܪØÊÛÊÒÛãàÝÓÊ× ܲܢᾁܱܢܶ ÛÚØÊܑܪØÊÞÊ

ÒÛãáÜÓÊܨܸܭ ᾷܠ�ᾂ῀ܛᾊܭ�ᾆܧܲܝܢܷ ᾿ܱܤܲܢᾷܫܛᾰܡܸܲܢ

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

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

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

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

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

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

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

�������6LQKDOHVH�ODQJXDJH

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

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

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

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

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

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

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



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

&RORPER���1DWLRQDO�/LEUDU\�DQG�'RFXPHQWDWLRQ�
6HUYLFHV�%RDUG��������� 9RO��������FP�
0RQWKO\
&RQWLQXHV�&H\ORQ�1DWLRQDO�%LEOLRJUDSK\�9RO���
1R�����������² 9RO������1R����������
3XEOLVKHG�E\�'HSW��RI�1DWLRQDO�$UFKLYHV�
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G.K World Today 2018 / பப. உமமாசங்கர. -
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நுண்ணறறிவு : Intelligence / 
தறி. கலமாகநமாதன். - 7 ம் பதறி. - பகமாழும்பு :

அஸ்ரன் பதறிப்பகம், 2016. - ப. iv, 221 ; 
பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 520.00  (1061047 NL)
ISBN 978-955-0584-01-7 

2 0 0 சமயம

2 9 0 ஏகனய சமயங்கைள்

294 – தேசிரபொவவிட சமயங்கைள்
294.5 – இந்து சமயம
294.5432 - பக்தேசி இலக்கைசியங்கைள்

கச்சறியப்ப சறிவெமாச்சமாரிய சுவெமாமறிகள் அருளளிச் 
பசய்த கந்தபுரமாணம் : யுத்த கமாண்டம் 
சூரபத்மன் வெறதப்படலம் (மூலமம் 
உறரயும்) / உறர. ச. சுப்பபரமணபயம். - 
2 ம் பதறி. - பகமாழும்பு : அஷ்டலக்கறிமறி 

பதறிப்பகம், 2014. - ப. viii, 325 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 650.00 (1058280 NL)

297 - இஸ்லபொம
297.122 - அல்குர்ஆன
297.12209 – அல்குர்ஆன வரலபொறு 

அபூஸஸுறலமமான், அப்துல ஹமறித்
அல-குரஆனளிய அகறில நமாகரிக கநமாக்கு : 
மமானளிட சசீரதறிருத்தத்தறின் பதமாடக்கப் 
புள்ளளி / அப்துல ஹமமத். 
அபூஸஸுறலமமான் ; பமமாழறி. 
பயீ. எம். எம். இரபமான், 
எம். கக. இஹ்ஸமான். - இலங்றக : Fuzin 

texts, 2018. - ப. 78 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 200.00 (1061058 NL)
ISBN 978-955-8398-30-2  
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297.2 – இஸ்லபொமசிய தகைபொட்பபொட

ஸன்தமானளி, அப்துல மஜஜீத்
அகசீதமா : இஸ்லமாமறிய நம்பபக்றகறயப் 
புரிந்துபகமாள்ளல / அப்துல மஜஜீத். 
ஸன்தமானளி ; பமமாழறி. தமாருத் தரஜமமா. வெத்
தஃலீப். - 2ம் பதறி. - பகமாழும்பு : 
மமள்பமாரறவெ ஊடக றமயம், 2013. -  

ப. xi, 98 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 250.00 (1061083 NL)
ISBN 978-955-8226-11-7 

297.23 – இறுதேசித் தேதீர்ப்பு நபொள்

இஹ்ஸமான்
கறியமாமத் நமாளளின் அறடயமாளங்கள் / 
இஹ்ஸமான். - 4ம் பதறி. - பகமாழும்பு : 
தமாருல ஹம்தமான், 2017. - ப. 121 ;     
பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 200.00  (1061065 NL)
ISBN 978-955-1656-00-3  

297.26 – இஸ்லபொமும ஒழுக்கைபநறசியும

இத்ரீஸ், ஏபபஎம்.
இஸ்லமாமறிய இலக்கறியம் : புத்துயபரப்பும் 
புரிதலகளும் / ஏபபஎம். இத்ரீஸ். - 
வெமாறழச்கசறன : கசமானகம், 2011. - 
ப. 194 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 400.00 (1061079 NL)
ISBN 978-955-0697-02-1  

இஹ்ஸமான் 
பமாவெங்களும் எச்சரிக்றககளும் /  
பமமௌலவெப. இஹ்ஸமான். - 2ம் பதறி. - 
பகமாழும்பு : தமாருல ஹம்தமான், 2016. -
ப. 256 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 350.00 (1061066 NL)
ISBN 978-955-1656-30-0 

297.27 -  இஸ்லபொமும சமூகை வவிஞ்ஞபொனமும
297.272 – இஸ்லபொமும அரசசியலும

அலகரழமாவெப, யூஸஸூப் 
இஸ்லமாமறிய அரசறியல / யூசுப் 
அலகரழமாவெப ; பமமாழறி. எம். எப். றஸனுல
ஹஸூறஸன். - பகமாழும்பு :அலஹஸனமாத்

பவெளளியயீட்டகம், 2012. - ப. xxii, 323 ;
பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 350.00 (1061073 NL)
ISBN 978-955-608-041-4 

297.3 – இஸ்லபொமசிய வணக்கைங்கைள்
297.38 - சடங்குகைள், பவிரபொர்த்தேகன, தேசியபொனம
297.382 – பவிரபொர்த்தேகனயும  தேசியபொனமும
297.3822 - பதேபொழுககை

நயயீம், எம். எம்.
இஸ்லமாமறிய சட்டங்கள்  
மத்ஹபுகளுக்கறிறடயபலமான 
ஒப்பயீட்டமாய்வு : பமாகம் 02 பதமாழுறக / 
எம். எம். நயயீம். - பகமாழும்பு : மறினமாரமா 
பப்ளளிககசன், 2017. - ப. 248 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 350.00 (1061054 NL)
ISBN 978-955-4794-07-8  

ஸமாஈ, அஹ்மத் பஸ்ஸமாம்
பதமாழுறகறய மமளக் கண்டறடதல : 
'பதமாழுறகறய நறிரவெகறித்தல' என்ற 
நூலறின் சுருக்கம் / அஹ்மத். பஸ்ஸமாம் 
ஸமாஈ ; பமமாழறி. பயீ. எம். எம். இரபமான். - 
இலங்றக : Fuzin texts, 2015. - ப. 208 ; 
பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 295.00 (1061060 NL)
ISBN 978-955-8398-42-5 
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297.3824 – பவிரபொர்த்தேகன மற்றும 
      தேசியபொனத்தேசின  நூல்கைள்

சப்ரி, மனமால
அறறிவெபன் பதளளிவு : உணரவுள்ள 
சமதமாயத்றத கநமாக்கறி / மனமால. சப்ரி. - 
பகமாழும்பு : அல-ஹஸுதமா பவெளளியயீட, 2012. -
ப. 112 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 200.00  (1061082 NL)

297.6 - இஸ்லபொமசிய தேகலவர்கைள்
297.61 - இமபொம

அரஸ், அஷ்கர
இமமாம் பதஜீஉஸ் ஸமமான் ஸஈத் நூரஸறி :
ஆளுறம அறறிமகம் - வெமாழ்வும்
பணபயும் / அஷ்கர. அரஸ். - 

கபருவெறல : IBRO பவெளளியயீட, ப. xi, 122 ; 
பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 300.00 (1061084 NL)

297.63 - முஹமமது நபவி

இத்ரீஸ், ஏ. பப. எம்.
புன்னறகக்கும் நபபகள் / ஏ. பப. எம். 
இத்ரீஸ். - வெமாறழச்கசறன : கசமானகம், 
2011. - ப. 130 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 300.00 (1061080 NL)
ISBN 978-955-0697-03-8 

