કાબન
ભારતની િતબતા - વુ યનો કરવાની જર
 કટ ગે ભારતની
ભારત,
ભારત ચીન,
ચીન ુએસ અને અ ય દ" શોએ કાબન
 ઉસ%ન ઘટાડા(ું * વચન આ,ું છે , તેને વુ
િવ/0 ૃત કરવાની જર છે .
2 ઓ4ટોબરના રોજ ભારત સરકાર" 4લાયમેટ ચેઈ જ 8ે9ે િનયત યોગદાન ગેનો ઈરાદો દશાવતો
રા:;<ય દ/તાવેજ Intended Nationally Determined Contribution (INDC) ુનાઇટ"ડ નેશ સ ?"મવક ક વે શન
(ુએનએફસીસીસી) સમ8 /0ુત કયB. પહ"લી નજર" Eુબ મહવાકાં8ી લાગતી આ INDC માં 2030ના વષ
Gુધી Iબન-અJKમL ૂત Nધણ આધાPરત ઊR Sોતોમાંથી લગભગ 40% સંIચત વીજ ઉપાદનની /થાિપત
8મતા હાંસલ કરવાનો લUયાંક છે અને ઉસ%ન(ુ ં માણ 2005ના /તર અ(ુસાર 33-35 ટકા ઘટાડવાની
વાત VુWય છે . આ /વXછ ઊRના Sોતો અપનાવી ઓછા Yૂ ષણવાળા ર/તે આિથ[ક \ ૃ] હાંસલ કરવાના
VુWય પPરવતન
 ની બાબત છે .
એક તરફ INDC માં સમાવાયેલ ઉ^ોગોમાં ઊR કાય8
 મતા વધારવી, Rહ"ર પPરવહન _યવ/થા(ુ ં િવ/તરણ,
ફ-ટોપ સોલાર પાવર *વી બાબતો શંસનીય છે પરં 0 ુ આ INDC દ/તાવેજ(ુ ં હાદ ઘ`ુ ં િનરાશાજનક છે .
સૌથમ,આ દ/તાવેજ ( INDC) માં Iબન- પરં પરાગત ક" 'નવીનીકરણીય' (renewable) શbદને /થાને
'Iબન-અJKમL ૂત Nધણ(non-fossil fuels) નો ઉપયોગ કર" છે . *ને કારણે પરમા`ુઉRથી ઉપc કરતી
વીજળ<ની 10 GW ની /થાિપત 8મતાને 63 GW Gુધી િવ/તરણ કરવાનો િવકdપ Eુdલો રખાયો છે .
પરમા`ુઉRને 'સલામત' અને 'પયાવરણને સૌfય' એવા શbદોથી ઓળખાવાઈ છે .
બીgુ,ં Iબન- પરં પરાગત ક" 'નવીનીકરણીય' (renewable) ના નેR હ"ઠળ આ દ/તાવેજ ( INDC) માં 100 GW
(ગીગાવોટ) થી વુ મા9ામાં હાઇiોપાવર ઉપાદનની િવશાળ સંભાવના દશાવાઈ છે . અયાર" આપણા
દ" શની /થાિપત હાઈiોપાવર 8મતા 46 GW છે * પૈક< 42 GW વીજળ<(ુ ં ઉપાદન મોટા હાઈiો ો*4ટ
કર" છે . નાના હાઈiોપાવર ો*4ટને અkતા અપાતી ન હોવાને કારણે આ G ૂIચત લUયાંક મોટા હાઈiો
ો*4ટના વુ િવ/તરણથી l ૂરો કરાશે તેવી l ૂરતી સંભાવના છે . નાgુક Pહમાલયન ઇકોિસ/ટમને ખલેલ
પહmચાડ< રહ"લા ડઝનેક ો*4ટ હાલમાં બાંધકામ હ"ઠળ છે કાં તો િવચારાયેલ છે .

ં
અV ૂdય એવી Pહમાલયન ઇકોલોoને (ુકસાન, સામાpજક િવ/થાપન, નદ<ઓ અને જગલોને
(ુકસાન,
નીચાણવાળા િવ/તારોના લોકો અને qૃિષને થતી અસરો, જળાશયોમાંથી થ0ુ ં િમથેન ઉસ%ન *વી અસરો
ગંભીર થતી જશે. મોટા હાઈiો પાવર ો*4ટથી ઉપાPદત ઉR એ '/વXછ
/વXછ ઊR' નથી જ.
