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MESSAGE 

 
 It is matter of great satisfaction that the 3rd cycle of Foundation course for Junior 
Assistants has been completed successfully. All kudos to the trainees for cooperating and 

maintaining Covid protocol at all times. Luckily there was no Covid case amongst the 
participants.  

I congratulate the Centre Head, Course Coordinators and all faculty members for 
working tirelessly to conduct training sessions. The feedback received from the trainees 
about the course content and its relevance to their job is very encouraging.  

I hope that the trainees shall apply the skills learnt during the Foundation Course in 

their jobs and help in establishing the name of MCR HRD IT in the training arena. 
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DR.Madhavi Ravulapati, 
Associate Professor of Law & Head 
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Course Director  

 

 

MESSAGE 

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

blossomed by the Junior Assistants of Telangana State at DR. MCR HRDI and I hope this Literary fest 

would remain a graland 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 eamestness of Board of Editors in making this magazing 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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Message from Course Coordinator 
   

“The journey of a thousand miles begins with a single step.” Lao-Tzu

 

The objective of Induction Training for a junior assistant at MCRHRD Institute of Telangana is not 
just a process of giving knowledge for a job but a process of enabling and motivating a trainee to 
excel in his job and thus contribute to achieving the goals of overall administration and thereby 
promote good governance.  

As the Course Coordinator of batch 6, I believe that we are successful in achieving our objective 
with the help of proficient trainers with a passion for training. 

The participants of batch 6, cycle 3 is a delightful lot and I am very proud to be the Course 
Coordinator for such a batch and I acknowledge that  the work of coordinating this course has given 
me great satisfaction because of these wonderful group of trainees. 

Good luck and tons of best wishes. God bless you in whatever you do. This is my heartiest wish 
just for you. 

I believe that you all will move forward with confidence, pride and enthusiasm 

Warmest wishes, 
Truly Yours, 

Prof. A.S.Ramachandra 

 

 
 
Dr. A.S.Ramachandra 
Senior Faculty 
Course Coordinator 
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MESSAGE FROM COURSE COORDINATOR 

 
          It is a pleasure to know that the Literary Club is bringing out the house journal titled 

‘Spoorthi’, reflecting their thoughts, concerns towards society and important events during the 
Foundation Course. 

          During my association with the Course, I found the OTs to be enthusiastic in learning new 
concepts. They are committed to enhance their capabilities to improve service delivery. I hope the 
Foundation Course fulfilled their aspirations towards the pursuit of good governance. 

I offer my best wishes for their successful journey in their career ahead. 

                                                                                           
 
 

- Smt K. Soumya Rani 
 

 
 

 

 
 
 
Smt. K. Soumya Rani 
Faculty, 
Course Coordinator           
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శిక్షణ సంధాన కయత  సందౄశం 

తృలంగాణ రాష్ర ర భుత్వం లె నూత్నంగా నిమమంచఫడిన వేమ భంది జూనిమర్ సహామకులు పునాది శిక్షణా 
కాయమకర మానిన నియవహంచవలసినదిగా భాయత్ ర భుత్వం వారు భర్రర  చృనానరృడిి మానవ వనరుల ఄభివృదిధ  సంసథ కు ఄనుభతి 
ఆవవడం,ఄందులె 52 భంది తె కూడిన ఏడవ బ్యమచ్ నకు శిక్షణా సంధానకయత  గా ననున నిమమంచడం చాలా సంతెషకయం. 
  నెల రెజుల శిక్షణ కాయమకర భం లె  నటంగ్,డ్రర ప్ంగ్ , సర్వవస్ రూల్సస, ఄకేంటంగ్ ద్ధ తులు భర్రమో యసనాలిటీ 
డెవలపృభంట్ వంట విషమైలపృై  175 గంటల కు పృై గా శిక్షణ పందినటువంట జూనిమర్ సహామకులు ఎంతె టృై ట్ షెడ్యమలెో  కూడ్ర 
ఇ  “సూపర్రత  “ ను త్మైరుచౄమడం గ విషమం . 

ఇ శిక్షణ కాయమకర మానిన పూర్రత  ఄమన త్రువాత్ జూనిమర్ సహామకులు ఄంద్రూ " ఈనన సిథ తి నుండి ఈననత్ సిథ తికి" 
చౄరుకెవాలని అకాంక్షిసూత ... 
 

-సాకా వంకటౄశవయరావు. 
 

 

 

Sri Saka Venkateshwara    
Rao 
Junior Faculty, 
Course Coordinator 
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Message from Course Coordinator 
 
It has been a great pleasure to be a part of the 3rd cycle of Induction Training 

programme/Foundation Course for Junior Assistants. 
           I congratulate all the participants for their impressive performance during the training 

period; it gives me immense pleasure in conveying my best wishes to the Literary Club for 
bringing out the Official Magazine “Spoorthi”. 

Wish all of you bright and wonderful futures. 
“JAI TELANGANA” 

సూపర్రత ..! 
ఎకకడ లౄదూ నీకు సూపర్రత  ...? 

ఫర తుకననది నీకు దీప్తత  ఄమనప్పుడు..!  
ఄటూ, ఆటూ... ఎటు చూసినా .. 

భనసృర్రగి గుర్రత ంచిన ర తి ఄంశము సూపర్రత  ర దాత్లౄ.. 
ఎకుకవ ఏదీ ..త్కుకవ ఏది ..? 
కాదౄదీ ఄనయహ ం ...ఄయథ ంతె ... 
సంయకము పందితౄ..! 

త్భసుసలె..ఈషసుస కెసం.. 

ఎదురు చూడ్రలిసన నేమీ... 
నీ భనసౄ దివిటీ ఐనప్పుడు... 
అ వలిగౄ నీవై నప్పుడు... 

నీకృై  నీవు సూపర్రత ..పంద్డం.. 
ఄదుబత్ం..ఄది ఎంతె అవశమం. 

 
 
 
 
 

-డ్ర"కండజు సురౄష్ కుమార్ 
శిక్షణ సభనవమకయత & జూ. పైమకల్ీ  

 

 
 
Dr. K. Suresh Kumar 
Junior Faculty, 
Course Coordinator  



  

 
 

 

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (23.08.2021 to 22.09.2021) 3rd Cycle 07 

 

Smt G. Jhansi Rani 
Faculty  
Dr. MCR HRDIT, 

MESSAGE 

It has been great pleasure for me to be a part of the Induction Training 
Programme/Foundation Course for Junior Assistants of Talangana. 

This Induction Training Programme, unlike the previous batches is different and stands apart 
for the reason that it with stood all the odds crated by the COVID-19 pandemic and 
completed its term on campus.    

During the ITP, all the participants were trained to acquire the knowledge, skills and attitudes 
for their effective functioning in the Government. During the training, the institute has 
organized Mini Marathon, Sports activities like Cricket, Volley ball, Tug of war and other 
Indore games, Cultural Programmes etc.  

It is great pleasure in conveying my best wishes to the Literary Club for leasing the House 
Journal for the 3rd Cycle of ITP. 

I wish all of you bright and wonderful futures.

Smt. G. Jhansi Rani 
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సూపర్రత , లిటయర్వ కో బ్ 

తిర కలె ర చుయణ కెసం , యచనలు  అహవనించినపుడు ఆంత్ ఈననత్మృై న యచనలు వసాత మని ఉహంచలౄదు. 
దౄశం కెసం మోద్ద  యంగంలె సంఘయష ణ డిన యధులు , ఎకకడ కండపృై  త్నని వద్లి వళ్ళబెతునన త్న బిడికు దార్ర 

చూప్తన త్లిో , చివర్రకి సవంత్ ఆలుో  కూడ్ర కట్ లౄక పెమన క ర ధాన భంతిర  ఇ తిర కలె మీకు ద్యశనమసాత రు. 
జీవించడమౄ కాదు ఄంద్ర్ర కెసం జీవించాలి ఄని సూపర్రత  ని ఄందిసుత ందీ చిరు పుసత కం. లంచం తీసుకెము, 

ఆవవము ఄని ర తిజ్ఞ  చౄసి రాబెయే  3 ద్శాబ్యద ల లె తాము సౄవచఛగా పాయద్యశకంగా సౄవలు ఄందిసాత భని సమాజానికి 
హామీని ఆచాార్వ ఈదెమగులు. నీతి సూతార లు చృడమౄ కాదు, కష్మృై న అచర్రంచాలనే సూపర్రత  ఄభినంద్నీమం. 

LITERARY CLUB MEMEBERS 

 1. R.Rajesh, Secretary. 

 2. Bhavana, Member. 

 3. Nagaraju Chary, Member. 

 4. Sneha Goswami, Member. 

 5. J.Bhanu Chander 

 Srinivas Madhav - Senior Faculty, DG’s Nominee for the Literary Club ITP (Cycle-౩ ) 

                    



 

 

                                            సూపర్రత  
               క దౄశ ర ధాని ఄందునా భాయత్ లాంట సువిశాల దౄశం. ఆంకౄముంది చినన కేనిసలర్ ఄమతౄనే లక్షలు సంపాదించౄ వారు 
ఄలాంటది దౄశ ర ధాని ఄంటౄ ఎంత్ ఈండ్రలి.చూడటానికి ఫకక చికిక,త్ల పృై  టోపీ పృట్ుకునన క పృద్ద  భనిషి ఎనన సం. లు గా భంతిర  గా 
చౄసి నెహూర  గార్ర త్రువాత్ ర ధాని ఄమైమరు వారౄ లాల్స ఫహుదూర్ శాసిి  గారు ఄటోో  భయణం చివర్ర వయకు సంత్ ఆలుో  భర్రమో  
కారు లౄకుండ్ర నిరాడఫయంగ ఈనన లాల్స ఫహుదూర్ శాసిి  గారు నేటత్యం రాజ్కీమ నేత్ల కి అద్యశం. శాసిి  గార్ర గత్నం ఎంటో 
భనకి రృండు సంఘటనలతె తృలుసుత ంది. 

కట శాసిి  గారు ర ధాని కాకముందు ఈత్త య ర దౄశ్ లె ఄలహాబ్యద్ మునిసల్స ఎనినకలలె గృలిచారు.ఄకకడి ఄలహాబ్యద్ 
ఄభివృధి టర స్్ కి హోదా ర్వతామ చృై రృభన్ కాగలిగారు. కసార్ర శాసిి  గారు ఉర్రలె లౄనప్పుడు క ఎకయం భూమలె ఆళ్ళ సథ లాలు 
కౄటామంచారు. త్న అతీభమోడు టర స్్ సభుమలలె కరు శాసిి  గారు కి ఆలుో  లౄదు కాఫట్ టర స్్ సభుమల ఄంద్యకీ త్న తె పాటు కక 
కకర్రకీ క పాో ట్ కౄటామంచారు. ఆది తృలిసి శాసిి  గార్ర భాయమ లత్ శాసిి  గారు కనీసం ఆటకీ ఄమన సంత్ ఆంట కల నెయవేరుతుంది 
ఄని ముర్రసి పెమైరు. ఄమతౄ శాసిి  గార్ర తిర్రగి రాగానే విషమం తృలిసి 'ఄది ర జ్లకి కౄటామంచిన భూమ భనకు కాదు 'ఄని తృలిప్త 
వాటని యదుద  చౄసి ర జా శ్రర మసుస కెర్రన గ వకిత త్వం శాసిి  గార్రది. 

భరకక సంద్యబంలె శాసిి  గారు ర ధాని గా ఈనన సభమంలె వాలో  ప్తలో లు భాయమ ఫస్ లలె నే వళ్ళళవారు.శాసిి  గారు సంత్ 
నులకి ఎట్ ర్రసిథ తులెో నూ ర భుత్వ వాహనాలు వాడే వారు కాదు. ఄమతౄ  వార్ర ప్తలో ల మతుు లు, ఄంద్రూ వార్రని ర ధాని కడుకులు 
ఄమ ఈండి కారు లౄదు ఄని గౄలి చౄసౄ వారు. శాసిి  గార్ర ప్తలో లు కారు తీసుకెవాలి ఄని ట్ు ట్గ చివయకి కంత్ ఄప్పు చౄసి కారు 
కనానరు. ఄమతౄ అ ఄప్పు తియకముందు  శాసిి  గారు భయణంచారు. ఆంకా నాలుగు వేల ఄప్పు ఈంది వార్రకి. ఇ విషమం నూమస్ పౄరెో  
రావడం తె దౄశ వామత ంగా  అమన ఄభిమానులు శాసిి  గార్ర భాయమ లత్ శాసిి  గార్రకి రృండు సం. అగకుండ్ర భనీ అయిరుో  ంపారు.ఄమతౄ 
వార్ర భాయమ లత్ శాసిి  గారు శాసిి  గార్ర లాగౄ అద్రాశలను ఄందిపుచుాకుని ంప్తన ర తి కకర్రకీ కృత్జ్ఞ త్లు చృప్పుకుంటు భనీ అయిర్ ను 
కూడ్ర వనకకు ంప్తచారు. 

