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   భారత పెలీసు వయవసథ లో తలి మహిళా ఐ.పి.ఎస్ 

అధికార్ణిగా కిరణ్ బేడీ 1972 జూలై  16న నియమంచబడింది. 

1990 జూలై  16న  ఫిలిప్పన్స్ లో ర్కట ర్ సౄేల్ 7.8 

తీవర తతె భూకంం వచిి, 1600 మంది ర జలు మరణించారు. వేయికి పృై గా ర జలు కనిపించకుండా పెయారు. 

మనీలా, చబనతుయన్స, బగుయొవై, లుజన్స ప్ర ంతాలు బాగా నషట పెయాయి. 1976 నంచి ఆ ప్ర ంతంలో 

జర్గిన భూకంప్లలో ఇది చాలా పృద్ద  భూకంం.



  

 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%A3%E0%B1%8D_%E0%B0%AC%E0%B1%87%E0%B0%A1%E0%B1%80


Manam Volcano, Papua New 
Guinea 

              

              
               

 

అమమఫాఫో య్! ఇయ ఎందఽఔు సిలటంచఫడ్డా యో ఔదడ! ………


 
రమ్మభ అగ్నన యవతడలు. యటి ేయు యంటేన ే ళ్ైు  జలుు భంట ంది. అత్మంత్ రడే్ి ఉశుణో ఖరత్లతో ఔడ్ిన యషూమనత్ దరవ 

దడమా తున కొతున కిలోమీటయు తృట  రమంజేశూా భ. లార రవఴ ంచిన తృర ంత్భంతడ యషత్ేలమంగ్ భామన అఔకడ్ి జనజీరలనఽ 
ఔఫయంచసేఽా ంది. అగ్నన మవతడలు అఔకడ్డ ఇఔకడ్డ అతు తడే్డ లుఔుండ్డ ుట ట కొచడాభ. ట బూభులోు , భంచఽ కొండలోు , ఉషో 
భండలాలోు  ఇంక సభుదర ఖమబలోు  అగ్నన యవతడలు త్మామ ై భానవ భనఽఖడఔు అవమోధడలుగ్ తులుసఽా నడనభ. నేటి ఈ శీమనషఔలో 
అంత్మా తీమ అంత్మనక్ష కేందరం నఽంచి చిత్రఔమనంచఫడ్ిన రంచంలోతు లు అత్మంత్ బమానఔ అగ్ననయవత్ యశూణ టనడలనఽ కిరంద 
చాడ్ొచఽా.......  

 
 

  

 

   

   

 

 

 






Eruption of Eyjafjallajokull in Iceland 

Api Volcano, Indonesia Shinmoe-dake Volcano, Japan 



          
          
          
          







 హలో ఫ్ర ండ్స్! బాగున్ననరా! నేన మీకు ఉయోగడే నంబర్ 3 వ మూలకానిన. అదౄనండీ! లిథియం న. న్న రమాణు 

సంఖ్య 3. మూలకాల ట్టట కలో రృండవ ప్పర్యడ్స మర్యు కటవ గ్రూ పుకు చృందినద్దనిన. ననన Li తె సూచిస్తత రు. ఇట్ట వరకు 

చాలా మూలకాలు వాట్ట గుర్ంచి చృప్పుకున్ననయి కద్ద! వాట్టలాగే ఈ మద్య కాలం లో న్నకూ చాలా విలువ ఉంది. అయిన్న నేన 

గరవడకుండా మీకు ఉయోగడుతున్ననన. అదృలా అంటారా! మీరూ అంతా చదివితౄ మీకౄ తృలుసుత ంది.  

 నేనఽ ఔ క్షాయభూలకతున భమనము  రఔితిలో లతేంచే అతి తేయౌక ైన లోశృతున. శూధడయణ మనళాతిలో గన 
యౄంలో ఉంటానఽ. S ఫాు ఔుఔు చ ందినదడతున. నడ ేయు గ్రరఔు దబ ైన యౌథోస్ (Lithos) నఽండ్ి వచిాంది. యౌథోస్ 
అనగ్ మభ అతు అయాం . నడ లోతు ఎలకటా నఽల సంకమ భూడె (3). 

ముదటిగ్ 1790 లో Jozé Bonifácio de Andralda e Silva అనే ఫరరజిల్ దేశీముడె నడ (యౌథిమం) యొఔక 
భుడ్ి కతుజం ేటల ైట్ (petalite, LiAlSi4O10) నఽ ళవడ్ిస్ యొఔక ముటో అనే దీయలో ఖుమనాంచడడె. 
భండ్ించినుడె నేనఽ కిరభసన్ యంఖుతో భండటం ఖుమనాంచడడె. 1817 లో శూట క్ హోభ దేశిముడె 
అభన జోహన్ ఆఖసఽట  అమేపేడసన్ (Johann August Arfvedson) అంత్వయఔు ఖుమనాంచతు కొతా్ 
భూలఔంగ్ ననఽన ఖుమనాంచి యౌథిమం అతు ేయు తుయోభంచడడె. నేనఽ ఔ కొతా్ క్షాయ లోశృననతూ, 

శూణ డ్ిమం ఔననతేయౌఔగ్ ఉనడననతు ఖుమనాంచడడె. అభతే శూణ డ్ిమాతున రేయు చేళనట ు , యదఽమత్ యఱలుషణ 
దడవమ ననఽన (యౌథిమాతున) రేయు చ మమలుఔ తృణ మాడె.1821లో యయౌమం ఫరా ండ్ చడలా సవలవ 
మ్మతడదఽలో ననఽన(యౌథిమంతు) రేయు చ మమఖయౌగ్డె. చివయఔు 1855లో జయభతూ యశూమన ఱసారరేతా్ 

మఫర్టట ఫునససన్ భమనము తరటిషే ఱసారరేతా్ ఆఖసటస్ బేథిళససన్ తో ఔయౌళ సదద  మనభాణంలో ననఽన(యౌథిమాతున) యదఽమత్ేా  
యఱలుషణ దధతిలో భుడ్ికతుజం నఽండ్ి రేయుచ మమఖయౌగ్యు. 

యశ్వంలో తగ్ ఫామంఖు (భశృ యశూణ టనం) జమనగ్ననుడె ఏయడ్ిన ముదటి భూడె భూలకలలో నేనఽ భూడ్ో 
భూలకతున. మిఖతడ మ ండె ఴీయౌమం, ఴ ైడ్ోరజన్ .కతు యశ్వంలో ఫరమరయౌమం భమనము ఫో మన్ భమనము నడ(యౌథిమం) 
ఉతుకి త్ఔుకవ. కయణం నేనఽ (యౌథిమం) త్ఔుకవ ఉశుణో ఖరత్ వదదనే నశించఽ లక్షణ ఔయౌగ్న వుండెట. నేనఽ (యౌథిమం) 
యశ్వంలో చలు గ్ ఉండ్ే ఫరర న్ భయుఖుజాు నక్షతడర లలో, ఆమ ంజి నక్షతడర లలో ఉనడననఽ. 

గన ళాతిలో లబమభఖు భూలకలలో నేనఽ(యౌథిమం)ఎఔుకవ యశిశుణట షోం ఔయౌగ్నన భూలకతున. ఆమతూఔయణ శ్కిా: 
5.392 eV. నేనఽ (యౌథిమం) బ తా్టి రసండ్ిలా యంఖు ఉనన లోశృతున. అతి త్ఔుకవ ఫయువునన త యౌఔతృటి లోశృతున. 

-  విదయాసాగర్, సూూల్ అసిస్టంట్, 

బెలల ంప్ల్లల, మంచిరాాల జిలాల  

Jozé Bonifácio de 
Andralda e Silva 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B9%E0%B1%80%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B9%E0%B1%88%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%9C%E0%B0%A8%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8B%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B6%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B1%8B%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%82


 

      యౌథిమం వరణప్టరేఖలు 

మిఖతడ క్షాయ లోహలవల  నేనఽ యశూమతుఔంగ్ అత్మంత్ చఽయుక ైన చమమశీలత్ ఔయౌగ్నన, భండ్ే సవఫావభు ఉనన లోశృతున. 
అందఽవలన ననఽన ఏద ైనడ ఔ ఴ ైడ్ోరకయఫనఽ దరవంలో, శూధడయణంగ్ సటోర యౌమం జ యౌులో వుంచి బదరయచ దయు. నేనఽ 
ంటమన రేలతూస ఎలాకా ానఽనఽ ఔయౌగ్న ఉనడననఽ. ఈ కయణంచే నేనఽ ఉతా్భయదఽమత్ేా  భమనము ఉషోరహకతున. నేనఽ చడలా 
బ తా్టి లోశృతున, ననఽన ఔతాితో భుఔకలుగ్ ఔతా్మనంచ వచఽానఽ .నేనఽ రసండ్ ిలాంటి యంఖులో ఉనననఽ ఆకససఔయణ వలన గే్ర 
యంఖులోకి మవయానం చ ందఽతడనఽ.లోశృలతునంటిఔనన త్ఔుకవ ఫాలబవన ఉశుణో ఖరత్ (1800C) ఔయౌగ్నననఽ, మిగ్నయౌన 
క్షాయభూలకల ఔనన ఫాలబవన ఉశుణో ఖరత్ ఎఔుకవ. 

