ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
દીનબંધ ુ બાયોગેસ - ખાતર પ્લાન્ટ
બળતણ માટે ગેસ
આરોગ્યમય વાતાવરણ
સુઘડતા
ખેતી માટે ઉ મ ખાતર
ં
ઊજાર્ બચાવ સાથે સુદરતા
પયાર્વરણ જાળવણી
બાયોગેસ ક્ષેતર્ે નવું પર્દાન

હુ ં નહીં વીજળી, હુ ં નહીં તેલ નથી કરતો કોઈ જાદુ ખેલ
સાદો સીધો મારો વેશ, નામ છે મારંુ બાયોગેસ

પાિરવાિરક બાયોગેસ પ્લાન્ટ
(૧)

બાયોગેસ એટલે શું ?
“બાયોગેસ” પર્ાણીઓની િવ ટા (મળ-મ ૂતર્) અને અન્ય સેન્દર્ીય કચરાનુ ં પાચન (ડાઈઝેશન)
બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં કરી વાયુ વ પ મેળવાતું વચ્છ અને સ તું બળતણ

માં ૫૫થી ૬૦%

પર્જ્વનશીલ િમથેઈન ગેસ મળે છે . અને છાણની પર્ાકૃિતક ખાતરની ક્ષમતા વધારે છે . આ
ઉપરાંત તેમાં કાબર્ન ડાયોક્સાઈડ (CO2) ૨૫ થી ૩૦ ટકા હાઈડર્ોજન (H2) ૧થી ૫ ટકા
નાઈટર્ોજન (N2) ૨થી ૭ ટકા, ઑિક્સજન (O2) ૦.૨ ટકા અને હાઈડર્ોજન સ ફાઈડ (H2S) અ પ
સંખ્યામાં રહેલ હોય છે . બાયોગેસ બળતણ અને સેન્દર્ીય ખાતર મેળવવામાં મદદ પ થાય છે .
બીજી રીતે કહીએ તો બાયોગેસ પ્લાન્ટ એક સાદો કૂવો છે

રે તી, િસમેન્ટ, ઈંટોની મદદથી

ચણતર કરીને બનાવવામાં આવે છે . આવા કૂવામાં એક બાજુની નિલકા, પ ૂરક કુંડી સાથે
જોડાયેલ હોય તેમાં પશુના મળમ ૂતર્ પાણી સાથે મેળવીને નાખવામાં આવે છે અને િમથેન ગેસ
ઉત્પ
(૨)

કરી બળતણમાં વાપરવામાં આવે છે .

બાયોગેસ શા માટે ?
દે શની મોટા ભાગની વ તી ગામડાંઓમાં વસે છે . તેઓના અનેક પર્ ોમાં એક પર્
વપરાશ માટે જોઈતા બળતણનો છે .

બળતણ મેળવવા માટે

રોજબરોજના

ીઓ અને બાળકોની દરરોજ

બળતણ માટેના લાકડાં એકઠા કરવાની અને માથા ઉપર લાકડાના ભારાનુ ં વજન ઊઠાવવા પી
સખત પિર મ કરવો પડે છે . બળતણ માટે ન ુ ં લાકડું િદન પર્િતિદન ઓ ં થતું જાય છે અને
ં
ં
તેના ઉપયોગથી જગલોનો
નાશ થતો જાય છે . જગલો
પયાર્વરણને સંતિુ લત કરવા માટે જ રી
હોય તેનો નાશ બળતણ

ં
વી સુિવધા મેળવવા માટે યોગ્ય નથી. જગલો
ઘટતાં જતા

િવ તારોને કારણે જમીનનુ ં ધોવાણ, ગરમીમાં વધારો

(ગ્લોબલ વોિમર્ંગ), વરસાદમાં

અિનયિમતતા, જમીનની ફળ ુપતા અને ભેજસંગર્હ શિક્તમાં ઘટાડો થાય છે . જ્યારે બળતણ
તરીકે કે રોસીન અને એલ.પી.જી. બોટલ દરે ક જગ્યાએ પ ૂરતા પર્માણમાં ઉપલબ્ધ નથી. તેમજ
આિથર્ક દૃિ ટએ પોષાય તેમ પણ નથી. તેથી ગામડાંઓમાં બળતણ તરીકે લાકડાં તથા છાણાંનો
મુખ્યત્વે વપરાશ થાય છે . ચોમાસામાં બળતણ માટે લાકડાં કે છાણને સાચવી રાખવાની ઝંઝટ,
રસોડામાં ધુમાડાને કારણે થતી આંખની અને ફેફસાંની િબમારીઓ, રસોઈમાં વપરાતા વાસણોની
કંટાળાજનક સફાઈકામ િવગેરેમાંથી મુિક્ત બાયોગસ જ અપાવે તેમ છે . આમ, બાયોગેસ એક
સાફ, સ તો અને પોષાય તેવો બળતણ ગેસ છે . આમાં છાણના ખાતર તરીકે ના ગુણો સહેજ પણ
ઓછા થતાં નથી, બલકે વધે છે . અને િનંદામણયુક્ત ઉચ્ચ ગુણવ ાવા ં સેન્દર્ીય ખાતર મળે
છે . છાણના બળતણ અને ખાતર તરીકે બ ે હેત ુ પાર પડે છે . એક અંદાજ પર્માણે ૧૦.૫ લાખ
ટનથી વધુ છાણના બળતણ તરીકે વપરાશ થાય છે . અને આમ એમાંથી મળતું ૨૧૦૦૦ મે.ટન
ટલું નાઈટર્ોજન, ૧૫૦૦૦ મે.ટન ફો ફરસ અને ૧૩૦૦૦ મે.ટન
છે .

