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 రహముయౄంలో ఉనన నతరజతుతు  జీఴులు రతమక్షంగహ ఉయోగ ంచకోలేఴు. ఈ నతరజతు ళి మీకయణం మ ండె 

దధ తేలోో  జయుగుతేంది. జీఴ షంఫంధ దధ తిలో 90 ఱహతం భమ ము మోదళ యకియణం దవామహ 10 ఱహతం నతరజతూకయణం 

జయుగుతేంది. ముదటి దధ తిలో నతరజతు లఴణవలు కమ గ  ఉననదవర ఴణవల నంచి ముకకలు రహటికి కహఴలళన 

భ ంషకాతేు లన, అమినో ఆభ ో లన  తమ యు చేషకుంటాభ. ఇక మ ండఴ దధ తిలో  బెయుులు, ఉల కతృహతం 

ఴంటి అతమధిక వకిుఴంతబైెన కియణవల ఴలో న ైటరర జన్, ఴ ైడ్రర జన్ తో కలళ అమోతుమ  ఏయడెతేంది. ళ ందరరమ ఎయుఴుల 

నంచి నతరజతు బెలోగహ యడెదల అఴడం ఴలన నతరజతు నశటం తకుకఴగహ ఉంట ంది. 

 

     
 








 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9C%E0%B1%80%E0%B0%B5%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%86%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%89%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B0%82
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అమ్మోనియా తయారీకి: 
అమ్మోనియా అననది క యశూహమన షబమభళనం.  నేన(నతరజతు) భమ ము ఴ ైడ్రర జన్  ల షంయోగం 

ఴలన ఈ షబమభళనం ఏయడ్ినది. ఇది క అకయఫన షబమభళనం.  నవ(నతరజతు) యభ ణుఴు  కటి,  

భూడె యభ ణుఴులు ఴ ైడ్రర జన్ తో షంయోగం చ ందటం ఴలన  అమోభతుమ  రహముఴు ఏయడెన. 

ఈ షబమభళనం యొకక యశూహమతుక తౄహయుభల  NH3. ఆశృయం భమ ము యశూహమ తుక ఎయుఴుల ఉతతిు లో 

ూయాగహమిగహ తుచేమున. రతమక్షంగహ , మోక్షంగహ లు  ఔశదవల ఉతతిు లో భుఖమ ఴనయుగహన భమ ము , కోితుంగ్ ఉతతేు లలో 

అమోభతుమ న ఉయోగ శూహు యు. అమోభతుమ న యషు ాతంగహ యతుయోగ షు ననటికీ ఇది క  క్షాయభు భమ ము క ంత బమయ 

రభ దకయబెైనది. 

2 మూమ మ  తమ మీక ి: 

యూరియా (Urea) భ ంషకాతేు లు యచిిననం ఴలో ఏయడ్ే  న ైటరర జన్   
షంఫంధభభన షబమభళనభు. ఇది తూటిలో ఫాగహ కయుగుతేంది. 
భ నఴులు, ఇతయ షకఱేయుకహల  భూతరంలో ఉండ్ే భుఖమబెైన 

దవయిం. భ నఴుల యకుంలో కడ్వ ఇది క దిి గహ ఉంట ంది. అభతే ఈ 
మూమ మ  యకుంలో ఎకుకర ైనుడె ఴచేే రహమధితు  మూమీమిమ  అంటాయు. ఇది ఎకుకఴగహ  
భూతరండ్వలు తృహడ్ ైనుడె ఴషు ంది. ఴమఴశూహమంలో ఎయుఴుగహ మూమ మ  ఉయోగ శూహు యు. ఴమఴశూహమయంగభులో 
ననన(నతరజతు) యడెదల చేళ  ఎయుఴుగహ ఴుయోగ శూహు యు.  తృహర ంతభు భమ ము భటిట తు ఆధవయంగహ చేషక తు , క ఴ కహట యుకు 40 

నండ్ి 300 కేజీల ఴయకు మూమ మ న ర దజలుో తవయు. దరతుతు ఎకుకఴ మోతవదలో ఉయోగ ంచడభూ  రభ దకయబమ. ఴమఴశూహమ 
అభిఴాదిధ ఱహఖ రహయు రతితృహదించిన మీతిలో దరతు ఉయో గ ంచడం భంచిది. ఎయుఴులు భమ ము యఴుల దవనవలో ననన(న ైటరర జన్) 

 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%9C%E0%B0%A8%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%8E%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%B8%E0%B0%95%E0%B1%83%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%AE%E0%B1%82%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AF%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81
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


అందించి ెయుగుదలన ెంచతవభ. తృహో ళట క్ ఴషు ఴుల తమ మీలో మూమ మ  క భూల దవయిం . మూమ మ  తౄహమహభయౌడఴ ైడ్ రహటర్ 
ూూ పంగ్ కోషం రహడతవయు.  ళగమ టో తమ మీలో ఫ్ ో ఴర్ న ెంచడ్వతుకి.  జుతేు  కండ్ీశనయుో , ప స్ తృహక్ లు , శూహననం కోషం రహడ్ే నఽన లు 
భమ ము లోశనో  .  బమఘభధనం దవామహ కాతిరభ ఴమహా లు షాలట ంచడ్వతుకి మూమ మ న ఉయోగ శూహు యు.  యశూహమతుక అగ నభ క 
మ కమహలలో మూమ మ  తృొ టాలమమ్ ఫ ైకహయఫనేట్ రహడతవయు.  ళైున త లోగహ చేళ  దవమహధ లలో మూమ మ  రహడతవయు.  కహయౌ 
చయభంలోతు గుళైు తృో ఴడ్వతుకి మూమ మ  కీీమ్ ఉయోగ శూహు యు. 

౩. రోగ నిరధ రణ: 
యకుంలో మూమ మ  న ైటరర జన్ (BUN): మీక్షలో యకుంలో మూమ మ  నండ్ి ఉతతిు  అభయమ ననన(న ైటరర జన్) త యౌమ జేషు ంది.  ఇది 
భూతరండ్వల ధమహభతునత లుుతేంది. 
మూమ మ  ఱహాష మీక్ష: కడెులో ుండె రహమధిగీషు లలో ఴ యౌకోఫాకటర్ ెైలోమీ తు గుమ ుంచడ్వతుకి ఉయోగ శూహు యు. ఈఫాకీటమ మ  
తమ యుచేళన మూమ భయజ్ ఎంజ ైమ్ మూమ మ  నండ్ి అమోతుమ న తమ యుచేషు ంది. 

4.నతరజని వలయం : 
తృహర ణులకు అఴషయబెైన భూలకహలోో  నేన ( నతరజతు) అతిభుఖమబెైన దవతున. రహతవఴయణంలో ఎంత ఫాగం నేన(నతరజతు) 

జీఴులకు ఉయోగడతవనో  తిమ గ  అంత భయల  రహతవఴయణంలో కయౌళతృో తవన. దరతునే నవ(నతరజతు) ఴలమం అంటాయు. ఆయధంగహ 

భటిట , తూయు, గహయౌ, జీయంచి ఉనన తృహర ణుల భధమ జమ గే కీభముతబెైన  ఴలమ తున నతరజతు ఴలమంగహ చ ఴచే. రహతవఴయణంలో 

ళి య ఱహతంలో నేన  ఉంటాన. అది ఎల గో త లుషకోరహలంటే గహయౌ నండ్ి నేన  ఎల  యడెదలఴుతవనో, తిమ గ  ఎల  గహయౌలో కలు శూహు నో 

త లుషకోరహయౌ. బెయుుల ఴలో గహయౌలోతు  క ంతఫాగం నేన(నతరజతు) తొలగ తృో తవన. ఆకళభకంగహ యదమచికిు యడెదల కహఴడంఴలో 

గహయౌలోతు నేన(నతరజతు), ఆకిిజన్ లు కలళ నతరజతు ఆక సిడ్స్ గహ భ యతవ భు. ఆ  ఆక సిడెో  తూటిలో కమ గ , ఇతయ భూలకహలతో కయౌళ 

నవ(నతరజతు) షంయోగ దవమహధ లుగహ  భ యతవభ. గహయౌలోతు నేన(నతరజతు) ఫామకీటమ మ , పంగ స ల  దవామహ క ంత  తొలగ ంచఫడతవన. 

