“मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन” अंतर्गत राज्यािध्ये
नव्याने (नवीन तिेच मवस्तामरकरण) “Liquid Medical
Oxygen Manufacturing along with Storage and
Cylinder filling facility (LMO)” प्रकल्प उभारण्याकरीता
मवशेष प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े करणेबाबत
िहाराष्ट्र शािन
उद्योर्, ऊजा व कािर्ार मवभार्
शािन मनणगय क्रिांक : िाप्रोयो 2021/ प्र.क्र. 82/ उद्योर्-8
िंत्रालय,िुंबई-400 032,
मिनांक- 21 िे, 2021
प्रस्तावना :िाचग 2020, पािून िहाराष्ट्रािहीत भारत िे श कोरोना िहािारीचा िािना करीत आहे.
िाचग -2021 पािून कोरोनाची िु िरी लाट िंपूणग िे शात पिरली अिुन िहाराष्ट्राला त्याचा खुप
िोठा फटका बिला आहे. कोरोना रुग्ण िंख्या िोठया प्रिाणात वाढल्यािुळे आरोग्य व्यवस्था
अमिक बळकट करण्याचे िवोतोपरी प्रयत्न राज्य शािन कमरत आहे. राज्यािध्ये कोमवड-19
िहािारीिुळे मनिाण झालेल्या पमरक्स्थतीिुळे, राज्यािध्ये प्राणवायू (Medical Oxygen) ची
आवश्यकता व मनकड मनिाण झाली आहे . िध्यक्स्थतीत राज्यािध्ये एकुण 1300 िे. टन प्रमत मिन
प्राणवायू (LMO) मनर्मिती होत आहे तथापी िार्णी 1800 िे.टन आहे. ििर मनर्मिती राज्यातील
32 उद्योर् घटकांिाफगत होत अिुन िध्यक्स्थतीत राज्यािध्ये होणारी प्राणवायू (LMO) मनर्मिती ही
अपुरी पडत अिल्याने इतर राज्यांििून प्राणवायू (Oxygen) िार्णी करुन राज्यािध्ये आवश्यक
अिलेला प्राणवायूचा पूरवठा (Oxygen Supply) करण्यात येत आहे . कोमवड-19ची मतिरी लाट
िुध्िा 4-5 िहीन्यात येण्याची शसयता आहे आमण त्याची मतव्रता आणखी जास्त अिेल अिे ित
तज्ञांनी व्यसत केले आहे. त्यािुळे भमवष्ट्यात प्राणवायू पुरवठयाची िार्णी आणखी 500 िे. टन
प्रमतमिन ने वाढण्याची शसयता अिल्याने भमवष्ट्यात राज्यािाठी एकुण 2300 िे.टन प्रमतमिन
प्राणवायू पुरवठयाची आवश्यकता राहील.
िे शातील िध्यक्स्थती पहाता प्रत्येक राज्यािध्ये प्राणवायू (LMO) ची आवश्यकता अिुन
िहाराष्ट्र राज्यािध्ये स्वत:ची प्राणवायू (LMO) ची आवश्यकता पुणग करण्याबाबत मवमवि पयायावर
मवचार करण्यात आला आहे . प्राणवायू (LMO) मनर्मिती बाबत राज्य िक्षि होण्याकमरता तिेच
यापुढे राज्यात प्राणवायूची कितरता भािू नये या करीता किीत किी प्रमतमिन 500 िे. टन
प्राणवायू (Oxygen) मनर्मिती करणारे प्रकल्प नव्याने िुरु होणे र्रजेचे आहे . िद्यक्स्थतीत
औद्योमर्कदृष्ट्टया मवकमित पुणे, रायर्ड इ. मठकाणी िोठे प्रकल्प कायाक्न्वत आहेत या
मठकाणावरुन राज्यािध्ये प्राणवायू पुरवठा केला जात आहे. परंतु प्राणवायूची राज्याच्या इतर
भार्ात वाहतुक कमरत अितांना बऱ्याचशा अडचणी येत अिल्याने वेळेत प्राणवायू पुरवठा
पोहचवला जाऊ शकत नाही. त्यािुळे राज्यातील इतर भार् जिे मविभग, िराठवाडा, िुळे,
नंिुरबार, रत्नामर्री व सििुिुर्ग अशा मजल्हयािाठी ऑसिीजन मनर्मिती (LMO) प्रकल्पांची मनकड
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अिुन त्यामठकाणी तिेच राज्याच्या इतर भार्ातही ऑसिीजन मनर्मिती (LMO) होणेबाबत राज्य
शािनाकडू न प्रयत्न िुरु आहेत. या बाबींिुळे राज्य शािन ऑसिीजन उत्पािनािाठी स्वावलंबी
होण्याि िित होईल.
राज्याची िध्याची प्राणवायू मनर्मिती क्षिता पुढील एक वषात 800-1000 िे. टनाने
प्रमतमिन वाढमवण्याचे उमदृष्ट्ट िाध्य करण्यािाठी आकषगक िोरण प्रस्तामवत कमरत अितांना
खालील बाबींवर लक्ष केंमित करण्यात येत आहे.
 नमवन व िोठया प्रकल्पांना प्रोत्िाहन :- राज्यात जेथे जास्त र्रज आहे ,त्यामठकाणी प्राणवायू
उत्पािन तातडीने वाढमवण्याकमरता िोठया आमण या व्यविायाििील उद्योर्ांना त्यांचे प्रकल्प
आर्मथकदृष्ट्टया िक्षि होण्यािाठी आर्मथक िहाय्य आमण प्रोत्िाहने.
 प्रस्थामपत उद्योर्ांना प्रोत्िाहन :- िद्याचे उद्योर् घटक जे प्राणवायू मनर्मिती करतात त्यांच्याकडू न
मवस्तारीकरण लवकर होवून उत्पािन क्षिता वाढणार अिल्यािुळे अशा घटकांना िुध्िा आर्मथक
िहाय्य आमण प्रोत्िाहने.
 लघू व िुक्ष्ि उद्योर् घटकांना चालना :- िहाराष्ट्राची भौर्ोमलक तथा औद्योमर्क पमरस्थीती लक्षात
घेता तिेच िु र्गि भार्ािध्ये िोठे प्रकल्प जाणार नाहीत हे लक्षात घेवून जे उद्योर् घटक किी
क्षितेने प्राणवायू उत्पािन प्रकल्प उभारतील, जे या व्यविायािध्ये मरमफलिग म्हणून आहेत आमण
स्थामनक क्षेत्राला पूरवठा करतील अशा घटकांना मवशेष प्रोत्िाहने.
 उद्योर् िुलभता िोरण (EoDB) :- या िंिभातील िवग प्रमक्रया तातडीने पार पाडण्यािाठी तिेच
उद्योर्