ના પિરણામે અંદા

૨,૦૦,૦૦૦ મે.ટનથી વધુ અનાજ ઉત્પ

ટલું પોટાશ વેડફાઈ જતું હોય
થવાની શક્યતા ઉપર પાણી

ફરી વળે છે . શુ ં છાણનો ઉપયોગ માતર્ બળતણ તરીકે કરવો તે ડહાપણ ભરે લ ું છે ? માટે
છાણનો ઉપયોગ ગેસપ્લાન્ટમાં કરી તેમાંથી િમથેન ગેસ

ટો પાડી ડોમમાં સંગર્હ કરી

રો રોજના

નીકળતી

બળતણ

તરીકે

વપરાશમાં લઈ

શકાય

છે .

રબડીનો

િનંદામણયુક્ત ઉચ્ચ ગુણવ ાવાળા સેન્દર્ીય ખાતર તરીકે થાય છે . આમ, બાયોગેસ

ઉપયોગ
ીઓ અને

બાળકોને બળતણનાં લાકડાં એકઠાં કરવાના, માથે ભાર ઊંચકવાના પિર મમાંથી કાયમી મુિક્ત
અપાવીને તેઓના સમયનો બચાવ થતાં શૈક્ષિણક, સામાિજક અને આિથર્ક િવકાસ માટે વધુ
સમય ફાજલ પાડી શકાય છે .
બાયોગેસ પ્લાન્ટ સાથે જાજરુને જોડવામાં આવે તો તેનાથી ગામની વચ્છતામાં સુધારો થઈ
શકે તદ્ ઉપરાંત ગેસના ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થાય છે . અને ખાળકૂવા, (સેફ્ટી ટેન્ક)
બનાવવાની જ ર ન રહેતાં તેના ખચર્ની પણ બચત થાય છે .
(૩)

સરકાર ીએ લાગુ પાડેલ રા ટર્ીય બાયોગેસ યોજના અંગે.

:

કેન્દર્ીય સરકારની રા ટર્ીય યોજના અન્વયે ૧૯૮૧-૮૨થી તત્કાિલન વડાપર્ધાન ીએ વીસ મુ ા
કાયર્કર્મ અન્વયે આ રા ટર્ીય યોજના દે શના બધા જ ભાગમાં લાગુ પાડવામાં આવેલ છે . કેન્દર્
સરકારના ઊજાર્ ખાતા

ારા નવીન અને નવીનીકરણ ઊજાર્ મંતર્ાલય

ારા આ યોજનાને

િવકસવા એક નવુ ં જોમ પ ૂરું પાડ ું છે . ગુજરાત રાજ્યમાં ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન
િલિમટે ડ(ગુજરાત ખેત ઉ ોગ િનગમ)ને મુખ્ય કાયર્વાહક (નોડલ એજન્સી) તરીકે પારીવાિરક
બાયોગેસ માટે િનમણકં ૂ ૧૯૮૧-૮૨થી કરવામાં આવેલ છે .ગેસપ્લાન્ટના લક્ષાંક અને િસધ્ધી
તેમજ કાયક્ષ
ર્ મતા(ગુણવ ા)ના પર્માણને લઈને અત્યાર સુધી ૨૭ રા ટર્ીય પાિરતોિષક મળી
ચ ૂક્યા છે .
(૪)

ગૌરવ લેવા

વુ ં છે .

આપણી જ િરયાતનો કદનો પ્લાન્ટ પસંદ કરવા માટે કેટલીક ઉપયોગી
માિહતીઃ(૧)

૧ િક.ગર્ા. તાજા છાણમાંથી ૦.૦૪ ઘનમીટર ગેસ મળે છે .

(૨)

૧ માણસની એક િદવસની રસોઈ બનાવવા માટે ૦.૨૫ ઘ.મી. ગેસની જ ર છે .

(૩)

૧ ગેસ બ ીના ૧૦૦ કેન્ડલ પાવર ૧ કલાક ચલાવવા માટે ૦.૧૨ ઘ.મી. ગેસ જોઈએ.

(૪)

૧ હો.પા. એિન્જનને ૧ કલાક ચલાવવા માટે ૦.૪૫ થી ૦.૫૦ ઘ.મી. ગેસ જ રી છે .

(૫)

૧ પશુધન િદવસનુ ં સરે રાશ અંદા

૧૦થી ૧૫ િકલો છાણ આપે

(૫)

જુદાજુદા કદના બાયોગેસ પ્લાન્ટ માટે છાણની જ િરયાત અને ગેસનો
વપરાશઃ
પ્લાન્ટનુ ં

(૬)

ઘન ટ

રોિજંદા છાણની તેમજ

કદ

પાણીની જ િરયાત

(ઘ.મી.)

(િક.ગર્ા./લીટર)

અંદા

ઢોરની

રાંધણ ગેસ કેટલી

સંખ્યા

યિક્ત માટે

૧

૩૫

૨૫+૨૫

૨-૩

૩-૪

૨

૭૦

૫૦+૫૦

૪-૬

૫-૮

૩

૧૦૫

૭૫+૭૫

૭-૯

૯-૧૨

૪

૧૪૦

૧૦૦+૧૦૦

૧૧-૧૩

૧૩-૧૫

કેન્દર્ સરકાર તથા રાજ્ય સરકાર તરફથી મળતી વધુમાં વધુ સહાય
તા. ૧-૧૧-૨૦૦૯થી અમલમાં.
કદ ઘ.મી.

*

દરે ક લાિભત માટે િપયા

૧

૬૦૦૦/-

૨

૮૦૦૦/-

૩

૮૦૦૦/-

૪

૮૦૦૦/-

તે સમયે સરકારના નીિત-િનયમોને આધીન ફેરફારને પાતર્ રહેશે.
બાયોગેસ પ્લાન્ટ બનાવવા ઈચ્છતા લાિભતને જ રી માલસામાન

વો કે, િસમેન્ટ,

ટવ,

પાઈપલાઈન, િફટીંગ્ઝ વગેરે મળવાપાતર્ સહાયના ૭૦થી ૯૦%ની મયાર્દામાં સબસીડી સામે
ઉધાર િબલથી ઉપલબ્ધ છે . પ્લાન્ટ ચાલુ થયા બાદ ક્લેઈમ સેટલ થયેથી બાકીની સહાયનુ ં
ચુકવણુ ં ચેકથી કરવામાં આવે છે . બાયોગેસ પ્લાન્ટ બનાવવા માટે અમારા િજ લા મથકના ખેત
સેવા કેન્દર્ોની મુલાકાત અવ ય લો.

