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GOVERNMENT OF TELANGANA 

MUNICIPAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
O/o. Commissioner and Director of 

Municipal Administration, Telangana, Hyderabad. 

 
CIRCULAR 

 

Roc.No. 28079/2020/H2, Dt. 14/08/2020 

 

Sub: MA Department – Collection of the Organic Waste from all sources & Home Composting 
– Certain instructions issued -Reg. 

Ref: Instructions of Honble Minister for MA&UD, Ind, IT &C during Dist wise reviews of ULBs 
of Sanitation & SWM Audit. 

*** 

The attention of MCs, Addl Commrs, to the Sub and Ref. cited above is invited. 
Instructions for source segregation into Wet, Dry and Domestic Hazardous Waste and 
composting of Wet Waste I.e. of Vegetable /Fruit markets, Function halls, Hotels, Parks 
and House-holds and leaf litter from road sweepings and Process the same through 
Windrow or Vermin Composting methods & recycling of Dry Waste through DRCC are given. 

2. In addition to composting at ULB level, it is also necessary take up HH level / Bulky 
Waste Generator level by themselves . For that, a detailed guidelines and techniques on 
home composting is hereby enclosed (in English and Telugu Languages) duly indicating the 
steps for creating awareness among the public and procedure for taking up home 
composting. 

3. In this regard, it is to inform that home composting shall be developed in ULBs duly 
involving the SHG women ( Swachh Dhoot) through the SLF/TLF. The SGH women shall be 
trained in home composting and they shall be assigned atleast 500-households in their 
locality so that they can in turn educate the households through simple home composting 
technics and ensure that home composting is being done in the said assigned households. 
The  SHG  members  can  be  paid  at  a rate  agreed @HH/  Bulky  waste  generator,   
after successfully continuing composting activity for period of 3 months and shall be 
certified by the officer looking after sanitation in the Municipality. 

 
4. The activity should sustain and it shall be kept in mind that its not a one time 
activity. Even after completion of the campaign, the activity shall continue. The 
expenditure towards the above activity can be met from the Pattana Pragathi State 
matching grant. 

 
5. Therefore, all the Municipal Commissioners in the State are hereby instructed to 
follow the instructions issued above scrupulously and ensure that all the Individual House 
Holds practice home composting. 

 

Encl: As above. 
To 

DR N SATYANARAYANA IAS 

DIRECTOR OF MPL ADMN 

 

All the Municipal Commissioners in the State. 
Copy to the Regional Director cum-Appellate Commissioner of Municipal Administration, 
Hyderabad and Warangal with a request to communicate the same to all the Municipal 
Commissioners. 
Copy to all the Additional Collectors/Additional Collectors (Local Bodies) for information. 
Copy to all the Collectors & District Magistrate in the State for information. 
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Copy submitted to the Principal Secretary to Government, Municipal Administration & 
Urban Development Department, Telangana, Hyderabad for information. 



ఇంటి వద్దనే కంపో స్టంగ్ పద్దతిన స ంద్రియ ఎరువు తయారీప ై 
పటటణ స్థా నిక సంసాలకు మారగద్రశక పతిము
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Knowledge Partner : Administrative Staff College of India 



పరిచయం
• తలెంగథణ పిభుతవం, ఘన వయరా పద్ారథా ల నిరవహణ నిబంధనలు 2016 ను సమరావంతంగథ అమలు

చేయడానికి పథిధానయత ఇసుత ంద్ర మరియు రథష్టట రంలో పటటణ స్థా నిక సంసాలకు (యు.ఎల .బి. లకు) అవసరమ నై
సహాయానిి అంద్రంచడం ద్ావరథ సవచఛమ ైన మరియు సురక్షితమ ైన పటటణాలుగ తీరిిద్రద్ద డానికి తెలంగథణ
పిభుతవం కటటట బడి ఉంద్ర.

• విక ంద్రికృత వయరా పద్ారథా ల నిరవహణ చాలా పిభావవంతమ నైద్ర. గృహ మరయిు సమాజిక కంపో స్ట ంగ్ ను
పోి తసహ ంచడం చాలా ముఖ్యం.

• ఘన వయరా పద్ారథా లుఎకుువ పరమిాణంలో ఉండడం వలల ULB వథరికి నిరవహ ంచడం కష్టటతరం అవుత ంద్ర.
కథవున చెతతను కంపో స్టట ఎరువుగథ తయారు చయేడం వలల మునిసపల వథరి ఘన వయరథా లు సమరా (MSW)

నిరవహణ భారథనిి గణనీయంగథ తగిగంచవచుి. పితి వయకిత గృహాము నంద్ు ఏవ ైనా పదా్త లను అమలు
చేయడం వలన వథరు స ంద్రియ వయరథా లను ఎరువుగథ మారిడం ద్ావరథ ఈ పికియయకు ద్ోహద్ం చేయవచుి.

• క ంది్ పరథయవరణ, అటవీ, వథతావరణ మారుుల మంతిితవ శథఖ్చ,ే తలెంగథణ రథష్టట ర ఘన వయరా పద్ారథా ల
నిరవహణ విధానం మరయిు వయయహం (2018), 2 ఘన వయరా పద్ారథా ల నిరవహణ నియమాలు (2016)
కంపో స్ట ంగ్ పికియయకు గణనీయమ ైన పథిధానయత నిసుత నాియి. సవచ్ఛఛ సర వక్షన్ 2021 నంద్ు వయకితగత
గృహాలచే ఇంటి వద్ద నే తడి వయరథా ల కంపో స్ట ంగ్ ప ై కూడా ద్ృష్్ట ప డుత ంద్ర *.

* The indicator 2.10 fetches 30 marks for ULBs where more than 

10% of waste generators such as individual homes, commercial 

and bulk waste generators process their wet waste on-site itself.
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ఘన వయరా పద్ారాముల నిరవహణమరియు అమలు కొరక ై వయయహం 

“పిజా సంఘాల వథరు గృహాల యంద్ు ఘన వయరథా లను 
నిరవహ ంచుకోవడం వలన కంపో స్టట  ఎరువును ఉతుతిత చేయవచుి. 
బయో-గథయస్ట ఉతుతిత  కూడా చేయవచుి, వథసన నియంతిణ 
జరుగుత ంద్ర మరియు చుటటట  పరిశుభిమ ైన పరిస్ాత లు కలిగి 
ఉంటాయి.”



ఘన వ్యర్థ పదార్థథ ల నిర్వహణ మర్ియు విధానం

ఉపో ద్ాా తము
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ఘన వయరా పద్ారాముల నిరవహణమరియు అమలు కొరక ై వయయహం 

“కంపో స్టంగ్ అనేద్ర ఒక జీవరస్థయన పికియయ, ద్రనిలో స ంద్రియ 
వయరథా లు కంపో స్టట  అని ప్లిచే విలువ ైన ఎరువుగథ 
కుళ్ళిపో తాయి.”

• పటటణ స్థట నిక సంసాల ఇంటి వద్ద కంపో స్ట ంగ్ ను పిజల బాగస్థవమయంతో అమలు చేయాడానికి,
గృహాల వథరికీ అవగథహన మరియు శిక్షణా కథరయకయమాలను నిరవహ ంచడం కోసం పటాట ణ
ప ద్రిక నిరమూలనా సంసా వథరి స వలను వినియోగించుకోవచుి.

