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MESSAGE 

 

It is matter of great satisfaction that the 8
th
  cycle of Foundation 

course for Junior Assistants/Typists has been completed 

successfully. All kudos to the trainees for cooperating and 

maintaining Covid-19 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. 

 
 

Sri Harpreeth Singh, IAS 
Director General (FAC)  

Dr. MCR HRD Institute of    T   elangana & 
Spl. Chief Secretary to Govt. 

Dr. MCR HRD Institute of 

Telangana 
Road No.25,Jubilee Hills, 
Hyderabad-500 033, Telangana   
https://www.mcrhrdi.gov.in/ 

https://www.mcrhrdi.gov.in/
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       Dr.Madhavi Ravulapati,  

     Associate Professor of Law & 

     Head Centre of Public Administration       

     Course Director 
 

MESSAGE 

 

It is heartening to convey this congratulatory message to 

“SHIKHARAM” 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 marvelous 

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. 

 
 



 

 
   Induction Training Programme for Junior Assistants / Typists  (15.11.2021 to 08.12.2021) Cycle 8 Page 3 

 

 

 

 

షభనవమ కయత  షందేవం  

జూనిమర్ షహమకుల ఆయంబ శిక్షణా కహయమకరభ షభనవమకయత గహ (17 ఴ ఫయమచ్) 

ఴమఴమ ంచడం ఆనందదామకం. 8 ఴ ళ ైకూల్ (17, 18 ఫయమచు ) శిక్షణాయథథ ల త్రిక “శిఖరం” 
కోషం యచనలు చళేన రహమ కూ, లిటయమీ కు బ్ షబయమలకు అననందనలు, 'కసహమ  రహడే నుహు ళి క్' 

(single use plastic) న రహడఫో భని మీపల్ అభనుో గహనే  నన డమేకుండా, 
సహధమబ నైంత కహలం  నన ఉయోగ సహత భని ిత్రజ్ఞ  చళే తభ మహమఴయణ షాసన 

నియౄంచకుననందకు అననందలు. అంతే సహభజిక షాసతో ిజ్లటు  రిభతో విధి 
నియవసణ చేసహత యని, తభ ఉదయ మగ జీవితంలో ఉననత శిఖమహలన అధిమోఴసిహత యని నా 
విఱహవషం. 

కోయథస నియవసణలో నాతోనుహటు నిచళేన భమో కోయథస కో-ఆమ ినేటర్ డా. కే. షమేష్ కుభార్ 

గహయథ, శ్రర నంద కూషొ ర్, శ్రర గౌమీ వంకర్ , శ్రర సయష ఴయధన్, శ్రర సహభ కాశణ , శ్రర గౌతంమహజ్ గహయు కు నా 
ధనమరహదాలు. 

.......శ్రరనిరహస్ భాధవ్ 

        ళనిమర్ నూహమకలి్ట 
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MESSAGE 

 

It was a pleasure to be a part of the 8
th
 cycle of Induction Training 

programme/Foundation Course for Junior Assistants for you all. 

 

I have enjoyed being Course coordinator of this FC where in 90+ Participants 

from various Departments representing all the Districts of Telangana State. 

 

It is good that all are participated Academic & Non-Academic Activities in 

outstanding manner, Interacted with faculties, Bureaucrat’s & Speakers in 

Classrooms, Participated in Sports activities, and performed cultural Activities. 

 

It gives me immense pleasure in conveying my best wishes to the Literary Club 

for bringing out the Official Magazine “SHIKHARAM”. I wish all of you 

bright and wonderful future and career ahead. 

 

“JAI TELANGANA” 
 

ఒ 

అక్షరం... 
ఆలోచనా షరషససలో స్హానమాడి 

కలం షందసలోంచి ఴడిఴడిగహ రుగులిడి. 
మనషనే కహగితం ై మరురహతు 

జ్ఞా కమ ై మిగిలి 

"శిఖరం"లా తులిచేది. 
-డా.క ండో జు షసరషే్ కుమార్  

 జూ.తౄహాకలీ్ట & శిక్షణా షమనవయ కరత 
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                Dr. P. Shreenivas 

                Training & Research Associate & 

               Sports In charge (CTS), 

               DG Nominee for Sports & Culture Club,, 

               Dr. MCR HRDIT.  

 

షందేవం 
 

Sports & Cultural Committee తురవ శ ంచిన ఆటలు తృహటలు MCHRDIT చరితరలో   

తులిచి  తీ  జ్ఞా కహలుగహ  మిగిలితృో తాయ.  ITP 8
th

  Cycle,  DG Nominee గహ తు 

చేవనందసకు మధసరహనసభూతి  కలిగింద.ి  ఈ  8th  Cycle  లో  విభినా  తృహర ంతాలనసండ ి 

ఴచిి కరిక కరు  షసకరించసకుంటృ  ముందసకు  లెళ్ళిన  విధానం అభినందతూయం.  

అందరు లహర ి లహర ి జీవితాలలో ఉనాతస్హా యకి చేరుకోలహలతు మనషపూరితగహ 

కోరుకుంటునాానస. 

 

 

- డా॥  దద బో యన శీ్రతులహస్ 
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Pledge against Single Use Plastics 

 

As a good citizen of my incredible country and a responsible resident of the 

planet Earth, I pledge to reuse, recycle, refuse, repair, re-gift, recover and 

rethink plastic to the best of my efforts by doing the following: 

 

 I shall say “No” to single use plastic items like carry bags, use and 

throw pens, straws, plastic glasses. 

 

 I will always carry a cloth bag, pens which are used for long time. 
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Literary Club 

 

 

 

 

 

LITERARY CLUB MEMBERS 

 

 Dr. A.S.Ramachandra,, DG’s  Nominee 

 K. Mithila,  Secretary 

 P. Gayathri,   Member 

 Y. Anuradha,  Member 

 K. Devender,  Member 
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SPORTS & CULTURAL CLUB 

 
 

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

Induction Training Programme cycle-8. The first day I 

entered into the MCRHRD, I felt like a dream come true. 

Since, I’d always been very much interested in Sports and 

Cultural activities, the Institute had provided me a perfect 

platform to exhibit my skills and through the blessings of all 

the colleagues/friends, I had been elected as the Secretary 

for Sports and Cultural Events through polls. Even though 

we had been away from our homes, the Institute had took 

care of us more than we ever deserved. The Infrastructure 

regarding Sports that the Institute has is pretty amazing and 

each of us utilized the resources and had enjoyed every 

moment we stayed here in the campus. We all have 

participated in Cultural activities and can be proud of the 

talents that we have rediscovered. Hence, I’m proud to be a 

part of the ITP Cycle 8. 

 

 Dr.P.Srinivas, DG’s Nominee 

 Akshay, Secretary, 

 N. Anjani Priya, Member 

 S. Padmavathi, Member 

 G. Sharath Kumar, Member 

 Md. Arshad, Member 

 N. Vasanth Naik, Member 
 

 

MESS CLUB 

 

   
 

 

కమోనా ఱహభా అని షసంకూత  ఫోజ్నాలు కయథర ైన రేళ.. 
శిక్షణా  నుహింగణం ుణమభా అని అందయథ కేచ ోట ఫోజ్నం చేషఽత  
మోజ్ంతా జ్మ గ న భాటలన అజె్ుకుంటృ....  

అభభచేత్ర ఴంటకు దఽయబ ైనా లోటుని కనఫడనీమకుండా మోజుకో 
కొతత యౄంలో షమ కొతత  యథచలని ంచి అందమ  కడెు నింుత, ఆఖమోు  
నోయథని తీచేషఽత ..... భధమ భధమలో టీ, కహప పలహమహలన 
అందిషఽత .... భాకునన త్రత డుని దఽయం చేషఽత .. 
ఇంతటి ఆతీభమతని ంచిన భా MCRHRD కూ యథణడు ఉంటయం. 
ఈ బ స్ కమిటీలో ఫయగసహవభమం కలించినందకు భమ మయ శిక్షణ. 
భయగ ంచకుని విజ్మఴంతంగహ ఇంటికూ ర ళైత నన భా మితేిలందమ కీ 
భా తయున  భా బ స్ కమిటీ షబయమల తయున ధనమరహదాలు.. 
 

 

 

 

 Sri. Saka Venkateshwara Rao,  

DG’s Nominee 

 E . Praveen Kumar, Secretary 

 A. Vimal Kumar, Member, 

 T. Rajya Laxmi, Member, 

 I. Nazia, Member 
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మశ ఱా ఒ మశ ఱా 
భఴియా ఒ భఴియా, 

ఆడలు ర ై అంగట లు  ఫయభభర ై 
భయంగ ట లు  భగయఴర ై అనినంటిలో నీర ై 

కననరహమ  రిభతో కలామణ లక్ష్ుభర ై 
కటుి  ఫయనిష ఫితేకు కడెులో దిగమింగ  

బ టటి   కహలికూ తొడుగ  బ టలు కూినాఴు , 

ుటిి ంటి భయమ నుహలు బ టిి ంట కుమ ంచి 

భటిి  భనశేల టిి  భయమ ంచినాఴు , 

లు  నుహలే నీ రిభ యౄనుహలుగహ 
అలాు యథ భయదద గహ అలమ ంచినాఴు , 

భయదద  భయమ నుహలతో భభయభ తీమ ిదిదిద  
లాలించి నుహలించి భభూ తీమ ిదిదిద  

లాలించి నుహలించి భభూ  ంచినాఴు..... 

అందకే అభభ ! నీఴు భఴిళరే 
కహనీ 

భభకహమహనికూ ిత్రయౄం 

అభభతనానికే అుయౄం 

అందకే నీకు నుహదానఴందనం. 

