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ભારતભારતભારતભારત, ચીનચીનચીનચીન, <એુસ અન ેઅ@ય <એુસ અન ેઅ@ય <એુસ અન ેઅ@ય <એુસ અન ેઅ@ય દ°શોએ દ°શોએ દ°શોએ દ°શોએ કાબ½ન ઉ7સEન કાબ½ન ઉ7સEન કાબ½ન ઉ7સEન કાબ½ન ઉ7સEન ઘટાડાHુ ંJ ઘટાડાHુ ંJ ઘટાડાHુ ંJ ઘટાડાHુ ંJ વચન આL<ુ ંછેવચન આL<ુ ંછેવચન આL<ુ ંછેવચન આL<ુ ંછે, , , , તને ેતને ેતને ેતને ેવ4 ુવ4 ુવ4 ુવ4 ુ

િવOPતૃિવOPતૃિવOPતૃિવOPતૃ કરવાની જ:ર કરવાની જ:ર કરવાની જ:ર કરવાની જ:ર છેછેછેછે....    

    2 ઓTટોબરના રોજ ભારત સરકાર° Tલાયમેટ ચઈે@જ ëYે ેિનયત યોગદાન (ગનેો ઈરાદો દશા½વતો 

રાZ[\ય દOતાવજે Intended Nationally Determined Contribution (INDC) <નુાઇટ°ડ નશે@સ _°મવક½ ક@વ@ેશન 

(<એુનએફસીસીસી) સમë /OPતુ કયb. પહ°લી નજર° eબુ મહ7વાકાëંી લાગતી આ INDC મા ં 2030ના વષ½ 

gધુી iબન-અjkમlતૂ nધણ આધાpરત ઊr½ sોતોમાથંી લગભગ 40% સiંચત વીજ ઉ7પાદનની Oથાિપત 

ëમતા હાસંલ કરવાનો લuયાકં છે અન ેઉ7સEનHુ ં/માણ 2005ના Oતર અHસુાર 33-35 ટકા ઘટાડવાની 

વાત vwુય છે. આ Oવxછ ઊr½ના sોતો અપનાવી ઓછા /yૂષણવાળા રOત ેઆિથ{ક |}ૃ1 હાસંલ કરવાના 

vwુય પpરવત½નની બાબત છે. 

એક તરફ INDC મા ંસમાવાયલે ઉ~ોગોમા ંઊr½ કાય½ëમતા વધારવી, rહ°ર પpરવહન �યવOથાHુ ંિવOતરણ, 

:ફ-ટોપ સોલાર પાવર Jવી બાબતો /શસંનીય છે પરંP ુઆ INDC દOતાવજેHુ ંહાદ½  ઘ�ુ ંિનરાશાજનક છે. 

સૌ/થમ,આ દOતાવજે ( INDC) મા ંiબન- પરંપરાગત ક° 'નવીનીકરણીય' (renewable)  શ�દન ેOથાન ે 

'iબન-અjkમlતૂ nધણ(non-fossil fuels) નો  ઉપયોગ કર° છે. Jન ેકારણ ેપરમા�ઉુr½થી ઉ7પ� કરતી 

વીજળ\ની 10 GW ની Oથાિપત ëમતાને  63 GW gધુી િવOતરણ કરવાનો િવક�પ e�ુલો રખાયો છે. 

પરમા�ઉુr½ન ે'સલામત' અન ે'પયા½વરણન ેસૌ�ય' એવા શ�દોથી ઓળખાવાઈ છે.  