• పటటణ స్థట నిక సంసాల పిచార కథరయకయమం నిరవహ ంచడంలో మరియు గృహ కంపో స్ట ంగ్
చేపటటడానికి టౌన్ లెవల ఫ డర ష్టన్స (టిఎలఎఫ్) మరియు సలమ్ లెవల ఫ డర ష్టన్స
(ఎస్ట ఎల ఎఫ్) ల వథరి స వలను వినియోగించుకోవచుి.

• మహ ళల జీవనోపథధరని ప ంచడానికి కంపో స్టట తాయారీని యుఎల బి వథరు టిఎల ఎఫ్ /
ఎస్ట ఎల ఎఫ్ ను పోి తసహ ంచాలి.

• ఈ మారగద్రశక పతిం వివిధ గృహ కంపో స్టంగ్ పదా్త లను గురించి వివరిసుత ంద్ర. ద్రనిప ై
మరింత సమాచారం మరియు వివరథల కోసం సంపిద్రంచ డానికి, పరికరథల ఉతుతిత మరియు
స వథ సంసాల వథరి వివరథలను కూడా అంద్రసుత ంద్ర.

• అడిూనిస ట రటివ్ స్థట ఫ్ కథలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా, హ ైద్రథబాద్ు వథరు ఈ పియతింలో విష్టయ
పరిజాా న భాగస్థవములు మరియు పటాట ణ ప ద్రిక నిరమూలనా సంసా ద్ావరథ TLF / SLF వథరికి
అవసరమ ైన సమాచారథనిి మరియు శిక్షణను అంద్రసుత ంద్ర.



ద్శ 1: గృహాలలో వయరథా లను తడ,ి పొ డి వయరథా లుగథ    వేరు 
చేయడానిి పోి తాసహ ంచాలి 
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తడి వయరథా లు పొ డి వయరథా లు
ULB వథరు వయరథా లను వేరుచయేడం యొకు పథిముఖ్యతను తెలియజ యడానికి 
సమరావంతమ ైన పిణాళ్ళకలను రమపొ ంద్రంచాలి.

రంగులు అనేవి అలవథటల ను స్థా ప్ంచడానికి మరియు పిజల మనసుసలలో బహ రంగంగథ 
బలోప తం చేయడానికి కీలకం. చెతతను పొ డి వయరథా లు మరియు తడి వయరథా లుగథ 
విభజించవచుి:

GREEN/ఆకుపచి రంగు డబాాలో – వంటగద్ర లోని / వంట / ఆహారం నుండి వచేి తడి 
వయరథా ల కోసం,  ఈ డబాాలోకి వ ళుత ంద్ర, ద్రనిని సులబంగథ కంపో స్టట  చేయవచుి. 

BLUE/నీలం  రంగు డబాాలో - వథరథత పతిికలు, కథరుు  బో రుు ,  పథయకింగ్ వయరథా లు, పథల స్టక్సస, 
సీస్థలు, డబాాలు మొద్లెైన పొ డివి పునరివనియోగ పరచద్గిన వయరథా లు ఈ డబాాలోకి 
వ ళ్ళిలి. వీటిని మరల వినుయోగించుకొను విధంగథ  చేయవచుి –



ద్శ 2: కంపో స్టంగ్ పద్దత లప ై అవగథహనను 
పోి తాసహ ంచాలి

గీయన్స అనగథ  న ైటరి జన్ ధాత వులుబరి న్స అనగథ  కథరాన్ ధాత వులు  
ఏమేమి కంపో స్టట చేయవచుి ?

5

త రిమిన కథరుు  బో రుు , ప్ండి చేస్న గుడుు  
ప ంకులు, కథగితపు త వథవళుల , త రిమిన 
వథరథత పతిిక, పొ డి ఆకులు, కిలప్ుంగులు 
మరియు కొమూలు, త రిమిన గింజ గుండుల , 
రంపపు పొ డి లేద్ా కలప చిప్సస

ఆకుపచి ఆకులు, పండుల  (నిమూ పండల ను,  
పరిమితం చేయండి), పథత పువువలు, 
టీబాయగులు, కూరగథయలు (వండిన లేద్ా 
వండనివి), రొటటటలు మరియు ధానాయలు, 
జుటటట  మరియు బొ చుి, కథఫీ పొ డి గింజలు 
?

❑ కంపో స్ట ంగ్ అనేద్ర ఒక జీవరస్థయన పికియయ, ద్రనిలో స ంద్రియ వయరథా లు కంపో స్టట  అని ప్లువబడే విలువ ైన ఎరువుగథ మారిపో తాయి. 
❑ కంపో స్ట ంగ్ కోసం నాలుగు పథిథమిక పద్ారథా లు అవసరం: బరి న్స, గీయన్స, గథలి, నీరు
❑ ఈ పద్ారథా ల యొకు సర ైన మొతాత లను కలపడం వలల  కంపో స్ట ంగ్ సూక్షూజీవులకు తగినంత కథరాన్ మరియు నతిజనితో పథటట ఆకిసజన్ మరియు తేమ లభిస్థత యి. 

ఆద్రశవంతంగథ, బరి నల లో 3 భాగం మరియు ఆకుకూరలలో 1 భాగం మంచి కంపో స్టట  ఇసుత ంద్ర. 



ద్శ 3: కంపో స్టంగ్ పదా్త లప ై అంద్రికి 
సమాచారం అంద్రంచండి
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• కుండ కంపో స్టంగ్ పదా్తి 
• వ రిూ కంపో స్టంగ్ పదా్తి
• డిముూ/డబాా కంపో స్టంగ్ పదా్తి
• బొ కథష్్ కంపో స్టంగ్ పదా్తి
• గొయియ/గుంత కంపో స్టంగ్ పదా్తి 
• రింగుల కంపో స్టంగ్ పదా్తి
• వంటగద్ర డబాా కంపో స్టంగ్ పదా్తి



3.1 కుండ కంపో స్టంగ్- ఏరోబిక్స విధానము
కుండ ద్రగువన ఒక 
చిని రంధిం

చేయండ.ి మూతతో 
కూడిన కుండను
అనుకూలమ ైన 

పిద్ేశంలో ఉంచండి. 
మొద్ట  కుండ 
కియంద్, సగం లీటర్ 
స్థమరాయం గల 
పథల స్టక్స పథతిను 
బో రిలంచి ఉంచండి.

తడి తీస్ వేస్న, 

వేరు చేయబడిన
వంటగద్ర వయరథా లను 
పితిరోజూ నింపండి 
మరియు ద్ానిని
పితి రోజు మూతతో
మూస్వేయండి

కుండ నుండి 
బయటకు వచేి 
అనగథ వయరాపు
నీటిని   (లీచేట్ ) 

పథల స్టక్స   పథతి  
స కరిసుత ంద్ర. 

కుండలోకి ఈగలు
చేరకుండా  

ఉండటానికి పథల స్టక్స 
పథతిలో కొంచెం
ఉపుు పొ డి 
ఉంచండి

ఒక వథరం 
తరువథత, కుండలో 
చాలా పురుగులు 
కనిప్స్థత యి. వథటిని 

చంపడానికి 
పియతిించ వద్ుద ,  
అవి కంపో స్టంగ్ 
పికియయను 

వేగవంతం చేస్థత యి  
మరియు 3 వథరథల 

తరువథత 
చనిపో తాయి .