બાયોગેસ ખાતર પ્લાન્ટ બનાવનારે લેવાની જ રી કાળજી તેમજ
માગર્દશર્ન.
(૧)

ગેસપ્લાન્ટ માટે થળ ની પસંદગી અંગે માગર્દશર્ન
ગેસપ્લાન્ટ ઢોરની કોઢ નજીક હોવો જોઈએ.

થી રો રોજ નાખવાના છાણનો જથ્થો

ઉપાડીને દૂ ર સુધી લઈ જવો પડે નહીં.
•

બાયોગેસ પ્લાન્ટની જગ્યા રસોઈઘરની નજીક હોવી જોઈએ.ગેસ વાપરવાની જગ્યા નજીક
હોવાથી ગેસનુ ં દબાણ પુરંત ુ મળે છે . અને લીકેજનો ભય ઓછો રહેછે. ઉપરાંત પાઈપમાં
પાણી ભરાવાની શકયતા ઓછી રહે તેથી પ્લાન્ટ વધુ કાયર્ક્ષમતાથી ચાલે.

•

ગેસ પ્લાન્ટનુ ં થળ નીચાણમાં ન હોવું જોઈએ નહીતો ચોમાસામાં પાણી ભરાઈને કૂંડીઓ
મારફત પ્લાન્ટની અંદર ઉતરતા મુ કેલી ઉભી થાય.

•

બાયોગેસ પ્લાન્ટનુ ં થળ મોટા ઝાડથી શકય તેટલું દૂ ર (૨૫ થી ૩૦

ટ) રાખવું

થી

ઝાડના મ ૂ યા ગેસપ્લાન્ટની િદવાલોને નુકશાન પહ ચાડે નહીં.
•

ૂ ી,તળાવ) તેમજ ખાળ કવ
ૂ ાઓ
બાયોગેસ પ્લાન્ટ અને પીવાના પાણીના સાધનો (કૂવા,કંડ
વચ્ચેન ુ ં અંતર

•

ટલું વધુ રાખી શકાય તેટલું સારું.

રબડી િનકાલ ખુલાસા બંધ થાય તે રીતે તેમજ ઉકરડા કે ઉથરે ટી તરફ િનકાલકૂંડીનુ ં
િનકાલબા ,ખુ લું રહે તે રીતે યવ થા રાખવી.

ગેસ પ્લાન્ટ માટે ખોદકામ નુ ં માગર્ દશર્ન.

(૨)
•

ગેસ પ્લાન્ટ માટે ના ખોદકામ માટે માપ િનગમના માન્ય વાવલંબી સુપરવાઈઝર પાસેથી
બરાબર સમજી લેવ.ુ ં

•

વલોણા અને િનકાલ કુંડીઓ માટે ન ુ ં ખોદકામ એકદમ સામ-સામે જ લેવ.ુ ં

•

પ્લાન્ટના ખોદકામ સાથે કુંડીનુ ં પણ ખોદકામ કરવુ.ં

•

ખોદકામ વખતે કાળી માટી દુર ફેંકવી તથા પીળી માટી પ્લાન્ટ નજીક કામ થાય તે રીતે
રાખવી.

(૩)

ૂ ે લેવાની કાળજી.
પ્લાન્ટ બાંધકામ વખતે ખેડત
•

ઈંટો રે તી કપચી સારી ગુણવ ાવાળી પસંદ કરવી. ગેસપ્લાન્ટ લાભાથીર્એ ડોમના
અંદરના પ્લા ટર માટે જ રી રે તી ચોખ્ખા પાણીમાં ધોઈને વાપરવી.

•

કોલ બનાવવા માટે ચ ો ગેસ પ્લાન્ટની નજીકમાં જ બનાવવો.

•

બાંધકામમાં રે તી હંમેશા ચાળીને ધોઇને જ વાપરવી. ધોયા વગર રે તી વાપરવાથી
પ્લાન્ટમાં િતરાડ પડે કે પ્લાન્ટ લીકેજ થાય તો તેની જવાબદારી ખેડુતની રહેશે.

•

કોલ બનાવતી વખતે કડીયાને પુછીને માપ પર્માણે િસમેન્ટ, રે તી, કપચી, પાણી નાખી
િમક્ષ કરી કોલ બનાવવો.

•

બાંધકામ કરતી વખતે બાંધકામ પર માટી ન પડે તેની કાળજી રાખવી. જો બાંધકામ
ઉપર માટી પડે તો બરાબર સાફ કરી પછી આગળનુ ં બાંધકામ કરાવવુ.ં

•

કડીયા કામ કરતી વખતે કોલ ન બગડે તેની કાળજી રાખવી.

•

બાંધકામ ઉપર પાણી બરાબર છાંટતા રહેવ.ુ ં આગલા બાંધકામ ઉપર િદવસમાં ૫ થી ૬
વખત પાણી છાંટવુ.ં પ્લાન્ટ પ ૂરો થાય પછી ૧૪ િદવસ સુધી િદવસમાં ચારથી પાંચ વખત
પાણી છાંટવુ.ં

•

ખાસ ડોમ અંદરનુ ં ડબલકોટ પ્લા ટર પણ
્ ૂ ર્ થયેથી તરી કે રોગી લગાડયાબાદ તે તરીને
તુરતજ દોઢથી બે કલાક ઝીણા છીદર્ો ન રહે તે રીતે કે િતરાડો ન પડે તે બાબતની કાળજી
રાખીને ઘુટં ાઈ કરવાની છે .

