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గమనిక:
ఈ శిక్షణ కరదీపిక, తెలంగాణ రాష్్టరంలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ నిరవహణ మారగదరశకాలను రాష్్టరంలోని అనిి స్ాా నిక సంసాలలో అమలు పరచడానికి, వాటి సవయం సహాయక బ ందాలు / మురికివాడల
సమాఖ్యలు / పట్ణ స్ాా యి సమాఖ్యలు మరియు మునిిపల్ అధికారులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి తయారు చయేబడినద.ి CDMA, MEPMA మరియు UMC వారి ఆధ్వరయంలో ఈ శిక్షణ కరదీపికని
తయారు చేయడం జరిగినద.ి ఈ శిక్షణా కరదీపిక కేవ్లం, సవయం సహాయక సంఘాలు మరియు DAY-NULM సిబబంది పరతేయక ఉపయోగం మరియు పరయోజనం కోసం తయారు చేయబడింద.ి ఈ
శిక్షణా కరదీపికలోని ఏదెైనా ఒక భాగం తిరిగి తయారు చేయడం మరియు పరతిరూపం చేయడానికి, CDMA, MEPMA, తెలంగాణ మరియు UMC వారి అంగకీారం తపపనిసరి.
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శిక్షణ కరదీపిక గురించి
ఈ శిక్షణ కర్దీప్క క్రంది వారి కోసం స్దధం చేయబ్డ ంద…ి.
• పరా థమిక పరరక్షకులు : కమయయనిటీ రిస్ో ర్సి పరిన్సి , సవయం 
సహాయక బ ందాల, మురికివాడల సమాఖ్యల, పట్ణ స్ాా యి 
సమాఖ్యల సభ్ుయలు మరియు మునిిపల్ అధికారులు

• దివతీయ పరరక్షకులు: కుట ంబాలు , నివాస సంక్షేమ సంఘాలు, 
సంసాలు మరియు వాణిజయ సంసాలు మొదల ైనవి.
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02:30 గంటలు
కాల వ్యవ్ధి



శిక్షణ కరదీపిక ఉదేేశాలు 
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హోమ్ కంపో స్్ంగ్ పరా ముఖ్యత్

హోమ్ కంపో స్్ంగ్ పరక్రయ

హోమ్ కంపో స్్ంగ్ పదధత్ులు

రాష్్టర స్ాా యిలో హోమ్ కంపో స్్ంగ్ అమలు చేయు విధానం

వివిధ వాటాదార్ుల విధి - విధానాలు
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విష్టయసూచిక

వ్యరాం అంటే ఏమిటి?

ఘన వ్యరా పదారాా ల నిరవహణ కరమము

ఘన వ్యరా పదారాా ల నిరవహణ యొకక పరసుు త సిాతి - తెలంగాణ

ఘన వ్యరా పదారాా ల నిరవహణను మరింత సిారంగా మారచడం ఎలా?

వ్యరాా లను, వాటి మయలం వ్దే వేరు చేయడం అంటే ఏమిటి?

హోమ్ కంపో సి్ంగ్ వ్లన పరయోజనాలు

హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పదధతులు

కంపో స్ంగ్ పరకిరయలో ఏ పదారాా లను కంపో స్్ట చేయవ్చుచ 

తరచుగా ఉతపనిమయియయ సమసయలు మరియు వాటి పరిష్ాకరాలు

రాష్్టర స్ాా యిలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలు చేయు విధానం

హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలులో సవయం సహాయక బ ందాలు భాగమయియయ వివిధ్ మారాగ లు

వివిధ్ వాటాదారుల విధి - విధానాలు

పరయవేక్షణ మరియు నివేదిక



ఇపపుడు, ఘన వ్యరాా లు అంటే 
ఏంటో చూదాద ం...



వ్యరా్ం అంటే 
ఏమిట?ి
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• ఏదెైనా ఒక పదారాం దాని పరయోజనానిి అందించిన తరావత
పారవేయబడుతుందో , అపపపడు దానిని వ్యరాము అని అంటారు

• “వ్యరాా నికి  పనికి రానిది” లేదా “ఉపయోగం లేనిది” అని అరధం



వ్యరాా లు ఎకకడ న ండ  
వ్స్ాా యి?
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వ్యరాా లు ఎకకడ న ండ  వ్స్ాా యి?



అవ్పను… అందరూ వ్యరాా లను ఉతపతిు  చేస్ాు రు !!
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ఉపయోగించిన టూత పేస్్ట

పాల పాయకెటలు

పండుు  మరియు 
కూర్గాయల తొకకలు

వాడ న పేపర్

ఎలకా్ా నిక్ వ్యరాా లు

వారాా పత్రరకలు



మనం ఎంత 
వ్యరాా లను
ఉతపతిు  
చేసుు నాిము
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• సగట న ఒక వ్యక్ా పరత్ర రోజు అర్క్లో వ్యరాా లన ఉతపతిు  చేస్ాు డు ..
• నలుగుర్ు గల ఒక  కుటలంబ్ం, పరత్ర రోజు రెండు క్లోల వ్యరాా లను 

ఉతపతిు  చేసుు ంది లేదా సంవ్తిరానికి ఒక టరా లీ మొతుం నిండే వ్యరాా లను
ఉతపతిు  చేసుు ంది (దాదాపపగా ఒక టన ు)
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జనాభా పెర్ుగుత ంది, నగర్ పరా ంతాలు 
విసారిస ా నాుయి మరియు పెర్ుగుత్ును 
వినియోగదార్ులత  మనము చాలా
ఎకుకవ్ వ్యరాా లన  ఉత్ుతా్ర చేస ా నాుము



మన నగరాలోో  వ్యరాా లు ఎలా నిరవహ ంచబడుతునాియి?
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వ్యరాా ల ఉతపతిు
వ్యరాా లను, 
వాటి మయలం
వ్దే వేరు 
చేయడం 

వేరు చేయబడని 
వ్యరాా ల 

సరకరించడం

పరా సెసింగ్ 
సదుపాయాలకు 
వ్యరాా లను రవాణా 

చేయడం

డంప సెైట్ వ్దే జడ 
వ్యరాధ లను 
పారవేయడం



తెలంగాణ –
పరసుు త పరిసిాతి
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ఒక రోజులో ఉత్ుతా్ర అయియయ మొతా్ం వ్యరాా లు 
4300 టన ులు =1720 వ్యరాా ల సేకర్ణ 
వాహనాలు (స మార్ుగా)

డోర్ టల డోర్ కలెక్షన్ దావరా సేకరించిన 
వ్యరాా ల శాత్ం
92%

వేరు చేసిన వ్యరాా ల శాతం
39%

రాష్్టరంలో మొతుం 141
నగరాలు ఉనాియి

52 నగరాలు మొదటి 
దశలో లక్షయంగా ఉనాియి
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4300 మెటిరక్ టన ుల వ్యరాా లు ఉత్ుతా్ర
అయినపపుడు!!!

అదంతాఎకకడ క్ వెళుత్ుంది అని 
మీర్ు అన కుంటలనాుర్ు ?
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నగర్ం న ండ  దూర్ంగా పార్వేయబ్డ న  చెతా్
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ఇపపుడు…
మన  వ్యరాా ల కుపులలు  ఏం ఏం ఉనాుయోచూదాద ం?



వ్యరాా లు - ర్కాలు
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వ్యరాా లు - ర్కాలు

బయోడీగేరడబుల్ (తడి చెతు) నాన్స- బయోడీగేరడబుల్
(పొ డి చెతు)



త్డ చెతా్?
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స్ాధార్ణంగా మొకకలు లేదా 
జంత్ు న ండ  ఉదభవించి, 
ఇత్ర్ సూక్షమజీవ్పలచే
విచిినుం చెందే వ్యరాా లు. 
ఆహార్ం మరియు వ్ంటగది 
వ్యరాా లు వ్ంటివి 
ఉదాహర్ణలు



పొ డ  చెతా్?
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వ్యరా్ం

బయోడీగేరడబుల్ (తడి చెతా్) నాన్స- బయోడీగేరడబుల్
(పొ డ చెతా్)

తిరిగి ఉపయోగించదగినవి

తిరిగి ఉపయోగించలేనివి



త్రరిగి ఉపయోగించదగని
(రీసెైక్లబ్ుల్) వ్యరాా లు

రీసెైకిోంగ్ చేయదగినవి అనగా, 
ఒక పదారాం మొదట దాని
పరయోజనానిి పూరిుగా  
అందించిన తరావత , దాని 