కుండ లోపల 
ఎకుువ తేమ లేద్ా 

నీరు ఉంటే, 
అద్నపు నీటిని 
పీలుి కోవడానికి 
కొంచెం ద్ుముూ / 
ఎండిన ఆకులు /
మటిటని జోడించండి 
లేద్ా కథగితపు

పో టటట ను వేయండి  

పులలని మజిిగ లేద్ా 
ఆవు ప డ 
ద్ాి వణానిి 
వయరథా లలో 

చలుల కోవడం ద్ావరథ  
కంపో స్టంగ్ 
పికియయను 
వేగవంతం 
చేయవచుి 

మొద్టి కుండ 
నిండిన తరథవత 
ద్ానిని పకున ప టిట
మరొక కుండను 
వథడడం  మొద్లు
ప టాట లి  . ర ండవ 
కుండ మొద్టి 
కుండలోని 

వయరథా లను నింప  
సమయానికి 
కంపో స్టట గథ

మారుత ంద్ర. 
(సుమారు 45 
రోజులు)
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• కుండ కంపో స్టట  కు తకుువ సాలం అవసరం మరియు రోజుకు 2 కిలోల వయరథా లను ఉతుతిత  చేస  చిని కుటటంబాలకు అనువ ైనద్ర.
• వరథా నికి ద్ూరంగథ ఉంచాలి. వరథా కథలంలో కుండల మీద్ పథల స్టక్స ష్ీటల ను ఉంచాలి, కుండలను వరాం నుండి రకి్షంచడానికి ఇటటక ముకులను ష్ీట్ మీద్ ప టాట లి. 
• స కరించిన లీచేట్ ను నీటితో కలిప్ తోటలో ఎరువుగథ ఉపయోగించవచుి లేద్ా ప్చికథరి చేయవచుి. 
• కుండ చుటటట  చాలా ఈగలు ఉంటే, కొబారి నూన లో కరమురం నానిన తరువథత (25 మి.లీ నూన లో 2 మాతిలను కరిగించండి) కుండ ద్రగువ బాగథన మరియు మీద్ బిష్ 

ద్ావరథ రథయాలి.
• విభిని పదా్త లు ఉనాియి. వివరథలకు కింద్ర వీడియో లింక్స ద్ావర చూడగలరు: https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A

https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A
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పితి యూనిట్ లో ¾ వంత   కనాి ఎకుువ వయరథా లతో 
ఒక స్థరి నింపకూడద్ు 

గథలి / ఆకిసజన్ రంధాి ల ద్ావరథ మూడు 
కుండలోల కి వసుత ంద్ర

ప ైన మరియు మధయ కుండలను వథరథత పతిిక ద్ావరథ  వేరు చేయాలి తద్ావరథ  కంపో స్ట ంగ్ కొరకు ద్రగువ 
నుండి గథలి పివేశించడానికి సాలానిి అంద్రసుత ంద్ర

లీచేట్ (కంపో స్టంగ్ పద్ారాం ద్ావరథ విడుద్లయియయ నీరు) యూనిట్ A మరియు యూనిట్ B లను ఫ్లటర్ 
చేసుత ంద్ర, ద్రగువ యూనిట్ C ని చేరుకోనే సరికి ద్ాద్ాపుగథ అకుడి కంపో స్టట ద్ావరథ గయహ ంచబడుత ంద్ర

వయరథా లు మొద్ట యూనిట్ A లో నింపథలి, ఇద్ర 3/4 వంత  నిండినపుుడు, యూనిట్ A మధయకు
మరియు యూనిట్ B ప ై భాగథనికి  మారథలి , వయరథా లు ఇపుుడు యూనిట్ B లో వేయబడతాయి, 

ఇద్ర జరుగుత నిపుుడు యూనిట్ A లోని వయరథా లు కంపో స్టట పికియయకు గురి అయి, అవి ఆకయమించిన 
సాలం తగుగ త ంద్ర. తద్ుపరి యూనిట్ B, 3/4 వంత  నిండిన తరువథత, యూనిట్ A లోని అపుటికి 
కంపో సుట  ఐన వయరథా నిి యూనిట్ C లోనికి మారథిలి. యూనిట్ A ఇపుుడు ఖ్ాళీగథ ఉంద్ర మరియు 
ప ైన ఉంచడానికి స్దా్ంగథ ఉంద్ర. యూనిట్ B మధయకు మారిబడుత ంద్ర.

ఇద్ర మరల 
పునరథవృతమవుత ంద్ర

మూడు-కుండల ద్ావరథ
కంపో స్టంగ్ పధా్తి
కుటటంబం సభుయల  యొకు సంఖ్యను బటిట , కుండల సంఖ్యను 
నిరణయించవచుి. స్థధారణంగథ, మూడు కుండలను 
ఉపయోగిస్థత రు, ఒకద్ానిప ై ఒకటి ప రిబడి ఉంటాయి .

ఈ కింద్ర వీడియో ఇటటవంటి పదా్త ల గురించి మరింత వివరణ ఇసుత ంద్ర: 
https://www.youtube.com/watch?v=cReeLzYBPTY

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


3 టటరయకోట కుండలు

(A, B మరియు C ) 
తీసుకోండి మరియు గథలి 
పిసరణ కోసం పికు వ ైపు  
రంధాి లను చేయండ.ి (ఒక 
అంగుళం  వథయసం) లీచేటటను 

(వయరాపు నీటిని) హరించడానికి
ప ైనగల 2 కుండలమీద్ (A
మరియు B ) కియంద్ర భాగథన 
ప ద్ద  రంధాి లు (3 అంగుళ్ళల 
వథయసం) చేయండ.ి మీరు 

మూడవ కుండకు అంటే C కు
కియంద్ర భాగథన  రంధాి లు 
లేకుండా ఉంచారని 

నిరథా రించుకోండి. ఈ కుండ (C) 
ప ైన మిగతా వథటిని అంటేB 
మరియుA ఒకద్ానిప ై ఒకటి 

ప రథిలి 

వథరథత పతిిక యొకు పొ రను 
కుండ A మరియు కుండ
B లో కియంద్ర వ ైపు పరచండి 
తద్ావరథ నీరు ఇతర 

పద్ారథా లు కియంద్ర పొ రలలో 
పడవు. 

ఎలుకలు లేద్ా ఈగలు
రథకుండా ఉండటానికి 
కంపో సటర్ ను టటరయకోట 
మూతతో కపుండి. 

వంటగద్ర వయరథా లను
కంపో సటర్ (కుండ  ఎ) కు 
జోడించడం పథిరంభించండ.ి

కుండ  A, ¾ వంత 
నిండినపుుడు, A ను B
స్థా నానికి మరియు B నిA

స్థా నానికి మారిండి.

ఇపుుడు B లో వయరా 
పద్ారథా లను వేయడం 

పథిరంభించండి. ఈలోగథ A లోని 
పద్ారథా లు కంపో స్టట పికియయకు 

గురి అవుతాయి  . 

B, ¾ వంత నిండగథనే కుండలు 
A ను C స్థా నానికి, B ను A 

స్థా నానికి C ను A స్థా నానికి 
మారథిలి. ఇపుుడు ఖ్ాళీగథ ప ైన 
ఉని కుండలో వయరథా లను వేస్ 
పికియయను మళీల పథిరంభించండి.

కియంద్ర భాగథన ఉని కుండలోని 
వయరథా లు బాగథ కంపో స్టట 
అవుతాయి కనుక 

అపుుడపుుడు మధయ  
కుండలోని  కంపో స్టట ఐన

వయరథా లను కియంద్ర కుండా లోనికి  
చేరివచుి. 

