


































Photographs of Existing Greenbelt 
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કામયકાયી સાયાાંશ 

 લયમોજનાન ાં વર્યન. 

ભેસસય સનયાઇઝ ભલ્ટી સ્ટીર પ્રાઈવેટ લરલભટેડ , સ્થ: વલે નંફય-68/2 ી 1, 68/2 ી 2, 68/2 ી 3 અને 70 / ી 

1, ગયીડા, તા .: લાંકાનેય, જિ .: ભોયફી - 363621, ગુિયાત યઆલેર છે. 

 

પ્રસ્તાજલત જયમોિના ઔદ્યોજગક એસ્ટેટની ફશાય આલેર છે. તેભની વૂજિત પ્રોડક્ટ આમનન અને સ્ટીર ફીરેટ જલસ્તયણ 

કયીને કુર ઉત્ાદન ક્ષભતા 26,400 થી 1,17,600 ભેજટિક ટન પ્રજત લન અને નલી પ્રોડક્ટ યાઉન્ડ ફાવન: યોજરંગ 1,36,800 

ભેજટિક ટન પ્રજત લન કયલાભા આલ ેછે. 

 

 ઉત્ાદનો અને તેની ક્ષભતાની લવગત 

અન ક્રભ

નાંફય 

ઉત્ાદનોન ાં  

નાભ 

જથ્થો 

(ભેલટિ ક ટન પ્રલતવષય) 

હાર પ્રસ્તાલવત ક ર 

૧ 
આમનન અને સ્ટીર 

ફીરેટ 
26,400 

 
117600 144000 

૨ યાઉન્ડ ફાવન: યોજરંગ 

 
00 136800 136800 

ક ર 26,400 

 
254400 280800 

 

 પ્રોજકે્ટન ાં સાંલક્ષપ્ત વર્યન 

 

અન ક્રભ 

નાંફય 
ભ ખ્મ રાક્ષલર્કતાઓ 

લવગતો 

 

A પ્રોજકે્ટની પ્રકૃલત ઇજન્ટગ્રેટેડ સ્ટીર પ્રાન્ટના વૂજિત જલસ્તયણ 

B પ્રોજકે્ટન ાં કદ 

1. ક ર પ્રોટ ક્ષેત્ર 43503 િોયવ ભીટય 

2. 
દયખાસ્ત 

 

આમનન અને સ્ટીર ફીરેટ્વના ઉત્ાદનભાં 

26,400 થી 1,44,000 ટન/ લાજનક અને 

1,36,800 ટન / લાજનકની ક્ષભતાલાા યાઉન્ડ 

ફાવનના પ્રસ્તાજલત જલસ્તયણ. 
C પ્રોજકે્ટ સ્થાન 

1. ગાભડા ગાયીડા 

2. તારુકો લાંકાનેય 

3. જીલ્રો ભોયફી 

4. યાજ્ય ગુિયાત 
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D માનલયણીમ વેજટંગ જલગતો (આળય ેશલાઈ અંતય અને પ્રોિકે્ટની વીભાથી જદળા વાથે) 

1. નજીકનું નગય / ળશેય ગાયીડા - 2 જકભી (SW) 

2. નજીકનું એયોટન  યાિકોટ -47.4. K જક.ભી. (SW) 

3. નજીકનો શાઇલ ે NH-8 -2 Km (WNW) 

4. નજીકનું યલે્લે સ્ટેળન લાંકાનેય યલે્લે સ્ટેળન - 15.61 જકભી (NNW) 

5. 

