х к 



ઇિતહાસ એક સવંદશીય માનવકથા ુ ં વપ છે . (ક.મા.ુનશી) આ .
ઇિતહાસ

િવષય

નથી

રહયો

એમા

િવ$વદશ%ન

રખા'ુ

છે .

એમાં

અથ%શા),સમાજશા),સાં,ૃિતક દશ%ન વગેર અનેક બાબતોનો સામવેશ થાયો છે .
એટલે ક બધા 3ાનની જલધારોઓથી પોષાયલી સ5રત બની રહ છે .
6ુજરાત ના 7ાચીન અને પૌરા:ણક નગરોુ ં એક ખંભાત છે . તેના
=ુરાણકાર તથા ઇિતહાસિવદો એ ધણો પ5ર$મ લઇ એની >યાિત ?ળવી રાખી
છે .
ઇ.સ.ની આઠમી સદBમાં ખંભાત વ'ુ છે . એમ િવCાનો માને છે . સોલંકB
'ુગથી વત%માન 'ુગ Dુધીનો િશલિશલાબંધ ઇિતહાસ સાંપડ છે . તે પહલા બનેલા
બનાવોને અુમાનનો આધાર લેવો પડ છે . આ

બનાવ બને છે . તે આવતી

કાલનો ઇિતહાસ ગણવાને પાF થાય છે . એટલે તેની હકBકતો સંધરવીજ રહB.
ખંભાત મારB જGમHુમી છે . તેની યત5ક:ચત પણ સેવા કરવાની મારB
તમIા Jુ ધણા વષા%થી સેKયા કરતો િનLયMવનના Kયવસાયમાંથી સમય
બચાવીને આ Nંથ તૈયાર કયP છે . ખંભાતમાં ઇિતહાસના =ુતકોની અ7ાQRતને
લીધે વડોદરા, અમદાવાદ,ુબ
ં ઇ વગેર શહરોમાં અુ,ુળતા મળB તે 7માણે ગયો
Sં અને ખંભાત ને લગતા =ુતકો જોવાના મળયા છે .
આ Nંથ િવષયે માર કTુ કહવાુ ં નથી સદર Nંથ તૈયાર કરતા મને ધણો
આનંદ થાય છે . ખંભાત િવશે
આશા રાVુ S

ને

જોઇUુ હશે તે એમાંથી મળશે ખ એવી

લેખકોના =ુતકોનો આધાર લીધો છે . તેમનો આભાર માુ Sં

આ Nંથોમાં ધણા :ચFો ુકવામાં આKયા છે . તે માટ :ચFો આપનાર તથા
WુડBઓવાળા $ી અરિવદભાઇ મ. પટલ વગેરોનો આભાર માું Sં
ખંભાત થી 7િસધ થતા સાRતાહBકો નવસંકાર અને ?6ૃિત વગેર પFોની
ફાઇલો પણ ઉપયોગી નીવડB છે . તે બદલ તેમના તંFી$ીઓનો આભાર માુ ં Sં
આ

પતક

િવષે

આુખ

6ુજરાતી

>યાતનામ

સંશોધન

સંથા

ભો. .િવધાભવન (અમદાવાદ) ના અZય[ $ી ડો.હ5ર7સાદ ગંગાશંકર શા)ી
,એમએ. પી.એચ.ડB એ લ>યો છે . એમનો Jુ ં \તઃકરણ= ૂવ%ક આભાર માુ ં Sં
તેમજ 6ુજરાતના ઇિતહાસ િવષયમાં ધણા વષPના અ_યાસી એવા મહારા?
સયાMરાવ 'ુનીવિસ`ટB ના 7ાaય િવધામંદBર વડોદરાના િનયામક તથા 6ુજરાતી
િવભાગના અZય[ $ી ડો.ભોગીલાલ જ સાંડસરા એમ.એ.,પી એચ.ડB ને તથા તેજ
'ુની