•

તાલીમ પાડેલ કડીયા પાસેજ દૈ િનક મહેનતાણા થી પ્લાન્ટનુ ં બાંધકામ કરાવવુ.ં

•

પ્લાન્ટ સાથે જાજ જોડવા માટે િસમેન્ટ લાવો તો પ્લાન્ટ પ ૂરો થાય તેની સાથેજ જાજ
કરી દે વ.ું

થી જો મળવાપાતર્ સબસીડી હશે તો મળશે. કોલ બનાવતી વખતે કડીયાને

પુછીને માપ પર્માણે િસમેન્ટ, રે તી, કપચી, પાણી નાખી િમક્ષ કરી કોલ બનાવવો.
•

બપોરે તથા સાં

કડીયાને

ટવાનો અધ કલાક અથવા તો કલાક પહેલાં કોલ બનાવો

ત્યારે કડીયાને પુછીને જ ર પુરતો જ કોલ બનાવવો. જો કોલ વધશે તો ખરાબ થઇ જશે.
માલ બગડે નહીં તેની ખાસ કાળજી રાખવી.
(૪)

પ્લાન્ટનુ ં બાંધકામ પ ૂણર્ થયાબાદ કયોરીંગ અને ત્યારબાદ
:
રબડી ભરવા અંગેન ુ ં માગદ
ર્ શન
ર્
•

ખાડો ખોદવાની શ આત કરો ત્યારથી છાણ સંગર્હ કરતા રહેવ ું ખાસ જ રી છે .

•

પ્લાન્ટનુ ં બાંધકામ થઇ ગયા પછી પ્લાન્ટની ફરતે પીળી માટી પુરવાની છે , કાળી માટી
પુરવી નહીં.

•

ની ખાસ કાળજી રાખવી.

જો ખોદકામ ફરતે ઝાડના મ ૂળ જણાય તો તેને એિસડ લગાવવુ ં

થી તે પ્લાન્ટ તરફ

આગળ વધે નહીં.
•

૧૪ િદવસ સતત પાણી પાયા પછી પ્લાન્ટમાં છાણ + પાણીનુ ં િમ ણ ભરતાં પહેલાં
પ્લાન્ટને બરાબર સાફ કરવો.

•

પ્લાન્ટને બરાબર સાફ કયાર્ પછી પ્લાન્ટની અંદરના ભાગમાં ઉપરની સાઇડ જ્યાં ડોમના
ભાગમાં તરી લગાવેલ છે તે ભાગમાં બારીનાં ઉપલા ભાગ સુધી કેિમકલ (િદભાપોક્સી)
લગાવવાનુ.ં આ કેિમકલ કેવી રીતે લગાવવું તે અમારા િનગમના માન્ય તમારા

િવ તારના

વાવલંબી સુપરવાઈઝર પાસે બરાબર સમજી લઇ તેમના માગર્દશર્ન મુજબ

જ લગાવવુ.ં
•

કેિમકલ લગા યા પછી બી

િદવસે છાણ + પાણીનુ ં િમ ણ (રબડી) ભરવાની શ આત

કરવાની છે . જો નજીકમાં જુના પ્લાન્ટની રબડી મળે તો અડધો પ્લાન્ટ ભરાયા પછી ૨૫
થી ૩૦ ડોલ રબડી નાખવી.

થી બેક્ટે રીયા ઉત્પ

થવાની પર્િકર્યા ઝડપી બને.

•

રબડી ભરતી વખતે ચારણામાં ગાળીને ભરવાની છે

થી કાંકરા કે કચરો જાય નહીં.

•

અડધુ ં છાણ તથા અડધું પાણી (પીવા લાયક)મીક્ષ કરી એકરસ કરી રબડી બનાવવી. ૫
ુ ી ભરી દે વાની છે . એટલે કે (મોટી કુંડીના તળીયા ઉપર આવે
થી ૬ િદવસમાં રબડી પુરેપર
તે રીતે) જો મઈનકોક ફીટ કરે લ હોયતો રબડી ભરાઈ જાય ત્યાં સુધી ખુ લો રાખવો.

(૫)

પાઈપ ફીટીંગ અંગે માગર્દશન
ર્ :
•

પાઇપલાઇન જો ઉપરથી કરવી હોય તો પ્લાન્ટ બાજુ નીચો ભાગ તથા ઘર બાજુ પાઇપ
ઉંચો રાખવો. એટલે કે નીચો ઢાળ પ્લાન્ટ બાજુ રાખવો,

થી પાઈપમાં પડી રહેલ પાણી

પ્લાન્ટમાં ઉતરી જાય.
•

જો પાઇપલાઇન અંડર ગર્ાઉન્ડ (જમીનમાં દાટીને કરવી) હોય તો કોઇપણ એક ભાગ બાજુ
ઢાળ આપી વચ્ચે “ટી” િફટ કરી પ્લગ મુકી અને નાની કુંડી બનાવી પાણી કાઢવાની
યવ થા રાખવી.

•

પાઈપ લાઈનના દરે ક સાંધાના આંટા ઉપર ટે ફલોન ટે પ લગા યા બાદ લીકેજ ન રહે તે
પર્માણે ફીટીંગ કરવુ.ં

•

પાઈપ લાઈનના દરે ક સાંધા લીકેજ છે કે નહીંતેની તપાસ કપડા ધોવાના પાઉડર અને
પાણીના િમ ણથી દરે ક સાંધા ઉપર લગાવી ચેક કરવો. સાંધા લીકેજ હશે તો પરપોટા
િનકળશે.તો તેવા સાંધાના િલકે જ બંધ કરવો.

•

રબરની પાઈપ તેમાં જયારે પણ નાની િતરાડ દે ખાય કે ઢીલી પડેતો અચ ૂક બદલવી.

ગેસ પ્લાન્ટ વાપરનારાઓ માટે કેટલીક સ ૂચના/માગદ
ર્ શન
ર્
(૧)

ગેસ પ્લાન્ટ સારો ક્યારે ચાલે ?
•

ગેસ પ્લાન્ટમાં કાંકરા અને કચરા વગરનુ ં છાણ તેમજ પીવા લાયક પાણીનો ઉપયોગ
કરવો.

