
ప్రాజెక్టు   
అంతర్రా లం న ండ ిఐజాక్ నయూటన్ యొక్క జీవిత చర్ితా మర్ియు ఆవిష్కరణల గూర్ిి  సమాచారం సేక్ర్ించండ.ి 
ప్రాజెక్టు   శీరిి్క్                   : సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ యొక్క జీవిత చరితర మరియు ఆవిష్కరణలు 
ప్రాజెక్ు యొక్క ఉద్దేశ్ూం   :  ఐజాన్ న్యూటన్ యొక్క జీవిత చరితరన్ు మరయిు ఆవిష్కరణలన్ు తలెుసుక్ుుంటారు. 
పర్ిక్లపన                   : అుంతరజా లుం, విజాా న్ శజస్ర పుస్కజలు మరియు వివిధ పత్రరక్ల న్ుుండ ిఐజాక్ న్యూటన్ జీవిత చరతిరన్ు 
                             మరయిు ఆవిష్కరణల గూరిి సమాచారుం సేక్రిస్జ్ రు. 
ప్రాజెక్టు క్ట కరవలసని వస ు వులట:  అుంతరజా లుం, వజరజ్  పత్రరక్లు మరియు  విజాా న్ శజస్ర పుస్క్ములు. 
అన సర్ించిన విధాన విధానాలట:  

 ఉపజధ్ాూయుడు విద్ాూరుు లక్ు న్యూటన్ జీవిత చరతిరక్ు సుంబుంధ్ ుంచిన్ విశేషజలన్ు మరియు ఆవిష్కరణ లన్ు 
తెలియజేస,ి మరిుంత సమాచారుం కోసుం అుంతరజా లుం, విజాా న్శజస్ర పుస్కజలు మరయిు వివిధ పత్రరక్ల న్ుుండ ి
సమాచారుం సేక్రిుంచేటటలు  చయేడుం. 

 విద్ాూరుు లు తాము వివిధ రకజల వన్రుల ద్ాారజ సకే్రిుంచిన్ సమాచారజన్ని, చితరా లన్ు ఉపయోగిుంచి న్నవేద్ క్ 
తయారుచేస్జ్ రు. 

పర్ిచయం:  
సర్ ఐజాక్ నయూటన్ ఒక ఆంగ్లేయ భౌతిక, గణతి, ఖగ్ోళ శాస్్తరవత్ే, ఒక సది్ధ ంత కర్్ మరయిు 
తతవవత్ే కూడ్. ఈ ప్రప్ంచంలొ అందరి కంట ే గ్ొప్ప శాస్్తరజ్ఞు డని కొనియాడదగ్ని వాడు. 
"ప్రకృతిసదిధమ ైన తతవశాస్్తరం మరియు అది స నైసు గ్ా ఎలా ప్రణి్మం చ ందింది" అనన 

అంశంప  ైఆయన ఎనలేని కృషి చేశార్ు. అందసవలననే ఆధసనిక ప్రప్ంచం నయూటనసన స నైసు 
పిత్మహుడగి్ా గ్ౌర్విస్తస్ ంది. 
జీవిత విశేషరలట : స్తర్ ఐజాక్ నయూటన్ ఊల్సు తోరపప, లంకన్ ష ైర్, ఇంగ్ాే ండ్ లో డసి ంబర్ 25, 

1642 స్తంవతుర్మున జనిమంచ్డు. నయూటన్ తండిర నయూటన్ యొకక జనన్నికి మూడు 
నెలల ముందస మర్ణించ్ర్ు. చిన్ితన్ుంలో తుండిరన్న పో గొటలు క్ున్ి న్యూటన్ తలిు స తైుం 
ర ుండో ప ళ్ళి చేసుకోవడుంతో అమమమమ దగగర బాలూముంతా గడపవలస ివచిిుంద్ .  న్యూటన్ 
బాలూుంలో ఎక్ుకవగజ ఎవారతిో క్లవ క్ుుండా ఆలోచన్తో గడపిేవజడు. విద్ాూరిుదశలో స ైతుం 
వూవస్జయ పన్ులు చేసయ్ , క్వితలు వజర యడుం, బొ మమలు గీయడుంతోపజటల స్ ుంతుంగజ 
గజలిమరన్న, నీటితో న్డచి ే గడయిారజన్ని... చిన్ితన్ుంలోేే తయారుచసే ి అుందరిి 
ఆశిరూపరచిాడు.   

