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నుభజన్ డార్్ట కప్  నుొ డవు 1.5 నఽండి  6 స ం.మీ.ల వరకు  ఉంట ంది. మధ్య మమియు 
దక్షిణ అబెమిక అడవులలో నివసస్ా భ. అకకడి ప్రజలు ఇది విడుదల చేసే విష స్ర వలనఽ 
బాణాల చివరలకు ప్ూస్ా రు. అందఽకే దీనికి ఆ ేరు వచిచంది. కండమల 
ఉప్శమనానిక,ిఆకలిని అణిచివేసేందఽకు  మమియు గుండె ఉత్పేరేరకలు గ వడుటకు 
బెడికల్ టరయల్్ లో అధ్యయనం కొరకు ఇది విడుదల చేసే విష స్ర వలనఽ 
ఉప్యోగిసఽా నానరు.  వమి ప్రకశవంతబెైన రంగులే వీటిని కనుడత్పాభ. ప్మిమాణం 
మమియు రంగునఽ బటి్  వీటిలో 175 రకలు ఉనానభ. అనినంటిలో ముఖ్యబెైనవి ఐదఽ 
రకలు మాతరబే.  
 

మాండమిన్ చేప్ (Synchiropus splendidus) ఆసే్ ేలియా, 
త్పెైవన్ మమియు పలిన్్ లకు దగగ  ఉననెైరుత్ర ప్సపక్ మహాసముదరం 
లో ఉంట ంది . దాని రంగు క ఇంమియల్ చెైనీస్  Mandarin లేదా 
బయయమోకా ట్ ధ్మించిన దఽసఽా లనఽ నుో లి ఉంట ంది. ఈ జాతులకు కణాలలో 
ఉండే ప్రత్పేయక వరణ దరవయం వలన నీలి రంగు వచిచంది. ఇది 6 స ంటీమీటరల 
నుొ డవు మాతరబే ఉంట ంది. ఇది చినన చినన మడుగులలో ఉంటాభ. ఇది చినన 
జల చమలనఽ త్రంట ంది.  
 

  
 

 బాల క్ బేక్్ కింగిపషర్ట ( Black backed kingfisher) (Ceyx 

erithaca) నుొ డవు సఽమారు 13 స ంటీమీటరుల . ఇది ఆగేనయ ఆసయా 
మమియు ఫారతదేశం లో ఉంటాభ. ప్రవహాలు మమియు నదఽలకు  దగగరగ,  బాగ 
నీడ నిచేచ చెట ల  ఉనన  నుర ంత్పాలోల  ఉంటాభ.. ఈ కింగిపషరుల  కీటకలు మమియు 
నతాలనఽ,  అలాగే చినన బలుల లు , కప్లు, మమియు తలనఽ త్రంటాభ. ఇవి 
నది డు్ న క మీటర్ట నుొ డవు ఉండే  స్ొ రంగం లాంటి గయళ్ళనఽ  
నిమిమంచఽకుంటాభ. ఈ గయళ్ళనఽ  తీయడానికి  క వరం కంటే ఎకుకవ సమయం  
ప్డుతుంది. 
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 నేన (సో డిమం) చాలా తఴయగహ  రహతాఴయణంలో ఆక్సషకయణం చ ంద తాన. భమిము 

తూటితో ఉధాతంగహ చయయ జయుు తాన. క్హఴున నను క్ిమోళన్ ఴంటి దాాఴణంలో సహధాయణంగహ 

బదాయుసహా యు. బెయౄయూమీతో ఎభాలగమ్ న ఏయపయుసహా న. 

 నేన ( సో డిమమ్) తూటితో ఉధాతంగహ చయయ జమి ఴ ైడరాజన్ తు  ఇసహా న. చమోయశణం ఴలల  కమిగిన నేన(సో డిమమ్) 

తూటి  ై కదలాడెత చిఴయకు భండెతాన. 

 ఴ ైడరాజన్, తౄహషఫయస్, షలఫర్, క్లల మీన్ లతో షంయోగం చ ంది దిఴఘటక షబమమళనాలతుసహా న. 

భయౌనాలు, ఉత్రేయక్హలు లేకుంటే  నేన(  సో డిమమ్ )  వుదధ అముమతుమా దఴాంలో కమిగి  భుదయు తూయౌయంగు 

దాాఴణాతుు ఇసహా న . అభత్ ఇనభు ఴంటి ఉత్రేయక్హలుగహతు , భయౌనాలు గహతు ఉనుుపడె నేన  సో డిమమ్ ఎబైెడ్ 

(సో డబైెడ్), ఴ ైడరాజన్ లన ఇసహా న .

 నేన (సో డిమమ్) ఫలబైెన క్షమకయణి తు. చాలా షబమమళనాలన నేన  క్షమకయణం చ్సహా న. 
     
 







https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B0%A3%E0%B0%82
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స్ధారణ ఉప్ు : 

మీయు మోజూ తినే ఉుపలో ఉనాున. అద్నండీ! సో డిమం క్లల మ ైడ్ (NaCl) అంటామే 
అద్. షభుద ాజలాల నండి తమాయు చ్సహా యు. ఈ సో డిమం క్లల మ ైడ్ న ఴంట సో డా 
తమామీక్ి, ఫటటల సో డా తమామీక్ి ఉయోగిసహా యు. 

 ఉప్ు (Salt) బూమిమీద జంతేఴులతుుంటి భనగడకు క్హఴలళన  

లఴణభు. ఇది శడెాచలలో కటి. ఉుప ఆహయ దామహా లకు  యుచితు ఇషా ంది. భుఖ్యంగహ భన ఫాయతీమ ఴంటక్హలలో 
ఉుపది క ధాాన తృహత.ా ఆహమహతుు బదాయచడాతుక్ి కడా ఉుపన రహడెతాయు. ఉదాసయణకు  ఆఴక్హమ ముదలగు 
చచళళన, చ్లన (ఉుప చ్లు ) ఎకుయఴ క్హలం తులుఴ ఉంచటాతుక్ి ఉుపన రహడెతాయు. భన ద్వంలో టటణ , 