నిజ్ంగా ఆలాంట నేత్లు భనకి దయకడం ఄద్ృష్ం ఆలాంట నేత్లిన భళ్లో  భళ్లో  చూడ్రలి ఄని ఈంది. ఆకకడ క చినన 
విషమం చృపాలి భన దౄశానికి ఎంతె భంది ర ధానులు గా చౄసిన, కెటుో  ధనం ఈనన వారు వునన సంత్ ఆలుో  కూడ్ర లౄని శాసిి  గార్ర 
గుర్రంచౄ ఎందుకు చృపాను ఄంటౄ వారు సంపాదించింది గ వకిత త్వమౄ ఄది భనం అచర్రంచాలి వార్ర బ్యటలె నడవాలి ఄని.. 
జృై  భాయత్ 

P.VINAY KUMAR, OT F23 (VK)

 
 



  

 
 

 

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (23.08.2021 to 22.09.2021) 3rd Cycle 10 

మోద్ద  భూమ 
              "నాకు యకాత నిన ఆవవండి-  మీకు సావత్ర ంత్ం ఆసాత ను " ఄని ఄట సృై నికుల గుండెలెో  ధై రామనిన నింప్తన నేతాజీ 
సుభాష్ చంద్ర  బెస్ గార్ర సూపర్రత  తె సాదించం ఇ నేట భాయతానిన .  వచిాన సావత్తామరనిన భలిో  రామ దౄశ చౄతులెో కి 
పెకూడదు ఄంటౄ భాయత్ యక్షణ సృై నమం ఫలంగా ఈండ్రలిసందౄ ఄటువంట సృై నమం లె నేను కూడ్ర ఈండ్రలిసందౄ ఄని 
చిననప్పుడే ఄనుకునే వాణి.  ఄనుకునన విధంగానే పార ధమక విద్మను వయంగల్స జిలాో  సార   1992 సం. లె పూర్రత  చౄసుకుని 
ఆంటర్ 1994 గెవిందా రావు పౄట లె పూర్రత  చౄసి అర్వభ రామలీ కెసం  ఎదురు చూసాను .  1996   లె జ్ర్రగిన అర్వభ  రామలీ లె 
ఎలాగృై నా దౄశ సౄవ చౄసి ఄవకాశం రావాలి ఄని చాల కష్ డి్రను ఄనుకుననటౄో  ఈదెమగం సాధించాను. మద్ట 
పెస్ింగ్ దౄశ సర్రహదుద లెో  ని కాశీభర్ వామలీ లె వునన  కియణ్ సృక్ార్ లె తలి ఄడుగు పృట్ాను. ఎముకలు కర్రకౄ  ఄంత్ 
చలి , చుట్ూరా  భంచు దుటలా యవతాలు , ఎదురుగా శతుు దౄశ సృై నమం కకలె ఫలృో ం లా కాశీభర్ ఄలో ర్ర మూకలు 
భయణం ఎప్పుడు ఎదురుగా వసుత ందె తృలిసౄది కాదు ఄమనా గుండె నిండ్ర దృై యమమౄ భయణసౄత  నా దౄశం కెసమౄ కదా 
ఄని . 
   ఄది వాజ్పౄమ గార్ర ర భుత్వం  సర్రగాా 1999 ఏప్తర ల్స లె మద్లృై ంది శతుు దౄశం ఄమన పాక్ తె కారా్రల్స మోద్ద ం 
మద్లృై ంది. నా దృై యమనికి నిజ్మృై న ర్వక్ష ఄప్పుడే మద్లృై ంది పాక్ సృై నమం మోద్ద  నిమమాలను ఈలో ంగంచి 
విచాలవిడి గా సర్రహదుద లెో  ఈనన భన ఫంకర్ ల పృై  బ్యంబ్ ల వయష ం కుర్రప్తంచారు. కరెజు సామంత్ర ం సభమంలె 
సర్రహదుద  పార ంత్ం ఄమన ఄంబుష్ పామంట్ కి గసిత  కి వళ్ళళన సంద్యబంలె  మా టీం నీ గృై డ్ చౄసూత  ముందుకు వళ్ళగా 
లామండ్ మృై న్ పృై  నా ఫృంద్ సభుమలు దౄశాయ్ కాలు వేమగా ఄది బ్యో స్్ ఄమ త్న రృండు కాళ్ళను కెలెవడం తె త్న 
ను నా భుజ్ం పృై  వేసుకని శీర నగర్ మలటర్వ హాసటల్స కి ంప్తన ద్ృశామలు ఆంకా నా కళ్ళ ముందు కద్లాడుతూనే 
ఈనానమ. ఆలాంట సంఘటనలు సాహసాలు నా 21 ఏళ్ో  లె  కాశీభర్ ,సికికం, ఄరుణాచల్స ర దౄశ్,ఄసాసం,ఈత్త రాఖండ్ 
మజోరాం భర్రమో రాజ్సాథ న్ లలె ని చౄసూత  ఎనన నా కళ్ళళరా చూశాను. నా సర్వవస్ పూర్రత  చౄసుకని 2017 ఎంతె 
బ్యధ డుతూ ఫమటకి రావడం జ్ర్రగింది ఆంకా నా దౄశం కెసం సౄవ చౄమైలి ఄనే త్న నా వంటౄ వచిాంది 
ఄనుకుంటా. ఆకకడకి వచాాక ఎనిన ర వేట్ ఈదెమగాలు ఈనన ర భుత్వ సౄవలు ర జ్లకు ఄందించాలి ఄని పెటీ 
ర్వక్షలకు సననద్ధ ం ఄమైమను.                                                                             
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సర్రగాా ఄదౄ సభమంలె 2018 లె కానిస్ౄబుల్స భర్రమో గూు ప్ 4 ఈదెమగాలు కు ర కటన రావడంలె ర్వక్షలకు 
హాజ్రు కావడం మద్ట కానిస్ౄబుల్స ఈదెమగం రావడంతె   9 నెలలు శిక్షణ పూర్రత  చౄసుకుని నా సంత్ పార ంత్లె 8 
నెలలు సౄవలు ఄందించిన    ఇ లెపు గూు ప్ 4 సృలృక్్ ఄమ ర సుత త్ం జూనిమర్ ఄసిస్ృంట్ గా ములుగు జిలాో  పెలీస్ 
కారామలమంలె విధులు నియవహసుత నన.విధులలె చౄర్రన నాలుగు నెలల త్రువాత్ టృై రనింగ్ పెర గార ం కి    ఎం సి అర్ హృచ్ 
అర్ డి ఐ ట నుండి ప్తలుపు రావడం తె ఆకకడకి రావడం జ్ర్రగింది. ఇ శిక్షణ సంసథ  కర భశిక్షణ చూసి అశాయమం 
ఄనిప్తంచింది అర్వభ లె ఈండే  సభమ పాలన ఆకకడ కూడ్ర కనిప్తంచింది. ఏది ఏమృై నా ఆలాంట శిక్షణా సంసథ  లె 
శిక్షణ పంద్డం చాలా అనంద్ంగా ఈంది. భరృంతె భంది ఈదెమగులకు శిక్షణ ఆచిా వార్రకి ఈయగడ్రలి ఄని 
భనసూపర్రత గా కెరుకుంటూ ... 
కాశీభర్ లె మద్లృై న ర మైణం ఆంకా ఎనిన ఄనుబవాలు ఄనుభూతులు చూడలె.. 
కట మాత్ర ం చృగలను ఇ దౄశం కనన భనకు ఎది గ కాదు కననత్లిో  జ్నభభూమ నీ ఎటకీ భర్రాపెవదుద . 
   ఇ భూమ కెసం నా  మోద్ధ ం ఆంక మగిలౄ ఈంది . 

 
 

" దౄశంలె ర తి పేరుడు రృండు సం.లు సవచాంద్ంగా సృై నమం లె ఏదె క సౄవ చౄమైలి ఄప్పుడే కర భశిక్షణ    
భాయత్ వలుగందుతుంది"     
 

మీ వై .వంకనన. OT F34 



  

 
 

 

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (23.08.2021 to 22.09.2021) 3rd Cycle 12 

నా తృలంగాణ ర బ  

బయత్ఖండములె , 
ద్క్షిణాథములె , ద్కకను పార ంత్ములె , 
సకల సంద్లతె,  సాంసకృతిక  కైమతితె, 
ఄచా తృనుగు మైసతె, తృలుగు తలి సాహతితె,  
నిలకడంటులౄని నిండు జ్లసవవడుల జ్ంట నదులతె , 
తిమయముభ తలగించి, జ్గతిన వలుగుజిలుగులు నింపు, 
నలో  గడపు నిధులు సభృదిధ గా దిగినట్ డితె, 
సయవ జ్నులకు సూపర్రత నిచుా భట్ భనుజుల వీయ గాథలతె,  
అడబిడిలు ఄఫలలు కాయని చాటచృప్పు వీయ వనిత్ల ధీయ చర్రత్లతె,  
అడ డుచులు అడు మొనేల అత్భగేయవ ఫతుకభభ అటపాటలతె,  
వలుగందు నా తృలంగాణ వేలర బలతెన ! 
నిలుపుకునె త్న ఈనికి కయభభూమలెన !! 
 

    సయవ సంద్లకు నిలమమృై న తృలంగాణ 
   ఄనేకులను త్న ఏలికలుగా జూసౄ, 

శాత్వాహనుల మాత్ృసావభమముభను తిలకించి ముర్రసృ, 
కాకతీమోల సకల కళ్ళపెషణను జూసి సంత్సించృ, 
వీయనార్ర రాణీ రుద్ర భదౄవి యణ, రాజ్ నీతిని గని గయవమునైందృ, 
యజాకాయో  రాక్షస ఄకృతామలకు మేనసాక్షిగా మగిలి విలప్తంచృ, 
వలుగందు నా తృలంగాణ వేలర బలతెన  ! 
విరాజిలృో  నాట సిడి వాఙభమభంట శాసనములతెన !!     

 

ఄనుమలృవవరు వచిా పాలించ జూసిన,  
ఄనుకువతె మృలిగిన ఘనత్ గలదు  
అధిత్మము చలామంచ జూసిన,  
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ఄణగతర కికన అకెర శపు కథలు కలవు 
సెద్యభావముభన మృలిగిన, 
సంత్ భనిషిగా జూచు గుణము కలదు  
వేష, భాష, మైస లను ఄవహౄళ్న జౄసిన,  
అత్భగేయవముకృై   పెరాడి వేయవడిన తృగువ కలదు 
కుల, భత్, పార ంత్ బౄధములను రూపుమాగ,  
వలుగందు నా తృలంగాణ వేలర బలతెన ! 
ఈద్బవించృను తృలుగు కవల బయత్భూమలెన !!      
 

సవరాష్్ట్రద్మభ  ర సాథ నంలె జ్ర్రగృను ఎనన ఫలిదానాలు  
ఫలిదానాలు కావవి, పాలకుల మృడలు వంచిన ఫలిపీఠాలు  
ఫలిదానాలు కావవి, యేళ్ళ త్యఫడి ఎదురకనన వివక్ష తాలుకా సజీవ సాక్ష్యమలు  
ఫలిదానాలు కావవి, నామకుల నియో క్షమపు ధోయణకి సింహసవపానలు  
ఫలిదానాలు కావవి, భనవృదిధ  కయకు జ్ర్రగిన అత్భ సభయణలు  
ఫలిదానాలు కావవి, ఄయవై  యేళ్ళ అకాంక్షలకు కయదీపాలు  
ఫలిదానాలు కావవి, నా తృలంగాణ త్లిో  చిందించిన యకాత శుు వులు 
వలుగందు నా తృలంగాణ వేలర బలతెన ! 
త్ర్రమంచిర్ర వీయపుతుు లు త్లిో  సౄవలెన !! 

