ప్రాజెక్ుట - 3
నిత్యజీవిత్ంలొ మన దేహంపై ఆక్సీక్రణ ప్ాభావం, య ంటీ ఆక్సీడంట్సీ గూర్చి సమ చార్రనిి
సేక్ర్చంచి, నివేదిక్ను త్య రుచేయండి.
ప్రాజెక్ుట శీర్చిక్

: నిత్యజీవిత్ంలొ మానవ ఆక్సీకరణ ప్రభావం, తీసుక్ోవాల్సీన జాగ్రత్తల గ్ూర్చి సమాచార
సేకరణ.

ప్రాజెక్టు యొక్క ఉదేేశ్యం : నిత్య జీవిత్ంలో మానవ ఆక్సీకరణ ప్రభావం దానిని అర్చకట్టుట్కు తీసుక్ోవాల్సీన చరయలు,
యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ గ్ూర్చి తలుసుక్ొనుట్.
ప్ర్చక్లపన

: నిత్య జీవిత్ంలో మనం దేహంలో జరుగ్ు ఆక్సీకరణం వలల జరుగ్ు అనర్ాాలను గ్ూర్చి ప్రయోగ్
ప్ూరవకంగానూ, అంత్ర్ాాలం నుండి సమాచార సేకరణ దావర్ానూ తలుసుక్ొని, దాని నివారణ
చరయలను అన్వవషంచుట్.

ప్రాజెక్ుటక్ట క్రవలసిన వసుువులట: ఆపల్ ప్ండ్లల, నిమమరసం, అంత్ర్ాాల చితారలు, వీడియోలు మర్చయు వార్ాత ప్త్రరకల
కథన్ాలు.
అనుసర్చంచిన విధాన విధానాలట: మేము వివిధ వార్ాతప్త్రరకల మర్చయు అంత్ర్ాాలం నుండి సమాచారం సేకర్చంచిత్రమి.
నిత్య జీవిత్ంలో మనం దేహంలో జరుగ్ు ఆక్సీకరణం జర్చగన
చ తీరును ప్ర్చశీల్సంచి
తలుసుకున్ాాము. వాయధి నిర్ోధక శక్సత కల్సపంచడ్ంలో యాంట్ీ ఆక్సీడంట్ల పాత్రను, అవి
ప ందడానిక్స తీసుక్ోవాల్సీన ఆహార ప్దార్ాాల గ్ూర్చి అంత్ర్ాాలం దావర్ా తలుసుకున్ాాము.
ప్ర్చచయం

:

మన దేహంలోని కణాలోలనూ శక్సతని ఉత్పనాం చేయడ్ం క్ోసం మనం పీలుికున్వ ఆక్సీజన్ కణాలోల

పో షక్ాలను మండిసత ుంది. ఆ ప్రక్సరయలో జర్చగే ఆక్సీడేషన్ ప్రక్య
సర లో అయాను
ల వెలువడ్తాయి. ఆ అయానల పై విదుయదావవశం
ఉంట్టంది క్ాబట్టు వాట్టని ఫ్ీర ర్ాడికల్ీ అంట్ారు. ఆ అయానల పై ఉండే విదుయదావవశాలు ర్ండ్ూ... పాజిట్టవ్, న్ెగట్టవ్ చరయ జర్చప
ఒక నూయట్రల్ ప్దార్ాానిా ఏరపర్చసన్వ
ేత గాని మళ్లల ఆ అయానల ప్రభావం అంత్ర్చంచదు. ఈ ప్రక్సరయలో ఆక్సీడేషన్ త్ర్ావత్ అయాను
ల
వెలువడ్తాయి క్ాబట్టు వాట్టని ఆక్సీడంట్సీ అనుక్ోవచుి. ఇక మనం తీసుకున్వ తాజా ప్ండ్లల, ఆకుకూరలోలని పో షక్ాలు ఆ
అయానల తో వెంట్న్వ చరయ జర్చప, మన దేహంలోని మిగ్తా కణాలు వెంట్న్వ దబబత్రనకుండా క్ాపాడ్తాయి. అంట్ే ఆక్సీడంట్సీకు
వయత్రర్ేకంగా ప్నిచేస్త ాయి క్ాబట్టు వాట్టని ‘యాంట్ీ-ఆక్సీడంట్సీ’ అంట్ారనామాట్.

విధానం

: మేము మన దేహంలో జర్చగే ఆక్సీకరణ ప్రక్య
సర ల గ్ూర్చి అంత్ర్ాాలం దావర్ా సమాచారం సేకర్చంచిత్రమి.

