ક્રીનય પ્રોડક્ળન પ્રદુણ વનમંત્રણ અભબગભ
ુ
ઓધોભગક વલકાવ અને માા લયણ જાલણી ભાટે ન ુ એક વંતભરત
ગલ ં ુ

ુ યાત ક્રીનય પ્રોડક્ળન વેન્ટય
ગજ
(ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગ, ગુજયાત વયકાય દ્વાયા સ્થાવત)
૩જો ભા, બ્રોક નં. ૧૧-૧૨, ઉદ્યોગ બલન, વેક્ટય – ૧૧,
ગાંધીનગય – ૩૮૨૦૧૭

લન અને માાલયણ વલબાગ
ગુજયાત વયકાય
ના વશમોગથી

સ્લચ્છ ઉત્ાદન નો રયચમ


છે લ્રા કેટરાક દવકાઓભાં ઉદ્યોગોએ માાલયણની વભસ્માઓને ત્રણ તફક્કભાં પ્રવતવાદ આેર છે .
 અલગણના
 ભંદ ફનાલવુ ં
 વનમંત્રણ



૧૯૬૦ થી ઔદ્યોગગક ક્ષેત્રોભાંથી ઉદબલતા પ્રદૂ ણના પ્રશ્નોના વનલાયણ ભાટે

“એન્ડ ઓપ ાઇ

ટ્રીટભેન્ટ” એટરે કે પ્રદૂ ણ ઉત્ન્ન થમા છી તેન ુ શુદ્ધિકયણ અને વનકારની વ્મલસ્થાનો ઉમોગ
કયલાભાં આલતો શતો. આ અગબગભને કાયણે કેટરાક પ્રદૂ કોનુ ં વીધા ઉત્વર્જનને ઓછં કયી ળકાયુ
છે . યં ત,ુ તેનાથી ખયે ખય પ્રદૂ ણની વભસ્મા વં ૂણા ણે શર

થઇ ન શતી. તદુયાંત આ પ્રક્રિમા

લધુ ખર્ાા વાગફત થઇ શતી.


૧૯૭૦ થી ૧૯૮૦ દયવભમાન “એન્ડ ઓપ ાઇ ટ્રીટભેન્ટ” પ્રોવેવની વાથે વાથે પ્રદૂ ણ વનલાયણના
નલા અગબગભની ળરૂઆત થઇ શતી, કે જેભાં પ્રદૂ ણ ઉત્ન્ન થમા છી તેને કંટ્રોર કયલાના સ્થાને
પ્રક્રિમાભાં જ વલવલધ પેયપાય કયીને કર્યો ઉત્ન્ન જ ના થામ અથલા ઓછો થામ એલી પ્રક્રિમા
એટરે કે સ્ત્રોત ય પ્રદૂ ણ વનલાયણને ફશોો પ્રવતવાદ ભળ્મો શતો.



ુ ન વાધલાભાં આલે તો જ
આજના લધતા જતાં વલકાવની વાથે વાથે જો માાલયણ વાથે વંતર
પ્રગવતળીર અને વાયો વલકાવ થઇ ળકે. આજના લધતા જતાં પ્રદૂ ણને અટકાલલા એન્ડ ઓપ
ાઇ ટ્રીટભેન્ટ જેલી કે વીઇટીી , ટીએવડીએપ લગેયે જેલી પ્રલાશી અને ઘન કર્યાના વનકારની
વ્મલસ્થા અનાલલાભાં આલી છે , યં ત ુ તેની કાભગીયી અને વંબાના ખર્ાા લધાયે શોલાથી
ઓપ ાઇ શેરા જ અમુક ગરાં રેલા જરૂયી શતા. જેભકે તેના પ્રદૂ ણના સ્ત્રોતને

એન્ડ

reduce,

recycle & reuse કયામ. આ વ્માખ્માને અનુવયીને “લધુ સ્લચ્છ ઉત્ાદન” નો જન્ભ થમો એભ કશી
ળકામ.


એક નલા જોળ અને ઉભંગ વાથે સ્લચ્છ ઉત્ાદન દ્વાયા માાલયણના ઇવતશાવભાં “પ્રદૂ ણ વનલાયણ”
થી એક નલો યુગ ળરૂ થામ છે . અને નલી વદીભાં આ પ્રદૂ ણ વનમંત્રણ ભાટે શ્રેષ્ઠ અગબગભ ફનળે.
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“સ્લચ્છ ઉત્ાદન” ની વ્માખ્મા
“સ્લચ્છ ઉત્ાદન” નો મ ૂ અથા ઉત્ાદન ક્ષભતા લધાયલી અને વાથે વાથે કર્યો અને ઉત્વગા ઉત્ન્ન થમા
છી તેના ય પ્રક્રિમા કયલાને ફદરે તેન સ્ત્રોત ય જ નાબ ૂદ કયલા અથલા તેની ભાત્રા રઘુતભ કયી
નાખલી.

સ્લચ્છ ઉત્ાદન નો ખ્માર


પ્રદૂ ણની વભસ્માઓ દૂ ય કયલી અને ઉત્ાદનની પ્રક્રિમા દયવભમાન સ્ત્રોત ય પ્રદૂ કો ઘટાડલા એ
સ્લચ્છ ઉત્ાદનનો વક્રિમ અને વંકગરત ઉકેર છે .



