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செயல்முறைச்சுருக்கம்
கடலூர் - முதுநகரில் தற்ப ோதுள்ள மீ ன் ிடிப்பு துறைமுகத்றத புதுப் ிக்கும்
வறகயில், தமிழக அரசின் மீ ன்வளத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. இது கடலூர் மற்றும்
அதன் இரு த்தி ஐந்து கடப ோர கிரோம மக்களின் நீண்ட கோ
பதறவகறள
நிறைபவற்றும்
பநோக்கத்றத
ககோண்டது.
தற்ப ோதுள்ள
முதுநகர்
மீ ன் ிடி
துறைமுகத்றத பமலும் பமம் டுத்துதல் மிகவும் முக்கியமோனதோகும். ஏகனனில்
மீ ன் ிடி துறைமுகத்தின் சீ ரறமப்பு திட்டம், மீ னவர்களின் வோழ்வோதோரத்றத
ோதுகோக்க ரிந்துறரக்கப் ட்டதோகும். முன்கமோழியப் ட்ட மீ ன் ிடி துறைமுகத்தின்
சீ ரறமப்பு திட்டம்; 1500 மீ ன் ிடி
மீ ன்களின்

நிற

டகுகளின் பதறவகறள நிறைபவற்ைவல்

ோதுகோப் ோன ககோள்ளிட வசதிக்கும், மீ ன் ிடி

நிறுத்தவும்,

மீ ன்கறள

றகயோளும்

/

டகுகறள

இைக்குமதி

கசய்யும்

து.

ோதுகோப் ோக

முறைகறள

பமம் டுத்தவும், துறைமுகம் வடிவறமக்கப் ட்டுள்ளது. பமற்குைிப் ிட்ட சீ ரறமப்பு
திட்டத்தினோல் கூடுத

ோக 9730 டன்கள் (ஒரு ஆண்டிற்கு) மீ ன்கள் றகயோளப் டும்.

கடலூர் மோவட்டம், வடக்கில் நள்ளவட்டி

ிருந்து கதற்கில் தோண்டவரோய பசோழகன்

ப ட்றட வறர, 60 km நீளமுள்ள கடற்கறர உறடயது. தமிழ்நோடு கடல் மீ னவர்
மக்கள்கதோறக கணக்ககடுப்பு 2010ன்

டி, கமோத்தம் 46 மீ ன் ிடி கிரோமங்கள் உள்ளன.

கமோத்த மீ னவர்களின் எண்ணிக்றக 46634 ஆகும். அவர்களில் 23674 ப ர் மீ னவர்கள்
மற்றும்

மீ னவக ண்கள்,

22960

மீ ன் ிடி

கதோடர் ோன

நடவடிக்றககளில்

ஈடு ட்டுள்ளனர். தற்ப ோதுள்ள மீ ன் ிடி துறைமுகம், மோநி
மற்றும் பதசிய
கநடுஞ்சோற களோல் நன்கு இறணக்கப் ட்டுள்ளது மற்றும் அருகிலுள்ள இரயில்
நிற

யம் 1 கிப

ோமீ ட்டர் தூரத்தில் உள்ளது..

தற்க ோழுது, 245 எந்திரமயமோக்கப் ட்ட மீ ன் ிடி

டகுகளும், 1155 சோதோரண மீ ன் ிடி

டகுகளும் முதுநகர் - கடலூர் மீ ன் ிடி துறைமுகத்தில் இயங்கி வருகின்ைன.

