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   ఈమన ఫాయత ళిభైర్ వయత్ భసదేఴమహఴు గ ైకహిడ్ . వీమిది ఫ ంగుళొయు. 
ఈమన తన అంగ ర ైకలయతుృ లెకకచేమకుండయ అనకునృది సహధించయడె. కష్హా తుకూ 
తగిన పయౌతం ఴుంట ంది అతు నమ్మైన ఴకూి.  
        తన అదేత రదయశనన కొనసహగిషఽి  ఆళమయ తృహమహ గే మ్సస లో  ఆయు 
తకహలన  సహధించయడె. తదయిమహ కే ఆళమయ కరీడలోో  (తృహమహ గే మ్సస తో కయౌ) 
అతధిక తకహలు గ యౌచిన ఫాయతీమ కరీడయకహయుడుగహ  చమితర షాలాంచయడె. ఇౄటిదయకహ 
ఈ మికహయుు  ‘యుగుల మహణి ’ టీ ఉశ ేమిట  ఉండేది. 1986 ఆళమయ కరీడలోో  ఉశ 
నయలుగు షిమహా లు , యజతంతో కయౌ ఐద  తకహలు సహధించింది.  ఈమన కడయ 
భనకు సఫూర్తిదాయకులే. వీర్త గుర్తంచి ప్ూర్తి సమాచారం కోసం చఫడండి: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharath_Gayakwad   
 
 

 

ఐదు సంవతసర్ల వయసులో తెలియక చేసన చినన తప్పు వలన కళ్ళు చేతులను పో గొట్టు కునన 
వీర్త ేరు ర్జా మహ ందర ప్రతాప్. వీర్తది మన హ ైదర్బాదే. ఇప్పుడు Finance and Accounts 

Officer గ  ONGC, Ahmedabad లో ప్నిచేసుి నానరు.  29 సంవతసర్ల వయసు గల ఈయన 
తన ప్నులనినంట్ిని తానే చేసుకోగలరు. ర్ ండు కళ్ళు , ర్ ండు చేతులు లేనప్ుట్ికీ ఏ ఆధారం 
లేకుండా నడవగలరు, కంప్ూూట్ర్ ఉప్యోగతంచగలరు. వీరు MBA ప్ూర్తి చేసరు. ప్రమాదం జర్తగతన 
తర్ాత దాదాప్ప ప్ది సంవతసర్లు ఇంట్ికే ప్ర్తమితమ ైనారు. అప్పుడు ఈయనకు వర్త SISTERS 
చాలా సహాయం చేసరు. వెైకలాూనిన స ైతం లెకకచేయక, తాను చదివి, ఉదయ ూగం చేసఫి , ఇతరులకు 
సహాయం చేసే సా యికి ఎదిగతన వీరు మనకు ఎంతో సఫూర్తిదాయకులు.  
 వీర్త గుర్తంచి ప్ూర్తి సమాచారం కోసం చఫడండి:  http://enabled.in/wp/i-

am-capable-of-doing-all-of-them-raja-mahendra-pratap/ 
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తొృ టాలమం అమయనలు జీఴకణయలలో అఴషయం.  జీఴ ఴఴషీల తొృ టాలమం 

లోం, తగుు దల ఴలన యకయకహల సాదమ షంఫధిత రహధలు షంకమీ్మంచ అఴకహవం ఉంది. 

మొకకల కణజాలంలో తొృ టా లమం ఏయౄడె తేంది. తయజాళైు భమిము కహమగూయలలో 

తొృ టాలమం తగినంత లభిషి ంది.    ఈ కహయణం చేతనే మొకకల ఫూడుదనండు తోృ టాలమయతుృ 

గుమిించి రేయుచేమగయౌగహయు.మొకకల ఫూడుద (potash) నండు తొృ టాలమం లభించడం ఴలన ఈ 

భూలకహతుకూ తృొ టాలమం అనే ేయు ఴచిచంది.



 నేన ర ండులయ తెలోగహ ఉండె  క్షాయలోహాతుృ. తూటితో భమిము గహయౌ లోతు ఆకూసజనతో చయుకుగహ , రేగంగహ  

భమిము తీఴరంగహ యసహమతుక చయ జయుుతయన. 

 నయ( తొృ టాలమం) యొకక ఉతుకూతు మొదటగహ 1807 లో షర్ సంర డేవి గుమిించయడె . షంకేత దం K. ఈ 

షంకేతదం తుయో లయటిన్ దం kalium దంలోతు మొదటి అక్షయభు K న షంకేత దంగహ తిషకోఴడం 

జమిగింది.సహిఫావికంగహ లభించే తొృ టాలమం భూడె  ఐసో టో ులనకయౌగి ఉంది.అందలో 40
K అననది మేడుయో 

ధయమిైకత (క్షకూయణవిషయజనభు) (radioactive) కయౌగి ఉంది.సో డుమం కుడయ యసహమతుకంగహ తొృ టాలమయతుృ తోృ యౌ 

ఉండటంఴలన మొదటోో  ఈమ ండుంటితు కటిగహనే  ఫావించేరహయు.1702 లో వీటి నండు ఎయౄడె లఴణయలు భినృబ ైనవిగహ 

ఉండటం గభతుంచయయు. చిఴయకు 1807 లో విదతేి  విఱలోశణ దయిమహ ఈ మ ండుంటితు రేయు చెమడం దయిమహ ఇవి రేయు 

రేయు భూలకహలతు షౄశాబ ైనది. రకాతిలో తొృ టాలమం అమయతుక్ లఴణయలుగహ లభిషి ంది.      

 







https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B1%8B_%E0%B0%A7%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%A4
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B1%8B_%E0%B0%A7%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%A4
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B1%8B_%E0%B0%A7%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%A4
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%8B%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%81


 

 

        

  తొృ టాలమం వరణప్ట్రే్ఖలు

 

 

 

 












 






మీ శరీ్రంలో నేను(పొ ట్ాషయం)  : 

మీ వమీయంలో తొృ టాలమం ర లుయౌ కణజాల దరఴంలో అంతమహేగం. మీ వమీయంలో షభయయు 250 గహీ.ల తొృ టాలమం 
ఉంట ంది. 

ఎయ ీయకికణయలలో భమిము ఇతయ కణయలలో 90% ఉంట ంది. ఇంకహ 10% ర లుయౌ కణజాల దరఴంలో ఉంట ంది. 