గహామీణ తృహాంతాల జాల జీఴనఱ ైయౌ భాయుతోంది. తృహయక్ేజ్డ్ , తృహాళ స్  చ్ళన , మ డిబమడ్ గహ దొమిక్ే ఆహమహలన తీషక్లఴడాతుక్ి 
అలరహటు డెతేనాుయు. ఇందలో నేన(సో డిమం)ఎకుయఴ మోతాదలో ఉంటాన. తాీమోజు షగటున క ఫాయతీముడె 
30 గహాభుల ఉుప రహడెతేనాుడె. ఇది జాతీమ తోృ శక్హహయ షంషా ళతౄహయుష కనాు చాలా ఎకుయఴ.  మోజుకు ఆయు గహాభుల 
కనాు ఎకుయఴ ఉుప తీషకడదతు షంషా షఽచిసోా ంది.  ఉుప ఎకుయఴ తీషకుంటే గుండ  జఫుబలు , భూతాండాల 
జఫుబలు, కడెులో క్హయనషర్ , ఆళటయోతోృ మొళస్  కలుగుతాభ. షభుదంా నంచి లతేంచ్ ఉుపలో 40 ఱహతం 
నేన(సో డిమం), 60 ఱహతం క్లల మ ైడ్  ఉంటాభు. మీ వమీయంలో ఉుపమీద ఆధాయడతు అఴమఴభంటృ ఏమీలేదంటే 
అతివయోక్ిా క్హద. భానఴ వమీయంలో జమిగే యసహమతుక చయయలు అతూు కడా ఉుప మీద్ ఆధాయడి  ఉంటాభ. మీయు 
తీషకునే ఆహయంలో ఉుప భుఖ్యబైెన దాయాం. కండమహలు షంక్లచించడంలో , తూటి తులఴ ఉండటంలో క్సలక  తృహత ా
ఴఴిషా ంది. అంత్క్హక వమీయంలో జీయణఴయఴషాకు అఴషయబైెన తోృ శక్హలు ఉుపలో  ఉనాుభ. వమీయంలో సో డిమం తకుయర ైత్  

డీఴ ైడ్శాన్  కలుగుతేంది. భమోర ైు సో డిమం ఎకుయఴ ఉండ్ ఉుప దామహా లు తీషకుంటే  అధిక యకాతోృ టు  భాాదం 




https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B2%E0%B0%B5%E0%B0%A3%E0%B0%AE%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B7%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%9A%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B1%81%E0%B0%9A%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%B5%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%AF
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%89%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B1%81_%E0%B0%9A%E0%B1%87%E0%B0%AA&action=edit&redlink=1
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/w/index.php?title=%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%8B%E0%B0%B0%E0%B1%88%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%A1%E0%B1%80%E0%B0%B9%E0%B1%88%E0%B0%A1%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%85%E0%B0%A7%E0%B0%BF%E0%B0%95_%E0%B0%B0%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%AA%E0%B1%8B%E0%B0%9F%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








 

 యుగుతేంది. ఇకయడర  షంద్సం కలుగుతేంది. ఉుప భానఴ వమీయంలో తూటి షభతేలయతన  క్హతృహడెతేంది. వమీయంలోతు 
ఆభల  క్షాయ తుశపతాితు కభాఫదదీకమించ్ చయయలో  నేన(సో డిమం) క భుఖ్య తృహత ా తోృ లసహా న. నా(సో డిమం) ఱహతం డితోృ త్  

హమోమనలు ంే షంక్ేతాలు వమీయంలో షమిగహ రహయాక్హఴు. కండమహలు తూయళంచి భతుల త్యౌకగహ అలషటక చిక్హకుక 
లోనఴుతాడె. 
2 యఫబయు తమామీక్ి ఉత్రేయకంగహ : 
 నను (సో డిమమ్) న ఉత్రేయకంగహ యఫబర్ తమామీలో రహడతాయు 

౩. స్ో డియం దీనులలో: 
సో డిమమ్ ఫాశప దదతృహలు (Sodium vapour lamps) నా (సో డిమమ్) తో 

తమాయుచ్సహా యు.  
4. ‚ఏంటీ నాక్‛ (Anti-Knock) ప్దామా ల తయామీలో : 

సో డిమం భమిము ళషం Na - Pb మివభా లోహతుు లెడ్ టెటాా ఇథ ైల్ ( TEL), లెడ్ టెటాా బైెథ ైల్  (TML) ఴంటి 'ఏంటీ-
నాక్ (Anti-knock) ' దామహా ల తమామీలోల  రహడతాయు. వీటితు  అంతయీసన మంతాాలోల  రహడతాయు.  

5.దంత క్షమాతుు తురహమించ్ టృత్ ేస్ట తమామీలో : 
   సో డిమం ఫో్ల మ ైడ్ తు దంత క్షమాతుు తగిగంచ్ టృత్ ేస్ట ల తమామిలో రహడతాయు. 
అంత్ క్హక సో డిమం ఫో్ల మ ైడ్ ఎభుక విచిినాుతుు తగిగషా ంది.  
 అమోమ ఇక చాలు. ఇలా చ ుపకుంటృ తొృ త్ చాలా ఉనాుభ. మిగియౌనవి 
మీమే త లుషక్లండి. 

                       మీ ....... సో డిమం  
 

 

 

 

 

ప్రశన: మీకు క్కయకయ దాతులో రేమేఴయుగహ ళేఴదన జలం ,ఆభల ం భమిము క్షాయం గల  భూడె మీక్ష నాయకలు ఇఴఴఫడినాభ. కరేళ 

మీకు తూయౌ యౌటమస్ క్హగితం భాతాబమ  ఇళేా , దాతు షహమం తో ఆ భూడె మీక్ష నాయకలలో ఉను దాాఴణాలన ఎలా  గుమాిసహా ఴు? 

జవబు: ఇఴఴఫడిన  భూడె మీక్ష నాయకలన ముదటగహ  A,B భమిము C గహ గుమాించండి. ఇఴఴఫడిన తూయౌ యౌటమస్ క్హగితాతుు A లో 

భుంచండి యంగు భాయక తృో త్ అది ళేఴదన జలభు లేదా క్షాయభు క్హఴచచ ,తమహఴత B లో భుంచండి యంగు భామి ఎయుు లోకి్ 

భామిత్ అది ఆభల  దాాఴణం గహ నమోద  చ్షక్లండి.తమహఴత ఈ యంగు భామిన (ఎయుు) యౌటమస్ క్హగితాతుు  C భమిముAల లో  

భుంచండి ద్తులో భుంచినుడె  యౌటమస్ క్హగితభు తిమిగి తూయౌ యంగు లోకి్  భాయుతేందర ఆ మీక్ష నాయకలోతు దాాఴణం క్షాయభు గహ 

(Eg ,C) గుమాించండి. మిగియౌన దాాఴణభు (A) లోతుది తటషా ళేఴదన జలభు గహ చ ప  ఴచచన. దాారహణాలు గల 

మీక్ష నాయకల ఴయుష కాభభు భామినా మీకి్షంచ్ విధానం ఇద్….. 

 

  

https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B0%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%B0%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B8%E0%B1%8B%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%AE%E0%B1%8D_%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AA_%E0%B0%A6%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1


 
 

 









 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              





 




 








 










    







 















ఈస్మి బొ మమలనఽ ప్ంన వరందరకు ధ్నయవదములు.మ ండు మష్ట్ ే లలో సలబస్ 

వేరువేరుగ ఉంది. కబట్ి బొ మమలు వివిధ్ అధాయయాల నఽండి ప్ంంచారు. వటిని నూో టో 

తీసేటప్ుడు ఇంకొంత జాగాతా తీసఽకొంటారని ఆశిసఽా నాననఽ. 