பமலும் 55 எந்திரமயமோக்கப்ட்ட மீ ன் ிடி
எதிர் ோர்க்க

டுகின்ைன. 1155 மீ ன் ிடி

டகுகள் வருங்கோ
டகுகளில், 600

த்தில் இயங்குவதற்கு

டகுகள் முதுநகர் மீ ன் ிடி

துறைமுகத்தில்
இருந்தும்;
மீ தமுள்ள
டகுகள்,
அருகில்
உள்ள
மீ னவ
கிரோமங்களில் இருந்தும் இயக்கப் டுகின்ைன. இங்குள்ள மீ னவர்கள், கட ில்
யணம் கசய்யவும், மீ ன் ிடி டகுகறள இயக்கவும், ிடித்த மீ ன்கறள கறரயில்
இைக்கவும், மீ ன்கறள
இடங்களுக்கு வோகனங்களின் மூ ம் அனுப் ி விற் றன
கசய்யவும்,
மீ னவர்கள்
மிகுந்த
சிரமத்றத
எதிர்ககோள்கின்ைனர்.
உப் னோர்
ஆற்ைிலும், கடி ம் ஆற்ைின் முகதுவோரத்திலும் ஏற் ட்டுள்ள அதிக அளவிளோன
மணல் டிவுகள்; மீ ன் ிடி டகுகள் யணம் கசய்ய பதறவயோன ஆற்ைின் ஆழத்றத
குறைத்துவிடுகின்ைன. ககோள்ளிடம் மற்றும் தறரயிரங்கள் இடத்திற்கோன ரப் ளவு
அணுகமுடியோத நிற றய அறடந்துள்ளன. ஏகனன்ைோல், குறைந்த அற
பநரத்தில், ஆற்ைில்ப ோதிய ஆழம் இல் ோமல் ப ோகிைது.
இந்பதோமர் கடல்சோர் நிறுவனம் ( ி)

NABL

மற்றும்

CDC

முன்கமோழியப் ட்ட

ப ோன்ை

கடலூர்

-

ிமிகடட், கசன்றன ISO 9001:2015; QCI – NABET;
அங்கீ கோரங்கறள

முதுநகர்

க ற்ை

நிறுவனமோகும்.

மீ ன் ிடித்துறைமுகத்தின்

சீ ரறமப்புக்கு,

மத்திய அரசின் (MoEF&CC) ஒப்புதல் க றுவதற்கோக சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப் டு
ீ
அைிக்றக (EIA) மற்றும், சுற்றுச்சூழல் பம

ோண்றம திட்ட (EMP) அைிக்றக ஆகியன

சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீடு அறிக் கக (EIA) மற் றும் , சுற் றுச்சூழல் மமலாண்கம திட்ட (EMP) அறிக் கக
- கடலூர் முதுநகர் மீன் பிடி துகறமுகம் சீரகமப் புப் பணி
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மிகவும் முக்கியமோகும்.

பமற்குைிப் ிட்ட

மோர்ச் 2016 வறர பமற்ககோள்ளப் ட்ட

அைிக்றககறள, ஆகஸ்ட்

2015 முதல்

ல்பவறு ஆய்வுகள் மற்றும் அளக்றககளின்

அடிப் றடயில்,
இந்பதோமர்
தயோர்
கசய்துள்ளது.
பதசிய
கடல்
ஆரோய்ச்சி
நிறுவனத்தின் முன்னோள் விஞ்ஞோனி, இந்பதோமர் நிறுவனத்தின், நிர்வோக இயக்குனர்
–

Dr.

P.

சந்திரபமோகன்

கசய்யப் ட்டுள்ளது.

மற்றும்

நிபுணர்களோல்

அைிக்றக

தயோர்

திட்டத்தில் முன்கமோழியப் ட்ட நீர்ப் குதி வசதிகள்:
•
•
•
•

நீபரோறடகளின் கறரகளில் டகு அறணயும் சுவர்
கடி ம் ஆற்ைின் கிழக்கு கறரயில் மண்சரிவு தடுப்புச்சுவர்கள்
கடி ம் ஆற்றை ஆழப் டுத்த தூருவோரும் ணிகள்
மீ ன்வளத்துறை வளோகம் மற்றும் பதவனோம் ட்டினம் நீபரோறடகள்

திட்டத்தில் முன்கமோழியப் ட்ட நி

ப் குதி வசதிகள்:

•
•
•
•
•
•

ஏ க்கூடம்
வற
ின்னும் கூடம்
துறணக்கருவி அறை
ஆற்ைல் / மின் / யன் ோட்டு அறை
சறுக்கல் முற்ைம்
நிர்வோகக் கட்டிடம் மற்றும் வங்கி

