
राष्ट्रीय रक्त धोरण व्यवस्थथत राबववणेबाबत- 
रक्तावरील ऄवतवरक्त चाचण्या /ववशेष चाचण्या/ 
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महाराष्ट्र शासन 
साववजवनक अरोग्य ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमांकः रारसे 2013/प्र.क्र.224/अरोग्य-5, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय अवार, 
संकुल आमारत, नवीन मंत्रालय, मंुबइ. 

तारीख: 25 जून, 2014. 
वाचा :  

1) कें द्र शासनाच्या अरोग्य व कुटंुब कल्याण ववभागाच्या मागवदशवक सूचना, पत्र क्र.एस-
12016/ 01/2012-नॅको(एनबीटीसी), वद. 12 फेब्रवुारी, 2014. 

2) साववजवनक अरोग्य ववभाग, शासन पवरपत्रक क्र.रारसे 2013/प्र.क्र.224/अ-5,             
वद. 18.06.2014. 

3) संचालक, राज्य रक्त संक्रमण पवरषद पत्र क्र. रारसंप/राष्ट्रीय रक्त धोरण/2014/463, 
वद. 19 जून, 2014. 

: पवरपत्रक :  
 
कें द्र शासनाच्या अरोग्य व कुटंुब कल्याण ववभागाचे पत्र  क्र.एस- 12016/01/2012- 

नॅको(एनबीटीसी) वदनाकं 12 फेब्रवुारी 2014 ऄन्वये रक्त व रक्त घटकासाठी अकारावयाचे प्रवक्रया / 
चाचणी शुल्काबाबत मागवदशवक सूचना जारी केल्या अहेत. त्यानुसार साववजवनक अरोग्य 
ववभागामाफव त रक्त व रक्त घटक पुरवठा करण्यासाठी अकारण्यात येणाऱ्या सुधावरत प्रवक्रया 
शुल्काबाबतच ेपवरपत्रक संदभव क्र.2 ऄन्वये वनगववमत करण्यात अल ेअहे. 

2.     राज्य रक्त संक्रमण पवरषदेने रक्त व रक्त घटकाचंी प्रवक्रया/ चाचणी  शुल्कामध्ये सुरवित 
रक्तासाठी कराव्या लागणाऱ्या ऄवतवरक्त चाचण्या/सेवचेे मुल्याकंन करण्यासाठी एक ईप सवमती 
नेमावी ऄसे राष्ट्रीय रक्त संक्रमण पवरषदेमाफव त जारी केलेल्या मागवदशवक सचूनामध्ये  नमूद करण्यात 
अले अहे. त्यानुसार राज्य रक्त संक्रमण पवरषदेमाफव त यापूवी गठीत केलेल्या सोळा सदथयीय 
सवमतीस ऄवतवरक्त चाचण्या/ववशेष चाचण्या मूल्यांकनासाठी वनयुक्त केले होते. त्याऄनुषंगाने सदर 
सवमतीने वशफारशी केल्या ऄसून त्या वशफारशी राज्य रक्त संक्रमण पवरषदेने मान्य केल्या अहेत. 
त्यानुसार, संचालक, राज्य रक्त संक्रमण पवरषद याचं्या वद.19 जून 2014 च्या पत्रान्वये ऄवतवरक्त 
चाचण्या/ववशेष चाचण्या शुल्क रक्त व रक्त घटक वनहाय वववशष्ट्ट चाचण्या/सेवा बाबत सवमतीने 
केलेल्या वशफारशीनुसार शासन पवरपत्रक वनगववमत करण्यासाठी सववथतर प्रथताव सादर केला अहे. 
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3.1      Specialized test per whole blood unit and specialized test charges recommended by 
NBTC. 
Sr.No. Description Charges 

1 NAT Rs.1200/- 

2 Chemiluminescence Rs.500/- 

3 IV Generation ELISA (HIV) Rs.50/- 

4 IV Generation ELISA (HBsAg) Rs.50/- 

5 IV Generation ELISA (HCV) Rs.150/- 

6 Anti HBc Rs.250/- 

7 Antibody screening (donor) Rs.300/- 
 
3.2      ईपरोक्त  ऄवतवरक्त/ववशेष चाचण्यावर येणाऱ्या खचाची ववभागणी खालीलप्रमाणे करण्यात 
यावी. 
 
3.2.1 ऄवतवरक्त/ववशेष चाचण्या सेवचेा खचव 40 ते 60 टक्के या प्रमाणात Packed Red Cells वर 
अकारण्यात यावा. 

 
3.2.2 ईवववरत ऄवतवरक्त/ववशेष चाचण्या सेवचेा खचव (40 टक्केच्या मयादेपयंत) रक्ताच्या आतर 
घटकावंर अकारण्यात यावा. 

