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లెబనలో 'జూజకర్ ' ఄధే చినన గరభం ఈంథి. ఇ గరభం

ముతీ ం తూలం యంగ్ ంలో ఈండటం థీతు రణేమకత. అ ఉయంణా


ఆలా
 తూలంయంగ్ లో ఈండటాతుకూ క లతుభా కయణభట. అ
ల
తుభా భియ్జ ఄబమ, అడున ధాటిన నఽంచి ఄకకడు రజలంణా



కయౌల గరభం ముణాీతుకూ తూయౌయంగ్ నఽ యేయయట! అ లతుభా
గ్ భించిన ూభిీ సభాఙాయం ణెలకసఽకోయలంటే లెబన



యమళాయౌసంథే!!




సెయణ థేయలమం (ఄభితసర్ ) ంజాబ్ భషే ంర లో ఈనన గోలు న



టంుల్ థేశంలోధే కక రంచంలో రలథధ ి ఙెంథిన మాతర సథ లం. ఆథి



లకకకల యతర ుణమ క్షేతంర గ భ దరడునథి. ఄభితసర్  లో గ్ల ఇ

అలమం థేశంలోధే ఄతినెదద గ్ యడథాెభగ ఖ్ామతి గ్డుంచింథి. టంుల్
యొకక గ్ యడథాెభ నెై ఄంతసఽీలనఽ కతుయతు ఎయడగ్తు భీతిలో 400

కేజీల ఫంగయంణో ూతతృో రయడ.



ధేషనల్ ల ైఫభ
ర ీ (కోల్ కణా) ధేషనల్ ల ైఫభ
ర ీ అఫ్ ఆండుమా లేక పాయత



జాతీమ గ్రంతాలమం కోల్ కణా లోతు ఫెల ెడెభే ఎలటేట్ లో కలదఽ. ఆథి



పాయతథేశంలో

ఄతినెదద

గ్రంతాలమం

గ

భికయడుకెకూకంథి.

ఇ

గ్రంతాలమం సఽందయఫైన 30 ఎకభల యల఼ీ యణ ంలో కలదఽ. ఆథి 2.2



మియౌమనల ుసీ కల కంటే ఎకకకవ లటకయణణో పాయతథేశంలో ఄతి
నెదదథిగ ఈంథి. యెతంతరయం భవడాతుకూ భ ందఽ ఆథి ఫెంగల్
ల ఫ్ేధంట్ గ్వయనర్  ఄదికయ తుయసంగ ఈండేథి ఇ గ్రంతాలమం.
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ముదటి యభి ననఽన కర.ర శ.1808లో ఆంగలండునకక ఙెంథిన సర్  హంన఼ర డేయ ఄనఽ రసీ య
ర ేతీ సఽననం, ఫేయడకయభిక్
అకెససడల మిశరభాతున యదఽమథిెరలలషణం (electrolysis) కయంచి ననఽన (కయౌిమం) యేయడ ఙేయడు



రకితిలో ఄతమదికంగ థొ భికే ఐదవ భూలకతున. ధేనఽ(కయౌిమం)జీవులతునంటికూ భ ఖ్మఫైనథాతున.

జీవుల శభీయంలో ఄతునంటికధాన ఎకకకవగ ఈండే లోయౘతున. ధేనఽ(కయౌిమం) భ ఖ్మంగ
ఎభ కలలో ఈంటానఽ. జీవుల థేహవమవసథ లో ధాకక (కయౌిమం) రభ ఖ్తృతర వుననథి.
భ ఖ్మంగ కణతుభభణంలో ఄతమంత తృరభ ఖ్మత ఈంథి. ధా(కయౌిమం) యొకక ఄమానఽలక, జీవ
కణజాలంలో లెైట ో తృలజంలో లోయౌకూ, ఫమటకక రమాణిసీ ా, కణాల జీవ తుయెహణలో పాగ్ం
వళియీ బ. ళ్ళా/దంణాలక, ఎభ కలక భభిమ కొతున జీవుల (నతీ , ఄయౌచిజాతి జీవుల)
నెై నెంకకల తుభభణంలో ధా(కయౌిమం) ఈతుకూ రభ ఖ్ఫైనథి. జీవజాలాలతునంటిలో ఎకకకవ
రభాణంలో లబమఫైబయమ భూలకతున.
థేహం లోతు 90% ధేనఽ ఎభ కలక భభిమ

సంర డేవీ

దంణాల తుభభణంలో పాగ్యెభమం వళించఽచఽధాననఽ.

థేహంలో మిగియౌన 10% థేహజీవ వమవసథ లో ఎకోసలెైట ోలస్, ధాడీ రయయ వమవసథ , కండభల సంకోచ వమవసథ ,
హిదమాతుకూ యదఽమతత
ీ రయయణ వంటి జీవరకమ
ూర లలో రభ ఖ్ తృతర తుయెళించఽచఽధాననఽ. ధా(కయౌిమం) లోం
వలన ఎభ కలక చచఽుడు rickets యమది భవడం, యకీ ం తెయగ గ్డు కటే క తృో వడం, ల఼ీ ల
ర లో యకీ యరవం ఄదికంగ్
కవడం వంటియ ఙోటు ఙేసఽకొంటాబ.మోధోతృజ వమసఽసలో ఈనన ల఼ీ ల
ర కక ఎభ కలక గ్ లల ఫాయడం వంటియ ఙోటు
ఙేసఽకొంటాబ. ఄదిక మోణాదఽలో తీసఽకోవడం కకడా రభాదకయం. యకీ ంలో ధేనఽ (కయౌిమం) ఄదిక మోణాదఽలో
ఈననఙో భూతరనండాలక సభిగ తుఙెమమలేతు లథతి ఏయడవచఽునఽ.








కయౌిమం ఴరణప్టమదఖలు

























1. మ భేతుమం, జిభోకతుమం, భభిమ తో భిమం లోయౘల సంగ్రహణకెస reducing agent గ ననఽన(కయౌిమాతున)
ఈయోగియీ యడ.
2. ఆనఽభ భభిమ ఆనఽఫేతయ మిశరభ లోయౘలలో డుఅకూసడెైజయడగ, డు సలభెజ
స ర్ , డు కభోఫధైజర్ గ
యతుయోగియీ యడ.
3. ఄలయమమితుమం, ఫెభియ్మం, భగి, ల఼సభ , భభిమ ఫగీనఱమం లోయౘలనఽ ఈతతిీ ఙేమ నుడు
ననఽన(కయౌిమాతున) alloying agent గ యడణాయడ.
4. లఫంటు, గ్చఽు/గయ (mortars) తమాభీలో ధేనఽ(కయౌిమం) భ ఖ్మ వనయడ (కయౌిమం కభోఫధేట్ యూంలో)

ఇరే కహక నా యొకక షబమమళనాలు చాలా విధాలుగహ ఉప్యోగప్డతాభ. రహటితు చఽదాదం....
 కహయౌియం కహమబోనేట్, CaCO3 :
కయౌిమం కభోఫధేట్ నఽ లఫంట్ భిశభ
ర లలో యడెదయడ. సఽననం, సఽనను భబతు ఈకకక భిశభ
ర లలో
యతుయోగియీ యడ. గజు భిశభ
ర లో కయడా యడణాయడ .
 కహయౌియం హైడర క్స్డ్ Ca (OH) 2 :
కయౌిమం ళైడోర కెససడ దరయతున కయఫన డెై అకెససడ (CO2) ఈతుకూతు ణెలకసఽకోవడాతుకూ యడణాయడ.
 కహయౌియం ఆమ్్నేట్, Ca3 (AsO4) 2 :
కయౌిమం అభెసధేట్ కరటకధాయతుగ తుఙేసీ ఽంథి.

 కహయౌియం కహమ్సోడ్, CaC2 :
కయౌిమం కభెసఫడనఽ తూటిణో చయమ ఙెంథించి, ఎలటయౌ
ి న యమ వునఽ ఈతతిీ ఙేయీ యడ. ఎలటియౌన
యమ వునఽ లోయౘలనఽ ఄతతకకటకక భభిమ కతిీ భించఽటకక యడణాయడ. ఄలాగే తృలలేక్ తమాభీలో
కయడా యడణాయడ
 కహయౌియం కలోమ్సడ్, CaCl2 :
థీతుతు యహథాయడలనెై నటయడకకతృో బన భంచఽ భభిమ దఽభ భనఽ ణొలగించఽటకక యడణాయడ. ఄలాగే
కంకరట్
ర లో కండుషనర్ గ యతుయోగియీ యడ.
 కహయౌియం సటర ట్ Ca3 (C6H5O7) 2 :
థీతుతు ండల నఽ తులెఈంచఽ (preservative) టకక ఈయోగియీ యడ. ఆథి ండల నఽ తృడవ కకండా
ఎకకకవకలం తులె ఈండేటటు
ల ఙేసీ ఽంథి.
 కహయౌియం స్ైకోబమట్, Ca (C6H11NHSO3) 2 :
కయౌిమం లెైకలఫేట్నఽ ఙాలాథేరలలో తీనయడచి కయౌగ ంచఽ థాయథంగ యడుతతధానయడ.ఄబణే ఄఫభిక
సంమ కీ భయౖేరలలో తీనయడచికెస అయౘయ థాభథలలో యడటాతున తుఱటదింఙాయడ, కయణం థీతు యడకం వలన
కమనసర్  వఙేు ఄవకశం ఈంథి.
 కహయౌియం గలోకలనేట్, Ca (C6H11O7) :
కయౌిమం గ్ల కోధేట్ నఽ తులెఅయౘభతున తృడవకకండా ఈంచడాతుకూ భభిమ యటమినఽల భాతరలలో
యడణాయడ.
 కహయౌియం తృహస్ైడ్, Ca3P2 :
థీతుతు ఫాణసంఙాల (fireworks) లో, ఎలకకల భందఽగ, ధౌక యధెంసక అమ ధంలో (torpedoes)
భభిమ జాెలాసంకేతంలలో ఈయోగియీ యడ.
 కహయౌియం షలపట్ CaSO4•2H2O :
థీతుతు ఙాక్ న఼సఽలక, తృలసే ర్  అప్ తృభిస్ తమాభీలో యడణాయడ.
 కహయౌియం టంగ్ సేేట్ CaWO4 :
థీతుతు రకశవంతంగ కతునంచఽ యంగ్ లలో, తృోల భోలెంట్ థీతృలలో భభిమ ఎకకసభేల భియౕలన కెస
యడణాయడ.
 హైడర కస్ల్ అప్టైట్ Ca5 (PO4) 3 (OH) :
ఎభ కలలో 70 % వయకక ఇ ఖ్తుజఫే ఈండునఽ.

అయయ బాబో య్ చాలా చెేఱహన఼. మిగియౌనవి మీమద తెలుష఼కుంటర మంచిది. ఎప్ుడఽ మా గలమించి
బమమల చెప్ుకలఴడబమనా! మీరౄ రెతకహయౌ కదా......
తెలుష఼ కుంటారు కదఽ....................