ఆక్సీకరణం నివార్చంచుట్కు, వాయధినిర్ోధక చరయలు క్ోసం యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ పాత్రను గ్ూర్చి చరిలు చేసత్రమి. ఈ యాంట్ీ
ఆక్సీడంట్ట
ల వాయధుల నుండి రక్షణ కల్సగచస్త ాయని సమాచారం సేకర్చంచిత్రమి. ప్రకృత్ర సదధ ంగా లభంచే ఆంట్ీ ఆక్సీడంట్ట
ల గ్ల
ప్దార్ాాల వివర్ాలను సేకర్చంచిత్రమి.

1) సమ చార సేక్రణ:
మన దేహమంతా జీవకణాలతో నిర్చమత్మై ఉంట్టంది. ప్రత్ర జీవకణంలోనూ ప్రత్రక్షణం జీవక్సయ
ర లు జరుగ్ుత్ూన్వ ఉంట్ాయి.
మన జీవక్సయ
ర లన్నా నడ్వాలంట్ే ప్రత్ర జీవకణంలో శక్సత వెలువడాల్స. కణాలోలని జీవక్సయ
ర లోల జర్చగచదేదద
ి .ే ఈ జీవక్సరయలోల
మనం తీసుకునా ప్దార్ాాలు ప్రమాణువుల రూప్ంలో ఉండే అయాను
ల గా మారతాయి. ఒక ప్దారాం మూలకంగా
ఉనాప్ుపడ్ల మాత్రమే అసా తావనిా కల్సగచ ఉంట్టంది. క్ాన్న అది దాని ప్రమాణువులుగా మార్చ అయానల రూప్ంలో ఉనాప్ుపడ్ల
అసా త్వం కల్సగచ ఉండ్క... త్న అసా త్వం క్ోసం ప్కకనునా ప్దార్ాాలతో రస్ాయనిక చరయ జర్చప మళ్లల సా రమైన మూలకంగా
ఏరపడ్ట్ం క్ోసం త్పసుతంట్టంది. ఈ కరమంలో ప్కకన ఏ ప్దారాం ఉంట్ే దానితో రస్ాయనికచరయ జరుప్ుత్ ంది. మన
దేహంలోని కణాలోలనూ శక్సతని ఉత్పనాం చేయడ్ం క్ోసం మనం పీలుికున్వ ఆక్సీజన్ కణాలోల పో షక్ాలను మండిసత ుంది. ఆ
ప్రక్సరయలో జర్చగే ఆక్సీడేషన్ ప్రక్సరయలో అయాను
ల వెలువడ్తాయి. ఆ అయానల పై విదుయదావవశం ఉంట్టంది క్ాబట్టు వాట్టని ఫ్ీర
ర్ాడికల్ీ అంట్ారు. ఆ అయానల పై ఉండే విదుయదావవశాలు ర్ండ్ూ... పాజిట్టవ్, న్ెగట్టవ్ చరయ జర్చప ఒక నూయట్రల్ ప్దార్ాానిా
ఏరపర్చసన్వ
ేత గాని మళ్లల ఆ అయానల ప్రభావం అంత్ర్చంచదు.
ఈ ప్రక్సరయలో ఆక్సీడేషన్ త్ర్ావత్ అయాను
ల వెలువడ్తాయి క్ాబట్టు వాట్టని ఆక్సీడంట్సీ అనుక్ోవచుి. ఇక మనం తీసుకున్వ
తాజా ప్ండ్లల, ఆకుకూరలోలని పో షక్ాలు ఆ అయానల తో వెంట్న్వ చరయ జర్చప, మన దేహంలోని మిగ్తా కణాలు వెంట్న్వ
దబబత్రనకుండా క్ాపాడ్తాయి. అంట్ే ఆక్సీడంట్సీకు వయత్రర్ేకంగా ప్నిచేస్త ాయి క్ాబట్టు వాట్టని ‘యాంట్ీ-ఆక్సీడంట్సీ’ అంట్ారు.