 

గత న ల జిల్ షభాధానం:   

 

జిల్ -3 (డిళ ంఫర్) నకు 100 యౄతృహమల ఫసృభానం తృొ ందిన రహయు:  

క్ .ాతీశ, 9ఴ తయగతి, ZPHS మహభలాూర్, బెదక్ జిలాల .   

 

ప్రధానోనుధాయయుల చేతుల మీదఽగ బహృమానం అందఽకుంట నన ాతీశ 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











ప్రశననఽ ప్ంనవరు: .దీక, ప్దవతరగత్ర, ZPSS Thallampadu, Khammam Dist. 

*ావు:* భన ద్వంలో ఉగాస ాయోగహలన శ్రాసమిక్లట కే్ందాంలోనే ఎందకు  చ్షా నాుయు? ఇతయ ాద్ఱహలలో 

కడా చ్మఴచాచ? *జరహఫు:* బూమియొకయ మిబాభణరేగం ధారహలనండి బూభధయమేఖ్ ఴదీకు ర యళళక్కలది  

 యుగుత ఉంటుంది. ఉగాహలన కడా బూభధయమేఖ్కు షమీంగహ ఉండ్ తృహాంతభు  నండి డభయదివ నండి 

తయుప దికుయగహ ాయోగిళేా  బూమిబాభణరేగం ఉగాస రేగహతుకి్ తోడఴుతేంది. ఫంగహయాఖ్ాతం షభుదాతీయంలో గల 

శ్రాసమిక్లట బూభధయమేఖ్ షమీంలో ఉంది. ాజల తురహసహలకు దఽయంగహ ఉంటుంది. అకయడ వీచ్ గహయౌ తీఴాత , గహయౌ 

దివలు మహక్ ట్ లకు ఏభంత ఎకుయఴ ఘయశణ కయౌగించఴు. 170 చదయు కి్లోమీటయల  విళాయణం కయౌగిఴును తృహాంతాతుు ఈ 

అనర ైన మిళాతేలతుుంటితూ ాభుఖ్ ఱహషారరేతా *వికామ్ సహమహఫాయ్* ఎంక చ్సహయు. ఉగాస ాయోగహలకు 

లాంచింగ్ ళేటశన్ కు ఈ తృహాంతబమ షయమునదతు తుయణభంచాయు. మోదళలో ారేవ టిటన  ఉగాహలన తిమిగి కి్ందకు 

తీషకుమహఴడాతుకి్, షభుదాంలో దింరేళేందకు చాలా సౌకయయఴంతబెైన ాద్వం కడా ఇద్. ఉగాసం 

బూమిమీదకు దిగే ఫామహతుు షభుదాు తూయు ఇచ్చ ల ఴనవకాి్ త యౌకయుషా ంది. ఈ క్హయణాలతూు కయౌమడంతో  

శ్రాసమిక్లటన ఉగాస ాయోగకే్ందాంగహ తీమిచదిదీడం జమిగింది  





జవబు ప్ంన వరు : రబేష్ , సాకల్ అసస ్ంట్ ,  జి.ప్.ఉ.ను.ముతాంగి. సంగమ డ్ిజిలాల   

జిలాల . 
 



 

కఴర్ ేజీ కఫుయుల : 

ఱహంతి షఴయౄప్ బటాుగర్ : 
భాుఖ్ ఫాయత అణు  ఱహషారరేతా ఱహంతి షఴయౄప్ బటాుగర్. ఈమన 

1894 పఫఴామి 21న ఇపటి  తృహక్ిసహా న్ లోతు షహూర్ లో జతుమంచాయు. 
చినుతనం నండ్ ఱహంతి షఴయౄప్ చిను  చిను మంతాాలు , ఫొ భమలు 
చ్మడంలో ఆషక్ిా కనఫమేచరహయు. అంత్గహకుండా ఈమనకు  కవితఴం 
అంటే చాలా ఇశటం. ఉయౄీ లో తాన మహళన "క్హమహభతి" అనే యచనకు 
ముదటి ఫసృభతితు గ లుచకునాుయు కడా. 

ఱహంతి షఴయౄప్ మిఱోధన అంతా ఎకుయఴగహ తృహమిఱహా మిక యసహమనాల ై 
జయగగహ, ఆమన ఆషక్ిా  భాతంా అమసహయంత యసహమతుకత ై ఉండ్ది. అంత్గహకుండా , ఈమన ఱహళా రమ 
మిఱోధనలకు బెచిచన తాటన్ బాుతఴం 1941లోనే "షర్" తయుదన ధాానం చ్ళంది. 

ఫాయతద్ఱహతుక్ి సహఴతంతూాం ఴచిచన తయురహత ఏమహపటు చ్ళన , క్ౌతుషల్ ఆఫ్ ళ ైంటిపక్ అండ్ 
ఇండళటమిల్ మీళ ర్చ ( CSIR)కు ముటట ముదటి డ ైమ కటర్ జనయల్ గహ ఱహంతి షఴయౄప్ బటాుగర్ 
తుమమింఫడాడ యు. ఈమనన ఫాయతీమ మిఱోధనఱహలల తాభసృడిగహ అతేఴమిణసహా యు.  

ద్వంలో ముతాం 12 మిఱోధనా ఱహలలన ఱహంతి షఴయౄప్ సహా ంచాయు. రహటిలో ళ ంటలా్ పుడ్ తృొ ా ళ ళంగ్ 
టెకులాజికల్ ూనేలోతు ఇతుళటటృయట్ ఆఫ్ బెైషఽర్ , నేశనల్ క్ మికల్ లేఫొ మేటమీ లాంటివి క్కతుు. ఫాయత 
మిఱోధనాయంగంలో విశిశటబెైన ళేఴలన  అందించిన ఱహంతిషఴయౄప్ 1955 షంఴతషయం జనఴమి 1ఴత్దదన 
భయణించాయు. ఈమన ేయు  మీద మిఱోధనా యంగంలో విశిశటబెైన ళేఴలన అందించ్ ఱహషారరేతాలకు క  

అరహయుడ న కడా సహా ంచాయు. 

చామ లస్ డామిఴన్ : (Charles Robert Darwin ) ( పఫఴామి 12 , 1809 – ఏాల్ 19 ,1882 ) 

 ఇంగహల ండె కు చ ందిన కాాతిరహది, 

 ఇతన, బూమి ై జీఴజాలభు ఏ విధంగహ మిణాభకభాం చ ందినది అనే విశమభు ై 
మిఱోధనలు చ్ఱహడె. 

 జీఴమిణాభ ళదాధ ంతాతుు ఴమిణంచాడె. 