 తరజాత కేుంబ్రరడిిలోన్న టిరన్నట ీ కజలేజీలో గజా డుూయషే్న్ చదువుతున్ిపుుడ ే అక్కడ పన్నచేస ే ఆచారుూలక ే సులువ నై్ గణతి 

సయతరా లు చెపుేస్జు యక ిన్యూటన్ ఎద్ గజడు. గణతిుం ఆయన్క్ు ఆట విడుపుగజ వుుండదే్ . తన్ గణతిశజస్ర ప ర ఫ సర్ ఐజాక్ చారోతో 
స్జన్నిహతిూుం ఏరుడిుంద్ . ఆయన్ న్యూటన్న్న విలక్షణమ నై్ వూకి్గజ గురి్ుంచి వ న్ుితటిు  పో ర తసహిుంచాడు. ఐజాక్చారో యచిిన్ 

సహకజరుంతో 1665 లోే ేబ ైే ామియల్ సిద్ాు ుంతాన్ని న్యూటన్ సయత్రరక్రిుంచాడు. ఇుంతలో లుండన్లో పేు గు వజూధ్  విస్రిుంచడుం వలు  
అన్ని విద్ాూసుంసులతో పజటల కేుంబ్రరడా్జ యూన్నవరిిటీన్న క్ూడా మూసవిేయడుంవలు  న్యూటన్ ఇుంటది్ార ిపటిు  వూవస్జయ క్షేతరుంలో 
గడిపజడు.  
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పర్ిశోధనలట : 
వూవస్జయక్షతేరుంలో విశజా ుంత్ర త్రసుక ుంటలన్ి న్యూటన్క్ు చెటలు ప  ై న్ుుంచి యాపలి్ పుండు పడటాన్ని గమ న్నుంచి విశా వజూప్ 

గురుతాారషణ సది్ాధ ుంతాన్ని పరత్రపజద్ ుంచాడు. అపుటకి ి న్యూటన్ వయసు 24-25 ఏళ్లు  మాతరమ.ే పరత్ర వసు్ వుక్ూ బరువు 
వుుంటలుందన్న, గురుతాాక్రషణ కుేందరుం వల్ల అవి కిాుంద పడిపో తాయనీ భావిుంచవేజరు. కజన్న ఈ గురుతాాక్రషణశకి్ అేేద్  కేవలుం 

భూమికకేజదు మొత్ుం విశజాన్నక ీ వరి్సు్ ుం దన్న న్యూటన్ వ లుడిుంచాడు. విశాుంలో పరత్రక్ణుం, పరత్ర అణువూ ఇతర క్ణాలన్ు, 
అణువులన్ు ఆక్రిషసయ్ ే ేవుుంటాయ. సయరుూడు భూ మిన్న ఆక్రిషుంచిన్టలు  భూమి సయరుూన్న ఆక్రిషసు్ ుంద్ . అలాగ ేచుందుర డు క్ూడా ! 
సయరుూడు భూమిన్న తన్వ పైు లాగుతుుంటల ఆ పటలు  న్ుుంచి విడవడాన్నక ివిరుదదద్ శలో పరత్రఘటసిు్ ుంద్ . ఈ ప న్ుగులాటలో ఆద్  
సయరుూన్న చుటటు  పరుగులు త్రసు్ ుంద్ . గాహాలనీి అలా పరభిరమిసు్ న్ివ ే అుంటట న్యూటన్ పరత్రపజద్ ుంచిన్ 'విశా వజూప్ 

గురుతాాక్రషణ శకి్ సది్ాద ుంతుం' (యూన్నవరసల్ లా ఆఫ్ గజా విటలష్న్) అతూదుుతమ ైుంద్ . ఇద్ ేసమయుంలో కజుంత్రప  ైక్ూడా న్యూటన్ 

విలువ ైన్ పరశిోథన్లు చసే ి క త్ విష్యాన్ని క్న్ుగొేాిడు. అపుటది్ాకజ కజుంత్ర వరణన్హనీ్మ నై్దన్న న్మేమవజరు. ఒక్ గజజు 

పటుక్ుం ద్ాారజ సయరూకరిణాలన్ు పుంపిత ేఅవి ఏడు రుంగులుగజ విడిపో యాయ. అవి ఎరువు, ేారిుంజ, పసుపు, అక్ుపచి, నీలుం, 