•

િનયમીત દરરોજ પલાન્ટની સાઈઝ મુજબ જ રી છાણ ,પાણી સપર્માણ નંખાતું હોય

•

પાઈપ િફટીંગ લીકેજ ન રહે તેવ ું સારું કરે લ હોય.પાઈપ લાઈનમાં ભરાયેલ પાણીનો
યોગ્ય સમયે િનકાલ કરવો.

•

રબડીનો િનકાલ ખુલાસા પે થવો જોઈએ. તેમજ િનયિમત પે યોગ્ય જથ્થામાં થવો
જોઈએ.

(૨)

ગેસ વાપરવાની રીતઃ
•

ચ ૂલો િનયિમત સાફ રાખો.

•

િદવાસળી પેટા યાબાદ હંમેશા ટવનો નોબ ચાલુ કરવો.

•

ગેસ ભ ૂરી જ્યોતે સળગે તેટલી જ હવા ચાંકી (કોક સાથે આપેલ) ખોલો.

•

જ્યોતની ટોચ વાસણના તિળયે અડકે તેટલો કોક ખોલો.

•

સવાર,બપોર અને સાંજની રસોઈ પ ૂણર્ થયા બાદ રસોડાની પાઈપ સાથેનો કોક ખાસ બંધ
કરવો.

(૩) ગેસ બચાવવાની રીતઃ

(૪)

•

વાસણ ઢાંકેલ ું રાખો.

•

ચ ૂલા આડશ વાપરી જ્યોિતને િ થર રાખો નહીં તો હવાથી ગરમી વેડફાશે.

•

રસોઈ ઉક યા પછી તાપ ધીમો પાડો.

•

પર્ેશર કૂકર વાપરી ગેસ બચાવો.

•

ચ ૂલાના યાસથી આશરે દોઢા યાસનુ ં વાસણ વાપરવું લાભદાયી છે .

ટવ તથા કોકની સફાઈઃ
•

દર ૧૫ િદવસે ગેસચ ૂલાના િછદર્ો વાયર-બર્શ વડે સાફ કરો.

•

જ ર જણાય તો લાકડાના ટુકડા વડે ચ ૂલો ઠપકારવો.

•

ચ ૂલા અંદરનો કચરો નળી વાટે બહાર કાઢવો.

•

કોકના ઝીણા છે દ પર છારી કે કચરો ભરાય તો સાફ કરો.

•

દર પંદર િદવસે ટવ કોક /રસોડાનો કોક અને ડોમ ઉપરનો કોક પર તેલના ટીપા મ ૂકો.

•

ચ ૂલાના કોક પાસે એક હવા-ચાકી હોય છે તે ગેસમાં હવા ભેળવવા માટે છે . માપસરની
હવા ભળે તો વધુ ગરમીવાળી ભ ૂરી અને ગિતશીલ જ્યોત મળે છે . આ હવા-ચાકીની પણ
સફાઈ કરવી.

(૫) ગેસ ક્યારે વધુ મળે ?
•

ઉનાળામાં.

•

રગડો એકરસ હોય ત્યારે .

•

િનયિમત અને પ ૂરે પ ૂરો રગડો નંખાતો હોય ત્યારે .

•

પાચનકૂવામાં પોપડો ન બાજ્યો હોય ત્યારે .

•

ક્યાંકથી ગેસ લીક ન થતો હોય ત્યારે .

•

આથો સરસ આવતો હોય ત્યારે .

(૬) પ્લાન્ટ સાથે જાજ
•

જોડાણ હોય તો જ રી માગદ
ર્ શન
ર્ :

પ્લાન્ટ સાથે જો જાજ જોડેલ હોય તો જાજ ચોખ્ખા પાણીથી

ં
ધોવુ(એિસડ
કે ધોવાનો

પાઉડર વાપરવો નહીં).
•

જો પ્લાન્ટ સાથે જાજ

જોડેલ હોય તો રબડી જરા જાડી બનાવવી કેમકે જાજ માં મળ

સાથે પાણી વધારે જાય તે માટે.

(૭)

તમારા પ્લાન્ટમાં તાંિતર્ક (ટે કિનકલ) ખામી જણાય તો તુરત તમારા વાવલંબી ગેસપ્લાન્ટ
સુપરવાઈઝરનો સંપકર્ સાધી માગર્દશન
ર્ મેળવી દુર તી દૂર કરાવી લેવી.

(૮)

તો આ

જ આશીવાર્દ પ સાધન સરકારી સહાયથી વસાવવા માટે આપના નજીકના અમારા

ખેત સેવા કેન્દર્નો સંપકર્ સાધો.(ખેત સેવા કેન્દર્ોના સરનામાંની યાદી નીચે આપેલ છે ).
હાલમાં દીનબંધ ુ પર્કારના બાયોગેસ પ્લાન્ટ પર્ચિલત છે .

દીનબંધ ુ બાયોગેસ - ખાતર પ્લાન્ટ

બાગોયેસ લરી ખાતરઃ ( િવક ખાતર)
બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં જ્યારે છાણ અને પાણી સરખા માતર્ામાં મેળવી હવા અથવા ઓિક્સજનની
ગેરહાજરીમાં સડાવવાની િકર્યા કરવામાં આવે છે . ત્યારે બળતણ તરીકે ગોબરગેસ અને અવશેષ વ પે
પાિચત લરી મળે છે આ લરીને બાયોગેસ

િવક ખાતર કહેવામાં આવે છે .

બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં ભરવામાં આવેલ તાજી લરીનો ૨૫% ભાગ બાયોગેસમાં
જ્યારે ૭૫% અવશેષ પે મળતા ભાગને બાયોગેસ
ારા બહાર ખાતરવા ખાડામાં એકઠો થાય છે .

