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202009081135243717    राज्यात मास्क (२ प्लाय, 3 प्लाय व एन ९५)  
चे दर नननरृत करणेबाबत..... 

महाराष्ट्र शासन 
साववजननक आरोग्य नवभाग  

गो. ते. रुग्णालय सकुंल इमारत, 
10 वा मजला, मंत्रालय, मंुबई 400 001. 

शासन ननणवय क्र. कोरोना-2020/प्र.क्र.306/आरोग्य- 5 
नदनांक : 20 ऑक्टोबर, 2020 

संदभव :- 
1) The Epidemic Act, 1897  
2) The Essential Commodities Act,1955,  
3) The Prevention of Black Marketing and the Maintainance of supplies of Essential 

Commodities Act, 1980,  
4) The competition Act, 2002,  
5) The Legal Metrology Act, 2009 
6) साववजननक आरोग्य नवभाग, शासन ननणवय क्र. कोरोना-2020/प्र.क्र.306/आरोग्य- 5, नदनांक 

31.07.2020. 
7) साववजननक आरोग्य नवभाग, शासन आदेश क्र. कोरोना-2020/प्र.क्र.306/आरोग्य- 5, नदनाकं 

28.08.2020. 

प्रस्तावना :- 

कोवीड-19 साथरोगापवूी व कोवीड-19 साथरोगानंतर हॅण्ड सॅननटायझर व मास्क                     
(२ प्लाय, 3 प्लाय व एन ९५) यांच्या नकमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याचे ननदशवनास आले.  तसेच कें द्र 
शासनाचेही यांच्या नकमतीवरील ननयंत्रण नदनाकं 30.06.2020 नंतर संपषु्ट्टात आल्याने, पनु्हा तयांच्या 
नकमतीत वाढ झाल्याच े ननदशवनास आले व तंनतमत: याचा भदू ड सवव सामान्य जनतेला भोगावा लागत 
तसल्याच ेननदशवनास आले.   

साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी याचा उपयोग आवश्यक तसल्याने, हॅण्ड सॅननटायझर व 
मास्क (२ प्लाय, 3 प्लाय व एन ९५) यांच्या नकमती ननयंत्रणात ठेवणे जननहताथव आवश्यक होते.   

संदभव क्र. ६ मध्ये नमूद नदनांक 31.07.2020 च्या शासन ननणवयानुसार हॅण्ड सॅननटायझर व 
मास्कचे दर नननरृत करण्यासाठी सनमती स्थापन करण्यात आली होती.  तद्नंतर सदर प्रकरणी मा. मंत्री 
(आरोग्य) व मा. मंत्री (तन्न व औषध प्रशासन) यांच्या सयंुक्त बठैकीत राज्यात साथरोग कायद्यानुसार 
साववजननक आरोग्य नवभागाने मास्कच े दर ननयंत्रण करण्याबाबत पढुील कायववाही करण्याचे नननरृत 
करण्यात आले.  सदर सनमतीने दर नननरृत करण्यापवूी उतपादक कंपन्यांशी चचक केली.  उतपादक, 
परुवठादार व नवतरक यांच ेउतपादन क्षेत्र, कायकलय, गोदाम  यांना प्रतयक्ष भेट देणे, तपासणी करणे, 
आवश्यकतेनुसार उतपादनाशी ननगडीत कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक तसल्याने, संदभव क्र. ७ 
मध्ये नमूद नदनांक 28.08.2020 च्या शासन आदेशानुसार मुख्य कायवकारी तनधकारी, राज्य आरोग्य 
हमी सोसायटी, मंुबई तसचे सह आयकु्त (तपासणी ब) वस्तु व सेवा कर, मंुबई यांना साथरोग 
कायद्यानुसार,  प्रानधकृत करण्यात आले.  तयानुसार प्रानधकृत तनधकाऱयांनी उतपादन 
क्षेत्राला/कायकलयाला प्रतयक्ष भेट नदली.  तसेच उतपानदत मालाच्या उतपादनाचा खचव व तयाची नक्त 
ककमत पनरव्यय लेखा पनरक्षक (Cost Auditor) च्या सहाय्याने ननधकनरत केली आहे.   
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उतपादकाची उतपाद ककमत, तयावरील नफा तसेच प्रतयेकी नवतरक व नवके्रता यांचा नफा गृहीत 
धरुन सनमतीने दजकनुसार मास्कच ेतनधकतम नवक्री मुल्य प्रस्तानवत केल्याच ेतहवालात नमूद केले आहे.  
तयानुसार राज्यात मास्कची (२ प्लाय, 3 प्लाय व एन ९५)  दर नननरृती करण्याची बाब शासनाच्या 
नवचाराधीन होती.  तयानुसार शासनआता खालीलप्रमाणे ननणवय घेत आहे. 

