कोविड-19 च्या तपासणीसाठी विल्हा स्त्री
रुग्णालय, िाविम येथे RT-PCR प्रयोगिाळा
स्थापन करण्याबाबत.
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िाचा :-

अध्यक्ष, विल्हा खरेदी सवमती तथा विल्हावधकारी, सदस्य, विल्हास्तर खरेदी सवमती तथा

मुख्य कायवकारी अवधकारी, सदस्य-सवचि, विल्हास्तर खरेदी सवमती तथा विल्हा िल्य वचवकत्सक,
सदस्य-सवचि, विल्हास्तर खरेदी सवमती तथा विल्हा आरोग्य अवधकारी याांचे पत्र क्रमाांक.

सारुिा/Covid-19/6920/2020, वदनाांक 04.08.2020
प्रस्तािना :िाविम विल्हात एकही िासकीय महाविद्यालय नसून विल्हात कोविड-19 वनदान
करण्यासाठी कोणतीही िासकीय ककिा खािगी प्रयोगिाळा उपलब्ध नाही. त्यामुळे सद्य:स्स्थतीत
कोविड-19 चे नमुने तपासणीकरीता अकोला (80 वक.मी.) , यितमाळ (147 वक.मी.) , अमरािती(130
वक.मी.) ि नागपूर (285 वक.मी.) या वठकाणी पाठिािे लागत असल्याने तपासणी अहिाल प्राप्त
होण्यास विलांब होत आहे. या पार्श्वभम
ू ीिर विल्यात सिव सुविधा युक्त RT-PCR प्रयोगिाळा असणे
आिश्यक असल्याने, आिश्यक उपकरणे, यांत्रसामुग्री ि इतर साधनसामुग्री खरेदी करून विल्यातच
प्रयोगिाळा स्थापन करण्यासाठी, विल्हास्तर खरेदी सवमतीने प्रस्ताि सादर केला आहे. सदर
प्रस्तािास मान्यता दे ण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे वनणवय घेण्यात
येत आहे.
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िासन वनणवय :कोविड-19 विषाणु आिाराचे रोग वनदान करण्याची सुविधा RT-PCR प्रयोगिाळा, विल्हा स्त्री
रुग्णालय, िाविम येथे कायास्न्ित करण्यासाठी आिश्यक असलेली पदे भरण्यास, RT-PCR
प्रयोगिाळे करीता

आयसीएमआर

सांस्थेने

ठरिून

वदलेल्या

आिश्यक

उपकरणाांची

खरेदी

विल्हास्तरािरून कोविड-19 उपाययोिना करणेकरीता उपलब्ध वनधी अांतगवत करण्यास आवण
उपकरणे, यांत्रसामुग्री, फर्ननचर, कझ्युमेबल ि इतर आिश्यक सावहत्य साधनसामुग्री, खरेदी करण्यास
खालीलप्रमाणे मान्यता दे ण्यात येत आहे 1. सावहत्य सामुग्री :- कोविड-19 RT-PCR प्रयोगिाळे करीता आयसीएमआर सांस्थेने ठरिून
वदलेले आिश्यक उपकरणे ही मे. हाफकीन बायो. फामा, मुांबई याांचे स्तरािरून झालेल्या
दर करारानुसार करण्यास तसेच, RT-PCR प्रयोगिाळा कायास्न्ित करणेकरीता अांदावित
रू.200 लक्ष खचव अपेवक्षत असून, सदरहु खरेदी विल्हास्तरािरून कोविड-19
उपाययोिना करणेकरीता उपलब्ध वनधी अांतगवत करण्यास मान्यता दे ण्यात आहे.
2. मनुष्ट्यबळ :- कोविड-19 आिाराचे वनदान करणेकरीता RT-PCR प्रयोगिाळे च्या
कामकािाकरीता आिश्यक ताांवत्रक ि इतर सहाय्य करणारी पदे भरणेकरीता खालील
प्रमाणे मान्यता दे ण्यात येत आहे :(1) मायक्रोबायोलॉिीस्ट/पॅथॉलॉिीस्ट - ( 2 पदे )
(2) प्रयोगिाळा तांत्रज्ञ - (6 पदे)
(3)प्रयोगिाळा सहाय्यक - ( 3 पदे )
(4)डाटा एन्री ऑपरेटर - ( 2 पदे)
(5)अटें डन्ट - ( 4 पदे )
(6)सफाई कामगार - ( 2 पदे )
या पदाांच्या िेतनाचा खचव सन 2020-21 या िषाचे मांिूर कृती आराखड्यातून करािा.
3. प्रयोगिाळा उपकरणे ि सावहत्य याांचे खरेदीकरीता आिश्यक खचव विल्हा वनयोिन
सवमती, िाविम येथील मांिूर वनधीतून करण्यात यािा.
2.

सदर िासन वनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक

202007081452046317

असा आहे . हा आदे ि

वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
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महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार ि नािाने.
Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam
Patil
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C =
IN, S = Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = Public Health Department
Date: 2020.08.28 14:00:03 +05'30'

( रो.वद.कदम-पाटील)
अिर सवचि, महाराष्ट्र िासन.
प्रत,
1.

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

2.

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

3.

सांचालक (1), आरोग्य सेिा, मुांबई.

4.

सांचालक (2), आरोग्य सेिा, पुणे

5.

विल्हावधकारी, िाविम

6.

विल्हा िल्य वचवकत्सक, िाविम

7.

विल्हा कोषागार अवधकारी, िाविम

8.

वनिडनस्ती (आरोग्य-३ अ ).
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