
कोवीड -19 तपासणीसाठी राज्यातील 
एनएबीएल व  आयसीएमआर मान्यता 
प्राप्त प्रयोगशाळेतून आरटीपीसीआर 
तपासणीसाठी कमाल दर नननरृत 
करणेबाबत.... 

महाराष्ट्र शासन 
साववजननक आरोग्य नवभाग 

शासन ननणवय क्रमाांकः कोरोना-2020/प्र.क्र.123/आरोग्य- 5 
गो.ते. रुग्णालय सांकुल इमारत, 

10 वा मजला, मांत्रालय, मुांबई - 400 001 
नदनाांक: 07 ऑगस्ट, 2020 

सांदभव:-   
1) शासन ननर्णय समक्रमाांक दिनाांक 02.06.2020. 
2) शासन आिेश समक्रमाांक दिनाांक 13.06.2020. 
3) शासन आिेश समक्रमाांक दिनाांक 04.07.2020. 
4) शासन ननर्णय समक्रमाांक दिनाांक 11.07.2020. 
5)आयसीएमआरच्या नदनाांक 22.05.2020 व नदनाांक 23.06.2020 च्या मागवदशवक सूचना 

प्रस्तावना :-  
सांदभव क्र. १ मध्ये नमूद केलेल्या शासन ननणवयानुसार भारतीय आयुर्ववज्ञान सांस्था व 

एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाजगी प्रयोगशाळाांकडून कोवीड-19 साठी असलेल्या आरटीपीसीआर 
तपासणीचे दर नननरृती करण्यासाठी सनमती गनठत करण्यात आली होती.  यासनमतीने तत्कालीन 
लॉकडाऊन पनरस्स्थतीत मयानदत साधन उपलब्धता  लक्षात घेऊन, खाजगी प्रयोगशाळाांशी चचा 
करून, खाजगी प्रयोगशाळानी आरटीपीसीआर तपासणीसाठी आकारावयाच्या दराबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर केला होता. त्यानुसार नदनाांक 13.06.2020 व नदनाांक 04.07.2020 च्या 
आदेशानुसार नवनवध पनरस्स्थतीत खाजगी प्रयोगशाळाांनी आरटीपीसीआर तपासणीसाठी 
आकारावयाचे दर नननरृ त करण्यात आले होते.  त्नांतर सांदभव क्र. ४ मध्ये नमूद शासन 
ननणवयानुसार मुख्य कायवकारी अनधकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी याांच्या अध्यक्षतेखाली 
राष्ट्रीय आयुर्ववज्ञान सांस्थेने नशफारस केलेल्या नवनवध कां पन्याांनी उत्पानदत केलेल्या रिनपड 
ॲन्टीबॉडी चाचण्या याांच्या वापराबाबत नशफारस करणे तसचे नशफारस केलेल्या चाचण्याांच्या 
अनुषांगाने प्रनसध्द करावयाच्या अनभव्यक्ती स्वारस्याचा मसुदा तयार करणे, सदर चाचण्या 
कशाप्रकारे कराव्यात याची नशफारस करणे इ. बाबी नननरृत करण्यासाठी सनमती स्थापन करण्यात 
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आली होती.  तसेच आरटीपीसीआर चाचणीचे दर नननरृत करण्याचेही कायव या सनमतीवर 
सोपनवण्यात आले होते.    

नमशन नबगीन अांतगवत राज्यातील लॉकडाऊनमध्ये नशनथलता आणण्यात आली आहे.  
त्यामुळे तपासणीसाठी लागणारे नरएजांट्स, व्हीटीएम नकट्स व पीपीई नकट्सची उपलब्धता 
वाढल्याने, याच्या नकमती कमी झाल्या आहेत.  पयायाने तपासणीच्या खचातही कपात होणे 
आवश्यक होते. याबाबी लक्षात घेऊन प्रयोगशाळा व नकट्स उत्पादक कां पन्या याांच्याशी चचा करून 
या सनमतीने आपल्या नशफारशींसह आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे.  शासनाने सदर 
अहवाल स्स्वकृत केला असून,  त्यानुसार आरटीपीसीआर चाचणीच ेसुधानरत दर नननरृत करण्याची 
बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.  यास्तव शासन आता खालीलप्रमाणे ननणवय घेत आहे. 

 

शासन ननणवय:-  
खाजगी प्रयोगशाळाांनी कोवीड-19 साठी आरटीपीसीआर तपासणीच्या दराबाबतचे सांदभव 

क्र. 2 व ४ मध्य ेनमूद केललेे आदेशानुसार नननरृत केलेले दर अनधक्रनमत करून आरटीपीसीआर 
तपासणीचे सवव कराांसनहत सुधानरत दर खालीलप्रमाणे नननरृत करण्यात येत आहेत.   सदर दर 
नननरृती ही साथरोग अनधननयम, 1897 नुसार सक्षम प्रानधकाऱ्याच्या ननदेशानुसार नननरृत करण्यात 
येत आहेत.  राज्यात कोणत्याही खाजगी प्रयोगशाळेला या कमला मयादेपेक्षा अनधक दर आकारता 
येणार नाहीत. 

अ
.क्र  

         तपशील शासन आदेश 
नदनाांक 13.06.2020 

व 04.07.2020 
नुसार नननरृत दर 

(रूपयाांत)  
)प्रती तपासणी( 

सवव कराांसनहत 
सुधानरत दर 
रूपयात )प्रती 
तपासणी( 

1
1 

Pick of sample from collection site, transport and 

reporting of sample (All necessary consumable 

like VTM, PPE etc. for collection will be borne 

by sample provider) 

2200/- 1900/- 

 

2
2 

Collection of samples from drive through sample 

collection kiosks, sample collection drives, 

Covid Care Collection Centres, Hospital 

Clinic,Quarntine Centres of Laboratories, ect.  

(All necessary consumable like VTM, PPE, RNA 

extraction kit, RtPCR Kit etc. will be borne by 

laboratory) 

 

2500/- 2200/- 

3Collection of patient sample from residence, 

transport of sample, testing and reporting of 

2800/- 2500/- 
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3 sample, (All necessary consumable like VTM, 

PPE, RNA extraction kit, RtPCR kit, etc. will be 

borne by laboratory) 

 
  नदनाांक 13.06.2020 व नदनाांक 04.07.2020 च्या आदेशातील नमूद अटी व शती पुवीप्रमाणेच 
कायम रहातील. सदर आदेश हा ननगवनमत केल्याच्या नदनाांकापासून अांमलात येईल.  

सदर शासन ननणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202008031206294617 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

      ) अचवना वालझाडे ( 
 अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. सनचव, वदै्यकीय नशक्षण व औषधी द्रव्ये नवभाग, मांत्रालय, मुांबई.  
2. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अनभयान सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अनभयान, मुांबई. 
3. नजल्हानधकारी )सवव(.  
4. मुख्य कायवकारी अनधकारी,नजल्हा पनरषद,)सवव( 
5. महानगरपालीका आयुक्त )सवव( 
6. सांचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा सांचालनालय, मुांबई/पुणे 

7. मा.मुख्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई. 
8. मा. मांत्री )साववजननक आरोग्य( याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई. 
9. मा. राज्यमांत्री )साववजननक आरोग्य( याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई   
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