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Sl.No. తొలగ ించబడని అింశాలు తొలగ ించిన అింశాలు 
1. పో షణ-ఆహార స్తరఫరా 

వయవస్తథ  
కిరణజనయ స్తింయోగ 

కిియా చరచ 

కిరణజనయ స్తింయోగ 

కిియలో కారబన్ 

డ ైయాకిిడ్ అవస్తరిం 

పేజీ.6 

పరయోగశాల కృతయిం: 

కాింతి స్తమక్షింలో 
కిరణజనయ స్తింయోగ 

కిియ లో ఆకిిజన్ 

విడుదల పేజీ.8 

హర తరేణువు నిరాాణిం 

చరచ పేజీ.10 

కిరణజనయ స్తింయోగ 

కిియ జర గే విధానిం 

చరచ పేజీ.11,12 

వివిధ రకాల పో షణా 
విధానములు 
అధయయనిం చేయుట 

పేజీ.01 

కృతయిం:1 

పతరములో ప ిండి 
పదారధిం పరీక్ష పేజీ.3,4 

కిరణజనయ స్తింయోగ 

కిియ లో వివిధ 

శాస్్తరవేత్ల కృష ని అరథిం 

చేస్తుకొనుట 

కృతయిం : 3 

ప ిండిపదారధిం 

ఏరపడడానికి కాింతి 

ఆవశ్యకత పేజీ.8,9 

కస్తుుటలో పరాననజీవి 

పో షణ పేజీ.14 

కృతయిం :4 

పెర స్ాా లిక్ చలనిం 

పేజీ.16 

ఆహార వాహికకు 
స్తింబింధ ించిన ఆరోగయకర 

అింశాలు పేజీ.18,19 



మానవుని జీరణ వయవస్తథ  – 

చరచ – పేజీ 14,15 

జీవులు తమ 

ఆహారానిన ఎలా 
ప ిందగలుు తాయి పేజీ.13 

కృతయిం : 5 

ఎింజ ైముల పటటాకను 
పర శీలిదాద ిం పేజీ.17 

పో షకాహార లోపిం – 

వాయధులు – చరచ 

పేజీ.19,20 

విటమిన్ నూనయత - 

వాయధులు  
2. శాాస్తకిియ – శ్క్ి 

ఉతాపదక వయవస్తథ  
శాాస్తకిియలో వివిధ 

దశ్లు – చరచ  పేజీ. 

