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આ પુસ્તિકા જુ દાાં જુ દાાં રાજ્યોના ઘણા લોકો સાથેની વાિચીિ, સાથી-કાયયકરો સાથેની ગોષ્ઠિઓ,
મીટ િંગો અને વાિાયલાપો પર આધાટરિ છે . પ્રકાશિિ સામગ્રીમાાંથી મેં Gujarat State Action

Plan on Climate Change (હવામાન પટરવિયન શવિે ગુજરાિ રાજ્યની કાયય યોજના) અને

રાજ્યની બીજી કાયય યોજનાઓ, ભારિે ગ્લોબલ વૉશમિંગને કાબ ૂમાાં લેવામાાં રાઠરીય તિરે શનધાયરેલાાં
પ્રદાનો મા ે વ્યક્િ કરે લા ઇરાદાઓ (Nationally Determined Contribution – NDC),

Ahmedabad Heat Action Plan-૨૦૧૯ (અમદાવાદમાાં ગરમીના શનયાંત્રણ મા ેની ૨૦૧૯ની
યોજના), ભારિમાાં હવામાનને લગિા ફેરફારો શવિે હાલમાાં પ્રકાશિિ થયેલા Indian Institute

of Tropical Meteorology (IITM)ના ટરપો ય અને અન્ય સરકારી પ્રકાિનો, EDGAR ડે ા,
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) એ લે કે હવામાન પટરવિયનને

લગિી આંિરસરકારી પેનલના ટરપો ો, થોડાાં પુતિકો, કાયયકરોના અહેવાલો, અને કે લાયે
વૈજ્ઞાશનક અભ્યાસપત્રોનો આધાર લીધો છે . મેં મો ા ભાગે સાંદભો આપવાનુ ાં ાળ્ુાં છે , કારણ કે

હુ ાં આને ભારે ખમ બનાવવા નહોિો માગિો. પ્રકાશિિ સામગ્રી અને ઑનલાઇન સ્રોિોની સ ૂચી
છે વાડે આપી છે .

આ પુસ્તિકા મુખ્યત્વે કૉલેજ અને ્ુશનવશસિ ીના શવદ્યાથીઓ અને નાનાાંમો ાાં િહેરોના શિક્ષકો,
અન્ય ્ુવાનો, કાયયકરો અને પ્રાથશમક સમજણ મેળવવા મા ે ઉત્સુક હોય િેવી કોઈ પણ વ્યસ્ક્િને

ધ્યાનમાાં રાખીને બનાવવામાાં આવી છે . બહોળા અથયમાાં પુસ્તિકાનો મ ૂળ હેત ુ લોકોને વ્યસ્ક્િગિ
અથવા સામ ૂટહક રીિે હવામાન પટરવિયનના મુદ્દા અંગે વધારે સટિય બનવાની અપીલ કરવાનો
છે . હવામાન પટરવિયન શવિે કામ કરવામાાં એક સારી વાિ એ છે કે જે મુદ્દાઓને અલગ અલગ
માનવામાાં આવે છે િે બધા એમાાં એકમેકમાાં સાંકળાઈ જાય છે . આ બાબિમાાં શુાં કરી િકાય િે
શવિેનાાં કે લાાંક સ ૂચનોની ચચાય છે લ્લા શવભાગમાાં કરવામાાં આવી છે .

મારા પર કે લીક સાંતથાઓ અને અસાંખ્ય લોકોનુ ાં બૌદ્ધિક અને રાજકીય ઋણ છે . આ પુસ્તિકામાાં
હકીકિદોષ અથવા અથયઘ નની કોઈ પણ ભ ૂલો મા ે િેઓ જવાબદાર નથી. એ સૌનો આભાર.
નાગરાજ આડવે
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ુ રાતમાાં શાંુ જાણવા મળ્?ાંુ
અમને ગજ
થોડા વષો પહેલાાં અમારા જૂથે ઉત્તર અને પ ૂવય ગુજરાિની મુલાકાિ લીધી. અમારે જાણવુાં હતુાં
ૂ ો પર હવામાન પટરવિયનની અસર િી થાય છે . પ ૂવય ગુજરાિનાાં ગામોમાાં
કે ત્યાાં નાના ખેડિ
લોકોએ અમને કહ્ુાં કે શિયાળામાાં ઘઉં અને મકાઈના પાકને કે લાાંક વષોથી નુકસાન થાય

છે . આ શવતિાર અને નજીકના પ્રદેિોમાાં ઘઉં અને મકાઈ ગરીબો મા ે પોષણના મહત્ત્વના
સ્રોિ છે . છે લ્લાાં કે લાાંક વષોથી શિયાળો પ્રમાણમાાં ગરમ રહેવા લાગ્યો હિો અને ઝાકળ

પડવાનુ ાં ઓછાં અથવા સાવ જ બાંધ થઈ ગ્ુાં હતુ.ાં જેમના પોિાના કૂવા ન હોય એવાાં મો ા
ભાગનાાં ગરીબ કુ ટુાંબોના પાક મા ે ઝાકળ જ ભેજનો એક માત્ર સ્રોિ છે . ઝાકળ ઓછી પડી

કે િદ્દન ન પડી, િે કારણે િેમનો પાક સુકાઈ ગયો, અથવા િો એમને જમીનો ખેડ્યા વવના
રહેવા દે વી પડ્ી.

અમે િેમને પ ૂછ્ુાં કે શિયાળો હળવો કેમ રહે છે , ત્યારે એમણે ભોળપણથી જવાબ આપ્યો:

"એ િો કુ દરિના હાથની વાિ છે ". એમને કલ્પના સુધ્ધાાં નહોિી આવિી કે માણસ આ લી
હદ સુધી કુ દરિને બદલી િકે છે . પણ આપણે બદલીએ છીએ.

પૃથ્વીન ું ગોદડું જાડું થવા લાગ્ ું છે
કોલસો, ગેસ અને િેલ વગેરે અસ્મમભ ૂિ ઇંધણો છે . એ આજે આખાય શવશ્વનાાં એન્ન્જન છે .
એ બાળવાથી આજે પણ, અને છે લ્લાાં અઢીસો વષયથી, એમાાંથી નીકળિો કાબયન
વાિાવરણમાાં ઓસ્ક્સજન સાથે જોડાય છે અને કાબયન ડાયોક્સાઇડ (CO2) બનાવે છે .

ઓસ્ક્સજનની જેમ એ પણ દે ખાિો નથી અને એમાાં કોઈ જાિની વાસ પણ નથી. પરાંત ુ જે
ઓસ્ક્સજન ન કરી િકે િે કાબયન ડાયોક્સાઇડ કરી િકે છે ; એ પૃથ્વી દ્વારા ઉત્સર્જિિ થિા

ગરમીના અદૃ મય ટકરણોત્સગયને અમુક પ્રમાણમાાં િોષી લઈને સપડાવી િકે છે . આવુાં બીજા
કે લાક વા્ુ પણ કરી િકે છે , જેમ કે શમથેન (કુ દરિી ગેસમાાં) અને નાઇરસ ઑક્સાઇડ
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(ખાિરોમાાંથી નીકળે ). પરાંત ુ કાબયન ડાયોક્સાઇડ બહુ અગત્યનો છે કારણ કે એ વાિાવરણમાાં
હજારો વષો સુધી કી રહે છે . આ કારણોસર અને સરળિા મા ે, મેં આ પુસ્તિકામાાં મુખ્યત્વે
કાબયન ડાયોક્સાઇડ પર ધ્યાન કેષ્ન્િિ ક્ુું છે .

આમ છતાાં, કાબયન ડાયોક્સાઇડ શવલન નથી; હકીકિમાાં, િે પૃથ્વી પરના જીવન મા ે જરૂરી
છે . કાબયન ડાયોક્સાઇડ (અને અન્ય ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓ, જેમાાં પાણીની વરાળનો સમાવેિ

થાય છે ) કુ દરિી રીિે વાિાવરણમાાં હાજર ન હોિ, િો પૃથ્વીનુ ાં સરે રાિ ઉઠણિામાન શૂન્યની
નીચે ૧૬ અંિ સેન્લ્સયસ જે લુાં નીચુાં હોિ; એમાાં માણસ જીવી ન િકે.

પરાં ત ુ આપણે વાિાવરણમાાં કાબયન ડાયોક્સાઇડ ઉમેરિા જઈએ છીએ. આપણે પૃથ્વીના
પે ાળમાાંથી કોલસો, િેલ અને ગેસ કાઢીએ છીએ, અને ફેક્ રીઓ ચલાવવા, શસમેન્

બનાવવા, કાર ચલાવવા, વીજળી ઉત્પન્ન કરવા અને આપણાાં ઘરોને અજવાળવા, ત ીલ
બનાવવા, એસી ચલાવવા, શવમાનો ઉડાડવા, માલસામાનની હેરફેર કરવા, લડાઈઓ લડવા
મા ે આ અસ્મમભ ૂિ ઇંધણને બાળીએ છીએ. આમાાંથી કે લીક પ્રવૃશત્તઓ જરૂરી છે , કે લીક

સામાર્જજક દૃ ષ્ઠ એ દુ વ્યયય જેવી, િો કે લીક િો અત્યાંિ નુકસાનકારક છે . આ રીિે, છે લ્લા

ઉપલબ્ધ EDGAR ડે ા પ્રમાણે ૨૦૧૮માાં અસ્મમભ ૂિ ઇંધણ બાળીને અને શસમેન્ નુ ાં
ઉત્પાદન કરીને આખી દુ શનયાએ લગભગ ૩૮ અબજ ન (૧ ન = ૧,૦૦૦ ટકલો) કાબયન
ડાયોક્સાઇડ વાિાવરણમાાં ભેળવ્યો. જ ાંગલો કપાવાથી અને જ ાંગલોની આગથી બીજા પાાંચ
અબજ મીટ્રિક ન કાબયન ડાયોક્સાઇડનો ઉમેરો થયો; જ્યારે લાકડુ ાં બળે અથવા સડે, ત્યારે
િે CO2 બહાર કાઢે છે .

શમથેન, નાઇરસ ઑક્સાઇડ વગેરે બીજા ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓનો વાિાવરણમાાં ગરમી

વધારવામાાં ફાળો ‘CO2-સમકક્ષ’ િરીકે માપવામાાં આવે છે . આજે, આખી દુ શનયામાાં
ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓનુ ાં ઉત્સિન લગભગ ૫૩ અબજ મીટ્રિક ન ‘CO2-સમકક્ષ’ જે લુાં છે . અને
આપણે વષોવષય એમાાં ઉમેરો કરિા જઈએ છીએ.
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આપણે જે લો કાબયન ઉત્પન્ન કરીએ છીએ િે બધો જ પૃથ્વી પચાવી શકતી નથી. ૧૭૫૦થી,

આપણે જે લો કાબયન વાિાવરણમાાં ભેળવિા રહ્યા છીએ િેમાાંથી ૨૯ કા કાબયન ડાયોક્સાઇડ
ઝાડો, મા ી અને ઘાસનાાં મેદાનોએ િોષી લીધો. લગભગ એ લો જ કાબયન ડાયોક્સાઇડ

મહાસાગરોએ પચાવી લીધો. કાબયન ડાયોક્સાઇડથી સમુિના પાણીમાાં એશસડની માત્રા વધી

ગઈ છે . બાકીનો અધાય કરિાાં થોડો ઓછો વાિાવરણમાાં રહ્યો. ૨૦૧૯માાં વાિાવરણમાાં કાબયન
ડાયોક્સાઇડનુ ાં સરે રાિ પ્રમાણ ૪૦૯ parts per million (ppm) હતુ.ાં ઔદ્યોગગક િાાંશિની

િરૂઆિમાાં આ દર ૨૭૮ ppm હિો, અને જ્યારે ૧૯૫૮માાં પહેલવહેલી વાર રોજેરોજ નોંધ

રાખવાનુ ાં િરૂ થ્ુાં ત્યારે કાબયન ડાયોક્સાઇડનુ ાં પ્રમાણ ૩૧૫ ppm હતુ.ાં છે લ્લાાં ચાળીસ લાખ
વષયમાાં કાબયન ડાયોક્સાઇડનુ ાં પ્રમાણ ૪૦૦ ppm સુધી નહોતુાં પહોંચ્ુ;ાં આ સીમા આપણે હવે

પાર કરી દીધી છે . બધા ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓનુ ાં વાિાવરણમાાં પ્રમાણ પણ માપવામાાં આવ્્ુ,ાં
જે National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)ના અભ્યાસ

અનુસાર ૪૯૬ ppm ‘CO2-સમકક્ષ’ થયુાં છે , જે ચોંકાવી દે િેવી વાત છે . હજી પણ દર વષે
૩ ppmના દરે એ વધતુાં જાય છે .

એ ઉપર વાિાવરણમાાં, એક અદૃ મય ગોદડ્ા જેવુાં કામ કરે છે . આપણે જાણીએ છીએ કે ગોદડુ ાં

પોિે િો હફાંૂ પેદા નથી કરતુ,ાં એ માત્ર ગરમીને સપડાવી લે છે . એ જ રીિે, ગ્રીનહાઉસ
વા્ુઓ પૃથ્વી દ્વારા બહાર નીકળિા ગરમીના અદૃ મય ઇન્રા-રે ડ ટકરણોત્સગયને કેદ કરી લે
છે , પટરણામે ગરમી વધી જાય છે . વાિાવરણમાાં દર વષે પચાસ અબજ નથી વધુ કાબયન

ડાયોક્સાઇડ અને અન્ય વા્ુઓ ઉમેરવા એ આપણે ઓઢેલા ગોદડ્ા પર એક પછી એક
ગોદડ્ાાં ચડાવિા જઈએ અને વધારે ને વધારે ગરમીને સપડાવી લઈએ એના જેવુાં છે .

આ વા્ુઓએ સપડાવેલી ગરમી એ લી બધી જબ્બરદતિ છે કે એ હીરોિીમા પર ફેંકાયેલા
એક પરમાણુ બોંબ જેવા પાાંચ પરમાણુ બોંબ દર સેકાંડે વરસના ૩૬૫ ટદવસ છે લ્લા પચાસ

વષયથી ગઝિંકાિા રહે િેના બરાબર છે . દરરોજ, એક સેકાંડમાાં પાાંચ, દર કલાકે ૧૮,૦૦૦, એક
ટદવસમાાં ૪,૩૨,૦૦૦ના દરે એ ચાલુ જ છે .
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આ જબ્બરદતિ ગરમીમાાંથી નેવ ુાં કાથી વધારે મહાસાગરોમાાં જાય છે , કારણ કે પાણીની
ઉઠણિાનુ ાં િોષણ કરવાની ક્ષમિા વધારે છે . બાકીની ગરમીને કારણે ગ્લૅવશયરો અને બરફ

પીગળે છે , જમીન ગરમ થાય છે , સમુિો ગરમ થઈ જવાથી જળચિ અને વષાયચિ આડે પા ે

ચડી જાય છે , ઝાંઝાવાિો વધારે ભયાંકર રૂપ ધારણ કરે છે અને સમુિની સપા ી ઊંચે ચડ્ે છે .
ગ્લોબલ વૉશમિંગ માપવા મા ે જમીન અને સમુિથી થોડી ઊંચાઈએ ઉઠણિામાન કે લુાં છે

અને સમયાાંિરે એમાાં િો ફેરફાર થયો િે જોવાય છે . ૧૮૮૦થી દુ શનયામાાં હજ્જજારો િેકાણે
આવાાં માપ લેવાય છે . ભારતમાાં કેટલી ગરમી વધી છે ? ૧૯૦૧થી ભારિમાાં સરે રાિ

ઉઠણિામાનમાાં આિરે ૦.૭ ટડગ્રી સેન્લ્સયસ વધારો થયો છે . પરાંત ુ ૧૯૮૧ પછી વૉશમિંગનો દર

વધ્યો છે , અને આપણુાં સરે રાિ ઉઠણિામાન દાયકામાાં ૦.૧૭ ટડગ્રી સેન્લ્સયસના દરે વધી રહ્ુાં
છે . પરાંત ુ આ િો એક સરે રાિ આંકડો છે ; ટહમાલય બમણી ઝડપથી ગરમ થઈ રહ્યો છે .
IITMના એક હાલના ટરપો ય પ્રમાણે ઉત્તર ભારિમાાં દર દાયકે ચોમાસા પહેલાાં હવે ૦.૫૦ સે.

વધારે ગરમી પડ્ે છે . શવષુવવૃત્તીય ટહન્દી મહાસાગરમાાં સમુિની સપા ીનુ ાં ઉઠણિામાન ૧૦ સે.
જે લુાં વધ્્ુાં છે , જે વૈશશ્વક સરે રાિ કરિાાં વધારે છે . અને ભારિના ગરમ પ્રદે િોમાાં ગરમી
વધવાનુ ાં અને એની િાણ વધવાનુ ાં હવે સામાન્ય બની ગ્ુાં છે .

ગુજરાતમાાં સરે રાશ ઉષ્ણતામાન જોઈએ િો, ૧૯૫૧-૨૦૧૦ના હવામાન ખાિાના આંકડા

પ્રમાણે વાશષિક સરે રાિ સૌથી ઊંચા અને સરે રાશ સૌથી નીચા ઉઠણિામાનમાાં નોંધપાત્ર

વધારો થયો છે . છે લ્લા કે લાક દાયકાઓમાાં અમુક ઋતુઓમાાં ગરમી વધી હોવાનુ ાં જણા્ુાં
છે . હવામાન પટરવિયન સાંિોધન કેન્િ, IITM-પ ૂણે દ્વારા કરાયેલો અભ્યાસ દિાયવે છે કે ૧૯૫૧
અને ૨૦૧૫ વચચે ગુજરાિમાાં ખાસ કરીને ચોમાસા પ ૂવે (માચયથી મે) અને ચોમાસા પછીના
(ઓક્ ોબર-નવેમ્બર)ના સમયગાળામાાં ઉઠણિામાનમાાં ભારે વધારો જોવા મળયો હિો.

સમગ્ર ર્વશ્વ ર્વશે શુ?ાં વૈજ્ઞાશનકો ઔદ્યોગગક િાાંશિની િરૂઆિમાાં ૧૮૮૦–૧૯૨૦ દરવમયાન
લેવાયેલી ઉઠણિામાનની આધારભ ૂિ સરે રાિને શવશ્વાસપાત્ર ગણીને એની સાથે વિયમાનની

સરે રાિ ઉઠણિામાનની તુલના કરે છે . ટૂાંકા ગાળા માટે થતા ફેરફાર અને કુ દરિી વધઘ ને
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અવગણીએ િો પણ ઔદ્યોગગક િાસ્ન્િ પહેલાાં હિી િેના કરિાાં આજે પૃથ્વી ૧.૧૦ સે. વધારે

ગરમ છે (આકૃશિ ૧). દુ શનયામાાં અત્યારે દર દાયકે ૦.૨૪૦ સે.ના દરે ગરમી વધિી જાય છે .

કે લાાંક ક્ષેત્રો અને જીવસૃષ્ઠ , જેમ કે આકય ટ ક, ઉત્તર આટરકા અને દગક્ષણ ્ુરોપ, ખ ૂબ
ઝડપથી ગરમ થાય છે . આ વધારો કદાચ મો ો ન લાગે, પરાં ત ુ આપણી ગ્રહમાળા અને ઘણા
જીવો પર ઉઠણિામાનમાાં થિા ફેરફારોની અસર િરિ દે ખાય છે .

અહીં એક શનણાયયક મુદ્દો જોઈએઃ કાબયન વાિાવરણમાાં ભળવાની સાથે જ િરિ ગરમી વધવા

નથી લાગિી. ગરમી મહાસાગરોમાાં જાય, અને એને કારણે આખી જળસપા ી ગરમ થઈ
જાય, તે બન્ને વચ્ચે ઘણાાં વષોનુ ાં અંતર રહે છે . િેથી, છે લ્લા કે લાક દાયકાઓમાાં આપણે

કરોડો મીટ્રિક ન ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓ ઉત્સર્જિિ કયાય િેની અમુક ગરમી મહાસાગરોમાાં ગઈ

પણ િેની પ ૂરી અસર હજી વિાયઈ નથી. IPCCએ ૨૦૧૮માાં એના એક સીમાગચહ્ન રૂપ ટરપો ય માાં
કહ્ુાં છે કે ઉઠણિામાન હજી પણ વધ્યા વવના નહીં રહે.; જો કે વધારો “૦.૫૦ સે. કરિાાં ઓછો
હોય એવી સાંભાવના છે ”, પણ એટલોય વધારો અત્યારની ૧.૧૦ સે.ની વૃદ્ધિની ઉપર હિે અને
કદાચ આ આંકડ્ાથી વધારે ઊંચો પણ જાય.
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ગ્લોબલ વૉર્મિંગ માટે કોણ જવાબદાર?
આ પ્રશ્નનો જવાબ જુ દી જુ દી રીિે આપી િકાય. એક જવાબ સેક્ ર પ્રમાણે આપી િકાય.

આખી દુ શનયામાાં ઊજાય ક્ષેત્ર ૩૫ કા ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓનુ ાં ઉત્સિન કરે છે , ખેિી, જ ાંગલોના
શવનાિ અને દાવાનળો દ્વારા ૨૪ કા, ઉદ્યોગ દ્વારા ૨૧ કા, વાહનવ્યવહાર દ્વારા ૧૪ કા,

અને બબલ્ડ્િંગો દ્વારા ૬ કા ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓ ઉત્પન્ન થાય છે . દરે ક ક્ષેત્ર દ્વારા ઉપયોગમાાં
લેવામાાં આવિી ગરમી અને વીજળીનો સમાવેિ કરીએ (આડકિરુાં ઉત્સિન) િો ઉદ્યોગનો
ટહતસો ૩૧ કા અને બબલ્ડ્િંગોનો ટહતસો ૧૯ કા છે (IPCC, Synthesis Report ૨૦૧૪,
પૃઠિ ૪૬). આ ક્ષેત્રવાર ડે ા સ ૂચવે છે કે આપણી શવચારવાની રીિ બદલીને ફક્િ કોલસા કે
વીજળી પર ધ્યાન આપવાને બદલે િમામ ક્ષેત્રોમાાં સમ ૂળગા પટરવિયન મા ે વધારે

દરશમયાનગીરી કરવાની જરૂર સમજવી પડિે. જુ દી જુ દી કે લીયે વ્યવતથાઓમાાં પટરવિયન
લાવવુાં જરૂરી છે .

બીજો અગભગમ છે : કયા ક્ષેત્રમાાં ઉત્સિન વધારે થાય છે ? ફક્િ ૩૦ કા ઉત્સિન ગ્રામીણ

શવતિારોમાાંથી આવે છે . જ્યારે િહેરી શવતિારો ૭૦ કા જે લુાં ઉત્સિન કરે છે . િહેરોમાાં
પૈસે કે સુખી લોકો બગાડ કહી િકાય એ લો વપરાિ કરે છે . િે ઉપરાાંિ એર કન્ડીિશનિંગ,

મૉલ્સ વગેરે દ્વારા પણ ખ ૂબ જ વ્યથય વપરાિ થાય છે . િહેરોમાાં પણ ઘણાાં બધાાં બાાંધેલાાં
માળખાાં હોય છે , આમ િો મો ા ભાગના લોકો એનો ઉપયોગ કરિા હોય છે , જેમ કે ગિજ,
મેરો, ફ્લાયઓવર વગેરે, પણ એમાાં અઢળક સાંસાધનો અને ઊજાય વપરાય છે .

ત્રીજો રતિો સામાન્ય રીિે ઉપયોગમાાં લેવાય છે ઃ કયો દે શ કેટલું ઉત્સર્જન કરે છે િે જોવુ.ાં

EDGARના ટરપો ય પ્રમાણે ૨૦૧૭માાં ચીને કુ લ ૩૭.૯ અબજ મીટરક નમાાંથી ૧૧.૩ અબજ

મીટરક ન જે લો CO2 વાિાવરણને ભે આપીને અમેટરકાને પાછળ રાખી દીધુ.ાં અમેટરકાનો
ફાળો ૫.૩ અબજ મીટ્રિક ન છે . એમના કરિાાં બહુ પાછળ, પણ ત્રીજા નાંબરે , ભારિ છે .
આપણે ૨.૬ અબજ મીટરક ન કાબયન ડાયોક્સાઇડ પેદા કરીએ છીએ. ત્યાર બાદ રશિયા

(૧.૭ અબજ મીટરક ન) અને જાપાન (૧.૨ અબજ મીટરક ન) છે . ્ુરોપીય સાંઘ સરે રાિ
૩.૫ Gt CO2 પેદા કરે છે . ભારિના ફાળામાાં શમથેન અને અન્ય વા્ુઓને પણ સામેલ કરો
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િો ભારિનો આંકડો કૂદીને ૩ અબજ મીટ્રિક ન ‘CO2-સમકક્ષ’ સુધી પહોંચે છે . ભારિમાાં
ગરીબો મા ે ઈંધણનુ ાં આવમયક સાધન છાણાાં છે , જે બાળવાથી બીજા ૮૦ કરોડ મીટરક ન
CO2 પેદા થાય છે .