ఉప్యోగలు 

 ఆభో-క్షాయ షభతేలయతుృ కణయలలో మియక్షుషి ంది. 
 కణయలలో అతిభుఖ్బ ైన కహటమయన్ 

 భయంషకాతేి లు ెయగడయతుకూ నేన(తొృ టాలమం) అతంత తృహర భుఖ్ం. రతీ 6-25 కణజాల భయంషకాతేి ల 
ఉతౄతిికూ 117 మ్మ.గహీ.ల నేన(తొృ టాలమం) అఴషయం.  

 గ లోకోజ్ ఉతౄతిితు నేన(తొృ టాలమం) ేరమేసహి న. 
 కండమహల షంకోచయతుకూ నేన(తొృ టాలమం) చయలయ అఴషయం. 

సహభయనంగహ మీలో 3.8-5.0 మ్మ.ఈకిలెంట్సస/య్.ల నేన(తొృ టాలమం) ఉంటాన. కరేళ దీతుకంటే తకుకఴగహ మీ  
వమీయంలో ఉనృట్లో తే మీకు ఴ ైతోృ క యౌమ్మమయ అనే ఆమోగ షభష ఴషి ంది. 

 




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:Hydrogen_discharge_tube.jpg
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


హ ైపో క లీమియా లక్షణాలు 

 కండమహల ఫలఴీనత, 

 క్షరహతం, 

 నమహల ఫలఴీనత 

 గుండె రేగంగహ కొట ా కోఴడం, 

 గుండె ధభనలకు భమిము భూతరండయలకు గహమయలఴిడం , 

 గుండె కండమహలు ఫలఴీనడటం. 

కరేళ నేన(తొృ టాలమం) మీ వమీయంలో ఎకుకర ైనుడె ఈ ళీతితు చఽసహి యు. 

హ ైప్ర్ క లీమియా లక్షణాలు 

దీని లక్షణాలు 

 కండమహలు భమిము నమహల తిిడుకూ లోనఴిడం , 

 గుండె రేగం తగిుతోృ ఴడం,గుండె చుౄడె భందగించడం, 

 గుండె షింభించడం, 

 ఫలఴీనత, 

 భయనళక యుగైతలకు గుమికహఴడం, 

 షౄయశన కోలోౄఴడం, 

 భూతాండయలు తు చేమకతోృ ఴడం, 

 తీఴర తుయజయ్కయణకు గుమికహఴడం  

పర్తశ్ామిక రంగంలో నా ఉప్యోగలు 
ననృ(తొృ టాలమం) భమిము నయ యొకక మ్మవభీ దయమహీ లన లుతృహమీఱహీమ్మక ఉతౄతేి ల తమయమిలో రహడతయయు. 

 గహజు/కహచభు, భమిము షఫుెల తమయమిలో రహడతయయు  
 తొృ టాలమం ఴ ైడయర క ైసడ్ ఫలబ ైనగహఢ క్షాయగుణభులన కయౌగి ఉనృ  నయ(తొృ టాలమం) యొకక షబమైళన 

దయయీం.దీతుతు గహఢభమిము ఫలఴీన అభయో లన  తటళీకమించటకు ఉయోగిసహి యు.యకయకహలెైన లఴణయలన 
ఉతిపతిి చేముటకు ఉయోగిసహి యు.భమిము ఱహకనఽన ల మివభీలో నఽన లలోతు విడుగహ ఉనృకొఴుి ఆభయో లన 

తొగించటకు ఉయోగిసహి యు.తొృ టాలమం ళైెన ైడెన ఫంగహయు , ర ండు ఴంటిలోహాలన కయగించటకు 
ఉయోగిసహి యు 

 తొృ టాలమం కోీబమట్స న ఇంకులు (ink) యంగులు, అగిుెటా్లు, ఫాణయషంచయ ఴంటివి తమయయుచేముటలో 
ఉయోగిసహి యు. 

                        మీ ....... తృొ టాలమం  

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B1%8A%E0%B0%B5%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B1%81_%E0%B0%86%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81








 

జనవర్త నెల ప్జిల్ –  విజేత 

ఫసృభతితు  గ యౌచిన  విదయమిూతు   మం.కాశారేణి, 10ఴ తయగతి(EM),  
జడ్..ఴ చ్.మస్. గహటో నయళంహాూర్, ఴయంగల్  జిలయో . రహమికూ తియలో ఫసృభతి ంఫడెన. 

 
 

 

 

 

 

రవృ: CH3COOH నంద గల రబమమ షభూసం ఏది? దీతుతు ఎలయ మీక్షుసహి యు?  

 

జ:CH3COOH నంద గల రబమమ షభూసం ేయు ఆభోం ----COOH. ఇథనోభక్ ఆభోం న క్షాయ షిఫాఴం గల 
KOH,NaOH లతో చయ జమినుడె సో డుమం ఎళటేట్స భమిము తూయు ఏయౄడతయభ. CH3COOH+NaOH-------> 

CH3COONa+H2O.  

 

రవృ: తటషీ Mg యభయణుఴు నండు కంటే Mg+ అమయన నండు ఎలకహాా న్ తీళరేమడం కశాం ఎందకు?  

 

జ: తటషీ యభయణుఴు కంటే ఏక ధనయతైక అమయన  కేందరక ధనయరేవం ఎకుకఴ కహఴునయ ఫాస ఎలకహాా న్ ైె ఆకయషణ ఫలం 
ఎకుకఴ.అందకే Mg కనయృMg+ నండు ఎలకహాా న్ న తీళ రేమడం కశాం .  
 

 

 

 

 

 

 

 





 










 

 



 

గత న ల జిల్ షభయధయనం:   

 

జిల్ -4 (డుళెంఫర్) నకు 100 యౄతృహమల ఫసృభయనం తృొ ందిన రహయు:  

B.Sivani, 10ఴ తయగతి, ZPHS ఆభనగలుో  , యంగహమ డుు  జిలయో .   

 

ప్రధానోపధాూయుల చేతుల మీదుగ బహుమానం అందుకుంట్టనన శిరహతు 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప్రశనను ప్ంనవరు: జి.వెంకటే్ష్, ప్దవతరగత్ర, ZPSS Mallepalli, Khammam Dist. 

*ప్రశన:*గడియారంలో మూడుముళ్ళు  వేర్ేారు వేగలలో ఎలా త్రరుగుతాయి?  