నుండి మరొక కొతు  
ఉతపతుు లను తయారు 
చేయదగినవి …

కాగితపప డబాబలు, లోహం, 
కొనిి పాో సి్క  పదారాా లు 

(40 మ ైకార నో కంటే ఎకుకవ్) 
మొదలుగునవి
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ఒకస్ారి పారేసిన తరావత చెతుగా 
మాతరమే పరిగణించబడే 
వ్యరాా లు… కొనిి పాో సి్క లు, 
థరమోకోల్ కపపపలు, పాో సి్క 
కపపపలు, సంచులు, డెైపరుో , 
శానిటరీ నాయప కినుో మొదలగునవి 
ఉదాహరణలు

తిరిగి ఉపయోగించలేని
(నాన్స రీసెైకిలబుల్ )

వ్యరాా లు
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అట వ్ంటి వ్యరాా లను శుదిధ  చేయడానికి 
ఏదెైనా పరిష్ాకరం ఉనిదా?
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ఇపపుడు,
త్డ  వ్యరాా లన  ఎలా శుదిధ  చేయాలో చూదాద ం…



252525

త్డ  వ్యరాా లన  మూడు స్ాా యిలలో శుదిధ  చేయవ్చ  

కుట ంబ స్ాా యి స్ామయహ క స్ాా యి నగర స్ాా యి
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CDMA, తెలంగాణ పరభుత్వం జారీ చేస్న హోమ్ కంపో స్్ంగ్ నిర్వహణ మార్గదర్శకాలు 
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CDMA, తెలంగాణ పరభుత్వం జారీ చేస్న హోమ్ కంపో స్్ంగ్ నిర్వహణ మార్గదర్శకాలు 



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అంటే 
ఏంటి?

”హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అనగా గ హ లేదా సంస్ాా గత 
స్ాా యిలో, తడి వ్యరాా లను సహజ పరకిరయల దావరా 
కుళ్ళబెటి్  చేసి ఎరువ్పగా ఉతపతిు చేసర ఒక సులువ ైన  
స్ాంకేతిక పదధతి”
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హోమ్ కంపో సి్ంగ్ తో 
పరయోజనాలు?

తడి వ్యరాా లను వాటి మయలం 
వ్దేనే శుదిధ  చేయడం దావరా

డంపింగ్ యారుు కు 
చేరకోకుండా నిరమధిసుు ంది

సరకరణ మరియు రవాణా 
ఖ్రుచలను తగుగ తాయి

రస్ాయన ఎరువ్పల 
వాడకానిి తగిగంచవ్చుచ

డంపింగ్  యారుు లోో
నియంతరణలేకుండా 
ఉతపనిమయియయ లీచేట్

తగిగసుు ంది.

వ్యరాా ల నుంచి వ లువ్డే గీరన్స  
హౌస్ట  వాయువ్పలు 

వాతావ్రణంలో కలుషితం
కాకుండా చేసుు ంది

చెతు  సరకరణ కేందరా లు,
రమడుో /వీధ్ులోో  దురగంధానిి 

తగిగసుు ంది



Image Source: https://swachhindia.ndtv.com/

కంపో స్్ట ఎలా 
తయారు చేయాలి?
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గమధ్ుమ రంగు
వ్యరాా లు

పచచని
వ్యరాా లు

గాలి నీరు

కంపో సి్ంగ్ కోసం ఈ కిరంది నాలుగు పరా థమిక పదారాా లు
అవ్సరం:

కంపో స్్ట కి కావాలిిన తపపనిసరి పదారాా లు…
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Image Source: https://swachhindia.ndtv.com/

గమధ్ుమ రంగు  వ్యరాా లు 
గోధ మ ర్ంగు వ్యరాా లు పచ ని   వ్యరాా లు

• మొకకజొని కాండాలు
• వారాు పతిరకలు (ముకకలు చేసినవి)
• ఎండిన ఆకులు
• చెటో బెరడులు
• గడిు
• చెకక ముకకలు
• సంవిధాన పరచని డబాబలు/ 

అట్ముకకలు

• కూరగాయల తొకకలు
• కుళ్ళళన పండుో
• వాడిన కాఫీ పొ డి
• టీ ఆకులు (తేయాకు)
• శాకాహార పెంపపడు జంతువ్పల నుండి

వ్చేచ ఎరువ్ప
• గుడుు పెంకులు
• టీ సంచులు, చాయ్ పతాు
• పరపర్స టిష్టుయలు మరియు నాయప కినుో
• కతిురించిన గడిు

సరెైన కార్బన్-
నెైటోర జన్ నిష్టుతా్ర = 3 భాగాలు

గమధ్ుమ రంగు వ్యరాా లు 
1 భాగం

ఆకుపచచ వ్యరాా లు
:



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పదధతులు
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• కుటలంబ్స్ాా యి కంపో స్్ంగ్  పదదత్ులు

• స్ామూహిక స్ాా యి కంపో స్్ంగ్  పదదత్ులు



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పదధతులు

గుంత కంపో సి్ంగ్

కుండ కంపో సి్ంగ్

ఖ్ంబా / మటాక / మయడు కుండల కంపో సి్ంగ్

వ్ంటింటి బుట్ కంపో సి్ంగ్ 

మోస్ట పిట్ కంపో సి్ంగ్
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గుంత కంపో సి్ంగ్ అన కూల పదధత్ర
• 5-6 సభ్ుయల కుట ంబానిక,ి
• గుంత పరిమాణం:  100cm X 60 cm X 100 cm 

(3.5 ft X 2ft X 3.5ft)

అవ్సర్మైెన మౌలిక స్ామగిర
• పార
• టారాపలిన్స / పాో సి్క షీట్
• ఆవ్ప పరడ / కుళ్ళళన వ్యరాా లు మరియుమటి్

120-180 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది



గుంత కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
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https://www.youtube.com/watch?v=lSHHGlQYdA0&feature=youtu.be&ab_channel=GrowVeg

మీ పాో ట్ లో నీరు నిలవలేని పరదేశములో, 
ర ండు గుంతలు తవ్వండి. ఈ గుంతలో 
నీరు చేరకుండా చూసరందుకు చుట ్  ఒక 

ఆనకట్లాగా కట్ండి.

వ్రాా కాలంలో, గుంతలను పాో సి్క
కవ్ర్స తొ కపపండి

గుంత అడుగున, కుళ్ళళన వ్యరాా లు
లేదా ఆవ్ప పరడ బురదను 6-
అంగుళాల పొ రగా విసు రించండి

ఈ ఖ్ాళీ సాలానిి మటి్తో 
నింపండి. కనీసం 4 న లల పాట  

గుంతను వ్దిలివేయండి

మొదటి గుంత మయసివేయబడిన 
తరావత, ర ండవ్ గుంతను ఇదే 
పదధతిలో ఉపయోగించండి

కంపో స్్ట ఉపయోగించడానికి
మయసివ యబడిన గుంతని తవివ, 
కంపో సు్ ని వ లికి తీయండి. మటి్  
సుసంపనిం కోసం దీనిని నేరుగా 

ఉపయోగించవ్చుచ

ముకకలుగా చేసిన వ్యరాా లను 
జోడించండి. వ్యరాా లు తేమగా 

ఉండాలి.

1 2 3 4

కుళ్ళళన వ్యరాా లు లేదా 
ఆవ్ప పరడ బురదను

6 అంగుళాల మందంతో
జోడించండి.

వ్యరాా ల యొకక పరతి పొ ర 
తరువాత, మటి్  పొ రను 

చలోండి

గుంత పెై భాగములో  15 
సెంటీమీటరో ఖ్ాళీ సాలం 
ఉండే వ్రకు దీనిి 
కొనస్ాగించండి

https://www.youtube.com/watch?v=lSHHGlQYdA0&feature=youtu.be&ab_channel=GrowVeg
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నీరు నిలవలేని పరదేశములో, ర ండు గుంతలు తవ్వండి

ఈ గుంతలో నీరు చేరకుండా చూసరందుకు చుట ్  ఒక ఆనకట్లాగా కట్ండి

ముకకలుగా చేసిన వ్యరాా లను జోడించండి. వ్యరాా లు తేమగా ఉండాలి

వ్యరాా ల యొకక పరతి పొ ర తరువాత, మటి్  పొ రను చలోండి

ఇదే తరహాలో ర ండవ్ గుంతను ఇదే పదధతిలో ఉపయోగించండి

కంపో స్్ట ఉపయోగించడానికి మయసివ యబడిన గుంతని తవివ, కంపో సు్ ని వ లికి తీయండి



కుండ కంపో సి్ంగ్ అన కూల పదధత్ర
• రమజుకు 1 నుండి 2 కిలోల తడి వ్యరాా లను ఉతపతిు  చేసర యయనిటో కోసం 
పనిచేసుు ంది

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర
• ర ండు మటి్  కుండలు (50 సెం.మీ ఎతుు  మరియు 35 సెం.మీ వాయసం కలిగి 
ఉండాలి) (1.14 అడుగుల వాయసంతో 1.64 అడుగుల ఎతుు )

• కుండను ఉంచడానికి 50 సెం.మీ (1.64 అడుగులు) ఎతుు  గల స్ా్ ండ 
• లీచేట్ సరకరించడానికి  అర లీటర్స స్ామరాయం గల పాో సి్క పాతర 
• ఒక చిని తాపీ
• ఒక పెయింటింగ్ బరష్
• 2 ముకుకలుగా చేసిన ఒక ఇట క

60-75 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A

కుండ దిగువ్న మధ్యలో ఒక రంధ్రం 
చేసి దానిి స్ా్ ండ పెై సరిగాగ  ఉంచాలి. 
కుండలోంచి వ్చేచ దార వ్ణానిి 

సరకరించేందుకు దిగువ్న ఒక పాో సి్క  
డబాబని ఉంచండి

తడి చెతును కుండలో నిండగానే
కుండపెై మయతపెట్ండి. రమజుకి 2 
కేజీల వ్యరాలు మించికుండా 

చూసుకోవాలి.

