
 

 

 

નયારા એનર્જીએ દેવભૂમિ દ્વારકાિાાં તેની સાતિી ગેન્ટ ર્ ીનો પ્રારાંભ કયો 

નવી ગેન્ટ ર્ ીથી િો્ર મપિમર્ (એિએસ) અને હાઈ પિીડ ડીઝલ (એચએસડી)ની વધતી મર્ેલ િાાંગને િહોાંચી વળાશે 

મરફાઇનરીિાાં આરોગ્ય, સલાિતી, િયાાવરણીય અને ફાયર (એચએસઈએફ)ના ધોરણોને િર્જબૂત બનાવશે 

 

વાડીનાર, તા. 12 રુ્જલાઈ 2021: આંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાની નવા યુગની ડાઉનસ્ટ ર્ ીમ ઊર્જા અને પે ર્ ોકેમમકલ્સ કંપની નયારા એનર્જીએ ગરુ્જરાતમાં 

વાડીનાર મરફાઇનરીમા ંતેમની સાતમી ગેન્ટ ર ીનું ઉદ્ઘા્ન કયુું છે. આ નવી ગેન્ટ ર ીથી વ્હાઇ્ ઓઇલ રોડ લોમડંગની ચાર ગેન્ટ ર ીની સાથે બે એલપીજી 

રોડ લોમડંગ ગેન્ટ ર ી અને એક બ્લેક ઓઇલ લોમડંગ ગેન્ટ ર ીનો વાડીનારમા ંસમાવેશ થયો છે. ચીફ એમઝિક્યુમ્વ ઓમફસર ડો. એલોઇસ મવરાગ, 

મરફાઈનરીના મડરઝે્ર અને હેડ પ્રસાદ પામનકર અને ચીફ માકેમ્ંગ ઓમફસર મધુર તનરે્જએ મરફાઇનરીના સભ્યોની સાથ ેઆ નવી ગેન્ટ ર ીનુ ં

ઉદ્ઘા્ન કયુું હતંુ. 

ઓપરશેનલ સલામતી સુમનમિત કરવાની તેની પ્રમતબદ્ધતાને અનુરૂપ, ગેન્ટ ર ી તેના તમામ 8 બેયમા ંએમએસ અને એચએસડી મા્ે બો્મ લોમડંગ 

સુમવધાની સાથે સાથે એમએસમા ં4 બેયમાં સ્ટવતંત્ર ઇથેનોલ સંમમશ્રણ ક્ષમતાઓથી સજ્જ હશે. આ સુમવધા લોમડંગ પ્રમિયા દરમમયાન વરાળ 

ઉત્સર્જાનમાં ઘ્ાડો કરી પયાાવરણમાં યોગદાન આપશે. ગેન્ટ ર ી એમએસ / એચએસડીની વધતી છૂ્ક માંગન ેપહોચંી વળવા અને નયારા એનર્જીના 

ઓપરશેન્ટસના એચએસઈએફ ધોરણોને વધારવા મા્ે બનાવવામા ંઆવી છે. આ સુમવધાથી ્ેન્ટક ર્ કને િડપી ભરવાની પ્રમિયા સમથા બનશે, 

અમારા ચેનલ ભાગીદારોન ેિડપી પ્રોડઝ્ મડમલવરી પ્રદાન કરી શકાશે. 

નયારા એનર્જીના ચીફ માકેમ્ંગ ઓમફસર મધુર તનરે્જએ ઉદ્ઘા્ન પ્રસંગે કહંુ્, “6000થી વધુ ફ્યુઅલ સ્ટ્ેશનો સાથે સૌથી િડપથી મવકસતા પાન-

ઈમન્ટડયા ખાનગી ઇંધણ મર્ેલ ને્વકાના રૂપમાં અમે અમારા ગ્રાહકોની વધતી ર્જરૂમરયાતોને પુરી કરવા મા્ે પ્રમતબદ્ધ છીએ અને તેમના 

અનુભવને મવસ્ટતારીએ છીએ. આ નવી ગેન્ટ ર ી મડસ્ટપેચ ક્ષમતામાં વધારો કરશે, સાથે સાથ ેસતત ઉત્પાદન સપ્લાય દ્વારા વધતી મર્ેલ માંગન ેપહોચંી 

વળાશે.” 