జరహఫు: కుౄడె 'కర' ఇఴిడం దయిమహ క షమిౄలయకహయ ళ్రంగ లోకూ వకూితు తుంనుడె , అది తిమిగి మధయళీతికూ చేమే 

కీభంలో విడెదల చేళే మయంతిరక వకూితు ఉయోగించకుతు గడుమయయు భుళైో  తియగేవి. నేడె ఎలకహాా తుక్స్  మిజాా నంలో 

ఴచిచన విోరహతైక భయయుౄల దయిమహ రతేకబ ైన విదత్  షయౄకూట్స  దయిమహ కహిర్ట్స జ్ ( Quartz) షటికహతుకూ 

విదత్ న ంనుౄడె అది జమిే షంకోచ రహకోచయల మయంతిరక వకూితో గడుమయయు భుళోన నడుషి నయృయు.  ఈ 

షయౄకూట్స కు కహఴలళన వకూితు చినృ ఫొ తయి భు ఘటం( button cell) దయిమహ షభకయుసహి యు. కహఫటిా  తృహత 'కర' 

గడుమయయబ ైనయ కొతి కహిర్జ్  గడుమయయబ ైనయ మొదట తన వకూితు ఒ చకహీ తుకూ ఫదలయభషి ంది. ఇది ఒ ళో చకీం 

(toothwheel). దీతుకూ వివిధ రహసహమహీ లు ఉనృ భూడె రేమేియు ళో చకహీ లన అనషంధయతుసహి యు. రధయన చకహీ తుకూ 

ఉండే ళోకు అనగుణంగహ అనషంధయన చకహీ లకు ఉనృ ళో షంఖ్న భయయచడం దయిమహ అవి రేమేియు రేగహలతో 

తిమిగేలయ చేసహి యు. ఆ చకహీ లకే గడుమయయం డమల్ ెై తిమిగే భుళోన కలుుతయయు. ఆమయ చకహీ ల రేగహతుృ ఫటిా  

గడుమయయంలో క భులుో  గంటలన , క భులుో  తుమ్మష్హలన , భమో భులుో  ళెకనోన షఽచించేలయ రేమేియు రేగహలతో 

తియుగుతయభ. ఇలయ అఴషమహతుృ ఫటిా  భమితుృ చకహీ లన, భుళోన కడయ అనషంధయతుంచకోఴచచన. 

జవబు ప్ంన వరు : రమేష్ , సఫకల్ అసస ుంట్ ,  జి.ప్.ఉ.ప.ముతింగత. సంగర్ డిిజిలాు   

జిలాు . 
 

















 

కఴర్ ేజీ కఫుయుో : 

 ఴషంత్ గోరహమికర్: 
ఈ భయమిచ న లలో జతుైంచిన ఫాయతీమ ఱహషిరరేతి "ఴషంత్ గోరహమికర్" 

గుమించి .....  

 జననం: 25 భయమిచ 1933 ూణే, ఇండుమయ  

 భయణం: జనఴమి 2, 2015 (ఴమష 81) ూణే, ఇండుమయ  

 జాతీమత: ఫాయతీముడె  

 యంగభులు: విఙఞా న ఱహషిం  

 రతితృహదించిన ళదయు ంతం:  గహయృర్-గోరహమికర్ ళదయూ ంతం = ఈ ళదయూ ంతం ఘనదయమహీ ల నండు 

రరహసృలకు ఉశాభు భమిము దరఴమహశి ల ఫదియ్ గూమిచ విఱలోశణ చేమఫడున గీంథభు.  

 భుఖ్బ ైన అరహయుు లు: దైశీ్ర, దైబూశణ్  

 తయుద: "ఫాయత భయనఽసన్ నభూనయ" తయభసృడె 

 ఴషంత్ మహంచోండ్ గోరహమికర్ (1933 భయమిచ 25 - 2015 జనఴమి 2) రభుఖ్ ఫాయతీమ ఱహషిరరేతి, 

దైశీ్ర భమిము దైబూశణ అరహయుు ల గీఴీత.  

 ఆమన ఇసోర  కు ఛీఫ్ గహ తన ళేఴలందించయయు. ఫాయతదేవం లో ళైెన్స , ట్కహృలజీ ఱహఖ్  

కహయదమిశగహ,1991–1993 భధకహలంలో అౄటి ఫాయత రధయతు దిఴంగత  .వి.నయళంహామహఴు 

కు ఱహళి రమ షలహాదయయుగహ ఴఴసమించయయు.ఆమన అంతమిక్ష  యంగంలో విఱలశ మిఱోధనలు 

చేసహయు. ఆమన రహతయఴయణం భమిము జనయఫా యంగహలలో కడయ తన  ళేఴలనందించయయు. 

'ఫాయత భయనఽసన్ నభూనయ ’ తయభసృడుగహ ేయుగహంచిన ఆమన  తొయౌసహమిగహ షిదేశ్ర 

మిజాా నంతో రహతయఴయణ భయయుౄలన షఽచించే ఴఴషీన యౄతృొ ందించిన తొయౌ ఱహషిరరేతి.  



 

 ఴషంత్ గోరహమికర్ , వికీం సహమహఫాయ్ కూ రధయన శిశేడె.  ఆమన ఫాయత ఱహటిలెైట్స మిఱోధన 

కహయకీభంలో ఏ..జే అఫుు ల్ కలయం , ఈ. వి.  చిటిృస్, రమోద్ కహలే , మూ.ఆర్.మహఴు భమిము 

ఇతయులతో కయౌళ తుచేఱహయు.  

 జీవిత విఱలష్హలు ఆమన ూణే లో క ఫరా సైణ కుట ంఫంలో భయమిచ 25 1933 న జతుైంచయయు. 

తయురహత ఆమన భహామహశార లోతు కోలయహ ూర్ జిలయో లో  తృహర యంబవిద భమిము గహీ డెభేశన్ 

చేసహయు.1950ల తృహర యంబంలో మిఱోధనల  తుమ్మతిం ఇంగహో ండె ర యలో యు. ఆమన ఎం.ఎస్.ళ 

భమిము క మ్మకల్ ఇంజతూమింగ లో  .ఴ చ్.డు లన డయ.ఎఫ్.ఴ చ్.గహయృర్ అధియంలొ చేసహయు. 