వనగ, ఫఠహణి ముకకల రేయు కణుఴులోో  ఈ ళంఫమ టిక్  ఫాకీటమ మ  ఉంట ంది. ఇయ రహతవఴయణంలోతు ననన(నతరజతు) నేయుగహ 

గీఴ ంచగలఴు. ముకకలు గీఴ ంచిన నతరజతు షంయోగదవమహధ లు , తృోర టీనో గహ భ యతవభ. ఈ  తృోర టిన్స్  జంతేఴులకు ఆశృయంగహ 

భ యతవభ. ఴమ  ల ంటి ముకకలు ఫూో -గీీన్  ఆలేే ల దవామహ ననన(నతరజతు) గీఴ శూహు భ. 

5.న ైటరర జన్ డమ క సిడ్: 
నైెటరర జన్ డయాక్సైడ్  క యశూహమన షంయోగదవయిం.  నవ( నతరజతు) యభ ణుఴు  కటి, మ ండె ఆకీిజన్  యభ ణుఴుల 

షంయోగం ఴలన న ైటరర జన్ డమ క సిడ్ ఏయడ్ినది. ఈ షంయోగ దవయిం యొకక యశూహమన షంకేతదం NO2. తృహమ ఱహీమికంగహ న ైటిరక్ 
ఆభోం ఉతతిు  చ మమడంలో న ైటరర జన్ డమ క సిడ్ భధమశూహి భ యశూహమనంగహ తుచ ముమన.  ఎయుు– ఫరర న్ యంగు  కయౌగ న న ైటరర జన్ 
డమ క సిడ్ యశరహముఴు. న ైటరర జన్ డమ క సిడ్ రతేమకబెైన ఘ ట ైన  రహషన కయౌగ  ఉననది.న ైటరర జన్ డమ క సిడ్ రహతవఴయణ కహలుశమ 
రహముఴు కడ్వ . న ైటరర జన్ డమ క సిడెన ఱహాళంచిన రభ దం. ఈ షబమభళనం కయౌగ  ఉననఘ ట ైన రహషన ఴలన, తకుకఴ 
గహఢతలో ఉనననఽ  ఈ రహముఴున గుమ ుంచఴచేన. ఎయీతు తృొ గలు ర లుఴమ ంచ  న ైటిరక్ ఆభోం 0 °C ెైన న ైటరర జన్ డమ క సిడెన 
యడెదల చ ముమన. ఈయధంగహ యడెదలభన రహమురఫారహతుకి , తకుకఴ మోతవదలో  గుమ సన క తునగంటల తయురహత కహతు దవతున 
యశరఫాఴం(ఉమ తితేు లెై) కతుషు ంది.  2015 లో కింగ్ి కహలేజి , లండన్ రహ యు జమ న అధమమనంలో లండన్ నగయంలో 2010లో 
జమ గ న రేల ది  భయణవలకు భూలకహయణం  న ైటరర జన్ డమ క సిడె రహముఴు అతు త యౌళనది , డ్ీళెల్ ఇంజనో  నండ్ి ఉతతిు  ఐ న 
న ైటరర జన్ డమ క సిడె ఴలన 5,900 భయణవలు షంబయంచవభ . 2005 లో కహయౌతౄో మ నమ  యవాయదవమలమం, ఱహండ్ిగో, జమ న 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%98%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%A1%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8B_%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%8E%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B0%A8
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AB%E0%B1%8B%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE








 

అధమమనం రకహయం రహతవఴయణంలోతు న ైటరర జనడ మ క సిడె తుశతిు కి , ఆకళభక శియభయణ ళండ్రర మ్ కు షంఫంధం ఉననట ో  యుజుర ైనది. 
యదమతే తేతృహనల ఴలన కుడ్వ న ైటరర జన్ డమ క సిడె ఉతతిు  అగున.  

6. రహసనవల ట ైయోకు: 
దమచేళ మీ రహసన చకహీ ల లో ననన( న ైటరర జన్ గహయౌ ) తుంండ్ి . తదవామహ రభ దవలన  అమ కటట ండ్ి. శూహధవయణ గహయౌ రేషయలో 

రహమకోచిషు ంది, భమ ము కహయోలో 80 kmph ర యలో యౌి ఉంటే భన రహళైు 100-120 ర ళైతేనవనయు ,దవతుఴలో ట ైర్ లలో గహయౌ రేగంగహ  

రహమకోచించి ట ైయు ఫయస్ట  అభతృో తేంది , దవతు ఴలో అనేక భంది తృహర ణవలు  కోలోతేనవనయు, అదే న ైటరర జన్ గహయౌ ఐతే రహమకోచం , 

షంకోచవలు చ ందద. అంతే కహక కరేళ ంకేర్  అభనవ కడ్వ క 60 కిలోమీటయో దఽయం ఴయకు రమ ణించఴచే.  క ంచ ం ఖయుే 
ఎకుకరే అభనవ తద , ఉదవసయణకు: న ైటరర జన్ గహయౌకి కహయుకి 4 చకహీ లకి 100 నంచి 120 యౄతృహమల దవక తీషకుంటాయు , అదే 
శూహధవయణ గహయౌకి మిశన  రహళైు కహయుకి 20 యౄతృహమలు తీషకుంటాయు.  రేగంగహ ర యునవ కడ్వ ట ైయు లోతు గహయౌ రేడ్ కకద కహయణం 
నేన చలోగహ ఉండటం ఴలో, కహఫటిట  మీ రహసనవలతునంటికి ననేన(న ైటరర జన్ గహయౌనే) తుంండ్ి. 

7. దరఴ న ైటరర జన్: 
 దరఴ యౄంలో ఉనన ననన ఎకకడ ఉయోగ శూహు మో త లుశూహ ! యఴుల యమహమతున తులా 
చ మమడ్వతుకి. ఖగోళఱహషు రంలో CCD క బెమహలలోనఽ, తృహర ణవంతక చయభ గహమ లన తొలగ ంచడం కోషం, 
 రయోగఱహలలో తు కోషం తకుకఴ ఉశుోో గీత ఴది కణవలన  తులాచేమడం కోషం ననన ఉయోగ శూహు యు.  
ఇల  చవల  రహటిలోో  దరఴ యౄంలో ఉనన ననన ఉయోగ శూహు యు. 
 అమోభ ఇక చవలు. ఇల  చ ుకుంటృ తృొ తే చవల  ఉనవనభ. మిగ యౌనయ మీమే త లుషకోండ్ి. 
 

                       మీ ....... న ైటరర జన్  
 

 

 

 

 

 

రవన : 1. జంతే షంఫంధబెైన క ఴుాలన ఴంటకుఉయోగ ంచకడదంటాయు.ఎందకు ?  

జరహఫు:క ఴుాలు శూహదవయణంగహ గది ఉశుోో గీత ఴది ఘన ళి తిలో ఉంటాభ. యటిలోషంతాు  ఴ ైడ్రర  కహయఫనో  ఉంటాభ...అయ జంతే 
షంఫంధబెైనర నైవ లేదవ ఴాక్షషంఫంధబెైనర ైనవ...ఴంటలో రహడ్ితే షభంగహ కయౌళ తృో ఴు..భమీ భుఖమంగహ జంతే షంఫంధక ఴుాలలో. 
శృతుకయ క లెశూహట ా ల్ ( LDL)ఱహతభు ఎకుకఴ.(న భమ మినశృభంు).జంతే షంఫంధ క ఴుాలు అధిక ఉశుోో గీత ఴది భ తరబమ దరఴ 
ళధ తిలోఉంటాభ....భన వమీయ ఉశుోో గీత ఴది గడడ  కడతవభ.రభ దం.అందకే జంతేషంఫంధక ఴుాలు ఴంటక యకు రహడయు  

రవన: 2.ఴంటచేమడ్వతుకి ఏ నఽన లు భంచియ.ఎందకు?  

