మిచయ రేదిఔ
భెండె చేతేలు కయౌలతే ధే చట్ల
ు , థిభెంథి కయౌలతే ధే ఆట్లు, తృహట్లు భభిము ఆనెందెం. ఎధనన అన఼బూతేలు,
ఎధనన ఆలోచనలు, చాలా భెంథి భథిలోతు షవతృహనలు, యెంతలు, యరేషహలు కయౌలతే ధే ఈ ుషే కభు. కహతూ ఫేభు ఇకకడుకూ
భహఴడాతుకూ DG sir, ఝాతుస ఫేడమ్, భాధయ ఫేడమ్ గహభి రణాయక, యహభి కశట భు భా అదాశట భతు చెక తద఼. రతి
కకభికీ ఈ ట్్తు
రై ెంగ్ క తీన కహన఼క భభిము యహయెందభి ఆలోచనలచే తమాయు చేమఫడున ఈ ుషే కభు క తీన గుయక.
భన జీయతెం, భన గభమభు , భన నడఴడుకల సహభహెంవఫే ఈ ట్్తు
రై ెంగ్. ఎతున చేలన ఇెంకహ సహది౦చాలధే ఉణాససభుణోధే
ఈ ట్్తు
రై ెంగ్ భుగిలెంథి.
ఈ ుషే కభున఼ యెంగుల ఴయౌు గహ తీభిిథిదదడభులో “శ్రీ శ్రీతురస మాధవ్ (DG nominee), సో నా చందిి, రవంద్ి బి.,
రంఔటగిమి ఖణతి మజు, రవిమజ్ చేల్ో లజు, సఴిత్య, నాగేశ్వర మవు” ముద్ల్ఖు రమి తృహతర ఎెంణో అతనెందతూమభతు చెక
తద఼. అలాగే భుగణా అతున

యెంగహలలో ఴునన కలియల్

కభుట్ి, సప ర్ట్ట్ కభుట్ి, పుడ్ కభుట్ి లలో కాఱ చేలన


లతనళితేలెందభికూ రణేమక కాతజఞ తలు. “ఫలఫే జీఴనభు, ఫలళీనతబే భయణభు “ అతు చెనన సహవభు యయేకహనెంద గహభితు
“రిరణ” గహ తీష఼కుెంట్ృ భభిము భా కోయుస డెరభకటయు గడ
ై న్స
ె స ణో ఈ రమాణాతున యజమఴెంతభుగహ భలచిన రతి కకభికీ
ఈ ుషే కభు అెంకూతభు.
LITERARY CLUB MEMEBERS


Sri. Srinivas Madhav - Senior Faculty, CPA, DG’s Nominee for the Literary Club ITP (Cycle-2)



1. G.R.Venkatagiri, Secretary.



2. B. Raveendra, Member.



3. D. Sahitya, Member.



4. Ch.Raviraj, Member.



5. V.Nageshwar Rao, Member.
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Harpreet singh, I.A.S.,

Dr. MCR HRD Institute of
Telangana
Road No.25, Jubilee Hills,
Hyderabad-500 033, Telangana
State.
Website: www.mcrhrdit.gov.in

Director General (FAC) &
Dr. MCR HRD Institute of
Telangana &
Prl. Secretary, Govt. of
Telangana.

MESSAGE
It is matter of great satisfaction that the 2nd cycle of Foundation
course for Junior Assistants has been completed successfully. All kudos
to the trainees for cooperating and maintaining Covid protocol at all
times. Luckily there was no Covid case amongst the participants.
I congratulate the Centre Head, Course Coordinators and all
faculty members for working tirelessly to conduct training sessions. The
feedback received from the trainees about the course content and its
relevance to their job is very encouraging.
I hope that the trainees shall apply the skills learnt during the
Foundation Course in their jobs and help in establishing the name of
MCR HRDIT in the training arena.
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Srinivas Madhav,
Senior Faculty, Dr. MCR HRDIT,
DG’s Nominee,
Literary Club (Cycle-2).
MESSAGE FROM DG’s NOMINEE
“రిరణ” దావమ ిచఽరణ అవుత్ేనన రయసల్ు, దాయల్ు, ఔవిత్ల్ు చదివినుుడె ఉననత్
సాభల్ల రచనల్ు చేయఖల్రరు ఇంక ఉనానరతు, మన శిక్షణారుాల్ల్ల ఔడా ఉనానరతు
తెల్ుసఽఔుతు ఖమివంచానఽ. “రిరణ” కోసం ఔిల చేళన
 యౌటరమీ ఔో బ్ సభ్ుయల్ఔు అబునంద్నల్ు.
అంత్యతృిసల్తో ఔడిన ఔవిత్ల్ే కద్ఽ, ఛందో బద్ద ంగ దాయల్ు మయఖల్ తృండిత్యం ఔడా
త్మఔుంద్తు తురౄంచారు. సమాజంల్ల చాల్ా మందికి టట తు అంశ్ం ంటమి మఴిళ. ంటమి
మఴిళల్ బత్ేఔుల్ ఆరేద్ననఽ ఒ చినన రయసంల్ల టటట చాంచే ియత్నం ఔడా అంద్మికీ సద్యం
కద్ఽ.
ఇటటట సమాజిఔ అంఱల్ టో ఔడా రేద్న ఔయౌగి ఉండాల్తు, రటటకి మిష్ామల్ు ఔడా
ఉంటాయతు సమాజాతుకి ఔ రిరణ ఇసఽతందీతిిఔ.
ఇంద్ఽల్లతు కొతున రచనల్ు ిధాన దినతిిఔల్లో ఔతుంచే రచనల్ఔు ఏమి తీళతృో వు. ఇుుడె
జరుఖుత్ేనన ఉదో యఖ మీక్షల్ల్ల ితిభ్ ఖల్ యువతీ యువఔుల్ే తృరద్రశఔంగ ఎంఔ
అవుత్ేనానరనే విషయాతుకి ఈ శిక్షణారుాల్ు సక్షుల్ుగ ఔతుసత ఽనానరు.
వమి ితిఫాతృటరల్ు, సమాజిఔ సుిహ, ఆరేద్న చాళన త్మవత్ మన దేఱతుకి
మంచిమోజుల్ు వచాాభ అతు నమమఔం ఔల్ుఖుత్ేంది.
Srinivas Madhav.
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G. Jhansi Rani
Faculty & Course Coordinator
Dr. MCR HRDIT,

MESSAGE FROM COURSE COORDINATOR

It has been great pleasure for me to be a part of the Induction Training
Programme/Foundation Course for Junior Assistants of Talangana .
This Induction Training Programme, unlike the previous batches is different and
stands apart for the reason that it with stood all the odds crated by the COVID-19
pandemic and completed its term on campus.
During the ITP, all the participants were trained to acquire the knowledge, skills
and attitudes for their effective functioning in the Government. During the training, the
institute has organized Mini Marathon, Sports activities like Cricket, Volley ball, Tug of
war and other Indore games, Cultural Programmes etc.
It is great pleasure in conveying my best wishes to the Literary Club for leasing the
House Journal for the 2nd Cycle of ITP.
I wish all of you bright and wonderful futures.

G. Jhansi Rani
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Dr. Sreenivas Peddaboina
Faculty & Course Coordinator
Dr. MCR HRDIT,

MESSAGE FROM COURSE COORDINATOR

It has been a tradition of Dr.MCR HRDIT to bring an House Journal of every
Officer Trainee Batch. In continuation to that this time newly recruited Junior
Assistants/Typists came to the Institute for 4 weeks Induction Training Programme.
The trainees from different departments and different areas of Telangana State
came and mingled each other. Unity in Diversity is unique feature of this Training
Programme. Without any gender discrimination, all trainees will learn curricular and
non-curricular aspects as a part of this training.
“PRERANA” Journal is a unique of its kind. All trainees contributed to bring this
book which can reflect our language, culture, social aspects too. Especially the Literary
Club members have put their complete efforts to design it in a beautiful way.
I wish you all the best for your bright career as a Government Employee.

Dr. Sreenivas Peddaboina
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తృిరంభ్ రేడెఔ

ఆథియహయభు(18th జుల ర) ధాడె డుతృహభటమెంట్ ట్్షట ఼లు ూయే ఴడెం, సడాయడుగహ సప భయహయభు ఉదమభు MCR
HRDIT కూ చేయుకోఴడెం, ఫమట్ భిలి త
 ేలు ఫాగహ లేకతృప ఴడభు ఴలు అెందభికూ Covid ట్్స్టట చేల భితృప ర్ట్ట లు ఇఴవడభు అెంణా
చకహ చకహ జభిగితృప మాము. తదనెంతయెం కోర్ట్స డెభ
ర కటయు షఽచనల ఫేయకు థావయది హల్ లో అెందయభు హజయు అమామభు.
ఎుడెుడా అతు చఽష఼ేనన ట్్తు
రై ెంగ్ తృప ర గహామ్ సహటర్ట్ట అబమెంథి. MCR HRDIT డెరభకటర్ట్ జనయల్ శ్రీ హర్ ఼ిత్ ళంగ్ IAS గహభికూ
చట్ు ణో సహవగతెం యౌకహభు. ఆ తదనెంతయభు డెభ
ర కటర్ట్ జనయల్ శ్రా సభినత్
ర లెంగ్ ఐఎఏస్ట గహయు

జయమతి రజవలన చేల

కహయమకాభాతున భృదలునెట్ట ాయు.
ఆ తదనెంతయభు డెభ
ర కటర్ట్ జనయల్ గహయు భాట్ాుడెత అషలు ణెలెంగహణ భహషట ెంర ఎలా ఆయయబయెంచిెంథి ణెలెంగహణ
భహకభుెంద఼ కహకతీములు, భృగలులు, కుతేభ్ షహళీలు, చిఴయగహ అవఫ్ జళీలు, భితృహయౌెంచిన యదానెం, తుజ ెం భహజ మతున
సహినెంచిన చిెంక్ యౌచ్ ఖాన్స న఼ెంచి ళద
ై యఫాద్ నగభహతున తుభిభెంచిన కుయ్ కుతేబ్ షహ ఴయకు అలాగే అట్లు ఉనన
ళైదభహఫాద఼న఼ సహలాయజ ెంగ్ తన షెంషకయణల చే లాపాలలోకూ తీష఼కు ఴచిి ళద
ై భహఫాద఼ న఼ ఏ యధెంగహ అభిఴాథిద చేరహభో
చెతృహయు. లకుకలు ఏ యధెంగహ ణెలెంగహణ కు ఴచాిభో చిఴభి తుజ ెం భహజు భూర్ట్ ఉసహభన్స అయ్ ఖాన్స న఼ ఆభేశన్స తృప లో థావభహ
తన న఼ెండు ళైదభహఫాద్ భహజ మతున పాయత రబుతవెం ఏయధెంగహ సహవదీనెం చేష఼కుెంథో చాలా అద఼బతెంగహ యఴభిెంచాయు.
ఆ తయుయహత కోర్ట్స డెరభకటర్ట్ భహఴులతృహట్ి భాధయ ఫేడమ్ గహయు భాట్ాుడెత షభాజెంలో భన తృహతర ఎలా ఉెండాయౌ
భనయౌన భనెం ఎలా తీభిిథిదద ఼కోయహయౌ, అలాగే చట్ాటలకు షెంఫెంథిెంచిన కొతున భుఖమఫైన లెక్షను న఼, భళిళలన఼ ఎలా
గౌయయెంచాయౌ, యహభిణో ఎలా రఴభిేెంచాయౌ, యహభి సకుకలు ఫాధమతల గుభిెంచి చాలా చకకగహ యఴభిెంచాయు.
చిఴయగహ కోర్ట్స కోఆభిిధట్
ే ర్ట్స శ్రాభతి ఝాతూస ఫేడెం భభిము డా. న. శ్రాతుయహస్ట గహయు యహభి అన఼బయహలన఼ చెతృహయు.
అలాగే చకకట్ి రణాయకన఼ భాకోషెం తమాయు చేల MCR HRD Training Institute యశిశట తన఼ గుయుెంచి చెతృహయు.
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“నా తెల్ంగణ కోటట రత్నాల్ వణ”
“బండెనఔ బండి ఔటటట ద్హారు బండెో ఔటటట ఏ బండెో తృో త్వు కొడెకో నజ
ై ాం సమామోడా”
“మా తుజాం మజు జనమ జనమల్ బూజు.............”
ఇలా

ఎధనన

తృహట్లణో,

సహళిణామలణో,

ఎెంణో

భెంథి

ఆయే ధాథాలణో, ఎధనన యకాత చేశటలణో యేల భెంథి తృహరణ ణామగహలణో
ఉనెనలా తృ ెంగి, ఉయవవతే
ే న ఎగిభ,ి అలల స లలన కెండభహలణో , బుజెం
బుజెం తట్ిట, యేల గ ెంతేల రతిషెందనలణో తృప భహడు ణెచిిన ణెలెంగహణ
భహశట ర లితిగతేల గుభిెంచి శ్రా యధనద్ కుభార్ట్ (యవస్ట
ర చెభ
ర భన్స, ణెలెంగహణ
తృహుతుెంగ్ ఫో ర్ట్ి) గహయు చాలా చకకగహ అభిఴభిణెంచాయు .
భన భహశట oర ఎెంద఼కు యవనకఫాట్లకు గుయబమెంథో

తూళైు,

తుధ఼లు, తుమాభకహలు ఎలా కోలోమామో అెంకలణో షహ చాలా
చకకగహ యఴభిెంచాయు. అలాగే రషే ఼తభు భన భహశట oర ఏ యధభుగహ
అభిఴాథిద చెెంథిెంథో ఎలాెంట్ి షయహళైు లవకభిెంచామో చెతృహయు. కభెంట్
కొయత, భత
ై ే ఫెంధ఼, కమయమణ లక్ష్ుభ, షహదిభుఫాయక్, ఴాథాదమ ెంచన్స,
ెంట్భి భళిమయ ెంచన్స, కేలఆర్ట్ కూట్

