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MESSAGE 

 
 It is matter of great satisfaction that the 7th cycle of Foundation course for 

Junior Assistants/Typists 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 helped in establishing the name of MCR HRD IT in the 

training arena. 
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MESSAGE 

  It is heartening to convey this congratulatory message to “KANDENA” the Literary 

Magazine blossomed by the Junior Assistants/Typists of Telangana State at DR. MCR HRDI 

and I hope this Literary fest would remain a garland of pearls for the Goddess of learning. 

  I could not resist my deep appreciation for the marvellous letter-artistry of various 

authors, contributors and the earnestness of Board of Editors in making this magazine a 

pleasant tapestry of poems and prose. This magazine vindicates the perceptible power of 

expression of thoughts, jubilant expression of young writers. 

  I convey my best wishes and greetings to all the literary crusaders of this 

momentous magazine. 
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Course Coordinator’s Message 

At the outset I congratulate all the OTs of the 7
th
 Cycle Induction Training 

Program-cum- Foundation Course, on having completed the course successfully, at the 

most coveted Dr MCR HRDIT, Hyderabad. It’s really amazing to see that all the OTs 

duly complying with all the Covid norms have gone through this course without 

compromising with the quality of the course. OTs’ co-operation in this rigorous course 

by dedicating their time & energy even before and beyond stipulated working hours & 

days is marvelous. Despite running with this busy schedule they have not left behind 

any of the co-curricular activities like games, sports, quiz programs etc. Showcasing of 

their literary brilliance through this magazine is highly commendable. I wish them a big 

success in their future endeavors too. 

 

                                                                                  (K. RAM GOPAL) 

                                                                                     Senior Faculty&  

                                                                                   Course Coordinator 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

K.RAM GOPAL 

Senior Faculty & 

Course Coordinator 
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                                                                   MESSAGE 

 

It has been a great pleasure for me to be a part of the 

Induction Training Programme/Foundation Course for 

Junior Assistants/Typists of Telangana. 

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 7
th

  Cycle of ITP. 

I wish all of you bright and wonderful futures. 

Smt. G. Jhansi Rani 

Faculty & 

Course Coordinator. 
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సందేశం 
తెలంగణ రష్్టర రభుత్వం లో నాత్నంగ తుయమంచబడిన వయే మంది జూతుయర్ 

సశృయకులకు  ునాది శిక్షణా  కరయకరమాతుి తురవహ ంచఴలసనదగి భారత్ రభుత్వం వరు 
మరరర చెనాి రెడిి   మానఴ ఴనరుల అభిఴిదిి  సంసథకు అనఽమతి ఇఴవడం, అందఽలో 1ఴ , 7 ఴ 

మరరయు 16 ఴ బాయచల కు శిక్షణా సంధానకరత గ ననఽి తుయమంచడం చాలా సంతోష్టకరం. 
 మొదట ిస ైకిల్  వరు స్వే చ్చగ,  
 రెండఴ స ైకిల్ వరు ప్వేరణతో, 
 మూడఴ స ైకిల్  వరు సపూర్తితో, 
 నాలుగఴ స ైకిల్ వరర తపనతో, 
 ఐదఴ స ైకిల్ వరర మ తై్రతేు, 

 ఆరఴ స ైకిల్ వరర పేజ్ఞతో, 
 ఏడఴ స ైకిల్  వరు “కందెన”నఽ  సంచికగ వెలుఴరరoచడం గొప విష్టయం.   
    ఈ శిక్షణ కరయకరమాతుి ూరరత అయన త్రువత్ జూతుయర్ సశృయకులు అందరౄ        

" ఉని సథతి నఽండ ిఉనిత్ సథతిక"ి చేరుకోవలతు ఆకంకి్షసాత ... 

 

-సాకావ ంకటేశేరర్ావు.          
 

 

 

 

 

Sri Saka Venkateshwara    

Rao 

Junior Faculty &  

Course Coordinator for 

Batch-16  
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సందేశం 

 

Sports & Cultural Committee నిర్వ హించిన ఆటలు పాటలు MCHRDIT 

చరిత్రలో చిర్సా్థయిగా నిలిచి తీపి జా్ఞపకాలుగా మిగిలిపొతాయి. ITP 7th Cycle, DG 

Nominee గా పని చేసినిందుకు మధురానుభూతి కలిగిింది. ఈ 4th Cycle లో విభినన  

ప్రాింతాలనుిండి వచిి  కరికకరు సహకరిించుకుింటూ ముిందుకు వెళి్ళ న విధానిం 

అభినిందనీయిం. అిందరు వారి వారి జీవితాలలో ఉనన రసితాికి చేరుకొవాలని మనస్పూ రిగిా 

కొరుకుింటున్నన ను. 

 

 

- డా॥ పెద్దబోయిన శ్ర ననివాస్. 

 

Sports club  

 

 

Sri Dr. P. Shreenivas 

Training & Research 

Associate and Sports 

Incharge (CTS), DG 

Nominee for Sports & 

Cultural Club, 

MCRHRDIT. 
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కందెన , లిటరరీ్ కలబ్ 

7ఴ ITP 24 రోజుల శిక్షణా కరయకరమంలో భాగంగ లిటరరర కమటీతు ఏరపరచి, 

మాలోతు కళలిి కడా వెలికి తీస, దాతుి క ుసతక రౄంలో అందిసఽత ని Dr MCR 

HRD ఇతుిటృయట్ వరరకి కిత్జ్ఞత్లు.  
ఈ కరయకరమంలో ఉతాిహంగ తృలగొ ని మాతోటి OT లందరరకి ధనయవదములు. మీ 

అందరర జ్ఞఞ కలనఽ „కందెన‟ రౄంగ అందసిఽత నిందఽకు ఆనందిసఽత నాిం.   

 

 

LITERARY CLUB MEMBERS 
 

 1. V. Mamatha, Secretary. 

 2. Y. Naveen, Member. 

 2. K. Sumathi, Member. 

 3. P. Mounika, Member. 

 4. P. Latheef khan, Member. 

 Rama Chandra - Senior Faculty, DG’s Nominee for the Literary Club ITP(Cycle-7) 
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కందెన  

ఒింటెదుు బిండిని నడిపిించు 

రిండెడ్లు బిండిని నడిపిించు 

జవన్నశ్వ ిం బిండిని నడిపిించు 

సపిాశ్వ మర్థమారూడ్ల మారేడ్ల 

జనజీవన చైరనయ ర్థానిన  నడిపిించు! 

స్థర్థి ఎవరైన్న నడిచేది బిండి 

అధిభౌతిక దారులపైనేగా నడపాలిష ింది 

సమసమాజపు బాటనేగా నడవాలిష ింది 

స్థర్థి పాత్ర కేవలిం ర్థ స్థర్థయ మేగా 

ర్థికుడేగా ర్ణర్ింగాన అస్తసశి్స్తసి్థలనిధి! 

 

ర్థానిన  ,బిండిని లాగాలిష ింది అశ్వ శ్కేగిా 

అశ్వవ లు, వృషభాలేగా  వాహకాలు 

యింత్రశ్కి ిజింతుశ్కిుల సమిి లిరమేగా 

వాహనచలనగమన్నలు పై శ్కిులకూరేూ  

వాహనగమన్ననికి జింతుశ్కేగిా కేింత్దిం 

 

జింతుశ్కికిి మూలిం దాణాపశుగ్రరాసమే 

గ్రరాసిం కొసమేగా ఉదొయ గిం సదొయ గిం 

జీవిరిం కొసమేగా జీరిం గీరిం ! 

బిండి ఇరుసుకు జనుమేసి కిందెన 

కిందెనతో కదులు ఆ బిండి సులువున 

కిందెనలా చిరు తైలిం తాయిలిం 

చిరు తాయిలాలు కాయిలా జీవితాలు 

కాయిలాజీవితాలకు కిందెన జీరమా 

జీరమే జీవిరమనే బడ్లగు జీవులు 

కిందెన తాయిలిం జీవిరపు జీరమా ! 

ర్థిం పైన ర్థికుడ్ల స్థర్థి పాత్రలేగా 

అసలు సిసలు వాహనిం వాహకిం 

సమకాలీన సమసమాజ జనజీవనమే 

జీరమనే జీవితానికి కిందెనతాయిలిం 

జీవన్నధార్మా ? జీవన ధారా ? 

త్బతుకుదెరువా?త్బతుకు దరువా? 

            త్బతుకు బరువా ? 

                                                                     V. Sujith Kumar Reddy, 

                     OT No. P-45  

                                                  



 

 

“నిరీక్షణ” 

 

ఇన్నన ళ్లు ఆగిన న్న కాలిం 

తిరిగి నీవు చేరువైన ఈ క్షణిం 

చేర్వాణిలో రళ్లకుు మనన  ని సిందేశ్ిం 

విర్బుసనే న్న పెదవులపై చిరు హాసయ ిం 

ఎలా వున్నన వు అని నీవు అడిగిన ఆ పదిం 

మాట రాకుిండ చేసే నీపై ఉనన  ఆరాటిం 

ఆనిందపు అించులోు  ఉనన  న్న దేహిం 

తెలియని అలజడిలో ఉనన  హృదయిం 

ఎన్నన ళ్ ునుిండో వేచి చూసిునన  రరుణిం 

నివెవ ర్బోయేలా చేసిింది ఈ నిమిషిం 

నీవు చేరువయయ వనే సింతోషిం. 

మళ్ళి  ఎకు డ దూర్ిం అవుతావో అనే భయిం 

ఇన్నన ళ్లు ఆగిన న్న కాలిం 

తిరిగి దకిు ించుకుింది త్పతిఫలిం...... 

- Shreekanth baradwaj 

                            

 

 

P. Mounika, OT No:  
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"నేల రాలుతునన  స్వే ద్సంధూరాలు" 

 

కాలిం కతిులవింతె నపై 

స్థగుతునన  జీవచ్చి వాలు 

కాలిం కసిరిన్న మసిరిన్నఅడ్లగడ్లగున్న కనీన టి 

సింద్రరాలు 

అవమానపు సింకెళి్ల  అడ్లుకున్నన  

కాలానికి ఎదురేగి ఆటు పొటునడ్లమ 

కాయ కషటింలో ఫలితానిన ముదాు డే 

మటిటమనుషులనుమన నివవ ిండి- 

పింటగిటుటబాటు రాకుింటే 

కడ్లపుమిం డి రనఫలస్థయానేన  

అగిన కి ఆహుతి చేసిున్నన డ్ల 

సేవ దసి0దూరానిన  నుదిటన దిదుుకని 

అపుూ లైతే అవమానింతో.... 

