कोनवड-19 उपाययोजनेंतगणत चाचणी नकटसची खरे दी
हाफनकन

महामंडळाकडू न

करण्यास

प्रशासकीय

मान्यता दे ण्याबाबत.
रू. 76.29 कोटी
महाराष्ट्र शासन
वैद्यकीय नशक्षण व औषधी` द्रव्ये नवभाग
शासन ननणणय क्र.वैनशनव-2020/प्र.क्र. 268 /प्रशासन-2
मंत्रालय, मंबई - 400 032
नदनांक :- 14 ऑक्टोबर, 2020
संदभण:1) शासन ननणणय, सावणजननक आरे ाग्य नवभाग, क्र. खरे दी 2016/प्र.क्र. 82/भाग-III, उद्योग-4,
नदनांक 01.12.2016
2) शासन ननणणय, उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, क्र. भांखस-2014/प्र.क्र. 240/प्रशा-2,
नदनांक 26.07.2017
3) शासन ननणणय, नवत्त नवभाग, क्र. नवअप्र-2013/प्र.क्र.30/13/नवननयम , नद. 17.04.2015
4) प्रधान सनचव, सावणजननक आरोग्य यांच्या अध्यक्षतेखाली नद. 31.08.2020 रोजी झालेल्या
बैठकीचे इनतवृत्त.
5) संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोधन, मंबई यांचे पत्र क्र. संवनै शवसं/21 साप,खत/कोनवड19/औखक-1/727/2020, नद. 09.10.2020
6) संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोधन, मंबई यांचे पत्र क्र. संवनै शवसं/21 साप,खत/कोनवड19/औखक-1/794/2020, नद. 12.10.2020
प्रस्तावना :केंद्र शासनाने नदनांक 01 सप्टें बर, 2020 पासून कोनवड नकटसचा परवठा बंद केल्यामळे राज्य
शासनाच्या अखत्यानरतील प्रयोगशाळे कनरता लागणाऱ्या नकटसचा परवठा अखंनडत सरु रहावा याकनरता
उपाययोजना नननरृत करण्यासाठी नदनांक 31.08.2020 अन्वये ननयमावली (इनतवृत्त) जारी केले.
इनतवृत्ताच्या

अनषंगाने

वैद्यकीय

नशक्षण

व

संशोधन

नवभागामाफणत

सदर

शासनाच्या अनधनस्त असलेल्या

प्रयोगशाळांकनरता लागणारे व्ही.टी.एम. नकट, आर.एन.ए. एक्सरॅक्शन टे स्ट आनण आर.टी.पी.सी.आर. टे स्ट चा
परवठा करण्याकनरता प्रानधकृत करण्यात आले आहे. त्याअनषंगाने संचालक, वैद्यकीय नशक्षण, मंबई यांनी नद.
09.10.2020 व नद. 12.10.2020 रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनसरून कोनवड-19 चाचणी
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तपासणी प्रयोगशाळांसाठी लागणाऱ्या चाचण्यांचे सानहत्य परनवण्याकरीता रू. 76.29 कोटी इतक्या रकमेच्या
खचाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननणणय :सावणजननक आरोग्य नवभागाच्या नदनांक 26.07.2017 रोजीच्या शासन ननणणयानसार वैद्यकीय नशक्षण व
औषधी द्रव्ये नवभागाच्या अनधपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालये व रूग्णालये आनण संस्था यांना
लागणारी औषधी व सर्जजकल सानहत्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी हाफनकन जीव औषध
ननमाण महामंडळाकडू न खरे दी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे . कोनवड-19 उपाययोजनेसाठी
सप्टें बर, 2020 च्या अनधवेशनात रू.300.00 कोटी इतक्या परवणी मागणीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला
आहे . त्या अनषंगाने संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोधन, मं बई यांनी प्रस्तानवत केल्यानसार कोनवड-19
चाचणी तपासणी प्रयोगशाळांसाठी लागणाऱ्या चाचण्यांचे सानहत्य परनवण्याकरीता अंदानजत रू. 76.29 कोटी
इतक्या रकमेच्या खालील नमूद बाबींची खरे दी हाफनकन महामंडळाकडू न करण्यास पढील अटी व शतींच्या
अधीन राहू न प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
Sr. No.
1
2
3
4
5

Item
RT-PCR
Manual Viral RNA Extraction
kit (Spin Column Based)
Manual Viral RNA Extraction
Kit (Magnetic Based)
VTM Kit for COVID-19
Automated Viral RNA
Extraction Kit

Estimated

Estimated

Quantity

Cost per

Ordered

reaction

36,00,000

Rs. 55.00

19,80,00,000

11,50,000

Rs. 48.45

5,57,17,500

1,50,000

Rs. 48.45

72,67,500

36,40,000

Rs. 24.16

8,79,42,400

23,00,000

Rs. 180.00

41,40,00,000

Total

Estimated Total Cost
(Rs)

76,29,27,400

अटी व शती :1) सावणजननक आरोग्य नवभागाच्या नदनांक 26.07.2017 रोजीच्या शासन ननणणयानसार वैद्यकीय
नशक्षण व औषधी द्रव्ये नवभागाच्या अनधपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालये व
रूग्णालये आनण संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जजकल सानहत्य, रसायने व उपकरणे
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इत्यादी बाबींची

