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ఈ సంచికలో ఏమంటాయో చూదా్దమా…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












హలో ప్రండ్స్ !           












 



 
 




















చండీగఢ్ లోతు మహక్ గహమెెన్ ఫాయతదేవంలో అతి ెదద  శిలపకళ 
తోట, దీతుతు నేక్ ఙ ంద్ యొకక మహక్ గహమెెన్ అతు కడ  
లుస్హా యు, దీతు ఴయఴస్హా కుడె నక్ చంద్,ఈమన 1957 
లో తన ఖాయ షభమంలో యసషయంగహ తోటన 
తృహాయంతేంఙ యు. దీతు యళా యణం 40 ఎకమహలు (161874.25 m²). 
ఇది ూమతాగహ తృహమతఱహామిక భమతము గాస ఴయమహా లు భమతము 
రహడి డేళన ఴషా ఴులతో తుమతమంచంది.  మీళెైకిల్ ళమహమిక్ 
నంచ తమామెైన శిలాపలకు ఈ తోట ళాదిి  ఙ ందింది. ఇది 
షఖన షయషు షమీంలో ఉంది. స్హరాప్ మరి భమతము ఇతయ 
యకహల ఴయమహా లతో (ళస్హలు, అద ద లు, గహజులు, లకలు, 
ంగహణీ కుండలు, ళంకుు , యదయత్ ఴయమహా లు, యమతగతన 
గొటాా లు ముదల ైనయ) తమాయు ఙేమఫడిన భానఴ తుమతమత 
ఇంటమతుంకె్ జలతృహత లు, భామహా లు భమతము అనేక ఇతయ 
శిలాపలు ఉన నభ. ఈ తోటన  తాిమోజూ షభాయు మోజుకు 
5,000 భందికి ెైగహ షందమతిస్హా యు.   
 






అఫబదీతుతుఎంత అందంగహ షాలాంఙ మో కద  ………


ఈ  విశ్వంలో కొన్ని ఎంత అందంగా సృష్ట ంచబడతాయో ఎవ్వరికీ తెలియదు. కాన్న సృష్ట ంచబడడ  ప్ర తి 

ఒక్కటి ఏదో ఒక్ ప్ర త్యేక్తను క్లిి ఉంటంది. మీ కోసం మనదేశ్ంలో అంతేంత పెదద దిగా రికార్డడ ల 

కెక్కకన దాన్న  గురించి ఇక్కడ ఇస్తు న్ని.............. 












 



















డియర్ ఫ్ర ండ్స్! 
ఈ శీరి్షకలో ప్ర తి నెల ఒక మూలకం తన గుర్షంచిన ఆసక్తి కర విషయాలను మనతో 

ప్ంచుకంటంది. వాటిలో కొన్ని మనక తెలిసినవి వండవచుునేమో! కానీ తెలియన్నవి కొనెన ినా 

వండవచుుగా! చదివితేనే కద్ద తెలిసేది. కాబటిి మీరూ చదివి మీ అభిప్రర యాలను చృప్పండి.

 

          స్హకండిమం వరణప్టమేఖలు 
 
 
 
 

నేనెవరో తెలుసా?









 సలో పెాండ్సు! ఫాగున నమహ! నేన మీకు ఉయోగడే నంఫర్ 21 ఴ భూలకహతున. అదేనండీ! స్హకండిమం 
న. న  యభాణు షంఖయ 21 . భూలకహల టటాకలో న లాఴ మతమడ్స భమతము భూడఴ గూా ుకు ఙ ందినద తున. ననన 
Sc తో షఽచస్హా యు. ఇపటట ఴయకు ఙ లా భూలకహలు రహటట గుమతంచ ఙ ుపకున నభ కద ! రహటటలాగే ఈ భదయ కహలం లో 
న క ఙ లా యలుఴ ఉంది. అభన  నేన గయవడకుండ  మీకు ఉయోగడెతేన నన. అద లా అంటామహ! మీయౄ 
అంత  చదియతే మీకే త లుషా ంది.  
 నేనఽ క యస్హమన భూలకహతున. నేన రండిలాగహ బెమతళే క లోహాతున. కాాతిలో నేన భూలక 
యౄంలో లతేంచన. షబమమళనల యౄంలో అయుద ైన ఖతుజంగహ స్హకండినేయమా తృహాంతం లోన, ఇతయ షాలాలలోన 
లతేస్హా న. ననఽన, భటటమాం, లాంథనైడ్సు న కయౌ బూమిమీద అయుదగహ లతేంఙే భూలకహలుగహ ఴమీాకమతస్హా యు.  

1869లో బెండయ్వ్ తన ఆఴయాన టటాక ద వమహ న (స్హకండిమం) స్హా నంలో క భూలకం 
ఉండ లతు ఊఴ ంఙ డె. ఈ షంగతి త యౌమకుండ నే 1879లో లార్ు పెాడమతక్ తూలున్ అనే 
ఱహషారరేతా అధవయయంలోతు ఫాందం మూకునైట్ భమతము గహడోయౌనైట్ ఖతుజాలనండి కనగొనన కరా తా 
భూలకహతుకి స్హకండిమం అతు ేయు టెాా యు. కహతు తయురహత ఙ లా కహలం ఴయకు, అనగహ 1937 
ఴయకు ననన క ల్ోసంగహ రేయు ఙేమలేకతృో మాయు. ముదటట మాతనంలో 250 మియ్ు 
గహా భుల యది ననన(స్హకండిమంన) భాతంా రేయు ఙేమగయౌగహయు. తయురహతి మాతనంలో 10 

కిలోగహా భుల మూకునైట్ ఖతుజంనండి 2.0 గహా భుల మతయదిబెైన స్హకండిమం ఆకెైుడ్స (Sc2O3) 
న రేయు ఙేమగయౌగహయు. 1960 న టటక ికహతు 99% మతయదిబెైన క తృ ండె ననన(స్హకండిమం బెటల్ ) రేయు ఙేమడం 
స్హధయం కహలేద. 1970 దవకంలో ననన(స్హకండిమంన) అలయమితుమంతో కయౌ మివ ాలోహాలలో రహడ స్హగహయు. నేన 
అయుదగహ లతేంఙే గటటా , గయుకెైన, నలుతు లోహాతున. గహయౌ తగతయౌనుడె కరంఙ ం షు యంగుకు భాయుత న.  
అననటటూ  మమిచిపో యానఽ, మీ శమీర ఫాగలనఽ ఎక్స్ మే, స్ానంగ్ ల ద్వఴమ ఎలా చాస్ా మో మమమల్నన వరణప్టాల 
ద్వఴమ చాస్ా రు. నవ ఫో టోలనఽ చాడండి. 



 

 



-  విద్వాస్గర్, సాాల్ అసస్ూంట్, 
బెలల ంప్ల్నల, మంచిమాల జిలాల  




https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B2%E0%B1%8B%E0%B0%B9%E0%B0%AE%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B1%87%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AF%E0%B0%BF%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B2%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%A5%E0%B0%A8%E0%B1%88%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%86%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%B2%E0%B1%80%E0%B0%B5%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%A8_%E0%B0%AA%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%BF%E0%B0%95
https://en.wikipedia.org/wiki/Lars_Fredrik_Nilson
https://en.wikipedia.org/wiki/euxenite
https://en.wikipedia.org/wiki/gadolinite
https://en.wikipedia.org/wiki/scandium_oxide
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







ప్దవ తరగత్ర : 
ప్రశన: ప్చచళ్ళ నఽ ఇతాడి, మగి పతరలలో ఎందఽకు ఉంచరు? 

జవబు: ప్చచళ్లలో వెనగర్ వంటి ఆమల ం ఉంట ంద్ి.ఇతాడి మమియు మగి తో చరా జమి హ ైడరరజన్ వయువునఽ విడుదల చేస 
కొనన హాన కర లవణవలనఽ తయారు చేస్ా భ. ద్ీనతో ప్చచళ్ళళ విషప్ూమితం అవుతవభ. అందఽకన మగి మమియు ఇతాడి 
వంటి లోహాలతో చేసన పతరలలో ఆమల  లక్షణవలు గల ప్చచళ్ళనఽ నలఴ ఉంచరు. 
 




 
 
 
 
 
 
 

ఆవరి న ప్టిికలో నా సాానం: 


 






మీ నిత్య జీవిత్ంలో నేను: 

ననఽన నతా జీవితంలో ఎకాడెకాడ ఎలా వడుతవమో చాడండి.
 ఏమోళేపస్ మతవభా ఫాగహల కోషం అలయమితుమం-స్హకండిమం మివభాలోహాతున  భమతము ళెైకిల్ పేాభులు, 
పలంగ్ మహడ్సు, గోల్్ ఇనభు షహఫా్ట భమతము ఫేస్హబల్ ఫాయట్ు ఴంటట స్ో పరా్్ మతకమహల కోషం ననన ఉయోగతషా న నయు.  
 న  యొకక ఐయోడ ైడ్స (స్హకండిమం ఐయోడ ైడ్స) న తృహదయషం ఆయమత దీతృహలలో ఉయోగతషా న నయు. చలనచత ా
భమతము టెయౌయజన్ మతవభా కోషం షఽా డియోలలో ఈ దీం షఽయయకహంతి తాితంతంచడ తుకి ఉయోగతంచఫడెతేంది. 
అయా బాబో య్ చవలా చెేశనఽ. మిగిల్ననవి మీమే తెలుసఽకుంటే మంచిద్ి. ఎప్ుడా మా గుమించి 
బేము చెప్ుకోవడబేనవ! మీరూ వెతకల్న కద్వ...... 
             తెలుసఽ కుంటారు కదా....................          మీ   స్ాండియం 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 











ప్రశననఽ ప్ంనవరు: వి.కిషణవేణి , ప్దవతరగత్ర, ZPSS Thallampadu, Khammam Dist. 