పరతిస్ారి చెతు  వేయగానే 
దానిపెై కంపో సు్  లేదా మటి్  

పొ రను వేయండి.

ర ండు రమజులకోస్ారి కుండలో
వేసిన వ్యరాా లను బాగా 

కలపాలి.

ఒక వారం రమజుల తరావత కుండలో 
పపరుగులను చూడవ్చుచ. ఇవి కంపో సి్ ంగ్ 

పరకిరయను వేగవ్ంతం చేయడానికి
సహయపడతాయి. వాటిని చంపర పరయతిం 

మీరు చేయవ్దుే , 3 వారాల తరావత
వాటంతటవే చనిపో తాయి.

కుండ నిండిన తరావత, ర ండో  కుండను ఇదే 
తరహాలో ఉపయోగించండి. ర ండో  కుండ 
నిండే సమయానికి మొదటి కుండలోని 
వ్యరాా లు కంపో సు్ గా సిదధమవ్పతుంది

కుండలో తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. 
ఒకవేళ్ కుండలో నీళ్లో  ఎకుకవ్యితే నీటిని 
పీలుచకోవ్డానికి చెకక పొ ట ్ లేదా ఎండిన

ఆకులు వేయవ్చుచ.

వ్రాా కాలంలో వాననీళ్లో
కుండలోకి పడకుండా ఉండడానికి 

కుండలపెై పాో సి్క  కవ్ర్స  ఉంచి పెైన ఇట క 
పెట్ండి.

పపలోని పెరుగు లేదా మజి్జగ 
కంపో సి్ ంగ్ పరకిరయను 
వేగవ్ంతం చేసుు ంది

లీచేట్ గురించి చిటాకలు 
లీచేట్ సరకరించే కంట ైనరమో  కొంచెం ఉపపప ఉంచండి. ఇది కీటకాలను చుటట్  తిరగకుండా 
నిరమధిసుు ంది. లీచేట్ ను నీటితో కరిగించి మొకకలకు కంపో స్్ట గా ఉపయోగించవ్చుచ 

కీటకాలు కొనస్ాగితే, ర ండు కరూపరం బిలోలను 25 మి.లీ నూన లో కరిగించాలి మరియు 
ఈ నూన ను కుండ మీద బరష్ తో వేయాలి

https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A
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కుండ కంపో స్్ంగ్
2  కిలోల తడి చెతును మించకుండా కుండ లో వేయాలి

చెతు  పెై  మటి్  పొ ర /కంపో స్్ట  వేయాలి

2  రమజులకొకస్ారి వ్యరాా లను బాగా  కలపాలి

ఒక వారం రమజుల తరావత పపరుగులు  వ్స్ాు యి ,కాని చంపవ్దుే

ఇదే తరహాలో ర ండవ్ కుండ లో వ్యరాా లను వేయడం స్ా్ ర్్స చేయాలి

కుండలో తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి

వ్రాా కాలంలో నీరు లోపలి పో కుండా పాో సి్క కవ్ర్స కపాపలి

పపలోని పెరుగు /మజి్జగ  కలపాలి కంపో సి్ంగ్ ఇది పరకిరయను వేగవ్ంతం 
చేసుు ంది

60 -75 లలో కంపో స్్ట  సిదధం



ఖ్ంబ్ా కంపో స్్ంగ్ అన కూల పదధత్ర

రమజుకు 2 కిలోల తడి వ్యరాా లను ఉతపతిు  చేసర యయనిటో కోసం పనిచేసుు ంది

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర

• 30 సె.మీ వాయస్ారాం, ఎతుు  కలిగన 3 మటి్  కుండలు కావాలి. ర ండు కుండలు అడుగు పెై భాగం 
లేకుండా ఉండాలి. 

• మయడవ్ కుండకు అడుగు భాగం ఉండాలి. ఒక మయత 1వ్ కుండపెైకి కావాలి. 3వ్ కుండపెై 
అడుగు భాగం లేని ర ండవ్ కుండను ఉంచాలి. ర ండవ్ కుండ పెై భాగంలో ఒక జాలిని 
మయతలాగా పెటి్  దానిపెైన నూయస్ట పరపరు ఉంచండి. ఇపపపడు ర ండవ్ కుండపెై మొదటి 
కుండను పెట్ండి. మొదటి కుండపెై మయతను పెట్ండి.పాత నూయస్ట పరపరుో

• పాత నూయస్ట పరపరుో
• చేతి పంప /సరరేయర్స 
• కంపో స్్ట /చెకక పొ ట ్
• పొ డవాట ిసీ్ల్  ఫో ర్సక  

సుమారు 90 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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మొదటి మరియు ర ండవ్ కుండ కిరంది
భాగానిి మ ష్  వ ైరింగ్ / జాలి మీద 

నూయస్ట పరపరుో  పరవ్ండి. ఇలా చేయడం వ్లో 
నీళ్లో  తపప ఇంకా ఏమి కూడా కిరంది కుండ 

కిందకు వ ళో్కుండా ఉంట ంది

ఒకదానిపెై ఒకటిగా కుండలను
పరరాచలి.  మయడవ్ కుండని
అనిిటి కంటే కింద ఉంచాలి.

పెైనుని కుండలో వ్ంటింటి వ్యరాా లు వేయడం 
పరా రంభంచండి. ఒక పొ ర చెతు  వేసిన తరావత 
దానిపెై పలచని బయో కలచర్స  పిచికారి 
చేయండి. (బయో కలచర్స   మరియు నీటి 

నిష్టపతిు  1:50గా ఉండాలి)

బయో కలచర్స ని కలిపర నీళో్లో కోో రిన్స
లేకుండా చూసుకోవాలి. నీటలీో కోో రిన్స  
లేకుండా చేయాలంటే ఆ నీటనిి గిన ిలో 

పో సి ర ండు రమజులపాట  
మయతలేకుండా తెరిచి ఉంచాలి.

పెైనుని కుండ ముపాపవ్ప వ్ంతు
నిండిన వ ంటనే ఆ కుండను మధ్య 
కుండ ఉని స్ాా నంలోకి మారిచ, 
ర ండో  కుండలో వ్యరాా లు వేయడం 

మొదలుపెటా్ లి. 

దిగువ్నుని నూయస్ట పరపరుో  
చిరగకుండా, పరతీ ర ండు

రమజులకోస్ారి వ్యరాా లను బాగా 
కలపండి.
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https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY

ర ండవ్ కుండలో వ్యరాా లు వేసుు ని సమయంలో, 
మొదటి కుండలో కంపో సి్ ంగ్  పరకిరయ 

మొదలవ్పతుంది. ర ండో  కుండ  ముపాపవ్ప వ్ంతు
నిండే సరికి, మొదటి కుండలోని కంపో స్్ట
ఉపయోగించేందుకు సిదధమవ్పతుంది

ఇపపపడు మళోీ 2వ్ కుండ స్ాా నంలో 1వ్ కుండ 
పెట్ండి. వ్యరాా లనీి 1వ్ కుండలోనే వేయాలి. 
ముపాపవ్ప వ్ంతు నిండే వ్రకు దాంటలో  వ్యరాా లు

వేయాలి. ఆ తరావత మళోీ వాటి స్ాా నాలు 
మారాచలి.

ఒక కుండ పూరిుగా నిండేంత వ్రకు ఈ పరకిరయ 
పపనరావ్ తం చేయండి. ఆ తరావత అందులోని 
పదారాే లను కిందనుని 3వ్ కుండలో వేయండి. 
3వ్ కుండ ముపాపవ్ప వ్ంతు నిండేంత వ్రకు ఈ 

పరకిరయ కొనస్ాగించండి.

