மேம்படுத்தப்பட்ட சமேயல் அடுப்பு ேற்றும் நிமைத்திறம் பபற்ற
கரியின் மூைோன முமனவு - பசயல்முமறயின் நிகழ்வுகள் (PoA)
முக்கிய திட்ட தகவல்கள்
இந்த திட்டமிடப்பட்ட செயல்முறை (Programme of Acticvities - PoA) திட்டத்தின்
முதன்றமயான
பசுறமயில்ல

இலக்கு,

வளிமங்ைறள

அப்புைபடுத்தி,
உயிர்த்திைல்

சுற்றுச்சூழல்
உமிழும்

மேம்படுத்தப்பட்ட
வளிமமாக்ைி

அைிமுைப்படுத்துவதாகும்.

ெீர்குறலவுடன், புறை
பறழய

ெறமயல்

சமேயல்

ெறமயல்
இந்த

மற்றும்

அடுப்புைறள

அடுப்புகமை

அடுப்புைறள)

(TLUD

இந்தியாவில்

நடவடிக்றைைள்

பசுறமயில்ல

வளிமங்ைறளக் குறைப்பதற்ைாை ைரிம நிதியுதவியின் (Carbon Funding) ஈடடை,
இத்திட்டம்

தூய்றமயான

வளர்ெியாக்ை

முறை

(CDM) மற்றும்

டைால்டு

ஸ்டாண்டர்ட் (Gold Standard) ைீ ழ் பதிவு செய்யப்பட டவண்டும். இந்த திட்டம்
குைித்த விளக்ைம்,திட்ட வடிவறமப்பு குைித்த ஆடலாெறன மற்றும் உள்ளூர்
பங்குதாரர்

ஆடலாெறன

பங்குரிறமயாளர்ைளுக்கு
ஆடலாெறனைள்,
பசுறமயில்ல

சதரிவிக்ைப்பட

சுற்றுச்சூழல்
வளிம

ொன்றுப்படுத்தும்

ஆைியவற்ைின்
மற்றும்

உமிழ்வுைறள

சுவிட்ெர்லாந்தின்

பின்னணியில்

டவண்டும்.
ெமூை

டமற்ைண்ட

தரநிறலைளின்

டெமிப்பதற்ைான

டைால்டு

படி,

திட்டங்ைறள

ஸ்டாண்டர்ட்

(Gold

Standard)

நிறுவனத்தின் ொன்ைிதழ் நறடமுறையின் ஒரு பகுதியாகும்.
1. திட்ட விைக்கம் ேற்றும் வடிவமேப்பு
இத்திட்டமிடப்பட்ட

செயல்முறையானது

(PoA),

உயிர்த்திைல்

ஆற்ைலின்

வாயிலாை திைம்பட ெறமக்ை உதவும் அறணத்து சதாழில்நுட்பங்ைளுக்கும்
சபாதுவானது.
உயிர்த்திைல்

நுண்

வளிமமாக்ைி

வளிமமாக்ைி

சதாழில்நுட்பத்தினால்
எரியூட்டப்பட்ட
செங்குத்தான

(One

சுழிக்ைாற்று
சைாள்ைலநின்

பற்ைறவக்ைப்படுைிைது.

TLUD

ெறமயல்

ெறமயல்
Focus

அடுப்பு

அடுப்புைள்,

Technology)

உலர்

சதாழில்நுட்பம்,

ஒரு

இயங்குைின்ைன.

(Top-Lit Up-Draft -TLUD)
டமற்பரப்பில்

வறையிலான

TLUD

குவிய
டமல்

சதாழில்நுட்பத்தில்,
உயிரி

எரிசபாருள்

வழக்ைமான

பறழய

அடுப்புைளுடன் ஒப்பிடுறையில், ைணிெமான அளவு விைறை டெமிப்படதாடு,
கூடுதலாை ைரி உற்பத்தி செய்ய வழிவறை செய்ைிைது.

