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మాండమిన్ చేప్ (Synchiropus splendidus) ఆసే్ేలియా,

లో ఉంట ంది . దాని రంగు క ఇం఼మియల్ చెైనీస్ Mandarin లేదా
 ా ట్ ధ్మించిన దఽసఽాలనఽ నుో లి ఉంట ంది. ఈ జాతులకు కణాలలో
బయయమోక
త్పెైవన్ మమియు పలి఼న్్ లకు దగగ ఉననెైరుత్ర ప్సపక్ మహాసముదరం



ఉండే ప్రత్పేయక వరణ దరవయం వలన నీలి రంగు వచిచంది.



ఇది 6 సంటీమీటరల

నుొ డవు మాతరబే ఉంట ంది. ఇది చినన చినన మడుగులలో ఉంటాభ. ఇది చినన
జల చమలనఽ త్రంట ంది.




బాలక్ బేక్్ కింగిపషర్ట (



erithaca)

Black

backed

kingfisher) (Ceyx

నుొ డవు సఽమారు 13 సంటీమీటరుల. ఇది ఆగేనయ ఆసయా

మమియు ఫారతదేశం లో ఉంటాభ. ప్రవహాలు మమియు నదఽలకు దగగ రగ, బాగ
నీడ నిచేచ చెటల ఉనన నురంత్పాలోల ఉంటాభ.. ఈ కింగిపషరుల కీటకలు మమియు

నతా లనఽ, అలాగే చినన బలులలు ,

కప్లు, మమియు ఼తలనఽ త్రంటాభ. ఇవి

నది డు్న క మీటర్ట నుొ డవు ఉండే స్ొ రంగం లాంటి గయళ్ళనఽ

నిమిమంచఽకుంటాభ. ఈ గయళ్ళనఽ తీయడానికి క వరం కంటే ఎకుకవ సమయం
ప్డుతుంది.




నుభజన్ డార్ట్ కప్ నుొ డవు 1.5 నఽండి 6 సం.మీ.ల వరకు ఉంట ంది. మధ్య మమియు
దక్షిణ అబెమిక అడవులలో నివసస్ా భ. అకకడి ప్ర జలు ఇది విడుదల చేసే విష స్రవలనఽ
బాణాల చివరల కు ప్ూస్ారు. అందఽకే దీనికి ఆ ేరు వచిచంది. కండమల
ఉప్శమనానికి,ఆకలిని అణిచివేసేందఽకు

మమియు గుండె ఉత్పేరేరకలు గ వడుటకు

బెడికల్ టర యల్్ లో అధ్యయనం కొరకు ఇది విడుదల చేసే విష స్రవలనఽ
ఉప్యోగిసా ఽనానరు. వమి ప్ర కశవంతబెైన రంగులే వీటిని కనుడత్పాభ. ప్మిమాణం
మమియు రంగునఽ బటి్ వీటిలో 175 రకలు ఉనానభ. అనినంటిలో ముఖ్యబెైనవి ఐదఽ
రకలు మాతరబే.
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నేన఼ (సో డిమం) చాలా తఴయగహ

రహతాఴయణంలో ఆక్సషకయణం చంద఼ తాన఼. భమిము

తూటితో ఉధాతంగహ చయయ జయుు తాన఼. క్హఴున నన఼ు క్ిమోళన్ ఴంటి దాాఴణంలో సహధాయణంగహ
బదాయుసహాయు. బెయౄయూమీతో ఎభాలగ మ్ న఼ ఏయపయుసహాన఼.
నేన఼ (

సో డిమమ్) తూటితో ఉధాతంగహ చయయ జమి ఴైడరా జన్ తు ఇసహాన఼. చమోయశణ ం ఴలల కమిగిన నేన఼(సో డిమమ్)

తూటి ై కదలాడెత చిఴయకు భండెతాన఼.
ఴైడరా జన్, తౄహషఫయస్, షలఫర్, క్లలమీన్ లతో షంయోగం చంది దిఴఘటక షబమమళనాలతుసహాన఼.
భయౌనాలు, ఉత్రేయక్హలు లేకుంటే నేన఼( సో డిమమ్ ) వుదధ అముమతుమా దాఴంలో కమిగి

భుద఼యు తూయౌయంగు

దాాఴణాతుు ఇసహాన఼ . అభత్ ఇన఼భు ఴంటి ఉత్రేయక్హలుగహతు , భయౌనాలు గహతు ఉనుుపడె నేన఼ సో డిమమ్ ఎబెైడ్
(సో డబెైడ్), ఴైడరా జన్ లన఼ ఇసహాన఼ .
నేన఼ (సో డిమమ్) ఫలబెైన క్షమకయణి తు. చాలా షబమమళనాలన఼ నేన఼ క్షమకయణం చ్సా హన఼.

     
 




సో డిమంవరణప్టమేఖ్లు










 

 








స్ధారణ ఉప్ు :

మీయు మోజూ తినే ఉుపలో ఉనాున఼. అద్నండీ! సో డిమం క్లలమైడ్ (NaCl) అంటామే
అద్. షభుదా జలాల న఼ండి తమాయు చ్సా హయు. ఈ సో డిమం క్లలమైడ్ న఼ ఴంట సో డా
తమామీక్ి, ఫటట ల సో డా తమామీక్ి ఉయోగిసా హయు.
ఉప్ు (Salt) బూమిమీద జంతేఴులతుుంటి భన఼గడకు క్హఴలళన
లఴణభు. ఇది శడెాచ఼లలో కటి. ఉుప ఆహయ దామహాలకు యుచితు ఇష఼ాంది. భుఖ్యంగహ భన ఫాయతీమ ఴంటక్హలలో
ఉుపది క ాధాన తృహతా. ఆహమహతుు బదాయచడాతుక్ి కడా ఉుపన఼ రహడెతాయు. ఉదాసయణకు

ఆఴక్హమ ముదలగు

చచళళన఼, చ్లన఼ ( ఉుప చ్లు ) ఎకుయఴ క్హలం తులుఴ ఉంచటాతుక్ి ఉుపన఼ రహడెతాయు. భన ద్వంలో టట ణ

,

గహామీణ తృహాంతాల ాజల జీఴనఱైయౌ భాయుతోంది. తృహయక్ేజ్డ్ , తృహాళస్ చ్ళన , మడిబమడ్గహ దొ మిక్ే ఆహమహలన఼ తీష఼క్లఴడాతుక్ి
అలరహటు డెతేనాుయు. ఇంద఼లో నేన఼(సో డిమం)ఎకుయఴ మోతాద఼లో ఉంటాన఼. ాతీమోజు షగటున క ఫాయతీముడె
30 గహాభుల ఉుప రహడెతేనాుడె. ఇది జాతీమ తృో శక్హహయ షంషా ళతౄహయుష కనాు చాలా ఎకుయఴ. మోజుకు ఆయు గహాభుల
కనాు ఎకుయఴ ఉుప తీష఼కడదతు షంషా షఽచిసోా ంది.