జరహఫు: ఴంట చేమడ్వతుకి ఴాక్ష షంఫంధ నఽన లు భంచియ.యటిలోో  అషంతాు ఴ ైడ్రర  కహయఫనో  ఉంటాభ.అంతే కహక శృతు కహయక 
క లెశూహట ా ల్ ( LDL) ఱహతంతకుకఴ....ెైగహ యటిలో బమలు చేళ  బెగహ 3 బెగహ6 తౄహటీ ఆభ ో లు ఉంటాభ. భనవమీయ ఉశుోో గీతకు 
షమ తృో తవభ. ఴంటలో ఫాగహ కయౌళ తృో తవభ..ఆశృయ దవమహధ లకుషభంగహ అంట కుతుయుచితు కయౌగ శూహు భ.ఇక భంచి నఽన లు అంటే 
ఆయౌవ్ నఽన , షన్ ఫో్ఴయౄనన ,మ సస్ ఫరా న్(తఴుడె నఽన ), మ పెైన్డ  క ఫఫమ  నఽన , యో్ నఽన ముదలగునయ.  
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→ KCl+O2
 


 _______ 

→ Ag+ Cl2











AgNO3+ NaCl → KCl +
_______



C3H8+ O2→ _______ + H2O



NaOH +H2SO4→ _______ +H2O


NH3 + Cl2→N2 +
____

 



C6H12O6→  _______  +  CO2



 Hg(NO3)2+ KI → HgI2+  _______


__ + H2O → 

Ca(OH)2








_______  +HCl → CaCl2+ H2O + CO2
_______ + H2O  → C6H12O6+ O2



 




 
 
 Na + H2O → _______ + H2
 HCl + Zn → ZnCl2+ _______ 

 
 C+O2→ _______ + 
 

 H2SO4+  _______→ HCl +Na2SO4 




Al + Fe2O3→ ______ + Fe

Na2SO4 + BaCl2→ ___ + NaCl

N2 + O2→  ____  -  




 
 

 

X X


 

X


  

X


  

X




X


X


 

X


X


 

X


  

X


  

X


 

X


X




X




X


X




X


  

    

X




X


X


X


 

X


X


X 


  



X




X


X




X




X




X


 

X


 

X






X


X


  

X


X




  

X




X


X


 

 




 







నిలువు
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ఈసరి బొ మోలను ంన వరందరకు ధనయవదములు.ర్ండు రష్టర ా లలో 

సలబస్ వేరువేరుగ ఉంది. కబటటర  బొ మోలు వివిధ అధయయయాల నుండి 

ంంచయరు. వటటని నూో టర తీసేటుడు ఇంక ంత జాగరతత  తీసుక ంటారని 

ఆశిసుత నయనను. 

సమీష్, ఎతుమిదఴ తయగతి, తలోంతృహడ  ె

భౌతుక,శిరహతు,షజాత,శిమీశ,అయుణ, ZPHS,ఆభనగలుో  



 

గత న ల జిల్ షభ ధవనం:   

 

జిల్ -2 (నఴంఫర్) నకు 100 యౄతృహమల ఫసృభ నం 

తృొ ందిన రహయు:  లక్షిభదరక్ , GHS బమదయ ఫళు , బదవర దిర జిల ో   

 
రధయనోనుధయయయుల చేతుల మీదుగ బహృమానం 

అందుకుంటునన లక్ష్ిోదీక్  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











రశ్నను ంనవరు:సురజ ,10.వ.తరగత్ర,జి..ఉ.ను.క తత లి్ల,కవల్ల(మం.) 
*రవన:* యవాం అంటే ఏమిటి?అద ల  ుటిట ంది?  

*జరహఫు:* బూమి , శూౌయకుట ంఫం, ఇంకహ కోటాో ది నక్షతవర లు , గీశృలు, తృహలుంతలు, ఇంకహ ఆ తమహాతభమ తున 
తృహలుంతలు, ఇంకహ కోటాో ది నక్షతవర లు - ఇదర యవాం గుమ ంచి కఅంచనవ. అంతేకహద యఱహాతుకి ముదల లేద , 

అంతభూ లేదతు గతంలో ఫాయంచేరహయు.ఆధతుక ఱహషు రరేతు లు మ ఱోధనలు యవాం చవల  చిననదతు , 

ఆనంతభభనది కహదతుతేయౌేతృహమేశూహభ. 2001 నవశూహ ఱహషు జుు లు *యయౌకన్ షన్ి బెైకోీ రేవ్అతుశూో టరర  తృో ర బ్* 
*(WMAP)* అనే అంతమ క్షనౌకన రయోగ ంచి యవాంఅనతృహనలు త లుషకునేందకు రమతినంచవయు. 
కోటానకోటో ఏళుకీితంభశృయశూో పటనం కహయణంగహ యవాం ఏయడ్ిందతు ఱహషు రరేతు లు అంచనవరేషకునవనయు. ఆ 
షభమంలో ుటిట న ర లుగు *(కహళభక్ బెైకోీ రేవ్ ఫామకగే ర ండ్ మేడ్ిభయశన్)* యవాం ముతు ం అలలు , అలలుగహ 
యషు మ ంచి ఉంది. ఈయషు మ ంచి ఉండటాతున - తువేలబెైన తూటిలోకి మహభతు యళమేళనుడె కయౌగేతయంగహల అలజడ్ిగహ 
అభిఴమ ోంచవయు. ఈ అలలు రేమేాయుగహ మ భ ణవలోో  ఉంటాభ. యటిమ భ ణవతున మ శీయౌంచగయౌగ తే యవాం రషు త 
మ భ ణం త యౌమఴషు ందతుఱహషు రజుు లు అభితృహర మడ్వడ యు. * WMAP* దవామహ జమ న మ శీలనలలో చిననళెైజు 
అలల ఉతుకి , రహటిమీద ఉనన అంచనవలు అనేకం షమ సనరే అతు తేయౌంది. ఈదాశుహట ా , యవాం అనంతబెైనది కహదనన 
అంచనవ ఏయడెతేంది. 
 





జవబు ంన వరు : రమేష్ , సకూల్ అసస్రంట్ ,  జి..ఉ.ను.ముతత ంగి. సంగర్డిడ జిలాి   

జిలాి . 
 



 

కఴర్  జీ కఫుయుో : 

షతేమందరనవథ్ ఫో స్  
షతేమందరనవథ్ ఫో స్ (జనఴమ  1, 1894 - పఫరఴమ  4,1974) భన దేవ ఫరతిక 
ఱహషు రరేతు . ఈమన గణిత ఫరతిక ఱహషు రంలో యఱేశ గుమ ుంు తొృ ందవడె . ఫో స్ 
కలకతవు లో జతుభంచవడె . ఆమన 1920 లలో కహాంటం బెకహతుకోలో ఫో స్ -

ఐన్ ళటన్ శూహట టిళటక్ి భమ ము ఫో స్ -ఐన్ ళటన్ కండ్ న్ ళ ట్ ళదవధ ంతం తుమహభణవతుకి 
గహన చేళన కాలకి గుమ ుంు తొృ ందవడె . ఆమన ఫాయత దేవంలో మ ండఴ 

అతేమననత అరహయుడ  అభన దభ యబూశణన 1954 లో తొృ ందవడె . రషు తం 
యవాంలో రహమంచిఉనవనమతు ఫాయషు నన ద ైఴకణవలకు ఆమన  యున అనగహ 

