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You can watch this real story by this link: https://youtu.be/bXnq2m12wd0 
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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


BOD test bottles at the 

laboratory of a wastewater 

treatment plant. 




 






  నుహర ణ వహముఴున :
       నేన  భుఖయంగహ నుహర ణ వహముఴున. ఈ బూమి  ై గల నుహర ణుల జీఴనానికి నేన తపనిషమి. సజీవుల ఫయువులో 

భూడుింట మెిండె వింతేలు నా వలనే వసఽత ింది. దాతుకూ కయణిం రటిలో గల తూమై. తూటి ఫయువులో 88.9 % ననేే.

2. ఫయోకమెికల్ ఆకూిజన్ డభిాండ్(BOD): 
క తుమదిష్ట  సభమింలో, తుమదిష్ట  ఉష్ణో గరత వది ఇవఴఫడున తూటి నభూనాలో ఉిండే 

ళ ిందిమి దాయధిం యచ్ఛిననిం కవడాతుకూ  ఏమోతక్ జీవ తృిణులకు అవసయబ ైన 
ఆకూిజన్ ముత్ాత తున ఫయోకెమికల్ ఆకిిజన్ డభిాండ్(BOD) అింటాయు.BOD తు  
భుయుగు తూటి యదిధ  మదశ్రభలలో సభయధతకు కొలభానింగ ఉయోగదస్త యు. 
3. ముకకలలో జమిగే కియణ జనయ షంయోగ కిిమ ద్ాామహ భళ్ళీ వహతాఴయణంలోనికి: 

బూమి ైన నాకు చాలా డుభాిండ్. అింటే రడకిం ఎకుువ. తమదగదతృణ భన ననఽన ముకులు కూయణ జనమ 
సింయోగ కూరమ దాఴమ తిమదగద రత్ావయణింలోతుకూ చేయుుత్ాభ. అిందఽకు నేనఽ ముకులకు ఋణ డు 
వునాననఽ. రమద ఋణాతున తిమదగద నేయుగ కక తృణ భనా రటికూ అవసయబ ైన CO2 దాఴమ కొింత వయకు 
తీయుుకుింటునాననఽ. 

 

4. నీలి ఆకహవం : 
   ఆకశ్ిం తూలిం యింగులో కనడెటకు కయణిం నేనే. రత్ావయణింలో నేనఽ, నైటరి జన్ 
ఎకుువగ వుింటానఽ. సాయమ కింతి భా  ైన డగనే ఆ కింతితు ఱోలించఽకొతు కైవలిం 
తూయౌ యింగు కింతితు భాతబిే అతున దిశ్లకు మదక్షైణ చేస్త ిం. అిందఽవలలనే ఆకశ్ిం తూయౌగ 
ఉింటుింది.   

5. ధర ఴ కహంత్ర (Polar Lights)లేద్ా అమోమహ (Aurora)కు కహయణం నేనే : 
      అమోమహ ధివభుల వది ఆకశ్భులో మతిి ూట కనడే రలుగు. ఉతతయ దేశ్భులలో 
దీతుతు అమోమహ ఫొ మిమాలిస్ అింటాయు. 'అమోమ' అింటే మోభన్ లో తిమష్భు (ఉదమభు) 
నకు దేవత. 'ఫొ మదమాస్' అింటే గరరకులో ఉతతయ వనభులు. ఐమోతృలో 
 

విభానం నండి ఆకహవం 

నీలం యంగులో కనడెట  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wastewater_treatment
https://en.wikipedia.org/wiki/Wastewater_treatment


 ఉతతయ దిశ్లో ఎయరతు రలుగు వలే కనడు, సాయుమడె ఉతతమన ఉదభసఽత నానడేమో అతుసఽత ింది. అమోమ ఫొ మదమాయౌస్ 
స్ధాయింగ ళ  టింఫయు-అకటట ఫయుల భధమ లో, భామదు-ఏిల్ భధమలో వసఽత ింది. దక్షుణ ఫాగభులో అమోమహ ఆస్టర ిమాలిస్ 

కడా అరే ధమభలు ఉనానభ. ఆళటమిాయౌస్ అింటే లాటిన్ లో దక్షుణభు. అమోమలు అమస్ుింత ఆవయణభులో ఉనన 
ఉత్ేతజిత ఎలకటా నఽలు ఉమదతల రత్ావయణభు (80 కూ.మీ కింటే ఎత్్తతన) లో ఉనన యభాణువులత్ో త్ాడనభు 
చ్ిందడభు వలన కలుగుతేింది. ఉత్ేతజిత కణభులు క రభమ నఽిండు 15 రేల 
ఎలకటా న్ రోలుట ల వయక శ్కూతతు తృ ింది యభాణువులనఽ త్ాడుించగ యభాణువులకు 
శ్కూత వసఽత ింది. యభాణువులు రటి శ్కూతతు కింతి యౄభులో యడెదల చేస్త భ. నేనఽ 
(ఆకూిజన్) ఉిండడభు వలన ఆకుచు కింతి (557.7 నానో మీటయల  తయింగద్ైయయ్భు 
వది), ఎయరటి కింతి (630 నానో మీటయల తయింగద్ైయయ్భు వది) వసఽత ింది.  
6. కాత్రరభ శ్హాష కొయకు : 
     ఊమదతితేత లకు ఏరైనా గమలు అభనుడె తలెత్ేత  తీవి ితికల మదళితినే అకుకుట్ రెస మెస్టపమేటమస డిస్ట ర ిస్ 
స్టండ్ర ం (ARDS) అతు లుస్త యు. ARDS అననది ఉమదతితేత లకు స్ణ కై తీవిబ ైన రమధి. ితమక్షబ ైన భమదము 
మోక్షబ ైన అనేక కయణాల రళ్ళ ఈ రమధి కలుగుతేింది. ఈ రమధి వలల  ఊమదతితేత ల కణజాలాలు రచ్ఛతృణ త్ాభ. 
దాతుత్ో ఆకసిజన్ ిస్యింలో అింతమమిం ఏయడటబే గక దేహవమవసి నఽిండు రత కయకలు యడెదలభ 
రుకు, యకతింలో ఆకసిజన్ క్షీణతక దామద తీస్త భ. తయచా అనేక అవమరలు ఏకకలింలో తుచేమడిం 
భానేస్త భ. ఈ ళితి, మోగదతు స్ధాయణింగ భయణ శ్మమ ప ైకూ చేయుసఽత ింది. కితిిభ ఱఴస అవసయిం 
అవుతేింది.ఇింటెతుివ్ కైర్ మూతుటరల  మోగదకూ కితిిభ ఱఴస (ఆకసిజన్) నఽ అిందిస్త యు. 
7. ఆకసిజన్ సబ్ లు: 
    మీయు చేళన కలుష్మల వలన మీకు సఴచిబ ైన గయౌ కయురైింది. 
అిందఽకై ఇుడె  ది  ది నగమలోల  నా హబ్ లు (ఆకసిజన్ హబ్ లు) 
ఏమటు చేసఽత నానయు. అకుడ గయౌ లేు సభమాతున ఫటిట  డఫుఫలు 
వసాలు చేస్త యు. అింత్ే భమద, డఫుఫయౌచ్ఛు గయౌ లుుకునే 
మోజులొచాుభ.ఎవయు చేళన ఖయభ రయు అనఽబయించక తతృదఽ కదా! 
8. యాతామోసకులకు : 
      ఎత్్తతన యఴత్ాలలో, రత్ావయణ డనిం తకుువగ ఉింటుింద,ి అనగ ఊమద 
తీసఽకటవడాతుకూ ఆకూిజన్ లబమత తకుువగ ఉింటుింది. అిందఽ వలన కయౌగ ైయుగభతలలో 
తీవబి ైన తలనొ, తుద ిసభసమలు, యకయిం, ఆకయౌలేకతృణ వడిం, ఉత్ాిహిం లేకతృణ వడిం 
భమదము ళ్ైళ నొులు ఉింటాభ. స్ధాయణింగ 7,000 మీటయల కింటే ఎతేత కు 
రయళనుడె యఴత్ామోహకులు ళస్లలో ఉనన ననఽన(ఆకూిజన్ నఽ) ఉయోగదించడిం తృియింతేస్త యు. 
 ఇింక ననఽన దవియౄింలో కడా తమాయుచసే్త యు. ఇలా చ్ుకుింటృ తృ త్ే చాలా ఉింటాభ. 
మిగత్ాయ మీమై రతకిండు.      మీ       ఆకసిజన్ 