అమ్మభతుమం దరవణంలో ఔయఖడం వలన తూయౌయంఖు దరవం ఏయడెత్ేంది.తేభ ఔయౌగ్నన నేనఽ (యౌథిమం) చఽయుఔుగ్ 
చయమలో తృలగొ తు యౌథిమం ఴ ైడ్ోరక ైసడ్ (LiOH and LiOH•H2O), యౌథిమం నసైట్ై రడ్ (Li3N) భమనము యౌథిమం కమోఫనేట్ 
(Li2CO3, లనఽ ఏయయచఖలనఽ .ఇందఽలో యౌథిమం కమోఫనేట్ అనేది యౌథిమం ఴ ైడ్ోరక ైసడ్ భమనము కయఫన్ డ్ ైఆక ైసడ్ ల 
భయౌ చయమ పయౌత్ంగ్ ఏయడెత్ేంది. అత్మధిఔ ఉశుణో ఖరత్ వదద ఴ ైడ్ోరజన్ తో చయమచ ంది యౌథిమంఴ ైడ్ ై రడ్ ఏయయచఖలనఽ. 

యౌథిమం సమక ైసడ్ (Li2O2) సభక్షలో కయఫన్ డ్ ై ఆక ైసడ్ తో చయమ వలన యౌథిమం కమోఫనేట్ భమనము ఆకిసజన్ ఏయడెనఽ. 

2 Li2O2 + 2 CO2 → 2 Li2CO3 + O2. 

అన్నటటట  మరిచిపోయాన్ు, మీ శరీర భాగాలన్ు ఎక్సస రే, సాూనంగ్ ల దయారా ఎలా చూసాా రో మమమల్లన 

వరణప్టాల దయారా చూసాా రు. నయ ఫో టోలన్ు చూడండి.  

 

 

ఆవరత న ట్టట కలో న్న స్తథ నం: 



 



మీ నిత్య జీవిత్ంలో నేను: 
ననన నితయ జీవితంలో ఎకేడెకేడ ఎలా వాడుతారో చూడండి.  

ననఽన(యౌథిమాతున) అలమమితుమం భమనము బ గ్రనలమం లతో సబేభళ్నం కయంచి మిశ్రభ 
లోశృలనఽ త్మాయు చేశూా యు. ఈ మిశ్రభ ధడత్ేవు తేయౌఔగ్ భమనము ఫయౌషటంగ్ ఉంట ంది.  




https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B1%86%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8B%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%82%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%86%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B1%80%E0%B0%B7%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
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


బ గ్రనలమం-యౌథిమంల మిశ్రభ లోశృతున ఔవచడల (Armour ) లఔలనఽ చేముటఔు రడతడయు.  
అలాగ్ే అలమమితుమం–యౌథిమం మిశ్రభ లోశృతున యభానడల త్మామరలో, ళసైకిళ్ళ పేరమ ల త్మామరలో భమనము అత్మంత్ 
రేఖంతో రమాతుంచఽ మ ైళ్ళ త్మామరలో యసాిత్ంగ్ ఉయోగ్నశూా యు. 

శూవఫాయఔంగ్ నేనఽ (యౌథిమం) మ ండె ఐశూణ టోు యౄతృలలో లతేశూా నఽ. అయ 6Li 

భమనము 7Li . యటిలో 7Li  అనే యౄంలో ఎఔుకవ రభాణంలో రఔితిలో దొయుఔుతడనఽ. అతిత్ఔుకవ 
ఫాయభునన ఴీయౌమం, ఎఔుకవ ఫాయభుననఫరమరయౌమం భూలకల యభాణు కేందీరమ ఫంధశ్కాితో తృణ యౌాన నడ మ ండె 
ఐశూణ టోప లు త్ఔుకవ కేందీరమ ఫంధశ్కాితు ఔయౌగ్న ఉనడనభ. ఇందఽలో 7Li అనేది యశ్వంలో భశృయశూప టనం జమనగ్ననుడె, 
కేందరకల జననసభమంలో ఏయడ్ినది. 7Li కయఫన తడయలలో జతుసఽా ంది. కొతా్గ్ తడయలు ుట ట నుడె కొదిదముతా్ంలో 
నడ (యౌథిమం)ఉత్తాి జయుఖు త్ేంది. కతు రసంటనే నశిశూా నఽ. 
తూటిలో అమానఽగ్ ఔయుఖు ఖుణం ఔయౌగ్న ఉండటంవలన సభుదరజాలలో నడ(యౌథిమం) ఆనరళ్ైళ ఔతుశూా భ. నడ 
(యౌథిమం) ఆనరళ్ైళ అనేఔ జీవుల దేహవమవసాలో ఖుమనాంచవచఽానఽ . 

ననఽన(యౌథిమాతున) రతేమఔబ ైన ఎఔుకవ ఉశుణో ఖరత్నఽ బమనంచఖల అదడద లు, ంగ్ణి వసఽా వులనఽ త్మాయు చేముటఔు 
రడ్ దయు. భ్ంట్ తృలోభార్ట లోతు దఽమనబణిలోతు దయణభునఽ నడతోనే త్మాయుచేశూయు. 
యౌథిమం ఴ ైడ్ోరక ైసడ్ (LiOH) నఽ యభానంలో ఏయడె కయఫనఽ డ్ ై ఆక ైసడ్  (CO2 ఫొ ఖుొ ులుసఽ రమువు ) నఽ 
తొలగ్నంచఽటఔు ఉయోగ్నంచ దయు.  
యౌథిమం కలు మ ైడ్ తూటితు లుాకొనే సవఫావం ఉనన కయణం వలన, దీతుతు శీత్య్ఔయణ మంతడర లలో, మనశ్రభలలో గ్యౌతు తృణ డ్ి 
యచఽటక ై రడ్ దయు (యౌథిమం ఫోర బ ైడ్ యౄంలో రడ్ దయు).  
యౌథిమం ళటమమేట్ నఽ అధిఔ ఉశుణో ఖరత్ వదద  తుచేము మంతడర ల ఔంద నల త్మామరలో ఉయోగ్నశూా యు.  
యౌథిమం ఴ ైడ్ ై రడ్ నఽ ఇంధనంగ్ రడ్ దయు.  

ననఽన(యౌథిమాతున) రభుకంగ్ మనచడమనాంఖు అభయమ  ళసల్ తౄణ నఽలు, లాప టాులు, డ్ిజిటల్ క భమలలో 
ఉయోగ్నంచఽ  ఫామటమరలనఽ త్మాయు చ ముమటఔు ఉయోగ్నశూా యు. అలాగ్ే మరచడమనా చ మమఫడతు ఫామటమరలలో ఔుడ్డ 
ననఽన(యౌథిమాతున) యతుయోగ్నశూా యు. ఉదడహయణఔు హిదమంఔు అభమేా ేస్  బేఔయు (pace maker), ఔదిలు 
ఫొ భభలు, ఆటవసఽా వులు భమనము ఖడ్ిమాయం లలో రడ్  ఫామటమరల త్మామరలో ఔుడ్డ ననఽన(యౌథిమాతున) రడ్ దయు . 
ననఽన(యౌథిమాతున) అదడద లు, ంగ్ణి మనశ్రభలో 37.0%, ఫామటమనలలో 20.0%, ఔంద నల త్మామనలో 11.0%, 

అలమమితుమం మిశ్రభలోహ త్మామనలో7.0%, రసైదమయంఖంలో2.0%, థ మోభతృు ళటఔు యంఖంలో 3.0%, శీత్యఔయణ 
మంతడర లలో 5.0%, ఇత్య యంగ్లలో 10%నఽ ఉయోగ్నశూా యు. 