 બી�ુ ં, iબન- પરંપરાગત ક° 'નવીનીકરણીય' (renewable)  ના નrે હ°ઠળ આ દOતાવજે ( INDC) મા ં100 GW 

(ગીગાવોટ) થી વ4 ુમાYામા ંહાઇ�ોપાવર ઉ7પાદનની િવશાળ સભંાવના દશા½વાઈ છે. અ7યાર° આપણા 

દ°શની Oથાિપત હાઈ�ોપાવર ëમતા  46 GW છે J પૈક\ 42 GW વીજળ\Hુ ંઉ7પાદન મોટા હાઈ�ો /ોJTટ 

કર° છે. નાના હાઈ�ોપાવર /ોJTટને અ�તા અપાતી ન હોવાન ેકારણ ેઆ giૂચત લuયાકં મોટા હાઈ�ો 

/ોJTટના વ4 ુિવOતરણથી  �રૂો કરાશ ેતવેી �રૂતી સભંાવના છે. ના�ુક pહમાલયન ઇકોિસOટમન ેખલલે 

પહ�ચાડ\ રહ°લા ડઝનકે /ોJTટ હાલમા ંબાધંકામ હ°ઠળ છે કા ંતો િવચારાયેલ છે.  



અv�ૂય એવી pહમાલયન ઇકોલો�ને Hકુસાન, સામા�જક િવOથાપન,  નદ\ઓ અન ેજગંલોન ેHકુસાન, 

નીચાણવાળા િવOતારોના લોકો અને �ૃિષન ેથતી અસરો, જળાશયોમાથંી થPુ ંિમથને ઉ7સEન Jવી અસરો 

ગભંીર થતી જશ.ે મોટા હાઈ�ો પાવર /ોJTટથી ઉ7પાpદત ઉr½ એ 'Oવxછ ઊr½Oવxછ ઊr½Oવxછ ઊr½Oવxછ ઊr½' નથી જ. 

Yી�ુ,ં મોટા પાય ેસૌર અન ેપવન ઉr½ ઉ7પાદનથી પયા½વરણીય અન ેસામા�જક સમOયાઓ ઉભી થાય છે Ð 

Jમક° સાvદુાિયક જમીનો પડાવી લવેી. આ દOતાવેજ લuયાકં પૈક\ની 40% ઉr½ િવક°�@�ત ર\તે ઉ7પાpદત 

કરવા ( Decentralised Renewable  Energy - DRE) ની વાત vકૂ\ શ�ુ ંહોત Ð આ|ુ ંકરાય તો આ ઉr½ 

પpરjOથિતક\ય ર\ત ેઓછ\ Hકુસાનકતા½ બન ેઅન ેગર\બોને ઘર�ગણ ેઊr½ �રૂ\ પાડ\ શકાય. ક°@�ી�ૃત 

મોટા પાય ેઊr½ ઉ7પાદન કર\ન ેવીજળ\ �ીડમા ંvકૂાય છે, Jનો ઉપયોગ ગર\બો કર\ શકતા નથી, આપણા 

દ°શની આ મોટ\ સમOયા છે.  ઊr½ મળેવવાનો આ @યાિયક v�ુો ઊr½ બાબતો સાથે જોડાયલેા લોકશાહ\ 

(ગનેા v�ુાન ે/િતiબ�iબત કર° છે Ð ઉr½ sોત, િવતરણ અને ભાવ (ગનેા િનણ½ય કોણ કર°? િવક°�@�ત ર\તે 

ઉr½ ઉ7પાદન (DRE) સાથ ેઆ િનણ½ય કરવાની તાકાત પણ સvદુાયોન ેમળશ.ે 

ચોથી મહ7વની બાબત છે, ઉ7સEન ઘટાડાHુ ંલuય હાસંલ કરવા માટ° ભારતે તી� ગિત અપનાવવી પડશે 

Jન ેકારણ ેકાબ½ન ઉ7સEનમા ં�યાપક વધારો થશે. આપણ ેવષ½ 2005-30 દરિમયાન સર°રાશ �ડ\પીનો   

|}ૃ1 દર  5-6% ધાર\એ તો , વષ½ ૨૦૩૦મા ંભારતની ઉ7સEન ëમતા વષ½ 2005મા ંJ હતી તનેા કરતા 2.5-

2.8 ગણી વ4 ુહોય. વષ½ ૨૦૦૭ મા ંકાબ½ન ઉ7સEન 1,904 million tonnes  હP ુ ંત ે/માણ ેગણતર\ કર\એ 

તો વષ½ ૨૦૩૦ મા ંપાચં iબiલયન ટન કાબ½ન ઉ7સEનની સભંાવના છે. 