ఴ గ్ి-ఫో షన్ కణవలతు తృహల్ డి్మహక్  నవభకయణం చేఱహడె . ఆమన షామం  

ఫో ధకుడె, ఫసృఫాశుహ కోయదడె . ఆమన అనేక యంగహలలో అనగహ ఫరతిక ఱహషు రభు , 

యశూహమన ఱహషు రభు , గణిత ఱహషు రభు , జీఴ ఱహషు రభు , లోస షంగసీణ ఱహషు రభు , తతా ఱహషు రభు , కళలు, శూహఴ తమం 
భమ ము షంగీతం కాలచేఱహయు . ఆమన షాతంతర ఫాయత దేవంలో అనేక మ ఱోధనవ కమిటీలలో తుచేళ యఱేశ ళ ఴ 
చేఱహయు. యశమ షఽచిక  1 ఫాలమ జీయతం  2 మ ఱోధనవ జీయతం  3 భూల లు 4 ఫమటి యౌంకులు  ఫాలమ జీయతం  ఫో స్ 
ఫాయత దేవం లోతు శిేభ ఫ ంగహల్ మహశట  ాభుఖమ టటణబైెన కలకతవు లో జతుభంచవయు . ఈమన తండి్ర షమేంధరనవథ్ ఫో స్ 
క మ సలేా ఉదర మగ . షమేందరనవథ్ ఫో స్ కు ముదటి షంతవనంగహ షతేందరనవథ్ ఫో స్ జతుభంచవయు . ఈమన ూమీాకులు 
కలకతవు కు 48 కిలోమీటయో దఽయంలో ఉనన నదిమ  జిల ో లోతు ఫామహ జగుయౌమ లో ఉండే్రహయు . ఆమన ఐదఴ 
షంఴతియంలో యదవమఫామషం తృహర యంభించవయు .ఆమన చదిరే తృహఠఱహల తన భంటికి దగేయలో ఉండే్ది . తమహాత ఆమన 
కుట ంఫం గోరహఫసన్ కు భ మ నది . అచేట గల నఽమ ఇండి్మన్ తృహఠఱహలలో చేమహడె . తన తృహఠఱహల చిఴమ  
షంఴతియంలో ఆమన "ఴ ందఽ తృహఠఱహల "కు భ మహడె . 1909 లో జమ గ న బెటిరకుమలేశన్ రరేవ మీక్షలో అతమధిక 
భ యుకలు తొృ ంది ఉతీు యుో డమ మడె . ఆమన తమహాత యజాు న ఱహషు రంలో ఇంటర్ మీడి్మట్ లో కలకతవు లో గల ెరళడ్ తూి 
కయలఱహలలో చేమహడె. అచట కీమ ు రతిశఠ లు తొృ ందిన ఉతృహధవమములెైన జగదరశ్ చందరఫో స్ భమ ము రపులో చందరమహయ్ చే 
ఫో ధింఫడ్వడ డె. మ ండె షంఴతిమహల తమహాత ఢవకహ నండి్ బమఘనవథ్ శూహస ఇదే కయలఱహలలో చేమహడె . 
.ళ.భసల నోతస్ భమ ము ళళర్ కుభ ర్ మితవర లు ఈమన కంటే క తున షంఴతియభులు ళతుమయుో . షతేమందరనవథ్ 
ఫో స్ త .మళిలో "అనఴమ ుత గణిత ఱహషు రం "న రధవన యశమంగహ తీషక తు 1913 లో ముదటి శూహి నంలో 
ఉతీు యుో డమ మడె. 1915 లో అనఴమ ుత గణిత ఱహషు రంలో ఎం .మళి కడ్వ ూమ ుచేఱహడె . ఎం.మళిలో కలకతవు  
యవాయదవమలమంలో క తు  మ కహయుడ న షాంతం చేషకునవనడె .అది ఇంతఴయకు ఎఴయౄ అధికమించకతోృ ఴడం యఱెశం . 

ఎం.మళి ూమ ు చేళన తమహాత 1916 లో కలకతవు  యవాయదవమలమంలో మ ఱోధకుడెగహ చేమహడె . అచట ఆమన 
శూహ క్ష ళదవధ ంతం ైె తన మ ఱోధనలు తృహర యంభించవయు . ఇది యజాు న ఱహషు ర అభిఴాదిధ  చమ తరలో క యఱేశబైెన ముగంగహ 



 

చ ుకోఴచే.ఆదే షభమంలో ఐన్ ళటన్ రతితృహదించిన శూహ క్ష ళదవధ ంతం ర లుఴడి్ంది . దవతు భుఖమ పయౌతవల 
ర లుఴడి్నయ. షతేమందరనవథ్ ఫో స్ తన 20 ఴ షంఴతియంలో "ఉశుహఴతి"తు యరహసం చేషకునవనయు . రహమ కి తొమిభది 
భంది లోలు జతుభంచవయు . రహమ లో ఇదియు ఫాలమ దవమందే భయణించవయు . ఆమన 1974లో భయణించే నవటికి తన 
ఴది ఫాయమ , ఇదియు కుభ యులు , ఐదగుయు కుభ మ ులు ఉనవనయు .ఆమన ఫసృఫాశుహ కోయదడె . ఆమన ఫ ంగహయ్ , 

ఆంగోం, ెరంచ్, జయభన్, షంషకాతం ఫాశలంద భమ ము ట తునషన్ , యయందరనవధ టాగూయు భమ ము కహయదవష 
కయతవాల మంద తుశుహో తేడె.ఆమన ఴయొయౌన్ ఴంటి రహదమ మ కయం అభన ఎశూహర జ్ కడ్వ రహభంచేరహడె . 

ఫ ంజమిన్ తౄహర ంకోిన్: 

ఫ ంజమిన్ తౄహర ంకిోన్ క రభుఖ  అబెమ కహ ఱహషు రరేతు . ఈమన ఱహషు రరేతు  
భ తరబె కహద యచభత , గొ చితరకహయుడె , మహజకీమ నవమకుడె  

భమ ము గొ బమధవయ . ఈమన అనేక కళలలో తృహర యణుమడె , తృహర ంకిోన్ కు 
ముదటి అబెమ కన్" అన  తయుద కడ్వ కయౌగ ఴునవనడె. ఫ ంజమిన్ తౄహర ంకిోన్ 
అనేక ఆయశకయణలు చేశూహయు . ఫ న్ తౄహర ంకిోన్  కీమ ు రధవనంగహ యదమత్ తో 
కడి్న రయోగహలు చేశూహయు . ఈమన ఆయశకయణలు చవల  

యౄతొృ ందించినరహయు. మీయు కింీద ఈ ఫ ంజమిన్ తౄహర ంకిోన్ ఆయశకయణలు కింీద  

తొృ ందయచవన. Bifocals అన ఛతవాయు కళుదవి లు కనక కనవనయు . 
అనవమోగమభు తో కదలలేతు  రహమ కి శూౌకయమఴంతభుగహ భూతర కహథ టర్ న 

తౄహర ంకిోన్ తన మోజు క కహథ టర్ ఴలె  ఉయోగ ంచిన శృర్డ టృమబ్ శూహి నంలో క శూౌకయమఴంతబైెన కహథ టర్  

యౄతొృ ందించినరహయు. దరతుఴలో ఫ డ్ మీద ఴుండే్ భూతరం యషమ జంచి మోగ  ఉవభనం తొృ ందతవయు . తౄహర ంకిోన్ తొృ భమ అననది 
1742 లో షంరదవమ తొృ భమ గహ  అభిఴాదిధ  యౄతొృ ందించినరహయు , అది భమ ంత రేడి్ కయౌగ ంచేయధంగహ  యౄతొృ ందించినరహయు 
భమ ము దరతుకి అతి తకుకఴ కట టలు ఉయోగ ంచవయు , తూటికి కడ్వ  అబెమ కహ షంముకు మహశుహట ా లోో  అతమంత తుు గూళైో  
తౄహర ంకిోన్ డి్జ ైన్  ైెనే ఆధవయడి్ ఉంటాభ . బెయుు మహడ్ - యదమత్ రఴయునకు షంఫంధించి ఫ న్  తౄహర ంకిోన్ యొకక 
ఆయశకయణలు అతతుకి 1752 లో బెయుు మహడ్ షాలటంచటం  జమ గ ంది. పెయౄే షన్ యొకక కహో క్ - తౄహర ంకిోన్ భూడె చకహీలు 
భమ ము మోజు చవల  గడి్మ యభులు కంటే భమ ంత షభయధఴంతంగహ అతు మ ండె pinions ఉయోగ ంచి గంటలు , 

తుమిశుహలు భమ ము ళెకనో  చ తృహయు క గడి్మ యం యౄతొృ ందించినరహయు . Streetlights - తౄహర ంకిోన్ రజా లెైటింగ్ ఴమఴషి 
యొకక శూహభమహి ాతున  ెంచడ్వతుకి అబెమ కహ అంతటా కతుషు ంది ఆ శూహధవయణంగహ ఉయోగ ంచే నవలుగు లకన  యధి 
కహంతి యౄతొృ ందించినరహయు .భునటి డి్జ ైన్ ఇన్ గోో బ్ ఆకహయంలో భ మచోన  ఫమ నంగ్ చభుయు నండి్ భళ ఴాదిధ  ఴలన 
క తున గంటలోో  కాశో ెమ గ ంది . తౄహర ంకిోన్ యొకక డి్జ ైన్ భళ తో నలోఫడి్న నండి్ చఽు తుమోధించే భమ ము  

రకహవఴంతబైెన అతున మహతిర మిణుగుయు లు కడ్వ కయౌగేల  చేశూహయు . కమేజ్ డ్ర బమటయున భుఖమంగహ అతన ముదటి 
భ షటర్ జనయల్ గహ రమ ణిషు ననుడె  ఎతున బైెళు త లుషకోఴడం ఆషకిు కయౌగ  odometers యయధ యకహల ుమహతన 
కహలం నంచి రహడెకలో ఉనవనభ , కహతూ తౄహర ంకిోన్ క యరహణవ లో రమ ణించవయు బైెళు  టరా క్ చేమడ్వతుకి 1763 చటృట  



 

క క తు  ర యాన్ యౄతొృ ందించినరహయు మున ైట డ్  ళ టట్ి భమ ము యయధ తోృ షటల్ భ మహే లన దఽయం క యౌచటాతుకి  

