कोविड-19

च्या

तपासणीसाठी

विल्हा

रुग्णालय, अहमदनगर येथे स्थापन करण्यात
आलेल्या RT-PCR प्रयोगशाळे स कायोत्तर
मान्यता दे ण्याबाबत.
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गो.ते.रुग्णालय आिार, दहािा मिला, सांकुल इमारत
मांत्रालय, मुांबई 400001
वदनाांक : 2 वडसेंबर, २०20

िाचा :1) विल्हा

शल्य

वचवक्सक,

विल्हा

रुग्णालय,

अहमदनगर

याांचे

पत्र

क्रमाांक.

विरुअ/कोरोना/ RT-PCR /9354-59/2020, वदनाांक 21.05.2020
2) विल्हा शल्य वचवक्सक, विल्हा रुग्णालय, अहमदनगर याांचे पत्र क्रमाांक.विरुअ/लेखा/2
/ RT-PCR /प्र.शा.मान्यता/20617-18/2020, वदनाांक 29.10.2020

प्रस्तािना :कोव्हीड-१९ सांसगविन्य आिारािरील प्रयोगशाळा तपासणी चाचण्या ्िवरत होणेसाठी ि
भविष्ट्यकाळात बावधत रुग्णाांची िाढती सांख्या या बाबी लक्षात घेिून कोरोना आिाराची व्याप्ती पाहता
स्िँब तपासणी अहिाल ्िवरत प्राप्त होिून आिाराचे वनदान होणेसाठी विल्हावधकारी, अहमदनगर
याांचे मौवखक आदे शानुसार विल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे वदनाांक 22.05.2020 पासून
R.T.P.C.R प्रयोगशाळा कायान्न्ित करण्यात आली होती. विल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे
कायान्न्ित झालेल्या R.T.P.C.R प्रयोगशाळे स कायोत्तर मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती. याबाबत पुढील प्रमाणे वनणवय घेण्यात येत आहे.
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शासन वनणवय :कोविड-19 विषाणु आिाराचे रोग वनदान करण्यासाठी विल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे
कायान्न्ित करण्यात आलेल्या RT-PCR प्रयोगशाळे स विल्हा िार्षषक योिने अांतगवत वनधीची
उपलब्धता झालेली असून सदर प्रयोगगशाळा स्थापन करण्याकरीता रुपये 90 लक्ष इतका खचव झाला
आहे . तसेच RT-PCR प्रयोगशाळा कायान्न्ित करण्याकरीता आिश्यक ते ताांवत्रक ि अताांवत्रक
मनुष्ट्यबळ राष्ट्रीय आरोग्य अवभयान अांतगवत कांत्राटी पध्दतीने उपलब्ध करुन घेण्यात आलेले आहे.
सदर RT-PCR प्रयोगशाळे ची चाचण्या करण्याची क्षमता 560 प्रवतदीन आहे . ्यानुसार, कोविड-19
च्या तपासणीसाठी विल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे स्थापन करण्यात आलेल्या RT-PCR
प्रयोगशाळे स कायोत्तर मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 202009291800365217 असा आहे . हा आदे श
वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1.

महालेखापाल, (लेखा पवरक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र- १/ २, मुांबई/ नागपूर.

2.

आयुक्त, आरोग्य सेिा तथा अवभयान सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अवभयान, मुांबई.
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3.

सांचालक (1), आरोग्य सेिा, मुांबई.

4.

सांचालक (2), आरोग्य सेिा, पुणे

5.

उपसांचालक, आरोग्य सेिा, नावशक मांडळ, नावशक

6.

विल्हावधकारी, अहमदनगर

7.

विल्हा शल्य वचवक्सक, अहमदनगर

8.

विल्हा कोषागार अवधकारी, अहमदनगर

9.

वनिडनस्ती (आरोग्य-३ अ ).
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