ఒకస్ారి పూరుయిన తరావత కంపో సు్  కోసం చివ్రి 
కుండలోని పదారాధ లను జల ో డ పటి్ మిగిలిన
పదారాధ లను తిరిగి కుళో్ళపో యియందుకు పెైనుని 

కుండలో వేయండి.

ఖ్ంబా కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ

https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY
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https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY

ఖ్ంబా కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
మ ష్  వ ైరింగ్ / జాలి మీద నూయస్ట పరపరుో  పరవ్ండి

పెైనుని కుండలో వ్ంటింటి వ్యరాా లు వేయడం పరా రంభంచండి

ఒక పొ ర చెతు  వేసిన తరావత దానిపైె పలచని బయో కలచర్స  పిచికారి చేయండి

పెైనుని కుండ ముపాపవ్ప వ్ంతు నిండిన వ ంటన,ే ర ండో  కుండలో వ్యరాా లు వేయడం మొదలుపెటా్ లి. 

పరతీ ర ండు రమజులకోస్ారి వ్యరాా లను బాగా కలపండి.

ర ండవ్ కుండలో వ్యరాా లు వేసుు ని సమయంలో, మొదటి కుండలో కంపో సి్ ంగ్  పరకిరయ 
మొదలవ్పతుంది

ఒక కుండ పూరిుగా నిండేంత వ్రకు ఈ పరకిరయ పపనరావ్ తం చేయండి

కుండలోని పదారాధ లను జల ో డ పటి్ మిగిలిన పదారాధ లను తిరిగి కుళో్ళపో యియందుకు పెైనుని 
కుండలో వేయండి.

https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY


వ్ంటింటి బ్ుట్
కంపో స్్ంగ్ 

అన కూల పదధత్ర
• 5 నుంచి 6 సభ్ుయలుని కుట ంబానికి ఇది సరిపో తుంద.ి

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర
• మయతతో కూడిన ఒక 25 లీటరో పాో సిక  డబాబ
• పాో సి్క  గమర  బాయగులు
• ఒక చిని తాపీ
• చిని ఫో ర్సక 

సుమారు 30 నుండి 45 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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వ్ంటింటి బుట్ కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ

* సిదధం చేసుకుని బయోకంపో స్్ట లేదా బయో కలచర్స తో శుదిధ  చేసిన చెకకపొ ట ్ ను స్ా్ ర్ర్స  మ టిరీయల్ గా ఉపయోగించవ్చుచ. చెకక పొ ట ్ కు  పలచని 
బయోకలచర్స  కలపండి ( బయోకలచర్స  నీటి నిష్టపతిు  1:50). దీనిి బాయగులో ఉంచి ముడివేయాలి. ర ండు రమజుల తరావత చెకక పొ ట ్  మిశరమం బాయకీ్రియా 
కారణంగా వేడిగా మారుతుంద.ి ఈ వేడి మిశరమానిి స్ా్ ర్ర్స గా ఉపయోగించాలి.

బుట్ లోపల పాో సి్ క  గమర బాయగ్  
ఉంచండి..

మొదటిగా వేసర పదారాా లనును బయో 
ఫ్ాో ట్ ఫామ్ గా ఉపయోగపడేలా ఒక
ఇంచు మందంతో పరవ్ండి*

ఆ స్ా్ ర్ర్స  పొ రపెై చెతును 
పరవ్ండి

వ్యరాా లపెై పలచని బయో కలచర్స  చలోండి. 
మయడో రమజు తరావత కొతు  పొ ర మరియు
పాత పొ రను ఫో ర్సక  స్ాయంతో బాగా 

కలపండి

బుట్ నిండేంత వ్రకు ఈ 
పరకిరయ కొనస్ాగించండి

గమర  బాయగ్ ను ముడేసి, దానిి
పకకన పెట్ండి.

ఇపపపడు ర ండో  గమర
బాయగును బుట్లో 

ఉంచి, ఇదే పరకిరయను 
కొనస్ాగించండి

ర ండో  బాయగు కూడా నిండిన తరావత దానిి కూడా తొలగించి 
ముడేసి పకకన పెట్ండి. ఇపపపడు మొదటి బాయగు ముడి తీసి,
దానిి మళోీ ఉపయోగించడం పరా రంభంచండి.  ఒక వేళ్ వ్యరాా లు 
రమజుకి 2 కేజీలకు మించి ఉంటే గమర  బాయగుల సంఖ్య పెంచండ,ి
నిండిన తరావత గమర బాయగ్  కనీసం 20 రమజులు పకకన ఉంచాలి



మోస్ట ప్ట్ 
కంపో స్్ంగ్

అన కూల పదధత్ర
• 5 నుండి 6 మంది సభ్ుయలతో గ హ స్ాా యిలో కంపో స్్ట చేయడానికి 
అనుకూలం.

• పరతి గొయియ 6 న లలు ఒకస్ారి పరతాయమాియంగా 
ఉపయోగించబడుతునిందున 2 గుంతలు తవావలి.

అవ్సర్మైెన మౌలిక స్ామగిర
• ఒక మీటర్స  వాయసం మరియు ఒక మీటర్స  లోతుతో కూడిన 
గుండరని ర ండు గుంతలు

సుమారు 30 నుండి 45 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది



మోస్ట పిట్ కంపో సి్ంగ్
అవ్సర్మెైన మౌలిక సద పాయాల పరిమాణం మరియు వివ్ర్ణ 
• 5గురు సభ్ుయలు ఉని కుట ంబానికి 60 సెం. మీ వాయసం, 1 మీ లోతు కలిగిన 
గుంత.

• నివాసరతర సంసాలకు గుంత వాయసం 1.5 మీ వ్రకు ఉండాలి.   
• మిగిలిన సందరాాలోో  గుంత లోతు 1 మీటరకు పరిమితం చేయాలి, ఎందుకంటే 
తకుకవ్ ఎతుు లో మీథేనోజ నిక  పరకిరయలు తగిగపో తాయి.

• గుంత అడుగు భాగం గుండరంగా ఉండాలి
• 60 సెం.మీ వాయసం కలిగిన గుంతకి, 75 సెం.మీ వాయసం గల కవ్ర్స  స్ాో బ  కావాలి 
• గ హ అవ్సరాల కోసం 100 mm గల డయా పీవీసీ పెైప , పెదే గుంతలకు అయితే 

200 mm వ్రకు ఉంచవ్చుచ.
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మోస్ట పిట్ కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ
గుంతలో వ్యరాా లు వేసర ముందు 

బాయకీ్రియా ఉతపనిం అయియయందుకు 
పరడ/కుళో్ళన వ్యరాా లను గుంతలో 

వేయవ్లసి ఉంట ంద.ి

పరతీ రమజు తెరిచిన పెైపపలు 
దావరా వ్యరాా లను గుంతలోకి 
వేయాలి. ఆ తరావత, పెైప  
చివ్రుో  గటి్గా మయసరయాలి.

వారానికోస్ారి 35˚ నుంచి 45˚C 
వేడి నీటిని పో యడం దావరా 

కుళో్ళపో యియ పరకిరయ
వేగవ్ంతమవ్పతుంది.

అపపపడపపపడు బాయకీ్రియా 
ఉతపని కారకాలు లేదా పరడ 
మిశరమానిి పో యడం మంచిది.

ఈ గుంతలను ఆరు న లలకొకటి
చొపపపన ఉపయోగించాలి. 



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పదధతులు

50

• కుటలంబ్స్ాా యి కంపో స్్ంగ్  పదదత్ులు

• స్ామూహిక స్ాా యి కంపో స్్ంగ్  పదదత్ులు



సమూహ స్ాా యిలో - కంపో స్్ంగ్ పదధత్ులు

రమటరీ డరమ్ కంపో సి్ంగ్

డరమ్ కంపో సి్ంగ్

సరందీరయ వ్యరా కంపో స్ర్స 

సీ్ల్ మ ష్ కంపో స్ర్స
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రోటరీ డరమ్
కంపో స్్ంగ్ అన కూల పదధత్ర

• 10 గ హాల వ్రకు అనుకూలం, రమజువారీ వ్యరాా లు 10 కిలోల వ్రకు 
ఉంటాయి

అవ్సర్మైెన మౌలిక స్ామగిర

• 250 లీటరో స్ామరాయం గల రమటరీ డరమ్

సుమారు 15 నుండి 20 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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రమటరీ డరమ్ కంపో స్్ట పరకిరయ

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM

చెతును చిని చిని
ముకకలుగా చేసి డరమ్ లో 

వేయాలి

డరమ్ కును హాయండ ల్ న  త్రప్ు 
రోజు చెతా్న  కలపాలి.

రమజుకి ర ండు నుంచి
మయడుస్ారుో  తిపాపలి.

తిపిపన తరావత, డరమ్  మయత 
సగం తెరిచి ఉంచాలి.

ఈ పరకిరయను 15 రమజుల 
పాట  కొనస్ాగించాలి.

