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Purple glow in its plasma state




హైడ్ర జన్ లో ఴయణటమేఖలు






 











  
ంట పొ లాలోో క్షులన఼ తమిమికొటటే ఎభమోస్హేట్ ఫె!
చేతికూఴచ్చినంటలన఼చేలచెయుఴులన఼ధావనంచేసే క్షులుజంతేఴులుకూిమికీటకహలన఼తరిమికొటట డా
తుకూ ఎయరోశూహటట్ ఄధే ఫెలనన఼ ఫెంగళొయుకు చెంథిన ధేశనల్
రీసెర్చి డెఴలపమంట్ తౄో యం ఎనడీఅర్చఎఫ్) తమాయు చేషు ఼ధానయు.
వేడు గహయౌణోతుండున ఇ ఫెలన తృొ డఴు ష఼భాయు ధాలుగు మీటయుు
ఈంట ంథి. ఴయఴశూహమ క్షేణాాలనెైభాగంలో ామాణంచే ఇ ఫెలన
ధౌక ధా థాారహ (హైడ్ర జ) లేథా హీయౌమం థాారహ తుచేషు ఼ంథి. ఇ
ఫెలనలో ఏరహట

చేసనవఫద రికరహలులేజర్చకూయణాలుక్షులుజంతేఴు లన఼

అ

తృహాంతం న఼ంచ్చ తృహరితృో యేలా చేశూు హయ.

గహమాలన఼ వెైద఼ులు హైడ్ర జ ెమహక్సైడు(H2O2)తో లేదా స్ిమిట్తో శుబరయుస్హాయు
హైడరా జన నెరహక్సైడెణోగహమాలన఼ కడుగినుడె ఄథి యచ్చితిు చెందడం థాారహ వెలుఴడే
అకూైజనషఽక్ష్మజీఴుల జీఴయశూహమధాలణో చయయ జరినవహటితు తుచేమకుండా చేషు ఼ంథి.

చఽశూహయుగహ! H2O2 అంటట ఆంద఼లోనఽ ధేన఼ ఈధానన఼
D2O :

నఽయకూుమర్చ రిమాకటర్చ లలో భాయజలాతున
శూహదాయణంగహ నఽయటాాను వేగహతున తగిగంచడాతుకూ
మితకహరి (moderator) గహ వహడణాయు.
మురేతుమం యభాణుఴుల యచ్చితిు కూ తకుుఴ వేగంగల నఽయటాాన఼
ు ఄఴషయం.
నఽయటాాన లన఼ భాయజలం థాారహ ంన వహటి వేగహతున తగిగశూు హయు.
భాయజలం



. డ్ాలాా, ఴనషిత్ర మొదల ైనవి తమామీ కి :
ఄషంతాు నఽధెలన఼ షంతాు కొఴుాలు గహ భారేి ాకిమ
ూ లో

 నన఼న

హైడరా జన వహముఴున఼  వహడెణాయు. ఄషంతాు నఽధెల లోతుకూ నన఼న(హైడరా జన
వహముఴున఼) ంనషు ఽ. తుక్ల్, ఈణేరేయకం షభక్ష్ంలో,  మగహ తృహషుల్ నడనం ఴదద , ష఼భాయు ౩౦౦
డుగిల
ీ సెయౌైమస్ ఴయకు వేడుచేస షంతాు కొఴుాలుగహ (డాలాా, ఴనషతి ముదల ైనయ) తమాయు చేశూు హయు.
5. షఽయుయడులోతు ఄగినకూ కహయణం ధేధే (హైడరా జధే) :
ధేన఼ తాయగహ భండెణాన఼. మీకు ణెలుష఼ షఽయుయడె ఒక నెదద ఄగిన గోళభతు.
షఽయుయడులోతు భంటలకు కహయణమైన భుఖ్య భూలకహతున ధేధే.
6. వెయౌాంగ్ లకు ఈయోగించే అకీైహైడరా జన భంటలలో ధేన఼ధానన఼.
7. ముకులు, చెటులో ధేన఼:
ఄతున ముకులలోనఽ, చెటులోనఽ ధేన఼(హైడరా జ్న) ఈధానన఼. వహటితుండా
చక్ుయలు ఈంటాయ. చక్ుయలో ధేన఼ంటాన఼. కహఫటిట జంతేఴులు వహటితు
తింటాయ. చక్ుయలు వరీయభునకు వకూుతుశూహుయ.
8. పహమిశ్హామిక ఇంధనంగహ నేన఼:
నన఼ు (ఉదజని) పహమిశ్హామిక ఇంధనంగహ విస్హాయంగహ ఉయోగించడ్ానికి కహయణం నేన఼ అధిక దసనోశణం
(242 కి.జౌ./మోల్) కలిగి ఉండటబే.
ఉదజని, కహయబన మోనాక్సైడ్ లేదా మీతేన ఴంటి ఇంధనాలన఼ దసనం
చేమడ్ాం దాామహ ఴచేే వకిాని షయళమీత్రలో విద఼ుచఛకిాగహ భామేే విధ఼త్ ఘటాలన఼
"ఇందన ఘటాలు" అంటాయు. ఈ ఘటానిు అపో లో అంతమిక్ష కహయుకాభంలో విద఼ుత్
షయపమహకు ఉయోగించాయు.
ెటరరల్కు రతాుభాుమ ఇంధనంగహ నన఼ు( హైడరా జన) వహడఫో తునాుయు.
9. నాతో తమాయుచేస్న ఫాంఫు (హైడరా జన ఫాంఫు) :