ఆమన మిఱోధనల పయౌతం  "గహయృర్-గోరహమికర్ ళదయూ ంతం". ఈ ళదయూ ంతం ఘనదయమహీ ల నండు 

రరహసృలకు ఉశాభు భమిము దరఴమహశి ల ఫదియ్ గూమిచ విఱలోశణ చేమఫడున గీంథభు.  

  క మీర్: ఆమన అంతమిక్ష మిఱోధన , రహతయఴయణ అంచనయ భమిము ఇతయ అంఱహల ైె 

మిఱోధనలు చేఱహయు.  గోరహమికర్ మూకే అటామ్మక్ ఎనమీజ అథయమిటీలో కడయ తుచేఱహయు. ఫాయత 

అంతమిక్ష మిఱోధన షంషీ (ఇసోర )లో తుచేళన ఆమన 1979 నండు 1985 భధకహలంలో వికీం 

సహమహఫాయ్ ళేౄస్ ళెంటర్ డైెమ కార్ గహ ఫాధతలన తుయిమిించయయు. ఆమన  ఱహషిర, సహంకేతిక 

భంతిరతిఱహఖ్ కహయదమిశగహ తుచేఱహయు.ఆమన 1967లో తేంఫాలోతు ఈకేిటోమిమల్ మహక ట్స 

లయంచింగ ళాేశన్ లో తృో ర ెలోంట్స  ఇంజతూమింగ డువిజన్ కు అధితిగహ ఴఴసమించయయు.ఆమన 

1995 నండు 1998 భధ ూణే వివివిదయలమ ఉకులతిగహ తుచేఱహయు.  

 అరహయుు లు: ఆమనకు ఫాయతదేవంలో రతిష్హా తైకబ ైన దైశీ్ర 1984 ; దైబూశణ్ 2008 

లోనఽ ఴచయచభ. ఆమన పైె తౄ ండేశన్ అరహయుు న కడయ తృొ ందయయు.  

 భయణం: ఆమన జనఴమి 2, 2015 వుకీరహయం నయడె ుణేలోతు దీనయనయథ్ భంగేశకర్ ఆషౄతిరలో  

తేదిఱహిష విడుచయయు. ఆమన డెంగూ , భూతరనయళ ఇన క్షనోి  కనృభూళనట ా  ఆషౄతిర 

ఐళమూ ఇనయచర్జ డయకార్ షమీర్ జోగ ర లోడుంచయయు.అౄటికూ ఈమన  ఴమషస 82 

షంఴతసమహలు 

 



 

 ఆలెరా్ ఐన్ ళాన్ : ఫసృఱహ ఈ ేయు తెయౌమతు రహయు 

ఉండమేమో. ఱహషిర సహంకేతిక యంగంలో ఆమన చేళన  కాల అంతయ ఇంతయ కహద.  నేడె 
భనం అనబవిషి నృ జీవితయలైె అతతు రఫాఴం ఇంకహ  కొనసహగుతేంది. ఱహషిర 
సహంకేతిక యంగం ఇంతలయ అభిఴాదిు  చెందడయతుకూ  కహయణం అతతు ళదయూ ంతయలే.  అభతే 
చయలయ భందికూ ఐన్ ళాన్ ేయు భయతర బమ తెలుష కహతూ అతతు చమితర చయలయ తకుకఴ భందికే 
తెలుష. అతతు జీవితంలోకూ ర యతి………. 

తయోౌదండరె లు అతతుృ క ఱహంగహ  ఫావించయయు. అతతు తల ుట ా కతోనే ఴంకయుో  తిమిగి ఉండేది. అది చఽళ ఐన్  ళాన్ తయోౌ 
తన కుభయయుడె బవిశతేి లో భయనళక రహధితో ఫాధడెతయడేమోనతు  బమడుంది. ఐన్ ళాన్ షతుృఴితేలు అతతుృ 
చిచరహడులయ జభకటాేరహయు. అతతు  ర ైరహఴిక జీవితం కడయ అంత షఴంగహ జయగలేద. ెయుకూ భుంద అతతు  

తెయౌవితేటలకు భుగుూ మహలెైన అతతు ఫాయ మ్మలేరహ , ఫాయగహ అతతు తెయౌవితేటయౌృ  ఆసహిదించలేకతోృ భంది. ఎుౄడె తన 
ఆలోచనలతో ెనృ , ేర్ ట ా కుతు ఏదో  ఆలోచిషఽి  కయుచనేరహడె. అభతే ఇదంతయ తనకూ నచచలేద. బయిగహ తన 
గుమించి టాించకోఴడంలేదతు ఎుౄడె ఆమోషి ండేది.  అభతే ఏదో కమోజు తయన నోఫ ల్  ఫసృభతి తొృ ందతయనతు దయతు 
దయిమహ ఴచేచ సొ భుై మొతిం తనకే ఇసహి నతు  చెతృహౄడె. మ్మలేరహ కూ అతతు తెయౌవితేటలైె , సహభయీూంైె నభైకం ఉంది. 
ర ైరహఴిక జీవితం షమిగహు  లేనందన వీమిదుయౄ విడుతోృ రహయౌస ఴచిచంది. ఆ తయురహత  ఆలెర్ా ఐన్ ళాన్ తన ఫంధఴు ఐన 
ఎలయస తు ెయో చేషకునయృడె. 
 

గహీడెభేశన్ ూయిమయక తనమీద తనకే  నభైకం లేతు ఐన్ ళాన్ ఏదో క ఇనఽసమ న్స కంెతూ లో జాబ్ 
చేమయలనకునయృడె . ఉదోగ రేటలో ఉనృ ఐన్ ళాన్ ళిటజమహో ండ్ మహజధయతు ఫ ర్ృ కూ  ర యలుడె. ళేృఴితేడు షతోృ ర్ా తో 
అకకడు ళాేట్స ేట్ంట్స ఆపస్ లో కోర్క  గహ జాభన్ అమయడె.  జయైతూ తృ యషతయితుృ ఴదియౌ ళిటజమహో ండ్ లోనే  ళీయడయలతు 
తుయామయతుకూ ఴచయచడె.  మికమహలకూ ేట్ంట్స మ ైట్సస భంజూయు చేళే  కహమహలమంలో తుచేమడం అతతు లోతు ఱహషిరరేతితు  
ఫమటకూ తీళంది. అుౄడె ఐన్  ళాన్ కూ కహఴయౌళనంత టై్మ్స ఉండడంతో అతతు ఆలోచనలకూ దన ెటాి ఎఴమి ఊసలకు  

