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అఫబ ో! ఎతుి అద్ఽుతాలో కదా! ………
రంచంలో ఎన్నన అదుతాలు ఉన్ానయో కదా! కహనీ కంటిన్న కటట డి చేవేవి, విషమమరిచే వింతలు బూమి న్నండా ఉన్ానయ. అలాంట ి

లహటిన్న కఱలా రహ వీక్ించినపడు జనమ ధనయమ  ందన్న భావిషత ంటాం. ఇక ఆ తరహాత జీవితం లేకపో యన్ా రహాలేదన్నపంచే అనబూత్రలో 
భున్నగిపో తాం. రళహంతతకు క ండంత రత్రభ, ఆధ్ాయత్రమకతకు అలన్ాటి ల ైబఴం.. చఽవనక దదద  చఽడాలన్నపంచేవి. ఒకకసహరి చఽవేత  చాలు అన్నపంచే 
అలాంటి క న్నన అదుతాల విఴరహలు.. 

→ జతృన లోతు ఫుద్ఽు తు రతిభ ఎత్ేు నఽ చాళ భతుల 

అతృయజఞా నాతుకి అఫుోయడెత్నే ఉనాిాం. సఽఖాసనాంలో 

కయచునిట్టు గ ఉని ఈ ఫుద్ఽు తు రతిభ కోసాం ఏకాంగ క ాండ 

యౄునే భాముయచ. గైేట్ రల్ ఆఫ్ చ నైాగ ేమ ాందని ఆ దేశాంలోనే 

„ఎమీ‟ యవత్ మభతు కరే.శ. 713 వ సాంవత్సయాంలో ఇలా ఫుద్ఽు తు 

రతిభగ తొయౌచాయచ. రాంచాంలోన ే అతి దె్ద  ఫుద్ు  మభగ 

ేమ ాందిాంద ి ఇది. తృర చీన సాంద్కు ఆనరలుగ తుయౌచిన ఈ 

తృర ాంతాతుి మయిక్షాంచడాతుక ి మునశూక ో 1996లో ఴెమటి్జే్ ళెటై్ లో 

చేముిాంది. ఫుద్ఽు తు తృదాల చ ాంత్కు చయేచకోరలాంట్ే డవలలో ఇకోడష 

కివాంగీ నదతిు దాట్ాయౌ. రసేవిలో „ఎమీ‟ యవత్ాం మీద్ వమా ల వలల  రతావయణాం చలల గ ఉాంట్టాంది. చయౌకలాంలో ఆశృల ద్ాంగ ఉాంట్ది.  

 

   → రాంచాంలోనే తృర చీన రైబరతుి కళ్ల కు కట్ేు  కట్ుడాం 

‘అాంకోర్ రట్’ దరేలమాం. కాంఫబ డషమా దశేాంలో గల ఈ 

కట్ుడాం తొమ్మిద్వ శతాఫద ాంలో మొద్ల ై 15వ శతాఫద ాం 

వయకు ఖబెెర్ మజుల కలాంలో తుమిిాంచినట్టు  చమతి్ర 

చ ఫుత ాంది. 400 చద్యు కలిోమీట్యలలో దరేలమ 

సభుదామాలనఽ ఏమాట్ట చేఱయచ. ఈ దరేలమాం 

ూయువడాతుక ి దాదాు 600 ఏళ్ైల  ట్ు డాంత  ఆమా 

కలాలకు త్గగ  భాయచాలత  విభిని ఱ లైులత  

ఆకట్టు కుాంట్టాంది. ఖెబరె్ మచ రబైవాం ఈ దరేలమ గోడల 

మీద్ అణువణువునా, నాట్ ిశూాంసోితిక సాంరదామ ఱ ైలులనఽ అడెగడెగునా చాడవచఽు. 

అదుత రంచం 






          
          
          
           







 హలో ఫ్ర ాండ్స్! బాగునాారా! నౄను మీకు ఉపయోగపడే 4 వ మూలకన్నా. అదౄనాండీ! బెరీలియాం ను. నా 

పరమాణు సాంఖ్య 4. మూలకల పటి్టకలో రృాండవ పీరియడ్స మరియు రృాండవ గ్రూ పుకు చృాందినద్దన్నా. ననుా Be తె 

సూచిస్తా రు. ఇపపట్ట వరకు చాలా మూలకలు వాట్ట గురిాంచి చృప్పుకునాాయి కద్ద! వాట్టలాగే ఈ మధ్య కలాం లో 

నాకూ చాలా విలువ ఉాంది. అయినా నౄను గరవపడకుాండా మీకు ఉపయోగపడుతునాాను. అదృలా అాంటారా! మీరూ 

అాంతా చదివితౄ మీకౄ తృలుసాుాంది.  

 నేనఽ క క్ాయ భితిు క లోశృతుి భమిము  రకితిలో అయచద్ఽగ లభిాంచే భూలకతుి. S ఫాల కుకు చ ాందినదాతుి. 
నా లోతు ఎలకుా నఽల సాంఖయ నాలుగు (4). 

మొద్ట్ిగ 1798లో Louis-Nicolas Vauquelin ననఽి కనఽగ నాిడె. 

 

Friedrich Wöhler, Antoine Bussy లు విడషవిడషగ 1828 లో బెట్ాయౌక్ తొృ ట్ాలమాంనఽ 

ఫెమీయౌమాం కోల మెైడెతొ చయయజయచుట్ వలన ఫెమీయౌమాతుి రేయచచేమ గయౌగయచ 

BeCl2 + 2K → 2KCl + Be 

Paul Lebeau అనఽనత్డె 1898లో ఫెమీయౌమాం ఫ్కల మెైడ్, శూక డషమాం ఫ్కల మెైడ్ ల మ్మశభేాతుి 
నేయచగ విద్ఽయదివఱలలషణచేళ వుద్ు బైెన (99.5 -99 .8 %) ఫెమీయౌమాతుి సిలుాంచగయౌగడె. 

విలురైనయతాిలు, రైడాయయాం (Beryl),ఆకవబెమెైన, భయకత్ాం (Emerald) భమిము  కజఞతి 
తూలాం (chrysoberyl) లలో నేనఽ(ఫెమియౌమాం) ఉనాినఽ. 

శూధాయణాంగ త్గిన మిభాణాంలో నేనఽ(ఫెమీయౌమాం) వుని ఖతుజఞలు ఫెట్రా ాండ ైట్ (Be4Si2O7 

(OH) 2), ఫెమెల్ ( Al2Be3Si6O18, కిశేూక  ఫెమెల్ (Al2BeO4) భమిము ెనకెైట్ (Be2SiO4) 

భుడష ఖతుజాంనఽాండష ననఽి(ఫెమీయౌమాతుి) రేయచ చ మయడాం చాలా కిలషుబైెన రకిమే, 

ఆకిసజనఽత  ఇది మశూమతుక ఆకయాణ కయౌగి ఉాంది.అాంద్ఽచే అధిక ఉశుకో గతే్ వద్ద  అతిరేగాంగ ఆకిసజనఽత  

-  విదాయసహగర్, షఽకల్ అవవ్ట ంట్, 

ఫెలాంయాౌ, భంచిరహయల జిలాా  

Friedrich Wöhler 

Louis-Nicolas Vauquelin 

భయకతభు/చచ 

ఫెరియౌమం 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Nicolas_Vauquelin
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B1%8A%E0%B0%9F%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%A8%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%89%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B1%8B%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%A4


 

      ఫెమియౌమాం ఴయణటరేఖలు 

చయయ జమిే లక్షణభు కయౌగి ఉాండట్ాం, భమిము నా(ఫెమీయౌమాం)యొకో ఆకెైసడ్ ూత్నఽ తొలగిాంచినుాడె తూట్ితు 
క్షభకమిాంచేగుణాం కయౌగి ఉాండట్బే ఇాంద్ఽకు కయణాం. అాంద్ఽచే కైవలాం రసఽు త్ాం భూడె దేఱలు సాంముకు  మశుు ా లు, చ ైనా, 
కజకిశూా న భాత్రబే ననఽి(ఫెమీయౌమాతుి) తృమిఱేమ్మక శూా భలో ఉత్ాతిు  చేసఽు నాిభ. 

