మెరుగైన వంట పొ య్యి మరియు సుస్థి ర కాల్చిన బొ గ్ుు ప్రరంభయత్నం - PoA
ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ సమాచారం
ఈ కరరయక్రమ కరరయక్లాప్రల (ప్ర ొ గ్రం ఒఫ్ అక్టివిటిఎస్, PoA) ప్రాథమిక్ లక్ష్యం భారతదేశంలో పర్రయవరణ క్షీణత, ప్ొ గ మర్ియు
గ్రరన్ౌ హస్ వరయువుల ఉదాార్రలను క్లిగ్ించే సరంపాదాయ ప్ర య్యిల ప్ొత్యిమ్నాయంగా మరుగ్ెైన వంట ప్ర య్యిలను (TLUD
గ్రయసిఫైయర్ బయోమాస్ క్ుక్టేవ్) ప్ొవేశపెటిడం. గరరన్ౌ హస్ వాయువుల తగ్గంప్ు క్ొరకు క్ారబన్  ిధుుల ్యరాా
క్ారికలనప్ాలకు మ్ద్ద తు ఇవరబడత్యయ్య, వీటిని ప్ా్శుద్ధ అభివృ్ధధ యంత్యొంగ్ం (CDM) మ్ా్యు గోల్డ్ సాిండర్డ్ క్టంద్
నమోద్ు చేయబడత్యయ్య. ఈ ప్రాజెక్ట్ వివరణ రూపక్లపన సంప్ొ్ధంప్ులు మర్ియు సరానిక్ మధ్యవర్ిి సంపాదంపుల సందరభంలో
వరటాదారులక్ు తెలియజ్యడానికి ఉదేేశంచబడంద. ఈ సంపాదంపులు గ్ోల్డ్ సర్ండర్్ యొక్క ుుొవీకరణ పాకిరయలో భాగం.
గ్ోల్డ్ సర్ండర్్ , సిిటజ ర్ల రండలల గరరన్ౌ హస్ వాయు ఉ్యగాాలను ఉనాత పర్రయవరణ మర్ియు సరంఘిక్ పామాణాల పాకరరం ఆదా చేసే
ప్రాజెక్్ులను ధ్ృవీక్ర్ించే ఒక సంసథ .

1.

ప్ాొజెక్టి వివరణ మ్ా్యు రూప్కలపన

PoA సరధారణంగ్ర జీవపదారా ం (బయోమ్నస్) శకిి సమరా వంతమైన వంటని అనుమతంచే వివిధ్ సరంక్తక్తలక్ు వా్ిసి ుం్ధ.
మా ఆసకిి TLUD గ్రయసిఫైర్ క్ుక్ట సట్ వ్ వంటి మైకరర గ్రయసిఫయర్ ప్ర య్యి యొకక సరంక్తక్త లో ఉంద. టాప్-లిట్ అప్-డాాఫ్ట్
(TLUD) టెకరాలజీలో, ఎండు బయోమాస్ ఇంధ్నం ఒక్ నిలువు క్ంటెైనర్ పైభాగంలో మండంచబడుత ంద. సరధారణ
ప్ర య్యితో ప్ట లిసేి TLUD క్టె్ల మర్ింత ప్ొ దుపుక్ు అనుమతసుింద మర్ియు అదనంగ్ర బొ గుా ఉతపతి చేసి ుంద.

,కృతి 1: TLUD గాిస్ిఫెైయర్డ సి వ్ టెక్ాాలజీ

్ీిధ రూపక్లపన ఇంున మ్ా్యు క్లీనర్డ కలుషితం లేిధ అగ్ా యొకక సమ్రథ వంతమైన ద్హన శక్టిిధ ిధాాధా్సి ుం్ధ, సరధారణ
ప్ర య్యిత్ో ప్ో లిస్తి ఇ్ధ చయలన తకుకవ ఇంున్యిధా ఉప్యోగ్సి ుం్ధ. వేగ్వంతమైన వంట, సమ్యం మ్ా్యు ఇంున ,్య,
శుభ్ామైన పెనమ్ులు, వంటగ్్ధ గోడలు మ్ా్యు అంతరగ త వాత్యవరణం ్ీిధ పాయోజన్ాలు. TLUD సి వీ ల కరర బొ గ్ుగ
మ్ండంచడం లేద్ు, క్ాబటిి ్ీిధిధ ఇతర ప్ొయోజన్యల క్ోసం స్తకా్ంచవచుు

,కృతి 2: TLUD గ్రయసిఫయర్ ప్ొ య్యయపై వంట

,కృతి 3: TLUD గ్రయసిఫైయర్ ప్ొ య్యయ దాిర్ర

ఉతపతి అయ్యిన బొ గ్ుగ.