*వాన:* తూటటలో డిన నఽన రాహసంలా ఉండకుండ  తందఴులుగహ భాయుతేంది. ఎందకు?  

*జరహఫు:* దఴాద మహా ల ఉమతతలం స్హగే షవఫాఴం కయౌగత తగుఴు(tension) కయౌగత ఉంట ంది. దీతునే తలతనయత (surface 

tension) అంటాయు. దోభలు, చనన కీటకహలు తూటట ఉమతతలంెై భుతుగత తృో కుండ  తులఫడడ తుకి కహయణం ఈ తలతనయతే. 
దరాహలకు ళేవచఛ లతేళేా  తలతనయత ఴలు  అయ తకుకఴ దాేఱహతున ఆకామించడ తుకి మాతినస్హా భ. అతున ఆకహమహలోు కీ గోయాకహమహతుకి 
తకుకఴ ఉమతతల రైఱహలయం ఉంట ంది. అందకే ళేవచఛగహ ఆకహవం నంచ డిన నఽన రాహస యౄంలో కహకుండ  గుండతాు 
తందఴులుగహ భాయుతేంది. ఙ భట, ఎతేా  నంచ నేలెై చందిన తృహలు, ఴయషం చనకులు తందఴులుగహ భాయడ తుకి కహయణం 
తలతనయతే! 






జవబు ప్ంన వరు : రబేష్ , సాాల్ అసస్ూంట్ , జి.ప్.ఉ.ప.ముతాంగి. సంగమెడిిజిలాల   
జిలాల . 
 

మితేాలకు యజఞా  
మీక్షల దాషహా ా ఏాల్ నల నండి జిల్ న త త కయౌకంగహ 

తుయౌ రేమడం జమతగతంది. 
ఴఙేే నల నండి అనగహ జూల ై నల నండి తిమతగత 

తృహాయంబభగున. కహఴున తాి కకయౄ జిల్ తు లులఙే 
తుంంచ ంగలయతు కోయుచన నభు. 
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ఈ తిాకన ఆదమతషా నన అందమతకీ ధనయరహదభులు. 
నఽతన యద యషంఴతుయం తృహాయంబబెైన ఏాల్ నల నండి తాి నల దఴ 
తయగతికి ఙ ందిన క తృహఠహయంఱహతున యద యయుా లకు షలబంగహ అయాబెైభయయ 
మీతిలో భుఖాయంఱహలన ఇఴవడం జయుగుతేంది. 
అలాగే తాి నల క తృహఠహయంవం ెై క తృహాకీాస్ ేర్ న ఇఴవడం 
జయుగుతేంది. 
అందయౄ ఈ ేర్ తు లులతో తృహాకీాస్ ఙేభంచగలయతు కోయుచన నభు. 
ఈ తృహాకీాస్ ేర్ు న ంుతేననరహయు:        

SA(P.Sci)



 



 

 

పర కటూస్ ేప్ర్ :                                Slip Test -2 

 (Physical Science (2 lesson)) 
English Version 

Class: X                                 Part-A & B                Max.Marks:20                 Time: 45mts. 
  

Section-I    ( 4 x  1  =  4 ) 

1) What information does the balanced chemical equation gives us? 
2) Complete the following chemical equation . 

Na2SO4   +   BaCl      
3) Calculate the mass of „Mg‟ to get 400 grams of „MgO‟ in a combustion reaction. 

( Atomic weight of  Mg-24, O-16) 
4) Why should we balance a chemical equation? 

Section-II   (3x2 = 6 )
 5) Give each one example for exothermic and endothermic chemical reactions. 

6) Calculate the 230 g of sodium reacts with excess of water at STP ( Atomic weight of Na = 23 U,O= 16 U, H = 1)  

7) Al +  Fe2O3  →  Al2O3  + Fe. Balance the chemical equation and also write what information does the above 

equation gives us. 

Section-III  2 x 4 = 8 
8) Calculate the volume and number of molecules of CO2 liberated at STP.If  CaCO3 treated with 36.5 g of HCl.  

(Ca= 40U, O = 16  U , C = 12 U, Cl = 35.5 U )
                                                                  OR 

        Write the following chemical reactions showing physical status of the substances and balance them. 

i. Magnesium hydroxide reacts with hydrochloric acid to form magnesium chloride and water.. 

ii. Zinc reacts with nitric acid and formed zinc nitrate and hydrogen gas will be liberated. 

iii. Sodium hydroxide  reacts with zinc and forms sodiumzincate and evolve hydrogen gas 

iv. Calcium hydroxide will be coated to the walls, it reacts with carbon-di-oxide and forms calcium 

carbonate. 
                                                                                               

9) Balance the following Chemical equations. 
i. C2H6 + O2 → CO2 + H2O 

ii. Pb(NO3)2 →  PbO + NO2+ O2 

iii. Zinc is added to the calcium chloride aqueous solution. 

iv. Lead oxide    +     carbon       →       Lead       +   carbon-di-oxide.  
 

OR 

 

  Calcium Nitrate is heated in a reaction, i.e. given below 

  Ca(NO3)2 → CaO  +   NO2  +  O2   (Ca= 40U, O = 16  U , N = 14U ) 
Answer the following questions based on above information. 

i.Balance the above equation. 

ii.Mention the reactants and products in the above equation. 

iii.Calculate the volume of NO2 liberated in the above reactions. 

iv.Calculate how much calcium carbonate will be decomposed to get 2 moles of oxygen. 

       Choose the correct answer. 4X1/2 = 2M 

10) Ca= 40U, O = 16  U , H = 1 U  then the atomic weight of calcium hydroxide is             (        ) 

A) 70  amu B) 57 amu C) 72 amu  D) 74 amu 

11) Following one chemical equation is a balanced equation                 ( ) 

A)  C+ O2 →2CO2   B) 2S+ O2 →2S2O      C)   2Mg+ O2 → Mg2O2     D) 2C+ O2 →2CO   
12) Iron nails added to the copper sulphate then there is no reaction because    (       ) 

A) Ferrous is more react than copper   B) copper is more react than ferrous 

C) Iron is less reactive than ferrous   D) Both are in solid state and , there is no ions   
13) 12 grams of carbon is combusted and hydrogen gas is liberated in this reaction    (       )   

A) 12 g     B)   32 g            C)  44 g                           D) 28 



 

 

కఴర్ ేజీ కఫుయుు : 
కయయభణికయం శ్రాతురహష కాశణన్: 

ఈ నల(జూన్) లో భయణించన భాుఖ ఫాయతీమ ఱహషారరేతా గుమతంచ కుు ాంగహ  
*కయయభణికయం శ్రాతురహష కాశణన్ గహమత ఴయింతి జూన్ 14 షందయభం గహ 
కె శ్రాతురహష కాశణన్ : (1898 డిళెంఫయు 4 తమిళన డె , ఫాయతదేవం - 1961 జూన్ 14) ఫౌతిక 
ఱహషారంలో ఫాయత ఱహషారరేతా. అతన మహభన్ మీక్షేం మీద షస-ఆయశకయా. అతన మహభన్ 
మతక్షేణకు షస-అనేవశకుడె, దీతుకి అతతు గుయుఴు ళ. య. మహభన్ కు ఫౌతికఱహషారంలో 
1930 నోఫెల్ ఫసృభతితు అందకున నయు.  

*ళాదిి :* మహభన్ మతక్షేం, కిాషాల్ అమస్హకంతతవం, అమస్హకంత లక్షణ లన కరయౌఙే 
అమస్హకంత ష్టటకహలు, అమస్హకంత కెమిళా ,ీ ఫౌతిక ఱహషారభు, ధ యావకిాతు గూమతేన అధయమనభు. 
*భుఖయబెైన అరహయుె లు:* దమబూశణ్ ుయస్హకయం. 1954 మహమల్ స్ొ ళెైట ీపలెో (FRS) 1940 నైట్ సౄడ్స , బటానగర్ 
అరహయుె   

*యదయ:* ఆమన స్హా తుక గహా భాతుకి షమీంలో GS ఴ ందఽ భతం సమయర్ ళెకండమీ షఽకల్, శా్రయయౌులో తన తృహాయంబ యదయ 
చదిరహడె. అతన తయురహత భధమెైలో అబెమతకన్ కహలేజ్, భద ాష కెైైషాఴ కయాఱహల, కలకత ా  యవవయద యలమం 
హాజమెైన డె. 1920 లో, కాశణన్ ళ.య. ఇండిమన్ అసో్ ళభయశన్ పర్ ద ికయాౌరేశన్ ఆఫ్ ళెైన్ు, కోలకత  (అపటట కలకత ా ) 
ఴదద  అకకడ ెదద  షంఖయలో దరాహలు భమతము ద తు ళెైద ి ంతిక యఴయణలలో కహంతి యొకక మతక్షేం యొకక యాోగహతమక 
అధయమన లోు  అతన తుభగనభమాయడె. అతన మహభన్ ఎపె్కా్ యొకక ఆయశకయణలో భుఖయబెైన తృహత ాతృో లంఙ డె. 
1928 లో ఆమన డ కికహ మూతుఴమతుటీకి (షాా తం ఫంగహు దేఱలు ) ఫౌతిక యఫాగంలో మీడమహా  భామహయు, అకకడ అతన రహమత 
తుమహమణంెై షపటటకహల యొకక అమస్హకంత లక్షణ లన అధయమనం ఙేఱహయు. కాశణన్, ఇతయ ెయుగుతేనన ఱహషారరేతాలతో 
తృహట , ఱహంటటలాల్ (S.) ఫెనమీీ, B.C. గుస, భమతము అషతోష్ భుకేమీీ డ ైమా - భమతము తృహమహ అమస్హకంత ష్టటకహల 
యొకక భాగనెటటక్ అనైటోటోా తు కరయౌఙంేదకు క సొ్ గళెైన భమతము ఖచేతబెైన యాోగహతమక స్హంకేతికతన అతేఴాదిి  
ఙేఱహయు. రహమత మతఱలధనలన 1933 లో మహమల్ స్ొ ళెైటీ ఆఫ్ లండన్ Investigations on Magne-Crystallic Action ేయు 
తో చామతంచంది. 1942 లో, అలహాఫాద్ మూతుఴమతుటీకి తృొ ా పెషమహా , ఫౌతిక యఫాగహతుకి అధితిగహ తుఙేఱహడె, అకకడ 
లోహాలు భుఖయంగహ ఫౌతికఱహషారం యొకక ఖతుజాలన అతన తీషకున నడె. అతన తాిషహా తమకబెైన బటానగర్ అరహయుె  
ముదటట గాఴీత ( 1958 లో )  

