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దొ డ్డబెట్ట శిఖరం
దక్షుణ పాయతథేవాంలో అతమాంత ఎణన
తత
శిఖయాం. ఇథి

ట్ెలిస్క కప్ హౌస్
తతళధాడులోతు తూలగమభమ యఴత రరణ
ే ులోల ఉాంథి. థొ డడఫెటట శిఖయాం ష఼భాయప


8640
 అడుగులప ఎతతతన఼ కయౌగమ ఉాంథి.ాలదధ యేషయ యడుథి ఊటికూ
తొటయల
 దఽయాంలో ఉాంథి. తతళధాడు భహమటకాం యహయప



18.06.1983లో టెయ్శూక కప్ సౌస్ కటి

ఇకకడ

ఏభహటు ఙేరహయప. ఇాంద఼లో

షాందయవకపల కొయకప భౄాండు టెయ్శూక క లన఼ ఉాంఙాయప.


తొథికౄకూక చఽలేత ,

9 కూలో

టెయ్శూక కప్ సౌస్

చ఼టట
ట కొాండలప, లోమలప, ఊటి శూ ాందయమాం భభమాంత

అద఼బతాంగహ కతునషత ఼ాంథి. తుతమాం భహమటకపలణో కళకళలాడుతతాంథీ ాథేవాం.




ఉద్యప్ూర్ అాంటే సట్ీ ఆఫ్ సన్ మెైజ్ (షఽభోమదమ నగయాం)



జగ మందిర్

భభమము సరసుుల నగరం (లటీ ఆఫ్ లేక్స) అతు కూడా నలపశూహతయప.



శూహాతుకపలప థీతుతు శ్వేత నగరం అతు కూడా అాంటాయప ఉదమూర్ జిలాల
శిిభ పాయతథేవాం లోతు భహజశూహాన్ భహశట ాంర లో ఉాంథి.



నఙ ోలా షయష఼లో జగ్ భాంథిర్ భభొక థీఴభు. ఉథామననఴన
షపాభాండతృహతుకూ గుభమతాం


నడు తతనన

తృ ాంథిాంథి. ఇకకడ ళెచ్ ఆర్ ళెచ్ గర
ే ప్

సో టెల్ ఉాంథి. ఇకకడ శుహజశృన్ తన తాండుా తొద

తియపగుఫాటు ఙేలన కహలాంలో కొాంతకహలాం తుఴలాంఙాడు.


కొడై సరసుు

 కొడైకెనాల్ తతళధాడులో, తూయప కన఼భలోల ధృలకొతు ఉనన అాందఫనై

యేషయ యడుథి. పాయతథేవాంలో నేయప తృ ాంథిన యేషయ యడుద఼లోల కటి.

 కొడై

సరసుు: కోడైకౄధాల్ టట ణ కైాంథాాతుకూ ఙేయపఴలో 1863 లో కటిటన

భానఴతుభమభత కొడై షయష఼ష ఴ ాంథి. 45 ళెకటహయల లో (60 ఎకభహలోల) యషత భమాంచి ఉనన ఈ



షయష఼ష క యృై అయఙబమ భాథిభమగహ యృడలపగహ ఉాండు, భభోయృై ఙేతి యేళళ
భాథిభమగహ షననతు తృహమలపగహ ఴ ాంటుాంథి. ఈ షయష఼షలో ఫో టు ఱకహయప కూడా
ఉాంథి.
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1868లో నమర్ జానషన్ అధే ్ాాంచి ఖగోళ రహషత జు
ర ు డు క షఽయమ గేసణాం భమరోధన షభమాంలో క కొేతత
ష఼ యాంగు ల్కటరల్ ల ైన్ కన఼గొధానడు. ఇథే ధా ల్కటరల్ ల ైన఼. ధాయభన్ లాకమర్ అధే భభో రహషత య
ే త ఇథే
ర త
గేసణాతున భమశీయౌషఽ
త
"ళీయౌమాం" అధే కొేతత నేయప ాతితృహథిాంఙాడు. యభమదదయూ నన఼న(ళీయౌమాతున)
నమర్ జానషన్

కన఼గొననయహభమగహ గుభమతాం తృ ాంథాయప
ధేన఼ శృతుకయాం గహతు (non-toxic), తటషా ఫన
ై (inert) కై అణుఴ కయౌగమన (monatomic) యశూహమన

భరలకహతున. ధేన఼ ఆఴయత న టిటకలో ఉతకాశట యహముఴ ల జాతణాలో ాథభాంగహ ఴ ాంటాన఼. ధా భభమగై ఉశుకో గేత భభమము దాయబఴన
ఉశుకో గేత అతున భరలకహల కధాన అతి తకపకఴ. ధేన఼ అతున భమలా త
 తలోలనఽ యహముఴ గహధే ఉాండటాం ధా ాణమే కత
కొథిద మోణాద఼లో నన఼న నయౌినటల బణే భతుఱ భాటలోతు గయపకపదనాంలో (timbre and quality) కొాంత ణాణాకయౌకఫన
ై భాయప
ఴష఼తాంథి. కహఴాంటమ్ ఫకహతుక్సష అధమమనాం ఙేలే రహషత య
ే త లకప ధా
ర త

దాఴయూ

లక్షణాలప ఙాలా ఉయోగకయఫన
ై య.

భుఖమాంగహ షఽర్ ఫ్ూ
ల బడుటీ (superfluidity) అధమమనాంలోన఼, మాఫషలూమట్ జీభో (absolute zero) ఴదద థాయధ లక్షణాలన఼
అధమమనాం ఙేలే అతియహసకత (superconductivity) భమరోధనలలోన఼ ధేన఼ ఎాంణో ఉయోగడణాన఼. యవఴాంలో అతమదికాంగహ
లతేాంఙే

భౄాండఴ

థాయా ాం.

యవఴాంలో

ధేన఼

అదికాంగహ భశృ

యశూక పటనాం (Big

Bang)

గహకపాండా నక్షణాాలలో ళెైడరా జన్
ౄ భరలకాం నఽమకూలమర్ పూమశన్ కహయణాంగహ ళీయౌమాంగహ భాభహన఼.

షభమాంలో

ఏయడాడన఼.

అాంణే



ళీయౌమాం న఼ కన఼గొననథి “గుాంటటయప”లోధే 
1868లో ఆగష఼ట 18ఴ ణేథన
ీ నమర్ జానషన్ గుాంటటయపలో షఽయమగేసణాం షభమాంలో షఽయపమడు చ఼టట
ట క ల్కటరమ్ ల ైన్న఼
కన఼గొధానడు. అథి ధా ల్కటరాం ల ైన్. ఈ గేసణాం అనఽసమాంగహ అశూహదాయణాంగహ థాథా 10 తుతశుహల లే ఉాంథి. ఆ భోజు ాభుఖ
రహషత య
ే త నమర్ జానషన్ కూడా గుాంటటయపలోధే ఉధానడు. ాషత ఼తాం ఆర్ అగేశృయాంగహ అాందయూ నయౌఙే భహభచాంథాా య అగేశృయాం అధే
ర త
తృహాాంతాంలోతు క ఙయపఴ గటుట తొద న఼ాంచి ఈ షఽయమగేసణాతున తిలకూాంఙాడు. ఈ షఽయమ గేసణాతున చఽలన తభహఴణే ఆమన ధా
(ళీయౌమాం యహముఴ ) గుభమాంచి తన ాతితృహదనన఼ ాాంఙాతుకూ ణయౌమజైరహడు




ళీయౌమాంవరణప్ట్మేఖలు












 






 నన఼న(ళీయౌమాం) అదికాంగహ కేయోజౄతుక్సష (cryogenics) శూహాంకైతికతలోన఼,
 షభుదా లోతతలలో రహఴషనలిడాతుకూ యహడే భమకభహలలోన఼
(deep-sea breathing systems),
 అతియహసక అమశూహకాంణాలన఼ చలల గహ ఙేమడాతుకూ,
 ళీయౌమాం డేటిాంగ్ ాకమ
ూే లోన఼,
 ఫెలూనల న఼ ఉతఫాంచడాతుకూ,
 ఎబర్ ఱప్ (airships) లన఼ ణేయౌకగహ ఙేమడాతుకూ యహడుణాయప.

 ఆర్క యృయౌడాంగ్ (arc welding),
 లయౌకహన్ యేపర్ష (silicon wafers) తమాభీ ఴాంటియ.
ఇాంకహ అధేక తృహభమరహేతక యతుయోగహలపధానబ.

తొ ....... ళీయౌమాం



  



8,9,10 తరగతులలో మొద్ట్ి పఠలలో ఇవేబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవేబడింది.



ప్ద్వ తరగత్ర
1) టాం-17లో కపాంపాకహయ దయణాంన్ై షభాాంతయ కహాంతి కూయణాలప తనాం ఙాంద఼తతధానబ. యహటితు భమశీయౌలేత తొభైాం
ఙగలయప?
జ: ాదాధాక్షాతుకూ షభాాంతయాంగహ ఴఙేి కహాంతి కూయణాలప కపాంపాకహయ దయణాం న్ై తనభు ఙాంథిధాక అయ యకైాంథీక
ా భమాం
ఫడుతతధానబ. భమశీయౌలేత ాతి కూయణభునకప తన కోణాం, భహఴయత న కోధాలప షభానభు(^i=^ R) . అటేల భహఴయత న కూయణాలన఼
యృన఼కకప తృ డుగమాంచినటు
ల గహ ఊళిలేత అయ దయణాం యృన఼క ధాతే( F) ఴదద ఖాండుాంచ఼ కోగలఴ .
2) ఆ దయణాం యొకక ధాతే ఴదద ణయన఼ ఉాంచిణే ,థాతున్ై తాంద఼ ాతితాంఫాం ఏయపడుతతాంథా?
జ: ణయ తొద ఎటుఴాంటి ాతితాంఫభు ఏయడద఼.కహయణాం కహాంతి కూయణాలప దయణభు యృన఼కకప ఙేయఴ . కహాంతి కూయణాలప
భహఴయత నాం ఴలన యకైాంథీక
ా భమాంచ ఫడుణే తదామ ాతి తాంఫాలప భాతాఫే ఏయయపశూహతబ.