297.7 – இஸ்லபொமசிய பவிரச்சபொரமும 
   பபொதுகைபொப்பும

297.77 – இஸ்லபொமசிய மதேக் கைல்வவி  

நஹறியமா, ஏ. எம்.
இலங்றகயபல மஸ்லறிம் கலவெப : 
ஷமாபபமரிக்கமார சறிந்தறனயும் 
பங்களளிப்பும் / ஏ. எம். நஹறியமா. - 
பகமாழும்பு : அகறில இலங்றக மஸ்லறிம் 

கலவெப மமாநமாட, 2018. - ப. xxiv, 336 ; 
பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 950.00  (1058288 NL)
ISBN 978-955-38131-0-7  

3 0 0  சமூகை வவிஞ்ஞபொனம

305 – சமூகைப் பவிரிவுகைள்
305.4 - பபண்கைள்
305.43 - பபண்கைளும பதேபொழசிலும

மஹம்மத், ஏ. ஸறி. அகமார
பபண்கள் பதமாழறில புரிதல சறில 
வெழறிகமாட்டலகள் /  ஏ. ஸறி. அகமார. 
மஹம்மத். - 2ம் பதறி. - பகமாழும்பு : 
இஸ்லமாமறிக் புக் ஹவுஸ், 2015. -

ப. Iii, 55 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 120.00 (1061077 NL)
ISBN 978-955-7806-02-0 

305.48697 - முஸ்லசிம பபண்கைள்

புலபலமாக், பகதரீன்
மஸ்லறிம் பபண்களும் ஹறிஜமாபும் ஒரு 
மமள்பமாரறவெ - வெரலமாற்று மற்றும் நவெஜீன 
கருத்துப்படிவெங்கள்  மமதமான சவெமால / 
பகதரீன். புலபலமாக் ; பமமாழறி. 
ஏ. ஆர. எம். மபமாரக். - இலங்றக :

 Fuzin texts, 2018. - ப. 47 ; பசமம. 21.
கஇ-மஉ : ர. 125.00 (1061057 NL)
ISBN 978-955-8398-27-2

3 4 0 - சட்டம

343 – இரபொணுவ, பபொதுகைபொப்பு, 
  பபபொதுச்பசபொத்துக்கைள், பபபொது நசிதேசியம, 
  வரி, வவியபொபபொர ககைத்பதேபொழசிற்சட்டம

343.037 – பபபொது அறவதீட
343.037026 - சட்டம

இலங்றக. 
[தஜீவெபரப் பபமாறுப்பு மகமாறமச் சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்க, 
தஜீவெபரப் பபமாறுப்பு மகமாறமச் சட்டம். - 
பகமாழும்பு : அரசமாங்க பவெளளியயீட்டலு 
வெலகம், 2018. - ப. 8 ; பசமம. 21. - 
(இலங்றக. சட்டம் : இல. 8, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 12.00 (1057203 NL)

(449049 NA)
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343.076 – வவிவசபொயமும வவிவசபொயக் 
     ககைத்பதேபொழசிலும

343.07692 - கைடற்பதேபொழசில்
343.07692026 - சட்டம

இலங்றக. 
[கடற்பறமாழறில (பவெளளிநமாட்ட மமன்பபடி 
     வெள்ளங்கறள ஒழுங்குபடத்தல) 
     (தறிருத்தச்) சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, 
கடற்பறமாழறில (பவெளளிநமாட்ட மமன்பபடி 
வெள்ளங்கறள ஒழுங்குபடத்தல) 
(தறிருத்தச்) சட்டம். - பகமாழும்பு : அரசமாங்க
பவெளளியயீட்டலுவெலகம், 2018. - ப. 28 ;
பசமம. 21. - (இலங்றக. சட்டம் : 
இல. 1, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 30.00  (1057215 NL)

(449097 NA)

343.087 – ததேசசிய வபொணவிபம
343.087026 - சட்டம

இலங்றக. 
[மறிறகப்பபமாருள் தறிணபப்பபதறிரப்பு மற்றும் 
    எதறிரீட்டத்தஜீரறவெகள் சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க, 
மறிறகப்பபமாருள் தறிணபப்பபதறிரப்பு மற்றும் 
எதறிரீட்டத்தஜீரறவெகள் சட்டம். - பகமாழும்பு:
அரசமாங்க பவெளளியயீட்டலுவெலகம், 2018. -
ப. 28 ; பசமம. 21. - (இலங்றக. சட்டம் : 
இல. 2, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 30.00 (1057216 NL)

(449100 NA)

இலங்றக. 
[மற்பமாதுகமாப்பு வெழறிமறறகள் சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இலக்க, 
மற்பமாதுகமாப்பு வெழறிமறறகள் சட்டம். - 
பகமாழும்பு : அரசமாங்க பவெளளியயீட்டலு 
வெலகம், 2018. - ப. 43 ; பசமம. 21. - 
(இலங்றக. சட்டம் : இல. 3, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 48.00 (1057201 NL)

 (449042 NA)

343.09 – பபபொது பபொவகணக் கைட்டப்பபொட
343.097 – ஆகைபொய, வவிண்பவளனிப் பவிரயபொணம
343.097026 - சட்டம 

இலங்றக. 
[குடியபயல வெமான்பசலவு (தறிருத்தச்) 
      சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 12 ம் இலக்க, 
குடியபயல வெமான்பசலவு (தறிருத்தச்) 
சட்டம். - பகமாழும்பு : அரசமாங்க 
பவெளளியயீட்டலுவெலகம், 2018. - ப. 3 ; 
பசமம. 21. - (இலங்றக. சட்டம் : 
இல. 12, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 8.00 (1057207 NL)

(449061 NA)

344 – பதேபொழசில், சமூகை தசகவ, கைல்வவி, 
  கைலபொசபொர  சட்டம

344.04 - சமூகைப் பவிரச்சசிகனகைளும 
    தசகவகைளும

344.042 -  உற்பத்தேசிக் கைட்டப்பபொட
344.04233 - தபபொகதேப்பபபொருள்
344.04233026 - சட்டம

இலங்றக. 
[மதுவெரி (தறிருத்தச்) சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் இலக்க, 
மதுவெரி (தறிருத்தச்) சட்டம். - பகமாழும்பு : 
அரசமாங்க பவெளளியயீட்டலுவெலகம், 2018. -
ப. 1 ; பசமம. 21. - (இலங்றக. சட்டம் : 
இல. 4, 2018) (1057209 NL)
கஇ-கமாஉ : ர. 4.00 (449068 NA)
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345 – குற்றவவியல் சட்டம
345.02 - குற்றங்கைள்
345.02026 - சட்டம

இலங்றக. 
[வெலுக்கட்டமாயமமாகக் 
    கமாணமற்கபமாக்கப்படதலறிலறிருந்து 
    எலலமா ஆட்கறளயும் பமாதுகமாத்தல  
    பற்றறிய சரவெகதசச் சமவெமாயச் சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இலக்க, 
வெலுக்கட்டமாயமமாகக் கமாணமற்கபமாக்கப்பட
தலறிலறிருந்து எலலமா ஆட்கறளயும் 
பமாதுகமாத்தல பற்றறிய சரவெகதசச் 
சமவெமாயச் சட்டம். - பகமாழும்பு : அரசமாங்க
பவெளளியயீட்டலுவெலகம், 2018. - ப. 20 ;
பசமம. 21. - (இலங்றக. சட்டம் : 
இல. 5, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 24.00  (1057210 NL)

 (449071 NA)

345.03 - குற்றவபொளனிகைள்
345.03026 - சட்டம

இலங்றக. 
[தண்டறனச் சட்டக்ககமாறவெ (தறிருத்தச்)  
      சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க, 
தண்டறனச் சட்டக்ககமாறவெ (தறிருத்தச்) 
சட்டம். - பகமாழும்பு : அரசமாங்க 
பவெளளியயீட்டலுவெலகம், 2018. - ப. 2 ;
பசமம. 21. - (இலங்றக. சட்டம் : 
இல. 10, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 4.00  (1057205 NL)

(449055 NA)