యమత అభాత రహకుక: “This elegant generalization is mathematically very appealing; but physics means facing 

facts. You should take up case by case. ”  

 

 

              ళేకయణ: 
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సర్ విల్నయం కరూ క్స్ 
సర్ విల్నయం కరూ క్స్ (1832 జూన్ 17 - 1919 ఏాల్ 4) తాటటష్ ఫౌతిక భమతము యస్హమన ఱహషారరేతా. 
యయౌమం కా క్ు లండనోు  1832 జూన్ 17 లో జతుమంఙ డె. ఆమన తండి ాజోళెఫ్ కా క్ు. అమన తండి ా
యొకక ఴాతాి దమీీ. కా క్ు మహమల్ కహలేజ్ ఆఫ్ కెమిళా ,ీ లండన్ లో ఴయణట ఱహషారం ెై మతఱలధనలు 
ఙేఱహడె. అతడె ఉతుయా న ళం యౄకలపనకు భాయాదమతి .ఆమన తమాయుఙేళన ఉతుయా న యాతున కా క్ు 

న ళం అతుకడ  అందయు.కా క్ు మేడియో యకియణ భాకం యొకక ఆయశకయా. ఇది షాా తం అదభతబెైన ఴషా ఴుగహ 
అభమఫడెతోంది.  

కా క్ు తన జీఴన గభనంలో క అంతమతక్ష ఱహషారరేతాగహ భమతము ఉన యషకుతుగహ యయధ తృహాంత లలో తుఙేఱహడె. 
కా క్ు ఫౌతిక భమతము యస్హమన ఱహస్హా ీ లలో అనేక మతఱలధనలు ఙేఱహడె. తన మతఱలధన భుఖయ లక్షణభు యాోగభుల 
ద వమహ యయధ ఫాఴనల న, రహషారహలన కనగొనట.ఆమన అతేయుచలభన అనఴమతాత ఫౌతిక ఱహషారభు, ఆమతాక 
భమతము తృహాయోగతక షభషయలు, భానళక షంఫంధబెైన మతఱలధనలు, ఆమనన ఉననత ఴయకిాగహ తుయౌంది. ఆమన 
అనేక అరహయుె లు, యయధ గౌయరహలన తృొ ంద యు. ఆమన జీయతం క అయచఛననబెైన ఱహళా రమ కాత యలలో కటటగహ 
తుయౌచంది. 

1861 లో కా క్ు థ యౌమం అనే కరా తా భూలకహతున కనగొన నడె. దీతుతు 1861 లో కాటటంఙ డె.దీతుతు ఴయణట 
యఱలుశణ షహామంతో కనగొన నడె. ఆమన ఆయశకయణ ఆమనకు భాుఖబెనై కీమతాతు త చే ెటటాంది. ఈ భూలకం 
ఴయణటంలో ఆకుచేతు కహంతితు ఉద ా యంఙేముటన గభతుంఙ డె. గాీకు ఫాశలో థలోు స్ అనగహ ఆకుచేతు ఉద ా యం అతు 
అయాభు. అందఴలు  ద తుకి థ యౌమం అతు న భకయణం ఙేఱహడె. కా క్ు 1871 లో Select Methods in Chemical 

Analysis అనే తృహాభాణిక గాంథ తున రహాఱహడె. కా క్ు మతఱలధనల టు  కా క్ు ఆకమతషతేడ ైన డె. భాుఖ ఱహషారరేతాల ైన 

ఫునున్ భమతము కిమహకఫ్ుు  రాేవెటటాన ఴయణట యఱలుశణ దితితు ఉయోగతంచ కా క్ు అతయంత ఉతేుకతతో మతఱలధనలు 
ఙేళ అందింఙ డె. ఆమన 1863 లో మహమల్ స్ొ ళెైటీకి పెలోగహ ఎంకమాయడె. 
ఆమన కా క్ు న ళం న అతేఴాదిి  ఙేఱహడె. దీతుషహామంతో ఋణధాఴ కియణ ల ఆయశకయణ జమతగతంది. ఆమన అనేకబెైన 
మతఱలధన  త ాలన ఴయణట ఱహషారం ెై చామతంఙ డె. అనేక యఱలశబెైన యశమాల టు  మతఱలధనలు ఙేఱహడె. అలప 
డనం ఴదద  రహముఴుల గుండ  యదయత్ న ఴాఴ ంజేము మతఱలధనలలో ఆమన అతి తకుకఴ డనం ఴదద  
రహముఴుల గుండ  యదయత్ న ఴాఴ ంజేళనుడె ఋణధాఴం (కహథోడ్స) నండి కరతున కియణ లు ఉద ా యభగుచననట ు  
కనగొన నడె. రహటటకి "ఋణధాఴ కియణ లు" అతు యౌఙ డె. భయ షాా తం ళేవఙ ఛ ఎలకహాా ను  రాహసంగహ 
లుఴఫదతేన నభ. భయ షాా తం కహథోడ్స కయిణ న యాలలో ఉయోగడెతేన నభ. ఈ ఉద సయణల నండి 
ఆమన ఫౌతిక దాగతవశమాలన అధయమనం ఙేముటకు ఉయోగడే ఉతుయాన లాల తమామీలో ళాదిి  తృొ ంద డె. 1879 

లో ఆమన ద యాం యొకక ళాతేలలో (ఘన, దఴా, రహము) న లాఴ ళాతి అభన తృహు స్హమన కనగొనటలో, ఆ ళాతితు 
గుమతాంచటలో ముదటట ఱహషారరేతాగహ తులఙ డె. ఆమన కేందకా మేడియోధ మతమకతన అధయమనం ఙేముటకు ఉయోగతంఙే 
మతకయం spinthariscope.న కనగొన నడె. 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B2%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%A8%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%AA%E0%B0%9F_%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%89%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97_%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B1%8B_%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%A3_%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B0%95%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A5%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AC%E0%B1%81%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%AB%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%82%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%8D_%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%8B%E0%B0%A3_%E0%B0%A7%E0%B1%83%E0%B0%B5_%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%A3%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%AA%E0%B0%9F_%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%89%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97_%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B3%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=Spinthariscope&action=edit&redlink=1


 

 

కా క్ు ఋణధాఴ కియణ లు లక్షణ లెై మతఱలధనలు ఙేఱహడె. అయ ఋజుభాయాంలో మాాణిస్హా మతు, అయ ఴషా ఴులెై 
డినుడె తాిదీాతు కలుగజేస్హా మతు కనగొన నడె. ద యాంలో న లాఴ ళాతి అభన "తృహు స్హమ" ళాతితు ఆమన 
కనగొననట ు  యవవళంఙ డె.ద తుకి "మేడిమంట్ బమటర్" అతు యౌఙ డె. ఋణధాఴ కియణ లు అనయే కరతున కణ ల 
రాహసభతు నభామడె. ఆ తమహవత జె.జ.ెథ భున్ రహటటతు కనగొన నడె. కహథోడ్స కియణ లలో గల కణ లకు ఎలకహాా న్ లుగహ 
గుమతాంఙ డె).కా క్ు ఙేళన మతఱలధనల ఴలు  ఫౌతిక, యస్హమన ఱహస్హా ీ లలో యురహతమకబెైన భాయుపలుఴఙ ేభ. 
దీతుపయౌతంగహ యభాణుఴులో కరతా కణ ల ఆయశకయణకు భాయాం షగభబెైంది. 
1880 తమహవత అతడె 7, కెతుుంగాన్ గహమెెన్ు లో గల ెైరరేట  యాోగఱహలలో తన మతఱలధనలన ఙేఱహడె. 
1895 లో యయౌమం కా క్ు ఴీయౌమం యొకక నభూన న గుమతాంఙ డె. 
1903 లో ఆమన తన దాలాతు మేడియోధ మతమకత దాగతవశమాలెై తుయౌతృహడె. ముమేతుమం -X (తమహవత తృొ ా టాకీాతుమంగహ 
లుఴఫడెతేంది) నండి ముమేతుమాతున మేడియోధ మతమక మతఴయాన ఆధ యంగహ రేయుఙేమగయౌగహడె. ఉతేాజిత మతఴయాన 
ఆధ యంగహ ముమేతుమం నండి మేడియోధ మతమక యఘటన తున గభతుంఙ డె. అదే షభమంలో ఆమన మేడియో ధ మతమక 
ద యాం నండి రలుఴడే "p-కణభుల"న కనగొన నడె. ఈ కణ లు జింక్ షల ై్డ్స త యన ఫాాయతం ఙేముట 
గభతుంఙ డె. 
కా క్ు 1909 లో "డ ైభండ్సు" అన ేచనన ుషాకహతున మహఱహడె. 1910 లో కా క్ు "ఆయెర్ ఆఫ్ బెమతట్"న తృొ ంద డె. ఆమన 
తన ఫాయయ భయణ నంతయం 2 షంఴతుమహల తమహవత లండన్ లో 4 ఏాల్ 1919 లో భయణింఙ డె. ఆమన లండన్ లోతు 

ఫరా మ ాన్ ళబెెటమీలో ఖననం ఙేమఫడ ె డె. 