గుయు గిసం  ై అమోమహ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetosphere
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%8A%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%8A%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81




భన కొద్దీ  ఐద ‚స్ట‛ లు 


హాయ్ ప ిిండ్ి  నేనఽ ఇింటర్ ళ కిండ్ ఇమర్ చదఽవుతేనాననఽ నేనఽ చ్న భాటల వలన  ియణ 
తృ ిందిన నా ళ నఴితేతు గుమదించ్ఛ మీకు చ్తృలనఽకుింటునాననఽనేనఽ దవ తయగతి వయకుమదకగెననజ్్డ (బిుతఴ 
గుమదతింు తృ ిందిన  ైరైటేు )సాులు లో చదిరనఽఆ సాులులో ఎకుడా ఐఐటితౄ ిండేష్న్ అనే భాటే లేదఽ

అభనా నేనఽ ఇుడె భా కలేజిలో ఐఐటిఫామచ్ లో ముదటి భిందిలో కడుగ ఉనాననఽభా కలేజి 
ముతతింలో  ఱతిం భింది ఐఐటి తౄ ిండేష్న్ చదయి వచ్ఛునరయళళ కతూ నేనఽ రమదత్ో తృణ ట ీ
డగలుగుతేనాననఽఅిందఽకు కయణిం సింకలిం,స్ధిించాలనే టుట దలఅింత్ ేకదిండోయ్భుఖమింగ  భా 
నానన గయు చ్న భాటలు భమదము రమద తృణ ి త్ాిహింఇయ ఉింటే భనిం ఏద్ైనా స్ధిించగలిం

అననటృట  మీకొక భుఖమ యష్మిం చత్ృయౌ భనిం భుఖమింగ ఐదఽ ళ లనఽ వదలిేమాయౌ ఐదఽ “ళ” 
లు అింటే Cell phone, Chatting, Cricket, Cable TV, Cinemaయటతిు వదిలేళ త  మీకు తియుగై లేదఽఇది తుజిం 
నేనఽ దవ తయగతి చదఽవుతేనన మోజులోల  చాలా త్్యౌయ గల నా మితేితుకూ కూరకెట్ చ్ఛు ఫాగ ఉిండేదితిి మోజూ 
ఏదో  క ఛానల్ లో కూరకెట్ చాసఽత ిండేరడెభాయుులు తకుువగ వసఽత ిండేయక మోజు నేనఽ కయణిం అడుగనఽ

దాతుకూ రడె ఏభనానడో  త్్లుస్  “భా  మెింట్ి ఎుడా చదఽవు చదఽవూ అింటాయు రళ్ైళ దే దే 
అనడిం వలల  నాకు మరక్షలింటే బమబేసఽత ిందిఅిందఽకై ఆ బమిం తృణ వడాతుకూ కూరకెట్ చాసఽత ింటానఽభా రళ్ైళ 
చాడొదఽి  అింటాయు కతూసిం మదయ్ఫ్ కటసబ ైనా చాడకడదా” అతు అనానడె అిందఽకు నేనఽ “తూవు కూరకెట్ 
ఆటగడురైత్ే చాడొచఽు గతూ,కలకై్షతృతుకెనత్ే రసేఽట మగైమ్ లో గమయింటీగ కయు ఒడుతృణ త్ాయుఅది రళ్ళ గొడవ

భనిం  కూరకెట్ చాడక తృణ వడిం వలన దేఱతుకూ వచేు నష్టిం ఏమీ లేదఽఅదే భనిం ప భల్ ఐత్ే భాతిిం అద ి
భనకు, దేఱతుకూ చాలా నష్టింతూవు భుఖమింగ ఐదఽ “ళ” లనఽ వదిలెభమఅింత్ే కదఽ తూ నఽలనఽ 
అతమవసయబ ైనయ, అవసయబ ైనయ, అింతగ అవసయిం లేతుయ అనే భూడె ఫాగలుగ చభ్మ అతమవసయిం అింట ే
చదఽవుకు సింబిందిించ్ఛనయ, అవసయబ ైనయ అింట ేబయష్మత్ కు సింఫిందచి్ఛనయ, చ్ఛవయగ అవసయిం లేతుయ అింట ే
ఐదఽ “ళ”లు ఇది తృటళి త  తూకు ఱతిం యజమిం తథమిం”అతు చ్తృనఽ(ఐద ‘స్ట’ లు ఏమిటో చెనుహపన ల ండి) 

 అింత్ే నా భాటలు రడుకూ అభిత రకుులు గ తుచసే్భేమో గతూ, అటి నఽిండు రడుకూ 
తియుగు లేదఽదవ తయగతి మరక్షలోల   కూ గైరడె తృభింటలత్ో తృసమామడెనాకు భాతిిం గైరడె తృభింటేల  
వచాుభఇుపడె కహలేజిలో కడా నాలాగే ముదటి భంద్ిలో కడుగ ఉనానడె.

 మీయు కడా అలాగై ఐదఽ “ళ”లనఽ కున  డుత్ే ఏద్ైనా స్ధిించవచఽు కున  డత్ాయతు 
ఆశిసాత  

          మీ  చాణికయ 
 

ేరయణ మం.చాణికయ, 2nd INTER 

హ ైదమహఫాద్ 



పజిల్ నిం ం ేవహయు షపశరంగహ వహమి ేయు, షఽకలు యేు, ఊయు, జిలాా ,మహశర ిం విఴమహలు తపనిషమిగహ 

వహర స్ట ంగలయు. మెండె మహష్టహర ి ల నండి ంుతేననందన ూమిి విఴమహలు ఉంట ే భంచిద్ి. 

 









 

 



1.కుంఫాకహయ,ుటాకహయ కహటకహలకు భమో ేయు (8) 
2.షభాంతయ కహంత్ర కయిణాలు ‘నాభి’ ఴదీ……….అఴుతాభ.(5) 
3. ఴకతిాకేందరం, నాభి,దయపణ దాఴం గుండా నుో భే మేఖ(6) 
4. దయపణ దాఴం, నాభికి భధయ గల దఽయం(4) 
5.తెయమీద టర లేని రత్రనృంఫం….రత్రనృంఫం. (2) 
7. మిథ్ాయ రత్రనృంఫం ఎలాుడె …..గహ ఉంట ంద్ి. జవహఫు       
    తలకింిదల ైంద్ి (3) 
10. అనంత దఽయ ఴషి  రత్రనృంఫం నాభి ఴదీ ……యౄంలో  
    ఏయపడెన.(2) 
11.దయపణ దావహనికి, రత్రనృంఫానికి భధయ గల దఽమహనిన…అంటాయు.(6) 
13.1/f = 1/v + 1/u ద్దనిని ఇలా లుస్హి యు.(5) 
16.ఴకతిా కేందరం ఴదీ ఏయపడే నిజ రత్రనృంఫ మిభాణం ……మిభాణంతో         
     షభానంగహ ఉంట ంద్ి.(3) 
 

 
1.గోళంలో ఏ ఫాగహనిన దయపణ ఴకతిా కేందరంగహ లుస్హి యు.(4)  
3.ుటా కహయ దయపణంలో షభాంతయ కహంత్ర కియణాలు కేంద్దరకాతబ ైభేయ  
   నృందఴు  ని ……. అంటాయు.(5)        
6.  ‘Sublimation’ తెలుగులో తడఫడింద్ి.(5)                                                               
8.  ఇంటోా  మోజూ భన రత్రనృంఫానిన చఽషకునేద్ి చిఴమోా  తడఫడింద్ి.(4)       
9. ుటాకహయ దయపణ రధానాక్షం ై, C కి అఴతల ఴషి ఴుననుడె ఏయపడే 
రత్రనృంఫం (7) 
 

  

11. దయపణ దావహనికి, ఴషి ఴు కి భధయ గల దఽమహనిన…అంటాయు(4) 
12.  ‘కహంత్ర తకుకఴ షభమం టేర  భామహా నిన ఎననకుంట ంద్ి’ అని     
        చెపనవహయు.(3)           
14.  ……..దకహణంలో షభతల దయపణాలు చాలా ఉయోగిస్హి యు.(3) 
15.  రత్రనృంఫం ఎతేి  / ఴషి ఴు ఎతేి  = ………..     ఖాళ్ళ లోని దం.(4) 
18. ుటాకహయ దయపణాలతో చేస్టే ఴంట మికయం.(6) 
19.  భానఴ వమసయంలో కటకంగహ రఴమిించేద్ి.(2) 
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చాలా భంద్ి ఫొ భమలన ంనుహయు. వహయందయకు ధనయవహదభులు.మెండె మహష్టహర ి లలో స్టలఫస్ వయేువేయుగహ ఉంద్ి. కహఫటిర  ఫొ భమలు 

వివిధ అధాయమాల నండి ంంచాయు. వహటిని నోూ టో తీస్టేటుడె ఇంకొంత జాగితి తీషకొంటాయని ఆశిషి నానన. 



