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సంకి్షప్తీ కరణలు 
BWGs బల్క  వసే్ట  జనరటేర్లు  (100 కజేీల కంటే ఎకుకవ వయరాా ల ఉతపతి్తదార్లలు) 

CDMA కమీష్టనర్ మర్యిు సంచాలకులు పురపాలక పర్ిపాలన కార్ాయలయము  
(కమిషనర  అండ  డ రైెకటర  ఆఫ  మునిిపల్  అడమి నిస్ట షేన ) 

C/N ratio కార్బన - న ైటరర జన  నిష్టపతీ్ 
CRPs కమయయనిటీ రిస్ో రి  పర్ిని  
CSR కారపపరటే్ స్ో షల్  రెస్ాపనిిబిలిట ీ
IEC ఇనఫరేి షన  ఎడ్యయకేషన  అండ  కమయయనికషేన   
MA & UD పుర్పాలక పరిపాలన మరయిు పటటణాభివృధ్ధి  శాఖ (మునిిపల్  అడమినిస్టషేన  & అర్బన డ వలప మ ంట్ ) 
MD మిషన  డ ైరకెటర  
MEPMA మిషన  ఫర  ఎలిమినేషన  ఆఫ  పావరటట ఇన  మునిిపల్  ఏరయిాస్  
MoEF&CC మినిస్ట  ేఆఫ  ఎనివరాన మ ంట్ , ఫారెస్ట  అండ  కెలుమ ట్  ఛ ంజ్ 
MoHUA గృహనిరాిణం మర్యిు పటటణ వయవహారాల మంత్తరతవశాఖ 
NGO నాన  గవర్నమ ంట్  ఆర్గన జైేషని  
OWC ఆరాగ నిక  వసే్ట  కంపో సటర  
RWAs నివాసత్ుల సంక్షేమ సంఘాలు 
SBM-(U) సవచ్ఛ భార్త  మిషన   - (అర్బన ) 
SHGs సవయం సహాయక బృందాలు (సెల్ఫ  హలె్ప  గయూ పి) 
SMC స్టట్  మిషన  కోఆరిినేటర  
SLFs సుమ  లెవల్  ఫడె్రషేని 
ToT ట్ైనైింగ్  ఆఫ ట్ైనైరి 
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పదకోశం   

అనయరోబిక్ పాాసెస్: ఆకరిజన్ లేకుండా స ందరరయ పదార్ాా లను నియoతృత విధానంలో కుళ్ుబెట్టడం . 

కట్ట : గుంతలోకి నీళ్లు  రాకుండా ఆప్ ందుకు గుంత చ్ుట ట  నిరిించ  చినన కటటడ్ం.  

భారీ వ్ారాా ల ఉత్పతీ్త దారులు  (Bulk Waste Generators): రోజుకు సగట న 100 కేజీలకు ప్ గైా చతీెను ఉతపతీ్ చసే  
నివాస మర్యిు నివాస తర భవనాలను భారట వయరాా ల ఉతపతీ్ దారులు అని అంట్ారు. కేందర, రాషట  ేమర్యిు స్ాా నిక 
సంసాల ఆధారయంలో ఉని పర్పిాలన భ్వనాలు, పెైవైటే్ కంపనెీలు, ఆసపతుర లు, నరిింగ్ హోములు, పాఠశాలలు, 
కాలేజీలు, విశ్వవిదాయలయాలు, ఇతర్ విదాయ సంసాలు, హాసటళ్లు , హో టళ్లు , వాణజియ సంసాలు, మారెకట ు , ద వాలయాలు, 
కరూడా పరా ంగణాలు వంటవిి నివాస తర భావనాలలో సగట్టగా 100 కేజీల వయర్ాా లు ఉతపతీ్ అయ్యయ అవకాశం ఉందర. 

కంపో స్ట మార్టట: కంపో స్టంగ్ తయారుచయేుట్కు అవసర్మ నై వసుి వులు, పరికరాలు దొరకిే దుకాణానిి ‘కంపో స్ట మారట’ 
అంట్ారు.  

కంపో స్ట పెైల్: వంట గదధ/ తోటల నుంచి వచ ే  ఆకుపచ్ే, గోధమ ర్ంగు వయర్ాా లతో మర్యిు ఇతర పదార్ాా లతో ఏరపర్చిి 
కుపపను ‘కంపో స్టట ప్ ైల్’ అంట్ారు. ఇదధ కుళ్లుపో యి కంపో సుట (ఎరువు)గా మార్లతుందధ.  

కంపో స్టంగ్: నియంత్తరత విధానంలో సుక్షమాజీవుల దావరా స్ందరరయ పదారాా లు కుళ్లుపో యిలేా చ స ్పరకిూయ.  

కంపో సటట ని కయారింగ్ చేయడం: కంపో సుట  స్ార్పడ ందుకు తగని సమయం ఇవవడ్ం (మకాప్ ట్టడం). స్ార్పడ్ని కంపో స్ట 
మొకకలకు హానికర్ం. 

పొ డి చెత్త : జీవపర్ంగా కుళ్లుపో ని వయరాా లను పొ డ ిచతీె అంట్ారు. రోడ్లు  ఊడ ేటపుపడ్ల వచ ే  చ తి, పునర్ిానియోగపడ ే 
మర్ియు  పాడవనీ చతీె, మండ  చ తి, శానిటరట నాప్కనుు  మర్ియు డ పైర్లు  మొదల ైనవి పొ డి  చతీెకు ఉదాహరణలు.   

ల్యండ్ ఫిల్స్ (భూమిలో పూడ్ిి వేత్): చెతీను గరిషఠ  స్ాా యిలో పునరివనియోగం చ సుకునన తరావత మిగలిిపో యిన జడ్ 
వయరాా లను సుర్క్షమతంగా నిర్మిలించ్డ్ం కోసం భ్ూమిలో గుంతలుగా తవిా వాట్ిని శాసతీయీ పదాత్లో పూడుి ప్ డతారు. 
ఈ పూడిు ప్ ట్ెట పరదేశానిి లాయండ్ ఫ్ల్ి అంట్ారు.  

లీచేట్: ఘన వయరాా లు నుంచి లేదా ఇతర్ మాధయమాల దావరా వచ ే  కరగిిపో యిే దరవణం లేదా ఆ ఘన పదార్ాా లలో దాగి 
ఉనన దరవపదారాా నిన ‘లీచేట’ అంట్ారు.  

పాాససె్ంగ్: వయర్ాా లను పునర్ిానియోగించ్ుకోవడం, త్ర్గిి వాడుకోవడం, కొతీ వసుీ వులుగా రూపాంతరం చెందరంచ్డం 
దాార్ా ఘనపదార్ాా ల వలు  పర్ాయవరణానికర జర్ిగే నష్ాట నిి నివార్ించేందుకు అనుసర్ించ ేశాసతీయీ పరకరయి. 
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పునరివనియోగం: వేర్ల చ స్న కుళ్లిపో ని ఘన వయరాా లను కొతి వసుి వులుగా  చ యడ్ం లేదా అసలు వసుి వులకు 
అనుకర్ించి లేదా మరో ర్కం కొతి వసుీ వును ఉతపతి్త తయారటకి ముడమ సర్లకుగా ఉపయోగించ  పరకిూయ. 

త్గిగంచడం: ఉతపతియిేయ వయరా్ మొతాి లను నియంత్తరంచ్డ్ం. 

రీయూజ్: చెతీను అనేకమార్లు  త్ర్గిి ఉపయోగించ్డ్ం లేదా వయరాా లను ఇతర్ అవసరాలకు ఉపయోగించ్డ్ం. 

వేర్ుచేయడం: వయరాా లను తడి మర్ియు  పొ డి వయరాా లుగా వేర్ల చ యడ్ం. వయవస్ాయ వయరాా లు, తడమ వయరాా లు 
మొదల ైనవి  బయోడీగేూడ్బుల్ వయరాా లు (తడి) అంట్ారు. రటసెకైిలబుల్ వయరాా లు, నాన రటసెకైలిబుల్ మండ  వయరాా లు, 
ముర్లగు వయరాా లు, నాన రటసెకైలిబుల్ జడ్ వయరాా లు,  ఇంటరు ని పరమాదకర్ వయరాా లు, నిరాిణ వయరాా లు, కూలిేవేతల 
వయరాా లు మొదల ైనవి పొ డ ిచతీె అంట్ారు.  

ఘన వ్ారాా లు: తడి మర్యిు పొ డి  చెతీ ర్ ండటి్ిని కలిప్్ ఘన వయర్ాా లు అంట్ారు. ఇంటరు ని వయరాా లు, శానిటరట వయరాా లు, 
వాణిజయపర్మ నై వయరాా లు, సంసా వయరాా లు, కాయటరింగ్, మారెకట్ వయరాా లు, ఇతర్ గృహేతర్ వయరాా లు,  రోడ్లు  ఊడ్ేడ్ం 
దావరా వచ ే వయరాా లు, మురకిి కాలువుల నుంచి తొలగించ  సల్్ట , ఉదాయన వయరాా లు, వయవస్ాయ, పొ డ ి
వయరాా లు,  పారశిూా మిక వయరాా లు మినహా శుదధద  చ సన్ బయో మ డమకల్ వయరాా లు, ఈ-వసే్ట, బాయటరట వేస్ట , రడేమయో ధారిిక 
వయరాా లనీన ఘన వయరాా లుగా పరిగణించ్డ్ం జర్లగుతుందధ.  

చెత్త  ఉత్పత్తతదయర్ుడు: ఘన వయరాా లను ఉతపతీ్ చసే  ఆవాస లేదా ఆవాస తర సంసాలు మర్యిు వయకిి లేదా వయకుి ల 
సమయహం.  

వ్ారాా ల నటంచి ఇంధనం: చతీెను మండించ్డం లేదా బయోమిథ నషేన దావరా ఇంధనానిన ఉతపతి్త చ యడ్ం.  

త్డి చెత్త : కుళ్లిపోయిే సవభావం గల వయరాా లను తడమ చ తి అంటార్ల.  
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అధ్యాయం 1: హో మ్ కంపో స్టంగ్  పరిచయం  

నేపథ్యం 
బహరి్ంగంగా చ తిను పారయేడ్ం, పటషిఠమ నై పర్యవకే్షక వయవసా లేకపో వడ్ం, సరెైన పరా ససె్ంగ్ సదుపాయాలు లేకపో వడ్ం 
అశాస్ియై నిర్వహణ కార్ణంగా ఘనవయరాా లు మరయిు వాట ినిర్వహణ అననదధ పరపంచానికి పెదద  సవాల్ గా మారిందధ. ఈ 
సమసయను పరషికరించ ందుకు భార్త పరభుతవం సవచ్ఛ భార్త మిషన (SBM)ను 2014లో పరా ర్ంభించిందధ. మ ర్లగెైన 
పార్ిశుధయ మర్యిు ఘనవయరాా ల నిర్వహణకు మౌలిక సదుపాయాల కలపనపెై  దృష్్ట స్ారంిచ్డ్ం దావరా పరజల జీవన 
పరమాణాలను మ ర్లగుపర్చ్డానికి SBM పరత యక పరా ధానయత ఇసుి ందధ. 2016లో పరాయవర్ణ, అటవీ, వాతావర్ణ మార్లప 
మంత్తరతవ శాఖ (MOEF&CC) ఘనవయరాా ల నిర్వహణకు నిబంధనలు ర్మప ందధంచిందధ. దరని పరకార్ం వయరాా లను తడమ, 
ప డమ మర్యిు పరమాదకర్మ నై వయరాా లుగా వేర్ల చ యాలిి ఉంట ందధ. బయోడగీేూడ్బుల్ (తడి) వయరాా లను ఎకకడమకకకడ్ 
పరా ససె్ంగ్ చ సల్ా పో ర తిహించ ందుకు పురపాలక సంఘలకు బాధయత వహించ లా ఈ నిబంధనలు ఏర్పర్చ్బడాి యి. 
 
త లంగాణలోని పటటణ పరా ంతాలోు   మొతిం ఉతపతియియే వయరాా లోు  కేవలం 23% మాతరమే పరా ససె్ కాబడ్లతోందధ. దరనిన దృష్్టలో 
ఉంచ్ుకొని శాస్ియై విధానంలో వయరాా ల నిర్వహణకు రడె్యయస్, రటయయజ్, రటసెైకలి్, రటకవర అన ే 4R సుతరా నిి అమలు 
చ స్ోి ందధ. 
 