345.05 – குற்றவவியல் நடவடிக்ககை முகற
345.05026 - சட்டம

இலங்றக. 
[குற்றவெபயல நடவெடிக்றகமறறச்  
     சட்டக்ககமாறவெ (தறிருத்தச்) சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க, 
குற்றவெபயல நடவெடிக்றகமறறச் 
சட்டக்ககமாறவெ (தறிருத்தச்) சட்டம். - 
பகமாழும்பு : அரசமாங்க பவெளளியயீட்டலு 
வெலகம், 2018. - ப. 3 ; பசமம. 21. - 
(இலங்றக. சட்டம் : இல. 11, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 8.00  (1057206 NL)

(449058 NA)

346 - தேனனியபொர் சட்டம
346.048 – புலகமச் பசபொத்து உரிகம
346.048026 - சட்டம

இலங்றக. 
[புலறமச் பசமாத்து (தறிருத்தச்) சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, 
புலறமச் பசமாத்து (தறிருத்தச்) சட்டம். - 
பகமாழும்பு : அரசமாங்க பவெளளியயீட்டலு 
வெலகம், 2018. - ப. 1 ; பசமம. 21. - 
(இலங்றக. சட்டம் : இல. 7, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 4.00 (1057202 NL)

(449046 NA)

346.05 – நமபவிக்ககை பபபொறுப்புச் சகப
346.05026 - சட்டம

இலங்றக. 
[நம்பபக்றகப் பபமாறுப்புக்கள் (தறிருத்தச்) 
     சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, 
நம்பபக்றகப் பபமாறுப்புக்கள் (தறிருத்தச்) 
சட்டம். - பகமாழும்பு : அரசமாங்க 
பவெளளியயீட்டலுவெலகம், 2018. - ப. 8 ; 
பசமம. 21. - (இலங்றக. சட்டம் :
இல. 6, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 12.00 (1057211 NL)

(449074 NA)
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346.067 – அரசபொங்கை கூட்டத்தேபொபனங்கைள்
346.067026  - சட்டம

இலங்றக. 
[இலங்றக கதயபறலச் சறப (தறிருத்தச்) 
      சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க, 
இலங்றக கதயபறலச் சறப (தறிருத்தச்) 
சட்டம். - பகமாழும்பு : அரசமாங்க 
பவெளளியயீட்டலுவெலகம், 2018. - ப. 3 ; 
பசமம. 21. - (இலங்றக. சட்டம் : 
இல. 11, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 8.00 (1057208 NL)

(449064 NA)

347 – சசிவவில் நடவடிக்ககைகைளும 
  நதீதேசிமனறமும

347.01 – நதீதேசிமனறங்கைள் 
347.01026 - சட்டம

இலங்றக. 
[நஜீதறித்துறற (தறிருத்தச்) சட்டம்]
2018 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, 
நஜீதறித்துறற (தறிருத்தச்) சட்டம். - 
பகமாழும்பு : அரசமாங்க பவெளளியயீட்டலு 
வெலகம், 2018. - ப. 14 ; பசமம. 21. -
(இலங்றக. சட்டம் : இல. 9, 2018)
கஇ-கமாஉ : ர. 20.00  (1057204 NL)

(449052 NA)

3 7 0  கைல்வவி

372 - ஆரமபக்கைல்வவி
372.19 - பபொடத்தேசிட்டம
372.19076 - வவினபொவவிகட

மனமாஸ் மஹம்மத், எம். எம்
அம்ம பரீட்றச வெழறிகமாட்டி தரம் - 2 : 
புதறிய பமாடத்தறிட்டம் - 2017 / எம். எம். 
மனமாஸ் மஹம்மத். - பகமாழும்பு : 
இஸ்லமாமறிக் புக் ஹவுஸ், 2016. -

ப. iv, 111 ; பசமம. 29.
ஒம-மஉ : ர. 250.00 (1032047 NL)
ISBN 978-955-7806-67-9

பஜமௌபர, ஏ. எஸ்
நந்தவெனம் தரம்-05  : பகுதறி - 1, 11 மமாதறிரி
வெபனமாப்பத்தறிரங்கள் வெபறடகளுடன்,
பகுதறி - 2, 11 மமாதறிரி வெபனமாப்பத்தறிரங்கள் 
வெபறடகளுடன் / ஏ. எஸ். பஜமௌபர. - 
கண்டி : மமாணவெர பவெளளியயீட்டகம், 2018. - 
ப. iv, 111 ; பசமம. 29.
ஒம-மஉ : ர. 390.00 (1055731 NL)
ISBN 978-955-3990-73-0 

3 9 0  நபொட்டபொரியலும பழக்கை 
   வழக்கைங்கைளும

392 – அனறபொட  பழக்கை வழக்கைங்கைள்
392.1 – பபயர் பகைபொடத்தேல் 
392.12 – வபொழ்க்ககை பழக்கை வழக்கைங்கைள்

இஹ்ஸமான்
மணக்கும் மழறல நமாமங்கள் : அன்புக் 
குழந்றதகளுக்கு அழகமான அரத்தமள்ள 
பபயரகள் / பமமௌலவெப இஹ்ஸமான். -
2ம் பதறி. - பகமாழும்பு : தமாருல ஹம்தமான்,
2016. - ப. 84 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 180.00  (1061056 NL)
ISBN 978-955-1656-40-9  

5 0 0  இயற்ககை வவிஞ்ஞபொனமும
கைணவிதேமும

507 – வவிஞ்ஞபொனம
507.076 – வவினபொவவிகட பயவிற்சசிகைள் 

றறியமால, றறியமானமா
வெபஞ்ஞமானம் புதறிய பமாடத்தறிட்டம் : 
தரம் - 06 / றறியமானமா. றறியமால. - கண்டி : 
மமாணவெர பவெளளியயீட்டகம், 2017. - 

ப. v, 166 ; பசமம. 21
ஒம-மஉ : ர. 275.00 (1055723 NL)
ISBN 978-955-3990-78-5
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5 1 0 கைணவிதேம

510.076 - வவினபொவவிகட

சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ்.

Spider Maths 1 : ஸ்றபடர மற்ஸ் 1 / 
கக. எஸ். சறிவெகுமமாரன். - 2ம் பதறி. - 
புத்தளம் : கணபதவெள கமம்பமாட்ட 

அறமப்பு, 2014. - ப. viii, 134 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 280.00  (1061051 NL)
ISBN 978-955-44547-0-5  

சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ்.
Spider Maths 2 : ஸ்றபடர மற்ஸ் - 2 / 
கக. எஸ். சறிவெகுமமாரன். - 3ம் பதறி. - 
புத்தளம் : கணபதவெள கமம்பமாட்ட 
அறமப்பு, 2015. - ப. 144 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 280.00 (1061052 NL)
ISBN 978-955-7565-00-2 

சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ்.
Spider Maths 3 : ஸ்றபடர மற்ஸ் - 3 / 
கக. எஸ். சறிவெகுமமாரன். - 2ம் பதறி. - 
புத்தளம் : கணபதவெள கமம்பமாட்டறமப்பு, 
2016. - ப. 144 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 280.00 (1061053 NL)
ISBN 978-955-7565-01-09

6 0 0  பதேபொழசில்நுட்பம

6 1 0  மருத்துவமும ஆதரபொக்கைசியமும

610.095493 – இலங்ககை 

சுகதச றவெத்தறிய அவுடதத் தறிரட்ட என்னும் 
யமாழ்ப்பமாணச் சறித்த றவெத்தறிய 
அவுடதத்தறிரட்ட /  உறர. 
கச. சறிவெசண்மகரமாஜமா. - யமாழ்ப்பமாணம் : 
சறித்த மருத்துவெ வெளரச்சறிக் கழகம், 2017. -

