
 

 

 

 

 

ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લલમીટેડ 

 

મેહસાણા,ગાાંધીનગર,અમદાવાદ, ખેડા અન ેભરૂચ જીલ્લામાાં આવલેા 

ઓએનજીસી ના બ્લોકસ માાં શેલ ગેસ / શેલ ઓઇલના ઉત્પાદન માટેના ૧૧ 

એક્સ્પ્લોરટોરી ડ્રીલલિંગ કૂવાઓની ૫રરયોજનાના ઇ.આઇ.એ. અભ્યાસનો  

કાયયકારી સારાાંશ  



1 સારાાંશ અને તારણો 

1.1 ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લલ.(ONGC) વિશે માહિતી: 

ONGC એ ભારતીય જાહરે ક્ષેત્રની કાં૫ની છે, તેની પથા૫ના ૧૪ મી ઓગષ્ટ ૧૯૫૬ માાં થઇ હતી.  નફાની 

દ્રષ્ટીએ તે ચોથા નાંબરની સૌથી મોટી ભારતીય કાંપની છે તથા માકેટ કેપીટેલાઇઝેશનની દ્રષ્ટીએ ચોથા 

નાંબરની  ભારતીય કાં૫ની છે.  વર્ય ર૦૧૫ ની સચુી ફોર્ુયન ગ્લોબલ ૫૦૦ દીઠ તેને ૪૪૯ ક્રમાાંક આ૫વામાાં 

આવ્યો છે. ONGC ને કેન્દ્દ્ર સરકાર દ્વારા ‘મહારત્ન’ નો દરજજો આ૫વામાાં આવલે છે.  

હાઇડ્રોકાબયન એકસ્લોરેશન અને ઉત્પાદન પ્રવતૃ્તિઓ કરે છે.  ONGC નાાં મખુ્ય કાયોમાાં પેટ્રોલલયમ સ્ત્રોતોનુાં 

આયોજન, ત્તનયોજન અન ે ત્તવકાસ તથા ઉત્પાદન અને વેચાણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.  ONGC 

ખનીજતેલનાાં ર૬ ક્ષેત્રોમાાં હાઇડ્રોકાબયનની શોઘખોળ અને પ્રાપ્્તનાાં કામમાાં કાયયરત છે.  ભારતમાાં ઉત્પાદન 

થતાાં ખનીજતેલમાાં ૮૦% ભાગ ONGC નો છે.  ONGC ની આજે પોતાની માલલકીની ૧૧,૦૦૦ રક.મી. લાાંબી 

પાઇ૫લાઇનનો ઉપયોગ ખનીજતેલ અને કુદરતી ગેસનાાં વહન માટે કરી રહી છે.  ખનીજતેલની શોઘખોળ 

અને ઉત્પાદનમાાં પવત્તનભયરતા અને યોગ્યતાનો ત્તવકાસ ONGC નો આ ક્ષેત્રમાાં મોટો ફાળો છે.  

1.2 સલૂચત પ્રોજેકટ વિશે માહિતી: 
દેશની ઊજાય માગણીઓ અને ભારતીય શેલ્સના સાંશોધન અને મલૂ્યાાંકનને ઝડપી બનાવવા માટે શેલ ગસે 
અને શેલ ઓઇલના મહત્વન ેસમજતા, ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય ઓઇલ કાંપનીઓ, ઓએનજીસી અને 
ઓઆઇએલને માંજૂરી આપતા 14 ઓક્સ્ટોબર, 2013 ના રોજ નીત્તત માગયદત્તશિકાની જાહરેાત કરી હતી. તેમના 
નોત્તમનેશન બ્લોક્સ્સમાાં શલે ગેસ અને ઓઇલ એક્સ્સ્લોરેશન પ્રવતૃ્તિઓ કરવા માટે કરાર કરવા માાં આવ્યો. 
તદનસુાર, ઓએનજીસીએ વપેટનય ઓનશોર બેત્તસન માાં 11 એમએલ બ્લોક માાં શલે ઓઇલ / શલે ગેસના 11 
સાંશોધનવાળા ડ્રીલીંગ કુવા ની પ્રપતાવના કરી છે. 
 
આ કવૂાઓ મહસેાણા, ગાાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા અને ભરૂચ જજલ્લાઓમાાં આવલેા છે. 

 

 



1.3 પ્રોજેકટની ક્રોનોલોજી: 

 EC પ્રરક્રયાનાાં ભાગરૂપે ONGC એ સબાંત્તઘત દપતાવેજો જેમકે ફોમય-૧ (ઇઆઇએ જાહરેનામા ર૦૦૬ અને 

અત્યાર સઘુીના સઘુારા અનસુાર) પવૂય શકયતા અને વહન માટે રીપોટય તથા સલૂચત શરતો (ToR), 

પયાયવરણીય અભ્યાસ માટે એક્ષપટય એપ્રાઇઝલ કત્તમટી (ઔદ્યોલગક-ર) MoEF (EAC ઔદ્યોલગક-ર) ને 

તારીખ 27th જાન્દ્યઆુરી ૨૦૧૬ ના રોજ જમાાં કરાવેલ હતાાં.  

 પત્ર નાં. J-11011/45/2016-IA II (I), તારીખ 6th રડસેમ્બર 2016 નાાં રોજના ToR ૫ત્ર દ્વારા ONGC ને ToR 

આ૫વામાાં આવલે હતો.  

 કદમ એન્દ્વાયરમેન્દ્ટલ કન્દ્સલટન્દ્ટસ, જે (NABET) દ્વારા માન્દ્ય સાંપથા છે અન ેઓઇલ તથા ગેસનાાં પ્રોજેકટ 

પ્રવતૃ્તિ અંતગયત કાયય કરવા માટે માન્દ્ય છે તનેા દ્વારા ઉનાળોની ઋતમુાાં ર૦૧૭ માાં ઇ.આઇ.એ અભ્યાસ 

હાથ ઘરવામાાં આવ્યો હતો.  ઇ.આઇ.એ નોરટરફકેશન અનસુાર લોક સનુાવણી માટે ડ્રાફટ રીપોટય જમાાં 

કરવામાાં આવ્યો.  

1.4 સલૂચત યોજના 

1.4.1 યોજનાન ાં સ્થળ  

ONGC ના ૧૧ શેલ ગેસ/ શલે ઑઇલ નાાં પથળ ભરૂચ, ખેડા, અમદાવાદ, ગાાંધીનગર અને મેહસાણા 

જીલ્લામાાં આવલેા છે. 

1.5 શેલ કિૂા અને ર્પરાંર્પરાગત શારકામ ના કિૂા િચ્ચે તફાિત 

 પ્રપતાત્તવત શેલ ગસે અને ઓઇલની આકારણી કુવાઓ મખુ્યત્વે ઊભા કુવાઓ તરીકે થયેલી છે તથા આ 

કવૂાનુાં પરીક્ષણ / સમાપ્્ત ત્તવશ્લેર્ણ કરવામાાં આવશે અને જો હકારાત્મક પરરણામો મળશે તોજ 

આગળ નુાં કામ થશે. 

 જેમાાં કવૂાનુાં ઊંડાઈ, કન્દ્પટ્રકશન, કેસીંગ પોલલસી, મડ કેત્તમસ્ટ્પટ્ર , ટેસ્ટ્પટિંગ અને સમાપ્્ત યોજના 

 શેલ ગેસ અને શલે ઓઇલ તથા પરાંપરાગત રીતે થતુાં ડ્રીલીંગ સમાન રીતનુાં છે, આ કુવાઓનો, મખુ્ય 

હતે ુ મખુ્ય સ્ત્રોત રોક શેલ રચનામાાંથી પરાંપરાગત કોર એકત્ર કરવા અને ત્તવત્તવધ ગણુધમો (ભ-ૂ

રાસાયલણક, ભૌગોલલક, પેટ્રો ભૌત્તતક, ખત્તનજ અને ભ-ૂયાાંત્તત્રક વગેરે) નુાં યોગ્ય મલૂ્યાાંકન માટે નો છે. 