రనపింట పలిం గటుట నేన  పురుగులమిందు 

పెరుగనన మై 

ఉరికయయ లపై ఆఖరి శ్వవ సను ఆపేసిున్నన డ్ల 

ఎవవ రికీ హానిరలపెటిటనివాడ్ల అనన దార 

త్పకృతి త్పకొపానికి 

చివురుటాకులా వణికి పొతూ- 

హకుు ల స్థధన కొసిం- 

ఉనికి కొసిం ఉదయ మిసే-ి 

త్పశ్న ించే గింతుకలను 

బిగుపిడికిళ్ ును నిలువరిించ 

నడిరొడ్లుపై మేకులు న్నటిించి 

ర్హదారులకు అడుింగా త్పహరీలు కటిట 

ఉత్గవాదులింటూ,దేశ్ద్రరొహులింటూ 

ఉచిు ల వలయానిన  స్థలెగూడ్లలా అలిు 

భూమిపుత్రరులకు వెనున విర్గ దీసి 

ఎిండ వాన చలిత్పతికూల పరిసితాిలో.... 

చ్చిందసవాదానికి,అత్పజ్ఞస్థవ మాయ నికి 

దర ి పుత్రరులు, నెలలు గడిచి సింవరష రాలు 

సరిహదుుల ఆవాస్థలలో 

పాలకుల చరి్ లు పసలేని మాటలు 

దాటవేర దారులు హామీలేని హకుు లు 

భరొస్థలేని భవిషయ తిు 

విశ్వ సనీయర లేని సరాు రు త్పగలాా లు 

సింకలూ ిం సడలక స్థగే యజిాంపై... 

విధవ సిం వికృరరూపింలో 

విరుచుకుపడ్లతునన  మర్ణమృదింగిం 

అసహనిం ఆవహించి ఆగుతునన  గుిండెచపుూ డ్ల 

భాధయ తారాహరయ  సరాు రు 

పెటుటబడిదారుల పలుకి మొసి్ప.... 

త్పజ్ఞ సింక్షేమిం కొసమనడిం 

దేశ్భకిులమనడిం  

మసిపూసి మారేడ్ల కాయచేయడిం కాదా? 

నియింరల పాలనకు చర్మగీరమే రథయ ిం!! 

 ----------------------------ఉరరి్త్పదేశ్ 

అఖి0పూర్ ఖేరి లో కేింత్ద మింత్రరి కుమారుడ్ల 

వాహనింతో విసిరిన యమపాశ్వనికి బలైన  

రైతుల కు నివాళ్ళ 

                                                                                                                                                                   

M YOGITHA P-17 

                                          



 

 

 

 

 

My Dad- 

 

My birth, brought many smiles! 

But I know, I have to travel many 

miles! 

You are my hero! 

When world called me zero! 

I have to fight with this mighty world! 

But dad, I know you taught me to live 

bold! 

Rules and laws are many! 

But I feeel they are for meany! 

You taught me to walk in the path of 

honesty! 

Definitely, I would do that majesty! 

You are my only motivator! 

Which gives me power like a 

generator! 

I love you daddy! 

There was not a single day, where I 

slwpt without calling you! 

I’m glad you are still with me! 

Let me spend time with you at home! 

I will come home soon! 

We will blush  on mcrhrd memories 

soon! 

See you soon Dad! 

  

 

                                 

 

 

MCHRDIT is conducting many games!  

Almost everyone has given their 

names! 

The talent hunt is on! 

Where everyone showing their skills 

upon! 

Cricket was scintillating! 

Thug of war was amazing! 

Carron was a nail biting! 

Chess was a good fighting! 

As of now, Single Badminton is more 

sweat! 

Doubles to be met! 

Play for a fun! 

Shine like a sun! 

Moral fight will always be 

remembered in people’s mind! Just 

like a kane Williamson! 

Last but not least, Leave your mark in 

MCHRDIT before the end of the date. 

So that people talk about it till date!  

All the best my folks! 

 

Y.R. Nithin Kishore Rao, P-43 

Commissionerate, Hyderabad.



 

 

 

 

 

Talent…                                                                 

The greatest passion, 

The deepest interests, 

The highest goals 

The clearest vision… 

All these together  

Burn one’s heart ever 

To make someone “Talented”… 

It takes years of toil 

To prove oneself on this soil… 

Yet, never give up. 

Years pass, people leave,  

Humiliations embrace… 

Yet, never give up…. 

The talented is not mere luck, but, a clear result of perseverance for                  

years…. 

             Y. Naveen, 

                TSWREIS, Adilabad Region 

   OT No.N-23. 
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K. ROOPA.                                                    
                                                                                                                            OT NO: 0-4  

    

             "చావు- పుటటు క" 

కనున  తెరిసే ిజననిం.. కనున  మూసే ిమర్ణిం రపూ  పాటు 

కాలమే జీవిరిం... కవి కాళోజి అనన  మాటలు కు స్థరిగా 

గురిచి్చ యి. సృష్టటలో మనిష్ట దేనికన్నన  భయపడతాడ్ల 

అింటే అది ముమిా టికి మర్ణానికే... 

 

మన మర్ణిం మనదైనింర వర్కూ...  

నలుగురిలోనే ఉనన ింరవర్కు.. 

 మన కథ మర్ణింతోనే ముగిసిపొయి కాలగర్భ ింలో 

కలిసిపొయే పత్రిం మాత్రమే... 

అదే మర్ణిం లోకానిన  కు స్థరి కుదిపిిందింటే… మనిం 

చరిత్ర పుటలకెకిు న అక్షరాలిం.  

 అపుూ డనిపిసిుింది మర్ణమింటే..  

 ముిందే రాయబడిన విజయమని!! 

 

 

K.SHIVA 

OT P-35                                                                                                                                    

 

"ఓపిక మాత్రమే" 
 

" విరనిిం " మటిటలో ఉిండగానే "చీమలు", "పురుగులు" 

తినేయాలని చూసి్థయి.  

వాటిని "రపిూ ించు"కని "మలకెతిు"తూ ఉింటే 

"పక్షులు" దానిన  "పసిగటిట" పడిచి " తినేయాలని 

చూసి్థయి.  

రరువార అది పెరుగుతూ ఉింటే "పశువులు" దాని 

 పని పటటబోతాయి .,  

ఐన్న అది "రటుటకని" ఎదిగి "వృక్షిం"లా మారితే 

"ఇింరకాలిం" దాని " ఎదుగుదల"ను "అడ్లుకునన " ఆ 

జీవులనీన  .. 
 

 దాని "నీడ"లోనే "రలదాచుకుింటాయి "...... 

అదేవిధింగా "నీ ఎదుగుదల" చూసి "ఈర్్య " పడినవారే 

"నీ స్థయిం" కొర్తారు, అపూ టివర్కు కావలసిిందలాు  

కు  " ఒపిక మాత్రరేమే "..... 
 

 ఆ "ఒపిక" తో  
 

K.SHIVA 

OT P-35                                                                                                                                    
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దీని ముందు నీ సమసయ  లోతు ఎంర..? నీ బాధ బరువంర..?  

 ఇ ఫోటో 1945 రండో త్రరంచ యుద్ధం నాటిది... 

 ఓ జరనీస్ బాలుడు అరని రముు డు మృరదేహం వీపుకి కట్టుకొని, సమాధి చేయడనికి రన వంతు కోసం 

కూయ లో ఉనాన డు. 

 ఇ ఫోటో తీసన  జో ఓ డోన్నన ల్ అనే ఫోటో గ్రరాఫర్ ఈ ఫోటో గురంచి చెప్తూ , ఆ పిలా్లడు రన ఏడుపు 

ఆపుకోవటానికి రంటి తో రన పెద్వులని గటిుగా   కొర్రుకోవడం తో.. నోటి అంచుల నుండి రక ూం కారుతోంది. 

అకక డ ఉనాన  గారుు ఆ బరువు నాకివు అంటే,  

 " అది బరువు కాదు, నా* రముు డు అని బదులిచా్చ డు. 

జపాన్ లో నేటికీ, ఈ చిత్రరానిన  దైరాయ నికి చిహన ంగా ఉరయోగిస్తూనాన రు.  

 So painful yet so inspiring  

     A.BALACHANDER 

OT No.P-39. 



   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (01.11.2021 to 24.11.2021) 7th Cycle 15 

 
00000000000000 

(అంతా స్తనన  ల మయమే) 
"""""""""""""""""""""""""""""""" 

సునన  "0" పై ములుగు విశ్వ  న్నధ శ్వస్తసి ి గారి అదుభ రమైన కవితా 

విన్నయ సిం, చదవిండి ! 
 
00000000000000000 

0 కి విలువెింర అని పింతులిన  అడిగితే  

సున్నన  కి విలువేింటి? శూనయ ిం అింటాడ్ల! 
 

0 లేకుిండా  

పింతులూ లేడ్ల! ఏ పిండితుడూ లేడ్ల! 

 

అింకెల దరిజేరి అది విలువలను పెించు! 

పదముల దరిజేరి పదార్మాులనే కూరుి ! 

 

సునన  త్పకు న 0 చేరి సునన ిం అయ్యయ !  

అనన  త్పకు న 0 చేరి అనన ిం అయ్యయ !   

*  బియయ ిం* కూడా  

 

పది మధయ లో దూరి  

పింది గా మార! 

నది మధయ లో దూకి  

నింది గా మార! 

 

త్పతి కింప లోనూ  

అది తిషట వేసిింది! 

0 లేనటిట సింస్థర్మే లేదు!  

 

కాింగి లోనూ దూర!  

దేశ్ిం లోనూ దూర! 

కమలిం లోనూ దూరే ! 

అది రాజకీయిం కూడా నడ్లపుచుిండె! 

పించ్చయతీ నుిండి పార్ుమింటు వర్కూ అది మింబరై ఉిండ!  

 

గుిండ్లసున్నన   

అని ఎగతాళ్ళ చ 

 

ఆర్ింభము న 0!  అింరము నిందు 0! 

జననిం లో 0!  

