
ഗ്രീൻ പ്രോപ്ടോപ് ോൾ 

മോലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കൽ 

രൂപന്റെടുന്ന മോലിന്യന്റത്ത തരം തിരിച്ച് ശോസ്ത്രീയമമോയമി  ംം്കരരി്കൽൽ 

പുന്രുപപ്യമോഗപ്മോ പുന്ഃചംക്രമണപ്മോ ംോധ്യമോയമവ ഉപപ്യമോഗി്കൽൽ 

ഡിപ്പോംബിൾ ംോധ്ന്ങ്ങൾ ഒഴിവോ്കൽൽ 



ഗ്രീൻ പ്രോപ്ടോപ് ോൾ എവിന്റെന്റയമല്ോം ?

❖ വയക്തി ജീവിതം

❖ കുടുംബം

❖ ഓഫീസു ൾ

❖ ന്റപോതുപരിപോെി ൾ

❖ വിവോഹം

❖ ംപ്േളന്ങ്ങൾ

❖ ഉത്സവങ്ങൾ



ഗ്രീൻ പ്രോപ്ടോപ് ോൾ എന്തിന്് ?

 ശുചിതവം 

ആപ്രോഗയം 

ംോമ്പത്തി പ്ന്ടം 



ഗ്രീൻ പ്രോപ്ടോപ്്കൽോൾ

ംോധ്യപ്മോ ?



Step 1

എല്ോ ജീവന്്കൽോരും സ്റ്റീൽ പോത്രങ്ങളിൽ  ഭക്ഷണം  

ന്റ ോണ്ടുവരോൻ   ഴിയമിപ്ല് ?

സ്റ്റീൽ പോത്രം ന്റപോതിയമോൻ  ന്ൂം് പ്പെർ തന്റന്ന 

പ്വപ്ണോ?

തൂവോല ?

തുണി്കൽഷണം ?



STEP 2

ന്റവള്ളം ന്റ ോണ്ടു വരോൻ 

ഒരു സ്റ്റീൽ കുെി വോങ്ങോൻ  ഴിയമിപ്ല് ?



Step 3 

ആവശയമുള്ള ഭക്ഷണം മോത്രം ന്റ ോണ്ടു വരുന്നത് 
ശീലി്കൽോന്ോ ിപ്ല് ?



Step 4
ഓഫീംിൽ കുറച്ച് സ്റ്റീൽ കുെി ളം പ്േറ്റുകള ളം 

വോങ്ങി വയ്ക്കോൻ  ഴിയമിപ്ല് ?



Step 5

ഓഫീംിൽ ന്െക്കുന്ന ന്റപോതു പരിപോെി ളിലം,

ംത് ോരങ്ങളിലം  ഴു ിവൃത്തിയമോ്കൽി ഉപപ്യമോഗിക്കുന്ന

പോത്രങ്ങൾ മോത്രമോ്കൽി മോറ്റോൻ 

 ഴിയമിപ്ല് ?



Step 6

ഫ്ലക്സ് ബോന്ർ ഇല്ോന്റത  പരിപോെി ന്െത്തോൻ  ഴിയമിപ്ല്?

❖ തുണി ബോന്ർ 

❖അെ് സം്കൽിൾഡ് പ്ലോത്ത് ബോന്ർ 

❖സജവ വസ്തു്കൽൾ 

❖ ന്റരോജക്ടർ 



Step 7

ഏന്റതങ്കിലം  ഒരു സജവ മോലിന്യംം്കരരണ ംംവിധ്ോന്ം 
ഓഫീംിൽ ഒരു്കൽോന്ോവിന്റല്?

❖ ബപ്യമോഗയോം് േോെ് ?

❖ പ്പോർടബിൾ ബപ്യമോ ബിൻ ?

❖ തുമ്പൂർമുഴി ?



Step 8

ഓഫീംിന്റലത്തുന്ന അസജവ മോലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച്   
സൂക്ഷി്കൽോൻ ഒരു മിന്ി എം.ംി.എഫ് ഒരു്കൽോൻ  ഴിയമിപ്ല്?



