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పతిరకా పరకటన

2018 నవంబర్  3 న ంచి 5 వరకు తెలంగాణ ర్ాషే్టర శాస్్తర సాంకతేిక మండలి ( ట్. యస్. కాసే్ ) వార్ి ఆధ్వరాంలో 
అభుాదయ ఉనాత్ పాఠశాలపిపపరవాడ  గార మంజ ైనథ్  మండలంఆదిలాబాద్ జిలాా   నంద  ర్ాషే్టర సాా యి బాలల స్ నై్సి 
కాంగ రస్  -     (     యన్స . స్ి. యస్. స్ి. ) 2018 

---
తెలంగాణా ర్ాషే్టరం లో శాస్్తర సాంకేతిక రంగాల అభివృదిధి కిపరచార్ాన్సకి అనేక కారాకరమాలు న్సరవహిస్త ్ నా తెలంగాణ ర్ాషే్టర 
శాస్్తర సాంకేతిక మండలి ( ట్. యస్. కాసే్ )పర్ాావరణంఅడవులుశాస్్తర సాంకతేిక శాఖతెలంగాణ పరభుత్వం  దావర్ా 
2018 నవంబర్  3 న ంచి 5 వరకు  ర్ాషే్టర సాా యి బాలల స్ నై్సి కాంగ రస్ 2018 కారాకరమం న్సరవహించబడునన్స టి. యస్. 
కాసే్ మ ంబరె్ స్ కరటరీ్ ఆచారా  రవి కుమార్ పులి గారు తెలియచేసారు. 
పిలాల లోన్స స్తృజనాత్మకత్న విజఞా న శాస్్తరం ప ై ఆస్తకి్న్స ప ంప ందించడాన్సకి జఞతీయ శాస్్తర సాంకేతిక స్తమాచార మండలి ( 
యన్స . స్ి. యస్. టి. స్ి.  )డిపారుే మ ంటు  ఆఫ్  స్ ైన్సి టెకాాలజీగవ రామ ంట్ అఫ్ ఇండియా వారు తెలంగాణ ర్ాషే్టర 
శాస్్తర సాంకేతిక మండలి వారి్తో కలిస్ి జఞతీయ బాలల స్ నై్సి కాంగ రస్ న  న్సరవహిస్త ్ నాారు. 
ర్ాషే్టర విదా పరి్శోధ్న శిక్షణా స్తంసా్తవిదాా శాఖఆదిలాబాద్ జిలాా  కలెకేర్ బీస్ీ స్తంక్షేమ అభివృదిి  శాఖ మరి్యు 
తెలంగాణా ర్ాషే్టర కాలుష్టా  మండలి ఈ కారాకరమ న్సరవహణ కు స్తహకరి్స్త ్ నాారు. 


26వ జఞతీయ బాలల స్ నై్సి కాంగ రస్ 2018 పరధాన అంశం గా 
పరి్శుభరహరి్త్ మరి్యు ఆర్ోగాకరమ ైన దేశం కొరకు శాస్్తర మరి్యు సాంకేతిక నూత్న 
ఆవిష్టకరణలు 
అన్స న్సరవచించడమ నైది. 

ఉప అంశాలు :
1. పర్ాావరణ వావసా్త మరి్యు స్తంబంధతి్ స్టవలు 
2. ఆర్ోగాంపారి్శుధ్ాం మర్యిు స్తవచ్హత్ 
3. వారి పదాా ర్ాా ల న ంచి స్తంపద స్తృష్ిే  
4. స్తమాజంస్తంస్తకృతీ మర్యిు జీవనోపాధ్ లు 
5.  సాంపరదాయక విజఞా న వావసా్తలు.



యన్స . స్ి. యస్. స్ి.   యొకక జిలాా  సాా యి స్తంఘటనలలో ఎంపిక కాబడని స్ నై్సి ఆధారి్త్ పరా జ కుే లు జ్యారీ్ 
స్తభుాలముంద  ర్ాషే్టర సాా యి కారాకరమం లో స్తంబంధిత్ బాల శాస్్తరవేత్్లు పరదరి్ిసా్ రు.  మర్యిు యన్స . స్ి. యస్. టి. 
స్ి. యొకక  మారగ  దరికాలకు అన గుణంగా వారి్ పన్సతీరు ఆధారం గా అంచనా వేయబడతాయి. పరఖాాత్ 
శాస్్తరవేత్్లువిదాా వత్ే్లు ఈ పరా జ కుే లు పరి్శీలిసా్ రు. 
మొత్్ం 155 పరా జ కుే లు తెలంగాణా ర్ాషే్టరం న ంచి పాలగగ న న నాాయి. 500 మంది బాల శాస్్తరవేత్్లుఅకాడమిక్  
కోఆరిి్నేటరుా ఎవాలయాయిేటర్ిర్ సో స్ పరిన్సిట్. యస్. కాసే్    అధికారులు పాలగగ నన ారు. 
డిస్ ంబర్ 27 న ండి 312018  వరకు ఒర్ిసాిభుబనశేవర్ లో జరి్గే జఞతీయ సాా యి బాలల స్ ైన్సి కాంగ రస్ కు 13 
పరా జ కే్్ లన  ఎంపిక చేసా్ రు. తెలంగాణ ర్ాషే్టరం  కయడా పాలగగ న జలంధ్ర్ పంజఞబ్ ర్ాషే్టరం లో లవా్ల ప ర ఫ ష్టనల్ 
యూన్సవర్ిిటీ లో జనవర్ి 3 న ండి 7 వ తదేీ వరకు జరగన నా ( ఇండియన్స స్ ైన్సి కాంగ రస్ 2019) ఈ పదమూడు 
పరా జ కే ల్లో బసేె్  ర్ ండు పరా జ కే్్ ఎంపిక చేయబడతాయి. 