જો કે વ્યસ્ક્િદીિ વપરાિ જોઈએ િો અમેટરકા અને ્ુરોપ, ચીન અને ભારિને ઉત્સર્જનમાાં
ક્ાાંય પાછળ રાખી દે છે . આયાતોને ગણતરીમાાં લઈએ તો દરે ક ઉત્તર અમેટરકન હાલમાાં દર

વષે સરે રાિ ૨૨ મીટરક ન અને દરે ક ્ુરોશપયન ૧૩ મીટરક ન ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓ પેદા
કરે છે , જ્યારે દુ શનયાની સરે રાિ ૬.૨ મીટરક નની છે . િેની સામે સરે રાિ ચીની નાગટરક ૬

મીટરક ન અને દગક્ષણ એશિયાની સરે રાિ વ્યસ્ક્િ ૨.૨ મીટરક ન ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓ
મા ે જવાબદાર છે (ચૅન્સેલ અને શપકે ી). જો ઔદ્યોગગક દે િોના ઐશિહાશસક ઉત્સિનને

ધ્યાનમાાં લઈએ િો, દરે ક દે િે ઔદ્યોગગકરણની િરૂઆિ થઈ ત્યારે જે ઉત્સિન ક્ુું િેના
કરિાાં પણ આ વધારે છે .
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આ દરે ક રીિમાાં કાંઈક ને કાંઈક સારુાં છે અને એનાથી આપણી કે લીક માાંગ મજબ ૂિ બને
તેમ છે , જેમ કે, જાહેર વાહનવ્યવહારનો ઉપયોગ વધે તે જરૂરી છે ; અથવા સમૃિ, ઔદ્યોગગક

દેિો એમણે કરે લા પયાયવરણીય નુકસાનનુ ાં વળિર ચુકવે. પરાંત ુ આ રીિોમાાં ગ્લોબલ વોશમિંગના
કેન્િમાાં રહેલા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન નથી અપા્ુ.ાં સમતયાના મ ૂળમાાં છે , આધુશનક મ ૂડીવાદી
અથયવ્યવતથાને આગળ ધપાવવા મા ેનાાં પટરબળો. અને િેમાાંયે મુખ્યત્વે નફા અને વૃદ્ધિ

મા ેની સતત જહેમત. િે ઉપરાાંિ, ભારિ અને શવશ્વભરમાાં આવક, વપરાિ અને સાંપશત્તમાાં
વધતુાં જતુાં અંિર પણ મહત્ત્વનુ ાં પટરબળ છે .

સમસ્યાનાાં મળ
ૂ
૧૮મી સદીના અંિ ભાગમાાં અસ્મમભ ૂિ ઈંધણના જોરે ઔદ્યોગગક મ ૂડીવાદનો શવકાસ થવા
લાગ્યો; એ ધરમ ૂળથી થયેલ ુાં પટ્રરવતતન આપણી ચચાતમાાં બહુ મહત્ત્વનુ ાં છે .

આપણો પહેલો મુદ્દો ઊજાય સ્રોિોના ઉપયોગનો છે . કોલસાનો ઉપયોગ ચીનમાાં અને લાંડન
િેમ જ બીજાાં કે લાાંક િહેરોમાાં કે લીક સદીઓ પહેલાાં પણ થિો હિો પણ અઢારમી સદીના

અંિમાાં ઇંગ્લેન્ડમાાં અનેક ઔદ્યોગગક ફેક્ રીઓ ઊભી થઈ અને રે લવેનો શવકાસ પણ શરૂ

થયો. તે સાથે િેના ઉપયોગની રીિમાાં ગુણાત્મક ફેરફાર થયો એ લુાં જ નહીં, એનો વપરાશ

પણ વધી ગયો. ૧૮૭૦માાં િેલમાાંથી અને ૧૮૮૫માાં ગેસમાાંથી ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓનુ ાં ઉત્સિન
િરૂ થ્ુ.ાં આ ત્રણેય અસ્મમભ ૂિ ઇંધણો ― કોલસો, િેલ અને ગેસ ― ખ ૂબ ઊજાય આપે છે
અને અનગતળ કાબયન છોડે છે .

બીજો મુદ્દો નફા વધારિા જવાનો છે , એ લે કે જે કાંઈ હાથે ચડે િેમાાંથી નફો કરવાનુ ાં વલણ
અથયિત્ર
ાં નુ ાં ચાલક બળ બનયુ.ાં મો ી કાંપનીઓ સતિા મજૂર અને કાચા માલના સ્રોિોનો

ઉપયોગ કરીને નફો કરે છે . કામદારો પાસે કલાકો સુધી કામ કરાવે અને વળી કામ પણ
ઝડપભેર થવુાં જોઈએ. કાંપનીઓ કુ દરિનુ ાં િોષણ કરીને પણ નફો કરે છે . જ ાંગલો,

દટરયાટકનારા, સમુિો અને નદીઓ જેવાાં અને દરે કના ઉપયોગનાાં સટહયારાાં આશથિક સાંસાધનો
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અને જમીન પર કબજો કરી લે છે . છે લ્લાાં કે લાાંક વષોમાાં ચીન કાબયન ડાયોક્સાઇડ પેદા
કરનારો મુખ્ય દે િ બની ગયો છે િે કાંઈ અણધાયુું નથી. ચીનમાાં મજૂરો સસ્તા છે અને

કોલસાના વવપુલ ભાંડ્ારો છે , એટલે આ સદીના પ્રથમ દાયકા સુધીમાાં, મૅન્્ુફેક્ચટરિંગ,

િહેરીકરણ અને અન્ય માળખાકીય સુશવધાઓનો ચીનમાાં મો ા પ્રમાણમાાં શવકાસ થયો.
૨૦૧૫ સુધીમાાં એકલુાં ચીન દુ શનયાનો ચોથા ભાગનો માલ બનાવતુાં હતુ!ાં જો કે આને કારણે

બહુ મોટા પાયે િણાવપ ૂણય રોજગારી સજાયઈ પરાંત ુ ચીની જનિા અને શવશ્વે એની પયાયવરણના
નુકસાનના રૂપમાાં ભારે ટ્રકિંમત ચ ૂકવી. પરાં ત ુ કોપોરે િનો િો કોઈ પણ ભોગે વધુમાાં વધુ નફો
મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે , પટરણામે લોકો અને પયાયવરણને નુકસાન થવાનુ ાં છે .

કાંપનીઓ ઉત્પાદનમાાં સરપ્લસ પેદા કરે અને પછી ધાંધો ફેલાવવા મા ે કાંપનીમાાં જ એનુ ાં ફરી
રોકાણ કરે છે ― નવી ગબષ્લ્ડિંગો, નવાાં મિીનો, કમ્પ્્ુ રો ખરીદે છે . વધુ નફો મેળવવા માટે

આ સાંચય કયાય શવના કાંપની ચાલી જ ન િકે. તપધાયને કારણે, જે કાંપનીઓ આવુાં ન કરે િે

સમય જિાાં જડ થઈ જાય, એને િાળાાં મારવાાં પડે અથવા કોઈ એને ખરીદી લે. સરપ્લસને

ફરી વાપરીને ધાંધાનો શવતિાર કરવાનુ ાં એ રોકી જ ન િકે. વધારે માાં વધારે નફો કરવો, સાંચય
કરવો અને વ્યવસાયને શવતિારવાના રતિા િોધવા એ મ ૂડીવાદના લોહીમાાં છે .

અસ્મમભ ૂિ ઈંધણની ઊજાયની ક્વૉબલટી અને મ ૂડીવાદી વ્યવતથાનુ ાં આ વલણ, એ બાંનન
ે ુ ાં સાં્ક્ુ િ
પટરણામ એ છે કે, ૧૭૦૦ના વષયથી પહેલાાંનાાં એક હજાર વષય દરશમયાન શવશ્વનુ ાં અથયિત્ર
ાં

વાશષિક ૦.૧ કાના દરે વધ્્ુાં હતુાં િેને બદલે એના પછીના ગાળામાાં બહુ ઝડપભેર શવકસવા

લાગ્્ુ.ાં કોઈ રાજ્ય, દે િ અથવા સમગ્ર શવશ્વમાાં સામાન્ય રીિે એક વષયની અંદર આશથિક
શવકાસનુ ાં માપ ઉત્પાદન, સેવાઓના મ ૂલ્ય અથવા આવકમાાં વધારા કે ઘ ાડાના આધારે

નીકળે છે . સદીઓ સુધી િસુ િસુ આગળ વધેલા શવશ્વના અથયિત્ર
ાં માાં ૧૭૦૦ અને ૨૦૧૨ વચચે
વાશષિક વૃદ્ધિ ૧.૬ કાના દરે થઈ અને િેમાાંય છે લ્લાાં શસત્તેર વષયમાાં િો વાશષિક વૃદ્ધિ દર ૩.૫
કાથી વધારે રહ્યો. (થોમસ શપકે ીના આંકડા).
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૧૮૨૦માાં શવશ્વની અથયવ્યવતથા, જે ૬૯૪ અબજ ડોલર હિી, િે ૨૦૧૯ સુધીમાાં ૪૯૦૦૦ અબજ
ડોલર થઈ, જે ૭૦ ગણી વૃદ્ધિ સ ૂચવે છે . િે આંકડા ૧૯૯૦ના સ્તથર ભાવે િારવ્યા છે . આજના

ભાવે, શવશ્વની જીડીપી ૮૬ ટરગલયન ડોલર છે (આઇએમએફનો ટરપો ય ) અને એ કૂદકે ને

ભ ૂસકે વધિી જાય છે . અને િે સાથે જ, અઢારમી સદીના મધ્ય ભાગથી જે લુાં કાબયન
ડાયોક્સાઇડનુ ાં ઉત્સિન થ્ુાં છે િેમાાંથી અડધોઅડધ િો ૧૯૮૬ પછી જ થ્ુાં છે .

શવશ્વની આશથિક વૃદ્ધિનો વાશષિક દર કોશવડ-19 ફેલાયો િે પહેલાાં ૩ કા હિો અને ૨૦૨૦માાં
એ નકારાત્મક રહેવાની ધારણા છે . િે પછી એ ફરી વધિે. કદાચ દર ઓછો રહે. કાબયનનુ ાં
ઉત્સિન જીડીપીના સમાન દરે વધતુાં નથી; એનો આધાર આપણી ઊજાયના શમશ્રણ પર છે .

એ લે કે ફરી ઉપયોગમાાં લઈ િકાય એવા ઊજાય સ્રોિો અને કોલસા, િેલ વગેરેનો ઉપયોગ

કે લો કરીએ છીએ, આપણાાં ઉત્પાદનો અને પ્રવૃશત્તઓમાાં આપણે ઊજાયનો કે લો કાયયક્ષમ

ઉપયોગ કરીએ છીએ િેના પર રહે છે . છે ્લાાં પચીસ વષય દરશમયાન દુ શનયાની જીડીપીમાાં
એક કાનો વધારો થયો, િો એની સામે કાબયન ડાયોક્સાઇડનુ ાં ઉત્સિન અધો કો એ લે કે
જીડીપી ના અધાય દરે વધ્્ુ.ાં હાલના વષોમાાં ચીનમાાં કોલસાના વપરાિમાાં ઘ ાડો થયો,
અમેટરકા અને અન્ય મો ાાં અથયિત્ર
ાં ોમાાં ગેસનો ઉપયોગ વધ્યો અને ફરી ઉપયોગમાાં લઈ
િકાય િેવા સ્રોિો અને ખાસ િો સોલર પાવરના ખચયમાાં િીવ્ર ઘ ાડો થયો િેથી આ પ્રમાણ
સુધ્ુું હતુાં અને કાબયન ડાયોક્સાઇડના ઉત્સિનમાાં ત્રણ વષયથી વધઘ નહોિી થઈ. આથી
એવો ભ્રમ ઊભો થયો હિો કે શવશ્વનુ ાં અથયિત્ર
ાં કાબયનના વળગાડથી મુક્િ થવા લાગ્્ુાં છે .
પરાં ત ુ ૨૦૧૭માાં કાબયનનુ ાં પ્રમાણ ફરી વધ્્ુાં અને આ આખા ગાળા દરશમયાન ગ્રીનહાઉસ
ગેસના ઉત્સિનમાાં પણ સિિ વધારો થયો.
કોશવડ19ને કારણે આખી દુ શનયામાાં કામકાજ બાંધ પડી ગયાાં િેની અસર ઉત્સિન પર િી
થવાની છે ? ગ્લોબલ કાબયન પ્રોજેક્

ીમના જણાવ્યા પ્રમાણે”જો અમુક આશથિક પ્રવૃશત્તઓ

પર આખી દુ શનયામાાં ૨૦૨૦ના અંિ સુધીમાાં થોડાાંઘણાાં શનયાંત્રણો ચાલુ રહે” (હુ ાં માનુ ાં છાં કે એ

િક્ છે ), િો CO2 ૭ કા ઓછો પેદા થિે. જો કે, આ લો ઘ ાડો અભ ૂિપ ૂવય છે , િેમ છિાાં
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હજી પણ ઉત્સિન ૩૪-૩૫ અબજ મીટરક ન જે લુાં રહેિે. આ પણ પૃથ્વી િોષી િકે િેના

કરિાાં વધારે છે , વાિાવરણમાાં કાબયન ડાયોક્સાઇડનુ ાં પ્રમાણ વધિે અને મને લાગે છે કે
આવિા વષયથી ઉત્સિનમાાં ફરી ઉછાળો આવિે.

છે લ્લાાં કે લાાંક વષો દરશમયાન, દુ શનયામાાં ઊજાય ક્ષેત્રે, ખાસ કરીને વીજળીની બાબિમાાં એક

પટરવિયન દેખા્ુાં છે . સૌર અને પવન વીજળી પાછળનો ખચય ઘ િાાં એમનો ફેલાવો ધ્યાન
ખેંચે િેવો રહ્યો છે . ફરી ઉપયોગમાાં લઈ િકાય િેવા ઊજાય સ્રોિોમાાંથી ઉત્પન્ન થિી વીજળી

મા ેન ુ ાં રોકાણ અસ્મમભ ૂિ ઇંધણની વીજળી મા ેના રોકાણ કરિાાં બમણુાં થ્ુાં છે . ૨૦૧૯માાં
હાઇડ્રોપાવર સટહિના આવા ફરી ઉપયોગમાાં લઈ િકાય એવા સ્રોિોમાાંથી ઉત્પન્ન થિી
વીજળીનો કુ લ વીજળીમાાં ૩૦ કા જે લો ફાળો રહ્યો.
પરાં ત ુ વીજળી િો ઊજાયના વપરાિનુ ાં માત્ર એક પાસુાં છે . સૌર અને પવન ઊજાયનો હાલમાાં
ઉપયોગ વધ્યો છે િે ઉત્સાહજનક છે પણ આ નવા ફરી ઉપયોગમાાં લઈ િકાય એવા
સ્રોિોમાાંથી બનેલી વીજળીનો ઉપયોગ ૨૦૧૮માાં આખી દુ શનયામાાં માત્ર ૪ કા હિો અને
હાઇડ્રોપાવર પણ ઉમેરી દો લગભગ ૧૧ કા થાય. આનુ ાં કારણ એ કે વીજળી શસવાયનાાં
ક્ષેત્રોમાાં, જેમ કે, રાન્સપો ય , ગબષ્લ્ડિંગ અને ઉદ્યોગોમાાં હજી કોલસા, િેલ અને ગૅસનો ઉપયોગ
ઘ વાનુ ાં હજી િો િરૂ થ્ુાં છે .

ર્વજ્ઞાનની માાંગ છે કે ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓ પેદા થવાનુાં પ્રમાણ ધરખમ
ઘટવુાં જોઈએ – ૩૦ અબજ મીટ્રિક ટન CO2-સમકક્ષ જેટલો ઘટાડો
થવો જોઈએ. તો જ આપણે વૉર્મિંગનાાં ગોઝારાાં પટ્રરણામોથી બચી
શકીશુ.ાં કોર્વડગ્રસ્ત વર્ષમાાં બધુાં ખોરવાઈ ગ્ુાં હોવા છતાાં
ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓમાાં માત્ર પાાંચ અબજ મીટ્રિક ટન CO2-સમકક્ષ
જેટલો ઘટાડો થશે. કાબષનનુાં ઉત્સર્જન ઘટે તે માટે, ર્વજ્ઞાનની
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માાંગ છે કે, ફરી ઉપયોગમાાં લઈ શકાય એવા ઊજાષ સ્રોતોનો ફેલાવો
થાય એ પ ૂરતુાં નથી; એકાં દરે કોલસા, તેલ અને ગૅસનો ઉપયોગ પણ
ઘટવો જોઈએ.
પરાં ત ુ ત્રણ વષયના સહેજ ઘ ાડા પછી, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮માાં શવશ્વભરમાાં કોલસાના વપરાિમાાં
વધારો થયો. દર વષે ગેસ અને િેલનો વપરાિ પણ વધિો જાય છે . જો કે, શવશ્વવ્યાપી

આશથિક વૃદ્ધિનો દર ૨.૫ કાથી ૩ કા કે લગભગ એ લો રહેિે િો એનો અથય એ કે ખાસ

કરીને િેલ અને ગેસના વધારે ઉપયોગથી એકાંદરે નજીકના ભશવઠયમાાં ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓ
વાિાવરણમાાં વધારે ને વધારે ભળિા રહેિે. આ દિાયવે છે કે અસ્મમભ ૂિ ઈંધણ વપરાતુાં હોય
િેવી પિશિ બદલવાની કે લી બધી જરૂર છે .

ટૂાંકમાાં કહીએ િો, ગ્લોબલ વોશમિંગનાાં મ ૂળ શવશ્વના અથયિત્ર
ાં નાાં ચાલક બળો ― મહત્તમ લાભ

અને વૃદ્ધિ ― માાં છે . જેઓ ફક્િ એક જ દે િને ધ્યાનમાાં રાખીને શવચાર કરિા હોય છે ,
અથવા આ મુદ્દાને અન્ય માળખામાાં રાખીને જુ એ છે કે ચચાય કરે છે િેઓ એની અંદર રહેલા

િકય ને પકડી િકિા નથી. હુ ાં ઘણી મીટ િંગોમાાં ભાગ લઉં છાં પણ મો ા ભાગની મીટ િંગોમાાં
િેના શવિે મૌન સેવાય છે . આપણે સમતયાની બરાબર વ્યાખ્યા જ ન કરી હોય િો એના
ઉકેલની આિા ન રાખી િકીએ.

આ પટરબળોએ બીજી કે લીયે પયાયવરણીય સમતયાઓ સજી છે ઃ તથાશનકે (હવા

ુ ાર
અને પાણીનુ ાં પ્રદૂ ષણ) અને શવશ્વ તિરે જૈશવક શવશવધિાને નુકસાન, બેસમ

માછીમારી, જગલોનો
ાં
નાિ, પ્રજાશિઓનો અંિ, સાંસાધનોને ઘસારો, સમુિોમાાં
પ્લાષ્ત ક વગેરે. મે ૨૦૧૯માાં શવશ્વ તિરે એક અશિ મહત્ત્વનો ટરપો ય પ્રકાશિિ

કરવામાાં આવ્યો િેમાાં દે ખાડ્ુાં છે કે પ્રાણીઓ અને વનતપશિની દસ લાખ
પ્રજાશિઓ શવનાિના આરે પહોંચી ગઈ છે , અને એમાાંથી અમુક િો ગણિરીના
દાયકામાાં સમાપ્િ થઈ જિે. દુ શનયાની કુ લ જમીનમાાંથી ૨૩ કા જમીન ખરાબો
બની ગઈ છે . ૧૯૯૨ પછી િહેરી શવતિારો ફેલાઈને બમણા થઈ ગયા છે . ૧૯૯૦થી
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પ્લાષ્ત કનુ ાં પ્રદૂ ષણ દસગણુાં થઈ ગ્ુાં છે . ઈ. સ. ૧૭૦૦ની સરખામણીએ

વે લૅન્્સમાાં ૮૩ કાનો ઘ ાડો થયો છે . આ પુસ્તિકાને મુખ્યત્વે ગ્લોબલ વૉશમિંગ
સાથે શનતબિ છે , પરાં ત ુ આ બધાાં અસાધારણ સાંક ોમાાં મ ૂળ એક જ છે .

અસમાન વપરાશ, સાંપર્િ અને ઉત્સર્જન
ઘરમાાં શનયશમિપણે કે લા ગેજેટ્સનો ઉપયોગ થાય છે ? ઘરમાાં એક રીજ, એક એસી અથવા

એક કરિાાં વધારે એસી છે ? શુાં આપણે બસ, મેરો લઈએ છીએ, અથવા કાર ચલાવીએ

છીએ? આપણુાં કાબયન ઉત્સિન આ બધી બાબિો પર આધાટરિ છે . િહેરની બહાર બીજે
ક્ાાંય જવાનુ ાં થાય િો રેનથી જઈએ છીએ કે શવમાનથી? ધારો કે, િમે મુબ
ાં ઈથી ટદલ્હીની

૧,૩૮૪ ટકલોમી રની મુસાફરી રેનથી કરો િો આિરે ૩૧ ટકલોગ્રામ કાબયન ડાયોક્સાઇડનુ ાં
ઉત્સિન કરિો. શવમાનમાાં જિો િો ૧૫૦ ટકલોગ્રામથી વધારે કાબયન ડાયોક્સાઇડનુ ાં ઉત્સિન

થિે. દરે ક શવમાની મુસાફર રેનના મુસાફરો કરિાાં ૧૩ગણા વૉશમિંગ મા ે જવાબદાર છે , કારણ
કે શવમાનો ઘટ્ટ ધુમાડાની સેર બહાર કાઢે છે જે બહુ ઘણી વધારે ગરમીને સપડાવી િકે છે .

દે ખીતુાં છે કે આવી મુસાફરીનો આધાર િમારી આવક અને વપરાિની પસાંદગી પર છે , અને
એ બન્ને બહુ ગાઢ રીિે સાંકળાયેલાાં છે . છે લ્લાાં પચીસ વષયમાાં ભારિમાાં આવક અને સાંપશત્તના

િફાવિની ખાઈ વધારે પહોળી બની છે . સરકારની નીશિને કારણે ગરીબ વગયના જીવનમાાં

થોડો સુધારો થયો છે : દાખલા િરીકે, ટડસેમ્બર ૨૦૦૦થી ગામડાાંઓને આવરી લેિા રતિાઓનુ ાં
૬,૦૦,૦૦૦ ટકલોમી ર જે લુાં શનમાયણ કે સુધારણા અથવા મોબાઇલ ફોન સેવાનો ફેલાવો
અથવા િો ૨૦૧૩ સુધી કૃશષ વેિનમાાં વધારો. પરાં ત ુ આ સુધારો આંશિક અને અસમાન રહ્યો

છે . એક ટરપો ય પ્રમાણે ઊંચી આવકવાળા વગયની આવક અને વપરાિમાાં ઝડપથી વધારો
થયો છે અને ખ ૂબ જ ધશનક લોકોની સાંપશત્તમાાં શવતફો થયો છે : ૧ કા ભારિીયો દે િની

૫૮ કા સાંપશત્ત ધરાવે છે , એને જ પગલે, ફેક્ રી કામદારોનાાં વાતિશવક વેિન (ફુગાવાને
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ધ્યાનમાાં લીધા પછી) ૧૯૯૬ની સરખામણીએ ૨૦૧૪ માાં ૫ કા નીચે ગયાાં છે . લોકો કેવા

દટરિિાની ધારે જીવે અને અને કામ કરે છે િે હાલમાાં લૉકડાઉન પછી કરોડો મજૂરો જે રીિે
પાછા પોિાના ગામો ભણી મરગણયા થઈને ભાગવા લાગ્યા િેમાાંથી દેખા્ુ.ાં

આ અભાવ અને ઘેરાિી જિી અસમાનિા ઊજાયના વપરાિ અને ઉપયોગમાાં પ્રશિગબિંગબિ

થાય છે . છે લ્લાાં કે લાાંક વષોમાાં વીજળીવાળાાં ઘરોની સાંખ્યામાાં વધારો થયો છે , િેમ છિાાં,

કરોડો લોકો સુધી હજી પણ વીજળી પહોંચી નથી અને એમાાંથી ઘણા િો િહેરોમાાં વસે છે .
બીજા દસ લાખ લોકોને દરરોજ થોડા કલાકો જ વીજળી મળે છે . હકીકિ એ છે કે ભારિની

વીજળી ઉત્પાદન ક્ષમિા છે લ્લા દાયકામાાં ત્રણગણી વધીને ૩.૫. લાખ મેગાવો (૩૦ ઍશપ્રલ
૨૦૨૦ સુધીમાાં ૩,૭૦,૧૦૬ મેગાવો )થી ઉપર ગઈ છે .

મારા એક સાથીએ એક કુ ટુાંબ કે લો કાબયન ડાયોક્સાઇડ પેદા કરે છે િેનો કયાસ કાઢવા

મા ે ટદલ્હીની કૉલેજોમાાં વકય િોપો યોજી. િેમની સહાયથી આંકડાઓ પર કામ કરિાાં અમે
જો્ુાં કે ટદલ્હીનો મો ા ભાગનો મધ્યમ વગય વષયમાાં વ્યક્ક્તદીઠ ૪-૫ મીટ્રિક ન CO2

વાિાવરણમાાં ભેળવે છે ; ભારિના શ્રીમાંિ પટરવારો િો એનાથીયે વધારે , ્ુરોશપયન તિરનુ ાં
કહેવાય એ લુાં ઊંચુાં ઉત્સિન કરે છે . ફેક્ રી કામદારો અને શસક્યુટર ી ગાડડ ય સ મટહનામાાં
૮,૦૦૦-૯,૦૦૦ રૂશપયા કમાય છે , મો ા ભાગની ઘરકામ કરનારી સ્ત્રીઓ (પુરુષો પણ ખરા)

૫,૦૦૦ થી ૬,૦૦૦ રૂશપયા કમાય છે . ખેતમજૂરોની કમાણી મોસમી છે . િે લોકો કે લો કાબયન
ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢી િકે?

વિયમાન આવક અને વપરાિ દ્વારા થતુાં ઉત્સિન અસમાન છે . ચીજવતતુઓ અને

અતક્ામિોની માગલકીની અસમાનિાને કારણે આ અસમાનિા વધારે ઘેરી બને છે . બે
દાખલા લઈએ: ભારિની માત્ર ૫ કા વતિી પાસે કાર છે . એક કારમાાં વપરાતુાં ઍલ્્ુશમશનયમ
બનાવવાની પ્રટિયામાાં જ ૩,૫૦૦ ટકલો કાબયન ડાયોક્સાઇડ નીપજે છે . આ પ્રટિયા પોિે જ

બહુ ઊજાય વાપરે છે . એક ઘરનો દાખલો લઈએ. મોટુાં અને પાકુ ાં ઘર હોય િે િો ઉત્સર્જનનુ ાં
મ ૂશિિમિ
ાં રૂપ જ છે , કારણ કે એમાાં વપરાયેલો શસમેં , કારના ઍલ્્ુશમશનયમની જેમ જ,
કાબયન ડાયોક્સાઇડનો મો ો સ્રોિ છે . અને ભારિના ઉચચ મધ્યમ વગય અથવા ધશનકો મા ે
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ઓછામાાં ઓછાાં બે મકાનો હોવુાં સામાન્ય બની ગ્ુાં છે , એક જ્યાાં િેઓ રહે છે અને બીજુ ાં,
કોઈ ટહલ ત ેિનમાાં.