కణ క్ాలుషయం నుండి విముక్సత :
మన దేహకణాలోల మనం పీలుికునా ఆక్సీజన్ వలల , ఒక ప్కక కణనిర్ామణమూ, మర్ో ప్కక క్ాలుషయంతో కణ న్ాశనం... ఇలా
జర్చగే కణన్ాశన ప్రక్సరయను అర్చకట్ేుందుకు కణం మరమమత్త చేయబడ్ట్ం... ఇవన్నా జర్చగే జీవక్సయ
ర లోల (అంట్ే జీవక్సయ
ర
క్ారయకలాపాలోల), శక్సతవనరు అయిన గ్ూ
ల క్ోజ్ మండి శక్సత వెలువడే ప్రక్య
సర లో

కణాలోలనూ క్ాలుష్ాయలు ఏరపడ్తాయి. ఇవి

శర్ీరంలో లోప్ల ఏరపడే క్ాలుష్ాయలు.
క్ాగా మన వాతావరణంలోనూ దేహకణాలకు హానిచేసే క్ాలుష్ాయలు ఉంట్ాయి. అవి వాతావరణ క్ాలుషయం, సూరయక్ాంత్ర,
ఎక్సీ-ర్ేలు, ప గ్, ఆలకహాల్ వంట్టవి. ఇవన్నా మనలో అంత్రగ త్ంగా ఏరపడే క్ాలుష్ాయలు, బయట్ట క్ాలుష్ాయలు కలగ్లస మన
దేహ కణాలను నిత్యం దబబతీసూ
త ఉంట్ాయి. ఒకవవళ ఇలా దబబతీయడ్మే ఎకుకవగా జరుగ్ుత్ ంట్ే మన కణాలకు త్వరగా
వృదాధప్యం వసుతంది. ఒకవవళ అప్పట్టకప్ుపడ్ల

ఆ క్ాలుష్ాయలను తొలగచసత ూ,

అవి చూపే ప్రభావాలను త్గచగసత ూ ఉండే

పో షక్ాలను మనలోక్స ప్ంపసుతన్ాామనుక్ోండి. అప్ుపడ్ల కణం దీరఘక్ాలం ఆర్ోగ్యంగా, యౌవనంగా ఉంట్టంది కదా. అలా
ఉండ్ట్ం వలల ఒకప్ట్ాున మనకు వృదాధప్యం దర్చచేరదు.

వాయధుల నుండి రక్ష:
యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ అన్వక వాయధుల నుంచి మన దేహానిా రక్షిస్త ాయి. ప్రధానంగా ర్ండ్ల రక్ాలుగా ఇవి శర్ీరంలోని కణాలను
క్ాపాడ్తాయి. ఒకట్ట పో షక్ాల రూప్ంలో తీసుకునాప్ుపడ్ల అంట్ే విట్మిను
ల , ఖనిజాలు గా సీవకర్చంచినప్ుపడ్ల. దాంతోపాట్ట
పో ర ట్ీనల రూప్ంలోని క్ొనిా పో షక్ాలు మన దేహంలోక్స వెళ్ల లక రస్ాయనిక చరయల త్ర్ావత్ ఎంజమ
ై ులుగా మార్చ కూడా
కణాలకు రక్షణగా ఉంట్ాయి. ఇలా ఈ ర్ండ్ల త్రహాలోల అవి మనల్సా ఏ క్ాయనీర్ గ్ుండజబుబలు (రకత ప్రసరణ వయవసా ) , ఏ
ప్క్షవాత్ం, ఏ అల్ా మర్ీ
జ
ఏ వాయధినిర్ోధకశక్సత లోప్ంతో వచేి జబుబలు ఏ రుమట్ాయిడ్ ఆరార్ైట్స్
ట ఏ క్ాయట్ర్ాక్సు... వంట్ట
ఎన్నా వాయధుల నుంచి క్ాపాడ్తాయి.
యాంట్ీ ఆక్సీడంట్ట ప్నితీరును ప్ర్ీక్షించుట్:
యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ ఎలా ప్నిచేస్త ాయో తలుసుక్ోడానిక్స ఒక చినా ఉదాహరణ. మీరు ఒక ఆపల్ను క్ోస వాతావరణంలో
ఉంచారనుక్ోండి. ఆపల్లోని ఇనుముతో గాల్సలోని ఆక్సీజన్ చరయ జర్చప క్ాసేప్ట్ట త్ర్ావత్ అది బరరన్ రంగ్ులోక్స మారుత్ ంది.
క్ాన్న ఒక నిమమక్ాయను పండి ఆ రస్ానిా ఆపల్ ముకకలపై ప్డేలా చేసేత అది అలా మారదనామాట్. అంట్ే నిమమరసంలోని