అందతు కొతుృ రతితృహదనలన చేసహడె.  అందలో మొదటిది , కహంతి తయంగహల యౄంలో  కహకుండయ ఫులెో ట్సస లయంటి చినృ 
చినృ విడుఫాగహలుగహ రమయణం చేషి ందనే  విశమం. ఈ ఫాగహలనే తయురహత తోృ టానో  అతు లఴడం మొదలు 
ెటాా యు. అౄటి ఱహషిరరేతిలు రతి దయయీం అణుఴులతో తుండు ఉంట ందనే విశమయతుృ నబమైరహయు  కహద. అభతే ఐన్ ళాన్ 
భయతరం దీతుృ తుయౄంచయడె. అణుఴుల ఉతుకూతో తృహట  రహటి మిభయణయతుృ కడయ ఖ్చిచతంగహ లెకకకటాా డె. 
 అంతటితో ఆగకుండయ  E = mc 

2
 అనే తౄహయుైలయ తు  కతుెటాి వకూి కూ  దయమహూ తుకూ ఉనృ షంఫంధయతుృ ఫమట  ెటాా డె. భనం 

దయమహీ తుృ చఽడగలం తయకగలం కహతూ వకూితు భయతరం అలయ చఽడటం , తయకటం అనేవి చేమడం అసహధం , కహతూ ఐన్ ళాన్ 
భయతరం వకూి నండు  దయమహీ తుృ, దయయీం నండు వకూితు షాలాంచఴచచతు తుయౄంచయడె.  ఈ ళదయూ ంతంతోనే వివిం ుట ా కకూ 
కహయణం ఐన తగ ఫాంగ ళదయూ ంతయతుృ అయూం  చేషకోఴడం సహధబ ైంది.  ఐన్ ళాన్ బ దడె లో ఴచిచన భమో అదేతం 
రతేక సహేక్షతయ ళదయూ ంతం  (the special theory of relativity). ఏదైెనయ ఴషి ఴు  కహంతి రేగంతో రమయణిళిే కహలం 
షీంతంచితోృ తేంది అనేది దీతు  సహమహంవం. షభమభనేది కొతుృ సహయుో  న భైదిగహ కొతుృసహయుో  రేగంగహ  కదలుతేందతు 
అమన కనగొనయృడె. అందయౄ అనకుంట నృట ా  షభమం ళీయంగహ ఉండదతు  ళీయంగహ ఉండేది కేఴలం కహంతి రేగబమనతు 



 

అమన రకటించయడె.  కహంతి రేగం భయతరబమ  ళీయబ ైనది అనే రతితృహదన తుజబమ అభతే మ్మగియౌనఴతూృ దయతుైె ఆధయయడు  

భయమితోృ త ఉండయయౌ.  దీతు అయూం కటే , రేగం ెమిగే కొదిు  షభమం బ లోగహ  కదలుతేంది. క రేళ ఏ భతులైెనయ కహంతి 
రేగంతో రమయణం చేమగయౌగితే షభమం అనేదే  ఉండద. క చోట నండు ఫమలుదేమినుౄడె షభమం ఎంతో , 

గభయతుృ చేమినుౄడె కడయ అంతే అఴుతేంది. అభతే ళైెన్స రంచం లో ఈ షఽతయర తుకూ ఉనృ తృహర భుఖ్త  అంత ఇంత 
కహద. కహలం అనేది అతుృ రేళల కేలయ ఉండదతు ఐన్ ళాన్ అయూం  చేషకునయృడె. క ఴషి ఴు రమయణిషి నృ రేగహతుృ 
ఫటాి ఆ ఴషి ఴు వివిం లో ఎకకడ ఉంది అనేదయతుృ ఫటాి షభమం భయమితోృ తేందతు మొటామొదటి షమిగహ  తెయౌమజ తృహౄడె. 
 భుైెౄ షంఴతసమహలు కడయ తుండతు  ఆలెర్ ా ఐన్ ళాన్ ఇతుృ విజమయలు సహధించిన , అౄటి ళైెంటిషా లు టాించకోలేదనే  

చెతృహౄయౌ. అతడు ళదంతయలన క అనయభకుడె చిచ ళదయూ ంతయలుగహ కొటాి  తృహమేసహయు. రహయు క రహదనతు వితుంచయయు ‘ 

కహంతి అనేది ఎట  ఴంగకుండయ కే  దివగహ రమయణిషి ంది కహతూ ఴషి ఴులు అలయ కహద. ఴషి ఴులు ఎుౄడె కొంచెం  కడయ 
కకకు కొయగహకుండయ షయళంగహ రమయణించడం జయగద అలయంటుౄడె దయతుృ కహంతి  రేగంతో ఎలయ తోృ లచగలం ’ అతు 
రశిృంచయయు. ఈ రహదనలో తుజం ఉందతు ఐన్ ళాన్  కూ అతుంచింది.  అభతే అుౄడె ఐన్ ళాన్ భుంద మ ండే భయమహు లు 
ఉనయృభ 1) తన ళదయూ ంతం తౄతు అంగీకమించయయౌ. 2) కహంతి కడయ తినృగహ  రమయణించటంలేదతు తుయౄంచయయౌ.  అభతే 
ఐన్ ళాన్ మ ండఴ భయమహు నేృ  ఎనృకునయృడె కహతూ దయతుృ తుయౄంచే భయయుం కతుంచలేద. అుౄడే ఐన్  ళాన్ కూ క 
బ యుులయంటి ఆలోచన ఴచిచంది. ఫామీ మిణయభం లో ఉండే షఽయుడు  ళేౄస్ తు దఽయంగహ న టాి దయతుృ గొడెగులయగహ 
ఴంగదీళే రమతృం చేళిే  అుౄడె షఽయుడు కహంతి కూయణయల కడయ ఴకంీగహ రమయణిసహి భ.  కహతూ షఽయుడుకూ దగుయగహ 
ఉండే కహంతి కూయణయలన చఽడటం సహధం కహద. కహతూ ఐన్  ళాన్ కూ క ఆలోచన ఴచిచంది. షంూయా షఽయ గసీణం మోజు 
షఽయుడు రఫాఴం  ఇఫెందికయంగహ ఉండద. అుౄడె దయతు అంచల ర ంఫడు రఴఴించే కహంతి కూయణయలన  క బ మహ లో 
ఫంధించడం వీలు డెతేంది.  ఇక అంతే ఐన్ ళాన్ షంూయా షఽయ  గసీణం కోషం నయలుగు షంఴతసమహలు తుమీక్షుంచయడె. 
అనకునృ షభమం ఴచిచంది కహతూ  షంూయా షఽయ గసీణం కేఴలం అబ మికహలో భయతరబమ కతుషి ందతు తెయౌళ  అకకడుకూ 
ఫమలుదేమి తౄొ టోలోో  ఆ దాఱహలన ఫంధించి తన ళదయూ ంతం కమ కాే అతు  రంచయతుకూ తుయౄంచయడె. 
నఽటన్ తు మ్మంచిన ళైెంటిసా్ భనకు  దొమికహడతు అతుృ తిరకల రంచయతుకూ రకటించయభ.  అౄటి ఴయకు ఐన్ ళాన్  కూ 
గౌయఴం ఇఴితు ఴకుి లు ర తేకుకంటృ ఴచయచయు.  ఫౌతిక ఱహషిరం లో  విఱలశకాల చేళనందకుగహన అతడుకూ నోఫ ల్ 
ఫసృభతి లభించింది. ఫసృభయనం కూంద  ఴచిచన ఆ సొ భైంతయ భుందగహ చెౄనట ో  భయజీ ఫాయ మ్మలేరహ కూ 
ఇచయచడె. E = mc 