 પરાંપરાગત રેતી / કાબોનેટ ની તલુનામાાં શેલ પ્રમાણમાાં ર્પુત છે, સામાન્દ્ય રીતે, ખબૂ જ ઓછી 

પ્રસારક્ષમતા હોય છે અને હાઇડ્રોકાબયનને હાઇડ્રો-ફે્રક્સ્ચરરિંગ વગર વહી શકે નરહ. જો કે, આ તબકે્ક નોંધવુાં 

ખબૂ મહત્વનુાં છે કે આ તબકે્ક માત્ર એક જ ઝોન હાઈડ્રો ફે્રક્સ્ચરરિંગ માટે લેવામાાં આવશે, જે એક સામાન્દ્ય 

શેલ ગેસમાાં જરટલ અને વ્યાપક મસ્ટ્લ્ટપટેજ હાઈડ્રો ફે્રક્સ્ચરરિંગ ઓપરેશનથી ત્તવપરીત છે, જેમાાં વધ ુપડતા 

મોટા પ્રમાણમાાં તાજા પાણી અને રસાયણોની જરૂર પડ ેછે. 

1.6  શારકામ પ્રહક્રયા  

 ONGC એ ૧૧ માઇન લલઝ બ્લોકમાાં ૧૧ શેલ ગેસ/ શલે ઑઇલ એક્ષ્પ્લોરેટરી કુવાઓનાાં શારકામ કરવા 

માાંગે છે.  આ બઘા કુવાઓના પથળ જુદા જુદા ભૌગોલલક અને એન્દ્જીનીયરીંગ અભ્યાસોનાાં આઘારે 

નકકી કરવામાાં આવેલા છે. 

 શારકામ પ્રરકયા રદવસનાાં ર૪ કલાક ચાલ ુરહશેે.  શારકામ માટેનો સમય એ હાઇડ્રોકાબયન બેરીંગ રચનાાં 

તેની ઉંડાઇ અને ભૌગોલલક પરરસ્પથતી ૫ર આઘાર રાખે છે.  

 ONGC ના કુવાઓની ઉંડાઇ આશરે ૨૦૦૦-૪૫૦૦ મીટર સઘુીની રહશેે.  જેના માટેનો સમયગાળો ૬૦ 

થી ૯૦ રદવસ/કુવા દીઠ રહશેે.  આ સમયગાળો કુવાની ઉંડાઇ ૫ર આઘાર રાખે છે.  

1.6.1 કામદાર વ્યિસ્થાર્પન 

 ડ્રીલલિંગ ઓ૫રેશન દરમ્યાન ૩૦ માણસોની રહશે. આ ઓપરેશન સતત છે જેથી આ કામને બે પાળીમાાં 

કરવામાાં આવશે. 

1.6.2 વિજળીની જરૂરીયાત 

 રડ્રલીંગ રીગ તથા સકયયલુેશન ત્તસપટમ માટે રડઝલ પાવર જનરેટરની વ્યવપથા કરવામાાં આવશે. પાવર 

જનરેટર લાઇટ માટે ૫ણ ઉ૫યોગમાાં લેવામાાં આવશે.  રડ્રલીંગ કરતી વખત ે૧ર૫૦ HP (૩ નાંગ, બે ચાલ ુ

અને એક પટેન્દ્ડબાય) નાાં રડઝલ સેટની જરૂર ૫ડશે.  જે હાઇ પપીડ રડઝલથી ચાલશ,ે જે માટે આશરે 

૩.૦-૪.૦ કીલોલલટર/રદવસ HSD  વા૫રશે. 



1.6.3 ર્પાણીની જરૂરીયાત 

 રડ્રલીંગ ઓ૫રેશન દરમ્યાન મડ બનાવવા માટે પાણીની જરૂરીયાત સૌથી મહત્વની રહશેે, પીવા માટે, 

ઇંજીન ઠાંડુ કરવા, ફલોર/સાઘન સામગ્રી, પટ્રીંગ વોશીંગ, સેનીટેશન, અગ્નીશમક માટે પાણીનો સાંગ્રહ 

કરવો ત્તવગેરે બઘી બીજી જરૂરીયાતો છે.  શારકામ પ્રરક્રયા દરમ્યાન ૨૫ ઘન મી./રદવસ પાણીની 

જરૂરીયાત ૫ડશ.ે  જેમાાં થી ૧૦ ઘન મી./રદવસ બીજી બધી પાણીની જરૂરીયાત તથા ઘરગથ્થ ુવપરાશ 

માટે કરવામાાં આવશે. ટેન્દ્કર દ્વારા નજીકના ઓએનજીસી મથકથી પરુી પાડવામાાં આવશે. અસ્ગ્નશામક 

હતે ુમાટે સાઇટ પર 150 ઘનત્તમટર ક્ષમતાનુાં પાણીનુાં ખાડાનુાં ત્તનમાયણ કરવામાાં આવશે. 

1.6.4 દૂવિત ર્પાણીની ઉત્ર્પવિ 

 એવુાં માનવામાાં આવે છે કે ડ્રીલ કરટિંગ ધોવા, ઠાંડક, સામાન્દ્ય ડરેરક માળ ધોવા, ડી-સૅન્દ્ડર અને રડલઝલટર 

માાંથી ગાંદાપાણી પવરૂપ માાં નીકળશે. એક જ કલૂમાાંથી શારકામની કામગીરી દરત્તમયાન આશરે 9 

ઘનત્તમટર/રદવસની સરેરાશ દરે ઉત્પન થશે. જેમા ૫ ઘનત્તમટર/રદવસને રરસાયકલ કરવામાાં આવશે 

જ્યારે માત્રા 4 ઘનત્તમટર/રદવસ હશ ેદૂત્તશત પાણી તરીકે છોડવા માાં આવશે, જ્યારે શારકામની 

કામગીરીમાાં 1 ઘનત્તમટર/રદવસ ઘરગથ્થ ુદૂત્તશત પથાત્તનક કચરાના પાણીનુાં ઉત્પાદન કરવામાાં આવશે, 

જેનો ત્તનકાલ શોર્ણ ખાડા દ્વારા કરવામાાં આવશે. 

1.6.5 િિાનો સ્ત્રાિ 

 રડ્રલીંગ કરતાાં સમયે હવામાનો સ્ત્રાવ રડઝલ પાવર જનરેટરના લીઘ ેરહશેે તથા જો જરૂરીયાત ઉભી થશ ે

તો ટેપટીંગનાાં સમયે ગેસ સળગાવવામાાં આવશે, જેનાથી હાઇડ્રોકાબયનનુાં ઉત્સર્જન થશે. 

1.6.6 ઘ્િવનનો ઉદ્દભિ 

 ઘ્વત્તનનો ઉદ્દભવ મખુ્યત્વે રીગ અને રડઝલ જનરેટરનાાં લીઘ ેથશે.  રીગ ઓ૫રેશન વખતે ઘ્વત્તનનો 

ઉદ્દભવ લગભગ ૧૦૧ dBA થશે.  આ ત્તસવાય ઓ૫રેશન દરમ્યાન મડ સકયયલુેશન માટે પાં૫નો ૫ણ 

ઉ૫યોગ થશ.ે ઘ્વત્તનનો ઉદ્દભ્વ માત્ર રડ્રલીંગ સમય પરુતો જ મયાયરદત રહશેે.  



1.6.7 કચરાન ાં વ્યિસ્થા૫ન 

 એક કુવાના શારકામ દરમ્યાન ૨૦૦ થી ૨૫૦ MT /કુવાનુાં રડ્રલ કટીંગ ઉદ્દભવશે.  જે HDPE લાઇન્દ્ડ 

પીટમાાં સાંગ્રહ કરવામાાં આવશે.    

 ખરાબ/વ૫રાયેલ તેલ - રડ્રલીંગ દરમ્યાન લગભગ ર૦૦ લીટર ખરાબ તેલનુાં ત્તનમાયણ થશે, જે ખરાબ 

તેલ માન્દ્ય રીસાયકલસયને મોકલી આ૫વામાાં આવશે.  