భార్తద శ్ంలో సగట  పౌర్లడ్ల ఉతపతి్త చ స్ వయరాా లోు  50% తడమ చ తి ఉంట ందధ. ఇందులో పరా థ్మికంగా వంట్ గదరలో 
నుంచి మర్యిు  తోట/ గార్ ెనలు   నుంచి ఉతపతీ్ అయ్య వయరాా లు ఉంటాయి. ఈ వయరాా లను అవి ఉతపతియిేయ చోట ే
పునర్ిానియోగించ్ుకొని దానిన అతయంత నాణయమ నై కంపో సుట (ఎర్లవు) గా మారేే ందుకు గపపప అవకాశ్ం ఉందధ. కాబటిట , 
హోమ్ కంపో స్టంగ్ విధానానిన అనుసరించ్డ్ం దావరా, వయరాా లు ఉతపతియిేయ చోటే తడమ, ప డమ చ తిగా వరే్ల చేస్, పరా స స్ట 
చ యవచ్ుే. తదాార్ా బహిర్ంగ సాలాలోు  అశాస్ియై విధానంలో చ తి పారవయేడాని తగిగంచ్వచ్ుే. వికేందీరకృత 
విధానాలోు  చ తిను వరే్ల చ యడ్ం దావరా అనకే పరయోజనాలునానయి. ఇదధ ర్వాణా ఖరుులను తగిగసుి ందధ, తర్లచ్య చ తి 
స్కరించ  అవసర్ానిి తగిగసుి ందధ, రటసెకైిలింగ్ స్ామారాా ానిన పెంచ్ుతుందధ, పరా సెస్ చ యడానికి  ఉపయోగపడ  
అనుకూలమ నై వయరాా ల లభయత కూడా పెర్లగుతుందధ, అలా సమరా్వంతమ నై వయరాా ల నిర్వహణ దావరా ఒక వయర్ాా ని 
విలువ ైన “వనర్ల”గా మారువచ్ుు. అంత  కాదు గటూన హౌస్ వాయు ఉదగ రాలు, అపరశిుభర పరిస్ాతుల కార్ణంగా 
వాయప్ంచ   వాయధుల వాయప్ిని అరికటటగలిగినపుడ్ల పరాయవర్ణానికి మేలు కలుగుతుందధ. 

1.1. హోమ్ కంపో స్టంగ్ అంటే ఏంటి? 
ఇళ్ులో , సంసాలోు  ఉతపనిమయ్యయ స్ందరరయ వయరాా లను సహజమ నై పదాత్లో కుళ్ుప్ ట్ిట దవరా పూయనుర్ిానియోగించ్ుకున ే 
సులభమ ైన పరకిూయ హోమ కంపో స్టంగ్. దరనిన ఎవరెనైా ఆచ్రించ్వచ్ుే. దరనికి పరత యకమ నై న ైపుణయం లేదా పరకిరాలు 
అవసర్ం లేదు. ఈ పరకిూయ దావరా ఉతపతియియే ఎరువును తోట్లలో మొకాలు, చటె్ు  వంట్ ి వాటిక ి ఎర్లవుగా 
ఉపయోగించ్వచ్ుే. 
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ఈ నిర్వహణ మార్గదర్శకాలోు ని తదుపర్ ిభాగాలలో, కంపో స్టంగ్ విధానాలు, పరయోజనాలు, ఉపయోగాలు, రాషటసే్ాా యిలో 
అమలు చయేు విధానం, పర్యవేక్షణ యంతరా ంగం గురించి త లియజేస్ాి యి. 

1.2. హోమ్ కంపో స్టంగ్  వలన పరయోజనాలు 
చ తిను లాభదాయకమ ైన ఉతపతి్తగా మారేే గపపప విధానం కంపో స్టంగ్ . కంపో స్టంగ్ తో కలిగే పరయోజనాలు కొనిన దధగువ 
త లియజేయడ్ం జరగిిందధ: 

a. వయకిిగత కుట ంబాలు, సంసాలు, సమయహాలు ఉతపతి్త చ స్ వయరాా లోు  పదెద  మొతాి నిన ఇంటవిదదన ే పరా సెస్  
చ యడ్ంలో స్ాయపడ్టమే కాదు, తడమ చ తి డ్ంప్ంగ్  యార్లి లకు చ ర్కోకుండా నిరోధధసుి ందధ 

b. స్కర్ణ మర్ియు ర్వాణా ఖర్లేలు తగుగ తాయి. 
c. ర్స్ాయన ఎర్లవుల వాడ్కానిన తగిగంచ్ వచ్ుు.  
d. డ్ంప్ంగ్  యార్లి లోు  నియంతరణలేకుండా ఉతపననమయిేయ లీచ ట్ని తగిగసుి ందధ 
e. వయరాా ల నుంచి వ లువడ  గీిన్ హౌస్ట వాయువులతో వాతావర్ణంల కలిషత్ం కాకుండా చసేుీ ందర 
f. చ తి సక్ర్ణ కేందరా లు, రోడ్లు /వీధులోు  దుర్గంధానిన తగిగసుి ందధ 
g. హోమ్ కంపో స్టంగ్ లేదా సామయహిక కంపో స్టంగ్  ఆచ్రసిుి నన పౌర్లలు ఆ కంపో సుట ను స్ ంతానికి 

ఉపయోగించ్వచ్ుే లేదా ఇతర్ సామయహిక అవసర్ాలకు దానిని ఉపయోగించ్వచ్ుు.1 

1.3. హోమ్ కంపో స్టంగ్  పదదతులు 
వయరాా లను కంపో సుట గా మారేేందుకు అనేక మారాగ లునానయి. అందులో కొనినంటిని ఇకకడ్ వివరించ్డ్మ నైదధ. వీటిని 
అవలంబంచే సాా య్ ఆధారంగా ర్ ండు వర్ాా లుగా విభ్జంచ్డం జర్గిిండి. మొదట్దిర వయకిిగతంగా కుట ంబాలోు  అవలంబంచ ే
మార్ాా లు. ర్ ండవదర, సామయహిక స్ాా యిలో నుంచి వచుే మార్ాా లు అంట ేఅపార్లట మ ంట ు , పాఠశాలలు, నివాస సంక్షమే 
సంఘాలు లేదా భారట వయరా్ ఉతపతీ్దారులు. ఈ మార్ాా లను గృహనిర్ాాణం, పటటణాభివృదధి  మంత్తరతవ శాఖ పరచ్ురించిన 
“వికేందరరకృత కంపో స్టంగ్ , వయరాం నుండ ిసంపద – స్ాంకతే్తక పరజిఞా నాల ఎంపక్” కోసం రూపొ ందరంచిన రెడ ీరకినర ” పుసీకం 
నుంచి సక్రించ్డ్ం జరిగిందధ. 

1.3.1. కుట ంబస్ాా యి కంపో స్టంగ్  పదదతులు 
కుట ంబస్ాా యిక ి సయచించిన పదదతులు ఆర్లగుర్ల సభుయలునన కుట ంబాల వర్కు అవలంభంచ్వచ్ుు. దరని కోసం 
ఎకుకవ సాలం లేదా పరత యకమ నై న ైపుణయం అవసర్ం లేదు. 

a) గ ంత్ కంపో స్టంగ్   

గుంత కంపో స్టంగ్ లేదా ట్రంచ  కంపో స్టంగ్  అననదధ వయరాా లను నరే్లగా గుంత లో వసే్ విఛ్చునిం చ స్ అనరోబిక  
(ఆకిిజన లేకుండా కుళ్లిబెటేట) పరకిూయ. దీనిని ఇంట్ ిబయట్ చేసాీ రు. ఇదర ఇంట్ ిలోపల చ స ్కంపో స్టంగ్  విధానాలలో 

 
1 మునిిపల్  స్ందరరయ వయరాా ల వికేందరరకృత కంపో స్టంగ్ , ఆన  సైెట్  సలహా కోసం 
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కంట ేఎకుకవ సమయం పడ్లతుందధ, కాని అధధక న టైరర జన  కలిగిన ఎర్లవును అందధసుి ందధ మర్యిు సులభమ నైదధ 
కూడా.  

అనటకయల పదధత్త: 
5-6 సభుయలు గల కుట ంబానికి 1 మీటర  ప డ్వు, 0.6 మీట్రు వ డ్లుప మరియు  1 మీటర లోతు పరణిామం గల 
గుంత సరిపో తుందధ. కుట ంబంలో ఉండ  సభుయల సంఖయ లేదా ఉపయోగించ వారిని బటిట  ఈ గుంత పరమిాణానిన 
మార్లేకోవచ్ుే. MoHUA సలహా పరకార్ం రోజుకు 700 కజేీల తడమ చ తికు ఈ స్ాంకతే్తక విధానం అనువ ైనదధ. 

అవ్సర్మ నై మౌలిక సామగిి 
i. పార్ 
ii. టారాపలిన /పాు స్టక  ష్్ట్  
iii. ఆవు పడ్్/కుళ్లున వయరాా లు  
iv. మర్ియు మటిట 

 
చితరం 1: గుంత కంపో స్టంగ్  నిర్ాాణ కొలతల వివర్ాలు 

కంపో స్టంగ్ పాకరియ 
మొదట ిదశ: నీర్ల నిలవని కొదధదగా ఎతుి  పరా ంతానిన గురిించి, అకకడ్ రెండ్ల గుంతలు తవవండమ. ఈ గుంతలో నీర్ల 
చ ర్కుండా చ్యస్ందుకు చ్ుట ట  ఒక కటటలాగా నిర్ిాంచ్ండి. 
ర ండవ దశ: వర్షం నీళ్లి పడ్కుండా ఆ గుంతని పాు స్టక కవర తో కపపండమ. 
మూడవ దశ: 6 ఇంచ్ుల మందంలో కుళ్లున వయరాా లు లేదా ఆవు పడ్్ను పర్వండమ.   
నాలుగవ దశ: చ తిను చినన చినన పరిమాణాలోు  ముకకలు చ స్, ఆవు పడ్్ లేదా కుళిున వయరాా లపె ైపర్చ్ండమ. 
ఐదవ దశ:  దుర్గంధం, పుర్లగులు మరయిు కరటకాలు దరిచ ర్కుండా ఉండాలంటే చ తి పరచిిన పరత్తస్ారి ఒక ప ర్ మటిటని 
పో యాలి. 
ఆరవ దశ:  గుంత పెనై 15 సెం. మీటర్ు ఎతుీ   వర్కు వచ ేలా పెై విధానానిి  కొనస్ాగించ్ండమ. 
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ఏడవ దశ:   ఈ గుంతను అలాగే 4-6 న లల పాట  వదధలేయండమ. 
ఎనిమిదవ దశ: ఈ గుంతని మూసన్ తరావత రెండో  గుంతలో కూడా ఇద  విధానానిన కోనసాగించ్ండి. 
తోమిదవ దశ: 120-180 ర్ోజుల వయవధధలో గుంతలోని వయరాా లు ఎరువుగా మారుతుందర. ఈ ఎరువును మటిటలోని 
పో షకాలు ప్ ంచేందుకు నేర్లగా ఉపయోగించ్వచ్ుే. 
 
కాల వ్ావ్ధ్ ి–120 నుంచి 180 రోజులు 

b) కుండ కంపో స్టంగ్   

అనటకయల పదధత్త 
రోజుకర 1 నుంచి 2 కజేీల తడి చెతీ ఉతపతి్త చ స ్ఇండ్ుకు (కుట్టంబాలు) ఈ కుండ్ కంపో స్టంగ్  విధానం అనుకూలంగా 
ఉంట్టందర. మూతలతో ఉండి, 50 సెం. మీ ఎతుి  మరయిు 35 సెం.మీ వాయసారాం కలిగని 2 మటిట  కుండ్లు దరనికి అవసర్ం. 

అవసరమయ్యయ మౌలిక సామగిి 
i. ఒకోక కుండ్ను ఉంచ్డానిక ి50 సెం.మీ ఎతుి గల స్ాట ండ  
ii. లీచ ట్ దరవాగాలను  స్కరించ ందుకు, అర్లీటర  స్ామరా్ాం కలిగిన పాు స్టక   డబాబ    
iii. చినన తాప ్ 
iv. ఒక పయెింటింగ్  బరష   
v. 2 ముకుకలుగా చ సన్ ఒక ఇట క 
vi. రెండ్ల పాు స్టక  కవర్లు   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

కంపో స్టంగ్  పాకరియ 
మొదట ిదశ: కుండ్ దధగువన మధయలో ఒక ర్ంధరం చ స ్దానిన స్ాట ండ పె ైసరిగాగ  ఉంచాలి. కుండ్లోంచి వచ ే  దరా వణానిన 
స్కరించ ందుకు దధగువన ఒక పాు స్టక  డ్బాబని ఉంచ్ండమ. 