 

 చామ లస్ డామిఴన్ ేయున తలుచకుంటే చాలు ఎఴమిక్ ైనా షమే ర నర ంటనే గుయుా కు ఴచ్చది మిణాభ ళదాధ ంతం.  

 కాాతి లో జీఴజాతేలు రేటికరే ఏక క్హలంలో యౄతొృ ందినటుల  ఎంతో క్హలం నండి నభుమత  ఴషా ను 
జాాతూక్హతుతు - అదంతా రహషాఴం క్హదతు క భాతాక నంచి షకల జీఴమహవులు కభాానగతంగహ మిణాభం 
చ ందత ఏయపడతామతు, ఈ చయయ అనంతంగహ క్కనసహగుత ఉంటుందతు ముటటముదటి సహమిగహ విఴమించినరహడె 
చామ లస్ డామిఴన్ భాతబామ. రహనయుతు నంచి నయరహనయుడె, నయరహనయుతు నంచి నయుడె మిణాభ యంగహ 
ఉదభవించాడతు త యౌ షంచలనం మేన కాాతి ఱహషారరేతా చామ లస్ డామిఴన్.  

డామిఴనిజం  

 చామ లస్ డామిఴన్ తాితృహదించిన డామిఴన్ జీఴమిణాభ ళధాధ ంతం (Darwin's theory of evolution) బూమి మీది 
జీఴుల మిణాభ కభాాతుు త యౌమజేషా ంది. ఆధతుక జీఴ  ఱహషారంలో డామిఴతుజం చాలా భాయుప త చిచంది. భూఢ 
నభమక్హలతు విఫేదించడంలో కడా డామిఴతుజం క్సలక తృహత ాతోృ లంచింది. భతుల క్లతి నంచి ఴచాచడె , భతులతు 

ద్ఴుడె షాలఠ ంచలేదను ళదాీ ంతాతుు త య మీదకు త చిచంది. ఇుపడె కడా  షాలఠ రహదం ేయుతో డామిఴతుజాతుు 
ఴయతిమేక్ించ్ రహళైళ ఉనాుయు. డామిఴన్ జీఴ మిణాభ ళధాధ ంతం భామియిస్ట చామితకా ఫౌతికరహద యచనలక్ి కడా  
ఊమితోృ ళంది. భలేలమా నంచి యళ ల్ రహలేస్ (1823- 1913) అనే ఴయక్ిా ంన ళదాధ ంత రహయషం డామిఴన్ 
రహయషం క్ే విధంగహ ఉనాుభ. డామిఴన్1844లో తన యచనన, రహలేస్ ంన రహయసహతుు యౌమన్ సొ ళ ైటీ 
జయులుయ అందచ్ఱహడె. 1858 జూలెై 15న ఱహషారరేతాల షభారేవం జమిగింది. ఇయుఴుమి రహయసహలు మిశ్రయౌంచాయు.  
1844లో డామిఴన్ ముదలు  టటగహ, రహలేస్ 1858లో మహఱహడె. కనక డామిఴన్ భుంద మహళనటుట  తుమహధ మించాయు. 

ప్రకిత్ర వరణ వదము  

 1831 లో విజాా న ఱహషార మిఱోధనల తుమితాం ముమోమన్ ద్ఱహలన చటిటమహఴటాతుకి్  ఫమలు ద్మిన తెగల్ 
షభుద ానౌక లో నేచయయౌస్ట గహ మాాణం చ్ళే అఴక్హవం  డామిఴన్ క్ి లతేంచింది. ఈ అఴక్హవం ఆమన తృహయౌట 
షఴమహణ ఴక్హవబైె గొప ఱహళా రమ ఆవిశయయణకు ఆధాయబూతబైెనది. అభద్ళళతృహటు క్కనసహగిన భా షభుద ా
మానంలో డామిఴన్ ఎనను యక్హల ద్ాఱహలన, జంతేఴులన దమివంచాడె. కాాతిక్ి, జీఴమహశిక్ి భధయ ఉను 
షంఫంధ ఫాంధరహయలన గుమించి తీఴంాగహ ఆలోచించాడె. ఈ ఆలోచన పయౌతబమ  కాాతి ఴయణ రహదభుగహ 
(నేచయల్ ళ లక్షన్ థదమీ) గహ మిణమించింది. 

మిణాభ ళదాధ ంతం  

 జీఴజాతేల భధయ షంఘయశణ ఉంటుంది. షజాతి షంఘయశణ, విజాతి షంఘయశణ, కాాతిలో షంఘయశణ. ఈ షంఘయశణ 
లో న గిగనరే కాాతి ఎతుుక చ్ళన సహయాకభ జీఴులు. ఇరే భనగడన  సహగిసహా భ. ఈ జీఴులలోతు ర ైవిదాయలే 
తమహలు భాయుత తోృ గహ క్కతా జాతేల ఉతపనాుతుక్ి భూలాధామహలు అఴుతాభ. ఇది షంక్షిాంగహ డామిఴన్ 
మిణాభ రహదం.అభత్ షాలట ళదాధ ంత రహదలు ఈమన రహదనన షభమిాంచయు. అభత  ఫ ైతల్ లో  చ పనటుల  
ఏడె మోజుల లోనే షభషా షాలట , షకల జీఴ జలాలు యౄతొృ ందించఫడినామతు చ తత్ భాతంా నభమడం కశటం.  



 

ాథదఴ క్షిణి : 
 ప్ిథి్ఴ క్షిప్ణులు ఫాయత యక్షణ ఱహఖ్కు చ ందిన బూమి మీద నంచి యాోగించగల వక్ిాఴంతబైెన క్షిణులు. 
ఇది షహర్ట మేంజ్ ఫాయౌళటక్ క్షిణి . 1983 లో ఫాయత బాుతఴం  షమీకాత గ ైడ డ్ క్షిణి అతేఴాదిధ  క్హయయకభాం  న 
తృహాయంతేంచి, వివిధ యక్హల క్షిణుల తమామీక్ి శ్రాక్హయం చటిటంది . ఈ క్హయయకభాంలో తమాయుచ్ళన ముటటముదటి క్షిణి 
ాథిఴ. దఴా ఇంధనంగహతు , ఘన దఴా ఇంధనాలు మ ంటితూ గహతూ రహడ్లా వివిధ కయుపలన చ్సహయు . ముదధబూమి 

క్షిణిగహ తమాయుచ్ళన ఈ క్షిణి, ఴూయహతమక అణు క్షిణి తృహతలాో అగిు అణు రహర్ ఴ డ్ న మోషకుతోృ గలద. 
 ాథిఴ క్షిణి తృహాజ కుట  ఫాయతీమ ళ ైనయం , ర ైభాతుక దళం, నావిక్హదళం భూడఽ రహడ్లా భూడె యక్హలన 
తమాయుచ మాయలతు షంకయౌపంచింది. తొయౌనాళళలో ఈ యక్హలన క్ింది విధంగహ ఉండాలతు ఫావించాయు. 