ప్రప్ంచ ప్మావరణ ద్ినోత్వం 

 
హాయ్ పెాండ్సు భనం ఉతురహలన ఎందకు జయుుకుంటామో త లుష కద ! గత చమతత ాన , భన 
ూమీవకుల అనబరహలన నభయురేషకుంటృ ఆనందం గహ జీయతం గడడ తుకే ఉతురహలు ఙేషఽా  
ఉంటాభు . షభాజాతుకి క తుమేిశిత షందవేభు ఇఴవడ తుకి దినోతురహలు ఙేషఽా  ఉంటాం . 
స్హందా మాలన కహతృహడెకోఴడం కోషం ండెగలు ఙేస్హా భు . ఏది ఙేళన  ఎకకడ ఙేళన  ాంచ 
భానరహయౌ ఱలమాషు కోషబమ తుమేిశించఫడెతేంది . ుటటాన మోజు, ెయు మోజు ముదల ైన మోజులోు  భనం 
తాేయకంగహ రహమత గుమతంచ అలోచంచ, రహళళన కరతుమాడ,ి భన ఫాధయతన గుయుా  ఙేషకరంటాభు.  
అలాగే భనం తాి షంఴతుయం గణ తంత ాదినోతుఴం, స్హవతంతాా  దినోతుఴం, జీఴ రైయధయ దినోతుఴం 

ముదల ైనయ జయుుకరతు భన ఫాధయతన గుయుా  ఙేషకరంటాభు. అందలో ఫాగంగహ తాి షంఴతుయం జూన్ 5 న జయుుకునే ాంచ మహయఴయణ 
దినోతుఴం గుమతంచ ఇుడె త లుషకుంద ం. 
ఐకయమహజయషమితి ముదటట స్హమతగహ మహయఴయణ తుకి షంఫంధించన షభారేఱహతున జూన్  5, 1972న స్హా క్ స ం లో తుయవఴ ంచంది. అపటట నండి తాి 
షంఴతుయం జూన్  5న మునైటెడ్స నేశన్ు ఎతువమహన్ బెంట్ తోృా గహా మ (షంముకా మహషహా ీ ల మహయఴయణ కహయయకాభం – మునప్ మరి) ఙే ాంచ మహయఴయణ 
దినం (డఫుు ా.ఇ.డి) గహ తుయవఴ ంచ ఫడెతోంది. తాికలబెైన మహయఴయణ షంఫంధిత చయయకెై ము.ఎన్. యొకక అతి ెదద  ాంచ ఉతుఴంగహ, 
రేడెకగహ ఇది తుయవఴ ం ఫడెతోంది. 
అడఴులు భూడ ంతేల బూఫాగహతున ఆకామించ ఉన నభ, ాంచ రహయాంగహ అతి భుఖయబెైన యధలన తుయవఴ షఽా  భమతము ళేఴలనందిషఽా , 

అనేక ఫాధయతలతో బూమితు షజీఴంగహ ఉంచతేన నభ. రహషారహతుకి 1.6 తయౌమన్ జాలు రహమత జీఴనోతృహధి కోషం అడఴులెై ఆధ యడి ఉన నయు. 
రహత ఴయణంలోకి తృహాణరహముఴున యడెదల ఙేషఽా , ఫొ గుా ులుష రహముఴు (కహయబన్ డేమాకెైుడ్స) న తులుఴ ఙేషఽా  రహత ఴయణ భాయుపలకు 

https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%8B%E0%B0%A3%E0%B0%A7%E0%B1%83%E0%B0%B5_%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%A3%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%9C%E0%B1%86.%E0%B0%9C%E0%B1%86.%E0%B0%A5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%A8%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1


 

 

ఴయతిమేకంగహ భనం ఙేషా నన తృో మహటంలో ఇయ కలీకబెైన తృహతనా తృో లషా న నభ. ఈ రలకటాలేతు జీరహఴయణ, ఆమతిక, స్హంఘ క భమతము ఆమోగయ 
షంఫంధిత లాఫాలుననపటటకీ, భనం ఫతకడ తుకి అఴషయబెైన అడఴులనే భనం న వనం ఙేషకుంట న నభు. 

„Connecting People to Nature’ is the theme for World Environment Day 2017. 

 జాలన కాాతితో అనషంధ తుంఙే మహయఴయణ దినోతురహతున ఈ షంఴతుయం జయుుకుంట న నయు. 

ఫమటకు ఴచే కాాతితో కలరహలతు, ద తు అంద తున ఆస్హవదింఙ లతు, ద తు తృహాభుఖయతన గుమతాంఙ లతు, బూమితు షంయక్షింఙేందకు 
షంకయౌపంఙ లతు ఐకయమహజయ షమితి ఈ ఏడ ది మహయఴయణ దినోతుఴం షందయభంగహ లుుతుచేంది.  
 

జాలలో అఴగహసన ెంచడ తుకి ఎనోన షబలు షభారేఱహలు, చత ా దాయినలు జమతగహభ.రహత ఴయణం చకకగహ మత యబంా గహ ఴుంచ టాతుకి 
అధికహయ ఴమహా లరహయు ఎనోన షదతృహమాలు ఙేషఽా  ఴుంటాయు. రహటటతు ఉయోగతంచకరతు రహత ఴయణంలో కహలుశయం ెయగ కుండ  చఽషకరఴలళన 
ఫాధయత భనెై కడ ఴుంది. భన ఇలేు  రైకుంఠం భనరహకిలే కెైలాషం అనకరతు భన ఇంటటలోతు ఙ తా ఙ ద యం కకరహమత రహకిటోు కి ఴూడేేళ ఏమీ 

ఎయగనట ు  ఴుండడం షఫఫుకహద.బఴన ల తుమహమణం కోషం ఙ ట ు  కరటటాస్హా యు, మోడెె  రడలుప ఙేమడం కోషం ఙ ట ు  కరటటాస్హా యు, ఎల కిా ైక్ తీగలకి అడెం 

ఴషా న నమతు ఙ ట ు  కరటటాస్హా యు. త జాగహయౌ, చలుటట తూడ భనకి క్షులక ికడ  కయురై తృో తేననది.భనకి అఴషయం లేద అనకోగహనే ఎకకడడితే 
అకకడ ఆఴషా ఴున తృహయరేమడంలో రనకహడయు. అయటట ండె తొకకలు, కహగతత లు, తృహు ళాక్ షంచలు మోడు  మీద యహాయం ఙేషఽా  ఴుంటాభ.చీకటోు  
నడిఙేటుపడె అయ భనక ే భాాద లు త చే ెడత భ.భన ఫాయతీములు యదేఱహలలో ఴుంటట ఎంతో కాభశిక్షణతో బెలుగుత యు, రహయు 
అకకడచఽచ ఴఙ ేక అభన  ఇకకడ అలాటట కాభ శిక్షణ తో బెలగహలతు అతుంఙేరహళైళ తకుకఴ.యదేఱహలకు రయళ చఽచ రహమత యబతా,రహమత 
కహమహయచయణన అనకమతళేా  ఎంత ఫాగుంట ంది.అభన  భనదేవంలో భనభు యబభాుగహ ఴుండభా?ఴుంటాభు,కహతు ఎంతళేూ ఎదటట రహయు 
తుఙ మాయయౌ అతుచఽస్హా యు. భనతు భనబమ ఙేషకోరహయౌ, కహళైళ ఙేతేలు తుఙేషా ననంత కహలం ఇతయులతో తుఙేభంచకో కడద, అనకరంటట 
యబతా అలరహటఴుతేంది. ఇంటోు  ఴుననరహళైళ ఈ ఇలుు  భనది దీతున యబంాగహ ఴుంఙ యౌ,అనకోరహయౌ.ఫడిక ిరడితే ఈఫడి భనది దీతునయబంాగహ 
ఴుంఙ య్ అనకోరహయౌ. తృహర్క కురడితే ఈతృహర్క లో భనం మోజూ ఆడెకరంటాభు,దీతునయబంాగ ఴుంఙ యౌ అనకరరహయౌ,ఆపషకు రయళన , ళతుభా 
హాలుకు రయళన ,మెైల్ ఎకకిన ,గుడికి రయళన  అదే ఫాఴంతోఴుండ,ిభనలులకి అదే నేమతపంఙ యౌ. ఆదరిహషలకి మహయఴయణం గూమతే ఙ తే 

త యౌమలేదట.తృహు ళాక్ షంచలు యఴులు తింటట రహయధలు ఴస్హా భ అంటట కహబె తృొ లాలలోఅతున షంచయ్న ఏయుకరతు ఴచే భడతెటటా  దిండెలా 
కుటటాందట. ంఙ మతీరహయు ఆబకెు ఫసృభతి ఇఙ ేయట. ఙ తా రేమడ తుకి కుండీలు ెడితే అందలో ఙ తా రమయకుండ  కకన డరేస్హా మెందకో 
అయిం కహద.అందయౄ ఆ యౄల్ త యౌళన రహయళళ. 