ના

રામાયણ

િવભાગના

અZય[$ી

ડો.ઉમાકાGત

7ેમાનGદ

શાહ

એ.પી.એચ.ડB ને આ Nંથ મોકલવામાં આવેલો અને તેઓ$ીએ આપેલા અ:ભ7ાયો
આ Nંથમાં સામેલ છે . તે માટ ઉપરના Fણે િવCાનોનો ઋણી Sં તેમનો આભાર
માુ ં Sં
હત:લખીત Nંથ તૈયાર થવા છતા તેની 7િસQZધનો 7$ ધણો િવકટ હતો
આિથ`ક મદદ વગર આ િવરાટ કાય% પાર પડ તેc ુ હU ુજ ન5હ એટલે ખંભાતની
ઉIિતમાં રસ ધરાવનાર 6હૃ થો સદગત શેઠ$ી dુનીલાલા ગીરધરલાલ અને
શેઠ$ી વસંતલાલ લefુભાઇ પાસે વાત ુકB શેઠ$ી dુનીલાલે તો કJુ ક કોઇપણ
સંજોગોમાં તમે આ કામ અટકાવશો નહB આ 6ૃહથોએ મને 7ોLસાહBત કાયP અને
ખંભાત શહરની 7?નો સહકાર મેળવવા 7યતન કયP ખંભાત નગરની Dુસં કારB
અને િવધાની કદર કરનાર 7?એ મને સહકાર આપી ઉતેMત કયP તેમના
ુબારક ના આ સાથે સામેલ છે . તેમનો Jુ ં આભાર માુ ં Sં

ખંભાત નગરપાલીકા

મણે ખંભાતમાં િવિવધ 7કારની 7c ૃિતઓ કરB

ખંભાતું તર gચે લાવવા કમર કસી છે .
ગણનામાં

ખંભાતને

ુકવા

7યLન

મણે બી? મોટા મોટા શહરોની
આદયP

છે .

મણે

આરોhય,કળવણી,સામMક,આિથ`ક વગેર અનેક બાબતોના કાયP કરB ખંભાતની
7?ને આપવા Dુિવધા 7યLન કયPઃ

મણે િવધાને ઉતેજન આપીઃ િવCાનોને

7ોLસાહન આR'ુ છે . રાijટય રજત જયંિત ના :ચરથાયી મરણોના કય%પ આ
ખંભાત સાં,ૃિતક દશ%ન =ુતક \ગપ ગણાશે અને એ રBતે નગરપાલીકા િવCાન
અને કરદાન 7ુખ$ી રણMરાય ગંગાશંકર શા)ી તથા સવ% માવંતા Dુસં કારB
સ_યોનો \તઃકરણ= ૂવ%ક આભાર માુ ં Sં
=ુતકની 7િસQZધ માટનો 7$ મહાન િવકટ હતો તેને ઉકલવા માટ અથાગ
પ5ર$મ મજkુત મનોબળ આિથ`ક ુઝવણ તેમજ સમય વગેર અનેક 7કારની
ુmકલીઓ હતી પરં U ુ મારા મોટા =ુF ડો.દવેGC7સાદ તથા =ુF =ુjપકાંતે તથા
=ુF ડો.જયેGCકાંત અથાગ મહનત લઇ આ કાય%ને Mવંત બનાK'ુ ખરખર આ
યશના ભાગી તો તેઓજ છે . મારા તો તેમને Tુભાિશષ છે . વળB $ી માણેકલાલ
મગનલાલ nુધારા બી.એ.oુફ જોવામાં Dુચીઓ તૈયાર કરવામાં વગેર =ુતકના
ધણા કામોમાં તેમણે ખંતથી મહનત લીધી છે . તેમનો આભાર માનો Hુલી શકતો
નથી.
ચરોતર િ7Gટpગ 7ેસ આણંદના મા:લક $ી જયંિતભાઇ ગો.પટલ Cારા આ
=ુતક છપા'ુ છે . આ િમFએ ધીરજથી કાય% કરB આR'ુ તે બદલ તેમનો આભાર
માનવો Hુલાય તેમ નથી.
િ7ય વાચકો હંસ[ીર Gયાએ આ =ુતક િનહાળશો દોષ દખાવ તો [મા
આપશો રાજકBય [ેF કોઇ પરાવાપે તેનો ઉપયોગ ન થાય એવો િનદq ષ કરB
જગિIયંતા 7Hુનો Jુ ં આભાર માની મારB ?તેને ભાhયશાળB માની િવરુ ં Sં

