
KNOWLEDGE IS POWERKNOWLEDGE IS POWER

 

ప్ాజెక్టు  

మీ గ్ా మంలో పెద్ద లను అడిగ్ ిప్ా స్ు క్ లేని కలంలో ఎటువంట ిగృహో క్రణాలట వడేవరో సమాచారనిి స్ేక్రించి నివేదిక్ 
తయారుచేయండ.ి 

తృరాజెక్టు   శీమషిక్                   : తృరా ళటుక్ లట భానవజీవితంలోతుకి రాేశంచతు కరలంలో రరడ ేగృహో క్యణాలట 
తృరాజెక్ు యొక్క ఉదేేశ్యం  : తృరా ళటుక్ లట లేతు కరలంలో గృహో క్యణాలటగర రరడ ేవస్తు వుల గూమషి తెలటస్తకొనతట. 
మషక్లపన               : తుతయజీవితంలో సా్తు తం తృరా ళటుక్ లట గృహో క్యణాలటగర భుఖ్య తృరత ాతోృ లటస్తు నాాభ. అవి రాేశంచతు 
కరలంలో భానవులట భటటుతో చేళే తృరతలాట, రెదతయుతో చేళటన వస్తు వులట, క్ంచత సరభాగష ి , కరగషతం స్ంచతలట మొదలగునవి 
ఉయోగషంచేరరడు. 
తృరాజెక్టు క్ట కరవలళటన వస్తు వులట:  అంతమరా లం,   విజఞా న ఱరస్ు ర ుస్ుక్భులట మొదలగునవి. 
అనతస్మషంచిన విధాన విధానాలట:  
బేభు భా గరిభాలలో ఉనా తయాౌదండుాలనత భమషము వృదతు లనత క్లటస్తకొతు రరయు తృరా ళటుక్ లేతు కరలంలో ఎటువంటట 
వస్తు వులట వితుయోగషంచేరరమో వివమరలట తెలటస్తక్టనాాభు. ఆ వస్తు వుల ఉయోగరలనత, చితాాలనత అంతమరా లం నతండ ి
ళేక్మషంచితిమి. రరయు ూయవం రరడ ే వస్తు వుల సరా నంలో ఎటువంటట వస్తు వులట రాేశంచాయో టటుక్నత తమాయుచేళటతిమి. 
తృరా ళటుక్ లక్ట భనం సా్తు తం ఎందతక్ట తృరాధానయత తుస్తు నాామో వివిధ వనయుల దావమర గఴి ంచి తురేదిక్ తమాయుచేళటతిమి. 
మషచమం: కొతుా భ ండా కితిం తృరా ళటుక్ లట లేతు కరలంలో భానవుడు వయవసరమ తుభుటుా గర, గృహో క్ణాలటగర, 
తూటటస్యపమరకోస్ం వివిధ యకరల స్హజంగర తమాయుచేళ ేవస్తు వులనత రరడేరరడు. జనాఫా అవస్మరలట ెమషగషనకొదదే భానవుతుకి 
బెయుగైెన దామరా లతో తమాయుచేళ ేవస్తు వుల అవస్యం వచిింద.ి అందతవలన తేయౌకైెన, ధృఢబైెన, భతుాకైెన భమషము వివిధ 
మషభాణాలలోతుకి, వివిధ యూతృరలలోతుకి భలచగయౌగే వీలటనా దామరా తుా తమాయుచేసరడు. ఈ దామరా తుా తృరా ళటుక్ అంటాయు. 
ఈ తృరా ళటుక్ వస్తు వులట చౌక్గర లబుంచడబే కరక్ అందమష అవస్మరలనత తీమేి విధంగర ఉండడం భూలాన వీటటతు ఎక్టకవగర 
వితుయోగషస్తు నాాయు. 
ప్ా స్ు క్ లట లేనికలంలో గృహాలలో వడిన వసుు వులట: 
ప్తాలట :  వంటకోస్ం తృరతలాటగర భటటుతృరతలాట రరడేరరయు. వంటటంటలా  కొతుా దినతస్తలట బదాయచడాతుకి భటటు తృరతలాట 
రరడేరరయు. చిళ్ళనత బదాయచతటక్ట టంగరణ ీ తృరతలానత రరడేరరయు. తాగుతూటటతు బదాయచతటక్ట క్ూజఞలనత, క్టండలనత 
రరడేరరయు. రరడుక్కోస్ం తూటటతు బదాయచతటక్ట ెదే భటటుతృరతలాట(గోయ ం) లనత రరడేరరయు. తూటటతు తీమడాతుకి గమషటెలగర 
కొఫబమష చిపలతో తమాయుచేళటన "అక్" లనత రరడేరరయు. 
 