 ડોમેસ્ટ્પટક(પથાત્તનક) કચરાનો ઉદ્દભવ લગભગ ૧-ર રક.ગ્રા/રદવસ/કુવા પથળ ૫ર થશ,ે જેને અલગ કરી 

(ઓગેનીક/ઇનઓગેનીક) યોગ્ય ત્તનકાલ કરવામાાં આવશ.ે  

1.6.8 િાઈડ્રો ફે્રક્ચહરંગ  

 પરાંપરાગત સેંડપટોન / કાબોનેટ થી ત્તવપરીત શેલ અત્તત-નીર્ુાં અભેદ્યતા ધરાવતા પ્રકૃત્તતની ખબૂ જ 

ર્પુત છે અને હાઈડ્રોકાબયન્દ્સનુાં ઉત્પાદન મેળવવા માટે (સામાન્દ્ય રીતે હાઈડ્રો ફે્રક્સ્ચરરિંગ દ્વારા) ઉિેજજત 

કરવાની જરૂર પડશે. હાઇડ્રોલલક ફે્રક્સ્ચરરિંગ સારી ઉત્પાદકતા સધુારવા માટે પ્રાથત્તમક એપ્ન્દ્જત્તનયરીંગ 

સાધનોમાાંન ુાં એક છે. 

1.6.9 ફ્લોબેક ર્પાણીનો ઉર્પચાર અને વનકાલ 

 કુવાઓમાાં પાણી આધારરત ફે્રક્સ્ચરરિંગ પ્રવાહીનો ઉપયોગ કરવાની દરખાપત કરવામાાં આવી છે. ફે્રક્સ્ચરરિંગ 

પ્રવાહીની રચનામાાં 98% થી વધ ુપાણી અને રેતી અને <2% લલપટેડ રાસાયલણક ઉમેરણો નો સમાવેશ 

થાય છે, જે લબન-ઝેરી અને બાયોરડગ્રેડબેલ છે. અંદાજે 400-600 ઘનત્તમટર પાણીનો ઉપયોગ સલૂચત 

કુવાઓમાાં એક હાઇડ્રો ફે્રક્સ્ચરરિંગ કામ કરવા માટે થશે. હાઈડ્રો-ફે્રક્સ્ચરરિંગ જોબ પછીથી કવૂામાાંથી જે 

પ્રવાહ પાછો આવે છે તેની  ત્તનયત્તમત દેખરેખ રાખવામાાં આવશે અને MoEF & CC અને પ્રદૂર્ણ ત્તનયાંત્રણ 

બોડયના માગયદત્તશિકા મજુબ સલામત ત્તનકાલ રીતે યોગ્ય સાંભાળ / સારવાર હાથ ધરવામાાં આવશે. હાઇડ્રો 

ફે્રક્સ્ચરરિંગ થી ઉત્પન થયલે દૂત્તર્ત પાણી ને ETP માાં સારવાર આપી HDPE લાઇન પીટ માાં છોડવા માાં 

આવશે. 

1.6.10 સલામતી અને ર્પયાાિરણ 

 OISD-૧૮૯ નાાં ઘોરણો અનસુાર સાઇટ ૫ર ૫યાય્ત સરુક્ષા ૫ગલાાં લેવામાાં આવશે.  જેમકે આગ સામ ે

લડાઇ સાઘન પરુા પાડવા.  વેલમાાં ઉચ્ચ દબાણ ૫ર આવતા પ્રવાહીને ‘’કીક’’ તરીકે ઓળખાય છે.  



કુવાઓનુાં ત્તનયાંત્રણ સામાન્દ્ય રીતે બે વગોમાાં ત્તવભાજીત છે, એટલે કે પ્રાથત્તમક ત્તનયાંત્રણ અને રદ્રત્તતય 

ત્તનયાંત્રણ.    

1.6.11 ઓ૫રેશન્સ ૫રીત્યાગ 

 શારકામ સમા્ત કયાય પછી સાઇટ પરથી તમામ સાધનો અને કચરાના પદાથો દૂર કરવામાાં આવશે.. 

એચડીપીઇના પીટ માાં એકત્ર થયેલ કચરાના અવશેર્ અને કાદવ સકુાયા પછી ટોચ ને પથાત્તનક માટી 

થી આવરી લવેામાાં આવે છે. ઓએનજીસીની માંજૂર થયલે પનુઃપથાપન પ્રરક્રયા મજુબ, આ સાઇટ મળૂ 

સ્પથત્તતમાાં શક્ય તેટલી નજીક પનુઃપથાત્તપત કરવા માાં આવશે. 

 

1.7 ર્પયાાિરણન ાં િણાન 

બેઝલાઇન પયાયવરણીય અભ્યાસ વર્ય ર૦૧૭ ઉનાળાની ઋતમુાાં કરવામાાં આવ્યો હતો. 

1.8 અભ્યાસીય વિસ્તાર 

અભ્યાસીય ત્તવપતારએ ૧૦ રક.મી. ત્તત્રજયા અંદર વ્યાખ્યાત્તયત થયેલ છે.  

1.8.1 અભ્યાસીય વિસ્તારનો જમીન િ૫રાશ 

ગગુલ અથય-પ્રો ઉ૫રથી ઉ૫ગ્રહ પ્રત્તત આ અભ્યાસ માટે લીઘી છે.  જુદા જુદા જમીન વ૫રાશની ઓળખ માટે 

આ પ્રત્તતમાાંન ુાં અથયઘટન નેશનલ રીમોટ સેન્દ્સીંગ એજન્દ્સી (NRSA) નાાં કલાસીરફકેશન દ્વારા કરવામાાં આવ્યુાં.  

મેહસાણા જીલ્લામાાં 

 બાાંધકામીય જમીન 2597 હકે્સ્ટર છે. 

 ખેતીલાયક જમીન કુલ ત્તવપતારના 46290.9 હકે્સ્ટરની છે. 

 વાવેતર ત્તવપતાર 4150 હકે્સ્ટરની  છે. 

 જળનો ત્તવપતાર 194.9 હકે્સ્ટર છે. 

 વનપપત્તત માટેનો ત્તવપતાર 46290 હકે્સ્ટર છે. 



 

ગાાંધીનગર જીલ્લામાાં 

 બાાંધકામીય જમીન 2788  હકે્સ્ટર છે. 

 ખેતીલાયક જમીન કુલ ત્તવપતારના 48844.1ની છે. 

 જળનો ત્તવપતાર 345.0ની છે. 

 વનપપત્તત માટેનો ત્તવપતાર 8214.4 હકે્સ્ટરનો છે. 

અમદાવાદ જીલ્લામાાં 

 બાાંધકામીય જમીન 1335  હકે્સ્ટર છે. 

 ખેતીલાયક જમીન કુલ ત્તવપતારના 23732.662 હકેટરનો  છે. 

 જળનો ત્તવપતાર 244 હકેટરનો છે. 

 વનપપત્તત માટેનો ત્તવપતાર 233 હકેટરનો છે.  

 

ખેડા જીલ્લામાાં 

 બાાંધકામીય જમીન 1012  હકે્સ્ટરનો છે. 

 ખેતીલાયક જમીન કુલ ત્તવપતારના 24041 હકે્સ્ટરનો છે. 

 જળનો ત્તવપતાર 643 હકે્સ્ટરનો છે. 

ભરૂચ જીલ્લામાાં 

 બાાંધકામીય જમીન 2010.0 હકે્સ્ટરનો છે. 

 ખેતીલાયક જમીન કુલ ત્તવપતારના 74777.0 હકે્સ્ટરનો છે. 

 જળનો ત્તવપતાર 899 હકે્સ્ટરનો  છે. 

1.8.2 િિામાન 

આ ત્તવપતારનુાં હવામાન ગરમ ઉનાળો, સાઘારણ કોરુ, ઓછા ભેજવાળાં, વાતાવરણ અને દલક્ષણ ૫ત્તિમના 

ચોમાસાથી બનેલ છે.  વર્યને ચાર ભાગમાાં વહેંચવામાાં આવે છે.  રડસેમ્બરથી ફેબ્રઆુરી ઠાંડીની ઋત ુઅને 



ત્યારબાદ માચયથી મઘ્ય જુન ગરમીની ઋત,ુ મઘ્ય જુન થી સ્ટેમ્બર ચોમાસાની ઋત ુઅને ઓકટોબર તથા 

નવેમ્બર પોપટ મોન્દ્સનુ ગણવામાાં આવે છે.  

