
వివిధ రకమములలలైన జీవ విచచ్ఛిననన చచనదదేవి మరరియము జీవ విచచ్ఛిననన చచనదన పదదారరర్థాల సమమాచదారరనన ససేకరరినచ పరప్రాజజెకకక

రరిపపో రరక రరయనడడ.

పరప్రాజజెకకక పసేరర                    : జీవవిచచ్ఛిననన చచనదదిన మరరియము చచనదన పదదారరర్థాల గగూరరిర సమమాచదార ససేకరణ.

పరప్రాజజెకక యొకక్క ఉదదేద్దేశశన  : జీవ విచచ్ఛిననన చచనదదిన మరరియము చచనదన పదదారరర్థాల గగూరరిర తచలకససుకకొనసుట.

పరరికలల్పన                 :  సహజ పప్రాకకక్రియ దదాద్వారర ససులకవవుగర వియోగన చచనదదితదే ఆ పదదారరర్థానన జీవ విచచ్ఛితత   

                                           చచనదదే పదదారర్థామన, సహజ పప్రాకకక్రియ దదాద్వారర వియోగన చచనదకపపో తదే దదానన జీవ విచచ్ఛిననన 

                                           చచనదన పదదారర్థామన అనటటారర.

పరప్రాజజెకకకకక కరవలససిన వససుతవవులక: ఇనటర ననెట నసునడడ ససేకరరినచన చతదాప్రాలక, 

అనసుసరరినచన విధదాన వివరరలక : 

 మమేమము వివిధ వరరరతపతప్రాకల మరరియము అనతరరర్జాలన నసునడడ సమమాచదారన ససేకరరినచతమ. నతశ జీవితనలల మనన 

వరడదే వివిధ పదదారరర్థాలనసు జీవ విచచ్ఛిననన చచనదదేవి మరరియము చచనదన పదదారరర్థాలకగర వరరర్గీకరణ చదేససితమ.

ససేకరరినచన సమమాచదారన:

1) మనమనదరన వశరర్థాపదదారరర్థాలనసు నతశన ససృషసికససుతనదానమము.  ఈ వశరర్థాపదదారరర్థాలక గసృహాలక,  పరఠశరలలక,  మమారజెక్కటటట,

పరరిశక్రిమలక,  వశవసరయన మరరియము వరశపరర పప్రాదదేశరలనసునడడ వససుతనదది.   ఈ వశరరర్థాలనసు మముశనససిపరలిటట పరరరిశుధశ

కరరరిర్మికకలక వివిధ వరహనదాల దదాద్వారర ఊరరి చవర గల ఒక పప్రాదదేశనలల పరరబబో సరతరర.

              

             గసృహాల నసునడడ వచదేర వశరరర్థాలక                                            పరశకకరరల నసునడడ వచదేర వశరరర్థాలక

               

       

                                           ఊరరి బయట పరరబబో ససిన వశరరర్థాలక



2) వశరర్థాపదదారరర్థాలలల రకరలక:

 ఘనరరూప వశరరర్థాలక     : కకూరగరయల వశరరర్థాలక, వనటల వశరరర్థాలక, గసృహసనబనధదిత వశరరర్థాలక


  – వశరరర్థాలక            : కనపపశటరర, టటెలివిజన, మగూశజిక ససిసకమమ వశరరర్థాలక

 దప్రావరరూప వశరరర్థాలక      : వివిధ పరరిశక్రిమలలల వనెలకవడదే వశరరర్థాలక, ధరర్మిల పవర పరటనటటట నసునడడ వశరరర్థాలక.

 పరటససికక వశరరర్థాలక          : పరటససికక బటాశగములక, బబో టలమ మరరియము బకజెటటట.

 లలహ వశరరర్థాలక          : ఉపయోగరినచన లలహ వశరరర్థాలక, 

 ననూకకటయర వశరరర్థాలక     : ననూకకటయర పవర పరటనటట నసునడడ వచదేర వశరరర్థాలక.

            ఘనరరూపనలల ఉనన వశరరర్థాలనసు సరధదారణనగర గరరరర్బేజ అనటటారర. గరరరర్బేజీలల గసృహాల నసునడడ, పరరిశక్రిమల నసునడడ

వచదేర దప్రావరరూపన కరన వశరరర్థాలక ఉనటటాయ.  

          ఈ వశరర్థాపదదారరర్థాలనసు రజెనడడ రకరలకగర విభజినచవచసుర. అవి జీవవిచచ్ఛిననన చచనదదిన మరరియము జీవ విచచ్ఛిననన 

చచనదన పదదారరర్థాలక.

 కకొననపదదారరర్థాలనసు గమునతలల కరకకడదా బయట నరర,  సనూరశకరనత ఆకకమజన సమకనలల ఉనచనపవుల్పడడ సనూకర్మి
భటాగరలక గర విడగగొటకబడతదాయ.  ఈ సనూకర్మిభటాగరలక బటాకకకరరియమా చదేత మరల విభజినచబడతదాయ.  ఈ పప్రాకకక్రియనసు
వియోగన చచనదడన అనటటారర. సహజ పప్రాకకక్రియ దదాద్వారర పదదారర్థాన ససులకవవుగర వియోగన చచనదదితదే ఆ పదదారరర్థానన జీవ
విచచ్ఛిననన చచనదదే పదదారర్థాన అన అనటటారర.
ఉదదా: పనడట తతొకక్కలక, కకూరగరయల వశరరర్థాలక, ఆవవుపసేడ, వసృక సనబనధదిత పదదారరర్థాలక, వశవసరయ జనత 

పదదారరర్థాలక.

