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పతిరకా పరకటన 

 
 
13 అత్యుత్తమ ప్రాజెక్టు లట నేషనల్ స్రా యి కి ఎంపిక్  - సర్వదా  స ైన్స్  పరిమళాలట వదెజలి్లన రరషు ర స్రా యి చిల్రన్స్   

స ైన్స్ కరంగ్ెెస్  2018 కరర్ుక్మెం 
*** 

తెలెంగాణా రాష్్టరెం లో శాస్్తర సాెంకేతిక రెంగాల అభివృద్ద్ధి కి, ప్రచారానికి అనేక కారయకరమాలు నిరవహిస్తత్ న్న 
తెలెంగాణ రాష్్టర శాస్్తర సాెంకేతిక మెండలి ( ట్. యస్. కాస్్ ), ప్రాయవరణెం, అడవులు, శాస్్తర సాెంకేతిక శాఖ, 
తెలెంగాణ ప్రభుత్వెం  ద్దావరా 2018 న్వెంబర్  3 వ తేద్దీన్ అభుయదయ ఉన్నత్ పాఠశాల, పిప్పరవాడ  గరా మెం, 
జ ైన్థ్  మెండలెం, ఆద్ద్లాబాద్ జిలాా  న్ెందత  పరా రెంభమ ైన్ రాష్్టర సాా యి బాలల స ైన్్ కాెంగ రస్ 2018 కారయకరమెం  
స్తరవద్దా స ైన్్ ప్రిమళాలు వ దజలుా త్ూ 5 వ తేద్దీన్ ఘన్ెం గా ముగిసిెంద్ద్.  
 
రాష్్టర వాయప్్ెం గా జరిగిన్ జిలాా  సాా యి బాలల స ైన్్ కాెంగ రస్ స్తదస్తత్లలో మొత్్ెం 2642 పరా జ కు్ లు పాలగొ న్గా 
ఇెందతలో 153 పరా జ కు్ లు రాష్్టర సాా యి లో బాలల స ైన్్ కాెంగ రస్ స్తదస్తత్లో పాలగొ నానయి.  స్తతమారు 500 
మెంద్ద ్ బాల శాస్్తరవేత్్లు, అకాడమిక్  కోఆరిినేటరుా , ఎవాలయయయిేటర్్, ర సో  ర్్  ప్ర్న్్, ట్. యస్. కాస్్    
అధ్కారులు పాలగొ నానరు.  
 
5-11-2018 తేద్దీన్ జరిగిన్ ముగిెంప్ు కారయకరమెం లో 13 పరా జ కు్ లన్త జాతీయ సాా యి లో ఒరిసా్ రాష్్టరెం 
భుబనేశ్వర్ లో డిస ెంబర్ 27 న్తెంచి 31 వరకు  జరిగే నేష్టన్ల్ చిలిరన్్ స ైన్్ కాెంగ రస్ లో పాలగొ న్డానికి ఎెంపిక 
చేశారు.  
 