PoA అపర్ిమిత సంఖ్యలో ప్ొ య్యయలను విక్రయ్యంచడానికి అనుమతసుింద. పాసి ుతం, ఇపపటిక్ ర్ెండు గ్ోల్డ్ సర్ండర్్ మైకరరసేకల్డ
ప్రాజెక్్ుల (GS ర్ిఫర్ెన్స్ నంబర్ 1296 మర్ియు 3024) కిరంద 6,000 TLUD ప్ర య్యిలు కరర్రయచరణలొ ఉన్యాయ్య.
ప్ర య్యిలు పంపిణీ భారతదేశం అంతటా జరగ్నున్యాయ్ అయ్యతే కరరయక్రమాలు పశిమ బంగ్రలోల ప్ాొరంభం క్ానునాయ్య.

ప్రసు ుత్ పారజక్ట్ భాగ్స్ాాములు:
సంపాదంపు సమాచారం
శపథఎంట్ ఇన్ఫోటెక్ట (Sapient Infotech):
మ్ౌలింద్ు బెనారీ, sapientinfo1970@gmail.com; mob: +91 98301 92424
అటమొస్ెైైర్డ (atmosfair) GmbH:
కరటిన్స
ా మిగ్ోలాజ్వి్ి (mikolajewski@atmosfair.de), www.atmosfair.org, బర్ిలన్స, జరమనీ

తాతాాల్చక సంసి నిరాాణం
శపిఎంట్ ఇన్ఫోటెక్ట (Sapient Infotech)వంట ప్ొ య్యయ యొక్క పంపిణీదారులుగా వివహా్సథ ు బొ గుా సేక్రణ మర్ియు
అమమకరలను ిధరరహిసథరు.
జరమనీకి చెందన లాభాపేక్ష్ లేని సంసా , అటమొస్ెైైర్డ (atmosfair), నిధ్ులు సమక్ూరుసుింద మర్ియు కరరబన్స నిధ్ుల కరసం
సంబంధంచిన కరరయక్లాప్రలను సమనియం చేసి ుంద
క్టం్ధ ాేఖనచితొం CPA1 కు వా్ించే PoA యొకక ప్ొసి ుతం ప్ొణయళిక ిధరరహణ ప్ొణయళికను సూచిసుిం్ధ.
ిధాాొణం ప్ొతి CPA అనుగ్ుణంగా సవర్ించబడుత ంద.

Atmosfair
లేదా ఏ ఇతర
పట్ బడదారుడు

CDM మద్ద త్ు

సమనాయం చేయు

సి వ్ సబ్సిడీ
ప్రివే్షణ సమ్నచయరం

సి వ్ తయార్రదారుడు

CERS హకుకలు

సి వ్

సి వ్ ప్ంపిణీ్యరుడు

సమనాయం చేయు

బొ గ్ుగ ప్రివే్షణ

ఇంధ్నం లేదా పునరుతాపదక్

సి వ్ి ప్రివే్షణ

బయోమాస్ సరఫర్రదారుడు

బొ గ్ుగ ప్రివే్షణ

బొ గ్ుగ నియోగదారులు/ర్ిటెైలరుల

ప్ొతి్ష బొ గ్ుగ వికరయనలు

సరఫర్ర

సి వ్ విిధయోగ్్యరులు

PoA ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణల యొకక ిధబంునలు
1.

పాత ప్రాజెక్ట్ కరర్రయచరణ భారతదేశంలో ఉండాలి.

2.

పాత ప్రాజెక్ట్ కరర్రయచరణలో స్ వ్్ కరసం ఒక్ పాతేయక్మైన సంఖ్ాయ వయవసా వర్ిించబడుత ంద

3.

ప్ాొజెక్టి యనక్టివిటీ ఒక్ సితంతా CDM ప్రాజెక్ట్ కరరయక్లాపంగ్ర నమొ్ై ఉండ కూడద్ు మ్ా్యు ఏ ఇతర
మ్ా్యు ఏ ఇతర PoAల క్టంద్ చరుబడన్ై ఉంద్కూడద్ు. మ్ా్యు ఇ్ధ రద్ుద చయబడన ప్ాొజెకిు
క్ారికలనప్ంగా ఉండకూడద్ు.