                    చచతత కరగరితదాలక                                                     వసృకక్షాలనసునడడ వచదేర వశరరర్థాలక



                 పనడట, కరయగగూరల వశరరర్థాలక                                           వశవసరయన నసునడడ 

వశరరర్థాలక

 సహజ పప్రాకకక్రియ దదాద్వారర వియోగన చచనదకపపో తదే దదానన జీవ విచచ్ఛితత చచనదన పదదారర్థాన అనటటారర. 

           ఉదదా: పరటససికక సనచసులక, బకజెటటట, గరజ వససుతవవులక, లలహ వశరరర్థాలక.

                           

                       పరటససికక ససీసరలక                                                     లలహ వశరరర్థాలక

                       పరటససికక సనచసులక                                                    ఎలకరకక్ట్రానక వశరరర్థాలక

3) వియోగన చచనదడదానకక కరవలససిన సమయమానన బటటక ఆ పదదారర్థాన జీవవిచచ్ఛిననన చచనదగలిగరినదదా, చచనదలలేనదదా అన

నరర్ణయనచవచసుర. వివిధ పదదారరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక పటటకన కరలమానన అనతరరర్జాలన నసునడడ ససేకరరినచతమ.

పదదారర్థాన భగూమలల కలియముటకక పటటక కరలన
గరజససీసర 1 మలియన సనవతమరరలక

పరటససికక ససీసరలక  450 సనవతమరరలక
అలకూశమనయన కరశన   80-200 సనవతమరరలక

రబర్బేరర బగూటట సపో ల 50-80 సనవతమరరలక
లలదర  50 సనవతమరరలక
ననెలైలమాన  30-40 సనవతదామరరలక

పరటససికక బటాశగము 10-20 సనవతమరరలక
పసేటవవుడ్  1-3 సనవతమరరలక

ననూశస్ పసేపరరట 6 వరరరలక
అరటట తతొకక్క 2-5 వరరరలక

పనడడట,  కకూరగరయలక తతొకక్కలక,  తనగర మగరిలిన పదదారరర్థాలక మొదలలలైనవరటటతతో పపో లిరనపవుడడ పరటససికక వియోగన

చచనదడదానకక చదాలమా సనవతమరరలక పడడతతనదన తచలకససుతనదది.   ఈ విధనగర ననెమర్మిదదిగర వియోగన చచనదసు పదదారరర్థాలక



వరతదావరణ కరలకషరశనకక కరరణమవవుతతనదానయ.   పరటససికక వనటట కసృతప్రామ పదదారరర్థాలనసు మనడడనచడన వలన వచదేర

విషవరయమువవులక కకూడదా వరతదావరణ కరలకషరశనకక కరరణమవవుతతనదానయ. కరవవున పరటససికక వినయోగరనన తగరిర్గీనచదాలి.

పరరిశీలనలక: 

 యనడటనసునడడ వససుతనన వివిధ వశరర్థాపదదారరర్థాల సమమాచదారరనన ససేకరరినచ వరటటలల ఏవి జీవ విఛచ్ఛిననన చచనదగలవవో 

ఏవి చచనదలలేవవో పరరిశీలినచ తచలకససుకకనదానమము.

 వివిధ పదదారరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక పటటక కరలమాలనసు అనతరరర్జాలన నసునడడ ససేకరరినచ వరటటన విశశటషసినచడన 

దదాద్వారర పరటససికక వలట అనరరర్థాలనసు తచలకససుకకనదానమము.

 వివిధ పదదారరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక కరరణదాలనసు తచలకససుకకనదానమము.

జజాగక్రితతలక :

 పరటససికక పదదారరర్థాలనసు సరధశమమమైననతవరకక వినయోగరినచకకూడదసు. వరటటన కక్రిమనగర తగరిర్గీనచదాలి.

 పరటససికక పదదారరర్థాలనసు నరరూర్మిలినచడదానకక వరటటన కరలరరరదసు. అనదసులలనసునడడ వచదేర విషవరయమువవుల మగూలనగర 

వరతదావరణ కరలకషశన ఏరల్పడడతతనదది.

 జీవ విచచ్ఛిననన చచనదదే పదదారరర్థాలనసు వరడదాలి. 

 పరటససికక ససీసరలలల నళళళ్ళు తదాగడన అనదారరోగరశనకక కరరణన.