మీ
కహయౌియం


 
 


ప్దఴ తరగతి :
రశన: అంటాలడ గ్ యకలో ఈనన థాయదం అభలభా ？క్షాయభా？
జయఫ : అంటాలడ టామఫెల ట్ లో ఈనన థాయదం ఫలళీన క్షాయం.యథాయణంగ ఫగీనఱమం ళైడారకెససడ ఈయోగియీ యడ.
రశన: అంటాలడ టాఫెల ట్ తీసఽకకననుడు కడుులో ఎటువంటి చయమ జయడగ్ తతంథి?
జయఫ : అంటాలడ టాఫెల ట్ తీసఽకకననుడు భన కడుులో సరయంఙే యౘడోర కోలభిక్ అభలం ణో క్షాయసెపావం గ్ల అంటాలడ
టాఫెల ట్ తటల఼ీ కయణ చయమ జయడుతతంథి. పయౌతంగ కడుులో ఈమ కీ ఫైన లవణం,తూయడ ఏయడడుణాబ.
HCl +Mg(OH)2---------->MgCl2 +H2O.

తొమిమదఴ తరగతి:
రశన:

క కయడ 5 గ్ంటలోల 200కూ.మీ దాయం రమాణిలటీ.థాతు సభసభి వడు ఎంత?

జయఫ : సభసభి వడు=రమాణించిన ముతీ ం థాయం/రమాణించిన ముతీ ం కలభ .
కవున కయడ సభసభి వడు=200/5=40కూ.మీ/గ్ం.
రశన:

ఏ సందయబంలో సభసభి యేగ్ం యనమభవుతతంథి?

జయఫ : రమాణించిన దాయం సఽధాన ఄబనుడు సభసభి యేగ్ం సఽధాన ఄవుతతంథి. కలం ఎటికర సఽధాన
కదఽ కనఽక.

ఎతుమిదఴ తరగతి :
రశన: క ుసీ కం ఫలల నెై తుశులలథతి లో వుంథి. థాతునెై ఘయిణ ఫలం తుఙేసీ ఽంథా? లేథా యవభించండు
జరహబల: ఫలల నెై తుశుల లథతిలో ఈనన ుసీ కం నెై ఘయిణ ఫలం తు ఙేసీ ఽంథి. లేనటలల ణే ుసీ కం తులవక జాభితృో తతంథి.

ఄటేల ుసీ కం నెై గ్ యడతె ఫలం ,ఄభిలంఫ ఫలం భెండా సభానంగనఽ యసయం వమతిభేక థిశలలో తుఙేయీ బ.







 

 

 
 
 
 
 





ప్రవనన఼ ప్ంనరహరు: .దీక, ప్దఴతరగతి, ZPSS Thallampadu, Khammam Dist.

*రశన:* కంతి ఏ యధంగ ఈతతిీ ఄవుతతంథి?
*జయఫ :* ఏ థాభథతుకెసధా శకూీతు ఄంథించినుడు - ఄంటే యేడు ఙేలనుడు - థాయథంలోతు
యభాణ వులలోతు ఎలకేానఽల క కక్ష్మ నఽంచి భభో కక్ష్మలోకూ దఽభ కకణాబ. ఄంటే తకకకవ శకూీయథ బ
నఽంచి ఎకకకవ శకూీ యథబలోలకూ భాయణాబ. ఄబణే ఆయ ఎకకకవ శకూీయథ బలోల లథయంగ ఈండవు.
ఄందఽవలల ఎలకేానఽల శకూీతు తృో గొటుేకకతు తిభిగి మదారకయం తభశకూీ యథబలకక వఙేుటుడు ఆయ శకూీతు
*తౄో టాన*లక ఄధే కంతి యూంలో యడుదల ఙేయీ బ. కంతి ఈతతిీ లోతు తృరథమిక సాతరం ఆథే!
ఄదను శకూీతు ఄంథింఙే భాభగలక యేభేెయడగ ఈండటఫే యయధ కంతతల భధమ ఈండే రదాన వమణామయతుకూ
కయణం. క భాభూలక ఫ లకఫనఽ తీసఽకకంటే శకూీతు యేడుయూంలో ల భంట్ కక ఄంథియీ యడ. ఄందఽవలల ధే
ల భంటోలతు యభాణ వులక కంతితు యేదజలకలణాబ. ఄథే టయమబ్ (ఫ్ోల భోలెంట్) ల ైటలలో ఄబణే - టయమబ్
లోయౌ పాగ్ంలో ూలన తౄసయస్ థాయథంలోతు ఎలకేానల నఽ ఄతితూలలోళిత కంతి థాెభ నటరభేనయీ యడ.
పయౌతంగ తౄసయస్, కంతితు యదజలకలతతంథి. ఄథే యధంగ కొతున యకల యయమన చయమల థాెభ కయడా
ఎల కేాన లకక శకూీతు ఄంథిసీ ఽంటాయడ.

జరహబల ప్ంన రహరు : రబమష్ , షఽకల్ అససే ం్ ట్ , జి.ప్.ఉ.తృహ.మలతత ంగి. షంగహమ్డడిజిలాో
జిలాో.

భహో ననత వమకూీణాెతున గ్ భిీంచడం ఙాలా కషే ం.


అ చామలక ఎంణో కొంత భనలో కయడా ఈంటేధే ఄథి


యధమం
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Ex:  
Ans: 
NH3
17 

+

HCl
36.5



NH4Cl
53.5

17 NH3  NH4Cl  = 53.5
34 NH3  NH4Cl  =

x53.5 = 107
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CaCO3

CaO + CO2

  





Ex: 2AgBr ( )

2Ag( ) + Br2(g)





2AgCl( )

2Ag( ) + Cl2(g)

  



Ex: 2H2O (ℓ)



2H2(g) + O2 (g)

 

Ex: Pb(NO3)2 + 2KI



PbI2 ( )

+ 2KNO3

+ Na2SO4  BaSO4( ) + 2NaCl

BaCl2


1. S

 SO2

+ O2

 CO2

2. C + O2
3. 2Mg + O2

 2MgO

16. Zn + CuSO4

 ZnSO4 + Cu

17. Fe + CuSO4

 FeSO4 + Cu

18. Zn + 2AgNO3

 Zn(NO3)2 + 2Ag

4. CaO + H2O  Ca(OH)2

19. Pb + CuCl2

 PbCl2

5. NH3 + HCl  NH4Cl

20. Zn + H2SO4

 ZnSO4 + H2

6. N2 + 3H2  2NH3

21. Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag

7. 2Cu + O2

 2CuO

22. Mg + 2AgNO3  Mg(NO3)2 + 2Ag

8. 4Fe + 3O2  2Fe2O3
9. 2H2O

+ Cu

23. Na2SO4

 2H2 + O2

+ BaCl2

 BaSO4 + 2NaCl
 NaCl + H2O

24. NaOH

+ HCl

10. CuCO3  CuO + CO2

25. NaCl

+ AgNO3  AgCl + NaNO3

11. CaCO3  CaO + CO2

26. Na2CO3

12. 2KNO3  2KNO2 + O2

27. AgNO3 + HCl

13. 2NH3

 N2 + 3H2

+ Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH

28. 2Fe2O3 + 3C

 AgCl + HNO3
 4Fe

14. 2Pb(NO3)2  2PbO + 4NO2 + O2
15. Zn + 2HCl






 ZnCl2 + H2



+ 3CO2


 SA(P.Sci)

 

Model Test-1 ( Lesson -1)
General Science (Physical Science)

Telugu Version

Class: X

Part-A & B

Max.Marks:20

Time: 1 hr.

PART-A
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Section-I

( 4X1=4 Marks)



 

 
  
 

  
Section-II ( 3X2=6 Marks)
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ii.
iii.
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ii. 
iii.  

 
 







  
 


  

Section-III ( 2X4=8 Marks)
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ii.
iii.
iv.




 
  Cm u  cm
 

   
i. 2F 
iii.F2 
ii. F2 P 
iv.2F  
PART- B
1)    
-u, + v,+m


2)

R=40  
A) +40  B) -20  C) +20  D) -40 

3)  
A)  B) 
 
C) 
 
D) 
4)   
A)
B) 
C)
D)  

Model Test No.1 (Lesson-1)
General Science (Physical Science)
English Version

Class:X

Max.Marks:20

Time:1hr

PART-A
Instructions
Question paper contains 3 sections. Answer all the questions.In Section – III internal Choice is there.
Time for examinations is 1hr. in which 5 min. are meant for reading of the question paper.

Section-I
Instructions
4 x 1 = 4
Answer all the questions. Each question carries 1 marks. Answer should be 2 to 3 sentences.
1) What happens if concave mirrors are used as a rear view mirror in vehicles?
2) Draw the ray diagrams to show some rays incident on the mirror but they undeviatedly reflects from
the mirror.
3) What changes may happen to the images formed by a concave mirror when an object is moving
towards pole from beyond ‘C’ on its principal axis?
4) Write the uses of spherical mirrors in daily life.

Section-II
Instructions

3 x 2

= 6

Answer all the questions
Each question carries 2 marks
Answer should be 4 to 5 sentences.

5) Complete the following ray diagrams and locate the focal point, centre of curvature and pole of the
given mirror.

6) Observe the adjacent diagram and
write the characteristics of the image.
7) Radius of curvature of a concave mirror is 30 Cm. and Image is placed 45 Cm distance from the
pole. Find the Object distance

Section-III
Instructions

2 x 4 = 8
Answer all the questions
Each question carries 4 marks
In this section internal choice is there Each question two options are there, In each question answer for one
option only
Answer should be 8 to 12 sentences.

8) Write the material required to find the focal length of concave mirror and mention the precautions to
be taken. Write the experimental procedure. Suggest a table to record the observations of the
experiment
OR
List out the material required and write the experimental procedure to find the image distance using
concave mirror when an object is kept in front of it on its principal axis at different locations

9) Write the characteristics of the images formed by an object by concave mirror to the given situations
iii. At F2
i. When object is placed on principal
axis Beyond 2F distance
iv.
At 2F distance
ii. Between P and F2
OR
An object is kept at ‘u’ distance on the principle axis of a concave mirror whose radius of curvature
is 40 cm. Find the object distance when the image formed at 80 cm.