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM
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రమటరీ డరమ్ కంపో స్్ట పరకిరయ
చెతును చిని ముకకలుగా చేసి డరమ్ లో వేయాలి

హ ండిల్ తిపపపతూ రమజు చెతును కలపాలి

2 -3 స్ారుో  తిపాపలి

15 -20 రమజులలో కంపో స్్ట సిదధం 



డరమ్ కంపో స్్ంగ్

అన కూల పదధత్ర
• సంసాలకు లేదా పెదే సంఖ్యలో అపారు్ మ ంట లకు 
ఉపయోగపడుతుంది

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర
• 50 లీటరో స్ామరధయం కలిగిన 2 డరముోలు
• డరమ్  పెట్డం కోసం  స్ా్ ండు 
• ఒక టాయప 
• 5 లీటరో స్ామరధయం కలిగిన పాో సి్క  డబాబ 
• పాో సి్క  న ట్  బాయగులు
• ర ండు ఇట కలు

• 15-25 రమజులోో  కంపో స్్ట సిదధంగా ఉంట ంది
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డరమ్ కంపో స్్ట పరకిరయ
ఒక పాో సి్క  డరమ్  తీసుకొని దాని

అడుగు భాగంలో నలాో ను అమరచండి.

పాో సి్క  డబాబ కిరంద భాగంలో పటే్లా,
డరమ్ ని తగిన ఎతుు  కలిగిన ఒక 

పెడస్ల్ పెై ఉంచండి.

నీటిలో తగిన మొతుంలో కలచర్స  కలిపి,
దరవ్రూప కలచర్స  సిదధం చేయండి (80
- 100 కేజీల వ్యరాా ల శుదిధకి 3 లీటరో 

నీటిలో 250 ఎం. ఎల్  కలచర్స  
కలపండ)ి

కేవ్లం తడి చెతును మాతరమే
న ట్ బాయగ్ లో వేయండి. పరపరుో  లేదా 
ఇతర కుళ్ళళపో ని పదారాా లు ఏది కూడా

అందులో వేయకూడదు.

చేతులకు గలో జులు ధ్రించి, పెదే 
కంట యినర్స లో సిదధం చేసుకుని
బయో కలచర్స  వేసి చెతును బాగా 

కలపండ.ి

టాయప కు అడుంకి ఏరపడకుండా 
డరముోలోని బాయగులపెై కొనిి 
ఇట కలు పెట్ండి. (చితరా నిి

చూడండి).

దరా వ్ణం కలిపిన చెతును పాో సి్క  న ట్ 
బాయగులోో  (వ్లలాంటి సంచులు) పెటి్,
అది నిండిన తరావత పాో సి్క  తాడుతో 

మయతని కటే్యండి.

ఆ పాో సి్క  న ట్  బాయగులు డరమ్ లో 
పెట్ండ.ి డరమ్  నిండేంత వ్రకు ఇదే

పరకిరయను కొనస్ాగించండి.

డరములో మిగిలిన సొ్ లూయష్టన్స ను 
పెైనుంచి డరమ్ లో పో సి డరమ్ 

మయతపెట్ండి.
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డరమ్ పెైపప నుంచి అనిి పాో సి్క డబాబలను కలుపపతూ 
ఒక పెైపపను ఏరాపట  చేయండి.

దరవ్ సరకరణ కోసం కుళాయి తెరవ్ండ.ి

మయడు రమజుల వ్రకు సరకరించిన దార వ్ణానిి తిరిగి
డరమ్ లో పో యండి.  అలాగే, ఆ మయడు రమజుల కి

కంపో సి్ ంగ్ ఏకరీతిలో అవ్పతుందా లేదా పరిశీలించండి. 
ఒక వేల ఏకరీతిన కంపో సి్ ంగ్ కానీ యిెడల మళ్ళళ

కొదిే గా బయో కలచర్స దార వ్ణానిి డరమ్ లో పో యండ.ి 

దరవానిి డరమ్ లో పో సిన తరువాత డబాబను తిరిగి 
కుళాయి కిరంద ఉంచండి.

కంపో సి్ ంగ్ సమయంలో, ఈ పరకిరయలో వాసన రావ్డం
మొదల ైత,ే డరమ్ పెైభాగం నుండి మరికొంత బయో కలచర్స 

మిశరమానిి (నీటితో కలిపి) కలపండి. దురావసన
పెరుగుదల కంపో సి్ ంగ్ సరిగా జరగడం లేదని సూచిసుు ంది.

కంపో సి్ ంగ్ యొకక 20 వ్ రమజున, డరమ్ నుండి అనిి
న ట్ బాయగోను తీసివేసి, ఆరబెట్డానికి భ్యమి మీద న ట్ 

బాయగ్ కంట ంటోను ఉంచండి. 

డరమ్ లోపల మిగిలి ఉని దరవ్ం కూడా దరవ్ కంపో స్్ట
కాబటి్ దానిని కూడా డబాబలో సరకరించండి.

కంపొ స్్ట మిశరమానిి 2 రమజులు ఆరబెటి్న తరువాత, 
జల ో డ పట్ండి. అలా సరకరించినదే ఘన కంపో స్్ట. 

డరమ్ కంపో స్్ట పరకిరయ



సేందీరయ వ్యరా్ 
కంపో స్ర్ 

అన కూల పదధత్ర

• OWC స్ాంకేతికత 10-15 గ హాలకు పని చేసుు ంది 
• యాంతిరక సరందీరయ వ్యరా కంపో స్ర్స (OWC) యొకక  పరా సెసింగ్ స్ామరాయం రమజుకు 100

కిలోల నుండి 5000 కిలోల తడి వ్యరాా ల వ్రకు ఉంట ంది.
అవ్సర్మైెన మౌలిక స్ామగిర
• సాలం అవ్సరం - OWC స్ామరాా యనిి బటి్  100 చదరపప మీటర్స నుండి 500 చదరపప 

మీటరుో  (1076 చదరపప అడుగుల నుండి 5381 చదరపప అడుగులు). 
• OWC కోసం షెడ / నియమించబడిన సాలం
• పాత కంపో స్్ట / మటి్
• బయో కలచర్స మిశరమం 
• కంపో స్్ట కూయరింగ్ కోసం పాో సి్క రాయకులు 

24 గంటలోో  కంపో స్్ట సిదధ ంగా ఉంట ంది

అయితే, ఈ కంపో స్్ట ఉపయోగించే ముందు కొనిి రమజులు సిా ర పడాలి. కంపో స్్ట ను పాో సి్క 
డబాబలలో వేసి కనీసం ఒక వారం పాట  ఉంచండి (కూయరింగ్ కాలం ఎంత ఎకుకవ్ అయితే , 
కంపో స్్ట యొకక నాణయత అంత మంచిది). ఈ సమయంలో, కంపో స్్ట ని కొదిే గా తేమగా 
ఉంచండి.



సరందీరయ వ్యరా కంపో స్ర్స పరకిరయ

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM
Source: http://www.abtechflow.in/organic-eco-waste-composter.html

కుళ్ళళపో యియ (తడి) వ్యరాా లను సరందీరయ
వ్యరా కంపో స్ర  లో పెట్డానికి ముందు
చిని చిని ముకకలుగా కతిు రించండి.

వ్యరాా లకు మిశరమం మరియు పాత కంపో స్్ట
ని కలపండి..

ఆరాగ నిక  వేస్్ట  కంపో స్ర్స పరా రంభంచిన 24 
గంటల తరావత కంపో సర్ ేని సరకరించవ్చుచ.

సరకరించిన కంపో స్్ట ను అరలలో పెటి్ , అది
ఆరేవ్రకు కొనిి రమజులు అలా

వ్దిలివేయాలి. కూయరింగ్ సమయంలో, 
అవ్సరమ ైన తేమను నిలుపపకోవ్టానికి

నీటిని కొదిే  కొదిే గా చలాో లి.

తయార ైన కంపో స్్ట తోటకు
ఉపయోగించవ్చుచ.

https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM


సట్ల్ మెష్ కంపో స్ర్
అన కూల పదధత్ర
• ఇళో్ సమయహం విష్టయంలో ఈ స్ాంకేతికత పనిచేసుు ంద.ి 
• ఒక యయనిట్ రమజుకు 50 కిలోల వ్యరాా లను నిరవహ ంచే 
స్ామరాా యనిి కలిగి ఉంట ంది. 

అవ్సర్మెైన మౌలిక స్ామగిర
• సాలం అవ్సరం – 500 చదరపప మీటరుో  (5381 Sq.ft)
• కంపో స్ర్స కోసం షెడ / నియమించబడిన సాలం
• సిమ ంట్ స్ాో బ లు
• పెైభాగానికి సీ్ల్ మ ష్ పరో ట్ (కంపో స్్ట పరిమాణానికి సమానంగా 
ఉండాలి)

• సీ్ల్ మ ష్ రింగ్ (కంపో స్ర్స లోపల వ్యవ్స్ాా పించడానికి).
• రంపపప పొ ట ్ .