ఇలా అతున యకహల రబుతవ

థకహలన఼ యఴభిెంచడభు జభిగిెంథి. ఈ థకహలన఼ కూాెంథి ఴయుషలో

Sri Vinod Kumar, Vice Chairman,
Telangana Planning Board

అెందజేమడభు రతి కకభి ఫాదమత అతు భా కయే యహమతున గుయుే చేరహయు.
2014, జూన్స 2 ధాడె ఆయయఫయెంచిన ణెలెంగహణ భహశట oర ఇట్ి ఴయకు ఏ యధెంగహ అభిఴాథిద చెెంథిెంథో ఇెంకహ భుెంద఼
భుెంద఼ ఏ ఏ కహయమకాభాలు చేమఫో తేధానభో షయఴయభుగహ చెతృహయు. ఇలా అతున యశమాలన఼ భుఖమభుగహ ణెలెంగహణకు
షెంఫెందిoచిన యశమాలన఼ చెన భాలో షఽపభిేతు తుెంతృహయు. యహభికూ భా అెందభి తయుున రణమే క ధనమయహదాలు ణెలుుత
భా తుతు ఎలాెంట్ి లాపానతక్ష లేకుెండా చేషే ఽ ణెలెంగహణ భహశట oర న఼ భభిెంత భుెంద఼కు తీష఼కళుడభు భాఫాధమత అతు
షయఴయభుగహ చెడభు జభిగిెంథి.
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విజేత్
అెందఫైన ఈ రెంచెంలో ుట్ట డఫే క అదాశట ెం అెంద఼లో అతున అఴమయహలు ఫాగుెండడెం ఇెంకహ అదాశట ెం. అతున అఴమయహలు షభిగా హ ఉనన
తుచేమకతృప ఴడెం క ద఼యదాశట ెం. ధా నతయు యౄనతష్ భాథి భెంచిభహమల. అెంద఼లో నతదభహశి నెదదభభకు ఉనన చినన ఇలు
ు లాెంట్ిథి భా ఇలు
ు . షభిగా హ 5
షెంఴతసభహల కూత
ా ెం ధేన఼ ఫాసమ రెంచెంలోకూ అనగహ తృప ట్ీ రెంచెం లోకూ అడెగు నెట్ట ాన఼. అుడే డుగరా ూభిే అబెంథి. ఇెంట్లు తయౌు దెండెరలు అభేయ్
తున఼న భా సపి భతకు భుెంచి చథియెంచాభు. భకహకడుణే గహతు డొ కహకడతు ఇలు
ు భహ భనథి. ఇక తున఼న న఼యేవ తూ పాభహతున మోమాయౌ అనన భాట్లు ధా
చెయలో భాయుమోగుతధే ఉధానబ. చిననట్ి న఼ెంచి ఎధనన ధేయుికోయహలతు తన ఉధాన ఏథీ సహధమెం కహలేద఼ ఫసృరహ భిలతేలు
ి
షసకభిెంచక
తృప ఴడెం క కహయణెం కహఴచ఼ి. ద఼యదాశట ెం ఇెంకో కహయణెం కహఴచ఼ి. డుగరా ూభిే అబెంథి అెందభి లాగహధే.
రతి షెంఴతసయెం కొతున లక్షల భెంథి ఫమట్కు ఴష఼ేధానయు. 1000
తృప ష఼టలు డుణే 5 న఼ెంచి 6 లక్షల భెంథి అనెు ల చేషే ఼ధానయు. ఇెంత భెంథితు థాట్ి
ధా లక్ష్యమతున చేయుకోగలధా, జ బ్ తృ ెందగలధా అెందభిలాగహ ఆలోచిలతే ధేన఼ జ బ్
తృ ెందలేన఼. కహషే డుపభెంట్ గహ ఆలోచిెంచి తుయణమెం తీష఼కోయహయౌ అన఼కునన.
భయుధాడె ఉదమెం 5 గెంట్లకు తుదర లేచాన఼. భడీ అబ ట్ిన్స తితు ఫమట్కు
అలా నడుచాన఼ క ెరెండ్ షహమెంణో ఇదద యు నలులకు స ెం ట్ృమశన్స చెనత
అఴకహవెం తృ ెంథాన఼. భెండె గెంట్లు థాతుకూ కేట్ాబషఽ
ే భుగణా షభమెం ఎలా
అతు

ఆలోచిషఽ
ే

భెంచిభహమల

ట్ట ణ

భాభకట్

యధ఼లోు

నడెచ఼కుెంట్ృ

యవళైతేెండగహ క ట్్రనెంగ్ ఇతుటిట్ృమట్ భభిము థాతుకూ ఎద఼యుగహ క ల రఫభ
ర ర
కతునెంచిెంథి. ధేయుగహ భెంజు ట్్రనెంగ్ ఇతుటిట్ృమట్ కూ యవళుగహ అకకడ క సహర్ట్ కుభరిలో కభ ితు నలులకు డౌట్స చెే ూ కతునెంచాడె. సహర్ట్ అతు నలఴగహధే
ఴచిి ఏెం ఫాఫు ఏెం కహయహయౌ అతు అడుగహడె. ధా కధెంణా చెతృహ ఒనకగహ యతు న఼ఴువ జ బ్ తృ ెంథాలెంట్ే ధేన఼ చెనత కొతున ఫుక్స ఫాగహ చద఼ఴు అలాగే
ట్్రనెంగ్ లో ణెలుగు, ఇెంగరుష్ ళైమర్ట్ షభిటకేట్స షెంతృహథిెంచ఼. తూకు ఈజీగహ ఈ భెండె షెంఴతసభహలలో జ బ్ ఴష఼ేెంథి అతు చెతృహడె. ఆ సహర్ట్ చెననట్లట
డెరయ్ క 2 గెంట్లు ట్్రనెంగ్ కూ ట్్రమ్ కేట్ాబెంచాన఼. భుగణా ట్్రమ్ అెంణా ల రఫభ
ర ిలో చద఼ఴుకుెంట్ృ సహర్ట్ షహమభుణో డౌట్స కూుమర్ట్
చేష఼కుెంట్లధానన఼. అలా షెంఴతసయెం గడుచేషభికూ సహర్ట్ చెననట్లటగహ ణెలుగు ళైమర్ట్ భభిము ఇెంగిుష్ ళైమర్ట్ షభిటకేట్ు ల షెంతృహథిెంచాన఼.
అుడే షభిగా హ 2018 ఏనరల్ లో గూ
ా ప్–4

ధనట్ికేశన్స ఴచిిెంథి. అెంద఼లో ట్్రనస్టట జ బ్ లు భా జిలాుకు 70 తృప ష఼టలు కేట్ాబెంచాయు. భహశట ర

యహమే ెంగహ 1000 తృప ష఼టలు కేట్ాబెంచాయు. భహతిరెంఫఴళైు ఫాగహ చద఼ఴుతేధానన఼. అభభ ధాననలు గెంనతడావణో ఎద఼యు చఽష఼ేధానయు భా యహడుకూ
ఎలాగైధా జ బ్ ఴష఼ేెందతు. షభిగా హ ఎకహసమ్ భహలత భోజు భహధే ఴచిిెంథి. కొెంచెెం బమెం కొెంచెెం అెందో ళనల భధమ భరక్ష్య ఫాగహధే భహరహన఼. భరక్ష్య పయౌణాల
కోషెం ఎద఼యు చఽడసహగహన఼. షభిగా హ 3 షెంఴతసభహల ధా తుభరక్షణ తయుయహత పయౌణాలు ఴచాిబ. కొెంచెెం బమెం బమెంగహధే ధా ధవెంఫర్ట్ చఽష఼కుధానన఼.
అెంద఼లో ధా ధవెంఫయు కతునెంచిెంథి. ఎగిభి గెంణెరహన఼. ెరెండ్స కూ నతభెంట్స కూ లవట్ ట్లటకయు తితునెంచాన఼. ధాకు చద఼ఴులో గైడెన్సస ఇచిి ట్్రనెంగ్ ధేభిెంచి
ధేన఼ జ బ్ తృ ెందడాతుకూ కహయణఫైన భా సహర్ట్ కూ రణేమక ధనమయహథాలు ణెయౌతృహన఼. భయవనఽమ డుతృహభటమెంట్ లో జ బ్ ఴచిిెందతు ణెయౌల అెందయౄ ఫాగహ
తృ ెంగితృప మాయు. షభిటకేట్ యవభికేశన్స తయుయహత యవయు జ బ్ లో జ బన్స అమామన఼. ఎధనన డుద఼డెకుల భధమ 5 ధవలలు జ బ్ చేరహన఼.
అలా చేషే ఼ెండగహధే MCRHRDIT న఼ెండు క నలుు ఴచిిెంథి రణేమక ట్్తు
రై ెంగ్ కోషెం. ఆ యౌష఼టలో ధా నతయు చఽడగహధే షెంణోశెం కయౌగిెంథి. 30
భోజుల ట్్తు
రై ెంగ్ తీష఼కుెంట్ే 61 షెంఴతసభహలు తుెండే ఴయకు ఫాగహ అెంకూత పాఴెంణో తు చేమఴచ఼ి అన఼కుధానన఼. భా ళైమర్ట్ ఆషర్ట్ భిభశన్స
తీష఼కొతు ట్్తు
రై ెంగ్ కూ ఴచాిన఼. ఈ ట్్తు
రై ెంగ్ లో కభూమతుకేశన్స లకల్స, కెంూమట్ర్ట్ లకల్స, ఇెంగిుష్ గహాభర్ట్ లకల్స, స ర్ట్ట్, యౌట్భేచర్ట్ ఇలా అతూన యెంగహలలో
ఫళకుఴలు ధేభిెంచి క శిలగహ తమాయు చేరహయు. ఆ ట్్రతు
ై ెంగ్ అనెంతయెం నన఼న ఆష఼ లో అెందయౄ ఫాగహ ఫచ఼ికోఴడెం తృహరయెంభిెంచాయు. గౌయఴెం
థిెంతలు నెభిగిెంథి. నన఼న ఇలా తమాయు చేలన MCRHRDIT ఫాెంథాతుకూ ధేన఼ రణేమక కాతజణ తలు ణెలుుకుధానన఼.
కొత్త గ జాబ్ తృ ందిన రమికి నేతుచేా సల్హా – మీ జీవిత్ం ఉదాయనవనం ల్ా మామల్ంటే MCRHRDIT ట్తుంగ్
ైై
త్ుతుసమిగ వుండాయౌ.
రచభత్ – బి. రవంద్ి OT Code: D05, Typist, Asifabad MRO Office, KB Asifabad District Phone No:8341833211.
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జీవన విజయం
తుకూభహతుథి ధనభు దానమభు భుగణాథి ణోడెభహతుథి కడఴయకు ఈ

