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లోపలి పేజీలోో



ఈ సంచికలో ఏమంటాయో చూద్ద
ా మా…………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










హలో ప్రండ్స్ !          















 

























అఫబదీతుతుఎంత అందంగహ షాలాంఙ మో కద ………


ఈ విశ్వంలో కొన్ని ఎంత అందంగా సృష్
ట ంచబడతాయో ఎవ్వరికీ తెలియదు. కాన్న సృష్
ట ంచబడ
డ ప్
ర తి

ఒక్కటి ఏదో ఒక్ ప్
ద దిగా రికార్డ
డ ల
ర త్యేక్తను క్లిి ఉంటంది. మీ కోసం మనదేశ్ంలో అంతేంత పెద
ు న్ని.............. 
కెక్కకన దాన్న గురించి ఇక్కడ ఇస్త



చండీగఢ్ లోతు మహక్ గహమెెన్ ఫాయతదేవంలో అతి ెదద శిలపకళ
తోట, దీతుతు నేక్ ఙ ంద్ యొకక మహక్ గహమెెన్ అతు కడ



లుస్హాయు, దీతు ఴయఴస్హాకుడె నక్ చంద్,ఈమన 1957

లో తన ఖాయ షభమంలో యసషయంగహ తోటన఼

 తృహాయంతేంఙ యు. దీతు యళా యణం 40 ఎకమహలు (161874.25 m²).





ఇది ూమతాగహ తృహమతఱహామిక భమతము గాస ఴయమహాలు భమతము
రహడి డేళన ఴష఼ాఴులతో తుమతమంచంది.

మీళెైకిల్ ళమహమిక్

న఼ంచ తమామెైన శిలాపలకు ఈ తోట ాళదిి ఙందింది. ఇది
ష఼ఖన షయష఼ు షమీంలో ఉంది. స్హరాప్ మరి భమతము ఇతయ





యకహల ఴయమహాలతో (ళస్హలు, అదద లు, గహజులు, లకలు,
ంగహణీ కుండలు, ళంకుు, యద఼యత్ ఴయమహాలు, యమతగతన



గొటాాలు ముదల ైనయ) తమాయు ఙేమఫడిన భానఴ తుమతమత
ఇంటమతుంక్ె జలతృహత లు, భామహాలు భమతము అనేక ఇతయ



శిలాపలు ఉన నభ. ఈ తోటన఼ ాతిమోజూ ష఼భాయు మోజుకు
5,000 భందికి ెైగహ షందమతిస్హాయు.







- విద్వాస్గర్, సాాల్ అససూ ం్ ట్,

నేనెవరో తెలుసా?

బెలలంప్ల్నల , మంచిమాల జిలాల



 డియర్ ఫ్రండ్స్!

ి కర విషయాలను మనతో
ర తి నెల ఒక మూలకం తన గుర్షంచిన ఆసక్త
 ఈ శీర్షికలో ప్
 ప్ంచుకంటంది. వాటిలో కొన్ని మనక తెలిసినవి వండవచుునేమో! కానీ తెలియన్నవి కొనె
న ినా

ి మీరూ చదివి మీ అభిప్ర
ర యాలను చృప్పండి.
 వండవచుుగా! చదివితేనే కద్ద తెలిసేది. కాబటి


సలో పెాండ్సు! ఫాగున నమహ! నేన఼ మీకు ఉయోగడే నంఫర్ 21 ఴ భూలకహతున. అదేనండీ! స్హకండిమం
న఼. న యభాణు షంఖయ 21 . భూలకహల టటాకలో న లా ఴ మమ
త డ్స భమతము భూడఴ గూ
ా ుకు ఙందినద తున. నన఼న
Sc తో షఽచస్హాయు. ఇపటట ఴయకు ఙ లా భూలకహలు రహటట గుమతంచ ఙుపకున నభ కద ! రహటటలాగే ఈ భదయ కహలం లో
న క ఙ లా యలుఴ ఉంది. అభన నేన఼ గయవడకుండ మీకు ఉయోగడెతేన నన఼. అదలా అంటామహ! మీయౄ
అంత చదియతే మీకే తలుష఼ాంది.
నేనఽ క యస్హమన భూలకహతున. నేన఼ రండిలాగహ బెమతళే క లోహాతున. ాకాతిలో నేన఼ భూలక
యౄంలో లతేంచన఼. షబమమళనల యౄంలో అయుదైన ఖతుజంగహ స్హకండినేయమా తృహాంతం లోన఼, ఇతయ షా లాలలోన఼
లతేస్హాన఼. ననఽన, భటటమ
ా ం, లాంథనైడ్సు న఼ కయౌ బూమిమీద అయుద఼గహ లతేంఙే భూలకహలుగహ ఴమీాకమతస్ా హయు.
1869లో బెండయ్వ్ తన ఆఴయా న టటాక ద వమహ న (స్హకండిమం) స్హానంలో క భూలకం
ఉండ లతు ఊఴంఙ డె. ఈ షంగతి తయౌమకుండ నే 1879లో లార్ు పెాడమతక్ తూలున్ అనే
ఱహషా ర
ర ేతా అధవయయంలోతు ఫాందం మూకునైట్ భమతము గహడో యౌనైట్ ఖతుజాలన఼ండి కన఼గొనన కరాతా
భూలకహతుకి స్హకండిమం అతు ేయు ెటా ాయు. కహతు తయురహత ఙ లా కహలం ఴయకు, అనగహ 1937
ఴయకు నన఼న క ల్ోసంగహ రేయు ఙేమలేకతృో మాయు. ముదటట ామతనంలో 250 మియ్ు
గహాభుల యది నన఼న(స్హకండిమంన఼) భాతాం రేయు ఙేమగయౌగహయు. తయురహతి ామతనంలో 10
కిలోగహాభుల మూకునైట్ ఖతుజంన఼ండి 2.0 గహాభుల మతయది బెైన స్హకండిమం ఆకెైుడ్స(Sc2O3)
న఼ రేయు ఙేమగయౌగహయు. 1960 న టటకి కహతు 99% మతయది బెైన క తృ ండె నన఼న(స్హకండిమం బెటల్) రేయు ఙేమడం
స్హధయం కహలేద఼. 1970 దవకంలో నన఼న(స్హకండిమంన఼) అలయమితుమంతో కయౌ మివా లోహాలలో రహడ స్హగహయు. నేన఼
అయుద఼గహ లతేంఙే గటటా, గయుకెైన, నలు తు లోహాతున. గహయౌ తగతయౌనుడె కరంఙం ష఼ు యంగుకు భాయుత న఼.

అననటట
ూ మమిచిపో యానఽ, మీ శమీర ఫాగలనఽ ఎక్స్ మే, స్ానంగ్ ల ద్వఴమ ఎలా చాస్ామో మమమల్నన వరణ ప్టాల
ద్వఴమ చాస్ారు. నవ ఫో టోలనఽ చాడండి. 

స్హకండిమం వరణప్టమేఖలు







ి న ప్టి
ఆవర
ి కలో నా సా
ా నం: 











మీ నిత్య జీవిత్ంలో నేను: 
ననఽన నతా జీవితంలో ఎకాడెకాడ ఎలా వడుతవమో చాడండి.
ఏమోళేపస్ మతవభ
ా ఫాగహల కోషం అలయమితుమం-స్హకండిమం మివాభలోహాతున భమతము ళెైకిల్ పేాభులు,
పలంగ్ మహడ్సు, గోల్్ ఇన఼భు షహఫ్టా భమతము ఫేస్హబల్ ఫాయట్ు ఴంటట స్ో పర్ా్ మతకమహల కోషం నన఼న ఉయోగతషా ఼న నయు.
న యొకక ఐయోడైడ్స (స్హకండిమం ఐయోడైడ్స) న఼ తృహదయషం ఆయమత దీతృహలలో ఉయోగతషా ఼న నయు. చలనచతా
భమతము టెయౌయజన్ మతవభ
ా కోషం షఽ
ా డియోలలో ఈ దీం షఽయయకహంతి ాతితంతంచడ తుకి ఉయోగతంచఫడెతేంది.

అయా బాబో య్ చవలా చెేశనఽ. మిగిల్ననవి మీమే తెలుసఽకుంటే మంచిద్ి. ఎప్ుడా మా గుమించి
బేము చెప్ుకోవడబేనవ! మీరూ వెతకల్న కద్వ......
తెలుసఽ కుంటారు కదా....................