30 రమజుల కూయరింగ్ సమయంతో పాట గా మరమ  30 రమజులోో  కంపో స్్ట 
సిదధంగా ఉంట ంది



సీ్ల్ మ ష్ కంపో స్ర్స పరకిరయ

Source: 
https://www.pdotwolf.com/shop/garden/composters/500ltr-
garden-waste-compost-bin-wire-mesh/

https://www.youtube.com/watch?v=Tj_goluMKO8&feature=youtu.be&ab_channel=judopuff

సిమ ంట్ స్ాో బ ల తో ఒక
పాో ట ఫామ్ ను ఏరాపట 

చెయయండి. 

పరతి స్ాో బ మధ్య కొంత ఖ్ాళీని
వ్దిలివేయండి, తదావరా 
లీచేట్ ఏదెైనా ఉంటే, 

సులభ్ంగా పడిపో తుంది.

దిగువ్ నుండి ఎలుకల 
పరవేశానిి నివారించడానికి 
స్ాో బుల పెైన సీ్ల్ మ ష్ పరో ట్

ఉంచండి.

3 అడుగుల వాయసం మరియు 
2.5 అడుగుల ఎతుు  (ఓపెన్స 
సిలిండర్స) కలిగిన సీ్ల్ మ ష్ 

రింగ్ చేయండి.
ఈ సీ్ల్ మ ష్ రింగ్ నీ 

సిమ ంట్ పాో ట్ ఫాంపెై ఉంచండి.

పరిసరాలలో వ్యరాా లు 
చిలోకుండా ఉండటానికి రింగు

గమన సంచితో చుట్ండి

ఇది ఎలుకలను
వ్యరాా లోో (కుపప)కి 

రానివ్వకుండా నిరమధిసుు ంది

వేరు చేసిన వ్ంటగది
వ్యరాా లను సరకరించండి.

అదనపప తేమను
పీలుచకోవ్డానికి దానిపెై
కొదిే గా రంపపప పొ ట ్ ను

చలోండి.

https://www.youtube.com/watch?v=Tj_goluMKO8&feature=youtu.be&ab_channel=judopuff


కంపో స్ర్స దిగువ్న (కనీసం 8 -10 
అంగుళాలు) పొ డి ఆకులతో మందటి

పొ రను పరచండి.  ఇది, పెై పొ రల నుండి
కిందికి వ్చేచ తేమను పీలుచకుంట ంది.

ఒక పొ రకు పొ రకు మధ్యలో
కుళళళ మరియు పొ డి
ఆకులను జోడించండ.ి 

వాసన, ఈగలు, దోమలు మరియు
ఎలుకలను నివారించడానికి పెై
భాగంలో ఎలోపపపడూ పొ డి

ఆకులను ఉంచవ్లసి ఉంట ంది.

కంపో స్ర్స ను ను సుమారు
15-20 రమజులు తరువాత

కలపండి.

30 రమజులు పాట దానిి
ఆరబెటా్ లి. 

మొతుంగా 45 రమజుల
తరువాత, కంపో స్్ట సిదధం
అవ్పతుంద.ి దానిని జల ో డ

పటి్ వాడుకోవ్చుచ. 

పూరిుగా కంపో స్్ట కానీ
భాగాలను తిరిగి కంపో స్్ట
చేయవ్లసి ఉంట ంది. 

ఈ సాలానిి శుభ్రంగా, గాలి అందే
పరదేశంలో, ఎండ మరియు వ్రాం
నుండి కాపాడటానికి మయసి

ఉంచండి.

సీ్ల్ మ ష్ కంపో స్ర్స పరకిరయ



వివిధ్ స్ాంకేతిక పదధతుల స్ారాంశ పటి్క
పదధత్ర అన కూల పదధత్ర వేసే వ్యరాా ల పరిమాణం (రోజుకు) పరక్రయ ర్కం కాల వ్యవ్ధి 

వ్యకా్గత్ గృహ యూనిటు కోసం కంపో స్్ ంగ్ పదధత్ులు
గుంత కంపో సి్ ంగ్ 5-6 మంది సభ్ుయల కుట ంబానికి గరిష్్టంగా 700 కిలోగార ములు సులభ్ం 120 – 180 రమజులు

కుండ కంపో సి్ ంగ్ రమజుకు 1 నుండి 2 కిలోల
వ్యరాా లను ఉతపతిు చేసర యయనిట ో 1 to 2 కిలోగార ములు సులభ్ం 60 – 75 రమజులు

ఖ్ంబా / మటాక / మయడు నాళాల
కంపో సి్ ంగ్ వ్యకిుగత కుట ంబాలు 2 కిలోగార ములు సులభ్ం సుమారు 90 రమజులు
వ్ంటింటి బుట్ కంపో సి్ ంగ్ వ్యకిుగత కుట ంబాలు 2 కిలోగార ములు మధ్యసు ంగా సులభ్ం రమజులు
మోస్ట పిట్ కంపో సి్ ంగ్ వ్యకిుగత కుట ంబాలు 0.7 కిలోగార ములు కష్్టం 30 – 45 రమజులు
సంఘం మరియు నివాసేత్ర్ సంసాలు / బ్ల్క  వేస్్ట  జనరేటర్ుు లకు కంపో స్్ ంగ్ పదధత్ులు
రమటరీ డరమ్ / నాళాల కంపో సి్ ంగ్ 10 కుట ంబాల వ్రకు 10 కిలోల వ్రకు సులభ్ం 15 to 20 రమజులు
డరమ్ కంపో సి్ ంగ్ 10 - 15 కుట ంబాల వ్రకు 80 - 100 కిలోల వ్యరాా లు మధ్యసు ంగా సులభ్ం 22 to 25 రమజులు

సరందీరయ వ్యరా కంపో స్ర్స పెదే సంఖ్యలో అపారు్ మ ంట ో
మరియు సంసాలు 100 – 5000 కిలోలు సులభ్ం

24 గంటలు మరియు
OWC నుండి సరకరించిన
కంపో స్్ట కొనిి రమజులు
సిు రపడటానికి ఉంచాలి

సీ్ల్ మ ష్ కంపో స్ర్స ఇళో్ సమయహం 50 కిలోలు కష్్టం 30 రమజులు
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కంపో స్్ట కు అనువ ైనవి తడి వ్యరాా ల రకాలు
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లోపలిక్ వెళళవ్లస్నవి లోపలిక్ వెళుకూడనివి పచ ని వ్యరాా లు గోధ మ ర్ంగు వ్యరాా లు
కూరగాయల తొకకలు మొకకజొని కాండాలు బయజు పటే్ వ్ండిన ఆహారం
కుళ్ళళన పండుో వారాు పతిరకలు (ముకకలు చేసినవి) కొవ్పవ గలిగిన ఆహార పదారాా లు

వాడిన కాఫీ పొ డి ఎండిన ఆకులు మిగిలిపో యిన మాంసం, జునుి
టీ ఆకులు (తేయాకు) బెరడు రస్ాయనికంగా చికితి చేసిన పండో తొకకలు
పెంపపడు జంతువ్పల నుండి వ్చేచ వ్యరాా లు గడిు చేపలు మరియు బొ కకలు

గుడుు పెంకులు చెకక ముకకలు పాో సి్క పదారాం
టీ బాగ్ి  మరియు చాయ్ పతాు సంవిధాన పరచని డబాబలు / అట్ముకకలు పాల ఉతపతుు ల వ్యరాా లు

పరపర్స టిశుయలు మరియు నాయప కినుో బొ గుగ పొ డి లేదా బయడిద
కతిు రించిన గడిు పాో సి్క ఫిలుోతో చసేని డబాబలు మరియు అట్ముకకలు, రస్ాయన

ఆధారిత కోీనర్స తో ఉపయోగించే పరపర్స నాయప కినుో .

గడిుపరక, పాో సి్క సంచులు కటే్ ముకకలు.
లోహం
విష్ట రస్ాయన పదారాా లు



మంచి కంపో స్్ట ను గురిుంచడం ఎలా? 
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• మంచి కంపో స్్ట - మంచి కంపో స్్ట దాని రంగు మరియు వాసన దావరా గురిుంచబడుతుంది; ఇది ముదురు 
గమధ్ుమ నుండి నలుపప రంగులో ఉండాలి, ఇది దురావసన రాదు. 

• ఇది చకకగా కణికగా ఉండాలి, దానిలో 90% (0.4 మిమీ జల ో డ దావరా) జల ో డ పడుతుంది. 