తెరానల ర వీణ్ కుమార్, 

జూనిమర్ ఄసిస్ృంట్, 

త్హశీలాద ర్ కారామలమము,  

హవేలిఘనూర్ భండలము, 

మృద్క్ జిలాో , 8374455263. 
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        రౄమ.. 
రాతిర  నిదుయ పెతుంది 
సడు చౄమకుండ్ర  
హామగా డుకుంటుంది 
సౄవచఛగా బంగం  
కలగకుండ్ర.... 

చుకకలు తంగి తంగి చూసుత నన .. 
చీకట చుట్ూ కమభ వేసుత నన 
 చలో  గాలులు సర్రశసూత నన 
భతుత  వద్లక నిదిర సుత ంది..                                 
          వయష పు చినుకుకు 

  కుర్రవిన నెభలిలా  
‘రాతిర ’ భళ్లళ నిదుయ లౄసుత ంది.. 
  కెడి కూత్లు  వేకువ జామున వనెనలలు  
  భానుడి కి సావగత్ం  
  లుకుతూ రాతిర  నిదుయ లౄసుత ంది.. 

భళ్లో  అశగా చిభభ చికటులు 

రాకపెత్మై ఄని చూసూత  .. 
రౄట రూం కెసం  
అలెచిసూత ...  
రాతిర  కి తృలుసు 

ఈద్మంచినప్పుడే  
కాదు ఄసత భమం కూడ్ర 

అనంద్ంగా ఈండ్రలి ఄని... 
 
D. ARUN KUMAR OT -F23
 

 

మదికసౄత  .. 
 

మడబెమనదె.. 
నా లృో  బెసిపెమనాదౄ.. 
కలిమ తి   కంసాలి లౄర్ర  
కతుత లృటో  సౄమ భందునే.. 
కాగు సౄమో కుభభర్ర లౄర్ర 
కూడు నెటో  దాచుకుందునే... 
బ్యడిసౄ ట్ౄ వడర ంగి లౄరౄ 
మడో  ఫడుో  యెటాో  సౄపీమమ... 
గీత్ గీసి గేండుో  ఏరౄ 
గభభంతు సుయను నే యెటాో  తాగ.. 
మడ ఈనన మది రాదా 

కంట నిండ్ర నీరు రాగ 
ఫమలు దృయ బ్యధడుతూ 

లృో  నైద్లి టనం కృై ... 
 
 

 
T.BHANU PRAKASH  OT -E06  

 

 

 

------------------------------------------------ 

 

చినన చిరునవువ ఎంద్ర్రన ద్గాయ చౄసుత ంది... 
చినన చిరునవువ అమోషుష ని పృంచుతుంది... 
చినన చిరునవువ నినున ఎంతె ఄంద్ంగా చూప్తసుత ంది 
నవువతూ జీవించండి ఄంద్ర్రకి మీ నవువలు ంచండి.. 
 
SOMYA
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ఄభభ పౄర భ 

పాత్ కాలంలె జ్పానులె క చిత్ర మృై న ద్ధ తి ఈండేద్ట . ఄదౄమటంటౄ  వమసృై  పెమ  ఏ నులు చౄమలౄని ర్రసిథ తిలె ఈనన 
త్లిో ద్ండుు లను తీసుకుని పెమ ఎత్త మన కండ్ర పార తాలలె వదిలీ వచౄావాయట. . వార్ర ని కూడ్ర చౄసుకెలౄని అ ముసలివారు 
అకలితె ఄలభటంచి క్షిణంచి చనిపెయెవాయట .  

క మోవకుడు కూడ్ర త్న త్లిో  వమసుపృై  డి చౄత్కాని సిథ తిలె ఈంద్ని అమృని త్న భుజాలపృై  మెసుకని కండలె వదిలౄసి 
రావడ్రనికి ఫమలుదౄరాడు . మాయాభధమలె త్న భుజ్ంపృై నునన త్న త్లిో  ఎదె చౄసుత ననటుో  గభనించాడు .చృట్ు కభభలను ,కనిన 
పువువల కభభలను తృంపుతూ ఈనన త్న త్లిో ని ఏమీ ర శినంచకుండ్ర ఄలాగౄ వళుతునానడు .చాలా దూయం వళ్ళళక త్న త్లిో ని కిందికి 
దింప్త వనుతిరుగుతూ.. " నినున నా  భుజ్ంపృై  మెసుత ననపుడు నువువ చృటో  కభభలను తుంచి ఎందుకు కింద్ డేసూత  వచాావు. అలా 
ఎందుకు చౄశావో చృప్పు" ఄనానడు . 

దానికి అ త్లిో  " నామనా  ! నేను ముసలిదానిన ఄమమపెమైనని ననున వదిలౄసుత నానవు యవాలౄదు.. భళ్లళ  నేను తిర్రగి 
రాకూడద్ని చాలా  దూయం ననున తీసుకని వచాావు . క వేళ్ నువువ దార్ర త్ప్త ఆఫఫందిడతావేమె ఄని బమంతె అ  కభభలను 
తృంప్త దార్ర  పడుగునా వేసూత  వచాాను .. అ గురుత లతె జాగర త్త గా ఆంటకృళుళ నామనా ! ఄంది . "ఎలా ఈనన ఎకకడ ఈనన ఄభభ ఄమౄభ " 
ఄభభత్నానికి రూపాలుండవ్ .. ఄభభ నటకి శాపాలుండవ్ ..భనసుననదౄ ఄభభ.. భంచి కెరౄదౄ ఄభభ ..ఄభభ .." 

మీ ఄంజ్మమ  
ఒ ట నెంఫర్  48 
ంచామత్ రాజ్ ఆంజ్నీర్రంగ్ డిపార్ృభంట్ నాగర్ కరూనల్స 
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                          కష్జీవి 

ఒ కష్జీవి కృషివలి  
హలం ట్ పలం దునిన  
సౄవదానిన చిందిసూత  సౄదామనిన చౄసూత   
ఄంద్ర్రకి ఄననం పృట్ నీవు మాత్ర ం ఄరాద కలితె ఈండి  
ఫతుకు పెరాటం సాగిసుత నన రృై త్నన  
వసుత నాన నీ గంతుకనెై   
ఄతివృష్ి ఄనావృషిితె పెరాటం చౄసూత   
భూతాం పృనుశామృై నా ఎదుర్వదుతూ  
వడి్డ రౄటు పృనుభాయమృై  కూరుానాన  
ద్ళ్ళర్ర ద్గాయచినా గిట్ు బ్యటు ధయ రాకునాన  
అరుగాలం శర మసూత  అకలిభంట తీరుసూత   
ఄననపూయి ద్మలౄకునాన ఄంద్ర్ర ఫంధం నీవమైమ  
షేర్ మారృకట్ు  రుగృడుతుంది నీ మారృకట్ు 
డిపెతుంది  
వమవసామం చౄసి చౄసి ఏ సామం ఄంద్క  
పృై రు బ్యటలె ఒడిపెమ ఫత్కు బ్యటలె చిలికిపెమ 
 శర భ నిషులమృై  ఄత్భహతౄమ శయణమృై   
ధయణ త్లిో  డిలె ఄమురుడుమవా  
పుడమ త్లిో  కి పుత్ర  శోకానిన మగిలాావా  
భయణం నీ చివర్ర భయణం కారాదు  
హుహుమ్ వదుద  రృై త్నాన హలంతెనే సాగు  

  
 
విలాపానిన వదిలి పెరాటానిన చౄత్బూని  
ద్ళ్ళర్వ వమవసథ ని ఖండించి నీ సౄవచాని పందు  
నీ వంట మౄముంటాం నీ హకుకకృై  నీతె కలససాత ం  
ఏరువాక సాగిలి రృై తు ఉప్తర్ర కలకాలం నిలవాలి  
               - NIKHIL REDDY OT -G21

 
గంటలు,  రెజులు, మాసాలు  
సంవత్సరాలు, మాయవచుా  
కానీ భనం చౄసిన  
భంచి , చృడు  రృండ్య మాయవు  
చృడి ని భనలిన  
వంటాడుతూనే  ఈంటుంది  
భంచి ని భనలిన  
కాపాడుతూనే ఈంటుంది  
ఄంద్రు ఄంద్ర్రతె  
భంచిగా మృలగ వలృ 
ఎంతె పృై కి  ఎదుగుతూ  ఈంటావు . 
                                        -  ఄర్రగృ బ్యల కిషన్ , 
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సభమం విలువ తృలుసుకె 
క సంవత్సయం విలువ గుర్రంకీ తృలుసుకెవాలంటౄ 
ర్వక్షలెో  ఫెమల్స ఄమన చివర్ర సంవత్సయం విధామర్రథ ని ఄడుగు 
క నెల విలువ గుర్రంచి తృలుసుకెవాలంటౄ 
నెలలు నిండని బిడికు జ్నభనిచిాన త్లిో ని ఄడుగు 
క వాయం గుర్రంచి తృలుసుకెవాలంటౄ 
వాయతిర క ఎడిటర్ ని ఄడుగు 
క రెజు విలువ గుర్రంచి తృలుసుకెవాలంటౄ 
పఫర వర్ర 29 న పుట్న వమకిత ని ఄడుగు 
క గంట విలువ గుర్రంచి తృలుసుకెవాలంటౄ 
కలవడ్రనికి ఎధఉరు చూసుత నన సౄనహతులను ఄడుగు 
క నిమషం విలువ గుర్రంచ తృలుసుకెవాలంటౄ 
రృై లు/బుసుస మస్ ఄమన ర మణహకుణి ఄడుగు 
క సృకండ్ విలువ గుర్రంచి గుర్రంచ తృలుసుకెవాలంటౄ 
కారు ర మాధమంలె మాయంహం నుండి త్ప్తంచుకునన వమకిత ని 
ఄడుగు 
క మలీో  సృకండ్ విలువ గుర్రంచి తృలుసుకెవాలంటౄ 
వలంప్తకసలె యజిత్ థకం సాధించిన ఄథ్లో ట్ ఄడుగు… 
వి. ర తూమష. 
OT G-09
 
 

           “నేనే” 
నిజ్మృై న అనంద్ం  “ నేనే”  అ  నేనే  
ఆరుకృై పెతౄ సావయథ ం, విశాలమృై తౄ యమాయథ ం  
క కళ్ళకారుడు గ కళ్ళఖండ్రనిన సృష్ించాడు  
వేనళుళ  అ కళ్ళఖండ్రనిన చూసి పగిడ్రరు. కానీ  
అ కళ్కు నేను సృష్ికయత  ను ఄనన భావన లౄకపెతౄ  
ఄత్ను అనందానిన పంద్లౄడు 
నిజ్మృై న అనద్ం నేను లెనే ఈంది సృష్ిలె లౄదు .. 
 కానీ విశావత్భక మృై న  నేనుకి ,”నేను” కూడ్ర ఄనుసంద్నంమృై  
ఈననటుో   
తృలుసుకెవడమౄ భహాదానద్ం .ఇ ర ంచంలె నాకు క 
సాథ నం ఈంది  
నాకు క ధయభం ఈంది .నాకు క కయత వమం ఈంది . 
కానీ నేను కకట గా ఏమ చృమమలౄను ఄని  
తృలుసుకెవాలి ,గుర్రత ంచాలి ,అచర్రంచాలి . 
 ఄమూలమ   
OT E01
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                                                      పౄయడ్డ  
:- బలౄ భంచి గుండు సందృై న గుండు రాగి చృంబు లాగా నునన గుండు 
అ..అ..అ.. రాగి చృంబు లాగా నునన గుండు //బలౄ // 
1 చ:-  గిలో  కడితౄ గరుకుగ నుండు భలిో  గీసౄత  భంచిగ నుండు  
నూనె పృడితౄ నుననగ నుండు త్ళ్ త్ళ్ భని మృర్రమోచునుండు //గిలో // 
నింగి లెని ఄందాలనీన గుండు లనే కనడుచుండ్య.....//బలౄ// 
2 చ :-  వాన డితౄ చలో గ నుండు 
ఎండ కడితౄ భండుచునుండు  
ప్తలక కట ఉగుచునుండు  
లౄకుంటౄ కళ్ళమ గుండు //వాన // 
గుండో లెన ఄనినటకనాన సందృై నది తిరుతి గుండ్య....    //బలౄ// 
            
   - జ్ంపాల సందీప్   
 
 

 

పుసత కం చదివితృ    విషమం తృలుసుత ంది 
భనుషులను చదివితృ  జీవిత్ం  తృలుసుత ంది 
నినున  నువువ చదివితృ  జీవిత్ యమాయథ ం 
తృలుసుత ంది 
 
     వి.సావతి, జి.45 , డి.ప్త.ఒ. (హోం  
డిపార్ృభంట్్)జ్గితామల 
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తృలంగాణకవులు  
 

మననట త్యం లె                                         
 పాలుకర్ర లికిన 
ఫసవ పురాణం,ండితారాదామలు.. 
 ఫదృద న కుసుభలు 
సుభతీ శత్కాలు ... 
సత్కవుల్స హలికులృై ననేమ ఄని చాటన 
 పెత్న.. వీయ గాథలు.. 
నలుదికుకల మెయ గిన దాశయథి శత్కాలు 
చృవులలె ర్రభభన  తిరుగుతునన  
బకత  రాభదాసు కీయత నలు... 
నిననట త్యం లె 
నిజాం రాజు పృై  రుద్ర వీణ మెగించి, 
ఄగిన దాయ కుర్రప్తంచిన దాశయథి... 
'ర జ్ల భనిషెై ''జృై లు లెల '  
రాభ యబస చౄసిన గట్ కెట భన వట్కెట.. 
ర తి గడవ 'నా గడవ 'గా  
ర జా గంతు ఄమన ర జా కవి కాళోజీ... 
నిప్పు ఄమ యగిలిన కవులృంద్రె... 
కనువిప్పు ఄమ మృలిగిన కయభ యధులుఎంద్రె 
వికసించిన పుష్పలు నా తృలంగాణ తెట లె.. 
నా తృలంగాణ త్లిో  కవులకి కలవలిో . 
 