ఉుప ఎకుయఴ తీష఼కుంటే గుండ జఫుబలు , భూతాండాల

జఫుబలు, కడెులో క్హయనషర్, ఆళటయోతృో మొళస్ కలుగుతాభ. షభుదాం న఼ంచి లతేంచ్ ఉుపలో

40 ఱహతం

నేన఼(సో డిమం), 60 ఱహతం క్లలమైడ్ ఉంటాభు. మీ వమీయంలో ఉుపమీద ఆధాయడతు అఴమఴభంటృ ఏమీలేదంటే
అతివయోక్ిా క్హద఼. భానఴ వమీయంలో జమిగే యసహమతుక చయయలు అతూు కడా ఉుప మీద్ ఆధాయడి
తీష఼కునే ఆహయంలో ఉుప భుఖ్యబెైన దాయాం. కండమహలు షంక్లచించడంలో

ఉంటాభ. మీయు

, తూటి తులఴ ఉండటంలో క్సలక

తృహతా

ఴఴిషా ఼ంది. అంత్క్హక వమీయంలో జీయణఴయఴషా కు అఴషయబెైన తృో శక్హలు ఉుపలో ఉనాుభ. వమీయంలో సో డిమం తకుయరైత్
డీఴైడశ
్ా న్ కలుగుతేంది. భమోరైు సో డిమం ఎకుయఴ ఉండ్ ఉుప దామహాలు తీష఼కుంటే

అధిక యకా తృో టు ాభాదం

యుగుతేంది. ఇకయడర షంద్సం కలుగుతేంది. ఉుప భానఴ వమీయంలో తూటి షభతేలయతన఼ క్హతృహడెతేంది. వమీయంలోతు
ఆభల క్షాయ తుశపతిా తు కాభఫదదీకమించ్ చయయలో నేన఼(సో డిమం) క భుఖ్య తృహతా తృో లసా హన఼. నా(సో డిమం) ఱహతం డితృో త్
హమోమన఼లు ంే షంక్ేతాలు వమీయంలో షమిగహ రహయాక్హఴు. కండమహలు తూయళంచి భతుల త్యౌకగహ అలషటక చిక్హకుక
లోనఴుతాడె.

2 యఫబయు తమామీక్ి ఉత్రేయకంగహ :
నన఼ు (సో డిమమ్) న఼ ఉత్రేయకంగహ యఫబర్ తమామీలో రహడతాయు

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

4. ‚ఏంటీ నాక్‛ (Anti-Knock) ప్దామాల తయామీలో :
సో డిమం భమిము ళషం Na - Pb మివాభ లోహతుు లెడ్ టెటాా ఇథైల్ ( TEL), లెడ్ టెటాా బెైథైల్ (TML) ఴంటి 'ఏంటీనాక్ (Anti-knock) ' దామహాల తమామీలల ో రహడతాయు. వీటితు అంతయీసన మంతాాలోల రహడతాయు.

5.దంత క్షమాతుు తురహమించ్ టృత్ ేస్ట తమామీలో :
సో డిమం ఫ్ోల మైడ్ తు దంత క్షమాతుు తగిగంచ్ టృత్ ేస్ట ల తమామిలో రహడతాయు.
అంత్ క్హక సో డిమం ఫ్ోల మైడ్ ఎభుక విచిినాుతుు తగిగషా ఼ంది.
అమోమ ఇక చాలు. ఇలా చుపకుంటృ తృొ త్ చాలా ఉనాుభ. మిగియౌనవి
మీమే తలుష఼క్లండి.

మీ ....... సో డిమం


  
  

ప్రశన: మీకు క్కయకయ
 దాతులో రేమేఴయుగహ ళేఴదన జలం ,ఆభలం భమిము క్షాయం గల భూడె మీక్ష నాయకలు ఇఴఴఫడినాభ. కరేళ
మీకు తూయౌ యౌటమస్ క్హగితం భాతాబమ

ఇళేా , దాతు షహమం తో ఆ భూడె మీక్ష నాయకలలో ఉను దాాఴణాలన఼ ఎలా

గుమిాసా హఴు?

జవబు: ఇఴఴఫడిన భూడె మీక్ష నాయకలన఼ ముదటగహ A,B భమిము C గహ గుమిాంచండి. ఇఴఴఫడిన తూయౌ యౌటమస్ క్హగితాతుు A లో
భుంచండి యంగు భాయక తృో త్ అది ళేఴదన జలభు లేదా క్షాయభు క్హఴచ఼చ
భామిత్ అది ఆభల దాాఴణం గహ నమోద఼

,తమహఴత B లో భుంచండి యంగు భామి ఎయుు లోక్ి

చ్ష఼క్లండి.తమహఴత ఈ యంగు భామిన (ఎయుు) యౌటమస్ క్హగితాతుు

C భమిముAల లో

భుంచండి ద్తులో భుంచినుడె యౌటమస్ క్హగితభు తిమిగి తూయౌ యంగు లోక్ి భాయుతేందర ఆ మీక్ష నాయకలోతు దాాఴణం క్షాయభు గహ
(Eg ,C) గుమిాంచండి. మిగియౌన దాాఴణభు (A) లోతుది తటషా ళేఴదన జలభు గహ చప ఴచ఼చన఼. దాారహణాలు గల
మీక్ష నాయకల ఴయుష కాభభు భామినా మీక్షించ్ విధానం ఇద్…..

 











 

   
   
  
 
  











  










 
 

 



 
 
 
            
          
 
            
            
            
            
       
    
            
            
            
            
            
            
            
            
      
     





































 

















   
   












ఈస్మి బొ మమలనఽ ప్ంన వరందరకు ధ్నయవదములు.మండు మష్ట్ేలలో సలబస్
వేరువేరుగ ఉంది. కబటి్ బొ మమలు వివిధ్ అధాయయాల నఽండి ప్ంంచారు. వటిని నూో టో
తీసేటప్ుడు ఇంకొంత జాగాతా తీసఽకొంటారని ఆశిసఽానాననఽ.