 
 
 
 
 

 
వివిధ రకల ైన మటిు  ప్తాలట 

 
 
వయవసయంలో: 
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వయవసరమ విధానంలో ధానాయలనత తులవ చేళేందతక్ట మెండు రెైుల చినా భూతి గలగష భధయలో మెండడుగులట రరయస్ం 
క్యౌగష స్తభాయు నాలటగడుగులట ఎతతు  క్యౌగషన ెదే భటటు తృరతనాత రరడేరరయు. దదతుతు కరగు అంటాయు. దదతులో బిమయం, 
ుపదినతస్తలనత బదాయచేరరయు. ధానాయతుా బదాయచేందతక్ట "గరద"ె లనత రరడేరరయు. ఈ గరదె ఒక్క చోట ేఉండ ేవిధంగర 
అభమేిరరయు.  వయవసరమ విధానంలో ఏదెైనా వస్తు వులనత మోస్తకొతు తీస్తకెళ్ళడాతుకి రెదతయు ఫుటులట, తటులనత 
రరడేరరయు. వయవసరమంలో నూమషిన ధానాయతుా ఎగయఫో మడాతుకి రెదతయు చేటలట రరడేరరయు. ధానాయతుా వుదిు చేమడాతుకి 
రెదతయు జలలా డలట రరడేరరయు. రెదతయుతో తమాయుచేళటన తుచెినలట, ఫలాలట, ఫటులట ఆయరేస్తక్టన ేదండాలట, వీటట నాయతో 
తమాయు చేళటన ఫుటులట, చాటలట ఇతాయద ిభనకి తుతాయవస్మరలకోస్ం రరడేరరయు. వయవసరమ యంగంలో తూటటతు స్యపమర 
చేళేందతక్ట, ఇండాలో భుయుగుతూటటతు ఫమటక్ట ం ేగొటాు లటగర భటటుతో చేళటన గొటాు లనత రరడేరరయు.  
గృహో క్రణాలట : 
ఇండాలో క్ూమోివడాతుకి చెక్కతో చేళటన క్టమచిలనత రరడేరరయు. ఫటులనత ఇండాలో బదాయచతకోవడాతుకి చెక్క బీయురరలనత 
ఎక్టకవగర రరడేరరయు. చెక్కతో చేళటన భంచాలనత రరడేరరయు. భంచాలక్ట టటుగర నూలటతో చేళటన టటు ఉయోగషంచేరరయు. 
కొందయు నతలక్ భంచాలనత రరడే రరయు. ఇది రెదతయుతో చేమఫడ ినతలక్ తాాడుతో నేమఫడ ిఉండేద.ి ఇండాకో క్ూమోివడాతుకి 
బేదమష చాలనత రరడేరరయు.  
  
 
 
 
 
 
 
 
ద్ుకణం నుండ ి వసుు వులను తెచ్ుుటక్ట: ఏదెైనా కరమగూయలట, ండుా  కొనేటుపడు దతకరణదాయుడు రరటటతు కరగషతం 
స్ంచతలలో ఇచేిరరడు. ఎక్టకవగర కొనదలచినుపడు భనం వసరు ా లలో తమాయుచేళటన స్ంచతలనత రరడేరరయం.  
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ాయాణంలో: 
మాాణ స్భమంలో భన వస్తు వులనత, దతస్తు లనత తీస్తకొతు తోృ వడాతుకి టంాక్ట ెటెులనత రరడేరరయు.  
 