સ્લચ્છ ઉત્ાદન નો મ ૂભ ૂત ખ્માર વભસ્માનો ઉામ કયલા કયતા વભસ્મા ઉબી કયલાનુ ં ટાલાનો
છે .



ઉત્ાદનો ભાટે સ્લચ્છ ઉત્ાદન એટરે કાર્ી વાભગ્રીના વનર્ોડભાંથી વભગ્ર જીલન ર્િ દયવભમાન
તેના આખયી વનકાર સુધી તેભની માાલયણીમ અવયોભાં ઘટાડો.



સ્લચ્છ ઉત્ાદન એટરે કાયખાનાભાં ઉત્ાદનની ક્રડઝાઇનભાં સુધાયો, કાર્ાભારની વંદગી,
ઉત્ાદનભાં ર્ોક્વાઇ, ઉર્જાનો લયાળ, ઉત્ાદન દયવભમાન વરાભવત, કન્ઝયુભય નો લયાળ લગેયે
છે .



લધુ ખાવ યીતે, સ્લચ્છ ઉત્ાદન નો ધ્મેમ લૈકલ્લ્ક ઉત્ાદનો કયી ેદા થતો પ્રદૂ કોનો જથ્થો,
માાલયણ ય અવય લગેયેને ઘટાડલાનો છે . યુયોવમન એન્લામયભેન્ટર એજન્વી જણાલે છે કે,
“સ્લચ્છ ઉત્ાદનથી ખયે ખય યીતે ટકાઉ અથાતત્ર
ં ની યર્ના થઇ ળકે છે .”



સ્લચ્છ ઉત્ાદન નો વ્મલશાય અનાલલાથી વાધનોની કામાક્ષભતા, નલીનતા અને પ્રદૂ ણ
વનમંત્રણ ખર્ાભાં ઘટાડા દ્વાયા આવથિક રાબ થામ છે . વસ્ટેનેફર ડેલરભેન્ટ અને તેના ઉદ્દે ળ શાંવર
કયલા ભાટે સ્લચ્છ ઉત્ાદન એ વભગ્ર વલશ્વના વલવલધ દે ળોભાં મ ૂભ ૂત નીવત ફની ગઇ છે .
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સ્લચ્છ ઉત્ાદનના વાધનો
વાધનો

સ્ત્રોત ઘટાડો

ુન: લયાળ ઉત્ાદનભાં પેયપાય

(ઉત્ાક્રદત ભારનો સુધાયો)

વાયી ગોઠલણ

પ્રક્રિમાભાં વાઇટ ય

અને વ્મલસ્થા

સુધાયો

ઉમોગી આડ

ુન:લયાળ ેદાળોની ફનાલટ

અને ુન:પ્રાલ્તત

કાર્ી વાભગ્રીભાં
પેયપાય

વાયી પ્રક્રિમા

વનમંત્રણ સુધાય

વાધનોભાં

તાંવત્રક

પેયપાય

ુ મ ત્રણ વલબાગો છે .
સ્લચ્છ ઉત્ાદનના વાધનોના મખ્
૧ સ્ત્રોત ઘટાડો
૨ ુન: લયાળ
૩ ઉત્ાદન ફદર (ઉત્ાક્રદત ભારનો સુધાયો)
 સ્ત્રોત ઘટાડો: - મ ૂ ઉત્ાદનના સ્રોત ઉય જ ઘટાડો કયલો.
 તેના ફે ેટા વલબાગો છે .
વાયી ગોઠલણ અને વ્મલસ્થા: - વાભાન્મ યીતે વાયી ગોઠલણ અને વ્મલસ્થા ગૃશ વ્મલસ્થા એટરે શારની
િવતભાં ક્રયલતાન રાલવુ ં અથલા વંર્ારન અને વનબાલ ઉકયણની નલી યીતો દાખર કયલી. ઢોાતુ ં કે
લેયાવુ ં અટકાલલા અને કાભગીયી સ્થ યનાં વાયાં લરણને ઉત્તેજન આલાની મોગ્મ જોગલાઇઓનો
સ્લચ્છ ઉત્ાદન ના વલકલ્ોના આ પ્રકાયભાં વભાલેળ થામ છે .
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ૂ ી શોમ છે .
વાયી ગોઠલણ અને વ્મલસ્થાના વલકલ્ો વાભાન્મ યીતે ખર્ાા નથી અને તેની લતય મુદ્દત ટંક
વાયી ગૃશ વ્મલસ્થાભાં વનલાયક વનબાલ િવત દ્વાયા ઝભણ અને લેયાતુ ં અટકાલલાની અને યોજીંદા
ઉકયણોની તાવ / ર્કાવણી િવતઓભાં વભાલેળ થામ છે . કાભકાજ અંગે મોગ્મ સ ૂર્નાઓ, દે ખયે ખ
અને કામાદની વનમવભત તારીભથી મોગ્મ ગોઠલણ અને વ્મલસ્થા વય ફનળે. લધુ વાયી ગોઠલણ અને
વ્મલસ્થા નો વલબાગ ભોટે બાગે વસ્તો અને તેની ખર્ા કયે ર યકભ ટુંક વભમભાં ાછી ભે છે .
ઉદ્યોગોભાં