  


 






 


ప్రశననఽ ప్ంనవరు: .దీక, ప్దవతరగత్ర , ZPSS Thallampadu, Khammam Dist.
*ావు:* భన ద్వంలో ఉగాస ాయోగహలన఼ శ్రాసమిక్లట క్ేందాంలోనే ఎంద఼కు చ్షా ఼నాుయు? ఇతయ ాద్ఱహలలో
కడా చ్మఴచాచ? *జరహఫు:* బూమియొకయ మిబాభణరేగం ధారహలన఼ండి బూభధయమేఖ్ ఴదీ కు రయళళక్కలది
యుగుత ఉంటుంది. ఉగాహలన఼ కడా బూభధయమేఖ్కు షమీంగహ ఉండ్ తృహాంతభు న఼ండి డభయదివ న఼ండి
తయుప దికుయగహ ాయోగిళేా బూమిబాభణరేగం ఉగాస రేగహతుక్ి తోడఴుతేంది. ఫంగహయాఖ్ాతం షభుదాతీయంలో గల
శ్రాసమిక్లట బూభధయమేఖ్ షమీంలో ఉంది. ాజల తురహసహలకు దఽయంగహ ఉంటుంది. అకయడ వీచ్ గహయౌ తీఴాత , గహయౌ
దివలు మహక్ట్ లకు ఏభంత ఎకుయఴ ఘయశణ కయౌగించఴు. 170 చదయు క్ిలోమీటయల విళా యణ ం కయౌగిఴును తృహాంతాతుు ఈ
అన఼రైన మిళాతేలతుుంటితూ ాభుఖ్ ఱహషా ర
ర ేతా *వికామ్ సహమహఫాయ్* ఎంక చ్సహయు. ఉగాస ాయోగహలకు
లాంచింగ్ ళేటశన్ కు ఈ తృహాంతబమ షయమునదతు తుయణ భంచాయు. మోదళలో ారేవటిటన ఉగాహలన఼ తిమిగి క్ిందకు
తీష఼కుమహఴడాతుక్ి, షభుదాంలో దింరేళేంద఼కు చాలా సౌకయయఴంతబెైన ాద్వం కడా ఇద్. ఉగాసం
బూమిమీదకు దిగే ఫామహతుు షభుదాు తూయు ఇచ్చ ల ఴనవక్ిా తయౌకయుష఼ాంది. ఈ క్హయణాలతూు కయౌమడంతో
శ్రాసమిక్లటన఼ ఉగాస ాయోగక్ేందాంగహ తీమిచదిదీడం జమిగింది

జవబు ప్ంన వరు : రబేష్ , సాకల్ అసస్ ంట్ , జి.ప్.ఉ.ను.ముతా ంగి. సంగమడి్ జిలాల
జిలాల.
గత నల జిల్ షభాధానం:
జిల్ -3 (డిళంఫర్) నకు 100 యౄతృహమల ఫసృభానం తృొ ందిన రహయు:
క్.ాతీశ, 9ఴ తయగతి, ZPHS మహభలాూర్, బెదక్ జిలాల.

ప్ర ధానోనుధాయయుల చేతుల మీదఽగ బహృమానం అందఽకుంట నన ాతీశ

కఴర్ ేజీ కఫుయుల:
ఱహంతి షఴయౄప్ బటాుగర్ :
ాభుఖ్ ఫాయత అణు

ఱహషా ర
ర ేతా ఱహంతి షఴయౄప్ బటాుగర్. ఈమన

1894 పఫఴ
ా మి 21న ఇపటి

తృహక్ిసా హన్లోతు షహూర్లో జతుమంచాయు.

చినుతనం న఼ండ్ ఱహంతి షఴయౄప్ చిను

చిను మంతాాలు , ఫొ భమలు

చ్మడంలో ఆషక్ిా కనఫమేచరహయు. అంత్గహకుండా ఈమనకు కవితఴం
అంటే చాలా ఇశట ం. ఉయౄ
ీ లో తాన఼ మహళన "క్హమహభతి" అనే యచనకు
ముదటి ఫసృభతితు గలుచకునాుయు కడా.
ఱహంతి షఴయౄప్ మిఱోధన అంతా ఎకుయఴగహ తృహమిఱహామిక యసహమనాలై
జయగగహ, ఆమన ఆషక్ిా భాతాం అమసహయంత యసహమతుకతై ఉండ్ది. అంత్గహకుండా , ఈమన ఱహళా మ
ర
మిఱోధనలకు బెచిచన తాటన్ ాబుతఴం 1941లోనే "షర్" తయుద఼న఼ ాధానం చ్ళంది.
ఫాయతద్ఱహతుక్ి సహఴతంతాూం ఴచిచన తయురహత ఏమహపటు చ్ళన
ఇండళటమ
ి ల్ మీళర్చ (

, క్ౌతుషల్ ఆఫ్ ళైంటిపక్ అండ్

CSIR)కు ముటట ముదటి డైమకటర్ జనయల్గహ ఱహంతి షఴయౄప్ బటాుగర్

తుమమింఫడాడయు. ఈమనన఼ ఫాయతీమ మిఱోధనఱహలల తాభసృడిగహ అతేఴమిణసా హయు.
ద్వంలో ముతా ం 12 మిఱోధనా ఱహలలన఼ ఱహంతి షఴయౄప్ సహాంచాయు. రహటిలో ళంటాల్ పుడ్ తృొ ా ళళంగ్
టెకులాజికల్ ూనేలోతు ఇతుళటటృయట్ ఆఫ్ బెైషఽర్ , నేశనల్ క్మికల్ లేఫొ మేటమీ లాంటివి క్కతుు. ఫాయత
మిఱోధనాయంగంలో విశిశట బెైన ళేఴలన఼ అందించిన ఱహంతిషఴయౄప్ 1955 షంఴతషయం జనఴమి 1ఴత్దదన
భయణించాయు. ఈమన ేయు మీద మిఱోధనా యంగంలో విశిశట బెైన ళేఴలన఼ అందించ్ ఱహషా ర
ర ేతాలకు క
అరహయుడన఼ కడా సహాంచాయు.

చామల స్ డామిఴన్ : (Charles Robert Darwin ) ( పఫఴా మి 12 , 1809 – ఏాల్ 19 ,1882 )
ఇంగహలండె కు చందిన ాకాతిరహది ,
ఇతన఼, బూమిై జీఴజాలభు ఏ విధంగహ మిణాభకాభం చందినది అనే విశమభుై
మిఱోధనలు చ్ఱహడె.
జీఴమిణాభ ళదధ ాంతాతుు ఴమిణంచాడె.