PART- B
Instructions

4 x 1/2 = 2m

Answer all the questions. Each question carries 1/2 marks
In this section there are 4 options (A/B/C/D) to each question. Choose the appropriate answer and write the answer in
the brackets given against the question.This part –B must attach to the answer book let of part-A

1) An object is placed before a concave mirror, object distance, image distance and magnification
according to sign convention are –u, +v,+m. which of the following diagram is satisfy the given
conditions
( )

2) Characteristics of an image of an object which is kept less than the focal length
A) virtual image
B) real image
C) Infinite distance D) Diminished

(

)

3) An Object is placed 40 cm s from the convex mirror .Its focal length is 30 cm. Then the Image is ( )
A) Erected real image
B) Inverted real image
C) inverted virtual image
D) Erected virtual image

4) An Object is placed in front of the convex mirror less than that of its focal length then the image is
( )
A) Virtual
B) Real image
C) Image formed at infinity
D) Size of the image is less than that of the object size

PRACTICE PAPER BY T.SRINIVASA ACHARY, SA(P,Sci)
ZPSS KAPRA, KAPRA MANDAL
MEDCHAL Dist, TELANGANA

కవర్  నటజీ కఫ యడల:
అంతమహాతీయ జీఴరెైవిధ్య దినోత్ఴం:
బమ 22 - అంతమహాతీయ జీఴరెైవిధ్య దినోత్ఴం - గలమించి తెలుష఼కొతు మన ఴంతే
బాధ్యతన఼ నేరరేరుిదాం..............
ఫే 22 ణేథీతు ఄంతభాతీమ జీవయైయధమ థిధోతసవంగ, 2010తు ఄంతభాతీమ జీవయైయధమ
సంవతసయంగ ఐకమభజమసమితి రకటించింథి.
బూమినెై జీయల భధమ పేథాధేన 'జీవయైయధమం' ఄంటాం. ధేడు భన బూమినెై ఈనన ఄధేక
మియౌమనల యయధ జాతతల జీవయైయధమం సఽభాయడ 3.5 తయౌమన సంవతసభల భిణాభం.
భన జీవనరసయౌణో భమవయణం కలకషమం ఙెందడంణో బూగోళ్ం యేడెకూకతృో తతంథి. థీంణో జీవయైయధమం థెఫఫతింటోంథి. ఎధోన
జీవజాతతలక ఄంతభించితృో తతధానబ. ఄంణెందఽకక మీలో ఎంతభంథి 'నచఽుక'నఽ చారయడ? ఙాలాభంథి చాడలేదధే
ఙెుణాయడ కదా! ఆథివయకయ రతి ఆంటిలో నచఽుకలక ఈండేయ. భనఽ భనా ఄయ కనఽభయడగెస తృో తతధానబ. ఄంతభాతీమ
'జీవయైయధమ థిధోతసవం' ఫే 22వ ణేథీన 'నచఽుకల థిధోతసవం' కయడా. భభి ఇ సందయబంగ భన థేశంలో 'జీవయైయధమం'
గ్ భించి, ఄందఽలో నచఽుకభభ భిలథ తి
 ఎలా ఈంథో ఏమిటో ణెలకసఽకకంథాం.
రంచంలోతు 12 భయౘ జీవయైయధమ తృరంణాలలో భనథేశం కటి. సఽభాయడ 45 యేల విక్ష్ జాతతలక, థాథాు 77 యేల
జంతత జాతతలక భనథేశంలో ఈధానబ. కతూ ఆదంణా గ్తం. ధేడు అ యయీయఫైన జీవ సందలో 10 రణాతుకూనెైగ
రభాదంలో ఈంథి. యటిలో ఙాలా జాతతలక ఄంతభించితృో బయ దశలో ఈధానబ. గ్త కొతున దరఫాదలలో 50 రణాతుకూనెైగ
ఄయణామలక, 70 రణాతుకూ నెైగ తూటి వనయడలక తభిగి తృో మాబ. యయీయంగ ఈనన చిుక ఫమళ్ానఽ భన జీవనరసయౌణో
యూుభానటరభ . సభ దరతీభలనఽ ఄతలాకకతలం ఙేలటరభ . ఆవతూన ఙాలవననటుే ఄయణామలలోతు వనమతృరణ యౌన
యేటాడు కొందయడ ఄంతముంథిసీ ఽధానయడ.
వమవయమంలో యయమతుక ఎయడవులకక, కరటక ధాశనఽలకక తృరదానమత నెభిగింథి. భందఽల కంనెతూల లాపానటక్ష్ యటితు
ఄదికంగ, యచక్ష్ణాయళితంగ యడేలా ఙేలంథి. థీంణో భన ధేలనఽ, థాతునెై తువలంఙే యలకయైన జీవసందనఽ కోలోయయౌస
వచిుంథి. ఄంణేకదఽ భనథేశంలో ఄతమదిక కరటక ధాశనఽలనఽ ఈతతిీ ఙేలట థేశంగ యభజిలకలణోంథి. ఆటువంటి
ఄయంఛతూమ చయమల వలల థాయడణంగ నషే తృో మాం. ఄంణేకదఽ ఄతృయ జీవజాతతలక ఄంతభించితృో మాబ.

విఱేశం: భన థేశంలో అథియసఽలక(గిభిజనఽలక, కొండజాతి రజలక) ఎకకడుధానభో ఄకకడ జీవయైయధమం ఎకకకవగనఽ,
థిలంగనఽ ఈంథి. భన థేశంలో 53 మియౌమనల కంటే ఎకకకవభంథే అథియసఽలక తువలసీ ఽధానయంట. యభిలో థాథాు
53 ణెగ్లకధానబ. ఫేఘాలమ, ధాగలాండ, మిజోభం,ఄయడణాచల్రథేశలో 80 రణాతుకంటే ఎకకకవభంథి గిభిజనఽలక
ఈధానయడ. ఄకకడే జనఽమ యైయధమం కయడా ఎకకకవగ ఈంథి. ఎధోన ంటలలో యైయదామలక, యకలక, అథియసఽలక
తుయయలకనన తృరంణాలలోధే ఄదికం. ఆటీవల జనఽమభాభిడు కయడా జీవయైయదామతున థెఫఫతీయోీ ంథి. యటితు యూతృ ంథింఙే,
రయేశనెటే యషమాలోల తగ్ జాగ్రతీలక తీసఽకోయయౌ. యక్ష్ణ సంఫంధఫైన తుమంతరణలనఽ తృటింఙాయౌ. జనఽమభాభిడువలల
వఙేు రపాయలక సెలకలంలో, థీయక
ఘ లంలో ఎలా ఈంటాయో ూభిీ ఄధమ మనం ఙేమకకండా యటితు ఏ జీవజాతతలోలనా

రయేశ నెటేకయడదఽ. ణొందయడుణే రసీ ఽతం భనఽగ్డలోతు జీవజాతికే రభాదం యటిలల క తతందనడంలో ఎటువంటి
సంథేహం లేదఽ.

చ఼ిక: ఏథేఫైధా ఄంతభించితృో తతనన క్షుల జాతణాలో భన నచఽుకభభ కయడా ఙేభితృో బంథి. తృం కదా! ఆక
నచఽుక యషమాతుకొలటీ ... నచఽుకనఽ ఆంగీలషతలో యభో ఄంటాయడ. ఆథి చితున క్షు. వడల
గింజయౌన భనం కయడా ఄంత యేగ్ంగ వలవలేం. ఆథి భాతరం భ కకకణో టకకకన వయౌచి,
గింజనఽ గ్ టుకకకన మింగేసీ ఽంథి. ఆథి చితున చితున ుయడగ్ యౌన కయడా తింటుందభర! థీతు
ధాలకకలో గ్టిే ఎభ క ఈంటుందంట.
తృరచీనకలంలో ఄసలక ఇ నచఽుకలక మూయప్, అరక, అలమా థేరలోల ఫాగ ఈండేయ.
అలటేయౌ
ర మా, ఄఫభికకక కయడా యసీ భించి ఄకకడ టే ణాలోల ఫాగ లథయడుతృో మామంట. ఄఫభిక నచఽుకలక అధఽతుక
నచఽుకలకక ధాటి నచఽుకలకక కొతున తృో యౌకలకధాన ణేడాలక ఙాలాధే ఈధానమంట. భానవుడు జీవనరసయౌలో వచిున
భాయడలక 'నచఽుకనెై ఫరహభసీ ంర 'గ భిణమించింథి. టే ణీకయణ, ఙెటల ు తగిగతృో వడం, యయమధాల యడకం ఄదికం కవడం
వంటి
కయణాలక కయడా ఆయ ఄంతభించి తృో వడాతుకూ థాభితీరబ. రదానంగ లెలయమలర్  టవయడల నఽంచి యలకవడే ఄమయకంత
తయంగలక నచఽుక జాతికూ భ ుగ భాభిందంట. తుజఫైన నచఽుకలలో ఆంచఽమించఽగ 35 జాతతలకధాన నచఽుక తన
గ్ూడునఽ ఎంణో ఄందంగ తుభిభంచఽకకంటుంథి. కతూ ధేటి భిలథ త
 తలోల యటితు యక్షుంచఽకోయలంటే కితిరభఫైన నచఽుక
గ్ూళ్ల నఽ ఏభటు ఙేమాలంటుధానయడ భన రసీ య
ర ేతీలక.
'ఈ భూప్రప్ంచం ప్రతి కకమి అఴషమహలన఼ తీరిగలద఼. కహతూ ద఼మహవన఼ తీరిడం మాతరం సహధ్యం కహద఼'---మహతామగహంధీ
'ఈ భూమి్ై తేనెటీగలు ప్ూమితగహ అంతమించితృో భన నాలుగల షంఴత్మహలకు మానఴజాతి మిగలకతృో ఴచ఼ి' ----- -ఐనసేన

ప్ంట రక్షణ ేమిట: ంట తృ లాలక, ఙెయడకక ణోటలక, దఽం, కయయగమలక, ఆతయ వమవయమ ంటలనఽ వనమతృరణ ల
నఽంచి యక్షుంచఽకకధే నటభిట గరమీణ తృరంణాలోల ఙేటేే చయమలకక ఎకకకవ జంతతవులక ఫలవుతతధానబ. ఄడయందఽలక,
జింక, దఽనలనఽ యేటాడు యటి భాంయతున యకరబసఽీధానయడ.

ఴనయ తృహరణలలన఼ రేటాడడతే కఠిన శిక్షలు: జీవయైయదామతుకూ యఘాతం కయౌగించి వనమతృరణ ల ఈతుకూకూ భ ు కయౌగిలటీ
రభాదకయ భిలథ త
 తలక తల తత
ీ ణాబ. యయధ కయణాలణో వనమతృరణ లక జధాయయల భధమకక భవడం భితృటిగ
భాభింథి. ణాగ్ తూటికోసం గరభాలయైు వసఽీనన భూగ్ జీయలనెై థాడు ఙేలటీ కఠిన చయమలక తవు. వనమతృరణ లనఽ
యేటాడున యభికూ వనమతృరణి సంయక్ష్ణ చటే ం రకయం యయధ కేసఽలక నమోదఽ ఙేయీ ం. వనమతృరణ లక గరభాలోలకూ వలటీ ఄటయ
రఖ్ాదికయడలకక సభాఙాయమియెయౌ. ఄడవుల నభికూయేతణోతృటు సహజలదధంగ ఈనన తూటి వనయడలక ధాశనం కకకండా
చయమలక తీసఽకోయయౌ.

ప్మహయఴరణం, జీరహఴరణాతుకస మలప్ు: తృలకకల చయమలణో భమవయణం, జీయవయణాతుకూ నెనఽభ ు ఏయడుంథి.
ఄడవులనఽ కతృడాయౌసన రబ ణాెలే యటితు గ్నఽలక, ఆతయ ఄంరలకక కేటాబంచి జీవ యైయదామతున థెఫఫతీసఽీధానయడ.