ముదురునీలుం, వయోలెట్, ద్ీన్నక ి 'వరణపటల' (స ుక్ుమ్) అన్న పరేు ప టాు రు. ఇద్  వ జైాా న్నక్ పరగత్రలో గొపు మలుపు. ద్ీన్న 

ఆధ్ారుంగజే ేే ుకజుా గజా ఫ్ వుంట ిపరకి్రజలు రూప ుంద్ాయ. వీటవిలు  సయరుూడు, న్క్షతరా లు, గాహాలు వుంట ివజట ిన్ుుంచి వచేి కజుంత్రన్న 

విశేుషిుంచి తద్ాారజ వజట ి దయరజలు, వజటలిో వున్ి థాతువులు, అవి పరయాణ ి సు్ న్ి వగేుం వుంట ి ఎేని కలీక్ అుంశజల 

సమాచారజన్ని సేక్రిుంచడుం స్జధూ మయుంద్ . టెలిస్ో కపు లలో రుంగుల పరత్రబుంధకజన్ని తొలగిుంచడుం అస్జధూుం కజవడుంతో 
పుటాకజరుంలో ఉుండ ేమ టల్ మిరార్న్న ఉపయో గిుంచి న్యూటన్ 'రిప ు కిుుంగ్ టెలిస్ో కప్'న్న తయారుచేశజడు. ఇద్  గాహతారల త్రరులన్న  

న్నరిుష్ుుంగజ చయపగలిగిుంద్ . కజుంత్రక ి సుంబుంధ్ ుంచిన్ పరిశోథన్తో 1672లో న్యూటన్క్ు రజమన్ 

స్ స ైట ీ సభూతాుం లభుంచిుంద్ . 1648లో పరముఖ ఖగోళ్ శజస్రవత్ే ఎడముండ్జ మ వజర  కోపు రు 
పరత్రపజద్ ుంచిన్ గాహచలన్ సది్ాధ ుంతాలన్ు చరిి ుంచటాన్నక ిన్యూటన్ వదదక్ు వచాిడు. 
 

హెలీతో క్లిసని్ న్యూటన్ గురుతాాక్రషణ శకి్ సిద్ాద ుంతాలు గురిుంచి విశద్ీక్రిుంచాడు. ఆయన్ 

పో ర తాస హుంతో న్యూటన్ 'బాకిస' అే ేపరేుతో మూడు భాగజలుగజ 'ఫిలస్ో ఫమి్ ేాచుూరజలిస్ 

పిరన్నసపయిా మాధమ టిక్ (గణిత శజస్రుంలో శజస్్ రయ సది్ాధ ుంతాలు) అే ే గాుంధ్ాన్ని లాటని్ 

భాష్లో రజశజరు. ఈ పిరన్నసపయిా పరపుంచుం చరితరలోే ేఒక్ మ ైలురజయ.  

గమన నియమాలట : 
న్యూటన్ పరత్రపజద్ ుంచిన్ మొదట ిసయతరుం న్నశిల సిదత్రలో వున్ి ఏవసు్ వ ైే ా మారుుక ిగుర తై ేతపు న్నశిలసిదత్రలోే ేఉుంటలుంద్ . 
అద్ ే విధుంగజ చలన్ుంలో వున్ి ఏ వసు్ వ ైే ా, మరే కజరణుం చేతే ైేా మారుు చయేబడిత ే తపు అద్ేవగేుంతో అద్ేద్ శలో 
పరయాణిసయ్ ే ేఉుంటలుంద్ . ఈ సయతరా లన్ు ఆయన్ గణితశజస్ర పరుంగజ వివరిుంచాడు.  
 

చలన్ుంలో ఉన్ి పసు్ వు గత్ర వేగుంలో క్లిగ ేమారుులన్ు బటిు  ద్ాన్న మీద క్లిగని్ శకి్ పరమిాణాన్ని అుంచేావేయ వచుిన్ేదే్  
న్యూటన్ పరత్రపజద్ ుంచిన్ ర ుండో  సిద్ాధ ుంతుం. ఈ ర ుండు సయతరా లూ అుంతరకి్షయాన్ుంలో విశషే్ పజర ధ్ాన్ూుం సుంతరిుంచు క్ుేాియ. 