మర్ణిం లో 0! 

శూనయ ిం లో 0!  అనింరము లో 0! 

 

ఇిందూ, అిందూ  

అను సిందేహమేల! 

అిండ, పిిండ, త్బహిా ిండము లలో 0!    

 

సరయ ిం,  

శ్విం,  

సుిందర్ిం  

అనిన ింటిలోనూ అది అలరారుతోింది! 
 

0 తోటే ఉింది  

అిందిం!  ఆనిందిం! 

జీవిరిం లో  చివర్కి మిగిలేది 0 ! 

 

గొవిిందా! ముకుిందా! శ్ింభో! శ్ింకరా! 

సున్నన లు గలవే అనీన !  

కిండల ! * 

వెింకట* 
 

తిరుపతిలో ఎకుు  త్పతి కిండ లోనూ 0! 

తిరిగి దిగి వచిు  త్పతి గుిండ్ల లోనూ 0! 
 

ఇింర మహమ గల 0 -  

మరి గుడి లోను లేదని, బడి లోను లేదని  

దిగులెిందుకన్నన ! 
 

* బడి లోన జేరి బిండి గా మార్డిం దాని * 
  

కనుక గుడి  గింట లో చేరి, బడి గింట లోనూ చేరి  

మొర మొగిసి్ిందన్నన !  

ఆ మొర న్నదిం లోనూ 0! 
 

కాలిం తోటే అది పరుగులిడ్లతోింది! 

త్పతి గింట,  

త్పతి దినిం,  

త్పతి వార్ిం, 

త్పతి పక్షిం,   

త్పతి మాసిం,  

త్పతి సింవరష ర్ిం, 

అనిన టా ఉిండి కాలచత్కo ను అది తిపుూ తోింది! 
 

వార్ిం, వర్ ్య ిం అింటూ, త్గహిం - త్గహణిం అింటూ 

పించ్చింగిం అింతా సున్నన  ల మయమే! 

 

దేహిం తోటే అది అింటిపెటుటకుని ఉిండె! 

కింటి లోనూ 0!   

పింటి లోనూ 0! 

కింఠిం లో 0!  

కిండర్ిం లో 0! 

చర్ి ిం లో 0!   

ర్కిిం లో 0!  

దాహిం లో 0!  

మొహిం లో 0! 

రాగిం లో 0! అనురాగిం లో 0!  

సర్సిం లో 0!   

విర్సిం లో 0! 

కామిం లో 0!   

క్రరొధిం లో 0!  

నర్నర్ిం లో అది జీరి ణించుకు ని పొయ్య! 
 

రొగిం లో 0 ! దానికి చేసే వైదయ ిం లో 0! 

అింగాింగము న 0 అింటిపెటుటకుని ఉిండ 

దేహిం తోటే అది దహనమగుననిపిించె!  

తీరా చితా భసి ిం చూడ అిందు కూడ కనిపిించె! 

మన గతులనే మారిి వేసి అది గింతు లేసి్ింది! 
 

                          K. Bhanu Chander  

                                                                                 P-57 

 



 

 

సోయి ఉండాలే 

========== 

 

నలుురల బతుకుతునన పుడు 

నలుురు మెచెా  రనిజెయ్యయ లనే 

సోయి ఉండాలే... 

 

నలుురకి మేలు జేస్తకుంట 

నరజను  కి సారధకం చేస్తకోవలన ని 

సోయి ఉండాలే... 

 

నలుురల తిరుగుతుంటే 

నవుే లపాలు చేయని బటు మీద్  

సోయి ఉండాలే..... 

 

నలుురల మెదులుతుంటే 

నాలుక మాటాాడే మాటమీద్ 

సోయి ఉండాలే.... 

 

నలుురల లేక ఒంటిగ ఉంటె 

నాటకమాడే మనస్త మీద్ 

సోయి ఉండాలే....... 

 

నలుురకి మేలు జెయయ క పోయిన 

నలుురకి కీడు జెయయ ద్దనే 

సోయి ఉండాలే....... 

   Sujith kumar Reddy, 
OT No: P-45 

 

“ఆనందంగా ఉంది”  

సత  సముదరా లనఽ 
ఈదినంత్ .............. 

ఏడారరలో తూరు 
దొరరకినంత్…………. 
కశు్ తుి ఇష్్ట 
డేంత్………………….  

ఎండలో తూడ దొరరకినంత్……………………… 

రెకకలు ఴచిి ఎగరరరనంత్……………… 

ములోల కలనఽ చాసనంత్……………. 
బరహమరత్నే మారచియగలనఽ అనేంత్ 

ఆనందగ ఉంద ి.... 

మీతో (ITP 7th Cycle) ఈ రరచయం 

   G. Thirupathi,  

                           OT No; N-40, CP Ramagundam. 
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మహిళా మేలుకో 
 

            మహళా మేలుకొ స్థధికారి దిశ్గా స్థగిపొ 

చీకటి మృగాలు ఎదురైన్న 

 ధైరాయ నిన  కూడగటుటకని స్థగిపొ  

వేకువ వైపు నడవడిం  

కూడా అలవరుి కొ!  

 
 
 

అపజయాల చీకటును 

అవరొధాల దారులను చీలిి   

చెమి గిలిున కళ్ి ను తుడిచి  

ముిందడ్లగై స్థగిపొ 

 
 
 

గాలిర్ింగు గమకాలను 

డిదుడ్లకుల కెర్టాలను 

'ఆయుధాల అక్షర్మై'  

జనచైరనయ  వాకయ మై నిలిి పా!  

 

అబల అని భయపడక 

సబలగా మారి స్థయుధమై 

ఉనన ర శ్ఖరాలను చేరుటకు 

నిరయ ిం ముిందుకు స్థగిపొ ! 

 

అటుపాటులను నిచిె నగా 

కటుటబాటును తుచి ల తెింపుకని  

నిద్రరాణలో వునన  జీవితానిన  రరిచిలేపి. 

 'అపర్ కాళ్ళలా' అసిరివ  పొరుకై స్థగిపొ ! 

 
P.MOUNIKA 
OT No.O-3. 

  



 

 

 
ప్ాేణ శిల 

శిల కదిది  “శీలం” 
సత  ీఅనెడి తృర ణం  
సమాజ్మానే చాదసతం  
ఎకకరరసఽత ంది  అనఽతుత్యం 
తురుమానమ ైన జీఴనం. 
ఎంత్దారమో రయాణం. 
జీఴచఛఴం ల జీవిసఽత  
మరో మతుషకి జీఴం తృో సఽత   
సిష్కరత ల ై  
తృర ణ శిలల ై  
శీలాల రవంలో  
చిటలల  త్ేని హిదయాలు  
మాత్ంగరతు చేస  
డెుగతెత గ మారరి  
త్లిలగ చెలిలగ 
భారయగ - బిడిగ 
ఏరౄమ తితన లలల రుకు కకల ై 
అనఽక్షణం అఴమానాలు క్షణక్షణం తృర ణాతృయాలు 
డత్ేలు ముడెులతు 

రంజంజ్చసే రమయ లతు తితుతృరచసే విసత  రతు 

డిశూో ప బల్ గల సతూ  

తృడె సమాజ్ంలో తృత్ేకు తృోయంది. 
నేటి సమాజ్ంలో నాటలకుతృో యంది  
శిలలు కదఽ మీరు  
శిఴమ తితన కళికమమలు మీరు  
విధాత్లు మీరు 
 విచఽి కత్ేత లు మీరైె  

కవలి కలియుగ  ఖడాొ లు  
ఎతాత లి   ఉనామదఽలందరర  ై 
కరచాలలు  కలుుకొతు  

కదలాలి చెైత్నయ రథాల ై  
నడవలి అరథరతిర మీరు  
తేవలి చీకటలలో కంతి రచఖలు.  

 

 

 

THANK YOU MOM AND DAD 

 

Dad and Mom you have faced all the 

troubles in your life only for the sake of your 

three daughters. You have given us Education, 

guided us in a right path without anyone’s 

support. You have given us everything we 

needed even though we didn’t ask for 

anything. Though we are girls, you treated 

equally as boys saying hat we three girls are 

boys to you. Dad, the words you said to me 

during my childhood are the reasons for what I 

am now. You are the inspiration and a Guide 

to me that leads me to the beautiful journey I 

am travelling through. 

 There’s a quote saying that “Daddy & 

Daughter not always Eye to Eye, But always 

Heart to Heart.” Mom, you are the inspiration 

to me. I’m really inspired by the way you have 

been working hard. I think there will be no one 

to replace you. You worked so hard for our 

education, bright future and even now you are 

still working hard.  Dad and Mom I love you 

forever and I promise that I will be a good 

daughter and make you proud. 

 

K.SUMATHI,OT.No.07 
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త్రస్తూర మన జీవన విధానం 

 

చదువు ఎకుు వ 

పెదు ఇలుు 

చినన  కుటుింబిం. 

జీవిరిం ఎకుు వ 

మనింర రకుు వ 

అతుయ రమైన వైదయ  విదయ  కానీ అన్నరొగయ ిం 

 

పకిు ింటాడే ఎవడో తెలియదు 

తెలివి ఎకుు వ 
 

మమకార్ిం రకుు వ 

మతిు మిందు ఎకుు వ 

మించి నీళ్లి  రకుు వ 

మనుషులు ఎకుు వ 

మానవరవ ిం రకుు వ 

కానీ సమయిం లేదు .  

 

K.ARUNA KUMARI, 

OT No.N-09 

 

 

 

 

 

 

 

లోకం తీరు 
1. మింట కలిసిపొతున్నన యి మానవతా 

విలువలు. 

2. ఆవిరిఅయిపొతున్నన యి ఆరి భిమాన్నలు 

అనురాగాలు. 

3. మసిపడ్లతున్నన యి మానవబింధాలు. 

4. పదవికి, పైసలకు పాహలావ నుతానికి 

సలాిం కొటి దాస్హమవుతునన ది లోకిం. 

5. మించి-చెడ్ల, రపుూ -పుూ  లను మర్చి 

విచి ల విడిగా రయార్వుతోింది ఈ లోకిం. 

6. నీతి నిజ్ఞయితీ లను పేరుకైన 

కనిపిించనియయ కుిండా చేసి్థనింటుిందీ 

లోకిం. 