 
చితరం 2: కుండ కంపో స్టంగ్  నిర్ాాణ కొలతల వివర్ాలు 
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ర ండవ దశ: తడ ి చెతీను కుండ్లో నిండా గాన ే కుండ్పె ై మయతపటెటండమ. రోజుకర 2 కజేీల వయరాలు మించికుండా 
చ్ూసుకోవాలి. 
మూడవ దశ: పరత్తస్ారి చ తి వయేగానే దానిపెై కంపో సుట  లేదా మటిట  ప ర్ను వయేండమ. 
నాలుగవ దశ: రెండ్ల రోజులకోస్ారి కుండలో వసేన్ వయరాా లను బాగా కలపాలి. 
ఐదవ దశ: ఒక వార్ం రోజుల తరావత కుండ్లో పురుగులను చ్ూడవచ్ుు. ఇవి కంపో స్టంగ్ పరకిూయను వేగవంతం 
చేయడానికర సహయపడ్తాయి. వాటిని చ్ంప ్పరయతనం మీర్ల చ యవదుద , 3 వారాల తరావత వాటంతటవ ేచ్నిపో తాయి. 
ఆరవ దశ: కుండ్ నిండమన తరావత, రెండో  కుండ్ను ఇద  తర్హాలో ఉపయోగించ్ండమ. రెండో  కుండ్ నిండ  సమయానికి 
మొదట ికుండ్లోని వయరాా లు కంపో సుట గా సది్మవుతుందధ. 
ఏడవ దశ:  కుండ్లో త మ ఉండ లా చ్యసుకోవాలి. ఒకవళే్ కుండ్లో నీళ్లు  ఎకుకవయిత  నీటిని ప్తలుుకోవడానికర చ కక 
ప ట ట  లేదా ఎండిన ఆకులు వయేవచ్ుే. 
ఎనిమిదవ దశ: వరాష కాలంలో వాననీళ్లు  కుండ్లోక ిపడ్కుండా ఉండ్డానిక ికుండ్లపె ైపాు స్టక  కవర  ఉంచి పెైన ఇట క 
పెటటండమ. 
తోమిదవ దశ: కంపో స్టంగ్  పరకిూయ వేగవంతమవడానికి పులుని పరె్లగు, మజి్జగ చ్లు ండమ. 
పదో వ దశ: తడి చెతీనుండి వచేు దరా వణం సమయస నివార్ణకు చిటాకలు 

a. దరా వణం స్కరించ ందుకు ఉంచిన డ్బాబలో కొంచ ం ఉపుప వేయండమ. ఇలా చ యడ్ం వలన దాని చ్ుట ట  
పుర్లగులు చ ర్కుండా అర్ికట్టవచ్ుు. 

b. ఈ దరా వణానికి నీళ్ుతో కలిప్్ మొకకలకు దరవ కంపో స్ట గా ఉపయోగించ్వచ్ుే. 
c. ఒకవళే్ పుర్లగులు చ ర్లతుననట ట  అయిత , 25 మి.లీ నయన లో 2 కర్మపర్ బిళ్ులు కలిప ్ఆ నయన ను బరష తో 

కుండ్కు రాయాలి. 
ఈ విధానంలో వయరాా లు కంపో సుట గా మార్డానిక ికాలవయవధధ 60-75 రోజులు పడ్లతుందధ. 

c) కంభా/మట్ాా/మూడు కుండల కంపో స్టంగ్  విధ్యనం  

అనటకయల పదధత్త 
రోజుకర  2 కజేీల వర్కు తడ ిచతీె ఉతపతి్త చ స ్కుట్టంబాలకర ఈ పదిత్త సరిపో తుందధ. 

అవసరమయ్యయ మౌలిక సామగిి 
i. 30 సె.మీ వాయస్ారా్ం, ఎతుి  కలాిన 3 మట్ిట కుండ్లు కావాలి. రంెడ్ల కుండ్లు అడ్లగు పెై భాగం లేకుండా 

ఉండాలి. మయడ్వ కుండ్కు అడ్లగు భాగం ఉండాలి. ఒక మయత 1వ కుండ్పెకైి కావాలి. 3వ కుండ్పెై అడ్లగు 
భాగం లేని రెండ్వ కుండ్ను ఉంచాలి. రెండ్వ కుండ్ పె ైభాగంలో ఒక జఞలిని మయతలాగా పటెిట  దానిపెైన 
నయయస్ పప్ర్ల ఉంచ్ండమ. ఇపుపడ్ల రెండ్వ కుండ్పె ైమొదటి కుండ్ను పటెటండమ. మొదటి కుండ్పెై మయతను 
పెటటండమ. 

ii. పాత నయయస్ పప్ర్లు  
iii. చ త్త పంప /స్రేయర  
iv. కంపో స్ట /చ కక ప ట ట  
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v. పొ డవాట్ి స్టల్  ఫో రక   

 
చితరం 3: కంభా లేదా 3 కుండల కంపో స్టంగ్  నిర్ాాణ కొలతల వివర్ాలు 

కంపో స్టంగ్  పాకరియ 
 
మొదట ిదశ: మొదట్ ిమర్ియు ర్ ండవ కుండ కరిందర భాగానిి మ ష  వ ైరింగ్ / జఞలి మీద నయయస్ పప్ర్లు  పర్వండమ. ఇలా 
చ యడ్ం వలు  నీళ్లు  తపప ఇంకా ఏమి కూడా కరిందర కుండ్ కిందకు వ ళ్ుకుండా ఉంట ందధ. 
ర ండవ దశ: ఒకదానిపెై ఒకటగిా కుండ్లను ప్రాేలి.  మూడవ కుండని అనినటి కంటే కింద ఉంచాలి. 
మూడవ దశ:  పెనైునన కుండ్లో వంటింటి వయరాా లు వేయడ్ం పరా ర్ంభించ్ండమ. ఒక ప ర్ చ తి వసే్న తరావత దానిపెై పలేని 
బయో కలేర  ప్చికార ిచ యండమ. (బయో కలేర   మర్ియు నీటి నిషపతి్త 1:50గా ఉండాలి) 
నాలుగవ దశ: బయో కలుర్ ని కలిప్  నీళ్ులో కోు ర్ని్ లేకుండా చ్ూసుకోవాలి. నీటలీో కోు రిన  లేకుండా చయేాలంట్ే ఆ నీటిని 
గిన నలో పో స్ రెండ్ల రోజులపాట  మయతలేకుండా త రచిి ఉంచాలి. 
ఐదవ దశ: పెనైునన కుండ్ ముపాపవు వంతు నిండమన వ ంటన ేఆ కుండ్ను మధయ కుండ్ ఉనన సాా నంలోకి మారిే, రెండో 
కుండ్లో వయరాా లు వయేడ్ం మొదలుపటెాట లి.  
ఆరవ దశ: దధగువనునన నయయస్ పప్ర్లు  చిర్గకుండా, పరతీ రెండ్ల రోజులకోస్ార ివయరాా లను బాగా కలపండమ. 
ఏడవ దశ:  ర్ ండవ కుండ్లో వయరాా లు వసేుీ ని సమయంలో, మొదట ికుండ్లో కంపో స్టంగ్  పరకిూయ మొదలవుతుందర. 
రెండో  కుండ్  ముపాపవు వంతు నిండ  సరికి, మొదటి కుండ్లోని కంపో స్టట ఉపయోగించ ందుకు సదా్మవుతుందర. 
ఎనిమిదవ దశ: ఇపుపడ్ల మళ్లు 2వ కుండ్ స్ాా నంలో 1వ కుండ్ పెటటండమ. వయరాా లనీన 1వ కుండ్లోనే వేయాలి. 
ముపాపవు వంతు నిండ  వర్కు దాంటరు  వయరాా లు వేయాలి. ఆ తరావత మళ్లు వాటి స్ాా నాలు మారాేలి. 
తోమిదవ దశ: ఒక కుండ్ పూరిిగా నిండ ంత వర్కు ఈ పరకిూయ పునర్ావృతం చయేండి. ఆ తరావత అందులోని పదారాద లను 
కిందనునన 3వ కుండ్లో వయేండమ. 3వ కుండ్ ముపాపవు వంతు నిండ ంత వర్కు ఈ పరకిూయ కొనస్ాగించ్ండమ. 
పదో వ దశ: ఒకస్ార ిపూరి్యిన తరావత కంపో సుట  కోసం చివర ికుండ్లోని పదారాి లను జలెు డ్ పట్ిట మిగిలిన పదారాి లను 
త్ర్గిి కుళ్లుపో యిేందుకు పెనైునన కుండ్లో వేయండమ. 
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కాల వ్ావ్ధ్ి - ఈ పరకిూయకు దాదాపు 90 రోజులు పడ్లతుందధ. 

d) వ్ంట్టంట్ట బ ట్ట  కంపో స్టంగ్  

 అనటకయల పదధత్త 
5 నుంచి 6 సభుయలునన కుట ంబానిక ిఇదధ సరిపో తుందధ. 
అవసరమయ్యయ మౌలిక సామగిి 
1. మయతతో కూడమన ఒక 25 లీటర్ు పాు సక్  బుట్ట 
2. 3 పాు స్టక  గోూ  బాయగులు 
3. ఒక చినన తాప ్
4. చినన ఫో రక  

 
చితరం 4: వంట్గదర బుట్ట కంపో స్టంగ్  నిర్ాాణ కొలతల వివర్ాలు 

కంపో స్టంగ్  పాకరియ 
మొదట ిదశ: బుట్ట లోపల పాు స్టక  గోూ బాయగ్  ఉంచ్ండమ. 
ర ండవ దశ: మొదట్ిగా వసే  పదారాా లనును బయో ఫ్ాు ట్ ఫామ గా ఉపయోగపడ లా ఒక ఇంచ్ు మందంతో పర్వండమ. సది్ం 
చ సుకునన బయోకంపో స్ట లేదా బయో కలేర తో శుదధి  చ సన్ చ కకప ట ట ను స్ాట ర్టర  మ టిరటయల్ గా ఉపయోగించ్వచ్ుే. 
చ కక ప ట ట కు  పలేని బయోకలేర  కలపండమ ( బయోకలేర  నీటి నిషపతి్త 1:50). దరనిన బాయగులో ఉంచి ముడమవయేాలి. 
రెండ్ల రోజుల తరావత చ కక ప ట ట  మిశ్ూమం బాయకరటరయిా కార్ణంగా వడేమగా మార్లతుందధ. ఈ వేడమ మిశ్ూమానిన స్ాట ర్టర గా 
ఉపయోగించాలి. 
మూడవ దశ: ఆ స్ాట ర్టర  ప ర్పెై చ తిను పర్వండమ. 
నాలుగవ దశ: వయరాా లపెై పలేని బయో కలేర  చ్లు ండమ. మయడో  రోజు తరావత కొతి ప ర్ మర్ియు పాత ప ర్ను ఫో రక  
స్ాయంతో బాగా కలపండమ. 
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ఐదవ దశ: బుట్ట నిండ ంత వర్కు ఈ పరకిూయ కొనస్ాగించ్ండమ. 
ఆరవ దశ: గోూ  బాయగ్ ను ముడ స,్ దానిన పకకన ప్ ట్టండి.  
ఏడవ దశ: ఇపుపడ్ల రెండో  గోూ  బాయగును బుటటలో ఉంచి, ఇద ేపరకిూయను కొనస్ాగించ్ండమ. 
ఎనిమిదవ దశ: రెండో బాయగు కూడా నిండమన తరావత దానిన కూడా తొలగించి ముడ స్ పకకన పటెటండమ. ఇపుపడ్ల మొదట ి
బాయగు ముడమ తీస్, దానిన మళ్లు ఉపయోగించ్డ్ం పరా ర్ంభించ్ండమ.  ఒక వళే్ వయరాా లు రోజుకర 2 కజేీలకు మించి ఉంటే గోూ  
బాయగుల సంఖయ పెంచ్ండమ, నిండమన తరావత గోూ బాయగ్  కనీసం 20 రోజులు పకకన ఉంచాలి. 
కాల వ్ావ్ధ్ి – 30 నుంచి 45 రోజులు 

e) మోస్  ప్ట  కంపో స్టంగ్   

అనటకయల పదధత్త 
ఐదుగుర్ల సభుయలునన కుట ంబానికి ఇదధ సరిపో తుందధ. 
అవ్సర్మ నై మౌలిక సామగిి 

i. ఒక మీటర  వాయసం మర్ియు ఒక మీట్ర్  లోతుతో కూడమన ర్ ండ గుండ్రని గుంతలు   
ii. గుంతను మూస ందుకు మూతలు మర్ియు గుంతల మధయలో  ప్ ట్ేటందుకు 50 సెం.మీ ప డ్లవు, వ డ్లుప గల 

ప్వీస్ పెపైు(గపటటం) 
iii. త రచిిన గపటటం మయస్ందుకు రంెడ్ల పవ్ీస్ మయతలు  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
కంపో స్టంగ్  పాకరియ. 

అవ్సర్మ ైన మౌలిక సామగిి పరిమాణయలు మరియ  లక్షణయలు: 

• 5గుర్ల సభుయలు ఉని కుట ంబానికి 60 సెం. మీ వాయసం, 
1 మీ లోతు కలిగిన గుంత. 

• నివాస తర సంసాలకు గుంత వాయసం 1.5 మీ వర్కు 
ఉండాలి.    

• మిగిలిన సందరాాలోు  గుంత లోతు 1 మీటర్కు పరిమితం 
చ యాలి, ఎందుకంటే తకుకవ ఎతుి లో మీథ నోజెనిక  
పరకిూయలు తగిగపో తాయి. 

• గుంత అడ్లగు భాగం గుండ్రంగా ఉండాలి 
• 60 సెం.మీ వాయసం కలిగిన గుంతకి, 75 సెం.మీ వాయసం 

గల కవర  స్ాు బ  కావాలి  
• గృహ అవసరాల కోసం 100 mm గల డ్యా ప్వీస్ పైెప , 

పెదద  గుంతలకు అయిత  200 mm వర్కు ఉంచ్వచ్ుే. 