యౌథిమం కమోఫనేట్ నఽ భానళఔంగ్ ఔింగ్ననళాతిలో ఉననభానళఔ 
మోఖులఔు భందఽగ్ ఉయోగ్నశూా యు. ఫరైతృప లాయు డ్ిశూయాయు భమనము భానళఔ యుఖభత్ల తురయణలో రడెచఽనడనయు. 
అలాగ్ే త్లనొ, భూయా, భధఽబేహం, కలుమ రమధి, భూత్రండ్డలు, కసళ్ళనొులు, చయభరమధఽలు వంటి రటి 
తురయణ భందఽలలో రడతడయు. 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B9%E0%B1%80%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%86%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8A%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%B8%E0%B1%81_%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%A7%E0%B0%A8%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E2%80%8C_%E0%B0%AB%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%BF%E0%B0%9F%E0%B0%B2%E0%B1%8D_%E0%B0%95%E0%B1%86%E0%B0%AE%E0%B0%B0%E0%B0%BE&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%80
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B9%E0%B1%83%E0%B0%A6%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AA%E0%B1%87%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E2%80%8C_%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%A6%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%81


: యటితు భన భూడ్ నఽ ళాత్ మనచే భందఽలు గ్ చ ుకలవచఽా. యౌథిమం ఔ కతుజం అంటే 
మినయల్. ఈ కతుజం యొఔక ఓషధ ఖుణడల , దడతుతు చిా చికిత్స లో చడలా కలం నఽంచీ ఉయోగ్నసాా  ఉనడనయు. 
తృఱాత్మ దేఱలలో కొతున క్షాయ సయసఽసలలోతు తూయు తడఖభతు సలశృ ఇచేా రయు. మీఔు త యౌళే ఉంట ంది ఔదడ ఆభాు లు 
ులు  గ్ ఉంటామతూ క్షామలు ఉ గ్ ఉంటామతూ. క్షాయ సయసఽసలలో తూయు తడగ్నన రమనకి చిా ఔుదిమేది. కతూ ఇటీవల 
మనఱోధనల వలు , ఆ క్షాయ సయసఽసలలో ఉనన తూటి లో కతుజాలు , రతేమకించి యౌథిమం అనే కతుజం ఉందతు ఔనఽఔుకనడయు. 
జాన్ కేడ్ అనే ఆళేా రయౌమన్  ముటటముదటి శూమన ఱళా రమం గ్ యౌథిమం యొఔక ఓషధ ఖుణడలనఽ, చిా కి చికిత్సలో 
యౌథిమం యొఔక ఉయోగ్ల యవమనంచడడె త్న మనఱోధనడ త్రం లో.( 1949 ). ఖత్ మాఫరై ఏళ్ు  గ్ యౌథిమం నఽ 
భాతుమా లుదడ చిా చికిత్సఔ , తురయణఔ , రంచం అంతడ ఉయోగ్నసఽా నడనయు. యౌథిమం ఔ మ్మతడదఽ లో 
తీసఽఔుంటే చిా తృణ వడబే కఔుండ్డ , తురయణ ఔు ఔడ్డ ఔ భంచి ఓషధం గ్ తుచేసఽా ంది. కఔ తృప తే  ఈ యౌథిమం 
తీసఽఔుంట నన రయు కొతున జాఖరతా్లు తీసఽకలరయౌ.  రయు కిడ్నన అంటే భూత్ర ండ్డలు , ఇంక థ ైమభడ్ మరక్షలు రతి 
ఆయు నసలలఔు ఔ శూమన చేభంచఽ ఔుంటృ ఉండ్డయౌ. అంత ేకఔ  రమన యఔాం లో యౌథిమం ఏ తృళ్ళ లో ఉందో  ఔడ్డ ఔరభం 
గ్ మరక్ష చేభంచఽ ఔుంటృ ఉండ్డయౌ. దీతుతు యౌథిమం ల రసల్స ట్స్ట  అంటాయు.  

అయా బాబో య్ చయలా చెపేశాన్ు. మిగిల్లన్వి మీరే తెలుసుకుంటే మంచిది. ఎప్పేడూ మా గురించి 
మేము చపె్పేకోవడమేనయ! మీరూ వెత్కాల్ల కదయ...... 
తెలుసు కుంటారు కదూ....................     మీ   ల్లథియం 

  








  (  )   

పడి సుననం న నీట్టతె కలిపి తడి సుననం (కాలిియం హై డార కృై ్డ్స)తయారు చౄస్తత రు. 

                          (  )          ఉషణ  శకిత   

     పడి సుననం      తడి సుననం  

ఇది ఉషణ  మోచక చరయ 

తడి సున్నననిన గోడలకు వేసిన తరావత అది నమమదిగా వాతావరణంలోని  కారబన్స డెై యాకృై ్డ్స తె చరయ జర్పి తృలల ని 

కాలిియం కారోబనేట్ ని ఏరరుసుత ంది . అందు వలల  గోడలు ర కాశవంతమై న తృలుపు రంగులో మరుసూత  

వంటాయి. అందుకని Ca(OH)2 గోడలకు వేలా వేయుటకు వాడతారు. 

  (  )                             


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









 



        

 

 

ర శనన ంపినవారు: సమత్,తొమిమదవ త్రగతి, జి.ప్.ఉ.పా.త్లల ంపాడు, ఖమమం జిలాల . 

ప్రశన: ఒజోన్  తృప య ఎఔకడెంట ంది? భన ఔంటికి ఔనడదడ? 

జవాబు: ఒజోన్  అనేది భూడె యభాణువులతో ఔడ్ిన ఆకిసజన్  అణువు (triatomic oxygen molucule). ఇందఽలో 

ఉనన అతున ఆకిసజన్  యభాణువులు యశూమతుఔంగ్ కే లక్షణం ఉననయ కవు. కతూ భనం ఱవసకిరమలో లుా  

శూధడయణ దివయభాణుఔ ఆకిసజన్  అణువులో (diatomic oxygen molucule) భాత్రం మ ండె యభాణువుల కే 

యధబ ైనయ. త్దడవమ శూధడయణ ఆకిసజన్  అణువులాు గ్ ఒజోన్  ళాయబ ైన రమువు (stable gas) కదఽ. బూరతడవయణడతున 

నేల మీద నఽంచి సైకి రసయలు  కొలదీ అఔకడెనన రధడన యశూమతుఔ ఫరతిఔ ధమభల ఆధడయంగ్ కొతున తృప యలుగ్ యబజించడయు. 

నేలఔు దఖొయగ్ 20 కి.మీ.లోే ఉనన తృప యనఽ టోర తృణ ళపమర్ట  అతూ, 20 నఽంచి 50 కి.మీ భధమలో ఉనన తృప యనఽ 

శూట ా టోళపమర్ట  అతూ, ఆ త్మవత్ మీశూణ  ళపమర్ట , థమోభళపమర్ట , ఎకలసళపమర్ట  అనే తృప యలు సఽభాయు 500 కి.మీ. వయఔు 

యయధ దామలోు  యసామనంచి ఉనడనభ. భన శూధడయణ ఆకిసజన్  అణువులు శూట ా ట  ో ళపమర్ట లో ఒజోన్  అణువులుగ్ 

భాయతడభ. మ ండె అణువుల శూధడయణ ఆకిసజన్  రమువు భూడె అణువుల ఒజోన్ గ్ ఇఔకడ యౄతృప ందఽత్ేంది. ఇందఽ 

కలసం ఆకిసజన్  అణువులు చడలా శ్కిాభంత్బ ైన అతితూలలోఴ త్ కంతి ( 150 to 215 nm త్యంఖద ైయయ్ం)తు 

రడెఔుంటాభ. అుడె ఏయడా ఒజోన్  ఔడ్డ చడలా కలం ఉండలుదఽ. ఇది యశూమతుఔంగ్ ళాయంలుతుది కఫటిట  త్వయగ్ 

తిమనగ్న ఆకిసజన్ గ్ భాయుత్ేంది. ఔరభంలో అది 215 నఽంచి 315 nm త్యంఖధ ైయయ్ం ఉనన శూౌయకంతిలోతు అతితూల లోఴ త్ 

కియణడయౌన రడెఔుంట ంది. అందఽకే ఒజోన్  తృప యనఽ రభాదఔయ అతితూలలోఴ త్ కంతి నఽంచి బూమితు కతృడ్ే గ్ొడెఖు 

అంటాభు. ఒజోన్  అణువు చడలా చిననది కవడం వలు , అది రముయౄంలో ఉండటం వలు  దడతుతు భనం చాడలుం. ఇది 

దడదడు తృయదయశఔంగ్ ఉంట ంది.












జవాబు ప్ంిన్ వారు : రమేష్ , సూూల్ అసిస్టంట్ , జి.ప్.ఉ.పా.ముతా్ంగి. 




             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
    
    
    
    

    

ముఖాాంశాలు 

గత్ సంచిక త్రువాయ … 

pH
 p

H
  

A 4  

B 1  

C 11  

D 7  

E 9  
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HCl 

NaOH NaCl  

KOH   

Mg(OH)2 MgCl2  

H2SO4 

NaOH   

KOH K2SO4  

Mg(OH)2 MgSO4  

HNO3 

NaOH NaNO3  

KOH KNO3  

Mg(OH)2   

H2CO3 

NaOH Na2CO3 కారోోనటే్  
KOH K2CO3  కారోోనేట్ 

Mg(OH)2 MgCO3  కారోోనటే్ 





NaCl.  pH  


 

  NaOH
 CaOCl2
 NaHCO3
  Na2CO3. 10 H2O 

NaOH.


 


 

2 NaCl  +  2 H2O    2 NaOH  +  Cl2  +  H2 




1.   

2.   

3.   

4.  


CaOCl2. 






2 NaCl  +  2 H2O    2 NaOH  +  Cl2  +  H2

Ca(OH)2  +  Cl2   CaOCl2  +  H2O 



1.  

 

2.   



 

3.   

4.  




NaHCO3. 




NaCl  +  H2O  +  CO2  +  NH3    NH4Cl  +  NaHCO3 





1.  

 

2.  

