
                                 

                    ಎಎಂಟನನೇ ತರಗತಿ  5E  ಪಾಠ ಟಿಪಪ್ಪ ಣಿ 

        

                                                              2020-21  ನನೇ ಶಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರರ್ಷ 

                                                                      ವಿರಯ : ವಿಜ್ಞಾನ  

ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದವರರು : ಶಶನೇ ಪುರಪ್ಪ ಕರುಮಾರ ಸಹಶಕ್ಷಕ 

                           ಸರರ್ಷರಿ ಪದವಿಪೂವರ್ಷ ರಲನೇಜರು ಪಶಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ 

                           ಅರಬಗಟಟ್ಟೆ . ಹಹೊನನ್ನಾಳಿ .ತ. ದಾವಣಗೆರೆ .ಜಿ .



 ಅಧಧ್ಯಾಯ :  1.ಬೆಳೆಯ ಉತಪ್ಪದನ ಮತರುತ  ನಿವರ್ಷಹಣೆ                                     ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------   

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
     ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು        ತಎಂತ ತ       ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ 

  ಪರಿಚಯ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಕಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾದರಿಗಳರು ,ಚಾರರ್ಷ ಗಳರು ,ಮಣಿಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ 

ಸಎಂಗ ಶಹ ,ಕಕೃಷಿ ಯಎಂತ ತಗಳ ಚಿತ ತಗಳರು ,ಗೆಹೊಬಬ ರಗಳರು, ನಿನೇರಾವರಿ

ವಿಧನಗಳ  ಚಾರರ್ಷ,ವಿವಿಧ ರಳರು --ಧನಧ್ಯಾ ಗಳರು 

ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ  ಅವಲಹೊನೇಕನ ಪಟಿಟ್ಟೆ 

 ಮಣಣ್ಣಿ ನರುನ್ನಾ  

ಹದಗೆಹೊಳಿಸರುವಿಕೆ 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಯೋಜನ ವರದಿಗಳ  ಮಎಂಡನಗೆ ಅನರುಕಹೊಲವಾಗಲರು 

ಗರುಎಂಪುಗಳ  ರಚನ . ಮಣಿಣ್ಣಿನ ನಿವರ್ಷಹಣೆಯ ಕರುರಿತರು  ಗರುಎಂಪು

ಚರರ್ಷ 

ಯೋಜನ  

ಮಎಂಡನ

ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  
------”-------

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಬೆಳೆ ,ಕಕೃಷಿ,ಉಳರುಮೆಗಳ  ಬಗೆಗ್ಗೆ  ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ & ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ

.ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸರುವ ಸಾಧನಗಳ ಪಟಿಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ 

ಪಟಿಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಕಕೃಷಿ ಪದದ ತಿಗಳರು ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

 ಭಾರತಿನೇಯ ಕಕೃಷಿ ಪದದ ತಿಗಳ  ಪರಿಚಯ .ಖಾರಿನೇಫ್   &   ರಬ 

ಬೆಳೆಗಳ ಪಟಿಟ್ಟೆ ,ಬೆನೇಸಾಯ ವಧ್ಯಾ ವಸಸ ಯ ಹಎಂತಗಳ ಪಟಿಟ್ಟೆ .
------”------- ------”-------

  ------”-------
 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ  

ಖಾರಿನೇಫ್   &   ರಬ ಬೆಳೆಗಳ   ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸವನೇನರು ? ನನೇಗಿಲರು ಯಾವ

ಯಾವ ರಯರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗರುತತದೆ ? 

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ  

       

       ಸಹಿ                                                                                                                                                     ಮರು .ಶ .ಸಹಿ       

                       Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :1.ಬೆಳೆಯ ಉತಪ್ಪದನ ಮತರುತ  ನಿವರ್ಷಹಣೆ                                       ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
     ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

  ಬತತನ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

 ಮಣಿಣ್ಣಿನ ಸಿದದ ತ--ಉಳರುಮೆ--ಬತತನ --ಗೆಹೊಬಬ ರಗಳ  ಬಳಕೆ--ಈ 

ವಿರಯಗಳ  ಕರುರಿತರು ವಸತಶತ ಚರರ್ಷ ವಿರಯ ಮಎಂಡನ 

PPT  ಪಶದರರ್ಷನ  ಅವಲಹೊನೇಕನ ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  
------”-------

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
 ಸಾಲರು ವಿಧನ & ಕಹೊರಿಗೆ ವಿಧನಗಳ ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸಗಳ ಚರರ್ಷ.ಸಸಿ 

ಬಡರುವಿಕೆಯ ಮಾದರಿ  ಪಶದರರ್ಷನ ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ,

ಮಾದರಿ 

ಪಶದರರ್ಷನ

ತಳೆ   ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  ನಟಿ EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ನಟಿ ಮಾಡರುವಿಕೆಗಳ  ಬಗೆಗ್ಗೆ  ಯೋಜನಯ ಮಎಂಡನ  .PPT

ಪಶದರರ್ಷನ .ಒಎಂದರು ಅಣಕರು ಪಶದರರ್ಷನ & ಪಾಶತಧ್ಯಾ ಕ್ಷಿಕೆ 
------”------- ------”-------

ಗೆಹೊಬಬ ರಗಳರು ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

 ಗೆಹೊಬಬ ರಗಳ  ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ  PPT  ಪಶದರರ್ಷನ --ಯೋಜಿತ 

ರಯರ್ಷಗಳ ಮಎಂಡನ ,ರತ ತ  ಪಶದರರ್ಷನ. . ಪಶತಿ ಹಎಂತದ  

ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ,

ಯೋಜಿತ 

ರಯರ್ಷಗಳರು 

ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  
------”-------

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಬತತನ    ನಟಿ ಮಾಡರುವಿಕೆಗಳ   ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸವನೇನರು ?  ಗೆಹೊಬಬ ರ 

ಎಎಂದರೆನೇನರು ? ಅದರ ವಿಧಗಳಾವುವು ? 
ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ  

 

ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ  

 

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                             ಮರು .ಶ .ಸಹಿ      

                              Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :1.ಬೆಳೆಯ ಉತಪ್ಪದನ ಮತರುತ  ನಿವರ್ಷಹಣೆ                                 ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
     ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

  NPK  ಗಳರು  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಗೆಹೊಬಬ ರ & ರಸಾಯನಿಕ ಫಲವತತ್ಕಾರಕಗಳ  ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ 

ವಿರಯ ಮಎಂಡನ .  NPK  ಗಳ  ಪಶದರರ್ಷನ .

 ಪಶದರರ್ಷನ . ಅವಲಹೊನೇಕನ ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  
ಕಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಲರು 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಕಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾದರಿಗಳ  ಪಶದರರ್ಷನದಿಎಂದ ಕಕೃಷಿ ಪದದ ತಿಗಳ

ಅರಶೈರ್ಷಕೆ.  ಕಕೃಷಿ ಆಧರುನಿಕ ಯಎಂತಹೊಶನೇಪಕರಣಗಳ  ಚಿತ ತ 

ಪಶದರರ್ಷನ . ಉಪಯೋಗಗಳ  ಚರರ್ಷ .