చితరం 5: మోస్ట  ప్్ట  కంపో స్టంగ్  నిర్ాాణ కొలతల వివర్ాలు 
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మొదట ిదశ:  గుంతలో వయరాా లు వసే్ ముందు బాయకరటరియా ఉతపననం అయిేయందుకు పడ్్/కుళ్లున వయరాా లను గుంతలో 
వేయవలస ్ఉంట్టందర. 
ర ండవ దశ: పరతీ రోజు త రిచిన పెైపులు దావరా వయరాా లను గుంతలోక ి వయేాలి. ఆ తరావత, పెైప  చివర్లు  గటిటగా 
మయస్యాలి. 
మూడవ దశ: వారానికోస్ార ి35˚ నుంచి 45˚C వడేమ నీటనిి పోయడ్ం దావరా కుళ్లుపో యిే పరకిూయ వేగవంతమవుతుందధ. 
నాలుగవ దశ: అపుపడ్పుపడ్ల బాయకరటరయిా ఉతపనన కార్కాలు లేదా పడ్్ మిశ్ూమానిన పో యడ్ం మంచిదధ. 
ఐదవ దశ: ఈ గుంతలను ఆర్ల న లలకొకటి చపపుపన ఉపయోగించాలి.  
 

కాల వ్ావ్ధ్ి - కంపో స్ట  స్ార్పడ ందుకు 35 నుంచి 45 రోజులు పడ్లతుందధ.  

1.3.2. సామూహిక స్ాా యిలో కంపో స్టంగ్  పదదతులు  
సామూహికలో సాా య్లో 10 కుట ంబాలు ఉని పరదేశాలలో ఈ పదాత్ని అవలంభంచ్వచ్ుు.  

a) రోట్డీ డామ /ఇన  వెసల్  కంపో స్టంగ్   

అనటకయల పదధత్త 
ర్ోజువార్ ీవయర్ాా లు 10 కజేీల వరకు వచుే లేదా 10 కుట్టంబాల సమూహానికర ఇదర అనువ నైదర. 
అవ్సర్మ నై మౌలిక సామగిి 

i. 250 లీటర్ు స్ామరి్ాం కలిగని ఒక రోటరట డ్రమ  

 
  
చితరం 6: ర్ోట్రీ్ డరమ్  కంపో స్టంగ్  నిర్ాాణ కొలతల వివర్ాలు 

కంపో స్టంగ్  పాకరియ 
మొదట ిదశ: చ తిను చిని చిని ముకాలుగా చేస ్డ్రమ లో వేయాలి. 
ర ండవ దశ:  డ్రమ కునన హాయండమల్ ను త్పుపతూ రోజు చ తిను కలపాలి. 
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మూడవ దశ: ర్ోజుకర రెండ్ల నుంచి మయడ్లస్ార్లు  త్పపవలస ్ఉంట్టందర. 
నాలుగవ దశ: త్తప్పన తరావత, డ్రమ  యొకా మయతని సగం త రచిి ఉంచాలి. 
ఐదవ దశ: ఈ పరకిూయను 15 రోజుల పాట  కొనస్ాగించాలి. 
కాల వ్ావ్ధ్ి - కంపో స్ట  మకాడానికర 15 నుంచి 20 రోజులు పడ్లతుందధ. 
 
b) డామ  కంపో స్టంగ్   

అనటకయల పదధత్త 
ఈ డ్రమ  కంపో స్టంగ్  10-15 సభుయలునన కుట ంబాలకు అనుకూలంగా ఉంట ందధ. 

అవ్సర్మ నై మౌలికసామగిి 
i. 50 లీటర్ు స్ామరి్ాం కలిగని 2 డ్రముిలు 
ii. డ్రమ  పటెటడ్ం కోసం  సాట ండు  
iii. ఒక నలు   
iv. 5 లీటర్ు స్ామరి్ాం కలిగని పాు స్టక  డ్బాబ  
v. పాు స్టక  వల (న ట) బాయగులు 
vi. రెండ్ల ఇట కలు 
vii. గలు జులు 

 
చితరం 7: డరమ్  కంపో స్టంగ్  నిర్ాాణ కొలతల వివర్ాలు 

కంపో స్టంగ్  పాకరియ 
మొదట ిదశ: ఒక పాు స్టక  డ్రమ  తీసుకొని దాని అడుగు భాగంలో నలాు ను అమర్ేండమ. 
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ర ండవ దశ: పాు స్టక  డ్బాబ కరింద భాగంలో పటేటలా, డ్రమ ని తగిన ఎతుి  కలిగని ఒక పెడ్సటల్ పెై ఉంచ్ండమ. 
మూడవ దశ:  నీటలిో తగని మొతింలో కలేర  కలిప్్, దరవర్మప కలేర  సది్ం చ యండమ (80 - 100 కజేీల వయరాా ల శుదధిక ి
3 లీటర్ు నీటలిో 250 ఎం. ఎల్  కలేర  కలపండమ) 
నాలుగవ దశ:  కేవలం తడి చ తిను మాతరమే న ట్ బాయగ్ లో వయేండమ. పప్ర్లు  లేదా ఇతర్ కుళ్లిపో ని పదారాా లు ఏదధ కూడా 
అందులో వేయకూడదు. 
ఐదవ దశ:  చ తులకు గలు జులు ధరించి, పదెద  కంటయ్ినర లో సది్ం చ సుకునన బయో కలేర  వేస ్చ తిను బాగా కలపండమ. 
ఆరవ దశ:  టాయప కు అడి్ంకి ఏర్పడ్కుండా డ్రముిలోని బాయగులపె ైకొనిన ఇట కలు పెటటండమ. (చితరా నిన చ్యడ్ండమ) 
ఏడవ దశ: దరా వణం కలిపన్ చ తిను పాు స్టక  న ట్  బాయగులోు  (వలలాంటి సంచ్ులు) పెటిట, అదధ నిండమన తరావత పాు స్టక  
తాడ్లతో మయతని కటేటయండమ. 
ఎనిమిదవ దశ:  ఆ పాు స్టక  న ట్  బాయగులు డ్రమ లో పటెటండమ. డ్రమ  నిండ ంత వర్కు ఇదే పరకరయిను కొనసాగించ్ండి.  
తోమిదవ దశ: డ్రములో మిగిలిన స్ లూయషన ను పెనైుంచి డ్రమ లో పో స ్డ్రమ  మయతపటెటండమ. 
పదో వ దశ: డ్రమ పెపైు నుంచి అనిన పాు స్టక డ్బాబలను కలుపుతూ ఒక పెపైును ఏరాపట  చ యండమ. 
పదక ండవ దశ: దరవ స కరణ కోసం కుళ్ాయ్ తెరవండి. 
పన్నండవ దశ: మూడు ర్ోజుల వరకు స కర్ించిన దరా వణానిి త్ర్గిి డరమ్ లో పోయండమ.  అలాగే, ఆ మూడు ర్ోజుల కర 
కంపో స్టంగ్ ఏకర్తీ్లో అవుతుందా లేదా పర్ిశీలించ్ండి. ఒక వలే ఏకర్తీ్న కంపో స్టంగ్ కానీ య్ెడల మళిు కొదరాగా బయో 
కలేర దరా వణానిి డ్రమ లో పోయండమ.  
పదమూడవ దశ: దరవానిి డ్రమ లో పో సన్ తరువాత డబాబను త్తరగిి కుళ్ాయ్ కరింద ఉంచ్ండి. 
పదానలుగవ దశ: కంపో స్టంగ్ సమయంలో, ఈ పరకరియలో వాసన ర్ావడం మొదలెైత , డరమ్ ప్ భైాగం నుండి మర్కిొంత 
బయో కలేర మిశమిానిి (నీట్తిో కలిప్్) కలపండి. దుర్ాాసన ప్ రుగుదల కంపో స్టంగ్ సర్గిా జరగడం లేదని 
సూచిసుీ ందర. 
పదహిేనవ దశ: కంపో స్టంగ్ యొకా 20 వ ర్ోజున, డరమ్ నుండి అనిి న ట బాయగును తీస్వసే్, ఆర్బెటటడానికి భయమి మీద 
న ట్ బాయగ్ కంట్ంటును ఉంచ్ండమ.  
పదహారవ దశ: డరమ్ లోపల మిగలిి ఉని దరవం కూడా దరవ కంపో స్టట కాబట్ిట దానిని కూడా డబాబలో స కర్ించ్ండి. 
పదహిేడవ దశ: కంప స్ట మిశ్ూమానిన 2 ర్ోజులు ఆరబటె్ిటన తరువాత, జల ు డ పట్టండి. అలా స కర్ించినద ేఘన కంపో స్టట.  
 

కాల వ్ావ్ధ్ి - వయర్ాా లను కంపో స్టట గా మార్ుే వగేవంతమ ైన పదదతులలో ఇదధ ఒకట్ి. ఒక కంపో స్టంగ్ చ్కిం సాధారణంగా 
15-25 ర్ోజులు పడుతుందర. 
 
 

c) ఆరాగ నిక్  వసే్ట   కంపో సటర్ట (OWC) 

అనుకూల పదధ త్త: 
ఈ విధానం సంసాలకు లేదా ఎకుావ సంఖయలో ఉని కుట ంబాలు గల అపారుట మ ంట్టలకు గపపపగా ఉపయోగపడుతుందర. 
యాంత్రక ఆరాగ నిక  వసే్ట  కంపో సటర యొకా వయరా పరా స స్ంగ్ సామరాయం ర్ోజుకు 100 కరలోల నుండి 5000 కరలోలు ఉంట్టందర. 
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మౌలిక సదుపాయ్లు 
i. అవసరమయ్యయ సాలం - ఆరాగ నిక  వేస్ట  కంపో సటర సామర్ాా యనిి బట్ిట 100 చ్దరపు మీటర్ు నుండి 500 చ్దరపు 

మీటర్ు వరకు సాలం అవసరం పడుతుందర. 
ii. ఆరాగ నిక  వేస్ట  కంపో సటర కోసం ష డ్  
iii. పాత కంపో స్టట / మట్ిట 
iv. మిశిమం (బయో కలుర్)  
v. కంపో స్టట ఆరబెట్టట ట్ కొరకు పాు స్టక్ అరలు. 

కంపో సిటంగ్ పరకరియ: 
మొదట ిదశ: కుళిుపోయ్య (తడ)ి వయర్ాా లను ఆరాగ నిక  వేస్ట  కంపో సటరలో ప్ ట్టడానికర ముందు చిని ముకాలుగా చేయండి. 
ర ండవ దశ: వయర్ాా లకు మిశిమం మర్యిు పాత కంపో స్టట కలపండి. 
మూడవ దశ: ఆరాగ నిక  వసే్ట  కంపో సటర పరా రంభంచిన 24 గంట్ల తర్ాాత కంపో స టేని స కర్ించ్వచ్ుు. 
నాలుగవ దశ: స కర్ించిన కంపో స్టట ను అరలలో ప్ ట్ిట, అదర ఆర్వేరకు కొనిి ర్ోజులు అలా వదరలివయేాలి. కూయర్ింగ్ 
సమయంలో, అవసరమ నై తమేను నిలుపుకోవట్ానికర నీట్నిి కొదధద కొదధదగా చ్లాు లి. 
ఐదవ దశ: తయార్ ైన కంపో స్టట తోట్కు ఉపయోగించ్వచ్ుు. 
 

కాల వ్ావ్ధ్ి  
ఆరాగ నిక  వసే్ట  కంపో సటర వయర్ాా లను కంపో స్టట గా మారుడానికర 24 గంట్లు సమయం పడుతుందర. అయ్తే, ఈ కంపో స్టట 
ఉపయోగించే ముందు కొనిి ర్ోజులు కూయర్ింగ్ చెయాయలి, అనగా ఆరబెట్ాట లి.  కంపో స్టట ను పాు స్టక్ డబాబలలో వసే్ కనీసం 
ఒక వారం పాట్ట ఉంచ్ండి (కూయర్ింగ్ కాలం ఎంత ఎకుావ అయ్తే కంపో స్టట నాణయత అంతా మ రుగుగా ఉంట్టందర). ఈ 
సమయంలో, కంపో స్టట కొదరాగా తేమగా ఉండలేా చ్ూడాలి. 

 
d) సతటల్స మెష్ కంపో సటర్  

అనుకూల పదధ త్త 
ర్ోజుకు 50 కరలోల వయర్ాా లను ఈ విధానం దాార్ా పరా స స్ట చేయవచ్ుు. ఈ విధంగా, సామూహిక సాా య్లో కంపో స్టట 
చేయడానికర ఈ సాంకతే్కత ఉపయోగపడుతుందర. గృహాల సంఖయ ఎకుావగా ఉంట్ే, అపారుట మ ంట్టు , గటే్డె్ కమూయనిట్లీు, 
హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత గృహాల సంఖయను ప్ ంచ్ుకోవచ్ుు. 
అవసరమయ్యయ మౌలిక సదుపాయ్లు 
i. సాలం – 500 చ్దరపు మీట్రుు  
ii. కంపో సటర్ కోసం ష డ్ / నిర్ీీత సాలం 
iii. స్మ ంట సాు బ లు  
iv. ప్ భైాగానికర సతటల్ మ ష్ ప్ ుట (కంపో స్టట పర్ిమాణానికర సమానంగా ఉండాలి మూతలాగా) 
v. సతటల్ మ ష్ ర్ింగ్ (కంపో సటర్ లోపల ఉంచ్ుట్కు). 
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vi. రంపపు పొ ట్టట . 

