
(పోలీస్ అధికారుల కొరకు తెలుగు తరుుమా కాపీ)  
తెలంగాణ  ప్రభుతవం 

ABSTRACT 
COVID-19- ‘Epidemic Diseases Act (అంటువ్యాధుల చట్టం) - 1897’- LOCKDOWN-  ఉతతరువలు 

GENERAL ADMINISTARTION DEPARTMENT 
G.O.Ms.No 45        తేది:22.03.2020. 
1. ‘Epidemic Diseases Act (అంటువ్యాధుల చట్టం) - 1897’ 
2. విపత్తత నిరవహణ చట్టం, 2005. 
3. G.O. Rt.N. 4 రెవెన్యా (D.M-II) Dept.  తేది : 14.03.2020. 
4. G.O. Rt.No. 6 రెవెన్యా (D.M-II) Dept.  తేది : 19.03.2020. 
5. G.O. Ms.No. 13 HM & FW (D) Dept.  తేది : 21.03.2020 

* * * 

 ప్రపంచ ఆరోగ్ా సంసథ ఇపపటికే అంటువ్యాధి మహమాారిగా ప్రకటించిన COVID-19 వ్యాప్తతతో, 
తెలంగాణ రాష్ట్రంనకు ముప్పప పంచి ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుతవం సమాతి చంది, వైరస్ వ్యాప్తతని 
నివ్యరించడానికి మరియు నిరోధించడానికి కొనిి తక్షణ మరియు అతావసర చరాలు తీసుకోవడం 
ఆవశ్ాకంగా భావించింది. అందుకనుగుణంగా అంటువ్యాధుల చట్టం 1897లోని సెక్షన్ 2 క్రంద 
దఖలుకాబడిన అధికారాలు మరియు విపత్తత నిరవహణ చట్టం 2005లోని అనిి ఇతర సంబంధిత 
అంశాలతో సంక్రమంచిన అధికారాలను అమలు పరచడంనకుగాను రాష్ట్ర ప్రభుతవం తేది 31.03.2020 
వరకు ఈ క్రంద తెలిప్తన నియమ నిబంధనలు మరియు చరాల తక్షణ అమలుకు ఆదేశిస్తత, యావత్తత 
తెలంగాణ రాష్ట్ర మూసివేతకు నోటిఫై చేయడం జరిగంది.  

1. అతావసర వసుతవులు మరియు తవరగా పాడైపోయే వసుతవుల రవ్యణాకు మనహాయంప్పనిస్తత, 
మగ్తా అనిి కారాక్రమాలకు రాష్ట్ర సరిహదుులు అనిి మూసివేయబడతాయ. 

2. అనిి ప్రజా రవ్యణా సంసథలు అయన టిఎస్ ఆర టిసి బసుులు, SETWIN, హైదరాబాద్ Metro 
టాక్సులు, ఆటో-రిక్షాలు మొదలైన వ్యటి యొకక రవ్యణా కారాకలాపాలకు అనుమతి లేదు. 
అతావసర వైదా సేవలను పందటానికి మాత్రమే వాకుతలకు రవ్యణా అనుమతి ఉంటుంది. 
నితాావసర వసుతవులు తెచ్చుకోవడానికి మరియు ఈ ఆరడర నందు అనుమతించబడిన 
కారాకలాపాలకు మాత్రమే  ప్రైవేటు వ్యహనాలను అనుమతించబడును. 

3. అనిి అంతర రాష్ట్ర బసుులు, రవ్యణా సంసథలు మరియు ప్రైవేట్ ఆపరేట్రల రవ్యణా కారాక్రమములు 
నిలిప్తవేయబడినవి. 

4. గ్ృహ నిరభంధానిి (కావరంటైన్) పాటించవలెనని నిరేుశించబడిన ప్రతి వాకిత ఖచిుతంగా పాటించాలి, 
లేనట్లయతే అతను/ఆమెపై చట్టప్రకారం క్రమనల్ చరా తీసుకొనబడును మరియు ప్రభుతవ 
నిరభంధానికి (కావరంటైన్) మారుబడతారు. 

5. నివ్యసిత్తలు ఇంటోలనే ఉండవలెను. అనుమతింపబడిన కారాకలాపాల కోసం బయట్కు వచిునప్పడు 
మాత్రం ఖచిుతమైన సామాజిక దూర నిబంధనలను పాటించవలెను. వ్యహనంలో అయతే డ్రైవర తో 
పాటు మరొక వాకిత ప్రయాణమునకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది. 