Step 9

ഓഫീംിൽ ഉപപ്യമോഗ ശൂന്യമോയമി കൂടിയമിടിരിക്കുന്ന 
ഫർണിച്ചർ ളം ഇ -പ്വസ്റ്റം എന്തു ന്റചയ്ോം ?



Step 10

❖ഓഫീം് വളെിൽ കുറച്ച് പച്ച്കൽറി ളം 

ന്റചെി ളം ന്ടോപ്ലോ?

❖പരിപോലന് ചുമതല ആര് ഏന്ററ്റടുക്കും ?



Step 11

❖ ഓഫീം്  യോൻറീന്ിൽ ഡിപ്പോംബിൾ  വസ്തു്കൽൾ 

പൂർണമോയമി ഒഴിവോ്കൽോൻ ന്ിർപ്േശം ന്ൽ ിക്കൂന്റെ ?

❖ ബപ്യമോഗയോംിന്റല പോച വോത ം 

രപ്യമോജന്ന്റെടുത്തിയമോപ്ലോ?



Step 12

❖ 25 പ്പർ്കൽ് ഒരു ശുചിമുറി വീതം ന്ിലവിലപ്ടോ?

❖ അവയമിൽ  എല്ോയമിപ്െോഴും ന്റവള്ളം ഉപ്ടോ?

❖ പ്ംോെ്/ഹോൻഡ് വോഷ് ?

❖ സ്ത്രീ ൾ്കൽ് രപ്തയ ം പ്െോയമ് ലറ്റ്?

❖ പ്െോയമ് ലറ്റ് സ്ത്രീംൗഹൃദമോപ്ണോ?

❖ ഭിന്നപ്ശഷി്കൽോർ്കൽ് ?



Step 13

❖ പ്പെറിന്റെ ഉപപ്യമോഗം എങ്ങന്റന്  കുറയ്ക്കോം ?

ചുരുടി ഏറിയമരുപ്ത ...!!!!!!



Step 14

ജലമോണ്  ജീവൻ 

➢ ദുരുപപ്യമോഗം ഒഴിവോ്കൽോൽ 

➢ പ്ചോർച്ച മോറ്റൽ 

➢ ജല ഉപപ്ഭോഗ രജിസ്റ്റർ 

➢ മഴന്റവള്ള ംംഭരണി 

➢  ിണർ റീചോർജിംഗ്



Step 15

❖ ഊർജ്ജം ലോഭി്കൽൽ = ഊർജ്ജം ന്ിർമി്കൽൽ 

❖ആളില്ോ പ്ംര ൾ്കൽ്  ോറ്റ് പ്വപ്ണോ ?

❖ ഫിലന്റമൻറ് ലോമ്പിന്് വിെ  !!!!!



Step 16

ന്റപോെിപ്പോലമില്  ണ്ടുപിെി്കൽോൻ 

❖ ലീന്ിംഗ്  ജീവന്്കൽോർ്കൽ് പരിശീലന്ം 

❖ കൂടോയമ  ശുചി രണയമജ്ഞങ്ങൾ 



STEP 17

 ത്തിച്ചോലം ഒഴിഞ്ഞുപ്പോവില്    ബോധ് !!!!!!!!

❖  ത്തിക്കുപ്മ്പോഴുടോകുന്ന വിഷവോത ങ്ങൾ  

❖ കൂടി്കൽലർത്തി  ത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്ദോഷങ്ങൾ 



Step 18
ഗ്രീൻ പ്രോപ്ടോപ്്കൽോൾ  േിറ്റി രൂപീ രണവം 
ന്ിർവ്വഹണവം 

പ്ന്ോഡൽഓഫീംർ 

പ് ോർ  േിറ്റി 

ഉപ േിറ്റി ൾ 

പരിശീലന്ങ്ങൾ 

പ്ബോധ്വത് രണം 

ഹൗം്  ീെിംഗ് ജീവന്്കൽോർ്കൽ് പരിശീലന്ം 



ന്മു്കൽ്,
തപ്േശഭരണ സ്ഥോപന്ങ്ങന്റള 

ഹരിത ഓഫീസു ളോ്കൽോം......

നന്ദി