4.

సరంక్తక్ అవసర్రలు:
-

ఈ PoA కింద ఉనాప్రాజెక్్ులు క్నీసం 20% ఉష్ణ సరమరా యంతో ఉనాప్ొ య్యయల పంపిణీలో వయవహర్ించను.

నూతన ప్ొ య్యయని ప్ొ ందటానికి ముందు పునరుతాపదక్ కరని బయోమాసుా ఉపయోగ్ించిన ఇళ్ల క్ు మాతామే
ప్ర య్యిలు సరఫర్ర చయబడును.
-

PoA పాకరరం బొ గుాను ఉతపతి చేసి ునాపుపడు, అద మైకరర గ్రయసిఫైర్ స్ వ్్ యొక్క ICS లో తపపనిసర్ిగ్ర
ఉతపతి చేయబడాలి, బలవంతపు ఉష్ణ పాసరణక్ు సహాయక్ శకిి లేదా పంఖ్ాలు కరసం సహాయక్ విదుయత్
వినియోగం లేక్ుండా ఉండాలి.

-

క్రర బొ గుా వినియోగదారులుగ్ర (i) క్ుట ంబాలు లేదా (ii) చినా మర్ియు మధ్యతరహా సంసా లు
(SMEs); లేదా (iii) క్రర బొ గుా మార్ెకటచి పనిచేసే క్ుట ంబాల సమూహం (ఉదా. చార్ోకల్డ వినియోగ్ించే పట్ ణ
ప్రాంతాలు) ఉండాలి. తు్ధ వినియోగదారులుగ్ర భాార సాథయ్య ప్ా్శమ్
ర లు ఉండకూడద్ు.

5.

ఏ ప్రాజెక్ట్ కరర్రయచరణ ప్రారంభ్ తేదీ PoA ప్రారంభ్ తేదీకి ముందు ఉండకూడద్ు.

6.

అడష్ాలిటి (Additionality) గ్ుా్ింప్ు ప్ర ం్యలి అంటచ ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణ మైకరరసేకల్డ CDM యూనిటల , ఇచిిన
మైకరరసేకల్డ ప్ొమ్నణయల ప్ా్ధధలోఉండాలి.

7.

ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణల బృంద్ం క్ోసం ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణ సాథయ్యలో సాథిధక మ్ుివా్ి సంప్ొ్ధంప్ులు
ిధరరహించబడత్యయ్య. ఇలనంటి సాంఘిక ,ా్థక ప్ా్స్థ ితులోీ ప్ొతి ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణను అమ్లు చేసి ారు. మ్ుివా్ి
సంప్ొ్ధంప్ు వంటన్ే CPA సాథయ్యలో ప్ునాావృతమ్వుతుం్ధ:

8.



ప్శ్చుమ్ బెంగాల్డ వలుప్ల చేాే సా్హద్ుదత్ో ఒక ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణ చేరుబడుతుం్ధ, లే్య



ఒక ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణలో, TLUD టెక్ాాలజీ లే్య మ్ాొక సి వ్ సాంక్ేతికత వా్ించబడుతుం్ధ

CME మర్ియు ప్రాజెక్ట్ కరర్రయచరణ ఆపర్్టరుల (CMEకు విభినాంగా ఉనా సంద్రభంంలో) పాభ్ుతి నిధ్ుల
విష్యంలో, అధకరర్ిక్ అభివృది సహాయం యొక్క మళ్ల ంపు లేదని నిర్రిర్ిసి ుంద

9.

టార్ెాట్ గూ
ర పులు ప్ునరుత్యపద్క క్ాిధ బయోమ్నసోి వంట చేస్ె సాధయరణ ప్ర య్యి యొకక విిధయోగ్్యరులు.
అదనంగ్ర, టార్ెాట్ గూ
ర పులు బొ గుా యొక్క వరడుక్దారులు కరవచుి: (i) క్ుట ంబాలు లేదా (ii) చినా మర్ియు
మధ్యతరహా సంసా లు (SMEs); లే్య (iii)ఒక్ బొ గుా మార్ెకట్ దాిర్ర పనిచేసే క్ుట ంబాల సమూహం, కరని భార్ర
పర్ిశమ
ర లు కరకూడద్ు.

10.

