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PRINCIPAL’S MESSAGE:
It gives me an immense pleasure to say a few words as ‘Reflections’ which adds as the essence to
showcase the skills and talents of our students which transforms them into the potential writers and
excellent communicators and presenters.
I take this opportunity to congratulate the editorial board for designing the magazine and also to the
staff and students of this prestigious college for their contribution and strenuous efforts.
The vision and mission of our college is to “Empower Women through Knowledge”.
The college made its mark in academics, cultural, literal, sports and games. Measures are taken in all
these fields.
I am proud to be the principal of this college where all the stake holders cooperate in reaching the
objectives and goals of the institution leading to the integrated development of the student.
On behalf of the institution, I wish the students for their future Endeavors.

Dr.G.Yadagiri

Teaching and Non teaching staff 2019-2020

Editorial board:
Honorary Editor Dr.G.Yadagiri
Chief Editor Dr.K.Jyotsna Prabha
Mrs.A.Vasantha Kumari
Dr.K.Geetha
Dr.Afsar unnisa Begum

Student Editors:

Nikhatunnisa Naureen
- English Literature Secretary

Anita Kumari
- Hindi Literature Secretary

A.Sailaja
- Telugu Literature Secretary

Ridaa Mariyum

వల్రి
ల

తెలుగు విభాగం



సందేశం
డా

కె. జ్యో త్స్ న ప్రభ

అసోసియేట్ ప్ొఫెసర్

తెలుగు

ఎందుకమ్మా మీలో నిరాశాత్సమస్స్
కనిపిస్సున్న దిదిగో ఆశారోచిస్స్
త్సటిత్తులా మీరు మెరిస్తు
విదుో త్తులా మీలో విద్వ త్తు విరిస్తు
తొలగిపోదా అంధకారం
కద్లిరాదా కాంతిపంజం
విడచిపెట్ం
ట డి అలసత్సవ ం
ట్
మడచి పె ం
ట డి సోమరిత్సన్ం
ఉరకలు వేస్తునే ఉషస్స్
ఉద్ో మిస్తునే యశస్స్
త్సృణకణం కాదు జీవన్ం
మణిదీరం కావాలి
మహోజ ్వ లమై వెలగాలి.
ఉరిమే ఉత్స్ హంతో సాగిపోవాలి
విజయరథంలో దూస్సకుపోవాలి
ఊయలలూపే చేత్తలే
ఉరివ ని పాలించగలవు
ఆకాశంలో సగమేనా
అన్ంత్సవిశవ ం మీదే
అడుగులు మందుకు వేయండి
త్సడబడకండి
ఆగిపోవదుు
వెలగాలి మీ పెద్వులపై వెన్నన లే చిరున్వువ లుగా
రరిమళంచాలి మీ హృద్యాలు వికసించిన్ పవువ లుగా...
అకుంఠంత్స గమన్ం మీది
అనాహత్స చైత్సన్ో ం మీది
అంత్తలేని ఆత్సా విశావ సం మీది
కళాశాల కీరి ురత్సకలు మీరు


ు ం
పసక

పసుకమంటే ప్పాణం
అది మన్ ఆతీా య నేసుం...
అది ఓ ప్పాణమన్న మనిషీ
పట్లు తెరిచి చదివితేనే

ఎల్. భవాని
బి.ఎ. దివ తీయ సంవత్స్ రం

విజ్ఞాన్ం పారుత్తంది
పసుకానిన ప్పేమించాలి
అది గొరప చోద్క శక్త ు
పాఠ్ో ంశాలే కాదు
ఏ పసుకమైనా వికాసానేన పెంచుత్తంది
జీవిత్సలోో స్ఫూ రి ు నింపత్తంది
పసుకాలంటే ప్పాణం ఉన్న నేసాులే...

నేను ఓ ఆడపిలని
ో

ఎ. దివో శ్ర ీ
బి.ఎస్.సి (ఎం.ఇ.సి.ఎస్)
మొద్టి సంవత్స్ రం

త్సలిద్
ో ంప్డులకు ఓ మంచి పేరు తేవాలి అనే ఆలోచన్లో ఉండే...
ఓ ఆడపిలని
ో ...
అభివృదిి బాట్లో ప్రయాణించాలి అని ఆశ రడుత్తన్న
ఓ ఆడపిలని
ో ...
నేను ఏంటి
అని న్లుగురిక్త చెపాప లి అని కోరుకుంటున్న ...
ల
ఓ ఆడపి ని
ో ...
నా ఈ ప్రయాణంలో మంచి చెడులు తెలుస్సకుంటున్న
ఓ ఆడపిలని
ో ...
ఆటుపోటుో
చిన్న చూప
అవమ్మనాలు భరిస్సున్న
ల
ఓ ఆడపి ని
ో ..
భప్ద్త్స నాకు తెలుస్స. భయానిన జయిసాు
ధైరో ంగా మంద్డుగు వేసాును.
ఆడపిలో అబల కాద్ని నిరూపిసాు

అక్షర పనాది

ు
పి. కీరన్

బి.ఎస్.సి (ఎం.పి.సి)
ప్రథమ సంవత్స్ రం
భాషోద్ో మ హోమంలో
తెలుగు భాష అక్షరాలతో
పనీత్సమయేో కవిత్సలు
ఆకాశానిన త్సకే వేడిమితో
ఈ నేలపై రాళ్ళ ను కరిగించి
కదిలిసాుయి...
రంచ భూత్సల సాక్షిగా

ఈ నేల అణువణువున్
సాహిత్సో రరిమళాలను చలిో
ఈ ప్రజలిన ఏకం చేస్సున్న భాషోద్ో మ్మనిక్త
పనాదులు ఏరప డాాయి...
భాషాభ్యో ద్యానికై నేను కదులుత్సను..
భాషాభివృదికై
ి మీరూ కద్లండి...

అపరూర బంధం
పి. లావణో

బి.ఎస్.సి

ప్రథమ సంవత్స్ రం
ఒక ఇలుో అందులో నాలుగు సంవత్స్ రాల అమ్మా యి వాళ్ళ
ద్యానేన

రనిక్త వెళళ

అమా ఉండేవారు. అమా రోజూ ఉ

సాయంప్త్సం ఆరు గంట్లకు వచేే ది. నాన్న

మనిషి చూస్సకునేది. ఒక రోజు రనిక్త వెళళ న్ అమా

లేరు. ఆ అమ్మా యిని రని

ఇంటిక్త తిరిగి రాలేదు. సాయంప్త్సం ఆరు

గంట్లకు రావలసిన్ అమా ఇంకా రాలేదు. ఆ రోజు అమ్మా యి చాలా ఎదురు చూసింది.
సాయంప్త్సం కాసు చీకటి అయిో ంది. ఇంకా రాలేదు.
రాప్తి

గంట్లు అవుత్తంది. అమ్మా యి చాలా ఎదురు చూసింది. అపప డే వచిే ంది ఆ
అమ్మా యిని చూస్సుంది. చాలా ప్బతిమ్మలింది. అయినా విన్లేదు. అయినా విన్లేదు కోరంగా ఉంది.
అపప డే అమా తెచిే న్ రండు రండను
ో
చూపించి ఒకక టి నీకు మరొకటి నాకు అని చెపిప ంది.
అపప డు ఆ అమ్మా యి రండు రండను
ో తీస్సకొని వెంట్ వెంట్నే రండింటిని కొరిక్త చూస్సుంది.
ఆ అమా

చాలా బాధరడుత్తంది. అదేంటి ఇలా చేసింది. తిన్కు నాకు అని చెపిప నా గానీ

రండింటిని కొరిక్తంది. ఏంటి అని బాధరడుత్తంది. అపప డు ఆ అమ్మా యి చెబుత్తంది. అమ్మా ఇది
బాగలేదు. ఈ ఎడమ చేతిలో ఉన్న రండు తియో గా ఉంది. దానిన నువువ తిను అని చెపిప ంది.
అపప డు త్సలిో చాలా బాధరడుత్తంది నేనేంటి
నా కూత్తరుక్త వయస్తంటి అది రండు రండనూ
ో
ఎంగిలి చేసింద్ని నేను బాధరడాాను.
కానీ త్సను మ్మప్త్సం బాగోలేని దానిని రకక న్ పెటిట తియో గ ఉన్న దానిన నా కోసం ఇచిే ంది. త్సలిక్త
ో
కూత్తరంటే ప్పాణం కూత్తరిక్త త్సలిో అంటే చచేే ంత్స ఇషం
ట . కానీ ఆ అమా ఒక సెకనులో
అమ్మా యిని అపార థం చేస్సకుంది. ఇకక డ అపార థం చేస్సకుంద్ంటే సమయం ఆమె త్సన్ కూత్తరు
ఎందుకలా చేసింది అని ఆలోచించి ఉంటే త్సను బాధరడాలి్ వచేే ది కాదు.
అలాగే అమ్మా యి అమా మీద్ కోరం చాలా చూపించింది. ఆలసో ంగా వచిే న్ందుకు అమా రళ్ళళ
ఇవవ గానే ఏది తియో గా ఉంద్ని చూసి ఇవవ డానిక్త ఒక సెకను సమయం రటిం
ట ది.
ఒక సెకన్ ఎంత్స పెద్ు త్సపప కైనా దారి తీయవచుే . ఒక సెకన్ ఆలోచిస్తు ఏ బంధమైనా ఆగుత్తంది.
ఒక బంధం నిలవడానిక్త
పోవడానికైనా సెకన్ చాలు. కాబటిట ఆ మనిషిని అర థం చేస్సకుంటే ఏ
బంధమైనా నిలుస్సుంది.

తెలుగు సామెత్సలు
స్తకరణ: జి. వరలక్షిా బి.ఎస్.సి (ఎం.పి.సి)
దివ తీయ సంవత్స్ రం

-ఎంత్స చెటుటక్త అంత్స గాలి
- దంగలు రడా ఆరున్నలకు
ో కుకక లు మొరిగిన్టుో
- అమా బోతే అడివి కొన్బోతే కొరివి
- అయితే అదివారం కాకుంటే సోమవారం
- రామ్మయణమంత్స విని రామడిక్త సీతేమవుత్తంద్న్న టుట
- ఆలులేదు చూలు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం
- అత్సులేని కోడలుత్సుమరాలు కోడలేని
ో అత్సు గుణవంత్తరాలు
- ఇంతింత్స రమా ంటె ఇలం
ో త్స నాద్న్న టుో
- అంబలి త్సగేవారిక్త మీసాలు యెగబటేవా
ట రు కొంద్రా
ల
ల
- అదిగో తె కా
ో క్త అంటే ఇదిగో పి కా
ో క్త అన్న టుో
- గాడిద్ సంగీత్సనిక్త ఒంటె ఆశే రో రడితే
ఒంటె అందానిక్త గాడిద్ మూరఛ పోయింద్ట్
- పిట్ట కొంచెమ కూత్స ఘన్మ
- మొకైక వంగనిది మ్మనై వంగునా
- పిలిో శాపాలకు ఉటుో తెగుత్సయా
- మొదుు మొకానిక్త కుడుకల దుకాణమ
- అలం
ో అంటే నాకు తెలిదా బెలం
ో లా పలగా
ో ఉంట్ద్నాన డట్
- అమ్మయకునిక్త అక్షింత్సలు ఇస్తు ఆవలిక్త వెళళ నోట్లో వేస్సకునాన డట్
- సిగుులేని వాడిక్త న్వేవ సింగారం
- ఆవలింత్సకు అన్న ఉనాన డు కాని
త్తమా కు త్సమా డు లేడంట్
- అఆలు రావు గాని అప్గత్సంబూలంనాకే అనాన డంట్
- ొమా న్లేక ొగ పెటిన్
ట టుో
- కుకక కాటుక్త చెపప దెబబ
- కూస్తగాడిద్ వచిే మేస్త గాడిద్ను చెడగొటిం
ట ద్ట్
- ఆసిు మూరడు ఆశ బారడు
- పిచుక మీద్ ప్బహ్మా స్తసుం
- మింగటానిక్త మెత్తకు లేదు కాని మీసానిక్త సంపెంగ నూన్న
- ఊళ్ళళ పెళళ క్త కుకక ల హడావిడి
- ఇంట్లో ఈగల మోత్స బయట్ రలకీ
ో ల మోత్స