ப. xii, 338 ; பசமம. 26.
ஒம-கமஉ : ர. 1250.00 (1055728 NL)
ISBN 978-955-43953-5-0

8 0 0  இலக்கைசியம

8 9 0 பவிறபமபொழசிக் குடமப இலக்கைசியம

894 – தேசிரபொவவிட இலக்கைசியம
894.811 – தேமசிழ் இலக்கைசியம

சறிவெகசகரம், சறி.
தமறிழறில தரிப்புக்குறறிகள் : மழுத்தரிப்பு 
மதலமாகத் தமறிழறிற் பயன்படம் 
தரிப்புக்குறறிகளது மறறயமான 
பமாவெறனக்கமான  றககயட /
சறி. சறிவெகசகரம். -  பகமாழும்பு : 
பூபமாலசறிங்கம்  புத்தகசமாறல, 2017. - 
ப. 49 ; பசமம. 21.
கஇ-மஉ : ர. 130.00  (1058278 NL)
ISBN 978-955-9396-83-3  

894.8111 - கைவவிகதேகைள்

சறிஹமாப்தஜீன், அஷ்ரஃப்
யமாரும் மற்பறமாருவெரகபமால இலறல : 
பமமாழறிபபயரப்புக் கவெபறதகள் / அஷ்ரஃப். 
சறிஹமாப்தஜீன். - பகமாழும்பு : யமாத்ரமா 

பவெளளியயீட, 2017. - ப. x, 110 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 300.00 (1061071 NL)
ISBN 978-955-8448-12-0  

894.8113 - சசிறுகைகதேகைள்

அருளமானந்தம், நஜீ. பப.
பதறினமான்கமாம் நமாள் சந்தறிரன் /
நஜீ. பப. அருளமானந்தம். - 2ம் பதறி. - 
பகமாழும்பு : தறிருமகள் பதறிப்பகம், 2014. -

ப. xii, 197 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 500.00 (1061062 NL)
ISBN 978-955-1055-11-0 
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அறபமாத்
நறிறனவுகளளில பதமாங்கும் நஜீர ஊஞ்சல / 
அறபமாத். - நமாகரககமாவெபல : கமாலச்சுவெட 
பதறிப்பகம், 2017. - ப. 159 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 450.00  (1061063 NL)
ISBN 978-93-86820-28-0 

இரகுபதறிபமாலஶ்ரீதரன், ஆ.
சறிரிக்கவும் சறிந்தறிக்கவும் / 
ஆ. இரகுபதறிபமாலஶ்ரீதரன். - பகமாழும்பு : 
சுமதறி பதறிப்பகம், 2017. - ப. 160 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 500.00 (1058275 NL)
ISBN 978-955-43909-0-4  

கந்தரமாஜமா, ஆசறி.
பசலலப்பமாக்கறியம் மமாமறியபன் மட்டிக் 
கத்தரிக்கமாய்...! / ஆசறி. கந்தரமாஜமா. - 
பகமாழும்பு : ஞமானம் பதறிப்பகம், 2017. - 

ப. xx, 111 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 400.00 (1058287 NL)
ISBN 978-955-8354-53-7 

சடககமாபன், இரமா.
இரத்த வெரலமாறு : நமாவெல / 
இரமா. சடககமாபன். - பகமாழும்பு : ஆசறிரியர, 
2017. - ப. 406 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 600.00 (1058289 NL)
ISBN 978-955-42706-2-6  

மருகபூபதறி, எல.
பசமாலல கவெண்டிய கறதகள் / 
எல. மருகபூபதறி. - யமாழ்ப்பமாணம் : 

ஜஜீவெநதறி, 2017. - ப. vi, 134 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 300.00  (1058277 NL)
ISBN 978-955-4676-68-8  

மஸ்தபமா, ஏ. சறி. ஜரீனமா
மரம கசீதங்கள் : மரம நமாவெல / ஏ. சறி. 
ஜரீனமா மஸ்தபமா. - மமாவெபனலறல : 

எக்மறி பதறிப்பகம், 2017. - ப. xv, 84 ; 
பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 300.00  (1058282 NL)
ISBN 978-955-1825-14-0 

பமமாழறிவெரதன்
கண்ணமாடி சுவெரகளும் சறில கமாகறித 
மனளிதரகளும் / பமமாழறிவெரதன். - 
பகமாட்டகறல : பகமாட்டகறல தமறிழ்ச் 
சங்கம், 2017. - ப. 128 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 400.00 (1058274 NL)
ISBN 978-955-7444-00-0 

ஜறிப்ரி, எம். எஸ். எம்.
பசவ்வெமாயபல அகதறிகள் : வெபஞ்ஞமானப் 
புறனகறத / எம். எஸ். எம். ஜறிப்ரி. -  
பபமாலகஹபவெல : ஆசறிரியர,  2015. - 
ப. 100 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 250.00  (1061046 NL)
ISBN 978-955-42392-0-3 

894.8114 - கைட்டகரகைள்

இத்ரீஸ், ஏ. பப. எம்.
அபமாயகரமமான வெமாரத்றத / ஏ. பப. எம். 
இத்ரீஸ். - 2ம் பதறி. - வெமாறழச்கசறன : 
கமாகம் பதறிப்பகம், 2014. - ப. 96 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 300.00          (1061055 NL)
ISBN 978-955-4644-06-9  

ககமாகணசபபள்றள, ககமாணமாமறல
பலதுறறயறறிவுசமார கட்டறரகள் / 
ககமாணமாமறல. ககமாகணசபபள்றள. - 
பகமாழும்பு : டக் ஷயமா பதறிப்பகம், 2017. -

ப. xiv, 150 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 400.00 (1058273 NL)
ISBN 978-955-1726-04-1  

பசலவெமகனமாகரன், தறி
பசமாற்களமால அறமயும் உலகு : சறில 
உறரகள்- சறில வெபமரசனங்கள் / 
தறி. பசலவெமகனமாகரன். - யமாழ்ப்பமாணம் : 
தூண்டி இலக்கறிய வெட்டம், 

2018. - ப. vii, 120 ; பசமம. 21
ஒம-மஉ : ர. 300.00 (1058284 NL)
ISBN 978-955-42192-2-9
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பசலவெமகனமாகரன், தறி
தமறிழறில பமய்யபயல : ஒரு மமள் 
வெமாசறிப்பு / தறி. பசலவெமகனமாகரன். -  
யமாழ்ப்பமாணம் : தூண்டி இலக்கறிய 
வெட்டம், 2017. - ப. ix, 114 ; பசமம. 21
ஒம-மஉ : ர. 300.00 (1058285 NL)
ISBN 978-955-42192-3-6

9 0 0  புவவியவியல், வரலபொறு

9 2 0  வபொழ்க்ககை வரலபொறு

மஜஜீத், ஏ.
ரமாமர இந்தறியமாவெபல பபறக்கவெபலறல அவெர
ஒரு நபபயமாக இருக்கலமாம் / ஏ. மஜஜீத். - 
கலமறன : மருதூர பவெளளியயீட்டப் 
பணபமறன, 2016. - ப. 76 ; பசமம. 21.
ஒம-மஉ : ர. 400.00  (1061081 NL)
ISBN 978-955-1058-10-4 

******
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ஆசசிரியர்,  தேகலப்பு அட்டவகண

அகசீதமா : இஸ்லமாமறிய நம்பபக்றகறயப் 
புரிந்துபகமாள்ளல. பபொர்க்கை பமமாழறி. 
வெத் தஃலீப், தமாருத் தரஜமமா. 

அகசீதமா : இஸ்லமாமறிய நம்பபக்றகறயப் 
புரிந்துபகமாள்ளல. (ஸன்தமானளி, அப்துல 
மஜஜீத்) 297.2

அபமாயகரமமான வெமாரத்றத. 
(இத்ரீஸ், ஏ. பப. எம்) 894.8114

அபூஸஸுறலமமான், அப்துல ஹமறித். அல-
குரஆனளிய அகறில நமாகரிக கநமாக்கு : 
மமானளிட சசீரதறிருத்தத்தறின் பதமாடக்கப் 
புள்ளளி 297.12209

அபூஸஸுறலமமான், அப்துல ஹமறித்.  பபொர்க்கை 
பமமாழறி. இரபமான், பயீ. எம். எம். 

அபூஸஸுறலமமான், அப்துல ஹமறித்.  பபொர்க்கை 
பமமாழறி. இஹ்ஸமான். எம். கக. 