ఫెమీయౌమాం యొకో భుఖయబైెన ఖతుజఞలు ఫెమెల్, ఫెట్రా ాం ట్ ైట్ లు అమెజాంట్ినా, ఫెరజిల్, ఇాండషమా , భడగసోర్, యశుయ , 

భమిము సాంముకు మశుు ా లు. రాంచ రయు ాంగ ఉని ఫెమీయౌమాం తులవలు 400,000 ట్నఽిలు. 

అననటృట  భరిచిపో మాన, మీ వరీయ భాగహలన ఎక్స్ రే, సహకన్నంగ్ ల దాారహ ఎలా చఽసహత రో భభమయౌన 

ఴయణటాల దాారహ చఽసహత యు. న్ా ఫో టోలన చఽడండి.  
 





 

ఆవరా న పటి్టకలో నా సా్తనాం: 



 









మీ నిత్య జీవిత్ంలో నేను: 

ననుా న్నతయ జీవితాంలో ఎకకడెకకడ ఎలా వాడుతారో చూడాండి. 

X-RAY ట్యయబులలో : త్కుోవ యభాణు సాంఖయ, X – కియణాలనఽ 

అత్యలాాంగ ఱోలాంచఽకునే ధయిాం ఉాండడాం చేత్ ననఽి (ఫెమియౌమాతుి) X-RAY 

ట్ృయఫులలో రడతాయచ. 




A square beryllium foil mounted in a steel case 
to be used as a window between a vacuum 
chamber and an X-ray microscope. Beryllium is 
highly transparent to X-rays owing to its low 
atomic number. 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B1%88%E0%B0%A8%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%9C%E0%B0%95%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%9C%E0%B1%86%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%86%E0%B0%9C%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%A1%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82:Hexagonal.svg
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82:Electron_shell_001_Hydrogen_(diatomic_nonmetal)_-_no_label.svg


మాంత్రరక అనఴయతన్ాలు: అత్యలా ఫయచవు, అధిక ఉశుకో గతే్ వద్ద  కడా ళా యత్వాం కయౌగి ఉాండట్ాం చేత్ ననఽి(ఫెమియౌమాం) 

అధిక-రేగాంత  కడషన విభాన, గెైడ డ్ క్షణులు, అాంత్మిక్ష రహనాం భమిము ఉగశేృలలో యక్షణ భమిము ఏమోళేాస్ 
మిశభేలలో తేయౌకెైన తుమిణ ఫాగల త్మామీకి  ఉయోగిసఽు నాియచ. 
మివరభాల ఉయోగహలు: 

1. 1998 సాం. నఽాండష 2000 సాం. వయకు బెకల మెన తౄయచిలా వన మైస్ ఫిాంద్ాం బెమిసడ స్ ఫెాంజ్ ఇాంజినల నఽ 

ఫెమీయౌమాం-అలయమ్మతుమాం-అలాల య్(మ్మశలేోహాం) సునల త  ఉయోగిాంచిాంది. 

2. మగి కి 2.0% ఫెమీయౌమాం కల, ఫెమియౌమాం - మగి అతు 

లువఫడే క మ్మశభేాతుి త్మాయచచేశూు యచ. ఇది మగి కాంట్ే ఆయచ 

మెట్టల  ఎకుోవ ఫలాంగ ఉాంట్టాంది. దీతుత  త్మామెైన మైాంచితు ఇకోడ చాడాండష. 

3. ననఽి CANDU(The CANDU, for CANada Deuterium Uranium, is a 

Canadian-developed, pressurized heavy water reactor used to 

generate electric power) మిమాకుయలలో ఉయోగిసఽు నాియచ. 
 

4. నేనఽ (ఫెమియౌమాం) క అనమశూోాంత్ దాము తుి.  

  నాత  త్మామెైన దికసచితు ఇకోడ చాడాండష. 
 

5. నా యొకో ఆకెైసడ్ (ఫెమీయౌమాం ఆకెైసడ్ (BeO) )నఽ యభాణు సాంఫాంధతి్ 

మిశభేలలో, ాంగణి మిశభేలలో ఉయోగిశూు యచ. 

6. ఫెమీయౌమాం ఴెైడరా కెైసడ్ (Be (OH) 2 

ఫెమీయౌమాం ఴెైడరా కెైసడ్  దివశవఫావముత్ (Amphoteric) సబేిళ్నాం.అనగ ఇది అభాల లత  భమిము క్ామలలో 

కడా యశూమతుక చయయలో తృల్గ ాంట్టాంది. శూధాయణాంగ దామా ల ఴెైడరా కెైసడెలు కైవలాం ఆభాల లత  యశూమతుక 

చయయలో తృల్గ ాంట్ాభ.కతు ఫెమీయౌమాం ఴెైడరా కెైసడ్  అభ్ల, క్ామల మెాండషాంట్ి త నఽ సభానాంగ చయయ తృొ ాంద్ఽనఽ. 
 

ఇరే కక నాకు(ఫెమియౌమాతుకి) మగి భమిము తుకెల్ లోశృలనఽ కయౌ త్మాయచ చేళన మ్మశభేలోశృలనఽ ళ్రాంగులు, 

ఎలకిుాకల్ కాంట్ాకుు ులనఽ, శూాట్ రయౌడాంగు విద్ఽయత రహక electrode లనఽ, తుుాయవవలనఽ ుట్ిుాంచతు తుభుట్ల నఽ 

త్మాయచచేశూు యచ. 

 అమయఫాఫబ య్ చాలా చ ేాఱనఽ. మ్మగియౌనవి మీమై కనఽకోోాండష. ఇక ళలెవ్. 

        మీ 

              ఫెరీయౌమం    










పదవ తరగతి : 

విమానాంలో పర యాణాంచౄ వయక్తా క్త ఇాందర ధ్నుసు్ వృతాా కరాంలో 

కనపడుతుాంది. 

తమ్మిదవ తరగతి: 

నీట్ట పృై పు నుాండి నీరు అతయాంత వడితె బయట్టక్త వసాుాంది. అాందువలల  ఆ పృై పును పటి్టకునా అగ్నామాపక 

దళాం వారి చౄతులపృై  నీట్ట పర వాహ దిశ కు వయతిరౄక దిశలో అాంటే వెనుకకు ఎకుకవ పర తిచరాయ బలాం పన్న చౄసాుాంది. 

కబటి్ట వారిక్త నీట్ట పృై పును పటి్టకెవడాం  చాలా కషిమౌతతుాంది. 

శూనయాంలో బాహయ బలాలు ఏవీ పన్నచౄయవు కబటి్ట రాకృట్ నుాండి విడిపెయిన చినా వసాువు వేగాం 

కూడా 10 క్త.మీ/సృ. గానౄ ఉాంట్టాంది.  

 



గత న్ ల జిల్-7 షభాధ్ానం













డి.జగదీశ్వర్,స్కూల్ అసిస్ట ంట్, జి.ప.ఉ.పా.ముత్త గూడం,ఖమ్మం. 

సమిభ ైన జరఫులు మళన రమిలో లాట్మీ దావమ 100 

యౄతృమల ఫహృభతికి ఎాంకెైనరయచ: 

ప.జగదదశ్ ఫాఫు, X CLASS 

ZPSS UDITHYAL, 
BALA NAGAR (M), MAHABOOB NAGAR DIST. 







 



        

 

 

పర శాను పాంపినవారు: కె.రతీశ ,దఴ తయగత్ర, జి..ఉ.పహ.రహయలాూర్, మ దక్స జిలాా . 