గత నల జిల్ సభాధానిం:   

1డా  ఫ  ర్  2తూ  ర్   3అ ష్ట  క 4తు మ 5భిం 

    ల్ి    మా   లి  దఽ 

6 జ  7డు ఫో  స్ఫ 8డ ి న్   న్   

డ   ర్  గ్  9మో ళ ల    10 

ర      11లాిం   12కటల  న్ మద 
13ము మై 14తు మిం   థ     వ 

భూ  కె   15డ్ి నై కూట 16అ   యత 

ల  ల్  17   డ్ి  18లో హిం  న 

క    మద    హా   భూ 

19లు థ ర్ బ ే మ ర్   లు   ల 

    డెల   20జ   21కిం య క 
 22తృ  యౌిం గ్  23బ ిం డ య్ ఫ్   లు 

    

100 యౄతృమల ఫహృభానిం తృ ిందిన రయు: 

1. ళ.ఴచె్.స్ భమ,జి..ఉ.తృ.స్రల్,తుజాభాఫాద్  
(లాటమర దాఴమ ఎింక చేమచేమఫడుింది) తఴయలో ింఫడెనఽ. 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











రవనన ంనవహయు: నంద్ిని,10.ఴ.తయగత్ర,జి..ఉ.నుహ.తలాంనుహడె.ఖభమంజిలాా . 
 

*శి్న*: భతుల త మిగత్ా జింతేవులేయ ఫషి్ చేసఽకటవు కదా? భమద రటి ళ్ైళ తృడవకుిండా ఎలా ఉింటాభ? 

*జరఫు*: కైవలిం ఆధఽతుక భానవుడె భాతబిే ళ్ైళ త్ోభుకుింటునానడె. నాగమదకత నేమదున భానవుడె ళ్ైళ 
త్ోభుకటవడాతుకూ కవైలిం సాక్షభ కూరభుల తుయౄభలన ే కదఽ. ఇది స్ దయమయబ ైన అింశ్ిం కడా.సింఘ జీవులెైన 
భానవులు చనఽవుగ, దగగయగ భాటాల డెకుింటృ ఉింటాయు.అుడె దఽమఴసన క సభసమగ భాయుతేింది. ళ్ళ 
భధమలో ఇయుకుునన ఆహాయు అణువుల ై సాక్షభ కూరభులు ఏయడటిం వలన దఽమఴసన ేకదఽ, దింత్ాలు కడా 
తృడ్ైతృణ త్ాభ. ఇక భనఽష్ేలకుననింత రైయధమ బమదతబ ైన ఆహాయు అలరటుల  ఏ జింతేవుక లేదఽ. ఱకహాయ 
జింతేవుల కడా కవైలిం చఽ ఫాగ ఉిండే ఆకులు, గడు్తు భాతబిే తిింటాభ.ముకుల యస్లు రటి దింత్ాల 
ఆమోగమతున కతృడత్ాభ.ళ్ళ భధమ, చ్ఛగులల  మీద సాక్షభ కూరభులు చయేకుిండా రటితు సింహమదించే యస్మనాలు 
జింతేవుల తిన ే గడు్ , ఇతయ విక్ష దామి ల దాఴమ సభకయుత్ాభ. ఱఖాహాయ జింతేవుల ళ్ైళ దగగయగ, 
 దిగ ఉింటాభ. భాింస్హాయ జింతేవుల ళ్ళ భధమ దాయిం చాలా ఉింటుింద.ి జింతేవుల నాలుకలు 
తృ డవుగనా, గయుకుగనా ఉింటాభ.రటిత్ో అయ ళ్ళనఽ ద ేద ేనాకుత యబిిం చేసఽకటగలుగ త్ాభ. అలాగ ై
రటి లాలాజలింలో ఉిండే లవణీమత, జిహఴ స్ిరల లాింటయి కడా దింత క్షమిం కకుిండా కతృడెత్ాభ.   
 

యబేష్,

జి..ఉ.నుహ.భుతింగి

షంగహమెడిడ  జిలాా 

జవహఫు ంన వహయు : యబషే్ , షఽకల్ అస్టస్ట రంట్ రెస , జి..ఉ.నుహ.భుతింగి. షంగహమెడిడ జిలాా    

జిలాా . 
 



కవర్  జీ కఫుయుల : 
ళ.య మభన్ : 

ఫౌతిక ఱసత ిైంలో ఫాయత కసమదత కూమరటి ళ.య మభన్. ిించ రైజాా తుక యింగింలో 

ఫాయతదేశ్ు కసమదత ఫావుటానఽ ఎగుయరేళ, ఫాయతదేశ్ు రైజాా తుక యింగింలో 

ఏకెనక నోఫెల్ ఫహృభతి యజైతగ, అతునింటికస మిించ్ఛ ఫాయతయతనగ 

భనిందమదకూ సఽమదచ్ఛతేడె శ్రర చిందఱిేఖర్ రింకటమభన్ 

(ళ.య.మభన్).1888 నవింఫయు 7 న తమిళ్నాడెలోతు తియుచ్ఛనాయౌలలో జతుభించ్ఛ, తన మభన్ ఎప కుట త్ో ిించ ళిదిిగించ్ఛన 

ళ.య.మభన్ చ్ఛననతనిం నఽించ్ఛ యజాా న ఱసత  ైయష్మాల టల  అమితబ ైన ఆసకూతతు దిమదవించేరయు చ్ఛననతనిం నఽించ్ఛ త్్యౌరైన 

యదామమదిగ  యు త్్చఽుకునన మభన్ తన 12వ ఏట బ టికిుమలేష్న్ (పజిక్ి లో గోల్్ బ డల్ స్ధిించ్ఛ) ూమదత చేఱడె. 1907లో 

ఎిం.మస్.ళ (పజిక్ి)లో మూతువమదిటీకూ ధిభుడుగ తుయౌచాయు ఆ తమఴత తయౌలదిండెిల కటమదక బేయకు ఐళఎస్ తృళ ై కలకత్ాత  

బిుతఴ ఆమదికఱఖలో డుూమటీ అక ింటెింట్ జనయల్ గ చేమయు. ఉదో మగింలో చేమై భుిందఽ లోకసఽిందమద అభాభళ త్ో  ళ్ళభింది. 

కస్మద కలకత్ాత లో మిాణిం చేసఽత ననుడె ఫౌఫజాయు ళట టి్ వది ఇిండుమన్ అస్ణ ళభేష్న్ పర్ కయౌటరేష్న్ ఆఫ్ ళ ైన్ి అనే 

ఫో యు్  చాళ యుగు యుగున రయళళడె. ఆ సింసి గ యవ కయమదమదవ డాకటర్ అభితలాల్ సముర్ నఽ కయౌళ మదఱోధన చేమడాతుకూ 

అనఽభతితు తృ ిందాడె. 