జీవిత్సం
న్ందిని

బి.ఎస్.సి (బి.టి. జడ్.సి)
ప్రథమ సంవత్స్ రం

ప్గామం ఉండేది. ఆ ప్గామంలో ఇద్రూ
ు
ద్ంరత్తలు ఉండేవారు. వారు "లక్ష్మా " మరియు
"ప్రసాద్" వారిక్త ఇద్రూ
ు
కుమ్మర ులు పేరు "సారిక"
"బిందు"
సారిక పెద్పి
ు లో ఇంట్ర్
ఒక చిన్న

చదువుత్తంది. బిందు రద్వ త్సరగతి చదువుత్తంది. వారిక్త ఆ ప్గామంలో సరైన్ సదుపాయాలు లేక
రట్ణా
ట నిక్త వెళ ోపోయారు.
ఆ రట్ణ
ట ంలో ఒక అదెు గది తీస్సకొని ఉనాన రు. వాళ్ళ అమా వే వారి ఇంట్లో రని చేస్సుంది. వారి
నాన్న
ఆట్ల న్డిపేవారు. ఇక రట్ణ
ట ంలో చాలా ఖరుే లు ఉంటాయి. సారికను కాలేజీలో
చేరిప ంచారు. ఇలా వారి రోజు జీవిత్సం ఇలా ఉండేది. సారిక చాలా మంచి అమ్మా యి
బాగా
చదివేది. ఎవరితో ఎకుక వ మ్మటాోడేది కాదు. త్సరగతిలో హుషారుగా ఉండేది. ఆ త్సరగతిలో ఒక
అబాబ యి సారికను రోజు గమనించేవాడు కాని సారిక చూస్తది కాదు. సారిక మిప్త్తలు బలవంత్సం
చేస్తవారు "చూడు ఒకసారి అబాబ యిని

అని కాని సారిక అలాంటిది కాదు. ఇలా అబాబ యి రోజు
సారిక వెంట్ రడేవారు. ఒక రోజు త్సను బసాటప్ లో ఉం టే ఆ అబాబ యి వచిే "నా పేరు
చందు
నువవ ంటే నాకు చాలా ఇషం
ట అనాన డు. అపప డు సారిక యొకక వయస్స ప్రభావం వలో
త్సన్కు కూడ తెలియకుండ కొనిన

సారుో ఆ అబాబ యి ప్పేమకు "స " అని సిద్మ
ి యిో ంది. ఇక ఆ

రోజు నుండి సారిక మ్మరిపోయింది. త్సన్ చదువు అనీన మరిే పోయింది. ఇక ఆ రోజు నుండి బయట్
తిరగడం నేరుే కుంది. ఒక రోజు సారిక చెలిో బిందు
సారికను చందు ని చూసింది.
అలా బిందు చూసిన్ విషయం సారికకు తెలియదు. కానీ త్సన్ మన్స్సలో ఒక ఆలోచన్ కలిగింది. మ్మ
అకక నే ఇలా చేస్సుంది నేను ఎందుకు చేయకూడదు అని.
ఇక సారిక త్సలిద్
ో ంప్డులకు సందేహం వస్సుంది. ఏంటి సారిక మందులా లేదు ఏమైంది
అని
వారు సారికను అడిగితే వారి త్సలిద్
ో ంప్డులపై కోరం తెచుే కుంది. వాళ్ళ అమా
నాన్న
చాలా బాధరడత్సరు. వారంద్రూ ఆ బాధలో మనిగిపోత్సరు. ఒక రోజు మ్మరక ట్ నుండి
వచేే ట్పప డు అనుకోకుండా వారిక్త ఆక్త్ డంట్ అవుత్తంది. ఆ విషయం సారికకు తెలియదు.
చందు సారికకు రరిచయం అయేో ట్పప డు త్సన్క్త ఒక చిన్న ఉత్సురం ఇచిే దానిన జన్వరి- న్
చద్వమని చెపాుడు. ఆ ఉత్సురం త్సను ఏదో పసుకంలో పెటిట
మరిే పోత్తంది. చందు సారికను ఒక
క్త రమా ని చెపాుడు అపప డు సారిక వెళ్ళు త్తంది. కానీ
అకక డ చందు లేడు. చాలా స్తపూ
ఎదురుచూస్సుంది కానీ రాడు. స అని ఇంటిక్త పోతే
వాళ్ళ అమా
నాన్న లేరు. ప్రక్తక ంటి
అంటీ వారు అంటారు ఇలా మీ త్సలిద్
ో ంప్డులకు రోడుా ప్రమ్మద్ం జరిగింది
చనిపోయారు అని ఆ
పార్క

విషయం తెలిసిన్ సారిక చాలా బాధరడి

చందుక్త జరిగిన్ విషయం చెపేు "నాకెందుకు

చెపప త్తనాన వు" అంటాడు. అపప డు వారి సంభాషణ:
సారిక: చందు ఏంటి ఇలా మ్మటాోడుత్తనాన వు

చందు: ఏమైంది

నేను ఏం చేశా నాతో నువువ మ్మటాోడకు.

సారిక: (ఏడుస్ఫు) ఎందుకు ఇలా అంటునాన వు
చందు: నువువ ఇక నేను ఇచిే న్ ఉత్సురం చూడలేదా
సారిక: ఏది
చందు: జన్వరిలో చూడమన్న కదా చూడు అర థమవుత్తంది గుడ్ బై...
సారిక ఆ ఉత్సురం చూస్సుంది

అందులో....

హ్మయ్ సారిక

నేను చందు... నేను నినున ప్పేమించడం లేదు. నాకు ఒక అలవాటు ఉంది. ప్రతి
సంవత్స్ రం ఒకక రిని ఫూల్ చేయడం అలవాటు
ఈ సారి సారికను పూల్ చేశా అంతే ఆ ఉత్సురం
చదివిన్ సారిక బాధతో త్సను చేసిన్ త్సపప లు అనీన గురుు వసాుయి. త్సన్ జీవిత్సంలో ఎవడి కోసమో
నా అనుకున్న అనీన పోగొటుటకునాన న్ని తెలుస్సుంది.
ఇక ఏం చేయలేక
త్సన్ చెలిక్త
ో జరిగిన్ విషయం చెపిప
వారు కొత్సు జీవిత్సనిన
పెడత్సరు. త్సన్ చెలిో కూడా మ్మరిపోయి బాగా చదువుకొని
మంచి సాథయిక్త వెళ్ళ త్సరు.

మొద్లు

జీవిత్సంలో మన్ త్సలిద్
ో ంప్డులకన్న

ఎవరు ఎకుక వ కారు. ఇలాంటి వెధవలు చాలా మంది వసాురు.
వారి కోసం మన్ జీవిత్సనిన నాశన్ం చేస్సకోవదుు.

అంత్సరా్లం-మ్మయాజ్ఞలం

టి. సావ తి

బి.ఎస్.సి (ఎంపిసి)
ప్రథమ సంవత్స్ రం

అంశం: ఇంట్రన ట్ వలన్ లాభాలు మరియు న్షాటలు నేటి యువత్స ఇంట్రన ట్ కు బాగా
అలవాటురడింది భారత్సదేశంలోనే కాదు అనేక దేశాలోో
అనేక దేశాలోో అన్డం బదులు
ప్రరంచమంత్సటా యువత్సనే కాదు పిలలో
ో ను
పెద్లో
ు ో ను ఈ ఇంట్రన ట్ వాడకం బాగా
పెరిగిపోయింది. అసలు వీళ్ళ ంత్స ఈ ఇంట్రన ట్ ఎందుకు ఉరయోగిసాురు దీని వలన్ లాభాలు
ఏంటి! దీనిన వాడడం వలన్ లాభాలు మ్మప్త్సమే ఉనాన యా! న్షాటలు కూడా ఉనాన యా! ఇలా నాతో
మొద్లైన్ ప్రశన లకు సమ్మధాన్మే ఈ వాో సమ.
అసలు ఇంట్రన ట్ ను తెలుగులో ఏమంటారో తెలుసా! ఇంట్రన ట్ ను తెలుగులో అంత్సరా్లం
అంటారు. ఈ అంత్సరా్లంలో ఏమేమి ఉనాన యి.
ఈ అంత్సరా్లం వలన్ అనేకమైన్ లాభాలు ఉనాన యి. సమ్మజ్ఞ ప్ేయస్స్ కు మ్మన్వ ప్ేయస్స్ కు
దేశ ప్రసిదిక్త
ి ఈ అంత్సరా్లం ఒక మూలమ అని చెపప కోవచుే .
మన్ం మన్ రోజువారి జీవిత్సంలో ఎంద్రో ఈ అంత్సరా్లానిన ఉరయోగిస్ఫు కనిపిసాురు. నేడు మన్ం
పసుకాలను
వస్సువులను
సరుకులను
బట్ల
ట ను ఎలస్తక్తకల్
ట
వస్సువులను ఎంతో స్సలువుగా
దుకాణం వద్కు
ు వెళ్ళ కుండానే కొంటునాన మ దానేన ఇపప డు ఆన్నన్
ల ో షాపింగ్ అంటునాన మ. దీని
వలన్ సమయం వృధా కాకుండా ఉంటుంది. ఇంట్రన ట్ ను ఉరయోగించి మన్కు తెలియని
విషయాలను అన్గా వసతి

సౌకారాో లను గూరిే

చదువుల గరించి ఉదోో గాల అవకాశాల గురించి మన్కు ప్రభ్యత్సవ ం నుండి

రావలి్ న్ వాటి గురించి అంటే ప్రభ్యత్సవ ం నేడు కళాో ణ లక్షిా
ఎనోన రథకాలు ప్రవేశపెటిం
ట దో తెలుస్సకోవచుే .