అన్నిటిలోక్ేాి అత్ర ముఖూమ నై్ద్   
 

న్యూటన్ మూడో  సయతరుం, ద్ీన్న పరకజరుం చరూక్ు పరత్రచరూ ఉుంటలుంద్ . ఇద్  విరుదధ  ద్ శలో సమాన్ స్జు యలో ఉుంటలుంద్ . ఈ సయతరుం 

మీదే ేరజక ట్్లు అుంతరిక్షుంలోక ిదయసుక్ుపో యదే్ . పిరన్నసపయిాలోన్న మూడవ 'బాక్'లో భూమి, ఇతర గాహాల చలేాల గురిుంచి 

చరిి సయ్  భూమిక ిధుర వజల దగగర మటుుంగజ ేొక్ుకక్ున్న ఉుండడాన్నక ిగల కజరణాన్ని న్యూటన్ వివరిుంచాడు.  
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1689లో పజరుమ ుంటల సభుూడగిజ ఎన్నిక ైే ాడు న్యూటన్. 1699లో న్యూటన్ మాసుర్ ఆఫ్ ద్  మిుంట్్గజ న్నయుక్ు్ డయాూడు. ఆ 

హో ద్ాలో ేాణలే తయారలీో క్ల్ీన్న న్నరోధ్ ుంచ ే సుంసకరణలన్ు పరవేశప టాు డు. 1703లో రజయల్ స్ ప ైటకీ ి అధూక్షుడిగజ 
ఎన్నిక్యాూరు. 1705లో న్యూటన్్క్ు 'సర్' బ్రరుదు (ే ైట్్హుడ్జ) లభుంచిుంద్ . 1727 మారిి 20న్ న్యూటన్ శజశాతుంగజ 
క్న్ుిమూస్జరు. 
వ ైజాా న్నక్ పరపుంచుంలో తన్ పరశిోధన్లతో విపువుం సృషిుుంచిన్ సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ పలుక్ులివి. ''వ ైజాా న్నక్, స్జుంకేత్రక్ పరగత్ర ఏ 

ఒక్కరివలోు  ఉన్ిటలు ుండ ి ఊడపిడదే్  కజదు. ఎుందరో శజస్రవత్ేలు తరజల తరబడ ి చేస ే క్ృష ి ఫలితమ ే పరగత్ర”్  అుంటట  

విశారహస్జూన్ని విపుిచపెుిన్ మహాన్ుభావుడు న్యూటన్ వర్మాన్, భవిష్ూత్ తరజలక్ు మారగదరిి. 
ఆవిష్కరణలట:  

1) కేుంబ్రరడిా  లోన్న ఒక్ సుంత దుకజణుంలో ఒక్ పటుకజన్ని చయసని్ తరజాత న్యూటన్ కజుంత్ర లక్షణాలన్ు గురిుంచిన్ పరిశోధన్లు 
పజర రుంభుంచాడు. అతన్ు తన్ తొలి పరయొగుంలోే,ేపటుక్ుంలో పరవశేిచిన్ కజుంత్ర, విడిపోయ ఇుంధరధన్ుసుస రుంగులన్ు 
వ దజలుు తుుందన్న క్న్ుగొేాిడు. అతన్ు క్న్ుగొన్ి వరణపటుం లోన్న రుంగులు క్లస ి తలెుపు రుంగులోన్నమి 

మారుతాయన్న తెలియజేయడాన్నక ి న్యూటన్ చకజా న్ని ఏడు రుంగులతో తయారుచసే ి ద్ాన్నన్న వేగుంగజ త్రపుిన్పుడు 
తెలుపు రుంగు ఏరుడుటన్ు చయపజడు. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

2) లిుంక్న్ ష రై్ ఇుంటలు న్న తోటలో ఆపలి్ పుండు తన్ ే త్్రమీద పడని్పుుడు, ఆ మహాజాా న్నక ిభూమి ఆక్రషణ వలుే ేఅద్  
పడిుందన్న తెలిసిుంద్ . ద్ీన్న ఆధ్ారుంగజ విశాగురుతాాక్రషణ సిద్ాధ ుంతాన్ని పరవేశప టాు డు. 