మీ స్ాండియం





ప్దవ తరగత్ర :
ప్రశన: ప్చచళ్ళ నఽ ఇతా డి, మగి పతరలలో ఎందఽకు ఉంచరు?
జవబు: ప్చచళ్ల లో వెనగర్ వంటి ఆమలం ఉంట ంద్ి.ఇతా డి మమియు మగి తో చరా జమి హైడర జన్ వయువునఽ విడుదల చేస
కొనన హాన కర లవణవలనఽ తయారు చేస్ా భ. ద్ీనతో ప్చచళ్ళళ విషప్ూమితం అవుతవభ. అందఽకన మగి మమియు ఇతా డి
వంటి లోహాలతో చేసన పతరలలో ఆమల లక్షణవలు గల ప్చచళ్ళనఽ నలఴ ఉంచరు.




త గూడం,ఖమ్మం.
డి.జగదీశ్వర్,స్కూల్ అసిస్
ట ంట్, జి.ప.ఉ.పా.ముత్
















ప్రశననఽ ప్ంనవరు: వి.కిషణవేణి , ప్దవతరగత్ర, ZPSS Thallampadu, Khammam Dist.
*ావన:* తూటటలో డిన నఽన ారహసంలా ఉండకుండ తంద఼ఴులుగహ భాయుతేంది. ఎంద఼కు?
*జరహఫు:* దాఴద మహాల ఉమతతలం స్హగే షవఫాఴం కయౌగత తగుఴు(tension) కయౌగత ఉంట ంది. దీతునే తలతనయత (surface
tension) అంటాయు. దో భలు, చనన కీటకహలు తూటట ఉమతతలంెై భుతుగత తృో కుండ తులఫడడ తుకి కహయణం ఈ తలతనయతే.
దారహలకు ళేవచఛ లతేళేా తలతనయత ఴలు అయ తకుకఴ ాదేఱహతున ఆకామించడ తుకి ామతినస్హాభ. అతున ఆకహమహలోుకీ గోయాకహమహతుకి
తకుకఴ ఉమతతల రైఱహలయం ఉంట ంది. అంద఼కే ళేవచఛగహ ఆకహవం న఼ంచ డిన నఽన ారహస యౄంలో కహకుండ గుండాతు
తంద఼ఴులుగహ భాయుతేంది. ఙభట, ఎతే
ా న఼ంచ నేలెై చందిన తృహలు, ఴయషం చన఼కులు తంద఼ఴులుగహ భాయడ తుకి కహయణం
తలతనయతే!

జవబు ప్ంన వరు : రబేష్ , సాాల్ అససూ ం్ ట్ , జి.ప్.ఉ.ప.ముతా ంగి. సంగమెడిిజిలాల
జిలాల.

మితేాలకు యజఞ ా
మీక్షల దాషహాా ఏాల్ నల న఼ండి జిల్ న఼ త త కయౌకంగహ
తుయౌ రేమడం జమతగంత ది.
ఴఙేే నల న఼ండి అనగహ జూల ై నల న఼ండి తిమతగత
తృహాయంబభగున఼. కహఴున ాతి కకయౄ జిల్ తు లులఙే
తుంంచ ంగలయతు కోయుచ఼న నభు.











D.JAGADISWAR - 9440354528
Contact at : dussa.jagadiswar@gmail.com
Visit at : fpst-khammam.weebly.com



NAGA MURTHY- 9441786635
Contact at : nagamurthysir@gmail.com
Visit at : ignitephysics.weebly.com

SHAIK SHAHINA SA(PS) - 8106305261
ZPGHS VINJAMURU NELLORE DIST.
Visit at : ignitephysics.weebly.com
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Olfactory Indicators



 







 
Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2








 
Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2
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Zn + 2 NaOH  Na2ZnO2 + H2









Na2CO3 + 2 HCl  2 NaCl + H2O + CO2
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H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2H2O

Ex: HCl + NaOH







Ex : MgO + 2 HCl  MgCl2 + H2O

 
Ex : CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
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ఈ తిాకన఼ ఆదమతషా ఼నన అందమతకీ ధనయరహదభులు.

 నఽతన యద యషంఴతుయం తృహాయంబబెైన ఏాల్ నల న఼ండి ాతి నల దఴ
 తయగతికి ఙందిన క తృహఠహయంఱహతున యద యయుాలకు ష఼లబంగహ అయాబెైభయయ

 మీతిలో భుఖాయంఱహలన఼ ఇఴవడం జయుగుతేంది.
 అలాగే ాతి నల క తృహఠహయంవం ెై క తృహాకీాస్ ేర్ న఼ ఇఴవడం
 జయుగుతేంది.

అందయౄ ఈ ేర్ తు లులతో తృహాకీాస్ ఙేభంచగలయతు కోయుచ఼న నభు.

 ఈ తృహాకీాస్ ేర్ు న఼ ంుతేననరహయు:
SA(P.Sci)






పరకటూస్ ే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)
6)
7)

Give each one example for exothermic and endothermic chemical reactions.
Calculate the 230 g of sodium reacts with excess of water at STP ( Atomic weight of Na = 23 U,O= 16 U, H = 1)
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 కాశణ న్:
ఈ నల(జూన్) లో భయణించన ాభుఖ ఫాయతీమ ఱహషా ర
ర ేతా గుమతంచ కుుా ంగహ
*కయయభణికయం శ్రాతురహష కాశణ న్ గహమత ఴయింతి జూన్ 14 షందయభం గహ
కె శ్రాతురహష కాశణ న్ : (1898 డిళెంఫయు 4 తమిళన డె , ఫాయతదేవం - 1961 జూన్ 14) ఫౌతిక
ఱహషా ంర లో ఫాయత ఱహషా ర
ర ేతా. అతన఼ మహభన్ మీక్షేం మీద షస-ఆయశకయా . అతన఼ మహభన్
మతక్షేణకు షస-అనేవశకుడె, దీతుకి అతతు గుయుఴు ళ. య. మహభన్ కు ఫౌతికఱహషా ంర లో
1930 నోఫెల్ ఫసృభతితు అంద఼కున నయు.
*ాళది :* మహభన్ మతక్షేం, కిాషాల్ అమస్హకంతతవం, అమస్హకంత లక్షణ లన఼ కరయౌఙే
అమస్హకంత ష్టటకహలు, అమస్హకంత కెమిళా,ీ ఫౌతిక ఱహషా భ
ర ు, ధ యావకిాతు గూమతేన అధయమనభు.
*భుఖయబెైన అరహయుెలు:* దమబూశణ్ ుయస్హకయం. 1954 మహమల్ స్ొ ళెైటీ పెలో (FRS) 1940 నైట్ సౄడ్స , బటానగర్
అరహయుె
*యదయ:* ఆమన స్హాతుక గహాభాతుకి షమీంలో GS ఴందఽ భతం సమయర్ ళెకండమీ షఽకల్, శ్రాయయౌు లో తన తృహాయంబ యదయ
చదిరహడె. అతన఼ తయురహత భధ఼మెల
ై ో అబెమతకన్ కహలేజ్, భదా ష఼ కెైైషాఴ కయాఱహల, కలకతా

యవవయద యలమం

హాజమెైన డె. 1920 లో, కాశణ న్ ళ.య. ఇండిమన్ అస్ో ళభయశన్ పర్ ది కయౌారేశన్ ఆఫ్ ళెైన్ు, కోలకత (అపటట కలకతా )
ఴదద అకకడ ెదద షంఖయలో దారహలు భమతము ద తు ళెద
ై ి ంతిక యఴయణలలో కహంతి యొకక మతక్ష
ే ం యొకక ాయోగహతమక
అధయమన లోు అతన఼ తుభగనభమాయడె. అతన఼ మహభన్ ఎపె్క్ా యొకక ఆయశకయణలో భుఖయబెైన తృహతా తృో లంఙ డె.
1928 లో ఆమన డ కికహ మూతుఴమతుటీకి (ాషా ఼తం ఫంగహుదేఱు ల) ఫౌతిక యఫాగంలో మీడమహా భామహయు, అకకడ అతన఼ రహమత
తుమహమణంెై షపటటకహల యొకక అమస్హకంత లక్షణ లన఼ అధయమనం ఙేఱహయు. కాశణ న్, ఇతయ ెయుగుతేనన ఱహషా ర
ర ేతాలతో
తృహట , ఱహంటటలాల్ (S.) ఫెనమీీ, B.C. గుస, భమతము అష఼తోష్ భుకేమీ డైమా - భమతము తృహమహ అమస్హకంత ష్టటకహల
యొకక భాగెనటటక్ అనైట ోటోాతు కరయౌఙేంద఼కు క స్ొ గళెైన భమతము ఖచేతబెైన ాయోగహతమక స్హంకేతికతన఼ అతేఴాదిి
ఙేఱహయు. రహమత మతఱలధనలన఼ 1933 లో మహమల్ స్ొ ళెైటీ ఆఫ్ లండన్ Investigations on Magne-Crystallic Action ేయు
తో ాచ఼మతంచంది. 1942 లో, అలహాఫాద్ మూతుఴమతుటీకి తృొ ా పెషమహా, ఫౌతిక యఫాగహతుకి అధితిగహ తుఙేఱహడె, అకకడ
లోహాలు భుఖయంగహ ఫౌతికఱహషా ంర యొకక ఖతుజాలన఼ అతన఼ తీష఼కున నడె. అతన఼ ాతిషహాతమకబెైన 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:

సర్ విల్నయం కర
ూ క్స్
సర్ విల్నయం కర
ూ క్స్ (1832 జూన్ 17 - 1919 ఏాల్ 4) తాటటష్ ఫౌతిక భమతము యస్హమన ఱహషా ర
ర ేతా.
యయౌమం క
ా క్ు లండనోు 1832 జూన్ 17 లో జతుమంఙ డె. ఆమన తండిా జోళెఫ్ క
ా క్ు. అమన తండిా
యొకక ఴాతిా దమీీ. క
ా క్ు మహమల్ కహలేజ్ ఆఫ్ కెమిళా,ీ లండన్ లో ఴయణ ట ఱహషా ంర ెై మతఱలధనలు
ఙేఱహడె. అతడె ఉతుయా న ళం యౄకలపనకు భాయా దమతి.ఆమన తమాయుఙేళన ఉతుయా న యాతున క
ా క్ు
న ళం అతుకడ అంద఼యు.క
ా క్ు మేడియో యకియణ భాకం యొకక ఆయశకయా . ఇది ాషా ఼తం అద఼భతబెైన ఴష఼ాఴుగహ
అభమఫడెతోంది.
క
ా క్ు తన జీఴన గభనంలో క అంతమతక్ష ఱహషా ర
ర ేతాగహ భమతము ఉన యషకుతుగహ యయధ తృహాంత లలో తుఙేఱహడె.
క
ా క్ు ఫౌతిక భమతము యస్హమన ఱహస్హాీలలో అనేక మతఱలధనలు ఙేఱహడె. తన మతఱలధన భుఖయ లక్షణభు ాయోగభుల
ద వమహ యయధ ఫాఴనల న఼, రహషా రహలన఼ కన఼గొన఼ట.ఆమన అతేయుచ఼లభన అన఼ఴమతాత ఫౌతిక ఱహషా భ
ర ు, ఆమతాక
భమతము తృహాయోగతక షభషయలు, భానళక షంఫంధబెైన మతఱలధనలు, ఆమనన఼ ఉననత ఴయకిాగహ తుయౌంది. ఆమన
అనేక అరహయుెలు, యయధ గౌయరహలన఼ తృొ ంద యు. ఆమన జీయతం క అయచఛననబెైన ఱహళా మ
కాత యలలో కటటగహ
ర
తుయౌచంది.
1861 లో క
ా క్ు థ యౌమం అనే కరాతా భూలకహతున కన఼గొన నడె. దీతుతు 1861 లో ాకటటంఙ డె.దీతుతు ఴయణట
యఱలుశణ షహామంతో కన఼గొన నడె. ఆమన ఆయశకయణ ఆమనకు ాభుఖబెన
ై కీమా తు
త తచే ెటా ంట ది. ఈ భూలకం
ఴయణటంలో ఆకుచేతు కహంతితు ఉదా యంఙేముటన఼ గభతుంఙ డె. గీాకు ఫాశలో థలోుస్ అనగహ ఆకుచేతు ఉదా యం అతు
అయాభు. అంద఼ఴలు ద తుకి థ యౌమం అతు న భకయణం ఙేఱహడె. క
ా క్ు 1871 లో Select Methods in Chemical
Analysis అనే తృహాభాణిక గాంథ తున రహాఱహడె. క
ా క్ు మతఱలధనల టు క
ా క్ు ఆకమతషతేడైన డె. ాభుఖ ఱహషా ర
ర ేతాల ైన
ఫునున్ భమతము కిమహకఫ్ుు ారేవెటా న
ట ఴయణట యఱలుశణ ది తితు ఉయోగతంచ క
ా క్ు అతయంత ఉతేుకతతో మతఱలధనలు
ఙేళ అందింఙ డె. ఆమన 1863 లో మహమల్ స్ొ ళెైటీకి పెలోగహ ఎంకమాయడె.
ఆమన క
ా క్ు న ళం న఼ అతేఴాదిి ఙేఱహడె. దీతుషహామంతో ఋణధాఴ కియణ ల ఆయశకయణ జమతగతంది. ఆమన అనేకబెైన
మతఱలధన తా లన఼ ఴయణ ట ఱహషా ంర ెై ాచ఼మతంఙ డె. అనేక యఱలశబెైన యశమాల టు మతఱలధనలు ఙేఱహడె. అలప
డనం ఴదద రహముఴుల గుండ యద఼యత్ న఼ ాఴఴంజేము మతఱలధనలలో ఆమన అతి తకుకఴ డనం ఴదద
రహముఴుల గుండ యద఼యత్ న఼ ాఴఴంజేళనుడె ఋణధాఴం (కహథో డ్స) న఼ండి కరతున కియణ లు ఉదా యభగుచ఼ననటు
కన఼గొన నడె. రహటటకి "ఋణధాఴ కియణ లు" అతు యౌఙ డె. భయ ాషా ఼తం ళేవఙ ఛ ఎలకహాను

ారహసంగహ

లుఴఫద఼తేన నభ. భయ ాషా ఼తం కహథో డ్స కియణ న యాలలో ఉయోగడెతేన నభ. ఈ ఉద సయణల న఼ండి
ఆమన ఫౌతిక దాగతవశమాలన఼ అధయమనం ఙేముటకు ఉయోగడే ఉతుయా న లాల తమామీలో ాళది తృొ ంద డె. 1879
లో ఆమన ద యాం యొకక ళాతేలలో (ఘన, దాఴ, రహము) న లా ఴ ళాతి అభన తృహుస్హమన఼ కన఼గొన఼టలో, ఆ ళా తితు
గుమతాంచ఼టలో ముదటట ఱహషా ర
ర ేతాగహ తులఙ డె. ఆమన కేందాక మేడియోధ మతమకతన఼ అధయమనం ఙేముటకు ఉయోగతంఙే
మతకయం spinthariscope.న఼ కన఼గొన నడె.

క
ా క్ు ఋణధాఴ కియణ లు లక్షణ లెై మతఱలధనలు ఙేఱహడె. అయ ఋజుభాయా ంలో ామాణిస్ా హమతు, అయ ఴష఼ాఴులెై
డినుడె ాతిదీతు
ా
కలుగజేస్ా హమతు కన఼గొన నడె. ద యాంలో న లా ఴ ళాతి అభన "తృహుస్హమ" ళాతితు ఆమన
కన఼గొననటు యవవళంఙ డె.ద తుకి "మేడిమంట్ బమటర్" అతు యౌఙ డె. ఋణధాఴ కియణ లు అనేయ కరతున కణ ల
ారహసభతు నభామడె. ఆ తమహవత జె.జె.థ భున్ రహటటతు కన఼గొన నడె. కహథో డ్స కియణ లలో గల కణ లకు ఎలకహాన్ లుగహ
గుమతాంఙ డె).క
ా క్ు ఙేళన మతఱలధనల ఴలు

ఫౌతిక, యస్హమన ఱహస్హాీలలో యు రహతమకబెైన భాయుపలుఴఙ ేభ.

దీతుపయౌతంగహ యభాణుఴులో కరతా కణ ల ఆయశకయణకు భాయా ం ష఼గభబెైంది.
1880 తమహవత అతడె 7, కెతుుంగాన్ గహమెెన్ు లో గల ెర
ైర ేట ాయోగఱహలలో తన మతఱలధనలన఼ ఙేఱహడె.
1895 లో యయౌమం క
ా క్ు ఴీయౌమం యొకక నభూన న఼ గుమతాంఙ డె.
1903 లో ఆమన తన దాలాతు మేడియోధ మతమకత దాగతవశమాలెై తుయౌతృహడె. ముమేతుమం -X (తమహవత తృొ ా టాకీాతుమంగహ
లుఴఫడెతేంది) న఼ండి ముమేతుమాతున మేడియోధ మతమక మతఴయా న ఆధ యంగహ రేయుఙేమగయౌగహడె. ఉతేా జిత మతఴయా న
ఆధ యంగహ ముమేతుమం న఼ండి మేడియోధ మతమక యఘటన తున గభతుంఙ డె. అదే షభమంలో ఆమన మేడియో ధ మతమక
ద యాం న఼ండి రలుఴడే "p-కణభుల"న఼ కన఼గొన నడె. ఈ కణ లు జింక్ షల ై్డ్స తయన఼ ాఫాయతం ఙేముట
గభతుంఙ డె.
క
ా క్ు 1909 లో "డైభండ్సు" అనే చనన ుషా కహతున మహఱహడె. 1910 లో క
ా క్ు "ఆయె ర్ ఆఫ్ బెమట్
త "న఼ తృొ ంద డె. ఆమన
తన ఫాయయ భయణ నంతయం 2 షంఴతుమహల తమహవత లండన్ లో 4 ఏాల్ 1919 లో భయణింఙ డె. ఆమన లండన్ లోతు
ఫరా మా న్ ళెబెటమీలో ఖననం ఙేమఫడె డె.