ఎలా కహతృహడెకొందాం:భన జీవనరసయౌతు భాయడుకోయయౌ. యయమన కలకయౖమతున ఄభికటిే బూణాతృతున తగిగంఙాయౌ.
జంతతవుయౌన, ముకకయౌన భియక్షుంచఽకోయయౌ. ఙాలా భంథి జంతతవుల చభభలణో ఙేలట వసఽీవుయౌన యడుతతంటాయడ. థీతున
భానఽకోయయౌ. ముకకలక ధాటి భమవయణాతున భియక్షుంచఽకకంథాం.

సభేదరబ తియడభలభవు:
సభేదరబ తియడభలభవు గభి వయధంతి సందయబం గ (ఫే ,11 న) …….....
*జననం* నవంఫయడ 28,1928 కయూనలక జిలాల, నందవయభ భండలం, జొహభుయం గరభం
*భయణం* ఫే 11, 1994 ఄనంతుయం
*వితిీ * డెైభెకేయడ, ణెైలయంకేతిక భిరోధధాసంసథ , ఄనంతుయం
*రలథధ *
ి ణెైల యంకేతిక రసీ య
ర ేతీ, యభయశకకడు, యచబత
సభేదరబ తియడభల భవు ( నవంఫర్  28 , 1928 - ఫే 11 , 1994) వితిీ భీణామ ణెైల భిరోధధా రసరతయేతీ. రవితిీ భీణామ
యళితీ యభయశకకడు. అజనభ ఫరహభఙాభి.
*జీయత యరలయౖలక* కయూనలక జిలాల జోయౘభుయంలో నటద భధెఫారహభణ కకటుంఫంలో 1928, నవంఫర్  28 న జతుభంఙాడు.
కిషణ యేణభభ, నయలంగ్భవు ఆతతు తయౌల దండురలక.ఆతడు ూభీెకకడు యంకననంతతలక అథో తు నయఫ దగ్గ య భంతిరగ
తుఙేల భంణారలమంలో భఘయేందర భఠం యథనకక ణోడడునయడు. అథో తు,ఄనంతుయంలలో తృరథమిక,ఈననత
తృఠరల యదమలక చథియడు. ఄనంతుయం దతీ భండల కమళరల [తయడయతి కలంలో గ్వయనఫంట్ అర్ ే్ కమళరల]లో
1946-1950ల భధమ చథియడు. చిలకకయభి ధాభమణభవుకక ఆతడు యషతమడు. 1954లో భజయథన భషే ంర నలాతుకూ ఙెంథిన
తభల ఆతుటిటయమటునండు ఎం.ఎస్.ల. కెమిఱ఼ే ర రథభరలణ
ర ిలో ఈతీీ యడణడమామడు.అజనభ ఫరహభఙాభి.
1954లో ణెైల యంకేతిక భిరోధధా సంసథ లో కెమిసఽేగ కెభీర్  నఽ తృరయంభించి, 1983 జూల ై 31న డెైభెకేర్  గ దయ యయభణ
ఙేలటంత వయకయ సభేదరబ తియడభలభవు కకభోజు కయడా లెలవు తీసఽకోలేదఽ. అమన నటభిట ణెైలయంకేతిక యంగ్ంలో
దకొండు నటటంటు
ల ఈధానబ. ఇ భోజు గ్ిళిణ లక తభ ఆళ్ాలోల ఈయోగింఙే వంటనాధలలో కొతునటికూ ఇమన
యంకేతికతనఽ ఄభివిథిధ ఙేరడు. అమన ధేతితెంలో OTRI (Oil Technology Research Institute) సంసథ కేందర
రబ తెం బయటా ఈతీ భ భిరోధధాసంసథ లకక ఆఙేు ఫహృభతతలలో ఐదఽ యయడల ఫంగయడ తకతున, ఆంక థి యయడల
యజత కంసమతకలనఽ గెలకచఽకకంథి. జాతీమ, యథేయౕమ తిరకలలో ణెైలయంకేతికత మీద ఐదఽవందలకక నెైగ
భిరోధధా, లథధ ాంత యమయలక యరరడు.
*యళితీ లటవ* రతి యచననా యభయశధాతభక దిఱేణో చాలట సభేదరబ తియడభలభవుకక నచిున గ్రంతాలక
భూడుధానబ. గ్ యజాడ యచించిన కధామయలకం ధాటకతున, ఈననవ లక్షీభధాభమణ భలన భాలయౌల నవలనఽ,
గ్డుమాయం యేంకట రలషరలీ ర భలన యవపాయతం కయమతున అమన ఎంణో ఆషే డేయడు. కధామయలక ధాటక కళ్ , యళితమ
తతీ వభ -యవపాయత దయశనభ

ఄధే ుసీ కలనఽ భరయడ. భాలయౌల మీద యచన ూభిీ ఙేమకకండాధే అమన

కనఽనభూరడు. ఇమన యళితమకిఱతు గ్ భిీంచి యౕరకిషణ థేవభమ యశెయథామలమం 1989లో గౌయవ డాకేభేట్
(డు.యౌట్.)రథానం ఙేలంథి. ఇమన యభయశకక గ్ భిీంుగ తృ టిేయౕభ
ర భ లక ణెలకగ్ యశెయథామలమం 1989లో తికకవయు
భమిభెడుు యభయక ుయయకభతున ఆచిుంథి. పాయతి, అంధరతిరక, అంధరబ
ర , ళిందా, ఆండుమన ఎకెసరరస్, తల ట్ా ,లెైనఽటిడే
ముదల ైన తిరకలలో యళితమ, యళిణేమతయ ఄంరలనెై ఎధోన యమయలక, ఈతీ భలక యరరడు. చయులక ఙేరడు. ఄసలక
నటయడణో తృటుగ 'తి', 'తుశశంకతిభభణణ ', 'నెైతో గొయస్' ముదల ైన ణొమిభథి కలంనటయలణో యచనలక ఙేరడు. ఆతడు యభయశలక
భాతరఫే కకకండా సిజధాతభక యచనలక కొతున ఙేరడు. యటిలో 'థాభవతీ చయణఙాయణ చకరవభిీ', 'గ్చిచఽు' ఄధే
ధాటికలక, 'బూసాకీ భ ' ఄధే కతా ఈధానబ.

ఆతతు యషమభిజా ాధాతుకూ, యభయశధాదిఱేకూ, ఄభియడచికూ ఄదద ం టేే కొతున చయులక ఆలా ఈధానబ
1. ఫసయేశెయడడు కమకఫే కెసలాసభధధా? - అంధరతిరక థినతిరక
2. పాయత,భభామణ,పాగ్వతభ ల అదమంతభ ల అంతయమభ - అంధరబ
ర థినతిరక
3. తికకన ల఼ీ 
ర థినతిరక
ర యెభ లోతు ఛంథో యైయధమభ లోతు అంతయమభ - అంధరబ
4. యేదయమసఽడు ఫారహభణేతయడడా? - పాయతి
5. కధామయలకంలో ఄసబమత ఈననథా? - పాయతి
6. ళిభలేహమం - రలఱటందరజాలం - పాయతి
7. మితూకయత - భాకరసయమఖ్మ - పాయతి
8. ణెలకగ్ మీద కననడ రపావఫంత? - పాయతి
9. భాలయౌల నెై ఇసే యౌన రపావం కలథా? - పాయతి
*ుసీ కలక* ణెలకగ్ యశెయథామలమం భచతృమ ం చందరరలఖ్యభెడు సంతృదకతెంలో సభేదరబ తియడభలభవు
యభభశయమయలనఽ యభయశ-రతియభయశ నటయడణో రకటించింథి. 1965 తృరంతం నఽండు 1994లో కనఽనభూలటంత వయకయ
పాయతి, అంధరతిరక, అంధరబ
ర , ళిందా, ఆండుమన ఎక్స నెరస్ తిరకలలో భలన యమయలనఽ, లేఖ్లనఽ, యళితీ
యభయశలనఽ లటకభించి జాానలంధఽ సభేదరబ తియడభలభవు ఄధే ుసీ కంగ తీసఽకొఙాుయడ. థీతులో తియడభలభవు
యచనలణో తృటు అమన గ్ భించి ఆతయడలక యరలన యమయలక కయడా ఈధానబ. థీతు సంతృదకకలక కోడీహయల భ యయ
మోహన, ధాగ్సాభి యేణ గోతృల్ .

*లటకయణ*

సగమండ్ తౄహరభడ్ : లెైకలజీ ఄనగధే లగ్భండ తౄరబడ గ్ యడీకక భవడం సహజం. ''భతుఱ భనసఽసలో 'ఄ ఙేతనం'
(ఄన కధి లధ
 స్) ఄధేథి ఈంటుంథి. ఄథి భన రవయీ ననఽ భనకక ణెయౌమకకండాధే రపాయతం ఙేసీ ఽంథి''.
ఄతు రతితృథించిన భయౘ ఫేదాయ తౄరబడ.ధేడు యైదమం, కళ్లక, యళితమం, యదమ, నలలల నెంకం, ధైతిక
యలకవలక, తుమభాలక, భజకరమాలక తథితయ యంగలనఽ, భానవ రవయీ ననఽ ఆంతగ రపాయతం
ఙేమడంలో లగ్భండ తౄరబడ యరలలఱంచిన భనసీ తె యరలలషణ ణాయకభంతరఫైంథి. లగ్భండ తౄరబడ 1856,
ఫే 6న జెకేయోల యేకూమాలోతు ఼ర ఫెర్ గలో జతుభంఙాయడ. తౄరబడ తన తండుక
ర ూ భెండవ కకటుంఫంలో ముదటి
సంణానం తన తయౌల కూ వునన ఏడుగ్ యడ సంణానంలో తౄరబడ ఄంటే తయౌల కూ ఎంణో ఆషే ంగ వుండేథి. తయౌల
ఄభిభానం రంచ యజేతననన ఄభితృరమం కయౌగ ంచి, తుజఫన
ై యజమాతుకూ నటరయణ కయౌగ ంచింథి. లగ్భంట్ తౄరబడ కకటుంఫ భంణా
1860లో యమధానకక తయయౌతృో బంథి. నటదభికం యంటాడుతతధాన గతూ ణొమిభథి నఽంచి 14 ఏళ్ా వయకక గీరస్, లాటిన, గ్ణితం,
రకితిరయీరలక,చభితర తౄరబడ ఫాగ చదఽవుకకధానడు. ముదట ధామమరసీ ంర చదఽవుకోవడాతుకూ రమతినంచినటికర 1873లో
యమధాన యశెయథామలమంలో యైదమరసీ ంర లో ఙేభడు. 1881లో ఎండు టాే తృ ంథినటికర యద
ై మంలోతు రల఼ీ మ
ర తనఽ ఄధమమనం
ఙేమడాతుకూ ఄవసయఫన
ై వమవది కధాన ఎకకకవ కలం ఄధమమనం ఙేమడం యరలషం. 1876 నఽంచి 1882 థాక ఫభోకస్ లెైకలజీ
సంసథ లోతు, జంతత శభీయ తుభభణ రసీ ర రయోగ్రలలోల ఄనఽబవం గ్డుంఙాడు. భానవ ఫదడు తుభభణం, ఙేలలోతు నభల వమవసథ లకక