ర్ాషే్టర సాా యి కారాకరమం  2018 నవంబర్ 3 వ తదేీ న ంచి 5 వ తేదీ వరకు అభుాదయ ఉనాత్ పాఠశాలపిపపరవాడ  
గార మంజ ైనథ్  మండలంఆదలిాబాద్ జిలాా   నంద  న్సరవహించబడున . 


3-11-2018 - పరా జ కే్ న్సవేదికల మూలాఅంకణం 
4-11-2018 - బాల శాస్్తరవేత్్ల చే పరా జ కే్ ల ప రస్ ంటేష్టన్స 
5-11-2018 -  పరా జ కే్ ల ఎంపకి మరి్యు స్తరేి్ఫిక ట్ ప రస్ ంటేష్టన్స కారాకరమం. 


5-11-2018  కారాకరమం లో పాలగగ న వలస్ినదిగా ఈ కిరంది వారి్న్స ఆహ్వవన్సంచడమ ైనది. 


1) శీర అజయ్  మిశార ఐ.ఏ.యస్. పరతేాక పరధాన కారాదర్ిిపర్ాావరణఅటవ్లశాస్్తర సాంకతేిక శాఖతెలంగాణా ర్ాషే్టరం
2)  ఆచారా . రవి కుమార్ పులిమ ంబెర్ స్ కరటరీ్టి . యస్. కాసే్.
3) శీరమతి డ.ి దివాఐ.ఏ.యస్.ఆదిలాబాద్ జిలాా  కలెకేర్ 
4)  ఆచారా. ఎ. ర్ామచందరయారసాయన శాస్్తర ఆచారుాలునేష్టనల్ ఇన్సటిటయాట్ అఫ్ టెకాాలజీ వరంగల్ 
5) డాకేర్ . బి. పరభాకర్ఐ.ఫ్ .యస్ఆదిలాబాద్ జిలాా  అటవ్ల శాఖ అధికారి్
6) డాకేర్ .  శీరమతి గీత్ సావమినాధ్న్సనేష్టనల్ ఎకాడమెిక్ కమిటీ   స్తభుార్ాలుభారత్ పరభుత్వ పర్ిశీలనాధకిార్ి. 
7) శీరమతి . శేష్టు కుమార్ిడెైర్ కేర్ర్ాషే్టర విదా పరి్శోధ్న శిక్షణా స్తంసా్తహ ైదర్ాబాద్ 
8) ఆచారా బి. శీరన్సవాస్ఉసామన్సయా విశవవిదాాలయ భూ రసాయన శాస్్తర ఆ చారుాలు
9) శీర  ఎ . రవ్లందర ర్ డిి జిలాా  విదాా శాఖ అధికారి్ఆదిలాబాద్. 
10) శీర యస్. నరి్ింగ ర్ డిి కర్ సాపండంట్అభుాదయ ఉనాత్ పాఠశాల


ఈ    స్తందరబంగా పతిరకా మరి్యు ఎలకాేా న్సక్ పరసార మాధ్ామాల పరతిన్సధ్ లు పాలగగ న్స జఞతీయ బాలల స్ నై్సి కాంగ రస్ 
కారాకరమాన్సకి విస్్తృత్ పరచారం కలిపంచాలన్స కోరడమ నైది. 


ఇటుా 
ఆచారా . రవి కుమార్ పులి
మ ంబెర్ స్ కరటరీ్టి . యస్. కాసే్. 
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|Ÿ]Xø—�uó„, VŸ²]Ôá eT]jáTT €sÃ>·«¿£sÁyîT®q <ûXø+ ¿=sÁÅ£”
Xæ�dŸï eT]jáTT kÍ+¹¿Ü¿£ qÖÔáq €$wŸØsÁD\T

({ì.mdt.¿±dt¼)

|˜ÓýÙ¦ €|˜ÓdŸsY, TSCOST

 M.Tech., MBA., Ph.D., E.E.M. (UK)
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30 yûT 2018, nsÁD« uó„eHŽ, ™dÕb˜Íu²<Ž, ™VÕ²<Šs�u²<Ž
™d™|¼+‹sÁT 2018
n¿Ã¼‹sÁT 2018
27`31 &�™d+‹sÁT 2018
3`7 Èqe] 2019 (È\+<óŠsY, |Ÿ+C²uÙ)

�|ŸÔû«¿£Ôá\T
kÍœ“¿£ dŸeTdŸ«\™|Õ ‚<ŠÝsÁT u²\ �|ŸÜ“<óŠT\ ÔÃ Å£L&�q ‹�+<‘\#û Xæ�dÓïjáT |Ÿ]cÍØs�\Å£” dŸ$Tw¾¼ ¿£�w¾.