6. బహిరంగ్ ప్రదేశాలోల 5 కంటే ఎకుకవ మంది వాకుతలు గుమగూడట్ం నిషేధించబడింది. 
7. అనిి దుకాణాలు, వ్యణిజా సంసథలు, కారాాలయాలు, కరాాగారాలు, వరక షాప లు, గోడౌనుల 

మొదలైనవి అన్నికూడా వ్యటి కారాకలాపాలను మూసివేయవలెను. కాని ఫారాాస్తాటికల్ు, API 
మొదలగువ్యటి నిరంతర ఉతపతితకి అవసరమయేా తయారీ యూనిటుల పనిచేయవచ్చు. నితాావసర 



(పోలీస్ అధికారుల కొరకు తెలుగు తరుుమా కాపీ)  
వసుతవులైన పప్పపలు, బియాం, పాలు మరియు ఇతర ఆహార పదారాథల సంబంధిత ఉతపతిత 
యూనిటుల, ఫీడ్ మరియు పశుగ్రాసం యూనిటుల వంటి వసుతవుల ఉతపతితలో నిమగ్ిమైన ఉతాపదక 
యూనిటుల కూడా పనిచేయడానికి అనుమతించబడతాయ. 

8. ప్రభుతవ ఆఫీసులు, షాప్పలు మరియు ఎసాటబిలష్ాంట్ లు, చక్ అవుట్ కంట్ర మొదలైన వ్యటి దగ్గర 
ప్రతి ఇదురిక్స మదా కన్నసం 3 అడుగుల సామాజిక దూరం పాటించే విధంగా చరాలు తీసుకోవ్యలి. 
వ్యరి ఆవరణలో సరైన పారిశుధాం పాటిస్తత మరియు హాాండ్ శానిటైజరుల/చేత్తలను శుభ్రం 
చేసుకునే సౌకరాాలను తపపక కలిపంచాలి. 

9. ఈ క్రంద తెలిప్తన నితాావసర వసుతవులు, సేవలకు సంబంధించిన షాప్పలు మరియు ఎసాటబిలష్ాంట్ 
లు పై షరత్తల నుండి మనహాయంచబడతాయ.  

a. బాాంకులు/ఎటిఎంలు మరియు సంబంధిత కారాకలాపాలు. 
b. ప్రంట్ మరియు ఎలకాానిక్ మీడియా  
c. టెలికాం, పోసటల్ మరియు ఇంట్రెిట్ సేవలతో సహా, సమాచార సాంకేతిక ఆధారిత సేవలు  
d. నితాావసర వసుతవుల సరఫరా మరియు రవ్యణా కారాకలాపాలు 
e. అతాావశ్ాక ఆహారప్ప వసుతవుల రవ్యణా, ఔషధ మరియు వైదా పరికరాల రవ్యణా 

మరియు ఆన్ లైన్ సరఫరా కారాకలాపాలు. 
f. ఆహార పదారాథల అమాకం, పచారీ సరుకులు, పాలు, బ్రెడ్, పండుల, కూరగాయలు, గుడుల, 

మాంసం, చేపలు వంటి వ్యటి రవ్యణా మరియు గడడంగుల కారాకలాపాలు. 
g. రెసాటరెంట్ ల వదు పారిుల్ తీసుకోవడం/హోమ్ డెలివరీ.  
h. ఆసుపత్రులు, కంటి అదాుల దుకాణాలు, డయాగ్ిసిటక్ సెంట్రుల, ఫారాాస్తాటికల్ు తయారీ, 

వ్యటి రవ్యణా కారాకలాపాలు. 
i. పెట్రోలు పంప్పలు, ఎలీపజీ గాాస్, చమురు ఏజెన్నులు, వ్యటి గోడౌనుల మరియు వ్యటి 

సంబంధిత రవ్యణా కారాకలాపాలు. 
j. ప్రయవేట్ ఏజెన్నుల సెకూారిటీతో సహా అనిి సెకూారిటీ సరీవసులు. 
k. అతావసర  సరీవసులకు మదుత్త నిచేు  ప్రయవేట్ ఎసాటబిలష్ మెంట్ల యొకక  కారాకలాపాలు 

మరియు covid-19 కోసం కృషికి సంబంధించిన సేవలు. 
l. విమానాశ్రయాలు మరియు సంబంధిత సేవలు. 

 

10. రాష్ట్ర ప్రభుతవం యొకక ఈ దిగువ తెలిప్తన విభాగాలు/కారాాలయాలు పూరితగా పనిచేయును. 
a. జిలాల కలెకటరేట్/డివిజనల్ కారాాలయాలు/మండల కారాాలయాలు. 
b. పోలీసు శాఖ 
c. ఆరోగ్ా శాఖ 
d. పట్టణ సాథనిక సంసథలు/పంచాయత్ రాజ్ సంసథలు. 
e. అగిమాపక శాఖ 
f. పనుిలు, ఎక్సుజ్, కమరిియల్ టాక్ు, ట్రాన్ు పోరట, సాటంపు అండ్ రిజిసేషాన్ శాఖలు. 
g. విదుాత్, న్నటి సరఫరా శాఖలు. 
h. అగ్రికలుర, హారిటకలుర, పశు సంవరథక, మతుయ, వావసాయ మారెకటింగ్ శాఖలు. 
i. పౌర సరఫరాల శాఖ. 