ભરૂચ જીલ્લો  

 ૫વનની ગત્તત અભ્યાસ સમય દરમ્યાન ૨.૨ મી./સે. હતી અને ૫વનની રદશા SW (દલક્ષણ- પત્તિમ) 

નોંઘવામાાં આવી હતી.  

 અભ્યાસીય ત્તવપતારમાાં અભ્યાસ દરમ્યાન સરેરાશ તા૫માન ૩૦.૬°C  તથા મહિમ તા૫માન 

૩૫.૯°C  અને લઘિુમ તા૫માન ૨૬.૬°C  નોંઘવામાાં આવ્ય ુહત ુાં.  

 સરેરાશ ભેજ ૫૮.૩% નોંઘવામાાં આવ્યો હતો, જયારે મહિમ ભેજ ૭૫.૫% અને લઘુિમ ભજે 

૩૭.૨% નોંઘવામાાં આવ્યો હતો.  

અમદાિાદ જીલ્લો  

 ૫વનની ગત્તત અભ્યાસ સમય દરમ્યાન ૩.૭ મી./સે. હતી અન ે ૫વનની રદશા W (પત્તિમ) 

નોંઘવામાાં આવી હતી.  

 અભ્યાસીય ત્તવપતારમાાં અભ્યાસ દરમ્યાન સરેરાશ તા૫માન ૩૫.૨°C  તથા મહિમ તા૫માન ૪૧.૦ 

°C  અને લઘિુમ તા૫માન ૨૮.૭°C  નોંઘવામાાં આવ્ય ુહત ુાં.  

 સરેરાશ ભેજ ૩૪.૯% નોંઘવામાાં આવ્યો હતો, જયારે મહિમ ભજે ૫૦.૧% અને લઘુિમ ભેજ ૨૦.૫ 

% નોંઘવામાાં આવ્યો હતો.  

1.8.3 ખ લ્લી િિાની ગ ણિિા 

ઉનાળાની સીઝન 2017 દરત્તમયાન એપ્મ્બયન્દ્ટ એર ક્સ્વોલલટી મોનીટરીંગ હાથ ધરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 23 જુદી 
જુદી પથળોએ એપ્મ્બયન્દ્ટ એર ક્સ્વોલલટી મોત્તનટરરિંગ પટેશનોની પથાપના કરવામાાં આવી હતી. 

  PM 10 ની સરેરાશ સાાંદ્રતા 79 μg / m3 (નરનાવી અન ેઅટાલી ગામ) થી 48 μg / m3 (નવાગામ 

સધુીના છે. આ બધા મલૂ્ય CPCB (100 μg / m3) દ્વારા આપવામાાં આવેલા PM10 ની ચોક્કસ મયાયદામાાં 

છે. 

 PM 2.5 ની સરેરાશ સાાંદ્રતા 30 μg / m3 (અટાલી ગામ) થી 17 μg / m3 (કુાંધલ ગામ) સધુીનો છે. આ 

તમામ મલૂ્યો CPCB (60 μg / m3) દ્વારા આપવામાાં આવલે PM2.5 ની ચોક્કસ મયાયદાની અંદર છે. 



  SO2 ની સરેરાશ સાાંદ્રતા <8.0 થી 10.4 μg / m3 (નરનાવી ગામ) સધુીની હતી. આ બધા મલૂ્યો CPCB 

(80 μg / m3) ની ચોક્કસ મયાયદામાાં છે. 

  NOX ની સરેરાશ સાાંદ્રતા <10.0 μg / m3 થી 19.4 μg / m3 (અસારસા ગામ) સધુીની હતી. આ બધા 

મલૂ્યો CPCB (80 μg / m3) ની ચોક્કસ મયાયદામાાં છે. 

 HCની સરેરાશ સાાંદ્રતા 980 μg / m3 (કુાંધલ ગામ) થી 1156 μg / m3 (જ ાંબસુર) સધુીના છે. 

  NMHC સરેરાશ સાાંદ્રતા 10 μg / m3 હતી. 

  VOCની સરેરાશ સાાંદ્રતા 23 પથળોએ નોંધવામાાં આવી છે તે તમામ  ૧ પીપીએમથી ઓછી  છે 

 

1.8.4 ઘ્િવન 

અભ્યાસીય ત્તવપતારમાાં જુદાજુદા ૧૧ પથળોએથી ઘ્વત્તનમા૫ન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં.  

 ઘ્વત્તનનુાં પ્રમાણ રદવસ દરમ્યાન રહણેાાંક ત્તવપતારમાાં ૫૪.૬ dBA થી ૫૬.૧ dBA નોંઘવામાાં આવ્યુાં, જે 

સીપીસીબીની ત્તનઘાયરીત મયાયદા (૫૫ dBA) કરતાાં થોડુાં વઘારે નોંઘવામાાં આવ્યુાં.  ઘ્વત્તનનુાં વઘારે પ્રમાણ 

એ વાહનોની અવર જવર પાસે મોનીટરીંગ પથળો હોવાથી હોઇ શકે છે. 

 ઘ્વત્તનનુાં પ્રમાણ રાત્રી દરમ્યાન રહણેાાં ત્તવપતારમાાં ૪૪.૮ dBA થી ૪૮.૮ dBA નોંઘવામાાં આવ્યુાં.  જે 

સીપીસીબી ની ત્તનઘાયરીત મયાયદા કરતાાં (૪૫ dBA) થોડુાં વઘ ુનોંઘવામાાં આવ્યુાં.  

1.8.5 માટી 

અભ્યાસીય ત્તવપતારમાાંથી માટીના નમનૂા જુદાજુદા ૧૦ પથળોએથી લવેામાાં આવ્યા. 

માટીના નમનૂાઓનુાં ભૌત્તતક પ્રો૫ટીનુાં મોનીટરીંગ દરમ્યાન માટીની પોરોસીટી ૩૬ થી ૬૩ % અને WHC 

૪૨.૫૪ થી ૭૯.૭%, ૫રમીએલબલીટી ૦.૬૨૩ થી ૩૮.૫૨ મીમી/કલાક નોંઘવામાાં આવી હતી.  

૫રમીએલબલીટીનુાં વઘારે પ્રમાણ દશાયવે છે કે માટી ચીકણા પ્રકારની હોઇ શકે. વધ ુ ત્તછદ્રાળતા અને 

ડબલ્યએુચસી અને મધ્યમથી અત્યાંત નીચી અભદે્યતા રેતાળ કે ક્સ્લ ેપ્રકાર ની માટી ને કારણે હોય શકે  

સી (0.235 - 0.949 ડીએસ / મીટર) અને ઇએસપી (<0.01 - 1.68) અનકુ્રમે <1.0 ડીએસ / મીટર અન ે

<5.0% ની સલામત સીમાઓ અંદર હતા પીએચ 7.54 - 8.19 હતો, જે સચૂવે છે કે જમીન કાાં તો ખારાશ 

અથવા એત્તસરડટીની સમપયા નથી.    



પાણી દ્રાવ્ય આયન માાં Mg (૦.૧૩ થી ૧.૧૭ ગ્રામ/રકલોગ્રામ), સોરડયમ (૦.૨૪ થી ૧.૧૦ 

ગ્રામ/રકલોગ્રામ), Ca (૦.૦૮ થી ૦.૬૪ ગ્રામ/રકલોગ્રામ) અને K (૦.૦૦૩ to ૦.૩૭ ગ્રામ/રકલોગ્રામ) 

1.8.6 સર્પાટીય જળ ગ ણિિા 

અભ્યાસીય ત્તવપતારનાાં જુદા જુદા ૧ર પથળોએથી સપાટીય જળના નમનુાઓ લેવામાાં આવ્યાાં. જેને 

સીપીસીબી નાાં ઘારાઘોરણો મજુબ સરખાવવામાાં આવ્યા.  આ નમનુાઓનુાં ૫રીણામો નીચે મજુબ છે.  

૫રીણામોના પથૃ્થકરણનાાં આઘારે એવુાં તારણ કાઢવામાાં આવ્યુાં કે, આ પાણીને જયાાં સઘુી સારવાર કરી જ ાંત ુ

રરહત ના કરવામાાં આવે ત્યાાં સઘુી તે પીવાલાયક ઉપયોગ માાં લેવુાં જોઈયે નરહ.  