శయతేగహ ఫేవయతేగహ తృహట్ిెంచాయౌ యది యదానెం

థేసెం కోషెం

భుఖభు నెర భూష఼గేల తృహట్ిెంచ఼ రకట్ిెంచ఼ ఆయడెగుల దఽభహతున

తథమెం భయణెం అథే షతమెంభుగణాథి భుథమెం

తృహట్ిెంచే యహభికూ ూల దెండలణో దెండాలు - తృహట్ిెంచతు యహభికూ తృప య్ష఼

లేద఼ కయభు కయభు కయౌలతథిభానఴతవెం భలగ యౌనత భయణెం

దెండణో దెండనెం

ఉెంథి అఴభోధెం లేద఼ దమ ఆతృహమమత ఆయౌెంగణభు ఆవ

భతే
ే లేద఼ గభభతే
ే లేద఼ ఏ స తే
ే లేద఼ ఏ తృ తే
ే లేద఼ - ఈ

కహద఼కయౌలఫయౌలత ఈ కహలెం - ల డెచ఼ ముఴత భుద఼షయౌకూ

జగతే
ే లోఈ యతే
ే లో

లేద఼ అఴకహవెం తూ ఆవకు ఆవమాతుకూ - ఉెంథి అడెి ఈ యకాత యశభు

భాభినథి తూ ఴాతిే చేమడాతుకూ తుఴాతిే – తృప యహయ్ థౌభహబగమెంభహయహయౌ

లేద఼ యయహసెం యధనదెం యదామ యవరదమెం యయధెం

సౌపాగమెం

లేద఼ ఫేయెం ఋణభునకు అబనథి పాయెం అథే కఠినెం ఈ కయుఴు

భుు ఉెంథి భన భుెంద఼ భన఼శే ల ఴయు భయఴ ఴద఼ద

కహట్కహతుకూ

భయఴ ఴద఼ద షెంసహకయెం భుఖభు నెర భూష఼గేలె

ఉెంథి కభోన కహయుణమెం లేద఼ కయౌముగ కయుణకు ఏ కహయణెం

కయు యవరనథి తృహరణ యహముఴు – తభిగినథి భన ఆముఴు

ఈ యశభు యశమభు ణెయౌలన భనశేలభు

ఋజుయవరనథి ఈ భోజు – జఞ నభాభిజెంచ఼ రతిభోజూ

యఴభిెంచ఼ యదిగహ రతి యదిలోన – అథే యది రతి కకభిది

వాతి భుెంచినద ఈ షా ఱట లోనఽ – యషే భిెంచినథి యవవభెంతఈ యకాత

భుఖభు నెర భూష఼గేలధే
తే రేమ
ా షకయెం – భనశేలేఴయు భయఴ ఴద఼ద

యశభు

ఈ షెంసహకయెం

తృప థాెం థా ముదద ెం చేథద ాెం సహథిథద ాెం అన఼కుననథి – భహతుథాదెం

యథామలమభు యవరథామలమభు – కహయమలమభు రతి తులమభు

షతపయౌణాతున

థేయహలమభు భన ఆలమభు – ఉెండాయౌగహ పాగహమలమభు

లదధెం అఴుథాెం షభులటగహ ముదద ెం చేథద ాెం భిూయణెంగహ తుయౄభయౌథాదెం

అఴవమభు యబరభు భరయబరభు – రతి ఴమకూే కూ తన భుకూేకూ

కయౌల కట్లటగహ

రతి భాట్ రతి చోట్ – రచ఼భిెంచ఼ రకట్ిెంచ఼

ఐకమభుగహ జన సౌఖమభుగహ షసాదమెంణో షవచితగహ షవచిెందెంగహ

ఇలు
ు అబన నెయు అబన – యెంద఼ అబన యధనదఫైన

తృహట్ల డథాభు

లతుభా లేద఼ ఱకహయు లేద఼ శట్ిెంగ్ లేద఼ ఫెట్ట ెంి గ్ లేదఽ

ఉెంచాయౌ యఫరతగహ భన ఇెంట్ితు భన ెంట్ితు భన ెంట్తు భన

కహభిభకుల రన కయషకుల రన – కఴుల రన కమయకహయుల రన

ఴెంట్తు

ధామకుల రన కహమకుల రన – ముఴతేల రన ముఴకుల రన

కహయహయౌ ఆభోగమెం, తృప యహయౌ ఈ థౌభహబగమెం, భహయహయౌ ఆ ూయవ యవరబఴెం అథి

అసెం ఏథి అసెంకహయఫేథి – తన఼ ఏథి తన఼ఴు ఏథి – లేద఼ ఏథి

అెందభికీ సౌపాగమెం

తనథెరనథి

యేబెంచ఼కో యహమకూసన఼ ఴదద నక తూ ఴెంతేకూ – యేబెంచ఼ యహమకూసన఼

కహద఼ ఎఴయు భునహబెంు ఉతృ ెంగిన ఉధాభథిలా కఫయెంచేన఼

ఴెంద భెంథికూ

కహలమభుడులా

తూ క్ష్ేభఫే ధా క్ష్ేభభు – రతిక్షణెం అన఼క్షణెం అన఼షభిెంచ఼ భన

ఉదబయెంచేన఼ ఉదరఴభల కహనభహతు గహయౌ లోన –

షెంక్ష్ేభెం

ఉలగ యౌనత ఉదరఴభలలోభలకయౌలత భానఴతవెం

సద఼దలు థాట్ే సెంతకూ నెర ముదద ెం చేథద ాెం – అన఼కుననథిసహథిథద ాెం

లేద఼ రహెంతి భనరహశెంతి – లేద఼ రరహెంతి రసే హఴన రషే ఼తెం

ఇవి మామిచారో - మరణం త్థ్యం అదే సత్యం – మిఖతాది మిథ్యం

కన఼భయుగు కయుణ – కహయణెం కభోన
లేద఼ భుగిెంు కహద఼ భుగిెంు – రజలే రబుతవెం

-

VAIDYA NAGESHWAR RAO - OT Code: C06

Typist, O/o Tahsildar, Neradigonda/Mavala, Adilabad.
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కొండై కెకానఽ
అఔాడొ ఔ మమిీ
ఔ ద్ద మమిీ
విఱల్ బైన దాతు ఱకల్లో జీవితాల్నఽ అంద్ంగ మల్చఽకొతు
ఎగిమితృో భన అనేఔ క్షుల్ ఆనరల్ుో ఖూళైు
అంద్మి జీవితాల్నఽ బాఖు చేయడాతుకేనననటల
ో
తుంగితు తాఔుత్ కొండై తుటారుగ తుఖరవంగ...
ళైతుఔుల్ వల్ె ఊడల్ు

Gandham Laxman OT Code: C19

ఆ ఊడల్ే మమిీకి ఆధారం
త్దేఔంగ చాసా
త చెంత్ఔు చేమ

దేశ్భకిత గేయం

ళుంతా ుల్కింత్ అదేదో జమిగితృో తోంది
 ||

అబైమననఽన డి చేరుాఔుననది

తుంగిల్లన ఎగిమే జెండా తూఔు సల్ాం చేయనా
భ్రత్జాతి ఖరవడేల్ా తునఽన నేనఽ మోయనా

నానైననాఔు దిఱతుమేదశ్ం చేళంది

సవత్ంత్ియం వచేాళంద్తు సంబమల్ు తెచేాళంద్తు

అనైన నాఔు భ్మోసతుచిాంది

జనఖణమన అననా ......

అకెకా నాఔు అనఽమఖం ంచింది

వచే ల్ోగయౌకనా ......

ళరనఴిత్ేడెైచెయౌమితుంచింది

తూరే మెమెల్ాడంగ.. .. ..

ఖురురైఖురుత్రబాధయత్ ఖుమెతమిగించింది

ఔళర కోభల్మమకనా .......

అతూనతానై తుయౌచింది

తూకెక ఖల్ఖల్ తృడంగ

కద్ఽ కద్ఽ నేనేతానై నడింది
ఏమతు చెునఽఎటాోచెునఽ

చ||

||తుంగి||

మల్ెోూల్ు తెచిా మాల్రోల్ెఔుచిాబడల్లన తూఔు రేయనా...
ఖుల్ాబీల్ు కోళ ఔుురోల్ె తృో ళ బడిల్లన తునఽన కొల్ువనా ...

అది ఔ మమిీ, ద్ద మమిీ

తూరే నా తృిణంగ ......

బడితృఠము చెుంది, బత్ేఔు తృఠమూ చెుంది

తూ చమితే ఖరవంగ ......

ధెైరయంగ ల్ేచి తుల్ుచఽనాననఽ

వంద్కోటో మంది జెండతునఽన తృ ంది ఫారత్మమ తృట తృడగ

కొండ దిగి తిరుఖు ియాణం ముద్ల్ుటాటనఽ
ఔసమి మమిీ చాఱనఽ ఔళైు చెమమాభ
ఓనఽ మమి,
బాటసరుల్ెంద్మో మమిీ చెంత్ఔు వసఽతనానరు
బహృఱ రరు నాల్ాంటట రమేనేమో

||వచే||తుంగి||
చ||

గంధీ గమి సహనం భ్ఖత్ ళంగ్ ఱౌరయం ంచాభ దేశ్ భ్కితతూ..
మమమజు తృో రు చంద్ి బో సఽతీరు ంచాభ తాయఖశ్కితతూ.....
తురగిమే ఈ దేశ్ం .......
ఇల్ల్లనే నా సవరగ ం .......

అఔాడొ ఔ మమిీ, ఔ ద్ద మమిీ

దేశ్మాత్ కోసం ఝాతూసమణి ళైత్ం తృిణమిచిా తునఽనతెచెానా

తుంగితు తాఔుత్ కొండై తుటారుగ, విఖరవంగ.
Gandham Laxman
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Dr.MCR HRDIT యొఔా తృిముకయత్ ై ఔ తృట
లు య:-

చయణెం:-

Dr. MCRHRDIT గొుద్నం ఖుమించి ఔంద్ దాయల్ు

ఎమ్.ల.ఆర్ట్. ఎహ్.ఆర్ట్.డు. లెరతుకులెం జ గాత యచ఼ట్్ భా దేమమెం,

1)

కయ ఊసలకెందతు ఆ

ఫేెం పాయతభహలకు యహయష఼లెం బయణాఴతు ఫెంగయు సహయథ఼లెం

యయ ఴయభము గరమలేతు భేణాయకయే !

రతి ఉదమెం రకహశిెంచే షఽయుమతు కూయణాలెం

థియన఼ెండయుథెెంచితియహ
బుయ తృహఴనభాబె తూద఼ తృహదభు థాకన్స !!

రతి భథిలో యఴశిెంచే తృహట్కు చయణాలెం

2)

ధేసే హలకు నతభ
ర న఼ ెంచెదభు కాభశిక్షణణోడ ఫలగదభు

ఴెందల భుతేరలు ఎెంద఼కు
షెందడు జనఫెంద఼లకు షెంథెెంద఼లక !

చాచాజీ బెదనెర గులాతలెం ధేణాజీ చేతేల కయయహళెం
ఆనెందభు భూలో నెెంచి అభిభానభుణో జీయెంచే

భుెందయ ఉననథి కదభహ

|| ఎమ్.ల.ఆర్ట్||

చయణెం:- జగభెంణా ఎగుయయేలత రహెంతి కతృప ణాలెం

అెందభి కీ లతఴచేము అక్షయ జనతూ !!
3)

జభభెంణా ఎథిభిచఽలత కహాెంతి ణాకహలెం

తిన఼ట్కు గహభల కెంట్్న఼
కన఼ట్కు ట్ీయల కెంట్్ కొడెకుల కెంట్్న్స !

కయుణాభాత భృయౌకే చిన఼కులభు షభిగభలన఼ తృహడే గభకహలెం

యన఼ట్కు పాయత ఫేభుట్ి

అజమభున఼ ఎయుగతు రహాభుకులెం అజభహభెం తయగతు జఞ న పలెం
భూ అడెగులలో అడెగేల కడథాకహ భూణో నడుచే

భన఼ట్కు ఈ భభిా చాలు భెంజులయహణీ !!

|| ఎమ్.ల.ఆర్ట్||

Gandham Laxman OT Code: C19
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ళరనహం ఖుమించి
లతనసఫేభహ జీయణాతుకూ యవలుగుతుచేి యవధవనల
లతనసఫేభహ ఫరతేకు ఫాట్లో తూడతుచేి భలేుభహ

|| లతనస ||

తట్డెగులు యేలనుడె నచిి గరతలు గరలనుడె
ఆవమెం కై తుయౌచినుడె అయఴులొడుి సహగినుడె || లతనస ||
భహభ చిలుకల లుకుల ర జెంట్కేగిలత గుయహవల ర
ఫో మయహతు ఴలలో చికూకన తుెంగి కేగిలత తృహఴుభహల ర

|| లతనస ||

నతద యహడు లతనసభు నెయుగు ఫుఴవ షెందభు
కశట జీఴుల ఫెంధభు కలల జీఴ భాయా భు

|| లతనస ||

భతభు అడెి భహద఼గహ కులభు ఎద఼యు భహద఼భహ
కులభు భతభు లేధే లేఴతు షభత కోషెం సహగిభహభహ || లతనస ||
చేబ చేబ కలభహభహ చెయౌభు చేమ కదయౌ భహభహ
గుెండె గుెండెన఼ భహష఼కొతు దెండెగహ తూఴు కదయౌభహభహ

|| లతనస ||

-

భయుఴలేతుథి లతనసెం

-

భయుు భహతుథి లతనసెం

-

భథిలో ఫథిలేథి లతనసెం

-

ణొయౌసహభి తూలో చఽలెంథి లతనసెం

-

భభోసహభి ఴలచాన఼ తూ యౄెం లతనసెంగహ

-

భయుఴ లేక, భయు భహక, భథిలో కుభులాన఼

-

ఎట్లచఽలధా తూ లతనసెం తూ యౄెం

-

ఎఴవభిలో చఽడతు ఒ థిఴమ లతనసెం

-

తూలో చఽరహన఼ నఴువల లతనసెం

-

నఴువత గడునతసే హ తూ లతనసెంగహ

-

నఴువత భయణిసే హ తూ లతనళితేభహయౌగహ

B.Ravindra OT Code: D05
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ఆశ్ల్ కొల్ువు

అళత త్వం కోసం అబల్ నఽండి సబల్గ మామిన వ మఖువ జీవిత్ం

ఆవల కొలుఴు సహదిెంచాెం

అబల్ నఽండి సబల్గ మారడంల్ల కీల్ఔ భ్ూమిఔ

కొతే గహ ఉథో మగెంలో చేభహెం

చీఔటటతు తృరదోి యౌ రల్ుఖుల్ు చిమిమంచే ఆయుధం అక్షరం

ణెయౌమతు న఼లు

అక్షరముల్ అడెఖుల్తు నేమిా ఆకఱతుకి తీసఽకెళత ైంది

కొతే కొతే భిచమాలు

వంటటంటటకే మిమిత్బై బండెద్ చాకిమీ చేళర మఖువ

భన భనష఼కూ క కక ఆనెందెం

అక్షరం నేమిా అంత్మిక్షాతున చఽటేట సఽతంది

భభో కక యచాయెం

మఖువ ుటలటఔ నఽండి గిటట లఔ వరఔు ితి మజియ్

ఏథి ఎలాచేమాలో తికభక

ఒసరల్ు సమసయత్మఔం అదెల్ా అంటే ....

ఏథి ఎఴభితు ఎలా అదగహలలో ణెయౌమక

త్యౌో ఖరభం ల్ల తృిణం తృో సఽకొనే ితి ఆడల్ో బద్డెనఽ

కహలెం ణో తృహట్ల కొతున న఼లు ధవయచభు

తాయౌచే ిశ్న నానంజు బిత్ఔతుసతమ ?

ఇెంకహ ఎెంణో ధేయుికోయహలతు ఉెంథి అతు ణెలుష఼కుధానెం

నేనఽ ఈ భ్ూమి మీద్ఔు సఽరక్షిత్ంగ మఖల్నా ?

అుడే అెంద఼కుధానెం ఇకకడు ఆహవనెం (MCR HRD)

ుటటట న త్మవత్ ళ తృియంల్ల చద్ఽవుకొతుసతమ ?

ఇకకడుకూ ఴచాికే ణెయౌలెంథి భా న఼ెండే

ఎద్ఽఖుత్ేనన సమయంల్ల సమానంగ చాసతమ ?

అషలు తు భృదలఴుతేెందతు

చఽల్ఔన చేళ మాటాోడతార ?

భా కోషెం కొెందభి అసభినవల వాభ

ఏద్ఽమోడి తృో మడి గెయౌచిన నాడె అహాసయం చేయఔ చేయుట తుసతమ ?

భభుభలతు చకకథిథిద ెంుణాెం అతు యహభి యొకక దీభా

అవమోధాల్నఽ అవయ్ల్ఖ దాటట జీవిత్ చరమాంఔంల్లకి

యకయకహల యశమాల తయగతేలు యధానెం యుచికయఫైన

రయుననాడె సగౌరవంగ సఖనంుతామ ?

పోజధాలు తిధానెం

ఇల్ా ళఔనఽఔు మియౌయనో కొదిద ఆల్లచనల్ు

షెంథేహలు తీయుికుధానెం కొతే యశమాల ధనన

బైళు ద్ామల్నఽ చేరుతాభ

ధేయుికుధానెం

ఇల్ాంటట త్రుణంల్ల ఒ ఆడల్ో అత్ేయననత్

భృదట్లు ఉనన యచాయెం కహషే ణొలగితృప బెంథి

శికమల్నఽ అదిమోఴించి బంగరు భ్విత్ఔు

ఇకకడ కునన యహణాఴయణెం భాకు ఉణాసహతునచిిెంథి

ునద్ఽల్నఽ రేళరది అక్షర జాానం

అథే ఉణాససెం భా తులో చఽుణాెం

అంద్ఽకే ఆడల్ోనఽ చద్ఽవు కోతుదాదం

అెందభి భనననలు తృ ెంద఼ణాభు.