\_ódŸTï+~. eT]jáTT Ôî\+>±D s��wŸ¼ Xæ�dŸï kÍ+¹¿Ü¿£ eT+&ƒ* yîuÙ™dÕ{Ù q+<ŠT
( ) Å£L&ƒ \_ódŸTï+~.www.tscost.telangana.gov.in

�bÍCÉ

Ôî\+>±D s��wŸ¼+ýË Xæ�dŸï kÍ+¹¿Ü¿£ sÁ+>±\ n_óe�~Ý¿ì, �|Ÿ#�s�“¿ì nHû¿£ ¿±sÁ«�¿£eÖ\T “sÁÇV¾²dŸTïq• Ôî\+>±D s��wŸ¼ Xæ�dŸï kÍ+¹¿Ü¿£ eT+&ƒ* 
s��wŸ¼ |Ÿs�«esÁD, n&ƒeÚ\T, Xæ�dŸï eT]jáTT kÍ+¹¿Ü¿£ XæKÅ£” #î+~q �|Ÿuó„TÔáÇsÁ+>· dŸ+dŸœ.
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bõ+<Še#áTÌqT.

, ý²>´‹T¿ù eT]jáTT H�\T>·T #�sÁT¼\T/bþdŸ¼sÁT¢.  

3 4 ý²>´‹T¿ù 

>± dŸeT]Î+#áeýÉqT.
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�|Ÿ<ó‘q n+XøeTT eT]jáTT –|Ÿ n+XøeTT\T
�|Ÿ<ó‘q n+Xø+ : |Ÿ]Xø—�uó„, VŸ²]Ôá eT]jáTT €sÃ>·«¿£sÁyîT®q <ûXø+ ¿=sÁÅ£” Xæ�dŸï eT]jáTT kÍ+¹¿Ü¿£ qÖÔáq €$wŸØsÁD\T

&îuÉÕÒ dŸ+eÔáàs�\ kÍÇÔá+�Ôá uó²sÁÔá <ûXæ“¿ì €]Æ¿£ |ŸÚsÃ>·Ü eT]jáTT |Ÿs�«esÁD |Ÿ]sÁ¿£ŒD n+Xæ\Å£” dŸ+u+~ó+ºq �|Ÿ|Ÿ+#á dŸ<ŠdŸTà \ýË 
�|ŸeTTK+>± Ôáq y�Dì“ $“|¾+#á&†“¿ì ne¿±Xø+ ¿£*Ð+~.  |Ÿs�«esÁD dŸÎ�VŸ² ýñÅ£”+&† €]Æ¿£ |ŸÚsÃ>·Ü kÍ~ó+#á&ƒ+ M\T ¿±<Š“ #�ý² ¿±\+ 
ÔásÁTy�Ôá eTq <ûXø+ �>·V¾²+º+~.  nDT Xø¿ìï, n+Ôá]¿£Œ ¿±sÁ«�¿£eT+, dŸeÖ#�sÁ Xæ�dŸï+, y�VŸ²q, WwŸ<óŠ Ôá~ÔásÁ Xæ�dŸï kÍ+¹¿Ü¿£ sÁ+>±\ýË 
$¥wŸ¼ kÍeTs�Ý«“• eT]jáTT Xø¿ìï“ kÍ~ó+#á&†“¿ì uó²sÁÔá €]Ý¿£ e«edŸœ ™|³T¼‹&ƒT\qT ™|&ƒTÔáÖHû –q•~. dŸÖœ\ C²rjáT –ÔáÎÜï “ ™|+#á&†“¿ì 
rdŸTÅ£”q• ‚³Te+{ì #ásÁ«\ú• Å£L&† |Ÿs�«esÁD qcÍ¼“• ÔáÐZ+#á&†“¿ì ¿±e\d¾q “‹+<óŠq\ €eXø«¿£ÔáqT ÔîsÁ™|Õ¿ì Ôî#�ÌsTT.  Je yîÕ$<óŠ« 
“jáTeÖ\qT nqTdŸ]dŸÖï kÍeÖ›¿£ eÖsÁTÎ\ <‘Çs� dŸeTÔáT\ n_óe�~Ý kÍ~ó+#á&†“¿ì 2006 e dŸ+eÔáàsÁ+ýË C²rjáT |Ÿs�«esÁD bÍ\dÓ 
sÁÖbõ+~+#á ‹&�q~.  ™|sÁT>·TÔáTq• ÈH�uó² nedŸs�\qT HîsÁyûsÁÌ&ƒ+, Je yîÕ$<óŠŠ« eT]jáTT dŸVŸ²È eqsÁT\qT dŸ+sÁ¿ìŒ+#á&ƒ+ dŸeTÔáT\ 
n_óe�~Æ jîTT¿£Ø eTTK« \¿£Œ«+>± eÖ]q~.  ×¿£« s�È« dŸ$TÜ �|ŸÜbÍ~+ºq 17 dŸeTÔáT\ n_óe�~Æ \¿Œ±«\qT €<ŠsÁô+>±  rdŸTÅ£”“ 
uó²sÁÔá<ûXø+ 2014 e dŸ+eÔáàsÁ+ýË dŸÇ#Y uó²sÁÔY |Ÿ<óŠ¿±“• �bÍsÁ+_ó+º+~.  dŸeTÔáT\ n_óe�~ÆkÍ~ó+#á&†“¿ì ¿±e\d¾q n+Xæ\qT 
dŸMT¿£�Ôá+ #ûjáT&†“¿ì eTq <ûXø+ýË“ n“• kÍœsTT\ýË –q• �|ŸÈ\jîTT¿£Ø Xæ�dÓïjáT ne>±VŸ²q �|Ÿ<ó‘q uó„Ö$T¿£ bþw¾dŸTï+~.
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 uó²sÁÔá �|Ÿuó„TÔáÇ+ �bÍsÁ+_ó+ºq C²rjáT u²\\ ™dÕHŽà ¿±+�Â>dt ( ) u²\\ýË |¾q• ejáTdŸTà qT+º Xæ�dÓïjáT yîÕK] ™|+bõ+~+#û yû~¿£>± NCSC

eÖ]q~.