చామల స్ డామిఴన్ ేయున఼ తలుచ఼కుంటే చాలు ఎఴమిక్ైనా షమే రన఼రంటనే గుయుాకు ఴచ్చది మిణాభ ళదధ ాంతం.
ాకాతి లో జీఴజాతేలు రేటికరే ఏక క్హలంలో యౄతృొ ందినటు
ల ఎంతో క్హలం న఼ండి నభుమత ఴష఼ాను
ాజాతూక్హతుతు - అదంతా రహషా ఴం క్హదతు క భాతాక న఼ంచి షకల జీఴమహవులు కాభాన఼గతంగహ మిణాభం
చంద఼త ఏయపడతామతు, ఈ చయయ అనంతంగహ క్కనసహగుత ఉంటుందతు ముటట ముదటి సహమిగహ విఴమించినరహడె
చామల స్ డామిఴన్ భాతాబమ. రహనయుతు న఼ంచి నయరహనయుడె, నయరహనయుతు న఼ంచి నయుడె మిణాభ యంగహ
ఉదభవించాడతు తయౌ షంచలనం మేన ాకాతి ఱహషా ర
ర ేతా చామల స్ డామిఴన్.
డామిఴనిజం
 చామల స్ డామిఴన్ ాతితృహదించిన డామిఴన్ జీఴమిణాభ ళధధ ాంతం ( Darwin's theory of evolution) బూమి మీది
జీఴుల మిణాభ కాభాతుు తయౌమజేషా ఼ంది. ఆధ఼తుక జీఴ ఱహషా ంర లో డామిఴతుజం చాలా భాయుప తచిచంది. భూఢ
నభమక్హలతు విఫేదించడంలో కడా డామిఴతుజం క్సలక తృహతా తృో లంచింది. భతుల క్లతి న఼ంచి ఴచాచడె, భతులతు
ద్ఴుడె షాలఠ ంచలేదను ళదీ ాంతాతుు తయ మీదకు తచిచంది. ఇుపడె కడా షాలఠ రహదం ేయుతో డామిఴతుజాతుు
ఴయతిమేక్ించ్ రహళైళ ఉనాుయు. డామిఴన్ జీఴ మిణాభ ళధధ ాంతం భామియిస్ట చామితక
ా ఫౌతికరహద యచనలక్ి కడా
ఊమితృో ళంది. భలేలమా న఼ంచి యళల్ రహలేస్ (1823- 1913) అనే ఴయక్ిా ంన ళదధ ాంత రహయషం డామిఴన్
రహయషం క్ే విధంగహ ఉనాుభ. డామిఴన్1844లో తన యచనన఼, రహలేస్ ంన రహయసహతుు యౌమన్ సొ ళైటీ
జయులుయ అందచ్ఱహడె. 1858 జూలెై 15న ఱహషా ర
ర ేతాల షభారేవం జమిగింది. ఇయుఴుమి రహయసహలు మిశ్రయౌంచాయు.
1844లో డామిఴన్ ముదలు టట గహ, రహలేస్ 1858లో మహఱహడె. కన఼క డామిఴన్ భుంద఼ మహళనటుట తుమహధమించాయు.
ప్రకిత్ర వరణ వదము


1831 లో విజాాన ఱహషా ర మిఱోధనల తుమితా ం ముమోమన్ ద్ఱహలన఼ చ఼టిటమహఴటాతుక్ి ఫమలు ద్మిన తెగల్
షభుదా నౌక లో నేచ఼యయౌస్ట గహ ామాణం చ్ళే అఴక్హవం డామిఴన్ క్ి లతేంచింది. ఈ అఴక్హవం ఆమన తృహయౌట
ష఼ఴమహణఴక్హవబెై గొప ఱహళామ
ఆవిశయయణకు ఆధాయబూతబెైనది. అభద్ళళతృహటు క్కనసహగిన భా షభుదా
ర
మానంలో డామిఴన్ ఎనను యక్హల ాద్ఱహలన఼, జంతేఴులన఼ దమివంచాడె. ాకాతిక్ి , జీఴమహశిక్ి భధయ ఉను
షంఫంధ ఫాంధరహయలన఼ గుమించి తీఴాంగహ ఆలోచించాడె. ఈ ఆలోచన పయౌతబమ ాకాతి ఴయణ రహదభుగహ
(నేచ఼యల్ ళలక్షన్ థదమీ) గహ మిణమించింది.

మిణాభ ళదధ ాంతం


జీఴజాతేల భధయ షంఘయశణ ఉంటుంది. షజాతి షంఘయశణ , విజాతి షంఘయశణ, ాకాతిలో షంఘయశణ. ఈ షంఘయశణ
లో నగిగనరే ాకాతి ఎతుుక చ్ళన సహయాకభ జీఴులు. ఇరే భన఼గడన఼ సహగిసా హభ. ఈ జీఴులలోతు రైవిదాయలే
తమహలు భాయుత తృో గహ క్కతా జాతేల ఉతపనాుతుక్ి భూలాధామహలు అఴుతాభ. ఇది షంక్షిాంగహ డామిఴన్
మిణాభ రహదం.అభత్ షాలట ళదధ ాంత రహద఼లు ఈమన రహదనన఼ షభమిాంచయు. అభత ఫైతల్ లో చపనటు
ల
ఏడె మోజుల లోనే షభషా షాలట , షకల జీఴ జలాలు యౄతృొ ందించఫడినామతు చతత్ భాతాం నభమడం కశట ం.

ాథదఴ క్షిణి :
ప్ిథ్ిఴ క్షిప్ణులు ఫాయత యక్షణ ఱహఖ్కు చందిన బూమి మీద న఼ంచి ాయోగించగల వక్ిాఴంతబెైన క్షిణులు.
ఇది షహర్ట మేంజ్ ఫాయౌళటక్ క్షిణి

. 1983 లో ఫాయత ాబుతఴం

షమీకాత గైడడ్ క్షిణి అతేఴాదిధ క్హయయకాభం

న఼

తృహాయంతేంచి, వివిధ యక్హల క్షిణుల తమామీక్ి శ్రాక్హయం చ఼టిటంది . ఈ క్హయయకాభంలో తమాయుచ్ళన ముటట ముదటి క్షిణి
ాథిఴ. దాఴ ఇంధనంగహతు , ఘన దాఴ ఇంధనాలు మంటితూ గహతూ రహడ్లా వివిధ కయుపలన఼ చ్సహయు

. ముదధ బూమి

క్షిణిగహ తమాయుచ్ళన ఈ క్షిణి , ఴూయహతమక అణు క్షిణి తృహతాలో అగిు అణు రహర్ఴడ్న఼ మోష఼కుతృో గలద఼.
ాథిఴ క్షిణి తృహాజకుట ఫాయతీమ ళైనయం , రైభాతుక దళం, నావిక్హదళం భూడఽ రహడ్లా భూడె యక్హలన఼
తమాయుచమాయలతు షంకయౌపంచింది. తొయౌనాళళలో ఈ యక్హలన఼ క్ింది విధంగహ ఉండాలతు ఫావించాయు.