1.8.7 ભ ગભીય જળ ગ ણિિા 

અભ્યાસીય ત્તવપતારનાાં જુદા જુદા ૧૧ પથળોએથી ભગુભીય જળના નમનુાઓ લેવામાાં આવ્યાાં.  જે 

નમનૂાઓનુાં IS 10500:2012  ના માગયદશયન મજુબ ત્તવશ્લરે્ણ કરવામાાં આવ્યુાં.  

TDS નુાં પ્રમાણ ૩૫૦ PPM થી ૧૦૦૦૦ ppm. પરરણામો બતાવે છે કે મહાપરુા ગામમાાં ક્સ્લોરાઇડ 

(૪૦૫૦),સલ્ફેટ (૧૪૪૯) છે. જે પવીકારીયા લલત્તમટ કરતાાં વધારે છે. કારણકે આ ત્તવપતાર દરરયારકનારા ની 

નજીક છે 

 

1.8.8 જૈવિક ર્પયાાિરણ  

પ્રોજેક્સ્ટ ત્તવપતારના બાયોવત્તસિવેટી સવે (કોર ઝોન) અન ે1 રકલોમીટરની આસપાસના અને લગભગ 10 રકમી 

(બફર ઝોન) ની આજુબાજુના વાતાવરણનો અભ્યાસ ત્તવપતારની ફ્લોરલ અને ફનીલ સ્પથત્તતને સમજવા માટે 

કરવામાાં આવ્યો હતો. 

 અભ્યાસના ત્તવપતારમાાંથી કુલ 23 પ્રજાત્તતઓ ૫૧ પ્રકાર ના ઝાડ જોવા માાં આવ્યા. 

  27 ઝાડવા પ્રજાત્તતઓ અભ્યાસના ત્તવપતારમાાંથી 17 કુટુાંબોની ગણના કરવામાાં આવે છે. 

 ક્સ્લાઇમ્બસય / ટ્વીનની આ ત્તવપતારમાાં 3 પ્રજાત્તતઓ નોધવા માાં આવી  

•    અભ્યાસ ત્તવપતારમાાં કોઈ દુલયભ વનપપત્તત જોવા મળેલ નથી  

•    અભ્યાસના ક્ષેત્રમાાં શૅનન વીવેર ઇન્દ્ડકે્સ્સ 2.9 નો અહવેાલ મળ્યો હતો 



કેટલાક દૃશ્યક્ષમ પ્રાણીસસૃ્ટ્ષ્ટને ભારતીય વાઇલ્ડ લાઇફ (પ્રોટેક્સ્શન) એક્સ્ટ, 1972 દ્વારા તેમને અલગ 

અલગ સતુ્તનત્તિત કરીને રક્ષણ આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. અભ્યાસ ક્ષતે્રના પક્ષીઓમાાં, પેટા ફોલ (પાવો 

રક્રપટાટસ), શેડયલૂ -1 માાં સમાવેશ થાય છે. વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્સ્શન એક્સ્ટ (1972) માાં, જ્યારે અન્દ્ય 

ઘણા પક્ષીઓ શેડયલૂ IV માાં સમાવવામાાં આવ્યા છે. 

વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેકશન એક્સ્ટ, (1 9 72) ની સતુ્તનત્તિત -2 મજુબ સરરસપૃમાાં ભારતીય કોબ્રા (નાજા 

નાજા), લચકેલ્ડ કીલબેક વોટર સાપની (ઝેનોચ્રોપીસ ત્તપઝેટર) અને કોમન રુન સાપ (પીએટીયસ 

મ્યકુોસ) રક્ષણ પરુૂાં પાડવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 

સપતન પ્રાણીઓમાાં; લાંગરુ, (સેમનોસ્ટ્્ટકસ એન્દ્ટલેસ) એ શેડયલૂ -2 પ્રાણી છે, ત્તનલગાય (બોસેલફસ 

ટૅ્રગોકામેલસ) અને વાઇલ્ડ બોસય (સ ુસ્રોફા) એ શેડયલૂ છે- વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્સ્શન એક્સ્ટ 1972 ના 

પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે 

 

1.8.9 સામાજીક આવથિક પ્રોફાઇલ 

આ કુવાઓ ભરૂચ, ખેડા, અમદાવાદ, ગાાંધીનગર અને મહસેાણા જજલ્લાઓમાાં આવે છે, અભ્યાસ 

ત્તવપતારમાાં 463 ગામોનો સમાવેશ થાય છે. સેન્દ્સસ ઓફ ઇસ્ટ્ન્દ્ડયા 2011 મજુબ, કુલ અભ્યાસના 

ત્તવપતારમાાં 2, 41,816 પરરવારો અને 11, 76,652 ની કુલ વપતી દશાયવવામાાં આવી છે. 

 અભયસીય ત્તવપતાર માાં પરુુર્ સાક્ષરતાનો દર સરેરાશ 78.9% છે જયારે  સ્ત્રી સાક્ષરતાનો દર 

65.5% છે. 

  2011 ની વસત્તત ગણતરી પ્રમાણે અભ્યાસ ત્તવપતારમાાંના જાત્તત ગણુોિર 1000 પરુુર્ દીઠ 925 છે. 

  સેન્દ્સસ 2011 ની સરેરાશ મજુબ અનકુ્રમે 5.83% અને 11.62% અભ્યાસ ત્તવપતાર એસસી અને 

એસટી વપતી છે. 

 2011 ના વપતી ગણતરીના આંકડા અનસુાર, કુલ કામ કરતા વપતી 38.99% છે, સરેરાશ 18.82% 

ખેડતૂ, 25.62% કૃત્તર્, 0.71% ઘર, 39.79% અન્દ્ય અન ે15.10% સીમાાંત કાયયકર છે.  



1.9 ર્પયાાિરણ ૫ર થતી અસરની ઓળખ, ભાિીકથન અને ૫ગલાાં  

1.9.1 ખ લ્લી િિા  

ખલુ્લી હવાની ગણુવિા ૫ર અસર કરતાાં મખુ્ય ૫રીબળો નીચે મજુબ છે: 

 રડ્રલીંગ રીગ ચલાવવા માટે વ૫રાતા રડ.જી.સેટ. 

 પ્રાથત્તમક ચકાસણીના તબકકા દરમ્યાન ફલેરીંગ ઓ૫રેશન દ્વારા ત્તનકળતા વાયઓુ. 

 સાઇટનાાં ત્તનમાયણ તથા બાંઘ કરવાનાાં તબકકે થતુાં ફયજુીટીવ એમીશન. 

 વાહનોના અવરજવરનાાં કારણે થતુાં એમીશન. 

AERMOD સોફટવેર વા૫રીને રડ.જી.સેટમાાંથી થતાાં એમીશનની અસરનુાં જુદા જુદા પથળોએથી ત્તવશ્લેર્ણ 

કરવામાાં આવ્યુાં.  

ર૪ કલાકના મહિમ GLC, ૦.૨૬૮ µg/m3, પ.૯૦ µg/m3 અને ૦.ર૬૮ µg/m3  SO2, NOx and પાટીકયલુેટ 

મેટર માટે અનકુ્રમે સ્ત્રોતથી ર૦૦ મી. ના અંતરે ઉિર રદશામાાં નોંઘવામાાં આવ્યા.  

રડપપઝયન મોડલીંગ ૫રથી નોંઘવામાાં આવ્યુાં કે, ડી.જી.સેટના વ૫રાશને કારણે ખલુ્લી હવાની ગણુવિાાંમાાં 

થનાર ફેરફાર નેશનલ એમ્બીયન્દ્ટ એર કવોલલટી પટાન્દ્ડડયની અંદર રહશેે. 

નીચે મ જબના શમનના ૫ગલાાં િિા માટે લેિામાાં આિશે: 

 ફલેરીંગ સીપટમને દરેક સમયે યોગ્ય રીતે વ્યવપથાપીત કરવામાાં આવશે. 

 પાણીનો છાંટકાવ સકુી ઋત ુદરમ્યાન ઘળુ ત્તનયાંત્રણ કરવા એકસેસ માગો ૫ર કરવામાાં આવશે. 