5s દ્ધવત

અભરભાં મ ૂકલાનો આગ્રશ યાખલો. જેલી કે:

 સુમોગ્મ અને ગફન ઉમોગી લસ્તુઓને અરગ તાયલલી.
 સુવ્મલસ્સ્થત કયવુ.ં
 સ્લચ્છ અને સુળોગબત કયવુ.ં
 સુવનવિત ધાયાધોયણ ફનાલલા.
 વાતત્મ ૂણા અભરીકયણ અને સ્લ-અનુળાવન.
ઉદાશયણ
 કામાસ્થ યથી નકાભી લસ્તુઓ અરગ કયલી.
 જરૂયી લસ્તુઓને વાયી યીતે િભભાં ગોઠલલી. જેથી કયીને ઉમોગભાં વયતાથી રઇ ળકામ.
 કામા સ્થને એટરી ર્ોકવાઇથી સ્લચ્છ કયવુ ં કે જેથી ફ્રોય ભળીન કે વાધનો ય વશેજ ણ વુતા
યશે.
 કામભી ર્જલણી ભાટે સ્લમં વળસ્તની રોકોને તારીભ આલી.

 ગતણ નુ ં વભાયકાભ, લયાળ ના શોમ ત્માયે ન ફંધ યાખલો, કાર્ા ભારનુ ં સ્થાંતય ઓછં કયવું
જેનાથી વાભગ્રીનો દૂ રૂમોગ ઓછો થામ છે .

 વભમવાય ાણી તથા લયાની ાઇ રાઇનના ગરકેજ ફંધ કયલા તથા લાલ્લ અને ફ્રેન્જના
ગરકેજ ફંધ કયલા.

 કેવભકર ફનાલતી લખતે / વભશ્રણ ફનાલતી લખતે કેવભકર ફશાય ન ઢે તેન ુ ખાવ ધ્માન યાખવુ.ં
 વભશ્રણ ફનાલતી લખતે શાથ ભોર્જ તથા ભાસ્કનો ઉમોગ કયલો.
 કાર્ાભારભાંથી વનકતો કર્યાને વાયી યીતે બેગો કયી ને વંગ્રશ કયલો.