ખંભાત ઉચીશેરB
સંવત ૨૦૩૦ િવજયાદશમી
૨૫-૧૦-૧૯૭૪

шк к 

     х
ખંભાત ખાતે ઓ.એન.M.સી ની 7થમ તેલ ,ુવો fુણજ
ે -૧ ુકામેથી મળયો
હતો આ તેલ ,ુવાનુ ં {ૂીલpગ િવ.સં.૨૦૧૪ ના $વાણ Dુદ-૮ તા.૨૩/૭/૫૮ ની
મZયરાFીથી શ થઇ ગ'ુ અને રાતદBવસ =ુર ઝડપે ચાલી રાહ'ું
૫૩૬૮ ટની ઉડાઇ શારડB જતા તેલના વારા ઉડવા લાhયા હતા
સંશોધકો માટ ચોકવનારB વાત એ હતી ક આચ તેલ સૌથી ઓછB gડાઇ એથી
નીકળ'ુ હU ુ આ તેલની ધારનો છંટકાવ પં.જવાહરલાલ નહના

કટ Dુધી

પહોaયો હતો.આ તેલનો ,ુવો ૧૯૬૦ માં.પં.નહએ રાjને અપ%ણ કયP હતો Lયાર
પછB

એક

પછB

એક

તેલ

[ેFો

કઠાણા

કાFાવારા,િસવાય,ઉ.કઠાણા,ખેડા

,પાદરા,કલાવ, ુની આખોલ,ચકલાસી વગેર શોધાયા અને Lયારથી અLયાર
Dુધી ખંભાતના તેલ[ેFમાં ખોદાયેલા તેલના ,ુવાઓની સં>યા ૬૨ Dુધી પહોચી
છે .
ઓ.એન.M.સી.Cારા
૧૨/૯/૧૯૫૮

ના

રોજ

ખંભાતના
તેલના

fુણેજ
વારા

ખાતે
ઉડતા

{ીૂ લpગકરાતા
તમામ

તા.

અિધકારBઓ

કમ%ચારBઓ,િવદશીઓ આવેાલ રિશયનો અને ખંભાતીઓ આનંદમાં આવી ગયા
હતા અને નવી 5દeહB ખાતે બપોર પાલા%મેGટમાં નેચરલ ઓઇલ એGડ ગેસ
કિમશનના અZય[ અને 7ધાન$ી કશવદવ માલિવયાએ ખંભાતમાંથી મળે લ
તેલની ?હરાત કરB હતી fુણજ
ે
ખાતે ુલીમ િવધવા ધનબા અને $ી
નારણુખીના ખેતરમાંથી 7થમ તેલનો ,ુવો નીકળયો હતો.

fુણેજ ખાતે {ૂીલpગ રિશયન ઇજનેરોએ ક'ુ% હોઇ આ 7સંગે ભારત અને
રિશયા બFે માટ આનંદનો અવસર હતો ખંભાતમાં

૧૯૫૮ થી તેલ નીકળયા

પછB ભારત ટકનીશીયનો આવીને રહ તથા અGય કામદારોના ઉપયોગ માટ
ટશન નMક ૧૦૦ એકર જમીનમાં ઓ.એન.M.સી.કોલોની બાંધવામાં આવી હતી.
ધીમે ધીમે ઓ.એન.M.સી. ખંભાતુ ં કાય%[ેF િવતરUુ ગ'ુ તેમ તેમ નવા
નવા તેલના ભંડારો મળતા ગયા ખંભાતમાંથી તેલ અને ગેસનો િવ=ુલ જથો
મળતા િવ$ની નજર ખંભાત તરફ મંડાઇ હતી.
Lયાર બાદ એક તબકકો એવો આKયો ક જયાર ખંભાતમાંથી તેલના ,ુવાઓ
મળવાુ ં બંધ થ'ુ ખંભાત ઓ.એન.M.સી. 7ોજકટને તળા મારવાની પણ યોજના
ધડાઇ હતી આવા સમયે હત7ત ખંભાતીઓ પણ નીરાશ થઇ ગયા હતા.
ખંભાત જયાર બદહાલી તરફ ગરકાવ થઇ રહ'ુ હU ુ Lયાર ફરB ૧૯૯૯ માં
ખંભાતને નવી આશાના કBરણો મળયા એકાએક ખોદકામ દરયાન ુની આખોલ૫ ના ,ુવામાંથી ઉaચ 6ુણવતાવા ં તેલ 5દવસના ૩૦ મેટBક ટનના 5હસાબે
વહવાું શ થ'ુ આ ,ુવો ૨૧૮૯ મી.ઉડો ખોદવામાં આKયો હતો એનો
મોયોસીન,ઓ:લગોસીન અને ઇસોસીન સેGડસ ઓલપાડા અને ટપ િવભાગ તેલ
તથા ગેસ સંશોધન કરવાનો હતો અહBથી મળે લ તેલની શોધથી એ િવતારમાં
તેલ મેળવવાની સંભાવનાઓ વધી ગઇ અને એથી ખંભાત આયોજનની શોધખોળ

