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Name of the
District

Name of the ULB

Ichchapuram
Srikakulam
Palasa kasibuga
Rajam
Bobbili
Vizinagaram
Salur
Visakhapatnam Narsipatnam
East Godavari
Mummidivaram
Jaggaiahpet
Krishna
Nuzividu
Thiruvuru
Bapatla
Guntur
Piduguralla
Vinukonda
Nellore
Sullurpet
Markapur
Prakasam
Kanigiri
Rayadurg
Anathapur
Kalyandurgam
Palamaneru
Chittoor
Punganur
Madanpalle
Kurnool
Adoni
Jammalamadugu
Kadapa
Mydukur

కౌన్సిల్ వారికి చర్చనీయాంశము
స్వచ్ఛ భారత్ లక్ష్యాలకు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రబ్
ి యానల్, నయాడిల్లీ వారి ఆదేశమయలకు అనుగయణంగ్ా 'కంపో స్ట్
మరియయ విద్ుాత్'ను ఉత్పత్తి చేయయ పాిజెక్ులను 57 పురపాలక స్ంఘాలలో స్ాాపంచ్ుట్కు గ్ాను,
మన ఆంధ్ి పిదేశ్ రాష్ ంర లో రాష్ ర పిభయత్వ ఆదేశానుస్ారంగ్ా "స్వచ్ఛ ఆంధ్ి కారపపరేషన్"వారు
నిరవహిస్ి ునన ట్ండరీ దవవరా "పాిజెక్ట్ డెవెలొపెర్స్" ను ఎంపక చేయయట్కు ఏరాపట్ల
ీ చేయయచ్ుననది.
దీనికి గ్ాను పురపాలక స్ంఘాలు/నగరపాలక స్ంస్ా లు " పాిజెక్ట్ డెవెలొపెర్స్" తో త్మ త్మ
పట్్ ణవలలో ఉత్పత్తి అయ్యా వ్ారా పదవరాాలను (స్ాలిడ్ వేస్ట్) పిత్త రపజు కీమం త్పపకుండవ స్రఫరా
చేయుటకు ఒపపంద్ం కుద్ురుుకొనవ్లి్ ఉననది మరియు డెవెలపర్ సరఫరా చేయబడిన చెత్తను 100%
శాస్త్తీయ పద్దతులలో సురక్షిత్ంగా డిస్పొసిల్ చేయవాల్సి ఉననది. ఈ విధంగా చెత్తను డిస్పొస్ చేయటంలో,
రాష్ట్ీ మరియు కంద్ర పరభుత్వాలు ఆరిిక వనరులను చేకూరుుచున్ననయి మరియు ఈ పాిజెక్ులను
స్థిపంచుటకు అవసరమయ్యేటటువంటి ఆరిిక వనరులను అందించుటలో కోటా వారీగా "స్వచ్ఛ ఆంధ్ి
కారపపరేషన్" సహకారం అందించనుననది.
పురపాలక స్ంఘాలలో/ నగరపాలక స్ంస్ా లలో గల యందు చెత్తను " మునిసిపల్ స్థల్సడ్ వేస్్
(మేనేజెమంట్ & హేండిలంగ్) రూలి్ 2000"లోని నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా మరియు నేషనల్
గ్రీన్ ట్రిబ్యానల్, నయాడిల్లీ వారి ఆదేశమయల మేరకు చెత్త సేకరణ, వేరుపరచుట, భద్రపరచుట, రవాణా,
ప్ర
ర సెసింగ్ మరియు డిస్పొస్ చేయవలసి ఉననది. పరసు
త త్ం నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా చెత్త సేకరణ,
వేరుపరచుట, ప్ర
ర సెసింగ్ మొ||వి జరుగునందున సద్రు నష్ట్ములకు పూరిిగా బాధేత్ వహంచవలసి
ఉండును. చెత్తతో విద్ుాత్/కంపో స్ట్ ఉత్పత్తి చేయయ పాిజెక్ులను నిరాహంచుట వలన ఈ దిగువ తెల్సపన
ఉపయోగములు కలవు మరియు దీనిక్ష గాను పురపాలక స్ంఘాలు/ నగరపాలక స్ంఘాలు త్పొనిసరిగా
చేపట్వలసిన పనులు కొనిన కలవు.
I.