2
 అనే తౄహయుైలయతు కతుెటాి అణుఫాంఫు కూ కహయణబ ైన ఐన్ ళాన్ ‘ళైెన్స తు వివి భనగడకూ 

ఉయోగించయయౌ తౄ వినయవనయతుకూ కహద’తు చెతృహౄడె. 
 

 ఈ విఱహితుృ దేఴుడె క తౄహయుైలయైె  నడెుతేనయృడతు అది ఏంటో తెలుషకోరహలనకునయృడె. అది రతివిశమం 
గుమించి తెయౌమజ తృహౄలతు కలలు కనయృడె. క గదిలో కమొచతు ఎఴమితు కలఴకుండయ ఎుౄడె  ఏదో ఆలోచించేరహడె. ెన్ 
ేర్ ట ా కొతు ఏరో గీతయలు గీచేరహడె. ఆ ళదయూ ంతం  కోషం చయల తంచయడె. అతతులో వకూి షనృగియోౌ , కళైు 
భషకఫామితోృ మయభ అరే  ఆలోచనలతో, ంటమితనం అనే చీకటిలో భగిుతోృ మయడె.  ఆ తౄహయుైలయ తు  తెలుషకోకుండయనే 
భయణించయడె. అతతు భయణయనంతయం తోృ సా్ మోయామ్స లో క డయకార్  ఐన్ ళాన్ బ దడెతు దొంగయౌంచి అది తృహడఴకుండయ 
యసహమనయలు కయౌ ఇయర ై ఏళు తృహట  మిఱోధనలు చేసహడె.  క జయృయౌసా్ ఴలో ఈ విశమం ఫమటడుంది. అభతే 
భయభులు భతుల బ దడెకూ ఐన్ ళాన్ బ దడెకూ ఉనృ తేడయలతు కతుెటాా యు . 



 







 షలబంగహషంూమహా ంతయ మహఴయినం అయీం చేషకోఴడం ఎలయ?

కహఴలళనవి: మ ండె య్టయో తృహో ళాక్ ఫాటిల్, ళైెకూల్ రహలుి ఫేస్, తూయు, లేషర్ లెైట్స. 
రయోగ విధయనం: భుందగహ ఫాటిల్ కూ, షగం కంటే తకుకఴ ఎతేి లో యంధరం చేళ,  ళైెకూల్ రహలుి 

ఫేస్ న టంలో చఽనట ో  అభమహచయౌ. తూయు య్క్ అఴకుండయ రహచయోతో 
తగించయయౌ. ఫాటిల్ తుండయ తూయు తృో ళ, భూత తగించి, కొంత ఎతేి లో 
ఴుంచయయౌ.  
భూతన ఴదలుగహ చేళ, లేషర్ లెైట్స న రహల్ న్ ఫేస్ యంధరం గుండయ 
డేటట ో  చేళిే, తూటి ధయయ తో తృహట  లేషర్ 
కహంతి కడయ ఴంగి రమయణించడం భనం 

గభతుంచఴచచ. 
కహయణం: తూటి ధయయ గుండరతు ైెు లయ ఴుండటం ఴలన, ంన 

కహంతి ఆ ధయయ లోల షంూమహా ంతయ మహఴయినం చెందతేంది. తన 
కోణం, షందిగూ కోణం కనయృ ఎకుకఴగహ ఴుండటం ఴలన ఇలయ 
జయుగుతేంది.  

ఉప్యోగలు: షంూమహా ంతయ మహఴయినం న ఆధయయంగహ 
చేషకొతు, ఆాకల్ పైెఫర్ లన తమయయు చేషి నయృయు. 

ఎండభయఴులు ఏయౄడెతేనయృభ. ఴజరా లు బ యుషి నయృభ. తృొ టా లోయౌ ఫాగహలన డయకాయుో  
చఽడగలుగుతేనయృయు. షభయచయయ షంకేతయలన రసహయం చేషి నయృయు.
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రఱహృతరం విఱలోశణ  


    


            

I       

II       

III       

IV           



 

 I       
    

 II       
     

 III                 

internal choice  
    

 IV            
           

     A,B,CorD    
 


       
   

       

          
              
           
             
           
      
       
    


 

 

MODEL BLUE PRINT 

AS/ Marks 1 mark 2 marks 4 marks ½ mark Total marks 

I 4(4m) - 
2(8m) 

P-1, C-1 
8(4m) 16 

II - 
2(4m) 

P-1,C-1 
- - 

4 

 

III - 
1(2m) 

P 

1(4m) 

C 
- 6 

IV - 
1(2m) 

P 

1(4m) 

C 
- 

6 

 

V - 
2(4m) 

P-1,C-1 
- - 4 

VI 3(3m) - - 2(1m) 4 

No. of 

questions 
7 6 4 10 

40 

(27 Q) 





 

:    
    


      


:  
         
 
         
           
         
        
    :   
       
            
          
           
        
    
     
           
     
            
           
    
        
           :   
         

     
       

   
 :    
             
          
     
  
               

   
       
 
      



 

  


   
  
  
  
   
     

        
   
   



   

       

 

  

      

     

    

   
      
     
  


ఈషఽచనలన మహమడంలో షసకమించిన రహయు:  

Sk.ఖ్యదర్ తృహష్హ, SA  

ZPHS ఆచయో గూడెం,చిలుకయు భండలం, షఽమహేట జిలయో .  