 સાઇટ ૫ર ઉ૫યોગી તમામ વાહનો માટે પ્રદૂર્ણ કન્દ્ટ્રોલ પ્રમાણપત્ર(પીયસુી) ઉ૫લબ્ઘ કરાવવામાાં 

આવશે. જેથી હવાની ગણુવિાના મા૫દાંડ કરતા વઘારે ખરાબ થાય નહી.  

 ડીજીસેટ અને ફાયર ઇન્દ્જીનની સારસાંભાળ લેવામાાં આવશે. 

1.9.2 ઘ્િવન ર્પયાાિરણ  

પ્રપતાવીત રડ્રલીંગ કાયય તથા સાંબાંત્તઘત કાયો દરમ્યાન ઘ્વત્તનની ઉત્પત્તિ થઇ શકે છે. જેને કારણે આસપાસના 

ત્તવપતારો ૫ર અસર થઇ શકે છે ૫રાંત ુતે અવાજ થોડાક સમય માટે અને રડ્રલીંગ દરમ્યાન જ રહશેે. 

નીચે મજુબની પ્રવતૃ્તિઓથી ઘ્વત્તનનુાં પ્રમાણ વઘી શકે છે: 



 રીગ અને અન્દ્ય મશીનરી દ્વારા અવાજ 

 વાહન વ્યવહાર અવરજવરથી અવાજ 

 ડીજી સેટ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અવાજ 

નીચે મજુબના ૫ગલાાં ઘ્વત્તન માટે લેવામાાં આવશે: 

 પરૂતો ઇન્દ્જીનીયરીંગ કાંન્દ્ટ્રોલ સાઘન સામગ્રીના ઇન્દ્ટપટોલેશન વખતે કરવામાાં આવશે જેથી ઘ્વત્તનના 

પ્રમાણમાાં ઘટાડો થઇ શકે.  

 દરેક ઘ્વત્તન ઉત્પન્ન કરતાાં શારકામો અને વાહનોનુાં ત્તનયમીત મઇેન્દ્ટેનન્દ્સ કરવામાાં આવશે જેથી વઘારે 

ઘ્વત્તન ઉદભવ ેનહી.  

 પી.પી.ઇ. જેમકે કાનના ્લગ, મફલસય, બઘા કામદારોને કે જે ૮૫ dB થી વઘ ુઅવાજવાળી જગ્યાએ 

કામ કરતાાં રહશેે તેમને શીફટ મજુબ આ૫વામાાં આવશે.  

1.9.3 સર્પાટીય જળ / ભ ગભીય જળ  

જથ્થો 

પાણીની જરૂરીયાત રડ્રલીંગ કામ તેમજ ડોમેપટીક ઉ૫યોગ માટે રહશેે અને તે હાંગામી રહશેે.  પાણીની 

જરૂરીયાત હાંગામી રીતે થોડા રદવસ માટે રહશેે.  દરેક કુવા માટે ૨૫ ઘન મી./રદવસ/કુવાની રહશેે જે 

જરૂરીયાત ટેન્દ્કર દ્વારા પરુી પાડવામાાં આવશે જેથી પાણીના સ્ત્રોત ૫ર કોઇ નોંઘપાત્ર અસર થશે નહી.  

ગ ણિિા 

 રડ્રલીંગ તથા બીજા કામોન ેલીઘ ેવ૫રાયેલ ગાંદા પાણીનો ત્તનકાલ HDPE લાઇન્દ્ડ પીટમાાં કરવામાાં આવશે 

અને ડોમેપટીક પ્રવતૃ્તિથી ઉદભવેલ પાણીને સોકપીટમાાં ત્તનકાલ કરવામાાં આવશે. હાઇડ્રો ફે્રક્સ્ચરરિંગ થી 

ઉત્પન થયેલ દૂત્તર્ત પાણી ને ETP માાં સારવાર આપી HDPE લાઇન પીટ માાં છોડવા માાં આવશે. 

પાણી પ્રદૂર્ણ અટકાવવા નીચે મજુબનાાં ૫ગલા લેવામાાં આવશે. 

 ડોમેપટીક પ્રવતૃ્તિથી ઉદભવેલ પાણીને સોકપીટ દ્વારા ત્તનકાલ કરવામાાં આવશે.  

 બઘા કેમીકલ અને બળતણનાાં સાંગ્રહ પથળની આસપાસ બાંડ બનાવવામાાં આવશે જેથી વરસાદનાાં 

વહતેા પાણી સાથે વહ ેનહી.  

 ONGC સાઇટ ૫ર સ્ત્રાવ રોકવા જરૂરી ૫ગલાાં લેશ ે



 ONGC રડ્રલીંગ માટે સારામાાં સારી ઇન્દ્જીનીયરીંગ પઘ્ઘત્તતનો ઉ૫યોગ કરશે અન ેઇન્દ્પટોલેશન માટે ૫ણ 

ઉચ્ચકક્ષાની તકનીકો વા૫રશે જેથી ભગુભીય જળ દૂત્તર્ત થાય નહી.  

 હાઇડ્રો ફે્રક્સ્ચરરિંગ થી ઉત્પન થયેલ દૂત્તર્ત પાણી ને ETP માાં સારવાર આપી HDPE લાઇન પીટ માાં છોડવા 

માાં આવશ ે

1.9.4 જમીન 

સાઇટ ત્તનમાયણ દરમ્યાન ખતેીની જમીનનાાં ઔદ્યોલગક વ૫રાશ અને તેને લીઘ ેથતો લીલોતરીનો નાશ (૧૧૦ 

x ૧૧૦ મી)  ત્તવપતાર એ જમીન ૫ર થનારી મખુ્ય અસર છે. કુલ ૧૧ કુવાઓ રડ્રલ કરવા માટે ૧.ર૧ હકેટર 

(૧૧૦ x ૧૧૦ મી) પ્રત્તત કુવા માટે એવા ૧૧ કુવા માટે  હકેટર જમીનની જરૂર ૫ડશે. જે જમીન લલઝ ૫ર 

લેવાની જરૂર ૫ડશે અને યોગ્ય ત્તનતીત્તનયમો અને અરસ પરસ સાંમત્તત દ્વારા જમીન સાંપાદન હાથ ઘરવામાાં 

આવશે.  

રડ્રલીંગ થી હાઇડ્રોકાબયન મળવાની સ્પથતીમાાં ૩૦ મી X ૩૦ મી. જેટલો ત્તવપતાર રાખવામાાં આવશે અને 

બાકીની જમીન પવુયવત સ્પથતીમાાં જમીન માલલકને ૫રત કરવામાાં આવશે.  

શમનનાાં ૫ગલાાં 

 સાઇટ ૫સાંદગી દરમ્યાન શકય અંશે હાલની જમીનીય વ૫રાશને ઘટાડવા માટે જરૂરી પ્રયત્નો કરવામાાં 

આવશે. 

 સાઇટ ૫ર રડકમીશનીંગ દરમ્યાન અને સાઇટને બાંઘ કરી પનુ:પથા૫ન કરી મળૂસ્પથતીમાાં લાવવા શકય 

તેટલા પ્રયત્ન કરવામાાં આવશે. 

 સાઇટ ૫રની માટી, વનપપત્તત, અને ઢોળાવ યોગ્ય પનુ:પથા૫ન કરી મળૂસ્પથતીમાાં લાવવા પ્રયત્ન 

કરવામાાં આવશ,ે જેથી પાકનુાં ઉત્પાદન થઇ શકે.  

1.9.5 માટી 

સાઇટ ત્તનમાયણ દરમ્યાન જમીનનાાં ઉ૫લા પો૫ડાનો સાઇટ તથા અભીગમ માગય બનાવવા માટે ઉ૫યોગ થશે.  

જે પોર્ક તત્વો તથા સજીવો જમીનની ઉત્પાદકતા આપે છે તેમને નકુશાન થઇ શકે છે.  જેના કારણે 

જમીનનાાં ઉ૫લા ૫ડમાાં નજીવી અસર થઇ શકે છે.  



રીગ તથા જરૂરી યાંત્ર સામગ્રીના પથા૫ન દરમ્યાન જમીનની ગણુવિા ૫ર અસર થઇ શકે છે, જે શારકામ 

પણુય થયા સઘુી રહી શકે. 