రైత్తబంధు

రైత్త భీమ ఇలా

నేడు విదాో రుథలు టీచరుో చెపిప న్ కాోస్సలు విన్లేకపోతే అంటే ఆ కాోస్ వాళ్ళళ మిస్ అయితే
ఇంట్రన ట్ ను ఉరయోగించి ఆ కాోస్సలను లేదా ఆ అంశానిన మళ్ళళ విన్గలుగుత్తనాన రు. ఇంట్లో
ఉండే మహిళ్లకు ఈ ఇంట్రన ట్ ఎంతో ఉరయోగరడుత్తంది. గృహిణిలు నేడు ఈ ఇంట్రన ట్
వాో పారాలు చేయడం మొద్లు పెటాటరు. ఇది వాళ్ళ కు ఎంతో ఉరయోగరడుత్తంది.
ఒకపప డు మన్కు ఏదైన్ విషయం గురించి పూరి ు వివరాలు తెలియాలంటే ప్రభ్యత్సవ ఆఫీస్సలు
చుట్టట తిరిగే వాళ్ళ మ కాని నేడు ఈ ఇంట్రన ట్ వలన్ మన్ం ఇంట్లోనే ఉండి పూరి ు వివరాలు
తెలుస్సకోవచుే .
ఈ ఇంట్రన ట్ దావ రా మన్ం ఎవరితోనైనా కమూో నికేట్ అవవ చుే . ఎలాంటి సమ్మచారానైన న్
ఇంట్రన ట్ నుండి ొంద్వచుే . విదాో రుథలకు వాళ్ళ యొకక కళాశాల ధరఖాస్సు కోసం
సాక లర్
షిప్్ కోసం

బాో ంక్తంగ్ విషయంలో ఇంట్రన ట్ ను ఎంత్సగోనో ఉరయోగరడుత్తంది.

అతి స్సలువుగా చెపాప లంటే కొనిన

ఇళ్ళ లోోను కలపాలంటే ఒక వీధి కావాలి. లేదా వీధి అంటాం.

అలాగే

కలిపితే

మ్మట్లను
ఇంట్ న ట్

వీధులను
ఆలోచన్లను

సృజనాత్సా కత్సను

ఇంట్రన ట్ ను ఉరయోగించడానిన

ఊరు.
పెంచడం

మనుషుల
కోసం

అనేకమైన్ యాప్్

యొకక

ఉరయోగరడేదే

ఈ

నేడు ఉనాన యి. Google

Chrome, Chrome, www(world wide web) ఈ షాపింగ్ కొరకు Amazon, Flipkart, ikea ఇలా ఎనోన
ఉనాన యి. ఇవనేన ఇంటెరన ట్ లేనిది న్డవవు. ఇవి లేనిది మన్మ మనుగడకు నీరు
గాని ఎంతో మఖో మూ. ఇవి లేకపోతే మనిషి జీవించడం కషం
ట
అని చెరప డం
సత్సో మో
ఇంట్రన ట్ లేనిది మనిషి మన్గడ కషం
ట అన్డం సత్సో ం.
ఇంట్రన ట్ వలన్ ఎనిన

ఎంత్స

లాభాలు ఉనాన యో అంత్సకుమించి న్షాటలు ఉనాన యి. మీరు చూశారా

టీవీలో ఏదైనా సినిమ్మ మొద్లయేో మందు గమనిక అని చెపిప ఈ సినిమ్మ రన్నన ండు ఏళ్ళ లోప
వయస్స్ గల లోప పిలలు
ో
ఈ సినిమ్మ చూడవచుే అని చెపాురు. కాని ఇంట్రన ట్ లోని అంశాలు ఈ
విధంగా కాదు. మన్కు అవసరమైన్ విషయాలు 40 శాత్సం ఉంటే మన్కు అవసరం లేని విషయాలు
60 శాత్సం ఉంటాయి. మ్మన్వుల యొకక

ఆలోచన్ ఎపప డు చెడువైప లాగుత్తంది. ఎంతో మంది
మఖో ంగా యువత్స ఈ ఇంట్రన ట్ ను మంచి విషయాల కోసం కాకుండా చెడు అంశాలపై ద్ృషి ట
పెటిట వాటికోసం ఉ రయోగిస్సునాన రు. ఇంట్రన ట్ ను అడుా పెటుటకొని ఎనోన దురలవాట్కు
ో
లంగిపోత్తనాన రు. లేదా చేస్సునాన రు. మనుషులు ఎంత్స వదుు అనుకునాన ఈ ఇంట్రన ట్ త్సమను
లాకొక ని మనుషులను చెడగొడుత్తంది. మనుషులు ఈ ఇంట్రన ట్ ను అడం
ా పెటుటకొని సైబర్ స్తకైమ్
అంటే
ఆడపిలలు
ో
రట్ో
అసభో ంగా
ఉండడం
దంగత్సనాలు
అన్గా
వాళ్ళ కు
తెలియకుండానే వాళ్ళ

ఖాత్సలో నుండి డబుబ లు దంగిలించడం చేస్సునాన రు. ఒక విధంగా

చెడగొడుత్తనాన రు అని చెరప వొచుే .

మత్తురదారాథల గురించి తెలుస్స. ఒకక సారి మత్తురదారాథలు తీస్సకుంటే వాళ్ళ కు తెలియకుండానే
వాటిక్త అలవాటు రడుత్సరు. అలాగే ఈ ఇంట్రన ట్ కూడా మన్కు తెలయకుండానే వాటిక్త మన్ం
అలవాటు రడిపోత్సమ. ఇంట్రన ట్ ను మన్ం మన్కు ఉరమోగరడే విషయాల కోసం
ఉరయోగిదాుం. మన్కు రనిక్తరాని విషయాలోో మనిగిపోతే సమయం వృధా అవవ డం త్సరప మరయే
లాభాలు ఉండవు.

జ్యక్స్

జి. మనోజ ా

బి.ఎస్ సి బి.జడ్ సి
ప్రథమ సంవత్స్ రం

వెంగళ్రప : కండక టరు గారూ నాంరలిక్త
ో రండు టికెక టుో ఇవవ ండి
క
టు
కండ టరు : రండు టికెక
ో ఎవరవరిక్త!
వెంగళ్రప : రండు నాకే
కండక టరు : ఒకటి సరిపోత్తంది కదా రండు ఎందుకు
వెంగళ్రప : ఒకటి పోతే ఇంకొకటి ఉంటుంది అనాన డు తెలివిగా
కండక టరు : రండో టికెక టుట కూడా పోతే ఏం చేసాువ్!
వెంగళ్రప : నాకు బస్ పాస్ ఉందిలండి అనాన డు అతితెలివిగా
భారో : ఏం చేస్సునారకక డ!
రాజు : మొకక లక్త నీళ్ళళ పోస్సునాన ను
భారో : వర షం రడుతొందిగా!
రాజు : ఫరావ లేదు ! గొడుగు వేస్సకొనే పోస్సునాన
త్సంప్డి : డాకర్
ట గారూ-డాక టర్ గారూ ఏమైందో ఏమో కాని నిన్న టున ంచి మ్మ వాడు ఒక పాట్
మ్మటిమ్మటిక్త పాడేస్సునాన డు. ఆ పాట్ విన్లేక చస్సునాన ం ఆసప ప్తిలో కుప్రాడి - ఉద్రం
రరిశ్రలించాడు డాక టర్
డాక టర్ : మీవాడు సెల్ పోను మింగాడయో దానిక్త ఫోనుో వచిే న్రప డలాో కడుపలో రింగ్ ట్లన్
మోగుతోంది కొనాన ళ్ళో ఫోనుో రాకుండా చూడండి.
డాక టర్ : మీరు బయట్ తిన్కండి... నేకపోతే అలరి ్ త్సగ ుదు.
చింటు : అలాగేన్ండి... బయట్ కొనుకునాన ... ఇంటిక్త తెచుే కుని తింటా.
భారో : ఏమండి నాకు కడుపలో మంట్గా ఉంది :
భర ు : ఎరప టి నుండే
భారో : ఎదురింటావిడ మెడలో న్నకెస్
ో చూసిన్రప టినుండి
రామ : నానాన ! కాకులు అరిస్తు చుటాటలు వసాురంటారు కదా! మరి వాళ్ళో వెళాోలంటే!
త్సంప్డి : మీ అమా అరవాలి!

అమా
బి. ప్పియాంక
బి.ఎ. దివ తీయ సంవత్స్ రం
అనురాగానిక్త అర థం అమా

మమకారానిక్త మూలం అమా స్సఖ దు:ఖాల స్సడిగుండాల న్డుమ
తీరానిన చేరుే ప్రతి ఇంటి రటుటకొమా అలసట్కు దూరం అమా సహనానిక్త తీరం అమా
నిసావ ర థమైన్ ప్పేమకు గురుుగా వరం అమా దేవుడు రంపిన్ నిలువెత్తు రూరం అమా
ఆ నింగే త్సలవంచదా త్సను రంచే అనురాగానిక్త సంప్ద్ం కూడా చిన్న బోదా త్సన్లో దాచుకుని
కనీన ళ్ళ క్త వెన్నన ల దాసొహమవదా త్సన్ చలని
ో ఆతీా యత్సక్త అమృత్సం కూడా అవసరం కాదు. త్సన్
చేతి గోరుమద్ల
ు క్త.
అంటే బంధం తెలుస్సుంది. అమా లేకపోతే బాధ తెలుస్సుంది. నాన్న
గురించి తెలుస్సుంది. ఇద్రు
ు లేని రోజు ప్బత్తకంటే ఏమిట్ల తెలుస్సుంది.
అమా నాన్న

అంటే బాధో త్స

ఎంతో మంది బంధువులను నీకు ఇచిే న్ నీ చూపలోని మ్మత్సృ ప్పేమ అనుభూతి నాకు ఇంకెకక డ
దరకడం లేదు అమా .
జీవం ఉన్న ంత్స వరకు నా మన్స్సలో చెరిగిపోని రూరం అంద్ని చంద్మ్మమనైన్ అందించి
చూపించే అద్భ త్సం నాకు దూరమైనా నీ జ్ఞారకాలతో గడిపేస్సున్న ఈ జీవిత్సం.
అమా అంటే తెలరడానిక్త భాష చాలడం లేదు కాని చెపాప లని ఆశ తీరడం లేదు నాకు మరో
జన్ా ంట్ట ఉంటే నీకు అమా గా పటాటలనుంది అమా .
అమా నిజంగా చెపాప లంటే నువువ లేని ఈ జీవిత్సం నా చుటుట న్ర రూర రాక్షస్సల మధో ఉన్న టుోగా
ఉంది

నీ మధురమైన్ ప్పేమ మరొకరు ఇవవ లేక పోత్తనాన రు. నీవు న్ను విడిచిన్ ఈ రోజులు

గడరలేకపోత్తన్న
మ్మకు ఇచాే డు అమా . కాని నీవు మళ్ళళ నా వద్కు
ు
రాన్ంత్స దూరం ఎందుకు వెళళ పోయావు నేను అకాక నాన్న నీకు గురుుకురాలేదా అమా .
దేవుడు ప్రతి చోట్ వుండలేడు అందుకే నినున

నాన్న
బి. అనూష

హెచ్.ఇ.పి.ఎ)

బి.ఎ. దివ తీయ సంవత్స్ రం
అమా అనే మ్మట్ వాసువం
నాన్న అనే మ్మట్ న్మా కం. నాన్న భవిషో త్తుకు బాట్లు రరిచి
గమ్మో నిన చే ే స్ఫూ రి ు ప్రదాత్స. నాన్న భ్యజ్ఞలు లోకానిన చూపే బడి. నాన్న ఆ బిడల
ా భవిషో త్తును
చూసాుడు. నాన్న అనురాగానిక్త
ఆపాో యత్సలకు ప్రతీక మ్మప్త్సమే కాదు మ్మర ుద్రిి గా ఉంట్ట
పిలల
ో బంగారు భవిత్సకు బాట్లు వేయడానిక్త నిరంత్సరం త్సరన్ రడుత్తంటాడు.
అని ఎనోన మ్మట్లు