– તરાસ્સ્ટક, રોખંડ, કાર્

તથા અન્મ કર્યા ભાટે અરગ અરગ લાવણ યાખલા.
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 ફધી જ જગ્માએ ુયતી વલજી અથલા રાઇટીંગ વવસ્ટભ યાખલી.
 જે જગ્માએ એવવડની લયા વનકતી શોમ ત્મા શલાઉર્જવ વારુ યાખવુ.
 ધ્માન યાખો કે ભોટયનો ઉમોગ ન શોમ ત્માયે તે ફંધ યાખો.
 દાથા ઢતો શોમ તેની નીર્ે એકઠો કયલા લાવણ મ ૂકો.
 ન ઉમોગ ના થતા શોમ ત્માયે ફંધ કયલા.
 ાઇતવને કાટ રાગી ર્જમ તો તે ફદરાલલી.
 ખારી ફેગ એક જગ્માએ વ્મલસ્સ્થત ગોઠલી.
૨ પ્રક્રિમાભાં સુધાયો: - ઓછં પ્રદૂ ણ થતી પ્રક્રિમાથી ભારનુ ઉત્ાદન થામ તેને અગ્રતા આલી.
તેના ર્ાય ેટા વલબાગો છે .
(૧) કાર્ી વાભગ્રીભાં પેયપાય
(૨) વાયી પ્રક્રિમા વનમંત્રણ
(૩) વાધનોભાં સુધાયો
(૪) ટેક્નોરોજીભાં પેયપાય
(૧) કાચી વાભગ્રીભાં પેયપાય : - પ્રક્રિમા દયવભમાન ેદા થતો કર્યાનો જથ્થો / ઝેયી કર્યાના ઉત્ાદનને
ઘટાડલા ભાટે ઓછી જોખભી વાભગ્રી અથલા ઉચ્ર્ ગુણલત્તાના કાર્ાભારનો ઉમોગ કયલો જોઇએ. શારના
કાર્ાભારની વાભગ્રી ઓછી પ્રદૂ ક વાભગ્રી વાથે ફદરી ળકામ છે .
 ઝેયી યં ગોને ઓછા ઝેયી યં ગો વાથે ફદરલાથી ગંદુાણી અને ઝેયી ઉત્ાદન ઘટાડી ળકામ છે . જો
લધાયે વલ્પયલાળં ફતણ તેર (Fuel Oil) લાયતા શોમ તો તેના ફદરે ઓછા વલ્પયલાળં ફતણ
તેર લાયવુ ં જોઇએ.
 કાફાવનક વોરલન્ટ દાથોને ફદરીને ાણી આધાક્રયત એજન્ટનો ઉમોગ કયલો.
 ઓછી અશુદ્ધિઓલાી વાભગ્રીની વંદગી કયલી.
 ેટ્રોકેવભકર દાથોને ફદરીને ફામોકેવભકર દાથોને લાયલાનો આગ્રશ યાખલો.
 લધેરા અલળેોને કાર્ા ભાર તયીકે ઉમોગ કયલો.
ે ર દાથોનો ઉમોગ કયલો.
 ફામોક્રડગ્રેડફ
 ઘટકોને ઘટાડલાનો આગ્રશ યાખલો.
 Halogen વોરલન્ટને ફદરલા.
 લૈકલ્લ્ક ઉર્જાના સ્ત્રોતોનો ઉમોગ કયલો.
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 બાયી ભેટર વવલામના દાથોનો ઉમોગ કયલો.
 ઓછા ઝેયી દાથોનો ઉમોગ કયલો.
(૨) વાયી પ્રરિમા વનમંત્રણ: - વાયી પ્રક્રિમા વનમંત્રણ નો ધ્મેમ પ્રક્રિમા ેયાભીટય જેલા કે, તાભાન, દફાણ,
pH, વભમ, લગેયેના વનમભનથી ભેલી ળકામ છે . આના ભાટે ઓયે ટયોને તારીભ દ્વાયા અથલા તંત્ર ભાટે
ભોનીટયીંગ અને કંટ્રોર ડીલાઇઝ ઉભેયીને પ્રાતત કયી ળકામ છે .
 વાધનોને ઓયે ટીંગ ભેન્યુઅર પ્રભાણે જ ર્રાલલા.
 વાધનોને ર્રાલતી લખતે પ્રક્રિમા ક્રયફોને ધ્માનભાં રેલા.
ુ ાયો: - શારના વાધનોભાં નાના નાના સુધાયા કયી ળકામ. પ્રલાશી ને ઉબયાતુ ં યોકલા
(૩) વાધનોભાં સધ
મોગ્મ ક્ષભતા લાી ટાંકીઓ, લગેયેનો વવિાંત દ્વાયા ઓછો કર્યો ઉત્ન્ન થામ છે .
 સ્તય વનમંત્રકનુ ં સ્થાન કયવુ.ં
 લયા, ાણી અને વંઘવનત રાઇનનુ ં સુમોજન કયવુ.ં
 Neuth Filter ની જગ્મા ય Agitated Neuth Filter નો ઉમોગ કયલો.
(૪) ટેક્નોરોજીભાં પેયપાય: - ઉત્ાદન પ્રક્રિમા દયવભમાન કર્યો અને ઉત્વર્જન ઘટાડલા ભાટે ટેક્નોરોજીના
િભભાં, ટેક્નોરોજીભાં અથલા વંશ્રેણ ભાગાભાં ફદરાલ કયલાનો વભાલેળ થામ છે .
 સ્ૂ પ્રેવ અને કાઉન્ટય કયં ટ ભલ્ટી સ્ટેજ લોળય નો ઉમોગ લ્ ધોલા ભાટે થામ છે .
 ર્ીઝ ફનાલલા ભાટે ર્ાુ પ્રક્રિમાને ફદરીને અલ્ટ્રાક્રપલ્ટયે ળન જેલી ર્ાુ પ્રક્રિમાનો ઉમોગ કયલો
 કાડ ફનાલલા ભાટે કાઉન્ટય કયં ટ લોળીંગ નો ઉમોગ કયલો જેનાથી ાણી ફર્ાલી ળકામ છે .
 High Pressure Cleaning નો અવય વાભાન્મ Cleaning જેટરો જ છે . જેનાથી ૮૫% ાણીનો
લયાળ ઘટાડી ળકામ છે .
 ુન:લયાળ: - ઉત્ન્ન થમેર કર્યાનો પયીથી ઉમોગ કયલો.
 તેના ફે ેટા વલબાગો છે .
-

વાઇટ ઉય ુન: લયાળ અને ુન:પ્રાલ્તત

-

ઉમોગી આડ ેદાળોની ફનાલટ
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ુ :લયાળ અને ન
ુ :પ્રાપ્તત: - પ્રક્રિમાને અંતે પ્રાતત થતો કર્યો અને લયાતી ઉર્જા ને
(૧) વાઇટ ઉય ન
પયીથી વાઇટ ય જ ઉમોગ કયલો. ુન: પ્રાતમ વાભગ્રી પયીથી એ