  

3.   

4.  



 
NaHCO3 + H+  CO2 + H2O + 




 Na2CO3. 10 H2O.. 



NaCl  +  H2O  +  CO2  +  NH3    NH4Cl  +  NaHCO3
2 NaHCO3  Na2CO3  +  H2O  +  CO2 


1.   
2.   
3.   
4.  
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CuSO4. 5H2O.

  Na2CO3. 10 H2O.
  CaSO4.  2H2O. 

 CaSO4.  
 

 
 H2O. 


K 




CaSO4.
 

 
 H2O  +  1

 

 
 H2O   CaSO4. 2H2O 



1. 







 

భమో నసలలో భమో తృఠంతో……..

      మీ………

ఈ త్రర కన ఆద్ర్సుత నన అంద్ర్కీ ధనయవాద్మలు. 

నూతన విద్దయసంవత్రం ప్ర రంభమై న ఏపిర ల్ నల నండి ర త్ర నల ద్వ తరగత్రకి చృందిన క ప్ఠ్యంశానిన విద్దయరుథ లకు 

సులభంగా అరథ మై య్యయ రీత్రలో మఖ్యంశాలన ఇవవడం జరుగుతుంది. అలాగే ర త్ర నల క ప్ఠ్యంశం పృై  క ప్ర కీట స్ పౄర్ 

న ఇవవడం జరుగుతుంది. అంద్రూ ఈ పౄర్ ని పిలల లతె ప్ర కీట స్ చౄయించగలరని కెరుచున్ననమ. ఈ ప్ర కీట స్ పౄర్్ న 

ంపుతుననవారు:        

SA(P.Sci) 



 



 

Slip Test -3(Physical Science - 3 lesson) TM  
Class: X                                 Part-A & B        Max.Marks:20                    Time: 1.25 hrs.

 Section-I    ( 4 x  1  =  4 ) 

1)  
2)  
3)  

4)    
  Section-II   (3x2 = 6 )

  5) 
  

6)  

7) 
 

Section-III  4 x 2 = 8  
8)  

 HCl NaOH NH4OH HNO3 H2SO4 CH3COOH Mg(OH)2 KOH 

         
 

i.  

ii.  

iii.  

iv.   

OR 

          . 
 A B C D E F G H 

pH  1 3 13.8 13 2.2 8.2 10.6 0 

i.  
ii. ? 

iii. 
 

iv. pH  ‘0’ 

9) 
 

OR 


 

10) A, B, C, D  P
H1, 7,0,14.         ( ) 

A) A   B) B   C) C   D) D 

11) A,B,C,D,E  F   P
H
 1,7,0,12, 8,14 ,  ( ) 

A)  A ,B   B) A ,D   C)   A ,C     D) A , E   
12)        ( ) 

A) CO   B) C2O C) CO2   D) O2   

13)    

A)     B)               
C)                  D) 

 



 

Slip Test -3(Physical Science -3 lesson) EM  
Class: X                                 Part-A & B        Max.Marks:20                    Time: 1.25 hrs.

 
 

Section-I    ( 4 x  1  =  4 ) 

1) Mention the uses of bleaching powder. 
2) Mention the uses of calcium sulphate hemihydrates. 
3) How chemicals in a body of animal or plant help to protect themselves from others? 
4) Why the aluminum or Copper vessels are not suitable to store pickles and sour substances? 

  Section-II   (3x2 = 6 )
  5) You are provided with three test tubes containing distilled water, acid, and base solution respectively. If you 

are given only blue litmus paper how do you identify the content of each test tube?  

6) Why do we add acid in drop by drop to water to dilute it? 

7) Hydrogen gas is evolved in a chemical reaction between Zinc and HCl. What happens if Zinc is replaced by 

Mg in the reaction? 

Section-III  4 x 2 = 8  
8)  

Solution HCl NaOH NH4OH HNO3 H2SO4 CH3COOH Mg(OH)2 KOH 

nature Acid Base Base Acid Acid Acid Base Base 

Answer the following questions 
1. When blue litmus paper is dipped in to the above solutions what happens to its colour? 
2. When red litmus paper is dipped in to the above solutions what happens to its colour? 
3. Which of the above samples turn methyl orange solution to yellow colour? 

i. Which of the above samples turn phenolphthalein indicator in to pink colour?. 
                                                                                              

OR 
          Read the following table and answer the questions given below the table. 

Solution A B C D E F G H 

pH value 1 3 13.8 13 2.2 8.2 10.6 0 

i. Which of the above is strong acid? 

ii. Which of the above is a weak base? 

iii. Which of the above solution is given to a person suffering from acidity to get relief? 

iv. pH value of battery solution is ‘0’. Is it a neutral solution? Why? 

9) List out the materials required to show carbon di oxide gas is evolved when carbonates react with 
acids bases. Write experimental procedure. Write the precautions to be taken in the experiment. 

OR 

Write all the materials required to show that hydrogen gas is evolved when metals react with acids 
bases. Mention the precautions to be taken. Write experimental procedure. 

10) A, B, C, and D substances PH values are 1, 7,0,14 respectively. Then neutral substance is      ( ) 
A) A   B) B   C) C   D) D 

11) A,B,C,D,E and F  substances P
H
 values are 1,7,0,12, 8,14 respectively, to get Base salt         ( ) 

A)  A reacts with B   B) A reacts with D   C)   A reacts with C     D) A reacts with E   
12) In a reactions a gas liberated , it turns calcium hydroxide is turns milky, then is        ( ) 

A) CO   B) C2O C) CO2   D) O2   
13) In an experiment a salt is formed, that salt tested with wet litmus paper, but there is no change in 

litmus paper. Then      

A) Strong acid react with strong base     B)   Strong acid react with weak base             

C)  Weak acid reacts with weak base                D) Weak acid reacts with strong base 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

1. జంకు, హై డ్రర కెల ర్కామల ం చరయలో వెలువడే వాయువ ఏది? 

2. pH విలువ 7 గల ద్దరాథ లన ఏమంటారు? 

3. బేకింగ్ సోడా రస్తయన న్నమం ఏమట్ట? 

4. CaSO4, 2H2O అంటే ఏమట్ట? 

5. విన్నయక విగర హాల తయారీకి వాడే రస్తయన ద్దరధ ం ఏది? 

6. ఆమల ం, క్షారం తె చరయ జర్పి లవణం మర్యు నీరు ఏరడుటన ఏమంటారు? 

7. బ్లల చింగ్ పేడర్ రస్తయన న్నమం ఏమట్ట? 

8. స్తధారణంగా ఆంటాసిడ్స లలో వాడే బలహీన క్షారం ఏమట్ట? 

9. తౄనటీగలు కుట్టట నపుడు శరీరంలోనికి విడుద్లయ్యయ ఆమల ం ఏది? 

కా మి థ నో ఆ కసస జ ఆ మల  ము హ ై డరర  కా ర క్సస డ 
హ ై డరర  మె గీన ష ి యం హ ై డయర  క్సస డ్ కా జ హ ై డరర  జా ర్ 
జ న్ బెై వ ల మి థ జ య కా లి్ల సో  బెై కా కా జ 
కా కసస కా ల య కా హ ై డరర  ఆ సో  బెై డి కోల  బెై లి్ల నో 
లి్ల కా రోో న్ం వ ఆ మల  ము కసస డి కా యం మి థ యం రోో 
జ ఆ మల  ము డరర  ణయ డరర  జ జ యం రోో బెై జ సో  ఆ జ 
పాల  రి స్ మె గీన షి లు ఆ మె గీన య కా ర డి కసస ఆ 
సీ సట  య కా హ ై డరర  మి థ పా రి స్ రోో ర్స యం కోల  కసస 
కసస రోో ర్ మి థ హ ై డరర  జ న్ ఆ సో  నే హ ై ద్ ర్స కోల  
కా య కా ఆ బెై కసస రా ఆ మల  ము డి ట్ మి థ డ్ ర్స 
లి్ల కా డరర  రోో ఫ్ డరర  య కా హ ై డరర  యం రోో పాల  రి స్ డ్ 
ఆ లి్ల ఆ మల  ము పా బెై మి థ నో య క్స ఆ మల  ము సో  
కసస మి థ కసస హ ై డరర  రి రోో మె గీన మె గీన నో హ ై డరర  డి 
జ జి య కా మ ె గీన పా స్ పాల  రి స్ ర మి థ ద్ యం 
కా ప్సం హ ై డరర  గీన య కా రోో డరర  త్ ట సీీ  క ర ణం ఆ 
లి్ల రా మె రోో ష ి నో య క్స నో హ ై డరర  క ఆ మల  ము కసస 

 

 


  
 
  
 
 

జల్ – 7 

గుర్త ంచండి   

గెలవండి  








 

కవర్ పౄజీ కబురుల : 

బూఔక్షమలో అంత్మనక్ష రయోఖఱలనఽ నసలకొలడం కలసం 
ముటటముదట ి ళసైకలాబ్ (Skylab)నఽ అబ మనక 1973 బే నసలలో 
రయోగ్నంచింది. యఱలంగ్ వుండ్ ే యజాా న ఱసార రయోఖఱలు 
ళసైకలాబ్. ఈ రయోఖఱలలో భుఖుొ యు ఱసారజాులు ఫాయయఴ త్ ళాతి, 
మోదళలో జీవఔణ మనళాత్ేలు ముదల నై రట ి ఖుమనంచి 
యజమవంత్ంగ్ రయోగ్లు తుయవఴ ంచడయు. 