યાષ્ટ્િીમ ઉદ્યાન, લાઇલ્ડ રાઇપ અબમાયણ્ય, ફામોજસ્પમય 

અનાભત, લાઇલ્ડરાઇપ કોજયડોય, લાઘ / શાથી અનાભત 

લગેય ે5જક.ભી.ના જિજ્યા અભ્માવ ક્ષેિભાં 

અધ્મમન ક્ષેિના 5 જક .ભી .જિજ્યાભાં કોઈ 

યાષ્ટ્િીમ ઉદ્યાન, લાઇલ્ડ રાઇપ અબમાયણ્ય, 

ફામોજસ્પમય જયઝલે, ટાઇગય જયઝલે અને 

લાઇલ્ડરાઇપ કોજયડોય લગેય ેનથી 

6. 5જકભી જિજ્યા અભ્માવ ક્ષેિભાં અનાભત / વુયજક્ષત લન 
અધ્મમન ક્ષેિના 5 જક.ભી. જિજ્યાભાં અનાભત 

/ વંયજક્ષત લન નથી. 

7. ખાણ સ્થના 10 જકભી જિજ્યાની અંદય િ વંસ્થાઓ કૃજિભ તાલ -1.5. જકભી (SW) 

8. જવજસ્ભક ઝોન ઝોન - IV ભુિફ IS: 1893 (બાગ -1): 2002 

E ખર્યની લવગતો 
1. પ્રોિકે્ટ ખિન રૂ .55 કયોડ /- 

2. 
EMP ની જકંભત ભૂડી ખિન - રૂ. 1.82 કયોડ 

જયકજયંગ ખિન - રૂ. 0.452 કયોડ / લાજનક 

 

 ઉત્ાદનની પ્રલક્રમા 

આમનય અને સ્ટીર લફરેટ્સ  

 ભૂ કાિો ભાર એટરે કે આમનન / સ્ટીર સ્રેપ્વ અથલા સ્રે ડીરયો ાવેથી પ્રાપ્ત જગ / સ્ોન્િ રોખંડ, 

(બાલનગય). 

 ઇનકજભંગ કાિા ભારનું જનયીક્ષણ, જનયીક્ષણ માડનભાં કયલાભાં આલળે અને અસ્લીકાય જલરેતાઓને આલાભાં 

આલળે અને સ્લીકૃત વાભગ્રી વંફંજધત કાિા ભારના માડનભાં વંગ્રજશત કયલાભાં આલળે િથેી ફજાયની ભાંગ પ્રભાણે 

િોક્કવ ફેિ ફનાલલાભાં આલે. 

 ત્માયફાદ સ્રેનો વભાલેળ ઇન્ડક્ળન પનેવભાં કયલાભાં આલળે, ઇન્ડક્ળન બઠ્ઠીભાં સ્રે 1600 જડગ્રી વેજલ્વમવ 

વુધી ગયભ કયલાભાં આલળે. 

 તાભાન આ તાભાન,ે સ્રે પ્રલાશી વભૂશ સ્લરૂભાં પેયલાળે અને આ પ્રજરમા દયજભમાન સ્રેગ અને અન્મ 

અળુજિઓ દૂય કયલાભાં આલળે િ ેઓગેરા ભાવની ટોિ ય તયતી શોમ છે. 

 સ્રેગના તાભાનને ઠંડુ કયલા ભાટે સ્રેગ ય ાણીનો છંટકાલ કયલાભાં આલળે. 

 અળુજિઓ અન્મ જયવામકરને લેિલાભાં આલળે 

 આ તફકે્ક ઇજછછત ગ્રેડની ધાતુ ફનાલલા ભાટે એલ્મુજભજનમભ , જવજરકોન, ભેંગેનીઝ લગેય ેિલેા શ્રીભંત ખજનિો 

ઉભેયલાભાં આલળે. 

 પ્રલાશી વભૂશ રાડરભાં સ્થાનાંતજયત થળે ત્માયફાદ વતત કાજસ્ટંગ ભળીન, જ્યાં ગયભ જફરેટ્વ યિામ છે. 
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 જપજનશ્ડ પ્રોડક્ટને ઠંડક આપ્મા છી એટરે કે આમનન અને સ્ટીર જફલ્ટ્વ સ્ટોયિેભાં સ્થાનાંતજયત કયલાભાં આલળે  

 

યાઉન્ડ ફાસય  :પયીથી યોલરાંગ  

 ભૂબૂત કાિી વાભગ્રી આમનન અને સ્ટીર જફરેટ્વ શળે. 