M³“•+{ì“ <Š�w¾¼ýË –+#áTÅ£”“, |Ÿ]Xø—�uó„, VŸ²]Ôá eT]jáTT €sÃ>·«¿£sÁyîT®q <ûXø+ ¿=sÁÅ£” Xæ�dŸï eT]jáTT kÍ+¹¿Ü¿£ qÖÔáq €$wŸØsÁD\T  nqT “ ”
$wŸjáÖ“• 2018  2019 dŸ+eÔáàs�\Å£” >±qT C²rjáT u²\\ ™dÕHŽà ¿±+�Â>dt ( ) �|Ÿ<ó‘q n+Xø+>± “sÁsTT+#á&ƒyîT®q~.   & NCSC ’

kÍœ“¿£ eT]jáTT �bÍ+rjáT $wŸjáÖ\ |Ÿ]o\q <‘Çs� $qÖÔá• €ýË#áq\T eT]jáTT |Ÿ]cÍØsÁeTT\T �|ŸÜbÍ~+#áT³Å£” ¿=+<Š]¿ì ne¿±Xø+ 
¿£\T>·TÔáT+~.  n<û dŸeTjáT+ýË, €<ŠsÁôe+ÔáyîT®q |Ÿ<ŠÆÔáT\qT sÁÖbõ+~+#á&†“¿ì eT]jáTT bÍ{ì+#á&†“¿ì dŸeÖÈ+ jîTT¿£Ø ÔÃ&†Î³T m+ÔÃ 
nedŸsÁ+.  �|Ÿ|Ÿ+#á y�«|Ÿï+>±, <ûXø y�«|Ÿï+>±, �bÍ+rjáT+>± eT]jáTT kÍœ“¿£+>±qÖ dŸVŸ²È eqsÁT\ “sÁÇVŸ²D, |Ÿs�«esÁD e«edŸœ\ |Ÿ]sÁ¿£ŒD 
eT]jáTT eÖqe €sÃ>·« uó„�<ŠÔá nHû n+Xæ\T dŸeT¿±©q dŸeÖÈ+ýË €eXø«¿£Ôá\T>± eÖs�sTT.

ÿ¿£ <ûXø+ jîTT¿£Ø |ŸÚsÃ>·Ü“ n+#áH� yûjáT³+ýË € <ûXø+ q+<Š* dŸeÖÈ+, dŸ+dŸØ�Ü eT]jáTT M{ì¿ì ÈqdŸeTÖVŸä\ÔÃ –q• nqT‹+<óŠ+, 
Jeq XèÕ\T\T, dŸÇ#áÌ eT]jáTT VŸ²]Ôá dŸeTÔáT\ n_óe�~Æ Ôá~ÔásÁ n+Xæ\ jîTT¿£Ø bÍ�ÔáqT eTq+ eTsÁTe C²\eTT.

JeyîÕ$<óŠ«+, €]¿£ d¾Ü eT]jáTT kÍeÖ›¿£ |Ÿ]|ŸÚw¾¼\qT �|Ÿuó²e+ #ûjáT&ƒ+ýË dŸÇ#áÌ, VŸ²]Ôá kÍ+¹¿Ü¿£Ôá\T eT]jáTT |Ÿ<ŠÔáT\Å£” #�ý² Æ œ Æ
�bÍeTTK«Ôá –q•~.  kÍ“¿£ eqsÁT\T eT]jáTT |Ÿ<ŠÔáT\ €<ó‘sÁ+>± sÁÖbõ+~+#á‹&�q <ûojáT Xæ�dŸï $C²q e«edŸ\T eT]jáTT |Ÿ<ŠÔáT\qT œ Æ ã œ Æ
Ôî\TdŸT¿=qT³, eT]jáTT n$ dŸeÖÈ |Ÿ]|ŸÚw¾¼ ¿ì <ÃVŸ²<Š+ #ûd¾q $<ó‘qeTT\qT n<óŠ«jáTq+ #ûjáT&ƒ+ (Ôî\TdŸT¿=qT³) m+ÔîÕH� nedŸsÁ+ 
–+~.  ‚³Te+{ì <ûojáT Xæ�dŸï $C²q e«edŸ\ n<óŠ«jáTq+, “s�sÁD eT]jáTT |ŸÚq:�bÍsÁ+uó„+ #ûjáT&ƒ+ <‘Çs� eqsÁT\ $<óŠÇ dŸ+/ $H�Xø+/ ã œ Æ +
“sÁÖˆ\q, |Ÿs�«esÁD eÖsÁTÎ\ �|Ÿuó²e+ eT]jáTT |ŸÚqsÁTÔ�Î<Š¿£+ ¿±“ ‚+<óŠq eqsÁT\qT $#á¿£ŒD²sÁV¾²Ôá+>± y�&ƒ³+ eT]jáTT Je yîÕ$<óŠ« 
e«edŸ\Å£” qwŸ¼+ #û�d kÍ+¹¿Ü¿£Ôá\ qT –|ŸjîÖÐ+#á&ƒ+ e+{ì kÍ<ó‘sÁD+>± ¿£“|¾+#û <Š�Xæ«\qT eTq+ dŸeTsÁ+>± m<ŠTs=Øqe#áTÌqT.œ Æ