ઉ7સEનમા ંથતા આ િવશાળ વધારાને વારંવાર ' િવકાસÕ ની વાત સાથે જોડાઇન ે@યાયી ઠ°રવાય છે. 
વીજળ\ની ખાધ �રૂવા માટ°, /ાથિમક gિુવધાઓ ઉપલ�ધ કરાવવા માટ° આ ઉ7સEન વાજબી હોવાની 
દલીલ કરાય છે. પરંP ુસામા�જક gચૂકાકંો કોઈ બી�ુ ંiચY ર�ૂ કર° છે -  વીજળ\ની iબન ઉપલ�ધતા 
(INDC ના  દOતાવજે vજુબ  ૩૦૪ િમiલયન લોકો gધુી વીજળ\ પહ�ચી નથી), વાOતિવક ઓ¦ ંવતેન, 

ગર\બીHુ ંOતર અન ેઅgરુiëત રોજગાર. આ પpરjOથિતમા ંકાબ½ન ઉ7સEનમા ંથતો વધારો માY આિથ{ક 
|}ૃ1 માટ° હશ ેક° ગર\બોન ેન�ધપાY લાભ થશે એ ગભંીર /§ છે. 
 

આ INDC મા,ં 'Oવxછ કોલસોÕ(‘clean coal’) ની વાત 'Oવxછ ઊr½' (‘clean energy’) તર\ક° vકૂાઈ છે J  

અ7યતં ¨ામક છે . કોલસો  'ડટ©' હોય  અથવા 'Tલીન - Oવxછ',  કોલસો મોટ° પાય ેજગંલ અન ેવસવાટના 

િવOતારોમાથંી ખનન કર\ને મળેવવો પડ° છે, Jનો સીધો અથ½ છે મોટાપાયે જગંલHુ ંિનકંદન, િવOથાપન 

અન ેઅ@ય િવપર\ત અસરો. 



આ INDC કાબ½ન સ�ંહ ëમતા વધારવા માટ° પણ ªયેય રાખ ેછે Ð 10 લાખ હ°કટર જમીનમા ંજગંલ 
િવOતારની |}ૃ1 અન ેજગંલોની gધુારણા «ારા દર વષ± 100 િમiલયન ટન Jટલી કાબ½ન સ�ંહની ëમતા 
વધારવા માટ°H ુ ંªયયે રખા<ુ ંછે. અ7યાર gધુી જમીનો પર આધાpરત સvદુાય પાસેથી જમીન છ\નવીને 
અvકુ ચોïસ rતના |ëૃોના વાવતેર કરા< ુછે (ઘણી વખત તમેના અિધકારોન ેનજર (દાજ કરાયા છે) 
ક°ટલાક pકOસામા ંઘાસના મેદાનો Jવા iબન જગંલ ઇકો-સીOટમ િવOતારમા ંવાવતેર કરા<ુ ંછે. /િતબªધ 
ર\ત ેલોક સvદુાયની ભાગીદાર\ સાથે, ®િવક િવિવધતાને ક°@�Oથાન ેરાખીન ેલોકોના અિધકાર આધાpરત 
�<હૂરચના અપનાવવાની વાત અહ¯ ગાયબ છે. 
 

બ ે(િતમ બાબતો Ð નબંર એક, સરકાર ફર\થી વાOતિવકતાન ેગર\બીની પાછળ ¦પાવી રહ\ છે. ભારતHુ ં
વાિષ{ક માથાદ\ઠ ઉ7સEન 1.56 િમiલયન ટન હોવાHુ ંકારણ ભારતીયો /�ૃિત સાથે મૈYી�ણૂ½ �વનશલૈી 
અન ેપ1િતમા ંમાન ેછે એ છે. આની સામ ેએ વાતન ેનજર(દાજ કરાય છે ક° ભારતમા ં175,000 ઘરોમા ં
સર°રાશ અમpેરકન ક° <રુોિપયન કરતા ંવધાર° માથાદ\ઠ કાબ½ન ઉ7સEન થાય છે.  
બી�ુ,ં ભારતHુ ંમાથાદ\ઠ ઉ7સEન ઓ¦ ંહોવાના કારણો છે Ð અસમાન આિથ{ક jOથિત, વપરાશ અન ેસiંચત 
સપંિ²ની અસમાનતા Ð J મોટ° ભાગ ેવત½માન આિથ{ક |}ૃ1ના પpરણામો છે. 
 