ధాణో చేసన ఫాంఫు (హైడరా జన ఫాంఫు) ఄతయంత వకూుఴంతమైనథి,ఄణుఫాంఫు
కధాన వెయయర్టు ఎకుుఴ ాభావహతున చఽనశూు హన఼. ఄణుఫాంఫు కేందాక
యచ్చితిు షఽతాం థాారహ తుచేమగహ, ధా ఫాంఫు కేందాక షంయ్నం థాారహ
తుచేషు ఼ంథి. హైడరా జన ఫాంఫు చయయలో హైడరా జన ఄణుఴులు వేగంగహ ఒకథాతుణో
భరొకటి ఢీకొనటం థాారహ నెదదముతు ంలో వకూు ఈతననభఴుతేంథి.

ఆమేశన్ గహాో , కిష
ా మస్ దవాంెై బ్రరటిష్
జమిన మొదటి హైడ్ర జన్ ఫాంఫు మీక్ష

ఆలా చెఫుత తృొ ణే చాలా ఈధానయ. మిగియౌనయ మీరే వెతకండు. ___ మీ హైడరా జన
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నిలుఴు


.:హైడ్ర జన్ ఴయణటంన఼ విఴమించిన శ్హషా రవేతా ( )

. ఆవేవం కలిగిన యభాణుఴున఼ ఇలా అంటాయు (  )

8
9

10

11
13




12

. “భూలక ఔశదం” ఆంగో ంలో ( )

16

17

. పహమహస్టభాల్ ఒక ........ (  )
. అశేక వినాుషం గల భూలకహలు ( )

14
15

. స్హకండ్ిమం న఼ కన఼గొనువహయు (  )

. d - ఫాోకు భూలకహలన఼ ఇలా లుస్హాయు ( )

18

. లాంథనంన఼ పో లిన భూలకహలన఼ ఇలా అంటాయు ( )
. పెయస్
ా , కోఫాల్ే , ........ లు త్రరకభులు (  )

19
20
22

. ఆఴయాన టిేకలో కుడ్ివెైు ఫాగం లో అభమిేనవి (  )

21

. ఆఴయాన టిేకలో అడుాఴయుషలు (  )

23

. గిినాన్ ఒక ........... వహముఴు ( )

 ఄడా ం

. త్రరక స్దద ాంతం తెలిినవహయు (  )

. “నఽులాండ్ై” తెలినది (  )  

. గహలిమం న఼ కన఼గొనువహయు ( )

. యభాణు షంఖుల ఆధాయంగహ భూలకహల ఴమీీకయణ 

. అధిక ఎలకహాే న్ ఎపనిటి గల భూలకం తడఫడ్ింది ( ) చేస్నవహయు (

 )

. ఇది ఒక మేడ్ియో థామిమక భూలకం ( )

. ఆకిేనం న఼ పో లిన భూలకహల ేయు త్రయగఫడ్ింది (  )

. స్ో డ్ిమం ఒక .............(  )

. బండలీఫ్ తో కలిస్ భూలకహలిు ఴమీీకమించినవహయు (  )

.”REAGENT” తెలుగు ేయు కుడ్ి ఎడభ అభుంది ( )

.ఋణవిద఼ుదాతమకత స్ేకలున఼ యూపొ ందించినవహయు (  )