M.NARESH  

OT F28                                                                                                                                     

బ్యల కార్రభకుడు  
 

నా ర తి ఄడుగు అట విడుపు కాదు.. 
నా ర తి చూపు ఄక్షయం వై పు కాదు.. 
నా ర తి శావస అరెగమకయం కాదు..   

ఄమన నేను ఈనానను.. 
 

సిబుగాల వమసులెనే.. 
భసి బగాులు పూసుకని ..! 
ఄమనా  నేను ఈనానను.. 

కందిపెమన చౄతులతె .. 
 కరాభగారాలెో  కుమలి పెతు..! 
 ఄమనా  నేను ఈనానను.. 

కనన వాళ్ళ పౄర భ లౄక 
కంట నిండ్ర నీరు రాక ..! 
 నా వై పు చూడండి కసార్ర.. 
నేను రామైలి 
నేను చద్వాలి 
నేను అడ్రలి పాడ్రలి 
కనన వార్ర పౄర భని చూడ్రలి 
ఒ బ్యల కార్రభకుడు... 
 
 

 

MD.SK.ATHEEF 

OT F39 
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ఄవినీతి  నిరూభలన  
ర తి  'భంచి' ఄనేది  నా, నేను నుండి మద్లవావలి.  
ఄనాదిగా  భంచి చృడుల భధమ మోద్దధ ం  జ్రుగుతూనే ఈంది.  
కృత్ మోగంలె దౄవ దానవుల భధమ (దౄశాల భధమ) మోద్దధ ం 
జ్ర్రగింది.  
తౄర తా మోగంలె రాభ రావణఃల భధమ (దౄశాల భధమ) మోద్దధ ం 
జ్ర్రగింది.  
ధావయ  మోగంలె కురుక్షేత్ర   మోద్దధ ం  జ్ర్రగింది.  
(కౄ కుటుంఫంలె  ఄనన త్ముభల భధమ) 
కలి  మోగంలె కౄ భనిషిలె భంచి చృడు  
ఄనే గుణాల  భధమ మోద్దధ ం జ్రుగుతూనే ఈంది.  
కాఫట్ ర తి కకరు త్భలె ఈనన చృడు  
గుణాల మీద్ 'భంచిని' గృలిప్తసూత  ముందుకు సాగాలి.  
ఎలో ప్పుడ్య చృడు  మీద్ 'భంచి' గృలుసూత నే ఈంటుంది.  
                                                                  కుసుభ , టృై ప్తస్్, 

కృత్జ్ఞ త్లు .. 
నూనుగు మీసాలు... 
సయదా ల మవవనం.. 
దెసుత  గాళ్ళనవువలు.. 
భళ్లో  వచాయేమె.. 
కనులు చాలడం లౄదు.. 
 వనకిక తిర్రగచిాన కాలం లా ఈంది..  
కత్త  ఄనుభూతులు, కత్త  సౄనహాల తె  
భళ్లో  నిండ్రలి మా హృద్మైలు 
ఇ భర్రర  చృనానరృడిి HRD దావరా 
Thank you HRD.  
-మం.వినయ్ కుమార్  
 

 
SOUMYA OT:E15
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           భళ్లో  వసాత ం ... 
MCRHRDIT లె శిక్షణ ఄనంగనే                                                                                  
  ఎకకడ తృలిమని బమం                                                                                          
 కలృక్ర్ సాయో కౄ  శిక్షణ ఆసత రు ఄ ట                                                                       
ఫమటోలుో  ని ఄకకడికి రానివవయట  ఄని                                                  
కకనలుో  ఄనం గానే                                                                                                                        
ఆంకా బమం ఎకుకవ ఄమంది                                                                       
ఄసలౄ లృో టూరు లె ఈననలో ం ఐతిమ 
పృై గా ఆంగిలిసు బమం ఈండనే ఈంది 
ఄనుకుననట్ు గానే టనం లెదిగి 
జూబ్లో  హల్సస కి అటో ఎకికనం 
సుట్ు పృద్ద  పృద్ద  బవంతులు 
చినమా హీరెల ఆండుో  చూసి ఄవావకకమనం  
 ఆగ శిక్షణ కౄంద్ర ం లె ఄడుగు పృట్గానే 
సృకూమర్రటీ లకర్రంపు, ర్రసృష న్ లె సావగత్ం లికిన 
తీరు ఫలౄ ఄనిప్తచింది. 
 ఆగ త్యగతి గది దాట చాన రెజులు ఄయేమ 
భళ్లో  కత్త గా ఈంది బ్యమగ్ వేసుకెగానే.. 
ంతుళుో  సృప్తన పాటలు భనకౄం ఄయద ం కావు ఄనుకునె.. 
కానీ ఄంత్ భన భాషలె నే చృప్త అశాయమ ర్రచారు. 
ఇ పార ంత్ం వాడు తృలుగు మాటాో డటాని కి నాముషి డే రెజులెో  
ఎకకడ పుట్న ఏ కౄ గెమల్స సర్ మాటాో డినా తృలుగు ఄదుబత్ంగా 
ఄనిప్తంచింది మతాత నికి ఎనన జాఞ కాలు  ఄనుభూతుల తె  
ఆకకడ నుండి వళ్ళళనా , పృద్ద  కలువు కట్ుకని తిర్రగి వసత ం.   
జృై  MCRHRD 

భగువ  
కనమ కుభర్రలె ఈద్మంచౄ సూరుమడు చృపుతాడు 
త్లిో  యైకక ర సవ వేద్న... 
ఎగిసి డే ఄల ఄంటుంది  
అ త్లిో  కి ఄలసట లౄద్ని.. 
అకులను ద్ర్ర చౄరౄా ఉయ ప్తచుాక చృబుతుంది 
త్న ప్తలో ల కెసం కట్ౄ ఆలుో  ఆదౄనని.. 
క భగువ ఇ లెకానికి చాట చృపుతుంది 
ఇ మూడింట సాయం తానేనని. 
ఇ ంచభూతాలు శకిత కి మూలం  
భగువే ఄని ఄది నేనేనని.. 
- ఄభినమ 
జూనిమర్ ఄసిస్ృంట్ 
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అనంద్ం ఄలసిపెక ముందౄ, 
ఄయనిమషం ఄమన అసావదించు... 
పార ణం త్న మనం ముగించకముందౄ 
పావుగంటృై నా ర శాంత్ంగా వుండు...... 
నిరాశా నింగికి ఎగిసౄలెపౄ, 
నిశశబ్యద నిన నెభభదించు... 
దుఃఖం ద్ర్రచౄర్రలెపౄ, 
ద్ండేసి దానికి ద్ండం పృట్ు...... 
మతాత నికి ఆత్రులని ఆఫఫంది పృట్కుండ్ర,  
నీకు నచిానట్ు అనంద్ంగా వుండు...          
sandyarani
OT F45

If there's a problem, there is pain,
If there's pain, there is hope,
If there's hope, there is strength to fight it back,
If there's strength, then every problem has to face 
it's extinction.....
Problems come to strengthen you, look at it in  
every nook and corner to find its weakness rather 
than giving up on it.....

No problem = No pain
No pain = No gain.....

sandyarani
OT F45
భన జీవిత్ంలె ఎనిన కష్్పలు వచిాన  
గృలవడ్రనికి భనకు ఎప్పుడు క ఄవకాశం  
ఈంటుంది  
ఄదౄ సంకలం తె గృలుపు నలౄో రు పృై  నడకౄ 
   P.SANTHOSH KUMAR  

 

                                                                                           
                                                                                                తలి పార యంబమౄ సగం విజ్మం  

ర తి భనిషి త్న జీవిత్ంలె తాను ఄనుకునన లక్ష్యమనిన సాదించగలరు.  కాని ర మతానలు చౄమరు.  అది మానవుడు సీనానత  
రెపాస్ (నిప్పును కనుగనానరు ) నుండి నేట కంపూమటర్ మోగం వయకు సాధించిన ర్రజాఞ నము ఄంత్ ర మత్నంతెనే సాధించినాము. 
చర్రత్ర లె ఝానీస రాణ బిర టష్ సృై నమంతె ఒడిపెతానని  తృలిసి   మోద్ధ ం చౄసి నెై తికంగా గృలిచి చర్రత్ర లె నిలిచారు.  తృలంగాణ కసం 2001 
ల కృసిఅర్  తృరాస ను సాథ ప్తసుత నపుడు సీమాంధర  నామకులు క సీటుతె ఏభవుతుంది ఄని ఄంద్రూ హౄళ్న చౄసినారు.  కాని నేడు 
తృలంగాణ రాష్ం సాధించి రృండు రామమైలు సిఎం ఄమనారు.   గ గ ర మతానలు హౄళ్నతె పార యంబవుతామ.  ఎవరె ఏదె 
హౄళ్న చౄసాత యని బమడటం కనాన ఄసలు లక్ష్యమనిన  పార యంబచటమౄ ముఖమం.  లక్షమం యైకక తలి పార యంబమౄ సగం విజ్మైనిన 
ఆసుత ంది .  
                                                                                                                                                                                                                                                                               ట   శివనామక్  

 
 



  

 
 

 

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (23.08.2021 to 22.09.2021) 3rd Cycle 23

                                                                                          శిక్షణా దౄవాలమం 
ఆంట గడదాట  
ఫసాత ను భుజానేసుకని 
శిక్షణ కృై  టనం ఫమలృళ్ళళన వేళ్ 
భదిలె మృదిలౄ అలెచనలు కవాతు చౄసుత నాన 
కునుకుతె పెటీ డుతూ  
MCRHRD పార ంగణానికి ద్గాయమైమ  
    
                          చుట్ూరా రుచుకునన హర్రత్వనం  
                          ఎతృై న కభభలనూపుతూ యభభని ప్తలిచౄ ప్తలో గాలులు  
                         కనుచూపు మౄయ కభనీమ ద్ృశామలు  
                         నంద్నవనం ఄసూమ డే సెమగం  
                          ఎటుజూసినా అపామమత్ గా లకర్రంచుకునె  
                       కలువు కృై  కటాో డి  నెగాిన  
                     ఫంగారు తృలంగాణ యథసాయధులు  
                      ఆవవనిన జూసాక ఫరువకికన గుండె  
                    కంత్ భాయం దించుకుంది  
 తలి రెజు   
గురువుల మాటలు తూటా లృై  గుచిానా  
ఄవనీన పూలబ్యణాలని గుర్రత ంచలౄకపెమై  
సూరుమని రాకతె ముసాత బృై న లౄత్ ముకైలు  
యగా భామసం తె రెజుకు సావగత్ం లికౄది 
ఄలాహాయం భుజించి ఄలో ర్ర మాటలను వంటౄసుకుని  
ఄకకడకకడ్ర చిత్ర  మాలికలను   ఫంధిసూత   
త్యగతి గది కి మనభయేమది  
                
 
 
 

                  అయడుగుల అజాను భాహుని రూం  
                  గంభీయమృై న ముఖ వద్నం  
              శిక్షణారుధ లకృై   ఄందివచిాన వయం హర్ర పీర త్ సింగ్ సార్  
              ఄంద్రు బ్యగునానరా  ఄని లకర్రంచౄ  
              ఄంద్మృై న ముఖ వద్నం  
             భహళ్ళ సాధికాయత్కు ర తిబింఫం  
              విననర్స కి కాదు     యననర్స కి నా ఒటు  
            ఄనన పెర తాసహం మాధవి మౄడం  
           జీ వో లనినటని జౄబులె దాచుకుని  
          నటంగ్ డ్రర ప్ంగ్ ఄలవోకగా  
           ఆప్త జౄప్తన సారు సాక సారు  
          మూడు దుల జిలో ల ముచాటృై న గంతుకృై  
         అతీభమమతుు ల  ముపృై  రెజుల ర మైణమృై  

         అక్షరాలతె మృరుగులదుద కునన “సూపర్రత ”
        భయపురాని భర్రచిపెలౄని భధురానుభూతులృనన .... 
  