નયારા એનર્જી મહારાષ્ટ્રના વધાામા ંરલે-ફીડ ડેપોની પણ મામલકી ધરાવે છે, ર્જનેી ક્ષમતા 16000KL છે. નયારા એનર્જીનો છૂ્ક વ્યવસાય એક 

ડીલરની મામલકીનો ડીલર સંચામલત મૉડલ છે, ર્જ ેતેના છૂ્ક ને્વકાના િડપી મવસ્ટતરણને સક્ષમ કર ેછે. નયારા એનર્જી ભારતના ઊર્જા માળખાને 

મર્જબૂત બનાવવા અને તેના મર્ેલ ફ્યુઅલ સ્ટ્ેશનો પર સારા ઇંધણ અનુભવની સાથ ે ર્જોડાયેલા તેના ગ્રાહકોને ગુણવત્તાયુક્ત ઇંધણ સુધી 

પહોચંાડવા મા્ે પ્રમતબદ્ધ છે. 

00000 

નયારા એનર્જી મવશ:ે 

નયારા એનર્જી એ એક નવા યુગની ડાઉનસ્ટ ર્ ીમ ઊર્જા અને આંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્ટકેલની પે ર્ ોકેમમકલ્સ કંપની છે, ર્જમેાં હાઈડર ોકાબાન મૂલ્ય સાંકળની 

સુધારણાથી લઈને મર્ેલમાં મર્જબૂત હાર્જરી છે. ઓગષ્ટ્ 2017 મા,ં ભારતીય કંપનીન ેરોિેફ્્ ઓઇલ કંપની, વૈમિક કોમોમડ્ી ર્ ે મડંગ કંપની 

ર્ ાફીગુરા અને યુસીપી ઇન્ટવેસ્ટ્મેન્ટ  ગુ્રપ સમહતના આંતરરાષ્ટ્ર ીય રોકાણકારો દ્વારા હસ્ટતગત કરવામાં આવી હતી અને આ રોકાણ કન્ટસોમ ા્યમ 

હતંુ. કંપની હાલના 20 એમએમ્ીપીએની ક્ષમતા સાથ ેગરુ્જરાતના વાડીનાર ખાતે ભારતની બીજી સૌથી મો્ી મસંગલ સાઇ્ મરફાઇનરી ધરાવે 

છે અને ચલાવે છે. મરફાઇનરી એ મવિની સૌથી આધુમનક મરફાઈનરીઓમાંની એક છે ર્જનેો નેલ્સન ર્જમ્લતા સૂચકાંક 11.8 છે અને તે બંદર 

ઇન્ટરાસ્ટ ર્ ઝચર અને કેમપ્્વ પાવર પ્લાન્ટ  દ્વારા પૂરક છે. નયારા એનર્જી મવશે વધુ મામહતી  www.nayaraenergy.com પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

મીમડયા સંપકા  - 

પ્રફુલ્લ ્ંકામરયા - 7574817106, prafull.tankaria@nayaraenergy.com  

 

 

ફો્ોલાઇન: 

નયારા એનર્જીના ચીફ એમઝિક્યુમ્વ ઓમફસર ડો. એલોઇસ મવરાગ અને મરફાઈનરીના મડરઝે્ર અને હેડ પ્રસાદ પામનકર ેગરુ્જરાતની વાડીનાર 

મરફાઇનરીમા ંસાતમી ગેન્ટ ર ીનુ ંઉદ્ઘા્ન મરફાઇનરીના સભ્યોની ઉપમસ્ટથમતમાં કયુું હતંુ. 
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