அம்ம பரீட்றச வெழறிகமாட்டி தரம் - 2 : புதறிய 
பமாடத்தறிட்டம் - 2017.
(மனமாஸ் மஹம்மத், எம். எம்)  372.19076

அருளமானந்தம், நஜீ. பப. பதறினமான்கமாம் நமாள் 
சந்தறிரன் 894.8113

அரஸ், அஷ்கர. இமமாம் பதஜீஉஸ் ஸமமான் 
ஸஈத் நூரஸறி : ஆளுறம அறறிமகம் - 
வெமாழ்வும் பணபயும் 297.61

அலகரழமாவெப, யூஸஸூப். இஸ்லமாமறிய அரசறியல
297.272

அலகரழமாவெப, யூஸஸூப். பபொர்க்கை பமமாழறி.  
ஹஸூறஸன், எம். எப். றஸனுல 

அல-குரஆனளிய அகறில நமாகரிக கநமாக்கு : 
மமானளிட சசீரதறிருத்தத்தறின் பதமாடக்கப் 
புள்ளளி. (அபூஸஸுறலமமான், அப்துல 
ஹமறித்) 297.12209

அல-குரஆனளிய அகறில நமாகரிக கநமாக்கு : 
மமானளிட சசீரதறிருத்தத்தறின் பதமாடக்கப் 
புள்ளளி. பபொர்க்கை பமமாழறி. 
இரபமான், பயீ. எம். எம். 

அல-குரஆனளிய அகறில நமாகரிக கநமாக்கு : 
மமானளிட சசீரதறிருத்தத்தறின் பதமாடக்கப் 
புள்ளளி. பபொர்க்கை பமமாழறி. 
இஹ்ஸமான், எம். கக.

அறபமாத். நறிறனவுகளளில பதமாங்கும் நஜீர 
ஊஞ்சல 894.8113

அறறிவெபன்  பதளளிவு : உணரவுள்ள 
சமதமாயத்றத கநமாக்கறி. (சப்ரி, மனமால) 

297.3824

இத்ரீஸ், ஏ. பப. எம். அபமாயகரமமான 
வெமாரத்றத 894.8114

இத்ரீஸ், ஏ. பப. எம். இஸ்லமாமறிய 
இலக்கறியம் : புத்துயபரப்பும் புரிதலகளும் 

297.26

இத்ரீஸ், ஏ. பப. எம். புன்னறகக்கும் நபபகள் 
297.63

இமமாம் பதஜீஉஸ் ஸமமான் ஸஈத் நூரஸறி : 
ஆளுறம அறறிமகம் - வெமாழ்வும் பணபயும்.
(அரஸ், அஷ்கர) 297.61

இரகுபதறிபமாலஶ்ரீதரன், ஆ. சறிரிக்கவும் 
சறிந்தறிக்கவும்  894.8113
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2018 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, 
கடற்பறமாழறில (பவெளளிநமாட்ட மமன்பபடி 
வெள்ளங்கறள ஒழுங்குபடத்தல) 
(தறிருத்தச்) சட்டம். (இலங்றக) 

343.07692026

2018 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க, 
மறிறகப்பபமாருள் தறிணபப்பபதறிரப்பு மற்றும் 
எதறிரீட்டத்தஜீரறவெகள் சட்டம். (இலங்றக) 

343.087026

2018 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இலக்க, 
மற்பமாதுகமாப்பு வெழறிமறறகள் சட்டம். 
(இலங்றக) 343.087026

2018 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க, மதுவெரி 
(தறிருத்தச்) சட்டம். (இலங்றக) 344.04233026

2018 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க, 
வெலுக்கட்டமாயமமாகக்  கமாணமற்கபமாக்கப்ப 
டதலறிலறிருந்து எலலமா ஆட்கறளயும் 
பமாதுகமாத்தல பற்றறிய சரவெகதசச் 
சமவெமாயச் சட்டம். (இலங்றக) 345.02026

2018 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, 
நம்பபக்றகப் பபமாறுப்புக்கள் (தறிருத்தச்) 
சட்டம். (இலங்றக) 346.05026

2018 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, புலறமச்
பசமாத்து (தறிருத்தச்) சட்டம். (இலங்றக) 

346.048026

2018 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்க, 
தஜீவெபரப்பபமாறுப்பு மகமாறமச் சட்டம். 
(இலங்றக) 343.037026

2018 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, 
நஜீதறித்துறற (தறிருத்தச்) சட்டம். (இலங்றக)

347.01026

2018 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க, 
தண்டறனச் சட்டக்ககமாறவெ (தறிருத்தச்) 
சட்டம். (இலங்றக) 345.03026

2018 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க, 
இலங்றக கதயபறலச் சறப (தறிருத்தச்) 
சட்டம். (இலங்றக) 346.067026

2018 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க, 
குற்றவெபயல நடவெடிக்றகமறறச் 
சட்டக்ககமாறவெ (தறிருத்தச்) சட்டம். 
(இலங்றக) 345.05026

2018 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க, 
குடியபயல வெமான்பசலவு (தறிருத்தச்) 
சட்டம். (இலங்றக) 343.097026

இரத்த வெரலமாறு : நமாவெல. (சடககமாபன், இரமா) 
894.8113 

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் 
இலக்க, கடற்பறமாழறில (பவெளளிநமாட்ட 
மமன்பபடி வெள்ளங்கறள ஒழுங்குபடத்தல) 
(தறிருத்தச்) சட்டம்  343.07692026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் 
இலக்க, மறிறகப்பபமாருள் தறிணபப்பபதறிரப்பு 
மற்றும் எதறிரீட்டத்தஜீரறவெகள் சட்டம் 

343.087026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் 
இலக்க, மற்பமாதுகமாப்பு வெழறிமறறகள் 
சட்டம்  343.087026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் 
இலக்க, மதுவெரி (தறிருத்தச்) சட்டம் 

344.04233026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 
இலக்க, வெலுக்கட்டமாயமமாகக் 
கமாணமற்கபமாக்கப்படதலறி லறிருந்து எலலமா
ஆட்கறளயும் பமாதுகமாத்தல பற்றறிய 
சரவெகதசச் சமவெமாயச் சட்டம் 345.02026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் 
இலக்க, நம்பபக்றகப் பபமாறுப்புக்கள் 
(தறிருத்தச்) சட்டம் 346.05026
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இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் 
இலக்க, புலறமச் பசமாத்து (தறிருத்தச்) 
சட்டம் 346.048026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் 
இலக்க, தஜீவெபரப் பபமாறுப்பு மகமாறமச் 
சட்டம் 343.037026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் 
இலக்க, நஜீதறித்துறற (தறிருத்தச்) சட்டம்  

347.01026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் 
இலக்க, தண்டறனச் சட்டக்ககமாறவெ 
(தறிருத்தச்) சட்டம் 345.03026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் 
இலக்க, இலங்றக கதயபறலச் சறப 
(தறிருத்தச்) சட்டம் 346.067026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் 
இலக்க, குற்றவெபயல நடவெடிக்றகமறறச்
சட்டக்ககமாறவெ (தறிருத்தச்) சட்டம் 345.05026

இலங்றக. 2018 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் 
இலக்க, குடியபயல வெமான்பசலவு 
(தறிருத்தச்) சட்டம் 343.097026

இலங்றகயபல மஸ்லறிம் கலவெப : 
ஷமாபபமரிக்கமார சறிந்தறனயும் பங்களளிப்பும்.
(நஹறியமா, ஏ. எம்) 297.77

இஸ்லமாமறிய அரசறியல. (அலகரழமாவெப, 
யூஸஸூப்) 297.272

இஸ்லமாமறிய அரசறியல. பபொர்க்கை பமமாழறி. 
றஸனுல ஹஸூறஸன், எம். எப்

இஸ்லமாமறிய இலக்கறியம் : புத்துயபரப்பும் 
புரிதலகளும். (இத்ரீஸ், ஏபபஎம்) 297.26

இஹ்ஸமான்.  கறியமாமத் நமாளளின் 
அறடயமாளங்கள்  297.23

இஹ்ஸமான். பமாவெங்களும் எச்சரிக்றககளும்  
297.26

இஹ்ஸமான். மணக்கும் மழறல நமாமங்கள் : 
அன்புக் குழந்றதகளுக்கு அழகமான 
அரத்தமள்ள பபயரகள் 392.12

உமமாசங்கர, பப. பபமாது அறறிவு இன்றறய 
உலகம் 2018 : G. K World Today 2018 001

உறர. சறிவெசண்மகரமாஜமா. கச. சுகதச 
றவெத்தறிய அவுடதத் தறிரட்ட என்னும் 
யமாழ்ப்பமாணச் சறித்த றவெத்தறிய 
அவுடதத்தறிரட்ட   610.095493

உறர. சுப்பபரமணபயம். ச. கச்சறியப்ப 
சறிவெமாச்சமாரிய சுவெமாமறிகள் அருளளிச் பசய்த 
கந்தபுரமாணம் : யுத்த கமாண்டம் சூரபத்மன்
வெறதப்படலம் (மூலமம் உறரயும்)   

294.5432

ஓர உலகளமாவெபய வெரலமாறு. பபொர்க்கை பமமாழறி. 
ரஸீன் மஹம்மத்.   