એક જ દે શને લઈને ગ્લોબલ વોશમિંગનુ ાં શવમલેષણ કરવામાાં દે શની અંદર જ આવક અને

સાંપશત્તની ભારે અસમાનતા હોય છે તેની ઉપેક્ષા કરાતી હોય છે . ભારિમાાં આજ સુધીનીબધી

સરકારોનુ ાં વલણ એવુાં રહ્ુાં છે કે “ભારિનુ ાં માથાદીિ ઉત્સિન ઓછાં છે ”. પરાંત ુ એ િો ગરીબોની
પાછળ સાંિાઈ જવા જેવુાં છે કારણ કે કોઈ એક ‘ભારિ’ િો છે નહીં. આંિરરાઠરીય

વા ાઘા ોમાાં, સરકાર રાઠરો વચચે સમાનિા મા ે દલીલ કરે િે બરાબર જ છે. પરાંત ુ સમાનિાનો
આ શસિાાંિ રાઠરમાાં પણ લાગુ થવો જોઈએ, ફક્િ રાઠરો વચચે જ નહીં. વધારે સમાનિા

સ્થાપવી હોય તો ભારિમાાં શ્રીમાંિ લોકોના વપરાિ પર કાબ ૂ મ ૂકવો જોઈએ, આવક અને
સાંપશત્ત પર વધારે કર લેવા જોઈએ અને જેમ વપરાિ વધે િેમ કાબયન ક્ૅ સ વધિો જાય એવી

વ્યવતથા કરવી જોઈએ. ગરીબો પોિાના જીવનમાાં સુધારો લાવી િકે િે મા ે એમને
ૂ અવસર આપવો એ એક ઉપાય છે . આમાાં મહત્ત્વનો સવાલ એ છે કે
પયાયવરણને અનુકળ
આપણે એ અવસર આપવાની સાથે દર વષે નોકરી મા ે િલસિા કરોડો ્ુવાનો મા ે
ગૌરવપ ૂણય કામ અને રોજગારી કઈ રીિે ઉત્પન્ન કરી િકીએ.
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ગ્લોબલ વૉશમિંગની ભારિમાાં અને બીજા પ્રદે િોમાાં અસર પર શવચાર કરીએ િે પહેલાાં અમુક
વાિોને ધ્યાનમાાં રાખવાનુ ાં બહુ ઉપયોગી થિેઃ
•

પ્રદૂષણ તો ઘણા પ્રકારનું હોય છે પણ એની અસર પણ મયાાદદત હોય છે. તેનાથી ઊલ્ું

કાર્ાન ડાયોક્સાઇડ પેદા એક જગ્યાએ થાય અને એની અસર અર્ાા ગ્રહની પાર પહોુંચે
એવું ર્નતું હોય છે. દાખલા તરીકે , અમેદરકામાું ર્નેલા કાર્ાન ડાયોક્સાઇડની અસર
કચ્છના લોકો પર થાય.
•
•

આજે ઉત્સદજાત કાર્ાન ડાયોક્સાઇડનો નોુંર્પાત્ર ભાગ સદીઓ સર્ી વાતાવરણમાું
રહેશે, જે ભાદવ હવામાનને પ્રભાદવત કરશે.

કાર્ાનનું ઉત્સજાન સુંપૂણાપણે ર્ુંર્ થયા પછી પણ ઉષ્ણતામાન અને આર્ોહવાના
પદરવતાનને એક હજાર વષા સર્ી ઉલ્ાવી શકાય તેમ નથી હોત.ું તેથી, હવામાનમાું થઈ

•

ગયેલા પદરવતાન સાથે જ જીવવું પડે તેમ છે.

આનો પ્રભાવ હજી વકરશે. અમક પ્રભાવને ્ાળી નહીું શકાય. જૈવિક તંત્રની અમુક

સીમાઓ છે તે પછી એના પર ભાર લદાય તો, ગાડાની જેમ એ ઊથલી પડે. આ

હદ િટાિી ન જઈએ અને વથથવત કાબૂની બહાર નીકળી ન જાય તે માટે આપણે
દરવમયાનગીરી કરિી પડશે.

ભાારતમાાં ગ્લોબલ વૉર્મિંગની મુખ્ય અસરો
હવામાનમાાં પટરવિયન થવાની મુખ્ય અસર નાના અને સીમાાંિ ખેડૂિો, િહેરના ગરીબ વગત

અને અન્ય સમુદાયો પર પડે છે . એમની અનેક સમતયાઓ વધારે શવકરાળ બને છે - ગબયારણ,
ખાિરો અને બીજી જરૂરી ખેિસામગ્રી પર ખચય વધી જાય છે ; જમીનની નીચેન ુ ાં પાણી વધારે

ઊંડે પહોંચી ગ્ુાં છે . નાનાાં ખેિરોમાાંથી પ ૂરિી આવક નથી થિી; દગલિો પાસે જમીન જ

નથી; ઉદ્યોગો સટહયારા ઉપયોગનાાં સાંસાધનો પર કબજો કરવા લાગ્યા છે ; આટદવાસીઓને
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એમની જમીન પરથી હાાંકી કાઢવામાાં આવે છે ; જમીન અને અન્ય સાંપશત્ત સ્ત્રીના નામે નથી;

િહેરી શવતિારોમાાં આરોગ્ય સાંભાળનો વધિો જિો ખચય, વગેરે. ગુજરાિમાાં શિશુ મૃત્્ુ દર,
ઓછા વજનવાળાાં બાળકો, લો બોડી માસ ઇન્ડેક્સ (BMI) વાળી સ્ત્રીઓ અને ગરીબાઈની

રે ખા હેિળ જીવિી ગ્રામીણ વતિીની કાવારી (૨૦ કા થી વધુ) ― આ બધુાં સ ૂચવે છે કે
સૌથી ગરીબનો સૌથી પહેલાાં ભોગ લેવાય એવી સ્તથશિ છે . ભારિીય સમાજની અનેક

અસમાનિાઓ હવામાનના પટરવિયનની અસરોને ધારદાર બનાવે, સામે પક્ષે હવામાનનુ ાં
પટરવિયન પણ આ અસમાનિાઓને વધુ વણસાડે છે . ભારિના દટરયાકાાંિે અને આજુ બાજુ ના

િહેરો અને નગરોમાાં પણ લાખો સાધનસાંપન્ન લોકો રહે છે વાવાઝોડાની ઝાપ , સમુિની

સપા ીમાાં વધારો, પ ૂર અને દુ કાળની અસરનો સામનો એમણે પણ સહન કરવી પડિે, પરાં ત ુ
ગ્લોબલ વૉર્મિંગ માટે સૌથી ઓછા જવાબદાર હોય તેવા લોકોને સૌથી વધુ સહન કરવુાં
પડે તે ન્યાયના ર્સદ્ાાંતોનુાં સૌથી ખરાબ ઉલ્લાંઘન છે .

લૉકડાઉનને કારણે આશથિક પ્રવૃશત્ત માંદ પડી જાય િેનાથી હવામાનનૉ માિી અસરો ન ઘ ે.
હકીકિમાાં, આ વષે લોકો હવામાન પટરવિયનની અસરો અનુભવિે િો કરોડો લોકો વધારે

િીવ્રિાથી અનુભવિે કારણ કે એમને કે લાયે ટકલોમી રો ચાલવુાં પડ્ુાં છે , ગખતસાાં ખાલી

હિાાં, ખાવાનુ ાં ન મળ્ુાં અને પોષણ ન મળ્ુ.ાં ખેડૂિોનાાં કામ રઝળી પડ્ાાં અને અસાંખ્ય લોકો
પોિાનાાં ગુજરાનનાાં સાધનો ખોઈ બેિા.

૧. ઓછો વરસાદ, પણ વધારે જોરદાર અને વધારે વધઘટ:
કે લાાંક વષોથી પયાયવરણ પરની અસરોમાાં સૌથી વધારે દે ખાિી અસર એ છે કે વરસાદ
પડવાની રીિ બદલી ગઈ છે અને એમાાં મો ા ફેરફાર દે ખાય છે . પ ૂણેની સાંતથા ઇંટડયન

ઇંત ી ્ુ ઑફ રૉશપકલમીટ યોરોલૉજી (IITM)એ જૂન ૨૦૨૦માાં બહાર પાડેલા અહેવાલ
પ્રમાણે, ઉનાળા પછી આવતુાં ચોમાસુાં (જૂન-સપ્ ેમ્બર, આ ગાળામાાં જ ભારિમાાં ૭૫ કા
વરસાદ થિો હોય છે ) હવે ઉત્તર, મધ્ય, પ ૂવીય અને ઉત્તર-પ ૂવય ભારિ અને દગક્ષણ પશિમ
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ઘા માાં ૬ કા હળવુાં પડી ગ્ુાં છે ; એમાાં “ગાંગાનાાં મેદાનોમાાં નોંધપાત્ર ઘ ાડો નોંધાયો છે .”
મધ્ય-પ ૂવય ભારિમાાં, આ ઘ ાડો ૧૦-૨૦ કા જે લો નોંધાયો છે .
આ ચોમાસાની ઋતુમાાં વરસાદનુ ાં શવિરણ પણ પલ ાઈ ગ્ુાં છે . ૧૯૫૦ના દાયકાની
િરૂઆિની તુલનામાાં હવે દે િના ઘણાખરા ભાગોમાાં મધ્યમ વરસાદ (એક ટદવસમાાં ૫૦૧૦૦ શમમી વરસાદ) પડવાનુ ાં ઘ ી ગ્ુાં છે , િો બીજી બાજુ , ભારે વરસાદ (એક ટદવસમાાં ૧૫૦
શમમીથી વધુ વરસાદ) ત્રા કી પડવાનુ ાં વારાં વાર અને ત્રણગણી વાર બનવા લાગ્્ુાં છે . ખાસ
કરીને ગુજરાિથી ઓટરતસાના દટરયાકાાંિે, ખ ૂબ જ મો ા શવતિારોમાાં આવુાં વારાં વાર જોવા
મળે છે . કે લાક વષો પહેલાાં, ઉત્તર ગુજરાિના સાબરકાાંિા ર્જજલ્લામાાં ઉંમરવાન ખેડૂિોએ કહ્ુાં
હતુાં કે હવે મોસમના થોડા ટદવસોમાાં આખી મોસમનો વરસાદ પડી જાય છે . ઘણાાં તથળોએ
ખેડૂિો કહે છે કે આજકાલ ઘણા ટદવસ વરસાદ પડિો નથી અને પછી થોડા કલાકો કે બે
ટદવસમાાં બહુ ઘણો વરસી જાય છે ! િેમણે ૧૫-૨૦ વષય પહેલાાં વરસાદમાાં થયેલો આ ફેરફાર
સૌ પ્રથમ વાર નોંધ્યો હિો, પરાંત ુ છે લ્લા ૭-૮ વષોમાાં િો સ્તથશિ વધુ બગડી છે .

આ ફેરફારોનુ ાં મુખ્ય કારણ ટહિંદી મહાસાગર, ખાસ કરીને પશિમી ટહિંદી મહાસાગરનાાં ગરમ

પાણી છે . ટહિંદી મહાસાગર અન્ય શવષુવવૃત્તીય સમુિો કરિાાં વધુ ગરમ થાય અને શવગચત્ર વાિ
એ છે કે એ ભારિનો ભ ૂભાગ જે દરે ગરમ થાય છે િેના કરિાાં ઊંચા દરે ગરમ થાય છે . આથી
ભારિના ભ ૂભાગ અને સમુિ વચચે ઉઠણિામાનનો િફાવિ ઓછો થયો છે , પટરણામે મો ા

ભાગના પ્રદે િોમાાં આપણુાં ચોમાસુાં નબળાં પડવા લાગ્્ુાં છે . શવગચત્રિા એ છે કે ભારે વરસાદનુ ાં
કારણ પણ એ જ છે . સમુિની સપા ીનુ ાં ઉઠણિામાન ઝડપથી વધિાાં એમાાં ભેજ વધી જાય
છે . િે ઉપરાાંિ બીજાાં માનવસર્જિિ પટરબળો ― જ ાંગલોની નાબ ૂદી, િહેરીકરણ અને
વાિાવરણમાાં પ્રદૂ ષક કણોમાાં વધારો ― પણ વરસાદના આ ફેરફારો મા ે જવાબદાર છે .

આ બધાના કારણે ખેિી અને પાણી પુરવિાને વ્યાપક નુકસાન થાય છે . હવે એવુાં થવા લાગ્્ુાં
છે કે ન જોઈએ ત્યારે વરસાદ પડે અને જોઈએ ત્યારે ન પડે. વરસાદની આિામાાં ખેડુિો
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વાવણાાં કરે પણ વરસાદ

ળાવે અથવા આવે જ નહીં. લણણી અથવા કાપણીના સમયે

સાાંબેલાધાર વરસાદ પડે અને ઊભા પાક અને ઘાસચારાને નુકસાન કરે . વધુ જોરદાર

વરસાદથી જમીનના ઉપલા થરને પણ નુકસાન થાય છે . એનાથી પ ૂર આવે અને લોકોને
પીવાનુ ાં પાણી પણ ન પહોંચે. મહારાઠરમાાં ૨૦૧૩, ૨૦૧૪, ૨૦૧૫ની વસાંિ ઋતુમાાં, અને
ુ રી ૨૦૧૮માાં એક હજાર ગામોમાાં લાખો ખેડુિોના પાકને નુકસાન થ્ુ.ાં
ફેબ્રઆ

દુ કાળ પણ હવે િેકિેકાણે દેખા દેવા લાગ્યો છે . સ્તથશિ સિિ ગચિંિાજનક રહે છે જેનાથી
કૃશષને ફ કો પડ્ો છે . છે ્લાાં ૩-૪ વષયમાાં દરે ક ઋતુને અસર થઈ છે : ખરીફ હોય કે રવી.
એક સીઝનમાાં દુ કાળ હોય, િો િે પછી કમોસમી વરસાદ પડે અને ત્રીજી સીઝનમાાં ભારે

વરસાદ. ખેડુિોએ સિિ એની સામે બચવા મા ે કાંઈક કરિા રહેવ ુાં પડે એ લુાં દબાણ રહે છે .
ભારિમાાં મુખ્ય પાક હજી પણ સાવ જ વરસાદને ભરોસે છે : ચોખા અને ઘઉંનો અડધો
શવતિાર િો સાંપ ૂણયપણે વરસાદ પર આધાટરિ છે . મો ે ભાગે, સ ૂકા પ્રદે િોના ખેડૂિો, વરસાદી
શવતિારોમાાં અને ભ ૂગભય જળની સગવડ ન હોય એવા નાના અને સીમાાંિ ખેડૂિો અને ગરીબ
કુ ટુાંબો આનો ભોગ બને છે . મો ે ભાગે, આ કુ ટુાંબો દગલિ અથવા વાંગચિ જાશિનાાં હોય છે

અથવા આટદવાસી સમુદાયોનાાં હોય છે . અને જ્યારે ખેિીમાાં સાંક આવે ત્યારે ખેિમજૂરોની
કમાણી જ બાંધ થઈ જાય. એ વખિે, એમના પર િો ધ્યાન જ નથી અપાતુાં કારણ કે િેમને
વળિર આપવાનો િો કોઈ ખ્યાલ જ અસ્તિત્વમાાં નથી.

૨. ગરમીમાાં ઉછાળો:
છે લ્લાાં પચાસ વષયમાાં ભારિમાાં ગરમીનાાં મોજાાં વધુ િીવ્ર બન્યાાં છે , વારાં વાર આવે છે અને

લાાંબા સમય સુધી કી રહે છે . મો ા ભાગે ઉઠણકટ બાંધીય ટહિંદી મહાસાગર અને સ ૂકી
જમીનોને લીધે આવુાં બને છે . ગરમીને કારણે જમીન વધુ સુકાઈ જાય છે , આની અસર એ
છે કે ઘઉં અને ફળો જેવી મુખ્ય પેદાિોને અસર થઈ છે . િે ઉપરાાંિ, ઢોરઢાાંખર અને બીજાાં

પશુધન પર દબાણ આવે છે અને જ ાંગલોને નુકસાન પહોંચે છે . આથી અનેક જગ્યાએ પાણીની
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સમતયા પણ શવક બની છે . રાિ પણ પહેલાાં જેવી િીિળ નથી હોિી એ લે થાક્ાપાક્ા

મજૂરોને ભાગ્યે જ રાહિ મળે છે . િહેરી લોકો પણ વધુ પડિી ગરમીનો સામનો કરવો પડિો
હોવાથી િણાવનો શિકાર બને છે .

ખાસ કરીને વૃિો, નાનાાં બાળકો અને કામ કરિા લોકો મા ે વધારે ગરમી ભારે થઈ પડે છે .
ઔદ્યોગગક શવતિારોમાાં ટદવસના બફારામાાં ૧૨-૧૪ કલાક મજૂરી કરનારા કામદારો, આખા
દે િમાાં જોવા મળે છે . પરાં ત ુ બીજા વ્યવસાયોમાાં રોકાયેલા લોકો પણ ગરમીનો શિકાર બને
છે . દાખલા િરીકે, િહેરોના બાાંધકામ કામદારો (ઘણી વાર મટહલાઓ), ખેિમજૂરો, રતિા

બનાવિા મજૂરો, ખાગણયા અને હાથલારીવાળાઓ અથવા ઘરોની બહાર નીકળીને કામ
કરવુાં પડતુાં હોય િેવા બધા લોકો. ગાાંધીનગરની સાંતથા ઇંત ી ્ુ ઑફ પબ્બ્લક હેલ્થના
૨૦૧૬ના અભ્યાસમાાં કે લાક કામદારોનો સરવે કરવામાાં આવ્યો િેમાાં "આંિરરાઠરીય
ધોરણોમાાં દિાયવેલા ગરમીના િણાવ કરિાાં વધારે ” િણાવ નોંધાયો. ગરમીને લગિી

બીમારીઓ પણ થાય છે , જેમ કે ભારે પરસેવો વળે , થાક લાગે, પે માાં મરોડ ઊઠે, આંખે
ઝાાંખપ અનુભવાય.

૨૦૧૦માાં, અમદાવાદ િહેરમાાં ત્રા કેલા ભયાંકર ઉનાળામાાં ૧,૩૦૦ લોકો મૃત્્ુ પામ્યા હિા.
ગ્લોબલ વૉશમિંગથી વધુ િીવ્ર બનેલી ભયાંકર ગરમીની લહેર ૨૦૧૫ના ઉનાળામાાં, આંધ્ર
પ્રદે િ/િેલગ
ાં ાણામાાં ૨,૫૦૦થી વધુ લોકોને ભરખી ગઈ. આ જીવલેણ અસર ભશવઠયમાાં ભારે

ગરમી અને ભેજને કારણે વારાં વાર પ્રગ થિી રહેિે, વધારે ફેલાિે અને વધારે ઘાિક બનિે.

૩. દટ્રરયાની સપાટીમાાં વધારો અને દટ્રરયાકાાંઠાના લોકો પર બીજી અસરો:
કોઈ પણ પાણી ગરમ થાય એ લે શવતિરે અને ઉપર ચડે. ભારિના કાાંિે સમુિની સપા ી

હવે જલદી ઊંચે જવા લાગી છે . ૨૦મી સદીમાાં હિી િે કરિાાં હવે સમુિની સપા ી દર વષે
૩.૩. શમમી, એ લે કે બમણા દરે ઊંચે ચડે છે . સમુિોનાાં પાણી ગરમ થવાથી ભારિના
દટરયાકાાંિે રહેિા લોકો સમુિની સપા ી ઊંચે ચડવાની સમતયાનો સામનો કરે છે . ૨૦૧૦ની
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સમુદ્ર કાાંઠાની વતિીગણિરી મુજબ ગુજરાિમાાં િેના દટરયાકાાંિાનાાં ૨૪૦ ગામોમાાં ૬૨,૩૫૧
કુ ટુાંબો વસે છે . જૂનાગઢ ર્જજલ્લામાાં ભરિીનાાં મોજાાં હવે ઘણે આગળ સુધી આવે છે અને મોટો

શવતિાર ડૂબમાાં આવી જાય છે . દગક્ષણ ગુજરાિના વલસાડ ર્જજલ્લાનાાં ઘણાાં ગામોમાાં સમુિ
ઘણી જમીન ગળી ગયો છે . કે લાાંક તથળોએ, કૂવા ખારા થઈ ગયા હોવાથી ગામલોકોને
પીવાનુ ાં પાણી ખરીદવુાં પડે છે . ત ે એન્વાયરનમેન્ ટરપો ય મુજબ રાજ્યમાાં સમુિની સપા ી

વધવાથી ૨૦૨૫ સુધીમાાં ૫૦૨ ચોરસ ટકલોમી ર અને ૨૦૫૦ સુધીમાાં ૧,૧૩૬ ચોરસ ટકલોમી ર
જમીન ડૂબી જિે.

પશિમ બાંગાળના સુદાં રવનમાાં સમુિની સપા ી દર વષે ૮ શમમી વધે છે , જે ચોંકાવનારી વાિ
છે . એમાાં, જો કે, બીજાાં પટ્રરબળો પણ છે . પરાં ત ુ આનો અથય એ છે કે ત્યાાં જમીનો, ગામડાાંઓ,
ઘરો અને કૂવાઓનુ ાં ધીમે ધીમે ધોવાણ થાય છે , કૂવાઓ ખારા થઈ ગયા છે અને ખેિરોમાાં
ક્ષાર ફેલાઈ ગયો છે , પટ્રરણામે લોકોને અંદરના ભાગોમાાં વસવુાં પડ્્ુાં છે અને લાખો લોકોને
રોજગારની િોધમાાં બીજે ઠેકાણે જવુાં પડ્ુાં છે .
દટરયાની સપા ી ઊંચે ચડવાથી શુાં થાય છે િેની જેવી ખરાબ અસર મેં સુદાં રવનમાાં સાગર
ાપુ પર જોઈ િેવી બીજે ક્ાાંય નથી જોઈ. ત્યાાંના સાગર ાપુની પ્રાથશમક િાળાની ચાર
વષય પહેલાાં અમારા જૂથે મુલાકાિ લીધી ત્યારે વગો પ ૂરજોિમાાં ચાલુ હિા. તકૂલથી થોડાક સો
મી ર દૂ ર મા ીની દીવાલ હિી. એ વચચે વચચેથી ત ૂ ેલી હિી. એ દીવાલની પાછળ બાંગાળનો
ઉપસાગર છે . ટડસેમ્બર ૨૦૧૭માાં, એક વટરઠિ શિક્ષકે તકૂલ ગબષ્લ્ડિંગના ફો ા મોકલ્યા. એક
મટહના પહેલાાં આ ફો ા લીધા હિા. આગળ વધિા પાણીએ તકૂલને િદ્દન જમીનદોતિ કરી
દીધી હિી. આ િાળા આપણને એક પાિ િીખવે છે . આજે સુદાં રવનમાાં જે બન્્ુાં છે એ લી
જ ઝડપે આવિીકાલે આપણા આખા દટરયાકાાંિે હજારો ટકલોમી રના શવતિારમાાં થિે. આમ
પણ, ગ્રીનલેન્ડ અને એન્ ાકય ટ કા પરના બરફના શવિાળકાય થરો બહુ ઝડપે પીગળવાને
કારણે સમુિની સપા ી પણ ઝપાટાબાંધ ઉપર ચડી છે .
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સમુિકાાંિા પર ગ્લોબલ વૉશમિંગની બીજી અસરો પણ છે . જૂનાગઢમાાં માછીમારો કહે છે કે
સમુિની સપા ી બહુ વધે છે ત્યારે મછીમારી નૌકા અને અને ગગયરને નુકસાન પહોંચાડે છે .
કણાય કના માછીમારોનુ ાં કહેવ ુાં છે કે હવે દટરયામાાં જવુાં કે નહીં તેની અસમાંજસ રહે છે કારણ

કે વરસાદ અને િોફાનોની અ કળ થઈ િકિી નથી. સમુિની સપા ીના પ્રવાહો અણધારી
રીિે બદલાઈ રહ્યા છે અને પવનની ટદિા અણધારી બની ગઈ છે . માછલાાં પકડ્ા પછી
એના પરની બધી પ્રટિયાઓ મો ા ભાગે સ્ત્રીઓ એક જગ્યાએ કરિી હોય છે , પણ હવે દટરયો
ઘ ૂસી આવતો હોવાથી જગ્યા બચિી નથી.
આમ પણ, ગુજરાિ, આંધ્રપ્રદે િ, િશમળનાડુ અને અન્ય તથળોએ દટરયાકાાંિે અસાંખ્ય બાંદરો,
અલ્રા મેગા પાવર કોલ પ્લાનટો અને બીજા પ્રોજેક્ ો પરાંપરાગિ વ્યવસાયોને નુકસાન પહોંચાડે
છે , અને ખેિીવાડી, જળાિયો અને તથાશનક જીવસૃષ્ઠ ને પ્રદૂ શષિ કરે જ છે . હવે હવામાન
પટરવિયનથી ક્સ્થવત વણસી છે . દટરયાની સપા ીનુ ાં ઉઠણિામાન વધવાથી વાવાઝોડાાંઓનુ ાં
જોર વધ્યુાં છે . વાવાઝોડા સાથે આવિાાં ખારાાં પાણી, ભ ૂગભય જળમાાં પ્રવેિ કરે છે િેનાથી
ખેિી અને પીવાના પાણીના સ્રોિોને નુકસાન થાય છે . કરોડો લોકો ભારિના ૭,૫૦૦
ટકલોમી ર ટકનારે ફળદ્ર ુપ, શવશવધ જૈશવક ક્ષેત્રમાાં ખેિી, માછીમારી અને બીજાાં સાધનોને
ભરોસે જીવન શનવાયહ ચલાવે છે . ગ્લોબલ વૉશમિંગની અસરો આકરી બનતી જાય છે અને
એનાથી આ લોકો પાયમાલ થઈ જશે.