படம் 1 - TLUD உயிர்த்திைல் வளிமமாக்ைி ெறமயல் அடுப்பின்
சதாழில்நுட்பம்
இந்த அடுப்பின் வடிவறமப்பு, எரிசபாருறள டமம்பட்ட திைனுடன் எரித்து,
சநருபாற்ைறல
மிைவும்
டவைமான

அதிைரிப்பதால்,வழக்ைமான

குறைவான

எரிசபாருறள

ெறமயல், டநரம்

பாத்திரங்ைள், ெறமயலறை
டமம்பட்ட

தரம்

ஆைியறவ

எரிக்ைப்படுவதில்றல,

அடுப்புைறள

பயன்படுத்துைிைது.

மற்றும்
சுவர்ைள்

பறழய

எரிசபாருள்
மற்றும்

இதன்

அக்ைரி

மூலம்

டெமிப்பு, தூய்றமயான

வட்டின்
ீ

உட்புை

ொத்தியப்படுைிைது.இந்த

ஆதலால்

விட

ைாற்ைின்

அடுப்பில்

ைரி

இன்ன

பிை

டெைரிக்ைப்பட்டு

பணிைளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.

படம் 2 TLUD அடுப்பின் டமல் ெறமயல்

படம் 3 TLUD அடுப்பில்

நறடசபறுைிைது

உருவான ைரி

இத்திட்டமிடப்பட்ட
அடுப்புைறள

செயல்முறை

விற்ை

அளவற்ை

வழிவகுக்கும்.

எண்ணிக்றையிலான

தற்டபாது,

ஏற்ைனடவ

செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள

இரண்டு

டைால்டு

ஸ்டாண்டர்ட்

நுன்னளவு

திட்டங்ைளின் மூலம் 6,000 TLUD அடுப்புைள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.
இந்தியா

முழுவதும்

இத்திட்டத்தின்

ைீ ழ்

அடுப்புைறள

விநிடயாைிக்ை

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, எனினும் முதற்ைட்ட நடவடிக்றைைள் டமற்கு வங்ை
மாநிலத்திலிருந்டத துவங்கும்.
தற்மபாமதய நிைவரப்படி, திட்டத்தின் பங்மகற்பாைர்கள்:
ொபியன்ட் இன்டபாசடக் (Sapient Infotech) சதாடர்புக்கு சமௌலிந்து பாணர்ஜி,
மின்னஞ்ெல் sapientinfo1970@gmail.com; செல்: +91 98301 92424
அட்டமாஸ்பார் (atmosfair gGmbH): www.atmosfair.org, சபர்லின் சஜர்மனி, ைாத்ரின்
மிைலாசஜவ்ஸ்ைி மினனஞ்ெல் (mikolajewski@atmosfair.de)
உத்மதச நிர்வாக அமேப்பு:
ொபியன்ட்

இன்டபாசடக்

(Sapient

Infotech)

ெறமயல்

அடுப்பின்

விநிடயாைஸ்தராைவும், ைரியிறன டெைரித்து விற்கும் ஏற்பாட்டாளராைவும்
செயல்படுவார்.
சஜர்மனிறயச்

டெர்ந்த

இலாபத்திற்ைாை

அட்டமாஸ்பார்

(atmosfair),

திட்டத்திற்ைான

நிதியுதவிக்ைான பணிைறள ஒருங்ைிறணக்கும்.

இயங்ைாத
நிதியுதவி

நிறுவனமான
மற்றும்

ைரிம

டமற்ைாணும்
அறமப்பு

படத்தில்

திட்டம்

திட்டமிடப்பட்ட

இடம்சபற்றுள்ளது.

செயல்முறையின்

இது

டமலாண்றம

திட்டங்ைளுக்டைற்ைாற்

டபால

மாறுபடும்.
2. திட்டேிடப்பட்ட பசயல்முமறயிமன உள்ைடக்கிய விதிமுமறகள்:
1.அறணத்து

திட்ட

நடவடிக்றைைளும்

இந்தியாவிற்குள்டளடய

அறமக்ைப்படும்.
2.

ஒவ்சவாரு

திட்டதின்

ைீ ழ்

வழங்ைப்படும்

அடுப்புைளுக்சைன

ஒரு

தனிப்பட்ட எண்முறை முறை பயன்படுத்தப்படும்.
3.

இத்திட்டத்தின்

தூய்றமயான

ைீ ழான

எந்த

வளர்ெியாக்ை

செய்யப்படமாட்டாது.