28,29 
వాయు పరస్ార మారుిం 

పేజీ.30ఉపజిహివిక – 

వాయు పరస్ారిం – చరచ 

పేజీ.31 

కృతయిం -1 

స్తాయింగా 
పరయతినించిండి పేజీ.32 

శాాస్తకిియ లో 
వాయువుల ఆవిషురణ 

పేజీ.26,27,28 

ఉచావాశ్- నిశాాస్ాలు 
పేజీ.29 

ఆకిిజన్ లేకుిండా శ్క్ి 

విడుదల అవుత ిందా 
పేజీ.37,38,39 

కృతయిం : 2  

చక ురను 
మిండిించినపుడు ఏమి 



మానవునిలో 
శాాస్తకిియ విధానిం – 

చరచ పేజీ.32,33 

వాయు మార పడ ి– చరచ 

పేజీ.34 

వాయువుల రవాణా 
పేజీ.35 

కణ శాాస్తకిియ – చరచ 

పేజీ.36,37 

అవాయు శాాస్తకిియ- 

పరయోగశాల కృతయిం 

ఈసా్ట తో కొనిన 

పరయోగాలు పేజీ.40,41 

మొకులలో శాాస్తకిియ 

అింశ్ిం – పఠనిం 

పేజీ.44,45 

కృతయిం :3 

శాాస్తకిియ లో కారబన్ 

డ  ైఆక సిడ్ విడుదల 

పేజీ.45 

కృతయిం : 4  

శాాస్తకిియ లో ఉషణిం 

విడుదల పేజీ.46 

జరుగుత ింద  
పేజీ.41,42 

వాయు మార పడ ి

వయవస్తథలో 
జీవపర ణామము 
పీజీ.43,44 



కిరణజనయ స్తింయోగ 

కిియ – శాాస్తకిియ 

బేధాలు పఠనిం పేజీ.46, 

47 
3. పరస్తరణ – పదారాథ ల 

రవాణా వయవస్తథ  
ధమనులు, స రలు 
మర యు 
రక్కేశ్నాళికలు 
పేజీ.60,61 

కృతయిం – 1,2,3 

స్తాయింగా 
పరయతినించిండి 
పేజీ.52,53,54 

హృదయిం, 

అింతర నరాాణిం – చరచ-

పరదరశన పేజీ.55,56,57 

ధమనులు-స రలు 
మర యు 
రక్కేశ్నాళికలు  
పేజీ.50,51 

హార థక వలయాలు – 

చరచ పేజీ.62,63 

ఏక వలయ – 

ద ావలయ రక్పరస్తరణ 

రక్నాళాలు మర యు 
పరస్తరణ లో వివిధ 

శాస్్తరవేత్ల ఆవిషురణలు 
కృతయిం : 4 

ధమనులు – స రలు 
పర శీలన పేజీ.61 

పరస్తరణ వయవస్తథ  – 

పర ణామ కిమము 
పేజీ.65,66 

మొకులలో నీరు రవాణా 
అయియయ యాింతిరకము 
పేజీ.70,71 

మొకులలో ఖనిజ 

లవణాల రవాణా పేజీ.71 



వయవస్తథలు- చరచ 

పేజీ.63,64 

శిషరస్త వయవస్తథ  – చరచ 

పేజీ.64 

రక్ స్తుిందము – 

పేజీ.67,68 

రక్పీడనిం – పఠనిం 

పేజీ.66,67 

కృతయిం : 5 

నీరు ఎలా 
శోష ించబడుత ింద  
పేజీ.68,69 

పీడనిం – స్తాయింగా 
పరయతినించిండి 
(కృతయిం-6 – వేరు 
పీడనము) పేజీ.70 

మొకులలో తయార సన 

ఆహారిం రవాణా – చరచ 

పేజీ.72,73 

 