తొమ్మిద్వ తరగత్ర
1) యఫఫయప ఫామాండ్ ఘన థాయధభా లేక దాఴ థాయధ భా?
జ: యఫఫర్ ఫాాండ్ ఫతత తు ఘనథాయధ భు. ఇథి తృ డయృైన గొలపష఼ల భాథిభమ అణుఴల ఙే తుభమభాం ఫడున క తృహయౌభర్.లాగమ
న డు ఆకహయాం భాభమ ,ఴథియౌన డు తిభమగమ ూయఴ ఆకహభహతున తృ ాంద఼తతాంథి. ఫాగహ లాగమణే అణుఴ ల భధమ ఫాందాలప ణగమ
ఆకహయాం భాతాఫే భాయపన఼. ఇయ పౌతిక భాయపలప భాతాఫే.థాయధ షాంఘటనాంలో భాయప లేద఼

ఎనిమ్మద్వ తరగత్ర
1) క  షత కాం ఫలల న్ై తువిల లాతిలో ఉాంచ ఫడునథి.ఆ  షత కాం న్ై ఘయశణ ఫలాం తు ఙేషత ఼ాంథా లేథా?
జ:  షత కాం తువిల లాతిలో ఉననటిక,ూ ఫలల , షత క ఉభమతలాల ఘయశణ ఉాంటుాంథి. లేనటెల ణే
ల  షత కభు జాభమ తృక తతాంథి.కహక తృక ణే
ఈ ఘయశణ ఫలభు భౄాండు ఉభమ తలాల గయపకప తనాం ఴలల (ఇాంటభహలకూాంగ్) ఏయడుతతాంథి.








అధ్ుుత యంతరం - మన శ్మీరం

భనాం గత షాంచికల ఴయకప అధ఼ఫత మాంతాఫన
ై భన వభీయాం లోతు రహఴషఴమఴషా పాగహలలో యహము ధాళభు ఴయకప ణలపష఼కొధానభు
కథా! ఈ షాంచికలో తభహఴత పాగహల గుభమాంచి
ణలపష఼కొాంథాాం.

యహము ధాళాం భౄాండు రహఴష ధామాలప గహ చీయౌ
తృక తతాంథి. ఈ రహఴష ధాళాం అధేక రహఴష ధాయకలప గహ
చీయౌతృక తతాంథి తృక తతాంథి . ాతీ రహఴష ధాయక చిఴయ
క యహము గోణి ణో అాంతాం అఴ తతాంథి . ాతీ
యహముగోణి లోకూ భనాం
నయౌిన గహయౌ ఴచిి
ఙేయపతతాంథి. థీతులో అథికాంగహ ఆకూషజన్ ఉాంటుాంథి . యహము గోణులకప యృలపలగహ గల యకత
ధాళాం లో కహయఫన్ డై ఆకౄసషడ్ అదికాంగహ ఉాంటుాంథి . గహఢణా ాఴణత కప అన఼గుణాంగహ అదిక
గహఢత న఼ాండు అల గహఢతకప అనగహ యహము గోణుల లోతు ఆకూషజన్ యకత ధామాల లోతుకూ , యకత
ధామాల లోతు కహయఫన్ డై ఆకౄసషడ్ యహము గోణుల లోతుకూ ఙేయపతతాంథి . ాకక చితాాంలో భనాం
యహము ాశూహయ భాభహాతున గభతుాంచ ఴచ఼ి.
యకత ాం ఆకసషజన్ న఼ వభీయాంలోతు ాతి కణాతుకూ అాంథిషత ఼ాంథి.
 యపశతలోల ఉఙావాష, తుఙావాశూహలప జయగడాతుకూ ఉదయసకపసయాంలోతు యపాజక టలాం, భళిళలోల
కకటెభుకలప షశృమ డణాబ. గుాండ న఼ాంచి ఊనభతి
మ తత
త లకప ాఴళిాంఙే ఆకూషజన్ యళిత యకత ాం,
యకత కైవధాయకలోలకూ ఙేభమ యహముగోణుల న఼ాంచి ఆకూషజన్న఼ గేళష
ి త ఼ాంథి. అథే షభమాంలో యకత ాంలోతు
కహయఫన్ డై ఆకౄసషడ్ యకత కైవ ధాయకల న఼ాంచి యహముగోణులోలకూ యహమన దధ తిలో ాయేశిష఼తాంథి. తుఙావాష
కూేమ థాఴభహ కహయఫన్ డై ఆకౄసషడ్ ఫమటకప యృళుతతాంథి. గహయౌలో ఆకూషజన్ 21 రహతాం ఉాంటుాంథి. ఇథి ఎయే
యకత కణాలోలతు ళిమోగోలతన్ (ళెచ్తె) థాఴభహ యయహణా అఴ తతాంథి. అలాగై కహయఫన్ డై ఆకౄసషడ్ ఫెక
ై హభొఫధేటల
యూాంలో యృలపయౌకూ యడుదలఴ తతాంథి. 
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ప్రశ్నను ప్ంనవరు: T.Tejaswini, X Class E.M, GHS NSC Colony, Khammam Dist.
*ావన:* భన కళు
ల యయధ ఴభహోలన఼ ఎలా గుభమతాంచ గలపగుతతధానబ?
జయహఫు: భనాం ఏథధ
ై ా ఴష఼తఴ న఼ చఽష఼తధానభాంటే థానయా ాం థాతు తొద డున కహాంతి కూయణాలప భహఴయత నాం ఙాంథి
భన కాంటితు ఙేయపతతధానమధే. భతుఱ కన఼న ఴూథా (Indigo) యాంగు న఼ాంచి ఎయప యాంగు ఴయకప యషత భమాంచి ఉాండే
ఴయోటాతున గుభమతాంచగలదతు ణయౌలాంథే. ణలల గహ ఉాండే షఽయమకహాంతిలో ఈ యాంగులతూన కయౌల ఉాంటామతు చద఼ఴ కపతు
ఉాంటాయప. భన భుాంద఼ కతునాంఙే యయధ ఴష఼తఴ లప తభన్ై డే కహాంతిలో కొాంత పాగహధేన భహఴయత నాం ఙాంథిాంచి,
తగణా పాగహతున రోఱాంచ఼కపాంటాబ. ఏ ఴష఼తఴ ఏ యాంగు కహాంతితు భహఴయత నాం ఙేలేత ఆ యాంగులోధే ఆ ఴష఼తఴ ననటుట
భనాం గుభమతశూత హాం. ఇలా భహఴయత నాం ఙాంథిన కహాంతి భన కాంటిలోకూ ాయేశిాంచి భౄటధ
ీ ాన్ై డుతతాంథి. భౄటధ
ీ ాన్ై కహాంతితు
గేళిాంచి షాంథిాంఙే గహేసక కణాలప (receptor cells) ఉాంటాబ. ఇయ ాశూహయాం ఙేలే ధాడీ షాంఫాందిత
నేాభ
ై ణల(impulses) ఆదాయాంగహ భన ఫదడు యాంగులన఼ గుభమతషత ఼ాంథి. భౄటధ
ీ ాన్ై ఉాండే కణాలప ాదానాంగహ భౄాండు
యకహలప. యటితు భహడ్ష, కోన్ష అాంటాయప. కణికలాలాంటి ఆకహయాంలో ఉాండే భహడ్ ల్ల్ష తకపకఴ కహాంతి, చీకటల న఼ గుభమతశూత హబ.
ఇయ థాథా 125 తయౌమనల ఴయకూ ఉాంటాబ. వాంకపఴ ఆకహయాంలో ఉాండే కోన్ ల్ల్ష యాంగులన఼ గుభమతశూత హబ.
థాథా 6 తయౌమనల ఴయకూ ఉాండే యటిలో భయల భరడు యకహలపాంటాబ. యటిలో కొతున తూయౌ కహాంతికూ, కొతున
ఆకపచితు కహాంతికూ, భభమకొతున ఎయప కహాంతికూ షాంథిశూత హబ. ఈ కణాలప షాంథిాంఙే తీయపన఼ ఫటేట అధేక ఴయో
తవేభాలన఼ కన఼న గుభమతాంచగలపగుతతాంథి. ఈ భరడు యకహల కణాలూ కైశూహభమ షాంథిాంచిన డు ఫదడు ణలప
యాంగుకూ షాంఫాందిాంచిన షాంకైణాతున అాంద఼కపాంటుాంథి.

భాభమి ధృల షాంచిక తభుభలన఼ యరరశాంగహ ఆకటుటకపననాంద఼కప షాంణోశాం. షాంచిక న్ై ఙాలా భాంథి
అతేతృహామాలప ాంతృహయప. ఙాలా భాంథి యహభమ షఽకళళలో నలలలకప షాంచికన఼ నాాంట్ తీల అాంథిాంఙాయప. షాంచికన఼
యథామయపాలకప ఙేభమిన ాతి కక ఉతృహదామముతుకూ నేయప నేయపన ధనమయహదభులప.
ఈ ధృల న఼ాండు దఴ తయగతి యహభమకూ ఉయోగడే కొతత శీభమశకన఼ తృహాయాంతేాంఙాన఼. థాతుతు కూడా ఇలాగై

ఆదభమశూత హయతు అన఼కపాంటుధానన఼.
ఈ షాంచికన఼ కూడా ఇథే యధాంగహ ఆదభమశూత హయతు ఆశిష఼త …….

తొ……
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థీతున్ై అతేతృహామాలన఼ ాంాండు.
ఴఙేి ధృలలో భభొక

.....