ఉయోగ షు నవనయు. లెైఫరమీ కుమీే - వదీధ గహ చదఴుకోఴటాతు యలుగహ ఈ  కమ ే తమ యు చేశూహయు. ఎక లెనాన్ ఆర్భ - తౄహర ంకిోన్ 
అధిక చవల  అతు  పలకహలు మీద ుషు కహలు చేయుకోఴడ్వతుకి ఉయోగ ంచే దరయఘ ళటక్  యౄతొృ ందించినరహయు. ుషు కహలు 
అందక తు గటిటగహ ట ట క న చేమడ్వతుకి , ఆర్భ దిగుఴన చిఴమ లో క తవడె ఈమహట  చేశూహయు , 1785 న ల గటం దవామహ 
భూషకుతోృ భ ఇది చిఴయ మ ండె రేళైో  ఴచిేంది . నవకు ుషు కహల అయ అభతే ఫాగహ  నచిేంది.ళామ్ మ కకల న కడ్వ 
తమ యు చేశూహయు . అతన తన చేతేలోో  తగ న  మ కకలన ెట ట క తు క కలుఴలో ఈ  తృహమడ్ ఴంటి ఆకహయంతో ఈది ఫ న్ 
రేగంగహ గభ మతున చేయుకునవనయు !, 1717 లో ఈతకు  షశృమడి్ంది. ఫ ంజమిన్ తౄహర ంకిోన్ భనకు క తున భంచి భ టలు 
కడ్వ చ తృహయు రహటిలో క తున  ఇయగో. తొృ దు చేమటం కడ్వ క షంతృహదన . ఎకుకఴ అభియుచలు కలరహయు ఎకుకఴ 
షంతోశంగహ ఴుంటాయు. ఖ య షభమం దొ యకహయౌ అనకుంటే షభమ తున షమ గహే  యతుయోగ ంచకోరహయౌ. 

 

 

 

 

భన వమీయం అదబతంగహ షాలట ంచఫడి్న క మంతరం. ఈ మంతరం లోతు ఫాగహలు ఎఴమ  
ఆదేఱహలతో తు లేకుండ్వ రహటి తు అరే చేషకుంటృ తృో తవభ. అంతే కహదండ్ర య్í రహటి 

లోతు చినన చినన లోతృహలన రహటంతట అరే షమ చేషకుంటాభ త లుశూహ..భమ  అట ఴంటి మంతర 
(వమీయ)  ఫాగహలన కహతృహడెకోరహయౌిన ఫాధమత భనైెన ఉంది. 
 ఈ మంతరం(వమీయం)లోతు ఴమఴషిల గుమ ంచి భనం క కకకటిగహ త లుషకుంట నవనం. గత న లలో 
భనం జీయో ఴమఴషి గుమ ంచి త లుషకునవనం. ఈ న లలో భనం జీయంచడ్వతుకి అతి భుఖమబెైన ఱహాష 
ఴమఴషి గుమ ంచి త లుషకుందవం. శ్ాసకిరయకు ఉయోగడే్ ఴమఴళ ి  శ్ాస వయవసథ . 
Respiration Respire




  








అదబత మంతరం – భన వమీయం 
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        నయసక కుహరం

మిగతయ వచేే సంచికలో....... 
 
 
   

 






 
 

 

 

    

        

 

 

 

 







 

  
   











 














 







ఎఴయు కనగొనవనమో త లుశూహ? 



 
           





 






























 















 













 
 

 

 

    

        





 























 
















 







 





 







 రహముఴులైె డన రఫాఴభు.(ఫాభల్ తుమభం తుయౄణ) 

రహముఴుల డనం ెంచితే రహటి ఘనమ భ ణం (ఆకీమించే షిలం)తగుే న. 

కహఴలళనయ: ెది ళయంజి, ఫ లన్.  

రయోగ యధవనం: ముదట ఫ లన్ తు ఊది ళయంజిలో టేట ంత (షలబంగహ     
అటృ ఇటృ కదిలేల ) ఉండల  చ మ మయౌ. 

తమహాతవ దవతుతు ళయంజిలో ఴుంచి, ళయంజితు గటిట గహ చఽుడె రేయౌతో  
భూళ ఉంచి, షట న్ తు ర నకిక ల గహయౌ.  
 
 

అుడె డనం తగ ే  ఫ లన్ ళైెజు ెయగడం గభతుంచఴచే.   
 

 
 

షట న్ తు భుందకు న డి్తే డనం ెమ గ  ఫ లన్ ళైెజు 
తగుే తేంది.  
ఇల  రహముఴుల డనం ెమ గ తే రహటి  ఘనమ భ ణం 
తగుే తేందతు షలబంగహ త లుషకోఴచే.  
ఈ తుమభ తున మహఫర్ట ఫాభల్ అనే ఱహషు రరేతు  భనకు త యౌమజేశూహడె. అందకు భనం రహమ కి 
ఋణ డి్ ఉనవనం.  
సకచన: శువుల ఆసుతుర లలో వడేసన సరంజి లు ్దద వి ఉచితంగ దొ రుకుతయయి. వటటని 

నీటటతో బాగ శుభ్రం చేస మనం వడుకోవచుే.  
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IUPACIUPAC 
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IUPAC

http://pgportal.gov.in/pmocitizen/Grievancepmo.aspx

   

A 
Ac - Actinium 
Ag - Silver (Argentum) 
Al  - Aluminium 
Am - Americium 
Ar - Argon 
As - Arsenic 
At - Astatine 
Au - Gold (Aurum) 
B 
B - Boron 
Ba - Barium 
Be - Beryllium 
Bh - Bhorium 
Bi - Bismuth 
Bk - Berkelium 
Br - Bromine 
C 
C - Carbon 
Ca - Calcium 
Cd - Cadmium 
Ce - Cerium 
Cf - Californium 
Cl - Chlorine 
Cm - Curium 
Cn - Copernicium 
Co - Cobalt 
Cr - Chromium 
Cu - Copper (Cuprum) 
D 
Db - Dubnium 
Ds - Darmastadium 
Dy - Dysprosium 
E 
Er - Erbium 
Es - Einstenium 
Eu - Europium 
F 
F - Fluorine 
Fe - Iron (Ferrum) 
Fl - Flerovium 
Fm - Fermium 
Fr - Francium 
G 
Ga - Gallium 
Gd - Gadolonium 
Ge - Germanium 
 

H 
H - Hydrogen 
He - Helium 
Hf - Hafnium 
Hg - Mercury             

(Hydrargyrum) 
Ho - Holmium 
Hs - Hassium 
I 
I - Iodine 
In - Indium 
Ir - Iridium 
J 
** 
K 
K - Potassium (Kalium) 
Kr - Krypton 
L 
La - Lanthanum 
Li - Lithium 
Lr - Lawrencium 
Lu - Lutetium 
Lv - Livermorium 
M 
Md - Mendelevium 
Mg - Magnesium 
Mn - Manganese 
Mo - Molybdynum 
Mt - Meitnerium 
N 
N - Nitrogen 
Na - Sodium (Natrium) 
Nb - Niobium 
Nd - Neodymium 
Ne - Neon 
Ni - Nickel 
No - Nobelium 
Np - Neptunium 
O 
O - Oxygen 
Os - Osmium 
P 
P - Phosphorous 
Pa - Protactinium 
Pb - Lead (Plumbum) 
Pd - Palladium 
Pm - Promethium 
Po - Polonium 

Pr - Proseodymium 
Pt - Platinum 
Pu - Plutonium 
Q 
** 
R 
Ra - Radium 
Rb - Rubidium 
Re - Rhenium 
Rf - Rutherfordium 
Rg - Roentgenium 
Rh - Rhodium 
Rn - Radon 
Ru - Ruthenium 
S 
S - Sulphur 
Sb - Antimony (Stibium) 
Sc - Scandium 
Se - Selenium 
Sg - Seaborgium 
Si - Silicon 
Sm - Samarium 
Sn - Tin (Stannum) 
Sr - Strontium 
T 
Ta - Tantalum 
Tb - Terbium 
Tc - Technetium 
Te - Tellurium 
Th - Thorium 
Ti - Titanium 
Tl - Thallium 
Tm - Thulium 
U 
U - Uranium 
V 
V - Vanadium 
W 
W - Tungsten (Wolfram) 
X 
Xe - Xenon 
Y 
Y - Yitrium 
Yb - Ytterbium 
Z 
Zn - Zinc 
Z r - Zirconium

http://pgportal.gov.in/pmocitizen/Grievancepmo.aspx
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భన ఇంటరో  యశూహమన ఱహషు రం  - 1 

ముందుమాట  
అబబ ో రసయన శ్సత రమా ! అరధం కదు, బబ రు క డుతుంది, వింటుంటే నిదరవసుత ంది అని చయలా మంది అంటుంటారు. 