જ પ્રક્રિમાભાં લાયલી અથલા ફીર્જ

ુ ી લાયલી.
કોઇ શેતથ
 ર્ાભડા ઉદ્યોગોના ઉત્ાક્રદત કર્યાભાંથી Chrome ને ુન:પ્રાતત કયવુ.ં
 કાડ ઉદ્યોગની વપ્રન્ટીંગ પ્રક્રિમાભાં વપ્રન્ટીંગ ફેલ્ટભાંથી વપ્રન્ટની ેસ્ટને ુન:લયાળ કયલી.
(૨) ઉમોગી આડ ેદાળોની ફનાલટ: - ઉમોગી આડ ેદાળોનુ ં ઉત્ાદન કયલાથી ઉ.દા. બ્રેક રીકયથી
રીગ્નો વલ્પેટ ફનાલલાભાં આલે છે અને બ્રેક રીકયથી રીગ્નાઇન ની ુન:પ્રાલ્તતથી તેનો ઉમોગ વોર
કંડીળનય તયીકે કયલાભાં આલે છે .
 યે તી અને સ્રેગના કર્યાને યોડ પીરીંગભાં લયાળ કયલો.
 કાા રીકયને (Liquor) ખાતય ફનાલલાભાં ઉમોગ કયલો.
 જજતવભ સ્રઝ્ડ ને વવભેન્ટભાં કો-પ્રોવેવીંગ પ્રક્રિમા તયીકે લાયલા ભાટેનો આગ્રશ યાખલો.
 કાડના નકાભા ટુકડાને ગાદું ફનાલલાભાં ઉમોગ કયલો.
 આમના સ્રઝ્ડને યોડ ફનાલલાભાં ઉમોગી નીલડે એલી વંબાલનાઓ સ્થાવત કયલી.
ે ર કર્યાભાંથી ફામોગેવનુ ં ઉત્ાદન કયવુ.ં
 ફામોક્રડગ્રેડફ
 લયામેર એવવડભાંથી પેયવ વલ્પેટ (Ferrous Sulphate) નુ ં ઉત્ાદન કયવુ ં જેનો ઉમોગ
શુદ્ધિકયણ તરાન્ટભાં અને ખાતય તયીકે થામ છે .
ક્રપલ્ટય પ્રેવભાંથી વનકેે ુ ગંદુ ાણી ઘટાડાની પ્રક્રિમભાં ( Reduction Process) ુન:લયાળ થઇ
ળકે છે .
ુ ાયો): - ઉત્ાદન પ્રક્રિમા વભમે કર્યો ઘટાડલા ભાટે ઉત્ાક્રદત
(૩) ઉત્ાદન ફદર (ઉત્ારદત ભારનો સધ
ભારભાં સુધાયો કયલાભાં આલે છે .
 બ્રીર્ કાગની જગ્માએ બ્રીર્ લગયના કાગ લાયલા.
 યવામન સ્કાઉયીંગની જગ્મા ય ફામોસ્કાઉયીંગ એજન્ટનો ઉમોગ અભરભાં મ ૂકલો.
ે ર ભારનો ઉમોગ કયલો.
 વાઇજીંગની પ્રક્રિમાભાં ફામોવાઇજીંગ અથલા ફામોક્રડગ્રેડફ
 એવીડ વાઇજીંગને વયપેવ વાઇજીંગ દ્વાયા ફદરલી.
 કુદયતી ળેડના ેયનુ ઉત્ાદન કયવુ.
 ઉચ્ર્ યાખ વાભગ્રી વાથે કાગનુ ં ઉત્ાદન કયવુ.ં
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 ગફન-સુગવં ધત ેય નેકીનનુ ં ઉત્ાદન કયવુ.ં
 નીર્રા તેજ સ્તય વાથે કાગનુ ં ઉત્ાદન કયવુ.ં
 Non-Bleached કાડનુ ં ઉત્ાદન કયવુ.ં
 ઉચ્ર્ ર્જતોના કાગનો ેદાળ કયલો.
 ુન:લયાળ થઇ ળકામ એલી વાભગ્રીનો ેકેજીંગભાં ઉમોગ કયલો.
 Unbleached અને ક્રોયીન યક્રશત ેયનુ ં ઉત્ાદન કયવુ.ં
“સ્લચ્છ ઉત્ાદન” ની દ્ધવત

અવયકાયક “ લધ ુ સ્લચ્છ ઉત્ાદન” કામાિભ ભાટેની વ્મલસ્સ્થત દ્ધવત
તફક્કો – ૧

પ્રાયં બ

(૧) સ્લચ્છ ઉત્ાદન જૂથ (ટીભ) યર્લી
(૨) પ્રક્રિમાના તફક્કાઓ (કામા એકભો) ની માદી ફનાલલી
(૩) કર્યો ઉત્ન્ન કયતાં પ્રક્રિમાના તફક્કાઓ ઓખલા અને વંદ કયલા

લધ ુ સ્લચ્છ ઉત્ાદનના કેન્રભફિંદુની વંદગી
તફક્કો – ૨

આના પ્રક્રિમાના તફક્કાઓનું પ્રુથ્થકયણ કયવું
(૪) પ્રક્રિમાનો તફક્કાલાય આરેખ (flow chart) ફનાલલો
ુ ન કયવું
(૫) ભાર વાભાન અને ઉર્જાન ું વંતર
(૬) કર્યાની ક્રકિંભત આંકલી
(૭) કર્યાના કાયણો ળોધલાની પ્રક્રિમાનું મ ૂલ્માંકન કયવું