dŸVŸ²È eqsÁT\ <ŠT]Ç“jîÖ>·+ Je yîÕ$<óŠ« $H�XøH�“¿ì <‘]rdŸTï+~.  dŸVŸ²È eqsÁT\ –ÔáÎÜï ¿£+fñ $“jîÖ>·+ n~ó¿£yîT®q|ŸÚÎ&ƒT |Ÿs�«esÁD 
e«edŸ <î‹ÒÜ+³T+~.  eTsÃyîÕ|ŸÚ n|Ÿ]Xø—�uó„ $<ó‘H�\ eTÖ\+>± uó„Ö$T eT]jáTT ú{ì dŸÇ#áÌÔá ™|Õ r�e �|Ÿuó²e+ |Ÿ&� |Ÿs�«esÁD e«edŸ œ œ
Ôá<‘Çs� dŸeÖÈ+ �|ŸeÖ<Š+ýË |Ÿ&ƒTÔáT+~.  “C²“¿ì, |Ÿ]Xø—�uó„Ô„ n+fñ eTTsÁT>·T ú{ì bÍsÁT<Š\ e«edŸ qT dŸ]#ûjáTT³, #îÔáï #î<‘s�“• œ
dŸMT¿£]+º “sÁÖˆ*+#áT³, M<óŠT\T eT]jáTT |Ÿ]dŸs�\qT Xø—�uó„ |ŸsÁT#áT³ <‘Çs� dŸeÖÈ+ýË dŸÇ#áÌÔá, y�«<óŠT\ “y�sÁD \qT kÍ~ó+#á&ƒ+.  
‚+{ì eT]jáTT |Ÿ]dŸs�\ |Ÿ]Xø—�uó„ y�Ô�esÁD+ n+³T y�«<óŠT\ “y�sÁDÅ£” –|Ÿ¿£]dŸTï+~.  e«¿ìï>·Ôá |Ÿ]Xø—�uó„Ôá, |ÓýñÌ >±* |Ÿ]Xø—�uó„Ôá, 
€VŸäsÁ+ eT]jáTT ú{ì |Ÿ]Xø—�uó„Ôá, ™|+|ŸÚ&ƒT È+ÔáTeÚ\ |Ÿ]Xø—�uó„Ôá ‚eú• Å£L&† #�\ eTTK«yîT®q$.  dŸVŸ²È eqsÁT\ dŸeTÔáT\ $“jîÖ>·+ 
eT]jáTT Xæ�dÓïjáT |ŸsÁyîT®q “sÁÇVŸ²D e+{ì n+Xæ\T |Ÿs�«esÁD e«edŸ |Ÿ{ìwŸ¼ÔáÅ£”, eÖqeÚ\ €sÃ>·« dŸ+sÁ¿£ŒD Å£”, eT]jáTT dŸeTÔáT\ n_óe�~ œ Æ
kÍ<óŠqÅ£” <ÃVŸ²<Š+ #ûkÍïsTT.  Xæ�dÓïjáT |ŸsÁyîT®q ne>±VŸ²q, $Xâ¢wŸD\T eT]jáTT $esÁD\T ‚³Te+{ìeú• Å£L&† dŸVŸ²È eqsÁT\qT 
dŸ~Ç“jîÖ>· |ŸsÁ#áT¿=qT³Å£” eT]jáTT ™|+bõ+~+#áT ¿=qT³Å£” dŸ]jî®Tq kÍ+¹¿Ü¿£ |Ÿ<ŠÆÔáT\qT ¿£qT>=q&†“¿ì –|ŸjîÖ>· |Ÿ&ƒÔ�sTT.

‡ <óŠ�¿ÃØD+ýË, |¾\¢\ jîTT¿£Ø bÍsÄ�«+Xæ\T, �|ŸjîÖ>±Ôáˆ¿£ eT]jáTT |Ÿ]o\H�Ôáˆ¿£ nuó²«kÍ\qT <Š�w¾¼ýË –+#áT¿=“ dŸ~ÇeTsÁ H�Ôáˆ¿£ |Ÿ<ŠÜýË ô Æ
™dÕqTà HûsÁTÌÅ£”Hû dŸÖÎ]ï“ |¾\¢\ýË �bþÔáàV¾²+#á&†“¿ì C²rjáT u²\\ ™dÕqTà ¿±+�Â>dt jîTT¿£Ø �|Ÿ<ó‘q n+Xø+ ýË   5 (×<ŠT) –|Ÿ n+Xæ\T m+|¾¿£ 
#ûjáT&ƒ+ È]Ðq~.

.

.

.

.

.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sri K.N. BHAGAT

Sri D. SRINIVAS

Dr K.SRINIVAS

Sri B.SWAMY

Smt. GOUSIA BEGUM

Dr. V. GURUNADHA RAO

Sri E.VENKATESWARLU

Sri B.SAMPATH KUMAR

Sri CH. RAJI REDDY

Sri H.VIJAYKUMAR

Sri K. MAHENDER

Sri M.MURALI MOHANA CHARY

KAMAREDDY

WARANGAL
RURAL

WARANGAL
URBAN

JANGOAN

MAHABUBABAD

KHAMMAM

BHADRADRI 
KOTHAGUDEM  

MEDAK

SANGA REDDY

SIDDIPET

JAYSHANKAR
BHUPALPALLY

9848209780

9949703125

9848878455

9010451789

9963563959

9866549297

9440450141

9010043945

8328599157

9963423691

9949560565

9885951425

knbhagath@gmail.com

srinu.maths445@gmail.com

srinivaskatla1971 @gmail.com

swamybarla4@gmail.com

gousiagouse@gmail.com

nathvoore06@gmail.com

enumala2009@gmail.com

sampathphysics11@gmail.com

rajireddychilumula@gmail.com

vijayhatty@gmail.com

kmr115@gmail.com

maringantimurali.65@gmail.com

1.