సంఫందించి ఄధమమనం ఙేరడు. ఇ భిరోధనలక ఄతతు లక్షామతుకూ భంచిఫాటలక యేరబ. 1882 జుల ైనఽంచి 1885 వయకక యమధాన
జనయల్ హలటల్లో లటవలక ఄంథింఙాయడ. భతుఱ ఫదడు తుభభణాతుకూ సంఫంధఫన
ై భిరోధన కొనయగించి, భానలక యడగ్భతతలకక
సభెన
స యద
ై మం ఙేమాలంటే థో హదడే కూలతుకల్ నామభలజీకూ సంఫందించి ఙాలా యకల ఄధమమనం ఙేరయడ. నామభలజీ, ఫదడు తు
ఙేలట యదానం గ్ భించి ఄధేక భిరోధక ణారలక రచఽభింఙాయడ. థాతుణో ఙాలా గ్ భిీంు తౄరబడకక వచిుంథి. జె.మం.ఙాభొకట్ణో
ఄధమమనం ఙేమాలతు తృభిస్ యమళాడు. ళిలే భ
఼ మ
ి ాకక భానలక కయణాలనఽ ఙాభొకట్ చాతృడు. థాతుణో తృటు తౄరబడ భానలక
యడగ్భతతలకక భానలక యరలలషణ ఄధే పావనణో కొతీ ుంతలక ణొకకయడ. తృభిస్ నఽంచి తౄరబడ యమధానకక వఙాుయడ. ళితృో నలస్
థాెభ ళిలే భ
఼ ిమా భోగ్ లకక యైదమం ఙేమడం తృరయంభింఙాడు. 1887లో తౄరబడ భాభీనఽ నెయా ఙేసఽకొతు, అయడగ్ యడ నలలలనఽ
కధానయడ. సే డస్
ీ అన ళిలే భ
఼ మ
ి ా ఄధే ుసీ కతున తన మితతరడు జోలెఫ్ యమంణో 1895లో యలకవభింఙాడు. 'లెైకో ఄధాలలస్' ఄనన
దం యడుంథీ, అ ఄంశం క సఫెాకేకగ ఄభివిథిధ ఙేలంథీ తౄరబడ. ఄంణే తన గ్ భించి ణానఽ యరలలఱంచఽకోవడం తృరయంభింఙాడు. థాంణో
అమన యసధాయౌటీబయ భాభింథి. భతుఱ ఫదడునఽ ఄయథ ం ఙేసఽకోయలంటే కలలక ఙాలా థో హదడణామతు తౄరబడ
రతితృథింఙాడు. 1905లో తౄరబడ రతితృథించిన తిమభీ అఫ్ లెకకమయయౌటీ ఄంశం మీద రచఽభించఫడున భూడు యమయలక ఙాలా
రతిఘటన తృలమామబ. థీతున ఙాలా ఘాటుగ ఎదఽభొకనన తభెత ఄంణా తౄరబడ యదననఽ ఄంగీకభించ ధాయంభింఙాయడ. థాథాు
ఄథే సభమం లో లెక
ై ో ఄధాలలస్నఽ తౄరబడ క తెయన఼గ రతితృథిసీ ా యమయలక భరడు. ఄటోల తృరయంబఫన
ై లెక
ై ో ఎధాల్టిక్స
భూఫంట్కక ఫేతో నతగ తౄరబడనఽ గౌయయంఙాయడ.
1908లో ఄంతభాతీమ యథబలో లెక
ై లజీ కంగెరస్ జభిగింథి. తౄరబడ కిఱతు కొతీ లెన
ై సగ గ్ భిీంచి ఄఫభికలోతు కలర్ క
యశెయథామలమం ఈధామయలకక అయౘెతుంచింథి. లెక
ై ో ఄధాలలస్ ఫడుకల్ తృఠమ రణాయక లో పాగ్భబంథి. తౄరబడ ఄనఽచయడలక
ఄయథ ర్ , ఄలా డ, నామభోలస్లో కభయంఛల తృతర గ్ భించి యపేథింఙాయడ. 1923లో తౄరబడకక దవడ కమనసర్  యో కూంథి. ఄటికూ 336
అభేషనఽ
ల జభిగబ. చివయకక 1939, లెనే ంె ఫయడ 23న తౄరబడ రశెతంగ కనఽన భూరయడ. తౄరబడ వమకూీగ్త జీయతం ఙాలా
అసకూీకయ ఫైంథి. ఄవసయఫై నుడు ఎధోన భీక్ష్లక తన మీదధే ఙేసఽకోవడం ఎంణో భంథికూ ధేటికర సాపభిీతుయోీ ంథి.
ధాడీలభ ుభవడంణో 1936, 37 లలో తౄరబడ ఆతయ థేరలలోల తలథాచఽ కకధానయడ. ఏథి ఏఫైధా లెైకమ
ూ ాటిక్
ర యద
ై మం ఄభివిథిధకూ
తౄరబడ భిరోధనలక ధేటి తభతుకూ కయడా సాపభిీగ తులకయీబ.

జిఱహట్-8:
కభూమతుకేషన యౌకభమల కలన కోసం ఈథేదయంచిన, భన థేరతుకూ ఙెంథిన ఄణామధఽతుక
కభూమతుకేషన ఈగ్రహఫైన జిరట్-8నఽ దక్షుణ ఄఫభికలోతు ెరంచ్ గ్మాధాలోతు కౌయూ
కేందరం నఽంచి రయోగింఙాయడ. ఇ ఄణామధఽతుక కభూమతుకేషన ఈగ్రయౘతున మూభోనమన
లటస్ కధాసభిేమమ్ ‘ఏభిమన లటస్’ రయోగించింథి. థీతున ఏభిమన-5 భకెట్ థాెభ
రయోగింఙాయడ.
థేయౕమంగ యూతృ ంథించిన 3,100 కూలోల ఇ ఈగ్రహంలో కభూమతుకేషన రయయ
సభీెసఽల తుమితీ ం 24 కెమ ఫామండ టారనసతృండయడల ఈధానబ.

ఎవయడ కనఽగొధానభో ణెలకయ?
స్ేతసో కప్
యౘయ్ ెరండస ... జెయం వచిునుడు ఄభాభ, ధానన భనయౌన డాకేర్  దగ్గ భికూ తీసఽకెళ్ణాయడ కథా! ఄుడు
డాకేర్  ఒ భికభతున భెండు ఙెవులోలనా నెటే ుకకతు, కకడుఙెణీ ో థాతు కొసనఽ టుేకకతు భన గ్ ండెలమీద నెటే ి భీక్షుయీ డు
కథా...! ఄథేమిటో ణెలకసఽ కథా! ఄథేనండీ లెేతయో కప్. ఆంతకర థాతున ఎవయడ కతునెటే ాభో ణెలకయ!
ముదటి

లెేతయో కప్నఽ 1816వ సంవతసయంలో భేధే తేయోలేప యౌబయధనక్ ఄధే ెరంచి యైదఽమడు తమాయడఙేయడు.

ఉనభితితత
ీ లోతు యమ రయభతుకూ సంఫందించిన ధెనఽలనఽ యధేందఽకక ముదట ఙెకకణో తుభిభతఫైన లయౌండర్ నఽ
ఆతనఽ తమాయడ ఙేరడు.

స్ేతసో కప్ ఆవిశకరణ
1816లో భేధే తేయోలేప యౌబయధనక్ క మ వతితు భీక్షుంచ వలల వచిుంథి. అ భోజులోల
యైదఽమడు భోగి గ్ ండెనఽ, ఉనభితితత
ీ యౌన భీక్షుంఙేటుడు తన ఙెవుయౌన భోగి గ్ ండెకక
అతుంచి యధేయడు. కతు ల ధక్ అ మ వతితు భీక్షుంచడాతుకూ ముహభాటడాుడు. గ్టిే
వసఽీవుల థాెభ ధెతు రమాణిసీ ఽందతు ఄతతుకూ ణెలకసఽ. కఫటిే ఄతనఽ 24 కగిణాయౌన
చఽటే గ చఽటిే యటి క కొననఽ తన ఙెయకర, బంకొక కొననఽ అ మ వతి గ్ ండెకక అతుంచి
యనగ భాభూలక దధ తిలో కంటే ఙాలా సషే ంగ చుడు యనడు ఄతనఽ సంణోఱంఙాడు. తయడయత కొతున ధలలతృటు
రయోగలక ఙేరడు. చివయకక ఆతనఽ యడున లెేతయో కప్ యొకక సభాఙాభతూన, తుయూణతూన రభాణ ణారల థాెభ
అదాయంగ ఙేసఽకొతు క భత రతితు 1817 భాభిు 8న తమాయడఙేరడు. ఄంగ్శరవణాతుకూ సంఫందించి నమోథెైన
ముటే ముదటి భతరతి బథే. 1819 లో అమన ణానఽ కనఽగొనన యషమాలనఽ ‘థి ఎల్ ఎసఽకలేషన మీడుబయట్’ నటభిట
ుసీ కతున యలకవభింఙాడు. ల ధక్ తన భికభతుకూ "ల లతుండర్ " ఄతు నటయడనెటే ాడు. తయడయత లటనళితతలక, సహచయడలక
ఆతతుకూ నచుఙెతృక థాతుకూ "లెేతయో కప్" ఄతు నటయడనఽ భాభుడు. గీక
ర క పాషలో లెేతయో కప్ కక "ధేనఽ గ్ ండెనఽ
చాసఽీధాననఽ" ఄతు ఄయధభ . ల ధక్ అ లెేతయో కప్నఽ యంటధే యడుకలో రయేశనెటే ాడు. తన ఆంటిలో క చినన
కభభగభతున ధలకొయౌ ఆతనఽ కయర లెేతయో కుయౌన తమాయడఙేమయగడు. భెండు కయర భ కకలోీ ఆతతు భికయం
తమాభెసంథి. క యైు ఙెయలో నెటే ుకోడాతుకర, బంకొకయైు శంకక అకయంణోనా వుండేథి. ఫో లకగ వుండే బతీ డు
సీ ంపాకయు గొటే ంగ్ల భూడవ భ కకనఽ అ శంకకలాంటి భ కకలోకూ వుంచి గ్ ండె కొటుేకోవడాతున యనడాతుకర
ఉనభితితత
ీ యౌన భీక్షుంఙేటుడు ఄథి తీలయేమడాతుకర యడఫడుంథి. ఇ లెేతయో కప్ ఈయోగ్ంణో ల ధక్ ఆంతకక భ ందఽ
ణెయౌమతు ఎధోన భోగల లక్ష్ణాయౌన కనఽగొతు యటితు నమోదఽఙేరడు. 1818లో "Societe de I'Ecole de Medicine"కక
ఄతనఽ క ణారతున సభభింఙాడు. తయడయత సంవతసయం ఆతనఽ కనఽగొనన భిరోధనయౌన యవభిసీ ా క గ్రంతాతున
రచఽభింఙాడు. కొకకక గ్రంథ రతిణో సయౘ ఄతనఽ తుభిభంచిన లెేతయో కులక కయడా ఄభభఫడాుబ.