ప్రప్ంచ ప్మావరణ ద్ినోత్వం
హాయ్ పెాండ్సు భనం ఉతురహలన఼ ఎంద఼కు జయుుకుంటామో తలుష఼ కద ! గత చమతతా న఼ , భన
ూమీవకుల అన఼బరహలన఼ నభయురేష఼కుంటృ ఆనందం గహ జీయతం గడడ తుకే ఉతురహలు ఙేషా ఽ
ఉంటాభు . షభాజాతుకి క తుమేిశిత షందేవభు ఇఴవడ తుకి దినోతురహలు ఙేషా ఽ ఉంటాం .
స్హంాద మాలన఼ కహతృహడెకోఴడం కోషం ండెగలు ఙేస్ా హభు . ఏది ఙేళన ఎకకడ ఙేళన ాంచ
భానరహయౌ ఱలమ
ా ష఼ు కోషబమ తుమేిశించఫడెతేంది . ుటటాన మోజు, ెయు మోజు ముదల ైన మోజులోు భనం
ాతేయకంగహ రహమత గుమతంచ అలోచంచ, రహళళన఼ కరతుమాడి, భన ఫాధయతన఼ గుయుా ఙేష఼కరంటాభు.
అలాగే భనం ాతి షంఴతుయం గణ తంతా దినోతుఴం, స్హవతంతాా దినోతుఴం, జీఴ రైయధయ దినోతుఴం
ముదల ైనయ జయుుకరతు భన ఫాధయతన఼ గుయుా ఙేష఼కరంటాభు. అంద఼లో ఫాగంగహ ాతి షంఴతుయం జూన్ 5 న జయుుకునే ాంచ మహయఴయణ
దినోతుఴం గుమతంచ ఇుడె తలుష఼కుంద ం.
ఐకయమహజయషమితి ముదటట స్హమతగహ మహయఴయణ తుకి షంఫంధించన షభారేఱహతున జూన్ 5, 1972న స్హాక్స ం లో తుయవఴంచంది. అపటట న఼ండి ాతి
షంఴతుయం జూన్ 5న మునైటెడ్స నేశన్ు ఎతువమహన్ బెంట్ తృో ా గహామ (షంముకా మహషహాీల మహయఴయణ కహయయకాభం – మునప్ మరి) ఙే ాంచ మహయఴయణ
దినం (డఫు
ు ా.ఇ.డి) గహ తుయవఴంచ ఫడెతోంది. ాతికలబెైన మహయఴయణ షంఫంధిత చయయకెై ము.ఎన్. యొకక అతి ెదద ాంచ ఉతుఴంగహ,
రేడెకగహ ఇది తుయవఴం ఫడెతోంది.
అడఴులు భూడంతేల బూఫాగహతున ఆకామించ ఉన నభ, ాంచ రహయా ంగహ అతి భుఖయబెైన యధ఼లన఼ తుయవఴషఽ
ా భమతము ళేఴలనందిషా ఽ,
అనేక ఫాధయతలతో బూమితు షజీఴంగహ ఉంచ఼తేన నభ. రహషా రహతుకి 1.6 తయౌమన్ ాజలు రహమత జీఴనోతృహధి కోషం అడఴులెై ఆధ యడి ఉన నయు.
రహత ఴయణంలోకి తృహాణరహముఴున఼ యడెదల ఙేషా ఽ, ఫొ గుాులుష఼ రహముఴు (కహయబన్ డేమాకెుై డ్స) న఼ తులుఴ ఙేషా ఽ రహత ఴయణ భాయుపలకు

ఴయతిమేకంగహ భనం ఙేషా ఼నన తృో మహటంలో ఇయ కీలకబెైన తృహతాన఼ తృో లషా ఼న నభ. ఈ రలకటా లేతు జీరహఴయణ, ఆమతిక, స్హంఘక భమతము ఆమోగయ
షంఫంధిత లాఫాలుననపటటకీ, భనం ఫతకడ తుకి అఴషయబెైన అడఴులనే భనం న వనం ఙేష఼కుంట న నభు.

„Connecting People to Nature’ is the theme for World Environment Day 2017.
ాజలన఼ ాకాతితో అన఼షంధ తుంఙే మహయఴయణ దినోతురహతున ఈ షంఴతుయం జయుుకుంట న నయు.
ఫమటకు ఴచే ాకాతితో కలరహలతు, ద తు అంద తున ఆస్హవదింఙ లతు, ద తు తృహాభుఖయతన఼ గుమతాంఙ లతు, బూమితు షంయక్షింఙేంద఼కు
షంకయౌపంఙ లతు

ఐకయమహజయ

షమితి

ఈ

ఏడ ది

మహయఴయణ

దినోతుఴం

షందయభంగహ

లుుతుచేంది.

ాజలలో అఴగహసన ెంచడ తుకి ఎనోన షబలు షభారేఱహలు, చతా ాదయినలు జమతగహభ.రహత ఴయణం చకకగహ మత యబాం గహ ఴుంచ టాతుకి
అధికహయ ఴమహాలరహయు ఎనోన షద఼తృహమాలు ఙేషా ఽ ఴుంటాయు. రహటటతు ఉయోగతంచ఼కరతు రహత ఴయణంలో కహలుశయం ెయగ కుండ చఽష఼కరఴలళన
ఫాధయత భనెై కడ ఴుంది. భన ఇలేు రైకుంఠం భనరహకిలే కెైలాషం అన఼కరతు భన ఇంటటలోతు ఙతా ఙద యం కకరహమత రహకిటు ోకి ఴూడేేళ ఏమీ
ఎయగనటు ఴుండడం షఫఫుకహద఼.బఴన ల తుమహమణం కోషం ఙటు కరటటాస్ా హయు, మోడెె రడలుప ఙేమడం కోషం ఙటు కరటటాస్ా హయు, ఎల కిాైక్ తీగలకి అడె ం
ఴష఼ాన నమతు ఙటు కరటటాస్ా హయు. త జాగహయౌ, చలు టట తూడ భనకి క్షులకి కడ కయురై తృో తేననది.భనకి అఴషయం లేద఼ అన఼కోగహనే ఎకకడడితే
అకకడ ఆఴష఼ాఴున఼ తృహయరేమడంలో రన఼కహడయు. అయటట ండె తొకకలు, కహగతత లు, తృహుళాక్ షంచ఼లు మోడు మీద యహాయం ఙేషా ఽ ఴుంటాభ.చీకటోు
నడిఙేటుపడె అయ భనకే ాభాద లు తచే ె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 యబాత,రహమత
కహమహయచయణన఼ అన఼కమతళేా ఎంత ఫాగుంట ంది.అభన భనదేవంలో భనభు యబాభుగహ ఴుండభా?ఴుంటాభు,కహతు ఎంతళేూ ఎద఼టట రహయు
తుఙమాయయౌ అతుచఽస్హాయు. భనతు భనబమ ఙేష఼కోరహయౌ, కహళైళ ఙేతేలు తుఙేషా ఼ననంత కహలం ఇతయులతో తుఙేభంచ఼కో కడద఼, అన఼కరంటట
యబాత అలరహటఴుతేంది. ఇంటోు ఴుననరహళైళ ఈ ఇలుు భనది దీతున యబాంగహ ఴుంఙ యౌ,అన఼కోరహయౌ.ఫడికి రడితే ఈఫడి భనది దీతునయబాంగహ
ఴుంఙ య్ అన఼కోరహయౌ. తృహర్క కురడితే ఈతృహర్క లో భనం మోజూ ఆడెకరంటాభు,దీతునయబాంగ ఴుంఙ యౌ అన఼కరరహయౌ,ఆపష఼కు రయళన , ళతుభా
హాలుకు రయళన ,మెైల్ ఎకికన ,గుడికి రయళన అదే ఫాఴంతోఴుండి,భనలులకి అదే నేమతపంఙ యౌ. ఆదిరహష఼లకి మహయఴయణం గూమతే ఙతే
తయౌమలేదట.తృహుళాక్ షంచ఼లు యఴులు తింటట రహయధ఼లు ఴస్హాభ అంటట కహబె తృొ లాలలోఅతున షంచ఼య్న ఏయుకరతు ఴచే భడతెటా ట దిండెలా
కుటటాందట. ంఙ మతీరహయు ఆబెకు ఫసృభతి ఇఙ ేయట. ఙతా రేమడ తుకి కుండీలు ెడితే అంద఼లో ఙతా రమయకుండ కకన డరేస్ా హమెంద఼కో
అయిం కహద఼.అందయౄ ఆ యౄల్ తయౌళన రహయళళ.