ఏది సధించయలనన ముందు ఇష్రం కలగలీ, శ్రమ చెయాయల్ల. ‘అభ్ాయసం కూసు విదయ’ అనయనరు. ఎవర్సతే నిసృహలో ఉనయనరో, 
వరిలో కుతూహలం ్ంచడం కోసమే ఈ వయసలు.  

రసయన దయరథ లకి ేరుి  ఎలా్డతయరో , ఎలా ్టార లో , ఈ వయసలలో రసను. నేను రసే ఈ వయసలలోని 
విష్యాలు నకటటకి ది మందికి అరథం అయినయ నేను విజయం సధించినటిే. 
(గత సంచిక తరువయి) 

కరోన రసయనం 

 

యశూహమనఱహషు ర భశృ ఴాక్షాతుకి మ ండె భుఖమ ఱహఖలు ఉనవనభ. కహయఫన్(కయఫనం) అనే భూలకం భుఖమ తృహతర తోృ లంచే  
ఱహఖతు కయఫన యశూహమనం ( carbon chemistry) అంటాయు. దరతునే ఆమహే తుక్ యశూహమనం ( organic chemistry) అతు కడ 
అంటాయు. ఇకకడ ఈ కయఫన యశూహమనవనేన చ ుకుంటాం. 

కహయఫన్(కయఫనం) యొకక షంయోజకత  4. అంటే, కయఫను యభ ణుఴుకి నవలుగు చేతేలు ఉననట ో  
ఊఴ ంచకుంట నవనం  కదవ . ఈ నవలుగు చేతేలతు నవలుగు ర ైుల  చవ అకకడ ఏద ైనవ యభ ణుఴు ఉంటే దవతు 
చేతితు ట ట కునే శూహభయధాం కహయఫన్ కి  ఉందనన భ ట. రతీ కహయఫన్ యభ ణుఴు తన నవలుగు చేతేలతో భమో కహయఫన్  
యభ ణుఴునే ట ట కుంటే భనకి మిగ లేది కహయఫనే . కహతు కహయఫన్ మిగ యౌన భూలకహలతో కడ షంయోగం చ ందితే 
భనకి యకయకహల దవమహధ లు ఴశూహు భ. ఈ షయఱహల యవాంలో ఎకుకఴగహ దొ మ కే భూలకం ఴ ైడ్రర జన్ (ఉదజతు) . కహఫటిట  
కహయఫన్ భమ ము ఴ ైడ్రర జన్ షంయోగం చ ందినుడె భనకి ఴచేే రహటి గుమ ంచి భుందగహ క ంత త లుషకుందవం. 
ఇట ఴంటి దవమహధ లతు ఇంగీోశేలో  “ఴ ైడ్రర కహయఫన్ి” (hydrocarbons) అంటాయు. ఇకకడ ఴ ైడ్రర  అనే యఱేశణం  “ఴ ైడొ్ర జన్” తు 
షఽచిషు ంది, ఉదజతు అంటే ఴ ైడొ్ర జన్ ,కయఫనం అంటే కహయఫన్ కనక "ఴ ైడ్రర కహయఫన్ి" అతు అంటాయు. ఇుడె క తున 
ఴ ైడ్రర కహయఫన్ి లక్షణవలు, అయ భన జీయతవలలో ఎకకడ్ కకడ ఎదయఴుతవయో చఽదవి ం.  
మీథేను, క రివి దయాయలు! 

ఴ ైడ్రర కహయఫన్ి అతునటిలో అతి చిననది మీథేన ( methane). ఈ మీథేన అణుఴులో కే క కయఫన యభ  
ణుఴు, నవలుగు ఉదజతు యభ ణుఴులు ఉంటాభ. కయఫనం షంయోజకత 4 కదవ. అందకతు దవతుకి నవలుగు చేతేలు. 
ఈ నవలుగు చేతేల తుండెగహ ఉండ్వయౌ ; ఖ య చేతేలు ఉండటాతుకి యలు లేద. కహఫటిట క కక చేతికి క కక ఉదజతు 
యభ ణుఴుతు తగ యౌళ ు  భనకి మీథేన ఴషు ంది. మీథేన యభ ణుఴు తుమహభణకభీం ఎల  ఉంట ందర  ఫొ భభ లో 
చఽడండి్. మీథేన తుమహభణకభీం (మ ండె యధవలు). ఈ ఫొ భభలో C కయఫనవతున షఽచిషు ంది. C కి నవలుగు కకల  ఉనన 

చినన గీతలు నవలుగు చేతేలతు షఽచిశూహు భ. ఇకకడ యటితు  “యశూహమన ఫంధవలు" 
(chemical bonds) అతు కహతు, కుో ు ంగహ ఫంధవలు (bonds) అతు కహతు అంటాం. తుమహభణకభీం 
అఴషయం లేనుడె మీథేనతు ళంుల్ గహ CH4అతు మహశూహు ం.  

http://4.bp.blogspot.com/_V6m5QcL7CGA/SdQsY9Aqp_I/AAAAAAAAAEY/n6h-E2zh5ts/s1600-h/methane.BMP


 

ఇది రహము దవయధం. దరతుకి యంగు , యుచి, రహషన లేఴు. మిగ యౌన రహముదవమహధ లల గే ఇది కడ ఫాగహ చల ో మ ేతే 
దరఴదవయధంగహ భ యుతేంది. ఎంతఴయకు చల ో మహేయౌ? భన బూలోకంలో షసజళదింగహ ఴుండే్ చలోదనం షమ తోృ ద. ఆఖమ కి 
దక్షిణ ధాఴం దగేయకి ర యునవ , ఴ భ లమ  శిఖమహగహీల మీదకి ర యునవ మీథేన రహముఴు గహనే ఉంట ంది. 
రయోగఱహలలో, రతేమకబైెన మ కమహలు ఉయోగ ంచి మీథేనతు దరయకమ ంచఴచే.  

మీథేన భుఖమ లక్షణం భండటం. మీథేనతు అగ ేులో గీళ ర యౌగ ంచినుడె ఆ రేడి్కి ైెన టంలో చఽన 
ఫంధవలు యడి్తోృ తవభ. అల  ఫంధ యభుకిు తొృ ందిన ఉదజతు అణుఴులు గహయౌలోతు ఆభోజతు అణుఴులతో షంయోగం చ ంది 
భంట రేడి్కి తూటి ఆయమ గహ భ మ  తోృ తవభ. కయఫనం భండి్ భనకి రేడి్తూ , ర లుగుతూ ఇషు ంది. ఈ భండే్ గుణం ఉంది 
కనకనే ఈ మీథేనతు గొటాట ల దవామహ ఇళులోో కి తీషక యు , అకకడ భండి్ంచి, ఴంటా రహయులకీ రహడెకోఴచే. ఈ దాలటతో 
చఽళ ు  మీథేన రహము యౄంలో ఉనన "ఴంట చ యకు" అననభ ట!  

 యు ఇంగీోశే  యుల  ఉనవన ఈ మీథేన భనకి భమీ మ చమం లేతు రహముఴు కహద. లెో టృళులోో  భనకి 
అకకడకకడ “ఫయోగహమస్” మ కమహలు కనఫడెత ఉంటాభ. ఈ ఫయోగహమస్ లో దవదవు 50 ఱహతం మీథేనే.  డ , 

ఆకులు, అలభులు, ముదలెైన దవమహధ లతు కుండీ్లో రేళ , భూత ెటిట కుళుఫ డి్తే ఈ రహముఴు అకకడ నండి్ 
ుట ట క షు ంది. లెో టృళులోో  ెంట కులు , ఫుయద గుంటలు  ఉంటాభ. అకకడ చ తు , చ దవయం, జంతేఴుల కయేఫమహలు , 

ముదలెైనయ చేమ , షసజంగహనే కుయు , ఈ రహముఴుతు ుటిటశూహు భ. శూహధవయణంగహ ఈ రహముఴు యచే గహయౌకి చ దిమ తోృ భ 
చట ట  ఉనన గహయౌలో కయౌళతోృ తేంది. యంగు , యుచి, రహషన లేఴు కనక భనకి ఈ యశమం అయిం కహద. కహతు , 

అుడుడె, గహయౌ యచతు రేషయ మోజులలో ఈ రహముఴు చ దిమ తోృ కుండ్వ కే చోట  యుకు తోృ ఴడ్వతుకి అఴకహవం ఉంది. 
అుడె ఏ భ తరం చినన తుు యఴా తగ యౌనవ , లేక కేఴలం గహయౌ రేడి్కి ఈ మీథేన రహముఴు అంట కుతు బగుే న 
భండెతేంది. అషలే లెో టృయు. చీకటి. అకశూహభతేు గహ భంట కతుంచేషమ కి దవతున చఽళ క మ య దమమం అనకుతు 
బమడెత ఉంటాయు. ఫసృవ చీకటరో  దమ మలుంటాభయమో కహతు క మ య దమ మలు భ తరం ఉండఴతు భనం –ళైెంటిపక్ 
గహ యుజుఴు చ మమఴచే. ఈ మీథేన రహముఴు ఫొ గుే  గనలలో కడ ుడెతేంది. అకకడ భండే్ అఴకహవం ఎకుకఴగహ 
ఉంది. అుడె అది ెది రభ దం. ధన నశటం, తృహర ణ నశటం.  