 
కారయకరమానికి అధ్యక్షత్ వహిెంచిన్ పర ర ఫ స్తర్ రవి కుమార్ ప్ులి, మ ెంబర్ స కరటరీ, తెలెంగాణ రాష్్టర శాస్్తర సాెంకేతిక 
మెండలి ( ట్. యస్. కాస్్ ) మాటాా డుచూ ఈ రాష్్టర సాా యి కారయకరమెం లో 153 పరా జ కు్ లు పాలగొ నానయని, 
మూడు రోజుల పాటు బాల శాస్్తర వేత్్లు స్తమరిపెంచిన్ పరా జ కు్ లన్త క్షుణణెం గా ప్రిశీలిెంచి 13 పరా జ కు్ లన్త 
నేష్టన్ల్ సాా యి కి జడజీల కమిటీ ఎెంపిక చేసిెందని తెలియచేసారు.  భారత్ ప్రభుత్వెం మరియు తెలెంగాణ రాష్్టర 
ప్రభుత్వెం NCSC కారయకరమెం ద్దావరా విద్దాయరుా లలో ద్దాగి ఉన్న న ైప్ుణాయలన్త వ లికి తీసి వారిలో శాస్్ రయ 
దృకపధానిన ప ెంపర ెంద్ద్ెంచాలని నిరణయిెంచిన్ దనానరు. ఈ కారయకరమానికి త్మ స్తహకారెం అెంద్ద్ెంచిన్ నేష్టన్ల్ 
కౌని్ల్ అఫ్ స ైన్్ & టెకానలజీ కమూయనికేష్టన్, డిపార ్మెంట్ అఫ్ స ైన్్ & టెకానలజీ వారిక,ి   శీరమతి డి. ద్ద్వయ, 
జిలాా  కలెక్ర్, ఆద్ద్లాబాద్ వారిక,ి తెలెంగాణ పర లయయష్టన్ కెంటరర ల్ బో రుి  వారికి, SCERT , రాష్్టర విద్దాయ శాఖ 
వారిక ిTSCOST  త్రఫున్ కృత్ఙ్ఞత్లు తెలియచేసారు.  
 
శీరమతి డి. ద్ద్వయ , IAS ఆద్దల్ాబాద్ జిలాా  కలెక్ర్ మాటాా డుత్ూ స ైన్్  నేరుుకునే కరమెం లో విద్దాయరుా లు ఆస్తకి్ని 
కన్ప్రచి వివిధ్ విష్టయాలన్త కయలెంకష్టెం గా అరధెం చేస్తతకోవాలని స్తూచిెంచారు.  విద్దాయరుా లు స ైన్్ నేరుుకునే 
కరమెం లో ఆన్ెంద్దానిన ఆసావద్ద్ెంచాలని,  త్ద్దావరా శ్రమన్త కష్ా్ నిన దూరెం చేయవచుని ఉద్దభోధ్ెంచారు.  
ఆద్ద్లాబాద్ లోని ర ైత్ులు అడవి ప్ెందతల స్తమస్తయతో ప్డుత్ున్న బాధ్లకు శాస్్ రయ ప్దధత్ులతో ప్రిష్ాారానిన 
చూపిెంచవచుని బాల శాస్్తర వేత్్లకు స్తూచిెంచారు.  స ైన్్ పరా ధ్మిక స్తూతరా లన్త స్తరిగా అరధెం చేస్తతకుని త్ద్దావరా 
త్మ ప్రిస్తరాలలో ఉన్న స్తమస్తయలకు ప్రిష్ాారెం చూప్డానికి ప్రయత్నెం చేయాలని, NCSC కారయకరమ ముఖయ 
ఉద్దేేశ్ెం ఇద్దేన్ని బాల శాస్్తరవేత్్లకు స్తూచిెంచారు.      
 
డాక్ర్ శీరమతి గీత్ సావమినాధ్న్, నేష్టన్ల్ ఎకాడెమిక్ కమిటీ స్తభుయరాలు, భారత్ ప్రభుత్వ ప్రిశీలనాధ్కారి ఈ 
కారయకరమెం లో పాలగొ ని బాల శాస్్తరవేత్్లకు ప్లు స్తూచన్లు చేశారు. ఈ NCSC కారయకరమెం తెలెంగాణ రాష్్టరెం లో 
బాగా అమలు చేయడెం జరుగు చతనానడని ప్రశ్ెంసిెంచారు. 
 
శాస్్తర ప్రిజాఞ న్ వాయప్ి కి విశేష్టెం గా కృషి చేయుచతన్న ఆచారయ. ఎ. రామచెందరయయ, రసాయన్ శాస్్తర ఆచారుయలు, 
నేష్టన్ల్ ఇనిటిటయయట్ అఫ్ టెకానలజీ , వరెంగల్  త్న్ కీలక ఉప్నాయస్తెం లో  స ైన్్ ప్రమ ైన్ విష్టయాలన్త 
తెలుస్తత కొన్తటలో విద్దాయరుా లు స్తెంప్ూరణ సాా యి లో నిమగన మవావలని ఇెందత కోస్తెం NCSC లాెంట ి
కారయకరమాలు ఎెంత్ గానో ఉప్యోగ ప్డతాయని స్తూచిెంచారు. 
 