டவறு

திட்ட

முறைத்

செயல்முறையும்
திட்டமாை

திட்டத்தின்

ைீ டழா

தனிப்பட்ட

(CDM)
அல்லது

பதிவு
பதிவற்ை

திட்டமாைடவா செயல்படுத்தப்படாது.
4. சதாழில்நுட்ப டதறவைள்:
 இந்த திட்டமிடப்பட்ட செயல்முறையின் (PoA) ைீ ழுள்ள திட்டத்தில்,
விநிடயாைிக்ைப்படும் புதுப்பிக்ைப்படாத உயிர்த்திரள் அடிப்பறடயிலான
ெறமயல் அடுப்பு பயனாளர்ைளுக்கு, சவப்பத்திைன் குறைந்தபட்ெம் 20%
இருத்தல் அவெியம்
 இத்திட்டமிடப்பட்ட

செயல்முறையின்

(PoA)

ைீ ழ்

உற்பத்தி

செய்யப்படும் ைரி, நுண் வளிமமாக்ைி வறை ெறமயல் அடுப்புைளில்
விெிைி

அல்லது

விறெயூட்டபட்ட

ஊதுகுழல்

சவப்பச்சுழற்ெியின்

அல்லது

துறணயின்ைி

உற்பத்தி

செய்யபடுதல் அவெியம்.

 இக்ைரியிறன பயன்படுத்துபவர்ைள் முறைடய 1. வட்டு
ீ
உபடயாைம்
மற்றும்

2

ெிறு

மற்றும்

குறு

சதாழில்

முறனடவார்

அல்லது

3

ைரியிறன ெந்றதயில் இருந்து சபறும் வட்டுக்
ீ
குடியிருப்புைள் ஆகும்.
சபரியளவிலான

நிறுவனங்ைள்

பயனாளிைளாை

அறடயாளம்

ைாணப்பட மாட்டார்ைள்.
5. இத்திட்டமிடப்பட்ட

செயல்முறையின்

சதாடக்ை

டததிக்கு

முன்பாை

எந்தசவாரு திட்ட நடவடிக்றையும் சதாடங்ைப்பட மாட்டாது.
6. இத்திட்டமிடப்பட்ட

செயல்முறையால்

நிைழ்ந்த

கூடுதலான

உமிழ்வு

டெமிப்புைறளக் (additionality) ைணக்ைிட இத்திட்ட்டம், வறரயறுக்ைப்பட்டுள்ள

நுண்திட்ட வரம்பிற்கும் ைீ ழான முற்ைிலும் நுன்னளவிலான தூய்றமயான
வளர்ெியாக்ை முறை திட்டம் என செயல் விளக்ைமளிக்ைப்படும்.
7. திட்டங்ைளுக்ைான

உள்ளூர்

பங்குக்குரியவர்ைளுடனான

ஆடலாெறன

திட்ட செயல்பாட்டு மட்டத்தில் நறடசபறும். அறனத்து திட்டங்ைளும் ஒடர
டபான்ை ெமூை சபாருளாதார சூழ்நிறலைளில் நறடமுறைப்படுத்தப்படும்.
ைீ ழ்க்ைண்ட

சூழல்ைளில்,

பங்குக்குரியவர்ைளுடனான

ஆடலாெறன

CPA

மட்டத்தில் மீ ண்டுசமாரு முறை நறடசபறும்.
1. திட்ட

நடவடிக்றைைள்

டமற்கு

வங்ை

எல்றலக்கு

அப்பால்

டமற்சைாள்ளபடுறையில்.
2. திட்ட

நடவடிக்றைைள்

TLUD

சதாழில்நுட்பம்

அல்லாமல்

டவறு

சதாழில்நுட்பத்திறன பயன்படுத்தும் சபாழுது.
8. திட்ட செயல் அலுவலர் (CME அல்லாத ஒருவராை இருக்கும் டவறளயில்)
மற்றும் CME சபாது நிதி, அதிைாரபூர்வ வளர்ச்ெி நிதியில் இருந்து டவறு
பயன்பாடிற்கு செல்லாமல் உறுதி செய்ய டவண்டும்.
9. வழக்ைமான
ெறமயல்