 
 
 
 
 
వివిధ వసుు వులట 
తుద ాలేచినద ిమొదలట ళ్ళళ తోభుకోవడాతుకి భపటట ఫషా్ సరా నంలో రే ులాలనత రరడేరరయు. తల దతవువకోవడాతుకి చెక్క 
దతరెవనలట రరడేరరయు. ఫటులట ఆయరేస్తకోవడాతుకి కొఫబమష తాళ్ళనత రరడేరరయు. ఆహాయదామరా లట తినడాతుకి విస్ుమరక్టలట 
రరడేరరయు. వయిం వచేిటుపడు గొడుగులటగర తాటట ఆక్టలతో చేళటన గొడుగులట రరడేరరయు. తాటట క్భమల విస్న క్యలినత 
రరడేరరయు.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

స్ందయభం/మషక్యం గతంలో రరడినవి సా్తు తం రరడుతతనావి 
చిళ్ళళ తులవచేళ ేజఞడ ీ    టంగరణ ీజఞడీలట     తృరా ళటుక్ డఫాబలట 
ఇంటలా  రరడ ేతూటట ెైులట          భటటు ెైులట        ట.వి.ళట ెైులట 

దతరెవనలట             చెక్క దతరెవనలట        తృరా ళటుక్ దతరెవనలట 
విస్నక్యలిట               తాటట ఆక్టల విస్నక్య ి      తృరా ళటుక్ విస్నక్య ి

తూయు తులవ ఉంచ ేసరధనాలట      క్ంచత తృరతలాట, భటటు తృరతలాట       తృరా ళటుక్ డఫాబలట 
భంచాలట నేమడాతుకి టటు        నతలక్ అన ేతాాడు             నెైలాన్ టటు 

ఫటులట యరరణాకి             టంాక్ట ెటెులట               తృరా ళటుక్ ెటెులట 
అంగడ ినతండ ివస్తు వులట తెచతిటక్ట     చేతి స్ంచతలట, కరగషతం క్వయుా         తృరయౌథదన్ స్ంచతలట 

గొడుగు కొయక్ట      తాటట క్భమలట        నెైలాన్ వస్ు రం 
క్ూమోివడాతుకి      చెక్క క్టమచిలట       పెైఫర్ క్టమచిలట 
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విదాయరిి యొక్క వయఖ్ాయనం: ఈ తృరాజెక్టు  దావమర తృరా ళటుక్ లట లేతు కరలంలో భనం ఏ విధబైెన వస్తు వులనత గృహో క్యణాలటగర 
రరడేరరయమో తెయౌళటనద.ి ఆమా మషక్మరలట సా్తు తం లబుంచవు. ఆ వస్తు వుల చితాాలనత వివిధ ుస్ుకరలనతండ,ి అంతమరా లం 
నతండి ళేక్మషంచాభు. తృరా ళటుక్ లేతు ాంచంలో భానవుడు ఏ విధంగర జీవించాడో తెయౌళటనద.ి  
 
ముగ్ింు : ఈ తృరాజెక్టు  దావమర  భన భుందత తమరలరరయు తృరా ళటుక్ సరా నంలొ ఏ విధబైెన గృహో క్యణాలనత రరడే రరమో 
తెయౌళటనద.ి గతంలో చాలా వస్తు వుల తమామచకి రరడ ేలోహాలట, క్ల సరా నంలో ఇుపడు తృరా ళటుక్ లట చేమరభ. ఒక్పటట గరజు 
వస్తు వులనత క్ూడా తృరా ళటుక్ తో తమాయుచేస్తు నాాయు. తృరా ళటుక్ లట భన జీవితంలో భుడిడి మునాాభ. గతంలో రరడ ే
వస్తు వులట సా్తు తం ఎక్కడా రరడక్ంలొ క్తుటంచతటలేదత. అుపడు కరగషతం క్వయాలో స్యక్టలనత తెచేి రరయు దాతు సరా నంలో 
సా్తు తం తృరయౌథదన్ స్ంచతలట రాేశంచాభ. బిమయం బదాయచతకోవడాతుకి రరడే వస్తు వులట, తూటటతు తులటవచేళ ే ఫకెట్ లట, 
క్టమచిలట, తూటటంులట, విదతయత్ ఉక్యణాలట, తృరా ళటుక్ తోన ే సా్తు తం చేమఫడుతతనాాభ. సా్తు త జీవితంలో తృరా ళటుక్ 
వస్తు వులట ూమషుగర భుడిడితోృమామతు తెలటస్తక్టనాాభు. 
వనయులట: అంతమరా లం  లో విషమాలట, తృరఠ్యుస్ుక్ం,  వికీీడిమా. 
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ప్ాజెక్టు  రిపో్ రుు  
తృరాజెక్టు  ేయు                : తృరా ళటుక్ లట భానవజీవితంలోతుకి రాేశంచతు కరలంలో రరడ ేగృహో క్యణాలట  
తయగతి           : 8 వ 