 

             --By  

S. Sandhya Rani 

OT Code : R-21 

 
 

 

ఫలఴీనబ ైన గడుి నుో ష 

బూమిని చీలుిత చెఫయతేంది 
నీ ఫలానిన అంతా కడగటుి కుని ఫితకభని. 

కొండలు కోనలు దాటుత 

రహగయలు ఴంకలు కలుుత 

ఒ నది చెఫయతేంద ి

నా లాగే భలుులు కలిగ  మీ జీవితాలు 
ఉంటయమని. 

షకల చయచమహ జీఴులకోషం 

తేత్రనితమం బగబగ భండే 
షఽయథమడె చెఫయతేనానడె... 

ికిరహడు ఱరరమషస కోషం నితమం మహగలభని... 

లేి గహలి చెఫయతేంద ి

అందమ కూ షభానంగహ ఊమ ని అందిషత నన 

భనలో ఎందకు ఈ ఴమతామసహలు అని... 

గడుి నుో షతో ముదల ై గహలితో భయగయషత నన 

భన గభనాలు భామహలని ఆశిషఽత ... 

చిఴమ గహ భనకు MCR HRDI చెఫయతేంది 
మీలో షఽపమ త ని నిం ంషఽత , 

ఇంకెనోన విజ్మాలు సహధించి, 

నితమం విదామమ థలా ఉండాలని.... 

 

             ---By  

P. Swathi,  

OT Code : Q-28 
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ఴమధలతో.......... ఫయధమతలతో......... బమాలతో........... 
భఴితబ ైన నా భనషసకూ దగగ మె ంది ఈ MCRHRD 

.......... నా బమాలకూ, ఫయధమతలకూ ఊయటనిచిింది. 
ఈ MCRHRD.......... ఏ కహకూన ైన ననన తన 

భధమహనఫయరహలతో కభయభకునేలా చేళంద ిఈ 

MCRHRD........ 

ననన కొతత గహ చఽంచిన ఈ మిాణం 

చియకహలం అందాలని కోయథకుంటృ.......... 

వ. రహజ్చ ందర్ 

OT Code: Q-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. MCR HRDI అనే ఴట ఴాక్షం,  

విలుఴలతో కడున నౄజ్ాలు నాటుత,  

నీ లోని న ైుణామనిన ములకెత్రత షత ంది, 
ఆవమ సహధనలో ఒడున గెలుు కొయకు ిమత్రనషఽత , 

 నీ ిత్ర అడెగయనఽ అదద ంలో చఽషకొభభంటుంది... 
 

ఎం.ఉమా, 
                                     OT Code: Q-25 

 

 

 

 

 
 

నా జీవితం 

నీఴు చేమగలఴు!!!! 

నీ కషహి లే - నీ ధెైయమం , 

నీ ఫయరహలే - నీ ఫలం , 

ఆగ నుో కు భయందకుసహగయ 

నినన ఒడుంచేరహయథ ఎఴవయౄ లేయథ, 

వరమించ - సహధిసహత ఴు , 

బమ ంచ - నేయథికుంటయఴు , 

నీ జీవితంలో జ్మ గే ిత్ర షంఘటన ర నక క 

కహయణం ఉందని ఫయవించ!!! 

నినన నఴువ నిభయభ - గెలుునాద!ే! 

ఈ నీ ిమతనబే - నీ ఫంగహయథ 

బవిశమతేత …!!!! 

 

కె. రేణుక. 

   OT Code: R-40 
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రయనేషత ం 

 
 

 

భనషకు నచిిన న చెిలి  

భదినిండా నీ తలుులే ిమ షఖి  

భయచిటలైన నీ యౄం ఒ భాధవీ 

గల గల లికే భాటల గడషమీ 

చినననాటి ఊషలు ఒ ులకూంత  

కహలగభనంలో ఆ జ్ాఞ కం ఒ గ లిగ ంత  

కయత ఴమ నియవసణ చేళంది దఽయం  

సాదమాన ఎటికూ నినన భయథఴన నేషత ం  

చెదయనీకు నీ  దాల ై చియథనఴువ  

నీ జ్ాఞ ననిధితో విదామయథథ లకొక ఴయమిఴువ  

నియభలబ ైన నీ భనసొ క భందియం  

ిఱహంతతే నీకొక ఆమయధం  

 

E. Beena Devi 

                    OT Code: Q-23 

 

 

అమమ రరమ 

అమితబ ైన రిభ అభభ , 

అంతేలేని అనమహగం అభభ , 

అలు యథగని ఒయథ అభభ , 

అదబతబ ైన ళరనసం అభభ , 

అూయవబ ైన రిభ అభభ , 

అయథదెైన యౄం అభభ , 

గయడులేని దెైఴం అభభ , 

కలభశంలేని రిభ అభభ , 

అభరాతంకనన తీమన ైన లుకు అభభ , 

నా గయండె లికే ిత్ర భాట అభభ , 

నేన మహళర ిత్ర అక్షయం అభభ , 

--- అభభ నఴువ లేనిదే నేన లేన..... 

అభభకూ, అభభలకూ నా నుహదానఴందనాలు. 

 

డి.మంగహత నాయక్. 

OT Code: Q-31 
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జ్ఞా తు 

జ్ాఞ నం గలరహడె విని నుహండుతమం ఴాదిధ  చషేకొనన, విరేకూ అనఫడెన  

జ్ాఞ నని సాదమం రహని నోటికూ తెలివి కలిగ ంచన,  

రహని  దఴులకు విదమ విషత మ ంచమేయన  

జ్ాఞ నం గల కుభాయథడె తలిు  తండెిలన షంతోశ టుి న, ఫలఴంతేడుగహ నండెన  

జ్ాఞ నం గలరహడె  జ్ాఞ నల ఉదేవం ఆలకూంచన, విని  భమ ంత జ్ాఞ నం న ందన  

జ్ాఞ నం భయతమభయల కనాన ఱరరశిబ ైనది జుంటట తేనే దాయలకనాన తీమన ైనద ి 

విలుఴగలరేవిమయ దానికూ సహటిమహఴు ! 

 

రఴరతన - రిఴరతన 

అభభతో రభిగహ భాటయు డాలి 

నాననతో భమహమదగహ భాటయు డాలి 

సో దమ  తో ఆనుహమంగహ భాటయు డాలి 

సో దయథడుతో మిత్రమీయకుండా భాటయు డాలి 

చినానయథలతో భయదద గహ భాటయు డాలి 

దేఴునితో భౌనంగహ భాటయు డాలి 

మితేి లతో భనషవి భాటయు డాలి 

ఎుి  భాటయు డాలి ఎఴమ న న ంచం కుండా భాటయు డాలి 

 

                          .....గహయతిర,  
                 OT Code: Q-35 
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*షమయం దాతు ఆఴవాకత* 

        "అననత  ఱహషత రం ఫసృయావఛ విదామ అలం 

          చకహలో ఫసృవిఘనతా చ 

          అసహయబూతం తదనుహనీమం సంసో  మధా 
          క్ష్ీయమిరహభయబభధామత్" 

అనగహ ఱహసహత ా లు అనంతం, విదమలు అనేకం, కహనీ భనిల జీవితం చిననది, అందలో 
అనేక విఘానలు ఏయడెతాభ. అందచేత నుహలనండు నీటిని రేయథచేమగల సంషలాగ 
విశమానిన గరఴించి అనఴషయబ ైన విశమాల కోషం భనకునన అభూలమబ ైన షభమానిన 
ఴాథా చేమకుండా భనం అనకునన లక్ష్యమలన అందకోరహలి. ఎనిన విఘానలు ఎదయభనా 
భనం అనకునన లక్షమం చేయథకునే ఴయకు వివరమించకడద. తి్ర మోజూ క కొతత  విశమం 
నేయథికుంటృ ఆకహవబే నీ సదద గహ భయందకు సహగయత నీ కలలన సహకహయం చేషకోరహలి. 

నీలోని న ైుణామం ర లికూతీళ షభాజ్ానికూ తెలిమజ్ేమాలి. నీకునన కళన దిభందికూ 
నేమ ంచాలి. నీలో ఉనన కళ నీతోనే అంతం కహకుండా దిభందిలో నీఴు కనించాలి. 

భన షభమానిన జ్ాగరతత గహ వినియోగ ంచకోరహలి. ఆ క్షణాలు సహనఫటిని 
ఴజ్ాిలాు ంటివి. ఴాథా చేషకుంటట రహటి విలుఴన ఎటికీ తెలుషకోలేం! కహనీ బ యథగయ  డుతే 
భన అదబత జీఴనంలో మిలమిలభని బ మ ళర యతానలుగహ యౄనొు ందతాభ. అందక ే
అఴకహఱహలన షమ గహగ  అందిుచికుని జీవితంలో అతేమననత సహథ నాలన అధిమోఴించాలి. 

క మోజు ఒ గొ రహమనుహయరేతత న క అభాభభ అడుగ ందట, " సహర్ నేన 
మిభభలిన క విన అడగఴచాి అని". దానికూ అతన కి విన భాతబేి చెనుహడట. దానికూ 
ఆబ  అలాగే సహర్ అందట. అభత ే అడెగయ మీలా గో రహమనుహయరేతత  అరహవలంటట ఏం చేమాలి. 

నాకు మీ యసషమం ఏంట ల చెండు అంది. దానికూ అతన తన జ్ేఫయలో నంచి క ఫయు ంక్ చెకుి 
తీళ ఇచాిడె. అది చఽళ ఆబ  దానిని త్రయషిమ ంచి నాకు ఇది ఴదద  సహర్, నాకు మీ రహమనుహయ 
యసషమం చెండు అంది. దానికూ అతన నఴువకుంటృ నేన నీలా అఴకహఱహలన 
జ్ాయవిడెచకోన, అదే నా యసషమం అనానడంట. అందక ే జీవితంలో తి్ర అఴకహఱహనిన 
షదివనియోగ యథచకొని వీల ైనంత ఎతేత కు ఎదగహలని భనషఽపమ త గహ భా మితేిలన 
కోయథకుంటృ ఇంతటితో భయగ షత నానన. 