 
 
 
 
 
 
 

3) ఐజాక్ న్యూటన్ తన్ గాుంథుం పిరన్నసపియాలో పరత్రపజద్ ుంచిన్ సయతరా లు ఈ విశాుంలో ఎక్కడయేా పన్నచేస్జ్ య. గాహాల 
చలన్ుం గురిుంచి న్క్షతరా లు, గేలకీసల గమన్ుం గురిుంచి తలెియజ పేు సయతరా లు క్ూడా ఇవ.ే ఈ గాుంథాన్ని వ జైాా న్నక్ులు 
స్జధ్ ుంచగల విష్యాలక్ు పరజకజష్ుగజ వరిణుంచారు. విజాా న్ శజస్ర చరితరలోే ేఇద్  అతుూత్మమ నై్ద్ . 
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4) 1670 తొలిరోజులోు  న్యూటన్ పరజవర్న్ దయరదరిిన్న తయారుచేస్జడు. అద్  గ లీలియో టలెిస్ో కప్ క్ేాి చాలా 
శకి్వుంతమ ైన్ద్ . ద్ాన్నలో ఉన్ి పరతూేక్ దరుణుం మీద, గాహాల వుంట ి సుదుర వసు్ వుల న్ుుండ ి వచిిన్ వ లుగు 
పరసరసిే్ , అద్  పరజవర్న్ుం చెుంద్ , అదదుం ముుందు ఒక్ బ్రుందువు దగగర కేుంద్ీరక్ృతమవుతుుందన్న క్న్ుగొేాిడు. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
విద్ాూరిి్ యొక్క వరూఖాూనం: 
ఆపలి్ పుండు కిుంద పడడుం వలు  న్యూటన్ గురుతాాక్రషన్ సది్ాధ ుంతాన్ని క్న్ుగొేాిడు. పద్ెదన్నమిద్  ే లలో అతన్ు కజలుకలస్ 
గణతిాన్ని తయారుచేస్జడు. కజుంత్ర లక్షణాలన్ు క్న్ుగొేాిడు. అపుత్రక ేఅతన్ు చరతిర పరసిదుధ డెైే ాడు. అయేా ముుందుక్ు 
స్జగ ి చలన్ సయతరా లన్ు, విపువజతమక్మ ైన్ క త్ దురిుణ ీ యుంతరుం (టెలిస్ో కప్) క్న్ుగొేాిడు. పరపుంచుంలోన్న అతుూత్మ 
వ ైజాా న్నక్ుడన్నపిుంచుక్ుేాిడు. అతన్న పరిశోధన్లు అధుేాతన్ విజాా ేాన్నక ిపుేాదులయాూయ. భవేాలు, టలెివిజన్ుు , లేజరుు , 
కజరుు , చివరిక ిఆటవసు్ వులు, అన్నిుంత్ర తయారలీోన్య అతన్న సది్ాధ ుంతాలన్ు వజడుక్ుుంటలేాిరు. అతన్ు వద్ లిన్ వజరసతాుం 
వరిణుంచరజన్నక.ిఅజాా న్ుం, మూరఖతాుం ఉన్ి చోట వివచేన్, విశద్ీక్రణలన్ు పరవశేప టాు డు న్యూటన్. 
ముగింపు :  
ఈ పజర జ క్ుు  ద్ాారజ శజస్రవేత్లు తమ జీవితాలన్ు శజస్ర విజాా న్ుం కోసుం తాూగుం చేస ిభవిష్తు్  తరజలక్ు విజాా న్ సుంపదన్ు అుందజేస్జరన్న 
తెలిసని్ద్ . న్యూటన్ పజర రుంభుంలో పశువుల కజపరిగజన్య, వూవస్జయ రుంగుంలోన్య పన్నచసేిన్పుటకీి ఏపిల్ తోటలో ఒక్ పుండు 
పడని్పుుడు ఎుందుక్ు పడిుందే ేకజరణాలన్ు అేేా షిుంచడుం వలన్ క త్ అేేా ష్ణలు చేయడాన్నకి ద్ోహదుం పడిుందన్న అుందువలన్ 
న్నతూ జివితుంలో జరిగే వివిధ సుంఘటన్క్ు తలెుసుక న్ుటక్ు శజస్్ రయ దృక్ుథుం అలవరచుకోవజలన్న తెలిసని్ద్ . 
వనరులట: 

 విశజలాుంధర పత్రరక్లో "విశారహస్జూన్ని విపిున్ న్యూటన్" ఆరిుక్ల్. 
 వికీప్డయిా ఆరిుక్ల్ 
 మ ైకేల్ వ ైట్ వజర సని్ "ఐజాక్ న్యూటన్" పుస్క్ుం. 
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పజర జ క్ుు  రిపో రుు  
ప్రాజెక్టు  పేరు                : సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ యొక్క జీవిత చరితర మరియు ఆవిష్కరణలు  
తరగతి           : 9 వ 