કચયાના ઉદગભ સ્થાનો શોમ તેલી પ્રરિમાની માદી
તફક્કો – ૩

સ્લચ્છ ઉત્ાદનની તકો ઉબી કયલી
(૮) સ્લચ્છ ઉત્ાદનની તકોનો વલકાવ કયલો

(૯) કામાાસ્ન્લત થઇ ળકે તેલી તકોની વંદગી

“લધ ુ સ્લચ્છ ઉત્ાદન” ની તકોની માદી
તફક્કો – ૪

“લધુ સ્લચ્છ ઉત્ાદન” ના ઉામોની વંદગી
(૧૦) તાંવત્રક ળક્યતા તાવલી
(૧૧) આવથિક ળક્યતા તાવલી
(૧૨) માાલયણીમ ાવાઓનું મ ૂલ્માંકન કયવું

(૧૩) અભરીકયણ ભાટેના ઉામો વંદ કયલા

“લધ ુ સ્લચ્છ ઉત્ાદન” ની ઉામોની માદી
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તફક્કો – ૫

“લધુ સ્લચ્છ ઉત્ાદન” ઉામોનું અભરીકયણ કયવું
(૧૪) અભરીકયણ ભાટેની તૈમાયીઓ કયલી
(૧૫) સ્લચ્છ ઉત્ાદન ઉામોનું અભરીકયણ કયવું
(૧૬) ક્રયણાભો ય દે ખયે ખ યાખલી અને તેન ું મ ૂલ્માંકન કયવું

તફક્કો – ૬

“લધુ સ્લચ્છ ઉત્ાદન” ને વનબાલવું
(૧૭) સ્લચ્છ ઉત્ાદન ના ઉામોભાં વાતત્મ યાખવું
(૧૮) કર્યો ઉત્ન્ન કયતાં પ્રક્રિમાના તફક્કાઓ ઓખલા અને વંદ કયલા

GCPC નો રયચમ
ગુજયાત ક્રીનય પ્રોડક્ળન વેન્ટયની સ્થાના ૧૯૯૮ ભાં ગુજયાત ઔદ્યોગગક વલકાવ વનગભ

(જીઆઇડીવી)

ભાં અરામદી ળાખા તયીકે કયલાભાં આલેર શતી . તે છી ક્રીનય પ્રોડક્ળનનો વ્મા લધાયલા ભાટે લા
૨૦૦૮ થી ગુજયાત વયકાયશ્રીના ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ દ્વાયા જીવીીવીને અરામદા વેન્ટય
તયીકે કાભગીયી ર્ાુ કયે ર.
જીવીીવી એ UNIDO ના ટેકનીકર ભાગાદળાન શેઠ કામાયત છે .
જીવીીવી દ્વાયા માાલયણ ર્જલણી વંદબે
ઉમોગી તારીભ તથા લકા ળો નુ ં આમોજન

“સ્લચ્છ ઉત્ાદન ” ભાટે જરૂયી વર્જગતા પેરાલલા ભાટે
, ઉદ્યોગને વંફવં ધત તજજ્ઞની વેલાઓ આલા ભાટેની

વ્મલસ્થા, લધુ સ્લચ્છ ઉત્ાદન ની ભાક્રશતી ઉદ્યોગોને  ૂયી ાડલી , વયકાયના સ્તયે માાલયણ સુયક્ષા ભાટે
નીવત વલમક વનણામો રેલા ભાટે વશામભ ૂત થઇ ળકે તે પ્રકાયની વલગતો  ૂયી ાડલી લગેયે કામાિભો શાથ
ધયાઇ યહ્યા છે .
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જીવીીવી એ જુદા જુદા વેક્ટયો જેલા કે ડાઇઝ અને ડાઇ ઇન્ટયભીડીમેટવ , ઇરેક્ટ્રોતરેટીંગ, પાભાાસ્યુટીકલ્વ,
લ્ અને ેય , ટેક્વટાઇર, શોટેલ્વ અને શોસ્સ્ટર , વવયાવભક્વ, લગેયેભાં ક્રીનય પ્રોડક્ળન એવેવભેન્ટ
પ્રોજેક્ટ શાથ ધયે ર છે .
જીવીીવી એ વલવલધ ઔદ્યોગગક લવાશતોભાં ૨૦૦ થી લધાયે તારીભ અને પ્રોત્વાશન કામાિભ શાથ ધયે ર છે
તથા ૧૦૦ થી લધાયે ક્રીનય પ્રોડક્ળન ડેભો પ્રોજેક્ટ કયે ર છે . ગુજયાતભાં વલવલધ ઔદ્યોગગક વેક્ટયભાં
ક્રીનય પ્રોડક્ળનના અભરીકયણ ભાટે જીવીીવી ક્રીનય પ્રોડક્ળન ગાઇડ રાઇન ફનાલી ઉદ્યોગોને રાબ
આે છે .
જીવીીવીની કામાક્ષભતાને ધ્માનભાં રઇને UNIDO એ જીવીીવી ને RECPnet કે જેભાં વલશ્વના પક્ત ૬૦
યાષ્ટ્રો ભેમ્ફય છે . તેભાં જીવીીવી ને યે ગ્યુરય ભેમ્ફય તયીકે સ્થાન આતયુ છે