•
•

பமல்நிற

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

திடக்கழிவு பசகரிப்பு குதி
ஊர்தி ோதுகோப்பு குதி
ோதுகோப்பு அறை
ஆண்கள் / க ண்கள் கழிப் றை
குளிர்சோதன அறை
ஐஸ்கட்டி பசமிப்பு அறை
தங்குமிடம்
ணிமறன
வோகனோ ி / கதோற க்கோட்சி - தகவல்கதோடர்பு வசதிகள்
சுற்றுச்சுவர்

•

அணுகுசோற

•
•
•
•
•

கதோட்டி (OHT)

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிற

யம் (STP)

(1.5 km நீளம், 7 m அக ம்)

மின்மயமோக்கல் (அக மற்றும் கவளிப்புை) - மின்மோற்ைிகள்
கென் கசட்
உயர் மோஸ்ட் பகோபுரம்
நி ப் குதி பமம் ோட்டு பவற கள் - நீர் வழங்குதல் , சுறம குதி, கடப ோர
ோதுகோப்பு நடவடிக்றககள்
கடி ம் ஆற்ைின் முதன்றம கோல்வோறய ஆழப் டுத்துவதற்கு, தூருவோருதல்
ணி பமற்ககோள்ளப் டபவண்டும். 2000 m நீளத்திற்கு, 50 m அக

m

ஆழத்திற்கு

தூருவோர

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது,

முகத்துவோரத்றத 200 m நீளத்திற்கு, 100 m அக

தூருவோர திட்டமிடப் ட்டுள்ளது.

கடி

ம்

த்திற்கு, 3
ஆற்ைின்

த்திற்கு, 4 m ஆழத்திற்கு

சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீடு அறிக் கக (EIA) மற் றும் , சுற் றுச்சூழல் மமலாண்கம திட்ட (EMP) அறிக் கக
- கடலூர் முதுநகர் மீன் பிடி துகறமுகம் சீரகமப் புப் பணி
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திட்ட மதிப் டு
ீ : விரிவோன திட்ட அைிக்றகயின்
ரூ ோய்

100

பகோடி

இறணக்கப் ட்டுள்ளது)
நி

என

மதிப் டு
ீ

டி,கமோத்த திட்டத்கதோறகயோனது

கசய்யப் ட்டுள்ளது.

(திட்ட

மதிப் டு
ீ

ம்சோர் சுற்றுச்சூழல்:

காற்று தரத்தில் நிலப்பரப்பு சூழலின் அடிப்படை தகவல்கள்: கோற்ைின் துகள்கள்
(PM2.5, PM10), SO2 மற்றும் NO2, CO, NH3, H2S, HC மற்றும் Pb; மமற்பரப்பு மற்றும்
நிலத்தடி நீரின் தரம்: நிறம், கலப்புத்தன்டம (NTU), pH @ 25°C, மமாத்த கடரசல்
திண்மம் (TDS), CaCO3
ஃப்ளூடரடு, சல்மபட்ஸ், எண்மெய் மற்றும் மசகு,
சல்ஃடபடு, சத்தம் அளவுகள், மண் தரம், தோவரவறககள் மற்றும் வி ங்கினங்கள்
மற்றும் சமூக-மபாருளாதார அம்சங்கள் பசகரிக்கப் ட்டுள்ளது.
கைல்சார்ந்த சுற்றுச்சூழல்:
இயல், மவதியல் மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றிய கைல் சூழலின்
அடிப்படை தகவல்கள் மசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இயல் அளவுருக்கள்: காற்று, புயல்,
ஓதங்கள், அடலகள், நீமராட்ைங்கள், சுனாமி, கட ற
நகர்தல், ஆழ்கடல்
அளவியல். டநட்மரட்- N, மமாத்த டநட்ரஜன், கனிம பாஸ்மபட், மமாத்த பாஸ்பரஸ்,
மமாத்த
இடைநீக்கம்
மசய்யப்பட்ை திைப்மபாருள்கள், பீனாலிக் கலடவகள்,
மபட்மராலியம் டைட்மராகார்பன்கள், டைட்மராகார்பன்கள், காட்மியம், ஈயம்,
மமர்குரி, குமராமியம், எண்மெய் மற்றும் மசகு.
கைற் டுறக
டிவு அளவுருக்கள்: மண் அடமப்பு, மமாத்த பாஸ்பரஸ், மமாத்த
டநட்ரஜன், மமாத்த கரிம கார்பன், கால்சியம் கார்பமனட், காட்மியம், குமராமியம்,
ஈயம், மமர்குரி, பீனாலிக் கலடவகள் மற்றும் மபட்மராலியம் டைட்மராகார்பன்கள்.
உயிரியல்
அளவுருக்கள்:
முதன்டம
உற்பத்தித்திறன்,
மிதறவத்
தோவர
நுண்ணுயிர்கள், அதன் உயிர்திரள் மற்றும் பன்முகத்தன்டம, வி ங்கின மிதறவ
நுண்ணுயிரிகள், அதன் உயிர்த்திரள் மற்றும் பன்முகத்தன்டம, கடல்நீர் மற்றும்
கடற் டுறக
டிவில் உள்ள ஆழ்நீர்வோழ்விகள், அதன் உயிர்த்திரள் மற்றும்
பன்முகத்தன்டம, ஆடமகள் மற்றும் கடரமயார தாவரங்கள், தோவரவறககள்,
வி ங்கினங்கள் மற்றும் மீ ன்வளங்களின் உயிரியல் நிடல.
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA):
நிலப்பரப்பு சூழல்: நிலப்பரப்பு, காற்று, ஒலி, நீர், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக
மபாருளாதார
நிடல
ஆகியவற்றின்
தாக்கங்கள்
முதன்டம
ஆய்வுகள்
அடிப்படையிமலமய
வந்துள்ளன.
மீ ன்பிடி
துடறமுகத்தின்
சீ ரடமப்புைன்
மதாைர்புடைய பல்மவறு தாக்கங்கள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டுள்ளன.
கைல் சூழல்: அற தடுப்புச்சுவர்,
டகுத்துறை, தூர்வோரல் மற்றும் கட டி
ஆழப் டுத்தல், புயல் / சுனோமியோல் ஏற் டும் தோக்கங்கள் மற்றும் கடரமயாரப்
பாதிப்பு, ஆடமகள், கைற்பாசிகள் மற்றும் சதுப்பு நிலகாடுகள் ஆகியவற்றிற்கு
ஏற் டும் தாக்கங்கள் மதிப்பீடு மசய்யப்பட்டுள்ளன. சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள்
முக்கியமாக கைமலார, கைமலார புறவறமப் ியல், கைலியல், கைல் நீர் தரம்,
மற்றும் வண்ைல் தரம், மெல் மற்றும் ஆழ்நீர்வாழ்விகளின் வாழ்விைங்கள்
ஆகியவற்மறாடு மதாைர்புடைய மபரும்பாலான மாற்றங்கள் கட்டுமான காலத்தில்
ஏற் டும் தற்காலிக மாற்ைமோகும்.
சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீடு அறிக் கக (EIA) மற் றும் , சுற் றுச்சூழல் மமலாண்கம திட்ட (EMP) அறிக் கக
- கடலூர் முதுநகர் மீன் பிடி துகறமுகம் சீரகமப் புப் பணி