(పోలీస్ అధికారుల కొరకు తెలుగు తరుుమా కాపీ)  
j. కాలుషా నియంత్రణ మండలి, లీగ్ల్ మెట్రాలజీ, డ్రగ్ కంట్రోల్ అడిానిసేషాన్ మొదలైన 

రెగుాలేట్రీ విభాగాలు. 
k. పై శాఖలతో అనుసంధానం కలిగ, సమనవయ విధులు నిరవహించే కేంద్ర ప్రభుతవం 

యొకక అనిి విభాగాలు. 
11. ఇతర ప్రభుతవ కారాాలయాల కారాకలాపాల నిరవహణ గురించి, ప్రభుతవ ప్రధాన కారాదరిి ప్రతేాక 

ఆరడర ను జారీ చేసాతరు. 
12. లాక్  డౌన్  కారణంగా ఎదురయేా కషాటల దృషాటయ, రాష్ట్రప్రభుతవం 87.59 లక్షల  తెలల రేషన్ కారుడ 

లబిిదారులైన ప్రతి ఒకకరికి 12 కిలోల బియాం చొప్పపన, 1103 కోట్ల రూపాయల వాయంతో, 
3.58 లక్షల ట్నుిల బియాానిి అందిసుతంది. 

13. రాష్ట్రంలో తెలల రేషన్ కారుడ లబిుదారులందరిక్స నితాావసర వసుతవులైన పప్పప, కూరగాయలు 
మరియు ఉప్పప వంటి వసుతవుల ఖరుుల నిమతతం ఒకేసారి (1500) పదిహేను వందల రూపాయలు 
ఇవవడం జరుగుత్తంది. ఇందుకు గాన్య  రాష్ట్రప్రభుతవం 1314 కోట్ల రూపాయలను ఖరుు చేసుతంది. 

14. ప్రభుతవంతోపాటు ప్రైవేటు సంసథలు అన్ని కూడా లాక్ డౌన్ కాలంలో కాంట్రాకుట మరియు ఔట్ 
సోరిుంగ్ కారిాకులు/ఉద్యాగులకు పూరితగా వేతనాలు తపపనిసరిగా చలిలంచాలి. ఇటిట విషయం 
యొకక ఉలలంఘన తీవ్రంగా పరిగ్ణించబడి The Epidemics Decease Act 1897 ప్రకారం 
శిక్షారుులు అవుతారు. 

15. లాక్ డౌన్  కాలంలో, ప్రజలకు నితాావసర వసుతవుల సరఫరాలో అంతరాయం కలగ్కుండా తగన 
చరాలు తీసుకోబడతాయ. 

16. అనిి విదాా సంసథలు మరియు విదాాశాఖ కారాకలాపాలు, సాపట్ వ్యలుాయేషన్ తో సహా మారిు 
31, 2020 వరకు మూసివేయబడుతాయ. ఈ కాలంలో ష్డ్యాల్ అయన అనిి పరీక్షలు వ్యయదా 
వేయబడతాయ. 

17. అనిి అంగ్నావడీ కేంద్రాలు మారిు 31, 2020 వరకు మూసివేయబడతాయ, ప్తలలలు, గ్రిభణీ స్త్రీలు 
మరియు బాలింతలు ఈకాలంలో రేషన్ ని ఇంటికి తీసుకొని పోయే విధంగా చరాలు 
తీసుకోబడతాయ. 

18. మారిు, ఏప్రల్ 2020 లో ప్రసవించ్చట్కు అవకాశ్ముని మహిళల లిసుటను తయారు చేసి, వ్యరి 
చికితును పరావేక్షిస్తత, వ్యరికి సరియైన సంసాథగ్త ప్రసవం జరుగునటులగా వైదుాలు మరియు 
సిబబంది సహాయపడతారు. 

19. COVID-19 రోగులకు ఆరోగ్ా సంరక్షణా సౌకరాాలను పెంచడానికి, ప్రభుతవ మరియు ప్రైవేటు 
ఆసుపత్రులలో అవసరమైన సౌకరాాలు మరియు సేవలు అందుబాటులో ఉండడానికి అనుగుణంగా, 
ఎంప్తక చేయబడిన అతావసరము కాని శ్స్త్రచికితులు రీ-ష్డుాల్ చేయవలెను.  