పాట్లు

కవిత్సలు
సినిమ్మలు ఉనాన యి అవనీన నిజమే. ప్రతి
ఒకక రి జీవిత్సంలో నాన్న అనే మ్మట్క్త ప్రతేో క సాథన్మంటుంది. అబాబ యిల కంటే కూడా
అమ్మా యిలక్త నాన్న తో చాలా అనుబంధం ఏరప డి ఉంటుంది. నాన్న యొకక ప్పేమ కేవలం

మ్మట్లో వో క ురరచలేన్టువంటిది. చిన్న రప టి నుంచి ఎంతో ప్పేమగారాబంలో పెంచుత్సరు.
అమ్మా యిలని అయితే మరీ ఎకుక వ... నాకు ఇరప టికీ గురుు నేను ఎపప డూ ఏడిే న్ స ఖచిే త్సంగా
నాకు ఒక ఐస్ ప్కీమ్ ఇపిప ంచే వారు. మ్మది పేద్ కుటుంబం ఎవరికీ ఏ ఆరద్ వచిే నా అనిన ట్లో త్సనై
మందుండేవారు. బయటి వారిని కూడా సొంత్స కుటుంబంలా బావించే మ్మ నాన్న అంద్రిలో పేరు
ప్రఖాో త్సలు గావించుకునాన రు. కానీ స్తన హిత్తలు తీస్సకెళ ోన్ మద్ో ం అనే ఊబిలో మనిగిపోయి
నాన్న తిరిగి రాలేదు.
అంద్రికీ అనీన సమ్మన్ంగా చేస్త నాన్న ఉన్న పప డు అంద్రూ ఇంటిక్త వచేే వారు. అదో రండగలా
ఉండేది. నాన్న ఉన్న పప డు అంద్రికోసం తెరిచి ఉండే మ్మ త్సలుపలు అదే మ్మ నాన్న హఠ్త్తుగా
మరణించిన్పప డు మ్మ కోసం ఎందుకో ఏ త్సలుప తెరుచుకోదు
అపప డు ఆ కుటుంబానిక్త ఎటు
వెళాళ లో తెలియని రరిసితి
థ
లోకం మొత్సుం శూన్ో ం. నీ ఒడిలో త్సల పెటుటకొని ఓదారుప కూడా
ొంద్లేని రరిసితి
థ .
నీ సాథన్ంలో పెద్మ్మ
ు ా పెద్నాన్న ఉండి మమా లిన మందుకు న్డిపించిన్రప టిక్త నీవు లేని లోటు
మ్మకు ప్రతిక్షణం తెలుస్సుంది.
నీ సాథనానిన ఎవరూ పూరి ు చేయరు రసిప్పాయంలో నా త్సరప ట్డుగులకు ఆన్ందించే ఓ నాన్న ...
జీవిత్సంలో నే చేస్త త్సపప బాట్లను సరిదిదేు నాన్న .
నా త్సంప్డిక్త తెలగు
ో లాబి అరిప స్ఫు మగిస్సునాన ను నాన్న ... ఐలవ్ యూ! అండ్ ఐ మిస్ యు...




స్తన హమయి

బి. సౌమో

ఎలా కొలవను నీ స్తన హ్మనిన ఏమిచిే తీరే గలను నువువ చూపిన్
ఈ ఆపాో యత్సను...
మరుజన్ా కు సరిరడే అనుభూతిని
మదినిండ నింపావు...
హృద్యాన్ ఎన్న టిక్త చెరగని
గురుత్త వేసావు
ఒక క్షణం కూడ మరువను నినున నేసుం
నా కనుపారలో నీ రూరం ఉంటుంది నా చివరి క్షణం వరకు

బిఎసీ్ (ఎంపిసిఎస్)
ప్రథమ సంవత్స్ రం

వెలుగులోలేని నిజ్ఞలు
కె. భవాని
బి.ఎస్.సి (ఎం.పి.సి.ఎస్)
మన్ భారత్సదేశంలో

రాస్తషాటలు ఉనాన యి. అందులో ఎనోన రాస్తషాటలు అభివృదిలో
ి

గానీ

అక్షరాసో త్సలో గానీ ఎంతో వెనుకబడి ఉనాన యి. అందుకు కారణం అకక డి ప్రజలు
అనుభవించే కషాటలు. ఆ కషాటల వలో రోగాల బారిన్ రడుత్తనాన రు. కషాటలు తీ ే ప్రభ్యత్సవ ం కషాటలు
పెడితే ఎలా ఉంటుందో కొనిన ప్పాంత్సలోోని ప్రజలకు మ్మప్త్సమే తెలుస్స.
తేయాకు: మన్ దేశంలో తేయాకు రంట్ రండించే
రాస్తషాటలు కూడా ఉనాన యి. ఈ రంట్ రండించడానిక్త ఎనోన రోజులు నిరివ రామంగా కషిస్తు
ట కానీ రంట్
చేతిక్త రాదు. మఖో ంగా ఈ రంట్కు మహిళ్లే మఖ్యో లుగా వో వహరించాలి. అన్గా ఈ రంట్
రండించాలంటే మహిళ్లు ఉండాలి. ఈ రంట్కు పరుషుల అవసరం
అంత్సగా ఉండదు. మహిళ్లు ఎంతో కషర
ట డితే కానీ ఈ రంట్ చేతిక్త రాదు. వారు ఉద్యం మొద్లు
రాప్తి వరకు రనిచేస్ఫునే ఉంటారు. దానిక్త వారు ొందే లాభం రూ.
దీనితో వారు కనీసం
వారి న్నలవారి ఖరుే లను కూడా తీరుే కోలేరు. అలాంట్పప డు వారు వారి కుటుంబానిన ఎలా
మందుకు తీస్సకెళ్ ోగలరు. దీని కోసమని మహిళ్లు ఉద్ో మించారు. కానీ ఈ విషయం ఎవరికీ
తెలీదు. సమ్మజంలోక్త ఈ విషయం గురించి చ ే రాలేదు. వారు చేసిన్ ఉద్ో మ్మనిక్త లక్షో ం
ఏంట్ంటే వారి జీత్సలు పెంపచేయాలని అంతే. అకక డి పరుషులకు ఉన్న విలువ మహిళ్లకు
లేదు. ఈ అసమ్మన్త్స వలో దేశానిక్త ఎంతో న్షం
ట జరుగుతోంది.
మహిళ్లలోో కూడా కలప నా చావాో
క్తరణ్ బేడి
ప్రతిభా రటిల్
స్తసీు శక్త ు అవర ణనీయం. వారు త్సలిస్తు జరగనిద్ంట్ట ఉండదు.

సానియా మీరా్లు ఉనాన రు.

మగింప:
దేశంలో ఈ రండు మూడు కాకుండా వెలుగులోక్తరాని నిజ్ఞలు ఎనోన . ఈ త్సరంలో సోషల్ మీడియా
అనే దాని వలన్ ఎనోన ఉరయోగాలునాన యి. కానీ వాటిని ఎవరూ వినియోగించడం లేదు. ఈ
విధంగా ఏవీ రరిషక రించకుండా ఎంద్రి జీవిత్సలో మగుస్సునాన యి. ఇలా అయితే ఎలా దేశం వృదిి
చెందుత్తంది. ఇలాంటి అకృత్సో ల వలన్నే దేశం వెన్కబడిపోతోంది. దేశం అభివృదిి దిశగా
రయనించాలంటే ఇలాంటి ఎనోన సమసో లకు రరిషాక రం చూపించాలి. ఇది కేవలం ప్రభ్యత్సవ
కర ువో మే కాదు ప్రతీ భారతీయుడి బాధో త్స.

Telangana Bhasha Dinotsavam
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EXIMIOUS

ENGLISH SECTION

A SUNNY DAY

~ Nikhat Unnisa Naureen
B.Com – 2nd year

A sunny day and warm smile
Is one way to start the day right.
Spending time on the beach
Watching the seagulls take flight
Is one way to spend the day right.
Liberate yesterday's problem
With morning delight.
Is one way to end your night.

TIME
O time in your flight,
Make me a child again just for tonight.
Bring back what once was mine.
The time when I feared nothing,
When I loved ice cream and jumping.
The time when I thought everything was perfect,
Just after I finished playing my trumpet.
The time when I prayed before falling asleep,
And wished upon a lovely dream.
O time in your flight,
Make me a child again just for tonight.
PUZZLE
Life is a puzzle.
Sometimes it's tough,
Sometimes it's simple.
Sometimes you lose,
Sometimes you win.
No matter what may come, keep on trying.
Sometimes you enjoy,
Sometimes it's hard to try.
Life is difficult, you're ought to cry.
The puzzle has to be solved, no-one can escape.
Life is a puzzle.
Everyone has to play.

ENOUGH
Enough of battling with these situations,
Enough of getting worried regarding our fake reputations!
Enough of life's unwanted drama,
Enough of experiencing regular trauma.
Even fake smiles are getting faded,
I'm alive with my dreams which are half-shaded!
I have stopped running behind success,
'Cause firstly, I got to deal with life's unmanageable stress.
I have lost the hopes of recovery,
"Will I be able to survive after this phase?" Is my only worry!
POETIC INSPIRATION
When hundreds of thoughts entangle in my mind,
When thousands of feelings wiggle in my heart,
When lakhs of opinions hit me hard,
When crores of memories surround me and,
When billions of smiles become an inspiration,
Then comes out a small but, thought-provoking POETRY
TRUTH
I was wearing my smile brightly like I usually do,
Difficulties visited and found it difficult to make it difficult.
I proved that positivity can be practised and not just spelt.
I bid goodbye to all my fears and put a step forward,
Success came running behind me, who once called me a Coward!!
I invited truth and humanity for their permanent residency,
Life handed over to me the happiness's presidency!!
I thought I attained perfection and accepted proud's proposal,
Within no time I experienced downfall and life long refusal!

~Juveriya
B.Sc 1st Year

CURSED

~ Nikhatunnisa Naureen
B.Com – 2nd year

“Clink”
The sound of the pen clattering on the ground brought Mia’s mind back to the earth. She had been lost in
her thoughts throughout her history class and now it was useless to even try to focus on the lecture on
Russian revolution. Procrastination was a habit that Mia had recently adopted, nothing seemed to hold her
focus for more than a few minutes since that unfortunate night in the woods. Grudging the whole day still
ahead of her, Mia left for lunch to meet her friends at the cafeteria. She went in to the bathroom and took
her anti-anxiety medication. As she was walking through the corridor, Mia could feel a overwhelming
sensation taking over her body. She stared in horror as her feet took her to the chemistry lab on their own
accord, she wasn’t in control, and she knew why. The words of the witch came to her as clear as the day,
“Be prepared to meet your demise,
Know that you have disturbed my order,
For the wrath of a witch comes at a price!”
The curse of the witch was working. Mia thought with horror. Mia knew that it was worthless to try and
control herself, still, struggling within herself, Mia tried her best to control herself alas she failed. Soon,
she was in the empty chemistry lab and was igniting the burner placed on the counter. Mia found herself
reaching for the oil bottle set right beside the burner. Mia knew what was going to happen to her if she
didn’t act now. The witch was forcing Mia to set the room on fire, but Mia could not let that happen. Not
for the amusement of a crazed witch.
Instead of reaching for the oil bottle she grabbed the blade right next to the burner and with an astonishing
amount of will, stabbed herself in her leg and fell on to the ground. This seemed to break the control the
witch had on Mia, for now. Mia cried out for help and was soon rushed to the hospital.
"This is it", Mia thought on her ride in the ambulance.
"This is what my life is going to be like, trying to escape the traps of the egomaniacal witch who curses
people for fun", thought Mia, feeling like a fool who had easily fallen in the perfectly laid out trap of a
witch.
How did she come to be cursed by a witch you ask?
Well, that is a story for another time.