૪. અર્ત ભારે વરસાદ અને પ ૂર:
૨૭ જુ લાઈ ૨૦૦૫ના રોજ, મુબ
ાં ઈમાાં એક જ ટદવસમાાં ૯૭૪ શમમી વરસાદ પડ્ો.
છાિીસમાણાાં પાણીમાાં થઈને લોકો કે લાયે ટકલોમી ર ચાલીને ઘરે પહોંચયા. આ પ ૂરમાાં એક
હજારથી વધુ લોકોનાાં મોિ નીપજ્યાાં, આમાાં મો ા ભાગના ઉત્તર મુબ
ાં ઈના ગરીબ રહેવાસી
હિા, કારણ કે િેમના મકાનો અને ઝાંપડીઓ ઢોળાવ પર હોવાથી ધરાિાયી થઈ ગયાાં.
કે લાય લોકો િેમની કારમાાં જ હતા અને કાર ઉપર પાણી ફરી વળતાાં ડૂબી ગયા. હવે એક
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ભારિ અને ગ્લોબલ વૉશમિંગ
જ ટદવસમાાં સેંકડ્ો શમલીમી ર વરસાદ પડે છે એ લે આવુાં વખિોવખિ બનતુાં રહે છે અને
આ ભવ્ય િહેરનુ ાં જીવન ખો વાઈ જાય છે . જૂન ૨૦૧૯ના અંિમાાં, આખા મટહનાનો વરસાદ
બે ટદવસમાાં પડ્ી ગયો. મુબ
ાં ઈકરો દર વખિે ભારે વરસાદ પડે ત્યારે બેચેન રહે છે , કારણ કે
િેમને ૨૦૦૫ યાદ આવી જાય છે .
જૂન ૨૦૧૩માાં, સિિ ત્રણ ટદવસ લગભગ આખા ઉત્તરાખાંડમાાં ભારે વરસાદ થયો. ત્યાર બાદ
જે ભયાંકર પ ૂર આવ્યાાં તેને ભારિમાાં કદાચ સૌથી ખરાબ હવામાન પલ ાની સાબબતી ગણાય
તેમ છે . ભારે વરસાદથી કેદારનાથની ઉપર જ એક પવયતીય િળાવ, ચોરાબારી િાલની દીવાલ
ફા ી અને િેનાાં પાણી પહાડથી નીકળીને વહી નીકળયાાં; રતિામાાં નગરો અને ગામોને પણ
સાથે િાણિાાં ગયાાં. હજારો પ્રવાસીઓ, ગ્રામજનો અને કામદારો પણ તે સાથે િણાઈ ગયા.
રાઠરીય સાંકટ વ્યવસ્થા િાંત્રે અંદાજ આપ્યો કે ૧૧,૦૦૦ લોકોનાાં મોિ નીપજ્યાાં હિે. પરાંત ુ
મૃત્્ુની સાંખ્યા આથી વધુ હોઈ િકે છે . મૃત્્ુનો ચોક્કસ આંક કદીયે જાણી િકાિે નહીં. એનુ ાં
એક કારણ િો એ કે ત્યાાં પ્રવાસીઓની મોસમ પ ૂરબહારમાાં હિી અને ઘણાયે નેપાળી અને
ભારિીય મજૂરો ત્યાાં રોજગારી મા ે બહારથી ગયા હિા.
ઉત્તરકાિી, રુ િપ્રયાગ, ચમોલી અને શપથોરાગઢ ર્જજલ્લા અને િેનાથી પણ આગળના
શવતિારોમાાં સેંકડો ગામોની િબાહી થઈ. ઘરો વહી ગયાાં, ઊભા પાકનો નાિ થયો, ખેિરો
નદીનાાં પાણી કે કાદવ અને કા માળમાાં ડૂબી ગયાાં, દૂ ધાળાાં પ્રાણીઓ તણાઈ ગયાાં. આ
પ્રદે િમાાં લાખો તથાશનક લોકો અને બહારથી કામ માટે આવેલા મજૂરોની નોકરી અને
કમાણીના સાધન જેવા પયય ન વ્યવસાયને ફ કો પડ્ો. બાળકોની િાળાઓ પણ ત ૂ ી પડી.
ખાસ કરીને મટહલાઓ પર બહુ ખરાબ અસર પડી કારણ કે ઘર ચલાવવુ,ાં રાાંધવુ,ાં ઘાસ લેવા
જવુ,ાં એ બધાાં કામો સ્ત્રીઓનાાં છે .

૧૯૫૦ના દાયકાના પ્રારાં ભથી વરસાદી વાવાઝોડાાં ઘણાાં વ્યાપક બન્યાાં છે , એને કારણે પ ૂરો
વારાં વાર આવે છે પ ૂરના ટદવસોમાાં ૧૫ ટદવસ ઉમેરાયા છે . ગરમ સમુિો અને ગરમ જમીનને
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કારણે બનિો ભેજ આ વાવાઝોડાાંન ુ ાં કારણ છે . ભારે વરસાદની ઘ નાઓ હવે શનયશમિપણે

બની રહી છે ; દાખલા િરીકે, ૨૦૧૩માાં ઉત્તરાખાંડ, સપ્ ેમ્બર ૨૦૧૪માાં શ્રીનગર, ટડસેમ્બર
૨૦૧૫માાં ચેન્નઈ, ઓગત ૨૦૧૮માાં કેરળ, આ રાજ્યોમાાં જૂનથી ઓગત ના મધ્યમાાં સામાન્ય

કરિાાં ૪૦ કા વધુ વરસાદ પડ્ો. એમાાં ૩૫૦૦ લોકોનાાં મોિ નીપજ્યાાં, ઇડુ ક્કી અને

વાયનાડ ર્જજલ્લામાાં ભ ૂતખલન અને અસાંખ્ય નગરોમાાં પ ૂર આવ્્ુાં અને ઘરોને બહોળા પ્રમાણમાાં
નુકસાન થ્ુ.ાં

દરે ક ટકતસામાાં, િીવ્ર વરસાદના સામાર્જજક પ્રભાવો બેફામ 'શવકાસ'ને કારણે વધારે સિેજ

બને છે . નફાની લાલચ એનુ ાં ઈંધણ બને છે . મુબ
ાં ઈની ગબલ્ડર લૉબી, ઉત્તરાખાંડમાાં નદીમાાં
ચાલિા પ્રોજેક્ ો, અને ચેન્નઈમાાં પલ્લીકનાયઈ વેટ્લૅન્ડસનો ધીમે ધીમે કોગળયો કરી જિી
ઇમારિો. ભારિનાાં િહેરો અને નગરોમાાં, વે લૅન્્સ અને જળાિયોની જગ્યાએ હવે જોવા

મળે છે , િાનદાર ભવનો. "આ શવકાસનો ફાયદો ખરે ખર કોને મળિે?" કદાચ આ સવાલ
વાજબી જ હશે.

૫. ઘણાં થથળોએ દુ કાળ:
૧૯૫૦ના દાયકાના મધ્યભાગથી ભારિમાાં ઘણા પ્રદે શોમાાં દુ કાળો પડ્વા લાગ્યા છે અને એ

જેવાતેવા નથી હોતા. લાાંબા દુ કાળ પણ હવે વધ્યા છે . આનાાં બે મુખ્ય કારણ છે ઃ ગ્લોબલ
વૉશમિંગને લીધે ગરમ ઉઠણિામાન અને ટહિંદી મહાસાગરનુ ાં વધુપડતુાં ઉઠણિામાન. ગરમીને

લીધે જે પ્રદે િોમાાં સામાન્ય રીિે વરસાદની ખેંચ રહેિી હોય ત્યાાં વરસાદમાાં વધારે ઘ ાડો થાય
છે . પરાં ત ુ હવે િો ઉત્તર-પ ૂવયના ભાગો સટહિ સારા વરસાદ મા ે જાણીિા પ્રદે િોમાાં પણ દુ કાળ
પડવા લાગ્યા છે .

ગ્લોબલ વૉશમિંગને કારણે દે શના અંદરના ભાગોમાાં પણ દુ કાળો વધારે કઠોર બનયા છે . મધ્ય
ભારિમાાં બુદાં ેલખાંડના કે લાક ભાગો (ઉત્તરપ્રદેિ અને મધ્યપ્રદેિના ભાગ) છે ્લાાં વીસ વષયથી

દુ કાળનો ભોગ બનત રહ્યા છે . અમારી એક ીમે થોડાાં વષય પહેલાાં બુદાં ેલખાંડમાાં જો્ુાં કે ખેિી
સાવ પડી ભાાંગી હિી. પહેલી વાર મો ાાં િળાવો સુકાઈ ગયાાં હિાાં, લાખો ખેિમજૂરો, નાના
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ખેડૂિો, ગરીબ મટહલાઓ િેમનાાં આખાાં કુ ટુાંબો સાથે તથળાાંિર કરવા લાગ્યાાં હિાાં. પાણી

અને ઘાસચારાના અભાવે ઢોરઢાાંખરને ધ ૂળભયાય મોિને ભે વા રઝળિાાં મેલી દે વાિાાં હિાાં.
૨૦૧૫માાં બુદાં ે લખાંડની મુલાકાિે ગયેલી સવે ીમોને એ જ દારૂણ હાલિ જોવા મળી.

આનો બધો બોજ સ્ત્રીઓ પર પડે છે . અમે થોડી વૃિાઓ જોઈ, બીચારી જે થોડાઘણા પાંપ
ચાલિા હિા િે વા ે પાણી લઈ િકિી નહોિી કારણ કે પાણી ઊંડે ઊિરી ગયાાં હિાાં.

વપત ૃસત્તાક સમાજમાાં ઘરે અનાજપાણી ખ ૂટવા આવે ત્યારે સ્ત્રીઓ પેટે પાટા બાાંધીને સ ૂઈ
જાય છે . ગરીબ કુ ટુાંબોમાાં ઘરની અંદર અને બહારનાાં બધાાં જ કામ સ્ત્રી કરે છે - પાણી ભરી

લાવે, ઘાસચારો અને બળિણનાાં લાકડાાં લાવે, ખેિરમાાં મજૂરી કરે . ભારિમાાં હવામાન

પટરવિયનની સૌથી વધુ ખરાબ અસર સમાજના આ એકમાત્ર સૌથી મોટા સામાજજક વગય
પર પડે છે .
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૬. ટ્રહમાલયના પ્રદે શમાું:
ટહન્દુ કુિના, એ લે કે શિબે અને નેપાળ સટહિના ટહમાલયના પ્રદે િમાાં, ૧૯૫૧થી ૨૦૧૪ના
ગાળામાાં ગરમી ૧.૨૪૦ સે. વધી. આ આંક િે જ ગાળામાાં ભારિમાાં ગરમીની સરે રાિ વૃદ્ધિના
આંક કરિાાં બમણો છે . ટહમાલયમાાં ઉઠણિામાન વધવાનુ ાં કારણ એ કે એનો બરફ પીગળે

છે , એ લે જે કાળી સપા ી ખુલ્લી થાય છે િે વધારે ગરમી ગ્રહણ કરે છે . શિયાળામાાં િો
ગરમીમાાં ઑર વધારો દે ખાય છે અને હવે આખા ભારિમાાં, અને િેમાાંય ઊંચાઈવાળા
શવતિારોમાાં, શિયાળો પ્રમાણમાાં ગરમ અને ટૂાંકો હોય છે .

હળવા શિયાળા અને વધારે ઉઠણિામાનને કારણે કામમીર, લદ્દાખ અને ટહમાચલ પ્રદે િમાાં
બરફવષાયની પૅ નય બદલાઈ ગઈ છે . મધ્યમ ઊંચાઈથી બહુ ઊંચાઈવાળા પ્રદે િોમાાં ટહમપાિ

ઘ યો છે . હવે આકાિ ગોરાં ભાય ત્યારે બરફ ઓછો પડે છે , િેને બદલે વરસાદ વધારે થાય

છે . અથવા િો કમોસમી બરફ પડે છે . નાનાાં ગ્લેશિયર અદૃ મય થઈ રહ્યાાં છે , અને મો ાાં
ગ્લેશિયરના જડબા જેવા ઉપર અને નીચેના ભાગો પીગળવા લાગ્યા છે . બરફ ઓછો પડે
એ લે ઉનાળાના મટહનાઓ દરશમયાન પીવાના પાણીની ખેંચ ઊભી થાય છે . અને શસિંચાઈ

મા ે પણ પાણીની િાંગી વિાયય છે . ઈિાની રાજ્યોમાાં છે લ્લા ૧૫ વષયમાાં વરસાદ એકદમ ઘ િો

ગયો છે . લોકો પીવાના પાણી, બીજા ઘરવપરાિ િેમ જ શસિંચાઈ મા ે ઝરાઓ અને ઝરણાાં
પર નભે છે , િે હવે સુકાવા લાગ્યાાં છે . દાવાનળના બનાવો વધ્યા છે અને કે લાયે પવયિીય
પ્રદે િોમાાં જીવાિોનો ફેલાવો વધી ગયો છે .

અન્ય પ્રજાશિઓને પણ અસર થાય છે . ઓકનાાં ઝાડ, સફરજનનાાં ઝાડ, િાકભાજી, સટરસૃપ

પ્રાણીઓ, પિાંગગયાાં, પક્ષીઓ અને અન્ય જીવો પોિાને માફક આવે િે લી ગરમીની િોધમાાં

પવયિોના ઢોળાવ પર ઊંચે ચડી જવા લાગ્યાાં છે . ઘાસ ટૂાંકુાં થવા લાગ્્ુાં છે અને પહાડો પરનાાં
વૃક્ષોની પ્રજાશિઓ લુપ્િ થવાને આરે પહોંચી ગઈ છે . ઘણી એવી વનતપશિ અને બીજી
પ્રજાશિઓ પહેલેથી જ પવયિની ોચની નજીક છે ; એ હજી કે લી આગળ વધી િકે?
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૭. આરોગ્ય પર અસર:
ઘણાાં પટરબળો આરોગ્યને અસર કરે છે .હવામાન પટરવિયનને આરોગ્યથી અલગ પાડવુાં સરળ
નથી કે જરૂરી પણ નથી.
પરાં ત ુ હવામાન પટરવિયનની સીધી અને પરોક્ષ અસરો ઘણી જાિની હોઈ િકે છે . ગરીબોને
આહાર અને પોષણ મેળવવાની મુમકેલી પડ્ે છે . ગામડાાંમાાં એમના પાક પર અવળી અસર
થાય ત્યારે સીધુાં સહન કરવુાં પડે છે િો િહેરી શવતિારોમાાં ખાદ્ય ભાવોમાાં થોડા વખિ મા ે
ઉછાળો આવે એ આડકિરી અસર છે . મધ્ય ભારિમાાં આહાર ઓછો લેવાથી મૃત્્ુનો દર
ઊંચો ગયો છે અને ગાંભીર માાંદગીનુ ાં પ્રમાણ વધી ગયુાં છે . અસાંખ્ય તથળોએ િહેરી ગરીબોને
પણ હવામાન પટરવિયનનો માર સહેવો પડે છે .
મેલેટરયા, ડેન્ગ્્ુ અને ગચકનગુશનયા જેવા રોગો નવા શવતિારોમાાં, ઊંચાઈવાળા પ્રદે િોમાાંયે
વ્યાપક પ્રમાણમાાં ફેલાવા લાગ્યા છે , અથવા વષયમાાં લાાંબો વખત ચાલે છે કારણ કે હવે મેદાની
શવતિારોમાાં િાંડી ઓછી થઈ ગઈ છે અથવા પવયિીય પ્રદે િમાાં હાડ ગાળી નાખે એવી ાઢ
નથી પડિી. વાયરસ અને બૅક્ ેટરયા સામાન્ય રીિે શિયાળામાાં ઠાંડ્ી હળવી હોય ત્યારે વધારે
ફાલે છે .
ગરમીનાાં મોજાાં હવે લાાંબો વખત, ઘણી વાર અને ઘણા પ્રદે શોમાાં ચાલે છે . ખાસ કરીને ગરીબ
અને વૃિો, બેઘર અને લાાંબા સમય સુધી બહાર કામ કરિા લોકોને લ ૂ લાગી જતી હોય છે
અને એમાાં જ મૃત્યુ થાય છે . હાલના અભ્યાસોમાાં બહાર આવ્્ુાં છે કે ખાસ કરીને મહેનિકિ
વગયમાાં વધુ પડતી ગરમી અને ભેજને કારણે િોશનક ટકડની ટડસીઝ (CKD) વધુ ભયાંકરતા

સાથે ફેલાવા લાગ્યો છે . ભશવઠયમાાં ગ્લોબલ વૉશમિંગની ભયાંકર અસરોમાાંની એક અસર એ
હિે કે સમગ્ર ભારિમાાં, અને ખરે ખર િો આખા દગક્ષણ એશિયામાાં, ઘણા પ્રદે િો માનવ
વસવા ને યોગ્ય નહીં રહ્યા હોય. આ તથળોએ એ લી ગરમી અને ભેજ હિે કે એને કારણે
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િરીરની ગરમી ગુમાવવાની ક્ષમિા પર અવળી અસર થશે. િાંદુરતિ લોકો પણ ઘરની બહાર
- ભલે છાાંયડામાાં - છ કલાક ગાળે , એમનુ ાં પણ ચોક્કસ મૃત્્ુ થિે.

૮. શહેરી ર્વસ્તારોમાાં અન્ય અસરો:
ઉપર વણયવેલ ઘણી અસરોથી િહેરો અને િહેરીઓ બચી ન શકે. ટદવસ વધારે ગરમ હોય,

શિયાળામાાં િાંડી ઓછી હોય, ખોરાકની વતતુઓના ભાવ વધિા હોય. િહેરી લોકોની ગાંભીર
સમતયા એ છે કે એમને ઘણાાં અને લાાંબો વખિ ચાલે એવાાં ગરમીનાાં મોજાાં સહન કરવાાં પડે
છે . દર વષે કાળઝાળ ગરમી સેંકડોના જાન લઈ લે છે . વધુપડિી ગરમી િહેરી ગરીબોને

અશિિય અસર કરે છે , કારણ કે િેમનાાં ઘરો સાાંકડ્ાાં હોય છે . ઘર બનાવવામાાં વાપરે લી
સામગ્રી પણ ગરમી વધારે , ગાંદી ગલીઓમાાં મકાનો સટોસટ જોડ્ાયેલાાં હોય. વળી, અમદાવાદ

જેવાાં િહેરોમાાં રાિે પણ ગરમી વધી છે િેથી ટદવસ અને રાિના ઉઠણિામાન વચચેનો િફાવિ
ઓછો થયો છે . પટરણામે, ઉનાળાના ટદવસોમાાં આખા ટદવસની દઝાડનારી ગરમી પછી
ગરીબોને રાિે પણ ચેન ન પડે એવી હાલિ હોય છે .

ઉપરાાંિ, પાણીની સમતયા બાંને રીિે પજવેઃ એક િો હમણાાં કેરળમાાં થ્ુાં િેમ, ભારે વરસાદને
કારણે પ ૂર આવે, િો બીજી બાજુ , દુ કાળ પડે. ૨૦૧૬માાં મહારાઠરના કે લાક ભાગોમાાં ભારે

દુ કાળ પડ્ો; પટરણામે લાતુર િહેરના લોકોને રેનો દ્વારા પાણી પહોંચાડવામાાં આવ્્ુ!ાં

મરાિવાડામાાં સાંખ્યાબાંધ નાનાાં િહેરોમાાં પણ લોકો પાણી મા ે ત્રાહીમામ પોકારિાાં હિાાં.
દે િનાાં કોઈ પણ િહેરમાાં પાણીનુ ાં અસમાન શવિરણ પહેલેથી જ છે , અને ગરીબોને પાણી
મા ે હાંમેિાાં હાલાકી ભોગવવી પડે છે . એમાાં આવા દુ કાળમાાં પાણી મેળવવુાં દોહ્યલુાં બની
જાય છે .

મે ૨૦૧૯ની િરૂઆિમાાં ટહિંદી મહાસાગરનાાં પાણી ગરમ થવાથી આવેલા વાવાઝોડા ફનીએ
ઑડ્ીશાને ધમરોળયુ.ાં એ િો સારુાં છે કે, રાજ્ય સરકારે અગમચેતી વાપરીને પગલાાં લીધાાં િેને
કારણે અસાંખ્ય લોકોના જીવ બચી ગયાાં. છિાાં, ભુવનેશ્વર અને બીજાાં િહેરોમાાં પાણી અને
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વીજળીના ને વકય ને ગાંભીર નુકસાન થ્ુ.ાં આ દે ખાડે છે કે ભારિમાાં િહેરીઓને, ખાસ

કરીને ગરીબોને, ગ્લોબલ વૉશમિંગની િી અસર થાય છે . ભુવનેશ્વરના ગરીબ લત્તાઓમાાં
વાવાઝોડા પછી ઘણા ટદવસ પાણી ન મળ્ુ,ાં અને લોકોએ પાણીની માાંગ મા ે રતિા જામ
કરી દીધા હિા.

મારી ગચિંિા એ છે કે ઉપર વણયવેલ અસરો શવશ્વભરમાાં સરે રાિ માત્ર ૧.૧૦ સે. અને ભારિમાાં
માત્ર ૦.૭૦ સે. ઉઠણિામાન વધ્્ુાં િેને કારણે થઈ છે . આપણે એ સમજવાની જરૂર છે કે
આબોહવાની આ અસરો તીવ્ર બનતી જશે અને બધી એક સાથે ત્રાટકશે. એક જગ્યાએ

સમુિની સપા ીમાાં વધારો થિે, િો બીજી જગ્યાએ દુ કાળ પડિે, િમે રહેિા હિો ત્યાાં પ ૂર

આવિે, મ ૂિળધાર વરસાદ પડ્ા કરિે….ખાદ્ય સલામિી, પાણીની ઉપલબ્ધિા, આજીશવકા,
જમીન, આરોગ્ય વગેરે સમતયાઓ બધે િેકાણે લોકોને અસર કરિે. આ સ્તથશિના સામના
મા ે આપણે જે લા તૈયાર રહેવ ુાં જોઈએ િે લા છીએ?

ર્વશ્વમાાં અન્ય પ્રદે શોમાાં અસર
•

દર વષે દટ્રરયાની સપાટી સરે રાશ ૩.૬ શમમી વધે છે .

•

સમગ્ર ર્વશ્વમાાં ‘આત્યાંર્તક ઘટનાઓ’માાં વધારો: ૨૦૧૦માાં પાટકતિાનમાાં પ ૂર અને રશિયામાાં
ગરમીનુ ાં મોજુ ાં; ૨૦૧૩માાં આજ ેષ્ન્ નામાાં ગરમીનાાં મોજાાં; ૨૦૧૪માાં કેગલફોશનિયામાાં આગના

બનાવો, જોડય ન, લેબેનોન, ઇઝરાઇલ અને પેલેત ાઇનના ભાગોમાાં દુ કાળ, અને ટહમવષાયથી
નેપાળમાાં ૨૧ િૅકરો સટહિ ૪૩ લોકોનાાં મોિ.; ૨૦૧૬માાં ચીનના વુહાનમાાં ભારે વરસાદ; અને

૨૦૧૮માાં કેપ ાઉનમાાં દુ કાળ; અને ૨૦૧૯-૨૦૨૦માાં િીવ્ર ગરમી અને જ ાંગલની આગ જેમાાં
ઑતરેગલયાના મો ા ભાગોમાાં શવનાિ વેરાયો.
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•

૧૯૫૦ના દાયકામાાં શવશ્વના માત્ર ૦.૧ કા ભાગમાાં અત્યાંિ ગરમી હિી િે હવે ૧૦ કા શવશ્વમાાં
ફેલાઈ છે . આ સદીની િરૂઆિની સરખામણીમાાં હવે બીજા વધારે ૧૨.૫ કરોડ લોકો
ગરમીના મોજામાાં સપડાય છે .

•

આકષ ટ્રટક હવે ઘણી વખિ સામાન્ય કરિાાં અનેક ટડગ્રી વધારે ગરમ હોય છે , જે ્ુરોપ અને

ઉત્તર અમેટરકાના હવામાનને અસર કરે છે . ૨૦૧૯માાં આકય ટ કનાાં જ ાંગલોમાાં આગ લાગી, તે
અભ ૂિપ ૂવય ઘ ના છે .
•

એન્ટાકષ ટ્રટકની ર્વશાળ બરફની ચાદર ૨૫૨ અબજ મીટરક ન બરફ ગુમાવી રહી છે (િેથી
જ દટરયાની સપા ી ઝડપથી વધી રહી છે ).

•

મહાસાગરોની ગરમી ૨,૦૦૦ મી ર અને િેનાથી પણ વધારે ઊંડાઈ સુધી પહોંચી છે .
મહાસાગરોમાાં હવે ગરમીનાાં મોજાાં ફરી વળયાાં છે .

•

ટ્રહમાલયનાાં ૮૦૦ ગ્લેર્શયરોનુાં ચીન, ભારિ અને બીજા કે લાક દે િોમાાં શનરીક્ષણ કરવામાાં
આવે છે , િેમાાંથી ૯૫ કા પીગળવા લાગ્યાાં છે અને આ ટિયા ૨૦,૦૦૦ ફુ થી વધુની ઊંચાઇએ
થઈ રહી છે .

•

કેટલાક ગરીબ દે શોમાાં ખાદ્ય ઉત્પાદનને ફ કો પડ્ો છે .