 ફીરટ્વને નયભ કયલા ભાટે ઓયડાના તાભાને તે 500 – 550 C થી પનેવને પયીથી ગયભ કયલા ભાટે ભોકરલાભાં 

આલળ.ે 

 પયીથી ગયભ કમાન છી નયભ ડતાં જફરેટ્વ યોજરંગ ભળીનભાં ભોકરલાભાં આલળે. 

 યોજરંગથી તે સ્ટીરના ફાયના ઇજછછત આકાયભાં ફનાલલાભાં આલળે. 

 યોજરંગ છી, સ્ટીર ફાવન ઓયડાના તાભાને ઠંડુ થળે. 

 ઠંડક થમા ફાદ તેને ક્વોજરટી ટેસ્ટ ભાટે ભોકરલાભાં આલળે. 

 ગુણલત્તા યીક્ષણ છી તેને ઇજછછત રંફાઈભાં કાલા ભાટે વેજલંગ ભાટે ભોકરલાભાં આલળે. 

 ફાદભાં તે પયીથી ગુણલત્તા યીક્ષણ ભાટે ભોકરલાભાં આલળે અને વંગ્રશ ભાટે ભોકરલાભાં આલળે. 

 

 લયમોજનાનીજરૂલયમાતો 

પ્રકાય જરૂલયમાત લવગત 

િભીનની 

િરૂજયમાત 
24411.09 િોયવ ભીટય 

 સ્થ:વલ ેનંફય- 68/2 ી 1 , 68/2 ી 2 , 68/2 ી 3 અને 

70 / ી 1 , ગયીડા, તા .: લાંકાનેય, જિ .: ભોયફી - 363621 , 

ગુિયાત. 

ઓજપવ અને 

ઉત્ાદન ભાટેન ુ

ભકાન 

10450.1 િોયવ ભીટય 
જફજલ્ડંગભાં ઓજપવ, ઉત્ાદનક્ષેિ, કાિો ભારનો વંગ્રશ, કેન્ટીન 

અને એડજભન ઓજપવ ણ વાભેર કયલાભા આલી છે. 

ાણીની 

િરૂજયમાત અને 

તેનો સ્ત્રોત 

ઘયરુે–9.૦ જકરોરીટય પ્રજત જદલવ 

ઔદ્યોજગક પ્રલુજત–26.5 જકરોરીટય 

પ્રજત જદલવ 

વભગ્ર ાણી ટેન્કય વપ્રામ ભાયપત ભેલલાભા આલળ.ે 

લીિીની 

િરૂજયમાત અને 

તેનો સ્ત્રોત 

જયમોિના ભાટે 14 ભેગાલોટ 

લીિીની િરૂજયમાત છે. 

િ ે જિભ ગુિયાત જલિકંની જર. (ીજીલીવીએર) ાવેથી 

ભેલલાભા ંઆલળે. 

ઈંધણની 

િરૂજયમાત અને 

તેનો સ્ત્રોત 

ડીઝર= 1૦૦ રીટય પ્રજત કરાક 

કોરવો = 12 ભેજટિક ટન પ્રજત જદલવ 

અથલા નેિયર ગેવ = ૧૦૦૦ રીટય 

પ્રજત કરાક 

 સ્થાજનક લેાયી ાવેથી ભેલલાભા ંઆલળે. 

લામુ પ્રદૂણ 

જનમંિણનાંની 

િરૂજયમાત 

લામુ પ્રદૂણ જનમંિણ: ઇન્ડક્ળન 

પનેવ, જયજશજટંગ પનેવ-જફરટ્વ અને 

ડી.જી. વેટ 

 ઇન્ડક્ળન પનેવ ભાટે લ્વ િટે પ્રકાયનું ફેગ જપલ્ટય 

આલાભા ંઆલળે. 