క భయదిమి రఱహృతరం మీకోషం  

తెలంగహణయ రహమికూ కటి, ఆందరరదేశ్ రహమికూ కటి ఇకకడ ఇఴిడం జమిగింది.   



 

SSC PUBLIC EXAMINATIONS - TELANGANA 

MODEL PAPER_ 1 

PHYSICAL SCIENCES 
CLASS : X (T.M)                                           TIME : 2h 45Min. 

PARTS A &B                                               MAX. MARKS: 40 



    
Part – A 
Part – B 
Part –A
Part –A




Time : 2 Hrs       Part – A     Marks : 35 


  






HCl 


 
 CH

3
 -- CH

2
 -- CHCl -- CH

2
ClIUPAC


2p5 

    – II                    6 X 2 = 12 

     








 Mg(OH)

2
  +  HCl   → MgCl

2
  +  H

2
O 

 




 

– III                                4 X 4 = 16 

 
 
 

  



 

 


   
 A   1s2   2s2 

          B    1s2   2s2     2p6    3s2   3p2 

          C    1s2   2s2    2p6  

          D   1s2   2s2     2p6    3s2    

          E    1s2   2s2     2p6    3s2   3p5   

 
 
 CE
 
 




     
 Al2O3.2H2O HgS MgSO4.7H2O NaCl Fe2O3






 


 
 
 
 



   



 

PART – B 

Time : 30 Minutes                Marks : 5 






CAPITALLETTERS


                   

A) B) C)  D) 
              

A)   B)  ∆  C)     D) 
           
 A) 
 B) 
 C)   D)  
4.             

A)  
B) 
C)  
D) 


      

A) 30
0
 - 35

0
 B)  40

0
 - 42

0
 C)  40

0  D) 42
0

              
 A) 1s

2
2s

2
2p

6 
B)  1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
  C) 1s

2
2s

2
2p

3
 D) 1s

2
2s

2
          
 A)  Mg  B)  P  C) S  D)  Si
              

A)  BeCl2B) BF3  C)  NH3 D) H2O 
              

A)   B)   C)  D)   
             





 
మీ.....

 



 

ANDHRA PRADESH – SSC EXAMINATIONS - MARCH – 2017 

MODEL PAPER  

GENERAL SCIENCE , Paper – I 

(Physical Sciences) 

(Telugu Version) 

Time: 2 Hours 45 Min.       Parts A and B           Maximum Marks : 40 

Instructions :  

1. Part-A Part-B . 
2. 15 Min. . 

3. Part-A . 
4. Part-B Part-A 

 
5. . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           PART-A                                     Max. Marks : 30 
                                                      Section - I                                       4 x 1 = 4 Marks 

Note :  

1. . 
2. . 

1. 

2. 

3. 
 NaCl  H2O  CaCl2  CH4 

4. 
 

                                                    Section - II                                  5 x 2 = 10 Marks 

Note :  

1. . 
2. . 

5. 
6. 
7. BeCl2  
8. 
9. 
 

                                                   Section - III                                 4 x 4 = 16 Marks 

Note :  

1. . 
2. . 
3. . 



 

10. n=1.5  
 


 (OR) 

 
      

11. .  


 

  


 




 
P

 
1s

2
 2s

2
 2p

3 
   

Q
 

1s
2
 2s

2
 2p

2 
4   

R 1s
2
 2s

1 
 1  

T 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

3
    

 

(OR) 

 

      A, B, C, D, E  
    A.1s

2
                 B.1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
    

    C.1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

3
    D.1s

2
 2s

2
 2p

6
 

E. 1s
2
 2s

2 

      . 
      (i)  

      (ii)  

      (iii)  

      (iv) ‘C ‘
 

12. 
 

(OR) 
      


13. A.C.  

(OR) 
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  GENERAL SCIENCE , Paper – I 

(Physical Sciences) 

(Telugu Version) 

Time: 2 Hours 45 Min.       Parts A and B           Maximum Marks : 40 

                                                             PART-B                            Maximum Marks : 10 

Instructions :  

1. . 

2. ½ . 

3.  

4. Part-B Part-A 

 

5.  

‘CAPITAL LETER’ . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                           Section - IV                         20 x ½ = 10 Marks 

14.  

 ………………….        [ ] 

 (A)     (B)  

 (C)     (D)  

15.  
 ( f = 10 cm)     [ ] 

 (A) ‘F’  ‘P’   (B) ‘C’  

 (C) ‘F’  ‘C’   (D) ‘C’  
16.  (i)  (ii)  

       (iii) +1  (iii) -1  

 ………………..  

  :       [ ] 

 (A) (i)  (iii)   (B) (i)  (iv) 

 (C) (ii)  (iii)   (D) (ii)  (iv) 

17.  
30

o .  [ ] 

 (A) 2     (B)  2 

 (C) 
1

2
     (D) 

2

 3
 

18.            [ ] 

(A) 
 1

𝑓
  = (n -1) 

1

𝑅1
−  

1

𝑅2
   (B) 

1

𝑓
 = 

1

𝑣
 + 

1

𝑢
 

 (C) 
 1

𝑓
  = (n -1) 

1

𝑅1
+  

1

𝑅2
   (D) 

1

𝑓
 = 

1

𝑣
  -  

1

𝑢
 



 

19.  
       [ ] 

 (A)    (B)  

 (C)    (D)  

20.  : 
  Set-I    Set-II () 
 (i)     (a)  
 (ii)     (b)   

 (iii)     (c)  
 :       [ ] 

 (A) (i)-a, (ii)-b, (iii)-c   (B) (i)-a, (ii)-c, (iii)-b 

 (C) (i)-c, (ii)-b, (iii)-a   (D) (i)-b, (ii)-c, (iii)-a 

21.        [ ] 

 (A) H2  +  Cl2    2HCl   

(B) 2NH4NO3   2N2  +  O2  +  4H2O 

 (C) 2Al  +  3CuCl2    2AlCl3  +  3Cu  
  

  

(D) Pb(NO3)2  +  2KI    PbI2 ( ) +  2KNO3
 

22.   (i)  (ii)  (iii)   