ప్ిథ్ిఴ I (SS-150) - ళైనయం క్లషం (మిధి 150 క్ిమీ, ేలోడ్ 1,000 క్జి)



ప్ిథ్ిఴ II (SS-250) - రైభాతుక దళం క్లషం (మిధి 250 క్ిమీ, ేలోడ్ 500 క్జి)



ప్ిథ్ిఴ III (SS-350) - నావిక్హ దళం క్లషం (మిధి 350 క్ిమీ, ేలోడ్ 1,000 క్జి)

ప్ిథ్ిఴ 1 1000 క్జి మోష఼కుతృో గయౌగే , బూమి-న఼ండి-బూమిక్ి ాయోగించ్ క్షిణి. దదతు మిధి 150 క్ిమీ. 10-50 మీ
ఴయుాల దర శ మిధి గల ఈ క్షిణితు టాాంసో పయటర్ ఎమకటర్ లాంచయుతో ాయోగించఴచ఼చ. 1994 లో దదతుు ఫాయత ళైనయం లోక్ి
ారేవటాటయు.
ప్ిథ్ిఴ 2 కడా క్ే దవతో , 500 క్జి మోష఼కుతృో గయౌగే క్షిణి. దాఴ ఇంధనంతో తుచ్ళే ాథిఴ 2, 250 క్ిమీ దఽయం
రళల గలద఼. రైభాతుక దళ వితుయోగం క్లషం దదతుు తమాయు చ్సహయు. 1996 జనఴమి 27 న దదతు తొయౌ మీక్ష చ్సహయు.
ప్ిథ్ిఴ 3 మండె దవల బూమి-న఼ండి-బూమిక్ి ాయోగించ్ క్షిణి. ముదటి దవ ఘన ఇంధనంతో
గల థాస్ట మోటాయు కయౌగి ఉంది. మండఴ దవ దాఴ ఇంధనం కయౌగినది. ఈ క్షిణి

157 kNtసహభయాూం

1,000 క్జి రహర్ఴడ్న఼ 350 క్ిమీ

దఽయభు, 500 క్జి రహర్ఴడ్న఼ 600 క్ిమీ దఽయభూ, 250 క్జి రహర్ఴడ్న఼ 750 క్ిమీ దఽయభూ తీష఼కుతృో గలద఼.
ాథిఴతు షభుదాాతుక్ి అన఼కలంగహ భయౌళేా తమామైనద్

ధ్నఽష్. దదతుు ఴైడాాయౌక్ గహ ళాయ యచిన లాంచ్ తృహయడ్ న఼ంచి

ాయోగించాయౌ. దదతు తకుయఴ మిధి దదతుక్ి ఴయతిమేకంగహ తుచ్షా ఼ంది. అంద఼క్ే దదతుు వతేా ద్వు

నౌక్హవామాతుు గహతూ ,

విభాన రహసక నౌకన఼ గహతూ ధఴంషం చ్ళే క్షిణిగహ ఫావిసహాయు. దదతుు ఒడల న఼ండి లుభాయుల ాయోగించి మీక్షించాయు.

ళంక్లం -2(Syncom – 2):
Syncom – 2 అనేది షభాచాయ ాసహమహతుక్ి ఉయోగడ్ ఉగాసం. దదతుతు నాసహ 1963 షం.లో
జూలెై 26 న అంతమిక్షం లోక్ి ంంది.

ఎఴయు కన఼గొనాుమో తలుసహ?




 
 

 

   
   
    
  
 








 




 


  




  
 








 




 
 
 






 
  
  
 







   
 
 
 






  
 
 

 







   

   
 



 


















    

  
   




  

  


       














  





 

 ష఼లబంగహ ఫాాభాాస్

తు తామాయు చ్మడం ఎలా?

క్హఴలళనవి: ళయంజి లు మండె (20ml కటి, 5ml కటి), తృహలళటక్ ైు. “L” ఆక్హయు
చకయసహటండె,తూయు, కమంటు జంక్షన్ ఫాకుషలై టేట తృహలళటక్ లటల ు -2.
ాయోగ విధానం: భుంద఼గహ దీ ళయంజిక్ి, చిను ళయంజిక్ి ైున఼
టంలో చఽనటు
ల అభమహచయౌ. తూటితో తుం, దీ ళయంజి భుశలక్హతుు
అభమిచన తమహఴత చిను ళయంజి భుశలక్హతుు అభమహచయౌ.
భుశలక్హలై తృహలళటక్ లటలన఼
అభమహచయౌ. ఇుపడె ఈ మండింటితు
టంలో చఽనటు
ల సహటండ్ అంచ఼ల రంఫడి ఉంచి దాయంతో కటాటయౌ.
చిను భుశలకంై 100 గహాభుల ఫయుఴు ఉంచి, దీ ళయంజి ై
ఫయుఴులన఼ భాయుషఽ
ా ఉండాయౌ. దాదాు 450 గహాభుల ఴయకు భనం ఫయుఴున఼ ఎతా ఴచ఼చ.
క్హయణం: ళయంజి ఫాయయల్ ల రైఱహలాయల తుశపతిా , ఫయుఴుల తుశపతిా షభానంగహ ఉంటుంది. దదతులో
ఇమిడి ఉను షఽతాం తృహషయల్ షఽతాం.

ఉప్యోగలు: వహనాలనఽ ఎతా డానికి వడే జాకీలు, వెలి్ంగ్ ష్టప్ులలో దద దద
ఇనఽప్ వసఽావులనఽ వంచడం, వంచిన వటిని స్ప఼గ చేయడం మొదలగు వటిలో ఈ
సాతరం ఉప్యోగ ప్డుతుంది.













గత సంచిక తరువభ...
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భుఖ్య గభతుక :

 హయ్ లలల!

రేషవి ళలఴులు దగగ య డెతేనుంద఼న మీయు ుషా కంలోతు ఫొ భమలు క్హకుండా మీకు నచిచన

 ఫొ భమలన఼ రేళ ంఴచ఼చ. ఐత్ అవి మీయు రేళనరేనతు హమీ తాం మహళ మీ ఉతృహధాయముతు తో
 షంతకం టిటంచి ంగలయు.

మీకు నచిచనరే రేమగలయు. భనందమిక్ి ఉయోగడ్రైత్ చాలు.