కియంద్ర భాగథన గల కుండ C 3/4 

నింప్న తరథవత, మళీి 
పయరించడానికి ముంద్ు కుండను 

ఖ్ాళీ చేయండి. 

ఈ కుండలో అపుటిక  బాగథ
కుయ ళ్ళిన పద్ారథా నిి జలెల డ 
పటటట కోండి ఇపుుడు  మీరు 
మంచి వథసన లేని ఎరువు
(కంపో స్టట) ను పొ ంద్ుతారు.

జలెల డ పటిటన తరథవత 
మిగిలి ఉని ప ద్ద  
ముకులను మరింత 
కుళ్ళిపో వడానికి 

ప ైభాగంలో ఉని కుండలో 
చేరివచుి.

అపుుడపుుడు ఎగువ 
కుండలో నీరు చలుల కోవడం 
ద్ావరథ కంపో స్టట కొద్రదగథ 
తడిగథ ఉంచండి. 

మొతతం పికియయ 90 రోజులు 
పడుత ంద్ర.
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Note: కుండలు మారుి పదా్తి:
A కుండను ‘c’స్థా నంలో, 
‘B’ కుండను, ‘A’ స్థా నంలో, 
‘c’ కుండను ‘B’ స్థా నంలోమారథిలి.    

మూడు కుండల 
కంపో స్టంగ్ పదా్తి 



ముకులుగథ చేస్న  
వథరథత పతిిక, త రిమిన కథరుు

బో రుు , కొబారి పీచు
మరియు పొ డి ఆవు ప డ 
క కులను నీటిలో నానబెటిట , 
అద్నపు నీటిని (స్థుంజి 
వంటిద్ర) ప్ండి వేయండి.

ఈ పద్ారథా లను ప ద్ద  పథల స్టక్స 
డబాా ద్రగువన పరుపుగథ 

ఉంచండ.ి

వథనపథములను మటిటతో 
పథటట కొనండి. మాములు 
కుండలోల  మటిట  మరియు 
వథన పథముల పథతికు

జోడించండ.ి

పితిరోజూ కథకుండా ర ండు 
లేద్ా మూడు రోజులకు
ఒకస్థరి వంటగద్ర  

వయరథా లను జోడించండ.ి 
నిమూ పండల  వథడకథనిి 
మరియు తొకులను
పరిమితం చేయండి.

అనిి పరుపులు (బెడుల ) 
కంపో స్టట గథ మారినపుుడు 
ద్ానిని పంట సమయం
అనుకోవచుి. కథబటిట
అనిింటినీ ఒక వ ైపుకు 
న టిట , కొతత  తడి పరుపును 
జోడించండి. న మూద్రగథ 

కంపో స్టట తియాయలి కథని వథన 
పథములను   డబాాలోనే 

ఉండనివథవలి.

జోడించెవి పండుల  మరియు కూరగథయల ప ై తొకు, 
కోడిగుడుు  ప చుి, కథఫీ పొ డి, టీబాయగులు, టీ ఆకులు.

జోడించ కుడనివి: మాంసం, పథల, కొవువ 
ఆహారం, ఆమల  గుణ  వసుత వులు.
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3.2 వరిూ కంపో స్టంగ్ – ఏరోబిక్స పదా్తి 
స ంద్రియ వయరథా లను వథనపథములతో శుద్రా  చేస  పికియయను వరిూ కంపో స్ట ంగ్ అంటారు. ఇద్ర సహజమ ైన, వథసన లేని, 
ఏరోబిక్స పికియయ, స్థంపిద్ాయ కంపో స్ట ంగ్ నుండి చాలా భినింగథ ఉంటటంద్ర.
వథనపథములు వయరథా లను తీసుకుంటాయి మరియు జీరణకియయ తరువథత, జీరణంకథని పద్ారాం వథనపథము యొకు 
అలిమ ంటరీ క నాల ద్ావరథ కద్ులుత ంద్ర, ద్రనిలో సనిని పొ రలోని, నూన  కథస్ట ంగ్స ప ై జమ అవుత ంద్ర.
భారతద్ేశంలో స్థధారణంగథ కనిప్ంచే వథనపథముల జాత లు ఐస నియా ఫో టిడా, అమియాంతెస్ట డిఫ్ిజ న్స మరియు 
యుడిిలల స్ట ఇంజనీక్స.
మరినిి వివరథల కోసం, ఈ కియంద్ర వీడియో చూడండి: 
https://www.youtube.com/watch?v=NUOmeQy170M

https://www.youtube.com/watch?v=NUOmeQy170M


మ రుగ ైన వథయువు 
మరియు తేమను 
అంద్రంచడానికి వయరా 
మిశయమానిి 1 స ం.మీ. 
మేరమంద్ంగథ  ఉండాలి 

రోజుకు ఒకస్థర,ి 
సవయద్రశలో తిరగడం సర ైన 

మికిసంగ్ మరియు
వథయువును 

నిరథా రించడానికి హాయండిల
తిపుడం ద్ావరథ 
మానవీయంగథ 
నిరవహ స్థత రు.

ఆ తరువథత, సగం వ ైపు
తలుపులు తెరవడం ద్ావరథ 

ఏరోబిక్స కండిష్టన్ 
నిరవహ ంచ బడుత ంద్ర.

ప ై భాగంలో ఉని పద్ారాం 
మద్య భాగథనికి 
తరలించబడింద్ని 
నిరథా రించడానికి ఒక 
సమయంలో 2-3 

భిమణాలు తిిపథులి , 
ఇకుడ అద్ర అధరక 
ఉషో్ణ గయతకు లోబడి 

ఉంటటంద్ర.

స్ారీకరించిన కంపో స్టట 15-
20 రోజులలో స్థధరంచ

బడుత ంద్ర.
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3.3 రోటరీ డిమ్ కంపో స్టంగ్ విధానం- ఏరోబిక్స పదా్తి 

రోటరీ డిమ్ స్ారమ ైన మరియు ఒక  రకంగథ ఉతుతితని ఉతుతిత  చేయడానికి, కంపో స్టట  మరియు 
మిశయమానిి అంద్రసుత ంద్ర. అంద్ుబాటటలో ఉని ఆకిసజన్ మరియు స ంద్రియ పద్ారథా లతో కూడిన 
వ చిని, తేమతో కూడిన వథతావరణంలో, ఏరోబిక్స సూక్షూజీవులు వృద్రా  చెంద్ుతాయి మరియు 
వయరథా లు వేగంగథ కుళ్ళిపో తాయి.
కియంద్ర వీడియో లింక్స ఢిలీలలోని గురథగ వ్ లో హౌస్ంగ్ స్ొ స ైటీ వథరి అనుభవం మరియు పదా్తిని 
వివరిసుత ంద్ర: https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM

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


ఈ డిముూలో రోజువథరీ 
వంటగద్ర వయరథా లను

వేయండి . వండిన ఆహారం, 

మాంసం మరియు పథల
ఉతుత త లు పితీద్ర లోపల 

వేయవచుి .

మీరు మరుసటి రోజు అంచు 
చుటటట  ప రుక పోయిన 

ద్ానిని చూస్  
భయపడవద్ుద . 