1816..
తృభిస్లో ల ధనక్ కనఽగొధానయడ. నలలనగోరయ భాథి భిగ ఈండే ఒ కయర గొటే ం థాెభ కే ఙెయణో గ్ ండె చుడు యధేయయడ.
1851
అయథర్  లేర్ డ ఄధే ఐభిస్కక ఙెంథిన యైదఽమడు 1851లో భెండు ఙెవుల థాెభ యనగ్యౌగే లెేతయో కప్
తమాయడ ఙేరయడ. ఄబణే 1852లో జార్ ా కభన ఄధే యైదఽమడు థీతున భభింతగ ఫయడగ్ భిచి, ఇ
డుజెైననఽ యణిజమ యంగ ఈతతిీ తృరయంభింఙాయడ.
1873
ఇ కలంలో లెేతయో కప్లలో ఄధేక భాయడలక జభిగబ. ఄబణే ఆయ కూలతుకల్ తృరకరేస్లో తృరచఽయమంలోకూ భలేదఽ.
1840
గోయౌు ంగ్ ఫర్ ు ఄధే యైదఽమడు వంఙేందఽకక యలకండే గొటే ంణో లెేతనఽ తమాయడ ఙేరయడ.
థీతు సయౘమంణో కయడా కే ఙెయ థాెభ యధొచఽు.
A Traube-type stethoscope in ivory

1940
ణొయౌ లెేత తమాభెసన థాథాు దరఫద ం తభెత భెండు యకల లెేతయో కప్లక ఄభివిథిధ
ఙెంథాబ. కటి రెస వమవసథ నఽ

ణెలకసఽకకధేందఽకక కగ, భెండో థి హిదమ

సందనలకక సంఫందించింథి. ఇ లెేతయో కప్ భనఽ భనఽ ఄధేక భాయడలక ఙెంథి ఆుడు
భనం చాసఽీనన లెేత యూుథిదద ఽకకంథి.
తయడయత... ఆుడు భనం యడుతతండే అధఽతుక కలు లెేతయో కప్ 19వ శణాఫద ంలో ఄభివిథిధ ఙేమఫడుంథి.
థీతున చాతీకూ ఄభిభ ఖ్ంగ ఈంఙేలా, విణాీకభతుకూ ఄనఽసందానఫై, ఙెవులకక ఄభభే యధంగ యూతృ ంథింఙాయడ. ఆథి యగే
గ్ ణం కయౌగిన గొటాేలనఽ కయడా కయౌగి ఈంటుంథి.
స్ేతసో కప్ు ప్రషత ఼త రకహలు


యదాయణ లెేతయో కు



భికభిుంగ్ లెేతయో కు



ఄకలేక్ లెేతయో కు



తౄటల్ లెేతయో కు



ఎలకేాతుక్ లెేతయో కు



డాల ర్  లెేతయో కు



ధాబస్ భిడక్ష్న లెేతయో కు

రసీ ఽతం యద
ై మ, యజాాన రసీ ర యంగలలో యడుకలో వునన సఽతునతఫైన ఈకయణాల ఄభివిథిధకూ లెేతయో కప్లోతు సాతరం ఈకభిసీ ఽంథి.
భోగి రకకధే ఄతతు గ్ ండె కొటుేకోవడాతున యమయేక్షుంఙే కభిుయోభాటిక్ మంతరం, గ్ ండెనఽ నటరభన
ే ంఙే కభిుమాక్ నటసర్  థీతుకూ భెండు
ఈథాహయణలకగ

ఙెవచఽు. ఄఫభికలోతు

కయౌతౄో భినమా

భషే ంర లో

డాగ్ మలస్

యభాన

సభ థామం

సభ దరంలోతు

జలాంతభగభ యౌన కతునెటేడాతుకూ యదఽమతకణ సంఫందిత లెేతయో కప్నఽ యూతృ ంథించింథి.












     
 
 
  







 సఽలబంగయదఽమదమయకంణాతున తమాయడ ఙేమడం ఎలా?
కవలలనయ: ఫేకక, యదఽమత ఫంధక ూత కయౌగ న భగి తీగ్, ఫామటభీ, నతూనసఽ

రయోగ్ యదానం: భ ందఽగ యదఽమత ఫంధక ూత కయౌగ న భగి తీగ్నఽ
ఫేకకకక ఫొ భభలో చానన యధంగ చఽటాేయౌ. తభెత భగి తీగ్ భెండు చివయల
వదద యదఽమత ఫంధక ూతనఽ ఫేల డ ణో ణొలగింఙాయౌ.



ఆుడు
తగియౌంఙాయౌ.

ఆకకడ చానన యధంగ తీగ్

ఄంణే

యదఽమదమయకంతం

చివయలనఽ ఫామటభీకూ

తమాభెన
స టేల .

ఆుడు

ఏ

ఄమయకంతం చినన చినన గ్ ండు ననఽనలక , నతూనసఽలక ముదల న
ై
ఆనఽ వసఽీవులనఽ అకభిిసీ ఽంథి.
కయణం: యదఽమత రవళిసీ ఽనన తీగ్ చఽటే లో ఄమయకంత క్షేతరం ఏయడుతతంథి. తథాెభ ఫేకక
ఄమయకంతం గ భాయడతతంథి.

ఉప్యోగహలు: విద఼యత్ మోటారో లో, తౄహయనో లో, మికస్లలో ముదల ైన ఎనోన
గాసో ప్కరణాలలో ఈ విధ్ంగహ విద఼యదయసహకంతం మనకు ఉప్యోగప్డెతేననది. 









అద఼ుత యంతరం
అద఼ుతాల తులయం -వింతల షమాహరం మన మానఴ వమీరం
ఈ నెల మనం మన రకత ప్రషరణ ఴయఴషథ గలమించి తెలుష఼కొందాం.
 మానఴుతు లోతు రకత నాయాల న
ై ధ్మన఼లు , సరలు, రకత కదవ నాయకలు ముతత ం సహగదిసేత, ఎంత
తృొ డఴుంటాయో తెలుసహ ? దాదాప్ుగహ 60,000 బైల్్ (అనగహ 100,000 కసలోమీటరుో) . భూమి
యొకక చ఼టృ
ే కొలత 25,000 బైల్్ (అనగహ 40,000 km) అతు మనం అన఼కొంటర దాదాప్ుగహ
భూగరసం చ఼టృ
ే మ్ండెననర సహరుో చ఼టిే నంత తృొ డఴననమాట.
 మానఴుతు రెంటరరక లో ప్దర ఴంతే రహయషం గల రకత కదవనాయకల లో న఼ండడ దాదాప్ుగహ అంతే స్ైజ్
గల ఎరర రకత కణాలు ప్రయాణిసత హయనన షంగతి మీకు తెలుసహ?

 జీఴుల దేస ప్మిమాణం ్మిగదకొదీద రహటి గలండె కొటరేకొనే రేగం తగలుతేందతు మీకు తెలుసహ?
మానఴుతులో తుమిషహతుకస 72 సహరుో, తూయౌ తిమింగలం లో తుమిషహతుకస 5-6 సహరుో, ఏన఼గల లో
తుమిషహతుకస 30 సహరుో , ఎలుకల తుమిషహతుకస 420 సహరుో కొటరేకొంటరందతు మీకు తెలుసహ?
 ఎకుకఴ ఆకస్జన న఼ తీష఼కొతుతృో ఴటాతుకస వీలుగహ మన ఎరర రకత కణాలలో కదందరకం ఉండద఼. కహబటిే
అవి 120 మబజులలో చతుతృో తాభ. కహతూ మన ఆసథ మజా కొతత ఎరర రకత కణాలన఼ ఎప్టికప్ుడె
ఉతతిత చేషత ఽనే ఉంటరంది.

 కసటకహల లోతు రకత ం న఼ హమోయౌంఫ్ అంటారు. ఇది తెలోగహ ఉంటరంది . నఽయగితుయాలోతు కొతున
బయౌో జాతేలలో, కొతున రకహల మిడతలలో రకత ం ఆకుప్చి గహ ఉంటరంది .
 నతత లు, అకలేప్స్, లోబ్ సహేర్స్ , తలలో రకత ం తూయౌ రంగల లో ఉంటరంది. దీతుకస కహరణం ఆకస్జన న఼
తీష఼కలతు రెయలో ది హిమోషయతున అనే ప్దారధ ం.

 75 షంఴత్మహల ఴయష఼్ ఴచేి ఴరకద మన గలండె 2. తయౌయన సహరుో
కొటరేకొంటరంది.
 గలండె కొటరేకునే ప్రతిసహమి 2 ఔన్ ల రకహతతున బయటకు ప్ంషత ఼ంది .
 మన వమీరం లోతు ఏక్సక దరఴ రౄప్ కణజాలం రకత ం
 ఎరరరకత కణమలలన఼ కణ ఊమితితే
త లు అంటారు. వీటి ప్తు దేసం లోతు ప్రతి కణమలనకు ఆకస్జన
న఼ అందించటబమ .
 కఴయకసత న఼ండడ తీసన ఎరర రకత కణమలలన఼ ఴరుషగహ ేమిితే అవి 31,000 బైళళ ఎతే
త ఉంటాభ.
 ప్రతి ఎరర రకత కణమలలో 270,000,000హిమోగబోతన అణలఴులు ఉంటాభ. ప్రతి హిమోగబోతన
అణలఴు నాలుగల ఆకస్జన అణలఴులన఼ తీసకొతు రెళోగలుగలతేంది.
్షర ప్రఫాకర్స మ్డి డ, జీఴఱహషత ర షసో తృహధాయయలలు
మలచిరో జాసత ప్యౌో ఉననత తృహఠఱహల
కహబమప్యౌో (మం ), ఖమమం (జిలాో)
9440097223












ఎంతటియభికెసధా యభయశల ఫాధ తదఽ.
లంహఫైధా ఇగ్ల ఫెడద
తనంచఽకోలేదఽ కథా.