" నినన అనేది గతం 

  మేు అనేది ఒ యసషమం 

   కహనీ నేడె అనేది ఒ ఴయం 

   అందకే దానిన షంూయణంగహ ఆసహవదిదాద ం!!!" 

 

కె.దేలెందర్. 

                                                                                      OT Code: Q-13 
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Don’t read success stories, you will only get a message. 

Read failure stories, you will get some ideas to get success. 

If you fail, never give up because FAIL means first attempt in learning. 

If you want to shine like sun first born like a sun. 

Small aim is a crime, have great aim. 

Dreams are not what you see in sleep, 

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

                                                                            B. Hema 

      OT Code: Q-38 
 

తూ జీవితం 

నీఴు చేమగలఴు!! 
నీ కషహి లే - నీ దెైయమం, 

నీ ఫయరహలే - నీ ఫలం, 

ఆగ నోు కు భయందకు సహగయ 

- నినన ఒడుంచే రహయథ ఎఴవయథ లేయథ, 

వరమించ - సహదిసహత ఴు, 

బమ ంచ - నేయథికుంటయఴు  
నీ జీవితంలో జ్మ గే తి్ర షంఘటన ర నక 

క కహయణం ఉంటయని ఫయవించ !! 
నినన నఴువ నభయభ - గెలుునీదే ! 
నినన నఴువ నభయభ - గెలుునీదే ! 

ఈ నీ మితనబే - నీ ఫంగహయథ బవిశమతేత  !! 
                                                                                                        ..BY  

                                                                                                               K. Renuka  

                                                                                                              OT Code:  R- 40. 
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షంఘరషణ 

కహలానికూ, భనిలకూ ఉననవి మెండ,ే 
గలు, మహత్రి… 

ఎంత కోయథకునాన అవి కదలుతనే ఉంటయభ, 

కదిలిషఽత నే ఉంటయభ. నిజ్ానికూ, 
 

ఏ వితేత  ఊఴించి జ్యగద, 

ఏ నీ అమహధ ంతయంగహ భయగ ళనుో లేద, 

ఏ రహకమభయ షగంలో మిగలద, 

ఏ కహలభయ మహకుండా ఆగద. 
 

ఇకిడ కహలం ఆగ నుో ద, 

గూటిలో క్ష్ు మెకిల భధమన 

ననిర చిని అనబూత్ర కలిగ ంచిన 

నుహత్రక మోజులు, ద ిక్షణాలలో భయగ ళనటుు ంద.ి 
 

చిఴమ  మోజున ర ళ్లు నుో రహలా.....? 

అనన ఫయఴన తలచకుంటృన ే

భనషకు షంకెళైు  డెతేనన 

ఊసలు భదిని తలషత నానభ. 

 

అయోమ...! (MCR HRD IT) ఇనిటిటృమట్ ని విడుచి ర ళ్లినోు రహలా...? 

అనన ఫయఴనలో, గడుచిన మోజులిన 

అనబూత్ర నుొ ందిన క్షణాలన, నొు ందయచకునన నోూ టలలన 

చఽషఽత  ఉనన క్షణంలో 
తెలిమని షంఘయషణ భదిని విడెటలేద.... 

 

---  జి. వరత్ కుమార్ 

                                                                               OT Code: Q-14 
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దారశతుకం... 
 
అందమ కీ నచికనోు ఴటం తుకహద.. 

అందమ కీ నచాిలనకోఴటం తు 

అందమ కీ నచాిలంటట గహలిలా కనఫడకుండా 
ఉండాలి.  

షఽయథమడులా కహలినుో త, అందమ కూ 
ర లుగయనిషఽత  ఉండాలి. 

భాభూలు భనశేలం భనం. 

భనకెందకు ఇఴనీన! 

భనలానే ఉందాం 

భనిలలా ఉందాం.... భంచిగహ ఉందాo.... 

భనషఽపమ త గహ.... భన రహళు తో.... 
భనషకు ఴచిిన రహళితో.   
భనషకు నచిినటుు .... 

నచిినంతకహలం.... 

నఴువత ఉందాం...... 

 
 
 
 
 
 

 

కనసవిుూ 

 
ఉననుడె టిి ంచకోక 

నుో మాక నోూ టలల  ైరిభలేమిటల? 

నూో టల భాటయు డదని తెలుషకదా! 
ఫిత్రకుననుడె రిభగహ త్రనించక 

షభాధ ిదగగ య ంచబక్షమ 
యభానానల ందకు? 

వఴం త్రనాలని తెలుషకదా! 
అుడె గౌయవించక 

ఇుడె గగోగ ల ందకో? 

త్రమ గ  లేఴదని తెలుషకదా! 
షభాధికూ సహననబ ందకు? 

మహభ మహచ భమహమదల ందకు? 

భనిల విలుఴ భయణిళరత కహని 

అయధం కహదేమో!! 

 
 
 
 
 

……కె. సరీష్ కుమార్ 

          OT Code: R-17 
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నా మనషసతో నేనస చ బుతునా నా రరమకథ... 

         నా భనషకూ తెలిమంద ిఏమి కహద... తెలిళందే కహనీ ఈ న ల, ఈ మోజు, ఈ షభమం,నాకు 

కొనిన జ్ాఞ కహలన గయయథత  చేషత ంది... నా జీవితంలో 14 న లలు... నాకు ఎలా ఉండేది అంటట ఆ 14 

న లలు షవయగ ం నంచి అు తీషకుననటుి  అనించేది.   
 

          నాకూంకహ గయయథత ంది నా ముదట ి మ చమం.. నఴువ నీలి యంగయ దషత లు ధమ ంచావ్, అలా 
గహలిలో నాటమభాడెతేనాన నలు టి కుయథలన  నఴువత చేత్రతో ఆలా షరహమీషత ంటట, ఇకిడ ఉనన 

రహళిలోు  ఎఴయథ ఇంత అందబ ైన అభాభభని చఽళ ఉండయథ అని అనించింది... 
 

        తన నా తయగత్ర.అలా కొనిన మోజులు తనన చఽషఽత  ఉండేరహనిన. తనకు అయథం అభంది 
తనననిన నేన చఽషత నానన అని... తన మోజు తన ఇంటికూ టలైరన్ లో ర ళైత ంది... కొనిన మోజులుగహ 
తనని నేన ర ంఫడుషఽత  తనతోనే ర ళ్లు తన ఇంటి దగగ య నంచి నేన నా ఇంటికూ ర యలు రహణిణ . అలా 
కొనిన మోజులు జ్మ గ న తమహవత, క మోజు తన గభనించింది అలా నేన తన ర నకహల నడెషత ంటట 
 

అలా కి సహమ  ర నకూి త్రమ గ  చఽళ.. నా దగగ మ కూ ఴచిి నా కళిలో చఽషఽత  నఴవంటట నాకూశిం అని 

చెంది. ఆ మ ళథ తేలన ఆవిమహమనికూ,అదబతానికూ భధమలో ఆకహఱహనిన లో తలేుతేననటుి  

అనించింది. 
 

        అలా టలైరన్ ళరి శన్ లో తనతో కిన కమొిని భా మ చమాలు చేషకునానం, తన కళైి 

ఎుడఽ ననన తన దగగ మ కూ లాగయతేండేవి. తన బయతనాటమం  లో న ైుణమం కల 

నాటమభమూమ ... తన ఇంట ి నంచి ఴచిి తన నాటమ గయయథఴు దగగ య నాటమం నేయథికోఴడానికూ 
ఉండేద.ి.. అలా భధమలో రిభ  మ గ ంద ి నేన మోజు తనని టలైరన్ లో తన ఇంట ి దాకహ ర ళ్లు అకిడు 
నంచి భా ఇంటికూ ర యలి రహడుని... అలా కొనిన మోజులు భా భధమ  "దఽయం తగ గ , ఫంధం  మ గ , 
భాకునన కొంచెం షభమానిన క ఆనందు దీవి (island) గహ భాయథికునే రహళి". 

 

      అలా కొనిన మోజులు గడుచాక తన ుటిి న మోజుకూ తనని కలిళ ుటిి నమోజు వుఫయకహంక్షలు 

చెుదాభని అలా తన ఇంట ిదగగ య ఉనన మె లేవ ళరి శన్ లో కలుదాద భని అనకునానభయ .... ఆమోజు 

చాలా ఴయషం డెతేంది. తన నాకు మె లేవ ళరి శన్ అటుర ైు ఉంద.ి నేన తవయగహ బ టలు కూి తన దగగ మ కూ 
ర యాు న. మె లేవ ళరి శన్ లో చిఴమ  అయథగయ మీద కయథిని తన చేతేలు టుి కొని ుటిి నమోజు 

వుఫయకహంక్షలు అని చెఫయత అలా కళిలో చఽషఽత  "ఐ లవ్ మయ" అని చెనుహన. అది విని తన 

చాలా షంతోశడుంది. అద ి విని బేభయ కయథినన అయథగయ ర నకహల నండు క ఴమకూత లేచి భా 
ర ైు ఴచిి తనని అలా చఽళ ర ళ్లినుో మాడె అంతే.... ఆమన ర ళ్లు నోు భన తమహవత తన 

చెంది, ఆమన భా గయయథఴుగహయథ అని....  
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             కథ అభనుో భంది అని అనకునానన... కహనీ చినన చినన గొడఴలు, షఽటినోు టి భాటలు, కొంచెం 

షదద భణిగ ంది... ఏది కడా నా రిభని ఆలేకనోు భంది... కొనిన మోజుల తమహవత రహళి ఇంట లు  రహళైి తనకూ క  ళ్లు 
షంఫంధం కుదిమ ంచాయథ.. తన అభాభనాననలకూ ఴదద  అని చెలేక, ననన  ఇఫఫంది  టి లేక. తనని అనబవిషత నన ఆ 

నయకం  నాకు అయథబ ైంది. 
 