ಮಾದರಿಗಳ  

ಪಶದರರ್ಷನ

ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  
------”-------

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಈಗಿನ ಬೆನೇಸಾಯದ ಸಾಧನಗಳ ಕರುರಿತರು   ಕಿರರುಚಿತ ತ 

(ವಿನೇಡಿಯೋ)   ಪಶದರರ್ಷನ .ಚಚಾರ್ಷ ವಿಧನದ ಮಹೊಲಕ  

ಅವುಗಳ  ಬಳಕೆಯ ಕರುರಿತರು ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ 

ಕಿರರುಚಿತ ತ ದರರ್ಷ ಮಾಪನ 

 ನಿನೇರಾವರಿ 
ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ನಿನೇರಾವರಿ  ಪದದ ತಿಗಳ ಪಟಿಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ & ಮಾದರಿ 

ಪಶದರರ್ಷನ--ವಿರಯದ ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ -ಪಶತಿ ವಿಧನದ 

ಅನರುಕಹೊಲ & ಅನನರುಕಹೊಲಗಳ  ಚರರ್ಷ .

ಪಟಿಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ವಿನೇಕ್ಷಣ  ಪಟಿಟ್ಟೆ 

 
------”-------

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ರಸಾಯನಿಕ ಫಲವತತ್ಕಾರಕಗಳ ಅತಿ ಬಳಕೆಯ ಅನನರು 

ಕಹೊಲಗಳೆನೇನರು ? ಕಲಿಟ್ಟೆವನೇಟರ ನ ಉಪಯೋಗವನೇನರು ? ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ  

    

        ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                  ಮರು .ಶ .ಸಹಿ    

                           Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .  

     



ಅಧಧ್ಯಾಯ :1.ಬೆಳೆಯ ಉತಪ್ಪದನ ಮತರುತ  ನಿವರ್ಷಹಣೆ                                ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------            

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
     ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

  ಕಳೆ ನಿಯಎಂತ ತಣ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

PPT   ಪಶದರರ್ಷನದಿಎಂದ ಕಲಿರಎಂರಗಳ ಚರರ್ಷ. ಕಳೆ 

ನಿಯಎಂತ ತಣ ವಿಧನಗಳ  ಚರರ್ಷ . ವಿವಿಧ ಕಳೆಗಳ ಸಎಂಗ ಶಹ & 

ಪಶದರರ್ಷನ . ಕಳೆಯಎಂದಾಗರುವ ಸಮಸಧ್ಯಾ ಗಳ  ಚರರ್ಷ . 

PPT   ಪಶದರರ್ಷನ ಅವಲಹೊನೇಕನ ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  ಕಟಾವು EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಕಟಾವಿನ ವಶೈವಿಧಧ್ಯಾ ತಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ  ಸಸ ಯಎಂ 

ಅಧಧ್ಯಾ ಯನ  PPT   ಪಶದರರ್ಷನ . ಯೋಜನಯ ಮಎಂಡನ 
------”------- ------”-------

  ಸಎಂಗ ಶಹಣಾ 

ವಿಧನಗಳರು 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಸಎಂಗ ಶಹಣಾ ವಿಧನಗಳ  ಕರುರಿತರು ಸಸ ಯಎಂ ಕಲಿಕೆ , ನಎಂತರ 

ಗರುಎಂಪು  ಪಶದರರ್ಷನ .PPT   ಪಶದರರ್ಷನ &  ಚರರ್ಷ .

ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ, ವಿನೇಕ್ಷಣ  ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಪರರುಸಎಂಗೆಹೊನೇಪನ ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ಪಾಶಣಿಗಳಿಎಂದ ಆಹಾರ ಪರರುಸಎಂಗೆಹೊನೇಪನಯ ಕರುರಿತರು ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ

--ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಚರರ್ಷ .ಪಶಯೋಜನಗಳ  ಚಾರರ್ಷ 

ತಯಾರಿಕೆ 

ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  ------”-------
 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಕಳೆಗಳ ನಿಯಎಂತ ತಣಾ  ವಿಧನಗಳಾವುವು ? ಕಟಾವು 

ಎಎಂದರೆನೇನರು ?  ಮನೇನರು ಸಾರಣಿಕೆ ಎಎಂದರೆನೇನರು ? 

 

ಘಟಕ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ ಪಶಶನ್ನಾ ಪತಿಶಕೆ 

ಹಿಮಾಮ್ಮಾಹಿತಿ & 

ಅನರುಪಾಲನ 

ಕೆಶೈಗೆಹೊಎಂಡ 

ಪರಿಹಾರ 

ಬೆಹೊನೇಧನ

       ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                               ಮರು .ಶ .ಸಹಿ   
                             Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



             ಅಧಧ್ಯಾಯ :2 .ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳರು ಮತ ತ ಮತರುತ   ರತರುಶ                ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------                   

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
     ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ಪರಿಚಯ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳ  ಚಾರರ್ಷ .ಮೆಶೈಕೆಹೊಶನೇಸಹೊತ್ಕಾ ನೇಪ್ ,ಸಪ್ಪ ಸಿಮನನ್ಸ್ ,

ಸಸ ಶೈಡನ್ಸ್ ,--ಸರಳ  ಸಹೊ,,ಜಿನೇವಿಗಳ ವಿನೇಕ್ಷಣೆಯ ಮಹೊಲಕ ಪಾಠದ 

ಪರಿಚಯ .ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷಯಎಂದಿಗೆ ಪುನಮರ್ಷನನ .

ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ವಿಧಗಳರು EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಬಧ್ಯಾಕಿಟ್ಟೆ ನೇರಿಯ ,ಶಲಿನೇಎಂದಶ ,ಪಶನೇಟಹೊನೇಜಹೊನೇವ ,ಶಶೈವಲಗಳ  

ವಿಶರಟ್ಟೆ  ಗರುಣಗಳ ಚರರ್ಷ ,ಸಪ್ಪ ಸಿಮನನ್ಸ್  ವಿನೇಕ್ಷಣೆ .

ಪಟಿಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

 ಅವುಗಳ ಆವಾಸ EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ವಿವಿಧ ಆವಾಸಗಳ ಪಟಿಟ್ಟೆ , ಪಾಶಣಿ & ಮಾನವನ ದೆನೇಹದಲ್ಲಿ 

ಇವುಗಳ ಇರರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ  ಚರರ್ಷ.
------”------- ------”-------

ನವು & ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ 

ಜಿನೇವಿಗಳರು 

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ನಮಗೆ  ಸಮನೇಪವಿರರುವ  ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳ  ಸಮ್ಮಾ ರಣೆ ,ತಮಗೆ 

ತಿಳಿದಿರರುವ ಅಎಂರಗಳನರುನ್ನಾ  ವಿದಾಧ್ಯಾರರ್ಷಗಳೆನೇ ತಿಳಿಸರುವರರು 

ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ ತಳೆಪಟಿಟ್ಟೆ 

   ------”-------
 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಬಧ್ಯಾಕಿಟ್ಟೆ ನೇರಿಯ ,ಶಲಿನೇಎಂದಶ ಗರುಣಗಳ ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ .

ಅಮನೇಬದ ಆವಾಸ ಯವುದರು ?ವಶೈರಸ್  ಎಎಂದರೆನೇನರು ? 

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶನ್ನಾ ಪತಿಶಕೆ 

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ     
                              Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :2 .ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳರು ಮತ ತ ಮತರುತ   ರತರುಶ                     ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
     ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

 ಮೊಸರಾಗರುವಿಕೆ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಹಾಲರು ,ಮೊಸರರು ,ಚಾರರ್ಷ ,ಸಸ ಶೈಡನ್ಸ್ ,ಹಹೊಧ್ಯಾ ಮಸ್--ಜಹೊನೇಡಣೆ &

ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳ ಪಾತ ತದ ಚರರ್ಷ. ಲಾಧ್ಯಾ ಕೆಹೊಟ್ಟೆನೇಬೆಸಿಲಸ್ ನ  PPT / 

ಚಿತ ತ  ಪಶದರರ್ಷನ . ಹಾಲರು --ಮೊಸರರುಗಳ  ಹಹೊನೇಲಿಕೆ 

ಸಸ ಯಎಂ ಅಧಧ್ಯಾ ಯನ ಅವಲಹೊನೇಕನ ಪಟಿಟ್ಟೆ

 ವಾಣಿಜಧ್ಯಾ  

ಉಪಯೋಗ

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಆಲಹೊತ್ಕಾನೇಹಾಲ್ ,ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮಸ ಗಳ  ಉತತದನಗಳ  PPT   

ಪಶದರರ್ಷನ . ಉಪಯೋಗಗಳ   ಚರರ್ಷ. 

ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ ತಳೆಪಟಿಟ್ಟೆ 

 ಲಸಿಕೆಗಳರು EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಲಸಿಕೆಯ ಅರರ್ಷ-ಉಪಯೋಗವನರುನ್ನಾ  ತಿಳಿಯರುವುದರು . 

ಪಶತಿರಯಗಳ  ಜಶೈವಿಕ ಮಹತಸ ವನರುನ್ನಾ  ಅರಶೈರ್ಷಸರುವುದರು 
------”------- ------”-------

ಮಣಿಣ್ಣಿನ 

ಫಲವತತತ 

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ಹಹೊಧ್ಯಾ ಮಸ್ ನ  ಪಶದರರ್ಷನದೆಹೊಎಂದಿಗೆ  ಅದರ ಪಶಯೋಜನದ 

ಪಟಿಟ್ಟೆ ಮಾಡರುವುದರು , ಮಣಿಣ್ಣಿನ ಫಲವತತತಯಲ್ಲಿ  ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ 

ಜಿನೇವಿಗಳ ಪಾತ ತದ ಚರರ್ಷ. 

ಪಶದರರ್ಷನ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

 
------”-------

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಹಾಲರು ,ಮೊಸರಾಗರುವುದರು ಹನೇಗೆ ? ಆಲಹೊತ್ಕಾನೇಹಾಲ್ ನ 

ಉಪಯೋಗವನರುನ್ನಾ  ತಿಳಿಸಿ  “.ಪಶತಿರಯ " ಎಎಂದರೆನೇನರು ? 

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ 

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ  

     
                             Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :2 .ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳರು ಮತ ತ ಮತರುತ   ರತರುಶ                      ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
     ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

 ಪರಿಸರ

 ಸಸ ಚಚ ತ 

 ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಯೋಜಿತ ರಯರ್ಷದ  ಪಶದರರ್ಷನದೆಹೊಎಂದಿಗೆ  ತಧ್ಯಾಜಧ್ಯಾ ಗಳ 

ಕೆಹೊಳೆಯರುವಿಕೆ &  ಪರಿಸರ ಸಸ ಚಚ ತಯಲ್ಲಿ ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳ 

ಪಾತ ತದ ಚರರ್ಷ .

ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಹಾನಿರರಕ   
ಸಹೊ,,ಜಿನೇವಿಗಳರು 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ವಿವಿಧ ಚಾರರ್ಷ ಗಳ  ಪಶದರರ್ಷನದೆಹೊಎಂದಿಗೆ  ರೆಹೊನೇಗರರಕಗಳ 

ಪಟಿಟ್ಟೆ .ತವು ತಿಳಿದಿರರುವ ರೆಹೊನೇಗಗಳ ಹಸರನರುನ್ನಾ  ಬರೆಯರುವರರು 
------”------- ------”-------

 ಮನರುರಧ್ಯಾ ರಲ್ಲಿ 

ರೆಹೊನೇಗ 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಸಹೊನೇಎಂಕರು ರೆಹೊನೇಗಗಳ  ಅರರ್ಷ,ವಾಧ್ಯಾಖಾತನ ,ಉದಾ :-ಗಳ ಚರರ್ಷ

ಪಶತಿ ರೆಹೊನೇಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ  ಫಸನೇಚಾರರ್ಷ ತಯಾರಿಕೆ 

ಯೋಜನ  

ಮಎಂಡನ

ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಸಸಧ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಹೊನೇಗ ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

 ರೆಹೊನೇಗಪನೇಡಿತ ಸಸಧ್ಯಾ ಗಳ ವಿನೇಕ್ಷಣೆ & ರೆಹೊನೇಗದ ಮಾಹಿತಿ  

ಸಎಂಗ ಶಹ .ತಡೆಗಟರುಟ್ಟೆ ವ ಕ ತಮಗಳ  ಚರರ್ಷ 
------”------- ------”-------

------”-------

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳನರುನ್ನಾ  ಪರಿಸರದ  ರಡಮಾಲಿಗಳರು ಎನರುನ್ನಾ ತತರೆ 

ಏಕೆ ? ರೆಹೊನೇಗರರಕ  (Pathogen)  ಎಎಂದರೆನೇನರು ?  
ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ

 

ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ 

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ  
                                   Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :2 .ಸಹೊಕ್ಷಮ್ಮಾ ಜಿನೇವಿಗಳರು ಮತ ತ ಮತರುತ   ರತರುಶ                      ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
     ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

  ಆಹಾರ 

ವಿರಮಯ 

 ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಆಹಾರದ ಗರುಣಗಳ  ಚರರ್ಷ ,ಕೆಡಲರು ರರಣವಾದ ಅಎಂರಗಳ 

ಪಟಿಟ್ಟೆ  ತಯಾರಿಕೆ . ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಎಂಗ ಶಹ 

ಯೋಜನ  

ಮಎಂಡನ 

ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

  ಆಹಾರ

ಸಎಂರಕ್ಷಣೆ 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಆಹಾರ ಸಎಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಧನಗಳ ಪಟಿಟ್ಟೆ  ತಯಾರಿಕೆ & 

ವಿಸತಕೃತ ಚರರ್ಷ . “ ಸಎಂರಕ್ಷಕ "ಗಳ ಅರರ್ಷ,ವಾಧ್ಯಾಖಾತನ ,ಉದಾ

:-ಗಳ ಚರರ್ಷ.ಸಎಂಬಎಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನಗಳ ಮಎಂಡನ 
------”------- ------”-------