घटकांना

वेर्वेर्ळया

परवानग्या

तातडीने

मिळवून

िे ण्यािाठी

आमण

पुढील

िंमनयंत्रणािाठी एक िमितीची स्थापना करण्यात येईल. मह िमिती वेळोवेळी बैठका घेवून तथा
योग्य कायगवाही करुन याबाबतची प्रर्ती शािनाि अवर्त करेल.
कोमवड-19 च्या पार्श्गभि
ु ीवर राज्याची प्राणवायु (Medical Oxygen) ची र्रज
भार्मवण्याच्या अनुषंर्ाने राज्यात जास्तीत जास्त प्राणवायुचे उत्पािन करण्याची मनकड मििुन आल्याने
“मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन” अंतर्गत कोमवड -19

च्या िंकटकालीन पमरक्स्थतीचा िािना

करण्यािाठी व आरोग्य यंत्रणा िक्षि करण्यािाठी तिेच ऑक्सिजन उत्पािनात राज्य स्वावलंबी
होण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यािध्ये नव्याने (नवीन तिेच मवस्तामरकरण) “Oxygen Manufacturing along with
Storage and Cylinder filling facility (LMO)” प्रकल्प उभारण्याकरीता मवशेष प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े
करण्याची बाब शािनाच्या मवचारािीन होती.
शािन मनणगय :उपरोसत वस्तूक्स्थती लक्षात घेता कोमवड-19 च्या पार्श्गभि
ु ीवर राज्याची प्राणवायु (Medical
Oxygen) ची र्रज भार्मवण्याच्या अनुषंर्ाने “मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन” अंतर्गत कोमवड -19 च्या
िंकटकालीन पमरक्स्थतीचा िािना करण्यािाठी व आरोग्य यंत्रणा िक्षि करण्यािाठी तिेच ऑक्सिजन
उत्पािनात राज्य स्वावलंबी होण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यािध्ये नव्याने (नवीन तिेच मवस्तामरकरण) “Oxygen
पृष्ट्ठ 7 पैकी 2
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Manufacturing along with Storage and Cylinder filling facility (LMO)” प्रकल्प उभारण्याकरीता
खालीलप्रिाणे मवशेष प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े करणेबाबतचा मनणगय शािनाने घेतला आहे.
अ) योजनेचे मनकष, अटी, शती व पात्रता :1.