 ప్ిథి్ఴ I (SS-150) - ళ ైనయం క్లషం (మిధి 150 క్ిమీ, ేలోడ్ 1,000 క్ జి) 

 ప్ిథి్ఴ II (SS-250) - ర ైభాతుక దళం క్లషం (మిధి 250 క్ిమీ, ేలోడ్ 500 క్ జి) 

 ప్ిథి్ఴ III (SS-350) - నావిక్హ దళం క్లషం (మిధి 350 క్ిమీ, ేలోడ్ 1,000 క్ జి) 

ప్ిథి్ఴ 1 1000 క్ జి మోషకుతోృ గయౌగే , బూమి-నండి-బూమిక్ి యాోగించ్  క్షిణి. దదతు మిధి 150 క్ిమీ. 10-50 మీ 
ఴయుా ల దరశ మిధి గల ఈ క్షిణితు  టాాంసో పయటర్ ఎమ కటర్ లాంచయుతో యాోగించఴచచ. 1994 లో దదతుు ఫాయత  ళ ైనయం లోక్ి 
రేావ టాట యు. 

ప్ిథి్ఴ 2 కడా క్ే దవతో , 500 క్ జి మోషకుతోృ గయౌగే క్షిణి. దఴా  ఇంధనంతో తుచ్ళే ాథిఴ 2, 250 క్ిమీ దఽయం 
ర ళలగలద. ర ైభాతుక దళ వితుయోగం క్లషం దదతుు తమాయు చ్సహయు. 1996 జనఴమి 27 న దదతు తొయౌ మీక్ష చ్సహయు. 

ప్ిథి్ఴ 3 మ ండె దవల బూమి-నండి-బూమిక్ి యాోగించ్ క్షిణి. ముదటి దవ ఘన ఇంధనంతో 157 kNtసహభయాూం 

గల థసా్ట మోటాయు కయౌగి ఉంది. మ ండఴ దవ దఴా ఇంధనం కయౌగినది. ఈ క్షిణి  1,000 క్ జి రహర్ ఴ డ్ న 350 క్ిమీ 
దఽయభు, 500 క్ జి రహర్ ఴ డ్ న 600 క్ిమీ  దఽయభూ, 250 క్ జి రహర్ ఴ డ్ న 750 క్ిమీ దఽయభూ తీషకుతోృ గలద. 
ాథిఴతు షభుదాాతుక్ి అనకలంగహ భయౌళాే తమామ ైనద్  ధ్నఽష్. దదతుు ఴ ైడాాయౌక్ గహ ళాయ యచిన లాంచ్ తృహయడ్ నంచి 
యాోగించాయౌ. దదతు తకుయఴ  మిధి దదతుక్ి ఴయతిమేకంగహ తుచ్షా ంది. అందక్ే దదతుు వతేా ద్వు  నౌక్హవమాాతుు గహతూ , 

విభాన రహసక నౌకన గహతూ ధఴంషం చ్ళే క్షిణిగహ ఫావిసహా యు. దదతుు ఒడల నండి లుభాయుల  యాోగించి మీక్షించాయు. 

ళంక్లం -2(Syncom – 2): 

 Syncom – 2 అనేది షభాచాయ సాహమహతుకి్ ఉయోగడ్ ఉగసాం. దదతుతు నాసహ 1963 షం.లో 
జూలెై 26 న అంతమిక్షం లోక్ి ంంది. 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B0%A3%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%AE%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B1%83%E0%B0%A4_%E0%B0%97%E0%B1%88%E0%B0%A1%E0%B1%86%E0%B0%A1%E0%B1%8D_%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B0%A3%E0%B0%BF_%E0%B0%85%E0%B0%AD%E0%B0%BF%E0%B0%B5%E0%B1%83%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%A7%E0%B0%BF_%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AE%E0%B0%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Kilonewton


 
 

 

 

    

        

 

 

 

 









 


































ఎఴయు కనగొనాుమో త లుసహ? 
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 షలబంగహ ఫాాభా ాస్  తు తామాయు చ్మడం ఎలా?

క్హఴలళనవి: ళయంజి లు మ ండె (20ml కటి, 5ml కటి), తృహల ళటక్   ైు. “L” ఆక్హయు 
చ కయసహట ండె,తూయు, కమ ంటు జంక్షన్ ఫాకుషల ై  టేట  తృహల ళటక్ లటుల  -2.  

యాోగ విధానం: భుందగహ  దీ ళయంజిక్ి, చిను ళయంజిక్ి  ైున 
టంలో చఽనటుల  అభమహచయౌ. తూటితో తుం,  దీ ళయంజి భుశలక్హతుు 
అభమిచన తమహఴత చిను ళయంజి భుశలక్హతుు అభమహచయౌ. 

భుశలక్హల ై తృహల ళటక్ లటల న 
అభమహచయౌ. ఇుపడె ఈ మ ండింటితు   
టంలో చఽనటుల  సహట ండ్ అంచల ర ంఫడి ఉంచి దాయంతో కటాట యౌ. 
చిను భుశలకం ై 100 గహా భుల ఫయుఴు ఉంచి,  దీ ళయంజి  ై 

ఫయుఴులన భాయుషఽా  ఉండాయౌ. దాదాు 450 గహా భుల ఴయకు భనం ఫయుఴున ఎతాఴచచ.  
క్హయణం: ళయంజి ఫాయయల్ ల ర ైఱహలాయల తుశపతాి, ఫయుఴుల తుశపతాి షభానంగహ ఉంటుంది. దదతులో 

ఇమిడి ఉను షఽతంా తృహషయల్ షఽతంా. 
ఉప్యోగలు: వహనాలనఽ ఎతాడానికి వడే జాకీలు, వెల్ింగ్ ష్టప్ులలో  దద   దద  

ఇనఽప్ వసఽా వులనఽ వంచడం, వంచిన వటిని స్పగ చేయడం మొదలగు వటిలో ఈ 
సాతరం ఉప్యోగ ప్డుతుంది.
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భుఖ్య గభతుక : 
హయ్ లలల! 

రేషవి ళ లఴులు దగగయ డెతేనుందన మీయు ుషాకంలోతు ఫొ భమలు క్హకుండా మీకు నచిచన 

ఫొ భమలన రేళ ంఴచచ. ఐత్ అవి మీయు రేళనరేనతు హమీ తంా మహళ మీ ఉతృహధాయముతు తో 

షంతకం  టిటంచి ంగలయు. 

మీకు నచిచనరే రేమగలయు. భనందమిక్ి ఉయోగడ్ర ైత్ చాలు.    