మొకకలు లేదా తోటలలో ఉపయోగించవ్చుచ పంపిణీ చేసుకోవ్చుచ



తరచుగా ఉతపనిమయియయ సమసయలు మరియు వాటి 
పరిష్ాకరాలు
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సమసయ కార్ణం పరిష్ాకర్ం
కుపప తడిగా మరియు
దురావసనతో ఉంది

• అదనపప తేమ
• సంపీడనం

• గమధ్ుమ రంగు వ్యరాా లను కలపండి.
• కుపపను తిరిగేయండి / మలేోయిడం
• కుపప మధ్యలో కొతు వ్యరాధ లను వేయండి

కుపప పొ డిగా ఉంది • గమధ్ుమ రంగు వ్యరాా లు ఎకుకవ్గా
ఉండటం

• అతి తకుకవ్ నీరు

• తాజా వ్ంట వ్యరాా లను జోడించండి
• నీటితో తేమను పెంచండి
• ఆవిరవ్డానిి (ఎవాపో రేష్టన్స) తగిగంచడానికి కుపపను మయసి ఉంచండ.ి

కుపప చలోగా ఉంది. • న ైటలర జన్స ఎకుకవ్గా ఉండటం • గడిు పరకలు మరియు వ్ంటింటి వ్యరాధ లు వ్ంటి ఆకుపచచ పదారాా లను జోడించండి.

కుపప తెగుళ్ళను ఆకరాిసుు ంది • అనుచితమ నై పదారాం
జోడించబడింది మరియు
పరలవ్మ ైన మయత.

• గీరజు, నూన లు, మాంస్ాలు, రొట ్లు మొదల ైనవి కలపడం (చయేదగినవి మరియు
చేయకూడనివి చూడండి) నివారించాలి.

• ఆహార వ్యరాధ లను కపిప ఉంచటకు మటి్ లేదా గమధ్ుమ రంగు పదారాా నిి జోడించండి.
• కుపప మధ్యలో వ్ంట వ్యరాా లను ఉంచుటకు.

తకుకవ్ ఉషోో్ గరత • అతి చిని కుపప.
• అతి తకుకవ్ తేమ
• తకుకవ్ పరసరణ

• కుపప పరిమాణానిిపెంచండి
• నీరు చేరిచ కుపపను కలియ తిపపండి.
• కుపపను కలియ తిపపండ.ి

కుపప ఈగలను ఆకరాిసుు ంది • ఆహార వ్యరాధ లపెై సరిపో ని మయత • ఆకుపచచ పదారాా నిి గమధ్ుమ రంగు వ్యరాా లతో కపపండి
• వ్ంట వ్యరాధ లను కుపప మధ్యలో ఉంచండి.



హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలు చేయు విధానం
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హోమ్ కంపో సి్ంగ్
పరయవేక్షణ సెల్
ఏరాపట  చేయడం

అవ్గాహన
కలిపంచు విధానం

యయనిటోను
గురిుంచడం

శిక్షణ మరియు
స్ామరాయ పెంపపదల

స్ాా నిక
భాగస్ావమాయలను
తయారు చేయుట

పపరపాలక సంఘాల స్ాా యి
సెల్ విధి - విధానాలు

పరయవేక్షణ మరియు
నివేదిక



రాష్్టరంలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ కారయకలాపాల అమలుకు CDMA నాయకతవం వ్హ సుు ంది మరియు ఈ కిరంది సభ్ుయలు 
ఉంటారు:
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రాష్్టర స్ాా యి హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పరయవేక్షణ సెల్

రాష్్టర స్ాా యి సెల్ లోవారానిక ్ఒకస్ారి నగరాలత  సమీక్ష సమావేశాలన  నిర్వహించాలి 

సే్ట్ హోమ్ కంపో స్్ంగ్ సెల్

జాయింట్ డెైర క్ర్స, CDMA
ఘన వ్యరా పదారాా ల నిరవహణ (SWM) నిపపణుడు, సవచఛ భారత్ మిష్టన్స 
(SBM) విభాగం
సర్ట్ మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స (SMC), MEPMA

కంపో స్్ట డెవ్లప మ ంట్ ఆఫీసర్స (CDO), CDMA



మునిిపల్ కారపురేష్టను  కోసం మునిస్పాలిటీలకు
మునిిపల్ కమిష్టనర్స మునిిపల్ కమిష్టనర్స
మ డికల్ హెల్ు  ఆఫీసర్స టౌన్స మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స
ఎనివరాన్స మ ంటల్ ఇంజనీర్స ఎనివరాన్స మ ంటల్ ఇంజనీర్స
టౌన్స మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స స్ానిటరీ ఇన ిెక్ర్స / శానిటరీ సూపర ైవజర్స
స్ానిటరీ ఇన ిెక్ర్స / శానిటరీ సూపర ైవజర్స కమయయనిటీ ఆరగన ైజర్స / రిస్ో ర్సి పరిన్స
కమయయనిటీ ఆరగన ైజర్స / రిస్ో ర్సి పరిన్స

• కరమం తపపకుండా సమీక్ష సమావేశాలు నిరవహ ంచాలి
• పౌరులకు సహాయ కేందరా ల లాగా కూడ ఉపయోగించబడుతుంది
సెల్ లో ఈ క్రంది వార్ు అధికార్ులు సభుయలుగా ఉంటార్ు. 
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పపరపాలక సంఘల స్ాా యి హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్ 

అమలు, పరయవేక్షణ 
మరియు రాష్్టర
స్ాా యి సెల్  

రిపో రి్ంగ్ కోసం 
నోడల్ అధికారి

సెల్ పరత్రరోజూ పపరోగత్రని పర్యవేక్ష ంచాలి.
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హోమ్ కంపో స్్ంగ్ కార్యకలాపాల అమలు దశలవారీగా చేపట్డం

– నగరం వ్యకిుగత గ హాలు, నివాస సంక్షేమ సంఘాలు, సంస్ాా గత సంసాలు మరియు బల్క వేస్్ట 
జనరేటరుో  (BWG లు) మిశరమానిి గురిుంచడం 

– మొతుం కుట ంబాలలో కనీసం 10% మరియు BWG లలో 50% మొదటి దశలో లక్షయంగా ఉండాలి
– సాలం లభ్యత మరియు యజమానులు / నిరావహకుల సుముఖ్త ఆధారంగా నగరం యయనిటోను 

ఖ్రారు చేయడం

నగర్ స్ాా యిలో హోమ్ కంపో స్్ంగ్ కోసం యూనిటు  గురాింపప
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• కంపో స్్ట మార్్స అంటే కంపో సి్ంగ్ కోసం అవ్సరమ ైన 
పదారాా లు మరియు పరికరాలు అందుబాట లో 
ఉంచబడిన పరదేశం.

• కంపో స్్ట మార్్స నిరవహణలో నిమగిమ ైన సవయం 
సహాయక సంఘాలు దాని ఉపయోగం గురించి
కొనుగమలుదారులకు మారగనిరేేశం చేయడం

3. కంపో స్్ట మార్ు్ ు ఏరాుటల చేయుట

• SLF/TLF తపపనిసరిగా చేయవ్లసినవి :
• తగిన కంపో సి్ంగ్ పదధతిని ఎంచుకోవ్డంలో 

యయనిటోకు శిక్షణ ఇవ్వడం మరియు సహాయం 
చేయడం 

• యజమానులు / నిరావహకులకు మదేతు
• ఇతర సవయం సహాయక సంఘ సభ్ుయలలో 

అవ్గాహన కలిపంచడం

2. SLFల దావరా అమలు

• CRPs తపపనిసరిగా
చేయవ్లసినవి:
• అవ్గాహన కలిపంచడం
• యయనిటోను గురిుంచడం
• ఉతుమ స్ాంకేతికతలపెై

యజమానులకు / 
నిరావహకులకు మారగనిరేేశం 
చేయడం

1. CRPల దావరా అమలు

నగర్ంలో హోమ్ కంపో స్్ంగ్ అమలు చేసే మారాగ లు



మునిిపల్ అధికారులు మరియు CRPలచే హోమ్ 
కంపో సి్ంగ్ పెైన శిక్షణ
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యూనిట్ యజమాన లు / నిరావహకులు

శిక్షణ విష్టయసూచికలో ఈ కిరందివి ఉంటాయి:
• మయల విభ్జన మరియు కంపో సి్ంగ్ యొకక 
పరా ముఖ్యత

• అందుబాట లో ఉని కంపో సి్ంగ్ పదధతులు 
• కంపో సి్ంగ్ కోసం అనుసరించాలిిన చరయలు
• కంపో సి్ంగ్ లో చేయవ్లసినవి మరియు
చేయకూడనివి 

SLF & SHG సభుయలు

శిక్షణ విష్టయసూచికలో ఈ కిరందివి ఉంటాయి:
• యయనిట్ యజమానులలో అవ్గాహన 
కలిపంచడం

• హోమ్ కంపో సి్ంగ్ స్ాధ్న కోసం అవ్సరమ ైన 
పరికరాలు

• కంపో సి్ంగ్ లో చేయవ్లసినవి మరియు
చేయకూడనివి 

• కంపో స్్ట మార్్స ఏరాపట  మరియు నిరవహణ
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అవ్గాహన కలిపంచు విధానం
మునిిపల్ అధికారుల సహకారంతో, సిఆర్స పిలు ఆర్స డబుో యఎలను, స్ామానయ 
పరజలను ఈ కిరంది వాటి పెైన అవ్గాహనా కలిపంచాలి
• మయల విభ్జన
• కంపో సి్ ంగ్ పరకిరయ
• కంపో సి్ ంగ్ పదధతులు
• కంపో సి్ ంగ్ యొకక పరయోజనాలు మొదలగునవి.