ఆబ భ్విషత్ే
త ఔు బంగరు బాటల్ు రేదద ాం

Gnaneshwar OT Code: D02

ఫావిత్మల్ఔు సఽవమావ కఱల్ునఽ అందిదద ాం
SRILAXMI OT Code: C21

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






 
CHANDRI SONU, OT Code: C35,
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ంటమి మఴిళ
ధాకు ఎఴయౄ లేయు ధేన఼ ెంట్భి అతు కక ఆడతడి కెంట్తడు నెట్ట ిధా ఆ ధేల భూద కక భృకక భృలఴద఼.అకకడు జన
జీఴనెంలో చిదనెం భచ఼ికైధా కతునెంచద఼ యఖామత షెంఘషెంషకయే భహజ భహమ్ మోసన్స భహయ్ యహమఖమ యౌన.లజ
ర న షభుదద యణ ఴెంట్ి
లక్ష్యమల సహధనకు ఆమన ఎుడో 200 ఏళు కూాతఫే ‘ఆతీభమ షబ నతభిట్ షెంషి న఼ సహినెంచి రచాభోదమభెం సహగిెంచాయు. షెంషకయణ
థాతునతృప ర తసళిషే ఽ భళిళ రేయో
ా
పాఴన నెెంతృ ెంథిషే ఽ ఆ కహలెంలోధే కహభహమచయణ చేట్ిటన భహయ్ - ెంట్భితధాతున అగహథెం ణో తృప లాియు.
అెంద఼లో కయుకుతృప బన కుెంగి కాశిెంచచే ఴతుతలకు ఊతభుచిి యవయౌకూతీల జీయణాలోు యవలుగులు తుెంతృహయౌలెంథి.సహట్ి
భన఼శేలే।ఆ తృహరథభుక ఫాధమతన఼ యషభభిెంచే ఏ జ తికూ తుశకాతి లేదతు ఆధాడే ణేయౌి చెతృహభహమన.యభ ద఼యబయ జీఴనెం సహగిషే ఼నన
ెంట్భి భళిళలు ఇట్ికే థేవయహమే ెంగహ థాథాు 4.4 కోట్ు భెంథి ఉెంట్ాయతు షెంఫెందిత లతయహ షెంషి ల జ తీమ షభాఖమ షవమెం
అెంచధా యేలెంథి. యహభిలో నెయుకహతు యహయు, బయే న఼ కోలోబన యహయు, యడాకులు తీష఼కుననయహయు, ఏ ఆదాయభూ లేతు లితిలో చాకూభర చేల
తృ ట్ట తృప ష఼కుధే యహయు లు కహయణాలణో కుట్లెంఫాలకు దఽయఫైన లే ల
ై ు ఎెందభెందభో రభాద షెంఘట్నలు, రకాతి యవరభరణామల కహయణెంగహ
అబధా యహభితు తృప గ ట్లటకునన ఴతుతలు, కహభహగహయు శిక్ష భుగిల యడెదల రన యహయు చీకట్ి యౄతృహల న఼ెంచి ఫమట్ డున ఴమకుేలు
యయెందభియ ెంట్భి ఫతేకులే.
భహజ మెంగెంలోతు 14 న఼ెంచి 16 ఴయకు గల అదికయణలు షభానతకు షభాన అఴకహరహలన఼ కయౌష఼ేధానబ భళిమయ గౌయయహతుకూ
ఎట్లఴెంట్ి భిలి త
 ేలోునఽ బెంగెం కలగతుఴవభహదతు 51 ఴ అదికయణ షశట ెం చేలెంథి. భళిమయభిఴాథిధ భెంతిరతవరహఖ ఎెంత కూామాశ్రలక
కనఫభిలతే అెంత షతవయ పయౌతెం ఉెంట్లెందతు తుభివయహదెం.ునభహయహషెం, యవరదమ ఆభోగమ లతఴలు, లే ల
ై ు ధవరుణామలు ఫయుగుయచ఼కుధేలా
చఽడడెం ఇఴతూన రబుణావలు తుయవళిెంచాయౌసన యధ఼లే.ధా అధే యహయు లేక తలు డులేు లే ల
ై కు సకుకలు ఇెంకకకడ?అడెగడెగున అబదరణా
పాఴెం ణొెంగి చఽషఽ
ే ఉెంట్లెంథి.నతదభికెం అయదమ అభామకతవెం భూఢాచాభహల ఫెడద ధాధాయకహల ళిెంషలు యహభి జీయణాతున తట్ల
ు
తృ డెషఽ
ే ధే ఉధానబ
గహాభూణ భాయుభూల కొెండ తృహరెంణాలు ఴతుతల లితి థీధాతిదీనభు. కభహణట్క లోతు దరహఫద ెం కూాతెం ఫమట్డున ఒ ఆచాయెం
సహక్ష్యతే
ే ధాట్ి భుఖమభెంతిర ళచ్.డు.కుభాయసహవభు తుభహఘెంతభిచిెంథి. అకకడు ఒ తృహరెంతెంలోయతెంతే లతు
ర అెంగడులో షయుకులా యేలెం యేలత
దధ తి ఉెంథి. కొడెకు భయణిలతే, కోడయౌతు ఫట్ిటతుెంట్ి యహళైు నడుభధమ తులఫెట్ట ి నెయు ఖయుిలు భహఫట్లటకుధేెంద఼కు యేలెం తృహట్ తృహడెణాయు
ఎకుకఴ భృణాేతుకూ తృహడెకునన రఫుద఼ధడెకూ ఆ అపాగుమభహయౌన అగిెంచేసే హయు. బయే తృప బన యవెంట్ధే సహగితృప తేెంథి తతెంగెం. యేలెంతృహట్
న఼ెంచి ఫమట్డాలెంట్ే, ఆ లే ై తన నెయుకైధా ఖయుిలు చెయౌుెంచాయౌ లేదెంట్ే ఆఫ భిలి తి ఏభుట్ననథి రణేమకూెంచి చెనకకభేుద఼. యవయౌకూ
ఴచేి ఇట్లఴెంట్ి సాదమయథాయక యషహద చభితలు షబమ షభాజ తున ఇెంకహ తులథీషే ఽధే ఉధానబ. యతెంతే యయహహతున తృప ర తసళిెంచడెం,
షవమెం ఉతృహది కలన థకహతున యషే భిెంచడెం షభూకాత లతఴలు అెందజేల ఴమఴషి యౌన యౄుథిదద ఼కోఴడెం రబుణావల యళిత కయే యహమలు.
లు కహయణాల ఴలు ఇళు కు తిభిగి యవళులేతు భళిళలకు షవదార్ట్ ఴెంట్ి థకహలు యౄు షెంతభిెంచ఼కోయహయౌ. అలాగే ఆద ఎద఼యు
అబనెంద఼న షభాచాయెం అెంథిన తక్షణఫే షెంథిెంచే షహమక కేెంథారలు (Helpline) కహయహయౌ. నయౌలతే యౌకే తౄప న఼
ు కహయహలే త ఎెంత
భృతే
ే కుధాన ఉలుకు లుకు లేతు యహట్ిఴలు భిగేథి ష఼ధాన.
ణెలెంగహణ భహశట ర రబుతవెం భళిమయ నెనషన్స థకెం (ఆషభహ నతక్షన్స) యొకక భాయా దయశకహలన఼ జ భర చేలెంథి.ఆదాయెం కోయఫడున రతి
భళిళకు ధవలకు 2000/- యౄతృహమల నెంఛన఼ అెందజేషే ఼ెంథి.గహాభూణ ట్ట ణ తృహరెంణాలోుతు ెంట్భి భళిళలతున గుభిేెంచి షహమెం
అెందజేలతెంద఼కు ఎెంణో కాఱ చేసే ప ెంథి ణెలెంగహణ రబుతవెం.షెంక్ష్ేభెం అభిఴాథిధ, భానయమెం అధే భూడె కోణాలోునఽ కేెందర భహషహటరలు
సహగిెంచే కాఱ అన఼షభిెంచే భళిళులోతూ ెంట్భి పాఴన దఽయభఴుతేెంథి.అుడే ఆ జీయణాలోు యవలుగుూలు ూసహే బ.
Rapalli Swapna OT Code: D07
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ఔయా తోరణాల్ు – మానవుతు డినదినాబువిదిద
భానఴ సాదమాతు కథియౌషఽ
ే

“శిల్ుం” శియౌ ఒ ఫెండభహబతు థేఴణా భూభిేగహ అెందఫైన యౄెంగహ

భనష఼సకు ఆనెంథాతు కయౌగిషే ఽ

భాయుట్కు ఉయౌతు ఆముధెంగహ రయోగిసే హడె

ఫేధష఼సకు భధనయకహరహతు యెంగహభిెంచేషే ఽ

భానఴుడు

తుతమ నఽతనణావతు చెరతధామతున రసహభిెం చేలతయ

అఴరేషహలన఼ పాయశమట్ తభహలకు తుతమ నఽతనెంగహ అెంథిెంచట్లో

“ఔళల్ు” అయయవర ధాలుత కహలాలోు “ెంచేెంథిమ
ర ాలుగహ” నలఴ ఫడే

కీలక బూభుకన఼ తృప ఱషే ఼ననథి

కయతవెం, షెంగరతెం, చితరలేఖనెం, నాతమెం, శిలెం

చేతిణో

తమాభైన

శిలెం

గత

కహలు

షభాజ

నెరన చెనన ెంచేెంథిమ
ర ాలుకు చకకట్ి తుదయశనెం భన

అన఼తుతమెం రయహసశ్రలతన఼ కయౌగిషే ఽ భానఴ ఫేధష఼సకు

పాయత థేవ చభితర ూయవు లెంధఽ ధాగభికత కహలెం న఼ెండు ఈ నట్ి

గతికూ నఽతధనలు ాసహతున కయౌష఼ేధానబ.

అషజ ళీల ఴయకు భృతే ెం పాయత ఘన చభితర యవరబఴెం అెంణా ఆధాట్ి

“ఔవిత్వం” కొతున షెంఘట్నలు దారహమలకు భనష఼స షెంథిెంచి

కఴులు యచబతల థావభహ ఈ నట్ి తయభునకు ఇట్ికీ కళుకు

వఫాదలు

కట్ిటనట్ల
ు గహ చఽనెంచట్ెంలో కళలు కీలక తృహతర తృప ఱెంచాబ అతు

భన

ధనట్

యవలుఴడణాబ.

ధేడె

భనెం

ూజిెంచే

భహభామణెం ఒ ధాట్ి యహయ్భకూ రోకఫే రోుకెం అబమనథి
“సంగీత్ం”

షే షవభహల

షఫేభళనణో

చెట్ెంలో ఎెంత భాతరెం షెంథేళిెంచ ఴలలన అఴషయెం లేద఼ .

భనష఼సకు

ఆనెందెం

ఇలా యభినన కళలు యవరయదమతన఼ రదభిశషఽ
ే
తభథెరన

కలుగచేషే ఼ెంథి

రైయౌలో అన఼తుతమెం భానఴ జీయతెంలో ఆభిిక కోణెంలో పౌగోయక

ఫేధష఼సన఼ భభిెంత చ఼యుకుగహ తు చేబష఼ేెంథి

అభిఴాథిధ కూ భానఴ రేమ
ా ష఼సకు ఎెంణో కీలకెంగహ భాభహబ. ఇలాెంట్ి

“చిత్ిల్ేకనం” కెంట్ికూ ఇెంుగహ ఉెంట్ృ యెంగుల షఫేభళనెంణో భోతుకూ

కళలన఼ ఫాలమెం న఼ెండే భిచమెం చేషే ఽ ఒ భిూయణ ఴమకూేతవెం గల

పాయహతుకూ

భతుఱగహ భాభల చేముట్ భనెందభి చేతేలోు ఉెంథి అెంద఼కు భన

జీఴెం

తృప ష఼ేెంథి

భానఴ

ధవరుణమెం

నెయుగుదలకు

కీలకభబనథి.

ఴెంతే సహమభెండుెంచి ఫెంగహయు బయశమతే
ే కు ుధాద఼లు యేథద ాెం.

“నిత్యం” షెంగరత కయణావలన఼ ఫళబెంచి

ఇలా క ఴమకూేతు భిూయణెంగహ భాయట్ెంలో

తలయహదమ వఃకహయమఴెంణో అలలన భనష఼సన

“భభిా చెధాన భడుి భానఴ అభిఴాథిద షెంషి కీలకెం”.. .. . . . . . .

యేసహభిధా భనష఼సకు ఊయట్తుష఼ేెంథి

SRILAXMI

OT

Code:

C21

ఴథిన భతుఱకూ షయహళు న఼ ఎద఼భ కధే షణాేన఼ కయౌా షే ఼ెంథి
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అసంూరా జీవి
“ణెలుయహయకభుెంథే ఇళైు యహకూట్ నఽడుి
షదద భుభగహన఼నన చెయౌమాణోడ
చయౌకడె బుజిెంచి చథిదభూట్న఼ గట్ిట
చెయౌకూచిి తనచేత హలభు ఫూతు
ఴాశబలు భుెందయ యవనక ణాన఼ెండెన఼
ణాన఼ తనద఼ పాయమ డాయయౌ భహగ
యణయెంగభుణగేగు భహజుఴల న఼ భైతే
షననద఼దడెర ణోరఴ సహగుచ఼ెండే ........
ఇెంథా భహథాదభధే అన఼కునన కహతూ .......
భైణే భహజు లాెంట్ి కయణావలన఼ భహమాలో ......
ఫతికే పాయఫై తృప తేనన యహషే యహలన఼ భహమాలో
అయిెం కహక భధమలోధే భాధేలన
అషెంూయణ జీయతు” ధేన఼.

FRIENDSHIP DAY
F : పిండ్ అనే ద్ం అతురవచనం అదివతీయం "ళరనహం"..
R : రఔత ం ంచతు బంధం ఎననడె వడతు సంబంధం "ళరనహం"...
I : ఇల్ల్ల అంద్రు నచేా అంద్రు బచేా ద్ం "ళరనహం"...
E : ఎల్ో రేళల్ా
N : నేనఽనాననఽ తూఔు అంటృ ముంద్ఽఔు నడిర బంధం "ళరనహం"..
D : ద్ఽతుయాల్ల ల్ేతు పిండిషప్ నాఔు దొ రఔడం నా అద్ిషటం" ళరనహం”..
S : సిలటల్ల తియయతుది ళరనహం అతు సండేనే వసఽతంది సంద్డితో
"ళరనహం"
H : హద్ఽదల్ు ల్ేతు అమిత్ బంధం మిమితి ల్ేతు సకయo " ళరనహం"...
I : ఇంటటతో ముడిడతు గొు అనఽబంధం "ళరనహం"...
P : రిమ, ఆతృయయతానఽమగల్ఔు చిరునామా "ళరనహం"...
D : డబుు ల్ేతు రడె కద్ఽ ద్మిద్ిఽడె "ళరనహం" ల్ేతు రడె..
A : ఆది మాత్ిబే ఉండి అంత్ం ల్ేతు సఽవరా అక్షరం "ళరనహం"...
Y : యావత్ ించంల్ల ఔుల్మత్, ళ఼త ైురుష, ఆడమఖ తేడా
ల్ేఔుండా
అంద్రు గనంగ జరుుకోరల్తు కోరుత్
నా మిత్ేిల్ంద్మికీ

Uday Kumar OT Code: C43

""Happy Friendship Day""...
-రవిమజు చెల్ో లజు, Jr.Asst. OT Code – D38

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

నఽరేవ ఔ అద్ఽభతాతువి…. తెల్ుసఽకో!!
గొుగ బిత్కల్తు సంఔయౌుంచఽ...