మీ
ఆకు







  

 


  




 .నామయణ వరమ,

జి.ను.ఉ.ను.కోమేటికల్, నిరమల్ జిలాల





   
   
 

 



 


 














Question :



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

Answer :
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BIG SIZE VIEW

SMALL SIZE VIEW

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

భన ఇంటలల యసహమన ఱహషా ంర - 5
ముందఽమాట
అబబ ఫ రస్యన శసా రమా ! అరధ ం కదఽ, బబ రు కొడుతుంది, వింట ంటే నిదరవసఽాంది అని చాలా మంది అంట ంటారు.
ఏది స్ధించాలనన ముందఽ ఇష్ం కలగలీ, శామ చెయాయలి. ‘అఫాయసం కూసఽ విదయ’ అనానరు. ఎవమైత్పే నిసిహలో ఉనానమో,
వమిలో కుతూహలం ంచడం కోసబే ఈ వయస్లు.
రస్యన ప్దామాలకి ేరల ు ఎలాడత్పామో , ఎలా టా్లో , ఈ వయస్లలో మస్నఽ. నేనఽ మసే ఈ వయస్లలోని
విషయాలు నాటికి ప్ది మందికి అరాం అభనా నేనఽ విజయం స్ధించినటేల .
(గత సంచిక తరువభ)

కరఫన రస్యనం
హైడర కరఫన్ గొలుసఽల ేరల ు, వటిలో ప్దధ తులు
ఇపటి ఴయకు కటి న఼ండి నాలుగు ఴయకు కయబను యభాణుఴులు ఉను అణుఴుల గుమించి తలుష఼కునాుం.
రహటి ేయల ు మీథ్న్, ఈథ్న్, తృొ ా ేన్, ఫుయటేన్ అతు చుపకునాుం కదా. ఇఴతూు తృహత క్హలు ేయల ు. కాభంగహ ఈ యకం క్హయబన్
గొలుష఼లు ఎంత దీ రైనా ఏయపడ ఴచచతు తయౌళంది . అంటే 5, 6, … 10, 15,…. కయబను యభాణుఴులతో, అలా, ఎంత
దీ గొలుష఼నైనా కటట ఴచచను భాట. వీటతుుటిక్స ేయల ు
కశట ం.

ఎలా లెకయలేనతుు అణుఴులకు

మహన఼ మహన఼

అంత ఈజీనా ? కరేళ టిటనా రహటితు గుయుాటుటక్లఴటం ఇంక్హ

ేయల ు టట ఴలళ ఴచిచనుపడె

ఱహషా ర
ర ేతాల విశమ మిజా ానం ఫాగహ మిగింది. యసహమనాల ేయల ు

భనకు త్యౌక దధ తి క్హరహయౌ.
ఎలాడిత్ అలా టట కుండా క కాభ

దధ తిలో డిత్ నే భంచిదతు గాఴించి క దధ తి కతు టాటయు. దదతు లోతు భుఖ్య విశమం ఏమిటంటే - ఴైడరా క్హయబన్ ల ేయల
విశమంలో - ేయు చపగహనే అంద఼లో ఎతుు కయబను

యభాణుఴులు ఉనాుయో తయౌళేలా ఉండాలనాుయు. అంత్

క్హకుండా ఏ దాయధం ఏ యసహమన జాతిక్ి చందిందర తలటాతుక్ి క “ఇంటిేయు” లాంటిది ఉండాలనాుయు. ఉదాసయణక్ి
తలుగు రహళళలోల ఫాాసమణులంతా “ఱహళా ”ర లేదా

“వయమ” అను తోకతు , రైవుయలంతా “ళటిట” లేదా “గుతృహా” అను తోకతు ,

కభమలంతా “చౌదమి” అను తోకతు, అంతా తలో తోక ేయుతు టిటన ేయుక్ి తగియౌంచ఼కుంటే ఈ భుష఼గులో

గుద఼ీలాటలు

ఉండఴు కదా; అలా అను భాట.
ఇుపడె చఽడండి! మీథ్న్, ఈథ్న్, తృొ ా ేన్, ఫుయటేన్ – ఈ నాలుగూ “-ఏన఼” (ఇంగీలశేలో - ane) అనే వఫీ ంతో
అంతం అఴుతేనాుభ కదా. కన఼క ఈ “ఏన఼” తు ఈ జాతి ేయుగహ రహడెక్లభనాుయు. ఈ దధ తిలో అభద఼

క్హయబన్

యభాణుఴులు ఉను ఴైడరా క్హయబన్ ేయు “ంటా + ఏన఼ = ంటేన఼” (penta + ane = pentane) అఴుతేంది. గీక
ా ు ఫాశ
లో “ంటా” అంటే ఐద఼; భన షంషయాతంలోతు “ంచ” క్ి జాాతి దం. ఇలాగే ఆయు క్హయబన్ యభా ణుఴులు ఉను ఴైడరా
క్హయబన్ ేయు ఇంగీలశేలో ఴక్ేషన఼ ( hexane). ఇద్ ధర యణిలో ఏడె క్హయబన్ యభా ణుఴులు ఉను ఴైడరా క్హయబన్ ేయు
"ఴేటన఼" ( heptane) ముదలెైన ేయలతు తడెభుక్లకుండా ుటిటంచఴచ఼చ. ఈ ేయల ు ఇద్
జమిగిన క అంతమహాతీమ షభారేవంలో క పందం జమిగింది. ఈ పందంలో

దధ తిలో టాటలతు జతూరహలో

భుఖ్యబెైన అంవం ేయు లోతు చిఴమి

ఫాగంన఼ ఆ జాతి ేయలలో కనడాయౌ . క్హఫటిట భనం ాషా ఼తం చుపకును ఴైడరా క్హయబన్ జాతి ేయల ు అతూు "-ఏన఼" (-ane)
వఫీ ంతో అంతం అరహఴయౌ. అదద తుమభం. అదద పందం.
ఇంటిేయు ఖ్మహయు అభంది కన఼క ఇక టిటన ేయు షంగతి చఽదాీం.