7. కరొన్న వచిి  కరుడ్లకటిటన పరిసితాులను 

కళి్ కు కటిటనటుట చూపిన మార్నింటునన దీ 

లోకిం 

8. ఎపుూ డ్ల మారుతుిందీ లోకిం.!!  ఎపుూ డ్ల 

మారుతుిందీ లోకిం.!! 

9. ఈ లోకానిన  మారి్ టానికి న్న వింతు కృష్ట 

ఎపుూ డూ వుింటుింది.... మరి మీది..?? 

10. కు స్థరి ఆలోచిించు స్దరా!!  మనిష్టగా 

త్బరకడిం నేరుి కిందాిం స్దరా..!! 

      

   

 

 ~By Mohd Sajid (P-90) 

             

       4th Battalion, TSSP, MAMNOOR, WARANAGAL. 
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కమిట ిల గ్రూ ప్  ఫో టో 

 
మినీ మారథాన్ 
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మారథాన్ పురుషుల విజేరలు 
 

 
మారథాన్ మహిళా  విజేరలు 
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 బాయ ట్ మెంటేన్ మహిళల 

                                                                                                                                                                       డబుల్్   విజేరలు 
బాయ ట్ మెంటేన్ పురుషుల 

                                 డబుల్్  విజేరలు 

 
టిటి మహిళల సంగిల్్   విజేరలు                 టిటి పురుషుల సంగిల్్   విజేరలు  
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బాయ ట్ మెంటేన్ మహిళల విజేరలు  

 

 
బాయ ట్ మెంటేన్ పురుషుల   సంగిల్్  విజేరలు  

  వాలి బాల్  వినన ర్్   
 

వాలి బాల్  రనన ర్్   
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               కుమురం భీమ్    కి్ర కెట్  విన్నెర్స్                                              ఈగల్ వారియర్స్   కి్ర కెట్ రన్ెర్స్  

 
 
 

 
కాయ రమ్స్  ఫైనల్  

చెస్ ఫైనల్్  
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SPORTS & CULTURAL CLUB 

 

కాలింతో పాటు పరిగెడ్లతునన  ఈ ఉరుకుల 

పరుగుల జీవిరింలో మళ్ళు కళాశ్వల అనుభూతిని 

పించడానికి పిలిచిన ఈ MCRHRDI కాయ ింపస్, 

ఇకు డ కలిసిన మా మిత్రరులిందరికి మరకస్థరి 

బాలయ  సి ృతులను గురిు చేయడానికి ఏర్ూ డిన 

మా స్ూ ర్ టష  & కలి ర్ల్ కమిటీ దావ రా త్పతి కు రి 

కళ్ను బయటకు తీసుకువచిి  అిందరి సహాయ 

సహకారాలతో మీ అిందరికీ మరిి పొలేని 

మధురానుభూతులను అిందిించ్చమని 

ఆశ్సి్ప........ 

ప్రేమ తో     స్ూ  ర్ టష  & కలి ర్ల్ కమిటీ  Dr.P.Srinivas, DG’s Nominee 

 Mathin Baba, Secretary, 

 P. Deepika Reddy, Member 

 K.Bhanu Chandar, Member 

 Roopa, Member 

 Phanindhar, Member 

 Ashwitha, Member 

 Sajid, Member 

MESS CULB 

 

కరొన్న శ్వపమా అని సహపింకి ి భోజన్నలు కరువైన 
వేళ్.....శ్క్షణా ప్రాింగణిం పుణయ మా అని అిందరు కేచోట 
భోజనిం చేసి్ప రొజింతా జరిగిన మాటలను 
అపూ జెపుూ కుింటూ...... అమి చేతి వింటకు దూర్మైన్న 
లోటుని కనబడనీయ కుిండా రొజుకొ కరరిూపింలో సరికర ి
రుచులని పించి అిందరి కడ్లపు నిింపుతూ, ఆఖరొు నొరుని 
తీపిచేసి్ప.... మధయ  మధయ లో టీ, కాఫీ ఫలహారాలను 
అిందిసి్ప...మాకునన  తిడిిని దూర్ిం చేసి్ప...... ఇింరటి 
ఆతీి యరని పించిన మా MCRHRD కి రుణపడి ఉింటాిం.....ఈ 
మస్ కమిటీలో భాగస్థవ మయ ిం కలిూ ించినిందుకు మరియు 
శ్క్షణ ముగిించుకుని విజయవింరింగా ఇింటికి వెళి్లనన  
మా మిత్రరులిందరికీ న్న రర్పున న్న మస్ కమిటీ సభ్యయ ల 
రర్పున ధనయ వాదాలు...... 

 Srinivas Madhav, DG’s 

Nominee 

 M.Tejaswi, Secretary 

 Srinivas, Member 

 S.Ramdas, Member 

 S.Prem Kumar, Member 
 



 

 

   

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (01.11.2021 to 24.11.2021) 7th Cycle 26 

 
List of Officer Trainees 

Induction Training Programme for Junior Assistants/Typists 
of Telangana State 

(1st NOVEMBER to 24th NOVEMBER, 2021)-7TH Cycle 
 

 

S.NO OT 
COD
E  

NAME DESIGNATION 
WORKING PLACE MOBILE 
NUMBER 

QUOTE PHOTO 

1 N-01 

R.Saritha 

Kukatpally Tahsil Office,  

Hyderabad. 

8106618196 

చెపూ టానికి చ్చలా ఉన్నన  

న్న మోనిం నీవు వినగలవు. 

అని నముి తునన ---- 

మాటాు డే దారి ఉించని నీకు 

మోనిం అర్ ధిం అవుతుిందిలే... 

కొపిం లేదు  దేవ షిం అసష లు కాదు..ఏమి 

చేయలేని నిసష హాయర..నినున  

నపిూ ించలేను..నేను పుూ  కను లేను...నువేవ  

అనిన   బింధన్నలు వేస్థవ్...ఒడిపొయ  ింటరిగా 

ఉిండి పొయా.... ఇింకా స్థధిించే 

శ్త్రరురవ ిం ఎిందుకు నీకు..  

2 N-02 

B.Shirisha 

HMWS and SB O & M 

Div.No:VIII, Patancheru. 

9000291688 

Success is never permanent, Failure is 

never final, So always do not stop effort 

until your Victory makes History. 
 

 

3 N-03 

T.Sujatha 

O/o Tahsildar, Manoharabad 

(Mandal) , Medak Dist,Telangana. 

9963804597 

I never cared about material things 

someone could give me I care about Time, 

Attention, honesty, Loyalty and Effort. 

Those Gifts mean more than anything 

Money could Buy. 
 

4 N-04 

C.Sugnyani 

Tahsildar Ghatkesar Mandal 

9966424836. 

 

A Smile is a Curve, that makes everything 

Straight. 

 

5 N-05 

S.Saraswathi 

Alwal Tahsil, Medchal Malkajgiri 

Dist. 

9296858992 

Success is nothing more than a few simple 

disciplines practiced daily and failure is 

nothing more than a few small errors 

repeated daily. 

 

6 N-06 

B.Madhuri 

CPO, Siddipet, 

8985686328 

 

 

Life is not a problem to be solved, but a 

reality to be experienced. 
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7 N-07 

K.Sumathi 

O/o Executive Engineer (PR), 

Vigilance & Quality Control 

Division , Prashanthi Nagar, 

Uppal, Hyd-500039. 

9701571963 

Learn to cope up with the hurdles you face 

in your life, they teach the best lessons and 

help you to achieve your goal. 

 

8 N-08 

H.Swarna Latha 

O/o Chief Engineer Quality 

Control, Hyderabad. 

7036891386 

Good communication is much more than 

saying the right thing, it is about 

communicating messages clearly and 

concisely. 

 

 

9 N-09 

C.Aruna Kumari 

Excutive Engineer Public Health 

Division Hno: 1-8-71, 

Balasamudram, Near children's 

park, Hanumakonda. 

8978841711 

Success and Relations never depends on 

the capability of your brain. 

But they always depend on the greatness of 

your behavior and thoughts. 

 

10 N-10 

K.Saritha 

SGM Polytechnic College, 

Abdullapurmet, RR Dist. 

8465039668 

Sometimes, music is the only medicine, 

the heart and the soul need. 

 

11 N-11 

V.Mamatha 

MCH Hospital , Jangaon. 

9985338012 

Life is not outside of you. You are Life. 

 

12 N-12 

P.Deepika Reddy 

Commissioner of Police, 

Warangal. 

9959216306 

 

True beauty has no color because the soul 

is transparent. 

 

 

13 N-13 

B.Blessy Hepsibah 

O/o DCP, Central Zone, 

Basheerbagh,Hyderabad. 

9866084095 

If you never know failure, you will never 

know Success. 

 

14 N-14 

A.Sravani 

District Police Office Market 

Yard, DPO, SP Office, Asifabad. 

9160169899 

Difficulties in your life do not come to 

destroy you, but to help you realize your 

hidden potential and power. Let difficulties 

know that you too are difficult. 
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15 N-15 

V.Sreevani 

CPO-Ramagundam Opp: PTS 2nd 

Gate, NTPC, Srinagar 

Colony,Telangana-505215. 

9293451522 

“సహనిం అింటే దిండిించే అధికార్ిం 

ఉన్నన , దిండిించక 

పొవడిం, ప్రేమ అింటే 

వదిలిపెటేట అవకాశ్ిం ఉన్నన , వదలక 

పొవడిం. వయ కిరివ ిం అింటే,చెడగటేట 

పరిసితాులు ఎనిన  ఉన్నన  చెడిపొకుిండా 

చూడడిం.అిందమైనది ఎపుూ డూ 

“ఆశ్” పెడ్లతుింది మరియు ఇషటమైనది 

ఎపుూ డ్ల 

“కషట”పెడ్లతుింది.” 

 

16 N-16 

T.Divya Mani 

O/o DM & HO , Rajanna Sircilla, 

Integrated District Offices 

complex, New Collectorate. 

7893809824 

Success always hugs in private, but failure 

always slaps you in public. 

 

 

 

17 N-17 

S.Tejasree 

DistrictPoliceOffice, 

Superintendent of Police, 

NearSanthaBazar, Wanaparthy-

509103. 

9392041832 

 

Difficult roads often lead to beautiful 

Destinations. 