புதுப்பிக்ைப்படாத

அடுப்புைறள

உயிர்த்திரள்

பயன்படுத்துடவாடர,

அடிப்பறடயிலான
இத்திட்டத்தின்

பறழய

இலக்குைள்

ஆவர். டமலும் ைரியின் பயனாளிைளாை சபருந்சதாழில் புரிடவாறர தவிர்த்த
இலக்குைள்: 1. வட்டு
ீ
உபடயாைம் மற்றும் 2 ெிறு மற்றும் குறு சதாழில்
முறனடவார் அல்லது 3 ைரியிறன ெந்றதயில் இருந்து சபறும் வட்டுக்
ீ
குடியிருப்புைள்.
10. இத்திட்டத்தின் அடுப்புைள் மற்றும் ைரியின் விநிடயாைம், CME மூலமாை
டநரடி

விநிடயாைம்,

இன்டபாசடக்

(Sapient

திட்ட
Infotech)

பங்டைற்பாளர்ைள்
டபான்ை

பிராந்திய

அல்லது

ொபியன்ட்

பங்குதாரர்

மூலமாை

டமற்சைாள்ளப்படும்.
11. அடுப்பு மற்றும் ைரியிறனப் சபறும் இத்திட்டத்தின் இறுதி பயனாளிைள்,
உமிழ்வு
திட்டம்

டெமிப்புக்ைாை
மூலமாை

UNFCCயின்

ைரிம

நிதியுதவி

தூய்றமயான
டைாரும்

மூலமாை திட்டத்தின் CMEக்கு அளிக்ைின்ைனர்.

வளர்ெியாக்ை

உரிறமயிறன

முறைத்
ஒப்பந்தம்

திட்டத்தின்

சமூக, பபாருைாதார

ேற்றும்

சுற்றுச்சூழல்

நன்மேகள்

ேற்றும் தாக்கங்கள்:
இந்தியாவின்

சபரும்பான்றமயான

ைளிமண்ணிளாலான
அடுப்புைறள

ைிராமப்புை

உயிர்த்திரள்

அடிப்பறடயிலான

பயன்படுத்துடவாடர.

ைிறடத்தாலும்,

திைனற்ை

மக்ைள்சதாறை,

குறைந்த

பறழய

மண்

பறழய

விறலயில்,

அடுப்புைள்

திைனற்ை
ெறமயல்

எளிறமயாை

பல

தீறமைறள

விறளவிக்ைின்ைன:


விைகுைறள டெைரிக்ை மரங்ைறள சவட்டுவதால் ைாடழிப்பு பரவலாை
நறடசபறுைிைது.



விைகு

டெைரிக்ை

சபண்ைள்

மற்றும்

செலவிடும்
ெிைார்ைள்

டநரத்திறன,
ைல்வி

TLUD

மற்றும்

அடுப்புைளினால்

வாழ்வாதாரத்திற்கு

செலவழிக்ை இயலும்.


பறழய புறை உமிழும் அடுப்புைளால், குைிப்பாை சபண்ைள் மற்றும்
ெிைார்க்கு மூச்சுயிர்ப்பு டநாயால் அவதிப்படுைின்ைனர்.



டமலும்,

மரபு

ைரியிறன

உருவாை

அதிை

எரிசபாருள்

டதறவபடுவதால், சமன்டமலும் ைாடழிப்பு நறடசபறுைிைது.
இந்தியாவின்
பைிர்வு

பல

ெமானம்

சுட்டிக்ைாட்டி,

பகுதிைளிலும்
மற்றும்

ெமூைங்ைளின்

சுற்றுச்சூழல்

வாழ்வியல்
விருப்பம்,

நீடிப்புத்திைம்,

நலத்திற்ைான

வாழ்வியல்

வருமான

டதறவைறள

முறைைள்

மற்றும்

விழுமியங்ைறள ைருத்தில் சைாண்டு, அதற்ைான தீர்விறனக் ைாண

பல

ஆய்வுைள் டமற்சைாள்ளப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாய்வுைளின் முடிவுைறளக் ைருத்தில்சைாண்டட, இந்திய வடுைளுக்கு
ீ
மானிய விறலயில் TLUD உயிர்த்திைல் வளிமமாக்ைி ெறமயல் அடுப்புைறள
வழங்கும்
நிதியிறனக்

திட்டம்

செயல்படுதபடுைிைது.