சசயல் முகறச்சுருக்கம்

INDOMER

சுற்றுச்சூழல் மமலாண்டம திட்ைம் (EMP):
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கடள குடறப்பதற்கான திட்ைம், சிக்கன
நைவடிக்டககள், சுற்றுச்சூழல் கண்காெிப்பு திட்ைம், நடைமுடறப்படுத்துதல்
மற்றும் பயனுள்ள பம ோண்றம திட்டம் ஆகியவற்டற உறுதிப்படுத்துவதற்கான
மசயல்பாட்டுத் திட்ைம் தயோரிக்கப் ட்டுள்ளது. கைமலார, கைமலார வடிவவியல்,
கைற்பறடவ, கைல் நீர் தரம், வண்ைல் தரம், கைல்சார் மற்றும் ஆழ்நீர் வாழ்விகளின்
உற்பத்தியாகும்
வாழ்விைங்கள்
மற்றும்
சுற்றுச்சூழல்
ஒருடமப்பாடு
ஆகியவற்றுக்கான சாத்தியமான விடளவுகளும் இதில் அைங்கும.
தடுப்பு நைவடிக்டககள்:
கைற்கடர ஊட்ைச்சத்து திட்ைத்டத கண்காெிக்க மாதாந்திர கடரமயார ஆய்வு
மற்றும் மசயற்டகக்மகாள் கற்படனகளின் அடிப்படையில் ஒரு கடுடமயான
கடரமயார
கண்காெிப்பு
திட்ைம்
மிகவும்
அவசியம்.
இண்மைாமருைன்
கலந்தாமலாசித்து ஒரு கைற்கடர கண்காெிப்புக் குழு அடமக்கப்பை மவண்டும்.
மமற்பார்டவ நிகழ்ச்சித்திட்ைத்தின் அடிப்படையில் மதடவப்படும் எந்தமவாரு
மாற்றங்களுைனும் அது மமமல கூறப்பட்ை அங்கத்தினருைன் ஆமலாசடன
மசய்யப்பை மவண்டும். கட்டுப்பாைற்ற நிலப்பரப்பு அடையாளம் காெப்பட்ை
பகுதிக்கு தூர்வாரல் மசய்ய
மவண்டும். தூர்வாரிய கடல்மண்றண கடற்கறர
அருகோறமயில் உள்ள
இடங்கறள வலு டுத்தவும், பமற் ரப்ற
உயரமோக்கவும்
யன் டுத்த பவண்டும். க ங்கல் திரன் மற்றும் கனமான உமலாக மசறிவூட்ைலின்
வழக்கமான கண்காெிப்பு, நீர் நிரலில் மமற்மகாள்ளப்பை மவண்டும்.
மபரிைர் மமலாண்டம திட்ைம் (DMP):
சுனாமி, புயல் சூறாவளிகள், மவள்ளம் மற்றும் சூறாவளிகள் மபான்ற நிகழ்வுகளுக்கு
அவசர / மபரிைர் மமலாண்டம தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தடகய இயற்டகப்
மபரழிவுகளின் விடளவுகடள குடறப்பதற்கு ஒரு சிறந்த மபரழிவு மமலாண்டம
திட்ைம் தயாராக உள்ளது.
திட்டபநர கண்கோணிப்பு:
சுற்றுச்சூழல்
பம ோண்றம
திட்டதின்
ஒரு
முக்கிய
அம்சமோக
திட்டபநர
கண்கோணிப்பு
கருதப் டுகிைது.
இந்த
கண்கோணிப்பு
கட்டுமோனப் ணிகள்
நிறைவறடந்து,
திட்டம்
முழுறமயோக
கசயல் ோட்டிற்கு
வந்த ின்
முறைப் டுத்தப் ட்ட இறடகவளியில்
இத்திட்டம் பமற்ககோள்ளப் டும். நி ம்சோர்
சுற்றுச்சூழலுக்கோன அளவுருக்கள் (நி ம், சுற்றுப்புை கோற்ைின் தன்றம, நி த்தடி நீ ர்,
பமற் ரப்பு நீர் மற்றும் சப்தம்) மற்றும் கடல் சுற்றுச்சூழலுக்கோன அளவுருக்கறள
(கடல் நீர், வண்டல்மண் டிவத்தின் தன்றம மற்றும் தோவர மிதறவ உயிரினங்கள்,
மிதறவ ிரோணிகள், மீ ன்கள், கடல் டுக்றக உயிரினங்கள்) முறைப் டுத்தப் ட்ட
இறடகவளியில் கண்கோணிப் தற்கு பதறவயோன திட்டகண்கோணிப்பு முறைறய
யன் டுத்தப் டும். திட்டபநர கண்கோணிப்ற , தகுதிவோய்ந்த மற்றும் அனு வமிக்க
சுற்றுச்சூழல் க ோைியோளர்கறள ககோண்டு பமற் ோர்றவ கசய்யப் டும். நிற யோன
நறடமுறைகறள யன் டுத்தி தரவுபசகரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள் கசய்யப் டும்.