ஓர உலகளமாவெபய வெரலமாறு. (மஃரஃபயீ, 
மஹம்மத் உஸமான்)  001

கச்சறியப்ப சறிவெமாச்சமாரிய சுவெமாமறிகள் அருளளிச் 
பசய்த கந்தபுரமாணம் : யுத்த கமாண்டம் 
சூரபத்மன் வெறதப்படலம் (மூலமம் 
உறரயும்). (உறர. சுப்பபரமணபயம், ச) 

294.5432

கண்ணமாடி சுவெரகளும் சறில கமாகறித 
மனளிதரகளும். (பமமாழறிவெரதன்) 894.8113

கந்தரமாஜமா, ஆசறி. பசலலப்பமாக்கறியம் மமாமறியபன்
மட்டிக் கத்தரிக்கமாய்...! 894.8113

கறியமாமத் நமாளளின் அறடயமாளங்கள். 
(இஹ்ஸமான்)  297.23
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ககமாகணசபபள்றள, ககமாணமாமறல. 
பலதுறறயறறிவுசமார கட்டறரகள்  894.8114

சடககமாபன், இரமா. இரத்த வெரலமாறு : நமாவெல 
894.8113

சப்ரி, மனமால. அறறிவெபன் பதளளிவு : 
உணரவுள்ள சமதமாயத்றத கநமாக்கறி 

297.3824

சறிரிக்கவும் சறிந்தறிக்கவும். 
(இரகுபதறிபமாலஶ்ரீதரன், ஆ)    894.8113 

சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ். Spider Maths 1 : 
ஸ்றபடர மற்ஸ் 1 510.076
  

சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ். Spider Maths 2 : 
ஸ்றபடர மற்ஸ் - 2  510.076

சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ். Spider Maths 3 : 
ஸ்றபடர மற்ஸ் - 3  510.076

சறிவெகசகரம், சறி. தமறிழறில தரிப்புக்குறறிகள் : 
மழுத்தரிப்பு மதலமாகத் தமறிழறிற் 
பயன்படம் தரிப்புக்குறறிகளது மறறயமான
பமாவெறனக்கமான றககயட   894.811

சறிஹமாப்தஜீன், அஷ்ரஃப். யமாரும் 
மற்பறமாருவெரகபமால இலறல : 
பமமாழறிபபயரப்புக் கவெபறதகள்  894.8111

சுகதச றவெத்தறிய அவுடதத் தறிரட்ட என்னும் 
யமாழ்ப்பமாணச் சறித்த றவெத்தறிய 
அவுடதத்தறிரட்ட. (உறர. 
சறிவெசண்மகரமாஜமா, கச)   610.095493

பசலலப்பமாக்கறியம் மமாமறியபன் மட்டிக் 
கத்தரிக்கமாய்...!. (கந்தரமாஜமா, ஆசறி)  894.8113

பசலவெமகனமாகரன், தறி. பசமாற்களமால 
அறமயும் உலகு : சறில உறரகள்- சறில 
வெபமரசனங்கள் 894.8114

பசலவெமகனமாகரன், தறி. தமறிழறில பமய்யபயல :
ஒரு மமள் வெமாசறிப்பு  894.8114

பசவ்வெமாயபல அகதறிகள் : வெபஞ்ஞமானப் 
புறனகறத. (ஜறிப்ரி, எம். எஸ். எம்) 894.8113

பசமாலல கவெண்டிய கறதகள். 
(மருகபூபதறி, எல) 894.8113

பசமாற்களமால அறமயும் உலகு : சறில 
உறரகள்- சறில வெபமரசனங்கள். 
(பசலவெமகனமாகரன், தறி)  894.8114

தமறிழறில தரிப்புக்குறறிகள் : மழுத்தரிப்பு 
மதலமாகத் தமறிழறிற் பயன்படம் 
தரிப்புக்குறறிகளது மறறயமான 
பமாவெறனக்கமான றககயட. 
(சறிவெகசகரம், சறி)  894.811

தமறிழறில பமய்யபயல : ஒரு மமள் வெமாசறிப்பு. 
(பசலவெமகனமாகரன், தறி)  894.8114

பதமாழுறகறய மமளக் கண்டறடதல : 
'பதமாழுறகறய நறிரவெகறித்தல' என்ற 
நூலறின் சுருக்கம். பபொர்க்கை பமமாழறி. 
இரபமான். பயீ. எம். எம்.

பதமாழுறகறய மமளக் கண்டறடதல : 
'பதமாழுறகறய நறிரவெகறித்தல' என்ற 
நூலறின் சுருக்கம். (ஸமாஈ, அஹ்மத் 
பஸ்ஸமாம்) 297.3822

நந்தவெனம் தரம்-05  : பகுதறி - 1, 11 மமாதறிரி 
வெபனமாப்பத்தறிரங்கள் வெபறடகளுடன், 
பகுதறி - 2, 11 மமாதறிரி வெபனமாப்பத்தறிரங்கள் 
வெபறடகளுடன். (பஜமௌபர, ஏ. எஸ்)  

372.19076

நயயீம், எம். எம். இஸ்லமாமறிய சட்டங்கள்  
மத்ஹபுகளுக்கறிறடயபலமான 
ஒப்பயீட்டமாய்வு : பமாகம் 02 பதமாழுறக 

297.3822

நஹறியமா, ஏ. எம். இலங்றகயபல மஸ்லறிம் 
கலவெப : ஷமாபபமரிக்கமார சறிந்தறனயும் 
பங்களளிப்பும்  297.77
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நறிறனவுகளளில பதமாங்கும் நஜீர ஊஞ்சல. 
(அறபமாத்) 894.8113 

நுண்ணறறிவு : Intelligence. (கலமாகநமாதன், தறி) 001

பதறினமான்கமாம் நமாள் சந்தறிரன். 
(அருளமானந்தம், நஜீ. பப) 894.8113 

பலதுறறயறறிவுசமார கட்டறரகள். 
(ககமாகணசபபள்றள, ககமாணமாமறல) 

894.8114

பமாவெங்களும் எச்சரிக்றககளும். (இஹ்ஸமான்)
   297.26

புலபலமாக், பகதரீன்.  பபொர்க்கை பமமாழறி. 
மபமாரக். ஏ. ஆர. எம். 

புலபலமாக், பகதரீன். மஸ்லறிம் பபண்களும் 
ஹறிஜமாபும் ஒரு மமள்பமாரறவெ - வெரலமாற்று 
மற்றும் நவெஜீன கருத்துப்படிவெங்கள் மமதமான
சவெமால 305.48697

புன்னறகக்கும் நபபகள். (இத்ரீஸ், ஏ. பப. எம்)  
297.63

பபண்கள் பதமாழறில புரிதல சறில 
வெழறிகமாட்டலகள். (மஹம்மத், ஏ. ஸறி. 
அகமார)  305.43

பபமாது அறறிவு இன்றறய உலகம் 2018 : G.K 

World Today 2018. (உமமாசங்கர, பப)  001

மணக்கும் மழறல நமாமங்கள் : அன்புக் 
குழந்றதகளுக்கு அழகமான அரத்தமள்ள 
பபயரகள். (இஹ்ஸமான்) 392.12

மத்ஹபுகளுக்கறிறடயபலமான ஒப்பயீட்டமாய்வு : 
பமாகம் 02 பதமாழுறக. (நயயீம், எம். எம்)  

297.3822

மரம கசீதங்கள் : மரம நமாவெல.
(மஸ்தபமா, ஏ. சறி. ஜரீனமா) 894.8113

மஃரஃபயீ, மஹம்மத் உஸமான். ஓர 
உலகளமாவெபய வெரலமாறு 001

மஃரஃபயீ, மஹம்மத் உஸமான். பபொர்க்கை 
பமமாழறி. ரஸீன். மஹம்மத். 