  యజాా న మదఱోధన తిషో్ వలన తనఽ చేసఽత నన ఉదో మగతుకూ మజీనాభా చేళ కలకత్ాత  మూతువమదిటీ పజిక్ి తృ ి ప సయుగ 

చేమయు. 1921లో లిండన్ లో తనఽ అధమమనిం చేళన సింగరత మదకమల శ్ఫి యహసమిం ై ఉనామస్లు ఇచాుడె.  అుడె 

ఱరో తలోల తు కయు ఇలాింటి అింఱలత్ోమమల్ స్ ళ ైటీ సబుమడవు కరలనఽకుింటునానర అింటు నవుఴలాటగ అననుడె 

ఆమనలో మదఱోధనల ై భమదింత ఆసకూత  మదగదింది. శ్ఫిఱసత ిైం నఽించ్ఛ తన మదఱోధనలనఽ కింతి ఱసత ిైం రైు భాముడె. తన 

తియుగు మిాణింలో ఒడలో మిాణిసఽత ననుడె ఆకశ్ిం, సభుదిిం తూయు మెిండుింటికూ తూయౌయింగు ఉిండటిం ఆమననఽ 

ఆలోచ్ఛించేళింది. అటిదాక అనఽకుింటుననటుల  సభుదిు తూయౌ యింగుకు కయణిం ఆకశ్ు తూయౌయింగు సభుదిిం మీద 

తిిపయౌించడిం కదఽ. సభుదిు తూటి గుిండా కింతి విఴిించేటుడె కింతి మదక్షైణిం చ్ిందడబే కయణిం అ తు 

ఊఴిించాడె. కలకత్ాత  చేయగనే తన ఊహనఽ తుయౄించడాతుకూ దరిలు, రమువులు, తృయదయవక ఘనదామి లు కింతి 

మదక్షైణిం గుమదించ్ఛ మదఱోధనలు చేఱయు. అిందఽకు మువఱసత రైేతతలెైన కె.ఆర్.మభనాధన్, కె.మస్ .కిషో్న్ ఆమనకు 

అిండగ తుయౌచాయు. 1927 డుళ ింఫయులో కమోజు స్మింతిిం కె.మస్.కిషో్న్ మభన్ వదికు యుగెతేత కొతు వచ్ఛు కింటన్ 

(ఫౌతిక ఱసత రైేతత )కు నోఫెల్ ఫహృభతి వచ్ఛుిందతు ఆనిందింత్ో చ్గనే మభన్ ఎకిలెింట్ నామస్ అతు సింత్ోష్డా్ , 

కింటన్ పయౌతిం ఎకిమైభస్ యష్మింలో తుజబ ైనుడె, కింతి యష్మాలలో తుజిం కరయౌ కదా అనే ఆలోచనలో డా్ డె. ఆ 

ఆలోచనే మభన్ ఎప కుట కు దామదతీళింది. తగదనింత అధఽనాతనబ ైన మదకమలేల కతృణ భనా, మభన్ తన ఆలోచనకు యిోగ  



యౄింలో జరఫు లతేసఽత ిందతు నభభకింగ ఉనానడె. 

అతనఽ అనఽకుననటేల  1928 పఫవిమద 28 న మభన్ ఎప కుట  అింటే తృయదయవకింగ ఉనన ఘన లేదా దవి లేదా రము 
భాధమభిం గుిండా కింతితు సిమదించేళనుడె అది తన సఴఫారతున భాయుుకుింటుింది. ఈ దిగదఴష్మాతున 1928 భామదు 
16 న ఫెింగుళ్ొయులో జమదగదన ఱసత జాైులసదసఽిలో చాించాడె. అిందఽకై తిటీష్ బిుతఴిం 1929లో నైట్ హృడ్ తయుదఽత్ో 
సతుమదించ్ఛింది. ఈ మభన్ ఎప కుట  అస్భానమబ ైనదతు, అిందఽలో 200 యౄతృమలు కడా ధయచేమతు మదకమలత్ో ఆ 
దిగదఴష్మ తుయౄణ జయగడిం అదఽబతబ ైనదతు ిించ ఱసత జాైులిందయౄ మభన్ నఽ అతేనిందిించాయు. ఈమన మదఱోధన 
యొకు యలువనఽ గుమదతించ్ఛ 1930లో నోఫెల్ ఫహృభతి ధిానిం చేఱయు. ఆ భహతూముతు ళ వలనఽ ఫాయత బిుతఴిం గుమదతించ్ఛ 
1954లో 'ఫాయతయతన' అరయు్  ఫహృకమదించ్ఛన సభమింలో సిందేఱతభక ఉనామసిం ఇసాత  'యజాా న ఱసత  ై స్మింశ్ిం, 

యిోగఱలల మదకమలత్ో యకళించదఽ. తుయింతయ మదఱోధన, సఴింతింతిింగ ఆలోచ్ఛించే విితిత  ఇరే యజాా నఱసత  ై స్గమతున 
భధిించ్ఛ రేస్త భ' అనన భాటలు నేటికూ ఆలోచ్ఛించేళ య. ఆమన నాజీయతింలో క యపల యిోగిం. ఎిందఽకింటే నేనఽ నా 
భాతిబూమిలో తుజబ ైన ళ ైన్ి తుమభణిం చేమగలననఽకునాననఽ. అింటృ చ్ఛవమద వయకు ఫాయతదేశ్ింలో ళ ైన్ి అతేవిదిికెన 
తృటుడ్ ఆ భహతూముడె 1970 నవింఫయు 20 న ఫౌతికింగ కనఽనభూళనా తిి సింవతియిం పఫవిమద 28న జాతీమ ళ ైన్ి 

దినోతివింగ కిటిించఽకొతు ఆమననఽ చ్ఛయింజీయగ భనభధేమ తుయౌ లా కొతున సింసిలు ఆమన  యు మీద టాలెింట్ టెస్ట లు, 
ళ ైన్ి కు సింఫింధిించ్ఛన కయమకరభాలు చేడెతేనానభ. యదామమదధతూ, యదామయుధ లోల  ఆమన సామదతతు తుింుత ళ ైన్ి అింట ే
భకుువ కయౌగైలా చేసఽత నానభ. 
  1928లో పఫవిమద 28న ఈమన మభన్ ఎప కుట నఽ కనఽగొనన సిందమబతున ుయసుమదించఽకుతు ఫాయతదేశ్ింలో పఫవిమద 
28వ త్ామరఖఽనఽ జాతీమ యజాా న దినోతివింగ (నేష్నల్ ళ ైన్ి డే) జయుుకొింటాయు 

ఫాలల ది్నోతిఴం: 
మితేిలామ! జవహర్ లాల్ నహౄూ  ుటిటన మోజెైన నవింఫర్ 14నఽ "ఫాలల దినోతివిం"గ 
జయుుకుింటాయనన యష్మిం త్్యౌళిందే కదా..! చాచాజీ భనదేఱతుకూ త్ొయౌ ధిానభింతిి. 
స్ఴతింతయిిం కటసిం త్్లలరమదత్ో తృణ మటిం చేళనుడె భహాత్ాభగింధీకూ ఈమన థిభ శిష్ేమడుగ 
ఉిండేరయు. స్ఴతింతమిం సింతృదిించ్ఛన తయురత భన దేఱతుకూ ముటట ముదటి ధిానభింతిిగ 
ఈమన తుజైఱయు. 

భన దేఱతున దిన దిన వియిభానింగ అతేవిదిధ  థింలో నడుించ్ఛన సభయిత భన చాచాజీ స్ ింతిం. అిందఽకై నహౄూ తు జాతి 
అింత్ా గుమదతించ్ఛ గ యయస్ణత ింది. ఐత్ే తి్ేమకింగ ఆమన ుటిటనమోజునాడే ఫాలల దినోతివిం జయుుకటవడాతుకూ క కయణిం ఉింది. 
          అదేింటింటే... నహౄూ కూ లలలింటే చాలా ఇష్టిం. అభత్ే ఆమన జీయతింలో ఎకుువఫాగిం జెైళ్ళలో గడవలళ 
మవడింత్ో ఏకెనక కతేయు ఇిందిమ ిమదమదవతుత్ో ఆమన ఎకుువ కలిం గడలేకతృణ మాయు. కతూ దేశ్ింలోతు తడ్లిందమరన 
కననతడ్లుగ  ిమిించే సఴఫావిం నహౄూ ది. ''లలలత్ో ఉననుడె భనసఽ హాభగ ఉింటుింది. నాకు ఏ యతసిిలింలోనా 
కడా అింతటి ఱింతి, సింతిత  లతేించవు'' అతు నహౄూ  అనేరయు. లలలనఽ జాతి సిందగ ఫాయించ్ఛ అిందయౄ రమద 
బయతరమతుకూ కిల చేమాలతు నహౄూ  తయచా చ్ రయు. ఆమన తృలనాకలింలో దేశ్ింలో ఫాలల అతేవిదిధకూ ఎింత్ో కిల 
జమదగదింది. అిందఽకై ఆమన ుటిటన మోజు నాడె భనదేశ్ింలో ఫాలలింత్ా ిండగ చేసఽకుింటాయు. స్ింసుితికటతిరలు 