 

18 N-18 

M.Jayasudha 

Commissioner of Techincal 

Education,2
nd

Floor,Vidhya 

bhavan, Nampally,Hyderabad. 

9032466978 

Life Goes On 

You have to take the good with the bad, 

Smile when your sad, 

Love what you've got, and remember what 

you've had. Always forgive but never 

forget, 

Learn from your mistakes 

But never regret. 

People change, things go wrong. 

Just remember, 

Life goes on. 

 

19 N-19 

P.Manjula 

Department of Technical 

Education 

9110397068 

Problem is same but one has solution, 

Other has Confusion. 

 

20 N-20 

Ameena Firdous 

CHC Jammikunta Hospital, O/o 

DM & HO, Karimnagar. 

7794850058 

Accept your past without regret handle 

your present with confidence and face 

your future without fear. 
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21 N-21 

K.Swetha 

O/o DM & HO, Rajanna Sircilla 

Integrated Dist officess complex, 

Rajanna Sircilla. 

Start where you are, use what you have, do 

what you can. 

 

22 N-22 

ShahJahan Begum 

Dist Medical & Health 

officer,Kamareddy. 

6303932803 

For happiness you don’t need change of 

place or people; you just need to change 

your thoughts. 

 

23 N-23 

Y.Naveen 

O/o Regional Coordinator, 

TSWREIS, Adilabad. 

9515696254 

 

 

Success is not final, Failure is not fatal.. It 

is the courage to continue that counts. 

 

24 N-24 

J.Abhilash 

CPO, Ramagundam. 

7673931203 

 

Life is too Short live with someone who is 

crazy about you. 

 

25 N-25 

S.Ramdas 

Hyderabad Metropolitan Water 

Supply and Sewerage Board O & 

M Div.No:XVII-Khairtabad-

500004.  

9550459157 

Be HONEST when in trouble 

Be SIMPLE when in wealth 

Be SILENT when in anger 

 

 
26- 

 

 

 

 

 

N-26 

B.Vamshidhar Goud 

CP,Basheerbagh,Hyderabad-

500059 

8121578200 

 

MAKE IT SIMPLE. 

 

27 N-27 

Goutham Ramu 

Commissionarate of Police, 

Avanthi Nagar, Basheerbagh,Hyd-

500029. 

9676572397 

 

Life is 10% what happens to you and 90% 

how you react to it. 

 

28 N-28 

C.Vamshi Krishna 

O/o Commissioner of Police, Hyd 

City,Basheerbagh-500029. 

9032511621 

 

It’s what you do right now that makes a 

difference. 

 

29 N-29 

D.Ramesh Kumar 

District Police Office, Govt 

Polytechnic Building Nirmal. 

8008754734 

 

Motivation is something we can’t find 

anywhere. Our experience become the 

motivation for our life. 
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30 N-30 

V.Vijay Kumar 

O/o Executive Engineer, Irrigation 

Div No-4, Pinapaka @ Manuguru-

507117 

9000982586 

 

A father holds his daughter’s hand for a 

short while, but he holds her heart forever. 

 

31 N-31 

D.Ravi Shankar 

Commissioner of Police, 

Nizamabad,Armoor 

Road,Nizamabad. 

9885821379 

Without ambition, one starts nothing. 

Without work one finishes nothing. You 

have to win it. 

 

32 N-32 

P.Srikanth 

Asst.Labour Office, Bodhan, 

Nizamabad. 

8297374717 

Being silent is the best solution for all the 

problems. 

 

33 N-33 

V.Tilak 

Assistant Commissioner of 

Labour, Near DEO Office, 

Mahaboobnagar. 

8187081627 

Every successful person has a painful 

story. Every painful story has a successful 

ending. Accept the pain and get ready for 

Success. 

 

34 N-34 

G.Rama Krishna 

Executive Engineer, Irrigation Div 

No-5 IOC, Sangapur road, Gajwel. 

7780536292 

 

Never give up, Until you reach the goal 

 

35 N-35 

G.Srinivas 

O/o Chief General Manager(Engg) 

Sanjeevareddy nagar,Hyd-500038. 

7780536292 

Oxygen is essential for all living things. 

Without it, there is no Life. Save the Life 

that 

 

36 N-36 

B.Dhanunjay 

O/o Executive Engineer, Irrigation 

Div No-2, Mahadevpur. 

7569782376 

The biggest competition is myself, I am not 

looking to follow others or pull them 

down. I am planning to test my own 

boundaries. 

 

37 N-37 

K.Rama Rao 

Irrigation Division No-1, 

Palair,Khammam. 

9985143858 

If you want to succeed, focus on changing 

yourself not others. 

 

38 N-38 

Mohammed Khaled 

HMWS & SB, O &M Div No-XX 

Sahebnagar,BN Reddy. 

8686702609 

Kindness is not to be found in anything, 

but that it adds to its beauty and it is not 

withdrawn from anything but it makes it 

defective. 

 



 

 

   

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (01.11.2021 to 24.11.2021) 7th Cycle 31 

39 N-39 

Gulam Mudassir 

Assistant Labour office, Banswada 

Dist 

9848506984 

The most dangerous person in the world 

LISTENS, THINKS & OBSERVE. 

 

 

40 N-40 

G.Thirupathi 

Commissioner of Police, CPO, 

Ramagundam, Peddapally Dist. 

6302457611 

Successful people always have two things 

on their lips. Silence and Smile. 

 

41 N-41 

M.Janaiah 

O/o Superintending Engineer, 

Irrigation Circle, Khammam-

507002 

9010648963 

Kill them with your Success. 

Bury them with your Smile. 

 

42 N-42 

C.Gopal Bhushan 

HMWS & SB Head Office, 

Khairtabad,Hyderabad. 

9494908119 

You must expect great things of yourself 

before you can do them. 

 

43 N-43 

K.Arjun Varma 

HMWS & SB, O&M Div-14, 

Beerappagadda,Uppal,Hyd. 

8143822203 

People will throw stones at you. Don’t 

throw them back. Collect them all and 

build an Empire. 

 

44 N-44 

Mohd.Nazeer Ahmed 

HMWS & SB O & M Div 

Goshamahal,Hyderabad.90590379

19 

Use your smile to change the world; don’t 

let the world change your smile. 

 

45 N-45 

Hasanuddin 

HMWS & SB, STP Div IV, 

Durgam Cheruvu 

7416741623 

Dream is not what you see in sleep. Dream 

is the thing, which doesn’t let you sleep. 

 

46 N-46 

S.Prem Kumar 

HMWS & SB, Khairatabad, 

Hyderabad. 

9059695655 

Always remember that, you are absolutely 

Unique just like everyone else. 
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47 N-47 

D.Vijay Kumar 

HMWS & SB, Div No-VII,Sec-

Bad-500016. 

9700786020 

Friend is like a jewel, precious and rare. 

 

 

 

48 N-48 

M.Vaibhav Dadee Sagar 

O/o COP Basheerbagh,Hyderabad. 

9966499702 

It’s not who you are that holds you back, 

It’s who you think you are  not. 

 

49 0-1 

A.Manasa 

Superintendenting Engineer, 

Irrigation Circle, Bellampally, 

Mancherial 

9121795730 

 

There are no limits on what you can 

achieve in your life, except the limits you 

accept in your life. 

 

50 0-2 

P.Mounika 

Engineer In Chief (General) 

Erramanzil, Jalsoudha, Hyderabad 

9908230776 

 

Life is a series of thousands of  tiny 

Miracles… 

Notice them. 

 

 

51 0-3 

K.Ashvitha 

Executive Engineer, Irrigation 

Division No:2, Metpally, Jagtial  

8886706952 

 

Success is not always what you see. 

 

52 0-4 

Katta.Roopa 

Revenue Divisional  Office , 

Hyderabad Division, Namapally, 

Hyderbad  

8019736263 

The more genuine the intention, the more 

easier to reach the Destination. Strive for 

Perfection, but Settle for Excellence. 

 

 

53 0-5 

A.Sandhya 

District Panchayat Office,  VDO 

colony, Khammam 

6301727612 

 

 
మనిష్ట కాదు మారాలిష ింది 

మనసు మారాలి.. 

ఆలోచిించే విధానిం మారాలి 

మించిగా ఆలోచిసే ిఅనీన  

మించిగా కనిపిసి్థయి 

చెడ్లగా ఆలోచిసే ిఅనీన  

చెడ్లగానే అర్ ధమవుతాయి..!! 
 

54 0-6 

K.Padma 

12th Bn. TSSP, Annepathi, 

Nalgonda 

9177494421 

 

A closed book cannot give knowledge. A 

closed mind cannot gain wisdom. 
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55 0-7 

A.Sushma 

Office of the Commandant, 1st 

Bn. TSSP, Yousfguda, Hyderabad 

9030553804 

 

Kindness makes you the most beautiful 

person in the world no matter what you 

look like. 

 

56 0-8 

G.Vimala 

Police Training College, Police 

Hq, Amberpet, Hyderabad 

9030342939 

 

Knowledge is not an end. It’s gained day 

to day till the end of the Life. 

 

57 0-9 

P.Ranjeetha Chavan 

J,N.Govt. Polytechnic , 

Ramanthapur, Hyderabad 

8106014468 

 

Corruption is a cancer, a cancer that eats 

away at a citizen’s faith in democracy, 

diminishes the instinct for innovation and 

creativity. 

 

 

58 0-10 

T.Pavani 

HWMSSB, Khairathabad, 

Hyderabad 

9133463211 

 

A good education is the foundation for 

better FUTURE. 

 

59 0-11 

K.Vijaya Laxmi 

City Police Office, 

Commissionerate of Cyberabad, 

Gachibowli, Hyderabad 

8522903287 

 

Faith is road through the impossible. 

 

60 0-12 

S.Sangeetha 

ZPP- Adilabad, Vidiyanagar, 

Adilabad  

9441125126 

 

 

 

 

All the power is within you, you can do 

anything and everything. 

 

61 0-13 

K.Roja 

Assistant commissioner of labour, 

Collector Officce,Integrated 

Collector Complex,  Sangareddy-

502001 

6305324897 

 

Every choice you make determines the 

standard you accept for your life. 

 

62 0-14 

N.Jyothi, 

O/o Assistant labour Officer, 

Mahabubnagar & Circle-1, near 

DEO Office road, Dy. 