చెత్తతో (సాలిడ్ వేస్ట
ు ) విద్యుత్ త్యారీ ప్ర
ా జెక్ట
ు వలన పురప్రలక సంఘాలు/నగరప్రలక
సంసథలక్ట కుగు ఉపయోగముు:1. పెద్ద పెద్ద విస్త్తరణములలో చెత్తను వేయుటకు స్లమును సేకరించవలసిన అవసరము ఉండదు.
2. చెత్తను వేయుటవలన చుటు
్ పరకకల పరిసరాలు లేదా భూగరభజలాలు/నీటి వనరులు కలుషిత్ం
అయ్యే పరమాద్ం ఉండదు.
3. పబ్లలక్ పెరీవేట్ ప్రర్నర్ షిప్ లో ఈ చెత్త నుండి విదుేత్ ప్ర
ర జెకు
్ ల నిరాాణం జరుగుచుననందున
పురప్రలక సంఘాలకు ఆరిిక భారము ఉండదు. ఈ ప్ర
ర జెకు
్ లు విజయవంత్ం కావడానిక్ష పురపాలక

స్ంఘాల/మునిసిపల్ కార్పొరేష్టనల కృషి త్పొనిసరి కాబటి్ పాిజెక్ట్ అగ్రిమంట్ పరకారం అంగీకరించిన
పరిమాణంలో చెత్తను త్పొనిసరిగా పాిజెక్ట్ డెవెలపర్ నకు సరఫరా చేయవలసి ఉండును.
4. పురపాలక స్ంఘాలలో ప్రరిశుధేం మరుగు పడుతుంది.
5. పురపాలక ఘనవేరా
ి ల నిరాహణ నియమములు, 2016 (MSW (M&H)Rules -2016)
మరియు జాతీయ గ్రీన్ ట్రబ్
ి యానల్, నయాడిల్లీ మారగద్రశక సూత్వ
ా ల/ఉత్తరుాల పరకారం ఘనవేరి
పదవరాాల సురక్షిత్ నిరాహణ మొ||వి చేపటు
్ ట స్థధేమవుతుంది.
6. పెరీవేటు సంసిలతో పరభుత్ా పెరీవేటు భాగస్థామేంతో విద్ుాత్/కంపో స్ట్ పాిజెక్ులను అమలు చేసే
అవకాశం పట్ణ స్థినిక సంసిలకు లభిసు
త ంది.
7. వ్ారా పదవరాాల సమరధ నిరాహణకు గాను పట్ణ స్థినిక సంసిలకు ఆరిిక ప్రరత్విహకాలు అందే అవకాశం
ఉననది.

II.

ప్ర
ా జెక్ట
ు విజయవంత్ంగా నిరవహంచుటక్ట గాను పురప్రలక సంఘం తీస్టకోవలసిన
బాధ్ుత్ు:1. చెత్తను అంగీకరించిన పరిమాణంలో ప్ర
ర జెకు
్ డెవెలపర్ నకు పురపాలక స్ంఘాల వారు సాంత్ రవాణా
ఖరుులతో పాిజెక్ట్ సిలము వద్దకు సరఫరా చేయవలసి ఉండును.
2. చెత్త నుండి విద్ుాత్/కంపో స్ట్ పాిజెక్ులను ఏరాొటు చేయుటకు పురపాలక స్ంఘాలు/
కార్పొరేష్టను
ల పాిజెక్ు స్థిపనకు అనుకూలమరన మరియు ఎటువంటి ల్సటిగేష్టన్ లేని సిలమును
సమకూరువలసి ఉండును.
3. డెవెలపర్ కు ప్ర
ర జెకు
్ నిరాాణానిక్ష కావల్సిన సఠలానిన రాయితీ పరమరన రేటుతో అద్దదకు ఇవావలసి
ఉంటుంది.
4. అదేవిధముగా ప్ర
ల ంటు నుంచి వచేు వేరి పదారా
ి లను శాస్త్తీయ పద్ధతిలో లాేండ్ ఫిల్ చేయుటకు
కావాల్సిన సఠలానిన ఉచిత్ముగా ఇవావలసి ఉంటుంది.
5. పాిజెక్ు సిలములో పాిజెక్ుకు అవసరమరన నీటి, ప్ర
ల ంటుకు దారి ఎరాొటు వసతులను కల్సొంచుటకు
పురపాలక స్ంఘాలు/ నగరపాలక స్ంఘాలు పాిజెక్ు డెవెలపర్ నకు సహకరించవలెను.
6. చెత్త నుండి విద్ుాత్/కంపో స్ట్ పాిజెక్ుల నిరాాణానిక్ష అవసరమరన భవన నిరాాణ అనుమతులను,
విదుేత్, నీరు, మొద్లగువంటి అనుమతులను మంజూరు చేయవలసి ఉండును.
7. పరాేవరణ