சுற் றுச்சூழல் தாக்க மதிப் பீடு அறிக் கக (EIA) மற் றும் , சுற் றுச்சூழல் மமலாண்கம திட்ட (EMP) அறிக் கக
- கடலூர் முதுநகர் மீன் பிடி துகறமுகம் சீரகமப் புப் பணி
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flYhh; khtl;lk; KJefh; kPd;gpb JiwKfk; GJg;gpj;jy;.
khjphp tiuglk.;

nghJ Ma;T RUf;fk;
t.vz;

nghUslf;fk;

msF

gug;gsT/ePsk;

Vz;

njhif(yl;rj;jpy;)

kP

1040.00

1

427,025,000

kP

1000.00

1

193,200,000

ePh; gFjp trjpfs;

1
2



glF mizAk;
Rth;

jLg;G Rth;


3



(a) nfbyk; Mw;iw
Mog;glj;j
Jhh;tUk; gzpfs;

f.kP

160000.00

1

33,600,000



(b Jhh;tUk;

f.kP

51500.00

1

2,732,075

gzpfs;
4

fw;fyhy; mikf;fg;gl;l
jhq;F Rth;.

r.kP

4590.00

1

12,660,000

5

glFfs; fiuf;F vLj;J
nry;y eOTg;ghij

r.kP

1000.00

1

12,130,000

nkhj;jk;

681,347,076

epyg;gFjp trjpfs;
6

Vyf;$lk;

r.kP

1368.00

1

25,167,850

7

Tiy gpd;Dk;$lk;

r.kP

1000.00

1

12,750,000

8

Nkw;gug;G fbdg;gLj;Jjy;

r.kP

31900.00

1

41,660,000

9

eph;thffl;blk;

r.kP

92.48

1

3,080,000

10

jz;zPh; njhl;b

r.kP

25.00

1

680,000

11

kpd; gad;ghl;L fl;Lg;ghl;L

r.kP

32.09

1

1,980,000

30000.00

1

1,530,000

1

1,360,000

1

2,640,000

1

11,500,000

miw
12

Nky;epiy njhl;b

ypl;lh;

13

Eiothapy; kw;Wk;

r.kP

ghJfhty; miw
14

Foptiu tshfk;

14.10
r.kP
40.87

15

Rw;Wr;Rth;

kP

1800.00

nghJ Ma;T RUf;fk;

16

rhiy trjpfs;

17

kpd;kakhf;fy;

nkh.njh

5,840,000

18

fopT ePh; Rj;jpfhpg;G epiyak;.

nkh.njh

2,500,000

19

kuk; tsj;jy; kw;Wk;
gRikahf;Fjy;

nkh.njh

1,500,000

20

kio ePh; Nrfhpg;G fl;likg;Gfs;

nkh.njh

1,000,000

21

jPaizg;G trjpfs; kw;Wk; fUtpfs;

nkh.njh

500,000

22

tlf;F gFjpapYs;s gioa
fiufis jfg;gjw;F

nkh.njh

1,500,000

23

gioa fplq;if GJg;gpf;f

nkh.njh

2,000,000

nkh.njh

1,000,000

24

kP

cile;jepiyapYs;s fplq;Ffis
mg;Gug;gLj;Jjy; kw;Wk; Rj;jk;
nra;jy;.

1500.00

1

39,270,000

nkhj;jk;.

157,457,850

Mf nkhj;jk;.

838,804,925

25

tpsg;gu nryTfs;

nkh.njh

500,000

26

Mtzthf;fk; nryTfs;

nkh.njh

500,000

27

Nrhjid> epy kw;Wk; flyhb
,ay; gzpf;F.

nkh.njh

1,000,000

28

fl;Lkhd tbtikg;Gf;F

nkh.njh

4,500,000

29

Vjph;ghuj epyj;jb kz;khw;wk;

nkh.njh

2,500,000

30

mw;g Nkw;ghh;it nryTfs;-2.5%

nkh.njh

20,970,123

31

Njopyhsh; ey epjp- 1.0%

nkh.njh

8,388,049

32

Vjph;ghuhj nrytpdq;fs; 2.5%

nkh.njh

20,970,123

33

kurkhd;fSf;fhd xJf;fPL

nkh.njh

710,189

34

kpd;,izg;G nrytpdq;fs;.

nkh.njh

5,00,000

35

Nrit thpf;fhd xJf;fPLGST-

nkh.njh

100,656,591

12%
nkhj;jk;

1,000,000,000
(&gha; EhW Nfhb kl;Lk;)