Commissioner of labour, Mahabub 

Nagar 

7893646242 

A positive mind set brings positive things. 
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63 0-15 

D.Amruthalaxmi 

Assistant commissioner of labour, 

Pakabanda Bazaz, Khammam 

8790961178 

 

Tough times are a blessing in disguise, it 

always reveals the true color of the people 

around us. 

 

64 0-16 

M.Radha 

HWMSSB, Mailardevpally, 

Section-2, Sub division, 

Hyderabad 

9347466944 

 

When life gives you a hundred reasons to 

cry, Show life that you have a thousand 

reasons to smile. 

 

65 0-17 

Ch. Sivadhanalakshmi 

Superindenting Engineer, 

Irrigation Circle, i&CAD,  

Prasanthi Nagar, Laxmidevipally, 

Kothagudem 

7288959112 

 

 జా్ఞనిం అనేది క పువువ . 

కొయాలనుకున్నన వా, పదిరటుు 

ఎకుు వగా పూసిుింది...  జా్ఞనిం అనేది క 

దీపిం. ఆరాూ లనుకొకు విందరటుు 

వెలుగునిసిుింది.... పించేకలదీ వెయియ  

రటుు పెరిగేది  జా్ఞనిం. శ్వధనలక్ష్మి  

చిింరల..  

66 0-18 

S.R.Sreelatha 

Home Gaurds Organisation 

Goshamahal, Nampally, 

Hyderabad 

9705635795 

 

Life is too short, enjoy every moment of it. 

 

67 0-19 

S.Pavani 

Dy.Commissioner of Police, North 

Zone, West Marredpally, 

Secunderabad 

9391719001 

 

The more problems you face, the more 

stronger you become. 

 

68 0-20 

G.Navya 

O/o Commissioner of Police, 

Hyderabad Commissonerate, 

Basheerbagh, Hyderabad 

6301273476 

 

Every test in our life makes us bitter or 

BETTER, every problem comes to break us 

or make us. The choice is OURS whether 

we become victim or VICTOR. 

 

69 0-21 

K.Chandana 

District medical & Health Office, 

Collectirate, Integrated Collector 

Office, Kamareddy 

7036887083 

 

Four eyes of your parents are waiting for 

your Success, then how can you sleep with 

your little two eyes? 
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70 0-22 

M.Yakantha 

Commissioner of Police , 

Warangal 

9949939305 

 

Arise, awake and stop not till the goal is 

reached. 

 

71 0-23 

M.Kiran Kumar 

Commissioner of Police , Police 

HQ, Karimnagar 

9963355519 

 

రపుూ లు చేయిండి 

జీవిరింలో ఏ దశ్లో అయిన్న రపుూ లు చేయడిం 

సహజిం. 

కానీ చదువు విషయింలో క అింశ్ిం పాటిసే ి

ఎదుగుదల గపూ గా ఉింటుింది. 

అదేింటింటే.... 

చేసిన రపుూ ను మళ్ళు చేయకూడదు. కర ికర ి

రపుూ లు చేసి వాటిని సరిదిదుుకుింటే 

నేరుి కొవడానికి మరిింర అవకాశ్ిం ఉింటుింది.  

72 0-24 

Mohammed.Zaheer 

Executive Engineer, Irrigation & 

CAD , Irrigation  Division No:2, 

Tirumalagiri, Suryapet.  

8297028400 

 

Opportunities don’t happen, you just 

create them. 

 

 

73 0-25 

K.Ramesh 

District Panchayat Office , 

Khammam 

9704904271 

Do everything with a good heart,  expect 

nothing in return and you will never be 

disappointed. 

 

 

74 0-26 

MD.Rajmohammed 

Executive Engineer, Irrigation & 

CAD , Irrigation  Division No:2, 

Tirumalagiri, Suryapet.  

9652906136 

 

త్పయరన ిం - గెలుపు 

నేను ఒటమికి కృింగిపొను - ఎిందుకింటే 

నేను విందల స్థరుు త్పయతిన ించి 

ఒడిపొయిన వాడిని కాదు, త్పయతిన ించి 

కస్థరి గెలిచినవాడిని కూడా. 

మించి మాట . 

p

 

75 0-27 

B.Ravi 

HWMSSB, Khaitathabad, 

Hyderabad 

9966222521 

Time to close our eyes and Thank God. HE 

got us through another day! 

 

76 0-28 

K.Abel Abhilash Emmanuel 

Area Hosipital, TVVP, 

Huzarabad, Kareemnagar 

7993367891 

Never regret any day in your life. Because, 

good days brought and bad days brought 

experiences. 

 

77 0-29 

M.P.Akhil David 

Superindenting Engineer, 

Irrigation Circle, IOC building 

2nd Floor, Gajwel, Siddipet 

8179798665 

Success is far away from your comfort 

zone. 
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78 0-30 

R.Sakku 

Bahdurapura Tahsil Office , 

Hyderabad 

9948113351 

If you’re not fulfilled and happy, it’s not 

Success. 

 

79 0-31 

N.Madhu 

Tahisldar, Himayat Nagar, 

Hyderabad 

8247019928 

 

There is no such things as hopeless 

situation. Every single circumstance of 

your life can change if you can change. 

 

80 0-32 

T.Bhanuchander 

Tahisldar, Bandlaguda, Hyderabad 

9000955071 

 

How sweet to be a cloud floating in the 

blue. 

 

81 0-33 

A.Rahul 

Spl.Deputy Collector, land 

acquisation (Gen) Hyderabad 

Collectorate, Nampally , 

Hyderabad 

9642023086 

When you can’t find the sunshine.. be the 

sunshine. 

 

82 0-34 

Ch. Naga Raju 

Asst. Commissioner of Labour, 

Block Office Patancheru at 

Siddipet 

9985006421 

 

ఏ వసిువైన్న... బింధమైన్న 

రిండ్లస్థరుు మాత్రమే... 

అిందింగా కనిపిసిుింది. 

కటి దరికినపుూ డ్ల.. రిండోది 

పొగటుటకునన పుూ డ్ల... 

ఎిందుకింటే ఉనన పుూ డ్ల దాని విలువ 

తెలియదు... 

లేనపుూ డ్ల ఎింర ఆరాటపడాు  

దర్కదు.......!!  

83 0-35 

T.Vijaya Raju 

District Police Office , Vikarabad 

7093687132 

 

Get out of your comfort zone. 

 

84 0-36 

P.Shiva Prasad 

HWMSSB, Khairathabad, 

Hyderabad 

9052656521 

Success occurs when Opportunity meets 

Preparation. 

 

85 0-37 

Mohammed Irshaad 

HMWSSB , Sub Division -2, 

Hydernagar, Central stores 

Division, Hyderabad 

9959157806 

 

Success is not given. It is earned. 
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86 0-38 

Mohammad Imran Khan 

Asst. Commissioner of Labour, 

Jagityal 

7993113642 

నిర్ ణయిం తీసుకున్నన క దారి ఎలా వున్నన  

గమయ ిం చేరాలిష ిందే త్శ్మ నీ ఆయుధిం 

అయితే విజయిం నీ బానిస అవుతుింది. 

 

87 0-39 

M.Sreekanth Kumar 

Hyderabad City Police Office, 

Police Commissionerate, 

Basheerbagh, Hyderabad 

9866570779 

పడమట క్రరుింగిన స్థయింత్రిం 

తూరుపు ఉదయానికి స్పచిక నిలువదు 

ఎలుపూ టికీ నీ అపజయిం అది రాబోయే 

విజయానికి మారృక.... 

 

88 0-40 

M.Rajagopal 

Commissioner of Police, 

Commissionerate, Basheerbagh, 

Hyderabad 

9848323006 

మనిం ఎింర మించిగా ఉన్నన  

ఎవరొ కరి దృష్టటలో చెడువాళి్ మే! 

కాబటిట, ఇరరులకు నచ్చి లని నటిసి్ప 

త్బరకడిం కన్నన , మనకు నచిి నటుు 

త్బతికేయడిం మించిది. 

 

89 0-41 

A.Ashwin Kumar 

Commissioner of  

Police,Commissionerate, 

Basheerbagh, Hyderabad 

8522828301 

If you love something, let it go. It was 

meant to be, it will come back to you. 

 

90 0-42 

S.Ashok 

Office of the Commandant, 1st 

Bn. TSSP, Yousufguda, 

Hyderabad 

8801699759 

Life is all about creating yourself. 

 

91 0-43 

R.Ashish Kumar 

Office of the Commandant, 1st 

Bn. TSSP, Yousufguda, 

Hyderabad 

8127954418 

Do not store your dreams in your eyes, 

they may roll down with tears. Store them 

in your heart each heartbeat will inspire 

you to fulfill them. 

 

92 0-44 

A.Prem 

Executive Engineer, Irrigation 

Division No:2, Chennur, 

Mancherial 

8125538113 

The pain you experience today will help 

you to succeed tomorrow never tired. 
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93 0-45 

Faizanulla Khan 

Executive Engineer, Irrigation 

Division No:2, Chennur, 

Mancherial 

8142591860 

You only need to find yourself, everything 

else you do can google. 

 

94 P01 

P.Soniya 

District Veterinary and Animal 

Husbandry Officer, Jangaon 

8179631334 

 

Never let a bad situation bring out the 

worst in you. Always remember to be 

strong, happy and positive. Because 

nothing lasts forever. 

 

95 P02 

J.Rajitha 

District Police Office, Asifabad 

9949212743 

 

Every successful person has a painful 

story and every painful story has a 

successful ending. Accept the pain and get 

ready for Success. 

 

96 P03 

A.Mounika 

Revenue Division Officer, 

Toopran, Medak 

8143177787 

 

You must be the change you wish to see in 

the world. 

 

97 P04 

R.Sravanthi 

Commissioner of Poiice, 

Cyberabad 

9505499933 

 

If you don’t go after what you want you 

will never have it… If you don’t ask, the 

answer is always no…. If you don’t step 

forward, you are always in the same 

place….. 

 

98 P05 

S.Niharika 

Commissioner of Police, 

Cyberabad 

9063506386 

 

I’ll never forget where I’m from. It’s 

essential to remain humble and evolving. 

 

99 P06 

M.Divya 

Assitant Labour Officer, 

Huzurabad 

7032452754 

 

When you can’t control what’s happening, 

challenge yourself to control the way you 

respond to what’s happening. That’s 

where the power is. 