బో కథష్్ పౌడర్ జోడించండ.ి 
డిమ్ కు ఒక కుళ్ళయి

ఉండాలి, ఇద్ర 
ఎపుటికపుుడు ఉతుతిత  
అయియయ కొద్రద  మొతతంలోని 
ది్వథనిి బయటకు పంప 

గలద్ు . ఈ ది్వం మొలాస్స్ట
లాగథ బరి న్ రంగులో వ నిగర్ 

లాగథ ఉంటటంద్ర.

17 వ రోజు నాటికి, డిమ్ లో 
కొద్రదగథ తెలలటి ఫంగస్ట

ప రుగుత ంద్ర; ఇద్ర కిణవ
పికియయ మొద్లు అయినటటట  
చూప్సుత ంద్ర. మీకు తెలుపు 
ఆకుపచి /రంగు కనిప్స త , 
మీ కిణవ పికియయ బాగథ 
జరుగుత ంద్ని అరాం.

బో కథష్్ డిమ్ లో వంటగద్ర 
వయరథా లను ఒక న ల పథటట 
స కరించి, ఆప ై 18 రోజులు 
నిలవ చేయాలి. డిమ్ యొకు 
కొనిి పద్ారథా లను సగం-
పయరతయిన కంపో స్టట తో 
కలపండి మరియు ఈ 
మిశయమానిి ఒక తొటటటలో

ఉంచండ.ి

ఒక కంద్కథనిి తవివ, ఆప ై 
పులియబెటిటన తడి 
వయరథా లను అంద్ులో
ఉంచండ.ి ద్ానిని కప్ు

ఉంచండ.ి మూడు వథరథల 
తరువథత మీకు అంద్మ ైన 
నలలని కంపో స్టట తయారు 

అవుత ంద్ర .
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'బో కథష్్' అంటే జపనీస్ట భాష్టలో 'పులియబెటిటన స ంద్రియ పద్ారాం'. స ంద్రియ వయరథా లను
వథయురహ తంగథ పులియబెటటడానికి బో కథష్్ కంపో స్టంగ్ పదా్తి సూక్షూజీవుల ఎంప్క 
సమూహానిి ఉపయోగిసుత ంద్ర. ఇద్ర ర ండు ద్శల పికియయ:

చేద్శ 1: ఈ (కిణవ) పికియయ కోసం మీకు గథలి చొరబడని ప ద్ద  డిమ్ అవసరం. ఆకిసజన్ 
వథయువు చొరబడి లేనంద్ున ఈ పికియయలో వయరాపు పద్ారాముల విచిినింద్ం 
జరుగద్ు.

ద్శ 2: పులియబెటిటన పద్ారథా నిి మటిట  లేద్ా కంపో స్టట  లో కలిప్నపుుడు జరిగ  
కుళ్ళిపో వడం. కిణవ పికియయ ఆహార వయరథా లను కూడా నియమిసుత ంద్ర, తద్ావరథ ఇద్ర 
కుళ్ళిపో యియ ద్శలో మరింత వేగంగథ విచిఛనిమవుత ంద్ర.

3.4 బో కథష్్ విధానం అంటే  వథయురహ త
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కంపో స్టంగ్ కోసం ఇతర 
పద్దత లు 



ప్ట్ (గొయియ) కంపో స్టంగ్

స్మ ంట్ రింగుల ద్ావరథ కంపో స్టంగ్ 

బయో – కంపో సటర్

14

వయకితగత గృహాలు, చిని సంఘాలు, అపథరుట మ ంటటలు మొద్లెైన వథటికి కంపో స్టట  తయారీ 
వయవసాలను ఏరథుటట చేయవచుి. (10 గృహాల వరకు).



మోస్ట ప్ట్ కంపో స్టంగ్వంటగద్ర డబాా కంపో స్టంగ్ నీలం రంగు HDPE డెైజ సటర్

15

వయకితగత గృహాలు, చిని సంఘాలు, అపథరుట మ ంటటలు మొద్లెైన వథటికి కంపో స్టట  వయవసాలను ఏరథుటట 
చేయవచుి – (10 గృహాల వరకు).



పో రటబుల గృహ
బయోబిన్

పథల స్టక్స డబాాలు/టేిలు 
స ంద్రియ వయరా 
కంపో స్టంగ్ యంతిం

ఏరోబిక్స బిన్ కంపో స్టంగ్

16

మధయ తరహా స్థమూహ క గృహ సముద్ాయాలు, 
అపథరుట మ ంటటల , RWA లకు (10 ప ైన మరియు 300 గృహాల వరకు)



ఒర్ బిన్  

FRP ఏరోబిక్స డెైజ సటర్

బయో బిన్ 

స్ౌర కంపో సటర్

17

మధయ తరహా కమూయనిటీలు, అపథరుట మ ంటటల , RWA లు – (10 ప ైన మరియు 300 గృహాల వరకు)
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స వలు అంద్రంచు సంసాలు
SERVICE PROVIDERS



Ar. Poonam Bir Kasturi,     Founder

2995, 5th Cross, O12th A Main Road,

Near Backpacker Panda, HAL 2nd Stage, Bangalore 560008

Phone: +91- 80 41157311/ +91- 99164 26661/ +91 98863 63882 (M) 

Email: hello@dailydump.org

COMMUNITY 
COMPOSTERS

20,000-90,000 INR

LEAF AND GARDEN 
COMPOSTERS

5,500-32,000 INR

HOME 
COMPOSTERS
600-2550 INR

గృహ మరియు సమాజ స్థా యిలో కంపో స్ట ంగ్ కోసం విసత ృత శరయణి ఉతుత త లను 
అంద్రస్థత రు, వీటిలో విక ంద్రికృత పదా్తిలో ఆకులు మరియు తోట వయరథా లు ఉంటాయి. 
వథరు ఉపకరణాలు మరియు సమాచార చేతి పుసతకథలూ కూడా అంద్రస్థత రు.
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DAILY DUMP

mailto:hello@dailydump.org


Sy no 42, First Floor,
Opp Zonasha Vista,
Dinne Anjaneya Swamy Temple Rd,
Haralur, Bengaluru,
Karnataka 560102
Phone: +91- 9108462846 (M) 
Email: contact@stonesoup.in

COMMUNITY COMPOSTER  

45,250 INR

LEAF AND GARDEN 
COMPOSTERS 

6,000-20,000 INR

HOME  COMPOSTERS
900-1,000 INR

గృహ మరియు సమాజ స్థా యిలో కంపో స్టంగ్ కోసం 
విసత ృత శరయణి ఉతుత త లను అంద్రస్థత రు, వీటిలో 
విక ంద్రికృత పదా్తిలో ఆకులు మరియు తోట 
వయరథా లు ఉంటాయి.

20

STONE SOUP

mailto:contact@stonesoup.in


SAMPOORN HOME 
COMPOSTER

3,000 INR

BIO DROPS BOKASHI BUCKET 
INDOOR COMPOSTER 1765 INR

MYGREENBIN GREERICH 
ORGANIC COMPOSTER

2500 INR

BIOZAP PLASTIC 
HOME COMPOSTER 

2600 INR

TRUST BIN INDOOR 
COMPOSTER 1720 INR 21

అంద్ుబాటటలో ఉని ఇతర ఇంటి కంపో స్టంగ్ పరికరథలు 
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శిక్షణ ఇచుివథరు 
TRAINING SUPPORT



Ar. Lokendra Balasaria,    Founder
804 , Venus Atlantis, Prahladnagar, Ahmedabad
Ahmedabad 380015 
Phone: +91-7698873388 (M) 
Email: lbalasaria@hotmail.com/ urbantreewalks@gmail.com

Solid Waste Management Round Table
C/o Radio Active ,
1/1- 1, Atria Towers,    Palace Road,
Bengaluru - 560001
Email: swmrt.bengaluru@gmail.com
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TREEWALKS SWMRT

TREEWALKS అనేద్ర పరథయవరణానిి సవసాపరిచే ద్రశగథ పనిచేస  
సవచఛంద్ స్థమాజిక సంసా.
పరథయవరణ స్థనుకూల జీవనం వ ైపు, పిజల భాగస్థవమాయనిి 
సంపథద్రంచడానికి వథరు శిక్షణ, విద్ాయ మరియు అవగథహన 
కథరయకయమాలను నిరవహ స్థత రు.