. యభాణు ఫాయం ఆధాయంగహ భూలకహల ఴమీీకయణ చేస్నవహయు (  )








నియాసణ : ఆర్ .శ్రానివహష మహఴు, షఽకల్ అస్స్ే ంె ట్, జి..ఉ.పహ.కొమిమనేలిో , ఖభమం 



   
   

   

T.Manasa, 8ఴ తయగతి,
జి..ఈ.తృహ.తలు ంతృహడె

న.శిల, 8ఴ తయగతి,
జి..ఈ.తృహ.తలు ంతృహడె


V.Kartheek, 9ఴ తయగతి,
జి..ఈ.తృహ.జీళళచెయుఴు







M.Prathyusha,

Sk.Nazeer & Vamsi, Xth
ZPSS Jeellacheruvu.

9ఴ తయగత్ర,










జి..ఉ.పహ.ఫమాుయం



 






 




యబేష్,



జి..ఉ.పహ.భుతా ంగి 
షంగహమ్డ్ా ి జిలాో

గీత, 10.ఴ.తయగతి, జి..ఈ.తృహ.భుతు ంగి. ఠహన చెయుఴు. (భం.)
*ావన*: తృహలకయ, టభాటా కయౌన ఴండుణే కూడీనలోు రహళై
ు ఏయడణామంటాయు, తుజమేధా?
*జవహఫు*: తృహలకయ, టభాటా కయౌన ఴండెకుతు తింటే చాలు రహళై
ు ఏయడణామధేంత తీఴా శూహాయలో థీతున
నభమకురేుద఼. ఄయణే ఆలా చెడాతుకూ కొంత ఴయక కహయణం కడా లేకతృో లేద఼. తృహలకయణో తృహట ఏ కయలోధెైధా,
తూళు లో ఄయధా కహయౌిమం, మగీనషమం లఴణాలుంటాయ. టభాట, చ్చంతండె ఴంటి వహటి యశూహలోు టారహటరిక్, అకహటయౌక్
అభు లఴణాలు ఈంటాయ. కహయౌిమం, మగీనషమం ఄమాన఼
ు , టాయటరేట్ లేథా అకైలేట్ ఄమాన఼
ు కయౌసనుడె వహటి
గహఢత ఎకుుఴ మోణాద఼లో ఈంటే ఄయ కహయౌిమం టాయటరేట్ లేథా కహయౌిమం అకూైలేటగ ా ఄఴక్షేం (precipitate)
ఄఴుణాయ. యటి థాాఴణీమత (solubility) తకుుఴ. ఄయణే కూడీనలు ఴడఫో మలేనంత ఄదికమోణాద఼లో ఇ
లఴణాలన఼ కయగహమలోు ఈండఴు. కహఫటిట రిమిత శూహాయలో వహడుణే ాభాదం లేద఼.

జవహఫు ంన వహయు : యబేష్ , షఽకల్ అస్స్ే ంె ట్ , జి..ఉ.పహ.భుతా ంగి. షంగహమ్డ్ా జి
ి లాో
జిలాో.


   
  

  
    

  
   

 
  
 

    


 

  
 

 





 



ఎఴయు కన఼గొధానరో ణెలుశూహ?





 


   












  
  




 






 
 

  





 
 
 
 

 



  

 
 
 
  
   


  



   
    

  
 Interdental)



ISO

 





ISO
Brush Colour coded (As per
ISO 16409)

Brush Size

Wire Size

Passage Hole Diameter
(PHD)

Pink

0

0.4 mm



Orange

1

0.45mm

<== 0.8mm

Red
Blue
Yellow
Green
Purple
Grey
Black

2
3
4
5
6
7
8

0.5mm
0.6mm
0.7 mm
0.8 mm
1.1 mm
1.3 mm
1.5 mm

0.9 mm – 1.0mm
1.1mm – 1.2 mm
1.3 mm – 1.5 mm
1.6 mm – 1.8 mm
>1.9 mm


 


 
 


 



      
    






 ు దవపహఴలు శుఫాకహంక్షలు.
మితురలందమికీ దషమహ భమిమ

యచభతలకు ఆహ్వానం : మహశేరంలోని అనిు జిలాోలన఼ండ్ి యచనలు ంఴచ఼ేన఼. ఉపహధాుములే కహక

విదాుయుాలు కూడ్ా ంఴచ఼ేన఼. రచ఼యణ కమిటీకి నచిేనవి భయుషటి షంచిక లో భుదిరంచఫడున఼












 














 

 

































 
 

    
   



 

 


 


  న .ధారహమణ ఴయమ, జి.తృహ.ఈ.తృహ.కోరేటికల్
తుయమల్ జిలాు

కొతా షంగతులు
నోఫెల్ ఫసుభతులు – 2016

భౌతిక శహషు ంర లో :
ఄశూహదాయణ థాయా దవలనెై ఄయయళ కాష.
రేటి రోజున ఄతయంత వేగంగహ తుచేసే ఄతిచ్చనన
కంయయటయు తమారీకూ భాయగ ం ష఼గభం.

