3rd April 2020
Dear Colleagues!
I hope you and your family members are safe and healthy.
The present moment is something which we never imagined. We and all the
people of our country are in dire circumstances. As you all are aware on regular
basis, through newspapers and television, about the Corona pandemic spreading
throughout the world. As per the State & Central Government suggestions, most
of us are working from home as part of the preventive measures.
Just as we take the right precautions for protecting ourselves, we must also
protect our university. In this regard, various departments of essential services
are attending the University and performing their duties. Our Health Center
Doctors, Nurses, other employees, Administration and related offices (Finance &
Accounts; Admissions & Academics) staff, kitchen staff in Various hostels,
electricity, water, sanitation workers, drivers, security staff etc., are putting in
hard work since last two weeks.
I would like to thank each and every one working in this situation and appreciate
the service provided by them.
Our university is like a family. We have to protect it ourselves. All of us are taking
the precautions and let's hope to overcome this present situation in our university
as well as in the country very soon. Until then let's provide our services with the
same spirit. Once again, I would like to appreciate the service of each and every
employee who came forward to discharge their responsibility.

- Sd/Prof. Appa Rao Podile
Vice Chancellor

प्रिय सहकर्मियो!
मैं आशा करता हूँ कक आप और आपके पररवार के सदस्य सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे.
आज की स्स्थतत की शायद हमने कभी कभी कल्पना भी नह ं की थी. हम और हमारे सभी
दे शवासी बडी कठिन पररस्स्थततयों से गुज़र रहे हैं. आपको तनयर्मत रूप से समाचार पत्रों एवं
टे ल प्रवजन के माध्यम से कोरोना महामार के प्रवश्वभर में फैलने के बारे में पता चल ह रहा
होगा. राज्य और केंद्र सरकार की सलाह के अनुसार हम में से कई लोग एहततयाती कदम के
तौर पर घर से ह काम कर रहे हैं.
स्जस तरह हम अपनी सुरिा के र्लए कुछ एहततयात बरत रहे हैं, उसी तरह हमें अपने
प्रवश्वप्रवद्यालय को भी सुरक्षित रखना है . इसी क्रम में आवश्यक सेवा से संबंधित प्रवर्भन्न
प्रवभाग प्रवश्वप्रवद्यालय आकर अपने कतिव्यों का तनवािह कर रहे हैं . हमारे स्वास््य केंद्र के
डॉक्टसि, नसेस, अन्य कमिचार , िशासन और अन्य कायािलय (प्रवत्त एवं लेखा; िवेश एवं
शैिणिक) स्टाफ, प्रवप्रवि छात्रावासों के रसोई कमिचार , बबजल , पानी, सफाई कमिचार , ड्राइवर,
सुरिा कमिचार आठद प्रपछले दो सप्ताह से कडी मेहनत कर रहे हैं.
इन स्स्थततयों में काम कर रहे ित्येक व्यस्क्त के ितत मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी
सेवाओं की सराहना करता हूँ .
हमारा प्रवश्वप्रवद्यालय एक पररवार की तरह है . हमें अपनी सुरिा स्वयं करनी होगी. हम सभी
लोग तनवारक उपाय अपना रहे हैं और आशा करते हैं कक जल्द ह न केवल प्रवश्वप्रवद्यालय
में बस्ल्क समचा दे श भी इन वतिमान प्रवपर त पररस्स्थततयों पर प्रवजय िाप्त करे गा. तब तक
हमें इसी भावना के साथ अपना काम जार रखना होगा. मैं कफर एक बार, उन कमिचाररयों की
सेवाओं की सराहना करना चाहूँ गा, स्जन्होंने आगे बढ़ कर अपने कतिव्यों का पालन ककया.

-

िो. अप्पा राव पोठदले
कुलपतत

ప్రియమైన సహోద్యోగులారా!
మీరూ, మీ కుటుంబసభ్యోలుందరూ క్షేముంగా, ఆరోగ్ోుంగా ఉననటు భావిస్తున్ననను.
ప్రస్తుతుం జరుగుతునన కాలుం మనమెప్పుడూ ఊహుంచనిది.

మనమూ, దేశుంలోని ప్రజలుందరూ

ప్రస్తుతుం సుంక్లిష్ుమైన పరిస్థితులలో ఉన్ననుం. ఎక్కడోప్పట్టు ప్రపుంచముంతా వేగ్ుంగా వ్యోప్తుచుందిన

క్రోన్న

మహమ్మారి చూప్పతునన ప్రభావ్యనిన రోజూ పత్రిక్లలో, ట్ట.వి.లలో మీరు గ్మనిస్తు ఉుండిఉుంటారు. రాష్ట్ర, కుంద్ర
ప్రభ్యతాాలు చేస్థన స్తచనలు, మనుం తీస్తకునన భద్రతచర్ోల మేర్కు, మనలో చాలాముంది ఇళ్ళనుుంచి విధులను
నిర్ాహస్తున్ననరు.
తగిన జాగ్రతులు తీస్తకుంటూ ఆరోగాోనిన కాపాడుకుంటననటుగానే, మన విశావిద్యోలయుం
ఆరోగాోనినకూడా మనుం కాపాడుకోవ్యలి. ఇుందుకోసుం అతోవసర్ సేవలు, విధులకు సుంబుంధుంచిన వివిధ
విభాగాలలోని స్థబబుంది విశావిద్యోలయానిక్ల హాజర్యి తమ సేవలను అుందిస్తున్ననరు. మన హెల్తు సుంటరులోని
డాక్ురుి, నరుులు, ఇతర్ ఉద్యోగులు, పరిపాలన కారాోలయాలలోని స్థబబుంది, విద్యోరుిల హాసుళ్ళలోని క్లచన్ స్టుఫ్,
క్రుంట, నీట్టవసతి, పారిశుధో శాఖలలోని స్థబబుంది, డ్రైవరుి, సకూోరిటీ స్థబబుంది... మొదలైన వ్యర్ుంతా గ్డచిన
రుండువ్యరాలుగా ఎుంతో శ్రమకోరిి విశేష్ుంగా తమ సేవలను అుందిస్తున్ననరు.
క్ష్ుకాలుంలో శ్రమిస్తునన వీర్ుందరికీ, ప్రత్యోక్ుంగా –ఒకకక్కరికీ- క్ృతఙ్ఞతలు

తెలియజేస్తున్ననను.

వీర్ుందిస్తునన సేవలను మనస్తూరిుగా అభినుందిస్తున్ననను.
మన విశావిద్యోలయుం ఒక్ కుటుంబుం. దీనిని మనమే కాపాడుకోవ్యలి. మనముంతా తీస్తకుంటనన
జాగ్రతుచర్ోే  మనకు ్రీరరామర్్ష.. తార్లోనే మన విశావిద్యోలయుంలోూ, దేశుంలోూ స్టధార్ణ పరిస్థితులు
ఏర్ుడాలని కోరుకుంద్యుం. అుంతవర్కూ, ఇదేస్తూరిుతో మనసేవలను కనస్టగిద్యదుం. ఇపుట్టక ఈ బాధోతను
గ్మనిుంచి ముందుకువచిి, తమసేవలను అుందిస్తునన ప్రతిఉద్యోగినీ మరోస్టరి గుుండెనిుండుగా అభినుందిస్తు,
ఇదే స్తూరిుని కనస్టగిుంచమని కోరుతున్ననను.
- ప్రొ. అపాురావు, పొదిలె.
వైస్ చానులర్.