                మీ        ఆకు       
    



 








   
   





































 .నామయణ వరమ,  
జి.ను.ఉ.ను.కోమేటికల్, నిరమల్ జిలాల  



 

NAGA MURTHY- 9441786635   

Contact at :nagamurthysir@gmail.com 

Visit at : ignitephysics.weebly.com 
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   భన ఇంటలల  యసహమన ఱహషారం  - 5 

ముందఽమాట  
అబబ ఫ రస్యన శసారమా ! అరధం కదఽ, బబ రు కొడుతుంది, వింట ంటే నిదరవసఽా ంది అని చాలా మంది అంట ంటారు. 

ఏది స్ధించాలనన ముందఽ ఇష్ం కలగలీ, శమా చెయాయలి. ‘అఫాయసం కూసఽ విదయ’ అనానరు. ఎవమ ైతే్ప నిసిహలో ఉనానమో, 
వమిలో కుతూహలం  ంచడం కోసబే ఈ వయస్లు.  

రస్యన ప్దామా లకి ేరుల  ఎలా డత్పామో , ఎలా  టా్ లో , ఈ వయస్లలో మస్నఽ. నేనఽ మసే ఈ వయస్లలోని 
విషయాలు నాటికి ప్ది మందికి అరాం అభనా నేనఽ విజయం స్ధించినటేల . 
(గత సంచిక తరువభ) 

కరఫన రస్యనం 

 

హ ైడరర  కరఫన్  గొలుసఽల ేరుల , వటిలో ప్దధతులు 
 

ఇపటి ఴయకు కటి నండి నాలుగు ఴయకు కయబను యభాణుఴులు ఉను అణుఴుల గుమించి త లుషకునాుం. 
రహటి ేయుల  మీథ్న్, ఈథ్న్, తొృా ేన్, ఫుయటేన్ అతు చ ుపకునాుం కదా. ఇఴతూు తృహత క్హలు ేయుల . కభాంగహ ఈ యకం క్హయబన్ 
గొలుషలు ఎంత  దీర ైనా ఏయపడ ఴచచతు త యౌళంది . అంటే 5, 6, … 10, 15,…. కయబను యభాణుఴులతో, అలా, ఎంత 
 దీ గొలుషన ైనా కటటఴచచను భాట. వీటతుుటిక్స ేయుల  అంత ఈజీనా ? కరేళ  టిటనా రహటితు గుయుా  టుట క్లఴటం ఇంక్హ 
కశటం. ఎలా లెకయలేనతుు అణుఴులకు ేయుల   టటఴలళ ఴచిచనుపడె  భనకు త్యౌక దధతి క్హరహయౌ.  

 

మహన మహన  ఱహషారరేతాల విశమ మిజాా నం ఫాగహ  మిగింది. యసహమనాల ేయుల  ఎలాడిత్ అలా   టటకుండా క కభా 
దధతిలో  డిత్నే భంచిదతు గఴాించి క దధతి కతు టాట యు. దదతు లోతు భుఖ్య విశమం ఏమిటంటే - ఴ ైడరా  క్హయబన్ ల ేయల 
విశమంలో - ేయు చ పగహనే అందలో ఎతుు కయబను  యభాణుఴులు ఉనాుయో త యౌళేలా ఉండాలనాుయు. అంత్ 
క్హకుండా ఏ దాయధం ఏ యసహమన  జాతిక్ి చ ందిందర  త లటాతుక్ి క “ఇంటిేయు” లాంటిది ఉండాలనాుయు.  ఉదాసయణక్ి 
త లుగు రహళళలోల  ఫాాసమణులంతా “ఱహళా ర” లేదా  “వయమ” అను తోకతు , ర ైవుయలంతా “ళ టిట” లేదా “గుతృహా ” అను తోకతు , 

కభమలంతా “చౌదమి” అను తోకతు , అంతా తలో తోక ేయుతు  టిటన ేయుక్ి తగియౌంచకుంటే ఈ భుషగులో  గుదీ లాటలు 
ఉండఴు కదా; అలా అను భాట.  

ఇుపడె చఽడండి! మీథ్న్, ఈథ్న్, తొృా ేన్, ఫుయటేన్ – ఈ నాలుగూ “-ఏన” (ఇంగీలశేలో - ane) అనే  వఫీంతో 
అంతం అఴుతేనాుభ కదా. కనక  ఈ “ఏన” తు ఈ జాతి ేయుగహ రహడెక్లభనాుయు. ఈ దధతిలో అభద క్హయబన్ 
యభాణుఴులు ఉను ఴ ైడరా  క్హయబన్ ేయు “ ంటా + ఏన =  ంటేన” (penta + ane = pentane) అఴుతేంది. గీకాు ఫాశ 
లో “ ంటా” అంటే ఐద ; భన షంషయాతంలోతు “ంచ” కి్ జాా తి దం . ఇలాగే ఆయు క్హయబన్ యభాణుఴులు ఉను ఴ ైడరా  
క్హయబన్ ేయు ఇంగీలశేలో ఴ క్ేషన ( hexane). ఇద్ ధరయణిలో ఏడె క్హయబన్ యభా ణుఴులు ఉను ఴ ైడరా  క్హయబన్  ేయు 
"ఴ ేటన" ( heptane) ముదలెైన ేయలతు తడెభుక్లకుండా ుటిటంచఴచచ. ఈ ేయుల  ఇద్ దధతిలో  టాట లతు  జ తూరహలో 
జమిగిన క అంతమహా తీమ షభారేవంలో క పందం జమిగింది. ఈ పందంలో  భుఖ్యబెైన అంవం ేయు లోతు చిఴమి 



 

ఫాగంన ఆ జాతి ేయలలో కనడాయౌ . క్హఫటిట  భనం షాా తం చ ుపకును ఴ ైడరా  క్హయబన్ జాతి ేయుల  అతూు "-ఏన" (-ane) 

వఫీంతో అంతం అరహఴయౌ. అదద తుమభం. అదద పందం. 
ఇంటిేయు ఖ్మహయు అభంది కనక ఇక  టిటన ేయు షంగతి చఽదాీ ం. అణుఴులో ఎతుు క్హయబన్ యభాణుఴులు 

ఉనాుయో ఆ షంఖ్య  టిటన ేయుతు తుయణభషా ంది. అుపడుపడె క్హయబన్ యభాణుఴు తినుటి ఴయషలో ఉండకుండా క 
కయక్ి జాయుకుంటుంది. ఇటుఴంటి  షందమహభలలో భనం “ర ంకట”, “నాగ” అతు భన ేయలక్ి భుంద  చ్మిచనటేల  ఇకయడ 
“నాయమల్” (normal), “ఐసొ ” (iso) ఴంటి దాలన చ్యుచతాయు. ఈ  విధంగహ ఴచిచన ేమేల  “నాయమల్ ఫూయటేన్ ” (normal 

butane), “ఐసొ ఫుయటాన్” (isobutane), ఐసొ ఆకే్టన్ ( iso-octane), “నాయమల్ ఴ ేటన్” (normal heptane) ముదలెైన ేయుల .  