ముకాలు ్ంచండి..ప్మావరణవనన కపడండి: గహయౌ, తూయు, తుుప, నేల, అంఫయం, ఴనం లేకతృో తే కాాతే లేద. ఇందలో 

భుఖయంగహ నేలెై చఽళేది భనకు తుతయం కనడేటటయ తూయు, నేల, అడయ. ఇయ షభాదిిగహ ఉండేది భన దేవంలోనే. భన దేవంలో అడఴులు, 
అడఴులతోఫాట  ఴనయతృహాణులు, ళెలభయళైళ. భుఖయంగహ భన దేవంలోతు అడఴులలో యయధ యకహల జంతేఴులు, క్షులు ఉన నమతు మహయఴయణ 
ఱహషారం ఙ ుతోంది. యటటగుమతంచ త లుషకోరహలనే కోమతక తాి కకమతక ీఉంట ంది. 

భతులకి ఴనయతృహాణులతో ఙ లా దగామత షంఫంధం ఉంది. ఴనయతృహాణులు లేకుంటట మహయఴయణం కహయణంగహ భతుల ఆమతాక ఴాదిి జమతగేదే కహద. దీతుకి తోడె 
జన ఫా ఒ రైు ెమతగతతృో తోంది. జన ఫా ెమతగతతోృ తేంటట ఆ పయౌతం ఴనయతృహాణులెై డెతోంది. 

విక్షో రక్షత్ర రక్షిత: షాా తం మహయఴయణం అతలాకుతలభ్తోంది. అడఴులు అతయధికంగహ ఉనన భన దేవంలోనే అడఴులన 

నమతకిరేషా న నయు. అందలోననన కలన తభ అఴషమహలకు అనగుణంగహ రహడెకుంట న నయు. దీంతో అడఴులు తయగతతృో తేన నభ. దీతుకి 
తోడె ఴనయతృహాణుల షంఖయకడ  అంతమతంచతృో తోంది. 



 

 

మహయఴయణంలో ఴషా నన భాయుపలకహయణంగహ షమెైన షభమాతుకి ఴమహష లు మహఴడం లేద. ఴమహష లు కుయఴక తృో ఴడంతో షమెైన ంటలు ఙేతికి అందడం 
లేద. కాాతి యంగహ ఴచేన భాయుపల కహయణంగహ మహయఴయణంలో భాయుపలు షంబయషా న నభ. దీంతో కాాతి యంగహ లతేంఙే తూటటతు షాా తం 

డఫుబయౌచే కరనకుకనే దళాతికి భానఴుడే ధా నబెైన కహయణం. దీతుకి నేన అడయగహ ఙ లా ఫాధడెతేన నన. 
 

మోజుమోజుకు మతళాతి ఙ లా బమంకయంగహ భామతతృో తోంది. అడఴులునన ఙోట నేడె ఇండెు ంట న నభ. భానఴ స్హవయాం కహయణంగహ ఇలా జయుగుతోంది. 
ఙ టున నమతకిన తమహవత భయళ ముకకలన న టాలనే ఆలోచన నేటట భానరహయకి లేకతృో ఴడబమ కాాతి రైమీత యలకు కహయణంగహ భాయుతోందతు 
మహయఴయణ ఱహషారరేతాలు ఆరేదన ఙ ందతేన నయు. 
దీతుకి భతుల తన కయాఴయంగహ ఙేమాయౌున తు ఏంటంటట... మీయు మహయయ్లు ఙేళనంత భాత ాన పయౌతం ఉండద. తాి కకయుకడ  మీ ఇంటట 
రహత ఴయణ తున దాలాలో ెట ా కుతు మీ ఇంటట చట ా కకల ఉండే రహత ఴయణ తున మతయబంాగహ ఉంచకోరహయౌ. అలాగే యల ైనంత ఎకుకఴగహ ముకకలు 
న టట రహటట ెంకం ఫాధయతన కడ  మీమే తీషకోండి. 
మీ ఇంటట చటృా  ముకకలు ెంచండి. దీంతో మీ ఇంటోు  భంచ రహత ఴయణం నలకరంట ంది. రేడి, దభుమ, ధఽయనంచ మిభుమలన మీయు 
కహతృహడెకోగలుగుత యు. అలాగే మీ ఇంటోు  ముకకలు, ఙ ట ు  ఉంటట రహటటెై ఴచే రహలేందకు క్షులుకడ  ఴస్హా భ. ఇలా క్షులకు మీయు 
మోక్షంగహ ఆవమామిచేనరహయఴుత యు. రహటటకి ఆహాయంకడ  అందించనరహయఴుత యు. 
భాుఖంగహ టాణ లు, నగమహలలో తుఴళంఙేరహయు క్షులెై తాేయక వదిాన కనయచండి. అలాగే ెంుడె జంతేఴులెైకడ  కహషా దాలాతు 
స్హమతంచండి. ఉద సయణకు మహభచలుకలు, తృహఴుమహలు, కహకులు, గాదదలు, నభళైళ, చలుకలు, చేకలు, ఇతయ క్షిజాతి. అలాగే యఴులు.. 
దేవంలో భాుఖంగహ ూజింఫడే యఴు ఆఴు, ఇంటట మజభాతుకి యఱహవషంగహ ఉండే జంతేఴు కుకక, గుయాం, గహడిద, మిగతయౌన ెంుడె 
జంతేఴులకుకడ  ఙోట  కయౌపంచ రహటట తృో శణ ఫామహతున మీయు ఙేటాండి. ఙ టున ెంచండి. అయ మిభమయౌన కహతృహడెత భ 

ఎస్ ఎల్ వి-స34 ఉప్గూహ వహకనౌక 

ఎస్ ఎల్ వి-స34 ఉప్గూహ వహకనౌక అననది ఫాయతీమ అంతమతక్ష మతఱలధన షంషా అభన ఇస్ోా  యౄతొృ ందించన ఉగాస రహసక/యాోగ 
నౌక.ఈ ఉగాస రహసకనౌక ద వమహ జూన్, 22 2016న భూడె షవదేశ్ర భమతము 17 యదేశ్ర ఉగాహాలన యాోగతంచటకు ఇసో్ా  షంషా ళదిబెైనద.ి 
ఎస్ ఎల్ య-ళ34 ఉగాస రహసకనౌక యాోగహతుకి నలు యు జిలాు లోతు శ్రాసమతకోటలో ఉనన షతిష్ ధఴన్ అంతమతక్ష కేందంా (కుు ాంగహ షహర్) 
రేదిక.ఇసో్ా  షంషా ఏయపడినపటటనండి 2016 ఴయకు శ్రాసమతకరట నండి ఇస్ోా  ముతాంమీద 89 ఉగాహాలన అంతమతక్షంలోకి ంనది. ఈ కాభంలో 
ఇస్ోా  53 మహకెట్ యాోగహలన, క అంతమతక్ష కహయూుాల్ మతకఴమ ీయాోగం, జీఎస్ ఎల్ య భార్క -3యాోగహతమక యాోగం, భమో అంతమతక్ష ళెపస్ 
లెటటల్ యాోగహలు ఙేస్హయు. 53 యాోగహలకుగహన 46 యాోగహలు యజమఴంతం అమాయభ. 46 యజమఴంతబెైన యాోగహలోు  34 యజమాలు 
ఎస్ ఎల్ య ఉగాస రహసక నౌక ద వమహ కహఴటం జమతగతంది.ఎస్ ఎల్ య-ళ34 ఉగాస రహసకనౌక, ఎస్ ఎల్ య ఱలణాిలో XL యకహతుకి ఙ ందిన 
ఉగాసం. క ఉగాస రహసకనౌక ద వమహ ఏక కహలంలో 20 ఉగాహాలన అంతమతక్ష కేందంాలో రాేవ ెటాడం ఇస్ోా కు ఇదే ముదటట స్హమత. కేస్హమత 
ఉగాస రహసకనౌక ద వమహ 29 ఉగాహాలన యాోగతంచ దివతీమ స్హా నంలో అబెమతకహ ఉననది,2014 లో కేస్హమత 37 ఉగాహాలన యాోగతంచ 

యషహయ ముదటట స్హా నంలో ఉంది. 20 ఉగాహాలన రేావెటాడం ద వమహ ఫాయత దేవంలో భూడఴ స్హా నంలో తుయౌచంది[1].ఇందలో భూడె ఉగాహాలు, 
కహమోా ఱహట్-2ళ, షతయఫాభఱహట్, షవమంఱహట్ షవదేశి ఉగాహాలు కహగహ, మిగతయౌన 17 యదేవ ఉగాహాలు. 
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https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%87%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8B
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%81_%E0%B0%9C%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%B9%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%8B%E0%B0%9F
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%AE%E0%B1%86%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%BE
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%AA%E0%B0%BF%E0%B0%8E%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%8E%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B5%E0%B0%BF-%E0%B0%B8%E0%B1%8034_%E0%B0%89%E0%B0%AA%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B9_%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B9%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B1%8C%E0%B0%95#cite_note-shaksi-1


 

 

 
 
 
    
        

 

 
 
 
 




 








  



 


  
  






 





 




 

 




ఎఴయు కనగొన నమో త లుస్హ? 