పిధానంగథ వథరి శిక్షణ ద్ృష్్ట  స్థరించే విష్టయాలు: 

1. గృహ ఆధారిత వయరా పద్ారథా ల నిరవహణ యొకు పియోజనాలు 
మరియు కంపో స్టంగ్ యొకు స్థధారణ పదా్త లు

2. ఇంటరల  తయారుచేస్న విష్టరహ త బయో ఎరువులు మరియు 
పురుగుమంద్ుల అభివృద్రా

3. అభాయస్థలను కొనస్థగించడానికి ఆచరించ ద్గగ చిటాులు మరియు 
సహాయక వయవసా

SWMRT అనేద్ర పౌరులు మరియు మునిస్పథలిటీల కోసం స్ారమ ైన వయరా పద్ారథా ల 
నిరవహణ పదా్త లను అవలంబించడం, పిజారోగయం, సురక్షతిమ ైన ఆహారం, 
సవచఛమ ైన గథలి మరియు నీరు మరియు సమగయ జీవనోపథధరని మ రుగుపరచడానికి 
పనిచేసుత ని SWM అభాయసకుల పిజా పియోజన సంసా. 

వథరు సులభతరమయిన,  పిచారథలు మరియు పరిశోధనలప ై ద్ృష్్ట ప డతారు. వథరికి 
ముఖ్యమ ైన మూడు పిచారథలు ఉనాియి:
1. 2bin1bag- చెతత  సమసయలను పరిష్టురించడానికి కలర్ కోడెడ్ డబాాలు ఏరథుటట 

చేస  వయవసా
2. సవచాిగయహా- ఇళుి మరియు సమాజాoలో స ంద్రియ వయరా పద్ారథా ల నిరవహణను 

పోి తసహ ంచడానికి నగర వథయపత ంగథ పిచారంచేయడం.
3. టాి ష్టనోమిక్సస- SWM మరియు ద్ాని పరథయవరణ, ఆరోగయం మరియు ఆరాిక 

పిభావంప ై ఒక స్థధారణ ద్ారిచుపు మారథగ లు. 

mailto:lbalasaria@hotmail.com/
mailto:urbantreewalks@gmail.com
mailto:swmrt.bengaluru@gmail.com
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క ంది్ం, రథష్టట ర సలహా మరియు మారగద్రశక పతాి లు :

1. Advisory on On-Site and Decentralized Composting of Municipal Organic Waste, Swachh Bharat Mission- Urban, MoHUA: 
http://164.100.228.143:8080/sbm/content/writereaddata/Advisory%20on%20decentralised%20composting.pdf

2. Solid Waste Management Policy and Strategy of Telangana:
https://cdma.telangana.gov.in/pdfs/Solid%20Waste%20Management%20Policy.pdf

3. State Order on Community Involvement in solid Waste Management in month long Swachhta Campaign: 
https://tmepma.cgg.gov.in/files/ap_6679.pdf

4. Newsletter: Swachh Baharat, A step by step manual to change our habits and clean our habits:
http://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/sbm-newsletter-nov.pdf

కంపో స్ట ంగ్ విధానం ప ైన :

1. Composting- Simple Steps for starting at Home:
https://scdhec.gov/sites/default/files/Library/OR-1705.pdf

2. Kalamdhad A.S. & Kazmi A.A., 2016, Rotary drum composting of different organic waste mixtures, Department of Civil 
Engineering, IIT Rourkee: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.839.9072&rep=rep1&type=pdf

3. Advisory on On-Site and Decentralized Composting of Municipal Organic Waste, Swachh Bharat Mission- Urban, MoHUA: 
http://164.100.228.143:8080/sbm/content/writereaddata/Advisory%20on%20decentralised%20composting.pdf

సేవ్లను అంద ంచు సంసథలు:

1. Daily Dump: https://dailydump.org/shopping/index.php#
2. Stonesoup: https://stonesoup.in/collections/composting-kits

శిక్షణ ఇచుువథర్ు:
1.Treewalks: https://www.facebook.com/treewalksahmedabad/
2. SWMRT: http://swmrt.com/ 25

http://164.100.228.143:8080/sbm/content/writereaddata/Advisory%20on%20decentralised%20composting.pdf
https://cdma.telangana.gov.in/pdfs/Solid%20Waste%20Management%20Policy.pdf
https://tmepma.cgg.gov.in/files/ap_6679.pdf
http://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/sbm-newsletter-nov.pdf
https://scdhec.gov/sites/default/files/Library/OR-1705.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.839.9072&rep=rep1&type=pdf
http://164.100.228.143:8080/sbm/content/writereaddata/Advisory%20on%20decentralised%20composting.pdf
https://dailydump.org/shopping/index.php
https://stonesoup.in/collections/composting-kits
https://www.facebook.com/treewalksahmedabad/
http://swmrt.com/
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GUIDANCE DOCUMENT FOR ULBs TO PROMOTE 

HOME-COMPOSTING
Knowledge Partner: Administrative Staff College of India 

1



Introduction

“Involve communities in waste management and 
promotion of home composting, bio-gas 
generation, decentralised processing of waste at 
community level subject to control of odour and 
maintenance of hygienic conditions around the 
facility”

• The Government of Telangana is committed to providing clean 
and safe cities/towns by giving priority for the effective 
implementation of Solid Waste Management Rules 2016 and by 
extending necessary support to the Urban Local Bodies (ULBs). It 
aims to promote household and community composting as an 
effective measure of decentralized waste management.

• The burden of handling of large volumes of Municipal Sloid Waste 
(MSW) can be substantially reduced if ULBs implement 
decentralized collection and processing systems. Each individual 
household can contribute to the process by converting the 
organic waste generated by them into manure by implementing 
any of the methods available under home composting. 

• Both the Solid Waste Management Policy and Strategy (2018) of 
Telangana State and Solid Waste Management Rules (2016) by 
the Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change lay 
considerable emphasis on composting. The Swachh Survekshan
2021 also focuses on on-site wet waste composting by individual 
households *. 

* The indicator 2.10 fetches 30 marks for ULBs where more than 10% of waste generators 

such as individual homes, commercial and bulk waste generators process their wet 

waste on-site itself.
2



“Composting is a biochemical process in which 
organic waste is decomposed into valuable 
manure called compost.”

• ULBs are hence advised to implement home composting at scale 
with the support of Mission for Elimination of Poverty in Municipal 
Areas (MEPMA) for conducting awareness and training programs 
for households. 

• The ULBs must also empower, train and involve the Town Level 
Federations (TLFs) and Slum Level Federations (SLFs) in conducting 
campaigns and proving handholding support to households to 
undertake home composting. 

• ULB should also enourage TLF/SLF to set up Compost Marts to 
enhance livelihoods for women. 