9ીgુ,ં મોટા પાયે સૌર અને પવન ઉR ઉપાદનથી પયાવરણીય અને સામાpજક સમ/યાઓ ઉભી થાય છે Ð
*મક" સાVુદાિયક જમીનો પડાવી લેવી. આ દ/તાવેજ લUયાંક પૈક<ની 40% ઉR િવક"v wત ર<તે ઉપાPદત
કરવા (Decentralised Renewable Energy - DRE) ની વાત V ૂક< શxુ ં હોત Ð આ\ુ ં કરાય તો આ ઉR
પPરJ/થિતક<ય ર<તે ઓછ< (ુકસાનકતા બને અને ગર<બોને ઘરyગણે ઊR l ૂર< પાડ< શકાય. ક" wીqૃત
મોટા પાયે ઊR ઉપાદન કર<ને વીજળ< kીડમાં V ૂકાય છે , *નો ઉપયોગ ગર<બો કર< શકતા નથી, આપણા
દ" શની આ મોટ< સમ/યા છે . ઊR મેળવવાનો આ યાિયક Vુzો ઊR બાબતો સાથે જોડાયેલા લોકશાહ<
ગેના Vુzાને િતIબ{Iબત કર" છે Ð ઉR Sોત, િવતરણ અને ભાવ ગેના િનણય
 કોણ કર" ? િવક"v wત ર<તે
ઉR ઉપાદન (DRE) સાથે આ િનણય
 કરવાની તાકાત પણ સVુદાયોને મળશે.
ચોથી મહવની બાબત છે , ઉસ%ન ઘટાડા(ુ ં લUય હાંસલ કરવા માટ" ભારતે તી} ગિત અપનાવવી પડશે
*ને કારણે કાબન
 ઉસ%નમાં _યાપક વધારો થશે. આપણે વષ 2005-30 દરિમયાન સર" રાશ oડ<પીનો
\ ૃ] દર 5-6% ધાર<એ તો , વષ ૨૦૩૦માં ભારતની ઉસ%ન 8મતા વષ 2005માં * હતી તેના કરતા 2.52.8 ગણી વુ હોય. વષ ૨૦૦૭ માં કાબન
 ઉસ%ન 1,904 million tonnes હ0ુ ં તે માણે ગણતર< કર<એ
તો વષ ૨૦૩૦ માં પાંચ IબIલયન ટન કાબન
 ઉસ%નની સંભાવના છે .
ઉસ%નમાં થતા આ િવશાળ વધારાને વારં વાર ' િવકાસÕ ની વાત સાથે જોડાઇને યાયી ઠ"રવાય છે .
વીજળ<ની ખાધ l ૂરવા માટ", ાથિમક Gુિવધાઓ ઉપલbધ કરાવવા માટ" આ ઉસ%ન વાજબી હોવાની
દલીલ કરાય છે . પરં 0 ુ સામાpજક G ૂચકાંકો કોઈ બીgુ ં Iચ9 રgૂ કર" છે - વીજળ<ની Iબન ઉપલbધતા
(INDC ના દ/તાવેજ Vુજબ ૩૦૪ િમIલયન લોકો Gુધી વીજળ< પહmચી નથી), વા/તિવક ઓં વેતન,
ગર<બી(ુ ં /તર અને અGુરI8ત રોજગાર. આ પPરJ/થિતમાં કાબન
 ઉસ%નમાં થતો વધારો મા9 આિથ[ક
\ ૃ] માટ" હશે ક" ગર<બોને નmધપા9 લાભ થશે એ ગંભીર  છે .

આ INDC માં, '/વXછ કોલસોÕ(‘clean coal’) ની વાત '/વXછ ઊR' (‘clean energy’) તર<ક" V ૂકાઈ છે *
ં
અયંત ામક છે . કોલસો 'ડટ' હોય અથવા '4લીન - /વXછ', કોલસો મોટ" પાયે જગલ
અને વસવાટના
ં
ં િનકંદન, િવ/થાપન
િવ/તારોમાંથી ખનન કર<ને મેળવવો પડ" છે , *નો સીધો અથ છે મોટાપાયે જગલ(ુ
અને અ ય િવપર<ત અસરો.