    
 

 
 
   
 
  
     

 
   
 









 .నామహయణ ఴరమ,
జి.తృహ.ఉ.తృహ.కలమదటికల్, తురమల్ జిలాో
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భన ఆంటోల యయమన రసీ ంర - 7
మలంద఼మాట
అబో ో రసహయన ఱహషత రమా ! అరధ ం కహద఼, బో రు కొడెతేంది, వింటరంటర తుదరఴష఼తంది అతు చాలా మంది అంటరంటారు.
ఏది సహధించాలనన మలంద఼ ఇశేం కలగహయ్, వరమ చెయాయయౌ. ‘అఫాయషం కష఼ విదయ’ అనానరు. ఎఴమ్సతే తుషాసలో ఉనానమబ,
రహమిలో కుతూసలం ్ంచడం కలషబమ ఈ రహయసహలు.
రసహయన ప్దామహథలకస ేరో ు ఎలా్డతామబ, ఎలా ్టే ాలో, ఈ రహయసహలలో మహసహన఼. నేన఼ మహసే ఈ రహయసహలలోతు
విశయాలు నఽటికస ప్ది మందికస అరథ ం అభనా నేన఼ విజయం సహధించినటరో .
(గత షంచిక తరురహభ)

కరోన రసహయనం
హైడర కహరోనో లో దిి మమియల తిర బంధాలు
ఆంతవయకక భనం

కయఫన గొలకసఽలలో కయఫన యభాణ వుల భధమ కే క ఫంధం ఈననయటిధే భియౕయౌంఙాం.

ఆుడు భనం కయఫన యభాణ వుల భధమ భెండు కతు, భూడు కతు ఫందాలక ఈనన థాభధలతు భియౕయౌథాదం.
ఈథాహయణకక, క కయఫన యభాణ వు తన కకనఽనన భభొక కయఫన యభాణ వు యొకక భెండు ఙేతతలనఽ తన
భెండు ఙేతతలణో టుేకకందనఽకకంథాం. ఄుడు కొకక కయఫధాతుకూ భెండేల ఙేతతలక ఙొున ధాలకగ్ ఖ్ాయ ఙేతతలక
మిగ్ లకణాబ కథా. ఇ ధాలకగ్ ఙేతతలకూ ధాలకగ్ ఈదజతు(ళైడోర జన) యభాణ వులతు తగియౌథాదం. ఆలా వచిున థాయధం
తౄయడభలా

C2H4.

ఇ

యయమనం

నటయడ

ఆతియ్న.

గ్తంలో భిచమఫైన ఇతేన

థీతు

తుభభణకరభం

కూంర ద

చాడండు.

(ethane) తౄయడభలా C2H6, ఆకకడ రయీ యసా
ీ నన

ఆతియ్న తౄయడభలా C2H4. యటి తుభభణకరభాలక కయడ తృో యౌు చాడాలంటే గ్త ధలలో
ఆచిున ఇతేన ఫొ భభణో ఆకకడ ఈనన ఆతియ్న ఫొ భభతు సభితృో యౌు చాడండు. యటి
భెండుంటిలో కొటటేచిునటు
ల కనఫడే యషమం ఏమిటంటే ఇతేన లో ఄతూన ఏక ఫందాలే,
కతు ఆకకడ ఆతియ్న లో క థిె(జంట)ఫంధం (double bond) ఈంథి.
ఆథే యషమాతున భభొక యధంగ చాథాదం. ఇతేన లో ఈనన భెండు కయఫన యభాణ వులక తభకూ ఈనన ఖ్ాయ ఙేతతలణో
అయడ ళైడోర జన(ఈదజతు) యభాణ వులతు టుేకకధానబ. ఄంటే, ఇతేన ఙేతతలతూన ళైడోర జన(ఈదజతు)ణో తుండుగ
ఈధానబ. ఆతియ్న యషమంలో ఆలా జయగ్లేదఽ. ఆకకడా భెండు కయఫన(కయఫను) యభాణ వులక ఈధానబ. కతు ఆయ
ధాలకగ్ ళైడోర జన(ఈదజతు) యభాణ వులతు టుేకోగ మిగియౌన ఖ్ాయ ఙేతతలణో టుేకోటాతుకూ భభేమీ లేక కక నఽనన
కయఫన

యభాణ వుధే

టుేకకధానబ

(ఙేతతలేయ

ఖ్ాయగ

ఈండకయడదధే

తుఫంధనకూ

తల

గ్గ తూ.)

ఆథే యషమాతున భభొక యధంగ ఙెవచఽు. ఇతేన సంతినీ గ పోజనం ఙేలన వమకూీ వంటిథి. థాతుకూ ఆక
“ళైడోర జన(ఈదజతు) యభాణ వులతు తినటాతుకూ” ఙేతతలక ఖ్ాయగ లేవు. ఄందఽకతు ఇతేన తు "సంతిీ ళైడోర కయఫన "
(saturated hydrocarbon) ఄంటాయడ. థీతు రకయం ఆతియ్న కూ భభో భెండు ళైడోర జన(ఈదజతు) యభాణ వులతు

"తినగ్యౌగే" యోథ భత ఈంథి. ఄందఽవలల థిె ఫందాలక, తిర ఫందాలక (ఫహృ ఫందాలక) ఈనన ళైడోర కయఫన లతు ఄసంతిీ
ళైడోర కయఫన లక (unsaturated hydrocarbons) ఄంటాయడ. ఄసంతిీ ళైడోర కయఫన ల గ్ ండా ళైడోర జన యమ వుతు ంన
యటితు సంతిీ యచటాతున ళైడోర జతూకయం (hydrogenation) ఄంటాయడ.
నెైన ఙెనన ళైడోర జతూకయం ఄధే రకమ
ూర
భభీ భనకూ ణెయౌమతుథి కదఽ. నఽవుెల నాధ, యేయడరనగ్ నాధ, తిీ నాధ, సన
ఫ్ల వర్  నాధ (sunflower oil) ముదల ైన నాధల గ్ ండా ళైడోర జన యమ వుతు ంనణే అ నాధ కయీ డాలాు(వనసతి)
ఄవుతతంథి. ఇ రకమ
ూర
వలల నాధలలో ఈనన ఄసంతిీ కొవుె అభా
ల లక(fatty acids) సంతిీ కొవుె అభా
ల లకగ
భాయణాబ. ఆలా భాభినుడు గ్థి ఈయౖోణ గ్రత దగ్గ య దరవ యూంలో ఈనన నాధలక యననలా ఘన యూంలోకూ
భాయణాబ. ఆలా ఘన యూంలో ఈనన కొవుె థాభధలతు తులె ఙెమమటం ణేయౌక, యయణా ఙెమమటం ణేయౌక. ఄంణే కదఽ.
కొతున యకల వంటలకూ ఘన యూంలో ఈనన కొవుెలతు యడుణేధే ఄయ గ్ లల ఫాభి, యచఽుకకతు, తినటాతుకూ ఫాగ్ ంటాబ.
భభొక యమతృయ యహసమం ఏమిటంటే భ డు థాభధలకగ ఏ చవకఫాయడ నాధతు యడుధా ళైడోర జతూకయం ఄబన తయడయత
ణేడాతు గ్ యడీ టే లేభ . ఄందఽకధే డాలాు (వనసతి)తు తమాయడ ఙెమమటాతుకూ చవక యకం నాధలతు యడటం
సయెయదాయణంగ జయడగ్ తతంథి. ఄఫభికలో ఇ వనసతతలతు భాయగ భీన ఄతూ, యౖభెేతుంగ్ (shortening) ఄతూ ఄంటాయడ.
దండలుగహ హైడర కహరోన లు , తృహయౌథీన షంచ఼లు: ఆంతకర ఙెతృలనఽకోననథేమిటంటే ఫహృఫందాలకనన ళైడోర కయఫనఽల
ఈభభడు కకటుంఫాలలాంటియ. ఈభభడు కకటుంఫాలలో ఈనన సంయభలకూ ఎలా భనరశంతి ఈండథో ఄలాగే ఫహృఫందాలక
ఈనన ఄణ వులకూ "భనరశంతి" ఈండదఽ. ఈభభడు కకటుంఫాలలో ఈనన సబ మల భధమ కలతలక నెటే ి యడగొటే టం ఎంత
ణేయౌకో ఄలాగే ఫహృఫందాలక ఈనన ఄణ వుల భధమ ఫందాలతు యడగొటే టం ఄంత ణేయౌక.
భభొక యకంగ ఙెతృలంటే ఫహృఫందాలక ఈనన ఄణ వులకూ లథయతెం (stability) తకకకవ. ఄంటే చఽయడకకదనం ఎకకకవ.
భెండు ఫందాలక కధాన భూడు ఫందాలక ఈనన ఄణ వులకూ ఇ చఽయడకకదనం ఆంక ఎకకకవ. ఇ చఽయడకకదధాతున భన
ఄవసభలకక ఎలా యతుయోగించఽకోవఙోు చాథాదం.
ఈథాహయణకూ ఆతియ్తున గ్టిేగ భూత ఈనన గిధనలో యేల యేడు ఙేలటీ అ యేడుకూ ఇ ఄణ వుల ఙెైతనమం నెయడగ్ తతంథి. భూత
ఈననథి కనఽక ఫమటకూ తృో లేవు. ఙెైతనమం ఈంథి కనఽక యటిలో ఄయే ఢీకొటుేకకంటయ ఈంటాబ. ఄుడు కొతున జంత
ఫందాలక ణెగితృో బ కకనఽనన ఄణ వులణో కయౌల ఆంక నెదద ఄణ వులకగ తమాయవుణాబ(గ్తంలో క యభి
ళైడోర కయఫనల నఽ

గొలకసఽలణో తృో లేుభ కథా.) కనఽక చినన చినన గొలకసఽలకగ ఈనన ఆతియ్న ఄణ వులక ఫాగ

తృ డుగటి ఄణ వులకగ భాయణామననభాట. ఇ తృ డుగటి గొలకసఽలలో కొకక యౌంక్(link) కొకక ఆతియ్న ఄణ వు
ఄననభాట. గొలకసఽలో "ఙాలా" ఆతియ్న ఄణ వులక ఈధానమననభాట. ఇ "ఙాలా" ఄనన థాతున ఆంగీలషతలో poly
ఄనన భాట. "తృయ్టకూనక్" లో "తృయౌ" ఄయధం కయడా ఆథే. ఎధోన "టకూనకకకలక" ధేభే తృఠరలతు "తృయ్టకూనక్ కలేజీ"
ఄంటాం.భభి ఎధోన ఆతియ్న యౌంక్ లక ఈనన గొలకసఽతు ఏభంటాం? "తృయౌ ఆతియ్న"ఄంణే. కరర. శ. 1892 లో, నెదదలంణా
జతూయ, లెటా యలండులో సభాయేశఫై క ంథాతుకూ వఙాుయడ. సంతిీ ళైడోర కయఫనల నటయల డ ఄతూన"-ఏనఽ"(-ane) శఫద ంణో
ఄంతం

ఄయెలతూ,

థిెఫందాలకనన

ళైడోర కయఫనఽల"-ఇనఽ"(-ene)శఫద ంణో

ఄంతం

ఄయెలతూ,

తిరఫందాలకనన

ళైడోర కయఫనల తూన "-ఐనఽ" (-yne) శఫద ంణో ఄంతం ఄయెలతూ ఇ ందం యొకక యభంశం. "ంథాలతూన
ఈలల ంఘించటాతుకే" ఄధే ధానఽడు ఆకకడా తుజం ఄబంథి. కొతీ గ కతుఫెటేఫడు థాభధలకూ ఇ ందం రకయం నటయల డ