 જયજશજટંગ પનેવ – જફરટ્વ ભાટે િીભની (22 ભીટય) ની 

ઉંિાઈ અને ભજલ્ટ િરલાત ડસ્ટ કરેક્ટય ત્માયફાદ લોટય 

સ્રફય દ્વાયા 

આલાભાં આલળે. 

 ડી.જી. વેટ ભાટે માનપ્ત સ્ટેક શાઈટ આલાભા ંઆલળે. 
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 લયમોજના ભાાંથનાય સાંબલવત પ્રદૂષર્ અન ેતેન ેઅટકવવાનાાં ગરા 

પ્રદૂષર્ નોાંધ અન ેતેન ેઅટકાવવાના ગરા 

ગાંદ ાર્ીની ઉત્લત અનેલનમાંત્રર્ના ગરાની લવગતો 

 ઘયરે ુ - 9.૦ જકરોરીટય 

પ્રજત જદલવ 

 ઔદ્યોજગક પ્રલુજત – 26.5 

જકરોરીટય પ્રજત જદલવ 

• ઘયરે ુગંદુાણી (7 જકરોરીટય પ્રજત જદલવ) ન ેવાયલાય આલાભા ંઆલળે 

અન ેળુજિકયણ કમાન છી તેનો પયીથી ઉમોગ ગ્રીનફેલ્ટભા લાયલાભા 

આલળ.ે 

 ઔદ્યોજગક ગંદુાણી (3 જકરોરીટય પ્રજત જદલવ) કુજરંગ, સ્રફય અન ેઅન્મ 

/ આય.ઓ. ભાંથી ઉત્ન થળ.ે 

 ઔદ્યોજગક ગંદુાણીન ે ગયભ આમનન સ્રેગ ય છંટકાલ કયલાના 

લાયલાભા આલળ.ે 

હવાન ાં પ્રદ ષર્ અન ેહવાના પ્રદ ષર્ના લનમાંત્રર્ ભાટેના ગરા 

વામ ન  ઉત્સજયન 

 ઇન્ડક્ળન પનેવ 
 ઈંધણ તયીકે લીિી (િરૂજયમાત ભુિફ) નો ઉમોગ કયલાભાં આલળે. 

 લ્વ િટે પ્રકાયનુ ંફેગ જપલ્ટય દ્વાયા તેનુ ંજનમંિણ કયલાભા ંઆલળ.ે 

 જયજશજટંગ પનેવ -જફરટ્વ 

 ઈંધણ તયીકે  નેિુયર ગેવ (૧000 જરટય પ્રજત કરાક) નો ઉમોગ કયલાભાં 

આલળે. 

 િભેનુ ં જનમિંણ કયલા ભાટે જનમંજિત િીભની (22 ભીટય) ની ઉંિાઈ અને 

ભજલ્ટ િરલાત ડસ્ટ કરેક્ટય ત્માયફાદ લોટય સ્રફય દ્વાયા તેનુ ં જનમંિણ 

કયલાભા ંઆલળ.ે 

 ડીજી વેટ 

 ઈંધણ તયીકે ડીઝર (જરટય / કરાક) નો ઉમોગ કયલાભા ંઆલળે. 

 જનમંજિત િીભની (12 ભીટય) ની ઉંિાઈ દ્વાયા  તેનું જનમંિણ કયલાભા ં

આલળ.ે 

જોખભી કર્યાન ાં ઉત્ાદન અન ેલનકાર 

 લયામેર તેર (૦.2 ભેજટિક 

ટન પ્રજત લન) 

લયામેરા તેરને બેગુ ં અન ે વંગ્રશ કયલાભા ં આલળ.ે ત્માય છી રુજિકન્ટ 

તયીકે પયીથી ઉમોગ કયલાભા ંઆલળે. 