மஜஜீத், ஏ. ரமாமர இந்தறியமாவெபல பபறக்கவெபலறல
அவெர ஒரு நபபயமாக இருக்கலமாம்  920

மருகபூபதறி, எல. பசமாலல கவெண்டிய 
கறதகள் 894.8113

மனமாஸ் மஹம்மத், எம். எம். அம்ம 
பரீட்றச வெழறிகமாட்டி தரம் - 2 : புதறிய 
பமாடத்தறிட்டம் - 2017  372.19076

மஸ்தபமா, ஏ. சறி. ஜரீனமா. மரம கசீதங்கள் : 
மரம நமாவெல  894.8113

மஸ்லறிம் பபண்களும் ஹறிஜமாபும் ஒரு 
மமள்பமாரறவெ- வெரலமாற்று மற்றும் நவெஜீன 
கருத்துப்படிவெங்கள் மமதமான சவெமால. 
பபொர்க்கை பமமாழறி. மபமாரக். ஏ. ஆர. எம்.

மஸ்லறிம் பபண்களும் ஹறிஜமாபும் ஒரு 
மமள்பமாரறவெ- வெரலமாற்று மற்றும் நவெஜீன 
கருத்துப்படிவெங்கள்  மமதமான சவெமால. 
(புலபலமாக், பகதரீன்)  305.48697

மஹம்மத், ஏ. ஸறி. அகமார. பபண்கள் 
பதமாழறில புரிதல சறில வெழறிகமாட்டலகள் 

305.43

பமமாழறிவெரதன். கண்ணமாடி சுவெரகளும் சறில 
கமாகறித மனளிதரகளும்  894.8113 

யமாரும் மற்பறமாருவெரகபமால இலறல : 
பமமாழறிபபயரப்புக் கவெபறதகள். 
(சறிஹமாப்தஜீன், அஷ்ரஃப்) 894.8111

ரமாமர இந்தறியமாவெபல பபறக்கவெபலறல அவெர 
ஒரு நபபயமாக இருக்கலமாம். (மஜஜீத், ஏ)  920
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கலமாகநமாதன், தறி. நுண்ணறறிவு : Intelligence 001

வெபஞ்ஞமானம் புதறிய பமாடத்தறிட்டம் : தரம் - 06.
(றறியமால, றறியமானமா) 507.076

றறியமால, றறியமானமா. வெபஞ்ஞமானம் புதறிய 
பமாடத்தறிட்டம் : தரம் - 06  507.076

ஜறிப்ரி, எம். எஸ். எம். பசவ்வெமாயபல 
அகதறிகள் : வெபஞ்ஞமானப் புறனகறத  

894.8113

பஜமௌபர, ஏ. எஸ். நந்தவெனம் தரம்-05  : 
பகுதறி - 1, 11 மமாதறிரி வெபனமாப்பத்தறிரங்கள் 
வெபறடகளுடன், பகுதறி - 2, 11 மமாதறிரி 
வெபனமாப்பத்தறிரங்கள் வெபறடகளுடன்  

372.19076

Spider Maths 1 : ஸ்றபடர மற்ஸ். 
(சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ்) 1 510.076

Spider Maths 2 : ஸ்றபடர மற்ஸ் - 2. 
(சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ்)  510.076

Spider Maths 3 : ஸ்றபடர மற்ஸ் - 3. 
(சறிவெகுமமாரன், கக. எஸ்)  510.076

ஸன்தமானளி, அப்துல மஜஜீத். அகசீதமா : 
இஸ்லமாமறிய நம்பபக்றகறயப் 
புரிந்துபகமாள்ளல  297.2

ஸன்தமானளி, அப்துல மஜஜீத். பபொர்க்கை பமமாழறி. 
வெத் தஃலீப். தமாருத் தரஜமமா. 

ஸமாஈ, அஹ்மத் பஸ்ஸமாம். பதமாழுறகறய 
மமளக் கண்டறடதல : 'பதமாழுறகறய 
நறிரவெகறித்தல' என்ற நூலறின் சுருக்கம்  

297.3822

ஸமாஈ, அஹ்மத் பஸ்ஸமாம். பபொர்க்கை பமமாழறி. 
இரபமான். பயீ. எம். எம்.

******
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பபபொருள் வகுப்புப் பகுதேசி

அரசமாங்க கூட்டத்தமாபனங்கள் 346.067

அலகுரஆன் வெரலமாறு 297.12209

அன்றமாட  பழக்க வெழக்கங்கள் : 
நமாட்டமாரியலும் பழக்க வெழக்கங்களும் 392

ஆகமாய, வெபண்பவெளளிப் பபரயமாணம் 343.097

ஆரம்பக்கலவெப 372

இந்து சமயம்  294.5

இமமாம் : இஸ்லமாம் 297.61

இயற்றக வெபஞ்ஞமானமம் கணபதமம்  500

இரமாணுவெ, பமாதுகமாப்பு, பபமாதுச்பசமாத்துக்கள், 
பபமாது நறிதறியம், வெரி, வெபயமாபமார 
றகத்பதமாழறிற்சட்டம் 343

இலக்கறியம் 800

இலங்றக : மருத்துவெமம் ஆகரமாக்கறியமம் 
610.095493

இறுதறித் தஜீரப்பு நமாள் : இஸ்லமாம்  297.23

இஸ்லமாம் 297

இஸ்லமாமறிய ககமாட்பமாட 297.2

இஸ்லமாமறிய தறலவெரகள் 297.6

இஸ்லமாமறிய பபரச்சமாரமம் பமாதுகமாப்பும் 297.7

இஸ்லமாமறிய வெணக்கங்கள்  297.3

இஸ்லமாமம் அரசறியலும்  297.272

இஸ்லமாமம் ஒழுக்கபநறறியும் 297.26

இஸ்லமாமம் சமூக வெபஞ்ஞமானமம்  297.27

உற்பத்தறிக் கட்டப்பமாட 344.042

ஏறனய சமயங்கள் 290

கட்டறரகள்      894.8114  

கடற்பதமாழறில 343.07692

கணனளி வெபஞ்ஞமானமம் அறறிவுசமார
வெபடயங்களும் 000

கணபதம்  510

கலவெப 370

கவெபறதகள்  894.8111

குற்றங்கள்  345.020

குற்றவெமாளளிகள் 345.03

குற்றவெபயல சட்டம் 345

குற்றவெபயல நடவெடிக்றக மறற  345.05

சட்டம் : அரசமாங்க கூட்டத்தமாபனங்கள்  
346.067026

சட்டம்  : ஆகமாய, வெபண்பவெளளிப் பபரயமாணம் 
343.097026

சட்டம் : கடற்பதமாழறில  343.07692026

சட்டம் : குற்றங்கள் 345.02026

சட்டம் : குற்றவெமாளளிகள் 345.03026
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சட்டம் : குற்றவெபயல நடவெடிக்றக மறற  
345.05026