 

100 P07 

S.Vijaya Laxmi 

Assistant Labour Officer, Suryapet 

9059908880 

 

Small steps in the right direction can turn 

out to be the biggest step of your life. 
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101 P08 

K.Rajeshwari 

Assistant Labour Officer, 

Khammam 

6302537032 

 

It isn’t where you came from. It’s where 

you’re going that counts. 

 

102 P09 

M.Tejaswi 

District Hospital, Sangareddy 

8099478829 

You will never change your life until you 

change something you do daily. The secret 

to your success is found in your daily 

routine. 
 

103 P10 

K.Bhavani 

CPO, Siddipet 

8374366740 

 

Don’t expect people to always understand 

you. Instead, learn to understand them. 

Then accept, forgive and love 

unconditionally. This is a sure way to be 

happy. 
 

104 P11 

Juberiya 

Superintendent of Police, 

Sangareddy 

8712175030 

 

Life is more tough than a tough teacher. A 

teacher gives lesson and take test, whereas 

LIFE takes TEST then gives LESSON. 

 

105 P12 

Ch.Krishna veni 

District Police Officer 

9985008383 

 

If you want to live a happy life, tie it to 

goal, not to people or things. 

 

 

 

106 P13 

S.Dhana Laxmi 

Traffic Branch, Basheerbag 

7993942546 

 

Life is one time offer, use it well. 

 

107 P14 

Swapna Kamuni 

CP Office, Basheerbag 

6302675053 

 

Accept life as it comes on the way without 

any expectations, then life becomes easier 

and happier. 

 

108 P15 

Sowjanya Talakayala 

Addl. C.P.Officer, Hyderabad 

7075941990 
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109 P16 

K.Mamatha 

District Panchayat Raj 

Engineering, Medak 

8008016548 

 

I can’t change the direction of the wind, 

but I can adjust my sails to always reach, 

my destination. 

 

110 P17 

M.Yogitha Supriya 

District Panchayat Office, 

Khammam 

7981606700 

 

All the problems are stuck between mind 

and matter if you don’t mind it doesn’t 

matter. 

 

111 P18 

Ch.Gangamani 

District Medical & Helath Officer, 

Makareddy 

9704608669 

 

You must be the change you wish to see in 

the world. 

 

112 P19 

M.Suhasini 

CPO, Hyderabad 

8374955766 

 

Take it one step at a time, hang in there 

and you will make it one day. 

 

 

113 P20 

Md.Umera Begum 

Tahsildar Officer, Chityala 

Mandal, Nalgonda 

8977779907 

Keep smiling… It costs nothing….. 

 

114 P21 

P.Nagamani 

Tahsildar Officer, Nampally 

Mandal, Nalgonda 

9553197044 

Never be bullied into silence. Never allow 

yourself to be made a victim. Accept no 

one’s definition of you life; define yourself. 

 

115 P22 

B. Chandan Goud 

Dy. Commissioner of Labour, 

Karimnagar 

8309131063 

God has given you something special when 

your Born Know it and Make it 

Professional. 
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116 P23 

K.Ganesh 

HMWS&SB, O/o The GM(Engg), 

Goshamashal, Hyd 

7995088957 

 

"నేటి మనుషుల లక్షణిం" 

ముిందు పగడటిం 

వెనక తిటటడిం.బాగు పడ్లతుింటే 

ఏడవటిం బాధ పడ్లతుింటే 

నవవ డిం...తీయగా మాటాు డటిం 

మన వెింట ఉింటూనే వెనున పొటు 

పడవడిం 

అవసర్ిం అయితే కాళ్లు పటుటకొవడిం 

అవసర్ిం తీరాక కాలర్ పటుటకొవడిం...  

117 P24 

HMWS&SB, O/o The GM(Engg), 

Saidabad, Hyd 

9963654002 

The way I see it, if you want the rainbow, 

you gotta put up with the rain. 

 

118 P25 

P.Narendar 

HMWS&SB, O/o The GM(Engg), 

Khairathabad Hyd,9391549394 

Time you enjoy wasting is not wasted time. 

 

119 P26 

S.Pandu 

HMWS&SB, O/o The GM(Engg), 

Khairathabad Hyd,9966445802 

అభిమానిం పాదిించుకొవడానికి ఆసిులు 

అకు రే ుదు హోదా అింరకన్నన  

అవసర్ిం లేదు దయ కలిగి ఉిండ్ల 

మించివాడ్ల అనిపిించుకొ అపుూ డ్ల 

త్పపించమింతా నీకు అభిమానులే..!! 
 

120 P27 

V.Chandramouli 

Commissioner of Poiice, 

Karimnagar 

8099129582 

 

త్శ్మ నీ ఆయుధిం అయితే విజయిం నీ 

బానిస అవుతుింది. 

 

121 P28 

M.Srinivas 

District Police Office, Vikarabad 

8360534893 

 

HAPPINESS is not by chance, but by 

choice. 

 

122 P29 

K.V.Phani Mohan 

Commissioner of Police, 

Cyberabad 

9936698275 

 

Self-esteem means knowing you are the 

dream. 

 

123 P30 

M.Ranjith Kumar 

MPP, Lokeshwaram, Nirmal 

District 

8106103354 

Believe in yourself and you will be 

unstoppable. 
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124 P31 

A.Srikanth 

Commissioner of Police, 

Nizamabad 

6303819470 

When you get tired, learn to Rest, Not to 

Quit. 

 

125 P32 

M.Sai Krishna 

District Police office, Adilabad 

9666500715 

 

Live life with no excuses, travel with no 

regrets. 

 

126 P33 

P.Hanumanth Rao 

HMWS&SB, O/o The GM(Engg), 

Gudimalkapur, Hyd 

9849757566 

 

The Happiness of your Life Depends on 

the quality of your thoughts. 

 

127 P34 

S.Srinivas 

District Police office, Adilabad 

9441777356 

 

Everything is easy, when you are busy. But 

nothing is easy, when you are lazy. 

 

128 P35 

K.Shiva 

Police Commissionerate, 

Rachakonda 

9959994822 

 

నక్షత్రరాలను చూడాలింటే చీకటిని 

ఆహావ నిించ్చలిష ిందే...! జీవిరింలో 

గెలవాలింటే సవాళ్ును - త్పతిసవాళ్ును 

ఎదురు వాలిష ిందే.....!! 

 

129 P36 

Srikanth Reddy 

Commissioner of Police, 

Hyderabad 

9000280565 

 

Aspire to inspire before the expire. 

 

130 P37 

P.Vishal Kumar 

District Police officer, Nirmal 

9494580315 

 

You are the author of your life. Don’t be 

afraid to edit or change the Script. 

 

131 P38 

S.Uday Kumar  

7th BN, TSSP Dichpally, 

Nizamabad 

9704339355 

 

The world says that sorrow is bad. 

Whenever he comes, he cries a lot. 

But I say that 

Life teaches a lot. 
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132 P39 

A.Balachandra 

Police Commissionerate, 

Rachakonda 

9618805700 

 

Be the CHANGE that you wish to see in 

the world. 

 

133 P40 

D.Gouri Shankar 

Commissionerate, Cyberabad 

8790521121 

 

Never let success get to your head,  and 

never let failure get to your Heart. 

 

134 P41 

L.Radha Krishna 

Commissionerate, Cyberabad 

8076741861 

 

Future with happiness depends on us, 

present day Hard Work pays for it. 

 

135 P42 

Shaik Mathin Baba 

O/o the RDO, Kodad,  

7382945700 

Every day, because I have a vision, I have 

my confidence and I believe in myself. 

People call it arrogant, I call it 

confidence. 

Ignorant people call it arrogant, 

Intelligent people call it Confidence. 
 

136 P43 

Y.R.Nithin Kishore Rao 

Commissionerate, Hyderabad 

9701699449 

 

Easy comes, easy goes, But the hard 

earned will stay with you forever. 

 

137 P44 

V.Sai Kiran 

District Police Office, Wanaparthy 

8125517928 

Dare to live the life you’ve always wanted. 

 

138 P45 

V.Sujit Kumar Reddy 

Collectorate, Suryapet 

9030899494 

 

కాలిం అనే కడలిలో 

 

ఆశ్ అనే పడవ పై కూరి ని నమి కిం 

అనే తెడ్లు సహాయింతో ముిందుకు 

స్థగేదే జీవిరిం..!! 

 

139 P46 

G.Satish 

Cyberabad Commissioner, 

Gachibowli 

7893378948 

Be happy. You never know how much time 

you have left. 
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140 P47 

D.Aravind 

Tahsildar Office, Suryapet 

6304618210 

 

I sit back and observe every person in my 

life, whether we talk everyday or not. I 

know who motivates me and keep it 

hundred. I also know who talks about me 

and smiles at my face. I know who I can 

trust and who I need to keep a distance 

with. Whether I say anything or let you be 

fake, I know. 
 

 

141 P48 

E.Ajay Kumar 

Commandant, 8th Bn, TSSP, 

Kondapur, Hyderabad 

3121763351 

 

There are no shortcuts to achieve your 

dreams, “BELIEVE IT” 

 

142 P49 

G.Jagdeesh 

Tahsildar Office, Ananthagri, 

Suryapet 

9014841010 

 

There are two ways to be happy: change 

the situation or change your mindset 

towards it. 

 

143 P50 

V.Satyanarayana 

Executive Engineer, Irrigation, 

Division-2, Pallagutta, Siddipet 

9705706097 

జీవిరిం చ్చలా చినన ది ఎవరినొ 

దేవ ష్టసి్ప కాలానిన  వృధా చేయకు 

క్షమిించిండిం నేరుి కొ సింతోషింగా 

గడపగలవు. 

 

144 P51 

Mohd. Mohseen Ahmed 

Irrigation Sub Division -4, 

Ramagundam 

9440692336 

 

It’s never too late for a new beginning in 

your life. 

 

145 P52 

V.Anil Kumar 

District Police Office, Jagitial 

9160944411 

 

You are never too old to set another goal 

or to dream a new dream. 

 

146 P53 

C. Venkateshwar 

Commisisoner of Police, 

Hyderabad 

9602255229 

One true friend is worth more than a crew 

of fakes. 