ప్ంపిణీ యంత్యొంగ్ం CME, ప్ాొజెకిులలో ప్ాలొగన్ేవారు లే్య శపిఎంట్ ఇన్ఫైటెక్ట (Sapient Infotech) వంటి
ప్ాొంతీయ భాగ్సారమ్ుల ్యరాా ప్ర య్యిలు మ్ా్యు బొ గ్ుగ ప్ొతి్ష ప్ంపిణీ చేయబడత్యయ్య.

11.

ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణ నుండ కరర బొ గ్ుగను స్వరకా్ంచే ిధా్దష్ి ప్ాొజెక్టి క్ాాాిచరణలో ఉనా కరర బొ గ్ుగను ప్ర ం్ే
విిధయోగ్్యరులక్ట అంతిమ్ విిధయోగ్్యరులక్ట, యు.యస్.ఎఫ్.స్ి.స్ి.స్ి. యొకక క్లీన్  డవలపెొంట్ మక్ాిధజంలో
(CDM) PoA యొకక CME కు ఉ్యగర తగ్గంప్ులను సర ంతం చేసుకున్ే హక్ుకలను రద్ుద చేస్ిం్ధ.

2. ప్రాజెక్ట్ యొక్క సరమాజిక్, ఆర్ిాక్ మర్ియు పర్రయవరణ పాయోజన్ాలు మర్ియు పాభావరలు
భారతీయ గారమీణ జన్యభాలో భాార భాగ్ం బయోమ్నస్ ను వంట ఇంునమ్ుగా ఉప్యోగ్ంచే సంప్ొ్యయ మ్టిి ప్ర య్యిపెై
,ధయరప్డ ఉం్ధ. సులభ లభిత మ్ా్యు భా్ంచగ్లిగే సోథ మ్త వంటి బలమైన అనుకూలతలు ఉనాప్పటిక్ల, సంప్ొ్యయ
బయోమ్నస్ ప్ర య్యిల వాడకంలో క్ొిధా మ్ుఖిమైన ప్ొతికూలతలు ఉన్యాయ్య 

ఇంున కలప్ స్తకరణలో భాగ్ంగా ప్ొజలు చటీ ను నా్క్టవేసి ారు, అ్ధ అటవీ ిధరూొలనకు ్యా్తీసుిం్ధ.



మ్హిళల మ్ా్యు పిలీల జీవన్ఫప్ాధధ, విద్ి వంటి ఉత్యపద్క ప్ొయోజన్యలకు ఉప్యోగ్ప్డే సమ్యం ఇంున కలప్
స్తకరణలో ఖరుు అవుతుం్ధ.



సంప్ొ్యయ ప్ర గ్ ప్ర య్యిలు శ్ారసక్ోశ వాిుులకు క్ారణమ్వుత్యయ్య.



అంత్ేక్ాకుండయ వంట ఇంునమ్ు యొకక మ్ుడ ప్్యరథ ంగా కరర బొ గ్ుగ విిధయోగ్ం అటవీ వనరుల ిధరూొలనకు
క్ారణమ్వుతుం్ధ.

ప్ాాివరణ సంబంుమైన స్ిథరతరం, ప్ంపిణీ సమ్ననతరం, శ్రయ
ర సుి, మ్ా్యు ఎవా్క్ట నచిున జీవనవిధయన్యిధా వాాే
ఎంపికచేసుక్ోగ్ల సామ్రథ యం క్ోసం ప్ొత్ేికమైన చరిలు చయలన అవసరమ్ిధ భారత్ేశంలోిధ అన్ేక ప్ాొంత్యలలో ిధరరహించిన
అుియన్యలు సూచించయయ్య.
విష్యనలిధా ప్ా్గ్ణలోక్ట తీసుక్ొిధ, TLUD గాిస్ిఫయర్డ బయోమ్నస్ కుక్ట-సి వ్ ను భారత్ేశ కుట ంబాలకు సబ్సిడీ
వియంత్ో అం్ధంచడయిధక్ట

ప్ాొజెకిు ఏాాపట చేయబడం్ధ.

సమ్రథ వంతమైన ప్ర య్యిల క్ొనుగోలును సబ్సిడీ చేయడయిధక్ట

ప్ాొజెకిు క్ారబన్  ,్యయనిధా ఉప్యోగ్ంచుకుంట ం్ధ, త్యరాా వాటిిధ పతద్ ప్ొజలకు అంద్ుబాట లోక్ట త్సుిం్ధ.
అంత్ేక్ాకుండయ, వండే ప్ొక్టరయలో ఉతపతిి చేయబడన బొ గ్ుగ యొకక వికరయం విిధయోగ్్యరులకు అద్నప్ు
,్యయమ్వుతుం్ధ.