शासन ननणवय :-  

1) कोवीड प्रनतबधंातमक उपाययोजनेचा भाग म्हणनू मास्कचा वापर तननवायव तसून सवव सामान्य 
नागनरकानंा परवडणाऱया दरात मास्क उपलब्ध करून देण्यासाठी मास्कची दजकनुसार            
(२ प्लाय, 3 प्लाय व एन ९५) खालील प्रमाणे  महाराष्ट्र राज्यातील तनधकतम नवक्री मुल्य नननरृत 
करण्यात येत आहे.  

No Description of Mask MRP per piece + 

GST  

(In Rupees) 

1 ▪NIOSH certified N-95 V shape (Including *Magnum N-95 

V shape mask) 

19 

2 ▪NIOSH certified  N-95 3D mask (Including *Magnum N-

95 MH 3D mask) 

25 

3 ▪NIOSH certified  N-95 without valve (including #Venus  

14488 V4400-N-95 mask without valve ) 

28 

4 

a 

b 

c 

d 

▪NIOSH certified N-95 cup shape without valve  

*Magnum N-95 MH cup 49 

#Venus CN95+ N-95 cup shape mask without valve 29 

#Venus 713W-N-95-6WE cup style without valve 37 

#Venus 723W-N-95-6RE cup style without valve 29 

5 °FFP2 Mask: ISI certified  

(including #Venus 14491 V-4420+ FFP2 mask) 

12 

6 2 Ply surgical with loop or tie 3 

7 3 Ply surgical with Melt Blown (including #Venus 14520-3 

Ply Mask) 

4 

8 Doctors kit of 5 N-95 masks + 5 3Ply melt blown mask 

(including #Venus doctors kit) 

127 

▪NIOSH:    National Institute for Occupational Safety and Health, USA. 

*Magnum:  Magnum Health & safety Pvt. Ltd. 

# Venus:  Venus Health & safety Pvt. Ltd. 

° FFP:   Filtering face piece  

2) या शसन ननणवयानुसार उपरोक्त नवनवध दजकच्या मास्कची नवनहत केलेली तनधकतम नवक्री मुल्य 
मयकदा साथरोग कायदा तंमलात तसेपय त लागू राहील. 

3) सदर तनधकतम नवक्री मुल्य मयकदा राज्यातील सवव मास्क उतपादक कंपन्या/नवतरक/नकरकोळ 
नवके्रते यानंा लागू राहील.   

4) राज्यातील सवव मास्क उतपादक कंपन्या/नवतरक/नकरकोळ नवके्रते यांनी मास्कचा दजक व तयाची 
ननधकनरत कमाल नवक्री ककमत दशवनी भागावर लावणे आवश्यक राहील. 

5) या प्रकरणी काही तक्रार उद्भवल्यास, राज्य स्तरावर आयुक्त, तन्न व औषध प्रशासन व नजल्हा 
स्तरावर, नजल्हानधकारी हे तक्रार ननवारणासाठी सक्षम प्रानधकारी तसतील. 
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