2. ఈథేన్ ,నురర ేను, బుయటేను, గయస్  సల్లండరుి  

మీథేన అణుఴులో కే క కహయఫన్(కయఫనం) యభ ణుఴు ఉంది. ఇుడె మ ండె కయఫను యభ ణుఴుయౌన 
తీషకుతు రహటితు క ఫంధంతో కయౌతృహభతు అనకుందవం. ఈ ఫంధం క యకు రహడే్ళన చ భమ త రతి కయఫను 
యభ ణుఴుకి ఇంకహ భూడె చొున ఖ య చేతేలు ఉనవనభ కదవ. ఈ చేతేలకు  క కకక ఴ ైడ్రర జన్ (ఉదజతు) 
యభ ణుఴుతు కయౌతృహ భనకుంటేఅుడె ఆ అణుఴు యొకక తుమహభణకభీం ఫొ భభ లో చఽనట ో  ఉంట ంది.  

ఈ యకం తుమహభణ కభీం ఉనన దవమహధ తున ఈథేన్ ( ethane) అంటాయు. దరతు తౄహయుభల  C2H6. 

ఈథేన్ కడ్వ మీథేన్ ఴంటి లక్షణవలు కయౌగ న రహము దవయధబమ. కహతు మీథేన్ ల  ఇది 
షసజళదధ ంగహ లభించద ; గనలలో దొ మ కే షసజ రహముఴు ( natural gas) లో ఉండే్ అనేక 
ఴ ైడ్రర కహయఫన్ రహముఴుల మివభీం నండి్ యడదరశూహు యు. షసజ రహముఴులో ఎకుకఴ ఫాగం 

మీథేన్, 1 నండి్ 5 ఱహతం ఴయకు ఈథేన్  ఉంటాభ. 
మీథేన్ లో క కయఫనం యభ ణుఴు , ఈథేన్ లో మ ండె. ఇదే యధంగహ , గొలుషల గహ కయఫను యభ ణుఴులతు 

కలుుత ఎంత దఽయం అభనవ తోృ ఴచే. ఉదవసయణకు భూడె కయఫను యభ ణుఴులతు క కకక ఫంధంతో , 

http://4.bp.blogspot.com/_V6m5QcL7CGA/SdehpKs-UMI/AAAAAAAAAFQ/Prz2qkxZkzA/s1600-h/ethane.BMP


 

గొలుషల , కయౌ మిగ యౌన ఎతుమిది ఖ య చేతేలకు ఎతుమిది ఴ ైడ్రర జన్ యభ ణుఴులతు తగ యౌళ ు  ఴచేేదే తోృర  న 
(propane) అనే భమొక రహముఴు. ఈ తొృర  న తౄహయుభల  C3H8. నవలుగు కయఫను యభ ణుఴులతు గొలుషల  చేళ , 

మిగ యౌన ఖ య చేతేలకు ఴ ైడ్రర జన్ యభ ణుఴులతు తగ యౌళ ు  ఴచేేదే ఫూమటేన ( butane) అనే రహముఴు. ఈ ఫూమటేన 
తౄహయుభల  C4H10. 

యటతునంటిలోనఽ మీథేన్ అణుఴు చిననది , ఈథేన్ అణుఴు భమ క ంచ ం ెదిది , తొృర  న ఇంక ంచ ం ెదిది , 

ఫూమటేన ఇంకహ ెదిది. ఫొ భభ చఽళ ు  త లుషు ంది. ఎందకంటే మీథేన్ అణుఴులో అభదే యభ ణుఴులు ఉనవనభ. 
ఈథేన్ లో ఎతుమిది , తొృర  నలో 12, ఫూమటేనలో 14 యభ ణుఴులు ఉనవనభ. ఇల  అణుఴు మ భ ణం ( size) ెమ గే 
క దరి  ఆ అణుఴులో యభ ణుఴుల షంఖమ ెయుగుతేంది , ఆ అణుఴు ఫయుఴు ెయుగుతేంది. అంతే కహకుండ్వ “ళైెజు” ెమ గే 
క దరి  ఆ ణుఴుతు చల ో మ ే దరయకమ ంచటం తేయౌక. ఴ భ లమ  యాతవల మీద చయౌకి తృొ ర  న దరఴంగహ భ యుతేంది. 
ఫూమటేనతు దరయకమ ంచవలంటే ళభ ో  ల ంటి రదేఱహతుకి చయౌకహలంలో తీషకుతోృ తే చవలు. ఈ నవలుగు రహముఴులు ఏభయ 
ఉశోోు గతీల ఴది దరఴయౄం నండి్ రహము యౄంలోకి భ యతవయో ఈ కింీది టిటకలో చఽడండి్.  

Name   Formula   BoilingPoint (౦C)    State at 25 ౦C 

Methane CH4    -164      gas 

ethane  C2H6    -88.6      gas 

propane C3H8    -42.1      gas 

butane  C4H10    -0.5      gas 

 

తొృర  న, ఫూమటేనలు అగ ేులో రేళ ు  భండెతవభ. కనక యటితు కడ ఴంటలకి రహడఴచే. భన ఊళులోో  గహమస్ 
ళయౌండయుో  అభుభతవయు కదవ. రహటిలోో  మీథేన్ , ఈథేన్, తొృర  న, ఫూమటేన ల మివభీబమ ఉంట ంది. రహసనవలోో  ఇంధనంగహ 
రహడి్నుడె తొృర  నతు దరయకమ ంచి , ళయౌండయోలో తుం, తీషక ళతవయు. ఇట ఴంటి షందమహబలలో దరతుతు liquid petroleum 

gas (LPG) అంటాయు. భనం LPG ళయౌండయుో  అనన  యు యంటృనే ఉంటాం. ళగమ ట ో  అంటించకునేందకు రహడే్  “లెైటయుో ” 

లో శూహధవయంగహ ఫూమటేన రహడతవయు. ఎందకంటే ఫూమటేన రహడకం తొృర  న అంత రభ దం కహద. తొృర  న ళయౌండయుో   
ఴంట గదలోో   యౌన షందమహబలు ఉనవనభ. భన జేఫులో ఉనన లెైటర్  యౌతోృ తే రభ దం కదవ ; అందకతు ఫూమటేన్ 
రహడతవయు. 

ఏ ఇంధనం అభనవ షమే భన అదులో ఉండి్ కహయౌనంత ళ ూ పయరహలేద ; అదు తతేనే రభ దం. ఈ 
తేడ్వ త లుష కోరహలంటే క ఉదవసయణ చ ఫుతవన. తవటాకు భంటకీ తృొ భమలో కట టల భంటకీ తేడ్వ ఏమిటీ ? కయ ీ
న మిభదిగహ కహలుతేంది. తవటాకు చయచయ కహయౌ ఆగ తోృ తేంది. అందకనే చిననుడె కట టల మోు క నడ్వతుకి ర యేు 
భుంద భ  అభభగహయు , చ  రహయు: “మేయ్, న భభదిగహ కహలే కట ట చఽళ భమీ క న , డఫుఫలు ఎకుకఴభనవ యరహ 
లేద.” ఇల  న భభదిగహ కహలే గుణం కట టలకే కహద , ఇంధన రహముఴులకి కడ్వ ఉంది. ఇది అయధం కహఴడ్వతుకి క శూహమ  
ఫూమటేన తుమహభణకభీ తున చఽదవి ం. ఫూమటేన తౄహయుభల  C4H10కదవ. ఈ నవలుగు కయఫను యభ ణుఴులతు , ది 
ఴ ైడ్రర జన్ యభ ణుఴులతు , భనం ైెన చ నట ో గహ , ఎనోన యధవలుగహ అభయేఴచే. రహటిలోో  మ ండె అభమ కయౌన 
ఫొ భభలో చఽడండి్. 