Motor Vehicles (Amendment) Act
~ Ridaa Mariyam
B.Sc. 1st year

The Motor Vehicles Act was passed in the year 1988. It regulates all aspects of road
transportation and vehicles like traffic regulations, driving license, vehicle insurance, registration of
motor vehicles, offences and penalties etc. Motor Vehicles (Amendment) Bill was passed by the Lok
Sabha on April 10, 2017. The Rajya Sabha cleared the Bill on July 31, 2019.
The Motor Vehicles (Amendment) Act came into effect on September 1, 2019. It includes an
enormous increase in various penalties for traffic violations, protection to Good Samaritans, recall of
defective vehicle parts by automobile companies etc. A 'Good Samaritan' is a person who renders any
medical or non-medical assistance to a victim at the scene of an accident. This act intends to prevent
harassment of such a person.
By increasing the penalties, the government urges the citizens to have a good road sense and
follow the traffic rules. Their main objective is to curb the huge number of accidents that lead to more
fatalities than war. States like West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Jharkhand, Maharashtra,
Telangana, Gujarat among others, have rejected this act or are talking about strict moderation in all the
penalties. They make a valid argument that the new penalties are equivalent to the fines in other
developed countries like USA, UK, Singapore etc. but, the per capita income of these countries is
significantly more than India. The fines paid by the citizen of these countries are equivalent to not more
than 4 days of their income, whereas the new penalties decided are nearly equal to one month's salary of
an average Indian.
Setting up exorbitant fines will not stop the accidents. Due to the rampant corruption, people with
inadequate skills get a driving license, thereby endangering lives . Better roads are the need of the hour
too.
In India, Chandigarh is a city with one of the lowest accident rates. This is due to the near-perfect
implementation of the rules by law enforcement personnel. Already, there is a spike in the cases against
traffic police officers. Many videos are got viral on social media where the officer is seen accepting
bribes.
The key to the success or failure of this act lies in the hands of law enforcement. The intention of
the government is right on-spot but all this will be in vain if there are lapses in the implementation.
"It is not wisdom but Authority that makes a law." -Thomas Hobbes

Friendship
As far above the sky
Friendship stays that high
It swing as seasons
But together as nature
Thunders fragile heart
Clouds heal it smart
Mighty drops of rain
Pour a lot of care...
A little snow of freezing trust
A little warmth of understanding depth
Will spring life into colorful blast
Hauling away black clouds
Sunshine brightly dudes!!
If only a friend clears
Your mighty heart tears
Taunt or hit
Friendship is fit
Age is nothing but a number
No bounds to begin it whether November or December......
Friendship itself is like ship
Never leave to sail its tip
Life or death
Can't break our friendship breadth
It is all above LOVE
a FRIEND to me now
So I feel so kind that
Friendship is a journey which will never end......

~ Sriharini Basavaraju
B.Sc 2nd year

Fe'Male' Realism

~ Sriharini Basavaraju
B.Sc 2nd year

A doubt of boy or girl, Makes your excitement curl.
One unofficial scan, Decide baby's boon.
Boy gives you joy ,Girl gives you trail.
He grows nutritiously, She aborts drastically.
If chance of killing her , Overruled by the God.
Baby girl steps-into a world of demons and blood suckers
Mom feeds breast milk, Dad feels tainted
She grows up in bizarre world
No one to care and play, too odd
Constantly watching her
Rarely loving her
Barely understanding her
Lustfully observing her
Carelessly dragging her
Monstrously raping her
Loss of ethicality
submerging the nation
with bloody tears of her
Stop tainting the Nation
Let her grow
Let her glow
Let her nourish, if
No Women
No World
Know Women
Know the World.

The Secret [Law of Attraction]
~T.Chandini
B.Sc 2nd year
Wish. Intention. Receive.
The law of attraction attracts you to everything you need, according to the nature of your
thoughts. The knowledge of law of attraction helps us to wake up to the fact that everything is the
result of what we are constantly feeling and thinking.
Visualize your day.
Wake up each day and visualize the day you would like to experience. From imagining and
painting a clear picture of all the good experiences that you would want to happen to you. When
you align yourself with what you want, you start to attract everything you visualize.
Practice being positive.
Eliminate negative thoughts of anxiety, worry and fear by focusing on what you want and shift
your focus from negative to positive, and with that you start to change how you experience things
and change your life.
Just know that the loving universe is working on behalf of you, bringing you closer to the
fulfillment of desires. Have strong will in your mind and believe in yourself and think of ways to
accomplish your goals, understand how the law of attraction works in your life so that you can
attract what you want.
“A bird sitting in a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the
branch but on her wings.” So, believe in yourself.
Start exercising this amazing power now!

FATHER
~Shaista Begum
B.Com 1st Year
FATHER, as you all know is a very crucial person in our life. Can anyone imagine their life
without a father?
I can imagine ... but it’s a blur, filled with darkness, no love, no caring, no happiness, nothing.
Without love, without caring our life is nothing. We all love our father more than anything.
What do you understand by the word ‘FATHER’? He is the most important person in our life. Can
anyone imagine what all things he sacrifices for us, to make us happy, to make us comfortable? Sacrifices
he made in his life are beyond our imagination. He does many things for us without any expectations. The
only thing he expects from us is LOVE. He sacrifices his sleep so that we can sleep comfortably. He hides
his pain to make us smile. If anything happen to us, he won’t sleep whole night. A FATHER IS THE FIRST
LOVE OF A DAUGHTER, AND THE FIRST HERO OF EVERY SON.
A dad is someone who, wants to catch you before you fall,
But instead picks you up and brushes you off and let you try again.
A dad is someone who, wants to keep you from making mistakes,
But instead lets you find your own way even though his heart breaks in silence when you get hurt.
A dad is someone who holds you when you cry, scolds you when you break the rules.
He is someone who shines with pride when you succeed and has faith in you even when you fail.
Here is a short poem for our fathers:
You felt the joy,
when we smiled.
You cheered out loud,
when you were in the crowd.
You hugged us hard,
even when worries made you apart,
With a smile, you hid your pain
It was just for our gain,
Your brightness defined us,
even in our shadow.

World Dictionary Day
Organized by Department of English

Book Donation Day
Organized by Department of English

अंकुर

हिन्दी हिभाग

सूची :
1. मीडिया का प्रभाव ड िं दी भाषा का बदलता स्वरूप

2.भारतीय सिंस्कृडत एविं डसनेमा

3.भारतीय नारी के बढ़ते क़दम

िॉ. अफ़सर उडिसािं बे गम
े़ े सर एविं ड न्दी डवभागाध्यक्ष
एसोडसएट प्रोफ
िॉ.जे.सरीता
े़ े सर, ड िंदी डवभाग
एसोडसएट प्रोफ
अमरीन बे गम
बी.ए., प्रथम वषष

4. लालच बु री बला ै

फ़़ौड़िया डनशात
बी .कॉम, डितीय वषष

5. जल आज और कल

जुवेररया
बी.एस.सी, प्रथम वषष

6. बे टी

हूरीन फ़ाडतमा
बी.कॉम किंप्यू टसष, डितीय वषष

7.डमत्र मेरे

नु़ि त बे गम
बी.एस.सी,एम.पी.सी.एस,तृतीय वषष

8. सीख वचन।

के.सुषमा
बी.कॉम. किंप्यू टर, डितीय वषष

9. मन करता ै

असरा त डनयत खानम
बी.ए. तृतीय वषष

10.डजिंदगी न डमलेगी दोबारा डमलेगी

एस. ररणी मीनाक्षी
बी.एस.सी, तृतीय वषष

11. कोई अथष न ीिं

ठाकुर सलोनी डसिं
बी.कॉम किंप्यू टसष, डितीय वषष

12.अक्षर

बु तूल फ़ाडतमा
बी एस सी,प्रथम वषष

1.मीहिया का प्रभाि हिंदी भाषा का बदलता स्वरूप
िॉ.अफ़सर उडिसााँ बेगम
एसोडसएट प्रोफेसर एविं अध्यक्ष
ड न्दी डवभाग
ड िं दी भारत की राष्ट्रभाषा ै ।राष्ट्र का ग़ौरव राष्ट्रभाषा से ग़ौरान्वित ोता ै । भारत में बहुत सी समृद्ध
भाषाएिं म़ौजूद ै ,डजनमें ड िंदी भाषा सिंपूणष भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने की कड़ी का काम
कर र ी ै ।य जनभाषा ै।दे श की अडिकािं श जनता िारा प्रयु क्त भाषा ै ।सब को एकता के सूत्र
में बािं िने वाली ै । ड िंदी ने दे श के डवकास में प्राचीन काल से ी म त्वपू णष भूडमका डनभाई
ै ।सिंतो, समाज सुिारकोिं ,राष्ट्र नायकोिं ने इसी भाषा में अपने डवचार जनता में फैलाएिं ैं ।
अिं ग्रेजोिं की कूटनीडत और षड्यिंत्रोिं के कारण ड िं दी को अिं ग्रेजी के आगे दबना पड़ा। डकन्तु ड िं दी ने
ार न ीिं मानी। समृद्ध साड त्य सृजना के साथ-साथ इसने ज्ञान डवज्ञान ,तकनीकी, पाररभाडषक
शब्दावली, सूचना प्ऱौद्योडगकी, रे डियो, दू रदशषन, वाडणज्य व्यापार, राजनीडत, खेल कूद, मनोरिं जन,
पत्रकाररता, समाचार, डसनेमा, डवज्ञापन ,किंप्यू टर ,इिं टरनेट, सोशल मीडिया- ईमेल, फेसबु क,
डिटर, वाट् सएप पर आज अपना लो ा मनवाया ै । डजतने कायष अिंग्रेजी भाषा िारा डकए जाते ैं
उससे अडिक वैज्ञाडनकता और स्पष्ट्ता के साथ ड िंदी भाषा में ो र े ैं । य ी कारण ै डक ड िं दी
केवल मातृ भाषा, प्रादे डशक भाषा ,राजभाषा, राष्ट्रभाषा सिंपकष भाषा से प्रगडत कर डवश्व के कोने
कोने तक अपनी जिें जमा चुकी ै । भूमिंिलीकरण के यु ग में ड िंदी सशक्त भाषा के रूप में
उभरी ै । डवश्व में इसका स्थान दू सरे नम्बर पर ै । डवश्व के 160 डवश्वडवद्यालयोिं में डवडिवत् रूप से
ड िं दी पाठ्यक्रम पठन पाठन का कायष जारी ै ।
सामाडजक बदलाव में भाषा एविं तकनीकी की भूडमका म त्वपू णष ोती ै। इिं टरनेट और किंप्यू टर ने
मारे जीवन में क्रािंडतमय पररवतषन लाऐिं ैं । आज मारा ज्ञान डवस्तार इन के कारण कई गु ना बढ़
गया ै ।डशक्षा, प्रशासन, सूचना ,मनोरिं जन एविं डनजी अडभव्यन्वक्त आडद डदशाओिं में अनेक रा ें
पारदशषक ो गई ैं । आज मीडिया ,भाषा और समाज के मध्य सिंबिंि पनप र े ैं । अब मीडिया
की नजर मारे जीवन की समस्याओिं को सुलझाने की ओर ै आज में भाषा तकनीक मीडिया
और समाज के जडटल सिंबिंिोिं की प चान बढ़ाने की ओर उद्यम की आवश्यकता ै । जो ड िंदी भाषा
के ़िररए भलीभािंडत सिंभव ै । आिुडनक काल के इस अिं डतम दशक ने सूचनापरक डिडजटल किंटें ट
,पटकथा, फीचर, डवज्ञापन, कॉपी लेखन जैसी नई डविाओिं का डनमाष ण डकया ै । ड िंदी भाषा में
वेबपृ ष्ठ सामग्री लेखन और ब्लॉक लेखन जैसी डविाओिं का प्रचलन हुआ ै । इन डविाओिं की शैली
,कथन, भिंडगमा ,अडभव्यन्वक्तयािं, भाषा, शब्द सिंख्या और सरोकार भी नए ैं । वेब पृ ष्ट्ोिं का डनमाष ण
और लेखन एक अलग डकस्म के क़ौशल की मािंग करता ै ।य ीिं से ड िं दी भाषा के स्वरूप और
साड न्वत्यक डविाओिं में डनणाष यक बदलाव आने लगा ै । ड िं दी आज खुद को व्यक्त सामग्री के
अनुरूप िालकर चुऩौडतयोिं से गु जर र ी ै ।
वेब ड िं दी इिं टरनेट पर डलखी जा र ी ड िंदी के औ़िार काग़़ि कलम न ीिं प्रत्युत कीबोिष और
किंप्यू टर ै। इसी प्रकार इनके पठन के डलए मारी इिं डियोिं से ी काम न ीिं चलता बन्वि इसके
डलए इलेक्ट्रॉडनक उपकरणोिं की आवश्यकता ोती ै । इस प्रकार से ड िं दी की एक नई शैली और
नई डविा ै । इसका उपयोग साड त्य, पत्रकाररता ,सूचना ,ज्ञान और प्रशासन आडद क्षेत्रोिं में ो र ा
ै य
मारी यु गीन जरूरत, पथ प्रदशषक और प्रगडत की ओर कदम ै ।
यू डनकोि के डवकास ने अब ड िंदी के स्वरूप को बदल कर रख डदया। यूडनकोि फॉन्ट के डवकास
से फॉन्ट की समस्या समाप्त हुई। यू डनकोि ने केवल ड िं दी ी न ीिं दू सरी भाषाओिं के सिंप्रेक्षण को