           అలా కొనిన మోజులు భనఱహశంత్ర లేక ఏడుిన మోజులు చాలా ఉనానయథ. తన ఇఫఫంది మ ళథ త్రని 

చఽడలేక. నాకు కయౄనల్ లో ఉదయ మగం ఴచిిందని అని అఫదధ ం చె ర ళ్లినుో మాన. కయౄనలు ర ళైతేనానన 

అని చెనుహన కహనీ ర ళిలేద తన ఏ షభమానికూ మె లేవ ళరి శన్ కూ ఴషత ంద ి ఆ షభమం తెలుషకొని మె లేవ 

ళరి శన్ నృిడుి   ైన నండు తనన ఎుడఽ దఽయం నంచి చఽళ షంతోశ డేరహడుని. తనతో బ లు గహ చఽడటం, 

భాటయు డటం తగ గ ంచాన.. నా విదమ మీద, నా ఉదయ మగం మీద ర ైుగహ నా ఆలోచనలన భామహిన. 

 

          తన అభాభనాననలు తన ై  టుి కునన రిభకూ నా రిభన తామగం చెమామలని అనించింది. 
"నడెషత నన కహలం.. తన ఎకిడ అని గంటలతో, నిమిషహలతో, ళ కండ్ లతో ననన శిినషత ంటట నీతో గడున 

జ్ాఞ కహలే దానికూ షభాధానం అని చెనుహన" 

 

అలా 4 షంఴతసమహల తమహవత 

భళ్లు అదే మె లేవళరి శనోు  కలిఱహం.. అటిక ీ నేన ఆబ కూ  య ్ు ంది ఏమో అని తలంచి కొంచెం ఇఫఫందిగహనే 
భాటయు డాన.. కహనీ తెలిళందంటట తనకూ  ళ్లు కహలేద 

 నేనంటట ఇశిభని రహళ్లింట లు  చెంది..అని ఆ క్షణం మె లేవ ళరి శన్ లో నంచి షమ గహ రహళు  ఇంటికూ ర ళ్లు. 
 రహళు  అభాభనాననలతో  తనని నాకూచిి  ళ్లు చేమభని అడుగహన.. 

" మీయథ తన ై  టుి కునాన రిభ,మీయథ తన ై చఽంచిన ఫయధమత. దానికూ ఏభాతంి తగగ కుండా ఒకే  తకహనిన 

జీవితం ముతత ం చఽషకుంటయన అని చెనుహన " 

 

రిభని దకూించకొని షంతోశంగహ,ఆనందంగహ, అందంగహ  . భమ నా నా రిభకథ... 

 అననటుి  చెడం భమ ినోు మాన. మేు భా శలి ూమ త 
 మీయథ కడా యండు. ❤ 

 

• Moral of the story 

 క షవచఛబ ైన, నిజ్బ ైన రిభ ఎకిడయ  ఉండద భన చటుి కిలే ఉంటుంద.ి దానిన గయమ త ంచి, 

రిమించి, ఆమహధిళరత .... భన జీవితం భలుులు త్రమ గ న. చిఴమ కూ దాని యసదామ  కటట... 
                                       --By 

                                         P. Sainath 
                                                   OT Code :  Q-02 
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తృహలటీ* 

 

ుటిి నందకు ఏదెనైా చెమామల  
చాఴు తద గనక చచేి దాక ఫతకహల  
చచిినా ఫత్రకుండాల . 
గయయథతేలు మిగ లేటటుి  

అడెగయలు నిలఫటెయి ల . 
అుడుడఽ కహలం నఖమహల్ చేషత ంటది 
నమహలు కూ ఎండఫటెయి ల . 
 

భతభంటట గదద లకే ఎయథక 

ఎతేత కు ఎగ మ నందకు 

ఆకహవభంతా భాదనకుంటయ్ 

మెకిలిన విమ చి నుహత్ర టయి ల  
 

ష నృత్రత మ  కహకులు 

కులాలన కలెుకుతేంటయ్ 

చిిగహ యథు తేంటయ్ 

నాలిలు కూ తగలఫటెయి ల  
 

ఴటిి గహ చిత్ర భంటలోు  భండటయనికేనా, ఇంతటి కశిం! 
కహగడాలా ర లిగే దభయభ, మొభయభలో ములకతెాత ల . 
 

దయ స్త ..... 
ుటిి నందకు ఏదెనైా చెమామల  
చచిినా ఫత్రకుండాల  
 

నుహణం ుణామనికొచిినదేం కహద 

నుహలటిల కి అయథదెైనది. 
భయకుితో షవమహగ నిన టుి కొని ఎగయయథతేంటది 
మెకిలమీద దుఃఖానిన మోషత ంటది 

                --- 

 M .Prabhakar 

OT Code:  Q-46 

 
 

  - By B. Naveen 

                                                          OT Code:  Q-04 

 

 

 

 
                                                      - By E.  Beena Devi 

OT Code:  Q-23 
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COLLECTION OF BEAUTIFUL FLOWERS 

 

 

    
 

  
 

       
 

Beauty of Nature in Our MCR HRD Institute. 

 

Photography By K. Mithila, 
OT Code: Q – 42. 
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शिक्षा क्या हैं ? 
 

 

जजसकी सहायता से 

इच्छाशक्ति का वेग और 

सू्फजति अपने वश में हो जाए 

और जो मनोरथ सफल हो 

सकें  वही जशक्षा है। मक्तिष्क 

में अनेक तरह का ज्ञान भर 

लेना, उससे कुछ काम न 

लेना और जन्म भर वाद 

जववाद करते रहने का नाम 

जशक्षा नही ीं है।  

अचे्छ आदशि और अचे्छ 

भावोीं को काम में लाकर 

लाभ उठाना चाजहए, जजससे 

वािजवक मनुष्यत्व, चररत्र 

और जीवन बन सके। कुछ 

इक्तिहान पास करना अथवा  

धुींआधार व्याख्यान देने की 

शक्ति प्राप्त कर लेना 

जशजक्षत हो जाना नही ीं 

कहलाता। जजस जवद्या के 

बल से जनता को जीवन 

सींग्राम के जलए समथि नही ीं 

जकया जा सकता,  

जजसकी सहायता से मनुष्य का चररत्र बल 
परोपकार में तत्पर और जसींह का सा 

 

साहसी नही ीं जकया जा 

सकता, उसे जशक्षा 

नही ीं कहा जा सकता।  

जशक्षा तो वही है जो 

मनुष्य को अपने पैरोीं 

पर खडा होना 

जसखाती है। भगवान ने 

कृष्णावतार में कहा है 

जक सभी प्रकार के 

दुखोीं कार कारण 

अजवद्या है। जनष्काम 

करने से जचत्त शुद्ध 

होता है। 

 जबजक कमि वही है 

जजसके द्वारा 

आत्मभाव का जवकास 

हो, और जजसके द्वारा 

अनात्मभाव का 

जवकास हो वह अकमि 

है। 

 

        

 

 

 

           ------ By writings of  

Swamy Vivekananda 
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PARENTS ROLE IN CHILD LIFE 

 
Parent's play a pivotal role in their 

children's life. They are the pillars of 

Support guidance and love family is where 

life begins and love never ends.  

No matter how old more parents child gets 

there's nothing Comforting and soothing 

than their arms. 

 
The role of parents in child's life is beyond 

the idea of prompting. Life Parenting takes 

action long before child's birth and 

eventually parents become their children's 

alter Vice ego and -versa. There is nobody 

like them who Can shape and mould a 

child's behavior and development  

 
The parent is the child's first teacher and 

will remain a consistent mentor in child’s 

life. 
 

                                                    - Rabia 

                                                             OT Code: Q-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మంచి మాట. 

 చిదనం రకృతికి అందం. 

మంచితనం మతుఴక ిఅందం 

మంచి  ంచి మమతనస ంచాలి. 

జ్ఞా నాతుా ంచి విజ్ఞా నసడిలెై లలెిగితోృ లహలి.. 

నగలు, డబులు కహరు షంద 

కనాా గుణమే గొూ షంద. 
 

* ఒరుూ, నేరుూ, షసన శ్రలము. 
ఴంట ిలక్షణమే మతుఴ ఆభరౄము.*  
తృో తే రహతువి ఴయషస, ఴాకితతాము ఎూటికీ 
తులిచేవ మంచిమాట, మానఴతవము. 

 

                             -- Chetana 

OT Code: Q-24 

 
 
 
 
జీవితంలో ఏదీ మనకు 
ఎదసరు ఴచిినా 
 మనమ ేఎదసరులెళి్ళ తీషసకోలహలి 
 బాధ నసంచి షంతోశం అయనా 
 ఒటమి నసంచి గెలుు అయనా. 

 

                 - K Sarojana 
                                                        OT Code: R-7 
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ఆటల లికి: 
 తృహటల ూజ్ఞట. 
సరితఴనం ఐన ఈ MCHRDలో 
తృహఠహలు వింటృ .... 
రమానాం తింటృ.... 
 ఆనంద జ్ోలికలతో.. 
ననసా గురించిన నా మితుర ల స్హలహషం. 
యుయొక క్షణం, అణక్షణం. అలుర లేతు 
రయాణం.. 
లేడు. చిరకహలు వరాస సస్హత ల ై ఉంటారతు 
కహంకి్షషపత . 
నేనసంటానాతు మాటిషపత  ..... 