మముగరినపవు : 

మమేమము మమా పరరిసరరల నసునడడ వివిధ రకరల పదదారరర్థాలనసు ససేకరరినచ వరటటన అవి తయమారజెరైన పదదారర్థా మగూలనగర రజెనడడ

రకరలకగర వరరర్గీకరరినచదామము.  వరటటలల పరటససికక పదదారరర్థాలక మరరియము లలహ వశరరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక అననేక

సనవతమరరలక పడడతతనదన,  యనడటనసునడడ వచదేర ఆహార పదదారరర్థాల వశరరర్థాలక,  పనడట,  కకూరగరయల వశరరర్థాలక తద్వారగర

వియోగన చచనదసుతదాయన చరర దదాద్వారర తచలకససుకకనదానమము.  వివిధ పదదారరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక పటటకన కరల

సమమాచదారరనన అనతరరర్జాలన నసునడడ ససేకరరినచతమ.  దదాన ఆధదారనగర పరటససికక వరడడన వలన నషరకలనసు కకూడదా

తచలకససుకకనదానమము. వరటటన కక్రిమనగర తగరిర్గీనచసుటకక కరవలససిన చరశల గగూరరిర చరరిరనచదామము.

మగూలమాలక:

 8 వ తరగత పరఠశ పవుసతకన.

 అనతరరర్జాల వనెబ ససలైటటలక 

 వరరరత పతప్రాకలలలన ఆరరికకలమ



పరప్రాజజెకకక రరిపపో రరక

పరప్రాజజెకకక పసేరర               : జీవవిచచ్ఛిననన చచనదదిన మరరియము చచనదన పదదారరర్థాల గగూరరిర సమమాచదార ససేకరణ.

తరగత         : 8 వ

విషయన  : భభౌతక శరసతసమము

పరఠశరల : జిలమాటపరరిషత ఉననత పరఠశరల, లలలకగము,పప నదనూరర మనడలన

నరద్వాహణదా సమయన : 4 రరోజలక

పరరికరరలక/మగూలమాలక : అనతరరర్జాలన, వరరరత పతప్రాకలక, 8 వ తరగత పరఠశ పవుసతకన.

పరప్రాజజెకకక వివరరలక : మమేమము అనతరరర్జాలన నసునడడ వివిధ చతదాప్రాలనసు ససేకరరినచదామము. కకొనన వరరరత పతప్రాకలలలన

 చతదాప్రాలనసు కకూడదా ససేకరరినచదామము. మమేమము ససేకరరినచన దతదాతనశరనన కకక్రిడడీకరరినచ నవనేదదికనసు తయరరచదేససితమ. మమేమము వివిధ

వరరరతపతప్రాకల మరరియము అనతరరర్జాలన నసునడడ సమమాచదారన ససేకరరినచతమ. నతశ జీవితనలల మనన వరడదే వివిధ పదదారరర్థాలనసు

జీవ విచచ్ఛిననన చచనదదేవి మరరియము చచనదన పదదారరర్థాలకగర వరరర్గీకరణ చదేససితమ.

పరరిశీలనలక : 

 యనడటనసునడడ వససుతనన వివిధ వశరర్థాపదదారరర్థాల సమమాచదారరనన ససేకరరినచ వరటటలల ఏవి జీవ విఛచ్ఛిననన చచనదగలవవో 

ఏవి చచనదలలేవవో పరరిశీలినచ తచలకససుకకనదానమము.

 వివిధ పదదారరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక పటటక కరలమాలనసు అనతరరర్జాలన నసునడడ ససేకరరినచ వరటటన విశశటషసినచడన 

దదాద్వారర పరటససికక వలట అనరరర్థాలనసు తచలకససుకకనదానమము.

 వివిధ పదదారరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక కరరణదాలనసు తచలకససుకకనదానమము.

పరప్రాజజెకకక ఫలితదాలక :మమా యొకక్క ఉపరధదాశయములక, సహ విదదాశరరర్థాలతతో మరరియము మమా తలిటదనడడప్రాలతతో మమా అభిపరప్రాయమాలనసు

పనచసుకకనదానమము.  మమేమము మమా పరరిసరరల నసునడడ వివిధ రకరల పదదారరర్థాలనసు ససేకరరినచ వరటటన అవి తయమారజెరైన పదదారర్థా

మగూలనగర రజెనడడ రకరలకగర వరరర్గీకరరినచదామము. వరటటలల పరటససికక పదదారరర్థాలక మరరియము లలహ వశరరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక

అననేక సనవతమరరలక పడడతతనదన, యనడటనసునడడ వచదేర ఆహార పదదారరర్థాల వశరరర్థాలక, పనడట, కకూరగరయల వశరరర్థాలక తద్వారగర

వియోగన చచనదసుతదాయన చరర దదాద్వారర తచలకససుకకనదానమము.  వివిధ పదదారరర్థాలక వియోగన చచనదడదానకక పటటకన కరల

సమమాచదారరనన అనతరరర్జాలన నసునడడ ససేకరరినచతమ.

గగూక్రి పవులలన సభముశల వివరరలక మరరియము పన విభజన:

వరరస
సనఖశ

సభముశన పసేరర అపల్పగరినచన పన

1
2
3
4

NAGA MURTHY
Typewriter
ignitephysics.weebly.com

NAGA MURTHY
Typewriter
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సమరరిల్పనచన తదేదద :                                                                                                                        సనతకరలక