 ನಶೈಟಹೊಶನೇಜನ 

ಸಿಸರಿನೇಕರಣ 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ನಶೈಟಹೊಶನೇಜನ ನ ಪನೇರಣಾ ಮಹತಸ ದ ತಿಳರುವಳಿಕೆ , 

ರೆಶೈಜಹೊನೇಬಯಎಂನ  ಪರಿಚಯ . ಬೆನೇರಿನ ಗಎಂಟರುಗಳ ವಿನೇಕ್ಷಣೆ . ಪಾಶತಧ್ಯಾ ಕ್ಷಿಕೆ ವಿನೇಕ್ಷಣ  ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ನಶೈಟಹೊಶನೇಜನ ಚಕ ತ ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ನಶೈಟಹೊಶನೇಜನ ನ ಚಕಿ ಶನೇಯ ಚಲನಯ ನಕ್ಷೆ ರಚನ ,ಅದರಲ್ಲಿ 

ಭಾಗಿಯಾಗರುವ  ಬಧ್ಯಾಕಿಟ್ಟೆ ನೇರಿಯಾಗಳ ಪರಿಚಯ 
------”------- ------”-------

------”-------

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

 ಆಹಾರ ವಿರಮಯವಾಗರುವುದರಿಎಂದ ಆಗರುವ 

ಪರಿಣಾಮಗಳೆನೇನರು ? ಆಹಾರ ಸಎಂರಕ್ಷಣೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ 

ವಿಧನಗಳಾವುವು ?

 

ಘಟಕ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ ಪಶಶನ್ನಾ ಪತಿಶಕೆ 

ಹಿಮಾಮ್ಮಾಹಿತಿ & 

ಅನರುಪಾಲನ 

ಕೆಶೈಗೆಹೊಎಂಡ 

ಪರಿಹಾರ 

ಬೆಹೊನೇಧನ

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ  
                               Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :  3 . ಸಎಂಶಸನೇಷಿತ ನಹೊಲರುಗಳ  ಮತರುತ  ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ಗಳರು                    ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
 ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ಪರಿಚಯ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಕಕೃತಕ ಮತರುತ  ನಶೈಸಗಿರ್ಷಕ ವಸರುತ ಗಳರು , ಸಣಬರು ,ಗೆಹೊನೇಣಿ ನರರು, 

ನಶೈಲಾನ , ಪಾಲಿ ಎಸಟ್ಟೆ ರ ,ರೆನೇಷಮ್ಮಾ ,ವಿವಿಧ ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ಗಳರು. ,ಹತಿತ 

ಇತಧ್ಯಾದಿ .ಅಎಂರಗಳ ಆರಎಂಭಿಕ ಚರರ್ಷ .ಗರುಎಂಪುಗಳ ರಚನ .

ಯೋಜಿತ 

ರಯರ್ಷಗಳರು ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಸಎಂಶಸನೇಷಿತ  

ನಹೊಲರುಗಳರು 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ನಹೊಲರುಗಳ ವಗಿನೇರ್ಷಕರಣ & ಅದಕೆತ್ಕಾ ರರಣ ನಿನೇಡರುವುದರು .

ಗರುರರುತಿಸಿ ಹಸರಿಸರುವುದರು .ಸಎಂಶಸನೇಷಿತ  ನಹೊಲರುಗಳ  ಜಹೊತ 

ಸಣಬರು ,ಗೆಹೊನೇಣಿ ನರರುಗಳ  ಪಶದರರ್ಷನ & ಹಹೊನೇಲಿಕೆ 
------”-------

 

------”-------

ಸಎಂಶಸನೇಷಿತ  ನಹೊಲರುಗಳ 

ವಿಧಗಳರು 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ನಶೈಲಾನ , ಪಾಲಿ ಎಸಟ್ಟೆ ರ ಗಳ ಭೌತಿಕ ಗರುಣಗಳ ಚರರ್ಷ. 

ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಎಂಗ ಶಹ ಪಾಶತಧ್ಯಾ ಕ್ಷಿಕೆ ವಿನೇಕ್ಷಣ  ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಪಾಲಿ ಎಸಟ್ಟೆ ರ & 

ಅಕಿ ಶಲಿಕ್ 

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ಪಾಲಿ ಎಸಟ್ಟೆ ರ & ಅಕಿ ಶಲಿಕ್ ಗಳ   ಪಶದರರ್ಷನ  &  ಉಪಯೋಗ

ಗಳ ಚರರ್ಷ.ತಮಮ್ಮಾ  ಮನಯಲ್ಲಿನ ಈ ನಹೊಲರುಗಳ  ಬಗೆಗ್ಗೆ ಟಿಪಪ್ಪ ಣಿ .

-

-----”-------

-

-----”-------

  ------”-------
 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಗೆಹೊನೇಣಿ ನರರು &  ಸಣಬನ  ಉಪಯೋಗಗಳನರುನ್ನಾ  ತಿಳಿಸಿ .

ಪಾಲಿ ಎಸಟ್ಟೆ ರ ನ ಅರರ್ಷವನೇನರು?ನಶೈಲಾನ ಉಪಯೋಗವನೇನರು?
ರಸಪಶಶನ್ನಾ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ 

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ 
                      Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :  3 . ಸಎಂಶಸನೇಷಿತ ನಹೊಲರುಗಳ  ಮತರುತ  ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ಗಳರು                     ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
 ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ಸಎಂಶಸನೇಷಿತ  

ನಹೊಲರುಗಳ 

ಲಕ್ಷಣಗಳರು 

 ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಸಾಮಾನಧ್ಯಾ   ಹತಿತ ಬಟಟ್ಟೆ  & ಪಾಲಿ ಎಸಟ್ಟೆ ರ ನ ಛತಿಶ ಬಟಟ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿನೇರಿಎಂಗಿಸರುವ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ --ಗರುಣಗಳ  ಹಹೊನೇಲಿಕೆ ಸಎಂಶಸನೇಷಿತ  

ನಹೊಲರುಗಳ  ಉಪಯರುಕತತಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ  ತಿಳರುವಳಿಕೆ .

ಯೋಜನಗಳ  

ಮಎಂಡನ ತಳೆಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ಗಳರು 

--ಪರಿಚಯ 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ವಿವಿಧ ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ವಸರುತ ಗಳ ಪಶದರರ್ಷನ  & ಗರುಣಗಳ ಅಭಾಧ್ಯಾಸ, 

ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಟಿಪಪ್ಪ ಣಿ . ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳ ಪರಿಚಯ . -----”------- -----”-------

 ನಮಮ್ಮಾ  ಅಯತ್ಕಾಯ 

ವಸರುತ ವಾಗಿ 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ರಮೊನೇರ್ಷ & ರಮೊನೇರ್ಷಸಟಿಎಂಗ್ ಗಳಾಗಿ  ವಿಎಂಗಡಣೆ  .ನಮಗೆ 

ಇವು ಏಕೆ ? & ಹನೇಗೆ ? ಉಪಯರುಕತವಾಗಿವ ,,,ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ . ವಸರುತ  ಪಶದರರ್ಷನ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಅದರು ಕಡಿಮೆ  

ಕಿ ಶಯಾಶನೇಲ 

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ಇದರ ಕಿ ಶಯಾಶನೇಲತಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ  ವಿವರಣೆ . ಅದರು ನಶಸದಿರಲರು

ರರಣವನರುನ್ನಾ  ವಿವರಿಸಿ ಬರೆಯರುವುದರು . -----”------- -----”-------

------”-------

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಹತಿತ ಬಟಟ್ಟೆ  & ಪಾಲಿ ಎಸಟ್ಟೆ ರ ಗಳ ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ . 