 િોખભી કિયો વાથ ેદૂજત 

કાઢી નાખેરા કન્ટેનય/ 

ફેયર/ રાઇનવન (૨ ભેજટિક 

ટન પ્રજત લન) 

કાઢી નાખેરા ફેયર અન ેકન્ટેનયન ેબેગા કયલા, વંગ્રશ કયલા, જયલશન અન ે

તેને વપ્રામય ન ેયત ભા ંઆલળ ે
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ઘનકર્યાન ાં ઉત્ાદન અન ેલનકાર 

 સ્રેગ 

વંગ્રશ અને લેિાણ, ભશત્તભ ળક્ય પયીથી ગરન છી લાસ્તજલક અંજતભ 

લયાળકાયોને નીિાણલાા ક્ષેિ, ફાંધકાભો અથલા યસ્તા લગેય ેબયલા ભાટે 

લાયલાભા આલળ.ે 

ધ્વલન માયવયર્ 

 

 પ્રાન્ટની અંદય: <૭૫ 

ડીફી (એ) 

 ભળીનયીભા ંએન્ટીલાઇિેળન ેડ રગાલલાભા આલળ.ે 

 પ્રસ્તાજલત જયમોિનાભા નલી ટેક્નોરોજી વાથેનુ ં ડી.જી.    વેટ 

રગાલલાભા ંઆલળ.ે 

 પ્રસ્તાજલત જયમોિનાના સ્થે ધ્લજનની ભાિા વૂજિત કયરે વી.ી.વી.ફી. 

ની ભાિા ભુિફ યશે તેભનુ ંૂયતુ ંધ્માન આલાભા ંઆલળ.ે 

 

 લયર્ાભની યજૂઆત (હવા, ઘોાંઘાટ, ાર્ી અને ભાટી) 
 

માયવયર્ીમ 

લયભાર્ 
લવગતો 

 શલાની ગુણલતાની 

જલગત 

 આવાવની શલાના નભુના ૮ િગ્માઓથી રેલાભા ં આલેરા શતા અન ે તેભનુ ં

ૃથ્થકયણ જડવેમ્ફય 2020 થી પેિુઆયી 2021 ભા ંકયલાભા આલેર છે. 

 શલાનુ ં ૃથ્થકયણ PM10, PM2.5, SO2, NOX ભાટે કયલાભા આલેરુ ં શતંુ. 

પ્રાથજભક ભોનીટયીગં દયજભમાન PM10 ની અથનભેજટક ભાિા 54 થી 83.2 

μg/m3 ની લછિ ેશતી. PM2.5 ની અથનભેજટક ભાિા 16.2 થી 27.5 μg/m3 ની 

લછિ ેશતી. SO2 ની અથનભેજટક ભાિા 4.6 થી 7.6 μg/m3 ની લછિ ેશતી. NOX 

ની અથનભેજટક ભાિા 7.4 થી12.1 μg/m3 ની લછિ ેશતી. 

 ધ્લજનની ભાિા 

 ફેકગ્રાઉન્ડભા ં ધ્લજનની ભાિા ૮ સ્થો ય ભાલાભા ં આલેર શતી અન ે તેભનુ ં

ૃથ્થકયણ જડવેમ્ફય 2020 થી પેિુઆયી 2021 ભા ંકયલાભા આલેર છે.  

 પ્રસ્તાજલત જયમોિનાના સ્થે જદલવ દયજભમાન ધ્લજનની ભાિા 62.2 dB(A) થી 

50.8dB(A) અન ે યાિી દયજભમાન ધ્લજનની ભાિા 46.6 dB(A) થી 37.6dB(A) 

શતી. પ્રસ્તાજલત જયમોિનાના સ્થે ધ્લજનની ભાિા વૂજિત કયરે વી.ી.વી.ફી. 

ની ભાિા ભુિફ છે. 