2.

3..

4.

5.

6.

7.

8.

ADILABAD

MANCHERIAL

NIRMAL

Sri K.RAGHURAMANA

Sri S. MADHUBABU

Sri K.VINOD KUMAR

KOMARAM
BHEEM 
ASIFABAD

9440060288

9849550200

9440069830

9441140434

9441195765

9440587429

9849590971

9490285239

Sri K.MADHUKAR

Sri K.S. ANANTHA CHARY

Sri A.DAMODAR

Sri K. SRINIVAS

Smt. G. ARADHANA

KARIMNAGAR

JAGITYAL

PEDDAPALLI

RAJANNA
SIRCILLA

raghuramana2010@gmail.com

sailu.madhu6@gmail.com

kandalavinodkumar@gmail.com

dsokbasf@gmail.com

ananthachary63@gmail.com

damodaramirishetti@gmail.com

srinivaskanuganti1971@gmail.com

aradhanagundlapally@gmail.com

District Name Cell No. E-mail ID
Sl.
No.

9. 7382479539Sri A. GOVERDHANNIZAMABAD goverdhanande11@gmail.com

21.

22.

25.

26.

28.

29.

30.

31.

27.

24.

23.

WANA PARTHY

NALGONDA

SURYAPET

VIKARABAD

MEDCHAL

RANGA REDDY

HYDERABAD

YADADRI
BHONGIR

JOGULAMBA
GADWAL

NAGAR 
KURNOOL

Sri M. SRINIVASULU

Sri V. LAXMIPATHI

Sri L.DEVARAJU

Sri T. VEERA KUMAR

Sri CH. BHARANIKUMAR

Sri A.KRISHNA REDDY

Sri S. NAGESH BABU

Sri D. KAMAL REDDY

Sri B. SRINIVAS

Sri S.SAIPRASAD RAO

MAHABUB 
NAGAR

9394574814

9848578845

9989457087

9052904624

9000989726

9701103057

9866664106

7702960071

9989921105

9440323064

srinivasulumarka3399@gmail.com

vanam.laxmipathi55@gmail.com

devaraju.lam@gmail.com

veerakumar722@gmail.com

ch.bharanikumar@gmail.com

kamalreddydoma@gmail.com

srinu986666@gmail.com

sprsuguru@gmail.com

akreddy1105@gmail.com

nageshmissile900@gmail.com

TELANGANA STATE COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY (TSCOST) 
th26  NATIONAL CHILDREN’s  SCIENCE CONGRESS - 2018

LIST OF DISTRICT CO-ORDINATORS
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TELANGANA STATE COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY (TSCOST) 
th26  NATIONAL CHILDREN’s  SCIENCE CONGRESS - 2018

LIST OF DISTRICT ACADEMIC CO-ORDINATORS

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

KAMAREDDY Sri K. GAGAN KUMAR

Sri K. RAMU 9966887053

9908667564

9642096850

kancharlagagan@gmail.com

kiransaphy@gmail.com

WARANGAL
RURAL

WARANGAL
URBAN

Sri G. KIRAN

Sri S. RAMACHENDER RAO

Sri S. VENKATESWARLU

Sri M.DON BOSCO

Sri S. CHALAPATHI RAJU

Sri P.ANIL KUMAR

JANGOAN

MAHABUBABAD

KHAMMAM

BHADRADRI 
KOTHAGUDEM  

MEDAK Sri N. PRABHU 9491580643 naikotiprabhu1982@gmail.com

SANGA REDDY

SIDDIPET Sri K. SRINIVAS

Sri B.RAMAKANTH PRASAD

9849699382

9849775923

cnukp2014@gmail.com

JAYSHANKAR
BHUPALPALLY

7660914440

9666681335

9440849587

9908705989

7036399033

9441718301

kiran.guduri7@gmail.com

l9ramu1525@gmail.com

rama10578@rediffmail.com

naveensista@gmail.com

ncscdac.mhbd1819@gmail.com

donboscomedikonda@gmail.com

saraswathi.chanti@gmail.com

anilpadma111@gmail.com

21.

22.

25.

26.

28.

29.

30.

31.

27.

24.

23.

WANA PARTHY

NALGONDA Sri B. GOPAL REDDY

SURYAPET

VIKARABAD

MEDCHAL

RANGA REDDY

HYDERABAD

YADADRI
BHONGIR

JOGULAMBA
GADWAL

NAGAR 
KURNOOL

Sri B. KRISHNA

Sri E. HARIKRISHNA

Sri C. RAMAKRISHNA REDDY

Sri B. MADHUSUDHAN

Sri B. MAHENDER

Sri N. NARASIMHA CHARY

Sri P. VENUGOPAL

Sri J. YELLA SWAMY

Sri T.RAJASEKHAR RAO

MAHABUB 
NAGAR

8985682685

9346507360

9441513290

9849738037

9441353815

9052948428

9494885340

9490512005 gopalburri@gmail.com

harikrishnaeale@gmail.com

nnchary7320@gmail.com

polishettyvenugopal@gmail.com

reddycrk1964@gmail.com

madhu.banuri@gmail.com

mahenderboddu5@gmail.com

jashwanth131213@gmail.com

rajashekarbioscience@gmail.com

9391089419

9490328837 krishnabijjaram@gmail.com

1.

2.

3..