ముకాలు ్ంచండి..ప్మావరణవనన కపడండి:

గహయౌ, తూయు, తుుప, నేల, అంఫయం, ఴనం లేకతృో తే ాకాతే లేద఼. ఇంద఼లో

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
ఱహషా ంర ఙుతోంది. యటటగుమతంచ తలుష఼కోరహలనే కోమతక ాతి కకమతకీ ఉంట ంది.
భతులకి ఴనయతృహాణులతో ఙ లా దగా మత షంఫంధం ఉంది. ఴనయతృహాణులు లేకుంటట మహయఴయణం కహయణంగహ భతుల ఆమతాక ఴాదిి జమతగేదే కహద఼. దీతుకి తోడె
జన ఫా ఒ రైు ెమతగతతృో తోంది. జన ఫా ెమతగతతృో తేంటట ఆ పయౌతం ఴనయతృహాణులెై డెతోంది.

విక్షో రక్షత్ర రక్షిత:

ాషా ఼తం మహయఴయణం అతలాకుతలభ్తోంది. అడఴులు అతయధికంగహ ఉనన భన దేవంలోనే అడఴులన఼

నమతకిరేషా ఼న నయు. అంద఼లోన఼నన కలన఼ తభ అఴషమహలకు అన఼గుణంగహ రహడెకుంట న నయు. దీంతో అడఴులు తయగతతృో తేన నభ. దీతుకి
తోడె ఴనయతృహాణుల షంఖయకడ అంతమతంచతృో తోంది.

మహయఴయణంలో ఴష఼ానన భాయుపలకహయణంగహ షమెన
ై షభమాతుకి ఴమహషలు మహఴడం లేద఼. ఴమహషలు కుయఴక తృో ఴడంతో షమెైన ంటలు ఙేతికి అందడం
లేద఼. ాకాతి యంగహ ఴచేన భాయుపల కహయణంగహ మహయఴయణంలో భాయుపలు షంబయష఼ాన నభ. దీంతో ాకాతి యంగహ లతేంఙే తూటటతు ాషా ఼తం
డఫుబయౌచే

కరన఼కుకనే

ద఼ళాతికి

భానఴుడే

ాధ నబెైన

కహయణం.

దీతుకి

నేన఼

అడయగహ

ఙ లా

ఫాధడెతేన నన఼.

మోజుమోజుకు మతళా తి
 ఙ లా బమంకయంగహ భామతతృో తోంది. అడఴులునన ఙోట నేడె ఇండెుంట న నభ. భానఴ స్హవయాం కహయణంగహ ఇలా జయుగుతోంది.
ఙటు న఼ నమతకిన తమహవత భయళ ముకకలన఼ న టాలనే ఆలోచన నేటట భానరహయకి లేకతృో ఴడబమ ాకాతి రైమీత యలకు కహయణంగహ భాయుతోందతు
మహయఴయణ ఱహషా ర
ర ేతాలు ఆరేదన ఙంద఼తేన నయు.
దీతుకి భతుల తన కయా ఴయంగహ ఙేమాయౌున తు ఏంటంటట... మీయు మహయయ్లు ఙేళనంత భాతా న పయౌతం ఉండద఼. ాతి కకయుకడ మీ ఇంటట
రహత ఴయణ తున దాలాలో ెటా కుతు మీ ఇంటట చ఼టా కకల ఉండే రహత ఴయణ తున మతయబాంగహ ఉంచ఼కోరహయౌ. అలాగే యల ైనంత ఎకుకఴగహ ముకకలు
న టట రహటట ెంకం ఫాధయతన఼ కడ మీమే తీష఼కోండి.
మీ ఇంటట చ఼టృ
ా ముకకలు ెంచండి. దీంతో మీ ఇంటోు భంచ రహత ఴయణం నలకరంట ంది. రేడి, ద఼భుమ, ధఽయన఼ంచ మిభుమలన఼ మీయు
కహతృహడెకోగలుగుత యు. అలాగే మీ ఇంటోు ముకకలు, ఙటు ఉంటట రహటటెై ఴచే రహలేంద఼కు క్షులుకడ ఴస్హాభ. ఇలా క్షులకు మీయు
మోక్షంగహ ఆవామమిచేనరహయఴుత యు. రహటటకి ఆహాయంకడ అందించనరహయఴుత యు.
ాభుఖంగహ టా ణ లు, నగమహలలో తుఴళంఙేరహయు క్షులెై ాతేయక వాదిన఼ కనయచండి. అలాగే ెంుడె జంతేఴులెైకడ కహషా దాలాతు
స్హమతంచండి. ఉద సయణకు మహభచలుకలు, తృహఴుమహలు, కహకులు, గాదదలు, నభళైళ, చలుకలు, చ఼ేకలు, ఇతయ క్షిజాతి. అలాగే యఴులు..
దేవంలో ాభుఖంగహ ూజింఫడే యఴు ఆఴు, ఇంటట మజభాతుకి యఱహవషంగహ ఉండే జంతేఴు కుకక, గుయాం, గహడిద, మిగతయౌన ెంుడె
జంతేఴులకుకడ ఙోట కయౌపంచ రహటట తృో శణ ఫామహతున మీయు ఙేటా ండి. ఙటు న఼ ెంచండి. అయ మిభమయౌన కహతృహడెత భ

ఎస్ఎల్వి-స఼34 ఉప్గూహ వహకనౌక
ఎస్ఎల్వి-స఼34 ఉప్గూహ వహకనౌక అన఼నది ఫాయతీమ అంతమతక్ష మతఱలధన షంషా అభన ఇస్ో ా యౄతృొ ందించన ఉగాస రహసక/ాయోగ
నౌక.ఈ ఉగాస రహసకనౌక ద వమహ జూన్, 22 2016న భూడె షవదేశ్ర భమతము 17 యదేశ్ర ఉగాహాలన఼ ాయోగతంచ఼టకు ఇస్ో ా షంషా ళదిబెైనది.
ఎస్ఎల్య-ళ34 ఉగాస రహసకనౌక ాయోగహతుకి నలు యు జిలాులోతు శ్రాసమతకోటలో ఉనన షతిష్ ధఴన్ అంతమతక్ష కేందాం (కుుా ంగహ షహర్)
రేదిక.ఇస్ో ా షంషా ఏయపడినపటటన఼ండి 2016 ఴయకు శ్రాసమతకరట న఼ండి ఇస్ో ా ముతా ంమీద 89 ఉగాహాలన఼ అంతమతక్షంలోకి ంనది. ఈ కాభంలో
ఇస్ో ా 53 మహకెట్ ాయోగహలన఼, క అంతమతక్ష కహయూుాల్ మతకఴమీ ాయోగం, జీఎస్ఎల్య భార్క-3ాయోగహతమక ాయోగం, భమో అంతమతక్ష ళెపస్
లెటటల్ ాయోగహలు ఙేస్హయు. 53 ాయోగహలకుగహన఼ 46 ాయోగహలు యజమఴంతం అమాయభ. 46 యజమఴంతబెైన ాయోగహలోు 34 యజమాలు
ఎస్ఎల్య ఉగాస రహసక నౌక ద వమహ కహఴటం జమతగతంది.ఎస్ఎల్య-ళ34 ఉగాస రహసకనౌక, ఎస్ఎల్య ఱలణ
ా ిలో XL యకహతుకి ఙందిన
ఉగాసం. క ఉగాస రహసకనౌక ద వమహ ఏక కహలంలో 20 ఉగాహాలన఼ అంతమతక్ష కేందాంలో ారేవ ెటాడం ఇస్ో ా కు ఇదే ముదటట స్హమత. కేస్హమత
ఉగాస రహసకనౌక ద వమహ 29 ఉగాహాలన఼ ాయోగతంచ దివతీమ స్హానంలో అబెమతకహ ఉననది,2014 లో కేస్హమత 37 ఉగాహాలన఼ ాయోగతంచ
యషహయ ముదటట స్హానంలో ఉంది. 20 ఉగాహాలన఼ ారేవెటాడం ద వమహ ఫాయత దేవంలో భూడఴ స్హానంలో తుయౌచంది[1].ఇంద఼లో భూడె ఉగాహాలు,
కహమోాఱహట్-2ళ, షతయఫాభఱహట్, షవమంఱహట్ షవదేశి ఉగాహాలు కహగహ, మిగతయౌన 17 యదేవ ఉగాహాలు.