రవన: 

జలహఫు: ద్రవదామా ల ఉమిత్లాం శూగై సవఫావాం కయౌగి తగువు(tension) కయౌగి ఉాంట్టాంది. దీతున ే
త్లత్నయత్ (surface tension) అాంట్ాయచ. దో భలు, చిని కరట్కలు తూట్ి ఉమిత్లాంె ైభుతుగి తృక కుాండా 
తులఫడడాతుకి కయణాం ఈ త్లత్నయత.ే ద్రరలకు ళేవచఛ లభిళేు  త్లత్నయత్ వలల  అవి త్కుోవ రదేఱతుి 
ఆకేమ్మాంచడాతుకి రమతిిశూు భ. అతుి ఆకమలోల కర గోయాకమతుకి త్కుోవ ఉమిత్ల రైఱలయాం ఉాంట్టాంది. 
అాంద్ఽకై ళేవచఛగ ఆకశాం నఽాంచి డషన నాన రరహ యౄాంలో కకుాండా గుాండరతు తాంద్ఽవులుగ 
భాయచత్ేాంది. చ భట్, ఎత్ేు  నఽాంచి నలేెై చిాందిన తృలు, వయాాం చినఽకులు తాంద్ఽవులుగ భాయడాతుకి 
కయణాం త్లత్నయతే! 
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భమో నలలో భమో తృఠాంత ……..

      మీ………

ఈ పతిర కను ఆదరిసాునా అాందరికీ ధ్నయవాదమలు. 

నూతన విద్దయసాంవత్రాం ప్రర రాంభమై న ఏపిర ల్ నృల నుాండి పర తి నృల పదవ తరగతిక్త చృాందిన క ప్రఠ్యాంశాన్నా విద్దయరాులకు 

సులభాంగా అరామై య్యయ రీతిలో మఖ్యాంశాలను ఇవవడాం జరుగుతుాంది. అలాగే పర తి నృల క ప్రఠ్యాంశాం పృై  క ప్రర కిీస్ పౄపర్ 

ను ఇవవడాం జరుగుతుాంది. అాందరూ ఈ పౄపర్ న్న పిలల లతె ప్రర కిీస్ చౄయిాంచగలరన్న కెరుచునాామ. ఈ ప్రర కిీస్ పౄపర్్ ను 

పాంపుతునావారు:        

SA(P.Sci) 






 

Slip Test -4-General Science 

(Physical Science (4- lesson))-Telugu Version 

Class: X                                Part-A & B                                   Max.Marks:20                   Time: 1.25 hrs. 
  Section-I    ( 4 x  1  =  4 ) 

1)  

2) 
 

3)  

4) ‘C’ 

  Section-II   (3x2 = 6 )
  5) 

 

6)                                  

 

7)  

(„O”  t, “I” ) 

       O• 
N1                                                                                                                                        N2 

• I 
Section-III  4 x 2 = 8  

8.  

i.  
ii.  

iii.   
iv.   

 OR 
  
 

 

           

                                                                                                O                                 I     

           

         

9) 
 

OR 

   

10) 
                         ( ) 

A) 10cm   B) 20cm   C) 6cm   D) 40 cm 

11)          ( ) 

A)     B)   C)      D)   
12)                             ( ) 

A) „C‟    B) „F‟  C) „P‟,„F‟   D) „F‟, „C‟  
13) „2F‟ 

      ( ) 

A)          B)  C)         D) 
 

 



 

Slip Test -4-General Science 

(Physical Science (4- lesson))-English Version 

Class: X                                Part-A & B                                   Max.Marks:20                   Time: 1.25 hrs. 
  

Section-I    ( 4 x  1  =  4 ) 
1) If we want to use a lens as a magnifying lens, so where should we place the object? 
2) Some rays are incident on a lens and reflected parallel to the principle axis. So that what will you say about the image? 

3) Write uses of lenses in daily life. 

4) What changes may be observed in the image formed when an object is moved from focus of a biconvex lens to beyond 
‘C’ on its principal axis?   

  Section-II   (3x2 = 6 )
  5) A boy placed an object at 20 cm. distance from the pole. But he did not get real or virtual image. Where did he place the 

object? Comment on it? And also mention the focal length of the lens? 

6) Complete the following ray diagrams                                  

 
 
 

7) Place the convex lens for the following object and image at suitable place. Support your answer. („O” is a object, “I” is 

image of that object) 

       O• 

N1                                                                                                                                        N2 

• I 
Section-III  4 x 2 = 8  

8) The focal length of a symmetric convex lens is 25 Cm. Then draw the ray diagrams for the following   situations. 
i.25Cm from the pole 

ii.15 cm from the focus 

iii.50 Cm from the pole 

iv.10Cm from the pole 

       OR 
Correct and re draw /Complete the ray diagram. 

 

 

           

                                                                                                O                                 I     

           

 
9) List out the materials required to show focal length of the lens depends upon the surrounding medium in which it is 

kept. Write experimental procedure and precautions to be taken. 
OR 

List out the materials required and write the experimental procedure to find the image distance using convex lens when 
an object is kept in front of it on its principal axis at different locations.   

10) Some rays are parallel and incidents on a convex lens and refracted, that rays focused at 20 cm distance from the pole on 

the principle axis. Then the focal length of the lens is                         ( ) 

B) 10cm   B) 12cm   C) 6cm   D) 40 cm 

11) A Convex lens is completely immersed in the denser media like water its focal length         ( ) 

A)  Increases   B) Decreases   C)   No change     D) zero  

12) Real and enlarged imaged is formed with a convex  lens, then the object is placed at                       ( ) 

A) at „C‟   B) At „F‟ C) Between „P‟and „F‟   D) Between „F‟and „C‟  

13) Parallel rays are incident on the convex lens. And another lens is placed at „2F‟ distance from the first lens. Both lenses 

have same focal length. So the final image formed at                 ( ) 

A) Real image         B) Real and erected image     C) Virtual image       D) Virtual and inverted 
 

  

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

1. తృలల న్న కాంతి వివిధ్ రాంగులుగా విడిపెవడాన్నా ఏమాంటారు? 

2. నాభయాంతరాం యొకక విలోమ విలువను ఏమాంటారు ? 

3. గరిషి దూర బాందువుకు అవతల వునా వాట్టన్న చూడలేక పెయ్య దోషాన్నా ఏమాంటారు ? 

4. వయసు రీతాయ కాంట్ట కటక సరాుబాట్ట స్తమర్యాం తగి్నపెయ్య దృషి్ట దోషాన్నా ఏమాంటారు ? 

5. పతన క్తరణాన్నక్త, బహిరిత క్తరణాన్నక్త మధ్య కెణాన్నా ఏమాంటారు ? 

6. ఐరిస్ కు వుాండే చినా రాంధ్రర న్నా ఏమాంటారు? 

7. ఏ గరిషి కెణాం వదా మనాం వసాువును పూరిా గా చూడగలమో ఆ కెణాన్నా ఏమాంటారు ? 

8. కటక స్తమర్ాయన్నక్త పర మాణాం ఏమ్మట్ట ? 