              - P Swathi 

                                 OT Code : Q-28 
 

 

 

 

 

 

Sarfaroshī kī Tamannā ab Hamāre Dil Meñ 

Hai 

Dekhnā Hai Zor Kitnā Bāzū-e-qātil Meñ 

Hai 

 

ai Shahīd-e-mulk-o-millat Maiñ tire Uupar 

Nisār le 

 

Tirī Himmat kā Charchā Ġhair kī Mahfil 

Meñ Hai 

 

                                --by 
Mohd.Arshad 

OT Code:  Q-30 

ఇదే భారత దేవం షకల షంద తులయం 

ఇదే భారత దేవం షకల షంద తులయం 

ఇదో  ుణా రదేవం ఇదే దేలహలయం 

 

ఇతిహాష లేద ఘోశలు వితుంచస వివవ గీతం 

షతా ధరమ ళహంతి రరమలొలుకు రమ చరితం 

తాాగ తురతి కేతనాలు ఎగిరెనస ఈ గహలిలొ 
షమత మమత స్ౌశ్రలాం తృహరెనస వ లయేటి లా 

ఈ నేల గహలి తూరు చందనం సరి చందనం IIఇదే 
భారతII 

 

ఈ దేవం ఈ దేసం అద ైవతం మా భాఴం 

మా ళౌరాం మా ధ ైరాం స్ౌభాగాు వంధపరం 

వీరతవు జ్ఞవలల గివ రగిలిన ఈ ధపలి లో 
జ్ఞతి కీరిత గీతి కటీి వితుంచ నస వినసవీధలిో 

మాలోతు అణుఴణుఴు అరిూతం షమరిూతం IIఇదే 
భారతII 

 

నరతన షంకీరతన షశ తా కే్షతర రిమఱాల 

తూయతేతూయ జ్లుి ల ులకరించ  ఈ నేల 

భకిత వకిత యుకుత ల రమారాం బో ధించ రహ 
జ్గదసు రుఴు తానైె జ్గమంత లెలుగుతుం రహ 

ఈ ుణా భూమి ుతుర లందరం ధనాజీఴులం 
IIఇదే భారతII 

  ……By R.Vinayak Rao, 

                              OT Code:  R- 33 
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మళ్ళి రహలహ  
 

నీలాకహవంలో చందభాభ నఴువ  
చఽళ ఆనంద డాలిసన నేన  

అందకోరహలని ఆవడాి న  
అందకేనేమో ఇలా ిత్ర క్షణం ఫయధ డెతేనానన  

నీతో ఉననుడె ననన ననేే భమ ినుో మా  
అందకేనేమో ఇుడె నినన భమ ినుో లేకనోు తేనన 

నిలఴద నిమిశం నఴువ ఎదయథంటట 
కదలద షభమం కనఫడకుంటట  
ఏభని చెన, ఎంతనీ చెన  

కలఴనన కథ ఴననా 
నా కనీనటికూ కహయణం నీఴననా 

అందనంత దఽమహన ఉనన నఴువ  
ఫసృభత్రగహ ఇచిి ర ళు ఴు నీ నఴువ  

నీఴు మహఴని తెలిళనా 
నీకోషం గయండ ెగ లేలా ఏడుినా మహతేిల నోన  

నీ ఊసలోు  గడున క్షణాల నోన  
నఴువలేని ననే ఎటికీ ంటమ న ే

 

               ……..by  

P.Naresh, 

OT Code:  Q- 33. 
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MOTHER I BELONG TO YOU... 

 

Ye kamyabian ye izzat ye naam tum se hai. 

 

Khuda ne jo bi diya hain maqam tum se hai. 

 

Tumhare dam se hain mere laho main kilthe ghulab, 

 

Mere wajood ka sara nizam tum se hai. 

 

Kahan bisat jahan aur main kamsin wa nadan 

 

Ye mere jeet ka sab aihtemam tum se hai. 

 

Jahan jahan hain meri dushmani sabab main hoon, 

 

Jahan jahan hain mera aihteram tum se hai. 

 

Khuda ne jo bi diya hai maqam tum se hai. 

 

Mere MAA mera sara Jahan tum se hai... 

 

                                               --By 

 

Habeeb Akbar Al Jeelani. 

                                                                                 OT Code: Q- 37. 
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Life 

 

When I set my sail, the wind has gone…While waiting for light for hours 

when I fell asleep, the sun came out… When I got confidence, there was no 

opportunity… When I was sure of failure, I succeeded when I learnt to dry my 

tears, I found a shoulder to cry on…When I mastered skill of hating, someone 

started loving me from the core of heart… That’s LIFE..!! 

No matter what you plan, you will never know what life has planned for 

you… success introduces you to the World…but failure introduces the Word to 

you… Always be HaPpY..!! 

Often when we lose hope and think this is the end… God smiles from 

above and says, “relax Sweetheart; It’s just a Bend, Not the End…!” 

                                                                                   ---Various Sources 

    --By 

 S. Vamshikrishana 

OT Code:  Q-40 
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కతుంచే ద ైఴం అమమ 
 

తృహతిక షంఴతసరహల కితీం నాకు రిచయమ ైన మధసరహనసభఴం నసలేవ, 

నాకు ఊస ఴచిినూటి నసండి త లివంది తూ రరమేమిటో, 
ననసా  ంచే విధానంలో త లివంది తూకు నా మీదసనా మమకహరమ ంతతు, 

నాకు షలహాలు ఇఴవడం దావరహ త లివంది తూ గుణమేమిటో, 
ననసా రకి్షంచే విధానంలో త లివంది మతుదద రి మధా ఉనా బాంధఴాం, 

నాకు జ్నమతుచిిన తూకు ఏమిచిి రుణం తీరుికోగలనమామ!!! 
                                                                --By 

B. Pramod Reddy 

OT Code:  R-32 

నానా…! 
 

ఒ మధసరమ ైన లుు... 
ఒ అందమ ైన జ్ఞా క.  

కష్హీ లు ఎతుా ఎదసరైెనా 
ఒటమిలు ఎతుా చవిచపవనా  

నా తృహర ణం తృో యనా, 
నసలేవ నా రరమ,  

తూ తోనే నేనస 

ఎందసకంటే 
నా బరతుకు నసలేవ 

నా బాధాత నసలేవ 

నా బలం నసలేవ 

నసలేవ నా బలశీనత నసలేవ 

నా ధ ైరాం నసలేవ  
నా రంచం నసలేవ... 

                                                               --By 

Mithila Kasireddy,  

OT Code:  Q-42 
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రరమలేఖ…! 

 

తునాటి నా గతాతుా మరిషపత ,  

నేటి నా రయాణాతుా క నస్హగిషపత ,  

రేటి నా ఊసలోి  తూతో విసరిషపత ,  

కశీషసఖాల షమయాలోి  యతుషపత , 

 నా జీవితమంతా తూతోనే అతు తలషపత ,  

తవరలో మనం కకటలహవలతు ఆశిషపత ,  

రహషసత నాా నా ఈ రరమలేఖ.. 
                                                      -- By  

                                                                                  V. Shyam Lal 

       OT Code:  R-22 

 

ఒక.. 

రహతరంతా షపరుాడు ఒకడతాడు, 
కహబటిీ  రోజ్ంతా రకహశిస్హత డు… 

 రోజ్ంతా చందసర డు ఒకడతాడు, 

కహబటేీ  రహతరఴవగహనే తుండుగహ రకహశిస్హత డు..! 
రతి కకరికి షమయముషసత ంది, కహలహలిసందలాి  ఒక. 

 

                                                     -- By 

                                                                                     B. Chaitanya, 

OT Code:  R-28  
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నేషత మా...! 
 

"కనలు దాటినా కనీనయథ  

కహళరటికూ ఆగయభయ.... 
ననన దాటినా నా రిభ  

ఏదయ  క మోజు నినన చేయథన ....! 

"భాటలతో నినన భాయిలేకే ... 
నాలో నినన భౌనంగహ ఉంటునన ..... 
కనీనటితో నినన కమ గ ంచలేకే ... 
నాతో నేన ంటమ గహ ఉంటునాన ....! 

"నీతో ళరనసం భమ మయ ఈ రిభ.... 
నా జీవితం విలుఴన  ంచింది  

దీనిని ఈనాటిక ీతయగనిఴవకు నేషత ం....! 

 

"జ్ాగీత్రలో రిభకు అడెి లేద  

ఏది అడింకహద ... 
ఫతి్రకూనంత కలం రిభతో తీగయయథత లు  

నింుకో ...ంచకో .... 
"ఈ లోకంలో నాకు ... 
అనినంటికనాన  

విలుర ైనది  

నీ చియథనఴువ....! 

                     …..By  

                              Kamalla Lavanya 

      OT Code: R-09 

 

 

* GOLDEN GIRLS * 

 

 

 
“ It is an art to be a good friend, 

 And you are an artist!! 

 You are the only person I Remember 

 When I am happy and even when I am Sad……. 

May be, because my heart knows that it wants you! 

  It is a treasure for me to get your Friendship”…..  