• This guidance document details the different home composting 
methods. It also provides contact details of product and service 
providers who can be contacted for further information and 
support. 

• Administrative Staff College of India are knowledge partners in this 
endeavour and would provide necessary communication 
materials and training to TLF/SLF through MEPMA. 

Introduction
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Step 1: Promote Segregation of Waste at 
Households

• ULBs should make effective plans to 

communicate the importance of segregation 

of waste at source.

• Colour coding is critical to institute habits and 

reinforce them publicly in people’s minds. 

Garbage can be  split into dry waste and wet 

waste: 

• GREEN – for wet waste, which comes from 

the kitchen/cooking/food, goes to one bin, 

which can be composted.

• BLUE – Dry recyclable waste such as 

newspapers, cardboard, packing plastics, 

bottles, cans, etc., should go to a different 

bin. These can be recycled.
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Step 2: Promote Understanding of 
Composting  

• Composting is a biochemical process in which organic waste is decomposed into 
valuable manure called compost. 

• Four basic ingredients are required for composting: browns, greens, air, water

• Mixing the right amounts of these ingredients will provide the composting 
microorganisms with enough carbon and nitrogen as well as oxygen and moisture 
to break down the material into finished compost. Ideally, 3 part of browns and 1 
part of greens will give a good compost.

Greens- Nitrogen Materials

Green leaves, fruits (limit citrus), old 

flowers, teabags, vegetables (cooked 

or uncooked), breads and grains, hair 

and fur, coffee grounds

Browns- Carbon Materials

Shredded cardboard, crushed egg 

shells, paper towels, shredded 

newspaper, dry leaves, clippings and  

twigs, shredded nut shells, sawdust or 

wood chips

WHAT CAN BE COMPOSTED?
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Step 3: Provide Information on Methods of 
Composting

• Pot composting

• Vermi composting

• Drum composting

• Bokashi composting

• Pit composting

• Ring composting 

• Kitchen bin composting 
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3.1 Pot Composting- Aerobic

• Pot compost requires less space and suitable for small families generating up to 2kg waste per day.

• It should be kept away from rain. During rainy season spread the plastic sheets over the pots and place the brick 
pieces over the sheet to protect the pots from rains. 

• The leachate collected can be diluted with water and used as manure in the garden.

• If too many flies seen are around the pot, a solution of camphor in coconut oil (dissolve 2 tablets in 25ml of oil) can be 
applied on the bottom and top cover of the pot, by means of a brush.

• There are different methods with slight variations in the method. The following video link gives one such method: 
https://www.youtube.com/watch?v=1o4y8tCaw0A

Make a small 
hole in the 

bottom of the 
pot. Place the 
pot with lid on 
the tripod at a 

convenient 
place. Place a 

half litre
capacity 

plastic vessel 
below the first 

pot.

Start filling the 
segregated 

kitchen waste 
daily into the 
and keep it 

closed. 

Leachate 
coming out of 
the pot gets 
collected in 
the plastic 
vessel. Put 
some salt 

powder into 
the plastic 

vessel to avoid 
entry of flies 

into the vessel.

After a week, 
lot of worms 

will be seen in 
the pot. Do 
not try to kill 
them, they 

activate the 
composting 
process and 

will die after 3 
weeks.

If there is too 
much humidity 
or water inside 
the pot, then 

add some saw 
dust/ dried 

leaves/ mud 
to absorb the 
excess  water

Sprinkling sour 
buttermilk or 
cow dung 

solution etc
into the waste 
will speed up 

the 
composting 

process.

Once the first 
pot is full keep 

it aside and 
start using 

another pot. 
By the time 
the second 

pot fills up the 
waste in the 
first pot gets 

converted into 
compost.(app
roximately 45 

days)

7
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Tri-Pot Composting

• Depending on the size of the 
family, the number of pots can be 
decided. Usually, three pots are 
used, stacked one on top of the 
other.

• The following video will give more 
explanation about the method : 
https://www.youtube.com/watc
h?v=cReeLzYBPTY

8
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Tri-Pot Composting

Take 3 terracotta 
pots (Pot A, B and C) 

and drill holes (1 
inch diameter) on 

the sides for air 
circulation. 

Also make large 
holes (3 inch 

diameter) on the 
base of 2 of the pots 

(Pot A and B) to 
drain leachate.

Make sure you 
leave the third pot 
without hole in the 

bottom. This pot (Pot 
C) will be the 

bottom most pot 
when you stack 

them one over the 
other.

Put a layer of 
newspaper in the 

pot A and Pot B so 
that the materials 

other than water do 
not drop into the 

layers below.

Cover the 
composter with the 

terracotta lid to 
prevent rodents or 

flies.

Start adding the 
kitchen waste to the 
composter (Pot A).

When the Pot A is 
3/4 full, switch the 
Pots A and B. And 
start adding the 
materials in Pot B 

which is now at the 
top.

When the Pot B gets 
filled 3/4 the 

ingredients in Pot A 
has shrunken.

You can again 
switch the Pots A 

and B

When the middle tier 
pot gets almost filled 

3/4, empty the 
middle tier Pot to Pot 

C

And start the 
process all over 

again.

The final contents of 
Pot C starts shrinking 

and thus more 
materials can be 
added from the 

middle tier Pot to Pot 
C.

Once Pot C gets 
filled 3/4,  empty the 
pot before starting 

to fill it again.

At this point the 
contents of Pot C 
has decomposed 

completely.

Sieve the contents 
of Pot C and you 

get perfectly good 
non-smelling manure 

(compost).

The larger pieces 
that are left after 
sieving can be 

added to the Pot at 
the top for further 

decomposing.

Keep the compost 
little damp by 

sprinkling water in 
the upper Pot 
occasionally.

The whole process 
takes around 90 

days.
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3.2 Vermicomposting- Aerobic
• Vermicomposting is the process of treating organic wastes with 

earthworms. It is a natural, odourless, aerobic process, much different 
from traditional composting.

• Earthworms ingest waste and after digestion, the undigested material 
moves through the alimentary canal of the earthworm, wherein a thin 
layer of oil is deposited on the castings. 

• Species of earthworms that are commonly found in India are Eisenia 
foetida, Amyanthes diffrigens and Eudrillus engineac.

• For further details, watch the following video: 
https://www.youtube.com/watch?v=NUOmeQy170M

Soak shredded 
newspaper, 
shredded 

cardboard, 
coconut fibers and 

dry cow dung 
cakes in water 

and squeeze out 
the excess water 
(like a sponge).

Place these 
materials at the 
bottom of large 

plastic tub as 
bedding.

Buy earthworms 
with the soil they 

live in. Add regular 
potting soil and 

the worms to the 
container.

Add kitchen waste 
to this once in two 
or three days, not 
every day. Limit 
use of citrus fruits 
and peel in the 

bin.

When all the 
bedding gets 

converted into 
compost then it’s 
harvest time. So 
push it all to one 
side an add new 

wet bedding. 
Slowly dig out the 

compost but leave 
the worms in the 

bin.

Add: Fruit and vegetable peel, 

eggshells, coffee grounds, 

teabags, tea leaves.

Don’t Add: Meat, dairy, 

fatty food, acidic items.
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3.3 Rotary Drum Composting Method-
Aerobic

• The rotary drum provides agitation, aeration and mixing of the compost, to 
produce a consistent and uniform end product. In warm, moist environments 
with ample amounts of oxygen and organic material available, aerobic microbes 
flourish and decompose the waste at a faster pace.