9. VIBGYOR లోన్న ఏడు రాంగులలో తకుకవ విచలనాం పాందౄ రాంగు ఏది? 

వి చ ల న్ో డ కస్ జ ఆ తాా భు శ ై డరర  కహ య కెస్ డ 
శ ై డరర  మ  గీన మా షా శ ై డార  ఎ డ్ క న పహ డరర  డ ర్ 

తాా న్ క న పహ మి థ జ యు కహ యిౌ సో  సర  తాా మా జ 
యం కస్ కహ ఎ మ కహ శ ై డరర  ఆ సో  ఫెై డి కలా  యం యిౌ ఎ 
దా కహ కహం యు ఴ కసర భా భు కస్ సర  షా దా ఴట  థ మం యు 
జ దా ఴట  కల ణం ణా డరర  జ మ  గర న కల సర  భు న జ 
డ యధయం తాా మ  గీన ఎ దా ఆ వి చ ల న కల ణం భ ఆ 

మా షట  యం కహ శ ై యు మి థ పహ రి స్ రోో రెస మం కలా  కస్ 
సర  షా వి చ ల శ ై డరర  జ న్ ఆ సో  తాా క ద్ రెస కలా  
కహ మ కహం త్ర వి కే్  ణ భు భు డి యం ట క డ పహ 
యిౌ కహ డరర  రోో ఫ్ డ మ కహ శ ై డరర  మం రోో క రి మా డ్ 
క యిౌ ఆ భా భు మా ఫెై క న ఎ య క్స సహ భా ట  సో  
డ న థ కస్ శ ై వి చ ల మ  గీన యు గీన భ శ ై ర్ డి 

మా జి పహ కహ మ  ఎ తాా స్ పహా  ఎ స్ ప యధయం థ ద్ మం 
కహ ్ం శ ై  గీన యు యం రోో డరర  యు ట వథ  క య ణం ఆ 
వి చ ల రోో ఴ న్ో య క్స న్ో శ ై డరర  క ఆ భా భు కస్ 

 

 


  
 
  
 
 

పజిల్ – 8 

గురిా ాంచాండి   

గెలవాండి  








 

సృపషల్ సి్టరీ:  

మితరర లారహ!  

 

. 
 

భన చఽట్ృు  ఉాండే గయౌ, తూయచ, నేల, రతాయణాం, వివిధ యకల మొకోలు, యకయకల జాంత్ేవులు 
వీట్తుిాంట్ితు కయౌ మయవయణాంగ ేమ ోనవచఽు. భనాం ఫరత్కడాతుకి గయౌ, తూయచ, నేల, ఆశృయాం అవసయాం. 
చ ట్టల , క్షులు, జాంత్ేవులనఽ భనాం జఞగేత్ు గ చాసఽకుాంట్ ే భనకు కవలళనవి రట్ ి నఽాండష 
దొ యచకుతాభ. అవి క్భైాంగ ఉాంట్ేన ే భనాం కడా క్ైభాంగ ఉాంట్ాాం. కగ రకితి లోతు రతి తృర ణిక ి
క ోకో రతయేకబెైన శూా నాం ఉాంది. 

రాంచాంలోతు రతి జీవికి శకిు సాయచయతు నఽాండష లభిసఽు ాంది. మొకోలు సాయచయతు శకిు వలన 
కియణజనయ సాంయోగకేిమ వలల  ఆశృమతుి త్మాయచ చసేఽకుాంట్ాభ. బూమ్మెై తువళాంచే యకయకల 
జీవులు కదాతుె ై భమ కట్ి ఆధాయడష జీవిసఽు నాిభ. అతుి జీవ మవులకు రధానాంగ ఆశృయాం 
మొకోల నఽాండష అాంద్ఽత ాంది. 

జీవుల భధయ ఉాండే మయవయణ సాంఫాంధాలోల  ఇట్ీవయౌ కలాంలో ఎనని భాయచాలు చోట్ట 

చేసఽకుాంట్టనాిభ. భన దేశాంలో హమిత్ విల వాం త్మవత్ వయవశూమ యాంగాంలో ాంట్ దిగుఫడష 
ెాంచేాంద్ఽకు యశూమతుక ఎయచవులు, కేిమ్మ సాంశృయక భాంద్ఽల రడకాం చాలా ఎకుోరైాంది. దీతు వలల  ాంట్ 
దిగుఫడష ెమిగిాంది కతూ గయౌ, తూయచ, నేల కలులత్బెైతృక మాభ. 
అభత ే భనాంద్మితూ కతృడడాతుకి ఈ రకితిలో ఎనని యకల మొకోలు ఉనాిభ. రట్తిు భనాం 

కతృడషత ే అవి భనయౌి కతృడతాభ.  రకితితు ఆమధిళేు  భనాం 

రఱాంత్ాంగ జీవిాంచవచఽు. 

మేలు చేవే ముకక : అడడ షయం  



 

దర భలు భరిము దర భల ఴలన ఴచేచ లహయధలు న్నమంతరణలో అడడ షయం యొకక ఫసుళ రయోజన్ాలు  

Addasaram (Adathoda Vasika) దో భల వలన వచేు రయధఽలెై తృక మడెత్ేని క అద్ఽుత్బెైన ఆముమైవద్ 

మొకో. ఇది దో భలనఽ తుమాంతిరాంచడాతుకి ఫాగ ఉయోగడెత్ేాంది. దీతుతు సఽలబాంగ ెాంచవచఽు.  
Addasaram ముకక యొకక ఫసుళ రయోజన్ాలు కరిరంద  విధంగహ ఉన్ానయ:  

1. అడడ షయం ఆకులు ఒక రపి్ల్ా ంట్ గహ న్నచేసహత య. ఖభమం భున్నవల్ కహరోరేశన్ ల నక ఉనన పహయుకలో ప్దద  

షంఖయలో Addasaram ముకకలు ప్ంచడం ఴలన ఒకక దర భ కూడా కహరహయలమ పహర ంగణంలో లేద.ఒకేసహరి, Addasaram 

ముకక యొకక 1, 50, 000 షట ంప్స్ khammam లో ంపణీ చేమడం జరిగినద . (గులాబ క భమ లాగహనే్ దదన్నన ప్ంచఴచచ) 

ఇద  దర భలన తగిగ ంచడంలో చాలా భంచి పయౌతాలన ఇచిచంద .  

2. అడడ షయం ఆకులు దర భల లారహాలన చండాన్నకరి ఫాగహ న్నచేషత న్ానయ. ఆకులన పొ డి చేవ, న్నలా ఴపనన 

నీటిలో లేవనపడు, అద  దర భల లారహాలన చంపలేవంద . షఽయయపేటలో రీక్ించఫడింద . ఖభమం లో జిలాా  భలేరిమా 

అధ్ కహరి శ్రర రహంఫాఫు గహరి షభక్షంలో రీక్ించఫడింద . 

  3. అడడ షయం ఆకులన రోగ న్నలహయణగహ కూడా ఉయోగించఴచచ. రోగ న్నలహయణకు లహడే సో మియో ఔశధ్ాలలో 

అడడ షయం ఆకులు భాతరమ ేఉంటాయ. ఆమురేాదం లో కూడా అడడ షయం ఆకులు భంచి రోగ న్నలహరిణిగహ చెఫడింద .  

4. ఇద  భంచి న్ొప న్నలహరిణిగహ న్నచేమగలద. చికెన్ గున్ాయ జాయం తగిగ నటికస, న్ొపలు తగగ ఴప. కహనీ 

Addasaram ఆకులు ఉడకఫెటిట న     నీయు (అడడ షయం ఆకులన నీటిలో ఉడికరించి,ఆకులన తీవలేవ ఆ నీటిన్న తాగహయౌ), 

తాగితే ఆ న్ొపలు ల ంటనే్ తగుగ తాయ.  

5. ఇద  నీటి వుదదద కయణ సహభరహథ యన్నన కయౌగి ఉంద .  

6. ఇద  ఊపరిత్రతరత లన ఫలయుషత ంద . ఇతయ దర భల repellant లు వరీరహన్నకరి చాలా నష్హట న్నన కయౌగిసహత య. కహన్న 

Addasaram దర భలన న్నరోధ్ షత ంద  భరిము చంపతరంద . అంతేకహక ఊపరిత్రతరత లతో షహా వరీయ ఴయఴషథ లన 

strengthen చేషత ంద .  

7. Addasaram దర భలన భరిము దర భల ఴలన కయౌగే లహయధలు న్నమంత్రరషత ంద . అందఴలన, ఇద  లహతాఴయణ 

భాయున న్నమంత్రరషత ంద .  

8. ఇద  ఇతయ లహయధలన కూడా న్నలహరిషత ంద  భరిము భందల లహడకహన్నన తగిగ షత ంద .  