 

 

 

ఫొ భభ 3a. నవయభల్ ఫూమటేన్                                             ఫొ భభ 3 b. ఐశోూ ఫూమటేన్ 

http://3.bp.blogspot.com/_V6m5QcL7CGA/SdQvPOXASPI/AAAAAAAAAE4/-Njlhnc04P8/s1600-h/butane.BMP
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ఫొ భభ 3 a లో చఽంచిన నవయభల్ ఫూమటేన్ (normal butane) లో కయఫను యభ ణుఴులు అతూన ఫాయుగహ కే 
ఴయుషలో ఉనవనభ. అంటే , ఈ గొలుష తిననగహ ఉంది. ఇట ఴంటి తిననన ైన అభమ క ఉనన అణుఴుల  యు భుంద 
“నవయభల్” (శూహధవయణ) అనే దం చేయుేతవయు. భనం భన ఫాశలో చ ుకోరహలంటే “భ భూలు ఫూమటేన ”. ఇుడె 
ఫొ భభ 3 b లో ఉనన అభమ క తు చఽడండి్. ఇకకడ భూడె కయఫను యభ ణుఴులు తిననగహ ఉనవనభ. భధమలో 
ఉనన C నండి్ కిందకి దిగ  క - CH3గుంు ఉంది. ఖ య చేతేలతునంటికి  క కకక ఴ ైడ్రర జన్  ఉంది. ఇట ఴంటి అభమ క 
ఉనన అణుఴుల  యుకి భుంది  “ఐశోూ ” అనే దం చేయుేతవయు. కనక ఫొ భభ 3 b లో ఉనన దవయధం ఐశొూ ఫుమటేన 
(isobutane). “నవయభల్” అనన దం ఉనన ఇంధనవలు గఫగఫ తవటాకుల  కహయౌతోృ తవభ. “ఐశోూ ” అనన దం ఉనన 
ఇంధనవలు న భభదిగహ కహలుతవభ. ఎందకు అతు భ తరం అడగకండి్. అయ కహలేజీ క బెళటలాో  చ ుతవయు. అకకడ  అయధం 
అఴుతేంది. 

చిఴయగహ ఈ ఴ ైడ్రర కహయఫన్ ల తౄహయుభల లన  భమొకక శూహమ  చఽడండి్. CH4, C2H6, C3H8, C4H10… ఇల   
ఉనవనభ కదవ. యటతునటితు CnH2n+2అనే తౄహయుభల తో మహమఴచే. ఇకకడ n = 1 అభనుడె CnH2n+2 = C1H4 = 

మీథేన్, n = 2 అభనుడె CnH2n+2 = C2H6 = ఈథేన్, n =3 అభనుడె CnH2n+2 = C3H8 = తొృర  న, అల  
చ ుకుంటృ తోృ ఴచే. కనక యటితు శూహధవయణంగహ CnH2n+2 అనే తౄహయుభల తో  మహషఽు  ఉంటాయు. యటినే ఆలేకనలు అతు 
అంటాయు.  

మీ..... 

 
 
 
 
 
 
 

           
 








డిస్ంబర్ నెల జిల్ – 3 విజేత 

చవల  భంది జిల్ తుం ంతృహయు. రహటిలో అతూన కమ క్ట గహ మహళన రహమ లో నండి్ ల టమీ దవామహ యజేతన 
ఎననకోఴడం జమ గ ంది. ఆ యధంగహ ఫసృభతితు  గ యౌచినవ యదవమమ ధ  కే. షతీష్ , తొమిభదఴ తయగతి, జడ్..ఴ చ్.మస్. 
మహభల ూర్, కగడి్యోౌ (భం), బెదక్ జిల ో . రహమ కి తాయలో ఫసృభతి ంఫడెన.  

      డి్ళెంఫర్ న ల షంచిక మిభుభలన యఱేశంగహ ఆకట ట కుననందకు షంతోశం. షంచిక ైె చవల  
భంది అభితృహర మ లు ంతృహయు. చవల  భంది రహమ  షఽకళులో లోలకు షంచికన రంట్ తీళ 
అందించవయు. షంచికన యదవమయుి లకు చేమ ేన రతి కక ఉతృహధవమముతుకి   యు యున 
ధనమరహదభులు.    ఈ షంచికన కడ్వ ఇదే యధంగహ ఆదమ శూహు యతు ఆశిషు  …….  

  మీ……  
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ఈ న లలో రతి మోజూ

షంఴతియంలోతు రతి మోజుక ఏదర  క రతేమకత ఉంది. క తున భధయషభాతేలెైతే, 
భమ క తున యశుహద గుయుు లుగహ ఉంటాభ. డ్ిళెంఫర్ న లలోతు31మోజుల రతేమకత యజాు న ఱహషు ర 
యంగహఏంటర చఽదవి ం.

త దర  రతేమకత

 షతేమందర నవథ్ ఫో స్ జమంతి   
 నతరజతు ళి మీకమ ంచిన తూల్ థయన్ ధర్ జమంతి  

 యయౌమం మోమహే న్ జమంతి(తృహలుంత ఆకహయం చ నరహయు) ()

 ఇమ ాన్ ఱోీడ్ింగర్ ఴయధంతి (కహాంటం బెకహతుక్ి చ నరహయు)()

 కింగ్ కహంప్ గ లెట్ జమంతి (ళ ఫ్ట  మేజర్ న కనగొతునరహయు)()

 గ ీగర్ జాన్ బెండల్ ఴయధంతి (జనమ ఱహషు ర త)()

 ఇండ్ిమన్ నేశనల్ ళైెన్ి అకహడ్ మీ తృహర యంబం  ()

 గ య్యౌయో ఴయధంతి  ()

 నోఫ ల్ ఫసృభతి గీఴీత సయ గోయంద్ ఖమహనవ  జమంతి()

 ఴమేీకయణ త యౌనేమస్  ఴయధంతి ()

 ముదట ఇనియౌన్ ఉయోగ ంచిన మోజు () 
 ఎల ో రగడ షఫాఫమహఴు జమంతి (ట టరా ళెైకోిన్ తమ యుచేళనరహయు) ()

 దరఴమ చయమ తుమభం – టర్ రహగే ఴయింతి()

 ఎడభండ్ ఴేయ్ ఴయధంతి  



 

 కలకతవు లో ఐ.ఎ.ళ.మస్ శూహి ంచిన మోజు () 
 భన దేవ మ ండఴ మ ఱోధన మ మ కటర్ ళయస్ న న లక యౌన మోజు  ()

 ఫ ంజిభన్ తౄహర ంకిోన్ జమంతి()

 థమ సభట్ న కనగొనన గోల్డ  ళభత్  జమంతి() 
 జేమ్ి రహట్ జమంతి (ఆయమ  మంతరం కనగొననరహయు)()

 భన దేవ తొయౌ నఽమకిోమర్ మ మ కటర్ అియ తృహర యంభించిన మోజు (1957)  
 ముదటిశూహమ  నఽమకిోమర్ వకిు తో నడ్ిచిన షబ్ బెమ సన్  ()

 తృహర తుిస్ ఫేకన్  జమంతి()

 ఴ డ్ికి ముకహరహ జమంతి (మోశూహనో న కనగొననరహయు)()

 సో మిజసంగీర్ ఫాఫా ఴయధంతి (భన దేఱహతుకి అణువకిు భ యేదయశకుడె) (1966)

 మహఫర్ట ఫాభల్  జమంతి() 
 రహకీిన్ న కనగొనన ఎడార్డ జ ననర్ ఴయధంతి ()

 టి.య తు కనగొనన జే.మల్.ఫమర్డ   జమంతి()

 యయౌమం శృయ్ జమంతి (జనమ యఱేోశణ ైె నోఫ ల్ ఫసృభతి 

తొృ ందినరహయు)()

 అఫుి ల్ షల ం జమంతి (మూతుతౄహం థిమమీ చ నరహయు)()

 ఆమ ాయో్ మ సట్ ఴయింతి (యభ నవతున కనగొననరహయు)()

31  నోఫ ల్ గీఴీత ల ంగ్ భూర్ జమంతి ()  
 

సేకరణ:  
భ్రణి కుమార్, సకూల్ అసస్ర ంట్, 

  జి..ఉ.ను.దకది వెంకటాూర్, యాదయదిర జిలాి .   