7c ૃિતને

વુ બળ મળ'ુ આિથ`ક

રBતે

હતાશ

થયેલ ખંભાતીઓ

માટ

ઓ.એન.M.સી નcુ ં જોમ 7ગટાવનાર છે .
ુની આખોલ િવતારમાં શોધખોળ 7c ૃિત છે ક ૧૯૬૨ માં શ થઇ હતી
,ુવા ૧ અને ૩ માં તેલ અને ગેસ હોવાના માF ુeલક સંકત મળયા હતા અને
શોધખોળ ધીમી પડB ગયેલી નવી HુતરBય માહBતીને આધાર િવતારું
રચનાLમક :ચFણ કરાતા નવી આશા બંધાઇ હતી પ5રણામ વપે AKAC
ખોદવામાં આK'ુ અને તેલ 7ાF થ'ુ ં
AK-7 અને AK-8 ના ખોદકામ બાદ તા.૨૦ મી નવેબર ૨૦૦૦ ના રોજ
AK-8 ,ુવામાંથી ૧૫૦૦ મી gડાઇએથી હાઇડોકાબ%નનો ભંડાર મળયો અને તેના
7વાહનો દર 5દવસના ૧૨૦૦ મેટBક ટન

ટલો હતો AK-8 માં મળે લ ઉaચક

6ુણવતાવાળા
તેલથી ુની આખોલ િવતારમા મોટા તેલ જળાશય હોવાું સંભાવના
વતા%ઇ રહB છે .
ુની આખોલ [ેF થાનમાં 7ાથિમક તેલ ૨.૪૬ છે . ુુ આખોલમાં
ખોદાયેલ ,ુવાની સં>યા ,ુલ સાત છે . આ [ેFમાંથી મળતા સરરાશ 5દવસીય
ઉLપાદનનો દર ૧૭૦ TDP છે .
ઉપરાંત

ખંભાત

આયોજનના

ઉLપાદક

[ેFો

કઠાણા

કાFાવારા

કલાવ,પાંદરા, અને ુની આખોલનો \િતત સંNહ ૩૦ લાખ મેટBક ટન કરતા

વુ છે . અને આજ Dુધીમાં ખંભાત આયોજન ુ ં સં:ચચ તેલ ઉLપાદન ૧૩ લાખ
ટન કરતા વુ છે .
આજ જયાર તેલ અને ગેસ [ેF નવી 5દશાના Cારા Vુeયા છે . Lયાર
ખંભાતીઓ માટ િવકાસની નવી 5દશાની પણ આશા બંધાઇ છે .
છે eલા ચાર પાંચ વષ%થી ઓ.એન.M.સી. વુને વુ ને વુ તેલ 7ાRત
કરવામાં સફળ રહતા 7િત વષ% કરોડોનો નફો કરતો ખંભાત 7ો કટ બGયો છે .
7િત વષ આ 7ો કટ થકB કGદ સરકાર અને રજય સરકારને કરોડોની કBમત
રોયeટB પેટ dુકવાય છે . છતા સરકાર આ થળે થી અને ઓ.એન.M.સી Zવારા
ખંભાતના િવકાસ માટ કોઇ િવશેષ ફાળો લેવામાં ખંભાતની નેતાગીરB િનjફળ રહB
છે . ખંભાતની એક કમનસીબી ધટના લેખાશે. હાલ તો х  ! 
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