పరభావ

సహకరించవలెను.

అంచన్న

మరియు

పరాేవరణ

క్షలయరెనుి

అనుమతి

ప్రంద్డంలో

8. పాిజెక్ు గా
్ న్నభివృదిధ శాఖ, ఆంధర
ి ంటు/నిధులు కొరకు వివరణాత్ాక పాిజెక్ు నివేదికను పటా
పరభుత్ాం, సాచఛ ఆంధర పరదేశ్ వారిక్ష పంపంచవలెను.

III.

ప్ర
ా జెక్ట
ు డెవెలపర్:1. చెత్త నుండి విద్ుాత్/కంపో స్ట్ త్యారు చేయుటకు పాిజెక్ు డెవెలపర్, MSW రూలుి - 2016
మరియు ఇత్ర సంబంధిత్ చట్ములకు లోబడి వివిధ పద్ధతులను ఎంపక చేసుకోవచుును.
2. చెత్తను విదుేత్ గా మారుు పరక్షియలో వచుు ఉత్ొతు
త లు అనగా పవర్ పాిజెక్ు అగ్రిమంట్ ను
అనుసరించి విదుేత్ ను మునిిప్రల్సటి క్ష మరియు ఇత్ర బర ప్రరడెకు
్ లు అనగా కంప్రసు
్ , బయో గాేస్,
కారబన్ క్రిడిట్, లోహాలు వంటి వాటి నుండి వచుు ఆదాయమును అనుభవించుటకు మరియు
మారెకటింగ్ చేసుకొనుటకు హకుక ఉండును.
3. పురపాలక స్ంఘాల వ్ారా పదవరాాల మొత్తం ను శాస్త్తీయ పద్ధతిలో నిరాహసూ
త పాిజెక్ులోని
పనిక్షరాని వేరా
ి లను డంప్ యారు
ు కు సాంత్ రవాణా ఖరుు దాార త్రల్సంచి శాస్త్తీయ పద్ధతిలో
లాేండ్ ఫిల్ చేయవలెను.
4. ULB ల నుండి వ్ారా పదవరాాల లభేత్ ఉననంత్ వరకు ప్ర
ల ంట్ ను అందుబాటులో వుంచవలసి
ఉండును.
కావున చెత్త దాారా విద్ుాత్/కంపో స్ట్ త్యారీ పాిజెక్ులకు ఎంపక చేయబడిన పరదేశములకు చెత్తను
పురప్రలక సంఘాలు సాంత్ రవాణా ఖరుులతో త్రల్సంచి ప్ర
ర జెకు
్ డెవెలపర్ నకు అంద్చేయు విష్టయమర
మరియు

పెరన

పేర్పకనన

వివిధ

బాధేత్లు

స్త్ాకరించి,

అంగీకరించుటపెరన

కౌనిిల్,........................................./.........................................
కార్పొరేష్టన్ వారి పరిశీలన మరియు అనుమతి/ఆమోద్ము కొరకు సమరిొంచడమరనది.

Sd/-D. MURALIDHAR REDDY, IAS
MANAGING DIRECTOR
Swachha Andhra Corporation

మునిసిపల్
మునిసిపల్