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ADILABAD

MANCHERIAL

NIRMAL

Sri J. NARAYANA

Sri C. SRINIVAS

Sri B. SRINIVAS

KOMARAM
BHEEM 
ASIFABAD

9440445345

9441172879

9701816374

9849465546 chadajpr@gmail.com

9440212333

9440064040

9948646962

9440219048

Sri G. RAJESHAM

Sri CH. JAIPAL REDDY

Sri M.RAJASHEKAR

Sri M. NARESH

Sri D. BUPAL REDDY

Sri B. LAXMANNIZAMABAD

KARIMNAGAR

JAGITYAL

PEDDAPALLI

RAJANNA
SIRCILLA

chimmani1972srinivas@gmail.com

srinulatha879@gmail.com

rajeshamgangipelli@gmail.com

rajmacha24@gmail.com

nareshmoole@gmail.com

bplreddy8@gmail.com

bogalaxman@gmail.com

District Name Cell No. E-mail ID
Sl.
No.

9494310139 narayanazp999@gmail.com

Sri D. KIRAN



తెలంగాణ స్ట ట్  కౌన్సి ల్ అఫ్ సైన్సి  టెక్నా లజీ ( టి. యస్. క్నస్ట)

పరా్య వరణంఅడవులుశాస్త్ర సంకేతిక శాఖతెలంగాణ ప్పభుత్వ ం

అరణా  భవన్ససైఫా బాడ్హైదర్యబాద్ - 500 004.



ఆచారా  . రవి కుమార్ పులి

మంబెర్ సెప్కటరీటి . యస్. క్నస్ట. 


లెటర్ నంబర్ .  1/ టి. యస్. క్నస్ట  / 26 యన్స . సి. యస్. సి. / 2018 -4 / 2-11-2018

పప్తిక్న ప్పకటన
2018 నవంబర్  3 నంచి 5 వరకు తెలంగాణ ర్యస్త్ట శాస్త్ర సంకేతిక మండలి ( ్. యస్. క్నస్ట ) 

వారి ఆధ్వ రా ంలో అభాు దయ ఉనా త్ పాఠశాలపిపప రవాడ  ప్గామంజైనథ్  

మండలంఆదిలాబాద్ జిలాా  నందు ర్యస్త్ట స్టసయ ి బాలల సైన్సి  క్నంప్ెస్  -     (     యన్స . సి. 

యస్. సి. ) 2018 
---

తెలంగాణా ర్యస్త్టం లో శాస్త్ర సంకేతిక రంగాల అభివృదిధి కిప్పచార్యన్సకి అనేక 

క్నరా ప్కమాలు న్సరవ హిస్తరనా  తెలంగాణ ర్యస్త్ట శాస్త్ర సంకేతిక మండలి ( ్. యస్. క్నస్ట 

)పరా్య వరణంఅడవులుశాస్త్ర సంకేతిక శాఖతెలంగాణ ప్పభుత్వ ం  ద్వవ ర్య 2018 

నవంబర్  3 నంచి 5 వరకు  ర్యస్త్ట స్టసయ ి బాలల సైన్సి  క్నంప్ెస్ 2018 క్నరా ప్కమం 

న్సరవ హించబడునన్స టి. యస్. క్నస్ట మంబెర్ సెప్కటరీ ఆచారా   రవి కుమార్ పులి గారు 

తెలియచేసరు. 

పిలలా లోన్స ్ృజనాత్మ కత్నవిజా్ఞన శాస్త్రం పై ఆ్కి రన్స పంపందించడాన్సకి జ్ఞతీయ శాస్త్ర 

సంకేతిక ్మాచార మండలి ( యన్స . సి. యస్. టి. సి.  )డిపారుటమంటు  ఆఫ్  సైని్స  

టెక్నా లజీగవెరా మం్ అఫ్ ఇండియా వారు తెలంగాణ ర్యస్త్ట శాస్త్ర సంకేతిక మండలి 

వారితో కలిసి జ్ఞతీయ బాలల సైన్సి  క్నంప్ెస్ న న్సరవ హిస్తరనాా రు. 

ర్యస్త్ట విదా  పరిశోధ్న శిక్షణా ్ం య్విదా్వ  శాఖఆదిలాబాద్ జిలాా కలెక టర్ బీసీ ్ంక్షేమ 

అభివృదిి శాఖ మరియు తెలంగాణా ర్యస్త్ట క్నలు్ా   మండలి ఈ క్నరా ప్కమ న్సరవ హణ కు 

్హకరిస్తరనాా రు. 



26వ జ్ఞతీయ బాలల సైని్స  క్నంప్ెస్ 2018 ప్పధాన అంశం గా 

పరిశుప్భహరిత్ మరియు ఆరోగా కరమైన దేశం కొరకు శాస్త్ర మరియు 

సంకేతిక నూత్న ఆవి క్ రణలు 
అన్స న్సరవ చించడమైనది. 

ఉప అంశాలు :
1. పరా్య వరణ వా వ య్ మరియు ్ంబంధిత్ ేవలు 

2. ఆరోగా ంపారిశుధా్ ం మరియు ్వ చ్ హత్ 

3. వా ర ిపద్వధ ర్యయ ల నంచి ్ంపద ్ృష్టట 

4. ్మాజం్ం్క ృతీ మరియు జీవనోపాధులు 

5.  సంప్పద్వయక విజా్ఞన వా వ య్లు.