తుయఴఴిించఽకొతు చాచా నహౄూ నఽ ఫాలలు  ిభగ సభమదించఽకుింటాయు. 
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అదుతాల నిలమం -వింతల షభాహాయం భన వమసయం 

ిించిం లో ఎతున యింత లునానభ. 7 అతు మీయు అనఽ కొింట ే మీయు తులో కలేళనటేల .  అనకే అదఽబత్ాలకు తులమబ ైన 

భానవ శ్మరయిం ఈ ిించిం లోతు అతున యింతల  కనాన గొ యింత. అదేమిటర కుస్మద చాదాి భా!  భానవ శ్మరయిం లో గల అనేక అవమవ 

వమవసి లు కొుకుట ికొుకు యింత గ భనిం చ్ుకటవచఽు. భనిం తుదతిృణ భనా భన శ్మరయ అవమరలతూన తుదతిృణ వతు మీకు త్ల్ుస్?  

భన శ్మరయిం లో 2%  ఫయువు భాతబి ేఉిండ ేభన బ దడె 20% ఆకూిజన్ నఽ గరఴిసఽత ిందింట ేఆశ్యమిం గ లేదఽ. తుయింతమమింగ తుచళే  
గుిండ ్ లాింట ి బ లన్ నఽ ఇింతవయకు ఱసత రైతేతలు కతు టటలేదింట ే నభుభత్ామ ?  భన భూతిిండాలలో  మియౌమన్ ల సింఖమ లో గల  

కొుకు నతౄిన్, పిజ్డ మదభాణిం లో గల కొుకు డమాలళస్ మింత్ాితుకూ సభానిం అనన సింగతి మీకు త్్లుస్. ఎవమెననా తుచళే త  
అలళతృణ త్ాిం, కతూ ఎింత ఎకుువ తు చళే త  అింత కింట ేమెటిటింు ష్ర్ గ తమాయభమేద ిభన బ దడె అనన సింగతి మీకు త్్లుస్? క ై
ఆపస్ లోతు కు కు ళ క్షన్ లకు ప ైల్ి భామలింట ేగింటలు, మోజులు డెతేింద,ి కతూ భన బ దడె కూ సభాచాయిం ళ కనల  వమవధ ిలోన ే
చేయుతేింద ిఅతు, అతు మీకు త్్లుస్ ? భామెుట్ లలో లతేించ ేఖమరద్నై కెబ మల కింట ేభన కనఽన బ గకెిల్ ఎకుువ అతు భనలో 
ఎింత భిందకిూ త్ల్ుసఽ.  నరఴే టుడె యడెదలభేమ హామోభన్ లు భన సింత్ోష్తున ఎకుువ చేస్త మతు భనకు త్య్ౌళ త  భనిం మోజూ 
నవఴకుిండా ఉింటాభా. తక్షణబే శ్కూత తు సి్దిించ ేఫ లల ట్ & ప ైట్ హామోభన్ గూమదు మీకు త్ల్ుస్. ఆకయౌతు భన బ దడె కూ త్్యౌమ చేళ  
ఘ్రెయౌన్  అనఽ హామోభన్ లేకతృణ త్్ ఏభవుతేిందో . ఏడుునా, నయఴనా కతూనమ ై ఎిందఽకు వసఽత ిందో , తూడ లొించ్ఛ ఎిండలోకూ మగన ే కళ్ైళ 
భసకలు కభుభత్ాభ ఎిందఽకట. ులుు చాడగన ే నోటరల  తూయు ఎిందఽకు ఊయుతేిందో . ఎకుువదాయిం కదలకుిండా మిాణిం చేళ త  
కళ్ైళ ఉఫుఫత్ాభ ఎిందఽకట. టీచర్ లు చ్తత్ ే ది  ది లలలే ఫుదిిగ యింటాయు కదా! భమద భన భాటలు యనతు కిండమలు భన 
శ్మరయిం లో ఉనానమతు త్్లుసఽకొతు భనిం ఏిం చేదాి ిం. ఇలా చ్ుకొింటృ తృ త్ ేఅనేకిం.  ఎక్ి -మ ైలకు కడా దొయకతు యహస్మలనఽ దాచ ే
భనసఽ తృ యలలోకూ, భన అవమవవమవసి లలోకూ  త్ొింగద చాళ  భుిందఽ భన అవమవ వమవసి లేమిటర కుస్మద త్ల్ుసఽకొిందాభా! 
అయ, జీయో వమవసి, ఱఴస వమవసి, యకత సియణ వమవసి, కిండయ వమవసి, అళి ింజయ  వమవసి, నాడ ీవమవసి, ఱోష్ యస వమవసి, అింతస్ియ 
వమవసి, తిేమతతిత  వమవసి, యసయజన వమవసి, రమధితుమోధక వమవసి. కొుకు అవమవ వమవసి గూమదు కొుకు నల యవయింగ 
త్్లుసఽకొిందాిం. అింతవయకు ళ లర భమద !  

 
 
 

 
 
 

 
 
          షయ రఫాకర్ మెడిడ ,  SA (Bio-Sc) 
      భుచుయల జాళతయౌల ఉననత తృఠఱల  
     కబేయౌల (భిం ), ఖభభిం (జిలాల )  

      9440097223 
 








రవన:  షాచచబ ైన నీటిలో కంటే ఉుప నీటిలో మీయు షలబంగహ తేలుతాయు. ఎందకు?(9 ఴ తయగత్ర)

  ఆమికబ డిస్ షఽతరం రకహయం ఏద్ేని దరఴంలో ఴషి ఴు భునిగి నుడె ద్ాని ఘనమిభాణానికి షభానబ ైన దరవహనిన 

తొలగిషి ంద్ి. ఈ తొలగించ ఫడని దరఴు ఫాయం, ఴషి ఴు ఆ దరఴలో కోలోపభన ఫామహనికి షభానం. ఈ షఽతరం రకహయం షాచచబ నై నీటిలో 

ఫాయం కంటే,ఉుప నీటిలో తొలగించ ఫడని ఫాయం ఎకుకఴగహ ఉంట ంద్ి. భమో విశమం..ఏమిటంటే ..దరఴ స్హందరత  మగిితే … ఉత ల్ఴన 

ఫలం  యుగుతేంద్ి. పలితంగహ భనం ఉుప నీటిలో షలబంగహ తెలుతాభు. 

రవన: దరఴంలో భుంచఫడిన ఴషి ఴు ై నుహయ్వ ద్ివలో ఉత ల్ఴన ఫలం ఎందకు ఉండద?(9 ఴ తయగత్ర) 
జవహఫు:  ఴషి ఴు దరఴంలో భుంచఫడినుడె, ద్ాని ఫాయం కిిందకు నిచేషి ంద్ి.ఴషి ఴు స్హందరత ఎకుకవెైతే భునగుతేంద్ి. తకుకవెతైే 

తేలుతేంద్ి…. భమో విశమం…దరఴంలో ఉత ల్ఴన ఫలాలు ఊయ్వ, అద్్ ,నుహయ్వ ద్ివలలో భాతరబే నిచేస్హి భ. కహనీ ఴషి ఴు ై రకక నండి 

నిచేమఴు. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronze Age city discovered in Northern Iraq: 

Archeologists from the Institute for Ancient Near Eastern Studies (IANES) at the University of 

Tubingen have discovered a large Bronze Age city near Dohuk town in northern Iraq. They said that it was 

established in about 3000 BC and was able to flourish for more than 1200 years. The archeologists also 

discovered settlement layers dating from the Akkadian Empire period (2340-2200 BC), which is regarded as 

the first world empire in human history. 

        
 

Dear friends,  

From this month, latest news will be published in English. I am trying to use simple 

language. You can also send. 