અન્ય પ્રજાર્તઓ પર અસર
❖ ભારતમાાં, સમુિનુ ાં પાણી ગરમ થઈ ગ્ુાં હોવાથી, મૅકરે લ, િેલની સાડીન અને માછલીની
અન્ય પ્રજાશિઓ બાંને દટરયાકાાંિે ઉત્તર િરફ ગઈ છે . અગાઉ કેરળના મલબાર સુધી જોવા

મળિી મૅકરે લ ૬૫૦ ટકલોમી ર ઉત્તર િરફ ગઈ છે અને હવે િે ગુજરાિમાાં મળે છે . બાંગાળની
ખાડીમાાં એ પહેલાાં ફક્િ આંધ્ર પ્રદેિ સુધી દે ખાિી, હવે એ ઑડ્ીશાના પાણીમાાં જોવા મળે
છે . સાડીન બાંગાળ પહોંચી ગઈ છે . ગાંગાની માછલીઓ પણ ઉત્તર િરફ જવા લાગી છે .
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❖ ઉત્તર ભારિીય પવયિોમાાં ઓક અને સફરજનનાાં ઝાડ વગેરે પ્રજાશિઓ અને િાકભાજી હવે
ઊંચાઈવાળા પ્રદે િો ભણી ખસવા લાગ્યાાં છે .

❖ ઘણા પાક, જેમ કે ઓડીિા, આંધ્ર પ્રદે િ અને કણાય કની કેરી હવે જલદી અથવા કસમયે
પાકી જાય છે . એ જ હાલ ટહમાલયની આજુ બાજુ ના પ્રદે શમાાં રોડોડેન્ડ્રન (સાંતકૃિ નામઃકુ વાયક,
તથાશનક નામઃ િાગલતપત્ર કે બુરાાંિ) અને કામમીરમાાં કેસરના થયા છે .

❖ દટરયાની સપા ીના ઊંચા ઉઠણિામાનને કારણે અમુક માછલીઓનો ઈંડાાં મ ૂકવાનો સમય
બદલાઈ ગયો છે .

❖ દટરયાના પાણીનુ ાં ઉઠણિામાન ૩૧૦ સે. પાર થિાાં જ કોરલ બ્લીગચિંગ થાય છે (એ લે કે

પરવાળાના ખડકોનો રાં ગ ઊડી જવા લાગે છે ). ૨૦૦૫થી િશમલનાડુ ના દટરયાકાાંિે દર
ઉનાળામાાં દટરયાની સપા ીનુ ાં ઉઠણિામાન વધવાથી કોરલ બ્લીગચિંગ થાય છે .

❖ દુ કાળના સમયે મો ા પ્રમાણમાાં ગાય અને અન્ય પશુધન ધીમા મૃત્્ુનો શિકાર બને છે .

ગરમીના િણાવની પણ એમના પર અસર થાય છે , અને પટરણામે માાંદગીનો પણ ભોગ
બને છે .

ર્વશ્વ સ્તરે જોઈએ િો સેંકડો પ્રજાશિઓને આવરી લેિા ૮૦૦ થી વધુ પ્રકાશિિ
અભ્યાસપત્રોની એક મોજણીમાાં સમાન અસરો દિાયવવામાાં આવી છે :
➢

વનતપશિ અને પ્રાણીઓની પ્રજાશિઓ ઉત્તર ટદિા િરફ, અથવા શવષુવવૃત્તથી દૂ ર, ધ્રુવો ભણી
વધુ યોગ્ય ઉઠણિામાન િરફ આગળ વધી રહી છે .

➢
➢

પક્ષીઓનુ ાં વાશષિક તથળાાંિર વહેલ ુાં િરૂ થઈ જાય છે .

વાિાવરણમાાં ગરમાવો વધિાાં, પવયિમાાં વસિા જીવો અને વનતપશિ ઉપરની િરફ આગળ

વધી રહ્યાાં છે , પરાંત ુ પવયિીય દે ડકાની કે લીક પ્રજાશિઓ લુપ્િ થઈ ગઈ છે કારણ કે એ જ્યાાં
પહોંચી ગયા છે િે ઊંચામાાં ઊંચી જગ્યા છે અને હવે ત્યાાંથી ઊંચે જવા મા ે જગ્યા નથી.
➢

કે લાાંક પક્ષીઓનો પહેલી વાર ઈંડાાં મ ૂકવાનો સમય વહેલો થઈ ગયો છે .
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➢

શિકારી અને શિકારનાાં જીવનચિ જુ દાાં પડી ગયાાં છે અને ફૂલોના છોડની પરાગરજનુ ાં વહન
કરિા ભમરા, પિાંગગયાાં વચચેના જીવનચિમાાં પણ ફેર પડી ગયો છે .

➢

વૈજ્ઞાશનકો હવે માને છે કે ૪૦ થી ૭૦ કા જે લી પ્રજાશિઓ ગરમીના મોજા, દુ કાળ, વધુ
એશસટડક મહાસાગરો અને ગ્લોબલ વૉશમિંગના અન્ય પ્રભાવોને કારણે લુપ્િ થઈ જવાની
િક્િા છે , કારણ કે પવયિના ઢોળાવની ોચ પર હજી ઊંચે જવાની જગ્યા નથી.

સાંશયાત્માઓની હઠ
હજી પણ એવા લોકો છે જે કહે છે કે પૃથ્વી વધારે ગરમ થઈ ગઈ છે િે સાચુ,ાં પણ એ ખાસ
વાિ નથી. અથવા એમનુ ાં માનવુાં છે કે એના મા ે આપણે મનુઠય મુખ્ય જવાબદાર નથી; એ

િો પૃથ્વીના કુ દરિી ચિનો ભાગ છે ; અથવા, પહેલાાં પણ આવુાં થઈ ચ ૂક્યુાં છે , િેથી એમાાં
મો ી વાિ શુાં છે ?

પહેલાાં આવુાં થ્ુાં છે , એ સાચુ;ાં પણ કુ દરતી રીતે. પરાં ત ુ હવે જે ઝડપે ફેરફારો થવા લાગ્યા છે ,

અને િા મા ે થવા લાગ્યા છે , િે મહત્વનુ ાં છે . માનવ સભ્યિા પોિે છે લ્લા ૧૦,૦૦૦ વષયમાાં
શવકશસિ થઈ છે અને આપણે એવા ફેરફારો કરિા જઈએ છીએ, જે માનવ અનુભવની બહાર

લાખો વષોથી થયા નથી, ધીમે ધીમે ફેરફાર થાય તો જીવસૃષ્ઠ અનુકૂલન સાધી િકે છે .
પરાં ત ુ હવે જીવસૃષ્ઠ અને પ્રજાશિઓ સામનો કરી િકે િેના કરિા ખ ૂબ ઝડપથી પટરવિયન
થઈ રહ્ુાં છે .

૧૯૯૮ પછી કે લાાંક વષય પૃથ્વીની સપા ીનુ ાં ઉઠણિામાન વધવાનુ ાં ધીમુ ાં પડ્ુાં હતુ.ાં આથી

કે લાક લોકો શવજ્ઞાન પર જ સવાલ ઉિાવતા હિા. પણ મ ૂળ કારણ એ હતુાં કે ગ્રીનહાઉસ
વા્ુઓ દ્વારા ફસાયેલી મો ા ભાગની ગરમી વધુ િાંડા સમુિોમાાં જિી હિી. સપા ીના

ઉઠણિામાનમાાં ધીમા દરે વધારો થવાનો આ િમ ના કીય રીિે સમાપ્િ થયો અને ૧૮૮૦ માાં

ઉઠણિામાનનુ ાં શવતત ૃિ રે કોટડિંગ િરૂ થ્ુાં િે પછી પહેલી વાર ૨૦૧૪, ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬નાાં
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વષો ઉપરાઉપરી ‘સૌથી ગરમ’ વષય હોવાનો રે કોડય નોંધાયો. આપણે વાિાવરણમાાં દર વષે

વધુ કાબયન ડાયોક્સાઇડ અને અન્ય ગ્રીનહાઉસ વા્ુઓ મોકલીએ િો એ વધારે ગરમીને
સપડાવી લેિ.ે ગ્લોબલ વૉશમિંગનુ ાં આ મ ૂળ ભૌશિકિાસ્ત્ર સો વષયથી બરાબર તથાશપિ
થયેલ ુાં છે .

તાબડતોબ પગલાાં લેવાની જરૂર
આપણે કાંઈક કરી િકીએ િે મા ેનો સમય હવે લગભગ પ ૂરો થવા આવ્યો છે . આપણી

સામેની બીજી સમતયાઓ કરિાાં ગ્લોબલ વૉશમિંગ એ અથયમાાં જુ દુાં પડે છે . મુખ્ય ઇકોશસત મો,
જેમ કે આકય ટ ક (જ્યાાં ૪૦ લાખ લોકો પણ રહે છે )માાં નવી સ્તથશિ પેદા થવા લાગી છે ,
જેમાાંથી પાછા ફરી િકાિે નહીં.

આપણને આગોિરી ચેિવણીઓ પણ મળે છે . ગ્લોબલ વૉશમિંગની અમુક જીવસૃષ્ઠ પર એવી

અસર થાય છે કે જે સીધી કે આડકિરી રીિે ગરમી વધવાનુ ાં કારણ બને છે . આમાાં સૌથી
નોંધપાત્ર ઘ ના ઉનાળામાાં આકય ટ કના સમુિનો બરફ પીગળવાની છે . એ આકય ટ ક હોય કે

બીજે ક્ાાંક, બરફ ઓછો હોય િો નીચેની કાળી સપા ી ગરમી િોષી લે છે અને સ ૂયયપ્રકાિનુ ાં
ઓછાં પરાવિયન કરે છે . પટરણામે એ આખા પ્રદે િ અથવા આખા ગ્રહમાાં ગરમી વધે છે .
આની અસર એ થાય છે કે મો ાાં જ ાંગલો નાિ પામવા લાગે છે , જેના કારણે વધુ કાબયન બને
છે - અથવા પમાયરોત પરથી વધુ શમથેન મુક્િ થાય છે . ઉઠણિામાન િે પછી પણ વધે િો

જમીન પોચી થઈને સમુિમાાં ધસી પડે એ પણ િક્ છે . એનો અથય એ કે ફરી વૉશમિંગ વધે
અને આકય ટ કનો બરફ વધારે પીગળવા લાગે.

આમાાંની કે લીક અસરો િો વષોથી થાય છે ; જેમ કે આકય ટ કનો બરફ પીગળવાને લીધે
સ ૂયયની ગરમી વધારે િોષાય છે અને પમાયરોત પરથી વધારે શમથેન બહાર નીકળે છે . એક
હદ પછી, હવામાન પટરવિયનને શનયાંત્રણમાાં રાખવાનુ ાં વધુને વધુ મુમકેલ બને છે , કારણ કે આ
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અસરો એકબીજાને બળ આપે છે , એકના જોરે બીજી ફાલે છે અને બાંને મળીને ત્રીજુ ાં જ
કાંઈક ખરાબ પેદા કરે છે .

ગ્લોબલ વૉર્મિંગને પહોંચી વળવા માટે તાબડતોબ કાં ઈક કરવાની જરૂર એટલા
સાર છે કે આ બધી અસરો એક સાથે ત્રાટકશે અને આપણે આજ સુધી માનવ
સભ્યતાએ ન અનુભવ્ુાં હોય તેવા અત્યાંત ઊંચા ઉષ્ણતામાનનો અનુભવ કરશુ.ાં

સરકારો શાંુ કરી રહી છે ?
ભારત સરકાર:
આ સમતયાઓની િાકીદ અને જટ લિાને જોિાાં, પ ૂરતુાં નથી કરિી અને જે િાકીદથી કરવુાં
જોઈએ િે પણ નથી કરિી. હવામાન પટરવિયન મા ેની રાઠરીય કાયય-યોજના (National

Action Plan on Climate Change ‒ NAPCC)નાાં આિ શમિન છે ― સૌર ઊજાય, પાણી,
સહ્ય કૃશષ, ઉજાયની વધારે કાયયક્ષમિા, સહ્ય રહેિાણ, ટહમાલયની જીવસૃષ્ઠ , ગ્રીન ઇષ્ન્ડયા અને

વ્્ ૂહાત્મક જ્ઞાન. પરાંત ુ પાણી, કૃશષ, ઊજાય વગેરે ઘણી બાબિોમાાં સરકારનાાં નીશિ શવષયક
પગલાાં ખાનગી ઉદ્યોગને મા ે નફો રળવાની વધારે િક જેવાાં બની રહે છે .

૩૩ રાજ્યો અને કેન્િિાશસિ પ્રદે િોમાાં રાજ્ય કક્ષાની હવામાન પટરવિયન કાયય-યોજનાઓ

(State Action Plan on Climate Change – SAPCC) િૈયાર કરવામાાં આવી છે . પરાં ત ુ
મો ા ભાગે િો આ યોજનાઓ તથાશનક લોકો, ્ુશનયનો અથવા અન્ય સાંગિનો સાથે મસલિ
કયાય શવના જ બનાવવામાાં આવી છે . આમાાં મધ્ય પ્રદે િ તવાગિયોગ્ય અપવાદ રૂપ રહ્ુ.ાં
કાયય-યોજનાનો મુસદ્દો િૈયાર કરિાાં પહેલાાં સરકારે ચચાયશવચારણા મા ે અસાંખ્ય બેિકો યોજી

હિી. ૨૦૧૩ની ઉત્તરાખાંડની હોનારિે દે ખાડ્ુાં કે રાજ્યની કાયય-યોજના હોવા છિાાં,
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એકલદોકલ અપવાદોને બાદ કરિાાં રાજ્ય સરકારોની િૈયારી કે લી નબળી હોય છે . જ્યારે

ચેન્નઈ અને કામમીરમાાં પ ૂર આવ્યાાં ત્યારે લોકો જ જાિે ભેગા થયા અને એકબીજાને મદદ

કરી. કેરળ એક જ્વલાંિ અપવાદ છે ; ૨૦૧૮નાાં પ ૂર દરશમયાન ત્યાાં રાજ્ય સરકાર, નાગટરક
સાંતથાઓ અને લોકોએ િાલમેળથી કામ ક્ુ.ું

ઉત્સિનમાાં કાપ મ ૂકવા બાબિમાાં ભારિના રાઠરીય શનધાયટરિ ફાળાના ઇરાદા (NDC)માાં
જણાવ્યા પ્રમાણે ભારિ “૨૦૦૫ના તિર સામે ૨૦૩૦ સુધીમાાં જીડીપીની ઉત્સિનકારી

િીવ્રિામાાં ૩૩ કાથી ૩૫ કાનો ઘ ાડો” કરિે. એકાંદરે આ ઓછાં નથી પરાં ત ુ ઉત્સિનમાાં
જીડીપીના એકમ દીિ જે લો ઘ ાડો થઈ િકે િેમ છે િે જોિાાં, આ બહુ ઓછાં છે . આ લક્ષ્ય
અત્યાંિ સાધારણ છે , કારણ કે એમાાં કાંઈ નવુાં કરવાને બદલે ગયા દાયકાની જેમ જ ઉત્સિનની

િીવ્રિા ઘ ાડવા પર જ લક્ષ અપાયુાં છે . શવશ્વવ્યાપી પયાયવરણીય ક ોક ીનો જબ્બરદતિ માર
આજે ભારિની જનિા પર પડે છે ત્યારે આ લુાં કરવુાં એ પ ૂરતુાં ગણાય?

લોકોને હવામાનની અસરોનો સામનો કરવામાાં મદદ કરવા અથવા િૈયારી (અનુકૂલન) મા ે

૨૦૧૧ની સરકારની ‘હવામાન પ્રશિકારક કૃશષ મા ે કલ્પનાિીલ ફેરફારો’ની યોજના (National

Innovations in Climate Resilient Agriculture – NICRA)માાં હવામાનના પટરવિયનના

દબાણના આધારે જુ દાાં જુ દાાં પગલાાં લેવા મા ે ૧૫૧ સાંવદે નિીલ ગામોને િારવવામાાં આવ્યાાં
હિાાં. આ પગલાાંમાાં ભેજને બચાવવાની રીિોનો સમાવેિ થાય છે , જેમ કે મન્લ્ચિંગ, ફામય
િળાવનુ ાં શનમાયણ, ટૂાંકા ગાળામાાં થિા પાક લેવાની પિશિ, દુ કાળને ઝીરવી િકે એવા પાકો

વગેરેનો સમાવેિ થાય છે . જો કે, હાલનુ ાં એક શવમલેષણ દિાયવે છે કે પસાંદ કરે લાાં ગામોના
લોકોની ભાગીદારી ઓછી રહે છે , પ ૂરિો ત ાફ નથી અને અત્યારે ચાલિા કાયયિમો સાથે
એમનુ ાં બહુ સારી રીિે સાંકલન થ્ુાં નથી.

મનરે ગા હેિળ હજારો કૂવાઓ અને િળાવો ખોદવામાાં આવ્યાાં છે , જે અનુકૂલનને વેગ આપે

છે , ભલે ને, એ હેત ુ હોય કે નહીં. જો કે, આ મહત્ત્વપ ૂણય સરકારી યોજના મા ે ફાળવવામાાં
આવેલી રકમ બહુ ઓછી છે , નહીંિર એ દુ કાળ, પ ૂર અને આકરી ગરમી હોય ત્યારે , અને
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હવે કોશવડ સામે શનણાયયક રીતે મદદરૂપ થાય િેમ છે . કૃશષ સાંિોધન સાંતથાઓમાાં ગરમીને

સહન કરી િકે અને ખારાિ સામે કી િકે િેવી હાઇિીડ જાિો શવકસાવવા અને એવાાં જ
બીજાાં સાંબશાં ધિ સાંિોધનો મા ે પ્રયાસ ચાલે છે . આવી જાિો જેમ બને િેમ જલદી અને

ખેડૂિોના શવિાળ સમુદાય સુધી પહોંચાડવાની જરૂર છે . પરાંત ુ કૃશષ શવકાસ કેન્િોમાાં પ ૂરિા

કમયચારીઓ નથી. કૃશષ શવતિરણ સેવાઓની આજે વધારે જરૂર છે ત્યારે એ બાંધ કરવાનુ ાં
િરૂ થ્ુાં છે . નવઉદારવાદનો િકાજો એ છે કે કલ્યાણ અને રાજ્ય િરફથી ેકો આપવાના
કાયયિમ બાંધ થવા જોઈએ.

રાજ્ય કક્ષાએ, શવશવધ સાંતથાઓની ક્ષમિાઓ શવકસાવવા, વૈજ્ઞાશનક આધારને મજબ ૂિ કરવા,
અને સૌને લોન મળી િકે િેમાાં મદદ કરવાના કે લાક મયાયટદિ પ્રયત્નો કરવામાાં આવ્યા છે .
હવામાન પટરવિયન મા ે રાઠરીય અનુકૂલન ભાંડોળ (National Adaptation Fund for

Climate Change – NAFCC)ની નાણાકીય સહાય દ્વારા, ૨૬ રાજ્યોમાાં ૨૭ પાયલો

પ્રોજેક્ લાગુ કરવામાાં આવ્યા છે . આમાાં પાંજાબમાાં હવામાન પ્રશિરોધક પશુધન ઉત્પાદન,
ટહમાલયનાાં ૧૨ રાજ્યોમાાં હવામાનનાાં જોખમ અને એની સામેની નબળાઈઓનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન
અને ૧૩ રાજ્યોમાાં હી એક્િન પ્લાન (ગરમી સામે બચવાનો કાયયિમ) અમલમાાં મુકાયા છે

જે શવશવધ િબક્કામાાં છે . પરાંત ુ હજી બહુ ઘણુાં અને બહુ િાકીદે કરવાની જરૂર છે , એ દેખીતુાં
છે . ખરે ખર િો, રાજ્ય સરકારોએ પસાંદ કરે લો શવકાસનો માગય અને નીશિઓ જ હવામાનને
બગાડવા મા ે જવાબદાર છે .

ભારિના શનધાયટરિ રાઠરીય ફાળા (NDC)માાં કે લાાંક આવકારદાયક પગલાાં છે . આમાાંથી
વીજળી ગ્રીડ સાથે જોડાયેલા રૂફ- ૉપ સોલર ફો ોવોલ્ ેઇક(RE)નુ ાં શવતિરણ અને જાહેર

પટરવહનનુ ાં શવતિરણ છે . એકાંદરે ૧૭૫ ગગગાવૉ (GW) RE શવતિરણના ભાગ રૂપે, સોલર
પાવર ક્ષમિા ૨૦૨૨ સુધીમાાં ૧૦૦ ગગગાવો સુધી પહોંચાડવાની નેમ છે (અત્યારે ૮૭ GW

છે ). સપ્ ેમ્બર ૨૦૧૯ માાં, વડા પ્રધાને સાં્ક્ુ િ રાઠરમાાં એક ભાષણમાાં, ૨૦૩૦ સુધીમાાં REનુ ાં
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નવા લક્ષ્યાાંક ૪૫૦ GW જાહેર ક્ુું છે . િેમાાં રાજતથાન અને ગુજરાિ સરહદ પર ૩૦ GW સૌર
અને પવન વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનો ઇરાદો છે .

હજી આપણે લક્ષ્યને આંબી િક્ા નથી, િેમ છિાાં, અત્યાર સુધીની પ્રગશિ પ્રભાવિાળી રહી
છે . આપણી સૌર ક્ષમિા હાલમાાં ૩૪,૬૨૭ મેગાવો અને પવન ૩૭,૬૯૩ મેગાવો છે (૩૦

ઍશપ્રલ, ૨૦૨૦ સુધી; CEAનો ટરપો ય ) પરાંત ુ એમાાં એક કોકડુ ાં છે , જે ઉકેલવુાં જ પડે: સૌર
પૅનલો છિ પર ન હોય (હાલમાાં કુ લ ક્ષમિાના માત્ર ૫ કા છિ પર છે ) િો એ સમતયા બની
િકે છે કારણ કે એક મેગાવો સૌર ઊજાય પેદા કરવા મા ે આિરે પાાંચ એકર જમીનની

જરૂર પડે છે . NDCના દતિાવેજમાાં ૨૫ સોલર પાકય નો ઉલ્લેખ છે , એનો અથય એ કે એના

મા ે ઘણી બધી ખેિજમીનની જરૂર પડિે. બહુ મો ા સોલર પાકય માત્ર લદ્દાખમાાં બનાવાિે,
ત્યાાં ખ ૂબ ઊંચાઈ પર જમીન બહુ મો ી સમતયા નહીં બને.

વીજળી ભારિના ઊજાયના ઉપયોગમાાં એક નાનો ટહતસો છે (ખરે ખર િો બધે જ
એવુાં છે ). ૨૦૧૮માાં ભારિમાાં વ્યાપારી ધોરણે વપરાિી ઊજાયમાાંથી ૯૨ કા કોલસા,
િેલ અને ગૅસમાાંથી મળી (એ લે કે છાણાાં ન ગણિાાં). હાઇડ્રોપાવરમાાંથી ૪ કા,
બીજા ફરી ઉપયોગમાાં લઈ િકાય એવા સ્રોિોમાાંથી ૩ કા અને અણુ મથકોમાાંથી

૧ કો વીજળી મળી. આમ ઉપર કહ્ુાં છે િેમ ફરી ઉપયોગમાાં લઈ િકાય િેવા
સ્રોિોનો ફેલાવો થયો છે િેમ છિાાં હજી ભારિ મો ા ભાગે અસ્મમભ ૂિ ઈંધણ પર
જ શનભયર છે .

ખરુાં જોિાાં, િક્ િે લા રતિે અને જુ દા જુ દા પ્રકારની ઊજાય આડેધડ પેદા કરવા મથવુ,ાં એ

ભારિની NDCની, અને એકાંદરે ઊજાય નીશિની પણ, એક મુખ્ય સમતયા છે . પરમાણુ િસ્ક્િનો
શવિાળ ફેલાવો (જેને "પયાયવરણ મા ે સૌમ્ય" ગણાવાય છે ) કરીને ૨૦૩૨ સુધીમાાં ૬૩,૦૦૦

મેગાવો વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનુ ાં અિક્ એવુાં ઊંચુાં લક્ષ્યાાંક રાખવામાાં આવ્્ુાં છે , િે સામે
હાલમાાં માત્ર ૬,૭૮૦ મેગાવો વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે . લગભગ ૧૦૦ GWસુધીની જબ્બર

જળવીજળી અને એ ઓછાં હોય િેમ કોલસા અને ગૅસના પ્લાાં તો છે જ. સમાજમાાં
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અસમાનિા વધિી જ જાય છે ત્યારે આ બેફામ શવતિરણ સાધનસાંપન્ન લોકોની માાંગ અને

મોજિોખ મા ે થાય છે . આપણાાં િહેરો શવશ્વનાાં સૌથી પ્રદૂ શષિ િહેરોની યાદીમાાં છે , જેને
કારણે વૃિો અને શ્વાસના રોગીઓનાાં મૃત્્ુ વહેલાાં અને ઊંચા દરે થાય છે .

દરશમયાન, ખાનગી ક્ષેત્રને િો હવામાન સાંક માાંથી પણ નફો મળિો જ રહ્યો છે : નવેમ્બર
૨૦૧૭ સુધીમાાં ભારિમાાં તવચછ શવકાસ શમકેશનઝમ (Clean Development Mechanism ‒

CDM) હેિળ ૧,૬૫૩ પ્રોજેક્ હિા, એમાાંથી ૯૦ કા ખાનગી ક્ષેત્રમાાં હિા. આ કાંપનીઓને
૨૩ કરોડ ૫૦ લાખ સટ ફિ ાઇડ એશમિન ટરડક્િન ્ુશનટ્સ (Certified Emission

Reduction Units ‒ CERs) જારી કરવામાાં આવ્યાાં છે , જેમ ભાવો ઊંચા હોય ત્યારે કોઈ
પોિાના િેર વેચે િેમ આ એકમો પોિાનાાં ્ુશન કાબયન િેટડ માકે માાં ઊંચા ભાવ મળે
ત્યારે વેચી િકે છે .