కఴర్ నేజీ కఫుయపల:
*సర్ మోక్షగ ండ్ం విశ్వేశ్ేరయయ*
మోక్షగుాండాం యరరఴవఴయమమ - MV - ( ల్నట ాం్ ఫర్ 15 , 1861 — ఏనాల్ 12 , 1962),
పాయతథేవ ాభుఖ ఇాంజతూయప, ాండుతతడు, భహజతూతిజుు డు. ఫైషఽయప షాంశూహాధాతుకూ
1912 న఼ాండు 1918 థియహన఼గహ తుఙేరహడు. 1955 లో ఆమనకప పాయతథేవ
అతతమననత  యశూహకయఫైన పాయతయతన లతేాంచిాంథి. ఆమన ాజలకప ఙేలన లేఴలకప
గహన఼ తాటిష్ ాబుతఴాం తయ న ఐదఴ కూాంగ్ జాభమి ధృైట్ కభాాండర్ ఆఫ్ థి ఆయడర్ ఆఫ్
ఇాండుమన్ ఎాంన్ైర్ తయపద఼తుచిి షతకభమాంఙాడు. పాయతథేవాంలో ఆమన జనభథినఫైన
ల్నట ాం్ ఫయప 15 న఼ ఇాంజతూర్ష డేగహ జయప కపాంటాయప. ఫైషఽయపలో గల ాభుఖ ఆనకటట కాశో భహజ శూహగర్ కప ఆమన ఛీఫ్
ఇాంజతూయపగహ తుఙేరహడు. ళెైదభహఫాద఼న఼ భరల నథి ఴయదల న఼ాంచి యక్షుాంచడాతుకూ థకహలన఼ యూతృ ాంథిాంఙాడు.

*ఫాలమాం, యథామపామషాం*
యరరఴవఴయమమ 1860, ల్నట ాం్ ఫయప 15న ఫెాంగుళృయప నగభహతుకూ 60 ఫైళళ దఽయాంలోగల చికకఫమాళ య ణాలూకహ,
భుథద నసయళ అధే గహేభాంలో జతుభాంఙాడు. ఆమన తయౌల దాండుాలప మోక్షగుాండాం శీేతుయహష రహలత ,ర యృాంకటలక్షభభభ. యభమ

ూభీఴకపలప ఆాంధా ాథేశ్ , ాకహవాం జిలాల లోతు మోక్షగుాండాం గహేభాతుకూ ఙాంథిన యహయప. భరడు వణాఫాదల కూాందట యహయప
ఫైషఽయప భహశుహటరతుకూ ఴలష యృమాళయప. కహఫటిట యయప ణలపగు భాటాలడగయౌగై యహయప. ఆమన తాండుా షాంషకాత ాండుతతడు,
ళిాందఽ ధయభరహషత ర తృహయాంగతతడే కహక ఆముభైఴద యృైద఼మడు కూడా. యరరఴవఴయమమకప 12 షాంఴతషభహల ఴమష఼లో తాండుా
భయణిాంఙాడు. చికకఫమాళూయప లో తృహాథతక యదమ, ఫెాంగుళృయపలో ఉననతయదమ ూభమత ఙేశూహడు. 1881లో భథాాష఼
యవఴయథామలమాం న఼ాండు త.ఏ., తయపయహత  ణె ల్ైన఼ష కహలేజి న఼ాండు లయలప ఇాంజతూభమాంగు ఉతీత యపోడమామడు.

*ఉథర మగాం*
 ణెలో ఇాంజతూభమాంగు ూయత బన తయపయహత తన 23ఴ బేట ఫ ాంఫాబ ాజా న఼ల రహఖలో అలలట ాం్ ట్ ఇాంజతూయపగహ
ఙేభమన తయపయహత, పాయత తూటితృహయపదల కతశన఼ ఙేయఴలలనథిగహ ఆశృఴనాం ఴచిిాంథి. ఆమన దకకన఼ తృహాాంతాంలో చకకతు
తూటితృహయపదల ఴమఴషా న఼ యూతృ ాంథిాంఙాడు. తూటి ాయహశృతుకూ తగమనటు
ల గహ ఆనకటట కప ఎటుఴాంటి ాభాదాం కలగకపాండా తూటితు
తులఴఙేమగయౌగమన ఆటోభాటిక్స ఴయద గైటల ఴమఴషా న఼ ఆమన యూతృ ాంథిాంఙాడు. 1903లో తోదటిశూహభమగహ థీతుతు  ణె దగా భమ
ఖడకహఴశూహల ఴదద ధృలకొలాయప. ఴయద షభమాంలో ఆనకటట బదాతన఼ దాఱటలో ఉాంచ఼కపాంటటధే అతమదిక తూటి తులఴ ఙేలే
యదానాం ఇథి. థీతు తయపయహత గహఴయౌమర్ ఴదద అల తిగహే ఴదద , ఫైషఽయప ఴదద గల కాశో భహజ శూహగర్ ఆనకటట లలోన఼ థీతుతు
యహడాయప. 1906-1907 భధమ కహలాంలో ఆమతున పాయత ాబుతఴాం బెఫన్ లోతు ఆడన్ కూ ాంనాంచి అకకడు తూటి తృహయపదల
ఴమఴషా నఽ, భుభమకూ కహలపఴల ఴమఴషా న఼ యూకలన ఙేమభతు కోభమాంథి. ఆమన తుభైదశిాంచిన థకాం ాకహయాం అకకడ
భాంచి తృహాజౄకటప యజమఴాంతాంగహ ూభమతఙేమఫడుాంథి. ళెైదభహఫాద఼ నగభహతున ఴయదల న఼ాండు యక్షుాంచడాతుకూ క ఴమఴషా న఼
యూతృ ాంథిాంచిన డు, ఆమనకప గొ నేయప ఴచిిాంథి. యరహఖటనాం భైఴ న఼ షభుదా కోత న఼ాండు యక్షుాంఙే ఴమఴషా న఼
యూతృ ాంథిాంచడాంలో కూడా ఆమన తృహతా ఉాంథి. కహయేభీ నథి న్ై తుభమభాంచిన కాశో భహజశూహగర్ ఆనకటట ఆథి న఼ాంచి అాంతాం ఴయకప
ఆమన యమయేక్షణలోధే జభమగమాంథి. అటోల కాశో భహజ శూహగర్ ఆనకటట ఆలమా ఖాండాంలోధే అతిన్దదథి. కభహోటక
నణాభసుడు 1908లో షఴచవాంద దయ యయభణ తయపయహత, ఫైషఽయప షాంశూహానాంలో థియహన఼గహ ఙేభమ షాంశూహాన అతేఴాథిధకూ
కాఱ ఙేశూహడు.

*కూేాంద నేభొకనన షాంషా ల ఏభహటులో ఆమన కసలక తృహతా తృక ఱాంఙాడు.*
1. ఫైషఽయప శూక ప్ తౄహమకటభీ. 2. తృహభహలటాబడ్ లేఫ భైటభీ 3. యరరఴవఴయమమ ఐయన్ అాండ్ లటల్ యౌతటెడ్, బథాాఴతి 4. శీే
జమఙాభభహజైాందా తృహయౌటెకూనక్స ఇతుటిటటమట్ 5. ఫెాంగళృయప ఴమఴశూహమ యవఴయథామలమాం 6. లేటట్ ఫామాంక్స ఆఫ్ ఫైషఽర్ 7. ద
ల్ాంచ఼భీ కల బ్ 8. ఫైషఽర్ ఙాాంఫర్ ఆఫ్ కహభర్ష 9. యరరఴవఴయమమ కహలేజ్ ఆఫ్ ఇాంజతూభమాంగ్ �1917లో ఫెాంగుళృయపలో
ాబుతఴ ఇాంజతూభమాంగు కహలేజి శూహానాంచడాంలో ాభుఖ తృహతా ఴళిాంఙాడు. తయపయహత ఈ కహలేజికూ ఆమన నేభై న్టటడాం
జభమగమాంథి. ఈధాటికూ మరతుఴభమషటీ యరరఴవఴయమమ కహలేజ్ ఆఫ్ ఇాంజతూభమాంగ్, కభహోటక లోతు ాభుఖ యథామ షాంషా లల ో కటి.
ఫైషఽయప యవఴయథామలమాం ధృలకొలటాంలో కూడా ఆమన తృహతా ఉాంథి. భమవభ
ే లప యేగాంగహ అతేఴాథిధ ఙాందడాతుకూ న్య
ైర ేటు
న్టట ుఫడులన఼ తృక ా తషళిాంఙాడు. తియపభల తియపతి ఘాట్ భోడుడ ఏభహటులో కూడా ఆమన తృహతా ఉాంథి.

* యశూహకభహలప*
1911లో ఆమన కాంనేతుమన్ ఆఫ్ థి ఆయడర్ ఆఫ్ ఇాండుమన్ ఎాంన్ైర్ గహ తుమతతతడమామడు. 1915లో ఫైషఽయప
థియహన఼గహ ఉాండగహ ఆమన ాజలకప ఙేలన ఎధనన లేఴలకప గహన఼ తాటిశత ాబుతఴాం ధృైట్ కభాాండర్ ఆఫ్ థి ఆయడర్ ఆఫ్

ఇాండుమన్ ఎాంన్ైర్ అధే తయపద఼న఼ ఇచిిాంథి. పాయతథేరహతుకూ శూహఴతాంతాయాం ఴచిిన తయపయహత 1955లో పాయత థేవ
అతతమననత  యశూహకయాం పాయతయతన ాదానాం ఙేరహయప. లాండన్ లోతు ఇాంటభైనశనల్ ఇతుటిటటమట్ ఆఫ్ లయల్ ఇాంజతూర్ష
మాపెై షాంఴతషభహల తృహటు భభమము ఫెాంగళృయపలోతు ఇాండుమన్ ఇతుటిటటమట్ ఆఫ్ ల్ైన్ష ఆమనకప గౌయఴ
షబమణాఴతునఙాిబ. పాయతథేవాంలోతు ఎతుతథి యవఴయథామలమాలప ఆమనకప గౌయఴ డాకటభైటలణో షతకభమాంఙాబ. 1923లో
జభమగమన ఇాండుమన్ ల్ైన్ష కహాంగౄస్
ే కప ఆమన అధమక్షుడుగహ ఴమఴసభమాంఙాడు.