ఏ సమాచార్ం 
అందించాలి ?

• డిజ్జటల్ పరస్ారాలు
• స్ాా నిక ఛాన ల్ లలో పరకటనలు
• స్ో ష్టల్ మీడియా పాో ట్ ఫాంలు
• పిరంట్ మీడియా
• ద శయరూప పరదరశనలు 
• పరతయక్ష పరదరశనలు

అవ్గాహన కలిపంచు
విధానం



విధి - విధానాలు
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• టౌన్ మిష్టన్ కోఆరిినేటర్

• మునిిపల్ కమిష్టనర్

• ఎనివరాన్ మెంటల్ ఇంజనీర్

• కమూయనిటీ రిస్ో ర్ి పర్ిన్ి



విధి – విధానాలు - మునిిపల్ కమిష్టనర్
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మునిిపల్ కమిష్టనర్

▪ యుఎల్ బి స్ాా యిలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్ ను ఏరాపట  చేయడం 

▪ CRP లకు ID కారుు లు ఇవ్వడం 

▪ CRP లను (పరతి వారుు  నుండి) ఖ్రారు చేయడం  మరియు ఇంటి కంపో సి్ంగ్ కారయకలాపాలను క్షేతర స్ాా యిలో పరయవేక్షించడానికి నోడల్ అధికారిని 
(పరా ధానంగా శానిటరీ ఇన ిెక్ర్స / సూపర ైవజర్స) నియమించడం

▪ టౌన్స మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స మరియు ఎనివరాన్స మ ంటల్ ఇంజనీర్స తయారుచేసిన కారాయచరణ పరణాళ్ళకను ఖ్రారు చేయడం

▪ హోమ్ కంపో సి్ంగ్ కోసం యయనిటో జాబితా (గేట డ కమయయనిటీలు; అపార ్మంట్ మరియు ఇతర బల్క వ్యరా జనరేటరుో ) ఖ్రారు చేయడం

• నగరంలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలు చేసర మారాగ లను ఖ్రారు చేయడం
• కంపో స్్ట మార్్స ఏరాపట కు సాలానిి కేటాయించడం (ఒకవేళ్ మునిసిపాలిటీ / మునిిపల్ కారొపరేష్టన్స  కంపో స్్ట మార్్స స్ాా పించడానికి సిదధంగా 

ఉనిటోయితే )
• హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పెై వార్సు స్ాా యి అవ్గాహన కారయకరమాల సమీక్ష మరియు పరయవేక్షణ

• క్షేతర స్ాా యి  కారయకలాపాల యొకక రమజువారీ పపరమగతిని సమీక్షించడం

• పపరమగతిని వారపప పరా తిపదికన రాష్్టర స్ాా యి హోమ్  కంపో సి్ంగ్ సెల్ కు సమరిపంచడం
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పపరపాలక సంఘం అధికారుల విధి - విధానాలు
విధి - విధానాలు టౌన్ మిష్టన్ 

కోఆరిినేటర్
ఎనివరాన్ మెంటల్

ఇంజనీర్

▪ హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్ ఏరపడటానికి సూచనలను సిదధం చేయడం 

▪ క్షేతర స్ాా యిలో హోమ్ కంపో సి్ంగ్ కారయకలాపాల అమలు మరియు పరయవేక్షణ కోసం, 
CRP లను (పరతి వారుు  నుండి) గురిుంచడం / నామినేట్ చేయడం

▪ నామినేట్ చేయబడిన సిఆర్స పిలకు ఐడి కారుు లు అందించడం

▪ మాస్ర్స శిక్షకులను గురిుంచడం

▪ హోమ్ కంపో సి్ంగ్ అమలు పరచడం కోసం, పరాయవ్రణ ఇంజనీర్స తో సంపరదించి 
కారాయచరణ పరణాళ్ళకను సిదధం చేయడం

▪ కారాయచరణ పరణాళ్ళకను న లకు ఒకస్ారి సమీక్షించండి మరియు తదనుగుణంగా 
నవీకరించండి

(Cont’d..)
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విధి - విధానాలు టౌన్ మిష్టన్ 
కోఆరిినేటర్

ఎనివరాన్ మెంటల్
ఇంజనీర్

▪ గేట డ కమయయనిటీలు; అపార ్మంట్ మరియు ఇతర బల్క వేస్్ట జనరేటరుో  మొదలగు 
యయనిటోను  పరాయవ్రణ ఇంజనీర్స తో సంపరదింపపలు జరిపి తుది లిసు్ ను తయారు 
చేయడం

▪ అమలు పరిచే నమయనాలను ఖ్రారు చేయడం 
▪ యయనిట్ యజమానులు / నిరావహకులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి SLF లను (వార్సు 

వారీగా) గురిుంచండి
▪ కంపో స్్ట మార్్స అమలు చేయడానికి ఆసకిు ఉని ఎస్ట ఎల్ ఎఫ లు / సవయం 

సహాయక సంఘాలను గురిుంచండి
▪ వార్సు వారీగా అవ్గాహన కారయకరమాలు నిరవహ ంచే  విదంగా చూడండి

▪ CRP ల పపరమగతిని సమీక్షలు మరియు పరయవేక్షనలు జరపాలి. మరియు 
పపరమగతిని పరాయవ్రణ ఇంజనీర్స సహకారంతో మునిిపల్ కమిష్టనర్స కు 
సమరిపసుు ండాలి. 

పపరపాలక సంఘం అధికారుల విధి - విధానాలు
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విధి - విధానాలు CRP శానిటరీ ఇనెిెక్ర్ుు

▪ సంబంధిత వారుు లోని గేట డ కమయయనిటీలు, అపారు్ మ ంట ో , హో టళ్లళ 
మరియు ఇతర బల్క వ్యరా జనరేటరోను గురిుంచడం

▪ నిరేేశించిన ఫారాోట్ పరకారం వివ్రాలను టౌన్స మిష్టన్స కోఆరిునేటర్స తో 
పంచుకోవ్డం

▪ కమయయనిటీ స్ాా యిలో అవ్గాహన కలిపంచడం 

▪ ఆయా వారుు లోో  అవ్గాహన కలిపంచడానికి SLFs and TLFs కు శిక్షణ ఇవ్వడం
▪ హోమ్ కంపో సి్ంగ్ పరకిరయ మరియు దాని పదధతులను అరాం చేసుకోవ్డానికి 

కుట ంబాలు / యయనిట్ యజమానులు లేదా నిరావహకులకు శిక్షణ 
అందించడం

▪ పరయవేక్షణలో భాగంగా, హోమ్ కంపో సి్ంగ్ స్ాధ్న చేసుు ని HH లు / 
సంఘాలకు పరతి వారం సందరిశంచాలి 

CRPల విధి - విధానాలు



పరయవేక్షణ మరియు నివేదిక
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నగర స్ాా యిలోని  హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్ పపరమగతిని సమీక్షిసూు  మరియు ఏదెైనా 
సమసయలు  ఉంటే పరిష్టకరిసూు , పపరమగతిని రాష్్టర పరయవేక్షణ సెల్ కి నవీకరించాలి . 

నగర స్ాా యి – హోమ్ కంపో సి్ ంగ్ 
సెల్ 

రాష్్టర స్ాా యి – హోమ్ కంపో సి్ ంగ్ 
సెల్

రాష్్టర స్ాా యి హోమ్ కంపో సి్ంగ్ సెల్, నగర స్ాా యి కంపో సి్ంగ్ సెల్ి  నవీకరించే రమజువారీ 
పపరమగతిని పరయవేక్షించాలి 

CRP లు పరయవేక్షణ స్ాధ్నం (మొబెైల్ అపిో కేష్టన్స ) దావరా క్షేతర స్ాా యి 
కారయకలాపాల రమజువారీ పపరమగతిని నవీకరించాలి.
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ధ్నయవాదాలు
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