LATEST NEWS 



 

 

 

           



 

 

 

 




 
































ఎవయు కనఽగొనానమో త్్లుస్? 












































 

 

 



గుడి లాంటి భా ఫడనిి చఽతభు మహయండీ……..  
 

సలో ప రండ్ి ……భా ఫడి ఎంత ఫాగుంట ంద్్  తెలుస్హ! భాద్ి నలాగ ండ జిలాా , చిటాయల భండలం 

లోని తాళీవలాెంల  నుహర థమికోననత . భా తృఠఱల కరభశిక్షణకు భాయు  యు. దీతుతు దాదాు 65 

సిం.ల కూరతిం తృియింతేించాయట. అింటే భా త్ాత భుత్ాత తలు కడా  ఇకుడే చదిరయననభాట. భా ఫడుకూ 

2012సిం. లో ఴెడ్ భాసటర్ గ వచ్ఛున శ్రరతురసఽలు స్ర్ అింట ేభాకెింత్ో ఇష్టిం. ఎిందఽకింట ేభా ఫడు లో 

ితిమోజూ యోగ  చభేస్త యు. అలాగై స్ర్ ఏమటు చేళన లెఫైమిరలో అిందయిం తిిమొజూ కరభశిక్షణత్ో 

ుసతకలు చదఽవుకుింటాిం. అింత్ ేకదిండోయ్, భా చ్ఛననఫడు ఐనటికస ఫడులో భా స్యుల  కింూమటర్ త్ో 

తృఠలు చ్ుత్ాయు త్ల్ుస్. అదేనిండ ీడుజిటల్ తృఠలు. కష్టబ ైనయ కడా 

ఈజీగ అయిిం అవటిం వలన   అిందయిం కు మోజు కడా ఫడు భానేమ 

కుిండా వసఽత నానిం. అింత్ే కదిండోయ్ బేభిందయిం తిి మోజూ మూతుతౄిం 

రేసఽకొన ేవస్త ిం త్్లుస్! ితి సింవతియిం భా ఫడులో యకయకల కయమకరభాలు జయుగుత్ాభ.

భా ఫడు తి్ేమకతలు:
 2015 – 16 షం. నండి నురర జెకరర్ ద్ాామహ తృఠలు 

చ్ుతేనానయు. స్యుల  ఇింటర్ నట్ నఽిండు తృఠలనఽ తీసఽకొసఽత నానయు. 
 భాకు కంూయటర్ కడా నేయుపతేనానయు.  

 Room to Read అనే షాచచంద షంషథ  ద్ాామహ రత్ర తయగత్ర గద్లిో భాకు 

ల ైఫరమస ుషికహలన అందఫాట  లో ఉంచాయు. భా ఖాళ్ళ షభమంలో 

అందయం ఆ ుషికహలన చదఴుకుంటాం. 

 రత్ర నలె చిఴమి వనివహయం బేబే ‚ఫాలషబ‛ నియాహిస్హి ం. అంటే లాలే నియాహిస్హి యననభాట. 

అుపడె భాలో ఇశర భునన వహళైీ ఉనాయషం ఇఴాడం, తృటలు తృడడిం ముదలెనైయ చసే్త యు. 

 రత్ర వహయం భాతో ‚భాస్ డిరల్‛ చేభస్హి యు తెలుస్హ. మీయు కడా 

చెమయండి. ఆమోగహయనికి భ ంత భంచిద్్ . 



 శుఫరబ ైన భంచినీయు, అందమికస భయుగు ద్ొ డెా , భధాయసన ఫోజనం అందతేనానభ.  

 అనానటృర  ఇంకో రతయేకత ఏమిటో తెలుస్హ! బేబే కమిటీలుగహ ఏయపడి ఫడుతు యబిింగ ఉించఽకటవడిం 

దగగయనఽిండు బేభు యబిిం గ వుిండడిం వయకు బేబే చాసఽకుింటాిం.   

రతేయక కహయయకభిాలు: 
 

ఆర్.జే.డీ గహమిచే అక్షమహఫాషభు: 

 

 

21.06.2016 న యోగహ డే నియాసణ: 
 

   
రత్ర మోజూ యోగహ : 

 

  

సమితహాయం: :జెండా ఴందనం   

 

 

 


గోడల ై  భంటింగ్సి :




  చిఴయగహ భాకు భంచిగహ చదఴు చెుపతేనన స్హయాందమికస, భభమలిన నుోర తిహిషి నన భా 

తలాిదండెర లకు బేభు ఎపటికస ఋణ డి ఉంటాం.

   ధనయవహదభులు….. భా ఫడికి ఴస్హి యు కదఽ…..

 భా హ డామషర ర్:         మీ 

              ఫతేి ల అనిల్, 7 ఴ తయగత్ర.

        నుహర థమికోననత తృఠఱల. త్ాళ్ళరలల ింల. 













 KMnO4 )


C3H5(OH)3)











(1,2,3-propanetriol) 


14KMnO4 + 4C3H5(OH)3 --> 7K2CO3 + 7Mn2O3 + 5CO2 + 16H2O 


 
















    
   













 
















 

 .నామహమణ ఴయమ,  
జి.నుహ.ఉ.నుహ.కోమేటికల్, నియమల్ జిలాా  



భన ఇింటరల  యస్మన ఱసత ిైం  - 1 

భుందభాట  
అఫో ఫ యస్మన ఱసతభైా ! అయధిం కదఽ, ఫో యు కొడెతేింది, యింటుింటే తుదవిసఽత ింద ిఅతు చాలా భింద ి

అింటుింటాయు. ఏది స్ధిించాలనన భుిందఽ ఇష్టిం కలగయ్, శ్రభ చ్మామయౌ. ‘అఫామసిం కసఽ యదమ’ అనానయు. 
ఎవమెనత్ే తుసిహలో ఉనానమో, రమదలో కుతహలిం  ించడిం కటసబే ఈ రమస్లు. 

యస్మన దామి లకూ  యుల  ఎలా డత్ామో, ఎలా  టాట లో, ఈ రమస్లలో మస్నఽ. నేనఽ మళ  ఈ 
రమస్లలోతు యష్మాలు నాటికూ ది భిందికూ అయిిం అభనా నేనఽ యజమిం స్ధిించ్ఛనటేల . 
(గత షంచిక తయువహభ) 

కయబన యస్హమనం 

 

        ముదటి సించ్ఛకలో “కయఫన యస్మనిం” (carbon chemistry) అింటే ఏమిటరత్్లుసఽకునానిం. మీకు 
ఇకుడ చ్ఛననసిందహేిం మవచఽు. కిితిలో ఇటి వయకు 118 భూలకలు (elements) ఉనానభ కదా. 
అిందఽలోఇనఽభు, ఫింగయిం, రిండు, మగద, ఴెైడోిజన్, ఆకసిజన్, ళసిం(లెడ్), తగయిం, సలపర్(గింధకిం), 

ముమైతుమిం, ముదలెైనరటిత్ో తృటుకయఫన్ కడా (Carbon) క భూలకిం భాతబిే కదా! అటువింటుడె 
ఈ కయఫన్ ఏమిచేళిందతు? ఈకు కయఫన్ అణువులు ఉనన యస్మన దామి లతునింటితూ భూటగటిట  రటతిు 
కవయగభతూ, మిగదయౌన 117 భూలకలతు కయౌ భమొక వయగభతూ యబజిించటింఎింతవయకుకమెక్ట?  