MSME प्रवर्ातील रु. 50 कोटी पयगत क्स्थर भांडवली र्ुंतवणूक अिलेले प्रकल्प यांना मवशेष
प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े राहतील. तिेच त्यांनी मि. 31.03.2022 पयंत उत्पािनात जाणे आवश्यक राहील.

2.

याव्यमतमरसत या िोरणांतर्गत 25 िे. टन प्रमतमिन पेक्षा जास्त उत्पािन क्षिता अिलेले नमवन तिेच
अक्स्तत्वात अिलेल्या प्राणवायू उत्पािक (LMO) घटकांिाफगत राज्यात लवकरात लवकर प्रकल्प
उभारणी होऊन त्वरीत उत्पािनात जाण्याकमरता म्हणजेच मि. 31 मडिें 2021 पुवी उत्पािनात
जाणाऱ्या LMO प्रकल्पांना भांडवली अनुिान िे ण्यात येईल. तथामप मि. 31 मडिें 2021 नंतर
उत्पािनात जाणाऱ्या 50 िे. टन प्रमतमिन पेक्षा किी ऑक्सिजन मनर्मिती करणाऱ्या उद्योर् घटकांना
भांडवली अनुिान अनुज्ञय
े राहणार नाही. तिेच 50 िे. टन सकवा त्यावरील प्रकल्पांना उत्पािनात
जाण्याची िुित मि. 30.06.2022 पयंत राहील. अशा प्रकल्पांना प्रस्तुत योजनेअंतर्गत खालील निुि
केलेली प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े राहतील. तिेच मि. 30.06.2022 नंतरच्या कालाविीत उत्पािनात
जाणाऱ्या 50 िे. टन व त्यापेक्षा जास्त उत्पािन करणाऱ्या उद्योर् घटकांना भांडवली अनुिान िे य
राहणार नाही.

3.

राज्यािध्ये स्थामपत होणाऱ्या नवीन व मवस्तारीत प्राणवायू (Oxygen) मनर्मिती घटकांिाठी िंपुणग
राज्यातील तालुसयांना एकच प्रवर्ग ग्राह्य िरुन प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े राहतील.

4.

पात्र घटकांना र्ुंतवणूक कालाविी मि. 01.04.2021 पािून पुढील 2 वषे राहील. तिेच
मि. 01.04.2021 नंतर उत्पािनात र्ेलेले घटक प्रोत्िाहनाि पात्र राहतील.

5.

पात्र र्ुंतवणूकिाराने प्रकल्पािध्ये र्ुंतवणूक िुरु करणे आमण प्रोत्िाहनािाठीचा अजग मवकाि आयुसत
(उद्योर्), उद्योर् िंचालनालय, िुंबई यांच्याकडे मि. 30.06.2021 पूवी अजग िािर करणे आवश्यक/
अमनवायग राहील.

6.

ििर मवशेष प्रोत्िाहने घटकांनी केलेल्या पात्र क्स्थर भांडवली र्ुंतवणूकीच्या प्रिाणात अनुज्ञय
े रामहल
व वार्मषक प्रोत्िाहनांची ियािा िात्र एकूण अनुज्ञय
े प्रोत्िाहन रसकि भामर्ले अनुिान उपभोर्ण्याच्या
कालाविीच्या िरािरी एवढा रामहल.
अ.क्र.

मवभार्/ मजल्हे

पात्र र्ुंतवणूकीच्या किाल टसकेवारी

1

मविभग, िराठवाडा, िुळे, नंिुरबार,

150%

रत्नामर्री व सििुिूर्ग क्षेत्राि
2
7.

उवगरीत इतर क्षेत्रािध्ये

100%

या योजने अंतर्गत 25 MT ते 50MT आमण 50MT पेक्षा जास्त LMO उत्पािन करणारे घटक
प्रोत्िाहनािाठी

पात्र राहतील. तिेच घटकांचा औद्योमर्क प्रोत्िाहन अनुिान उपभोर्ण्याचा

कालाविी अनुक्रिे 9 वषे (25 MT ते 50MT) व 12 वषे (50MT पेक्षा जास्त) इतका राहील.
पृष्ट्ठ 7 पैकी 3
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8.