*గుభమతాం *
యరరఴవఴయమమకప అధేక యాంగహలలో యరరశఫైన గుభమతాం

లతేాంచిాంథి. అాంద఼లో ాదానఫైనయ యథామయాంగాం, భభమము

ఇాంజతూభమాంగ్. కభహోటకలోతు అతమదిక ఇాంజతూభమాంగు కమారహలలప అన఼ఫాంధఫై ఉనన ఫెలా ాాంలోతు యరరఴవఴయమమ టెకనలాజికల్
మరతుఴభమవటీ ఆమన నేయప తొద ధృలకొలఫడుాంథి. ఇాంకహ ఫెాంగుళృయపలోతు మరతుఴభమవటీ యరరఴవఴయమమ కహలేజ్ ఆఫ్
ఇాంజతూభమాంగ్, షర్ ఎమ్. యరరఴవఴయమమ ఇతుటిటటమట్ ఆఫ్ టెకహనలజీష  ణెలోతు ధాగూర్ కహలేజ్ ఆఫ్ ఇాంజతూభమాంగ్ ఆమన
నేయప తొద఼గహ నలఴఫడుతతధానబ.  ణెలో ఆమన తులపయృతత త యగేశృతున చఽడఴచ఼ి. ఆమన జనభవతి షాంఴతషయాంలో
ఫెాంగుళృయపలో యరరఴవఴయమమ తృహభమరహేతక, శూహాంకైతిక ాదయవనరహల ధృలకొలఫడుాంథి.

*శూహభయక చిసనాం*
ఆమన షఴషా లఫైన యరరఴవఴయమమ ఫమోభమమల్ టాషట ఼ యహయప క శూహభయక చిశృనతున తుభమభాంఙాయప. ఇథి ఆమన
తుఴలాంచిన ఇాంటి కకధే ధృలకొలఫడుాంథి. ఇాంద఼లో ఆమన శూహదిాంచిన తకహలప, తయపద఼లప, ఆమన యహడున కళళథాదలప,
క లప, యృబ్ షట ర్ డుక్షనభీ, ఆమన యజిటిాంగు కహయపడన఼ భుథిాంా ఙే భమకయాం లాాంటి ఴష఼తఴ లప ాదయవనకప ఉాంఙాయప. అాంణే
కహకపాండా ఆమన యూకలన ఙేలన ాతిశుహాతభక తృహాజౄకటప అబన కాశో భహజ శూహగర్ ఆనకటట నభరధాన఼ కూడా
షాందభమవాంచఴచ఼ి. అకకడు ాజలప థాతున ఒ థేయహలమాంగహ పాయష఼తాంటాయప.

*లేకయణ*

ాాంచ ధభమతీా థిధనతషఴాం :
షభషత జీఴ కోటి పాభహతున మోషఽ
త ాకాతి యలపఴలన఼ షభకూయపష఼తనన భన బర భాత భమయక్షణ న్ై భనలో
ఎాంతభాంథికూ అఴగహసన ఉాంథి..?. భహమఴయణ భమయక్షణ టల జాగేతతలప తీ఼ష఼కోకతృక బధా పభహఴలేద఼ కహతు శృతు కయౌగమాంఙే
ామణానలప ఏ భాతాాం ఙేమకూడద఼. భహమఴయణ భమయక్షణ టల షభాజాతున జాగాత భమఙే కేభాంలో ఏటా ఏనాల్ 22న
ాాంచ ధభమతిా థిధనతషయహతున తుయఴళిాంచటాం జయపగుణోాంథి. ాాంచయహమత ాంగహ అధేక థేరహలప ఈ థిధనతషయహతున
జయప కపాంటుధానబ.

1969ఴ షాంఴతషయాంలో అఫభమకహ భహశట ాంర కహయౌతౄక భమనమాలోతు రహాంటా ఫాయఫయలో చభుయప యశూక టనాం ఴలల జభమగమన
యభీతఫైన నశుహటతున చఽలన తయపయహత అఫభమకహ తృహయల ఫాంట్ షబుమడు గైలార్డ ధృలషన్ (Gaylord Nelson) ఏనాల్22 ఴ
ణేథీతు ధభమతిా థిధనతషఴాంగహ ాకటిాంఙాయప
1970 ఏనాల్ 22న తోదటి ‗ఎర్త డే'న఼ తుయఴళిాంచటాం జభమగమాంథి. ణొయౌ ధభమతిా థిధనతషఴాం United States Environmental
Protection షాంషా ఆయయబయహతుకస, భమయబాఫైన తూయప, భమయబాఫైన గహయౌ, అాంతభమాంచితృక తతనన జాతతల భమయక్షణ చటాటల
యూకలనకూ థాభమ తీలాంథి.ాతి షాంఴతషయాం థాథా క నఽయపకోటల భాంథి జయప కపధే అతి న్దద యేడుకలలో ఈ ధభమతిా
థిధనతషఴాం కటి. అతేఴాథిధ నేయపణో భన బరతకూ అధేక యకహలపగహ యఘాతాం కయౌగమషత ఼ధానాం. కహలపశమాం.. ఙటు
ల నభమకూయేత...
షసజ తుక్షైతృహల యృయౌకూతీత ఴాంటి అాంరహలప భన బరతతు భభమాంతగహ కపాంగథీషత ఼ధానబ. థాతు పయౌతాంగహ బరకాంతృహలప..
ష఼ధాతొలప యయపచ఼కపడుతతధానబ. ఇక భన బరతకూ కఴచాంలా ఉనన ఒజోన్ తృ యకప గీన్
ల
ే సౌస్ యహముఴ లప తూటు
తృ డుష఼తధానమతు భనాందయకూ ణయౌలాంథే. భమవభ
ే లప యడుదల ఙేలే యహముఴ ల ాపాఴాంణో యహణాఴయణాంలో
అషభానతలప ఏయడుతతధానబ. ఈ బరత భన఼గడకప భహమఴయణాం ఎాంణో భుఖమాం. అతేఴాథిా నేయపణో భహమఴయణాతుకూ
ఎధనన యదాలపగహ తూటు
ల తృ డుష఼తధానాం. తతితొభమన టెకహనలజీ యతుయోగాం ాకాతికూ ఙేటు ణశూకత ాంథి. భహమఴయణ భమయక్షణే
దేమమాంగహ ఆయయబయాంచిన “ధభమతీా థిధనతషఴాం”(ఎర్త డే) న఼  యషకభమాంచ఼కపతు భహమఴయణాతుకూ అన఼కూలఫైన యశమాలన఼
తొకప గుయపతకప ణష఼తధాన............

మనబం చేదా ామంట్ే...
ఈ ఏడాథి "Environmental & Climate Literacy" అధే తీమ్ణో ఎర్త డే జయగన఼ాంథి. ఈ ధభమతీా థిధనతషఴాం షాందయబాంగహ ధభమతీా
భహమఴయణ భమయక్షణకప తొఴాంతత కాఱ ఙేమాలతు కోయపకపాంటుధాన. అబణే, న్దదన్దద తుయోమాలప ఏతొ తీష఼కోనకకయలేద఼.
భన భోజుయహభీ అలయహటు
ల , కహయమకేభాలోల కొతునాంటితు భాయప ఙేష఼కపాంటే ఙాలప. అయ ణలపష఼కోాండు.

ధభమతిా థిధనతషఴాం భోజున భనాం ఙేమగయౌగమన న఼లప
 క ఙటుట ధాటడాం
 భనాం శూ ాంత తూటి లశూహన఼,కూభహణా షయపకపల కొయకప షాంచితు భన యృాంట తీష఼కపతృక ఴడాం.
 రహఖాశృభమగహ భాయటాం
 శూహాతుకాంగహ న్భమగై కూయగహమలప కొనటాం
 ‗భుదాణ‘ (నాాంటిాంగ్) తు తగమాాంచటాం
 మోటాయప యహసధాలన఼ యహడకపాండా నడఴడాం, ల్ైకూల్ ణొకకడాం
 ాతి భోజుతూ ధభమతిా థిధనతషఴాంగహధే పాయాంచి, న్ై యహటితు తృహటిాంచడాం
 భహమఴయణ శూహన఼కూల ఉతతత
త లన఼ ఉయోగమాంచాండు. ఙతత న఼ ఎటిక డు ణొలగమాంచాండు.
 అఴషయాం లేన డు యద఼మత్ ఫలపఫలన఼ ఉయోగమాంచ కపాండా ఉాండడాం.
 శూహధమఫైనాంత ఴయకూ భీల్ైకల ాంూ గ్కప అఴకహవాం ఉాండే ఴష఼తఴ లధే ఉయోగమాంచడాం.