మీ ………..

ఎఴయు కన఼గొన నమో తలుస్హ?



 








 




 



 
 







 







 





 



 












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 (m2)

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·m2)

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

104 lux (lx)

poise (P)

dynamic viscosity

0.1 pascal second (Pa·s)

stilb (sb)

luminance

104 candelas per square meter (cd·m-2)

stokes (St)

kinematic viscosity

10-4 square meters per second (m2·s-1)

unit pole

magnetic flux

1.256 637 x 10-7 weber (Wb)



















 ష఼లబంగహస్ో లార్ రహటర్ ఴీటర్ తమాయు ఙేదద భా!
కహఴలళనయ: మీక్ష తృహయడ్స (తృహతది), రహడేళన ళెల ైన్ ెైులు 4 ళెటు ,
రహడేళన ళెల ైన్ ఫాటటల్.
ాయోగ యధ నం: భుంద఼గహ ళెల ైన్ ెైులకు షఽద఼లన఼ 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 నలు తు (BLACK
BOARD PAINT) ెభంట్ రమాయయౌ.
ళెల ైన్ ఫాటటల్ అడెగున షగం కతిా మతంచ, తూళైళ తృో ళ, కరంత ఎతే
ా లో రేలాడదీళ, ళెల ైన్
ెైు క చఴయన఼ గుఙ ేయౌ.
ళెల ైన్ ెైు భమో చఴయ ద తుకి ఴఙేే స్హార్ న఼ అభమహేయౌ.
షఽయయ కహంతి డేటటు ఙేళ 5 తుమిషహల తమహవత స్హార్ న఼
ఴదియౌన రేడి తూయు ఴష఼ాంది.
కహయణం: నలు తు ఴష఼ాఴులు రేడితు తవయగహ గాఴస్హాభ.

ఉప్యోగలు: ఖరుచ లేకుండవ వేడి నీరు ప ందవచఽచ.
















.మహభామహఴు,షఽకల్ అళళా ంె ట్
జి..ఉ.తృహ. ఏనఽకర్,ఖభమం జిలాు.



















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







   



















 


వాటి గుర్షంచి ప్రడుకోక
పొతే ఎలా?






   
  
   
   
 
   



  


   
  
   
   
 
   
   


   
  


   
  
   
   
   
    

   

  

  

   

   
   
    
   
   



  
  
   
 
   
   

   
   
   

 

 

  
   
   

   

   
   
 
   


  

  
   


   
   

  
   
   
   

  
   
   
   
  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   

   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   

   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   




  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

 
   







NAGA MURTHY- 9441786635


Contact at : nagamurthysir@gmail.com
Visit at : ignitephysics.weebly.com

భన ఇంటోు యస్హమన ఱహషా ంర - 8
ముందఽమాట
అబో ో రస్యన శసా రమా ! అరధ ం కదఽ, బో రు కొడుత ంద్ి, వింట ంటే నదరవసఽాంద్ి 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 ప్ద్వమాలకి ేరల ు ఎలా్డతవమో, ఎలా ్టూ ాలో, ఈ వాస్లలో మస్నఽ. నేనఽ మసే ఈ వాస్లలోన
విషయాలు నాటికి ప్ద్ి మంద్ికి అరా ం అభనవ నేనఽ విజయం స్ధించినటేల .
(గత సంచిక తరువభ)

కరోన రస్యనం
హైడర కరోనల లో ద్ిఴ మమియు త్రర బంధవలు
ప్రకిత్ర రంగులు, కామెటల , టమాటాలు
అషంతాా ఴైడోా కహయబను జాతికి ఙందినదే ఐస్ో ాన఼ (isoprene) అనే భమొక ద యిం. దీతు ేయులో “ఐస్ో ” అనే భాట ఉంది
కహఫటటా దీతు తుమహమణకాభంలో గొలుష఼లో రేలు ాడే అణుఴుల గుంు ఉండ యౌ. కిాంద చఽన తుమహమణకాభంలో -CH3 గుంు
అట ఴంటటదే.

ఐస్ో ాన఼ తుమహమణకాభం
ఇంద఼లో గభతుంచఴలళనది ఏకహంతయ (alternate) స్హాన లలో ఉనన దివ ఫంధ లు. ఇలా ఏకహంతయ స్హాన లలో ఉనన దివ
ఫంధ లతు షంయోగ (conjugate) దివ ఫంధ లు అంటాయు. ఇలా షంయోగ దివ ఫంధ లు ఉనన ద మహిలకి ళా యతవం
(stability) ఎకుకఴ. షసజ ళదింగహ లతేంఙే ద మహిలలో (natural products) ఈ యకం దివ ఫంధ లు తయచ఼ కతుషా ఽ
ఉంటాభ.
ఇథియ్న్ అణుఴులతో ఈ ఐస్ో ాన఼ అణుఴులతు తృొ డెగహటట దండలుగహ ఙమయఴచ఼ే. ఇలాంటట ఐస్ో ాన఼ అణుఴుల గొలుష఼
లతు టెమీపన఼లు (terpenes) అంటాయు. ఈ “టెమీపన఼” అనన ేయు ఎకకడన఼ండి ఴచేంది? ఈ యకం ఐస్ో న
ా ఼ గొలుష఼లు
టమెపంటెైన్ (terpentine) అనే ద యింలో భుంద఼గహ కతుంఙ భ. కన఼క ఈ యకం గొలుష఼లతునంటటతూ, (టమెపంటెైన్తో
షంఫంధం ఉన న లేకతృో భన ) టెమీపన఼లు అనటం ముదలు ెటా ాయు. టమెపంటెైన్ భనకి తయౌమతు ద యిం ఏమీ కహద఼.
గోడలకి ూళే ెభంట , కయాస్హభాన఼లకి ూళే రహమతనష్ లు (paints and varnishes) ఈ టమెపంటెైన్ కయౌతే