 
చితరం 8: సతటల్ మ ష్ కంపో సటర్  

కంపో సిటంగ్ పరకరియ: 
మొదట ిదశ: స్మ ంట సాు బ ల తో ఒక పాు ట్టఫామ్ ను ఏర్ాపట్ట చయెయండి.  
ర ండవ దశ: పరత్ సాు బ మధయ కొంత ఖాళీని సాలానిి వదరలివయేండి, తదాార్ా లీచటే ఏదెనైా ఉంట్ే, సులభ్ంగా కరిందరకర 
చేరుతుందర. 
మూడవ దశ: కరిందర నుండ ిఎలుకల పరవేశించ్కుండా ఒక సతటల్ మ ష్ ప్ ుట (జాలీ) ఉంచ్ండి. 
నాలుగవ దశ: 3 అడుగుల వాయసం మర్ియు 2.5 అడుగుల ఎతుీ  (ఓప్ న్ సల్ిండర్) కలిగని సతటల్ మ ష్ ర్ింగ్ తయరు 
చేయండి. 
ఐదవ దశ: ఈ సతటల్ మ ష్ రింగ్ నీ సమ్ ంట పాు ట ఫాంప్  ైఉంచ్ండి. 
ఆరవ దశ: పర్సిర్ాలలో   వయరాా లు చిలుకుండా ఉండట్ానికర ర్ంిగు గోన  సంచితో చ్ుట్టండి. 
ఏడవ దశ: ఇదర ఎలుకలను   వయరాా లోు (కుపప)క ిర్ానివాకుండా నిర్ోధరసుీ ందర. 
ఎనిమిదవ దశ: వరేు చేసన్ వంట్గదర వయర్ాా లను స కర్ించ్ండి. 
తోమిదవ దశ: అదనపు తేమను ప్తలుుకోవడానికర దానిప్ ై కొదరాగా రంపపు పొ ట్టట ను చ్లు ండి. 
పదో వ దశ: కంపో సటర్ దరగువన (కనీసం 8 -10 అంగుళ్ాలు) పొ డి ఆకులతో మందట్ి పొ రను పరచ్ండి.  ఇదర, ప్ ై పొ రల 
నుండ ికరందరకర వచేు తేమను ప్తలుుకుంట్టందర. 
పదక ండవ దశ: ఒక పొ రకు పొ రకు మధయలో కుళ్ళు మర్యిు పొ డి ఆకులను జోడించ్ండి.  
పన్నండవ దశ: వాసన, ఈగలు, దోమలు మర్యిు ఎలుకలను నివార్ించ్డానికర ప్ ై భాగంలో ఎలుపుపడూ పొ డ ిఆకులను 
ఉంచ్వలస ్ఉంట్టందర. 
పదమూడవ దశ: కంపో సటర్ ను ను సుమారు 15-20 ర్ోజులు తరువాత కలపండి. 
పదానలుగవ దశ: 30 ర్ోజులు పాట్ట దానిి ఆరబటె్ాట లి.   
పదహిేనవ దశ: మొతీంగా 45 ర్ోజుల తరువాత, కంపో స్టట సదా్ం అవుతుందర. దానిని జల ు డ పట్ిట వాడుకోవచ్ుు.  
పదహారవ దశ: పూర్ిీగా కంపో స్టట కానీ భాగాలను త్ర్గిి కంపో స్టట చేయవలస ్ఉంట్టందర.  
పదహిేడవ దశ: ఈ సాలానిి శుభ్రంగా, గాలి అంద ేపరదశేంలో, ఎండ మర్యిు వరషం నుండి కాపాడట్ానికర మూస ్ఉంచ్ండి. 
కాల వ్ావ్ధ్ి - ఈ పదాత్లో ఎరువు తయారవాడానికర సుమారు 30 ర్ోజులు పడుతుందర. కంపో స్టట స్ారపడట్ానికర ఒక 
అదనపు న ల సమయం అవసరం. 
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పట్ిటక 1: వివిధ సాంకేత్క పదాతుల సార్ాంశ పట్ిటక 

పదధ త్త 
 అనుకూల పదధ త్త 

వయరాా ల ఇనుపట్ 
పరిమ్ణం (రోజుకు) పరకరియ రకం 

కాలపరిమిత్త 
 

వయకరీగత్ గృహాల కోసం కంపో సిట ంగ్ పదధ త్ులు 
గుంత కంపో స్టంగ్ 
 

5-6 మందర సభ్ుయల 
కుట్టంబానికర 

గర్ిష్టటంగా 700 కరలోలు సులభ్ం 120 – 180 ర్ోజులు 

కుండ కంపో స్టంగ్ 
ర్ోజుకు 1 నుండి 2 కరలోల 
వయర్ాా లను ఉతపతీ్ చేస  
కుట్టంబాలు 

1 to 2 కరలోగాి ములు 
సులభ్ం 

60 – 75 ర్ోజులు 

కంబా / మట్ాా / 
మూడు నాళ్ాల 
కంపో స్టంగ్ 

వయకరీగత కుట్టంబాలు 2 కరలోగాి ములు 
సులభ్ం 

సుమారు 90 ర్ోజులు 

వంట్ డబాబ /కరచెన్ బన్ 
కంపో స్టంగ్ 

వయకరీగత కుట్టంబాలు 2 కరలోగాి ములు మధయసీంగా 
సులభ్ం 

ర్ోజులు 

మోస్ట ప్్ట కంపో స్టంగ్ వయకరీగత కుట్టంబాలు 0.7 కరలోగాి ములు కష్టటం 30 – 45 ర్ోజులు 

సంఘం మరియు నివాసేత్ర సంసాలు / బల్ా  వేస్ట   జనరేట్ర్ుు లకు కంపో సిట ంగ్ పదధ త్ులు 

ర్ోట్ర్ీ డరమ్ కంపో స్టంగ్  10 కుట్టంబాల వరకు 
10 కరలోల వరకు 
ర్ోజువార్ీ నీరు 
తీసుకోవడం, 

సులభ్ం 15 to 20 ర్ోజులు 

డరమ్ కంపో స్టంగ్ 10 - 15 కుట్టంబాల 
వరకు 

80 - 100 కరలోల 
వయర్ాా లు 

మధయసీంగా 
సులభ్ం 

22 to 25 ర్ోజులు 

స ందీరయ వయర్ాా ల 
కంపో సటర్ (OWC) 

ఎకుావ సంఖయలో 
అపారుట మ ంట్టు  మర్ియు 
సంసాలు 

100 – 5000 
కరలోలు సులభ్ం 

24 గంట్లు మర్ియు 
OWC నుండ ి
స కర్ించిన కంపో స్టట 
కొనిి ర్ోజులు 
తయారవుతుందర 

సతటల్ మ ష్ కంపో సటర్ 
(ఇనుప జాలి)  ఇళ్ు  సమూహం 50 కరలోలు కష్టటం  

పరకరియ యొకక రకం: సాంకతే్కత అమలు కరుష్టటత ఆధారంగా సులభ్ంగా నుండి కష్టటంగా ఉంట్టందర. 
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1.4. కంపో స్టంగ్ పరకరియలో ఏ పదార్ాా లను కంపో స్టట (స ందరరయ ఎరువు) చెయయవచ్ుు  

1.4.1. కంపో స్టట చేయడానికర ఏ వయర్ాా లు ఎంచ్ుకోవాలి? 
కొనిి వయర్ాా లను కంపో స్టంగ్ పరకరియకు దూరంగా ఉంచాలని తలెుసుకోవడం చాలా ముఖయం. కంపో స్టట తయార్ీ కోసం 
పదార్ాా లను ఎనుికునటే్పుపడు, తెగుళ్ళు మర్యిు వాయధులు/ పురుగుల మొకాలను ఆకర్ిషంచే వయర్ాా లను 
ఎంచ్ుకోవడం మానుకోండి.  

పట్ిటక 2: కంపో స్టట కు అనువ ైనవి తడి వయర్ాా ల రకాలు 

అనువ్నై వయరాధ లు 
అనువుకానివి 

పచ్ిని   వయరాా లు గోధుమ రంగు వయరాా లు   
కూరగాయల తొకాలు మొకాజొని కాండాలు అచ్ుుగా మార్ ే వండని ఆహారం (పాడెనై లేదా 

బూజు పట్ిటన) 
కుళిున పండుు  వార్ాీ పత్రకలు (ముకాలు 

చేసన్వి) 
కొవుా ఆహార పదార్ాా లు (చీజ్, ఆయ్ల్ కలిగ ి
వునాి) 

కాఫత పొ డ ి ఎండని ఆకులు మిగలిిపోయ్న మాంసం, జునుి 
ట్ీ ఆకులు (తేయాకు) బెరడు రసాయనికంగా చికరతి చసేన్ పండు  తొకాలు 
ప్ ంపుడు జంతువుల నుండ ివచేు 
వయర్ాా లు 

గడిె చేపలు మర్ియు బొ కాలు 

గుడుె  ప్ ంకులు చెకా ముకాలు పాు స్టక్ పదార్ాా లు   
ట్ీ బాగ్ి  మర్ియు చాయ్ పతాి  అట్టముకాలు పాల ఉతపత్ వయర్ాా లు  
ప్ పర్ మర్యిు నాయప కరనుు   బొ గుా  లేదా మస ్

కతీ్ర్ించిన గడిె 

 పాు స్టక్ ఫల్ుాతో చసే్న డబాబలు మర్యిు 
అట్టముకాలు, రసాయనాలు ఉపయోగించి 
తయారు చసేన్ ప్ పర్ నాయప కరనుు . 
గడిెపరక, కదలింపు మర్యిు పాు స్టక్ సంచ్ులు కట్ేట 
ప్తలిక. 
లోహం 
విష్ట రసాయన పదార్ాా లు 
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1.4.2. కంపో స్టంగ్ ఎలా పనిచేసుీ ందర? దీనిి ఎలా నియంత్రంచాలి? 
నియంత్రత పర్ిస్ాతులలో స ందీరయ వయర్ాా లను పునరివనియోగం చసే  పదాత్ కంపో స్టంగ్. ఈ పరకరయిలో సూక్షాజీవులు 
స ందరరయ పదార్ాా నిి సరళ్మ నై పదార్ాా లుగా విచిినిం చేసాీ య్.  గాలి, ఉషీో్ గిత, తేమ మొదల ైన కంపో స్టంగ్ పరకరయిను 
పరభావితం చేస  వివిధ అంశాలు కరింద వివర్ించ్బడాె య్: 
 
a. ఉషోో్ గిత్: తగిన ఉషీో్ గితను కొనసాగించ్డం వలు  సూక్షాజీవులు వగేంగా వృదరా  చెందుతాయ్ మర్ియు కలుపు 

మొకకల వితీనాలు, ఈగల గుడుు  మర్ియు మొకాల వాయధరకారకాలను నాశనం చేయడానికర అనుకూలిసుీ ందర. 
ఉషీో్ గతి ప్ రుగుదల పరధాన పనితీరుకు సూచ్న. ప్ భైాగంలో ఉషీో్ గతి క్షీణ ంచ్డం పరా రంభంచినపుపడు, కుపపను 
కలుపుతూ కంపో స్టట  కుపపలకు గాలి అందలేా చ్ూసుకోవాలి. 55⁰C నుండ ి 68⁰C మధయ ఉషీో్ గతి కంపో స్టంగ్ కు 
అనువ నైదర.   

b. తేమ: కంపో స్టంగ్ పరకరియలో తగనింత తమే ఉండట్ం మ రుగ ైన పనితీరుకు కలీకం. ఉతీమ పనితీరుకు 45% అనువ నై 
తేమ ఉండాలి. అధరక తమే వళ్ు దుర్ాాసన విడుదల అవుతుందర. 

c. కారబన్- న ైట్రర జన్ నిష్పతీ్త (C/N): కారబన్- న టై్రర జన్ నిష్టపతీ్ పరధానంగా స ందీరయ వయర్ాా ల కుళిుపోయ్య ర్టే్టను 
నియంత్రసుీ ందర. సర్ నై కారబన్- న టై్రర జన్ నిష్టపతీ్లో ఉండడానికర, ఆకుపచ్ుని వయర్ాా లు గోధుమ రంగు వయర్ాా లు 3:1 
నిష్టపతీ్లో ఉంట్ే మంచిదర.  

