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பொருளடக்ம் (CONTENTS)

PAGE

4.6 அங்ீ்ாரம் பெற்் நெர் 99

4.7 நகியமைம் (Nomination) 99
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பொருளடக்ம் (CONTENTS)

PAGE

அததிோேம 5

மாற்றுமு்ற ஆ்ணச் சேடடததின் கீழ் 
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உற்ெத்தகி பொருட்ள் 198
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16.7 கு்கிப்ொளண்ளளப் ெின்ெற்றும் ்டளம 308
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அததிோேம 18

கடன் ்சூலுககுரிே நிோே ்ழககஙகளின் 
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கு்கித்த வழககு ெடடங்ள் 336
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