इिं टरनेट के माध्यम से सुडनडित डकया। डप्रिं ट रे डियो टे लीडवजन आडद समायोजन से वेब मीडिया ने
अपनी प चान मजबू त बनाई। सूचना और सिंदेश की आ़िादी वेब मीडिया ने सबसे ज्यादा प्रदान की
ै । वेब मीडिया िारा सूचना और सिंदेश अडिक से अडिक लोगोिं तक पहुिं चता ै । ड िंदी इस तर
नव जनतािं डत्रक अडभव्यन्वक्त की डविा बन गई ै । और आभासी सिंसार में नव पररवतषन बनकर उभरी
ै । जो मारी सूचना सिंवाद और अडभव्यन्वक्त की जरूरत को पू णष करता ै उसे म आभासी सिंसार
क ते ैं ज्ञान के प्रसार में आभासी सिंसार की भूडमका म त्वपू णष ै । दु डनया की भाषाओिं के डलए
आवश्यक ो गया ै डक व आभासी सिंसार पर अपनी पकड़ बनाए। ड िंदी इस क्षेत्र में सडक्रय
सरोकारोिं को पू रा कर र ी ै । ड िं दी में अडभव्यन्वक्त के नए जररयोिं का डवकास आभासी सिंसार के
िारा हुआ। डिडजटल मीडिया में ड िं दी के डवज्ञापनोिं की प्रचुरता ै। ऑनलाइन डवज्ञापनोिं के जररए
व्यवसाडयक प्रोिडत एविं ग्रा कोिं तक पहुिं च बड़े ी प्रभावी ढिं ग से ो र ी ै । अनेक वेब साइटोिं पर
ड िं दी के डवज्ञापन डदए जा र े ैं इससे डवज्ञापनदाता किंपनी और ब्लॉक तथा वेबसाइट सिंचालकोिं को
सुडविा ो र ी ै ।
ड िं दी भारत की राजभाषा ोने के कारण प्रशासडनक कायों में इसका प्रयोग अडिक ोता ै
आभासी सिंसार ने प्रशासडनक कायों में कामकाज को तीव्रता प्रदान की ै ।लोगोिं को इससे अपने
अडिकारोिं को समझने और प्राप्त करने में जागृ डत आएगी। आम आदमी तक जन कल्याणकारी
योजनाओिं की जानकारी जनभाषा में पहुिं च र ी ै ।डवडभि ड िं दी भाषी राज्योिं में प्रशासडनक कायष
कामकाज में पारदडशषता का ध्यान रखते हुए सरकार ने अपने पोटष ल डनडमषत डकए ैं डजससे सरकार
आम जनता से जुड़ र ी ै। ताडक प्रडतडक्रया और प्रडतपु डष्ट्योिं की जािं च कर उनमें सुिार डकया जा
सके।
इिं टरनेट पर साड न्वत्यक ड िंदी डनरिं तर उिडत के डशखर तक पहुिं चने की द़ौड़ में अग्रगण्य प्रयास में
लगी ै । दे श डवदे श में बसे साड त्यकार लेखन कायष में सडक्रय भूडमका डनभा र ें ै । गद्य पद्य की
लगभग डविाएिं फल-फूल र ी ै । आज रोज नई वेबसाइट और ब्लॉग ड िं दी में बन र े ैं । पू वष
डलन्वखत साड त्य एविं पुस्तकोिं के
डिडजटलीकरण का कायष तेजी से जारी ै ।ड िं दी साड त्य की
सामग्री को इिं टरनेट पर लाने की डदशा में डवकीपीडिया , कडवता कोश ,गद्य कोश और वेबदु डनया
जैसे पोटष ल सडक्रय ैं।डवश्व के 44 प्रडतशत इन्टरनेट प्रयोगकताष ओिं ने ड िं दी वेबसाइटोिं के प्रडत उत्सा
जताया ै । सोशल मीडिया ने सिंचार माध्यमोिं की दु डनया में बड़े बु डनयादी ढिं ग से पररवतषन लाया ै ।
पु स्तक ,अखबार पडत्रका, रे डियो और टीवी से अलग माध्यम की सिंवाद क्षमता इसे सबसे ज्यादा
डनजी आकषषक अिं तरिं ग और शन्वक्तशाली बनाती ै । य माध्यम डक्रयात्मक ै ।आपसी सिंवाद सिंभव
बनाता ै । अतः अिं त में म य क सकते ैं डक मीडिया ने ड िं दी के स्वरूप को नए आयाम
और चुऩौडतयािं दी ै। डजसे ड िं दी भाषा ने स्वीकार डकया एविं प्रगडत के पथ पर चलते हुए डवश्व भर
में स्थान स्थाडपत डकया और आगे भी करे गी।
इडत ास ड न्दी का ग़ौरव वान
ड न्दी मीडिया की बनी ़िुबान
ज्ञान डवज्ञान में तीव्र गडतमान
साड त्य सिंस्कृडत सिंस्करोिं में उिडतवान
डजतना करू
िं मैं इस का गु णगान
कम

ी

ोगा मेरा बखान।
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बीसवीिं शताब्दी के ज्ञान-डवज्ञान में डसनेमा का म त्वपू णष योगदान ै । य एक अद् भुत कला ै। जो सामाडजक
नैडतकता स्वीकार भी करती ै और तोड़ती भी ै । समाज का दपष ण ी डसनेमा ै । डजसमें डवडभि कलाओिं का डमश्रण
पाया जाता ै ।जैसे सामाडजक एविं सािं स्कृडतक गडतडवडियोिं का स ी डदग्दशषन कराने लायक सशक्त दृश्योिं के माध्यम से
समाज पर इसका असर पड़ना स्वाभाडवक ै । भारतीय डसनेमा के डपता, दादा सा ेब फािे के मतानुसार "डसनेमा
अनेक लोगोिं से जुड़े सामूड क पररश्रम का पररणाम ै। डसनेमा के प्रारिं डभक रूप और वतषमान रूप में काफी पररवतषन
आए ैं । उसका असर मारी भारतीय सिंस्कृडत पर पािात्य सिंस्कृडत के दु ष्प्रभाव आज के डसनेमा की सबसे बड़ी
समस्या ै । प्रारिं भ कालीन डसनेमा में भारतीय सिंस्कृडत पररलडक्षत ोती ै । लेडकन समय के बदलते-बदलते डसनेमा के
ाव-भाव भी बदल गए।
भारतीय सिंस्कृडत डवश्व की श्रेष्ठ सिंस्कृडतयोिं में से एक ै । इस सिंस्कृडत का चीर रण आज के डसनेमा के माध्यम से ो र ा
ै ।वतषमान डसनेमा में भारतीय सिंस्कृडत का मूल्य क ीिं ऩिर न ीिं आ र ा ै। य एक डचिंतनीय डवषय ै ।
सिंस्कृडत का असर मारे जीवन पर अडिक प्रभाव िालता ै ।जो मारे सारे मूल्योिं को नष्ट् कर दे ता ै ।
ड िं दी डफल्ोिं का मा ़ौल प ले शुद्ध भारतीय ोता था। लेडकन अब डफल्ोिं में भारतीयता की झलक डदखाई न ीिं दे ती
ै । ड िंदी डसनेमा पू रे भारतीय समाज पर ग रा प्रभाव िाे़लता ै । डसनेमा ने समाज में मूल्य व्यवस्था को बनाने या
डबगाड़ने में दो री भूडमका डनभाई ै । डजसका असर सिंस्कृडत पर पड़ता ै । प ले की डफल्ोिं में मूल्योिं का म त्व ोता
था ।
प ले के गीतोिं में अपनी भावनाओिं का तेज गीतोिं के माध्यम से ोता था। डकिंतु आज डफल्ोिं के गीतोिं की भावनाओिं का
अथष भी समझाना मुन्विल ै और झिंकार ज्यादा ोती ै । उनमें नैडतकता ै ना अध्यान्वत्मकता, ना कोई सिंदेश।डसनेमा
एक साड न्वत्यक डविा ोने के कारण उसका सिंबिंि सिंस्कृडत से जुड़ा जाता ै ।
भारत एक आध्यान्वत्मकता प्रिान दे श ैऔर इसकी सिंस्कृडत आध्यान्वत्मकता पर आिाररत ै ।ड िं दी डसनेमा डजसे
बॉलीवुि नाम से भी जाना जाता ै , ये डफल्ें भारतीय समाज का आईना ै ।जो समाज और सिंस्कृडत को दशाष ती ै और
समाज की पररन्वस्थडतयोिं के साथ अपना रूप भी बदलती र ती ै । दो आिं खें बार

ाथ, कोड नूर और अछूत कन्या

जैसी डफल्ें 1950 के दे श की समस्याओिं का डचत्रण करती ै । जो त्री ईडियट् स, रिं ग दे बसिंती और खोसला का घोसला
जैसी डफल्ें आज के यु वा वगष और मध्यवगष की डचिंताओिं को आवा़ि दे ती ै ।
दे श भन्वक्त मारी सिंस्कृडत का अ म ड स्सा ै ।समाज की समस्याओिं को सुलझाने में और डबगाड़ने में भी डफल्ोिं का
म त्वपू णष योगदान ै । दे श जब डवदे शी सत्ता से मुन्वक्त के डलए सिंघषष कर र ा था।उस समय डिडटश सरकार के तर -

