
అన  ర్వాల బా్ప భవన రేటు ఒక ేిధంగా ఉంటుం ా? కృ్యం ాారా నరాా ర ంి నవే ిక ్యారు చేయండ.ి 

 

్రా జెకటు   ీర ిక               : ిిధ ్ర ాల బా్ప భథన రేటును కనుగీనుట. 

్రా జెటు కక ఉ ేే్యం : ిిధ ్ర ాల బా్ప భథన రేటులలీ మా్ప లను తలెుిుకినుట. 

పర కల న                    :  ేను ిిధ ్ర ాలు ా్ప భథన రేటులను పో చినపుడు ినగ్ గేంగా ా్ప భథనం   

                                        చెం్ును.  ా్ప భథనం పదా్ ివ ాథంప  ైమ ా్పడ ిఉంటుంద.ి 

్రా జెకటు కట కావలసని    :  ాలుగు గాు జాడీలు, ీ్ప, ినగె్, ్్బం్ మలకా్, మ్ం్ యూ్, ్ూల్ 

              వితు వులట                                                                                మరయిు మా్క్ ప ్.       

                                

అనతిర ంిన ి ా ాలట:  
 పరిీ లన దావరా మలకా్ మరియు ీ్ప ౌకక ా్ప భథ ాన  పరిీచంి, ా్ప భథనం పదా్ం 

ౌకక ివ ాథంప  ైమ ా్పడుతున టుు  న్ూప ంి . 

 ీ్ప, ్్బం్ మలకా్, ినగె్ మరయిు మరెం్ యూ్ లను ఉప్గింి ఒక పర్ గాన  

న్వ  ంి పరిీచంి దాన మ ా్ంగా భన  ్ర ాలకు ిిధ ా్ప భథన రేటుు  ఉన టుు  నరా్ణ 

చే  . 

 ా్ప భథనం పదా్ ివ ాథంప  ైమ ా్పడ ిఉంటుంద.ి 

భా్ప భవనం: 

                   ్రథ పదా్ం దాన మ్పగు ్ానం క ా  దగిుథన హ ఉ్ోో గరత థ్  ై ా బాా ంగా మార ే 

                   ్ృగివాయాన  బా్ప భథనం భం్ు్ప. దీనప  ైపదా్ ఉపరతిల  ై ాలూం, గాచ ేగం, మ ర్త, 

                  పదా్ ివ ాథంప  ై పర ాథం ఉంటుంద.ి 

1) ీరు ఆలకాలటల భా్ప భవ ాన  పర ీలంచతట: 

ఒక డరా ప్ ిాయంతో మలకా్ మరయిు ీ్ప లను  
ిుకిన లేప  ై ేయాచ. కింత పేు గమనంచాచ. 

           మలకా్ తవ్గా ా్ప భథనం చెందినద.ి 

2) ిిధ ర్వాల వాయపన రేటుు  తలెటితకొ  ేపర గం: 

 200 .ీ చీపు న ీ్ప, ినగె్, ్్బం్ మలకా్, మ్ం్ యూ్ లలో  పర  ్ర ాన  రేవే్ప 

జాడలీలో ిుకో ాచ. 

 పర  జాడ ీప  ైఒక ిన  కాగితాన ంట ంి దానప  ైమ ్రథం పే్ప రాిుకిన ఉంచుకో ాచ. 

 పర  ్రథం ౌకక ప ై మటాా న  మా్క్ తో జాడ ీబయట   పైు గురిుంచాచ.  

 ్రథం ౌకక ఎతుు లను టేపుతో కిచి దానన పట ాకలో నో్ు చయేాచ. 

 మ ్ర ాలను ఒక ేపరదదేం  థ్  ్ ంగా కిన  రోులపాటు ఉంచాచ. 

 పర  రోయ ఒక ేిమయానక ిమ ్ర ాల మటాా లను కిచి నో్ు చేయాచ. 

   



 

తేద ీ

పర  రోయ గురిుంిన మటాా ల ఎతుు  (  ం.  లలో) 
ీ్ప ్్బం్ మలకా్ మరెం్ ్ిం ినగ్ 

17/07/2016 5.5 5.5 5.5 
5.5 

18/07/2016 5.2 5.2 5.3 
5.4 

19/07/2016 5.1 5.1 5.2 
5.1 

20/07/2016 5.0 4.9 5.0 
4.9 

21/07/2016 4.9 4.8 4.9 
4.8 

22/07/2016 4.6 4.7 4.8 
4.7 

 

పర ీలనలట:  
ేము మ్ప రోుల పాటు గమనంిన ప ్ప 

 పర  రోయ ్ర ాల మటాా లు తగుు తున టుు  గమనంి . 

