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હ િંદુસ્તાન ઝિિંક ગજુરાતમાાં ઝિરો ઝિક્વિડ હડસ્ચાર્જ સાથે અદ્યતન 
ઝિિંક સ્મેલ્ટર પ્િાન્ટ સ્થાપશે 

 ડોસિાડા જીઆઇડીસીમાાં આ ગ્રીનહિલ્ડ 300 કેટીપીએ ઝિિંક સ્મેલ્ટર પ્િાન્ટ 415 એકરમાાં આકાર 
પામશે 

 રાજ્યની સધુારેિી ઔદ્યોઝિક નીતત  ેઠળ મોટા એમઓય ુ પૈકીના એક ઉપર આજે ગુજરાત 
સરકારના ઉદ્યોિ અને ખાણ તિભાિના અતધક મુખ્ય સઝચિ શ્રી એમ.કે. દાસ અને હ િંદુસ્તાન 
ઝિિંકના સીઇઓ અરૂણ તમસરાએ ગુજરાતના મુખ્યમાંત્રીશ્રીની ઉપક્સ્થતતમાાં  સ્તાક્ષર કયાાં 

 િેદાન્તા ઝિતમટેડના સ્થાપક અને નોન-એક્વિક્યહુટિ ચેરમેન અતનિ અગ્રિાિ િર્ચયુઅુિ 
માધ્યમથી કાયકુ્રમમાાં સામેિ થયાાં 

 ગુજરાત રાજ્યમાાં કાંપનીનુાં પ્રથમ સ્મેલ્ટર 5000થી િધ ુપ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજિાર સર્જશે 

 પણુૂ થયા બાદ આ તિશ્વમાાં સૌથી ઓછા ખચુના સ્મેલ્ટસ ુપૈકીનુાં એક બનશે 

 તબક્કાિાર રૂ. 5,000-રૂ. 10,000 કરોડના રોકાણ સાથે પ્િાન્ટ િર્ ુ2022 સધુીમાાં સાંપણુૂ કાયરુત 
થશે 

  

િાાંધીનિર, 14 ઓવટોબર, 2020 – દેશમાાં સૌથી મોટા ઝ િંક ઉત્પાદક અન ેવિશ્વમાાં ટોચના પાાંચ પકૈીના 
એક હ િંદુસ્તાન ઝ િંક ઝિવમટેડ (એચ ેડએિ)એ ડોસિાડા જીઆઇડીસીમાાં 300 કેટીપીએ ગ્રીનહિલ્ડ ઝ િંક 
સ્મલે્ટીની સ્થાપના માટે આ ગ જુાીાત સીકાી સાથ ેસમતીતી કીાી (એમુ))ુ ઉપી  સ્તાષર ી કયાંાછ .ે  
415 એકી વિસ્તાીમાાં આ સવુિધામાાં તબક્કાિાી ીીત ેરૂ  5,000-રૂ  10,000 કીોડથી િધનુુ ાં ીોકાણ થશ,ે 
તનેાથી 5000 પ્રત્યાંષર  અન ેપીોષર  ીોાગાીનુ ાં સર્જન થશ ેઅન ેત ેિર્ષ 2022 સધુીમાાં કાયાંષીત થશ ે 
જુાીાત ીાજ્યાંમાાં આ હ િંદુસ્તાન ઝ િંકની પ્રથમ સવુિધા .ે,  ગ ઝ ીો હડસ્ચાર્જ ટેક્નોિોજી સાથ ે સ્થાવપત 
કીાશ ેતમેા વિશ્વમાાં સૌથી ુ.ા ખચષના સ્મલે્ટસષ પકૈીનુ ાં એક ી ેશ ે બાંદી અન ેિપીાશ માટેના મુખ્યાં 
માકેટ્સની નજીક આિિેી નિી સવુિધા ઝ િંક અન ેઅન્યાં નાની ધાત ુુ નુ ાં ઉત્પાદન કીશ ે 
 