 డుశూక జఫుల్ తృహమకైజీలకప దఽయాంగహ ఉాండడాం.
 భన ఇాంటోల, చ఼టుటకకల భమషభహలోల బరగోళ భమయక్షణకప అఴషయఫైన చయమలప తీష఼కోఴడాం థాఴభహ భానయహయ
 భోగభన చయమలకప ణోడడాండు.
 ధభమతిా భమయక్షణకప షఽపభమతతు న్ాంచ఼కోాండు
ఇఴతూన తృహటిశూత హయతు ఆశిషఽ
త ............................
తొ

మాక్సు పలంక్స :
జయభతూ థేవాం లో కసల్ నగయాం లో 23-4-1858న భాక్సష తృహలాంక్స జతుభాంఙాడు. భాక్సష తృహలాంక్స ాఖామత పౌతిక రహషత య
ర ేతత.
జయభతూలోతు కసల్లో 1858 ఏనల్
ా 23న ఒ యథామదికపల కపటుాంఫాంలో  టిటన భాక్సషతృహలాంక్స చద఼ఴ , షాంగీత యాంగహలోల
చ఼యపకౄన
స యహడుగహ ఎథిగహడు. థిళేడళ
ే ల కై డుగేీ ఙేల, పౌతిక రహశూహతరతున అబమలాంచి క ాయోగహతుకూ గహన఼ డాకటభట్
ై
డుగేీ తృ ాంథాడు. ఆమన తన జీయత కహలాంలో ఙేలన ాయోగాం అథొ కకటే. ఆన్ై ఆమన అాంథిాంచిన యజాునభాంణా
లథధ ాాంత యఫైనథే. ఫెభల న్
మ యవఴయథామలమాంలో 31 ఏళల కై జిక్సష ళెడ్గహ ఎాంనకమామయప. ఆమన 1900లో
ాతితృహథిాంచిన కహఴాంటమ్ లథధ ాాంతాం న్దద షాంచలనాం. ఆలఫర్ట ఐన్లటన్ 'తౄక టో యద఼మత్ పయౌతాం' లథధ ాాంతాం, తృహలాంక్స కహఴాంటమ్
లథధ ాాంణాతున భభమాంతగహ ఫలభమచిాంథి. 17 ఏళళకై డుగేీ ఙేరహడు. 31 ఏళళకై తృ ా ్షర్ అమామడు. కహఴాంటమ్ యహథాతున
ాతితృహథిాంచినాంద఼కప గహన఼ 1918 లో ధనఫెల్ ఫసుభతి శూహదిాంఙాడు. భాక్సష తృహలాంక్స కపనన తుజాబతీ, ఆలోచనలప, నభభకహలన఼
గుభమతాంచి ఆమన఼న ‘’ల్ైాంటిస్ట లకై ల్ైాంటిస్ట ‘’అతు గౌయఴతఙాియప . షభకహయ్న఼లేకహక అతున థేరహలయహయూ తృహలాంక్స న఼
అతేనాంథిాంఙాయప .1918లో తృహలాంక్స కప ధనఫల్
ె న్జ్
ైర ఇచిిన డు భశృ ఫేదాయ ఐన్ లటన్ ,తూల్ష ఫో ర్ ,యూధర్ తౄక ర్డ , ళీలేన్ ఫెర్ా
లాాంటి ళేభా ళేతొ ల్ైాంటిస్ట లాందయూ ఏకగీేఴాంగహ ఆమోదాం ణయౌన అతేనాంథిాంఙాయప ఇథొ క ఙాభమణాాతభక ఘటట ఫే అబాంథి ఆ ధాడు
. ధామమాం గహ న్ై యహభమలో ాతికకయూ ఆధాడు ధనఫల్
ె న్జ్
ైర కప అయపసలే అాంతటి కాఱ ఙేలన
 యహభై . కహతు తృహలాంక్స కప ఇయహఴలనన
థాతులో ఎఴభమకస ఆక్షైణ లేకతృక ఴటాం గభధాయసాం . కహఴాంటమ్ లథధ ాాంతాం ఈ ాాంఙాతున షభమకొతత కోణాంలో చఽ తతాంథి. థీతు
ాకహయాం వకూత అయచివననాంగహ కహకపాండా యడుయడుగహ అతి చినన భమభాణాలోల తృహకౄటల యూాంలో ఉాంటుాంథి. క భమభాణాతున క
కహఴాంటమ్ వకూత అాంటాయప. ఇథి ఆఴయత న టిటకన఼ య య్కభమషత ఼ాంథి. యశూహమతుక చయమలప ఎాంద఼కప జయపగుణాయో ఙఫుతతాంథి.
జీఴరహషత ాంర లో డీఎన్ఏ కణాల లాయణాఴతున, యభాణు కైాందాాం న఼ాంచి ఆలాప కణాల యకూయణాలన఼ యఴభమషత ఼ాంథి. ఇ డు ఎాంతగహధన
ఉయోగడుతతనన లేజర్ కూయణాలప, కాంూమటర్ యాంగహతుకూ భరలాదాయఫన
ై ఫక
ై ేోచిప్ష, అతియహసకత, కహాంతృహక్సట డుస్కల
ఆయశకయణకప ధాాంథి యౌకూాంథి. థీతు ఆదాయాంగహ భమరోధనలప ఙేలన

యహభౄాందభో ధనఫెల్
ఫసుభతతలప అాంద఼కపధానయప.

డాకటర్ అాంఫేదకర్:
దయత జధనదధయణకప ఉదబయాంచిన ఫుద఼ధడుగహ అాందయూ ఙ కపాంటునన డాకటర్ ఫాఫా శూహళెబ్
అాంఫేదకర్ గుభమాంచి ఎాంత ఙనధా, ఎతున భహలధా ఇాంకహ ఏథర తగమలే ఉాంటుాంథి..శూహఴతాంత్ర
షభయయోధ఼డు, దయత జధనథధ ాయకపడు, భహజామాంగ తుభహభత, భశృఫేదాయ, ాఖామత ధామమయహథి, ఫసుఫాశుహ యేతత,
కయపణాభముడుగహ భనకాందభమకస ఆదయవభరయపతలమామయప అాంఫేదకర్...భశృభహశట లోాతు యతనగమభమ జిలాలలోతు అాందయహడ అధే
గహేభాంలో భశృర్ అనఫడే ాంచభుల ఇాంటోల భహాంజీభాలో జీషకహషల్, తైభా ఫాబలకప 1891ఴ షాంఴతషయాం ఏనాల్ 14న

జతుభాంఙాయప. అాంఫేదకర్ 1907లో ఫటిక్స
ా తృహషమామయప. ఆకహలాంలో ఆచద఼ఴ చదఴడాం గొయశమాం. ఫ ాంఫాబ షాంఘ
షాంషకయత లప అాంఫేదకర్కప షధాభనాం జభమతృహయప. అతేఴాథిధ ఙాందభతు, యథామధమమనాం కొనశూహగమాంఙాలతు యరహల సాదములప
ఆశీయఴథిాంఙాయప. ఆధాడే కౌలపషకర్ అధే భభహఠీ ాండుతతడు నేాభణో అాంఫేదకర్కప ఫుద఼ధతు జీయత చభమతన
ా ఼ ఫసూకభమాంఙాయప. అథి
ఆమనకప భాయా దయవకఫైాంథి. భహాంజీకూ ఎతునకశుహటలప ఴచిిధా కొడుకప చద఼ఴ ఆతృహలతులేద఼. అాంఫేదకర్కప యదమన్ై యభీతఫైన
ఆషకూత ఴ ాండేథి. ఫ ాంఫాబ ఎయౌన్షట న్ కహలేజిలో ఙేభమ ఎధనన కశుహటలప ఎద఼భొకాంటటధే ఉతత భ రరణ
ే ల
ి ో తృహషమామయప. కౌలపషకర్
ాండుతతడు అాంఫేదకర్ యశమాం ఫభోడా భశృభహజు రహమాజీగౄక
స హఴడ్కప ణయౌతృహయప. ఆమన ణయౌయణేటలన఼ భీక్షుాంచి ఆమన
షాంతానత ఙాంథి ధృలకప యూ.25లప ఉకహయ యేతనాం ఇఙేిలా చఽరహడు. వేదదగహ చద఼ఴ కపతు అాంఫేదకర్ 1912లో తఏలో ఫాంగహయప
తకాం శూహదిాంఙాయప. అాంఫేదకర్ చద఼ఴ , ణయౌయ, యనమ గుణాతుకూ భుగుధడై యథేవ యదమకప కహయహయౌషన ధన షశృమాం ఙేలేాంద఼కప
అాంగీకభమాంఙాయప ఫభోడా భశృభహజు. అలాగై అాంద఼కప ఫద఼లపగహ తిభమగమ ఴచిిన తభహఴత థేాండుల తభ షాంశూహానాంలో ఉథర మగాం
ఙేమాలధే శయతత కూడా యదిాంఙాయప. థీతుకూ అాంఫేదకర్ అాంగీకభమాంఙాడు. 1913లో అఫభమకహ యృయల కొలాంతమా యవఴయథామలమాంలో
ఙేభహయప. ఎాం.ఏ,యథామభమాగహ తుయాంతయాం  షత క ఠనాం ఆమన థినచయమ. నడుగులప డతూ చద఼ఴ కప బాంగాం భహతూమయప. యలాశూహలన్ై
ఆషకూత చఽనేయహయప కహద఼. యథామయి న ఆమన ఏకౄసక లక్షమాం. పాయతథేవాంలో యహణిజమాం అధే అాంవాంన్ై ాణమే క యహమషాం భహల 1915లో
ఎాంఎ టాట తృ ాంథాయప. పాయతథేవ జాతీమథామాం- ఙాభమతక
ా భమశీలన అధే యశమాం తొద యచన ఖామతికూ కహయణభబాంథి.
అ డు అాంఫేదకర్ డాకటర్ అమామయప. అలాగై అఫభమకహ, ఇాంగహలాండులో అాంఫేదకర్ యథామపామషాం ఙేల ాభుఖ఼లప, ఫేదాఴ ల
ావాంషలాంద఼కపధానయప. పాయతథేవాంలో అాంఫేదకర్ అడుగున్టటడాధే తిభమగమ భశృర్ కపలాం భశృ నరహచిలా యృాంటడుాంథి. ఫ ాంఫాబ
న఼ాండు భరకధామక్స అధే తిాకన఼ ాచ఼భమాంచశూహగహయప. కక సభమజన఼ల యశమాంలోధే కహద఼, శూహాంఘిక అషభానతలకప,
అఴభాధాలకప గుయబేమ ాతి జాతిన్ధ
ై ా ఆమనకప అతృహయఫన
ై శూహన఼బరతి ఉాండేథి. అాంద఼కప ఇలా కాత తువిబతతల ైధాయప.
1920లో తిభమగమ లాండన్ యృయల భధమలో తుయౌన ఴచిిన డుఎలష, ఫాభమశటర్ చద఼ఴ లప ూభమత ఙేల అతృహయఫైన ఫేధష఼షణో కహయమథీక్షణో
1923లో పాయతథేవాం తిభమగమ ఴఙాియప. ఆకహలాంలో అాంతటి యదమ శూహదిాంచినయహయప దయతతలోలధే కహద఼ పాయతథేవాంలో ఏ ఴయా ాంలో లేయప.
ఫ ాంఫాబలో ఫాభమశటర్గహ నఽతన జీయణాతున ఆయాంతేాంఙాయప. థికపకలేతు థీన఼లకప థికకబ ఉచితాంగహ యహథిషత ఽ నేదల న్తునది
(ఴకసలప)గహ నేయప తృ ాంథాయప. అలాగై 1942 జూల ై 2న పాయతథేవ చభమతల
ా ో భభమచితృక లేతు థినాం. ఢీలల ో యృైరహేబ తన కౌతుషల్కప
అాంఫేదకర్న఼ క సభమజన ఫాంఫయపగహ తీష఼కపధానయప. ణాన఼ షబుమడుగహ కౌతుషల్లో కొనశూహగుతూధే ాజాలేఴ ఙేమాలతు
షాంకయౌాంఙాయప. ఆమన కాఱ భరలాంగహ భౄల
స ేఴ, తృక షట ల్ తథితయ అతున రహఖలోల 8.38రహతాం ఉథర మగహలన఼ సభమజన఼ల కోషాం
ాబుతఴాం కైటాబాంచిాంథి. అలాగై 12.7రహతాం ఉథర మగహలప తభ యహభమకూ కహయహలతు అాంఫేదకర్ ామణానలప కూడా శూహగమాంఙాయప. అలాగై
ధేన఼ జతుభాంచినటుఴాంటి దయతజాతి లేఴలోధే ధా జీయణాతున ఫయౌథానాం ఙేశూత హన఼. ఏ జనాంలో న్భగ
మ మ న్దదయహణనమామధన ఆ జనాంలో
ధేధొకకడుధే ఆ జనాం కోషాం వేతశూహతన఼. ధేన఼ ధాకయత ఴమ తుయఴసణలో కక అాంగుళాం కూడా కకకప జయపగన఼. ధా యభోధ఼ల యభీత
ఆలోచనలకప చిాంతిష఼తధానన఼. థర శాం న్ఴ
ై భహాల యహభమథే కహద఼. ఈ నయక జీయణాతున అన఼బయషఽ
త న్ైకూ లేఴతు భనథి కూడా అాంటట
నలప తుఙాియప. డాకటర్ అాంఫేదకర్ షణామధేఴ
ే్ ఱ షణామధేే్ఴశకపడై థయ
ై హతున కహక ధభహభతున నేాతాంచి, ఆదభమాంచి ాఫో దిాంచిన
ఫుద఼దడు ఆమనకప ఆదయవాం అమామడు.