சைாண்டு,

ஏறழ

இத்திட்டம்

எளியவர்ைளுக்கு

ஈட்டும்

மானிய

ைரிம

விறலயில்

இவ்வடுப்பு ைிறடக்கும்.
டமலும், பயனாளிைள் ெறமயலின் முடிவில் உருவான ைரியிறன விற்பதன்
மூலம்

கூடுதல்

வருமானம்

சபறுவர்.

இத்திட்டம்

வடுைளிடம்
ீ

இருந்து

ைரியிறன விறலக்கு சபற்று, அதிை மரங்ைறள எரித்து மரபு ைரியிறன

பயன்படுத்தும் உணவைங்ைள் டபான்ை பயனாளிைளுக்கு விற்பதன் மூலம்,
மாறெ குறைக்கும்.
இத்திட்டமிடப்பட்ட செயல்முறை கூடுதலாை பயனாளிைளுக்கு உயர் தர
ைரியிறனப் சபை எதுவான மர எரிசபாருள் அல்லது அரிெி உமி டபான்ை
உயிர்த்திரள்

ைெடுைறளக்

சைாண்டு

தயாரிக்ைப்பட்ட

எரிசபாருள்

உருண்றடைறள வழங்கும்.
TLUD சதாழில்நுட்பத்தின் முக்ைிய நன்றமைள் பின்வருமாறு:
1. ெறமயல்

எரிசபாருறள

சபறுவதற்ைான

செமிப்படதாடு,

டநரத்றதயும்

ெறமயல்

எரிசபாருறளப்

பணச்செலறவயும்

குறைக்ைிைது.

அடதாடு ைாடழிப்றபயும் ைணிெமாைக் குறைக்ைிைது.
2. இயக்குவதற்கு
பயன்படுத்தி

எளிதான,

சவப்பச்ெிறதவு

இயங்குவதால்,

டமம்பட்ட

சதாழில்நுட்பத்திறன
உயிர்த்திரள்

சைாண்டு

ஒப்பீட்டளவில் LPG அடுப்புைறள விட திைனான சுடர் சவளிப்படுைிைது.
3. அதிைமான

சநருப்பாற்ைளால்

மிை

டவைமாை

ெறமக்ை

இயலும்,

டமலும் ெறமக்றையில் சுடரின் அளவிறனக் ைண்ைாணிக்கும் டதறவ
இல்றல.
4. உட்புை ைாற்ைின் மாசு குறைவதினால் சபண்ைள் மற்றும் ெிைார்ைளின்
உடல்நலம் டமம்பட வழிவகுக்கும்.
5. எளிறமயாை
பிடிக்ைாத

சுத்தம்

செய்யக்கூடிய,

எஃைினால்

நீடித்து

உருவாைைப்படுவதால்

நிறலக்கும்
குறைந்த

துருப்

பராமரிப்பு

செலவுடன் இயங்கும்.
6. இவ்வடுப்பில்

தயாராகும்

ைரியிறன

வழறமயான

ைரயிறனப்

டபாலடவ எரியூட்ட இயலும்.
டமற்ைண்ட டநரடியான பலன்ைடளாடு, ெமூைத்தில் கூடுதலாை சபாருளாதார
நடவடிக்றைைறள ஊக்குவிக்கும்,


அதிை

அளவிலான

ைளப்

பணியாளர்ைள்

நியமிக்ைப்பட்டு,

டவறல

வாய்ப்றப சபறுவர்.


அடுப்பில் உற்பத்தியாகும் ைரியின் விற்பறன மூலமாை பயனாளிைள்,
கூடுதல் வருவாய் சபறுவர்.

3. இத்திட்டத்தின் டதாராயமான ைால அட்டவறண
ஆைஸ்ட் 2018: வடிவறமப்பு குைித்த ஆடலாெறனைளின் துவக்ைம்.
ஆைஸ்ட் 2018: உள்ளூர் பங்குக்குரியவர்ைளுடனான ஆடலாெறனக் கூட்டம்.
ஆைஸ்ட் 2018: பங்குக்குரியவர்ைளிடமிருந்து பின்னூட்டம் சபறும் சுற்றுைள்
துவக்ைம்
செப்டம்பர் 2018 (பங்குக்குரியவர்ைளுடனான ஆடலாெறனைளுக்குப் பிைகு)
TLUD அடுப்புைள் விநிடயாைம் துவக்ைம்.