మ ండవ ళసైకలాబ్ లో మోదళ మాతిరఔులు మోదళలో 28 మోజులు ఉండ్ ిఅనేఔ రయోగ్లు జమనతృయు. 
భంచి పయౌతడలు వచడాభ. 

1973 జుల ై 28 తేదీన భూడవ ళసైకలాబ్ నఽ రయోగ్నంచడయు. ఇది 59 మోజులతృట  మోదళ ఖుమనంచి 
అధమమనడలు జమనంది. 

నడలుఖవ ళసైకలాబ్ నఽ 1973 నవంఫర్ట 16 తేదనీ రయోగ్నంచడయు. ఇద ిబూమికి 480 కిలోమీటయు 
దాయంలో 84 మోజులు ఉంది. అభదఽ సంవత్సమల త్మవత్ ఈ ళసైకలాబ్ తృడ్ ైతృణ వడం తృర యంబబ ంైది. 77 
టనఽనల ఫయువుండ్ే ఈ ళసైకలాబ్ ఫదదల ై 1979 జుల ై 11న దీతు ఫాగ్లు కొతున ఆళేట యాౌమాలోనా, ఴ ందా 
భశృసభుదరంలోనా డ్ితృణ మాభ. ఆ మోజులోు  ఈ ళసైకలాబ్ ఖుమనంచి రజలలో ఔయౌగ్నన బమందోళ్నలు 
అంతడ భంతడ కదఽ! అభతే అదిషటవఱత్ా  ఇది ఎట వంట ితృర ణనషటం ఔయౌగ్నంచలుదఽ. 

World Nature Conservation Day is 
observed on 28th July all over the world 
with the objective of increasing 
awareness about and protecting the 
natural resources that the Earth is 
bestowed with. It is necessary to 
understand what ‘Sustainability’ truly 
means and also it is important to 
inculcate environment-friendly habits to 
lead a Green Lifestyle.  Some simple 

practices that can make your lifestyle   
green if followed in daily life are – 

 Help in conservation activities in your area / surrounding natural 
areas. 

 Participate in the environment awareness activities. 



 

 Wise use of resources like paper, fuel etc. 
 Efficient use of water & energy at home. 
 Try to avoid use of plastic bags while shopping. 
 Be a responsible tourist by practicing eco-tourism. 
 Avoid littering around during travel. 
 Appreciate nature and keep vigilance on surrounding nature 

destruction, inform concerned authorities. 

జనఽమఱసారభు ఈనడడె ఎంత్గ్నో యసామనంచింద.ి అభతే జనఽమ ఫావననఽ 
తొయౌశూమనగ్ రంచడతుకి త యౌమజ న రడె గ్ రఖల్ బ ండల్ (జూల ై 22, 
1822 - జనవమన 6, 1884) . ఈమన ఏ మనఔమల లుఔుండ్డన ేఫఠతూ 
ముఔకలనఽ సయటిలో సంచి, అతి సఽతునత్బ ైన రయోగ్లు చళే, 
అదఽబత్బ ైన యవమలనఽ, పయౌతడలనఽ ఆధడయంగ్ చేసఽకొతు రసలు డ్ించడడె. 
ఇది ఎంతో గ్ొ యషమంగ్ అంగ్రఔమనంచఔ త్దఽ. 

బ ండల్ ఆళటమాాఔు చ ందిన క ైాసావ భత్ రచడయఔుడె, ఔ సనడమళ. జూల  ై22, 1822 న ఴీన్ జ న్ 
డ్ోర్టప లో ుటాట డె. యభెనడన యశ్వయదడమలమంలో చదఽవుఔునడనడె. చ కలశూణు రేకమిాకి చ ందిన ఫరన్ 
(ఇుడె ఫోర ో అతు లుసఽా నడనయు) లో ళాయడ్డా డె. 

ఆమన మనఱోధనలు, రయోగ్లు చడలా శూభానమంగ్ ఉంటాభ. కతు యటిదడవమ వచిాన 
పయౌతడలనఽ ఆధడయంగ్ చేసఽఔుతు ఈమన రసలువమనంచిన మన ఔలనలు భాత్రం చడలా గ్ొయ. ఫఠతూ 

ముఔకలనఽ తృరయోగ్నఔ శూభాగ్నరగ్ ఈమన ళవఔమనంచడడె. తృప డెఖు యఔం, తృప టిటయఔం, భధమ సంఔయం 
జమనంచడడె. ముదటి త్యంలో అతూన తృప డెఖు ముఔకలు వచడాభ. భాత్ిత్మతుకి, ముదట ిత్మతుకి 
భధమ భయు సంఔయం జమనంచడడె. మ ండవ త్యంలో తృప డెఖు, తృప టిట  ముఔకల తుషతాి 3:1 లో వచిాంది. 
తృప డెఖునఽ తుమేదశించిన కయఔం రఫారతున ఎఔుకవగ్ చాుత్ేంది. తృప టిటతు తుమేదశించే కయఔం ఉననటికస 
తృప డెఖునఽ తుమేదశించిన కయకతుదే సై చభే అతు త యౌళంది. 

అలాగ్ ేబ ండల్ మ ండె లక్షణడలనఽ, ఖుండరంత యతా్నడలు, సఽు యంఖు ఔ యఔం ముఔక లో, 
భుడత్లు డా యతా్నడలు, ఆఔుచా యంఖు ఇంకల ముఔకలో ఎనఽనఔుతు మ ండె త్మల వయఔు 
మనఱోధించడడె. ముదట ిత్యంలో రఫావ కయకలదే సై చేభ అభంది. అంటే అతున ముఔకలఔ ఖుండరతు 
యతా్నడలు, సఽు యంగే్ ఉంది. కగ్ ఈ త్మతున, భాత్ిత్యంతో సంఔయం చ ందించగ్ యౄతృప ందిన మ ండవ 
త్యం తుషతాి 9:3:3:1 లో ఉంది. ఖుండరతు సఽు చాతు యతా్నడలయ తొమిభది ముఔకల తైే, ఖుండరతు 
ఆఔుచా యతా్నడలయ భూడె ముఔకల ైతే, భుడత్లు డా సఽుచా యతా్నడలు భూడె ముఔకల ైత,ే 



 

భుడత్లు డా ఆఔుచా యతా్నడలు ఖలది ఔముఔక యౄతృప ందింద.ి ఈ తుషత్ేా ల ఆధడయంగ్ బ ండల్ 
కొతున మనఔలనలు రసలుడ్ించడడె 

 :(తౄదర్ట ఆఫ్ క భటాలజీ) *(జూల ై 15 న జననం సందయబం గ్) 

కొలచల ళతడమభమమ ( జూల ై 15 , 1899 - ళససటంఫయు 29 , 1977 ) ఆభల్ 
ట్కనలజీ మనఱోధఔ తుుణులు. మంతడర లు, రహనడలలో మంత్ర ఫాగ్ల గయషననఽ 
తుమోధించే ఔంద నలు (లతరక ంట్స) మీద మనఱోధనలు చళే క భటాలజీ (మ్మటాయు 
ఆభల్స భమనము ఔంద నలఔు సంఫంధించిన యశూమన ఱసారభు) కి ునడద ిరళేన 
యశూమన ఱసారరతాే్. ఈమననఽ తౄదర్ట ఆఫ్ క భటాలజీ అంటాయు. 

ఈమన ఔిశుో  జిలాు  లోతు ఉమూమయు గ్ర భంలో జతుభంచడయు. ఈమన జాతీమ ఫారలు ఖల భధమ 
త్యఖతి ఔుట ంఫంలో జూల ై 15 1899లో జతుభంచడయు. భదనల ు  నషేనల్ కలుజి (చిత్ా యు) యశూమన 
శ్శూా ా ధమమనం చేఱయు. రయోగ్ల యంయ చఱేయు. 1921 లో భదడర సఽ యశ్వయదడమలమం గ్ర డెమభయట్ 
సాకల్ లో రరేశించడయు. 1924 జూన్ 10 వ తదేనీ యశూమన ఱసారంలో ఈమనఔు భాసటర్టస డ్ిగ్రర రదడనం 
జమనగ్నంది. శూత్ంతరో యదమభం భుభభయంగ్ జయుఖుత్ేనన కలంలో ఆళానంత్టితూ అమిభరేళ అబ మనక 
రసయలు యు. చికగ్ో మూతువమనశటీక ి రసయళ ఆభల్ ట్కనలజీలో మనఱోధన చేఱయు. అతి తృర భాణిఔబ ైన 
ళదడధ ంత్ యౄఔలన చేళ తృణ సఽట  గ్ర డెమభయట్ డ్ిగ్రర అందఽఔునడనయు. సటోర క మిఔల్ యంఖంలో సైరరటే  
ఔంసతూలో 1925 నఽండ్ ి1927 దడక అబ మనకలో తుచేఱయు. ఈ కలంలో నఽమ ఴ రసస్ లో ఖల ఔంసతూ 
రయోఖ ఱలఔు ఈమన అధితిగ్ ఉండ్రేయు. అదే కలంలో బ ల్ యశ్వయదడమలమం నఽండ్ి డ్ిగ్రరతు 
తృప ందడయు. శూనసఫాల్స సంసాలో తుచేళన కలంలో లతరక ంట్ ల నడణమత్నఽ సంచ ే ఉత్త్ేా లనఽ 
ఔనఽగ్ొనడనయు. ఈ మనఱోధనల పయౌతడలతునంటికి ేట్ంట్ హఔుకలు లతేంచిన కామతి ళతడమభమమఔు 
దకికంది. 1982 లో అబ మనకనఽ వదియౌ యశుమఔు రసయలు డె.  