లచఫడత భ. ఈ టమెపంటెైన్ శ్రతలదేఱహలలో ెమతగే దేఴద యు (pine) జాతి ఙటు న఼ండి షాయంఙే యషంతో ఙేస్ా హయు.
భధయధమహ తృహాంత లలో ెమతగే ఈ యకం ఙటా ేయు Pistacia terebinthus. ఈ ేయు లోంచ terpentine అనన భాట ఴచేంది.
ఈ టెమీపన఼ జాతి గొలుష఼లలోకలాు భుఖయబెైన క గొలుష఼ ేయు కేమొటీన్ (carotene). కహయమెట్ జాతి కహమగూయలలోన఼,
ద఼ంలలోనఽ ఇది యస్హాయంగహ ద యుకుతేంది కన఼క దీతుకి “కేమొటీన్” అతు ేయు ెటా ాయు. కహయమెటులోనే కహద఼, ష఼ు యంగు
గల కహమగూయలలో ఙ ల రహటటలు ో ఇది ఉంట ంది. చలగడ ద఼ంలు ముదల న
ై ద మహిల చే యంగుకి ఈ కేమొటీన్
కహయకుమహలు. కేమోటీన్ స్హంఖయ కాభం C40Hx. దీతుతు జంతేఴులు తమాయు ఙమయలేఴు. కన఼క కేమొటీన్ కహరహలన఼కుంటట
కహమగూయలు తిన యౌ. ఈ కేమొటీన్ కరఴువ ద మహిలలో కయుగుతేంది. కన఼క కేమొటీన్ ంటఫటాాలంటట కహమగూయలతు, కయ
ండెకుతు, త యౌంు ెటా ట తినభంట న నయు.
ఈ కేమొటీన్ అషలు యంగు ఎయుు (red). దీతు మోత ద఼ కరదిదగహ ఉంటట న మతంజ యంగులో కతుషా ఼ంది. భమతకరంఙం
ఎకుకఴగహ ఉంటట చేయంగుతు ఇష఼ాంది. ఈ కేమొటీన్ కమతగతన కరఴువ చయమం అడెగున ఉంటట ఆ భన఼శేయలు చేగహ
కనఫడత యు. భన ెయళ కతేళైళ (ెయళకరడెకులు కడ ) ెయళ చఽుల భుంద఼ కరన నళైళ కహయమెటు తింటట వమీయం
కరంఙం చేఫడి, ెయళళైళ తవయగహ జయగటమో, కటనం కరంత తగా టమో జయగొచేతు ఆ భధయ క భహాన఼ఫాఴుడె క
ళది ంతం లేఴదీఱహడె. ఇది ఎంతఴయకు తుజమో న కు తయౌమద఼ కహతు, ఙైన , జతృహన఼ ఴంటట దేఱహలలో ాజలు గీళేళన
కందగడె లా ఎయాగహ ఉండకుండ , గీళేళన చలగడ ద఼ంలలా ష఼ు 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 షఽచష఼ాంది. స మియోతీ రైదయం మతచమబెైనరహమతకి “ల ైకోతృో డిమం” అనే భంద఼
ేయు మతచమబమ. ఈ ల ైకోతృో డిమం టభాటాలన఼ండి తమాయుఙమయఴచేనన భాట. ఈ కేమోటీన్ లో క ఉజాతి
అభన “తెటా కేమోటీన్” భన ఆహాయంలో ఉంటట కహనుయు రహయధి మహకుండ అమతకడెతేందతు అంట న నయు.
రబోరు కథ
ఉశణ భండలాలలో ెమతగే కరతున ముకకల ఆకులు నయౌతే తృహలు కహయుస్హాభ. గనేనయు ఈ యకం ముకేక. నషతు కడ
ఇంద఼లో ఙేయేఴఙేేమో. ఇలా తృహలు కహమేే ఙటు లో ఴీయమా (Hevia brasiliensis) కటట. దీతునే యఫబయు ఙటా (rubber
tree) అతు కడ అంటాయు. ఈ యఫబయు ఙటా దక్షిణ అబెమతకహలోతు ఫెజి
ా ల్లో, అబెజాన్ అయణ యలలో ెయుగుతేంది. దీతుతు
ఇుపడె ఆగేనమ ఆళమాలో కడ ెంచటం ముదలుెటా ాయు. ఈ యకం ఙటు ఇఙేే తృహలతు ఇంగీుశేలో లేటెక్ు (latex)
అంటాయు. తృహలలోు రననూష ఎలా రేలు ాడెత (అంటట, suspend అభ) ఉంట ందో అలాగే ఈ లేటెకుులో కడ క
యకం “రనన” ఉంట ంది. తృహలతు చయౌకి రనన తీళనటోు, లేక తృహలతు యయగొాటటా జున఼న తీళనటోు లేటెక్ు న఼ండి ఈ ఐస్ో ాన఼
అణుఴుల భుదద తు రయౌకి తిమయఴచ఼ే. ఇలా తీళన భుదద తు ెతుళల్ తో మహళన అక్షమహల మీద యుదిదతే ఆ అక్షమహలు
ఙమతగతతృో త భ. అంద఼కతు ముదటోు ఈ భుదద తు ఉండలుగహ ఙేళ ెతుళలు మహతతు ఙయటాతుకి రహడేరహయు. అపటోు ఈ
భుదద కి ేమేమీ లేద఼. కన఼క కఙేమీలో కహగతత ల మీద మహత ఙయఴలళ ఴచేనుపడలాు “ఆ యుదేదది ఇలా టాా!”
అనేరహయు. ఈ భాటటదో తలుగులో కహక ఇంగీుశేలో అనేరహయు. ఇంగీుశేలో ఈ రహకయం, bring that rubber అఴుతేంది. ఈ
“యఫబయు” తు ఇఙేే ఙటా కన఼క ఆ ఙటా తు కడ “యఫబయు ఙటా ” అనే అన నయు. ఇదంత తాటటష్ రహడి ెతానం ఉనన
మోజులోు జమతగతతృో భంది కన఼క భనకి ఈ “యఫబయు” అనే ేయు మిగతయౌంది.

ఫాగహ రేడిగహ ఉనన మోజులలో ఈ యఫబయు నష ఫంకలా స్హగుత ఙేతికి అంట కుతు దలద఼. ఫాగహ చలు గహ ఉనన
మోజున ఎండితృో భన తేభమ ఫంకలా ెళైష఼గహ తమాయఴుతేంది. భాభూలు మోజులలో భాతాం, అంటట కహలం, కయమం
కయౌస్ొ చేన రహత ఴయణంలో, ఈ యఫబయు తో ఫంతితు ఙేళేా అది ఫంతిలా కిందడె ుపడలాు మతఴువన ెైకి లేషా ఼ంది.
కీ.ా వ. 1838 లో అబెమతకహలో ఙ మెల్ు గుడిమర్ (Charles Goodyear) ఈ యఫబయుతు ఏరేరో ాయోగహలు ేమతట రేడి
ఙేళ, చలాుమతే చఽష఼ాన నడె. ాభాదఴఱహత
ా
కకన఼నన గతననలో ఉనన గంధకం (sulfur) యౌకి కయుగుతేనన
యఫబయులో డింది. గతయంతయం లేక, జమతగతన తృొ యతృహట కి తనతు త నే తిటా కుంటృ, భయుగుతేనన యఫబయుతు కిందకి
దించ చలాుమహేడె. ఇంకేభుంది. యఫబయుకి ెళైష఼తనం తృో భంది! జిగటతనం తృో భంది! స్హగదీళేా స్హగుతోంది. దిలేళేా
తిమతగత మధ ళాతికి ఴస్ోా ంది. ుటా కతో ఴచేన అఴలక్షణ లతూన తృో భ భంచ భంచ లక్షణ లు ఴఙ ేభ. అపటటన఼ండి
జున఼నలో మిమతము గతంజ రేళనటు యఫబయులో కహళంత గంధకం రేళ భమతగతంచటం ఆనరహభతీ అభతృో భంది. ఇలా
గంధకంతో భయభమతే
ా కహఫడిన యఫబయుతు ఴలకనైజ్ె యఫబయు (vulcanized rubber) అంటాయు. మోభన఼ల ుమహణ లలో
అగతనకి, అగతన యవత లకి అధితి ఴలకన్ (Vulcan).
ఇలా ఴలకతూకయణ యసవయం తయౌళన తయురహత యఫబయు ఆధ఼తుక షభాజంలో షమహవంతమహయమి అభతృో భంది. ళెైకిళళకి,
కహయు క,ి యభాన లకి, ఆఖమతకి ఎద఼దఫళళకి కడ యఫబయు చకాం కహతు యఫబయు తొడెగు కహతు లేకతృో తే మోజు గడఴద఼ కద . ఈ
భధయ తృహుళాకుకలు ఴఙేే ఴయకు యద఼యత్ మతవభ
ా లో యఫబయు అతయఴషయభభతృో భంది. ఈ యఫబయు మీద భనం ఎంతలా
ఆధ యడితృో మాభంటట మెండఴ ాంచ ముది ంలో అబెమతకహలో ముటా ముదట మేశతుంగు ెటా న
ట ది తిండి ద మహిలకి
కహద఼, ెటాోలు, కియషన భలు ఴంటట ఇంధను చభుయు కి కహద఼ – యఫబయు టెైయుకి!!
ముదద ు మోజులోు ఈ యఫబయుకి ఎంత తృహాభుఖయత ఴచేందంటట యణయంగంలో ళెైతుకుల తృో మహటం క ఎతే
ా , రహమత రనక
ఉండి రహమతకి కహఴలళన యఫబయు స్హభగతతు
ా షయపమహ ఙమయటాతుకి యస్హమన ఱహషా ర
ర ేతాలు ాయోగఱహలలోు జమతన తృో మహటం
భమొక ఎతే
ా ! ముది ం ాళమంలా యయుచ఼కు డే రేళకి యఫబయుతు ెంఙే భుఖయభభన దేఱహలు (అంటట, భలమా,
ఇండో నేళమా, ముదల ైనయ) క క్షం ఴవం అభతృో ఴటంతో మెండఴ క్షం రహమతకి యఫబయు షయపమహ తగతాతృో భంది.
అుపడె యస్హమన తుషహణతేలు కాతిాభంగహ యఫబయుతు తమాయు ఙమయటాతుకి జమతన తృో మహటం భుంద఼ యణయంగు
పయంగత ేలుపలు దియటీల భుందయ దిరవలా రలరల తృో మామంటట అది అతివయోకిా కహద఼.
ఇంత భుఖయభభన ఴలకతూకయణ తున కతుెటా న
ట గుడిమర్ కోటటకి డగల తేా ళ ఉండ యౌుంది. అతూన ఫాగహనే ఉన నభ
కహతు అలుుడి నోటు ోనే వతు అననటు 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 తకహమతరహడైతృో మాడె. కీ.ా వ. 1860లో అయరై లక్షల అుపతో
(యౄతృహమలోుకి భామేేన఼ ల ండి) సమీభతుతృో మాడె. చచేతృో మాడె కన఼క ఫతికితృో మాడె కహతూ ఫతికుంటట అుపల
రహళైళ చంేళ ఉండేరహయు.
యఫబయు అంటట ఐస్ో ాన఼ అణుఴుల తోయణం లాంటటదతు తయౌళన తయురహత యఫబయుతు కాతిాభంగహ షాలాంచటంలో కశా ం
ఏభుందనన షందేసం కరంతభందికి మహఴచ఼ే. ఴచేన చకకలాు ఐస్ో ాన఼ అణుఴులతు ాయోగఱహలలో షంధిళేా తేభమ
ఫంక లాంటట ెళైషభన ద యిం ఴఙేేది కహతు యఫబయు లాంటట ళాతిస్హాకత (elasticity) ఉనన ద యిం ఴఙేేది కహద఼.
అంతేకహకుండ ఈ షంధ న తుకి కహఴలళన భుడి ద యిం ఐస్ో ాన఼. ఈ ఐస్ో ాన఼ తమామీకి కహఴలళన భుడిద యిం