 

 

 
 
 
    
        








CGS unit   measuring SI equivalent  

barye (ba) pressure 0.1 pascal (Pa) 

biot (Bi) electric current 10 amperes (A) 

calorie (cal) heat energy 4.1868 joule (J) 

darcy permeability 0.98692 x 10
-12

 square meter (m
2
) 

debye (D) electric dipole moment 3.33564 x 10
-30

 coulomb meter (C·m) 

dyne (dyn) force 10
-5

 newton (N) 

emu  magnetic dipole moment 0.001 ampere square meter (A·m
2
) 

erg work, energy 10
-7

 joule (J) 

franklin (Fr) electric charge 3.3356 x 10
-10

 coulomb (C) 

galileo (Gal) acceleration 0.01 meter per second squared (m·s
-2

) 

gauss (G) magnetic flux density 10
-4

 tesla (T) 

gilbert (Gi) magnetomotive force 0.795 775 ampere-turns (A) 

kayser (K) wave number 100 per meter (m
-1

) 

lambert (Lb) luminance 
3183.099 candelas per square meter 

(cd·m
-2

) 

langley heat transmission 41.84 kilojoules per square meter (kJ·m
-2

) 

line (li) magnetic flux 10
-8

 weber (Wb) 

maxwell (Mx) magnetic flux 10
-8

 weber (Wb) 

oersted (Oe) magnetic field strength 
79.577 472 ampere-turns per meter (A·m-1) 

phot (ph) illumination 10
4
 lux (lx) 

poise (P) dynamic viscosity 0.1 pascal second (Pa·s) 

stilb (sb) luminance 10
4
 candelas per square meter (cd·m

-2
) 

stokes (St) kinematic viscosity 10
-4

 square meters per second (m
2
·s

-1
) 

unit pole magnetic flux 1.256 637 x 10
-7

 weber (Wb) 














 

https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictB.html#barye
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictP.html#pascal
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictB.html#biot
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictA.html#ampere
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictC.html#calorie
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictJ.html#joule
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictD.html#darcy
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictD.html#debye
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictD.html#dyne
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictN.html#newton
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictE.html#emu
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictE.html#erg
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictJ.html#joule
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictF.html#franklin
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictC.html#coulomb
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictG.html#gal
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictG.html#gauss
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictT.html#tesla
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictG.html#gilbert
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictA.html#ampturn
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictK.html#kayser
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictL.html#lambert
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictC.html#candela
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictL.html#langley
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictL.html#line
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictW.html#weber
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictM.html#maxwell
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictW.html#weber
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictO.html#oersted
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictA.html#ampturn
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictP.html#phot
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictL.html#lux
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictP.html#poise
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictP.html#pascal
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictS.html#stilb
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictC.html#candela
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictS.html#stokes
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictU.html#magnetic_pole
https://www.unc.edu/~rowlett/units/dictW.html#weber


 

 







 షలబంగహస్ో లార్ రహటర్ ఴీటర్ తమాయు ఙేద ద భా! 
కహఴలళనయ: మీక్ష తృహయడ్స (తృహతది), రహడేళన ళెల ైన్ ెైులు 4 ళెట ు , 

రహడేళన ళెల ైన్ ఫాటటల్.  
యాోగ యధ నం: భుందగహ ళెల ైన్ ెైులకు షఽదలన తీళరేళ, 

రహటటతు క ద తు కరకటట కయౌ తృొ డరైనదిగహ ఙేళ, తృహయడ్స ెైన U ఆకహయం లో FEWI 

KWICK తో అతికింఙ యౌ. తమహవత తృహయడ్స ెైన భమతము ెైులకు నలుతు (BLACK 

BOARD PAINT) ెభంట్ రమాయయౌ. 

ళెల ైన్ ఫాటటల్ అడెగున షగం కతాిమతంచ, తూళైళ తృో ళ, కరంత ఎతేా లో రేలాడదీళ, ళెల ైన్ 
ెైు క చఴయన గుఙ ేయౌ. 
ళెల ైన్ ెైు భమో చఴయ ద తుకి ఴఙేే స్హా ర్ న అభమహేయౌ. 
షఽయయ కహంతి డేటట ు  ఙేళ 5 తుమిషహల తమహవత స్హా ర్ న 
ఴదియౌన రేడి తూయు ఴషా ంది. 

కహయణం: నలుతు ఴషా ఴులు రేడితు తవయగహ గాఴ స్హా భ. 
ఉప్యోగలు: ఖరుచ లేకుండవ వేడి నీరు ప ందవచఽచ.


 













.మహభామహఴు,షఽకల్ అళళెాంట్  
జి..ఉ.తృహ. ఏనఽకర్,ఖభమం జిలాు . 



 

 











   







































    
 

 
 

 .నవమయణ వరమ,  
జి.ప.ఉ.ప.కోమేటికల్, నరమల్ జిలాల  



 

 

 

       









 

    
     
     

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  

   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   


 
   
   
   


  
   


వాటి గుర్షంచి ప్రడుకోక పొతే ఎలా? 
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   భన ఇంటోు  యస్హమన ఱహషారం  - 8  
ముందఽమాట  

అబో ో రస్యన శసారమా ! అరధం కదఽ, బో రు కొడుత ంద్ి, వింట ంటే నదరవసఽా ంద్ి అన చవలా మంద్ి అంట ంటారు. 
ఏద్ి స్ధించవలనన ముందఽ ఇషూం కలగలీ, శూమ చెయాాల్న. ‘అఫాాసం కరసఽ విదా’ అనవనరు. ఎవమెైతే నసిహలో ఉనవనమో, 
వమిలో కుతూహలం ్ంచడం కోసబే ఈ వాస్లు. 

రస్యన ప్ద్వమా లకి ేరుల  ఎలా్డతవమో, ఎలా ్టాూ లో, ఈ వాస్లలో మస్నఽ. నేనఽ మసే ఈ వాస్లలోన 
విషయాలు నాటికి ప్ద్ి మంద్ికి అరాం అభనవ నేనఽ విజయం స్ధించినటేల . 
(గత సంచిక తరువభ) 

కరోన రస్యనం 

హ ైడరర  కరోనలలో ది్ఴ మమయిు త్రర బంధవలు  
ప్రకిత్ర రంగులు, కామెట ల , టమాటాలు  
అషంతాా ఴ ైడోాకహయబను  జాతికి ఙ ందినదే ఐస్ో ాన (isoprene) అనే భమొక ద యిం. దీతు ేయులో “ఐస్ో ” అనే భాట ఉంది 
కహఫటటా  దీతు తుమహమణకాభంలో గొలుషలో రేలాు డే అణుఴుల గుంు ఉండ యౌ. కిాంద చఽన తుమహమణకాభంలో -CH3 గుంు 
అట ఴంటటదే.  

  

 

 

 

 

 

 

ఐస్ో ాన తుమహమణకాభం 

ఇందలో గభతుంచఴలళనది ఏకహంతయ (alternate) స్హా న లలో ఉనన దివ ఫంధ లు. ఇలా ఏకహంతయ స్హా న లలో ఉనన దివ 
ఫంధ లతు షంయోగ (conjugate) దివ ఫంధ లు అంటాయు. ఇలా షంయోగ దివ ఫంధ లు ఉనన ద మహి లకి ళాయతవం 
(stability) ఎకుకఴ. షసజ ళదింగహ లతేంఙే ద మహి లలో (natural products) ఈ యకం దివ ఫంధ లు తయచ కతుషఽా  
ఉంటాభ.  
 

ఇథియ్న్ అణుఴులతో ఈ ఐస్ో ాన అణుఴులతు తృొ డెగహటట దండలుగహ ఙ మయఴచే. ఇలాంటట ఐస్ో ాన అణుఴుల గొలుష 
లతు టెమీపనలు (terpenes) అంటాయు. ఈ “టెమీపన” అనన ేయు ఎకకడనండి ఴచేంది? ఈ యకం ఐస్ో నా గొలుషలు 
టమెపంటెైన్ (terpentine) అనే ద యింలో భుందగహ కతుంఙ భ. కనక ఈ యకం గొలుషలతునంటటతూ, (టమెపంటెైన్ తో 
షంఫంధం ఉన న లేకతృో భన ) టెమీపనలు అనటం ముదలు ెటాా యు. టమెపంటెైన్ భనకి త యౌమతు ద యిం ఏమీ కహద. 
గోడలకి ూళ ే ెభంట , కయాస్హభానలకి ూళే రహమతనష్ లు (paints and varnishes) ఈ టమెపంటెైన్ కయౌతే 

http://1.bp.blogspot.com/_V6m5QcL7CGA/Ses8DaVS6fI/AAAAAAAAAF4/V2X_CD4k2OU/s1600-h/IsoPropane+090407.bmp


 

 

లచఫడత భ. ఈ టమపెంటెైన్ శ్రతలదేఱహలలో ెమతగే దేఴద యు (pine) జాతి ఙ టు  నండి షయాంఙే యషంతో ఙేస్హా యు. 
భధయధమహ తృహాంత లలో ెమతగే ఈ యకం ఙ ట ా  ేయు Pistacia terebinthus. ఈ ేయు లోంచ terpentine అనన భాట ఴచేంది.  
 

ఈ టెమీపన జాతి గొలుషలలోకలాు  భుఖయబెైన క గొలుష ేయు కేమొటీన్ (carotene). కహయమెట్ జాతి కహమగూయలలోన, 
దంలలోనఽ ఇది యస్హా యంగహ ద యుకుతేంది కనక దీతుకి “కేమొటీన్” అతు ేయు ెటాా యు. కహయమెటు లోనే కహద, షు యంగు  
గల కహమగూయలలో ఙ ల రహటటలోు  ఇది ఉంట ంది. చలగడ దంలు ముదల ైన ద మహి ల చే యంగుకి ఈ కేమొటీన్ 
కహయకుమహలు. కేమోటీన్ స్హంఖయ కాభం C40Hx. దీతుతు జంతేఴులు తమాయు ఙ మయలేఴు. కనక కేమొటీన్ కహరహలనకుంటట 
కహమగూయలు తిన యౌ. ఈ కమేొటీన్ కరఴువ ద మహి లలో కయుగుతేంది. కనక కేమొటీన్ ంటఫటాా లంటట కహమగూయలతు, కయ 
ండెకుతు, త యౌంు ెటటా  తినభంట న నయు.  