   

         “ I am Glad that I have you 

   and Pleased to be with you…” 

 

My Friend Kamalla Lavanya…… 

       

   

     ---By    

     AMEENA  

                      OT Code: R-08 
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Mini Marathon 

 

 

 

 

Mini Marathon Men Winners                 

 
Mini Marathon Women Winners 

 

                 Tug of War Winners  

 

 

       Tug of War Runner’s-up  
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టి టి మశ ళల వంగల్ విజ్ేతలు                                 టి టి ురుశుల వంగల్ విజ్ేతలు 

 

  బాడిమంటన్ ురుశుల డబుల్ విజ్ేతలు              బాడిమంటన్ మశ ళల డబుల్ విజ్ేతలు  
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లహల్టబాల్ విజ్ేతలు 

లహల్టబాల్ రనార్స 
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Carroms Final Winners Chess Final Winners 

 

 

Cricket Winners Cricket Runner’s-up 
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                  Table Tennis Winners and Runner’s - up 

         

Badminton Singles (Men) Winner  Badminton Singles (Women) Winner 
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List of Officer Trainees 
 

Indication Training Programme 

for junior Assistants / Typists of Telangana State 
 

(15
th

 November to 8
th
 December, 2021) – 8

th
 Cycle 

 

 

S. No 

 
OT 

Cod e 

Name Designation 

Working Place Mobile 

Number 

Quote Photo 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Q-01 

 

 

S.Jagadish 

HMWS & SB, 

Kairathabad,  

Hyderabad, 7893201174 

If my mind can conceive it and 

my heart can believe it - Then I 

can achieve it. 

 

 

 

2 

 

 

Q-02 

 

 P.Sainath 

HMWS & SB, O & 

M Div-II(B), Risayat 

Nagar, Hyderabad. 

7799100802 

 

Be "ROYAL" in your own 

fashion  

Act like a King to be treated.    
 

 

 

 

3 

 

 

Q-03 

 

Mohammed Abdul Rab 

O & M Div No-VII, 

HMWS & SB, Hyderabad. 

9948386486 

More Learning And Enjoy 

Training Period, Be Happy 
 

 

 

 

4 

 

 

Q-04 

 

B. Naveen 

Dr. MCR HRDIT, 

Hyderabad, Telangana. 

9885553806 

కొతత  మ చమాల ఴలన నుహత 
మ చమాల  మీద ఉనన రిభ తగొగ చి 
కహనీ కొతత   జ్ాఞ కహలు ఴలన నుహత 
జ్ాఞ కహలు ఎననటికీ దఽయం కహఴు. 

 

 

 

5 

 

 

Q-05 

 

L. Anuradha 

ZPHS, Gudem, Rajanna 

Siricilla, 9573858300 

గొ గొ రహళైి నాకు ళరనఴితేలు 
కహరహలని కోయథకొన కహనీ నా 
ళరనఴితేలందయౄ గొరహళైి కహరహలని 
కోయథకుంటయన  

 

 

6 

 

 

Q-06 

M. Sravana Sandhya 

HMWS & SB, 

Khairathabad, 

Hyderabad. 

8247891217 

 

Don't give up, the beginning is 

always the hardest 
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7 

 

 

 

Q-07 

 

Mohd Farzana Begum, 

Jr. Asst., 

OSSB, S. B City Police,  

Hyderabad, 9676083228 

భనష క భందియం 
నీ కోషబ,ే నా రిభ కోషబే, ఎండున 
ఎడామ లాంటి నా జీవితంలో నీలాంటి 
భంచ తేనూహన తగ లింది మితభిా 
నీఴు కహరహలి నాకు ఱహవవతం.  

 

 

8 

 

 

Q-08 

 

S.Padmavathi,Typist ,  
O/o West Zone, Home 
department, Hyderabad. 
9703375488 

"If  you truly love nature you 

will find beauty everywhere" 

 

 

 

9 

 

 

Q-09 

  
B. Anitha,  
Jr.Asst. C.P,   
Basheer Bagh, Hyderabad 
9618314842 

 

Do Good for others. it will 

come back in unexpected way. 

 

 

 

10 

 

 

Q-10 

R. Laxminarayana, 
Jr.Asst. 

Medical & Health, 

DMSHO, Peddapally 

9182306660 

 
 

 

 

11 

 

 

Q-11 

 

T. Laxminarayana, 
Sr.Asst. 

Medical & Health, 

PHCM, Dharmaram, 

Peddapally,8790905265 

 

 

 

 

12 

 

 

Q-12 

 

G.Anitha,  
Jr.Asst.  

Police, Traffic Branch, 

Hyderabad, 8790677392 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Q-13 

 

K. Devender,  
Asst.(F&A), 

HMWS&SB, Khairtabad, 

UFW Division, Hyderabad 

8466014319 

Don’t be a parrot in life, be an 

EAGLE. A parrot talks, way too 

much and can’t fly high but an 

eagle is silent and has the will 

power to touch the sky. “DARE 

TO SOAR” 
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14 

 

 

Q-14 

 

G.Sharath Kumar,  

Typist, Revenue, Tahasildar 

Office, Papannapet mandal, 

Medak Dist. 

9966914356 

 

గభమం ఎంత ఎతుత లో ఉననటికీ 
చేయథకునే భాయగ ం నీ ముదటి అడెగయతోనే 
ముదలఴుతేంది 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Q-15 

 

C. Sai Kumar,  
Asst.F&A, HMWS & SB, 

Kukatpally, Hyd. 

9666425600 

 

The most expensive thing in the 

world is trust! Cheap people 

can't afford it. 
 

 

 

 

16 

 

 

Q-16 

 

 

J. Vinod Kumar,Junior 
Assistant,SAR - CPL, 

Amberpet, Hyd. 

7981797646 

The real satisfaction & 

happiness don't lie in achieving 

our own dreams but those of 

others'… No Tension  – Daily 

Function 

 
 

 

17 

 

 

Q-17 

 

A. Vimal Kumar  

Jr.Asst Warangal Police  

Commissionerate, 

Hanumakonda 

7993511229 

 

కలలు కనడం గొ కహద నేషత భా  
ఆ కలలో కడా నీ విజ్మబే నాకు 

కహరహలి నేషత భా 
 

 

 

 

18 

 

 

Q-18 

 

 

M. Ramesh,  

Jr. Asst., Dist. Police 

Office, Beside Court 

Building, Adilabad Dist. 

9010661947 

 

 

Work hard in silence let results 

make the noise .. 

 

 

 

19 

 

 

Q-19 

 

 

A.Srinivas,  

Typist,  

Police Commissionerate, 

Ramagundam, 

9959325499 

 

 

 

Give respect and take respect. 
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20 

 

 

Q-20 

 

 

I. Nazia,  

Jr. Asst. Police Training 

College, Karimnagar 

8520937967 

 

 

Never stop doing your best just 

because someone doesn't give you 

credit. 

 

 

 

 

21 

 

 

 

Q-21 

 

 

M. Susheela,  

Jr. Asst. Medical Dept. 

DMHO, Rajanna Sircilla 

9177451823 

“మదాబఴం తదబఴత్ర" నీఴు ఏ విధంగహ  
ఆలోచిళరత  ఆ విధంగహ తమాయథ 

అఴుతాఴు. షభషమ కంటట  దద దిగహ నీఴు 

ఉండాలి. షభషమన ఎననడఽ నీకంటట 
 దద దిగహ ఉండనీమకు....    

 

 

 

22 

 

 

 

Q-22 

 

 

Rabiya Begum,   

Jr. Asst. Medical 

Dept.DMHO,Rajanna 

Sircilla,6303494007 

 

  

 

 

 

23 

 

 

 

Q-23 

 

 E. Beena Devi,  

Typist, 

O/o. DCP, East Zone, 

Hyderabad 

9290880632/7901106164 

       Everything is Easy  

       when you are busy 

        But nothing is Easy 

       When you are Lazy 

 

                  ---- Swami Vivekananda   

 

 

 

24 

 

 

 

Q-24 

 

MC. Chetana  

Jr. Asst.  

Education Department Dist. 

Nizamabad, ZPHS High 

School Chandur, Mandal, 

9542964726 

 

  

 

 

 

25 

 

 

 

Q-25 

 

 

 

M. Uma, 

 Jr. Asst., 

DMHO Karimnagar, 

9676610908 

 

తూకు షహాయం చేవరలహళితు మరిితోృ కు 
తునసా రరమించే లహళితు దేవఴంచకు 
తునసా నమేమ లహళితు మోషం చేయకు. 
యం. ఉమ 
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26 

 

 

 

Q-26 

 

P.Pooja, 

 Jr. Asst.,  

Commandant,3
rd

 Bn.TSSP, 

Ibrahimpatnam,Hyderabad 

9032535611 

 

"Sometimes life doesn't give you 

what you want, not because you 

don't deserve it, but because you 

deserve more" 

 

 

 

 

27 

 

 

 

Q-27 

 

 

J.Sravanthi,  

Jr. Asst.,  

Medical & Health, Dist. 

Hospital, Kamareddy. 

6302543424 

 

 

Walk by faith, not by sight 

 

 

 

 

28 

 

 

 

Q-28 

 

P.Swathi, 

 Jr. Asst. 

 Medical&Health, District 

Head Quarters Hospital, 

Kamareddy 

9110312107 

 

You do not find the happy life, 

You make it 

 

 

 

 

29 

 

 

 

Q-29 

  K. Hanumanth Raj, 

 Jr. Asst.CP Office, 

Basheerbagh, Hyderabad. 

9951801715 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Q-30 

 

 

Mohd .Arshad 

Jr Asst  

HMWS & SB, Chanda Nagar, 

Serilingampally, Hyderabad 

8121691750 

 

      A Journey of a thousand mile 

begins with a smile 

  

31 Q-31 

D.Mangtha 

HMWS & SB, O & M Div 

No-XV, Chanda 

Nagar,Hafeezpet,Hyd. 

9989897301 

అందయౄ ఫయగయండాలి అందలో భనం 

ఉండాలి.        ALL IS WELL. 
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32 

 

 

 

 

Q-32 

 

 

 

B.Rajendar 
District Police Office, Jagtial. 