खरे दी हाफनकन जीव औषध ननमाण महामंडळाकडू न खरेदी करणे

बंधनकारक करण्यात आलेले आहे . त्यानसार सदर खरे दी करण्यात यावी.
2) सदर औषधी व सर्जजकल सानहत्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची आवश्यकता / मागणी
याची शहाननशा / खातरजमा संचालनालयाने करावी.
3) सदरहू औषधी व सर्जजकल सानहत्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची नवर्जननदष्ट्टे व्यापक व
सवणसमावेशक असून त्यानसार सदर बाबींचा परवठा करू शकणारे नकमान तीन उत्पादक /
परवठादार यांचक
े डू न तीन नननवदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, याची
खातरजमा करण्यात आलेली आहे .
4) सदर नवषयी “शासकीय नवभागाने करावयाच्या कायालयीन खरे दीसाठी कायणपध्दतीची
ननयमपस्स्तका” या उद्योग, ऊजा व कामगार नवभागाने ननगणनमत केलेल्या शासन ननणणय क्र.
भांखस-2014/प्र.क्र82/भाग/उद्योग-4, नद. 01.12.2016 मध्ये नमूद नवनहत कायणपध्दतीचे
अनपालन करण्यात यावे.
5) सदर खरे दीसाठी प्रस्तानवत केलेल्या बाबी नवनावापर पडू न राहणार नाहीत व त्यांचा नवनहत
मदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी.
6) उक्त बाबींची तांनत्रक नवर्जननदष्ट्टे (technical specifications) संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व
संशोधन, मंबई यांनी राष्ट्रीय नवषाणू प्रयोगशाळा, पणे (NIV) यांच्याकडू न प्रमानणत करून घेणे
आवश्यक आहे.
7) खरे दीनवषयक बाबींची निरूक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
8) हाफनकन जीव औषध ननमाण महामंडळाकडू न सदर औषधी व तद्नषंनगक बाबी प्राप्त करून
घेण्यासाठी तात्काळ पढील आवश्यक ती कायणवाही करण्यात यावी.
9) कोणत्याही पनरस्स्थतीत उपलब्ध ननधीच्या मयादे पेक्षा जास्त खचण करण्यात येऊ नये.
10) संचालक, वैद्यकीय नशक्षण, मंबई यांनी त्यांच्या 2210-3314 या लेखाशीषाखाली कोनवड-19
चा प्रादभाव रोखण्यासाठी परवणी मागणी िारे मंजूर ननधीपैकी रू. 76.29 कोटी इतका ननधी
तात्काळ हाफनकन महामंडळाकडे वगण करावा.
11) हाफनकन महामंडळाने प्रत्येक वेळी नननवदा करताना उपलब्ध असलेल्या चाचणी नकट्स चा
साठा व नवनधग्राह्य कालावधी (expiry date) नवचारात घेऊनच नननवदा प्रनसध्द करावी.
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2.

उपरोक्त अनक्रमांक 1 ते 11 येथे नमूद अटींची पूतणता करण्याची व खरे दी ननयमानसार व

आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सनननरृत करण्याची संपण
ू ण जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोधन, मंबई
व सहसंचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोधन संचालनालय (खरे दी कक्ष) मंबई यांची राहील.
3.

उपरोक्त बाबी खरे दीसाठी येणारा खचण संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोधन, मंबई यांच्या

पढील लेखाशीषामधून भागनवण्यात यावा.
मागणी क्रमांक - एस-1
2210, वैद्यकीय सेवा व सावणजननक आरोग्य
01-नागरी आरोग्य सेवा - नवषम नचनकत्सा
01- संचालन व प्रशासन
(00)(01)- संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोधन, मंबई.
(2210 3314)
21- सामग्री व परवठा
4.

शासन ननणणय, नवत्त नवभाग, क्र. नवअप्र-2013/प्र.क्र.30/13/नवननयम , नद. 17.04.2015

अन्वये तसेच नवत्तीय अनधकार ननयम पस्स्तका भाग-1, उप नवभाग-2, अनक्रमांक-3, ननयम क्रमांक -7
अनसार प्रशासकीय नवभागास असलेल्या अनधकारान्वये सदर शासन ननणणय ननगणनमत करण्यात येत आहे .
5. सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक 202010141532068413 असा आहे. हा आदे श नडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने.

Swati Suresh
Lohar
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( स्वाती लोहार )
कायासन अनधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1. प्रधान सनचव, सावणजननक आरोग्य नवभाग, मंत्रालय, मंबई.
2. महालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयता) - 1/2, महाराष्ट्र, मंबई.
3. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफनकन जीव औषध ननमाण महामंडळ, मंबई
4. संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोधन, मंबई.
5. अनधदान व लेखा अनधकारी, मंबई.
6. सवण संबनं धत नजल्हा कोषागार अनधकारी
7. सवण अनधष्ट्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालय व रूग्णालय
8. ननवडनस्ती (प्रशासन -2)
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