જુાીાતના મુખ્યાંમ ાંત્રી શ્રી વિાયાં રૂપાણીની ઉપસ્સ્થવતમાાં જુાીાત સીકાીના ઉદ્યોગ અન ેખાણ વિભાગના 
અવધક મુખ્યાં સઝચિ શ્રી એમ કે  દાસ અન ેહ િંદુસ્થાન ઝ િંકના સીઇુ શ્રી અરૂણ વમસીા િચ્ચે આ ગ સમતીતી 
કીાી ઉપી  સ્તાષર ી કીિામાાં આવયાંાાં  તાાં  િદેાન્તા ઝિવમટેડના સ્થાપક અન ેનોન-એક્ક્ ક્યહુટિ ચેીમને 
શ્રી અવનિ અગ્રિાિ િચ્)ુષઅિ માધ્યાંમથી આ કાયાંષક્રમમાાં ઉપસ્સ્થત ીહ્ાાં  તાાં  ીાજ્યાંની સધુાીેિી 
ઔદ્યોઝગક નીવત  ેઠળ જુાીાત સીકાી દ્વાીા કીાયાંિેા મોટા એમુ) ુપકૈીનુ ાં આ એક .ે  
  

આ પ્રસ ાંગે જુાીાતના મુખ્યાંમ ાંત્રીશ્રી વિાયાં રૂપાણીએ ાણાવ)ુ ાં  ત ુાં કે, િક્ષયાંાાંહકત સમયાંમાાં પ્િાન્ટન ેકાયાંષીત 
કીિા અમાીી ીાજ્યાં સીકાી તીિથી ારૂીી તમામ સ યાંોગ પ્રદાન કીતાાં હુાં ખશુી અનભુવુ ાં છાં  મન ેઆશા 
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.ે કે હ િંદુસ્તાન ઝ િંક ીાજ્યાંના વિ ન તથા અસીકાીક અન ેઅદ્યતન ઔદ્યોઝગક ઇકોવસસ્ટમ વિકસાિિાના 
પ્રયાંાસોનો િાભ મળેિશ ે 
  

ડોસિાડા જીઆઇડીસી તાપીમાાં આિિેી .ે અન ેત ે ઝ ીા બાંદી (110 હકમી) અન ેઆગામી મગદલ્િા 
બાંદી (90 હકમી)ની બેાોડ વનકટતા પ્રદાન કીે .ે  નિી સવુિધા મોડિ પ્િાન્ટ ી ેશ,ે તમેાાં અદ્યતન 
ટેક્નોિોજી, ુટોમશેન, પયાંાષિીણના અન ેઆીોગ્યાં સીુષર ા પાિનના ઉચ્ચ ધોીણો સામિે .ે  
  

એમુ) ુઅંગે પ્રવતહક્રયાંાાં આપતાાં િદેાન્તા ગ્રુપના નોન-એક્ક્ ક્યહુટિ ચેીમને અન ેસ્થાપક શ્રી અવનિ 
અગ્રિાિે ાણાવ)ુ ાં  ત ુાં કે, જુાીાત ીાજ્યાંમાાં અમાીી ગુ્રપ કાંપની હ િંદુસ્તાન ઝ િંકન ેદોીી ાિી માીા માટે 
ગિષની િાત .ે  િદેાન્તા ગુ્રપ ખાત ેઅમારુાં માનવુ ાં .ે કે મ ીશ્કેિ સમયાં ભવિષ્યાં માટે ીોકાણ કીિાનો ઉત્તમ 
સમયાં .ે  આ નિો પ્િાન્ટ માત્ર વિશ્વસ્તીીયાં સવુિધા નથી, પીાંત ુકાયાંષષર મતાના ઉચ્ચ ધોીણો, ઇકો-
ફ્રેન્ડિીનસે, ટેક્નોિોજી અન ેુટોમશેન, જુણિત્તા અન ેમાળખાન ેસમાવિષ્ટ કીતા એક મોડિની ીચના 
કીિામાાં ગ્રુપના અભ્યાંાસનુ ાં ઉચ્ચતમ સ્તી .ે  દેશમાાં ઔદ્યોઝગક કેન્ર તીીકેની જુાીાતની પ્રવતષ્ઠાન ેાોતાાં 
અ ીં ઝ િંકમાાં અમાીા ડ્રીપ પ્રો ગક્ટનુ ાં વનમાષણ કીવુ ાં અમાીા માટે ખશુીની િાત .ે  આ સવુિધા સાથ ેઅમ ે
સાથ ેમળીન ેઝ િંકના સૌથી અસીકાીક ઉત્પાદક તીીકે ભાીતન ેિવૈશ્વક નકશામાાં સ્થાન અપાિીશુ ાં  અમ ે
પ્રધાનમ ાંત્રી શ્રી નીેન્ર મોદીના આત્મવનભષી ભાીતના વિ નની હદશામાાં પ્રયાંાણ ક)ુછ .ે  આ પ ેિ સાથ ે
માગષ તીિ દોીી ાિાની અમન ેતક પ્રદાન કીિા બદિ હુાં મુખ્યાંમ ાંત્રીશ્રીનો આભાી વયાંક્ત કરુાં છાં  
  