જોખમ ઘટાડવા અને આબોહવા પpરવત½નની અસરો Oવીકારવાની લોકોની ëમતા વધારવાની બાબત 
અસરકારક ગર\બી િનવારણ, ટકાઉ ખતેી ક° અ@ય આ�િવકાના sોત «ારા ખા~ gરુëાની jOથિતમા ંgધુાર, 

®વિવિવધતા rળવણી, rહ°ર OવાO³ય Jવા v�ુાઓ સાથ ેસલં´ન છે. આ જોડાણ INDC દOતાવજેમા ંOપZટ 
કરવામા ંઆ�યા નથી અન ેભારતના સv1ૃવગ½ના અિનયિંYત ઉપભોકતાવાદ પર (�ુશ vકુવાની કોઈ 
/િતબ1તા નથી દશા½વાઈ. /બળ ઉપભોકતાવાદ સાથ ેવ4 ુઉr½ વપરાશ અન ેવOP ુવપરાશન ેઉતજેન 
આપતો િવકાસ સકંળાયલે છે આ વાત INDC દOતાવજેમા ંસાઈડલાઈન કરાઈ છે. 
  
આ દOતાવજેમા ં“ત7પરતા ત7પરતા ત7પરતા ત7પરતા “ નો ભાવ ગાયબ છે, વૈિµક Oતર° િવિવધ ચચા½ઓ ચાલી રહ\ છે ક° એક ચોïસ 

iબ�yુ પછ\ આપણા સૌ માટ° પાછા ફર|ુ ંઅશકય છે. એટલ ેજ ભારત, ચીન, અમpેરકા અન ેઅ@ય મોટા 

ઉ7સEનકતા½ઓના INDC દOતાવજેમા ંવ4 ુમોટ\ જવાબદાર\ અન ે�³ૃવીન ે´લોબલ વાિમ¶ગના ગભીર 

પpરણામોથી બચાવવા માટ°ના પગલાઓ સામેલ હોવા જોઈએ. પરે\સ ખાતેની આગામી બઠેકમા ંઆ જ 

vwુય બાબત રહ°વાની છે.  

·ી ·ી ·ી ·ી આિશષ કોઠાર\ અને આિશષ કોઠાર\ અન ેઆિશષ કોઠાર\ અન ેઆિશષ કોઠાર\ અન ે·ી ·ી ·ી ·ી નાગરાજ નાગરાજ નાગરાજ નાગરાજ આડવ ે«ારા આડવ ે«ારા આડવ ે«ારા આડવ ે«ારા “pહ�yુOતાન ટાઇ�સpહ�yુOતાન ટાઇ�સpહ�yુOતાન ટાઇ�સpહ�yુOતાન ટાઇ�સ”    મા ં/કાિશત લખેનો vકુત અHવુાદ મા ં/કાિશત લખેનો vકુત અHવુાદ મા ં/કાિશત લખેનો vકુત અHવુાદ મા ં/કાિશત લખેનો vકુત અHવુાદ 

ફા�¸નુી જોષીએ કયb છે ફા�¸નુી જોષીએ કયb છે ફા�¸નુી જોષીએ કયb છે ફા�¸નુી જોષીએ કયb છે     (લખેક પpરચય - આિશષ કોઠાર\ �ણૂ ેjOથત ક�પ|ëૃ સOંથા સાથ ેજોડાયલેા છે; 

·ી નાગરાજ આડવે India Climate Justice સOંથાના સ¹ય છે.) 

 