యన్స . సి. యస్. సి.   యొకక  జిలాా స్టసయ ి ్ంఘటనలలో ఎంపిక క్నబడిన సైన్సి  ఆధారిత్ 

ప్పాజెకుటలు జా్య రీ ్భాు లమందు ర్యస్త్ట స్టసయ ి క్నరా ప్కమం లో ్ంబంధిత్ బాల 

శాస్త్రవేత్రలు ప్పదరిి సర రు.  మరియు యన్స . సి. యస్. టి. సి. యొకక   మారగ దరి క్నలకు 

అనగుణంగా వారి పన్సతీరు ఆధారం గా అంచనా వేయబడతాి. ప్పఖా్య త్ 

శాస్త్రవేత్రలువిద్వా  వేత్రలు ఈ ప్పాజెకుటలు పరిశీలిసర రు. 

మొత్రం 155 ప్పాజెకుటలు తెలంగాణా ర్యస్త్టం నంచి పాల్గగన ననాా ి. 500 మంది బాల 

శాస్త్రవేత్రలుఅక్నడమిక్  కోఆరినిేటరాుఎవాలా్య యేటరి్ రెసోస్ పరి ని్స ్. యస్. క్నస్ట    

అధిక్నరులు పాల్గగననా రు. 



డిసెంబర్ 27 నండి 312018  వరకు ఒరిసి భుబనేశవ ర్ లో జరిగే జ్ఞతీయ స్టసయ ి బాలల 

సైన్సి  క్నంప్ెస్ కు 13 ప్పాజెక్ టి  లన ఎంపిక చేసర రు. తెలంగాణ ర్యస్త్టం  కూడా పాల్గగన 

జలంధ్ర్ పంజ్ఞబ్ ర్యస్త్టం లో లవ్ల ాప్పఫె్నల్ యూన్సవరిి టీ లో జనవరి 3 నండి 7 వ తేదీ 

వరకు జరగననా  ( ఇండియన్స సైన్సి  క్నంప్ెస్ 2019) ఈ పదమూడు ప్పాజెక టి లలో బెస్ట  రెండు 

ప్పాజెక్ టి  ఎంపిక చేయబడతాి. 



ర్యస్త్ట స్టసయ ి క్నరా ప్కమం  2018 నవంబర్ 3 వ తేదీ నంచి 5 వ తేదీ వరకు అభాు దయ ఉనా త్ 

పాఠశాలపిపప రవాడ  ప్గామంజైనథ్  మండలంఆదిలాబాద్ జిలాా  నందు 

న్సరవ హించబడున. 



3-11-2018 - ప్పాజెక్ ట న్సవేదికల మూలా అంకణం 

4-11-2018 - బాల శాస్త్రవేత్రల చే ప్పాజెక్ ట ల ప్పసెంటే్న్స 

5-11-2018 -  ప్పాజెక్ ట ల ఎంపిక మరియు ్రిటఫికె్ ప్పసెంటే్న్స క్నరా ప్కమం. 



5-11-2018  క్నరా ప్కమం లో పాల్గగన వలసినదిగా ఈ ప్కింది వారిన్స ఆహ్వవ న్సంచడమైనది. 



1) ప్శీ అజయ్  మిప్శాఐ.ఏ.యస్. ప్పతాే క ప్పధాన క్నరా దరిి పరా్య వరణఅటవ్లశాస్త్ర 

సంకేతిక శాఖతెలంగాణా ర్యస్త్టం

2)  ఆచారా  . రవి కుమార్ పులిమంబెర్ సెప్కటరీటి . యస్. క్నస్ట.

3) ప్శీమతి డి. దివా ఐ.ఏ.యస్.ఆదిలాబాద్ జిలాా కలెక టర్ 

4)  ఆచారా . ఎ. ర్యమచంప్దయా రసయన శాస్త్ర ఆచారాు లునే్నల్ ఇన్సి ిటా్య ్ అఫ్ 

టెక్నా లజీ వరంగల్ 

5) డాక టర్ . బి. ప్పభాకర్ఐ.ఫ్ .యస్ఆదిలాబాద్ జిలాా అటవ్ల శాఖ అధిక్నరి

6) డాక టర్ .  ప్శీమతి గీత్ సవ మినాధ్న్సనే్నల్ ఎక్నడెమిక్ కమిటీ   ్భుా ర్యలుభారత్ 

ప్పభుత్వ  పరిశీలనాధిక్నరి. 

7) ప్శీమతి . శేషు కుమారిడైరెక టర్ర్యస్త్ట విదా  పరిశోధ్న శిక్షణా ్ం య్హైదర్యబాద్ 

8) ఆచారా  బి. ప్శీన్సవాస్ఉసమ న్సయా విశవ విదా్వ లయ భూ రసయన శాస్త్ర ఆ చారాు లు

9) ప్శీ  ఎ . రవ్లంప్ద రెడిిజిలాా విదా్వ  శాఖ అధిక్నరిఆదిలాబాద్. 

10) ప్శీ యస్. నరిి ంగ రెడిికరెసప ండం్అభాు దయ ఉనా త్ పాఠశాల



ఈ    ్ందరబ ంగా పప్తిక్న మరియు ఎలస్తక్నటన్సక్ ప్పసర మాధా్ మాల ప్పతిన్సధులు పాల్గగ న్స 

జ్ఞతీయ బాలల సైన్సి  క్నంప్ెస్ క్నరా ప్కమాన్సకి వి్రృత్ ప్పచారం కలిప ంచాలన్స కోరడమైనది. 



ఇటాు



ఆచారా  . రవి కుమార్ పులి

మంబెర్ సెప్కటరీటి . యస్. క్నస్ట. 