 

1.4.3. కంపో సిట ంగ్ (సేందిరయ ఎరువు) త్య్రీకర పటటట  కల వయవధి  
కంపో స్టంగ్ తయారయ్యయలో వయవధర, ఉషీో్ గతి, తమే, గాలి, కణ పర్ిమాణం, కారబన్ / నతరజని నిష్టపతీ్ మొదల ైన అనకే 
అంశాలప్ ై ఆధారపడి ఉంట్టందర.  మిశమిానిి కలుపుట్ అనదేర వయవసాలోని సూక్షాజీవుల ఉతపతీ్ కారయకలాపాలప్  ై
పరభావం చ్ూపుతుందర.  సాధారణంగా హోమ్ కంపో స్టంగ్ పదాతుల నుండ ిఉతపతీ్ చయేుట్కు కంపో స్టట సుమారు 4-6 
వార్ాలు పడుతుందర, కానీ సాంకేత్క పర్జిాా నం పరకారం ఇదర మారవచ్ుు.  

1.5. తరచ్ుగా ఉతపనిమయ్యయ సమసయలు మరి్యు వాట్ి పరి్ష్ాార్ాలు 
కంపో స్టంగ్ జరుపు పరకరియ సమయంలో, గమనించిన అనకే మారుపలు ఉనాియ్: 

• సూక్షాజీవులు స ందరరయ పదార్ాా నిి కులుపరచ్డం దాార్ా కుపప (వయర్ాా  పదార్ాా ల) పర్ిమాణం తగిాపో తుందర. 
• ఉషీో్ గతి పడిపో తుందర. 
• పరా రంభ్ంలో కంపో స్టంగ్ కోసం ఉపయోగించిన పదారాం ప్  ైఅద ేవిధంగా ఉండదు. 
• ఒక న ల లేదా అంతకంట్ ే ఎకుావ సమయం తరువాత, ఉషీో్ గతి పడిపో య్న తర్ాాత కంపో స్టట తయారు 

అయ్నదని అరాం. 
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సర్ నై గాలి మర్యిు తమేతో కూడని సర్ నై పదార్ాా లను కలపడం దాార్ా కరయిాశీల కంపో స్టట తయార్ల అవుతుందధ. 
కుపపను మారుడం కంపో స్టంగ్ పరకరయిలో ఒక ముఖయమ నై దశ. కొనిిసారుు , ఈ పరకరయి సమయంలో కలిగే సమసయలను 
సర్దిరదాడం కూడా చాలా ముఖయం. వాట్లిో కొనిి కరింద ప్ ర్పానబడాె య్. 

 
పట్ిటక 3: కంపో స్టంగ్ లో తరచ్ుగా ఉతపనిమయ్యయ సమసయలు మరి్యు వాట్ి పరి్ష్ాార్ాలు 

సమసయ కారణం పరిష్ాకరం 
కుపప తడగిా 
మర్ియు 
దుర్ాాసనతో 
ఉంట్టందర 

• అదనపు తేమ 
• సంప్తడనం 

• గోధుమ రంగు వయర్ాా లను కలపండి.  
• కుపపను త్ర్ిగయేడం / మలేుయ్డం 
• కుపప మధయలో కొతీ వయర్ాా లను వయేండ ి

కుపప పొ డగిా 
ఉందర 

• ఎకుావ గోధుమ 
రంగు వయర్ాా లను   

• అత్ తకుావ నీరు 

• తాజా వంట్ వయర్ాా లను జోడించ్ండ ి
• నీట్తిో తమేను ప్ ంచ్ండ ి
• ఆవిరవడానిి (ఎవాపో ర్షే్టన్) తగిాంచ్డానికర కుపపను 

మూస్ ఉంచ్ండి. 
కుపప చ్లుగా 
ఉందర. 

• న ైట్రర జన్ ఎకుావగా 
ఉందర 

• గడిె  పరకలు మర్యిు వంట్ింట్ి వయర్ాా లు వంట్ి ఆకుపచ్ు 
పదార్ాా లను జోడించ్ండి. 

కుపప తగెుళ్ును 
ఆకర్ిషసాీ య్ 

• అనుచితమ నై 
పదారాం 
జోడించ్బడిందర 
మర్ియు 
ప్ లవమ ైన మూత. 

• గీిజు, నూన లు, మాంసాలు, ర్పట్ెటలు మొదల ైనవి కలపడం 
(చేయదగనివి మర్ియు చేయకూడనివి చ్ూడండి) 
నివార్ించాలి.  

• ఆహార వయర్ాా లను కప్్ప ఉంచ్ట్కు మట్ిట లేదా గోధుమ 
రంగు పదార్ాా నిి జోడించ్ండి. 

• కుపప మధయలో వంట్ వయర్ాా లను ఉంచ్ండి. 
తకుావ ఉషీో్ గిత • అత్ చిని కుపప.   

• అత్ తకుావ తేమ 
• తకుావ పరసరణ   

• కుపపను ప్ ంచ్ండి.  
• నీరు చరే్ిు కుపపను కలియ త్పపండి.  
• కుపపను కలియ త్పపండి. 

ఈగలను 
ఆకర్ిషంచే 
కుపపలు. 

• ఆహార వయర్ాా లప్  ై
సర్ిపో ని మూత 

• ఆకుపచ్ు పదార్ాా నిి గోధుమ రంగు వయర్ాా లతో కపపండి, 
• వంట్ వయర్ాా లను కుపప మధయలో ఉంచ్ండి. 
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1.6. హోమ్ కంపో స్టట ఉపయోగాలు  
మంచి హోమ్ కంపో స్టట దాని రంగు మర్ియు వాసన దాార్ా గుర్ిీంచ్ వచ్ుు. ముదురు గోధుమ రంగు నుండ ినలుపు 
రంగు వరకు, తాకడానికర చిని ముకాలుగా ఉండి దుర్ాాసన ర్ాకుండా ఉనిపుపడు అదర మంచి కంపో స్టట అని అంట్ారు.  
ఇదర చ్కాగా కణ కగా ఉండాలి. దానిలో నుండి 90% కంపో స్టట 0.4 మిమీ జల ు డ దాార్ా కంపో స్టట పట్ేటలా ఉండాలి.  
 
వయకరీగత గృహదారులు కుండలీో ప్ ట్ిటన మొకాలు లేదా తోట్ల కోసం ఈ కంపో స్టట ను ఉపయోగించ్వచ్ుు.  ఈ పరకరియలో, 
ఏదెైనా లీచటే ఉనిట్ుయ్తే, అదర కూడా నీట్తిో కర్గిించి కంపో స్టట గా ఉపయోగించ్వచ్ుు. 
 
కమూయనిట్ ీ సాా య్లో కంపో స్టట ఉతపతీ్ అయ్నపుపడు, వినియోగదారులు తమలో తాము కంపో స్టట ను పంప్్ణ ీ
చేసుకోవచ్ుు లేదా పారుాలలో వాడుకోవచ్ుు. పరతాయమాియంగా, వినియోగదారులలో ఎవర్కిీ మొకాలు లేకపో తే, 
వారు కంపో స్టట ను వికియ్ంచి ఆదాయానిి పొ ందవచ్ుు. 
 
పాఠశాలలు, సటళ్ళు, బల్క  వసే్ట  జనరటేర్లు లు వంట్ి సంసాా గత సంసాలు కూడా కంపో స్టట ను నిలా చేయడలకర మర్ియు 
ఉపయోగించ్ుకోవడానికర లేదా మార్ ాట్రు  వికియ్ంవచ్ుు. కంపో స్టట ను మార్ ాట లో వికయి్ంచాలంట్ే, తయారుచసే్న 
కంపో స్టట భారత పరభ్ుతా (అనుబంధం 2) గృహ, పట్టణ వయవహార్ాల మంత్రతా శాఖ సూచించిన విధంగా అవసరమ నై 
పరమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందని నిర్ాా ర్ించ్డానికర పర్కీ్షలు చేప్్ంచాలిి ఉంట్టందర. 
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అధాయయం - 2: హో మ్ కంపో సిట ంగ్ అమలు చేయు విధానం 

2.1. హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు పరచ్ట్ం కోసం దశలవార్ి పరణాళిక  

2.1.1. హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు చేయుట్కు మరి్యు పరయవేక్షణ కొరకు ఒక అధరకారి్క సంసాా గత 
నిర్ాాణానిి ఏర్ాపట్ట చేయుట్  

ర్ాష్టట రంలో హోమ్ కంపో స్టంగ్ కారయకలాపాలు అమలు చేయుట్కు హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ ను ఏర్ాపట్ట చేయట్ం మర్యిు 
ఈ స ల్ లో అధరకారులను నియమించ్డం: 
 
1. జాయ్ంట డెైర్ కటర్, CDMA 
2. ఘన వయరా పదార్ాా ల నిరాహణ (SWM) నిపుణుడు, సాచ్ి భారత్ మిష్టన్ (SBM) విభాగం 
3. స టట మిష్టన్ కోఆర్ిెనటే్ర్ (SMC), MEPMA 
4. కంపో స్టట డెవలప మ ంట ఆఫతసర్ (CDO) 
 
CDMA ఈ కారయకిమానిి అమలు చయేడానికర నలడల్ అధరకార్నిి నియమిసాీ రు. కారయకిమ పరయవకే్షణ మర్యిు అమలు 
కోసం పురపాలక సంఘల సాా య్లో హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ ఏరపడుతుందర. నిరంతర సమీక్ష సమావేశాలను 
నిరాహించ్డానికర ఈ స ల్ బాధయత వహిసుీ ందర మర్ియు హోమ్ కంపో స్టంగ్ పరా రంభంచ్ట్ానికర ఆసకరీ ఉని పౌరులకు 
సహాయ కేందరా ల లాగా కూడ ఉపయోగించ్బడుతుందర. హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ లో ఈ కరిందర వారు అధరకారులు సభ్ుయలుగా 
ఉంట్ారు.  
 

మునిసపిల్స కారపపరేష్నల  కోసం మునిసిపాలిటీల కోసం  
1. మునిిపల్ కమిష్టనర్ 1. మునిిపల్ కమిష్టనర్ 
2. మ డకిల్ హెలీ్ ఆఫతసర్  
3. పర్ాయవరణ ఇంజనీర్ 
4. ట్ౌన్ మిష్టన్ కోఆర్ిెనటే్ర్, (MEPMA) 

2. పర్ాయవరణ ఇంజనీర్ 
3. ట్ౌన్ మిష్టన్ కోఆర్ిెనటే్ర్, MEPMA  
4. సానిట్ర్ీ ఇన ిెకటర్ / సానిట్ర్ ీసూపర్ ైాజర్ 

5. సానిట్ర్ీ ఇన ిెకటర్ / సానిట్ర్ ీసూపర్ ైాజర్ 5. కమూయనిట్ీ ఆరాన జైర్/ ర్ిసో ర్ి  పరిన్ి 
6. కమూయనిట్ీ ఆరాన జైర్/ ర్ిసో ర్ి  పరిన్ి    

 
సానిట్ర్ ీఇన ిెకటర్ మర్యిు కమూయనిట్ ీఆరాన జైర్/ ర్ిసో ర్ి  పరిన్ి హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు చసే  CRPలు/ SLFలను 
పరయవకే్షిసాీ రు.  సాంకతే్క మారాదరశకతాం మర్ియు ఆన్ స టై కంపో స్టంగ్ కోసం నరిర్లీతో సంబంధాలను సులభ్తరం 
చేయడానికర వారు హార్ిటకలురల్ ఆఫతసర్ నుండి సహాయం తీసుకోవచ్ుు. CRPలు, సానిట్ర్ీ ఇన్ స పకటరుు  ర్ోజూ మునిిపల్ 
కమిష్టనర్ి కు ర్ిపో ర్ట చయేవలస ్ ఉంట్టందర. అంతకేాకుండా, పురపాలక సంఘలసాా య్కర హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ 
పుర్ోగత్ని సమీక్షించి, ర్ాష్టట ర హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ కు వార్ానికొకసార్ి ర్ాష్టట ర హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ సూచించిన నమునాలో 



హో మ్ కంపో స్టంగ్ నిర్వహణ మార్గదర్శకాలు  

 
21 

 

నివదేరంచాలి. ర్ిపో ర్ిటంగ్ పరయవకే్షణ ఆన లు న్ విధానం దాార్ా జరుగుతుందర. ఇదర ర్ాష్టట ర హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ సూచించిన 
నమూనా/ఫార్ాాట లో అభవృదరా  అందచేయవలస ్ఉంట్టందర. 

2.2. అవగాహన కలిపంచ్ు విధానం 

హోమ్ కంపో స్టంగ్ ప్  ైఅవగహన కలిప్్ంచ్డం కోసం, CRPలకు శిక్షణను నిరాహించి మాసటర్ ట్ెైనీరుు గా త్ర్ుిదరదాబడతారు.  
CRPలు పురపాలక సంఘల అధరకారుల సహకారంతో, RWAలకు, సాధారణ పరజనీకానికర చెతీ విభ్జన మర్ియు 
కంపో స్టంగ్ విధానంప్  ైసమాచారం అందరవాాలి. శిక్షణ మర్యిు కంపో స్టంగ్  విధానంప్  ైవాట్ాదారుల (stakeholders) 
సమనాయ కొరకు అనిి మాధయమాల (డజిట్ల్, పరసారం, ముదరణ లేదా ఆడియో కంట్ెంట) దాార్ా అవగాహన 
కలిపంచాలి. అవగాహన కారయకలాపాలలో హోమ్ కంపో స్టంగ్ పదాతులు, పరయోజనాలు మర్యిు దానితో సంబంధం ఉని 
సమసయలు మర్ియు వాట్కిీ పర్ిష్ాార్ాలు ఉండటే్ట్టు  చ్ూడాలి.  
 