8184823352 

 

 

Only I can change my life. No one 

can do it for me. 

 

 

 

33 

Q-33 

 

 

 

P. Naresh 

District Police Office, 

Rajanna Sircilla. 

8096035034 

 

 

Two things define you: 

Your patience when you have 

nothing. 

And your attitude when you have 

everything.  

 

 

34 

 

 

Q-34 

K.Sujatha, 

Jr. Asst., 

O/o Commissioner of 

Police, Basheer 

Bagh,Hyderabad. 

9381820885 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

Q-35 

 

 

P. Gayathri 

Commandant Home Guard 

Organization, Gosha 

Mahal,Hyderabad 

8341335518 

 

 

 

అవిరేకం భనలిన భందలిషత ంది, జ్ాఞ నం 
భనలిన అందలోంచి విడుషత ంది 
 

 
 

 

36 

 

 

Q-36 

 

P. Venkata Shiva Ramana 

District Educational Office, 

Beside Bus Stand, 

Mancherial-504208. 

9912888190 

 

నానన బయజ్ాల  ై కమొిని దేఴుడుని 

చఽషత నన షభమంలో తెలిమద ఆ 

దేఴుడు బయజ్ాల  ై కమొిని ఉనాననని . 

LOVE U అభభ నానన . 

 

 

 

37 

 

 

Q-37 

Habeeb Akbar Al Jeelani. 

Panchayath Raj, Dept., 

MPP Narsapur-G, Nirmal 

Dist. 

9133118501 

 

“A COMFORT ZONE IS A 

BEAUTIFUL PLACE, BUT 

NOTHING EVER GROWS 

THERE.” 
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39 
Q-39 N. OmPrakash, 

Jr. Asst. 

District Education office, 

Mancherial. 

9493361567 

 

కమోజు దాటిత ేవిమ గ నోు భే నుహలలో 
ఎనానయ ్ు నా నుహడఴవని న భమ దాగ  
ఉంటుంది. ఴమకూత లో లోనుహలన చఽడటం 

భానేళ లోల ర నక అదబత గయణాలు 

గయమ త ంచగలిగ తే భనభయ క అదబతబ ే

అఴుతాం. 

 

 

 

40 

 

 

Q-40 

S. Vamshikrishna, 

Jr. Asst. 

District Educational Office, 

Peddapally. 

7893411188 

 

 

 
 

 

41 

 

 

Q-41 

 

D. Rohit Ravi Kanth, 

Jr. Asst. 

Superintendent of Police 

Dept. Secunderabad 

Railway Station. 

8897353506 

 

You built up a world of magic, 

because your real life is tragic.  

 

 

 

42 

Q-42  

Kasireddy Mithila, 

Jr. Asst. 

Police Commissionerate, 

Ramagundam. 

9705030814 

 

 

Accept your past without regret, 

Handle your present with 

confidence, 

Face your future without fear. 

 
43 Q-43 B.Manohar, 

Typist, 

O/o Tahsildar Mandal 

Revenue Office, 

Shankarampet(A), Medak 

Dist. 

8096661403 

 

కలభశం లేని చియథనఴువ ఱహభా..... 
ఆడు నుహడే ఴమష ఆ ళ భనషకూ 
ఆధన తెచిింది.... 
షాలి కూ భూలం భగయర ైనుడె..... 
రహవి ఴయథషలు భయచి ఈ 
దాడెల ంధకొ...... 

 

 

 

38 

 

 

Q-38 

 

B. Hema 

HMWS & SB, 

Khairtabad,Hyd-

500004 

9908031108 
 

Target must be simple and 

challengeable, thoughts must be 

pure and positive, 

Then life will always be meaningful 

and beautiful. 
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44 

Q-44 C.Rajachander 

Jr. Asst., 

District Police Office, 

Adilabad. 

9491558353 

 

 

 

When you focus on problems,  you 

will have more problems. Whom you 

focus on possibilities, you will have 

more opportunities. 

 
 

 

45 

Q-45 Mohd. Fasiuddin, 

Jr. Asst. 

17
th

 Bn TSSP ( IR), 

Rajanna Sircilla, 

Thangallapalle, Thadur. 

9494978601 

 

 

Life is a journey, it’s not a 

destination.  Learn to enjoy the ride. 

 

46 Q-46 M. Prabhakar, 

Asst. F & A 

HMWS & SB, The General 

Manager, O & M Div 

IX,Kukatpally,KPHB,Hyd. 

9959887439 

 

 

"A positive relationship can be 

shared between any two people who 

support, encourage and help each 

other practically as well as 

emotionally" 
 

47 Q-47 P. Ramesh, 

Jr. Asst. 

District Forest Office, 

Warangal,Subedari,Hanuma

konda 

9063461495 

 

 

భన జ్ననం సహధాయణబ ైనది కహఴచి, 

కహనీ భన భయణం భాతంి చమ త ి

షాలి ంచేది గహ ఉండాలి.... 

 
48 Q-48  

S. Tarun Kumar, 

Jr. Asst. 

CP,Karimnagar. 

9618293187 

 

 

“The best view comes after the 

hardest climb. 

 
49 R-01 P.A.Dayanand, 

Asst. F & A 

Operations & Maintenance 

Circle-1, HMWS & SB , 

Goshamahal,Hyderabad-

500012 

9177223189 

 

 

"There is nothing more precious in 

the universe except our Parents, 

please respect Parents." 

 



 

 
   Induction Training Programme for Junior Assistants / Typists  (15.11.2021 to 08.12.2021) Cycle 8 Page 43 

50 

R-02 

K  P. Swathi 

Jr. Asst. 

CP, Cyberabad, 

Gachibowli. 

8074661631 

 

 

You can fool all the people some 

of the time, and some of the 

people all the time, but you 

cannot fool all the people all the 

time. 

 
51 

R-03 

N.Anjani Priya 

Jr. Asst. 

O/o Mandal Praja Parishad 

Manakondur, karimnagar 

Dist-505469 

8309840126 

 

  

 That which comes without pain 

goes in vain. 

 

52 

R-04 

B. Rani, 

Jr. Asst. 

Irrigation Div No-1, Paleru, 

Khammam Dist. 

7093969475 

 

 

  Be Confident on the things that 

you do. 

 

53 

R-05 

H.Bhupender Singh, 

Typist, 

O/o Commissioner of 

Police, Basheer 

Bagh,Hyderabad-500029. 

9885913915 

 

 

Dreams doesn’t work until you do. 

 

54 

R-06 

K. Sarojana 

Jr. Asst., 

Dist Medical & Health 

Office Peddapally,Near 

Hanuman Temple, 

8790344636 

 

జీవితంలో ఏదీ భనకు 

ఎదయథ ఴచిినా భనబే ఎదయథర ళ్లు 
తీషకోరహలి ఫయధ నంచి షంతోశం 

అభనా ఒటమి నంచి గెలుు 

అభనా…  

55 

R-07 

K. Madhavi 

Jr. Asst., 

Mahatma Jyotiba Phule 

Telangana Backward 

classes welfare Residentail 

Educational Institutions 

society, MJPTBCWREIS, 

2nd Floor, DSS Bhavan, 

Masab Tank,Hyd-500028 

9550758899 

 

 

 

"TAKE RISK IN YOUR LIFE 

  IF YOU WIN,YOU MAY  

   LEAD.IF YOU LOOSE  

   YOU MAY GUIDE". 
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56 

R-08 

Ameena, 

Jr. Asst. 

O/o Commissioner of 

Police, Basheerbagh, Hyd. 

9052692654 

 

 

The greatness of  a Human being is 

clearly visible in his act of kindness 

towards his enemies! 

 

57 

R-09 

 

K. Lavanya, 

Jr. Asst. 

O/o Commissioner of 

Police, Basheer 

Bagh,Hyderabad-500029. 

9100823982 

 

"To The world you may be just one 

person but  

To one person you may be the 

world". 

 

"Talk to yourself once in a day 

otherwise you may miss meeting an 

intelligent person in this world". 

  

58 

R-10 

D. Madhavi Kumari, 

Jr. Asst.,7
th

  Bn, TSSP 

Dichpally, Nizamabad Dist. 

9949175115 

 

 

“A good heart will always be 

Happy” but I think a good heart 

most of the times get hurt very badly 

because we expect good things from 

others. 

 
 

59 

R-11 

K. Narayana 

Jr. Asst., 

Commissioner, Sangareddy  

Dist., Telangana. 

9550701868 

 

  

60 

R-12 

Imran Mohammed, 

Jr. Asst. 

MJPTBCWREI Society, 

2nd Floor, DSS Bhavan, 

Masab Tank, Hyderabad-

500028 

9700771255 
 

 

 

The happiness of your life depends 

on the quality of your thoughts. 

 

61 

R-13 

M. Venkatesham, 

Typist, 

Panchayat Raj Dept, 

MPDO Doma 

Office,Vikarabad Dist. 

6300296890 

 

 

 

Every new day is a chance to 

change your life. 

 



 

 
   Induction Training Programme for Junior Assistants / Typists  (15.11.2021 to 08.12.2021) Cycle 8 Page 45 

62 

R-14 

 

 

E. Praveen Kumar, 

Jr. Asst. 

DM & HO Peddapally, 

Telangana. 

9866056489 

 

 

తి్ర మ చమం చిఴమ  ఴయకు భనతో 
ఉండక నోు ఴచి... 

కహనీ, జ్ాఞ కహలు భాతంి జీవితాంతం 

భనతోనే ఉంటయభ... అవి భధయ 

జ్ాఞ కహలు ఐనా వి లేక, చేద జ్ాఞ కహలు 

ఐనా... 
 