9. నీటి వుదదద కయణ సహభయథయం కూడా ఴపండటం ఴలన నీట ికహలుష్హయన్ననన్నలహరించఴచచ 



 

కవర్ పౄజీ కబురుల : 

 వికర ాం అాంబాలాల్ స్తరాభాయి : ( ఆగసఽు  12 , 1919 – డషళెాంఫయచ 30 , 1971 ) 

ఫాయత్దేశు ఫౌతిక ఱసు రరేత్ు . ఫాయత్ అాంత్మిక్ష మిఱోధనా వయవసాకు ఆద్ఽయడె. వీమి కుట్టాంఫాం 
శూవత్ాంత ర ోద్యభాంలో కిమేాశీలకాంగ తృల్గ ాంట్ృ ఉాండట్ాం భూలాన రమిాంట్ికి భశృతాిగాంధీ , 

మోతీలాల్ నహౄూ  , యవీాంద్రనాథ్ ఠగూర్ , భమిము జవహమల ల్ నహౄూ  మొద్ల ైన ఎాంత  భాంది 
రభుఖఽలు త్యచా వసాు  ఉాండేరయచ. వీయచ వికాేం శూమఫాయ్ వయకిుతావతుి ఎాంత్గనన రఫావిత్ాం 
చేఱయచ. చద్ఽవుల కోసాం ఇాంగలాండెలోతు కైాంతరడషజ  విశవవిదాయలమాతుకి రయాాడె. 1940లో అకోడ 
నఽాంచి నాచఽయల్ ళెైనసస్ లో టి్రతృక స్ లో ఉతీు యచో డమాయడె.  

మెాండవ రాంచ ముద్ు ాం అాట్ికై తృర యాంబాం అవడాంత  ఫాయత్దేఱతుకి తిమిగి వచిు ఫెాంగుళ్ొయచ లోతు ఇాండషమన 
ఇతుటిట్ృయట్ ఆఫ్ ళెైననటల ళ.వి. మభన యయరేక్షణలో కళిక్ కియణాలెైన మిఱోధన మొద్లుెట్ాు డె. మెాండవ 

రాంచముద్ు ాం భుగిళన త్మవత్ 1945లో తిమిగి కైాంతరడషజ  రళ్ళా ఴెచీడ  ట్ాు  1947లో శూధిాంచఽకుతు వచాుడె.  
1957లో యశుయ మొట్ుమొద్ట్ి ఱట్ిల ైట్ అభన సఽాతిికుి రయోగిాంచినుడె... ఫాయత్ బవిషయత అవసమలకు 

ఱట్ిల ైట్ల  అవసయాం గుమిాంచి ఎాంత  విషమ ళేకయణ చేమట్బేగకుాండా, ఆ ఱట్ిల ైట్ యొకో ఆవశయకత్నఽ అాట్ి 
రధానభాంతిర అభన జవహమల ల్ నహౄూ కు వివమిాంచి, ఆమననఽ ాాంచాయచ శూమఫాయ్. ఆ త్యచరత్ 1962లో ఫాయత్ 
అణుశకిు వయవసా తాభహృడభన హో మీ ఫాఫా యయరేక్షణలో ఇాండషమన నేషనల్ కమ్మట్ీ పర్ ళేాస్ మీళెర్ు 
(ఐఎతూసఒఎళాఏఆర్) ళెాంట్యచి ఆమన ఏమాట్ట చేఱయచ. త్ద్నాంత్యాం ఆమన ఆద్మాలకు అనఽగుణాంగ ఇశూక ర  ఎనని 
విజమాలనఽ శూధిాంచి ఫాయత్దేశ ఖాయతితు ఇనఽభడషాంచేళాంది. గేమీణ రజల కోసాం ఉగశేృలనఽ యౄతొృ ాందిాంచట్ాం వికమే్ 
శూమఫాయ్ వూయహాంలో రధానబైెనదిగ ఉాండేది. శూాంకైతిక మిజఞా న ఉయోగతుి శూభానఽయలకు అాంద్ఽఫాట్టలోక ి
తీసఽక తు మరలతు, అుాడే భన దేశాంలోతు ఎనని సభసయలనఽ మిషోమిాంచవచుతు శూమఫాయ్ త ట్ి ఱసు రరేత్ు లనఽ 
తొృర త్సఴ ాంచేరయచ. సహజ వనయచల వివమలు ళేకమిాంచే మిజఞా నాతుి యౄతొృ ాందిాంచట్ాం, మిమోట్ ళెతుసాంగుో అవసయబైెన 
శూధనాలనఽ ఏమాట్ట చేసఽకోవట్ాం అనేవి అాంద్ఽలో కరలక ఫాగలు. ఈ యాంగలనఽ ఎలా ఉయోగిాంచఽకోరయౌ? 

అాంత్మిక్షాంలోకి భానవుయౌి ఏలా ాంతృయౌ? సాంరదామద్ు తిలో ఉని వయవసాలోల కి అాంత్మిక్ష వయవసానఽ ఎలా కలతృయౌ? 

అని విషమాలతూి వికమే్ శూమఫాయ్ వూయశృలోల  ఫాగలుగ ఉాండేవి.  
"ఫాయత్ అాంత్మిక్ష యాంగ తాభహృడె"గ కరమిు గడషాంచిన శూమఫాయ్ ళేవలకు గుమిుాంుగ ఫాయత్ రబుత్వాం 

ఆమననఽ 1962లో ఱాంతి సవయౄప్ బట్ిగర్ అరయచడ త , 1966లో ద్ి బూషణ్ అరయచడ త  సత్ోమిాంచిాంది. జఞతీమ 
శూా భలోనఽ, అాంత్మజ తీమాంగనా అయావాంత్బైెన తృత్ర తృక లాంచగలగలాంట్ే, ఆధఽతుక ఱసు ర విజఞా నాతుి భానవ సభాజ 
సభసయల మిశుోమతుకి ఉయోగిాంచఽకోవడాంలో భనాం ఎవమికర తీళతృక కుాండా ఉాండాలతు” చ ా, ఆ దిశగ కిల చేళన 
శూమఫాయ్ 1971, డషళెాంఫయచ 31వ తేదీన యభదిాంచాయచ. 

ళేకయణ: యాంజఞన అయౌ 9494362244 www.ManaTeachers.in 



 

: (4 ఆగసఽు  1755 - 6 డషళెాంఫయచ 1805) క న్నకెలస్-జాక్తవస్ కాంటే

పెరాంచ్ చిత్రకయచడె, ళెైతుక అధికమి భమిము ఆధఽతుక ెతుసల్ యొకో సిలుకయు.  

అత్నఽ నామిాండీలో ళెభాంట్-ళెనతు-ెరస్-ళెభ స్ (ఇుాడె అనాము-సర్-ఒమైి) లో 

జతుిాంచాడె. నతృక యౌమన ఇత్తుి "అమైతమా ఎడామి భధయలో తౄర నస కళ్లనఽ సిలుాంచగల 

శూభమా ోతుి,అవగహన భమిము బేధాశకిు తు గల శూయవతిరక వయకిు" అతు ేమ ోనాిడె. 

రిళోధనలు: 

ఏమోనాట్ిక్స 
 ఇత్నఽ క రేడష గయౌ ఫుడగ(Hot air balloon)నఽ త్మాయచ చేఱడె, దీతులో  అత్నఽ మొద్ట్ 

రమాణిాంచాడె. ఇత్తు యొకో కిల ఴెైడోర జన రమువు ఉత్ాతిు తు భమిము ఫెలన యొకో గయస్ ఫాయగ్ నఽ 

బెయచగుమిచేాంద్ఽకు దో హద్డషాంది. 