డఔతృో తే రడె మతులర కడె

ళ఼తాకోఔ చిల్ుఔనఽ ఔడా

తూ రిమతు తృ ందాల్ంటే ఔడా

డినా మరల్ ైకి మఔుండానా ల్ేడె

గొంఖయ ురుఖుల్ా ఉననుుడె

ఒ అరహత్ ఉండాల్తు ఖుమితంచఽ!!!!

ఔదా!!

అంద్రౄ అసఴియంచఽఔుంటారు ఔదా!!!!

కింద్ డేళర సమసయల్లో ఏముంది...?

అవసరం ల్ేద్తు విళమేళన రయళు

జమిగితృో భన దానేన ఆల్లచిసా
త ...

త్ల్బడి తుల్బడఖననే తూ నమమఔంల్లనే

విసఽతతృో యోల్ా...

గొంఖయ ురుఖుల్ాగనే మిగియౌతృో తారో.

ఉంది అసల్ెైన జీవిత్ం....అంతే ఔదా!!!

డగొటటట న రళు ముందే త్ల్ెత్త ేఔు

కొత్త ఆశ్ల్తో,ఆశ్యాల్తో.

భ్ూమితు చీల్ుాత్ చినన విత్త నం

తుల్బడితేనే ఔదా!!!

ళ఼తాకోఔ చిల్ుఔల్ా రయౌగితృో తారో;

ఎల్ా ముల్కెత్త ేత్ేందో చాడె

తూ తూడ ఔడా నఽవువ రల్ుఖుల్ల

తేల్ుాకో; తూ జీవితాతున నఽరేవ

అంతా ఐతృో భంద్నే

ఉననుుడే తూ తోడెగ ఉంటలంది!!!!

మారుాకో!!!

తూ తుమఱ ఫారల్నఽ విడిచి

మమి నఽవువ చీఔటలో ఉననుుడె

కొత్త ఆశ్ల్ రైు అడెగిడె.

నమిమన రయళుల్ా తోడెగ

జీవిత్ంల్ల కింద్ డతు రడే ల్ేడె

ఉంటారనఽఔుంటలననవ్????

Induction Training Program for Junior Assistants/ Typists (19.07.2021 to 18.08.2021 – 2nd Cycle)

Srinivas Reddy Dornala C-38
CP Office, Siddipet.

16

అమమ రిమ

అమమ రిమ

ఔమమతు రిమఔు చిరునామా అమమ

అమిత్ం ల్ాంటట రిమనఽ

అమమ డిభె తొయౌ బడి

చాంచేది "అమమ"

దిద్ద ఽకోనగ నడవడి

ఔల్మషం ల్ేతు రిమనఽ

అమమ ఔడెు తొయౌ ఇల్ుో

ంచేది "అమమ"

రచానైన తృ ద్మిల్ో ు

ఆతృయయత్ అనఽమగల్ఔు

అమమ మనసఽ ఔమమతు రనన

చిరునామ "అమమ"

అమమ ఔనాన ఎవరు మినన
అమమ అంటే అబుమానం

మనం ఎననన బంధాల్తో

అమమ అంటే అనఽమఖం

సంబంధాల్ు టలటఔునానము అంటే

అమమ అంటే అనఽబంధం

దాతుకి కరణం

త్నే ఔదా తొయౌ బంధం

మనఔు జనమతుచిాన "అమమ" (వల్నే )

అమమంటే ఆతీమయత్

నవ మాసల్ు మోళన "అమమ" ఔు

త్నే ఔదా తొయౌ దేవత్

అవసనద్శ్ల్ల "అమమ" ఔు

చల్ో నైన అమమ చాు

మనం తోడె ఉండి

ఫాద్ల్తునంటటతు మాు

Art by G.Sridevi
OT Code: C40

కొంతెైన ఋణం తీరుాకోరల్తు రేడెత్

అమమ రిమ రననల్ల్ల చల్ో గ నేనఽ

ించంల్లతూ మాత్ిమూరుతల్ంద్మికి

బిడడ గ జీవితాంత్ం తూఔు తోడెగ............
“మమో జనమంటృ ఉంటే

తృదాబువంద్నాల్ు

అమమఔు అమమగ జతుమంచాల్తు కోరుకొంటా”

-రవిమజు చెల్ో లజు Jr.Asst.

T. యెంగహ థేయ ట్్రనస్టట

OT Code – D38

………………………………………………………………………………………………………………………………

ఆతీమయత్నఽ కొల్లోోఔండి
క భోజు తభుభడె తౄప ధే చేసహడె. అకహక తూ భయదయౌన తీష఼కొతు భూ

భుెంద఼ ఆఫ తయౌు భుెంద఼ ఆ భెండె గహుష఼ల జూమస్ట ఉెంచిెంథి.

ఇెంట్ికూ ఴష఼ేధానన఼ అతు ..

తభుభడు భుెంద఼ భాతరెం తూళు గహుష఼ ఉెంచిెంథి... తభుభడుకూ 7 up

అెంద఼కు షెంణోశెంణో తృ ెంగితృప బన అకక యహభికోషెం రణేమకెంగహ ఏథెరధా

అెంట్ే ఇశట ెం అతు చెఫుత...

ఴెండాయౌ అతు ఇలు ెంణా యవతికూెంథి. నతదభికెంలో ఆఫ ఒడుతృప బెంథి.

తభుభడె అథి ణాగి తుజెం ణెలుష఼కుధానడె. ఇెంతలో అతే గహయు

ఇెంట్లు ఏభు కతునెంచలేద఼.. భెండే భెండె ఆభేెంజు ళైు కతునెంచాబ.

ధాకు 7 up కహయహయౌ అతు అడగడెంణో గుెండె యేగెంగహ కొట్లటకోఴడెం

యహట్ిణో భెండె గహుష఼ల జూస్ట తమాయు చేల ఇదద భి కోషెం లదదెంగహ

భృదలు నెట్ట ెంి థి అకకకు ....

ఉెంచిెంథి...

అకహక న఼ఴువ కభోి ధేన఼ ణెసే హన఼. అతు చెన ఴెంట్ిెంట్లుకూ యవయు క

ఫెల్ మోగిెంథి తభుభడె ఴచేిసహడతు భిగేతే ేకుెంట్ృ యవయు తలుు

తూళు గహుష఼ కూెంద డేసహడె. అయోమ ఏఫైెంథి అతు అెందయు అడుగిణే 7

తీలెంథి. ఎద఼యుగహ తభుభడె,భయదలు ఇెంకహ భయదలు యహళు తయౌు

up యౌకూ తృప బెంథి ..

కడా భహఴడెంణో క్షణెం ఆలోచనలో డుతృప బెంథి.. అబధా యహభితు

ధేన఼ యవయు ఫమట్ ణెసే హన఼ అతు అలు
ు డె యవళే ైెంట్ే, అతే గహయు ఴద఼దలే

ఆనెందెంగహ ఆహవతుెంచి కభోిఫెట్ట ి.. ఴెంట్ గథిలోకూ యవయుెంథి. భెండె

ఫాఫు అతు యహభిెంచిెంథి..ఇక యేలు ోసహేభెంట్ృ ఫమలు థేభహయు

గహుష఼లోు జూమస్ట తీష఼కుతు, కక గహుష఼లో తూళైు ణెచిిెంథి. భయదలు

భుగుాయౄన఼.
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తభుభడె అకక దగా యకు ఴచిి చేతేలు ట్లటకుతు “అకహక..! జ గాతే.

ఫెందెం అధే కహద఼ .. కషహటలోు ఉనన యహభికీ భన ఴలు చేతధవరన సహమెం

ఴెంట్ గథితు యబరెంగహ తేడుచేబ. లేదెంట్ే చీభలు

అెంథిెంచి యహభితు కషహటల న఼ెండు ఫమట్ డే సహమెం, రమతనెం

ఴచెిసహేబ”. అతు చేతిలో కొెంత డఫుఫన఼ అకక చేతిలో నెట్ట ాడె.

చేమాయౌ.

పాయమకు, అతే గహభికూ కతుెంచకుెండా – డఫుఫలన఼ . అకకకు

ఆతీభమతన఼ కొలోుోకెండు

ణెలుమకుెండా – కతూనయున఼ థాచ఼కుెంట్ృ అకక కషహటతున కహషే

దమచేల భనకూ అెందయు థొ యుకుణాయు. ఎకకడ అబధా ణోడుట్ిటన

ణానఽ ెంచ఼కుెంట్ృ ..”ఇక న఼ెంచి తయచఽ.. న఼ల భూద ఈ ఊయు

యహళుతు కోలోణే యహళుతు తృ ెందలేభు.

భహఴలల ఴష఼ేెంథి . ఴచినుడలాు తూ చేతి ఴెంట్ యుచి చఽడాయౌసెంథే

ఏథెరధా యపేథాలు ఉధాన.. భనఫే క అడెగు భుెంద఼కు యేల

...” అెంట్ృ బయశమతేలో చేమఴలలన యహట్ికీ భీజెం

కలుు కోఴడెంలో తు లేద఼.

యేషే ఽ...ఆలోచిెంచ఼కుెంట్ృ...

ఇలాెంట్ి ఆతీభమతలన఼, అన఼ఫెంథాలన఼ ధేడె భనెం

సప దయులెంట్ే ఇలా ఉెండాయౌ కథా ....!

కోలోతేధానెం..

G . Saritha, Typist
DPRE PIU, Suryapet
…………………………………………………………………………………………………………………

అనఽభ్రల్ు – అనఽభ్ూత్ేల్ు
ఒ బై డియర్ ిండ్స , డియర్ సర్స ,
డియర్ బడమ్సస, ఖురుబిహమల్ామ !
ఏఔాడో ుటటట ఎఔాడో మిగి,
ఇఔాడే ఔయౌసము, MCR HRD Institute ల్ల
వడల్ేమంటల వడెకొల్ంటృ రయో తృో త్ేనానము
బాధయతాయుత్బైనా ఉదో యగల్ఔు
We earned knowledge,
We learned attitude, We learnt it….
We earned knowledge,
We learned attitude, We learnt it….
డి. జి గరు చెున తూతి బో ధల్ు,
మాధవి బేడమ్స తెయౌన నాయయసల్హాల్ు,
తిరుత్యయ సరు నేమిున ఉదో యఖ సాతాిల్ు,
శ్ంఔరయయ మాసటరు నేమిున నష న్ తుయమాల్ు,
సక సమీ డాిఫటంగ్ ళాల్సస, ఖుతృత సమి య్వ్ రౄల్సస,
యోగ కోస్ ల్లన ఆసనాల్ు, ల్ెైబిమీ ల్లతూ ుసత కల్ు

మన ఎద్ఽఖూద్ల్కిరే తుధఽల్ండీ..
We earned knowledge,
We learned attitude, We learnt it….
We earned knowledge,
We learned attitude, We learnt it….
శ్రీతురసఽ సరు ఆధవరయంల్ల ఆటతృటల్ు,
ఝాతూస బేడం వివమించిన బత్ేఔుబాటల్ు..
సఽమేష్ సరు చెున సకెసస్ మామగల్ు ,
ఔంూయటరు ల్ాబ్ ల్ల నేమిున బేళక్ తృటాల్ు,
ఆడిటలమియం కమన్ పిండ్స, కోస్ రౄముల్లన ఖూ
ీ ప్ పిండ్స,
గోదావమి హాసట ల్స కమిడారుల్ు, త్ేంఖభ్ద్ి రుచి ఫోజనాల్ు..
మరుమతు తిమిగిమతు ఖురుత్ేల్ండీ.. s
మన ఫావిషయత్ేకే ూల్ బాటండి..
We earned knowledge,
We learned attitude, We learnt it….
We earned knowledge,
We learned attitude, We learnt it….

మరుమతు తిమిగిమతు ఖురుత్ేల్ండీ,

K.LALITHA, OT Code: C20

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
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Free-free 
























CHANDRI SONU, C35,

D05

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

















Nagabhusanam, O.T.Code: C08











Raveendra B, O.T.Code: D05,
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Miriyala Swapna, O.T.Code: D06
…………………………………………………………………………………












 



 


P.VIJAYA KUMAR, O.T.Code: D35
………………………………………………………..………………………





మనసఽ భ్యముతో ఉంటే










ఏ మారగ మూ తూఔు ఔనడద్ఽ

Katta Anusha, O.T.Code: C07,

తూై తూఔు విఱవసముంటే
ఏ ఆదా తునఽన ఆల్ేద్ఽ
తూల్ల ఉనన తునఽన ఖమతుంచఽ
మారువఔు తూల్ల యుకితతు
తురౄంచఽ నఽవువ మహా శ్కితవతు.
Do not be embarrassed by your failures.
Learn from them and start again.
P.Sowjanya OT Code: D01
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జీవిత్ం
అుడే తెల్ో ావరుత్ేంది. సంధయ