 

 

63 

R-15 

 

Shaik Tajamul Hussain 

Asst. F & A 

Operations & Maintenance 

Circle-1, HMWS & SB , 

Goshamahal,Hyderabad-

500012. 

8919346016 

 

 

 

Time is precious don’t waste it. 

 

 

 

 

64 

 

 

R-16 

 

B. Vignesh, 

Jr. Asst. 

District Police Office, 

Suryapet,Indiramma 

Colony,Phase-1, 

Suryapet,Telangana. 

8688848228 

 

 

When the design of a designation 

cannot serve the purpose,  the rise 

in entropy of that system is 

inevitable. 

 

 

 

65 

R-17 

 

K.Harish Kumar, 

Jr. Asst. 

O/o Commercial Tax 

Officer, Siddipet circle 

D:No-11-4-82/A, OPP: 

Govt Area Hospital Bharath 

Nagar,Siddipet-502103 

9000125025 

 

 

Don't worry about failures, worry 

about the chances you miss when 

you don't even try... 

 

 

 

66 

 

 

R-18 

 

Mohammed Nayeem, 

Typist 

Task force, 

Commissionerate Chatta 

bazar, purani haveli, old 

commissioner office, Hyd. 

8464888920 

 

 

 

Nothing changes, until you change 
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67 

 

 

R-19 

 

 

V. Shyam Lal, 

Jr. Asst. 

Dr.MCR HRD IT, 

Hyderabad Road No:25, 

Jubilee Hills,Hyd-500033. 

9652528865 

 

“When I was born my page was 

Blank, 

Anyone can write and any one can 

erase it,  

But I need to correct or modify 

whichever is in need,  

But, I think God has a rope with 

him and we are playing like 

Monkeys on Earth to catch the 

Rope”. 

 

 

 

68 

 

 

R-20 

K. Suneetha, 

Jr. Asst. 

Commissioner of Police, 

Basheerbagh, Hyd. 

9676243628 

 

నటనలో జీవించ కహని జీవితంలో 
నటించకు. 

 
69 

R-21 

S. Sandhya Rani, 

Typist, 

O/o Tahsildar, Wankidi 

Mandal, Kumaram Bheem 

Asifabad. 

9492739531 

 

Smile in the mirror. Do that every 

morning and you will start to see a 

big difference in your life. 

 

70 

R-22 

Y.Deepika Rani, 

Asst. P &  A 

HMWS & SB, Div-

XIII(Alwal Section-1) O & 

M Sainikpuri. 

8341139589 

 

Use your smile to change the world; 

don’t let the world change your 

smile. 

 
71 

R-23 

Ayesha Fathima, 

Jr. Asst., 

Zilla Praja Parishad, 

Rajanna Sircilla, Beside SP 

Office. 

9676148890 

 

 

When our signature changes to 

autograph, this marks the success. 

 
72 

R-24 

P. Sai Sumanth Reddy, 

Jr. Asst., CP 

 Siddipet,Telangana. 

8978696466 
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73 

 

 

R-25 

 

T. Rajya Lakshmi, 

Jr. Asst., 

O/o the Superintending 

Engineer / Irrigation circle, 

Burhan Puram, Khammam-

507001. 

7093246785 

 

 

 

A negative mind will never ever 

gives you a positive life. 

 

 

 

74 

 

 

R-26 

Y. Rajitha, 

Jr. Asst., 

District Panchayat Raj 

Engineer PR(PIU) 

Medchal-Malkajgiri Dist, 

Block-2, Medchal 

Collectorate Complex. 

9121201228 

 

 

 

When you believe, your mind will 

find a way 

 

 

 

75 

 

 

R-27 

E. Chaithanya, 

Jr. Asst., 

Abids Division, 

Basheerbagh,Nampally 

Circle, Old Kakatiya Hotel, 

Abids Division,Nampally 

Station Road, Hyd. 

9347329990 

 

A meaningful silence is always 

better than a meaningless word. 

 

 

 

76 

 

 

R-28 

 

B. Chaitanya, 

Jr. Asst., 

Dr.MCR HRD IT, 

Hyderabad Road No:25, 

Jubilee Hills,Hyd-500033. 

7207467822 

 

 

 

Never stop learning  

because life never stops 

Teaching, do good & good will 

come back to You. 

 

 

 

77 

R-29  

A .Arun Kumar 

Jr. Asst., 

District Medical & Health 

Office,Near Bus Depot R & 

B Guest House,Jagital-

505327 

78793177073 

 

 

 

Counsel in the heart of man  is 

like deep water, but man of  

understanding will draw it out. 

 

 

 

78 

 

 

R-30 

 

P. Chandrasheker Reddy, 

Jr. Asst., 

CPO,  

Hyderabad 

8500169918 

 

 

 

Keep calm and listen to your 

soul. 
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79 

 

 

R-31 

T. Anil Kumar, 

Jr. Asst., 

Irrigation, Aswapuram, 

Bhadradri Kothagudem 

district 

9866056793 

 

 

చదఴు నుహఠం నేమ  మీక్ష  డెతేంది  
కహనీ జీవితం మీక్ష  టిి  నుహఠం 

నేమ షత ంది. 

 
 

 

80 

 

 

R-32 

 

B. Pramod Reddy, 

Jr. Asst., 

O/o Commissioner of 

Police, Basheer Bagh, 

Hyderabad 

9515687974 

 

 

"Challenges are what make life 

interesting, and  

Overcoming them is what makes 

life meaningful". 

 
81 

R-33 

 

R. Vinayak  Rao, 

Asst. F & A 

HMWS & SB, Div-XII 

IDPL, Chinthal, Hyderabad 

8008889299 

 

 

I never Dreamed about Success 

I worked for it 

 

82 

R-34 

T. Dhana Shekar, 

Jr. Asst. 

O/o Commissioner of 

Police, Basheer Bagh, 

Hyderabad 

9000245778 

  

!!..Life is all about giving your 

best shot to every single hurdle 

which comes in your way..!! 

 
83 

R-35 

Venkata Ayyappa, 

Jr. Asst. 

MJPTBCWREI Society, 

2nd Floor, DSS Bhavan, 

Masab Tank, Hyderabad-

500028 

9951751700 

 

 

My Father is My Hero… 

 

84 

R-36 

Akshay, 

Typist 

O/o Commissioner of 

Police, Basheer Bagh, 

Hyderabad. 

8297668966 

 

 

Still I haven’t left Behind  
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85 

 

 

R-37 

 

B. Manideep 

 Jr. Asst. 

MPP, Huzurabad, 

Karimnagar 

9160688045 

 

 

Every pain gives a lesson and 

every lesson changes a person. 

 

 

 

86 

 

 

R-38 

 

Y. Anuradha, 

Typist, 

Deputy Commissioner of 

Police, North Zone, 

Secunderabad, Hyderabad 

9030110809 

 

Nothing is impossible. The word 

itself is I’m possible. 

 

 

 

87 

 

 

R-39 

N. Vasanth Naik 

Jr. Asst., 

3rd Bn., TSSP, 

Ibrahimpatnam, RR Dist 

7730945303 

 

Silence isn’t empty it’s full of 

answers. 

 
 

 

88 

 

 

R-40 

K. Renuka, 

Jr. Asst., 

Deputy Commissioner of 

Police, South Zone, 

Puranwali, Hyderabad 

7569599689 

 

 
 

 

89 

 

 

R-41 

 

A. Satya Narayana 

Jr. Asst., 

District Police Office, 

Rajanna Sircilla 

8106764081 

 

 

"It always seems impossible 

until its done." 

 
 

 

90 

 

 

R-42 

 

R. Akhilesh, 

Jr. Asst., 

IGP, Police Transport 

Organization, Gulbagh, 

Puranapool, Hyderabad 

9989877328 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

R-43 

Jangaiah, 

Jr. Asst. 

District Police Office,  

Mahabubnagar 

8500520811 

 

 

"ధయభమహజు ధయభం తలేద  

అభనా అతనికూ కషహి లు తలేద?" 
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92 

 

R-44 

A. Harideep, 

Jr. Asst. 

 O/o Commissioner of 

Police, Karim Nagar 

9441520743 

 

 

As you think so shall you 

become 

 
 

 

 

93 

 

 

 

R-45 

 

D. Kavitha, 

Jr. Asst. 

O/o Commissioner of 

Police, Basheer Bagh 

9494310044 

 

 

“If you salute your duty, you no 

need to salute anybody, But if 

you pollute your duty, you have 

to salute everybody”. 
 

 

 

94 

 

 

R-46 

R. Naresh, 

Jr. Asst., 

DPO,  Bhadradri 

Kothagudem 

9885039615 

 

In a conflict between mind and 

heart always follow your heart. 

 
 

 

95 

 

 

R-47 

V. Sai Likhitha, 

Jr. Asst., 

SP,  Bhadradri ,Kothagudem 

8179895659 

  

 

 

96 

 

 

R-48 

 

T. Bharat Singh 

Asst. P & A 

HMWS&SB,  

S.R. Nagar, 

9440368774 

 

 

 

 

 

97 

 

 

R-49 

Mohd. Ayaz 

Jr. Asst., 

Central Crime Station, 

Detective Department, 

Nampally, Hyderabad 

9700346587 

 

Aim to live in this world without 

allowing the world to live inside 

you, because when a boat sits on 

water it sails perfectly, but when 

water enters inside the boat, it 

sinks. 
 

 

 

 

98 

 

 

 

R-50 

A. Pavan, 

Jr. Asst.,  

DPO, Nagarkurnool. 

9849530220 

 

 

 

Be a Warrior, not a worrier. 

 
99 R-51 S.Kiran Kumar 

Jr. Asst. 

CP Office, Hyderabad. 

8801149179 
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