या योजने अंतर्गत MSME प्रवर्ातील रु. 50 कोटींपयगत क्स्थर भांडवली र्ुंतवणूक अिलेल्या घटकांना
प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े राहतील व त्यांचा प्रोत्िाहन कालाविी 7 वषे इतका राहील.

9.

क्स्थर भांडवली र्ुंतवणुकीिध्ये खालील र्ुंतवणुक ग्राहय िरण्यात येईल .
i.

Land,

ii.

Building,

iii.

Plant and Machinery including Manifold, LMO Transport Tankers,
Cylinders for Oxygen filling and Refilling, तिेच 25 िे. टन आमण त्यावरील
क्षितेच्या ऑक्सिजन मनर्मिती प्रकल्पांची िाठवणूक क्षिता ही स्थामपत िाठवणूक
क्षितेपेक्षा 5 पट जास्त अिणे बंिनकारक राहील.

iv.
10.

Other Assets

प्रकल्पाअंतर्गत मवस्तामरत घटकांची Forward linkage/Backward linkage बाबतची

र्ुंतवणूक

प्रोत्िाहनािाठी पात्र राहील
11.

घटकाने नव्या प्रकल्पािाठी अथवा मवस्तारीकरणािाठी केलेल्या पात्र क्स्थर भांडवली र्ुंतवणूकीच्या
प्रिाणात प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े राहतील.

12.

मवस्तारीकरणांतर्गत घटकांना पात्रतेिाठी र्ुंतवणूकीिध्ये 25 टसके वृद्धी आमण उत्पािन क्षितेिध्ये 25
टसके वृद्धी करणे बाबतचे मनकष लार्ू राहतील.
ब) पात्र उद्योर् घटकांना पुढील प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े राहतील.
1. क्स्थर भांडवली र्ुंतवणूकीच्या प्रिाणात भांडवली अनुिान 5 हफ्तत्यािध्ये िे य राहील.
अ.

मवभार्/ मजल्हे

क्र.

उत्पािन क्षिता

क्स्थर भांडवली

(MT / Day)

र्ुंतवणूकीच्या %

किाल ियािा
(रसकि रू.
कोटीत)

1

मविभग,िराठवाडा,िुळे,
नंिुरबार,रत्नामर्री

व

25 MT-50MT

20%

रू.10कोटी

50MT & above

20%

रू.15 कोटी

25MT-50MT

10%

रू.5 कोटी

50MT & above

10%

रू.10 कोटी

सििुिुर्ग क्षेत्राि
2

उवगरीत इतर क्षेत्रािध्ये

2. औद्योमर्क मवकाि अनुिान राज्यात होणाऱ्या प्रथि मवक्रीच्या 100 टसके ढोबळ राज्य, वस्तु व िेवा
करावर (Gross Base) िे य राहील.
3. िुिांक शुल्क िाफी - र्ुंतवणुक कालाविीतील भुखंड खरेिी, भाडे पट्टा, बँकेचे मिघग िुितीचे कजग
र्हाण खत इत्यािी िवग प्रयोजनाथग अनुज्ञय
े राहील.
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4. मवद्युत शुल्क िाफी - अनुज्ञय
े प्रोत्िाहन कालाविीप्रिाणे
5. मवद्युत िर अनुिान - रु. 2 प्रमतयुमनट 5 वषांिाठी अनुज्ञय
े राहील व हे अनुिान Annual Cap िध्ये
ििामवष्ट्ठ राहणार नाही .
6. 5 टसके व्याज अनुिान - MSME प्रवर्ातील रु. 50 कोटींपयंत अिलेल्या प्रकल्पाििील क्स्थर
िालित्ता खरेिी िाठी बँकेकडू न / िावगजमनक मवत्तीय िंस्थेकडू न घेतलेल्या िुित कजावर व्याज
अनुिान पात्र राहील. (ििरची व्याजिर िवलत मह घटकाने आर्मथक वषात भरलेल्या मवद्युत
िे यकाच्या िु पटीच्या ियािे त राहील. )
7. वार्मषक िे य औद्योमर्क प्रोत्िाहन अनुिान िाव्याििून इतर प्रोत्िाहने वजावट करण्यात येणार
नाहीत. परंतू प्रोत्िाहने मह प्रमतवषग अनुज्ञय
े (Annual Cap) ियािे तच वाटप करण्यात येतील.
8. नवीन सकवा मवस्तारीकरणा अंतर्गत स्थापन होणारे मिलेंडर उत्पािन घटक जे मि. 31.12.2021
पूवी उत्पािनात जातील अशा घटकांना प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े राहतील.
2) िहाराष्ट्र औद्योमर्क मवकाि िहािंडळ क्षेत्रािध्ये स्थामपत होणाऱ्या घटकांना खालील प्रिाणे अमतमरसत
प्रोत्िाहने अनुज्ञय
े करण्यात येतील.
I.