ರಮೊನೇರ್ಷ & ರಮೊನೇರ್ಷಸಟಿಎಂಗ್ ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ಗಳ   ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸವನೇನರು ?

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ
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                            Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .

ಅಧಧ್ಯಾಯ :  3 . ಸಎಂಶಸನೇಷಿತ ನಹೊಲರುಗಳ  ಮತರುತ  ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ಗಳರು                   ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  



ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
 ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ 

ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ನ ವಿಶನೇರ 

ಗರುಣ 

 ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ವಿವಿಧ ಸಣಣ್ಣಿ  ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ವಸರುತ ಗಳ  ಸಎಂಗ ಶಹ ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್-

ಹಗರುರ,ಬಲಯರುತ  & ಬಳಿಕೆ .ಈಗಿನ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ 

ಅನರುಗರುಣವಾಗಿ  ಇವುಗಳ  ಉಪಯೋಗದ ಚರರ್ಷ .

ವಸರುತ  ಪಶದರರ್ಷನ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್- ದರುಬರ್ಷಲ 

ವಾಹಕ .

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಇದರ ವಾಹಕತಯ ಸರಳ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ .ದರುಬರ್ಷಲ ವಾಹಕ ಗರುಣದ 

ಪಶಯೋಜನಗಳ ಪಟಿಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ . ವಿವಿಧ ಹಾಧ್ಯಾಎಂಡಲ್ ಗಳರು 

ಸಹೊತ್ಕಾ ಶ ಡೆಶಡ್ರೈವರ ಗಳ  ವಿನೇಕ್ಷಣೆ --ಇತರೆ ವಸರುತ ಗಳ ಸಮ್ಮಾ ರಣೆ  
-----”------- -----”-------

ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ & ಪರಿಸರ EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಇವುಗಳ ಅನನರುಕಹೊಲಗಳ   ಚರರ್ಷ. ಜಶೈವಶರಲಿನೇಯತಗೆ 

ರರಣವನರುನ್ನಾ  ಹರುಡರುಕರುವುದರು . ವಿನೇಡಿಯೋ ಪಶದರರ್ಷನ ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ ವಿನೇಕ್ಷಣ  ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ & ಪರಿಸರ
ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ಜಶೈವಶರಲಿನೇಯ & ಜಶೈವಶರಲಿನೇಯವಲಸ ದ ವಸರುತ ಗಳ 

ಹಹೊನೇಲಿಕೆಯಎಂದಿಗೆ  ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಧ್ಯಾ ದ ಚರರ್ಷ. -----”------- -----”-------

  
------”------- 

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಪಾಸಸಿಟ್ಟೆಕ್ ನ ಅವಾಹಕತಯ ಪಶಯೋಜನಗಳನರುನ್ನಾ  ತಿಳಿಸಿ .ಜಶೈವ 

ಶರಲಿನೇಯ & ಜಶೈವಶರಲಿನೇಯವಲಸ ದ ವಸರುತ ಗಳ  

ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸವನೇನರು ?

ಘಟಕ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ  ಪಶಶನ್ನಾ ಪತಿಶಕೆ

ಹಿಮಾಮ್ಮಾಹಿತಿ & 

ಅನರುಪಾಲನ 

ಕೆಶೈಗೆಹೊಎಂಡ 

ಪರಿಹಾರ 

ಬೆಹೊನೇಧನ

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ 
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ಅಧಧ್ಯಾಯ :  4 .ವಸರುತ ಗಳರು -ಲಹೊನೇಹಗಳರು ಮತರುತ  ಅಲಹೊನೇಹಗಳರು                  ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
 ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

 ಪರಿಚಯ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ವಿವಿಧ ಲಹೊನೇಹಗಳರು ,ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು ,ತಎಂತಿಗಳರು ,ಗಎಂಧಕ ,ಬಲರುಬ  

,Hcl.H2SO4,HNO3, CaCO3,ಗಾಜಿನ ಪಾತಶಗಳರು -ಕೆಹೊನೇರಷ್ಠಿ ಕ  

4.1 ರ ಚಟರುವಟಿಕೆ & ಚರರ್ಷ ,ಅಎಂರಗಳ ಭತಿರ್ಷ ಮಾಡರುವಿಕೆ 

ಪಶಯೋಗದ 

ಪಾಶತಧ್ಯಾ ಕ್ಷಿಕೆ 

ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

 ಲಹೊನೇಹಗಳ ಭೌತ 

ಗರುಣಗಳರು 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಒಎಂದರು ಕರುಲರುಮೆಯ  ಚಿತ ತ ವಿನೇಕ್ಷಣೆ  & ಅಲ್ಲಿನ ಪಶಕಿ ಶಯ 

ಗಳಿಎಂದ ತನಧ್ಯಾ ತ -ಕರುಟಧ್ಯಾ ತಯ  ಚರರ್ಷ.  ಟಸಟ್ಟೆ ರ ನ ವಿನೇಕ್ಷಣೆಯಎಂದ

ವಾಹಕತಗಳ ಚರರ್ಷ,4.2 ರ ಚಟರುವಟಿಕೆ & ಚರರ್ಷ.

----”------- ----”-------

ಅಲಹೊನೇಹಗಳ ಭೌತ

ಗರುಣಗಳರು 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

 ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು ,  ಗಎಂಧಕಗಳ   ವಿನೇಕ್ಷಣೆಯಎಂದ ಲಹೊನೇಹಗಳ 

ಹಹೊನೇಲಿಕೆ .ಕರುಟಧ್ಯಾ ತಯ ನಿರಹೊಪಣೆ  & ಪಾಶತಧ್ಯಾ ಕ್ಷಿಕೆ 

ಪಶದರರ್ಷನ ಅವಲಹೊನೇಕನ ಪಟಿಟ್ಟೆ

 

   ಅಲಹೊನೇಹಗಳ 

ಭೌತ ಗರುಣಗಳರು 

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ಹಹೊಳಪು,ಶಾಬದ ನ ,ರಠಿಣಧ್ಯಾ ತ ಈ ಗರುಣಗಳನರುನ್ನಾ  ಸರಳ 

ಪರಿನೇಕ್ಷೆಗಳಿಎಂದ ದಕೃಢಪಡಿಸರುವುದರು . ಗಎಂಟಯನರುನ್ನಾ  ಬಳಸಿ 

ಕಲಿರಎಂರವನರುನ್ನಾ  ಚಚಿರ್ಷಸರುವುದರು 

    ----”-------        ----”-------

    ----”------- 

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ತನಧ್ಯಾ ತ -ಕರುಟಧ್ಯಾ ತ--ಈ ಗರುಣಗಳರು ಹನೇಗೆ  ಭಿನನ್ನಾ ವಾಗಿವ ? ಶಾಬದ ನ -

ರಠಿಣಧ್ಯಾ ತಯಲ್ಲಿ ಲಹೊನೇಹ &ಅಲಹೊನೇಹಗಳ ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸವನೇನರು ?   