         ఎంత్ జృప్తనా ! ఎనిన జృప్తనా!  
          వళ్ళళలని లౄకునాన వళ్ళళక త్దు  
          వళుత నానం ఄనన మాట రామడ్రనికి   
          నా కలం మరామసుత ంది    
       ఄందుకౄ    ఈననతెదెమగులృై    భళ్లళ 
         శిక్షణారుథ లు గా తిర్రగి వసాత ం  
          ఆక సృలవు....! 
 

                       చింద్ం.కృషి చృై త్నమ  
                            G-09
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THE TEACHER A ROLE MODEL 

A STONE IS IN ROUND OR UNDEFINED SHAPE AT THAT TIME NO ONE CARES ABOUT THAT STONE, BUT 

WHEN A SCULPUTURE CRAVES THAT STONE WITH HIS KNOWLEDGE AND SKILL THAT STONE WILL TURNS 

INTO A BEAUTIFUL STATUE. 

                                                  

IN THE SAME WAY, A TEACHER ONE WHO PLAYS A VITAL ROLE IN EVERYBODIES LIFE SHAPES THE FUTURE 

OF A CHILD BY INCULCATING THEIR KNOWLEDGE, VALUES IN BUILDING A GOOD CHARACTER AND 

IDENTITY IN THE SOCIETY. HENCE, FOR EVERY CHILD THE MOST INFLUENCIAL AND LIFE CHALLENGING 

ROLE MODELS ARE THE TEACHERS. 

Sangeetha  

 

 

Superb Speech by MR. RATAN TATA given at Symbiosis, Pune. 

Don't just have career or academic goals. Set goals to give you a balanced, successful life. 

Balanced means ensuring your health, relationships, mental peace are all in good order. There is 

no point of getting a promotion on the day of your breakup. There is no fun in driving a car if your 

back hurts. Shopping is not enjoyable if your mind is full of tensions. Don't take life seriously. Life 

is not meant to be taken seriously, as we are really temporary here. We are like a prepaid card 

with limited validity. If we are lucky, we may last another 50 years. And 50 years is just 2,500 

weekends. Do we really need to get so worked up? ...It's OK, Bunk few classes, score low in 

couple of papers, take leave from work, fall in love, fight a little with your spouse... It's ok... We 

are people, not programmed devices..! 

"Don't be serious, enjoy Life as it comes". 

Collected by:   

M Satheesh kumar, F26 

Jr.Asst, DPO bhupalpally 
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Something about getting older means I worry less and worry more.  

•Means I count all my blessings, but I also wallow in the heartbreak of adulthood. 

•Means all my triumphs count as goals I’ve reached for and caught, while all my 

failures seem to double in size.  
As a child, I wanted so desperately to grow up, so that I could be free, do things on my 
own, step into my independence. I felt I was ready.  
As an adult, all I want to do is be a child again, so that my imagination can be free. So 
that my dreams can be independent. So that my heart can do things on its own. 

 Anvitha  
 Batch 7 

𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠,
𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐰𝐢𝐧...𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝  
𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐨𝐞𝐬𝐧'𝐭 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐬𝐰𝐞𝐫𝐬..
𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐧
𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐮𝐫𝐝𝐥𝐞𝐬..
𝐚𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐯𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡.. 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬.. 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬...

- Sai kamuni…

(F-13) 

GAZE 
                                           The EYE VALLEY 
 

 
Eyes are the oceans of your soul 

Behind them lie tons of secrets 

They could sometimes look conditional 

Only when the moment you look fictional 

I share a great bond with eyes 

Where my words tend to restrain (back off) 

Gaze upon me with those looks of love 

Which bosom me more than your words say ever 

Make your eyes deeply dwell into mine…. And 

Pierce them…..like an arrow hit in the heart 

Babe, Just that……one look and you happen to me 

again and again 

SNEHA GOSWAMI 

Life Partner  
 

 
when you choose a life partner, 

you're choosing a lot of things, 

including your parenting partner and 

someone who will deeply influence 

your children, you’re eating companion 

for about 20,000 meals, your travel 

companion for about 100 vacations, 

your primary leisure time and 

retirement friend, your career therapist, 

and someone whose day you'll hear 

about 18,000 times. 

 

Maneti Satheesh Kumar 

F-26, Jr.Asst,  

DPO Bhupalpally 
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                        YET, SHE SMILES 
With widened lips and a big blush, she was conversing……. 

“YES! IT WAS HIM” 

As they conversed, She asked “ how is your girl?  ” with loads of weight in her heart. 

“ NICE AND FINE ” he replied 

“ Will your family accept her? ” she asked 

“ I haven’t thought that far yet ” he replied cheekily facing walls 

“ Don’t break her heart ….. like you broke mine ” she whispered in a low soothing voice , eyeing down. 

“ I’LL TRY ” he said sighing 

“ YOU BETTER STAY LOYAL AND DON’T LET ME DOWN” she replied (biting teeth) 

As conversation goes on , Phone rings 

“ HEYY ! ITS HER CALL” he said delightedly 

“ THEN I BETTER, NOT DISTURB YOU GUYS” she replied with a paining smile. 

As she hung up, Tears rolled down her eyes. It was not that easy to be his best friend, with those feelings 

for him at her end. 

As she moved on in life, she realized – sometimes love is all about letting go, make others feel glow and 

their lives happier. 

BUT STILL , SHE SMILES. 

CONCLUSION: Hating the person you lost in love doesn’t make you a better human. Just be a good friend, 

A guide , A well-wisher , A ray of hope in bad times. 

Do not forget- “ FREINDSHIP IS ALSO A KIND OF RELATIONSHIP” 

 

- SALIM MALIK 
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THANK YOU MCHRDIT 

1. మతుు నిన మంచిన ఄద్ద ం లౄదు. మతుు డు లౄకుండ ఏ భనిషీ సయవ సంనునడు కాలౄడు. ఆంత్ భంది నూత్న మతుు లను ఄందించిన మా  
MCRHRD కి కుు త్ఙఞ త్లు 

2. ఫంగాయంలె ర తీ రౄణువు విలువై నటౄో , కాలంలె ర తీ క్షణమూ విలువై నదౄ. MCRHRD లె ర తీ ఄనుబవమూ క భధుయ 

జాఞ కమౄ. 

3. జీవిత్ంలె భరుపు లౄని భళ్లో  తిర్రగి రాని జాఞ కాలను మగిలిాన MCRHRD మా కుు త్జ్ఞ త్లు. 

4. కట్ృలు కట్ౄ వాడు త్న గడిలి ని ఎలా ఄమతౄ నియంత్యం దును పృడతాడ ఄలాగౄ భన రాష్ర ర భుత్వ ఈదెమగులకు నెై పుణమం 

పృంచడ్రనికి ఎం సి అర్ హృచ్అరి్వ నియంత్య శిక్షణతె దును పృడుతుంది 
5. మృరుపు లౄకుండ్ర వచిాన 148 ఫంగారు ముద్ద లకు సాన పృట్ ఄంద్మృై న నగిషీలు గా త్మైరుచౄసి సామాజిక విలువలు పృంపందించి 

సమాజానిన ర్రచమం చౄసిన ఎం సి అర్ హృచ్ అర్ డి కి మా కృత్జ్ఞ త్లు 

-KRISHNAPRIYA 

 
కమట ల గూు ప్ ఫోటో  
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మనీ మాయథాన్ 

    
మాయథాన్ భహళ్ళ  విజౄత్లు  
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మాయథాన్ పురుషుల విజౄత్లు  
 

  
టట భహళ్ల సింగిల్సస  విజౄత్లు 

 
టట పురుషుల సింగిల్సస  విజౄత్లు  

 
టట భహళ్ల డబుల్సస  విజౄత్లు 

 
టట పురుషుల డబుల్సస  విజౄత్లు  
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బ్యమట్ మృంటౄన్ భహళ్ల విజౄత్లు  

 
బ్యమట్ మృంటౄన్ పురుషుల   సింగిల్సస విజౄత్లు  

 
 వాలి బ్యల్స  విజౄత్లు  

 
బ్యమట్ మృంటౄన్ పురుషుల    డబుల్సస విజౄత్లు 

 
కామయమ్స ఫెై నల్స 

 
 
చృస్ ఫెై నల్సస 
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SPORTS & CULTURAL CLUB 

 

కాలంతె పాటు ర్రగృడుతునన ఇ ఈరుకుల రుగుల జీవిత్ంలె భళ్లో  
కళ్ళశాల ఄనుభూతిని ంచడ్రనికి ప్తలిచిన ఇ MCRHRDI కామంస్, ఆకకడ 
కలిసిన మా మతుు లంద్ర్రకి భరకసార్ర బ్యలమ సభృతులను గురుత  
చౄమడ్రనికి ఏయడిన మా సెర్్స & కలాయల్స కమటీ దావరా ర తి కకర్ర 
కళ్ను ఫమటకు తీసుకువచిా ఄంద్ర్ర సహామ సహకారాలతె మీ 
ఄంద్ర్రకీ భర్రాపెలౄని భధురానుభూతులను ఄందించాభని అశిసూత ........ 
                                               పౄర భతె 
                                   సెర్్స & కలాయల్స కమటీ 

 Dr.P.Srinivas, DG’s Nominee 

 M.Manoj Kumar, Secretary, 

 T.Ramadevi, Member 

 K.Sandya Rani, Member 

 K.Anil Kumar, Member 

 G.Ravi Chandra, Member 

 A.Mounika, Member 

 N.Amulya, Member 

 MESS CULB 

 

కరెనా శామా ఄని సహంకిత  భోజ్నాలు కరువై న వేళ్..... 
శిక్షణా పార ంగణం పుణమమా ఄని ఄంద్రు కౄచెట భోజ్నం చౄసూత  
రెజ్ంతా జ్ర్రగిన మాటలను ఄజృప్పుకుంటూ...... ఄభభచౄతి వంటకు 
దూయమృై నా లెటుని కనఫడనీమ కుండ్ర రెజుకె కత్త రూంలె సర్రకత్త  
రుచులని ంచి ఄంద్ర్ర కడుపు నింపుతూ, అఖరెో  నరుని తీప్తచౄసూత .... 
భధమ భధమలె టీ, కాపొ పలహారాలను ఄందిసూత ... 
 మాకునన తిత డిని దూయం చౄసూత ...... 
 ఆంత్ట అతీభమత్ని ంచిన మా MCRHRD కి రుణడి ఈంటాం..... 
ఇ మృస్ కమటీలె భాగసావభమం కలించినందుకు భర్రమో శిక్షణ 
ముగించుకుని విజ్మవంత్ంగా ఆంటకి వళుత నన మా మతుు లంద్ర్రకీ నా 
త్యపున నా మృస్ కమటీ సభుమల త్యపున ధనమవాదాలు...... 

 Dr.K.Surash Kumar, DG’s 
Nominee 

 Y. Nagi Reddy, Secretary 

 Mohd. Abdul. Salem,Member 

 P.Rihana, Member 

 R.Venkataiah, Member 
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PLEDGE AGAINST CORRUPTION 

I realise that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of 

honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. 

I, therefore, pledge: 

• To neither take nor offer bribe; 

• To perform all tasks in an honest and transparent manner; 

 

ఄవినీతి వమ తిరౄక ర  తిజ్ఞ   

పేరులు ఄత్మంత్ జాగ రూక త్ తె వమ వ హ ర్రసూత  ఄనిన స భ మైలెో నూ నీతి, సభగర త్ల ఄతుమనన త్ ర  మాణాల ను 
పాటసూత , ఄవినీతి వమ తిరౄక పెరాటానికి భ ద్ద  తు ఆవావల ని నేను గుర్రత ంచాను. 