జ తూరహ పందం జమిగే రేళక్ి ముదటి నాలుగు ఉదకయబనాల  ేయుల  అపటిక్ే రహడెకలో ళాయడితోృమాభ. ఈ అలరహటుతు 
భామిచ అతుు ేయలతూ క తాటి మీదక్ి తీషకుమహఴటాతుక్ి ఎంత మాతిుంచినా జాలలో తృహత అలరహటుల  తోృ ఴటం లేద. 

 

 టోర లు, కిమోసన్  
ఇంతఴయకు చ పన ముదటి నాలుగు ఴ ైడరాక్హయబనల  సహధాయణ రహతాఴయణ మిళాతేలలో రహముఴులే. ఈ 

“సహధాయణ రహతాఴయణ  మిళాతేలు” అంటే భనం ఉను గది ఉషోణ గతాలో (room temperature) అతు అయధం. క్హతు septane, 

octane, nonane – ఈ భూడె గది  ఉషోణ గతా దగగయ దఴా దామహధ లుగహ ఉంటాభ. ఈ విశమం గుయుా   టుట క్లటాతుక్ి  క 
చిటాయ  చ ుతాన . ఏద ైనా ఴ ైడరాక్హయబన్ గొలుషలో క్హయబన్ యభాణుఴులు  తకుయఴగహ ఉంటే ఆ  ఴ ైడరాక్హయబన్ 
అణుఴులు చినుగహ ఉండి , చయుగహగ  తియగగలఴు – అంటే అవి రహముఴు  యౄంలో ఉంటామను భాట. ఏద ైనా 
ఴ ైడరాక్హయబన్ గొలుషలో క్హయబన్ యభాణుఴులు  భమిక్కంచ ం  ఎకుయఴగహ ఉంటే ఆ ఴ ైడరాక్హయబన్ ల “ళ ైజు”  యుగుతేంది. 
ళ ైజుతో తృహటు ఫయుఴు  కడా  యుగుతేంది. అుపడె అంత చయుగహగ  తియగగలేఴు – అంటే అుపడె అవి  దఴాం యౄంలో 
ఉంటామను భాట. గొలుషలో క్హయబన్ యభాణుఴులు  ఫాగహ ఎకుయఴగహ ఉంటే ఆ  ఴ ైడరాక్హయబన్ ల “ళ ైజు” ఫాగహ ఫామీగహ 
తమాయఴుతేంది. అుపడె ఉను చోటు నండి కదలలేఴు. అంటే దరాహలక్ి  ఉనుంత చ ైతనయం కడ ఉండద.  ఆ 
మిళాతేలలో అవి ఘన దామహధ ల యౄంలో ఉంటాభ.  

ఇకయడ క్కతుు ఴ ైడరాక్హయబనల   ఎుపడె ఘన , దఴా, రహము యౄతృహలలో ఉంటాయో టిటకలో చఽ షా నాున.  
ఉతాషసం ఉనురహళైళ ఈ టిటకతు క్కదీిగహ చదఴండి. 

Table 1: The Saturated Hydrocarbons, or Alkanes  

 

ఇంతఴయకు మిశ్రయౌంచిన రహటిలో septane, octane, nonane 

లక్ి ఈ ముగంలో చాల త్ాయకబైెన సహా నం ఉంది. septane, 

octane, nonane ల మివభాబమ భన క్హయులలో రహడ్  టలా లు 
(అబెమిక్హలో అభత్ గహసో యౌన్  అతు అంటాయు). ఈ భూడె 
ఴ ైడరాక్హయబనల  ేయుక్ి దఴా దామహధ లే క్హతు, ళసహ భూత తీళ 
గహయౌ తగలతుళాే వీటిలోల  క్కతుు ఆవిమ  ైతోృ తాభ. తుజాతుక్ి 
 ంటేన 36.1 ళ ంటిగేడా్ డిగీలా  దగగయ, ఴేక్ేషన్ 68.9 ళ ంటిగేడా్ 
డిగీలా దగగమహ భయుగుతాభ – అంటే దఴా యౄం నండి 
రహము యౄం లోక్ి భాయతాభ. క్హతు septane, octane, 
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nonane అంత షలబంగహ రహము యౄంలోక్ి తృో లేఴు – రహటి భమిగే సహా నం (boiling point) భన వమీయం రేడి కంటె 

ఎకుయఴ. 
 

భనం క్హయలలో రహడ్ ేటలా లులో, ఐద నండి న ుండె క్హయబనల  గల ఴ ైడరాక్హయబన్ లన  క తుమిధశటబైెన తృహళళలోల  
కలుుతాయు. అుపడుపడె క మోతాద ఫూయటేన కడా డెత ఉంటుంది. ఈ తృహళళతు ఫటిట బమలు యకం  

 టలా లుగహనన, నాళ యకం  టలా లుగహనన, డీళల్ ఆభలు గహనన, విభానాల క్ియషనాభలు గహనన, చిను దదతృహల క్ియషనాభలు 
గహనన అభుమతాయు.  
 

ఉదాసయణక్ి భనం క్హయలలో రహడ్  టలా లు లో అంతా ళ  టన్ తప భమేదద లేదతు అనకుందాం. ళయౌండయు లోక్ి ర యళన 
తయురహత చయక తగలగహనే బగుగ న భండి తోృ తేంది. భన క్హయలలో రహడ్ ఇంధనాతుక్ి చయక తగలగహనే అంటుకునే 
లక్షణభూ ఉండాయౌ, భంట అంటుకును తయురహత తులచి క్హలే లక్షణభూ ఉండాయౌ. భనక్ి అరహఴ క్హరహయౌ , ఫురహఴ క్హరహయౌ. 
ఈ మ ండె గొంత్లభమ క్లమికల తీమహలంటే ఐసో  octane తూ, నాయమల్ ఴ ేటనతూ క తుమిీశటబైెన తృహళళలోల  కలతృహయౌ. ఈ 
మ ండింటి తుశపతాితు octane షంఖ్య (octane number) అంటాయు. క ఇంధనం యొకయ octane షంఖ్య 100 క్ి ఎంత దగగయగహ 
ఉంటే అంత భంచిది, అంత ఖ్మీద ైనదద అఴుతేంది. సహధాయణంగహ అబెమిక్హలో రహడెకలో ఉను  క్హయులక్ి 87 octane షంఖ్య 
ఉను  టలా లు రహడిత్ షమితోృ తేంది. క్కంచ ం ఖ్మీద ైన క్హయలలో 89 octane షంఖ్య ఉను ఇంధనాతుు రహడతాయు. ఇంక్హ 
విలాషబైెనవి, విలుర ైనవి అభన క్హయలలో 91 octane షంఖ్య షమితోృ తేంది. యుగు ంద్లలో రహడ్ క్హయలక్ి ఇంక్హ బెయుగ ైన 
 టలా లు రహడతాయు.  
 