డాక్ర్ S. శీరనివాస్, పరా జ క్్ డెైర క్ర్, TSCOST , వారు త్న్ ప్రస్తెంగెం లో తెలెంగాణా రాష్్టరెం లో NCSC 
కారయకరమనిరవహణ గురిెంచి వివరిెంచారు.   
  
 



 
 
 
డాక్ర్ బి. శీరనివాస్, ఉసాానియా విశ్వవిద్దాయలయ భూ రసాయన్ శాస్్తర అసో సియిేట్ పర ర ఫ స్తర్ మరియు సట్ట్ 
అకాడమిక్ కోఆరిినేటర్ NCSC త్న్ ప్రస్తెంగెం లో NCSC పరా జ కు్ లన్త త్యారు చేయడెం లో గ ైడ్ టీచర్ లకు 
ప్లు శిక్షణ కారయకరమాలన్త నిరవహిెంచడెం జరిగిన్దని, గవరనమ ెంట్ అఫ్ ఇెండియా  మూలాయెంకన్ విధానాలన్త 
అవలెంబిెంచడెం జరిగిన్దని తెలియచేశారు.  
 
డాక్ర్. సి వి రామ కృష్టణ , పరా జ క్్ ఆఫ్స్తర్, TSCOST సావగత్ ఉప్నాయస్తెం చేయగా శీర రఘు రమణ, జిలాా  
కోఆరిినేటర్, NCSC  వెందన్ స్తమరపణ చేశారు. 
 
ఈ కారయకరమెం లో శీర ఏ. రవెందర ర డిి , జిలాా  విద్దాయ శాఖాధ్కారి, శీర ఆశ్న్న గారు, జిలాా  బీస్ వ లఫేర్ అధ్కారి, శీర 
యస్. న్రి్ెంగ ర డిి , కర సాపెండెంట్, అభుయదయ ఉన్నత్ పాఠశాల,  TSCOST అధ్కారులు, NCSC బాల 
శాస్్తరవేత్్లు, జిలాా   కోఆరిినేటరుా , జిలాా  అకాడమిక్ కోఆరిినేటరుా , ర సో  ర్్  ప్ర్న్్, ఎవాలయయయిేటరుా , గ ైడ్ 
టీచర్్, మరియు అభుయదయ హ ై స్తూాల్ మరియు జూనియర్ కాలఫజీ ఎగిీకయయటివ్ కమిటీ మ ెంబెర్్ మరియు 
సిబబెంద్ద్ పాలగొ నానరు.  
 
ఎెంపిక ైన్ 13 మెంద్ద్ బాల శాస్్తర వేత్్ల జాబితా జత్ చేయడమ ైన్ద్ద్. 
  
ఈ    స్తెందరబెంగా ప్తిరకా మరియు ఎలకా్ా నిక్ ప్రసార మాధ్యమాల ప్రతినిధ్తలు పాలగొ ని జాతీయ బాలల స ైన్్ 
కాెంగ రస్ కారయకరమానికి  మరియు బాల శాస్్తర వేత్్లు త్యారు చేసిన్ పోర జ కు్ లని పోర త్్హిెంచ వలసిన్ద్ద్ గా 
కోరడమ ైన్ద్ద.్ 
 
ఇటుా , 
 
ఆచారయ . రవి కుమార్ ప్ులి 
మ ెంబర్ స కరటరీ, టి . యస్. కాస్్. మరియు సట్ట్ కోఆరిినేటర్ , NCSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TELANGANA STATE COUNCIL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (TSCOST) 

 

26TH NATIONAL CHILDREN’S SCIENCE CONGRESS (NCSC)-2018 

 

LIST OF PROJECTS SELECTED FOR PARTICIPATION AT NATIONAL EVENT OF NCSC-2018 

 

S.No. Name of the 

Child Scientist 

Age Sex 

(M/F) 

Name of the 

School 

Title of the Project District Name of the 

Guide 

Teacher 

Guide 

Teacher 

Mobile No. 