పురపాలక సంఘల సాా య్లో:  

• పురపాలక సంఘలలో దృశయ శవిణ, మాదాయమాల దాార్ా (ఆడియో లేదా విజువల్) వారె్ సాా య్లో అవగాహన 
కారయకిమాలను నిరాహసిుీ ందర.  

• పౌరులకు మ రుగ నై అవగాహన కలిపంచ్డానికర ప్్రంట మీడయిాను ఉపయోగిం చ్ుకోవాలి.  
• CRPలు న లవార్ీ సమావేశాలలో హోమ్ కంపో స్టంగ్ ప్ ై SLF లకు శిక్షణ ఇవాాలి.  
• పురపాలక సంఘలలో పౌరులు అధరకంగా గుమిగూడే పరదశేాలలో హోమ్ కంపో స్టంగ్ ప్  ై అవగాహనా 

కారయకిమాలను పరదర్ిశంచాలి.  ఆన్-స టై కంపో స్టంగ్ యొకా దశలు, పరయోజనాలు మొదల ైనవి వివర్ించే డసి లే 
బో రుె ల, ఆడియో సాధనాల దాార్ా సాంకేత్క పర్జిాా నం తలెియజయేాలి.  
 

హోమ్ కంపో స్టంగ్ కారయకలాపాలను అమలు చేయడానికర వివిధ అవగాహన కారయకలాపాల కోసం ర్ాష్టట ర పరభ్ుతాం SBM-
IEC నిధులను ఉపయోగించ్ుకోవచ్ుు. హోమ్ కంపో స్టంగ్ కారయకలాపాలను పరయవకే్షించ్డానికర నామినటే చయేబడని 
CRPలకు వార్ ిపనితీరు లేదా ఒక ర్ోజులో పరయవకే్షించ్బడే అపారుట మ ంట్టు , గటే్ెడ్ కమూయనిట్ీలు, వయకరీగత గృహాల సంఖయ 
ఆధారంగా పోర తాిహకాలు చెలిుంచ్బడతాయ్.  పట్టణ పరగత్ గాింట్టు  మర్యిు మునిసప్ల్ సాధారణ నిధులు లేదా ర్ాష్టట ర 
ఆదశేాల పరకారం మర్దేెైనా అందుబాట్టలో ఉని నిధులను మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్లీు ఈ 
పోర తాిహకాలు ఇవాడానికర ఉపయోగించ్ుకోవచ్ుు. 

2.3. హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు కోసం అపారుట మ ంట్టు , గేట్ెడ్ కమూయనిట్ీలు, హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత 
గృహాలు మొదల ైనవి గుర్ిీంపు 

హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు కోసం వార్ ిఅధరకార పర్ధిరలోని అపారుట మ ంట్టు , గటే్డె్ కమూయనిట్లీు, హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత 
గృహాలు మొదల ైనవి గుర్ిీంచే బాధయత పురపాలక సంఘలద.ే  ఈ యూనిట్టు  వయకరీగత గృహాలు, RWAలు, సంసాలు 
మర్ియు BWGలు మిశమింగా ఉండాలి. పురపాలక సంఘలు కార్ాయచ్రణ పరణాళికను దశలవార్గీా అమలు చసే  
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వ సులుబాట్ట కలిపంచ్వచ్ుు. పురపాలక సంఘల యొకా సముదాయాల మొతీం గృహాలలో కనీసం 10% గృహాలలో 
హోమ్ కంపో స్టంగ్ పరా రంభంచ్డమే లక్షయంగా ఉండాలి.  BWGలు ఉంట్ే, 50% బల్క  వసే్ట  జనరటేర్లు లను మొదట్ి దశలో 
లక్షయంగా చసేుకోవాలి. 
 
వికేందీరకృత సాా య్లో కంపో స్టంగ్ చపేట్టడానికర యజమానుల నుండ ివార్ి సమయం, సాలం మర్ియు తోడాపట్ట అవసరం. 
కావున అపారుట మ ంట్టు , గేట్డె్ కమూయనిట్ీలు, హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత గృహాలు మొదల ైనవి ఎంప్క్ చసేుీ నిపుపడు, 
పర్గిణ ంచ్వలసన్ కొనిి ఈ కరంిద విష్టయాలను దృష్టలో ఉంచ్ుకోవాలి:  

i. యూనిట యజమానులు/ నిర్ాాహకులు తమ ఆవరణలో కంపో స్టంగ్ అమలు చేయడానికర సుముఖత చ్ూపాలి. 
ii. వయకరీగత గృహలలో తగని కాళీసాలం లేనిచ  ోఇండోర్/ అవుట్రె ర్ మొకాలను పువుాల కుండలీలో ప్ ంచటే్ట్టు  

ఏర్ాపట్టచయేవచ్ుు    
iii. సామూహిక కంపో స్టంగ్ కేందరా లను నిరాహించ్డానికర మర్యిు పరయవకే్షించ్డానికర ఒక సంరక్షకుడు ఉండాలి. 

 
హో మ్ కంపో సిటంగ్ అమలులో సవయం సహాయక బృందాల భాగమయ్యయ వివిధ మ్రాా లు  
 
పురపాలక సంఘలు అమలు పర్చిే కారయకమిం నిరీయ్ంచిన తర్ాాత, తదుపర్ ి మిగతిా పుర్ోగత్ సాధరంచ్ుట్కు 
కార్ాయచ్రణ. 
 
i. CRPల దావరా అమలు: కంపో స్టంగ్ గుర్ించి అవగాహన కలిపంచ్డానికర మర్యిు కంపో స్టంగ్ పరకరయి అమలు 

చేయబడే అపారుట మ ంట్టు , గటే్డె్ కమూయనిట్ీలు, హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత గృహాలు మొదల ైనవి గుర్ిీంచ్డానికర CRPలు 
బాధయత తీసుకుంట్ాయ్. CRPలు యూనిట యజమానులకు/ నిర్ాాహకులకు సాంకేత్క పర్జిాా నంప్ ై వివరంగా 
మారానిర్ేాశం చయేాలి మర్యిు మొదట్ి బాయచ్ కంపో స్టంగ్ పరకరయి   అమలునకు అవసరమ నై సహకారం అందరంచాలి.  
పరత్ మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్లీ ఆన్-స ైట పరా స స్ంగ్ కోసం ఎనిి యూనిట్టు  ఎంచ్ుకునాియో దాని 
ఆధారంగా అవసరమ ైన CRPల సంఖయను నిరీయ్ంచ్వచ్ుు.  

ii. SLFల దావరా అమలు: మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్ీలు SLFలను కూడా అమలు పరకరయిలో 
నియమించ్ుకోవచ్ుు. ఆసకరీ ఉనిSLF సభ్ుయలను పరత్ వారుె లో గుర్ిీంచాలి. తగిన కంపో స్టంగ్ పదాత్ని 
ఎనుికోవడంలో అపారుట మ ంట్టు , గటే్డె్ కమూయనిట్లీు, హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత గృహాలకు శిక్షణ ఇవాడం సహాయపడట్ం 
మర్ియు అవసరమ ైన చోట్ హాయండ్ హో లెింగ్ దాార్ా కంపో స్టంగ్ పరకరయిను పరా రంభంప చేయడం వీళ్ు బాధయత.  
SLFలకు మాసటర్ ట్ెైనీర్ి శిక్షణ ఇసాీ రు. SLFలను భాగయసాాములుగా చేయడం వలు  మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ 
మునిస్పాలిట్లీలో ఎకుావ మందర సభ్ుయలకు సందశేం చేరుకోవడానికర సహాయపడుతుందర. 

iii. కంపో స్టట మ్రుట ు ఏరాపటట చయేుట: “పార్ిశుదాయ మార్ట” మాదరర్గిానే “కంపో స్టట మార్ట ను” కూడా పురపాలక సంఘలు 
పరా రంభంచ్వచ్ుు. కంపో స్టట మార్ట యొకా లక్షయం కంపో స్టంగ్ కోసం అవసరమ ైన అనిి పర్కిర్ాలను ఒకే చోట్ 
అందుబాట్టలో ఉంచ్డం మర్యిు పరత్ ఉతపతీ్ యొకా ఉపయోగం గుర్ించి కొనుగోలుదారులకు మారానిర్ేాశం 
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చేయడం.  ఈ మార్ట ను సాయం సహాయక బృంద సభ్ుయలు నడుపుతారు లేదా శానిట్ర్ీ మార్ట, నరిర్లీ అభవృదరా 
లాంట్ి ప్ ై చపరవ కొనసాగసిుీ ని సాయం సహాయక బృందాల కారయకిమాలతో కూడా కలపవచ్ుు.  

2.4. శిక్షణ మరి్యు సామరాయ ప్ ంపుదల   

2.4.1. స్ాా నిక సంసాల అధరకారులకు శిక్షణ 
 

SBM-U కోసం నియమించ్బడని నలడల్ వయకరీతో కలిి మునిసప్ల్ కార్పపర్ేష్టను/ మునిస్పాలిట్ీల CRPలు, వార్ి నగర్ాలోు  
హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలును పరయవకే్షించాలిి ఉంట్టందర. 
దశల వార్గీా నిరాహించే ToT కర CRP లని మర్యిు ఇతర పురపాలక సంఘల సాా య్ అధరకారులను పంపాలి. హోమ్ 
కంపో స్టంగ్ వివిధ పదాతులు, నమూనా అపారుట మ ంట్టు , గేట్డె్ కమూయనిట్లీు, హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత గృహాలు మొదల ైనవి 
గుర్ిీంపు, పనితీరు, సమీక్ష మొదలగునవి ఈ శిక్షణ లో ఉండాలి. అంతేకాకుండా పురపాలక సంఘల సాా య్లో SLF, 
TLF కర అవగాహనా కారయకిమం చయేడం వలన ఎకుావ మందర సభ్ుయలకు ఈ పరకరయి యొకా ఉదేాశం చేర్ ేఅవకాశం 
ఉంట్టందర. 
ఏదేని మునిసప్ల్ కార్పపర్ేష్టను/ మునిస్పాలిట్ీల కంపో స్టట మార్ట ను పరా రంభంచాలని నిరీయ్ంచ్ుకుంట్ ే SLF/SHGల 
సభ్ుయలకు శిక్షణ ఇచుే బాధయత కూడా CRPలకు ఉంట్టందర.  శిక్షణలో, పర్కిర్ాల ఏర్ాపట్ట, సంపరదరంపులు, 
వినియోగదారుతో మాట్ుడట్ం, సోట ర్ ఖాతాల నిరాహణ మర్ియు అవసరమ నై ఇతర సునిితమ ైన న పైుణాయలకు 
సంబవించినవి ఉండాలి. తకుావ సమయంలో ఎకుావ మందరకర చేరడానికర ఇదర సహాయపడుతుందర. 

2.4.2. సామూహిక గృహ కేందర యజమానులు/ నిర్ాాహకులకు శిక్షణ 

పరత్ మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్లీ యూనిట యజమానులకు/ నిర్ాాహకులకు వివిధ కంపో స్టంగ్ 
ట్ెకాిలజీలప్ ై శిక్షణ ఇవాాలి, అనగా అనుసర్ించాలిిన చ్రయలు, కంపో స్టంగ్ కోసం ముందు జాగతీి చ్రయలు మొదల ైనవి.  
SBM-U విభాగానికర చెందరన CRPలు మర్ియు నలడల్ అధరకారులు శిక్షణ కాయల ండర్ ను తయారు చయేడానికర మర్యిు 
ర్ాష్టట రం పరభ్ుతాం అందరంచ ే శిక్షణా సామగి ి ఆధారంగా ఈ శిక్షణను ఇవాడానికర బాధయత వహించాలి.  మునిసప్ల్ 
కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్లీ ఎంచ్ుకుని అమలు నమూనా ఆధారంగా, SLF/ SHG సభ్ుయలకు శిక్షణ ఇవాడానికర 
కూడా CRPలు పూర్ిీ బాధయత వహిసాీ రు. 
 

కంపో స్టంగ్ ప్ ై శిక్షణ ఇచేు బాధయత మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్లీు కూడా తీసుకోవచ్ుు.  

2.4.3. SLF, SHG సభ్ుయలకు శిక్షణ 

హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలులో పాలగా నడానికర ఆసకరీ ఉని SLF సభ్ుయలు, కంపో స్టంగ్ యొకా వివిధ పదాతులు, 
అవసరమ ైన పర్ికర్ాలు, కంపో స్టట చేయగల లేదా చయేలేని వయర్ాా లు మొదల ైన వాట్ిప్  ైపరజలలో అవగాహన కలిపంచ్డం 
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గుర్ించి శిక్షణ పొ ందాలి.  SLF సభ్ుయలకు CRPలు శిక్షణ ఇసాీ రు. CRPలు మర్యిు / లేదా నలడల్ అధరకార్ి నిరాహించ ే
అనిి శిక్షణా సమావేశాలకు హాజరవాలిిన బాధయత SLFలకు ఉంట్టందర. 
 