యచ్ఛతిిం ఏమిటింటే కయఫన్ త్ో సింయోగిం చ్ిందగయౌగై యస్మనాలసింఖమత్ో తృణ యౌు చాళ త  మిగదయౌన 117 

భూలకలత్ో తమాయభేమ దామధ ల సింఖమ చాలా చాలాసఴలిం. ఈ మెిండుింటికూ త్ేడా ఎింత్ో త్్లుస్? 
హళతభశ్కింతయిం అింట ే ఏనఽగుకు ఈగకు ఉననింత త్ేడా. ఎిందఽకూింత త్ేడా వచ్ఛుిందోత్ల్ుసఽకటరలింటే ఇద ి
చదరయౌ. 
      దాయధిం (matter) కింటికూ కనఫడనింత చ్ఛనన చ్ఛనన యభాణువుల సభుదామిం. క సింఘాతుకూ 
భానవులుఎలాగో దామధ తుకూ యభాణువులుఅలాింటియ. భానవుడె సింఘజీయ; కుడాఉిండలేడె, జటుల  
జటుల గ తియుగుత్ాడె. భనబ ైత్ే మభ దేశ్ింలో ఫాయతీములకటసిం, ఫాయతదేశ్ింలో త్్లుగు రళ్ళకటసిం, 

త్్లుగు దేశ్ింలో కులిం రళ్ళ కటసిం త్ాతమిడుప ిిండ్ లప్ చమ్మభూ! అలాగ ై యభాణువులు అవకశ్ిం 
దొమదకూనుడలాల  గుింులు గుింులుగ “తియుగుత్ాభ.” ఈ గుింులలో యభాణువులు మెిండె ఉిండొచఽు, 

మెిండె రేలు ఉిండొచఽు, ఇయరై రేలు ఉిండొచఽు. భనిం ఇకుడచదిరే యస్మనఱసత ిైంలో అణువులు,  
యభాణువులుభాతబి ేఉింటాభ. 



       క అణువులో "ఇతున" యభాణువులు ఉిండాలతు తుఫింధన ఏమీ లేదఽ. ఉదాహయణకూ క తూటి అణువు 
(water molecule, H2O) లో మెిండె ఴెైడోిజన్ యభాణువులు, క ఆకసిజన్ యభాణువు ఉింటాభ. 
కయఫఫయు అణువులో రలేకూ  ైఫడు యభాణువులు ఉింటాభ. ఇలా  ది  ది అణువులుతమాయు కరలింట ే
కయఫన్ యభాణువు తతుసమద. కు కయఫన్ యభాణువుకై ఇటువింటి ది అణువులనఽఏయయచగయౌగ ై
స్భయియిం ఉింద;ి మిగదయౌన భూలకలకూ ఈ శ్కూత లేదఽ.కయఫను యభాణువులత్ో తమామెనన అణువులు 
కటటగోడలాల  దటిటింగ ఉింటాభ. మిగదయౌనభూలకలత్ో  ది  ది అణువులు తమాయుకవు; తమామెననా అయ 
సఽలబింగ యడుతృణ త్ాభ. అిందఽకై యస్మనఱసత ిైం అనే భహా విక్షింలో “కయఫన యస్మనిం” అనే ఱఖకూ ఇింత  
తి్ేమకతవుింది. 
ISOMERS(షభఫాగులు), EMPRICAL FORMULA(అనఽఫాయక సాతిింలేదా స్ింకైతికిం) 

      యస్మనఱసత ిైంలో భనకూత్ాయసడదేి హనఽభింతేడు త్ోకలా  యుగుతేనన ఎనననోనదామధ లు. యటిలోల  
కొతున భనకూ సఽమదచ్ఛత్ాలే. టరి లు,తృలు, ించదాయ, కూమోళన్, కయౄయిం, ముదలెైనయ. కొతున భనకూ అింతగ 
అలరటు లేతు  యుల : మిథ్ైల్ ఆలుహాలు, ఇథ్లై్ ఆలుహాలు, డ్ై మిథ్లై్ ఈథర్, ముదలెైనయ. భమదకొతున చోటల  
భనిం స్ధాయణింగరడ ే యుకస, దాతు ఱళతమైింగ ఉిండే  యుకు తృణ యౌకై ఉిండదఽ. చాకయౌస్ణ డా అననదిస్ధాయణ 
 యు అభత్ే స్ణ డుమిం కయఫనేటు అననది ఱళతమై నాభిం( యు). ఈ స్ధాయణ, ఱళతమై  యులే కకుిండా తిీ 
యస్మనాతుకస క తృ టిట   యు (స్ింకైతికిం లేదా సింకైతిం) ఉింటుింది. స్ధాయణనాభిం, ఱళతమై నాభిం దేశ్ిం, 

ఫాష్ భామదనుడె భాయవచఽు కతు ఈ తృ టిట   యుభాయదఽ, భాయుటిం అింత భించ్ఛద ికడా కదఽ. భనకూ 
త్్లుగు మీద ఎింత అతేభానిం ఉనాన ఈతృ టిట   యల దగగయ గదమద గరసఽకటవలళిందే. 
ఈ తృ టిట   యల  రడెకకూఅింతమజ తీమ ిందిం ఉింది. అతున దేఱలరయౄ, అతున ఫాష్లరయు, ఴెైడోిజన్ 
యభాణువునఽ H అతూ, ఆకసిజన్ యభాణువునఽO అతూ, కయఫన్ యభాణువునఽC అతూ, అలా తిికు 
భూలకతుకూ క తి్ేమకబ ైన ఇింగరలష్ే అక్షమతున కతూ, మెిండె అక్షమలజింటతు కతూ, కైటాభించాయు. ఇుడె 
మెిండె ఴెడైోిజన్ యభాణువులు, క ఆకసిజన్ యభాణువు కయౌళ త  క తూటి అణువు ఏయడెతేిందతు 
చ్టాతుకూ   H2 + O2 → H2O  అతు మస్త యు కతు 2HO అతు మమయు. ఈ H2O అననదాతుతు తూటి యొకు  
Empirical Formula (అనఽఫాయక సాతిిం)అింటాయు. క తూటఅిణువులో ఏభే యభాణువుల సింఖమ ఎింత్్ింత్ో 
చ్ఫుత్ోింది ఈ తౄయుభలా. తిీ యస్మనిం లోనా ఏభే యభాణువులు ఎననతున ఉనానయోసాచ్ఛసాత  
ఈదధతిలో మమభతు సలహా ఇచ్ఛుింది ఎవమో త్్లుస్?భన యల  దిమమ, ఫెమరజయౌమస్! ఈ దధతి కియిం H2O 

అతుమళ త  అది ఎలలుడా, అతున దేఱలలోనా, యశ్ఴిం అింతటా, భించఽతు కతు, తూటతిు కతు, తూటి ఆయమదతు కతు 
సాచ్ఛసఽత ింది త భమై ఇతయ దామధ తునసాచ్ఛించదఽ. ఇదే యధింగ NaClఅననది ఎలలుడా "స్ణ డుమిం 
కటల మెనడ్" అభతీమయౌ, CuSO4ఎలలుడా బ ైలతేతతిం (copper sulfate) అభ తీమయౌ. 
ఈ ఫావన (concept) ఆకయఫన యస్మన ఱసత ిైం (inorganic chemistry) దగగయతుకొచ్ఛుింద ి కతు కయఫన 