 పర  ్రథం పర  రోయ ఒక ేపరమిాణంలో మటాం తగుు ట గమనంి . 

 ా్ప భథనం ఒక  ్  నై రటేుతో జ్పగుతున టుు  గమనంి . 

 భపు డపు డు ప ్ ొతుంలో మిరెైనటుు  తెచ  నద.ి 

 ీ్ప మరియు మరెం్ ్ిం చాలా థ్కు ఉండిపో ంద.ి ్్బం్ మలకా్ మరియు ినగ్ చాలా థ్కు 
భ పో ంద.ి  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ాలటగు జాడీలలో ిమాన పర మాణంలో ీితకటన  ర్వాలట 



 

 

 

 

 

జాగర ు్లట:  
 ర జాడీలను పర్ గం చేి ుు న ంతకాలం  ్ ంగా ఒక ేచోట ఉంచాచ. 

 పర  రోయ ఒక ేిమయానక ిరీడంిగులను నో్ు చేయాచ. 

ముగ ంపు:  
ేను పరీ్ ింిన ్ర ాలలో పర  ్రథం ఒక  ్  రేటుతో ా్ప భథనం చెం్ుతుంద.ి కాీ భన  ్ర ాలు ిిధ రటేు తో 
ా్ప భథనం చెం్ుతు ా . 
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NAGA MURTHY
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Typewriter



్రా జెకటు  ర ్ో రుు  
పరా జెకుా  పే్ ప                : ిిధ ్ర ాల బా్ప భథన రేటును కనుగీనుట. 

త్గ            : 9థ 

ిాయం    : ౌ క ా ుి రము 
పాఠ ాల   : ిలాు పరిా్ ఉన త పాఠ ాల, లోలుగు,ప ం్ూ్ప మండలం. 
న్వీణా ిమయం  : 7 రోులు 
పరకిరాలు/మూలాలు  :  ాలుగు గాు జాడలీు, ీ్ప, ినగె్ , ్్బం్ మలకా్, మ్ం్ యూ్, ్ూల్ 

పరా జెకుా  ిథరాలు   :  

 పరిీ లన దావరా మలకా్ మరియు ీ్ప ౌకక ా్ప భథ ాన  పరిీచంి, ా్ప భథనం పదా్ం 

ౌకక ివ ాథంప  ైమ ా్పడుతున టుు  న్ూప ంి . 

 ీ్ప, ్్బం్ మలకా్, ినగె్ మరయిు మరెం్ యూ్ లను ఉప్గింి ఒక పర్ గాన  

న్వ  ంి పరిీచంి దాన మ ా్ంగా భన  ్ర ాలకు ిిధ ా్ప భథన రేటుు  ఉన టుు  నరా్ణ 

చే  . 

 ా్ప భథనం పదా్ ివ ాథంప  ైమ ా్పడ ిఉంటుంద.ి 

పరిీ లనలు   :  

 పర  రోయ ్ర ాల మటాా లు తగుు తున టుు  గమనంి . 

 పర  ్రథం పర  రోయ ఒక ేపరమిాణంలో మటాం తగుు ట గమనంి . 

 ా్ప భథనం ఒక  ్  నై రటేుతో జ్పగుతున టుు  గమనంి . 

 భపు డపు డు ప ్ ొతుంలో మిరెైనటుు  తెచ  నద.ి 

 ీ్ప మరియు మరెం్ ్ిం చాలా థ్కు ఉండిపో ంద.ి ్్బం్ మలకా్ మరియు ినగ్ చాలా థ్కు 
భ పో ంద.ి  

్రా జెకటు  ఫలతాలట : ేము మా ఉపా ాూయులు, మరియు మా తచు ్ండుర ల ిీకారాన  ిుకు ా ము. మా 
యండులో జరగి ేిిధ భనుభ ాలను ్ృ్ ాలో ప టుా కిన బా్ప భథనం పర ాితం చే  ేభం ాల గూరిి  మా బృం్ 

ిభుూలు చరిింి న ేదకి తయా్ప చే్ాము. ర పర్ గం దావరా ిిధ ్ర ాల ా్ప భథన రేటుు  ేరేవ్పగా 
ఉంటాయన తెచ  నద.ి 

 

గరర పులోన ిభుయల ివరాలట మర యు పన ిభజన: 

వరుి ిం్య ిభుయన పేరు అప గ ంిన పన 

1   

2   

3   

4   

5   

ిమరి ంిన తదే ీ:                                                                                     ింతకాలు 
 