तर के रुकावटोिं के बावजूद डफल्कारोिं ने मजबू र डफल् के गीत में "अब िरने की कोई बात न ीिं,"गोरा छोरा चला
गया और "श ीद"जैसे डफल् के गीत में "वतन की रा में वतन के ऩौजवान श ीद ो" के बोलोिं से लोगोिं के मन में
दे शभन्वक्त की भावना जागृ त करने का प्रयास डकया।
िाडमषक एकता को बनाए रखने में"अमर अकबर एिं थनी"जैसी डफल्ोिं ने अ म भूडमका डनभाई ै । "डदलवाले दु ल्हडनया
ले जायें गे" बॉिष र, कल ो न ो"आडद डफल्ोिं ने बु जुगों का आदर, दे श प्रे म,प्यार ,ममता आडद मानवीय मूल्योिं को
जनमानस में जागृ त करना, मारी सिंस्कृडत को बढ़ावा दे ने में म त्वपू णष भूडमका डनभा र ी ैं ।
भारतीय डफल्ोिं के साथ-साथ भारतीय डफल्ोिं के गाने दशषकोिं और श्रोताओिं पर ग रा प्रभाव िालते ैं । जो लोगोिं को
भड़काते ैं या लोगोिं को एक सूत्र में बािं िे रखतें ै ।
भारतीय डफल्ें अपने ग़ौरवपू णष अतीत से नई पीढ़ी को पररडचत कराने में भी पीछे न ीिं ैं । समय-समय पर ऐसी डफल्ें
बनती र ी ै डजनमें इडत ास के साथ-साथ सिंस्कृडत, िमष, दे श भन्वक्त, प्रे म भावना जगाने पर बल डदया गया ै । साथसाथ भावात्मक एकता से दे श डवदे श में र ने वालोिं में भी एकता की कड़ी को जोड़ रखती ै ।
डकिंतु इस सच्चाई से इन्कार न ीिं डकया जा सकता डक डफल्ें समाज में अनुशासन ीनता, य़ौन डलप्सा,ड िं सा और
अपराि को बढ़ावा दे ने की दोषी न ीिं ै ।डकिंतु य भी सत्य ै डक अपनी कमजोररयोिं और त्रुडटयोिं के बावजूद भारतीय
डसनेमा दे श के सामान्य जनजीवन से इतना ग रा गुिं था हुआ ै डक इसके डबना समाज गडतशील और जीविंत न ीिं बन
सकता।
इस द़ौर की डफल्ोिं में जो रचनात्मक मोड़ डदखाई दे र ा ै उससे समाज पर बहुत बु रा असर पड़ र ा ै ।जो
सामाडजक राजनैडतक पाररवाररक तथा व्यन्वक्तत्व जीवन में मूल्योिं का शोषण कर समाज में समस्याओिं को बढ़ावा दे
र ा ै । क्ोिंडक आज के द़ौर में डसनेमा का डजतना बु रा प्रभाव लोगोिं पर जल्दी ावी ोता ै उतना अच्छाई का
न ीिं।और आजकल की डफल्ोिं में अच्छाई से ज्यादा बु राइयोिं को बड़ा उड़ाकर डदखाने से दशषक उसी ओर आकडषषत
ो र े ैं । इस कारण डसनेमा का सिंस्कृडत के प्रडत ग रा प्रभाव पड़ र ा ै ।

3. भारतीय नारी के बढ़ते कदम:
अमरीन बेगम
बी.ए.प्रथम वषष
इिं डियन वूमेन अथाष त् भारतीय मड ला इस शब्द को सुनते ी र नागररक के मन में एक छडव उभरने लगती ै ।
आज भारतीय नारी ने अपने स्तर पर र क्षेत्र में सफलता ाडसल की ै । अगर म डशक्षा के डवषय में बात करें तो
पु रुषोिं की अपे क्षा मड लाओिं में डशक्षा का प्रडतशत ज्यादा ै । डकिंतु अगर डशडक्षत नारी की डशडक्षत पु रुष से तुलना की
जाए तो व उनसे क ीिं आगे ैं ।मड लाएिं अपने प्रयास और प्रयत्न में पीछे न ीिं ै डकिंतु आवश्यकता ै उन्हें स ी
अवसर प्रदान करने की। इसी तर डवज्ञान, व्यापार, अिं तररक्ष,खेल, राजनीडत र क्षेत्र में भारतीय नारी ने एक
कीडतषमान स्थाडपत डकया ै डजस तर सरदार वल्लभभाई पटे ल को ल़ौ पु रुष क ा जाता ै । उसी तर इिं डदरा गािं िी
ने प्रिानमिंत्री के रूप में भारत का नाम सिंपूणष डवश्व में ग़ौरवान्वित डकया ै। स़ौिंदयष के क्षेत्र में ऐश्वयाष राय ,सुन्विता सेन
ने न केवल भारत बन्वि पू रे डवश्व में सम्मान प्राप्त डकया ै। सिंगीत की दु डनया में लता मिंगेशकर को साक्षात सरस्वती
का दजाष डदया गया ै। कृष्ण बेदी, पीटी ऊषा, कल्पना चावला जैसी मड लाओिं ने साडबत डकया ै डक व डकसी से
कम न ीिं। मारे दे श में डजस तर नारी जीवन में बदलाव आ र ा ै और डजस तर से अपने जीवन में सिंघषष से लड़
कर डनरिं तर आगे बढ़ र ी ै व बहुत सरा नीय ै ।आज की नारी के जीवन की पररभाषा बदल चुकी ै । अब व
पढ़ी-डलखी आत्मडवश्वास से भरी हुई एक सशक्त साक्षात् नारी ै । आत्मडनभषर ै ।अपनी मे नत के बल पर अपने
जीवन में आगे बढ़ चुकी ै। अब वो समय बीत गया ज ािं औरत डसफष चूल्हा-च़ौका तक ी सीडमत थी।उसका दायरा
घर के काम तक ी सीडमत था। डजनकी पु रानी रूडढ़योिं और सिंकीणष मानडसकता के कारण एक नारी का आगे
बढ़ना कडठन था। सभी मड लाओिं को क ना चाहूिं गी डक अपने आपसे एक वादा करें डक उनके साथ या उनके
आसपास ो र े कोई अन्याय के न्वखलाफ़ आवा़ि उठाएिं । अक्सर म अपने आसपास या समाचारोिं में घरे लू ड िं सा के
बारे में सुनते र ते ैं ।थोड़े डदन प ले समाचार पत्र में एक घटना पढ़ी डजसने मन को द ला डदया घटना य थी डक
बे टी पैदा ोने के कारण ससुराल वालोिं ने बहू को जलाकर मार डदया। ऐसी सड़ी गली मानडसकता को क्ा क ा जाए
इस तर के लोग समाज के डलए अडभशाप ै ।ऐसे लोगोिं को कड़ी से कड़ी सजा डमलनी चाड ए।
समाज की इन कुरीडतयोिं से आज भी म जूझ र े ैं ।इन कुरीडतयोिं को जड़ से डमटाने के डलए में ठोस कदम
उठाना चाड ए। लोगोिं की डवचारिारा बदलने की ़िरूरत ै । बे टा ो या बे टी दोनोिं बराबर ैं । आज बे टी डजस तर
दे श का नाम रोशन कर र ी ै व डकसी से डछपा न ीिं ै और य बहुत ग़ौरव की बात ै । बे टी ो या बे टा दोनोिं में
से डकसी की तुलना न ीिं की जा सकती।बे टा अगर माथे का डतलक ै। तो बे टी सर का ताज ै ।
भारतीय मड ला अपना आसमान
खुद तलाश लेगी,
अगर वातावरण अनुकूल ो।
सामाडजक सिंकीणषताएिं दू र ो।

4. लालच बुरी बला िै
फ़ोड़िया डनशात
बी .कॉम. डितीय वषष
पु राने समय की बात ै डकसी गािं व में राजू नामक एक गरीब कुम्हार र ा करता था। उसके ाथो से बने डमट्टी के घड़े
बहुत मशहूर थे।वो डमट्टी नदी के डकनारे से अपने बू ढे गिे पर लाया करता था। उन डदनोिं गरीबी के कारण राजू का
गु ़िारा मुन्विल से ोता था। उसे बरतन बनाने मे काफी समय लग जाता था लेडकन उसके घड़ोिं की कीमत प्रडतडदन
कम ोती जा र ी थी।
आज राजू अपने गिे को लेकर डमट्टी लेने जा र ा था। दोप र का समय था राजू सुब से भूका था। वो जल्दी से उस
गढ़े के पास जा पहुिं चा ज ािं से पानी डनकाला करता था। व ााँ जाकर उसने डमट्टी खोदना शुरू कर डदया। अभी वो
खोद ी र ा था डक उसने एक सुराख दे खा जैसे ी उसने सुराख दे खा और ते़िी से खोदता गया और सुराख बढ़ता
गया। अचानक अिंदर से एक रोशनी डनकली डजसको दे ख कर वो च़ौिंक पड़ा। व प्रकाश वास्तव में " ीऱौिं" का
था।राजू कभी उस बू ढ़े गिे को दे खता, डजसके डलए अब बोझ उठना मुन्विल था तो कभी ीऱौिं को दे खता। उसे एक
तरकीब सूझी, वो ीऱौिं को जमा करता गया और गिे पर ड़ालता गया।य ािं तक डक गिा बोझ के कारण चीखता
गया। राजू की लालच कम न हुई वो ीऱौिं को लेने डफर से द़ौड़ा। अचानक राजू की ऩिर उस "सााँ प" पर पिी जो
उन ीऱौिं की रखवाली कर र ा था। जैसे ी राजू आगे ाथ बढ़ाया।सााँ प ने फ़ौरन उसके ाथ को ड़स डलया और
राजू व ीिं उस गढ़े मे अपनी जान से ाथ िो बै ठा और ख़िाना व ीिं पिा र गया।.....
इसडलए क ते ैं डक लालच बु री बाला ै , मे जो डमले, डजतना डमले, उसी मे खुश र ना चाड ए । लालची कभी न ीिं
बनना चाड ए।

5. जल आज और कल
जुवेररया
बी.एस.सी, प्रथम वषष
कैसे य सवाल उठा न ीिं अब तक ?
कैसा य आभास हुआ ै मुझे ?
मनुष्य की बुन्वद्ध पर उठाऊिं सवाल !
रात डदन सोचा अब मचा दू िं बवाल।
जल की खोज करें मिंगल ग्र पर
आडवष्कार करें गे खून पसीना ब ा कर
ऊिंचाइयोिं पर म पहुिं चना चा ें
बना रखे ैं अनडगनत रा ें।
आसमान तो घू म ी लेंगे
लेडकन िरती की क ानी कब सुनेंगे ?
जल ी जीवन, जल के ी कारण
आए वसिंत, ग्रीि ऋतु मनभावन।