విట్మిన్ ‘స’ అన్వ యాంట్ీ ఆక్సీడంట్స... ఆపల్లోని ఇనుము కణాల (ఫ్ీరర్ాడికల్ీ)తో), గాల్సలోని ఆక్సీజన్ కణాల (ఫ్ీ-ర
ర్ాడికల్ీ) తో చరయజరప్కుండా క్ాపాడిందనామాట్. ఈ కరమంలో ఆక్సీజన్ కణాలతో నిమమలోని యాంట్ీఆక్సీడంట్సీ చరయ
జర్చప ఆపల్ ను రక్షించాయనామాట్. యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ ఆపల్ ముకకలను తాజాగా ఉంచినట్ట
ల , మన దేహంలోని
కణాలనూ తాజాగా ఉంచుతాయి.
యాంట్ీ ఆక్సీడంట్ల రక్ాలు:
1. పైమర్ీ య ంటీ ఆక్సీడంట్సీ : గ్ూ
ల ట్ాథయోన్, ఎస్ఓడీ వంట్టవి శర్ీరంలోన్వ ఉత్పత్రత అయి, అవి 24 గ్ంట్లూ
శర్ీరంలోన్వ ఉంట్ూ కణాలను రక్షిసత ూ ఉంట్ాయి. వీట్టని పమ
ై ర్ీ యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ అంట్ారు.
2. సక్ండర్ీ య ంటీ ఆక్సీడంట్సీ : వీట్టని మనం బయట్ట నుంచి తీసుక్ోవాల్సీ ఉంట్టంది. ఇవి మనం తీసుకున్వ ఆహారం
దావర్ా శర్ీరంలోక్స ప్రవశ
వ ంచి, మన దేహ కణాలను రక్షిసత ుంట్ాయి.
ప్రకృత్ర సదధ ంగా దొ ర్చక్ే యాంట్ీ ఆక్సీడంట్ట
ల :
ఆకుకూరలు, ఫలములు మర్చయు క్ాయగ్ూరలలో యాంట్ీ ఆక్సీడంట్ట
ల సమృదిి గా దొ రుకును. ఆకుకూరలుుః గోంగ్ూర,
తోట్ాకు, ప నగ్ంట్ాకు, క్ొయయగ్ూర, అట్టక్మ
స ామిడాకు, గ్ురుగాకు, చంచుళ్లాకు, ప్ుదిన, మునగాకు, మంతాకు మొదల్ైన
ఆకుకూరలలో యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ చాలా ఎకుకవగా ఉన్ాాయి.
ు :
చిక్టకళ్ల
చికుకళల పత
ై ోలులో ఉండే పాలీఫ్న్ాల్ీ అన్వ పో షక్ాలు చాలా విలువెైన యాంట్ీ ఆక్సీడంట్ట
ల .
ఇక ర్ాజామ, క్సడీా బీన్ీ కూడా మంచి యాంట్ీ ఆక్సీడంట్ేల .
టొమ టో :
వీట్టలల ో

ల్ైక్ోపన్

అన్వ

పో షకం

ఉంట్టంది.

ఇది

యాంట్ీ-క్ాయనీరస్గా

ప్నిచేసే

యాంట్ీఆక్సీడంట్స. అయితే ట్ొమాట్ోలు త్రనడ్ం దావర్ా లభ్యమయియయ ల్ైక్ోపన్ మన
శర్ీరంలో ఇంకడానిక్స ఆర్ోగ్యకరమైన క్ొవువలు క్ావాల్స. అందుక్ే వాట్టని న్ాణయమన
ై నూన్ెతో
చేసన వంట్కంగా తీసుకుంట్ే ఎంతో ఆర్ోగ్యం.
నట్సీ :
బాదం, ఆక్ోరట్స, వవరుశనగ్ గచంజలు వంట్ట వాట్టలల ో విట్మిన్ ‘ఇ’ ప్ుషకలంగా ఉంట్టంది. ఇది
కణాలను దబబ త్రనకుండా రక్షించి, వయసు పైబడ్నివవకుండా చేసత ుంది. అంతేక్ాదు..
క్ాయనీర్, గ్ుండజబుబలు, క్ాయట్ర్ాక్సు వంట్ట జబుబల నుంచి క్ాపాడ్లత్ ంది. విట్మిన్ ‘ఇ’
మర్ో విట్మిన్ అయిన ‘స’తో కల్సస క్ొనిా దీరఘక్ాల్సక జబుబల నుంచి రక్షణ కల్సపసుతంది.
బెర్ీ ప్ండలు :
బూ
ల బెర్,ీర