પ્રોજેકટ દરમ્યાન થતી પ્રવતૃ્તિઓ જેમકે રસાયણો તથા બળતણનાાં સાંગ્રહ, કાદવનુાં ત્તનમાયણ તથા ઉંજણ તેલ 

ત્તવગેરેનુાં યોગ્ય વ્યવપથા૫ન ન કરવામાાં આવે તો માટી દૂત્તર્ત થઇ શકે છે.  

શારકામ દરમ્યાન વ૫રાયેલ કાદવ અને ત્તનકળતા કચરાનો અયોગ્ય સાંગ્રહથી જમીન દૂત્તર્ત થઇ શકે છે.  

શમનનાાં ૫ગલાાં 

 ખોદકામ દરમ્યાન ત્તનકળેલ માટીને યોગ્ય રીતે સાંગ્રહ કરવામાાં આવશે તથા પનુ:પથા૫ન દરમ્યાન તેનો 

ઉ૫યોગ કરવામાાં આવશે. 

 રડ્રલ સાઇટ ઉ૫ર માટીનુાં શકય તેટલ ુપનુ:પથા૫ન કરવુાં.  

 શારકામ દરમ્યાન ત્તનકળતા કાદવ તથા રડ્રલ કટીંગ્સને HDPE લાઇન્દ્ડ પીટમાાં બાષ્પીભવન માટે સાંગ્રહ 

કરવામાાં આવશે જેથી માટીનુાં પ્રદૂર્ણ ઘટાડી શકાય. 

 શારકામ પ્રરક્રયા દરમ્યાન ત્તનકળતા કાદવ, ત્તસમેન્દ્ટ તેમજ યાંત્ર સામગ્રીમાાંથી ત્તનકળતા તેલ જેવા પ્રવાહી 

અશઘુ્ઘીઓ ફેલાય નહી તેવી વ્યવપથા કરવામાાં આવશે. 

 જો ઓઇલનો ઢોળાવ થાય તો પયડુોમોનારનો ઉ૫યોગ કરી માટીને સાફ કરવી જોઇએ અને ત્યારબાદ 

તેના ૫ર ઓગેનીક મેન્દ્યરુ એ્લાય કરવુાં જેથી માટીની કેમીકલ અને રફઝીકલ પ્રો૫ટી સઘુરે.  

 શારકામની દરેક સાઇટ ૫ર ઘરગથ્થ ુપાણીનાાં ત્તનકાલ માટે શોકપીટની યોગ્ય વ્યવપથા કરવામાાં આવશે. 

 જો કુવામાાં ઓઇલ ન મળે  અને કુવો ત્યજી દેવાનો થાય તો કોમ્પેકટ થઇ ગયેલ માટીને મેનયરુ 

એ્લાય કરી છુટી પાડવામાાં આવશે અને જો માટી આલ્કલાઇન થઇ ગઇ હોય તો તેને જી્સમ કે સલ્ફર 

અથવા આયયન પાયરાઇટની એ્લેકેશન કરવી જોઇએ.  

1.9.6 સામાજીક-આવથિક ર્પયાાિરણ 

 સલૂચત પરીયોજનાને લીઘ ેસામાજીક આત્તથિક પયાયવરણ ૫ર હકારાત્મક અસર થઇ શકે છે, જે નીચે 

મજુબ છે. 

 યોજના દરમ્યાન, આડકતરી રીતે રોજગારીની તકો જેમકે ટે્રઇલ મેકીંગ, કાચોમાલ પરુો પાડવો, સહાયક 

તથા આનસુાાંગીક કામો કરવા ત્તવગેરેથી લોકોની આત્તથિક સ્પથતીમાાં સઘુારો થશે. 

 શારકામ પ્રવતૃ્તિઓને કારણે લોકોનુાં પથાત્તનક કૌશલ્ય પતર ઉંર્ ુઆવશે. 



 રીગ યાંત્ર સામગ્રી વહન કરવા માટે હાલનાાં કાચા રપતાઓ પાકા કરવામાાં આવશે, જેનાથી વાહન 

વ્યવહાર સવુીઘાઓનો ત્તવકાસ થશે.  

1.9.7 િનસાં૫દા અને પ્રાણીમાત્ર 

પ્રકલ્પની શકય જૈત્તવક અસરો 

 અવાજને લીઘ ેપ્રાણી ૫ર અસર. 

 કુવાઓનુાં શારકામ અને અન્દ્ય માળખાકીય સતુ્તવઘાઓ ખતેીલાયક જમીનને નકુશાન કરી શકે. 

 રડ્રલીંગનુાં લલકેજ અને કુવાઓનુાં શારકામ થી જે કેમીકલ લીક થશે તેનાથી નજીકની ખેતીલાયક જમીન 

૫ર અસર થઇ શકે છે.  

 કુવાઓનાાં શારકામને લીઘ ેઘળૂનુાં પ્રામણ વઘશે.  જે ઘળૂનાાં કણો વનપપત્તત ૫ર જમા થવાથી 

વનપપત્તતની પ્રકાશ સાંશ્લેર્ણની રક્રયા માંદ ૫ડી શકે છે.  

 વકૃ્ષ ત્તવત્તવઘતા અને પ્રાણી ત્તવત્તવઘતાને નકુશાન થઇ શકે છે.  

 વસવાટ ત્તવભાજન. 

 વસવાટ દુર્ણ. 

શમનનાાં ૫ગલાાં: 

 અવાજનુાં પ્રમાણ ઘટાડવા માટે ડી.જી.સેટ ૫ર એકોપટીક લબડાણ કરવામાાં આવશ,ે જેમકે આ પ્રવતૃ્તત ટુકા 

સમય માટેની છે, ડ્રીલલિંગ દરમ્યાન ખરાબ પાણીનો ત્તનકાલ HDPE લાઇન્દ્ડ પીટમાાં માન્દ્ય ત્તનયત 

મયાયદામાાં કરવામાાં આવશે. હાઇડ્રો ફે્રક્સ્ચરરિંગ થી ઉત્પન થયેલ દૂત્તર્ત પાણી ને ETP માાં સારવાર આપી 

HDPE લાઇન પીટ માાં છોડવા માાં આવશ ે

 ONGC દ્વારા યોગ્ય પપીલ મનેેજમેન્દ્ટ ્લાન બનાવવામાાં આવશે. 

 શકય હોય ત્યાાં સઘુી ઉ૫લબ્ઘ રપતાઓનો જ ઉ૫યોગ કરવામાાં આવશે. 

 બીન જરૂરી લાઇટો વા૫રવામાાં આવશ ેનહી. જેથી રાતે્ર ૫ક્ષીઓ આકય ત્તર્ત ના થાય. 

 પ્રોજેકટ સાઇટનુાં રીકલેમેશન કરવામાાં આવશે.  



1.9.8 વ્યિસાય આરોગ્ય અને આસર્પાસનાાં સમ દાય ૫ર જોખમ 

 સાઇટ તૈયારી, શારકામ અને શારકામ ૫છીના કામ દરમ્યાન કામદારો ૫ર અનેક વ્યવસાત્તયક જોખમો 

રહલેા છે. 

 શારકામ દરમ્યાન ઉત્પન્ન થતો અવાજ એ કામદારો અને પટાફને નકુશાન કરી શકે છે. 

 રસાયણો તથા તેલનો યોગ્ય માવજત ના કરવામાાં આવે તો તે આરોગ્ય માટે નકુશાનકારક હોઇ શકે છે.  

 બ્લો આઉટ દરમ્યાન હાઇડ્રોકાબયન અથવા અન્દ્ય પ્રવાહીઓનુાં અત્તનયાંત્રીત ફલો, કામદારો તથા 

આસપાસનાાં સમદુાયો સહીતની ગાંભીર ઇજાઓનુાં કારણ બની શકે છે. 

શમનનાાં ૫ગલાાં 

 ONGC દ્વારા સમયાાંતરે તલબલબ ચકાસણી કરવામાાં આવશે. જે બ ેતબકકાાંનમાાં રહશેે જેમકે કલલનીકલ 

તપાસણી અને લેબોરેટરી તપાસણી.  