యఫబయు తృహలు! చే కుదిమతంది, తలకి మోకయౌ చ఼టా భననటు లేదఽ? ఈ చకుకలోంచ ఫమట డటాతుకి జెయమతూ దేవు
యస్హమన఼డె ఐస్ో ాన఼కి షవళా ఙేపళ అలాంటటదే భమొక ద యిం రహడి యఫబయు ండింఙే దేఱహల ఏకహధిత యతుకి తయ
దించ భన నడె. ఈ భుడి ద యిం ేయు ఫూయటడీన్. ఈ ఫూయటడీన్ తు ఫుయటటన఼ న఼ండి తమాయు ఙమయఴచ఼ే. ఈ
ఫుయటటన఼ మహతిచభుయు న఼ండి కహతు, మహక్షళ ఫొ గుా న఼ండి కహతు ఴష఼ాంది. ఫూయటడీన్కీ ఐస్ో ాన఼కీ కే క చనన తేడ
ఉంది. ఐస్ొ ాన఼లో రేలు ాడెత ఉండే -CH3 తు తీళేళ ద తు స్హానంలో స్హద , ళద ఴైడోా జన్ యభాణుఴుతు రేళేా భనకి
మిగతలేదే ఫుయటడీన఼. ఈ తేడ తయౌమాలంటట ఇంద కహ మతచమం ఙేళన ఐస్ో ాన఼ తుమహమణకాభంతో ఈ దిగుఴ చఽన
ఫుయటాడీన఼ తుమహమణకాభాతున తృో యౌే చఽడండి.

ఫూయటడీన఼ తుమహమణకాభం
ఈ ఫూయటడిన఼తు తమాయు ఙమయటాతుకి భుడిద యింగహ ఫుయటటన఼ అభన తుకరష఼ాంది, ఎళటటయ్న఼ (acetylene)
అభన తుకరష఼ాంది. ఈ ఎళటటయ్న఼ కక కాతిాభ యఫబయు తమామీకే కహక భమెనోన యస్హమన లకి భుడి ద యింగహ
ఉయోగడెతేంది కన఼క ఇుపడె ఎళటటయ్న఼ గుమతంచ తలుష఼కోరహయౌ.

మీ.....



కరతున అతురహయయ కహయణ ల ఴలన ఈ నల అద఼భత మంతాం
శ్రమతషక ఇఴవలేకతృో తేననంద఼కు చంతిష఼ాన నభు.
ఴఙేే నల న఼ండి తిమతగత మధ యధిగహ ాచ఼మతంచఫడెన఼.
గభతుంచగలయు.
మీ….

ఆకు



ఈ నలలో ాతి మోజూ
షంఴతుయంలోతు ాతి మోజుక ఏదో క ాతేయకత ఉంది. కరతున భధ఼యషమాతేల త
ై ే,
భమతకరతున యషహద గుయుాలుగహ ఉంటాభ. జూన్ నలలోతు 30 మోజుల ాతేయకత యజాఞన ఱహషా ర
యంగహఏంటో చఽదద ం.

తదీ

ాతేయకత



తృహాంక్ రైటటల్ జమంతి (జెట్ ఇంజన్ ఆయశకయా )(1907)



దేరేందా మోసన్ ఫర స్ ఴయాంతి (భన దేవ ఫౌతిక ఱహషా ర
ర ేతా)(1975) 



యయౌమం హామేవ ఴయాంతి(యకా ాషయణన఼ యఴమతంచనరహడె)(1857)



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



ాంచ మహయఴయణ దినోతుఴం



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



ఉేందాన థ్ ఫాసమఙ మత జమంతి(కహలా అజార్ కు భంద఼ కన఼గొనన ఴయకిా (1875)



ాంచ ఒజోన్ దినోతుఴం 



జార్ీ ళారన్ షన్ జమంతి(ళాం ఇంజన్ తో నడిఙే మెైలున఼ కన఼గొననరహయు)(1781)



జాక్ు కోషా లో జమంతి(షభుదా మతఱలధకుడె) (1910)



కోఴలుర్ ఴయాంతి (1967) 



యషహయ అంతమతక్ష నౌక రేతూమహ–4 యకా గాసం ెై ాయోగతంచన మోజు (1967)



ఇమతవన్ భులు ర్ జమంతి(పల్ె అమాన్ బెైకోాస్ో కప్ మరి కన఼గొననరహయు)(1911)



World Blood Donor Day



Global Wind Day



ముదటట లోలక గడిమామహతుకి ేటెంట్ లతేంచన మోజు(కిాలా మ
 న్ ఴైగన్ు)(1657)



యయౌమం క
ా క్ు జమంతి (1832)



కజక్ దేవు ఉగాసం 'కజ్ ఱహట్' ాయోగతంచన మోజు (2006)



భన తొయౌ జియోళేాశనమీ కభూయతుకేశన్ ఱహటటల ైట్
‘ఆల్’ న఼ పెాంచ గమాన న఼ండి ాయోగతంచన మోజు (1981)



భన దేవ ాభుఖ క్షి ఱహషా ర
ర ేతా షయ్ం అయ్ భయణం(1987)



ాంచ యోగహ దినం



అడ భా యోనత్, ఇజాాభల్కు ఙందిన భఴయా ఱహషా ర
ర ేతా,
యస్హమతుక ఱహషా ంర లో నోఫెల్ ఫసృభతి గాఴీత జననం (1939)



భన దేఱహతుకి ఙందిన చయమ స్హంకేతిక ఱహషా ర
ర ేతా
రై.న ముడభమ కతుశక యభాన ాభాదంలో భయణించన మోజు(1985)



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



ాంచ అఴమఴద న భామతపడి దినోతుఴం



యయౌమం థ భున్ జమంతి ( కెయౌవన్ ఉషోణ గాత భానం కన఼గొననరహయు)(1824)



ముటా ముదటట ఎ.టట.ఎం మంతా తున ారేవెటా న
ట మోజు
(ఇంగహుండె లోతు ఎన్పల్ె నగయంలో)(1967)



ేదల దినోతుఴం

29  ఫర భంగ్ యభానం ముదటటస్హమతగహ ఎగతమన
త మోజు(1916)
౩౦ భన ఱహషా ర
ర ేతా, ఫాయతయతన ుయస్హకయ గాఴీత
చంత భణి న గేవ మహభచందా మహఴు (ళ.ఎన్.ఆర్.మహఴు) జననం(1934)
సేకరణ:
భరణి కుమార్, సాాల్ అససూ ్ంట్,
జి.ప్.ఉ.ప.దాద్ి వెంకటాప్ూర్, యాద్వద్ిర జిలాల.
బమ నల షంచక మిభుమలన఼ యఱలశంగహ ఆకటా కుననంద఼కు షంతోశం. షంచక ెై ఙ లా భంది అతేతృహామాలు ంతృహయు. ఙ లా భంది
రహమత షఽకళళలో లులకు షంచకన఼ ాంట్ తీళ అందింఙ యు. షంచకన఼ యద యయుాలకు ఙేమతేన ాతి కక ఉతృహధ యముతుకి ేయు ేయున
ధనయరహదభులు. ఈ షంచకన఼ కడ ఇదే యధంగహ ఆదమతస్ా హయతు ఆశిష఼ా …….

మీ……