ఆకశ్ం ల్లకి చాసఽతంది. జీవిత్ం మూడె నల్ల్కి ముైు సంవత్సమల్ు గ

అతుసత ో ంది. అుడే త్నఽతృో భ మూడె నల్ల్ు. ఇద్ద రౄ ల్ోల్ు అనాధల్ు అయాయరు. చఽటలట ఉనాన అంద్రు ఎవరు ల్ేతు ఔ
వింత్ బాధ. వచిాన రళో ంద్రౄ ఉచిత్ సల్హాల్ు ఇచేరమే కతు ఔానే ఉండి ఒదామేా రళైు ల్ేరు. జీవిత్ం అంత్ ల్ోయౌన
చాసఽకో అతు చేబుత్ేనారు కతు ననఽన ఎవరు చాసఽఔుంటారు ల్ోల్ఔు మెఔాల్ు వచీా రయో తృో తారు అుడె త్నఽ ఎఔాడికి
తృో త్ేంది? అుుడే జనాల్ు త్నతు ఔ ద్ఽరద్ిషట వంత్ేమయౌగ చాసఽతనానరు. ఏ జనల్ెైతే సంధయ ల్ేతుదే ఏమి చేయొద్ఽద
అనానమో రయళు ఇుడె త్నఽ మవద్ఽద అంటలనానరు. ఎఔాడి ల్లఔం తృో ఔడ ఇది. భ్రత జీవిత్ం ల్ల ఔ ఫాఖం మాత్ిబే ఔదా త్ నే
జీవిత్మా ?? సంధయ తురనయం తీసఽఔుంది యో చేసఽకోరయౌ అతు. అంత్ల్లనే ఎతున మాటల్ు అంద్రు. ఇంత్ తొండరగ నా ??
ముఖుడె తృో భ 3 నేల్ల్ు అుడె ఇంకొఔడె కరల్ా? అదే ఔ మగడె చేళరత ల్ోల్ా కోసం అంటరు. ఆడది చేళరత
భ్మితెగించింది అంటలనానరు. కతూ ఔ చినన విషయం మమిచితృో యారు, ఆడది ఔడ మతుల అతు. ఆమోజు బాగ వరష ం
డెతోంది. ఔ చినన ఔుఔా ల్ో తృం వరష ం ల్ల త్డిచితృో తోంది. అంద్రు మిగెత్ేత్ేనానరు కతు దాతుతు ఎవరు చాడటేో ద్ఽ ..
నేనఽ మిగేతా అటల నఽండి ల్ామీ వసఽతంది అయోయతృం అతు కతు నేనఽ రయళు ల్ొుు అఔాడ ఇంకో మెండె చేత్ేల్ు ఆ ఔుఔాల్ోతు
ఆతృయయంగ ద్ఖగ రఔు తీసఽకోవడం ఔతుంచినది నా ల్ాగే ఇంక ఎవమో అతు ... చాళరత రవి నా డిగిమి కోస్బేట్. రవి తు చాడగనే
చాల్ సంతోషబేళంది. ఎతున మోజుల్ెైంది త్నతు చాళ. చాల్ మామితృో యాడె. ననఽన చాళ ఖురుతటాడె. ఔానే ఉనన కప఼ ష్ప్
కి రల్ో ం. తృత్ మోజుల్ు ఖురుతచేసఽఔునానం.
త్నఽ ఔానే ఉనన సఫ్టట రేర్ ఔంతూల్ల తుచేసత ఽననటలట తెయౌళ ఆచారయ తృో యా. నేనఽ త్న ఔా ఔంతూ ల్ల నే ఉనన
ఇతున మోజుల్ు ఎుడె ఔల్వల్ేద్ఽ. ఇఔ మోజు ల్ంచ్ బేిక్ ల్ల ఔల్వటం హాభగ ఔబురుో చెుుకోవటం ఔ అల్వటల గ మామింది.
త్నఽ కల్ేజ్ ల్ల ఉననుడె ననఽన ఇషటడడాడా కతు ఔుల్ం రేరు అతు నేనఽ ఎుడె త్నతో రిమ గ కఔుండ ఔ
ళరనఴిత్ేడె ల్ాగ ఉనాన . త్నకి అతుల్స చతుతృో యాడతు తెయౌళ బాధ డాడడె. త్న మనసఽల్ల మాట చెతృుడె త్నఽ ననఽన యో
చేసఽఔుంటా అతు. నాఔు ఎల్ా సుంధీచాల్ల తెయౌయడంల్ేద్ఽ. మూడె నేల్ల్ు కల్ేద్ా అుడే యో అంటే ???
ఆమోజు మజి కల్స చేళంది. త్నతో చెతృు రవి ఏమనానడో . మజి చాల్ ిశ్నల్ు అడిగింది. అతుల్స నేనఽ కే ఔుల్మా అతు?
అవునఽ అనాననఽ. జాత్కల్ు చాసమ అతు అడిగింది. అవునఽ అనాననఽ. త్నా తూతో చీవమి దాక ఉంటానఽ అతు యో
ిమాణాల్ు చేఱడా? అతు. అవునఽ అనాననఽ ... మమి ఇతున చెు ఈ ల్లఔం నఽండి ఎల్ా రయౌో తృో యాడె అతు అడిగింది ..నాఔు
ఏమి చెతృుల్ల అరా ం కల్ేద్ఽ.
మజి అంది జీవిత్ం ల్ల ఏది ఱశ్వత్ం కద్ఽ. యో కి సమాజం కద్ఽ తునఽన తునఽన గ కోరుఔునే మతుల కరయౌ.
సమయం తీసఽకోవడం కద్ఽ. సమెకన మతుల ముకయం. ఔుల్ం కద్ఽ తునఽన కోరుకోరయౌ తూ ల్ోయౌన కోరుకోరయౌ అతు. ఆమోజు రవి
ల్ేఔుండ సంధయ ఉండడె అతు ఔనఽకొనన. నా ఔరత వయం బో ధ డింది. సమజాతుకి ద్ారంగ రవి కి తోడెగ,
నడరల్తు.................
A.Naresh OT Code: C14
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LOVE IS UNIVERSAL
One day when I was travelling by bus, I noticed something which changed my
perception of love. A mom and her daughter (probably around 6 years old) get on
and were looking for seats and people couldn’t ignore the fact that her face was little
burnt (may be from a recent fire accident as it appeared). Though the bus was
crowded, everyone was moving away from the little girl due to her looks. The little
girl was trying to make an eye contact to the people around her but everyone was
either ignoring or moving away from her. This made the girl very sad and upset.
Finally a person with a scarf went to the girl and started talking to her saying things
like how cute her smile is and how beautiful her face is. The person also
complemented the girl about her ear rings and the dress she was wearing and I
could see the girl’s face lit up like a 1000 Watt bulb with joy and happiness. That
person certainly made the little girl’s day. When the little was about to get down,
this person’s scarf fell down and everyone realized that this person was eunuch! All
were shocked and showed the same behaviour of backing off from this person, but
the little girl hugged and kissed the only person who cared for, the eunuch! and said
goodbye with a smile on her face. This made me realized something very valuable.
Love is universal because neither the girl nor the eunuch has cared for either the
gender or the appearance.
This proves that love is the only religion worth fighting for and after that
incident; I learnt to smile hoping to make someone’s day more beautiful
Suraj Kumar rathod OT Code:D14

SUCCSESS
Success doesn’t come overnight. The basic step towards success is, “Have
faith in yourself and believe in your ability”.
To become a successful man, you should visualise a big future and have a
grand dreams. The best way to make your dreams come true is to wake up. Man is
born to work and prosper but not rest and rust.
K. Navatha Jyothi, OT Code: C04
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LOCKDOWN LESSONS
Today’s its already 23rd day of lockdown period and I see no one coming
out of their homes, balconies and their comfort zone.
This is Mrs. Mahalaxmi, retired bank employee living all by myself in a
lavish apartment in concrete jungle of Bangalore.
Thanks to my NRI son who takes care of my needs from vulnerable
distance.
As the lockdown started extending, the calls from my son and relatives
have become less. I think people are no more concerned to know about each
other.
I was raised in an orthodox family with labelled restrictions and rules.
Accepting any other race is always the most difficult task for me. But one fine
morning, a smiley face of my watchman's daughter greeted me with the most
pristine smile ever. That smile has touched my heart so much so that first
time I felt that beauty lies in everything. Lockdown has slowly taught me to
look at life in another perspective.
Loneliness is the biggest punishment for people in the last phase of their
lives and I am no exception. The void was never filled with my daily activities.
Danial Caesar who lives 2 blocks away from mine was always a
hindrance for me with his acts. It sickens me to watch him feeding stray dogs
or visiting slum areas. But that night when I fell from staircase and when
people were still thinking to stretch their hands to reach me because of my
insane nature, Danial came from nowhere and helped me to rise and
accompanied me to the hospital. He called up my son and took care of me
while I was under physiotherapy. Just then I realized that Danial knows how
to value life. I felt connected when he said that he fills the loneliness with the
little things that he does around his society.
Today, everything looks beautiful and valuable around me than usual. I
started embracing life and lost myself. A sudden knock on the door brought
me back from my trance and I opened the door to an extremely happy Danial
with wide grin on his face and two cups of hot chocolate in his hands. I never
regretted taking my guard down.
Thanks to Danial and thanks to lock down.
Suraj kumar rathod OT Code:D14
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A RAY OF HOPE

It’s unbelievable! At the age of 41 entering into Govt. Job through Direct
Recruitment is really unbelievable. Though I attended for Public Service
Commission Exams and even for the certificate verification many times, I
could not find my name in the final selection list. This used to frustrate and
discourage me. But I never lose my confidence and tried my level best till I
achieve my goal. The TSPSC released Group-IV notification in 2018. I have
attended the exam by gathering all my knowledge and experience.
Unexpectedly on 6th October, 2020 i.e. on my birthday the final selection
list was out. I was surprised to see my number in that list. Unbelievable fact!
Yes, my number was there in final selection list. At that time I was working as
a Lecturer in a Private Degree College. Professionally I was satisfied with that
Job but, not financially. The entire teaching fraternity was suffering due to
Covid-19 pandemic situation during that time. In those difficult
circumstances I got a Govt. Job.
With a zero working knowledge in a govt. institution, I have joined into
the Job. Within a short while a Golden Opportunity knocked the door, i.e. a
call from Dr. MCRHRDIT for “Induction Training Programme”. It has become
a “ray of hope” in my life.
MCR HRDIT is a wonderful Training Institution which I have ever seen.
Really it is a “Temple of Learning”. Every aspect of our life has been covered
apart from Subject Knowledge. Here I came to know the fact that “every FILE
has a LIFE behind it. Truly speaking, HRDIT has given us every opportunity
to develop our personality. The entire junior, senior and Guest faculty
delivered their lectures in a beautiful and systematic way using various
teaching aids. The infrastructure facilities are wonderful here.
Our course coordinators Dr. P.Sreenivas garu and Smt. Jhansi Rani garu
under the supervision of our Course Director Dr. Madhavi Ravulapati
organised number of motivational sessions. They ignited our minds. Yoga,
sports and cultural events has given us physical strength. Finally
Dr.MCRHRDIT armed us with sufficient working knowledge and motivation to
work with an optimum capacity in our offices.
Hence, the MCRHRDIT is a “Ray of Hope” in the life of a Government
Employee.
G.R.Venkatagiri OT Code: D32
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Love with Nature
Have you ever fall in love with any

Someday….

one?

……your pain

One day be alone with the nature.

Will become the

You and the nature,
No one else.
Far away from routine life,
See the beauty of nature.
The water falling from hills,

source of your
STRENGTH
Face it. Brave it.
You will make it.
Yengala Srinivas OT Code: C42

The sounds of birds,
The breeze of trees.
You and the nature,
No one else.
You will fall in love with nature.
It’s an unending love.

G.R.Venkatagiri OT Code: D32

It’s the circle of Life
and it moves us all,
through despair and hope,
through faith our place
on the path unwinding.
Yengala Srinivas OT Code: C42
…………………………………………………………………………………



LIFE
Ego - Kill it
Love - Value it
Smile - Keep it
Gossip - Ignore it
Success - Achieve it
Jealousy - Distance it
Knowledge - Acquire it
Confidence - Trust it
B. Sai Prasad, O.T.Code: D08,
I really enjoyed the course and such a wonderful experience. Great presentation style with lots
of opportunities to ask questions and talk about real life examples and our service which all made for a
really enjoyable and informative course for my entire service. This has more than met my expectations.
Friends, “I wish you all may bring success and prosperity in your life. Always be happy, be
cool and be patience.” Thank you.
B. Sai Prasad OT Code: D08,
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POEMS

1) When she looks into his deep brown eyes,
She finds herself
And she loses herself.
Like, she wants to find herself into him,
Like, she wants to loose herself into him.
2) Sailing alone in the sea...
Sunny days, unexpected rains,
Passing clouds, permanent sky,
Twinkling stars, flying birds,
Silent night, pleasant moon,
Blowing wind, flowing current,
All are my best friends
Because, they carry me to you and you to me.

Art by U.Bhavani
OT Code: C11
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दे श भक्ति -- दे श का सम्मान
१. दे सलामी इस तिरं गे को, तजस से िे री शान है ,
सर हमेशा ऊँचा रखना इसका, जब िक िुझ में जान है .
२. छोडो कल की बािें, कल की बाि पुरानी,
नए दौर में तलखेंगे, तमल कर नयी कहानी, हम है तहं दुस्तानी.
३. बस यह बाि हवाओ को बिाये रखना,
रोतिति होगी तचरागो को जलाये रखना,
लहू दे कर को सदा तदल में बसाये रखना.
४. खुशनसीब है वो जो विन पे तमट जािे है
मर कर भी वो लोग अमर हो जािे है
करिा हूँ िु म्हे सलाम ऐ विन पे तमटने वालो
िु म्हारी हर सां स में बस्ता तिरं गे का नसीब है
५. जो तसरतिरे होिे है इतिहास वही तलखिे है ,
समझदार लोग िो तसिफ उनके बारे में पढ़िे है ,
परख अगर हीरे की करनी है िो अँधेरे का इं िजार कर,
वनाफ धुप में िो कां च के टु कड़े भी चमकिे है .
६. हर लम्हा िे री िऺदीर सवारिी नजर आजाय,
तबन मां गे िुझे तमले िू जो चाहे ,
कर कुछ ऐसा काम की दु आ खुद,
िे रे हाथो को िरसिी नजर आये.
७. तजन्दगी उसी को आजमािी है ,
जो हर मोड़ पर चलना जनिा है ,
कुछ पाकर िो हर कोई मुस्कुराना जानिा है .
८. कुछ कर गुजरने के तलए मौसम नहीं मन चातहए.
साधन सभी जुट जायेंगे बस संकल्प का धन चातहए.
भरोसा खु दा पर है िो तलखा िऺदीर ही पाओगे और,
भरोसा खुद पर हो िो खुदा वहीतलखेगा जो आप चाहोगे.
Shaik Almoon,OT Code: C02
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मेरे मुल्क की हिफाज़त

मेरे मुल्क की तहिाज़ि ही मेरा फ़ज़फ है .
और मेरा मुल्क ही मेरी जान है ,
इस पर कुबाफ न है मेरा सब कुछ,
नहीं इससे बढ़कर मुझको अपनी जान है .
िीन रं ग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज दे श की शान है ,
हर भारिीय के तदलो का स्वातभमान है ,यही है गंगा,
यही है तहमालय, एतह तहन्द की जान है ,
और िीन रं गों में रं गा हुआ ये अपना तहन्दु स्तान है .