 ఈజిుు లో ఫెలతుాంగ్ లో త్న నైుణాయతుి రద్మిాాంచాలతు యౌాంచాయచ భమిము 22 ళెెు ాంఫయచ 1798 న పెరాంచ్ 

నాత్న సాంవత్సయ రేడెకల కోసాం కట్ి ళద్ు ాం చేమాలతు కోమయచ. ఈ కయయకేభాతుి డషళెాంఫయచ 1 వ తేదీకి రభదా 

రేమడాంత  అత్నఽ త్గినాంత్గ ళద్ు ాం కలేద్ఽ. ఆ సాంద్యుాం లో ఆమన చేళన ఫెలన కు తుాాంట్టకుాంది. అుడె 

అత్తు రమతాితుి “శత్రే  శితమలకు తుుా ెట్ేుాంద్ఽకు ముద్ు  త్ాంతరా తుి రద్మిాాంచినట్టల ” గ  ఈజిా మనఽల  అభితృర మ 

డాడ యచ. క ెద్ద  ఫెలనను  మెాండవ రమత్ిాంలో ఎళెసెళమా ళేోేమోల  100,000 భాంది చాళనట్టల  చ ాఫడషాంది. 

ఈజిుు లో ఫెలన ఉయోగాం శూా తుక జనాఫానఽ ఆకట్టు కునేాంద్ఽకు భాత్రబేనతు భమిము ళెైతుక అవసమలకు 

త్గినట్టల గ లేద్తు అభితృర మ డాడ యచ.  

మమడాం భమిము డరా భాంగ్ మికమలు 
 లాళేసర్ తుకోలస్ భాయగమెైట్ కమోిట్(Lazare Nicolas Marguerite Carnot) యొకో అబయయున 

బేయకు ఆధఽతుక ెతుసల్ తు  ఇత్నఽ  కనఽగ నాిడె. ఆ సభమాంలో పెరాంచ్ మితల క్ ఆమిుక ఇఫోాంద్ఽలోల  వుాంది భమిము 

గైటే్ తరట్న నఽాంచి గేపెైట్టి దిగుభతి చేసఽకోలేకతృక భాంది. విదేశీ దిగుభత్ేలెై ఆధాయడతు క ెతుసలుి 

సిలుాంచడాతుకి కమోిట్ ఇత్తుి కోమయచ . అనేక మోజులు మిఱోధన చేళన త్యచరత్, ఇత్నఽ భట్ిు  భమిము గేపెైట్ తృొ డష 

ల మ్మశభేాతుి త్మాయచచేళ, మెాండె కల భుకోల భధయ ఈ దామా తుి నొకోడాం అనే ఆలోచన వచిుాంది. ఆ విధాంగ 

ఆధఽతుక ెతుసల్ ఏయాడషాంది. ఇత్నఽ 1795 లో ఆవిషోయణకు ేట్ ాంట్ అాంద్ఽకునాిడె. అాంతే కద్ఽ ఆ త్మవత్ ఇత్నఽ  

భనాం ఇుాడె రడే కైమేానఽి (crayon) కనఽగ నాిడె. 

మీ …… 



 

        


 


 

           



పృర షర్ కుకకర్ భాగాలు తృలుస్త!  

గత సాంచిక తరువాయి…. 

1.Pressure Regulator : పృర జర్ కుకకరోల  ఇది 

తిా డిన్న న్నయాంతిర సాుాంది మరియు 15 పేాండల  తిా డి 

ఉాండేటట్టల  చూసాుాంది. కుకకరోల  వాంటకు ఈ పీడనాం అవసరాం. 

కుకకరోల  ఈ పీడనాం ఉనాపుడు పృర జర్ రృగుయలేటర్ నృమిదిగా 

కదలడాం ప్రర రాంభిసాుాంది. 

2.Vent Pipe: దీన్నపృై నౄ  Pressure Regulator  ఉాంట్టాంది 

మరియు               

అదనపు తిా డి  విడుదలకు ఇది ఉపయోగపడుతుాంది. 

3.Air Vent/Cover Lock: పృర జర్ కుకకరోల  తిా డిన్న పృాంచుతుాంది మరియు పృర జర్ కుకకరోల  తిా డిక్త క సూచనగా పన్నచౄసాుాంది. 

ఇది పృై  సా్తనాంలో ఉనాప్పుడు, కుకకరోల  తిా డి ఉాంట్టాంది. ఇది క్తర ాంది సా్తనాంలో ఉనాప్పుడు, కుకకరోల  తిా డి ఉాండదు. 

4.Lock Pin: కవర్ హ్యాండిల్ మీద ఉనా లాక్ పిన్, కుకకరోల  తిా డి ఉనాప్పుడు Air Vent/Cover Lock తృరవబడకుాండా 

న్నరోధాంచడాన్నక్త ఇది ఉపయోగపడుతుాంది. 

5.Sealing Ring: సీలిాంగ్ రిాంగ్ పృర జర్ కుకకర్ మూతలో సరిపెతుాంది మరియు వాంట సమయాంలో మూత మరియు ప్రతర  మధ్యనుాండి 

తిా డి బయటకు పెకుాండా ఇది ఉపయోగపడుతుాంది. 

6.Over pressure Plug: ఇది మూత పృై  భాగాంలో ఉాంట్టాంది. Vent Pipe మూసుకు పెయిన సాందరభాంలో మాతర మే ఇది 

తృరుచుకెబడి, దీన్న గుాండా తిా డి బయటకు వసాుాంది. 

7.Cooking Rack: దీన్నన్న కుకకర్ అడుగున ఉాంచుతారు. ఆహ్రాం మాడిపెకుాండా ఉాండడాన్నక్త ఇది ఉపయోగపడుతుాంది. 

 ఇలావచౄే నృలలో మరో అాంశాం తె …… 

    సృలవా మరి. 

 

 



 

 



 


 

కవలళనవి:   9v ఫాట్మ ీ , LED ఫలుో  

ెతుసల్స , శుమెానర్ , డఫుల్ ళెైడ్ ళు కోర్  
చేవే విధ్ానం: 
భుాంద్ఽగ మెాండె తెుసళ్ల నఽ శుమెానర్ త  మెాండె రైులా చ కోయౌ.

9v ఫాట్మకీి డఫుల్ ళెడై్ ళుకోర్ తు అాంట్ిాంచాయౌ. 

ఆ ఫాట్మీతు గోడకు అాంట్ిాంచాయౌ.           

ఈ ఫాట్మీ ెైన క ాంత్ ఎత్ేు లో డఫుల్ ళెైడ్ ళుకోర్ తు అాంట్ిాంచాయౌ.  
 

ఫాట్మీ - ట్ మిినల్ ెైన క ెతుసల్, + ట్ మిినల్ ెైన భమో ెతుసల్ తు ఉాంచాయౌ. 

-ట్ మిినల్ ెైన ఉని ెతుసల్ కు LED యొకో - నఽ కలతృయౌ. 

+ట్ మిినల్ ెైన ఉని ెతుసల్ కు LED యొకో + నఽ కలతృయౌ. 

LED రలుగుత్ేాంది. 

చాఱమ! ఎాంత్ సఽలబాంగ ఎభమెజతూస ల ైట్ త్మాయచచేమవచోు త యౌళాంది కదా!



 






సులభాంగా ఎమరెృనీ్ లై ట్ చౄదా్దమా ! 

బ.భలేా వం, టెకహకాలజిస్ట ,  
వరివలా, రహజనన వరివలా జిలాా  .             

09848787034 
Meet at: www.searchlab1.blogspot.in 



 

 

ప .న్ారహమణ ఴయమ,  

జి.పహ.ఉ.పహ.కలరేటికల్, న్నయమల్ జిలాా  

గణతాం నౄరుేకెవడాం ఇాంత సులభమా ! 

  

  




      
     

 

ఇచిేన సాంఖ్యను 99 చౄ గుణాంచడాం ఇాంత సులభమా! 