 ાણી વંવાધનો અને 

ગુણલત્તા 

 અભ્માવ જલસ્તાયભા ં આઠ સ્થેથી ાણીના નભુના રેલાભા ં આવ્મા શતા અન ે

તેભનુ ંૃથ્થકયણ જડવેમ્ફય 2020 થી પેિુઆયી 2021 ભા ંકયલાભા આલેર છે.  

 ાણીના તભાભ જયઝલ્ટ બાયતીમ ધોયણ/ સ્ેવીપીકેળન IS ૧૦૫૦૦-૧૯૯૨ ભુિફ 

નીિેની ભાિા ભાંશતા. 
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 િભીનનો ઉમોગ / 

િભીનની 

ગુણલતાની જલગત 

 અભ્માવ જલસ્તાયભા ંઆઠ સ્થેથી ભાટીના નભુના રેલાભા ંઆવ્મા શતા, તેભનુ ં

ૃથ્થકયણ જડવેમ્ફય 2020 થી પેિુઆયી 2021 ભા ં કયલાભા આલેરછે. િભેા ં

ભાટીની જછદ્રતા અન ેભાટીનો બેિ િલેી ભાજશતી આે છે. 

 િજૈલક માનલયણ 
 પ્રોિકે્ટ વાઈટથી 05 જકભીની જિજ્યાના અભ્માવ ક્ષેિની અંદય કોઈ યાષ્ટ્િીમ 

ઉધાન, િંગરી જીલન અભ્માયણ કોઈ િોલા ભેર નથી. 

 

 પ્રોજકે્ટના પામદા 

 
 વૂજિત પ્રોિકે્ટ સ્થાજનક અથનતંિને વીધી તેભિ યોક્ષ યીતે ભદદ કયળે કાયણ કે આ વૂજિત એકભ ભાટે 

ભૂડી ખિન થળે અને તે આ ક્ષેિભાં નોધંાિ યોિગાય ેદા કયળે. જલસ્તાયભાં અને આિુફાિુના વૂજિત 

જલકાવ વાથ,ે ત્માં વશામક વુજલધાઓ / ભાખાગત વુજલધાઓ ઉરબ્ધ થળે િ ેઆ જલસ્તાયના જલકાવ 

તયપ દોયી િળે. આ પ્રોિકે્ટ પ્રદેળના વલાાંગી જલકાવને લેગ આળે અને યાજ્યભા,ં સ્થાજનક ફજાયભાં 

આલક ખિનને કાયણે સ્થાજનક અથનતંિ જલકાવ કયળે. તેથી, જિલ્રા અને યાજ્યના અથનતંિભાં પ્રોિકે્ટનું 

ખૂફ ભશત્લ છે. 

 ઉદ્યોગ કોોયટે માનલયણની િલાફદાયી તયપ વૂજિત જલસ્તૃત પ્રોિકે્ટ ખિન (એટરે કે 34.5 કરોડ) ના 1% 

પ્રદાન કયળે. ઉદ્યોગ દ્વાયા આજુબાજુના ગામમાાં  પ્રાથજભક ળાા માાં  ડેસ્કટો, લોટય કુરય અને પ્રાથજભક 

આયોગ્મ કેન્દ્રભાં વંૂણન વજ્જ એમ્બ્મુરન્વ આલાભાં આલળે. 

 

 કોોયટે માયવયર્ની જવાફદાયી ભાટેન ાં ફજટે 

પ્રવૃલિઓનો પ્રકાય 

ખર્ય કયવાની ક ર યકભ (રાખોભાાં) 

 

1 રી વષય 

 

2 જી વષય 

 

3 જી વષય 

 

ક ર યકભ 

 

10 નંગ. ડેસ્કટો  નજીકના ગાભની પ્રાથજભક 

ળાાભાં પ્રદાન કયલાભાં આલળે. 