ఎఴయప కన఼గొధానభో ణలపశూహ?





 

  


 


 






 

 


 

 






  
 


  

 

 
 




 
 




 


 

(Hevea brasilienesis). 
 
 













       



 
 
  







 కహాంతి న్టట ెన఼ ణామాయప ఙేమడాం ఎలా?
కంత్ర ెట్ెట తయామీకి కవలిునవి:
థిళేన఼ అాంగుమాల తృ డఴ , భౄాండుననయ అాంగుమాల యృడలప గల 8mm నఽమఴ డ్ గహతూ, న్ల ల ఴ డ్ గహతూ భౄాండు
భుకకలప తీష఼కోయహయౌ.
థిళేన఼ అాంగుమాల తృ డఴ , ధాలపగు అాంగుమాల యృడలప గల 8mm నఽమఴ డ్ గహతూ, న్ల ల ఴ డ్ గహతూ క భుకక
తీష఼కోయహయౌ.
ధాలపగు అాంగుమాల తృ డఴ , భౄాండుననయ అాంగుమాల యృడలప గల 8mm నఽమఴ డ్ గహతూ, న్ల ల ఴ డ్ గహతూ క భుకక
తీష఼కోయహయౌ. భభమము క షభతల దయణాం కహయహయౌ
ఇ డు కహాంతి న్టట న
ె ఼ టాంలో చఽనన యధాంగహ తమాయప ఙేష఼కోయహయౌ.
4 X 2 ½ భుకకకప కటకాం యహమషాం కధాన తకపకఴ ఎతత
త లో, భధమ పాగాం 3
తులపఴ గహడులన఼ ళెకహష ఫేల డ్ ణో 2 అాంగుమాల ఎతత
త ఴయకప కొమామయౌ.
న్టట ె అడుగు పాగాంలో తులపఴ గహడుల న఼ాండు 4 అాంగుమాల దఽయాంలో 1 ½ తృ డఴ గహడు కొమామయౌ. థీతులో
కటకాం లేథా దయణాం ఉాంచఴచ఼ి.

ప్రయోగ విధానం: షఽయమ కూయణాలన఼ షభతల దయణాంణో గథిలో గ కహాంతి న్టట ె న్ై డేటటుల ఙమామయౌ.
కహాంతి భరడు చీయౌకల థాఴభహ న్టట ల
ె ో ఋజు భాయా ాంలో ామాణిశూత హబ.
యటి భాయా ాంలో, భనాం ఙేలన గహడులో దయణాం ( టాకహయ లేథా కపాంపాకహయ) ఴ ాంచిణే కూాంే థి యహటితు భనాం
గభతుాంచ ఴచ఼ి
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4CuO + SO3 + 3H2O  Cu4SO4(OH)6
 
2CuO + CO2 + H2O  Cu2CO3(OH)2


3CuO + 2CO2 + H2O  Cu3(CO3)2(OH)2 

 

  
  

  

Bronchantite CuSO4 + 3 Cu(OH)2
Malachite CuCO3 + Cu(OH)2
Azurite
2CuCO3 + Cu(OH)2

భన ఇాంటోల యశూహమన రహషత ాంర - 6
మ ంద్ుమాట్
అబబ ు రస్యన శ్స్ రమా ! అరధ ం కద్ు, బబ రు కొడ్ుతుంది, వింట్ ంట్ే నిద్రవసు్ంది అని చాలా మంది అంట్ ంట్ారు.
ఏది స్ధించాలనన మ ంద్ు ఇష్టం కలగలీ, శ్రమ చయాయలి. ‘అఫాయసం కూసు విద్య’ అనానరు. ఎవమెైతే నిసృహలో ఉనానమో,
వమిలో కుతూహలం ెంచడ్ం కోసబ ఈ వయస్లు.
రస్యన ప్దామాలకి ేరల ు ఎలాెడ్తామో, ఎలా ెట్ట ాలో, ఈ వయస్లలో మస్ను. నేను మసే ఈ వయస్లలోని
విష్యాలు నూట్ికి ప్ది మందికి అరా ం అభనా నేను విజయం స్ధించినట్ేల .
(గత సంచిక తరువభ)

కరున రస్యనం
హైడర కరునల జని రహసయం
న్టాోలప, కూయషధాబలప, తోదలబన హైడర కరునల కథ భుగమాంఙే లోగహ ఇయ భనకూ ాకాతిలో ఎలా థొ యపకపణాయో, యటి
కతేతటో కొథిదగహ యఴయాంగహ ణలపష఼కపాంథాాం. తొతేన్ భనకూ ఎకకడన఼ాండు ఴచిిాందతు అన఼కపధానాం? కపళళఫెటట ిన ఆకపలప,
అలభులూ, నేడా, న్ాంటా, ఴగౄసభహలప థీతుకూ జనభ కహయకపలప. ఇథే యధాంగహ తగమయౌన ళెైడరా కహయఫన్ లప కూడ ఈ నేడ, న్ాంటలకూ
భరల కహయణభబన ఴాక్షాలప,జాంతతఴ ల