యశూహమన శహషు ంర లో :
ఄతి షఽక్ష్మ మంణాాల థివగహ రిశోధన.
బయశయత్ లో షఽక్ష్మ రోఫో లు,కాతిాభ ఄఴమవహలోు
కండరహలాు తుచేసే ఄతిచ్చనన మంణాాలకు భాయగ ం
ష఼గభం.

వెైదయశహషు ంర లో :
AUTOPHAGY కొయకు మంణాాల రిశోధన
Autophagy ఄనగహ
1. Controlled digestion of damaged
organelles
within a cell.
2. The maintenance of bodily nutrition by
the
metabolic breakdown of some bodily
tissues.
3. కణంలో తృహడెైన కణాంగహల జీరహాతున
తుమంతిాంచడం

శహంతి ఫసుభతి :
50 షంఴతైరహల ష఼థీయఘ ఄంతయుయథాదతుకూ భుగింు
యౌకూనంద఼కు.

స్ేకయణ :
.కాశణ రస్హద్, షఽకల్ అస్స్ే ంె ట్,
జి.పహ.ఉ.పహ. గంధస్మి,
ఖభమం జిలాో

భన ఆంటలు యశూహమన శహషు ంర - 1
భుంద఼భాట
ఄఫో బ యశూహమన శహషు భ
ు ంథి ఄతు చాలా భంథి
ర ా ! ఄయధం కహద఼, ఫో యు కొడెతేంథి, యంట ంటే తుదాఴష఼
ఄంట ంటాయు. ఏథి శూహదించాలనన భుంద఼ ఆశట ం కలగహయ్, విభ చెమాయయౌ. ‘ఄభాయషం కష఼ యదయ’ ఄధానయు.
ఎఴర్సణే తుషాసలో ఈధానరో, వహరిలో కుతసలం నెంచడం కోషమే ఇ వహయశూహలు.
థీతృహఴయ ధాడె టతృహకహమలు కహయౌిణే యంగులు ఎలా ఴశూహుయ? ఫాంఫులు నేయౌణే వఫద ం ఎంద఼కు
ఴష఼ుంథి? తిమయగహ ఴుననఴతున చెకుయలేధా? ఈు, కయౄయం భదయ ణేడా ఏంటి? ఴంట ఴండెతే ననుడె
ఎధనన యశూహమన ాకమ
ూి లు

జయుగుణాయ. ఄయ ఄయాం ఄయణే ఴంటలకూ అ యుచ్చ

, వహషన ఎలా ఴశూహుయో

ణెలుష఼ుంథి.ఆలాంటి యశమాలన఼ ఄందరిక,ూ ణేయౌకగహ ఄయాం ఄయే రీతిలో యశూహమనశహశూహుాతున మీకు దగగ యగహ
తీష఼కురహవహలనన కోరికే ఇ వహయశూహలతు రహయష఼
ు ంథి.
కొందయు ఆథెంద఼కు? ఄధానయు. భరికొందయు ఆథి చద఼ఴుణారహ! ఄధానయు.

తృహఠ్య ుషు కహలతు చథివే

వహయంణా ఒకే శూహాయ యథాయయుాలు. ఄంద఼ కే తృహఠ్య ుషు కహలలో యశమాతున రిచమం చేసే దధ తి వేయు గహ
ఴుంట ంథి. తృహఠ్య ుషు కహలలో ఏ భాశ డుణే అ భాశ వహడయు . భాటలణో అటలాడడాతుకూ ఄఴకహశహలు చాలా
తకుుఴ. భాతా భాశలో చథియణే ఆంకహ ఫాగహ ఄయాం ఄఴుతేందతు ధా నభమకం. కన఼క యశూహమన థారహాలకూ
నేయు ు ఎలా నెడణారో, ఎలా నెటట ాలో , ఇ వహయశూహలలో రహశూహన఼. ధేన఼ రహసే ఇ వహయశూహలలోతు యశమాలు నఽటికూ
థి భంథికూ ఄయాం ఄయధా ధేన఼ యజమం శూహదించ్చనటేు .