ప్ాొజెక్టి గ్ృహాల నుండ బొ గ్ుగను క్ొనుగోలు చేస్ి, ాెసి ాాెంటీ వంటి విిధయోగ్్యరులకు వికరయ్యసుిం్ధ,

్ీిధ వలన భాార ప్ా్మ్నణంలో చకక నుండ ఉతపతిి అయ్యయి సాంప్ొ్యయ్యక బొ గ్ుగ విిధయోగ్ం తగ్గప్ో తుం్ధ. అద్నంగా, PoA
ప్ర య్యి విిధయోగ్్యరులకు ఇంునం అం్ధంచే యోచనలో ఉం్ధ;

ఇంునం బ్సయిప్ు నూక గ్ుళికల వంటి బయోమ్నస్

అవశ్రషాలత్ో ప్ొత్ేికంగా తయనరు చేయబడన్ధ
TLUD యొకక మ్ుఖి ప్ొయోజన్యలు క్టరం్ధ విుంగా ఉన్యాయ్య:
1.

2.

వంట ఇంునం గ్ణనీయంగా ,్య అవుతూ ఉంట ం్ధ, త్యరాా వంట ఇంునం సంప్ా్ధంచేంద్ుకు సమ్యం
మ్ా్యు ద్ొవి వియనిధా తగ్గసి ుం్ధ, అద్నంగా అటవీ ిధరూొలన తగ్గంచడం.

ప్ర య్యి యొకక వాడుక చయలన సులభం మ్ా్యు పెైాోలిస్ిస్ సాంక్ేతికతత్ో ప్ిధచేయడం వలన మరుగెైన ఒక
బయోమ్నస్ ప్ర య్యి లే్య LPG బరాాోి ప్ో లుగ్ల మ్ంటను ఉతపతిి చేసి ుం్ధ.

3. ్ీిధ అధధక అగ్ా శక్టి క్ారణంగా వంట వేగ్వంతమ్వుతుం్ధ. వంట సమ్యంలో మ్ంటను ప్రివేక్షంచ వలస్ిన
అవసరం లేద్ు.
4. ఇ్ధ అంతరగ త వాయు క్ాలుష్ింను తగ్గసి ుం్ధ. అంద్ువలీ స్వి ల
ీ మ్ా్యు పిలీల ,ాోగాిిధా మరుగ్ుప్రుసుిం్ధ.

5. స్ెియ్యన్  లెస్ స్విల్డ త్ో చేయటం వలీ ఇ్ధ మ్ిధాక్ెైన్ధ, శుభొమైన్ధ మ్ా్యు తకుకవ ిధరరహణ అవసరమైన్ధ.
6. ఇ్ధ ఉతపతిి చేస్త కరర బొ గ్ుగను సరధారణ బొ గ్ుగ వలె ఉప్యొగ్ంచవచుు.

విిధయోగ్్యరులకు ప్ొతి్ష లనభాలే క్ాకుండయ, ప్ాొజెక్టి ,ా్థక క్ారికలనప్ాలను ఉత్ేరేరణ చేసి ుం్ధ క్ాబటిి సమ్నజాిధక్ట అద్నప్ు
ప్ొయోజన్యలు ఉన్యాయ్య:



పదే సంఖ్యలో సరానిక్ రంగంలో సహాయక్ులు నియమించబడతారు

విిధయోగ్్యరులు బొ గ్ుగ అమ్ొకం నుండ అద్నప్ు ,్యయనిధా ప్ర ంద్వచుు

3. ప్రాజెక్ట్ యొక్క తాతాకలిక్ సమయపటి్క్ :
ఆగష్్ 2018: రూప్కలపన సంపాదంపులు ప్రారంభ్ం
ఆగష్్ 2018: సరానిక్ ప్ొజాభిప్ొయ సమావేశం
ఆగష్్ 2018: ప్ొజాభిప్ొయ విశ్రీష్ణ ప్రారంభ్ం
సప్ ంబర్ 2018 (ప్ొజాభిప్ొయ సంపాదంపులు తరువరత): TLUD ప్ర యిల పంపిణీ ప్రారంభ్ం