జీఴన ాకమ
ూే ల తొద ఆదాయడు ఉధానబ. వణాఫాదల కూత
ే ాం ఉనన

అయణామలప, తథితయ జీఴకోటి ాకాతి వకపతల ాపాయహతుకూ లోనబ, బరగయబాంలోతు భహతితృ యల భధమ చికపకకొతు, న్ైన఼నన
శిలాఴయణాం (lithospehere) యొకక నడన ాకమ
ూే లకూ లోఫడు, అధేక భాయపలకూ లోనబ, చిఴభమకూ భహతిచభుయప
(petroleum) గహ భాభమాందధే లథధ ాాంతాం కటి ఫాగహ చలాభణీ అఴ ణోాంథి. లాటిన్ పాశలో ―న్టా ో‖ అాంటే భహబ, ―ఒల్‖
అాంటే చభుయప. ఈ ―ఒల్‖ న఼ాండే ఇాంగీలశతలోతు "ఆబల్" అనన భాట  టిటాంథి. కన఼క ―న్టా ోయౌమాం‖ అనన భాటకూ
―భహతిచభుయప‖ అననథి షభమ అబన ణలపగు దాం. ―న్టా ోయౌమాం‖ అధే భుడు చభుయపతు యథిధ ఙేమగహ "న్టా ోలప"
ఴష఼తాంథి. ఈ న్టాోలప ధే అఫభమకహలో ―గహమశూక య్న్‖ అాంటాయప.
బరగయబాంలో థొ భమకై ఈ భహతిచభుయపలో అధేకఫైన ళెైడరా కహయఫన్ లప ఉధానబ. ధేల లోకూ గొటాటలప థిాంన ఈ భహతి చభుయపతు
ఫమటకూ ణోడున డు ఇథి నలల గహ, చికకగహ, జిడుడగహ, భడుడలా ఉాంటుాంథి. ఈ నలల ఫాంగహభహతున అభాాంతాం అలా
యహడుకోలేభు. ళెైడరా కహయఫన్ లప గొలపష఼లపలా ఉాంటామతు ఊళిాంచ఼కపధానాం కథా. బరగయబాంలో తయౌమనల షాంఴతషభహలప
చికపకడు ఉాండటాం ఴలల ఈ గొలపష఼లప – యకయకహలయ – ఫాగహ చికపకలప డుతృక బ గజితజిగహ ఉాంటాబ. అాంటే తొతేన్,
ఈతేన్, తృక ా నేన్, ఫుమటేన్ ఈ గొలపష఼లతూన చ఼టుటకపతృక బ ఉాంటాబ. యటి చికపకలతు యడథిమామయౌ. ఎలా?
చినన చినన, తృ టిట గొలపష఼లప యేడుకూ తఴయగహ యహముఴ లపగహ భాభమతృక ణామతు ణలపష఼కపధానాం కథా. కన఼క ఈ భడుడ తు
యేడు ఙేలేత భుాందష఼తగహ తొతేన్, ఈతేన్, తృక ా నేన్, ఫుమటేన్ లాాంటియ యహముఴ లపగహ భాభమ జిగుయప భుదద లోాంచి ఫమటకూ
ఴఙేిశూహతబ. యటితు గొటాటలలో టిట, లయౌాండయల లోకూ ఎకూకాంచి భనాం ఴాంటలకూ ―ఴాంటఙయకప‖గహ యహడుకోఴచ఼ి. ఇలా
యహడుకోగహ తగమయౌతృక బన యహముఴ లతు గహయౌలోకూ థిల మమకపాండా భుటిటాంచి భాండుాంఙేశూత హయప. యరహఖటనాంలో నఽధృయథిధ
కభహభగహయాంలో ఇటుఴాంటి భాంట కటి ఇటికస కతునషత ఽ ఉాంటుాంథి.

న్టాోయౌమాం భడుడ తు ఇాంకహ యేడు ఙేలేత కొతున యహముయూాంలోకూ ఴశూహతబ. యటితు చలాలయిగహ ఴచిినథే న్టా ోలపలో యహడణాయప.
ఇాంకహ యేడు ఙేలేత భయకొతున ఴశూహతబ. యటితు చలాలభమిణే భనకూ కూయషధాబలప (kerosine) ఴష఼తాంథి. భభమకొాంఙాం యేడు ఙేలేత
―డీలల్
్ ఆబల్‖ (diesel oil) ఴష఼తాంథి. ఆ తయపయహత ఇాంధన చభుయప (fuel oil) ఴష఼తాంథి. భన థేవాంలో ఈ యక
ఇాంధన చభుయపకూ ఉయోగాం లేకతృక ఴచ఼ి కహతు, చయౌథేరహలలో ఈ చభుయపతు కొన఼కపకతు, ఇాంటోల కొయౌతలో భాండుాంచి,
ఆ భాంటణో  టేట యేడుణో ఇళళతు యేడు ఙేష఼కపాంటాయప. ఈ ఇాంధన చభుయపలోతు ళెైడరా కహయఫన్ ల అణుఴ లప ఙాల
తృ డుగౄసనయ కహఫటిట, ఇథి న్టాోలపలా యృాంటధే అాంటుకోద఼. కన఼క ఇళళలోతు కొయౌతలో భాండుాంచిధా నేయౌతృక బే ాభాదాం
లేద఼.
భహతి చభుయపతు ఈ యధాంగహ భభమగమాంచి, థాతులోతు పాగహలతు యడథీమటాతున ఇాంగీలశతలో ―తౄహాక్షనల్ డులట ల
 ేశన్‖ (fractional
distillation) అాంటాయప. ―డులట ల
 ేశన్‖ అాంటే భభమగమాంచటాం. భాభరలపగహ గమధృనలో తృక ల భభమగమాంచకపాండా క తృ డుగహటి,
గొటట ాం యూాంలో ఉనన, అయల న్టట న
ె ఼ క థాతుతు తమాయప ఙేల, థాతు అడుగున న్టా ోయౌమాం భడుడతు తృక శూహతయప. తృక ల
భభమగమశూత హయప. అతూనటికనన న్ైన఼నన అయలలోకూ ణేయౌక యహముఴ లప ఙేయణాబ. థాతు కూాంద ఉనన అయలలోకూ భభమకొాంఙాం
ఫయపయృైన యహముఴ లప, అలాగనన భాట. నఽధృయథిధ కభహభగహభహలోల భనకూ కతునాంఙే తృ డుయహటి ఫుయపజులప ఙేలే తు ఇథే.
భౄాండఴ ాాంచముదధ  భోజులోల న్టాోలప గమభహకస ఫాగహ న్భమగమాంథి. భహతి చభుయపతు తౄహాక్షనల్ డులట ల
 ేశన్ భనకూ తృహాత ాం
ఉననాంత న్టాోలప ఴష఼తాంథి కహతు, భనకూ "న్టాోలప థాసాం" ఎకపకఴబన డలాల ఎకపకఴ భహద఼. అలాగతు కయభ
లథధ ాాంణాతున టుటకప కూయపిాంటే న఼ల లా అఴ ణాబ? ఈ షాందయబాంలో ఎఴఴభో అధానయప. న్టా ోలపలో ఉనన అణుఴ లకస
కూయషధాబలప లో ఉనన అణుఴ లకస ణేడా ఏతటి? న్టా ోలపలో ఉనన అణుఴ లప చిననయ, ణేయౌక అబనయ అబణే
కూయషధాములపలో ఉననయ భభమ కొాంఙాం న్దదయ, ఫయపయృైనయ. కూయషధాబలపలో ఉనన అణుఴ లతు ―చితగొాటిట‖ చినన చినన
అణుఴ లపగహ ఙయొమచ఼ి కథా! అశట ఴాంకయలణో చ఼టుటకపతృక బ ఉనన జాంతికతు ―చిథిన‖ కహయూష ఙేలనటల ననభాట.
ఇలా ఙేమడాతున ఇాంగీలశతలో ―కహేకూాంగ్‖ (cracking) అాంటాయప. క గహమలన఼ భహతి చభుయప న఼ాండు అయ గహమలన఼ న్టా ోలప
తిమమఴచ఼ి.
లూబ్రరకేట్ింగ్ ఆభల్ు , ెట్రరలియం జెలీల, పరపన్ వయక్సు
ఇాంతఴయకప భహతి చభుయప న఼ాండు తీలన ళెైడరా కహయఫన్ లప తు  యఴఴ తగమలగహధే ఠనభతు నేలనబధా నేలత ాబ లేథా
తులచి కహలాతబ. అలాగతు ళెైడరా కహయఫన్ లప అతూన నేలాలతూ లేద఼, కహలాలతూ లేద఼. ఈ అణుఴ లలో ఉనన కయఫన
గొలపష఼ తృ డుగు న్భమగై కొథీద ఈ కహలే గుణాతుకూ కహలథర శాం డుతతాంథి. అాంణే కహదాండర య్. అణుఴ ల భమభాణాం న్దద
అబేషభమకలాల ఆ థాయధాం న్టాోలపలా లచగహ ఉాండకపాండా చికకఫడుతతాంథి. యటితు ఇాంగీలశతలో ―లూతాకైటిాంగ్ ఆబల్ష"
(lubricating oils) అాంటాయప. యటితు ణలపగులో కాంథన చభుయప అాంటాయప. ఈ కాంథన చభుయపతు ఇాంకహ ఫాగహ యథిధ ఙేలేత
ఴఙేిథాతుతు ఖతుజ చభుయప (mineral oil) అాంటాయప. ఖతుజ చభుయపలో కయఫన గొలపష఼ల తృ డుగు 15 న఼ాండు 40
థాకహ ఉాండొ చ఼ి. చయౌకహలాంలో ళుళ గలకపాండా థీతుతు ాంటికూ భహష఼కపాంటాయప. భలఫదధ కాంణో ఫాధ డేయహయప థీతుతు క
మోణాద఼ ణాగుణాయప కూడా. ఇథి జీయోాం అబే థాయధాం కహద఼ కన఼క కడు లోతు న్దద నేగుల ఴయకూ ధేయపగహ
యృయళతృక తతాంథి. అకకడ గటిటడున భలాతుకస, నేగుల గోడలకూ భధమ ఙేభమ ఆ ాథేరహతున జాయపగహ (lubricate) ఙేషత ఼ాంథి.
అ డు యభైచనాం అబే అఴకహవాం న్యపగుతతాంథి.