కంపో స్టట మారుట  నిరాహించ్డానికర ఆసకరీ ఉని సాయం సహాయక సంఘాలు కూడా ఒక దుకాణానిి సొ ంతం చసేుకోవడం 
మర్ియు నడపడం కోసం కంపో స్టంగ్ మొదలగు వాట్ి గుర్ించి వివర్ాలతో కూడని శిక్షణను కూడా అందరవాాలి.  

2.5. సాా నిక భాగసాామాయలను తయారు చేయుట్ 

కంపో స్టంగ్ పరకరియను మొదలు ప్ ట్టడానికర కావాలిిన ఆర్ిాక మర్ియు సాంకేత్క సహాయానిి అందరంచీ సాా నిక సాా య్లో 
పనిచేసుీ ని ప్ ైవీటే సంసాలు, NGO లు భాగసాామాయనిి ప్ ంపొ ందరంచలేా పురపాలక సంఘలు చపరవ చ్ూపాలి. కంపో స్టంగ్ 
ట్ెకాిలజీకర అవసరమ నై పర్ికర్ాలు/ మౌలిక సదుపాయాల కోసం నిధులు సమకూరుడంలో ప్ ైవీటే సంసాల మర్యిు 
కార్పపర్టే సంసాల సామాజక బాధయత కారయకిమాలు విధులు కలీకమ నైవి. నగరంలో శిక్షణ మర్యిు అమలులో 
సహాయపడట్ానికర మునిస్పల్ కార్పపర్ేష్టను/ మునిస్పాలిట్లీ, సాంకతే్క సంసాలు లేదా వయవసాయ విశావిదాయలయాలతో 
కూడా భాగసాామి కావచ్ుు. 

2.6. ర్ాష్టట ర మరి్యు పురపాలక సంఘల సాా య్ స ల్ విధర - విధానాలు 

2.6.1. ర్ాష్టట ర సాా య్ హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ 

• హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు కోసం అపారుట మ ంట్టు , గటే్డె్ కమూయనిట్లీు, హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత గృహాలు మొదల ైనవి 
గుర్ిీంచ్డానికర సలహా ఇసుీ ందర  

• హోమ్ కంపో స్టంగ్ కారయకలాపాలను పరయవేక్షించ్డానికర, CRPలను గుర్ిీంచ్డంలో మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ 
మునిస్పాలిట్లీతో సమనాయం చసేుీ ందర. 

• అవగాహన కలపన, పరణాళిక అమలు మర్యిు పరయవకే్షణ కారయకలాపాలప్ ై మునిసప్ల్ కార్పపర్ేష్టను/ 
మునిస్పాలిట్లీ అధరకారులు మర్ియు CRPల కోసం ToT శిక్షణ నిరాహసిుీ ందర. 

• హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు చయేు విధానానిి ఖర్ారు చసేుీ ందర  
• మునిస్పల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్ీల సాధారణ సమావశేాలను నిరాహసిుీ  మర్యిు దశల వార్ ీఅమలు 

యొకా పుర్ోగత్ని సమీక్షసిుీ ందర. 
• మునిస్పల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్ీల యొకా పనితీరును ఇ (ర్ాష్టట ర హోమ్ కంపో స్టంగ్) స ల్ 

పరయవకే్షిసుీ ందర. 

2.6.2. మునిసిపల్స కారపపరేష్నల / మునిసిపాలిటీల స్ాా య్లో హో మ్ కంపో సిట ంగ్ సెల్స: 

• దశల వార్ీగా అమలు చసే  పరణాళికను రూపొ ందరంచాలిిన బాధయత మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిస్పాలిట్లీదే.  
• హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు కోసం నమూనా పదాతులను (Models) నిరీయ్ంచ్డం. 
• వారుె  సాా య్లో శిక్షణలు నిరాహించ్డానికర CRPలు/ మాసటర్ి శిక్షకులను గుర్ిీంచ్డం. 
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• మాసటర్ శిక్షకుల పనితీరును పరయవకే్షణ మర్యిు సాధారణ సమీక్ష సమావేశాలను నిరాహించ్డం. 
 

తెలంగాణలో MEPMA మర్యిు SBM-U వార్ ి సంయుకీ పరయతాిలలో “హోమ్ కంపో స్టంగ్” విధానం అమలు 
చేయబడుతోందర.  వివిధ మునిసప్ల్ కార్పపర్షే్టను/ మునిసప్ాలిట్ీల అధరకారుల విధులు మర్ియు బాధయతలు ఈ కరిందర 
పట్ిటకలో ఇవాబడనివి.  
 

పట్ిటక 4: పురపాలక సంఘం అధరకారుల యొకా విధులు మరి్యు బాధయతలు 

కిమ 
సంఖ్య విధులు మరియు బాధయత్లు హోమ్ కంపో సిట ంగ్ 

విభాగం SHGలు/CRPలు 

1.  హోమ్ కంపో స్టంగ్ ను పోర తిహించ్డానికర CRP లను గుర్ిీంచ్డం.   
2.  నగర వాయపీంగా అవగాహన కలిపంచ్డానికర IEC సామగిిని అందరంచ్ండo   
3.  హోమ్ కంపో స్టంగ్ ప్ ైన నగర వాయపీంగా అవగాహన కలిపంచ్డం.   
4.  హోమ్ కంపో స్టంగ్ పరకరియ అమలు కోసం అపారుట మ ంట్టు , గేటె్డ్ 

కమూయనిటీ్లు, హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత గృహాలు మొదల ైనవి గుర్ిీంపు. 
  

5.  ర్ాష్టట ర పరభ్ుతాం అందరంచే పరా మాణ క శిక్షణా సామగిి దాార్ా యూనిట 
యజమానులు మర్ియు నిర్ాాహకులకు శిక్షణ ఇవాడం. 

  

6.  ఆయా వారుె లోు  SLFలకు అవగాహన కలిపంచ్డానికర శిక్షణ ఇవాడం.   

7.  CRPలకు అవసరమ ైనపుపడు సాంకేత్క మారాదరశకాలు అందరంచ్డం.   
8.  క్షేతరసాా య్ కారయకలాపాల పుర్ోగత్ని ర్ాష్టట ర సాా య్ పరయవేక్షణ సాధనంప్  ై

పరతయక్ష పరసారం దాార్ా ర్ాష్టట ర సాా య్కర నివేదరంచ్డం. 
  

9.  పరత్ న ల 7 ర్ోజులోు గా CRPలకు కిమం తపపకుండా చెలిుంపులు ఉండేలా 
చ్ూసుకోవాలి. 

  

10.  CRP లకు గుర్ిీంపు (ID) కారుె లను అందరంచ్డం   
11.  CRPల పనితీరును తరచ్ుగా పరయవేక్షించ్డం   
12.  క్షేతరసాా య్ సమసయలను పర్ిష్టార్ించ్డానికర మర్ియు పుర్ోగత్ని 

సమీక్షించ్డానికర సాయం సహాయక సంఘాలు/ CRPలతో సమావేశాలు 
నిరాహించ్డం.  

  

 

2.7. పరయవేక్షణ మరి్యు నివేదరక 

ర్ాష్టట ర హోమ్ కంపో స్టంగ్ స ల్ ఆదశేాల పరకారం, హోమ్ కంపో స్టంగ్ అమలు చేస  అపారుట మ ంట్టు , గటే్డె్ కమూయనిట్లీు, 
హో ట్ళ్ళు, వయకరీగత గృహాలు మొదల ైన వాట్ ి సంఖయ, వారు అనుసర్ించే కంపో స్టంగ్ పరకరయి మర్ియు వారు 
ఎదుర్పాంట్టని సమసయలు మొదల ైన వాట్లిో ర్ోజువార్ ీపుర్ోగత్ని తపపనిసర్ిగా పరయవకే్షిసుీ ందర.  మ రుగ నై పరయవేక్షణ 
మర్ియు సమాచార పారదరశకత కోసం, ర్ాష్టట రం ఒక పరయవేక్షణ సాధనానీి (Monotoring tool) అభవృదరా  చసేుీ ందర.  ఈ 
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సాధనం క్షతేర సాా య్లో అమలు చయేబడుతుని కారయకలాపాల పరతయక్ష పరయవేక్షణకు దోహద పడుతుందర. ఇదర ర్ాష్టట ర, 
జలాు  మర్యిు పురపాలక సంఘలలోని అంతర్ాలను గుర్ిీంచి, తగు నిరీయాలు తీసుకునలేా దోహద పడుతుందర. 
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అనుబంధాలు 
అనుబంధం 1 – కుళ్ళు వయర్ాా ల కారబన్: న ైట్రర జన్ నిష్టపతీ్ అంచ్నా 

కారబన్: నై్టరర జన్ నిష్పతీ్త అంచ్నా 
గోధుమ రంగు వయరాా లు = అధకి కారబన్  కారబన్: న్ైటరర జన్ 
యాష స్ట, వుడ్ 25:1 
కార్ోె ోరె్ ముకాలు 350:1 
మొకాజొని కాండాలు 75:1 
పండు  వయర్ాా లు 35:1 
ఆకులు 60:1 
వార్ాీ పత్రకలు  (ముకాలు చయేబడిందర) 175:1 
వేరుశనెగ గుండుు  35:1 
ప్ ైన్ సూదులు 80:1 
రంపపు పొ ట్టట   325:1 
గడిె 75:1 
చెకా ముకాలు 400:1 
ఆకు పచ్ిని వయరాా లు = అధిక న్ైటరర జన్ కారబన్: న్ైటరర జన్ 
అలాాలాా 12:1 
కోు వర్ 23:1 
కాఫత మ దైానాలోు  20:1 
ఆహార వయర్ాా లు 20:1 
తోట్ వయర్ాా లు 30:1 
కతీర్ించిన గడిె పో చ్ులు 20:1 
ఎండుగడిె 25:1 
ఎరువు 15:1 
సముదరపు పాచి (నాచ్ు) 19:1 
పాడెైపో య్న కూరగాయలు 25:1 
కలుపు మొకాలు 30:1 
Source: Planet Natural Research Centre 
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అనుబంధం 2 – స ందీరయ ఎరువు నాణయత పరమాణాలు  

కిమ 
సంఖ్య 

పార్ామీట్ర్ి సేందరరయ కంపో స్టట  
FCO 2009 

ఫాసేేట్ రచి్ సేందరరయ 
ఎరువు 

FCO (PROM) 2013 

1.  ఆర్ ినిక్ (mg/kg) 10.00 10.00 
2.  కాడిా యం (mg/kg) 5.00 5.00 
3.  కోిమియం (mg/kg) 50.00 50.00 
4.  కాపర్ (mg/kg) 300.00 300.00 
5.  లీడ్ (mg/kg) 100.00  100.00  
6.  మ రూాయర్ ీ(mg/kg) 0.15 0.15 
7.  నిక ల్ (mg/kg) 50.00 50.00 
8.  జంక్ (mg/kg) 1000.00 1000.00 
9.  కారబన్ న టై్రర జన్ నిష్టపతీ్  <20 20:1 కంట్ే తకుావ 
10.  pH 6.5-7.5 (1:5 సొ లూయష్టన్) 

మాకరిమం 6.7 
11.  తేమ, % బెై వ య్ట, మాకరిమం 15.0-25.0  25.0 
12.  బల్ా సాందరత (g/cm3) <1.0 1.6 కంట్ే తకుావ 
13.  మొతీం స ందీరయ కారబన్, % బెై వ య్ట కనిష్టట 12.0 7.9 
14.  మొతీం న టై్రర జన్, % బెై వ య్ట కనిష్టట 0.8 0.4 
15.  మొతీం ఫాస ాట (P205), % బెై వ య్ట కనిష్టట 0.4 10.4 
16.  మొతీం పొ ట్ాష్యం (K20), % బెై వ య్ట 

కనిష్టట 
0.4 - 

17.  రంగు ముదురు గోధుమ నుండ ి
నలుపు 

- 

18.  వాసనా దుర్ాాసన లేకపో వడం - 
19.  పార్ిటకల్ స ైజు 4.0 8.2 
20.  కండకరటవిట్ీ (as dsm-1), అంతకనాి ఎకుావ 

లేకుండా 
  

Note: ట్ాలర్ న్ి లిమిటి as per FCO:  
మొతీం న టై్రర జన్, భాసారం మర్ియు పొ ట్ాష్యం పో ష్టకాలు కంపో స్టట లో 1.5% కంట్ ేతకుావ ఉండకూడదు 
For PROM: స ందీరయ ఎరువు నాణయత పరమాణాలకు సంబంధరంచి ఎట్టవంట్ ిఆదేశం ఇవాలేదు 

Source: Advisory on On-Site and Decentralized Composting of Municipal Organic Waste, SBM-U, MoHUA, 2018 