వతాఫాదల కిత
ా బే ఆధ఼నిక యస్హమనం
థాథాు ర్ండె ఴందల ఏళళ కూత
ి ం, శసవఴ సా తిలో లో ఈనన యశూహమనశహషు ంర యశమం లో సాడన థేవష఼
ు డెైన
జాన జాకబ్ ఫెరీయౌమస్ భాటకూ ఎద఼యు లేద఼. ఄంతటి ఘధాతృహటి అమన. భతుషే కథా! అమనకీ భన లాగే
ఒక ద఼యలవహట ఈండేథి. డఫుబధననడె – నేథర డె, భంచోడె – చెడరద డె, ుణాయతేమడె – తృహతృహతేమడె ఄతు
భనం భన చ఼టృ
ట ఈనన వహరితు ఴరహగలుగహ యడగొటిట చఽడటం భనక్లా ఄలవహటల, ఄలాగే అమనకూ కడా
తన చ఼టృ
ట ఈనన ఴష఼
ు ఴులతు యకయకహలుగహ ఴరీగకరించ్చ, వహటికూ నేయు ు నెటట ి అనంథించటం ఄలవహట .
“చాతేయాయాయం భమాషాశట ం గుణకయమ యభాగవః”(4 ఴ ఄదాయమం 13 ఴ శోుకంలో) ఄతు బగఴథీగ తలో కాశే
ా డె
ఄననటేు , “థిాఴయగ ం యశూహమనం” ఄతు ఫెరీయౌమస్ ఄధానయు.
ఆంతకీ యశూహమనశహషు ంర లో ఈనన అ ర్ండె ఴరహగలు ఏమిటి ? తృహలు, ంచథాయ, టట ఫటట , కహగితం,
కయౄయం, నఽధె, ధెయయ, ఴగ్సరహలతూన ఒక ఴయగ ం , గహయౌ, తూళైళ, ఈు, వెండు, ఫంగహయం, ఴగ్సరహలతూన భరొక ఴయగ ం
ఄతు 1807 లో ఫె రీీయౌమస్ చెతృహయు. అమనకు ాంచం ఄంణా

“ఎుడర ఒకుడె తృహాణం ఈననయ ”,

“ఎుడఽ తృహాణం లేతుయ ” ఄధే ర్ండె ఴరహగలుగహ కతునంచ్చంథి. ముకుకూ అతమ లేకతృో ఴ

చేిమో గహతు, తృహాణం

ఈంథి. ఄట ఴంటి తృహాణం ఈనన ముకు న఼ండు చక్ుయ ఴష఼
ు ంథి. ఄంణే గహతు, ఏ గతులోధెైధా షరే , ఎంత లోతేగహ
తయాధా షరే చక్ుయ థొ యకద఼.

కహఫటిట ంచథాయ కహవహలంటే ఏ థర ఒక ముకు మీద అదాయడాయౌైంథే. రోజూ

భనం వహడే తృహలు, నెయుగు, వెనన, ధెయయ, గుడెు, టట , ఈతున, కయౄయం, ముదల ైనయ కహవహలంటే చెటట చేభల
మీదధన, యక్షయయద఼ల మీదధన , కూమి
ి కీటకహల మీదధన అదాయడాయౌైంథే. కహతు ఈు , ఆష఼క, ఫంగహయం,
ముదల ైనవహటి కోషం ఏ తృహాణ మీథా