నెటేటం ముదలక నెటే ాయడ, ఄయ ఄతతకకకధానబ కయడా. కతు ఄటికే ఈనన తృత నటయలతు ఄలయటుడు తృరణాలక
భాయులేకతృో మాబ.
ఏథి ఏఫైధా, మీణేనఽ, ఇణేనఽ, ఫూమటేనఽ ఄనన తృత నటయల డ ఇ ంథాతుకూ ఄనఽకయలంగధే ఈధానబ కనఽక ఆఫఫంథి
లేదఽ. కతు థిె ఫంధం ఈనన "ఇతియ్న" ఄనన నటయడ ఇ జతూయ ంథాతుకూ యయడదధ ంగ ఈంథి. ఄందఽకతు ఇ నటయడతు
"ఇతీన" ఄతు భాయుభతు నెదదలంణా లెలయఙాుయడ. యననయళ్ళా యధానయడ. ముండుకేలన యయడ ముండుకేయయడ. ఆంత
భథాధంతం ఙేలన తయడయత తృఠకలోకతున ూభిీగ తృో గొటుేకకంటే వరతభూ ఙెడుతతంథి, పలభూ దకకదఽ. ఄందఽకతు తృత
నటయలతూ, కొతీ నటయలతూ ఆకకడ క యభి చాథాదం.
తృత నటయడ: ఆతియ్న (ethylene)

కొతీ నటయడ: ఇతీన (ethene)

యంఖ్మ కరభం: C2H4

తృత నటయడ: ఎలటియ్నఽ (acetylene)

కొతీ నటయడ: ఇతెైన (ethyne)

యంఖ్మ కరభం: C2H2

ఇ తృయౌతీన ఄణ వు ఫైనం (wax) ఄణ వుతు తృో యౌ ఈంటుంథి. కతు ఫైనం ఄణ వు కంట తృయౌతీన ఄణ వుల తృ డుగ్
ఙాల ఎకకకవ. ఫైనం లాగే ఆథి కయడా థేతుణోటీ యయమన సంయోగ్ం ఙెందదఽ. ఇ థాయధం భసక ణెలకు (cloudy
white) యంగ్ లో ఈండు, ణాకూణే జాయడగ ఈంటుంథి. కతు ఫైనం కూ ఈనన నెళ్ళసఽదనం ఈండదఽ. వంచిణే వంగ్ తతంథి.
యగ్థీలటీ యగ్ తతంథి. లుటి తృ యలకలా ఙేమవచఽు. ఫైనం ఙేతి యేడుకూ కయడగ్ తతంథి కతు ఆథి ఄలా కభిగితృో దఽ. ఇ
తృయౌతీన యేడుతూళ్ాలోల యేలటీ ఫతీ ఫడుతతంథి. యేడుతూళ్ాలోల యేల, ఫతీ ఫయచిన తయడయత భనకూ కవలలన భీతిలో
తమాయడఙేమవచఽు. ఆలా కకభభభిభటిేలా ఎలా నెడుణే ఄలా వంగే లక్ష్ణం ఈనన థాభధలతునటితు తృలలేక్ (plastic)
థాభధలక

ఄంటాయడ.

కనఽక

తృయౌతీన

తృలలేక్

జాతికూ

ఙెంథిన

థాయధం

ఄననభానట.

ఇతీన ణో ముదలకనెటే ి తృయౌతీన ఙేలనటేే, ఄధేక యకల ఄణ వులతు దండలకగ గ్ చిు “ఫహృఄణ వులక” ఙెమమవచఽు.
భచఽుకూ, లెే భ
ల ీనఽ (styrene) ఄణ వులక ఈధానబ. యటితు దండలకగ గ్ చిుణే వఙేు థాయధం నటయడ – ఙెుకోండు, చాథాదం?
అహః. తృయ్లెే భ
ల ీనఽ. ఄలాగ్తు భన కంటికూ కతునంచిన థాభధలతునటితు ఆలా దండలకలా గ్ చులేభ . కతు దండలకగ
గ్ చుగ్యౌగే సందభబలలో ఇ దద తితు తృ యౌభభెసజేషన ఄంటాయడ.
ఆలా తృ యౌభభెసజేషన ఙేమఫడు తృయౌతీన ణో ఙేలన సంచఽలక ఆుడు యభియగ యడుకలో ఈధానబ. ఇ సంచఽలలో
ఏథెైధా తృో ల భూతితు యేడు ఙేల ఄతికెమమవచఽు. సంచీతు యతృలంటే కణెీ య ణోధో గోళ్ాణోధో చింనెమమవచఽు. ఆలాంటి
సంచఽలే కకకండా ఇ తృయౌతీన ణో యకయకల యంగ్ ల సంచఽలక, ఫ టే లక, డఫాఫలక, ముదల ైన గ్ిహో కయణాలక ఎధోన
ఙెమమవచఽు. ఄలాగే తృయ్లెే భ
ల ీనఽకూ కయడ యకయకల ఈయోగలక ఈధానబ. గ్ భియంద గింజ చాటాేతుకూ ఎంత ఎయరగ,
ఫ యరగ ఈధాన థాతు యనక క నలకు భచు ఈననటేల ఇ తృ యౌభభెసజేషన ఙేమఫడు ళైడోర కయఫన లణో తమాయబయ
గ్ిహో కయణాల యడుకలో క నషే ం ఈంథి. తృయౌతీన సంచఽలధే తీసఽకకంథాం. యటితు కయభి యడున తయడయత ఙెతీలో
తృభేయీ ం. కతు ఇ సంచఽల తమాభీలో యడున యయమనం థేతుణోనా సంయోగ్ం ఙెందదఽ (ఄందఽకధే భనం ఆళ్ాలోల
యడటాతుకూ బమడం కయడ). కొధానళ్ాకూ ఇ ఙెతీ నటయడకకతృో తతంథి; గోధ సంచఽల వల
కయౌలతృో దఽ. థీతు యమవయనం భమవయణ కలకషమం. ఆథి అలోచించవలలన యషమం.

మీ.....

చియకూ, యదిలఫ,ై భటిేలో

‚ఆదిత‛ SCIENCE MAGAZINE POWERED BY KHAMMAM PHYSICAL SCIENCE TEACHERS



ఇ ధలలో రతి భోజూ
సంవతసయంలోతు రతి భోజుకయ ఏథో క రణేమకత ఈంథి. కొతున భధఽయసభితతల ైణే,
భభికొతున యయౖద గ్ యడీలకగ ఈంటాబ. ఫే ధలలోతు 31 భోజుల రణేమకత యజాాన రసీ ర
యంగఏంటో చాథాదం.

ణెథీ

రణేమకత



ఄఫభికలో ణొయౌ ఎల కూేాక్ భెసలక తృరయంభించిన భోజు()



యౌయోధాభోు డాయతూస వయథంతి () 



ణొయౌ సాయమ గ్రహణం నమోథెైన భోజు(కర.ర శ.)



జీవ భిణాభ లథద ాంణాతున యవభించిన తాభస్ యౘక్స య్ జమంతి ()



అంణారక్స యమదికూ భందఽనఽ రయోగించిన భోజు (లయబళ తృశుర్ ) ()



భధో యరలలషణ నత లగ్భండ తృరబడ జమంతి ( )



ణొయౌ కలర్  తౄో టో నరంట్ ఙేలన భోజు(ళయ్ు హృమభన) ( )



లేయోబజర్  వయథంతి (దరవమ తుతమతె తుమభాతున తుయూనంచిన యయడ) () 



ఄఫరహం ఫైఖ్ేల్ వయథ ంతి(జిక్స ధోఫెల్ గ్రళీత) ()



ల఼లమం భూలకతున కనఽగొనన భోజు(గ్ సే న కూభదన, భఫర్ ే ఫ న) ()



ఙెైధాలో ణొయౌ ుసీ కతున భ థింర చిన భోజు () 



జెసేన యన య్జగ్ జమంతి (కోలభోతౄం నఽ కనఽగొననయయడ)(1803)



భోధాల్ు భస్ జమంతి(భలేభిమా భననజీయతు కనఽగొనన యయడ)(1857)



భయచి యకరసన నఽ ణొయౌయభి యడున భోజు (ఎడెర్ ు జెననర్ )(1759)



పౌతిక రసీ ర నత నమభీ కయమభీ జమంతి(1859)



యేధేభ – 5 యకర గ్రహం నెై థిగిన భోజు (యయౖమ ఄంతభిక్ష్ ధౌక)(1969)



ఎడెర్ ు జెననర్  జమంతి( యకూసధేషన నత)(1749)



ఫెయుాండ యలెల్ జమంతి(1872)



ెభు ధ
ి ాండ ెయూజ జమంతి(ధోఫెల్ ఫహృభతి గ్రళీత)(1914)



ఆంటభేనషనల్ ఫూమభో అఫ్ యైబట్స & ఫజర్ స యథనంచిన భోజు (1875)



అండీర సఖ్భోవ్ జమంతి(ళైడోర జన ఫాంబ్ తమాయడ ఙేలనయయడ)(1921)



ఄంతభాతీమ జీవ యైయధమ థిధోతసవం 



కభోలస్ యౌధేనమస్ జమంతి (రల఼ీ మ
ధాభ కయణ నత)(1707)
ర



తుకోలస్ కోభినకస్ వయధంతి (సాయమ కేందరక లథధ ాంత కయీ )(1543)



లెైకలాబ్ రయోగించిన భోజు (ఄంతభిక్ష్ యథవయం)(1973)



ఫెంజిభన నమభీ తృల్ జమంతి (పాయత ససమ యల వ కయడడు)(1906)



భఫర్ ే కోచ్ వయథంతి (ఫాకరేభిమాలజీ తు తృరయంభించిన యయడ)(1910)



గిలోటిన జమంతి(ఈభి తీలట మంతరం కతునెటే న
ి యయడ) (1738)

29  ఐన ల఼ేన యనటక్ష్ లథధ ాంణాతున తుభధభించిన భోజు (1919)
30  ఫభెసనర్  – 9 నఽ రయోగించిన భోజు (ఄంతభిక్ష్ ధౌక)(1971)
31  జాక్స మోధాడ వయథంతి (ధోఫెల్ గ్రళీత)(1976)
సేకరణ:
భరణి కుమార్స, షఽకల్ అససే ం్ ట్,
జి.ప్.ఉ.తృహ.దఽది రెంకటాప్ూర్స, యాదాదిర జిలాో.

ఏనరల్ ధల సంచిక మిభ భలనఽ యరలషంగ అకటుేకకననందఽకక సంణోషం. సంచిక నెై ఙాలా భంథి
ఄభితృరమాలక ంతృయడ. ఙాలా భంథి యభి సాకళ్ాలో నలలలకక సంచికనఽ నరంట్ తీల ఄంథింఙాయడ.
సంచికనఽ యథామయడథలకక ఙేభిున రతి కక ఈతృదామమ తుకూ నటయడ నటయడన ధనమయదభ లక.
ఇ సంచికనఽ కయడా ఆథే యధంగ అదభియీ యతు అయసఽీ …….

మీ……