સામાન્ય રીિે, છે લ્લાાં ૨૮ વષયની આશથિક નીશિઓ – સતિી શવમાની સફરો, પરવડે િેવી કાર
લોન, િહેરોમાાં મોલ્સ, એ.સી., ટરજ, ીવી અને બીજા વાપરમાલની સુલભિા, સમૃિ લોકોના
સાંપશત્ત વેરામાાં ઘ ાડો વગેરે ‒ આવક અને સાંપશત્તની ઘેરી બનતી અસમાનિાનુ ાં કારણ અને

પ્રશિગબિંબ છે . એવો એક મિ છે કે હવામાન પટરવિયનનો મુદ્દો ભારિના શવકાસના અશધકારમાાં
આડે ન આવવો જોઈએ. પરાંત ુ શવકાસ કે લો અસમાન છે િેના પર પણ આપણે વધુ ગચિંિન
કરવાની જરૂર છે .

હવામાનમાાં થયેલા ફેરફાર પ્રમાણે જીવનને ગોિવવા અને એનો સામનો કરવામાાં આશથિક

અને સામાર્જજક સમાનિા કેન્િસ્થાને છે . પરાંત,ુ છે લ્લા કે લાક દાયકાઓથી મો ા ભાગની
સરકારી નીશિઓ સમાજને વધુ અસમાનતામાાં ધકેલિી રહી છે . જેમ કે સમથય લોકોના
આવકવેરામાાં ઘ ાડો, અને સામાર્જજક ક્ષેત્રમાાં નજીવો ખચય.

"ભારિનુ ાં ઉત્સિન ઓછાં છે " એમ કહીને આપણી બધી સરકારો ગરીબોની ઓથ લઈને

છપાિી રહી છે . સરકાર યેનકેન પ્રકારે ણ ઊજાય પેદા કરે છે િેને કારણે ગરીબોને મો ા પાયે
પોતાનાાં ઘરબાર છોડ્ીને બીજે જવુાં પડ્ે છે . વિયમાન સરકાર િો એક પયાયવરણી અને
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સામાર્જજક આપશત્ત બની રહી છે . િેણે ૪૦,૦૦૦ હેક્ રથી વધુ જ ાંગલની જમીન વ્યાપારી
પ્રોજેક્ ો મા ે આપી દીધી છે , જ ાંગલ અને પયાયવરણીય માંજૂરીની જરૂર હોય િેવા ૨,૦૦૦

પ્રોજેક્ માંજૂર કયાય છે , વે લૅન્્સની બરબાદીને કાયદાનુ ાં રક્ષણ આપ્્ુાં છે અને ખાણકામની
માંજૂરી આપવાની પ્રટિયાને સરળ બનાવી છે .

ગુજરાત સરકાર:
રાજ્ય સરકારના શવકાસ કાયયિમ ૨૦૧૮-૧૯ (Development Programme 2018-2019)માાં
પુનરુ પયોગી સાંસાધનોના શવતિરણ પર ભાર મ ૂકવામાાં આવ્યો છે િેમ જ, જાહેર અને ખાનગી
ક્ષેત્રને હવામાન પટરવિયન પ્રત્યે સાંવેદનિીલ બનાવવા અને "સમુિની સપા ી ઊંચે ચડવા

સટહિ" બધી અસરોને લગિાાં સાંિોધનને પ્રોત્સાહન આપવાનો ઉલ્લેખ છે . પરાં ત ુ વ્યવહારમાાં
આ સમતયાની ગાંભીરિા અને િાકીદની જરૂટરયાિને જોિાાં ગુજરાિ સરકારના પ્રયત્નો બહુ

સાધારણ છે . એનુ ાં એક ઉ્લેખનીય પ્રદાન િહેરો મા ે હી એક્િન પ્લાન લાગુ કરવાનુ ાં છે .
ભારિમાાં પહેલી વાર ૨૦૧૩માાં હી એક્િન પ્લાનનો અમલ અમદાવાદમાાં થયો. અમદાવાદ

હી એક્િન પ્લાન-૨૦૧૯ માાં અમલમાાં મ ૂકાયેલી અનેક મહત્ત્વની વ્્ ૂહરચનાઓ અને પગલાાં
સ ૂચવ્યાાં છે , જેમાાં પ્રારાં ગભક ચેિવણી પ્રણાલીઓ અને શવશવધ સત્તાવાર એજન્સીઓ વચચે
સાંકલનનો સમાવેિ છે . િે ઉપરાાંિ, આરોગ્ય સાંભાળ વ્યાવસાશયકોની ક્ષમિા વધારવી; િાંડક

કરવાની જગ્યાઓ શવકશસિ કરવી; અને જન જાગૃશિ કેળવવી વગેરે પગલાાં સુચવવામાાં આવ્યાાં
છે . એના અનુસાર િાળાઓ અને જાહેર તથળોએ પોત રો લગાવવામાાં આવ્યાાં. જ્યારે

ઉઠણિામાન અનુિમે ૪૧⁰ સે, ૪૩⁰ સે. અને ૪૫⁰ સે. ઓળાંગી જાય છે ત્યારે શવશવધ રાંગની

ચેિવણીઓ જારી કરવામાાં આવે છે . મોબાઈલ વાન શવના મ ૂલ્યે પાણીનુ ાં શવિરણ કરે છે . મને

જાણવા મળયુાં કે આ પગલાાંને કારણે, ૨૦૧૦ની ભારે ગરમીની તુલનામાાં, હી પ્લાન રજૂ થયા
પછી માાંદગી અને મૃત્્ુમાાં નોંધપાત્ર ઘ ાડો થયો.
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િહેરના છ શવતિારોમાાં, છિોને ચ ૂનાથી ધોળવામાાં આવી છે . સફેદ સપા ી પ્રકાિને પાછો
ફેંકે છે એ લે ગરમી ઓછી િોષાય છે . મ્્ુશનશસપલ કૉપોરે િન જુ દા જુ દા પ્રકારની સામગ્રીનો
ઉપયોગ કરીને આખા િહેરમાાં ‘િાંડી છિ’ રાખવા શવિે શવચાર કરે છે .

રાજકો અને સુરિમાાં પણ કાયયકારી યોજનાઓ લાગુ કરાઈ છે . સુરિમાાં હી એક્િન પ્લાન

૨૦૧૭થી લાગુ કરવામાાં આવ્યો િેમાાં લોકો માટે શીતળ જગ્યાઓની જોગવાઈ છે ; જાહેરમાાં
પાણીનુ ાં વ્યાપક શવિરણ; આરોગ્ય સાંભાળ વ્યાવસાશયકો અને આંગણવાડી કાયયકરો મા ે

િાલીમ સત્રો; અને સમુદાયમાાં વધારે જાગૃશિ ફેલાવવાનાાં પગલાાંનો પણ સમાવેિ થાય છે .
હવામાન પટરવિયન સાથે અનુકૂલન સાધવા મા ે આ આવકારદાયક પગલાાં છે અને િેનો

અમલ ભારિનાાં બધાાં નગરોમાાં થવો જોઈએ. જો કે, હજી ઘણુાં કરવાની જરૂર છે . દરે ક િહેર

મા ે શવતત ૃિ શવકાસ યોજના પણ જરૂરી છે જેથી ગરમીનો વધારે પ્રશિકાર કરી િકાય. આમાાં
િહેરી જળાિયો અને વે લૅન્્સની જાળવણીનો પણ સમાવેિ કરવો પડિે. મો ા ભાગના
િહેરી શવકાસમાાં વૃક્ષોને જફા પહોંચે છે િેને બદલે િહેરી વૃક્ષોનુ ાં આવરણ કાવી રાખવાની

અને એનો શવતિાર કરવાની જરૂર છે . ગુજરાિમાાં ખાનગી કારોની સાંખ્યામાાં બેફામ વધારો
થયો છે . ખરે ખર આપણને વધારે જરૂર જાહેર બસ વ્યવહારની છે . ઉપરાાંિ, ગરીબ લોકો
મા ે વધુ સારાાં મકાનો બાંધાય િો િેમને ગ્લોબલ વૉશમિંગના ભારે વરસાદ અને ગરમીના
ખરાબ પ્રભાવથી બચાવી િકાિે. આ બધુાં ગુજરાિ મા ે આજે જરૂરી છે ; િહેરી શવકાસ
મા ે નવા જ અગભગમની જરૂર છે . આ ખાસ કરીને મહત્વનુ ાં છે કારણ કે ભારિમાાં વધારે
ને વધારે િહેરીકરણ થાય છે .

અન્ય સરકારો:
૨૪ વષયથી, દુ વનયાની સરકારો દર વષે ચાર મુખ્ય વવષયો પર ચચાય કરવા ‘પક્ષકારોની

કૉન્ફરન્સ’ (Conference of the Parties – COP) યોજે છે : ઉત્સિનમાાં ઘ ાડો,
અનુકૂલનનાાં પગલાાં, નાણાકીય સહાય અને ેકનોલોજી આપવા અંગે એમાાં ચચાય થાય છે કે
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ભારિ અને ગ્લોબલ વૉશમિંગ
જેથી શવકાસિીલ દે િો ઉત્સિન ઘ ાડી િકે અથવા અનુકૂલન સાધી િકે. ટડસેમ્બર ૨૦૧૫માાં
પૅટરસમાાં ૨૧મી COP મળી િે સૌથી વધારે નોંધપાત્ર રહી.

૧૯૯૭માાં, ક્ો ોમાાં COP મળી િેમાાં મો ા ભાગના શવકશસિ દે િો િેમના ૧૯૯૦ના તિરની

સરખામણીએ ૨૦૧૨ સુધીમાાં થોડ્ી માત્રામાાં ઉત્સિન ઘ ાડવા સાંમિ થયા. જુ દા જુ દા દે િોએ

પોિપોિાની રીિે વચનો આપ્યાાં; એકાંદરે સરે રાિ કાપ ૧૯૯૦-૨૦૧૨ના ગાળા મા ે ૫.૨ કા
હિો જે શવજ્ઞાનની માાંગ કરિાાં તો બહુ નીચો હિો. પરાં ત,ુ ચીન અને ભારિ સટહિના
શવકાસિીલ દે િોએ એના પર સહી કરવાની નહોિી અને અમેટરકી કોંગ્રેસે િો ક્ો ો

સમજૂિીને બહાલી પણ ન આપી. આથી દુ શનયામાાં કાબયન ડાયોક્સાઇડ અને ગ્રીનહાઉસ
વા્ુઓ છોડનારા મુખ્ય દે િોનો એમાાં સમાવેિ જ ન થયો. શવશ્વના કે લાક મો ા ઉત્સિકોને

પણ આ સમજૂતીમાાંથી બાકાત રહી ગયા. આમ કાપનુ ાં લક્ષ્યાાંક િો નબળાં હતુાં જ, િે ઉપરાાંિ
ક્ો ો સમજૂિીએ તવચછ શવકાસ શમકેશનઝમ (CDM) અને REDD દ્વારા કૉપોરે િનોને

સાંકટમાાંથી લાભ લઈને નફો લ ાં ૂ વાનો માગય ખોલી દીધો. હવે પ્રકૃશિદત્ત પયાયવરણીય લાભોનુ ાં
મ ૂલ્ય આ કૉપોરે શનો નક્કી કરે છે અને REDD+ દ્વારા આ નફો કમાવાની િકો વધારવાના

પ્રયાસ કરે છે . આ નવાઈની વાિ નથી; આપણે આગળ વાિ કરી જ છે કે મ ૂડી કોઈ પણ
વતતુમાાંથી નફો કરવાનો પ્રયાસ કરે જ; એ એના લોહીમાાં છે .

આપણે અત્યારે ક્ો ો સમજૂિી પ્રત્યેની વચનબિિાના બીજા (૨૦૧૩–૨૦૨૦)ના િબક્કામાાં
છીએ, જેનો હજી અમલ િરૂ નથી થયો. પૅટરસ કરાર દ્વારા આવરી લેવાયેલો ત્રીજો િબક્કો

હજી િો આ વષય પછી િરૂ થિે. એના ભાગ રૂપે, દરે ક દે િે રાઠરસાંઘમાાં પોિાનુ ાં ઉદ્દે શિિ

રાઠરીય શનધાયટરિ યોગદાન રજૂ કરવાનુ ાં હતુ.ાં ચીને ૨૦૩૦ સુધીમાાં િેના ઉત્સિનની િીવ્રિામાાં

૬૦–૬૫ કા ઘ ાડો કરવાનો વાયદો કયો છે . અમેટરકાએ ૨૦૨૫ સુધીમાાં િેના કુ લ ઉત્સિનમાાં
૨૦૦૫ની સરખામણીમાાં ૨૬-૨૮ કા સુધી કાપ મ ૂકવાનુ ાં વચન આપ્્ુાં હતુ.ાં પરાંત ુ એ કુ લ
ઉત્સિનના ટ્રહસાબે આટલો કાપ મ ૂકવાનુ ાં કહે છે , હવામાન પટરવિયન માટે જવાબદાર

ઉત્સર્જન નહીં, એ લે એ ક્ો ો સમજૂિીની ૧૯૯૦ની ન્્ ૂનિમ રે ખાની ઉપર માત્ર ૩ કા છે .
અમેટરકી રાઠરપશિ ડોનલ્ડ રમ્પની પયાયવરણ નીશિનાાં અમુક પગલાાં ― જેમ કે, કોલસાના
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ખાણકામની છૂ આપવી અને પૅટરસની સમજૂિીમાાંથી સત્તાવાર રીિે ખસી જવુાં ― અમેટરકા
અને આખી દુ શનયામાાં હવામાન પટરવિયનની માિી અસરોને હળવી બનાવવાના પ્રયત્નો મા ે

ફ કા રૂપ છે . પરાંત ુ એની પાછળ એ જ જૂન ુ ાં અને જાણીતુાં ચાલક બળ કામ કરે છે - વધુમાાં

વધુ નફા અને વૃદ્ધિ મા ેના સિિ પ્રયત્નો. અને એ રમ્પ કરતાાં મ ૂડીવાદી અથયિત્ર
ાં ની વધુ
ગાંભીર અને તવાભાશવક સમતયા છે .

પૅટરસ કરારમાાં વૉશમિંગને ઔlદ્યોગગક ્ુગ િરૂ થયો િે વખિના ઉઠણિામાનથી ઉપર ૨૦

સે.ની અંદર રાખવા અને ૧.૫૦ સે. સુધી વૉવમિંગને મયાયટદિ રાખવા માટે પ્રયાસ કરવાની વાિ
છે . ઘણા લોકો ૨૦ સે. નીચેન ુ ાં લક્ષ્ય રાખવા દબાણ કરિા રહ્યા હિા; આ એ સૌનો શવજય

ગણી િકાય. વળી, પૅટરસ કરારનો અમલ ટુ કડે ટુ કડે કરવાનુ ાં નક્કી કરા્ુાં છે જે શવજ્ઞાનની

જરુ ટરયાિ મુજબના કુ લ ઘ ાડાની અવગણના જેવુાં છે . મહત્ત્વની વાિ એ છે કે બધા દે િો
પોિે ઉત્સિનમાાં કાપ મ ૂકવા માટે જે વચનો આપ્યાાં છે િે પ ૂરાાં કરે િો પણ સરે રાિ

ઉઠણિામાન ૩૦ સે. રહેવાનુ ાં છે , જે સુરગક્ષિ સીમા કરિાાં વધારે છે અને પ્રચાંડ નુકસાન કરશે.
માનવ સભ્યિાએ આ ઉઠણિામાનનો કદી અનુભવ નથી કયો.

સરકારોમાાં અમુક અપવાદરૂપ દે િો પણ છે . કે લાક નાના ાપુ-દે િો, સમુિની સપા ી ઊંચે

ચડવાના ખિરાનો પણ સામનો કરી રહ્યા છે અને મો ા દે િોની સરકારો પર જરૂરી પગલાાં
લેવા દબાણ કરી રહ્યા છે . બોગલશવયામાાં અડધી વતિી મ ૂળ શનવાસીઓની છે . એમના દબાણ
હેિળ દે િની સરકારે ૨૦૧૦માાં ‘ધરિીમાિાના અશધકાર’નો કાયદો બનાવ્યો અને તવીકા્ુું કે
સમગ્ર જીવસૃષ્ઠ ને જેનેટ ક ફેરફાર શવના જ જૈવશવશવધિા જાળવી રાખવાનો અને જીવન મા ે

પાણીનો અશધકાર છે . િેમ જ, અને માનવ પ્રવૃશત્ત દ્વારા જીવસૃષ્ઠ ને થયેલ ુાં નુકસાન સમારીને
એને પુનઃ યથાવત્ બનાવી દે વાનો અશધકાર પણ માન્ય રાખવામાાં આવ્યો. ઈક્વાડોરે િેના

ુ રી
બાંધારણમાાં અંટકિ ક્ુું છે કે કુ દરિને પણ માણસની જેમ જ અશધકાર છે . ક્યુબાએ ફેબ્રઆ

૨૦૧૯માાં, િેના બાંધારણમાાં "માનવ પ્રજાશિના અસ્તિત્વને જોખમાવિા” આબોહવા પટરવિયન
સામેની લડિનો સમાવેિ કયો છે .
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જો કે, મો ા ભાગની સરકારો દે િના સાંપન્ન વગયન ુ ાં પ્રશિશનશધત્વ કરે છે . એ લે મ ૂડીવાદની કે
વગીય વ્યવતથામાાંથી નીપજિા પ્રશ્નોનો જવાબ િોધવામાાં અસમથય નીવડે છે . નીચેથી લોકોના
દબાણ શવના સરકારના ઉચચ નેિાઓ આપણને બહાર નીકળવાનો રતિો બિાવે એવી
અપેક્ષા રાખવી, એ લે આપણા શવશ્વાસને ખો ા હાથમાાં સોંપવા બરાબર છે .

આપણે શાંુ કરી શકીએ?
આપણે બધા તિરે , અને િાકીદની ભાવના સાથે, જુ દા જુ દા પાસા પર, સાથે મળીને કામ
કરી િકીએ. ગ્લોબલ વૉશમિંગ જીવનનાાં ઘણાાં ક્ષેત્રોને તપિે છે કે એ લે જેમાાં આપણને રસ
પડે અથવા કામ કરવાનુ ાં સાથયક લાગે િેમાાં આપણે કામ કરી િકીએ.
એક ખ્યાલ એવો છે – અને િે અમુક શવચારધારાનુ ાં સાંતાન છે – કે ેકનોલૉજી આ સમતયાને
હલ કરી આપિે. પરાંત ુ માત્ર ેકનોલોજીથી કોઈ ઉકેલ આવિે િેવ ુાં માનવુાં એ અવાતિશવક
જ નથી, મ ૂખાયમીભયુું પણ છે , કારણ કે આ શવચાર પ્રમાણે આપણે કાંઈ કરવાનુ ાં નથી, માત્ર
બેિા બેિા જોિા રહીએ. ેકનોલોજીનુ ાં પણ મહત્ત્વ છે ; ઉદાહરણ િરીકે, આપણે રૂફ- ૉપ
સૌર ઊજાયનો વપરાિ વધારવાની અને જુ દા જુ દા પ્રકારની ઊજાયઓની કાયયક્ષમિા સુધારવાની

જરૂર છે , પરાંત ુ ખરો રતિો સામાર્જજક અને રાજકીય પટરવિયન અને િેની સાથે યોગ્ય
ેકનોલૉજીઓને સાાંકળવાનો છે , એકલી ેકનોલૉજી ન ચાલે.
હવે, ખાસ કરીને ભારિનાાં િહેરોના સાંદભયમાાં શુાં કરવુાં િેનાાં કે લાાંક સ ૂચનો નીચે આપ્યાાં છે .
પણ માત્ર એ જ ઉપાયો છે , એવુાં નથી. બસ, ગ્લોબલ વૉશમિંગે ક ોક ી ઊભી કરી છે ત્યારે
આપણી પાસે હાથ જોડીને શનરાાંિે બેિા રહેવાનો વખિ નથી.
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બજાર ઘણા લોકોના મગજ પર છવાઈ ગ્ુાં છે . એનાાં લક્ષણ માત્ર આપણા ગબનજરૂરી

વપરાિમાાં નહીં – આપણે કેવા છીએ િે આપણે કયાાં ગેજેટ્સ વાપરીએ છીએ િેના પરથી
દે ખાય છે -પણ અન્ય લોકો અને પ્રાકૃશિક જગિ સાથેના આપણા વ્યવહારમાાંથી પણ પ્રગ

થાય છે . આપણે માનશસક રીિે તવિાંત્રિા ગુમાવી દીધી છે , એનો પ્રશિકાર કરવો એ સૌથી
પહેલ ુાં જરૂરી પગલુાં અને સિિ ચાલનારી લડાઈ છે .

ખાસ વ્યસ્ક્િગિ પગલાાં શવિે કહીએ િો, િમારી સૌથી મો ી કાબયન-ઉત્સિન પ્રવૃશત્તને
ઓળખવાનો પ્રયાસ કરો અને િે ઘ ાડો. આ સ ૂચન ફક્િ શ્રીમાંિ કુ ટુાંબોને જ લાગુ પડે છે .

એમાાં સામાન્ય રીિે શવમાની સફર ગણાય. શવમાની મુસાફરી અશનવાયય કે િાકીદની સ્તથશિમાાં

જ કરો. આ ઉપરાાંિ, િમારા વીજળીક ્ુશન ોનો વપરાિ િરિ ૧૦ કા ઘ ાડો. એ.સી. જેવાાં
ઊજાય ખાનારાાં ગેજેટ્સનો ઉપયોગ ઘ ાડો; બસો અને અન્ય સાવયજશનક વાહનવ્યવહાર
વ્યવતથાનો ઉપયોગ કરો, તથાશનક પેદાિોની ખરીદી કરો, વગેરે. આપણી પસાંદગીની
ૂ નની જાહેર નીશિઓ સાથે સુસગ
વ્યસ્ક્િગિ જીવનિૈલી અનુકલ
ાં ત હોય તો આ નીવતઓને

બળ મળે છે , જેમ કે રતિા પર સાયકલ મા ેના અલગ પટ્ટા હોય, બસવ્યવહાર હોય કે જેથી
મટહલાઓને વધારે સુરગક્ષિિા મળે . આ પગલાાં વ્યક્ક્તગત હોવા છતાાં અનુકૂલનની નીવત
સાથે એમનો મેળ બેસે છે .

ઘરની વાિ કરિાાં, જે લોકોને પરવડી િકે િેમ હોય એ રૂફ-ટૉપ સોલર પેનલ ગોિવે અને
વરસાદી પાણીના સાંગ્રહની વ્યવતથા કરે . વીજળીના ગ્રીડથી જોડાયેલ રૂફ- ૉપ સોલરની

િરૂઆિ કે લાાંક િહેરોમાાં િક્ છે . િમારા ઘરવાડામાાં અથવા િમારા ઘરની અગાિીમાાં કે
હાઉશસિંગ કોમ્પ્લેક્સમાાં િાકભાજી ઉગાડી િકાય િો એ તવાતથ્યપ્રદતો છે જ પણ એ િમારા

ખોરાકને કારણે પેદા થિો કાબયન પણ ઘ ાડે છે . િહેરી ખેતી ટદલ્હી, બેંગાળૂરુ અને ભારિનાાં
બીજાાં કે લાાંક િહેરોમાાં પ્રચગલિ છે પરાં ત ુ િે મો ા ભાગે સુખી સાંપન્ન લોકો પ ૂરતુાં મયાયટદિ છે .
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પણ િમે એ વગતમાાં હો અને બીજા આહારોમાાંથી િમારી પોષણની જરૂટરયાિોને સાંિોષી
િકિા હો િો માાંસાહાર ઓછો કરી નાખો.

સામટ્રૂ હક ઉપાયો

વ્યસ્ક્િગિ પ્રયાસો ઉપયોગી અને જરૂરી છે પણ પ ૂરિા નથી. ઉચચ વગો અને મીટડયા

વ્યસ્ક્િગિ ઉપાયોની ઉપયોગગિા શવિે અશિિયોક્ક્તભરી વાિો કરે છે . ‘વસુધ
ાં રા ટદન’

(Earth Day) હોય િો આપણને કહેિે કે એક કલાક મા ે ઘરની લાઇ ો બાંધ કરી દો,
અથવા આપણને બલ્બો બદલવાની સલાહ આપિે; અને આપણે માનીએ કે આપણે િો
બહુ કરી લીધુ.ાં પછી આપણે ગ્લોબલ વૉશમિંગના અને બીજા કે લાયે પયાયવરણીય મુદ્દાઓના
મ ૂળમાાં રહેલા વ્યવતથાગિ ખામીઓ શવિે સવાલો પ ૂછિા નથી. સામાન્ય રીિે ઘણા લોકોને
લાગે કે કાંઈક ખોટુાં છે અને િેને બદલવાની અથવા સુધારવાની જરૂર છે , અને િે શવિે કાંઈક
કરવા મા ે ભેગા થાય ત્યારે સામ ૂટહક રીિે સામાર્જજક અને રાજકીય પટરવિયન થાય છે .

૧. તમારા સમુદાય અથવા નગરમાાં જરૂરી કામો:
િમારુાં િહેર કેવ ુાં હોવુાં જોઈએ? આપણે જે િહેરમાાં રહેિા હોઈએ િેના ઘણાયે પ્રશ્નો ગ્લોબલ
વોશમિંગ સાથે સાંકળાયેલા છે . જાહેર પટ્રરવહનની વાિ કરિાાં, ટદલ્હીમાાં કે લીયે સાંતથાઓએ

જાહેર બસોની સાંખ્યા વધારવાની અને ટદલ્હી સરકાર ૧૧,૦૦૦ બસ ચલાવવાનુ ાં પોિાનુ ાં વચન
પ ૂરુાં કરે એવી માાંગ કરી છે . બીજી માગણી વધારે બસ કૉટરડોર બનાવવાની છે . કૉટરડોર

એ લે બસ મા ે ત્રીજા ભાગનો રતિો અનામિ. એમાાં સાંક સમય મા ેનાાં વાહન પણ ચાલી
િકે. બેંગાળૂરુ એ ‘બસ પ્રાયોટર ી’ લેન િરૂ કરી છે , એ સફળ રહી છે . કારનો ઉપયોગ
ઘ ાડવા મા ે ‘એકી-બેકી’ની યોજના બહુ નબળી અને અપ ૂરિી છે .

