
मिशन ऑक्सिजन स्वावलबंन अतंर्गत राज्यािध्य े                              
नव्याने (नवीन तिेच मवस्तारीकरण) Liquid medical               
Oxygen  Manufacturing along with Storage and 
Cylinder filling facility (LMO)  प्रकल्प 
उभारण्याकमरता मवशेष  प्रोत्िाहने अनुज्ञये 
करण्याबाबत. 
 

िहाराष्ट्र शािन 
उद्योर्, ऊजा व कािर्ार मवभार् 

शािन पूरकपत्र क्र. :- िाप्रोयो-2021/प्र.क्र.82/उद्योर्-8 
िादाि कािा िार्ग, हुतात्िा राजरु्रु चौक, 

 िंत्रालय, िंुबई-400 032. 
मदनाकं :-  02 फेब्रवुारी, 2022 

  

िंदभग :- 1)  शािन मनणगय ििक्रिाकं िाप्रोयो-2021/प्र.क्र.82/उद्योर्-8, मद. 21/05/2021,   
             2) शािन पत्र ििक्रिाकं मदनाकं 01.06.2021 
             3) उद्योर् िंचालनालय पमरपत्रक क्र.उिं/िाप्रोयो/मिशन ऑक्सिजन/िार्गदशगक तत्व/े2021/ 
                 A-537,मद.09.06.2021           

 

शािन पूरकपत्र - 
          उपरोसत मवषयाच्या अनुषंर्ाने  िंदभामिन क्र. १ येथील शािन मनणगय मद.21.05.2021 रोजी  मनर्गमित 
करण्यात आला अिून, िंदभािीन क्र. २ येथील मद.01.06.2021 च्या शािन पत्राि अनुिरुन उद्योर् 
िंचालनालयाने िंदभािीन क्र. ३ येथील मद.09.06.2021 रोजीच्या पमरपत्रकान्वये िार्गदशगक िचूना 
मनर्गमित केल्या आहेत. िदर िार्गदशगक िूचनािंध्ये पमरच्छेद 2 ििील क्स्थर भाडंवली रंु्तवणकु अंतर्गत आ) 
िध्ये निूद  Liquid Medical Oxygen (LMO) /Air Separation Unit (ASU) तिेच  Cylinder उत्पादक 
घटकाचंी व्याख्येिध्ये खालील बाबी अंतभूगत  करण्यात आल्या आहेत. . :-  

i. Liquid Medical Oxygen (LMO) / Air Separation Unit (ASU) :-Oxygen Plant 
Manufacturing,  Manifold, Tankers, Refilling & Filling Storage Tanks  and Cryogenic 
Transport Tankers.  

ii. Cylinder Manufacturing : - Cylinders, Cryogenic Storage Tanks & Cryogenic 
Transport Tankers.  
तथामप मद. 21.05.2021 रोजीच्या शािन मनणगयातील पमरच्छेद क्र. (अ) 9- (iii) िध्ये वरील काही 

बाबींचा ििावशे निल्याने िंमदग्िता मनिाण होत आहे. िदर िंमदग्िता दूर होण्यािाठी  िंदभािीन 
क्र. १ येथील शािन मनणगयाििील पमरच्छेद क्र. अ) 9- (iii) ििील उपरोसत काही बाबीचा ििावशे 
करण्याि िान्यता देण्यात येत आहे.  िबब ििुामरत (अ) 9 - (iii) खालीलप्रिाणे वाचण्यात यावा :- 

 Plant and Machinery including Manifold, LMO Transport Tankers, Cylinders for 
Oxygen filling and Refilling, Oxygen Plant Manufacturing, Cylinder Manufacturing :-  
Cylinder,Cryogenic storage Tanks & Cryogenic Transport Tankers  तिेच 25  िे. टन आमण 
त्यावरील क्षितेच्या ऑक्सिजन मनर्मिती प्रकल्पाचंी िाठवणकू क्षिता मह स्थामपत िाठवणकू क्षितेपेक्षा 
5 पट जास्त अिणे बंिनकारक राहील.   
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2. िदर शािन पूरकपत्र िहाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in  या िंकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आले अिून त्याचा िंर्णक िकेंताक 202202031446033810 अिा आहे. हे 
पूरकपत्र मडजीटल स्वाक्षरीने िाक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुिार व नावाने.          

 
 ( िुमनता हजारी ) 

अवर िमचव, िहाराष्ट्र शािन. 
प्रमत, 

1. िा.राज्यपालाचंे प्रिान िमचव (5 प्रत्र) 
2. िा.िुख्यिंत्रयाचंे अपर िुख्य िमचव (5 प्रती) 
3. िा.उपिुख्यिंत्रयांचे िमचव (5 प्रती) 
4. िवग िंत्री  /राज्यिंत्री यांच ेखाजर्ी िमचव   / स्वीय िहायक 
5. िा.मवरोिी पक्षनेता ,मविान पमरषद   / मविान िभा ,िहाराष्ट्र मविानिंडळ िमचवालय ,िंुबई याचंे खाजर्ी 

िमचव.  
6. िवग िन्िाननीय मविानिभा, मविानपमरषद व िंिद िदस्य 
7. िुख्य िमचवांच ेयांच ेवमरष्ट्ठ स्वीय िहायक 
8. िवग अपर िुख्य िमचव  /प्रिान िमचव   / िमचव ,िंत्रालयीन प्रशािकीय मवभार् 
9. प्रिान िमचव, मविानिंडळ िमचवालय ,मविान भवन, िंुबई 
10. िुख्य िामहती आयुसत, राज्य िामहती आयोर् ,िंुबई 
11. 11.िहािंचालक, िामहती व जनिंपकग  िहािचंालनालय ,िंुबई (5 प्रती) 
12. िुख्य कायगकारी अमिकारी, िहाराष्ट्र औद्योमर्क मवकाि िहािंडळ, िंुबई 
13. मवकाि आयसुत उद्योर्, उद्योर् िंचालनालय, िंुबई 
14. व्यवस्थापकीि िंचालक, िहामवतण, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई. 
15. आयुसत ,अन्न व औषि प्रशािन, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई 
16. िदस्य िमचव  ,िहाराष्ट्र प्रदूषण मनयंत्रण िहािंडळ  िंुबई  
17. िंचालक ,औद्योमर्क िरुक्षा व आरोग्य, िंुबई 
18. उद्योर् िहिंचालक  ,उद्योर् िंचालनालय , िंुबई 
19. िैत्री कक्ष, िंुबई 
20. मवत्त मवभार् (व्यय-16), िंत्रालय, िंुबई.  
21. आपत्ती व्यवस्थापन, िदत व पनुवगिन मवभार्, िंत्रालय, िंुबई.  
22. वदै्यकीय मशक्षण व औषिी द्रव्ये  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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