అణుఴులో ఎతుు క్హయబన్ యభా ణుఴులు

ఉనాుయో ఆ షంఖ్య టిటన ేయుతు తుయణభష఼ాంది. అుపడుపడె క్హయబన్ యభాణుఴు తినుటి ఴయషలో ఉండకుండా క
కయక్ి జాయుకుంటుంది. ఇటుఴంటి షందమహభలలో భనం “రంకట”, “నాగ” అతు భన ేయలక్ి భుంద఼ చ్మిచనటేల ఇకయడ
“నాయమల్” (normal), “ఐసొ ” (iso) ఴంటి దాలన఼ చ్యుచతాయు. ఈ విధంగహ ఴచిచన ేమల ే “నాయమల్ ఫూయటేన్ ” (normal
butane), “ఐసొ ఫుయటాన్” (isobutane), ఐసొ ఆక్ేటన్ (iso-octane), “నాయమల్ ఴేటన్ ” (normal heptane) ముదలెైన ేయల ు.
జతూరహ పందం జమిగే రేళక్ి ముదటి నాలుగు ఉదకయబనాల ేయల ు అపటిక్ే రహడెకలో ళాయడితృో మాభ. ఈ అలరహటుతు
భామిచ అతుు ేయలతూ క తాటి మీదక్ి తీష఼కుమహఴటాతుక్ి ఎంత ామతిుంచినా ాజలలో తృహత అలరహటు
ల తృో ఴటం లేద఼.
టోరలు, కిమోసన్
ఇంతఴయకు చపన ముదటి నాలుగు

ఴైడరా క్హయబన఼
ల సహధాయణ రహతాఴయణ మిళా త
 ేలలో రహముఴులే. ఈ

“సహధాయణ రహతాఴయణ మిళా త
 ేలు” అంటే భనం ఉను గది ఉషోణ గాతలో (room temperature) అతు అయధం. క్హతు septane,
octane, nonane – ఈ భూడె గది ఉషోణ గాత దగగ య దాఴ దామహధలుగహ ఉంటాభ. ఈ విశమం గుయుా టుటక్లటాతుక్ి
చిటాయ

చుతాన఼ . ఏదైనా ఴైడరా క్హయబన్ గొలుష఼లో క్హయబన్ యభాణుఴులు

అణుఴులు చినుగహ ఉండి , చ఼యుగహగ తియగగలఴు

– అంటే అవి రహముఴు

తకుయఴగహ ఉంటే ఆ

క

ఴైడరా క్హయబన్

యౄంలో ఉంటామను భాట. ఏదైనా

ఴైడరా క్హయబన్ గొలుష఼లో క్హయబన్ యభాణుఴులు భమిక్కంచం ఎకుయఴగహ ఉంటే ఆ ఴైడరా క్హయబన్ ల “ళైజు” యుగుతేంది.
ళైజుతో తృహటు ఫయుఴు కడా యుగుతేంది. అుపడె అంత చ఼యుగహగ తియగగలేఴు – అంటే అుపడె అవి దాఴం యౄంలో
ఉంటామను భాట. గొలుష఼లో క్హయబన్ యభాణుఴులు ఫాగహ ఎకుయఴగహ ఉంటే ఆ ఴైడరా క్హయబన్ ల “ళైజు” ఫాగహ ఫామీగహ
తమాయఴుతేంది. అుపడె ఉను చోటు న఼ండి కదలలేఴు. అంటే దారహలక్ి

ఉనుంత చైతనయం కడ ఉండద఼.

ఆ

మిళా త
 ేలలో అవి ఘన దామహధల యౄంలో ఉంటాభ.
ఇకయడ క్కతుు ఴైడరా క్హయబన఼
ల

ఎుపడె ఘన , దాఴ, రహము యౄతృహలలో ఉంటాయో టిటకలో చఽ ష఼ానాున఼.

ఉతాషసం ఉనురహళైళ ఈ టిటకతు క్కదిీగహ చదఴండి .
Table 1: The Saturated Hydrocarbons, or Alkanes
ఇంతఴయకు మిశ్రయౌంచిన రహటిలో septane, octane, nonane
లక్ి ఈ ముగంలో చాల ాత్యకబెైన సహానం ఉంది. septane,
octane, nonane ల మివాభబమ భన క్హయులలో రహడ్ టలాలు
(అబెమిక్హలో అభత్ గహసో యౌన్ అతు అంటాయు). ఈ భూడె
ఴైడరా క్హయబన఼
ల ేయుక్ి దాఴ దామహధలే క్హతు, ళసహ భూత తీళ
గహయౌ తగలతుళేా వీటిలల ో క్కతుు ఆవిమై తృో తాభ. తుజాతుక్ి
ంటేన఼ 36.1 ళంటిగడ్
ేా డిగల
ీా దగగ య, ఴేక్ేషన్ 68.9 ళంటిగడ్
ేా
డిగల
ీా దగగ మహ భయుగుతాభ – అంటే దాఴ యౄం న఼ండి
రహము యౄం లోక్ి భాయతాభ. క్హతు septane, octane,

nonane అంత ష఼లబంగహ రహము యౄంలోక్ి తృో లేఴు – రహటి భమిగే సహానం (boiling point) భన వమీయం రేడి కంటె
ఎకుయఴ.
భనం క్హయల లో రహడ్ ేటాలలులో, ఐద఼ న఼ండి నుండె క్హయబన఼
ల గల ఴైడరా క్హయబన్ లన఼ క తుమిధశటబెైన తృహళళలోల
కలుుతాయు. అుపడుపడె క మోతాద఼ ఫూయటేన఼ కడా డెత ఉంటుంది. ఈ తృహళళతు ఫటిట బమలు యకం
టలాలుగహనన, నాళ యకం టలాలుగహనన, డీళల్ ఆభలు గహనన, విభానాల క్ియషనాభలు గహనన, చిను దదతృహల క్ియషనాభలు
గహనన అభుమతాయు.
ఉదాసయణక్ి భనం క్హయల లో రహడ్ టలాలు లో అంతా ళట న్ తప భమేదద లేదతు అన఼కుందాం. ళయౌండయు లోక్ి రయళన
తయురహత చ఼యక తగలగహనే బగుగన భండి తృో తేంది. భన క్హయల లో రహడ్ ఇంధనాతుక్ి చ఼యక తగలగహనే అంటుకునే
లక్షణభూ ఉండాయౌ, భంట అంటుకును తయురహత తులచి క్హలే లక్షణభూ ఉండాయౌ. భనక్ి అరహఴ క్హరహయౌ, ఫురహఴ క్హరహయౌ.
ఈ మండె గొంత్లభమ క్లమికల తీమహలంటే ఐసో octane తూ, నాయమల్ ఴేటన఼తూ క తుమిీశటబెైన తృహళళలోల కలతృహయౌ. ఈ
మండింటి తుశపతిా తు octane షంఖ్య (octane number) అంటాయు. క ఇంధనం యొకయ octane షంఖ్య 100 క్ి ఎంత దగగ యగహ
ఉంటే అంత భంచిది, అంత ఖ్మీదైనదద అఴుతేంది. సహధాయణంగహ అబెమిక్హలో రహడెకలో ఉను క్హయులక్ి 87 octane షంఖ్య
ఉను టలాలు రహడిత్ షమితృో తేంది. క్కంచం ఖ్మీదైన క్హయల లో 89 octane షంఖ్య ఉను ఇంధనాతుు రహడతాయు. ఇంక్హ
విలాషబెైనవి, విలురైనవి అభన క్హయల లో 91 octane షంఖ్య షమితృో తేంది. యుగు ంద్లలో రహడ్ క్హయల క్ి ఇంక్హ బెయుగైన
టలాలు రహడతాయు.
octane షంఖ్య తకుయఴ అభత్ ఆ టలాలు నభమదిగహ క్హలద఼. అంటే ళయౌండయు లోక్ి రయళన తయురహత చ఼యక తగలగహనే
బగుగన భండి. ఠప్ భతు సా ొ లు ేయౌచనటు
ల చుపడె చ్ళ , క్కదిీగహ వక్ిాతు విడెదల చ్షా ఼ంది. ఇలా క్హయు ఇంజన఼లో
ఇంధనం ఠప్ ఠప్ భంటృ క్హలుత ఉంటుంది. దదతునే ఇంగీలశేలో “నాక్” (knock) అంటాయు. ఇలాంటి టలాలుతు “నాక్
చ్షా ఼నుది ” అంటాయు.
ఴైడరా క్హయబన్ లలో కయబను గొలుష఼ల తృొ డెగు ఇంక్హ మిగిత్ భనక్ి decane, dodecane ఴంటి దామహధలు ఴసహాభ. వీటి
మివాభబమ క్ియషనాభలు. క్ియషనాభలు లో ఉను అణుఴులు టలాలులో ఉను అణుఴుల కంటె దీ వి , ఫయురైనవి.
అంద఼కనే క్ియషనాభలు టలాలులా తఴయగహ ఆవిమి అభతృో ద఼, టలాలులా జోయుగహ మహజుకుతు భండనఽ భండద఼. octane
కంటె కడ నభమదిగహ, తుదానంగహ క్హలుతేంది.