• The following video link describes the experience and method used by a housing 
society in Gurgaon, Delhi: https://www.youtube.com/watch?v=1Aj0cEF5FWM

Waste mixture is 
shredded to 1cm in 

order to  provide 
better aeration 
and moisture 

content.

Once a day, 
clockwise turning is 

carried out 
manually by 

handle to ensure 
proper mixing and 

aeration.

Thereafter, aerobic 
condition is 

maintained by 
opening half side 

doors.

2-3 rotations at a 
time are made to 

ensure that the 
material on the top 
portion is moved to 
the central portion, 

where it is 
subjected to higher 

temperature.

Stabilized compost 
is achieved in 15-20 

days.

11

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


3.4 Bokashi Method- Anaerobic
• 'Bokashi' means 'fermented organic matter' in Japanese. 

The Bokashi composting method uses a select group of 
microorganisms to anaerobically ferment organic waste. 
It is a two-stage process:

• Stage 1: You will need a large airtight drum for 
fermentation. The process does not break down the 
contents as there is no oxygen.

• Stage 2: Decomposition that takes place when the 
fermented material is added to soil or compost. The 
fermentation also conditions food waste so that it will 
break down more rapidly at the decomposition stage.

Add daily kitchen 
waste to this drum. 

Cooked food, meat 
and dairy 

products—
everything goes in.

Don't panic if you 
see maggots the 
next day around 

the rim. This is 
expected.

Add the Bokashi 
powder. Ensure that 
the drum has a tap 
which can drain a 

small amount of the 
liquid generated 
from time to time. 
This liquid will smell 
like molasses, bran 

and vinegar.

By around the 17th 
day, some white 
fungus will have 

grown in the drum; 
this shows 

fermentation. If you 
have white mould, 
it means that your 

fermentation is 
going well.

Collect kitchen 
waste in the Bokashi 

drum for a month 
and then let it sit for 

18 days.

Mix some of the 
drum's contents 
with semi-done 

compost and put 
this mixture in a tub.

Dig a trench and 
then put the 

fermenting wet 
waste in it. Cover it 

up. After three 
weeks you have 
beautiful black 

compost.
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OTHER 
METHODS FOR 
COMPOSTING

13



Waste to compost systems for individual households, small 
communities, apartments etc. up to 10 households

Pit Composting Ring Composting Bio-Composter
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Waste to compost systems for individual households, small 
communities, apartments etc. up to 10 households

Mose Pit Composting Kitchen Bin Composting Blue HDPE Digester
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Waste to compost systems for medium sized communities, 
apartments, RWAs - for 11 – 300 households

Portable Household Bio Bin 

Plastic crates Organic Waste Composting Machine 

Aerobic Bin Composting 
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Waste to compost systems for medium sized communities, 
apartments, RWAs - for 11 – 300 households

Orbin FRP Aerobic Digester ByobinSolar Composter 
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SERVICE 
PROVIDERS
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DAILY DUMP

Ar. Poonam Bir Kasturi
Founder
2995, 5th Cross, O12th A Main Road,
Near Backpacker Panda, HAL 2nd Stage,
Bangalore 560008
Phone: +91- 80 41157311/ +91- 99164 26661/ +91 98863 63882 (M) 
Email: hello@dailydump.org
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They offer a wide range of products for composting at home 
and community level, including leaf and garden waste in a 
decentralized manner. They also provide accessories and 
information handbooks.
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STONE SOUP

Sy no 42, First Floor,
Opp Zonasha Vista,
Dinne Anjaneya Swamy Temple Rd,
Haralur, Bengaluru,
Karnataka 560102
Phone: +91- 9108462846 (M) 
Email: contact@stonesoup.in
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They offer a wide range of products for composting at home 
and community level, including leaf and garden waste in a 
decentralized manner.
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OTHER HOME COMPOSTING KITS AVAILABLE

SAMPOORN HOME 
COMPOSTER

3,000 INR

BIO DROPS BOKASHI 
BUCKET INDOOR 

COMPOSTER
1765 INR

MYGREENBIN 
GREERICH 
ORGANIC 

COMPOSTER
2500 INR

BIOZAP 
PLASTIC HOME 
COMPOSTER 

2600 INR

TRUST BIN 
INDOOR 

COMPOSTER
1720 INR
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TRAINING 
SUPPORT
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TREEWALKS

Ar. Lokendra Balasaria
Founder
804 , Venus Atlantis, Prahladnagar, Ahmedabad
Ahmedabad 380015 
Phone: +91-7698873388 (M) 
Email: lbalasaria@hotmail.com/ urbantreewalks@gmail.com

SWMRT

Solid Waste Management Round Table
C/o Radio Active ,
1/1- 1, Atria Towers,
Palace Road,
Bengaluru - 560001
Email: swmrt.bengaluru@gmail.com

SWMRT Is a public interest collective of SWM practitioners 
working for adoption of sustainable waste management 
practices by citizens and municipalities, for improving public 
health, safe food, clean air and water and inclusive 
livelihoods.

They focus on facilitation, advocacy, campaigns and 
research. They have three ongoing campaigns:
1. 2bin1bag- a colour coded segregation system to solve  

the garbage problems
2. SwachaGraha- a city wide campaign to promote 

organic waste management within homes and 
communities

3. Trashonomics- a simple guide on SWM and its 
environmental, health and financial impact.

TREEWALKS is a charity social initiative working towards 
healing the environment.
They conduct training, educational and awareness 
programmes to garner people’s participation towards 
eco positive living.

Their workshops primarily focus on 
1. Benefits of home-based waste management and 

simple methods of composting 
2. Development of home-made non-toxic bio-fertilizers 

and pesticides
3. Practical tips and support system for sustaining the 

practices 
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RESOURCES
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Central and State Advisory Documents: 

1. Advisory on On-Site and Decentralized Composting of Municipal Organic Waste, Swachh Bharat Mission- Urban, MoHUA: 
http://164.100.228.143:8080/sbm/content/writereaddata/Advisory%20on%20decentralised%20composting.pdf

2. Solid Waste Management Policy and Strategy of Telangana:
https://cdma.telangana.gov.in/pdfs/Solid%20Waste%20Management%20Policy.pdf

3. State Order on Community Involvement in solid Waste Management in month long Swachhta Campaign: 
https://tmepma.cgg.gov.in/files/ap_6679.pdf

4. Newsletter: Swachh Baharat, A step by step manual to change our habits and clean our habits:
http://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/sbm-newsletter-nov.pdf

Composting:

1. Composting- Simple Steps for starting at Home:
https://scdhec.gov/sites/default/files/Library/OR-1705.pdf

2. Kalamdhad A.S. & Kazmi A.A., 2016, Rotary drum composting of different organic waste mixtures, Department of Civil 
Engineering, IIT Rourkee: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.839.9072&rep=rep1&type=pdf

3. Advisory on On-Site and Decentralized Composting of Municipal Organic Waste, Swachh Bharat Mission- Urban, MoHUA: 
http://164.100.228.143:8080/sbm/content/writereaddata/Advisory%20on%20decentralised%20composting.pdf

Service providers:

1. Daily Dump: https://dailydump.org/shopping/index.php#
2. Stonesoup: https://stonesoup.in/collections/composting-kits

Training Support:
1.Treewalks: https://www.facebook.com/treewalksahmedabad/
2. SWMRT: http://swmrt.com/ 25
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THANK YOU

26