 
3.2.3 जर रक्तपेढीस वरील 3.2.1 व 3.2.2 मधील सूत्र मान्य नसल्यास ऄवतवरक्त/ववशेष चाचण्याचं्या 
सेवचे्या खचाची तपासणी पवरव्यय ऄंकेिानुसार (Cost Auditor-Institute of cost and works 
accounts-ICWA) याचंेकडून करून घ्यावी व प्रथताव राज्य रक्त संक्रमण पवरषदेकडे मान्यतेसाठी 
सादर करावा. ऄस ेप्रथताव प्राप्त झाल्यास राज्य रक्त संक्रमण पवरषदेने त्याबाबत वनणवय घ्यावा. 

 
3.2.4   ऄवतवरक्त/ववशेष चाचणी सेवचे ेदर हे राष्ट्रीय रक्त संक्रमण पवरषदेने ठरवून वदलेल्या ईच्चत्तम 
मयादेत (Upper Celling) ऄसावते व सवव रूग्णानंा ते समान ऄसावते. तथावप, सबंवधत रक्तपेढी सुयोग्य 
प्रकरणी ऄवतवरक्त/ ववशेष चाचणी सेवचेे दर कमी करू शकेल ऄथवा सूट देउ शकेल. 
 
4.1   Specialized component specific test and admissible charges  recommended by 
NBTC. 
Sr.No.  Test/Procedure Charges Applicable 

1 Leuco filtration Red Cells Rs.1000/- Whole blood/ Red Cells 

2 Leuco filtration Platelets Rs.1500/- Platelets 

3 Grouping & Cross matching by 

automation 

Rs.280/- Whole blood/Red Cells 

4 Grouping & Cross matching by 

semi automation 

Rs.120/- Whole blood/Red Cells 

5 Phenotyping for extended Serology Rs.500/- Whole blood/Red Cells 

6 Irradiation Rs.1000/- Whole blood/Red Cells/ 

Platelets/ Granulocytes 

7 Bacterial Detection Rs.400/- Platelets 
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4.2   जर गु्रपींग व क्रॉस मॅचींग एकाच वळेेस थवयंचवलत (Automation) व वनमथवयंचवलत 
(Semiautomation) पध्दतीने करण्यात येत ऄसल्यास सदर चाचणी सेवचेा सरासरी दर रू.200/- 
प्रवत चाचणी एवढा अकारण्यात यावा. 
 
5.1  Additional processing charges for blood components using Quadruple bags by buffy 
coat method are recommended  by NBTC as follows. 
Sr.No. Description Charges 

1 Red Cells Rs.150/- 

2 Platelets Rs.150/- 

3 Plasma Rs.150/- 
 
5.2   ऄशासकीय रक्तपेढयामध्ये ऄफेरेसीस (Apheresis) पध्दतीने Platelet  संकवलत करून 
अवश्यक त्या सवव चाचण्या पूणव करून त्याचे अकारण्यात येणारे प्रवक्रया शुल्क रू.11000/- पेिा 
ऄवधक ऄसणार नाही. 

 
6. सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथथळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201406251438540617 ऄसा अहे. हा अदेश 
वडजीटल थवािरीने सािावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 ( ज्ञा. ल. सुळ ) 
 ईप सवचव, महाराष्ट्र शासन. 

 
प्रत, 

1. सवचव, वदै्यकीय वशिण व औषधी द्रव्ये ववभाग, मंत्रालय, मंुबइ. 
2. अयुक्त, ऄन्न व औषध प्रशासन,बादं्रा-कुला कााँप्लेक्स, मंुबइ. 
3. संचालक, अरोग्य सेवा, अरोग्य सेवा संचालनालय, मंुबइ. 
4. संचालक, राज्य रक्त संक्रमण पवरषद, मंुबइ. 
5. संचालक, वदै्यकीय वशिण व संशोधन,  मंुबइ.  
6. मा.मंत्री/मा.राज्य मंत्री (साववजवनक अरोग्य) याचंे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबइ.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. प्रधान सवचव/सवचव (2) याचंे थवीय सहायक, साववजवनक अरोग्य ववभाग, मंत्रालय, 
मंुबइ.  

8. ईप औषध वनयंत्रक, वथेट झोन, मंुबइ सेंरल, मंुबइ. 
9. धमादाय अयुक्त, धमादाय अयुक्त कायालय, वरळी, मंुबइ.  
10. ऄवधष्ट्ठाता, वदै्यकीय महाववद्यालय (सवव)  
11. ईपसंचालक, अरोग्य सेवा (सवव)  
12. वजल्हा शल्य वचवकत्सक (सवव) 
13. धमादाय संथथा संचवलत/ खाजगी /रेड क्रॉस रक्तपेढया (सवव)  
14. वजल्हा कोषागार ऄवधकारी (सवव)  
15. वनवडनथती/अरोग्य-5 
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