octane షంఖ్య తకుయఴ అభత్ ఆ  టలా లు న భమదిగహ క్హలద. అంటే ళయౌండయు లోక్ి ర యళన తయురహత చయక తగలగహనే 
బగుగ న భండి. ఠప్ భతు సాొ లు ేయౌచనటుల  చుపడె చ్ళ, క్కదీిగహ వక్ిాతు విడెదల చ్షా ంది. ఇలా క్హయు ఇంజనలో 
ఇంధనం ఠప్ ఠప్ భంటృ క్హలుత ఉంటుంది. దదతునే  ఇంగీలశేలో “నాక్” (knock) అంటాయు. ఇలాంటి  టలా లుతు “నాక్ 
చ్షా నుది” అంటాయు.  
ఴ ైడరాక్హయబన్ లలో కయబను గొలుషల తొృ డెగు ఇంక్హ  మిగిత్ భనక్ి decane, dodecane ఴంటి దామహధ లు ఴసహా భ. వీటి 
మివభాబమ క్ియషనాభలు. క్ియషనాభలు లో ఉను అణుఴులు  టలా లులో ఉను అణుఴుల కంటె  దీవి, ఫయుర ైనవి. 
అందకనే క్ియషనాభలు  టలా లులా తఴయగహ ఆవిమి అభతోృ ద ,  టలా లులా జోయుగహ మహజుకుతు భండనఽ భండద. octane 

కంటె కడ న భమదిగహ, తుదానంగహ క్హలుతేంది.               మీ..... 

 
 
 
 
 
 



జనవమి నెల ప్జిల్ –  విజేత 

చాలా భంది జిల్ తుం ంతృహయు. రహటిలో అతూు కమ క్ట గహ మహళన రహమిలో నండి లాటమీ దాఴమహ విజేతన 
ఎనుక్లఴడం జమిగింది. ఆ విధంగహ ఫసృభతితు  గ యౌచిన  విదాయమిధతు   త.శిరహతు, 10ఴ తయగతి(EM), 

జడ్..ఴ చ్.మస్. ఆభనగలుల , యంగహమ డిడ  జిలాల . రహమిక్ి తఴయలో ఫసృభతి ంఫడెన.  



 

 ‚ఆదిత‛ SCIENCE MAGAZINE POWERED BY KHAMMAM PHYSICAL SCIENCE TEACHERS 



 

ఈ న లలో ాతి మోజూ

షంఴతషయంలోతు తాి మోజుక ఏదర  క తా్యకత ఉంది. క్కతుు భధయషమాతేలెైత్, 
భమిక్కతుు విషహద గుయుా లుగహ ఉంటాభ. పఫఴామి న లలోతు 28 మోజుల త్ాయకత విజాా న ఱహషార 
యంగహఏంటల చఽదాీ ం.

త దద  ాత్యకత

 ఴ ైషన్ ఫర్గ ఴయధంతి    
 బెండయ్ఫ్ ఴయధంతి (ఆఴయాన టిటక యౄకయా)  

 జాన్ గుటెన్ ఫర్గ ఴయధంతి (అచచ మంతాాతుు కనగొనురహయు) ()

 షత్యందనాాథ్ ఫో స్ ఴయధంతి (ఫో స్ అమాన్ యౄశియౌప)()

 చందాడి ై అతోృ లో - దిగిన మోజు ()

 జోషఫ్ ాళట  ఴయధంతి (ఆక్సషజన్ కనగొనురహయు)()

 బెండయ్ఫ్ జమంతి ()

 జూల్ష ర ర్ు జమంతి (తృహులర్ ళ ైన్ష పక్షన్ యచభత)  ()

 డ తుుస్ గహఫర్ ఴయధంతి (తాీడి సో లోగాప యౄకయా) ()

 మహంట్ జన్ ఴయధంతి (ఎక్ష క్ియణాలన కతు టిటనరహయు) ()

 థాభస్ ఆలాఴ ఎడిషన్ జమంతి (గహా భతోౄ న్ కతు టిటనరహయు) () 
 డామిఴన్ జమంతి ( జీఴ మిణాభ ళదాీ ంత కయా) ()

 జూయౌమస్ థాభషన్ ఴయాంతి (ఉశణ యసహమన చయయలు త యౌనరహయు)()

 ళ ైన్ కం -   అనే ఉగాహతుు ంన మోజు   



 

 గ య్యౌయో గ య్యౌ జమంతి (ఖ్గోళ ఱహషారరేతా) () 
 బమఘనాధ్ సహహ ఴయాంతి(ఉశణ ఆమతూకయణ ళదాీ ంత కయా) ()

 నఽయటాానల  ఆవిశయయణన కాటించిన మోజు ()

 రోలాట  జమంతి (ఎలకి్టిక్ ఫాయటమీ యౄకయా)() 
 తుక్లలస్ క్లమిుకస్ జమంతి (షఽయయక్ేందకా ళదాీ ంత కయా)()

 యషహయ అంతమిక్ష సహా ఴయం మిర్ న యాోగించిన మోజు (1986)  
 ఱహంతి షఴయౄప్ బటాుగర్ జమంతి   ()

 ఴ తుాచ్ ఴ డా్ జమంతి (విదయదమసహయంత తయంగహలన కనగొనురహయు)()

 భఴేంద ాలాల్ షమహయర్ ఴయధంతి (ఐ.ఎ.ళ.ఎస్ న సహా ంచినరహయు)()

 ఴ తూా క్ేర ండిష్ ఴయధంతి  (ఴ ైడరాజన్ న కనగొనురహయు) (1810)

 ాథదఴ క్షిణితు మీక్షించిన మోజు() 
 ఇనాషట్ 1-త తు జాతికి్ అంక్ితం చ్ళన మోజు  ()

 ఇరహన్ తృహఴలోవ్ ఴయధంతి (కండిశతుంగ్ థిమమీ చ పనరహయు)()

 జాతీమ ళ ైన్ష దిననతషఴం (మహభన్ పయౌతాతుు కాటించిన మోజు)

 

సేకరణ:  
భరణి కుమార్ట, సాకల్ అసస ్ంట్, 

  జి.ప్.ఉ.ను.దాది వెంకటాప్ూర్ట, యాదాదిర జిలాల .  

 

జనఴమి న ల షంచిక మిభుమలన విఱేశంగహ ఆకటుట కునుందకు షంతోశం. షంచిక  ై చాలా 
భంది అతేతృహామాలు ంతృహయు. చాలా భంది రహమి షఽయళళలో లల లకు షంచికన ాంట్ తీళ 
అందించాయు. షంచికన విదాయయుా లకు చ్మిచన తాి కయ ఉతృహధాయముతుక్ి  ేయు ేయున ధనయరహదభులు. 

ఈ షంచికన కడా ఇద్ విధంగహ ఆదమిసహా యతు ఆశిషా  …….        మీ……  