అదాయడాయౌైన తు లేద఼. ఆకుడ చెనన ర్ండఴ యకహతుకూ చెంథిన

థారహధలు కొండలోుధన, కోనలోుధన, వహగులోుధన, గన఼లోుధన థొ యుకుణాయ. మీయు కడా అలోచ్చంచ్చ చఽడండు. కయి ,
కం, నేడ, నడక ఒక ఎతే
ు ; రహయీ, యతృహ భరొక ఎతే
ు . ఄంద఼కధే యోగి వేభన “ఈు కుయంఫు ధొకు
తృో యౌక న఼ండె, చఽడ చఽడ యుచ఼ల జాడ వేయు” ఄతు ఫెరీయౌమస్ చెనన భాటధే దయంలా చెతృహడె.
నెైన చెనన యశమాలతూన ఫెరీయౌమస్ భుకుు భూష఼కుతు, తష఼ై చేసేు అమనకు తటిటనయ కహఴు.
అమన, అమన శిశేయలు ఎంణో విభణో , ాయోగహలు చేస భరీ కన఼గొననయ. ఈథాసయణకూ ఒక శిశేయడె గహజు
సశూహలో చ్చటిక్డె ఈు వేస వేడు చేశూహడె. వేడుకూ ఈు చ్చటటలాడుంథి. ఎయిఫడుంథి. చలాుయిగహధే ఈు
ఈులాగే మిగియౌంథి. భరొకడె భంచ఼ భుకుతు వేడు చేస చఽశహడె. ఄథి కరిగి తూయయంథి. భరిగి అయర్సంథి.
అ అయరితు చలాురిిణే తూర్సంథి, అ తూటితు ఆంకహ చలు ఫరిసేు గడా కటిట భంచ఼ తిరిగి ఴచేిసంథి.
ఆంకేభుంథి. శిశేయలంణా ఴంటింటిధే ఒక ాయోగశహల చేశూహయు. ఴంటింటలు కనడా ాతి థాతున వేడు చేస
చఽశూహయు. ఒకడె ంచథాయతు వేడు చేశూహడె. భుంద఼గహ అయయుు ఴచాియ. ఆంకహ వేడు చేసేు ంచథాయ కహశూహు
భాడు భస ఄయయంథి – కహతు, తిరిగి ంచథాయ రహలేద఼. భరొకడె తృహలతు వేడు చేశూహడె. తృహలు చ్చకుఫడాాయ,
నేయుకొతు కోవహలా గటిటఫడుంథి. ఆంకహ వేడు చేసేు కోవహ కహశూహు భాడు తృో యంథి. ఆక కోడుగుడెా ఴంతే. కోడు గుడెాతు
గలగొటిట థాతు శూొ నతు వేడు చేశూహయు. శూొ న ఄటట లా ఄయంథి. ఆంకహ వేడు చేసేు ఄథి కడా భాడు తృో యంథి.
ఆలా ాయోగహలు చేస వహయు కన఼కుుననథేమిటంటే కొతున థారహధలు వేడు చేసనుడె యౄం
భాయుికొతు , చలాుయిగహధే తిరిగి వహటి యౄతృహతుకూ ఴచేిశహయ. భరికొతున ఴష఼
ు ఴులు వేడు చేసేు భాడు భసెై
తృో మాయ. ఆలా భాడు భసెై తృొ యేఴతూన జీఴం ఈనన వహటి న఼ండు లభంచే థారహధలే. ఄంద఼కతు ాంచంలో
ఈనన థారహధలతూన జీఴం ఈనన వహటి న఼ండు లభంచే వెైధా ఄముయండాయౌ , లేథా తృహాణం లేతు వహటి న఼ండు
ఄయధా ఄముయండాయౌ ఄతు ఫెరీయౌమస్ తీరహమతుంచాయు. జీఴం ఈనన వహటి న఼ండు లభంచే థారహధల యశూహమన
ధరహమలతు ణెయౌనే శహశూహుాతున అరహగతుక్ క్మిసటా (organic chemistry) ఄతూ, ఇ ఴరహగతుకూ చెందతు మిగియౌనఴతూన
ఆధారహగతుక్ క్మసట ా (inorganic chemistry) ఄతూ అమన ఄధానయు.
ఆలా తభ ఎద఼ట ఈనన షభషయతు నేయు ు నెటట ి రిశురించ్చ, షంతాను గహ డక కురీిలో నడెం వహలేియు
ఫెరీయౌమస్. ఆంతలో అభుదం ణాగినటు భుఖ్ం నెటట ి భరొక శిశేయడె అమన యశహింతితు బంగయచేడె. ఄతడు
నేయు వోలర్చ (Wohler). మిగియౌన వహరిలా "ఴంటింటలు" ాయోగహలు చేష఼కోకుండా ఇ వోలయు నెదద ఫజాయు మీద
డాాడె. డు, కంటికూ కతునంచ్చనథాననలాు వేడు చేస చఽడటం ముదలు నెటట ాడె. ఒక రోజు, ఄన఼కోకుండా,