1930లో ఐమోతృ యమటన చేఱయు. రంచరమాంగ్ తొంగ్నచాసఽా నన సభకయ్న మజకసమ మనణడలాలనఽ 
మనశీయౌంచడయు. భుకమంగ్ యషమన్ యువం టు  ఆఔమనషత్ేల నైడయు. శూణ షయౌసఽట  దేశ్ంగ్ అకండ 
రచడమతునతృప ందఽత్ేనన యశుమ దేఱతుకి రసయళ అచట అనతికలంలోనే బూ మనఱోధఔుతుగ్ రళదిధ  తృప ందని 
ఔ యదడమరేతా్ అభన "ఖుచికిక్"తో మనచమం భయయడ్ింది. ఆమన యశుమ రబుత్వ ఆభల్ మరళసమనా 



 

తౄౌండ్ేషన్ డ్ ైయఔటయు. ఆ దేశ్ంలోతు రోలాొ  తృర ంత్ం నఽంచి ఉయల్స తృర ంత్ం వయఔు ఖల బూఖయబంలో నానస 
తులవలు అమనమిత్ శూా భలో ఉననట ు  ళతడమభమమఔు త లుుత్ మనఱోధనలలో త్నఔు 
సహఔమనంచవలళనదిగ్ తృణ త్సఴ ంచడయు. ళతడమభమమఔు ఖల ఆభల్ క మిఔల్ ళసైనఽస యంఖంలో ఉనన 
మనఱోధనడనఽబవం, ఔిల శూపలమత్ల ఖూమనా త లుసఽకొనన ఖుచికకి్ భమనంత్ భదదత్ేతుచిా, దేశ్ 
తృౌయసతడవతున లతేంజేళ, ఆభల్ ట్కనలజీ ఇతుళటటృమట్ లోతు లతరక ంట్స మరళసమనా డ్ియజన్ ఔు 
డ్ ైయఔటయుగ్ తుమమింజేఱడె. ఈ మనణడభం ళతడమభమమ మనఱోధనడ జీయతడతున వమకాిఖత్ జీయతడతున 
సభూలంగ్ భామనారళేంది. ఈమన ేయు "కనడ్తంతిన్ ళసమనుభయయచ్"గ్ యౄతృంత్యం చ ందింది. పఔుా  
యషమనఽగ్ భామనతృణ మాడె. జీయత్ంలో సమనకొతా్ అధడమమాతున తృర యంతేంచడడె. శూణ యమట్ యశుమ దేశ్ంలోతు 
ఆభల్ వనయులు ఉనన ఆభల్ మనపసనైమరస్ ఉనన తృర ంఆలలో క్షుణోంగ్ మనశీయౌంచడయు. ఆధఽతుఔ శూంకేతిఔ 
యధడనడలనఽ రరేశ్సటటడ్డతుకి అధమమనడలు తుయవఴ ంచి ఔిలచేఱయు. అనతి కలంలోన ే ఆ రబుత్వ 
ఖుమనాంు తృప ందడయు. ఆటోముఫరైల్, మ్మటార్ట మరళసర్టా ఇతుళటటృమట్ లోతు ఆభల్ మరళసమనా డ్యిజన్ ఔు ఴ డ్ గ్ 
తుమమిత్ేలమామయు. యశుమలో ళా యడ్ని చడలాకలం వయఔు ఉమూమయు గ్ర భం రసైు చాడలుదఽ. యషమన్ 
మువతితు యరహం చేసఽఔునడనయు. శూణ యమట్ యశుమ దేశ్ు తృౌయసత్వం లతేంజేసఽకలవడంలోన ే
ఈమన రతిఫా సంతాితు, అకండ బధేడ సంననత్నఽ భనం అంచనడ రమేవచఽా.  

ముదధ కలంలో ఈమన మనశూణ ధనడ ఔిల అతుతడ శూధమబ నైది. ఎట వంటి రతిఔల రతడవయణంలోనసైనడ 
ముదధ టామంఔులు తుయౌచితృణ ఔుండ్డ ఉండ్ేందఽఔు ఈమన ఔనఽగ్ొనన ఇంధనం శూణ యమట్ మిత్రఔటమి 
యజమయంయలో కసలఔబ ైనది. అనతి కలంలోణే ఈమన రభుక ఱసారరేతా్గ్ అకండ కసమనానడమనాంచడబే 
కఔ ఆటోముఫరలై్స, మ్మటార్ట మరళసమనా ఇతుళటటృమట్ యఫాగ్ధితిగ్ తుమమింఫడ్డా యు.  
ఈమన సవదేశ్ం యడ్చిి రసయళన నడలుఖు దఱఫాద ల త్మవత్ తిమనగ్న 1963 లో ఉమూమయులో తృదం 
మ్మతృయు. ఆమన 1977 ళససట ంఫయు 29 న భయణించడయు.  
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పృర షర్ కుకేర్ న ఎవరు కనకుేన్ననరో తృలుస్త!  

 డియర్ ఫ్ర ండ్స్ ఈ మధయ మన అమమ వాళ్ళు వంట 10 

నిమషాలోల  చౄసౄయొచుి అని అనడం మనం వినే వంటాం. మర్ 

అలా ఎందుకు అంటున్ననరో ఎప్పుడెై న్న ఆలోచించారా! 

 ఎందుకె గురుత కు వచిింద్ద! అదౄనండీ పృర షర్ కుకేర్ 

వాడటం వలల నే. మర్ ద్దనిని ఎవరు కనకుేన్ననరో ఇపుడు మనం 

తృలుసుకుంద్దం. 

రఔితిలో జమనగే్ రతి చయమ భనఔు ఎనోన యషమాలనఽ నేయుత్ేంది. రటి నఽండ్ే ఎనసననోన కొతా్ 
ఆయషకయణలు వచడాభ. మాల్ కిందడటం అనేది ఔక నామటన్ భాత్రబే చాడలుదఽ ఔదడ! 
చడలాభంద ి చాఱయు. కతూ నామటన్ భాత్రబ ే దడతున అయాం చేసఽఔునడనయు. రఔితిలో ళసనై్స ఇమిడ్ ి
ఉంది. సరషర్ట ఔుఔకర్ట ఆయషకయణ ఔడ్డ అలాగ్ే జమనగ్నంది. ఆయమనతో ఏఔంగ్ ఇంజిన్ నడ్చిింది. అది 
ఆలసమంగ్ ఔనఽఔుకనడనయు గ్తు... ళటమ  అంట ే ఆయమన కి చడలా శ్కాి ఉందతు అంత్ఔుభుందఽ ఎుడ్ో  
తేయౌతృణ భంది.  

