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తెలంగాణ ప్రభుతవం  
ABSTRACT 

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

జారీ చేయబడిన తదుపరి ఉతతరువలు  
  GENERAL ADMINISTARTION DEPARTMENT 

(సాధారణ పరిపాలన శాఖ) 
G.O.Ms.No. 46 తేది: 23.03.2020. 
1. G.O. Ms.No. 46 GAD. తేది : 23.03.2020 

*** 
  పైన పేర్కొనన రిఫరెన్స్  లో తెలంగాణ రాష్ట్రం జారీ చేసిన లాక్ డౌన్స ఆరడర లకు కొనసాగంపుగా, 
లాక్ డౌన్స క్రమబదీ్ధకరించడానికి క్రంది ఆదేశాలు జారీ చేయబడినవి. 

i. ఒకరి కంటే ఎకుొవ మంది వాకుతలు దివచక్ర వ్యహనంపై వెళ్లడానికి మరియు ఇద్దరు వాకుతల కంటే ఎకుొవ 
మంది నాలుగు చక్రాల వ్యహనంలో ప్రయాణంచడానికి అనుమతంచబడదు. 

ii. ప్రతరోజు సాయంత్రం 7.00PM నుండి మరుసటి రోజు ఉద్యం 6.00 గంట్ల వరకు అతావసర వైద్ా 
సేవలు పంద్డంనకు మినహా, మరే ఇతర ప్రయోజనాల/పనుల కోసం ఎటువంటి వాకుతల యొకొ 
ప్రయాణాలు అనుమతంచబడవు. 

iii. సాయంత్రం 6.30 తరావత ఆసుపత్రులు మరియు ఫారమసీలు మినహా, ఏ దుకాణం / వ్యాపార సముధాయలు 
పనిచేయడానికి అనుమతంచబడదు. 

iv. నివ్యసితులు వ్యరి నివ్యసం నుండి 3 కి.మీ పరిధిలో ఉనన దుకాణాలు మరియు సంసథల నుండి మాత్రమే 
అవసరమైన వసుతవులు మరియు సేవలను పందుట్కు అనుమత కలదు. 

v. లాక్ డౌన్స వావధిలో పనిచేయడానికి బీమా సరీవసు ప్రొవైడరలకు అనుమత ఉంటుంది. 
           2.   COVID 19 నియంత్రణలో మోహరించిన/పనిచేయుచునన ఉద్యాగులు / వాకుతలకు పై పరిమితులు 
వరితంచవు. 

3. లాక్ డౌన్స ఆరడర  అమలు చేయుట్కు వీలుగా తగన ప్రదేశాలలో తాతాొలిక పోలీసు చెక్-పోసుటలను 
ఏరాాటు చేయాలి. 

4. లాక్ డౌన్స వావధిలో రాష్ట్రవ్యాపతంగా నితాావసర వసుతవుల లభ్ాతను నిరాీరించడానికి ఒక కమిటీని 
సెక్రట్రీ (వావసాయం) అద్వరాంలో కింద్ నియమింపబడిన అధికారులతో ఏరాాటు చేయబడినది. 

i. కమీషనర, పౌర సరఫరాల శాఖ. 
ii. కమీషనర, రవ్యణా శాఖ 
iii. ఐజిపి, హైద్రాబాద్,  
iv. డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడిమనిసేేషన్స  
v. డైరెకటర, ఉద్యానవన శాఖ   



(పోలీస్ అధికారుల కొరకు తెలుగు లో తరుుమా కాపీ) 

vi. డైరెకటర, మారెొటింగ్స  
vii. కంట్రోలర,లీగల్ మెట్రాలజీ  
viii. యం.డి, పాల అభివృదీి సహకార సమాఖా 

(తెలంగాణా రాష్ట్ర గవరనర గారి ఆదేశాల మేరకు)  
సోమేష్ కుమార 

ప్రభుతవ  ప్రధాన కారాద్రిి   
తెలంగాణ రాష్ట్రం. 

ప్రభుతవ ప్రత్యాక ప్రధాన కారాద్రిి, హెల్త మెడికల్ & ఫాామిలి వెల్ఫేర డిపారుటమెంటు గారికి,   
సెాషల్ చీఫ్ సెక్రట్రీ/ప్రిని్పాల్ సెక్రెట్రీస్/సెక్రెట్రీస్/హెచ్.ఓ.డిలు గారికి. 
డైరెకటర  జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, తెలంగాణా, హైద్రాబాద్ గారికి. 
కలెకటర్ & జిలాలల మేజిసేేట్స్, తెలంగాణా రాష్ట్రం  గారికి. 
కమీషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, తెలంగాణా రాష్ట్రం గారికి. 
All the Superintendents, తెలంగాణా రాష్ట్రం గారికి. 
కమీషనర, ప్రింటింగ్స, సేటషనరీ& సోటర్ పరేేస్ (ప్రింటింగ్స వింగ్స) (విత్ రికవస్ట టు పబ్లలష్  ది. జిఓ. ఇన్స ది – ఎక్ర్్రఆరిడనరి  ఆఫ్ 
తెలంగాణా సేటట్స గెజిట్స) గారికి. 
కమీషనర & ఇ.ఓ. ప్రిని్పాల్ సెక్రట్రీ, ఐ & పి ఆర డిపారెటమంట్స గారికి. 

 
ద్ధని ప్రతులు : 

The P.S to Minister HM & FW 
The P.S to Chief Secretary to Government 
The P.S Secretary to Chief Minister 
SF/SC 
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