647 ను 99 చౄ గుణసౄా  ఎాంత? అన్న అడగిానౄ ‘అబ్బో అాంత పృదా లకక వెాంటనౄ ఎలా చృబుతారు’ 

అన్న అాంటారు కద్ద! కనీ చాలా సులభాంగా చృపపవచుే. అదృలా అాంటారా ఐతౄ మీరౄ చదవాండి.  

ఉద్ద: 647 న్న 99 చౄ గుణసౄా  వచౄే జవాబు ఎాంత సులభాంగా  చృపపవచ్చే తృలుస్త! 

647 ను ‘99’ చౄ గుణాంచాలాంటే 99 వ ఎకకాం రావాలి్న పన్నలేదు. కౄవలాం 647 పర కకన 

‘00’లు చౄరిే, వచిేన సాంఖ్య నుాండి 647 ను తీసివేసౄా   సరి. మనకు కవలసిన జవాబు వచిేనటేల . 

అాంటే 64700 – 647 = 64053  ఇలా వేసౄా  మన జవాబు వచిేనటేల . 

ఇచిేన సాంఖ్యను ‘99’చౄ గుణాంచాలాంటే, ఆ సాంఖ్య పర కకన ‘00’ చౄరిే , వచిేన జవాబులో 

నుాండి ఇచిేన సాంఖ్యను తీసివేసౄా  మనకు కవలసిన జవాబు వసాుాంది. 

ఈజీగా ఉాంద్ద! వచౄే నృలలో మరో చిటాక తె మళ్ళీ కలుదా్దాం. ఇక సృలవ్.





 









    
   
  

         
 
     
  
        
     
 
    
  
       
      
 
    
  
        
    
 
    
  
        
      





 NAGA MURTHY- 9441786635   

Contact at :   

nagamurthysir@gmail.com    

Visit at :    ignitephysics.weebly.com 



 







  

అబ్బో రస్తయన శాసర మా ! అర్ాం కదు, బ్బరు కడుతుాంది, విాంట్టాంటే న్నదర వసాుాంది అన్న 

చాలా మాంది అాంట్టాంటారు. ఏది స్తధాంచాలనా మాందు ఇషిాం కలగాలీ, శర మ చృయాయలి. ‘అభాయసాం 

కూసు విదయ’ అనాారు. ఎవరృై తౄ న్నసపృహలో ఉనాారో, వారిలో కుతూహలాం పృాంచడాం కెసమే ఈ 

వాయస్తలు. 

రస్తయన పద్దరాాలక్త పౄరుల  ఎలాపృడతారో, ఎలా పృటిాలో, ఈ వాయస్తలలో రాస్తను. నౄను రాసౄ 

ఈ వాయస్తలలోన్న విషయాలు నూట్టక్త పది మాందిక్త అరాాం అయినా నౄను విజయాం స్తధాంచినటేల . 

ఫాహృఫయౌ లాాంట్ి ఆధఽతుక విజఞా న ఱశూు ా తుకి గణిత్, ఫౌతిక యశూమన, జీవ ఱశూు ా లు భూలసాాంఫాలు. ఈ 
నాలుగిాంట్ిలో గణిత్, ఫౌతిక ఱశూు ా ల జాంట్కర, యశూమన, జీవ ఱశూు ా ల జాంట్కర భధయ సయోధయ ఎకుోవ. ఏ ఱశూు ా తుి 
అధయమనాం చేళేట్ుాడభనా తృక యౌకతు ఫట్ిు  తృఠయాంఱతుి విడగ ట్ిు  మిశీయౌాంచట్ాం త్యత్మలుగ వసఽు ని ఆచాయాం. 
భశృఫాయత్ కలాంలో కిషోద ైవతృమనఽడె అాట్ివయకు త యౌళన జఞా న సాంద్తు కచి, వడఫబ ళ నాలుగు రేదాలుగ 
విడగ ట్ిు  రేద్రయసఽడనే తయచద్ఽ సాంతృదిాంచఽకునాిడె కదా. ఈ విడగ ట్ుట్ాం అాంత్ సఽలబాంగ జమిగై తు కద్ఽ. క 
రేద్ాంలో ఉని అాంఱలు భమ క రేద్ాంలో కతుసాు నే ఉాంట్ాభ. క రేద్ాంలో ఉని విషమాతుకర భమ క రేద్ాంలో ఉని 
అదే విషమాతుకి భధయ తొృ ాంత్న కుద్యకతృక వచఽు. అలాగై ఆధఽతుక విజఞా నాం కడ అాంత్ సఽలబాంగ విబజనకి ల్ాంగైది 
కద్ఽ. ఉదాహయణకి యశూమనఱశూు ా నేి తీసఽకుాంట్ే, దీతుి ఫౌతిక యశూమన ఱసు రాం (physical chemistry), కయోన 
యశూమన ఱసు రాం (organic chemistry), అాంట్ృ యకయకలుగ విబజిాంచవచఽు. ఇాంద్ఽలో కయోన యశూమనాతుి తీసఽకుతు 
ఴెైడోర కయోన యశూమన ఱసు రాం (hydrocarbon chemistry), కయోనలోహ యశూమన ఱసు రాం (organo-metallic chemistry) 

అతూ అనఽకుాంట్ృ భయల దాతుతు విబజిాంచవచఽు. అుాడుాడె అణువుల తుమిణకభేు ఆకమతుి ఫట్ిు  "తినిగ 
ఉని అణువుల యశూమన ఱసు రాం", "చకేలాల  ఉని అణువుల యశూమన ఱసు రాం" అతు కడా విబజిాంచి అధయమనాం 
చ మయవచఽు.  

అణువుల తుమిణకభేాం అుాడుాడే అయుాం అవుత్ేని క త్ు  మోజులలో మిశుోయాం దొ యకతు కిలషు  సభసయ కట్ి 
ఎాంత భాంది ఱసు రరేత్ు లతు ఎాంత్గనన ఇఫోాంది ెట్ిుాంది. అాంత్ వయకు ఴెైడోర కయోన ల తుమిణకభేాతుి కలాంకషాంగ అయుాం 

చేసఽకుని తుశుో త్ేల ాంద్మో ఈ కిలషు  సభసయతు తీయుడాతుకి ళద్ద డాడ యచ. అసలు ఇాంత్కర అాంద్మితూ ఇాంత్లా ఇఫోాందిెట్ిున 
సభసయ ఏమ్మట్ో ఇుాడె వివయాంగ చాడాండష. ఫెాంజీనఽ (benzene) అనే దాయుాం కట్ి ఉాంది. ఈ ఫెాంజీనఽ లో ఆయచ 

కయోన యభాణువులు, ఆయచ ఴెైడోర జన యభాణువులు ఉనాిమతు త యౌళాంది. కతు ఇవి ఫెాంజీనఽ అణువులో ఎలా 



 

అభయుఫడష ఉనాియో ఎవమికర అయుాం కలేద్ఽ. అాంట్ే ఫెాంజీనఽ తుమిణకభేాం అయుాం కలేద్ఽ. ఎాంద్ఽకు అయుాం 
కలేద్నఽకుాంట్టనాిమ? మీయచ కడా రమతిిాంచి చాడాండష. ఆయచ కయోను యభాణువులతు ఫాయచగ ద్ాండలా గుచిుతే 
14 ఖాళీ చేత్ేలు మ్మగులుతాభ. వీట్ికి 14 ఴెైడోర జన యభాణువులతు త్గియౌాంచితే వచేుది C6H14 అవుత్ేాంది కతు C6H6 

అవద్ఽ. చేత్ేలు ఖాళీగ ఉాండకడద్ఽ కదా! ఆయచ కయోన యభాణువులు, ఆయచ ఴెైడోర జన యభాణువులే ఉాండాయౌ. 
ఎలా?  