િવક ખાતર કહેવામાં આવે છે .

પાંતર પામે છે .
િનકાલ બારા

ને જ િરયાત મુજબ ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં

આવે છે .

બાયોગેસ ખાતરના લાભોઃ
•

છાિણયા ખાતર કરતાં બાયોગેસ રબડીથી ખાતર વધારે ગુણવ ાવા ં હોય છે .

•

આ ખાતરમાં દુગર્ંધ કે જીવાત હોતી નથી.

•

જમીનની ફળ ુપતામાં વધારો કરે છે અને ફળ ુપતા ટકાવી રાખે છે .

•

બાયોગેસ પ્લાન્ટથી મળતું ખાતર ૨ થી ૨.૫ માસમાં તૈયાર થાય છે . જ્યારે ઉકરડાનુ ં છાિણયુ ં
ખાતર ૩ થી ૪ માસમાં તૈયાર થાય છે .

•

આ ખાતરના ઉપયોગથી છોડ તંદુર ત રહે છે અને રોગપર્િતકારક શિક્ત વધે છે . થી રાસાયિણક
ં નાશક દવાનો વપરાશ ધટે છે .
ખાતર અને જતુ

•

ધાન્ય પાકો અને શાકભાજી, ફળફળાિદના પાકોમાં ૩૦% થી ૪૦% ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકાય છે .

•

બાયોગેસ લરી ખાતર સાથે ખેતરના પદાથ

વા કે ઝાડ, પાન, સુકી ડાળી, કહોવાઈ ગયેલો

કચરો, વગેરે સાથે કહોવાણ કરવાથી કંપો ટ ખાતર બને છે . છાણામાં રહેલ િનંદામણના બીજ
બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં નાશ પામે છે તેથી આ ખાતરના ઉપયોગથી િનંદામણ ઉગતું નથી.

બાયોગેસના ગુણધમ ઃ
•

બાયોગેસ એક જ્વલનશીલ ગેસ િમ ણ છે .

•

બાયોગેસમાં ૫૫% થી ૭૦% િમથેન, ૪૦% કાબર્ન ડાયોક્સાઈડ તેમજ થોડી માતર્ામાં હાઈડર્ોજન
લાઈડ અને ઓિક્સજન િવગેરે ગેસ મળે છે . િમથેન જ્વલનશીલ ગેસ છે , જ્યારે કાબર્ન
ડાયોક્સાઈડ અજ્વલનશીલ ગેસ છે .

•

બાયોગેસની ઉ માક્ષમતા ૪૭૧૩ િકલો / કેલરી પર્િતઘનમીટર હોય છે .

•

બાયોગેસનુ ં પર્વાહીકરણ ૪૭.૪ િકલો / સે.મી. દબાણ ઉપરાંત ઓછામાં ઓ ં (-)૮૦ અંશ
સેન્ટીગર્ેડ તાપમાને જઈ શકે છે .

•

બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં ૧૦ સે.મી. પર્વાહી દબાણ હોવુ ં જોઈએ.

•

વધુ બાયોગેસ ઉત્પાદન માટે ડાય
જોઈએ.

ટરમાં લરીનુ ં તાપમાન ૩૫ થી ૩૭ અંશ સેન્ટીગર્ેડ હોવુ ં

•

જ્વલનશીલ જ્યોતનુ ં તાપમાન ૬૫૦ થી ૭૫૦ અંશ સેન્ટીગર્ેડ હોય છે .

•

ગેસપાઈપલાઈનમાંથી પાણીના િનકાલ માટે ૧:૧૦૦ નો ઢોળાવ હોવો જોઈએ.

•

એક િકલોગર્ામ તાજા છાણમાંથી ૪૦ િદવસમાં ૦.૦૩૭ ઘનમીટર ગેસ ઉત્પ

•

તાજા છાણમાં ૧૬ થી ૨૦% ઘનપદાથર્ તથા ૮૦થી ૮૪ ટકા પર્વાહી પદાથર્ હોય છે .

•

બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં છાણ, પાણી / લરી ભયાર્ પછી ૭ થી ૨૦ િદવસની અંદર ગેસ ઉત્પ

થાય છે .
થાય

છે .
•

છાણ અને પાણીનુ ં પર્માણ ૧:૧ રાખવાથી મહ મ ગેસ ઉત્પ

•

વધુ ગેસ ઉત્પાદન માટે લરીનો PH ૬.૮ થી ૭.૨ સુધીનો હોવો જોઈએ.

થઈ શકે છે .

કોઠો : ૧ : િવિવધ કામો માટે વપરાતા ગેસ
કર્મ

ઉપયોગનો પર્કાર

િવગત

જોઈતો ગેસ ઘ. .

૧

રસોઈ

૧ માણસની ૧ િદવસની જ િરયાત

૧૦

૨

િદવાબ ી

૪૦ કેન્ડલ પાવરની એક બ ી માટે દર કલાકે

૫

૩

ગેસ એિન્જન ચલાવવા

દર હોસર્ પાવર દર કલાકે

૧૬

૪

વીજળી સાધન ચલાવવા

૧ િક.વો. કલાક વીજળી વપરાશની બરોબરીમાં

૨૨

૫

પેટર્ોલ એિન્જન ચલાવવા

૧ િલટર પેટર્ોલ વપરાશની બરોબરીમાં

૫૦

૬

ડીઝલ એિન્જન ચલાવવા

૧ િલટર િડઝલ વપરાશની બરોબરીમાં

૫૫

કોઠો : ૨ : છાણ અને મળમાંથી મળતો ગેસઃ
૧ િક.ગર્ા. લીલા છાણમાંથી મળતો ગેસ

૩૭.૩૭ િલટર (૧.૩ ઘન ટ)

૧ િક.ગર્ા. માણસના તાજા મળમાંથી મળતો ગેસ

૧૪૦ િલટર (૫ ઘન ટ)

૧ િક.ગર્ા. મરઘાની હગારમાંથી મળતો ગેસ

૬૨ િલટર (૨ ઘન ટ)

૧ િક.ગર્ા. િદવેલ ખોળમાંથી મળતો ગેસ

૫૦૦ િલટર (૧૭.૫ ઘન ટ)

કોઠો : ૩ :બાયોગેસ પ્લાન્ટ થાપવાથી થતા ફાયદા :
બાયોગેસ પ્લાન્ટમાંથી મળતો બાયોગેસ, ધુમાડા રિહત અને સલામત બળતણ છે , તેમજ તે અન્ય
બળતણો કરતા સ તો પણ છે .
બળતણનો પર્કાર

લાકડું

છાણાં

કોલસો

કેરોસીન

L.P.G.