ఖతుజ చభుయపతు ఇాంకహ అధేక షాందభహబలలో యహడణాాం. లతృహల వభీభహతున ఙభభగహ ఉాంచటాతుకూ యహడే "ఫేతె లోశన్"
(baby lotion) లో ఖతుజ ణైలాం యహడణాయప. అథే యధాంగహ "కోల్డ కసాంే " (cold cream), యౌప్లటక్స (lipstick), తోదల ైన
న్ైూతలప, అలాంకయణ శూహభగుేలలో కూడా ఇథి యభమయగహ యహడణాయప. ధేతులా ఙతృహనతు ణయౌల ణయౌమతు తడుతడు జాునాంణో
యథిధ ఙేమతు థాభహధతున తిధాన, ాంటికూ ూష఼కపధాన ాభాదాం. ఈ యహమషాం యజాుధాతున న్ాంచటాతుకై కహతు శూ ాంత యృైదమాం
ఙేష఼కోభతు తృక ా తషళిాంచటాతుకూ కహద఼ అతు భభో శూహభమ భనయ ఙేష఼కపాంటుధానన఼.
ఈ చభుయల తునటితూ ఫమటకూ తీలన తయపయహత తగమయౌన భడుడలో తుకొఙేి థాభహదలప ఇాంకహ ఎధనన ఉాంటాబ. యటి
అణుఴ లప ఙాల న్దదయ కహఴటాం ఙేత ఇయ శూహదాయణ గథి ఉశుకో గేత దగా య దాఴ థాభహధలపగహ కహకపాండా ఫతత టి ఘన థాభహధల
యూాంలో ఉాంటాబ; గడడ న్యపగు, జున఼న, ఴగౄసభహ థాభహధలలా అనన భాట. ఇటుఴాంటి ఫతత టి ఘన థాభహధలలతునటిలోకూ
భుఖమఫైనథి ―న్టాోయౌమాం జౄయ్ల‖ (petroleum jelly). ఈ న్టా ోయౌమాం జౄయ్ల నేయప యనతు యహళుళ ఉాండొ చ఼ి కహతు థీతు యహమతృహయ
ధాభాం (trade name) యనతు యహళుళ ఉాండభైమో! ఈ న్టా ోయౌమాం జౄయ్లధే ―యహమలయ్న్ ‖ (Vaseline) అధే యహమతృహయ ధాభాంణో
అభుభణాయప. ఖతుజ చభుయప లాగై థీతున కూడ ాంటిక,ూ న్థాలకూ భహష఼కపాంటే అయ గలకపాండా ఉాంటాబ. థీతులో
భాంద఼లప యాంగభమాంచి అభాణాాంజనాం (టెైగర్ ఫాాం, యక్సష యేతృక యబ్, తోదల ైన) ఴాంటి లేధాలప ఙేశూత హయప.
ఈ జౄయ్లతు ణొలగమాంచిన తయపయహత భహతి చభుయప న఼ాండు భభొక థాయధాం ఴష఼తాంథి. ఇథి Vaseline కాంటె గటిటగహ ఉాండు,
దభమథా కొయవఴతిత లోతు కొఴ ఴ భాథిభమ, ణలల గహ, న఼ననగహ, జాయపగహ ఴ ాండే ఈ ఘన థాభహధతున ఇాంగీలశతలో ―తృహయన్ యహమక్సష‖
(paraffin wax) అాంటాయప. న్టాోయౌమాం తు భహతి చభుయప అననటేల నేయన్ యేక్సష తు ―భహతి ఫైనాం‖ అధొచ఼ి. ఈ భహతి ఫైనాం
కభమ జోయౌకూ తృక ద఼, భభొకయప తన దగా యకూ ఴచిిధా అాంటీభుటట నటు
ల ఉాండు ణాభభహకప తొద తూటిఫ టుటలా ాఴభమతషత ఼ాంథి.
అషలప ―నేయన్‖ అధే భాట లేటిన్ న఼ాండు ఴచిిాంథి. లేటిన్ లో param అనన భరలాతున "దభమథా , దగా యగహ", అతు
అయాాం.
ఇ డు ఈ ఫైధాతున కహగమణాతుకూ అాంటిలేత భనకూ ―ఫైన కహగమతాం‖ (wax paper) ఴష఼తాంథి.ఈ ఫైన కహగమతాం తొద
తూళుళ డుణే ణాభభహకప తొద తూటిఫ టుటలా కకకూ జాభమతృక ణాబ త కహగమతాం తడఴద఼. ఈ ఫైన కహగమణాతుకూ ఙభభ
అాంటుకోద఼. కన఼క ఇటుఴాంటి ఫైన కహగమణాలలో తిన఼బాండాభహలతు చ఼టిట అతభణే యహటిలోతుకూ ఙభభ ఙేయద఼; లోల
ఴష఼తఴ లప ణాజాగహ, కయకయలాడుతూ ఙాల కహలాం తులఴ ఉాంటాబ.
కక భహతి ఫైనఫే కహద఼, ళెైడరా కహయఫన్ జాతి థాభహధలతూన కూడ తూటిణో కలఴటాతుకూ ఇశట డఴ . నఽధృ, తూళుళ
కలపశూహతమా? తోదటోల న఼ఴ ఴల లోాంచి ఴచిినథాతుతు నఽధృ అధేయహయప; తిలలోాంచి ఴచిిన థాతుతు ణైలాం అధేయహయప.
ఇ డు ఆ ఴమణామశూహతున గభతుాంచటాం లేద఼ కథా. నఽతిలోాంచి ఴచిిధా న఼ఴ ఴలలోాంచి ఴచిిధా అథి ఈ భోజులోల
"నఽధే." తూళళలోల కభమగైయ నఽధృలో కయగఴ , నఽధృలో కభమగైయ తూళళలోల కయగఴ . అాంద఼కధే నఽధృ భయకలప డడ ఫటట లతు
తూళళలోల ఎాంత ఉతికూధా భయకలప తృక ఴ . ―ఉశో ాం ఉఱేోన శీతలాం‖ అననటు
ల నఽధృ భయకలప తిమమటాతుకూ నఽధృధే యహడాయౌ.
అాంద఼కధే నఽధృ భయకలప తిమమటాతుకూ కొతున యకహల ళెైడరా కహయఫన్ లప యహడణాయప. తూళుళ లేకపాండా ఉతికై దద తి కన఼క
థీతుతు ―డైర కసలతుాంగ్‖ (dry cleaning) అధానయప.

తొ.....



ఈ ధృలలో ాతి భోజూ
షాంఴతషయాంలోతు ాతి భోజుకూ ఏథర క ాణేమకత ఉాంథి. కొతున భధ఼యషభాతతల ైణే,
భభమకొతున యశుహద గుయపతలపగహ ఉాంటాబ. ఏనాల్ ధృలలోతు ౩౦ భోజుల ాణేమకత యజాున రహషత ర
యాంగహఏాంటో చఽథాదాం.

ణథీ

ాణేమకత



యయౌమాం శృభైఴ జమాంతి (యకత ాషయణన఼ కన఼గొననయహయప) (1578)



షఽయపమతు లో కనడే భచిలన఼ తౄక టోలన఼ తీలన భోజు (1845)



భన యయమభగహత భహకైష్ వయభ అాంతభమక్షాం లో ామాణిాంచిన భోజు (1984)



లూధా -  చాంద఼ాతు చ఼టట
ట ాదక్షుణ ఙేలన భోజు (1966)



జోల్ఫ్ ఇషట ర్ జమాంతి (మాాంటీ ల్నట క్స న఼ ణొయౌశూహభమ యహడున యహయప) (1827)



జైమ్ష యహటషన్ జమాంతి(డు.మన్.ఏ నభరధాన఼ అాంథిాంచిన యహయప) (1928)



ాాంచ ఆభోగమ థిధనతషఴాం 



ఫేయౌఴన్ కహయౌఴన్ జమాంతి (కహయౌఴన్ ఴలమాతున యఴభమాంచినయహయప) (1911)



షర్ సాంనా డేయ లాాంగ్ గహమస్ న఼ కన఼గొనన భోజు (1800)



భన రహషత ర యేతత తెయఫల్ షశృతూ ఴయాాంతి (1949)



అాంతభమక్ష ామాణాం అనాంతయాం భహకైష్ వయభ బరతకూ ఙేభమన భోజు (1964) 



కొలాంతమా(అాంతభమక్ష ధౌక) న఼ ాయోగమాంచిన భోజు (1961)



ధనఫెల్ గేళీత ఫైఖైల్ ఫౌాన్ జమాంతి(కొల శూహటరల్ న్ై భమరోధన కప) (1941)



ళెైగైన్ష జమాంతి(కహాంతి తయాంగ లథద ాాంత కయత ) (1629)



యౌయోధాభోడ డాయతూష జమాంతి (1452)



భన థేవ ణొయౌ భౄసలప ఫాాంఫే న఼ాండు తాధే ఴయకప నడునన భోజు (34కూ.తొ) (1853)



ఫెాంజతన్ తౄహాాంకూలన్ ఴయాాంతి (ల ైటేతుాంగ్ కాండకటర్ ఆయశకయత ) 



ఆలఫర్ట ఐన్ లటన్ ఴయాాంతి (కహాంతి యద఼మత్ లథద ాాంత కయత ) (1955) 



భన థేవ ణొయౌ ఉగేసాం ఆయమబటట న఼ ాయోగమాంచిన భోజు (1975)



ఎలకహటరన్ ఫైకోేశూక కప్ న఼ ణొయౌశూహభమ ాదభమవాంచిన భోజు (1940)



యయమభగహభులప మాాంగ్, డఽమక్స లప చాంద఼ాతు న్ై థిగమన భోజు (1972)



ాాంచ ధభమతిా థిధనతషఴాం



భాక్సష ఫహలాంక్స జమాంతి(కహఴాంటాం లథద ాాంత కయత ) (1858)



జధృటిక్స ఇాంజతూభమాంగ్ భీక్ష జభమగమన భోజు (1987)



జి.భాభొకతు జమతుత (యృైర్ ల స్ టెయౌగే తు కన఼గొననయహయప) (1874)



భన గణిత రహషత య
ర ేతత శీేతుయహష భహభాన఼జన్ ఴయాాంతి (1920)



రహభరమల్ మోర్ష జమాంతి (టెయౌ గహేఫ్ మోర్ష కోడ్ యూకయత ) 



జొళేననస్ భులల ర్ ఴయాాంతి (ధాడీ ాఙ ోదధాలన఼ యఴభమాంచినయహయప)(1858)



ళెభహల్డ మరభై ఴయాాంతి(డుమటీభమమాం కన఼గొననయహయప)(1993)



గహస్ ఴయాాంతి (గణిత రహషత య
ర ేతత )(1977)
సేకరణ:
భరణి కుమార్, సూకల్ అససట ంె ట్,
జి.ప్.ఉ.ప.ద్ూది వెంకట్ాప్ూర్, యాదాదిర జిలాల.