ં
આ INDC કાબન
 સંkહ 8મતા વધારવા માટ" પણ યેય રાખે છે Ð 10 લાખ હ"કટર જમીનમાં જગલ
ં
િવ/તારની \ ૃ] અને જગલોની
Gુધારણા ારા દર વષ 100 િમIલયન ટન *ટલી કાબન
 સંkહની 8મતા
વધારવા માટ"( ુ ં યેય રખાુ ં છે . અયાર Gુધી જમીનો પર આધાPરત સVુદાય પાસેથી જમીન છ<નવીને
અVુક ચોસ Rતના \ ૃ8ોના વાવેતર કરાુ છે (ઘણી વખત તેમના અિધકારોને નજર દાજ કરાયા છે )
ં
ક"ટલાક Pક/સામાં ઘાસના મેદાનો *વા Iબન જગલ
ઇકો-સી/ટમ િવ/તારમાં વાવેતર કરાુ ં છે . િતબધ
ર<તે લોક સVુદાયની ભાગીદાર< સાથે, િવક િવિવધતાને ક" w/થાને રાખીને લોકોના અિધકાર આધાPરત
_ ૂહરચના અપનાવવાની વાત અહ ગાયબ છે .
બે િતમ બાબતો Ð નંબર એક, સરકાર ફર<થી વા/તિવકતાને ગર<બીની પાછળ પાવી રહ< છે . ભારત(ુ ં
વાિષ[ક માથાદ<ઠ ઉસ%ન 1.56 િમIલયન ટન હોવા(ુ ં કારણ ભારતીયો qૃિત સાથે મૈ9ીl ૂણ oવનશૈલી
અને પિતમાં માને છે એ છે . આની સામે એ વાતને નજરદાજ કરાય છે ક" ભારતમાં 175,000 ઘરોમાં
સર" રાશ અમેPરકન ક" ુરોિપયન કરતાં વધાર" માથાદ<ઠ કાબન
 ઉસ%ન થાય છે .
બીgુ,ં ભારત(ુ ં માથાદ<ઠ ઉસ%ન ઓં હોવાના કારણો છે Ð અસમાન આિથ[ક J/થિત, વપરાશ અને સંIચત
સંપિની અસમાનતા Ð * મોટ" ભાગે વતમ
 ાન આિથ[ક \ ૃ]ના પPરણામો છે .
જોખમ ઘટાડવા અને આબોહવા પPરવતન
 ની અસરો /વીકારવાની લોકોની 8મતા વધારવાની બાબત
અસરકારક ગર<બી િનવારણ, ટકાઉ ખેતી ક" અ ય આoિવકાના Sોત ારા ખા^ Gુર8ાની J/થિતમાં Gુધાર,
વિવિવધતા Rળવણી, Rહ"ર /વા/ય *વા Vુzાઓ સાથે સંલન છે . આ જોડાણ INDC દ/તાવેજમાં /પ:ટ
કરવામાં આ_યા નથી અને ભારતના સV ૃવગન
 ા અિનયંિ9ત ઉપભોકતાવાદ પર qુશ Vુકવાની કોઈ
િતબતા નથી દશાવાઈ. બળ ઉપભોકતાવાદ સાથે વુ ઉR વપરાશ અને વ/0ુ વપરાશને ઉતેજન
આપતો િવકાસ સંકળાયેલ છે આ વાત INDC દ/તાવેજમાં સાઈડલાઈન કરાઈ છે .
આ દ/તાવેજમાં “તપરતા
તપરતા “ નો ભાવ ગાયબ છે , વૈિક /તર" િવિવધ ચચાઓ ચાલી રહ< છે ક" એક ચોસ
Iબ{Yુ પછ< આપણા સૌ માટ" પાછા ફર\ુ ં અશકય છે . એટલે જ ભારત, ચીન, અમેPરકા અને અ ય મોટા
ઉસ%નકતાઓના INDC દ/તાવેજમાં વુ મોટ< જવાબદાર< અને l ૃવીને લોબલ વાિમગના ગભીર
પPરણામોથી બચાવવા માટ"ના પગલાઓ સામેલ હોવા જોઈએ. પેર<સ ખાતેની આગામી બેઠકમાં આ જ
VુWય બાબત રહ"વાની છે .
ી આિશષ કોઠાર< અને ી નાગરાજ આડવે ારા “Pહ{
ટાઇfસ” માં કાિશત લેખનો Vુકત અ(ુવાદ
Pહ{Yુ/તાન ટાઇfસ
ફાdુની જોષીએ કયB છે (લેખક પPરચય - આિશષ કોઠાર< l ૂણે J/થત કdપ\ ૃ8 સં/થા સાથે જોડાયેલા છે ;
ી નાગરાજ આડવે India Climate Justice સં/થાના સય છે .)