20. ప్రజలు పెదు సంఖాలో గుమగూడకుండా అనిి ప్రభుతవ సంసథలు తగన చరాలు తీసుకోవ్యలి. 
ఉదాహరణకు ధానా సేకరణ విషయంలో గ్రామపంచాయతీ సాథయలో ఎకుకవ సేకరణ కేంద్రాలు 
ఏరాపటు చేసి, IKP Groups, PACS మరియు వావసాయ మారెకటింగ్ కమటీలను ఈ 
కారాక్రమంలో నిమగ్ిం చేసి ధానా సేకరణ ప్రక్రయను వికేంద్రీకరణ చేయవలెను. Time slot 
coupons  ఇవవడం దావరా సేకరణ కేంద్రానికి ధానాం ఒకేసారి రాకుండా నియంత్రంచవలెను. 

21. అనిి జిలాలల కలెకటరుల, జిలాల స్తపరింటెండెంట్ు ఆఫ్ పోలీస్, పోలీస్ కమషనరుల, మునిుపల్ 
కమషనరుల, ఇతర సంబంధిత శాఖలు, సంసథలు మరియు వావసథల యొకక సంబంధిత అధికారులు 



(పోలీస్ అధికారుల కొరకు తెలుగు తరుుమా కాపీ)  
పైన తెలిప్తన నిబంధనలు మరియు చరాల అమలు గురించి అవసరమైన అనిి చరాలు 
తీసుకోవ్యలని ఆదేశించడమైనది. 

22. ఏవాకితగాని, వావసథగాని, సంసథగాని ఈ నియమ నిబంధనలను ఉలలంఘంచినటెసలతే, వ్యరు The 
Epidemics Deceases Act 1897, The Disaster Management Act 2005 మరియు 
ఇతర సంబంధిత చటాటలలోని నాాయ అంశాల ప్రకారం తీసుకొనబడే చరాలకు అరుులగుదురు. 

23. ప్రజాశ్రేయసుు దృషాటయ, సదుదేుశ్ాముతో పైన తెలిప్తన నియమ నిబంధనలు అమలు పరచే వాకుతల 
మరియు వావసథల యొకక చరాలపై ఎటువంటి చట్టపరమైన దావ్య (suit)కు గాని, నాాయపరమైన 
చరాలకు గాని ఆసాకరం లేదు.  

 (BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF TELANGANA) 
 

సోమేష్ కుమార 
ప్రభుతవ ప్రధాన కారాదరిి,  

తెలంగాణ రాష్ట్రం. 
 

1. ప్రభుతవ ప్రతేాక ప్రధాన కారాదరిి, హెల్త మెడికల్ & ఫాామలీ వెలేేర డిపారుటమెంటు గారికి. 
2. సెపషల్ చీఫ్ సెక్రట్రీ/ప్రనిుపాల్ సెక్రెట్రీస్/సెక్రెట్రీస్/హెచ్.ఓ.డిలు గారికి. 
3. డైరెకటర జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, తెలంగాణా, హైదరాబాద్ గారికి. 
4. కలెకటరుల & జిలాల మేజిసేాట్ు, తెలంగాణా రాష్ట్రం గారికి.  
5. కమీషనరేట్ు ఆఫ్ పోలీస్, తెలంగాణా రాష్ట్రం గారికి.  
6. స్తపరింటెండెంట్ు ఆఫ్ పోలీస్, తెలంగాణా రాష్ట్రం గారికి.  
7. కమషనర, ప్రంటింగ్, సేటషనరీ & సోటర పరేుజేస్ (ప్రంటింగ్ వింగ్) (విత్ రిక్వస్ట టు పబిలష్ ది జి.ఓ. 

ఇన్ ది ఎక్షా-ాఆరిడనరీ ఇష్యాస్ ఆఫ్ తెలంగాణా సేటట్ గ్జిట్) గారికి. 
8. కమషనర & ఇ.ఓ. ప్రనిుపాల్ సెక్రట్రీ, ఐ & ప్తఆర డిపారుటమెంటు గారికి. 

 

దీని ప్రత్తలు :  
 

1. ప్త.యస్. టూ మనిసటర హెచ్.యం. & యఫ్.డబ్ల్లయ గారికి 
2. ప్త.యస్. టూ చీఫ్ సెక్రట్రీ టూ గ్వరిమెంట్ గారికి.  
3. ప్త.యస్. సెక్రట్రీ టూ చీఫ్ మనిసటర యస్.యఫ్./యస్.సి. గారికి. 

 

// FORWARDED BY ORDER // 
 

SECTION OFFICER 
 