ఇ ఄంశాల నీన ద్ృష్ిలె ఈంచుకుని నేను ఇ దిగువ ర  తిజ్ఞ  చౄసుత నానను: 

 నేను లంచం తీసుకెను, ఆవవ ను; 

 ఄనిన  నులూ నిజామ తీతెను, పాయ ద్ యశ కంగాను నియవ హసాత ను; 

 
 

  
 

 
 

 



  

 
 

 

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (23.08.2021 to 22.09.2021) 3rd Cycle 33

List of Officer Trainees 
Induction Training Programme for Junior Assistants/Typists of 

Telangana State 
(23rd August to 22nd September,2021)-3rd Cycle 

 

S.NO OT 
COD

E  

NAME DESIGNATION 
WORKING PLACE 

MOBILE NUMBER 

OPINON PHOTO 

1 E-1 G. SANGEETHA LAXMI JR 
ASST COMMISIONER OF 
TECHNICAL EDUCATION, 
VIDYA BHAVAN   T.S, 
HYDERABAD 9550719993 

ALL OF US WILL NOT HAVE EQUAL 
TALENT  BUT ALL OF US WILL HAVE 
EQUAL OPPURTUNITY TO DEVELOP OUR 
TALENTS, THE WAY WE USE IT WILL 
ENABLE THE SUCCESS    

 
2 E-2 I PARSU JR ASST GOVT 

POLYTECHNIC KOTHA 
GUDAM 9951538222 

BE POSITIVE THINK POSITIVELY 
STUDY HARD, WORK HARD 

 
3 E-3  K. ANIL KUMAR JR ASST 

CPO, HYD 7396591496 
/7901107314 

NEVER CHOOSE PRIDE OR LOVE, BE 
SINCERE & HONEST THEY WILL CHOOSE 
YOU 

 
4 E-4 V. AKHILA REDDY JR ASST 

DPO, JOGULAMBA GODWAL 
DON’T JUDGE A BOOK BY ITS COVER  

 
5 E-5 B PANKAJ JR ASST CPO 

RACHAKONDA 9502529086 
BECOME THE BEST VERSION OF 
YOURSELF   

 
6 E-6 T BHANU PRAKASH JR 

ASST DPO – 
MAHABUBABAD 
9493437508 

విలువలు లేని విద్య  బురద్లో పోసిన పనీీ రు 

వంటిది. 

 
7 E-7  HARIPRASAD .P TYPIST 

PANCHAIAT RAJ ENGG 

DEPT BHONGIR 
8801254337 

ENJOY EVERY MOMENT OF LIFE  

 
8 E-8  MD UMAR JR ASST DPO 

SURYAPET 9493592562 
WORK HARD UNTIL YOU SUCCEED  
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9 E-9 AMBATI SATYANARYANA 
TYPIST, PUNDURMANDAL 
VIKARABAD-DIST 
8985112849 

EVERYTHING HAPPENS FOR A REASON. 
DON’T THINK TOO MUCH, TRUST THE 
PROCESS, EVERY THING WILL BE OK, 
VERY VERY SOON  

 
10 E-10 PREMALATHA JR. ASST 

GPT, Nagarajun sagar 

7661932346 

మనం మన జీవితంలో ఇద్దరినీ 

మరిి పోకూడదు. ఒకరు మనం ఆపద్లో 

ఉనీ ప్పు డు ఆదుకునీ  వారిని ,ఇంకొకరు 

మనం బాధలో ఉనీ ప్పు డు ఓదారిి న 

వారిని. 
 

11 E-11 V. SRIKAR JR. ASST 

CPO, CYBERABAD 

9515289930 

ENJOY THE MOMENT YOU'RE 
IN AND LIVE YOUR LIFE TO THE 
FULLEST 

 
12 E-12 JADHAV DIVYA, 

 JR. ASST, DPO, KBM 

ASIFABAD, 9494579520 

DON’T CONFUSE MY PERSONALITY 

WITH MY ATITUDE. MY 

PERSONALITY IS WHO I AM, MY 

ATTITUDE  DEPENDS ON WHO YOU 

ARE. 
 

13 E-13 KORIPELLI NARENDER 

REDDY TYPISTO/O 

TAHSILDAR. 

DILAWARPUR MANDAL, 

NIRMAL DIST 

9989543806 

HAPPY TO BE A PART OF THIS 

CYCLE, BY MEETING TRAINEES 

FROM DIFFERENT PLACES AND 

DIFFERENT DEPARTMENTS AND 

PARTING WITH LOTS OF  

WONDERFUL MEMORIES  
 

14 E-14 KALLEPELLY RAJITHA               

TYPIST REVENUE DEPT 

O/O TAHSILDAR, 

MOMADA MANDAL, 

NIRMAL DIST 

BELIEVING IS MORE IMPORTANT 

THAN DREAMING 

 
15 E-15 THALLAPALLY SOUMYA 

JR.ASST O/O 

TAHASILDAR, 

RAMAYAMPET MEDAK 

DIST 7569005467 

భవితని చూపే  నావలా  సాగిన ఈ శిక్షణ 

కాలం...ఆతీీ యులని ద్రిచేరిి  ఈ జీవితానికి 

మరినిీ  తీపి జా్ఞపకాలను మిగిలి్ ంది...రేపటి నా 

భవిషతుుకు మధురం ఈ అనుభూతే ఆశయాల 

తీరాల వంబడి ఈ గురుులు ఎప్పు డు పదిలమే.... 

 
16 E-16 MENDE MAHIDHAR 

TYPIST COLLECTRETE 

NIRMAL 

8184891563/986636569

5 

MY ATTITUDE IS BASED ON HOW 

YOU TREAT  ME  

 

17 E-17 N. AMULYA JR ASST DEO 

OFFICE  
మారుు  నినుీ  గమయ ం వైప్ప అడుగులు 

వేయిస్ుంది,”ఓరుు  నినుీ  గెలుప్పకి  ద్గ గర  

చేస్ుంది. 
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18 E-18  RELIVED   

19 E-19 T.ASHISH REDDY JR. 

ASST O/O CPO 

CYBERABAD 

9949748837 

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO MY CO-
PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 3 

 
20 E-20 G. RAVI CHANDRA       

TYPIST O/O CPO 

CYBERABAD 

9949748837 

1) LIVE THE LIFE YOU LOVE, LOVE 

THE LIFE YOU LIVE  2) NEVER GIVE 

UP 

 
21 E-21 CHERLLA JR ASST CPO, 

RACHA KONDA, HOME 

DEPT 9014343819 

WHAT YOU DO COMES BACK TO 

YOU 

 
22 E-22 RELIVEED   

23 E-23  M.A. QADIR JR ASST 

DEPT OF TECHNICAL 

EDUCATION VIKARABAD 

9912352805 

ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT 

SIDE OF LIFE  

 
24 E-24 MOHAMMED ABDUL 

IMTIYAZ SIDDIQUI JR 

ASST QQ, GPT DEPT OF 

EDUCATION 

9553017185 

ONE LIFE ONE WORLD EXPLORE IT 

 
25 E-25 MD PASHA JR ASST GPT 

MAHABUB NAGAR DEPT 

OF TECHNICAL 

EDUCATION 

9160695045 

YOU CAN NOT DO GREAT THINGS 

BUT  DO SMALL THINGS IN  A 

GREAT WAY  

 
26 E-26 UMME SABA JR ASST 

(DIG) R&S KARIMNAGAR 

9618443600 

LIFE BECOMES MORE MEANINGFULL 

WHEN YOU REALISE THE SIMPLE 

FACT THAT, “YOU WILL NEVER GET 

THE SAME MOMENT TWICE”.  

SILENCE  IS BETTER THAN 

UNNECESSARY DRAMA 
 

27 E-27 M PRIYANKA JR ASST DK 

GOVT HOMOEOPATHIC 

HOSPITAL, 

RAMANTHAPUR 

9502796012 

ఒక చినీ  నవ్వు  మన ఫోటోని అంద్ంగా 

మారిి నప్పడు. అదే నవ్వు  మన 

జీవితంలోఉంటే ఇంకా  బాగుంటంది. 

 
28 E-28 S.SOWMYA TYPIST 

TAHSILDAR OFFICE 

REBBENA ASIFABAD 

9059765455 

COURAGE DOSEN’T HAPPEN WHEN 

YOU HAVE ALL THE ANSWERS, IT 

HAPPENS WHEN YOU ARE READY TO 

FACE THE QUESTIONS YOU HAVE 

BEEN AVOIDING YOUR WHOLE LIFE. 

 



  

 
 

 

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (23.08.2021 to 22.09.2021) 3rd Cycle 36

29 E-29 B. SAMSKRUTHI JR 

ASST DPO RAMAREDDY 

8688915710 

WHEN A SYSTEM IS FAILING, THE 

BEST THING YOU CAN FEED IS 

INFORMATION  

 
30 E-30 V. REDDY JR ASST 

FOREST DIVISION 

OFFICE KAMAREDDY  

8008209400 

MY GOAL IS NOT BE BETTER THAN 

ANYONE ELSE BUT TO BE BETTER 

THAN I USED TO  BE  

 
31 E-31 G. UDAY  KIRAN JR ASST 

RDO OFFICE, NIRMAL 

7396923973 

LIFE SHOULD BE GREAT RATHER THAN 
LONG  

 
32 E-32  A.VENU GOPAL JR ASST 

THE TAHSILDAR OFFICE 
PEMBI DIST NIRMAL 
8985753397 

ప్పతి మనిషి జీవితంలో మానవ్వడు ప్పడుతూ, 

మరణిసాు డు. కాని, నేను ఎందుకు జనిీ  తు , 

చనిపోతునీా ను అని తెలుస్కోవడం లేదు, 

దీనికి ప్పతి ఒకక రు  నేను ఎవరు అనే విషయంని 

ప్పశీి ంచుకోవాల్.. 
 

33 E-33 M.MANOJ KUMAR JR 

ASST O/O THE 

TAHSILDAR NARSINGI, 

MEDAK DIST 

9948946013 

బండరాలలని మకిక తే ప్బతుకు రాత మారితే 

సోద్ర!పెద్ద కొండనే మక్కక స్తు పేద్ల రాత 

మారేి యల్రా.దేవ్వడా ఓ దేవ్వడా నువ్వు  

ఉనీ ద్నీ ది భూటకం , నువ్వు ంటే పేద్ల 

ప్బతుకులోన ఎందుకునీ ది అంధకారం.  

 
34 E-34 MANIDALA VISHWAJITH 

JR ASSTGOVT DIET 

KARIMNAGAR 

7680821601 

ENJOY EVERY MOMENT OF LIFE  

 
35 E-35 JAMPALA SANDEEP JR 

ASST  GOVT DIET, 

KARIMNAGAR 

9959249725 

నవిు ంచేవాడు  యోగి,నవేు వాడు 

భోగి,నవు నివాడు రోగి. 

 
36 E-36 J. BHANU CHANDER JR 

ASST SDHH, 

BHUVANAGIRI 

8125333514 

 

 

 

 

 

మన ఆలోచనలు ఎప్పు డు రాబోయే “భవిషయ త్” 

వైప్ప పరుగెతిుల్ కాని మనతో కల్సి నడవని 

“గతం” కోసం వేచి చూడకూడదు. 
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37 E-37 T. RAMADEVI JR ASST , 

MPDO OFFICE 

DHARMARAM DIST 

PEDDAPALLY 

9490892817 

ఈ జనీ క్క ఏ బంధం అయినా 

బంధుతు మైన,మరో జనీ  ఉంటందో లేదో 

తెల్యదు.అందుక్క బంధం ఉనీ ప్పు డే 

జ్ఞప్గతగా కాపాడుకోవాల్.దూరం అయితే ద్గ గర 

అవడం చాలా కషటం. 

 

 

38 E-38 SNEHA GOSWAMY 

CPO HYDERABAD 

7901100599 

 

 
39 E-39 T. RAVINDER JR ASST 

NIRMAL 9849006635 

EXPLORE THE SUCCESS OF WORLD 

WHICH IS UNEXPLORED  

 
40 E-40 V. MADHUSUDHA RAO 

JR ASST PEBBARI, 

WANAPERTHY, 

8247716360  

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO MY CO-
PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 3 

 

41 F-1 K. UPENDER 
Jr. Assistant 
O/o District Police, J. GADWAL 
8317685528 
 

పుట్ుకతె ఎవవరు గవారు కారు కాలౄరు ....భన ర వయత న ,భన 
చౄత్లు భనలీన గవార్రగా మారుసాత మ.  