શહેરની પટ્રરવહન સેવામાાં એકલા કાર વાપરનારા પર ધ્યાન કેષ્ન્િિ કરા્ુાં હોય છે . પટરવહન
સેવા સાયકલ સવારો, પદયાત્રીઓ અને બસનો ઉપયોગ કરનારાને પણ ધ્યાનમાાં રાખીને
ગોિવવાનો આપણે આગ્રહ રાખવો જોઈએ. કોશવડ19 પછી બોગો ા, પૅટરસ, લાંડન વગેરે
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દુ શનયાનાાં ઘણાાં િહેરોમાાં રતિા પર સાયકલો મા ે કે લાયે ટકલોમી ર લાાંબા જુ દા પટ્ટા
રાખવામાાં આવ્યા છે કે જેથી લોકો સલામિીથી સફર કરી િકે.

ભારિમાાં ઘણાાં નાનાાં િહેરો, અને દહેરાદૂ ન જેવી રાજ્યની રાજધાનીમાાં પણ, સાવયજશનક

પટરવહન પ્રણાલી નથી, બધુાં ‘શવિમ’ને ભરોસે ચાલે છે . હવે મેરોનુ ાં ઘણા િહેરોમાાં શવતિરણ

થાય છે પરાં ત ુ એની ટ ટક મોંઘી હોય છે એ લે કામદાર સ્ત્રી-પુરુષોને એ પોસાિી નથી.
મુબ
ાં ઈની લોકલ રેનોની જેમ સતિા માશસક પાસ દ્વારા મેરોનો લાભ બધાને મળે એવુાં કરવાની
જરૂર છે .
મુબ
ાં ઈમાાં જ, િેની પ્રખ્યાિ બેત

બસ સેવાના ખાનગીકરણના શવરોધમાાં અને બસ

કામદારોના અશધકારને ેકો આપવા મા ે છે લ્લાાં બે-ત્રણ વષયથી નાગટરકોનુ ાં ‘આમચી મુબ
ાં ઈ,
આમચી બેત ’ આંદોલન ચાલે છે . આ જૂથે ઑtગત ૨૦૧૮માાં ‘બેત મા ે જન યોજના’ (A

People’s Plan for BEST) નામનો દતિાવેજ પ્રકાશિિ કરીને કહ્ુાં છે કે “શવના શવલાંબે
મળિી, સતિી, ઝડપી, શિઠ અને સલામિ જાહેર પટરવહન સેવા બધા નાગટરકોનો મ ૂળભ ૂિ
અશધકાર છે ”. િેઓની માાંગ છે કે બસોનો લાભ બધા લઈ િકે િે મા ે એનાાં ભાડાાં ઓછાાં
હોવાાં જોઈએ અને બસો િહેરના બધા ભાગોમાાં પહોંચવી જોઈએ. હવે િો આ કોશવડ્ુગમાાં લોકો સુરગક્ષિ રીિે પ્રવાસ કરી િકે િે મા ે આવી અસાંખ્ય બસો જોઈિે.

ભારિમાાં િમામ િહેરોમાાં વધિી ગરમીનો સામનો કરવા મા ે સાવયજશનક, પારદિયક,
સમગ્રલક્ષી હીટ એતશન યોજનાની જરૂર છે . ગરમી લોકોના મોિનુ ાં કારણ બને છે . જુ લાઈ

૨૦૧૯ સુધી ૧૩ રાજ્યોમાાં સાંખ્યાબાંધ િહેરો - જેમ કે અમદાવાદ અને સુરિ - જેવી યોજનાઓ
છે . ઉત્તર ભારિમાાં નાનાાં િહેરોમાાં અર્તશય ટાઢ સામે પણ કાયષ-યોજનાની જરૂર છે ,

કારણ કે ઉત્તર ભારિમાાં ઘણા ઘરબાર શવનાના લોકો શિયાળાની સખિ ાઢને કારણે
મૃત્્ુ પામે છે .

હવામાનના ફેરફારના સાંદભયમાાં પાણી મુખ્ય બાબિ છે ; એના શવિે ખાસ પગલાાં લેવાાં જોઈએ.
આ કામ ચાર તિરે થઈ િકે. િમારા શવતિારમાાં પરાં પરાગિ અથવા જૂનાાં જળાશયો – વાવ,

િળાવો, જૂની નહેરો, નદીઓ – વગેરેને પુનજીવન આપવુ.ાં પરાંત ુ પ્રથમ પગલા િરીકે, આપણે
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એ જાણવાની જરૂર છે કે આવાાં તથાનો ક્ાાં છે . આવાાં જળાિયોને િારવવાનુ ાં કામ િહેરી
ૂ ો, અને બીજાાં તથળોએ બીજી સાંતથાઓ કરી િકે છે .
શવતિારોમાાં શવદ્યાથીઓ અને ખેડિ
અથવા િમે પણ િમારા શવતિાર અથવા સમુદાયના બીજા લોકો સાથે મળીને પણ કરી િકો
છો. બીજો ઉપાય, રતિાઓ અને જાહેર તથળોએ વરસાદી પાણીના સાંગ્રહ મા ેના રે નવૉટર

હાવેસસ્ટિંગનુાં ઇન્રાતરક્ચર બનાવવા અને વરસાદના પાણીને જમીનમાાં ઉિારવા ખાડા

બનાવવા મા ે તથાશનક અશધકારીઓ પર દબાણ લાવવાનો છે . આ પાણી ભ ૂગભયજળની ઊંડે

જિી સપા ીને સરભર કરે છે . આ સાથે, પાણીનુાં સમાન ર્વતરણ કરવાનો આગ્રહ રાખવાનુ ાં
પણ જરૂરી છે કે જેથી દરે ક વ્યસ્ક્િ અથવા કુ ટુાંબને સારા જીવન મા ે ઓછામાાં ઓછાં,

રોર્જજિંદા વપરાિ મા ેન ુ ાં પાણી મળી િકે. પરાં પરાગિ જળાિયોને પુનજીશવિ કરવાાં, નવાાં
જળાશય બનાવવાાં, વૃક્ષો વાવવાાં, જળાિયો હોય િેમને સાફ કરવાાં, પાણી શવિરણ ને વકય ને
વધુ સમાન બનાવુ.ાં આ બધાાંના ઘણા ફાયદા છે : જેમ કે, ભ ૂગભયજળની સ્તથશિમાાં સુધારો
થાય છે , કચરો ઓછો થાય છે , ઊજાયનો ઉપયોગ ઘટે છે અને બધાને પાણીની સગવડ્ મળે

છે . એનો બીજો મો ો ફાયદો એ છે કે રોજગાર વધારી િકાય છે એ લે ્ુશનયનો અને

કામદારોને પણ એમાાં રસ પડે. છે વ ે, ટડસેમ્બર ૨૦૧૫માાં ચેન્નઈમાાં અને જૂન ૨૦૦૫માાં
મુબ
ાં ઈમાાં આવેલાાં પ ૂર આપણને દેખાડે છે કે વે લૅન્્સ, નદીઓનાાં પ ૂરનાાં મેદાનો અને
જળાિયો પરનુ ાં દબાણ લાાંબા ગાળે શવનાિક સાગબિ થાય છે , અને ભારિમાાં િહેરીકરણ
વધે છે િે ાાંકણે, ચેન્નઈમાાં એન્નોર િીક અને વે લેન્્સને બચાવવા મા ે અગભયાન ચાલે છે

િે જ પ્રમાણે દરે ક િહેરમાાં પાણીના સ્રોિો પરના દબાણનો શવરોધ કરવો જોઈએ. આ બધુાં
સ ૂચવે છે કે આપણે મ્્ુશનશસપલ સત્તાવાળાઓ અને આપણા ટહિનુ ાં પ્રશિશનશધત્વ કરવા મા ે
ચુાં ાયેલા રાજકારણીઓ, બાંને પર દબાણ લાવવાની જરૂર છે .

૨. પનરપયોગી, ઓછી હાર્નકારક, એવી ર્વકેસન્િત ઉજાષ ના ર્વકલ્પો માટે માાંગ:
પરમાણુ વીજળીનાાં કે લાાંક દે ખીિાાં જોખમો છે , જો કે સરકાર અને શવદે િમાાં કે લાક લોકો

એને હવામાન પટરવિયનના ઉપાય િરીકે ખો ી રીિે આગળ ધરે છે . કોલસો એ એકદમ
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ગાંદામાાં ગાંદુાં બળિણ છે અને જીવલેણ પ્રદૂ ષકો અને ઝેરનો સ્રોિ છે . ઘણા પ્રદે િોમાાં મો ા

ડેમોનો વ્યાપક શવરોધ છે . િેથી એવા ડેમ ઘણા હોય િેનાથી આપણે શવરુિ છીએ; િો,
આપણે િાની િરફેણમાાં છીએ?

આપણે સ્વચ્છ ઊજાષ ના સ્રોતો જલદી અપનાવવા જોઈએ. ભારિમાાં અને બીજા દે િોમાાં
કે લાાંક ્ુશનયનો અને અન્ય સાંગિનો અસ્મમભ ૂિ ઈંધણનો ઉપયોગ ઘ ાડીને નવા ઊજાય સ્રોિો

અપનાવવાની ટહમાયિ કરવા લાગ્યાાં છે . સૌર ઊજાયનો ખચય ઘ વાની સાથે એનો િેમ જ
પવન ઊજાયનો ઉપયોગ વધવા લાગ્યો છે , િે સૌથી આિાતપદ વાિ છે . સૌર ઉજાયનો ઉપયોગ

રસોઈ, ગરમ પાણી અને અન્ય મ ૂળભ ૂિ કામો મા ે થઈ િકે િેમ છે . વીજળી મા ે િે શવકેષ્ન્િિ
ઉપકરણ (રૂફ ૉપ ફો ોવોલ્ ેઇક) િરીકે આદિય છે . ભારિનાાં જે િહેરો મો ા ભાગના
કાબયનનુ ાં ઉત્સિન કરે છે , ત્યાાં એને શનયાંત્રણમાાં રાખવાની કોવશશો કરીએ તેમાાં પવન અને
સૌર વીજળીનો ઉપયોગ વધારવાઅ પર ભાર મ ૂકવો જોઈએ. પુનરુ પયોગી સ્રોિોનો ઉપયોગ
વધારીએ, ગાંદામાાં ગાંદા સ્રોત કોલસાનો ઉપયોગ ઘ ાડીએ અને જાહેર પટરવહન સેવા
વધારીએ તો ભારતની એક બહુ મોટી સમસ્યા, હવાના પ્રદૂ ષણનો મુકાબલો કરી િકાશે.

પરાં ત ુ કોલસા અને અન્ય અસ્મમભ ૂિ ઇંધણને સબશસડી અને પ્રોત્સાહન આપવાનુ ાં બાંધ કરવા,
અને સૌર અને પવન ઊજાયને સધ્ધર ેકો આપવા મા ે સરકાર ઉપર દબાણ લાવ્યા વગર

જલદી ફેરફાર થઈ િકિે નહીં. આ બાબિમાાં જમયનીનુ ાં ઉદાહરણ બોધરૂપ છે : ત્યાાં છે લ્લા
દાયકામાાં, સૌર ઊજાય ક્ષમિા થોડાએક સો મેગાવૉ હિી િેમાાંથી ૩૦,૦૦૦ મેગાવો સુધી

ૂ નીશિઓ લાગુ કરવામાાં આવી. પરાં ત ુ આવી નીશિઓ બનાવવાનુ ાં
પહોંચી. એના મા ે અનુકળ
કારણ એ કે ત્યાાં પયાયવરણવાદી ગ્રીન મ ૂવમેં ના કાયયકરો, શવદ્યાથીઓ અને સામાન્ય
નાગટરકોની પરમાણુ ઊજાયને રોકવાની અને પુનરુ પયોગી સાધનોનો ઊજાય મા ે ઉપયોગ
કરવાની માાંગ હિી. જમયનીની આ નવી પિશિની ઊજાયમાાંથી અડધી િો નાગટરક જૂથો,
ખેડુિો અને નવી રચાયેલી ઊજાય સહકારી માંડળીઓને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે .
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પુનરુ પયોગી સાધનોની પણ સામાર્જજક ટકિંમિ ચુકવવી પડે છે . મો ા ભાગના મો ા સોલર

પાકય માાં એક મેગાવૉ વીજળી પેદા કરવા મા ે ૫ એકર જમીન જોઈએ. આમ એ ખેિીની

ઘણી જમીન લઈ લે છે . સામાર્જજક રીિે ઓછી નુકસાનકારક ઊજાયને અપનાવવાનો એક માત્ર
રતિો આપણે લોકોની મ ૂળભ ૂિ જરૂટરયાિોને સાંતોષવા મા ે ઊજાયની માાંગને મયાયટદિ કરીએ

એ જ છે . િે સાથે આકરો કાબયન ટૅક્સ પણ જરૂરી છે . ભારિ મા ે હાલમાાં પ્રગશિિીલ

કાબયન ેક્સની દરખાતિ કરવામાાં આવી છે . આ કરની આવકમાાંથી ગરીબોને વીજળી અને

જાહેર પટરવહનની સેવા આપી િકાય. માત્ર ધનવાનોનો નકામો વપરાિ ઘ ે એવાાં પગલાાં
લો. િે શસવાય હમણાાંની નીશિ પ્રમાણે હાથે ચડે િે સ્રોિમાાંથી આપણે ઊજાય મેળવવાનો
અશવચારી રીિે પ્રયત્ન કરીએ છીએ િે બીજા લોકો અને જીવો મા ે નુકસાનકારક છે .

૩. હવામાનમાાં પટ્રરવતષન પ્રત્યેના લોકોના દૃ સષ્ટકોણને સમજવા અને તેને મજબ ૂત

બનાવવા માટે, િહેરી અને ગ્રામીણ શવતિારોમાાં, લોકો સાથે હવામાનમાાં પટરવિયન શવિે

િેઓ શુાં શવચારે છે , િેમના જીવન પર એની કેવી અસર છે િેના શવિે વાિચીિ કરવાની
જરૂર છે . એમને કઈ અસર સહન કરવી પડે છે અને એના શવિે િેઓ શવિે શુાં કરે છે

(અથવા નથી કરિા) િે જાણવુાં જરૂરી છે . અસરો બદલે છે અને િીવ્ર બને છે એ લે આપણે
દસ વષય પહેલાાં જે જાણિા હિા િેમાાં નવુાં ઉમેરવાની જરૂર છે .

તથાશનક ખેડૂિો અને બીજા સમ ૂહો પોિપોિાની રીિે અનુકૂલન સાધવાના પ્રયાસ કરે છે ઃ

પાકનુ ાં શમશ્રણ બદલવુ,ાં િેમના પાક ચિનો સમય બદલવો, પરાં પરાગિ બીયારણ વાવવુ,ાં

ચોખાની િીવ્રિા વધારવાની (System of Rice Intensification/SRI)ની પિશિ

અપનાવવી, નાનાાં િળાવો ખોદવાાં, જમીનની િાંદુરતિી સુધારવાનો પ્રયાસ કરવો, જૂનાાં
જળાિયોને પુનજીશવિ કરવાનો પ્રયાસ કરવો વગેરે. આવા ઉપાયોની િી અસર થાય છે િે
જાણવુાં મહત્ત્વનુ ાં છે કારણ કે એક જગ્યાએ અનુકૂલન સાધી િકા્ુાં હોય િો બીજી જગ્યાએ
એ જ પટરસ્તથશિમાાં એનો ઉપયોગ કરી િકાય.
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ગુજરાિમાાં આ કાયય ખાસ કરીને શવદ્યાથીઓનાાં જૂથો, ્ુવાનો, ખેડૂિ સાંગિનો અને અન્ય

સાંગિનો કરી િકે છે . િહેરવાસીઓ પર આબોહવાની અસરોમાાં પ ૂર, પાણીની િાંગી, ગરમીનો
િણાવ, આરોગ્ય પર પ્રશિકૂળ અસર અને ખાદ્યપદાથોના ભાવનો સમાવેિ થાય છે . વગયના

દૃ ષ્ઠ કોણથી જોઈએ િો સિિ આપણા માથા પર અસાંતોષજનક ઉપાયો ખડ્કાતા રહે છે .

હવામાન પટરવિયનને સ્ત્રી અને પુરુષની જુ દી જુ દી નજરે જોવાનુ ાં પણ બહુ અગત્યનુ ાં છે , પરાં ત ુ
ભારિમાાં આ દૃ ષ્ઠ કોણનો શવકાસ નથી થયો. શવદ્યાથીઓ આના મા ે સ્ત્રીઓ માટેની કે

એમની વચ્ચે કામ કરિી હોય િેવી સાંતથાઓ સાથે મળીને કામ કરી િકે. આ પગલાાંથી
હવામાન પટરવિયનના મુદ્દાને અમ ૂિય શવજ્ઞાનમાાંથી, જ્યાાં એ હોવો જોઈએ ત્યાાં, લોકોના
જીવનમાાં અને એમની રોજીરોટી સુધી લઈ જાય છે .

૪. કૉલેજોમાાં:
આ કામ મા ે િમારી કૉલેજમાાં શવદ્યાથીઓનુ ાં કોઈ જૂથ કે ્ુશનયન ન હોય, િો બનાવો. એ

પયાયવરણીય જૂથ, નેચર ગ્રુપ કે તટૂડન્ટ્સ કલેષ્ક્ વ હોઈ િકે છે . શમત્રો અને અન્ય રસ ધરાવિી

કોઈપણ વ્યસ્ક્િ સાથે વાિચીિ કરો, આ શવચારની ચચાય કરવા મા ે પ્રથમ મીટ િંગ બોલાવો,

પ ૂરિા શવદ્યાથીઓ પાસે તમા ય ફોન હોય િો વૉટ્સએપ ગ્રુપ બનાવો. િેના શવિે કૉલેજમાાં
પોત રો ચોં ાડો. ચચાય અથવા ટફલ્મના પ્રદિયન સાથે પણ િરૂઆિ થઈ િકે. િમારી પહેલને
ેકો આપનારા શિક્ષકો પણ મદદ કરી િકે. સપ્ ેમ્બર ૨૦૧૯માાં ટદલ્હીમાાં Teachers Against

the Climate Crisis (હવામાનના સાંક શવરુિ શિક્ષકો) નામના ગ્રુપની રચના કરવામાાં

આવી હિી, જે ભારિમાાં કદાચ આ પ્રકારનુ ાં પહેલ ુાં ગ્રુપ છે . દરે ક િહેરમાાં આવાાં ગ્રુપ હોવાાં
જોઈએ, એ ગ્રુપો શિક્ષકોને અને એમના મારફિે શવદ્યાથીઓને સાાંકળી િકે. એ જ રીિે,

Youth Against Climate Crisis (હવામાનના સાંક શવરુિ ્ુવાનો) પણ બની રહ્ુાં છે,
જેમાાં જુ દી જુ દી કૉલેજોના શવદ્યાથીઓ હિે.
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ભારિ અને ગ્લોબલ વૉશમિંગ
નાનાાં પણ ખાસ કાયોથી િરૂઆિ કરવી એ સારો રતિો છે . દાખલા િરીકે, કૉલેજના

શવદ્યાથીઓ િેમની કોલેજની ગબષ્લ્ડિંગની છિ પર કે લી જગ્યા ફાજલ પાડી િકાય િે માપે

અને ત્યાાં કે લી સોલર પૅનલ ગોિવી િકાય િેની ગણિરી કરે . િે પછી સોલર પૅનલ ગોિવવા
મા ે સાંબશાં ધિ ટડપા ય મેન્

અથવા MNRE વેબસાઇ નો સાંપકય કરો. કૉલેજમાાં વૉ ર

હાવેષ્ત િંગની સુશવધા પણ ઊભી કરી િકાય. િક્ છે કે આ બધુાં કરવા મા ે કૉલેજના
વહીવ ીિાંત્ર અને કદાચ તથાશનક સરકારી અશધકારીઓ પર દબાણ પણ લાવવુાં પડે.

શવદ્યાથીઓ ઉપર જણાવેલ કે લાક મુદ્દાઓમાાંથી પસાંદ કરીને કામ કરી િકે. શવદ્યાથીઓ

મા ે કોલેજ અથવા ્ુશનવશસિ ી સુધી વધુ સારી અને સુરગક્ષિ બસ સેવા અને બીજી જાહેર

પટરવહન સુશવધા મા ે પણ દબાણ કરો (ટદલ્હીમાાં ્ુ-તપેશિયલ બસ સેવા હિી; હવે બાંધ
થઈ ગઈ). આ બધા મા ે, શવદ્યાથીઓએ સામ ૂટહક રીિે એક સાથે થવુાં જરૂરી છે . િમારુાં

જૂથ કામ કરવા લાગે તે પછી, અન્ય કોલેજોમાાં શમત્રોનો સાંપકય કરો અને ત્યાાં આવુાં જૂથ
બનાવવામાાં મદદ કરો. જૂથની રચના કયાય પછી એને કાવી રાખવુાં બહુ અગત્યનુ ાં છે . મ ૂળ
મુદ્દાની વાિ એ કે, શવદ્યાથીઓ કૉલેજની બહાર પણ િેમના િહેરમાાં શવકાસ અને
અસમાનિાની સમતયાઓ સાથે જોડાય.

૫. આખા ભારિમાાં, વવકાસને નામે થતાાં ફરજજયાત સ્થળાાંતરો સામે અને જ ાંગલો,

ખેતજમીનો, વે લૅન્્સ, નદીઓ અને સમુિ જેવા સૌનાાં સટહયારાાં સાંસાધનો પર તથાશનક
સમુદાયના શનયાંત્રણ મા ે સાંઘર્ો િીવ્ર બન્યા છે . ખાણકામ પ્રોજેક્ ો, કોલસા, પાવર પ્લાન્ ો,
એલ્્ુશમશનયમ પ્રોજેક્ ો, પરમાણુ પ્લાન્ ો, ટદલ્હી-મુબ
ાં ઇ ઔદ્યોગગક કોટરડોર જેવા ૧૮ શવિાળ

ઔદ્યોગગક પટ્ટાઓ મા ે જમીન લેવાના વવરોધમાાં અને છે ્લે મુબ
ાં ઈ-અમદાવાદ બુલે રેન
શવરુ િ લોકો સાંઘષય કરે જ છે .

તથાશનકના લોકો એ લા મા ે શવરોધ કરે છે કે એમના જીવનશનવાયહનાાં સાધનો ઝાં વાઈ જાય
છે , એમનાાં સાંસાધનો અને ખેિરો પર એમનુ ાં શનયાંત્રણ નથી રહેત.ુાં ક્ારેક િો અમુક યોજનાઓ
કે પ્રોજેક્ ોને કારણે આરોગ્ય જોખમમાાં મુકાવાની િક્િા હોવાથી આંદોલનો ચાલિાાં હોય
છે . એમનો પહેલો ઉદ્દે િ હવામાન પટરવિયન સામે લડવાનો નથી હોિો પણ આ સાંઘષો બીજી
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રીતે હવામાન પટ્રરવતતન સાથે જોડ્ાઈ જાય છે . એમાાં ઊજાયનાાં સાધનો શવિેના શવવાદોનો
પણ સમાવેિ થાય છે : મહાન, ચાંિપુર, સોમપે ા અને કાકરાપલ્લી જેવી ઘણી જગ્યાએ

કોલસાના ખાણકામ અને કોલસા પાવર પ્લાન્ સામે સાંઘષો ભડકી ઊિ્ા છે . આ તથળોએ

શવિાળ અલ્રા-મેગા પાવર પ્રોજેક્ ો ઊભા થાય છે અથવા એની યોજનાઓ છે . કુ દનકુ લમ
અને જેિાપુરના અણુ પ્લાન્ ો સામે, નમયદા ખીણમાાં અને પોલાવરમ મો ા હાઇડ્રો-પાવર
પ્રોજેક્ શવરુિ, એવાાં બીજાાં ઘણાાં આંદોલનો થયાાં. ઉત્તર પશિમમાાં ટહમાચલ પ્રદે િથી

માાંડીને ઉત્તરપ ૂવયમાાં અરૂણાચલ પ્રદેિ સુધી ટહમાલયના રાજ્યોમાાં ડેમો શવરુ િ ટહલચાલ ચાલી
રહી છે .