4. విస్తరజన – వయరాధ ల 

తొలగ ింపు వయవస్తథ  
పర చయిం- 

మానవులలో విస్తరజన 

పేజీ.78,79 

పటటాక :2 

డిపార ామింట్ ఆఫ్ 

బయోక మిసీా  ీపేజీ.80 

మూతరస్తింఘటనిం 

పేజీ.87,88 



మానవ విస్తరజక వయవస్తథ - 
పరయోగశాల కృతయము 
పేజీ.81,82 

మూతరప ిండాలు, 
మూతరనాళికలు, 
మూతరకాయము, 
పరసేకము, 
మూతరవిస్తరజన – చరచ – 

పరదరశన పేజీ.82,86,87 

మూతరప ిండము- 
అింతర నరాాణిం, నెఫ్రా న్ 

నిరాాణిం – చరచ 

పేజ్.83,84 

మూతరము ఏరపడే 

విధానిం – చరచ 

పేజీ.84,85 

డయాలస స్ట- కృతిరమ 

మూతరప ిండము పేజీ.88 

మూతరప ిండ మార పడ ి

పేజీ.89 

మొకులలో విస్తరజన – 

పేజీ.91,92 

అనుబింధ విస్తరజక 

అవయవాలు 
పేజీ.89,90 

ఇతర జీవులలో విస్తరజన 

పేజీ.90,91 

విస్తర జించడిం – 

స్తపింద ించడిం 

పేజీ.94,95 



ఆలులాయిడ్ి, టానిన్, 

ర స న్ి, లేటెక్ి, జిగురుు  
– చరచ పేజీ.93,94 

 
5. నియింతరణ – 

స్తమనాయవయవస్తథ  
పర చయిం, ఉదదదపనలకు 
పరతిస్తపిందన చూపడిం 

పేజీ.100,101 

నాడీకణ నిరాాణిం 

పేజీ.102,103 

పరచోదనిం – 

పరతిస్తపిందన మారాు లు 
పేజీ.104 

పరతీకార చరాయచాపము 
పేజీ.105,106 

కృతయిం -1 

కిిింద పడుత నన కరిను 
పటటా కోవడిం 

పేజీ.101,102 

కేిందదరయ నాడ ీవయవస్తథ  – 

మెదడు పేజీ.107 

పరదదయ నాడీవయవస్తథ  – 

పాఠయఅింశ్ిం-పఠనిం 

పేజీ.109,110 

నాడ ీవయవస్తథలో 
స్తింభింధిం లేని 

స్తమనాయిం 

పేజీ.112,113 

స్తమీకృత నాడ ీ

వయవస్తథలు – నాడ ీ

స్తమనాయిం పేజీ.102 

మోకాలిలో జర గే 

పరతిచరయ పేజీ.105 

వెనునపాము పేజీ.109 

స్తాయించోద త నాడ ీ

వయవస్తథ  పేజీ.110,111 

F.W. వెింట్ పరయోగాలు 
పేజీ.117,118 



పటటాక -2 వినాళగిింధులు 
– చరచ పేజీ.114 

(అింతఃశాివగిింధులు) 
కృతయిం – 4,5 స్తాయింగా 
చేయిండి పేజీ.116,117 

పటటాక-3 – మొకులలో 
హారోానుు  పేజీ.117 

మొకు కాింతి వెైపు 
వింగుట పేజీ.117 

మొకులలో 
అనువర్నాలు 
పేజీ.118,119 

6. పరత యతపత్ి – 

పునరుతాపదక వయవస్తథ  
అల ైింగ క పరత యతపత్ి 

పేజీ.124 

శాకీయ వాయప ్లో స్తహజ 

మర యు కృతిరమ 

శాకేయ వాయప ్  
పేజీ.126,127 

స దధ  బీజోతపత్ి, 

పరయోగశాల కృతయము 
పేజీ.128,129 

కృతయిం :1 

పాలలోని బాకీార యా 
స్తహనివేశ్ిం ఏరాపటట 
కృతయము : 2 

పరాగరేణువులను 
గమనిించుట పేజీ.137 

కణవిభజన చర తర 
పేజీ.139,140,141 

జీవజాతి కొనస్ాగడానికి  

కణవిభజన పేజీ.142 



జరాయు క్షీరదాలలో 
పరత యతపత్ి – 

మానవుడు 
పేజీ.130,131,132 

శిశు జననిం పేజీ.134 

పుష పించే మొకులలో 
ల ైింగ క పరత యతపత్ి 

విధానానిన చదవడిం 

పేజీ.135,136 

విత్నోతపత్ి 

పేజీ.138,139 

పరత యతపత్ి-ఆరోగయిం 

పేజీ. 145,146,147 