ఇకోడొ క చిని కథ చ తృాయౌ. త లుగులో గ గిగ  అతు లవఫడే దాయుాం కట్టాంది. దీతు ఇాంగీలషే ేయచ ఫెాంజోభన 
మెజిన (Benzoin resin). దీతునే “శూాంఫరా ణి” అాంట్ాయతు వినాినఽ. ఫెాంజీనఽ (Benzine), ఫెాంజోభన (Benzoin), ఫెాంజోభన 
మెజిన (Benzoin resin) అనేవి ేయచలో తృక యౌకలు ఉనాి రేమైవయచ దాము లు. ఈ ఫెాంజోభన మెజిన తు ఆలోశృలులో 
కమిగిాంచగ వచిున దాతుతు ట్ిాంకుర్ అఫ్ ఫెాంజోభన (tincture of Benzoin) అాంట్ాయచ. ద ఫో త్గియౌ యకుాం కయచత్ ఉాంట్ే 
నా చినిత్నాంలో ట్ిాంకుర్ అఫ్ ఫెాంజోభన కతు ట్ిాంకుర్ అఫ్ అయొడీన కతు ద ఫో మీద్ మళేరయచ. (ఆలోశృలులో 
కమిగిాంచగ వచిున దాము లతు టి్ాంకుర్ అాంట్ాయచ.) ఇకోడషత  ఈ కథ సభాు ాం.  

ఆ మోజులోల  కెకల  అనే జెయితూ దేశు యశూమనఱసు రరేత్ు  కడా ఈ విషమబే ఎుాడా ఆలోచిసాు  గట్ికలలు 
కాంట్ృ ఉాండేరడె. క మోజున ఆమన ఫసఽసలో రమాణాం చేసఽు నిుడె, ఫసఽస కుద్ఽుకి చిని కోడషకునఽకు తీశూడట్. 
ఆ కునఽకులో క కల కనాిడట్. ఆ కలలో కయోను గ లుసఽలు కళ్ా భుాంద్ఽ నాట్యాం చ మయట్ాం మొద్లుెట్ేు మట్. ఆ 
నాట్యాంలో ఆ గ లుసఽలు తృభు ఆకయాంలోకి భామి కచోట్ జయజమ తృకడాం, భమోచోట్ త క మీద్ తులఫడష నాట్యాం 
చ మయట్ాం, భమ క శూమి త కతు ననట్ిత  ట్టు కుతు చఽట్ు చఽట్టు కుతృక వట్ాం.... ఇలా జయచగుత్ ఉాంట్ే ఫసఽస డ ైరవర్ కెకలే 
గయచ దిగై సాలాం వచిుాంద్తు కైకలు రేశూడట్. కెకలే ఆద్మ ఫాద్మ కగిత్ాం తీసఽకుతు కలలో వచిున ఆకమలతు కగితాల 
మీద్ గీళ అయ ద్శూు  కగితాలు తృడె చేళేసమికి గుాండరట్ి ఆకయాంలో ఉని తుమిణకభేాం కనఫడషాందిట్.  

ఆ ఆకమతుి ఈ దిగువ చాసఽు నాినఽ.  
  

ఈ ఫొ భి షడెుజి ఆకయాంలో ఉాండట్బే కకుాండా, ఏకాంత్య 
శూా నాలలో (alternate sides) ఉని భూడె బుజఞలు ఏక ఫాంధాం 
త ట్ీ, మ్మగియౌన ఏకాంత్య శూా నాలలో ఉని భూడె బుజఞలు జాంట్ 
ఫాంధాల త ట్ీ వునాిభ. ఈ యకాం ఫొ భికి రతి భూలన క -CH 

గుాంుతు త్గియౌళేు  C6H6 మవట్బే కకుాండా కయోన యభాణువులకి 
ఖాళీ చేత్ేలు ఎకోడా మ్మగలవు. ఇలా చకేల ఆకయాంలో కడ 

యభాణువులతు అభయువచుతు అవగహనలోకి మవట్ాం యశూమన ఱసు రాంలో క బైెలు మభ. 





       మీ  

 

 

శడుుజి ఆకహయంలో ఉనన ఫంెజీన 



 

 



 

             
              
              

 

త దీ  రతేయకత్

 లాభార్ో జమాంతి (1744) 
 రుల చాంద్రమై జమాంతి (1861)

 నాట్ిలస్ అనే సబ్ బెమెైన  ఉత్ు య ద్ివాం గుాండా రమాణాం (1958)

 భన దేశ అనఽ మిమాకుర్ “అసయ”తృర యాంబాం  (1956)

 చాంద్ఽర డష ెై మొద్ట్ కయౌడషన తూల్ ఆర్ి శూు ా ాంగ్ జమాంతి (1930)

 ెతుసయౌన నఽ కనఽగ ని ఫ్ెల మ్మాంగ్ జననాం (1881) 
 యశూమన సాంకైతాల యౄకయు ఫెమిజయౌమస్ వయాాంతి (1848)

 బైెమోగేఫ్ ేట్ ాంట్ డే (1876)

 ట్ ట్రా ళెైకిలన ఆవిషోయు రై.సఽఫాోమవు వయాాంతి (1948) 
 భన ఱసు రరేత్ు  మాం.కె. రైనఽఫానఽా జమాంతి (1927)

 ఆమన కలగ్ జమాంతి  (1926)

 వికాేం శూమఫాయ్ జమాంతి (1919)

 ఐనన ఆవయణ మిఱోధకుడె శిశిర్ కుభార్ మ్మతరా  వయుాంతి (1963)

 ఎలకుా న త్యాంగ సమీకయణ కయు లభస్ డీ ఫరర గీల  జమాంతి (1892) 
 ఫాయత్ అాంత్మిక్ష మిఱోధన సాంసా ఇశూకర  నఽ శూా న (1969) 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%87%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8B


 

 ననఫెల్ ఫహృభతి గేఴీత్ లాాంగ్ భూర్ వయుాంతి(1967)

 భానవ యఴ త్ అాంత్మిక్ష నౌక రయోగాం (1970)

 ఴీయౌమాం ఆవిషోయణ (1868)

 ఆవిమి మాంత్ర యౄకయు జైమ్స రట్ వయుాంతి(1819)

 ల ైనస్ తృయౌాంగ్ వయుాంతి(1994) 

 నాశూ రోభ జర్ -2 నఽ రయోగిాంచిన మోజు (1977)

 చలన చిత్ర యౄకయు జెాంకినస జమాంతి (1867)

 ఴెైడరా యౌక్స మిఱోధకుడె మైనాల్డ ు జమాంతి (1842)

 ూల ట్ో నఽ గశేృల జఞతతా నఽాండష తొలగిాంచఽట్ (2006)

 ముమైనస్ నఽ కనఽగ ని వియౌమాం ఴెమిల్ వయుాంతి(1822) 
 తృక యౌయో రకరసన యౄకయు శూతన జమాంతి (1906)

 మైడషయో కభూయతుకైషన వయవసా గల అాంత్మిక్ష నౌక మనాం (1910)

 మోక్షగుాండాం విఱలవశవయమయ జమాంతి(1860)  

29  ట్రా నస తౄయిర్ నఽ త్మాయచ చేళన మోజు (బెైకైల్ తౄయడే)(1831) 
౩౦ యౄథర్ పర్డ జమాంతి (1871) 

31 మొద్ట్ిశూమి శూౌయశకిు త  కయచనఽ నడషన మోజు(1971) 

 

 

 

 

జూలై  నృల సాంచిక మ్మమిలను విశేషాంగా ఆకటి్టకునాాందుకు సాంతెషాం. సాంచిక పృై  చాలా మాంది 

అభిప్రర యాలు పాంప్రరు. చాలా మాంది వారి సూకళీలో పిలల లకు సాంచికను పిర ాంట్ తీసి అాందిాంచారు. సాంచికను 

విద్దయరాులకు చౄరిేన పర తి కక ఉప్రధ్రయయున్నక్త  పౄరు పౄరున ధ్నయవాదమలు.  

ఈ సాంచికను కూడా ఇదౄ విధ్ాంగా ఆదరిస్తా రన్న ఆశిసూా  …….                       మీ……  