  

 :       [ ] 

 (A) (i)  (ii)    (B) (i)  

 (C) (i) , (ii)  (iii)   (D) (ii)  

23.   (𝜎) (𝜋)   [ ] 

 (A) 1 𝜎 1 𝜋    (B) 1 𝜎 2 𝜋   

 (C) 2 𝜎 1 𝜋    (D) 1 𝜎 3 𝜋   

24.         [ ] 

 (A)     (B)  

 (C)     (D)  

25.         [ ] 

 (A) -COOH    (B) -OH 

 (C) -NH2     (D) -CHO 

26.   [ ] 

 (A)  

 (B)  

 (C)  

 (D)  

 

 



 

27.  P  : ‘X’ 18. p- 
 Q : ‘Y’ 19. s- 
 :       [ ] 

 (A) P - , Q -    (B) P - , Q -   

 (C) P - , Q -    (D) P - , Q -    

28.      [ ] 

 (A) 
(B) 

 (C) 
 (D) 
29.  : 
  Set-I      Set-II () 
 (i)      (a)  
 (ii)     (b)    

 (iii)    (c)  
 :       [ ] 

 (A) (i)-a, (ii)-b, (iii)-c   (B) (i)-a, (ii)-c, (iii)-b 

 (C) (i)-c, (ii)-b, (iii)-a   (D) (i)-b, (ii)-c, (iii)-a 

30.   
   

(in Ω-m) 

   
(in Ω-m) 

   
(in Ω-m) 

 
2.82 x 10

-8
  5.60 x 10

-8
  6.99 x 10

-8
 

.    [ ] 

 (A)     (B)    

 (C)      (D)  

31.  50  

 [ ] 

 (A)     (B)  
 (C)      (D)  
32.  

       [ ] 

 (A)     (B)  

 (C)     (D)  

33.  
    [ ] 

 (A)      (B)  
 (C)      (D)  
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“ఆదిత” SCIENCE MAGAZINE POWERED BY KHAMMAM PHYSICAL SCIENCE TEACHERS 

“ఆదిత” SCIENCE MAGAZINE POWERED BY FPST-KHAMMAM 



 

ఈ న లలో రతి మోజూ

షంఴతసయంలోతు రతి మోజుక ఏదో  క రతేకత ఉంది. కొతుృ భధయషైాతేలెైతే, 
భమికొతుృ విష్హద గుయుి లుగహ ఉంటాభ. భయమిచ న లలోతు మోజుల రతేకత విజాా న ఱహషిర 
యంగహఏంటో చఽదయు ం.

తెదీ  రతేకత

 మేడుయో ధయమిైకతన కనగొనృ మోజు (ఴ తూర ఫ కమ ల్)    
 తొయౌసహమిగహ షఽర్ సహతుక్ విభయనం ఎగిమిన మోజు  

 మహఫరా్ సృక్ ఴయీంతి(ఴాక్ష కణం ఴమిాంచిన రహయు) ()

 జార్జ గహమోవ్ జమంతి(రఖ్యత ళైెన్స యచభత)()

 రోలయా  ఴయీంతి( ఫాటమీ తు యౄతొృ ందించినరహయు) ()

 రేగహ - , ఴేయ్ తోక చకక తోౄ టోలన ంన దినం  ()

 అటోా హాన్ జమంతి(అణు విచిచతిితు కనగొనృ రహయు) ()

 ళెైన్స ఫో ధనకు బ ళకుఴలు తెయౌౄన బ ైఖ్ేల్ తోృ షార్ జమంతి  ()

 రేగహ -  న ఴేయ్ ైెకూ రయోగించిన మోజు  ()

 తొయౌసహమిగహ గీసం ఫ ల్ తోౄ నోో  భయటాో డున మోజు ()

 అలెగహజ ండర్ ఫోె్మ్మంగ ఴయీంతి(ెతుసయౌన్ న కనగొనృరహయు) () 
 డోమోతి కోీ పుట్స సడుకన్ జమంతి(త- విటమ్మన్ తుమహైణం తెయౌన రహయు)()

 జోళెఫ్ రళా  జమంతి (ఆకరసజన్ కనగొనృరహయు)()

 ఆలెరా్ ఐన్ ళాన్ జమంతి(సహేక్ష ళదయు ంత కయి)   



 

 జాన్ సో ృ జమంతి(కలమహ రహితు కనగొనృరహయు)() 
 జార్జ ళైెభన్ ఒమ్స జమంతి(ఒమ్స తుమభ కయి) ()

 కూీళామన్ డయోర్ ఴయీంతి (డయోర్ పయౌతం) ()

 మొదటి సహమి అంతమిక్షంలో యౌయోసృవ్ నడచిన మోజు () 
 షర్ జాన్ భయయషల్ జమంతి(తృహర చీన ఫాయత చమితరన రంచయతుకూ తెయౌన రహయు)()

 రంచ అటవీ దినోతసఴం   
 టేలర్ ఴయుంతి (ఱహళి రమ మయజభయన దూతి తెయౌనరహయు)()

 రంచ జల దినోతసఴం 

 రంచ రహతయఴయణ దినోతసఴం 

 క్షమ మోగ కహయక ఫాళలోస్ న మహఫరా్ కోచ్ రకటించిన మోజు (1882)

 ఫాయత మొదటి షఽర్ కంూటర్ తృహర యంభించిన మోజు () 
 రేనేమహ - అంతమిక్ష నౌకన యష్హ  రయోగించిన మోజు    ()

 మహంట్స జన్ జమంతి (ఎక్స కూయణయలన కనగొనృరహయు)()

 అబ మికహ నఽకూోమర్ తృహో ంట్స లో మేడుయో ధయమిైకత ర లుఴడున మోజు )

 అబ మికహ రహమి బమమ ైనర్ -10 ఫుధ గీస చితయర లన ంన మోజు (1974) 
 ఈథర్ న అనళిలమయకు రహడున మోజు(కహీ పర్ు లయంగ) 
 మహఫరా్ ఫున సన్ జమంతి(ఫున సన్ ఫయృర్ న, ళళమం భూలకహతుృ కనగొనృరహయు) 

 

సేకరణ:  
భరణి కుమార్, సఫకల్ అసస ుంట్, 

  జి.ప్.ఉ.ప.దఫది వెంకట్ాప్ూర్, యాదాదిర జిలాు .  

  