 

3 3 3 9 

5 નંગ. આય.ઓ. વાથેના લોટય કુરયની 

વુજલધા નજીકના ગાભની ળાાભાં આલાભાં 

આલળ ે
1.54 1 1 3.54 

નજીકના ગાભડાઓના પ્રાથજભક આયોગ્મ 

કેન્દ્રભાં વંૂણન વજ્જ એમ્બ્મુરન્વ અને વાધનો 

િલેા કે સ્ટિેિય , વ્શીરિેય, બ્રડ ટેજસ્ટંગ કીટ , 

ફીી ભોજનટજયંગ ભળીનની પ્રદાન કયલાભાં 

આલળ.ે 

10 6 6 22 

ક ર 
 

14.54 10 10 34.54 
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 માયવયર્ સ યક્ષાના ગરા ભાટેન ાં ફજટે 

ક્રભ નાં. પ્રદૂષર્ લનમાંત્રર્ 

ગરાાં 

ભૂડી લકાંભત રૂ. (કયોડભાાં) 

 

લયકલયાંગ કોસ્ટ વાલષયક 

રૂ.(કયોડભાાં) 

 

1 

 
શલા પ્રદૂણ જનમંિણ 0.80 0.1 

2 િ પ્રદૂણ જનમંિણ 0.30 0.06 

3 અલાિ પ્રદૂણ જનમંિણ 0.05 0.01 

4 નક્કય અને િોખભી કિયોનું વંિારન 0.07 0.06 

5 વુ્રક્ષાયોણ 0.1 0.022 

6 માનલયણ દેખયખે અને વંિારન 0.1 0.05 

7. 
વ્મલવાજમક આયોગ્મ વરાભતી 

અને અજગ્િળાભન 
0.40 0.15 

 ક ર 1.82 0.452 

 

 ગ્રીનફેલ્ટ લવકાસ અને વૃક્ષાયોર્ કામયક્રભ 

 ગ્રીનફેલ્ટ 14501 એભ (33%) ને આલયી રેતી ેજયપેયી વાથે જલકજવત કયલાભાં આલળે. 

 ભૂ જાત, રીભડા, ગુરભશોય, રાન્વરીપ ફટનલૂડ, કેયી, ગાયાભોરો, જળયી િલેી લાલેતય કયલાભાં 

આલળે અને રગબગ 2175 િટેરા લૃક્ષો ઓદ્યોજગક જયવયભાં યોલાભાં આલળ.ે 
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સભાન 

 કંની આવાવના માનલયણન ે ફિાલલા ભાટેના તભાભ પ્રદુણ જનમિંણના ગરા અભરભા ં ભુકલા 

પ્રજતફિ છે. પ્રોિકે્ટ પ્રાદેજળક, યાજ્ય અન ેયાષ્ટ્િીમ અથનતંિભા ંજનજિત ણ ેવુધાયો કયી ળકે છે. કોઈણ 

અવંગત અન ેવંકટ કારીન જયજસ્થજતઓન ેભેવવન વનયાઇઝ ભલ્ટી સ્ટીર પ્રાઈલેટ જરજભટેડ ના  અનુબલી 

સ્ટાપ દ્વાયા વાયી યીતે વજ્જ વુયક્ષા વાધનો અન ેપામય શાઇડિન્ટ નેટલકન  દ્વાયા જનમજિત કયી ળકામ તેલી 

વુજલધાઓ ુયી ાડલાભા ં આલળ.ે યોિગાય વંબજલતભા ં પ્રોિકે્ટના ફાંધકાભ અન ે કામનકાયી તફક્કા 

દયજભમાન કુળ, અધનકુળ અન ેઅકુળ ભિૂયોનો વભાલેળ થઇ છે. ઈ.આઈ.એ. અભ્માવ યથી તયણ 

આવ્મુ ંછે કે માનલયણીમ જનમભન અન ેધોયણોન ેઅનુવયતા પ્રોિકે્ટ માનલયણ રૂ ેયંયાગત શળ ે

 

 










































