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Objectives:  
Popularizing science in Telugu. 
Cultivating scientific temperament in Indian society
Creating science literature in Telugu that can inspire school children towards science careers
.

Media:
Have written a regular weekly science column in Andhra Bhoomi (Telugu daily) for about a year (in 2011).

Blog:
A science blog in Telugu: (http://scienceintelugu.blogspot.in/)
- Articles on a wide range of science topics.
- over 950 posts; 300 readers; 260 followers; over 3 lakh hits.

Outreach:
	Conducting Project School Library with funding from Socially Relevant Projects, IIT Madras. The project involves sending Telugu science books to 400 government schools. 



Books
Original books:
 
1. మూడడుగుల్లో విశ్వం (The universe in three steps - A book on how scientists measure very large distances in the universe), Manchipustakam.
2. భూమి గుండ్రంగా వుంది – హాస్యభరిత సైన్స్ నాటిక (science drama for children), Peacock publishers. 
3. The earth is round – science drama for children (English), Peacock Publishers.
4. భూమి తరువాత ఎక్కడ? (A book on exploration and colonization of Mars), Manchipustakam. 
5. అంకెల మాంత్రికుడు శ్రీనివాస రామానుజన్ – ఇతర గణిత గాధలు  (a series of historical anecdotes on mathematics), Manchipustakam.
6. డార్విన్ చెప్పిన పరిణామ సిద్ధాంతం, Peacock Publishers. 
7. కొలంబస్ సాహస యాత్రలు, Peacock Publishers.
8. వాస్కో ద గామా, Peacock Publishers.
9. గెలీలియో గెలీలీ, Peacock Publishers. 
10. శ్రీనివాస రామానుజన్, Peacock Publishers.
11. జంతు సమాజాలు – అవి నేర్పే పాఠాలు, Manchipustakam.
12. ఐసాక్ న్యూటన్ – జీవితం, కృషి, (Isaac Newton’s biography) , Peacock Publishers.
13. వైజ్ఞానిక విప్లవకారుడు – ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టయిన్ (Einstein’s biography), Peacock Publishers. 
14. నీటిపై తేలే నగరాలు – ఇతర శాస్త్ర సాంకేతిక వింతలు, Manchipustakam.
15. రాకెట్ కుర్రాళ్లు – సైన్స్ సినిమాల పరిచయం, Manchipustakam.
16. మెదడు చరిత్ర, Manchipustakam.
17. ఖగోళ శాస్త్ర చరిత్ర (History of Astronomy), Peacock Publishers.
18. గ్రీకు వీరులు (A book on Greek Mythology), Peacock publishers (in press).






Translations:
1. “Learning all the time” by John Holt.
 నేర్చుకోవడం పిలల్ల నైజం
2. “How children learn” by John Holt
పిల్లలు నేర్చుకునే విధానము. - 4 volumes
2.1. ఆటలు, ప్రయోగాలు
2.2. మాట్లాడటం, చదవడం
2.3. క్రీడలు, కళలు, గణితం
2.4. ఊహాగానం

3. “A chemical history of candle” by Michael Faraday
కొవ్వొత్తి రసాయన చరిత్ర
4. “The Story of Physics” by T. Padmanabhan (cartoon book on history of physics)
భౌతిక శాస్త్రం ఎలా మారింది?
5. Story of Astronomy by Uday Patil. బొమ్మలలో ఖగోళ శాస్త్రం. (cartoon book on astronomy)
6. Mr. Tompkins in Wonderland by George Gamow. సుబ్బారావు సాపేక్ష లోకం.
7. Jupiter Five (short story) by Arthur C. Clarke. బృహస్పతి పంచమం.
8. Solar Energy, by Arvind Gupta. సౌరశక్తి కథ. (cartoon book)
9. Heat and temperature by Isaac Asimov, ఉష్ణం – ఉష్ణోగ్రత 
10. భూమి – Isaac Asimov.
11. రెమ్మలు రమ్మన్నాయి – జగదీశ్ చంద్రబోస్ జీవిత చరిత్ర (Life of Jagadish Chandra Bose)
12. మహమ్మారి సంఖ్యలు – George Gamow.
13. పాతాళానికి ప్రయాణం, Journey to the Center of the Earth, Jules Verne. (Science fiction novel), 1864.
14. రసాయన శాస్త్ర చరిత్ర – Isaac Asimov. (3 vols)
లోహ యుగం నుండి లెవోషియే దాక (vol 1)
అణుసిద్ధాంతం నుండి ఆర్హీనియస్ దాక (vol 2)
అద్దకాల నుండి కేంద్రక సంయోగం దాక (vol 3)
15. గణిత గారడీలు, యాకోవ్ పెరెల్మాన్.
16. తారలు – గ్రహాలు, ఎఫ్రెమ్ లెవిటాన్, రాడుగా పబ్లిషర్స్.




Isaac Asimov's "Science Fact" Masterpieces :
“How did we find out” series:
THE EARTH IS ROUND, భూమి గుండ్రంగా ఉంది.    
ANTARCTICA, అంటార్కిటికా             
	LIFE IN DEEP SEA, సముద్రపు లోతుల్లో సజీవ ప్రపంచం            
	EARTHQUAKES,   భూకంపాలు                  
	GERMS, సూక్ష్మక్రిములు          
	OIL, చమురు            
	OUTER SPACE, రోదసి             
	SOLAR POWER, సౌరశక్తి        
	ATMOSPHERE   వాతావరణం          
	PHOTOSYNTHESIS   కిరణజన్య సంయోగ క్రియ      
	OUR HUMAN ROOTS, మన మానవ మూలాలు          
	DINOSAURS, డైనోసార్లు      
	BEGINNING OF LIFE, జీవం పుట్టుక      
	VITAMINS, విటమిన్లు           
	COMETS   తోకచుక్క          
	NEPTUNE   నెప్ట్యూన్          
	PLUTO   ప్లూటో               
	BLACK HOLES   నల్లబిలాలు           
	BRAIN   మెదడు                    
	DNA   డీ.ఎన్.ఏ.                 
	BLOOD   రక్తం                      
	GENES   జన్యువులు              
	ROBOTS   రోబోలు                 
	COAL   బొగ్గు                   
	 SUPERCONDUCTIVITY   అతివాహకత          
	 VOLCANOES   అగ్నిపర్వతాలు        
	 LASERS   లేసర్లు                    
	SPEED OF LIGHT కాంతి వేగం
	NUMBERS  ఆంకెలు