విష్యం    : భౌత్రక్ శజస్రము 
ప్రఠశరల   :  జిలాు పరిష్త్ ఉన్ిత పజఠశజల, లోలుగు,ప ుందయరు ముండలుం 

నిరవహణా సమయం  :  5 రోజులు 
పరకి్రజలు/మూలాలు  : అుంతరజా లుం, వజరజ్  పత్రరక్లు మరియు  విజాా న్ శజస్ర పుస్క్ములు. 
ప్రాజెక్టు  వివర్రలట   :  మాక్ు మా భౌత్రక్ శజస్ర ఉపజధ్ాూయులు న్యూటన్ ఆవిష్కరణల గురిుంచి తెలియజేస్జరు. వజటిన్న 

ఆధ్ారుంగజ చేసుక న్న ఆయన్ జీవిత చరితరక్ు సుంబుంధ్ ుంచిన్ విశేషజలన్ు మరియు ఆవిష్కరణ లన్ు గూరిి అుంతరజా లుంలో 

న్ుుండ ివిష్యాన్ని సేక్రిుంచిత్రమి. చితరా లన్ు విజాా న్ శజస్ర పుస్కజలు మరయిు అుంతరజా లుం న్ుుండ ిసేక్రిుంచిత్రమి. 
 

పర్ిశీలనలట :   
1667లో పరజవర్న్ దయరదరిిన్నన్న న్నరిముంచి సుంచలన్ుం సృషిుుంచాడు. చిన్ితన్ుంలో చెటలు  న్ుుంచి రజలిన్ యాపిల్న్ు గమన్నుంచిన్ 

న్యూటన్ అుందుక్ు కజరణాన్ని అేేా షిుంచ ే కా్ముంలో గురుతాాక్రషణ సిద్ాధ ుంతాన్ని పరత్రపజద్ ుంచాడు.  భూమి, చుందుర డు, గాహాలు, 

సయరుూడు సహా విశాుంలోన్న వసు్ వులప  ైగురుతా శక్ి ఎలా పన్న చేసు్ ుందో్ వివరిసయ్  విశా గురుతా న్నయమాన్ని పరత్రపజద్ సయ్ , గమన్ 

సయతార లన్ు న్నరాచిుంచాడు. భౌత్రక్ శజస్ర భావన్లన్ు వివరిసయ్  "పిరన్నసపయిా మథేమటేికజ" అే ే గాుంథాన్ని రచిుంచాడు. కజుంత్రప  ై

న్యూటన్ చేసని్ పరిశోధన్ల ఫలితుంగజ "దృశజశజస్రుం" పుటిుుంద్ .  

ప్రాజెక్టు  ఫలితాలట :  
ఈ పజర జ క్ుు  ద్ాారజ శజస్రవేత్లు తమ జీవితాలన్ు శజస్ర విజాా న్ుం కోసుం తాూగుం చేస ిభవిష్తు్  తరజలక్ు విజాా న్ సుంపదన్ు అుందజసే్జరన్న 

తెలిసని్ద్ . న్యూటన్ పజర రుంభుంలో పశువుల కజపరిగజన్య, వూవస్జయ రుంగుంలోన్య పన్నచసేని్పుటికీ ఏపిల్ తోటలో ఒక్ పుండు 

పడని్పుుడు ఎుందుక్ు పడిుందే ేకజరణాలన్ు అేేా షిుంచడుం వలన్ క త్ అేేా ష్ణలు చేయడాన్నకి ద్ోహదుం పడిుందన్న అుందువలన్ 

న్నతూ జివితుంలో జరిగే వివిధ సుంఘటన్క్ు తలెుసుక న్ుటక్ు శజస్్ రయ దృక్ుథుం అలవరచుకోవజలన్న తెలిసని్ద్ . 

గూీ పులోని సభ్ుూల వివర్రలట మర్ియు పని విభ్జన: 
వరుస సంఖూ సభ్ుూని పేరు అపపగించిన పని 

1   
2   
3   
4   
5   

సమరిుుంచిన్ తదే్ ీ:                                                                                     సుంతకజలు 
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