. જીવીીવી RECPnet ના

ભેમ્ફય તયીકેના મુખ્મ ઉદ્દે ળ, વલકવીત યાષ્ટ્રોની ફેસ્ટ અલેરેફર ટેક્નોરોજી/ટેક્નીક્વ/એન્લામયભેન્ટ ફ્રેન્ડરી
ટેક્નોરોજી/ટેક્નીક્વ નો વલકાવળીર તથા અલ્ વલકવીત યાષ્ટ્રોને વીધો રાબ ભે તે ભાટે કાભગીયી કયી
યશેર છે .
જીવીીવી એ UNEP દ્વાયા વંર્ાગરત ક્રાઇભેટ ર્ેન્જ ટેક્નોરોજી અને નેટલકા

(વીટીવીએન) નુ ં યે ગ્યુરય

ભેમ્ફય છે . વીટીવીએન એ નેળન પોકર ોઇન્ટ તયીકે વલશ્વના ૧૦૫ યાષ્ટ્રોભાં

NDE (નેળનર ડેગઝગીટેક

એન્ટીટી) તયીકે યર્ના કયે ર છે

. જેનો મુખ્મ ઉદ્દે ળ ક્રાઇભેટ ર્ેન્જ વભક્રટગેળન અને એડેતળન ભાટે

એન્લામયભેન્ટ વાઉન્ડ ટેક્નોરોજી નો પ્રર્ાય તથા આદાન પ્રદાનભાં જીવીીવી બાગ બજલે છે.
ગુજયાત ક્રીનય પ્રોડક્ળન વેન્ટયને લા 2003 ભાં લન અને માાલયણ વલબાગના ભંત્રારમ, નલી ક્રદલ્શી
તયપથી “ક્રીનય પ્રોડક્ળન અને ટેક્નોરોજી” યના ENVIS CENTRE તયીકે કામાયત કયલાભા આવ્યુ છે . તે
વંદબાભાં જીવીીવી-ENVIS વત્ર-ભાવવક ન્ય ૂઝ રેટય ફશાય ાડે છે .
રાબો
આકાય રઇ યશેરા લેવશ્વક વંજોગોભાં ઉદ્યોગોને ટકી યશેલા ભાટે અને સ્ધાાત્ભક યશેલા ભાટે

“સ્લચ્છ

ઉત્ાદન“ જ એક ભાત્ર સ્ત્રોત છે . ઉત્ાદન મ ૂલ્મભાં ઘટાડો કયી નપાકાયકતા લધાયલા ઉયાંત
“સ્લચ્છ ઉત્ાદન“ ફીર્જ અનેક પામદા કયાલે છે .
ુ લત્તાભાં સધ
ુ ાય : - ગુણલત્તા અને ખર્ા વનમંત્રણનુ ં ભશત્લ વલળે છે . એલા અનેક ક્રકસ્વાઓ
(અ) ગણ
છે જેભાં “સ્લચ્છ ઉત્ાદન“ દ્વાયા ઉત્ાદનની ગુણલત્તાભાં સુધાય કમો છે .
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(ફ) ફજાયોભાં નલી તકો : - માાલયણના મુદ્દે લધતી જતી ગ્રાશક ર્જગ્રુવતના કાયણે આંતય યાસ્ષ્ટ્રમ
સ્તયે “ગ્રીન પ્રોડક્્વ ” ની ભાંગભાં ઉછાો આવ્મો છે . ક્રયણાભે જો

“સ્લચ્છ ઉત્ાદન“ ના વર્જગ

પ્રમત્નો કયલાભાં આલે તો ફર્જયભાં નલી તકો ને ાભે ળકામ છે અને તેલી લધુ વાતી ગુણલત્તા
લાી લસ્તુઓ ઉત્ન્ન કયી ળકળો.
ુ ાય: - “સ્લચ્છ ઉત્ાદન“ લધુ વક્ષભ અને લધુ વાયા કાભકાજના
(ક) કાભકાજના માા લયણ ભાં સધ
વંફધ
ં ો ફનાલનાય આંતક્રયક લાતાલયણનુ ં વનભાાણ કયલાભાં વશામક થામ છે . ઔદ્યોગગક એકભોનો
દે ખાલ લધુ વાયો થામ છે . લેય ઢો ઓછી થામ છે . ઉત્ાદન લધે છે અને કાભદાયોને આયોગ્મ
વંફધ
ં ી વભસ્માઓ ઓછી થામ છે .
ુ ાયો: - “સ્લચ્છ ઉત્ાદન“ તભાયી કંનીની એકંદય છા પ્રવતગફિંગફત કયે
(ડ) કં નીની છફીભાં સધ
છે અને સુધાયે છે . શક્રયમાી છા ધયાલતી કંનીને વભાજ તેભજ વનમંત્રક વત્તા ફંને તયપથી લધુ
સ્લીકૃવત ભે છે .
(ઇ) કાન ૂની વયતા: - “સ્લચ્છ ઉત્ાદન“ થી જ પ્રદૂ ણ, જભીન પ્રદૂ ણ અને લાયુ પ્રદૂ ણ ભાં
ઘટાડો થામ છે . જેનાથી પ્રદૂ ણ વનમંત્રણ ફોડા ના કડક વનમભો અને વલવનમભો ભાંથી છૂટકાયો ભે
છે .