 

147 P54 

M.Bhaskar 

DPO- Nagarkurnool 

9640032944 

 

Don’t waste your time looking back you’re 

not going that way. 
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148 P55 

K.Prashanth Goud 

DPO- Nagarkurnool 

8247729462 

Have more than you show, Speak less than 

you know. 

 

149 P56 

M.A.Mubeen 

7th BN, TSSP Dichpally, 

Nizamabad 

9703040566 

 

Nothing lasts forever but atleast we got 

these memories. 

 

150 P57 

K.Bhanu Chander 

Collectorate, Medchal- Malkajgiri 

9490778636 

 

Good or Bad Past is a Memory. మనిష్ట 

స్థవ రింత్రిం కొలోూ వడిం కన్నన , ప్రాణిం 

పొవడిం మినన . Do not take permanent 

solutions 

 

151 P58 

S.Gopi 

Revenue Division Officer, 

Medchal-Malkajgiri 

6303317620 

 

Slow progress is better than no progress. 

 

152 P59 

K.Naresh 

Revenue Division Officer, 

Medchal-Malkajgiri 

8099441619 

 

Whenever you are in distress say to 

yourself. I have a mother. 

 

153 P60 

N.Saihith Reddy 

ENC, PR, Hyderabad 

9347082315 

 

Dreams are both challenging and 

frightening. They gave you idea about Life 

you wish in the Future. 

 

 

 

154 P61 

Ch.Sai Kiran 

Superintendent, District Head 

Quarters Hospita, Nalgonda 

9505583181 

 

Don’t follow Successful person’s activities 

because Life is not Copy, Paste. Every 

person have their own style to Succeed. 

 

155 P62 

M.A.Azeem 

HMWS&SB, Maredpally 

9885511080 

 

Mistakes are a fact of life. It is the 

response to the errors that counts. 
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156 P63 

SK.Janimya 

Asst.Labour Officer, Bhadradhri 

Kothagudem 

846454953 

 

Nothing in the world can trouble you as 

much as your own thoughts. 

 

157 P64 

S.Srinivas 

Commissioner of Police, 

Hyderabad 

9885903468 

The happiness of your life depends on the 

equality of your thoughts. 

 

158 P65 

J.Narender 

Commissioner of Police, 

Hyderabad 

9618927695 

 

డబుా ,హోదా, గోర్విం పెరిగితే నీవు 

వేసుకునే బటటలు తినే తిిండి మారుి కొ 

కానీ ఎదుటి వయ కినిి చులకనగా చూసే 

వత్క బుదిధ మాత్రిం అలవరుి కొకు. 

 

159 P66 

M.Naresh 

HMWS&SB, Khairatabad 

9573323777 

 

When Life gives a hundred reasons to 

break down and cry, show life that you 

have million reasons to smile and laugh. 

Stay Strong. 

 

160 P67 

B.Vijay Kumar 

MPP,Navipet, Nizamabad 

7032747277 

Listen to your heart, not to people’s 

opinion. 

 
 

161 P68 

S.Ramakrishna 

O&M, Division XB HMWS&SB, 

Sahebnagar. 

9948463329 

 

No one has ever won a game of Chess by 

moving forward alone. Sometimes, you 

have to move backward to get a better step 

forward. 

 

162 P69 

B.Srinivas 

HMWS&SB, Maredpally 

9440912811 

 

నేటి రొజులోు  ధనవింతుడి ముిందు 

గుణవింతుడ్ల నిలబడలేడ్ల కానీ 

గుణవింతుడి ముిందు ధనవింతుడ్ల 

సరితూగలేడ్ల. 

స్థవ మి వివేకానింద. 
 

163 P70 

Mohammed Afzal Pasha  

Asst.Labour Officer, Sangareddy 

7416249234 

 

Life isn’t about finding yourself. Life is 

about creating yourself. 
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164 P71 

A.Vikas Reddy 

Joint Commissioner of Labour, 

Hyderabad 

9652993842 

 

It takes nothing to join the Crowd, but it 

takes everything to stand alone. Stay 

Strong All the time. 

  

165 P72 

B.Venkateswarlu 

District Police Office, Suryapet 

9989900694 

 

Spirit of an ignited mind always have 

perseverance. 

 

166 P73 

D.Bharath veer 

Asst. Labour Officer, 

Mahabubabad 

9652966998 

 

Once he replace Negative thought with 

Positive once you will start having 

Positive Results. 

 

167 P74 

M.Srinivas Reddy 

Deputy Executive Engineer, 

Vigilance & Quality Control, Sub 

Division, Gadwal 

9573537302 

 

Do not consider what strangers say, be 

secured in your secret heart-house, that 

bowl of silence. 

 

168 P75 

G.Premsagar 

District Medical & Helath Officer, 

Nizamabad 

7995686042 

 

Everything Negative – Pressure, 

Challenges –is all an opportunity to rise. 

 
 

169 P76 

N.Kotesh 

Govt. Institute of Leather 

Technology 

9063674211 

 

1 .If You are Born Poor it's Not Your 
Mistake But If You Die Poor its Yours 
Mistake 
2. We Did Not Came to Fear Future 
we Came Here to Shape It..... 

 

170 P77 

D.Venkata Subba Rao 

Dr.MCR HRDIT, Hyderabad 

9701237277 

 

In the middle of every difficulty lies 

opportunity. 

 

171 P78 

Y.Suresh 

Dr.MCR HRDIT, Hyderabad 

9966010850 

 

Sometimes the heart sees what is invisible 

to the Eye. 
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172 P79 

B.Bharath Kumar 

Panchayat Raj & Rural 

Employment, working in Dr.MCR 

HRDIT 

9494492860 

 

One of the greatest tragedies in life is in to 

lose your own sense of self and accept the 

version of you i.e. expected by everyone 

else. 

 

173 P80 

S. Srikanth 

O/o Asst. Labour Officer, Jagitial 

8099063110 

 

Emotions are depend on situations not 

on characters. 

 

174 P81 

P.Jayakrishna 

Asst. Labour Officer, Gajwel 

9177777690 

 

If an egg is broken by outside force, life 

ends. If broken by inside force, life begins. 

 

175 P82 

S.Shyam Sunder 

Area Hospital, Mulugu 

9959285846 

 

Wake up with determination go to bed with 

Satisfaction. 

 

176 P83 

Abdul Mannan 

Asst. Labour Officer, Warangal, 

Circle-II 

8790557145 

 

You will get there but, only if you keep 

Going. 

 

177 P84 

V.Hemanthkumar 

HMWS&SB, O&M Division -15, 

Hafeezpet. 

9705691824 

 

The purpose of our lives is to be happy. 

 

178 P85 

C.Shiva Kumar 

Commissioner of Technical 

Education, Hyderabad 

9177471027 

 

Act as if what you do makes a difference, 

IT DOES. 

 

179 P86 

S.Santhosh 

Govt. Polytechnic, Hyderabad 

9949509989 

 

You are never too old to set another goal 

or to dream a NEW DREAM. 
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180 P87 

V.Phanindrachary 

Commissioner of Technical 

Education, Hyderabad 

9063498775 

 

Winning without problem is just Victory, 

but winning with lots of problems create 

History. 

 

181 P88 

G.Durga Prasad 

District Panchayat Officer, 

Khammam 

9052592592 

 

మితిమీరిన ఖరిు .. పేదరికిం పాలు చేసిుింది. 

మితిమీరిన పదుపు.. కష్టట ల పాలు చేసిుింది.  

మితిమీరిన సింపాదన.. మనశ్వశ ింతి లేకుిండా 

చేసిుింది మితిమీరిన త్కమశ్క్షణ.. ర్క ి

సింబింధీకులను దూర్ిం చేసిుింది * మితిమీరిన 

హాసయ ిం.. నవువ ల పాలు చేసిుింది మితిమీరిన 

కొపిం.. శ్త్రరువులను 

తెచిి పెడ్లతుింది.మితిమీరిన వయ సనిం.. 

అపఖ్యయ తిని తెచిి పెడ్లతుింది 

జీవిరింలో ఏ విషయింలోనైన్న హదుులోు  ఉింటే 

అింతా మనకు మించే జరుగుతుింది..!! 

 

182 P89 

M.A.Zubair 

Asst. Labour Officer, Zaheerabad 

9652754247 

 

When a million things can bring you down, 

find one reason to keep you up. 

 

183 P90 

Mohd .Sajid 

4th BN, Mamnoor, TSSP, 

Warangal 

8985232367 

 

दुनिया कहती है की दुःख बुरा होता है. 

जब भी वो आता है बडऄा रुलाता है. 

लेकिन मै कहता हू ँकी वो, जिंदगी में बहुत 

कुछ सिखाता है. 
 

 

184 P91 

P.Lateef Khan 

Dy. Commissioner of Labour, 

Nalgonda 

Out of the mountain of despair, a stone 
of hope. 

 

185 P92 

N.Subhash 

Asst. Commissioner of Labour, 

Nalgonda 

9704673672 

 

It takes a dream to get started, desire to 

keep going and determination to finish. 

 

186 P93 

Md.Rafi 

Asst. Commissioner of Labour, 

Wanaparthy 

9182709483 

 

Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try. 

 

187 P94 

Ch.Pavan Raj 

Commissioner of police, 

Ramagundam 

8977545276 

 

A fire is burning there in the deep 

Quietude of the heart, it is the divinity in 

you – your true being. Hear it’s voice, 

follow its dictates. 
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188 P95 

D.Raju 

Commissioner of police, 

Ramagundam 

9550028674 

 

Talk to yourself atleast once a day. 

Otherwise you will miss meeting the wisest 

person in the world. 

 

189 P96 

S.Veeranna 

District Police Office, Sangareddy 

9989118002 

 

Never blame anyone in your life. Good 

people give you “Happiness” Bad people 

give you “Experience” Worst people give 

you “Lesson” Best people give you(like 7
th

 

Cycle Batch & MCRHRD IT) 

“Memories”. 
 

 

190 P97 

B.Rajender 

District Police Office, Medak 

7702501746 

 

Everything is easy when you are busy. But 

nothing is easy when you are lazy. 

 

191 P98 

Ch.Madhanna 

ZPHS, Pothgal, Rajanna Siricilla 

9949453768 

 

Keep your values positive because, your 

values become your Destiny. 

 

192 P99 

A.Tejas 

Commissioner of Police, 

Rachakonda 

7102469506 

 

Stop worrying about people, that aren’t 

worried about you. 

 