આ નિી સવુિધા ડાઉનસ્રીમ ) ુી ઇન્ડસ્રીની નજીક ી ેશ ે િધમુાાં ત ેભવિષ્યાંમાાં ઔદ્યોઝગક ક્િસ્ટસષ અન ે
સ ાંિગ્ન ઉદ્યોગોના વિકાસમાાં પણ મદદ કીશ ે 
  

એમુ) ુઉપી  સ્તાષર ી કીિા પ્રસ ાંગે હ િંદુસ્તાન ઝ િંકના સીઇુ શ્રી અરૂણ વમસીાએ ાણાવ)ુ ાં  ત ુાં કે, 
િદેાન્તા ગુ્રપ અન ેહ િંદુસ્તાન ઝ િંક અમાીા વયાંિસાયાંના કેન્ર ઝબિંદુ તીીકે સમુદાયાં વિકાસ અન ેઉત્થાનના 
એાન્ડા ઉપી કામ ક)ુછ .ે  અમ ેજુાીાત ીાજ્યાંમાાંદહીયાંાકાાંઠા આધાહીત કામગીીી સ્થાવપત કીતાાં ઉત્સાહ ત 
.ીએ અન ેઆ સ્થળ પ્રો ગક્ટ માટે એકદમ આદશષ .ે  અમ ેિર્ષ 2022 સધુીમાાં ડોસિાડા એકમ પ ીણષ 
કીિાન યાંોાના ધીાિીએ .ીએ અન ેઆ પ્િાન્ટ ીાજ્યાંમાાં  જાીો િોકો માટે ીોાગાીની તકનુ ાં સર્જન 
કીિાની સાથ-ેસાથ ે પયાંાષિીણ પ્રત્યાં ે ાિાબદાી અન ેિયચુી-ીેડી સવુિધા તીીકે ઉદ્યોગમાાં બેન્ચમાકષ  
સ્થાવપત કીશ ે 
  

હ િંદુસ્તાન ઝ િંક બહુવિધ ટેક્નોિોજી-આધાહીત અન ેસ ાંચાિકીયાં પ ેિમાાં અગ્રેસી ીહ્ુાં .ે  તા ગતીમાાં 
કાંપનીએ નોન-િેીસ મટેલ્સ માટે ભાીતનુ ાં પ્રથમ ુનિાઇન માકેટપ્િેસ ઇિોલ્િ િોન્ચ ક)ુછ .ે  
 

About Hindustan Zinc 

Hindustan Zinc, a Vedanta Group Company, is one of the world's largest and India's only 

integrated producer of Zinc-Lead and Silver. The Company has its Headquarter at Udaipur in 
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the State of Rajasthan where it has its Zinc-Lead mines and smelting complexes. Hindustan 

Zinc is self-sufficient in power with captive thermal power plants and also has ventured into 

green energy by setting up wind power plants. The Company is ranked 1st in Asia-Pacific and 

globally 5th in Dow Jones Sustainability Index in 2019 amongst Mining & Metal companies. 

Hindustan Zinc is a certified Water Positive Company. 

As a socially responsible corporate, Hindustan Zinc has been relentlessly working to improve 

the lives of rural and tribal people residing near its business locations. The company is 

amongst the Top 15 CSR Spenders in India and are currently reaching out to 500,000 people 

in 184 core villages of Rajasthan and 5 in Uttarakhand. As a market leader, Hindustan Zinc 

governs about 77% of growing Zinc market in India.  

For more information please contact: 
  
Hindustan Zinc                                                                  Fortuna PR 
Ms. Dipti Agrawal                                                             Mr. Rohit Yagnik   
Ph: +91  7738485450                                                      Ph: + 91 9833807272        
Email:    Dipti.Agrawal@vedanta.co.in                         Email: rohit@fortunapr.com 
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