 
42 F-2 MD.HANEEF UR RAHMAN 

Jr. Assistant 
O/o CP Hyderabad 

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO MY CO-
PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 3 

 

43 F-3 K.NAGARAJA CHARY 
Typist 
O/o District Police 
Mahboobnagar 
7981983435 

జీవులకి సయవజ్గద్ర క్ష బగవంతుడెై తౄ ,ఈదెమగులకి నెై పుణమర్వతామ 
సయవయక్షణం DR.MCRHRDIT TRAINING ఄమతౄ నీ జీవిత్ం పూల 
బ్యటగున్. 

 
44 F-4 J.LALITHA 

Jr. Assistant 
O/o District Police, Nagar 
Kurnool  
8074392035 

క సభసమ భనకు ఎందుకు వచిాంది ఄని బ్యధడడం కంటౄ 
ఄసలు అ సభసమలె నేనెందుకు ఈనానను ,దానికి నేనెలా కాయణం 
ఄమైమను ఄనిఅలెచించి ర్రషకర్రంచుకెవడం 

భంచిది.ఏందుకంటౄ,సభసమఏంటో తృలిసౄత  ర్రష్పకయం చాలా 
సులువుగా తృలిసిపెతుంది.   

45 F-5 R.VENKATAIAH 
Jr. Assistant 
O/o District Police 
Mahboobnagar 
9014934948 

గతానిన ఄవలెకనం చౄసుకుంటు బవిషమతు గుర్రంచి అలెచిసూత  
వయత మానంలె గడడమౄ ఄంద్మృై న జీవిత్ం . 
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46 F-6 M.SAI SANDEEP 
Jr. Assistant 
O/o Dr. MCRHRDI Hyderabad 
7731934720 

నీ అశమ సాధనలె ఏనిన సారుో  విపలమృై న సరౄ భరకసార్ర 
ర మతినంచు . 

 
47 F-7 B.ARAVIND 

Typist 
O/o District Agriculture 
Nizamabad 
9573131905 

To all the people with good heart, one day you 
will get what you deserve 

 
48 F-8 CH.KAVITHA 

Jr. Assistant 
O/o RDO  Narsapur 
9652170035 

If you have a positive attitude and constantly 
strive to give your best effort, eventually you 
will overcome your immediate problems and 
find you are ready for greater challenges. 

 

49 F-9 MANJULA MERUGU 
Jr.Assistant 
District Police Office Komuran 
Bheem Asifabad 
9494308504 

Don’t hesitate to learn even though you 
achieved your goal because there are so many 
things in the world that you may not know 

 
50 F-10 R. NIRANJAN 

Jr.Assistant 
O/o Tahsildhar Shivmpet  
Medak(D) 
9542155128 

Silence is the best answer to all questions. 
Smiling is the best reaction to all situations. A 
path with more obstacles leads to a destination 
with beautiful flowers 

 
51 F-11 A. SAI PREETHAM 

Jr. Assistant 
Govt. Polytechnic Station 
Ghanpur 
808856007 

Two principles for a happy life 
1.Use things not people 
2.Love people not things 

 
52 F-12 S.BHAGYALAXMI 

Jr. Assistant 
ZPHS(G), Manthani 
(M),Peddapalli (D) 
8008597221 

కష్డటం మృట్ు లాంటది .ఄద్ృష్ం లి ్ లాంటది.కనిన సారుో లి ్ 
విపలం కావోచు.కాని మృటుో  భనని ఎప్పుడు పృై క    తీసుకృలాత మ  . 

 
53 F-13 SAI KAMUNI 

Jr. Assistant 
Veternary and Animal 
Husbandary 
9966804277 
 

A smile is the universal welcome 

 
54 F-14 G.KALPANA RANI 

Typist 
District Police Office 
Jagtial 
 

Do your best 
Forget the rest 
First do it , then say it 
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55 F-15 P. ABHINAYA 
Jr.Assistant 
O/o  Govt. Polytechnic 
Kothagudem 
9160484759  

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO ALL MY 
CO-PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 
3 

 
56 F-16 G. NAVITHA 

Jr. Assistant 
CPO Rachakonda Hyderabad 
9966216531 

త్లవంచబెకృపుడు ..త్లవంచి నేల వై పు నీ చూపు నాటకు .ఄది నీ 
హదుద ని తృలిమజౄసుత ంది .పృై కి ఎతిత  నింగి వై పుకు చూడు ఎలో లు లౄని 

అకాశం నీలె హదుద లు లౄని నెై పుణామలను అవిషకర్రసుత ంది .జీవిత్పు 
ర తి సంఘయష ణలె నినున నువువ కత్త గా అవిషకర్రంచుకె గృలుపు నీ 

చిరునామా ఄవావలి .గృలుపుకౄగౄ బ్యట నీ ఉప్తర్ర ఄవావలి    .   

57 F-17 B.VINAY KUMAR 
Typist 
O/o SE (R&B) Circle 
Karimnagar 
7702446512 
 

ఏ ర మైణమృై న కౄ క ఄడుగుతె  పార యంబం ఄవుతుంది .నువువ 
నడిచౄ దార్ర సర్ర ఄమనది ఄమతౄ భర్రకనిన ఄడుగులు తెడు 

వసాత మ .భంచి అలెచనకి భంచి ర మతాననికి కెకసార్ర 
మద్టోో  కష్ంగా ఈనన ముగింపు మాత్ర ం చర్రత్ర  సృష్ిసుత ంది . 

 
58 F-18 L. PRAVEEN KUMAR 

Jr. Assistant 
O/o SE (R&B) Circle 
Karimnagar  
9440287237 

విజ్మమె రాజ్మమె ఇ రృండింటకి ర మౄమం లౄకుండ్ర ఏ 
ఄనుబవం రాదు . 

 

59 F-19 P.RIHANA 
Jr. Assistant 
 

Peace begins with a smile 

 
60 F-20 S. SUJATHA 

Typist 
O/o AYUSH Hyderabad 
9247805964 

కనడే  దౄవువలో ను  అనాద్  శయనలమం  లె వదిలి కనడి ని దౄవుని 
కెసం గుళ్ళళ  చుట్ూ తిర్రగౄ వాడు మూరుు డు  

 
61 F-21 RELIVED    

62 F-22 D. ARUN KUMAR 
Jr. Assistant 
O/o Govt Polytechnic 
Nizamabad 
9652933694 

శతుు వుతె  పెరాటం చౄయచుా కాని కనడని అకలితె పెరాటం  
చౄమలౄము . 

 
63 F-23 P. Vinay kumar 

Jr.Assistant 
O/o District police 
Jayashankar bhoopalapalli 
9652702515 

లక్షమం  పౄర మంచఫడ్రలి ..ఎంత్ ఄంటౄ నిదుయలె కూడ్ర భనకు ఄదౄ  
కనడ్రలి .  
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64 F-24 T.SHIVA NAIK 
Jr. Assistant 
District Police Office 
Mahboobabad 
9494868037 

Try not to become a man of success. Rather 
become a man of value. 

 
65 F-25 G.RAMAKRISHNA 

Typist 
O/o SEPR, 
Mahboobnagar 
9052855446 

“భనిషి జీవిత్ంలె ఎదురృై నా ర తి సంగైట న ర తి సంద్యబం క 
అనుబ వమౄ  ..ఄనుభావమౄ జీవిత్ంలె ఎలా ఈండ్రలె  ఎలా 
ఎద్గాలె నేర్రసుత ంది “  

 
66 F-26 M.SATHISH KUMAR 

Jr. Assistant 
O/o District Police Bhupalpally 
9666145559 

If we don’t have guts to stand separate from 
the mob, we would always remain one in a 
mob. 

 
67 F-27 CH.VIKAS 

Jr. Assistant 
O/o District Prohibition Excise, 
Khammam  
9441274387 

‘Real growth starts when you’re tired of your 

own excuses’ 

 
68 F-28 M.NARESH 

Jr. Assistant 
O/o District Police 
Mahaboobabad 
9652301540 

ఏ చర్రత్ర  చూసిన  దుకసుత నన 
సీి  నే ముర్రత వభిసుత ంది... 
కనీనరు కడదాక ఈనన 
కరుణాభమ సీి యే.. 

 
69 F-29 MOHAMMED MUNEER 

AKRAM 
Jr. Assistant 
O/o District Police 
Mahboobnagar 
8639788304 

You can achieve anything when you are 
devoted, determined and disciplined. 

 

70 F-30 A.VISHAL 
Jr. Assistant 
 

Wear a smile and have friends  

71 F-31 U. SHIVAPRASAD 
Jr. Assistant 
O/o District Police kamareddy 
8837700919 

Do what you love, 
Love what you do 

 
72 F-32 M. RAMAKRISHNA 

Jr. Assistant 
O/o District Panchayat Raj 
Engineer, Yadadri Bhuvanagiri.  
8499849487 

భాష లౄనిదీ  ,ఫంధం ఈననది ,సృష్ిలె ఄతి భధుయమృై నది జీవిత్ంలె 
భనిషి భరువలౄనిది సౄనహం కకటౄ  .  
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73 F-33 K.VIJAYA REKHA 
Jr. Assistant 
O/o DCP North Zone 
Hyderabad. 
9966334902 

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO ALL MY 
CO-PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 
3 

 
74 F-34 Y. VENKANNA 

Jr. Assistant 
DPO Mulugu 
9494219125 

మోద్ద ంలె భయణం ఈంటుంది కానీ  మోద్ధ వీరుడికి భయణం 
ఈండదు . 

 
75 F-35 MOHAMMED SHAIK ATHEEF 

Jr.Assistant 
O/o  Area Hospital Bhuvangiri 
 

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO ALL MY 
CO-PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 
3

 
76 F-36 B. SAITEJA 

Jr. Assistant 
O/o Area Hospital 
Ramannapeta,Y Bhuvangiri 
Dist 
8985847512 

When life gives you a hundred reasons to cry 
show life that you have a thousand reasons to 
smile 

 
77 F-37 P.SHAMILI 

Jr.Assistant 
O/o CP Ramagundam, 
Peddapalli 
9346343102 

Not every Govt office is filled with spider webs 
and old files but govt offices like MCRHRDIT 
full of cleanliness and pleasant environment. 

 
78 F-38 T. RAVINDER 

Jr. Assistant 
O/o GPT ,Husanabad, Siddipet 
Dist 
9848726086 

జీవిత్ంలె ఎనన కష్్పలు ఏదురుకునుత నం కాని గట్ నభభకంతె 
ర మత్నం చౄమడం లౄదు .ఄందుకౄ భనం ఒటమ పాలృై పెతునం 

.గట్ నభభకం తె భరకసార్ర ర మత్నం చౄమండి విజ్మం మీదౄ .  

 
79 F-39 BHAVANA NEELAKANTI 

Jr. Assistant 
O/o District Police Medak 
8500284382 

When we can no longer change a situation ,we 
are challenged to change ourselves. 

 
80 F-40 PRAVEEN KOYADA 

Jr. Assistant 
O/o Govt Polytechnic Kataram. 
9700127719 

To the world you may be the one person but to 
one person you may be whole world.

 

81 F-41 A.MOUNIKA 
Jr. Assistant 
O/o District Police  Medak 
6302157687 

We turn a witness into a strength by 
recognizing it, accepting it and listen all the 
times it as worked in our favour 
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82 F-42 K.  PAVITRA 
O/o  PR Vikarabad 
8328040282 

ఄణకువ లౄకుండే ఄంద్ం కూడ్ర వికాయంగా ఄసహమంగా 
కనిప్తసుత ంది. 

 

83 F-43 JOGU HARISH 
Jr. Assistant 
O/o Tahsildhar Chegunta 
Medak. 
 

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO ALL MY 
CO-PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 
3 

 

84 F-44 R. MOUNIKA 
Jr. Assistant 
O/o CP Hyderabad 
9052874712 

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO ALL MY 
CO-PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 
3 

 
85 F-45 K.SANDHYA RANI 

Jr. Assistant 
O/o Tahsildhar Kowdipally 
Medak 
7032860408 

The moment you move on from your awful 
past, you start living your present.The moment 
you move on from present your future starts 
questioning your existence 

 
86 F-46 R. RAJESH 

Jr. Assistant 
O/o District Police, 
Mahboobabad(D) 
9885927077 

జీవిత్ంలె గురుత ల కనాన జాఞ కాలౄ ముఖమం ఎందుకంటౄ గురుత లు 
చృర్రగిపెతామ జాఞ కాలు మగిలిపెతామ  . 