બાયોગેસ

૧. યુનીટની સરાસરી

૨.૪૭

૩.૩૦

૩.૪૨

૧.૧૫

૧.૨૬

૦.૯૦

િકંમત િપયા

કોઠો : ૪ :
નં

સેિન્દર્ય ખાતરના તત્વો

ઉકરડાનુ ં ખાતર

બાયોગેસ પ્લાન્ટનુ ં ખાતર

1.

N2 (નાઇટર્ોજન)

૦.૫ % થી ૧.૫ %

૧.૫ % થી ૨.૫ %

2.

P205 (ફો ફરસ)

૦.૩ % થી ૦.૯ %

૦.૮ % થી ૧.૨ %

3.

K20 (પોટાશ)

૦.૮ % થી ૧.૨ %

૧.૦ % થી ૧.૫ %

 પાકની ઉત્પાદક્તામાં ૨૫ ટકાથી ૪૦ ટકા

ટલો વધારો.

ટલા છાણમાંથી ૭ ગાડા ઉકરડાનુ ં ખાતર મળે તેટલા જ છાણમાંથી ૧૦ ગાડા



ટલું ખાતર

બાયોગેસ પ્લાન્ટ ારા મળે .
 લાિભત બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં કરે લ રોકાણ ફક્ત એક જ વષર્ની અંદર બળતણ ગેસ અને સેિન્દર્ય
ખાતરના વળતર પે પરત મેળવી શકાય છે .
 વ ૃક્ષ િવચ્છે દન અટકાવી પયાર્વરણનુ ં રક્ષણ થાય છે .

કોઠો : ૫ : ગેસ વપરાશના બળતણમાંથી મળતી અને કામમાં આવતી ગરમી
કર્મ

બળતણનુ ં નામ

મળતી ગરમી

કર્મમાં આવતી ગરમી

કાયર્ક્ષમતા

૧

છાણાં

૨૧૨૭ િક.કે./િક.ગર્ા.

૨૩૪ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૨

લાકડાં

૪૭૦૮ િક.કે./િક.ગર્ા.

૮૧૪ િક.કે./િક.ગર્ા.

૧૭.૩૦

૩

ખનીજ કોલસો

૮૨૬૫ િક.કે./િક.ગર્ા.

૧૬૫૩ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૨૦.૩૦

૪

સોફ્ટ કોક

૧૨૯૨ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૧૭૬૧ િક.કે./િક.ગર્ા.

૨૮.૦૦

૫

લાકડી કોલસા

૧૩૯૦ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૧૯૪૦ િક.કે./િક.ગર્ા.

૨૮.૦૦

૬

ઘાસતેલ

૯૫૯૯ િક.કે./િક.ગર્ા.

૧૬૦૭ િક.કે./િક.ગર્ા.

૪૮.૦૦

૭

બ્યુટેન

૨૭૭૦૭ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૧૬૬૨૪ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૬૦.૦૦

૮

કોલગેસ

૪૨૦૫ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૨૫૫૩ િક.કે./િક.ગર્ા.

૬૦.૦૦

૯

બાયોગેસ

૫૦૧૮ િક.કે./િક.ગર્ા.

૩૦૧૧ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૬૦.૦૦

૧૦

વીજળી

૮૫૪ િક.કે ./િક.ગર્ા.

૫૯૮ િક.કે./િક.ગર્ા.

૭૦.૦૦

૧૧.૦૦

અરજી પતર્ક માટે માગર્દશર્ન :
•
•

ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ માટેની લોન સહાય અરજી પતર્ક સાથે સામેલ કરે લ છે .
લાભાથીર્ બાયોગેસ પ્લાન્ટ બનાવવા માંગતા હોય તો અરજી પતર્ક સંપ ૂણર્ ભરીને અમારા
િજ લા મથકના ખેતસેવા કેન્દર્ પર રજૂ કરશો.

•

લાિભતની અરજી સંપ ૂણર્ ભરાઈને મ યા બાદ િનગમના િજ લા કક્ષાના પર્િતિનિધની સ ૂચના
મુજબ

વાવલંબી ગેસ પ્લાન્ટ સુપરવાઈઝરના માગર્દશર્ન અને માપસાઈઝ મુજબ ખાડો

ખોદવો, ઈંટો, રે તી, કપચી વગેરે માલસામાન

થળ ઉપર હાજર કયાર્ બાદ તે તપાસીને

િનગમના

તે ખેત સેવા કેન્દર્ પરથી જ રી માલ-સામાન સબસીડી સામે ઉધાર િબલ બનાવીને

આપવામાં આવે છે .
•

માલસામાન લઈ જવાનુ ં ભાડુ,ં કડીયાની અને મજૂરોની મજૂરી તથા પાઈપ િફટીંગ ખચર્ લાિભતે
ભોગવવાનો રહેશે.

•

આ માિહતી ફકત જાણકારી માટે છે

િનયમ તરીકે માન્ય કરવાનુ ં રહેશે નહીં. િવશેષ માિહતી

માટે અમારા િજ લા મથકના ખેત સેવા કેન્દર્નો સંપકર્ કરવા િવનંતી.

બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં છાણનો મહ મ ઉપયોગ કરી બાયોગેસ મેળવો.