Art by G.Sridevi
OT Code: C40

Shaik Almoon, OT Code: C02

दे श भक्ति -- दे श का सम्मान

मैं अपने दे श का हरदम सम्मान करिा हु,
यहाँ की तमटटी का ही गुिगान करिा हु,
मुझे दर नहीं है अपनी मौि से,
तिरं गा बने कफ़न मेरा,
यही अरमान रखिा हु.
Shaik Almoon, OT Code: C02

Art by D.Sri Sahitya
OT Code: D26
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OFFICER’S MESS CLUB

రుచిఔరం.. ఆమోఖయమయం MCR HRD IT
ఫోజనాల్ు
ళైదభహఫాద్ జుతయ్ళిల్స లోతు

Dr.భభిా చెధానభడుి

శిక్షణ కేెందరెంలో గూ
ా ప్-4 థావభహ యయధ రహఖలోు
జూతుమర్ట్ అలలట ెంె ట్ రబుతవ ఉథో మగహలు తృ ెంథిన
యహభికూ ధవల భోజుల తృహట్ల అెంథిెంచిన పోజధాలు
యుచికయెం..

ఆభోగమభమెం

..

రతీభోజు

ఉదమెం

అలాపహయెం, భదామసనెం, భహతిర ఆయగిెంచిన పోజధాలు
నరతికయఫైనయ. ధవల భోజుల తృహట్ల భోజుకో రణేమక
ఴెంట్కహలణో
జ గాతేలు

ఆకట్లటకుధానయు.
తృహట్ిషే ఽ

అలు ెం,

కభోధా
యవలు ుయౌు ,

ధేథమెంలో
చిిభుభిి,

ఉయౌు తృహమలు, భుభహమలు ఴెంట్ి థాభహిలు యహడెత యేడు యేడు పోజధాలు అెంథిచడెంణో భా ఆభోగమెం నెెంతృ ెంథిెంథి.
ఉదమెం అలాపహయెంలో ఉడకఫెట్ట న
ి కోడుగుాడెు, ణాజ ెండు భుకకలు, తృహలు భాలో భోగతుభోధక వకూేతు భభిెంత
నెెంచాబ. అెంద఼ఴలు ధేమో కభోధా యవరయస్ట భా దభి చేయలేదతు పాయష఼ేధానన఼. భథామసన, భహతిర పోజధాలోు
రహఖాహయెంణో తృహట్ల భాెంష నరములకు అెంథిెంచిన భట్న్స, చికన్స, చేల కయలు ధనయౄభిెంచి కడెుతుెండేలా
చేసహబ. శిక్షణ షభమెం భధమ భధమలో అెంథిచిన ట్ీ, సహనక్స భాలో ధవలకొనన తుషసతే
ే ఴన఼ తగిాెంచి కహుష఼లు
ఫాగహ యధేలా భాలో ఉణేే జ తున తుెంతృహబ. భా భెండో లెరకూల్ పుడ్ లెకట్
ా భర రహాఴణ్ గహభి ఫాెందెం అెంథిెంచిన లతఴలు
అభినెంధతూమఫైనయ. ధవల భోజుల తృహట్ల భాకు పోజధాలు అెంథిచిన Dr.MCR HRD IT Mess భుతర
ఫాెంథాతుకూ కాతజఞ తలు.

కే.రగుమమయయ OT Code: C05

FOOD
DISTRIBUTION
AT CRICKET
GROUND
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CULTURAL CLUB


Dr. Sreenivas Peddaboina, DG’s
Nominee for the Literary Club ITP



Ch. Sonu (Secretary)



Kiran Kumar (Member)



D.Mounika (Member)

ఎలా

భుెంద఼కు

ణెయౌమతుతయుణెంలో
తుెంుకొతు

సహగహలో

ధాలో

భుెంద఼కు

దెరభహమతున

ఴచిి

ధాలో

థాగిఉనన కళన఼ ఫమట్ికూ తీల ధాలాెంట్ి
కొెంత భెంథితు తృప గుచేల యహయెందభికూ ఆట్ తృహట్లణో ఫళైకుఴలు ధేభి ధాఴెంతే తృప ర ణాసహతున
ఇషఽ
ే క నెదద ట్ీమ్ న఼ తమాయు చేరహన఼ యహయెందభి ధాట్మ యధామసహలణో థావయతి ఆడుట్ లభిమెం
ఆనెందెంణో ఉతృ ెంగితృప బెంథి. యక్షకుల చట్ు ణో భాయుమోోగిెంథి. నభ్ూతో నభ్విషయత్ే
త లాగహ.
SPORTS CLUB


Dr. Sreenivas Peddaboina, DG’s
Nominee for the Sports Club ITP



Sheshu (Secretary)



Hari Krishna (Member)



Nithya (Member)



Niharika (Member)

ఈభధమ
కహలేజీలలోధే

కహలెంలో
లేతుయధెంగహ

అన఼బధాతున
చేష఼కొెంట్ృ,
థెఫఫతీమకుెండా

షఽకలు
ఆట్లు

భభ కకసహభి
ఎఴభి

ఆడే
గుయుే

భధనపాయహలన఼

షభతేలమెంణో

కొతున

గూ
ా ులన఼ ఏభహట్ల చేల అెందభికీ ధామమెం జభిగేలా ఆట్లన఼ ఆడుెంచి యహభిలో తృప ర ణాసహతున తుెంన
యజేతలుగహ తుయౌచిన యహభి నతయున఼ రకట్ిషే ఽ యహభితు ఉణాససఴెంతేలుగహ చేమడెం జభిగిెంథి.
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SPORTS EVENTS

Marathon Winners
(Women)
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(Men)
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DG Addressing the
Sports gathering at
cricket ground

Cricket
Winners Team

Cricket
Runners Team
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WALLY BALL TEAM

TUG OF WAR

TRAINEES GATHERING AT CRICKET GROUND

CLASS ROOM MEMORIES
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List of Officer Trainees
Induction Training Programme for Junior Assistants/ Typists of Telangana State
(19th July to 18th August, 2021) - 2nd Cycle
Sl.
No.

OT
Code

1

C01

2

C02

3

C03

4

C04

5

C05

6

7

C06

C07

Name, designation and
address of the Participants

A. Nitya
Junior Assistant,
Collectorate,
Adilabad,
8008773976
Shaik Almon
Typist,
Collectorate,
Adilabad,
9100742586
Syed Meharaj,
Typist,
O/o RDO,
Adilabad,
9666320414
Navatha Jyathi,
Typist,
O/o Tahasildar,
Jainath, Adilabad,
9390780339
Raghu Ramaiah,
Typist,
O/o Tahasildar, Bela,
Adilabad,
9703654406
V. Nageshwar Rao,
Typist,
O/o Tahasildar,
Neradigonda,
Adilabad,
9959392100
Katta Anusha,
Typist,
Asifabad
Collectorate Office
8341360256

Opinion

Photo

Never judge someone without
knowing the whole story. You may
think you understand, but you don't.
Marri Chenna Reddy Institute, lush green
& very disciplined and peaceful
environment. Good facilities and good
faculty. It’s a great experience.

Do not be embarrassed by your
failures, learn from them and
start again.
Success does not come overnight. The basic
step towards success is, “Have faith in
yourself and believe in your ability”. ITP is
a great opportunity for me.
ఈ శిక్షణ యజఞ నెం, ఆభోగమెం ణో తృహట్ల నఽతన
భుతేరలన఼ అెంథిెంచిెంథి. ఈ యేథిక థావభహ
అెంద఼కునన అన఼బూతితు జీయతెంలోభయుఴలేన఼.
భభిా చెట్ట ల నెర దవ థివల న఼ెండు లతవచిగహ ఴచిి యహయౌన క్షుల ఴల
ఫేభు ఈ భభిా చెట్ట ల కూెంథికూ ఴచాిభు యహభి ఆధవయమెంలో శిక్షణ
తృ ెంథి క రబుతవ ఉథో మగిగహ చట్ాటతుకూ లోఫడు యధ఼లకు
ఫాధమతలకు తృహరదానమెం ఇచిి కొెంత లతవచిన఼ ణామగెం చేలత
యదాధాతున ధేయుికుధానభు.

Success is not the key to happiness,
happiness is the key to success, if you
love what you are doing, your will be
successful.
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J.Nagabhushanam,
Typist,
Sirpur-T MRO office,
Kumuram Bheem
Asifabad, 9948939838
Bandi VaraLaxmi,
Typist,
MRO office,
Kaghaznagar Mandal
Asifabad, 8985203061
V.V.B. Karna,
Senior Assistant,
DPRE, PIU Div.
Karimangar,
8143232362.
U. Bhavani,
Typist,
DPRE, PIU Div.
Karimnagar,
8008038406
K Ramanasree,
S.J.A,
MPP Luxettipet,
Mancherial,
9492743668
P.Bhagya Laxmi
Junior Assistant,
ZPHS, Kondapalkala,
Manakondur,
Karimnagar,
9030646052
Andolla Naresh,
Junior Assistant,
Collector Office,
Asifabad
Kumarambheem
9573219002
SK. Rahamath Ali,
Junior Assistant,
Collector Office,
Kumarambheem
Asifabad,
8919255498

The purpose of our lives is
to be happy.
Dr. MCRHRDI Institute is a temple of
learning. This institute given with good
subject knowledge and good memories with
friends.
ఎకకడ భృదలు నెట్ట ాెం అననథి ఎఴవభికీ అఴషయెం
లేద఼, ఎకకడ భుగిెంచాెం అననథే భుఖమెం.
I like simplicity and I like helping others.
కొభభ భూద కోకూల తృహత భభిచిన ..
చితు భహభచిలుక భాట్ భభిచిన ..
ుననభులో షెందభాభ యవలుగు భభిచిన ..
ధా ఏడాలోన ఎలు కహలెం ఎలుగుతేెంట్ాయు భుతరభా ..

This Institute is a Temple of my
life.
I felt very happy. ITP Programme
is a golden opportunity to me.
థాభిలో అడెి ఴలతే అతృహయౌసెంథి రమాణెం కహద఼,
నడుచే దద తి. చేలత తులో ఆడడెంద఼లు ఴలతే
అతృహయౌసెంథి తు కహద఼, రమతినెంచే యదానెం.

Do all the good you can for all
the people you can in all the
people you can in all ways you
can as long as you can can…
can….
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G.Himabindu,
Junior Assistant,
SEPR Region,
Mahabubnagar,
8106530982
K. PHANINDRA,
Typist,
DPRE PIU
ASIFABAD,
8500154007
R. Roja Rani, Junior
Assistant,
PR Division
Peddapally,
8096351141
G.Laxman,
Junior Assistant,
DPRE, PIU,
Jangaon,
9704949099
K.Lalitha,
Typist,
O/o DPRE, PIU,
Khammam,
9502342795
K. Sreelaxmi,
Junior Assistant,
DPRE PIU Division
Nalgonda,
9618123369
Eslavath Bhaskar,
Junior Assistant,
CP-Nagarkurnool,
9542815231
Smt B Soujanya,
Junior Assistant,
CP-Nizamabad,
9492440234
Y Lakshman,
Junior Assistant,
CP-Nizamabad,
9000395595

For me it was both memorable and
challenging experience and I completed it
successful, I always remember the support
and encouragement I received from my
friends, staff and course coordinators.

ధే ఆనెందఫణ
ై ే జీయతెం షెంణోశెం,
ధే పాయెం అబణే జీయతెం ఫాతుషతవెం
It is very useful for everyone
especially for youth. Inspired from
everyone who taught us here.

భతుఱతు భతుఱగహ నతరభుెంచ఼
భెంచితు థిభెంథికూ ెంచ఼
వమిష౦చే బేగం చెబుత్ేంది ితి చినఽఔు విల్ువ
మదిల్లతు బాధా చెబుత్ేంది ితి ఔతూనటట విల్ువ
ఖడిచిన కల్ం చెబుత్ేంది ితి జాాఔం విల్ువ
ంటమి త్నం చెబుత్ేంది ితి ళరనహం విల్ువ

The training we received is excellent which is going
to help us in many aspects. On behalf of all the
trainees, I thank the authority and the trainers for the
help they rendered to us. Thank you very much.

Believe in yourself you are braver than you
think, more talented than you know, and
capable of more than you imagine.

Releaved

ఉథో మగెంలో అజఞ న అెంధకహభహతున ణొలగిెంచి జఞ ధాతున
రసహథిెంచిన MCRHRD కూ ధనమయహదభులు.
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C.Sravan Kumar,
Junior Assistant,
Home Department,
Kumarambheem,
Asifabad,
9000143237
M Durga Pranay,
Junior Assistant,
6th Bn, Kothagudem,
9666432224

Words should solve the
problem not to create.

D.Vijaya Kumari,
Junior Assistant,
Home Department,
6th Bn, Chathakonda,
Kothagudem,
8897886586
Burke Jayasree,
Junior Assistant ,
CP, Ramagundam,
Peddapalli,
Ramagundam,
9581745564
Varla Prashanth,
Junior Assistant ,
CP, Ramagundam,
Peddapalli,
9652000987
D Mounika,
Junior Assistant,
S.P.Office,
Rajanna Siricilla,
9441239692
S. Charan,
Junior Assistant,
O/o Tahasildar,
Neradigonda,
Adilabad,
8121319133
Tejashwini Peddiwar,
Typist, O/o
Tahasildar,
Gudihatnoor,
Adilabad,
7794879788

Success is when your
signature becomes an
Autograph.

Words are free to use, but may prove to be
very costly if misused. No one can touch
words but words can touch any one's heart.

In Dr.MCRHRD Training
Instutute,"Every day in Every
way I'm getting better."
The journey to the destination
is beautiful than the
destination
జీయణాతున ఆసహవథిెంచడాతుకూ భుఖమెంగహ
కహఴలలెంథి ఆ జీయణాతున ఆనెందెంగహ
భలుచ఼కోఴడఫే.