 
87 F-47 RAPOLU SHIRISHA 

Typist 
O/o DPRE Mancherial 
 

ర మత్నం  గది పలిత్ం తె ని లౄదు .ఒడిన సరౄ ర మతినసుత నన 
ర తి భనిషి గవాడే .ఎవరె ఄననట్ు కృయటం  భనకు అద్యశం 

ఏగిసిడుతునందుకు కాదు తిర్రగి లౄసుత నందుకు . 
 

88 F-48 H. ANJAIAH 
Jr. Assistant 
O/o DPRE, PJU DIV ,Nagar 
Kurnool 
 

అకాశం ఎంత్  విశాలంగా ఈనన నక్షతార లకౄ విలువ ఎకుకవ .ఄలాగౄ 
భనషి ఎంత్ట శీర భంతుడు ఄమన గుణానికి వమకిత త్వనికౄ విలువ 
ఏకుకవ.  

 
89 F-49 V.BHAGYALAXMI 

Jr. Assistant 
O/o Govt. Polytechnic 
Ramanthapur 
9502933672 

ఏ ఫంధం ఄమన ఈంటౄ ఄద్ద ం ల  ఈండ్రలి లౄకపెతౄ నీడలా 
ఈండ్రలి ఎందుకంటౄ ఄద్ద ం ఄఫద్ద ం  చృదు  
నిడ భనలిన వద్లి వళ్ళళదు  

 

90 F-50 SHAHANA BEGUM 
Jr. Assistant 
O/o ZPP ADILABAD  
 

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO ALL MY 
CO-PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 
3 

 

91 F-51 SHRUTHI 
Jr. Assistant 
O/o Tahsildhar, Khairtabad 
Hyderabad Dist 
 

Make use of your passion in order to make a 
difference in someone else’s life 
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92 F-52 M.Srinivas 
Typist 
O/o CP Siddipet 
 

WISH THE BEST ALWAYS IN LIFE, TO ALL MY 
CO-PARTICIPANTS OF ALL BATCHES OF CYCLE 
3

 

93 G-1 N. ANVITHA 
Jr. Assistant 
O/o SE(R&B) Circle, 
Karimnagar 
9676291498 

Real freedom is in the heart and mind. Never 
be controlled by anything but time. 

 
94 G-2 K. MAHESH 

Jr. Assistant 
Area Hospital , Mulugu 
9666775671 

You can’t change the world, you can only 
change yourself. 

 
95 G-3 SHISHIRA VANGALA 

Jr.Assistant 
O/o Zilla praja parishad 
Karimnagar 
9985886672 

Love yourself. 
Be clear on how you want to be treated. 
Know your worth always 

 
96 G-4 VADITYA SRILEKHA 

Jr. Assistant 
O/o SP Vikarabad 
7337040737 

Nothing is impossible when you believe in 
yourself. 

 
97 G-5 G. RARAJU 

Jr. Assistant 
Govt.Polytechnic college 
Gadwal 
7993166074 

Failure is a path to success 

 
98 G-6 T. PAVAN 

Jr. Assistant 
O/o District Police Adilabad 
9908248560 

Opportunities don't happen. You create them

 
99 G-7 A. BALAKISHAN 

Jr.Assistant 
ZPHS Kothapally, 
Gambhiraopet(M) 
Rajanna Sircilla(D) 

Keep calm… 
Eat…. 
Work…. 

 
100 G-8 V. PRATHYUSHA 

Jr. Assistant 
CPO Karimnagar 
9494048146 

Happiness of your life depends on the quality 
of your thoughts. 
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101 G-9 CH. KRISHNA CHATANYA 
Jr.Assistant 
District Police Office Nirmal 
9666837987 

Life is short. Smile while you still have teeth. 

 
102 G-10 B . SHIVASAI VARDHAN 

Jr.Assistant 
District Police office Adilabad 
7396881141 

Believe in war not in morality 

 
103 G-11 K. HARSHA VARDHAN 

Jr. Assistant 
Govt. I.I.I Bhadradri 
Kothagudem 
8688504636 

You scream, You cry, But don’t Give Up 

 
104 G-12 KIRAN KUMAR DHARAWATH 

TYPIST 
District Police Office Nirmal 
9676129399 

Guns don’t need agreements 

 
105 G-13 K. MOUNIKA 

Jr. Assistant 
3rd Battalion, Ibrahimpatnam 
Hyderabad 
9381597150 

A smile is the universal welcome 

 
106 G-14 M. RAJITHA 

Jr. Assistant 
Police Training Centre, 
Amberpet, Hyderabad 
9492460209 

Be yourself and love what you do & do what 
you love 

 

107 G-15 MAMIDI PRASHANTHI 
Jr.Assistant 
O/o  Tahsildhar, Toopran, 
Medak 
9573853186  

Be gentle with yourself 

 
108 G-16 D. HASSAN 

Jr. Assistant 
District Hqrs Hospital 
Sangareddy 
9440776381 

Everything is possible when you have your 
health 
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109 G-17 K. KUSUMA 
Typist 
Police Training College 
Amberpet Hyderabad 
9908949338 

Practice makes a man perfect 

 
110 G-18 A. KONDAL REDDY 

Jr. Assistant 
District Police office, Rajanna 
Sircilla 
8985423879 

Jai Jawan – Jai kisaan 

 
111 G-19 R. BHANU KUMAR 

Jr. Assistant 
Area Hospital Gajwel, 
Siddipet(D) 
9951381381 

Peace begins with a smile 

 
112 G-20 B. KRISHNA PRIYA 

Typist 
O/o District Panchayat Raj 
Engineer, Rajanna Sircilla 
9247195072 

Life is really simple, don’t  make it complicated  

113 G-21 S. NIKHIL REDDY 
Jr. Assistant 
CP Karimnagar 
7702484768 

The success of society is to be evaluated 
primarily by the freedom that people of society 
enjoy 

 
114 G-22 MD. NASER HUSSAIN 

Jr. Assistant 
O/o Tahsildhar Kulcharam(M), 
Medak(D) 
9346489257 

Sing like no one’s listening, love like you’ve 
never been hurt, dance like nobody’s 
watching, and live like it’s heaven on earth 

 
115 G-23 MOHD ABDUL SALEEM 

Jr. Assistant 
District Hqrs Hospital Medak 
9676031034 

Dosti: 
Bin mausam kabhi phool nahi khilte.. 
Sabko pelne wale dosth, har baar nahi milte 

 
116 G-24 A. VIJAYA KUMAR 

Jr. Assistant 
Area Hospital Narsapur 
9052692563 

Try not to become a man of success. Rather 
become a man of value. 

 
117 G-25 B. MUKESH 

Jr. Assistant 
O/o EE, Irrigation division 
Mancherial 
7382976594 

Travel around the world to explore the 
unexplored 
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118 G-26 P. NITHISH REDDY 
Jr. Assistant 
O/o District Collectorate Nirmal 
9550698181 

Stop chasing the money and start chasing the 
passion.

 
119 G-27 G. VENKATESHWARLU 

Typist 
O/o Tahsildhar, Laxmanchanda 
, Nirmal(D) 
9951264615 

Don’t settle for what life gives you; make life 
better and build something 

 
120 G-28 MOHAMMED HASEENA 

Jr. Assistant 
O/o Indian Institute of Health & 
Family Welfare 
9666014769 

Find Strength in Pain 

 
121 G-29 P. SANTHOSH KUMAR 

Jr. Assistant 
O/o Indian Institute of Health & 
Family Welfare 
7207725559 

No one in this world can love a girl more than 
her father 

 
122 G-30 S. ANITHA 

Jr. Assistant 
O/o Govt. Ayurvedic Hospital 
Charminar, Hyderabad 
8121989929 

Wear a smile and have friends 

 
123 G-31 ANKAMPALLI RANI 

Jr. Assistant 
O/o Tahsildhar, Mudhole, 
Nirmal (D) 
8179898757 

Do what you love, 
Love what you do 

 
124 G-32 Syed Ghouse 

Jr. Assistant 
O/o Dr.B.R.K.R Govt Ayurvedic 
Medical college, S.R Nagar , 
Hyderabad 
9949534460 

Family is the heart of a home 

 
125 G-33 T. RACHANA 

Jr. Assistant 
O/o RDO Bhainsa , Nirmal (D) 
9550709061 

Dad, you’ve always been the coolest – like all 
those times you said ‘yes’ when Mom said ‘no 
 
Behind every great daughter is a truly amazing 
dad 

 



  

 
 

 

 

 
Induction Training Program for Jr. Asst./ Typists (23.08.2021 to 22.09.2021) 3rd Cycle 47

126 G-34 K. VENKATESHAM 
Jr. Assistant 
Area Hospital Narsapur, Medak 
(D) 
6300302503 

Having somewhere to go is home. Having 
someone to love is family 

 
127 G-35 O. NARESH 

Jr.Assistant 
O/o  Tahsildhar,Mudhole, 
Nirmal (D) 
9493750242 

If you are not willing to risk the unusual, you 
will have to settle for the ordinary

 
128 G-36 K. ARUNDHATHI 

Typist 
O/o EEPR ,Miryalaguda, Nirmal 
Dist 
8985847512 

Calm mind brings inner strength and self-
confidence, so that's very important for good 
health 

 

129 G-37 SIDDULU. J 
Typist 
O/o District Panchayat Raj 
Enginner, Vikarabad 
9966855323 

Life is like a mirror. Smile at it and it smiles 
back at you 

 
130 G-38 Y. ARUNA 

Jr. Assistant 
O/o EEPR ,Miryalaguda, Nirmal 
Dist 
8096490574 

Forget Your Past, Forgive Yourself, And Begin 
Again Right Now. 

 
131 G-39 P. SUVARNA 

Typist 
O/o SE,PRED Khairtabad, R.R 
DIST 
8790946028 

Keep walking and keep smiling 

 
132 G-40 MD.YAKUB PASHA 

Typist 
O/o SEPR Region Karimnagar 
9032447761 

There are no secrets to success. It is the result 
of preparation, hard work, and learning from 
failure

 
133 G-41 SAMA SRINIVAS 

Jr. Assistant 
O/o Collectorate Nirmal 
9010801516 

In order to write about life first you must live it 

 
134 G-42 A.  PAVAN KUMAR 

O/o ENC PR Hyderabad 
7780261949 

Never quit, never give up, never back 
down 

 
135 G-43 Y. NAGIREDDY 

Jr. Assistant 
Area Hospital Narayankhed, 
Sangareddy(D) 

Not how long, but how well you have lived is 
the main thing 
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9989696649 

136 G-44 SHAIK SALMAN 
Jr. Assistant 
Area Hospital Zaheerabad,  
Sangareddy (D) 
9652574531 

It is very easy to defeat someone but it’s very 
hard to win someone  

 
137 G-45 V. SWATHI 

Jr. Assistant 
O/o District Police Jagtial 
9492459109 

Hope Is The Only Thing Stronger Than Fear 

 
138 G-46 K. SHANKER REDDY 

Jr. Assistant 
O/o Tahsildhar Tekmal, 
Medak(D) 
8500057322 

Life is short make it too smart 

 
139 G-47 CH. PRAVEEN KUMAR 

Jr. Assistant 
O/o Tahsildhar Chilipched(M), 
Medak(D) 
8008087771 

'Words are easy, like the wind; Faithful 
friends are hard to find’ 

 
140 G-48 T. PRAVEEN KUMAR 

Jr. Assistant 
O/o Tahsildhar Haveli Ghanpur 
,Medak(D) 
8374455263 

Many of life’s failures are for people who did 
not realize how close they were to success 
when they gave up 

 
141 G-49 M. VINAY KUMAR 

Jr. Assistant 
O/o Home Dept Wanaparthy 
7799860600 

If you can dream it, you can do it

 
142 G-50 T. S. VIJAYA LAXMI 

Jr. Assistant 
O/o Employment and Training 
Department, Hyderabad 
8179125085 

A friend is someone who knows all about you 
and still loves you. 

 
143 G-51 S. VINODA 

Jr. Assistant 
Govt. Polytechnic, 
Abdullapurmet, R.R Dist 
9553892565 

The purpose of our lives is to be happy  

144 G-52 D. NAGESHWAR RAO 
Typist 
O/o Tahsildhar Nirmal (U) 
9989158558 

Never dream about success,  work for it
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