ఈ కేమొటీన్ అషలు యంగు ఎయుు (red). దీతు మోత ద కరదిదగహ ఉంటట న మతంజ యంగులో కతుషా ంది. భమతకరంఙ ం 
ఎకుకఴగహ ఉంటట చేయంగుతు ఇషా ంది. ఈ కేమొటీన్ కమతగతన కరఴువ చయమం అడెగున ఉంటట ఆ భనశేయలు చేగహ 
కనఫడత యు. భన ెయళ కతేళైళ (ెయళకరడెకులు కడ ) ెయళ చఽుల భుంద కరన నళైళ కహయమెట ు  తింటట వమీయం 
కరంఙ ం చేఫడ,ి ెయళళైళ తవయగహ జయగటమో, కటనం కరంత తగాటమో జయగొచేతు ఆ భధయ క భహానఫాఴుడె క 
ళద ి ంతం లేఴదీఱహడె. ఇది ఎంతఴయకు తుజమో న కు త యౌమద కహతు, ఙ ైన , జతృహన ఴంటట దేఱహలలో జాలు గీళేళన 
కందగడెలా ఎయాగహ ఉండకుండ , గీళేళన చలగడ దంలలా షు యంగు కయౌగత ఉండటాతుకి ఈ కేమొటీన్ కహయణం. 

టభాటా లకి ఎయా యంగు మహటాతుకి కహయణం కేమొటీన్ ఴంటట భమొక ద యిం. దీతు ేయు ల ైకరన్ (lycopene). లాటటన్ 
ఫాశలో ఈ భాట టభాటాలతు షఽచషా ంది. స మియోతీ రైదయం మతచమబెైనరహమతకి “ల ైకోతృో డిమం” అన ే భంద 
ేయు మతచమబమ. ఈ ల ైకోతృో డిమం టభాటాలనండి తమాయుఙ మయఴచేనన భాట. ఈ కేమోటీన్ లో క ఉజాతి 
అభన “తెటా కేమోటీన్” భన ఆహాయంలో ఉంటట కహనుయు రహయధి మహకుండ  అమతకడెతేందతు అంట న నయు.  
రబోరు కథ 

ఉశణభండలాలలో ెమతగే కరతున ముకకల ఆకులు నయౌతే తృహలు కహయుస్హా భ. గనేనయు ఈ యకం ముకేక. నషతు కడ 
ఇందలో ఙేయేఴఙేేమో. ఇలా తృహలు కహమేే  ఙ టు లో ఴీయమా (Hevia brasiliensis) కటట. దీతునే యఫబయు ఙ ట ా  (rubber 

tree) అతు కడ అంటాయు. ఈ యఫబయు ఙ ట ా  దక్షిణ అబెమతకహలోతు ఫెజాిల్ లో, అబెజాన్ అయణ యలలో ెయుగుతేంది. దీతుతు 
ఇుపడె ఆగనేమ ఆళమాలో కడ ెంచటం ముదలుెటాా యు. ఈ యకం ఙ ట ు  ఇఙేే తృహలతు ఇంగీుశేలో లేటెక్ు (latex) 

అంటాయు. తృహలలోు  రననూష ఎలా రేలాు డెత (అంటట, suspend అభ) ఉంట ందో  అలాగే ఈ లేటెకుులో కడ క 
యకం “రనన” ఉంట ంది. తృహలతు చయౌకి రనన తీళనటోు , లేక తృహలతు యయగొా టటా  జునన తీళనటోు  లేటెక్ు నండి ఈ ఐస్ో ాన 
అణుఴుల భుదదతు రయౌక ి తిమయఴచే. ఇలా తీళన భుదదతు ెతుళల్ తో మహళన అక్షమహల మీద యుదిదత ే ఆ అక్షమహలు 
ఙ మతగతతృో త భ. అందకతు ముదటోు  ఈ భుదదతు ఉండలుగహ ఙేళ ెతుళలు మహతతు ఙ యటాతుకి రహడేరహయు. అపటోు  ఈ 
భుదదకి ేమేమీ లేద. కనక కఙేమీలో కహగతత ల మీద మహత ఙ యఴలళ ఴచేనుపడలాు  “ఆ యుదేదది ఇలా టాా!” 

అనేరహయు. ఈ భాటటదో  త లుగులో కహక ఇంగీుశేలో అనేరహయు. ఇంగీుశేలో ఈ రహకయం, bring that rubber అఴుతేంది. ఈ 
“యఫబయు” తు ఇఙేే ఙ ట ా  కనక ఆ ఙ ట ా తు కడ  “యఫబయు ఙ ట ా ” అనే అన నయు. ఇదంత  తటాటష్ రహడి తాెనం ఉనన 
మోజులోు  జమతగతతృో భంది కనక భనకి ఈ “యఫబయు” అనే ేయు మిగతయౌంది.  



 

 

ఫాగహ రేడిగహ ఉనన మోజులలో ఈ యఫబయు నష ఫంకలా స్హగుత ఙేతికి అంట కుతు దలద. ఫాగహ చలు గహ ఉనన 
మోజున ఎండితృో భన తేభమ ఫంకలా ెళైషగహ తమాయఴుతేంది. భాభూలు మోజులలో భాతంా, అంటట కహలం, కయమం 
కయౌస్ొ చేన రహత ఴయణంలో, ఈ యఫబయు తో ఫంతితు ఙేళేా  అది ఫంతిలా కిందడెుపడలాు  మతఴువన ెైకి లేషా ంది.  

కీ.ా వ. 1838 లో అబెమతకహలో ఙ మెల్ు గుడిమర్ (Charles Goodyear) ఈ యఫబయుతు ఏరేరో యాోగహలు ేమతట రేడి 
ఙేళ, చలాు మతే చఽషా న నడె. భాాదఴఱహతా  కకననన గతననలో ఉనన గంధకం (sulfur) యౌకి కయుగుతేనన 
యఫబయులో డింది. గతయంతయం లేక, జమతగతన తృొ యతృహట కి తనతు త నే తిట ా కుంటృ, భయుగుతేనన యఫబయుతు కిందకి 
దించ చలాు మహేడె. ఇంకేభుంది. యఫబయుకి ెళైషతనం తృో భంది! జిగటతనం తృో భంది! స్హగదీళేా  స్హగుతోంది. దిలేళేా  
తిమతగత మధ ళాతికి ఴస్ోా ంది. ుట ా కతో ఴచేన అఴలక్షణ లతూన తృో భ భంచ భంచ లక్షణ లు ఴఙ ేభ. అపటటనండి 
జుననలో మిమతము గతంజ రేళనట ు  యఫబయులో కహళంత గంధకం రేళ భమతగతంచటం ఆనరహభతీ అభతృో భంది. ఇలా 
గంధకంతో భయభమతేా  కహఫడిన యఫబయుతు ఴలకనైజె్ యఫబయు (vulcanized rubber) అంటాయు. మోభనల ుమహణ లలో 
అగతనకి, అగతన యవత లకి అధితి ఴలకన్ (Vulcan).  

ఇలా ఴలకతూకయణ యసవయం త యౌళన తయురహత యఫబయు ఆధతుక షభాజంలో షమహవంతమహయమి అభతృో భంది. ళెైకిళళకి, 
కహయుకి, యభాన లకి, ఆఖమతకి ఎదద ఫళళకి కడ యఫబయు చకాం కహతు యఫబయు తొడెగు కహతు లేకతృో తే మోజు గడఴద కద . ఈ 
భధయ తృహు ళాకుకలు ఴఙేే ఴయకు యదయత్ మతవభాలో యఫబయు అతయఴషయభభతృో భంది. ఈ యఫబయు మీద భనం ఎంతలా 
ఆధ యడితృో మాభంటట మెండఴ ాంచ ముదింలో అబెమతకహలో ముటాముదట మేశతుంగు ెటటానది తిండి ద మహి లక ి
కహద, ెటోా లు, కియషన భలు ఴంటట ఇంధను చభుయుకి కహద – యఫబయు టెైయుకి!! 

ముదదు మోజులోు  ఈ యఫబయుకి ఎంత తృహాభుఖయత ఴచేందంటట యణయంగంలో ళెైతుకుల తృో మహటం క ఎతేా , రహమత రనక 
ఉండి రహమతకి కహఴలళన యఫబయు స్హభగతతాు షయపమహ ఙ మయటాతుకి యస్హమన ఱహషారరేతాలు యాోగఱహలలోు  జమతన తృో మహటం 
భమొక ఎతేా ! ముదిం ళామంలా యయుచకు డే రళేకి యఫబయుతు ెంఙే భుఖయభభన దేఱహలు (అంటట, భలమా, 
ఇండోనేళమా, ముదల ైనయ) క క్షం ఴవం అభతృో ఴటంతో మంెడఴ క్షం రహమతకి యఫబయు షయపమహ తగతాతృో భంది. 
అుపడె యస్హమన తుషహణ తేలు కాతిాభంగహ యఫబయుతు తమాయు ఙ మయటాతుకి జమతన తోృ మహటం భుంద యణయంగు 
పయంగత ేలుపలు దియటీల భుందయ దిరవలా రలరల తృో మామంటట అది అతివయోకాి కహద. 