డ్ తుస్ తృన్ ఆయమన శ్కాితు అయాం చసేఽకలవడం వలుు  సరషర్ట ఔుఔకర్ట ఔనఽకలకఖయౌగ్యు. 
తూయు వంద డ్ిగ్రరల ళసంటగేీ్రడె వదదఔు మగ్నే ఆయమనగ్ భామన గ్లోు  ఔయౌళతృణ త్ేంద.ి 
గ్లోు  ఔయౌళతృణ త ే దడతు శ్కాి విథడ అవుత్ేంద.ి కఫటిట  దడతున ఫంధించఖయౌగ్నత ే
ఉయోఖం ఉంట ందతు ఫాయంచడయు డ్ తుస్. ఆమనఔు ఆ ఆలోచన మవడబ ే
ఔుఔకర్ట అంఔుమయణ. ఔ తృత్రలో తూయు తృణ ళ దడతుకి ఔ భూత్సటిట  లాక్ 

చేఱయు. 
  ఆయమన ఫమటఔు తృణ భయ అవకశ్ం లుఔుండ్డ చయమ తీసఽఔునడనయు. దీంతో ఆ తృత్రలోతు ఉశుణో ఖరత్ 
వందఔంటే ఎఔుకవ సమనగ్నంద.ి అభత,ే అత్మధిఔ తాిడ్ివలు  తృత్ర ేయౌతృణ భయ రభాదం ఏయడ్ింది. దీంతో 
అత్నఽ తాిడ్ితు ఒ మనమితిలో ఉంచడ్డతుకి ఒ రలువనఽ త్మాయుచేఱడె. దీంతో సరజర్ట ఔుఔకర్ట ఔు 
సంఫంధించి 1679 లోన ే ఆయషకయణ జమనగ్ననటుభంది. తౄర న్స ఔు చ ందిన తృన్ ఇంఖుండ్ లో ఈ 

మనఱోధనలు చేఱయు. ఈ ఆయమనతు ఫంధించి భమనంత్ రేడ్ితు సిలటంచవచాతు ఔనఽగ్ొనన ఆమనఔు లండన్ 
మమల్ శూప ళసైటలీో సబమత్వం వచిాంది. కింగ్ చడమ ుస్-2ఔు ఆమన 1682 ఏరల్ 12న శూధడయణ సభమం 



 

        


 


ఔంటే త్ఔుకవ సభమంలో దడమా లనఽ ఉడ్ికించి చాంచడయు.  అలా ముదట ి ఔుఔకర్ట వంట 
అధికమనఔంగ్ మజు గ్యు ఆయగ్నంచడయు.  
మర్ పృర షర్ కుకేర్ ల రకాలన చూద్దద మా……………… 

    

 

 

 

  

   

   

  

 ఇలా ఇప్పుడు ఇలా చాలా రకాల కుకేరుల  అందుబాటులోకి వచాియి. కుకేర్ లు 

వాడటంలో జాగర తత లు మర్యు  కుకేర్ భాగాల గుర్ంచి మనం వచౄి సంచికలో 

తృలుసుకుంద్దం.    

    సృలవా మర్. 

 

 

 

 

1926 లో త్యార్సన్ద ి1864 లో త్యార్సన్ద ి
పాిన్ 

త్యారుచేసిన్ది 

ప్రసుా త్ం వాడుత్ున్న కుకూర్ విదుాత్ తో ప్నచేసప కుకూర్ 



 

 



 


 

కవలళనయ:   రడ్ేళన భాయకర్ట సన్        ళవచ్  

LED ఫలుఫ               1.5 V ఫాటమర  & రసైయుు     
 

చేసప విధయన్ం: మ ండె రసైయునఽ తీసఽకొతు LED ఫలుఫ + ఔు ఔ రసైయునఽ, - ఔు 

భమో రసైయునఽ ఔలతృయౌ.  

అలాగ్ ేభమో మ ండె రసయైునఽ తీసఽకొతు ళవచ్ యొఔక మ ండె టమనభనల్స ఔు చేమొఔట ి

ఔలతృయౌ. భాయకర్ట సన్ ఔు ళవచ్ ళసైజు యంధరం చళే అందఽలో ళవచ్ తగ్నంచడయౌ.  

ళవచ్ నఽండ్ి ఔ రసైయునఽ ఫాటమర యొఔక + ఔు,  

ఫాటమర – నఽండ్ి LED ఫలుఫ – ఔు ఔలతృయౌ. LED 
యొఔక + నఽ ళవచ్ యొఔక భమో ట్మనభనల్ ఔు ఔలతృయౌ. 

ఇుడె ళవచ్ on చమేగ్నే ఫలుఫ రసలుఖుత్ేంది,  off చమేగ్నే 
ఫలుఫ ఆమనతృణ త్ేంది. 

చాఱమ ఎంత్ సఽలబంగ్ టామనాల ైట్ త్మాయుచమేవచోా  
త యౌళందడ!


 




సులభంగా టార్ి లై ట్ చౄద్దద మా ! 

బ.మలలల శం, టెకాూాలజిస్ట,  
సిరిసిలల , కరీం న్గర్ జిలాల  .             

09848787034 
Meet at: www.searchlab1.blogspot.in 



 

 

ి .నయరాయణ వరమ,  

జి.పా.ఉ.పా.కోరేటికల్, నరమల్ జిలాల  

 



 




      
     

 

ఇచిిన సంఖ్యన 9 చౄ గుణించడం ఇంత సులభమా! 


472 న 9 చౄ గుణిసౄత  ఎంత? అని అడగాానే ‘అబ్బబ అంత పృద్ద  లకే వెంటనే ఎలా చృబుతారు’ అని 

అంటారు కద్ద! కానీ చాలా సులభంగా చృవచుి. అదృలా అంటారా ఐతౄ మీరౄ చద్వండి.  

ఉద్ద: 472 ని 9 చౄ గుణిసౄత  వచౄి జవాబు ఎంత సులభంగా  చృవచ్చి తృలుస్త! 

472 న ‘9’ చౄ గుణించాలంటే 9 వ ఎకేం రావాలి్న నిలేదు. కౄవలం 472 ర కేన 

‘0’చౄర్ి, వచిిన సంఖ్య నండి 472 న తీసివేసౄత   సర్. మనకు కావలసిన జవాబు వచిినటేల . 

అంటే 4720 – 472 = 4248 ఇలా వేసౄత  మన జవాబు వచిినటేల . 

ఇచిిన సంఖ్యన ‘9’చౄ గుణించాలంటే, ఆ సంఖ్య ర కేన ‘0’ చౄర్ి , వచిిన జవాబులో 

నండి ఇచిిన సంఖ్యన తీసివేసౄత  మనకు కావలసిన జవాబు వసుత ంది. 








 








 

   
    


  


   

     
    
  
  
       
 
 

 

    

  
  
  
      










NAGA MURTHY- 9441786635   
Contact at :   

nagamurthysir@gmail.com    

Visit at :    ignitephysics.weebly.com 



 






  

అబ్బబ రస్తయన శాసర మా ! అరధ ం కాదు, బ్బరు కడుతుంది, వింటుంటే నిద్ర వసుత ంది అని 

చాలా మంది అంటుంటారు. ఏది స్తధించాలనన మందు ఇషట ం కలగాలీ, శర మ చృయాయలి. ‘అభాయసం 

కూసు విద్య’ అన్ననరు. ఎవరృై తౄ నిసృహలో ఉన్ననరో, వార్లో కుతూహలం పృంచడం కెసమే ఈ 

వాయస్తలు. 

రస్తయన ద్దరాథ లకి పౄరుల  ఎలాపృడతారో, ఎలా పృటాట లో, ఈ వాయస్తలలో రాస్తన. నేన రాసౄ 

ఈ వాయస్తలలోని విషయాలు నూట్టకి ది మందికి అరథ ం అయిన్న నేన విజయం స్తధించినటేల . 

 

ఎళటియ్నఽ, ేలుడె దడమధ లు మ ండె కయఫన్(ఔయఫను) యభాణువుల భధమ కే ఔ ఫంధం 
ఉనన "-ఏన్" దడమధ ల ఖుమనంచి, దివ ఫంధడలు ఉనన "-ఈన్" దడమధ ల ఖుమనంచీ కొంత్ త లుసఽఔునడనం. ఇుడె తిర 
ఫంధడలు (triple bonds) ఉనన "-ఐన్" దడమధ ల ఖుమనంచి త లుసఽఔుందడం. ఏఔ ఫంధడల రమన ఔంట్ దివ ఫంధడల రయు 
ఎఔుకవ చఽయుఔుగ్ ఉంటాయతు అనఽఔునడనం ఔదడ. అదే ధోయణిలో మ ండె కయఫన్(ఔయఫను) యభాణువుల భధమ భూడె 
ఫంధడలు ఉనన దడమధ లు ఇంక చఽయుఔుగ్ ఉంటాభ. ఔ కయఫన్ రఔకన ఉనన భమో కయఫన్ తు భూడె చేత్ేలతో 
ట ట ఔుంటే, ఇఔ కాయగ్ ఉండ్ే చ భమ ఔకటే. ఈ కాయ చేతికి ఴ ైడ్ోరజన్(ఉదజతు) యభాణువుతు త్గ్నయౌళేా  ఎలా ఉంట ందో 
ఈ దిఖువ ఫొ భభలో చాుత్ేనడననఽ. ఇదే ఎళటియ్నఽ (acetylene) తుమభణఔరభం.  