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ
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ಅಧಧ್ಯಾಯ :  4 .ವಸರುತ ಗಳರು -ಲಹೊನೇಹಗಳರು ಮತರುತ  ಅಲಹೊನೇಹಗಳರು                     ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು 
  ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ಲಹೊನೇಹಗಳ  

ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಗರುಣಗಳರು

 ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

 . ತರುಕರುತ್ಕಾ  ಹಿಡಿದ ಕಬಬಣದ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ ,ಮೆಗಿನ್ನಾನೇಶಯಎಂ ತಎಂತಿ ಉರಿಸಿ 

ವಿನೇಕ್ಷಿಸರುವುದರು . Fe +O2 +H2O ----->?  ಪೂಣರ್ಷಗೆಹೊಳಿಸಿ 

Mg + O2 -----> ? ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ 

 ಪಶಯೋಗ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಅಲಹೊನೇಹಗಳ  

ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಗರುಣಗಳರು 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಗಎಂಧಕವನರುನ್ನಾ  ಉರಿಸರುವ ಪಶಯೋಗದ ವಿನೇಕ್ಷಣೆ . ಲಹೊನೇಹ &  

ಅಲಹೊನೇಹದ ಆಕೆನ್ಸ್ಶೈಡ ಗಳ ಲಿಟಮ್ಮಾ ಸ್ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ & ಫಲಿತಎಂರದ 

ಹಹೊನೇಲಿಕೆ .ಸಮನೇಕರಣಗಳ  ಬರವಣೆಗೆ 
----”------- ----”-------

ಆಕಿನ್ಸ್ ನೇಜನ  

ನಹೊಎಂದಿಗೆ  

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಆಮಸ --ಪಶತಧ್ಯಾಮಸ ಗಳರು ಉತಪ್ಪ ತಿತಯಾಗರುವ  ಕೆಹೊನೇರಷ್ಠಿ ಕ  4. 4  ನರುನ್ನಾ  

ಪೂಣರ್ಷಗೆಹೊಳಿಸರುವುದರು . ಫಲಿತಎಂರಗಳ   ಚರರ್ಷ

ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ ತಳೆಪಟಿಟ್ಟೆ 

-----”-------  

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ದಿನ ನಿತಧ್ಯಾ ದ ಜಿನೇವನದಲ್ಲಿ ಬರರುವ ಆಮಸ --ಪಶತಧ್ಯಾಮಸ ಗಳನರುನ್ನಾ  

ಸಮ್ಮಾ ರಿಸರುವುದರು  .ಉಪಯೋಗಗಳ ಪಟಿಟ್ಟೆ ಮಾಡರುವುದರು 
----”------- ----”-------

 
-----”-------  

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ತರುಕರುತ್ಕಾ  ಹಿಡಿಯಲರು ರರಣಗಳನರುನ್ನಾ  ತಿಳಿಸಿ .

ಲಹೊನೇಹ &ಅಲಹೊನೇಹದ ಆಕೆನ್ಸ್ಶೈಡ ಗಳನರುನ್ನಾ  ಹನೇಗೆ ಪರಿನೇಕ್ಷಿಸರುವಿರಿ ?

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ 

                                 Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :  4 .ವಸರುತ ಗಳರು -ಲಹೊನೇಹಗಳರು ಮತರುತ  ಅಲಹೊನೇಹಗಳರು                   ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

 ನಿನೇರಿನಹೊಎಂದಿಗೆ  

ಪಶತಿವತರ್ಷನ 

 ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

 Na + H2O ------> ಪಶಯೋಗದ ಪಾಶತಧ್ಯಾ ಕ್ಷಿಕೆ .ಲಹೊನೇಹಗಳ 

ಕಿ ಶಯಗಳನರುನ್ನಾ   ಅಭಾಧ್ಯಾಸ ಮಾಡರುವುದರು  .ರಎಂಜಕದ ಉದಾ :-- 

ಯಎಂದ ಅಲಹೊನೇಹಗಳ  ಪಶತಿವತರ್ಷನಯನರುನ್ನಾ  ತಿಳಿಯರುವುದರು .

ಪಶಯೋಗದ 

ಪಾಶತಧ್ಯಾ ಕ್ಷಿಕೆ 

ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

 ಆಮಸ ಗಳೆಹೊಎಂದಿಗೆ 

ಪಶತಿವತರ್ಷನ 

--ಲಹೊನೇಹಗಳರು 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
 Mg ,Al ,Fe , Cu ಈ ಲಹೊನೇಹಗಳರು  Hcl.  H2SO4 ಗಳ 

ಜಹೊತ ವತಿರ್ಷಸರುವ  ಕಿ ಶಯಗಳ  ಪಟಿಟ್ಟೆ  ಸಿದದ ಪಡಿಸಿ  ಉತಪ್ಪ ನನ್ನಾ ಗಳನರುನ್ನಾ

ತಿಳಿಯರುವುದರು .
----”------- ----”-------

 ಆಮಸ ಗಳೆಹೊಎಂದಿಗೆ 

ಪಶತಿವತರ್ಷನ 

-ಅಲಹೊನೇಹಗಳರು 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು & ಗಎಂಧಕದ ಪುಡಿ ಇವು   Hcl.  H2SO4 ಗಳ ಜಹೊತ

ವತಿರ್ಷಸರುವ  ಕಿ ಶಯಗಳ  ಪಟಿಟ್ಟೆ  ಸಿದದ ಪಡಿಸಿ  ಉತಪ್ಪ ನನ್ನಾ ಗಳನರುನ್ನಾ   

ತಿಳಿಯರುವುದರು .

 ಪಶಯೋಗ ಅವಲಹೊನೇಕನ ಪಟಿಟ್ಟೆ

ಪಶತಧ್ಯಾಮಸ ಗಳೆಹೊದಿಗೆ

ಪಶತಿವತರ್ಷನ-  

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

 ಸಾಧಧ್ಯಾ ವಿರರುವ ಸಮನೇಕರಣಗಳನರುನ್ನಾ  ಬರೆಯರುವುದರು .

 NaOH + Al ---->  ಪಶಯೋಗದ ಪಶದರರ್ಷನ 
    ----”-------         ----”-------

   
    ----”-------

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಸಹೊನೇಡಿಯಎಂ ಲಹೊನೇಹವು ನಿನೇರಿನಹೊಎಂದಿಗೆ ಹನೇಗೆ ವತಿರ್ಷಸರುತತದೆ ?