1 B.P. RAVI 

KIRAN 

REDDY 

14+ MALE DEVNAR 

SCHOOL FOR 

THE BLIND 

SAFE AND GREEN 

CHARING OF MOBILE 

PHONE FOR UN-

ELECTRIFIED 

HOUSEHOLDS 

HYDERABAD SRI 

YADAGIRI 

REDDY 

 

9642758668 

2 EINSTEIN 14 MALE TEJASVI 

VIDYARANYA  

SEA BIN MEDCHAL V. 

SRAVANTI  

 

9912796660 

3 P. 

SHAINEESHA 

14 FEMALE Z.P S S, 

PIPPARWADA 

A COMPLETE HEALTH 

GUIDE OF PLANTS GIFTED 

BY NATURE 

ADILABAD V. GRUHA 

LAXMI 

 

8331869484 

4 M. SANDHYA 13 FEMALE Z.P.H.S 

PULI MAMIDI 

KALUPU KADIDI SIRULA 

GOLUPU 

VIKARABAD G. 

SUDHARA

NI 

9441963822 

5 K. 

MAMATHA 

13 FEMALE Z.PH.S,  

KONAPUR, 

KONDAPUR 

REVOLVING DUMMY MAN SANGA 

REDDY 

B. NAGA 

RAMANI 

 

9490609900 

6 B. MAHESH 13 MALE U.P.S., UPPARI 

PALLY 

INNOVATIVE PRODUCTS 

FROM RECYCLING OF 

WASTAGE RUBBER 

WANAPARTH

Y 

B. 

SRINIVASU

LU 

 

8897155001 
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S.No. Name of the 

Child Scientist 

Age Sex 

(M/F) 

Name of the 

School 

Title of the Project District Name of the 

Guide 

Teacher 

Guide 

Teacher 

Mobile No. 

7 B DEEPA 14+ FEMALE Z.P.H.S , 

KOMPALLY, 

MUNUGODU 

FOOD GUARD NALGONDA P. SARITA  

9948644206 

8 M. SHIVA 

KUMAR 

13 MALE Z.P.H.S, MUNI 

MOKSHAM 

CULTIVATION OF PADDY 

IN  NEW METHODS 

MAHABUB 

NAGAR 

MOHD. 

BASHEER 

AHMED 

 

9491375899 

9 K. ARUN 

KUMAR 

15 MALE Z.P.H.S, 

ANTHAKA 

PET 

SOLAR PADDY 

HARVESTER  

SIDDIPET T. 

RAVINDER 

REDDY 

9441534644 

10 V. 

SHARVANI 

14 FEMALE Z.P.H.S. 

CHANDANA 

PUR 

FARMERS FRIENDLY 

MULTIPLE MOSQUITO 

ZAPPER 

PEDDAPALLY V. PADMA 

KUMARI 

 

9494432113 

11 K. SAI 

RACHAN 

15 MALE JOHNSON 

GLOBAL 

SCHOOL, 

VAVILALA  

PALLY 

SWACHH BHARAT CYCLE KARIM 

NAGAR 

P. VARA 

PRASAD 

 

9440454385 

12 J. SATHISH 16 MALE Z.P.H.S. 

RAJARAM 

JEEVA MRUTHAM JAGITYAL P. SWAPNA 9704737314 

13 H.W. ANSARI 15 FEMALE NIRMALA 

HRUDAYA 

HIGH SCHOOL 

WEALTH FROM WASTE TO 

ATTAIN INCREDIBLE AND 

SUSTAINABLE INDIA 

NIZAMBAD K. VENU 

GOPAL 

9705197017 

 