ఈుతు తృో యౌన షటికహకహయు లఴణం ఄయన ఄమోమతుమం షమధేట్ (ammonium cyanate) తు గహజు
ధాయకలో వేస వేడు చేశూహడె. థీతుతు తృహాణ ామేమం లేకుండా తమాయు చేశూు హయు కహఫటిట ఆథి ఒక ఆధారహగతుక్
థాయధం. ఇ షటికహలతు వేడు చేసేషరికూ ఄయ వహటి షటికహకహరహతున తృో గొటట కొతు, మతు టి చఽయాంలా
తమాయమాయ. ఄథి ఏమిటా ఄతు యశలుషంచ్చ చఽసేు ఄథి ఄమోమతుమం షమధేట కహధే కహద఼! భంతాం
వేసనటు , మేజిక్ చేసనటు భారితృో యంథి. అ థాయధం ఏమిటా ఄతు రీక్షుసేు ఄథి - అవియయం! - "మూరిమా"
(urea) ఄధే భరొక యశూహమనం. ఇ "మూరిమా" జంతేఴులు యషరిీంచే భూతాం (urine) లో ఈంట ంథి. ాతి
రోజూ, ాతి భానఴుడఽ మూరిమాతు తన భూతాం థాారహ యషరిీశూు హడె. కన఼క ఇ మూరిమా తుషైంకోచంగహ
ఒక అరహగతుక్ థాయధమ;ే ఄంటే ఒక తృహాణ యొకు జీఴ ాకమ
ూి
థాారహ తమార్సన థాయధభధే కథా ఄయధం! కహతు
భన వోలర్చ జంతేఴుల ణో షంఫంధం లేకుండా, భూతాం భాట ఎతు కుండా, ఇ మూరిమాతు తన రీక్ష్
ధాయకలో తమాయు చేశూహడె. భన ఫెరీయౌమస్ ాతితృహథించ్చన సథధ ాంణాతుకూ అథిలోధే సంషతృహద఼ ఴచ్చిందనన
భాట. ఫెరీయౌమస్ తుయాచధాతుకూ ఄతతు శిశేయడే తుు నెటట ిధా - నలు చచ్చిధా ురిటి వహషన తృో లేదననటు ఫెరీయౌమస్ నెటట ిన organic, inorganic ఄనన నేయు ు భాతాం యశూహమనశహశూహుాతున ఫంకటిటనటు టట కుతు
ఈండుతృో మాయ. థీతుకూ కహయణం లేకతృో లేద఼. ఴాతం చెడా ా పలం దకూుందననటు organic థారహదలకీ, inorganic
థారహదలకీ జీఴకోటిణో ఈనన షంఫంధం కేఴలం ధాభభాతామే ఄతునంచ్చనటిక,ీ తులకడ మీద ఇ యబజన
భర్ధనన యదాలుగహ యశూహమనశహషు ర ురోభఴాథిధ కూ థర సదడుంథి.
ఫెరీయౌమస్ ఆచ్చిన తుయాచనంలో లొష఼గు ఈంథేమో కహతు అమన చెనన “థిాఴయగ ం యశూహమనం” ఄనన
థాంటలు థర శం లేద఼. ఆంతక భనకూ ణెయౌసంథి ఏంటంటే ఫెరీయౌమస్ గురిుంచ్చన organic థారహదలతునంటిలో
“కయబనం” (carbon) ఄధే భూలకు ఄణుఴులు తకుండా ఈంట ధానయ. కన఼క “organic chemistry”
ఄనడాతుకూ ఫద఼లు “కయబన యశూహమనశహషు ంర ” ఄంటే షరితృో తేంథి కథా ఄతు కొందయు షఽచ్చంచాయు. ఄటికే
ఄలవహట డుతృో యన నేయుతు భాయిటాతుకూ చాల భంథి ఆశట డలేద఼. ఇ రోజులోు కడా organic chemistry
ఄనన థాతుకే చలాభణీ ఎకుుఴగహ ఈంథి.
భరో వహయషం ణో భయళ కలుథాదం. సెలవహ భరి........

మీ......
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ఇ ధెలలో ాతి రోజూ
షంఴతైయంలోతు ాతి రోజుక ఏథర ఒక ాణేయకత ఈంథి. కొతున భధ఼యషమాతేల ైణే, భరికొతున
యశుహద గుయుులుగహ ఈంటాయ. ఄకోటఫర్చ ధెలలోతు

ణెథీ


















 రోజుల ాణేయకత ఏంటల చఽథాదం.