స్ాుాబెర్ీర

వంట్ట

ప్ండ్ల లో

యాంథో సయనిన్,

హైడారక్సీసనామిక్స

ఆసడ్,

హైడారక్సీబెంజోయిక్స ఆసడ్, ఫ్ేల వన్ాయిడ్ీ అన్వ పో షక్ాలు, విట్మిన్‘స’ ప్ుషకలంగా
ఉంట్ాయి. ఇది అనిా యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీలలోక్లాల ప్రభావవంత్మన
ై ది. పై పో షక్ాలన్నా
కల్సస మన శర్ీర్ానిక్స ఎన్నా విధాల రక్షణను, ఆర్ోగాయన్నా సమకూరుస్ాతయి. ఎన్నా ఇన్ెెక్షనల
బార్చ నుంచి మనల్సా క్ాపాడ్తాయి. మన దేహంలోని కండ్ర్ాలు, ఎముకలతో బలంగా ప్ట్టు
ఉంచేందుకు దో హదప్డే క్ొలాజన్ ఉతాపదనకు తోడ్పడ్తాయి. మన రకత న్ాళ్లలన్నా చివరల
వరకూ మూసుకుపో కుండా సంరక్షిసత ూ... ఏదన్
ై ా గాయం అయినప్ుపడ్ల వెంట్న్వ

మాన్వందుకు ఉప్కర్చస్త ాయి. అంతేక్ాదు... పై పో షక్ాలు ఇనుము, ఫో లేట్స అన్వ పో షక్ాలు
మన దేహంలోక్స వవగ్ంగా ఇమిడిపో యియలా చేస్త ాయి.
దాాక్షప్ండలు :
ఈ ప్ండ్ల లో ‘ర్చసవరట్ారల్’ అన్వ పో షకం ఉంట్టంది. ఇది మన శర్ీరంలో ఉత్పత్రత అయియయ
హానికరమన
ై క్ొల్స్ు ాా ల్ను నియంత్రరంచడానిక్స సమరాంగా ఉప్యోగ్ప్డ్లత్ ంది. మనం
చాలా ప్రభావవంత్మన
ై విట్మిన్ ‘స’తో పో ల్సిన్ా దారక్షలో ఉండే ర్చసవరట్ారల్ పో షకం హాని
చేసే క్ొల్స్ు ాా ల్ (ఎల్డీఎల్) ప్ట్ల దాదాప్ు 10 నుంచి 20 ర్ట్ట
ల అధిక ప్రభావప్ూరవకంగా ప్ని
చేస చాలా వవగ్ంగా దానిా నిర్ీవరయం చేసత ుంది. అందుక్ే దారక్షప్ండ్లల గ్ుండజబుబలు ర్ాకుండా
రక్షణ కల్సపసుతంది.

విదాయర్చా యొకక వాయఖాయనం:
మేము వివిధ ప్ండ్ల ను క్ోస వాట్టక్స ఆక్సీకరణం జర్చగే విధాన్ానిా ప్రత్యక్షంగా తలుసుకున్ాాము. వాట్ట ఆక్సీకరణను
తొలగచంచుట్కు యాంట్ీ ఆక్సీడంట్టగా నిమమరసం ఎలా ప్నిచేసత ుందో ప్రయోగ్ప్ూరవకంగా తలుసుకున్ాాము. అదే
విధంగా ఆంట్ీ ఆక్సీడంట్ట
ల శర్ీర భాగాలలో ఏ విధంగా కణజాలాలకు నషు ం కల్సగచసత ుందో తలుసుకున్ాాము. శర్ీరంలో
జర్చగే ఆక్సీకరణానిా త్గచగంచుట్కు ఏ విధమన
ై ప్ండ్ల ను, కూరగాయలను తీసుక్ొవాలో తలుసుకున్ాాము. ఆక్సీకరణం
నివార్చంచే మార్ాగలను ప్రత్యక్షం ప్ర్చశీలన దావర్ానూ, అంత్ర్ాాల చితారల దావర్ానూ తలుసుక్ొన్ాాము.
జాగ్రత్తలు :
1) ఆకుకూరలు, ప్ండ్లల ఎకుకవగా తీసుక్ోవాల్స.
2) వాతావరణం క్ాలుషయం కల్సగే ప్రదేశాల వది క్ాలుషయ క్ారక్ాల బార్చన ప్డ్కుండా జాగ్రత్త వహంచాల్స.
ముగచంప్ు :
ఈ పారజకుు దావర్ా మేము నిజ జీవిత్ంలో ఆక్సీకరణం వలల కల్సగే నష్ాులను, అవి నివార్చంచుట్కు మనం
తీసుక్ోవాల్సీన చరయలను గ్ూర్చి తలుసుకున్ాాము. . శర్ీరంలో జర్చగే ఆక్సీకరణానిా త్గచగంచుట్కు ఏ విధమన
ై
ప్ండ్ల ను, కూరగాయలను తీసుక్ొవాలో తలుసుకున్ాాము. ఆక్సీకరణం
దావర్ానూ, అంత్ర్ాాల చితారల దావర్ానూ తలుసుక్ొన్ాాము.
వనరులు:


అంత్ర్ాాలం లో విక్సపడ
ీ ియా ఆర్చుకల్ీ



బ్రరట్ానిక్ా ఎన్సైక్ల ోపేడయ
ి ా



విజాాన శాసత ై ప్ుసత కములు



గ్ూగ్ుల్ సర్ి ఇంజన్

నివార్చంచే మార్ాగలను ప్రత్యక్షం ప్ర్చశీలన

ప్రాజెక్ుట ర్చప్ో రుు
పారజకుు పేరు

: నిత్యజీవిత్ంలొ ఆక్సీకరణ ప్రభావం, యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ గ్ూర్చి సమాచార సేకరణ.

త్రగ్త్ర

: 10వ

విషయం

: భరత్రక శాసత మ
ై ు

పాఠశాల

: జిలాలప్ర్చషత్ ఉనాత్ పాఠశాల, లోలుగ్ు,ప ందూరు మండ్లం

నిరవహణా సమయం

: 7 ర్ోజులు

ప్ర్చకర్ాలు/మూలాలు

: అంత్ర్ాాలం, వార్ాత ప్త్రరకలు, విజాాన శాసత ై ప్ుసత కములు

పారజకుు వివర్ాలు

: క్ొనిా రక్ాల ప్ండ్ల ను క్ోస క్ొంత్సేప్ు గాల్సలో ఉంచితే దాని క్ోసన త్లం గోధుమ రంగ్ులో

మారట్ం జరుగ్ుత్ ంది. దీనిని కృత్యం దావర్ా తలుసుక్ోవచుి. మేము మన దేహంలో జర్చగే ఆక్సీకరణ ప్రక్సరయల గ్ూర్చి
అంత్ర్ాాలం దావర్ా సమాచారం సేకర్చంచిత్రమి. ఆక్సీకరణం నివార్చంచుట్కు, వాయధినిర్ోధక చరయలు క్ోసం యాంట్ీ ఆక్సీడంట్సీ
పాత్రను గ్ూర్చి చరిలు చేసత్రమి. ఈ యాంట్ీ ఆక్సీడంట్ట
ల వాయధుల నుండి రక్షణ కల్సగచస్త ాయని సమాచారం సేకర్చంచిత్రమి.
ప్రకృత్ర సదధ ంగా లభంచే ఆంట్ీ ఆక్సీడంట్ట
ల గ్ల ప్దార్ాాల వివర్ాలను సేకర్చంచిత్రమి. వివిధ ప్ుసత క్ాల దావర్ా , అంత్ర్ాాలం
దావర్ా తలుసుక్ొని నివవదిక త్యారుచేసత్రమి.

ప్రాజెక్ుట ఫలితాలట :

మా యొకక ఉపాధాయయులు, సహ విదాయరుాలతో మర్చయు మా త్ల్సల దండ్లరలతో మా
అభపారయాలను ప్ంచుకున్ాాము. దైనందిత్ జీవిత్ంలో ఆక్సీకరణం జర్చగే ప్ర్చసా త్ లను
చరిలు చేయడ్ం దావర్ా, ప్ుసత క్ాల ప్ఠనం దావర్ా తలుసుకున్ాాము. నిజ జీవిత్ంలో
ఆక్సీకరణం జరగ్కుండా తీసుక్ోవాల్సీన చరయలను గ్ూర్చి తలుసుకున్ాాము.

మా గ్ూ
చ ది.
ర ప్ు ప్ని విభ్జన చేసుకుని చితారలను సేకర్చంచడ్ం జర్చగన
గూ
ీ ప్ులోని సభ్యయల వివర్రలట మర్చయయ ప్ని విభ్జన:
వరుస సంఖ్య

సభ్యయని పేరు

అప్పగచంచిన ప్ని

1
2
3
4
5
సమర్చపంచిన తేదీ :

సంత్క్ాలు