విషమం    : ఫౌతిక్ ఱరస్ు రభు 
తృరఠ్ఱరల   :  జిలాా మషషత్ ఉనాత తృరఠ్ఱరల, లోలటగు,తృ ందూయు భండలం 

తుయవహణా స్భమం  :  5 మోజులట 
మషక్మరలట/భూలాలట  : అంతమరా లం, రరమరు  తిాక్లట,  విజఞా న ఱరస్ు ర ుస్ుక్భులట, తుతయజీవితంలో రరడ ేకొతుా వస్తు వులట.  
తృరాజెక్టు  వివమరలట  : బేభు భా గరిభాలలో ఉనా తయాౌదండుాలనత భమషము వృదతు లనత క్లటస్తకొతు రరయు తృరా ళటుక్ లేతు 
కరలంలో ఎటువంటట వస్తు వులట వితుయోగషంచేరరమో వివమరలట తెలటస్తక్టనాాభు. ఆ వస్తు వుల ఉయోగరలనత, చితాాలనత 
అంతమరా లం నతండ ిళేక్మషంచితిమి. రరయు ూయవం రరడ ేవస్తు వుల సరా నంలో ఎటువంటట వస్తు వులట రాేశంచాయో టటుక్నత 
తమాయుచేళటతిమి. తృరా ళటుక్ లక్ట భనం సా్తు తం ఎందతక్ట తృరాధానయత తుస్తు నాామో వివిధ వనయుల దావమర గఴి ంచి తురేదిక్ 
తమాయుచేళటతిమి. 
మషశీలనలట :   
 భుందత తమరలరరయు గృహాలలో భటటు తృరతలానత, క్ంచత తృరతలానత రరడేరరయు. 
 చిళ్ళళ తులవ చేమడాతుకి టంగరణ ీతృరతలాట రరడేరరయు. 
 తూయు తులవ చేమడాతుకి క్ంచత తృరతలాట, భటటు తృరతలానత వితుయోగషంచేరరయు. 
 దతకరణాల నతండ ిస్యక్టలనత కరగషతం క్వయాలోనూ, చేతి స్ంచతల తోనూ తెచేిరరయు. 
 క్ూమోివడాతుకి చెక్క క్టమచిలనత రరడేరరయు. 
 భంచాలక్ట నతలక్ లేదా నూలట టెునత నేళేరరయు. 
 సా్తు తం రరయు రరడే వస్తు వుల సరా నాతుా తృరా ళటుక్ వస్తు వులట ఆక్మిించాభ. 

తృరాజెక్టు  పయౌతాలట :  
భా యొక్క ఉతృరధాయములట, స్హ విదాయయుా లతో భమషము భా తయాౌదండుాలతో భా అబుతృరామాలనత ంచతక్టనాాభు. ఈ 
తృరాజెక్టు  దావమర తృరా ళటుక్ లట లేతు కరలంలో భనం ఏ విధబైెన వస్తు వులనత గృహో క్యణాలటగర రరడేరరయమో తెయౌళటనద.ి ఆమా 
మషక్మరలట సా్తు తం లబుంచవు. ఆ వస్తు వుల చితాాలనత వివిధ ుస్ుకరలనతండ,ి అంతమరా లం నతండ ిళేక్మషంచాభు. తృరా ళటుక్ లేతు 
ాంచంలో భానవుడు ఏ విధంగర జీవించాడో తెయౌళటనద.ి భా గూిు తు విబజన చేస్తక్టతు చితాాలనత ళేక్మషంచడం జమషగషనద.ి 

గూిులోతు స్బుయల వివమరలట భమషము తు విబజన: 
వయుస్ స్ంఖ్య స్బుయతు ేయు అపగషంచిన తు 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

స్భమషపంచిన తేదద :                                                                                     స్ంతకరలట 
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