ಅಲಹೊನೇಹಗಳರು ಆಮಸ ಗಳೆಹೊಎಂದಿಗೆ  ಹನೇಗೆ ಪಶತಿವತಿರ್ಷಸರುತತವ ?

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ  

                              Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ :  4 .ವಸರುತ ಗಳರು -ಲಹೊನೇಹಗಳರು ಮತರುತ  ಅಲಹೊನೇಹಗಳರು                     ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ಸಾಸನಪಲಸ ಟ ಕಿ ಶಯ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಅಗತಧ್ಯಾ   ಪರಿಕರಗಳ ವಧ್ಯಾ ವಸಿಸತ ಜಹೊನೇಡಣೆ ,ಗರುಎಂಪು  ಮಾಡಿ 

ಕರುಳಿತರುಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ  . CuSO4 + Zn ----->  ಪಶಯೋಗ 

 ZnSO4 + Cu ------>  ಪಶಯೋಗ  ಫಲಿತರಗಳ  ಚರರ್ಷ 

 ಪಶಯೋಗ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಲಹೊನೇಹಗಳ   

ಉಪಯೋಗಗಳರು 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
 ಯೋಜಿತ ರಯರ್ಷಗಳ  ಮಎಂಡನಯಎಂದಿಗೆ ಲಹೊನೇಹಗಳ   

ಉಪಯೋಗಗಳ ತಿಳರುವಳಿಕೆ  & ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ 

ಯೋಜಿತ 

ರಯರ್ಷ

ತಳೆಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಅಲಹೊನೇಹಗಳ 

ಉಪಯೋಗಗಳರು

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಮಾದರಿಗಳ ಪಶದರರ್ಷನದೆಹೊಎಂದಿಗೆ ಅಲಹೊನೇಹಗಳ ಉಪಯೋಗ

ಗಳ  ಅಭಾಧ್ಯಾಸ .ರಬರ್ಷನ ,ಗಾಶಫಶೈರ ಗಳ  ವಿನೇಕ್ಷಣೆ 
----”------- ----”-------

   -----”-------  

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ತವು ತಯಾರಿಸಿರರುವ ಪಟಿಟ್ಟೆಗಳ  ಸರದಿವಾರರು  ಮಎಂಡನ

.ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ ತಗಳಲ್ಲಿ  ಲಹೊನೇಹ  & ಅಲಹೊನೇಹಗಳ 

ಉಪಯೋಗಗಳ  ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ 

 ಮಎಂಡನ ಅವಲಹೊನೇಕನ ಪಟಿಟ್ಟೆ

  ಹಿಮಾಮ್ಮಾಹಿತಿ & 

ಅನರುಪಾಲನ 

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

 CuSO4 + Zn  ಇದರು ಸಾಸನಪಲಸ ಟ ಕಿ ಶಯಗೆ  ಹನೇಗೆ ಉದಾ :-

ಆಗಿದೆ ? ಸಸಧ್ಯಾ  ಪನೇರಕ ಅಲಹೊನೇಹಗಳಾವುವು ? 
ಘಟಕ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ  ಪಶಶನ್ನಾ ಪತಿಶಕೆ

ಹಿಮಾಮ್ಮಾಹಿತಿ & 

ಅನರುಪಾಲನ 

ಕೆಶೈಗೆಹೊಎಂಡ 

ಪರಿಹಾರ 

ಬೆಹೊನೇಧನ

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ  
                                 Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ : 5 .ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು ಮತರುತ  ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ                 ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ಪರಿಚಯ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ಚಾರರ್ಷ  ,ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು  .ಪಠಧ್ಯಾಎಂರಗಳ  ಬರವಣೆಗೆ.  .ನಶೈಸಗಿರ್ಷಕ

&  ಮಾನವ ನಿಮರ್ಷತ  ವಸರುತ ಗಳ  ಪಟಿಟ್ಟೆ  ತಯಾರಿಕೆ  &

ಗರುಎಂಪು ಚರರ್ಷ .ಭಹೊಗೆಹೊನೇಳ & ಭಹೊಪಟಗಳ  ಪಶದರರ್ಷನ 

ಯೋಜಿತ 

ರಯರ್ಷಗಳ  

ಪಶದರರ್ಷನ 

  ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಸಎಂಪನಹೊಮ್ಮಾ ಲಗಳ 

ವಿಧಗಳರು 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಬತಿತ ಹಹೊನೇಗರುವ ಹಾಗರು ಬತಿತ ಹಹೊನೇಗದ ಸಎಂಪನಹೊಮ್ಮಾ ಲಗಳ ಬಗೆಗ್ಗೆ

ಚರರ್ಷ .ಪಶತಿಯಎಂದಕರುತ್ಕಾ  ಉದಾ :-ನಿನೇಡರುವುದರು, ಬರಿದಾಗಲರು

ರರಣಗಳನರುನ್ನಾ  ವಿವರಿಸರುವುದರು 

 

-----”-------

 

-----”-------

ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು 
EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಫಾಸಿಲ್ ಇಎಂಧನಗಳ ಉತಪ್ಪ ತಿತ ,ವಿಧಗಳ ತಿಳರುವಳಿಕೆ ,ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು 

ಉಎಂಟಾದ ಬಗೆಯನರುನ್ನಾ  ಚಚಿರ್ಷಸರುವುದರು .

ಚಚಾರ್ಷ ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ  ದರರ್ಷಮಾಪ

  -----”-------  

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ಕೆಹೊನೇಕ್ & ಕೆಹೊನೇಲ್ ಟಾರ ಗಳನರುನ್ನಾ  ಪರಿಚಯಸಿ 

ಉಪಯೋಗ ಗಳನರುನ್ನಾ   ಸಮ್ಮಾ ರಿಸರುವುದರು .ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು  ಅನಿಲದ 

ಪಡೆಯವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ  ವಿವರಿಸರುವುದರು .

 

-----”-------  -----”-------

  ಹಿಮಾಮ್ಮಾಹಿತಿ & 

ಅನರುಪಾಲನ 

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಫಾಸಿಲ್ ಇಎಂಧನಗಳರು ಎಎಂದರೆನೇನರು ? ಕಲ್ಲಿದದ ಲಿನ ಉಪ ಉತಪ್ಪ ನನ್ನಾ

ಗಳಾವುವು ? ಕೆಹೊನೇಕ್ & ಕೆಹೊನೇಲ್ ಟಾರ ಗಳ  ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸವನೇನರು 

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ

ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                    ಮರು .ಶ .ಸಹಿ  
                                  Prepared by :PUSHPAKUMAR .GPU COLLEGE ,H.S.ARABAGATTE ,Honnali Tq.Davanagere .Di .