ఇంత భుఖయభభన ఴలకతూకయణ తున కతుెటటాన గుడిమర్ కోటటకి డగల తేాళ ఉండ యౌుంది. అతూన ఫాగహన ేఉన నభ 
కహతు అలుు డ ినోటోు నే వతు అననట ు  గుడిమర్ గాసఙ యం ఴకా గతి టటాంది. జీయతభంత  అుపలతృహలభన ఈ అతృహపమహఴు 
యఫబయు మీద ఙేళన మతఱలధనలతూన అుపలోళళ ఫందిఖాన లో! తమహవత ఈ ఴలకతూకయణ తున ేటెంట  ఙేళే షందయభంలో 
ఴచేన లారహదేయలలో, లామయు ధయమభా అతు, గుడిమర్ తకహమతరహడ ైతృో మాడె. కీ.ా వ. 1860లో అయరై లక్షల అుపతో 
(యౄతృహమలోు కి భామేేన ల ండి) సమీభతుతృో మాడె. చచేతృో మాడె కనక ఫతికితృో మాడె కహతూ ఫతికుంటట అుపల 
రహళైళ చంళే ఉండేరహయు.  

యఫబయు అంటట ఐస్ో ాన అణుఴుల తోయణం లాంటటదతు త యౌళన తయురహత యఫబయుతు కాతిాభంగహ షాలాంచటంలో కశాం 
ఏభుందనన షందేసం కరంతభందికి మహఴచే. ఴచేన చకకలాు  ఐస్ో ాన అణుఴులతు యాోగఱహలలో షంధిళేా  తేభమ 
ఫంక లాంటట ెళైషభన ద యిం ఴఙేేది కహతు యఫబయు లాంటట ళాతిస్హా కత (elasticity) ఉనన ద యిం ఴఙేేది కహద. 
అంతేకహకుండ  ఈ షంధ న తుకి కహఴలళన భుడి ద యిం ఐస్ో ాన. ఈ ఐస్ో ాన తమామీకి కహఴలళన భుడిద యిం 



 

 

యఫబయు తృహలు! చే కుదమితంది, తలకి మోకయౌ చటాభననట ు  లేదఽ? ఈ చకుకలోంచ ఫమట డటాతుకి జెయమతూ దేవు 
యస్హమనడె ఐస్ో ానకి షవళా  ఙ ేపళ అలాంటటదే భమొక ద యిం రహడి యఫబయు ండింఙే దేఱహల ఏకహధిత యతుకి త య 
దించ భన నడె. ఈ భుడి ద యిం ేయు ఫూయటడీన్. ఈ ఫూయటడీన్ తు ఫుయటటన నండి తమాయు ఙ మయఴచే. ఈ 
ఫుయటటన మహతిచభుయు నండి కహతు, మహక్షళ ఫొ గుా  నండి కహతు ఴషా ంది. ఫూయటడీన్ కీ ఐస్ో ానకీ కే క చనన తేడ  
ఉంది. ఐస్ొ ానలో రేలాు డెత ఉండే -CH3 తు తీళేళ ద తు స్హా నంలో స్హద , ళద  ఴ ైడోాజన్ యభాణుఴుతు రేళేా  భనకి 
మిగతలేదే ఫుయటడీన. ఈ తేడ  త యౌమాలంటట ఇంద కహ మతచమం ఙేళన ఐస్ో ాన తుమహమణకాభంతో ఈ దగిుఴ చఽన 
ఫుయటాడీన తుమహమణకాభాతున తృో యౌే చఽడండి.  

 

 

 

 

 

 

 

ఫూయటడీన తుమహమణకాభం 

 

ఈ ఫూయటడినతు తమాయు ఙ మయటాతుక ి భుడిద యింగహ ఫుయటటన అభన  తుకరషా ంది, ఎళటటయ్న (acetylene) 

అభన  తుకరషా ంది. ఈ ఎళటటయ్న కక కాతిాభ యఫబయు తమామీకే కహక భమెనోన యస్హమన లకి భుడ ి ద యింగహ 
ఉయోగడెతేంది కనక ఇుపడె ఎళటటయ్న గుమతంచ త లుషకోరహయౌ. 

 

             మీ..... 

 
 
 
 
 
 


కరతున అతురహయయ కహయణ ల ఴలన ఈ నల అదభత మంతంా 

శ్రమతషక ఇఴవలేకతృో తేననందకు చంతిషా న నభు. 
ఴఙేే నల నండి తిమతగత మధ యధిగహ చామతంచఫడెన. 

గభతుంచగలయు. 
మీ….  

ఆకు 

http://4.bp.blogspot.com/_V6m5QcL7CGA/Ses8YONSeNI/AAAAAAAAAGA/3lmuEJT7DM8/s1600-h/Butadene+090407.bmp
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ఈ నలలో తాి మోజూ

షంఴతుయంలోతు తాి మోజుక ఏదో  క తాేయకత ఉంది. కరతున భధయషమాతేల ైతే, 
భమతకరతున యషహద గుయుా లుగహ ఉంటాభ. జూన్ నలలోతు 30 మోజుల తాేయకత యజాఞ న ఱహషార 
యంగహఏంటో చఽద ద ం.

త దీ  తాేయకత

 తృహాంక్ రైటటల్ జమంతి (జెట్ ఇంజన్ ఆయశకయా)(1907)  
 దేరేంద ామోసన్ ఫర స్ ఴయాంతి (భన దేవ ఫౌతిక ఱహషారరేతా)(1975) 

 యయౌమం హామేవ ఴయాంతి(యకా షాయణన యఴమతంచనరహడె)(1857)

 రహషయ్న్ ెై ేటెంట్ తృొ ందిన మోజు(మహఫరా్ చస్ ఫరా )(1872)

 ాంచ మహయఴయణ దినోతుఴం

 మహఫరా్ తౄహలకన్ స్హకట్ జమంతి(దక్షిణ దారహతున ఙేమతన మెండఴ ఴయకిా (1866)

 ఉేందనా థ్ ఫసామఙ మత జమంతి(కహలా అజార్ కు భంద కనగొనన ఴయకిా (1875)

 ాంచ ఒజోన్ దినోతుఴం  
 జారీ్ ళారన్ షన్ జమంతి(ళాం ఇంజన్ తో నడిఙే మెైలున కనగొననరహయు)(1781) 

 జాక్ు కోషాలో  జమంతి(షభుద ామతఱలధకుడె) (1910)

 కోఴలు ర్ ఴయాంతి (1967) 
 యషహయ అంతమతక్ష నౌక రేతూమహ–4 యక ాగసాం ెై యాోగతంచన మోజు (1967)

 ఇమతవన్ భులు ర్ జమంతి(పలె్ అమాన్ బెైకోాస్ో కప్ మరి కనగొననరహయు)(1911)

 World Blood Donor Day 
 Global Wind Day 
 ముదటట లోలక గడిమామహతుక ిేటెంట్ లతేంచన మోజు(కిాలామన్ ఴ ైగన్ు)(1657)

 యయౌమం కాక్ు జమంతి (1832)



 

 

 కజక్ దేవు ఉగసాం 'కజ్ ఱహట్' యాోగతంచన మోజు (2006)

 భన తొయౌ జియోళేాశనమీ కభూయతుకశేన్ ఱహటటల ైట్  
‘ఆల్’ న పెాంచ గమాన  నండి యాోగతంచన మోజు (1981)

 భన దేవ భాుఖ క్షి ఱహషారరేతా షయ్ం అయ్ భయణం(1987) 
 ాంచ యోగహ దినం

 అడ భా యోనత్, ఇజాాభల్ కు ఙ ందిన భఴ యా ఱహషారరేతా,  

యస్హమతుక ఱహషారంలో నోఫెల్ ఫసృభతి గఴీాత జననం (1939)

 భన దేఱహతుకి ఙ ందిన చయమ స్హంకేతిక ఱహషారరేతా  

రై.న ముడభమ కతుశక యభాన భాాదంలో భయణించన మోజు(1985)

 యకార్ ఴలస్ జమంతి   (కహళమక్ కియణ లు కనగొననరహయు) (1883)

 ాంచ అఴమఴద న భామతపడి దినోతుఴం 
 యయౌమం థ భున్ జమంతి ( కెయౌవన్ ఉషోణ గతా భానం కనగొననరహయు)(1824)

 ముటాముదటట ఎ.టట.ఎం మంత ాతున రాేవటెటాన మోజు  
(ఇంగహు ండె లోతు ఎన్ పలె్ నగయంలో)(1967)

 ేదల దినోతుఴం

29  ఫర భంగ్ యభానం ముదటటస్హమతగహ ఎగతమతన మోజు(1916) 
౩౦ భన ఱహషారరేతా, ఫాయతయతన ుయస్హకయ గఴీాత  

చంత భణి న గేవ మహభచంద ామహఴు (ళ.ఎన్.ఆర్.మహఴు) జననం(1934) 
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                           జి.ప్.ఉ.ప.దాద్ి వెంకటాప్ూర్, యాద్వది్ర జిలాల . 
 

బమ  నల షంచక మిభుమలన యఱలశంగహ ఆకట ా కుననందకు షంతోశం. షంచక ెై ఙ లా భంది అతేతృహామాలు ంతృహయు. ఙ లా భంది 
రహమత షఽకళళలో లులకు షంచకన ాంట్ తీళ అందింఙ యు. షంచకన యద యయుా లకు ఙేమతేన తాి కక ఉతృహధ యముతుకి  ేయు ేయున 
ధనయరహదభులు. ఈ షంచకన కడ  ఇదే యధంగహ ఆదమతస్హా యతు ఆశిషా  …….        మీ……  

https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%95%E0%B0%9C%E0%B0%95%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%89%E0%B0%AA%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B9%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B1%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Guiana
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%B2%E0%B1%80%E0%B0%82_%E0%B0%85%E0%B0%B2%E0%B1%80
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%A1%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B1%80_%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%A4%E0%B1%8D
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%88.%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A1%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%AE
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%95_%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%A8_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%98%E0%B0%9F%E0%B0%A8
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%8E.%E0%B0%9F%E0%B0%BF.%E0%B0%8E%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%87%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B0%BF_%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%97%E0%B1%87%E0%B0%B6_%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0_%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81