ాణేయకత
జాతీమ షాచింద యకు థాన థిధనతైఴం
ాంచ జంతే థిధనతైఴం
భాక్ై తృహుంక్ (కహాంటం సథద ాంత కయు ) ఴయధంతి () 
ాంచ క్షు షంయక్ష్ణ థినం 
రహఫర్చట గోడార్చట జమంతి ()( దాఴ ఆంధన రహక్ట్ యౄకయు ) 
షర్చ సంనాడేయ తృొ టాషమం భూలకహతున అయశురించాయు.()
తూల్ై ఫో ర్చ జమంతి () (యభాణు నభూధా ణెయౌనన వహయు)
జి.మన.రహభచందాన జమంతి() (షటికజాల తుుణులు)
మేఘధాథ షశృ జమంతి ( ) ( ఈశా అమతూకయణ సథద ాంత కయు )
హతూా కేవెండుష్ జమంతి () ( హైడరా జన, అరహగన ల అయశుయు ) 
జేమ్సై జౌల్ ఴయదంతి ( ) ( జౌల్ తుమభం ణెయౌనవహయు)
ఴయధభార్చ ఴయధంతి ( ) ( గ్శూట హల్ట సెైకహలజిస్ట ) 
షర్చ సంనాడేయ శూో డుమం భూలకహతున కన఼గొనన రోజు (
ణొయౌ భానఴ షఽర్చ శూహతుక్ యభాన ామాణం ( )
టాయసెయౌు ఴయధంతి ()( భాయమితితు కన఼గొననవహయు)
ాంచ అశృయ థిధనతైఴం 
మైకేల్ తౄహయడే యద఼యదమశూహుంత నేాయణ కన఼గొనన రోజు()
















తాభస్ అలాా ఎడుషన ఴయధంతి( )
ఎన .చందాశలఖ్ర్చ జమంతి()(నక్ష్తా ఴమష఼ై ఄఴది ణెయౌనన వహయు)
జేమ్సై చాడుాక్ జమంతి ( ) (నఽయటాాన న఼ కన఼గొననవహయు)
అల రేడ్ ధనఫెల్ జమంతి()( డెైనమైట్ అయశురించ్చవహయు)
ముదటి తృహరహశయట్ ాయోగం ( )
లయస్ జమంతి() ( షభయోజతూమ సథద ాంత కయు )
టైకోఫాాహి ఴయధంతి ( ) ( ఖ్గోళ శహషు వ
ర ేతు )
డు.మాన.వహడుమా జమంతి() (భాయత బూగయభ శహషు వ
ర ేతు ) 
ణొయౌశూహరి జంతే గుండె భతుషకూ భారిడు ()
ఈలగ్ ఫేగ్ ఴయధంతి ()( ఖ్గోళ శహషు వ
ర ేతు )
జోధాస్ శూహల్ు జమంతి () (తృో యౌయో వహకూైన అయశుయు ) 
ఎడమండ్ హయ్ జమంతి ( ) (ణోక చ఼కు గురించ్చ ణెయౌననవహయు)
సో మి ఫాఫా జమంతి() (భాయత ఄణువకూుకూ ుధాథి వేసనవహయు) 
ణోయౌ హైడరా జన ఫాంఫు ాయోగం (
సేకయణ :

బయణ కుభార్చ, షఽుల్ ఄససట ంె ట్,
జి..ఈ.తృహ.దఽథివెంకటాయర్చ,
మాథాథిా జిలాు.

ాతి ఒకుయౄ ఇ తిాకన఼ అదరిశూు హయతు, ఈతృహథాయమ
మితేాలందయౄ తభ తభ యథాయయుధలకు ఇ షంచ్చకన఼
చేయుిణాయతు అశిష఼ుధానభు.
ాతి ఒకుయౄ చథియ, తభ ఄభతృహామాలన఼ వెంటధే
ణెయౌమజేమగలయు.
భయుషటి షంచ్చకలో భరికొతున శీరిికలు చేయణాయ.
మీయు కడా యచనలు ంండు.
నచ్చినయ, నచితుయ ఄధే శీరిిక తృహాయంబభ్తేంథి. ఄంద఼లో
మీ ఄభతృహామాలు తురోమసభాటంగహ చెఴచ఼ి.
ఆథి భన తిాక. భన కోషం రహష఼కుధే తిాక.
ఄందరి అశీష఼ైలు కోయుకుంటృ __
మీ అథితయ కుభార్చ

అకు