మీ.....

జనవమి నెల ప్జిల్ –  విజేత
చాలా భంది జిల్ తుం ంతృహయు. రహటిలో అతూు కమక్ట గహ మహళన రహమిలో న఼ండి లాటమీ దాఴమహ విజేతన఼



ఎన఼ుక్లఴడం జమిగింది. ఆ విధంగహ ఫసృభతితు గయౌచిన విదాయమిధతు త.శిరహతు, 10ఴ తయగతి(EM),
జడ్..ఴచ్.మస్. ఆభనగలుల, యంగహమడిడ జిలాల. రహమిక్ి తఴయలో ఫసృభతి ంఫడెన఼.
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ఈ నలలో ాతి మోజూ
షంఴతషయంలోతు ాతి మోజుక ఏదర క ాత్యకత ఉంది. క్కతుు భధ఼యషమాతేలెైత్,
భమిక్కతుు విషహద గుయుాలుగహ ఉంటాభ. పఫఴ
ా మి నలలోతు 28 మోజుల ాత్యకత విజాాన ఱహషా ర
యంగహఏంటల చఽదాీం.

తదద

ాత్యకత



ఴైషన్ ఫర్గ ఴయధంతి 



బెండయ్ఫ్ ఴయధంతి (ఆఴయా న టిటక యౄకయా )  



జాన్ గుటెన్ ఫర్గ ఴయధంతి (అచ఼చ మంతాాతుు కన఼గొనురహయు) ()



షత్యందానాథ్ ఫో స్ ఴయధంతి (ఫో స్ అమాన్ యౄశియౌప)()



చంద఼ాడిై అతృో లో - దిగిన మోజు ()



జోషఫ్ ాళట  ఴయధంతి (ఆక్సషజన్ కన఼గొనురహయు)()



బెండయ్ఫ్ జమంతి ()



జూల్ష రర్ు జమంతి (తృహులర్ ళైన్ష పక్షన్ యచభత) ()



డతుుస్ గహఫర్ ఴయధంతి (తీాడి సో లోగాప యౄకయా ) ()



మహంట్ జన్ ఴయధంతి (ఎక్ష క్ియణాలన఼ కతుటిటనరహయు) ()



థాభస్ ఆలాఴ ఎడిషన్ జమంతి (గహాభతౄో న్ కతుటిటనరహయు) () 



డామిఴన్ జమంతి ( జీఴ మిణాభ ళదీ ాంత కయా ) ()



జూయౌమస్ థాభషన్ ఴయాంతి (ఉశణ యసహమన చయయలు తయౌనరహయు)()



ళైన్ కం -  అనే ఉగాహతుు ంన మోజు 



గయ్యౌయో గయ్యౌ జమంతి (ఖ్గోళ ఱహషా ర
ర ేతా) ()



బమఘనాధ్ సహహ ఴయాంతి(ఉశణ ఆమతూకయణ ళదీ ాంత కయా ) ()



నఽయటాానల ఆవిశయయణన఼ ాకటించిన మోజు ()



రోలాట జమంతి (ఎలక్ిటిక్ ఫాయటమీ యౄకయా )() 



తుక్లలస్ క్లమిుకస్ జమంతి (షఽయయక్ేందాక ళదీ ాంత కయా )()



యషహయ అంతమిక్ష సహాఴయం మిర్ న఼ ాయోగించిన మోజు (1986)



ఱహంతి షఴయౄప్ బటాుగర్ జమంతి ()



ఴతుాచ్ ఴడ్ా జమంతి (విద఼యదమసహయంత తయంగహలన఼ కన఼గొనురహయు)()



భఴేందా లాల్ షమహయర్ ఴయధంతి (ఐ.ఎ.ళ.ఎస్ న఼ సహాంచినరహయు)()



ఴతూా క్ేరండిష్ ఴయధంతి (ఴైడరా జన్ న఼ కన఼గొనురహయు) (1810)



ాథదఴ క్షిణితు మీక్షించిన మోజు()



ఇనాషట్ 1-త తు జాతిక్ి అంక్ితం చ్ళన మోజు ()



ఇరహన్ తృహఴలోవ్ ఴయధంతి (కండిశతుంగ్ థిమమీ చపనరహయు)()



జాతీమ ళైన్ష దిననతషఴం (మహభన్ పయౌతాతుు ాకటించిన మోజు)
సేకరణ:
భరణి కుమార్ట, సాకల్ అసస్ ంట్,

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

జనఴమి నల షంచిక మిభుమలన఼ విఱేశంగహ ఆకటుటకునుంద఼కు షంతోశం. షంచిక ై చాలా
భంది అతేతృహామాలు ంతృహయు. చాలా భంది రహమి షఽయళళలో లలలకు షంచికన఼ ాంట్ తీళ
అందించాయు. షంచికన఼ విదాయయుాలకు చ్మిచన ాతి కయ ఉతృహధాయముతుక్ి ేయు ేయున ధనయరహదభులు.
ఈ షంచికన఼ కడా ఇద్ విధంగహ ఆదమిసా హయతు ఆశిష఼ా …….

మీ……