Knowledge has a.
Beginnings but no end.
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K Swarupa rani,
Junior Assistant,
MPP Ramagiri,
Peddapalli,
8185045779
Seedarla Uday kumar,
Junior Assistant,
Thahasildar Office,
Bejjur, Asifabad,
9581202466
CHANDRI SONU,
Typist,
RO PR ADILABAD,
Adilabad,
9959009960
P.Sathyanarayana,
Typist, SEPR, Region
Karimnagar,
Peddapalli,
9032770670
S. Manasa,
Junior Assistant,
PR Vig.& Q.C SD
Nalgonda,
7993430988
D.Srinivas Reddy,
Junior Assistant,
CP, Siddipet,
9703338994
P. Saikiran Reddy,
Jr. Asst,
MPP Shamshabad,
Rangareddy,
7093551935
Guntigari Sridevi,
Jr. Asst,
ZPP Medchal,
Malkajgiri,
9441681481
D. Sucharitha Goud,
Typist,
MPP Ghatkesar,
Medchal,
8008153759

భనష఼ ఫాధడేలా ఎఴభైధా భాట్ాుడుణే యహభికూ
భౌనఫే

భెంచి

షభాదానెం.

ఎెంద఼కెంట్ే

భనకెంట్ే భెంచి షభాదానెం కహలఫే చెే ుెంథి.

I feel MCRHRD is a
powerful ethical knowledge
centre.
తూకు ఎలు యేము యల యవననెంట్ి ఉెండేట్ిథి అదద ెంలో తూ
రతితెంఫెంగహ ఉనన ఴమకూే భాతరఫే.. ఆ ఴమకూే
రగతికూ నతరయణ తులమాలు MCRHRD.

ఎద఼ట్ియహభితు గలయహలెంట్ే కహఴలలెంథి
“ముదద ెం” కహద఼ “నతరభ”
క దేమమెంణో కాఱ చేల,తే ధేడె
కహకతృప బధా భేబధా యజమెం తద఼
శిలన఼ ధేధే, శిలాతున ధేధే, నన఼న తీభిి థిదద ఼కుధే
శియౌతు ధేధే..
రమతనెం ఎట్ికీ ఴాదా కహద఼ యవప
ర లమెం రహవవతెంగహ
ఉెండద఼ కొతునసహయుు చినన రమతనభూ తూకు ఉననత
సహిధాతున కయౌష఼ేెంథి

This institute is recalled my School age,
Teaching, Games Sports, Extra
Curricular activities and Accommodation
etc. is very good. It’s a Temple of
learning.

The Happiness of your life
depends on the Quality of your
thoughts.
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Yengala Srinivas,
Typist,
MPP, Puduru,
Vikarabad,
9885183317

I am really very honour to be here, where I feel very
happy at where All India Services ,IAS,IPS and IFS
officers are trained here posted their respective
district and in India. I feel proud at myself to be here
for 24days, it is memorable days for me here it got
my college life.

43

D01

MCR HRD is an excellent institute for
training & skill development. This
campus provided a positive energy.

44
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P. Soujanya,
Typist,
Collectorate,
Adilabad,
7794933669
S. Gnaneshwar,
Typist,
O/o Tahasildar,
Adilabad Urban,
9493926697
N. Narender,
Typist,
O/o RDO, Utnoor,
Dist: Adilabad,
8247221586
MD. ZAMA ,
Typist ,
O/o Tahasildar,
Utnoor,
Dist: Adilabad,
9676417160
Raveendra B,
Typist,
Tahsildar Office
Dist: Kumuram
Bheem Asifabad,
8341833211
Miriyala Swapna,
Typist,
Asifabad Collectorate
Office
7396356500
Rapalli Swapna,
Typist, Kagaz Nagar
RDO office,
Kumuram Bheem
Asifabad.
8885812250
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సహదిెంచిన యజమెం కధాన థాతుకోషెం చేలత
రమతనెం చాలా గ థి.

If you can Dream it,
You can do it.
MCRHRD developed positive relationship,
communication, Basic component and Job
satisfaction. It is an opportunity to make friends,
improve social life over all being get together
have some fun, knowledge, joyful experiences
and game spirit. These memories last forever.

ఫలఫే జీఴనెం,
ఫలళీనతబే భయణెం.
గయవెంణో యయాయగిన రతిభతుఱకీ
తనెం తలేద఼.

Life is beautiful. Enjoy it.
Don’t think of others. Do
whatever you decide.
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Bandi Sai Prasad,
Typist,
Dahegaon Mandal
MRO office,
Kumram Bheem
Asifabad,
9133659392
G.Shirisha,
Junior Assistant,
DPRE, PIU Div.
Karimangar,
8096793605
T. Tejasri,
Typist,
MPP Kuntala,
Dist: Nirmal,
7989441050
V. Deepak Rao,
Typist,
MPP Tamsi,
Adilabad,
7382220593
Patel Kavitha,
Junior Assistant,
ZPHS (Girls)
Huzurabad,
8500599938

Friends, “I wish you all may
bring success and prosperity in
your life. Always be happy, be
cool and be patience.” Thank
you.

S. Swarna Kumari,
Junior Assistant,
MPDO Sulatanabad,
Karimnagar,
9553894267
Suraj Kumar Rathod,
Junior Assistant,
Collector Office,
Kumrambheem
Asifabad, 9666097976
Sri.D.Nataraj,
Junior Assistant,
PR Engineering Dept,
Mahabubnagar,
9949336628

అతమెంత యలుఴలణో కడున ధాణమఫన
ై జఞ ధాతున

I am very happy to train in MCRHRD Institute.
Because this Institute is gather of all kinds of colours
like Rainbow. Here so many things are to be Learn
.This ITP training is very useful to me for my
successful service. Thank you MCRHRD.

Excellent faculty. Always be cool, be
positive and be patience then we can
face any king of Issues.

A centre where enrichment of an
employee or trainee is done with
an excellence.

The quieter you
become,
The more you can hear.
యజఞ ధాతున అెంథిషే ఼నన ఈ ష఼యరహలఫన
ై
యథామలమఫే MCR HRDIT షయవథా కాతజుఞలెం.
The problem is not the problem. The problem is your
attitude about the problem. Remembers you are the
one who can fill the world with sunshine. You will
have bad times but it will always wake you up to the
good stuff you were not playing attention to.

BE GOOD.
DO GOOD.
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G. ARUNA,
Junior Assistant,
O/o DPRE PIU
SANGAREDDY,
9346473636
N. Niharika,
Junior Assistant,
DPRE, PIU,
Mahabubabad,
9848056889
V.Sammaiah,
Junior Assistant,
DPRE, PIU,
Warangal(Rural),
9441603899
K.Laxmi Prasanna,
Junior Assistant,
O/o DyEE,
PR, Sub division,
Khammam,
8977789531
N.Venkatesh Reddy
Junior Assistant,
O/o DPRE, PR
Kothagudam,
7013960545
G.Hima Bhindhu,
Typist,
4th Bn.TSSP
Mamnoor,
Warangal Urban
9494787116
P. Vishnu,
Junior Assistant,
SP-Nagarkurnool,
7731891680
Mohd Vasimoddin,
Junior Assistant,
CP-Nizamabad,
Nizamabad,
7989151140

ణెలు కహగితెం తమాభైనుడె షవచిెంగహ ఉెంట్లెంథి తభహవత థాతు భూద భహలత
భహమాలన఼ ఫట్ిట థాతు యలుఴ ఆదాయడు ఉెంట్లెంథి. భతుఱ
కడా ుట్ిటనుడె షవచిఫైన భనష఼ణో ుడణాడె. జీయతెంలో యహయు
చేలత న఼ల భూదధే యహభి యలుఴ ఆదాయడు ఉెంట్లెంథి.

Life is like a suspense movie. Enjoy
every scene that comes in your life
whether it is good or bad.
MCR HRD థావభహ తృ ెంథిన శిక్షణ
జీయతెంలో ఎననట్ికీ భభిచితృప లేతుథి.
May be we cannot do the great things
but we can do the little things with
great love and kindness which night
make great difference.
Very good place to learning which
given of food me every day good
quality. Thank you MCR HRD.
The most beautiful thing in this world
is to see our parents smiling and
knowing that we are the reason behind
their smile.
థేరహతుకూ లతఴ చేమాలధే ఆలోచన ఴచిిెందెంట్ే తూఴు తుజెంగహ
అదాశట ఴెంతేడుయ ఎెంద఼కెంట్ే ఆ ఆలోచన ధాకు MCRHRD
న఼ెండు ఴచిిెంథి అతు చెడాతుకూ ఎలాెంట్ి షెంథేసెం లేద఼.

MCRHRDI institution
where explore ourselves
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Ashtam Bheemesh,
Junior Assistant,
SP Office,
Kumarambheem
Asifabad,
8374377656
K Sunitha,
Typist,
4th Bn.TSSP,
Mamnoor, Warangal.
9121312676
Doli Sri Sahitya,
Junior Assistant,
Home Department
6th TSSP(IR) Bn,
Kothagudem,
9963281428
B Rambabu,
Junior Assistant ,
CP, Ramagundam,
Peddapalli,
8897497182
R. Lalitha,
Junior Assistant,
DPO Rajanna Siricilla,
Rajanna Siricilla,
9491243224
Ch srinivas,
Junior Assistant,
CP_Rajanna Siricilla,
Rajanna Siricilla,
9505136893
G. Mamatha,
Typist,
Collectorate,
Adilabad,
9293736740
Sucharita,
Typist, O/o
Tahasildar,
Ichoda Mandal,
Dist: Adilabad,
7396059027

MCRHRDIT is a temple of learning. A
perfect place for developing knowledge and
personality development. The foundation
course is stepping stone to success of all the
trainees.
"లే ై

జీయతెంలో అభభ కహఴడెం క గ  ఴయెం"

Every faculty of MCRHRD is
excellent.

With great power comes
great responsibility.
తూ యవన఼క ఏభుెంథి.. భుెంథేభుెంథి .. అధేథి
తూకనఴషయెం. తూలో ఏభుెంథి అధేథి భుఖమెం.

You get what you give.
Life is like riding a bicycle to keep
your balance, you must keep moving.

Nothing is impossible the world
itself says Impossible.
It’s a great privilege to have a wonderful
training session, MCR HRDIT is a
knowledge hub and this training has
transformed us from a common citizen to a
responsible public servant.

అద఼ులో లేతు ఆలోచనలు
వతేరఴుకెంట్ే రభాదెం
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G.R.Venkatagiri
Typist, O/o
Tahasildar,
Boath, Adilabad,
8019392145,
Budde Kiran kumar,
Junior Assistant,
Tahasildar Office,
Chintalmanepally,
Kumarambheem
Asifabad, 9618259444
Smt. A. lalitha,
Junior Assistant,
Collector Office,
Kumarambheem
Asifabad, 6281066320
P VIJAYA KUMAR,
Typist,
DPRE PIU
ADILABAD,
9441994883
G. Saritha, Typist,
DPRE PIU Division
Suryapet,
Nalgonda,
9550646477
D. Sheshu,
Typist,
CP, Siddipet,
9014398220
Ch.Ravi Raju,
Junior Assistant,
CP, Siddipet,
9440432586
T. Ranga Devi,
Typist,
MPP Shamirpet,
Rangareddy,
8500662477
E. Hari Krishna Goud,
Typist,
MPP, Pargi,
Vikarabad,
9849015020

Do not try to command others.
First learn to obey and then
command will come by itself.
ధేన఼ గలఴట్ెంలో ఒడుతృప ఴచ఼ి కహతూ
రమతినెంచడెంలో గలుష఼ేధానన఼
రమతినషఽ
ే గలుసహేన఼ .. గయౌచి తియుణాన఼.
అభభ జీయతెంలో భృదట్ి తడెగు యేలనట్ి న఼ెంచి కశట ెం ఴచిిన రతి
సహభి భన యవననెంట్ి ఉెంథి నడునెంచే భృదట్ి గుయుఴు. తృప ర తససెం ఇచిి
యవన఼న తట్ేట గ  లతనళితేభహలు అభభ భాతరఫే. భన నెదయ నెర
చియునఴువ కోషెం తన఼ డి రతి కశట ెం అభూలమఫైనథే.

భెండున కొయవవతిే భనథి కహనట్ేు , కహలెం కభిగి తృప బేథి
ఎెంత కహలెం జీయెంచా భననథే కహద఼ ఎెంత గ గహ
జీయెంచ భధానడే భుఖమెం

సాదమెంలో తుజ బతీ ఉననుడె ఆ
అెందెం ఴమకూేతవెంలో కనఫడెతేెంథి

MCR HRDIT is a wonderful
training institute.
ఫెందాలన఼ ణెెంచ఼కోకు ెంట్భియ కహకు అెందభరన నతరభుెంచ఼ షెంణోశెంగహ జీయెంచ఼ షభాజ తుకూ భెంచి చేము - భయణెం
తభహవత కీభే ెంి చఫడె.

Birds says shoot me not. Flowers says
pluck me not. But, I say forget me not
for ever my dear friend.
This institute is really memorizing my school
Jawahar Navodaya Vidhyalayam Gachibowli in
teaching, games sports, extra-curricular activities
and Accommodation etc., It is a temple of
learning.
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A. Jyothi,
Junior Assistant,
DV&AHO,
Janagaon,
9515372791
D. Vijay Kumar,
Typist,
District Police Office,
Kumarambheem
Asifabad,
9949205390

The Happiness of your life
depends on the Quality of
your thoughts.
న఼ఴువ దెరయమెంగహ క అడెగు
భుెంద఼కు యేలతే యజమెం థి
అడెగులు భుెంద఼కు ఴష఼ేెంథి.

ఆటవిడెు

Art by
U.Bhavan

ఔల్రు ముకయంబుగద్ఽ
ఔల్ార్ ముకయంబు
ఔనఔ వసఽత రహనాల్ు కద్ఽ ముకయం.
ఏడడెఖుల్ ళరనహ బాంధవయం
ఆజీవన రయంత్ం సగయౌ.
సౌశ్రల్యం సౌహార్ యం తుల్తృయౌ జగన తుత్యం

క నచ఼ికల గుెంు రరహెంతఫైన యహణాఴయణెంలో ఆకుచితు చెట్ు భధమలో
ఉనన బఴధాలలో

యభణీమెంగహ ఆహుదకయెంగహ కతునషే ఼నన తయుణెంలో అెందయౄ

కచోట్ చేభి యహభి ఫాధలన఼ గణాతున భయచితృప బ ఇకకడు భిలేతేలన఼ కాభశిక్షణన఼
అలయహట్ల

చేష఼కొతు

భుెంద఼కు

సహగుత

ఎధనన

జఞ కహలన఼

తుెంుకొెంట్ృ

ఆట్తృహట్లణో షెందడు చేషే ఽ చిఴభికూ క యకఫైన తుభేవదెంణో యహభి షవెంత ఊళుకు
తృహమణభౌతేధానయు భయు ఏథో క భోజు భహయహలతు.
యయెందర . త OT Code: D05
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