యస్మను తృ యౌబేయలలోకూ వచేుసమదకూ కుింటుడుింది.ఉదాహయణకూ C2H6O అన ే తౄయుభలాన ే
తీసఽకుిందాిం.దతీులో మెిండె కయఫన్(కయఫనిం) యభాణువులు, ఆయు ఉదజతు(ఴెడైోిజన్)యభాణువులు, క 
ఆభల జతు(ఆకసిజన్)యభాణువులు ఉనానమతు అయధిం. కతు ఇద ే తౄయుభలా ఉనన దామధ లు మెిండె 
ఉనానభ.కదాతు  యు “ఇథ్ైల్ ఆలుహాలు” (ethyl alcohol), మెిండవదాతు  యు "డ్ై మిథ్ైల్ఈథర్" 
(dimethyl ether). ఇథ్ైల్ ఆలుహాల్ అింటే “భతేత  భిందఽ”. జనింకలఫుఫలలోనా, ఫుఫలోల నా ళ యించే తెయు, 
స్మ (wine), యళుముదలెైన రటిలోల  తుష్ ఎకూుించే భుఖమ దాయధిం (ingredient) ఇథ్ైల్ ఆలుహల్.తృణ త్,ే డ్ ై
మిథ్ైల్ ఈథర్ అననది భాతిిం క రము దాయధిం. ఈ మెిండుింటికూ ఏ యధబ ైన తృణ యౌకలేదఽ. ఈ మెింటితు క ై
తౄయుభలాత్ో సాచ్ఛళ త  ఎలా? ఈ ద్ఫఫత్ో భనఫెమరజయౌమస్ గమద యువు తిిష్టలు చ్టేటకైుస్త మతు  కొిందయు 
అనఽకునానయు.భన గుయువుగయు అింత త్యేౌకగలొింగదతృణ త్ే ఆమన  యునఽ భనిం ఇుడె ఎిందఽకు 
గుయుత త్్చఽుకుింటాిం? ఏమిచమ్ామలో త్్యౌమనుడలాల బిుత్ాఴలు కమిటీలు రేస్త భ. అలాగై ఇఫఫింద ి
ఎదఽయభనుడలాల ఫెమరజయౌమస్  యుల   డెత ఉింటాయు. మెిండె రేమఴైయు యస్మనాలకూ కైతౄయుభలా ఉింట ే
రటితు ఐస్ణ భర్ి (isomers) అనభనానమమన. గరరకు ఫాష్లో isoఅింటే “సభ”, merఅింటే “ఫాగిం.” కనఽక 
isomer అింటే “సభఫాగద” – లేదా సభానఫాగలు, లేదా తృళ్ైళ గలది. ఈ తుయఴచనిం కియిం ఇథ్ైల్ 
ఆలుహాలు, డ్ ైమిథ్ైల్ ఈథర్ isomers(సభఫాగులు). అింటే ఈ మెిండుింటిలో కై యకిం యభాణుణువులు క ై
తుష్తితలో ఉనానమతుఅయధిం; కతు లక్షణాలు భాతిిం త్ేడా. ఈ త్ేడా ఎిందఽకొచ్ఛుిందింటే, యభాణు అభమదకలో 
త్ేడా ఉిండొచఽు కదా. "సఴయభులు ఏడ్నైా, మగలెనోన” అననటుల  అనఽకటిండు. ఇింగరలష్ేలో అక్షమలు 26 అభనా 
భాటలు ఎనోన! క టకిుుఇటికలత్ో చ్ఛనన భిందియిం కటటట చఽు, లేదా సభాధి(గోమర) కటటట చఽు; ఇటికల అభమదక 
భాయుతేిందింత్.ే ఇదింత్ా క కొయౌకూు వచేుసమదకూ కయఫన యస్మనింలో తౄయుభలా కుటీత్య్ౌళనింత భాత్ాిన 
సమదతృణ దఽ, క అణువులోతు యభాణుణువుల అభమదక కడా త్్యౌమాయౌ అతు త్ేయౌింది .  భమో రమసిం త్ో 
భయళ కలుదాి ిం. ళ లర భమద........ 

        మీ.....         

             








 

 

 

రతీ నెలా క రవన ఇఴాఫడెతేంద్ి . ద్దనికి షమైెన షభాధానం ంనవహమి ేయుా  తయువహత్ర షంచిక లో రచమించఫడెన. విద్ాయయు్ లు, 
ఉనుహధాయములు ఎఴమైెనా షపంద్ించఴచచ.  షభాధానం షకహయణంగహ ,శ్హస్టి ీమంగహ ఉండాలని భనవి.   

ప్రశ్న : తాగుఫో తేల ఴదీ ఎందకు దమహాషన ఴషి ంద్ి. వహమి ై నీయు నోు స్టేి  భతేి  ద్ిగుతేంద్ి అంటాయు నిజబేనా?   
       నియాసణ :  షయ రఫాకర్ మెడిడ  , జీఴ శ్హషీి ఉనుహధాయములు.   
 

 

 

మీకు తెలుస్హ ! 



ఈ నలలో తిి మోజూ
సింవతియింలోతు తిి మోజుక ఏదో  క ిత్ేమకత ఉింది. కొతున భధఽయసభితేలెైత్ే, 

భమదకొతున యష్ద గుయుత లుగ ఉింటాభ. నవింఫర్ నలలోతు ౦మోజుల తి్ేమకత యజాా న ఱసత  ై
యింగ ఏింటర చాదాి ిం.

త్్దీ  తి్ేమకత

 ఴేమభన్ ఫాిండు జమింతి () (యశ్ఴిం ుటుట క – సటడీ ళ టట్ ళదాధ ింతిం ) 
 భఴేింద ిలాల్ సముర్ జమింతి ( ) 

(Indian Association for the Cultivation of Scienceఴయఴస్హథ కుడె)

 సఽతినక్ –  యిోగదించ్ఛన దినిం (కుకు లెైకత్ో)()

 కటల మోతౄిం నఽ ళభిన్ అనళతలమాగ మరక్షుించ్ఛన దినిం ()

 భాక్ి రల్ వయధింతి (యదఽమదమస్ుింత మదఱోధకుడె) ()

 ఐన్ ళటన్ గుయుతఴ ళదాి ింత్ాతున యుజువు చేళన దినిం()

 నోఫెల్ గరఴీతలు  ళ.య.మభన్ () & బేమదకమమద () జమింతి 
 ఎక్ి కూయణాలనఽ మింట్ జన్ ఆయష్ుమదించాయు ()

 భఴేశ్ఴమద జమింతి () (ఫాయత విక్ష ఱసత రైేతత )

 ఴిగదన్ ఫో ధన్ వయధింతి  () ( త్ోయౌ యడుయో గైమ్ యౄకయత)

 ముదటి స్మద యడుయో మదకర్్ చేళన త్ేది ()

 సయ్ిం అయ్ జమింతి  ( ) (ఫాయత క్షు ఱసత రైేతత )

 జైమ్ి భాక్ి రల్  జమింతి  ( )(ఫౌతిక ఱసత రైేతత )

 వయల్్ డమాఫెటిస్ డే & తెయఫల్ సహాతూ జమింతి()(ఫాయత విక్ష ఱసత రైేతత )

 గరహ గభన తుమభాలు చ్న జోహనానస్ కెల ర్ వయధింతి  ()

 రేతూమ – ౩ (అింతమదక్ష నౌక)  యకర గరహాతుకూ మనిం

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Association_for_the_Cultivation_of_Science


 మదమోట్ కింటరి ల్ త్ో అింతమదక్ష నౌకతు చిందఽిడు ై యిోగిం 
 లభస్ డాగూమద జమింతి() (తౄణ టరగరప యౄకయత)

 అతృణ లో –  చిందఽిడు  ై దిగదన మోజు ()

 ఎడుఴన్ హఫుల్ జమింతి()(ఖగోళ్ ఱసత రైేతత )

 ళ.య.మభన్ వయధింతి ()

 తేింఫా మకెట్ కైిందిిం తృియింబిం ()

 జగదీశ్ చిందఫిో స్ వయిింతి ()

 చామెలస్ డామదఴన్ మళన ‘ఆమదజిన్ ఆఫ్ ళలస్’ చిఽయణ() 
 ళ ైఫెమైనటిక్ి కు తృిచఽయమిం త్్చ్ఛున నాయఫర్ట యనర్ జమింతి()

 దేరేింద ిమోహన్ దాస్ జమింతి () (మైడుయో ధామదభకత  ై కళభక్ కూయణాల 
మదఱోధన 

 భానవ యఴిత అింతమదక్ష నౌక భార్ి –  కుజగరహ దిక్షుణ ()

 ఎతుికట ప మదభ వయధింతి() (థయభల్ నఽటాినల   ై మదఱోధన చేళనరయు)

 కూరలటమన్ డాల ర్ జమింతి() (డాల ర్ ఫిారతున త్్యౌన రయు)

 జగదీశ్ చిందఫిో స్ జమింతి()

 

ళ కయణ:  

బయణి కుభార్, సాుల్ అళళ టింట్, 

   జి..ఉ.తృ.దాది రింకటాూర్, మాదాది ిజిలాల . 

అకటట ఫర్ నల సించ్ఛక మిభుభలనఽ యఱేష్ింగ ఆకటుట కుననిందఽకు సింత్ోష్ిం. సించ్ఛక  ై చాలా భింద ి

అతేతృిమాలు ింతృయు. అిందమద సలహాలనఽ ళఴకమదించడిం జమదగదింది. కొతున జిలాల లలో ిధానోతృధామములు 

చొయవ తీసఽకొతు రమద రమద సాుళ్ళలో లల లకు సించ్ఛకనఽ ిింట్ తీళ అిందిించాయు. రమదకూ భమదము 

సించ్ఛకనఽ యదామయుి లకు చేమదున ితి కు ఉతృధామముతుకూ   యు యున ధనమరదభులు. 

ఈ సించ్ఛకనఽ కడా ఇదే యధింగ ఆదమదస్త యతు ఆశిసఽత  …….     మీ…… 

 