స్ామాజిక రుగాతల 

గుర ించి ( 

దురాచారాలు)పెదదలు, 
ఉపాధాయయులతో 
చర చించడిం పేజీ.148 

7. జీవకిియలలో 
స్తమనాయిం 

ఆకలి వేయడిం  

కృతయిం -1 పేజీ.154,155 

కృతయిం -4  

ఆకలి పరచోదనాల 

పరభావిం 

రుచి మర యు వాస్తన 

పరస్తపర స్తింభింధిం 

పేజీ.155 



నాలుక మీద చక ుర 

గుళికలు పేజీ. 157,158 

కృతయిం – 6  

దింతాల అమర క 

పేజీ.159,160 

కృతయిం -7 

ప ిండిపైె లాలాజలిం 

యొకు చరయ 
పేజీ.160,161 

ఆహారవాహికలో 
పెర స్ాా లిటీక్ చలనము 
పరయోగశాల కృతయిం 

పేజీ.166 

కృతయిం -2,3 

పేజీ.156,157 

కృతయిం – 5 

చాక్ పీస్ట, వెనిగర్ 

పరయోగిం 

కృతయిం -8 

P.H. పరీక్ష పేజీ.161 

ఆహార వాహిక, 

జీరాణ శ్యింలో 
ఆహారపరయాణిం 

పేజీ.162,167,169 

జీరాణ శ్యిం ఒక 

రుబుబరోలు వింటటద  
పేజీ.162,165 

8. బఠాణి మొకులపె ైగ ిగర్ 

మెిండల్ చేస న ఏక 

స్తింకరణము, 
బహిరుతతా, పృథకురణ 

స్తూతరములు పేజీ.178 

నుిండ ి186 

కృతయిం – 1,2,3 

పేజీ.176,178 

జనకుల నుిండ ి

స్తింతతికి లక్షణాలు ఎలా 

కృతయిం:5 

ర కుల పురుగు, జనాభా 
లో వెైవిధయిం 

పేజీ.189,190 

జాత ల ఉతపత్ి 

పేజీ.195 

కారబన్ ఓటటింగ్ పేజీ.198 

మానవ జీవ పర ణామ 

కిమము పేజీ.199,200 



బహిరుతమవుతాయి 

పేజీ.187,188 

ద ాస్తింకర స్తింకరణము 
పేజీ.185 

లామారుువాదము – 

చరచ పేజీ. 192 

డార ానిజిం – చరచ 

పేజీ.193,195 

జీవపర ణామము – 

ఆధారాలు – చరచ 

పేజీ.196 

కృతయిం-6 ప ిండోతపత్ి 

శాస్్తర నిదరశనాలు 
పేజీ.197 

శిలాజ నిదరశనాలు 
పేజీ.197,198 

మానవుడు – నడిచ ే

అవశేషాల మూయజియిం 

పేజీ.200 

9. పర చయిం, ఆహారపు 
గొలుస్తు పేజీ.207,208 

వివిధ రకాల ఆవరణ 

వయవస్తథలు, ఆహారపు 

కొలేు రు కధ  పేజీ.215 

నుిండ ి217 

భార లోహాలు  పేజీ. 

220,221 
ప చుచక మీద బరహాాస్్తరిం. 

పేజీ.222 



జాలకిం, నిచ్, చరచ 

పేజీ.207 నుిండ ి209 

జీవావరణ ప రమిడు  
స్తింఖయ, దరవయరాశి, శ్క్ి 

ప రమిడ్ి పేజీ.210 

నుిండ ి215 

కృతయిం – 1 పేజీ.218 

జ ైవిక వయవస్ాథ పనిం, 

వృదదధకరణ అింశాలు – 

చరయ పేజీ.219 

నివారణ చరయలు 
పేజీ.224 

10. స్తహజవనరులు 
కృతయిం : 1  పేజీ.236 

మనచుటటా  ఉిండ ే

స్తహజ వనరులు, 
స్తుస థరాభివృద ధ  – చరయ  
పేజీ.236-238 

కృతయిం – 2  పేజీ.241 

స్తింరక్షణ – మన 

ముఖయమైెన బాధయత. 

పేజీ.242, 243 

స్తింరక్షణ – స్తమూహాలు 
పేజీ.244 

స్తిందరభిం -1  పేజీ.227-

232 
అిందర కీ నీరు. పేజీ.232 

స్తిందరభిం -2   పేజీ.232-

235 
ఆింధరపరదేశ్ లో 
నీటటపారుదల కోస్తిం 

అిందుబాటటలో ఉనన 

నీటటవనరులు 
అడవి, నేల, 

జీవవెైవిధయిం, శిలాజ 

ఇింధనాలు, ఖనిజాలు  



కృతయిం – 3 పేజీ.238-

242 

 