 સાઇટ ત્તનમાયણ, રડ્રલીંગ અને રડ્રલીંગ બાદ ONGC દ્વારા યોગ્ય સાવચેતીના ૫ગલા લેવામાાં આવશે જેમકે 

પટાફ મેમ્બર અને કામદારોને પી.પી.ઇ.  આ૫વામાાં આવશે. 

 સાઇટ ત્તનમાયણ કાયય માત્ર રદવસ દરમ્યાન જ કરવામાાં આવશે. 

 ડીજી સેટ અને અન્દ્ય ઘ્વત્તન ઉત્પન્ન કરતાાં યાંત્રોન ેએકોપટીક એન્દ્કલોઝર આ૫વામાાં આવશે. 

 ONGC દ્વારા પપીલેજને કારણ ેથતાાં આરોગ્યને થતાાં નકુશાન ઘટાડવા માટે પપીલ વ્યવપથા૫ન યોજના 

બનાવવામાાં આવશે.  

 બ્લો આઉટથી થતાાં નકુશાનને રોકવા માટે પરુતી ક્ષમતાનો બ્લો આઉટ ત્તપ્રવેન્દ્ટર વા૫રવામાાં આવશે.  

1.9.9 િઘારાનો અભ્યાસ 

જોખમની ઓળખ અને ૫રીણામની આકારણી 

રડ્રલ સાઇટ ૫ર પટોરેજ ટાાંકીમાાંથી ક્રુડ ઓઇલ અને HSD ના રીલીઝ જોખમની ઓળખ માટે કરવામાાં આવી. 

બઘા ૫રીમાણોના પથૃ્થકરણ કરવા DNV ટેકનીકા સોફટવેર (PHAST 7.1) નો ઉ૫યોગ કરવામાાં આવ્યો હતો.  



1.10 આકારણીન ાં ૫રીણામ 

રડ્રલ સાઇટ ૫ર એચએસડીટ ટેન્દ્ક પટોરેજમા બે દ્રશ્યો, એક ર૫ મી.મી. ના વ્યાસથી લીક અને બીજુ ાં ટેન્દ્કમાાં 

આ૫ત્તિજનક ભાંગાણ માટે આકારણીના પરરણામ દશાયવે છે કે, ૪ kw/m2 હીટ રેડીએશન બાંને્ન સીનારીઓમાાં 

સાઇટના હદથી બહાર જઇ શકે છે.  જો આનો સમયગાળો ર૦ સેકન્દ્ડ થી વઘારે હોય તો, તે પીડાનુાં કારણ 

બની  શકે છે.  

૧ર.૫ kw/m2 હીટ રેડીએશન બઘા જ આ૫ત્તિજનક ભાંગાણના સીનારીઓ સાઇટના હદની અંદર રહશેે, જે ૧ 

મીનીટમાાં ૧% ઘાતકનુાં કારણ બની શકે છે અને ૧૦ સેકન્દ્ડમાાં પ્રથમ રડગ્રી બનય થઇ શકે છે.   

ONGC એ આવા કોઇ૫ણ પ્રકારના બનાવો અટકાવવા માટે સલામતીની પરુતી કાળજી રાખશે. 

1.11 િોનારત વ્યિસ્થા૫ન યોજના 

DMP માાં જુદા જુદા અત્તઘકારીઓની કટોકટી વખતેની ભતૂ્તમકા અને જવાબદારીઓની ત્તવગત આપેલી છે.  DMP 

નો પ્રથમ ઉદે્દશ માનવ જીવન બચાવવાનો અને ૫છી સાંપત્તતનુાં નકુશાન ઓછુાં કરવાનો છે. ખાસ કરીને DMP 

માાં નીચેના મદુદાઓ હોય છે: 

 મોટી કટોકટી જે થઇ શકે છે. 

 ઘટનાઓ ૫ર ત્તનયાંત્રણ રાખવા માટે કટોકટી ત્તનવારણ યોજના. 
 

પ્રોજેકટ શરૂ કરતા ૫હલેા DMP માાં આપેલી સચૂનાઓનુાં સયાંત્રની કામગીરી સાથે સમન્દ્વય રાખશે. DMP ની 

૫રીણામકારકતા જાણવા ત્તનયત સમયાાંતરે મોક રડ્રલ કરવામાાં આવશે.  ONGC એ પોતાનુાં DMP/ERP બનાવી 

તેને જીલ્લા અને રાષ્ટ્રીય પતરના DMP સાથે સાંકલલત કરવામાાં આવશે.  

1.11.1 યોજનાના લાભો 

યોજનાના લાભ નીચ ેમજુબ છે:  

 નવા ઓઇલ/ગસે રફલડ મળવાથી ભારતનુાં આયાત કરેલ ક્રુડ ૫રનુાં અવલાંબન ઘટશે અને ત્તવદેશી 

હુાંડીયામણની સારી એવી બચત થશે.  

 રડ્રલીંગ ટેકનોલોજીના એક્ષ્લોઝરના કારણે પથાત્તનક લોકોના કશૂળતામાાં વઘારો થશે.  



 જો ઘાંઘાકીય માત્રામાાં હાઇડ્રોકાબયનનો જથ્થો મળશ ે તો લાાંબા ગાળાની નોકરીની તકો ઉભી થશે. 

ભારતની પેટ્રોલલયમ સ્ત્રોતોની જરૂરીયાત પરુી કરવામાાં મદદ થશે.  

 આડકતરી રીતે નોકરીમાાં વઘારો થશે.  

1.11.2 ર્પયાાિરણીય વ્યિસ્થા૫ન યોજના (EMP) 

સાંભાવ્ય આડ અસર માટે, કોન્દ્ટ્રાકટરોને સચૂન માટે અને સારી રીતે કામ કરવાની તાલલમ માટે પ્રોજેકટ 

દરમ્યાન EMP ની જરૂર હોય છે.  કામના દરેક તબકકા માટે અસર ઓછી કરવા માટે લેવાના ૫ગલાાં EMP માાં 

હોય છે તેમજ પ્રોજેકટના દરેક પટેજ દરમ્યાન ઇ.આઇ.એ.માાં મખુ્ય બાયોરફઝીકલ અને સામાજીક આત્તથિક 

અસર માટેના ૫ગલાાં હોય છે, જે નીચે પ્રમાણે છે: 

ONGC અને તેના કોન્દ્ટ્રાકટરની ભતૂ્તમકા: 

 અસર ઓછી કરવા માટે લવેાતા ૫ગલાની વ્યા૫ક યાદી અને અમલીકરણ. 

 અસરકારક ૫રીણામની ખાતરી કરવા માટે જે પેરામીટરની મોનીટરીંગ કરે તે. 

 રક્રયા અમલીકરણ માટે શમનના હતેઓુ સાંપણુય૫ણ ેસમય મળ્યા છે તેની ખાતરી.  

1.11.3 ર્પયાાિરણીય મ દ્દાઓ ૫ર થનારો ખચા 

પયાયવરણ વ્યવપથા૫ન અને સાવચેતીના ૫ગલાાં માટે એક સમયનો ખચય આશરે રૂા.૧,૧૨,૩૯,000 પ્રત્તત કુવા 

દીઠ રહશેે. આ ઉપરાાંત જો કુવાની જગ્યાને પાછી પનુ:પથા૫ન કરવામાાં આવશ ેતો બીજા રૂા.૧૫ લાખ/કુવા 

દીઠનો ખચય થશે.  

1.11.4 ર્પયાાિરણીય મોનીટરીંગ 

પ્રોડકશન ઓ૫રેશન દરમ્યાન ઉચ્ચ પતરની પયાયવરણ ની જાળવણી અને કાનનુી શરતોનુાં પાલન કરવા 

માટે સમયાાંતરે નીચે મજુબની ત્તવગતો નોંઘવામાાં આવશે. 

 રડ્રલીંગ દરમ્યાન પયાયવરણીય મોનીટરીંગ. 

 પોપટ પ્રોજેકટ સેમ્પલીંગ. 

 પ્રદૂર્ણ ત્તનયાંત્રણ ૫ગલાાંની અસરકારકતાનુાં ૫ણ મોનીટરીંગ કરવામાાં આવશે.  