ಅಧಧ್ಯಾಯ : 5 .ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು ಮತರುತ  ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ                 ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

ವಿವಿಧ  ಸಎಂಪನಹೊಮ್ಮಾ ಲಗಳ  ಹಎಂಚಿಕೆಯ  ಭಹೊಪಟ,

PPT  .ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ  ಸಾಸನದ  ಪತತ  .  ಅರರ್ಷ  ,ಲಭಧ್ಯಾ ತಯ

ಚರರ್ಷ ,ಇದರ ಉತಪ್ಪ ತಿತಯ ಮಹೊಲನರುನ್ನಾ  ತಿಳಿಯರುವುದರು 

ಸಸ ಯಎಂ ಕಲಿಕೆ ವಿನೇಕ್ಷಣ  ಪಟಿಟ್ಟೆ 

ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ 

ರರುದಿದನೇಕರಣ 

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
PPT ಪಶದರರ್ಷನದಿಎಂದ  ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ ರರುದಿದನೇಕರಣ 

ವಿಧನವನರುನ್ನಾ  ಚಚಿರ್ಷಸರುವುದರು .ವಿವಿಧ ಹಎಂತಗಳ ಗರುರರುತರು .    -----”-------    -----”------- 

ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂನ 

ಘಟಕಗಳರು 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

 ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ ಮರ ಶಣವು  ಒಳಗೆಹೊಎಂಡಿರರುವ 

ಪದಾರರ್ಷಗಳನರುನ್ನಾ  ಗರುರರುತಿಸರುವುದರು . LPG  ,ಪಾಧ್ಯಾರಾಫಿನ, 

ಬಟರುಮನ ,ಲಹೊಧ್ಯಾ ಬಶಕೆನೇಟಿಎಂಗ್ ತಶೈಲಗಳ ಗರುರರುತಿಸರುವಿಕೆ .

ಪಾಶತಧ್ಯಾ ಕ್ಷಿಕೆ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

   -----”-------  

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ದೆಶೈನಎಂದಿನ ಜಿನೇವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸರುವ ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ  

ಉತಪ್ಪ ನನ್ನಾ ಗಳನರುನ್ನಾ  ಸಮ್ಮಾ ರಿಸರುವುದರು .ಪಟಿಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಎಂದ 

ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನರುನ್ನಾ  ಕಲಿಯರುವುದರು 

   -----”-------    -----”------- 

  

 -----”-------  

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ  & ಪೆಟಹೊಶನೇಲ್ ಗಳ  ವಧ್ಯಾ ತಧ್ಯಾಸವನೇನರು ? 

ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ ರರುದಿದನೇಕರಣದಿಎಂದ ಉಎಂಟಾಗರುವ 

ಇಎಂಧನಗಳಾವುವು ? ಪಾಧ್ಯಾರಾಫಿನ ಎಎಂದರೆನೇನರು ? 

 

ಪಶಶಹೊನ್ನಾನೇತತರ ಪಶಶಾನ್ನಾವಳಿ
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ಅಧಧ್ಯಾಯ : 5 .ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು ಮತರುತ  ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ                 ದಿನಎಂಕ :--------------------ನಿಎಂದ ------------------  

ಕಲಿರ 

ಸಾಮರಧ್ಯಾ ರ್ಷಗಳರು 

  5 E 

ಹಎಂತಗಳರು 
ಅನರುಕಹೊಲಿಸರುವ ಚಟರುವಟಿಕೆಗಳರು   ತಎಂತ ತ   ಸಾಧನ ಶಕ್ಷಕರ ಸಸ -ಅವಲಹೊನೇಕನ

ನಶೈಸಗಿರ್ಷಕ ಅನಿಲ  ENGAGE 

ತಹೊಡಗಿಸಿ

ಕೆಹೊಳರುಳ ವಿಕೆ 

 ನಶೈಸಗಿರ್ಷಕ ಅನಿಲದ ಅರರ್ಷ ,ವಾಧ್ಯಾಖಾಧ್ಯಾನ ,ಸಎಂಯೋಜನ , 

ಲಭಧ್ಯಾ ತಗಳ  ಚರರ್ಷ.ಅದರ ಗರುಣಗಳ ತಿಳರುವಳಿಕೆ . ವಸರುತ  ಪಶದರರ್ಷನ ತಪಶನೇಲರು ಪಟಿಟ್ಟೆ 

 

   -----”-------  

EXPLORE

ಅನಸನೇಷಿಸರುವಿಕೆ
ಇದರ ಇನಹೊನ್ನಾಎಂದರು ರಹೊಪವಾದ ಸಎಂಕರುಚಿತ ನಶೈಸಗಿರ್ಷಕ ಅನಿಲ  

CNG ಯ ಪರಿಚಯ . ಇದೆಹೊಎಂದರು ದಕ್ಷ ಇಎಂಧನ ಏಕೆ 

--ಮಾಹಿತಿ ಸಎಂಗ ಶಹ  ಲಭಧ್ಯಾ ತಯ ನಕ್ಷೆಯ ಪರಾಮಶರ್ಷ .

   -----”-------    -----”------- 

ನಶೈಸಗಿರ್ಷಕ 

ಸಎಂಪನಹೊಮ್ಮಾ ಲಗಳರು 

ಮತವಾಗಿವ 

EXPRESS

ಅಭಿವಧ್ಯಾ ಕತ

ಪಡಿಸರುವಿಕೆ 

ಅರಣಧ್ಯಾ  --ನಿನೇರರು ಹಾಗಹೊ  ಕಲ್ಲಿದದ ಲರು --ಪೆಟಹೊಶನೇಲಿಯಎಂ 

ಇವುಗಳ ಹಹೊನೇಲಿಕೆಯಎಂದಿಗೆ  ಇವುಗಳ ಸಿಸರತಯ ಕರುರಿತರು 

ಚಚಾರ್ಷ ಗೆಹೊನೇಷಿಷ್ಠಿ  ,ಯೋಜಿತ ರಯರ್ಷಗಳ  ಪಶದರರ್ಷನ 

 ಭಾರಣ  ತಳೆಪಟಿಟ್ಟೆ 

  -----”-------  

ELABORA

TE

ವಿಸತರಿಸರುವಿಕೆ 

ಇಎಂಧನ ಸರುರಕ್ಷತ  ಹಾಗಹೊ ಸಎಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗ್ಗೆ  ಸಎಂವಹನ 

ರಯರ್ಷಕ ತಮ .ಅಪವಧ್ಯಾ ಯ ತಡೆಗೆ ಕೆಶೈಗೆಹೊಳಳ ಬೆನೇರದ ಕ ತಮಗಳ 

ಕರುರಿತರು  ಭಾರಣ  ರಯರ್ಷಕ ತಮ .

   -----”-------    -----”------- 

  
   -----”-------  

 EVAL....N 

ಮೌಲಧ್ಯಾ  

ಮಾಪನ 

CNG  ಎಎಂದರೆನೇನರು ?  ಇದರ  ಸಎಂಯೋಜನ  ಏನರು? ಇಎಂಧನ

ಅಪವಧ್ಯಾ ಯ ತಡೆಗೆ ಕೆಶೈಗೆಹೊಳಳ ಬೆನೇರದ ಕ ತಮಗಳನರುನ್ನಾ  ಪಟಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಘಟಕ ಪರಿನೇಕ್ಷೆ  ಪಶಶನ್ನಾ ಪತಿಶಕೆ
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