યાજ્મના ભજબ ૂત વલકાવનો આધાય યીડય ૂવ

(સ્ત્રોતોનો લયાળભાં ઘટાડો ), યીય ૂઝ (ુન:લયાળ)

અને યી -વાઇકર (ુન:ર્ક્રિત કયલા ) ય છે . આ અગબગભના આધાયે જરાઉ જોખભી કર્યાનો
વવભેન્ટ તરાન્ટભાં ફતણ તયીકે લયાળને (કો-પ્રોવેવીંગને) જીીવીફી દ્વાયા પ્રોત્વાશન આલાભાં
આલી યહ્યુ છે .


સ્લચ્છ ઉત્ાદન એ ેદાળ અને તેના ઉત્ાદન ભાટેની પ્રક્રિમાઓ ભાટેનો નલો યર્નાત્ભક અગબગભ
છે કે જે તેને ઉત્ન્ન કયે છે . તે કર્યો અને પ્રક્રિમાને અંતે ઉત્ન્ન થતાં દાથોને રઘુત્તભ કયલા
ભાટેની વતત વ્ય ૂશયર્નાઓને અભરભાં મ ૂકલાથી શાંવવર કયી ળકામ છે

. વાથે વાથે પ્રક્રિમાની

ડતય ક્રકિંભતભાં ઘટાડો કયી ળકામ છે .
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ુ યાત ઔદ્યોભગક નીવત – ૨૦૧૫
સ્લચ્છ ઉત્ાદનના અભર ભાટે નાણાકીમ વશામ ગજ
મોજના ૧: માા લયણ યક્ષણ ભાટે વશામ મોજના
રામક પ્રવ ૃવત્તઓ

અનુિભ

પ્રોજેક્ટ ભાટે વશામ

નંફય
૧

શારની પ્રક્રિમા ફદરીને સ્લચ્છ ઉત્ાદનની

 તરાન્ટ ખર્ા અને ભળીનયી ખર્ાના ૩૫

તકનીકનો અભર જેલી કે કાર્ા ભારને ફદરલો,

સુધી અથલા ભશત્તભ ૩૫ રાખ સુધીની

ાણીના ઉમોગભાં ઘટાડો, ઉર્જાના લયાળભાં

ભમાા દા રઘુ , નાના અને ભધ્મભ કક્ષાના

ઘટાડો, કર્યાભા ઘટાડો.

એકભો ભાટે
 તરાન્ટ ખર્ા અને ભળીનયી ખર્ાના ૧૦

%

%

સુધી અથલા ભશત્તભ ૩૫ રાખ સુધીની
ભમાા દા ભોટી કક્ષાના એકભો ભાટે
૨

કોઇ ણ સ્લચ્છ, કામાક્ષભ અને નલીન વાધનો

 તરાન્ટ ખર્ા અને ભળીનયી ખર્ાના ૨૫

%

પ્રદૂ ણ વનમંત્રણ ભાટે અભરભાં મ ૂકલા અથલા

સુધી અથલા ભશત્તભ ૩૫ રાખ સુધીની

માા લયણ વંર્ારન પ્રોજેક્ટ નુ ં અભર કયવુ ં

ભમાા દા રઘુ , નાના અને ભધ્મભ કક્ષાના
એકભો ભાટે
 તરાન્ટ ખર્ા અને ભળીનયી ખર્ાના ૧૦

%

સુધી અથલા ભશત્તભ ૩૫ રાખ સુધીની
ભમાા દા ભોટી કક્ષાના એકભો ભાટે

વામરુ શક માા લયણ ઇન્રાસ્રક્ચય ભાટે વશામ મોજના
મોજના નં. ૪: ગ્રીન એસ્ટેટના વલકાવ ભાટે
રામક પ્રવ ૃવત્ત

અનુિભ

પ્રોજેક્ટની વશામનું રયણાભ

નંફય
૧

પ્રદૂ વત ઔદ્યોગગક એકભનુ ં સ્થાંતય ભાટે વાઇટ

૭૫% સુધીની વશામ, ભશત્તભ ૮૦ રાખ સુધી

ભાસ્ટય તરાનની તૈમાયીભાં વશામ અથલા પ્રદૂ વત
ઔદ્યોગગક એસ્ટે ટને ગ્રીન એસ્ટે ટભાં રૂાંતય

GPCB

ની ક્રદળા મુજફ
૨

પ્રદૂ વત ઔદ્યોગગક એસ્ટે ટને ગ્રીન ઔદ્યોગગક

મ ૂડી યોકાણના ૨૫% સુધી અથલા ભશત્તભ ૨૫ કયોડ

એસ્ટે ટભાં રૂાંતય કયલા ભાટે ની વશામ

સુધી

12

ુ યાત ક્રીનય પ્રોડક્ળન વેન્ટય
ગજ
(ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગ, ગુજયાત વયકાય દ્વાયા સ્થાવત)
૩જો ભા, બ્રોક નં. ૧૧-૧૨, ઉદ્યોગ બલન, વેક્ટય – ૧૧,
ગાંધીનગય – ૩૮૨૦૧૭
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