 
 
 

   ఎసిటిలీన్ు నరామణకరమం  

 

ఎళటియ్నఽలో మ ండె నడలుఖులు, ముతా్ం ఎతుమిది, ఴ ైడ్ోరజన్ (ఉదజతు) యభాణువులు టటటాతుకి సమనడ్డ 
చోట  ఉంది, కతు మ ండ్ే మ ండె ఴ ైడ్ోరజన్ (ఉదజతు) యభాణువులు ఉనడనభ. అంటే ఇది ఇథియ్నఽ ఔంట్ ఔడ ఎఔుకవ 
అసంత్ిా ళాతిలో ఉంది. ఇలా అసంత్ిా ళాతిలో ఉనన అణువులు ఆఔయౌతో ఉనన ళంశృల లాంటియ. అవకశ్ం దొమనకితే 
భమేదభనడ యభాణువుతు ఔఫయంచేళ ఆఔయౌ తీయుాఔుంటాభ. అందఽఔనే ఎళటియ్నఽ చడలా చఽయుక ైన దడయధం. భమొఔ 
శూయౄమం చ ఫుతడనఽ. తిర ఫంధడలు ఉనన దడమధ లు అయబఔా ఔుట ంఫాలలో ఉనన కలడళ్ళలాంటియ. ఔయౌళ ఉనన కలడలు 
ఎుడె యడ్ితృణ దడభా అతు చాసాా  ఉంట ంది. మనళాతి ఎుడా తయుర గ్ ఉంట ంది. అదే యధంగ్ ఎళటియ్నఽకి తుు 
యవవ త్గ్నలుసమనకి, ఎఔుకసటిటన ఫాణంలో నడమన నఽండ్ి దాసఽఔు వచిాన ఫాణంలా, తిర ఫంధడలలో ఉనన శ్కిా అంతడ ఔకశూమన 



 

యడెదల అవుత్ేంది. అందఽఔనే ఎళటియ్నఽ జావల చడల రేడ్ిగ్ ఉంట ంది. ఇంత్ రేడ్ిగ్ ఉనన భంట మీద వంట 
చ మమటం ఔషటం. ఎళటియ్నఽ భంట రేడ్ికి వంట గ్ననసనలు ఔమనగ్నతృణ భయ రభాదం ఉంది. ఆ భాటకొళేా  లోశృలతు కొమమటాతుకి 
ఎళటియ్నఽ జావలతు ఉయోగ్నశూా యు. ఈ ఎళటియ్నఽతు ఆకససజన్ (ఆభు జతు)తో ఔయౌ భండ్ిళేా  ఆ భంట ఇంక రేడ్ిగ్ 
ఉంట ంది. ఈ భంట రేడ్ికి ఇనఽభు, ఉఔుక ఔడ రసననలా ఔమనగ్నతృణ తడభ. ఈ యఔం భంటతు సిలటంచే మనఔమతున 
"ఆకససఎళటియ్న్ టార్టా" (oxyacetylene torch) అంటాయు. ఫామర ఎత్ేా  ఉఔుక ఔటటడ్డలు ఔటేట  చోట తురయు ఈ యఔం టార్టా 
లతు రడటం చాళే ఉంటాయు. తిర ఫంధడలు ఉనన దడమధ లలో అంత్యొత్ంగ్ అణచిసటటఫడ్ి ఉనన శ్కిా ఎంత్ ఉందో  భమో 
యఔంగ్ చ ఫుతడనఽ. తిర ఫంధడలు ఉనన దడమధ లు చడలవయఔు ేలతడభ. ఎళటియ్నఽ అణువులో ఉనన ఔ 
ఴ ైడ్ోరజన్(ఉదజతు) శూా నంలో రసండ్ి కతు, మగ్న కతు ఉంటే ఆ దడయధం ఇంక ఎఔుకవగ్ ేలుత్ేంది. మీథేన్ వంటి వంట 
రమువులతు యఖలాాలంటే చినన అగ్నొులు  రసమామయౌ. కతు ఈ లోహు ఎళట్ైడె (metal acetides) లతు ేలాటాతుకి 
అగ్నొులు  ఔడ అవసయం లుదఽ. ఏ చినన చినన ఔుదఽు త్గ్నయౌనడ "ఢడం" అతు ేలతడభ. ేలు లక్షణం అససలు లుతు ఔ 
లోహు ఎళట్ైడె ఉండనే ఉంది. దడతు ేయు కయౌషమం కమ ైఫడె (calcium carbide). దీతుతు ఖనఽలలో త్యవ తిమమవచఽా, 

లుదడ సఽనడనతున, ఫొ ఖుొ తూ ఔయౌ కొయౌమిలో రేళ కయౌానడ వసఽా ంది. దీతుకి తూళ్ైళ త్గ్నయౌతే చడలు "ఫుస ఫుస" భంటృ 
ఎళటియ్నఽ ఫమటకి వసఽా ంది. (ఈ సంఖతి ఔతుసటిటనది భమ వమో కదఽ; భన ఫరమరాయౌమస్ శిషేమడె ఒలయు!).  

యశూమన ఫాషలో ఈ రకిరమతు ఇలా మశూా యు:  

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 
 

యదఽమత్ దీతృలు, ఫాటమరలు రడెఔలోకి మఔ భుందఽ ఎళటియ్నఽతు ఈ యధంగ్ సిలటంచి, దడతుతు భండ్ించి, ఆ 
భంటతు కయుకి ఴ డ్ ల ైట ు  (head lamps) గ్ రడ్ేరయు. 





       మీ  

 

 

 

 

 

 

 

 

మిత్ుర లకు శుభవారా  

వచేే నెల న్ుండి కొతా్ శీరిిక ముదలౌత్ుంది. అదేమిటో తెలుసా! 

ప్రకృతిన ఆరాదిదయద ం….ప్రశాంత్ంగా జీవిదయద ం…. 
 



 

 



 

             
              
              

 

త దీ  రతేమఔత్

 డ్డఔటర్టస డ్ే 
 ఔలాఔం లోతు నామకిుమర్ట వర్ట ళేటషన్ తృర యంబం(1983)

 తొయౌశూమన యంఖుల టీయ రశూయం (1928)

 బేడం ఔమమర భయణం (1934)

 డ్డయౌ జననం (తొయౌ కలు తుంగ్ జీయ)(1996)

 తొయౌ ఒసన్ శృర్టట సయామర చేళన మోజు(డ్డ.గ్ోనడథ్, ఫేట్స)(1959) 
 లుసర్ట ఔణడల ఆయషకయణ(1960)

 కంతి త్యంఖ ళదడధ ంత్ ఔయా ఴ ైగ్ న్స వయాంతి(1695)

 ఔుట ట మిషన్ యౄఔలన(ఇయౌమాస్ హో లు)(1819) 
 తొయౌ రణిజమ రశూయ ఱటిల ైట్ రయోగ్నంచిన మోజు(1962)

 ళసైకలాబ్ త్నబ ైన మోజు (1979)

 లభస్ డఖుమే వయాంతి(తౄణ టోఖరప యౄఔయా)(1851)

 జేమస యౌండ్ వయాంతి(1794)

 డ్ ైనబ ైట్ తుయౄంచిన మోజు (నోఫరల్)(1867) 
 కొలచల ళతడమభమమ జమంతి(1899) 



 

 ముటటముదట దక్షిణ దిరతున చేమనన అభుండళేన్ జమంతి(1872)

 లుజర్ట ఔు ఆ ేయు సటిటన గ్ోమా న్ గ్ౌలా్ జమంతి(1920)

 హృక్ తుమభాతున చ న మఫర్టట హృక్ జమంతి(1635)

 ఱభూమల్ కలలా్ జమంతి(మనరలవర్ట ఔనఽగ్ొనన రయు)(1814)

 భామోకతూ వయ్దంతి(రసైర్ట ల స్ ట్యౌఖరప తు ఔనఽగ్ొననరయు)(1937) 
 చందఽర తు సై తొయౌ శూమన అడెగ్నడ్ిన మోజు(తూల్ ఆంశూట ా ంగ్)(1969)

 గ్ రఖర్ట బ ండల్ జమంతి(జనఽమ ఱసార త్)(1822)

 రలటర్ట శుటీక జమంతి(1886)

 చడడ్ివక్ వయాంతి(నామటరా న్ నఽ ఔనఽగ్ొననరయు)(1974)

 తొయౌ ట్స్ట  టృమబ్ ఫేతె జననం(1978) 
 అతృణ లో – 15 రయోగ్నంచిన మోజు(1971)

 జాన్ డ్డలటన్ వయాంతి (1844)

 రంచ రఔితి సంయక్షణ దినం 
29  ళసైకలాబ్ రయోఖం (1973) 
౩౦ శూకట్ భమనము ఇమనవన్ లు చందఽర తు సై దిగ్నన మోజు(1971) 
31 లనడర్ట మోవర్ట నఽ చందఽర తు సై నడ్ిన మోజు(1971) 

 

సౄకరణ: 

భరణి కుమార్, సూేల్ అసిసృట ంట్, 

                           జ..ఉ.ప్.దూది వెంకటాపూర్, యాద్దదిర  జలాల . 

 

మే  నల సంచిక మమమలన విశేషంగా ఆకటుట కుననందుకు సంతెషం. సంచిక పృై  చాలా మంది 

అభిప్ర యాలు ంప్రు. చాలా మంది వార్ సూేళ్ులో పిలల లకు సంచికన పిర ంట్ తీసి అందించారు. సంచికన 

విద్దయరుథ లకు చౄర్ిన ర త్ర కే ఉప్ధాయయునికి  పౄరు పౄరున ధనయవాద్మలు.  

ఈ సంచికన కూడా ఇదౄ విధంగా ఆద్ర్స్తత రని ఆశిసుత  …….                       మీ……  