िऔमवि िाफगत प्राणवायू उत्पािक (LMO) घटकांना भुखंडाचे वाटप िरळ पध्ितीने प्रािान्य
ििराखाली करण्यात येईल.

II.

मविभग, िराठवाडा, िुळे, नंिुरबार, रत्नामर्री, सििुिुर्ग येथील िऔमवि क्षेत्रािध्ये स्थामपत
होणाऱ्या घटकांना प्रािान्याने भु-खंड वाटप करतांना प्रचमलत िरािध्ये 50 टसके िुट िे ण्यात
येईल तिेच या व्यमतमरसत उवगमरत क्षेत्रािध्ये प्रचमलत िरात 25 टसके िुट िे ण्यात येईल.

III.

िऔमवि क्षेत्रािध्ये स्थामपत होणाऱ्या घटकांना हफ्तत्याने रसकि भरण्याि अनुज्ञय
े करण्यात येणार
अिून पमहल्या हफ्तत्यािध्ये भूखंडाच्या सकितीच्या 25 टसके रसकि भरणा केल्यानंतर भूखंडाचा
ताबा िे ण्यात येणार अिून उवगमरत रसकि 4 हफ्तत्यांिध्ये 2 वषाच्या कालाविीिध्ये भरणा करणे
अनुज्ञये राहील.

IV.
3)

ििरहु िोरण मि. 31 मडिेंबर 2021 पयगत लार्ु राहील.
उद्योर् िुलभता िोरण :राज्यािध्ये प्राणवायू मनर्मिती (LMO) उत्पािन प्रकल्पाची र्ुंतवणुक त्वरीत कायाक्न्वत होणेिाठी

घटक स्थामपत करण्यािाठी लार्णारे िवग परवाने / नाहरकत प्रिाणपत्रे मिळणेिाठी ििर घटकांना एक
मखडकी योजनेंतंर्गत एकमत्रत परवानर्ी 15 मिविांिध्ये िे ण्यात येईल. ििर परवानर्ीच्या अनुषंर्ाने
घटकािाफगत घटक स्थापनेची िवग कािे त्वरीत िुरु करणेि िान्यता राहील िरम्यानच्या कालाविीत
घटकांि िैत्री कक्षातफे मवमवि खात्यािाफगत परवानर्ी / ना-हरकत प्रिाणपत्रे मिळणेिाठी ििन्वय िेवा
प्रिान केली जाईल. ििर बाबींची अंिलबजावणी जलि र्तीने होणेिाठी मवकाि आयुसत (उद्योर्) यांचे
अध्यक्षतेखाली िंमनयंत्रण िमिती र्ठीत केली जाईल. ििर िमितीची िुित ही प्रस्तुत िोरणाच्या
कालाविी पयंत राहील.
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िंमनयंत्रण िमितीची िंरचना खालीलप्रिाणे अिेल :1. मवकाि आयुसत (उद्योर्)

:-

अध्यक्ष

2. व्यवस्थापकीय िंचालक, िहामवतरण

:-

ििस्य

3. िुख्य कायगकारी अमिकारी, िऔमवि

:-

ििस्य

4. आयुसत, अन्न व औषि प्रशािन

-:

ििस्य

5. ििस्य िमचव, िहाराष्ट्र प्रिू षण मनयंत्रण िहािंडळ

:-

ििस्य

6. िंचालक, औद्योमर्क िुरक्षा व आरोग्य

:-

ििस्य

7. उद्योर् िह िंचालक, उद्योर् िंचालनालय

:-

ििस्य िमचव

अपर िुख्य िमचव (उद्योर्) यांचेिाफगत उपरोसत िमितीने केलेल्या कािकाजाचा आढावा िर 15
मिविांनी घेण्यात येईल.
उपरोसत निूि बाबींकरीता येणारा खचग िार्णी क्र. के-7, 2852, उद्योर्-80 िवगिािारण 102
औद्योमर्क उत्पािकता (00) (01) िािुमहक प्रोत्िाहन योजनेअंतर्गत प्रोत्िाहने (28520434) (योजनेतर)
(ित्त ित) या लेखामशषाखाली प्रमतवषी प्राप्त मनिीतून करण्यात येईल.
ििर शािन मनणगय िा.िंत्रीिंडळाच्या िान्यतेने तिेच मवत्त मवभार्ाच अनौपचामरक िंिभग
क्र. 131/व्यय-11, मि. 21.05.2021 अन्वये प्राप्त िहितीनुिार मनर्गमित करण्यात येत अिून ििर
शािन मनणगय िहाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंकेत स्थळावर उपलब्ि करण्यात
आला अिून त्याचा िंर्णक िांकेतांक क्र. 202105211801544410 अिा आहे. हा आिे श मडजीटल
स्वाक्षरीने िाक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुिार व नावाने,

Anilkumar R
Ugale

Digitally signed by Anilkumar R Ugale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries
Energy and Labour Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=1d265dc74c98f72f41f5a1403db16525e09e7de2e3
36c366de3a32ea2a050a8a, cn=Anilkumar R Ugale
Date: 2021.05.24 11:32:35 +05'30'

( अमनलकुिार रा. उर्ले )
कायािन अमिकारी, िहाराष्ट्र शािन
प्रमत
1. िा.राज्यपालांचे प्रिान िमचव (5 प्रत्र)
2. िा.िुख्यिंत्रयांचे अपर िुख्य िमचव (5 प्रती)
3. िा.उपिुख्यिंत्रयांचे िमचव (5 प्रती)
4. िवग िंत्री /राज्यिंत्री यांचे खाजर्ी िमचव / स्वीय िहायक
5. िा.मवरोिी पक्षनेता ,मविान पमरषि / मविान िभा ,िहाराष्ट्र मविानिंडळ िमचवालय ,िुंबई
यांचे खाजर्ी िमचव.
6. िवग िन्िाननीय मविानिभा, मविानपमरषि व िंिि ििस्य
7. िुख्य िमचवांचे यांचे वमरष्ट्ठ स्वीय िहायक
8. िवग अपर िुख्य िमचव /प्रिान िमचव / िमचव ,िंत्रालयीन प्रशािकीय मवभार्
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9. प्रिान िमचव, मविानिंडळ िमचवालय ,मविान भवन, िुंबई
10. िुख्य िामहती आयुसत, राज्य िामहती आयोर् ,िुंबई
11. िहािंचालक, िामहती व जनिंपकग िहािंचालनालय ,िुंबई (5 प्रती)
12. िुख्य कायगकारी अमिकारी, िहाराष्ट्र औद्योमर्क मवकाि िहािंडळ, िुंबई
13. मवकाि आयुसत उद्योर्, उद्योर् िंचालनालय, िुंबई
14. व्यवस्थापकीि िंचालक, िहामवतण, िहाराष्ट्र राज्य, िुंबई.
15. आयुसत ,अन्न व औषि प्रशािन, िहाराष्ट्र राज्य, िुंबई
16. ििस्य िमचव, िहाराष्ट्र प्रिू षण मनयंत्रण िहािंडळ िुंबई
17. िंचालक ,औद्योमर्क िुरक्षा व आरोग्य, िुंबई
18.उद्योर् िहिंचालक, उद्योर् िंचालनालय, िुंबई
19. िैत्री कक्ष, िुंबई
20. मवत्त मवभार् (व्यय-16), िंत्रालय, िुंबई.
21. आपत्ती व्यवस्थापन, िित व पुनवगिन मवभार्, िंत्रालय, िुंबई.
22. वैद्यकीय मशक्षण व औषिी िव्ये मवभार्ाचे, िंत्रालय, िुंबई
23. उजा मवभार्, िंत्रालय, िुंबई
24. उद्योर् मवभार्ातील िवग िह/उप िमचव/अवर िमचव/कक्ष अमिकारी
25. मनवड नस्ती.
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