சட்டம் : கதசறிய வெமாணபபம்  343.087026

சட்டம் : நம்பபக்றக பபமாறுப்புச் சறப 346.05026

சட்டம் : நஜீதறிமன்றங்கள்    347.01026

சட்டம் : புலறமச் பசமாத்து உரிறம 346.048026

சட்டம் : பபமாது அறவெஜீட 343.037026

சட்டம் : கபமாறதப்பபமாருள்  344.04233026

சடங்குகள், பபரமாரத்தறன, தறியமானம் : 
இஸ்லமாம்  297.38

சமயம்  200 

சமூகப் பபரச்சறிறனகளும் கசறவெகளும் 344.04

சமூகப் பபரிவுகள் : சமூக வெபஞ்ஞமானம் 305

சமூக வெபஞ்ஞமானம் 300

சறிவெபல நடவெடிக்றககளும் நஜீதறிமன்றமம் 347

சறிறுகறதகள்  894.8113

தமறிழ் இலக்கறியம் 894.811

தனளியமார சட்டம்  346

தறிரமாவெபட இலக்கறியம் 894

தறிரமாவெபட சமயங்கள் 294

கதசறிய வெமாணபபம் 343.087

பதமாழறில, சமூக கசறவெ, கலவெப, கலமாசமார 
சட்டம் 344

பதமாழறிலநுட்பம் 600

பதமாழுறக : இஸ்லமாம் 297.3822

நம்பபக்றக பபமாறுப்புச் சறப 346.05

நமாட்டமாரியலும் பழக்க வெழக்கங்களும் 390

நஜீதறிமன்றங்கள் : குடியபயல நடவெடிக்றககள்
347.01

பக்தறி இலக்கறியங்கள் : இந்து சமயம் 294.5432

பமாடத்தறிட்டம் : ஆரம்பக்கலவெப 372.19

பபரமாரத்தறன மற்றும் தறியமானத்தறின் 
நூலகள் : இஸ்லமாம்    297.3824

பபரமாரத்தறனயும்  தறியமானமம் : இஸ்லமாம்  
297.382

பபறபமமாழறிக் குடம்ப இலக்கறியம் 890

புலறமச் பசமாத்து உரிறம 346.048

புவெபயபயல, வெரலமாறு  900

பபண்கள் : சமூகப் பபரிவுகள் 305.4

பபண்களும் பதமாழறிலும் : சமூகப் பபரிவுகள்  
305.43

பபயர பகமாடத்தல : நமாட்டமாரியலும் பழக்க 
வெழக்கங்களும் 392.1

பபமாது அறவெஜீட : இரமாணுவெ, பமாதுகமாப்பு, 
பபமாதுச்பசமாத்துக்கள், பபமாது நறிதறியம், வெரி,
வெபயமாபமார றகத்பதமாழறிற்சட்டம் 343.037

பபமாது அறறிவு 001

பபமாது பமாவெறணக் கட்டப்பமாட 343.09

கபமாறதப்பபமாருள்  344.04233
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மருத்துவெமம் ஆகரமாக்கறியமம்  610

மஸ்லறிம் கலவெப :  இஸ்லமாம் 297.77

மஸ்லறிம் பபண்கள்  305.48697

மஹம்மது நபப : இஸ்லமாம்  297.63

வெமாழ்க்றக பழக்க வெழக்கங்கள் : 
நமாட்டமாரியலும் பழக்க வெழக்கங்களும் 

392.12

வெமாழ்க்றக வெரலமாறு 920

வெபஞ்ஞமானம்  507

வெபவெசமாயமம் வெபவெசமாயக் றகத்பதமாழறிலும் 
343.076

வெபனமாவெபறட : கணபதம்  510.076

வெபனமாவெபறட பயபற்சறிகள் : வெபஞ்ஞமானம்  
507.076

வெபனமாவெபறட : பமாடத்தறிட்டம்  372.19076

******





















































வவெளளியயிட இருக்கும் பயிரசுரங்களளிற்ககான பட்டியல

2  0  0  சமயம்

குமமாரசமாமம, கக.
கவேதமாகம நமறுவேனம் / கக. குமமாரசமாமம. - 
சமலமாபம் : [வவே. இ. .இ.], 2018.
ISBN 978-955-0877-65-2 வேவிலலதரபடவேவில்லல

294.5 – இந்து சமயம்

குணபமாலசமங்கம், வேவி.
தமருபலடக் ககமாவேவில்களளின் மமீதமான  
பவிரபந்தங்கள் / வேவி. குணபமாலசமங்கம். - 
வகமாழும்பு : இந்து கலமாசமார நமலலயம், 2018.
ISBN 978-955-9233-76-3 வேவிலல. 1200.00

சண்முகதமாஸ, ஏ.
மமாலவே புரமாணம் / ஏ. சண்முகதமாஸ. - 
வகமாழும்பு : இந்து கலமாசமார நமலலயம், 2018.
ISBN 978-955-9233-75-6 வேவிலல 800.00

3  0  0  சமூக வெயிஞ்ஞகானங்கள

3 2 0 அரசசியல

இஹ்ஸமான், எம். எம். எம்.
கபருவேலள நகர சலப அரசமயல் 
மமாற்றத்துக்கமான சமந்தமப்பு / எம். எம். எம். 
இஹ்ஸமான். - கபருவேலள : ஆசமரியர, 2018.
ISBN 978-955-71184-0-6 வேவிலல 70.00

3 3 0  வபகாருளளியல

அஹமட்வலப்லப, எஸ. எம்..
நுகரகவேமார நடத்லத ககமாட்பமாடுகள் /         
எஸ. எம். அஹமட்வலப்லப. - ஒலுவேவில் : 
வதன்கமழக்குப் பல்கலலக்கழகம், 2018.
ISBN 978-955-627-137-9 வேவிலல 300.00

3 7 0 கலவெயி

டனளியல், மமாஷமா களளீர
உளச் சமூக ஆதரவுத் தமறன்கள் : பயவிற்சம 
வேழமகமாட்டியும் லககயடும் / மமாஷமா களளீர 
டனளியல். - வகமாழும்பு : ஜம. ஜ. ஸட் 
பப்ளளிககசன், 2018.
ISBN 978-955-1896-04-0 வேவிலலதரபடவேவில்லல

பவிரசமாந்தன், ஶ.
நளீதம நூல் - 4 / ஶ. பவிரசமாந்தன். - வகமாழும்பு : 
இந்து கலமாசமார நமலலயம், 2018.
ISBN 978-955-9233-81-7 வேவிலலதரப்படவேவில்லல

8  0  0  இலக்கசியம்

8 9 0 பயிறவமகாழசிக் குடும்ப இலக்கசியம்

894.8111 – கவெயிததைகள

வமமாஹமடீன், ஏ. எம்.
ஒரு வேமானம் ஒரு நமலவு / 
ஏ. எம். வமமாஹமடீன். - தமருககமாணமலல : 
கலமாசமார தமலணக்களம் கமழக்கு மமாகமாணம், 
2018.
ISBN 978-955-4628-53-3 வேவிலலதரபடவேவில்லல

ஹய்ப்ஸக்கம, எம். எம். எம்.
எங்கக ஓர சபதம்.....! / எம். எம். எம். எம். 
ஹய்ப்ஸக்கம. - சமாய்ந்தமருது : இலங்லக 
இலளஞர நமலலயம், 2018.
ISBN 978-955-614-022-4 வேவிலல 250.00

894.8113 – சசிறுகததைகள

நமசமார, உ.
தமாய்வமமாழம / உ. நமசமார. - மமாவேவனல்லல : 
பமானு பப்ளளிககசன் 2018.
ISBN 978-955-0503-16-2 வேவிலல 400.00

வபட்ரிக், டி. வேவி. 
இலகுவேவில் வேவிடுதலல / டி. வேவி. வபட்ரிக். - 
யமாழ்ப்பமாணம் : சமான்ஸ, 2018.
ISBN 978-955-3463-00-5 வேவிலல 70.00



மககந்தமரன், ககமாகமலமா
சந்தனச் சமதறல்கள் / ககமாகமலமா மககந்தமரன். - 
ககமாண்டமாவேவில் : கலல இலக்கமய கழகம் 2018.
ISBN 978-955-7973-06-7 வேவிலல 750.00

வேவிஜயதளீபமா, இ.
கபமாரப் பறலவேகள் / இ. வேவிஜயதளீபமா. - 
கமளளிவநமாச்சம : இலங்லக தமமழ் மன்றம், 2018.

ISBN 978-955-3473-00-4 வேவிலல 200.00

******
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