વધ ુ િવગત માટે અમારા નીચેના ખેત
સેવા કે ન્દર્ોની અવ ય મ ુલાકાત લો.
અમદાવાદ
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
નરોડા રે વે કર્ોસીંગની પાસે,
ટી.બી. હો પીટલ પાસે,
નેશનલ હાઈવે નં. ૮,
મુ. નરોડા, પો. કુબેરનગર,
અમદાવાદ-૩૮૨ ૩૪૦
(ઓ.) ૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૩
પ ંચમહાલ
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
૫, માકેર્ િટંગ યાડર્ ક્મ્પાઉન્ડ,
લાલબાગ બસ ટે ન્ડ પાસે,
મુ. ગોધરા-૩૮૯ ૦૦૧, િજ. પંચમહાલ.
(ઓ.) ૦૨૬૭૨-૨૪૧૫૦૭
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૫
ખેડા
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
જલારામ પેટર્ોલ પંપ પાછળ,
નેશનલ હાઈવે નં. -૮,
મુ. કંજરી, પો. ભ ૂમેલ,
તા. નડીયાદ, િજ. ખેડા-૩૮૭ ૩૭૦.
(ઓ.) ૦૨૬૯૨-૨૭૧૬૧૧
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૪

જામનગર
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
ે સી ટોિકઝ પાસે,
ગેલક
જામનગર-૩૬૧ ૦૦૧.
(ઓ.) ૦૨૮૮-૨૫૫૮૪૩૭
(મો.) ૯૯૭૪૭૦૩૩૯૨
જૂ ઼નાગઢ
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
એ/૮ જી.આઈ.ડી.સી.-૧,
ઈગલ પાઈપ સામે, રાજકોટ રોડ,
જૂ઼નાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧.
(ઓ.) ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૭૯
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭

નવસારી
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
ક્બીલપોર (ગર્ીડ પાસે,),
પો. ક્બીલપોર, તા.િજ. નવસારી.
(ઓ.) ૦૨૬૩૭-૨૩૭૧૫૨
(રહે.) ૦૨૬૩૪-૨૮૯૬૮

અમરે લી
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
હોટલ અવધની નીચે,
ડૉ. કે.વી. પરીખ રોડ, માકેર્ ટ યાડર્ની સામે,
અમરે લી-૩૫૬ ૫૦૧
(ઓ.) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૭૯
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯
ં ા
બનાસકાઠ
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
૧૭૧, માકેર્ ટ યાડર્, ડીસા-પાટણ હાઈવે,
ડીસા-૩૮૫ ૫૩૫, િજ. બનાસકાંઠા.
(ઓ.) ૦૨૭૪૪-૨૨૦૨૨૧
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૧
ભરુચ
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
ઘી કુિડયા, સુપર માકેર્ ટની સામે,
ટે શન રોડ, ભરુચ-૩૯૨ ૦૦૧.
(ઓ.) ૦૨૬૪૨-૨૬૧૭૨૬
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭
ભાવનગર
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
એલ.આઈ.સી.ઑફીસ િબ ડીંગની પાછળ,
ગંગાજળીયા તળાવ,
ભાવનગર-૩૬૪ ૦૦૧.
(ઓ.) ૦૨૭૮-૨૪૨૫૩૭૫
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૬
મહેસાણા
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
૩૧, કેન્સ િવલા, રામોસણા ચાર ર તા,
મહેસાણા-૩૮૪ ૦૦૧.
(ઓ.) ૦૨૭૬૨-૨૫૧૮૨૦
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૦

રાજકોટ
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
બેન્ક ઑફ ઈન્ડીયાની બાજુ઼માં,
લોધાવાડ ચોક, ગ ડલ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧.
(ઓ.) ૦૨૮૧-૨૨૨૨૧૮૭
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫
(મો.) ૯૮૨૪૮૦૦૭૦૭

સ ુરત
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
દુકાન નં. ૨૦૧/૨૦૨,
સરદાર માકેર્ ટ, APMC,
પ ૂણા-કુંભારીયા રોડ,
મુ.પો. સુરત.
(ઓ.) ૦૨૬૧-૨૩૪૩૮૨૦
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૮

વલસાડ
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
તરણકુંડ ક્મ્પાઉન્ડ,
૬/૭, શોપીંગ સેન્ટર,
બેચર રોડ, વલસાડ-૩૯૬ ૦૦૧.
(ઓ.) ૦૨૬૩૨-૨૪૨૬૦૧
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯
સ ુરે ન્ નગર
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
સુરેખા સદન, બસ ટેન્ડ રોડ,
એમ.પી. શાહ આટર્સ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ સામે,
સુરેન્ નગર-૩૬૩ ૦૦૨.
(ઓ.) ૦૨૭૫૨-૨૨૨૧૨૭
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૪

ક્ચ્છ
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
પર્થમ માળે , અમ ૃત ચેમ્બસર્,
રિવ ટોિકઝ પાસે, ટે શન રોડ,
ભ ૂજ-૩૭૦ ૦૦૧, િજ. ક્ચ્છ.
(ઓ.) ૦૨૮૩૨-૨૨૩૩૧૨
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૭૦

વડોદરા
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
સરદાર શોપીંગ સેન્ટર,
પી.ડબ યુ.ડી. ઑફીસ સામે,
એસ.ટી. બસ ટે ન્ડ પાસે,
ડભોઈ-૩૯૧ ૧૧૦, િજ. વડોદરા.
(ઓ.) ૦૨૬૬૩-૨૫૬૩૪૮
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૬

સાબરકા ંઠા
ગુજરાત એગર્ો ઈન્ડ ટર્ીઝ કોપ રે શન િલિમટે ડ
૧, જૂ઼ના માકેર્ િટંગ યાડર્,
િજ લા પંચાયત પાસે,
િહંમતનગર-૩૮૩ ૦૦૧,
િજ. સાબરકાંઠા.
(ઓ.) ૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૭૬
(મો.) ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૨