આ સાંઘષો સીધી અને આડકિરી રીિે હવામાન પટરવિયનની જ શવરુિ છે . દાખલા િરીકે,
મુબ
ાં ઈ અને અમદાવાદ વચચે બુલે રેનનો લાભ ફક્િ એક નાના વગયને મળિે; બુલે રેન
બનાવનારી કાંપનીને મળનારા લાભની તો વાત જ બાજુ એ રાખીએ. પણ એમાાંથી નકામો
કાબયન ડાયોક્સાઇડ પણ નીકળિે અને એને અ કાવવાનો સાંઘષય હવામાન પટરવિયન સામેનો
સાંઘષય છે . પૉતકો સામે કે શનયમગગટરમાાં લોકોએ વે લૅન્્સ અને જ ાંગલોને બચાવવા સાંઘષય
કયો. આ લોકોના સાંઘષોને ગ્લોબલ વૉશમિંગ સામે લડવામાાં મદદ મળી કેમ કે ત્યાાંની
મહત્ત્વપ ૂણય જીવસૃષ્ઠ નો બચાવ થયો એ લુાં જ નહીં. પણ કાબયનનુ ાં પ્રમાણ પણ વધતુાં અટક્ુ.ાં
આમ. આ સાંઘષોના કેન્િમાાં ન્યાય અને શવકાસનો માગય શુાં હોઈ િકે િે પ્રશ્નો છે અને ગ્લોબલ
વૉશમિંગના મુખ્ય મુદ્દા પણ એ જ છે . ‘હવામાન સાંબધ
ાં ી ન્યાય’ શવિેની કોઈ પણ સમજમાાં
આ પ્રકારના સાંઘષોને માનભ્ુું તથાન આપવાની, એમને આત્મસાત્ કરવાની જરૂર છે ,
દબાવવાની નહીં.
કે લાાંય વષોથી શવદ્યાથીઓ અને ્ુવાનો ઘણી રીિે સટિય છે : ઘણા આવાાં આંદોલનમાાં
જોડાયા; કે લાક પ્રગશિિીલ સાંતથાઓ અથવા પક્ષોમાાં જોડાયા; બીજા કે લાકે ખાસ પ્રકારના
સાંઘષોના સમથયન મા ે અલગ સાંતથાઓની રચના કરી, િો બીજા કે લાકે સાંઘષયનાાં કેન્િોની
મુલાકાિ લઈને અહેવાલો પ્રકાશિિ કયાય કે બીજી રીિે અગભયાન ચલાવ્્ુ.ાં
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હવામાન પટરવિયનની સમતયાનુ ાં વૈશશ્વક રૂપ અને પ્રશિભાવ બાંને સમજવા મા ે ભારતની
બહારનાાં અભભયાનોનો સાંગક્ષપ્િમાાં ઉલ્લેખ કરીએ િો, છે લ્લા ત્રણ વષયમાાં અસ્મમભ ૂિ ઈંધણો,
ખાસ કરીને કોલસા અને િેલ કાઢવા અને બાળવા સામેની લડિે દુ શનયામાાં જોર પકડ્ુાં છે .
આમાાં બાાંગ્લાદે િના સુદાં રવનના છે ડે આવેલા રામપાલ કોલ પાવર પ્લાન્ નો શવરોધ, ઉત્તર
અમેટરકામાાં કીત ોન અને ડાકો ા એક્સેસ પાઇપલાઇન્સ, અને ઑતરેગલયામાાં અદાણીની
કારમાઇકલ કોલસાની ખાણની સામેના પ્રશિકાર ઉલ્લેખનીય છે . ઘણા દે િોમાાં Break

Free from Fossil Fuel (અસ્મમભ ૂિ ઈંધણથી છ કારો) આંદોલન ચાલે છે િેમાાં લોકો
જ્યાાં કોલસાનુ ાં ખાણકામ થતુાં હોય અથવા િેલ કાઢવામાાં આવતુાં હોય, િે તથળોએ જઈને
અથવા િેમના નાણાકીય સાથીઓની ઓટફસોની સામે શવરોધ પ્રદશિિિ કરે છે . ગૂગલ પર
િોધો અથવા 350.org વેબસાઇ જાઓ.
છે લ્લા કે લાક વષો દરશમયાન, ્ુવાનોએ નાણાકીય સાંતથાઓ પર અસ્મમભ ૂિ ઈંધણમાાંથી
િેમનાાં મ ૂડીરોકાણ પાછા ખેંચવાનુ ાં દબાણ કરવા ઝાંબેિ ચલાવી છે . પેન્િન ફાંડ, સરકારી
સાંતથાઓ, ્ુશનવશસિ ીઓ અને કોલેજો અને ધનકુ બેર ફાઉન્ડેિનો સટહિ અબજોઅબજ
ડોલરની સાંપવત્તની માબલક એક હજારથી વધુ કાંપનીઓએ આખી દુ શનયામાાં અસ્મમભ ૂિ
ઈંધણના રોકાણોમાાંથી િેમના નાણાાં પાછા ખેંચવાનાાં વચન આપ્યાાં છે . આ સ ૂગચમાાં લગભગ
ત્રીસ જે લી િૈક્ષગણક સાંતથાઓ છે , જેમાાં લાંડન તકૂલ ઑફ ઇકોનોશમક્સ, SOAS અને
ઑક્સફડય ્ુશનવશસિ ીનો સમાવેિ થાય છે .
ગ્લોબલ વૉશમિંગના મુદા અને એની સામેની ચળવળને છે લ્લા થોડા મટહનામાાં નવુાં બળ મળ્ુાં
છે . ્ુકેમાાં, એન્ક્ત િંક્િન ટરબેગલયન (XR)ના નેજા હેિળ ચાલિા આંદોલનમાાં કે લીયે વાર
હજારો લોકો રતિા પર નીકળી આવ્યા છે . એમની એક જ વાિ છે કે ્ુકેની સરકારે “સાચુાં
બોલવુ”ાં જોઈએ અને હવામાન અને પયાયવરણીય ક ોક ીની ઘોષણા કરવી જોઈએ, અને
િેના શવિે િાકીદ દે ખાડવી જોઈએ; દે િની જૈશવક શવશવધિાના નુકસાનને રોકવા અને
ગ્રીનહાઉસ ગેસના ઉત્સિનને ૨૦૨૫ સુધીમાાં શૂન્ય સુધી ઘ ાડવા મા ે હવે કામ કરવુાં જોઈએ;
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ઇકોલોજીકલ ન્યાય અંગે નાગટરકોની એસેમ્બલી બનાવીને હવામાનના સાંક સામેના સાંઘષયન ુ ાં
નેત ૃત્વ એને સોંપવુાં જોઈએ. આનાથી પ્રેરાઈને ભારિનાાં ઘણાાં િહેરોમાાં પણ એન્ક્ત િંક્િન
ટરબેગલયન જૂથો બન્યાાં છે . ભારિમાાં XR િરફથી ૨૦૧૯માાં ટદલ્હી, ભોપાલ, બેંગાળૂરુ , મુબ
ાં ઈ,
ગુડગાાંવ અને બીજાાં કેટલાાંય િહેરોમાાં હવામાનના ફેરફારોની વવરુદ્ધ દેખાવો યોજાયા.

તકૂલના શવદ્યાથીઓનો શવરોધ પણ નોંધપાત્ર છે . િેની િરૂઆિ તવીડનની ગ્રે ા થનબગય
નામની છોકરીએ કરી. એણે ઑગત ૨૦૧૮માાં દે શની સાંસદની સામે હવામાન સાંક ને લગિાાં
પગલાાં લેવામાાં સરાકારની વનલરિયતાના શવરોધમાાં કરવા ત્રણ અિવાટડયા મા ે ધરણાાં કયાું.
એનાથી પ્રેરાઈને હવે દુ શનયાભરના અસાંખ્ય શવદ્યાથીઓ તકૂલોમાાં હડિાળ પાડિા રહ્યા છે .
સપ્ ેમ્બર ૨૦૧૯માાં, રાઇડે ફોર ફયુચર દ્વારા આયોર્જજિ શવરોધ પ્રદિયનમાાં પચાસ લાખથી વધુ
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શવદ્યાથીઓ અને બીજા લોકોએ ભાગ લીધો હિો. શવદ્યાથીઓ પ ૂછે છે કે ભશવઠય છે જ નહીં,
િો ભશવઠય મા ે િા મા ે ભણવુ?ાં

XR અને ગ્રે્ા થનર્ગાની અપીલ અને વૉટ્સઍપ, દિ્ર અને અન્ય સોદશયલ મીદડયાના

ઉપયોગથી આ ચળવળ ભારતમાું આશ્ચયાજનક રીતે ઝડપથી ફે લાવા લાગી છે. આને કારણે

હજારો યવક-યવતીઓમાું અને સામાન્ય લોકોમાું હવામાનના સુંક્ અુંગે જાગરૂકતા અને
અમક અુંશે સમજણ વર્ી છે, જે આવકારવા જેવી વાત છે. જો કે એક ચેતવણી જરૂરી છે:
આ ચળવળોએ એ્લું સમજવું જોઈએ કે દિ્ર અને અન્ય સામાદજક મીદડયાનો ઉપયોગ

ખાસ કરીને સામાદજક દૃદિએ સબળ દવદ્યાથીઓ કરે છે અને એનાથી ઉચ્ચ વગાનું વચાસ્ વ
જોખમાતું નથી. હવામાનને લગતા ન્યાયનાું મૂળ ઊુંડાું ઊતરે તે મા્ે આપણા દે શની
સામાદજક સુંરચનામાું રહેલી અનેક પ્રકારની અસમાનતાઓને પડકારનારાું સામાદજક
આુંદોલનો સાથે હવામાન દવશેના આુંદોલનને સાુંકળવું પડશે.

૬. મ ૂડીવાદને પડકાર:
અસ્મમભ ૂિ ઇંધણનો વ્યવસાય કરિાાં કૉપોરે િનોને શનિાન બનાવીને, હવામાન સાંબધ
ાં ી ન્યાય
મા ેના આંદોલને દુ મમનનો ચહેરો દે ખાડી દીધો છે . પરાં ત ુ મ ૂડીવાદના લૉર્જજકને જ પડકારવુાં
એ મુખ્ય મુદ્દો અને મુખ્ય મુમકેલી છે . નફો વધારવો અને એના મા ે અપાર સાંચય કરવો એ
જ એનુ ાં લૉર્જજક છે . વસાહિવાદના ઇશિહાસમાાં સાંસાધનો પર ટહિંસાને જોરે કબજો જમાવી
લેવો, પ્રકૃશિનુ ાં િોષણ કરીને નફો કરવો, સાંસાધન મા ે ્ુિો, કામદારોનુ ાં અશિિય િોષણ,
સ્ત્રીઓ પર જાિીય હુમલા, શવરોધના મુખ્ય આયોજકોની હત્યા, કાયયકિાયઓ સામે બનાવ ી

કેસો, દમનકારી કાયદા વગેરે ઘણાયે શનદય ય હુમલાનાાં ઉદાહરણો નોંધાયેલાાં છે . ગ્લોબલ
વૉશમિંગ સામે લડવાનો અથય એ છે કે આપણે જે પણ કાયય કરીએ છીએ િેના દ્વારા શસત મને

જ પડકારીએ છીએ. સમતયા એ છે કે મ ૂડીવાદના રાજકીય શવકલ્પો અસ્તિત્વમાાં હોવા છિાાં,
મુમકેલી એના આશથિક શવકલ્પોનો જોઈએ િે લો શવકાસ કરવાની છે .
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ગ્લોબલ વૉશમિંગ અને અન્ય ઇકોલોજીકલ ક ોક ીએ કે લાક લોકો જે પ્રશ્નો વષોથી પ ૂછિા
રહ્યા છે િેમાાં િાકીદનુ ાં િત્ત્વ ઉમે્ું ુ છે . આપણને ખરે ખર ઉચચ આશથિક શવકાસની જરૂર છે ?
મીટડયા અને રાજકારણીઓને વૃદ્ધિનુ ાં વળગણ છે . પરાંત ુ આ વૃદ્ધિ ક્ાાંથી આવે છે ? એને
કારણે ગુણવત્તા્ુક્િ કાયય, મો ા પાયે રોજગાર અને જીવન મા ે જરૂરી વેિનનુ ાં સિન થાય
છે ? લૉકડાઉન પછી લોકો જે રીિે ભાગ્યા િે દે ખાડે છે કે એવુાં થ્ુાં નથી. ‘શવકાસ’નો ફાયદો
ખરે ખર કોને થાય છે ? ભારિમાાં છે લ્લા વીસ વષયમાાં ઊંચી આશથિક વૃદ્ધિના પટરણામે મો ે
ભાગે કોન્રૅક્ પરની, અસુરગક્ષિ, િણાવપ ૂણય અને ઓછા પગારવાળી નોકરીઓ વધી છે .
આંખ મીંચીને ‘વૃદ્ધિ...વૃદ્ધિ’નો જાપ જપિા રહેવાને બદલે હુ ાં કહીિ કે મો ા ભાગના લોકોનુ ાં
રોજબરોજનુ ાં જીવન તિર સુધારવા મા ે એમને મ ૂળભ ૂિ ચીજવતતુ કે સેવા આપી િકાય એવા
શવકાસની જરૂર છે . લોકોનુ ાં જીવન સુધરિે, િે સાથે એમનો વપરાિ વધિે અને નીચા દરે
પણ સહન કરવા યોગ્ય શવકાસ આપમેળે થવા લાગિે.
જૈશવક પટરવેિ શવિેની આપણી શનતબિ આપણા રાજકારણમાાં અથવા શવશ્વ મા ેના
દૃ ષ્ઠ કોણમાાં પણ દે ખાવી જોઈએ. ૨૦મી સદીના ડાબેરીઓની ઘણી ીકા કરવામાાં આવે છે
કે િેઓ લોકિાહીમાાં માનિા નથી. આ ીકા વાજબી છે એમણે ેકનોલૉજીને પ્રથમ તથાન
આપ્્ુ,ાં મો ા પાયે ઉદ્યોગોના શવકાસને એમણે મહત્ત્વનો માન્યો. આના પટરણામે જૈશવક
પટરવેિનો શવનાિ થવા લાગ્યો. ડાબેરીઓ કુ દરિ સાથેના મ ૂડીવાદી સાંબધ
ાં ોનો આયનો
બન્યા. પરાં ત ુ હવે પ્રગશિિીલ રાજકારણ હવામાન પટરવિયન પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરી િકે
િેમ નથી.
છે લ્લાાં થોડાાં વષોમાાં દુ શનયામાાં અને ભારિમાાં શનયમગગટર, ગાંધમાદય ન અને જેિાપુરમાાં જે
આંદોલનો ચાલ્યાાં િેનાાં મ ૂળમાાં પ્રકૃવત વવશેની બચિંતા અથવા તથાશનક લોકોનો જે કાંઈ પ્રકૃશિએ
આપયુાં હોય િેની સાથેનો સામ ૂટહક સાંબધ
ાં છે . ગ્લોબલ વૉશમિંગ આપણા સૌનો મુદ્દો છે . એ
આપણને શવચારવા પ્રેરે છે કે કુ દરિનાાં કોઈ પણ િત્ત્વ સાથે આપણે જોડાયેલા હોવાનુ ાં માનિા
હોઈએ િેના પર હવામાનના સાંક ની અસર થાય છે , પછી એ સમુિ હોય કે નદીઓ, જ ાંગલો
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હોય કે પવયિો, પક્ષીઓ હોય કે ગાય, માછલી અથવા બીજી મો ી કે નાની પ્રજાશિઓ હોય,
બધાને અસર થાય છે . આ સમજ આપણને કુ દરિી શવશ્વ સાથેના આપણા સાંબધ
ાં ો શવિે
વધુ ઊંડાણપ ૂવયક શવચારવા પ્રેરે છે અને ગ્લોબલ વૉશમિંગનો સામનો કરવાનુ ાં કે લુાં િાકીદનુ ાં છે
િે દે ખાડે છે .

સમાનતા આગળ વધવાના માગષન ાંુ હાદષ છે . ગ્લોબલ વૉશમિંગના સાંદભયમાાં, સમાનિાનાાં
ઓછામાાં ઓછાાં ચાર પાસાાં છે : એક, લોકો વચચેની સમાનિા, જેને આપણા શવકાસના માગય

સાથે સીધો સાંબધ
ાં છે , અને િેમાાં નાના કદની ખેિીને પોસાય િેવી બનાવવી, જમીનનુ ાં
શવિરણ, જમીન પર સ્ત્રીઓનુ ાં શનયાંત્રણ અને કામદારોના અશધકારોનો શવતિાર વગેરેનો

સમાવેિ થાય છે . બીજુ ાં, હવામાન પટરવિયનની અસરોનો સામનો કરવાની લોકોની ક્ષમિામાાં
સુધારો. આગ લાગ્યા પછી કૂવો ખોદવા બેસીએ તેને ‘પહોંચી વળયા’ ન કહી િકાય, આપણે

ખરે ખર િો પ્રશિકૂળ હવામાનની અસર થાય િે પહેલાાં આવી અસરથી ઓછામાાં ઓછાં જોખમ
થાય િેવી િૈયારી કરીએ િેને ‘પહોંચી વળયા’ કહેવાય.

ત્રીજુ ાં િત્ત્વ પેઢીઓ વચચેની સમાનિાનુ ાં છે . ભાશવ પેઢીઓને પણ સામાન્ય સાંસાધનો, જ ાંગલો,
ભ ૂગભયજળ, ખશનજો, નદીઓ, દટરયાઈ સાંસાધનો, વગેરેનો અશધકાર છે . આપણે િેમના મા ે

કેવી દુ શનયા મ ૂકી જવાના છીએ? આખી દુ શનયામાાં હવામાનને લગિી નીશિઓ સામે અવાજ

ઉિાવનારા ્ુવાનો આ સવાલ પ ૂછે છે . પરાં ત ુ આપણે કે લુાં આગળ સુધી શવચારવા િૈયાર

છીએ? સિિ શવકાસિીલ અથયિત્ર
ાં માાં ‘સહન કરવા યોગ્ય શવકાસ’નો અથય શુાં છે ? જો આપણે
શવકાસ અને વપરાિનો મટ્રહમા ગાતા રહીએ િો ભશવઠયમાાં આપણે સહન કરવા યોગ્ય રીિે
કેમ જીવવાના છીએ?

અુંત,ે જીવ અને જીવ વચ્ચેની સમાનતા. આપણે દદનયાને માત્ર મનષ્યની નજરે જોઈએ છીએ.
્ક્કરની વાત હોય તોય માત્ર માણસ અને માણસ વચ્ચે થતી ્ક્કર દે ખાય છે. પરું ત નદીઓ

અને જું ગલો પર આપણો જે્લો અદર્કાર છે, તે્લો જ અદર્કાર ર્ીજા જીવોનો પણ છે. આ
ગ્રહ પરની ૧૭ લાખ પ્રજાદતઓમાું મનષ્ય પણ એવી જ એક પ્રજાદત છે. જૈદવક પદરવેશમાું
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સૌ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે , જીવન એક જાળ છે , અને આપણે તે જાળ અને
તેનાં આંતરિક જોડાણોને વધુ સાિી િીતે સાચવવાની જરૂિ છે .

અંતમ ાં એટલાં જ કહેવ ન ાં કે, ગ્લોબલ વૉર્મિંગ આપણને પડક રે છે . પરં ત ુ
એ આપણને પરસ્પર સાંકળ યેલ ઘણા મુદ્દાઓ ― ઊર્જા , પાણી, ઉપભોગ,
પરરવહન, ખેતી, આપણે આપણાં શહેર કેવ ંુ ઇચ્છીએ છીએ વગેરે બાબતમાં
કામ કરવા પણ પ્રેરે છે . ચિત્ર ધધ
ાં ળાં લાગે છે પરં ત ુ એમાં પણ શંકા નથી
કે આપણે તાકીદે ર્વિારીએ, અને કં ઈક કરીએ તેની બહુ જ જરૂર છે .
ઇર્તહાસ આપણને શીખવે છે કે લોકો સાથે મળે અને સાથે કામ કરે ત્યારે
સ ર ાં સામાજજક પરરવતાન થાય છે , અને તેમાં ભર્વષ્યની આશા રહેલી છે .

-----------------------------

અનુવાદઃ દીપક ધોળરકયા.

અનુવાદની પ્રરિયામાં સહાય અને સહયોગ બદલ ફાલ્ગુની જોશીનો આભાર.

ગુજિાતી પુસ્તતકાના પ્રકાશન અને વવતિણ માટે પયાા વિણવમત્ર
સંતથાનો આભાિ. આ પુસ્તતકા પયાા વિણવમત્રની
વેબસાઈટ (paryavaranmitra.org.in) પિ ઉપલબ્ધ છે .
નોંધઃ આ પુસ્તતકામાં સમાવેલા કોઈ પણ મુદ્દા વવશે ચચાા કિવા માટે,
અથવા ગ્લોબલ વૉવમિંગ વવશે કંઈ જાણવું હોય તો મને વવના સંકોચે

nagraj.adve@gmail.com પિ ઈ-મેઇલ અથવા ૯૯૧૦૪૭૬૫૫૩ પિ
ફોન કિી શકો છો.

__________________________________________________
60

ભારિ અને ગ્લોબલ વૉશમિંગ

પસ્ુ તકો અને સ્રોતો
•

આર. કૃ ઠણન વગેરે, Assessment of Climate Change Over the Indian

Region, IITM, જૂન ૨૦૨૦.
•

નાગરાજ આડવે, ‘The Science of Climate Change’, Science and Culture,

વષય, ૮૬ અંક ૧–૨, જાન્્ુ. ફેબ્ર ુ ૨૦૨૦. DOI: https://doi.org/1036.10.૯૪/sc.v
862020.Climate_Change.Adve. ૦૪
•

India Climate Justice, Mausam, અંક. ૧–૬, પ્રાન્પ્િતથાન
http://www.thecornerhouse.org.uk/resources/results.

•

WMO/UNEP/IPCC, United in Science, ૨૦૧૯. પ્રાન્પ્િતથાન
https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science

•

IPCC, Climate Change ૨૦૧૩: The Physical Science Basis, Summary for

Policy Makers, https://www.ipcc.ch/report/ar5/.
•

www.ecologise.in, સાંચાલકઃ સજલ જોસ. ગ્લોબલ વૉશમિંગ. પીક ઑઇલ અને
ઇકોલોજી સાંબશાં ધિ શવષયોના સૈિાાંશિક લેખો મા ે આ બહુ ઉત્તમ સ્રોિ છે .

•

એમ. રાજીવન અને િૈલેષ નાયક (સાંપાદકો), Observed Climate Variability and

Change Over the Indian Region, Springer, ૨૦૧૭.
•

નાગરાજ આડવે, ‘Moving Home: Global Warming and the Shifts in Species’

Ranges in India’, Economic and Political Weekly, વષયઃ૪૯, No ૩૯, ૨૭
સપ્ ેમ્બર ૨૦૧૪.
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•

MoEFCC, India’s Intended Nationally Determined Contribution , October
૨૦૧૫, http://www૪.unfccc.int/submissions/INDC/Published%૨

૦Documents/India/૧/INDIA%૨ ૦INDC%૨ ૦TO%૨ ૦UNFCCC.pdf
•

હવામાન પટ્રરવતતન વવશે રાજ્યોની કાયત યોજનાઓ (બધા જ પ્રકાશિિ ટરપો ો
અહીં મળિે): http://www.moef.gov.in/ccd-sapcc.

•

CSE, Down to Earth, http://www.downtoearth.org.in/ (ભારિમાાં હવામાનના
ફેરફારોની અસરના ટરપો ય અને શવમલેષણ મા ે ).

•

Indian Network on Ethics and Climate Change/INECC, http://inecc.net/

(ભારિમાાં હવામાનના ફેરફારોની અસર અને રાજકારણ શવિે ૧૯૯૬થી પ્રકાશિિ
થયેલા ટરપો ો અને ન્્ઝ
ૂ લે રો મા ે .
•

Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs the Climate, Penguin
Books, ૨૦૧૪.

•
•

બીજા દે િોમાાં હવામાન પટરવિયન સામેનાાં આંદોલનો અને ટરપો ો મા ે જૂઓ
https://rebellion.earth/ અને https://350.org/.
ઘ નાઓ, રાજકારણ, ક્લાઇમે સાયન્સ અને અગભયાનો શવિે જાણવા મા ે
ગાટડિયન અખબાર અહીં જૂઓઃ

https://www.theguardian.com/environment/climate-change.
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લેખક ર્વશે
લેખક ટદલ્હીની ટીચસષ અગેન્સ્ટ ધી તલાઇમેટ િાઇર્સસ અને SAPACC ટદલ્હીના સભ્ય
છે . અહીં વ્યક્િ કરે લા શવચારો એમના અંગિ છે . પહેલાાં એમણે લોકિાહી અશધકારો અને

કામદારોની સમતયાઓ પર જોડાયેલી સાંતથાઓ સાથે કામ ક્ુ,ું હવે ગ્લોબલ વૉશમિંગના

મુદ્દાના શવજ્ઞાન, એના પ્રભાવ અને રાજકારણ શવિે લખે છે અને કૉલેજોમાાં શવદ્યાથીઓ
સમક્ષ ભાષણો કરે છે .

આ પુસ્તિકા અંગ્રેજીમાાં ઇકોલાઇઝ હૈદરાબાદ/માંચી પુતિકમ િરફથી ૨૦૧૯માાં પ્રકાશિિ થઈ.
એની મુટિિ આવૃશત્ત રૂ. ૨૦ નકલદીિ ભાવે મળે છે . જથ્થાબાંધ નકલો મા ે

info@manchipustakam.in.પર ઈ-મેઇલ કરી શકો છો.

•

અનુવાદ

મધ્ય પ્રદે િની સાંતથા ખેડૂિ મઝદૂ ર ચેિના સાંઘે આ પુક્સ્તકા ટ્રહન્દીમાાં અનુવાદ કરાવીને
પ્રકાશિિ કરી છે .

•

આ પુસ્તિકા મ ૂળ જે રૂપમાાં હિી િેનો કન્નડમાાં અનુવાદ બેંગાળૂરુની ચેિના સાંતથાએ
પ્રકાશિિ કયો છે .

•

એનો તર્મળ અનુવાદ શવટદયાળ પબ્બ્લિસય, કોયમ્બત્તુર િરફથી પ્રકાશિિ થયો છે . િશમળ
પ્રિ મેળવવા મા ે ૦૪૨૨-૨૫૭૬૭૭૨ અને ૦૯૪૪૩૪૭૫૮ પર સાંપકય કરો. અથવા

vidiyal@vidiyalpathippagam.org.પર ઈ-મેઇલ કરો.
•

જેમને રસ પડે િેમને હુ ાં ઈ-મેઇલ દ્વારા અંગ્રેજી, ટહન્દી, િશમળ અથવા કન્નડ
આવૃશત્તઓની સૉફ્ કૉપી મોકલી િકીિ.

•

ુ ુ અને ઓટ્રડયામાાં અનુવાદો અને ટહન્દી િથા કન્નડમાાં સુધારે લી આવૃશત્તઓ
તેલગ
િૈયાર થઈ રહી છે અને િરિમાાં ઉપલબ્ધ થઈ જિે.
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