लेडकन जल की म़ौजूदगी का कैसा य दु रुपयोग
जल िरती पर भी खत्म ो जाएगा,
य भूल चुके ैं लोग।
जल ी र समस्या का ल ै
नडदयोिं का जल अनेकोिं के डलए जीवन ै ।
लेडकन तब क्ा जब जल ी समस्या बन जाए ?
र बूिं द को तरसने की आवश्यकता अगर पड़ जाए
मिंगल ग्र की समस्या को करने चले ैं ल ?
क्ोिं न प ले सुिारलें अपनी िरती का कल।
वरना मिंगल पर न िरती पर
बस मारे अिं न्वखयोिं में
आिं सू के रूप में प्राप्त ोगा य जल
सोच कर ी िर जाएिं कैसी य भावना ै ।
लेडकन पानी का ो सदु पयोग
और सुिर जाएिं अपना कल
ऐसी भी तो सिंभावना ै।

6. बेटी
हुररन फ़ाडतमा
बी.कॉम. डितीय वषष
जब जब जन्म लेती ै बे टी,
खुडशयािं साथ लाती ै बे टी।
ईश्वर की स़ौग़ात ै बे टी,
सुब की प ली डकरण ै बे टी।
तारोिं की शीतल छाया ै बे टी,
आिं गन की डचडड़या ै बे टी।
त्याग और समपष ण डसखाती ै बे टी,
नए-नए ररश्तें बनाती ै बे टी।
डजस घर जाए उजाला लाती ै बे टी।
बार-बार याद आती ै बे टी,
र घर की शान, जान, सम्मान ै बे टी।
बे टी की कीमत उनसे पू छो ?
डजनके पास न ीिं ै बे टी।

7.हमत्र मेरे
नु़ि त बेगम
बी.एस.सी,एम.पी.सी.एस,तृतीय वषष
डजिंदगी में बहुत मनुष्य आते और चले जातें ैं
पर उसी को म डमत्र क ते ैं ,
डजसके दू र जाने के बाद भी,
उनका ए सास र जाता ै ।
डबना बताए जो पढ़ लेता चे रा मारा
डबन आिं सू के ी समझ जाता दु ख मारा
ऐसा ी एक दु लारा ै डजसे क ते ैं म
दोस्त मारा, दोस्त मारा, डमत्र मारा।
अिं िेरी रातोिं का डचराग़ ै वो
ब ती नडदयोिं का डकनारा ै वो
सभी दु खोिं का स ारा ै वो
ऐसा ी एक दु लारा ै वो
डजसे क ते ैं म दोस्त मारा ै वो।
इस मतलबी दु डनया में बे मतलबी सा ै वो
मारी अिूरी ख्वाड शोिं को पु रा करने में साथी ै वो
इस अिूरी डकताब को पू री करता ै वो
ऐसा ी एक दु लारा ै वो
डजसे क ते ैं म दोस्त मारा ै वो।
चा े डकतना भी रूठ जाए म
खुश ोते ैं दे खते ी चे रा उसका
दु डनया का सीन लम्हा भी लगता ै बेकार
अगर उस लम्हे में साथ ना ो उसका
मतलबी सी इस दु डनया में ै ऐसा यार वो
जो कभी बेवफाई ना करें ऐसा प्यार वो।
बातोिं बातोिं में िं सते ैं और रूठ भी जाते ैं
पर मना लेते ैं एक दू सरे को इस तर ,
लड़े ी ना थे म एक दू सरे से उस तर
ऐसा ी एक ररश्ता ोता ै
डजसे म डमत्रता के नाम से डनभाते ैं ।
डजस डकताब को मने न खोली थी आज तक
उसी डकताब के लेखक बन चुके ो तुम
जब भी जानना चा ते थे खुद को
खीिंचे चले आते थे तुम्हारी ओर
क्ोिंडक तुम ी ो मारे डकताबे डदल के चोर।

यूिं तो आसान ै बफष का गोला बनना
मगर मुन्विल ै उसे सिंभाले रखना
उसी तर आसान ै दोस्त बनना
मगर मुन्विल ै उस डमत्रता को जारी रखना
जब साथ ोते ो तुम मेरे
तब खुश र ते ैं दु ख मेरे
समय भी न बदल सका तुम्हें
ऐसे सभी डप्रय न थे मेरे।
जैसे ऐिं डमत्र डप्रय ो तुम मेरे।

8. सीख िचन
के.सुषमा
बी.कॉम. किंप्यूटर, डितीय वषष
1. डजसे सपना दे खना अच्छा लगता ै ।
उनके डलए रात छोटी पड़ जाती ै।
डजसे सपने पू रे करने ोते ैं ।
उनके डलए डदन छोटा पड़ जाता ै ।
जो सम्मान पाना चा ते ैं ।
उनके डलए परोपकार छोटा पड़ जाता ै।
अगर जीवन में कुछ पाना ो ,
तो समय का प्रयोग ठीक ोना ी चाड ए।
2.पाना और खोना
मारे जीवन के म त्वपू णष भाग ैं
जीवन में मनुष्य कुछ पाता ै तो कुछ ोता भी ै ।
लेडकन खोना बु री बात न ीिं ै ।
क्ोिंडक खोने के साथ-साथ वे में
एक अमूल्य सीख दे जाता ै।
उसी सीख की स ायता से म,
अपना खोया हुआ डफर से पा सकते ैं ।
3. प्रडतडदन सूयष उगने के साथ ी
मनुष्य की इच्छाएिं प्रयास ,सिंघषष, यात्रा
और क ानी भी जाग उठते ैं ।
कुछ इच्छाएिं ,प्रयास, यात्रा सिंघषषपूणष ोते ैं
तो कुछ असफल ोते ैं ।
पर जो पू रे न ीिं ोते ,मनुष्य उसे भार समझते ैं,
तो कोई अपने भाग्य को कोसते ैं।
लेडकन इन सब का कारण ै ,
डसफष एक तत्व की कमी....
कमी ै ढ़ाई अक्षर की।
कमी ै प्रे म की।

4. अगर प्रे म जल ै तो,
इसकी मटकी ै मन।
अगर मन में डवश्वास की माटी न ो,
आिं सुओिं से उसे डभगोया न गया ो।
समय से उसे आकार न डदया गया ो,
और परीक्षा की अडि में पकाया न गया ो,
तो प्रे म मन में न ीिं र सकता।
अगर प्रे म को पाना ै ,
तो हृदय से काम करना ोगा।

9. मन करता िै
असरा त डनयत खानम
बी.ए. तृतीय वषष
मन करता ै सूरज बनकर,
आसमान में द़ौड़ लगाऊाँ।
मन करता ै चिंदा बनकर,
डसतारोिं पर अकड़ डदखाऊाँ।
मन करता ै डततली बनकर,
दू र-दू र तक उड़ता जाऊिं।
मन करता ै कोयल बनकर,
मीठे मीठे बोल सुनाऊाँ।
मन करता ै डचडड़या बनकर,
चीिं -चीिं चूाँ -चूाँ शोर मचाऊाँ।
मन करता ै चरखी लेकर,
पीली-लाल पतिंग उड़ाऊाँ।

10.हजंदगी न हमलेगी दोबारा हमलेगी
एस. ररणी मीनाक्षी
बी.एस.सी, तृतीय वषष
डजिंदगी का र पल खुशी से डजयोिं।
रोने का वक्त क ािं? मुस्कुराओिं।
चा े य दु डनया क े पागल या आवारा।
तो बस याद रखना,
डजिंदगी न डमलेगी दोबारा।
जब तक तेरे पास पै सा ै
तब तक दु डनया बोलेगी
भाई तू कैसा ै?

11. कोई अर्थ निी ं
ठाकुर सलोनी डसिं
बी.कॉम किंप्यूटसष, डितीय वषष
डनत जीवन के सिंघषों से,
जब टू ट चुका ो अन्तमषन।
तब सुख के डमले समन्दर का,
र जाता कोई अथष न ीिं ।
जब फसल सूख कर जल के डबन,
डतनका -डतनका बन डगर जाये ।
डफर ोने वाली वषाष का,
र जाता कोई अथष न ीिं।
सम्बन्ध कोई भी ोिं लेडकन,
यडद दु ःख में साथ न दें अपना।
डफर सुख में उन सम्बन्धोिं का,
र जाता कोई अथष न ीिं ।
छोटी-छोटी खुडशयोिं के क्षण,
डनकले जाते ैं रो़ि ज ािं ।
डफर सुख की डनत्य प्रतीक्षा का,
र जाता कोई अथष न ीिं ।
मन कटु वाणी से आ त ो,
भीतर तक छलनी ो जाये।
डफर बाद क े डप्रय वचनोिं का,
र जाता कोई अथष न ीिं।
सुख-सािन चा े डजतने ोिं,
पर काया रोगोिं का घर ो।
डफर उन अगडनत सुडविाओिं का,
र जाता कोई अथष न ीिं।...
(कडवडयत्री- माथाष मेररिोस (िा़िील) की नोबे ल पु रस्कार प्राप्त कडवता)

12.अक्षर
बुतूल फ़ाडतमा
बी एस सी,प्रथम वषष

अक्षरोिं के सिंग खेलते-खेलते
उन्हीिं के सिंग जीना सीख गई।
अक्षरोिं को समझते-समझते
उनका म त्व जान गई।
आज अक्षर मुझे जानते ैं
और कुछ लोग मुझे
उन्हीिं अक्षरोिं की वज से प चानते ैं ।
इन्हीिं अक्षरोिं से डजिंदगी की सीडढ़यािं बनाना ै।
इन्हीिं सीडढ़योिं पर चलकर
सारे ख्वाबोिं को अपनाना ै ।
य ी अक्षर मेरा आत्मडवश्वास
मेरी कला ै ।
इन्हीिं अक्षरोिं के माध्यम से मुझे
डजिंदगी जीने का कीमती मक़सद डमला ै ।
र अक्षर जुड़-जुड़ कर
डजिंदगी को रिं गीन बनाता ै ।
इन्हीिं अक्षरोिं का मूल्यवान प्रयोग
आपका चररत्र बनता ै ।
य अक्षरोिं का खेल
बे द सिंगीन ै मेरे डमत्र।
इन्हीिं अक्षरोिं में थोड़ी सी भूल चूक पर भी
डबगड़ जाता ै अनमोल चररत्र।

Hindi diwas
Organized by Department of Hindi

Hindi Extension Lecture
Organized by Department of Hindi

Dr.Afsar unnisa Begum awarded with Best Teacher Award

Sanskrit Day Celebrations

FRESHERS-2019

Inauguration of Virtual Classroom by the Honourable
Commissioner, Sri Navin Mittal I.A.S.

Annual day (2019)
Chief Guest Dr.Nandini Sidha Reddy, director of TelanganaSahithya Academy

Student activities

College activities
Voters Day

T-SAT PRESENTATION

STUDENT TEACHER PROGRAMME

NCC CADETS

YUVATARANGAM SPORTS WINNERS

CHESS

KHO-KHO

VOLLEYBALL

CARROMS

HANDBALL

NSS SPECIAL CAMP

NSS SPECIAL CAMP

STUDENT ART

Ch.vaasritha
Bsc . Btzc - 2nd year

Nikhatunnisa Naureen
B.Com- 2nd year

Devadasu Sravani
Bsc bzc 2nd year

RANGOLI ART

Convocation Day

PLACEMENT CELL-TSKC

BEST TSKC AWARD (URBAN CATEGORY),
Received by Dr.G.Yadagiri, Principal GDCW(A) Begumpet

As a part of CSR Activity Employees of Wells Fargo gave one day interview cracking skills training to
final year students

